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ISZ AMERIKOS
■■■■

SZULINY RADO 3 NUSZAU
TUS KAZIRNINKUS.

Rockmart, (leo.
sanvaito policija rado apleis
tame szulinv sumestus tris la- 

Kiekvienas ju turėjo 
perszautn galva, 
policijos žinios rodo, kad tie
vyrai buvo nuszauti loszian* 

o paskui ju 
lavonai sumesti in szulinis Sa- 
riszy su tuo atradimu polici
ja suėmė penkis žmones. V ie
nas ju jau prisipažinęs 
kaltes.

pokeri isz pinigu,

prie

KANADOS DUCH0B0RA1 
VĖL EINA NUOGI.

Quebec. — Kanados ducho- 
liorai vėl pradėjo vieszai vaik- 
szcziot nuogi. Ar tai del karsz- 
lo oro, ar kitokiais sumeti
mais, apie 40 jdaukuotu Rusu 
pereita nedi'ldieni nusirengė 
drapanas ant kelio netoli Nel
sono miesto. Ontario jirovin- 
cijoj, ir atmarszavo tiesini ant 
skvero taip kaip Dievas juos 
sutveri', neprisidenge net figų 
lapais nei ristiku prijuostėmis. 
Nuogi vyrai ir moterys ėjo 
ranka rankon ir nei kiek nes?- 
sarmatijo. Juos puolė
šaulio Krikszczioniu Brolija 
kita Rusu fanatiku organiza- 
<‘ija,

4 4 Pa-
T >

ir prasidėjo pesztyneR. 
Paskui pribuvo policija ir pra
liejo purkszti nuogus ducito- • I A > • • « Wįnirus tain tikra smala. Tada 
naujoviszki į Adomai su 
Voirri** pfhdejo 1»egti už mies
to, kur jie nusiszluoste smala 
ir vol apsirengė savo 
nūs.

J i e-

drapn-

GIRTUOKLYSTE PRIEŽAS 
TE VISOKIU NELAIMIU.
Detroit, Mich.—Barbora Ra

dek’iene, 38 metu, per penkio
likai metu dirbo sunkiai idant 
suezedyt pinigu ir nusipirkt 
muu koki nameli ant senatvės, 
bot dabar užvedė skunda ant 
perai aky rimo nuo vyro Beno, 
nuolatinio girtuoklio, idant to
kiu budu iszgelbet narna nuo 
pardavimo. Smlžia perskyrė 
poru, bet motore turėjo duoti 
savo vyrui abliga ant 650 dole
rio, nūn jisai tiek indejo in na* 
ma, lad procento 4ieaplaikys 
per asztuonis metus. Motore 
iszinetinoja savo vyrui buk jis 
pragerdavo kas diena nuo dvie
jų lyg penkių doleriu munszai- 
nea.

PRIVERTĖ SAVO AUKA 
ANT SUVALGYMQ

NUPIAUTOS AUSIES.
1'arrvvide, Ky. — Ana diena •r rV * r V

Kliuksai, už koki ten prasikal
timu kuopa t uju szeszku isz- 
traukd isz namo nakties laike 
Po vylu Kimber, iszve^.e in irž- 
miosti, apnuogino, pririszo prie 
medžio, baisiai sumusze, o vie
nas priėjės prie jojo nupiove 
jam ausi, priversdamas suval
gyti ja,.o jaigu to nepadarys, 
tai kerszino ji nužudyt. Po tam 
paleido ji paliepdami apleisti

1» •

miestą. * » . ‘
-. — , ■ ___ 4 *

JUOKINGA PRIEŽASTE 
ANT PERSISKYRIMO.

Mrs.

*■ f
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NORĖJO PARDUOTI 

SIERATJ1LE.
Chicago. — Szesziolikos me

tu Armeniszka mergaite Sere
pą na- Mariabida, norint s nese
niai pribuvo isz Armėnijos, bet 
ant tiek suprato, kad josios gi
minaite Bed ras i n. neturi tiesos 
josios parduoti svetimam vyrui 
už 400 doleriu; 
ma Turkijoj,
Sklype Amerike. ,

Mergaite jnanesze 
policijai, 
minaite.
Amerika praeita meta
manijos, kurioje žuvo josios tė
vas ir motina. Josios giminai
tis gyvena FJgine, pas kuri pa
raižo, buk ja j ketina 
Bedrasiene.

tas butu tinka- 
bet ne laisvam

api(‘ tai 
kuri aresztavojo gi- 

Mergaite pribuvo in 
isz Ar-

jiarduot i 
Giminaitis atva

žiavo, užvesdamas skunda prie- 
szais nedora motore už toki j>a- 
sielgima.

TURĖJO APSIGINT 
NUO MERGINU

• SU REVOLVERIU.
Jameston, III. — Policija 

aresztavojo koki tai Mat Con
nolly už tai, kati be pavelinimo 
jiesziojosi užprovinta revolveri 
ir likos uždarytas kalėjimo.

Kada Connollly stojo priesz 
slidžia ir ant užklausvmo <lel 
ko nesziojo revolveri, tai atsa
ko, kad galėtu ajisigint nuo 
merginu, kurios paskui ji seko 
neduodamos jam ramybes ir 
jiasilsio. Policija mano kad ji
sai nepilno proto, nes tik be- 
proezai nuo merginu szalinasi, 
o ne vyrai su sveiku protu.

NUŽUDĖ TĘVA IR MOCZE- 
KA PO TAM UŽDEGE 

STUBA.

faletu apsigint

I

Farmerio 
užsidegė

I
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ISZ TAMSYBES IN SZVIESA 
PRAREGĖJO PO 30 METU 

TAMSYBES.
— Žmogus, kuris 

’i jior 3(1 met u, 
ana d ienai p’’a regėjo jiirma kar
ta ant svieto grožybu. Kada 
jimnate saules szviesa suszuko: 
“Viskas porsimine, tiktai žie* 
dai ir medžai tie patyys. Ma- medinio tilto ant uj»es

i

i

t ■ 

IQK1

(’b i ('ago. 
radosi tamsybėje

m vr. n. BOCZKOWKBI, Pre*. A Xr.
F. W. BOCZKOWMKI, CAIlor. - M' 41 METAS C

įIszVisuSzaliuISZ LIETUVOS
200 YPATŲ INKRITO IN 

UPE PER SULAUŽIMA 
TILTO.

(’hemuitz, Vokielije. - Du 
szimtąi žmonių stovėdami ant 

i Chc- 
prisižiuredami plauki-

•ir

Alsedžei ir Rozalimas 
Sudege

I

CM

; i

JISUDEGINO JI PATYS 
UGNIAGESIAI.

i

» f I • niau kad mot eres da vis noszio* mnilz, 
je boselius (jiaduszkutes ant už 11,0 h'nktynems, inkrito in upe, 
pakulio) ir ilgas szlobes, I 
da strytkariai eiiur po ulyezias 
ir 1.1. Nedrvstau r. eiti tdvczia

DĖDĖS ŠAMO LAIVORIUS1 nojas kini liejei
YRA MILIONIERIUM.

'I\ Donald Kobinson nemažai 
nustebėjo savo virszininkus ir 

kada pasamdė sauadmirolus, 
kambarius geriausiam hotclyj 
kur davė puikius pietus del sa
vo draugu. Yra jisai sūnum mi- 
lionieriaus Robinsono, instojo 
in kariszka laivvno vien tik del 
to, idant atgyti silpna sveika
ta.

Preston, Ark. — 
Jono Gotez, naktyje 
st ubą isz kurios iszbego pa- 
sz.au t jis in ranka ir kaklu da 
gyvas Goetz kuris priesz miri
mą ajireiszke žmonioms, buk ji 
porszove jojo sūnūs 
met u, o
czeka) nuszove 
tam uždege st ubą idant t6kiu 
budu užslėpti žudinsta. Simus- 
gink*jo kad tėvas užrasze visa 
turtą ant moezekos ir už tai 
taip baisiai ūbiems atkorszino.

J imas, 20 
jo paezia (sūnaus mo

an t s inert, po

KIAULES SUEDE
NEPAŽYSTAMA ŽMOGŲ.
South Prairie, W is. — Kada 

farmeris Simpsonas jialeido 
kiaules ant lauko, tosios suede 
nežinoma žmogų, kuris gal už
migo ant lauko arba likos nu
žudytas ir tennis paguldytas. 
Kada farmeris nuėjo parvaryt 
kuiules namo, 
ka toki ėdant. Prisiartinęs ar- 
cziau jiatemino, tiktai žmogaus 
apgriauržtus kaulus, kelnes, 
czeverykus ir surdotu sudras
kyta ant szmoteliu. Kaulai li
kos po visa lauka iszmetinti.

Simpsonas

rado visa pulką

TEVAS IR SŪNŪS APSIPA- 
CZIAVO SU MOTINA IR 

DUKTERIA.
Newark, N. J. —Laisniai anV 

ženvbu likos iszduoti del llenrž •*
Myers, 52 metu ant npsivedi- 

sir Augustina Shaws, 45
metu ir jojo sunni Sid, 22 metu 
kuris apsivedė su Tessie, duk- 
tere Shaws. Motina buvo bu
dintoja del dukters, o duktė

rno

Mason City, Iowa. — 
Myrtle Lai*son, užvede skunda 
prioszais savo vyra paduoda
ma sokanezia priežasjie <lel ko 
ne nori su juom gyventi. Mote- 

“Mano vyras mane 
bnezitiodavo kada 
švara savo sunkumo o kada mi
tukui! švara, tai mane muszda- 
vo/’O kad Mrs. Larson vis dan 
giau t tikdavo, tai gaudavo dau
giau plakti • ir ant galo ilginus 
ne nori su juom gyventi. t

del motinos. Tokiu 1>udu tėvus 
ir sunūs pasiliko szvogeriais.

16 U Ž M U S Z T I PER
rele sako:

painecziau
VIESULĄ.

Lunaden, N. Y. Smarki 
nu- 

puold czionais. Szesziolika. žmo 
niu neteko gyvaseziu o lodai 
sudaužė namu stogus ir sužeidė 
daugeli gyvuliu padarydami 
daug bledes. (t .

viesulą su lietum ir ledais

IR GYVULIAI TURI
MOTINISZKA JAUSLA. 

t

Stevensville, Mont. — 'Tūlas 
Jack Campbell, farmeris, varė
si karve ir verszi pah'i Missou
ri upe. Staiga 'durnelis verszis 

o ir jmole 
fili i r vanduo smar 

ver- 
Bet karve, kaijio 

motina, tiiojaus puolėsi savo 
vaika gefbet.
vanduo versži nesza, nuplauki' 
vO rszi u i prieszakin ir lauke iki 
vx'rszi vanduo prie jos prineša. 
Vandeniui verszi arti jirineszus 
karve galva mosti'lejo Versziui, 
duodama suprasti, kad verszis 
dėtu savo'galva ant jos sjiran- 
do. 'Tasai taip ir jiadare;
szis užkėlė'galva ant motinos 

o toji po valiai pri
plaukė ]>rie kranto. Ir tokiu- 
budu karve-motina, ’iszgelbejo 
savo vaiko gyvasti, ka farme
ris nejokiu budu nebūt galejes 
taij) sumaniai jiadaryt.

50 ŽMONIŲ ŽUVO ISZ 
PRIEŽASTIES SZTURMO.
Brookville, Ont. — Laike 

szturmo jierkunas trenke in lai
vu “King” ant kurio radosi 
daug dinamito, kuris eks’jiloda- 
vojo užmuszdamas in 30 darbi
ninku kada miegojo. ■ Pakrasz- 
cziuosia mariu miestai nukente 
daug. Buffalo ir kituosią mies- 
tuosia žuvo taipgi aj)ie 20 žmo
nių.

pasileido n no kraut
in upe. l’pe g
kus; farmeris nežino kaip 
szi iszgelbet.

pUolesi 
Matydama, kad

ve r-

ps rando,

PUSIAU ŽUVIS, PUSIAU 
KŪDIKIS; DAKTARAI 
YRA NUSISTEBĖJA.

San Francisco, Calif. — 'Pula 
moterc, kurios pravarde dak
tarai ne nori iszduot, pagimdė 
nepaprasta kūdiki, kuris po pa- 
gimdimui tuoj mirė ir dabar ji 
laiko bonkoje. Nepaprastas kū
dikis neturi paprastu viduriu 
kaip tai kožunm kūdikyje ran
dasi, paszonose turi kokias tai 
plėvės, o vietoje kojų, uodega 
panasze in žuvies uodega (ma
tyt kojos buvo suailgia in vie
na.) Kada (Jaktarai peržiuro,įo 
ji su pagelbn eksrei spinduliu, 
užtenfino, kad kūne nesiranda 
jokiu kaulu.

UŽDARE DVI KASYKLAS 
250 BE DARBO.

I .į ( *

Ashland, Pa.—Daugiau kaip 
250 darbininku neteko darbo 
per uždarymą dvieju brokeriu 
Bast ir Locust Springs. Isz tų
jų kasklu anglis sinncziadabar 
in Locust Summit brokeri ant 
iszczystinimo. Readingo kom
panija užtvirtino buk dar'bmin- 
kam* pasirūpins kitus darbus

, .„'-J'■ •j i

*

kasyklosiu, , 
4 ’

NORĖDAMI ISZBANDYT 
SAVO NAUJAI PIRKTA 
GESINIMĄ AP ARATA.

POLICININKO TRAGEDIJA 
ZARASUOSE.

