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ISZ AMERIKOS
* —— I

1,000,000 NETIKRU 
DOLERIU

• tLrrfan.) Pi W. I). ftOCZKOWRII, PrM. A Mff.r. w. nocztunsiii. i.ii.r. 41 METAS

UŽKLUPODETEKTYVAI 
ANT DIRBTUVES NETEI

SINGU BUMASZKU.

TRYS DIRBĖJAI 
ARESZTAVOTI.

Milijonas do
leriu falszyvu bumaszku puiki 
miszina ir popieros t iek kad ga 
įima butu atspaudyt milijonus 
netikru'bumaszku likos paimta 
per tris valdžios slaptus agen
tus o tris dirbėjai netikru bu- 

Perieles Mannerini,

New York

maszku
Guisseppi Negri ir Mateo Ma
tėm likos aresztavoti tame lai
ke kada netikras 2, 5, 10 ir
20 dolerines 'bnmaszkas spaudi- 

Dirbtuve radosi Brooklv- 
ne. Visi pasidavė malsziai, bu-
nszkos nuvežtos ant policijos o 

ir kiti intaisai likos

no.

L

maszina 
sudnužvti. e

Bumaszkos buvo taip gerai 
padirbtos, kad net bankuosia 
joises sunku buvo pažinti.

Detektyvai vaktavo dirbėjus 
artimam namo nuo daugelio 
menesiu o kada gera proga at
silaikė, staiga! užklupo ant 
dirbtuves

staiga!

VARGSZAS PASTOJO TUR
TINGU GYDIND AM AS 

KVAILIUS.
Chicago. — Isz pnežasties 

suardimo su dinamitu narna 
ant North 

isztyrinejo jojo 
dažinojo,

su dinamitu 
Jono (lalandako 
Side, polieije 
praeita gyvenimą, 
huk Galanda kitados dirbo už 
15 doleriu ant sanvaites dirb
tuvėje agurku, o sziadien jojo 
ineiga daitinejo ant 150 dole
riu ant dienos.

Bomba suardė jojo $35,000 
vertes narna. Polieije isztyr:- 
nejo buk Galanda užsiimdavo 
“gydimu 
pramindamas save “stebuklin
gu daktaru” nuo kuriu surin
ko dideli turtą.

1 1 kvailiu žmonių

— Keturi u 
589-5-1a

UŽSPRINGO GUMU NUO 
BALONO

.Milwaukee, Wis 
motu Sallie Smith,
ulyczia, siaitte su guminiu ba- 
lonu, kuris truko, 
drueziai supaude. A'yresni vai
kai parode jai kaip galima isz 
sutrukusio ImiIouo iszpusti ma
žesnius. Pasisekė mergaitei isz- 
pust i kelis mažesnius baJonus, 
lx‘t vienas isz ju inslydo in ger
kle užkimszdainas jai k va pa.

Vaikai mėtėsi gelbet mergai
te ir stengėsi isztraukt 'balouu- 
ka bet visi juju stengimai
ėjo ant niek ir mergaite už
springo ant smert.

kada ji pej

nu-

— Juozas

7 BROLIAI
ANLEKASIAI

STENGĖSI ISZGELBET ASZ 
TUNTĄ, KURIS LIKOS 
UŽGRIAUTAS KASY- 

LOSIA BET PER 
VĖLAI.

drauge, 
kada 

i nėjo in kasyklas 
35 mUtu, staiga! su-

Du Bos, Pa.— Asztuoni Rus- 
uakai broliai dirbo drauge tėvo 
kasyklosia arti Sandy Mock, 
kožna rvtn iszeidavo in darba 
ir vakare pareidavo
bot praeita Utarninka, 
pirmiausia 
Steponas, <
griuvo virszns propai siilužo ir 
Stopas likos užgriautas.

Likusieji septyni broliai ėmė
si karsztai prie “darbo iszgolbe- 
ti nelaiminga broli, kasė kaip 
indukia. Brolio balsas davėsi 
girdot po žemes. Per dvi valan
da be pasilsio dirbo o ežia že
me vis griuvo ir ‘korszino už- 
griiivimu visu. O ant galo jau, 
jau ketino isztraukti Tiroli kad 
staigai sugriuvo volą žemo ir 
balsas nelaimingo Stepo visisz- 
kai nusztilo. Broliai
Įnik ne|>4'diove kasti o kada (Li
ejo piję vietos kur brolis rado
si, rado jojo sumalikiota Javo-

ir tuom

jojo su man k iota
na.

SUNAIKINO 10,000 GALONU 
SAMAGONKA

Mays Landing, N. J. 
mažai prisidirbo prohibicijos
agentu i ,s una i k i n i ipe 10 t u ks- 

sainagonka ir 
20,000 
Dutch

M izpah.

AO

tautino galonu 
kubilą kuriame radosi 
tonu brogos 

art imoje
Aresztavojo tris Italijonns ka

po $5,000 
Visa dirbtuve suardo

Woods
užtiko

rie likos pastatyti 
k ozu a s. 
dinamitu.

—• Atėjo žinia 
buk turtingas 

mirė palik-

isz priežasties

jB
B:

S..

rvrfit

&***iiSi 
įį 3 zį;. 

lt:
it

■ J >

■ : 1 .- ■ .■ '9*

3t ■<

1

uba-
vargszus

GILIUKIS ATĖJO PER 
VĖLAI.

Kansas ('i t v. 
isz Vied niaus,
liankieris (Heszni 
damas milijoną florinu del sa
vo sūnaus Tmros, kuris gyve
na czionais Detektyvai jeszko- 
jo sūnaus kelis menesius ir tik 
tomis dienomis dažinojo buk 
Imra jau konia metas laiko il
sisi požeme ant miesto 
giszku kilpiniu. Mirė

papai kimo ir 
vargo. Imra pribuo in Amerika 
pamesdamas savo paezia kuri 
pabėgo su afic.ierium, todėl isz 
gailesezio pribuvo 
jeszkoti giliukio ir užmirszt tne 
laba moteix?. Isz tosios'priežas
ties papai ko ir mirė 'nesulauk
damas taip reikalingo turto.

ISZ Ll ET U VOSI H

VILKAI ANT
VESEILIOS
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ŽMONIS PABĖGO, O VIL
KAI SUEDE KEPSNIS IR 

SALDUMYNUS.

KUNIGAS LIETUVIUS ISZ-
VIJO ISZ BAŽNYCZIOS IR 

LIEPE EIT VOGT!
Adln. Rytojus

Port ugnlije.
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Beira Alta, 
Kuomet uepraszyti svoeziai at
silankė in vestuves, dažniausia 
jie sziuo ar tuo atsižymi. Tas 
pats atsitiko ir Portugalijoj. 
Per vestuves, kurios buvo ke
liamos atvirame ore 
du toki uepraszyti “svoeziai” 
ir kuomet jie norėjo a t si k ra t y- 

toip nusti'bo Ir 
kad palike visus 

valgius.kuo greieziausia iszbe- 
giojo.

Buvo

t i alkio žmont 
iszsigando f

1

ORALAIVIS GRAF ZEPPE LINAS ATLĖKĖ IN. SUV VALSTIJAS SUBATOS RYTA.
Snbatos ryta apie 7:26 valanda orinis .milžinas Graf Zeppelin su 19 pasažieryiis pasek

mingai atlėkė in Lakehurst, N.J. isz Rio de Janeiro, bet neapsiejo lie pavojaus, nes ora lai vis 
buvo mėtomas per szturnia kaip kaiuszlis ant mariu. Viso padare 
niu myliu isz Vokietijos. Kuboje negalėjo sustoti nes vejas buvo 
aplinkui sala- Zeppolinas iszlekc namo Nedėliojo priesz pirt, sustodamas Iszpanijoj-

daugiau kaip 13,000 m a ri
per smarkus ir turėjo apsukti

langiau<1

atsilankė
> veržia i

teip linksminanties 
sveeziams, kuri<‘ daugiausia 
buvo ūkininkai atbėgo du mil- 
žiniszki vilkai ir pradėjo vis- 

Zmonis 
iszlakste 

visus valgius

ISZMETE SERGANCZE MO
TINA, KAD NESUGAI- 
SZYTU JAM VESEILE.
Biifl’nlo. N. Y.

llele- 
\ iskas

Praeita sa
vaite atsibuvinejo veseile dukr 
terš Petro Kovalczuko, 
nos su Jokūbu Myrgel.
buvo parengta., svoeziai prade- 

o kuknioje buvo 
visokiu kepsniu, o skiepo szla- 
piojo sztopo.

Kada jau rengėsi važiuot in 
bažnyczia, 
kis in užpakalines duris 
valezuk atidarė duris prie ku
riu stovėjo jojo 82 metu moti
na, iszbalus i r'd re bodama. Šu
nelis iszstume motina ant kie
mo kad svoeziai josios nematy
tu. Senuke puldama apmirė bet 
už valandėlė atsigaivino,

p rudoji

Jo suvažinėt,

. 1 j n cztonais

pavydumo 
ir geisda-

NUŽUDĖ PACZIA IR NORĖ
JO SUDEGINT LAVONA.
\ entland, Miss. —Mykolas 

Bienzi isz didelio 
nužudė savo paezia
mas savo nelaba darba užslėpt, 
uždegė lova ant kurios motore 
gulėjo. Ant gi Ii ūkio artimi fam
ine re i atbėgo iii laiku ir užgesi
mo narna surasdami nužudyta 
motore. Laike smniszimo Rien
zi pabėgo nežinia <kur. t p • y *' ■ •

1 |W
DIRBO MUNSZAINE IDANT 
UŽLAIKYT SERGANCZIA 

PACZIA IR SUŽEISTA . 
SUNU.

Milwaukee, Wis.
Karozinski, tarme ris. isz Maple 

’• Grovė, likos tiuHaustns ant tri
jų menesiu kalėjimo už dirbi
mą munsza i ni o. . *■

Kaltininkas prisipažino prie 
kaltes, bet jojo advokatas mel
do sudžiaus idant susimylėtu 
ant jojo, nes Karezniski buvo 
priverstas daryti ir pardavine-i 
11 mimszaino idant užlaikyf 
sergamezia paezia ir sužeista 
kubu, kuris serga kelis metus.

• - Nesirajinksztino tas sudžiaus 
> ■ kieta sžirdi ir nubaudė ji k^lor 

jimu, V- ’■

Daugelis

RAUDONAS KRYŽIUS ANT 
DANGAUS.

' By ruda le, Iowa.
aplinkiniu gyventoju ann die
gia mate kryžiaus ženklą: aut 
dangaus ir isz tos priežasties 
pradėjo baisiai nerimaut, ’nes 
lengvaJtikiai inspoju, kad tai 
ženklas prisiivrtinanczios nelai
mes. K a Irk po nusileidimui 
saules, prasiskyn? tiebosiai ir 
pasirodo raudonas krVžius; ku- 
mihuvo>matytas per kteles so-

!'kttndūH> o'.vįo •

palialadojo kas to-
Ko-

»-

milaszirdingas sūnūs pradėjo 
jai iszmetinet irlirpeeit namo, 
ha jaigir mirtų jojo name, 
veseiel butu pertraukta, 
vis’kas buvo parengta.

tai 
o jau 

Molina 
pasuki' suuui, kad d a nemirs ir
ketina paszokt ant 
savo anūkėlės veisoiles 
keike ir siuto isz piktumo, bet 
nieko negelbėjo, turėjo sorgan- 
czia motina priimt, iii narna' ir 
paslėpė savo miegkambaryje.

senuke jau

v v riausios
Suims

savo 
In kolos miinitais 
buvo negyva. Simus'norėdamas 
mirusia mot i na praszalyt, davė 

kuris lavonužinia graboriui 
nuvožė pas save.

\reselka atsibuvo 
gai, svoeziai gere, \'algo ir szo- 
ko, visi linksminosi, 
nežinojo kas

iszkilmi il

l>a niekas 
Tiktai 

iszgama suims buvo kaip nesa
vas

a t si t i ko.

buvo piktas, kad mot imt 
jojo namo laiko veseilios mirė. 
— Tai tau ,užmokestis i 
auginimą savo smuolio.

uz ISZ-

2,000 ANGLEKASIU 
SUSTOJO DIRBTI.

(‘enlralia, Pa— Lehigh Val-
les kompanija iszkabino žinia 
buk kasyklos No. 5 Packard su
stos dirbti gilt neaprubožiuoto 
laiko ir kad 2,000 darbi ninkulaiko ir kad 
iszsineszfii savo tulszes isz ka
syklų. Nusiminė žmonelei tokiu 
paliepimu ir mvujos bedarbes.

NAUJOS 4-CENTINES
PACZTINES MARKES.

Washington, D. ( \ — Naujos 
keturi u centu pm'ztinesimarkes 
bus iszduot(>s už keliu sanvai- 
cziu su paovikslu mirusio Suv. 
Valstijų prezidento Tafto, in 
vieta senu markiu su paveiks
lu Mortos Wasliiirg'to’n, pnezios
ipmnutiuio tprezideuto AAra»hrs se- ihii,iiuvu 
ingtono.

Vilnius. - 
pranesza:

Gegužes 
invvko- nuo * 
dalVkai.

