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DU-KART SANVAITINIS LAIKRASZTIS “SAULE 
ISZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIA

Prenumerata Kasztuoja: Amerike ant viso meto $3.00 
Europoje ir Kanadoje $4.00 ant viso meto

Laiszkus Ir Pinigus visada siuskite tik ant szio adreso:

- W. D. BOCZKAUSKAS - CO.,
MAHANOY AND A STR:,
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flTlUD AT THH'MAHAHOT 01TT, PA., \ 
l-OPPIOB AB BBOOND OLABB MAIL MATTBR./

ISZ AMERIKOS!“™,™BURDINGIERIS' *

ft

ft w. n. ioczkowkii, rm. t m.
F. W. BOC'ZKOWNKI, lillor.

ft 41 METAS

Mikola Fol-

DAUŽĖ SIENA SU GASPA- 
DINES GALVA KAD JA.M 

PALIEPĖ APSIMA C 
SZYT.
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paskelb

NAUJA GELEŽINKELIO STACIJA CLEVELANDE, OHIO.
MELDE MAISTO VAIKAMS, 

LIKOS MIRTINAI 
SUŽEISTA.

Smithson, Pa.
ski, 29 metu, kirto savo paežiu
Rozalijai su mėsiniu peiliu in 
peczins, sužeisdamas jaja mir
tinai, kada toji ant keliumelde 
lojo rakalaus, idant duotu jai 
pinigu ant pirkimo maisto del 
szoszin vaiku. Kaimvnas matv- 
dainas visa atsitikima per įau
ga, atbėgo in pagelba mot orei, 
paszankdamas policija, kuri no 
laba vyra uždare kalėjimo.

Jau tai nepirmutini 
Mikolas pasielgdavo
szirdingai su savo motore 
varydamas jaja lauk, ka moto
ro turėjo daugeli kartu nakvoti 
visztinyezioje su mažais vai
kais. Motore randasi ligonbute- 
je kovodama su mirezia.

karta 
nemiela- 

isz-

Mano mo
lai ke už 

man jau senei

iszmeti-
’HM • a

NENORĖJO KAD JI MOTI
NA LAIKYTU UŽ VAIKA.

Lorain, (>hio. — ” 
czeka visados mano 
kūdiki, norints
suėjo 42 metai. Tankiai barėsi 
ant manes ir iszradinejo viso- 
kes priežastes. Negalėdamas to 
ilgiaus kentėti josios 
nejimu, kirtau jai
nuo ko mile ligonbuteje.” — 
Taip kalbėjo Jokūbas Huston, 
kuris buvo priežastis mirties 
savo moezekos Hannas Gersi- 
laur, 68 melu.r • 1 l'1" JLivike teismo taipgi pasako, 
buk moezeka ant jo bardavosi 
kada sugryždnvo isz dariio de- 
szimts minutii vėliaus, muszda- 
vo mane per ausis kada nesziu- 
ravau grindų ir dirbti kitokį 
namini darba kaip kokia hoba, 
o priek tam kerszimlavo 
aresztavojimii už mažiausia ne 
paklusnumą. Matyt, to buvo už 
daug 42 metiniam vyrui nuola
tinio klegėjimo bobiszko liežu
vio.

inane

Norristown,
nuo

NE NORI GYVENT SU 
TOKIU SKUPUOLIU.

Pa. — Sudas 
perskyrė Ona B. George
josios vyro už nežmoniszka pa
sielgimu su jaja. Motore prisie
ge, buk josios vyras, duodavo 
jai hnt josios reikalu tiktai vie
na, doleri ant sanvaitos per visa 
josios vedusi gyvenimą s n 
juom, o tankiai ir tojo dolerio 
neaplaikydavo jaigu ant josios 
užpykdavo už koki maža daik
teli. .

RADO AUTOMOBILIUJE 
MUNSZAINE LOCNI- 

NINKAS PABĖGO.

Pontino, Mieli. — Policija 
aresztavojo koki tai V.J. Kiliu- 

rvvenanti ant 
17504 Luvukin avė., Ham
tramck, Mich., kada rado jojo 
atomobiliujo dvi bonkas niun- 
szainio ir keliolika bonkučziu 
alaus. Kada policija buvo už
imta iszkraustymo tojo sztopo 
isz automobiliu us, K i Husas, 
bandė pabėgti, <bet likos per* 
szautas in koja per policijai! t a 
ir turėjo sustoti. ,

sa, 34 metu, renanti 
avė.

K i Ii ūsas

I
PASZELPA DEL 100,000 

BUVUSIU KAREIVIU.
« f

Washington, D.C*. —Kongre
sas paskyrė daugeli milijonu 
ant suszelpimo ibuvnsiu karei
viu kurie tarnavo laike Svioti- 
nes Kares.

. Daugiau, kaip 100,000 karei
viu, kurie isztarnavo 90 dienu 
arba daugiau aplaikys suszel- 
pima nuo 12 doleriu lyg 40 do- 
jeriu ant męnesio. Aplikacijos 
jau likop iszsiunstos del karei
viu idant jais iszpildytu. A

- Tainoszins 
parengdavo 

su-

Per

kad nuo labu net
O kad jojo 

laips-

Scranton, Pa.
Okocki, tankiai 
m u n sza i n i n es va k a r usz k a s, 
praszydanias savo draugus ant 
t uju pasilinksminimam.
Džiulajn siiprasze pas savo ke
liolika draugu, kurie taip links 
mai siautė, 
pleisleris nukrito, 
ruimas radosi ant antro
nio, o gaspadine namo Mini lijo 
Latorione negalėdama ilgiaus 
nukeiisti baladojimu ir riksmu 
ir bijojo idant visiszkai namo 
nesuardytu tiejei arkliai nuėjo 
ant virszans ir melde 'famo- 
szians ir draugu idant truputi 
apsimalszytu, nes . jau konia' 
treczia valanda po pusiau įnik
ti.
Vietoje apsimalszyt kaipo ge

ras žmogus, Tanias pagriebė 
galva

Tanias 
gaspadinele ir su josios 
pradėjo daužyti sienas.

Laike teismo ant rytojaus, 
Tamas sake, buk Za t ori e ne kir
to ji su krėslu, bet gaspadine 
prisiege, buk neturėjo pajėgu 
pakelti krėslo,H>a vos pastove- 

M Tarnas likos nu-jo ant kojų 
baustas ant 30 dienu kalejim 
ir užmokėjimo visu kasztu.

famas likos nu-
o

PERPIOVE PACZIAI
i <* * ' <« « ' kj » -ii t . ■ i n*

GERkLE, PO TAM 
PATS PASIPIOVE.

Allentown, Pa. — Gulėdama 
Sacred Heart ligoiibuteje, ko
vodama su mirezia, su perplau
ta gerkle, kuria jai perpiove 
josios vyras Rudolphas Pum- 
mer, 45 metu, motore septynių 
vaiku, nesitiki ilgai 
Josios vyras po tam peipiovo 
sau gerkle, kad vos galva pasi
liko ant st uobrio.

Puminer, asztiiQiii metai at
gal prisiege 'buk nepersekios 
sayo motore, su kuria buvo per 
siskyrias, o kuri sunkiai dirbo 
ant iszniaitinimo savo septynių 
mažu vaiku. Vyras tankiai pa
sigerdavo ir ateidavo pas mo
tore neduodamas jai ramybes, 
o ana diena kada priverstinai 
insigavo in narna pradėjo sker
dynių prie akiu vaiku.

“•went i.

meta

DAUGELIS SAVŽUDINS- 
CZIU SUV. VALSTIOSIA.

New York. — Praeita 1929
Suv. VaLstijosia 18 gy

ventojo isz kožno szimto tuks- 
tanezio atimdavo savo 
tęs. Daugiausia savžudinscziu 
atsibuvo Sacramento, Calif., 
kur ant 100,000 gyventoju ato
me sau gyvastes 
Mažiausia savžudinscziu atsi
buvo 1920 mete, kada tai ant 
kožno 100,000-gyventoju papil
de 13 savžudinscziu. 
gi a us i a sa v ž 11 d i nscz i 11 
1908 mete, kada tai ant kožno 
l(X),(M)0 gyventoju atome 
gyvastes 22 žmonys.

gvvas-n.

Calif.

.yL ‘zmonvs.••V> -ž

Bet dau- 
buvo

sau

KOMPANIJA ISZDALINO 
SAVO DARBININKAMS

4 MILIJONUS DOLERIU.
Chicago. — Crane kompani

jos 57-niu melu nuo insteigimo 
sukakiiivin bankiete,
1a $4,000,000 szeru dovana dar
bininkams.

Richard T. Urane, .Ir. Kom
panija. suteikė szia dovana isz 
savo nuosavybes ir jau treczia 
karta jis apdovanoja savo dar
bininkus nuo 1926 metu. Isz 
viso ju suteikė $10,000,000 ver
tes szeru iszt i kimiems darbi
ninkams.

Suvirsz 1,500 darbininku isz 
300,000 kiek toje kompanijoje' 
dirba, dauguma isz ju iszdir'be

I
I

iszt i kimiems

metu erne
viee-pir-

Berrvman

po 10 metu ir 12. Iszdirbe po 50 
dalyvuma bankiete 

laike kurio pirmasis 
niininkas John B. 
paskelbė ta dovana.

Pagal dovanos sąlygas kiek
vienas darbininkas iszdirbos 10 
molu gaus po 10 szeru ir 
viena virszans už kiekviena 
meta virszans 10. Reiszkia. kiek 
vienas, iszdirbes 10-metu gaus 
po $430. Peter Rath, iszdirbes 
60 metu, seniausiai dirbantis, 
gaus 60 szeru vertes, $2,500. 
Peter Botham, 88 metu, iszdir- 
be-s 50 metu gaus irgi beveik 
tiek.

p<>

AMERIKONAI ISZVEŽE ISZ 
AMERIKOS $748,000,000 

PRAEITA META.

didžiausi

keleiviai isz

Washington, D .C. — Amori- 
koniszki keleiviai, 
keleiviai ant svieto praeita me
ta praleido užrubežyje 748 mi
lijonus doleriu, o
kitu sklypu, kurie atvažiavo in 
Suv. Vaisi., vos czionais paliko 
180 milijonus doleriu.Daugiau
sia Amerikoniszku doleriu 
liko Kanadoje.

Franci ja su savo žymioms 
vietoms kurias atlanko dauge
lis Amerikonu kas melas, pali
ko daugeli milijonu doleriu 
kaip: Vokietijoj $44,676,000; 
Anglijoj $40,590,000; Italijoj

Kuboje $21,000,- 
000; Szvaicarijoj $10,000,000 o 
J a poni joj $9,450,000.

$30,433,000;

savo

pa

____________________________ i

ISZGELBEJO SKENSTANTI 
KUNIGĄ ISZ EŽERO.

Wilkes-Barre, Pa. - 
Jtalijoniszkas kunigas 

isz Pit (stono 
ežero
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BERNAS UŽMUSZE LĖKTUVAS INKRITO IN

WIDE WOfltO PROTĄ
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Sztai nauja geležkelio Union 

Station, kuri stoves ant Public, 
Sipiare, Cleveland, Ohio. Nauja 

kasztuos 150
loleriu kurioje rasis, 

medikaliszkas muzie
jus, Midland Banka ir Builders 
Exchange kaipo ir didelis de- 
partameiltis sztoras.ln stoti su
eis visi gcležinkelei ineinanti 
iii miestą.
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ISZ LIETUVOS
—---------

KUNIGĄ NUBAUDĖ KALĘ/ 
JIMU UŽ SZMEIŽTUS

Sziauliai. — Balandžio
d., Sziauliu Apygardos teismas 
nagrinėjo buvusio,‘‘Žem. Prie- 

a-t sa komo j< > rodą k t o- 
2 szmeižto

toli aus” 
riaus knn. Dagilio 
bvlas. '

Kum Dagili Teisziu taikos 
teisėjas buvo nubaudęs 14 die
nu areszto už tai, kad parasze, 
jog d-ras Mikulskis gavės 80 
doleriu kvszi už mirusios Juo- • H
zo Každailio žmonos noskrodi- 
ma, o 
nubaustas 2 
mo už tai, 
Juozas Každailis 
nužudęs. Apygardos teismas 
abu sprendiniu patvirtino.
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Isz Visu Szaliu
ATEIVIAI SIUNCZIA MA

ŽIAU PINIGU IN SAVO 
TĖVYNĖS.

Geneva, Szvaicarije — Siun- 
pinigu isz Ameriko Iii 

tėvynės per ateivius su-
t imas 
savo 
mažėjo ant 25 procento mažiau 
iii praeitus penkis metus, kaip 
iszrodo Tautu Ligos žilumai.

Mete 1928 ateivihi iszsiuntc 
isz Ameriko 217 milijonus do
leriu. Isz Argentinos isžsiuntc 
0 milijonu o isz Kanados dau- 

kaip 20 milijonus. Itali
ja aplaiko daugiausia nlio sa
vo vaiku ba net 100 milijonu. 
Lenkija, Graikija ir Japonija 
gauna apie 30 milijonu dole
riu.
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VENGRAI VALGO VARNAS 
KURIOS PARSIDUODA 

PO 5 CENTUS.
Kecskemet, Vengrai. x-— Vi- 

ritos varnos
mos per kaimoczius, kurie 
sės 
valgi.
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Kada 
Alarzio 
žuvavo 
sumanė

Garoni 
ant Harvey’s v,.v.w, 
truputi iszsimaudyt. Laikyda- 

vresi toli 
kranto ir įtaigai paleido valte
le kuri nuplaukė nuo jojo kelio
lika mastu.
plaukti prie valteles, 
szaukt pagelbos.
szauksnia,
J^ijgar Hughes isz Plymouth’o 
ir kunigui suteikė pagelba, nes 
kitaip butu nuskendęs.

masis valteles nuo

Negaledamas pri- 
p radėjo 

Fszgirdos 
priplaukė prie jojo

4000 KIAULIŲ SUDEGE
Secancus, N. J. — Keturi 

tukstaneziai kiaulių sudege 
ugueje, kuri sunaikino ketures 
dideles farmas 
Weigands.