Birželio 3 d., Zarasu 
vietoje jiolieija sulaikė nežino
ma asmenį apie 1(> metu am
žiaus, be asmens dokumentu,

Sulaikvtas 
pasivadino Balcziumi Jonu isz 
Rokiszkio npskr., Obeliu vai., 
............._> tiksliai nurodyti 
negah'jo, taiji j*';it negalėjo pn- 
aiszkinti, kur gavės arkli. In
tams, kad arklys yra vogtas, 
sulaikytasis julietis buvo 
siuncziainas Rokiszkio apskri- 
ties policijos IV nuovados 
vi rszi ninkui.

Aresztuotaji varyti buvo pa- 
I nuovados eil, polici
ja s i na v i cz i u i Stasiui, 

nuo Zara- 
areszt uo-

be asmens 
parduodant arkli.

5
p 
į'l

Norėdami iszban- 
a- 

iiusipirkti

Kaunas
dyti savo nauja gaisro gosiu 
ma žarna, kuria 
als<‘di(»cziai isztisus metus rin-

Alsedžm 
savanoriu.gaisrininku koman
da sudegina visa miestą.

Tai atsitiko, per Jonintu 
szvente.

Ta proga, mieste buvo iss- 
kilmes ir, kaip isz k ii m i u vai
nikas, turėjo jiasirodyti gais
rininkai.

Gaisrininku komandos 
das del to padegė miesto 
kraszty didele daržini', ir ežia 
gaisrininkai turėjo pasirody
ti, ka jie gali.

Deja kol savinoriai atvilko 
vieton savo primityvius gais
ro gesinamus pabūklus, ugnis 
nuo daržines persimetė in ki
tas trobas, ir net rukus sziintai 
namu nuėjo su liepsnomis ir 
dnmais.

Savanoriu gaisrininku ko
mandos vadas kažkur prapuo
lė.

kad kada tiltas sulūžo. Ajiie 120 
ypatų likos sužeistos
riu keli randasi mirtinai. Torp 

daugvbo

isz k u- bet kaimo

ikaip tai dariau, jaigu biitau ži- sužeist uju ' • t

taip greitai 'bėga, 
rodosi iK’pajirastu, 
yra -gerai ir jiatogu.

Tuom žmogum 
('hieago, 

žmogus. Mete 18!)!) laike svod- 
bines keliones su savo paeziulo, 
j)o Ohajau* valsti, nukrito di
delis medis aid jojo galvos su- 
jiaralyžavedamas jam nervas 
akysiu nuo ko apjako. Praleido 
daugiau kaiji 50,000 doleriu 
ant ’daktaru, bet staigai atgavo 
regėjimą deszineje akyje ir ti
kisi kad ir kairioje akis prare
gės neužilgio. Žmogus sziadien 
džiaugi'si neiszjiasakytinai.

ruoni 
Fish isz

randasi
automobiliai vaiku.
Viskas man1

bet viskas KINU BANDITU GAUJA
” PUOLĖ MOKYKLA IR

PAGROBĖ 50 VAIKU
Ban-
|>ra-

v ra
I url ingas

J. F.

SING SING RANDASI 2,250 
KALININKAI.

Ossining, N. V. — Valdisz- 
kam kalėjime Sing Sing szia- 
dien randasi 2,250 kalininku isz 
kuriu 1.0 vra nuteisti del. mir- 
ties. Vra tai didžiausias skait- 
lis kalininku in laika 150 metu.

Szanebajus, Kinai. — 
dilu gauja jmole viena 
džios mokvkla netoli nuo Ilsn- 
szaufu, Sziaurinej Kiangsu 
provincijos daly, pagrobė )>en- 
keszdeszimts mokiniu, berniu
ku ir mergaicziii, ir i szs i ga
beno.

Po 
isz t ('Vii 
doleriu vaikams iszjiirkti. Tė
vai su dideliu vargu surinko 
100 tukstaiicziu, bet daugiau 
nobepajege.

Vriausybe pasiuntė stipru 
kareiviu buri banditams med.- 
žioli ir vaikams gelbėti.

Szi-aurinej

mergaicziu,

lo banditai pareikalavo 
viso 300 tukstanczln

pasiuntė

'M

Trumpi Telegramai.

1[ Washington, D.C.
gal paskutini surasza įgyvento
jo, tai pasirodė 
kaip keturi
Su v. Valst. ne turi 'darbo. Auk
siniai laikai Amerike!

Tex.

Pa

'buk daugiau 
milijonai žmonių

' Beauninoiit, Tex. — Mine 
susidedanti isz 500 žmonių no
rėjo iszganti isz kalėjimo nige- 

, kuris su
lini ta s mot (‘ros 

bet likos 
bom-

ri Raimey W illiams 
biaurino kėlės 
ir norėjo ji pakart, 
ūžia i kvt i 
bas.

II Bellefonte, Pa. — 
toje likos elektrikiuotais 
žndintojai tarp kuriu

per aszarines

Suba- 
t rvs (F 

radosi 
Lietuvis Fra na s d’auža isz W’il-
kes-Barre, Pa., nužudinirna po- 
licijanto 'I'amosziaus Krakovs- 
kio isz Liizornes, 24 Septembe- 
rio 1929.

11 Yamaguchi, Japonija. 
Visas trūkis likos užgriautas 
per nuslydima kalno czionais.
Badai 50 pasažieriu pražuvo, 

nusi mistiDarbininkai 
aid atkasimo trūkio.

— * ' - — .■ ,   

PAJESZKOJIMAS

Ii kos

Asz, Adomas Staselunas pa- 
jeszkau savo draugo Adomo 

Paeina isz SuvaikoKubiliaus.
gub., Kalva rijos pavieto, Dam- 
baukos Kaimo. Pirma g,vveno 
Pittston, 1‘a.Praszau atsiszauk- 
ti ant adreso j

Mr. Adam Stanley,
R.F.I). Stottville, N. Y.

....... ..

PAS DAKTARA.
Daktaras:— O ka ponas no- 

rojei?
— Asz esmių ziegorninkas, 

tiktai per ulyczia gyvenu, atė
jau pas poną da k tiara idant at
silankytum pas mapo paezia.

— O kas jai kenkei
— Dokui Dievui, liežuvis 

klaga gerai, tiktai nomusza.
— Asz pono nesuprantu.
— Tai mat, sziteip: liežu

vi no nuolatinio barszkejimo 
biski sutinios bot jau nomusza 
— manos, Jm lovoje tiso.

r A-hu I *—•

policijos

yra vogtas 
pilie!is

IV

vestas 
ninkui 
Kelyje', apie 6 klm. 
su, Milinei! miszke,
tasis pabėgo. Policininkas Ja- 
sinaviezius, 
kojos ir neradęs revolverio 
szuviu in gaiva nusiszove. Ve
žamas in ligonine jis .mirė.

jo miszke p.iiesz- 
nerades

ko ir dėjo pinigus,

per

vr. - 
pa

i .J*. 'P

ill|į

J

1

•i

ANT SVIETO RANDASI- 
DAUGIAU VYRU NE

KAIP MOTERIŲ.
Berlinas. — Motorolos arba 

merginos ’kurios.-geidže iszte- 
keti tegul nenusimena kad vy
ru nėra, neA pagal paskutin: 
surasza, tai ant'svieto randasi 
daug’iąu vyru ne kaip moterių.

SZIURPULINGA ISTORIJA 
e

Kutiszkcs. — Bareisziu kai
mo gyventojas A. (’zižas tar
navo 
būdams parubvžy, 
rojo mylima, 
gal ir ji pati, nesutiko su jo 
norais. Tada jis pasiryžo 
kerszyti. Sekmadieny, Birželio 
1 diena, atėjo jis jras savo 
Teklyte, v'ieįuii minutei ja j>a- 

prieszkambai i, kur 
szuviu ja užmuszo

gyventojas A. Czižas 
parubežio policijoje. Jis 

matyt, 1 ri
kli rios tėvai, o «♦! 1

rr Rozalimas Dege.
Kaunas, Birželio' 12. — 

ne gauta žinių, kad Rozalime 
kil<>

isy.phde u gi ii lig)

Kau-

I
I

ii

1

ii

.a

Paežiam Suv. Valst. raudasi 
du milijonai vyru daugiau ne 
kaip moterių. 'Pas pats ir ki
losią dalvse Ameriko.

Afrike yra jmsantro milijo
nu vyru daugiau m' kaip mo
terių ant 7,000,000 gyventoju. 
Aust rali joi 100,000 daugiau 
kaip moterių. Indi josią 8,000,- 
000 daugiau, 
000, Rosijoi 600,000 o Kinuose 
ant 430 milijonu gventoju 
ti'ipgi randasi daugiau 
ne kaip moterių.

Japonijoj 300,-

430 milijonu
vvru

REVOLIUCIJE BOLIVIJOI; 
DAUG ŽUVO.

Buenos Aires. — Nuo praei
tos Nedėlios kruvini muszei tę
sęsi La Paz, Boliviszkoje sos- 
tapileje. Preizdentas Bantista 
Saavedra buvo prispirtas ap
leisti miestą.
riai apgulė miestą isz 
pusiu. Tik du regimental ka
reiviu stovi su valdžia ir smar- 
koi muszasi su pasikyleliais. 
Daug žuvo ant abiėju szallu.

Revoliueijonle- 
visn

pasiktjleliais.

PATS IN PACZIA.

- Pasakyk man brangia u- 
joigu asz numiriau ar gase, .jeigu asz numiriau ar ga

lėtum kita mylėti?
— O! mano mieliauses ne 

greieziau kibą jau po tavo pa
kavo j imu i.

NE SUPRATO.

ti i ji :— 
metu ?

Atmink, kiek turiu

Jis:
Jiji

■ •'

metus.
.1 is?t-—-

atimt 7 metus?

Trisdeszimts tris.
Ne atminei septynis

“ f ■ >

'l’eip?! Ar (Indet, n r

PRIE SUTARTUVIU

jau suprantu, 
t

— Ar tu Juozeli busi man 
isztikimu per ciela gyvenimą?

Mano brangiausia! Juk 
asz ne esmių pranaszai, tai no

• ■

■ I
4

galiu žinot!
♦ ■ t

Bet ener- 
sekimo dėka,

prasze in 
revolverio 
vietoj: Teklytei atėmė gyvybe, 
o tėvams vienintele dukra. 
Tai atlikęs, dingo, 
gingo policijos
jis vos tik viena para tesuge- 
bejo slėptis. Birželio 2 diena 
att'ita jo in teviszke ir atsigu
lė klojime: ežia ji apsupo po
licija. Brolis užlipo ant szieno 
ir paroiszke jam: “Broli, pa.“ 
tave jau svecziai atvažiavo!” 
Tada jis nieko nelaukdamas 
iszsitrauke revolveri ir palei
do apie 8 szuvius iii duryse 
stovinti policijanta Petrena, 
bet sumanaus jiolicijanto ma- 
niervo dėka, buvo iszvengta 
d’ar naujii auka, 
neisztrukusias

Kiszeneje rado laiszku, 
kur jis atsisveikina su motute, 
visomis giminimis ir 
pa reikszdamas, k’ad 
danguje mylėsiu.

SaiiRns oras ir vejas in na
mu puse 
maksimumo. 10 vai. jau buvo 
ugnies liepsnose nyksta žmo
nių daiktai ir visokis turtas.

Gaisro gesinti iszvyknsios 
Panevėžio ir RadViliszkio ug
niagesiu komandos.

Kadangi Rozalime daugiau
sia mediniai namai ir ugnis 
vis pleeziasi, tai yru pavojus, 
kad galis jielenais virsti vi
sas Rozalimo miestas.

EMIGRACIJOS ISZ LIETU
VOS SUMAŽĖJIMAS. .

va.

Mat vdainas 
periszove gai

invairias

re
4 k

Fek lyto, 
tave ir 

Persi szo ves 
tuojau nuvežtas in l’tenos ap
skrities ligonine.

LIETUVOJ POLICIJA 
ARESZTAVO 30 LENKU.

Lenku 
pniiieszn, « ” 
tuvoj jiadarius eile kratų Len
ku tarpe ir suėmus trisde- 
szimts asmenų. Terp suimtu 
esą asztuoniolika 14enku“dzia- 
laczu” ir keli mokytojai bei 
mokytojos. .
rius.

telegrafo agent ura 
busią policija Lio-

I 
I

Kaunas. — Vidaus reikalu 
ministerijos daviniais per sziu 
metu penkis menesius emigra
vo isz Lietuvos in
szalis 4279 žmonos. Sausio me
nesi emigravo 1223 žmones, 
(h'gužes tik 485^būtent: in Ar
gentina 200, Kanada 82. Ame
rikos .Fungtines Valstybes 76. 
Cragvaju 55, Brazilija 50, 
Meksika 8, Palestina 5, Aus
tralia 4 ir Peru 1 žmogus (pir
mas emigrantias).

1929 metais gi per Sausio--^ 
Gegužes menesius emigravo 
isz Lietuvos 8033 žmones. Per 
Gegužes menesi pernai emi
gravo 1858 žmones, beveik trjs 
kartus augiau, negu sziais mo
tais.

do,

bnžyntkiemyje
BROLIS UŽMUSŽE SESERĮ. 

TRAUKINĖLIS PAPIOVE 
ARKLĮ.

— Sekmiriiif pir-" juKaunas, 
ma diena, A. Uanemunoj pas 
pil. Arlauską susirinko aavisz- 
kiai vaiszinosi. Vėliau pradėjo 
posztia. Pik Arlausko sesuo 
pradėjo pesztukua taikyti, tuo
met pil. Arlauskas griebė klio
ki ir smog<‘ seseriai galvon. 
Vežant sunnisztaja ligoninėn, 
ji npre. Indomu, kad vežant, 
sumusztaja ligoninėn, ^znn- 
oziuose vežusio arklys pateko 
po trankineliu, kuris arkliui 
nupiove’ koja ir iazlcido vidus

— Szeszt in i u
NUSZOVE ŽMOGŲ.