4 4 9 9

•f 
• > diena \’areno.p‘ 

negirdėt iamžių

ne Szv. Krvžiaus

Isz Visu Szaliu

ka nuo stalo griebti, 
nusigando klykdami 
palikdami visus valgius ne- 
praszytiems sveeziams. Juodu 
surijo keptus avinėlius, bei 
kiaulių kepsnis, pirmiau negu 
vyrai sugryžo su 
bego nusiiK'szdami 
dar dvi oszkas 4 4

JUJU szuo 
paskui 

aut

SZUO PASZAUKE POLICI- 
JE PER TELEFONĄ.

I’hil.’iilelpliin. — Kiula visa 
szeimviin Ludviko Grabausko,I 
Du Pont ,arti Lawnton, gardžei Į 
miegoj*’ ant virszaus,
‘ ‘ Sportas' ’ bėgdamas 
peliukia, perverto staleli 
kurio'siovejo telefonas. Telefo
no klausytoja atsikabino, duo
dama sig’uola. telefoino mergi
nai, kuri iszgirdo szunies loji
mą ir manydama kad kas blogo 
atsitiko davė žinia in policijos 
stoti idant skubintu ant paduo
to adreso nes gal teiimis vagis 
gasiiadoriaii'iia. Policija pribu
vo bei vagiu nera'do tik lojanti 

arti giilinczio telefono.
G rabanckai nieko negirdojo ir 
likos iszbudinli kada, 
pribuvo.

1 aiblinas. 
ki, jaunas kriaiiczius
savo ketvertą

I

PAMĖTĖ VAIKUS IR PATS 
SAVE PO TRUKIU.

Atnanas K1 ne
pamot e

vaiku po 
siartinaneziu trukiu 'kada ta
sai pribuvinejo ant stoties. 
Szi intai žmanin mate ta ji bai
su darbu Klockio. 
mirė trys sanvaites 
badai

pri-

.lojo pati 
atgal :r

jaunas žmogus gavo
svaiguli galvoje isz rupesczlo.

KZlIlli

policija

UŽVYDI MOCZEKA.
New York. ■—Jano lliljtonj 

isz didelio pavydumo nužudė 
savo podnkte 16 metu senumo 
Rože, už (ai, kad josios 
mylėjo jaja daugiau
savo.ant ra paezia- Nelabu mo

li kos uždaryti kalėjimo, 
savo vaikus,

au?
tevas
kaip

czeka 
'Turi ji ji keturis 
kurie yru apsivedia.

MESZKA PAVOGĖ KŪDIKI.
Port Aitlnif, Ontario.-—Dvie

jų 'metu sundlis Mykolo (vaške, 
farmeriu, likos nunesztas in gi- 
rria per dideliu meszka. Mesz- 
.ka slankinėjo artimoje griib-artimoje 
ežios kone visa ryta ir kaip ma
noma turėjo kūdiki nirncszti.

farmereiAplinkinei 
nie'szkos i r kudi kįo.

Paskutines Žinutes

jeszko

1[ Belle Fori'h, S. D. —- Dr. 
Sevill ir nurse Miss Lindstrom 
lėkdami eroplanu pas ligoni 
Alontana neszti pagelba ligo
niui, likos užmuszUi per sunai
kinimo eroplano laiko sztur-. 
mo kuris pagavo eroplana.

11 Kio Janerio, Brazi liję.-r- 
Musztyneje su banditais likos 
užmuszti 'keturi kareiviai
szeszi sužeisti aplinkinėje Ši
tie, vaisiijc Parakyba. Muszije 
likos užmuszta 38 banditai.

—■ Pamarį nei 
suome žuvininkiszka
gera arielka ir kitaip 

gorymais vertes $60,000. Gerv
inai buvo Įiaslepti po tinklais.

11 Washington, Pa. — Mrs. 
William Moxley ,40 metu, su
degė ant . smert su penkeis vai
kais nuo 3 lyg 15 metu degan- 
cziam namo Glou Echo, M d. 
Vyras iszszoko per Įauga.

o

11 New York, 
sargai 
lai va su

ginklais pa
su savim 

magaryeziu.

NEPAPRASTAS KŪDIKIS.
Londonas. — Gvvena czio- 

nais maža mergaite, vos turin- 
nekokia tai 

kuri
t i penkis metus, 
Madelina Watkins, kuri savo 

no tik nustebėjo žino- 
bet geriausius pianistus, 

•J* * 1 
komponiuoja naujus szmote- 
lius ant kuriu geri nuzikantai 

galvas ir sukinti 
Maža 

mi‘ Bulgarijoj.

\ arenos bažnyczio>’ 
Gegužes 3 diena iszpuola meti- 

ai radimo 
szvente. Kadangi Varėnoje pa
maldos yra pusiau, tai ta die
na iszpuola Lietuviams, kurie 
isz pat ryto ome rinktis bažny- 
ezion.

Tuomet 
kun. 
tos szveieoriu 
viams iszeiti 
ne# ta diena ra tautine Lenku 
szvente. Zmane.- 
ma, mane, kad tai 
riaus prasimanymas, 
daug trukus, atėjo kleboną

Lietuviams iszeiti 
bažnyezios. Kai viena isz AJor- 
gažerio sodžiaus moteriszke 
K. A’, ntsiliope, kad bažvyczi.i 
yra visiems, klebonas įnirtęs 
suriko, kad eikite gerinu vog
ti, negu ežia .esate hažnyczioi, 
juk nejus ja statot. (Dabarti
ne 
perdirbta isz cei^kves.) 
1I(‘S 
rr

r«i

Ii epe

vielinis klebonas 
Pr. Sakalauskas at<iun 

insake l.ietu- 
i>z bažnvezio-.

nustebo, žino 
szvoi b

m -
‘ !T 
isz

Be*

muzike 
uis 
ties *‘doji mergaite, raszo.

naujus

turi džiovyt 
pirsztus. mergaite gl-

RUSAI INVEDE 11 DIENU 
PASNIKAVIMA

Moskva. —■ Bolszeviku žmo
nių komisaru taryba nutarusi 

tokia 
me-

valgyti val
duose dienose 
pardavinėti

insakvma ir tik

visoji* Rusijoje investi 
tvarka, ’kad 1 1 dienu per 
nesi žmones turi 
gins 1)0 mėsos, 
busią uždrausta 
mėsa.

Kad szita
ra i p ra vedus, Rusijoje bus in
vest os mėsos korteles. Savo 
szi padavadyjima bolszeviku 
valdžia tuo paremia, kad Ru
sijoj labai sumažėjęs 
skaiezius, o
benti nenorima.

gyvuliu- 
isz užrubežio ga-

BADAS TERP SIBERIJOB 
ANGLEKASIU

Moskva. — 
beri jos, danoszama buk kom- 
panijo Lena Goldfields Co. ap
leido tenaitines kasyklas 
5,()()() g.
noms pasiliko dideliam varge 
ir keneze bada.

Kompanije negalėdama 
ginus laikyti kasyklas 
priežasties didelio prispaudi
mo nuo Soviatu valdžios, bu
vo prispirta apleisti kasyklas.

Jeigu iteprisiuns greitai pa
geliai tai hi|ę,Mauezei žmifnlu

Isz Bodaiiko, Si-

Ir
gyventoju su* szeiniy-

r»
" 5' 1 ' Ii t M

mirs badu.

ii- 
isz

KRIKSZCZIONYS PlAUNA’ 
ŽYDUS; 25,000 ŽYDU

PABĖGO IN GIRRES.
London. Rumunijoj kata, 

likai pradėjo pinuti Žydus. 
Daugiausia Žydu pogromu at- 
sibuna kaimuose, kur tamses
ni ir dieVotosni žmones, 
manijos Valdžia stengsis
tuos atsitikimus užglostyt ir 
izleido pranezima sakyxlama,

Ru
sei-

kad pogromu nebuvo. Bet pa
sirodo, kad valdžia meluoja. 
Londono gautos žinios sako, 
kad Marino rosi apielinkesc

• M. ZV * v -« -apie 25,000 Žydu pabėgo Isz 
namu ir dabar slapstosi glr-

> i • I'1.riuose.

Varėnos stotyje bažnvteU 
Žnm- 

nustebe apleido bažnyczia. 
Ta diena Liehiviszku pamal
dų nebuvo. * I lis-

RAGUVĖLEISUDEGE 
11

• im ■
• ' < > Ik

*

UŽBURTAS PARSZIUKAS- 
PADARE GASPADINEI 

DAUG BAIMES.
Krokavas, Lenk. — Mažam 

miesteli jo Malicke turėjo ne
mažai baimes szeimvna Kova- 

, kuria greitai neužinirsz. 
atsibuvinejo 

o žinoma ant 
maža par- 

vinezevo- 
Kada

leeai
Pas Kovalecus 

svodba dukters, 
svodbos paplovė
sziuka ir lyg dienai 
nes patalpino skiepe, 
atėjo laikas kepimo parsziuke 
atnesze in kuknia. Po trum
pam laikui gaspadine iszgirdo 
kad pecziuje kas tekis sznyp- 
szczia ir kada atidarė pecziu, 
pamate kad parsziUkas varto
si in visas puses. Baime perė
jo ir gaspadine žiurėjo kas to- 
liaus atsitiks. Kada jau mane 
kad parsziukas jau iszkeptas, 
atidaro pecziu ir net perižeg- 
nojo moterėlė ka ten pamate. 
Prie žąsies gulėjo iszkepta gy
vame.

Matyt kad gyvate inlindo in 
parsziuka skiepe ir sau ra
miai miegojo o kada pajuto 
už daug karszezio pradėjo rai
vytis o su juom drauge, ir par
sziukas. Abudu užkasė in že
me.

-• SPIRITO VARYKLA
Isz Panevėžio praueszama 

apie dideli gaisra, kuris priopz 
pora dienu Raguvėlėj/ Konst. 
Komaro dvare, sudegino dide
li' spirito varykla ir daug ku- 
mecziu turto. Varykla buvo po 
vienu stogu su kūtėmis, l’gn-s 
taip staiga iszsipiote. kad isz- 
noszti turto beveik ne kiek ne
pasiseko. Ugnis sunaikino ne 
tik žvmia dali kumecziu man
tos, bet beveik visa- spiritą, 
buvusi varykloj, daug balnu, 
salyklus visus iurankius, IR 
arkliu, keliolika jaueziu ir ki
tu naminiu gyvuliu.

Nuostoliai tiksliai dar ne
suskaityti, bet manoma, 
ju bus 
litu. Varykla buvo apilrausla, 
bet gyventoju turtas ir gnu- 
liai — neapdrausti.

Ugnis kilo del neatsargumo. 
Spėja, kad greieziausiai koks 
girtas bernas numėtė papiro
su, o nuo to suplesKkoja visi 
namai. Gaisra, gesino Paneve 
žio savanoriu gaisrininku ko
manda. f

!»

kaa 
daugiau kaip 300,000

gu lojo iszkepta

KINISZKI PASIKELELIAI
PAĖMĖ IN NELAISVE
50,000 NACIJONALISTU.
Shanghai, Kinai. — Kinisz- 

ki pasikelelei turėjo |iašok
ui i ilga inuszi Hohau provincl-
J ... ' 4 .

jtu/kuv .paėmė in ’nelaisvo 50
tukstamv.iiis valdiszku Nacio
nalistu kareiviu.
dabar
Shangkaju.
tiek, kad nežino kur juos pa
dėti todėl laiko juos ūžt voro
je ant lauku.

rengėsi
Nelaisvi u

Pasi keleliai 
eiti užimti

I u Vi

TV r
T Santa Monica, Calif, 

apvirtima laivelio, 60

i 4 H 
■suraszinejiimt

377,917 
6O‘

l'oliau

RYGOJ 6,817 LIETUVIU.
Paskutiniais 

daviniais Rygoj 
gyventoju 227,849 arba
nuosz. sudaro Jai t vai. 
eina Vokieczini — 44,105, žy
dai — 42.328, Rusai — 29,69t>, 
Lenkai — 16, 574, Liet aviai

4, i o l H Estai —• 
Lietuviu

6,817, Gudai
2.44J ii*t kiti 3,«16l.'
skairzius Rygoj palyginti su 

puraszi liejimu, sumu- 
žejy 930 žmonėmis.
1925 m M

žejy 930 žmonėmis. Lietuviu 
tarpe —- 4,649 Lietuvos pilie- 
cziai. * jį

NUŽUDĖ TĘVA.
Szimkaieziu vnlscziuje, Szcf 

; szpliu kaime, Balandžio 22 d., 
19 metu mergaite Ruksztolyte 
kirviu nužudė, savo tęva. Te- 

kaip pranesza laiknxsz- 
cziai, jau kelis kartus mėgino 
ja iszžagint. Szi karta, gryžusi 
isz vakuruszku ir tėvo užpul
ta, mergaite pagriebė kirvi, 
persižegnojo ir po to smogo 
juo tėvui in galva, Ruksztoly- 
te pati pnmeszet policijai apie

vas,

žmonių likos iitmostais in van
deni isz h tiriu it rys n’iiskepdo o
daugelio da nesuranda. . žmogžudyste.
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Biauri motore savo liežuvio- 
suvaldyti negali.
toro vi.4ku sau biauręi persta
tė, o per tai stojosi ragana per 
savo liežuvi. Tiktai mandagi 
užauginta mergaite gali stotis 
dora ir meili motore. Ne yra- 
stebėtinu daigiu, jeigu

Binnri mo-

g<-

prie

užau
gintu prastai, stojosi niekszas 
boba, o juom bute pasigenne- 
je tuom ir kvailybe didinasi. 
Mergina parėjus in metus, ži
no gnna gerai, kad su bjauru 
budn szlektai iszeis, tai laiko
si kaip galėdama, bet, yla isz 
maiszo tuo,jaus po apsivyriavĮ- 
mui iszlenda ir savo dantis pa
rodo.

