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irtriwir t w PER Isz Visu Szaliu
SEJMAS

ANGLEKASIU

WILLIAMAS VELIJA PYP- 
KE, NE KAIP SARA, SU 

KURIA ISZGYVENO 
43 METUS.

DA KELI METAI KVAILOS 
PROHIBICIJOS O VISAS 

SKLYPAS SUKILS.

TRUKI

SVARSTYS APIE NAUJA 
MOKESTI 30 APRILIAUS.

SENA SUTARTIS BAIGĖSI 
31 AUGUSTO.

.1887 
mo- 

Williamas Whalen vode 
ju draugams buvo stebe-

Albany, N. Y. — Jaigu pro
hibicija neims greitai atszauk- 
ta tai .Amerike kils namine ka- 

taip kalbėjo czionais Suv. 
buvusis senatorius Ja

mes W. Wadsworth 
rinkimo

TRŪKIS TRENKE IN DIDE
LI BOSĄ PRIPILDYTA 

SU PASAŽIERIAIS.f

TIK DU ISZSIGELBEJO.
re, 
Vaisi. Išlota, N. Mex.

APGAUTI
AMERIKIECZIAI

Hazleton, Pa. — Seimas arba 
konvencija V.MAY. of A. kie
tųjų kasyklų anglekasiu atsi
bus czionais Apriliaus 30ta ant 
npsvarstymo nauju mokeseziu 
darbininkams nes sena sutartis 
baigsis 31 ma Augusto, kuri li
kos priimta 12ta Februariaus 
1926 mete, po szesziu menesiu 
sunkios kovos.

Konvencija likos suszaukta 
anksti szimet idant turėti už
tektinai laiko apsvarstyti an- 
glekasin padėjimą ir užbėgti 
sustojimui darbo ir 
nauja kontraktu 
jom.

Ant konvencijos 
prezidentas Lexvis, vied prezi- 

sekretorius

Detroit, Mich. — Kai 
metais, vadinas priesz 43 
t u s, 
Sara, 
tina, kas isz to iszeis. Nes Sara
baise! nekente tabako, o iszte- 
kejo už Williamo, kuriam pyp
ke buvo meilesne, kad nepasa
kius, už paezia. »

Taigi anomis jaunomis die
nomis V’illiama galėjai pažin
ti isz jo pypkes kvapo per pen- 
kiasdeszimt pėdu.

per fketuriasdeszimt
trejus metus Williamas ir Sa
ra gyveno grąžtai, dalindamies 
laime ir nepasisekimais; 
lauke septyneto vaiku, 
ukaugo ir jau visi savo szoimy-

, o

įtaigi

susi
kuri e

Įiadaryti 
su kompani-

suvažiuos

(lentas Murray ir
Kenned v. Po tam “scale komi- 

imsis prie darbo ir 
niauja kontraktu, su 

kompanijoms.
Kaip girdot nuo senesniu 

anglėkasiu ir toju kurie žino 
daa’bininkiszka paderima, tai 
straiko nebus nes anglekasiai 
susitaikins su darbdaviais be

tetas1

svarst vs

nuo

To

nas turi. Will tarnas vis rūke 
Sara vis durnu nemėgo.

Atėjo 1930 metai. Williamas 
dabar jau 73 metu amžiaus, 
insitaise molinele. Molinele ne
trukus gražiai, iszdege, pasida
re rudai geltona, ir Williamas 
taip ja pamėgo, kad lankei sė
dėdavo iki 4 valandos ryto 
papsėdamas ir durnu kvapsniu 
pripildydamas visa kambarį, 
kuriame jis ir Sara, dabar jau 
72 meteliu, miegojo.

To, galu gale 
jau per daug. ’

Per keturiasdeszimt trejus 
pa-

amžiaus

m Sarai buvo

ant susi- 
ezi.onais 

Draugu vos Prieszais Prohibici. 
ja. •

Neseniai kilus maiszaeziui 
Bostone, myne žmonių parode 
savo nenžganadinima prieszais 
prohibicija, sake Wadsworth. 
“ Bijau net pamislyt kas bus už 
keliu metu jaigu turėsimo ta, 
ka turime jau nuo deszimts me
tu.

Neužtenka kad permainyt 
Volstoado prohibicija bet žmo
nėms spireši visiszko paniekini
mo prohibicijos kuri žmones 
iszmokino kaip paniekinot ir 
neguodot.-tiesas. Valdžia gana 
stengusi jaja užlaikyt ant pa
reikalavimo veidmainiu ir tai 
taip karsztai kad net užmuszo 
jau 1,365 vyrus, mot ores ir vai
kus.

Kova priesz jirohibicija 
yra kova priesz stiklą alaus'bei 
kova, už geresnes tiesas, teisin
ga valdžia ir gerove viso skly
po.

snszaukto

kilus

kad

ne

PAVOGĖ KELNES IR 
360 DOLERIU.

Jersey City, N. J. — Roy 
.Jennings negalėjo nusiduoti su 
skundu in palicija ir pranesz- 
ti apie pavogimą kelnių kurio
se radosi 360 doleriu ir pakol 
pasiskolino kitas buksvas tai 
vagis radosi už septynių kalnu 
ir septynių mariu.

Jojo draugas atsikėlęs anks
eziau isz rvto užsimovė Rov’o 
kelnėms su pinigais’ir iszdu- 
mė nežino kur.

KARDINOLAS ATLANKĖ 
“STEBUKLINGA” KAPA. 
Maldėn, Mass. — Kardinolas

O’Connell ana diena atlankė 
Holy Cross kapines ant kuriu 
silsisi kūnas jauno kunigo Rev. 
Patrick II. Power, kuris mirė 
60 metu adgal o kurio tai kapa 

tukstaneziai žmonių 
visu daliu

atlanko 
praeita rudeni isz 
Amerikos.

Sziadien kapas tojo kunigo 
yra aptvertas geležine tvora 
idant žmones nenunesztu žeme 
isz jojo kapo. Virszininkai baž
nyczios tyrinėja toliams gyve
nimą mirusio kunigo ir taip va.

• dinaimns stebuklus.

SURADO NUSKENDUSIOS 
LIETUVAITES KUNA.

Chicago. — Kovo 9 diena, 
kanale prie 36 ulyczios pasken
do Lietuvaite Broniso Janusz- 
kevieziute, 27 metu mergina 
gyvenusi adresu 3327 So. HaL 
sted St. Nežinia, ar ji pati nu
sižudo, ar kas instume ja van
deniu. , 1

Ta diena, kuria Lietuvaite 
paskendo, ir ’vėliau ioszkottv 
paskenduoles kūno, grėbta ka
nalas, bet nesurasta.

Kūnas rasta tik praėjusi 
Balandžio 5 diena, prie Lyons, 
Illinois,
(nusausinimo) kanale. Kūnas 
pastebėta isZkiles pavirszum.

Koronerio tyrinėjimas buvo 
regis, Balandžio 18 diena.

• .Velione paliko tęva, motina 
ir sesri Ona.

vadinamo drainage

G re i tąsi s 
pacztin'is trūkis Santa l?o tren
kė iii
hound Co., bosą praeita Potny-

27 paša-

dideli Pickwick G ra v.

ežia, kuriamo važiavo.
žiuri a i isz kuriu 19 likos su
malti, lik du iszsigolbejo o 6 
sužeisti. I

l'žmusztieji buvo iszmetyti 
skersai geležkolio beveik per 
mylo kelio, nekurie neturėjo 

, gaivu ne kojų o bosas li- 
uteszkintas ant szmotoliu

skersai geležkolio beveik 
nekurie

ranku 
kos s 
ir užsidegė nuo gazolino. Dau
gelis užinusztuju smarkiai ap
degė, lodei negalima 'buvo joju 
pažint i.

Droiveris boso malvdamas 
kad nepraĮeiiks greito trūkio 
ant skerskolio, 
bosą in szali ir tame laike likos 
paganias isz szeiio. Buvo tai 
baisus regėjimas kada pribuvo 
žmones

norėjo pasuki

surinkti szmotelius už- 
miisztuju. įr sukeistuosius.

Beveik visi pasažieriai buvo 
isz Vestu p taVp tii ir keli In- 

/dijonai.

SIUNTE PINIGUS PAS SE
SERIA ANT PIRKIMO 
LAUKO; NEATIDAVĖ.

MOTERE PAPJOVĖ TRIS 
VAIKUS IR PATI 

NUSIŽUDĖ.

VAGYS APIPLESZE 
MUZEJU SENOVISZ- 

KU UŽLIEKU.
Viednius, Austrija. — Bran

gios senoviszkos užliekos likos 
pavogtos isz kariszko mnzejaus 
per nežinomus pleszikus.

Tarp pavogtu daigiu yra 
raktai Arenicijos fortecos, auk
sinis raktas miesto Milano ku
ri padovanojo generolas Rodec. 
kis del Austrijos ciesoriaus, pa
imdamas 1 a ji miestą 1848 me
to. Daugeli dekoracijų iszdetu 

' žemeziugnis ir kitokiu brangiu 
liekami.

NUTRUCINO 
PACZIA UŽ 

275,000 LITUS

i
i,

j

daigi u
MOKYTOJAS MATULAITIS 
SUSINESZE SU SZLOIS- 

NERAITE.

APDRAUDĖ PACZIA IR 
JAJA NUTRUCINO.
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metus Jcencziau
šakojo ji teisėjui Marschne- 
riųi. “Dabar tegul jis pasiren
ka viena isz dvieju: (arba pyp
ke eis laukan, arba asz eisiu.”

Sziandie senas Williamas sė
di vienas pats savo kambarė
ly ir papsi molinele. Sara gy- 

isztekej usia
■kurios vyras, kad ne

užgautu uoszves, stengiasi na
mie nerūkyti. *

Pagal ap
lašu ranee

vena 
(lukteri

pas
r

savo

BOBISZKAS KANKYTOJAS.
Prie sudžiaus 

stojo farmoris Edmundas De- 
sary užvėsdamas skunda priesz 
savo paezia už nedora paielgi- 
ma su juom. Vargszas skundėsi 
priesz slidžia 'buk jojo pati isz- 
varo ji naktimis gulti in tvaria 
su gyvuliais o valgyti turi ant 
kiemo. Kada geidžia lo.szti ka- I t
z v rems su savo kaimynu ant 
kiemo tai pati leidžia ant juju 
vandeni isz gumines paipos. 
Tolinus, kad jojo 'motore ne
duoda jam ne skatiko ant taba
ko ir turi rūkyti kopustinius 
lapus. Porele jiergyveno su sa
vim 40 metu. Jisai turi 68 me
tus o jiji 52 metus. Slidžia pa
liepė moteriai mandagiau pa- 
siolginetsu vyru ka ir prižadė
jo. Bet ar iszpihlys prižadėji
mu tai nežino.

Chicago. —

AUTOMOBILIAI UŽMUSZA 
• DAUG ŽMONIŲ,

Hartford, Conn. —■ 
s k a i t v ma T ra v e 1 e r.s
Co., tai nuo pradžių Naujo Me
to lyg Vasario menesio po vi
sas dalis Suv. Valstijų automo
biliai užmuszo arba per juju 
priežasti mirė 3,600 ypatų.

Net baisu pamislyt kad in du 
menesius laiko tiek žmonių už- 
muszta per automobilius. Žiau
nai pranaszauja jaigu taip bus 
lyg pabaigai meto tai galima 
tikėtis kad szimot. bus užmusz- 
ta 34 tukstaneziai žmonių per 
automobilius. O kiek tai žmo
nių sužeista?

Pa. — Draugai

------------------------------

FARMERIS BAISIAI SU
ŽEIDĖ PACZIA KIRVIU.

Pineville, Ohio. — Bdgartas 
Sweem‘y4 55 juetu, farnueris ir 
levas asztuoiiiu vaiku, baisiai 
sužeidė savo mieganezia pa
ezia. ir manydamas kad jaja už
muszo, nusi.szove revolveriu. 
Duktė atsikėlus isz ryto nuėjo 
pažiūrėt kodėl motina neatsi- 
kcle, rado Ieva gulinti ant grin
dų o molina vos gyva. Nuvežta 
in ligoniniti anire in kolos va
landas. Manoma kad farmoris 
rupinosi kad nugalėjo užmokė
ti skola ant namo.

NETURĖJO DARBO, 
PASIKORĖ SKLEPE.

Mieli. —
, gyvenantis

Detroit
Usondok
ant: 12074 Moran Ave., neturė
damas darbo nuo ilgo laiko, nu
tarė užbaigti svietini vargu pa
sikardamas skiepe. .Locniįlin
kas namo Savickas užtiko pasi- 

angliu perskyroje ka
banti ant dirželio.

Paskutines Žinutes

koreli

9

9

Fra na s
51 metu

Dobroczyn, Austrija. - Ga
na dideliam kaimelyje Kolosz- 
var, atsitiko kruvinas atsiliki
mas.

Neseniai sugryžo iii czionais 
su ])(»nkiais vaikais szeimyna 
Slavoko Miko Hidžijuk, isz 
Amerikos. Aryras su paezia il
gai ir sunkiai dirbo ir prisiun
tė pas gimines keliolika tilks
ta neziu doleriu ant nupirkimo 
žemes teviszkeje idant sugry. 
žus galėtu praleist smagiai .sa
vo dieneles ant teviszkos dir
vos. Tuosius pinigus siuntinėjo 
ant ranku savo sesers. Kada 
jau užmokėjo, kaip tikėjosi
reikalinga suma, sugryžo in 
teviszke, 'bet lenais lauke juos 
netikėtas nuliūdimas.