Bartininkai.
diena (Gegužes 29) Bartininkų 

Stepanausko
alinoje tarpusavio kiviivziams 
Skerpeju kaimo,.Iinnkeliszkiu 
valsez., ūkininkas Ąntanas Da-

I

' ; H'

ii

if i

"i

.■i# Ir

brauningo szuviu
—J...i- • ____1_ „khieta jtiirtinai nukovė 

Adolfą Is'iikaituka, Oszkaba- 
liu kaimo gventoju.

/•
GALI SUPRASTI.

f • ■ - 7 J ■

— Man labai gaila tosioa 
Szleivienienef, taip muczijesi 
ir ne gali numirti.

— Ar turi koki daktaru? 
Ne turiu jokio.
Jeigu no turi, tai ir ne—**■*

dtvai jog toipi ilgai no gali 
numirtu u ii

j’
i.W

H
.Ml
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Kas Girdėt
Sztai žodžiai i#z*ipilde: 4 4 Kas 

tau ne miela, kitam mslaryk.” 
Du metai 

žmogelis isz
taiatgal, koki# 

Rochester, N. Y 
likos nubausta# in kalėjimą ant Į 
dvieju metu už svetiniotvriavi- 
ma. Per visa ta laika nubaus
tas pakui avėjo už savo pasiel
gimą ir gailėjosi, kad susinesže 
su moteria,

Manstydapms 
mamestes

M

kuri ji prie to pa- 
gnde. Manstydapms apie 
“mamestes” szio svieto, pri
žadėjo sau,> kad kada apleis 
murus kalėjimo sugryžo prie sa 
vo prisiegėlės ir vaiku, kurie 
lindėjo paskui ji ir pradės gy
venimą isz naujo. Bet dalis ki
taip surėdė.

Kada kalininkas apleido ka
lėjimo murus, tuojaus nuvažia
vo namo, turėdamas prijauti
mu, kad ji meilei pasveikins 
pati, apkabys kakla ir 
Ims užmirszimo.

Kada stojo ant 
savo namo, paczinle nesimete 
jam ant kaklo, tik pradėjo 
graudžiai verkti. Patiko ja ta 
pati sarmata, 
minimas.

i *|
r
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JAUNAS SZAKU (CHESS)

♦h)
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Surinkimas Tikru 
Atsitikimu

’—-— 
PATIKRINANCZIU ESYBE 

DIEVVO.
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B A U 15 JU • I
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szio svieto,

viskas

slenkszezio

tas pats nusiže- 
už koki jisai turėjo 

at kentėti du metus kalėjimo. 
Laike jojo nebuvimo, pati susi- 
neszc su kitu ir dabar lauke gjr- 
vojo vaisi o savo p ra si žengimo. 

Kaip toji gyvenimo drama 
pasibaigs tai nežinia, nes pro
kuratorius stengėsi sulaikyt ta 
porele, o priolaidini lauke kalė
jimas kaipo lauke taji žmogeli. 

Ka jus manote apie tai mieli 
skaitytojai! Argi neverta ant 
to gerai apmanstyti ?

Žmogaus gilinki# tankiai mai
nosi ant svieto kaip parodo se
kantis atsitikimas.

Senyvas žmogelis Richardas 
Caterson isz Richmond, Va., 
penkiolika metu atgal buvo 
ganji turtingu žmogum, bet nie
ko neteko per neiszmintinga 
speknlaci ja. Bankai ir pažysta
mi nenorėjo jam paskoiyt pini
gu del vedimo jojo 
sztorninkai nenorėjo
maisto be pinigu, pažystami ne 
norėjo ji pa žyli, žodžiu žmonys 
nuo jojo szalmosi kaip nuo už
krėsto hiauria liga.

Ant galo patiko ji vela gi lin
kis. Inžinieriai ant jojo apleis
tos fanuos kitam paviete sura
do abeju, o kompanije pasiūlė 
jam pusantro milijono doleriu

farinos, 
duoti

už farma. Zmonys dužiuoju 
apie tai, pradėjo jam kloniotis, 
bankieriai atklare savo masi
nas, storninkai siūle savo tavo- 

Moteres, kurios su pasi- 
szianszimu žiurėjo ant jojo pa
ežio# ir dukters vela priėmė 
jaises in savo drauguves — in 
viena diena Caterson kilo ant 
kojų isz vargszo ant 
žmogaus.

Taigi, kada žmogus yra varg- 
szu, niekas ji nesuszelpia ir ne 
guodo<ja, dauginus jam nepasi
lieka kaip graboriaus priete- 
lyste, o kada vela stoja ant ko
jų ir auksas skamba kiszeniuje, 
tai visi ji paguodoja, klaupė 

Tokis tai 
ne tik

Žmonvs 
v

ra.

turtingo

priesz ji ir myli. — 
gyvenimas žmogaus, 
czionais Amerika, 1 
svietą.

J.A. Anderson, 
riausias losaika# szaku 
St. Louis, likos iszrinktas loszt 
szaku# imt National Chess lenk 
tyniu kurios atsibus Vokietijoj. 
Andersonas laimėjo garbe ta
me loszime Texuosia 1!>27 me
te kaipo ir supliekė daugeli žy
miu losziku po visa Amerika.

LOSZIKAS.
2 metu, ge- 

visam

nnsijuoke
kad daugiau tokiu kvai

liukiu galima surasti kaip Gra
cija.

Szesziolikos metu amžis yra 
labai pavojingas del mergaites, 
o kad motinos savo dukreles 
priesz tai geriau mokytu ir 
perserginetu gyvenimo pavoju, 
tai kitaip butu. Tokio amžiaus 
mergaite ne per volu nubaust, 
bet jau per vėlu inmuszti protą 
in pakauszi, o tame visa kalte... 
motinos!

jaunikis, 
mas,

kalbeda-

Kryžiai ir imitacija, arliapa- 
naszirmas Kalvarijos kalno li
kosi ant reikalavimo bendro 
fabriko pernesztais in 
kOplycele.

Mat bendras
kas fabriko in dvideszimls mo
tu po insteigimui fabriko sri- 
ban kruti jo ir nnmire vargo.

Savininkas dvaro ir kliosz
toriaus tada vėl liepe mmeszt 
stovyla ant sėlio#f jos vietos, 
tuontlaik »ir pats pasimirė, o tė- 
Vainai, kuriom pa#iHko savas- 
lis velionio,

amt ir pasidaryt malku. Pa- mūra, turtingam khpcziui už 8 
omos už galvos idant iszsineszt tukstanezius doleriu, 
galva nutruko, nes buvo 
drutinta mediniais vinimis, ku
rie jau buvo sutrūnėjo, ir isz- 
pndo jam isz ranku ant akme
nų. Senis persigandęs vol pri
dėjo galva ir paliko paveikslu 
toj paezoj vietoj. Nuodėmė vie
nog jan buvo papildęs savo nu
sprendimu, arba užmanymu, to
dėl Dievas ir nubaudė ji tuo
jau# kadangi netrukus potam 
kunigas laikydamas >Miszias, 
laiko konsekracijos, iszgirdo 
koki tai smarku snsibaladoji- 
ma. Buvo tai senas varpininkas 

akmeniniu 
kad

kaimo
* th

'Pi •arba savinin-

I

Gudrus
ikiir j *

Kareivis
\ -T- '

j < ' y

M **!*" rrjrfr

Ji

S M

t u law bažnytinis

kad motinos 
tai geriau

žmonisGuodojeme senus /..hmiu..-, 

guodojam’e senas užliekas pa
liktas per musu mirusius tėve
lius o ypatingai jaigu tokius 
dalykus patys naudojo kaip tai 
senas makla-knyges. Jaigu tu
rite pas save sena malda-knyge 
ir jaja guodojate, prisinnskite 
in redakcija o bus jum apdary
tos kaip naujos.

ISZ WILKES-BARRE
IR APLINKINES

— Be gryžtant nninor Juo
zas Blaznelis, 57 m., amžiaus 
Lietuvis, perėjos skersai D. L. 
ir AV. geležinkelio linija pro 
tuo metu stoty stovėjusi trau
kini staiga 
nanezio traukinio ir 
užmusztas. Velionis paliko dvi 
(lukterės., ir viena aunu, 
veno 3 West River St., 
mouth.

r. 7

užėjo aut kito ev 
vi etoje

Gv- 
Plv-

— Sekanti žmonis mirė:
t Viktorija Matoniem 

metu amž., 
Pittston, szirdies liga.

■f Petras Savage, 24(88 Di
vision St., Lee Pork. Palaido
tas su kariuomenes apeigomis.

■f A. Gejugiskiene, (JO me
tu amž., 
zerne.
57 metu amž.

y, 37
225 Johnson St •y

730 S. Charles St., Lu- 
Kulkauskas, 

, 4 Curtis St., 
Kingston. K. Mikas Sapsonas, 
157 Gouge St., Plains. Regi
na Sugžiniuto, 18 metu amž., 
Sebastopol.

— Maro Sulžinskiene aps
kundė vietos konstebeli už jos

And rius

J 18 metu amž.

n»t ha vUn buk no teisinga aresztavima *r Dvi [>() \ 1 ?><l t . ” ,

Szesziolikos metu . Gracija 
Corbin isz Ho’ljoken, N.J., susi
draugavo su asztuoniolikos me
tu “sporteliu”, kuris rūke pa- 
perosus, gere munszaine ir ka- 
zyravo, isz ko Gracija labai di
džiavosi priesz savo- drauge# 
tokiu mylemu Tcall»edama, buk 
turį “fain fellow.” 
kad Gracija neturėjo 
nai proto dasiprast, del ko jos 
motina drausdavo ja idant ne 
draugaut su tokiu felliu. Nete- 
mindUma ant motino# praser- 
gejiinu, Gracija iszsigavo isz 
namo ana vakara ir nesugryžo 
net po pusiaunakt. Kada josio# 
motina iržklause ar buvo #u 
jaunikiu, mergaite prisipažino, 
itž ka aplaike keli# žandinius 
nuo motuos. Ant rytojaus kvai
liuke isz didelio nusiminimo ir 
sarmatos iszgere trucyznos ir 
mirė. .

Kada apie tai dažinojo josios

fain fellow.

Bavarijoj 
varpininkas neturėdamas kuro 
žiemos laiko, žinodamas kad 
Icur įeit prie bažnvezios randasi 
didelis medinis,
liszko žmogaus, paveikslas Isz- 
ganytojaus, nuėjo, idant paimt 

pasidaryt malku.

kaip natnra-

kuris nupuolė nuo 
laiptu taip i

pri-

nolaįminga i, 
nusisuko sprandu ir ant vietos 
pasimirė.

♦ ♦ ♦

Badenijoj, buvo prie vieszke- 
lio kryžius, kuri pasistatė 
mažas kaimelis Ortel vadina
mas. Jau tai paprastina# daig
ias, kad kaip visur taip ir tam 
kaimelyj tai*]) geru, doru žmo
nių atsirado vienas 
ateistas. Buvo tai 
vyras. Megdnves jis visados, 
kada tik praeitinedavo pro kry 
žiu pasijuokt isz paveikslo nu
kryžiavote Isz'ganytojaus. 
gai dare sau 
kus juokus,

Buvo tai 
Mėgdavęs

sau

nedorėlis, 
da jaunas

iszkolektavima $100. Pasiro
do, kad konstebeli# buvo pa
ties teisėjo siustas ir todėl by
la pralaimėjo.

— Vedesi sekanezios poros:
Antans Miszaviczius Parse

gu Verna K. Blokiute isz 
Miners Mills. Jokūbas Varai-
na s

t is su Alena Kitsaviczaite,
abu isz Swoyersville. Petras j. 

Žinoma, Sukaiti# isą Pittstono su Nellie
užtekti- A. La bin into isz Duryea. —V.

PAMACZIJO.

O daug geriau

Daktara#:— Na kaip vakh- 
rykszczios gyduoles — ar kiek 
geriau ?

Ligonis:—
D:—- Ar tikrai, žinai jog gy

duoles palengvino.
L:— Teip... nes pono dak

taro recepto ne suneziau in ap- 
tieka. ’ 1

]):— Tai da geriau, tau tik 
mano receptas pamaezijo — 
be gyduolių!

įl
inki ns bedievisz- 
net pakol Dievas 

nenubaudė nedorėli apjako vi
sai, kad pats laukan iszeit ne 
galėjo, o reikėjo vadžioti kaipo 
neregi. Žmones tada kalbėjo... 
Argi Dievas neparodo tam ne 
doreliai, kad jis nevertas ma
tyti paveikslu Iszganytojaus?

Romoj 1870’ ’mete,’ • kunigai k-‘ 
sztis Baltazar’as Buonęampag- 
ni’s praeitinėje pro bažnyczia 
ir kolegija Szvenfo Ignoto, ka 
tai anoj gadinę j buvo'pasisavi- 
ne Piemontai, pamalė kaip mū
rininkai pasistato, lipimas bu
vo užimti iszkirtinejimu antra- 
szo “Jėzus” ant akmenines 
plytos, kurios negalima buvo 
iszmesti. 

