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SU BURDINGIERIUM 
APDAUŽĖ SAVO VYRA.

Philadelphia.—Szimas Wyd- 
ra, užvede skunila prieszais sa
vo moterių Katre irChaluka 
Novak, burdingieri už sumu- 
szima taip, kad jau kėlės san- 
vaites kaip negali dirbti, už ka 
Wydra dabar spyrėsi deszimts 
tukstaneziu doleriu.

Nesupratimas prasidėjo ant 
st ryt kario kuriame važiavo jo 
motere su burdingierium, 
riu Szimas nemato, 
staigai paszokus nuo

jam kelis per žali
kuti 

ant kitu moterių.
savo gas- 

vyra,

Katre

ku- 
Jhicziule 
sedvnes

tvykstelėjo 
dus, užmeti nedarna jam, 
žioplinusi 
Cha 1 u k as p r ’rgel 1 >e jo 
pajineliai nubausti
riajn duiT su peiliu in

ku- 
veida 

nuo ko apjako ant kaires akies.

ISZ MEILES PAEME JAM 
AUTOMOBILIU, PACZIA 

IR VAIKA.
Roosevelt, N. Y. —■Roosevelt, N. '44 Ponas 

palicijanle.susiinyldamas aresz 
tavokie žmogu kuris pabėgo su 
mano automobiliam, 
vaiku ir 500 doleriais. Jisai t.u- 
res pro czionais važiuoti ir ji 
sulaikyk.“ ’Taip pasakė stovin- 
cziam policijantui ant ulyczios 
Benjaminas Fellan isz River
ton !u k<‘|oų valandas po tam, 
palicijantas pamate važiuojaji- 
ezius pabėgėlius ir juos aresz- 
tavojo. Pas skvajeri Cane AVar- 
ren, nuszlys. kurjs paliego su 
Felfnnn inoturia, iszsikalbinejo 
buk Felhin nepadorei pasielgi- 
nejo su savo moterių, o jisai ja 
labai mylėjo ir gailėjosi. Pabė
gėliai likos uždarytais kalėji
me drauge su keturiu metu vai
ku.

paezia

PAGULDĖ SAVO KŪDIKI 
ANT GAZINIO PECZIAUS.
Sharon, Pa 

Clark, 
asztnoniu menesiu kūdiki, 
guldindma ja ant gazinio 
czians kuris buvo gerai

— Mrs. Frances 
staigai jiagriebus savo 

pa- 
pe- 

inde-
ges. Kada ja ja nuveže ant poli
cijos ir užklausta del ko 
padare motere atsake:

taip 
44 Dievas 

nusiuntė ant manės dvasiai, ku 
ri man apreiszke, kad Dievas 
reikalauja nuo manės aukos, po 
tam ketinau pati save sudegin
ti.“

Ant riksmo kūdikio kaimv- 
nai iszgelbejo kūdiki
apdegusi ir nuveže in ligonbiite 
o motina uždare pamiszeliu 
pricgla udoja.

baisiai

ATSINOREJO IR JAI GY
VENT PO TIEK NE 

LAIMIU.
Lermont, Ohio. — Nuliudus 

ir susirupinu-s netekimo savo 
vyro, dv'ieju sunu ir trijų duk
relių in laika dvylekos metu, 
Margarieta Stockton, 52 metu, 
aplaistė save gazolinu iszejo 
laukan ir užsidegė. Josios su
degusi lavonu surado kaimynai 
po keliu Valandų kada kaimy
nai atvažiavo jaja atlankyti. 
Velione paliko du sūnūs isz ku
riu vienas yra kunigu o kitas 
daktaru. '

rieszuta 
su revol-

PAVOJINGA SUMUSZTI 
RIESZUTA SU REVOL-

, I S ' VERIU*.
Nelson Station, Vt. — Norė

dama sumuszti dideli 
vadinama “ koknota“
veriu, Perry Beaver, neteko 

. gyvasties, nes revolveris isz- 
szove, o kulka pere jo jam per 
pilvą. Beaver turėjo tiktai 24 
metus ir buvo vedes. Jojo mo- 

’* • ■ toro buvo’’ 'pabirod žilis kūdiki
' diena priosz tai. . L'•
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SENI BET KVAILI ANGLEKASIAI
SUSITAIKĖ SU

KOMPANIJOMS
VAISEI UŽDRAUSTOS MEI

LES; NUŽUDĖ KŪDIKI 
PO UŽGIMIMUI; ABU

DU UŽDARYTI KA
LĖJIME.

turinti
likos uždaryti

negir- 
“nc- 

Kada mo
lino jo kūdiki 

Duok man<1

4

J
d

PADARY-KONTRAKTAS 
TAS ANT 5 METU. GERO

VE VELA UŽŽYDES 
ANGLINESIA.

New York. — Tarp angleka-

DU-KART SANVAITINIS LAIKRASZTIS “SAULE” 
ISZ EI N A KAS UTARNINKA IR PETNYCZIA’*
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UZMUSZE IR SUDE
GINO MERGINA

UŽMUSZĖ MERGINA Pū 
TAM INDEJO IN PECZIU 

IP. SUDEGINO ■
I . * • I

Viena isz. 
žmogžudy.1“’- 

san-

7,868 PERSISKYRE ' 
PENNSYLVANIJOI.

Valdže 
mete 

suriszt i

i
W ashington, I). C. -J- 

apgarsinp buk 1929 
likos 

mazgu moterystes 70,597 poru, 
o persiskvre 7«S(>S poros ku

buk
PennsyĮvanijoi

sistebi,

Lewiston, Idaho. — Clare 
Holgate, turtingas farmeris, 58 
metu ir jo kaiminka Vera Mil
ford, taipgi farmorka, 
46 metu naszle,
kalėjimo. Policija sako, buk da 
tokia atsitikimo Idaho 
dėjo. Seni policija vadina 
žmoniszku ’žvėrių.’’ 
tore susi lauke
Jisai badai pasaike: 
ji ir iszmesiu ant lauko ir isz- 
teszikinsiu jam smegenis rėžda
mas in medi.“

Isz moteres policija daug ne 
nes ji J i buvo apimta

baime ka ant to pasakys kai
mynai, kad būdama naszle, su
silaukė kūdikio. .Ji pasakė po
licijai, kad negalėjo klausyt to
kio sumanymo ir nedaleido 
jam t a ji darlia 
galo panaudojo kloroforma at- 
sikratimui nuo savo koturiu 
dienu kūdikio ir prie to a'budu 
prisipažino. Kūdiki indejo in 
dože, ant jo uždėjo vatos pluosz 
ta, pamirkyta kloroforma, pas
kui nunesze in tvaria ir ten ji 
paliko.Veliaus dože nuneszta ir 
užkasta in meszla prie vvro 
tvarto, kur policija 
po tuom, kada paskalai paskly
do po aplinkine, kad naszle su
silaukė kūdiki, po tam nežinia 
kur jisai dingo. . <

Talji nelaba motere yra moti
na penkių vaiku isz kuriu trys 
paimtu in vaiku prieglauda, o 
motina su seniu randasi kalėji
mu.

suinanvmo •r ir 
iszpildyt. Ant

prie
ji surado,

radosi

Tarnaites gi- 
puikias at- 

M i rusi buvo naszle ir 
o kad 
prie-

prisi li
teros ponios, už

PONI PALIKO TARNAITEI 
20,000 DOLERIU.

