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JAUNIKIS DINGO
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KOVA UZ KARVE

ft

ATLANKĖ KAPA SAVO 
MOTINOS; GAVO 

$150,000.
TRYS ISZ MORKŪNU SZEI- 

MYNOS SUŽEISTI MUSZ- 
TYNEJE UŽ KARVE.

būdamas 
motinos kapa

vaiku 
ku-

Europoje ir Kanadoje $4.00 ant Viso meto

Lalszkus ir Pinigus visada siuskite tik ant szio adreso:
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41 METAS

NAUJAS ANGLEKASIU 
KONTRAKTAS

TIKS ANT NUMUSZI- 
MO MOKESTIES.

Hazleton, Pa. —. Delegatai 
anglekasiu susirinkimo 

ko-

NESU-

....--X-,..,  . Į ■■■■_ . ■ ■ ■■  

Isz Visu Szaliu PARDAVĖ SAVO 
PACZIA

1

1i■
LAIKE DUKTERĮ ANT 

LENCZIUGO PER 17 
METU.

Vladimir, Rosije — Per sep
tyniolika metu, Petras Semia- 
novas, turtingas ūkininkas, 
laike savo duktere prirūkyta 
ant lenciūgo per septyniolika 
metu drėgnam skiepe. Policije 
surado nelaiminga mergina 
Gorokove, kur Semianovai gy
veno.

Te ya s

7,000 ŽUVO 
DREBEJIME ŽEMES

1ADVOKATAS JAJA PIRKO, 
BET KADA LIKOS SU
ŽEISTA ISZMETE JAJA 
LAUKAN BE SKATIKO.

susirin kinu
užtvirtino Scale

kuris duoda
valdininkams

nauja sutarti su kn-
K0-

ant 
czionais 
miteto raportą 
unijos 
parengti 
svkiu locnininkais. Seale ko
miteto raportas yra sekantis:

1- Idant unijos virszininkai 
padaryti tinkamiauso sutaiką 

o nu-

Worcester, Mass. — Trys 
szoimynos susitginezijo už kar
ve kuri ganėsi ganykloje prie 
Dority prūdo, Millbury.

pamatęs 
, nu

ėjo par ja ir pradėjo iszmetinet 
ir kolioti už leidimą karves in 
ganykla prie Dority prūdo. Žo
dis po žodžio ir susiniusze.

Kazys Morkūnas pamalęs sa
vo žmona, besimuszant 
gaskow n u beigo in muszii 
ir pradėjo ja ginti.
Morkūnu sunūs, 
žiaus.
Raffeo Gailio atbėgo in pagel- 

ba Ligaskow.
szyj panaudojęs 
sztanga.
liūs ir szakes.

.Daugiausia nukentėjo Mor
kumi szei.ma. Visi 'trvs nuvežti 
ligoninėn.

Gailio ir Ligaskow aresztnoti 
su

valdže iVISAS MIESTAS SUNAI
KINTAS, VILNIS IR UGNIS 

PRISIDĖJO PRIE NE- 
. LAIMES; 18,000 BE 

PASTOGIŲ.

.Jauna
Anthony Ligaskow 

Elzbieta Morkūniene darže
. II j\s

Chicago. — Korinis James 
Butler turėjo 70 metu amžiaus 
bet neužmirszo iszpildyt duota 
pr i žadėjimą 
atlankyt
ri mirdama paliko ji siorateliu 
66 metai atgal.

Atvažiavęs isz 
Kan.
Tuscola, III. 
motinos. Bet tame laike radosi 
ant kapiniu ir kitas žmogus ku-

Butlerio už.’
Ar tu esi James Bul

at sake kad v ra

Tcofi-T,„.
tėvai norėjo 

savo dukterį iszleist už vyro, 
nes jai mokytis nesisekė ir ne
gavo niekur 
viena vyra, 
nuo 89 Endicott gatves ir jau 
vestuves butu invyke, Balan
džio 28-ta diena. Jaunikis tu
rėjo 36 metus ir daug pinigu. 
Jisai norėjo apsivest civilisz- 
kai, bet mergaite nesutiko, tai 
susitarė bažnyczioje. Panede- 
lio ryta jaunoji su svao pulku 
pasipuosze vestuves rūbuose 
namie lauke ateinanezio jau
nikio. Auszros Vaitu bažny
czioje visos gimines ir pažys
tami lauke, bet vis nepasirodė 
jaunikis. Vyrai nuėjo pa- 
szaukt Shivinska, bet jau ,|o 
nesuradę pranesze Sireikams 
ir tuojau s sužinojo bažnyczio
je. Kada svecziai atėjo in Szl- 
reikiu namus, rado Teofile bc- 
verkianezia, tai vietoj pasvei
kint ja ramino. Svecziai pas
kui sėdo prie stalo valgyt tuos 
didelius pietus pagamintus 

ir visi džiaugėsi, 
iszteket

Worcester, Mass 
les Szircikiutcs

Surado
Petrą Slavinsku
darbo.

Vvrai♦

pietus 
įtuvcms ir 

kad Teofilei neteko 
už tokio neteisingo vaikino.

Tėvai, vienok, labai inpyko 
ir privertu savo dukterį -nueit 
in policija. Policija patarė ja: 
pas advokatu kreiptis. Dabar 
Slavinskas apkaltintas ant 
$5,000 atlyginimo už sulaužy
ta žodi. Pažystami sako, buk 
Slavinskas turėjo kita žmona 

ir negalėjoLietuvoje 
karta vesti 
rast kur 
go. — A. L.

apkaltintas

antra
Niekas negali sli

di n-Slavinskas

SZV. BONEVANTURO 
KLIOSZTORIS SUDEGE.

Buffalo, N. Y. — Ugnis kilo 
apie 4 valanda po piet ant vir- 
szaus Szv. Bonevanturo kliosz- 
torija terp Ocean ir Alleghany 
ulycziu, kuri kerszino sunaiki
nimu artimu budinku ir semi
narija, praėjusi Panedeli. Pra
džia ugnies buvo kunigu ir pro
fesorių kambariuosia imt vir- 
szaus. Ugnis buvo nesuvaldo
ma ir ugniagesiai likos
szaukti isz Bradford, Pa in pa- 
gelba. Bledes padaryta ant 
$1,500,000.

pa-

padaryta

RADO NEGYVA
MOTERE INSUKTA

! IN KALDRA.
(’leveland, Ohio. — Policija 

rado senam teatre lavonu moto- 
res apie 50metu amžiaus, kuri 
buvo nužudyta ir insukta in se
na kakira. Policija da neiszty- 
rinejo kas tai buvo per viena ir 
isz kur. Pedsakio žadintojų vi
sai neturi.

NUŽUDĖ PACZIA IR PATS 
SAVE.

Philadelphia.— Kristupas Al- 
mendinger, 56 metu nužudė sa
vo antra paežiu Lena, 28 metu 
po tam pats sau puleido kulka 
in krutinę. Abudu lavonus su
rado jojo 21 metu duktė po pir. 
mai paežiui. Priežastis žudins- 
tos nežinoma, nes pagal duk
ters apsakymu, tai tėvas gyve
no su taikoje su moezeka, bet 
kaip kada tarp saves turėjo 
barnius. Manoma, kad Almen- 
dimger buvo labai iržvydus jau
nai paežiai. — Kam po nogiu 

*; vede jaunesne už savoj
•- -........... < *. .•

Bird (lity 
ant

!

nusidavė ant kapiniu 
atlankyti kapa

ris priejas prie 
klauso: “ 
ler. ” Žmogus 
juom.
Nepažin.stamas apreiszke jam, 

kad jisai nuo dauguliu metu at
lankydavo ta pati kapa su vil- 
czia, kad kada sueis su žmogum 
kurio nuo senei pajeszko, nes 
jam pripuola turtas 150 tuks- 
įaneziu doleriu, kuriuos paliko 
Jonas Butler mirdamas Chica
go jc.

John C*. Vanek
lankydavo ant kapiniu 

kad norints 
gimine kuri atlankys ka

pa ir gales jam pavesti turtą 
palikta per mirusi gimine.

su Li-
> vieta 

Atbėgo ir 
L5 metu nni-

Pas k utinis 
karabinu 

Kiti panaudojo greli-

mu-
ir

ir motina merginos 
likos aresztavoti . ir nubausti 
iszgujima isz miesto 
turtas 
soviatus už bausme.

Duktė, kuri sziadien turi 44 
metus, ] 
gla ūdoje.

.tut1

isz miesto o jujn 
likos užgriebtas

, su kompanijoms be joki 
m u sz i m o mokėsi •z i o.

2- Idant darbai butu pada
lyti lygiai.

3- Pyipažyti senesnius dar
bininkus ir diioti jiems pirmy- 
bo darbuose.

4- Praszalint visai visokius 
kontraktus.

5- Rinkti mėnesinius mokės- 
ežius nuo darbininku ant tin
kamu isžlygu, kas butu leng
viau del “czek off” sistemo.

6- Praszalyt visokias nedo
rybes anglekasiu darbuosia.

7- Idant komitetas pats ap
svarstytu ant padaryto ra pur
to ar ji priimt per didžiuma 
balsu ar vela suszaukti susi
rinkimą ant užtvirtinimo ra- 
parto' ar sutaikos.

SALA DINGO MARIOSIA PO 
. DREBEJIMU.

kokis davėsi

1.50 žmonių o 300 su

v v rm *

per ',11J

I11..
li kos patalpyta prL 

Kada K laud i jc tu
rėjo 27 metus, pradėjo sirgti 
proto liga, 
domiesi 
dukters

Tu rinas, I ta lijo. — 
patogi Italijonka• vardu -Ma
rietta, insimylejo in jauna vai
kina, kuris jai nieko nedavė 
kaip meile, nes dirbti tingėjo 
o turtingu giminiu neturėjo 
idant isz ju gyvent. Tankei po
rele burdavosi o kada atėjo 
ant svieto kūdikis, patogi Ma
rietta da daugiau iszmetinejo 

kad nesirūpina apie
duona. Reikia pridėt, kad abu
du prigulėjo prie teip vadina
mos ponisz-kos klasos, tai nc- 
iszpuole dirbti bile koki dur
im.
Karta vyras sugryžo namo 
su savo draugu, jaunu turtin
gu advokatu ir perstatė savo 
paežiai. Advokatas atsilanky
davo pas juos kožna diena ir 
iszpažino Marietta! savo 
szta meile. Marietta 
apie tai ne klausyt ir pasakė 
apie tai savo vyrui, bet tasai 
visai tuom neimsi stebėjo ir da 
iszkolojo paežiu 
advokato meile.

Po ’kokiam laikui likos pa
darytas kontraktas, kad vyras 
iszsižada savo paezios už su
ma 30 tukstąneziu lirų užmo
kėtu isz aukszto už paežiu. Ka 
daryt? Marietta pradėjo kara
liška gyvenimą, keliavo vi
sur su savo nauju vyru, atlan
kė visokes vieszpatystes ir bu
vo linksma, bet ne ilftai nau
dojosi isz savo gyvenimo. At
sitiko nelaime. Laike medžiok
les A f rike, 
su letena sudraskė baisei pa
togu veideli Marietta!, 
persimainė ant tikros bjaury
bes isz patogios moteres.

Turtingai advokatas neno
rėjo gyvent su tokia bjaurybe 
už kuria buvo užmokėjęs 30,- 
000 lirų, iszmete jaja laukan 
ir pasijeszkojo sau kita pato
gia moteria.