» f

' Kungaiksztis matydamas ta 
nedora (laiba, priėjės prie bu- 
daunyezios prasze gražiai, kad 
to gražaus ir szvento antraszo 
resizkianezio varda To, kuri 
Katalikiszka Bažnyczia iszpa- 
žysta kaipo tikra Dieva, nega
dintu, kadangi jis da užmano 
pajeszkot teisybes ir bažnyczia 
atsiimti; kaipo savo priegul- 
myste, nes bažnyczia buvo ki
tados savastim jo pranokėju, 
sentėviu. Budaunyczia szar- 
piai atsake, kad ji tas suvis ne 
apeina ir ta antrasza turi isz- 
dildinti. Kunigaiksztis tada 
pasinio už akmeni su vardu Jė
zaus 100 Ryimiszku doleriu ir 
savo kasztu indeti nauja in ta 
vieta, bet jo propozicija at
mesta. Budaunyczia szandyda- 
mas ir isz j nokinėdamas kalba 
kungaikszczio pats su kitu sa
vo page Ibi ninku pradėjo isz- 
kirsdineti litaras vardo. Bet no 
pabaigė to darbo , nes nupuolė 
nuo ruszJavones . ir ant vietos 
užsimusze.

*

Tuoj prie
mūras seno

mūra

* ♦
Isz po Mozoles. 

miesto Tr. yra 
kliosztoriaus, priesz ta 
tuoj prie bromo stovi po kasz-
tonu stovyla perstatant Kalva
rijos kaina; taq> dvieju nukry- 
žiavot,u latru, stovi kryžius su 
paveikslu nukryžiavoto Iszga-

................ ...................................................................... *

kas ir kojas su virvėms ir užde-*

ORO POLICIJOS VIRSZI
NINKAS.

B.Wolfe bus paskirtas virftzi-
♦

jo ant vežimo ir vožė in kalėji
mą. Strielcziu^ pavadinęs vie
na kareivi in szali infoniko jam 
kažin k a in ranka ir pasiuntė 
raita in miestą. Likusi karei
viai su savo grobiu povnlei slin 
ko prie miesto. Kada areziaus 
prisiartino Kareivis pamate, 
ka«l tai buvo karuliszkn gvar- ' 
Jija kuri ojo prieszai juos; ir 
kareivis atsisukęs in strielcziu' 
užklauso: 
klina?” 
kml ju karalius buvo prapuolęs 
per kolos dienas isz savo kara
lystes. Sziandięna jisai sugryž- 
tn ir jie ateina jo pasitikti.

B<‘t kernui KaraliusTkad asz 
, Irai liejo Kareivis.

■Į

ėjo namo isz ka
li t si tarn a vos 

kareivis. Jis buvo isztarnaves 
25 metus karinomonejo ir apart 
kareivystos nemokėjo nejokio 
kito amato. Jis negalėjo gauti < 
jokio darbo iir uždirbt i 
per tai o jo kaimas nuo 
ubagaudamas.
buvo senns |>loszozius ir skuri- 
niai ezcbntai. Viena diena, ėjo 
jis per lankus ir kalnus dainuo
damas savo kreiviszka daina, 
ir ant galo atsidūrė prie' tam
sios girrios. Jis pats nežinojo 
kur jis dalba r randas, ale jis 
iszvydo vyrą sodinti ant kelmo, 
kuris buvo apsirongos iii žalia 
strelcziszka apredala. Kareivis 
padavė jam savo ranka ant 
ženklo pasisveikinimo ir polam 
atsigulė ant ‘žoles Ir kojas iszsi- 
tiese. “ 
gerai

Labai senini, 
ri liemenes senas

J 
n 

pardavė tu i nota
pinigu 
kaimo 

Visas jo tarias
<4

4 4

juos; ir 
strielcziu ’

Ka tas viskas žen- * 
Ar t u dar nešinai

o patys 
neturėjo pasisekimu gyvenime. 
.Jaunas naujas savininkas bu

vusio klįosztoriaus, 
testonu ir užsidėjo 
sterainos kliosztoriaus trioboj, 
priesz kuriia stovėjo stovyla 
mirties Iszganytojans ant kry- 

Tas naujas savininkas 
stovvlos ir 

dažnai kalbėdavos: K a mg i ežia 
tas niekniekis tnr’ stovėti? 
Gimdytojai jo alsi nude

žiaus.
taipgi neapkentė

f

buvo Pro- 
son fabriku

(> me
tais priesz mirsiant nuo Katali- 
kiszkos bažnvezios'ir likosi pa
laidotais be patarnavimo tos'gi 
bažnvezios.

Dvare, gulineziame priesz ki- 
’ ° savininkas

Asz regiu, tu turi pora 
nuvaszkuotu czėbatu 

kalite jo jis in •strielcziu, 
jaigu tau

Dvare, g 
tiados buvusi kliosztori 
bar fabriku 
vaiksztinejo diena savo vardu
vių, kur tarp daugelio sveeziu, 
teko ir man būti, raszo auto
rius. Ape asztunta valanda va
kare, 
puotai pasodino mane priesz 
jauna savininku fabriko stea
rino#. Patemijau, kad jis nieko 
negro, kaipo ir nevalgo laike

Taip kitu kalbu 
girdėjau tikrinimus jo, kuriuos 
davinėjo savo pažystamiems 
kad jis plaukte perplauks upe 
Mozele ir kad traukyje 
minutu laiko persikels tok iii 
budu per upe ant kito kranto 
kur stovėjo ta jo dirbtuve. Sve- 
cziai iszpradžiu palaikedami

fabrikantas

da-
ap-

ninku didžiausios radio stoties 
Grand lsland4e \Tebr., po J.AV 
Komercijos Departamento prie

Ta stotis valdys virsz 
20,001) radio stoeziu visam pa>-» 
šauly j, 
lojus nuo intereferencijo# (da
rymo k lineli u) ir daboti, kad 
visos stotys laikytus pažymėto 
vilniu ilgumo.

žiūra. rn

kad apsaugoti klaus^-

gauti ka nors pa-

galiu
senei

su

solinizantas
mane

tos puotos.

prasidėjus

keliu
- . \

tas jo pasakas už juokus 
kesi, bet
kalbėjo tikrai, kadangi apie 10 
valanda to vakaro apreiszke, 
kad jei kas netiki tegul eina su

Buvo tai sziltas 
vasaros vakaras, vienog tam
sus, kadangi mienuo da buvo 
netekejes. Paėmėm žibintos ir 
nusidavem drauge su fabrikan
tu prie upes. “ ■

Nieko nelaukdamas 
fabrikantas tuoj iszsivilko, ati
davė man priguliaresa del pri- 
dabojimo, ir kaipo tolubas plan 
kikas drąsini mėtėsi 
deni.
pradėjo plaukti

jaunas

juo, o matys.-

jaunas

iii van- 
Iszneres isz po vandenio 

, o plauke tik
rai labai gerai. Upe gan plati; 
netrukus isznvko mums ‘isz 
akiu, o nors stengėmės ap- 
szvyst vandeni nieko patemyti 
ant pavirszio nebuvo galima, 
kadangi isztiko smarkus vejas 
ir upe pradėjo smarkiai ban
guoti. Tame iszgrdamė szauki- 
ma pagelbos. ’

Keli susede iii stovinezia val
tį leidomės gelbėti ji, 
kur surast nebuvo galima o ant 
musu szaukimo jau jokio atsa
kymo negalėjome iszgirsti. Pri
gėrė. Ant rytojaus likosi isz- 
imtas kūnas Skenduolio, ir pa
laidotas. Protcstoiiisžkas pas
toms da iszgyre ji laike szer- 
inenu, kad buvęs, braver man, 
ir viskas buvo atlikta. Net pa
laidojus ji apreiszke’du mūrin
inkai, kad Dievas Velioni nu
baudęs už tai kad paliepė jis 
jiems ta nakti inmesti stovyla 
in upe Mozele. Bet vienog pats 
pirmas prigėrė, kadangi dar
bininkam tik rengėsi iszpildyt 
jo paliepima, bet paliko. Kada 
iszgirdo apie ta atsitikima ne 
laimingo fabrikanto.

Kada pakslido po aplinkine 
kalbos apie ta apsireiszkuse 
bausme Dievo, kitas Protesto- 
nas net perėjo in prieglobsti 
Katalikiszkos Bažnyczias,

isznvko 
nors

bet nie-

pirmas prigėrė, kadangi

b

o
nytojaus, po kuriuomi alpsta stovyla pasiliko ant vietos ir
Motina Jėzaus ir stovi Szvcn- 
tas Jonas. Visa ta stovyla ir 
imitacija kalno Kalvarijos la
bi dailiai ir artistiszaai pada
ryta da 1481 mėtos. Mūra ta * «
1803 nupirkęs tūlas dvarponis 
už kelis tukstanezius franku ir 
insteigo jame fabriku parciala- 
nos.

niekas jau daugiau neiszdryso 
is»niekinet ja. Tol bus.

6 6 6
!y/ ' ė j Ii

Praszalina galvos skuusma ar neural
gija In 30 'Minutu,' sustabdd persaa- 
llma pirma diena. Ir sustabdo malaria 
In trig dienas, Gausite gpliokose.
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“bet 

reiketu nors puse 
tiek kelio nueiti kieke asz nu
ėjau, tai jie tau ilgai nelaikytu. 
Žiūrėk ant mano! mano czeba- 
tai yra padalyti isz seno jiui- 
ezio skuros, jie man jau 
tarnauja ir dar asz 
jais toli nueiti.”

Strielczius nedavė jam jokio 
atsakymo;
vis atsikėlė ir sako: “ 
galiu ežia ilgai būti; nes badas 
mane varo tolyn; bet Broli Ten. 
vakoji pasakyk man kur szitas 
vora ?
ii

Strielczius; 
dau girrioja. 4 < r

turiu pirmu 
valgyti, po tani galėsit daryti, 
kaip jums tinkama! 
labai nusidyviuo
taip drąsiai kalbant ir paszau- 
_________ _______“Ge
rai! Asz regiu, kad tu.nieko ne 
bijai, tau Ims duota valgyti, o

” “Potam 
murmėjo po

” Pleszikni 
girdėdami

už valandos karei-Įke virszininkas bandos: 
ii-sako: “Aszne-

Asz pats nežinau ”, 
asz pats pakly-

atsake nežiūrėdamas.
paszankey y

atsake ka1 !

vis viena mudu eisim
va) gos. > >

ne

potam turėsi mirti, 
tai duosis regoti ’ 
nosia kareivis, ir sėdos prie sta 
lo, valgo nieko 
“Broli Ten v a koji
jis ant Strieloziaua, eik ir val
gyk; nes Iii ir kelinta diena no 

St rieleziu# atsisakė; 
pleszikai žiūrėdami in kareivi
kalbėjo vienas kitam “Tas vy
ras mat vii neturi baimes ir ne 
daro jokios ceremonijos.” 
da jis pavalg(‘ prasze ka 
iszsigerti, kalbėdamas, 
buvo labai gera
dzin duoti Iszsigorti 
no.

gal gausim k ir 
■Kada jiedu priėjo

Mudu jeszkome nakvynes, 
” kalbėjo kare i- 

mano pilvas taip yra tusz 
9 ?

< 4 4

Taigi tu broli toje paezioje 
bėdoje, kaip ir asz 
reivis, “
drauge ir jeszkosim kelio kuris 
mus iszvestu isz girrios.” 
Strielczius tik juokėsi isz jo ir 
ėjo abudu drauge vaikszcziojo 
po girria kol sutemo.

“Asz kaip matau mudu*
kszeisime szia nakti isz..tos.gir
nos”, isztare senas kareivis 
“bet asz matau netoli žiburi, 
eisim in tennis 
pavalgyti.“
prie tos vietos kur žibnris buvo 
rado dideli akmenini narna ka
da jiedu palbelde iii duris ati
darė, ant slensczio pasirodė se
na bdbii.'

4 4

ir biski valgio, 
vis, “
ežias kaip mano kiszenius.

“Jus negalit ežia ant nakties 
pasilikti,”
“szitas namas yra plesziku, ir 
jus busit laimingi, jaigu jus 
prasiszalinsite- isz ežia kol jie 
negryžia, kitaip pražusyt.

“Vis viena, arba ežia pražūt 
ai’ba tgirrioje,” kalbėjo Karei
vis “asz nuo trijų dienu duo
nos kąsnio neturėjau savo bur- 
noja. Kas nor tas tegul buna, 
asz eisiu irbandysiu giliukio!”

Strielcziu# nenorėjo eiti pas
kui kareivi bet Kareivis trauke 
ji už rankos sakydamas: “Kik 
draugai su manim, jai reiks 
kentėti, tai kentėsim albudu.”

Senute liepe jiems liūsti už 
pecziaus ir tylėti, pakol pleszi- 
kai mesuguls žadėdama duoti 
po tam ka nors užvalgyti. Kaip 
tik jiedu spėjo sulinsti už pe
cziaus tuojaus sugryžo 12 ple- 
sziku, ir sni keiksmais pareika
lavo vakarienes. Senute nieko 
nelaukdama atnosze bliuda kep 
tos mėsos, ir pleszikai ode, kad 
net žandai braszkejo. Kvapas 
keptos mėsos atsimusze in ka
reivio uosi ir jis 
ežiui, “ 
sos paragauti.”
“Tu patrotysi savo gyvastį! 

atsake Strielcziu# laikydamas 
ji už rankos. Bet Kareivis pra
dėjo balsiai kosėti, kad pleszi- 
kai persigando ir szauksztuH ir 
peilius numoto, puolės prie pe
cziaus ir atrado jiedu besėdant 
“A, jus prakeikti sznipai! ko 
jus ežia atėjot gal sznipineti?” 
Szauke virszininkas. “Palau
kit valanda o jus abudu kabo- 
sit ant sausos pakosi” “0 asz

atsake sena boba,

Kvapas

taro Striel-
Asz turiu įgauti tos me-

4 4 
jo nematau ” 

jisai’k atsake Striei- z 
Asz ošiu karalius ir asz 

liepiau apgarsinti mano sugry- 
žimo.” 
skleidė 
vilkima ir parode karaliszkus 
rubus. Kareivis tai regėdamas 
persigando ir puolės ant keliu 
moli h ‘ karaliaus, juomi taip ne 
gerai pasielgė ir’dar vadino ne 
padoriais vardais. 4

Karalius 
ranka tarė:44 
rus kareivis, tu iszgelbejai ma
no gyvast i, dabar tu nereges! 
vargo, asz rūpinuos tavim, ir 
jei kada norėsi tokios kepsnies 
valgyti, kaip valgėm pas pikta
darius, tai ateik pas mane ir 
valgyk drauge su manim prie 
mano stalo. Bet jei norėsi už
gerti vvno tai turi klausti ma- I * s • • <no pavelmnno.”

