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ISZ AMERIKOS
NEUŽILGIO PARDAVINĖS 

NYKSZTUKUS 'AUTOMO
BILIUS.

New York. — Iszradejas ir 
padirbėjas nyksztukinio aido- 
mobiliaus, James A. Martin, 
turėjo sutarti su milijonieriais 
Williiam Leeds, Du Pont ir 
Sears & Rodbuck Co., kurie su- 
szelpo jojo iszradima ir paleis 
ant rinkaus. Kaip jau visiems 
yra žinoma “mažiulelis” auto- 
mobilius kasztuos 200 doleriu 
o gal ir mažiau i ° gales eiti 50 
myliu ant vieno galono gazoli
no. Jaigu toki finansistai kaip 
nugszcziau minėti žmones in- 
dejo savo pinigus >ant tojo isz- 
radimo tai galima tikėtis kad 
maži ulei i s automobilius yra ge
ras ir patiks žmoniems.
VOGĖ IR ŽUUINO IDANT 
UŽGANADYT MERGINAS
Chicago. — Du jauni vaiki

nai yra kandydatais ant elek- 
trikines kėdės už dvi žudinsts, 
muszimus ir daugiau kaip 
szimta vagyseziu kurias papil
de idant merginoms 
pirkinėti joms dovanas ir 
szilkines ■szlebes.'Abudu prisi
pažino prie kaltes ir gailesi už 
savo darbelius.

Žadintojai yra Earl Nicrol- 
son 29 metu ir Robert Camv 
19 metu, kurie nužudė naktini 
sarga Smith Side ir aptieko- 
rin Leon Raymond, kad juos 
užtiko apiploszant aptieka. 

■■f 4>iiA «u*i» i

mažiulelis

patikti, 
dovanas

DIDELES UGNĖS SUNAI
KINO DAUG GIRRIU. 

Portland, Oregon. — Degan- 
cziosia girrosia pražuvo ketu
riolika žmonių, szimtai sužeis
ti; namai, mokslaines, bažny- 
czios ir kiti namai sudegė kai
po ir daug gyvuliu, o szimtai 
žmonių turėjo jeszkoti sauges
niu vietų. Milijonai medžiu isz- 
dege, bledes milžiniszkos.

Santa Paula, Calif. — Su
mangoje Paula Canyon iszde- 

3 milijonai do
leriu arba suvirszum 10 tuks- 
taneziu akeriu — 500 žmonių 
kovojo prieszais liepsna. 
NUOTAKA PABĖGO SU 

“BROLIU” PO SZLIUBUI. 
Milwaukee, Wis. — Palicijc 

czionais aresztavojo porele ku
ri pabėgo isz Hoboken, N. J., ir 
czionais nuo kokio tai laiko ap
sigyveno kaipo 
ežia. Moteres 
Gontor
Stanislovas ’Mockis( ?) 
buvo Gontorui už broli dienoje 
vineziavones.

Gontorienc kahbejo taip ka
da jaja aresztavojo: “
kausi suriszta mazgu moterys
tes su *Giwitoru, supratau ka'd 
padariau klaida nes savo vyro 
niekiui nemylėjau. Pamylėjau 
labai Mock i kėlės dienas priesz

S

ge giriu vertes

BAISI MIRTIS MOTINOS 
ASZTUONIU VAIKU.

Cumberland, l\ld. — Mrs. 
Franciszka Insogia, 30 motu,30 ano t u 
motina asztuoniii vaiku atome 
sau gyvastį baisiu bildu. Moto
re inlindo in dideli pecziu sklc- 

pusiau sudegė. Josios 
nesu ras < 1 amu m o t in o s 

nuėjo jeszkoti, užtikdama jaja 
pusiau inliudusia pecziujo. Ba
dai nelaiminga kentėjo ant ne
sveiko proto.
PAĖMĖ DIDELIA SAMO-

GONKA; LIETUVYS 
INPAINUOTAS.

Pittsburgh — Verdant mun- 
szaine isztiko nelaime. Vokle- 
ezio Snyder,gyv. Patrick g-vej 
South Extension, užsidegė na
mas. Kaimynai tuoj suszauke 
ugnagesius ir polisijos pagel- 
ba.

Ugnis užgesyta, bet namuo
se savininku nerasta. Snyderis 
buvo iszejos dirbt, o Lietuvisz- 
kas vaikas, jo padėjėjas, iszti- 
kus nelaimei, pabėgo.

Policija neturėjo ko 
tuoti, nes buvo tik vienas kal
tininkas — katilas munszaino. 
Mėgino ta suarosztuoti ir isz
si vežt i, bet jis tiek buvo dide
lis ir sunkus, jog sunku buvo 
su juo ir apsidirbti. Vėliaus 
netilpus in vežimą, jis prie ga
lo vežimo priri-sztas ir 
ypatingai pritaisytas, 
nusigabenti. Žmones ant uli- 
cziu apspitę žiurėjo, kai poli
cija katila demonstravo.......
Džiaugėsi, kad policija puiku 
ir patogu katila # parodo.... ir 
mane, kad veža in paroda....

pe ir 
duktė

aresz-

kaip 
pavyko

UŽDEGE SAVO MOTINA.
Pa. Baisus 

papildytas

Pagal pali-

Wittenberg, 
atsitikimas likos 
per dvylikos metu sūneli Mrs 
Margaretos Mills, 
eijos tyrinėjimą tai vaikas už
degė savo motinos szlobe o ka
da jaunesnis broliukas pribė
gės norėjo apgint motina, vy
resnis paemes pokeri pramu- 
sze jaunesniam galva taip jog 
dalbar randasi dideliam pavo
juje. Motina likosi tai]) 'baisiai 
apdeginta kad nepoilgam mirė 
1 igon I m to je. Vai kasligembutoje. Vaikas kuris bu
vo priežastim motinos mirties 
likos paimtas per valdžia ir 
atiduotas in prieglauda pami- 
szeliu.
TĖVAS PAKORĖ DUKTERE

Brucetown, Mass. — Aron 
Adams, 64 metu amžiaus, sirg
damas ir žinodamas kad ne il
gai jau gyvens /ant szio svieto, 
])adare iszpažinima priesz mir
ti buk 22 metus adgal jisai pa
korė savo tikra duktere Kat
re, 24 metu amžiaus, kuri buvo 
pas ji kaipo gaspadine namo. 
Tula diena mergina likos su
rasta negyva kabanti ant vir
ves. Tėvas tame laike tvirtino 
buk tai ji ji pati pasikorė bet 

Kvodbn o kuris buvo mums už ‘tabar, kada suprato kad rei-

vyras su pa- 
pravarde yra 

o prielaulinio vardas 
kuris

Kada Ii-

broli tuja diena. In kėlės die- 
susitarem 

buvome lai-
jias po vinezovoniai 
abudu iszbėgt ir 
mingi. Nors mane ir sugražins 
ndgal pas vyra tai su juom ne
gyvensiu ir gana.”
MOTERĖLES ISZDUODA 

$2,000,000,000 ANT 
PASIDABINIMO.

Detroit, Mich. — Statler ko
telyje atsibuvo 

locnininku
ana diena sei

mas locnininku “patogumo 
parleriu” kurio padailina mo
terėliu veidus. Nariai tosios 
drauguvos apreiszke buk mo
terėlės kas meta iszduoda du 
bilijonus doleriu ant visokiu 
pauderiu, milteliu, garbiniavi- 
mo plauku ir kitokiu paibelin 
idant iszrodyti patogios. Gana 
didele suma ant padabinimo 
savo “snukucziu.”
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Mokinasi Kaip Iszgelbeti Nupuolusi in Vandeni Eroplana
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MASKOLIUS GAVOSI 
RANKAS MEILNGU 

MOTERIŲ.

LIŪDNA PABAIGA.

Ekateri nosla v, 
Virszininkaft aziatikinio

Rosije.

IN
Kaime 

pavieto Ill

gele
žinkelio, kokis tai Noruszeff

BANDITAI NUŽUDĖ RU- 
SISZKA POPA IR JOJO 

DUKTERE.
Lvavas, Lenk. - 

Ciczoniai, apie Dukli
Krunensham, apie pusiaunakt 
papildyta žudinsta. 'Frys neži
nomi banditai 'insigavo in kle- . 
bonija popo 
66 metu annžiaus, paleido in ji
kelis szuvius, užmuazdami ji 

po tam 
jojo dukters kuria 

taipgi nuszove. Po tam visi pa-
Stebetina kad banditai

Daniele Piroga,

II

ant vietos 
kambari

1 nuėjo in 1

y 

pasinaudodama isz aplaikyto 
urlopo, nusidavė in aplinkine 
Arszabado, kur rinko visokes 
auguoles. Diena buvo karszta, 
arklys 'buvo pailsės ir jaunam 
virszininkui tik su dideliu er
geliu nusidavė insipraszyt ant 
nakvynes in vienu audekliniu 
būdyki a pas sztama Sartovu. 
Nenorėdamas būti nuobrodžiu 
ir naudotis isz svetingumo, at
sigulė truputi toliaus nuo bu- 
dikiu po kokia tai sziopa. Nak
ties laike kas toki s ji pabudi
no su sznabzdejimu: a>v., 

mask ai.” 
tynke, kuri pasilenkus ant jo 
tykei pasakė, kad czionais ne- 
sveika gulėt, ba gales užsiszal- 
dyt ir del to patraukė ji su sa
vim.

Už valandėlės Naruszeff ra
dosi kokiam tai turtingam gy
venime Sarto tarp penkių pato
giu ir jaunu motorėliu, kuriuos 
jam davė suprast, kad isz jo
jo pribuvimo yra labai užgaliu
dytos, o kad jaunas vyras bu
vo iszalkias moteres dasiprato 
ir padavė jam valgyt ir pavie- 
szino gardžiais gerymais.

— Kada pavalgė ir iszsi- 
gere, patogios moteres davė 
jam suprast, kad juju senas 
vyras yra niekam netikins, per 

jojo idant jaises 
Norėdamas

Alga z.

A-

■ '■>>
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Washingtone likos uždėta, mokslaine kurioje mokina kaip gelbėti isz vandens ntikri-
nuo nuskendimo žmones. Ant paveikslo parodo stu- 

į'elbojant žmones kurie nupuolė in vandeni su eroplanu.

ISZ LIETUVOS!

f

turi eroplana laike nelaimes ir gelbėti 
dentus g

KAUNIECZIAI TIK VIENA 
KARTA PER METUS MAU

DOSI PIRTYSE
Kauno Miesto Valdybos ži- 

niomis 8 Kauno miesto pirty
se 1928 metais yra iszsimaude 
apie 120,000 kartu.Kiekvienam 
isz 100,000 miesto gyventoju 
tenka per motus tik truputi 
daugiau kai 1 karta iszsiperti 
pirtyje.

Tai szvara myliuczįam žmo 
gili butu kiek per maža.

NELAIME GELEŽINKELY 
NETOLI ROKISZKIO.

f

Rokiszkis. — Rugpiuczio 24 
diena naktį ejes isz Rokiszkio 
stoties keleivinis traukinys ne
toli Panemunėlio suvažinėjo 21 
metu vyruką, Juozą Kazlaus- •z 7

k a isz
valscziaus. Jam nuplauta 
va ir nutrauktos abi
Isz raszto prie lavono rasztc- 
lib matyt kad jis nusižudė pats

Papilės kaimo Obeliu 
gal- 

ra nkos.

re J kitas

Svėdasu valscziuj

šu

I
į 

■
I

VIENS UŽMUSZTAS, DU 
SUNKIAI SUŽEISTI. .

Rokiszkio apskrity vyrai ka- 
kodėl pradėjo netikėtai 

gauta isz
rodo, kad pesztukai

žiu 
pesztis.
ten žinia
dar nenurimo. Vėl turime put
ra liūdnu
i n v v k o s e k m a d i e n i 
ežio 25 d., 
cziuje Meszkenu kaime.

Sziandien

invykiu.
y

Kiekvienas

va,

Pirmasis 
Rugpiu- 

Panemunelio vals- 
Ten 

susipesze tarpu savy trys stip
rus vyrai — Tvirtustis su J. 
Januszoniu ir Povilu Janonių. 
Žmones pasakoja, kad peszesi 
labai smarkiai.
smoge savo prieszininkui ton,
kur pasiekdavo. Taip Januszo- 
nis peiliu Subadė Janoniui gal- 

o jo broli Petrą visai nu
dūrė. Nudurtasis netrukus mi
re.

Kitas panaszius invykis bu
vo Rugpiuczio 25 d., Kamajų 

Czia 
vyru susimusze kuolais 

pagaliais. Jurgis Czekas 
Rapola Servydžiu. 

aivoje padu rytos kelios sky-

Isz Visu Szaliu
TAMSUS KACAPAI

ISZKEPE SENUKĄ ANT 
PECZIAUS NEVOS UŽ 

PAVOGIMĄ PINIGU.

SENUKA

BUVO NEKALTAS.

“Hei
Paregėjo jauna Sar-

NUDURE SAVO BROLI.
Rugpiuczio 23 dienos vaka-

J u o za s Ka z I au s k a s 
nudure peiliu savo broli. Tai
atsitiko
Utenu kaime. Broli nudure su 
juo susiginezijes.
suimtas ir tardomas.

