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ISZ AMERIKOS
PAGIMDĖ KŪDIKI

PUS ANTRO 
SVARO SUNKUMO.

Tore liauto, Tnd. — Gal ma
žiausiu kūdikiu, kokis kada 
užgimė ant svieto, randasi in- 
kubatore czionaitiniam Union 
ligonbuteje. Kūdiki kuri pa
gimdo Mrs, Elenora Johnson, 
svėrė užgimdamas tiktai pus
antro svaro. Mergaite likos ap- 

o dažiureto.'.a 
su

supta in vata 
maitina jaju kas valanda 
pagalba sprieupkos.

PRIGELBEJO MAZGOT 
TORIELKAS DEL 

KITOS MOTERES.
Martinas Ben-Chicago.

Zingeris tankei prigelbejo mnz- 
got torielkas savo paeziulei ir 

geriautaji darbu atlikdavo 
no ’kaip kokia moterėlė. Mar- 
tinelis nebuvo tuom nžgana- 
dytas ir panorėjo, kad kita 
moterole ji pagirtu tame dar
be kaip apsakinėjo sude jojo 
paeziule.

Kelios
pavalgęs gardžius pietus, 

pasakė paeziulei kad lietui r 
laiko prigelbet jai mazgot te

turi svarbu darba 
atlikti ofise.' Martiniene 
pati sumazgojo torielkas 
iszejo pasivaikszcziot. Eidama 
pro artima narna, patemino 
kuknioje savo vyra, kaip ta
sai prigelbedabo mazgot to
rielkas pątogiai moterėlei o po 

kožno* toriv*< 
kos bueziuodavo moterėlė.

To buvo poniai Martinienia: 
už daug, užvedė skunda 
]>ei'siskyrimo ir prižadėjo pa
ti mazgot torielkas ateitije.

ir panorėjo,

dienos algal, Marti
nas

riel kas, nes 
ofise.'

Ir

ant

PLESZIKAI PRIŽIURINE- 
JO VERKENTI KŪDIKI.
Chicago. — Du milaszirdin-

na-gi ]>leszikai perkratinėjo 
nuvEdvardo Solovy, 3235 Cry

gas.štai uli., ir prigelbinejo 
padinei namo apmalszinetl 

pagaminda
mi jam bonkute su pienu po 
tam pasiėmė brangenybių ūr 
pinigu ant $1,285 dingo tam
sumoje nakties.

Solovy sugryžo isz 
užtikdama nepraszytus 
ežius. Sve<4zei pasodino moti
na su kūdikiu bet tasai pradė
jo verkti. Vienas isz plesziku 
suszildo bonkute pieno, pada
vė motinai ir su revolveriu 
rankoje stovėjo prie 
o kitas iszkraust i nėjo 
ežius. Pasako labanakt abudu 
po tam dingo.

namo 
verkonti kūdiki,

miesto
s ve

motinos
st:ii-

SZUO SUEDE VISA 
KOPLYCZIA.

Point Hope, Alaska. — Tū
lam kaimelije Alaskoje, Eski- 
mosai pastate sau maža kop- 
lye.zelia, panaszia in juju gy
venimus, kokiosia Eskimosai 
gj'vena. O kad koplyczele sto
vėjo paszulije
niekas josios nesergėjo, o bu- 
vo jiji pastatyta isz elniu sku- 

netureda- 
apiplesze 
suede ir

nuo kaimelio.

r u. Iszalkia szunis, 
i m i kitokio maisto, 

koplydzelia flkuras, 
ti'k szatrns pasiliko.

6,000 ŽMONIŲ APLEIDO
UŽLIETUS NAMUS.

New Orleans, La. — Upe 
Red River teip iszkilo kad už
liejo du pavietus, 
žmonių turėjo jeszkoti 
gesniu vietų ant kalnu. Tuks- 
tanezei namu likos užlietais, 
150,000 margu žemes guli po 
vandenin, bledes padaryta ant 
milijonu doleriu;

. kyla augszcziaii.
A M * -

per ka 6,000 
sali

upe da vis
,' I

- f

TRYS ANGLEKASIAI UZ- 
MUSZTI, PALIKO 10 

SIERATELIU
DeszinitsScranton, Pa. — 

sierateliu pasiliko be tėvu, vi
si anglekasei, kurie likos už
muszti per lokomotiva, 
trenkė in
Užmusztais yra: Mikola Kil
kus 35 metu, Andrius Žogda 

Stanislovas Czi-

kuris 
juju automobiliu.

35 metu, 
25 motu ir 
žūk 36 metu, visi gyvena Car
bondale. Kilkus vare automo
biliu, visi važiavo isz darbo, 
isz Simpsono kasyklų namo, 
kada juos trūkis pagavo anl 
geležinkelio. Nelaimingi pali
ko paczox ir deszimts sierate
liu. ■ -

NEPAPRASTAS
Z E R K O L A S.

Monaghan, Utah. — Say- 
mor Tarresdale, turi nepapras
ta zerkola, kuriame rodosi vi- 

nepaprasti paveikslai 
ji pažiūri. Nuo 
paezios paveiks- 

vi-

šok i
kada kas in 
mirties savo 
lai pradėjo pasirodinet
šiem, kurie tik in zerkola pa-

Priežasties pasiro-ži u rodavo.
dimo tuju paveikslu mokslin- 
cziai negali isztyrineti. Miru
si motore taneki žiūrėdavo in 
taji zerkola.

GALIMA PIRKTI ARIELKA 
NUO BUTLEGERIU.

Washington, D. C. — Jeigu 
kas nori, tai gali pirkti ariel
ka nuo butelegeriu ir 
m zaU; A. J t,

gai.
Court

* Ni&pT?nd i irias rėmėsi ant 
teismo James E. Farrar, kuris 
pirko daug gerymo nuo butle- 
gerio del savo locno sunaudo
jimo, už ka ji valdže areszta- 
vojo.

Jojo advokatai 
kad Volstead tiesos 
kad tik aptiekoriai, fabrikan
tai ir kiti kurie naudoje alko
holiu turi iszimti pavelinima 
nuo valdžios ant pirkimo, bet 
nieko tiesos neiszarszkina kad 
privatiszkas žmogus turi tu
rėti pavelinima pirkti arielka 
nuo butlegerio.

Nusprendimas Augszcziatį
sio Sūdo yra galutinis ir da
bar daug žmonių bus paleisti 
isz kalėjimu už toki prasižen
gimu.

■ \ 
tai 
pa-

u z
būtie baudžemas, 

nusprendimą Supreme

rėmėsi

isza isz kino 
parodo.

r>

< <JJBAGE” MIRĖ PALIKDA
MA KUPARE $30,000.

~~ Pana 
5<8 metu sen- 
“ va rginga ” 

prižiūrėt peczius

nt ėjas pas ja 
skarmalus ir 

rado ant dugno 
0 tilkstaneziu

I

1

$

1

ir

Darbas jau y.ra kone užbaigtas ant ilgiausio tilto isz Wrightsville in Columbia, Pa., per 
kaip 

o bus per J’hanksgiving 
žuvusiu kareiviu svietinejo knreje paeinaneziuju isz Lan

caster ir York pavietu. Senas tiltas ant kaireses

Sus(piehanmi. upe, kuris bus ilgausias ir didžausias ant svieto ir kasztuos daug daugiau 
tris milijonus doleriu, o turės 6,550 pėdu ilgio. Atidarymas tojo tilt 
Day. Tiltas pastatytas ant garbes

yra kimia. ket verts mylios trumpesnis.

wZUDINSTĄ VYRO
JAUNA PATI NUŽUDĖ 

SAVO SENA VYRA.

BUVO PRIVERSTA SU 
JUO APSIVESTI.

Lenk.

41 METAS

ISZ LIETUVOS

Washington, D. C. 
Elzbieta dervos, 
morge, buvo taip 
kad apsiėmė 
lietelyje. Kada ana diena mirė,
tūlas giminaitis 
peržiūrėt josios 
niekniekius, 
kuparo 30 tukstaneziu doleriu 
bonduosia ir kitosia verties po- 
pieras kaipo ir bankine knygu
te, bet kiek turėjo banke, lai ne 
iszdave. •

SUSIŽIEDOJO KAIP TURE.
JO 10 METU, APSIVEDĖ 

16 METU — NORI 
PERSISKYRIMO.

Chicago. — Susižiedavęs ka
da turėjo deszimts metu o apsi
vedė kada turėjo szesziolika, 
Mrs. Juzefina Qurtm Kubvnec’- 
iene, turint dabar 26 metu, dil
ba r jeszko persiskyrimo 
savo vyro. Mergaite užaugo

nuo
Mergaito 

ant tos paezos ulyczios su Har
ry Kubenecu, lankėsi in ta pa

su juorn

i i apženyt > >

ir su

susivienijo

ežia mokslaine
juom žaidė.

Tėvai vaiku nutarė abmlu 
na ir

jnazgu moterystes kada turėjo
16 .metu, bdt mergaites atsida
rė akys suprato savo kvailys-

• ■ f « • i 4 •ta ir dabar nori apturėti Įąisvo-, 
I A t ft A JA. ..

KŪDIKIS INKANDO TĘVA; 
UŽTRUCINO JI.

Spanish i*\>rk, Utah. — Les
lie Lewis, siausdamas ant grin
dų su savo dvieju metu šuneliu, 
tasai sukando smarkiai veidą 
norėdamas szmota nukąst.

Kūdikiu 
skūra o
tėvui veidas baisiai

pas

perkąst 
po tam 

o 
kada nuvažiavo pas daktaru 
persitikrino kad kūdikio dan
tukai užtriKjino jam 
'Tėvas randasi dideliam

pasiseko 
iii dvi dienas

šnl ino,

T_________
juje mirties.

k ra uja. 
pUVO-

IN

I

KALĖJIMĄ ANT VISO 
GYVASCZIO UŽ 
“PAINTUKE.”

Bismark, N. D. —■ North Da
kota aiikszcziausia'in sude eina 
kova kas kiszasi nubaudimo 
žmogaus ant viso gyvasezio in 
kalėjimu už turėjimą prie sa
ves “paintnkes” gužutes. Tie
sos parodo, buk jaigu žmogus 
peržengi* kokias tiesas ketvirtu 
kartu, tai bipia baudžiamas ka
lėjimu ant viso gyvasezio- Ko
va eina už paleidimą isz kalėji
mo Juozo Milewskio, kuris li
kos nubaustas ant keturiu me
tu in kalėjimu už paini ūkia, bet 
prokurioforis spiresi nubaudi
mu jojo ant gyvasezio.

Earmeris

AVINUKAS SU KETURIOM 
AUSIM.

Boise, Idaho.
Niek Rickerds, (leszinits myliu
nuo czionais, turi ant savo far- 
mos avinuką kuris turi ketures 
ausis ir du gerai iszsivystusins 
stuobrius, rodosi du avi įnikai 
suaugta, in daigia.

Paskutines Žinutes
II Decatur, Ga. — J. S. Py- 

kant, pulkininkas policijos isz 
North Atlanta likos nubaustus 

12 menesi n ka'lejiuno už 
but liageriavima ir 
$250 bausmes. Daugeli iiiidin- 
toju prisiege kad l/ykant par
davė jiems paintnkes kada pa
norėjo.

ant kalėj imi o 
užmokėjo

Galveston, 'Hex. — Laivas 
Flochate su 36 -žmonimis likos 
iszge]botas nuo susidaužymo ir 

i szgel hevisi pasažieriai likos 
tais.

li Wilkes-Barre, Pa. — Chas. 
F. Boldt, ‘buvufeis kareivis ir 
Luzonu's pavieto kalėjimo du
ži urotojas, padekavojo už •din’s- 
ta ana diena kamisoriams’'

A*. I

Isz Visu SzaliU nelaiminga
DVYLIKA • UŽMUSZTI, 350 

SUŽEISTI SUSIMUSZI- 
MUOSE.