Szimtai parszinku likps isz- 
keptais, kuriu negalima buvo 
nuvyti nuo doganeziu tvartu ir 
bego in liepsna.

ANGLEKASIAI KOVOS 
PRIESZ SUMAŽINIMĄ 

MOKESCZIO.
New York. — Posėdis tarp 

locnininkii kasyklų ir angleka- 
siu ant padarymo naujo kon
trakto tęsęsi slaptingai ir ma
žai galima žinoti kokius nuta
rimus daro, bet kaip girdot, tai 
anglckasiai sutiks ant tu pa
ežiu iszly^u kokias lyg sziam 
laikui turėjo, bet kovos prie- 
szais sumažinimą arba nukirti- # —
ma mokeHcziu.
džiausią kova ir nepasiduos o 
jaigu.daeitu prie to, tai galimo 
tikėtis sziokio tokio ergelio.

aplinkinėje
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PAS DAKTARA.
-II II4 ■ II I.

Kas tau kenke?
Oj, kenke kenkei 
Ar gali valgyti ? 
Galiu.
O miegoti ?
Labai gerai. 
Ar kosti I 
No turiu kosulio.... 
Tai ko po velniu atojei?

v

— -Atėjau paskolinti pinigu,

Plunges taikos 
menesiais kaleji- 

kad parasze, 
savo žmona 

Apygardos

JOg

AUKSELIOAMERIKONO 
AtfTOMOBILIO KATAS

TROFA.
Kaunas. — Atvažiavęs lu 

Lietuva isz Amerikos p. Auk
selis su žipona atsivožės ir sa
vo automobili. Isz Sziauliu pa
siėmė savo sena pažystama p. 
Odmini, visi važiavo pas savo 
giminiezius. Ant plento Szian- 
liai — Joniszkis, ties Stripoi- 
kiu kaimu pasipainiojo vaikai. 
Aukselis nenorėdamas ju su
važinėti, staiga pasuko in sza- 
li, liet netikėtai atsitrenkė m 
akmeni. Automobilis (ris kart 
persivorte. Visi važiavusioji 
smarkiai nukentejo ir 
bent i Sziauliu m.,

P. Odminis Birželio mon. 11 
d., mirė, o p. Aukselio su Auk- 
seliene sveikata gerojo. Už au- 
automobilio 
sumokėjo 1,500 litu.

Visi
nuga- 

ligonineir.

suremontavima

SMARKUS VIESULAS.
Karsakiszkis, Panevėžio ap- 

skr. Gegužes .15 d., 
kiszki praėjo smarkus 
las. Ta diena buvo apsiniauku
si ir tarpais lynojo. Apie 2 
landa po pietų užėjo smarkus 
lietus ir didelio debesio dalis 
pradėjo suktis isz rytu.

pro Karsa-
viesu-

va-

13 JAUNU KOMUNISTU 
ŽIARIAI NUBAUSTI,

KariuomenesUkmerge, — 
teismas Ukmergėj sziomis die
nomis sprendė 15 koinsomolcn 
(jaunu komunistu) byla, kurio 
nuteisti nuo 12 ligi 6 motu,sun
kiųjų darbu kalėjimo. Du isz- 
teisino. ... ...... J.—. ..... .. . .

Gegužes 16 
Apygardos 

Teismas nuteisė Mnrtvna Za- B ' 
vecka kalėti
kalėjimo 4 metus už nužud.v- 
ma ūkininko Rainio isz Ado- 
miszkiu kaimo netoli Mariam- 
poles.

1929 m., 
pasisamdė sau

Zavecka už 400 lt. su vir- 
Kalbamasai bernas tu 

pat metu Liepos men. ta ūki
ninką pamėtė 
tarnauti pas 
Kazeli. Isz Rainio gi reikalavo, 
kad jam sumokėtu 227 litus. 
Rainys nenorėdamas bylinėtis, 
pasiūlė bernui 120 lt., bot ber
nas tos sumos nesutiko priim
ti ir padavė Raini in teismą, ir 

Teisėjas priteisė tam 
bernui ne 227 lt. ir ne 120 lt.., 
kaip kad Rainys siūle, bet tik 
100 lt. Bernas ten pat Taikos 

kamoros koridoriuj 
pradėjo Rainiui 

pamokins ir nedovanos.’
Rainiui važiuojant 

tasai bernas pakelėje, p

M u rimu poles

na 
szum.

r Laikos

’Teisėjo

sunkiųjų darbu

po Kale,du Rainys 
berną M art v-

ir parsisamdė 
kita ūkininką

grūmoti, kati 
” li

ną- 
n -

I 4 
sztai 
mon,
saugojo Raini, smoge in ji ak-

y 

sa-
meniu ir palaike in smilkin 
nuo ko pastarasis neteko 
mones. Kad nuslėpti savo bioti
ni darba, tasai bernas inarpllo- 
jo Kinio kojas in vežimo skie
tą, galva pakiszo 
ir pavaręs ark Ii 
Arklvs

po vežimu 
pasisza Ii no.

30u

ražinta jam sąmone, 
policijos valdi-

nubėgo kokius 
metru ir pakelėje sustojo, kur 
ir rado kaimynai nukentėjusi 
jau be sąmones. Parvežus Rai
ni namon, su pagelba. gydyto
jo buvo g
Kriminalines
ninkams ir tardytojui Rainys 
pareiszko, kad ta biauru dur
im padaro jo buvusis bernas 
Martynas - Zaveckas. Dabar 
tas žmogžudys gavo nupelny
ta bausme.

SZIAULIU EŽERĄ.
Bemanevruojant ant Sziau- 

liu ežero invyko lėktuvo kata
strofa. Lėktuvas inkrito in 
ežerą ir sudužo, o juo skridęs 
lakūnas virszila Kairaitis už- 
simusze.* Katastrofos priežas
tis nežinoma. M

**■■■■■ ■■■■ ■ .1 I

NEMUNO AUKOS MAUDY- 
MOS SEZONUI PRASI

DĖJUS.
Kaunas. — Prasidėjus mau

dymosi sezonui, pradėjo ir 
žmones skėsta. Birželio 10 die
na Nemune paskendo net 6 
žmones. Vakar taip pat be an-

Butent, 17 vai.
Ka r m ei y t u m a 11 d y k l e se 
kendo rysziu batalijom) karei- 

ivis Otto Stakalysy Klaipedisz-:
1 I h.

sezonui,

y

k u neapsieita.

kis.1 • •J

lias-

Lėktuvas inkiit

yra labai mega-
,ler

vai go kaipo gardžiausia 
X’arnos yra parduoda

mos nuo 3 lyg 5 centu.
Vaikai uždirba gerai 

ilidami varnas ant ūkiu ku
rios iszsipenėjo ant jevu ir ru
giu. Papratimas valgimo var
nu prasiplatino po visa skly
pą.

ui

• w. T" .
NUSKENDO DU VAIKAI.
Kaunas. — Nemuno ir Vili

jos santaikoje maudydamies 
uždraustoj vietoj nuskendo du 
vaiai, Leiba Lipszicas 9 metu 
ir Gedalge Štromas 
Kūnai dar nesurasti.

ll metu.

ŽENTAS PADEGE.
Babtų valsoziuj, Gaižureles 

kaime sudegi* Antano Bivilio 
gyv. namai. Ugnis nuostoliu 
padaro už 6,000 litu. Per gais
ra apdego szeimininko 7 metu 
augintine Regina Damontaite, 
kuri vėliau nuo žaizdų mirė. 
Padegime intaria szvogeri, ku
ris policijos sulaikytas ir kvo- 
cziamas.

namai.

t

PAVEIKSLAS ISZGELBEJO 
GYVASTĮ MIEGANCZEI 

MOTEREI.
Bydgoszcz, Txmk. — Gnn- 

czioje gaspadoriaus BeWzyko 
kaime, nakties laiko kilo ug
nis. Mieganti nejuto grasinan- 
i zio pavojaus juju gyvastem*. 

sienos 
nukrito paveikslas Motino* 
Dievo, pabudindamas gaspadi- 
ne isz miego. Gaspadine pabu
dus suprato nelaime, iszbudino 
szeimyna ir ingai gelbėjo 
baisios mirties sudegimo. Die
na priesz ugni, Belczykas pa
laidojo savo vyriausia linkte
ria ir kaip nokurie gyventojai 
tvirtina, tai dvase dukters isz- 
gelbojo visus nuo smerties.

Nežinomu liudu nuo 
pa veikslą s

nuo

t

VERSZIUKAS SU 
SZESZIOM KOJOMS

Lenk. — Pas

'»!, „.I M

■r

.... u,IT1’

i
fl

SUKAPOJO DEL ŽEMES.
Isz Rokiszkio gauta žinia, 

kad Birželio 7 d., Karolis Na
kas su žmona Elzbieta mz Ka
majų valscziaus Milkumi kai
mo užpuolė Aleksa Proczki, sn 
karino nuo seno gi nežyda vosi 
del žemes padalinimo. Ateje ir 
szi karta eme bartis. Tada Na
kiene pastvėrė
perskėlė Proczkiui galva.

Poznanius, 
ūkininką Koltinski, karve at
vedė nepaprasta versziuka su 
szeszioms kojoms.' Penkta ir 
szeszta koja iszaugo isz peeziu. 
Versziukas yra sveikas ir gy
vens/) gaspadorius ji maitina 
pienu ir kiauszineis.

I

L
1
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kirvi ir juo

DIDELE EKSPLOZIJA
69 ANGLEKASIAI ŽUVO, 54 
GAZUOTI PER EKSPLO- 

ZIJE KASYKLOSE.

LIETUVISZKI RUBEŽINEI 
SARGAI NUSZOVE 

MOTERE.
Vilnius. — Ana diena, kada 

gyventoja kaimo Mezionu, Ve
ronika Blažiene, perėjo per 
Lietuvos rubožiu, kur ganr 

likos nuszauta ant 
Lietuviszkns rube- 

žinius sargus. Prasidėjo slioc- 
tva, nes Blažiene yra Lenkisz- 
ka padone bet Lietuve.

karves, 
smert per

perejo 
kur

Ntmrode, Vokietije. — Lavo
nai 69 anglekasin likos isziui
ta isz Venczeslavb kasyklų, ku
ri randasi netoli nuo Neurodo, 
kuri likos kone visa suardyta 
per liaisia eksplozija gazo.

Apie. 54 likos iszimti kurie 
likos apimti trucinancziu ga- 
zu, o apie 75 likos mažiau ap
imti bet daugelis isz ju, serga 
pavojingai.

Žuvusiu lavonai buvo bai
sai sinnankiotais ir konia sns- 
pirgeja nuo ugnies. Ugnagesei 
isz visos aplinkines atvažiavo 
in pagelba gesyt degusias ka
syklas. Daug naszlin su keleis 
szimtais vaiku neteko vryu ir 
tovu, ' • bi<il

BEDARBE VOKIETIJOJ.
- Berlinas— Pagal randavisz- 

ko raporto pa halo jog sziaine 
laike Vokietijoje randasi su- 
virsz piui-treczio milKjo/nV žmo-

i - »liiu’ilie darbo.
■■■—i ii . e m ■

GERAI PASAKĖ.
A

Tūlas advokatas viename su
sirinkime norėdamas pajoka- 
voti isz kunigo, paklausė:

— Na jaigu Kunigas turė
tumei prova su velniu, ar lai
mėt umei prova f

• No, indai mot a y,' 'ba vol-
nes turi pekloja danįgyb^ advo
katu. 1 1 : J___
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Kas Girdėt
Daug raszo laikraszoziai apie. 

aky vii atsitikima, kur jau su- 
langus mergina jeszko savo tik-

• . . « . a

kur jau su-

. r.-............. ...... .....................

Nesekiok Piktai'
Darąncziuju

■...
r* t

14,. SAUKĖ
---------------- — - . .. ,--------- - --------

Viktorėlis
✓

I ■

— NaĄSiFiliirznekek užbai
gė Lambertos — arkuszo po-

H*

O t *

■W

Du kart tiek Amrikonu nete
ko proto praeita meta isz prie
žasties “sztopo” koki sziadien 
žmonys 

- daktaras 
Yorko.

Tas parodo, kad žmonys ne
paiso kokia trucyzna gere, o 
naudojimas alkoholiaus baisiai 
prasiplatino 
pastoge, 
gaunasi 
ant kitokios ligos ne kaip tie,jei 
ka gerdavo priesz prohibicija. 
Ligonbucziai ir prieglaudos del 
paikszu yra pripildytos* 
kalėjimus 
butlegeriai ir kiti netelpa.

O palaiminti vašiai tosios 
prohibicijos!

sztopo 
gere.