ISZTREME
VARGONININKĄ.

Isz Salaku gauta žinia, kad 
buvusis vietos valscziaus vir- 
szaitis ir vargonininkas p.Sta
siūnas Utenos—Zarasu 
komendanto

Pi k tada ris

isztremtas 
sieins metams in Telszius.

karo
vi-

VILNIUJE 194,000 GY
VENTOJU.

Vilnius. VIII-20. (Elta). — 
Centralinio miesto statistikon 
biuro davi niais, Vi Inins, dabar
tiniu laiku turi 194,000 gyven
toju, taeziau yra daviniu ma
nyti kad szis skaiezius yra žy
miai perdėtas, taeziau ir jis 
yra daug mažesnis už priesz- 
karini Vilniaus gyventoju 
skaieziu.

kės stot priesz Augszcziausia 
Slidžia, prisipažino buk tai ji
sai jaja pakorė. In dvi valan
das po tam mirė.

SUDEGINO NAMA IR . 
z PACZIA.

* Collins Station, Pa. — Geis
damas taip atsikratyt nuo sa
vo paezios idant niekas neclasi. 
prastu kad tai jojo darbas, Vai 
Riigel pirmiause užmusze sa
vo paežiu Marion, po tam pa
degė narna. Bot kad’a norėjo ap- 
laikyt asekuracija ant namo ir 
gyvasties paezios, 'dasiprato 
virszini'nkai buk jaigu iszgel- 
htfjo popioras isz deganezio na
mo, kodėl negalėjo iszgelbet 
paezios. Rugel suprato kad isz 
to neiszsisuks ir ant galo prisi
pažino prie visko. Likos užeitu eina kvioeziu, o dalinai ir va
rytas kalėjimo.

Vilniaus

DERLIAUS VALYMAS
Vilkaviszkis. — Protarpiais 

po biski lynojant, 
sziemet kibk ilgiau, negu bu
vo manyta, užsitęsė. Taeziau, 
bendrai imant, o ypacz vely-

rugiapiute

besnioji, rugiapiute buvo ga
na graži. Dabar jau visi rugiui 
suvežti in kluonus. Pradžioje, 
pasiskubinusiems, teko par
vežti dalinai ir drėgnu rugiu, 
bet kurio kirto ir vožė kiek vė
liau — visiszkai sausus ir gra
žius rugius suvožė. Dabar jau

valseziuj Koksu kaime, 
pora 
ar 
primuszo 
<r* 
les. Sumuszes piktadarys pa
sislėpė ir ligi sziol dar nesuras
tas. Taeziau policija tikisi ne
trukus tureli ji savo rankose, 
nes pedsakiai susekti.

PERKŪNAS UŽMUSZE 
MOTERĮ.

Seredžiaus valscz., 
šio k., perkūnas užmusze esan- 
czia troboje Ona Urbanavi- 
cziute.

DOVANOJO BAUSMES.
Kaunas — Rugpiuczio 15 d. 

szveutes proga, kraszto apšau
do vanojo ko- 

administratyviniu 
budu nubaustiems 40 asmenų 
bausme: 22 
isz koncentracijos stovyklos ir 
16 asmenų leido gryžt isz isz- 
tremimo iii. nuolatines gyvena
mas vietas.

PAKARUOKLIS.
Kaunas. — Rugp. 25 diena 

Szancziuose savo buto, Vokle- 
cziu g. 11 nr., rastas pasikoręs 
pil. Edvardas Bagdonas. Žu- 
dymosi priežastis nežinoma.

LENKAI SZAUDO.
Isz Ukmergės gauta žinia 

kad ties Alioniu kaimu Rug
piuczio 28 diena apie 11. va
landa Lenku sargybinis prie 
Alioniu dvaro, 'kur yra Lenku 
sargybos stovyklas, tris kartus 
iszszovo. Po keliu miuucziii isz 
stovyklos iszbego daugiau 
Lenku kareiviu, kurio pradėjo 
szaudyti. Szaude kelias minu-

Odessa, Rosije. — Grinczele- 
jo Sargo Toriszirio turėjo prie
glauda būrelis darbininku ku
rie iszdestinejo plytoms uly- 
ezia. I’as ta sarga ta vakara 
užėjo |)ažiustamas senelis, Bul
garas, Petrenko Dinczuk ir ap
sinakvojo. Anksti darbininkai 
iszejo >in darbu, palike seneli 
mieganti. Kada laike pietų su
grąžo ant piet, vienas isz ju, 
A m l re j u s O s i n u k, ]) a te m i 11 o 
kad isz jojo kuparelio dingo 18 

Žinomas daigtas, nu-

vienas isz ju 
Ošiu u k,

rubliu.
žiūrėjimas tuojaus puolė ant 
senelio, norints tasai prisiega- 
vo ant Visu Szventu kad yra 
nekaltas ir ne nemato jokio 
kuparelio,
Vienas isz darbininku padavė 
užmaiiv’nia szitoki:
kimo ji ant pecziaus o tada pri
sipažins ar yra kaltas ar ne.

'bet jam netikėjo.

Pasodin-

• •

surojus pintis?

Padiibv- i

gos ministeris 
mendanto

asmenius paleido

tas. Kulkos krito mus pusėj.

GERA RODĄ.
, ■ t

— Bėgsiu palžiuret, jau vo-
ia pas Kvietkius musžasi. I

inkaitus meile

> y

Keli vyrai paėmė senuką ir 
pasodino ant lųirszto pecziaus 
laikydami ji pusi'a valandos 
pakol ’baisiai apdega ir nuo 
ko mire in kales minutas. Va
liaus dažinota kad vienas isz 
daibininku pinigus pavogė.
16 ANGLEKASIU UŽMUSZ

TA; DAUG SUŽEISTA.
Strasburg, Vokietija. — Sze- 

sziolika anglekasiu likos už- 
inuszta o daugelis sužeista per 
kėlės eksplozijas kasyklose Pe
tite, Rosele arti czionais o dvy
lika da randasi užgriauti kuriu 
nesitiki iszgauti gyvus. Kaimo 
žmones subėgo 
mo teres ir 
prie

k a praszo 
pralinksmytu. 
atsimokėti už juju meilingu
mą linksmino moteres per pen
kias dienas, po tam viena isz 
juju Zuleika,
melde jojo idant jaja iszvogtu 
isz namo. Maskolius sutiko 
ant to greitai, sėdo su jaja ant 
parengto arklio isz lai k.

Bet dasiprato apie juju mie- 
ri antra pati seno netinkamo 
Sarto ir užsimojo su peiliu ant 
maskoliaus. Tame paežiam lai
ko Zuleika uždengė savo kru
tinę jauno žmogaus ir aplai- 
ke peili in szirdi. Perdurta per 
savo sesere, maskolius iszbego 
isz nelaisvės Sartinku ant liuo- 
ybes už kuria turėjo būti <]e- 
kingu užmusztai savo myli
mai Zuleikai.

; SMARKUS SZTURMAS 
ATLANKĖ ISZPANIJA.

Madrid, Iszpanija. — Smar-

bego.
paliko gyva jojo paežio, kuria 
uždare tvaile laike žudinseziu. 
MIRĖ 137 METU NEGRAS; 
PALIKO PACZIA 108 METU

Havana, Kuba. — Los Pala
cios faunoj, netoli nuo Hava
nos, vakar mirė vienas negras 
Santiago Reinoso vardu,
lanes 137 metus amžiaus. Pali
ko naszle, kuri yra 108 metu 
amžiaus.

Reinoso gimė Konge, Afri
koj, ir buvo pargabentas in 
Kuba kaip vergas.

NETIKĖTAS SKARBAS 
SENAM KARABINE.

London. — Kokis tai Ame, 
rikoniszkas turistas, inejas iii 
kroina senu daigtu, paregėjo 
sena Arabiszka karabina ku
ris jam labai patiko, geide nu
pirkti ir sutiko ant prekes. Ka
da karabinas gulėjo ant stalo, 
locnininkas patomino nžkimsz- 
ta liaupa su kamszcziu, isz- 
traukės kamszti pradėjo isz 
laupos byrėti puikus žemeziu- 
gai viso 248 ’akmenėliai. 
Pardavėjas , karabino atėmė 
nuo Amerikono žemeziugus ir 
dabar tęsęsi prova sode katras 
isz ju turi tiesa prie surasto • 
skarbo.

Nice. — Kokis tai malkaku- 
ris Mossine nukirto sudžiovusi 
medi kuriame rado bleszine su 
auksiniais pinigais isz visu 
872 doleriai. Pinigai buvo kru
vini.
8 UŽMUSZTI, 36 SUŽEISTI 
EKSPLOZIJOJ ALIEJAUS.

Belgradas. — Isz nežinomos 
priežasties ėksplodavojo visas 
vagonas aliejaus ir kitokiu ko
mikai u, užmuszdaimas 8 žmo
nes o sužeidė 36. Artimieji na
mai likos siundyti per drūti 
eksplozijos.
BANDITAI NUŽUDĖ TRIS 

MISIJONIERIUS.
Iczangas, Kinai. — Pranesza 

kad Liaotange, IIupeli provin
cijoj, Kinu banditai nužudo 
vyskupą Trudo Jaus, Belgą, ir 
du Franciszkonu misijonierius, 
tėvus Bruną ir Rupertusa, 
taip-gi Belgu pilieczius. Sako

kamszcziu, isz-

t

turi

kus szturmai su lietum kurie banditai nužudė juos isz

prie kasyklų; 
vaikai verkdami 

kasvklu laukia kokios 
nors 'žinios apie užgriautuo
sius. Kasyklos po eksplozijai 
užsidegė. Ant rytojaus buvo 
kita eksplozija kuri užmusze 
keturis dailbinijikus.
MILŽINISZKA MERGINA 

JESZKO SAU VYRO.
Paryčius. — Miss Bondy 

Waggner, mergina turinti sep- 
tynes pėdas ir szeszis colius 
augszczsio, kuri rodosi svietui 
už pinigus, nubodo gyvent vie
nai ir dabar jeszko sau tinka
mo vyro del apsivixlimo. Nubo
do m'erginai žiūrėti tin žioplius 
nes geidžia ant senatvės pasil
sėt ir susilaukt szeimyneles 
kaip ir visos moteres. Bet ar 
atsiras panaszus milžinas ku
ris apsipaezinotu su septynių

atlankė vidurinia Iszpanija, 
pa'dare bledes ant milijono pe
setų. Vanduo užliejo nlyczias, 
namus, vejas nupūtė kaminus, 
iszrovc medžius ir suardo te
legrafinius ir telefonu stulpus. 
Keliolika žmonių užmuszta ir 
daugelis sužeista.

3,500,000 ŽYDU KENCZIA 
BADA ROSIJOJ.

Paryžius. — Pribuvęs isz Ru
sijos rabinas Gkizer kuris yra 
pirmsedžiu Contralines Drau- 
guves Rabinu New Yorke, ku
ris praleido daug laiko Rosi- 
joj dr tyrinėjo tenaitini padėji
mą ir gyvenimu savo tautio- 
cziu, tvirtina buk tonais ran
dasi nemažiau.kaip puskotvir-

piktumo kad nerado pas juos 
pinigu.

PATIKO JAM.
Szenadoryje vienas isz drei- 

veruku, da be usu, nusidavė in 
* restauracija pavalgyt ojsteriu. 

Kada padėjo priesz ji torielka 
su ojsteriais rado jisai plauką 
ir tare in pardavėja:

— Mister, žiūrėk 
ojsteriuose plauka.

• — Tai negalimas daigtas 
idant tas hipultu per musu ne
atsargumu. Tai isz tamistos 
usu.

Dreivertikas įbe usu, apglos-

y radau

te su ranka panosia ir tara:
— A... ekskius, taip, tai 

isz mano usu...

B

w

— Begkio greitai, tai už- pėdu mergina, tai sunku pra
dirbsi kaip ’bus prova nes pa- kyt nes apie toki vyra negir-
ims kaipo svįotka • • • dot.

s.

to milijono Žydu kurie kenezia 
badu ir daug isz ju iszmirs jai- 
gn neaplaikys 
bos.

Rabinas Glazer sako buk So- 
viatai iszszauke kova prieszais 
visus tikėjimus įlosi joj ir įj uo
sius persekioja visokiais bu
dais.

I 
1

greitos pagel
MOKYKLOJE.

Daraktorius: — Daleiskimo, 
jaigu KoliHrtbas no butu ati
dengęs Ame riko, kas isz to bu
tu buvo!

Studentas: — Tai nereika
lautume tiek daug geografijos 
mokintis.
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“Sena meile ne rmlije“ — 
pasakė sau diaries Penn, gy
venantis paviete Custer, Ne- 
braskoje ir apsipaeziavo ana 

« • t f % f 1diena su fiapa Ona M. Farrel
• • 1 • w • 1 • •» <1 A •53 metaisu kuria smshžiedojo

a d gal. Sziadien jaunikis turi
82 mottis o noĮtaka 74 metus.

’’ ___ ’ paeina
gimimo William’o Penu, 

kuris pirko szmota žemes nuo 
Indijonn, kuris sziadien yra 
žinomas kaipo Pennsylvania.