Rangoon, Burma, 
mimai terp 
riu ir 
mi is,

- Susire- 
(lOKiniu straikie- 

skebit kurie kilo
likos užmuszta dvvlika •> 

darbininku ii* 350 sužeisti. Vi
si k romai likbs uždaryti. Dau- 

eli inaiszliiinkii aresztavota.

lok ini u
czio-

<r

8 KALINIAI UŽMUSZTI 
LAIKE BĖGIMO ISZ 

KALĖJIMO.

Shanghai, Kinai. - 
isz Amoy, Eukien provincijos, 
buk sumiszime kalininkn 
Amoy kalėjimo asztuoni kali
niai likos užmuszti kada begu 
isz kalėjimo 
Manoma, 
kaliniu pabėgo.

sumiszime

o daug sužeista, 
kad apie du szimtai

160 PRAŽUVO, 54
KAIMELIU UŽLIETI

Rumunije. — 
isz M oi-

Molnest i je

Bukaresztas, 
Telegramai pranesza 
davijos, buk 160 žmonių pra
žuvo aplinkinėje
kur vanduo užliejo 54 kaime
lius ir miestelius. Visas susi- 
noszimas su svietu pertraibk- 
tas. Bledes padarytos per van
deni yra milžiniszkos. A*

VOKISZKI RUBEŽINIA1
SARGAISZOVE IN 

LENKUS

— A'o'kisz- 
sargai' prie Len- 

rubežiaiis arti
' Vistulos,

sargus, 
viena apieioriii ir

Varszava, Lcn'k. 
k i rubežinei 
kiszko 
Opolaine, prie upes 
szove iii Lenkiszkus 
sužeizdami 
sargu ir nusineszo su savim In

S

kaimo

puse.
nežinoma,

Priožast 
bet 

kad terp Vokieeziu

Vokiszka 
szaudimo yra 
manoma, 
ir Lenku kilo barnei ir vien-1 H ' 

pradėjo szauti.in kitus

20,000 ŽMONIŲ ŠUKELE 
MAISZATI, DAUG 

SUŽEISTA.
• San Sebastian, Tszpanije. —■ 

Dvideszinds tukstaneziu žmo
nių laiko paroda idant paro
dyt valdžei savo neužagandi- 
mu kad uždaro visas 'kazirny-

x - J :

Ozes (’kasinas). Kada, vaiskus 
norėjo iszvaikyt.
kilo sumiszimai ir muszlynos. 
Vaiskas su palicijo szove In 
maiszt i niūkūs sužeisdami dau
geli. Szimtai žmonių areszla-

—__ ___ *- a ..'.m

einanezius

i A inlU4iii> » < • jUbk t—4L u

J

KEPURE
ISZ N E Z I N I U ŽMOGUS 

PASILIKO DRAUGU 
PIKTADARIU.

t

Viednius. — Ana diena at
važiavo iii czionais tūlas, jau
nas keleivis ir kaip lik paši

nu si- 
su 
in

samdė sau vreta’hotciiji 
pirko sau žalo kepure 
plunksna.
hoteli, nemažai nusistebėjo isz- 
traukos isz kiszeniaiis masznc- 
lia su pinigais, kurios jisai nc- 
insidejo in kiszeniu. Nieko ne
kalbėdamas apie tai iszejo 
ant rytojaus vela <n miestą o 
sugryžes in hoteli rado kiszc- 

net szeszes masznin-

■ y

žalo 
Hugryždamas

- 
ni uosiu

Basi prato, kad jam kas 
tycze deda in jo kiszenius ma- 
szniukes, su pinigais idant in- 
pninuot in kokias kilpas. Nuė
jo in poliaije ir ten atidavė 
maszneles su pinigais, apsaky
damas kokiu bildu jeises gavo.

Troczia diena vela iszejo in 
i n i e s t a pasivaikszcziot

su dviems detektvvais, ku- a

kės.

dram

r’io seko paskui Vokieti, ir vėl 
i nd e t a. in jo kiszeniu 
maszneles, liet detektyvai \’ak- 
tuojant \roki('t'i, sugavo tuos, 
kurie jam indedavo maszne- 
les in kiszeniu ir paeine su sa-

Ant policijos atsidaro
n'kis plėsziknms, kurie Vokie
ti. palaike už savo dranga ir 
dėjo jam maszneles
niu idant vėliaus pasidaryt pi
nigais.

Kepure buvo priežaste
kimios, uos juju draugas turė
jo tokia pat kepure. Vokieti 
policije paleido, kaipo nekal
ta, bet pleszikus uždare kalė
jime.

v i in.

d vi

in kiszc-

ju

INDIJOI LIEJESI KRAU
JAS; SUKILIMAI VIS 

PLATINASI.
I ūdijo.Bombav, » » 

miestuose
Dacca

Ketu- 
Rangoon, 

ir Bombav 
žmonis

riuoso 
Lucknow, 
likos užmuszta 182 
1863 sužeista ir szimtai aresz- 
tavola miuszaeziuosia kokie 
lenais kilo. Vaiskas negali ap- 
malszyti surniszimu kurie pla
tinasi vis daugiau po visa 
sklypą. Angliji' kas dien siun- 
cze daugiau vaisko, bet ar pa
siseks apmalszyti apie 60 mi
lijonu žmonių kurio yry. neuž- 
ga na d y ta i s isz Angliszko jun- 
4a0<';--- r ——.'.j/.go. -

Lodžius, Lenk. — . Kaime 
Losiamuosia atsitiko baisi žu- 
dinsta, kuria papilde ant savo 
vyro 'kokia tai Szapranskienc- 
kuri nužudė savo vyra trim: 
ypais per galva, 
ypais perkirto jam 
Szapranskiene ta paezia die
na likos aresztavota ir iszpn- 
žino sekanezia istorije nelai
mingo savo gyvenimo, kuri ga
li būti pamokinimu del dauge
lio panasziu porelių.

Du metai ntgal, kada vos 
turėjau 16 metu, prieszingai 
mano noro, likausi iszleista uz 

Petro Ma liek i o, kuris 
buvo jau senyvu, negražu Ir 
kuprotu vyru, nemylėjau jo ir 
baisai nekeneziau o ir jo tur
tu; pamecziau ji ir pabėgau :n 
Sosnovieus, kur 
sau tarnvsta ir bntau laimiu- 
gai gyvenus, bet jisai priver
tė mane idant sngryžtau pas 
ji ir turėjau klausyt. Sugry- 
žau, bet mano gyvenimas su 
įieapkencziamu vyru buvo 
sunkus ir kartus;
vaidai per dienas nenutildavo. 
Kerszinau jam kad 
atsiliuosuosiu jeigu jis 
res numes 
jisai tik juokėsi isz mano ker- 

ir sake kad manos 
niekad nef»ulei>. Ana diena ji- 

gulejo lovoje, 
paėmiau kirvi

Idant isztrint pedsakius sa
vo baisios žudinstos, užmusz
ta vyro kuna nugabeno in ark
lį nyczia ir pamote po kojų ark
liams. Bet netrukus viskas isz- 
s i davė ir žadintoja uždare ka
lėjimo.

* J 

s 
po tam dviem 

krutinę.

4 4

Vvro

szinimu

pasirūpinau

vvru 
barniai ir

mm jojo
IK'IIO-

gervalei atleist, bet

sai apsirgo ir 
Kada užmigo, 
ir ji užmusziau.

ZEPPELINAS KETINA AT
LĖKTI IN LAKEHURST 

NEDELIOJE.

Havana, Kuba. — Orlaivis 
Grotas Zeppelinas ketina ap
leisti Kuba ir atlėkti in Lake
hurst, New Yorka Nedelįos va
karu o i#z ton pradėti kelione 
in Vokietije apie 9 Jnniaus.

Pasažieriai kurie atlėkė isz 
Brazilijos užmokėjo už kelione 
po $2,250 už bilietą'.

Badai 1932 mote W>ki<*ti•? 
mano invvkdvti Atlantikineinv vkdvti • • 
kelione.

Amorikas jau baigė dirbti 
milžiniszkusdu

Ackron, Ohio, 
pėdu ilgio su 6,500,000 Klibisz- 
ku pėdu gazo.

orlaivius 
kurie turi 785

ATSAKIMAI
A. J. G. Rockford, UI. — Se

nas paeztines markei gali nu
imti sękancziai: .Jeigu 
suph'szyt lapus albumo,

nenori 
tai 

van
deniu ir po kokiam laikui ga
lėsi markes lengvai nulupt. 
Pacztiniu ženklu (post office 
stamp) nėreikė nuimti 
markiu nlUs paliktina su vii ver- 
I ('. r“ * 
Lietuvos kurias mainvtumem *
su tamista ant kitu sklypu 
markiu jeigu turite po dvi.

Petronėlė M. Scranton, 
— Prisiunskite tamista 

savo yiena szaltini o 
rytas kaip naujas.

pamirkyk visu lapu su

nuo

ATEINA VASARA; 
PRASIDEDA GAISRAI.

Kaunas. — Gegužes men. 1 
d., KalnabiTŽiu km., Survilisz 
kiu vals., del neatsarj«p«mo su 
ugnimi (padegė vaikai) sude
gė pil. Gudžinsko Igno gyve
namas namas. Nuostoliu pada
ryta 2,000 lt. sumai. Narna* 
neapdraustas. Del tos pat prie
žasties sudegė Ja k.’‘Žiliu 
Perna vara vos valsrz. 3 
narni ir 4 negyvena m toj’, 
mai. Nuostoliu pad.irvla apie 
50,000 litu.

Bal. 30 d., apie 16 ' .ii. Pa- 
kones km., Padubiso vals.. 
Sziniiliu apskr., buvo gaisras. 
Sudegė keturiu ūkininku iro. 
besiai. Bendrai padalyta nuos
toliu 9590 litu sumai, 
priežastis nežinoma.

2,000 lt. sumai.

vainer.
km..

r “gyve
na 4

30 d., apie 16 ' ai. 
km.,

Gai*r»*

V

Barbenu 
A uk sodžių

va Is.,

SURASTA DIDELE 
KOMPANIJA VAGIU.

Kaunas. — Papildytas 1929 
m., ir sz. m. prdažiojv vagystes 

Szventosios,
Lazdininku/ Bū

tingės ir Eriniu kaimuose isz- 
aiszkintos ir Ifa įtini ūkai su 
laikyti, būtent Paulauskas An
tanas, Saulius Juozas, Marcin
kus Leonas, Bružas .Jonas, Ma- 

wrmontas Kos- 
Feliksas. Pas su

laikytus atrasta invairiu vog
tu daiktu. .

ir kaltininkai

žeikn Kazys, S’ 
tas, Mociio

1

! -

DEGA VILNIJOS KAIMAI
IR MIESTELIAI. ,

Szvenczionvs. — Prasidė
jus sausiems orams daugely 
vietų sodžiuose siauezia gais
rai, kurie naikina isztisux so
džius ir net miestelius.

Kobilniko miestely, 
czioniu aps. kilęs gaisras nn- 
szlave 62 namus. Apie l,00<> 
žmonių neteko pastoges.

Braslaves aps., 
džiuje sudegė 24 gyv. 
ir keletas 
\'el kitame Ircu sodžiuj pali-. 
kus ūkininkui Petkunui ma
žus vaikus namie, sziems bpf 
žaidžiant su ugnim, kilo gais
ras. Visi keturi vaiku 
liepsnose.

Daugiausiai gaisrai kyla del 
k a m i 11 u n e i szk re t i mo.

Kaip matome, apsileidimas 
labai skaudžiai atkerszija.

Lenku vldžia pamokyti, 
ingyti patogesniu 
gaisrui gesinti, net nemano!