Jacksonwald, Mieli. — Pa
liktam testamente, po mirėžiai 
Mrs. Lena Arną ūgli, likos užra- 
szyta tarnaitei Nancy Adams, 
58 metu, dvideszimts tukstan- 
czius doleriu. Nancy
Arnaugli szeimynoj per trisde- 
szimts du metus, 
mines taipgi gavo 
mintis,
neturėjo jokiu giminiu, 
tarnaite buvo vienatine 
telka veliones ir labai 
szus prie savo g...... y
lai likos gausiai apdovanota.

Gerai kad paliko tarnaitei sa
vo turtą ne kaip kokiai prie
glaudai szunu ar senu kacziu.

VIENS KITA NUSZOVE.
Easton, Pa. — Louis Million, 

34 metu ir Mrs. Marv Ginimo 
50 metu, likos surasti neg v i su 
perszautais pakauszeis AI i Ulo
no name. Motere buvo naszle 
ir nuo kokio tai laiko abudu 
susinesze. Ana diena kilo terp 
juju koks tai nesuplatimas 
ir abudu pasienio po revolveri 
szovo viens in kita su augsz- 
cziau minėtoms pasakinėms.

Į

156 METU TURKAS ATVA
ŽIAVO IN AMERIKA.

New York. —
I ir » ♦

koks

New York. — Praeita Pet- 
nyczia atvažiavo in Amerika 
seniausias žmogus Zaro Ągha, 
Turkas, jeszkodamas nauju 
dantų ir 13-tos paezios. Tasai 
motuzelis sako kad jam nu
bodo dvylikta pati ir geidže 
sau pasijeszkoti jaunesne Ir 
turtingesne, nes paskutine pa- 
cziule turi jau 62 metus.

Agha gimė 1774 mete ir turi 
ant to dokumentus, kad tikra! 
yra 156 metu amžiaus, yra da 
sveikas ir savo gyvenime ne- 
dalypstejo jokiu < alkoholiniu

jeszkodamas

gorimu.

Isz Visu Szalius™ ”
TĖVAI NUSIŽUDĖ ANT

KAPO SAVO DUKTERS.
Parvžius. — Baronas • iiB

rio Ferrenz ir jojo pati 
szovo ant kapo savo dumvin, 
kuri likos užmuszta per auto
mobiliu. Tėvai laja diena isz- 
klause inisziu parapinėje baž- 
nyczioje miestelije Berray, ku
rioje ta diena atsibūva gailios 
pamaldos 
dukreles, 
ant kapiniu, atsiklaupė ir abu
du nusiszove.

Lavonus surado burmistras 
miestelio, pas kuri ketino | 
misziu valgyti pietus 
tines barono surado gromate- 
le kurioje buvo paraszyta, buk 
jiems daugiau nieko uepasilie-

I
■ H

ŽUVO JAPONIJOJ
II,. ......

BAISI VĖTRA UŽMUSZE IK 
SUŽEIDO DAUG ŽMONIŲ.

J*

N

Est u- 
niisi- 

dukters
persiskyrė 7868 poros 

rios nesutiko vedusiam gyve- 
: n i me.

Schuylkill pavieto 
1487 o
I jiizernoje apsivedė 
persi skyrė 212 poros.

PADARE MILŽINISZKAS 
BLEDES.Portland, ‘Me. — 

brutaliszkintishi 
ežiu invyko ežia praeita 
vąite. Jaunos Merginos sk'cie- 

Policija 
pradėjus ieszkoli, kas toki, su
rado, kad tai pana L. L Mac-j 
Donald. Ji dirbo Loring Short 
ir Harmon

PVri krautuves pecziuje ji sudegi,n-

siu ir angliniu kompanijų likos tonas ra st ak pecziuje.
padaryta sutaiką ir
kontra k tas
lyg 1 Apriliaus 1930 metui. Zi

turi j

priimtas 
ant penk iu met u

naujas kontraktas
būti užtvirtintas

noma 
dabar 
operatorius ir anglekasius ku
rie tame tiksle suvažiuos 
Skrantus, 4 Augusto. Manoma 

ir vela ge
rove užžydes kietu d ugi i u ka- 
svklosia.

Pagal sutarti, 
anglekasiu 
kompanijos sutiko ant 
of“, lai yra atitraukti mėnesi
ne duokle angle'kasiu po doleri 
in unija, paženklinimas dvyli
kos žmonių, kurie apsvarstines 
visokius nesupratimus ateityje 
ir mokėjimas anglekasiams per 
bankinius czekius 
saugiausias būdas.

Abi szalys nudžiugo kad po
sėdis asibaige be jokio ergelio, 
nes anglekasiams dakako nuo
latinei nesupratimai irstraikos 
per 'ka 
taipgi nemažai aplaike 
per netekimą anglinio biznio.

Daugiau kaip 150,000 angle- 
knsiu Pennsylvauijoj gali tikė
tis geresniu laiku ir 
jokios pertraukos 
vilti kad blogi laikai 
kietųjų ungliu kasyklosia.

krautuvėje. Tos

t i ksle in
ta.

rr aresztavo

kad visi pasiraszys

tai 'mokestis 
pasilieka

anglines

ta pati
4 l oze le

nes tai yra

kompanijos 
bledes

darbu be 
ir turėkime 

praeis

susidedanezios 
vaiku.

PRAGĖRĖ SZEIMYNOS 
VISAS DRAPANAS.

Philadelphia. — Slidžia nu
baudė Miką Musha, ant trijų 
metu kalėjimo už apleidimu sa
vo szeimvnos
isz paezios ir septynių 
Laike teismo pasirodo, buk Mi
kas nuo Vasario menesio neda
ve paežiai ne cento ant maisto, 
ne tik tai bet tūla vakaru iszne- 
sze visas geresnes drapanas ku
ris nunesze in panszape ir par
davė,
pirko sau kelitj 
szaines. Mikas jau nekarta li
kos nubaustas už girtuoklyste, 
bet buvo paleistas namo, bet už 
toki pasielgime apliko didesne 
bausme, kuria dabar turės at
sėdėti.

o už aplankytus pinigus 
galonus man

UŽSITARNAVO ANT 
PAKORIMO.

Roxbury, Tex. 
bid u kur kitur,

persi skyrė 
apsi vedi

apsivedė
43

2,427
poros,

0

T„ 
vėtra

Ja poni je.

