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ISZ AMERIKOS
Prescott, Ky.

PASKANDINO PACZIA 
SĖDĖDAMAS ANT 

JOSIOS GALVOS.
Carl Alit-

ehell, prisipažino policijai buk 
jisai buvo fn iežasto mirties sa
vo paezios, kuria paskandino 
upelukije praeita menesi.

Mitchell važiavo automobi
li je su savo paezia ii’ tyczia nu- 
siverte in upeluka. Maszina 
apsiverto ir abudu inpuole in 
upeluka. Carlus
gera proga atsikratimo nuo sa
vo nekeneziamos gyvenimo 
drauges, pagriebė paduszkaite 

automobiliaus, uždėjo ant 
galvos, 

teip ilgai laike

mat v< lamas

nekeneziamos

inoteres galvos, atsisėdo ant 
josios ir t ei p ilgai laike po 
vandeniu, pakol motore m'teko 
gyvasties. Kada jau mate, kad 

neduoda 
nuėjo pas

gyvasties.
motore neduoda gyvasties 
ženklo, nuėjo pas artima gy
ventoju, melsdamas pagelbos, 
sakydamas kad apsi versda
mas in upeluka jojo pati pr»- 
geie. Bet savžine nudavė jam 
ramybes ir ant galo negalėda
mas ilgiaus iszkentet savo nu
sidėjimo, nuėjo in palicije isz- 
pažindamas savo kalte.

kad

NORĖJO PRALENKT 
GARNI; NELAIME 

ANT KELIO.
Juo- 

, kad 
afs:-

j» pra 
ser-

Mount Carmel, Pa. - 
zas Mat u knit is, 
neužilgio ketina 
lankyt’ grfd itys 
lenkti’ ir 
g'-- ----- 
apie pusiaunakti 
Shamokin ligonbuti.

automobilius 
jojo maszina,

kiti automobilei sustojo in pa
gelba, paeini1 Matukaitiene 
savim ir nueveže in ligonbuti 
kur iii trumpa laika 
sūneli. Maszina kuri trenki1 
Matukaiczio maszina apsiver
tė, visi kurie jojo važiavo din
go 
liu.

A ažiuodamas James (’omui- 
ghan isz Mayesville." 
nuo szokio nematvdama 
verstos maszinos ant kelio 
trenkė in jaja. James likos 
smarkoj supjaustytas kaipo ir 
jojo drauge Helena Szulskiu- 
te.

supratęs 
pas ji 

mano
pasiėmęs savo 

anezia motore in automobiliu,
veže jaja ir. 

Ant nc-
laimes 
trenka in

kitas
bet

su

pagimdo 
m

ir paliko maszina ant kc-

1SZ I kirk o 
s ap-

maszinos
in jaja. <

— Kranas Riley, 
ana diena likos 

isz pamiszeliu prie
kin’ buvo uždarytas

NUŽUDĖ MOTINA 
IR PATS SAVE.

Kenney, 111. 
49 metu, k tiri? 
paleistas 
glaudus,
po netekimui savo paežius per 
josios mirti, o jojo keturi vai
kai sudegė deganeziam name, 
volą staigai papaiko.Alėjas na
mo,
senos motinos, 
galva su geležiu, 
sau perpiove gerkle.

užklupo ant savo 80 metu 
kuriai sudaužė 

po tam pats

ŽYDAS PERSIKRIKSZTINO 
PRIESZ PAKORIMĄ.

Denver, Colo.
Weiss, Žydas, kuris ana diena 
likos pakartas pavietavam ka
lėjimo Cannon City; už nužudi- 
nima savo paezios 1929 mete, 
kėlės valandas priesz pakori
mu paszauke kunigą R. IJarrett 
Katalikiszka kapelionu kalėji
mo ir priėmė Katalikiszka ti
kėjimu. Kunigas 
jam Katalikiszkus 
apkriksztino
mutiniu komunija.

Yra tai antraA panaszus atsi
tikimas kalėjime Cannon City. 
Sausio 10, Rzimet likos pakar
tas tnm kalėjimo Eddie įves, 
kuris priesz pa kosima tnifigi 
priėmė Katalikiszka tikėjimu.

Dovi das J.

duodamas 
patarimus, 

ir davė jam pir-

ROCKEFELLERIS DUODA
NEW YORKUI $13,000- 

000 PARKA.
New Yorkas. — Multi-mili- 

jonierius John D. Rockefeller, 
J r., pasiūlė New Yorko miestui 
kaip dovana, 56 akru plota že
mės paezioj szianrinej Manhat- 
tano dalyj, ties lludsono upes, 
kuris eseas vertas 7 milijonus 
doleriu. Ta plota Rockefelleris 
dovanoja miestui kaip parka, 
sutikdamas parku paversti ji 
pats savo kasztais. Parkas pa
daryti pareitu, kaip apskai- 
eziuoja, dar apie <5 milijonus
laryti pareitu,

dar apie • 5 milijonu 
doleriu, tuo bildu Rookefellerio 
dovana miestui 'butu verta 
milijonu doleriu.

Be to, Rockefelleris siūlo 
miestui, kaip dovana, dar ketu
ris akims žemes, kur jis pats 
savo kasztu da 
naujus Motropolitan 
of Art įminus- Tas Roekofellor- 
ini pareitu dar nė mažiau kaip 
viena miliona doleriu.

Baltimore, Md. — Rockefel- 
lorio Fundacija dovanojo Johns 
Hopkins universitetui $1,000,- 
000 biologijos mokslo tyrinėji
mams.

12

kur
pastatysias

M u seum

ISZ KERSZTO PADEGE VE- 
LIONA MERGINOS KADA 

ĖJO IN BAŽNYCZIA.
Ona Fra- 

jini, metu, gyvenanti ant 
Cypress Ave., kuri buvo pa
merge savo draugiai Saverino. 
likos padekta per sayo mylima, 

isz automobiliaus 
in bažnv- 

pribėgės prie 
pa-

Brooklyn, N. Y.
18 metu, gyvenanti 
ss Avė., kuri buvo’O

kada iszlipo 
ir ėjo su jaunavedė 
ežia- Jaunikis 
Onos, mete szmoteli vatos 
mirkytos in gazoliną, kuria už
degė ir mete ant velione. Mer
gina likos 'baisiai apfleginla 
taip, kad daktarai ligonbuteje 
no turi vilties idant pasveiktu.

FORDAS PADIRBO 191,813 
AUTOMOBILIU GEGUŽIJfc

Detroit, Mich. — Automo
biliu fabrikai Fordo ant 
svieto, Gegužio menteije 
dirbo isz viso 191,813

Su v. \ alstijuosia jojo 
fabrikai padirbo 
mobil i u.

Fordo

VISO 
pa- 

automd-
Liliu.

165,636 auto-

dirbt uves i a li arba i 
eina labai blogai ir badai ke
tina visus uždą ryt ie, bet ant 
k a i p 
dirbt lives
je darbininkus ir 
ant labai blogu laiku.

uždą ryt ie, bet 
nežino.ilgo tai nežino. Kitos 

Dot roite praszalino- 
larbininkus ir užsinesza

DU LAVAI 
SUSIMUSZEI

I

45 ŽMONIŲ PRAŽUVO, 
DAUG APDEGE, 140 

ISZGELBETAIS.

Boston, Mass.
delos(miglos, pasažierinis 
va s 
Norfolk ir 
pasažieriais,

BERNO BAISUS
ATKERSZINIMAS

Laike di.-’"I;

la L, 
plaukentis isz 

su
be jokio persor- 

gejimo trenku visu smarkumu Sadiki,

t miglos,
Fairfax,

Balt imore

BERNAS NUŽUDĖ VISA 
SZEIMYNA, GASP ADO- 
RIUS 1R KITA BERNĄ 

IR TARNAITE.
rf I

3=

SUKILIMAI SIBIRE
SUKILĘ VALSTIECZIAI, 

DARBININKAI PAĖMĖ 
CHARBAROVSKA, BOL- 

SZEVIKAI PABĖGO.

Szanehajus, Kinai, 
cialus komunikatas 
b i no pi’atiesza,

-— Ofi- 
isz Hai- 

kad Mandžu- 
rijos pasieny, keletą myliu in

nuo I ’ogra nieži laja, 
valtiecziai ir dar-

su

ISZ LIETUVOS
8 METAI KATARGOS UŽ 

MYLIMOS NUŽUDYMĄ
i legllŽOS 
teisini:*

Kaunas. — 
gKauno apy 

indomia krimhndin > 
isto’-ij.. j,;’

Kaltinamųjų
1 IOS

12 d 
sprendė 

byla, ku

TOKIU ULYCZIU KAŽI AR 
RASI KUR, KAIP KAUNE.

u r but, mažai kas isz Kan- 
niszkiu yra insigilines iii mu
su laikinosios sostines ulvcziu

Bet verta: pri- 
gausiai ap>imo-

Kito miesto, jau nekal- 
apie sostines, su taip.MUkeista.

><*
mi 

>uole 
knimiotis jaunuoli - 
:jiu szautuvn 
ve.- nesz’Z';: 

Ta baisi

l-ie

pa vadinimus, 
dėtas vargas 
kės. 
baili
praszmat iniai pakriksztytomi^ 
111\ežiomis 1 i kriaušiai 
pasaulyje nėra.

'Tikra tiesa pasakius, 
serijomis ulyczc* 
ypatingu inirszi- 

ir dabar laimingas Kau

visamemedžiok' 11 
nurt n: ii 
sa 

n •' 
t)

Zapysz1 
Pijus Rodei 

IS

I V I lls 
kilo sovietu 
bininkai iszsprogdino preklu 

o-

I h i -zo- 
ni 
< - 
.' i. jii’I

f II mus u
'Cl 

i.i:c

V;d*

miesto tėvaiv o
mi
Oi

)’■
• i.Žytomi ras,

]>apildy(
kurios aukomis pasili- 

visa szeimvna
Bagi nsko

I j< * 11 k.
a baisi

Kaimo
žu-

i
. ’ * i A O 

iP.'.' 0 m., Sau i 
kaime

traukini, ėjusi isz \ ladivosl 
ko in I birbina.

Del asztrios .sovietu cenzū
ros sienoj, smulkesniu invykio 
žiniu norą. Kitas gantas
neszimas tacziau sako, kad 
si sovietu valdininkai ir 

partijos
priversti bėgti lau-

ir kau

\ t

mu, 
nas turi tokiu darnu, luirmo 
iiiiigu gatvių vardu, kaip Altu, 
Bartouu, 
Apyniu,
Kanapių (kodėl ne Bilypo isz 

Kriausziii, Obuo- 
Serbentu, Semenn.

kuris gabenom I

kuri?
gaspado-

> nesenoj

Ba
25 pasa

ldai r fax szoko

lai va Pint h i s, 
laug aliejaus ir gazolino. Alie- 

nis laivas tuo užsidegė ir tuo- 
jaus nuskendo su 19 darbi įlin
kais, bet nuo kurio užsidegė ir 
laivas Fairfax. Badai 
žieriai isz laivo
in mares ir gal tokiu bildu pra
žuvo. Kili laibai atplauko grei
tai. in pagelba ir iszgelbojo 140 
pasažierin kuriuos atgabeno 111 
Bostoną.
'Terp sužeistu pasažierin ran

dame pravarde ir 
Ivaszka isz

Juozo P. 
Somerville, Mass, 

kaip rodos yra Lietuvys.