Eina gandai, kad patys Len
kai Lietuviu trobas Ir mieste- 

rn i . t •

orams

Saven-

Volku šo
ną ma i 

tvartu ir kluonu.

lius naikina.

į

t

žuvo

ar
i m auki u

Padu, eša, Lio
tuviai bus silpnesni ir Lenkai 

g4tautini Lietuviu jausmu 
les geriau nusilpnini.

■

„12! 1
80,000 LITU LIETUVOS 

BAŽNYCZIAI.
Ukmerge. — Kavarsko baž 

nyczios, Ukmergės apskr 
statymui, vaistininkas Kaliba
tas paaukavo 80 tukstaneziu 
litu. Tai viepa didžiausiu po 
karo bažnyeziu reikalams an
ka.

I
ai-

KAUNIEOZIAMS NEREIKS 
NESZTI VANDENI.

Kaunas. Kauno miesto 
valdyba apie Gegužes pabaiga

v

Turime Ratų, murkiu is/{ Aplijo*didele>rt>-

M rs 
Pa.

bus apda-

ją giltinių ' Vandentiekiui 
vamzdžiu ir nuo tada prasidės 
Kaune dideli vandentiekio 
darbai.

Sziemet
vandentiekio darbai
žemutiniame Kaune (be prie-

dideli

numatoma baigti 
visame

§ Kad ii; mažai uždirbsi 
jeigu paezedžiai gyvensi, tai 
vis vargo neturėsi ir bado no
„ __ • ------ —ikenfei.*• ‘ •'M, * „rt

Iii

o
mieseziu ir Žaliakalnio).

Be to, Birželio men. bus pra
dėtas kasti Vytauto prospekte 
pagrindinis didžiausias t kuma-

Jin?.
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Kas Girdėt
Dienn pnpuoszimo kapu — 

Decoration Dav!
Visas Amcrikas upvaikszti- 

neja szia garbinga diena t uju, 
kurie su mumis jau atsiskyrė. 
Lietuviai ir taja diena prigu- 
linczia apvaiksztineja. Pribu
vome in czionais ir prienumi 
paproetius Amerikonu ir mes 
szveneziame taja diena Papuo- 
szimu Kapu su 
meta.

Musu mintis szia diena yra 
ant kapu musu mylemuju: ten 
motinu, broliu ir seselių ir my- 
lomu musu vaikeliu, ant kuriu 
kapu stovi kryžiai ir paminklai 
kuriu kūnai pridengti juoda 
žemele, kurio kitados kaip ir 
mes, kovojo su likimu, kentėjo 
ir ant rado pasilsi po savo nuo
latiniu bedu ir vargu.

vasara kožna

V

ISZRADO GYDUOLES PRIE- 
SZAIS TRANDUS.

Prof. Dr. Dostel iszrado nau
jins gyduoles pri(kszais t randus 
ir daug žmonių jau iszgyde isz 
tosios baisios ligos. «

ne-Tankiai žmonvs mirszln 
palikdami*joko testamento ne 
giminiu surasza kur juos galo

po juju mir-ma butu surast 
ežiai.

Sztai ana diena Baltimore s 
miestas užgrielie visa turtą mi
rusios Mrs. Mary J. Textor, 68 
metu, kuri gyveno pati sau vie
na skiepi* savo locno namo ku
ris susidėjo isz penkiolikos 

Garrison Billi
susidėjo isz 

kambariu ant 
vardo.

O kad nepaliko jokio testa
mento ne giminiu, visas turtas 
eis in miesto kasa.

Neseniai patogi ir jauna mo- 
Mr^ Julia Sheriden isz 

Bostono užvede skunda prie- 
szais savo v v ra

torele
skunda 
reikalaudama 

jiersiskyrimo. Kaipo priežaste 
del ko patogi Julija ne nori gy
vent su savo vyra paduoda se- 
kaneziai: Vyras apsipaeziavo 
ssu jaja, o tuom tarp mylėjo ir 
myli josios motina, o savo uosz- 
ve ir slaptai gyvena su ana.lki- 
temino apie tai paeziub* ir su
rinkus užtektinai davadu, ap
skundė savo neisztikima v v ra 
ir motina kuri paverži nėjo nuo 
josios vyro szirdi ir dabar rei
kalauja. idant sūdąs iszrisztu 
ja isz moterystes rvsziu su 
Sheridan. Slidžia apsvartes ge
rai visa dalyką ir persitikrinęs 
kad Sheridan turi dvi szirdis 
paliuosavo Julija nuo jojo.

Ar dabar žentelis uores pasi
likt vyru savo uoszveles, o te-

rvsziu

jumis už deszimts doleriu nusi
skust ilsus. Mano privalumas 
yra jums apjreikszti, ka<l mano 
vyras gyvena su numini taip 
lygiiti puse viso jojo turto pri- 

todel lygiai ir puse 
loenaste ir neda- 

parduoti

guli man, o 
nsu vra mano 
leisiu jamleisiu jam už nieką parduoti 
man dalies. Vyro be usu neno-j 
riu, o jaigu jums patinka gali
te ji apskunste in s ūda. Mano 
vvras neateis visai, nes užra
kinau ji kambaryje o rakta tu
riu ps save.”

Matyt, kad ir ne visos niofe- 
res vra nevidonkoms nsu.

—I i I—>1—■ ■ I ■■ ■ > X..n ,1

GELTONAS
NYKSZTUKAS

Labai seniai viešpatavo vie
lini karaliene kuri liiirejo viena- 
llinia dukterį vardai Tnutnbole. 
Ta u t a bele buvo labai graži, bot 
buvo labai pasipurusi ir ant 
kiekvieno žiurėjo su pienikini- 
mu. Nors karalieiie* labai geide 
regeli savo duktibri vedusia, 
bet nelaime, dauginau kaip dvi- 
deszimti karalaiczrn 'buvo in ja 
insirnyleje, bet Taki tūbele mis- 
lino, kad isz ju no vienas nėra 
vertas pasilikti jos vyru.

Karaliene isz riųjesczio ir 
piktumo kas link slavo dukte
rims, sumišlino nusiduoti ant 
rodos pas deive, kuri buvo va
dinama “Būstiniu Dieive.MBot 
ta deive ne taip lėngvai buvo 
prieinama, nes ja da u gojo du 
baisus levai. Nors karnlicnepa
siėmė dideli medėju, du kuriuo- 
mi m i.si Ino apmalszint levus, 
ImM pirmu negu , 
savo keliones pamote keikias

Kada ji stovėjo drebėdama 
isz baimes, bijodama kad ncat- 
begtu prie jos baisus lev’ai, ežia

11 ■" r 1

u

A

ji priėjo gala
■L. ■ i : > •

bėgtu prie jos baisus le%’a;i, ežia 
jai bestovint pasirodo baisus

<i>

Nemažai nusistebėjo Oklaho- 
mos City daktarai ir specialis
tai prasiplat inanezia liga vadi- 

Sutiniis galva” ant ku
rios serga szimtai žmonių.

Daktarai ant galo isztyrine- 
jo. bui< toji liga paeina nuo na
minio alaus.

narna b i

Pirmutini apsi- 
leiszkimai tosios ligos yra, su
tinimas veido ir muskolu ant 
kaklo kaipo ir liga inkstu-

Daktarai mano kad priežas
tis tosios ligos vra baczkos kū
rinėsią broga užraugyta ir ki
loki maiszvmai.

O gal liga
. • M\ Os

‘‘•geltonas žmogutis ir pasvaru ke: 
“Ak karaliene, kaip tu iszsi- 
saugosi levu? Tiktai yra vienas 
kelias. Prižadėk man. savo duk
terį už paežiu, o asz tavo iszgel- 
besiu.”

Karaliene isz persigRindimo 
pati nežinodama ka daro pri- 
ždejo nyksztukui savo (lukteri 
už paežiu. Kaip t i k. j i padare 
prižadejima tuojaus piĮsijuto 
bestovinti savo palociu,je. Ji 
pamislino nesakyti šavo duk- 
terei apie prižadejima, is*z ko 
buvo kas diena labai nuliūdu
sį.

Duktė patemijusi motinos nu- 
Jiudima, ir negalėdama dasi-

4Ak karaliene, kaip tu iszsi

už paežiu.

•E .,41*.
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“Neieškokit dovanų

tikrinimas.

s
X-?'

!

I *i

“Neieškokit dovanų ar ku
ponų! CAMEL ei garėtų ta
bakus uždraudžia dovanų 
ar kuponų naudot.”

Kiekvienam pakely patvir
tina nuolatini tikslą rūkytojams duot

. *
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“Sutinimas gal-
(sW(*ll head) tiktai tiejei 

turi katrie iszverda gera nami
ni alų nuo kurio gauna “swell 
head ’ ’.

gauna

Valaikiszkis,
Einaneziain isz

I’aiiemunelio v. 
Panemunėlio 

stoties pil. Bimbai Juozui Ne
vienu kaimo du vyrukai pas
tojo kelia su revolveriais gra
sindami nuszauti. Bimba spe-

vu savo paezios, — nežino, bet jo pabėgti, bet jau kelinta sy
ki daugeliui žinomi asmens su 
revolverinis-kelia pastoja savo, 
kaimvnams.

ateitis parodys.

Tūlas isz įgyventoji! Minne- 
sotos, turtingas farmeris pada
is laižyhas su savo draugais, 
kad už deszimts doleriu nusi
skins savo gražius u sus ir Lsze- 
jo namo atsineszt britva. Kada 

draugai pra- 
tame prihuna

su gromatele
ta sekaneziai:

Am* *•

“Guodoti ui Tamistos: 
no vyras puairode tint tiek ne-

ilgai nesugryžo, 
dėjo nerymauti; 
vaikas siiraszv-

i

PATEMIJIMAI.

Ma-

Reikalauju žmogaus ant far- 
mo> dirbti, nesenesnio kaip 60 
metu- Kati luitu Lietuves kuris 
yra dirbos ant ūkiu Lietuvoj ir 
ne girtuoklis. Meldžiu iitsi- 
szaukji sziuo adresu: lt.

Mr. Walter Dnklis,
11. D. Nr. 1..'

, ir negalėdama 
žinote motinos nelaimes, pasi
ryžo pati nusiduoto pas 
t viliu Deive” ant rodos, t

Ji taipgi pamėto savo medė
ju kuri buvo pasiėmusi del ap
malšinimo levams, jau iszgir- 
do levo baisa ir buvo d įdėliojo 
baimėje, kad sztai pasirodė 
nyksztukas, ir pasako jei apie 
motinos prižadejima, reikalau
damas, kad ji isžpiklytu savo 
prižadėjimu jeigu nori nuo lo
vų iszlikt'i gyva.

Karalaite būdama 
baimėje prižadėjo nyksztuko 
reikalavimu iszpildyti, bet isz 
didelios baimes ir pati apalpo. 
Kada ji atsibudo ji rados'begu
lint i ant savo lovos, o ant jos 
pirszto buvo užmautas žiedas 
isz raudono plauko, kurio nu
imti nebuvo galima.
'Pantūbele dabar pamate, kad 

ji nėra kitokios rodos iszsi- 
saugote nuo nyksztuko, kaiip 
turi apsivesti su vienu isz ga
lingu karalių.

Ji a))sirinko sau už vyra ka
ralių Aukso Kasyklų, 
ginusi ir gražiausi už visus ki
tus karalaiczius. Paskyrė diena

(< Pus-

9

d i dėliojo

Ji..
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TĄ familiarišką pranešimą Camel ciga- 
retų pakelio užpakaly vėl perskaitykit. 
. . . Camels, kurie buvo 1913 metais pas
kelbti, kuomet kiti cigaretai siūlė viso
kių dovanų ir panašių pagundų, Camels 
vaduojamais tapo vien tik gerumo 
pamatu.