Marietta sugryžo pas savo 
pirma /vyru įjeszkodama pifl- 
glaudos ir suszelpimo, bet Ir 
jam Marietta jau nepatiko ir 
dabar pasiliko be 
Norints motere spyrėsi per šil
dą idant advokatas jai atiduo
tu parėdus ir brangenybes,

o tėvai samiatin- 
nepilnaprotes 

prirakino ja ja len- 
prie sienos drėgnam 

iszbuvo per

savo r-

London. — Septyni tukstan- 
cziai ypatų žuvo per baisu drė
bė j ima. žemes, 
jaust Pegu, Buiunoje — Indijoj 
Panodelio vakara. Rangoone už 
muszta 
žeista.

Auksinis orarodis ant Shwe- 
Da'gon maldnamio Ragane, 
vertas
krito nuo auksinio bokszto. In- 
dusai tiki kad tai bausme už 
aresztavojiimi ju valdovo Ma
ha t man Gandi.

Negana kad drebėjimas že
mes buvo baisus, bet marios 
iszkilo ir milžiniszskos vilnys 
užliejo miestą, ugnis savo pa
dare o priek tam kilo tarp žmo
nių s ūmi sz i mai.

Laike drebėjimo sugriuvo te
atras kuriame žuvo daugelis 
žmonių. Mažai pasiliko cielais. 
Didele pagoda (boksztas) 324 
pėdu aukszczio, 
Daw, sugriuvo. T 
buvo szveneziause vieta visoje 
Burmoje*

Sunaikintas miestas Pagu li
kos pastatytas ,537 mete, randa
si prie Rangoon upes ir yra 
vienas isz svambiausiu paniūri
mu miestu Angliszkoj Indijoj, 
mete 1921 
ventoj u.

Badai didele sala Thongwa 
di st ri k te H a nt hawaddy 
gilumoje mariu drauge

inaklnuinio 
1,250.000 doleriu nu-

v v ras skiepe 
metu.

ku r 17 -i
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200 JAPONU ŽVEJU ŽUVO 
PER AUDRA.

Tokio, Japonija. — Prane- 
sza, kad per baisia audra, ti
foną, užklupusia Japonu žvė- 

apie 200 žmonių

kar- 
nenorejotankiai atsi

eti vil
kiniu sutiksežia 

kokia

— Rev. Wil-

Ju-

MUNSZAINE KUNIGO 
KREPSZIJA.

St. Paul, Minu, 
liam Diehl, 48 metu, prabasz-
czius Evangeliszkos bažnyezios 
isz FairJwjdlf^Minn., likos aresz 
tavotas per valdžios'agentus ir 
pastatytas po kaucija už laužy
mą probibicijos tiesas.

Likos jisai aresztavotas
nior lietelyje, kur agentai rado 
25 galonus alkoholimis ir kito
kiu gėry m u, o 
locnininku* tame laike 
prie stalelio gerdami 
krepszyje Reverando rado bon- 
ka gužutes. Kada jojo užkjause 
kur gavo guzule, tai atsake kad 

ga-

O

d va s isz kas i s su 
sėdėjo 

gužute;

nežino kokiu -bildu gužu t e 
vosi in jojo krepszi.

Taigi tieje Re verandai kovo
ja už prohibicija o patys gere 
kaipo didžiausi veidmainei.

NAUJAS “FABRIKAS” KU
RIAME DIRBO 

MUNSZAINE.
Philadelphia.— Nesenei Dar- 

fabri.užsidėjo naujas l (

szilko, bet kokiu tai neži-

o kada padare jame 
samogonkas 

10,000 
22,000

byje 
kas” 
nomu būdu probibicijos sznipai 
iszsznipinejo kad tame fabrike 
nedirba szilka tiktai uždrausta 
sztopa,
abi ava ratio dvi 
po 5000 galonu kožna 
gryno alkoholimis ir 
galonu didumo t roką.
“Fabrikas” galėjo iszleist po 

7,500 galonu namines per diena 
ir radosi ant 8-tos ir Mill uly
cziu. Deszhnts darbininku likos 
aresztavotais, visas intaisymas 
sunaikintas o alkoholiu iszveže 
in vaistini magazinu.

ir kaltinami
I >a vo j i nga is in ra n k i a i s.

už mnsztvnes

2,000 PASILIKO BE 
PASTOGIŲ.

Nashua,.N. H. — Per iszde- 
gima daugelio namu 2,000 žmo
nių pasiliko be pastogių, 280 
namai iszdege kaipo ir kelios 
audinyczios ir .bizniu per ka in 
600 žmonių taipgi pasiliko be 
darbo. U'gnis padare bledes ant 
4,500,000 dulCTht. '

ASZTUONI UŽMUSZTI 
LAIKE PERSTATYMO.

Mexico City, Mox. — Asztuo- 
ui žmonys likos užmuszti 
50 sužeisti, kada sėdynės,
kuriu sėdėjo 40,000 žmonių <su- 

, laike eroplano persta- 
Scdynes sugriuvo kada 
automobilius

o m 
ant

griuvo, 
tymo, 
tūlas ;
stulpą.

t renk e in

NEW YORKE RANDASI 
12,500 ADVOKATU.

New York. — Pagal apskai- 
tyma Joon Hopkins universite
to, tai mieste New Yorke ran
dasi 12,500 advokatu kurie už
siima vedimu leisimi suduosiu. 
Daug yra tokiu k a užsiima tik 

ir niekadoskitokiais reikalais 
neveda teismu.

New York. - 
dvt troszkuma 
laivine kompafiijo

PLAUKENCZIOS KARCZE- 
MOS ANT MARIU.

Idant nžgana- 
Amerikiecziu, 

National
Tours, pa raudavo jo tris dide
lius laivus, kurie plauks dvyle- 
ka myliu nuo Amerikoniszku •r
pakraszcziu. Ant tuju laivu ga
lima bus nupirkti geriausiu gė
rynių kiek kas norės. Ekskur
sijos bus per szeszes dienas 
tiktai už 50 doleriu. Bus tai tik
ros plaukenczios kiirczemos, 
kiuriu valdžia negales uždraust 
už 12 myliu rdbežiaus.

MOTERE TURINTI 32 
VAIKUS.

Mexico City, Mex. — Senora 
Angelu Varomi isz Tenungo del 
Valle, nustebino nemažai val
džios virszininkus apreikszda- 
ma kad ji yra motina 32 vaiku 
ir pond razina skaitliu moteros 
kur turėjo 27 vaikus. Kiek isz 
tu 32 vaiku yra 'gyvi tai nežine, 
nes motina pati nežino. Valdžia 
surengė kontesta motinu ku
rios turi daugiaaše vaiku o per 
“Motinos Diena” toj i motina, 
kuri turėjo dairgiause vaiku, 
bus padovanota pini'giszka do* stogu. Pennsylvanijoj iszdege 
vana įr auksiniu mę<laįiu. ,

5,000 PASILIKO BE PAŠTO- 
GIU, 100,000 AKERIU

GIRRIU ISZDEGE.
Philadelphia. — Girrinos ug. 

nys New Jersey ir Delaware isz 
degino 100 tukstąneziu akeriu 
girriu o 5,000 žmonių pasiliko 
be pastogių kuriu namai taipgi
sudege nuo aplinkiniu girriniu 
ugniu.

Pottsville, Pa. — Kaimeliai 
Green Ridge ir Maizeville Park 
vos apsisaugojo nuo sudegimo, 
nes žmonys laisto vandeni ant

50,000 margu gimti. i I I

, —*•

kad alinote
KIRMĖLĖ MUNSZAINEJE 

NUSTEBINO SUDŽIA 
KURIS
LIETUVE NAMO.

•
Chicago. — Probibicijos agen

tai padare ablava name Hele
nos Mažoikienes ant 3547 S. 
UnioiLj\)»e., pas kuria rado bra 
voreli, brogos ir bonka su mun- 
szainc' kurioje radosi pamarky- 
ta dvieju pėdu kirmėlė. Kada 
visa tavora drauge su kaltinin
ke nuveže in stula, sudže Heller 
nemažai nusistebėjo pamate^ 
kirmėlė bonkoje, patrynė akis 

, nes slidžia laja
diena nieko negero 
jau iiudnot kad mato 
les. ’ ’ 
yra, ant ko Mažeikiene atsake

geros gyduoles”.
namo, 

erų gyduo

ar gerai mato

PALEIDO

Shme-Maw-
Uoji pagoda

turėjo 18,769 gy
sužeistas tigrisas,

le u ri

ir negalėjo 
“ kirme- 

Užklause moteres kas tai

kad tai vra “
Slidžia paleido motore

kiszasi “g
tai ne yra tvirtas ar isztik- v

bet kas 
Ii u” 
rujų yra geros ar ne.

NAUJAS SMŪGIS ANT 
ŽMONIŲ.

Wash i ligi on, D. (\ — Prohi- 
bicijos patronai matydami, kad 
žmonių neprives prie sausumo, 
ėmėsi ant naujo prispaudimo 
žmonių. Dabar ketina areszta- 
voti visus sztorninkus ir fabri
kantus kurie pardavinėja bon- 
kas, bertainukus, le'belius ir ki
tokius dalykus naudojamus del
dirbimo uždrausto sztopo. Ba
dai ir dinerkin i alų 
pardavinėti.

uždraus

VĖTRA UŽMUSZE 16 
ŽMONIŲ;ŽMONIŲ; BLĖDIS 

MILŽINIŠZKOS.

Dalias, Teras. — Mažiausia 
16 žmonių likos užmuszta per 
smarkos vėtras kurios perėjo 
per Texas Utarninko 
McLennan, 
pavietuose užmuszta 19. Mies
tas Frost nukentėjo daugįau- 
so, nes tonais sužeista apie 
szimta žmonių. San Antonio 
užmuszta du žmonis o kelioli
ka sužeido.

diena.
Hill ir Navarro

NUŽUDĖ 7 SAVO VAIKUS
V Columbus, Ohio. — Ne

galėdama ilginus kensti badug
su 12 vaikais 
pajėgu uždirbinet ant ju už
laikymo, Mrs. Hthol Yeldenn 
nužudė 7 vaikus ir pati mirti
nai pasižeido ir kaip rodos 
mirs.

ir neturėdama

knip
„ I 
J ...

dingo 
su vi

sais gyventojais. Kiek ten'žuvo 
tai da nedažinota.
Artimosia miestuosia nuo Rau- 

taipgi žmonys
daug nukentėjo o kad visa ko
munikacija likos pertraukta to
dėl bledžiu negalima dažinoti 
lyg

goon ir Peg ir

sziam raszymui.

SUIMTI KUNIGAI YRA
' GYVI.
Belfast, Irlandije. — Airi- 

szinei kunigai Lenahen ir Laf- 
fan, kurios Kiniszki banditai 
buvo paemia in nelaisve Sien- 

gyvi ir su jeis

laikyta telegrama isz
Yang ir tikisi būti paliuosuo-

Isz pra

taochane, yra 
pas i ei gi ne j a gerai pagal ap-

Huan

tais už keliu dienu.
džiu gandai ėjo, buk kunigai 
likos nužudytais. •

užmanė

KETINA PADARYTI CARA 
SZVENTU.