Copeland
Taip pranesza 

isz New

konia po kožna 
Sziadien tie jei, ka 

in ligonbutes,

o m
taipgi girtuokliai,

vasiai

ros motinos, nes būdama keliu 
menesiu senumo, likos atiduota 
■per molina kitai’moteriai 
iszauginimo, kada važiavo 
strytkariu Bostono. Molina pa- 
ęjo isz Kipou, Wise. t ,.7.7 
jeszk();sęvo tikros ,motinos ; 

• t • k 1 i i 1 11
les p|*i»|>uust jnjfl prie szirdi,c XV . !*• 1 % t
k i o, kuri tcok^zU 

. kuri uri
meiles jėsios kūdikio,,kuris ne1 džiūdavo jam javus.

kada

I

aut

Dukrele 
su 

jį M 
vilezii^ ,kad da yj;n gyva ir ga
lės pyijfjmųst jrtjn prie szirdies.

Nepapraata taį jauslu kudi- 
kio, kuri tcokilzta savo C
motinos

Prie vięf&kelio buvo ūkinin
ko dirva, už kurios ėjo kitas ke-

ĄNTi.y^ro^^ <fr

Logiškas Sasisiekima
jva r

, ’’'!.1 ll

I Sudže: — kiek sau metu ap- 
skunstasis rokuoji ?

Apskunstasis:—- Tai asz ati
duodu ant sūdo valios.
-------------------------- ----------- —j-----------

imąs 
■pievos man ne brokas.

Atsisėdo, parengė popiera, 
pavilge in juodila plunksna irSieratelis

t (i'į* r- ’   - -j- -Mfc ■ -- ifr~ *

I

Buvo lai pusiažemiį<, pava-
lelis ino*sodžių (kaimo). Žmo
nos nenorėdami eiti isz so- . _
džiaus aplink lauka kad pa- kare. Szaltas vejas szvilpe po

nenorėdami eiti isz
I

sieklu vieszkeli, iszminde iszil- 
gai dirvos lakeli, ir taip iszmiu 
džiūdavo ūkininko javus. (Iki-, 
ninkas iszkasiodavo ųnt tako 

i»s 'liet nieko 'negelbėjo:

miesto ulyezias, kaip rodos pu-
" 1 - 1 A f * ' ' Ji

timu savo norėjo szviorta die-
f ■ » ' 1 . ‘ ' L/ 4 . link IM W a

pH'

parasze reikalingus žodžius.
— () dabar adresai Malo

nus Pone... na, kas yra tuom 
ponu ?

vaikiu kas.
Kokiu ponu ? —užklausė

tikros jduobe
nri gal ne yra verta žmonės vaikszcziodavo ir min-

'liet nieko negelbėjo:

uos gyvasti užgesint. Mažai 
visai praoigiu aut ulycziu ma- 
tyt — .
rojo, velijo sau namie pasodei.

Tapay isz

* kas tikro reikalo ne tu-
< *'>■ " M \ "♦* / 4l> «

Tuom ponu 
H 6 r i. raszyt?

Na kad jisai no popas:
Na tai gal poni?
Teip

I

4

..A

«■«

J pas katra
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KLAIPĖDA
'•I

Imkite laivo 
kelione Hudson 

upeje

t
Tai natūralūs ryszys tarp abiejų 

Respublikų Lietuyęs ir Amerikon 
. lai-

vain. Nes yra parankiausia Ir pa
togiausia Linija Lietuviams Ke
leiviams— ’V

Amerikos Linija 
Skandinavu

iszteiso patarnavimu

su Joh dailiais ir ppp.ulfWV'' 
inklattaiH If

' 't
hi

upeje 
Specialiszka Ekslęurpija

N$DĘW®mJ 
LIEPOS 13 įr AUGUSTftilO 

NEW YORKA
• t * i

WPJMIS 
■ AUGUS

$4.00 IN TEN IR ADGĄL
ARBA

UP-THE-HŪDSON
IKI BEAR MOUNTAIN 

$5.00 IN TEN IR ĄDGAL 
Plaukiant in Bear Mountain maty
kite Riverside Drive Apartment 
namus, Grant’s kapa, Sing Sing 
kalėjimą ir kitan akyvas vietas. 
Specialis Trsinas Sukatos Naktį

Isz , •» ’
Shenandoah.......................... 12:35
Mahanoy City ....... 
Tamaqua .....................

Smagi Viena Diena 
Ekskurcija su 
savo draugais 
Specialiszka Ekskurcija 

NEDELIOMIS
LIEPOS 20 ir AUGUSTO 3

IN

PHILADELPHIA
AR

ATLANTIC CITY
Dubeltavas tikietas isz Ma
hanoy City ir Tamaqua in 
Philadelphia $3.50, o in At
lantic City $3.75.
Isz Shenandoah in Philadel
phia $3.50. In Atlantic City 
$4.00.
Specialia Treinas Sukatos Nakti 
Isz . .valanda
Shenandoah  .............. 2:00
Mahanoy City    2:49 
Tamaqua . ..

szonines.ulyczios ,
r • —• mikeziojo vaikinas.

gc jau iszeit, o aszaros per vei
dus kaip žirnei ritosi. Ir vėla, 
susijudino seniui szirdis.

— Palauk da!1— paszauke 
senis. — Kaip vadinies?

Viktoras. ■<
O kaip daugiau ? Kitaip?

—. Kitaip ne.
— O ka nori in Motina Die

vo nuraszyt?
— Noriu nuraszyt, jog ma

no motina no vakar vakaro 
miega, tai noretau praszyt, 
idant teiktųsi
ateit ir pribudyt ja, ba asz jau 
mėginau iszbudint, bet ne ga
liu. Teipos-gi noretau del mo
tinos ir del savos praszyt kąs
nelio duonos.

— Bot tai juokingai!
raszyt gromata, 
ka?‘

nę — tai — yra ARBA.
'« 1 * Ii ' h! P, >'iszeina vaikinas ir skubei žen

gė per rinka. Vejas judino jo 
buinius garbiniu kils, kuriu 
jam ne viena motore bei mer
gina pavydėjo. Vaikinas didė
lėmis molinomis akimis dairo
si aplinkui

serga j pažino motiniszkos meiles nuo 
Tokia motina vra 

lt •

kuri atsikrato 
nuo savo kūdikio, kuri 
skyrė su juoin tikėdamasi, kad 
suras geresne apglt/ba pąs sve
timus no kaip jiji gali jam duo
ti.

Del kūdikio nesiranda geres
nes vietos, kaip prie savo moti- 

Szmotelis sausos duonos,

jaunystes.
■tikra iszgama,

persi-

Viena diena ūkininkas iszejo 
padaboti,
Pasedejes valandėlė pamate jis 
ateinant i jaunikaiti.

—- Kodėl per czia eini, juk 
ežia no kelias? —- 
kas.

kas per jo dirva eis.

t a re ukinin-

ar tamsta ne 
atszove jauni-

kuriu

Palauk da!

Nekurie yra tosios nuomones 
kad gyvuliai negali būti dėkin
gais žmogui už padarytas gera- 
dejystes, bet sekantis atsitiki-, 
mas patvirtina, kad ne tik gy
vuliai bet ir paukszęziai turi 
jauslu ir dėkingumą.

Valstija, Veimonte, deszimts 
metu vaikas Bert Jameson už- 
tomino kirmėlių kuri ketino ap
vogti lizdą pankszczio ir isz- 
czinlbti kiauszinius. Vaikas 
kirmėlių užnniszo, 
isz džiaugsmo nutupo 
ko peties giedodamas linksmai.

Dabar, kada vaikas eina in 
nulėkė nuo

kiauszinius.
o pauksztis 

ant vai-

darželi, pauksztis 
medžio, užtupe jam ant peties 
ir toliai tupi pakol vaikas ne 
ineina in stūba ir tai atsibuna 
kasdiena.

4 i O mano mieliause, myliu ta
ve daugiau kaip savo gyvasti, 
daugiau kaip visa svietą. Pasi
lik mano paezia, o asz kaipo ta
vo nevalninkas nesziosiu tave 
ant savo ranku ir duosiu viską 
k a tavo szirdis trokszta.

Augszcziau paraszyta mela- 
ystn galima girdėt taip tan- 

bet nieko nepaprasto, 
..kad sziandienines mergeles pa- 

lięvc tikėti tiems saldiems žo
deliams jaunikaieziu.

4 4

<y 
kini,

deliams 
josios sako: 
ant promise later.

Dabar 
deliver the goods 

9 ?

Lietuvoje paeztas 
- klausias,

gal nie- 
o gal valdžia nežino 

kaip ji kontroliuot. Žmonys ap- 
laiko daug -gromatu 
dais, buk gromatas ir kitokius 
siuntinius vage kiek kas gali, o 

stengėsi taisės

su skun-

valdžia mažai 
vagystes sulaikyt.

Argi paczto virszininkai 
turi savžines, kad ne tik laužo 
valdžios prisakymus bet ir Die
vo. Sarmata, kad žmonys turi 
turėt tiek nesmagumu isz prie
žasties paezto darbininku ku
rie prisisavina visokius siunti
nius isz Ameriko. O gal apie tai 
pasirpins musu atstovas 
Washingtone.

musu

ne

Niekas ne yra taip turtingu 
kaip tasai, kuris jauezesi užga- 

' nadytu ir laimingu isz to ka 
jau turi.

Nekurios moterėlės skundže- « t
si ant savo vyru, buk jaises 
skriaudžia, o kas butu, jaigu 
vyrai tnju moterių pradėtu jai- 
ses kandyti Bet nekurios mote- 
res geistu laikyti savo vyrus 
ant virvucziu, bet ne ant lokiu, 
kokiu laiko pririsztus szunis. 
Kagr manytu apie ja ja kaimy
nai, kurie turėtu apsisaugoti 
eidami szide tokio namo ir te- 
myt ar yra gerai pririsztas...

vyru, 
o kas butu

4

uos.
suvalgyta prie szono motinos, 

ne kaip kepsnis 
norints lai Imtu

o tikras kelelis yra 
szalyje — pradėjo

kudi- 
Jaigu jos 

jauezesi nelai- 
gyvasti ir

S

yra gardesne 
pas svetimus, 
gardžiausias.

D id ž ia us i a I i n k s m v be 
kio yra jojo molina, 
nyturi kūdikis
mingu per visa savo 
niekas jam nesugražy 
linksmvib(‘s. ■r

Galimo dalintis nubudimu 
tosios’mergaites, kuri paaugus 
ant moteres, geidžia surasti sa
vo tikra motina ir atleisti jai 
prasikaltimu, kad tik būti prie 
szono tosios, 
vasti*

tosios

kuri jai davė gy-

t

nc-
Prieszingai, juo to- 

juo gyvenimas 
ir skurdas

da rosi
auga.

dovanai.
“lai-

yra ne daug. Szim-

LIETUVIAI BADAUJA 
b BRAZILIJOJ? »

Kaunas. — Brazilijos prezi
dento rinkimams praėjus bu
vo manoma, kad Lietuviu emij 
grantu padėtis Brazilijoj pa
gerės. Bet rinkimai praėjo Ir 
ju sunki padėtis ne kiek 
pasitaisė, 
linu,
sunkesnis
Daugeliui Lietuviu bado szme- 
kla jau a si st o jo priešė akis. 
Yra daug Lietuviu sezimii, ku
rios jau po keletą menesiu mai
tinasi vien pupelėmis ir ry
žiais, kurios gauna isz kai ku
riu vieszu valgyklų
Bot tokiu, vadinamuju 
mingu ju” 
tai Lietuviu ateina in konsu
latą, praszydami ar paszalpos, 
duonos kąsniui, ar nurodyti 
darbu. Konsulatas tik nedide
le dlelea. nelaimingu g./ 
szelpti, o darbu, negali ( 
dvti užtektinai visiems,W r A k r- -n j

dangi ir paezios fazendos, ku
rios amžinai buvo nepripildo- 
mos darbo pajėgu, dabar atsi
sako priimti atskirus darbi
ninkus, kad ir už labai menka 
atlyginimą. Szeimos, 
turi no mažiau, kaip 3 
bininkus, gali lengviau insitai- 
syti fazendose, bet dabar nu- 
muszus iki 50 proc. atlygini
mą, užesidirba vos tik pragy
venimui. Naujai 
ežiu, iszeiviu padėtis yra dar 
blpgesne. Nežinodami nei gy
venimo nei darbo sąlygų, netu
rėdami pažineziu, nemokėda
mi kalbos, pakliūva in didžiau
sia vargu ir keikia tuos, kurio 
jus iszviliojo vykti in Brazili
ja, nepranesze, kad ten siau- 
czia tokia sunki nedarbo krize.

j ’ j • * v ‘ ‘ ’ *į •

rali su- 
nuro- 

ka-

kurios
4 dar

atvvkstan-

Patartina žmonėms, kurie yra 
pasirengė ar rengiasi vykti in 
Brazilija, 
žygio.

sušilai k vti nuo *

ATS AKIM AI:

to

Tulas Lietuvis, atejas namo 
isz dari) vakaro, geisdamas pa
daryti netikėta džiaugsma sa
vo.paczitdim, atnesze du tikie- 
tus anX penatu tymo. Atejas na
mo persitikrino, buk jojo moto
re staiga mirė szirdies liga. 
Nemanydamas daug ir neap-
svarstydamas gerai savo nelai
mes, nubėgo kogrecziausia in 
teatra idant jam sugrąžytu pi
nigus už viena tikieta, nes jau 
jam nereikalingas.

Ar nuėjo su kitu tikietu ant 
teatro, tai to nedažinojome.