Tuojau policija.
James M. Mitchell, 21 m., ku
ris taipgi dirbo toje krautu
vėje. Jis prisipažinęs nužudy
me. Piriniausia 

kad ji jam 
Ka,da mergina jau buvo 
svaiginta 
karta ir porskvles galvos kau- 
sza.

jai kirtęs in 
dva geležine sztanga už tai, 

kirtus in

NEGALEJO GYVENTI SU 
TOKIA “OŽIUKE.”

New Philadelphia, Ohio. — 
Kada sudže užklausė Frano 
Ziono, ant ‘kokiu pamatu dori 
persiskyrimo nuo savo paezios 
Liicijos, tai pasakė kad po ap- 
sipaeziavimui *u jaja nežinojo 

Lucije kramto tabaka 
ir naudojo uostinio ta-

už duszia mvlimos *
po tam nuvažiavo

Tokio, Japonije. — Baisi 
kokios gyventojai neina

te ir daugeli metu prapnte per 
sala Kinshin, 
ponijoi, praeita Petnyczia, užj 

i ir

1

žemutinėje Ja-. .

'4 I

1

I

sildže užklausė 
ant kokiu pamatu Ant kru-

veidą, 
ap- 

jts jai kirtęs antra

Paskui pagriebęs inkiszo 
in pccziu ir apdejes malkomis 

Ta padaręs apie dvi 
valandi laiko dar vis neva dir
bo arti pecziaus.

Naktinis šurga 
karta užkure 
užtemino skoletono.

inspektorius

uždega. rn

nt ejes dar 
pecziii visai ne-

Policijos 
geni susekė viską ir pradėjus 

merginos žie-žiūrinėti rastas
dus ir pinigai, kuriuos ji tu
rėjo likusius nuo algų sumoje 
$750. . .

Mitchell
c'l- ■ * 1 ■’“

aresžt uotas
džioje gynėsi, bet vėliau pri- 

aiszkinosi, kad
jis ja mylėjus, bet ji jo nepai- 

gaves veidan

si pažines. .Jis

pra

sius, ir todėl jis 
taip snmiszes, ka,d ne* nežino
jęs ka daro.

RADO SZIENIKE $3,300 
PASLĖPTUS PER VYRA.
New York. —Kada Mrs. Wil

liam Da Ilia no isz Bronxo atsi
gulė vakaro, pajuto kad szieni- 
ke randasi kokis tai kietas pun 
delis. Ant rytojaus motere nu
siuntė szienika pataisyti. Abra
ko m as Fuldmonas
szienika rado jame pundeli bu- 
maszku ir bondu sumoje.3,300 
doleriu, kurie nedave 
gulti del Mrs. Dallianos. Patai
sęs szienika nuveže pas 
įlinkę sugrąžydamas jai
gus ir bolidus, kuriuos in szie
nika -buvo paslėpęs josios vy
ras ant apsaugojimo, bet kaip 

galėjo netekti viso tur-

iszardes

ramiai

loeni- 
pini-

lengvai 
to?

Teisinga žydeli užjojo teisin- 
gysta apdovanojo szimtine, o 
likusius nunesze in banka.

kad 
“ežiu“ 
baka. Franas negali gyventi su 
tokia “
uos vis bėga tabakine seile.

ežiuke isz kurios bur-

TRYS ŽUDINTOJAI ŽUVO 
ANT ELEKTRIKINES 

KĖDĖS.
X. y. — Trvs Žu-(Issining, 

dintojai isz Buffalo, likos elek- 
trikuotais Sing Sing kalėjimo. 
Buvo lai
Max Rybarezyk ir Stepas Gže- 
kovski, 
nauda

Aleksa Bagdanov,

kurie nužudė Fcrdi- 
rcstauranla,Feclderi, 

kada užklupo ant jojo vietos 
tiksle apipjeszimo.

Gže k o v s k is ir R ybarezyk 
lyg paskutiniojo valandoje 
ke kad mirszta nekaltai, 
toje žudinstoje visai nedalyba- 
vo.

) sa-
nes

ka daugiau
juju
sza 11 oje žemele je.

-r>...
visas

kai p mirti, 
džiaugsmas

nes I 
guli

RADO 200 SEMINARIJOS 
NUKANKINTU LAVONU.
Cueneca, Iszpanija. — Apie 

200 skeletonu spėjama nužudy
tu 10 szimtmety, 
SzVentos Klaros 
požemiu rūsyje.

Oficialai sako,

rasta vieno 
seminarijos

vra mirė

kad kaulai 
parodo, jog daugelis kankiniu 

baisiose kaneziosc. 
Kai kurie lavonai pavirtę mu
mijomis. Kaikuriems kaklai Ir 
krutinės buvo suraisziota vir
vėmis. Viena mumija, spėjama 
moters, priraisziota prie kry
žiaus.

Matomai nelaimingieji buvo 
nuleidžiami iii 
labuose už
yra 14 ligi 15 pėdu erdves. Vi
duj rastas kreivas 
kurs

muszdama daugeli žmonių 
sužeido du kart tiek.

Teipgi sala Looeboos 
kente baisui nuo vėtros, kurt 
po tam impute in Korea, kur 
padare teipgi daug bhtles.

Tusane vėtra nupilti* ir su
ardo daugeli namu ir paskan
dino keliolika laivu.
kaimolije žuvo net 300 žmonių.

Nagasaki nuskendo keli lai
vai. Ant dvieju žuvininkiszkn 
valcziu žuvo 56 žuvininkai. 
Nagasakije daug namu sugriu
vo terp tu kuli vahliszki bu- 
dinkai. Bledes daeina ant ini- 
liono doleriu. Visa komunika
cija suardyta ir teisingu žinių ; 
isz ten sunku aplaikyti.

Apie 200 žmoni u žuvo ir 500 
sužeista; 11 tukstaneziai namu, 
kronui, hažnycziu ir valdiszku 
namu suardyta o in 31 sugedo, 
750 tu žuviniu kiszkn luoteliu’ 
nuskendo o 
ant 50 milijonu doleriu.

nu-

Vienam

bledes padaryta

priraisziota

rus: 
kabėk I i o.

per skyle
Rusva

BUTLEGERIAVO
IDANT UŽMOKĖTI UŽ

LAIDOTUVES.
Pittsburgh, Pa. —Asztuonio- 

likos metu Ona Jareckiute li
kos arcsztavota per pYohibiei- 
jos agent a už pardavinėjimu 
munszines. Kada josios sude už 
k’lausl'a del ko tuom bizniu už
siiminėjo, mergina staezia! at
sake, buk josios motina neturė
jo pinigu ant užmokėjimo gra- 
horiiii už, palaido,iima josios te- KETURIOLIKA METU SU-

ŽIRKLAITEMS PILVE.vo ir todėl buvo priversta užsi
imi net i butlegeriavimu. Slidžia 
ja ja nubaudė liktai ant penkių 
doleriu paliepdamas daugiau 
to nedaryti ir snjeszkoti sau ki
loki būda ant atmokejimo sko
los graboriui, bet nežinia ar 
iszpilde savo prižadėjimą ar ne 
nes lai lengviausias būdas 
diibimo pinigu.

už

Paskutines Žinutes

veidrodis, 
iszkraipydavo 

kankinio atvaizde tuo dar la
biau didindamas jo 
baisumu.