Beri i na s. — Serbiszka Sta- 
cziatikiu Bažnycže
projektą padaryti szventu nu
žudyta Rusiszka caVa Nikalo-

U žman i mas p ras i dėjo 
kur 

ant tosios intencijos buvo lai
kytos pamaldos už nužudyto 
caro duszia. Ar užmanymas 
pereis tai nežine.

j u II.
Leskovice, Jugoslavijoi,

ZAKRISTIJONAS URMU- 
SZE KUNIGĄ DEL 

ALGOS.
Tern i, Italijoj 

czijes del mokamas jam men
kos algos, zakristijonas Bene
detto Moscatelli peilių nudu-

Susi kivi r-

re kunigą. Salva'tolre (Colella. 
Papildęs žmogžudyste zakris
tijonas pabėgo in Roma ir ton 
Pfitį pąįiidavį pblicijaĮ,

į-

pastoges.

parėdus
liet nieko negavo. — Nevisa- 
dos patogumas yra 
nes tik pavirszius ir tai 
tvirtas.

amžinas > 
no

24 UŽMUSZTI 
SUMISZIMUOSIA.

I

Hanoi, Indo- Kinai. — Pasi- 
kelelei o vadovyste Komunistu, 
užėjo ant Vink, kur nužudo sze- 
szis žmonis. Policije su karei, 
viais užklupo ant pasi keleli u 
užmuszdaini 32
su viražu m szimta.

ir aresztavojo

BUVES LIETUVOS DIKTA- 
TORELIS SAKO, KAD 
PILSUDSKIS PLANUO
JA GRIEBT UKRAINA 

IR LIETUVA
Londonas. — Exchange Te* 

legrapho praneszimas isz Ry
gos sako, kad Augustinas Vol
demaras, buvęs Lietuvos dik
tatorius, paraszos straipsni, 
kuriame jis sakes, kad karas 
sziemot terp Lenkijos ir so
vietu Rosijos busiąs neapsau- 
gojamas.

Voldemaras savo straipsny 
sakes, kad marszalas Juozas 
Pilsudskį, Lenkijos diktato
rius, tykojas užgriebti Ukrai
na įr Lietuva. _ Ana įr Lietuva.

j u laivynu, 
žuvo.

Praneszimai sako, kad de- 
vvniasdeszimt ketnri žuvusiu 
kūnai buvo surasti, bet dau
giau kaip szimto dar pasigen- 

Penki szimtaidama. Penki szimtai žveju 
valeziu žlugo, ir nuostoliai sie
kia apie 2% milijono doleriu.

Nelaime atsitiko Petnyęiio» 
nakti juroj tarp Sachalino ir 
Hokkaido salu.-<

Isz Odomar,! žveju miesto 
Sachalino salos pietuose: bn- 

iszplauke silkių gaudyti 
apie 10,000 žveju su dviem
vo
apie iu,uuu žveju su 
tukstaneziais valeziu. Staiga 
užėjo baisi audra. Kai kūnus 
valtys tuojau paskendo, kitos 
sudužo in uoluotu Odomari in- 
1 aukos krantus.

• •

Paskutines Žinutes
eolo.fl Monte Vista, voiu. —- 

Czionais iszdcge vidurmiestls. 
su keleis bizneis. Ugnis padare 
bledes ant 300 tukstaneziu do
leriu.

U Cannonsburg, Ky. — Tu
liką vaiku likos sužeistais, isz 
tuju du mirtinai per apsiverti- 
ųia didelio troko kuriame va
žiavo namo nuo beisboles.

V Madryd, Iszpanije.
Trys Iszpaniszki studentai li
kos užmuszti laike 
ežiu su policije. Devyni pavo
jingai likos sužeisti ir dang 
aresztavota.

11 Philadelphia. —- Praeiti 
sanvaite czionais mirė 499 
ypatos nuo visokiu priežaseziu 
— 269 vyriszkos lyties ir 231 
moteriszkos lyties.

11 Harrsisburg, Pa. — SzaJ- 
tuosia niagazinuosia Pennsyl- 
vanijoi randasi sukrauta 
87^4,741 tuzinu kiausziniu ir 
3,571,478 svaru' sviesto. • ;

11 Ararszava, Lenk. — Mies
telis Kobiliuki, paviete Szven- 
czioniu, likos visas sunaikin
tas per didele ugni.

1[ Buenos Aires. — Smar
kus drebėjimas davėsi jaust 
provincijų i Moiidoja, bet ble
des jokios nepadaryta.

H Paona, lųdije. Laike 
nuiiszacziu likos užmuszta 
szeszios ypatos o in 200 sužeis
ta mieste Delbiji. 
prieszais Angį isz ka
platinasi po visa Indije.

maisza-

»■

n 
•>t*

f

♦

likos

Sukilimai 
valdi#

» !>
H Ambridge, Pa. —Vienas

žmogus likos užmusztas, keli 
sužeisti o 25 sveczęi hotelije 
Grand turėjo liegti laukan per. 
eksplozije bombos kuria pa-
dėjo nežinomas Italijonąs. 4

ii
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DEL VISU MOTINU.

ir butu neknlcziasvs. 
su burna turi žmogus 
bu per burna gali intraukt ko
ki vabalu ir dulkes kas žmogui 
daug kenke. Kožmis
nose kvėpuoti ba nosis nepri
ima jokio gaivalelio ba turi la
bai jauslus nep ūs 
ežius.

turi per

t ui yra I) 
“Motinos

O kad Nedeliujv, 
Gegužio pripuola 
Diena”, atmindamas mirusia 
motinėlė, kuria mylėjau, Duok 
l>iwc jai dangų, linkiu visoms 
motinoms sulaukti tosios links
mos ir garbingos dienos, del 
kuriu toji diena likos paszvens- 
tiu Linkiu visoms sulaukti 
džiaugsmo isz savo vaiku ant 
senatvės, u jus vaikai, neuž- 
mirszkite pagarbinti jusu mo
tinėlė ta ja diena, u jaigu jau ji 
iIsysi po žemele, nueikite ant 
josios kapo ir sukalbėkite už 
josios dusze kelis poterėlius.

Lui jum Molinos, toji diena 
buna linksma ir kad turėtumė
te džiaugsmu nuo t uju, kuriuos 
užauginote ant vyru ir moterių.

Jaigu visi Lietuviai imtųsi 
už skaitymo laikraszcziu, tai 
užduoto jai ‘bujotu ir suvis ne
dejuotu. Juk su recziu vande
nio neprinesziosi, be knygų 
pruto neingysi ir 'be mokslo 
biznio nepadarysi.

Ant taip didelio skaitliaus 
Amerika Lietuviu vos randasi 
keli laikraszcziai, o ir tiejei vos 
dresuoja — tai sarmata. Kitos 
tautos turi daug dienraszcziu o 
Lietuviai vos tik du. Negalime 
per tai girtis su savo apszvieti- 
inu — su progresu, o jaigu ka 
darome arba padarome, tai pa- 
megzdžiojame kitas tautas ir 
darome viską ant molinio pa
mato, arba ka vieni padaro, tai 
kiti sugriauna. Jaigu ka ir toki 
daro iszmintingi (!) tai padaro 
del savo naudos. — Daugiau 
klykavo, negu gero del visuo
menes padaro.

Lr viszta kudakina kaip kiau- 
sziin padeda, bet niekai viszta, 
.jaigu savo pudeli suėda.

Malsziai sėdėkime, pinigėlius 
uždirbtus czedinkime ir turė
dami laiko naudingus rasztus 
skaitykime. .

Tuszcziais žodžiais maiszo ne 
pripildysiine, jokio labo del sa
ves nen u v ei ksimv.

Tulas jaunus žmogus Gran
ville, Ohib, skuundžesi, kad ji 
kokia tai jaunu moterų užhip- 

. u su kuria paskui
— Tegul nebagelis 

ge, tokiu ant 
ausi ku ver mo-

uotizavojo
apsivedė.
tuom pasidžiaugė, tokiu ant 
svieto daug ranaasi ka per mo
terim hipnotizmą kaip in mesz- 
la instojo.

Moteres daugiau geidže but i 
patogios ne kaip iszmintingos 
ir norėtu būti bjauresnes, ne 
kaip senesnes. O ‘bet ant de- 
szimts vyru paeziuojesi tiktai, 
9 del patogumu, o 1 dėlto, kad 
jauna. Kiti gi jeszkosau tortin
gu mergų — su pasogu,su gera 
sidže, iszmintinga, gera gaspa- 
dine ir 1.1., ba tas saldina Laime 
ir duoda inalszuma namie. Rei
kė ir tai žiuot, kad, jaigu vyras 
ima sau patogiu paežiu tai ne 
del saves tiktai del kitu.

Szlai tikra žmugiszka zcolu- 

’Apie vyrus: — Kudu turi 15 
metu tai yra verszis; kada 20 
metu yra ožis, kada 30 levas, 
kada 40 avinas, o kada sušilau 
ke 50 tai vilkas.

Apie moteres:Apie moteres: -— Kada tari 
15 metu tu! žasaite, 20 karve- 
laite, 30 povas, 40 viszta o 50 
metu tikra pelėda.

Į
Vienas isz Francuziszku dak

taru Guidon apraszo kaip žmo
gus turi paiegoti: Kaip atsigu
la, tai pirmiause turi atsigult 
ant deszinio szono kol maistas 
nesjisimala,viduriuosiu. Paskui 
guli apsivertęs ant kairio szo- 
no. Gulėti kniųpszcziam yra ne 
sveika o* augsztiepikam suvis 
negerai,, bu žmogų troszkiug. 
Isz to paeinu sunkus miegas, 
kniurkimas o ir miegantis per 
sapna kalba, isz tokiu kalbu 
.ypatingai terp poru, motore 
pakele vaidus ir uorei kalinga i

ziv • a npA*
Surinkimas Tikru

Atsilikimu
’ ■» J t * ~ r — - T 1L

atsitikimai bausmes

ir plunku-

•Kur motore gra j i na anl pir
mos sk ripkos 
ant boso bamba; vaikai ant 
kiarinetu cypią ten apie na
mine laime nėra ka minėti.

tai josios vyras 
bamba;

Sztai ku kalba apie prohibi- 
cija profesoris atletikos “Bill” 
Roper isz Princeton universite
to, kuris yra labai 
jaunus studentus,
ir universitetuosin. Profesoris 
Roper sudėjo pripažinimu lai
ke tyrinėjimo kaslink prohibi-

mylėtu per 
kolegi juose

cijos priCsz kongresmonus Wa- 
shingtone, iszrodindamas, buk 
prohibicije padare daug blogo 
tarp einageziu in mokslus jau. 
nuomones:
Kalbėjo jisai:
“Prohibicije padidino girtuo

kliavimą tarp Amerikoniszkos 
jaunomenes ne tik kolegijosią 
universitetuosin bet ir mąžes- 
nesia mokslainesia ne tik tarp 
jaunikaiezin liet ir mergaieziu 
— kas negeriu tas yra pavądy- 
tu “paikeriu”.

“Prohibicije padaro dauginu 
blogo no kaip sulaiko gorima, 
negalima tvirtyt kad gorimas 
susimažino tarp studentu, nes 
du daugiau padidėjo ne kaip 
priosz probibiciju. Kitados, stu
dentai isz Princeton gere atvi
rai ir su miera, bet sziadien ge
re paslapta ir uždraustosia vie
tosią.”

“Bijau siunsti savu s imu in 
kolegija ba žinau, kas ji tenai s 
lauke ir kokos pagundas turės,
su kokioms asz isz jaiinuju die
nu nesusidariau. Tas pats ir su 
merginoms — nes tarp juju gir
tavimas da daugiau prasipla
tino ne kaip toq> vyru.”

Yra tai liūdnas iszpažinimąs 
per profesorių, kad bijosi siun
sti savo sunu in kolegija, idant 
tonais ne pasileistu.

O bet jo ir kitu 
moksliiicziu balsai 
niek, nes sziudicm

punaszįu 
eina ant 

visuomenei 
daugiau rupiausi apie bizni ne 
kaip apie moraliszkuma.