Tas pranešimas, išsiplatino per pa
saulį kasdien milijonuos pakelių, yra 
jūsų daugiausio nikytno malonume už-

visa galima kaina 
įdėtą į tikrą rūkymo ypatybę.

Malonus,
“Camels0 parinktiniausių 
vienyti švelniam, nunokusiam sutarime 
nepasiekiamoj rūšy padarė Camels pir- 
nfu cigaretu-ir jį tno laiko. •

cigaretę, kuriame

natural iškas kvepėjimas
tabakų, su-

•*

4
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Neatsisakykit sau

Camels
. gausumo

11 ii: t'
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is znia n u s, kad susilaižiim su Pennsburg, Pa.
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ANKURAS ISZ ŽIEDU DEL ŽUVUSIU L AI VOKIU

r

Szita dideli aukuru padirbo isz žiedu sužie^tieje kareiviai 
lįgonbuteje ir‘bus numestas ant mariu ant atminties žuvusiu
laivorlu laike kares,. __

vinezevones ir pradėjo rengti 
svodba.

Atėjo diena svodbos ir jau
navedžiai rengies in liažnycz’ia, 
kad sztai ndžine isz kur užva
žiavo ant karailiszko dvaro se
na boba inisisedusi in medini 
lovj kuri trauke purinki t i du

1 ‘ Susi 1 ai kyk Kara-

kuri su visu sarkomų užpuldi* 
nėjo ant karalaites. Karalius 
bego jos gelbėte, bet Geltonas 
Nyksztukas buvo už ji greites
nis, J is iszt ra ūke karalaite isz 
Motinos glėbio ir dingo nežinia 
kur.

Toj paežio j va landoj kara
lius pasijuto lekantis ant oro 
per kokia jam nežinoma galybe 
priesz kuria jis negalėjo 'atsi
spirti :

Pust yni u Deive ji pamylėjo, 
todėl ir paasieme ji su savim, 
sz pradžių ji norėjo ji privers-

na, kada Karalius vaikszcziojo 
pamariais, pasirodė jam nisel- 
kaite, kur pasisakė esant no
vai niūkė Deives ir 
Nyksztuko,
jam pagalba del 
Karalaites.

Geltono 
ir prižadėjo duoti 

iszgelbejimo

> visame 
ka tik ji 

Ant jos paliepr-
5

bet nelaime jam isz

t i su p i kt um u, I iot negalėdama 
nieko padaryti pradėjo su j įlo
mi apsieiti net i gražiai, paniro-
dyclavo ji jam persimainiusi

kalakutai:
liene ir Krulaite,” kalbėjo se
na ragana, “Ąsz ošiu Pustysiu W . a * 1 • 1I)cive”, asz nepavelinu sulau
žyti prižądejima duota inimo 
draugui Geltonam Nyksžtu- 
kui, kuris kaip jumis yra žino
mas, iszgcl'bejo tave ir motina 
nuo levu-”

Karaliene
nojo ka ant to atsakyti, bot Ka
ralius Aukso Kasyklų buvo la-

H
- - * i • * -

draugui

ir karalaite neži-

Ant gražios karalaitiesį tik ne 
laimė, kad kojų/negalėjo per
mainyti nes kojos vis pasilik
davo kaip visztos ir isz to kara
lius ja' pažindavo. Jis gerai ži
nojo, kad galybei deives negal 
atsispirto, todėl jis niidave, 
kad jis ja labai myli.

Vienu diena -deive paėmė ka
ralių in karieta pasikėlė ant 
oro ir lokė in pulociu kuris sto- x ii-w- a a

0,

I

jie p ri
mu ru apvesta

Karalius prižti’dejc 
klausyti rusolkaite 
jam prisakys 
mo sodo jis ant jos žuvines uo
degos ir jie nuplaukė toli per 
mares.

Cž keletos valandų 
plauke plieno
palociu, kur Geltonas Nyksztu
kas laike Karalaite nelaisvėje. 
Nuo mariu nebuvo muro ir bu
vo galima ineiti in Nyksztuko 
sodną. “Jus turit pirmu perga
lėti nevidonus, o potam at rasi t 
Karalaite,” kalbėjo ruselkaite. 
Imk szita. karda su kuriomi 
viską pergalėsi, tik saugokis, 
kad kanda neiszleistiimei isz 
ranku-” ,

Karlaitis padėkaVojo rusel-

bai piktas ir prisakė senai bo
bai iszvažiuoti kimgreicziaus 
isz varo. Nespėjo žodžius isz- 

11 arte kaip uždangalas lovio ąnt 
‘ kurio-boba sėdėjo atsidani ir 
, isz lovio iszšzoko Geltonas Nyk

Nespėjo žmlžins isz-

; kurio boba sėdėjo atsidani ir I . 1 ' ' • 1 I • i ’* v i
I sztukas sėdantis ant juodo ka-
tino. PasveikiPos karalių pasi
sako ešas jo prieszai ir ranka 
karalaiteH prigulinti jam o ne 
karaliui. J

Karalius isztrauko savo kar
dą ir artinos prie Nyksztuko, 
bet jo akis patranki* seną Wį>a,bet jo akis patranki* senu boba

vėjo ant mariu salos. 'Kadų jie
du foko karalius pamato saVo 
mylima s€Kdnnczia gražiame so
de kuris buvo apvestas auksztu 
nuirn. Karalaite pažiurėjo
aiiksztyn ir taipgi pamato k ii-' k _ _
raliu setla'nti su 'deive. Ksz ma
tymo net aimlpo, mislydama,
kad kaTalius. yra del jos veid- • •

Deive isz pi’iidžiu labai
nulinis.

Deive isz pra'dSįni lanai ser
gėjo Karalių, bot regėdama

kaitei ir n liejo pilnas drąsos ir 
pasiszventimo, turėdamas vilti 
iszgelbeti karalaite. Kaiįl tik 
jis atsitolino keletą žingsni

1 ii A ' .. A 4. < X .

i

f n h , " t. ■, j

nuo mariu tuojaus puolė ant jo
*• I • 1 1 ♦ I tszesži dideli smakai, bet jis 

juos tuojau su karthi pasveiki
no, Ir tiė visi atliko.

Dar paėjės gala paregėjo 
'raut a bele ■kedanezia prie sznli-

juos tuojau su kar<lu pasvelki- 
> 1*1 ’ • j 1• 1

paėjės gala paregėjo

nio aut murmurinio suolo, ji
l ’

buvo nubalusi ant veido ir ap
siverkusi. Kaip ji pabėgėjo Ka-

ta . . . ta . .

rankos, 
rankos tuo sykiu iszpuole kar
das. Geltonas
ris tūnojo pasislepes už krumu 
ir ant to visko temino [iriszoko 
greitai ir nutvėrė 
gerai žinojo kokia 
tas kartins.

Dabar,”
Karalaite, 

mano prieszo 
rankose, 
jam dovanoti jaigu 
tuojaus pasilikti mano pati.
“ Nepasižadek mano brangi 

szauke karalaitis.“Asz geriau 
numirti tūkstanti kartu, 
tave regeli motore tokio baisio 
žverio!”

Indukes tokiu iszniekinimu, 
Geltonas Nvksztnkas isz visu «
pajėgu smeige knralaicziui in 
szirdi su*kardu. Karalaite tai 
regedania puolė prie karelai 
ežio ir atliko ant vietps.

Taip tai užbaigė savo vargus 
tie du mylemiejni, o rusvi kaitė 
dužinojnsi tai, gailavo ir grau
džiai verke ant juju nelaimingo 
likimo. Negalėdama nieko duu- 
giaus del ju gero padaryti isz- 
praszc ilgo gamtos, kad juos

Jvksztukas, ku-

Jiskarda.
imlvbe t ari

i i 

ks in
kalbėjo NyksZtu- 

Asz 1 u riu
IIIIIIIOgyvastį

bet asž galiu gyvastį
tu prižadi

> > ,

J >

S
negu

permainytu in du painios kuo
delius, kn ir sziandiena vienas 
kita savo szakomis taisisinkda- 
mi glamonėjas.

4
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M
C 1930, JL J. R«rwl4a
Company, WiaHM-SaleiB* N-

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED

PROFITS $623,3584U r'f * <
< Ii

Mokume 3-csla prvcunta ant 
sudėtu pinigu. Procentą pridė
ti am prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepus. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt ręikalasu musu banku 
nepaisant ar mažus ar didelis.

Procenta pride-

G. W. BARLOW, Pre», 
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A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

MILL & PATTERSON STS.,
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&ItubalsatnuoJa Ir laidoja mirusius £

ruoszia nuo papraszcziausiiUkipra

T

ant visokiu kapiniu. Paprakus pa- 
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kilniausiu. Parsamdo automobilius 
del laidotuvių, veseliu, krikssty- 
niu ir kitiems pasivažinėjimam*, 
lu Frackvillos, Port Carbon ar i&z 
kitu artimiausiu miestu jeigu kas 
pareikalaus manu patarnavimo, 
meldžiu man duot žinia o pribusiu 
in trumpn laika.

Anglikas kaip meldžesi tai __ ± ...XV • J
“Didis ir milaszirdingas pie- 

vė! prigejbek man mano veika-

szitoip savo poteri užbaigiu:
Valaiti paszauke su iszgascziu: 

kalta.
udžudyk numes asz esmių tie 

>>
ir in paniūri nueiti. Viena die- jos keliu ir siek Įaiimti jei

kad jis niekur nel>ega pavėlino
- . I - . . .'ta"

jam pasivaikszczioti ant salos Karalaitis klaupė prie 
už

O'

<1 ;

Didis ir milaszirdingas Die
Kluošiai bus jsz to garbe del ta

ves o minda del manei*.
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Lavonas 
Debesiuose

t

Bnvo vėsus, drėgnas Gegu
žio vakaras. Per tirsztas mig- 

apsiauezianezias žeme, 
kaip tik matėsi galviu Irktar- 
niu žiburėliai. "

Aplieti elektrišku szviesu 
krautuvių langai tik palengva 
szviete per tas pilkas, drėgnas 
miglas. Aukszti namui, melan- 
choliszkai apsupanti gatves 
Movėjo tamsus. Tiktai vienuo
se namuose isz trijų langu pir
mutinio airkszto matėsi skais
ti szviesa, ant kurios sn žingei
dumu žiurėjo neskaitlingi pra
eiviai. <

Tenai gyveno 
Pericord,
rius-elekt rotechni kas 
jo dirbtuvėje reiszke 
moksli neziaus

las

Pranciškus
iszradejas

/ j
Brown

•-
nu

pažiūrėt)

du draugu, 
pats Pericord,

inžinie- 
Szvivsa 
apie to 

nennilstaneziai 
proce ir darbsztuma. Jeigu kas
isz praeiviu galėtu 
j m* r Įauga kabinetan, jame pa
matytu du žmones, 
A’icnas isz ju, 
iszrodo ant draskanezio pauk-
szczio, veido iszveizda asztri, 
plaukai juodi. Antras Jerc- 
mias Brown, tvirtas blondinas 
su žydrainiom akim, buvo ži
nomas mechanikas. Jie abudu 
padare daug iszradimu. 
na s
praktikoje* savo 
ir gera parama.

Ta vakaru Brown 
ilgiau Pericordo dirbtuvėj, su
laikytas bandymu, kurio pasi

turėjo apvainikuoti 
draugiszko

Vie-
— tvėrimo genijus turėjo 

pagelbininka

I Kiši Ii ko

skvsti-

su ypatingu urzgi-

seki ma s 
isztisus menesiu.' 
sunkaus darbo.

Sėdėjo abudu prie stalo, isz- 
pletmuoto visokiais
mais, asztriomis rugsztimis ir 
apkrauto akumulatoriais bale- 
tarijamais, izolatoriais ir t. p. 
ant paties stalo vidurio, terp 
visokiu techniszku inrankin, 
buvo pasikėlus auksztyn uepa- 

, prastai stebėtina maszina, be
sisukanti 
mu.