Tam

baisiai

kanezios

priduodamaradiniui 
istorines svarbos. Priesz szimt- 
meczius toje seminarijoje jau
ni žmones buvo mokinami iii 
kataliku kunigus.

Vokietijų. — Apie

ISZKASE PINIGUS.
Magdalena, Meksiku.— Vie

nas neturtingas valstietis,* ga
vės isz valdžios žemes refoif- 
mos komisijos žemes sklypą ir 
ja ardamas iszknse pinigu puo
dą. Pinigai aiikšiniai, 
pan i jos vieszpatavimo 
invertinti $50,009 .vprtes.

ri si Isz-
laiku,

ARESZTAVO-LIETUVYS
TAS UŽ BALTA 

. KUPCZYSTA
Buenos Aires. — Argentinos 

Lietuviu biznierius, kuris pas
taruoju laiku susidėjo su Lie
tuvos valdžios konsulu ir ne^ 
seniai isz Lietuvos atvykusiu 
kun. .J. Janilioniu, tapo Bue
nos Aires policijos
moterių pa rda v i ne j ima balto- 
jon vergijon. Ilgi to skandalo* 
apraszymai tilpo Argentinos 
Iszpanu laikraszcziuose.

• iiimtas už

FARMERIS RAMIAI SAU 
MIEGOJO, O IN JI ŽIURĖ

JO SZESZI VILKAI. 
.»

Jerseyville, Ill. — Stephen 
Woolsey, farmeris, pereitos sa
vaites labai karszczio labai pa- 
ilsytas, ])sieme paduszka ir isz- 
sincszes isz slubos in pakrūme, 
pasidėjo po galvos, iszsitiese, 
atsigulė, ir miega. Gerokai in
de jos in aki farmeris atsiminė, 
kad laikas atsibusti, ir atsimer
kė. Žiuri, frineris, 
szeszi vilkai sėdi, ir 
Tekinas farmeris
namo pasiimti karabina. Vilka; 
sėdėjo ir lauke, farmeriui nieko 
nedaro.

Sakoma, 
meszka užbėgsi. Vilku nesuės
tas, net neinkastūs, farmeris 
taip smarkiai puolė in savo pa
ties spygliuota dratine tvora, 
kad d ra t ai perdare veidą kiau- 

, Kol farmeris žaizda iszte- 
pe, vilkai nesulaukdami /nuėjo 

kalnu nimįpsttt Fiįąuęhką. j P1 • -7-

U Z

gyvuli sz k as i szga m a

— Jaigu tai 
tai Fredas Ro

sengrant, butu pakartas be jo
kio sūdo ant sausos szakos 
gyvuliszka pasielgimą su savo 
dukrele.

Tasai
sužagejo biauriai savo keturio
likos metu dukrelia ant lauko 
savo farmos, kada jam prigel- 
bindjo darbe. .Jojo motere mirė 
tik szeszi menesiai atgal. Zmo- 
nys norėjo ji iszgauli isz kalė
jimo ir saviszkai nubaust, bet 
szerifas iszvežo ji in kita pavie
tą ir uždare kalėjime.

EKSPLOZIJE TUNELIJE 
UŽMUSZE DVYLIKA 

DARBININKUS.
Camp Mitchell, Calif. — Eks

plozija gazo, tunelije kuri ka
sė ’isz prūdo 
Fra nei sk a,
darbininku, kurie nuėjo dirb
ti ant antro szipto. Trylika 
darbininku iszsigelbejo.

iii miestą San 
nžmusze dvylika

v v ( •

Tuneli kuri kasu dcLvandc- rai* 
(pio, Jęųii užveda isz - Sierra

K i • • i “

u

iii girna.

kad szale jo 
žiuri iii ji.
nuszvitinb

nuo vilko bėgsi,

j ; Ui;

11 London, Anglijo. — Lab
daringa drauguve kas diena 
parūpina maišia del 
ta n ežiu 
maisto.

U Marietta, Ga. — Perkū
nas nžmusze 2 metu kūdiki Ro
berta Baswell, kuri lame laike 
Ihike ant ranku jojo motina, 
kuri nuo susijudinimo apalpo.

*

11 Hanover, Pa. — Septyni 
vaikai ir moteres likos sužeis
tais per apsivertima didelio 
boso .kuriame važiavo namo 
nuo farmos Stavley, kur riiiko 
lizebėlboHUš.

11 Washington', D. C.:^- Bai-
Ii' U ♦ i •• VISU 

Daug žmonių mirė 
karszlis iszdegino

vaiku kurie
24 tuks- 

neturi

Berlinas, 
nepaprasta atsitikima danesza 
isz Strembergo. Szlai 1917 mo
te, pati tūlo inžinieriaus, buvo 
priversta eiti po operacija, 

padare profesoris isz 
Metzo. Nuo tojo laiko, lai yra 
per 14 metu, ligone, norinti 
tolinus gydėsi sirgo da 
giau, o norints panaudojo ant 
josios eksrei spindulius bet vi
duriuosią nieko nerado.

Ligone ana diena atlankė 
pamal i Hamburge, atlankė te- 
naitini specialistu, kuris ligo
ne apžiūrėjęs, nutarė padaryti 
ant josios nauja operacije. Ka
da daktaras perpiove pilvą, ra
do jame mažas daktariszkas 
žirklailes

kuria

"» "r
» I

■.,!■* "7 f" k I

šus karszcziai kone po 
Amerika.
ir apsirgo, 
kvieczius padarydamas dau 
bledes del l'armeriu.

11 Elizabeth, N.J. — Penn- 
sylvanijos trūkis trenkdamas 
in automobiliu, 
begiu ir likos sužeista 68 pa-

l

nusirito nuo y • i _ _
sažievhvi o vie'h'a^ mito nnbYht-
žeidimu. ' A.'kJJLBk.'

eiti

dą u-

mažas
gerai aprudijuse.-, 

kurias matyt po pirmai opera
cijai užmirszo. Ligone dabar 
visiszkai pradeda pasveikti.

NEGALĖJO. SURAST SAU 
PACZIOS, PASIKORĖ.