SAVO

I )vide-

MIRSZTANTI MERGINA 
PRASERGSTI 
DRAUGES NUO PIK

TO GYVENIMO.
Pittsfield, Ind.

szinits dvieju metu patogi mer
gina Grace Wittiuer, 
field, užsitrucino Indelyje, 
likdama sekanczia gromata 
kuri iszaiszkins priežastie užsi- 
keisėjimo ant savo gyvasties:

Palieku szita testamenta del 
persergscziu 
szis svietas, 

mer
gina žengia in pekla giliau. Jai 
gu mergina nužengi1 isz doraus 
kelio, argi jiji turi Imti panie
kinta per visa svietą kuris jiai 
neduoda progos atsiverst. Mer
gina reikalauja mokslo, meiles 
nuo levu ir t uju, kurio pataisy
tu jaja ir duotu gera palarima, 
kaip gyVent ant svieto. Neuž- 
darinekiti1 tokias merginas in 
pataisos namus, nes ten is’zmok 
sta nekenst visuomenia kuri 
priesz jaja kovoja. Ko mergina 
daugiausia trokszta, tai moti- 
niszkos meiles . kuri ja apsau- 

! gotu nuo prapulties. Siuneziu 
meile del savo motinėlės ir lai 
man atleidžia mano prasikalti
mus-”

sekanczia

isz Pair-
pa-

4 L 
fe

visu merginu ir
kad velniu vertas
nes su kožna diena jauna

dinsta 
ko 
riaus 
sugiyžo isz Ameriko.

I javonus gaspadori a us 
ginsko ir jojo luomo Miko Fe? 
to rado 
Tvarto surasta lavonai
dines ir laimaites

du vaikus su ralio

sk L1] >< * po kluonu.
gaspa-

Zofijos Ko-

pra- 
v:- 

visi 
valdiniu

I

(

jau kuris
: • i 

apsip.u /' imt i

l.ii-
M '.kaito

si nsk i n tos, 
paslėptus po lova o jauniause 
mergaite
vaikai turėjo snteszkintas gai

žiu lint 0- 
visu savo

kubile. Jaunesni du

7 YPATOS PRIGĖRĖ AUTO- 
MOBILIUJE KURIS NU

KRITO IN GILIA i 
DUOBIA. !

Soudortown, Pa. — Apleisto
je akmendaužos duoboje, kuri 
buvo pripildyta vandeniu, 

automobilius 
optynioms ypatoms, kurie pri

gėrė, kada automobilius inkri- 
to in jaja Nedėlios vakara hji- 
ke smarkaus lietaus, nes va ry
tojas per lietu .nemato gerai ke
lio.

\'isi paeina isz Filadelfijos: 
Emma Wisliam, 60 metu, Jos 
marti Ela 45 motu, Elmer 43, jo 
pati Iletena 40 mot u ir 
Harold 11 metu, 
bois 3 metu kaimyno dukrele ir 
Ralph Cupitt, 45 motu 
varo aUtoim/biliu. 

Mf

( hicago. - *..
apreiszke siūle, 
ras pardavė paskutinia lova

duoboje,

kos surastas
Il
su

sūnūs
Thelma Na-/n

J k u rife

MOTERĖLE PASZELO UŽ 
SAVO BURDINGIERI.

Slianesi’ille, Pa- — Slnvokė 
Liza Rabczak, taip insiuto ant 
savo kaiminkos Taczek’ienos 
už paveržima nuo josios bur* 
dingieri, kad sudaužė jai visus 
langus, duris, sudrasko frian- 
kas ir gal butu visa narna (lalfc 
t imis sudraskius, kad nebutu 
pribuvus in laika policijapkuri 
iszvežoiindukiisia midtniu in
kalėjimu. ’ : Amorikoniszlcas vyras* .

atgal, 
apsako

Priesz t a ja

LOVA NEREIKALINGA JAI 
NETURI MUNSZAINES.

Mare Heffner, 
Imk josios vy-

už aplaikytus pinigus nusipir
ko sau munszaines. Sudže nu
baudė girtuokli ant 25 doleriu 
ii’ paliopo atneftzti lova 
Motore pro vei ksnius
kaip josios vyras pardavė krės
lus, stalus, paduszkas ir kitus 
naminius rakandus ir ant galo 
lova, daduodapia: u 
prakeikta prohibicije mano vy
ras buvo geras, bet kada užėjo 
prohiliieija, pradėjo i dtl dau
giau gert.
ant gyvulio, 
mane, jaigu ant (o .sutiktai! 

,—7. Jcąlbejo susigraudinus moto
re. ~ l’okiu Hoffneru czionais 
randasi daug isz kuriu probibL 
cija pH daro girtuokliais.

ir persimaino visai
Parduotu jisai ir

— Tokiu Hoffnėru ezionais

cija ptujare girtuokliais.
J

JAPONIETE NUŽUDĖ LAI
KUS IR PATI SAVE.

Tucoma, Wash. — Mrs. N. 
Sardiri, jauna Japoniszka mo
tore, perjiiove gerkles savo 
trims vajkarus, po tam pati sau 
perpiove gerkle. Kaimynai su
rado visus negyvus, 
kndrmoteito padare tai-isz 
pesezio, kad jajivpamoio josios

Lt

Manoma
ruj

'Eenom, 
Braszkiu,

Sopranu, 
Aviecziu.Bet 

tai 11 uola- 
ne isz 

M i t k.iit e 
era u ga u t i. 

liguistu pa- 
vydu ir pradėjo <;ivo įnyiimn- 
ja persekiot i. Viena >yk grįž
tant Mitkaitei isz vakarėlio 
Poderis ja pradėjo mu>zt szln- 
kietu.

'I’eismas Podori pa min ko 
metams sunkiųjų darbu kai 
jimo.

m

n'iylejosi sa ' 
ir norėjo
pasiprieszino prit 
k'O S 
vietos, 
pradėjus su kitais
Boileris užsikrėtė

•i.-
’.r

lev’ai ir reikai
Pagaliau

Kanapių ?), 
liu. 
Slyvų, Szermukszidu, Vaisiu. 
\ aszuokliu, Vyszniu, Zemuo- 

Siuhi, Plyta, Viniu, Czi* 
Danu, Estu, Lenku (teip

Lenku’), Norvegu, Olandu, 
Slavu. *
Mėsininku, Vežėju ir 1.1.

Priesz toki melodinga, isz- 
ulycziu kriksZt ijima. 

tiesa, prineipialiai nieko nega- 
i įima sakyti, tik truputi gaila, 
kad miesto levai niusznaudojo 
visu galimumu. Pavyzdžiui, 

greta

komunistu 
kai buvo 
kan isz ('habarovsko, 
miestas dabar esąs valstiecziu 
darbininku komiteto rankose.

Vietos anglu laikrasztis The 
North China Daily News in- 
dėjo ilgoka pastarųjų invykln 

apžvalga, kur sakoma, 
noi’s Vladivostokas tebe- 

sovietu raudonosios armr- 
jos raukosi;, 
re siauezia 
m a i. 
mai, 
skyriai

r sas 
k omit (d

I *upu,
Szermiikszuiu,

gi u, 
ku,

Norvegu,
I larbininku<zvedu.kirviu, kuri 

panaudojo ant 
auku.

Gaspadorius

va s su 
jas

pa
le u ri 

Per keturis 
naujas bernas nulo

Bogi nski 
samdo berną Sparovski, 
sutiko Žytoinire. 
menesius
si ant tarnvstos, bot buvo di- 
delis tinginys, retai 
p ra usda vosi 
drapanas. Gaspadoris už lai ji 

iszgujimu. 
pa si taisyt, 

nemano,

t i nginys, 
j i’.

kada
perina i nyda vo

iszbaro
Bernas
bet apie tai ne nemano, liktai

atkorsziniruo .sa
vo gaspadoriui, ka
bet likos su i iii t as
mis
rojo

ir kerszino 
prižadėjo

lauke progos’
ir padare, 

per kaimy- 
kada pavogė arklius ir nu
bėgt su pavogtais pini

gais ir drapanoms.
Žudintojas likos nubaustas 

ant pakorimo ir dabar lauke 
kalėjimo paženklintos 
kada Ims nuvestas ant kartu
vių.

dienos

LAIVAS NUSKENDO SU 
150 PASAŽIERIAIS.

Shanghai, Kinai, — Pus
antro szimto pasažierin (nus
kendo kada laivas Litiing ant 
kurio plauke pataiko in akme
ni npeje Yangsto ir nuskendo 
su pasažieriais. 

nežino,.bėjo tai nežino,. nes 
atsitiko nakties laike.

Kiek iszsigoL 
nelaimc

BEDARBIU DEMONSTRA
CIJA VILNIUJE.

Sziomis dienomis Vilniuj be
darbiai surengė demonsfraei.pt. 
Isz pradžių bedarbiai suirinko 

socialines globos instai- 
bet buvo policijos, isz-

sklaidyti. Kiek vėliau jie vol 
, szi karta prie 

Bedarbiu

prie 
gos,

susirinko, szi Karta prie vai
vadijos rumu. Bedarbiu p;» 
siustai delegasijai v i co va i vada 
Kirtiklis pareiszke, Ikad val- 
džei labai rupi bedarbiu kibin
simas ir kad daromos pastan- 
g(>s 
aprnpinti didesni 
skaieziu darbu.

gauti kreditu, kurie leistu 
bedarbiu

BAISI SKERDYNE KINCZI- 
KU; 22,000 PRAŽUVO.

Shanghai, 
kai. forp savos skėrįIžesi 
szi a u kaip g. 
kios milaszirdystes 
padaro iniiszije artimoje 

kur iižmuszta iii 
t ukstaneziai 
tukstanezius paeini1 in nelais- 

20 Iukstaneziai paeidavo 
laivai

Kinai. — Kinczi- 
ar- 

;yvulei ir lai be ju
kai p tai ei • FM 11 

Orfy
10pasikėlei u,

.ve, o 
gorvaliai. 
bombardavo Shansi miestą isz 
oro, kur randasi daug pasike- 
h'liu.

Artimoji1 Lochow, 50,000 pa- 
sikeloliai u'žklupo ant valdisz- 
ko vaisku su baisioms pasek* 
mems. Daug žmonių žuvo-ant 
abieju szaliu.. i. i/

Valdiszki

iii

Si b i i(‘ 
kad 
sas

I *- la i k vta

visame rvtu Šilu
ma i st a i ir

Buvę dagi trvs
kur raudonosios armijos

poroje in sukilėliu 
priesz sovietu režimą puse.

suk di
al sit i k i -

KA PADARO
< <

BAISUS ATKERSZIMAS 
ŽYDU ANT SAVO 

TAUTIECZIU. ' * f A .’:l
Lodžius, l.eiik, — Xi‘ti kai

mo Kblodziejii, žmonis važi įlo
dami isz jomarko, pamate ant 

ka bantitelegrafinio

z

stulpo
jauna Zyda. Nelaimingas tu
rėjo rankas ir kojas prikaltas 

t ulpo, burna bu
de*

vinimis prie s
vo skudureis užkimszta, 
szin.e akis iszmuszta ir ant vi
so kūno radosi daugybe žaidu- 

kad už-liu, ka davė suprast
paskut i niam 

gynėsi nuo savo užpuoliku. 
Prikaltas turėjo ant kaklo prt- 
riszta kortele, 
v o

muszlasis
nuo savo

bet rasztas bu- 
per lietu nuplautas, per ka 

negalima buvo perskaityt. Nu- 
žudintas turėjo 28 metus. Pa
cai .apsakiina jojo paezios, tai 

Žydai jam už tai teip bisei at- 
korszino, kad jisai buvo vedos 
katalike už

O'

pacziH.

Paskutines Žinutes
Tunne-V Detroit/Mich.

lijo, po upe, oksplodavojd 5o 
svaru dinamito, kuris užmusze 
keturis.^darbininkus ir sužei- 
do asztuonis.

11 Washington, D. C. — 
A aldiszkuose kalėjimuose ran
dasi apie dvideszimtjj tukstan- 
cziu žmonių kurie peržengė 
prohibiėijos tiesas.

11 (■hicago. — ln duszimts 
metu miestas užaugo‘ant 672,- 
048 gaivu arba viso turi gy
ventoju 3,373,753 gaivu.

][ Toledo, Ohio. Geležin
kelio l’nion Station likds su
naikinta per ugnia kuri pada
ro a iii $100,000 bleMes.

Toledo, Ohio.

1

rn

D.

TEISYBES.

$ Meilus žodelis 
ženklina; gera ir teisingd skirk

no daug
V ’ - - * -

dis, tai yra pamatas žmogaus.
§ rfasai žomgtts katras In 

tasai ta pati žmogų 
už akiu juodina 

jeigu

m 
akis giro,

o volei prie
kalnis drysta' 

in akis peikt savo prieteli, tai 
už akiu jo neapkalbines.