Trumpi Telegramai.
Dante, Va. — Per trūki

mu debesio, vanduo užliejo vi
sa miesteli, 
mus, kelis g 
automobiliu ir 
bute.

Mexico City, Mo.x. — Ge
nerolas Ignacion Bastida, ku-

11

na- 
dvvlika

nunesze du 
a radžiu s,

užliejo ligon-

ris už daug užsigėrė ir pradė
jo szaudyt isz revolverio, likos 
nuszaptas per policijalita Er
nesto Vale®.

GIRTUOKLIS

Girtas stovi ir gaiva kraipo
o praeigis klauso:

— Ku tejp stovi ir 
kraipąit

— Mat brolau tieje namai
tai asz

galva

bėga vienas už kito, 
voktuoju ar mano ne užbėgs 
tai tada išeisiu įn vidų. .

PARSIDUODA KARMA.

akeriui,

135

Gera f arm u 167 V 
didelis tvartas, triobos, 6 rui-; 
mu gyvenimui namas. Gasas 
pritaiaytasr ant fanuos, 
likeriai dirbamos žemes 3 aku
čiai sodo, obeliu, pyeziu, ir 'ki
tokiu vaisiu. Apdirbta 11 like
riu rugiu, 11 kviesiu £0 avi
ža, 15 rožių. Viskas užsėta. 
Parduodu kpip kas nori
žu, 15 rožių. Viskas

i su 
gyvuliais, su mas?igopi arba 
viena žeme. % mylios uuu ak-

• Parsiduodameninio kelio.
greitai iiutui’iu gaspadines 
ir nėra kam ^tųbos apžiūrėt. 
Praszau atsiszaukti laiszku ar
ba atvažuot sziuo adresu: (t40 

Mr. A. Wasel,
R. F. D. JJ,u. 1, 

CĮUiton, Pa,
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provincijos, 
Austrijokiszku 
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nada — Dekavoju nuoszii^džei 
už kalendorių norints truputi

“Saule.” 

pasakailimai

SKA

4

* i
Jumis Santkus, House, Kh-

pasivėlinau ir drauge priįiun- 
cziu užmokesti 
Asz noriu jums 
kaip mums
“Saulėje” patinka ir asz vis 
laukiu diena po dienai, kad 
pacztorius atncsziu man Įaik- 
raszti. Galiu tikrai sakyt, kai: 
“Saule” geryn ir geryn eina 
kas diena. — 7614.

Pranas Yankaucjms, ’Senas 
Caro II Mikalojaus Unter afi- 
.cieras isz Mechanicville, N. Y*. 

.IMI|i ||||
“Saule” ant 1930 meto, kuri 
asz skaitau nuo 1909 meto, tai 
yra 21 metas. Per tuos mete
liu- pramokau slebizavot ne- 
praseziausia Angliszkus laik- 
raszczius, bet nėr man malo
numu laikraszcziu už szviesla 
“Saules,” kuri kiek galėda
mas platinau teip žmonių. Tik 
tada “Saule” nustosiu skai
tyt kad reikės isz szio svieto 
kraustytis. Teip-gi ii’ asz gei
džiu idant visi geri Lietuvei 
ja skaitytu ne« joje ras ir 
žinueziu isz savo kaimu Lietu
voje kaip ant savo delno. 2972

Simon J linas, Scranton, Pa. 
— Prisiuncziu tamistai prenu
merata už “Saule” kuria jąu 
skaitau 16 metu, kuri ateina 
in musu nameli o visa sezimy- 

nepasidalinna “Saule” —- 
skaityt ant .syk. 

skaitysiu kolei busiu 
geriauses laik- 

14211.

u z

113-117 So. Centre Street

Pottsville, Pa. 
' '• ■ ■" f

f * . ij
gulin- 
pietu 

pasisam- 
uki-

I

i uoj

abi 
jog

10. eMule 1866 Prusai užpuo
lė ant Austrijos 
vadinamos 
Szlionsku 
ežiam per 4 mylias in

nuo Cieszino, 
de kelias pad vadas nuo 
ninku ir prikrovė jas žmono
mis važiavo, kaip galima kuo 
smarkiausiai.

Vienas vežimus apsivertė ir 
visi Žalnieriai, žinoma iszpuo- 
le. Visi vienoje pasikėlė sveiki 
nuo žemo^, apart vieno ku
riam vežimas netik nulaužė 
abi kojas bet prislėgė teip kad 
sutrynė kaulus. Likosi
nugabentas in ligonbuti, kur 
reikėjo abi sutrintas ikojąs nu
pjauti beveik prie pat stuome- 
nio. Tasai kareivis jau buvęs 
smarkiausiam muszije Prusu 
su Austrijokais po Koenigg- 
reat’zu isz kurio vienog svei-: 
kas iszojo ir not in sze.szias sa
vaites vėliau tame nelaimin
game atsitikime pražudė 
kojas. Iszpažino jis pats
tas atsitikimas tai yra baus
me Dievo už jo biedieviązka 
darbu. Mat jis priesz neseniai 
nukirtęs kardu kojas paveiks*, 
lui nukryžiavoto Iszganyto- 
jaus, prikalto prie (kryžiaus, 
stovinezio prie kelio. Nubaus
tasis Dievo, kaip pats sakusis, 
numirė netrukus po operacijai 
bet žmones ilgai pasakodavo 
apie ta atsitikima aplinkinėj.

11. Priesz trisdeszimts kelis 
metus kaime O... netoli Vied-

Žemutinej 
tūlas 

pajos, žmogų, 
nebuvo szventu apart 
go-,r 
kala pataisimo stogo, nusprou 
d e pats pasitaisyti,

Užsilipęs ant 
apžiūrėti stogu, 

mate reikalu apkuopti ąugsz- 
ta. Buvo ten sukrauti i n vai ii 

ramozdai > 11 
rado 

paveikslą 
s. 1

niaus, 
gyvenęs

Austrijoj, -
savininkas gas- 

kuriain nieks 
” pini- 

Vienkart matydamas rvi-

nebuda-
mas 
augszto

poniu ! *

pa-

ATSIDARO
PETNYCZIOJ
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9 MO J AUS
prekes, prilyginkite prie

<r

Puo
la u- 

kalbedamąs. 
Pirmiausiai tegul eina lauk

seni nereikalingi 
ir daigtai. Terp kitko 
ežia sena medini 
kanezios. Lszganytojau 
rne paveikslu ir iszmele 
kan ant ‘kiemo, 
C 4
nereikalingiausi daigtai. 
tam pasiėmęs medžega dengi
mui stogo iszlipo pro skyle 
ant stogo, bet koja paslydo n 
jis pats nueziuože žemiu, nu- 
puldamas tiesiog ant paveiks
lo nukryžiavoto Iszganyto- 
jaus.

Reikėjo pakelti bedievi nuo 
žemes nes buyo skaudžiai su
sižeidęs: nusilaužė deszine 
ranka ir krutinę labai sumu- 
sze, kad ilgai reikėjo sirgti 
jam pakol pasitaisė. Tas vie- 
nog atsitikimas pataisė pak- 
liudusi žmogų, nes suprato, 
jog Dievas ji nubaudė už be
dievyste. ...

12. Szlionske vėl tūlas ber
nas pravarde M...., 
damas in miszkn medžiu vie
na szalta žiemos diena,, pra
važiuodamas pro kryžių, pa
žiurėjo in paveikslu nukryžia
voto Iszganytojaus tarų isz- 
juokianeziai: “Tau ten nuo
gam turbut szalta. Jei imtum 
asz paskolineziau. tau savu

nukrvžiavoto

Nekurto
Pilnas pasirinkimas Bath 

Vaikams apveda lai, Elektrikos daigtai

Siuncziu prenumerata UŽ 
Saule”

Saules,”

i ’Ii

iiMatykite geruma muso tavoro
kitu — Matysite kaip galite suezedint pinigu per pirkimą 
SEA11S-ROEBUCK sztore. Del parankuma del pribuvu
siems su automobilais parupinom vieta del pastatima ju 
automobilu užpakalyj muso sztoro. Pottsvillas ir apelin- 
keje reikalauja patarnavimo ir mes ežia pribuvom idant 
suteikti jiems visoki gera tavora už suezedinimo prekes.

daigtai ka galima pirkti muso sztore: Allstate
Tajerius ir Tubsus, Batteres, 
room inrankiu, vnmmuo upicumtu, ua.^w>,
Visokiu geležiau daigtu, Naminu daigtu, Klijonkes, Vyru 
apvedimai, I^varbu, Fonografu, Radios, Stogams uždan
gai, Sportiszku daigtu, Gaziuu, aliejinu ir anglimi pecziu, 
Vandeninu tanksu, Popieros sienoms, Skalbamu maszinu.^ 
Katinu zobovu vaikams, ir Darbinu drapanų.

GVARANT1NAME UŽGANEOINIMA ARBA SUGRAŽINAME PINIGUS
__________ __ ________ ' I .. ______ .

nas
4 i

tarė:

P

U,-,... .  .... ............     -

Krist ūso, ka tik kabojo. Jau- 
grovu'kas pažiūrėjęs

Reikia ta Dievu paliuosuoti 
ąuo kentėjimo ant 
Kasztuos tik 
paveikslas nupili

(kryžiaus.
vienas szuvis, o

ponaiti to nedatyV— tarė mo
kintojas szvelniai.

nedorus darbus bau-
iszjuokinet

* I i 4

Dievas
už tokius 
džiu: {negali 
veikslo ir iszniekinct, jo, 
jis mums perstatota, ta kuris 
už mus kentėjo.” — 
sau tamsta, laikyti 
ros ir tikybos, 
nieku nepaisau tarė 

y y

pa
nes

APIE ŽENKLUS
MOTERYSTES

I

Motina in savo Dukrele

i i Saule” kuria jau

na 
visi geidže 
“Saule” 
gyvu, nes yra 
rasztis.

Marijona Jokiu, Linton, Ind. 
— Prisiuncziu 3 dolerius už 

ir tuom kart aeziu. 
aeziu už teip puiku kalendo
rių, kuri yra malonu skaityti 

Per jusu laikraszti
iszmokau raszyti ir skaityti ir 
vėlinu visom moterėlėms skai
tyti, nes asz skaitau “Saule

“Saule”

visiems.

asz

“Va, gali 
savo do- 

ant tokiu 
iszdidus

Ir atkiszo 
savo

Po nedoras vaikinas.
szaudykla idant savo nedora 
darbu iszpildinti, bet vos gal- 
di nuleido, yamzdis, pliszo o 
szuvis pažeido bedievi in de- 
sziue ranka teip nelaimingai, 
kad del apsaugojimo viso kū
no no gangrinos ir uszsinuodi- 
jimo kraujo, reikėjo nupjaut 
ranka.

—: Tolinus bus :—

Kratų ve jo knygų: 
džiu man duoti kita

- Mel- 
elemeii- 

o asz

va žino-

paskolineziau tau 
skrandos.” Jr h',> _ r f1' V’V ; * •'1 ’ * ’ * ’ * ‘ "4■•J k " * t n» • ‘ '' > *

. Gryždamaa su medžiais, jau 
net nepruvąžiavo pro knržiu,
nes Dievas nedaleido jam ant-
ru kartu pasijuokt isz Jo, ka
dangi atėjus, jam vgl piktai 
misici in galvą gupuplp nuo me 
džiu ir patpko po ratais, kūne 
sutrynė jam abi kojas. Ant jo 
riksmo atbėgo įmones, o jis 
iszpažinstu aniems kad tai 
tikrai bausme Dievo, už jo isz- 
juokįma kryžiuos.