Atsikirtimas moteres vyrui 
ir visokį prikiszinejimai,
riause vvra atszaldo. Gervbe 
glamonuinas ir kantrybe, sztaL 
yra dovana moteres, kuriomi 
Sntvere.įas apteikia ir tu daly
ku nuo moteres kožnas reika- 
lauje. Bjaurumas, tai trucizna, 
todėl moterių prilygina

Dantuotai moteriai 
reikia turėti proto, ant to 

liežuvi kožna bjaurybe; 
tamsei užauginta. 

Motore dora ir dievobaimingai 
auginta, niekados isz savo 
burnos bjauriu žodžiu ne isz- 
leis. Bjauriausios moteres bur
na da niekesnes, jeigu isz var- 
gucziu savo szaszus nugydo.

Ant veido niekszas moteres 
atsimusza josios bjaurumas, 
juom bjauresne, tuom bjau
riau iszrodo. Kožnas pripažins, 
kad ir patogiausiu motore .jo
sios bjaurumas ja ja permaino.

Bjauri motore doru moterių

gyvates, 
ne i 
turi 
ypatingai

transportacijos bet ir del pasi
rodymo. — 'Sv.indien butlegerei 
ir gmgHtorai va-žinejai]mikiau- 
enuosia ir brangia neimsi a auto- 
mobliuosia.

Nėr ko stebėti*, kad neknrie 
fabrikantai automobiliu taip 
atvirai kovoja ir karsztai stovi 
apginime prohihicijos- Ginczas 
labai prastas: daigu
proh hici jos, nebūt u bu t tegeri u 
ir susimažintu ženklyvai skait
lį* gengsteru —■ o tuom nukęs
tu dirbėjai avitomohliu. Nieko 
ant svieto nesidaro be priežas
ties.

ne Imtu

Ne vienokias tiesas turi Ka
talikiška bažnyezia kaip kokio- 

d i ecozi j uosi a. Szt a i
Waukee, Wiskonsino diecezijoj, 
a r k i v i s k u pa s i szs i unt o v i si ems 
kunigams gromata, kurioje pa
vėlina visiems Katalikams val
gyti mesa Petnyezoje Klienoje 
Decoration Day. Groniatoj isz- 
aiszkino, kad bažnyezia 
prastai paliuosuoja
nuo pusnyko, kada valdiszkos 
szventes pripuola Potnvczio- 
mis.

šia Mil-

pa- 
Katalikus

ISZ SKOTLANDIJOS
Oraigneuk. — Jau praslinko 

keletas sanvaieziu kaip isz mus 
kraszto nebuvo jokiu žinių 
szviesioj Saulėj, bet tame žinių 
tai negailestinga (smerti) mir
tų. Nelaiminga mirtis suardo 
mus’gražu gyvenimą^ atskyrė 
mano gyvenimo draugo, su ku
ria p ragy venom 44 metus su- 
virszum didėlėje sutaikoje kas 
dabar yra retenybe. Išgyve
nom Scotijoj 29 metus, perleis* 
darni visokiu laiku, 
blo-gu, 'bet tokio laiko kaip da-
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lios j^dyti visas kuiibit
dos ligas. Toliau eina szeikai, 
kurie gieda szventas giesmes, 
prižiūri ugni. Treczias laips
nis — kavalai — pamokslinin-

. kai, kurie be to dar ir griežia 
szvenlais instrumentais. Ku
nigui ju nėra skiriami, bei pa 
veldi savo vietas isz tėvu. Jei 
kuris ju nepalieka, sūnaus, tai degt ines smalkiu, pešti siubtio- 

dnmi ėjo k<‘lhi. 
kisziuSios
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£* NELAIMINGOJI rapoles. Vieipis $
būti tai nekitnip, kaip vęadl:- 
ja, kitas beda verte ant girtu, 
treezias tylėjo ilgai, ant gido v p .,

t » 
czion kas

I '

“PASKUTINE”
d \ p ei-' » m /, i

Sk irstęsi 
poles 
kalbėdami 
namon su kupinomis galvomis

ISZ

svietas isz Starą-' 
jomarko. Aiškiai' 
ūkininkai važiavo

pratarė:
— Vyniėziai, 

nors negeras, ne teip girti re- « • . » * * a k f ■ * A *.ir voselijbi gieda.

’V

■MM

KOVOJA ŽIOGUCZIUS SU LIEPSNA.
nes j u 

tiek ten prisiversi no kad suėda visn^ vaisinius medžius, daržui 
ves ir kvieezius.

A!

Egipcijonai kovoja prieszais žiogitcziu's su liepsna
< > ■ « > k « • ••• .IV*

f
Tuom ir užbaigiu apraszyma 
apie savo nemalonu padejinWM 

Mr. Jonas R<a<lviminskas,
10 -Ahisworth Terr.,

Corf in Rd., 
Oraigneuk by Wishaw, 

Scotland.
Szkotlandijos Trumpos Žinu

tes.
k

VELNIO
GARBINTOJAI

... 1 ,

TIKI KAD SZETONAS GAI
LESĮ IR PADARYS DAUG 

GERO ŽMONIEMS.

k i a, n et pi p 
'Klausykite czion: vieni rokui 
a rėžiau, kiti toliau; labai gaii 
būti, jog vagius veja ir vejrt In į 
vagiu lizdą, in Kauna.

Na, ar tu Žinai beveik 
ir tiesa. Tik ka dabar padary
ti, kad padetumime •suimti va
gius!

jo pareigas eina 
duktė, i

Aukomis plaunami jaueziai 
i. ... .........

•

iszdalinama 
kraujas 
nes, anot 
dusze.

Kadangi džezidai 
džia kitatikiu in savo pamal
das, tai jie yra savo kaimynu 
in va iriai szmeižiami. S 
jie gana nuoszirdus, draugisz- 
ki, vaiszingi.

Baigdami kalbeli apie juos 
dedame ežia, pat ju szventos 
giesmes vertima: 
*' “O maloningas 
szirdies Dieve, kuris maitini, 
skruzde ir szliaužianti žalti, <? 
dienos ir nakties tvarkytojau, 
amžinai gyvas, nukszcziausos 
ir bepriežastingiausis, 
nustatei nakties tamsuma 
dienos szviesa. Iszmintingiau- 
sias, vieszpatauk visoms isz- 
mintims. flailingiausias, viesz
patauk visoms gyvybėm s. Am- 

vieszpntank

vyriausioji

ir avys. Mesa, viduriai ir oda 
.„i vargszams, 
užkasamas in 

ju kraujuje

o 
žeme, 
esant!

neinsilėi-

szmeižiami. i ai p

ir kilnios

k u ris 
d*

Moteris pasl- 
Rijonus skubinosi 

namon. Vis labin ir labin tilo 
jomarko halsai, nyko ženklai 
jomarko, liktai

• »

f

jomarko, tiktai smarve deg
tines. ir Žydu kaip buvo taip 
ir liko. ’ *’

Ant rinkos jau neliko Veži
mu, nuo kiemu 
lik ties 
line pirkojni sustoję 
maga ry ezos, > i r senei nesi matė 
sėbrai nenorėdami greitai at
siskirti du vis gere 
kulinia.“’

Žiopliu Tamoszitis pardavė 
arkli ir gavo už ji netikėtai 
dviem rublem virszaus, no jis 

>rengėsi gauti. Na, tiems pini
gams užsimano jisai padaryti 
gala. Viena tik jam rūpėjo, 
jog važiuodamas ant jomarko 
iszsitare, jog gryszias priesz 
pavakarį. Bet kur tai tu pra
gersi du rubliu 
kad galėtum priesz

irgi isznyko, 
k a re z i a m om i s pa si ve

da gere —

— Palaukime, — pratarė 
antrasis — kaip arti atva
žiuos, tai pulkime prie arkliu 
ir sulaikysime.

Na, ar tai tu nori sau
galo! — atsako pirmasis, — 
arkliai parmusz tave ir sumin
džios.

/

* i po pas-
Tai ka-gi daryti?
Vyrai, atsiliepė vėl tre- 

patylojes truputi -— 
pastatykime vežimus su me
džiais skersai plento, tai jei
gu atlėkęs vežimas ir sumusz 
ka, tai sumusz vežimus, ne isz 
musu viena.

— Tiesa, 
kiti abudu.

Po valandėlei
skersai plento

Hmii—na 

ežia si s

tiesu — suriko

jau vežimai 
stovėjo skersai plento nuo 
griovio iki grioviui (grabei).

— Klausykite, klausykite! 
skatino pirmasis — dabar aisjk 
kiai jau girdėti kaip vieni ir 

i kiti rėkia: “laikykite!“ 
i Ir tai buvo tikra tiesa.

Praslinko da valandėle ir in 
eile vežimu atsirmisze ratai su 
dūsuojaneziais arkliais, isz ra
tu iszszoke keturi Žydai mete- 

i si in visas puses bėgti. Paskui 
Žydas juos nusekė ir vyrai nuo me

džiu ir nusivijo žmones isz ant
rųjų ratu iszszoke*

Pora ar viens Žydu isztruko, 
pora ar viens 
Tikrai nežinau,

Žinau

teip greitai, 
pavakarį 

gryszti, jeigu tam tyczia nesis
kubini; o >q)acz jeigu ramti 
sau toki dranga kaip Žuikiu 
Mvikola.

Azijoj (Kurdistane, 
palam i joj, maž., 
se) gyvena nepaprasta 
— džesidai (jacidai) — 
rios narius ju 'kaimynai muznl- 
monvs 
szeitan velnio žmones, o ju 
szali szeitanistanu (velnio sza
li mi).

Ir isztikruju, lai keista 
visai žinoma religija, 
miszinys ikrikszczionybes, is
lamo ir šono ves stabmeldybes. 
•iJe tiki viena Dieva, kuri va
dina Chode arba Alahu. Taip 

, szv. 
dangų ir 
keisezia u- 

ezias dalykas — tai j u pa žio
ros in velnią. Anot ju, jis, bū
damas danguje, nusidėjo Die
vui ir buvo isztromtas in že
me, ir in kitas planetas, 
liaus jis vėl kada 
sės pakula, ir at gausias savo 
buvusia galybe.
lesias žmonėms daug gero pa
daryti. Tuo tarpu jie

M ozo- 
Azijos rytuo

se k ta 
kn-

žinai gyvas, 
ežiai!”

Oras pas mus dabar gra
žus, buvo szaltoka' 
puses Gegužio, bet 15 jau gra
žiai palijo, i r rodos vasariszkas 
oras. Medeliai rodos susijuokė, 
'jauni lapeliai rodosi.

Keletą savai ežiu pirmiiau 
buvo i'aszvta kad mus kolioni- 
jos žmones drūti ir giltine nesi
lanko, bet nelaboji nepamirszo 
mus kolionija ir cfa jei vieno ne 
gana. Kaip seniai buvus pa
stvėrė viena diena moteri, o ki
ta diena vyra Lietuvius, o Ang- 
li'ku kur kas daugiau, ir da ža- 
dda daugiau i'mti.

I ?a u kem v i s ge resn i u la i - 
ku, o kas kart vis blogesni ro
dosi. Uždarinėja vietom anglių 

didęFni vargu dasigavo in Lie- kasyklas, o ir fabrikai ne visa 
tuva. ir da'liar tenai gyvena, laika dirba. Bedarbiai kas kart

geru ir

nekenezia, ba dorybe su bjan- barfinis tai visai nebuvom iki 
ir neužėjorybe negali niekados misi tai

kini.
Kantrybe del mote res yra 

prideraneziausiu daigtu, vi
same ir visur turi kantrybių 
užlaikyti. Kantrybe viską per
gali, kantrybe del josios su
pine puikiausia vainiką, kaipo 
ženklą krikszczioniszkos tįe- 
sos.' Kantrybe veidą motevea 
dabina, duoda paveikslu auio- 
lo.

Tiktai dorai užaugintai mo
tore gali ta ja cnata užlaikyti, 
isz sukeziu ir apgaviku tėvu 
niekados gera motore negali 
būti. Augdama Ln try stos pri
gėrė o paskui ant savo vyro 
iszvere. Barnei ir vaidai daro 
pan-aszia motore in kerdžinvie- 
rria ir užima žemiausia laipsni 
v i sou me ne j e.

Isz tokios “ 
gera motore del 
motore 
kaiminka niekados no bus. Ne
tiktai apie savo tėvus, brolius 
ir seseres, bet ir apie savo loc- 
na vvra užmirszta ir visus už 
niek laiko save augsztindama 
— lyg senatvei savo bjaurumo 
nepaliauna.

Sviesi motore turi aki ant sa
vo vaiku, ypatingai aut dukre
lių, bausdama už mažiausia na- 
rava savo dukreles.