Charles tvirtina buk 
nuo

paeina

savo draugui ... u.u..«uwtr., 
geisdamas jam parodyt kiek 
iszmoko isz t uju laikraszcziu 
inteligentiszkumo. Sztai ka ji
sai rasze:

“ G e r b i a ma s i s Sand ra 11 ge:— 
Mano sek u lys sėdėjo ant se- 
doklio valgydamas semensike 
pakol jam suskaudėjo sėdynė. 
Sekulys 'būdamas* savodiszko 
sanprotavimo, pradėjo virt sa- 
guone su sakantu, pridėjo sal
dy nes o supratęs kad salstelė
ta, sulose viską.

Draugas

DU BROLIAI
"r * , . 

r ,
Atsitikimas isz paskutines

Japonu su Maskoliais kares.

ga kai]> ir jis pats, viengenti.
— Dovanok, brolau — ta

rė dragūnas — asz tave palai
kiau irž priesza bet dėvi jo 
ma-ndura. Gal tu mane milti
nai sužeidei, bot tau dovano
ju. Jei kada sngryžszi in tevy-

IMMIGRANT!)
PROBLEMOS

miestą kur randasi

sudžiaN ema ža i misis te bėjo 
ir palicija kada Jack Smith 
isz Clevelando, kuris jau buvo 
baudžiamas 261 karta už gir
tuoklyste, kad szinom paskuli- 

, — nes
apie tai žino ne 
ir žino

n i ii kartu vra nekaltas 
pats geriau 
kaip sūdąs

o kada blaivas.
kada vra 

Sudže 
ant tokio davado ir

girtas
sutiko
Smith’a paleido.

Daugelis

ir pastoti 
Tas nege-

riai ir
meiles. Todėl duodu tau rodą

Moterėlės, tik klausykite ka 
magistrate (sudže) Janetta G. 
Brill isz Brook lyno pasakė del 
Mrs. Bessie Schmierer, 24 me
tu, kuri skunde savo vyra kad 
laksto su kitom moterėlėms ir 
apie jaja u žm i ražo. “
moterių turi papratima po ap- 
sivedimui apsileisti 
tuojaus sena boba.
rai. Tavo vvras turi būti visa
dos del tavęs mvlemu. Kada 
pareina namo, ne nori matyti 
kutvala tik puiku veideli savo 
paoziules, jaigu to nematys tai 
ant kitos žiūrės ir pageidaus. 
Motere turi laikytis save szva- 

pasidalbinti del vyro

eikie in aptieka, nusipirk kvar- 
bos ir pauderio 
del vyro o jisai tave neapleis.

Jaigu tai butu vyriszkas sli
džia tai palieptu Janettai nu- 
sipralįst su muilu ir sėdėti na
mie o - nepauderiuot savo snu
kuti. Juk motere, turinti užsi
ėmimą namie ir geidženti lai
kyti szvariai savo nameli, ne- 
mislins apie beždžionkavima 
savo veido.

ir pasidabink

mirėAna diena mirė turtingas 
žmogus Valery McArthur isz 
Denver,‘Colo., palikdamas dau
giau kaip pusią milijono dole
riu turto. Testamente užrasze 
turtą savo Simui bet su toms 
iszlygoms kad apsipaeziuotu o 
turtą aplaikys dienoje vinezia- 

wones. Jaigu tėvo valia ncisz- 
pildytu ir neapsipaeziuotu tai 
aplaikys tiktai szi nitą tuks- 
tanezin •doleriu o likusieji pi
nigai liks iszdalinti ant miela- 
szirdingu prieglaudų. Sūnelis 
paėmė sau szimta tukstaneziu 
o likusius iszdalino pagal tes
tamento ifžrasza, kalbėdamas 
kad velnk būti užganadintu su 
szimtu tukstaneziu ne kaip pa
imti kokia kutvala ant spran
do.

Na, ir ka pasakysite ant to 
jaunos moterėlės? Ar buvo ji
sai “right” ar ne? Kaip mano
te?
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Kas po kitu duobia kasa4 4

pats in ja inpuola. 
priežodis iszsipilde 
Jersey Oi t v.♦

— Tasai 
nesonei 

valkatos 
turėjo szimi kuris su jais atbū
vi nėjo keliones o kuris valka
toms taip dagriso kad nutarė 
nuo jo atsikratyt. Pririszo 
szmota dinamito ant szuns uo
degos ir uždegia pradėjo nuo 
jo bėgt bet szuo bego paskui 
juos.

Valkatos isz baimes pasislė
pė in sena apleista narna bet 
szuo buvo užpakalyje. Dinami
tas eksplodavdjo, isz szunio ne
pasiliko nieko o penki valka
tos taipgi dingo ir tik vienas 
isz ju pasiliko gyvas kuris ap
sako policijai apie savo nelai
minga atsitikima.

Szeszi

Vienas isa Lietuviszku “in- 
teligentu-progreMiMtii,” 
skaito tik pirmeiviszkus laik- 
IUS4CziusJ prisiuntė grumtas

kuris

perskaitęs t< > k i a

jW»

KA KALBA VISOKĮ 
AMATNINKA1

v t : i ■ » j /

Kelione in Europa. — Klau
simas. — Ar man galite pasa
kyti kiek kasztuoja laivakor
te isz New Yorko in Cherbour
ga, Roterdama, Helsingfors ir 
Liepojn ? Jeigu žmogus ketina 
tuoj atgal gryžti ar nėr ge
rinu iszsipirkti laivakorte 
abiems kelionėms, tai yra isz- 
važiavimui ir sugryžimui ?

Chicago, Ill.
Paprastos

treczios kliasos kainos iii Ibi- 
ropa yra sekanezios 

in

res
^iancziiis: — Svietas yra 

kaip milžiniszka skūra o žmo
nes tai czdbatai pasiūti ikZ to
sios sknros o juju nuomones 
tai kurpaliai pagal kuriu ėzc- 
batai yra siūti.

Stalorius: —-

rinkti
Amerikos konsulas). SugryŽ- 
tant, tavo žmona ir vaikai, kad 
nors turi nekvotines vizas, tii- 

prisilaikyti prie visu Tm-
migracijos Instatymo reikala
vimu, ypatigai kasi ink sveika
tos.

Atsimink, kad ta viską da
ryti reikia tik kuomet jau ga
vai savo pilnas natūralizacijos 
popieras.

ImmigTacija in Kanada. — 
Klausymas. — Ar galite pa
sakyti kiek isz Europos žmo
nių atvyki in Kanada per pe
reitus dvideszimts-penkius ar
ba trisdeszimts metu, ypatin
gai nuo pasaulinio karo?

A. D. — Newark, N. J. 
Atsakymas. — Daugiausia 

žmonių atvažiavo in Kanada 
priesz pasaulini kara.
1911 iki 1914 m. apie 350,000 
immigrantu atvažiavo in Ka
nada. Immigracija labai žy
miai sumažėjo per kara, 
1920 nn vėl atsigaivino.

Kavodamasi už kalno saule 
paskutiniais savo spinduliais 
auksino žeme. Muszio’ vieta 
pas Port Artur, kur priesz va
landa susirėmė Maskoliai 
Japonais baisiai iszrodo. Isz 
žmonių kraujo taip gausiai ta 
syk pralieto, szen ir ten pasi- 

‘ . da
— Krūvoms guli 

užmuszti Japonai ir Maskoliai. 
Sulaužyti durkliai, kardai, pa* s

žeme.

su

gromata, iszgerc pusią kvortos daro balos ir garuoja....
munszainos isz piktumo, ker- 
szindamns iszmuszimu dantų 
savo draugui jaigu pas ji kada 
atsilankvtu. - 
atnesze mums
jam iszreikszt k a tai ženklina.

Ant rytojaus 
gromata idant

tai jau 
Ne dy-

ge
rk)

Gero ant svieto norą. Spren
džia vieni ant kitu. Sprendžia 
saviszkiai ant saviszkiu, bet 
jaigu atsiranda tarp dvasisZ- 
kuju, jaigu kasa duobeles po 
kojų savo k on f ra t u, 
sudna diena artinasi!
vai, juk ir tarp A.pasztalu bu
vo Judoszius kuris Vieszpati 
Jezu valdžiai iszdave.

Tankiauso už padaryta 
ra'dejyste piktu užsimoka,
datyre jau ne vienas. Ne vie
nas priglaudžia koki nepažins- 
tama 'žalti, aprėdo, priszere ir 
da darba parūpina, o tas užsi
moka tuom kad prie pirmuti
nes geriausios progos apiple- 
szia savo goradeju, apie ji 
bjauriai apšmeižė. () ar mažai 
atsiranda tokiu ir tarp dvasisz- 
kuju kad del savo goradeju, 
kurie priglaudo 
pabaigt (mokslą, kobjauriausia 
užsimoka ?

Bjauria paveizdi duoda, no- 
rints dievobaimingu nuduoda. 
Tai ne krikszczioniszkai, tai 
ne katalikiszkai!

savo go radėju 
ir prigelbėjo

Amerike uždarbiai neszlek- 
ti; daugelis turi savo namelius 
—turteli, bet stokas dauge- 
liems mokslo, mokslo prasto-;— 
pradinio. Czionais ingyti moks
lą yra labai lengva ir gera pro
ga — turime visokiu laikrasz
cziu isz kuriu daug galima pa
sinaudot, bet ne visi imasi prie 
mokslo. Gaila to brangaus pra
leisto laiko, 
keliu kurie 
labai retai
nuo savo teveliu naudingu 
veninio patarimu. Vargszai tie
ji sūneliai o 
juju dukreles! Taip, auga, bet 
ant ko iszauga?

gaila ir tu j u vai
su savo tėveliais 
pasimato ir girdi 

gy-

da vargingesnes

Ant szmoto 
meszlo, ant banibilines valka
tos kurios draugauja su viso
kiais paszlcmekais, katras tu
ri koki kubilą ant keturiu ra
tu.

Tas-tni žemina Lietuvius, sū
dai pilni teismu, tokiu mergai- 

ant ran-beibukemsežiu su 4‘beibukems’’ 
k u, pilni kari'doriai, net liūdna 
ant j u žiūrėti o ne kurios netu
ri mažiausios gėdos ir da tuom 
puosziasi. Kas do ateitis tokiu 
motinu? Laikas apie tai ap- 
manstyt nes ateitis hibai liūd
na.

AmerikeIszgyvent Amerike puse 
amžiaus — 50 metu, del ateivio 
tai ilg’as laikas. Tiek laiko su

it j? 
W.S. Boczkauskui iszgyvent 
Amerike, kuri atsivožė su sa
vim tėvai jauna vaikuti. Per
gyvenimas Ameriko penkesde- 
szimts metu, datyiįimas viso
kiu nesmaguimu ir visokiu pa
reigu gyvenime tai nemažas 
uždavinys. Mažai sziadien ran-

ėjo redaktoriui
Boczkauskui

4 i Saules

dasi Lietuviu kuriems sukako 
pus-szivntinis pragyvenimas 
sziaim laisvam sklype.

KAS NETURI DARBO?

Jaunas ar senas isz vvrisz- i v

kos ar moteriszkos puses. Tie 
kurie jau negali kitur dirbti ar 
kolieki. Paraszykite kiek apie 
save ir
gausite paaiszkinim'a. Raszyki- 
te pas:

Western Chemical Co.
m*

indekite 2c s tempą o

(lt

Pluįnsvillcj Pa,

nosustingo.

gildyti karabinai, vežimai, su
žeisti arba užmuszti arkliai, 
kaip tik akia užmatyt, užtiesė 
laitka. Tsz visur duodasi girdot 
dejavimai sužeistųjų arbasužeistųjų 
mirsztancziu. — Taigi nesmagi 
buvo regykla pas Port Ar
thur. Czia priesz valanda Ja-
ponai pergalėjo — czia ju nar
sus drag’iinaii sutrempė pasi- 
sziausziusi durklais Maskolių 
pulką.

Bet ar intikesit jus man mie
li skaitytojai, jog anie Japo
nai-raiteliai, ka pergalėjo Mas
kolius, buvo ten Lenkai ir Lie
tuviai? Taip anas dragūnu pul
kas buvo tai musu broliai nuo 
Vision, Dniepro ir Nemuno— 
isztremtiejci isz savo tėvynes!

Tarp krūva lavonu gulėjo 
kraujose paplukęs, 
sužeistas 
girnas, o pas ji stovėjo jo

” jo beris, 
dragūnas turėjo 

sudraskyta prieszo kulkos kru
tinę ir buvo visas baisiai suba
dytas. Smert i s po valia i gesi
no gyvenimo likuczius. Buvo 
tai Lietuvis.

Jis kada tai kariavo, bet ka
riavo gindamas savo tėvyne. 
Paskiaus prieszas privertė ji 
apleist savo ievyne — bialdosi 
po svetimas szalis o sziandien 
mirszta svetimoj szalij! —

Szale jo su perskelta galva 
gulėjo Maskolių kareivis. Nors 
buvo visas kruvinas ir žemo
mis apnesztas, bet tuojaus ga
lima buvo pažint, jog ne yra 
tikru Maskolium. Ir Anas buvo 
taipgi Lietuvis, nors ji Mas
koliaus munduras donge. —

Ji da kūdiki iszlupo Mas
koliai nuo tėvu, idant nžaugyt 
ant belaisvio ir kad sūdytu 
tuos, kuriuos jam palieps —■ 
gel neva t tėvus arba brolius: 
sziandien muszdamasis savo 
giltose krito nuo viengenezio 
kulkos. Jau saulute nusileido 
ir graži, smagi naktis užstojo. 
Žybtele menulis ant dangaus 
ir apszviete ana baisia vieta.