§ Žmogus, kurio gyvastis 
neužlniko kokio troszkimo, 
arba, kokis privabimasidel. vi

jau prinokiąs
> lt A./

szingai:

auopwncsj yra 
del ^nirtios

kurio gyvastis
»

FUNDIJIMAI?
AFa- kaip puikiai skambėtu 

Gegužes 11 | Pupu, Olandu, Vežėju gaiviu.

I f

galimumu.
I*atilcziu bažnvtkaimv • • 

riampoles 
d., per szv. 
dus sunkiai
Mickų isz Patiicziii kaimo, Je- 
varvo valscziaus, 
les apsv 
Suckaversk i 

su

apsk r.,
Stanislovo at lai 
sužeidė

Mariampo- 
Jnm begeriant 

alinėj, 
savo

alų 
‘girta.” 

Macziunas su savo žmona ;r 
St rolių berniuku at oje, praszc 
jo “ užfundy t i, ” bet kada 

” tai ji 
peiliais szoko pjaustyti 
dyti.' Atpiove 
kelis kartus dure in pidi, 
garu, ir kairiji szona. Kiti, isz- 
girde riksmą, su policija už- 

apmirus*

Kopūstu ar Buroku, Hotento- 
Viktora tu ir kitu mums draugingu ir 

tokiu mums
Auksą vožiu 

pakriksztyi

artimu profesijų 
profesijų 

ui v -

k 4 
atsisakė

užfundy t i, ” 
fundyti,fe i

SZ1S 
sn 

ir be
galvos kraszla, 

mv

firde riksmą, su policija 
puolikus suėmė, o 
sužeistąjį jo broli veže in Ma- 
rianipoles ligonine.

A’el užpuolė juos, 
Mariampoles kraszto kaž-

Kostas Navikas su savo 
braunin- 

pr i begos

Bevaži uo
li ii osja n t, 

nuo 
koks 
sėbrais, grasindami 
gaiš, vienas pribėgės pr:e 
Viktoro Mickaus brlio inpiove 
jam lupa. Bet szis sziap tarp 

gyvapasprukes sužeistąjį vos 
Mariampoles ligoni

ne. Pasveikti vilties mažai te-
atvožė in

ra.
Tenka 

pūtikas 
moszines

fanai azi jos polėkiu.

kaip 
var<b»j| 
ežios.

Bet nereikiii pamanyti, ka 
miesto tėvai siigeluidik sausus 
praktiszkus Amerikieczius se
kti. Ju duotuose varduose yra 
ir drąsiu
Juk Degtuku. Grąžtu, Kokliu, 
Nycziu. Kabinu, Servituto, 
Siulu, Spynų, Staklių, Stiklu, 
Szeivu, Virvių ulycziu vardu 
sąskambyje tikrai yra kažkas 

didingo, sostiniszketoriszko

Kabinu

o.
•f

Įfl

AEROPLANO NELAIME 
LIETUVOJ.

Ties pnžaisliu invyk dide
le aeroplano uelaime: lėktuvui 
iszkilus auksztai, momentaliai 
nulūžo jo sparnai ir aeroplanai 
prdejo kristi. Lokes pusk. VI * 
Aczas užsimusze, bet Įeit. Ka
valiauskui pavyko iszsigelbo- 
ti. Kavaliauskas parasziutu 
nusileido Ntununan ir pakliu
vo in sekluma.

Kavaliauskas
už-

Km-

jau buvo
kaim.,

M

paminėti, kad 
Macziunas isz

♦Ieva ra vo 
Mariampoles apskr
kelis kartus baustas už tokius 
lai helius, bet matyti, tos baus

mes per lengvos, 
net 
bais užsiima.

<
kad dabar

jo žmona panasziais dar-

su raszi mojimo 
Rygojisz 377,917 
227,89 arba 60% 

toliau
44,105, Žydni—
-r ,29,696, Tjx^-

|------- i— 

RYGOJ 6,817 LIETUVIU.
Paskutiniais 

daviniais 
gyventoju
sudaro Laivai. 
A'okiecziai -7- 
42,328, Rpsai 
kai—r 16,574, Lietuviai — 6,817
Gudai — 4,751, Estai — 2,443 
ir kiti 3,361. Lietuviu skai- 
czius 
m.,

eina

Lietuviu
K.vguj palyginti su 1925 

sumažėjo 
Liofuviu tarpe 

-1- 4,(140 1 Jet uyo,s pijioeziai.

8Urąfszinejiipių
930 žmonėmis

tAGIMDE TRIS VAIKUS.
Priesz savaite laiko Aulau- 

kio dvare1 
Pluszausko
ypatingos dovanos 
pagimd(

netoli Klaipėdos, 
szeima susilaukė 

— žmona 
) ins vaiKus. Isz ju 

dvi yra mergaites ir vienas 
berniukas. Laiminga szeiina 
jau'turi 6 vaiknezius, isz kuriu 
vyriausia mergaite yra 15 me- 

• u

tris vaikus.

fu. I *• » AMhiL

nesužeistai’.
Laimingai i szs i geibėjos nuo 

Įeit.katastrofos, Įeit. Kavaliaus
kas pasakoja, kaip atsitiko tas .
szlurpus 
žuvo vvr. 
Aczas.

i n vyk i s, per 
puskarininkis

ik ’

kurt

17 vai., 
m

Balandžio 
30 m., pil. 

fekle, 25 m.

PASIPIOVE MOTERIS.
Pet ra szi imi i. 

men. 8 d., 
(’/.(‘kanavieziene
amžiaus, būdama viena kam
baryje peiliu perpiove nan 
gerkle. • ‘

Czekanavicziėne *vos keletą, 
dienu buvo gryžusi isz ligoni
nes po gimdymo, del ko huvo 
sumiszusL

Vielos policija tuojau lavo
ną nuvožė ligoninėn, 
vedama.

perpiove

Kvota
L ’

Randasi tokiu žmotliu, 
kurio savo iszminte naudoja 
uždegimo ju Inonos kvailybes, 

vienas skundžosi ant 
gyvenimo;

XTA<‘ 
kartaus gyvenimo; tbi kam 
san pagadina vidurius su sal
dumynais !

Ne yra tai dideliu daig
iu aplaikyti nuo tėvu turtą, 
bet per savo darbszuina ir pa
sirūpinimą daoitj turto, 
yra.didelis daigias.

&

§

tat

demonsfraei.pt


»
--------- - . - - ' i ■ - -

Kas Girdėt
Sziadien užduosiu del tevu 

klausymu: 
vaikus .*”

Kiek tai tėvu 
vaikus .* Isztikro įlaugelis, ba 
net kožnas pažinti gali isz tolo 
ant ulyczins, pamatęs ji, paim 
damas gerai jojo pavidalu, žino 
gerai jojo vardu, 'laM kaip tai 
mažai randasi tokiu tevu, ku
rie gerai pažinotu gyvenimu

4 t Ar pažystate savo

pažysta
< langeli s,

savo

instikta
jame.

kūdikio savo, tai yra 
ir likimas liudinanezius 
staeziai galima tvirtinti, kad 
daugelis tėvu nepažinsta ju 
^zalies jausmus.

Mažai gimdytoju 
savo vaikus taip, kati 
vieni kitiems prieteliais., drau
gais! Jeigu pažvelgsime gerai, 
tai kiek tai tevu uždeda ant sa
ves ta darba ir paszvenczia sau 
laika ant to, idant vaikus savo

Per daug juos 
darbas, 

ir kitoki

užaugina 
st oje s i

*
• MlI! I

♦ ’*
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MOKINA BOLSŽEVIKUS SKAITYTI.
f

Soviatu valdžia

>ii.

■A

! V

♦

S A .O L ID
MHJMM

•, fii

MM*

■r
■ffi

* r i
- IX 7

■ r 4

.4į » 7

f » I 4

/ ,
1 I

t

F t
/

U1

4

1

'if.-d i f

• i

i

I'1*

r>’

1,’i 
g *

prieszais
in tolimas szalis Rusijos

pradėjo nauja kova, o tai yra, 
tamsybe mužiku- N’aldžia siunezia 
mokytojus idant mokyti mužikus skaityti ir raszyti.Czion ma-

su

ir pažinti

savo

kada

gerai pažint ? 
nuo to atitraukiueja 
karezemos. kazyrios 
užsiėmimai,'gal suvis ir nenau
dingi, idant turėtu laika no ra 
trumpa ir norą prie tokios nu- 
iHistanczios ir nelinksmos
vaikais zobovos ir tokio užsiė
mimo, kad isztyrti 
būda savo kūdikio.

Artimiausia prie vaiku, pa
prastinai yra motina: nuola
tiniam rūpestyje apie vaikus, 
supranta ir pa'žysta juos geriau 
ii4*gu tėvas. Motina su vaikais 
skin* ant instikto paremtos 
jauslos ir supratimai, o l>etgi, 
kiek tai mažai yra tokiu moti
nu, kurios gerai pažintu būda 
savo kūdiki ir jo likimus, kaip 
mažai yra tokiu motinu, kurios 
sekretu ir tyrinėtu visokius to
bulinimus kūdikio kaip kunlsz- 
kus ir dx^isiszkus — laike zo
bovos ir mokslo, visosia jo vil
tose ir elgimuosia, prie ko kū
dikis vra linkias.

Jaigu tėvai nesutinka
pnžinruosia ir supratimnosia 
apie kūdiki tada būna blogai: 
dusae-kndi'kio svarstosi, tar in 
viena szali, tai in kita — neži
no prie kurio glaustis, ba gal 
nesupranta kas yra geresniu — 
ar tėvas ar motina ir nežino ta
da už ka užstot ir ant galo m> 
tenka ramszczio moraliszkumo 
ir turi pult, netenka tada ir pa
meta visokia a t yda prie Jevu 
ir prisiriszima prie ju, bu pa- 
bugias užsidaro fcavyje ir gyve
na pagal savo nuomonia- Koki 
tamsn szeszeli ant viso gyveni
mo kūdikio meta tok is gyveni
mas ir pasielgimas namuosiu 
gimdytoju!

Jaigu vienok ir tada,
gimtiniam ratelyje vieszpatau- 
ja geriausias sutikimas ir su
pratimas vieni kitu, kada gim
dytojai dabinasi tarp saves 
protingai ir teisingai privalu
mais auginime vaiku, kada pil
do juos su meile — pažinsta ta
da savo vaikus prigulincziai, 
)>et tiktai namie, kokiais yra 
vaikai už namo draugystėje sa
vo sėbru, lygiu savo draugu, 
tai to suvis.nežino ir tas dides
nieji dalyje suvis juos neapei
na.

Tokis iszauginimas vaiku yra 
negeras ir ne yra tokiu, kokiu 
privalo būti ir tokiam tėvui ir 
motinai, dvasiai galima pasa
kyti, ka<l savo kūdikio nepažy
sta..Mažai yra tokiu vaiku, ku
rie vienakiai elgtųsi ir pasiel- 
ginetu kaip po akiu gimtlytoju, 
taip ir tada, kada pasilieka pa
tys sau, tai yra kada, mato ir 
žinb, kad ne tevu# ne motina 
ant ,fu nežiūri no mato ka jie 
daro o kada jauezosi liuosi 
nuo pažiūros tevu, tada galima 
geriausia pažinti juju būda, ta
da galima pamatyti vis^u-s juju
daijįin^ tir nėdorj'tbes; kada te- 

iojO.|>aeHiqlgimH,.ą 
u, kari imt jdjd no

i|bns‘ ffr tied

iis^WJ^vMi 
temina tėvai.
Tada'blogas ir niokiszkas yra 

tas papratimas tėvu, kad pavė
lina savo vaikams per yiaa die
na nebūti namie, o ant ulycziu 
tarp vaiku, kuriuo* raqcjasi to
kiu, kad yrą užpavietrinti ne-

A •

dorybes liga, pradeda būti mo-
1 • ___ J ____ ________

ralįszkai nnpnolia, tnojaus pa-
S k i

tome valdiszka daraktorka, kuri mokina sena mužiką skaityti 
Riažano aplinkinėje.

meta savo pu i kės dorybes 
dievobaimingumą. <> kas tame* 
kaltas.* (iiimlytojai, kurio pri
valo teminti ant draugu savo 
vaiku zobovos, o ir tada, kada 
tik persitikrins, kad juju kūdi
kis nepriims apsiaukime to
kiam,piktu papratimu ir nedo
rybių pavėlini ilmugaut su to
kiais vaikai. Tik tada tėvai ga
lės pasakyt, kad savo 
pažinsta, o 
kūdikis iszaugs tada ant žmo
gaus naudingo del visuomenes 
o ne ant įsegamos. Kaip tai 
tankiai atsitinka, kad vaikai

i r

vaikus
’bus tvirti kad juju

įsegamos, 
atsitinka,

pasilieka nekenezemais ir pa
niekintais per visuomene už ju 

visa kalte 1a- 
globeju, ku

rie netiktai paskandino kūdiki 
bet ir patys save. Argi gali bū
ti palaimintais už toki iszauk- 
lejima!