Mo4cre privalo būti tai vi
suomene, taip kaip striunos su
taikintos ant instrumento, kad 
tas taikumas toli butu girdė
tas. Motoro dptai iszaugruta ne 
tiktai pati sergstosi nuo vaidu, 
bet ir susi vaidinusius taiko bet 
niekados tarr]) poru su liežuviu 
nemakaluoja kaip rodos nuo 
velnio pasamdyta — ba kur 
velnias negali, ten lx>ba siun- 
czia. ' ■' ’ ‘
Kožita motore velniu turi, tik

tai ne visi tai in žiuri. No vėl-
JI

nes su' Tvardauokimio gyventi 
nenorėjo per 'ka. netduszios 
Tvardaucko i szsi žadėjo

Net.;lr szviesus vyras, kad ir 
žmogus geriwdas, gavo mote-

> >

mir-i

iki netoli

i
radajhl 

t
vadinsi

velnio žmones
osz

ir
Ji vrn

PAJESZKOJIMAS
alaus

Kaip

nepraustsnukes 
vyro, gera 

del vaiku ir mylema

res nepataisyk irtygMncrt var
gu tenbbis.

1

Be |>agetbos
pramone“

automobiliu 
1 ‘ pramone * ’ . butlogeri u bu tu 
blogam padcpme o “darbas 
gengsterra“ birtų taipgi didele 
sunkenybe.

Automdbiai yra neatbūtinai

ii

sziolek datyre, ir neužėjo vi- 
srszka ant mislies kad reiks jau 
neužlgio persiskirt amžinai. 
Iszaiiginom vaikus, ir iszskirs- 
tcm.in kelias szalis. Viena šu
nų kares laike konveni jai i n vy
kus- iszveže in Ros i ja, kuris su

Asz, Stanislovas Aliszanekas 
pajeszkau savo pus-broli 
vestra Staukiavieziu isz Kauno 
gubernijos, Vai laimi- Girdėjau 
kad gyvenn. Kanadoj ant far- 
mu. Meldžiu atsiszankt ant szio 
adreso:

Mr. Si. Alisiauckas,
8544 Vanderbilt Ave.

• Detroit, Mieli.

(lt

Trys sūnūs ir viena duktė isz-

laike invnžiavihia 
tas

UŽ-

didėja. *
A t s ak v m a s an t t a m i B t os už- 

klausymo:!. 'Palengvinimas at
važiavimo iii Amerika isz Lie
tuvos nepermainytas, 2. Netu
rime tokiu knygucziu. 3.. Nega
lima siiwisti auksiniu dalVku 
iii užrubeži be apmokėjimo ak- 
cyzes. 4. Isz, Ameriko galima 
sinnst i senas drapanas 
ropa. — Redaktorių-

ih Iki

leisti in Amerika. Tik viena 
duktė pasiliko'prie motinos, o 
antra taipgi Scotijoj bet jau 
ženota, su szeimyna, irgi nasz- 
le, jau virsz pora metu- Taipgi 
ir mes buvome viską susirengė 
keliauti pas savo vaikelius in 
Anieiika. l’urejo ji kaipo 'moti
na gailestinga didi szirdies 
skausmu kad ilgai su savo vai
keliais pasimatyti negali.

in Amerika 
suvaržymas.

Jau praėjusi įmeta buvo 
džiaugsmms kaip paszauke pas 
konsulą, ant visu ceremonijų. 
Fas daktaru viskas gerai, vis
kas parodke. tPrisiega Ameri
kos vieszpatijoj iszpiMyta prie 
to tik reikia numario isz Lotni- 
vo*. Gauta netrukus isz Lietu
vos žinia kad numario nebus be 
1931 metu Liepos menesio. To
kia žinia, gavus nabaszninke 
mano pnsiega’ tai]) susirūpino 
kad tuojuub puolė in kojas, to
liau vis blogiau, ir tai]) iki 10 
Gegužio kurioje dienoje persi
skyrė su sziuo pasauliu, ir nu
keliavo in Amžina Ainerika, 
aprūpinta kaip priguli Katali- 
kiszk&m tikėjime Szv. •Sakra
mentais. Nedoras tas suvaržv- 
mas atskyrė dauguma nuok sa
vųjų, ir dauguma in kapus nu
varė. Vyresni* sūnūs yra Ame
rikos pilietis, o taip ilgai nega
lima susivienyt su savaiseis.
Tad asz pusi Ii kės vienas, meb 

džiu draugu Amerikieczin, nr 
kitur gyvenancziu kurie tik bylei, bet mane suvisai tai ne

nelaimingas 
praėjusi

Septyni Nebylei Simus

levo septy-

Dievas

Navatna yra i st or i je turtin
go gaspadoriaus, 
niu užaugusiu kaip aržuolai 
sūnūs, kurie visi buvo neby
liais. Nuolatos grauže jam są
žine ta nelaime vaiku. Negalė
jo <suprast; del ko ji 
teip sunkei nubaudė.

Viena karta nusidavė su sa
vo sūnumis in artima dvareli 
ant piot. Susirūpinės tėvas, už
mėto aki ant sėdineziu vaiku, 
kurie buvo visi sveiki kaip 
žuvis bet ne vienas negalėjo 
ne žodžio isztart. Buvo tai tik- r i >
rai gailėtis. Aszaros pasiliejo 
senam tėvui, kuris atsidusęs 
in Dieva paszauke:

— Dieve, už ka mane teip 
sunkei nubaudei? Senas Sz- 
vaicaras, pas kuri buvo atėjės, 
pamatęs tai, paėmė ji už ran
kos, puvede in szali ir tarė 
jum isz szirdies: 

t* — Mataif gerai,
pešti, jog sūnūs tavo yra ne-

tavo rn-

pat tiki in Jezn (Ezau) 
Mergele Marija, in 
pragaru.

1

Valiaus

Ve- 
nors darv-*

Pada jisrn ge

Rodą Milijonierio
Vienas isz Ratszildu, gar

singas milijonierius, tokias ro
dąs .davinėjo del jaunu žmo
nių kurie nori turėti gera pa
sisekimą ant svieto.

Tszgere juodu alaus pas 
Morkeli po dvi kvorti, iszruke 
po tris pypkes, paskui nuėjo 
pas Benduka. Tenai iszgere ir
gi po kvorta. Nuėjo pas Abe
lių te ir tenai pasivaiszino. Pa
ragavo visur alaus, 
visur, kuomi katras 
smirda.. Paklauso kaip plūs
tasi ant rinkos miesezionys. . . 
ir jau buvo besirengia namon 
—- bet pakelėje ant Kauno ulu 
ežios žiuri irgi stovi da viena 
kareziama.

— Tamosziau! 
Mv'kolas. -

— Mykolai! atsiliepė 
moszins.

J r susimerkė

pauostė

— pratari

Ta-
A

ties

pažinojo suteikt išžioki toki sn- 
raonimmu, per laikraszti, nr 
per laiszka. Busiu labai užtai 
dėkingas. Nabašninkes po tė
vu pavarde —Mare Novickiu* 
te — tevai Vincas irt Katro., po 
vyru- Radvinaiiskione. Isz Lie
tuvos’paeina faz ’Kaimo Užlm- 
Ii u netol i Vilkaviszkio. Kiek
vienam prisiuntusiam laiszka, 
ar užklaususiam apie mirti pla-
cziau bus apraszyfca. Žinau gė-

________ ____________  rai kad Amerike randasi gimi- 
reikaiingi afugszcziau minėtam n*u smuraszyt negalima ba

divina. Zinai, jog tavo pažys
tu da no mažens vai'ko, kada 
tai dėjot slaistus ant pauksz- 
cziu, o kada koki pagaudavai 
tai jam ištraukdavai liežuvi 
ir veĮa paloisdavai. Juk gali 
da pamint apie tai? Ne karta 
tavo bandžiau! O, dangiszki 
paukszcziai, kurie ne galėjo 
dabar garbint Dieva savo lie
žuviu kuriam iaztraukei, ap- 

i,' o 
tai niekad ne iszgirsi

“kareiviui “ netiktai dėt tikslu adresu vieni kitu neturim.

skunde tafo priesz Dieva 
tu už 
balso savo vaiku.

Dievas yra teisingas.

tapo iržmusžtu. 
nes ten nebu

vau. zanau tiek, jog Žiopliu 
Tamoszius pasiliko patrauktas 
in snda, turėjo isztupeti keletą 
menesiu kalini ja neva už žmog
žudyste, bet Žydai tvirtino 
priesz dasekeja, jog užmuszta- 
sis buvęs nekaltas Žydelis pa- 
sažierius, o vagimis buvę liku
sieji gyvi ir pabėgusioje. Pa-

sustojo 
kareziama su vežimais.

— Na, eime, iszgerkime d a 
po paskutiniai

— Eime!
Tam tar|M‘ nežinia isz kur 

atsirado keturi Žydai ant. gat
ves ties kareziama ir teipos-gi 
mirktelėjo vienas kitam. Mirk-

Tamoi 
sziaus. Be matai pažabojo juo
sius, bematai vadeles sutaisė 
ir susėdo. Pas viena isz Žydu 
atsirado ir botagas. * ' r

— Nu for! užriko Žvdas ir* « . 
sudundėjo vežimas.

Žuikiu Mykolas, 
jog nuo kareziamos nuvažia
vo vežimas, ir pa teini jes jog 
nieks isz kareziamos neišėjo, 
szoko prie lango ir tam pa-

Briguiineziause -susipa
žinkite su smulkiauseis reika
lais svietincis.

— Savo užmanimus 
da sutaikinkite.

nezių i a
kelt a per Žydus byla atėmė 
nuo Tamosziaus nemaž skati
ko ir sveikatos.

Taip tai brangiai kasztavo 
Taniosziui ana

ailisi jo 
Jio

var- 
t ’ ’ -- 
“ mo

ka ralius povas 
jo vardo 

bet net vengia ir 
žodžiu 

keistam

Tuo tarpu jie g; 
ir stengiasi jo nei užeisi i. 
net nevadina jo tikruoju 
du, bet “ 
galingas karalius, 
lok ta-ns“ 
Ne ti'k kad nemini 
“szetonas,’’ 
kilu 
Szat. — 
lai).

Taip pat ju garbinama szvie- 
(ugis ir 

Seiik Szemso

melek ei kulit 
arba 1

panasziu 
upe,

(pa v.
- si ii-

Saulesalti es).
szventykloje

sa

vienas keleivis rado tik ketu
rias nuogas baltas sienas ku
riu vienoj buvo inraszyta szio 
žodžiai: “
galybe isz Dievo! a m a

J y

O saule, o szviesa, o 
!” Grindyse 

padarytu grioveliu tekėjo ty
ras szaltinio vanduo. Pati 
szvon tykia 
taip, kad pirmieji 
saules spinduliai g 
szviesti.

Vaikai kriksztijami ir api- 
Taip pat, kaip ir 

, nevat- 
no vartoja 
i, osa, ne-

• vanduo.
buvo pastatyta 

tekanezios 
alėtu ja ap

pia tįstom i.
Žydai su Mnzulmonais 
go 
mėlynos spalvos, 
valia dangaus spalvas vartoti

kiaulienos ir i
nes

žomiszkiems reikalams. Mels
damies atsigręžia veidu in ry
tus. Taip pat ir minusius lai
dodami paguldo juos taip, kad 
ju veidas butu atkreiptas in 
rytus. Nuodėmės iszpažiusta- 
mos inlipus ih vandeni ir pa
sižadama jomis nusikratyti; 
taip jos ir pasilieka vandenyje. 
Kaip įmes žegnojames szves
tuoju vandeniu, teif) džezidaį 
ženklina savo kakta Rzvestaja 
ugnimi. (Deda ranku in lieps
na ir paskui'ju isztrauke).

Turi ir dvhsininku. Pirmas 
ju laipsnis —- piras. Tas žodis 
reiszke labai senu arba iszmln- 
tingu vyra: be to dar reiszkė

sam-

Apie ka pradėt ilgai 
mislykite, nes ant tuszczio ne
reikė misliti, o apmislinia ge
rai, greitai darykite.

— Bukite drąsus žengdami 
pirmin.

— Pakolinekite kantrei ne
pasisekimus. I

— Dorybe turėkite szven- 
toje paguodoneje.

— Niekados neapsidenkite 
melu jusu reikaluose.

— Iszmokinek i te 
kaip galėdami.

— Niekados save neštaty- 
kit didesneis, už ta kuom esa
te.

skolos

— Saugokitesi kaip ugnies 
asztriu gorymu.

— Naudokite iszmintinga'l 
isz laiko.

— No skaitykite ant savo 
giliuko.

— Bukite 
kožno.

glamonusn del

Niekados > ne žadinkite 
drąsos.

kei.
Ant galo dirbkite sun-

— O 
skaitykite.

Lietuvei “ Saule 9/
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DŽIAUGĖSI.
— Ponas daktare, ar mano 

t . ’ 1,1 t 4 lt * '• '

pati sunkiai serga ?''
O taip.
Tai net ma n kai p akmuo 

nuo szirdies nupuolė, jog ne ant 
tuszczio poną daktaru paszan- 
kiau.

f11      >— —1" i *

BUVO KALTAS.
— Kjus per viena ta motėre

telejo ir prie arkliu

t i

n'

! t

Iszgirdes

ežiam beveik laiko suriko:
— Tamosziau! tavo arklius 

Žydai vagia! - ’
—— lilt ka tu niekus kalbi

ai sake tas—szen gersimo, ta: 
vo dabar kaleimi.