Sesuo su vyru neprisipažino 
prie jokiu pinigu (badai viso 
asztuoni tukstaneziai doleriu) 
ir nenorėjo atiduoti nupirkto 
lauko. Pati Amerikieczio bai
siai taja neteisingysta persi
ėmė ir susirūpino. Ąpkvąitus 
isz ne^i.dfakczio įiapjbvb tris 
vaikus ir indojo in kubilą, po 
tam pati atome sau gyvastį ka
da vyras su
buvo iszeja in 
bar kaimynai turi ant akies ne
laiminga vyra idant ir 
nepasidarytu .sau gala.

Kiek tai panasziu atsitikimu 
atsitinka po visas dalis Euro
poje kad gimines 'siunezia pi
nigus ant nupirkimo kokio tur
telio o vėliaus atvažiavę in te
viszke netenka nieko nes už
griebė nesavžiniszki gimines!

9

vyriausiu sūnum
bažnyczia. Da-

tasai

NUSINUODIJO BUVĘS 
LIETUVOS KONSULAS.

Paris. — Paryžiuje nusinuo
dijo buvęs Lietuvos konsulas 
B. Girszaviczius. Jis nusinuo
dijo kartu su žmona. Girszavi
czius buvo Lietuvos Žvdas tur
tuolis ir buvęs Lietuvos gene
raliniu konsulu Berline, vėliau 
Haagoj. Pažymėtina*, kad Gir- 
sza v i cz i u s J ji etų v os
labai, remdavo, szelpd.vvo Lie
tuvius studentus užsieny, bu
vo szauliu sniuntfos garbes 

reinc-

reikalus

szauliu sąjungos 
narys ir nuolatinis jos 
jas.

ISZ LIETUVOS
... .................. -------------------------—»

LIETUVAITES TEKA UŽ 
KINU, MONGOLU, JAPO

NU IR PERSZU.
Isz Pietų Amerikos gauna- /

mos žinios, ■'Ic.i'd Lietuvaites 
vienos isz skurdo, antros ap
gautos iszeina in paleistuvys
tes namus, o dar kitos iszleka 
už svetimtaueziu.

Vienos Rokiszkio apskriezio 
žinomos mergaites isztekejo už 
sziu svetimtauCziu: Szukyte ir 
Balaiszyto už Kinu, 
cziute už negro, Karosyto už 
Brazilijono, Muravicziute už 
Mongolo, Zakaryte už Perso. 
Jos visos jau turi kūdikius, o 
vyrai jas jau pamėtė.

tad

Zereti-

TEVAS 32 VAIKU PAĖMĖ 
KETVIRTA PACZIA TU

RĖDAMAS 72 METUS.
East St. Louis, 111. — Char

ley Robinson, 72 metu nigeris, 
kuris turi daugiau impedžiu 
kurie ’dalyvavo Svietineje Ka
rėje ne kaip koks kitas Ame
rikonas, ana diena iszsiemo, 
laisnus ant apsipaeziavimo su 
Nancy Foulk kuri turi 43 'me
tus.

Norints Ro'binsono deszimts 
sūnus ir septyni anūkai karia
vo Fra ne i joj Ibet ir jisai gailė
josi kad jojo nepriėmė in kariu- 
mene laike kares. Robinsonas 
yra tėvu 32 vaiku isz kuriu 21 
yra gyvi, da'bar ves prie alto
riaus ketvirta paezia. Senukas 
yra drūtas ir tikisi dagyvent 
lengvai szrmta metu.

JUOKAS NEISZEJO ANT 
GERO.

Harris bu rg,
Russell Huggins, 38 metu, dar
bininko Bethlehem Steel fabri
ke, sėdėdamas ant krėslo už
snūdo laike piet. Keli drau
gai nutarė padaryti jam szpo- 
sa, sukraudami popieru po 
krėslu ir uždegė. O kad Hug
gins’o mėlynos kelnes hu\o 
aliejuotos todėl liepsna apome 
ji akimirksnyje ir baisiai ap
degė, mirdamas ligoninityjo in 
kėlės valandas vėliaus. Du dar
bininkai likos praszalinti nuo 
darbo, kurie žinojo kas uždege 
popieras po kreklu 'bot juju 
pravardžių neiszdave.

v •

ŽYDAS APDOVANOTAS 
GARBE PER POPIEŽIŲ.

Philadelphia. — Albertas kl. 
Greenfield, žymus pardavėjas 
žemes ir namu likos per popie
žių apdovanotas orderiu Piju- 
szo Xlto už jojo gerus 'darbus 
del katalikiszkos 'bažnyczios. 
Kardinolas Daugherty atvožė 
jam laja garbe sugryždamas 
neseniai isz Rymo. Kitos ypa
tus taipgi aplaike garbes kaip: 
Mrs. L. Ritchie, Daniel J. Mur. 
phy. Keli kunigai aplaike ti
tulus monsignoriu arba dzeko- 
nu, 
Georgo Leech, prabaszczius 
Szv. Patriko bažnyczios, Potts- 
Vii In Pn i ‘

IIĄ

tarp tu yra ir kunigas

ville, Pa.
i

— Keturi
Na-

V Piqua, Ohio, 
banditai apvogė Citizens 
(tonal banka ant $8,000, užmu- 
sze viena žmogų ir sužeidė ke
turis po tam iszpiszkino isz 
miesto.

11 Irvington, N. Y. — Car
diac Home, priglauda del vai
ku serganeziu szirdies liga, su
degė Subatos makt i.
Itaip 50 vaiku iszgelbota.

11 Shanghai, Kinai. — Ki- 
uiszki komunistai užklupo ant 
Francuzisz'ko konsulato. Mu- 
szije žuvo 500 Kincziku, paim
ta in nelaisvo deszimts Rusisz- 
ku ir daug Kiniszku komunis- . I . 1 <ftu.

K Bukairesztas, Rumunija —• 
Laiko suiiiiszimo, kuri šukele 
kariszkos motinos spirdamo- 
sios uuo valdžios didesnio su- 
szelpimo, likos sužeista 50 
žmonių, du mirs ir daug aresz- 
tavota. __ _

Kunigas: — Ar tai tcisylio 
Jonai kad tau Dievas jau tre- 
czin paezia, paėmė!

Jonas: — Teisybe, jegamas- 
teli, bet paėmiau sau ketvirta. 
Ima Dievas, todėl i*mu ir asz,..*

ŽŪVA RUSAI GINDAMI 
SAVO CERKVE.

Bukareštas, Rumunija — Isz 
Bender pranesza, kad Tiraspo- 
ly sovietu valdžia uždaro sta- 
cziatikiu katedra. Skaitlinga 
Rusu minia suplūdo ginti ka
tedra ir užpuolė sovietu agen
tus.

Isz Tiralspolio garnizono isz- 
szauktas raudonu j u kareiviu 
batalionas ma I sz i n t i 
Kilo nelygi kova.
kovojo szautuvais, gi iikintie-

UKMERGĖJE
UŽMUSZE ŽYDE.

Ukmerge. — Kauno į.

Daugiau

PLESZIKAI

gatvėj
i n vyko žmogžudyste. Pleszikai

minias.
Kareiviai

— lazdomis, akmenimis ir dal
giais. . .

Tikintiems nebuvo galimy
bes apginti katedros. Priesz 
kareiviu sza adymus nebuvo 
galima jiems atsilaikyti.

Bonder miestelis yra Besa
rabijoj palei Dniestro upe. Ki
tam, upes szono yra Tiraspolis. 
Isz Bender žmones aiszkei ma
te, kaip nuszaututkatedros gi
nėju lavonai buvo voreziami 
tiesiog upėn.

BOLSZEVIKAI NUSZOVE 
TRIS PABĖGĖLIUS. «

Varszava. — Bėgimas žmo
nių isz sovietu Rusijos vis nesi
liauja. Vakar ties Kszyvoznia- 
ku kaimu ket uri Rusu ūkinin
kai ir vienas sovietu kareivis 
bando valtele porsiirti per Ne
rio upe in Lenku puse. Sovietu 
sienos sargybiniai pradėjo beg- 1 • ’1 J • 1 • •liūs szaudyti ir tris ju nuszove. 
Likusioji du noro in vandeni ir 
laimingai, nors su dideliu var
gu, iszplaukc Lenku pusėn.

ineje in Žydes kambarį, ja už- 
musze. To priežastis, pasako
jama, turtas. Kriminaline po
licija padare žygi, kaltini likus, 
surasti. Tntarimas krinta mies
te gyvenaneziam burlokui. Ei- 
na tardymas ir manoma viską 
iszaiszkinti. i

vyno akcyzo —

KIEK 1929 M. PAIMTA UŽ 
ALKOHOLINIUS GĖRIMUS 

IR TABAKA.
Kaunas, — Per 1929 m., val

džia paėmė isz spirito ir jo dir
biniu akcyzo 813,200 litu, spi
rito ir degtines monopolio — 
41,583,200 lt.,
80,400 lt., alaus ir mihius nke. 
-— 1,823,900 lt., tabako ir gil
zių akcyzo — 15,032,000 lt. Gi 
žmones, gamindamiesi namuo
se. ir pirkdami slapta iiigaben- 
tus isz užsienio alkoholinius 
gėrimus, per metus iszleidžia 
apie 105 — 110 milijonu litu.

aplinkine 
šukele aresztavimas vietom 
Lietuviu mokyklos mokytojo 
Kazio Matulaiczio, kuris gy
veno Auksztojoj g. 19, ir Baž
nyczios g. 
Szloisneraites, 
siuvėjos. Su i man t jiems buvo 
pareikszta, kind jie padaro di
deli prasi kalt ima a [įgaudami 
tris apdraudimo draugijas.

Matulaitis buvo apsivedęs 
ankseziau su p-k* Erna Sodei
kai t e. Sziu motu pradžioje jis 
>nvo ir žmonos gyvyb<» a|xlrau
de keturios apdraudimo drau
gijose. Isz viso 275,000 litu siv 

Isz ju vienoj apdraudė 
Klaipėdoj, o kitose — Szilu- 

Pagegiuoso. 
nuvažiavo 

ne su savo tikra žmona, bot su 
kita. In draugijų agentu kiau

tu r esą jau kur kitur 
apsidraudė, atsakydavo, kad 

ne.”
Ir kai tik vienai draugijai 

buvo sumokėta pirmoji premi
ja, staiga mirė Matulaiczio 
žinomi, būtent — Vasario 28 d. 
Draugija hutu jam apdraudi
mo suma ir iszmokejusi, tik 
visa suktybe iszkele viena, ga- 

visai pripuolama

Klaipeda. — Visa 
a reszt avimas

ma.

jj/jllį

b.

gyventojos Motos
isz profesijos

tej, Priekulėj ir 
Tu ten Matulaitis

simus

4 4
atsakydavo,

Ii sakyti, 
smulkmena.

Bekalbėdamas su vienu gy
dytoju draugijos agentas su
žinojo, kad Matulaitis buvo 
apsidraudęs ir kitur. Tada bu
vo sukelti ant kojų visi agcijH 
tai, ir visas biznis iszkeltas in 
virszu. Isz syk buvo nustatyta, 
kad jis buvo apsidraudęs tri
jose draugijose už 225,000 litu, 
be užvakar gauta žinia, kad 
paliesta ir Nevirtoji už 50,OtKi 
litu. Tuo budu visa apdraudi
mo suma sieko 275,000 litu.

J taškiau paniszkejo, kad ta 
moteris, ‘ kuria Matulaitis va
dino savo žmona, nėra jo tik
ra žmona, bet siuvėja isz Klai
pėdos Meta Szloisneraite. Tik
roji žmona apie apdraudima 
nieko nežinojusi. Be to, pre
mijos, kurias Matulaitis turė
jo sumokėti apdraudimo drau
gijoms, buvo! didesnes, negu 
jo alga.

Laikrasztis raszo, kad Ma
tulaitis ir siuvėja prisipažino, 
jog norėjo draugijos apgauti 
tacziau jis ginasi, kad žmonos 
nenunuodijes.

■
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NUBAUDE KAP. SKARŽIC- 
KA UŽ VAIKO NUSZOVIMA

Kaunas. — Kariuomenes 
teismas buv. 5 pulko adj. ka
pitoną Skaržicka nubaudė už 
isz notycziu nuszovima 14 me
tu berniuko nubaudė 1 men. ir 
10 parų dabokles.

Del civ. ieszkinio knp. Skar- 
žiekas su nuszauto berniuko 
tėvu susitarė ir teismas 
ieszkinio nesvarstė.

civ.

Szloisneraite 
kalėjimo laikosi kai tikra his- 
terike. Taip ji staiga pradėjo 

kad nusinuodijo. Bet 
iszpumpaviis tarihmus nuo
dus pasirodė, kad ji tik simu
liavo, nes viduriuose jokiu 
nuodu nerasta.

Suimtasis Matulaitis yra gi
nies 1902 m. Gegužes 12 d 
Sausininkuose, 
apskrity. Jis yra baigos vals
tybine. Rygiszkiu Jono gimna
zija. Mariampoloje, ir iszlaikpa 
pradžios mokyklos mokytojo 
cenzo egzaminus gavo molė
tojo vieta,. J917 metais buvo 
paskirtas mokytoju Klaipėdos

nes

Gegužes
Wilkaxnszkio

kraszte ir doste Lietuviu Mo
kykloj paežiam 
miesto.