“Sztai 
ežius: 44

Su tais žodžiais jis al
savo striolcziszka apsi-

paduodamas jam 
Kelkis tu esi gud-

IR:

CAPITAL STOCK *125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,858.62

Ka
li o rs 

Mesa 
mel- 
vv-

4 4 

ir gardi 
gero 

Virszininkas būdamas 
užganėdintas isz drąsos karei
vio, liepa senutei ntneszti bute
li geriausio vyno isz kelnores— 
skiepo. Kada vynas likos at- 
nesztas, kareivis paėmė butelu
ką isztrauke korka ir atsisukęs 

uTe- 
o pa

nes asz dabar

Virszininkas

in (Strielcziu paszanke: 
myk akvvai broli mano, 
regesi stebuklą, 
gersiu už sveikata visos kom
panijos!” Taip kalbėdamas jis 
iszkele buteli auksztyn apsuko 
in rata ant plesziku gaivu ir 
paszanke, jus'turi t būti negyvi 
ne mirė*, sėdėti
burnomis ir pakeltomis 
nemis rankomis!” 
tuos žodžius isztare pleszikrti 
visi tartum pavirto in akmeni 
sėdėjo su atviromis burnomis 
ir pakeltomis ■deszinemis 
komis. “Dabar asz regiu, 
bojo Strielcziu#
galit daryti visokias 
kokias tik tai tu nori; 
einam geriau namo.” 
Broli Tenvakoji!“ atsake karei 
vis, dar yra pergreit eiti ' isz 
czionai; mudu ingalejome nevi- 
donustai turim atsiimti ir lolR.

ir valgyk
It taip jiedu val-

su atviromis 
deszi- 

Kaip tik jis

ran- 
” kM- 

in kareivi,Ujuž 
baikah, 

bet
O ne,4 i

— Eik czionai gerk 
kas atinka/’ 
ge ir gere per tris dienas, ir se
nute jiems turėjo gaminti val
gius ir neszti vyną. Ketvirta 
diena kareivis prakalbėjo in 
savo dranga. Dabai1 yiti jau lai
kas nuimti užkeikimą, bet mu
du pirma turim kaip greieziau 
sugryžti in miestą, tegul stumte 
parodys mums tiesiausia kelia 
in mioHta.” '

Kaip tik jie spėjo sugryžti 
iu miestą, Kareivis nusidavė 
pas savo draugus ir apsakė 
jientls kad ji# užtiko lizdą plo-, 
Hziku, ir jei nori tai jis jiems 
parodys kur kareviai. Nutarė 
visi eiti drauge ir prisi'žiurcti, 
kaip bus suimti visi pleszikai. 
Pirmiausiai jis apstatė karei
vius in rata apie ploszikus, o po 
tam iszkelia buteluką vyno 
auksztyn pawzaūke: “Jus turit 
visi pastoti gy vai s! ” Toj pa
ežio valandoj pleszikai atgijo

Mokame 3-czla procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride
dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalą su musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.

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

K. RĖKLAITIS
Lieluvhskas Graborlus

Laidoja numirėlius pa- 
gal naujausia mada Ir 
mokslą. Turiu pagelbt- 
jinke moterems. Priei
namos prekes. *
* 516 W. Spruce Str.,

Bell Telefonas 1<9 •
MAHANOY CITY, PA.

306 Market Street
Bell Telefonas 441-J 

TAMAQUA, PA.
-.............. 1 ■ ■ ■

W. TRASKAUSKAS 
L1ETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunus numirelid. Paaam- 
do automobilius del laidotuvių, 
krikąatiniu, veseliju, pasivažinėji
mo ir 1.1.
603 W. Mahanoy Avo. Mah. City 

~ ‘. ..... J "1, ~ i L ■ 1 in~ l".i... ..

Ant J. Sakalauskas 
L1ETUVISZKAS GRABORIUS 

(Bell Phone 872)
331 W. Centre St. Shenandoah* Pa.

Nuliūdima valandoje, sutei
kiam geriausi patarnavime. Pa
laidojime atliekam rūpestingai 
ir gražiai. Busite pilnai užga
nėdinti.

Isz Mahanojaus ir Girardville# 
Jeigu kas pareikalaus mano pa
tarnavime tai meldžiu man tele- 
fonuoti o pribusiu in desaimta 
minutu. Bell Telefonai 8T2
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— Teip atsake vežėjas. — 
Bet nepamesta radom, ta- 
cziaus iszgelbeta ta vaika isz 
deganezio namo. Gražus vaiku
tis, nors suvargintas labai Ir 
negaliu to iszmanyt kad nieks 
neatsiszaukia. Reikes triūso ir 
laiko kol vaikas gales stot ant 
kojų.

’ * 1

puses 
man

o tiems tiek 
isz tam i stos 

isz t virkvb 
To nenoriu. 

ga«-

— Ar taip pavojingai su
žeistas? — užklausė koks tai 
geras žmogus iszejes isz pri
glaudus apsisupęs puike skran
da.

Pasekmes 
blogom.

nepaveji n-Sužeidimas
bet durnu prisirijo per 

daug ir dabar apsvaigęs, kaC 
vos gyvas.

Tokiame karte reik kuo- 
veikiausiai paszaukt gydinlo- 
ji tarė nepažinstamas žmogus 
ir paspaude priėjės prie duriu 
elektrikiui knypkuti. Po tam 
priėjo prie vežimo ir pagelbė
jo vežėjui inneszt vaika in tro- 
1m>s vidų.

Vaikas buvo pusgyviu: akiu 
neatidarinejo ir ka tik galima 
buvo suprast isz silpno gyslų 
plakimo, jog jame randasi dn

gas

Nclaikysim ilgiau skaityto- 
jau's nežinystoje kas buvo tas 
vaikas. Buvo tai sūnūs Mari
jos Pehlen isztremtos Sibiran 
ir likos at imtas inuo jos ir su
gražintas in Petersburga, kur 
atiduotas likos Ivanavicziam. 
Teip, tai mažas Valdimieras 
sūnūs didžio kunigaikszczio 
Konstantino, tai mažas kan- 
kintinis cariszkos valdžios!

Dabar tas mažas kankint 1- 
nis gavosi in gera vieta, kur 
globa buvo maloni ir žmonisz- 
ka.

Gydintojas apžvelgęs Valdi- 
miera persitikrino jog jam ne
gresia joks pavojus, kad prie 
geros priežiūros netrukus pas 

reikalaus czia 
Bet 
pri- 

idant vaikui sugražint 
sunaikinta

veiksiąs ir ne 
vargti tiek kiek vargęs, 
reikėjo labai rūpestingos
žiūros, 
norma liszka 
kabu

Mažas Valdimieras atsirado 
kaito isz pragaro kaneziu isze
jes netikėtinai danguje. Czia 
nieks jo nekankino, nieks ne
bando, ne, negirdejo keiksmu 
ir nekente bado; buvo paval
gydintas ir aprodytas.

Kada vaikas pasitaisė ir pa
stojo •nepapra stirna i mielu val- 
kucziu jaunas mokytojas Sta
sys Luckas teip pamėgo vaika, 
kad ir laisvoje nuo vaiku mo
kinimo valandose draugavo su 
vaiku besikalbėdamas ir be 
mokydamas iszmintinga vaika 
kas tik kūdikiui yra rekalin-» 
ga .del iszvystimo jame 
d a guma ir dorybes.

Jaunas mokytojas ’buvo žmo
gumi tikrai tikusiu prie tobu
linimo vaiku. Visi instaigos 
augytiniai ji Ubai mylėjo. Bet 
nebuvo jam ežia labai gerai; 
norą savo tamysta ir pareiga?- 
atlankincjo kuopa vaizdingiau
siai nors nesimokino kaip mo
kinant juos Luckiui besimokr- 
no tai vienok virszininkas ar
ba direktorius priglaudos ne
buvo užganėdintas, 
stengėsi kaip — nors 
priežastį del pavaryrao Luckio 
nuo mokytojos vietos.

Tula diena Luckas buvo nu
lindęs ir susikrimtęs kadangi 
aplaike nuo direktoriaus pra- 
neszima, idant po pasibaigi
mui mokslo lekcijų pribūtu 
pa»f ji, o žinojo, jog nuo direk
toriaus nieko gero jis tiketiesi 
negal. Novoms nenoroms nuc-

svei-

man-

taezian 
iszrast

jo idant iszpildyt savo virszl- 
n i ilk o reikalavimu. Direkto
rius pasveikino jauna mokyto-
ji labai szaltai ir pasirodė teip 
begediszkn kad nepaprasze ne,
sejtie, tifc ‘tuoju u s niurki) u 
balsų prabilo:

4- Paskutiniu kartu perser- 
ginejau tamsta .idant pames*

Visai

me rg-vaikius, 
daug szvelnumo 

suteikiamo 
juos visus.

Kaip tamsta czia pradėjai
padoriau! visi seni paproeziai 
turėjo eit szalin. Nenaudojimas 
bausmes ka darai tomistą yra 
blogiausiu dalyku, 
tokio auklėjimo yra
A t virini pasakius jei pats bu- 
cziau tarėjos galėjimu tuojaus 
sekaneziu diena bueziau 
mist a atstatęs nuo tarnystes, 
bot nelaime miesto valdyba 
paskyrė tau czia vieta. Galiu 
vienok praneszti. 
valdybai jog 
esi reikalingu.

Ir tikiu, jog ponas di
rektoriau savo praneszime pa
sakysi tik teisybe — pertrauko 
Luckas degdamas rūstybe aut 
to besažiniszko žmogaus.

Teisybe, neteisybe, kap. 
man do to — gana kad turėsim 
persiskirt.

—m Ponas

ta-

institucijos 
tamsta ežia nc-

o

direktoriau, es
mių tvirtai persitikrinęs jog 
savo prįvalnmu pareigas pil
dau teisingai jeigu pritaikau 
szvelnunm prie tu nelaimingu 
vaiku tai ta d A ra u delei to, kad 
mes mokytojai iszdalies ypacz 
sziem nelaiminguoliam turimo 
užvaduot plotina ir tęva,
gimdytojai netik baudžia savo 
vaikus, bet myli ir glamonėjo. 
Nuožmybe kuria tomistą mėgs
ti ir reikalauji idant su knutu, 
o ne žodžiu mokycziau — gali 
ponas paskirt ja kazokam.

Direktorius kaip yla indur- 
tas paszoko pajuodęs nuo rūs
tybes, bet lyg susivaldo ir tik 
paszymas savo deresziuota 
barzda pradėjo prikimusiu bal
su :

— Dristi priesz mane d i rek
tori iszžengti -su tokia drąsą.’ 
No, no, busi szvelnesniu, kad 
tomistai pasakysiu jog nors 
man tas ir nelabai lengvu bu
vo daigtu, bet isztyriau tamis
tos praeiti.

Luckas nubalęs atsitraukė 
atgal bet direktorius teip pat 
ženge žinksni pirmyn ir pri- 
sikiszdamas ktaip szetonas isz 
sziepes juodus dantis ir žiūrė
damas szandijaneziai pro stik
lus ant nosies su piktu szaipn 
tarė:

gim-
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MOKINASI ISZ MAŽENS JODINET. '
jSzesziu motu Daniolukas Deitriek, sūnūs kapitono Leon

ardo Doitrick isz San FTanoiseo, yra. geresnis raitelis ne kaip 
suaugusioje vyrai. Ant paveikslo matome ji szokant su arkliu 
per tvora keturiu pėdu augszczio. >

tamstai savo kasa.
— Užstojo tylėjimo’ pau- 

za, laiko kurios galima buvo 
ninku Luckio dve-girdot tik

savima.
K a gi per tuos

nori ponas direktoriau
žom i n i -

mus nori ponas uircKtorian 
iszreikszti? užklausė gabaus.

— . Ka? Jug tomistai go
riau yra žinoma gyvenimo is- 'V
tori ja negu man. Ar ueapvo- 
giai socialistu partijos?

T
sąžine.

Dieve mano! 
žmogaus

fu viens 
matai žmogaus sąžine. rTu 
viens gali teisingai spręsti su
vaitojo nelaimingas negalėda
mas 
ninko 
pasirito jam per veidus ir ma
tant ta paveiksią moraliszkos 
žmogaus kanezios kasgi nesu
sijudintu! Bet nuožimus di
rektoris net nereikalavo isz- 
reiszkimo tikrybes, jam pa
kako žinios kad persekiojimas 
papilde pikta darbo, o del ko
kios priežasties to jam noroik 
žinot, nes ir be to gali niekint 
ir pragaiszint arba atimt kąs
ni duonos nuo nepatinkanezio 
jam žmogaus.

— Nežinai kokio budo, dė
lei kokios priežasties tas ny
ko; be žinojimo priežasties pik
to darbo negalima apskunstojo

užginezyt savo pricszt-
argumentam. Aszaros

•_ v - ■■ »* • * - -1 • • • v

neatsiprieszjno nueiti įsu ja !n| 
vaiku-prieglauda, bot nebuvo' 
linksmas ir lyg sn nenoru klau-

Direktoris per puse susilen
kė, priesz cariszka brpli ir po

I

jos praszymu.
*>

tani pradėjo vadžiot apianki-,
H

nejanezius po visus prieglau
dos kambarius.