Austrijoj, jaunąs growu- 
kas draugo ^u“«avo guvenio

džiotį. Prie keliu stqyejo se
nas kryžius tokiame pamir«zl-

tikrai bausme Dievo, už jo isz-

ringi ėjo pi ariimu giraito me-

kad puveikriuy kąączios

8

Kas po veselei4

būna ? — ergeleUpribuna.
* Ka meili pati 

gali 

kad

tuojau a

)

padaryt: 
— pinigus iszkrapsztyti. 
Kas buna do priežastis 
moterystėje

T
atszali ?

ugi pati.
gerai būti 

niekados.
Ar vyras pasitikins na 

szjiu lošta visada? — niekada, 
kožnas 

kad

# 
bėdos?

Ar vyru nuo

* Apie ka 
turi žinoti? 
cziuoti.

* Ar męteres tikrai už mei
le, meilia atiduoda? — ne, tik
tai vis nuduoda.

Katros moteres savo
katrie pini-

v v ras 
apsipa-

v v-

.'J

toriu, tas yra del vaiku, 
noriu del męrgaicziu.

$6.00

* ’t
į ..į 4 V

V ■

30x3 į/2 

$4.50
- "V’"

ra gurbąvoje? —
gu neszkadavoja.

Ar visada apie paežiu tyri
nėsi? ne,
SI.

*

kita? — kaip turi vyra plika.
M ' ,

Katra puti in savo vyra
“mano brangus?” — ka-

ne visados gailiesie-

Kada motorus myli vyra

mano brangus?
i

j
■i
i

29x440
$5.35
$5.85

Pigios 1930
Prekes

•• '* 1 
ant visu šaižu

• r..»

Ę. F. GRUBER
T ■ t Vr *,,Fi Y nb 1 1 ♦*”* 4

30 - 32 E. CENTRE ŠT. 
MAHĄNOY CITY, TA.

>1

I

■į

sako
trie turi ragus.

* Kada terp poros 
nesutikimas? ■ 
persiskyrimas.
nesutikimas

i buna 
— kada užstoję 

— F.

NEREIKE LANDINET.

Ateina vienas žmogus pus 
skolininką bausti kad atiduotu 
pinigus tardamas:

Na, sziadien paskutini 
karta ateinu mano pinigu.

O dokui Dievini, jog nors 
gavai protą. Jau seniai

reikėjo taip padaryt ir no nuo
latos landi net.

Paklausyk dukrele, ku asz 
paša kyšiu, 
asz tau 
pasakysiu, 

Kail) verkia tavo motinėle, 
Byra graudžios aszareles.
\’uk.ar buvo diena brangiause, 
Už visas mums linksmiause, 
Del dideliu ir mažu.
Turtingu ir vargszti.
Vieni pas kitus*atsiiankinejo, 
Gerus velinimus bukinėjo, 
Bet tavo motinai sope szirdele, 
Isz akiu byrėjo aszarele.
Pasakykie dukrele kur tavo 

broleliai,
Pasakykie kitr y r’ gailio 

sūneliai
O gal taip nuo Dievo duota, 
Ir taip del tnanes žadėta.
O gal jau ju nėra ne vieno, 
Anl szio gins u svieto.
Ne vienas iieraszc gromateles, 
Del savo sesutes motinėlės.
Per visu diena per langeli 

žiurėjau
Del savo vaikeliu lindėjau, 
Gal katra ir pamatysiu, 
Prie szirdeles prispaudysiu. 
Per dienele laukiau šuneliu. 
Ir savo mylimu dukrelių, 
Bet ne vieno nesulaukiau, 
Ir graudžiai apsiverkiau. , 
Pasakykie dukrele, kur tavo 

broleliai, 
Kur yr’ muilo brangus sūneliai, 
Byr’ aszareles, neguliu raszyti, 
Per jaises negaliu mintyti.

Purusze Marijonu Jokiu, 
sutaisė F.W.B.

Szitoje romai e loję

vienas jierasze

i

karta * ♦
SKAITYKITE

« <•
“SAULE”

' .i .i, ' t f

Lietuviszki Bonai
..................................Mr- . e,

Jei norit pirkt ar parduot

* / *
■ y.Mi. ■   į į m ■ ii mini ■   " ■■

W. TRASKAUSKAS
L1ETUV1SZKAS GRABORIUS r
> ji uun j u i u _JL l jimi j j .  in _ , • /

y y 

jau 15 metu ir skaityti nepa
liausiu.—- 6602.

Marijona Balulis, Fort Car
bon, Pa. — Prisiuncziu 3 dole
rius už “Saule,“ kuria manu 
tėvelis

Saule, 
skaito nuo pats pra- 

iszleidimo — 
metu. Per josios skaitymą ir 
asz iszmokau Lietuviszkai

Linkiu jum viso ge-

Ūžiu josios 40

iszmokau
skaityti.
ro. — 15244.

Petronėlė Rulinskiene, Chi
cago. — biuneziu padekavonc

Saule,” kuri mus apsz-už ‘ ‘ Su ule, ’ ’ kuri mus apsz- 
vieczia, be kurios nerimstame 
skaitė, kuri yra musu vienati
ne su ramintoja ir laime. 
Szviesk saulele per musu lan
gelius o 
skaistus spindulėlius, 
jum viso gero ir laimes.

su ramintoja ir

suraminę isž jos
Linkiu

Ant J. Sakalauskas § 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

(BeU Pbęne 872) 
331W. Centre St. Shenaa4»|Jų Fa.

z
*

z 
z
z 
z

v

t

ir gražiai. Ęurite pilnai užga
nėdinti.

Nuliudimo valandoje sutei
kiam geriausi patarnavime. Pa* 
laidojime atliekam rupestinral

j
I*. j

Isz Mahanojaua ir Girardvfiles 
jeigu kas pareikalaus mana pa- i 
tarnavime tai meldžiu man Ule- 
tonuoti o pribusiu la deMlats 1 
minutu. Bell Telefonas 871 j

nf

...

gaunant gera kaina, raszy- 
kit del informacijų dykai
in Dept. 4

Kurt H, Schurig & Co
NEW YORK
F? " Į? i " , 1 ■ l '

Ti,...... V.Tgw

50 BROADWAY

M"11 "'TMO

W.'I l,»l w

i
I

i

* < *, 4. T '' jį . J *, , » 4

Laidoja kūnas numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, veseliju, pasivažinėji
mo ir t. t.
603 W. Mahanoy Avė. M«h. City 

im, !■ m■!!,■■ mf į, j,, I■ .l,-.rn "M ■^Miga

i

4

K. RĖKLAITIS
Lietuviaaltaa Graborhu

Laidoja numirėlius pa- 
X gal naujausia mada ir

mokslą. Turiu pagelbi-
L ninko motorams. Priei

namos prekes,
II 816 IRT. Spruce Str**

Bell Telefonas 149
H MAHANOY CITY, PAN 306 Market Street

Bell Telefonas 441*4S TAMAQUA, PA.

Jlj
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— Mama! mama! Matyte 
mane iugnybel — szaukia visa 
gerkle 5 metu berniukas rudais 
plaukais ir linksmom akim.

— Mamyt, netiesa, netiesa! 
Asz U k truputi jam atkerszijau 
už tai, kad jis vakar taip smar
kiai man koja užmynė! — aisz- 
kinosi juodbruva 7 metu mer
gaite. — O kad tu pasiskundei
— kreipiasi prie 'brolio, — ne- 
duosiu savo lėlės žaisti 
tu begedis!

— Mama! mama! ji man lė
lės neduoda! Ne-duo-da! U-u!
— verki* broliukas.

amžinai baratės! — Maryt, pa
skolink gi jam savo lėlės!

Jauna moteris padare suvar
ginta gesta. Jos iszblyszkusi 
veidą perbėgo szeszelis... Laiko 
taip maža, reikia skuboti! siū
ti, o vaikai ne valandėles ne
duoda ramybes. Ji skubiai lepi
na senus baltinius, kad tuo pel
nytu duona savo vaikucziams. 
Bet menka ta duona — vos ga
li iszmaitinti szeimynia, apie

f'
st>Ju didele paveiksluota kny
ginį

I

Uilfinga
Jis utsisedvs ja varto ir tri- h ’ . ii žiuri m klupanezia 

sepori. Toji sznairuoja in ji su
neapykanta ir patylom verkia 
piį’sztais sienos apinuszala pe- 
sziodama, kuris visame kampe 
patamsėjos ir suteptas rieba
lais. Matyt, kampas dažnai lan. 
komas.

Marvtes szirdele skausmu 
sprogsta. Juk tai 'begalo skali -

piisztais sienos apinuszala pe

norėjo karaliai, Ibet Lenkai pa 
vogė karimas ir nebuvo kuo.

Ku gi pasakoji
Taip mokytojas sake..

(. >i! Oi! —
Kas tini/ Ar jau vėl mu- 

szates ?
Viduryj kambario peszesi jau

nesnioji kurta. Vytukas tampė 
Maryte už kasu, o ji veltui sten
gėsi nustverti jam už ausie 

lyas [įrudęjo?
tuojau!

Jis! .Jis peszesi ir erzino

'7
4 •« 

< «

szauke Maryte.

SS.

Sakykit

0 XX U JJ u
I ■ i*
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KONGRESMONO

szirdele

U! u-ii

Ach, vaikucziai, kad jus

szeimyna, 
save mažiausia
Todėl gražus, szvelnus veidas 
nesziojo jau vargo žymes ir 
raukszleles pabrieže gilias mė
lynas akis. Kambaiys be reika- 
lingausiu baldu. Neturi jokiu 
prabangos dalykėliu neskai
tant suvytusiu 
bukieto.

Prie lango stalu* apkrautas 
knygom ir gausiai aplietas ra- 
szalu. Prie jo kankinasi vyres
nieji naszles vaikai. <<Zubri,ia” 
pamokas viens kitam kliudyda
mi.

Jurgis 12 metu mokinys 
kimszes ausis kalba Lotynu pa 
moka: ..ante, agud, ad, adver-

s įi

rupindamosi.

laukiniu geliu

už

sus, eircum, citra, circa, cii
— Nusiramink, Jurgi! —- 

szuko vyresnioji sesuo — juk 
asz nieko galvoti negaliu!Liau- 
kis rėkti! Didelis daiktas ta ta
vo Ix>tynu kalba!

— Tavo algebra irgi ne ka
žin kas!

— Sakau tylėk!
— Tuojau, bematant!

Mama! Jurgis man ino-■l» I—

kytis kliudo! Mama!
— Jurgeli! Mokinkis tyliau!

— praszo motina.
Valandėlei t via.*
— Oi! oi!mama! Jis mano 

knyga paėmė! — nesavu 'baisu 
suriko Maryte. — O tai tau už 
tai! — ji smarkiai pastūmė bro
liuką. Tas leke pora žingsniu 
pirmyn ir neiszlaikes lygsva- 
ro snukiai nukrito žemen. I’ž- 
gavo galva ir-isz visu pastangų 
rėkti pradėjo, .

Motina pamote darbu ir pri
bėgusi greit pakele vaiku.

— Mažutėli! Szi rd ūži mano! 
Vai kaip smarkiai užsigavai! 
Nu ir gaus gi Ala ryte! Ach 
koksmelynis! — glaudė susirū
pinusi nukentėjusi. — Asz t įlo
jau s kompresą pridėsiu!

— Ach, ten ir vėl katastro
fa! — susiraukė vyresnioji
šuo. — Isz tikro fatali diena! 
Visai negali mokintis!

