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ISZ AMERIKOS LIETUVIAI SUDEGE SUPJAUSTĖ MOTERE
* UGNYJ ŽUVO MOTINA IR 2 NUŽUDĖ SAVO MOTERE PO

TAM SUPJAUSTĖ LAVONĄ1'.ATIDARYKITE
BRAVORUS

DAUGIAU BUTU DARBO 
IR NAUDOTU DAUGIAU 

ANGLIŲ JAIGU 
SUGRĄŽYTU.

Washington, D. C. — Wil
liam Green, prezidentas darbi- 
ninkiszkos unijos American 
Federation of Labor raszyMa- e <
mas in Wiekersona, prohibici- 
jo*s virszininka, iszrodineja kad 
jaigu valdžia pavėlintu dirbti 
geresni alų tai farmeriai turė
tu geresni pasisekimą o ir ang
lių kasyklos dirbtu geriau kai
po ir kitos pramunes ir nebotu 
Amerike tiek bedarbiu. Green 
iszrodineja kad Amerikoniszki 
bravorai priesz prohibicija su
naudodavo arti tris milijonus 
tonu anglių per meta, 950,000 
tonu grudų, ant kuriu reikėjo 
60,000 vagonu amt juju, parga
benimo o 20,000 vagonu ant 
iszvežinejimo padirbto’ alaus. 
Atidarymas 'bravoru butu prie
žastim pradėjimo darbo dau
geli kitokiu pramonių 
duotu žmoniems darbus.

20,000 vagonu

kurie

NUTRUCINO DEVYNIS 
ŽMONIS IDANT MATYT 

KAIP JIE MIRSZTA.
Mieli.

James Baker,

DUKTERYS, MERGAITE 
IR TĖVAS SKAUDŽIAI 

APDEGE.

Cambridge, Mass. — Gado
nais sudegė szesziu szeimynu 
mediniai namai, po num. 2 ir 4 
Hunting St., kny gyveno Lietu
viai. Ugnis kilo skiepe ir tlio- 
jaus užėmė visus laiptus, už
tverdama virszuje gyvenan
tiems iszejima. Ant pat vir
ažams gyveno Stankų szeimvnia 
kuri daugiausia nukentėjų. Ur- 
szule Stankuviene, 4G metu am
žiaus motore, ir jos 6 metu duk
rele Agnieszka, žuvo liepsnose. 
Pats Juozas Stankus apsvaigo 
nuo durnu ir skaudžiai -apdegė. 
Ona ir Brone Stank i u tos, viena 

kita IG'inetu amžiaus, taip
gi skaudžiai apdegė.

ligoninėj
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ANT SZMOtU SU 
PJUKLU.

Wilkes-Barre, Pa.
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Isz Visu Szaliu ISZ LIETUVOS
——---- -

DARBININKAS NETEKO 
RANKOS.

d’elsziai. — Pil. Katkus Fe- 
Sideriu kaimo, Na vo

reli u valscziaus gyventojas be
skabydamas akmenis susi
draskė ranka.
akmenis |>as viena ūkininką. 
Jis iszkale skyle akmeny j ir 
i n pyles ten tam tikro parako, 
lai vandinamo bertalistino, ir 
jau norėjo užtaisyti, 

jam bekalinėjant, 
list inas

BOLSZEVIKAI VIS UŽDA
RINĖJA BAŽNYCZES.

Omsk, Siberija. — Keturios 
bažnyezios czionaitineje aplin
kinėje likos uždarytos ir per
mainytos ant komunistiszku 
mokslainiu ir kliubu. Tikeji- 
miszkas persekiojimas plat i na
ši po visa soviatine Rusija isz 
ko visas svietas labai nusiste
bėjo o
už])rotestavojo.

Negana to, paezto darbinin
kai nutarė nepristatinet jokio 
paezto del kunigu, rabinu ir ki
tokiu dvasiszkuju o
ves atsisako spaudyti likeji- 
miszkus laikraszczius ir knv- 
gas.

Komunistai Eydai nžprotes- 
tavojo idant nepargabent macu 
ant szveneziu isz užrubežio.

“Ka 
, tai

Miincie, Ohio.
rin užvedd skunda prieszais sa
vo paežiu, paduodamas priežas
tį kad su tokia moterO negali 
gyvent kuri nuolatos kramto 
tabaku — “ežiu” ir taip ji su
bjaurino Iiioii) pasielgimu kad 
ilginus negali su jaja gyvent. 
Kerrin ’ai yra vedė <),y 
pati kramtė, tajiaka 
szliuba bet prižadėjo pamesti 
taji bjauru papratimu bet ne- 
iszpilde.

f

SLAPTYBE
KAMBARIO ir.

1 iksas,cziu
Su- 

scnu ;
()nos

ARBA NEVISADOS GALIMA 
TIKĖT IN DVASES IR 

JUJU DARBUS.
pjaustyta ant szmotu su 
pjūklu, lavonas Mrs.
Clast nėr, 28 metu, likos surasta 
skiepe savo namo. Stuobris nu- 
žu’dvtos radosi užsiūtas maisze i
o rankos ir kojos inkimsztos in 
skyles sienoje —- tokia buvo 
pabaiga nelaimingos moteres.

Kaimynai dasiprato kad kas 
tokio atsitiko pas (’artnerius, 
pranesze apie tai palicijai kuri 
padare krata A r viskas iszsi da
vė. Ona McHugh, 15 metu mer
gaite, seserune nužudytos at- 
nesze ta dienft maisto del vaiku 

ineiti in vidu 
Castner jaja neinleido, tada 
kaimynai paszauke palicija.

Kada palicija jojo užklausė 
kur randasi jojo pati, atsake 

apleido. Tada palicija 
pradėjo daryti namie krata ir 
užtiko stuobrįmaisze ir paslėp
tas kitas -dalis kimo moteres.

turi keturis vai- 
i’yvena ant Dawson uly- 

A v okoje,

lavonas metus o 
ir priesz

ir Popiežius priesz tai
akmenis
Katkus skaldė

VYRO PATI NEPRIVERSTA 
GYVENTI SU SAVO 

UOSZVIA.
Scranton, Pa. —

laime 
bet po spaustu-

ga,
užsidegė ir

, Gorodok, Austrija. —-Mažam 
miestelyje Koszov, atsitiko ne- 

už kuria kaltino dvasus 
isztyri liejimui kita.ip 

žmones apie tai persitikrino.
Pas loenininka dvarelio atva

žiavo mokyti ne del jojo vaiku. 
Atvažiavus vakare, pavalgo 
vakariene, nusidavė ant atsil
siu iii paženklinta pakaju. Ant 
rytojaus mokytine ne atėjo že
myn per ka nusidavė ponas iii 
miegstirbe‘merginos bet užtiko 
jaja negyva. O kad 'mergina ne
turėjo jokiu giminiu, pK’ias pa-

n Jis buvo tuojau.’ 
in Telsziu apskrį-

bet stai- 
borta- 

sprogo. 
Sprogdamas sudrasko jam de-
szine ranka, 
nugabentas 
ties ligonine, kur jam padary
ta operacija; jam nupiauta de- 
szine ranka.
KUMELIUKAS SU DVIEM 

GALVOM.
Gruzdžiai. — Vienas Alvtaus 

apskrities ūkininkas atsiuntė 
in Gruzdžiu gyvulininkystes 
mokykla keista kumeliuko galj- 
va. 1 u n 
sznerves 
galvos 
todėl

vakare,‘‘Vyro pati 
ne yra priversta gyventi drau
ge su savo uoszvia jaigu to sau 
nevelina.” Taip nusprendė su- 
dže laike teismo ant persisky
rimo, kuri inneszo Benas Reed 
priesz savo paezia kuri ji*pa
mote.

“Nesiranda jokio privalumo 
ant szalies pgezios idant gyven. 
tu su motina josios vyro ir nuo
latos but u po jungu uoszves ku
ri yra tosios nuomones kad jiji 
turi vesti minia pagal josios no
rą o marti tai]) turi szokti kai]) 
jai u'žgrajina. Vyro privalumas 
yra pasirupint atskiru narna ir 
parūpinti visokius reikalingus 
daigius pagal jojo iszgale. Pa

ul oriszka prasme, turi ap,
leisti savo tėvus o laikvtis sa-

■» »

yo vyro kaip tai užtvirtina ir 
Rasztas Sz vent as.”

lsztikrn/ii geras nusprendi
mas tojo sudžiaus.
randasi 
ries vra 
draugo su 
kentėti tikra pekla 
kožna diena o priek tam pa
kursto sūneli priesz jojo ]>a- 
ezia, 'paniekiixlamos ir nirže- 
nindamos jaja visai]), jaigu to- 

priolanki uoszviai.
ir

Gerai priežodis sako: 
Dievas geidžia nebausti, 
pirma atima jam protą.

NEPAPRASTAS GAIDYS.
Dublinas, Irlandija. — Kai

me Gilhancy, farmeris Petras 
O’Keef turi nepa]irusia gaidi 
keturi u sanvaieziu amžiaus. 
Gaidvs vra asztuoniu coliu di- • *
durno su keturioms kojoms, tri- 
mi szukams ant galvos, viena 
akia ir keturiais sparnais. Ka
da užgieda tai rodos szvilpia. 
Kaimynai sako buk jame ran
dasi vėluos ir spire Pet ra idant 
jam nukirstu gi 
suprato kad turi nepaprasta 
sutvėrimą, nuga'bdno in Dubli
ną kur ji pirko kokis tai cir
kini n kas už 25 svarus. Dabar 
kaimynai gailesį kad ir jie ne
turi tokio gaiduko.

ŽYDAS NUŽUDĖ SAVO 
DUKTERE.

V

Mopkva. — Žydas Sjiingfild, 
turėdamas 18 metu duktere 
Szela, taip 'baisiai sumusze ja 
kini nelaiminga mirė nuo žai- 
duliu. Mylėjosi jiji su kriksz- 
czioniszku muzikantu ir su ku- 
riuom ketino apsivyruot. ’Le
vas ir visa szeimvna buvo tam 
prieszingi ir visokiais budais 
baugino duktere. Kada juju 
bauginimai nieko negelbėjo, su- 
musze mergina nemielaszirdin. 
gai nuo ko mirė ant rytojaus. 
Tėvas likos uždąrvtas 
me.
PARDAVĖ PACZIA UŽ 50 

GULDERU.
Aliadeh,

Belą Paravar ana diena parda- 
už penkesde-

I 
I

o kada norėjo 
jaja I 

■

-
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Ve liaus 
Brone.

Kai]) nslos, pavardes yra su- 
maiszytos, bet tai]) jas paduo
da Anglu laikraszcziai.

Kada ugnagesiai pribuvo, na
mas, isz apaezios visas dege ir 
ineiti jau nebuvo galima, o ant 
virszaus girdėjosi baisus žmo
nių kliksmas. Ugnagesiai tuo
jau* pristatė kopeczias isz lau
ko ir vienas gaisrininku inlipo 
per Įauga ant trecziu luini. Jis 
tonai rado ant grindų mergai
te be žado ir tuoj ja isznesze. 
Lai buvo 6 motu amžiaus Agne 
Staiikiutc. Ji tuoj buvo nuvež
ta ligoni neir*beI buvo -jau nci 
gyva. Paskui'buvo iszneszti ki. 
ti. Viiikn motina ’buvo jau du
rnais užtroszkus ir 
Vienas ugnagesys nutekės lyg
svaros nukrito nuo kopecziu ir 
nusilaužo koja 
džiai apdegė.

Apaczioje gyveno Juozas 
Kaniszauskas su paezia. Juos 
tai]) ])at ugnagesiai iszgelbejo. 
Ant antru lubu gyveno Alek
sandras Stankūnas su paezia ir 
8 vaikais. Jie spėjo iszbegti. 
•Jonas Kasulis (turbid Povylas 
Korszulis?) su

mire ir

kad ji

r p

turėjo jokiu giminiu, p6 
leido paskala buk mergina mi
re nuo szirdios ligos ir palai
dojo greitai be daktariszko isz- 
tyriliejinio, kokia buvo priežas
tis josios mirties.

Iii koki tai laika po tam, at
važiavo kita mokytoja, duoda
mi jai ta pati kambari kuria
me mirė pirmutine, bet apie ta- 
ji atsitikima priesz ja ja užty
lėjo. Aid rytojaus'mokytoja il
gai neatsikėlė. Poni nuėjo in 
kambari persitikrint kas su ją
ją atsiliko bet rado jaja susti ii- 

ii idele,

snukius, 4 akis, 4 
smilkiniais tos 

in viena, 
dviszaka.Cast neriai 

kus, 
ežios, A vok oje, tėvas dirba 
Butler kasyklose, kuris aplai- 
ke užmokesti laja diena. Kai
mynai girdėjo koki tai nesu
pratimą ir riksmą pas Castne- 
ri bet uedasiprato kokia baisy
be atsitiko po pastoge laja mik
li. Castneri uždare AVilkes Bar
ei u kalėjimo-. *

O’ 
b

O’

ilva bet Petras

»>
ties

suaugusios 
galva atrodo

Ausvs tėra tik 2. Kumeliukas 
atvestas priesz laika ir rasinę 
negyvas. *

Nukirtęs galvas, ūkininkas• a • jr* « < • ■ • •atsiuntė iii Gruzdžiu gyvulinin
kystes mokvkla.