Nepaprasta ta maszina abu
du mokslincziai apžiurėjo isz 
visu pusiu labai karsztai.

Nesuskaitoma daugybe me
taliniu siuln vienijo nedidele,, 
keturkampe metalint skrynu
te su plieniniu ratu, aptaisytu 
isz abieju pusiu lankais. Pats 

bet lankai ir
ju pridrudinti nedideli 

virbalai smarkiai sukosi. Bu
vo matoma, kad sukanti ma- 
.>zinerija šyla paeja isz meta
rules skry nutes. Ore buvo sn- 
vuodžiama ozonas.

II.
Pirmas Nesupratimas

— Ponas Brown, o *kur yru 
sparnai f 
jas-

ratas nejudėjo, 
prie

paklausė iszrade-

— Negaliu ju atneszti, ka
dangi perdaug dideli, juk di
dumo turi 2 metrus ir 15 cen
timetru ilgio, o 90 centimetru 
ploczio. Užtikrinu vienok, kad 
motoras yra gana tvirtas, 
idant juos paleisti judejimau.

— Juk jie aliuminiai 
vario primaiszymu.

— Teip.
Tegul tik ponas pažiu

ręs, kaip puikiai veikia.
Tai sakydamas Pericord sa

vo nerviszka sausa ranka pris
paudė guzika, aeziu kam ju
danti virbalai pradėjo savo ju
dėjimą lengvinti ir pagalios 
visiszkai sustojo. Paskui pris
paudė kita guzika ir virbalai 
pradėjo sukties.

Atliekant bandymus — aisz- 
Iquo Per icon l —
naudoti fizišku šylu, galima 
liktiea neatmainomame padė
jimo, pasiremiant vientiu pro- A •• * •*’t o jiegomis.

— Vis tai dėkui mano mu- 
toriui-pasake Brown.

- Musu motorui!
sausai draugas
-- Žinoma — 

kantriai Brown

su

nereikia su-

t o jiegomis.

pa t ni

atsake
—— mislis, idė

ja yra pono, bet pats darbo 
atlikimą# yra mano. Tegul tai 
ponas pavadina kaip ponui pa
liuką.

ne-

Pavadinsiu .. ji
— Pericord motoru atsille 
|M> iszradejas ir jo akyse 
žibo neapykanta — ponas pa
dirbai tiktai smulkmenas, be: 
idėja yra mano tiktai mano...

— Teip, bet pati idėja ne
gali motoro judėjimai! paleis
ti — patemijo asztriai Brown.

~ Suprantamas dalykas; 
todėl ir kreipiausi prie pono 
pagelbos. •—- iMirtraukc* 
cord, barszkindamas karsztai 
su pir.sztais,in stala asz isz- 
radaii ponas iszpildei mano 
misli, sutaisydamas motorą, 
Tuo badu musu 
mai ir darbas 
abiem viskas priguli.

I Brown nutilo ir sukando lu
pas. Matydamas, kad su tais 
gineziais nieko negali iszeit:, 
atkreipė visa savo atyda ant 
aparato, kuris prie kiekvieno 
apsisukimo drebėjo* tarytuni 
norėdamas nuszokti nuo stalo, 

nė teisybe! — 
užimaneziai

Per-

ponas iszpildei 
sutaisydamas 

užsitarnav
yra vienodi/

— Puiku, 
paklausi* 
cord.

— Užganedinancziai — pa
taisė flegniatiszkas Auglikas.

Tai garbes szultinisl. ..
— Tai turtu skaitinis!...
— Musu pravardes pagar

sės kaip kokiu Mongalfieru.
Turėkime vilti, kad bus 

szalia Rotszildu..-
— Ne, ne ponas Brown la

bai prozaiszkai in tai temijies. 
Didžiausia mums doVbna bus, 
kada žmonija musu darbu pri
pažins atsakaneziu.

Biown sujudino pecziais.
—- Kas link garbes, tai asz 

noriai jos dali atleisiu ponui. 
Esiu praktiszkas matorijalis- 
tas. O dabar reikia iszbandy- 
ti pono iszradima.

- Taigi apie tai ir norė
jau su ponu pasikalbėti. Rei
kia neatbūtinai užlaikyti slap
tybe iszradimo sekretas. Lon
done kitaip negalima.

— Kur?
— O kad turėtumėm atša

ka nezia vieta.
< — Iszbandykime 

už miesto.
, Taigi norėjau ponui du o 
t i propozicija būtent: mano 
brolis isz ežia netoli turi dva
rą. Atmenu, kad arti jo namu 
randasi ruiminga szapa. Brolis 
ant ndkurio laiko iszvažiavo, 
o raktas nuo szapos yra pae 
mane. Iszgabensiine ten apa
ratu ir iszbandysime.

— Gerai!
— Trūkis in East bone isz- 

eina pirma valanda.
— Busiu ant stoties.
— Tegul ponas atveža mo

torą, o asz atgabensiu sparnus 
pasako atsistojęs mechnikas.-* 
Rytoj dasižinosiine, ar musu 
darbas yra tiktai svajone, ar 
gal teisus kelias prie turtu. 
Taigi apiewpirma susitiksime 
ant geležinkelio stoties “\’ik-

Pct:-

aparata

ant geležinkelio stoties 
torija.”

* ♦ ♦
Ant rytojaus oras buvo pui

kus, tikrai pavasariszkas. Ant 
mėlyno dangaus slankiojo 
lengvi balti debesėliai.

Anksti apie vienuolikta va
landa buvo galima pamatyti 
Browna i neinant i “Patentu 
biuran’’ su riszuliu pienu po 
pažaste.

Po valandai 
linksmas slėpdamas 
szi mėlyna valdiszka popierė
li.

Penkiomis minutėmis priesz 
pirma užvažiavo priesz stoti 

’> Vežėjas isz ka

dangaus

i neinant i 
su riszuliu

Laiko iszejo
in krep-

i dėti, 
brangus aparatas. O dabar ga
lima ramiai san toliau kėliau- 

" t i. ; < ‘it'
Atkeliavus -ein 

brangus motoras 
omnibusu o mnl virszaus už
krauta miĮžuioszki sparnai j po 
ilgu lukeseziu bot> surado sar
gą, kuris jiems atidarei vartus.

.Namai, in kuripoa jie osl<ib 
biuosi, Imi vo d ui paprastas kai
mo dvarelis, apsuptas aplinkui 
ūkininku triobomis' ir pas
kendus žaliumynuose. Su tar
no t pagalba visus savo pakus 
perkele in tamsia szapa.,i, n>r

Saule jau leidot, kada, ka-

nes jose randasi labai

7 ' •

EaMborne 
perkelta d n

♦

mota atgal gryžo o .abudu 
dtaugai pusininkai pagalios 
pasilikę yjeni.pnsilikv Y;eni. ,54,.nrtv,UM..
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Slaptingas Bandymas.
Pericord pakele wletas: be

sileidžianti saule paskutiniais 
savo spinduliais apszviete ke
turkampius langus stiklus., •

Brown, iszsiemes isz kisze
niaus peiliuką, supjaustė 
szniurus, kuriais buvo aprisz- 
ti pokai, 
niszki,

pei liuką,

H f '

Pasirodė du milzi- 
geltonai, metaliniai 

sparnai. Palengva sparnus at
rėmė in siena po tam iszpaka 
vo ra ta, diržus, pagalios mo
torą. Jau užėjo naktis kol pa
baigė ta iszpakavima 
sutvarkė visus atgabentus 
daiktus.

. Užsidegė 
taisė diržus, 
sakant baigė statyti visa ma- 
szina.

baigta — prabilo 
slinkdamas prie apariito, idant 
dar syki su atyda ji apžiurė
jus.

Pericord tylėdamas žiūrėjo
si ant maszinos ir ant jo vei
do matėsi iszdidumas ir viltis.

—■ Dabar gal ka noi*s už
kastu mem — tare Brown, isz- 
imdamas isz kiszeniaus užkan
di.

ir kol

I

SAULE
panaszu in žuvies v uodega.

‘Reikia pataisyti, taip^ 
idant aparatas apsuktu
mažiausia rūta -

.,-p

-r- Tegul ponas styra prb' szininko tylėjimo *priežnsti. Ne

• i * «»t**t*^
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Na,

visus
t

ir toliaulempa 
švitrinis, žodžiu

pagalios viskas už- 
Brown,

Po tam 
ricord.

—— N e,

atsiliepė Pe-

tuojaus; asz tiesiog 
kaneziu badu.

Tai sakydamas, mechanikas 
su dideliu apetitu pradėjo val
gyti, kad tuo tarpu jo draugas 
nekantriai vaikszcziojo po 
kambarį.

— Katras isz musu — per
trauke aut galo tylėjimą 
Brown — keliaus tuo aparatu?

— Asz— atsiliepe Pericord. 
Tas, kas ežia ’sziandie atsitiks

vaikszcziojo

vakare, gal bus istoriszkas at
sitikimas.

— Teip, bet tai yra pavo
jinga — patemijo 
juk nežinome, kaip musu apa
ratas judės.

— Na tai kas?
— Nėra 

smerties.

Brown —

proto oil i ant

misliji 
daryti? Ar szeip, ar teip, o vie
nas isz musu vistiek privalo 
rizikuoti su gyvastimi.

— Ir kam tas? Aparatas 
gali but paleistas, kada prie jo 
prikabinsime koki nors daik
tu.

— Tas tiesa — sutiko Be- 
ricord.

— Turime plytas ir maisza’ 
tai kodel-gi prie aparato ne-

Tai ka panas

Viktorija.”
rietos isznesze du didelius nu- 
szulius, audeklu apsuktus. Tie 
pokai panaszus in lekiojan- 
e.zius maszinas atiduota baga
žam

Pericord jau jo lauke.
— Ar viskas 

paklausė.
♦ — Ant supuolusiu jo veidu 
kaip tik apsiwiszke raudonu
mas.

Vieton atsakymo Brown pa
rode* tiktai pakus.

— Asz atidaviau bagažai! 
aparatu ir rata 
Pericord.
riko atsisukdamas in konduk-

i malonus
skrynute geroj vietoj pa ’ szali* rnaiszo

t va rkoje t—

— puaiszkino 
Atsargiau! — su-

toriu. Buk ponas 
tas

'i
H
H 
■

I
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BOS*■— —degtuką, pakele lempa ir už
degė. Brown gulėjo aut žemes 
isžsitaises. Pericord paėmė ji 
in <savo glebi ir nuvilko.
et J)abav jis suprato savo prie-

laimingas krizdamasr nusuko
’ n’ 

savo sunkumu insmeige ji sau 
in krutinę^^umii’fi .tupjaus.

Arabiszka Pasakaite
kuo

ro urme,;o.
Pericord.

kabina:, isz hzoih^
r Na,.(hdabiiv viskhs,'

Pericord pasilenkė; jo liesi, 
sausa figūra, tarytum, snist- 
trauke;1 nerviškom* nubąlu* 
šiom rankom rankioja žalius* 

a a • «

Brown 
jau tvarkoje. Si •Tf j

M I 1

patarė

• M
4

t
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ranka, kurioj laiko peili J

Achmedas pasiklonijas net 
, iki žemei tarė:

— O Mahometai, susimylėk 
ant manės! Paskolyk man 100 
cekinu! Jeigu ne gausiu tai 
pražūsiu. ‘Ant uostato duosiu 
tau szihi auksini lenciūgą, ku
ris gal kabot ant puikiausios 
mergos.

Mahometas, kaipo žmogus 
geros szirdies iszemias 100 če
ki nu ant sutatu auksinio len- 
siugo kuri gal nesziot pato
giausia mergina.