Jjtiblinas, Lenk, — Vienas 40 
metu amžiaus naszlvs su<:dviem• 4 *
vaikais, norėdamas nuteikti

4

norėdamas sutelkti 
vaikams moliniszku glįibo ir 
priežiūra, ieszkojo saiv kita 
gyvenimo drauge. Bėt! vtaos
apylinkes kandidates in mčtte- 
ryste, kaip panos, taty iv nast
ies nenorėjo už jo teketi; įni
vyste, 'kaip panos, tiri)) itpiasa-

dangi ūkis buvo labųi^raŠko- 
r';- "
sisekimu, naszlys pasikorė, 
likdama^ vaikus dk didesnei

f • V11

tintas. Suerzintas tokiu jieį>r.- 
a-

naizlaicziais.v — -•

150 ŽUVO DREBEJIME 
ŽEMES.

Rangoon, - Burma. — Apie 
pusantro szimto žmonių žuvo 
smarkiam drebejime žemes ir 
daug sužeista, Tharrawaddy4- 
d i st rikte.

Daugeli namu sugriuvo, bie4 
dės milžiniszkos. Kaimas Let- 
padan likos visiszkai sugriaut'; 
tas. ’

r n

Th a rrawaddY
• III

I

Trumpi Telegramai.
11 Wilkes.Barro, pa..—Beniau 

Povylas SkOpa ant fanuos arti 
Harvevs Lake nuszove ant 
smert locnininka Harry Sar- 
doni, ir kapitonu John Ruth, 
szerifa kaipo su že i do. F ra na 31 
metu ir Froidą 17 metu vaikus 
Sanloivcp^kblki KRos nuszau-

1f EI Paso. 'Tcx. 
rinkimu terp dvieju partijų 
kilo musziai Juarezo, kurioje 
likos užmuszta du ir sužeista 
16 žmonių.

4as.

— Kaip, du k tore 
uoszvo persirgs?

*

’fe:'-

— Laike

ar mano

Daktarus: — Tuokime vilti, 
eis yiskųs kanu^Wisia. ,

—- Ar gal pūnžiaĮĮS panezia-
..... * ■ A. • i jMIVkas ?



parapinėj

4^—M ■ Į ■ I II  fc

Kas GirdėtI

Shenandoah, Pa.,
ergeliai Szv. Jurgio parapijoj 
kaip girdot ketina užsibingti 
ant visados ir žmonys gyvens 
šutaikoje. Parapinei ergelęi no 
atnesza gero ne tui ne kilai pu
šiai, tik sutveria ^apykanta 
tarp žmonių. v

Prie tos progos geidžiamo pa
taisyti klaida kas kiszasi iszsi- 
tarimo prabaszcziaus Szv. Jur
gio parapijos kun. J. Karaliaus 
laike Decoration Day.Kun. Ka
raliui buvo užmetineta buk 
paniekino vėliava Suv. Valsti
jų, kas žinoma yra netiesa, nes 
kaipgi czion augės Ameriko- 
niszkas padonas, szviesus žmo
gus ir kunigas ant tiek turėtu 
neiszmanymo panieikinet vė
liava po kuria 'gyvena ir jai 
prisiege paguodone ir garbe. 
Kun. Karalius matydamas ne 
paredka ir neprideranti pasiel
gimu nekuriu parapijonu iszsi- 
tare: “
taip daryti ir n u žemi net vėlia
va kuri ant jus gaivu plėtoja, 
geda darote ne tik sau, 
siems Lietuviams czion ant ka
piniu,’’ 
džiams.

Neturime papratimo szmeižt 
ypatų kurie ant to neužsitama- 
vo, toclel ateityje del gero vi
suomenes apie parapinius erge-

t

nio lipsnio iszdirbysteje auto
mobiliu. Visiszka produkcija 
automobiliu Suv. Valst., ir Ka- 
nadoja praeita meta buvo 8,651 
500 — pasažieriniu automobi
liu buvo 4,846,000 o tavoriniu 
805,500. . 1

Verte visu padirbtu automo
biliu 1920-mete buvo 3,485,900- 
000 doleriu, skaitant kad pa
prastai kožnas automobiliu 
kasztavo po 812 doleriu.

Ant svieto randasi 37,800,000 
automobiliu, o Suv. Valstijosia 
yra 26,000,000 arba 76 procen
tas visu automobiliu, o isz kitu 
sklypu pargabenta in Amerika 
tiktai 710 automobiliai.

Daug prisidėjo prie automo
bilines pramones paskutiniuo- 
sia deszimts metu biznis 1 
legeriu ir gengsteriu”, 
pelkinėje g re i c z i a u s i n s
brangiausius automobilius.

4 4 
kurie

PADĖKOS ŽODIS.

4
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kaip jus žmonys galite

MERGINA; KURI NUKIRPO 
50 ARKLIU UODEGAS.
Antalieptas ir Dusetų vals-^

cziaus apylinkėje ūkininkai 
vis rasdavo i&z nakties savo 
arklius nukirptomis uodego
mis ir kareziais. Ūkininkai vis 
nežinojo, kas tai]) padaro. Bot 
vienam ūkininkui pavyko su- 
ziup|i ir pasirodo, kad ark- 

i r 
viena

i
liams) uodegas 
kirpdavusi
Tardoma toji mergina prisipa
žino nukirpusi penkiasdeszim- 
cziai arkliu uodegas it kar- 
czius ir tai dariusi tam, kad 
turėtu pinigu madas vaikytis.

ka rėžius 
mergina.

DINGO SUŽADĖTINĖ.
Kaunas. — Priesz tris die

nas iki sutuoktuvi u dingo be 
žinios Anele
(Meldueziu k.,) kuri turėjo isz- 
tekt už Mato Seibnezio, abudu 
Kokiszkio vai.

Jasinevicziute

8ADBB

KEIKSMAS
Saule 'buvo ant nusileidimo 

tykumą vioszpatavb gain tojo, o 
tai mylimiausias laikas ant pa- 
sivaikszcziojimo iszbcgau in. 
laukus su draugu neką, senes
niu už ipaiiCjYj , 
gausiu vaisiu kiirię procos uki-

t

■■ ■ ............................ . < IR—  ..................................11 I 1

parengia, kas‘valanda atva
žiuoja karietos o kožna sveczia

bet vi-

S. Norbutui už 
rinkti 

Szv. Ka- 
i r Ap-

Paneles, Frack-

ŽMONIS KARASI.
Birž. 17 d., TJudvinavos v., 

Kuloku km. Mariampoles ap*.
40 m t.

ir tiems panaszrems žo-

liūs lai rūpinasi tiktai tiojei 
kuriuos tas dalypsti.Pax vobis- 
eum!

S z v e n t o P r a n c i s zk a u s 
tos iszreiszkia didžiausia padė
ka Gerb. Kun. V. Matulaicziui 
ir Gerb. K u n.
pa v e l i j im a Sos ulėms 
aukas J u parapijose, 
zimicro, St. (’lair, Pa., 
reiszkimo S 
ville. Taipgi szirdingai tariame
aeziu geraszirdžiams parpi jo
nams už suteiktas aukas.