XX Mount Carmel, Pa. — 
apie bambilines 

mergas nuėjo in gurbą, 
gromata buvo be paraszo.

— Baltrus Krugla, Middle
port, Pa,.— Raszem pas tamis-

Pu davimas
nes

ta gromata kad j tisu knyga 
apdaryta, bet gromata sugry- 
žo atgal. Lai mums skaitytojai 
danesza ar Krugla da gyvena 
Middleporte.

| — Mrs. Jeva S. Spring
field, Mass. — Dideliu Szalti- 
miu neturime ir negalime jujn 
gauti. Bet jeigu tamistn, turi 
sena tai jum apdarysimo, jeigiv 
prisiunsito in rednkeije.

— Kaip lai, 
matai tako? — 
ka i t is rodyda mas pi rszt u.

— Asz matau, bet czia ne 
takas czia ji nedori žmones isz- 
mindžiojo, 
deszineje 
ujeininkas.

• Asz nekaltas! — teisino
si jaunikaitis. — Juk 
pirmas tuo taku cinu.

—n Tai dar pikezian, — tarė 
ūkininkas — <bir didesne darai 
man iszkada.

— Nieko nesuprantu!— ta
rė nustebės jaunikaitis.

— Jei tu nesupranti tai asz 
iszaiszkinsiu.— tarė ūkininkas. 
Jaigu tu prasiplesztumei savo 
drabuži, , o paskui atėjės tavo 
draugas praplesztu dar dides
ne skyle, kuris isz jusli labiau 
drabužį sugadintu t

— Žinoma, kad mano drau
gas, -r- atsake jaunikaitis.

— Tai matai— tose ūkinin
kas — taip,-pat yra ir su mano 
dirva. Kurie pirmutiniai nuėjo 
mažiau nusikalto, nes jie ma
žiau iszkados padaro o toliau ji 
vis didinasi.

— Teisybe sakai: asz jau 
daugiau tuo laku nevaikszczio- 
siu — atsake jaunikaitis ir nu
ėjo. Jo galvoje ilgai (buvo ūki
ninko žotlžiąi. , Jisai suprato, 
kad daug pikeziau daro tie ku
rie nedorėliu pėdomis eina; su
prato, kad uorei ko daryti pik
tai, kita negerai daranti 
tani.

Žmogeli,
pikio, szali ūkis 
draugu, kurie tave nedęru dar
bu gali iszmokyti, neklausyk 
piktu patarimu —’bei visuomet 
(laryk gerai.

saugokis
nuo

asz ne

m a-

visokio 
negeru

isz mok vti *

TEISINGAS NUSPRENDI
MAS KINI8ZKO 

SUDŽIAUS.

Netoli nuo Pekino, 
Kiniszkam kaimelyje, 
kupeziai bovainos susitarė ir 
pirko daug bovalnos. Idant ap
saugoti Iboyalna nuo žiurkių, 
pirko kate, ir sutiko kad kož- 
nas isz ju buvo locnininku vie
nos kates l^ojos.

Kate sužeidė viena isz kojų 
locnininkas tosios kojos apri- 
szo koja ir pamirkino skuduri

saugoti įbovalna

mažam 
keturi

nes tos akis pa
raudonavo — ar nuo szalto vė
jo, ar gal nuo verksmo?

Kas gerai but prLsižiurejas 
musu mažam Viktorui — ba 
teip buvo vardas vaikino —tas 
but ant kart atminės istorije 
jo gyvenimo. Turėjo jis apie 
6 metus. Per supliszuses jo 
kelnukes buvo matyt grin i ko
lei, kiszeąiui ant tuszczio jo 
rankutes ;įcszkojo susiramini
mo priesz dideli szalt i. Žiponn- 
kas katra, ant savos turėjo, bu
vo kada, seniau kaip tai gali
ma buvo pažint ant darbo, loc- 
nasto vaikinuko tėvu iszaugti- 
nio, szedien ne vienas ubagas ji 
sugėdintu. Ant tiesios kojos 
turėjo moteriszka ezoveryka, 
ant kaires czebata, vienas 
antras be kurku ir dideli ir- 
kas arszianse, suvisai nuply- 
szia. Dadcik da prie to badu ir

• v •

o 
ir

no vakar
tai noretau

Motina Dievo

nori
o ne žinai pas

— O, asz žinau! — atsake 
greitai vaikinas.

— Na, tai sakyk pas ka
nori raszyt! Skubink!

Vaikas užraudonavo. Jaute 
jis vienok, jog tai jo darbas 
v ra navai n a.s

jog tai jo
• ‘ | F

szalti — o turi tikra vargdle- sidrasino ir atsake:
nio abroza.

Per visa diena ne turėjo Vik* 
tonikas nieko burnoje — da
bar atėjo jam ant mislies pa- 
raszyti gromata prie Motinos 
Dievo. Bet kaip pai’aszyt?

Per visa savo gyvenimą bu
vo vaikinas mokslainei vargo 
o ten raszyt no iszmoko.

Ant galo ulyczios, ant kat
ros dabar vaikina matome, ten 
)cur keletas ulypzji^ in 
( 
vienas isz tu publieznu

L J..7..’ 
tuose už pinigus užstojo tuos, 
kurio raszyt nemoka. Kožnas 
žinojo sena Lamberta,

Buvo tali

?

i viena, J i » / t T ■' 1 

daigia susieina, sėdėjo budikei
i rakztl-

■i H ' “v a

ninku kurie dideliuose mies-

V. -
4 

toj budikei sėdėjo, 
senas atšislužines vaiske Žal
nierius, kuris ant vienos vai
nos biski likos sužeistas už ka 
mažyte nuo rando alga gauda-

Nebuvo jis didelei pabaž- 
nas, nes gera labai szirdi turė
jo, o kad ne retai turėjo savo 
gyvenime visokiu klucziu ir 
bedu, tai kožnam praeigas bu- 
vo’ ... 0

Viktoras prisižiurinejo per 
Įauga seniui, kuris sėdėjo szil- 
toj vietoj budikei prie stalo 
rūkydamas pypke ir lauke ant 
tu, kurie jo raszime pagelbos 
reikalavo. Ant galo atsirado 
pas vaikinuka. drąsos, inejo in

kur-s

vo.

iu aliejų. Kate prisiartino per negalėjo, 
arti ugnies nuo 'ko užsidegė 
skuduris. Persigandus kate, in- 
bego tarp pundu bovalnos kuri 
užsidegė ir kupeziai panesze 
dideles bledes.

Trys kiti kupeziai 
kai trijų sveiku katino kojų

9 locninin-

bet ant galo in-

paszauke

— Prie Motinos Dievo no
riu raszyt.

Senas Lambertas nesi juoke, 
tik padėjo plunksna, iszsieme 
isz dantų pypke ir 
asztrei:

— Vaike, rodosi man, jog 
nori isz manos paszpigeliuot. 
Per daug esi mažas ir biednas 
nes jeigu ne tas tai jau krati- 
cziau už ausu. Delto-gi iszeik 
iki sveikas. Groicziau eik!

Prielankus vaikinas pasiren-
Szirdis senam Žalnieriui pla

ko kaip su plaktuku girdint 
tokius vaikiuko žodžius; su
prato ant kart, kas stojosi. 
Vienok sulaikė susijudinimą ir 
užklausė:

— Ar ir duonos ne turit?
— Ne, neturim. Priesz ųž. 

gimimą, motina atidavė 
paskutini kasileli. Jiji pati no 
dvieju dienu nieko ne valgo.

man

budiko ir nedrasei prisiartino 
prie senio. Kepures neturėjo, 
per ka jos nuo galvos nuiimti

tikslu pa- 
gelbęti AnicrikoH Lietuviams atsi
imti savo gjininos in Amerika, 

į
Laivu Iszplaukimai isz 

New Yorko:
Liepos 19 “United States 
Rugpiuczio 2

“Frederik VIII

< ( Oscar II”
Rugp. 9

• Kreipkitės prie artimiausio jums 
laivakorcziu agento su visais ke
liones reikalais arba:

SCANDINAVIAN 
AMERICAN LINE

27 Whitehall St. New York, N. Y. 
130 N. LaSalle St. Chicago, 111.

248 Washington St. Boston, Mass.

I
...O „R „U ............ . „ ......

— Asz neverkiu — atsake 
senas Žalnierius ir prispaudė 
varginga vaikiuką prie kruti
nės. ' r

labai senei. O

— Buk malszus; asz tave 
myliu teip, kaip savo locna 
kūdiki. Ir asz turėjau motina, 
bet jau senei, 
vienok kaip szedion pamenu
kaip gulėjo ant mirtino pata
lo ir man kalbėdavo: Lamber- 
tai, pamyk buk doru žmogum, 
buk geru kataliku! Tada ne 
kiek buvau už tavo senesniu. 
Augszcziau lovos ant; sienos
kabojo Motino.^ Dievo paveiks
las. Buvo tas ^veikslas pigus 
ir suvis prasto darbo, bet vie
nok ir iki szendien ne galiu jo 
nžmirszt. Matai, tai mano tas 
labai sujudina: Jr kaip *i?z mie
go iszbudina. Buvau visada 
doru žmogum, tai teisybe, bet 
ne visada buvaii doru kriksz- 
czioniu. . ' .

Czion pertrauke senis pats 
savo kalba. Stebėjosi pats pa
viję jog teip didelei susijudi
no, kožname priesz
butu gedisis tokio susijudini
mo, ba jis teip-gi prigulėjo prie 
tu kurie sudije, jog vyriszkas, 
o ypacz Žalnierius turi kieta 
.........be jokio jausmo. O

tai laike

• • • •

.. 1:16 
. 1:46

•i.

... 8:16

DABAR planuo
kite savo vakaeija 

16-Dienine Ekskurcija 
IN

Atlantic City, Ocean City, 
Stone Harbor, Wildwood 

Cape May

4I*1

*

liK*

4

■ir

LIEPOS 12 ir 28, ir 20’ AUG. 
ISZ SHENANDOAH $7.74 
ISZ MAHANOY CITY$7.20

ISZ TAMAQUA $6.78

Szita ekskurcija 
jumis patiks

■ * I

Riverview Beach
Szita Parka yra 40 miliii ant 
Delaware upes ir szita eks
kurcija plhuks laivu in ta 
Parka.

NEDELIOMIS
20 LIEPOS ir 3 AUGUSTO 
ln ten ir adgal isz Mahanoy City 
ir Tamaqua $3.7S. Sehanadoah $4 
Treinas iszeis ta pati laika kaip ir 
in Philadelphia Atlantic City

Smagi ekskurcija 
ant laivo.

Czia gera proga matyti ir atlankyt 
garsinga valdžios laiyynes akade
mija Annapolije, Md. •
Szita ekskurcija susideda ir laivu 
kelione ant Chesapeake Bay.

Nedelioj 13 LIEPOS
1N

BALTIMORE
ARBA

WASHINGTON
$4.00 IN TEN IR ADGAL 

IN

Chesapeake Bay

V

< t

Kalbejo mums visados: asz szĮrt|į jr
dabar verke kaip mažas kūdi
kis. Pasikėlė, paėmė vaikiuką 
ant ranku ir glausdamas 
prie szirdies tarė:

— Mano mieliause motinėlė 
užganadinta su manim. 

Tegul kaimynai isz manos juo
kėsi kaip nori, to vaikiuko 

Jo 
iszsipilde;

9 
jo szirdis iidsigaivino. 
Viktoruk, eisim pas motina.

.Kas dabar stojosi, ne sunku 
atmint. Biodna motore numi
rė isz bado, užmigo amžinu 
miegu. Kas jiji buvo? Asz ne 
žinau. Koke buvo istorije var
gingos jos gyvenimo? Ir to ne 
žinau.

Tame paeziamo mieste gy
vena dabar kvietkos dienos 
vyras.
ji žino,
Yra jisai teip-gi rasztininku, 
bet jau ne tokiu kaip jo ap-. 
rinktas levas: yra jis szendien 
garsingu giazietos redakto
rium. Ir senas Lamberta^ da 
gyvena, yra tai laiujingiauBes

i 
žiuri ant savo augytinio. Senio

ne ajkana!
— Ir ka tu darei, kada tu 

ja norojei pabudint?
— Ta,, ka ir visada. Pa- 

riebiau už rankos ir in veidą 
pabuczi avau.

— Ar jautei kaip motina J

r?

busi

JI

atsiduso ?
— Asz nežinau. Ar-gi tai 

žmogus visada turi ______
net? — užklauso su juoku vai
kiukas.

Senas Žalnierius užsigryžo, 
idant paslėpt aszaras kurios

atsidus r- jau n<?. puleisiu no saves.
gromatos mierei 
vaikiukas atrado tęva o mam-

Eisim
h / * -

isz akiu pradėjo rodytis. Nieko 
ne atsako ant paskutinio vai
kiuko klausimo ir su dreban- 
cziu susijudinęs balsu trauke 
tolinus: . e

— Kada motina paėmei už 
rankos, ar buvo szalta?* ... k J ’ , * r lt .

% — Ka nori, vaike? — už
klauso, senas Lambertas, stebė
tinai žiūrėdamas ant apdrieku
sio vaikinuko. 7 *

Jeigu Viktorukas būtu turė
jus nors penkis sidabrinukus, 
isz tikro no butu ateja jam ant

* \ groma
tos. Nulindo dabai; vargszas Ir 
n.tsigryžo in duris. Tas sujudi
no sena Žalnierių.