Perejo menesis,
antras. Achmedas ne pribuna 
atsiimt lenciūgo. Tada nuėjo 
Mahometas pas auksoriu Bag-

Anksorius apžiurėjas 
lenciūgą, kuris yra gadnas nc-
sziojimo patogiausios mergi
nos, pasakė jog tai yra misin
ginis.

Isz gailesezio Mahometas isz- 
rove sau puse barzdos ir plau- 

Pas kita ant’bnrdo eiti turdjo. ku isz galvos o ant galo atėjo 
Tai matote, dabar loji su kitu jam giliukningu mislis: Nubr

',6^ . ..... .

V . ! * ’
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Lavonas Erdvėse
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Atsisėdės ant kuaszlo [iev- 
, iszradejas 

pradėjo be -sąmones žiūrėtics 
aukszty'n. < -

Auksztai vis uže
“ Motoras Brown Pericąrd.
Teip prasidėjo kelias miliutas 
o gal ir valandas, o

1 4 VI h-H

4

k. 
į

1.7'lį
v

dm tus.< Brown-giziui ėjosi, i a- ■ skrynutes,
mini,kaip ir viaadoH, tarytum, 
nieko, -nepers i tindama ' 
I.< MaMzina iszdave iHausti ir 
trumpa - žvangėjimą. Milžinisz- 
ki geltoni tiparnai urnai

auksztyn. ■ ' If'

ir staugė

i A

TARADAIKA'

tiese, susiglaudė iro vel iszsi- 
liose, po tam smarkiai sujudi
no orą, Penktu kartu p spar- 
J
plytomis nuo križioku pakilo 
o, paskui
Maszina
ore an t . viet os, paiiaszi ai kaip

narna isziskledžius, maiszas su •y* _ ~
pasikėlė auksztai. 

pakilus (j -tsukinejosi

milžiniškas ir nerangus pauk- 
sztis, pripildydamas szapa 
knarkimais ir szvilpimnis. 
Stebėtina buvo pamatyti, kati p

ir

maszinapatamseje auksztai 
sukasi, skraido* sparnai dirba.

Valandėlė abudu tylėjo... 
Pagalios Pericord noiszkentes 
iszkele rankas ir susznko:

Pakilo! Skraido! Moto-
Brown* Pericord veikia 1— 

isz (o didelio džiaugsmo, tary
tum, beprotis pradėjo szokti.

IV
Prieszininko Nėra.
Ponas Brown, tegul po- 

vel-

ras

nas žiuri, kaip teisingai 
kia ir kaip styras puikiai val
do maszina. Tuojaus rytoj rei
kės gauti paliudijimas 
tentu biure.’1 •

Brown susiraukė.
— Patentas’jau yra 

tarė pagalios Brown 
verstu nusiszypsojimu.

— Jau yra? — atkartojo

< < Pa-

1SZ-, 
su pri-

v ra ? v
Pericord —jau patentas yra? 
Kas toksai,dryįo paimti mano 
pienus? — suriko.

— Asz. Aš tai. padariau 
sziandie ryte. ’ĮJegul ponas nc- 
sinervuoia, iiehnsimoka ner-sinervuoja,
vuoties!

—- Ponas užpatentavai mo
torą? Ant keno vardo ?

Ant. savo; rodos prie to

neapsimo'ka

turiu tiesas! :
-— O mano .vardas-

k.

.. bot...
Begėdi.

—' vagie!

paton-

butu galima prikabinti maiszo 
su plytomis vieton pono?

— Puikus iszmislas!
— Na, taigi neleiskime dy

kai laiko.
Iszejo abudu, 

kuriais maszihos dalis..
Menulis skaiseziai szviete 

kaip kada tik pasislėpdamas, 
už slenkancziu palszu debesė
liu. Abudu draugai susilaiko 
beklausydami... Visur viesz- 
patavo tyla, tiktai Isztoli bu
vo girdimus mariu uszimas ir 
I Zy i ■ « o 1 v ai w 4- • a «« Ii x.xan ra*

te iszmestas?
— Ne

Ak! Begėdi. — suriko 
Pericord — vagie! niekszo! 
Pavogei mano idėja, nori su 
gudrumu pasinaudoti dar 
be, kuri man turi priklausyti? 
Bet asz atgausiu ta patentą, 
girdi? Nors turecziau tau per
skrosti gerkle. •

Isz jo juodu akiu blaszkesi 
kibirksztys kumsztis turėjo 
sugniaužęs.

Brown nors drąsus, 
sitrauke nuo Pericordo, kaaa 
tasai vis areziau jo artinosi.

— Rankas žemyn! susznko 
pagalios Brown, iszsitraukdd- 
mas isz 'kiszeniaus peili -— mo
kėsiu nuo užpuoliko apsiginti* 

—- Ar tai grasinimas T
i isz 

piktumo Pericord — ponas oki 
gabus pasilikti žmogžudžiu, 
kaip likai vagiu!... 
man mano patentu.

-u.-r * ‘ k > ’
♦fy S

kumsztis

neszdanii ne-

J

lojimas kur tai szunu. Brown 
pradėjo krauti in maisza ply-

Pericord-gi užimanezini 
nesziojo atgal in szopn viso
kius nereikalingus prie ma- 
szinos daiktus, kurie paskiau 
galėjo susigadyti.

Kada viskas buvo surangta, 
uždare szapa. Maisza su ply
tomis pastate ant dvieju klr- 
vuliu,

tas,

gar-

bei- pa-

susznko -net pamely navos

Tukstancziai visokiu misti u 
spietėsi jo užsidegusiose sme
genyse. Jis juk buvė nekaltai 
savo draugo mireziai, bet kas; 
jam gales intiketi? Rubus tu
rėjo kraujais aptaszkytus.-.. 
Viskas liudijo priesz ji.. Ver- 
eziau bėgti... o dar goriau bu
tu pasiliuosuoti nuo lavono, 
idant neteip greitai ant jo pul
tu nužiūrėjimas... Tuo tarpu 
iszsigirdo baisus trenksmas ir 
Pericord paszoko ant kojų. 
Maiszas su plytomis pasikel
damas užsikabino už'balkio.

Užsikabinus maiszui, nutru
ko drūtas, jungiantis maszina 
su apartu ir maszina nukrito 
tuojaus ant žemes. Pericord 
paliuosavo nata, motoras pasi-

1

Lietuvis su Airisziu niekaip 
nesusitaikys, •

O ir nemylės, jaigu nieksza ant 
biirdo laikys.

Vienas Airisže už paezia 
turėjo, 

Niekame jaja uenužiurinejo
Rodos gera moterį* buvo.
Kol pats nepersitikrino, 

žmogelis lai padare,
Nevidoną nuo burdo iszvans 
Pats Savo daiktelius sudėjo,

perejo i r

dilde.

«

rode cielas. (Stebėtina mislis 
perbėgo jam .per galva.

Dabar jam maszina 
didžiausia su hkeny b e. 
proga, atsikratyti nuo 
lavono...> • -

Atidarė szapos vailus ir iš
vilko daukan draugo lavonu.

'Brown gulėjo po nuogu dan
gum, apszviostas nublaszkusc, 
szalta menulio szviesa.

> N e t oi i > d i (lel i s
lis. Pericord nugabeno ten la
voną ir paguldė.

Paskui sugiyžo in szapa ir 
isz anos nunesze ant to paties 
kalnelio ir ta- motorą ir spar
nus.
" Drobancziont rankom lavo
nu apsupo plieniniu ratu, pri
taisė sparnus, skrynute su mo

šų junge visas kitas me- 
Praslinkus ko- 

maszinos 
sparnai sujudo; po tam visas 
korpusas pradėjo kilti ir pa
galios pasikėlė oram

Pericord, (negalėdamas nau
dotiem styru, maszinos 
bus pasuko in pietus.

Pasikeldamas vis auksztyn 
ir auksztyn milžiniszkas pauk-. 
sztis slinko in mariu puse. 
Pericord žiurėjo akiu neati
traukdamas in ta juoda pauk- 

gcltonais sparnais, kol 
nepranyko miglose ant 

oęeano.
" ' v . . r . • ■ * 1 ! • T“

Beprocziu ligonbutej New 
YoiJko randasi žmogus su lau
kine iszžiura, apie kuri niekas 
nieko nežino, kas jis per vie
nas ir isz kur jis atsirado.

. ,1 Keblios ir delikatnos 
maszinos greieziau susigadina 

sako daktarai ir parodo 
olektriszlcus aparatus ir nėpn-

toru, 
tolinės dalis.
Horn s m i nu tom s

szti su
« •,J1S

buvo 
Turėjo 
jos ir

kai ne

szriu-

prastus orlaivius, kokius ser-
Atiduok 

' ’.d, i *
Ne!

( Pericord szoko kaip lauki
nis žvėris; jo prieszas iszsisu- 
ko isz jo ranku, bet tuojauu; 
užkliuvo ant iuszczios skrynių* 
les ir pargriuvo, i pto i t - '

Lempa ^usiubavo^ * nukrito 
ir užgeso. Szapoje , pasidarė 
tamsybe, tiktai menulio szvie-

J

man mano patentu
— Net

sa per sienų lyszius ant dirbau- 
ožiu auksztai sparnu mirgėjo.

— Atiduosi patentą?
Tylėjimas.

i

gantis ima taisyti, kada atgau
na samone.v 5f Halas.

PAS ADVOKATA
I *

■ " - . . A •>.**« t
1.

il:

Jauna motere:

v*

*d NOreczia
atsiskirti no mano vyro.

Advokatas:

gyvena.
Bus apie ta uieksze gana.

♦ * *

Kaip tasai Dievulis gerai daro, 
Kad niekszus in plat u svietą 

isz varo.
Taukiausia tenais apsistoja, 
Kur ne paukszcziai nelekioja, 
N u keliauna in laukine szali. 
Kur nežveiys g.yventi negali, 
Ten bažnycziu nieks nestato, 

Kunigo niekad nemato, 
Nuo Dievo atvirsta, 

In laukinius pavirsta.
O jau ka bdbos, 

Ne blaivios niekados.
• Negali iszsipagiriot, 

N (‘lemtai iszsimiegot.
Nežino kada’diena, kada 

naktis, 
Ba girtos vis: 

Kitos karezemoja, 
Apie namus ncdboja, 

Vyrai isz darbu pareina, 
Vandenio nusipraust neranda.

Girta boba isz karezemos 
parsiveda, 

'Tuojaus iii lova cimpina, 
Kaip užvirtus karve stena.

Mesa buna nedavirus, 
Ne nuplauta apsiglaumijus, 

Mat, neturi kada gerai 
pasteliuoti, 

Turi viena pas kita liežuvius 
neszioti, 

Visos susikuopina, • 
Viena kita juodina 

O stiklelis ir butelėlis, 
Geriauses del ju 'brolelis. 
O, tai bobeles nedurnos, 

Kada jau iszdžiusta burnos, 
Tuojaus viena kita sveikina, 

Ir liežuvius vilgina,
- Ir tiktai tada buna gana 
Kada jau vakaras prisiartina

Susirinko Gradrapedsd keli 
kucai,

go kagreieziausia pas Achme
do szvogeri ir pasakė jam di
dele slaptybe:

— Beda man! Pavogė man 
czysto aukso lenciūgą, palik
ta man per Achmedą. Praszau 
tavos, niekam nieko ne sakyk 
ir pagelbėk man atjeszkot va
gi!

Szvogeris Achmedo, apsirė
dęs kagreieziause nubėgo pas 
Achmedą ir susznabždejo jam 
in ausi: ■ t ' ■

— Eik kagreieziausia pas 
Mahometą ir papraszyk len 
ciugo. Dabar tau užmokės dvi- 

o gal ir tiek, kiek pa-

pa

tni

gubai, 
reikalausi.