Gulintys pas savo a ridi — 
Japonu dragūnas sziek tiek 
atsipeikėjos stengėsi atsikelti 
bet noinstenge. Jo runos buvo 
smertinos — baisiai jis trosz- 
ko, o czia ne laszo vandens, 
idant palengvyt sau myrio va
landas. Sunkiai atsiduso nelai
mingas, sieke drebanezia ran
ka in anti, iszeme auksini kry- 
žuti ir insispoksojo, — meldėsi 
—Tėvynė, lik sveika, p ra sz n ai) 
žde mirsztancziu balsu — mo

jau tavęs nc- 
broleli....

... o Dieve

sunkiai 
jaunas Japonu dra- 

“ka-
ros biczinlis tikrasis 

Narsusis

tina, kur tu 
matysiu, 
tevelei..., 
ant manės!

Girdėdamas 
dejavimą toliau

brangus 
susimilk

ne/ dasižinbk, kur mano brolis, 
kur motina tevas dingo, o 
Dieve! Asz mirsztu, atiduok 
jiems szi kryželi, alpstu, oszi kryželi, alpstu 
Dieve! ievyno mano!....

Kaip vadiniesi ? užklan- 
iszklauscs dragų-

’ ' t

— Jonas K......atsake dra
gūnas.

— Broleli mano — rikiele
— kareivis — asz tavo brolis 
Stasys K....

Graudus riksmas iszsivcreže 
isz dragūno krutinės.... 
broliai drueziai apsikabino..

— Da gyvas brolau— prasz- 
nabždo dragūnas, kalbėk apie 
savo, motina, skubinkis, alps
tu

se 
no.

kareivis,

abu

mirsztu.
Ir asz drauge su tavim, 

nes ir asz ošiu sužeistas mirti
nai.

Motina numirė, tankiai kal
bėdavo apie tave, apie tęva; 
mane paėmė in> kariumenc ir 
nuvarė toli in svetima kraszta, 
kur navet savo kalbos negir
dėjau.......

O kiek kartu permislydavau 
mus kaimeli, kur mes pas le
vus taip laimingi buvom......
o dabar Dieve! svetimoj sznlij 
ir del svetimos naudos vienas 
su kitu kariavom!

— Brolau! — tarė dragū
nas: — nors prieszas mus per
skyrė,
priesz smert suvienijo 
galėtumo draugo neszt skunda 
už varginimu mus tėvynes....

Ir nutilo kareivis, nes juo
das kraujas, smerties ženklas, 
pasirodė ant lupu, apsikabino 
tiesiąją ranka brolio kakla, 
kairiaja prispaudė kryželi prie 
krutinės ir....

Prisiglaudi

bet \rieszpats Dievas 
, idant

.... numirė, 
j kareivis 

brolio, paskutini syk pabuezia- 
vo ir iszemes toki pat kryželi, 
koki turėjo dragūnas, meldėsi 
ir lauke smerties.

Anksti isz ryto pasirodo ant 
muszio vietos žmones jeszko- 
dami sužeistųjų, kuriu vakar 
surinkt nespėjo ir duobkasiai 
idant palaidot,numirusius.

Per ana lauka jojo Japonu 
dragūnu pulkelis drauge 
vvresniu. v

Prijojo prie anos vietos, kur 
du lavonai susikabinę gulėjo, 
susilaikė, 
dainas jog abudu laiko ranko
se vienokius kryželius, tarė:

— Turbūt 
motinos tai 
nors ju drabužiai ne vienoki.

Iszkaskit sziem narsunain 
viena duobe, idant drauge gu
lėtu, o mes jiems garbe ati
duok i m. —

Taip ir stojosi, jog 
duobėj, vienam grabe gule,]< 
Maskolių kareivis 
dragūnas, 
uos, aukos.del svetimo labo.

prie

i

su

o vyresnysis maty-

vaikai 
isztikro broliai

v ienos

vienoj
y

ir Japonu 
sūnūs vienos moti-

KAS KENCZIA UŽKIETĖJIMU 
VIDURIU.

I

B. K.
Atsakymas.

-in Clicr- 
bdnrga . $90; in Rotterdam 

Helsingfors$100; in
Hamburgą $103.50; iii Liepoja 
$107. Antros kliasos kainos in 
Cherbourga — Bremena (vasa
ros laiku) yra nuo $150.50 iki 
$192.50 priguli nuo kambarė
lio. Turistines kliasos kainos 
yra nuo $115. iki $133. Papras
tai kainos yra biski augsztes- 
nes vasaros laiku, ir kai kuri u 
laivu vatos yra augsztesiies. 
Turistines kliasos laivakortes 
kasztuoja nuo $184.50 iki 
$208.50. Daug kompanijų ragi
na ekskursija in invairias vie
tas ir tuomet vatos vra nuo 
$142. ir augszcziaus. In Ame
rika kainos yra augsztesiies.
Tekėjusios Moterys Gali Var

toti Savo Pravardes. — Klau
simas — Ar teėjusios moterys 
gali vartoti ne vyro bet savo 
pravarde? Klausimas pakilo 
pereita vasara kuomet kelia
vau su vyru ir užsiregistruo- 
jnt viesžbuti vieszbuczio rasz- 
tiniiikasncdave man pasiraszy- 
ti savo pravardes.

J. S. New York City.
Atsakymas. — fnstatymas 

nereikalauja, kad kuomet mo
teris iszteka už vyro ji turi im
ti jo v a rd a. Tas yra tik pri
pratimas. Labai daug profesL 
jonaliszkn motoru vis vartoja 
savo pravardes. Kas yra lega- 
liszku. Keliaujant, kuomet tu
ri pasinlszyti varda, gerai pa<- 

“Mr.
Ona

arba

atvažiavo
Asz

siVaszyti sekaneziai: 
John Mitchel ir žmona 
Braun.“

Legalizuojant Buvimą Ame- 
rios Pilieczio Szeimynos. — 
Klausymas. — Alano žmona, ir 
du mažus vaikai
kaipo laikinus svecziai. 
manau tapti Suv. Valstijų pi- 
liecziu priesz ju vizų išžsibai- 
gimo. Kaip galiu legalizuoti ju 
buvimą, kad jie neturėtu isz- 
vvkti in artima szaly, sakvki- 
me in Meksika, ir tonais isz- 
gy vent i dviejus metus ? Dabar-' 
tiniu laiku negaliu nei mislyti 
apie kelione in Europa, netu
riu užtektinai pinigu to dary
ti ?

— Vien i litelis 
szei mynos 

tai

Nuo

bet 
1921 

m. suvirsz 148,000 immigrantii 
atvažiavo in Kanada. Beveik 
149,000 — 1924 m. ir 1927 m. 
144,000. 1928 m. apie 166,782. 
Beveik 95 nuoszimtis atvažia
vo isz Europos. Nuo 1901 iki 
1928. m. 4,500,000 immigrant n 
apsigyveno Kanadoj. 83 nuo
szimtis Kanados gyventoju 
yra Angliszkos arba Francu- 
ziszkos 'kilmes.

Svecziai Alaskoj. — Klausi
mas. — Draugas gyvenantis 
Fra nei joj nori atvažiuoti 
Alaska.
Amerikos viza?

Brooklyn, N. Y.

in
Ar jis turi iszgauti

M. K.
Atsakymas. — Immigracijos

Žmogus yra 
daugiau Vertas po mireziai ne 
kaip už gyvasties nes neginezi- 
nasi jisai tada apie medi ne 
darba, koki jam grabu padirb
ta.

Kriaiiczius: — Apsipaczia- 
vimas, tai <1 ra panos. Jaigu ge
rai pasiūtos tai ir isz to galima 
patemint 
szlektai tai 
tumint.

Sliesorius:

- jaigu pasiūta 
"•aiima greitai užr>

— Žmogus yra 
kaip plienas, pereina jojo gy
venimas kaip jier ugni, vande
ni ir plakimu; o kietas kaip 
lieta geležis kuri iszsibarsto po 
kirtimui kūjo ir trūksta ugny
je.

Apdarytojas knygų (introli- 
gatorius): — Daugiausia kny- 
<ros O

— Kolera nėra 
kaip žmogiszkas 

pi nn utine

yra niekam netikiu, ne del 
to, kad apdarai niekai bet vi
durys knygos (intalpa) nie
kam netikus.

Daktaras: 
taip bjauri
pasisziauszimas: 
kenke tik ligoniui o antra ken
kia tukstaneziams žmonių pa
voja.

Advokatas: — Tiktai kvai
lys yra pageidaujamas del ad
vokato nes isz jojo gali trauk
ti pinigą; jaigu visi butu isz- 
mintingi tai ne provu nercike-

i nst a tyma i inime netik konti-tn ne sūdai butu reikalingi, 
nentines Suv. Valstijas bet vi
sas Amerikos teritorijas ini- 
mant ir Alaska. Ateivis norin
tis aplankyti Alaska turi pri
silaikyti prie visu Immigraci
jos Instatyniu, taip kaip turi 
prisilaikyti prie ju vykstant in 
New York a.

Kada Yra Geriausias Laikas 
Pirkti Ūki. — Klausymas.'—- 
Noriu nusipirkti ūki rytuose. 
Ar gerinus pirkti pavasaryj 
arba rudeni ?

L. M. Chicago, Ill. 
Atsakymas. — Perkant ūki 

rudeni (žmogus pasisavina ir 
visus jdvus,
prekes yra dau 
Perkant ūki reikia atsiminti, 
kad yra svarbu turėti užtekti
nai pinigu pakol galima pelno 
daryti.

Nelabai senei Dr. G. F. War
ren isz Cornell universiteto sa
ke — “] 
geriausias laikas pirkti

Senmerge: — Svietas ne turi 
jausmu nes jaigu turėtu tai 
ant svieto nebūtu meiles. —F.

Szita yra Receptu 
Aptieka

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

bet rudeni akiu
<r augsztenes.

Dabartinis laikas yra 
............. i ilki.

Žemes preke yra žemesne’ ne
gu buvo per ilga laika? Per pe
reitus dviejus metus aplinky
bes beveik visame New Yorke, 

Naujoj Angli.

;u buvo per ilga laika? Per pe-

New Jersev ir 
joj vis gereja.”

— F. L. L B.

Litschs Drug Store 
' 14 E. CENTRE 8T. 
MAHANOY OITY, PA.

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Liotuviszkas 
Dcntistas M altanoj uje. 

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

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 paėsta. 
Iszrasta ir parduodama vien tik per 

HAMPDEN LABORATORY
724 MULLBERY ST. READING. PA

L. K. Los Angeles, Cal. 
Atsakymas.

būdas legalizuoti 
buvimą Suv. Valstijose
yra jiems apleisti Suv. Valsti
jas ir vėl atvažioti kaipo Ame
rikos pilieczio žmona ir vai
kai. Paprastai turi gyventi 
Meksikoj dviejus metus pirm 
negu gali ’atvažiuoti in Suv. 
Valstijas. Bet vistiek jeigu 
tavo szeimyna iszvyks in1 Mek
sika tas reikalavimas dvieju 
metu rezidencija tonais — 
juos nelieczia; tas reikalauja

666
YRA TAI RECEPTAS DEL 

Szalczio Gripo, Flu, Dengue,
Bilious karszczio ir Materijos.
Greitai veikia. Gausite aptiekoae. A. RAMANAUSKAS

LIETUVISZKAS GRABOR1US
28 Frack St., Frackville, Pa.

Bell Telefonas 172 
■ ■ ■ » - 

MILL A PATTERSON STSM
ST. CLAIR, PAI 

Bell Telefonas 1430-R

Bet vistiekJai kieti viduriai, turite gazus, bal
ta liežuvi, silpna szirdi, neniigi, ir 
anksti atsikėlė jaueziates pailso, ne
paisant kad nuo senai vartojate viso- 
kes piles ir druskas bei invairias gy
duoles, prisiunskit savo adreso, o 
gausit praba dykai ir nurodymus, ko
kios isz to ligos paeina. Ventrola ir 
dvi kitos gyduoles daugeli pagydė ir 
gydo. Pamėgink. Raszyk tokiu adre
su. . (lt.

K. Rėklaitis
Lictuvitzkas Graboriua

szi
(F 
r>

kareivio 
nlintis Mas

kolių kareivis, priszliuože prie 
jo ir tarė pusbalsiai:

Tu Lietuvis L... o kalbėk, da 
kalbėk! asz taip ilgai negirdė
jau savo kalbos, nors mirda
mas ja pasidžiaugsiu o kalbėk 
del meiles Dievo, tark da nors 
žodi......

Japonu dragūnas pravėrė 
akis ir matydamas, jog kas 
toks in ji 'kalba, tarė:

— Szale manės prieszais, 
szalin szetone! tu esi prakeik
tas Maskolius, atsitrauk, duok 
man ramiai numirt!