Kunigaiksztiene Heile pa
reikalavo pavodyųm jai vaiku 
mįegtuviu aplankius virtuve, 
maža koplyczaite ir kitus kam- 

,, szio to, 
aut ko direktoris su (akru nn- 

ir besigerinimn 
saldžiai atsakinėdavo, llebei 
vienog nepatiko direktoris; ži
nojo ji. kad tokiais tonais kai- 
ba tik pikti žmones besidangs- 
1 . • V •> W W » M «

Kunigą i kuziiene 11 el I e pa-

mįegtuviu aplankius virtuve, 

barius, klausinedama szio to

i I pižeminimu

■II

,1

!

nusikaltau. Tszsirenku supran
tama, b u o šuo ringą pa šit ra ūki
mą; už trijų dienu 
reikalo drebėt ir atbot mane?

man pasakyt 
priežast im

neturėsi

bet daleisk ir man pasakyt, 
jog tikra priežastim tavo 
spendimo tai baime, idant ne- 
iszstnmcziati lavos isz užima
mos vietos.

Ir nelaukęs ant atsakvmo 
direktoriaus iszejo.

Sugryžes in savo kambarėli 
puolė ant kėdės ir inspaude 
galva in tarpa delnu.

Ilgai taip sėdėjo nepasijudi- 
nans. Jo duszioje atsibuvinejo 
baisi kova.

Ar galiu teip ilgiau gy-

tantie saldžiu žodžiu skraistė
mis po kuriuom slepiasi pap
rastai veidmainyste. Eidama 
in miegtuve pasakė užpakali- 
je direktoriui einaneziam Luc- 
kiui, idant jis paaiszkinetu jai
klausimus; nors drauge ėjo ke
li mokytojai, bet iszrinko ji.

Nežinia kas kunigai kszt ie
nos Helles atyda atkreipė ant 
Lnekio. Gal jo užsimislijimas 
ir nelinksmumas bet direkto- 
ris sužaibavo akimis ir tylo
mis griežtelejo dantimis, kad 
tas jo neapkeczlamas užima jo 
vieta szale knnigaiksztienos 
vienog tos savo apmaudus pa
rodyt dabar negalėjo ir ne no
rom s pasitraukė sza b n i-sz- 
loisdamas in priszaki Luckl, 
kuris nors niekaip negalėjo isz 

misi i u, 
bot savo aiszkiu apsakinėjimu 
tikrai užsiinteresavo knnigaik-

1 roms pasitrankė

sklaidyt savo liūdnu

Eliza belo nok orios moterėles 
Tai tikros szir<leles, 

Neszvariai grinczelcs užlaiko, 
Viralo del vyro nepataiko, 
Lovų kaip reikia nepakloja, 

Ne blakių niekad neiszrankioja 
Jau ka nukenezia burdin-

• gi erini,
Arsziau negu Bolszevikai, 

Mesa nedavirns, 
Ir badai sukirmijus. 

Merginos nekitaip ir užsilaiki 
Ne knygų ne laikraszcziu ne 

t ’ skaito,
Užtat gerus liežuvius turi, 

Aploja kožna ant niek nožuri.
Sarmata pas jaises dingo, 
Namie sėdėt nenustingo, 

Protas kaip visztos senos, 
Ir tai szirdeles konin kožnos. 

Nežinia kaip 'bus tolians, 
Ar kiek prototkada gaus, 
Bet szia’dien pagirt negali,

)
9

sztiene, kuri gal tik ir del to 
apie viską kaip kūdikis klau
sinėjo. Kada inejo in susirin
kimu sale, kur augintiniai 
labdaringosios instaigos 
veikino kunigaiksztienę pora 
gražu giedalu. . ♦

— Biedni naszlaicziai! — 
-- suszuko paszokda-1 tarė Heile, spausdama ranka 

nuo kėdės, o kakta jo Konstantino.
skausmingai susiraukė, tartum liūdna mislis 
doge narna to plotino kuri ant kad tie nelaimingi

vent ?
m as

kur
pas-

— Kaip
, r

• labai 
Konstantinai, 
_i vaikeliai 

jos jaute, kad pradėjo bružyt niekad motiniszko glamoneji- 
su delnu, tarsi noris nuszveist mo nedatyrsta, niekad jie 
ta deme, 
mylimiausias gerinusias d ran- Į atjaustaneziai szirdžiai. ' 

gal 10- I Rnnio’niksy.tis 'žiiirnin » 
suvisai neatmeni, liancholiszkai

Bet szia’dien pagirt negali. 
Ba didėlėje kvailybėje guli 

MatomaG Dievulis jaises 
apleido, 

Kad motores ir merginos 
svaiguli gavo.

Del kates, szunies tir merginos, 
Tai geriausios Amerike dienos,
Kur szuniu daugiausia matyt 

Ant to gali vis pažyt.
Kad ežia daug 4 ( Poianderiu 

gyvena, 
!
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Padarykite Lietuviu 
Raszytoja Garsu!

...............

Gerai pažystu žmogų, kuris 
labai daug padare, kaip raszy- 
tojas, nors tdbera 27 metu. Ra
site jo vanla “Saidoje“ ir vi- 
suosia Lietuviu laikraszcziuo- 

Lietuvojo ir Amerikoje. Jis 
ir st rapsui ns invalriais 

klausymais, ir indomiai bei 
juokingai apysakas 'bei eiles. 
Szia vasara jis gyveno ir dirbo 
pas mane mokykloje. Aiszkiai 
pnmacziau, jog tokiam Žmogui 
nereikia nieku kitu užsiimti, 
kaip tiktai raižytoja rimu, nes 
tuo jis gali but labiausiai nau
dingu. Jis isz raszytojavimo ir 
pragyvena, bet Lietuviu laik- 
raszcziai tokie silpni, kad už
mokėti raszytojui už jo darbu 
(rasztus) tiek, kad raszytojas 
galot u 
gali.

‘Saulėje

s e 
raszo

/

I

.1

laikraszcziams

ramiai pragyventi, ne 
Ir szis žmogus gyvena 

skurdžiai, nors nėra iszlaidin- 
gas: js nusistatęs'blaivininkas, 
nerūko, yra arszus prieszaa in- 
vairn puolu ir ‘bendrai didelis 
idealstas, nepaprastai atsida- 
yes savo plunksnos darbui. Isz 
tqkio žmogaus gali iszeitl dide
lis asmuo. Maeziau ir matau, 
kaip jis dirba (raszo) daug e 
smulkmenų

dėlto, kad pragyventi. 
Tuo tarpu jaigu jam reikėtų 
daug jegu padėti tu smulkme
nų raszjTnui del pragyvenimo, 
jis galėtu paraszyti didesniu, 
svarbesniu rasztu, nes ir dabar 
j u paraszo. Vaiku laikrasz- 
cziuose, kuru Lietuvoje iszeina 
trys. Niekas tiek daug neraszo 
kaip jis, o tokiu rasztu dar la
bai daug trūksta. Szis žmogus 
tame darbe yra nepamainomas. 
Jis nuolat ir Anglu laikrasz- 
czius skaito ir mokinasi gerai 
Angliszkai raszyti. Kad netiek 
reikėtų rūpintis pragyvehimu, 
greitai galėtu ir Anglu spaudo
je dirbti! Bendrai, kas jo gj’ve-

vien
lt

!

1I

— Buvau žingeidžia u kur 
pirma gyvenos ponas Stasis 
Luckas, ka veikos pirma negu 
gavo vieta mokytojaus Peters- 
burgo priglaudoje pamestinu 
kam ir patyriau kad tas di
džiai moraliszkas žmogus gy
venęs Poznaniuje kaipo
nazijos mokytojas ir socialistu 
kasos užveizetojas bet kaipo 
vagis turėjo iszsižadet tu sa
vo urėdu.

Luckas abiem rankom stvė
rėsi už galvos; norėjo kalbėt, 
bet .atvyros jo lupos negalėjo 
isztart žodžio, net po valandai 
kad kraujas jo gyslose vėl lyg 
apsimalszino, tarė:

— Paklausyk ponas direk
toriau, iszklausvk mano teisi- 
nimo o po tam spręsk ir dek 
ant mano kaktos deme vagies.

—r Nereikalauji ne teisin- 
tiest nors esi gudrus ir mokė
tum ir iszsisukinet nenumuszi 
tu darodymu kurios aplaikian 
savo argumentais. Ten buvai 
vadovu social demokratu par
tijos kuri nedaug kuom ski
riasi nuo musu nihilistiszkos. 
Nihilistai gal tavęs da nepire- 
me, nes inusunihilistai gudres
ni negu prusiszki socialistai....

— Ponas direktoriau! gali 
mane pravardžiuot ir niekint, 
bet ne szimtus tukstaneziu t n 
žmonių, kurie nieko kito ne 
troksztn kaip tik vien tiesos ir 
pagerinimo savo sa n lygu idant 
pikti didžiūnai beteisiai 
kriaušiu ir neisznaudotu.

Jauno mokytpjaus veidas pa
raudonavo kada mete in veidą 
direktoriaus .sziuos žodžius ir 
mate kad piktas direktoris bu
vo užgautu.

— Ne mano reikalas ginezy- 
tis už kokias ten svajones —> 
atsake direktoris.— Neiszmin- jausmu.

9

nes-

smerkti. Paėmiau pinigus, bet 
ne del pasisavinimo. Norėjau 
gelbėt savų geriausi dranga, 
kuris davė man savo garbes 
žodi, jog sugražino pinigus in 
dvi dienas, bet suviliojo mane 
ir tokiu hudu uždėjo ant ma
nes deme piktadario, bet ta de
mo tai jo o no mano piktu dar
bu padaryta. . •

Loszi komedija — per
trauko direktorius, 
man ne do to, kad su 
draugu apiplesziai kasa 
reikėjo pasitikėt ant kono žo
džio.

geriausi dranga 
man savo

G alinus 
pagalba 

nc-

ZH
UZ-

nieks

> — Kokiam tikslui nori po
nas direktoriau sunaudot 
nia apie mano praeiti? 
klausė nelaimingas Luckas ma
tydamas kad tas piktas žmo
gus naudojasi žinia ir 
jam daugiau nerupi?

— Nenoriu p ragai szyt ta
vęs dar tarė direktorius vaik- 
szcziodamas po kambarį užga
nėdintas, kai pi triumfatorius. 
Nenoriu tas piktadarystes aps
kelbti, idant užkirst tau viso
kį kelia in ateiti, bet padary
siu tai tik tokiame karte, jej 
po trijų dienu apleisi priglau
da.

Luckas sudrėbėjo.
— Juk ponas direktoriau 

gana gerai žinai apie mano 
kontrakta, traminąs da po tri
jų metu iszsibaigs, 
tiesa laužyt? >

— Gerai, tai, lauk, net per 
pleszta kontrakta mesiu 
po kojų. Bet tada miestas ži
nos aįiie tave, apie.. •

— Gana! — suszuko Luc
kas. Matau jog nėra pas tavo 

• ♦ • V « •

Esi pasirengęs ker
bei nesuprantu kuomr

ar turiu

nimn susirupintu ir padarytu 
jam patogesnes sąlygas dirbti, 
tas ji augsztai iszkeltulNei .vie
no cento szis žmogus nesnnau- 
dos be griežl ę reikalo. Jaigu jis 
gautu isz ko nors, kas supraįp 
ta jo darbo svarbumą, bent per 
trejetą metu kaip ir vadinama 
stipendija (parama), kad"ga
lėtu atsidėti vien raszymui di
desniu dalyku, o neužsihnineti 
smulkmenų raszymu del pra
gyvenimo, tai jis galėtu augsz
tai iszkilti. Koks doleris para
mos j/cr diena jam leistu vien 
dvasios gyvenimu gyventi ir 
raszyti. Kas szi žmogų taip pa
remtu, tas tikrai iszailgintu di- 
_________ . Gerai žinodamas 
jo dar'ba ir gyvenimą, kviecziu 
susirūpinti, kad smulkmenose 
henyktu jo neabejotinas talen
tas, kad galėtu iszkilti. Atskiri 
žmones, arba kokia draugija 
galėtu tuo reikalu raszyti arba 
man arba sziam raszytojui, ku-

ne
kuria ant jo uždėjo | gal savo'džiaugsmn iszreikszti

me- 
ir 

tik paežiais 
o po tam pusbalsiu

— liūgai, liūgai, gal le-1 Kunigaiksztis žiurėjo 
bundamas suvisai neatmeni, liancholiszkai in priszaki 
jog esi moraliszku žmogžudžiu vieton atsukimo

gas.

neatmeni kiek skriaudos man Į truktelėjo 
esi padaręs. Ar nebotu geriau tarė:
kad būtum perveres mano rn i < . ....
szirdi sztilietu ar kulka, ntgn ~ 1 ok,s zm,0UIU
kad dabar vagim turiu butt.|m,"’° mieJa; ne!,.,lmlu lr var‘ 
Ar ne goriau butu karta 
padaryt 
sviete su 
ne, ne, 
aimanavo

buturn perveres 
szirdi sztilietu ar kulka, ntgn | 
k.<v. .....v. niekad negalima bus pra-

szalint isz tarpo žmonijos, bet 
kiekvienas- .doras kunigaiksz- 
tis privalo rūpintis bent ma
ži nt*vargus nelaiminguoliam.