Klai pėdos
- B'A '

11 Paryžius, Fraueijo — See- • 
szi kareiviai likos užmuszti, o 
38 sužeisti per nusiritima trū
kio arti J erssey stoties, kuria
mo važiavo-500 rezervistu,
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Kas Girdėt
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Žemiau piitalpiname ištrau
ka apie szolpima katalikiszku 
laikraszcziu isz Vokiszko ka- 
taliki'szko laikraszezio po var
du “O’Fallon Jjlausfrennd” 
kurio redaktorium yra kuni
gas Brockhago.

sziadion ka reike tikini supras
ti per katalikiszka spauda. Ta
sai dalykas yra labai supainio
tas. Vieni reikalauja nuo laik- 
raszczio, kuris geidžia turėti 

“katalikiszko,”
saugok Dieve apie klaidas vi
sokiu vyskupu ir kunigu del 
žmonių neskelbi. Tekis reika
lavimas vra kvailus.

Kiti vra tosios nuomones kad 
laikrasztis geidžentis neszioti 
“katalikiszkas” 
mmcniszkas, privalo apie viską 
teisybe raszyti ir žmones mo
kyti visose szakose žmoniszkas 
žines. Toki laikrasžti iszdavi- 
neti tai sunki užduotis.

Faktu taipgi yra: Amęrike 
daug visokiu daigtu atsitinka 
kuriuos reike bausti nes ap- 
juokineja ir paniekina katali- 
kiszka tikėjimą ir tokiu budu 
juosius szventinybia pakasine- 
ja. Abelnai pamatu spaudos 
yra tas kad niekystes kokios 
dedasi atvirai, taipgi atvirai 
reike kritikavot. Priek tam ne- 
sipaiso suvis ant to kas taisės 
niekystes pildo ardignitarai ar 
praseziokeliai; tiktai klaidos 
imasi ant apsibarsiu. Taipgi ka_ 
tahkine spauda turi privahima 
stoti drąsiai priesz jiervirszi- 
nes klaidas pirblieznai pildytas.

Bet sziandieniniuoso laikuo
se visokį žmones vra tosios 
nuomones kad del visuomenes 
nereikia iszdestineti teisybe 
visokiuose atsitikimuose. Ran- 

tokiu kurie, 
pagal juju nuomone, kad kata
likiszkas laikrasztis neprivalo 
peikt dvasiszkijos už garses ju: 
ju klaidas. Tokia nuomone yra 
kudikiszka, tiktai del to, reike 
iszrodimdi juju klaidas ir duo
ti del jnm suprast kad ateityje 
apsisaugotu publiczno papeiki
mo.”

Isz to galite matyt koki tu
ri būti “tikrai katalikiszki” 
laikrąszcziai, — kad turi tei
singai viską raszyti, — ne vy
nioti in bovalna tokias klaidas 
apie kurias net ir žvirijliai tu
pėdami ant stogu ezir])ina o 
ežia katalikiszki Inikraszcziai 
ta viską vynioja in popierele 
ir da užtarauja už didžiausius 
rakalius.

Ar-gi galima pavadyti 
kilis laikraszczius katalikisz- 
kais? /

nutarė tajai dovanu panaikint. 
Giesmininkai dažinoja apie tai 
padaro straika, na ir koras pa
siliko be giesmininku. Miestisz- 
ki rodininkai pavėlino vėla 
aluti giesmininkams gerti. — 
Iszsipilde žodis kad “kas szme- 
ruoja, tas važiuoja. » 9

varda

, liausi' round 
yra

Negalijna iszreikszti

dasi Amerike ir

it ad

arba v i suo

tikrai katalikiszki

to-

Clarence Darrow, žymus kri- 
minaliszkas advokatas, po su- 
gryžimui isz Europos po devy
nių menesiu keliones, spėja buk 
už keturiu metu Ibus pabaiga 
prohibicijos.

Tame tai laike Volsteado 
tiesos bus numirta ir dings.

Darrow sako kad probibici- 
ja mirszta ir ne Wickersham, 
Hoover ir visa kolegija dakta
ru ir profesorių sausosios orga
nizacijos negales prohibicijos 
iszgydint, nei apsaugot nuo 
mirties. Clarence Darrow turi 
gera iszminti ir yni geru sli
džiom. Gal but kad turi tiesa!

Kansas City tūla moterėlė 
)M?rszovo savo vyra kada tasai 
sugryžo vėlybu laiku namo. O 
kad su vyru radosi ir jojo 

• draugas — abudu gerai užsi
traukė, moterėle mane buk tai 
du pleszikai ir paleido szuvil 
Kaimynai kitaip taji dalyku 
apsvarstineja kalbėdami buk 

» mot ere tyczia norėjo savo vyra 
užmiiszt, paduodama toki isz-

• aiszkinima. <t ■

Russell Sage Organiza
cija Studijuoja Apsi- 

vedimu Problema 
'' ' ' ' ■ v

Keturiasdeszimts-asztiionios 
valstijos ir District of Colum
bia turi apsivedimo instaty-

11 T 5 ^" * * *"' *"* " *'' ' ’ p' " * ' " 1 ' 1,111 ’ '

mieste 'lėidittm b'Pisb daTbihIn
kas iszdaVė leidimus ‘kuomet 
afisas jau bjivo uždarytas bet 
jam reikėjo užmokėti $5.00.

Kitame miest e auksorius bu
vo notaras ir jis savo lange 
garsino kad jis iszgaus a pa
vedimo leidimą už dyka, jei-
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tes tankini

gyvenantisI1 •

Visi gerai žino kad naminiai 
žvėreliai, kaip tai szunos ir ka

po m i rėžiai savo 
pono ar ponios isz gailesezio no 
nori osl ir ant galo pastimpa.

P. S. Arabella,
Lucca, Italijoj, nusidavė su di
deliu nnfondlaiMl sznniin pasi- 
vaikszcziot in užmiesti. Eida
mas plentu. įiepatomino greitai 
bėganti automobiliu ir norėda
mas apsisaugo! nelaimes, už 
vėlai szoko in szali ir likos už- 
mnsztas ant vietos.

In dvi dienas po
pateminfa ka'd szuo pasislėpė 
in kampeli ir neiszeid;ivo. Tre
czia diena szno užlipo ant1 vir
szaus kur ponas laike savo kny
gas ir tame laike kada namisz- 
kiai norėjo sžuni suimti, tasai 
iszszoko per langa ir užsimusze 
ant vietos.

laido! iiviu,

Visi žinome kad tarp gyve- 
naneziu žmonių tankiai kyla 
visokį vaidai; barniai terp pa
žystamu, jauntfju ir senųjų, 
merginu ir moterių, tėvu ir vai
ku, patapijonu ir kunigu ir t.t., 
bet kokiu budu butu goriausia 
tokius barnius pakrikdyti?

Czion del nurodinimo prive
si u akyva atsitikima kokis ne
seniai atsitiko Pennsylvanijoj.

Viename miestelyje gyveno 
pora vedusiu žmonių kurie vi
sados tarp saves ėdėsi. Ne tik 
slaptingai bet tankiausia ir po 
žmonių akiu taip riedavosi kad 
net kartais insipiktino kaimy
nams.

Viena karta pūreliai susilar- 
mavus net ant ulyczios, vienas 
isz kaimynu senelis, kuris pir- 
miaus rūpinosi juos sntaikint 
bet buvo vis ant tusZczio, pa
state kopeczias prie namo 
esanezias ant ažios kiemo, už
silipo ant virszaus ir kiek turė
damas pajiegu
“Augsztai ugnis!” Ant riksmo 
vyras paleido paezia ir abudu, 
vyras su paezia būdami nuo ta- 
synin pailsiu, isribegia ant kie
mo klausinėjo kas czion pasi
darė kad. tekis riksmas pakilo 
— ar ugnis? Tada senelis sto
vėdamas ant kopwziu augsztai 
vela suriko visu <balsu :
“Pekloje ugnis! Ten dega del 

visu, ypacz tiems kurie pjau
nasi ir del szitos poros kuri 
dabar pjovėsi!”

Visi eme juoktis kad senelis 
juodu perskyrė

jauniiju

prie

rėk e gvoltu:

sziuose

prigaudamas 
nuo musztyniu.

Kaip mes matome 
laikuose kml mus Lietuviai
ypatingai vedusieji žmones, 
tankiai 'barasi arija ir smagiai 
muszasi, kasžin ar nebūta ge
rai idant laike vaidu koks drą
suolis padarytu perszkada kaip 

« « 11padare minėtas senelis.
į Visos gyvenimo klaidos duo
sis iszdeti asztuoniose, atvdoso 
arba iszrodinime asztuoniu 
klaidu, kuriu sunkiausia yra 
rszsisaugoti, o tos yra:

Pirmutine isz juju yra 
dyti kitus pagal savo nuomone 
kas kiszasi’gero ir blogo.

Antras yra prilyginimas sma
gumo kitu pagal savo locna 
smagumą.

Treczia klaida yra tikėti vie
nokios nuomones ant szio svie
to.

Ketvirta, noras sulyginimo 
visu žmonių budus in viena.

Penkta klaida, varginimas 
savos paezita ir kitu su tuom 
ka negali pataisyti.

Szeszta klaida, neapmalszi- 
neti viską, kas reikalauja ap- 
malszinimo ant kiek yra mu
myse pajiegu.

Septinta, niekinimas kitu ir 
nepripažinimas szamybe kito
se.

Asztunta, teminimas visko

iszrodinime

su-

Kaip Žmonės Balsuoja Už Prohibicija
' a ___ i_ A . « irt

ISuvienytose Valstijose
-----------------------J_______ L- '

(Pagal “Literary Digest” balsavima.)
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Ricli- 
ir Geoff-

tik su

mus. Russell Sage Organizaci
jos nariai — Mary E, 
mond, .Fred S. Hali, 
rey May per kiek laiko tyri
nėjo skirtumus tai’pe tu insta- 
tymu ir kaip' tie instatymai 
vydomi invairiose valstijose. 
Czi ona i s paduosi me
trauka ju tyrinėjimo rezultatu.

Pasirodo, kad 
valstijos pažymi kaip apsive
dimo ceremonijos turi in vykt i 
tik dvideszimts-keturios reika
lauja legaliszka ceremonija le
galizuoti ’apsivedima. 
valstijose privatiszkas sutiki
mas tarpo vyro ir moters, be 
liudininku ir be užrekorduoto 
prižado, udaro apsivedima, 
jeigu nėr 
valstijų

nors visos

nd aro 
“kl niežiu.
kur tie

• • i

Kitose

apsivedima
Tarpe 

common4 i 

law” apsivedimai yra legalisz- 
kus matome Now Yorka, Ponn- 
sylvanija ir Ohio.

Vaiku Apsivedimai. Kaslink 
senumo, komitetas rado daug 
skirtumu. Jeigu tėvai pavelija, 
mergaite 12 metu amžiaus ga
li legaliszkai iszteketi Coloro- 
doj, Floridoj, Idaho, Louisia- 
noj, Maine, Marylande, Missi
ssippi, New Jersey, Rhode Is
land, Tennessee ir Virginijoj. 
Kitos valstijos paskiria jau
niausius metus, paprastai nuo 
14 iki 16 metu, kad nors dvy
likos valstijų, kur metai yra 
.16 arba dauginus, teisdariai 
gali autorizuoti apsivedima, 

New* llamp- 
paskiria 18 metus. Bet 

kuomet asmenys yra nepilna- 
mecziai beveik visos valstijos 
reikalauja tėvu pa velijimą.

“Jaunos Nuotakos” — Ran
dasi daugiausia tarpo svetim- 
taueziu, ypatingai tarpe Italu. 
Tyrinėjimai 
mergaites- priverstos arba sa
vo noro iszteka per jaunos, pa
rodo, kad toki apsivedimai ro
tai pasekmingi, 
sveikatos dingsta 
sutikimo, nes jos netinkamai 
iszankletos ir mažai težino 
apie ju atsakomybes, daug isz 
tu atsitikimu užsibaigė per
skyros teismuose. • Szeimvnu 
teismai nuolat pilni tu nesusi-’ 
pratimu Organizacijos tyrinė
tojai rado, kad apsivedimo am
žius maždaug priguli nuo kli
mato, ir jie. visi buvo pertikrin
ti, kad visos valstijos turėtu 
neleisti jaunesnėms 16 metu 
amžiaus mergaitėms apsivesti. 
Sa v o rekomendacijose, 
rinetojai ragina tėvus, moky
tojas ir kitus stoti už invedi- 
ma tokiu reikalavimu.

To komiteto raportas krei
pia ypatinga dome in apsivedi
mo. leidinius. iJe rado ypatin
gai tarpe svetimtaueziu, kurie 
neapsipažine su Amerikos in- 
statymais, manoma kad apsi
vedimo leidimas yra apsivedi
mo ženklas. Apsivedimo leidi- 

I mas yra tik afioialiszkas pave
lijimas apsivesti. Komitetas 
rekomendavo, kad kuomet 
leidimai iszduoti, tas faktas 
turėtu būti labai atsargiai pa- 
aiszkintas. Vartojant vertėjus 
jeigu reikalinga.

Tie tyrinėtojai rado net 57 
“apsivedima rinkos miestus,” 
dvideszimts devyniose valsti- 

a aaa.aaa Zk * a a * '«a - ’

autorizuoti 
reiklauti kilant. 
sbire,

atsitikimu, kur

jaunųjų
gyvena nc-

tu

tie ty-:
'I

jose. Vietiniai afieieriai, kurie 
atlieka apsivedimo apeigas
samdo tam tikrus darbininkus 
prikalbinti žmones vykti pas 
juos ir pritraukti prie ju 
sivedimo bizni.” 
legalizuoti apsivedimus be jo
kiu bereikalingu klausimu.