Nekeik brolau, asz ne Mas
kolius, dovanok, asz nekaltas, 
asz Lietuvis kuris stojosi prie
szo auka......  raitėsi sopuliuose
Maskolių kareivis.

Dragūnas dirstele iii ji mei
liau; ne žiurėjo jau in 
dura, bet mate jame nciuįmin-1520Centre ir 603W.M*h«noySt.

Western Chemical Co., 
P. O. Box 117 Plainsville, Pa.

♦ ♦ ♦

Skaitykite “Saule”
oje eje

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABOR1US MAHANOY CITY

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

JL -J . — ;UL ' j 'į L .. j ... . ■■ 1 .i J ■ '' 1 . I' ' .. ‘ r M
mun-

tik nuo ateiviu kurie nuvyksta 
in Meksika laivais ir kurie ne
prisilaiko prie Amerikos regu- 
laciju.

Priesz iszyažiuojant 
tavo szeimyna nuvyksta in 
immigracijos stoti Los Ange
les (arba in bile kita miestą 
kur randasi immigracijos sto
tis) ir tonais tegul immigraci
jos valdininkui pranesza, kad 
gyveno Suv. Valstijose ir tiks
lą keliones in Meksika.

Tamsta gali paduoti praszy- 
m a form 6.33 del ne kvotines vi
zos žmonai ir vaikams kaip 
tik greitai gausi savo natūra
lizacijos popieras. Kaip tik tau 
isz AVashingtono jiranesz, kad 
vizos bus duotos tavo žmonai 
ir vaikams, tai tik tada jie ga
li iszvykti in miestą Meksikoj, 
kuris miestas pažystamas ant

szeimyna
tegul

aplikacijos (geriausia pusi-

Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagelbi- 
ninke moteroms. Priei
namos prekes.
SI6 W. Spruce Str., 

MAHANOY CITY, PA.
306 Market Street, 

TAMAQUA,
<Ma« ..*■«»i—w . „«i <m

PA.

Iszbalsamuoja ir laidoja zniruaius 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo
sta nuo papraszcziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, vąšeliu, kriksttyniu it 
kitiems pasivažinėjimams.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY OITY, PA.

---------$---------
3-czia Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jnsu 
pinigus yra gerinus negu 10-tas Procentas, be jokio 
saugumo. 1

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta 
suma kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir czedina. Dekite savo 
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.

>
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IM SAVED

Gera Tarnaite ni in pati laika, asz ka tik isz- 
variau mergina. Hm, iszrodai 
da suvis jaunutelo ir silpno 
sudėjimo kūno, tarnyste pas 
mano pouia yra labai sunki!.. 
Reikia czion ir nedamiegot 
tankiai, o jni linksmai laika 
kada nori praleist tai 
aut to laiko! Bijau mano mer
gele jog czion ne ilgai iszbusi.

Viską darysiu kas tik
tai bus mano galybėje, — atsa
ke mergina ir net aszaros aky
se pasirodė.

Lekaju jau žinoma, tasai go
džiai aki ant merginos užmėtė

Mergina apie kuria czia no
riu kalbėt buvo duktė kaimuo- 
cziaus, užauginta tikėjime ir 
dorybėje proseniu savo. Tnju 
dorybių c i el a me gyvenime ser
gėjo ir buvo gyvu paveikslu 
juju. Da 'būdama kūdikiu ne
teko tėvu, kaipo sierata likosi 

' priimta in kliosztori Szv. Dva
sios Zokoninkiu Sandomerija, 
kur apart mokslo aplaike ir 
drutus pamatus palba'žnumo.

Daejus metu, kuriuose, kaip ir prakalbėjo: ne baugink po
lai sako, in svietą turi nusi
duoti, Marijona, nes tokis bu
vo josios vardas, sugrj’žo in 
savo gimtines karina. Būdama 
be prieglaudos ir 
buvo priversta 
nyste pas baroniene 
dillskiene kuri 
netoli kaimo. Biedna sierata 
ilgai, priesz tai mislino nes tar
nyste pas t a ja ponia buvo la
bai sunki o vėl Marijona bijojo 
gaujos dvaroku ir dvarokiu 
nes buvo garsingi isz paleistu- 
vingo gvvenimo. Priversta vie
nok vargu priėmė tarnyste pa- 
kajavines prie tosios nenaudė
lės grafienes.

Paėmus tada

czion
o jai

ne v ra

in

užlaikymo 
priimti

Juoda- 
t n rojo d va ra 

Biedna

ta r-

palaiminimu 
nuo vietinio prabaszcziaus, ap
leido pavakare 
mn ir nusidavė

girraiteje 
kuri

kele, — paszauke 
juok<damasi.

— Tai be n i
ir

szeparko

, turesiine tarp 
szventa mergina, —saves

atsiliepė važnyczia.
O Jonas, lekajus, dadave:— 

Biedna mergaite, tokis kalmi-
I > ras k u s tga 1 v i s j >e rd i rb< >

ant szventos, — ir žiurėjo kaip 
velnias ant geros duszios.

Tame užskamlbino baroiiiem

nis

, mano szven- 
j nok d amas i gas-

gyvenimas!

moil uk ia ?

()1 bukie spakaina, mu
kai p akmuo in

nas tosios merginos.
— O tas prie tavos 

nepriguli! — paszauke už{iy- 
kes senis; ne kiszk liežuvio jai- 
gu ne in tave tas priguli. 
Kada jau lekajus susarmatin
tas nuėjo sau, senis tolinus kal
bėjo:

nieko

I 
o Marijona pasikėlė ir skubino 
pas ponia.

— Laba nakt 
toji, — tarė
pad i ne. ’

— Ne užmirszk apie mane 
poteriaudama, — dadave važ
nyczia.

Esi

tavo

duktė doru tėvu 
kaij) man žmones pasakojo.

— Taip, pone! Jau juju ne
turiu; Dievas 
ve.

paėmė

J

pas sa-

— Gerai, melši uosi u ir pra- 
szvsiu del visu Dvasios szven
tos, ■ 
joną.

Poni Baroniene liepe ja nu
rodyt o kada jau buvo lovoje, 
liepe paimt knyga kuria pato*- 
do ir liepe skaityt, kalbėda
ma :

— atsake linksmai Mon

skaityt,

norint buvo labai nuliūdus, ne 
galėjo susilaikyt nuo garsaus 
juoko!

— Asz to neskaitau nieka
dos, — tarė,
knyga, isz mano knygyno.
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— atneszk man
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cz i u od am a s i s ku pczi u s.
— O jeigu loji nedorybe isz- 

si duotu?

no szirdele;
vandeni inmestas.

— Inraszkio ponas 500 auk
sinu,
na paskutini karta perku.

■— Pana esi stebuklinga 
tarnaite,— tarė szyjisodamasls 
gundytojas.

Dažiuretojas jau no valan
dėlės geros stovėjo už pundo 
tavom no matomos no nieko, 
viską girdėjo ir iszejas isz 
slaptos vietos, užmokėjo kas 
priguli ir liepe daigtus noszt 
in briczka.

Marijona sugryžius namon, 
rado savo pone supykusią, mat 
ketinus praloszt prova, o ku
ri kiszosi josos turtu, ir kada, 
mergina ne spėjo jaje vakaro 
nurodyt, perpykus pakele ran
ka idant užduot ypa per veidą.

—- Ne, poni to nepadarysi, 
--- pasmaukė sierata apkaitus, 
ne, ba esi motore puikei užau
ginta.

Su šarma t yla tuom baronie
ne nuleido ranka ir 
ma ilgai ant Marioneles, pra
kalbėjo in jaje:

— Iszsitarci labai puikiai; 
kas tave užaugino?

— Pirmiause mano motinė
lė paskui musu prabaszczius <• 
po smertes motinos, zokonili
kęs

■

M

Ir Marijona nuejuk paėmė 
eidama pradėjo akai-

iszejo.
Sztai inejo tuojaus k u karka 

j r paszauke:
—■ Prakeiktas 

kad ne gera alga tai. ..
— Kas tau,

I >a k la use M anijonu.
— Kas? — atsakė užklaus

ta. Sztai vos pasivelku. Ar ne 
turiu kas diena viHi penkis 
pnsryczius: arbata dtd ponios^ 
szeknlada del lekaj'aus, liifszti- 
ki del važnyczios, kotletus del 
d nži u re to jau s, ka\vn del szepar- 
kos. Ak, tai baisybe. ‘

Del manė8 no turėsi daug 
užsiėmimo, mano moil u ko 
valgysiu ka duosi.

— Ta i no ta i p eina si! — ta
re k tik arka, mano panaite. Pa
na sziezion daugiau ženklini 
kaip kiti,' iszskyrus dažiuroto- 
ja, ta sena kvaili.

- Franciszkc! FrhnciszkC 
ta Ve kva ra ba 1 a i ko ? — 

szauke szeparka, kuri in czion 
dabar atėjo.

— Reikalauju geresnes va
karienes nes turėsiu sveeziu 
mano pakajuje; bus ponas Jo
nas, (lekajus). Asz mislinu jog 
ir tu pana Marijona ne atsisa
kysi ir priibusi pas mane in sve- 
cziiis, tare in Marijonele, kada 
k u karka jau iszejo.

— Labai po'niai dekavoju,—- 
tarė Marijona susiergeliavus, 
mano tarnysta man novelina, 
žinai ponia jog turiu ilgai skai
tyt mano poniai.

— 1 mnesk in geryma mie 
žolių nes 'baroniene geria.

— Asz to nepadarysiu 
atsake Marijonele.

— Kūdikis esi; 
daro ir ant to gerai iszeina.

Mano sanžine estu per 
gyvas!i už toki darba.

Sanžine ? 
tveziodamasi 
užmirszau jog tu esi szventa! 
— nes norint apie tai nieko ne 
sakvsi kitiems?

— Padarysiu tik kas 
manos priguli ir jaigu da karta * t « • A . •

o kur

sii-

r

1)0 jeigu ne, tai pas po knyga, 
lyti Ir szypsotis.

— Isz ko tu szypsaisi, ma
no kūdiki?

a- Ach poni atleisk man, 
nes toji knyga niekados tavęs 
ponia nesuramins.

J

O ka t n taria skaitytum t Į | j t* i a • •Apie sekimą Iszganyto-
ja us.

jaus?
Apie sekinis Tszganyto- 
— paantrino baronienejaus?

nusidivijus.....
— Na teip, poniute, asz to- 

'je knygelėje visados surasda
vau su ra minima.

— Pažiūrėsimo vėliaus.
Marijona pabueziavo ranka 

savo poiuJi. Tolinus bus.

'r
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Buvo tai ana diena, 
Nusidaviau in Skulkino 

miesteli vieno, 
, Susibėgo trys bolx)s, 
Mat pusi naudojo isz progos, 
Nes vyrai in darba iszejo, 

Neliko namie ne vieno. 
Davei namine neszioti, 

Ir sau be baimes girksznoti 
Per visa 'dienia trauke, i 7

Net ir vakaro susilaukė.
Vienas vyras isz darbo parėjo, 

O czia viskas atszalo ne 
vandens neturėjo, 

Pradėjo apie paezia klausinėti, 
Ir nusidavė jos jeszkoti, 

Užtiko prie trepu gulinezia 
Vos kvepuojonezia.

Mat ėjo isz stu*bos ir nugriuvo, 
O czia pagelbos nebuvo, 
Pats gulinėsią užtiko, 

Nepaliko.
Prikėlė su virvagaliu, 

Daugiau sakyti negaliu.
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PARSIDUODA PUIKI 
FARMA.— Skaitysi nuolatos, be pa

liovos, norints užmigsiu, nes 
kaip kas skaito 
smagu miegot.

Jau ziegorins 
adyna po gaidžiu o biedna sie
rata da vis skaitė.

užmigsiu, 
tai man labai 46 akeriu farma Locust Val

ley, Pa., pai’siduos pigiai 
kiu su maszinerijoms, 
liais ir vasarojum. Tvartas ir 
kiti budinkai geram padėjime. 
9 ruimu stuba su visoms viga- 
doms. Ant farmos randasi b 
akeriai girrios, sodas su 250 
medžiu ir 1,000 aviecziu medu
ku .Atsiszaukit sziuo adresu:

A. G. Klingeman
i

Ant. J. Sakalauskas "
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

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

— |j

— Matau kad esi uoba'žna 
bet mano poniai su tuom ne 
intiksi.

Po tuom pasikalbėjimui per
statė Marijona paežiai 'baronie
nių i. Buvo tai motore augszta, 

sausa kaip džiovinta 
d a p riek tam na va t no 

pikta ir bjauraus budo. 
Užmėtė akia ant merginos nuo 
galvos lyg kojų, kuri drebėjo, 
ir užklausė sausai:

— Ar tu moki skaitvt?
— Moku, szviesiause ponia.
— Tai gerai. — Liepe jai 

atsisėst ant kėdutes arti saves 
ir padavus jai gazieta, tarė:

— Skaityk, mergei!
Marijona perskaito kėlės ei

lutes greitai ir suprantamai.
— Tai g 

nebagele.... sa turi smagu

senyva 
prakalbėjo in

toji szypscna bu-

gimtines kai- 
nuliudus per 

girraite in dvara pas baronie
ne.