Kadangi negalime atsilygin
ti už užuojuta mums suteikta, 
lai Visagalis Dievas atlygina 
gausiomis Savo malonėmis. Se
sutes kasdien sius padėkos mal

• • • • J'*.* .

pil. Liutvinas Kostas 
amžiaus vedos, ūkininkas, tu
ris 40 ba. žemes, pasikorė sa
vo kluone.

Birželio 18 d., Rokiszkio iru 
Pandėlio g. rasta užsirakinusi 
ir virtuvėje pasikorusi pil. 
Stefanija Jaksztuniene 70 mt.
amžiaus.

Džiaugemesi isz • 1 •
ninko ketino nžsimoket. O kn 
da biskut i nuilsome ir sėdome 
pavėsyje po liepa, pradėjome 
vienas szi Ibc ta pasakot, ir szi 
tai dabar apraszau, 
draugas apsakė:

— Bus keli desetkai metu, 
kaip‘gyveno dvariukyje X jau 
senyva poni, naszle. Po Smcrt 
vyro ved e atskiru gyvenimą; o 
buvo pilna puikybes isz savo 
paejimo.Turejo viena sunu, ku
ris jau ineitinejo in vyro me
tus. Simus turėjo dideli prisiri- 
szima prie motinos ir retai ka
da iszeitinejo isz namo. Kožna 
valanda rūpinosi pasaldyti mo
tinai gyvenimą, o ji nieką dau
giau neveike, kaip taikiai dės
tė kazyras ir kabalas mete no
rėdama dažinoti ateiti sūnaus.

Taip jiemdviem bego tyky- 
beja dienos, menesei, kad sztai 
jaunikaitis'likos pakviestas in 
sveczius pas koki tai turtinga 
poną; motina liepe važiuot; 
važiavo, kur kolos dienas 
szi uos.

k a mano

žiuoja karietos o kožna sveczia 
pasitinka ant, gonkeliu gaspa- 
< tori s.

Jau isz cielos aplinkines su
sirinko tame duoda ftinia tar
nus, j 
ims paemes pleczka su v> 
stikleli, sunieni su kūdikiu antį 
ranku, tarp daugelio sveęziu 
laukia. Y L n

L’zvažiuojH .knriota, 
skabri slcniukc molina. Pagijo 
bo in rankas kūdiki; - 
apsiverke isz džiaugsmo.Simus 
nori iszgert stikeii vyno ant su 
talk su motina, stiklelis skamb- 
telc ir sutrūksta in szmotelius, 
kūdikis skaudžiai kliiktelejo, 
visi pabalo; paima kita stikleli, 
bet ir tasai trūksta, motina 
puola ant žemes, pribėga—pa
kele—negyva. Visi nutirpo pa
būgo, vietoje džiaugsmo užsto
jo nuliūdimas. Sunus rodos 
vargintas kokia baime, 
molinos kuna ir nesza 
szutinius jiakajus kur sudėjo 
kuna ir liepe sergėt.

Vietoje 'bankieto, 
szermenys; tasai

APIE JONĄ IR TRIS 
KARALAITES 

PASAKAITE

I

.tuojau* katalie^^jMo ta-jj; fl

Būtie teisingu, 
guį ramybe ir czysta

il uodą žmo- 
sav žinia, 

l>ct tokis žmogus negali pralob
ti greitu budu tiktai su dideliu 
kantrybia ir paezedumu dasto- 
ja turto.

Sztai ana dien James S. Hea
ney, taniau t ojas valgomoje ka
tėto rijoj Washingfone, rado po 
stalu pundeli kuriame radosi 
600 tukstaneziai doleriu banki
nei* (indorsuotais) czekiais ir 
sugražino locnininkui,
noretlamas pasiroilyt duosnin- 
gu, apdovanojo teisinga žmogų 
net su .... penkiais doleriais.

kuris

Vvras i 11- 
prie 

žiedą ant

kvailys,
tai 

radosi

Paprastai vyrai nemėgsta ne 
szioti kokius ten hlizguczius 
ant savo kūno, kaip tai joju 
<lra nges — moteres. 
kisz in nektaiza spilkute, 
kamzoles lenciugeli,
pirszto, na ir visas jojo papuo- 
szimas ant padabinimo kūno.

Bet ana diena Paryžiuje pa
sirodė ant ui vežios kokis 

kurio ausysia
auskariai (kolezikai) irtai ga
na dideli. Mynios žmonių žiu
rėjo nusistebėja ant tojo pus
galvio kuris isz to nieko sau ne 
dare, tiktai ėjo drąsiai ulyczia, 
turėdamas taji užganadima, 
kad gal ir kiti vyrai seks pas
kui ji nesziodami auskaras. — 
Žinoma, “monkiu” ant svieto 
nestokas.

da prie Augszcziausiojo Sosto 
praszydamos palaimos visuose 
darbuose.

Sekantieji aukavo po $1.00.
St. Clair, Pa.

J. Kraszka, A. Valraitiene, C. 
Sabinski, O. Misoniene, P. Po- 
cevieziene, P. Kubiliene, A. 
Miszkinis, .J. Kralikas, .L Bie- 
gelis, M. Braukiene, N. Kijans- 
kione, II. Shames, 
O. Kazlauskiene, 
eziene, V. Suriniiene, M. Baliu- 
lis, I. Kližiene, A. Kupsztiene, 
M. Rutkevicziene. Viso surink
ta $46.20.

Fradkville, Pa.
Aukavo po $1.00 V. Rutkaus

kiene, M. Galiniene, 
tis, A. Stankeviczius,

Ii. Kuczinski, 
Griszka, A. Laurinaviczius, A. 
Joczikonis, J. Baranauskas, K.

Alia uek i ene 
(’. Yenskieviene, Pilkoniene, A. 
St afa n kevicziene.
50c J. Pilkiem?, M. Jozuliene,A. 
Stapinskiene, H. Carbon, S. 
Kodis, A”. Paulauskas. Viso su
rinkta $46.17.

Turime vilti kad ir 
musu nepainirszite.

Dėkingos, 
Sesers Pranei sz k i e t es.

Ii. Balionas, 
M. Kadzevi-

A. Vasai-
(1. Slan

monk i u

szia i p,

11110

Daugeli kartu žmonys sau už
duoda klausymus: kas tai fi
lantropas! Vieni sako 
kiti sako taip.

Filantropas yra tai žmogus, 
kuris per daugeli metu
žmonių lupa kailius, idant vė
liaus su jaja užlopyt savo hipo- 
krezija (veidmainyste).

Filantropas yra tai žmogus, 
kuris nuo vargszu renka dole
rius idant vėliaus atiduoti jiem 
deszimtukus pavidale 
nos.