— Na, — paszauke senis—■ 
palauk da!! Keno tu esi vai
kas?

— Mano motinos — atsake 
vaikiukas.

— Ir no turi penkių sidab- 
rinuku?

Neturi ano vieno pinl- 
•f J

Ar ir motinos ne turi? 
Vaikas tyli.

' — Na, tai matyt iant tavos. 
Noyi turbut ne meluodamas 
pęr gromftta. apie ka praszyt.

— Teip yra, norejąu pra- 
szyt — pripažino, nusijinksml- 
nes Viktoras, jog senars Lam-

apskundė savo ketvirta drau- mislies apie raszima 
ga ir provinosi kad jiems 
mokėtu už sudegusia bovalna.
Sudžia iszklauses skundo, nu

sprendė sekaneziai:
“ Jeigu kate negalėjo naudoti 

sužeistos kojos, todėl bovalna 
užsidegė nuo trijų sveiku kojų 
ant kuriu kate inbego tarp bū
va Inos. Todėl mano nuomone 
yra, kad tos trys sveikos kojos

« « « • • V • A

sveiku kojų privalo užmokėti

už-

— Labai buvo szalta — at
sake vaikiukas: Bet ne yra dy- 
vo ba mus grinezelei visada
labai szalta! O motina miegojo 
labai grąžei:labai grąžei: Turėjo randas 
sudėtas ant krutinės, o tos 
rankos suvisai buvo iszbale. Ir,

, lt 4 t i^ 1 4 %

užmigo

v

yra kaltos ir locnininkai t uju

už bledes. fezmintingas 
sprendimas. •

nu-
gelio.

—

galva turėjo in augszta pakel
tą, kaip rodos in dangų žiurėjo;

Senis Lambertas pamislijo 
sau: “Pavydėjau turtingięms, 
norint turiu ka valgyt ir gęrt, 
o czion žmonis isz bado miijsz- 
ta!” Ant galo nusiszviete jo

1

f

Cielas beveik miestas 
Vardas jo Viktoras.

gazietos redakto-

$5.00 IN TEN IR ADGAL
■■ į

Specialis treinas sukatos nakti
Isz. , valanda
Shenandoah ...
Mahanoy City .
Tamaqua .........

. 2:40 
.3:17 

3:40

ABUDU GERI.
1 < »,( ■'" M. I 'v'

Tavo draugas suSudžia: — Tavo draugas su- 
vip tamp dalykia kitaip negu

Asz tikiu, praszan pono bertas teip greit atmipq jo
* 4 • • j

- pripažino, nusiJinksmL
tu liūdina.:.

sudžiaus, ba ir jis moliuoja... , mieri apio gromata. I
I

r

'WiL' į

Pabaigos savaites
kelione

SPECIALE EKSKURCIJA 
Ni

DETROIT, MICH.

senukas, kuris su džiaugsmu 
žiuri ant savo augytinio. Seiilo 
panuiras būdas persimaine^ant 
linsmaus ir miolaszirdingo už-

dienu abejojimas, ba stojo tik-
veidas siisidrutino savije, pa- stojo teipos-gi senas no JHiĮni;
eme vaikiuką ant keliu ir ta- 
ro graudingu balau:

—• Mylimas vaikeli, tavo 
' nu‘ 

siustą ir atšalimas jau a-tejo.
grom/ita ja,u paraižyta,
i *
Pirmiause. nuvesk mano pad

1

ra į pabažnu no szito atsnki-
1 11 • 1 t I

mo su gromata prie Motinos
RDievo. — Nes žinau gromalne- 

Bzio—7 
butu toke gromata nuneszes;

sako jis dūbar — kuris

$12 IN TEN IR ADGAL

CHICAGO, ILL.

tavo motina,
*1 '■

kas,
Geraij! — atsake vatkiu- 

— 9et ko tu verki?

*

bot gall buL kad Viktbrąus 
gromata daejo in dangų po ži
nomu visięms adresu.

$16 IN TEN IR ADGAL
Nedelioj 20 LIEPOS

Speciąlis treinas suhątos'ryta 
Isz va*
Shenandoah (40c vyrszlaus)

» * n r 1 , .h ii . ■

t

Mahanoy City 
Tamaqua ...

1

« • • • <
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Unda 
9:11 
9:41 
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Misza bego.

i» 1
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Tenai čigonas pavogė 
viszta, sugaukite ji! — szauke 
A karna n a s mosuodamas ilgu 
pypkes cibuku.

.Misza bego. j e
Taniai gryžo isz lauku nuo ' 

darbo. Nekurie susilaikė ir 
žiūrėjosi in bėganti. Misza, ki- 

smagesni, matydami, kad 
bėga, leidosi ji vyties.

— Tolieri gaus tas, kas va
gi atves! — suriko Taube.

Ant tokio padiktavimo, pas
kui Misza leidosi ir visi kiti 
ramesni dvaro darbininkai.

O Misza bego.
— Prasidėjo laukinis, ant 

smerties ir gyvasties čigono 
besi vijimas. Dvaro bernai bu
vo drūti ir smagus, be to viltis 
gauti tolieri, pono Aka mano 
protekcija, apart to kaimo 
žmonėms prigimta antipatija 
prie čigonu, be abejones ir pa
vydėjimas, to kad kunigaiksz- 
tiene liko cigonaites krikszto 
motina, tas viskas pagimdė tai 
kad bernui isz visu šylu leido
si čigoną vyties.

O Misza bego.
Isz pradžios jam tas bėgi

mas sekėsi labai gerai. Kaipgi 
jis isz ju nepabėgtu. Pustymu 
ir miszku sūnūs turėjo spar
nuotas kojas. Bet dvaro tarnas 
norints turėjo gera gala ji ly
ties tuojaus atsidūrė arti jo. 
Insivijo ji in laukus, kur nese
niai buvo nukasta bulves. Že
me buvo sukasta ir iszpurtus 
ir Misza bėgdamas tankiai 
klupo. Niekas nepaisydamas 
spaude viszta prie krutinės, ir 
nežiūrėdamas, nei kur bėgti, 
tikati neszinosi pirmyn ir pir
myn.

Jau girdėjo jHiskui save bal
sus. Net ncatsisuko. Turėjo ta/ 
pildaryti, o butu pamatęs, kad 
nereikia taip pasiutiszkai beg- 

*ti, nereikia taip daug skubin- 
ties, neaikvoti perdaug savo 
šylu, nes gena gala jau paskui 
saves palikes. Jis vienok neat
sisuko, o besivejaneziu riks
mas ji apgaudinėjo, mislijo, 
kad jau czia ant jo pėdu, tai
gi čigonas dar smarkiai pasi
leido bėgti.

Geriausi bėgėjai isz dvaro 
ir kaimo bego paskui čigoną. 
Prie to viso, apie ka nepaml- 
nejime, prisijungė dar dalis 
kaimiecziu kurie čigonu labai 
neapkentė — ir kaip czia grel- 
cziavo jis sugavus! Visa szalis 
apie tai kalbėtu jei čigonas isz 
ju ranku pasprustu, butu isz- 
juokiami. Taip! Taigi grei
čiau paskui čigoną!

O Miszia vis bego...
Szalis plati pilka tęsęsi 

viniayosi suartu 
tai duobėmis

ti i

bėga, leidosi ji vyt hm.
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- - - - STOK.
Sudže:— Esi Hpsudintas apt 

smert, ai turi koki prnszima 
priesz vi roką?

— Turiu, ponas sudžo, pra- 
szau mano ne kart ir paleist.

4tr>. kFW "tf. vrt tULi -

jv (Jimtelet...
Ar jam galvoja HUsimaiszel 
Kas tai gali būti?

' Da, stiro kuolelei no tvorop, 
o kitr buvo grintele, krūva 
sniego, kaip apsnieglas kapas. 
Laikas no laiko beg<\ ji« kaip 

"
Ant pągalcyH atsipeikėjo ■ ir 

skubės le i cinai per kaima. Ąp- 
sidair<‘ ir pabarszkino su

Ar jum galvoju sUHimaiszel
-

41 f

' 1
BfW »

I I '

7
4:51r'1-11 

fei;
• v

Lietuviszki Bonai
■ ■■ . ^^.....4. ' <i*i'i1) i

Jei norit pirkt ar parduot 
gaunant gera kaina, raizy- 
kit del informacijų dykai 
in Dept. 4 ' -

Kurt H. Schurig & Co
50 BROADWAY 

NEW YORK
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stojo, teip stovi.

pabars^kino
i karszczių in ^emas (Jūreles, 

| grinezios Jurgio. Norėjo, dasl- ■ 
žinoti, kas atsitiko o ir gal no
rėjo pamatyti patogu veideli

r>

žinoti, kas atsitiko o ir gal no-

ji

i.

t

a

BALTRUVIENE
. Ji '

„ bf • J'? J . 'M,/ I . Jifcbtal ___ L

dukreles Jurgiu ir kad tuom 
MUsldiutyti.

Už valandėlės iszgirdo 
varstaptes stub.os duris 

(žingsnius einanezius per prie
menaite; 

t balsas:
Ar tai tu Mivrėžiau.?
Ir tuojaus atstume šilimėle 

ir duris atsidaro. Antanėlis 
stojo duriso ir paszauke:

i
.Jurgi, bet ar tai. senis ne

suprato, ar nedagirdo, tik till 
atsiseko ir nuėjo in grintele, 
kalbėdamas:— ' s • -11
Martinai, mano bobele laukia 

į su kuczia ! .
Ir teip paskui, i nėjo ją grin- 

czia. ’
ranka senelio ir įa.rszfąi bu-

f w 1

1 Mot irios, ar žinute* kės <lnrbsi, 
Kqs su jusu dnkrelepidedasi?

Kam pavėlinai vakarais liam- 
biliuis valkiotis, 

Paskui sport likus geniotis. 
Kad jus Dievas kaitimu np- 

•dovąnot u, 
Galva, su 'hlytyu apdėtu, 

Jaigu szlapnosia negalite 
suvaldyti, 

Nuo vaikinu sulaikyti.
Tas neseniai Nantike atsitiko, 

Vaikinui mergica patiko, 
Laisnns pasirūpino, 

Ir apsiporino.
Tėvai žinoma nenorėjo, 

Bot kaip ton laisnius gavo, 
Turbūt valdžia prigavo, 

Ir apsipaeziavo.
Badai gyveno trumpai, 

Pora nedėliu tiktai. 
Jaigu nebuvo pavelinimo 

’ tėvo,
Tai nebuvo palaiminimo ir 

Dievo.
# s|c ♦

Kaip tik kidk apsidirbsiu, 
In Dubpju mięstft nukaksiu, 

Bpdąi tonais galį gąuti krienu 
Labai drutu. Ji *

O, kad triilsiu tai triušiu, 
Ir da kitokius reikalus turiu 
Bet dabar da sakyt negaliu.

t * ♦ ' ♦ <
t

Viena mergica taip nusilakė, 
Kad iszeiti laukan nepataiko, 

Badai ir szelktai atsiejo, 
Ba paeiti negalėjo.

Apie tokia neyra ka kalbėt, 
Veluk apie ka kita pradėt.

♦ ■1 * *

I Trys moterėles vienojo poezeje 
in draugija suėjo, 

Ir liežuvius vedžioti pradėjo 
Labiausia ant tu j u užstavojo, 
Katros su joms neužsidėjo. 
Kad pumpuoti vandeni ne 

moka, 
Juokėsi net augsztyn szoka, 

Žiūrėkite, žiūrėkite, pasi
stebėkite, 

Susilenkti 'jau negali, 
Turbūt savyje kaula turi.

O jus begėdės licžuvninkes, 
O jus bjaurybes nedorėles, 

Tarp saves susiedate, 
Negalite ant tuju žiūrėtio, 

Kuria aplojate, 
Nekaltai apjuodinote’ 

• sje aje *
Moterėles, neverta anglis 

rinkti, 
Veluk nusipirkti, 

Viena sesute Hazletone pirkti 
anglių nenorėjo, 

Taį net 10 doleriu užsimokėjo 
Ir da sarmatos nemažai 

apturėjo.
* * * 

.Kaip in Mikisporta nulapsesiu, 
, Tai ant keliu dienu džiaba 

turėsiu, 
Kol tais kėlės mergeles noisz- 

j anokysiu,
Geriau grinezias iszvalykito, 
Jokiu szaszlavu nepalikite, 

O kaip szvariai rasiu, 
Tai dil visu paginsiu.

I Asz mislinu kad susitaikinsime, 
Dą butu, ka kalbėjus, bet ne | Kaip nęužilgio pasimatysime, 

turėjo žodžiu. *
Iszejo ir ėjo su nuleista gal-

■#

su-
Irprvp
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Szios trys Raudonojo Kryžiaus DnliiguvCS horses isz Cldbiigo

T m

atsiliepo pri kimias
Szios trys Raudonojo Kryžiaus Draugu ves norses isz Vhiertgos, parengi jicjA pikelius 

su dovanoms del kareiviu ir lai^ofiit kurio ta niauju'del Dėdės Šamo tolimubsįa ų krasztuosia
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P<» visas dalis svieto. Pakol tosios dovano los daeis ilol jp tai bus ir Kalėdos. '

dar toliau begos, jei butu žino-»f 
jos katron pusėn leisties bot 
būdamas be Mamonos paszoko 
ir leidosi savtT prieszu pusėn, 
ton pusėn isz kur buvo atbė
gės.