I
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Palicija
25

Detroit, 
arosz.tavajiK» 
motu, ant farmukes arti Far
mington kr.ipo nužiūrėta pabė
gėli. Kada ji nuvežė ant stoties 
ir pradėjo karsztai kvosti, pri
sipažino 'buk jisai nutrucino 
asztuones ypatus ir nuszove sa
vo patėvi. Trueino jisai už tai 
idant pamatyt kaip žmones 
mirszta po iszgerimui trneiz- 
nos. Jojo aukos buvo nuo Bom
bay, Indijoj lyg.Hamburgo, Vo
kietijoj ir New Yorke. Buvo ji
sai laivorium ir žinojo apie vi- 
sokes truci/juas. Po nutrucini- 
mni savo auk u turėjo taji už- 
ganadinima kad jam tasai sze- 
toniszkas darbas pasiseko.

sudegus.

o kitas sk nu

gyvenob»

žmona taipgi 
pabėgo. Szaltis lauke buvo apie 
>»() laipsniu, todėl iszbege kai 
kurie vien-marszkiniai ir basi 
turėjo labai daug kentėti nuo 
szalczjio.

UŽTIKO SLAPTA 
SAMOGONKA 200 

GALONU DIDUMO.
Bethlehem, Pa. — 'Majoras 

Robertas Pfeifle su pagelba 
keliolikos palicijantu netikėtai 
padare krata tvarte arti San- 
con Parko kur rado 200 galonu 
samogonka pas Juozą Zadrevi- 
cziu. Saanogonka radosi ant 
virszaus tvarto o palicija turė
jo daug darbo pakol gavosi ant 
vir-szaus nes turėjo visa sziena 
isz mest i.

'La paezia diena padare ab- 
lava ant kitos vietos kur rado 

Ir isz t(> prasidėjo suiniszimas. 200 
Kuturivs ypatos likos areszta- 
votos.

ežiu prie 
Workers

it

Tomis 
laidotuves

Kiek tai 
vargingu imarcziu k il

gy vent i 
uoszvcms ir 

nuo juju

priverstos 
savo

Po 
kambarį

gyvenu 
savo 

gražias tarnaites.
Brazauskaite 

vesti.

ir mylėjo dar
O

> >

su

MERGINA PRADĖJO 
KOMUNISTISZKA 

“REVOLIUCIJA.
New York. — Isz priežasties 

sukėlimo komuinstiszkos revo
liucijos per 150 nariu Įirigulin- 

Amalgamated Food 
Fnion (komunistai)

padaryta bledes ant 5,000 dole
riu valgomoj restauracijoj ant 
35-tos uly., kur sukulta daugy
be toriclku, stiklu ir stalu o 
kostumeriai iszbegiujo neužmo- 
kedami už valgius. Restauraci
joj tame laike radosi apie 450 
žmonių kad staigai kokia tai 
mergina szoko ant stalo szauk- 

Visi neszkites laukan,dama: ° 
szita vieta yra ant straiko!

to I

NESULAIKE LIEŽUVIO 
NUŽUDĖ JA.

Chicago. — Maxas Braun 
laike teismo tuom iszsikalbine- 
jo kad nužudė savo paezia del 

“kad nuolatos male su lie
žuviu ir nedavė jam pasilsiu 
ir tas ji iszgelbejo nuo elektri
kiuos kėdės, a pini ky<lamas 14 
metu‘kalėjimo. Žmones sake, 
kad jis norėjo vakarais pasilsėt 
namie po sunkiam darbui bet 
jojo pacziule tankiai ji krims-l

ulonu naimines vertes 1,- 
500 doleriu.

AGENTAI GAVO GERAI 
MUSZT.

Scrantvn, Pa. — Du prohi'bi- 
cijos agentai likos gerai apdau
žyti kada atėjo ant ugnagesiu 
balius Throop, gerai užsigeria 
ir bandė arosztąvoti susirinku
sius žmonis. Aliudu likos aresZ- 
tavoti.
PENKTU KARTU PAGIMDĖ 

DVYNUKUS.
Council Bluffs, Iowa. — Alna 

diena garnys paliko pas An
driu Koger’us dvynukus, penk-

g?

dav’o ir lakstė vakarais pas kai- tu kartu.'Koger’ei dabar turi 
minkąs. Negalėdamas to il
ginus unkenst isz piktumo pa
griebė peili insmengdamas jai 
iii szįrdi. _

isz viso trylika vaiku isz kuriu 
vyria uses turi vos dvideszimts 
viema mota. Dvynukai gimė pa- 
kalciniu. _•

I

PASKUTINIS PATARNAVI
MAS MUZIKANTO SAVO 

DRAUGUI.
Knoxville, Tenn. — 

dienomis atsibuvo
Jameso Becker, nario vietines 
kapeli jus. Henry Derbar, taip
gi narys tosios kapelijos ir ge-- 
ras draugas mirusio, norints 
sirgo pavojinga liga, bet nuta
rė grajyt ant laidotuvių savo 
gero draugo. Norints pati ji 
sudraudinejo nuo to bet Der
bar kanecz užsispyrė tlalyvau- 
ti laidotuvėse. Apsivedė iri ka
pelijos inandiera ir ėjo su ka- 
pelija. Vos nuėjo kelis skverus, 
puolė negyvas prie karavano 
kuriame radosi jojo draugas 
ir mirė ant vietos. Laidotuves 
sulaiko ir in kėlės dienas pa
laidojo du draugus isz tos ka
pelijos.

NENORĖJO DUKRELES 
SUMUSZE PACZIA.

Reddington, Mass, 
priežasties kad ji neapdovano
jo savo vyra šuneliu bet dukre
le, Nohvn Parks, beveik neuž- 
musze savo paezia. isz tos prie
žasties. Praeita Petnyczia, ka
da parėjo isz miesto ir rado 
naujai gimusia dukrele, tai]) 
padūko ir isztraukes sergan- 
czia moterų isz lovos už kojų, 
pradėjo ja nemielaszirdingai 
muszt ir kad nebūtu ant riksmo 
adbegia kaimynai tai tasai gy
vulys ant tikrųjų butu užmu- 
szus savo paezia. Daktarai yra 
tosios nuomones kad motore 
pasveiks. Yra tai ketvirta duk- 
i’elo isz pavilios. Parks’as likos 
u ž( l a r y t a s k a 1 e j i m e.

Scranton, Pa.

GAZAS UŽMUSZE MOTERE; 
KETURI APSIRGO.

Ona Rup- 
piene, 71 metu, įnirę nuo guzo
o keturios ypatos pavojingai 
apsirgo kada guzo paįpos su
truko po ulyczia ir gavosi in 
namus. Josios vyra Petra ir su- 
nu .fomt palicija isznesze 'ap- 
mirimiuM laukan kaipo ir kai- 

Mmynus Aimfield. •
W f *W- • M.

ji ne yra
Ne v i sols tokios, yra 
uoszviii.

2‘eru kad randasi pikta nubaudžia
24 diena

6 mc-

I

ga i t es
mažas jner- 
arti West

persi t i k-

kada agentai

TĖVAI KALĖJIME, VAIKAI 
NAMIE KENTE BADA. b
Philadelphia. — Ka tai ne

padaro toji pasiutiszka prohi- 
bicija kuri perskyrų szeimynas 
nuo vaiku ir 1.1. Ana diena pa
licija surado tris 

grinezeleje'
Conshocken, kurios joje, užsi
daro buvo beveik por visa sau- 
vaite'bijodamos palicijos. Mer
gaites neturėjo jokio maisto ir 
vandens kaipo ir szilumos nuo 

jirohi'bicijos
aresztavojo juju motina ir tę
va Joaia Dombrowskius už da
rymą namines o kad nugalėjo 
pasirūpint $1,500 belos, buvo 
uždaryt i kn Įėji me.

Darni) row skis nuo ilgo laiko 
nedirbo ir aplaikydavo nuo pa
vieto po $4.50 ant san va i tos su- 
szelpimo. 'To neužteko. Pasi
skolino pinigu už kuriuos pir
ko penkių galonu didumo sa- 
mogonka ir pradėjo darvti 'biz. 
ui.
tėvus 
trisimergaites isz kuriu vyriau- 
se turėjo tiktai 11. metu. Visas 
nuvožė in prieglauda del vaiku 
pakol tėvus nepaleis namo.

gilsią. Iszgastis 'buvo 
nusiuntė telegrama pas 'motina 
mirusios, ponus Hpyresi idant 
daktarai padarytu sekcija ant 
lavono liet motina nesutiko ant 
s u ] i'ja u s t y mo d u k (ers.

tam atsitikimui uždare 
ant dvieju upynu.

Niekas in ji neeidavo 'bet kai
me pasklydo jiaskalas buk ■dva
ru kyje baidėsi isz priežasties 
taip slaptingos mirties dvieju 
merginu,
dvasia ir 1.1.

Sztai kelios sanyaites atlgal 
pribuvo pas poną jaunas vais- 
kavas žmogus. Vakare kalbėjo
si apie nepa])rastus pasirody
mus o kas tekis isz szeimvnos 
pridūrė baisius atsitikimus to
jo pakajaus. Iszklauses tojo ap
sakymo, jaunas žmogus parei
kalavo idant ji paguldytu tam 
pakajuj ant nakties o
rins kas ten baidosi. Tvirtino 
jisai kad mokytojos turėjo 
silpnas szirdis ir mirė isz tos 
])riežasties bet jisai turi drūta 
szirdi per tai iszeis sveikas isz 
tojo pakajaus.

Gaspadorins stengėsi ji at
kalbini nuo tojo užmanymo bet 
jisai da daugiau spyrėsi ir sa
vo pastate. Del apsigynimo 
nuo visokiu dvasiu, paėmė su 
savim gera sziini, kelis revol
verius ir užrakino duris. Ant

4 •rytojaus ilgai
v

kaleji-

Afghan i st anas.

Palicija užtiko ir iszveže 
iii khlejiima palikdami

PABĖGO SU VYRO 
PINIGAIS.

Shamokin, Pa. Ihicziule 
Vindb Zaleskio, iszemus visus 
pinigus savo vyro isz 'liaukos, 
su pagelbn padirbto czekio, isz- 
pyszkįno isz miesto ir likos ve-
liaus suimta Snnlbiu'yje. Žalos- 
kieno užsispyrė nesugryžt pas 
nuskriausta vyra, todėl likos 
pastatyta po 500 doleriu belos.

neatėjo jaunas 
mirsimas žemyn. Nuėjo gaspa- 
dorius su tarnais ir iszmusze 
duris. Viduryje kambario gu
lėjo negyvas szuo o jautias žmo
gus sede.jo kampelyje su persi
gandusiu veidu, taipgi negy- 
vas.

Suvažiavo kamisija daktaru, 
supjaustė kuna ir atrado buk 
žmogus ir szuo likos ūžt ručini i 
per griszpona kuris radosi ant 
popieros tam kamliaryje ku
riom likos isz])o])ieruotas. Da
bar gas])adorius atsiminė kad 
taji pakaju iszpopieravo nauja 
geltona popiera priesz atvažia- 
Vima pirmos daraktorkos.
* ’Lai]) tai daktariszkas moks
las atidengė slaptybe. Seno- 
visz'kuoso laikuose tikrai tikė
tu kad tai darbas, piktos tdva
sios. - — ■ -p—••

kai
1 A

ve savo paezia 
szimts guldėm. Isz pradžių po
rele gyveno gana gražiai ir su
tikime bet tūla diena motore 
apreiszke savo vyrui kad ji ji 
nori eiti in vieszbuti truputi už
sidirbti pinigu. Pragyvenus ne- 
kuri laika viešbutyje, motore 
pasakė savo vyrui kad dau
giau su juom ne nori gyventi. 
Vyras supyko ir pradėjo gert. 
Nepoilgam ateina isz vieszbu- 
czio lekajus ir pasiūlė Pa ra va
rui 50 gulderiu jaigu jam par
duos paezia. ’Lasai sutiko. Isz- 
gere magarycziaus ir vyras li
kosi užganadintas gavės pini
gus o pirkėjas taipgi nerugoja 
nusipirkęs įmotere.
SUDEGINO KAIMA IR SU- 

SZAUDE ASZTUONIS |' • 
KAIMUOCZIUS IR 

POPA.
Rėvai, Rusija. — 

iszko ridiežiaus egzekutninkai 
sudegino visa kaimu, areszta- 
vojo asztuonis turtingiausius 
ūkininkus ir vietini popa, su
statė visus prie sienos ir su- 
szaude o tai už tai kad pasispy
rė priesz egzek u įninkąs neduo
ti kvieczius kuriuos norėjo isz. 
veižti isz kaimo.

Visi gyventojai išbėginėjo 
in girres kada juju grinezios

Ant Rus

likos padegtos į>er bolševikus.

i

Paltaroko

t eisme

taeziau teisinas
*ir Pa lt a roką

Sausio 17 diena 
apeliacijos skunda 
Vvr. Tribunolas.