Jaigu tėvai padare1 kūdiki ne 
laimingu ant viso gyvenimo, 

jali turėti ramybe ir ne
laukti už tai baisios 
Dievo?

Kožnas isz gimdytoju irglo- 
privalo 

klausymus.

pikt us darbus, <> 
me tevu — levu ir

kaip

be j u

VISO

O’iŠ
bausmes

už/lavinet sau
Ar pažinsiu savo 

kūdiki? Kokie jie yra iszlikru- 
ju .* Ar u,e 
sau juos 
iszpildinejau prigulincziai 
vo privalumus iszauginime kū
dikio* O sąžine jiems atsakvs: 
“Taip”-

kitokiais kaip asz 
persi at i nejau ! A rgi

sa-

Gal ne visi žino isz kur atsi
rado visokios 'daržoves ir gru
dai kokius mes valgome. Szlai 
celera paeina isz Vokietijos, ci
buliai i 
Graikijos,

isz Egipto, 
, avi'žni isz

citrina
tolvmu

ISZ

Rylų, rugiai isz Liberijos, pet- '
..1. . ! ... Ct.... 1* !!.. . _il___  1!-' -ruszka isz Sardinijos, obuoliui 

ir gruszios isz Europos, rieszu- 
tai ir pyczcs isz Persijos, agur
kai isz-Indijos.

— — T-.— l I .. ...... g

12 ISTORIJOS UŽ 25c
Nedarykia skirtumo terp vaiku 

• miliekia visus ligai. Velniszkas 
kaziriavimas. Jeszkojo tarnaites 
o rudo paczja. Stebuklinga kuczia. 
Krėslas. Nelaiminga karalių ir jio 
vienturte duktere. Nelabas vyras. 
Prakeikimas. Delegatai pas grafa. 
Užkeikta skripka. Del tu, ka keti
na antra karta npsipacziuot. Pikta 

j Onuka. 
I 1

I

/

PREKE 25c.
W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 

MAHANOY CITY, PA.
1 1 ■■■'— i"1 1 1 .............. ..  y ■■

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

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

■ ■' ■ ..................................................  y^raira.

t

*
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A. RAMANAUSKAS 
L1ETUV1SZKAS GRABOR1US 

MILL & PATTERSON ST$„ 
ST. CLAIR, PA. 

Bell Telefonas 1430-R

W8
t

•)5

o

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

Tūkstantis Naktų ir Vienav J ./

ARABISZKOS ISTORIJOS

PUIKI DIDELB KNYGA. 27 ARABISZKOS ISTORIJOS 
150 Paveikslu.704 Dideliu Puslapiu.

Drucziai Puikiai Apdaryta Audekliniais Iszmargintais Vyrssals
.f į A f I | į t K 4 r •

gZTAI KA RASZO ISZ LIETUVOS
AJPią<8ZITA KNYGĄ

Gerbemaaip Tamiatai:-^
Sulaukiąs nuo jusu slųnczlamos 

mano vardu knyga "Tukstanus 
Naktų ir Vlona” ui kuria tariu
mano vardu knygar
•zlrdlaga aaalu Ir labai džiaugiuosi 
kad tokia kayga kaip ^Tūkstantis 
Naktų ir Vlana” apturėjau, nes man 

ra giageldu skaityti visokias 
i. ikaltydginM not nepa-

alsi praeina. Aas visiems llnkftcziai. 
kad apsipirktu tokia knyga kaip 
"Tūkstantis Naktų ir Viena" nes Ja 
skaitydamas Smogus apie viską tads 
pamiršau ir visoji rapoecalal son, 
mosi alaHvaubtA ' r * 4^ *

kad tokia knyga kaip ^Tūkstantis

labai yrk
Istoriįm,
•Gunti Uifr |ki*M mental Ir mpa 

A 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 
"Tūkstantis Noktu ir Visna” nes Ja 
•kaitydamas Smogus apie viską tada 
pkmlrsaU ir visoji rupescaiai nors 
ant valandėlės atsitraukta.

» l f 4— 1 —A _ * ra/

0n pagarba,
1S d. Gegužio llllsa.

Dy. Falazduonys.
Czekiszkos vai.

/ Kauno apsk.
LITHUANIA.

IbKm
* !

C$

1

z

lakstantis Naktų
irViena

*

■

.J M‘i 1 L’ t
oi

I

T ’ ■ „„rayra^.u.,.

Yra tai ketvirtas i«tdavixnaa toe puikios knygos. tM

■7
K < 4

>i ■
• 4«

parodo kad žmonėms labai patinka. Taipgi galįna
ja numušti m Lietuva. Preke knygoe Amerjke $2.00 
Preke knygų in Lietuva ra nuaiuntimu tiktai $24(0.
____ Vi * 1 ■ ’■ t y, <4

W. D. BO0ZKAUSKA8 - OO. MAHANOY CITY. »A<
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ja numušti in Lietuva. Preke kny(
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išdirbti tikrai malonius'ęigaretus.
f n.’ b ,*• * <* * " • <.>.4^#*

* >

Malonumas, kuris randasi Camel cigaretuose, yra vienintelė, prie-
« ~

žastis rūkyti. Dėlto Camels turi pretenziją būt geru rūkymu. <Camel
*" • *■: 1 * *«*** »’ >|i * ' ' * ■ * fi:; ■ ‘ Mil . >

rūšis turi puikų švelnumą, yra lengvi ir nepaprastai maloniai kvepią.
Užsirūkykit Camel cigare tą!

A PER RADIO A
Cnmcl Malonumo Valanda — Trečiadienio vakarais N. B. C., 

Pažiūrėkit savo laiko sijraše.
W J Z ir suvienytos stotys.

■ » * w *

©1910, R. J. Reynold* Tobacco'
Company, Wiojton-Saltru, N. C.

r—j------------- I—

KINISZKAS
SALAMONAS

-r111

Pas tują mapdayinu proving 
sijoj Honan pribuvo trys Kiri- 
czikai, idant apsudintu tas ju 
prova. Prov-a buvo toko, kaa 
prie vienos ir toą.pąezios mo
teres . prisipažinojo net trys 
vyrai, kaipo prie savo paezios. 
Ne pįrmas antram, ne antras 
(recziam ne norėjo jos pavest 
ir atiduot, kožnas isz tu trijų . .Jra*4 A *

sau

* ♦

' • rara
Kinczi'ku tvirtino kad tai jojo 
pati. Mandarinas lauže 
galva apt to ka czion pradėt ir 
kaip apaudint ta provaį kad 
visi tvirtina; jog tai jo pati 
bet staigai Ipkia tai mislis in- 
puole jam in galva ba pra
džiugo ir paszaitke:

;į , t' ~ | v, •

Jeigu teip, tai žinau ka
* 'lį

i k

jus tvirtinate jog tai locna pati 
ijr tai visti trijų/

- 4

padarysią. Jeigu kožnas isz

lamonus Kiniszkas—
nas isz jus no nori no įtM at-

l

i ’ i
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Po advnaj laiko tarė iszkel- 
mingai mandarinas iri tris vy
rus moteres:

Motoro no gyvens. G a-,
lite jaje sau pasiimt.

Vietojo atšakimo,. pasiėmė 
pirmutinis savo skrybėlė Ir 
isezejo isz sales, antras ne mis-

r*-*<

tindamas ilgai/nuėjo teipo-gt
pėdom pirmutinio:

Tas treczes pasiliko tūla 
laika saloje žiurėjo ant bieG- 
nos aukos stovėdamas nepasi- 
judinaneziai, su dideliu skaus
mu szirdije, ka galema buvo 
pažintie ant jo veido.

—- N e!
galo. — Buvai m Ano prietel- 
ka, iki sziol ikztikima man, tai 
negaliu tave ir dabar apleist :r 
rengėsi paimtie savo mirsztan- 
cze motore ir pesztis namon, 
bet mandarinas, kuris pasiel
gimą likusio Kincziko tyrinė
jo tarė:

paszauke ant

Duok pakaju. Matau
kalbėjo Są- jog motery yra 4avo pati, bet

• u • 1 ♦ • 4 ' • ♦ l - i M «<

ir tie vie- , $ * u * r
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Vienos Dienines Ekskurcijos—Diena 
praleista linksmai važiuojant ant tu ’

»

Parengiant savo vakaeijas rasite ežia
_ a A ra • •• ra • f ’

I

t*

^^ekskurciju.

r keletu smagia 16-dieniniu ekskurciju 
suregi ę per Read ingo Geležinkeli \

-r

EKSKUROIJA IN

NEW YORKA
NEDELI0J 15 JUNIAUS 

$4.00 IN TEN IR ADGAL 
Arba $5.00 Up Long Island 
Sound in Rotan Point Park
_ ................................Specialia Treinaa Subatoa Naktį

Viena Dienine Ekskursą in

ATLANTIC CITY
SUBATOJ 1. JVNIAVS

♦ ‘,k I * 1 4. i

Dubeltavas tikietas Įsa Ma- 
hanpy Qity $4.00, is« Tama
qua $3.75.

>

Isz 
Shenandoah Y 
Mahanoy City 
Tamaqua

• • • ••••••••

* « . ......................

12:85 
1:16 

.. 1:45

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

Liberty St. 7:00, is* ETizabeth, 
N. J. 7 vakare.

1

.1/

Regularisxkas trcians Subatos ryta 

Isz Mahgnoy City 5:10 valandą o 
isz Tamaqua 5:35 valanda, ryte. 

Grįžtant—Apleis Philadelphia Uz 
Reading Terminal 5:55 po gipt

*1

pagal Easter Standard Time ta 
pacaia dįenu.

111 1V '■ • " ■ J" J*'1'

PRALEISKIT? TIKRA 
VAKA0IJA 
. h. r

•* T r
nesirūpink apįe ja ja ba ji ji 
ne mirs ba no nutrucinau asz 
tau jos. Pasigėrė tik no Vy
no, o tas ka inpyliau ii| stiklą

Tokiu spatiabu per Salamo-

SUBATOJ 14 JUNIAŲ8 
Tikietai g«rį MA viMl 
regųlariuku tMiou ...

ISZ SHENANDOAH $7.74

istot kaipo 'no locnoą paoziopi,
t*

M 
■>

i

'bus geriausių pasielgimu ma 
mo ir teisįngfaVtsbt apsiidiji 
mu, jeigu motriręi gyvąjį at

ba UunU.-MMN y„w,y
PasaJces taHsfeeiie isz šzūp

____ .... i__________________________ i

juodo kolorO/pripyle iri stiklu

<
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V i* '■i* • ▼ i.ledos main l’lakona, sų ląsząls
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vyno ir inloido kelis laszus
s juokios muesturos. I«U' 
Po mažai valandai rankos ir Um 
_ . 11 ’. _. /?« ’1 .T7

tos juodės mikstūros.

galva moteres nudribo ir pra-
dėjo gnrsoi krokt.
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yra tik paprastinu sirupu.<
Tokiu spa^nbu per Salame- 

niszka iszminje Gūdžios raote- 
rq no teko dvieju vyru ir pa-

■■ 16-Dienine Ekskurcija
NI
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ATLANTIC CITY isz mahanoy 
H Vilna Duvnnrvo VMlAninfl ISZ TAMAQt

Kiliko prie savo.