Pasitiko
kaimuote
Marinka:

— Sveika drūta, Mariuku! 
O-gi in kur tave-Dievas nesza 
taip vėlai ?

— In paloviu, — atsake 
mergina su xzypsena ‘bet galė
jai pažint jog
vo lyg pro verksmus.

— Dingai, 
K«ip tai, ar tu tarnausi pas 
baroniene? Gal jog nori ant to 
svieto atlikt pakilta?

— O ka galiu daryt, ir kur 
pasidėt, — atsake 
szluostydama sau amaras ku
rios kaip žirniai j - 51 ’ 
akiu bvret. •*

— Juk tai toji ponip. tai 
gyva pekla o tieji josios dva- 
rokai tai gyvi peklos gyvento- 

ir prie mar- 
azelka dvaro, kaipo vyriauses 

ne y;a

žirniai

jai, bedieviai!

isz taniu 
juosius visus.

s n
rodė treczia

ži urėdą -
J ? sv- 

gyvu-

tiesi ir 
silke 
budo,

o
Vos

jau ir pra- 
szvito, tada iszejo isz mieg- 
kamba^io baronienes ir 'kaip 
negyva puolė ant savo loveles, 

permiegojo dvi adynas
kad sztai baroniene užskambi- 
no ir turėjo paszokt isz to sun
kaus miego. Baroniene mėgo 
labai visokias auguoles priesz 
saules tekėjimą rinkt, tai turė
jo su ja’ja nusiduot iu soda ran
kiot visokias auguoles ir'da 
neszioti kudlota kalaite kad in 
rasa ne suszlaptu. Sugryžus in 

sėsdavo
fort a pi jono

pakajus, 
prie

<

visa

♦

*
v

kiti taip

Sandamierije.
Asz girdėjau, jog esi la

bai paba’žna ir net juokas isz 
to.

— tar-

l! J

9 

Barnesville, Pa. i

— Asz nemislinu, 
nauju Dievui kaip moku, guo
dėju savo ponus kaip Dievas 
prisako: — tai mano užduotis.

Lengvas barszkinimas per
trauke kalba: buvp tai dažiu- 
retojas kuris atileszineje pirki-

/ 
/

* * ♦

Tula bobele priėmė už tania 
vaikina, 

Kad palengvintu jai gyvenimą, 
Bliudns mazgotu, • 

Ir maža beibukia nesziotu.
Kiek jis metu turi, niekas 

nežino, 
Visi laiko ji už jauna vaikina

Mat jis visus 'brazduoja, 
Kad da jaunas meluoja.

Tegul da karta dažinosiu, 
Apie ta neūžauga, tai daugiau 

padainuosiu. *

§

baroniene 
o Marijona 

stodavo isz užpakalio ir galva 
szukavo per pora adynu. Po 
grajui ir szukavimui liepdavo 
pakinky! iiu karieta, iszvažiuo- 
davo, paliepdama
taisyt senus visokius mezgi- 

Pasilikus Marijona kelis 
galėjo niuo .miego 
I nėjo

paa ntrino 
sze {/arka, — ak, nius pirktus per Marijona.

Marijona ant paliepimo da- 
ži urėto jaus, iszejo. Balsas var
pok) už valandos paszauke ,|a 
jo.

erai, tai gerai, bal- 
alesiu prie ta- 

Ei- 
daigtus pū

dei tavęs, 
kuri nžžiuretojas tau parodys 

vakarieniai
mane.

Kaip tiktai
rode del tarnu, visi sužiuro 
xai{) ant meszkos ir klausinėjo 
kožnas apie szi ir ta.

Jonas lekajus, kuris pirmu
tinis Marijona inleido pas da- 
žiuretoja dvaro, padavė jai kė
dė atsisėst o pats sėdo ant pla- 
czi'os kėdės ir kaip povas isz-

< r 
f O

v o skaitymo gerai miegot, 
kie, padekie savo 
kūjelyje paskirtam

Marijonele o po

pradėjo isz

toji

O

yra geresnis uz 
O ar tu geraitu

prie
M a rijonai

a te i k ie pas
* v) i • 11 **

Marijona pasi- 
visi

apie tai pamislinai mano kudi- sipletojas laike rankoje kokia
keli?

— Taip ant nelaimes, ma
no Terese! Bet ka galėjau pra
dėt?. .. ne turiu tėvu, ne turiu 
nieko, ne tosios nelabos chole
ros. .. ir pradėjo garsiai verk
ti.

— Juk teisvlK1, — tarė se
nuke susi graudi nu s. O gal tai 
tiktai žmonių
ponia taip apkalbėjo?.. . Juk
tai jiji, kaip girdėt, neatsilan-

nekineja niekad in bažnyczia, 
pasninkauja o biednam niekad 
neduoda.

— Ach Dieve! — Tai nuo 
ko tu Terese girdėjai?

— Nuo visu žmoni u. Nuo 
sugryžimo savo, baroniene jau 
net dvi kukarkas permaine

kaip rodos kokis

nius.
kartus vos
susilaikyt. Inejo Jonas leka
jus ir atsisėdės tarė novos prie- 
teliszkai.

— Na ka pana (Marijona, 
ar esi užganiadinta isz savo tar
nystes ?

Mergina giliai atsiduso, nie
ko neatsako nes meluot ne no
rėjo.

pana

ant to mane ponia, kalbinsi tai 
asz pasakysiu poniai ir dažiu-
roto jni. 1 •' * “ ..... •

Pad a ryk i c tai, tu maža 
ra ga<n a.

Asz tavęs mažiau bijau
negu grieko.

Ponas dažiuretojus, — 
, — pasakojo 

a{)ie daigtus, ka tau gar-
tarė baroniene 
man

tai knyga, 
kunigą i ksztis.

So d a u n i n k a s k a zy r i a v o 
važnyczia o szeparka pasipil
tus kaip povas, su szilkine 
szlebe, pasakojo apie koki tai 
baliuke koki mate ir koki ten 
žmones radosi.

Marijona nieko

su

su

ne suprato
liežuviai ta ja isz tu pasakų o ir ne buvo pri- 

dvariniu apsieji- 
iszsieme savo mezginelius 

ir pradėjo megst.
— Kokia tai jauna mergi

na pristūmė antra žvakia Ma
rijonai.

— Dėkui tau, pana Rože! 
pakele galva ir pa

pratus prie 
mu,

Baroniene, — kalbėjo 
lekajus su pirsztais taisyda
masis savo kudlas, — yra 
sena pasiutėlė, jau 
verfti sėdėt vari jotu name. Ar 
tai kas mate kad mergina turi 
del josios per naktis skaityt? 
Pabėgt nuo tokios per Įauga!

Toji' sznekta tojo cimbalo ir 
patiko merginai kuriai sanžine 
kali )oj o j og n e re i k i a pik ta ra u t 
žmoniems, 
si.

s n
tai

jai seniai

kuriu duona valgo-

— Na, pasakyk atvirai, pa
na Marijona, — 
jus, ’žiurodamasis

be priineszn; laibai džiaugiuo- 
siu isz tavos, nuredykie mano 

uit; asz pati paskaity
siu 'kol no užmigsiu. Pabudinsi 
mane apie 6 adyna, ha 
rinkt auguolu in kalnus.

Mergina nuleido akės ir ta-

ir ei kie

re

į

valandoje šutei- J 
kiam geriausi patarnavima. Pa- J 
laidojimą atliekam rūpestingai > 

m »• r. n . <» t I? . i u ■ z. v. 11 n A ■ . . n n —. ' ( ' 

nedinti.
Isz Mahanojaus ir Girardvilles 

jeigu kas pareikalaus mano pa- j 
tarnavima tai meldžiu man tele- įj 
fonuoti o pribusiu in deszimts 
minutu.

Nuliudimo J

I

eisu

ir gražiai. Busite pilnai užga- S

Bell Telefonas 872

$1,000 TIK UŽ 60 CENTU.

mano da-

da-

prisaky-

su Ma-

net <ivi KuKarKas {>ermaine o 
tu jau busi ketvirta pakajavi- 
ne ir da no iszejo metas.

— Asz pasirūpinsiu 
cziute mano poniai 
tiek buHiii kantri jog 
priežasties kad ant manės tu
rėtu piktumą.

— Tegul tau Dievas padė

mo- 
intikt ir 
neduosiu

Jonas 
sznabždejo:

Mariuk, tai no reike va
dinti pana, tiktai tiesiog Rože, 
ežia ne reike 
net i garbe.

— Tai asz

visiems atidavi-

kalbėjo loka
li uola tos in 

zerkola; — ar matei kada to
kia pasiutusia'boba kaip musu 
baroniene ?

— Asz Czion esmių kad tar
naut del josios, lie a {įkalbinę t 
jaja... — atsake szaltai mer- 
ghia.

dvi isz g
v o mat v t»

atsisv'eikino
Marijona 

savo draugia

da.
Taip kalliedaimos iszejo wbi- 

irrios nuo kur jau bu- 
pa lovius, 

su
kuri da ilgai ant josios žiurėjo, 
net ant galo palingavo su gal
va ir leidosi tolyn in savo ke
lione.

Marijona 
stojo priesz

atėjus in 
vyriausia virszi- 

ninka; buvo tai senus žmogus, 
nuolatos susiraukęs

r Įvaro

o didele 
turėjo vale name’baronienes — 
invede sierata lekajus Jonas su 

guzikais prie sūr
iai kokis didelis

— Tai asz nežinojau nes 
mislinau jog dvare kitokis ap
siejimas negu ant kaimo.

Paszauke ant vakarienes. 
Marijona savo papratimu per
sižegnojo priesz valgi, lekajus 
nusiszypsojo tycziodamasis.

— Alano mergele, -—tarė 
Jonas, — dabar matau jog esi 
kaimuote. Ptas mus tas nesida- 
ro, czia kitokį papratimai.

— Asz su persižegnojimu 
niekam ne ’darau 
vėl, ko mane 
tai to nepamesiu.

— Gal Marijona pavėlinsi 
sau visztienos szmoteli.

— Dėkui, invaĮes bus to ka

ponia czion da
bar dirbi? — paklausė lekajus, 
jau apie ka kita užmesdamas.

Na, k a

—• Na taip, dirbu, — atsa- 
, ar-gi ne

ar man už tai ne užmo

Palauk tu, asz turiu los
ite pas inarszelka.

Tai ne gali būti, — at
siliepė 'balsas ir pasirodė dė
žių retojas isz kito pake jaus, 
isz kur niekas jojo nesi tikėjo.

O asz tau duodu rodą 
szeparkele, — tarė

žiūrėtojas, — ne darytie vaka
rienes ir jokiu sveeziu ir toka
jų ne k vies t.

Szeparka pabėgo.
Mariuk, — kalbėjo

žiūrėtojas maloniai, — važiuo
sime sziadien in .miestą su pir
kiniais del musu ponios; ark
liai jau pakinkyti. • ' ’

Laiko v^ževimo dažiuretojas 
kalbėjo visu keliu
rijonelo ir pažino joja sveika 
iszminti ir drūta dorybe. Bot 
senis tasai neisztikejo; mogo 
jisai iszkvost gerai būda kož- 
no. Sustojo prie kromo dra
bužinio ir liepe jei pirkt viso
kius daigtus kokius poni su- 
rasze ant laiszkelio i«r dadave:

— Už adynos asz pribusiu 
užmokėsiu ir važiuosiva namo.

Marijona iszpilde prisaklma. 
ir paėmė tavoru už 500 auksi
nu.

ma pertikrino baroniene

kė mergina 
dirbt, 
ka ?

privalau

♦ ♦ ♦
Ej, vyrueziai, jau gana, 

Su tokia jusu mada, 
Daugelis pas mane gromatas

raazo, 
O suvis nepasiraszo.

1

Ka tas tūkstantis doleriu žmogui 
reiszkia, 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
sini 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 ir 
atgauk savo sveikata.

Vaist-žolos yra nuo sekaneziu li
gų: viduriu užkietėjimo, skilvio ne- 
malimo, nenoro valgyt, strėnų ir pa
ežiu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po 
krutinę, 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
ša Nervu Preparatas užbėga tai li
gai kelia ir suteikia žmogui ramu
ma. Atsiusk 10c. o gausi musu žolių 
ir knygų kataloga. Reikalingi musu 
žolių pardavinėtojai visuose miestuo
se. M. ŽUKAITIS,
25 Glllet Street, Spencerport, N. Y.

O taip, jaigu nepasiraszo, 
Tai gal neteisybių raszo, 

Isz tokios žinios nieko nauddti 
negaliu, 

Supykus in gurbą metu.
Aplaikiau žinia isz Mahano- 

jaus apie szinkorkele, 
Ir josios gera bodele, 

Kokias funes josios iszdaro, 
Isz ko bizni gera varo. 
O ka, žmones juokina, 

Buvo apie tai gana.
Isz Szenadorio gromata gAvau, 
Bet naudos isz jos neturėjau, 

Tokios g romą tos niekas 
nepraszo, I

Jaigu nepaduoda savo paraszo.