NUŽUDĘS MEILUŽE, 
PRIPAŽINTAS BEPROTIS.
Panevužvs. Vysk. Paltaro 

sūnėnas P. Paltarokas, 40 mo
tu stambus ūkininkas, 
nevedos 
jaunas
viena tarnaite 
jau buvo pažadėję

Bet Paltrokas mvo mylimą
ją nuszauna. Areštuojamas ir 
trukiamas tieson

Sziauliu apygardos teismas 
1929 met e R ugsej< > 
Paltaroka
tams sunkiuiju darbu kaleji* 
mo. Teisiant kilo stipriu abe
jonių ar teisiamas yra sveiko 
proto, nes pavyzdžiui, 
Paltarokui užeidavęs ių>as, jis
iszbegdaves isz triohos in soda, 
lauka ir auksztidninkas ap
virtęs, ilgas valandas volioda- 
vesis. Ir bendrai, 
kaiinynai liudijo, kad tiesia
masis esąs nenormalus.

♦Sziauliu apygardos 
gynėjas prasze, patikrinti Pal
taroko protą, 
su tuo nesutiko
už savo mvlimosios niižiulvma 
nubaudė G metams kalėjimo.

Paltarokp 
nagrinėjo 

I
Teisiamojo gynėjas pris. ad. 

R. Skipitis paprasze patikrinti 
protą. Vyriausias 'TribunolJls 
su tuo sutiko ir pakvietė eks
pertais <lr. Blažį, <lr. Oželi ir dr 
Katorga, kurie konstatavo,

m

, kurie 
kad Paltarokas tikrai vra ne
normalus. Tikrai t iešmui ne
pavyko iszaiszkinti kuriais su
metimais Paltarokas savo my
limąją nužudė.
vvki buvo gi įima

Ta liūdna in
put eisi nt i 

vien tik nenormali szkuniu.
Vyriausias Tribunolas Sziau-

liu apygardoj teisino spreinti- 
ma panaikino Paltaroku isz- 
teisino ir nutarė siusti in Kal
varijos psichiatrine ligonine.

TAI ROTS KYTRA.

Ar tu Rožuk indejei grumu
lą in skrynele?

—— Inde,jau.
— Ar pride jei stempa? ■
— U-gi kam! Asz kaip dė

jau in skrynele,‘ tai niekas ne
mato.

* — • -* * * -** — - į ■■ J48
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IH I i i III ................... .. ................................... ..

Banditai ir‘band i tęs Chicage 
pradėjo darbuotis ant naujo 
kurpaiians. Dabar pradėjo api- 
pleszinet žmones ne tik isz pi
nigu bet atima ir kelnes. Tomis 
dienomis pasirodė mieste jauna 
ir narsi 'bandite. Nužiūrėjo 
kaipo savo auka tula.szofori 
Roy Rdbbins. Kada ji pasamdė 
ir insedus in taksi kaba, atki- 

revolveri su paliepimu: 
atiduok pinigus, kelnes ir cze- 

verykus!“
Robbins atidavė pinigus 

czeverykus, bet kada atėjo ka- 
leine ant kelnių — susilaikė. 
Negalima jam stebėtis nes kaip 
ežia nusiaut kelnes priosz pato
gia mergina. Bet kada mato 
kad bandite revolveri ntkisza 
ureziau, sarmata dingo ir... 
kelnes. Pasikėlimas moterių ei
na ant visos linijos.

4 4

lies stengsimės iržganadiut vi
same. Daugelis ir tokiu pribu
vo in musu szeimyna kurie 
skaitydaoni kitus laikraszczius 
per 15 ir "daugiau motu, užsi- 
raszo “iSaule“ nes kaip patys 
prisipažino, kad kituose laik- 
raszcziuose “nieko nesiranda.“ 
O reike žinot kad kas metas 
duoda nikų kalendorių už dy
ka.

J *

1

ir

Profesorius Hamilton isz Co
lumbia Universiteto isz New 
Yorko inspeja koki bus auto
mobiliai už penkesdeszimts me
tu. Pagal jojo inspejima tai au
tomobiliai bus maži ir galima 
bus juos varyti su paspaudimu 
guzikelio ir eis be jokio balso. 
Keliai bus statomi ant miesto 
ir galima bus važiuoti 150 my
liu ant valandos. Brangesni au
tomobiliai turės po szesziolika 
cilinderiu.

Su pagerinimais automobi
liu bus pagerinti ir keliai o ir 
sziadien turime geresnius ke
lius ne kaip keli metai adgal o 
kuom bus geresni keliai tai ne
reikės sprendžiau.

Kitas žmogus vela prana- 
szauja buk už penkesdeszimts 
metu turėsime automobilius 
penkių laipsniu augszezio ku
ne iszrodys kaip koki laivai su 
visokioms vigadoms.

Bet mes, kurie sziadien g^y- 
veruim, visi iszmirsim lyg tam 
laikui ir nematysim tuju ste
bėtinu permainų.

Bostono laikraszcziai 
szineja sekanti atsitikima:

M. Simatra, už narsu atsi-

apra-

44 
ženklinimą ant kariszko lauko 
Francijoj apluike nuo kongre
so “Distinguished Service 
Cross. ’ ’ 
vaiku, isz kuriu vienas serga, 
jau nuo ilgo laiko randasi be 
darbo. Kryžių nesziojasi su sa
vim bet sako: “Kas man isz to 
knyžiaus, juk juom vaiku ne- 
maitysiu.“

Taigi, kariszkas narsunas, 
kuris taip atsižymėjo ir likos 
baisiai sužeistas prie Chateau 
Thierry, badauja su szeimyna 
nes negali surast sau darbo! O 
bet daugelis pasiliko milijonie
riais kurie laike kares sukrovė 
milijonus. Kodėl taip yra? Ko
dėl szis turtingiauses sklypas 
nesuszelpe vargingo žmogaus 
kuris neturi darbo, kaip daro 
Europines* vieszpatystes ?

In legislatftra ir kongresą 
privalome iszrinkti rėksmingus 
politikierius bet žmonis kurie 
supranta reikalavimu tukstan- 
cziu bedarbiu ir ginti juju vei
kalus. Gerove czionais priguli 
visiems o ne tik saujai milijo
nierių.

Toki s apsileidimas ir panie
kinimas žmonių kurio už savo 
tėvynė padėjo karėje gyvastis 
ir praliejo krauja, yra griekas 
szaukentis in dangų amoni ji-

Distinguished
Simatra, tėvas trijų

mirsimas

ne

mo. O jaigu tuju szauksmu ne- 
iszgirs tieji kurio privalo juos 
iszgirst ir paskubint su pauzel
ėm, pavidale darbo, tai tuosius 
balsus iszgirs komunistai ir ki
ti vadinami “pervertojai,“ ku
rie t ik. lauke ant tokiu balsu — 
o kono tame bus kalte?.. Szia- 
me laike jau negalima panieki
not tokiu balsu.

Szeimyna skaitytoju 
les“ 
kai ir auga su 
kaip ant mielių. Kuom daugiau 
tuoni geriau nes isz to turės di
desne nauda musu mylimi 
skaitytojai o mes isz savo sza-

Daugelis kalba ir mena del 
ka seni jaunikiai neapsipa- 
eziuoja. Atsakymas ant to yra 
lengvas: motore, kuria jie gei
džia ne eina už jo o toji motore 
su kuria, lengvai galėtu npsipa- 
cziuot, tai jos ne nori.

Sziadien I a i k ra szcz i a i 
mažai kasztuoja, rodos

sunkus lai-

taip 
žmo- 

nim tas visai ndbutu jokia sun
kenybe užsiraszyti laikraszti 
už tuos kelis dolerius ant viso 
meto. Bet yra prieszingai. Kiek 
tai žmonių randasi kurio gai
lesį iszduoti kelis dolerius ant 
laikraszcZio? Kiek turime to
kiu kurie kalba: “
kai, laikraszoziu negaliu užsi
raszyti.“ Kelis dolerius iszduo
ti ant metu sunku. Keliolika 
doleriu praszvilpt ant nieku 
ant sau vaitos — tai nieko!

Bet su tais tai da ma'žai var
go. Arčiau su tais kurie turi 
laikraszti (o už ’ji !neužmoka. 
Geras žmogus yra tosios nuo
mones, kad tokiu dyka-skaieziu 
yra mažai. Tokiu randasi dau
gelis kožnoje iszdavysteje. 
K<*žnas i šyduoto jas javu ta pa
ti kalbės.
daugelio:

“Scranton, Pa. — Guodoti- 
nas Redaktoriau! — Tasai žmo
gus kuris buvo pas mane ant 
bu ixi o ir skaito laikraszti 
“Saule“ 
kaip iszsikrausto ir 
kur jisai apsigyveno. Asz už ji 
nemokėsiu.“

Taigi, ponas 
skaitė laikraszti kito per pen
kis menesius už dyka, vietoje 
tuojaus daneszti apie iszsi- 
kraustyma 'buivliugieriaus, o 
kada aplaike žino kad reike už
mokėt, tada duoda in redakci
ja žinia. — Geda tokiems.

Ir toki žmones vadinasi ka
talikais, eina in spaviedni ir 
kaip rodos tik per melagysta 
aplaiko (’atleidimu, jneatsimiri
dami anl “kad pirmiausia grie
kas nebus apezystytas, pakol 
skola nebus atiduota.“

kožnoje

Sztai pavyzdis isz

' skaitė
jau penki Imenesiai 

nežinau

Daigi gaspad orius

Lengviau yra mylėti vargin
ga mergaite ne kaip turtinga 
nes prie vargingos tiek jauni
kiu nesikabina kaip prie turtin
gos.

PATARIMAI ŽMONIŲ
Kas 

bl ūdiję.
žino kele tasai

I

§ Kas turi dorybe, 
nieko nebijo.

ASf
guodoje.

5 nc-

tu sa i

Kas turi meile tai kitus

§ Kas myli tęvivyne, už ja
kovoja.

§ Kas yra sveiko kum 
duszia czysta.

no.
<v

to

Kas daug kalba mažai ži-

kitus

VI-

turi, tas
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“Sau- 
szimet užaugo milžįpisz- 

kožna kliena

Kas turi puikybe, tns ki
tus netemina.

§ Kas blogai daro, 
nužiurineja.

§ Kas 'prie ko pripranta 
ant to pepaliauna.

$ Kas per daug valgo, 
sados serga.

§ Kas tiktai serga, tas ma
to vargu.

§ Kas tik pavargins, tai ta 
niekina.

§ Kas tik aukauja, nuo to 
visi ima. "

§ Kas daugiau 
duoti nenori.

§ Kas jauezia nelaime, tas 
prie Dievo gryžta.

§ Kas su 'kunigu arielka 
gere, tai parapijoi vaidus daro.

§ Kas tik naujo tikėjimo 
mokina, tas pats naudotis isz 
to ketina.

§ Kas tik “Saule“ skaito 
pinigu turi ir kitaip ant svie
to žiuri. — F.

44 Saule

• i

S. P. Naugatuck, Conn. — 
Meldžiu man duoti atsakymu 
kiek gauna algos 1. Preziden
tas, 2. Vice Prezidentas, 3, 
Prezidento kabineto nariai, 4. 
kongresmonai, 5. Supremo so
do slidžios.

L $75,000 ir $25,000 ant ki
tokiu iszlaidu; 2.
3. $15,000 kožnas: 
kožnas; 5. $20,500.

Mrs. Jeva R. Topeka. Kan. 
— Kiniszka karo buvo 1853-5; 
Lincolnas nužudytas 1861; 
Francuzu-Prusa 
Chicagas 
dentas Garfield
1881; Ispauiszka-Amorikonisz- 
ka kare 1898; McKinley nužu- 
dintas 1901; Drebėjimas žemes 
San-Franci.<kc 1906;
kare 1914-18.

P. S. Alaryd, Pa.
pas Kolumbas praleido pas
kutinius metus savo gyvenimo 
kalėjimo kur ir mire. Ji in ka
lėjimu pasodino karaliene už 
tai kad jis negalėjo atmokėti 
skoln kurias užsitranko sko
lindamas laivus, kareivius ir 
t.t., del savo keliones in Ame
rika. Tais laikais žmones neži
nojo kad randasi ta žeme ku
ria dabar vadinam Amerika, 
tarp Europos ir Azijos. Ko
lumbas niekad- nebuvęs Indi
joj, Azijoj mano kad jis pri
buvo in Indija todėl raudonvei
džius žmones kuriuos jis czio
nais užtiko praminė Indijo-* 
nais. Kolumbas nežinojo ir ne
tikėjo kad jis nauja žeme atra
do. Jis mirė kalėjime nuinyda^ 
mas kad pasiekė Indijos krasz- 
ta keliaudamas vandeniu. Tuo 
pat laiku I tali joną s Am ori gos 
Vospuccio važiuodamas taip-gi 
in Indija privažiavo nauja že
me, kuri buvo ta pati katra Ko
lumbas privažiavo. Sugryžes in 
Europa Amcrigos paskelbė at
radimą naujos žemes. Jo garbei 
ir praminė szita žeme /\mcri- 
ka. Po keliu metu žinunai pra
dėjo studijuot nauja žeme ir 
Kolumbos kelione.Tik tada su
prato kad Amerikos buvo at
rastas per Kolumbo.

2. Vice Prezidentas

Užlaidu; ;$15,000;
4. $10,000

nužudytas
kare 1870-1; 

iszdcge 1870; l’rezi- 
nužudintas

S vi etine

— Kristu-

dabar vadinam Amerika 
Europos ir Azijos.