Prasieitai galvps 
gija ta 30 nilniit

*

....... i

MMLw'fl 

skuuima ar nourab 
niitd,' lustabdo perata- 

ma pirma diena, Ir sustabdo malaria

* y

t

Ir kitus Pamarus miestus
į,,,,. . į'^" .....................O... ........... L1

H

4

in Uis Gaufita aptiekoM*

CITW.20

Apie dauglauB informacijos apie 
a 1. trJ* - - _ _ -

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

rt gj» n

vir.«-mta4t». ek.kuroij. kr.ipki- 
ant stacijų arba raižykite pas 
John M. Rolin, District Passenger 
Agent, Williamsport, Pa,
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TAMAQUA $6.78
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Sodibininko Duktė
•' Il liuli 1 " 1 4w

— Nežinau, 
iszlaikys

atšaki* Jonan

I

4

II

i

8 A t) fi

miešta s

I. 
Susitikimas.

Naujas .Orleanas, 
gulintis prie Mississipppi in
takes, o apgyventas daugiau
siai per iszeivius Francuzus, 
nuo keliu nedelib neteko savo 
paprasta szviesa. To smagaus 
perto prastos gražios gatves 
buvo paprast4ii pilnos judėji
mo, sznekucziavimu, skambė
jo juokais, linksmomis daino
mis. Nuo nekurto vienok laiko 
paprastai miestas pilnas judė
jimo nutilo ir nuliūdo. Aptusz- 
tejusioms gatvėmis tankiai 
slinkdavo karavanai su numi
rusiu grabais, paskui szerme- 

žmoniu, 
mato-

nis vilkosi būrelis 
biednai apsirėdžiusiu, 
mai sukoneveiktu skurdu ir li
gomis, retesni praeiviai grei
tai praslinkdavo tarytum nuo 
didžiausios baimes slėpdamies 
daug krautuvių ir fabriku už
daryta. Mieste apsireiszke bai
sus neprietelius del iszeiviu, o 
pavojingas ežia gimiams — 
geltonas drugys.

Labiausiai toji mirtinu liga 
• w e a * • e

siautė 
ežiuose,

biednuose priemies- 
o žmones inbauginti 

skurdo spaudžiami, valkiojasi 
IX) miestą be jokio mierio 
idant praleidus laikas ir mies
to judėjimo matytum užmusz- 
ti visokia baime priesz ta bai
sia epidemija.

Didžiausia gatve vedanezia 
in porta, ėjo žmogus, inetn 
apie keturiu desetku, sunykęs, 
bet energiszkas judėjimais, su 
Laiba barzda. Kada ėjo szalia 
kavines, staiga iszgirdo isz ten 
savo vardo ir pavardes szauks- 
ma:

Brisson! .Jonai

sėdėjo

— Jonai 
Brisson!

Szaukiamas susilaikė ir pa
sižiurėjo kavines vidun, kurio
je prie mažu staleliu 
svecziai.

valandėlei pasuko in 
stovinti toliau staleli, kur su 
isztiesta ranka ant pasveikini
mo stovėjo, stovėjo jo draugas 
keliones isz Francijos in Ame
rika, Henry Lion.

— Trys metai praėjo nuo 
to laiko, kada iszvažiavome 
kartu isz numylėtos Francijos, 
o tu Brisson, taip jau pasenai. 

Kaip tau einasi?
Sėskis czionai, atsigerk kavos 
ir pasakok.

Abudu draugai susėdo, pa
reikalavo sau kavos ir netru
kus Brisson pradėjo:

kada atva-
Gavau

. Po

Ka veiki*

— Isz pirmo, 
Žiavau, sekėsi gerai, 
vieta bovėluos krautuves pri
žiūrėtojo, vieta gerai apmoka
ma, bet ir atsakoma už atvan
ga ir tavom cielybe. Du metai 
taigi praslinko nuo laiko, ka
da užėmiau ta vieta; mano 
dukraite Lola lanke pensijona- 
ta, pati buvo sveiku ir kad ne 
iszsiligimas gimto kraszto, bu- 
cziau buvęs visai laimingas. 
Staiga viena diena patemijau, 
kad isz krautuves iszveža dau
giau tavoro, negu paprastai, o 
krąutuven gabena sunkius po- 
kus, visai nepanaszus in
yehia. Tuojau# neujau pas 
krautuves savininku praneszti 
apie savo nužiurejimus, bet ta
sai mane pajuoki* ir 
idant asz visai

1)0-

ir užsirūko

Pasakok, 
atsitikimas —

tu neteisingai.
— Biednas Jonai! — atsi

liepė Lion sujudintas.
del-gi neiszkeliaval 
krasztus? r

— Kodėl ? Mano Dieve, ki
bą lengvai suprasi, kad kuo
met asz galėjau pati ir dūkto 
gyveno isz sutaupyto skatiko. 
Po tam jau tryse geresniu lai
ku pnezedumus suvalgome, 
atėjo pagalios paežiai liga, tn-

S i»’ 
toji nelaime galutinai prarijo B A A

, — Ka
in kitus

sai baisus geltonas drugy

visus pinigus.
Na, bet pati gyvena?

— Suvargus, bet gyva. G a s- 
padiniauja duktė Lola, narsi 
mergaite. Pasiliko mums dar 
sziek tiek rakandu, geresniu 
suknia, bet turbut ir tas vis
kas reikės parduoti, jei niekur 
negausią darbo. O dabar, ka
da pabaigiau savo liūdna pa
sakojimu, suramink mane 
sakymu apie savo laime.

Henry Lion liūdnai 
szypsojo ir tarė:

— Apie laimei! Galiu tau 
papasakoti tik apie savo prie
tikius, kurie nieko bendro ne
turėjo su laime.

— Taigi ir tau czionai ne
pasisekė ?

— Paklausyk ir pats apsn-

ap-

nusi-

dyk!
— Zinai, kad in czionai at

keliavau su paczia ir su sū
num Andrijonu.
Louisianos gilumoje, 
St. l/ouis. Užsidėjau krautuvo 
su futromis, bet tame dalyke 
trupueziuka manausi, kadangi 
panasziai kaip ir tu buvau 
miszku sargu musu gimimuo
se Vogezuose. luplaukos gana 
bpvo mažos, bet pakako del 
mus trijų. Atmeni, mano pati 
tankiui skundėsi sunkumu ant 
krut inės!

— (> teip, 
isz tos priežasties net 
jai apsistoti. Naujam Orleane, 
bet klimatas perdaug drėgnas 
pridūrė Brisson.

Metams praslinkus pati 
numirė nuo džiovos. Nei asz, 
nei mano sūnūs Andrijonas ne
galėjome užsiimti gaspadoįda
vimu, taigi isz Francijos in 
czionai parsitraukiau savo se
serį, nors būdami naszlaicziais 
ir varge, gyveno sau toliau ra
miai. Pirm trijų menesiu kilo 
baisus gaisras ir mano krautu
ve su ta vora is sudegė. Paliko 
man tik kiek skatiko pas pir
klius, taigi visus atsiėmiau ir 

gyve-

paežiu ir
Apsistojome 

mieste

bot pakako

atsimenu,
nenore-

noriu pradėti isz naujo 
nima.

kad

— Koki? — paklausė žin
geidžiai Jonas.

— Misliju, jog ir tu pris
tosi prie mus, kada tau persta- 
tysiu visa užmanymu. Szitai 
po St. Louiso gaisrui susirin
kome mes trisdeszimts penki 
vyrai su paeziomis ir vaikais 
ir nusprendėme apsigyventi 
Texuose. Norėdami gauti go
rus, o pigius, ginklus ir kitus 
inrankius, atvažiavome in 
Nauja Orleanu, kadangi už ne
dėlios iszkelia ujame.

atvažiavome

pasakė, 
nešima isz v- v 

cziau <in tokius reikalus.
Brisson nutilo 

cigareta.
-- Kaip toliau? 

tai žingeidus 
ragino ji Lion.

— Po kyliu dienu tokios 
manipuliacijos krautuve bo- 
veinos visiszkai sudegė. Savi
ninkas paėmė augszta apdrau- 
dimuj o a si likau ąresztuotaą 
pasiremiant ant lafezko, isz- 
duėdanuaio mane policijai, 
kaipo buveinės krautuves pa
degėja. Tardymu kalėjimo isz- 

dalykas, mane pnliuosavo, 
nubaudė savinioka kaipo pa
degėja, bet a*? netekau -vietos 
ir kitos jau '
kiekvienas kadangi bijosi nu
žiūrėto žmogaus o norints bu-

antlarazko,

buvau tris menesius. Žinomas
c

/ atrasti;
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Du džentelmonai Skrantone 

užsimano viralo,

poilsis - brangusK ELriž 
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Kodėl syętįm^e\s)MdyKe ma- 
tonn* moteris neszant pundus 
flrabužiu, vandens kubilus, ar
ba dėžutės vaisiu ant savo gai
vu? .

Kpdel jos »gali atlikti

• v/ L I*,.

prie stalo 
valgi užbaigus. Pasijuok«Fran- 
ci joj žmones ’gali ilgiausiai sodi 
prie valgai. Ym' puikus priprą- 
l iinas. Valgyk daugiau daržo
vių ir žalumynu- Gerk daug* 
vandens ypatingai tarpe val
giu. Vasaroj nevalgyk daug 

ir saldumynu. Italai

DRĄSUS PAULIUKAS
PASAKAITĘ

1 V

1 odei Pau-Jau buvo tamsu, 
liuko ir Mariutės mama užžie
bė žvake ir. tarė sūnui, iszeida- 
inn isz namu:

— Pauliuti! nėra nieko na- ll"mie, tai padabok, kad Mariuto 
butu rami ir kad jai nieko'blo
ga nepasidarytu, 
grysziu.

— Nesirūpink, 
asz įlėkusiu niekam jos skraus- 
li! — tarė vaikinas 
jos vyresnis brolis!

Iszejus mainai, 1 
do prie mokslo ir dabojo 
te, kuri sukinėjosi prie .inažo 
staliuko, gamindama lelei 
karieąe.

Tuo tarpu kitimo kambaryj 
nežinia kas urnai sudundėjo.

-r- Oi!.,, —suszuko nusi- 
gąnfh|si’ Mąriufe.

si Anglai, Iszpanai, Franeuzai, ’’amino ja broliukas,

ar malk)1 pat* 
tokia kelione: dar 

y va silpnoka — 
Brisson.

Turiu gera vežimu, ant 
?s sutilpti trys mot eres, 

mes leisimi* liesti — ragino 
Lion.

Rimuliu«

arkliu
ar pati uores važiuoti 
kins pustynes, 
na Indijonni ?
nas.

j<> tfak 
o

Hm... vežimą ir pora 
nusipirksiu pats, tik 

in to
kiu* arti gyve- 
— abejojo Jo-

Bet pamislyk, 
t u ežia toliau veiksi ?

I

V|l. .

asz tuoj an-

mamyte!.’.

Kodėl jos įgali atlikti sun
kiausius darbus, užauginti di- 
deĮias-szoi mynas, gaminti vi-

Jonai, ka 
Darbas 

gauti sunku, geltonas drugys 
kankina miestą, prekybos ju
dėjimas sustojęs: taigi misliju, 
kad geriausiai padarysi, jei sn 
mumis keliausi.

— Kas per 
draugai?

— Žmones drąsus ir gerai 
apsiginklavę; mus trisde
szimts penki apeis szimta In- 
dijonu lengvai. Terp ju randą-*

vieni tie tavo

mus

— nos asz

vaikinas se
ses u-

— suszuko
A*'

va-

— Tai niekis, nesibijok! — 
juk asz

turi szeimyna; ežia prie tavęs.
Mergui te, nil si rainiu us, 

ome savo lele, brolis gi
ir bijausi savQ uždarinius.

o kiekvienas
isz viso susirinks apie szimtas 
a šabu.