— Sakau, tau, vykis kano- 
greieziausia roke Mykolas.

ir ŽiopliuNusiminė dabar
Tamoszius ir szoko prie lan
go. . žiuri, arkliu nėra, o plen-
tu dunda jo ratuose Žydai.

— Dievulėli mano gelbėki
te! užbliovė kaip verszis »r 
mėtėsi pro 
ežiais.

Isznyko ir girtumas. Vytis 
rėkdamas, bet kur tu pesezes 
pavysi važiuota! Ant laimes 
Žiopliu Tamoszius pro jį vis* 
tele pravažiavo žmogus ir pra
važiuodamas atsigryžo pažhv 
reti, ko teip vyras suaugės 
kaip mažas vaikas bėgdamas 
rėkia.

duriu galvatruk-

Dėdule, arklius pavogė
ir važiuoja Žydai ot ana kttr— 
xsu aszaromis roko Tamoszius. 

pavelyki arkliu vy-žmogui, 
ti.,.

l’aniosziui ana “paskutinioji 
degtines puskvat ioi-ke...

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

A-BE-CELA arba pradžia skaitymo ir 
raszymo, del Lietuviszku vaiku. 15c 

nr ta nnnnv ▲ a o

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.02

> Mokame 3-czia procentą ant 
i sudėtu pinigu. Procentą pride- 
i dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
i turėtumėt reikalą su musu banka 

nepaisant ar mažas ar didelis. *

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

A. RAMANAUSKAS

U

♦

LIETUV1SZKAS GRABORIUS 
MILL & PATTERSON STS-. 

ST.0LAIB,PA. 
Boll Telefonas 1430-B

^TazbalsatnuoJA ir laidoja
ant visokiu kapiniu. Pagrabii* pa-

mirėMusl

ruoasia nuo papraszcziausiuikipra 
kilniausiu. Panamdo automobilius 
del laidotuvių, veseliu, krikaity- 
niu ir kitiems pasivažinėjimams. 
Isz Frackviiies, Port Carbon ar Ui 
kitu artimiausiu miestu jeigu kas 
pareikalaus mano patarnavimo,

Na sėskis! atsake geras 
žmogus.

* ♦ *

'Ties'Vi nerias per plentą va
žiavo vyrai siv medžiais ir pa- 

,j<t tupinot, ba jei n'ž buitla esr kele ginezia apie tai, kas rėkia 
važiuodamas plentu, nuo Sta*

' ‘ . <1 , ,

apie kurie thiip tupinojai ir mi- 
siukia, minite, mishikolo vndi-

. •
Ugi 'broleli htrojau apie

nai?
—4.—ir szventa vyra. Jie turi labai

. mini kaltas.
Į . /

i 1 ’’cV J1 i.i’1* T G ‘J ‘ '’Iii i- ■

• szventai gyventi ir tikima, 
kad Dievas duodas jiems'ga-

/ f

t

rt1 ; • ‘ !l i U H
• llui'

1

meldžiu man. duot žinia o pribusiu 
in trumpa laika.
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Atsimokėjo
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ARBA PALAIMŲ! MILĄ
SZIRDINGI.

Tikras atsitikimas.

ku priesz Yalaudele:|lp\yau pa- 
sakias. Baladojau in visas du
ris, bet v’isur radau žmonis be 
jauslus; matau jog klaidžio
jau. Ponas mano kitaip porkn- 
nojei ir kaip galiu ponui būti 

deknvoju tau kaip 
ba matau broliszkai

Puikai pasirodęs, su links
mu veidu ėjo ponas Leopoldas vargše ». n I. A >> 1 ..*• ..r. i i T. . • > I .X . . > . - -

»

/
I

I

I
I

1

vakare ulycze per miestą. Jau
nas, g 
gas, nežinojo kas tai yra 
peštis sziame gyvenime, o kad 
priek tam buvo doras ir tvir
tas tikėjimo, tai ir saužine tu
rėjo czysta. Szedion jautėsi 
suvisai laimingu, ba ketino 
praszyt rankeles del saves pin 
kios panos, 
kupeziaus, 
no senei, o kuri jam buvo pri
lauki o tėvai ne buvo prieszin- 
gais juju susiporavimui, ba ji 
paguoduodavo labai.

Sugryžinejo jisai tame laike 
isz savo bromo, namon idant 
persi rodyt ir nusiduot pas sa
vo mylema. Noužmirszo jisai 
savo laimėjo, kam yra dėkin
gu už joja, nos svietiszka lai
me, dangiszka per gorus dar
bus žunogus gali dasilaukt, del 
to dekavojo Dievui ir mi-slino 

tiek yra nelaimingu ir 
biednu — kaip tai butu gera: 
jeigu (ureczia proga padaryt 
laimingu katra isz artimo sa
vo ir nuszhiostyt jam aszaras.

Tai buvo puiki krikszczio- 
niszka mislis, o Dievas jia t ne
jaus ir iszklauso. Kada prisi
artinojo prie tamsios ulycziu- 
kes, iszgirdo laukinius riks
mus ir juokus vaiku o terp ju 
szaukimas pagelbos. Tuojans 
pasuko in ten isz kur riksmas 
paėjo ir pamate liūdna persta- 
tvma.

Ant akmens priesz viena na
rna sėdėjo jaunas vyras; galva 
turėjo nuleista isz nuvargimo 
ir,pailsimo, o rankomis užden- 

veida no kumsz- 
vaiku kurie ji su

ružaus pavydnlo, turtin- 
ru

dukters turtingo 
kuria mylėjo jau

I
7

t
I

I

I

I 
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sau:

laimingu katra isz artimo

ginėjo sau 
ežiu keliu 
kumszcziom musze ir lazdom 
bade. Greitai prisiartino Leo
poldas, drūtas ir narsus vyru
kas, stojo priesz goveda; aki- 
mirko tns isz bernuku aplai- 
ke smarkius y pus per veida, 
ketvirta suėmė už kalnieriaus 
ir paezestavojo per veida ke
liolika kartu o vaikinas roko 
kiek galėdamas idant paleistu.

— Tu ejsi su manim in pa- 
licije! — paszauke Leopoldas, 
o atsikreipęs in vargsza pra
kalbėjo:

—- Kas tau kenke? 
klausė.

— Jisai girtas! — roke 
vaikinas, kuri laike už kateros 
ir stengėsi iszsisukf isz jojo 
ranku ir tik pasiliko apikakle 
rankose Leopoldo. Vaikinas 
dingo tamsoje o vargszas ati
dengęs sau veida nusistebėjo 
pažiurėjo ant Leopoldo.

— Pone, tikėk man, atsako 
jisai vos girdėtu balsu, ne es
mių girtas, vaikai meluoje!

— Matau, ta! — bet ko tu 
Del ko no eini

—. HZ-

girtas!

czionais sėdi T 
namon?

— Teip eieze, bet ne turiu 
namu jeigu turecziau norint s 
mažiause kampeli szitam dide
liam mieste, tai nesiraseziau 
Bzendien ant ulyczios. Bet pir- 
mneziause turiu ponui pade- 
Xavot ir tegul Dievas poną 
szfmteropai už tai isznagradi- 

jog mano apgynei priesz
taja ulyezinc gauja! — ir di 
dėlių stengimu vos 
•inz vietos.

— Ar sergi! paklausė susi
graudinęs Leopoldas.

— Ar sergu? Teip badas 
ir liga! — buvo atsakymas, u 
Leopoldą* patemiuo, jog varą- <•*'1 1 *7 A •

na,

dėkingu 
broliui, 
su manim apsiėjai.

Leopoldas kiauše
iO susigraudinęs, ir pa

žino isz jojo kalbos, jog nepu- 
žinstamas turėjo gera, augini
mą, o kad papuolė in vargu, 
tai Ho jsz savo locnos kaltes.

—i Kaip man rodosi, tai esi 
b<' jokios vietos! — užklauso.

— Esmių suvisais apiplėš
tas iio visko. N’<‘ szirdies dei 

vilties jokios! Do- 
szimts metu pergyvenau Amo- 
rike! Ka sau uždirbau ant ves
tu, tai volą kone viską praler- 
dau o likusius pinigus ka tu
rėjau tai likausi 
Najorke. Czionai ne turiu jo
kiu pažinstamu. Stengiausi aĮr 
laikyt czionais koki užsiėmimą 
bet niekas man nedave. Da 
nesuprantu, kaip ne pabaigiau 
ta varginga gyvenimą smelkda
mas no laivo kada in czionais 
plaukiau. Drūtas mano tikė
jimas tiktai mane sulaiko no 
patžndinstos. Užsiėmimą! Gal 
ponas turi koki del manes už
siėmimą ! Norints 
su ūkia uses darbas!

— Tik ant kokio laiko ga- 
lecze tave priimt ant neszioji- 
mo visokio t a voro mano skie
dė, o paskui gal geresnio kas 
atsirastu. Tuom kart paimk 
szita mano bilietą su adresu ir 
pagelba pinigine, už kuria ga
li sau pasidrūtint ir pernak
vot kokiam prastam hotelije, 
ryto lauksiu tave savo k rome.

Tai ♦ kalbėdamas inbruko 
vargszui bilietą ir masznele su 
pinigais ir greitai atsitolino.

Nelaimingas nutirpo isz nu
sistebėjimo ir stovėjo ant vie
tos, ne žinojo ka su savim pra
dėt. Nuėmė kepure no galvos, 
dirstelėjo in dangų ir dreban- 
cziu balsu isztare:

— Vieszpatie Dievo! dabar 
tau prižadu visa szirdže, jog 
niekados tavo ne apleisiu! Lal- 
miukie taji žmogų, kuris ne
pažines ųinae, tiek man gero 

ant visados,

numos no

padare dabar ir 
Amen.

.Nusidavė in

žodžiu

apipleszt n

tai butu

miestą idant 
sau pasijeszkot kvatiera. Už
tiko Viena prie geležinkelio 
ant kurio diena ir naktį ėjo 
trukcii per ka nakvyne buvo 
ne brangi. Inejo in vidų, iszc- 
me kelioliko smulkiu pinigu 
isz Leopoldo maszneles, suval
gė pige vakariene 
pasijuto jog naujas
inženge iii ji. Pasidrūtinęs nu- 

Buvo tai 
perskirtas 

tiktai šu plonom lentutėm. 
Namas radosi ne toli gcležin- 

visas drebėjo

ir tuo jaus 
gyvastis

sidavo ant atsilsio. 
mažas kambarėlis

kada 
Pasimel-

iszsipilde.
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NEBYLIOS IR KURCZIOS MERGAITES ATLOSZE
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TEATRA.
Nepaprasta perstatymu at iosze mergaites Gallandet ’ ko- 

i’ijoj Washington, 1). (’., kuriame mokina
S Sf

leg 
kuTezi us

tiktai nebylius ir 
dudentus, žinoma perstatymas atsibuvo ant pirszt u.

isz kiszeniu: zr’egoreli lencziu- 
geli, mesznole ir puiku žiedą 
ka aplaike no savo mylemos. 
Sužeistas no buvo, už tai su 
dideliu akyvumu prisižiurinc- 
jo dviem valkatom kad veidus 
juju gerai insitemint.

Vienas isz valkatų pateml- 
no tai ir atsiliepė Angliszkal 
in savo dranga:

— Žiūrėk kaip toji 
prisi žiūrinėje!

f V
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ant mus
man suvisai nepatinka!
norecze ji palikt terp numiru-

tylet.

lape 
Tai 
Asz

siu. Numirėliai moka 
Isztrauke tik peili — pasnelg- 
siu su juom greitai.

Antras valkata 
ant gulinezio ir pratarė:

— % Tai bus nereikalinga* 
praliejimas kraujo ir 
mum inlneszt nelaime. Geriau 
padekim ji ant geležinkelio o 
reikalas bus trumpai atliktas.

Dovanai Leopoldas stengėsi 
isz paneziu iszsivalnyt 
valkatos nunesze ant geležin
kelio.

Negana to da pririszo prie 
sztangu ir pabėgo in 
ulycziuke, 
ant miestiszko ziegoriaus pir
ma adyna.

Trūkis ketino ateitie antra 
adyna po pusiąunakt.

— Ar-gi iki tam laikui ne 
pagalba! — pa- 

, ir pra- 
viltis inžonge

pažiurėjo

da gal

bet

tamsia
kad sztai iszinuszo

kada duži-

.......", ■ "j;.. ' . ■ ■ —r • .u? -F. ’’.-i-r n*- - n • T

PASAKAITES APIE
ANGLIKUS*.*i
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Abudu sugry žinojo isz?
Dn Anglikai pasitiko Boulo

gne.

mingo: konduktorius su pasa- 
žieria.is szoko isz trūkio ir da
ži n o jo apie szetoniszka darba 
žadintoju. Bet nepažinstamas 
paklausė karsztai:

— Ar nesiranda policijos 
ant. trūkio? Kas eis su manim, 
idant, suimt, žudintojus! Ji oje 
raudasi czionais no toli ir no 
tiki jog likos atidengti ir pa
žinti. Galime juosius miegan- 
ežius suimt.

Tuojaus atsirado keliolika 
vyru, isz kiuriu keli isztrauke 
revolverius isz ki szen i u.

—- Kur tieje — užklauso.
— Eikite su manim — at- 

. sake nepnžinstamas, ir visi nu
sidavė paskui ji o trūkis nuė
jo ant kitos stacijos.