JUOKAI.
ANT PIKNIKO
Ar žinai, Onuk, Petras 
pabueziavo už medžio, 

gal szimta kartu. . .
mane

— Ar iszti'kro’ — Ne galė
jai manės szaukt ant pagelbos? 
Bucziau atbėgus!

— Kad ne reikėjo. Pati da
viau rodą...

Ne gale-

KATRAS PATAIKĖ.
— Keturi inedejei szove In 

viena zuiki ant kart ir ne pa
taikė. Ir visi ant kart paklau
sė: — Katras ne pataikė ?

MERGA IN JAUNIKI.
— Vincai, ar tu duosi kada 

ant usaku, ar ne?
— Duosiu.
—-- O kada ?
— Kaip tavo tėvas dades 

žalaja karve su versziu o kaip 
duos marga j a tai asz duosiu, 
ant užsuku su Mare.

GAILA
— Ko tu kūmute verki?

«— Kagi ne verksiu, manisz- 
kis neszo vorszi per liepta liep
tas suluže abudu in upe inpuo- 
le ir nuskendo. Gaila vorszc- 
lio butu puikus jautis!

MOKYKLOJE.
Daktaras: — pasakykie man 

Mary, kokia geradysto turi už 
saules?

Mary;
kad mama perka gražu para- 
soleka.

Tokia gęredyste,

UJ VAI.
— Ar tu Ickelo eini ant mo- 

džioklu ?
Einu, tatole!
Ne imk lekelo turn tuo

kti kad kas brmlo no jiasitai-' 
kytu...

K
IĮ1

, 1 n! i
—— La-II Mount Carpiel, Pa. 

mentus Kalita, 60 motu, kuris 
dingo .ketos dienas atgal isz 
namu, likos surastas ari i Reli
ance brokerio mirusis nuo szal- 
czio.

II Bukareszt, Itiimunije. '-**■*» 
Vienuolika ypatų nuskendo su 
laivu Silistra, kuris susidaužė 
su kitu laivu ant upes Duno
jaus laiko miglu.

U Glazgovas,

1 ‘ \1! \

EMIGRANTU 
PROBLEMAI

► ♦

KAIP IMMIGRANT© UŽ
STATYTAS BONAS SU

GRĄŽINIMAS.
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Szoktije. —- 
Isz priežasties susidiirimti dvic 
ju trukiu artimoje czionais, 
aszutoni pasažieriai likos už- 
musztais, o 61 sužeistais.

U Kulpmont, Pa. — Ketu
ri u motu Vincukas Griszkovi- 
czius mirė nuo apdeginimu ko
kius aplaike sudedamas prie 
pecziaus. Vaikutis varle lapus 

iružsidegė

Per

24 metu likos už-

per drūti

Mete

katalogo, kuris 
liepsna apėmė vaika.

Pittsburgh, Pa. — 
eksplozije gaZo skiepe, Teodo
ras Simon,
musztos o dvi ypatus pavojin
gai sužeistos. Namas likos ko
no visas suardytas 
eksplozijos.
.. 1] Toronto, Kanada, —
1929 Provincijoi Ontario par
duota svaiginancziii gerymii 
už 52,901,580.66 doleriu Ame
rikonai pirko didesne dali.

11 New Castle, Pa. — Ketu
ri lavonai nežinomu vyru likos 

sudegusioje 
geležinkelio

Pen ns vi
sto lijo, 

vagis 
gazolinu.

surasta 
vanijos 
Manoma kad tai buvo 
kurio atėjo vogti

1] Detroit, Mich. — Nusimi
nęs kad Ims atskirtas nuo savo 
anūkėliu, Jesso Waite, 57 me
tu nutrucino tris anūkus nuo 
5 lyg 8 metu po tam pats sau 
padare mirti.

Giffsboro, Pa. — Apio 
1000 ugnagesiu pribuvo 
ilgui kuri prasidėjo John Lu
cas

Pa.
gosyt

kvarbos dirbtuvėje. Bledes 
padaryta ant milijonu doleriu.

1[ Havana, Kuba. — 
darbininku likos
Palaiino pumpavimo 
kuri snalxlo visa 

padarydama bledes 
100,000 doleriu.

szimts 
muszta 
stoties, 
ma

A 'f

Biaurus Papratimas
* "1* 1
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A. RAMANAUSKAS
fe.

>

Kuba. Do-v nz-

na-
ant

PAJESZKOJIMAS.

Pajeszkau savo broli Antana 
isz Szian-Wa icz i u l i paoiii ant i 

liu apskriezio, Tubyniu 
džiaus 
Busiu

apskriezio,
J

LIETU VISZKAS GRABOR1US 
MILL A PATTERSON STS., 

ST. CLAIR, PA. 
Bell Telefonas 143U-R

i i

■
JI K]

Mokytojas Visbarn, visai 
blaivus žmogus; jis niekuomet 
negeria jokiu biaurybiu, nuo 
kuriu žmogus ir kvaišta ir 
nuodina. savo sveikata; be to 
jisai niekuomet nėra rūkęs.

Karta jis ėjo su savo dukte
ria per kaimu ir susitiko pa
žystama kaimieti, dona, kuri-

Vis bara

Klausymas — Buvau i n leis
tas in Suv. Valstijas laikinai, 
bot turėjau užsjstatyti bona » 
isz, $500. kuriuos pinigus asz s'į lnike pypke. Kai-• ) •

Kadangipats ir užmokėjau.
turiu iszvažiuoti isz szios sza- 
lies malonėkite pasakyti 'kaip 
asz galiu atgauti savo pinigus, 
priosz iszvažiuojant ?

F. K. New York,
*

Atsakymas— Priosz pat isz- 
važiavima 
dienoms, j 
jos virszininkams asmeniszkai 
arba laiszku, kad ketini iszvn- 
žiuoti. isz Suv. Valstijų, paduo
dant jiems iszvažiavimo diena, 
vardu laivo ant kurio ketini 
iszvažnoti ir laivo kompanijos 
vardu, taipgi savo adresu sve
timoj szaly kur apsistosi. Bo
nai yra sugražinami kuomet 
ateivio iszvažiavimas yra už- 4 • i • i V •• • V • L •

i sakykime kelioms 
p ra ne sz k i m m i g n i ei -

tvirtintas ir pinigai sugražinti 
kuomet jis jau apleidsia 
szaly todėl būtina 
paduoti adresu.

szia 
reikalinga 

F.L.I.S.

CENTRALES IR PIETŲ 
AMERIKOS PINIGAI.

Klausymas — Ketinu vykti 
Pietų Amerika,in rietu AmeriKa, prąszan 

Tamsta praucszti kokius pini
gus tonais vartoja?

K. 14. Kansas City, Kaus.

Atsakymas — Argentina, 
Colombia, Ecuador, Paraguay 
ir Uruguay vartoja “peso“ 
Suv. Valestoju pinigais vertes 
apie 
vartoja 
19 centu 
Brazil vartoja “milreis“ apie 
54 centai Amerikos pinigais;

“ (vienas do
leris), Poru vartoja “Libra” 

Meksikos ”

vartoja

.iifl

iszdžiuves

kės

tmidtis buvo visai 
kosėjo ir spiaude.

Isz Jpno lupu ir isz jo pyp
keles! dvokiantis durnai. 

Mergaite, suuodusi ta smarve,
kuone apalpo; ji ome spiaudy- 
ti. ir tarė:

— Teveli, kam tai žmones 
laiko dantyse tokia bjaurybe? 
kam jie save dvokina? Juk tai 
ne valgis nei ’kokse gerymas!... 
Juk tu, tetuszi, nerūkai, mama 
teipo-gi, o ir svoeziai, kurie 
pas mus lankosi, niekuomet 
tokios bjaurybes nevartoja.

o ir svecziai 
lankosi,

bjaurybes
Juk be to galima gyventi?...

—- Tai biaurus ir neprotin
gas papratimas,
kėtojas savo Aldonukei, — tu 
sakai teisingai,

— atsake mo-

be to galima 
gyventi, ir žmogus, kuris tos 

nevartoja,, yra daug 
laimingesnis, kan-

smnrves
sveikesnis,
t resni s ir ilgiau gyvena!

Netrukus juodu priėjo kai
mo bažnyczia ežia szalis baž
nyczios sienos, gulėjo gana 
platus akmuo. Mokytojas ro
dydamas mergaitei akinėm 
tarė:

gulėjo
Mokytojas 

mergaitei

II

II

Iszbalsamuoja ir laidoja miruziui. 
ant visokiu kapiniu. Pagrabua paruo
sta nuo papraszcziausia iki prakil- . 
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, veseliu, kriksztyniu ir ki
tiems pasivažinėjimams. Isz Frack- 
villes, Port Carbon ar isz kitu arti
miausiu miestu jeigu kas pareikalaus 
mano patarnavimo, meldžiu man duot 
žinia o pribusiu in trumpa laika.

. ....... . .... ..... .... a—■Hiim—.■*■11^11—1—1

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABOR1US MAHANOY CITY

Laidoja kunus numirėliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu,- veseliju, pasivažinėjimo ir t, L 
520 W. Centre ir 603 W. Mahanoy St.

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

r.
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Pa s z n i t y n e s p a ra p i j os. 
dėkingas su nagrada 

tam kuris man apie ji ka nors 
žinodamas pranesz. Tegul pats 
ar kas kitas 
adresu:

Mr. Wm.-Waicliulis 
171-2:1 Ave.,

Melrose Park, Ill.

atsiszaukia sziuo 
(lt.

PRASARGAS DEL MERGŲ 
KAIP APSIEITI SU 

VYRAIS.

— Matai szita akmeni?... 
jis ežia guli prie sienos apie 
szimta metu. Pažiūrėk in ak
meni, dukrele tai pastebėsi ant 
jo duobele, ar žinai, nuo ko ta 
duobele yra pasidarius?

— Nežinau, 
gait e.

atsake mer-

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

1 G. W. BARLOW, Pres. j
J J. FERGUSON, Vice-Pres.irKa«. <

doleri; Venezuela 
“ verti, apie 

Amerikos pinigais; 
“milreis

viena 
bolivars& 4

Panama “ Balboa
Libra 

apie $4.86; Meksikos “peso 
vertas apio 51 cėnta ir Chilijoš 

apįe 12 centu.
~ F.L.I.S.

peso

i i

ISZVAŽIUOJANTIEJI IR 
PAJAMŲ TAKSAI.

Klausymas — Praszau pra- 
neszli kaip reikia iszgauti cer- 
tifikatus parodant kad paja
mų taksai užmokėti?

D. E. Amsterdam, N. Y.

Atsakyiuas

užmokės pajamų tak

Iszvykstan- 
tieji ateiviai turi parodyt tak
su užmokėjimo certifi'kata. To
kiu hudu, ateivis, kuris ketina 
iszvažnoti isz szios szalies tu
ri nueiti pas savo distrikto pa
jamų taksu kalektoriu arba 
agentu ir jam darodyti, kad jo 
taksai yra užmokėti. Kuomet 
žmogus
sus arba parodys, tiek taksai 
yra užmokėti, tad pajamų tak
su 'kolektorius arba toksu 
agentas iszduos certifikata — 
form 1040. Ir ta certifikata 
ateivis turės parodyti taksu 
kolektoriui uoste priesz iszva- 
žiuojant. Taksu kolektorius 
randasi prie kiekvieno laivo, 
jeigu ateivis visus taksus nėr 
užmokėjęs tad jam kolektoriui 

kitas apkalbos; geras žmogus arba agentui gales užmokėti

Ne eikie už vyro, jeigu 
jojo ne myli, ba už tai per visa 
savo gyvastį atpakutavo^i, už 
ta lengva žingsni; gerinus pa
sitik sena merga, dirbanti ant 
saves iprisiglaudus prie arti
miausiu giminiu.

— Ne tikėk meilei vyro, 
kuris apie kitas moteres pik
tai kalba 'ba toks ir tavo priesz

____ 1—^11______ V

nidkados 'kitu neapkalbes o ir 
tuom bjaurinasi.

— Netekek už tokio vyro, 
kuris daro skolas ir ne u'žmo- 
ka tavęs. Tokis vyras tave 
prigaudines paslapta ir nieka
dos teisingu ne bus.

— Nepavelirikie jokiam vy
rui kalbėt prie tavęs apie kita 
kokia motore.

— Neužgalinokie nuo vyro 
idant apie tave tupinėtu, bet 
teip elgkis, idant jis džiaugta
si, jeigu del tavęs ka pritar
nauja.

— Bukie visados 
nesilaižykie prie vyru kad del 
juju patikti czvierindamasi 
priesz juosius ‘kaip beždžion- 
ka. Gal su tuom ne del visu pa-

«.f * i S • • i • i i •

vyru, tai groįczuuisia atsiras

neužmoketa dali arba taksus. 
Bet patartina 'kreiptis prie sa
vo distrikto kolektoriaus ir ta 
visa reikalu aprūpinti priosz 
iszvažiuojant isz savo mięsto, 
tas negaiszins laiko. F.L.i.S.

MOTINOS DIENA.

Klausymas — Ar man gali
te pasakyti kada Amerikoje 
Motinos Diena buvo pirmiau- 
se i nuteigta?