Mažam miestelyje Bavarijoj 
randasi labai gerai bažnytinis 
koras, fszski riant mažos užmo- 
kesties, aplaikydavo tasai ko
ras 300 litru alaus isz vietinio ne nebegale, ka patys negalitam
bravoro. Miesztisžki rodininkai padaryti.

• *

V

gu tik aplikantai nuo jo pirks 
žiedns.

i m rSulyg Russell Sage Organi
zacijos
178,000 žmon'ln Suv. Valstijo
se samdyti hpsivedimo reikale-

> Ityrinėjimu
J -

suvirsz

Žemiau paduota tdblyczele parodo kiek žmonių lyg szio- 
liaį balsavo už užlaikymu, permainymu ir utmetima prohibi-

KURTUMAS?
Niekuomet iiemetfitak fczim- 

tic isz ausies vaszko kaip tik 
su minkszta skepetaite. Inrta- 
kyk vaikams nieko nedėti in

žmonių lyg szio-

c.ijos Suvienytose aisti jose.
UžlaikytSteitaa

A labam ii .
Arkanais .

* California

Permainyt

‘ <«• • •

Suvirsz 10,000 yra apsi vediniu 1 Colorado
leidimu darbininkai ir ju pa
geliu įlinkai, 130,000 yra mi
nistrai ir kiti kurie yra auto
rizuoti duoti szliubus.
yra

30,00(1 
civiliai aficieriai ir 7,650 

nariai valstijų legislaturn.
Komitetas rekomendavo vie- 

sza tyrinėjimą apsivedimo in- 
statymu. E.L.I.S.

Ergo Bibamus
1 X i 1 ' X ' 1 ' ' ’0

Gere jaunas, gero senas 
Gere vikaras ir klebonas 
Gere iszmintingas, gere 

kvailys, 
gero vagys

?,

Gere kupezius,
Gero daktarus, gero aptiekoris 
Gere ligonis gere ir graboris, 
Gere maloris, gere kriauezius 
Gere senis, gero sziauczius, 
Gere motinos, gere vaikai, 
Gero mergos ir tėvai, 
Gere drukoriai ir artistai, 
Gero bankioriai ir humoristui 
Gere mužikai, gere ponai, 
Gere sykiu visi stonai, ‘ 
Gere ligoniai ir sveiki, 
Gere iszmintingi ir kvaili 
Gero namie, gere miesto, 

Ant liuosybes ir areszto, 
Gere nakti, gero ryte 
Gere kurna ir kūmyte 
Gero vasara, gere žiema 
Gere szventom, gere kožna 

diena,
Gero visi kiek tik gali, 
Diena, naktį, po piet vali, 

gere lauko,

y

Gere sude, g
Ir ant vandens gerai trauke, 
Gere dvare, gere grinezioj 
Gere visur ir bažnyczioj, 
Gere guzute, ir kąralei,
Tegiil grieb ja paraleli

“ap-j 
Jie gatavi

* Viename dideliame miesto 
vienas tyrinėtojas mato iszkn 
bintą plakatu skaitant —' 
“Duszele, susiekime ketvirta 
valanda, prie tokio ir tokio ad
reso (adresas pažymėtas) ir... 
(vatdas) surisz mazgu.” Kar
tais tie vytai pasidalino mo-i 
kosti su szoferiais, kurio at
vožė jiems poreles. Viename

I •’ ’*
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Connecticut................
Delaware .................
District of Columbia

Florida ...................
Georgia ...................
Idaho ........................
Illinois .....................
Indiana ...................
Iowa ........................
Karma .....................

3,62.3 
4,206 

41,155
9,170 
9,817 
1,376 
2,648 
2,410 
5,012 

421 
51,232 
34,999 
28,089 
30,792
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kyk vaikams nieko nedėti in 
ausis — guzikai, žimukai ir 
kiti maži dalykėliai daug sy
kiu yra buvę kurtumo priežas
timi. Jei koks gyvūnas ausyje 
insigauna, reikia mėgint ji isz-

i!

V

Vito

8,087
8,488

139,471 
20,986 
54,306

4,604
10,820
7,972

13,362
I, 136

214,129 
88,331 
67,602 
53,177 
24,549

7,161
12,686
23,115
81,130

127,381
10.3,677

5,627
110,140

2,702
32,022

9,303
184,687
404,618

15,547
II, 553

204,453
17,175
24,727 |

256,203
10,671
5,507

11,217
13,379 
36,034

1,453
6,054

19,582
38,370
14,523
58,352K——u......

2,518,072

Attneat

2,249
2,153 

51,661
5,147 

27,422
2,209 
4,9 5 G 
3,25.3 
i.,361

44 4
- 98,567 

26,862 
19,426

; 9,687
9,801 
3,510
4,71.3 

11,940 
36,881 
52,980 
40,489

1,981 
18,028
1,237 
8,730 
2,835 

68,421 
207,029

3,750
4,190 

70,750
4,123
6,864 

124,269
5,607 
1,796 
3,059 
3,423 
9,810

412
2,110
8,693 

12,087
4,507 

26,745

1,049,257

plauti su sziltu vandeniu; jei 
teip nesiseka tuomet reikia 
kreiptis pas gydytoja. Joj lie
žuvėliai nesveiki, arba adenoi- 
du buVima parodo per 
kvėpavimas, 
gydytoja ir pasiduoti iszegza- 
minavimu; visus nesveikumus 
reikia praszalinti. Joi atišis 
pradeda skaudėti, ir kurtUTho 
ženklai pasirodo reikia kuo- 
greiezia usiai toiriautis pas 
gydytoja. Tuojaus gydant ga
lima iszvengti visiszko kurtu
mo.

Kada kalbama apie ausis na
tūralu manyti, 
tik apie ta ausioH dali, kuria 
maome ir kuri apari buvimo 
geros vietos dulkėms kolektuo- 
lis taip pat suima ir balso vil
nis ir pernosza jas in viduri
nes ausies dalis. Žinojimas mu
su girdėjimo apkirto nematomu 
daliu konstrukcijos pagelbės 
suprasti, kas latsitinka, kuo
met ausis pradeda skaudėti ir 
kokios yra kurtumo priežastis.

Apaczioje centralio kanalo, 
kuris eina in ausies vidų yra 
isztempta pievele, kuri isz isz- 
vaizdos ir isz darbo kuri dirba 
vadinama ausies būgną. Užpa
kalyje szio būgno, yra viduri
ne ausis, kurioje yra keletas 
mažu kauleliu ir jie taip su
tvarkyti, kad kuometi vienas 
juda kiti ir juda. Vieno kaule
lio vir.szuiie siekia ausies būg
ną isz vidaus.

Kas tik neleis tiems kaule
liams liuosai judėti, arba au
sies būgno sutrukimas, ar iš
laukinio ausies kanalo užsi- 
kimszimas bus priežastimi gir
dėjimo netekimo, daugiau ar 
mažiau, priklausant ant kiek 
snsitrukdys balso vilniu penio- 
szi mas.

Iszlaukinis 
turi daug vaszko. 
dulkes, ir mažus gyvūnus, ku
rie insigauna in ausi.

Špilkų krapsztuku, degtuku, 
ir kitu asztriu dalyku mėkuo-

I met nereikia in ausi dėti, kad 
tiiomi iszkrapszczius vastka, 
nes taip galima perdurti atba 
kaip nors ausies būgną •sužeis
ti. Jei pasirodo reikalas ausi 
iszvalyti, reikia daryti su 
minkszta szlapia skepetaite, 
susukta smailiai.

Kartais tėvai mano, kad au
sies skaudėjimas yra vaiku 
paprasta liga ir gamtai duoda
ma liuosVbe tai atitisyti, kar
tais inlasziuantš zilto aliejaus, 
kad tuomi skausmu sumaži
nus. Daug protingiau yra pa
šaukti gydytoja, kaip tik au
sies pradeda skaudėti. Skaus
mas ausyje su karszcziu ar be

2,215 
2,129 

46,658 
6,669 

17,067
929 

.3,216 
2,309 
3,989 

271 
64,330 
26,470 
20,087 
12,698 
6,720 
2,148 
3,013 
6,159 

20,285 
39,538 
31,970

1,399 
27,051

735 
9,687 
2,767 

4i;866 
130,511

4,561.
3,564

68,606 
4,581 
8,318 

67,335 
2,830 
1,480 
3,661 
3,461

10,017
425 

1,675 
5,196 

13,126 
4,607 

17,817

754,266

nosi
reikia eiti pas

Kentucky .............
Louisiana .............
Maine ...................
Maryland .............
Mnsaachusetts . . . .
Michigan ...............
Minnesota .............
MisslHftippi .............
Missouri ...............
Montana ...............
Nebraska...............
New Hampshire . . 
New Jersey...........
New York .......
N6rth Carolina . . . 
North Dakota. . . . . 
Ohio.......................

• Oklahoma ........... ..
Oregon .................
Pennsylvania ....

, Rhode Island.........
South Carolina . . 
South Dakota ....

I Tennessee .............
Texas ....................

I Utah .....................
Vermont............. ..
Virginia .................
Washington .........
West Virginia . . . . 
Wisconsin .......

Į

>

i

)

Suvalgis Gyva Žmogų

... 8,028 

... l;503

... 4,000 

... 5,01 C,
. . . 23,904 
. . . 34,8(f3 
... 31,218

2,247 
3 5,OGI

730 
13,605 
3,701 

24,400 
67,048

e 7,236
3,799

65,007
8,471
9,545

64,599
2,234
2,231
4,497
6,495

16,207
616

2,269

I

kai! kalbame
■J -

m®

f

. 5,69.3
. 13,157

. 5,409

. 13i790

712,549

gyventojai no nori prohibicijos ir jau 
laikas kad valdžia padarytu szioki toki paredka su toms tie- 

. Visokį kandidatai ant urėdu sziadien turi iszreikszti ko

'Pas parodo kad

soms
laikosi 
hibicija ir u'ž

• ’bus sžlapieji ar sausieji, ^mokiems nubodo pro- 
toki balsuos katras stengsis prigelbet jaja pra- 

szalint del gero žmonių ir sklypo. Szis skaitlis yra tiktai isz 
20 milijonu iszsinnst ir 'balsu po visa Amerika kuriu da žmones 
noprisiunte. .i. 31;t .v u*

a r

*ro <

BALSAI MUSU
SKAITYTOJU

Povylas Versela, Patton, Pa. 
už 

kuri man labai patin- 
randasi visokiu

___________________________

Mažam Rusiszkam miesteli-, 
je apsistojo teatrine 'kuopele, 
bet niekas ant perstatymo ne
ateidavo. Nubodo laukt pers- 
tatykams o ir badas jau davė
si in ženklus. Rrhesi ant kito 
spasabo.

Viena diena pasirodo plaka
tą ant ulyczios ant kurios buvo,. . . j U1CJ , ,,.. , , , būtumėm visados su “Saule.iszdrukuota. . . - .. i ,i • i ..Aczm uz puiku kalendorių ku

riame radau daug puikiu isto
rijų. —8754.

užmokesti— Prisiuncziu
4” Saule”

ka nes joji*
naudingu straipsneliu, apysa
kų ir žinių. Dievo duok mums 
pagyvent ilgai aut svieto idant 

' būtumėm visados su “Saule.
Suvalgis gyva, žmogų!
Szi vakara artistas N suval-1 

gis gyva žmogui’
Vakaro susirinko žmonių pil

nas teatras. Lanke tojo persta- ( 
tymo su plakanczioms szirdi- 
mis.

Ant scenos iszejo “artistas | 
žmog-edys” su raudonais mar 
szkineis, pasveikintas sžtur 
m u plojimu delnu. 

, a a i *

Waterbury,

Mrs. Anna 'Balkus, Omaha 
Nebr. — Neturiu žodžiu ant 
padekavones už justi lokes pui- 
kes istorijas ir už kalendorių 
kurie žmogų pralinksmina 
varguose ų* bėdose. Skaitysiu 
ir nepaliausiu skaityt pakol 
gyva busiu ta brangia 
lute” 
protu ir mokslu. Da karta dc- 
kavojn ir lai Dievas 'jums duo
da tukstanezius nauju skaity
toju ir daug sveikatos.

į —HL —

žmogų

1 ausies kanalai
Jis suima

‘ ‘ Sau
kų ri apszvieczia žmogų

—952
reikia daryti

4*

M. Brankus, Scranton, Pa. — 
Prisiuncziu tamistom 3 dole- 

nes tai yra 
w_____ ___ * i visu
kitu Lietnviszku laikraszcziu 
kuriuos asz skaitau. Be “Sau
les”
rankose. Ba kas ‘4 Saule1’ skai
to, tai žmogų suramina nuliu-

■m;.
1 Krank Jucius,
Conn. — Prisiuncziu 3 dolerius 
už laikrasžti ‘bSaiile” be ku

liuos inogaliu būti. Po teisybei 
įsakant, yra tai smagiauses 
I laikrasztis skaityt. Laukiu 
kaip kelkio 
ninka ir Petnyczia.

rius už “Saule,” 
geriauses laHkrasztis isz

nerimsta kada neturiu

1

skaityt.
sveezio kas Utar- 

—10622.— Ponai ir pbnios I — 
kalbėjo artistas iri susirinku 
sius. Pagal apgarsinima tuo-1 
■ » • V I

“Saule” už kuria szirdingai 
Įdekavoju kaipo ir už kalendo- 

gyvas busiu “Sau-

pra-.

jaus suvalgysiu .gyva žmogų....
.— TIura, hura!
— Praszaii už tai, vienam 

isz susirinkusiu ateiti czionais!