— Ir norecziau, 
abejojo Brisson.

— Pamįslyk tiktai, Jonai, 
kaip mes ten imsime medžioti 
meszkas ir buzomis; musu ge
ros muszkietos leis mums isz 
medžiojimo gerai uždarbiauti, 

futras mokama 
o tokioj pirklys-

tej juk esu jau buvęs.
— Taigi žinai ka, Henry, 

atsiliepė Brisson — eiksz

Už skūra s ir 
geri pinigai,

'SU

pa
ra sze

4 ' 

"t į
V

Na ir in restauracija incimpino 
Dave zujies, ha labai valgyti 

norėjo, 
Valgė net ausys lapsėjo.

() vyruti pinigu beturėjo, 
ffodel in policimono rankas 

padavė,
Tas pas vaitu nuvedė.

Po deszimtine užsimokėjo, 
Ir da už zlipo po 25 centus <

• pridėjo,
O gal znpe gardi buvo;

Kad taip brangiai kasztavo.
f

Greitu laiku vol juodu isz- 
ginlo kaip virtuvėje kas iszgu- 
rino lango stiklu.

Dabar ir vaikinas iszsigando 
bet stengėsi neparodyti 
iszgasties sese re i,

(’zia du apie du pasakysiu 
Ir ne nutvlesiu:

Dvejetas pas Žydu czeverykus 
derėjo.

Ir be pinigu pirkti norėjo,
... . .Ala * •

sus valgiui ir atlikti szimtus 
kitu užduoeziu kasdien.- Ame- 

* 4^

likos moterys tik .paminline 
apie tąs užduotis pavargsta. 
Nepaisiau! ar tos moterys, ver
tos pavydėjimo ar pngnilejiirto 
visvien jos mus gali pamokinti 
kaip rimtai gyventi.

Szioje sza|yje Mepaisiant 
moteris biedna ar turtinga, 
skubėjimo pilna, skubinas nuo 
ryto iki nakties, eikvodama vi- 
siuprotine ir fiziszka energija. 
Tik pažiūrėkime in savo drau
ges, ar jos dirba, 
ar neisztekeje jos turi net mili
jonus uždūoczin atlikti apart 
svarbaus kasdieninio darbo, ir 
ju kasdieniniai dalbai neduoda 
joms laiko pasilinksminti.

ar
.!>

energija.

ar isztekeje

savo 
kad jos dar 

labiau neiszgnzdinus. Jis pasi
leidę ir norėjo eiti virtuvėn bet 
sesuo ji sulaikė, visa drebėda
ma isz baimes.

— Neik, Pauliui i
manim, o namie pasikalbėsime asz labai bijausi!
su mano paczia. ir dukterr 
kaip toliau ežia pradėjus.

— Mėliai sutinku — atsa-. 
ke Henrv Lion.

Ir pati ir duktė mielini pric- 
Liono, kuris 

nudžiugęs gavės nauja dranga, 
pankavo 
szuviu 
juokais:

— Duodu tau Lola, ta re
volveri, iszsimokink szaudyt, 
idant reikale save ir mus ap
gintum nuo Indijonu.

Lola patogi blondika, drą
si ir smagi, szirdingai padeka- 
vojo už ta dovana ir prižade*,,o 
iszmokti szaudyt.

Po keliu dienu Jonas Bris
son pardavė nereikalingus ra
kandus ir geresnius rubus nu* 
sipirko vežimą ir arklius ir ki
tokius gaspadoriszkus daik
tus, pirko gera muszkieta ?r 
su tikėjimu ir ateiti, iszk^lia- 
vo isz liūdno Orleano, trauk
damas in vakarus, kur turėjo 
susidurti su naujais draugais, 
o busianeziais Texaso sodibi- 
n inkais.

mano paczia.

me propozicija

Lola i savo 
revolveri,

.—e tarė ji

>

szesziu 
sakydamas

: Tolia us bus :—

W. TRASKAUSKAS 
LIETUV1SZKAS GRABORIUS

Laidoja kunug numirėliu. Pasam
do automobilius dol Ijiidotuviu, 
kriksztiniu, veseliju, pasivažinėji
mo ir t. t.

giu. Vasaroj nevalgyk daug 
mėsos ir saldumynu. Italai 
mėgsta salotas ir žalias daržo* 

-v jie yra pasaulio svei-

Negalime vyrus lyginti, su 
interims. Nuo ankseziausiu lai
ku jie turi apsidirbai su , viso-

ves 
kiausi žmones.

kioms problemoms ir sunkely-
m iii - _ l» 4 ™ k 1,1 i

herfts ir prie to visko jie prato, 
kuomet tik szitame amžiuje 
moterys pasirodė visuose vie- 
tuose kur pirmiaus tik vyrui
buvo. Yra rimta problema nes 
višu pirmiausia moterys turi 
kreipti atyda in sveikata. Mes 
privalome mokinti savo dukte
ris konservuoti energiją, sąvo 
ipsisaligoti nuo ligų. Me# pri
valome mokinti savo dukteris 
konseęvuoti eimrgija, savo ap
sisaugoti nuo ligų. Jos turi su
prasti kaip i>ailseti.

*

Nesibijok, Mariute, nes 
asz ežiu esu! — ramino ja drą
sus vaikinas — sėsk sau prie 
staliuko, asz gi eisiu, pažiūrė
siu; sėdėk sau tvliai ir ramiai!

Pauliukas, paemes žvake ati
darė duris in virtuves ir storu 
balsu pasiklauso:

— Kas ežia vaikszczioja ?
'I'uo tarpu katinas nuszoko 

nuo stalo ir stengusi pabėgti.
— Tai tu ežia, katinėli, szei- 

m i n i n k a u, j i!—s u sz u k o, n u d ži il
ges, vaikinas — gal dcszru ar 
laszinuku jeszkoti atvykai 1

Kabinas jo ’žodžiu negirdėjo, 
nes greitai iszszoko per langa.

Brolis linksmas gryžo pas se
serį ir nuramino ja, 
k bijotis, nes tai kaimyno 
ims katinas i sugurino 
lange stiklą ir vaikszcziojo vir
tuvėje jeszkodamas ko pavog-

I

.Jau daugiau jis neateis, 
nes asz užkiszau iszmusztu st'ik 
la lentute ir ja parėmiau!

Mama, 
sunu nes pasielgė, jis kaip drą
sus v v ras.

kad nėra 
rai- 

truk usi

ti.

sugryžiusi pagyro

K. RĖKLAITIS
Lietuviszkas Graboriue

>1) Laidoja numirėlius pn- M 
ę gal naujausia mada ir1F mokslą. Turiu pagolbi- jt*, ninkc moterems. Priei- J 

narnos prekes. 11I 516 W. Spruce St?., II

♦

I

Bell Telefonas 149 
MAHANOY CITY, PA. 

306 Market Street 
Bell Telefonas 441-J 

TAMAQUA.603 W. Mahanoy Avė. Mah. City
* *1 1
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Ilgai labai, ilgai derėjo, 
Po viena, czeveryka sau po 

skvernu pasidėjo, 
]szejo isz sztoro — pradėjo 

bėgt, 
O Žydelis paskui vyt.

Lak upe patupėjo, 
Kasztus Užsimokėjo, 

O ezevėryku neturėjo. 
Jau kad netikta, tai netikiu.

Nuo visu kitu atlikia, 
Po velniu jau tokie kvaili. 

Tik duoti in kaili.
Veluk vyrueziai tokio biznio 

nedaryti.
Sau laikraszti užsiriiszyti.

I r skaityti.
Tada czeveryku vogt nereikes, 

Ba kožnas pinigu, turės, 
Tai nusipirkti galas. %

$ * ♦
i UL^lninersvilIe Forduku 

nuvažiavau,
Ihimąžcdi ulyežia,slinkau,

1

Ba ’buVau nuilsės pina.
' I . t /t 4 11 % » i 11 lj n /Iri u k

’T " I ’' '' [V F < ZT ♦ '

Tarp saves linksmai kalbėjo, "■T 1 ■ s- t r
Kitą itin ruime moterėles 

’ • mitinga turėjo,
Bji kaip malūne klegėjo.

/* 1 ‘i tf t • -I • 1 1 •

Užėjau iii viena kąrezėma, 
Ba ’buVau nuilsės '^ana. 
Keletas 'Lietuviu sėdėjo, .

Kitąmo ruime moterėlės 
A*: ’ • mitinga turėjo,

> ♦ Per duris dirstelejąu, 
Ir ka ten paregėjau:

Sztai, ant stalo stiklai ir 
. buteliai Movėjo,

Ir raugyti.'agurkai gulėjo.
Tai mat kožna diena,

1 n karezema ateina, 
. Apie stala apsėda, 
Gėrė ir aigurkus ėda.

* * *
Isztikruju nežinau, 
Ar tik sapnavau,

Ar isz Pi 11 stono tiligrama
* 'gavau, • 

Kad vienas apslpaczlavo, .
Patogia mergica gąyo.

Viena liga kuri daugiguvia 
pasirodo kuomet žmogus pa- • 
vargęs tai džiūva. Por pereitus 
deszimts metu kad nors mir
ties mažėja vistiek sumažėjo 
tik 32 nuoszimti tarpe moterų 
nuo 15 iki 45 metu. Tarpe vyru 
tu paežiu metu sumažėjo ąel 44 . _ __ -i * _ ’ *

Žmones nžsienyj rado 
šio sekretą. Czionais 

imame vakari ja 
trumpai permainyti 
nos darbus. Bet kuomet laikas 
ateina negalime tinkamai ilsė
tis, lodei, 'kad vieton ilsėtis 
mes užsiimam kitais darbais. 
Per sunkiai mes linksminamos 
ri bovinames. Prie visko reikia 
povaliai prasti. Povaliai reikia 
boviutis- Tai yra gamtos insta-

Szioje szalyje yra per 
daug nerviszkai iszsibaigusiu 
žmonių. Tankiai girdime, kad 
tąs ir tas draugas protiszkai ir 
fiziszkai serga.

Pasilieka kiekvieno rankose 
padaryti ar sugadinti gyvastį, nei mtins, nei jpkiu giminįu: no

mot

tymas.

poil- 
in es kas
s nors 

savo die-

Ii*1

15 iki 45 metu. Tarpe vyru 

nuoszimti.Bet tarpe dirbaneziu 
merginu ir moterų nuoszimtis 
žymiai didesnis kas reiszkia ne 
tinkama sveikatos prižtereji-
ma. Tinkamai ilsėkis ir nepasi
duok džiovai.

-r.kLtr* * " ’ ir

duok džiovai.

NASZLA1TIS 
PASAKAITE 

. A.-4' ’> *
> Nl ( ,1 . iii ■'!»(,' 4/ *

Antanėlis neturėjo nei tėvo
I

Czionai# iszdestysime t ik ke
lius įbudiis, sekant kuriuo# mu
su merginos prisidės prie ge
resnes sveikatos. Pirmiausia 
turime pailsėti. Kiekvieno kū
nas reikalauja užtektinai mie
go— eik gulti nors tris kartus 
in savaite anksti, jaigu kada 
nors per diena turi liueso laiko 
atsigulk ant lovos ir tiesiog 
iszsitiesk. Numesk vargus nors 
ant valandėlės. Nereik pamigti 
tik pailsėti. Priesz pietus nusi
ramink perkelius miliutas be 
jokio masytmo. Pirsatais leng
vai sujudink pavargusius mus
kulais, jaigu galima priesz piet 
sziltame vandenyje 
dyk. Taip darant netik kūnas 
bet ir protas atsigaivins, ir 
daug linksmiau praleisi vaka
ru. Sėdėk ant lauko saulejePa- 
vaikszcziok kasdien kad nors 
tik in krautuves. Nevažiuok 

Į gatvekaruose, bandyk vaiksz- 
eziuoti. Anglijos moterys mėg
sta vaikszcziuoti ir gal todėl 
jos nuolat atrodo ramios ir tu-

turėjo taipogi jis nei namu, Uėi 
savo lovos, nei kąsnelio dtio-

be jokios iglobos, niekasjuo
nos. Vargszas naszlaįtis gyvi
no be jokios iglobos, niekas juo 
nesirūpino, niekas jo,.niekijd-

b

.v met nepasiklause, ar jis sotits,

5
kureina- Norėjo valgyti^^Het

• ko jam netrūkstą.ar g o jam neiruRsui. .xxjo^yui 
szas keliu nuilsės . ir. nežino,

• . ' ii M > 1

nieko neturėjo. Kojom.euskaji- 
dus, sėdo Antanėlis prie^reno.