— Ali, kas do gražus vai
kas! — suszuko kunigaiksztie-

1 viena 
apie ’šin-žmlvstė'savo’kiidiluoT821 vnikl’ ir iszvosdnma 

kalbėjo:
— Tik žiūrėk Konstantinai 

kaip aristokratiszkas tipas to 
vaikuczio. 'Del Dievo tas vai
kas panaszius in Romanovus! 
— tvirtino žiūrėdama vaikui 
in juodas akis.

— Kaip vadinasi tas vai
kas! — užklausė Luckis.

Vardas jo yra Valdi- 
kurio akyse matoma I m^cras» pravardes jo nežino-

mano

jau 
nebūtgala, idant

tn bjaure dome. Bet 
negaliu to padaryt — 

paslėpęs veidą in 
tarpa delnu ir verkdamas kaip
kūdikis. — O motin, tu neper
gyventum to kad iszgirstum !le 1 Prisz(>^ns paėmė

f
<

vedamas

Kas tavo maitytu, ka veiktum 
tu nelaiminga. Ir vėl pradėjo 
mąstyt lapių'savo praeiti ne
rasdamas nieko kuomi galima 
butu pataisyt tai kas vyko.

Kada teip besikankino ko
sti savo jausmais

urnai iszgirdo skamba varpe
lio: Smarkiai pasitaisęs iszbe- 
go ir ant laiptu pasitiko dl-. 
rektori, < 

t 7
buvo neramybe1, 
balsu tarė':

— Pamirszk tamsta kas bu
vo, 
žint ant savos koki susikrimti
mą. Pribuvo didis kunigaiksz
tis Konstantinas su savo moto
re, kuria priesz sanvaite ve
dės.

Ir nubėgo 
kurias ineitinejo kunigaiksz- 
tiszka pora.

Konstautinis buvo nublan
kęs ir gal net perdaug rimtas, 
ypacz “medaus dienose“ sa-

kalbėjo:

o drebancziu mG- Vaika paimta isz degan- 
I ežio namo ir nieks neatsiszau- 
ke. Buvo pritroszkes ir apda

ila szunu buna* gana 
O ant galo,

Nors sznnes vaikus nuvalo.
Szunes vigada turi, 

• NOrints: juju' neprižiūri
0 k a apie mergaites sakyti? 
Ar galima jaises pagirti ?

Juk tuju priviso kaip puikino 
O kaip josios auga, motinos 

nežino.
Kol maža, po atrytus val

kiojasi,
Nežino kur ir su kuombovijasi

Ir taip apie dukrele,
Nepaiso suvis mamele. 

Kada sukanka deszimti metu
Kaip elgėsi dukrele tai nemato; 
Tada motin jau būna per vėlai, jdeli asmeni.

Ir jau isz dukreles nebūna 
gerai.

Dukreles pradeda gražiai 
r ėdy t,

Kožna vyra ženteliu vadyt,
Kas dien sugertuves daro, 

Pasivažinet bambiliais varo
Ir kas tolyn — Tai nieky n;
Kada sukanka 16 metus, 

Nesisarmatina dukrele kad ir 
kas mato, 

Nedolioms ‘bambiliais visur 
važinėja,

Arba po kalnus slankinėja 
Ir ant galo, 

Tas pasidaro:
Mamule dukreles jau nesu

valdo,

f

! *

rio adresas trumpas: Kaunas, 
Raszy tojui Arėjui (Leonui) 
Vitkauskui. Kuo greieziau ji 
tai paremsi te, tuo daugiau jis 
pasidarbuos savo plunksna.
Mokytojas And r. B. Petrulis, 
Didžiųjų Gružiu Mokyklos

VedejAs

■I*.
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x

susivaidyk ir neduok pa ges, bet ežia likos iszgydytas Dukrelei tik sportai galvoj, 
Stubos suvis nežiūri, 

Ba ka kita galvoje turi.
Dukrele supranta kad daro ne 

gerai,

ir sveikas. Geras labai vaiku
tis ir iszmintingas, 
pradedam klausinėt apie jo- 
gimdytojus trauko petukais Ir 

I pradeda verkt.
link duriu pro' ^as tau Konstantai?

Vaszkai, Lithuania.
---------------------- --------------------------------- ■ ■ ■ n II - - II I iiM-ira. • '*

TERP GIRTUOKLIU.
- Alutis gėrėsi kaip van-

bot kad
tino.

— Bene tu žinai kaip van
duo gėrėsi!

“medaus dienose“

suszuko kunigai kszlieno,1 isz- 
vydus savo vyra nubalusi kaip 
drobe.

Kunigaiksztis uszsisvyravo 
ir da daugiau iszgazdino savo

Jau ir kreipėsi nuo jos vyrai, 
Da koki meta pasivalkioja, 
0 paskui in dideli miestą,

vo moterystes gyvenimo. Bot moterį, kuri sielvartiniu balsu 
suszuko,

/fl
I
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iszvažiuoja.
Kol da jauna vieta gauna, 
Tu koki fabriku insigauna, 

Tada dukrele dingsta del tėvu;
• į Ant amžių -amžinųjų, 
O jaigu tokia ir nuo tėvu 

apsivyruoja,

9 
t

ST. CLAIR, PA. 
BeU Telefonas 1430-R

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABOR1U3 , 
MILL & PATTERSON STS-

ant visokiu kapiniu. Pagrabu* pą- 
ruoszla nuo papraszcziausiuikipre 
kilniausiu. Parsamdo automobilius 
del laidotuvių, veseliu, kriksrty- 
niu ir kitiems pasivažinėjimams. 
Isz Prackvilles, Port Carbon <r Im 
kitu artimiausiu miestu jeigu kM 
pareikalaus mano patarnavimo, 
meldžiu man duot žinia o pribuitu 
in trumpa laika.

«■■■■■■»

^Iszbalsamhojė ir'laidoja mirUataa& 
’ ant visokiu kapiniu. Pagrabua |>w 

ruoszla nuo paprasicziausiuikipra 
kilniausiu. Parsamdo automobilius 
del laidotuvių, veseliu, kriksxty- 
_
Isz Frackvilles, Port Carbon

Į suszuko, szaukiant pagel'bos 
kaip laimingu, pirm negu areziausiai sto-

prie apsivedimo sn Į Konstantino, jis susivaldo ir 
kuningaikszoziutc dohiu nubrauko nuo kaktos 

jo numylėtinė prakalta iszspausta sujudintu

— Nieko pian ne yra atsa
ke meluodamas stengdamasis, 
nusiszypsot. Buk rami Heilo, 
jau perejo. Kartais gaunn 
kvaįtuli.

—: Toliaus bus t—

-.Pctersbnrgo dvare gana gera! 
buvo žinoma 1 . _

Į jautėsi didis kunigaiksztis prl-1 yj^is Luckas priszoko prie 
verstas 
•Graikijos

Tai vyras lyg smert su tokia 
• . . / dejuoja,
Ba isz niekszos 'merginos, 

Nebūna moteres geros.
Kad merginos <lariiszios ir

I 1

Ta*i ir gerus vyrus ghutu.

j I Konstantino, 
kuningaikszoziutc Į delnu nubraukė nuo 

Heile, kuomet jo 
Marija Sibyro katargose ba: 
oi a savo įžvvonimo. •

turn sąvo mokavima.
man nepatinka tamistos tas 
jiopiniszkas apsieitinejimajs 
su musu augintiniais. Czia tur 
but asztri disciplina. Neaukle- 
jame czia kunigaikszcziu 
ne bajoru, vien pamestus gaiš buvo tik kad pavedo szytvien

no

f'

tau jausmu.
IK

pasigailėjimo ir žmoniszkurtio
<

gi a savo gyvenimo, 
Tikrybėj nežinojo jis kasM T _ į

vyko su jo numylėtine; žinojo
vien kad likos Sibyrųn iszvn
• y taL

Praszant- jaunai totorei jis
■Į

4

*

>

,;a

• ‘doros butu,

Kartais

iii

Imkitės mergaites prie na
mines ludbes.

O busite geros datbar ir ant} 
visados. M

v r I’
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ŽINIOS VIETINES
— Utarninke pirma diena 

Liepos—July.
— Puse 1930 meto jau pru

SHENANDOAH, PA.
Antanas Toloski, 40 mo

tu, 203 E. Goal uly., kuris din
go isz namu per Velykas, likos 
tik dabar surast is nėr vogau- 
tojus krūmuose artimoje Bran- 
doiivilles.
gerai supuvęs.

ėjo.
— Petnyezioj pripuola Amo- 

rikoniszka szvento 4-to July 
ant atminties iszsinmszimo isz 
Angliszko jungo.

r— Sziairdien 
suvažiavo v 
kasiu unijos ir atstovai anglimi 
kompanijų kurte ’bandys suda
ryta nauja korttrakta tarpe li
nijos ir kompanija. Dabartinis 
kontraktas pasibaigė 31 diena 
Augusto.

— Uogautojai sako kad sv<‘ikesne ir drūtesne.

'D- '• >iM
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IN SKAITYTOJUS
Kreipkitės pas szitus Biznierius kuriu apgarsinimai ežia 
randasi, jie suteiks jumis mandagu patarnavima ir už- 
ganėdinima visame. 1
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DOVANA ROOKEFELLERIO DEL NEW YORK MIESTO.
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H. J. HEISER & CO
------- r- PARDAVĖJAI --------

Lavonas jau buvo 
Manom i kad

I

i'
Toloski likos nužudytas. Pali- j įv

iiif * If

\ orke ko jisai paezia ir kelis vaikus. '
’irszininkai Anglo-1 Paskalai oinn visokį apie jojo i i nlkjl/il’iii n 11 ir I i I) i i • * •mirti.

Poni .L Slepszienc, ku
ri sirgo keliolika menesiu Gel- [ 

ligonbutoje, Danville, i 
sugryžo namo Seredoje daug

t
U'

szimet yra mažai uogu isz 
priežasties iszdegimu krūmu.

110X11

L i e t u v i sz k os pa ra | n jos
Iszsinntimas uoga in didesnius ergelei likos perkratinėti Polt-
miestus yra mažas.

— Ketvirto Džiulajaus die
na, tai yra Petynczioje, “ 

ofisas bus uždarytas visa 
diena.

— Ana diena Lehigh Val
les kompanije mokėjo pėdo 
Purk Place kasyklose kuri bu
vo viena isz didžiausiu in ilga 

Taja diena iszmoketa 
darbininkams daugiau kaip 32 
tnkstaneziai doleriu.

Nedėliojo 
dienele,

Sau-
M

laiko.

mokėjo

puikibuvo 
pasinaudojo 

isz tos progos, o kitiems buvo 
per karszta kad net su kirveis 
viens paskui kita vaikėsi.

— Suimtojo atsibuvo
lios pamaldos už dnsze Antano

t 
sztorniuke

žmonis

<rai-

vvro Mares Gri- 
s ant

Grin<‘Vicziaiis 
neviezienes, 
West Pine ulyezios, kuris jau 
ilsisi po žeme deszimts metu. 
Pamaldose dalybavo daug gi
miniu ir pažystamu.

DŪMOJIMAI
Laikas, tai pinigas.

Marguotas, tai kaip 
khiotas.

• Neturi naudos, be pakram
tos. •

Valgyk ka<| gyvastį* užlai
kyti, o gyvuokie kad valgyti.

Jaigu vadovai nuo 
paveizda parodytu, tai
cziausia žmonys pataisytu.

Jaigu žodžiais mokysi, o 
pats szlektai darysi, tuom žmo
nys nepataisysi liktai in pekla 
instumsi.
/ Laszas

nVje skyle padaro.
Jaigu skubiai 

cziubsi tai per visa 
dejuosi.

' * Jaigu pinigu
skaudama galva turėsi.

Kvailiai bankietus iszke- 
lineja, o iszmintingi isz to nau
doje.

Dievas sveikata apdova
noja, o daktaras isz to pasinau
doja.

gm-

sa ves
grei-o

vandenio, akrne- 
*
apsipa- 

gvvenima

paskalysi,

Jaigu savo bizni gerai 
prižurcsi, tai ir nauda isz to tu-
r esi.
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svilles sude praeita Kotvorga 
No. 1 kambarį jo. Daug liūdin
tojo suvažiavo ant perklausi- 
mo. Komitetas užvede teismą 
prieszais kun. Karalių idant 
nesikisztu in parapijos reika
lus ir už atpleszima spinu nuo 
bažnytinio skiepo. Ant galo 
advokatai abieju szaliu sutiko 
ta ji dalyku sutaikinti malszei 
ir padaryti sutarti terp kunigo, atsibuvo l’tarninko 
ir komiteto.