— O tu stokis ant keliu! — 
liepe nusikaltėlei motina. — In 
fa kampa, kur visuomet! Tuo- 
jau!

Maryte iszpradžiu atsukan- 
czipi suraukė voidij, o paskui 
pasznairavus in kampa pradėjo 
gailiai verkti. *’

— Mamyte! Asz visai nekal
ta... Jis mano knyga omo!

— Sakyta — in kampa!
— Oi! oi!
Motina paėmė ja irz rankos ir 

nuvedus iu kampa, paklupdė. 
Gryžo prie darbo.

Vos tik atsisėdo,
gulėdamas silpnu 'balsu papra- 
sze:

se.

Vytukas

ANT

0. L. UNDERWOOD
' i

Isz Schuylkill P a vietoj
J * f. 1 . .•' ■ ii
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du kampe del VjUuko klūpoti 
ir dar matyti, kaip jis vario jos 
numylėta knyga!

Koks nužemi nimas!
Prie motinos priėjo J ingis.
— Mamyte, paklauskit pa

inoka. Užduota Kudirkos 
bora ’ ’.

— tSa kyk.
— Labora.

Vincus...
— \’ineo.
— Eile Vinco Kudirkos. Kol 

jaunas, o broli sek pasėliu grū
da, ir dirvos neapleiski... ir 
dirvos neapleiski., skaityk., gy
veninio lapa in lapa...

— Ech, niekus plepi.. • Ko
de! gi noiszniokai !...

— Kaip neiszmokaii! Asz 
moku, tik nuima klausti nemo
ka!

t» La

Eile Kudirkos

Auh, Vieszpatie! - 
suspaudžia karszta galva ir 
griebiasi vėl darbo.
Prieina vyresnioji duktė.

— Mama, padarykit uždavi
nį! Pas mane neiszeina!

— Neturiu gi laiko, dukry
te, darbas skubus! Pagalvok ir 
pati iszspresi...

Tai isztikro kokia mama! 
Ne paaiszkinti nenori! — pasi
pūtė gimnaziste.

Motinos akyse pasirodė asza. 
ros ir ji žemiau nuleido galva.

Isz kampo g 
buvo girdėti.

— Maryte! atsikelk! 
nu balsu tarė motina — pasibu- 
uziuokit su Vytuku!
Maryte nenoromis paliete savo 
nosimi Vytuko uosi.

— Tuo jaus man gražiai pa- 
sibueziuoti! Taip! O dabar žais
kit kartu.

Mama, paklauskit istori
ja. Apie Vytautu.

— Na, pasakok!
..Vytautas buvo D. Kunigaik. 

sztis... net valde Kauno pili. Su
degi i io G ro jen b u rga...

— Georgenburga.

>Zl

rauti us verksmas

- silp-

mane!
— Stok Vytuk 

Taip negalima!
W»-ll l »

pietų —paklausė nubudęs Vy
tukas.

— Dabar!
Nenoromis eina in kampa.
Už valandėles klausia:

Mama, ar jau gana
— N11 ne! Dar pastove k!
Maryte sustojo priesz ji ir ty

liai erzina:
— Alui! Ir tu kampe stovi! 

Kampe stoyi!
— Ma...ma! Ma...ma! Ji er-

in k anų m t

Ar dabar, ar atidesit po

7 i

o broli sek

zina! ’ .
— Maryte, nustok bent kar

ta! — dejuoja mot ina.
— Asz jam nieko nedarau. | 

Taip vaikszczioju.
— Kol jaunas,

pakutu grūda... pasėlio grūda.? 
ir dirvos neapleiski...

— Sakau, tylėk beproti!
— Oi! oi!
— Mama! Mama!

* * *
Ir taip per dienas 

kalczi ausin, 
šia...

Vargsta, kol jos jaunuoliai 
užaugs...

O kai užaugs, dar ne viena 
karta krauju aplies motinos

•I
*

Motina
motina kantriau-

dar

to
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Tikejimiszkos;
Kibirkszteles

į Tas, kuris mano, kad ži
no daugiau už Dieva yra k vai- 
I ys. '

t Dievas tavęs nore i kala li
ję, tu Jojo reikalauji.

t Rudi poterei ir riebos 
k riksz-
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- Mama... asz noriu kny
gute...

- Kokiu, vaikeli!
- Marytes...
Motina kelius ir puduoilą uuo

ma sznos daro blogus 
ezionis.

į Paauksuotas auksas ding
sta liepsnoje, bet tikras ank
stis nepražūsta. , “

t Niekas priesz Dieva no- 
iszrodo teip mažu kaip kvai
lys, kuris sako, kad nėra Die
vo.

t Tasai, kuris iarnauje 
Dievui, vien tik del to kad bi
jo peklos, gyvena nuolatiniam 
vargd.^

kuris

kuris yra die-t Žmogus, 
vuotu tik viena diena Nedėlio
jo, neturi jokio* tikėjimo.

t Iszmintingas žmogus pri- 
pažysta savo kaltes, bet tam
suolis niekados.

į Maldos tave neiszgelbes 
nuo prapulties, tiktai tavo, ge
ri darbai.

t Kad tu sėdėtum bažny- 
(‘zioje nuo ryto lyg vakarui, 
tai Dievui nepatiksi jeigu ne
darysi gerai ir pildysi Jojo 
i n sakymus.

t Dievas yra daugiau pa
godai! jenezi u svecziu po pas
toge vargszo ne kaip palociuje 
turtingo. — F.

ANT KAIMO

Žydas, nusidavė in miestą 
su savo Sore, nuvedė pas dak
taru, ba turėjo balsei skauda
ma pirszta. Daktaras apžiure- 

‘jo, pasakė jog reike pirszta 
nupjauti.

Nu o kiek tai kasztos!
— Deszimts doleriu, ba tai 

svarbi operacija.
— Ar ne bus pigiau?... 

Ne.
— Ka usz ponui daktaru; 

pasakysiu..- Kad taip dau-
• 4 • 1

EROPLANU.
Szila miižiniszka bomba yra 

naudojama -del bombardavimo 
miestu isz oro. Tokia bomba, 
kuri svėrė 4,000 svaru paima 
eroplaiuiM ir mota isz oro ant 
miesto. I *atys galite <lasiprast 
koktu bledv vienu isz tokiu 
bombų gali padaryti miestui. 
Ana dienu laike manidbru San giau perkasi tai pigiau paroi-

Kalifornijoj eroplaimi na. Tegul ponas daktaras nu-

kokia blade
pasakysiu.. •

Dinge, I 
mindoj“ lokes boinbasjnd tnsz. pjaujn dn pirsztu už R dole

rius.ežias.
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Visada Prietelis Darbininku
1 * ■''■• .J - # i '4 " - " ' ' 1 ' ... ..i " t
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; Vyrus kuris pripažinsta publikos ofisą kaipo publikos 
užsitikejima -kuris naudos visa savo pajėgas ir intekme 
del labo kiekvieno vyro, mote ros ir vaiko szitam distrik- 

Ant jo galima pasitikėti jog dirbs del gero visuome
nes Schuylkill paviete ir teisingai perstatys noras jo su
dėtinius Kongrese.

Dirbkite ir balsuokite už ji
Nominacija 20 diena Mojaus

te.

*1

♦

r**-

TARADAIKA

I 
į

r rys vaikinai vienam pbii 
k'uzyrmvp, 

■Kazyriuodami svaigirli gavo 
Vienas revolveri turėjo. 
Na ir pabaidyti norėjo. I • ♦*•—- S'iunkei 

į^szove, 
Ir per langu laukan iszniove. 
•Bei kaip rodos nepfi si slops, 
Ant virvutes pabaigti turės. •

* rZm a ryn Ii iinD'/in * tr
* y 1 1-Lietuvoje' t uri, 

O jis jau po žeme guli.
. * ♦1 *

Jau gana, bagetus, bagetas, 
O kaip szuo kudlotas,

rn SU

i

i

Szove in viena

•Bei kaip rodos nepasishų

Žmogelis paežiu ir vaikus
1 • . • '

O kaip «zuo kudlotas 
Vjejioje stubojn, 

•Net septyni apsistoja, 
Patys verda valgi, 
Jaigu tiktai nętiiugi, _    - " ' ''Visi norėtu ponauti, 

Ne vienus gaspadorauti. 
Tarp tuju yra trys broliai,

Dideli pagyriai, 
Ir turtingi ir bagotj. 

O drūti, kad nebilo kam nenori
pasiduoti.

Kmla vienas isz Ibreliu,

i

Sėdo kazyvilioti su mažiuieliu, 
Loszdami susikivireziuo,ll

r1#

Na ir abudu susikabino, 
virszu imti 
pradėjo.

Sztai du broliai gelbėti atbėgo.
Na ir ta .mažiukaa, 
Supesze vaikiuku.

Jaigu nebutu svetimi 
iszgelbeja,

Tai 'butu gal užganubija, 
Mažiukas baisiai suteriotas. 
Likosi nuo kitu prikalbytas 

Kad nedovanotu,
In suda tris brolis paduotu. 

Iszveže pas poną vaitu, 
Tasai vi roku skaito, 

Liepe po 30 dbl. užmokėti, 
Ir namo sveikiem keliauti.

O kas po tam iszsirode, 
Bagocziai su turtu pasirodė, 

Ba, pinigu nuturėjo, 
Tai pasiskolint praszinejo.

* * *
Kur ten Virdžinijoj, 

N e d i de 1 i o j c a p v’ ga rd o j i ‘, 
'rankini susirupezioje, 

Ir akis iszsikapoja.
Su buteliais tarszkinasi, 

Galvas skaidosi, 
Su revolveriais szauijusi. 

Su peiliais smaigosi.
(.) katras ir in susakle priguli, 

Tai paszelpos muturi,
Ba jaigu per girtybe liga gauna 

Tai ir paszelpos negauna.
*

Tokia vusrdka, tai kas kitas, 
(,) ir pa red kas atliktas.

Jau mažiukas'

. *

I

1

fras dėjosi Įfraeitoje nedėlioję, 
Ant katros dėjosi Sodomijų.
Susikruvino kaip meitelei , 
Susiskaldę galvas buisian 

O kad butu policija neaVbegus, 
Butu musztyne greitai ne 

. pasibaigus.
Iii koza visus Išsodino

e

Susikruvino kaip meitolei . * a « - . a « *a

i

r

z

*.. . . ...r ................. .  N—........ ................ ,, ,

Dureles su raktu užrakino, 
Kur ilgokai pasėdės, 

I r da bausmia užmokės.
Uos visus musu kvailybes, 
Paeina tik nuo girtybes, 

Nėr ka, pasirodom puikiai 
Kaip didžiausi kvailei. 

No yra gero isz dideliu, 
O ir Lietuviszku vaiku, 

Ant tokiu pasielgimu tpfu, 
DalVbuk jau daugiau negaliu, 

Tai bus ir gana.
>1 I ■! ■■ ■! «» UI ■ —
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APIE VISKĄ.

Daugiau 'kaip už 3,700,000
doleriu Francuziszku mesgi- 
nuku liko4 pargabenta praei
tus motus in Suv. Valstijos.

* Francuziszku vuldže ap- 
laik(»,praeita meta 10,935,000 
doleriu 
kiszku (gambleriszku) 
ir vietų kur losze kaziras.

* Amerikonai praeitus me- 
už 36,-

taksu nuo kazirnin- 
urvn

tus suvalgė burniniu 
500,250 doleriu.

m

TIESUS KELIAS NEVISUO- 
MET GREITESNIS.