Charles Metro! i s, ICynon, Pa.
Prisiuncziu 3 dolerius už

riti. Kolei o numi uiaitpi u ulvhl ij/uuiimn« i e y* i • • r
Susirinkusieji žiurėjo vienas P08” aliekados neapleisiu. Jau

ant kito. Artistas vaikszczioje metas kaip jaja skaitau nes 
po scena laukdamas ant aukos. pBan yra geriausia ant svieto.

' j Skaitau ir kitus laiktaszczius, 
iszpildyt; Pažiurau 'ir numetu in szali 

nes nesuprantu ka jieji pripo- 
rina. ■ —‘021.

Mrs. M.. Barkeliunas, lixins, 
M ioh.
prisiuntima taip puikaus ka
lendoriaus ir laikraszti “Sau
le” kuris visiems patinka. Pri- I . -A A .

— Na, ponai, kas nori būti 
suvalgytu? norime 1 
savo programa. - :

Žinoma, jog niekas ne boto
jo būti suvalgytu, o perstati-
mas pasibaigė ‘keiksimi i s.

- -- - - - - -

K. RĖKLAITIS

tais tie vytai pasidalino mo

L m Lietu vi takas Grabortaa
I - ------
7

I Laidoja numirolius pa- 
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagęlbi- 

( ninke moterems. Priei
namos prekes.
SI6 W. Spruce Str., 

i Bell Telefonas 149 
MAHANOY CITY, PA.

» TAMAQUA,

306 Mark«t Sti’otet 
Bell Telefonas 441-J

Pa

A

u
1 

'iitfl 

d

¥ m;
■l'J 4
V1L 1 iUl

r

Acziu szirdingai už

kalbinau jums nauja skaityto 

' I merą t a.

I '■ ’

I

I

1

r

I
I *1

ja už kuri prisiuncziu prenu- 
—14464.,

■ *- - -- ■

44na. Nerkevicziute, Los An
geles, Calif.
.i
jau užmigt pakol viso neper- 
skaioziau o kada perskaieziau 
padavimus apie Rože, tai liet

•— Aplaikius nuo 
j n su puiku kalendorių, negale-

„ V . ’ • 1 1 I •

I .’i

iipsivorkiau. Vėlinu jums svei
katos ir ilgo amžiaus 

f • ■

4 ' —12999
I

j

■pi
i

3
» < ,it * I 

4

f
f

dime'ir pralinksmina ir daug kąrszc?io’rcisriria koki nors 
užsikrėtimas 

kartais gali būti labai pavo- ’ a .a
iszminties dadubda. Lai .iužsikrėtimą ir
Dievas užlaiko ant szio svieto 
koilgiausia. —13,629.

JUOKAI
I -■ " ....

MOKSLAINEJE.
Daraktorius: — Jaigu tavo 

nebasznmkas tėvas žinotu npio 
tavo darbelius tai grabe apsi- 
vęrstu.

Vaikas: — Kad mano tėvas 
da gyvas, ponas profesoriau.

daraktorius užpykęs; — Na 
tai tavo diedukas, soskie, asi-
1c. *

t

ATSIVERTĖ .1 Į H. .J
" 1

Skenstaritis Žydas szauke pa
gelbės. Katalikas stovintis ant

'i

kranto upes atsiliepe:
— Gelbėsiu tave, bot iszpa- 

žinkio ar tiki in Dieva Tęva, 
Snnu Dievo ir Dvasia Szvental

—’jau as jam tikiu in visa juju
familija, tiktai gelbdk grei- tymu, skarlatinos arba

Aj vai szauke Žydas,

jingu. Jeigu gydytojas atėjės 
randa kad ausies būgnas isz- 
tines jis praduria ji, kad isz- 
leidus skystimams isztekcti. 
.Jei jis to nepadarytu, ausies 
būgnas pats trūktu, ir ta ausi
mi daugiau nebotu galima gir
dėti.

Kaip galima kurtumo isz- 
vengti! Nuo vidurines ausies 
in gerkle siekia maža triubele 
vadinama Eutitaehian Triube- 
le. Ji inleidžia ora in viduriu©

I H. ’

ausi kad oro spaudimas ant
ausies būgno butu vienodos isz 
abieju pusiu.

Jei liežuvėliai ir gerkle® pi e-
vele apie ta triubele yra svei
kam stovy vidurine ausis ne- 
užsikros. Bot jei liežuvėliai ne
sveiki ir adenoidai auga ypacz 
prie pat triubelos, galima leng
vai ausi užkrėsti ypacz tuo lai
ku kada žmogus turi szalti no
syje ar gerklele. Vidurines au
sies užkrėtimas daugiausiai 
atsitinka tuojaus po sirgimu

užkrėtimas daugiausiai

czinul •

14.
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Sacziuoptas 
Velnes

J

Petronėlė sumiszo, taip keis
tai paklausta, paraudonavo, 
kaip žemuoge. Lupas tapnojo,
lyg norėdama kaž-ka sakyti. 
Nieko nesumodamas, ėjo tylo
mis. Urėdas, busis nieką neisz- 
manas, 
liau:

Szypsodamas teso to-

— Na, vis tiek nors tu te
kėjusi, vienok asz tavo be galo 
pamylau, nebegaliu szirdies su- 
tnteti... turiu mylėti visada .. 
^aip atsitiko, no ka darysi... 
Žinau kad tn nebusi tokia 
kvaila ir nesigirsi vyrui, jis 
pats nesupras; asz del tavo 
meiles ir ji kartu myliu.:. Ei
kim staeziau, szen per pjaunu- 
ka... Gal noporszoksi per grio
vį? Duoksz ranka — na, hop!

Suspaudęs ranka, szoko pats 
ir ja kartu pertrauke, staeziai 
Sau in glebi. Spaustolejo prie 
savos pusiaužniuga, o uostai 
ir karsztos lupos in jos burna 
i n smego. Atsitiko tat viena 
akies mirksne, ir vėl toliau po 
vienas — antro ženge.

inkypai, truputi

t is:

1 Urėdas 
stabczjodamas, lengvai kalbe-, 
j°:

— Moteriszka, dideliai gra
ži — visiems vaikams papiu- 

pritraukia akis, prikala
szirdi, sumaiszo galva, nors tn 
žmogus, nusiszauk, matyda
mas, jog nebegali jos gauti!

Nnpnto per uostus, lygu at- 
siduksejes, ir pažvelgė in Pet
ronėle.

O jai prakaitas isz karsztos 
kaktos, kaip žirniai, sunkėsi, 
ir szirdis taip tvaksėjo, net 
greta einant — mažne girdėti 
buvo.

— Asz, turėdamas tokia pa
ežiu, — tose toliau urėdas, — 
kaip rožių kviotekelė, oi, kaip 
mokecziau mvleti!...
meilei nelygu. Tie tamsieji 
vyrai retai kuris temoka any- 
lėti; jie sergsti paezia, pavydi, 
kad su kuo nepajuokuotu. 
Kam to reikia ? Gražiai paežiai 
tur būti Kuosa valia;-jeigu ki
tas ir pamylėtu ja, ji dėlto ne
apleis ne vyro... Oi, moterisz- 
kos yra gudrios! Moka dailiai 
po du vyru valdyti, be kokios 
nuoskaudos pirmajam, 
liaus tankiai jam daug 
padaro. .. Atsiranda kitos da
vatkos, sako: 
apgauliot!“..
anoks ne griekas vyrui gerai 
daryti... palengvinti jam dar
bu arba kiek duonos pripelny
ti visai nekaltu bildu... Gra
žios moterisžkes nereikia mo
kyti, nusimano ji ir pati, ka 
savo skaistumu galinti pada
lyti, nes, karta apkalusi vai
ko sžirdi, vedžioja paskui ji 
už nosies kaip tinkama. O vjr- 
ras vyro vietoje... Antanu isz- 
siusiu tuojau in paczta — už
truks ligi pavakares... Ar ne
skaudės Petruszelci szirdele,— 
klauso užsikvempęs, — kad 
taip ilgai nematysi vyrelio?

— Neskaudės! — iszspru- 
ko žodis Petronėlei nejauozio- 
mis. Susizgribo iszsitarusi, bet 
iszleisto žodžio nebesugautfi.

Artindamos prie vyru urė
das pusbalsiu sznekejo:

— Buk gudri, Petruscle! 
Neiszduok, ka girdėjusi, ir 
nerodyk musu meiles. Del 
manes tat butu vis tiek, bet 
man reikia tave nuo svieto 
kalbu sergėti ir slopti nuo vy
ro... Jei asz kartais suszuksiu 
smarkiau, neimk už pikta, ži
nok, jog szirdyje kitaip ma
nau. Del svieto akiu kitaip 
reikia daryti.

AUitolindamas juokėsi sau:
— O tai tikra žąsele! Vo* 

tik pagyriau jos gražuma, jan 
tikrai iritikejo^ tariasi dideliai 
man patikusi.. t

nelygu.

C i

Meile

Paga- 
gero

G viekas vyra 
Cha-cha-cha!
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!
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bnežiuoti •
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Geri Pamokinimai

Niekados tas nesigailėjo 
mažai

' • 1 jfir ■ -i1 ?ij -■•;—r--------- ;—---- --------  '■.< VI' <■

jĮneilei nelygų 
mokėtu paczdn 
jis moka spėriai pabueziuoti, 
ir vėl bnsis nieko nežinąs...

,“ — žino
ma, taip, jam prisiekta meile... 
Pirmas ir paskutinis kartas sn 
tuo urėdu. Jei mnn dar kuo
met pradės ka. plepėti, paša-, 
kvsiu staeziai: ‘‘T.... . ........... .ii no kavalierius, asz tamstai ne 
pana!“ 
des gaus szalin neszinties.

Susimascziusi grėbsto. Tik 
capt ja Antanas in glebi! Potu 
rondo — krust, taip nusigan
do, kaip pikeziausia darbą be
dirbanti nutverta, -net sudro-

i

Ko teip nusigandai, ma- 
klauso Anta-

I
.... ..

> > Ta^ -r, tai Į I ■*!

GYDUOLK NUO ANGLEKA8IU 
ASTMA IR NOSINIO KATAM 

Neapmokama gyduole variuojama ta 
•tebetinfc pasekme per 80 metu, del 
Gerklines Astma arba dusulio, Bron- 
kitis, Gerklines kosulio, Plauti, Sunku 
kvepavirha, Uiėlma ir azatti galvoje, 
PriBzakini skausmą galvos ir tX Gy
duole kuri visad gelbsti. Vieno mano
sio gydimas Preke 80c per paėsta. 
Iszrasta ir parduodama vien tik p<r 

HAfcPDEN LABORATORY 
724 MULLBERY ST. READING. PA.
’ ' ■ -■.......................  Į ; -u

Ra jan Visam Montkanne 
kalbeti'^d,''' 

Bnk Czalinkas dvi ittwgthas 
apvorno.

Ir ant sziMies apsirgo ligos, 
Ir begalėjo pnsi judint isz 

Vieptos.
I i’ nokiD’ioR bobeles \dn 

bėgeresnes,

.-MA,

. kol ^rijaukysiu.____ _rT<_ . ’įlipo galva, stūmė ranko- 
etn paeža mylėti!':. kaip mhį jiA^cyti niėkO uVedris ’ne

leido. Kaip tik ji Ttbres ’židtis 
tuojau uostais, kaip sų kamsz- 
czin ir užkimsz jai burna. Ske
petėle nu6 galvos nusmuko, 
plaukai iszsidraike, prakaitas 
ja apipylė. Truputi atleidęs, 
bet dar apsikabinės tarė:

—: O jo, kokios tavo gražios 
kasos, Petronėlė! Kaip gyvas, 
ne poniu niekur noesiu. tokiu 
kasu mates. O taip gražiai gel
tonos, kaip auksas!

Stūmėjo ranku Petronėle ty
lėdama ir stengėsi atsikelti, 
urėdas prit n rėjas ta re:

— Nepyk, Potnisele, dova
nok! Sziadien man pasigauto
ji. Kas žino ar beatsitiks kame 
tave pabueziuoti? (lai to karto 
užteks visam amžini paminėti, 

•— ir pagriebęs jos ranka, ’bu
eziavo. — Gal nebetoks niekti r 
taip arti... leisk in tais tavo' 
dangiszkas akeles pabuczitio- 
ti, — ir vėl užvertos bueziavo 
akis.

Petronėlė naujai pasityro tu
rinti dangiszkas akis ir aukso 
kafias, kokiu norą kitu pasau
lyje. Nors szird.y'jo džiaugėsi, 
Yionok pikta dėjosi.

Liaukis, ponaiti', — sfli 
, — tikrai supyksiu!. .. , 
Nepyk, he! Paskutyii 

karteli jau dabar, . . Kiek tn 
turi metu ?

— Devynioliktus baigiu in 
Kažancava.

— Meluoji 
Inoj i! Matytis, jog tiek neturi 
bent neiszrodai ant tiek... Ir 
ko tu tokia jauna koreis už to 
vyro?! Bent ar myli tavo tas 
Dauginis? — klausė užsikvOm- 
pes.

“Vyras vyro vietoje

Tamsta man.'

Vurgszas, nosį nuloL

be.jo.

turiu 
urėdo,

galva
Daug gtera vy-

no maželei©?
na s. — Ko taip susinipiiMii 
kad nejutai ne manos atei
nant? Ka manei, pasakyk! — 
prasze prislinkęs.