L. K. New York,

suviję,
■t ■

Atsakymas — Motinos Die
na apvaikszcziota antra sek-

tiksi, bot jeigu busi atstu! nuo 

toks, ka tave karščiai 'pamylės.

V.. ■
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madioni Geguožs monesy. Kon
greso instoigta 1914 metais. 
iSziadion visos mokyklos užlai
ko szita szvente. Žmones ne- 
sziojo raudona kviotkolo jeigu 
motina gyva ir balta joigu mo-
tina mirus.

t

F.L.T.S.
<■ \
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sakysiu.
Ja iszduobe laszai vandens, 
kurie per ilgus metus varvėjo 
nuo bažnyczios stogo, ar snie
gui tirpstant, ar lietui lijant.

Tai nuostabu! — suriko 
tokie minksztu- 

hiszeliai gurina kieta

Ar žinai, dukrele,

'Lai asz tau pa 
iszduobe laszai

_ rp
Al donūke: 
ežiukai 
akmeni!

kas 
pasidarytu su kreida, jeigu ji 
gulėtu ant tos vietos, kur szl- 
tas akmuo gi i?

— Kreida dar labiau
szai 'krizdami nuo stogo guriiH 
tu.

la~

— Taip, tu pasakei teisin
gai. Kreklą dar labiau ir grei- 
cziau gestu. Na, o jeigu vieto
jo akmens-padėtumėm dideli! 
kąsni druskos?

— Tai druska žinoma, urnai
mažamvisa sutirptu, palijus 

lietui.
— Tikra tiesa kalbi, mano 

dukrele! Tad.kaip anie laszai 
vandens akmeniui kenkia ma
žiau kreidai — labiau, o drus
kai labiausiai, lygiai taip ir 
tabako nuodai kenkia žmonių 
sveikatai: vieniems mažiau ki
tiems daugiau ir tretiems la
biausia: bet kiekvienam žmo-* 
gui rūkymas ir uostymas taba
ko sutrumpina gyvenimą; vie
name deszimczia metu kitam 
dvideszimczia, o treczia — 
labiau!

Todėl, tu tėvuži,
sveikas ir niekuomet nei gydy
toju, nei vaistu nereikalauji.

Taip, Aldonele matai ir 
dauguma mano mokiniu seka

dar

4 visai

mano pavyzdi: kai-kurie net 
man laiszkus raszo pasigyrda- 
mi kad jokiu nuodu nėra pri
pratę vartoti, tik aeziu mano 
pamokymams, ir geram pavyz
džiui. Tas geriausiai pamoko,
kuris pats pavyzdipgai gyvena, 
kuris taip daro kaip kitus mo
ko gerai daryti.
Lotynu patarle, kuri sako: 
“Žodžiai nulekia, o pavyzdžiai 
tratikia.“ Taip, dukrele, aisz- 
k i likim visiems, kad rūkymas; 
lygiai kaip ir vartojimas spiri
tinu gerymii yra labai biaurus 
ir konksmipgas papratimas! 
Be to kiek jis nelaimiu yra pa
daręs kad visos triobos ir ja
vai nuo rūkymo sudegei Ai, 
•kiek .tas nelaimingas paptati- 
mas žmonėms pinigu isztrau
kia !

Yra senoji

I

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

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

K. RĖKLAITIS
Lietuvitzkas Graboriut

iM

Laidoja numirėlius pa
irai naujausia' mada ir 
mokslą. Turiu pagelbi- 
ninke moterems. Priei
namos prekes.
516 W. Spruce Str 
Bell Telefonas 149

MAHANOY CITY, PA. 
306 Market Street 

Bell Telefonas 441-J
TAMAQUA,

•t

PA.

GYDUOLE NUO ANGLEKAS1U 
ASTMA IR NOSINIO KATARO

Neapmokama gyduole variuojama au 
stebėtina pasekme per 30 metu, del 
Gerklines Astma arba dusulio, Bron- 
kitis, Gerklines kosulio, Plauti, Šanku 
kvepavima, Užėima ir szalti galvoje, 
Priszakini skausmą galvos Ir Lt. Gy
duole kuri visad gelbsti. Vieno mene
sio gydimas Preke 30c per paėsta, 
hzrasta ir parduodama vien tik per 

HAMPDEN LABORATORY
724 MULLBERY ST. READING. PA.
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$1,000 TIK UŽ 60 CENTU.
Ka tas tūkstantis doleriu žmogui 

reiszkia, jaigu jis yra apimtas ko
kios nors ligos bei viduriu sugedi
mo? Toks žmogus yra susiraukas, 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 esąs ap
imtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vaist-žoliu nuo 
bile vienos žemiau pažymėtu liga Ir 
atgauk savo sveikata.

Vaist-žoles yra nuo sekanesiu Il
gu: viduriu užkietėjimo, skilvio ne- 
malimo, nenoro valgyt, strėnų Ir pa
ežiu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatismo, 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 ta! li
gai kelia ir suteikia žmogui ramu
ma. Atsiusk 10c. o gausi musu žolių 
ir knygų kataloge. Reikalingi musu ’ 
Žolių pardavinėtojai visuose miestuo-

M. ŽUKAITIS,
2$ ĮGillet Street, Spencerport, N. Yj
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fas rodauninke... Ir reįike ji in 
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Ant Svieto
APYSAKA ISZ PRASITĘS

Verto F.W.S.B.

III.
Pasilieku Aplikantu.

Po pasirodavimui su Tatno- 
szinm kuris kaip tai kas kart 
mažiau kalbėjo apie savo ženk-l 1 * HHik w w k* '« Wft 4k 1 ww^ft Z"^ i t 1 tl ■ —.
nas, pasta na vyta buvo jog tu
riu pasiliktio aplikantu biure 
kur turėjo dinsta ponas Kazi
mieras Kotkiaviczius.

— Patiksi musu prezesui— 
kalba man musu kaimynas — 
gali but tvirtu jog dinsta gausi. 
Musu prezesas turi didele in- 
tekme rande bet nepaprastinai 
ekscentricznas, navatnas, labai 
navatna turi būda.

Matomai paskirtas buvau eit 
ant aukos del tokiu navatnu 
žmonių ir mislinau sau jog asz 
esmių panaszus in augszta plo
na medeli stovinti ant kalno 
kuri kožnas vojalis skriaudžia 
mėgindamas savo szposu.

Liepta man padaryt padavi
mą ir prie priskyrimo davadu 
savo mokslo ir ženklinimo pri
skirt ir mėginimą arba praba 
raszto.

Sztai nauja beda, ka-gi czion 
pąraszyt ant tos prabos? Sė
džiu jau adyna prie stalelio tū
nodamas priesz save laiszka po- 
pieros'bet negaliu atrast ka to
kio paraszyt. Žodžiai 
inas plunksnos, 
ežia popiera ir rasztininkas,

ranka pa'bucziuot, jis tai labai 
myli.. >w
klausymu drąsiai...

Rcxlauninkas minėtas nu pa
ilgam iszejo isz kabineto o važ- 
nyczius kaip žaltis malsziai in- 
szliauže ten atidalydamas pla- 
eziai duris. Mano szirdis baisiai

atsakinėt ant už-

Ik ' ii » ■ ■ * « i ■ i r » * i • « > 4 f į
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nuo nelaimes kokios ir da kva- ", t *
po atgaili negali. — Ponas 
slaptas rodauninkas ne skaito 
ma'no popieru ir da nežinau...

ta-

**t| H

|__________ BAiQEfl
‘

nųgsžtas, plonas ir sulinkęs per

.

jiiUfl

Daktaras Androžov
JUOKINGA
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puse nejaunas jati uredninkas 
su akuloriais.

Ponas Laskauckas su , nusi
žeminimu pasiklonicnjo !proze- 
sui sudedamas savo delnus kry. 
žiu m padaTydamas pyragaiti.

— Tai yra czion szt)urgalai| 
— kalba tolinus iszimdamas issi 
kiszoniaus mano popieras.

t
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— Ha, ir asz nežinau — 
re patraukdamas paežiais po
ną Vincentas. . •

— Praszau pono, pasakyk 
man ar turiu laukt ant pono 

kaip kuju plake, veidas lyg prezeso?
’ — Hm! —r niurna 'ženkli-
naneziai — asz negaliu ne liopt 
nei neliepi... ' ♦ ''

— Ar iszeis 'da czion ponas 
prezesas?

1— Iszeis apie dvylikta nes 
sziadien važiuos ant Sejmo.. .

— Tai palauksiu, — misti
no sau sustojas vela, prie tos 
szepos, nedrysdamas pasiju
dini. Važnvožia nieko man ne- 
sake.

Priesz
czes isz knygų

liepsnose dege ir neginsiu ar 
plaukai ant galvos no stojo sta
ti. u Paduok ji czion I ” — isz- 
ginlau stora baisa o po valan
dai i-a i sugryžo važnyczius ir 
davė man ženklą idant cicžia in

linini a ir intekmes protekcini- kabinėta.

r J

Rasztininkas kuris

“ mėgini
ai ra mentiny- 

> f
kuriuos raszinedavo tėvas ma
no, po padarymui naujo juody
ki — iszrodo man per trumpa. 
Kunigas dzekonas isz Chmel- 
ninko, prie tokio pat mėginimo 
plunksnų padirbtu per mokin
toju vietines mokslaines nes ta
da nebuvo plieniniu o su žasi- 
nem rasodavo.

■ “Szvencziause Panele, valdyk 
mano ranka,

Idant galeezia apraszyt 
Sūnaus tavo, muku.

Bet ir tas pasirodė man jog 
del svietiszkos valdžios ne yra 
tinkamu. Todėl nutveriau už 
kaklo mano dranga Tamosziu, 
kada paduodamas man knygas 
Henriko Rzevuskio, darodino 
iszraszyt viena filozoficzna už
duoti. Užduotis iszriszimo! Pa
menu buvo ten aiszkiai taip pa. 
raszyta: “
iszrinko misles senu filozofu ir 
mokėjo sunaudot taisės ir t.t.”

Reikė tikros nelaimes jog 
knygose isz priežasties prastos 
dmkoriszkos klaidos vietoj žo
džio iszrinko buvo iszminko o 
nors isz pradžių pasirodo man 
kaip tai navatna bet turėda
mas tuolaik nesujudinanti ti
kėjimą in viską kas drukuota, 
perraszyme patalpinuu iszmin
ko.

Užganadintas visiszkai isz 
kaligrafiezna arcidarbo, ant ry
tojaus apie asztunta adyna isz 
ryto buvau .jau drauge su p. 
Kazimieru saloje prie kabineto 

. prezeso.
— Ponas 

sznabžda
Vincentai — 

mano protektorius 
kloniodamasis važnveziui su 
dideliais pavaritais — tas po
nas nori paduot praszyma apie 
priėmimą ant aplikacijos... 
kaip sziadien prezesas ?

— Ne szlektai — atsako pa
mažėl! storas važnyczia pasi
rėdęs in galunuota mundiera o 
glostindamas savo raudonai ru
dus pavaritus, su puikumu mie- 
ravo'biodna mano paveiksią la. 
bai protekeionalnu pažiūrėji
mu.

— Stokis ponas czion in sza- 
li — tarė be jokios ceremonijos 
imdamas mane už ranku ir pa
statydamas kaip iškruta prie 
micros szale szepos. — Kaip 
tiktai iszeis rodauninkas ponas

> Laskauskas asz apie poną pra-

I
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nesziu. O žinai pdnaa kaip kal
basi in musu prezesa ?

— Nežinau.

I.

kiszuniaus mano popieras. — 
Žiūrėk. .. navqtne per szlcktui 
tėplioja... Ku tai ženklino i»z- 
ininko mislys ? — klauso pažiu
rėjas ant mano raszto ir atsi-

f
t

'Netoli nuo duriu mažam pa- 
kajjelyje prie biurko atsikrei
pęs in langa sėdėjo nedidelio 
ūgio'bet digtas, nusipeneįas ge. 
rai vyras. Plaukus turėjo žilus, 
veidą Vokiszko kirpimo, akys 
paslėptos po dideliais tamsio 
koloro akuloriais, apatine lupa amt kuriu žiūrėdamas per ke- 
patemptu o priek tam gerai 
isz ta u knotas flcnelinis szlafro- 
kas — ant pimio paregejimo 
niekados negalėtum sau pri
leisi jog tas žmogus u’žimineja 
taip augszta vieta priesz kuria 
paprastinus žmogus kakta in 
žeme turi muszt.

Isz vienos szalics biurko ant 
divonelio gulėjo du labai inpe- 
neti szunycziai pakajiniai ir 
nuolatos eziaudydami nosimis 
muszesi lopukeni vienas kitam 

antausius.
Kas tu do vienas? — popieru perstatinejaneziu refe- 

klause mane nosiniu balsu ne- 
pažiurejes nevet ant manes.

— Pasakiau jam savo var
da ir pravarde.

— Vėjavaikis

akis turėjau kaban
ga lūs popieru

per
vienas ?

esi... 'kas 
mane apeina ar tu Paulus ar tu 

skas,užbaigtas antGanius,
klausiu ka veiki;

I'ki sziam laikui nieko.
— Del to-gi esi dykaduo

nis tinginys — niurnėjo imda
mas plunksna in ranka.