Eidamas mokyklon du ber
niuku priėjo bala, per kuriu 
buvo klumpus kelias.

, □d.... _. U L F

^Travel s.

Bargains
Mm-- . m i. i

SPECIALISZKA KOMBI
NACIJA EKSKURCIJA

IN

BOSTONĄ
$10.00 IN TEN IR ADGAL

ARBA

PROVIDENCE
$8.50 IN TEN IR ADGAL

į r

I ,

NEDELIOJ 11 MOJAUS

Czin yrn proga praleisti trumpa 
laika Bostone ar Provicjonce. Ga
lima matyti daug akyvu violų.

Specialibzkas trcinas 8 ubą tos n ak t i
10 Mojaus

Isz
Shenandoah (40 extra) .. 11:40
MMnhpnoy City ................ 12:18
Taniau u u .............................. 12:51

k

Grįžtant—Apleis Bostoną 3:30 po 
pict. Providence 6:00 popiet Ne- 
delioj 11 Mojau*. ,

MATYKITE 
ATLANTIKOS 

PLOTA
SpeciaJiszka viena dienine

Ekskurcija in >

NEWY0RKA
$4.00 IN TEN IR ADGAL

. AR . į; į
UP-THE-HUDSON

$5.00 IN TEN IR ADGAL'
NEDELIOJ 18 MOJAUS

Specialia Tr.inaa Sukatos Naktį
J 'ty * **

Isz
Shenandoah .
Mahanoy City 
Tamaqua .. .

12:35 
.. 1:16 .
-

— II > J

Apio daugiaus informacijos apie. 
virBz-minpta ckskurcija kreipld- 
ant stacijų arba ra&zyldte pas 
John M. Rolin, District Pas&enger 
Agent, Williamsport, Pa.

, LI I ..................     „y » | I > I
U 
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t

w
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Ant Readingo Geležinkelio į d •
—.... 1 " .............. r

. .......... ..................................................................................................................................................................................................................... I

-.j-., 4

Dr. T.J.Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas

Don ti s tas Mahano.jujc.
Ant Antro Floro Kiln© Srtoro
19 W. Centre St., Mehaney CityR

—
r

' . i

t

CAPITAL STOCK >125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED

PROFITS >623,850.01

Mokame 8-czia procentą a*t 
saddtu pinigu. Procentu priža
dam prie Jubu pinigu 1 Saudo |r 
1 Liepos. Mes norim kad ir jos 
turėtumėt reikalą su musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.

> G. W. BARLOW, Pres.
J. FERGUSON, Vice-Pres.irKak

—— '*lh

■V *
£

A. RAMANAUSKAS
L1ETUV1SZKAS GRABO&IŲS

S t

Ęivn aplinkui balos, — 
tarė pirmesni.
• — ■ Ožiu daug tiesiau, — at- 
szove antrasai ir pradėjo ženg
damas klampyne minkyti. Ėjo 
labai isz lėto,, bet vos kojus ga-| 
lojo pavilkti: vis jos klimpo.

Tuo tarpu pirmajai sausu 
balos krantu apibėgo aplink 
bala ir pirmiau mokyklon nu-1 
ėjo. I

j

7

*

i

j
♦ utį

I

MILL & PATTERSON STS- 
ST. OLAIR, PA.

Bell Telefonas 1480Jt 1

h
^Isr.bqlstimuoja ir laidoja mirasjps£ .

►

ant visokiu kapiniu. Pngrabus p 
ruoszia uuo papraszcciautduiki] 
kilniausiu. Parsamdo automobll 
del. laidotuvių, vescliu, krikai 
niu ir kitiems posivnžinejima 
Iss Frackvilles, Port Carbon at 
kitu artimiausiu miestu jeigu Ipa 
pareikalaus mano palarnavtam, 
meldžiu man duot žinia o pribūtu 
in trumpa laika.
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ŽINIOS VIETINES
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mi-
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SAUtE

jėsTJOnėtu^ilr riWJBJV apme
ti, neszes magaryczia, vaiszi- 
nee tėvus ir Onyte, o tėvai 
dukters'vis nenorėjo leisti.
Nepageidaujamas žentas ban- 
insisiulyti grasindamas; 
kartii savo mylimąją apmu- 
sze, grasino ja ir tėvus un

it

■I. -...................................-..........  „U.—------------------------------ - & f

kas ir degtuką. RUmoU zeuuMV. 
isz kur ugnis greit persimetu

Rinagudu km., Jn 8iena«PA!ISZ LIETUVOS
........... .............

INPUOLE IN VERDANTI 
BASEINĄ IR MIRĖ.

‘Klaipeda. — Celulozos fab- 
} dirbo vienoj patalpoj, 

mūrininkai iszgirdo 
vokiant. Pradėjo ieszkoti kas 
rėkia, ir vienam 'karszto van
dens baseino rudo pUBkendusi 
darbininku, Jonu Szeszku, 52 
metu. Kuip jis pateko in ba
seinu, 'kuris gerai aptvertus, 
noru žinoma. Szeszkas paliko 
žmona ir tris vaikus.

sulaikyt— Negalėdamas 
motorciklaus ant kurio važia
vo užpakali jo automobiliaus, 
Juozas Lemick, 501 W. Papler« 
ulyczios, trenk© in automobl- ’ rike, 
liu ir likos nukrėstas in gra
be. Sužeistąjį nuvožė in 
cust ligonbuto.

— Ana diena per greit bė
ganti automobiliu už 
ežio butu užmusztas burmist
ras Sarpalius. Ant giliuko pa
ėmė numara automobiliaus už 
ka turės atsakyti už savo pa
sini iszka važiavimo.

— Panedolije likos surisz-

baisiai

n-

du

bėgti, bud kiltiffiiw‘twmii 4tfidti- 
so. Pamate durnus subėgo kai
mynai ir užgesino gaisra rado 
visus tris vaikuczius sugulu
sius ant pagalves ties lova ir 
nebegyvus.

I/O-

trupu-

grasino ja ir tėvus 
szautų namus 
pats nusiszauti.

savo grasini
mus iszpilde. Užtaiso szautu-

Sausio 20 d

Jsudegintii

va asztriais kantais kulipka 
ir szratais ir pro Įauga palei-

— ‘ J. - . -A A . ' - i.

KAIP NESUGAUNA, TAI 
PATS PRISIPAiŽYSTA

Kaunas. — Salužka Juozas, 
kilo isz Biržų ap., atvykęs po
lkų jon, praneša©, kad 1927 m.,

A,

■^Nedėliojo pripuola “Mo
tinos Diena,” ant garbes tavo 
gimdytojos. Ar nors davei ge
ra žodeli savo motinai? O gal 
sugraudinai josios szirdi per 
savo bloga pasielgimu. Todėl 
nors sziadien apsaldyk josios 
gyvenimą ir nuszhiostyk jai 
aszaras, kokias iszliejo 
tavęs, auklėdama tave.

— Didelis skaitlis vaiku 
priims pirma komunijo Szv. 
Juozapo Lietuviszkoje bažny- 
cziojo szia Nedelia laiko 
sziu 9 valanda.

— Kaip Mahanojus stovi 1a mazgu moterystes pana 
tai nebuvo teip trumpa su pi- Adele Smigimas isz Turkey 
nigais kaip sziadien. Miesto ka
sa yra tuszcze ir neturi kuom 
užmokėti algų del daraktorku 
publikiniu mokslainiu už ant
ra dali Apriliaus menesi, 
kas tame do priežastis tai kož- 
nas gali dasiprast... prokibi- 
cije, nes ineigos nėra isz nie
kur, taksonai apsunkyti pa- 
dotkais, o pinigu isz niekur 
neateina. Badai pinigu gauta ir 
algos iszmoketa. •

o

— Holdingo kasyklos mo
kės Su būtoje;
Bukinau t e U tarn i n ko;
Ketverge.

Park Place ir
Morea

f Pati .Juozo Kudirko, 
S. 9-tos ulyczios, 
lios vakar sirgdama tik trum
pa laika. Velione gimė Lietu
voje 36 metai atgal, pirbuda- 
ma in Amerika su tėvais tu
rėdama 19 metu apsigyvenda
ma Brooklyn©, bet szeszi mo
tai atgal atsikraustė in Maha- 
noju. Velione paliko vyra, 
dukteria Katra, sunu Juozą 
namie, tris seseris Kuczinskie- 
ne ir Peczkuniene Brooklyn©, 
Zinkienc Jersey City ir broli 
Mikola Brooklyn©. Kūnas bus 
nuvežtas in Brooklyna 
palaidojimo.

00 M fc* 
mire Node-

ant

— Parsiduoda bubninis se
tas (drummers outfit) suside
dantis isz didelio bubno, ma
žiuko, cimbolai ir kiti intai- 
sai su skryne in kuria galima 
viską sudėt. Setas kaip naujas 
ir visai mažai naudotas, tin
kamas del orkiestros, persi
duos* labai pigei jeigu greitai 
atsiszanksite po 317 W. Malia- 
nov Avė. —2.♦

Run su Thomas M. Cleary per 
Airisziu kunigą Munloy isz 
Elengowan.

— Read ingo kasyklos mo
kes szioje aplinkinėje ateinan
ti Ket vergą.

Girardville, Pa. f Magdale
na Skystimiene, mirė pas sa
vo aunu Kazimiera, pas kuri 
gyveno du metus o kitados gy
veno pas savo dukteria Kviet- 
kauskiene, Wm. Penn. Velione 
sirgo tik trumpa laika. Laido
tuves atsibuvo P-ancdelio ryta 
su bažnytinėm apeigomis.- Pa
liko du sūnūs, dvi dukteres ir 
szeszis anukus.

— Jurgis Urdaitis, 47 me
tu isz miesto ir John Evans isz 
Ashlando, likos smarkei -apde
ginti ir sužeisti per eksplozi- 
jc gazo Bast kasyklose Suba- 
toje. Abudu likos nuvežti in 
Ashlando ligonbuto del gydi
mo. ______

Brooklyn, N. Y. — Policija 
aresztavo ir užsimokėjo baus
me [Lietuviai bolszovikai: ju 
vadas bolszevikiszkos užeigos 
Jersey Ave., savininkas M i kas 
Mažeika, ir už dalinimą ko
munistiniu plakatu kurstan- 
cziu priesz valdžia — užsimo
kėjo $75.00 baudos. Taip pat 
aresztuoti ir tėvas su sunum, 
Dzevedzkai, taip pat nubaus
ti.

APVOGĖ BAŽNYCZIA
Balandžio 4 d., naktį nežino

mi piktadariai insiluuže In 
Szesztoku parapijos bažnyczia 
(Mariampolcs apskr.) ir isz- 
vogo brangiu daiktu: 
sidabriniu paauksuotu tauriu 
ir patenu. Be to, sudaužė au
kų dėžutės ir iszeme isz ju pi
nigus. Visa pavogta daiktu 
apie 1,300 litu vertes.

insilauže

keletą

ISZ MEILES NUSZOVE 
MERGINA.

Mitkumi kaimo, Kauno aps
krities ūkininkas Pijuszas Po- 
derys nuėjo in Taboriszke pas 
Stasziu Mitkų ir apie 8 vai., 
vakre per langu nuszove savo 
mylima, 19 — 20 metu.

Ona Mitkaito Minėtas
derys velione Mitkaito myle-

Po-

parsi-

— Tėvas:— Antanukai, del 
ko sziandien nenusiprausei?

Sūnūs:— Juk sziandien nA 
Nedelia.