Neperėjo ęzvertis 
abudu latrai kuriuos
gnlinczius likos suimtais ir sn- 
risztais. Atėmė jiems viską 
ka buvo patine o keliolika vy
ru pasiliko prie plesziku 
kol ne paėmė juos in ten kui
prigulėjo — už geležiniu sztan
gu.

Leopoldas buvo teip persi
gandęs, jog ne žodžio ne galė
jo Užtart. Tik viena 
džiaugėsi, jog yra prie

adynos 
užtiko

pa-

mįsle 
gyvas

ties ir hiosas. Kada žudintojus 
nugabeno in kalėjimu, apsidai
ro in 
se:

a palojau ežius ir užklau-

APIE MOTERES IR
DEL MOTERIŲ

b
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Vyrui tiesiog ne iszpuo-

“'į ■

ir no- į
ii nt niekas juodu nėsiivedc įnj^ 
pažinti, pasipažino su suviįn ■ 
prislovoja, kur ketino sėst abu 
du ant to pątiekląįvd;'

- Ar sugrotu isz Valaku
i, — o

atsake 'antrasis,
ir aw i'SŽ ton. i
— Ar buvai ponas Rymiaj

si
♦ mergeles,
Iszrbdo novos kaip paneles

Via laku in »nv<> fevynia
'i ‘ 
pažinti, pasipažino su saviįn

du ant to paties laivo A l 1 ■’A J -JI Ji WJ' JĮ ’
-- (aro pirmntiniis

— • Veti,

■Vnlnku ’

I
la kalbėt su motoro siūboje, 
darbvieteje arba, kokiam biu
re, su skrybėlė ar kepure ant 
galvos. Jeigu vyras kalbapb.s 
tokiose vietose su skrybėlėvietose
ant galvos, tai pasirodo besn-

dideliu prasezioki^ To-mas i
kiam karte privalo motore ,ar-

f

i
I

i f II
' Ši

„M

Įt

Sz v. Pel ro J>a!žny cz i o j c ?
< r rtA . M___ j

nos 57 iminutn. Turiu apie tai
> H ii* 'užsiraszias-

'— Ar stovėjai ponas loja 
n ava t no ja v ieto ja ?

Kokidja vietoja! ’
Yra tenai š bažnyczioja 

viena vieta, ciclos eitos, stebė
tinas ir na va Inas regėjimas.

Tasai antrasis džentelmonas 
rodos kad

• !
Yes, 28‘June, ant 1 ady I

T......
apkaito iki 
didele piktybe padare.

Koki laika vaikszcziojo szen 
ir ten nžsidunkso'jas; ant kart 
sumislino, paszoko ir paszauke 
a.iil savo tarno:

— Džinu, cikle nusaandykic 
pacztinius arklius. Gryžsziva 
in Rynia.

ausu,

Turiu pamatyt baž- 
nyezioja Szv. Petro Rija navat- 

nena- vieta nuo'kurios nieko 
mat vt.

Lordas Hamiltonas, labai na- 
vatnas žmogus, pasigerins ko

vai kiną kuris - - ■ J >■telyje užmnsze
jam pritarnavo
tai nežinojo. Ant rytojaus fare
in ji liotelninkas:

— Milordai, ka. padarini už- 
musziai man tania!

Tai užraszkio in knyga
rok u nd u

i j* nieko apie

♦

BALTRUVIENE
?'■ i | Oi % - tui imtu tu i iimmm hu mi m • * mti • ntuaia umip

i

***■ MaiiiorsviUes nekurios

1

ba mergina duot suprasi to
kiam vyrui jog jisai yra pras- 
cziokas.

— Ypatingai sziadiemno 
jaunuve apie gražu apsiejime 
nesupranta. Ir rūkyt ne isz- 
puola prie moterių be ju pa
velijimu. Motere turi perser-

Tiktai kad kaklus nupraustu, ^(‘li aid. tokio apsejimo.

l i /

H

11

atsako Lordas.
* ■' U I i'

« *

Tuosius juodakis nuraustu.
Dievaž mergeles, vyrai jus 

nemylės, 
Jaigu katras kaklu paregės, 

Isztikriijii, kaip aszisnuo 
vežimu, 

Net juokai ima. 
Ant snnknczio Imtu ne szio 

ne to, 
Bet kas isz to? 
Kad už ajisii, 

Daugybe meszhi.
Ru teles, apsi va lykite. 
Vaiki nu nejuoky ki t e.

pa kaip dn kada pribirsiu, 
Tai su matiki! nugramdysiu.

* ★ ♦

Jus Vil^beriu moterėlė^ gra
žiau nžsilaikvkite.

Savo jaunu dukrelių nepyk- 
■dinkite, 

Ba kaip užauga, ir vyra gauna 
Tai vyras su tokia rodos no 

. ga.ium. ’ “ 
Vienna nenorėjo už paežiai 

grin orkos, 
Mat užsimanė Aanerikonkos

Na ir tokia, gavo,
Bet gero gyvemimo ne už- 

ragavo.
O tai buvo mergele per motina 

iszmokyfa,
Kad reikia; apsirinkti kita, 
Tai martele bus geriau, 

I r daug linksmiau.
J a i g u d u k rele per mot i na!

tada kada sustojo 
stacijos, pa

— Niekados vyrui ne por- 
sistatineje suaugus mergina 
arba motere, bet vyras perais- 
tato moterei, nesiveda motere* 
pas vyra, kad supažint su ją
ją, bet vyras pas motore sc- 

? priesznam amžiuje ne st oje 
vyra prie pirmutines pažin
ties. Tiktai tada motere stojo 
no sėdynes, 
<lel josios 
žmogus.

— Motere gali būtie 
me ir linksma ir nubudus del 
josios vis tiek, 
daro, kaip buna linksma, tada 
visiems stubojo linksma. Link-

jeigu pers įstato 
ženklyvo dinsto

na-

bet geriausc

sma motere yra saule del na
miniu gyventoju.

—r Amerikoninei rasztįnin
ka i skelbe, jog Amerike priesz 
100 metu ne davinėjo savo 
dukterimis
bet už tai motinos geriau prr- 
žiurinejo savo dukterei ir ge
riau augino. Tada motina sau
gojo dnktere ir no mažumes 
turėjo ant akies, kol už vyro

no davinėjo 
augszto mokslo;

no isztekejo; sziadienines mo
tinos paveda auginimą darak-
toriams ir kitokiem mokslisz- 
kiem užvedimimas. Jeigu, mo

apart mokslofinos paezios
mokyklose užsiimtu prižiūrėji
mu savo dukrelių, tai ne. turė
tume tiek skandalu, butu l^h

— Katra motere .nesiveda ■t ~ * a z
vyru ir pati priesz svietą savo 
silpnybėmis dangstytis. Vyta

H

miugesnes moterystės 
rosnes motinos. .szlektai užaugyta, 

Tai jau per vyra ne bus 
iszmokyfa.

Kad ir prisimynus kaili luptu, 
Vis gero neilszluptu- 

Vyrucziai, juk ne sunku 
apsipaOziuot,

Prieglauda mergina i prie savos 
duot, 

Ka moka pasiszvaistyt, 
Ir guma kramtyt, 

Reikia gerai prisižiuret

\7ienas Angli’kas atlikinėjo 
kelionių tuojuus po szhibui su 
jauna paezia Krancuzaite, kuri 
sėdėjo gilumia karietos paczti- 
nes, o jam teko vieta, prieszaki- 
no suolelio,
ant. pirmutines 
klaust1 savo jaunos paezios:

— Ar tau ten gerai sedet?
Labai gerai mano prio- 

tieleviau.
Ar minkszta sėdyne! 
O! taip, mano brangus! 
Ar ne krato?
Suvis, ne.
0 ar nėra traukio vėjo? 
Suvis ne.

— 0! tai gerai,/labai gerai, a a a. a.

gerai, ne turi tiesu rugot ajrt— Ir kas fokis buvo mano 
iszgelbctojum ?

— A ponas jau mane nepa
žinsi i. — Juk ponas kolos adyv 
nas atgalios tagelbcjei mane 
nuo vargo ir bad i nes smerties!

Leopoldas pažino nusistebė
jos jame žmogų, kuriam atėjo 
in pagelba, kada ji gauja uly- 
czinebuvo apsiaubus.

— Dieve mano, kaip tai ga
lėjo atsitikt! paszauke.

— Labai prastai, arba telp|gOraj 
targnt pats Dievas suteikė. 
Tada mane ikonas teip gausei 
apdovanojdi, jiuejau pasidru-l 
tint, ir pernakvot in laja neto
lima .ręsta ura ei je. Užmigau, 
bet noužilgio pabudau. Naktis 
buvo tyki. Iszgirdau už sienos 
balsus.

Kalbėjo Angliszkai o 
taja kalba, iszmokau Amerike, I 
per k a viską supratau gerai. 
Latrai dalinosi su pavogtais 
daigtas. Ant galo skaito pra
varde savo aukos ant bilieto, 
kuri rado masznoleje ir paži
nau jog tai ponas buvai apl- 
plcšztu. Paszokau isz lovos, 
iszemiau <savo ilga peili, kuri 
ne karta buvau naudojęs ant 
savo priesziu Westuose, began 
ant geležinkelio visom pajie- 
gom idant sustabdyt’! 
be ne žinojau ‘kokioje vietojo 
ponas buvai pririsztas. Ir terp 
teip atradau poną ant sztangu 
ir iszgelbejau nuo tikros sm'er- 

I ties! No .dekavok man ponas, 
tiktai Dievui, įuris mano ta
me atsitikimė nnsiunfo, idant 
savo goradeju iszgelbct už ml-I ro ant krutinės. I . • • • • ♦ • \ ' I .

ne vienos motoras isz kelio.no- 
iszveda, ne vienos ne supik tins, 
ne vienos ne prigaus, jeigu ji 
ne norės.

— Kožnas ne linkius prie 
iszradimo svietui piktu szali^i. 
Kožnas 'kito iszkiszineje pik-

ateitu kokia 
misi i no sau Leopoldas 
dėjo melstis o 
in jojo szirdi. Atsiminė ant sa
vo mylemos, ant josios skaus
mo ir nuliūdimo,
nos apie jojo baisia smerti. —

Laikas bego, o ne žingsnis 
žmogaus nepertraukinejo ty
kumą nakties. Vragis jau senei 
nubėgo o pagelba jokia 

Ir vela iszmusze 
tolimo bo’kszto puse po pir
mai. Da turi puse adynos lai
ko, o sunki maszina ketino sc 
užilgio pereit per jojo kūnai 
Minutes bego 
Dabar Leopoldas ketino prisl- 
renginet ant .smert, 
savo visus nusidėjimus ir už 
juos gailėjosi norints buvo ne 
labai senei spaviedes s me r t el
ne grieko neturėjo. Tegul bū
na vale Dievo!

Jau davėsi girdėt paskutinis 
signolas no paskuti n ios staci
jos, jog trūkis jau apldido. 
Leopoldas ’klauso drebėdamas, 
nudavė jam jog pajuto drebo- 
jima geležiniu sztangu ant 
kuriu gulėjo ba trūkis jau bu
vo begije.

Sztai atbėgo kokis tai žmo
gus. Užkimęs balsas davėsi 
girdėt isz jojo lupu, nepažin-s- 

I tarnas metėsi ant gulinezio o

artino.
įlosi

ant

J

rlH 'i

puse

pasiūt i szka i.

atsiminė

taręnt pats Dievas suteikė.

kad

tai praszau tavęs, mainikivos 
vietom, ba man czion suvis no

* * ♦

Du Anglikai pasitiko Loiv 
done ant ulyczaites o abudu 
sėdėjo vožiniezioje, bet vienas 
antram ne :
Ant galo vienas isz

v •

norėjo iszsilenkt, 
i ju pade -į 

jo vadeles sau ant keliu, iszc- 
me gazieta isz kiszeniaus ir 
pradėjo skaityt, o kitas grąžei

>
Kazį nereikėtu po tam per visa 

gyvaste stenet.
* ★ • ★

Kažin ar tai teisybe, 
Kad Tamakveje vieszi girtybe 

Moterėles ir mergužes"mim- 
szaine laka,

>

Net žiūrei ant girtuokliu kuka. 
Vaikinai negali pasisukti,

tas klaidas, bet apie gerasjim- 
tyli ir isz geriausio žmogaus 
padaro brudžiausia. Bet tas ne 
yra žmoniszkai, ne krikszczio- 
niszkai. Kožnam karte gerinus 
apie kita gerai kalbėt negu 
blogai.

tvli irw

/•

r “i

#■

I
• Kaip pamato, turi aplink sukti, 

Ba. šarmai a apturėtu, 
Kaip už kaklo apsikabytu. ’ 

Sarmatos jokios neturi,. 
Dienom pasigeria guli, 
0 kaip vakaras ateina,

Viisos su bambiliais pyszkina. 
Dąrbszios mergužes, nėr ka 

sakyti,

H 
II

I ■ 
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W. TRASKAUSKAS 
L1ETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunus numirėliu.* 
do automobilius del laldotuyiu, 
krikutiniu, veseliju, pasivažtaSjb 
mo ir t. t. ”
603 W. Mahanoy Av«. Malb. Cit? 
, nu .imi ■■■■■■■■■"i I, TiTwiiliii - i riiįww^fr*i

' V 
Ai

atsiliepę:
“Kaip ponas perskaitysi, tat 

isz savo malones pavelisi man 
ba da sziadion gazietos ne •

sakyti 
Už tai mėgsta, gerti, 
Bet kaip da iszgirsiu^ 

Tai ir kaili iszditbsiif— o 
duosiu,

Net pasiszokesiu.
* ♦ ,. . ♦

Pribuvo morgica in New YFprka 
.i^z Lietuvos,

Bet suvis kitokios mados, 
Sesute priėmė pas save, 

Kaipo seserei prieglaudų davoy 
Bet t.uojaus pradėjo triksus 
1darinei,

Su sĮiortoliais užsidėt. • 
O t,u grhnorka nelaba, 
Pareis tau gidas kada, 

Sesuo ir dede iszsižadės, 
Suvis faves nesigailos.

kelio ir 
trūkis praeijtinejo. 
dės da karta už savo goradeju 
užmigo.