Petronėlė prasižiojo, trupu
ti pamiknojo. ’

— Poterius kalbėjau, — 
tarė — kaip viena atskirta ... 
grėbstau.

— Mat, įasz pertraii'kiau. O 
dabar, mano maželele, klausy
kis.. • Asz iszvažiuojn in paCfc- 
ta •su pono siuntiniais, 
sk u be t i. I ’as i praszi au
leido man vienu žygiu užva
žiuoti pas matuszele. Gal po
vėliai topagrysziu. Urėdas dar 
liepe pirkiniu nupirkti ir sake 
si tau savo pietų nulykysiąs; 
galėsi nevaikszczioti namo. O 
man duos dvare pavalgyti. Da
bar vakarop manes telauk... 
parvesziu ka norint nuo ma- 
tuszes.

Petronėlės nuszvito kakta 
tuojau atpuolė jai in 
urėdo kalba: “ 
rui padaro“...

Jau Antanas per varsna at
sitolino ji dar paszauke:

Antanėli pabueziuk ma- 
, mail ei iii rankele nuo manes!

Antanas eidamas kraipė gal
va, mastydamas:

—• Kaži-ko tokia sumiszusl 
mano Petre? ,

Pasilikusi viena, Petrone ve
lėk maste: Na-gi ir matysiu, 
kaip jis man tuos pietus czia 
isztieks? 
cziuoti, jau kad skelcziau!... 
Ne, vienu du nebūsim ir per 
griovi nebeszoksim — szvypte- 
lejo. — Paszeles gabumas bn- 
eziuoti!

— Antaniene! — 
mais urėdas paszauke.

Ta, nustojusi grėbstyti, klau-
I

Kaip atnesz dvaro mer
gike man pietus, priimk ir at- 
neszk taure pas daržine; nesze- 
ja atleisk namo.

Pasakęs nuėjo:
— Szitaigis, tau, — juokė

si szirdyje Petronėlė, 
ir pietus. Tai sumanymas! Isz- 
manyk tu dabar vaikio gudry
be, ir neapmaus toksai vyro?! 
Bet ir gera kartu padaro: mat, 
važiuotas nuvažiuos pas ma- 
tuRzo. Kada Antanas jau gei
džia. .. Pagalinus dar pietų 
abudu pavalgydis... Na, ma
tysime toliau; man ding, ant 
galo atsimusz nuo manės, kaip 
nuo kietos sienos.

Iszsisklaide pietų. Urėdas 
su Antaniene vienu du liko Vi
same lauke... Dvaro gaidžiai 
giedojo dvylikta.

— Neszk szen, czia in pa-

Kad tik artintus bu-

netoli-

sesi.

bus

vo, kr

szuko

Petronei© grėbsto, pikta ant'
urėdo, kam,jis bueziavo, ir pA- 
ti ant saves, ko noskolo jam in 
dantis... 1 11 K , ' »

Na, paAkutinis kartelis,

Tegtil taip kita syki, jau 
kad duosiu! Pfu! Kam asz ežia 
turiu užsidėti?! Mano taip my
li Antanas..
pasakyozinu... kažin, subartu

— masto kinkuodama galva

Kad asz taip jam 
b 

gal ir iszpertu iuroda... O tas 
mano už paskutine kvailo lui- 
kytu. Vercziau nieko dar liesu.

*■ j*

kvsiu. Czia. Antanui nekokios
nuoskaudos nėra. Žiūrėsiu to
liau ka taip daug gero mums 
padarys? Paspėsiu dar nusi
kratyti. O kaip pasibaigs dva-
ro dienos, aidbesusieisime, !ir 
pats nutols, bet Ibucziuoti tai— 
nebeprisileisiu niekados. Kad 
jis taip graudingai žiūros iii 
mane... akys pilnbs aszaru...

rodosi, dangus jose 
Ir 

liuob žiūros. ..

teisybe, 
matyti...

,fK

J

1

Nes da dau’giau sžtarkesnėR,
K,Per dienos tik staugė, 

Varo munszaine ir girtuok-
1 ' ' liauja,

O j bus kaulu brasZkėjhnas,
Ir clnntu graužimas,

Kada 'ptibiisiu, 
' Gorhi užduosiu.
. . .

Bja uria uses nusidėjimas yra
Jaigu motoro apgauna savo 

vyra,
Ne gana kad pati yra

> I

hel Paskutyu

Petrusele, ine-
J

nemylėti 
atsiduksejo

toki

— Ka dirbs nemylėjus? — 
ruseziai atszove Petrone ir pa- 
szoko nuo žemos.

— Kodėl 
paukszteli?! 
urėdas.

Tuoj pasibaigė ir pietus. 
Pradėjo rinktis in lauka darbi
ninkai.

Sriauni upele, vinguriuoda
ma lankoje, vienaip pasiszoke- 
darna per akmenėlius, gurgėjo.

V rodąs eidamas juokėsi sau: 
Dar purksztaus, mat 

kaip ožka, bnsis nęsileid'žianti

BALSAI MUSU
SKAITYTOJU

’K'

4

katras mažai valgė ir 
kalbėjo.

' Tas daigtas ne yra sun
kus kuri su noru dirba žmogus.

Ja'ign su‘baime ant svieto 
niekad ramumo

* 
gyvensi, tai 
neturėsi.

* Jaigu i h vilti i ntikęsi t ai
iriofcnd nepraši gyvenu si. Di rbk

-/m

Antanas taip 
Pamilo varg- 

szas nereikalingas jam szirdgi- 
las... A sz Antanu i prisiekiau' 
ir turiu'ji mylėti, o urėdas 
jis be manos, bo manos, asz be 
j<>!

Varomi būrys kaip didžiau- 
ses debesis pakilęs isz lazdynu, 
virsztimi gaivu nuszniokszte in 
miszka.

Kol lauko darbai pasibaigėKol lauko darbai pasibaigė 
no syki urėdas dar prigavo isz- 
bueziuoti Petronėle, ir vis be
darydamas Antanui gera, 
kas kartas, 
užsižadėdavo

J i
ir visada tvirtai,

karta, kita, syk
jog paskutini 

— jau kad 
skelsianti in. dantis!.. Bed urė
das tankiai Szuo tuo pagerino, 
todėl nors pykdama, 'bet dyie- 
jo.'() iszojus prie* daėbo isz ry-‘

paklydus,
Bei da szetoniszkai užvydns, 

O ar žinote:
Kad užvydojimas yra tai baisi 

kirmėle, 
Kuri graužia moterėliu' 

szirdele, 
Ne tik ka tuojaus pasensta

♦ Bot per diOnaš Inislina
• apie niekysta. 

Sztai vienoje vietojo ana 
diena btivan,

a t šit i kimu i’ege j au: 
Mege buvo baisiai užvydiis, 
It4 biski isz kelio iszklydus, 

Ba mislino kad ir josios vyras
• taip daro, 

Kokias ji ha i kas naktimis
' iszdaro.

Sztai ka jai kurna da rodi jo, 
Net isz džiaugsmo ptažibejo, 

‘ ‘ Tszdėgyk jam akis.
Tada sodos namie por naktis

Sekanti

tu puses tankiai žvalgėsi, ka
me urėdas sukinėjasi. Prisiar
tinant jam arezinu1, Petronėlė 
linksmai szypsojo, t Aise si aht 

Alba kasas, 
gėrėjosi savo gražumu pritrau
kusi vaikina. Mihejo tankiai jo 
žodžius, 
sėjos apgauliojanti 
spėriai raminosi • 
vietpje... dabar asz ji dar di
džiau myliu o nuo urėdo daug 
gero pritiria per mane...

—: Tolinus bus :—

galvos skepetėle

elgimos. Kartais bai- 
vyra bet 

vyras vyro

M

Kada. Antanukas ta vakhra 
namo parojb, ■

Tiiojaus jam neviernnma f 
iszmetinejo,

Prikiszinojo jam apie koki-a 
ton mohkb, 

Kad buvo su jaja ta diena .
parko.

Antanukas ant to nUsisžypsbjoj 
Tšz visko rieiszsispaviedojo, 

, Tik tiek atsake, 
Go tu hel! tu smako.

palaukti nes ’butu man nemalo
nu be “Saules“ ir nctureczia 
ramybes. Linkiu jums viso ge
ro ir( pasekmes. , , — 5251

J. Stuczka, Homestead, Pa. į pranns
— Prisiuncziu užmokesti už 
laikraszti ir meldžiu dovanoti 
kad pasivelinau.Skaitau “Sau
le“ jau 30 metu. Buvau pamo
tes skaityti per viena meta bet 
buvau priverstas vela sugryžti 
prie jusu dideles szeimynos nes 
“Saule“ yra daug pamokinau, 
ežiu laikraszcziu, suteikė daug 
ramylbes ir pamokina kaip gy
venti ant svieto. — 6217

Kumoliauckas, Phi
ladelphia. — Prisiuncziu 4 do
lerius už kuriuos «i unski te 
“•Saule“ mano loveliams in 
Lietuva o kuria ir asz skaitau 
jau 14 (metu ir nenoriu su jaja 
persiskirt kolei gyvas busiu., 
Geidžiu idant mano loveliai tu
rėtu linksmu ir naudingu pasi
skaitymu ir savo kaimynams’ 

Saule. ’f 
903!į

kuri uos 
mano

duotu paskaityti

Mrs. Ona Barskit, Brookville, 
Pa. — Aoziu uz kalendorių ir 
už “Saule“ laikraszti kuri my-i 
liu laibai skaityt. O kad esmių t 
toli nuo miesto, todėl žinau vi
sas žinos kokios ant svieto at
sitinka. Be “Saules“ negale- 
czia būti ne vienos dienos.

— 1323

Ona Koons, Wilkes Barre,
sako urėdas, eidamas Pa. — Asz su savo vyru doka- 

voju szirdingai už taip puiku 
kalendorių kuriame radome vi
sokiu puikiu apraszymu, pasa
kų^ istorijų ir t.t. Prisiunožiam 
užmokesti trž ta naudinga laik. 
raszti be kurio negalimo apsi
eiti. Velinam ‘jums viso labo.

— 8713

vesi, - 
pirma.

Apsižvalgęs atsisėdo. Pak- 
nebeziojes pietų, tarė:

— Na, Petrusele valgyk da
bar! Man geriausieji pietus in 
tave įžiūrėti; bet. nesidrovėk, 
valgyk. Buk su manimi drąsi, 
czia niekas musu bematys.

Pasitraukė truputi in szali, 
kol Antaniene valgo.

Vejas pamažėliais telingavo 
lazdii sz.akns;
sznabždino voverele rieszutau- 
dama.

Kaip tik Petronėlė indus pa-, 
dėjo, tik urėdas — szakt ir pri- 
sisodo arti toliai, grota.

t

U

nesidairyk ir nuo DiovO pagel
bės ptahzyk.

w jKvaily^ •skundžia kitus, 
pusgalvis skundžia save o isz- 
mihtingas tyli visame.

*
si Irti jhu laimingas busi.

Netikėk moteriai kuri su 
kitu p’alioga, kad* ir jaja. nu
tversi tai jausti f avim negy
vens niekada. »

*
bus, tada vyras namie bosu, 
bus.*

Jaigu gerai ka npsvarsty-

CAPITAL STOCK $125,000.00 j 
SURPLUS IR UNDIVIDED

PROFITS $628,858.62 j
■ m.  j

Mokame 8-czia procentą ant j 
sudėtu pinigu. Procente pride- J 
dam prie jusu pinigu 1 Saulio Ir j 
1 Liepos. Mes norim kad ir joe | 
turėtumėt reikale su musu banke į 
nepaisant ar mažas ar didelis. -J

4

-

Jaigu moteres namie ne

Meilėje motore akla bus 
todėl meilėje ir suklups.

Ant gero pasielgimo gy-I *

veniime daiigiau reikė proto ne
gu mokslo.

Blizgėjimas meiles tan-* Blizgėjimas meiles tan
kiausia mato baisu szoszeli ant 
viso gyvenim©. •

Ne vienas už savo kini* 
dingą meile stena per visa gy
venimą.

Tankiausia Dievas laiko

G. W. BARLOW, Pres.
J. FERGUSON, Vicc-Prt«.irKa».

*
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Ant. J. Sakalauskas
LIETUVISŽKAS GRABORIUS 

(Bell Phone 872)
331 W.CentreSt. Shenandoah,Pa.

Nuliudimo valandoje etitel- 
kiam geriausi patarnavime. Pa
laidojime atliekam rupaatingal 
ir gražiai. Busite pilnai užga
nėdinti.

Isz Mahanojaus ir GlrardvfllM 
jeigu kas pareikalaus mano pa- 
tarnavima tai meldžiu man tale- 
fonuoti o pribusiu in dMiimta 
minutu.

poras — susiporuoja su pus- 
galve o protingas su protinga.

NEPAGELBĖJO.
— Naudojau 'vaistus priesz 

iszpuolima plauku, bet
■ nieko nepagelbejo.

— -Reikė turėti kantrybe 
misiuke.

Turėjau užtektinai. Isz- 
geriaii net szcszifc butelius tojo 
■toniko. *

k

Specialiszkos Ekskurcijos
D™ ruj •: d^i.______ •

man

Bell Telefonai 878

f

I 

't
i'1

I

"i .

i

''iii 
k

I

i i

t

“Go tu hel! t u smako. ’ ’ 
Megnte isz‘piktumo pasiuto/ * 
Kokios kitos tokios be yra 

ant svieto, 
t’agi’io’lio bon'kėle karbolines 

•• ' ru'ksztios, 
Antanukui mete tiesiog in akis. 