Pottsville, Pa. — Petnyczoij 
9 Mojaus atsidarė naujas 
milžiniszkas sztoras Sears, 
Roebuck Co., savo locnam na
me po adresu 113-117 S. Cent
re St. Yra tai vienas isz di
džiausiu sztoru visam pavieto. 
Jame galima pirkti visokius 
daigtus kokius tik kas reika
lauja. Manažieris to milžinisz- 
ko sztoro yra Mr. C. C. God- 
shall. Užeikite peržiūrėti nau
ja sztora.

Czia Mahanojuje

atsidarė 
sztoras

Szitas specialiszkas pasiulinimas
■

kaipo szitie nauji Lietuviszki Rekor-
4

dai parsiduoda muso sztore

E. F. GRUBER
Victor Radio Store

30 E. CENTRE ST. MAHANOY CITY
* T------- T T T T T 1--------------F W TU IBI B
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j AMOS IR ANDY KALBA APIE BANKAS.
Amos sako: 
kara in Merchants Banking Trust Co. banku ir dar tu
riu indėjas $137.11. Banku duve man $4.11 orcento. 
Teip kad bueziau iszdirbes d u beita va sziftu”.
Andy atsake: “Tas mieko, asz ka tik nusipirkau alie- 
jinu szeriu ir mislinu padidint savo pinigus dvigubai 
teip kaip pasako tas žmogus kuris pardavė tos szerus“. 
Amos: “Asz netikiu in ta, asz vis padedu savo pinigus 
in Merchants Bunking Trust Co. bunka ir žinia u kad jie 
yra saugoj vietoj ir atnesza man rocenta“.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM . . /

Andy atsake:
* Jta 4 •

»

*

•-•’•S

Pradėjau dėti pinigus kožna suimtos va

t

L

* ■ ' u

«W. > P. > ««

do verpusiai Mitkidtei mzuvl
Mitkaito buvo sunkiai su

žeistu ir po 20 vai. mirė. Pat
sai Podcrys suves szauii ne
drįso, o tik po kaimu mete pė
da, buk nekaltas.

Ant rytojaus anksti atėjo in 
Zapyszikio policijos punktu 
pasiteisinti, kaip nieko neži
nąs, ir mėgino nurodyti kalti
ninką.

Bet policija uždare ji in da
bokle.

Zapyszikio policijos

Hcijon, praneša©, kad 1927 m 
jis nelegaliai buvo iszvykes 
Rusijon, isz kur, ji ir pil. Sa
kalausku isztreme Latvijon. 
Jiedviem būnant miszke, Sa
kalauskas užmigo, tuomet ji 
Salužka akmeniu primuszcs, o 
vėliau.nudūręs peiliu ir pasi
savinęs Sakalausko rubus, 
nes Salaužkos rubai buvo su- 
plysze. Salužka perduotas kri
minalinei policijai.

LIETUVOJ DIDELIS / 
GAISRAS F 1 ’T 'jryr T"' F

Garliava. —
užsidegė pil. Kazio Reipos
triobos. Gaisro metu padaryta 
apie 13,000 lt. nuostuoliu. Tur
tas nebuvo apdraustas. Gais
ras ilo del neprižiurejimo ma
ža meczio| vaiko, kuris pasiė
męs degtukus nuėjo už trobų 
užsirūkyti, tacziau bedegda
mas degtuku, nusidegino ran-

i

SUSISIEKIMAS TERP 
LIETUVOS IR LENKI

JOS ATIDARYTAS
Varszava. — Assoc. Press 

praneszimu, Gcg. 2 d., phina 
arta nuo 1920 m., atidarytas 
susisiekimas per Lietuvos — 
Lenkijos siena.

4

Genuine Orange Blossom Rings

<

t
t

UŽDUSO TRYS VAIKAI.
Bubi ta i, Kauno lapskr. Ba

landžio 4 d., Vilczetavos kai
mo gyventoja Sutkeviczienc, 
iszeidama su dukteria in dar
bą, užkurėlio krosnį ir paliko 
namie uždarytus tris mažame- 
czius dukters vaikus, 6-iu, 4-iu 
ir 1 */•> metu amžiaus. Blogai
užkutenta krosnis pradėjo ru
senti, nuo jos užsidegė siena 
ir vi^i vaikai, negalėdami isz-

ISZ PAGĖGIŲ IN TAURA
GE PIGIAU VAŽIUOT.
Pagegai. — Apskrities gy

ventojai jau seniai kelia klau
sima papiginti!
tus in Pagėgius ir Taurage, 
kai in Kaipeda ir Szilute jau 
yra padaryta. Gcležineliu val
dyba su tuo sutinkanti ir greit 
isz visu Pagėgių 
stoeziu papiginta kaina

ai ima vykti in Pagėgius. O

gclžik. Ibi lie-

apskrities 
bus

galima vykti m ragegius. o 
važiuojantieji !isz bet kurios 
stoties tuo ruožtu Pagėgiai — 
Taurage gaus papigintus bi
lietus in Taurage ir atgal.

VIC OR SPECIALIS PASIŪLYMAS
T I K T R U M P A M LAIKUI

Justi Senoji Victrola Verta $76.00
t »

JEI DABAR PIRKSITE NAUJĄ 
VISĄ ELEKTRINU

VICTOR RADIO SU ELEKTROLA
NEPRALEISKITE ŠIOS PROGOS

f

■Vi Victor Radio — 
Electrola RE-45 

Kaina $275.00

NAUJAUSI VICTORO REKORDAI
• i fci 4

z.

V-14036

V-14032

V-14033

V-14034

V-14035

V-14028

10 COLIŲ. LI$TO KAINOS 75c.
4.

Mcrgyic-Polka-Padaužos Grupė 
Mandruolių Polka — Jonas Padauža
Pilietybės popierių
\’yrų vargai

J. .Šaučiunas ir
Radio Polka
Bevardė Polka

Chicagos Veseliy Orkestrą
Pavasarėlis — Polka

r

Kaimo Polka

Šok, .V-14029

V-14030

M *'

l’žgavčnios
luinom in is
Dėdienė —

© f r

Ant Upės Kasankos į
Victoro Kąpelija

1

Žuronas ir Grupė
r , ' M

Polka

T. Varaitis • •

V-11031
7,: .. _

V-14025

Suirusio Gyvenimo — Valcas
Gero Uf-O — Landler 

Kaupo Kąpelija
4

( Victoro Karelija
Oi greičiau greičiau
Tolima laime vilioja

Jonas Butėnas
Reginos Polka
Aukso Žuvitč — Polka

Padaužos Grupe

V-14026

V-l-1027

Pas močii/tę augau
Sėdžiu po langeliu

Krasauskienė-Vol t erai t ė
Ant tėvelio dvaro
Sugrjžitnas

šv. Marijos Lietuvių Choras
Švento Jono vakarėlis
Gaspadipės valdo bernus

Petras Petraitis
U

Nauji Orthophonic Victoro Rekordai
Apmainomi Ant Senų!

Kiekvienas Victor’o rekordų pardavėjas duos Jums VIENĄ naujų Victor rekor
dų uz 10 senų, nudėvėtų Victor’o rekordų jei Jus juos pas pardavėjų nunešit nevėliau 

Pasinaudokit šiuo mainu.gegužės 31 d., 1930 m.

ctor
JVICTOR DIVISION 

i RCA VICTOR COMPANY, INQ) 
CAMDEN, NEW JERSEY

!3 1 ■■ra
T T T w

I . .

Virsz-mineti Victor Radios su Electrola ir
" ' ■ " 1 . 11 t

f ♦

Victor Rekordai parsiduoda muso sztore.

Store
Shenandoah, Pa.

1 Formaliszkas atidarimas muso naujo sztoro invyks Suba- 
, toj 10 Mojaus. Atlankykite muso nauja sztora, rasite 
pilna pasirinkimu Radios, Fonografu, Rekordu, Muzika- 

, liszku Instrumentu, Visokiu auksinu ir sidabrinu daigtu

Zakarevicz Jewelry & Music
29 S Main St r

i
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PUIKUS ŽIEDAI
Visiems Reikalams

Turim dideli pasirinkimą labai puikiu naujausios 
mados szliubiniu žiedu. Ateikite pamatyt. Teipgi viso
kiu auksinu ir sidabrinu daigtu.

H1
■^3 ISOL LEV1T

Schuylkill County’s Leading Jeweler 
Headquarters for Engagement ant Wedding Rings

26 - 28 NORTH MAIN ST. ' SHENANDOAH, PA.
i — ■ i — ■ ■ —>din ■■■

Kentėjo per daug metu su Asthma, 
aplaikiau per Chiropraktika.

Palengvinimą

Suteikiant s z i ta padėkos laiszka, dariau ta su minezia, jog pagelbės 
kitiems kurie kenezia kaip asz kentėjau. Per daug metu kentėjau su 
ta baise liga vadinama Asthma, kuria kartais mane beveik užsmaug
davo, po bandima viską kas tik buvo patarama nieko nepagelbejo, 
beveik trotant vilti nusidaviau pas Dr. W. H. Kurilla Chiropraktika 
kuris atrado priežasti ligos ir pasidaviau po jo gydimą ir už 
ncilgio laiko pasijutau sveikesnis ir drūtesnis ir sziandien neturiu 
ženklo Asthmos. Todėl esmių užganėdintas ir patariu ta gydimą 
visiems keneziantiems.

Pasiraszo po prisiega. GEORGE ORLOSKI, Ran-Shaw, Pa.

WASIL KURILLA, D. C. Ph. C.
CHIROPRACTOR

Ofiso valandos: Pancdclais, Sercdo- 
mis ir Petnycziomis 2 iki 5 ir 6:30 iki 
8:30 vakare. . Bell Telefonas 476-J 

Cor. M»in ir Lloyd St. Hub Name 
SHENANDOAH, PA.

Ofiso valandos: 10 iki 12 ir 2 iki 
8 vakare Utarninkuis, Kctvergais 
ir Subatomis.
Cor. Market ir Independence Sts. 
Kearney Bldg. SHAMOKIN, PA.

E. T. EVERETT fliIt
❖

» T

Didžiausi Iszdirbejai
Pomninku ir Kryžių

Kreipkitės pas mus ypatiszkai 
arba per laiszka, o prisiusime 
musu agenta in jusu namus.
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* Turime Du Ofisus:
MAHANOY CITY
South ir 2-nd Sts. Shenandoah Heights

Telefonas 2-J

SHENANDOAH

Telefonai 625-R
I

T

i

i
t

I
I

♦♦♦

Dr. J. G. Bodnar Chiropractor
Jeigu ėsate nesveiki ir nepaisant kiek daktaru ir 

gyduolių iszbandet, netrotikit vilties. Mano būdas gydi
mo suteikia palengvinimą del daugeliu žmonių, jumis 
taipat gal pagėlbeti.
CHIROPRATIC IR BEGYDUOLES (Gamtos) THE

RAPY BUDAS GYDIMO.
Electrotherapy, Electric Bath*, Ultra-Violet Rays, Infra-Red 
Raya, Diathermy, Hydrotherapy, Vapor Bath*, Colonic Irriga
tion DIETETICS.

Ateikite ir dukites save hzegzaminavoti o CHIROPRATIC iszdes- 
timas ir būdas gydimo btts jumis suteiktas pagal juso liga.
OFISO VALANDOS: 10 Iki 12 priesz piet. 2’iki 5 popeit. 7 iki 8 
vakarais, kožna diena aprlcz Nedaliomis ir Szvcntadicniais. Kitos 
valandos pagal pareikalavimu.

Dr. J. G. BODNAR MAHANO^CTTY PA.
Telefonas 126-R

rno suteikia palengvinimą del daugeliu žmonių, jumis
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