— Pabaigiau gimnazija Pin- 
czeove — atsiliepiau padedu- 

dokumentus

turės adynas insitemijau gerai 
ir pamenu .lyg sziai dienai ju 
pairaszus: “
niai miesto Turėk” ant vieno o 
“Rokundos krautuves druski
nes Modrzejow” ant kito.

In kabinėta ineitinojo ir isz- 
eitinejo visokį u red n inkai ir 
ypatos privatiszkos, frakuose 
pasirėdė, girdėjau per duris to
kius mužikiszkus szposus pre
zeso panaszius in lokius, ko
kiais mane prisisveikino, tai 
vėl iszmislindamas visaip ant

Aktai transport!-

mane

• f j‘ ' 1 . *>■ *

Daktaras Androzov labai su- 
simaisze, kada inejo Podielka- 
vo namu kieman ir per kam
bario atidalyta langa, kur va
kar paliko savo pazijenta, pa- 

žibanezias
žvakes, o vienval suuodė ko
dylo kvapsni.

ir greitai

mate, vaszkines

su-jimo savo mirsztancziam 
nui. Tasai dalykas ji iszvcde

*
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isz kantrybes ir jis, mete asz- 
tru klausymai

Turi penkis frankus?
Tiktai viena f ranka tu

riu, teve!
— Neturi, tai neisiu.
Biednioke iszejo verkdama. 

Nakczia vaikas numirė, netu
rėdamas daktaro pageltos.

Kita syk isz priežasties per
daug pavirszutines dijagnozos 
parasze vienai moteriszkei gy
venančiai biednuju tarpe, vi- 
siszkai prieszingus vaistus, ne
gu buvo reikalingi. Patcmijo 
savo klaida, kada jau mote- 
riszke baigėsi...

Arba vėl nelaimingas Kalu- 
dov!..- O Žydelis Nachimas? 
Jie dabar ilsisi ant kapiniu, 
ir jisai žino del ko... Ir kiti... 
Teisybe pasakius tai vis buvo 
biedniokai žmones ir be jokio 
reiszkirno... Bet tie atsimini
mai griaužė daktaru ar-gi tai 
sumenu tau dalykan insimai- 
sze? Tas ji labai sunkino ir 
liedavo jam ramybes, kaip mu
ses nuo, kurios atsiginti nega
lima, kaip voratinklis, kuris 
prisikabina prie skrybėlės.

Kaip tik praėjo penkiąs de- 
szimts žingsniu, nuolatos per
sekiojamas tomis mislimis, 
staiga pamote priesz save ęi- 
nanezia Podielkovo seserį, ku
ri tai mato ji iszeinanti isz bro
lio kiemo.

Kada ji vakar vakare tenai 
buvo, girdėjo isz daktaro lu
pu užtikrinimą, kad jos brolis 
iszgelbetas. Matomai dar neži
nojo baisios naujienos, neš jbs 
veidas buvo pilnas ramybes pi 
net dar szypsojosi. Androzov

Numirė — murmtelėjo 
iszejo .ant gatves, 

kadangi ne vienos piktos dva
sios bėga nuo kodylo...

Daktaro Androzovo nuliū
dimas nusistebėjimas buvo 
labai didelis.

n Ii,

ki eipdainas in mane.
Nežinau — atsakiau dre

bėdamas.
— Matomai, tave per mažai 

muszo inokslainese kad nežinai 
ka raszai; kad tau kaili butu 
geriau minkė tai neminkytum 
misliu. ‘ ■' •

— Perrasziau tai isz raszto 
grafo Rzewuskio... f

— Tokis jis iszmintingas 
kaip ir tu, nors kunigas raszo ir 
grafas frake vaikszczioja... 
Nemyliu tokios ažips ant gal
vos — baigė rodydamas man 
pirsztu ant perskyrimo plauku 
ant galvos.

Po tam atsigryžo in duris ir 
iszejo — priėmimas pabaigtas.

Visi nauji imamo draugai pa
žiurėjo ant įmanęs su akyvumu 
o asz navet nugalėjau pamislyt 
kur esmių. Jau Vincentas in- 
nOsze staleli žaliu vilnoniu cei- 
kiu apmuszta, pastate ant jo 
koki tai in medi aptaisyta ekri- 
toara, pripylė piesku ir davė 
rakteli nuo szuflodos.

Patemijau jog ponas direkto
rius kancėlarijos ir ponas Vin- 

dėtimis ant kancelarijos ured
ninkas apsieitindjo su manim 
gražiai o kada pona's Kazimie
ras iszeidanias isz biuro inžen- 
ge pas mane in kancelarija ir 
vėlino man maloniu prezeso.

— Jau apie ponu nesiste
biu ! — tarė suspausdamas man 
ranka —dinsta turi užtvirtin
ta.

Isztikro buvau nusidyvines 
girdėdamas ta viską. Ar-gi te
kis priėmimas kokio asz daty-

BALTRUVIENE
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Szcnadoryje vienam vorde 
misiukes,

Tai dzieva'ž kaip velniukes, 
Karta buvo krikszfynos, asz po 

langu stovėjau, 
l.u vidų stdbos žiurėjau, 

Kaip paleido savo burnas, 
Tai to 'uopliovos ne durnas, 

Tai misiukes negražu, 
Juk ten buvo ir vaiku mažu.

Rodos iszrodote ant poniueziu 
Bet justi žiotys kaip pas 

ežiu ežiu.
Velniu ant tokiu misiUkiu, 

nemoka kitokiu sztuku 
Žiotis uždarykite, 

Žmonių nopiktinkite 
Ba tai bjauru, 

Ir negražu.

'N

daigu

s
t

j

nusi stebėjimas
Vakar vakare 

rado pas ligoni dideli ligos 
pavojusvisoks 

praslinkęs,
pa regėjimą,
laimingai buvo
akyveizdoj to visko laimingai 
jis apreiszke, kad visoks pa
vojus perėjovojus perėjo ir kad jau jam 
ncreiikia ligonis lankyti, 'nes 
tai butu tik tuszczias vaiksz- 
cziojimas.

Vienok szeimyna, o net pat
sai Podielkov, praszu daktaru, 
idant juos kasdiena lankytu 
Sziandien taigi kuo ramiausiai 
užėjo ant ju namu kiemo — 
ir pamate nuklystanezius ženk- 
lu$ kad namuose randasi nu
mirėlis.

Kaip tai tas atsitiko,

I

j, iflK

* . * *

Kaip narsiai ir be drąsos, 
'Vai vis iszkerta visados, 

[p viena vieta buvo kunigas 
pa kviestas ir spaviedojo, 

Žmonis iszklauso, na ir nustojo. 
Tarno viena, moterėle paszauke: 

“Palauk, da ne stok, 
.Mane iszspitviedok! ’ ’

O tai buvo viena isz tu mandru, 
Ka tai prisidėjo prie davatkų. 

Mat mandriai pasirodė, 
Savo drąsumą parode.

Sziur, buvo iszklausyta,
Bet nuo visu ant juoko 

palaikyta,- 
Juk tai prasezioke, ne dyvai 

Del tokios ežiukus ir taip gerai.
Ba kad kitaip mokėtu,

Tai kiauliszkai neatsilieptu.
♦ •*,

♦ ♦ •

Musu mergicos eina naujo 
menulio jeszkoti,

Su žalia'blekiais per naktis 
daboti, 

O tai musu Lietuvaites, 
N e i szmani os mergaites.

tomisurnairentų. Kojos pradėjo man nu
tirpti nuo taip ilgo stovėjimo, 
rodinau-gi sau panasziai kaip 
arkliai mindžiot kojom tai ta 
tai kita, arba kaipo moszka 
minkyt, kožnas ketvertis ady- 
nos pasirodė man adyna o ady- 
na mažiausia diena.

Iszoidmnas isz sales vienas 
uredninkas paliko atidarytas 
duris o per jais pamaeziau na
vatna regėjimą. Ant didelio 
stalo ties durimis du urednin
kai gulėjo iszsitiese ant dideliu 
mygu taip kaip mus guldo 
mokslaincse už prasikaltimu 
idant užpelnyta bausme atsi
imt. Veidu negalėjau matyt nes 
už tai dvi poras padu czebatu 
curie styrojo atkiszti tiesiog in 
mane,' labai užėmė mano isz- 

ir szaūkdami akyvuma.
— Ponas Vincentai — klau

siu prisiartindaanas prie snau- 
dženezio važnycziaus ant pirsz- 
:u idant nesibolst, — ka ženk-, 
ina tos dvi poros padu.

— Tai 'buchalterai! — at
sake man su puikumu.

— Nemokinta mus tuose 
aikuose buchalterijos mokslai- 

nese ir del to negalėjau supras, 
io ku tokis vardas gali ženk- 
int.

buvo

antmas mano 
biurko.

O tėvas tavo kas tokis. 
Tėvas ne gyvena jau, 
kasijeriumbuvo 

Chmelnike.
— ’Sztaminis

mavistrato

ne

Užrūstintas —

lopikas 
kalbėjo bulk pats in save — 
tu tokis busi obuolis obele se
ka !

Tylėjau nurijąs paniekinimą 
nor negalėjau susilaikyt, idani 
aszaros ne usztemtu man akiu. 
Prezesas* nudavinejo save už
imtu skaitydamas kekes ten 
popieras bet in mane ne, 
misi i no pažiūrėti.

— Ko-gi tu nori? — klau
sė po valandai pakeldamas ant 
manes savo juodus akulorius.
'— Praszyt, szviesiai daug- 

galio slapto rodauninko, apie 
priėmimą manes ant aplikaci
jos in savo biurą.

— O ka-gi tu sau mislini?
— paszauke lyg
kad pas mane yra surinkimas 
meszlu eielos karalystes?

Ir pasakęs tai vela pradėjo 
peržiurinet savo popieras.

Minuta gal stovėjau tylintis 
ir užolektrizavotas tokiu atsa
kymu kada važnyczia pranesze 
prezesui apie pribuvimą kokio 
tai urednipko.

— Duok ji czion! — bumb
telėjo prezesas ir kada iriejo 
pasirodęs puikiai iszsiuvineto- 
je mundieroje ne jaunas jau vy
ras, bucziuodamas su nusižemi
nimu isztaukuota rankove szla. 
froko prezeso, temijau jog au- 
dencijn mano i>asi!baige, isz,- 
slinkau per atidarytas duris in 
pirmutini pakaju.

Nusidyvinau asz nemažai lo

entas o ir kitas da kokis per- r

riau nuo prezeso, gali būti jo 
malone, arba geradejyste?! 0 
kas-gi tai butu jaigu buezia ne
malonėjo?. . Ypatingai navatni 
tai žmones toje Varszavoje!..

Ponas direktorius kancelari- 
jos atkreipė da mano teminima 
kas kiszasi to perskyrimo plau
ku ant galios ir dadave idant 
ncnoszioczia blizgančios skry- 

prezesas %
tada aplikantu o

to neken-

J

r

kad 
prieszingai jo persitikrinimui, 
jo kaipo daktaro, kad liga 
greitai sugryžo ir taip 
Podielkova užmusze?

Daktaras, Androzov
labai piktame padėjimo. Tei
sybe pasakius, daktaro piktas 
humoras visai nepaeina friuo 
to kad jis turėtu but vargina
mas pacijento smerezia. Skait
lius tu, kuriu jis nugalėjo isz- 
gelbcti nuo smerties, buvo pa> 
kaktinai didelis. Androzoyj 
piktas humoras paėjo nuo to,

Ik> 4 ' 4 4 A k 4' * *
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kad neapsimislijes užėjo ant 
Podielkovo kiemo tuo paežiu 
laiku, kada tasai Podielkov 
gulėjo ant lentos, apsiaubtas 
aplinkui deganeziomis žvakė
mis. Bč abejones jis matyta, 
kada bego nuo kiemo — ir 
pamislyta, kad daktaro sume- 
ne labi neezysta. Ir taip abe
jones mislys mirusio szeimy
na.

Tas jam atsitiko pipnu sy
kiu tokioj ilgoj praktikoj be- 
daktaraujant. Lyg sziolei bu
vo gana atsargus ir jei turėjo 
nors szeszeli, abejojimo kas 
link to, ar atras ligoni dar gy
va, nėjo prie jo ir laukdavo 
kol bus paszauktas. O jei ko
kia nebūk priežastis moralisz- 
ka ar materijaliszka ji • pri- 
Verzdavo nuo tos taisykles nu
sikratyti, tai turėdavo papro
tį kiaušy ties, temyties obser
vuoti, ar nepatemys namuose 
kokio nors smerties ženklo, 
kol turėdavo in namus ineiti. 
Ba nieko nėra tokio nesma
gaus ir paiko daikto del dak
taro, kuris, greieziau reikalau
ja sau kunigo, bet no daktaro. 
Pagalios, piktas szeimynos pa-, 
sižiurejimas, vieszi ir paslėpti 
asztrus iszsitarimai priesz dak
taru visados yra del daktaro 
nemalonus daiktas. Tame at
sitikimo Androzov buvo per
sitikrinęs, kad vei'ke viską, 
kas tik buvo galima padaryti 
Podielkovo iszgydyke viską, 
kas tik buvo galima padaryti 
Podielkovo iszgydymui. Paga
lios Androzov buvo labai skru- 
latiszkas akyveizdoj turtingu 
ligoniu, o Podielkov buvo ga
na turtingas. Bet jai taip ne
tikėtai numirė tai, matomai, 
jam jau buvo skirta mirti se
name amžiuje žmogui sunku 
surasti vaistus.”