'Nabagėlis isz dideliu kandžiu 
ant ulyczios isžbego;

Ant riksmo palicijantai ir t 
kaimynai sitbego 

Antanuką in ligonbuti 
nugabeno, 

Meguto su paika pakuteno, , 
In kalėjimą nuvaro, 
Už groteliu uždare.

Tai matote užvydejimo vaisius, 
Yra tai nurtidojimas baisus, 

Priešė Dievą 
Ir svietą.

Sziadien Antanukas aklu 
pasiliko,

T

I

o

I

Per Dideji Petnyczia
PHILADELPHIA IR ATLANTIC CITY

PETNYCZIOJ 18 APRILIAŪS
į , '"į 4 » .»■* < f 4 Fl** * 1 11 * 1 ** ■ '• * ■

Bile vienu isz sziu ekskurciju suteiks jumis smagu permaina, suda
rykite plana praleisti diena Philadelphijoi pas gimines ar pažin- 
stamus arba peržiūrėti szi dideli miestą, arba pasilinksminkite prie

1

%

j

i

i

/d
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pamares Atlantic City.
Isz

Shenandoah (Tikiotas $3.50) 2:00
Mahanoy City ................... 2:49
Tamaqua  .......................... 3:16
Grįžtant—treinas apleis Atlantic 
in Philadelphia 4 vakaro.
GRĮŽTANT—Specialia trienas ap
leis Philadelphia Reading Termi
nal 7:40 vakare.

Ryto DUBELTAVAS 
TIKIETAS

$3.75
w I / ’

leis Philadelphia Reading Tormi-

$3.25
IN PHILADELPHIA 

Dubeltavas 
Tikietas

IN ATLANTIC CITY 
Shenandoah, Tikietas $4.00

t
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Namie nesiranda ne skatiko, 
B a nėra kam uždirbti, 

Tn dalba negali eiti.
NaTints Mogutc dabar ‘ 

graudinasi daug,
Ir kalėjime per naktis sjaug, įt

Kad per srtVo kvailnlha, • '* *Vyra invar© in akluma, 
Ir tamsuma, 

ToRes bobas kad perkūnas 
trenktu,, 

Pekloje ant geležines lovos . 
temptu14,

Iszdegins ir jai akis, 
Visa pekla isz to džiaugsis.

Nebnkito iržvydi,

i

t

BALTRUVIENE
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Turėkite kantrybe,

Viena Dienine Ekskurcija 
Per Velykas 

PHILADELPHIA IR ATLANTIC CITY
' 20 APRLIIAUS
I

Atlantic City ir Philadelphia yra labai stebėtinos vietos pamatyti
per Velykas. Gera proga atlankyti gimines ar draugus, arba pra
leisti smagu laika prie mariu Atlantic City.
Isz Ryte

Shenandoah, Tikietas $3.50 12:35
B:2ą 1:16 

.. 3.25 1:45.
Treinas apleis Atlantic City in

Mahanoy City, 
Tamaqua, .

4 *t » • •

• • ♦ • •

Philadelphia 6:00 vakare.
t 1 t t

Specialis treinas apleis Philade
lphia Reading Terminal 8:50 vak.

In ten ir
adgal

IN PHILADELPHIA
In ten ir

adgal
IN ATLANTIC CITY

Shenandoa, Tikietas, $4.00

$3.25

$3.75

Ii

Viena Dienine Ekskurcija.
Per Velykas

Ryte 
12:85 
.1:16 
.1:45

■

■

¥1" ■'
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Vyrui tikėkit, 
Nieko nouž'metinekit.

J >,,, 1 - 1 ■' —— i . ■■■ ■ n

NEDASIPRATO KVAILYS.
NelvYork Isz

‘ iiiW r ’1 ’ wfnW ■
1 11 *’ ’m“ I . ' W

In ten ir 
adgal

jpl,., I

$4-. oo
Netinka jus per Gavėno bari, 

Bet to negaliu paliaut, 
telegramai pribuna kas diena 

, Meldže : patalpink dodiene

20 /PRILAUS

Shenandoah, ...
Mahanoy City, ..
Tamaqua,...........
Grįžtant—Apleis New York, West 
28rd St. 6:47 P. M.; Liberty St.7 
P. M.; Elizabeth, N. J. 7:32 vakare

Amerikietis sugryžta in Lie
tuva atlankyti savo paezia ir 
jfado jaja su lbei’boku rankose.

— O kas tai do vaikas? — 
^uViko pikthi Vyras.

Juozas Kazlauckas, Beaver 
Falls, Pa. — Isz priežasties be
darbes negalhi jums prisiunsti. 
užmokesti už “Sauletodėl 
meldžiu truputi palaukti. Be 
“Saules“ negaliu būti nes yra 
tai steljetiiias laikrasztis kuri

I skaityczia ant amžių ir skai’ty- 
— Na, dabar bus dėkui už siu kolei biisiu gyvak. —16,777 

pietus!
Tat sakydamas, užvertos jos

didžiau jas
užmokesti Saule todėlBet reikia at

sargiai elgtios: koki dar laika 
atstu laikyties, o paskui,.. 
bus mano vi rezus.

Pakilo vėjelis, dangus debe
sėliai, tartumi, 
iiiojo.

Petronėle grėbstydama kiek 
atvėso. O urėdo kalba vir 
svarstė... Ko, mat, nereikia pas, akis, skruostus, kur pa bes begaliu prlsitmtfti prenu- 
pasaulyje pritirti?!

kits-kita gai-

< 4

M*”-*

r

Meklžė: patalpink dodiene
>' •naujiena.

. Ka daryti?
TUriu pradėti:

O j nieks nei>rigaus inane, 
PoHilmnsiu tuoj kad ne, 

Oj tu Jūžyte,
Su Maryte,

t

i

Velykų Nedeline Ekskurcija

Tat sakydamas, užvertos jos Mrs. Patashus, Waterbury, 
galva, kaip omo bueziuoti in- Conn. — Isz priėžarttieS bėdai’-

Meile kliuk... Petronėle sprudulia- moratos todėl meldžiu truputi

Greitai upšlmalszykit,
Juoku t iėk 'nedarykit,

Czalinkui pėr ausi dtidkit,
Tn rankas dedes pa duokit,

‘Ji

u", t

— Ko tu taip spardaisi ? — 
Tit^iliepo malszihi pati. ~~ Yra 
'4.^'! v-trbfjK lv 4viay»a šrv i /Vri <i 4 itii /l'b
sesers.

''.. .
mataiai vyras, 'bueziuodamas

tai sbsėYunhs tnano Vienatines 
I

O tai kas kito, — atsake

ftaMr “tdstoga” paczilile. Da-1 
hor hnnlftZi’ni įminsiu Iro.’

r - - ■ i i . 7—

liauti adgal in Amerika.
: ' *' "i ' t' I ' ' V ' 1 ' I''

bar nors taaalsziai galėsiu ke- 
Awinvilrn

i
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DETROIT
20 APRILAUS 

Dubeltavaa 
Tikietas$12.50

■ .1 I .lllIltlM
i

Isz Ryte
Shenandoah, Tikietas $12.90 3:80 

. 12:50 4.-03 
. 12.50 4:86

Grįžtant—Apleis Detroit (M.C.R. 
R.) Nedelioj April 20, 4:40 vakare

Mahanoy City, 
Tamaqua,

Apie dauginus infomikcijbs apie szitas ekskureijaa klauskite Mht
Atacljn hrbn raszykito pas JOHN M.. ROLLIN, District Passenger 

arihirr ~ -..............a
i A *

Agent, Williamsport, Pa.
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ŽINIOS VIETINES

—•• *f)ideji ir Szventoji San- 
vaite.

—» Velykos jau po szonu.
— Szventes ne bus links

mos del visu isz priežasties be
darbes nes daugelis žmonių ne
dirba musu aplinkinėje — ne
kurto nedirba jati kelis mene
sius.

— Mariu(e Korinczak, 11 
metu mergaite isz Trentono pė
dės baisiai apsidegino praeita 
Ketverga kurios szlebukes už
sidegė nuo ugnies artimojo na
mo kur doge szaszlavos. Mer
gaite nuvožė in ligonbuto bet 
kaip rodos mirs nuo apdegini- 
mu. x

•f Panedelio vyta mirė ge
rai žinomas ir senas gyventojas 
Franciszkus Januleviczius, ku
ris pergyveno mieste

ISZ UETUV1SZKU 
KAIMELIU

iszphiukdamas in Lietuva

Mount Carmel, Pa. — K. B. 
Bernatonis iszvažiavo in New 
Yorka kur sės ant laii*o “Euro
pa” 
atlankyti savo motinėle ir ki
tus gimines kuriu nemato per 
21 įmetus. I’onaft Bernatonis 
yra jaunikis ir ketina svecziuo- 
tis Lietuvoje koki mota laiko. 
Iszvažiuodamas užsirasze laik- 
raszti “Saule” i" 
maloniau tėvynėje.

Ant to paties laivo iszkelia- 
vo iu Lietuva Muraucku szei
myna kuri atlankys savo gimi
nes.

.... «. .4,, M... . ,1 M Ir H«Mdb**** *« • l 4. .. .. . .
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Wilkes-Barre, Pa. — Po no- 
dirhimui per ketures sanvaites 
vela 3000 anglekiasiu Hudson 
Coal Co„ kasyk losią pradės 
dirbti 21 Aprilians Doreo divi- 
sijoj Plymouth ir Larksville.

Badai Powderly ir Jermjm 
kasyklos teipgi pradės dirbt: 
Laka vanos paviete.
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Sao Paulo, Brazilije. ~ Rua Y 
dos Gusmoos 29 hotely “ n*-:; 
tol” persi szovo Lietuvaite
Paulina Kaukraite 19 m. am
žiaus gyvenanti Rua General

persi szovo
4 4 Briy-

J

Y

Mes ti'

i|- ! * ■ 4

&

TP RIME didžiausi pasirinkimą puiku • 1
Naminiu Forhiezin, Karpei u ir Klijoiikn.

’ 1 ■ ■ < ■ , ■ v. •' . '( 1 .< 1 r,

" Jl

idant butu jam Floros. Atvykus policija rado j 
nin \ 1-^' ............ 1..... • I ♦a*kuris pa-|^

Kulpmont, Pa. — Earl Mo
yer 35 melu isz miesto ir An- 

apie 40 drius Sinkeviczius 32 metu isz 
metu. Velionis gimė Lietuvoje Brady, 
.. 1*

jos kambary vyra, 
reiszke policijai, kad Paulina 
pernakvojusi su juo viename 
kambary, ryta atsikėlusi paė
mė jo revolveri d r persiszovc. 
Paulina, tapo paguldyta Santa 
Cason.

Giilife pasakyt savo draugams kad mes 
r./.stojame už muso t a vora ka parduodame, 
nepaisant ar pirksite už $5.00 arba $5,000.

savo«

4

likos užgriautais per
pribūdamas in Amerika jaunu anglis Aliaskos kasykloje laike 
__ — 1  ▼ _ ? 1_  1 !  XT . * 4 t«n K ■ i tvi /i i \» 1 /mm ii J 1cimi trinivyruku. Laike saliuna po No. 
329 W. Mahanoy Avė. Velionis 
paliko dideliam nuliūdime pa- 
czia» tris dukteres il
simus — visi jau suaugia. Lai
dotuves atsibus ateinanti Pa- 
nedeli su pamaldonfs Szv. Juo
zapo bažnyczioje ant kuriu li
kusi szeimyna užsipraszo visus] 
pažinstamns ir gimines.

— Priesz Velykines
bus

keturis

kainos 
kože-

Tik

M- ‘fit *

Jeigu turite koki 
praneszkite mumis.

neužganėdinimą tai

«• I

4wte » i ................. i

IN SKAITYTOJUS =
Kreipkitės pas szitus Biznierius kuriu apgarsinimai ežia 
randasi, jie suteiks jumis mandagu patarnavima ir už- 

; ganėdinima visame.

■—-rars—

Mergaitėms Kotai del 
Velykų

Pilnas pasirilikimas naujausiu 
ir tinkamiausiu kotu. Visokiu 
gatunku, materijolu ir pasiūti 
pagal naujausios mados ir už- ’ 
ganėdins visus.

%

I*

rabinimo pileriu” po szuviul. 
Abudu likos baisoi sumalti.

— Staiga susirgęs 
szirdies ligos laike darbo vie
tinėje kasykloje, Aleksa Ar- 
nuskis, 41 metu, mirė gengvo- 

Velionis paliko paezia ir 
i keturiolika vaiku.

nuo

je.

musu krautuvėje
minusios visoj apylinkėj.
sulygink su kitu. (Home dres- 

• sėd) szolderis 20c. sv., vilkinta 
hamo nuo 9—12 sv. 28c. 
16—20 sv. 22c. sv. Hamiu 
resnin pinigas negali nupirkti.
vadinasi geriausios. Szvieži į 

kiausziniai
geriausios.

30c. tuz., 
(powdered) NXXX 2 bakaukai 
15c. (granulated) cukrus 10 sv. 
52c., ir visokiu Velykoms reik- 
menu už nužeminta kaina pa

Olyphant, Pa. — Prohibici- 
jos agentai ana diena surado 
pas grabori Amatola Glinskį,, 
dvideszimts dvi baezkas gero 
akins. Glinskį likos nubaustas 
ant szimta doleriu.