Nuejas pas Mahometą 
prasze lenciūgo.

— Ne turįu — atsake 
verksmu Mahometas.

— Ne turi? — o kas man 
galvo! — paszauke su piktu
mu Achmedas. — Lenciūgas 
buvo vertas 500 cekinu. Czion 
imk savo 100 cekunu, kur len
ciūgas?. ..

Metes 100 cekinu ant divo 
no, lauke atsakymo:

Mahometas pagriebęs pini
gus, sieke in anti ir pardavė 
Schmedui lenciūgą tardamas.

— O Schmedai, vagis buvo 
pavogęs lenciūgą, bet sugraži
no man tuojaus, ba per klaida 
padavei man misingini len
ciūgą. 1

GERAI PADARE.
Tėvas klausė dukriukes 

metu.
— Ko Petrukas taip klykia?
— Asz inde ja u jam in bur- 

. nutia mamos dantis, ba jis be 
dantų, tai turbut del to taip 
klykia.

• *
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Vaitas. — Ko norite?
Valsczionys:— Atėjom pa

sakyti ponui vaitui jog pas 
mus kaime vanduo tilta nu- 
nosze.

Vaitas:— Na tik reikia pa
taisyti.

Lietuviszki vaikinai 
Ir merginos dvi, 
Liustaunos abi.

Gero ir per nakti klykavo, 
Rodos kad svaiguli gavo, 

Sztęi Nedėlios ryta, 
Daugiau girtu kurnu atsivelka, 
Klyksmai da didesni užstojo, 

Rodos kad isz proto iszejo, 
Netoli nuo Kataliku bažnyczi'os 

, ' stove jo,-
Kad net kunigas misziu laikyti 

' negalėjo.
Baisus buvo staugimas tuju 

girtuokliu, 
Panašus iii peklos gyventoju.

Kada kunigas pamokslą 
. kalbėjo, 

Tiejei girtuokliai muštis 
pradėjo, 

Policija pribuvus .smarkiausia .
paėmė, 

Ir in koza iiuvede-
O vyrucziai, — po velniu, 

Kiek czion yra bobų neszvariu,

v

f 
j

■t

■

.Valaczionys:— Žinoma 
tai mes ir atėjom, idant mui 
ponas vaitas lieptu nes kitaip 
žmogus užmirsztumei.
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Ant J. Sakalauskas!
LIETUV1SZKAS GRABORIUS 

(Bell Phąne 872)
331 W.Centre St. Shenandoah, Pa.
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.Advokatas:— Kad ant kiek 
asz žinau, tai ponios vyras po-

'ti. ;F * <' ■ '♦*tJ, ,

O! gali būti! Ta-*■ * •• • •

T“

nia myli...
* Ponia:—
sai niekszas ant visko tike

t ...

.... ... * ■ ■*!*» 
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✓

✓
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Nubudima valandoje, sutei
kiam geriausi patarnavima. Pa
laidojimu atliekam rūpestingai 
ir gražiai. Busite pilnai užga
nėdinti.

Isz Muhanojaus ir Girardvilles 
jeigu kas pareikalaus mano pa-'

Tonuoti o pribusiu in denzituta.

1

7Z
"’•A ■' ' •
N * . ■ .

W. TRASKAUSKAS
' W'i >}lS&7 f > * t* .■

,-k

Bot tuom laik apie jeises . 
nutylėsiu, 

Ba turiu ant kapiniu važiuot. 
Mirusioms garbe atiduot, 

•Juk sziadien Dokoreisziou
4 Diena,

t) las ūžimn žmogų kiekviena.

Sugražinsi man ji, ' ar

Tylėjimas. Jokio balso, 
apart maszinos knarkimo i r 
sparnu griežimo.

Su suspausta baimes szirdže 
Pericord patamsėję pradėjo 
grabailineti aplink save. Aut 
galo pi raitai suoziuope kone 
tai rauku. Ranka buvo nepa

net
Jokio 1 t

’i f
1

I\

prie 'kuriu pridmtino judinamu, 
plienini styra,, 

t ,
si v ra I persikeite in baime

Piktumas dabar
Užžiebė1

• ■■ " ; 
t *

Užžiebė
<

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

’ '■ .. '«.j i ji

Ant 3800 motu priesz 
Christusa, tai Babilionija jau 
buvo sostą pyle karališka, ku- 

'riamo tai ju vasze ant moliniu 
plytų ir jais iszdeginojo.

M *

» » _ •_ _ ___ ___ _____ __ LkC
v -i. f

tarnavimą Ui meldžiu man telo^

minutu. Bell 'telefonas 8?2
L <1 _ * . I „

Dr. T.J.Tacielauskas
Pirmutinis LietuvisrkfcB

De n t i sta s A ta h n nojn jo. r» 
Ant Antro Floro Kline Sztoro 
19 W. Centre St., Mahanoy dtf
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ŽINIOS VIETINES
Sziantlivn kataliku szveu 

In Daugu Žengimas V. J.
“Decoration 

Day” arba pupuoszinias kapu 
mirusiu kareiviu.

— “Saules“ ofisas bus ūžt 
darytas visa diena per Doko- 
raszion Diena.

to 4 4 , >

Petnyczioj

SHENANDOAH, PA.
___ I

Tari) daugelio jaunu vy-
> »

— Tarp daugelio jaunu vy
ruku isz visu daliu Penhsylva- 
nijos kurie sudėjo pasekmingai 
egzaminus ant 'State National 
Schoolship Annapolis ant .ma
riniu inžinierių randasi ir mu
su ihutietis Klemensas D. Ka-

s, sūnus ponios Kaxuniu- 
aptiekoridnes. Po pabaigi

mui dvieju nu^tn mokslo, aplai- 
ko diploma ir gauna dinsta in
žinieriaus ant laivu. Klemensas 
yra sesenmu iszdaveju Bocz- 
kausku.

— Policija* sueuie penkes 
inoteres už vaĮrystit'visokiu da-l

zunas 
nes, i

ko diploma ir gauna įtinsta in-

* J HV/lVi VO K J

— Isz priežasties Decoration ivku isz sztorii kuriu verte bu-1 • • .« ■-> « • «•*••• • • •'Day visi bankai ir kiti bizniai 
bus uždarj’ti Petnyezioje.

— Gegužis — Mojus bai
gėsi. Nedėliojo turime pirma 
diena Juniaus — menesi 
žiu ir vinezevoniu.

— Nežinomi pleszikai ap
vogė drapanų sztora Obersono 
ant W. Center ulyczios. Ple
szikai insigavo per užpakali
nes duris, pasiėmė daug viso
kiu drapanų. Bledes padaryta 
ant kokio tukstanezio doleriu.

— Po miestą pasklydo ne
tikros deszimts dolerines bu- 
maszkos padarytos isz dvieju 
doleriniu.Tikra deszimtine bu- 
maszka turi dideli numarn 
“3’1 ant kaires szalies su vai
niku aplinkui o netikra turi 
numera “2.“

rO'

Jau keli žmonis 
likos apgautais. Ymant nuo ko 
pinigus gerai apžiūrėkite ko
kius pinigus gaunate.

— Oeriause padarytu Me- 
kurios musu moterėlės,
grinezes apsivalytu, o ne lie
žuvius neszioti. Tankiausc 
jeigu*katra negali ant savo 

tai visaip liežuviu 
Veluk kad

kati

neszioti.

pastatyti, 
mi kainoje, 
smirdanezius kampus 
žuviu iszvalytu o kitu nelipstc- 
tu.

• t Seruxloj mirė Vrszule Tu- 
muskiene 67 metu amžiaus, 
pati TcwkIotmius Turausko nuo 
1803 E. Market St. Jiji sirgo 
tik tris dienas. Paėjo isz Kau
no gubernijos, Panavežio pa
vieto. Paliko tris sunūs ir dvi 

Laidotuves atsibus 
Subatos ryta su trimis miszio- 
mis Sz. Juozapo bažnyczioje. 
Graborius Traskauskas laidos.

— Turime visokiu szvėn- 
cziu Amerike, 1x4 dabar keti
na apvaiksztinet nauja szven- 

“ Nedele 
Draugove

du k t eres.

savo 
su lie-

na apvaiksztinet 
to 1 Juniaus o tai yra 
Kietųjų Anglių.“ 
Anthracite Cooperative Asso
ciation, iszsiunte praszinius 
visiems kunigams idant 
diena melstųsi už anglekasiu 
sveikata ir kad Dievas apsan- 
gbtu juos nuo nelaimiu ir kad 
butu sutikimas trip darbinin
ku ir operatorių.

iszsiunte
laja

vo ant keliu tukstaneziu dole
riu. Aresztavotos yra.: visos 
Amerikonkos. Tos paezios va-‘ 
gilkos apvoke ir kelis sztorus 

VisOs pastatytos 
$50t) kaucijos lyg teismui.
— Čigonai gerai iszburo 

ateiti <lel Harry Houdges, apie 
kuria jisai nežinojo odaipgi no 
žinojo kad nuo jo piname $1,400 
ir auksini ziegoreli ir tik apie 
tai apsižiūrėjo vakare. Čigonai 
iszkr auste Houdgen kiszenius, 
apleido miestą bet policija juos 
sueane ir pastato po kaucija.

t Praeita Subata įniro ge
rai žinomas visiems Kranas 
Bokuneviczius, 
avė., 
veno czionais apie 40 motu, 
paliko dideliam nuliudime pa- 
czia Marijona, penkes dukte- 
res Janauckiene ir Rodoviczio- 
ne, Filadelpijoi, Markeviczic- 
ne ir Karvojiene ant Heights 
ir Elzbieta Filadelpijoi, kaipo 
keturis sūnūs, 
viena 
atsibuvo Panedelije su bažny
tinėmis apeigomis 
nislovo bažnyczioje.

— Jonas Topilavski, 
metu, likos užmusztas 
noor kasyklose per nukritimą 
anglies. Gyveno pas Burienc 
ant 418 W. Center ui vežios.

Mahnuojuj. 
po

žinomas visiems
187 Virginia 

Heights. Velioniė pergy- 
apie 40 metu

29 anukus ir 
praanuka. Laidotuves

SzAr. Stll-

42 
Kohi-

Minersville, Pa. — Nauja 
plentą terp Poltsvilles it Mi- 
nersvilles pradės dirbti lb 
Juniaus. Readingo kompanijc 
prižadėjo užmokėti $15,000 ant 
iszkasimo naujo upeluko ir 
$14,000 ant padirbimo naujo 
tilto. Plentas eis per beisbolus 
parka.

— Nelaimėje 
artimoje Orwigsburgo likos 
užmuszta Miss Franciszka Al
len, daraktorka publikinejo 

o josios

pradės dirbti

automobiliu 
()rwigsburgo

I

i V IIV ,

L-4' '■ i ' ■/ 1

SAULEI '

POLICIJA APMALSZINEJA INDUSINIUS MAISZTININKUS INDIJOJ

!•’ <

Nemažai turėjo •darbo Imlusine policija skaldyme pakausziu maiszt ininkit Girgsurne, 
Indjoj, kurie yra pasekėjais M ahalina Gandlii ir sukelineja maiszaezius po visa Indija prie- 
szais A ūgli k u valdžia.

Sharkey (Žukauskas)
Lavinasi

Jonas Sharkey - Žukauskas,
lavinasi
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Lietuviszki Bonai
Jei norit pirkt ar parduot 
gaunant gera kaina, raszy- 
kit del informacijų dykąi

■MM !

in Dept.. 4 ...

Kurt H. Schurig & Co 
50 BROADWAY 

NEW YORK
i

SKAITYKITE “SAULE”
T" *"■**' 11 ""l" “

Lordas Harmord pasamdė 
sau paloci prie ulyuzios Laffi- 

Vicna ryta budina ji tar- 
s, jog kokia po

nia nori apžiūrėt gyvenimą.
— Kad 4isz nusamdžiau.
— Toip, bet locnininkas no

ri ta akmenyczia parduot 
tai kupezei nori peržiūrėt!.