Vienok Androzov jautėsi 
kaip ne savas ir net toji patar
le nugalėjo jo sutaikini su fak
tu. Nopermaldaujam mislies 
susijungimu, atsiminė sau no- 
kurias savo klaidas arba nesu- 
giebima, kas atvedė smurties 
pasekmes. Jo galvoje tie atsL

iszbalo. Ji apėmė net baime lu 
antra gatves puse idant su ja 
nesusitikti, bet buvo per vėlu. 
Ji prisiartino ir paklausė su 
nusiszypsojimu:

— Laba diena daktarui, 
kaip laikosi mano brolis? -

— Ponia... asz buvau... 
ponios brolis... sziandie ry
te... žmonisžkas daiktas...

Androzov inaisze žodžius, 
nesijauzdamas net kur stovi ir 
kad po kojom turi žeme. Bet, 
matydamas susirupinusi sese- 
ries veidą, mėgino, idant iszsi- 
sukti isz nesmagaus sau padė
jimo.

l

i\na vakara szale tvarto ėjau 
Mat žinueziu sznipinejau, 

Ant Maple ulyczios pasukau, 
Ir nuo dyvu nu si stebėjau, 

Sztai Lietuvaite su žaliablekiu 
stovėjo, 

Manęs suvis nesitikėjo, 
O-gi maiteles, net suklikau, 

In szali paszokau.
Paruge ja mane szoko kaip isz 

karszto vandens, 
Žalablekis atsimusze in kaimy- 

• no langa-bens, 
Kelis stiklus iszkule, 

Net susimuszo makaule.
Lietuvaite, tai tuoj pažinau, 
Nes ditugeli kartu miesto 

maeziau, 
O ir varda josios žinau,

J

bules nes
ežiu...

Pasilikau
paraszes .sieksnine gromata pas 

shsirUminau ir 1_ 1
drąsinau slinktis tolyn in atei
ti, būdamas tvirtu jog esmių 
gana jau augszta ypata ant

motini!, insi-

— KodeLgi jie taip guli?— 
klausiau važnycziaus.

—' O, mano pone, labai esi svieto, 
akyvas — atsake man iszjuo- 
kianeziai. Bet po valandai ma
tomai gailėdamasis 
praseziokystes,

ant mano 
d atdavė: —

Augszcziausioje valdžiojo !ro- 
kurn'du kaip musu, tur 'but di
džiausia kuningas, taip ponas

jau augszta

: 'Poliaus bus

6 6 6 Tabletai
Praizalina galvos skausmą ar neural
gija in 30 minutu, sustabdo persza- 
linia pirma diena, ir sustabdo malaria

prezesas paliepė padaryti... in tris dien#'- Gausit© aptiekose.
nes dasieke ponas sėdintis prie, 
stalo iki pirmutiniam rejdia- 
lu L. Tai pone yra iszmislas 
musu prezeso ir vadinosi didžia 
buchaltėrija.

Nori'nts asz apie tai nieko ne
supratau ir nenumaniau apie ta 
b uoliai tori ja da didžia, bet nu 
duodamas kad žinau nutilau.

Ant galo apie dvylikta past
L ,--- --------- ---
traka murtdierini su kepure ant

66G teipgi gyduolėse—gerti
■F“-----------------------------

Tasai Pavojingas

KOSULYS
VAKTOKITA TA KOSULĮ

aV

KURIS JUS NEAPLEIDŽIA!
I

- j 1

rode pi*ezewts pasirodęs jau in p . f i • ei* S
i ■ ,

galvos su dideliu bryliuku. Vie
noji rankdjo laiko tabakiorka 
o kitojo languota raudona ake- 

kiu nusižeminimu taip puikaus petaite nuo nosies, khria varo
kitojo languota raudona ske

ir pasirodžiusio u renin ko nuo saves pulką šaunu spa'u
priesz ta, kuris suvis ne iszrode dženeziu paskui ji per duris ka-

. . a . 4 ' i Ji ’ ' . f . ..

FLAXINE nauja sutaisyta 
_ la ** ft ft

FLAXINE nauja sutaisyta 
gyduole suteikia palengvinimą 
aikziausiam kosuliui.

FLAXINE yra visai ne
kenksminga, nes padarytas isž 
geriausiu sudecku. Ji gali 
yattoti jauni vaikueziai del gy
dimo visokio kosulio.
kurio kenozia nuo Asthma ąrba

geriausiu sudecku. 
. ■ • 4 • 4

Tie

vertas tos guodones o navet | bineto, praėjo pro ipano ne ne- gy^^ kuopimo, atras pale-
pribuvusis turėjo ant krutinės dirstolejas, o ,n!Qt 'priemonėje---- y--- el— 1 ------I ---------
pasikabinės ant mėlyno szilki-1 paliepė Vincentui idant oieziu

l\' T

Ant pirmo piohtro susilaiko
nio raiksztelio koki tai kryželi paskui ji. 
ir net tada supratau dideli
ženklinimą to bauriszko proze- didolojo kancelarincrjo saloje 
su su isztaukuotu szlafroku. 1

ka? — paklauso kežant prie savo stalelio stovo- 
misiszypsodamas piktai važ. jo jauni rasztininkai 
nyczia. —

atsakiau kaipo garsiai. Isz paszalinio pakaje-

ngvinima vartojant FLAXINE 
gyduble.

Parsiduoda po 60c ir $1 Bonkute
Por paeita 10c extra del apmokėjimo

<
Na ir

kurioje ciolos glito* in frantą nusiMnUrao
Parsiduoda AptieRoje. pas:

'r “

Bet ant kito laiko palikau;
Sziur, tas dėjosi Mahanojuj, 

Prie tvartu rojuj.
♦ * *

Badai Illinojaus steite, 
Ar ne bus tik Fultono pavieto.

Ne didelėj vietoj,
. Anglekasiu apgyventoj.

Ten viena moterėle atsirado, 
Badai su priclaidunais gyveno; 
Vyras tosios nelabos moteres ir 

vaiku iszsižadejo, 
Daugiau su ja ja gyventi 

negalėjo.
Dabar vaikueziai nuogi ir bedu 

keneze,
Verke duonos, valgyt meldže, 

O toji nelaba per naktis stovi 
prie baro, 

Ir isz to sau nieko nedaro, 
Visiems tik Sarmata daro, 

t Ka jiji tonais iszdaro.
O tu bogedi viską ant jos 

praleidi,
Per dienas pats ne ėdi,

r

.. ‘ I , . .
Laskuūokol 4^ piiszauke W. J. MILUS

Nieku, —*-
— Szviesiai daug-galis slap- žmogus kuris laimingai pabėgo lio isz’bego kaip striola kudos

/ •
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H 4 LIlILrUO
■ Centre A Catewi«»a Sts., 

M AH ANO Y CITY; PA.
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Per dienas pats 'ne ėdi 
1 u mainas kaip szuo basas 

eini,
rl’Q,ki tai gavau isz tonais

tiligrama, kavos, atėjo pas ji tūla bied- 
Bus ant sziadien gana.

minimai uže, kaip bites nvilyj. 
Buvo labai nesmagu.

Atsiminė sau pay., kaip vie
na vąkara, kada sėdėjo prie

niekele, praszydama pagelber
■ ♦ * -
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— Ponios brolis. .. yra ga
na gerai...

Seseries veidas praszvito.
Taip, ir asz sziandie ry

te tenai buvau ir man rodėsi, 
kad jis yra jau daug sveikes
nis. Ir todėl parengėme pade- 
kavones maldas su aliejaus 
paszventimo... O 'kad Dievas 
butu jam maloningas, turi pen
ketą mažu vaikeliu...-

— Aal... taip!... suriko 
daktaras &ftt visos ulyczios — 
tai eikime ten, tai eikime!

— Ir pasukos po draug su 
Podielkovo seserimi, inejo in 
savo jpacijento namus.

Du popai skaito padekavo- 
nes maldas tarepe kodylos du
rnu ir prie deganeziu žvakių, • 
pastaytu ant stalo. Podielkov 
jautėsi ant tiek sveikesniu kad 
stovėdamas sykiu su popais 
lingavo priesz inkonas.
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Ant. J. Sakalauskas ■ 
L1ETUV1SZKAS GRABOR1U3 

(BeU Phone 872) 
331W. Centre St. Shenaedealų Fe

✓
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Nuliudlmo valandoje tūlei 
kiam geriausi patarnavime. Pa- 
laidojime atliekam rupeettagnl 
Ir gražiai. Busite pilnai ul<e« 
nčdinti. r ’ • a

laz Mahanojaut ir Glrardviltet 
jeigu kas pareikalaus mano j»ft- 
tarnavime tai meldžiu man teift» 
tonuoti o pribusiu in ihHlįįį 
minutu. BeU Telefonas 871minutu. BeU Telefonu
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Oras panaszus in vasara. 
—Feliksas Žagunas, 47 į1

etų neužmirsz baisaus atsiti-
liho koki turėjo Ketvergo I

i, pakol gyvas bus. Gyvo-
_ jisai ant 636 E. Pine uli., ir |

įiena
tiaiii
dirba Ellengowano kasyk losi a

i kontraktinis anglekasis 
alke darbo likos užgriau

No. 1

kaipo
lt |ai)
ths- No. 2, Rockholc, 
kalinteri, West Skidmore geng
1'
Vtje. Tuojaus suszaukta dau-j 
įrėli darbininku ant nuvalymo 
griuvėsiu ir tik po septynių va-1 
landų sunkaus darbo pasiseko 
Žaguna iszkasti gyvu ir sveiku 
Ir no neuždresktu, bet nuvežė 
ji Hamo automobiliuje.

* Per AVashingtono diena 
džiugelis žmonių pasinaudojo 
iflž Read ingo ekskursijos in Fi-

Jįįeli darbininku ant nuvalymo 
rrluv 
land u

M
C

iWelfija atlankyti pažysta- 
mtis ir gimines.

Vincas Strielkus, kuris

*c

*1likos sužeistas in ranka jau su-
įffyio isz ligonbutes namo pas 
tėvelius, bet da dirbti negales
koki laika.

Meldžiame tamistos al
cifi in redakcija atsiimti tris 
khygas kurias davei neszioto- 

1 • 1____ • T_____________

s^noi pabaigtos.

kĄd vietoje eiti pas vietini 
daktaru ant rodos, tai važiuo
ja“ jeszkoti palengvinimo In 
Tfcmakve, Ashlandus, Rehdin- : f . < .. . . <.

jui laikraszczio apdaryti. Jau

. —. Nekurtos musu motorė
lį yra ant tiek neiszmintingos

gtf ir kitur pas taip vadinamus 
“Stebuklingus Daktarus.” 
senei tūla moterėle isz musu 
neėsto nusidavė su skausmu m 
Hftzįetona pas koki tai szun- 
d&ktarcli, kuris gydo ligonius

Cr__ ,___ w___ o ypatingai

No-

“cziupi nejimu”
jAUnas moterėles. Ant savo lai- 
niės persitikrino, kad tai yra 
didžiausias apgavikas ir žmo- 
nis apgauna visokiais budais. 
Gętiause nusiduoti pas save 
daktarus kurio turi diplomus 
ir gydo pagal savo žinysta.
- -n- Benas Bojewski, 15 mc- 
tti/36 W. Spruce ulyczios din
go isz niurni ir’lyg sziam laikui

niės .persitikrino,

įp isz namu ir“lyg sziam laikui 
jo nesurasta. Mano kad jisai 
apleido miestą su Steponu Ge- 
Organskiu kuris taipgi dingo 
isz teviszkos pastoges.
-.t-’ Del daugelio pažinsta- 
tnas'buvusis vargonininkas Mi
kolas Umeviczius mirė ana die
na Sugar Notch, Pa.

♦

na Sugar Notch, Pa. Velionis 
buvo vargonininku Szv. Juozą- 
'' 4 1 * • lį

po parapijoj keliolika metu ad. 
gal. 

« * »
Subatoje likos suriszti 

mazgu moterystes pma Helena 
Kundrocziute su Vladu Szuke- 
viįpzium isz Tamakves. Kun. 
Jiiraitis, Czesna ir Klcvenas 
dalybavo ceremonijoj, 
jaunikio, Jonasjr sesuo nuota
kos, Fiorentina patarnavo jau
navedžiams. Veselka atsibuvo 
p4» nuotakos motina po 420 W. 
Ppie ulyczios. Jaunavedžiai ap- 
sigj’vens Tuma k ve je. 

* 4 
t

Hzlas sūnelio Jono Paserbskiu 
kuri užvardino Jonu. Kuinais p
bdvo p. W. D. Boczkauskas su » k* >

Brolis

Nedėliojo atsibuvo krik-

h

p.,Helena. Miliusiene.
•» ’ •

SHENANDOAH, PA
f Jonas Juszkas, 31 So. Le-

high ulyczios,. mire po trum- 
pni ligai nuo uždegimo plau
čiu. Velionis paliko motina ir

, seserį EchePieno isz 
l’ęttsvilios ir broli Edvardą. I
viena
• ’ ■* M •

Coudersport, Pa. t Februa- 
riaus 12 mirė senas gyventojas 
Kazimieras C. Smith, 76 metu 
amžiaus, kuris likos palaido
tas 15 diena su bažnytinėms
apeigoms. Velionis pribuvo mi

Amerika 1893 metee ir dirbo 
anglių kasyklosia Scranton, 
Pa., Bridgeport, Ohio, ir Tria
delphia, W.
metai atgal pirko farmiukia 
Potter paviete cziOnais, 
praleido paskutines dienas. Pa
liko paežiu Agota ir aunu

o asztuoni

kur

Juozą. Turėjo daug pažysta- 
mu kur dirbo, 
skaitytojas ‘Saules.