Pradėjo temti: artinoji nak
tis. Našlaitis laibai bijojo bude-
ti vienas per nakti. Pažiurėjo
jis augsztyn: tamsiame dan
gaus skliaute, pamate žvaigždė
kuri, tartum, jam mirktelėjo ir 

i4| /'

asz in tave*
nusimau- praszna'bždojo:

ri tokius gražius, sveikus

. t

— Nesibijok, 
žiūrėsiu! 

r

Nubraukė naszlaitis asząyag 
sukalbėjo poterėli ir nusirami
no. Jis jau nesibijojo, nes atėi«
mine mamos žodžius, kad dan
guje ir visur yra Dievas, kuris 
naszlaiczius ir pavargeliąs-lai
ko savo globoje.

vei- typ, kur mirgėjo žvaigždute:

~ - -m,- r
L ✓

Dar karta jis pažiurėjo augsz

jai meilini nuniszypsojo, ,
1 a f vi _ • va •

sVąi8ė&
gražia

vasaros rytas. Antanėlis pama- f

gule ant žoles ir užfpigo. T.
Jam pabudus, i 

szviete saulute: buvo gn aBet ne ilgai džiaugėsi.
Ba kvanifba isznes^e, 

Už tai Vyrueziai turite gerai 
apsižiurę t, 

Jaigu norite paczia turėt.
/ * i . . .i i * 2 • •

y 

k

•■

H.'*
Ilk*’ ’' > 
v į'

iiI I
!

■ $4.

te keliu einanezia žmonas iljiea* 
t an su pienu. .
Pamacžiusi vaikeli, žuiohą pū

stojo ir pasiklausė:
Ka tu ežią vienas <dp$ii 

ląukuose! Kur tavo motiąat, *
— Mano tėvai Tuilė, at

sake naszląitis . — a^z netąriu 
jokiu globoju. ;

V fc, L Sf

Žmona davė vaikeliui duk
nos su pienu ir nusivedė jį su

pi rkion. Vaikelis pastom 

maitino ir gerbė, kaip tikra 
1 į

■ ■ 

1...

t

lietuviszki Bonai
- - ■ - .. ' “ ~ 14 Ml- 1 " J’Wt'

Jai norit pirkt ar pawtaat • 
gaunant gera kaina, 
kit informacijų tyku 
in Dept. 4 '

Kurt H. Schurig A Ct
00 BR0APW4O? 

HBW YOM . : v f.
ttMfcaaaoi
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Ba tai no karve, nė parduosi I
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io 'budo Anglis^kaa sulbmrtrirtiiiš <<fRain-Ana diena likos nuleistu« in vandeni naujausio
, kokius Angliju ketina ateityje dirbti. Naujas snbmarinas svėre 1,475 tonuhaw”

saves viena keturi n coliu armota ir dvi mažesnes.
turės ant

i

tu

Ane ant mėsos nepąpiausi
Paimi kaltuna, turi 

Nepapiaut ne pakart negali.
♦ ♦ ♦ .

Skulkiąe viena moterėle 
imbego, *

Žmogelis vytis norėjo,
Bet kąda npsižiurojo, 

Kad pinigai vietoje gulėjo,
Tiktai paėmę su savim lėkaju 

Dave visam«pakaju.
Juk boba iszrątu, ratam 

lengviau.
> Bo bobos daug spa'kainiau,

lengviau.
V

■ io

Jau 'badai, suradus tękia bo>ba,
Tai; Ų/Koli tUros visada.

Jnu -■----- •

U

Jau jėį^u isznesza kvaraba, 
'v‘ 8i||ęry^ta kada, 

idėftįą. nbbus niekada.
-—T------- 1-------------—----------------------

■

....... -...■ir. w .

Dr. T.J.Tacielauskas
* Pirmutinis Lietuviszkas
S pentistas t Mahanoju je.

Ant Antyo Floro Kllne Sitoro
19 W. Centre St.į Mekeno/ City

■ A

Pirmutinis Lietuviszkas 
Penjiątąs Mahanoju je.

Ant Antyo Floro Kllne Sitoro
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y o pirki on. v ai getui pas gera 
žmona iszaugo, senątveja ja

'«

motina.
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SKUNDŽIA SUV. VALST

B: : ' '4."
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♦ III r?"v ■

ANT BILIJONO DOLĖBIU;
Be v. Lester Williams, tikras 

Sioux Indijonas ir Mefodiszkas
kunigas, apskundė Suv. Valsti
ją s ant $1,000,000,000 už isz- 
kasta . auksu isz Black Hills, 
Dakoįoja 1868 mete, kuris pri- i • t j • _a_ _ J! _?

iržvede skunda var-
gulėjo prie tojo sztamo Indi jo
nu- .
dan tQ,000 Indi jonu gyvenau-

• • i 1 1 • 1 • I A

Jisai

ežiu j u tame distrikte.

gaunant gera kaina,
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ŽINIOS VIETINES
a

— Petnyczioj Sz. Antano.
— Szi vakara Sharkev su 

Schmolinu kumpsztynes. Galė
sit© girdėt per Radio.

—• Nedėliojo pripuola Sz- 
bVentos Tniicvs.

— First National

šito girdei per Radio.

Bank
persi krausto iii tuomlaikine
•vu’ta 13—15 S. Main ui i. kur 
1 Ves savo bankini bizni isz prie
žasties statinio naujo banko, 
kuris bus vienas isz puikiau
siu szioje aplinkinėje.

— Terp Shumakerso ir 
Park Place i a tai. omą* 1\ 
los todėl visi, kurie geidže va
žiuoti in Park Place turės va
žiuoti per Primrose, iszsukda- 
mi prie Park Place brokerio.

— Vaistinei agentai pradė
jo szaudyt visus szunis kurie 
neturi muzeliu. Jau keliolika 
nuszove ana ryta.

— Vėla buvo susirinkimas 
strnikieriu marszkiniu dirbt li
ves Ideal Shirt Factory, bet be 
jokios pasekmes. Straikierkos 
nesutinka ant locnininku iszly- 
gu*Tr laikysis lyg galui.

-W- Pottsviles sudus ana die
na perklauso 107 aplikantu ant 
ukesiszku popicm, bet tik 84 
aplaike, tarp kuriu buvo kotu- A W1"" • • • • M • • t70 vvrai
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VIETOS UŽLIETOS PER PAKILIMĄ RED UPES.
Paupiuos aplinkines prie Red upes

IĮ, . J

, valstijoj Louisianos, 
aĮilaike milžiniszkns bledos ir t ukstaneziai žmonių turėjo ap
leisti savo gyevinnnis jeszkoti sargesniu viriu anl artimu kai 
uoliu. Ant paveikslo matome kaip viena’ isz tokiu 
apleidineja savo gyvenimą luotelyje.

szeimvnu f

SIERATOS GIESME

I

J- r

Jus norite geriausia iszkepta duona. Todėl pirkite savo sztore
HAMA’S DANDEE BREAD

Szita duona jumis patiks genaus negu kita kokia bekono duona.
Iszbandvkite — nes labai gardi. Iszkepta per,.

ANTHRACITE BAKING CO.
SHENANDOAH, PA. į

Ji* ’
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nes labai gardi. Iszkepta per
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Genuine Orange blossom Kings

O

'-.'/jp. j1
m PUIKUS ŽIEDAI

Visiems Reikalams
Turim dideli pasirinkimą labai puikiu naujausios 
mados szliubiniu žiedu. Ateikite pamatyt. Teipgi viso-

nl
R ‘i

Sode pauksztis pupsena, szitukia,, 
Prudelyj žuveles sau narsto, plnukia 
Visi, kas gyvas linksmybe turi, 
O mano akeles in dangų žiuri.

Mane neguodžia jokia linksmybe,
Tik spaudžia, szirdele baisi liudnybo, 
Nėr’ kam priglausti mano siorata, 
Nieks mane nepriima iii savo rata.

Mamos netekus, kas dien aeziuju,
Lyg girrioj geguže liūdnai kukuoju, 
'l’okia tai mano kas dieni dainele, 
Sziaukiu in dangų, kur yr’ mamele.

Tartum begeziau, pamatęs mama, 
Pas savo tikriausia irigera mama, 
'Pen asz prie jos szi rd ingai glauseziaus, 
Prie jos krutinės meilingai spauscziaiis.

Bet to gai niekad jau nesulauksiu,
Jau savo mamytes asz neatszauksiu, 
Dangui ji gavo geresni butą, 
Turbūt paszaukta yr’ in Dievo butą.

Ten ja numiręs, galėsiu rasti,
Dabar ten ji an i uolu mama esti, 
Ji mato mane, sergsti kasdiena. 
Ir myli szirdingai mane tik viena.

— FAV.S.B.

y

KADETAI VAŽIUOJA ANT KARISZKO TRAKTERIO.
West Point kariszkos akademijos kadetai, kurio turėjo 

kariszkas maniobras Aberdeen, Md., iszbandmejo nauja ka- 
riszka traktierių ant kurio radosi tri-coline numota.

>■ iiį',

kiu auksinu ir sidabrinu daigiu.

SOL LBVIT
Schuylkill County’s Leading Jeweler 

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

Nuvedė jaja prie skyles mu- 
APSAKIMAS re, kuri buvo ten palikta del to

SHENANDOAH, PA. -<le-ri Kareiviai, 
szimts moterių.

— Pottsville likos atidary
ta nauja Katalikiszka ligonbu
te Samaritan HospHal, po prie
žiūra miniszku. Paszvontini- 
mas atsibus 3:30 valanda Ne
dėliojo popiet ant kurio užpra- 
szo visus Sehuylkillno

ir
4

RUMUNISZKAS
1 —II. • , <■1— •

gyven
tojus. Ligonbute randasi ant E. 
Norwegian ir Tremont ulycziu. 
Mirusis Dr. Biddelis pradėjo ja 
statyti o kada mirė darbas li
kos pertrauktas 'bet vėliaus 
vieta pirko miniszkos ir dabar 
užbaigė. Ligonius priiminės 
visokiu tautu ir iszpažinimu.

— Andrius

821

ant 
mirė

Andreja nekas, 
27 metu, sūnūs naszles Marga- 
rietos Andriejauckienes, 
H. Market ulyczios, mirė stai- 
gui Mzirdios liga Utarninko va
karą- Velionis gimė Middle- 
porte, 18 metu kaip szeimyna 
atsikraustė in Mahanoju 
apsigyvenimo- Jo tėvas
keletą metu atgal. Paliko dide
liam gailestyje motina, dvi se
sėse rs ir keturis brolius.

— Jei kas norite pasiusti 
Lietuvon savo mirusiu giminiu 
kapo atžtnnejima — paminklo 
paveikslu, užsakykite, o mes 
nueje ant kapu nutrauksime. 
Kainos: 50c vienas.
daugiau — 
na s.

paveikslą, užsakykite,

Jei imsite 
bus tik po 25c vie- 

(2t.
The Central Studio

321 E. Centre’s!-,

SHENANDOAH, PA.

— Poni Stepsziene, 
gydofei ųuo kokio tai 
Geisinger ligonbuteje Danville 

ir neužilgio

kuri 
laiko

greitai sveiksta 
sugryž namo.

— Žino atėjo nuo Chica- 
gos policijos buk tena i s likos 
užmusztas ant geležinkelio Jo
nas Karleviczins. 21 metuKarleviczins, f 

kuris su keleis draugais iszva- 
žiavo jeszkoti darbo. Paliko 
czionais seseria llentziene, ke
lis pusbrolius ir puseseros.