♦ ♦ ♦

Asz sakau ir sakysiu, 
Ir merginas kaitysiu,1 

Nes per jaises vyrai ėdasi, 
Per jaises provojasi, 

Ir muszasi, ( ' 
Viena vaikina mergįna 

pamate, 
Nežinia už ka ji atstatė^ 

Dabar jisai vis akmeni
kiszeniujė neazioja, 

Ir kožnam korsžija, 
Katras su jaja eis, 
Už akiu jam užeis, 

Galva sudaužys, 
Ir ant daigto padės;

Jaigu tik galės.

l 
r

i

per
su

pa klausė

— Kad da visi tami laiko 
miega dvare ir ne žinau ar....

— O! gal ne turi ziegore- 
lio, — tarė baroniene malonin
gai ir szypsodamasi: — at- 
nesz mano ziegorcli, kuris gu
li pakajuje ant dežukes.

Marijona iszpilde 
ma.

Ziegorcli paimkio del saves; 
ne bus tai paskutinis ženklas 
mano malones, jeigu ir ant to- 
liaus tokia busi koke lyg szol 
buvai.

Marijona per savo pasielgi-

tikybe yra didžiausia parenke 
kokia gali reikalaut nuo tar
naites; pėrtikrino priek tam 
savo draugus, jog tikybe Jrra 
vienatine gyduole ant pakram
tu ir vargu tarnystoje. Jau vi- 
sipažino ir aiicieniavojo dory
bes josios, bet Apvaizda, norė
dama josios nuopelnus iszro- 
dyt paezioja gražybėje, dalei- 
do netikėtus atsitikimus, ku
rie permaino bute baronienes.

Atome jiji baise žine; 
dienas sėdėjo uszsidarius
dažiuretoju ir |)rovininknis, o 
po tuju ilgu rodu būdas josios 
stojosi ne dalaikomas. Nulovi 
rytmetiniu vaikszcziojimu, ne
galėjo miegot, sveikata suma
žėjo o būdas kas karta bu
vo navatnesnis. Marijona da 
hvbiaus buvo prielankesne ir 
meilesne prie ponios; nes la
bai stojosi bjauri del visu.

Viena vakaru poni da la
binus buvo nupuolus ant dva- 
sės negu visada, atsigulė aug- 
szcziau, kalbėdama in Marijo
na.

diki( ir suAku ant duszios; at-

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

— ()j, kūdikis esi! —pa
szauke Jonus su juoku; — ma
tyt jog isz kaimo... dirbk ta
iki, kada ta senu ragana žiuri, 
liet kakl dalbar dirbi tai suvisai 
ne iszmanal.

— Gal pana esi akyva imt 
skaitymo? — asz turiu meilin
gus apraszymuH.

— Asz tokiu knygų neno
riu skaityt ir nežinau apie jai- 
ses.

— O ka panų skaitai!
— Gyvenimus Szventuju ir 

tokias knygas kurios duodir 
į vui nv/ibitlimu 

Nes sziadien pasninkas,!
1 j I>e: tai tikru davatka,

skriaudos o 
tėvai pamokino,

turiu.
— Kad tu valgiai tiktai ko- 

szeles o mėsos 
ome i ?

žibancziiris 
doto, rodos 
virszininkas.

— O, tai tu mergele, — ta- — atsake mergina.
re i|žžiiiretoja8 dvaro, — atei- —

ne šmoteli ne

tH > —

— Ant kokios sumos turu 
prirengi rokunda 
kupezius.

— Na ant 500 auksinu
atsake mergina — juk tai aisz- 
kus daigias,

— Turbūt panaiti ne nuo 
senei dvare būni pas poni ba
roniene.

— Del o?
Mes esamo papratę bū

tie malones del panų tarnai-
* . _ _ -r i .

ožiu, ){)iiikiu poniu; Įka pas 
mus perka Tokeis norime bū
tie ir del panaites

<« a it 1 <

♦ ♦

Toje dideleje Filadelfijoje, 
Tai ir negerove,”’ ■ 

Nesenai tūla Veselka -fiiivo. 
Na ir keli neprasfcyti pribuvo.

*

<4 **i

■

Į

. asz pa-

pamokimima.
— Važnyczia turėjo toisy-'Ufl.

V1V U Uvl V• CIHcJ 

darysiu ro'kunda ant 550 auk-

U^ kdki^ mane ponas
. 1 ' i w <

sinti; isjį tu 50 bfhs dėl panaites, 
a ... .....

laikai?- tarė užpykus mergi-

~kalbe-| — E-gi už pana tarnaite, 
. . ... ... .....i,.’.!: ..r...i... j..

i

i

,l»

Sinutną, man mano kū

Ana ve, tai rots davat- jo in save lekajus ir apsisukęs )WP budi ro<losi,
■

n t snke ty.

neszkie man knyga kad kiek 
susiramintau. Mergina nubėgo 
in savo pakajeli ir atnesze Gi- 
veiiima šventųjų. Baroniene

Mokame 3-cziu procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride
dant prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalą su musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.

• G. W. BARLOW, Pres.
J. FERGUSON, Vice-Pres.irKas.

Czia vyreli smalki bdbele 
atsirado,atsirado,

Ant keliu priožasti isznado, 
Ir tokia valia gavo, 

Kad visus laukan iszkAriavo.
Tieji prisirinko akmhnu, 

Prileido szturma prie Iwngu.
Svetimtaneziai komediją 

turėjo, 
Nuo juoku susilaikyti negalėjo.

turėjo,
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ŽINIOS VIETINES

4

i <.*— Po rinkimu.
— Oras daug atvėso.
— Juozas Grineviczius, sū

nūs Marijonos Grineviczienes 
RugryŽo in mokslą Lehigh JJni- 
versiteta- in Bethlehem, Pa. 
Jurgis jęaloda taipgi iszvažia
vo in ta paezia mokslaine la
vintis toliaus.

— .HilUi) kasikiu kuri per 
keletą paskutiniu dienu nedir
bo isz priežasties sugadintu 
pompų, vėl praliejo dirbti ket
verge ryta.

— Alekas Malinauskas len
kas, likos apdengintas per ek
splozija gazo Sillmono kasik- 
lojc seredos ry’ta. Likos nuvež
tas in Locust Mountain ligon- 
buti.

— Vizgirda kandidatas aut 
kolektoriaus taksu ir Bacz- 
kauskas ant ’direktoriaus mok- 
slainu likos sumuszti per re- 
publikonus. Karaszauskas de
mokratu kandidatas ant taksu 
kolektoriaus ir AValsko kandi
datas ant direktoriaus mokslai 
niu laimėjo.

Sztai parodo skaitlis kaip 
žmones balsavo, tai yra visam 
mieste-

taksu ir

Republikonai.
/...1817Sudžia - Houck ...

Burmistras - iLlwellvn .. .1148
Taksonus - Becker......... 1860
Taksonus - Vizgirda .... 517
Supervaizoris - Jenkins .. 676 
School Direk. . Northey. .1235 
School Direk. - Jenkins . .1124 
School Direk. - Boczkauskas 

........ 875
Demokratai.

Sudže - Bechtel............... 791
Burmistras - Hudock .... 931 
Taksonus - Karaszauckas 647 
Taksonus - Vizgirda .... 319 
School Direk. - Holland . .1216 
School Direk. - Valsko ... 933 
School Direk. - Boczkauskas 

. 609
Pirmo Vordo konsulmonai 

Anccreviczius gavo ant Re. 
pdblikonu baloto 314, Strzelec- 
kis 318 o ant demokratiszko 
baloto Anccreviczius 437 ir 
Karmanski 371.

Sudže Houck ir ^Vilhelmas 
likos iszrinkti po visa pavietą 
dMžiuma balsu.

r>

PADEKAVONE

Kad ir neiszlaimejau bet vis
gi esmių labai dėkingas 
viains kurie balsavo ir pasi
darbavo kh?l manos laike 
kimu praeita Utarninka.

W. D. Boczkauskas.

Lietu-

rin-

EKSKURCIJA IN
Philadelphia
NEDELIOJ 29 Septemberio

DU BELTA VAS 
TIKI ET A 5 •$3.25

Specialia treinas Subątos nakti

Isz Valanda
Shenandoah (Preke $3.50) 2:00 
Mahanoy City .................... 2:49
Tamaqua ............................ 3:16
GRĮŽTANT Specialiszkas treinas 
apleis Philadelphia 7:30 vakare 
Standard Time.

Ant Readingo Geležinkelio

Lehigh Valley
EKSKURCIJA IN

Niagara Falls 
ar Buffalo

SUBATOJ 21 Septemberio 
$5.00 In ten ir adgalios

SpeciMliezkas treinas iszeis isz 
M aha noy City 8:20 valanda Su- 
batos vakara ir pribuę in Buffalo 
5 valanda ryte, o in Niagara Falla 
6:15 valanda ryte. Grįžtant apleis 
Niagara Falls 3 valanda popiet o 
Buffalo 4 valanda popiet Standard 
Time.
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ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU

Hazleton, Pa.«— Poni Dami
co le Bartasevicsriene, ir poni 
Ona Kuomczikieiie- iszvažiavo 
in .Brooklyn, N. Y., atlankyti 
savo gimines ir pa’žanstamus 
kur ištruks koki menesi laiko. 
Prie LTS progos atlankys žy- 
miausos vietas tojo aplinkinė
je ir svoeziuosis kėlės dienas 
Coney IsLund.

Tamaqua, Pu. — Vincas Bcv- 
žinskas, 32 metu, dirbantis už 
brekmona ant Readingo gele
žinkelio mirė nuo 

aplaiko
sužebdimu 

kokias aplaike laiko darbo 
Camden, N. J. Velionis ki tados 
gyveno Wilkes Barre 'bėk pen
ki metai adgal atsikraustė in 
czionais. Paliko paezia ir du 
vaikus.

— Juozai Džiogys likos su
žeistas laike darbo No. 14 ka
sykloje. Jisai da'bar randasi 
Čoaldale Ugonbntyje.

Jisai

su-— Wdvardas Kemzūra 
nūs Jono Kem'žuro kaipo ir Ta
rnas Maliszauskas, abudu 
važiavo in Penn State kolegija 
del augsztesino 
moksle.

1SZ-

iszsilavinimo

PRIEŽODŽIAI

Kol doleri iszduosi, ge
rai ji apžiūrėk jai gali apsieiki 
tai ji padek.

Gyvenk del paezios ir sa-
vo vaiku, o nepaklysi einant 
tuom keliu. 

SvietasSvietas apmaudingas 
niekam netikėk, tiktai Dievu 
ir jame vilti savo padek.

Paklydus motore pame
ta savo verte o ant senatvės 
to gailesį ir verkė.

žinai, o tau bus visada gerai, 
niekam,

Užlaikyk del savos ka

nieksNetikėk 
tave ueiszduos, laikykis žmo-

ei i visados tos rodos.
Dirbk žmogau — pinigą 

czedyk, piktus pagundymus 
nuo saves varyk.

g

kiauše
ežios mvlemiausias.

ir ne pajunti kaip senatve 
eina. — F.

piktus

Tegul vyras buna ir nie-
bet turi būti del pa-

Karsztis greitai praeina 
at-

GEROS RODOS.

priesz

Kazys, 'kilos
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1 £etuv(h$Gen. Kosulato 
i Jeszkoma
f

ViMtiokaitis,
nuo Tytavenu, Raseinių apskr. 
Amerikoje apie 37 motus, se
niau gyvenos 2126 S. Front 
St.., Philadelphia, Pa.

Li t vi n a v iczi u s, Antanas
Tba jo sūnūs Juozas ir Matas 
.Litvinaviezius, Amerikoje apie 
30 m., 
Pa.

Klimnviczius
Martynas 
1910 m.,

ar-

gyvenos Shenandoah,

Antanasj 4 L1 I IKin 11* 
Amerikon atvyko' 

seniau gyvūne 
Blsworth St., Philadelphia, Pa. 
kilos isz Gižu v., 
apskr.

Grudziniene, 
si Amerikon isz Vilniaus ir il
gai gyvenusi pas Kaži Jecevi- 
eziu, Buffalo, N. Y., po Anso
nia Conn., ir Pennsylvanijojo.

Jankauskas, Petras, kilos isz 
Baseinu apskr., 
vykęs priesz 
Thomas, W. Va., ir Frankfort 
mieste.

Kulikauskas, Ginis, kilos isz 
Raseinių apskr., seniau gyve
nęs Lay land, AV. Va., paieszko 
duktė.

Adomaitis, Vincas, kilęs isz 
Szilavos valscz., Raseinių aps., 
gyvenos Parsons, Pa., ir neva 
iszejcs isz proto. Amerikoj 
aplė 22 m. leszko sūnūs Ka
zys.

Jovaiszas, Povilas, 
sūnūs, kilęs isz Panevėžio aps. 
seniau gyvenos su Vladu Me- 
dueziu miesto Meiliu, Wis. No
ra žinių nuo 1922 m.

Bernotaite, Brigyta 
gyvenusi Um ^v.,

Sprigfiold Mass., brolis Anta
nas neturis žinių apie 3 metus.

Blumberga-s, Karolis, 
__ ___  
1928 m. gyvenos 595 
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Vilkaviszkio

Jiova, atvyku-

Amerikon at
kąra gyvenęs

Antano

, seniau 
<58 Congress St.

isz Pabaisko valscz 
ges aps., 
Third (3) Ave. 
N. Y.