Buvo 
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BRANGIOJI ŽIOLELE
PASAKAITE
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PUTU MAUDYNE LONDONE
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Turtingos 'moterėlės Londone dabar maudosi ne vande-

linn ii i ■lll■l■l^l —i

Viena saulėta vasaros diena 
Maryte su Onyte neszv in mies
tą parduoti, pilnus pintinėlės 
vaisiu.

Marvie nuolat dūsavo ir ru- 1 “ c.
ęojo ant naszlos sųn'kiimo Ir 
dienos ^kaitrumo. Opyto-gi, 
linksmai vilkdama savo nasz- 
la, juokdavo tyeziodamnsi is.-, 
savo drauges. Maryte kiauše

< i Onytės
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Pulkininkas Charles Lųrlberg su paezia ir savo draugais randasi kempėje arti Lebec,
Kalifornijoj, kur daro bandymus su eroplanais'be uTUtoru vadinamu ‘‘gliders, 
stovi viduryje. 

-- ■ -   - -  4- - -- ■■ ■ - - - ■ -

Collinsville, Ill. f Vela nuliū
dimas buvo szeimynoje Aidy- 
koniu, pas kuriuos mirė ju my
limas sūnūs Jonas, 33 meti: 
amžiaus, diena 5 Febnup’iaus. 
Paliko dideliam nubudime pa
ezia, dukrele 9 metu ir sūneli 2 
metu, kaipo tėvelius, keturis, už duru stovis plesziku sargas 
brolius ir tris seseris ir daug 
giminiu Plymouth, Pa. Laido
tuves atsibuvo su bažnytinėmis 
pamaldomis.

mate |io nosia blizganti revol- 
Tuo momentu iszejo po

nia Bermitavicziene, 
svecziai ir ja iszkoltom 
kom prispyrė prie sienos. Bet 
pirm,
kratyti register!

veri.
nekviesti

ran-

negu pleszikai pradėjo 
ir- keszenes,

Lindbergas

JAUSLUS ŽYDAS.

Senas Žydas kalba in savo 
Rifke:

— Klausyk Rifke! Kaip 
isz mudviejų ^vienas numirę 
tai asz persikelsiu in Najorka.

Kaip tu gali juokauti, 
neiszmanele ? Tavo pintinėlei 
tiek pat vaisiu, kiek ir rnano- 

ir tu kiek nesi stipresne 
už mane.

Onyte jai atsako:
— (>, Maryte! Asz pažinstu 

tokiu žolele, kuria pridėjus— 
prie savo nasztos visai nebo
ja uczi u sunkumo.

— Onele! —suszuko Ma
ryte — kaip malonu ir leng^ 
va. butu pergalėti visus sunku
mus, pažinstant ta žolele. Pa- 
sakyke, sesutėlė, bent kaip jh 
vadina?

Taip,

jo i,

W‘

nyje tiktai putose bet ne isz muilo tiktai isz kitos preparaci
jos. Moterc atsigula in vone pripildyta su tom putoms iy per
guli kėlės valandas praleisdama laika ant skaitymo. Ka tos 
turtingos moterėles neiszras.

Juokai<VI

i
rf

— limp, mieloji Maryte.
Ta neapsakomai 'brangioji žo
lele, 
lenguvmais 
be.

pakeiezianti sunkumus
7 vadinasi kantry-

Milwaukee, Wise. — S.L.A. 
328 kuopa, 16 diena Vasario 
surengė 12 metu Lietuvos ne
priklausomybes ] 
John Bank salėjo 
Avė., antra valanda po piet. 
Pirmininkavo P. Bankus. Pro
gramas prasidėjo muzikalisz- 
kai, koras sudainavo 
in Tėvyne 
dainas. 1 
Chicagos p. Grigaitis 
jenų” 
tauta,

paminejima 
i ant First

‘‘Leiskit 
)” ir kitas tinkamas 
Kai bet jos buvo isz 

, ‘‘Nau 
redaktoris apie Lietuviu 

Vytautą, Vilniu ir 
S.L.A. organizacija. IA) tam su
rinkta $13.50 auku del Lietu
vos Vii niaus 
draugijos. Publikos buvo su- 
virszum 200. Ant pabaigos su- 

‘‘Lietuva Tėvynė

Kultu r ingos

dainuota
Mus.”

Po tam pirmininkas pakvie
tė visus sveezius in Lietu- 
viszka bažnytine sale, kur 
taipgi

m 
sale,

buvo parengtas vaka
rėlis ant Paminėjimo Lietuvos 
Nepriklausomybi 
perstatė 
bas.”

ka i po ir 
‘fSzliu-

>s
komidejelo

— Ten Buvęs.

Sugar Notch, Pa. f Miko
las (Mieczislovas) Prneviezius, 
vargonininkas mirė ir likos pa
laidotas praeita Sereda su baž
nytinėms apeigoms. Velionis 
radosi ligonbuteje beveik ketu
ris menesius. Laidotuves atsi
buvo isz mimo jojo seserunes p. 
Norvidienes. Paliko paezia ir 
sunu Lietuvoje. Badai vargoni
ninku paskutiniu kartu buvo 
Tamaqua o seniau buvo Maha- 
nojuj.

New York. — Viena gražuo
liu daro neat i-

ir Lomeliu 
doleriu, ku- 

pasi baigė.

liu Lietuvaite, 
taisoma klaida, kaip daugelis 
kitu neiszmintingu Lietuvai- 
cziu, apsivesdam i su Italu.Pa
gyveno firnisziuolam kamba
ryj szeszias dienas 
Italuku keletas 
r i uos jis turėjo,
Dirbt eit bomelis nepraloš.- 
Kada pilvas pradėjo revoliuci- 
jo kelti, jiedu nuvyko - in res- 
toranta. Iszalku-l Lietuvaite 
puolėsi paju valgyti, o I ta In
kas prie registerio pinigus 
imti, tuo tarpu inpuolo poli- 
cistas, capt, už sprando abu 
jaunavedžus! Taigi, jaunos
Lietuvaites romanso karjera 
su gatviniu Italuku baigėsi ge
ležinėj kletkoj dar neprasidė
jus. Nupeiktiiii tėvai už nęisz- 
auklejima savo dukters! —V.

— P. J. Bernataviczius, 64- 
11 Samson PI., Maspeth, L. I. 
pasijuto gana nejaukiai, kai 
trims jauniems kostumeriams 
vėlai Antradienio vakareAntradienio 
priesz savo grosernes uždary
mą, atsisuko su cigaretais, 
kuriu jie prasze paduoti ir pa-

riktelėjo signalu, kad ateina 
pavojus. Pleszikai nieko nepe- 
sze;
nerc pro duris ir dingo. Rapor
tavus policijai, ji atliko grei
ta darba, juos sugaudoma ta 
paezia nakti. Sekanti ryta p. 
Bernataviczius policijos stotyj 
pažino, kad lai tie patys pauk- 
sztukai. Dabar jie tupi geleži
nėj klotkoj, vienas ju yra An- 

32 me- 
-V,

ANT TURGAUS.
Ar žinai mesininkeli, neside- 

rek... tai yra ne geru kiautu.
— O isz kokios veisles ?
— Isz dvaro nuo Gowrons-

kio.
nespėjo nieko laimei —

tanas Spirguleviczius, 
tu; kiti du nežinomi.

GUDRUSIS ZUIKIS
PASAKAITE

Zuikis Lietuvos rugiuose au
gino savo mažyczius vaikelius. 
Karta zuikis iszvydo szuni ku
ris tiesiog bego ton, kur jo 
(zuikio) vaikeliai. Kas ozia 
daryti ? Zuikis tycziu pasirodė 
szuniui ir pamaži emo bėgti 
kiton pusėn, kipj szuva ji, vy
tųsi ir neužtiktu vaikeliu. Ir 
isztikro, szuva emo smarkiai 
vytis seni zuiki. Zuikis isz- 
pradžiu bego nepergroit, bei 
paskui, kai szuo jau toli buvo 
nuo mažu zuikucziu, jisai dū
me kiek tik pejiege, ir szuo be 
nieko turėjo sugryžti namo.

Tai kaip zuikis 
savo vaikelius.

iszgelbejo

Yfeailinspx 
iriachJies >

k

Praleiskite
Visa Diena

O

szitam dideliam
mieste

/y

I

NewYork
V ’ < u. • . ___ ______________ '

viena Diena

Ekskurcija
2Morcziaus

$4. oo Duhnltava* 
Tikieta*

Visdn yru ka naujo ir 
žingeido pamatyti New 
Yorko. Pamkito vai
kus ar*8udarykito parti
ja tarpo savo draugu.
Roadingo geležinkelio 
ekskurcija suteikia ste-
botina proga visiems 
praleisti linksmai diena
New Yorko.
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Sharkey (Žukauskas) Kumszcziuosis su Phil
Scott isz Anglijos Ketvergo vakara
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TEISINGAS.
— Tu vaikine ne kam ti

kins žmogus jeigu antru kartu 
stoji in guda?

— O ne, ponas sūdžiau jau 
ketvirtu kartu.

m

J

.JACK

Miami Beach, Florida.
tautie’czio -Jono Sharkey
Angliku isz Anglijos, titsibus szita Ketverga,

HIIARKEY 
• ■ Į. 4, -! "'I

Dideles kmnsztynes tarp musu 
Žukaiicko isz Bostono su Phil Scott 

27ta Fvbrua-
riaus tarp 9:30 ir lOta valanda vakare. Sharkey sako kad pa
guldys savo priesza greitai ir smarkiai landai in szeszta raun
dą, bet kumszcziuosis .15 raund u. R. G. WilsiHias isz Bostono 
beezina nuo 3 lyg’9 tukstniicziu ka'J Sharkey laimes. Londone 
Anglikai taipgi beezina už Sharkey. Turėkime vilti kad musu 
Lietuvys paguldys Anglika.
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Shenandoah . . 
Mahanoy City 
Tamaqua . . . .

i

lazeia
12135

1:16
1:45 «

Grįžtant: Apleis Now 
York March 2, West 23-
rd St. 6:47 P.M., Libor- 

* ty St, 7:00 P. M.,; Eliz
abeth, N. J., 7:32 P. M.
Kreipkite* ant stacijų 
ar rassykite pa* John 
M. Rolin District Pa*- 

k senior Agent, Will
iamsport, Pa. de! dau
giau* informacijų.
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PACZEDUS.
Ne važuok tokiu niek- 

szipu! Juk tu in pora neSZU
dėlių ne per plauksi per mares. 
Ant gero sziipo, kad ir daugiau 
užmokėsi, l>et tik nedele plauk
si.

— Tai mat, kokis tu kvai
las. Ant .prastesnio szipo bus 
pigiau, plauksiu dvi nedeles ir 
valgysiu per dvi nedeles.

KITO KASZTU.
___  „ _ _ pOIKl !*—■* 

Praszau pono, kas metas gau
davau nuo pono per Nauja Me- 

Kodel ne nori idant tavo1 ta penkis rublius, o szimet tik-

Rūkorius in savo

JAUSLI PATI.

pati tave prižiurinotu ligoje I tai du.
Jiji teip labai myli! —

— Taigi del to, kad pei szimet apsipaczhvau tai turiu 
daug myli, ba kas valandėle 
mane budintu ir klaustu ar ne j — 7’ 
geriau. ; mano pinigus apsipacziavol

Mano brangus asz

czedvti.
— 'l’ai rots, jeigu ponas už

■ ■■■ ",r 1 ■■ ■ - ................. ■ I. ■■■■- - ■■ -- <

“Miss FLORIDA” LAIMĖJO
GRAŽUMO KONTESTA

O

Margarietu Ekdahl, kuri perstatė Tampa miestą ir aplai-
pato gurno kontcste Bayfort Parke,ke titulą 4 4 Miss Florida”

Miami, perstatys savo valsti a it parodos kuri atsibus 7—10 
Morcziaus.
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ATIDARYTA KOŽNA SUBATA VAKARAIS 
NUO 7 IKI 8 VALANDOS s

| Muso kostumeriai giria muso tunka, ir ėse užganėdinti
i
Į su jos patarnavimu ir gerumu.

Muso Jderkai gali su jumis susikalbėti Lietuviszkai. 
11

Muso banka turi daugiaus lictuviszku szerininku negu 
bile kita kokia banka Maha lajuje. 

..
4 *
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MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

Member of 'The Federal Reserve Svstcm 
------—$---------- 

DIREKTORIAI 
D. F. GVINAN

JUOZAS MACIEJUNAS WILLIAM R. MILLER 
JAMES A. DOLPHIN 
JOS. B. REING 
P. C. FENTON

Y.

"’illF? ■
K

* ANTANAS DANISEV1CZIA
JOHN J. MORAN 
GEORGE OLIVER
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