* * ♦
Leopoldas ne galėjo užmigt 

ta nakti ir džiaugėsi jog mie
ns jojo geidimo
Atejas namon, apsirengė, paė
mė sunku auksini ziegoreli su 
lenciugeliu, masznele su pini-, 
gaiš ir deimantini žiedą kuri 
ketino dovanoti del savo mylc- 
mso ir teip iszsirenge in narna 
savo ateijusios paezios. Tėvai 
priėmė ji linksmai, ir ta vaka
ru terp keliu pažystamu atsl-

ba da sziadion gazietos 
skaičiau.. •

♦ ■f

« * * *

buvo sugertuves. Žinoma jog 
niekam nieko’apie tai ne sa-| 
ke. Buvo jau vėlus laikas ka
da sugryžniejo namon.

Ėjo sau po valej no ulyczios 
iki ulyczios ir butu isz džiaug
smo dainavęs, bot ne butu bu
vęs toki s, linksmas jeigu butu 
apsidairęs in užpakali ir pa te
mines dvi ypatus slenkanczes 
paskui ji. Ko tolinus jis ėjo In 
užmiesti !kur yra jau namai rc- 
cziau stovėjo, tuo du szeszc- 
Jei labai artinosi prie jo. Ant 
kart du valkatos priszoko Isz 

gelbėsiu kuom galiu, mano užpakalio ir suome ji už gerk-

atsikėlė

szae kitados turėjo būtie g» • 
rcsneme padėjime:

Milaszirdysteje apimtas ve-

Sztangos jau drebėjo

peilis užžibejo jojo rankoje.
— Kur ponas e$d pririsz- 

tasZ szauke, — noriu peipjaut 
virves!

nuo
artinančio trūkio. Su kcleis 
smarkeis ypais nepnžinstamas 
perpiove virves, kuriuomi ne
laimingas buvo pririsztas prie 
sztangu — jau trūkis meto sa
vo szviesa ant dvieju szesze- 
liu, kuris viena kita stengėsi 
nuri-szt no sztangu.

Maszinistas in pati laiku pa
regėjo. Szvilpimas maszinos

• •

t ruki,1
- - M

sėdėjo
rūkydamas cigara,
nupuolinejo jam

cukernejeVienoje 
lordas B. 
peleną i-gi 
nuolatos ant puikaus brusloto.

Patinstamas lordo, p. D. ap
sivilkės su paltu, rengėsi isz- 
eit stojo vienok priesz deganti
pecziuka uszpakaliu ir kalbo- 

į jo su |ordix B., ir nuolatos per- 
sorginoja, 
birksztes puola jam nuo ęign-

jog pelenai irki-

T

* *

*

900000(300000^
Ant J. Sakaiausk«į$| 
LIETUVISZKAS GRABORIUS I

loi užklauso:
— Ar galiu tau kuom pri- 

gelbetf Turiu krauja ant kak 
lo, reiko pirma tave apžiūrėt 
ir kuom sudrlitint. Eime, pn-
- ,v ■ ■ '

vietoje tu gal padarytum!
Tai isztarcH paetne ji už ran- jau gulėjo wurisztiis ant uly- me laike sygrieže ratai masz’- 

kos, o vargszns atsiliepė: f « ežios.
— Dabar turiu alszaukt ta, jam valkatos paominejo viską ,mn kelis žingsnius

I

• •
| les, o in kėlės minu ta s po tam davėsi girdėt ir tame paczla-

• < m * - a • t .a

Mate Leopoldas kaip nos o trūkis sustojo su triuksz- 
no nelai-

laszinlingu apsiejimu su ma
nim. v’ r».P. B

■Jfl

■

-•■' ,Kt’ H
*1

J

(Bell Phone 872)•'*t'Awr
331 W. Centre St. Shenandoah, ?•

I

Bukite pilnai uiga*

Nuliūdima valandoje, šutei- I 
kiam geriausi patarnavimą. Pa- 1 
laidojimu atliekam rūpestingai 
ir graliai. Busite pilnai uiga- j 
nčdinti. 1 •

Isz Mahanojaus ir Girardvilles į 
jeigu kas pareikalaus mano pa- 'į 
tarnauinia tai meldžiu man talp»?i 
fonuoti o pribusiu in deazimts 
minutu. iv Bell Telefonas 872

— Ach — paszauke ant ga
lo su kantrybe lordas, — kas 
tai ponui galvoje. Pono pulto
mis jau no pusią adynos gruz- 

į da o asz ponui apie tai nieko ’
GERAI SULYGINO.
i , »

llaktaras. — Na, ka,ip 8pU’
I J p

— Ui, ponas daktare! lis buvo iszdeges,
• « a t n . a. *

llaktaras. — Na, 
Jau su tavo.pilvu?

Srutiis.

.nesakau! . 1

Ir i.sztikro oielas uszpaka-' 
. o lordas

Mano pilvas taip katip niekad kaip ir matė bot nieko no sa « i • , « -1 • i « • • « r«'« /• • A. i■' < '• ▲ * »•
l ku.

skolininkas; 1 
nieko ne atiduoda.,

■ < * * • • V ? "

vis kai jis imu, o, ko.

4

- Tok i s tai hud a s Angli- ■Į ■

i.. s

Dr. T.J.Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 

Dentistas Mahanojuje.
Ant Antro Floro Kline Sxtoro 
19 W.» Centre St., Mehenoy City 
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ŽINIOS VIETINES

— Junins — Birželis-
— Decoration Day likos pri 

gulinčiai apvarkszcziota ’musu
■ —m . Bmieste. Dangčio žmonių atlan 

ke kapines ant kuriu silsisi ju 
ju mylimi.

♦ , -1 ••'* Jokūbas Kereleviczius, 
48metu, iszTrenton|<>, likos ap-
de gintas smarkiai per guzu No.
1 Pai'k kasyk Iosin. Likos nu-1 
veMas in Ash lando li’gonbiiti! 
imt gydimo.

I
■M i ■*

■
'i

DON MARTIN PRŪDAS JAU BAIGĖSI DIRBTI.

. > . -• J
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m didžiausiais J >
Vos

— Vagy^ta. yra niekiausiu 
amatu ant svieto — yra viso
kiu vag*iu, Iwt tio.fi, ka valgo 
ŽTodus nim kapu mirusiu gal 

°padlecais
kokio randasi ant svieto, 
perejo diena Decoration Day, 
tai naktyje tiejei ‘‘padlecai ’ ’ 
pradėjo vogt i su<let us *ži0(lūs 
ant mylimu j n kapu. Tokius va
gius pakart ant sausos szakos.

4 4 padlocai

— Jjohigh Valion kompani- 
•'ja <iave žinlia. visiems angloka- 

siasnn i (hm t iszimlu savo tul- 
szes isz BukmaUto kasyklų, nes 
ne yra vilties kaxl pradas dirbti 
t no jaus.

— PancdOlio ryta likos pa- 
ItCdotas Motiejus Miohlazis, 58 
metu, kuris sirgdamas trumpa 

dukteria 
Kersziekiene, Dohino. Paliko 
dukteriai r du sunūs. Laidotu
ves atsibuvo su bažnytinėms 
apeigoms Szv. Juozapo bažny- 
czioje.

taika, mirė pas savo 
Delano.

Pittsburgh, Pa. — Tūlas An
tanus Dombrowski, 40 m., nuo 
Small man n St.,

• lyta policijos stot in pasakė 
kad jis nuszove moterį ir nori 
būti aresztuotas.
nurodytuose 
sunkiai
pawskiene, 38 m., ir szovika 
suome. .

— Ligoubutje mirė Petras 
Mokoms, 49 metu, nuo Frank
lin avė*, nuo sumusztos galvos. 
Jo sūnus Stasys 19 m., suim
tas. Šuns sako susibarė su tė
vu už nedirbima, ir kada tevaa 
puolėsi prie jo >su kuju musz- 
ti, sūnus atsimuszdamas per- 
musze tėvui galva, nuo ko tas 
ligonhuteje mirė. Polieijantas 
kuris pribuvo in ju narna lat
ke musztyniu pasakojo radęs 
tęva su kirviu rankoje, 
kianti sunaus iszeinant isz ki

šu permuszta 
—D.

atėjės anksti 
stot in

Policija jo 
namuose rado 

szuviu sužeista Po-

to kambario, 
galva.

Inu-

Trumpi Telegramai.

Tokio, Japonija. — Apie 
100 korevniszku 
bombavo ir padegė koreanisz- 
kus namus, mokslaine ir Japo- 
niszka konsulata Chientan dis- 
t rikto.

H Tokio, Japonija. — Smar
kus drebėjimas žemes davėsi ; 
jaust praeita Subata isz ryto. 
Zicgorei sustojo, murai sutru
ko bet dideliu Blėdžiu n<‘pada- 
ryta.

U Chickasha, Okla. — Tūks
tantis žmonių isztrauke isz ka
lėjimo 19 metu nigeri 
Argo, kuri baisei i 
perszove o ant galo likos per
durtas peiliu in szjrdi per tevrs 
mergaites kuria sužagejo.

H New Haven, Anglija. — 
Per susidūrimą su kitu laivu, 
laivas Ingi?r nuskendo su 15 
pasažieritps. Nelaime atsitiko 
laiko miglu Angliszkoje

komunistu

i Henry v
sumuszr,

I

laivai Ingpr nuskendo
4

SUS-

pandoje.
fDetroit, Mich. — Palici- 

jantal Mayers ir Lanstra Ii- 1 ____ t ____
hu ' Hutlegereis 
Pointo.

1T ’Chicago. — Nauja kova 
prąsidbjo (0171 butlegeriu ’ 
ripje tikos užmiiszti trys geng- 
storoi ir mirtinai sužeido pen
kis kitus.

koį užmusztais laike szaudimo 
nu ' Hutlegerejs arti Grosso

H

— Mary, sziadien pameszi 
viena švara monos mažiau.

— O tai del ko?
— Musu Onute eis ant ba

liaus, tai ne valgys pietų kad 
butu plonesne.

V •

r

Szis mi’lžiniszkas prūdas vardu Don Martin jau kone pa
baigtas o kada bus užbaigtas kasztuos vienuolika milijonu do- 

i nuo Laredo, 
derlingos že-

leriu. Prūdas randasi prie Kio Salado, 82 mylės 
Texas. Vanduo užlies (iriguos) 160,000 akeriu 
mes.

nuo Laredo

*

NORĖJO SUDEGINT SENA 
M0TERIA.

Jszpaniji'. — 
trirpuezio butu czionnis atlosz- 
ta ceremonija, priminanti 
noviszkus laikus, kada 
žmonis aklai tikėjo in 

'kurias skandino, degino 
Tamsus Iszpanai

Saville,

laikus

r z

se
tui

rnga-

4 4 raganos’*

na s, 
ir kankino, 
norėjo parodyt, kad ir szioj ga
dynėje da randasi
ir reike jei sos degint.

In namus Estellos Valenci- 
kuria žmonis praminė 

ragana 
niu, 
baise i 
dus, 
užmoto senute idant jaja sude
gint.

Motore butu noužilgio pasi
likus anka tamsuneliu bot in 
pati laika atjojo policijo, ku
ri iszgelbejo senuko, kuri buvo 
toip nuvarginta ir sumnszla, 
kad turėjo jaja nuvežti in 11- 
gonbuti.

jos, 
((

◄

Teisingos Teisybes

žmonis
insivaržė mine žino

kit ria suriszo,

sukrovė dideli

sumuszc 
sudaužo visus rakan- 

lauža ir

§ Dora mergina kad ir jau
nikiu nejeszkos, lai atsiras 
visados.

§ Jeigu isz jaunystes žmo
nis ezedintusi tai ant svieto il
gai laikytųsi. —- Reike visko 
ne per daug naudot idant se
natvėje nevaituot; ba kas per 
daug, tai szelauk.

§ Jeigu 
dorai iszaugysi, 
niauseis ergelio neturėsi. 
Jeigu pirmutinis vaikas 
niekai, tai paskui ji 
vaikai.

tai

pirmutini kūdiki 
su jau-tai

bus
eis visi

§ Apszviestas žmogus yra 
didelei navatnas; dirba virsz 

silpnaimaitinasiPH jogll, n ui 111 iki h l nu j uiuij

daug turi visokiu nereikalingu 
niekad noužtck-užsiemimu o 

tinai pinigu.