— Poni Marijona Tacelauc- 
T. J.,

Saint Clair, Pa. f Juozas Ra- 
dzeviezius, 16 metu, mirė na
mie po ilgai szirdibs ligai. Ve
lionis buvo ’Studentu IligTi 
S<*hool. Paliko tėvus ir viena 
seseria.

Kulpmont, Pa. — Edvardu- ' 
kas, 5 metu sūnelis Andrians 
Traskaucko, mirė ligonbuteje 
nuo sužeidimu kokius aplaike 
praeita Subata. Konia toje pa- 
czioje vietoje, jojo brolelis 9 
metu Li'onas, likos užmusztas 
panaszei 1929 mete.

Ashley, Pa. 
Gudanovski

Genavaite
Mare16 metu 

Krupa 15 metu ir Jonas Bols- 
ko 20 metu, visi isz czionais, 
likos užmiiszti per l’eiinsylVil
nijos truki, 
juju automobiliu ant skerske
lių laike smarkaus lietaus Ne
dėlios vakaru.

t

visi isz czionais

kuris trenka In

Frackville, Pa. — Poni p. 
Alksniene ir duktė Genavaite 
isz Grand Rapids, Mich., lan
kosi pas savo tėvelius ponstva 

f v <Antanus Zemaiczius kur sve- 
cziusis kėlės sanvaites ir prie 

gi-tos progos atlankys kitas 
mines ir pažystamus szioje ap
linkinėje.

Girardville, Pa. — Ugnis isz

J

LAIMĖJO CZIAMPIONATA
GOLFE.

Diana Fishwick, 19 metu pri-
gulinti prie Foreland Clubo 
laimėjo Anglijos ezampijonata 
golfe, supliekdama Amerikon- 
ka Mrs. G Iena Collett.

mierio, liepe ten atsistoti ant 
juoko o jieje t Amo laike novos 
jaja ketino Užmūryti. Isz pra
džių motore isz to juokėsi, bet 
greitai persigando kada pama
lė, jog ja ant tikrųjų pradeda 
nuiryt. Norints melde ir verkė 
bet szirdis darbininku nesusi- 
minksztino o 
aptylo szauksmai nelaimingos.
Slaptingas pranaszavimas isz 

sipilde.

♦ - -

Rumunijos seni gyventojai da 
ir sziandien apsakinėja seno- 
viszka apsakymu apie klioszto- 
ri, kurio rūmai da. ir sziandien 
stovi ant. kalnelio. Prie kliosz- 
toriaus stovi dievyni dideli ak
mens o tarp tu czystas szulinis 
vandens vadinamu “Manolles 
szulinis” kurio pradžia buvo 
labai liūdna.
Daugelis metu atgalios kokis 

tai Rumuniszkas kareivis var
du Nėgėmis gavosi iii nevalo 
Turkiszko sultono Šėlimo. Bū
dama nevalioj praleidiuejo lai
ka lavinime arki tektų ros (sta
tymu namu) o supratęs gerai 
savo prot’esije, apsiėmė prižiū
rėti statymą puikio Turkiszko 
maldnamio. Sultonas pradžiu
go taip puikiu darbu apdova
nojo kareivi Ni'gena luosybe ii , 
liepe gabenti iii savo tėvynių'* 
pauaszu materiola ant statymo buvia in tėvynių pastatu pami
šau palociaus. sZĮI nama jsz planu padirbtu
Paimdamas su savim devynis per Negen paskutjne (liona u£.

trumpam laike

'Mūra jau nesugriovi
ne jo dvasios, o 
namis užbaigtas buvo 
nas isz puikiausiu ant 
svieto o Negeno szirdis

kada likos mald 
tai Vie

vi so 
neisz-

pasakytinai džiaugėsi tik Mo- 
nol lis nesiIžinage isz to, nes per 

mylomos pa-

buvo pabaigtas, O

tai ne teko savo 
ežiu les.

Kada visas maldnamis jau 
darbininkai

ketino sugryžti in savo tevynia 
] Negeriąs isz to nusiminė,

idant darbininkai pri-norėjo

*

i
I'
[

I

I

nes ne

sau palociaus. ;szu narna isz planu padirbtu

KOKIU LAIVU IR LAIKU?
Atkeliavote in Amerika

Surandu vardus laivu ir diena atkeliavinm in Amerika. Sutaisom 
pasus, vizas ir leidimus sugrįžimo. Parduodam laivakortes ant visu 
linijų. Aprupinam keleivius iki laivo iszplaukimo. Pattraukiam 
szeimynas, ūkio darbininkus, atliekame invairius valdžios darbus.

iszplaukimo.

Panaudokite

I I

I
i

Siuncziame pinigus iszmokamus doleriais Lietuvoj, 
mano ilgu metu pataryma, kreipkitės ypatiszkai arba per laiszkus.

G. KUNASZAUSKAS
žinomas per 20 motu 179 East 3-rd Street
tuo paežiu antraszu. NEW YORK, N. Y.
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VINCAS MINKEVICZIUS
GRABOR1US IR BALSAMUOTOJAS

Seniausias ir Isztikimiausias Graborius Visam Mieste.
215 SOUTH MAIN ST. SHENANDOAH, PA.

Ofiso telefonas—116 Namo telefonu—799

t E. T. EVERETT <

geriausius daibiniūkūs 
muilija nutarė pastatyti mald- 
nami aut garbes savo luosybes, 
kokio kito nesirado visam sklv 
pe-

Iszrinkus puikia vieta, 
dėjo statymą maldnamio, bet 
darbininku stengimai <‘jq r ant

in ’Ru-

li ra-

niek, nes po koŽniti na keži a i 
piktos dvasios sunaikino visa 
darba kas buvo per diena pas
tatyta.
. Viena naktį
darbininku vardu M a uoli turė
jo nepaprasta sapna. Slaptin
gas ba-Lsas ji apseTginejo buk 
pradėtas maldnamis niekad ne

b ’

vvriauses isz

4

isz bą
<

o

csra |l

:

kieno, sūnūs daktaras 
Juozas, ir E. Tacelauckai lan
kėsi Penn Stato kolegijoj kur 
juju sūnūs ir brolis Albinas 
užbaigė pasekmingai mokslą.

* — Szv. Jurgio bažnyczio- 
je, Seredos ryta, likos surisz- 
ti mazgu moterystes pana Ona 
Bush sn Motiejum Pavnicku. 
Veselka atsibuvo pas nuotakos 
motina ant N. Main ulyczios.

— Kazimieras Križanauc- 
kas, 24 motu, 208 E. Mt. Ver- 
noji ulyczios guli Locust 
Mountain ligonbuteje kovoda
mas su mirezia, aplaikydamas 
mirtina žaiduli iii galva per 
savo kaimynu Jurgi l^azur, 45 
motu su pikiniu kotu. Badai 
abudu susikivircziAo už koki 
tai dalyką ir Lazuras staiga i 
kirto Križanauckui per galva. 
Lazuras likos aresztavotaą ir 
pąstatytas po $2,500 kaucijos.,

nežinomos priežasties sunaiki
no garadžiu užpakalije namo 
()nos Briszkeviczieues 
Mahanoy ulyczios Seredos po 
piet. Kiek padaryta bledes, tai 
da neapskaityta.

4 ‘

❖ ❖ ❖

ant

SKAITYKITE “SAULE
❖ ❖ ❖

>9

ulyczios guli

Ant J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABOR1US 

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

Nuliudimo valandoje, sutei
kiam geriausi patarnavimu. Pa
laidojimu atliekam rūpestingai 

Busite pilnai užga-ir gražiai.
nėdinti.

Isz Mahanojaua ir Girardvilles
jeigu kas pareikalaus mano pa- 
tarnavima tai meldžiu man tele- 
fonuoti o pribusiu in deszimts 
minutu. Bell Telefonas 872————————————————

" ' —.........................  ' f I I —III—

Gražus veidas reikalauja 
gražu akuloriu

teip pat kaip gražus pa
veikslas reikalauja gra
žu romu. Nevartokit bilo 
kokiu akuloriu. M^s pri- 
taikisime jumis tinka
mus akidorius.

REGAL & BLUM
A . ,!

110 W. Centre St- 
Mahanoy City, Pa.

*

• **

bus užbaigtas jaigu no inmurys 
in mums gyva motore kuri pir
miausia pasirodys isz ryto prie 
tosios vietos.

Pabudęs isz miego Manolis 
apsako apie savo sapnu savo 
draugams ir visi prisjeigo, jog* 
paaukaus pirmutiniu motore ar 
mergina kuri prisiartins taji 
ryta prie mum,.

Praszvitus Maneli užlipo ilnt 
augsztu rusztavoniu . žiuroda-augsztu rusztavoniu . žiūrėda
mas po visa aplinkiniu ir sžtai 
su dklelia baime paregėjo pri
siartinant s.aA o mylemn jauna 
paezia kuri jam nesze pusry- 
czius.

Manolis mėtosi ant keliu ir 
melde dangaus idant nuleistu 
tygnu idant jojo pati negalėtu 
prislartyt prie mūru. Norints 
pradėjo lytie, jog visa aplinki
ne buto užlieta bet motoro žen
gė narsiai be jokios baimes.

Vela pradėjo melstis. Tame 
pakilo baisi viesulą kuri isz- 
yerto medžius ir akmens. Moto
re vis artinosi prie muro ir ant 
galo pasiseko gilukningai pri
būti.

Su džiaugsmu priomo jaja 
mūrininkai, bet Manoli buvo

prislartyt prie Norints

ne buto užlieta bet motoro žen-
I

isz ba ley ir visa y drebėjo isz

prasze visus darbininkus idant 
eitu ant stogo. Kada visi buvo 
užlipo a'tomo kopeczias ir pali
ko juosius idant mirtų 
do.

Mūrininkai mislino kokiu bil
du galėtu nulipibet visi rado 
mirti geisdami nulipi nuo sto
go o puldami žemyn, likos per
mainyti per deives in didelius 
akmenis kurie da ir sziadien 
guli prie tujų m u ne
Tik Manolis vienas nemislino 

apie iszsigelbejima. Iszgireles 
viena diena baisa savo mylo- 
mos pacziules szaukianti “Ma
neli, Manoji!” Szoko nuo stogo 
o aszarbs, kurias iszliejo isz 
skausmo szirdies pakilo in szu- 
lini kuri žmones praminė “Ma
nolo szuliniu. ”

Verte F.W.S.B.
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Didžiausi Iszdirbejai
Pomninku ir Kryžių

Sudžia:—- 
k imas ?

Vagis:-— 
džiai,

Koks tavo paszn-

Acziu ponui 
gana geras.

su-

i l *

' CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $023,358.02

Mokamo 3-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride
dant prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
T Liepos. Mes norim* kad ir jus 
turėtumėt reikalą su musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.

G. W. BARLOW, Pros,
J. FERGUSON, ,Vice-PrC8.irKas. <

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

Turime Du Ofisus: 
MAHANOY CITYSHENANDOAH
South ir 2-nd Sts. Shenandoah Heights

Telefonai 635-RTelefonat 2-J

*♦♦*♦♦*♦♦*♦♦*♦♦*♦♦*♦♦*♦♦*♦♦*♦♦*♦♦*♦♦*♦♦*♦♦*♦♦*♦♦*♦♦*♦♦*♦♦*♦♦*♦♦*♦♦*<
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MADAM QUEEN ISZBARA ANDY
Jiji sako jog Amos indoda dali savo pinigu kožna Su- 

..batu vakara in Merchants Banka, Mahanoy City ir dar 
turi pasidėjus $141.11 tame banke.

f JijK sako jog Andy klauso tu vyru kurie parduoda jam 
sz.orius ir parotlo jam kaip greit jisai gal pralobti.
Andy ne turi skaliko o Amos turi pinigu banke kurie už
dirba pinigu Andnj.
Ji ji žiną jog kada Amos duoda ezeki tai tas czekis buna 
teip geras kaip ir pinigai-
Andys czekis negeras sako Madam Queen.
Jiji šakojo Andy turi pradėt dėti pinigus in Merchants 
Banka ir sustot kalbant apie didelius biznius.
MERCHANTS BANKING TRUST CO.

MAHANOY CITY, PA.
MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM
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