Ne visi tokie. Aeziu Dievui, 
sziadien randasi ir žmonių ge
ros valios kurie sunku darbu ir 
savo gabumu dasidirbo 
kio tokio turtelio,
jauslu del savo vargingu aily- 
mu, stengėsi jiems palengvyt 
kiek galėdami juju viuguosia. 
Bet paprastai filantropai yra 
tokie, kaip augszcziau 
niau.

almuž-

kevicziene.

Akambakiene, T.

A.

1

Aukavo po

ateityje

ISZ LIETUVOS

Ko lame ciuoon kiiuh «u- Kitados tarnavo pas vi 
jog motinu atVM?i|W s"-)p„nll vaikina*, vardu Jonas, 
memes pleczka sui vynu ir vi(,n|| k|l|.(n tas • isz

viena

szio- 
o turėdami

primi-

NUTEISTAS KARININKAS 
SUTKAITIS UŽ BANKO 

PLESZIMA.
Kaunas, Birželio 28. — Va

kar pasibaigė sensacingas teis
mas karininko Sutkaiczio, 
kurs buvo pagautas beple- 
sziant, rodos, Kredito banka. 
Sutkaitis turėjo revolveri, vi
sa Jcai]) tikras profesionalas 
pleszikas, ir policijos užklup
tas isz pradžių smarkiai atsi- 
szaude, kol sužeistas keliose 
vietose pasidavė.

Teismo metu kaltinamasis 
visai]) bandė simuliuoti nenor
malu, bet visi tyrinėjimai pa
rode ji esant visiszkai norma
lu. Po ilgos procedūros kariuo
menes teismas Sutkaicziui ato
me karininko laipsni, pilieczio 
teises ir nuteisė 12 metu kalė
jimo.

' I 1 - -i' ( ■

SUDEGE MOCKEVICZIAUS

karininko 
buvo pagautas 

rodos,

>*ri
LOCNASTIS. 

nemunes dvaro, 
^keziaus, savininko A.

Jur-
Automobiline pramonyste pa- ^Arkę ’ 

Mockeyįcįiaus del nežinomu V• i • i • •
U JapjaLdvi maszinos ir mo-

nikele ant pirmutinio laipsniu
gyvenime žmonių ant viso svię-

Be automobiliu svietas ne
galėtu apsieiti. •

Pagal statistikos biuro’ tai
Suv. Valst. stovi ant pirmuti-lnos buvę apdrausti.

to.
prįeijąscziti sudege linams mln-

toras? Nuostuoliu padarytą per 
|5,t)00 litu. Trobesiai ir inaszi-

ATLAIDAI IR MUSZTYNES 
■ Sintautai. — Birželio 15 d., 
vietos miestelv invvko bene• •
didžiausi metiniai szv. Antano 
atlaidai. Gražiausias metu lai
kas — vasara, geri keliai, kaip 
paprastai tokioms pramogoms 
sutraukia daug žmonių — mal
dininku. Szia proga Sintautus 
ir-gi daug žmonių atlanko. Vi
sai butu gera ir gražu, jei ge
rai ir gražiai baigtųsi. Atlan
kė Sintautus “maldininkai, at
likę paroda,” 
gerti gėrimu.

pradėjo vilgyti 
Galo]) prieita 

prie skandaliuko — mnsztynlu. 
Teko Siutautieeziams labai 

nustebėti, kad musztynes akty
viai dalyvauja ir tautos atei
ties žiedas —• gimnazistas ir 
net szaulio uniformoj. Muszty
nes buvo karsztos ir smarkios, 
buvo girdėti net revolverio 
szuviai. Sintautų policijai te
ko tureli reikalo, vedant tani 

no tik 
ir su 

atsto-

iri rd e t i

instaigon, 
prastais piliecziais, bei 
busioms 
va is.

tikron su

szviesuonienes

apie 
pradėjo

DIENA GYLIAI, NAKTĮ 
VILKAI.

Szi au lenai. — Jau ir 
mus (Sziaulaiczius)
siausti vilkai, net dienos mo
tu piauna kumelius ir verszius. 
Ūkininkai nežino, kas daryli. 
Gyvulius ir nakti namie laiko. 
Gyva beda. Diena gyliai nak
timis vilkai. Ot ir gyvenk!

VAIKAS PALEIDO AKME
NI IN MINISTERIO 

AUTOMOBILI.
VI. 24. 16 vai. Prancūzu mi- 

nisteris važiavo Minkauskio 
gatve ir ties 40 nr. Girsza Men- 
delis paleido akmeni, kuris pa
laike tiesiai in miiiisterio au
tomobili. Policija tuo reikalu 
veda kvota.

JONISZKY GAISRAS.
Birželio 14 d., 11 vai. Jonisz- 

kio miestelyje invyko gaisras. 
Sudege 9 trobesiai,
dengti. Trobesiai buvo ūkinin
ku. Gaisroa priežastis nežino
ma. »

szi a u d ai s

il i i ■■ ■Į-.rrj-..

Lehigh V alley 
EKSKURCIJA 

in New Yorka
NEDELIOJ 27 LIEPOS

$4.00 Dubeltavaa * '* 
Tiklata.

Specialiszkas Treinas apleis Maha- 
noy City 4:30 ryte. Grįžtant apleis
Jersey City, Exchange PI. Sta. 
7:20 vai. vakare Standard Time.

BASEBALL
Giants su Pittsburgh 

New Yorke' 27 Liepos 
inn-Tnr*sM-

nu- 
vie-

Pasi baigė besiega, su
gryžta pas motina, bet kai]) ne 
savas, nerimauja ir sau vietos 
nerami; laksto po laukus ant 
galo pradėjo tankiai iszvažiuot 
isz dvarelio,bet ir motinai nuo 
kokio tai laiko pradėjo bodėtis, 
ba kabalai ir kazyros nesipildė. 
Sene pradėjo sunu vaktnot; ne 
trukus dažinojo, jog lankosi in 
narna ]>rasto szelkteles, netoli- 

, tęva vienatines
Ttfji 'žinia ne buvo 

, nes ne la-

m a kaimynut* 
dukteries. 
del josios po duszei 
bai tuom rūpinosi, ba nedalei-
do sau: idant sūnūs augszto gy
venimo su biednoka da apsipa- 
cziuotu.

Viena diena sugryžta jauni
kaitis vakare namon, po nebu
vimui keliu dienu: ne smagus: 
silsejosi nuduot linksmumu, 
bet motina tai nužvelgė ir klau
sė priežasties; jaunikaitis isz- 
pažino savo meile del dukters 

In motinabiedno kaimvno.
kaip perkūnas inmusze, pradė
jo atkalbinet, stato visokes klo
tis ir merginos ‘biednysta; sū
nūs ant sav.o stato, jog ne ap
leis merginos; motina kas kar
tas labiaus užpyksta ir niurna 
sau po nose žodžiu keiksmo, 
apie nogla smerti... apie szunis. 
ir tame alpsta, tarnai!is pradė
jo gaivint, o suuos iszejo isz pa 
kajaus motinos svyruodamas 
kaip rodos nutirpęs.