Prieszums to ir reikėjo.
Tuo taų)U vienas sudavė

jam su akmeniu in galva.
Tasai akmuo ji tiktai' ingę- 

le, nes sopulio nejauto, tik pa
juto, kad karsztas kraujas jam 
per veidą pasiliejo. Galvos nc- 
paeziupi nėjo, bijosi paleisti 
visztos, bego vis toliau.

Akmena i s ir grumsztais jlt 
vis labiau apipilta. Misza kri
to ont žemes veidu žemyn. Voj

..... ........ .. mA»Xii ,

Isz Amerika
Menesis Orudis, saule konia 

leidžiasi, jau ne trukus ketino 
užstoti tamsi ir ilga naktis.

Snieginiu keliu ėjo žmogus 
su skurine valizka rankoje.

Buvo augsztas, laibas trupu
ti sukumpiąs, o norints da jau
nas vienok jau žili plaukai pa- 
ausiuosia buvo matyt.

Drabužis ant jojo prastas, 
norint lig poniszk'as ne muži- 
kiszktas.

Matomai buvo biednas, jei
gu užeitinejo in dvarelius pra-

4

1

1

tiek

jog
1

rr

prastas

ė

f Ta’s ji atgaivino, tai ir judi 
nosi tolyn.

Tie metu, tiek vargu, 
sopuliu...

Nesinorėjo jam tikėti
Įas viskas szedien pasibaigtu 
ir kad ant jojo Dievas susimy 
lėtu. ' •

O juodu buvo dalele, 
juoda! . *

Penki metai baigėsi, 
Antanas Bilczinkas tai 
tas pats apleido savo gimtines

labai

kaip 
buvo

Ei'kie greitai

jikai puolėsi su didžiausiuojn szyti keliu kapeikų ir vadi- daugelis nuėjo

dar u t si suko,

savo nuožumumu ant gnlinczlo, 
suspardė ir pribloszke prie že-’ 
mes.

Dar dūsavo, 
geide dar pasižiūrėti in dangų
ir paskutiniu sykiu isztarti sa
vo paezios ir vaiko vardus, 
puolė jam ant burnos didelis 
sunkus grumstą ir užbaigė 
viską.

Paliko ji tenai laukuose tik 
jam isz ranku iszlupo viszta ir 
kaipo savo pergalėjimo džiau
gsimi nesze ponui Akamanul.

grumstą

Netrukus iszkrito gausu lie
tus, bet Misza jaii nejauto tos 
szaltos maudynes to susi vėla
vusio dangaus sanjausmo, jo 
veidas buvo dar szaltesnis « 
stovykloj pati daugiau jau ne
sulaukė.

Stovėjo 
didžiausias

>J< >{<

Sekanczia diena ponas Aka- 
manas nusižeminęs stovėjo chi- 
niszkame salionike. 
prie duriu kaipo
kaltininkas, nedryso akiu auk- 
sztyn pakelti.

Prie lango stovėjo kunigas 
klebonas kuris laikas nuo lai
ko sunkiai dūsavo.

Kunigąiksztiene visa suner- 
vuota vaikszcziojo po salioni- 
ktti. Jos gražios šviesios aky
se matėsi aszaros.

Urnai susilaikė priesz Aka- 
mana ir atsiliepe asztriu žiau
riu balsu. Jis matomai tai at
jautė nes iszgirdes net susvy
ravo.

Ar tu žinai kad vakar nužu
dei žmogų?! •

Akamanas nieko neatsako. 
Dar žemiau galva nulenkė.

Klebonas rimtai su galva 
linguodamas pritarė, o ktim- 

di debesiai kilo. Tai vienur, tai lsa^szljen® toliau tose:
— Iszsineszk — “ ~ 

dris kada ezionai ateisiu pasi
rodyti man akyse nes man už 
tave tiktai sarmata. — Iki 
smerties nenoriu tave matyti!

I f

Nei kiek nesiteisindamas po
nas Akamanas žemai pasiklo-

be-

prioRz ji toli, 
lauku vagomis 
isz kuriu iszimta bulves —me
laginga iszdavinga žeme 
ganeziam čigonui. Kaip tik
dvasios jam truko, priesz akis 
jam viskas pradėjo mainyties, 
ausyse jam griaudė krutino 
baisiai kilnojosi szaltas pra
kaitas kakta apklojo, bet jis 
vis bego. Pasižiurėjo in dan
gų. Dahgus buvo pilkas tary
tum jis užvožtas grabo antvo
že. Kas kartas vis labiau juo-

kitur nukrito didelis lietaus 
laszas.

Misza nuolatos bego.
Visas svietas jau su juom 

sukosi. Vejikai jau buvo arti.Q
, jo, girdėjo ju žingsnius ir riks-1 

mus. Bet tik dar toliau tenai 
ant apregio juodavosi misz- r............
kas tonai jis bus jau namie te- ?r’JO ir 1HZeJ0, 
nai už ji saviszkiai užsistos... *
rytoj viskas bus iszaiszkinta, 
o pati dar szi vakaru gales ge
rai pavalgyti...

Nedabaige mislyti. Viskas
jam akyse nuolatos sukosi vis I 
labiau, viskas mirgėjo jam kas 
toks užkimszo gerkle, galvoje 
uže kaip malūne, o Misza gule-, 
jo szlapios žemes, spaūždamas 
prie inkai tusios savo krutinės 
viszta.

nuožemes paszoko regis butu

sau ir ne-

na jo Keleiviu. Jeigu ėjo per 
kaima, tai patvoriu žmonis 
žiurėjo ir sznabždejo rodyda- 

tai ne prastas 
ubagas — poniszkas, da jau
nas, no kolieka ir krepsziaus 
no turi.

Pas kaimuoezius pinigu ne 
prasze, o jeigu duonos kas da
vė tai priiminėjo, ba kaip sa
ko: 4 4 Zopostas ne nopostas.” 

Silsėtis mažai silsejosi, tik
tai tiek sėdėdavo, kadai szauk- 
szta viralo valgė, tuojaus pa
valgos stoja ir tolyn judyda- 
vosi.

Jeigu kas klausė, ko teip 
skubina.? tai atsakinėjo, jog 
skubina namon ant kuczios.

Isz tos pasakos visi szaipc- 
si, kiti su galva palingavia 
už paiksza ji palaike, ba kas 
jam galėjo duoti narna tokiam 
valkatai o gal piktadariui, 
ne turi kąsnelio duonos už ka 
nusipirkti.

— Jo namas tt'pu 
namu.

O vienok, kada tasai žmo
gus apie savo narna kalbėjo, 
tai net nuvergiąs veidas iszro- 
de linksmu.

*
Pradėjo temt.
Žmogelis su valizėlė ranko

je skubei eina.
net jam •kvapu krutinėję 
laikinėje,
minėjo be milaszirdystes o jis 
rodos nieko ne jausdamas ėjo 
ii’ ėjo. v v

Jau ir žvaigždeles pradėjo 
rodytis grintelejo rengsis val
gyti kuczia... motinėlė aoie 
sūneli pamislys ir apsiverks, 
kaip ant dingusio... o jis 
tuom laik užeis pamažėl i in 
grintele ir puls motinėlei in

tai patvoriu

mi pirsztais:

ne kolieka ir

Zopostas ne nopostas.

klausė

k a

❖

,' " , * >:< *

(szejus susitiko su 
gpikszcziu. Akamanas 
galėdamas norėjo kunigaiksz- 
Įcziuį isz tako pasitraukti nes

kuni- 
kieku-

szalele ir isztrauke in tolyma 
svietą, jeszkoti giliuko, kąsnio 
duonos, bot ne juodos duonos, 
ba ezionai turę.įo in valos. Bet 
ejojeszkoti baltos duonos. Juk

Czia keleivis pagriebė 1 • * t J * w
cziuodamas kalbėjo:

Jurgi, ar inanes ne pažįnsta- 
te hęi leve durgi,! •

Ant tu, žodžiu motore stovr-
dama prie kaimo atsigryfco

Juk tai Antanėlis I^jlcziukas
staigai ir k Ūktelėjo sų- bąimtvba ezionai turę.įo in vales. Bet

ip I isz ano svieto! Toip patino irlai nuėjo
• •

JIS.
Kiti sugryžo su turtu 

nepnsiseke.
H

u jam

Karta vagis iszplesze skry-

paszauko.
O.-gi tu isz kur czion ėmei

si?— j&u mes tave vaikeli ne: 
apverkėme. :

Bet Ąntapas tiktai vienąnėle ir paome ciela uždaVbl, į
czia jau buvo sziek tiek atsį- Į misli turėjo ir tįupjaus pradėjo 
griebias,( sunkei apsirgo ir vi
si dolerei ant daktaru iszejo.* 
Bet da tai viskas nieks; apėmė

h

su baime klausinėti:
Kur mano grintele, kur ma

no gimines, kalbėkite!
Senas Jurgis palingavo.ji • pasiutiszko pakramta ii I Senas Jurgis 

nuobodulys apie tėvynė ir gim- smutnai su galva ir tarė: 
tines szali. 1 Jau tu vaikeli no turi grln-

Katruus' turėjo pažystamus, ežios, praeita meta sudegė, te- 
tieje in kitur IšžVažinejo. Ant vai numirė, o sesele isztckejo 
raszytos gromatos, in tėvyne, in kita parapija, laukeli kokis 
ne gavo atsakymo. buvo skolininkai užgriebė, se-

Nb to laiko kas kartas nes- šule, kąįpo vienatine sul^cesor- 
magumas didinosi ir pastana-|ka pardavė lauka, skolos isz- 

.'Vijo sugryžtl.
pinigus, I

F

, Pradėjo rinkti mokėjo o kas liko tai turėjo 
kad tik tai surihkti pasogai. Tu buvai apgarsytas| 

ant szipkartes, o kada gausis guberskosia iizietose, o kaip
T JlIttL J! _. _ _ I

*

nuo
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CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS JR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.02

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

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

Jji

W. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

1
•1 rX- «MgOk.m

fesm ....
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Laidoja kunus numirėliu. Pasam- 
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztinju, veseliju, pasivažinėji
mo ir t. t.
603 W. Mahanoy Avė. Mab. City

■" ■■■■■■.> , v ' 'iri
K. RĖKLAITIS

. ■ Lietuviszkas Graborias ——

Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada Ir 
mokslą. Turiu pagelbi- 
yinke moterems. Priei
namos prekes.

516 W. Spruce Str., 
BeU Telefonas 149 

MAHANOY CITY, PA.
306 Market Street 

BeU Telefonas 441-J 
TAMAQUA.

1

* ' I i •in užmare, tai kad ir ubagan- neatsiszaukei, palaike visi už 
numirusi.

Tai mat Antanėlio gilukis 
tai kuczia, tai tokia juoda da
lele. ..

Bukie pas mus koki laike): 
kalbėjo senas Jurgis susigrau
dinęs:— tuojaus žentas ateis, 
tai duktė duos valgyti, ba sze- 
dien turimo kuczia, o turi bū
ti .dikezei alkanas.

L 4 •

v Pakele galva ir 
prato jog duktė Jurgiu iszte- 
kejus, o kuri buvo milemiause 
del jojo. Jau josios mylėti ne 
gali ir ne vale... 0 Jėzau!

Dėkui jums už jusu gera žo^ 
d i sep.as prįetellau,

PA. '1*1

numirusi.dams užsigeidi sugryžti ka 
greieziausia!

•% . ’Ii '

Apie nieką kita ne mistino, 
kaip tik apie tai, kad sugryžtl. 
-r— . a ■ . * a a *su jojo Frastai maitynosi, palovi gert 

Į dirbo kaip arklys diena ir link
ti o doreliukus kuopine, nakti
mi skaito pinigus miegoti ne
galėjo ir nuolat dejavo.

Da daug stokavo — 
jautėsi, jog pajėgos mažta.

i Ant pagalios surinko tiek, 
kiek reikėjo ant szipkartę»s.... 

Vejas szaltas Puolė ant guolio ir verkė..-

*

o ežia t '

dabar su-

Ant J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABOR1US 

(Bell Phone 872>
331 W. Centre St. Shenandoah, Pa.

Nuliudimo valandoje, sutei
kiam geriausi patarnavima. Pu- 
laidojima atliekam rūpestingai 
if gražiai. Busite pilnai užga
nėdinti.

• Isz Mahanojaus ir Girardvillea 
jeigu kas pareikalaus mano pa
tarnavima tai meldžiu man tele- 
fonuoti o pribusiu in deszimts 
minutu. <*■ Bell Telefonas 872

b*-*—

■

su
vejąs asztrus peri-

kojas kaip ilgas... O paskui
Į

ant laukelio,
Jurgiutia...

Ant rytojaus didelis Vokisz- 
kas szipąs nesze Antanėli in 
Europą^

Bet ne buvo tai jau tas se
novės Antanėlis, smagus ir au
galotas, kaip berželis, b drū
tas kaip mcszkinas, patogus | Sztai stojo priesz ji jauna 
kaip putinėlis.; Jau tarp juędu 
plauku daug žilu rodėsi, akys 
indubįa, veidas pageltęs sulin
kęs, kaip lankelys.

I Biednas Antanėlis!
Bet jis to ja valandoje jaute- 

buyo la:-

d i sep.as prieteliau, nes jau 
szieziopai būti ne galiu, mato
mai ne t___ ____ _____ ___
to. •

turiu daleles ant svie-
❖

i

v

apsises | si velei jaunesniu, 
apsipaeziuos su 

juk jis jau no se
nei jaja pažinsta ir myli, taje 
savo _____ „.
geltonus plaukolius, molynas mil«-■ • pažino giraite, pažipo 
uItaUu InnAlns rniKlnnns Irnln lauktis, HOrillt 1)0 Slliegll, Hilą

apims gaspadoryste, v '

mingu isz vilties pamatimo sa 
viszkiu.