— Po trijų valandų advoka
tai abieju szaliu ant galo pada
vė ugudas su komitetu ir kuni
gu. Sutarta duoti kunigui rak
ta nuo sales ir laikyti susirinki
mus o biln už sudaužymu spy
nų likos iszmesta per grand- 
džiure. ir kasztai uždėti ant. pa
vieto. Bet kun. Karalius isz to 
nusprendimo yra neužganady- 
tas ir geidžia kovoti t oi i aus,

nes
<
nes
prie parapijos.
<

Paveikslas parodo szmot a žemes kuri padovanojo John I). Roekel’elleris J r. del miesto 
New Yorko kaip parka. Žeme yra. verta $7,000,()()()„ oJntaisyrnas parko ir kitokį pagerini- 

g Islande.mai su inamas ir muzeju daeis lyg 13 milijonu doleriu. Žemi’ raudasi Lon

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

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

27 E. Centre St., mahanoy city.
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Union City, Conn, f Juozas 
Noi’koviczius, 47 metu gerai 
pažystamas del daugelio, 'įniro 
Nedėliojo sirgdamas trumpa 
laika. Paliko dideliam nuliūdi
mo paezia, broli Szimana Ma
hanoy City, Pa., seseria Urszu- 
le ir broli Lietuvoj. Laidotuves 

ryta ant 
kuriu dalyvavo'daugelis žmo
nių. ■>

McAdoo, Pa. — Mazgu mo
terystes likos suriszti Apolo- 
nijo Alenskiene su Petru La- 
balaukiu. Svotais buvo Juozas 
Last a nekas isz Mahanojus 
Marijona Stalgaitiene,

Szliubas atsibuvokos sesuo. 
Mahanojui.

s n 
nuota-

<— Pas mus darbai sumažė
jo, kasyklo dirba tiktai po dvi. 
ir tris dienas, per k a. žmonis 
labai rugoje.

bet advokatai ant to nesutinka 
nusprendimas Supreme so

lo nedaleidžia kovoti tolinus, 
bažnytinis turtas priguli 

Jaigu teismas
‘itu toliaus tai reiketu kunigui 
iszsiteisyt ir už savo iszreiszki- 
ma apie Amerikoniszka vėliava 
ant kapiniu, o tas butu labai ne 
malonus dalvkas. Todėl advo
katai patarė idant, visa dalyku 
apmalszyt ir ant to užbaigt vi- ‘ 
sa parapini ergeli.

m

— Suimtoje Szv. Jurgio baž- 
nyežioje likos 
moterystes pana

suriszti mazgu 
Adele Raga- 

žinskiute su Juozu Burdulio isz 
(iirardvilles. Veselka atsibuvo 
pas nuotakos motina 21 Ogden 
uli., Girardville.

Des Moines, Iowa, f Anta
nas Ramanauskas 53 
žiaus, mire 12 diena 
vėžio liga. Jisai gimęs Lietu
voje, Naumiesto parapijos, 
Murinu kaimo. Buvo palaido
ta^ 14 Juniaus su pamaldoms 
Szv. Juozapo bažnyczioje. Pa
liko paezia Urszule, podukte 
()na»ir dvi seseres Agota Mor- 
tin isz St. (’harles, III., ir Bar
bora Rogers isz Des Moines. 
Jisai prigulėjo prjo Szv. Juo-

Sz ve n < • z i a u s i o Va rd q 
draugyseziu

metu am- 
J u niaus

zapo ir

landa agentas 
duris name 

X. White nil., padare 
go rymu,

Philadelphia, f Kazimieras 
Vėbra Birželio 1 Ida Pennsyl
vania. Ligoninėje, 42 metu am
žiaus. Palaidotas Tautis?zkose 
kapinėse Birželio 14-ta. •

Su balos ryta, apie 7 V0- 
probibieijos

Ward, iszdaužes 
ant 115 
krata jeszkodamas
bet rado tik ‘honkute kokio tai 
skvstimo. Buvo tai tikras ban
dit iszkas užklupimas ant inie- 
ganeziu žmonių. Tokis pasiel
gimas sznipu yra paniekinantis 
ir nežmoniszkas.

J Ignacas Zembret, Birže
lio 12 d., A.a. velionis buvo 42 
metu amžiaus. Laidotuves in- 
vyko Birželio 14-ta isz Szv. 
Kazimiero bažnyczios szv. 
Kryžiaus kapinėse. Laidotu
vių apeigomis rūpinosi grabo- 
rius Juozas Kavaliauskas. —V

bažnyczios

E. T. EVERETT

BANKS
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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.

Tifonai 2-^

SHENANDOAH
Shenandoah Heights

Telcfontu 625-R
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Mt. Carmel, Pa. — Stanislo
vas Pitkeviczius, 25 metu, li
kos apimtas per gaza Alaska 
kassyk losią, bet atgaivintas po 
kokiam laikui.

— Už pavogimą 
automobiliniu dalyku

visokiu 
vertes 

$1,000 po tam pabėgo in Ne-
warka, Mikola Želinskas, likos 
parvežtas per policije atgal ir 
uždarytas kalėjime. ,

Tamaqua, Pa. f Juozukas, 
piistreoziu metu sūnelis Juozu— ! d . — *    . . - • •

? ISZ
AI i re 18 J u niaus

Pa tom i u, 701 Wood uli., 
Easton, Pa.
Belts ligonbutoje. Velionio mo
tina yra po tėvais Salomėja 
Sieliute, buvusi norse Ilazletor 
no ligonbutoje, o josios vyras 
yra gerai žinomas vaistinis 
policijantas isz Pittstonė. fja!- 
dotuves Juozuko atsibuvo 
namu i 
Petru Szilu

tėvu ponios Fatomienes, 
, 343 Willing uli., 

Tamakvcs, su apeigomis S.S. 
Petro ir Povylo . bažnyczioje,. 
kuriuose dalybavo daugeles 
žmonių. r

Petras Szilas, 343 Will
ing ulyezios likos sužeistas in
koja praeita Panedeli No. 14 
kasklose. Gydosi Coaldale li- 
gonbuteje.

Cleveland, Ohio, f Persi sky
sti sziuom svietu 14 diena 

Stanislovas Mat įdo
mi rėžia, 

su 
ant

Tszgy ve-

re 
Birželio 
n is, 
Velionis

50 metu staiga 
likos palaidotas 

bažnytinėms apeigomis 
Kalvarijos kapiniu, 
nes Amerike 31 melus
Pitlsburge 17 metu o Clevelari
de 14 metu, paėjo isz Suvaiko 

Kalvarijos apskri- 
Udzijos valscziaus,

vedybos, 
ežio, Udzijos valscziaus, Ci- 
Irileku kaimo. Paliko dideliam 
nuliūdime paezia, 4 dukteres 
ir 2 sitnus ir 3 vedusias dnkte-

1 broli Ignotą, Cuddy, Pa.
sesere Amerike kaipo vie-

nei *25 aulomobi-

ros 
ir
na. broli Lietuvoje. Laidoluvc- 
se dalybavo
•lei su galininkais. Likusi szei-
myna ir gimines szirdinggi de- 
kavoje visiems už dalihavima 
laidotuvėse. W'lionis mylėjo 

<<q«..l.>> kuria skal-
Vidionis 

Saulelaikraszti “Saule”
• |J- H

(e per daugeli metu. — Lai 
ilsisi pakajuje a.a. Stanislo
vas. •

a.a.

r

Newark, N. J. f Kazys Szau- 
764 Harrison 

Harrison, N. J.,
, szv. Mikolo Li- 

Palaido- 
szv. Krv-

szv.
mirė

chulis, 48 m., 
Avė., 
Birželio 8 d. 
gonbutoje, Newarke. 
tas Birželio'12 d.,
žiaus kapinėse, Arlington, N. 
J., su iszkilmingom szv. mi- 
sziom, dalyvaujant trims ku
nigams? Velionis paliko nuliū
dimo moteri Emilija, dukterį 
ir du aunu.o'

Maizeville, Pa. — Panos Ona 
ir Nata liję Viszniauckiutes isz 
Seeley vi l ie, liidijanos lankėsi 
kojos dienas pas savo teta Ju- 
lije Jeiicziauskionc. Teipgi at
lanko pažystamus Mahanojui 
ir St. Clair’ei.
niauckiiites

be jokio

Panos Visz- 
kelione atliko pa

ežius (automobiliu jo

M

IMerntį(|*n*1

ATRADO GYVŪNĖLIUS 
PRIESZAIS SZALTI.

prieszais 
meziepina

szalt i.
in

Ilaidaras J.A.E, Pfeiffer, isz 
Maryland Universiteto, atrado 
gyvūnėli us (germs) 
szalti, kuriuos 
žmogų ir praszalina
Amerikonai kas metas serga 
ant szalcziu, kuris atima uždar
bi nuo žmonių ant dvieju bilijo
nu doleriu isz priežasties tujų 
ligų. i ! ’ i i k
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MAHANOY CITY PHOTO STUDIO
Visiszkai isz naujo perdirbta ir pagerinta su naujausiais 
inlaisais. Traukiam paveikslus diena ir naktį. Specialiszkn 
atyda ai kreipiame szeimynu,

205 E. CENTRE ST.
vestuvių ir kitu paveikslu.
MAHANOY CITY, PA.

D E M A S Cleaners and Dyers
314 E. CENTRE ST. (Phon. 211) MAHANOY CITY(Phone 211)

Teipgi 117 E. Centre St.

KSF Iszprosiname Siutus už 35c
Vyru Siutai ir Overkotai Iszczystyti ir Iszprosyti $1.00 

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

Telefonokite mumis o pribusime priimti darba

į *
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LIEP OS
Regulariszkas czvertinis procentas

<

. ant Preferred Stock’o
■ <F

UŽMOKAMAS
k

' - A t

5!

del PREFERRED 
STOCKHOLDERIU 
PENNSYLVANIA

POWER & LIGHT CO.
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i tat

Amos-— 
negeras

MApAM QUEEN .APLAIKE BLOGA CZEKI
■ “Madam Queen sako; Andy, ■'

Mes perkame PIENĄ nog,

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

Preke Maži ---------------- Pristatyt** Ant Laiko
Telefonas 216-W 

623 EAST PINE STREET MAHANOY CITY, PA.
r

Naudokite Giara Pieną ir Smetona Parduodama per
FRANK P. HARLEY

Ofisas Malmnoy ir Lindon St. Dirbtuve 139 W. South St.
MAHANOY CITY, PA.

Bell Telefonas 326-J

KVIETKU*
v 

UZ

Geriausios 
ruszies 

del visokiu pareikalavimu 
* ♦ * žemiausias prekes * * * 

Visadlf galima gauti pas
LUKE—THE FLORIST 

49T Dabar Naujam Sztore "^1 
226 EAST CENTRE STREET 

MAHANOY CITY, PA.

CITY GARAGE
Pardavėjai BUICK Automobiliu

Garadžius* Visokį pataisimai ir 
visoki daigtai del automobiliu.

31-39 E. Vine St. Mahanoy City
Telefonas 4G5

A.

Yra patarama duoti Savo 
Akis egzammavoti regula- 

riszkai, per datyrusi dakta
rą Akiu.
Dr. A. T. Liachowitz

Jisai suteikt jumis atsakanti ro
dą ir egzaminą. Jeigu reikalinga, 
tai pritaikinsime atsakaneziua 
AKULORIUS.
VICTORIA THEATRE NAME 

Antras Floras. MAHANOY CITY .

FACTORY SHOE STORE
GEO. GUZINSKY, Loc.

raw

HENRY FOX 
Pardavėjai

FornicziuAKarpetu. ir 
Pecziu ♦Je

127 WEST CENTRE STREET
MAHANOY CITY, PA.

—————— ■ .......... . ■ g

Geriausi Apiiavima Del Vitos 
Szei/nynos, už Pigias Prekes!

121 WEST CENTRE STREET
lįMAHANOY CITY, PA.

Ir

H

MICHAEL KURDINSKY 
Parduoda RADIOS, kaip t 

Victor - Radiolas - Columbia 1
❖

Taipgi Fonographz ir Rekordai 
414 WEST CENTRE STREET 

MAHANOY CITY, PA.

LIACH0WITZ 
JEWELRY STORE

Visokiu auksinu ir sidabrinu daigtu 
Naujausios mados szliubiniu žiedu 

Laikrodėliu ir laikrodžiu.
.... .

29 W. CENTRE ST Mahanoy City
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jog tavo czekis zMadam Queen sako; Andy 
Ip i

Andy— Czekis geras bot jįjinori per greit ji sunaudoti.
TZz..J1a1 _ J..__—‘ <

. - t t
Jįjį sako jog nori gatavus pinigus vieton

J. . . 1( .. , ,I
Teip seka toliausi'ta pasai 
Amos bo bid i o vos deda .

D
..

'M* I

APLAIKYK1TE ATSAKANTI GY.
DIMA ir suezedinkito laiko ir pinigą,

Kodėl jo nepalaiko? 
Amos—Amos— “I* 
czekio”

; To i p s6

M
t

r. iŠ 
ii i

r 
r
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I<a;
pinigus in banka kas savaite

Andy vis tik kalba apie didelius biznius ir ne.ezedina
• • to * ,

Gaukite ta paprotį
suimtos vfikaka in Aiercnanis diuiku, • ' •

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
* A — - ------------ -x—------ — ‘ ® % *

MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM

ir jo ėzekiai yra geri.

pinigiist.
_ 1 • A J

subatoš vftkaVa in Merchants Banka.

i?
‘M ’

nuo Amos ir dekite kiek pinigu kas

D >v,vMAHANOY oity, pa.

1

per specialisto kuris su
pranta pirso liga. Rodą 
dykai. Kraujo porvin- 
szys arba sloginimas 

. yra pavojais* ženklas.
Naujausi© brido' gydt-

f f
*

1> ■ r'
r* a
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THE CENTRAL STUDIO 
FOTOGRAFISTAI

iftas kraujo, nervu, stokas pajėgu, 
skilvio ligas, kepenų, inkstu, ruma- 
tizma, dusuli, odos ligos, katara noses 
ir gerkles, vyrai ir moteres pasek
mingai gydomi. Be operacijos ir be 
patrotima darbo laika. Nebrangios 
prekes. Slaptingas gydimas..
Ofiso valandos: Panodeli vakarais 5 
iki 9. Utarninke ir Seredoj 9 ryte iki 
0 vakare. Ketverge 9 ryte iki 1 popiet 
4 $. CENTRE ST. POTTSVILLE, PA

t

Padidina Fotografija* ir indeda Į 
In premu*. Atne**kit« Filmsu* • 

į»a* mumis.
321 EAST CENTRE STREET 

MAHANOY CITY, PA.

<

*

Ant antro floro.

.-n

I

Dr. T.J.Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas

Dcntistas Mahanojujo.
Ant Antro Floro Kline Sttoro
IR Centre St., Mahanoy City
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