Hartford, Conn. — Kovo 30 
d., naktį Morgan St., Hartfor
do važiavo motorciklu A. Kaz
lauskas isz Hartford ir p-le 
Ona Kibartas isz Manchester. 
Motorciklis paslydo ir apvirto 
ir p-lo Ona Kibartis smiarkiai* 
susitrenkė in begins galva. Nu
vežta in St. Francis ligonine, 
rytojaus diena mirė.

Onute buvo ja uito 18 metu 
amžiaus ir, rodos prigulėjo 
SLA. 207 k p., So. Manchester.

ED. J. JENNINGS i $
b 4

4

TAMAQUA. PA.
‘ (1 a r s i n g i a u s i a s Sz b) r a s £1 

o <io j A peliukėje

T

Dr. T.J.Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas

# Dentistas Mahanojuje. 
Ant Antro Floro Klino Sztoro 
19 W. Centre St., Mahanoy City

I

$1.98 iki $8.98
Saizai: Nuo 2 iki 6 ir 8 iki 16

Matykite tuos kotus priesz 
pirkimą. Suczedinsite pinigo 
jeigu pirkaite muso sztoro. 
Ateikite pamatyt.

<z

8

KLINE’S, 19 W. Centre St, MahanoyCity

H. J. HEISER & CO.
--------- PARDAVĖJAI ---------

1

S V.,
gp-

linskis, 17 metu,
' L... ' sude buk atėjės namo isz moks-cuK1US . . . V, i i

Scranton, Pa. — Juozas Ba- 
prisipažino

“Gero-
39 m. amžiaus, 258 Pi v-7 e

pnaszydama 
Ji pareiszke, kad

laines, prigelbedavo tėvui par- 
davinet svaiginanezius gery- 
mus saliūno. Sudžc paleido sū
neli ant probacijos o tęva nu- S - - -u . • • M

mus galima pasipirkti o skilan
džiai kogeriausi.

P. J. Kubertaviczius
600 W. Pine St.

SHENANDOAH, PA.

— Baisi nelaimi* atsitiko 
William Penu kasyklose kada 
truko keli szmotai 
nutraukdamas abidvi
Kazimierui Galužiui, 4 
isz Brownsvilles. 
paezia ir tris vaikus.

parsiduodaT farma.

dinamito 
rankas 

3 metu, 
Galužis turi

bando ant dvieju menesiu ka
lėjimo.

Brocton, Mass. — Bal. 8 d. 
tula Jule Gerevicziene 
witz,” 
mouth St.', Bridgewater krei
pėsi in teismą 
“divorso.”
jos vyras Juozas gyvena Lie
tuvoje; Jis buvęs žiaurus. Ji 
sako, kad jos tėvai Lietuvoje 
priverto ja iszteketi už Gere- 
vieziaus, kurio ji nemylėjus, 
nes ji buvus tik 16 metu, o jis 
buvo 48 metu amžiaus. Ji sako, 
kad jiedu gyveno kartu tik du 

Ji atvykusi in szla 
gimtinėje.

Teisėjas jos praszyma paemo 
apsvarstymui. Vadinasi po 23 
metu isztokejimo, kuomet su- 
lyg paduoto amžiaus vyras su
laukė 71 m. amžiaus užsimano 

divorso.

APLAIKYKITE ATSAKANTI GY
DIMĄ ir suezedinkite laiko ir pinigą, 

per specinlistft kuris su
pranta puso liga. Rodą 
dykai.* Kraujo pervir- 
szys arba sloglnimas 
yra pavojaus ženklas. 
Naujausio budo gydi

mas kraujo, nervu, Štokas pajėgu, 
skilvio ligas, kepenų; inkstu, ruina- 
tizma, dusuli, odos ligos, kataro noses 
ir gerkles, vyrai ir moteres pasek
mingai gydomi. Be operacijos ir be 
patrotima darbo laika. Nebrangios 
prekes. Slaptingas gydimas..
Ofiso valandos: Panedeli vakarais 5 
iki 9. Utarninkc ir Scredoj 9 ryte iki 
9 vakare. Ketverge 9 ryto iki 1 popiet 
4 S. CENTRE ST..POTTSVILLE, PA 

Ant antro floro.

A-BE-CELA arba pradžia skaitymo ir 
raazymo, del vaikams.

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

Preke 15e

SKAITYKITE “SAULE”

6 6 6 Tabletai
Praazalina galvot tkuusma ar neural, 
gija in 30 minutu, tuttabdo peraza. 
lima pirma diena, ir suatabdo malaria 
in tria dienai. Gausite aptiekoac.

666 teipgi gyduolėse—gerti

“Easy” ir “A. B. C.” Skalbiamu Maszinu 
“R. C. A.” ir “Majestic” Radios 
“Bengal” ir “Columbia” Peczei

“Hoover” ir “Hamilton Beech” Sweepers
t (Maszinos del Szlavimo)

'27 E. Centre St., /ąahanoy city.

Girardville, Pa. f Panedeli 
atsibuvo laidotuves mirusio 
Vinco Cooper, seno gyvento- 
j.ius, isz namo 426 E. Mahanoy 
Avė., kuris mirė praeita Ket
verga. Velionis prigulėjo prie 
Lietuviszkos parapijos Szv. 
Vincento. Paliko paezia Elz
bieta, dukteria P. Arnaviezie-

i ne isz Ash lando ir pusesere Ki
sieliene, Kulpmontc.

Parsiduoda gera fanna arti 
Shenandoah, pigiiai. 
tesniu žinių atsiszaukit sziuo 
adresu:

Enoch Ky guoli s,
839 W. Coal St., 

Shenandoah, Pa.

Del pla-

f

I

f

menesiu.
szali palikdama ji

4 C — D.

DEM AS Cleaners and Dyers
314 E. CENTRE ST. (Phon. 211) MAHANOYCITY

«

... Sveikata Per Chiropractic...
JUS galite turėti sveikata per Chiropractic gydimą. 

Asz turiu 8 metus pasisekimą kaipo Chiroprac- 
toris ir szimtai užganėdintu žmonių. Kreipkitės pas:

DR. ELMER E. JONES 
1220 E. CENTRE ST., (T.l.f. 

I ... .
I
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(Phone 211)

"''I

't'W Iszprosinamc Siutus už 35c
Vyru Siutai ir Overkotai Iszczystyti ir Iszprosyti $1.00

Vyru Siutas pasiutas pagal miera už $23.50 
^Skribeles iszczystyti ir perdirbti kaip nauji

ona. 422) MAHANOY CITY
OFISO VALANDOS: 10 iki 12; 2 iki 4; 6 iki 8 t®* Telefonokite mumis o pribusime priimti darbą

TURĖJO TEISYBE.
Dievota motore kalba in ne

tikėli vyra:
— Asz eisiu in dangn bet 

tu isztikruju eisi in pekla!
Ant to atsiliepe vyras neti

kėlis: —
— Dangus

M
! ♦!♦

Mes perkame PIENĄ nog,

RANG’S DAIRY
...UŽTAI KAD PIENAS YRA CZYSTAS...

Preke Maži ---------------- Pristatytas Ant Laiko
Telefonas 216-W 

623 EAST PINE STREET
.. II •

1 I

E. T. EVERETTPottsville, Pa. — Prohibici- 
jos agentai padart* ablava ant 
sekaneziu Hilunu: Valentino 
Vavro ir Onos Korak, Coalda- ( 

i Mares
Szmuckienes, Saint Clair; pas 
kurios rado daug uždrausto 
sztopo ir kožnas turėjo pasi- 
rupyt kaucijos lyg teismui.

*

le; Dolbino, Newtone;
(t.3i ;

Enns Jsttlck Mslodici (Old Time Sonji and V 

Hymns) sic btoedc*»t over N.B.C. hook.up st 7 
o'clodc Sunday Evcninji. Enna Jettick Dance A 
Music to brosdemt over station WLW Cincinnati! S 

•110 o’clock Saturday Evenings. Time given is W 
Eastern Standard. Special Pacific Coast Broad
cast Sunday evening, at 7:45 Coast time.

S H OES F

♦ "■ ' ■

aaaa

o

j I 
pasiliktigali 

dangum ir be manes bet kokia 
tai bus pekla, jaigu tavęs to
nais no'bus!...

APIE KUNA.
Kunigas in vaikina: — Pa

sakyk tu man, vaiko, kas stosis 
isz to žmogaus kuris nesirūpi
na apio iszganyma 
tiktai apie k u na ?

Vaikinas: — Tai tokis žmo-’ 
gus stosis — riebus...

A

MAHANOY CITY, PA.

i
z Apsaugokite Savo Akis!

duszios o

W. TRASKAUSKAS
LJETOVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, veseliju, pasivažinėji
mo, ir t. t.
603 W. Mahanoy Avė. Mali. City

Didžiausi Iszdirbejai

Pomninku ir Kryžių
i *•m' **'■ '■

Kreipkitės pas mus ypatiszkai
■

arba per laiszka, o prisiusime 
musu agenta in jusu namus.

■ i ’ tl. ■ I ‘

Turime Du Ofisus:

•>

1

i

I

!
I
I

1

I
1

I

I

I

Yra patarama duoti Savo 
Akis egzammavoti regula- 

riszkai, per datyrusi dakta
rą Akiu.

Mea rekomenduojame

Dr. A. T. Liachowitz
Jiaai auteika jumia ataakanti ro- 

da ir egzaminą. Jeigu reikalinga, 
tai pritaikinaime ataakaneziua

GULICK FLORAL SHOP
Kvietkos Vestuvėms, Bankietams 

*•* ir Pagrabams Vainikams 
Pristatome in visas miesto dalis!

311 West Centra Street 
Phone 213 MAHANOY CITY

14 East Centre Street
Phone 14 SHENANDOAH

i THE CENTRAL STUDIO 
FOTOGRAF1STAI

pritaikinsime 
AKULORIUS.

❖
VICTORIA THEATRE NAME 

Antras Floras, MAHANOY CITY

I Padidina Fotografijas ir indeda 
in Fremus. Atnesskite Filmsus 

pas mumis.
321 EAST CENTRE STREET 

MAHANOY CITY. PA.

YOU NEED 
NO LONGER 

BE TOLD 
THAT YOU 
HAVE AN j 
EXPENSIVE i

Z

7

i
Io

SHENANDOAHMAHANOY CITY
South ir 2-nd Sts. Shenandoah Heights

Telefonas 2-J Telefonas 625-RTelefonas 2-J
■

4 .1 st

I

1

I

i
iI

FOOT

De«kr’» Ng.tu U s® 

In this space.

t t
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Į MUSO BANKO KLERKAI KALBA LIETUVISZKAI Į

• ‘ 11
I II-

HENRY FOX 
Pardavėjai 

❖
Fornicziu, Karpetu ir 

Pecziu
*** *

127 WEST CENTRE STREET 
MAHANOY CITY, PA.

Ir 
, . . . ... Į .

i

« 
I

I
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Tregellas Shoe Store
33 E. Centre St. Mahanoy City

MICHAEL KURDINSKY 
Parduoda RADIOS, kaip 

Victor - Radiolas - Columbia

Taipgi Fonographa ir Rekordai 
4*14 WEST CENTRE STREET

MAHANOY CITY, PA.
1!' "■ '"Į*.. 11 "B1 """.....
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A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

MILL & PATTERSON STS 
ST. CLAIR, PA.

Boll Telefonas 1430-R

^Iszbalsamuoja ir laidoja mirusius^ 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus pa- 
ruoszia nuo papraszcziausiuikipra 
kilniausiu. Parsamdo automobilius, 
del laidotuvių, vosoliu, krikszty- 
niu ir kitiems pasivažinėjimams. 
Isz Frackvilles, Port Carbon ar isz 
kitu artimiausiu miestu jeigu kas 
pareikalaus mano patarnavimo, 
meldžiu man duot žinia o pribusiu 
in trumpa laika.

i

, 3
<' t

p. Norkevicziute ir p. Ptasznikaite su jumis susikalbės 
Lietuviszkai. Jioms visada malcnu jumis patarnauti.

j ■ *

Banka adara Subatomis vakarais nuo 7 iki 8 valandos. 
Visada jaueziates namie, kada ateinate in muso banka. 

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY 0ITY, PA.

MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM 
■..................................................................—..................................V L

D. F. GUINAN, Prez. 
WALTER I. HIN0H, Kas. 
HARRY MoKERNS, Pag. Kas. 
GEO. BASTIAN, Telleris 'A

KLERKAI 
p. NORKEVIOZIUTE 
p. MARY KELLER 
p. PTASZNIKAITE

♦
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KVIETKU*Geriausio* * 
rusai** 

del visokiu pareikalavimu už 
* * * žemiausias prekes * ♦ * 

Visada galima gauti pa* 
LUKE—THE FLORIST 

Dabar Naujam S store 
226 EAST CENTRE STREET 

MAHANOY CITY, PA.

Turiu visokiu AKULORIU kurie 
tikt del juao akiu.

DR. S. MILLER 
OPTOMETRIST 

SHENANDOAH Ofieae valandos 
10 ryte Iki 8 vakare, Hub Name, 
Kampas Main ir Lloyd Sts. 
SHAMOKIN Ofisas, Kearnėy Na-

MM

I

i

I

♦

B. F. HEHN
POPIERNINKAS IR MALORIUS 

**
Geras Materljofas, Dalbas ir 
Užganedinimas. Phone 2S6-R

137 EAST CENTRE STREET 
MAHANOY CITY, PA.

♦t ■ I

FACTORY SHOE STORE
CEO. CUZINSKY, Loc.

Geriausi Apsiavimat Del Visos 
Šseimynos, už Pigias Prekes!

121 WEST CENTRE STREET 
MAHANOY CITY, PA.
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