O O O
SKAITYKITE "SAULE”

Reading
< lines >
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Pigios Ekskurcijos
Vienos-Dienos Ekskurcijos 

16-Dienines Ekskurcijos
EKSKURCIJA IN 

MONTREAL 
CANADA

PETNYCZIOJ 6 JUNIAUS
Daug kariu manote aplankyti 

Kanada. Czia yra proga ta pada
ryti ir pamqtyt viena izs Kanados 
miestu Montreal. Sutverkite par
tija draugu ir važiuokite. x
Treinas apleis Petnyezios vakaru 
6 Juniaus isz sokaneziu miestu.
Dubeltavas tikietas isz She
nandoah $13.40. Isz Maha
noy City ir Tamaqua $13.00 
Shenandoah ........................ 2:30
Mahanoy City .................. 3:03
Tamaqua .......................... B:3G
Pribbus in Philadelphia (Read
ing Term.) 6:35. Apleis Philadel
phia (Read. Term.) 7:00 valanda. 
Pribus in Montreal Subatoj 9:55 
ryte. Grįžtant apleis Montreal 3 
popiet Ncdelioj 8 Juniaus.

«

16»Dienine Ekskurcija in

Washington, D. C.
Panedelije 9 JUNIAUS

$12 in ten ir adgal
Ui

Ihz Shenandoah, Mahanoy City 
ir Tamaqua

Ne vienas kitas miestas nogali pa
sigirti su tiek daug akyvu vietų 
del pamatymo kaip Washingtonas. 
Czia matysite daug akyvu vietų 
su savo azeimyna. Klauskite apie 
dauginus informacijos.

Viena Dienine Ekskurcija in 

ATLANTIC CITY 
SUBATOJ 14 JUNIAUS

♦ 1,

Dubeltavas tikietas isz Ma
hanoy City $4.00, isz Tama
qua $3.75.
Regulariszkus treians Subatos ryta 
Ihz Mahanoy City 5:10 valanda o 
isz Tamaqua 5:35 valanda ryte. 
Grįžtant—Apleis Philadelphia isz 
Reading Terminal 5:55 po piet 
pagal Easter Standard Time ta 
paezia diena.

EKSKURCIJA IN

NEWY0RKA
NEDELIOJ 15 JUNIAUS 

$4.00 IN TEN IR ADGAL 
Arba $5.00 Up Long Island 
Sound in Rotan Point Park 
Specialia Treinas Subatoa Nakti 

Isz
Shenandoah.......... .............. 12:35
Mahanoy City ...?.......... 1:16
Tamaqua ............................ 1:45

GRĮŽTANT—Apleis New Yorka 
nuo W. 23rd St. 6:47 vakare, nuo

Elizabeth,

KI)

Liberty St. 7:00, isz
N. J. 7:32 vakare.
_ — - ------------ 1—. - ■ ■ ■ - -- ------------------- -- —

16-Dienine Ekskurcija
* N!

Atlantic City, Stone Harbor 
Ocean Oity, Wildwood 

ir Cape May
1< IR 28 JUNIAUS

,,,______ L----------- , ■ 1----------------- .... ,

I

f

7-Dienincs Ekskurcijos, Bostoną ir White MMountaln8* iki 12 Jula
jaus. 27 JulajauR iki 2 Augusto, 17 iki 23 Auguato.• • •
7-Dieninos Ekskurcijos, Thousand Islands, Montreal, Quebec, 13 iki, 

m JL.1 IO *4

Buffalo, toipgi Great Lako

•i19 Julajaun, 10 iki 16 Augusto.
8-Dienincs Ekskurcijos, Niagara Falls, 
Cruise, Clveland, Detroit, Mackinac Island, 19 iki 26 Julajaus.

4-Dienine Eskkurcija, Chesapeake . Bay, Virginia Seashore, Histor ftj
Virginia, 6 iki 9 Augusto. . . . *

* >4^ *

Apie daugiaus informacijos apie 
virsz-minftta ekskurcija kreipki* 
ant stacijų arba raszykite pas 
John M. Rolin, District Passenger 
Agent, Williamsport, Pa.

I

. . .! J •.♦4U
i 1

Kreipkitės pas szitus Biznierius kuriu apgarsinimai czia 
randasi, jie suteiks jumis mandagu patamavima ir už- 
ganėdinima visame, <

— • ■.............................Į..-'-.-.

’ I

--------------T-

I I

H.

f*

,1
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HEISER
----- PARDAVĖJAI -

i
■I kd
'i <1

r

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

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

27 E. Ceptre St M ZĄAH^rtOY CITY.

GColumbia” Peczei

A

DEM AS Cleaners and Dyers
314 E. CENTRE ST. (Phono 211) . MAHANOY CITY 

‘ Teipgi 117 E. Centre St.

Iszprosiname Siutus už 35cMl Oil

Vyru Siutai ir Overkotai Iszczystyti ir Iszprosyti $1.00
Vyru Siutas pasiutas pagal miera už $23,50 

Skribeles iszczystyti ir perdirbti kaip nauji 
Telefonokite mumis o pribusime priimti darba j į y ■■ j *  . 'J! j *

—

MRS. MOCKAITIS 
FLOWER SHOP

——o~-
Kvictkos Vestuvėms, Bankiniams 

ir Pagrabams Vainikai.
Pristatom in visas miesto dalis 

f11’11'

224 S. Main St. Shenandoah

GULICK FLORAL SHOP
Kvietkos Vestuvėms, Bankietama 

•S’ ir Pagrabams Vainikams 
Pristatome in visas miesto dalis!

311 West Centre Street 
Phone 213 MAHANOY CITY 

14 East Centre Street 
Phone 14 SHENANDOAH

......... ~T'"’..................... ............. ......

HENRY FOX 
Pardavėjai . 

❖
Fornicziu, Karpetu ir 

Pecziu

127 WEST CENTRE STREET 
MAHANOY CITY, PA.

Geriauaioa >k 
ruaziea 

del viaokiu pareikalavimu už
* * žemiausias prekes * *

Visada galima gauti pas
LUKE—THE FLORIST 

4^" Dabar Naujam Sztore 
226 EAST CENTRE STREET

MAHANOY CITY, PA. 
S

KVIETKU*
pareikalavimu

LIACHOWITZ 
JEWELRY STORE 

<• ♦
Visokiu auksinu ir sidabrinu daigpi 
Naujausios mados szliubiniu žiedu 

Laikrodėliu ir laikrodžiu. 
—o—

29 W. CENTRE ST Mahanoy City

A

1

i

----- • ---— ------- —
Turiu visokiu AKULORIU kurie 
tiks del juso akiu,

DR. S. MILLER
OPTOMETRIST

SHENANDOAH Ofisas, valandos
10 ryte iki 8 vakare, Hub Name, 
Kampa. Main ir Lloyd Sts. 
SHAMOKIN Ofisas, Kearney Na
me, Markei ir Independent Sts.

f

THE CENTRAL STUDIO 
FOTOGRAFISTAI

Padidina Fotografijas ir indeda 
in Frcmui. Atneszkite Filmsua 

pas mumis.
321 EAST CENTRE STREET 

MAHANOY CITY, PA.

MICHAEL KURDINSKY 
Parduoda RADIOS, kaip 

Victor - Radiolas - Columbia 
❖ 

Taipgi Fonographs ir Rekordai 
414 WEST CENTRE STREET 

MAHANOY CITY, PA.

B. F. HEHN 
POPIERNINKAS IR MALORIUS

Geras Materijolas, Darbas ir 
Užganedinimas. Phone 266-R

137 EAST CENTRE STREET 
MAHANOY CITY, PA.

T

FACTORY SHOE STORE
GEO. GUZ1NSKY, Loe.

Geriausi Apsiavima Del Visos
Sxeiznynoi, už Pigias Prekes I

I

I

i' I... | j r

1J
b•*>«> » - ' H •»■-.- • . , . m*. . » ft

Trupinelei Misliu
" r " r’’ ’ lVrr"w

Kalbėt garbei ir

E i I
j

f
" L.

iH

1 .

. *

■— . k

iI

I. IIĮH liny ....... ... UHrtMfc ■

K. RĖKLAITIS
Lietuviazkas Graboriua

drawl,
; tai buna gerai del tuszt gal
viu.

Drebėjimas moteres 
visados huną ženklu baimes.

uorei ko skaityt;.
* Kate, muso*

dahgiause reikainoje laiko da
bintis. * **’

* Verte vVro,y ra augszten- 
no, bet vertę mOtercs yra go-

I

' Jeigtl pageidirofti ineili-

no-

Buczinvimus ir žvaigždes
- A . '

- - :• . •
iq* motore,

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

MAHANOY CITY, PA.
306 Market Street 

Bell Telefonas 441-J
I. TAMAQUA. - PA.

••

121 WEST CENTRE STREET • 
MAHANOY CITY, PA.

Du pilni karai
Supamu Krėslu

■ , » , i.*4

Szitie dideli supami krėslai del 
poreziu, labai drueziai padirbti. J u
'.n ii. « . “j1, i* i 1 . . , . ’i d .,* •1

fegulariszka preke yra $7.50 bet
per visa szia savaite parduosime po

M-

nį/'įv1

1 ■11**t

" W*' «

*> • <•* ■4 ter M S»* '

Jeigu patis negalite pribut tai tele-
•/< v 1 • • J • •

fonokite o pnstaysimo m namus.
' p ** l '■ .• . ’ '■ ,f

ED. J.

fonokite
■■

JENNINGS 
TAMAQUA, PA. 
*

i . '___________________ __________________ _

i

resno.

nėję per duris, bė
ga per langa.

Goriause savy, ^Iraugus 
pralinksminsime Jėlgit kvai- 

si-i leis priesz jtiomirt'pusirodysi- 
mo.

* Katra motoro- jpokn slap
tybe užlaikyti; liežuvininkotybo užlaikyti; 
motore tokai ne intiki.

• Per kontejima ir dasekl- 
ma, 
yma.

I e
kladžiosi ir su niekszais užsi- 
duosi, tai niekad nopasitaisy- 
si."

*

žmogus geri aušo mokslą
* >

Jeigu gyvenimo kelels

APLAIKYKITE ATSAKANTI GY
DIMĄ ir suezedinkite laiko ir pinigą.

per specialisto kuris su
pranta puso liga. Rodą 
dykai. Kraujo pervir- 
szys arba slogi n imas 
yra pavojaus ženklas. 
Naujausio budo gydi

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

Ant antro floro.
▼

4I
I

I

i
II
I

i

IV
Žmogus, kuris savo klai

das pradeda pažinti gerai, tai 
visados būna pervolai.

Kas turi protu, tas užsi- 
“Saule” ir be bai-

♦

raszo sau
mes užsimoka, ha žino, kad 1u- 

nauda ir inmoketi pinigai 
K

ros 
neprapuola.

MELUOJA.

Profesoris- — Pasak

I
I

y k man 
vaike, jaign ž/isis kaštuoja pu
se rubliaus, kiek kasztuos pen- 

?

I 
1

k i os žasvs
— Tai jau meluoji 

profesoriau, 'ba mano 
parduoda žąsis po viena rubli.|

rn ponas 
nuima!

Yra patarama duoti Savo 
Akis egzanvnavoti regula- 
riszkai, per datyrusi dakta
rą Akiu.

Dr. A. T. Liachowitz
Jisai suteiks jumis atsakanti ro

dą ir egzaminą. Jeigu reikalinga, 
tai pritaikinsime atsakaneziuspritaikinsime 
AKULORIUS.
VICTORIA THEATRE NAME ’ 

Antras Floras, MAHANOY CITY

Mes perkame PIENĄ nog,

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

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

623 EAST PINE STREET

<w.—Ir ui III

i

O' H

MAHANOY CITY, PA.

T-1”"—™-11 - 1 | ..... . .......................■ ■■■■■■»■■■■■ <■■■—■

E. T. EVERETT

BANKS
♦

>(JĮ!

rasas’ r

r 
IIl£

■ ■

Didžiausi Iszdirbejai
Pomninku ir Kryžių

Kreipkitės pas mus ypatiszkai 
arba per laiszka, o prisiusime 
musu agenta in jusu namus.

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

Telefonas 2-J

SHENANDOAH
Shenandoah Heights

Telefonai 625-R

> i— ------- tffr
. ............«ii.i.miiWe nme» ...»................... ..i n.n mb... .
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MADAM QUEEN ISZBARA ANDY
Jiji sako jog Amos indeda klali savo pinigu kožna Su- 

..bala vakaru in Merchants Banka, Mahanoy City ir dar < 
turi pasidėjus $141.11 tarno bapko. t #■

Jiji suko jog Andy klauso tu vyru kurio parduoda jam ;
._______t... ________J~ •____i*- ----------- A ..........i'LVi!ir parodo jam kaip, greit jisai gal pralobti.szorius ir pnrotio jam Kaip, greit jisai gal pralobti.

1 ,» " t* 'V 1 ♦ .** f

Andy no turi skatiko o Amos turi pinigu banko kurio už
dirba pinigu Anduj.
Jiji žino jog kada Amos duoda ezoki tai t as. c jo k is buna 
toip geras kaip ir pinigai-
Andys ezokis negeras sako Madam Queen.
Jiji sako jo Andy turi pradėt dėti pinigus in Merchants 
Banka w sustot kalbant apie didelius biznius.
MERCHANTS BANKING TRUST CO.

MAHANOY CITY, PA.
\ , MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM

4 *
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