Korizna,

kilęs
Ukmer-

Brooklyn

kilęs isz 
Raseinių apsk.

m.,
t pas

Vladas
Szilavos valscz 
Amerikon 
gyvenos 
farmeri Antanu Pa rasa.

Boguszas,

atvykęs 1913 
New York’o ir
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smarkiau-George Simpsoin, 
sos bėgikas ant svieto, instOjo 
in 
kliuba kur lavins studentus at-
letiszkam tobulinime.

Ohio Universiteto futbolos
i

TRUMPOS
PASAKAITES

GUDRUS IR DAR 
GUDRESNIS.

White Boot
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Pagaminti išimtinai angliakasiams J
ii

a

ir apgaubtais kraštais. Batų liežuvis 
glūdžiai pritaikintas, ir vidutinėms 
sąlygoms esant, vandens nepraleidžia. 
Abejos šių avalų rūšys žinomos Rau
dono kamuolio ženklu. Tai reiškia 
ilgiausiai avima avalyne. Ir jei Jūs avit 
Ball-Band vilnones kojines guminiuos 
batuos ir bateliuos, Jūsų kojos pui
kiausiai apsaugotos ir guminius batus 
ilgiau avit.

Prašyk Ball-Band pardavėjo Tamstai 
geriausiai pritaikyti, bet kreipk dėmesio 
Raudono kamuolio ženklui.
MISHAWAKA RUBBER A WOOLEN MPG. CO. 

460 Water Street, Mishawaka, Indiana

ŠTAI, siūlome pora rūšių Ball-Band 
guminių avalų, kuriuos tūkstančiai 

angliakasių visur labiausiai mėgsta.
Batai pagaminti pastiprintais padais 

ir ypatingai storais ir plačiais bei ilgais. 
Tuo apsaugojami batų viršai nuo at
sikišusių aštrių anglių ir akmenų.

Speciališku procesu patobulinti Ball- 
Band dirbtuvėse, šie batai nebijo van
dens ir yra stiprūs ir atsakanti.

Guminiai bateliai arba Himiner, ga
minti tuopat būdu, čia parodomi pasti
printais padais, tačiau jų galima gauti

Tai reiškia

J
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| Vienas ūkininkas buvo labai 
szyksztus. Karta jisai pasi
samdė darbininku szieno pinu
ti. Ryta darbininkas atėjo pas 
ūkininką ir abudu iszejo szie
no pjauti. Dirbo iki pietų, be 
pusrycziu, o kai iszvydo dar
bininkas atneszant pietus, tai 
labai apsidžiaugė, bet koks jo 
buvo nusiminimas, kuomet pa-

I mato,
I tuszcziu suvožiu: 
bekelias, 
laiko sakydamas 
manys, 
ninkas besėdėdamas nuemc 
dalgi nuo koto ir atsikėlęs, ka
da ūkininkas pradėjo pjauti, 
ome mojuoti dalgiakocziu. Pa
matęs ūkininkas

Ar tik ne Įnirtus,
Darbininkas

kad; tuodu indu buvo
— jis buvo 

bet ūkininkas ji su
sėdėkime, 
” Darbi-

100 rubliu, ba turiu užmokėt in 
dvaru prapinacije o dabai 
tiek negaliu sudaryt.

Vikaras savo prieteliui Žyde
liui davė 100 rubliu o Žydelis 
tuo jaus iszbego.

- Už valandos ateina prabasz- 
czius ir sako.

— Ko buvo Irszkus pas ta
ve? Ar gal atsisveikint?

— Ne, buvo paskolint pi
nigu aut (užmokėjimo ){>:ropl- 
nacijos. Daviau 100 rubliu, ža
dėjo ne trukus atiduot !

— Ar szitaip! tarė juokda
masis prabaszczius, — ugi ji
sai szenakt pleszkes in Ameri
ka! gal tu kunigo apie tai ne 
žino jei T

Vikarui net pilve nudiegė 
iszgirdus tokia baise naujiena. 
Tuojaus nusiuntė slūgine pas 
Irszku, idant tas kagreieziau
šo pribittu.

prapinacije JUOKAI
KRAUJO

MOTERE IR SZIAUCZIUS.
— Jau gana su savo ezove- 

rykais! Nuėjau du sykius pas 
kurna ir suplyszo.

8žiauezius: — Asz ne kaltas 
nps man tavo vyras liepe to
kius padaryt idant negalėtu
mei pas kūmas vaiksztinet.

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 pavojaus.

KREIPKITESĮ/ PAS
Dr. Hodgens Specialistą

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

Antro floro, 4 S. CENTRE ST. 
POTTSVILLE, PA.

4 4

kad valgova.
besėdėdamasAntanas, Ameri

kon atvykęs 1913 m., ir priesz 
3 metus gyvenos Wets Hano
ver, Mass., dirbos Hanover Ru
bber Co.

Vaicziulioni'S, Jonas, arba 
John Vcicman, kilos isz Szum- 
sku valscz., tarnavęs Amerikos 
armijoje, nežinia ar gyvas. 
(15-1106, John Weichman).

Grigaitis, Matouszas, miros 
1927 m. Boaver, Pa. nėra žinių 
isz kur jis kilęs, kas jo gimi
nes paveldėtojai. Spėjama ji 
kilus isz Panemunes valscz., 
netoli. Kauno. (15-641).

Ivanauskas, Antanas, 
isz Panevėžio,
York’o apylinkėse apie 30 me
tu (15-1152).

Jasutis, Kazys, kilos isz Ža
garės’miost., 
ton gyvena; Amerikoj gyvenos 
Waterbury ir Ansonia, Conn. 
Nora žinių ar tebegyvas. (16- 
138).

Leonas, Pranas, buvęs ka
syklose 1928, kurio tėvas gy
vena Kurszenuose, — ar gali 
kas paliudyti, kad jis tarnavęs 
Ainerikoso armijoje T(15-1067)

Jonas
paklauso: 

vaikino,

nežinia

TAI NIEKO.
'f

Jonas: — Jau gana, Petrai, 
tai tu isztikro paeziuosiesi su 
Ona, su tokia ku'da, kaip džio
vinta silke, kaip- sziaudas.

Tai nieko, bile ba-
gota o vela žinai jog skenstan- 
tis už sziaudo griebėsi.

i c

pradėjai daryti.” 
atsako kad visai neįmanęs taip 
daryti, tik noris parodyti ki
tiems kad pjaujes. Pasitenki
nęs tuo, 
maisza

Petras

kad nepasidavė in 
save sukimszti, pjovė 

susitaisęs dalgi iki vakare jau 
o ūkininkas nu 
namon. Darbi

ninkas tarė kad reikia eiti jau 
namon, 
ninkas atsake;

už tai
jeigu jojo

Smogus 
neatsakys, 

duszia pražu
dys — savo duszia turi saugo
ti,kad pats josios nepražudyti.

— Kada jauna buvau, sa
vo tėvelio neklausiau; kaip da
bar asz pasenau, tai savo vai
ku klausiau.

— Jeigu save pergali, tada 
pasigirt galėsi.

— Jeigu motoro
gera, tai buna linksma visada.

— Jeigu dievobaimingi tė
vai, tai buna juju geri vaikai.

— Turime isz jaunuomenes 
mokytis kaip su prieszininkais 
ga Ietis.

— Turimo su mažu mėgin
ti, jeigu norime ka svarbio pra
dėti. .

Dieva 
kaimynas savo pradėjo temti, 

nenumanė eiti

namie,)o

— Katras žmogus mėgsta 
daug kalbėti, tas negali dar
bą dirbti.

— Jaigu liga in tave ineina 
tai duszia i ant sveikatos iszci- 
na.

— Ne bus per vėlu, jeigu 
senatvėje pasitaisysi, negu pa
taisa lyg smort vilkysi.

— Jeigu ukazu Dievo ir 
valdžios neklausysi,
svieto nieko nesibijosi. — F.

tai ant

■r

KVITU knygele Draugystėms del laz- 
mokejimo pinigu ligoniams.Preke 25o 
KVITU knygele Draugystėm! del Ka- 
eieriaue nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu. Preke - • • Sfo,Pr«k«

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

A-BE-CELA arba pradžia skaitymo Ir 
rassymo, del vaikams. - Preke 16e 

W. D. BOCZKAUSKAS-CO.
MAHANOY CITY, PA*

kilęs 
gyvenęs New

nes jau vakaras. Uki- 
“Įsz kur tu ži

nai, kad vakaras nes dar szvie- 
Darbininkas sake pažys-su.” 

tas vakara tuo, kad matas me
nesi. Ūkininkas atsake, kad 
czionai ne menesis, bet saulo- 
brolis.

Dari liniukas s u p ra to, 
taikosi gera proga atsilyginti 
ir, nieko neatsakes, pradėjo 
pjauti. Piovo juodu iki rytui, 
kolei visko nonupjove. Nupjo
vė ryta parėjo namo. Darbinin
kas buvo iszsidcrejcs užmokėti 
jam lasziniais, tai ūkininkas, 
insivedes idafbininka in svirną, 
atidavė laszinius, o darbinin
kas pasiėmė skilandi ir jau 
rengėsi traukti sau sveikas na
mon.

Ūkininkas ji sulaikė primin
damas kad tik vieni laszinial, 

’ I be skildanžio, buvo dereta, 
darbininkas atsake:

“Czia no skilandis, bet la- 
szin brolis.” Teip pasakos isz- 

J. M. Molino, 111. — Antanas move sau namon, o musu gucl- 
Kaunas Mahanoy City yra|rl10'*8 (Ūkininkas) nieko ne 
miręs jau keli metai adgal.

bent jo žmona

ir, nieko neatsakęs,

kad

Žydas atėjo, o kunigas vika
ras tarė:

— Ar žinai ka, Irszkau, 
tau daviau neteise (falsziva) 
sziiint-ru'ble, tai duok jaja man 
asz permainysiu ant geros 
bumaszkos, ba da sau ir man 
beda padarysi!

— Ui, tam mano Šori, tai 
ne pats velnes neprigaus, kaip 
parnesziau namon, parodžiau 
Sorei, teip ji ji kaip tiktai paė
mė in rankas, pažino jog 
l’alszivas pinigas, omo in ugni 
inmoto ir sudegino.

Vikaras nutirpo
— Smirdėti s

permainysiu ant

asz

tai

pasikaso

*

KELIAUKIT IN LIETUVA PER

KLAIPEDA
Laivais Baltic Amerikos Linijos

M

leszkoma arba apie juos ka 
nors žinantieji maloniai kvic- 
cziami atsiliepti sziuo adresu:

galva ir pasako:
esi!

No reikėjo tau degint.
Nuo to laiko ne sėbravo vi

karas su Žydu ir jau atsirado 
kitas ka vikarui visko prista
tė.

Consulate General of Lithuania
15 Park Row, 

New York City, N.Y
o
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ATSAKIMAI

ruolis (ūkininkas) nieko nu 
poszos piktai murmėjo sau po

r , »
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NEVOS TEISYBE.
Ateina Žydas mokloris pas 

kuninga vikara del 'kurio da- 
Mrs. A. N. Nanticoke,.Pa.—| statinėjo cigaru, tabaka geri-

Apio tokius laszus nežinomo, 
goriuose nueiti pas daktaru o 
jisai jum duos patarimu. —

8. R. Rochester, N. Y. — Pa
sakorių neturime, 
iszparduoti.

visi likos

Prisiunskie tamista knyga o 
bus jum apdaryta puikiai, 
r ’ i

nosia

mus ir viską, ko tik vikaras w '
norėjo. Žydas buvo insivierl-
Bias, kaip didžiausias gimine.

Ir praszobWoga'mhstie, ku
kio taip geras paskolink mnn

$4.00

Lehigh V alley 
EKSKURCIJA 

in New Yorka
NEDELIOJ 29 Septemberio

DubeltaTM 
TlkUtas

Specialiszkas Treinas apleis Maha- 
noy City 4:30 ryte. Grįžtant apleis 
Jersey City, Exchange Pi. Sta. 
7:20 vai. vakare Standard Time.

BASEBALL
Giants su Philadelphia 

Naw Yorke, 29 Septemberio

ŽEMIAUSIOS KAINOS TIESIAI IN KLAIPEDA 
IR ADGAL. PATARIAM PIRKTI LAIVAKOR
TES IN ABI PUSI, NES TUOMI SUCZEDINSITE 
SAU PINIGU.

? Treczia klesa $107. Treczia klesa in ten ir |
1 atgal tiktai $181. Turistine treczia klesa,
[j Main Deck $129.50. Turistine treczia klesa
•I in ten ir atgal tiktai $216. Cabin $147.50 r

“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.

I

Baltic America Linijos laivu populiarumas Lietuviu 
tarpe priklauso ne vien nuo to, kad jjs lavai eina
tiesiai in Klaipeda bet ir nuo to, kad pasažieriams 
teikiama geras maistas ir patarnavimas.

ISZPLAUKIMAI LAIVU ISZ NEW YORKO
LITUANIA .... 5 Spalio ESTONIA .... 26 Spalio 
POLONIA .... 12 Spalio POLONIA . 16 Lapkričio

Del visu informacijų kreipkitės in vietos agenta arba

BALTIC AMERICA LINE
8 Bridge St.

}

New York
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