Paregėjo isztolo...

motore ir prasze idant pasilik
tu apt vakarienes, jis dirste
lėjo ir tarė garsei.

— Marijona! Marijona!
— Marijona pravirko o jis 

kalbėjo. ■ ■ -
— Ąsz no pykstu ant jus, 

juk laukti teip ilgai ant ma
nes ne galėjote ir- iszejo.

6 6 6
Praaxalina galvos skuusma ar nenraP 
gija in 30 minutu, sustabdo perssa- 
Įima pirma diena, ir sustabdo malaria 
in tris dienas. Gausite aptiekoea*

666 Teipgi Tabletuose--- ————— ■ ■ ■■ ■
I fel

i

F11

taip, isz
saldžia mergele, ka turi tikųp, tai buvo gimtines ka:-

akeles, lupeles raudonas kaip laukus,.norint po sniegu,
bijunelys... ant svieto kitos kur bažnytėlė, klebonija ir ka-

4 _ _ I  • - -   * X _ ,

va ant1 'krutinės, e veidas jojo

1,1 (7" *         ~"!' r   

GERAS SUPRATIMAS.
—II II ■■ t t

Fi ’ 1 H d 7 i i ' l’i'1 ♦

A. RAMANAUSKAS

9 
t

LIETUVISZKAS GRABORIUS 
MILL & PATTERSON STS 

ST. CLAIR, PA. 
BeU Telefonas 1430-R

••

fe

tpkios niekus nerastum. 
0 Jėzau!

pi n a i tos.
Bcgtia bėga... sumurias no

Ar-gi szirdis žmogaus gali (prakaito sznioksztuoja, nes tai 
tiek daug laimes apimti ? •_
ne truks no daugybes džiaugs- ežios sėdos 
mo? I \

* T " n- ■ x v v »■ *

baltavo tamsumoje. Susilaikė Pą^aktoris kaimines' moky-
ant valandos prie kurvos grin- klos, iszguldinejo apie pakly- 
vosb1 opsnigtu.

Atsiklaupė* ant sniego su db h^ugryžo pas tęva, tai tėvas isz-
vęsįu apsnigtu.

1C41A I 4 14 J •

dusi, siųius ir dadave, jog kada
h'. i---------

■ii"? !LĮL^±2-
-gWiJSK
I X

i
l*(iJF

B
B

o(©IFį
^IsEbalsamuoja ir laidoja mirualufl

f u-.’-'

deliu verksmu rodos ant kapo kole dideli bankieta ir net ver- .e • ii i 11 . > r • 1 • _ • a • • ii •Ar nieko, pasilsės, kaip ‘prie kiv

_ 'Į Kojos jclipstaįį akysią mfr*
ir volei žingsnius paskubL guluoje juodi ir raudoni plot;

no. męlei... f ’ ’ 1
Ant kart, akysia pasidarė nepaiso, boga. .. Da galelis....

’ 1 t. . F '
Jau...

jo labjau bijosi nei kunigaiksz- 
tięnes bet pastarasis ji sulaiko 
prasijuokė ir sudavė jam per 
peti.

Pagalios, tarė:

esu labai užganėdintas, Juk tu!pradėjo plakti, sustojo, paeniop pujogaa
— Isz tavęs mielas Taubc, tnmsn 
ii il^npo viziri i-n (o o -Snip f-ife

smilkiniuosia, gyslos ^as kartas aroziau 
s i...

!.motinos ir* nuolatos kalboje. įsai liepp paplauti, ir klausia
1 m imiiife

Gain volei balsas jam a Ui- . * «>
'• I v

O ko ’kvaraba nesze in Amo-1 klydusio sūnaus.

ii linam

Ko mnh.reikto gryžti! vieno ira vaiku: 
Gzia velei balsas jam attn- 1

tai nieko, jis ant tp miijzineją: Į buvo.linksmi isz sugryžimo pu

rikn ar ne galejoi būti vienas Į

— Pasukykie man ar visi

Bet ne tame dar galas. Dar esi no bile koksai smarkuolis, gniužtia sniego ir iijsidejo |h|A^ kart sustojo, rodos
Galas. t burna.

*

da siijtn- 
' jau. ••

1

I

prie, tėvo ir dirbti aiU laulfc- lt "Į i A- _ __V-,*- AS2kad.lio o būtumei paskutinio galo- 
I wi/k zlnoi mm ikoiinD I(kojos prie žemes priaugo. Kas-no dasigraiVstiaa,

I, *1
r 1

t j i .’i/^^'Wi

■ <

■ ’’d'
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I

N<) visi.
f

,l

* B
it
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X

0 kas rūpinosi?
Nu-gi ta karve,

► Iverszi papiovo. >

Ii

kurios
I

ant visokiu kapiniu. Parrabua pa 
ruoszia nuo papraszcziausiuikiptt 
kilniausiu, Parsamdo automobiliu.- 
del laidotuvių, veseliu, krlkssty 
niu ir kitiems pasivažinėjimams 
Is? Frackvilles, Port Carbon ar !•» 
kitu artimiausiu miestu jeigu l$a>

meldžiu man duot žinia o pribusiu 
in trumpa laika.
——

pareikalaus ’ mano patarnavimo,

M

*
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ŽINIOS VIETINES

— Sziandien Readingo ka
sikiu pėde. * 1

— J n laika. 45 dienas, likos 
nuszauta 650 szunys Schuyl
kill paviete ant paliepimo val
džios idant szunys turėtu mu- 
zclius ant snukiu.

Tamoszi ūkas Da nd vi cz i us, 
1.3 metu, 606 W. Centre uli., li
kos sužeistas iu ranka.

— Del dauggelio gerai ži
nomas buvusis ziegorninkas 
George Miller kuris vėliau per
sikrausto in Philndolhia, mirė 
ana diena Misoricordin ligon- 
butOjc.

— Panodelyje apie szeszta 
valanda vakaro pasirodo ugnis 
name IlinclPu ant 205 \V. Pino 
uli.„ ant pastoges ir prasiplati
no !n ar tymus namus. Liepsna 
būvą ne didele nes ugniagesiai 
greitai užgesino, bet vanduo ir 
durnai padare daugiausia ble
des. Szeimynos kurios nukonte 
daugiausia yra: Walter I lineli, 
205 IV. Pine uli., Zigmunlas 
Petrusovicz, Stankevicziu sose-

John 
ant

rys,

su-

Ed vardo Kai or ir 
Holland. Bledes padaryta 
keliolikos tukstaneziu doleriu. 
Priežastis ugnies dn noisztyri- 
neta.

— Musu miOMtas*daug
mažėjo pagal paskutini sura- 
sza gyventoju, nes sziadien 
randasi jame liktai 14,801 gai
vu, padalintos sokaneziai: Pir
mam varde 4,90.3; antram 2,109 

1,254; ketvirtam 
1,778; penktam 4,697 —bedar
biu mieste randasi 291 ypatų. 
Pagal surasza 192Q mete, tai 
mieste turėjome 15,599 g won-

t recziam

UPS

toju. Žinoma daug žmonių isz- 
sikrausto in artvmas 
kaip Park (’rest, 1 
Frackville ir kitur.

Nuo kokio tai laiko Juo- 
Jesz k e v i cz i u s, 1100 E. 

Pine ulvezios netekdavo mvle- 
mu viszteliu, ir aneziu ir kan
triai panosze savo beda laukda
mas geros progos suėmimo va
giu Bei užsibaigė Juozo kan
trybe, kada ana diena neteko 
dvieju iszpenetu parszu sveren- 
cziu apie szimta svaru. To bu
vo jau uždaug ir pavedė daly
ką in rankas detektvvo Samu
els, kuris pradėjo sznipinet ir 
ant galo iszsznipinejo kaltinin
ku kurinom buvo netolimas kai 
mynas Vincas Dunila

1112 E. Mahanoy avė., 
kuris pirm paskerdė kiaules ir 
nusinesze namo. Badai Dunila 
turėjo pagelbiniakus kurie už 
tai tmpgi turės atsakyti. Duni
la pastatytas po 500 doleriu 
kaucijos lyg teismui. O j bus 
brangi mesute kaip teismas nu
eis in su<la.

.— Poni Veronika Vaieekauc- 
kiene ir sunūs Juozas

Va.,

vietas 
Ilassensaek J

iv

zas 1100

rp

arba
Green,
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— Jonas (^zernevskis, likos 
skaudžei sužeistas North Ma- 
hanoy kasyklosia in galva ir 
peczius. Likos nuvežtas in 
Ashlando ligonbuti ant gydi
mo.

* ■ H j.
I

4

Taksu rinkėjos Bekoris 
indave .300 bilų del konstabe- 
liaus idant surinktu užsiliku, 
sius taksas su kasztais.

SHENANDOAH, PA.

— Prohibicijos agentai pa
daro ablava ant sekaneziu sa
limu: , Juozo Vahikeviczius, 
Juozo Brodis ir Mikolo Zylevi- 
ezio. Visi pastatyti po kaucijc 
lyg (eismui.

Gilberton, Pa. — Seredos va
karu, 7 valanda, priėmė szven- 
ta krikszta sūnelis ponslvn Jo
no Kamoraucko, kuriam duota 
var<Ins• A1 bert-Jonas. Kriksztu
tėvais buvo ponas Franciszkus randasi 6,958,792 
Ploppert su pana. Veronika Sn- 
pranaviezinte isz 
(’i t v. Kriksztas atsibuvo Szv.
Liudviko Lietuviszkoje bažny- 
czioje. Lai 
ant džiaugsmo levams, ir būna 
didvvriu. v

—■Ulini »■ MII II l»l.»l II—I—M—

Paskutines Žinutes
------- — r

11 Žara, Jugoslavije—~ Asz- 
tuoni pasažieriai likosi u’ž- 
musztais o 27 sužeisti, per su- 
sidurimn laivo Karegeorge- 
viez, su laivu MęroMmi, kuris 
iszgelbojo 400 pasažieriu isz

—

i.HZgelbejo 400 pasažieriu i 7. 
sudaužyto laivo kuris volinn 
nuskendo.

Frnnkfort Au ^lain, Vo- 
kietije. ■— Musztineje su poll-
...

nistai artimoje Benskeimo. 
Szimtai komunistu likos arosz- 
(avėtais.

V Detroit, Mielo — Praei
ta menesi Fordas padirbo 
174,528 automobiliu. Viso Isz- 
(lirbtn Amerike 1)95,226 auto
mobiliu in laika szesziu mene
siu.

V New York — Visam New 
Yorko mieste su priemiosezeis

gyventoju 
deszimts m e f u

likofl sužeista’ 18 komti- 
arl i mojo

Dienosi

Mahanoy

Albertukas auga
Wilson Lino 
laivas atplauko

ant upes, 
su e k s-
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Kazimiera

Minersville, Pa. — Skaudžei 
likos sužeistas per automobi
liu Vincukas Mandziarskis, 8 
metu, kuri palaike automobL 
liūs varytas per 
Grigonį isz miesto.

Detektyvai padaro ab
lava. ant keliu paleistuviu ur
vu kaip urvą Rūtos Brown pas 
kuria rado Stella Hikes ir Ma
ro Matoniute isz Shenadorio, 
aptorszytas balandėles, 
urvą 
kuri vra arti ezionais Llowel- 
lyne kurioje aresztavojo He
lena K u skųsk i ir Helena Nata- 
lack. Aptersztps balandėlės li
kos nusiustos in kliosztori in 
Readingft ant egzamino po 
tam Ims uždarytos kalėjimo.

Sbenadorio 
Teipgi 

Zofijos Bernatonienes

Boston, Mass. — Pranas Va
lentas besimaudydamas pati
ko nelaime —r persipiove koja. 
Gydytojas žaizda susiuvo 
dabar jau baigia užgyti, 
savaites gal jau g..-- V-

Ket virta Liepos, St an Is-
I

Dorchester,

ir
Už 

rales dirbti.

44 A spin - 
Rd., Dorchester, kilo 

Ugnis padare $1000

blogu

isz So.

sūnus Juozas isz 
Moumlsville, W. Va., lankosi 
pas ponstva Kendžiurus ir Gan
dis ir pontsva Daugius isz She- 
nadorio. Ponstva Vaicekajickai 
kitados gyveno Shenadoryje, 
bot iszvažiavo keliolika metu 
atgal in Moundsville, 
nūs turi gerus užsiėmimus stik- ,

lova i ežiu namuose 
wall 
gaisras.
nuostoliu.

Stanislovaicziai žinomi isz 
priežasties ju sūnaus 
darbu.

— Birželio 25 d.,
Bostono iszvažiavo in Lietuva 
Juozas Šokas. In Lietuva isz- 
vyko apsižiūrėti, ir jei patiks 
sugryž in Amerika viską lik
viduoti ir po to, iszvažiuos In 
Lietuva baigti savo gyvenimo 
dienas. — D.

kur su-

lo frfbrike Fostoria Glass Co. 
kur szimtai žmonių dirba.