— Eikie ir pasakykie loc- 
ninkui, jog asz jo narna nupir
kau, tegul tiktai man neper- 
traukineja miegojimo.

le.
nas kalbėdama

H

ANT PARDAVIMO.
t

Naminiai fornieziai pandduos 
pigiai. Locnininkas važiuoja in 
Lietuva, todėl turi greit par
duoti. ! i t.4»
II. Katkus, 639 W. South St., 

Mahanoy City, Pa.
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Motinos Rauda Ant
Kapo Savo Vaikeliu

t;jgr„kU'iimni ■I—ĮĮI inwwww—O"1"1^ I’ll

K. RĖKLAITIS
Lietutlaikai Graboriue

>/ Laidoja numirėliui pa- 
gal naujausia mada ir

£ mokslą. Turiu pagelbi- 
C, ninke moterems. Prie!- 
V r narnos prekes.
I SI6 W. Spruce Str.,
I Bell Telefonas 149
I MAHANOY CITY, PA,

■ 306 Market Street
1Į1 Bell Telefonas 4414 » 

TAMAQUA,

i

PA.

Genuine Orange blossom Kings
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PUIKUS ŽIEDAI

A

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

sol. Levit
Schuylkill County’* Loading Jeweler 

Headquarters for Engagement ant Wedding Rings
26 - 28 NORTH MAIN ST. 

*

* > > IM MMPi» **

SHENANDOAH, PA.

*’*■'<** 1........... .................................................................................................... ......

IDr. J. G. Bodnar i
Jeigu esate nesveiki ir nepaisant kiek daktaru ir 

gyduolių iszbandet, netrotikit vilties. Mano būdas gydi- 
į mo suteikia palengvinimą del daugeliu žmonių, jumis 

taipat gal pagėlbeti.
CHIROPRATIC IR BEGYDUOLES (Gamtos) THE- 

’ RAPY BUDAS GYDIMO.
Electrotherapy, Electric Batha, Ultra-Violet Rays, 1 
Rays, Diathermy, Hydrotherapy, Vapor Baths, Colonic Irriga
tion DIETETICS. •

Ateikite ir dukites save iszegzaniinavoti o CHIROPRATIC iszdes- 
timas ir būdas gydimo bus jumis suteiktas pagal juso liga. ' •

✓ 
✓

Chiropractor 
b kiek daktaru ir i,

n -Red

j
i:

Ii:
Ii
ii:

i i

i OFISO VALANDOS: 10 iki 12 priesz plot. 2 iki 5 popcit. 7 iki 8
vakarais, kožna diena apries Nedaliomis ir Szventadicniais. Kito*- 
valandos pagal pareikalavimu.

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

’<■» ♦

Lehigh Valley 
EKSKURCIJA 

in New Yorka

J
i

X E. T. EVERETTkumsztininkas, lavinasi savo 
darbe Orangeburge, N. Y., ku
ris kumszcziuosis

Sch mėliu
New Yorke.

kūdikėliai,
* X 

ž 
t 
i 
A

su vokiecziu
12 Juniaus 

szoka
i

f

Verku motuszele, 
Paskendus varguosja, 
Viena kaip žuvele, 
Plūdo asziaruošia.
Eina ant szaltn kapu 
Ramybes jeszkot i, 
Ir paūksmei lapu, 
Paverki, padūmuoti.
Czia mieg’
Ei lion nuguldyti... 
Ilgu niotuszoliai, 
Atėjo atlankyti. 
Atiuysze 'žiedelius, 
Kad ežia parodyti. 
Papuos/.t i kapelius, 
1 r save suraminti. .
Ant sausu szakeliu, 
Liejo aszareles, 
Ant žaliu lapelių 
Kasze litereles.
Kasze ir minėjo, 
Vardus kūdikėliu, 
Ir taip sau kalbėjo 
Sudus ant kapeliu:
“Oi, kad asz galeuzia 
“Grabu atidaryti, 
“Alba ka>(l m'okeuzia 
“ Dievo iszpraszyti; 
“Kad leist paregėti 
“Nors ant valandėlės
“ Meilei pamylėti,
“Priglaust prie szirdeles.

Asz juos glostycziau
Ir nehleiscz’ nuo ranku 

“Pakol iszsakycziau 
“Kad man vienai sunku! 
Czia Dievo kojelių ; ' 
K laupąs* apkabino, Y

į I:

■

Nedelioj 1 Juniaus

$4.00
Max p*

Sharkey 
geriau per virvute negu neku- 
rios mergaites.

daraktorka 
mokslainejv, o josios brolis 
Andv mirtinai sužeistas. Au- 
lomobilius 
ha n isz Palo Alto, 
automobiliu kuri vare Stasius 
Kabaczinskas isz TAmakves o 
kuriame važiavo pana Allen, 
Agnieszka Ackerman 
isz miesto daraktorka ir Pet- 

Kungh‘viczius isz Tamak- 
Sužeistuosius nuveže in 

ligonbutes.
Chicago.

Edwardo Monag- 
trenke In paprasta:

ku i r
next ?

t Gerai žinoma del dauge
liu Ona Dereszniskiene (Der- 
rish) 
pas savo
Berch ui vežios.
gyveno Mahanojui apie 50 me
lu, paliko septynis sūnus ir

' tris dukteres — visi jau apsi
vedė, broli Petra Vaši levski 
(Wise) ir seseria Piontkovs- 
kiene (Friday).

— Penki vaikai •— Doro,
Serano, Moran, Kramer ir Juo
zas Mikelionis, likos areszta- 
votais už apvogimu Read ingo 
stoti Lakeside, paiimdaml 
daugeli bilietu. Nekuriu isz'ju 

t mokinasi High School. j
— Nežinomas vagis pavo- !

ge automobiliu prigulinti prie . , ,. „“ . " *- 1 * — -r gipso kokias szeszias sanvai- j

- What

mirė Utarininko
sunu Antanu

Velione per-

Lakeside,

teipgi

Motery stojo 
būna; ar jis myli ar ji ji myli 
ar suvis nesimvli.

§ Ir doriausi ir

Dubeltavac 
Tikietaa

Specialiszkus Treinns apleis Maha
noy City 4:30 ryto. Grįžtant apleis 
Jersey City, Exchange PI. Sta. 
7:20 vai. vakare Standard Time.

■

BANKS

t

ras 
vos.

rvta 
ant

isz kiemo
Tuo

ge automobiliu prigulinti prie 
• Stasio Szmuliaus, 57 E. Spru- 
, co uly., kuris stovėjo prie na

mo. Palicije jeszko vagiu, ku- 
.. rie iszpiszkino nežino in kur.

—• Ant Szv, JuoziajB) kapu 
niu ilsisi sekantiejo kareiviai 
kurįų kapai Likos paženklinti ir

Gegužes 24-ta, 
buvo sužeisti K. P. Deveikio 
dukraite Onele, 5 metu mer
gaite.

Mergaite iszejo
alejon ties tėvo namais, 
tdrpu pro szali dviraeziu va
žiavo vaikas, parmuszo mer
gaite, ir pasėkoje buvo per
laužta mergaites koja.

elaimo atsitiko 6:30 valan
da vakare.
Dr. Aistrom, kuris Suteikė pir
ma pagelba. Sekanczia diena 
mergaite iszgabcnta ligoninėn. 
Teks vargszei palaikyti ko/.a

Skubiai pagauta 1

I

pttpuoszti Augustas* Kupkis, 
Edvardas Hamanauckas, Vin
cas Ramanauckas, Juozas Rė
klaitis, Albertas leiski, Juozas 
Kaftperaviczitts, Petras Olszev- 
skis, Leonas Andniszkeviczius, 
Antanas Kinkas, Juozas Seda- 
kas, Juozas Brady, Henry Rin- 
kevicziuB, Mykolą Jnodfe, Ka
zimieras Zakareviczi us, Jonas 
Dulskis, Jurgis Lnkszaitis,

tcs. — N.
ISZ WILKES-BARRE IR 

APLINKINES. 
'■ r*—r

— Petras Jnroszka, 60* m.
__  'Ed 

wardsvillc, nupuolė -savo 
namu laiptais ir 
Nors buvo nugabentas in ligo
nine, vėliaus pagyvenęs pora 
valandų — mirė.

— Susiveda — szitos poros: 
Antanas Olerta isz Wilkes 

Barre, su Stella Šaltyte, 
Maltby, Pa., Juozas Bloznel 
su Elena Kuncevicziute,. 
isz Plymouth,

amž., gyv. 575 Main St.

užsimuszc.

isz

abu

I

I
I

geriausi 
vyrai linksniai laika praleidže 
draugystėje nedoru moterių.-F

BASEBALL 
Now Yorke I Juniivus 

Yankees su Boston
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Ir per aszareles 
Sav’ malda ramino
Jos malda regejo
1 )nngaus žva igždeles,

V ji i1’t '

i-

X

t
o

Didžiausi Iszdirbejai
Pomninku ir Kryžių

I

Kreipkite; pas mus ypątiszkai 
arba per laiszka, o prisiusime 
musu agenta in jusu namus.

Turime Du Ofisus: 
MAHANOY CITY 
South ir 2-nd Sts.

Telefonas 2-J
S--------- L'---- -------------------UflL-J LL-—

",

SHENANDOAH 
Shenandoah Heights 

Telefoną^ 625-R
........ ...............

t
■f

.....  ......... . ------- - ,, ... ........ .................. ................. ^n.-

MADAM QUEEN ISZBARA ANDY
Jiji sako jog Amos indeda dali savo pinigu kožna Su- 

. .Imta vakaru in MeniĮmnts Banka, Mahanoy City ir dar

B
mJ £

APVAIKSZCZIOJIMAS ANT ATMINTIES ORLEANO
MERO O AITES, |

Visos Kaialikiszkos ‘baznyezio^ isz'kilpiiiigai apvaikszti- 
nejo diena Joannos de Are, Orionuos mergaitės kuri likos su
deginta ant laužo per Anglikus novos už ra^anista po tani pri-
pažinta szventa. Apvaikszeziojimas atsibuvo mieste Orleanas, 
Franci joj. Bažnyczia, kuria anatome ant paveikslo yra ia pati

L B

pažinta szventa.

kurioje Orleano mergaite melsdav<»si, a A
'i"

Tr verkti pradėjo, -i 
bangi szkos a kolOįtH^b; M

<1, • " >i|y ■ _

Rasti žėmoi) krito.
Parode žoleles

w\nu0sžareles
Rasd žemei) krito. — / v t t

Kaip diena praszvito
_ |<W S.B.

♦ ♦
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<
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1 w
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laikai
kad iarit Dievo nepaiso visai;

$ Jau perėjo t te jeib « R 

a- - — )i 
bet Dievas buvo visados ir bus 
po sviete pabaigos.

turi pasidėjus $141.11 tame banke.
Jiji sako jog Andy klauso tu vyru kurie parduoda jam 
szerip •»s ir parodo jad\ Maip greit jisai gal pralobti. '

b .JjjL.l 1< ii » --j ik* . ill

t
4

Andy nė |u.i;i skatiko o Amoy turi

Jiji žino jog kada Amos duoda czeki tai tas czekis buna
dirba pinigu Ahduj

•i pinigu*)»ankė kurie tu
L. u 1 f J1

Uip geras kaip ir pMiiįhi*
Andys czekis negeras suko Madam Queen.
J i ji sako jo Andy turi pradėt dc‘ti pinigus in Merchants
r*___ f a s*i ii s • M* . s. « • •

< • •

»
i4

1

Banka ir sustot* kalbant apie didelius biznius.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
’ MAHANOY CITY, PA.

MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM
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