— Naujas konkretinis plen
tas isz Sheppton in Ilazletona 
jau yra užbaigtas ir bus ati
darytas del automobiliu 15 Ju- 
lajaus. Yra tai vienas isz ge
riausiu plentu visam valstijai 
ir vienas isz svarbiausiu. Da
bar už keliu dienu pradės dirb
ti plentą isz Rihgtono. Teipgi 

pusantros
isz Brandonvil-

e

Worcester, Mass. — Nesenei 
Probate teisme, Felicija Bab- 
rauskiene ir jos vyras Juozas 
Babrauskas, kuris buvo pada
vęs praszyma del perskyros, 
susitaiko. Felicija Babrauskie- 
iiv nz.pyio verdancziO’ vande
nio ant savo vyro galvos, kuo
met jis gulėjo Velykų ryte. 
Juodu buvo susibarė diena 
priesz tai. Juozas Babrauskas' 
iszgulejo penkes sanvaites li- 
gonbuteje nuo tu žaizda. Tuo 
pat laiku jis pradėjo ieszkot 
perskyros, gi jo moteris ats
kiro užlaikymo. Ju iszklausi- 
nejimai butu invyke teisme, 
bot advokatai juos

no užpylė

pradės darbu ant 
'mylios plentą 
les.

i <4 .

— Puna Aldona, duktė Jo
no Novako, 512 E. pine uly- 
czioM turėjo operacija ant ado- 
noidu ir tonsolitii Ashlando li- 
gonbutojo. Operacija buvo pa
sekminga ir pana Aldona su- 
gryžo namo.

— Seredos naktį nupuolė 
ledai didumo karvelio kiauszi- 
nio laike lietinio Rzturmo. Le
dai padare nemažai bledes ap
linkinėje. Juozas Kalinauckas 
buczeris,kada važiavo per Frio 
denrfburga, ledai jam sudaužė 
žibintos dr viražu automolbi- 
Jiaus, taip-buvo dideli ledai.

tei sme 
sutaikė

p r i esz pa sk irta 1 a i k a 
priesz teisėja. Adv. B. Mendel- 
sonas, kuris atstovavo vyra, 
a isz k i no, 
szeimyna 
ginusia atkenktu

stot

kad butu negerai 
nes dali

ju maža 
mergaite. Babrauskieno taipgi 
norėjo susitaikyt. Galutinai 
jiedu priėjo prie iszvados su
sitaikyt ir perskyrų ieszkojl- 
mai atmesti.

suardyt,

TEISYBE PASAKĖ.

Klausia Antanas mažos Ago
tos:

— No ko jusu Petrone telp
iszbalus.

Agute:— Iszbalus, ba ne te
ko kroskos veidu nusikrositi.

V*

»

*? >h
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Jus norite geriausia iszkepta duona. Todėl pirkite savo sztore
__   _ ■  ________________________________  - _ - - —W W A A JK A 90 A ATrir’r’ W"> 1"> WT1 A

s. A

sziai

arbn in laika, 
padidėjo 1,338,744 dusziu.

V Pennsgrove, N. J. — Du 
žmonis prigėrė o keturis sužoi- 
do kada staigai sugriuvo pris- 
tova 
kada
kuršininkais.

11 Harrisburg, .Pa.— Penn- 
sylvanijoi randasi lyg 
dienai 1,638,792 visokiu auto
mobiliu, už kurios surinkta už 
laisnus $29,519, 435, laisnnotn 
operatorių yra 1,870,197. 
visokius prasižengimus surink
ta $267,812 nuo automobilistu.

11 Manila, Filipinai. — ln 
du menesius kolera* užsmaugė 
ezionais 566 žmonis ypatingai 
ant salų Alosbato ir Bitirano. 
Meto 1919 kolera pasmaugė (e-

• i i V • ®

Už

nais net 18,694 žmonis.
V Vatikano ^liestas, Rymas 

— Vincenzo Varmutelli, 
dinolas, 9.3 metu amžiaus, įni
ro Seredoje. Velionis buvo se
niausiu kardinolu prie popio- V • 4 •ziaus.

k a r-
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HAMA’S DANDEE BREAD
. >1 v .' •. ’ i ■ ► . ' ■ , * ■ * ■

.r ’u. į ■ ‘ ' J .i"h - i f "f i„ Iii i.' u 1

ft

ji
M, ' 1 A

Szita.duona jumis patiks geriaus negu kita kokia bekerio duona.
Iszbandykite

•i ' •. ' i1, ' . ■ 1., :t'?
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nes labai gardi. Iszkepta per-----UV» 1UIHIL filiui* ASZKVpUl ĮJV1

ANTHRACITE BAKING CO.
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VOKIECZIAI PADIRBO NAUJO SZTAMO
LOKOMOTIVA.

^411 
»

MALLOYS DAIRY ’
Parduotojai szviežio ir czysto pieno ir Smetonos 

Bonka pieno yra tai bonka sveikatos”.
Telefonas 233. 326 W. Centre Street, Shenandoah,

—H. IN SKAITYTOJUS -■ 
* 1 " t +

Kreipkitės pas szitus Biznierius kuriu apgarsinimai ežia 
randasi, jie suteiks jumis mandagu patarnavima ir už- 
ganėdinima visame.

W8
te,..

te'

ii

L

.1
■ 1

Iszbandykitc muso Pasukos

Nemažai nusistebėjo geležkelio svietas, 
L seimo,

kada suvažiavo 
pamato naujo budo lokomoti- 

va kuria VokiecZiai nesonoi padirbo, Nauja lokomotiva turi 
2,50(1 arkliniu pajėgu ir suezedi na 45 procentą szilumos.

gc'lcžkelin delegalai ant sei
i .t . y , . ■ • •

GERAI.
i

•» O MATAI.

Genuine Orange blossom Kings

. 1 t
Kaip laikosi pono profeso

riaus pacziulo ? •
— Dokui, labai dokui, per

sikėle in ana svietą lai' no ga
liu žinoti.

*♦*
♦t*

I t

»

— Asz tau sakiau nuolatos 
ne užsidek su vaikinais ba bus 
ne gerai.

-— Asz su vaikinais no už
sidėjau, tik su vienu.

►t* ♦% ♦% ♦% ♦% ♦% ♦%♦ ♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Jennings Pus-Metinis
Pardavimas Rogsu

W—-i ■■ ............... ...... M-M. -y . ......................... . .................................................. ....... -  

. 1 * I ■ n

.•Nuo; 7 Liepos iki 12 Rugpiuczio
1 " ' Varduosime

tt

M

I Anglo P ersian Rogsus |
** * ♦

Visiems Reikalams
Turim dideli pasirinkimą labai puikiu naujausios

o

mados szliubiniu žiedu. Ateikite pamatyt. Teipgi viso
kiu auksinu ir sidabrinu daigtu.

SOU UEV1T
Schuylkill County’s Leading Jeweler 

Headquarters for Engagement ant Wedding Rings
20 - 28 NORTH MAIN ST. SHENANDOAH, PA.

KADA DUODATE VALGYT 
FRANKFURTERS DESZRUKEŠ 

< 4

Tai pirkite deszrukes padirbtus per Shenandoah 
Abattoir Kompanija. Tuojaus suprasite ju skiruma 
nuo kitu deszrukiu.

Priežastis tame yra, jog gaunate szviežius — ir 
padirbti vien tik isz geriusiu mėsų.

Gardus skonis kuris jus užganėdins visame — ta 
suprasite isz pirmo syk kaip tik pradėsite vartuoti

9x12 didumo už $51.oo
Žemiau už j u regulariszka preke.

ED. J. JENNINGS
TAMAQUA, PA.

Matykite muso langus. Atlankykite muso sztora.
Persitikrinkite save isz tos dideles vertes.

rnoli-Auginant vaikus 
na privalo no tiktai iszmokyt 
poterėliu ant pomjetes, bet Ir 
kožna žodi iszdet, ka ženklina.

Neužmirszkite apie tai 
geru knygų 

žmogus daug iszmoksta. •

#

kad per skaitinio 1

Zobova yra goru daigiu 
bet toji ne ant ilgai, ba grei
tai nubosta. Tiktai knyga nc- 
nubosta ir nauda atnesza ant

Kas ant kitu visaip isz- 
randa, tai apie save gerai kal
ba. 
. •

mas moteres giria, bet nieka-
Vvrai tankiausia sveti-

dos nenorėtu idant juju mote- 
res kitus vyrus girtu.

Laime no turi akiu.
Grūdelis teisybes, 

duoda drūti melagystei. 
««

minga, ka1da jiai visi pradeda 
užvydet.

mingi isz to, jeigti 
kitus pasigirt.

Ir apgavingu budu 
si del saves priotolius, bet tik
tai prietelius veidmainingus.

Nuo pasikėlimo ly 
, yra’ tiktai

o

*

*

#
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A*, v

pri-
r 
£

Tik tada motore vra lai-
* *-

Nekurie žmonis būna lat
gali priesz

. * 
juokimo 
žingsi 
mylo.

'H

su ra-

vra’ 
bet atgal

ap- 
v ienas 

lai visa

Lehigh Valley
EKSKURCIJA IN

Niagara Falls 
ar Buffalo

NEDELIOJ 13 LIEPOS 
$5.00 In ten ir adgalios 

Specialiszkas treinas apleis Mahanoy 
City 7:25 Subatos vakara ir pribus 
in Buffalo 4:4T> Nedėlios ryta, o in 
Niagara Falls 6:00 valanda. Grįžtant 
apleis Niagara Falls 3 valanda popiet 
o isz Buffalo 4 valanda popiet pagal 
Stnadard Time.

RaUroad

5 
5
I

=i

i
t

t

i

tuos deszrukes padirbtus per

SHENANDOAH ABATTOIR CO.
SHENANDOAH, PA.

1

X

E. T. EVERETT
Didžiausi Iszdirbejai

1 ".............. ■ ....................... ...... ■ ■■■ ■ ............................■"

Pomninku ir Kryžių
4

». * ■ ■'' . • • , , < Vbk

Kreipkitės pas mus ypatiszkai
o prisiusime

*k.! j*1'’Ll
A'

arba per laiszka, 
musu agenta in jusu namus.

v 4

- t

Turime
MAHANOY CITY 
South ir 2-nd Sts.

Telefonas 2-^
'I * A ii Ldji ' I*'. . '' '

t

<

❖ 
t 
X
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Du Ofisus:
SHENANDOAH

Shenandoah Heights
Telefonas 625-Ii

t

i
M

MADAM QUEEN APLAIKE BLOGA CZEKI
-Madam Queen sako; Andy, jog tavo czekis

♦

Partraukiamiszplaukimo.
valdžios darbus.

Panaudokite

KOKIU LAIVU IR LAIKU? 
Atkeliavote in Amerika

Surandu vardus laivu ir diena atkeliavimo in Amerika. Sutaisom 
pasus, vizas ir leidimus sugrižimo. Parduodam laivakortes ant visu 
linijų. Aprupinam keleivius iki laivo
szeimynas, ūkio darbininkus, atlie kame invairius 
Siuncziame pinigus iszmokamus doleriais Lietuvoj.
mano ilgu metu pataryma, kreipkitės ypatiszkai arba per laiszkus.

G. KUNASZAUSKAS
. žinomas per 20 metu 179 East 3-rd Street

tuo paežiu antraszu. NEW YORK, N. Y.

■

ft

DEWEY’S SHOE REPAIR SHOP
12 N. WHITE STREET. • — SHENANDOAH, PA.

Geriausia intaisyta Sziaucziu Szapa visam mieste
* Visas Darbas Gvarantytas

Teipgi turime szapa po adresu 12 N. WEST ST.

VINCAS MINKEVICZIUS
GRABOR1US IR BALSAMUOTOJAS

Seniausias ir Isztikimjausiąs Graborius Visam Mieste.

f

t

! 
■

s 

5

I
A mos— “
negeras”
Andy— Czekis geras bet jiji nori per greit ji sunaudoti. ■ i
Kodėl jo nepalaiko?” - . ,>■ r; , <

vieton

jo (>• 215 SOUTH MAIN ST. SHENANDOAH, PA.
Ofiso telefonas—116 Namo telefonas—799

I Amos— “Jiji sako jog nori gatavus
, czbkio”

Teip seka loliaus ta pasaka.
Amos be paliovęs deda pinigus in banka kas savaite 

I ir jo ezokiai yra gori.
Andy vis tik kalba apie didelius biznius ir neezedina 
pinigus.
Gaukite ta paprotį nuo Amos ir dekite kiek pinigu kas 
subatos vakara in Merchants Banka.

pinigus g 
s I 
Ė 
E

E

UFBERG AUTO. SHOT ♦ . I
J. George Hahn

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
’ ' , .j'1-'’ ‘ 4

MEMBER OF THE FEDERAL RE>SERVE SYSTEM

<1

MAHANOY CITY, PA.
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Iszkvarbuoja Automobilius 
 Į (J . ■ 

Apdaužyti ir inlang«ty|i automo- 
bilai sutaisomi kaip nauji

Parduodame fenderius, virsaius ir 
kitokias automobiliams dalis.

. ■ ---------------------------

2?9-31 SOUTH MAIN STREET 
SHENANDOAH, PA.

Balsamotojas ir Graborins 
Patarnauja laidotuvėse kuopigiau- 
sia. Reikale meldžiu reikale o ma
no darbu busite užganėdinti 
217 North St. Minersville, Pa ( 

Telefonas 481 i

4

♦ ♦ ♦
SKAITYKITE "SAULE" 

♦ ♦ ♦
4

Dr. T.J.Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkaa 

Dentistas Mahanojuje.
Ant Antro Floro Kline Sxtoro
19 W. Centre St., Mahanoy City