Senas tarnas būdamas kitam 
pakajuje girdėjo apie keiksmą 
ponios ir tuom baisėjosi, ,ponios ir tuom baisėjosi 
poni tokius žodžius 
Poni atsigai vėlavo ir 
sveika, nes dvare 'buvo malszu, 
ba sunus kaip rodos ant visa
dos apleido dvaru, 
skalai buvo pasklydo, tai tyku- 
mojo gyveno su savo paeziule 
kuria szirdis iszrinko, tiktai at
mintis apie motina kaip kada 
grauže jo duszia.

l,)aug laiko praėjo, 
tai viena ryta sudundėjo ant 
kiemo kanopos arklio;'buvo tai 
siuntinis, kuris nnszok.es nuo 
arklio, inejo in pakuju ir pada- 
ve poniai gromata. Buvo tai 
gromata nuo sunaus, kurioj už
prasze motina, idant atvažiuo
tu pas'ji. Liepe siuntiniu kuo 
gį’eicziausia gryžt ir pasakyt 
jog rytoj atvažiuos. Sukruto vi
si dvare, tarnai laksto, rengėsi 
in kelione, szvėiczia karieta, 
kinko fezeszis arklius, seniuke 
skubiai sėda in karieta. Arkliai 
nenori traukt, *ba buvo atprato 
nuo keliones; seniuke liepe važ 
nycziui užkirst su botagu ir lei
dosi in kelione.

Name sunaus buvo didelis 
triūsimas, ba sunus gimė o ežia 
velei siuntinis pakakę jog moti
na pribus; visi linksmi ir lai
mingi, szvarino pakajus laksto 
siuntinei, kviesdami sveczius: 
dvejopas bankietas motina pri-

jog 
kalbėjo, 

buvo

o kaip pa-

kad szi-

bus ii kriksztynos pirmgimio.
I- Ji Atėjo rytojaus, viskas buvo

mis dukterimis iszejo ant gen
ii u pasitiktie; jmeme vnžiiy- 
ęzia už pažastų, iszsodino isz 
karietos, o karaliene paėmus už 
rankos invede iri pakajus pui
kiai iszredytus. 'Kada laike pje- 
tu karaliene paklausė kas jis 
per vienas ir isz kur paeina, ta-........ karta tas ponas iszkc-

le dideli balių, Jonas t orėjo jonas apsakė kad jis yrastikleli, sunieni su kudikiu ant
!<u pašlavinei valgius, bet kada he- 

sze ant tavos daugybe visokiu 
knielku isz netycziu paslydo 
|<ęja, parpuolė ir sudaužė visus 
trtrielkas. Pdnas buvo liekam 
tikes — už mažiausia prasižen-

. | tiko ir padavė sutartuves

Jonas turėjo
iM ’’ u r

isžtipu

tėvai net

tasai trūksta.

nubudimas.
paima 
in vir-

užstojo 
smutnas ir 

navainas atsitikimas daug pri
traukė svieto. Priesz 
juodai aptrauktas kunvežimis, 

i ketvertu arkliu, 
daug žiburiu kunigai kopose ir 

užgiedojo gailės gios- 
,iszei-

pakinkitas

d va ra

kamžose
1110 A f i u/i rnri! lAniiu i
na iszbales sudus numirusios, o 
tarnai isznesza puiku, grabu 
stato ant vežimo ir pradėjo pa- 
maželi judintis isz vietos.

Baisus riksmas sulaiko szer- 
menini pulką: grabas nupuolė 
nuo vežimo, antvožas atsidaro, 
lavonas iszpiiola; du szunes— 
Britonai pripuola prie kūno ir 
drasko pamelinavusi veidą nu
mirėlės; sunus iszpleszineje 
motinos kuna nuo szunu, deda 
atgal in grabu nelaiminga ku
ria motinos, puola kaip be žado, 
innešza ji in pakajus.Grabu už
lieja velei ant vežimo veža to
linus, nes giesmes ne girdot, ba 
tas baisus atsitikimas, rodos 

N ugabe-

Miserere mei Deus

atsitikimas, 
visiems atėmė kalba.
no ant kapiniu, inleido kuna in 
duobe ir užkaso. Senas' tarnas, 
gryždamas nuo kapiniu, 
szuabždejo “amžina atsilsi”, 
apsakinėdamas jog iszsipilde 
keiksmas kuri ant saves senu- 

ba buvo iszsitarus: 
tegul mane szunes suėda jai- 

su sūnum susitaikin- 
Pasveikes su nūs nusida-

'UUO
“amžina atsilsi

ko mete, 
C i

gu asz
siu.’’
ve aut kapo motinos drauge su
paezia ir kūdikiu.
dėsi.

Tegul aszaros vaiko atidaro 
jai kelia in dangaus karalyste.

Ilgiau mcl-

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.02

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

• G. W. BARLOW, Pres,
1 J. FERGUSON, Vice-Prcs.irKas;

Ant J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

(Bell Phono 872)
331 W. Centra St, Shenandoah, P a.

. MM*

Nubudimo valandoje, sutei
kiam geriausi patarnavima. Pa
laidoj ima atliekam rūpestingai
ir gražiai. Busite pilnai užga
nėdinti.

Isz Mahanojaus ir Girardvilles 
jeigu kas pareikalaus mano pa
tarnavime tai meldžiu man tele-
jeigu kas pareikalaus mano pa
tarnavima tai meldžiu man tele- 
fonuoti o . pribusiu in deszimts 
minutu. Bell Telefonas 872 J*. »> ■ _  '»_ ....... ,minutu. Bell Telefonas 872

ka rakutis isz pietines Afrikos 
ir kad važinėja svietą atlanky- 
tje. Tada karaliene pradėjo ji 
kalbint kad pasilikt pas jaja ir

girna muszdavo lyg smert.
Jonas matydamas, kad ir taip 

gyvas neiszliks, sumislino sau 
smerti padaryt. Tartie laike nu
bėgo pas netolima pžera idant 
jiasiskandyt. ’O kad buvo pui
kiuose rūbuose, tai jam pagailo 
ju, tada iszsirede, 
paliko visas drapanas, o patsl 
inbrtdo in vandeni skandvtis. 
Tame atsigryžo atgal ir pama
te kad koksai tai žmogus pa
ėmęs jo rubus nesza, tada jam 
pagailėjo j u, iszejo isz vande
nio ir pradėjo vytis ir nusivijo 
net in girria, bet to žmogaus ne 
pavijo. Tame inliudo in tanku
mynu idant‘jo niekas ne nu
žvelgtu ir pradėjo mislytie, kur 
reikes pasidetie:

— Smerti darytis pats sau 
bijojo; pastanavijo laukt, nak
ties girrioja, o kada sutems eit 
in netolima kaima kur mislino 
gautie nors kokius drabužius 
apsiredyt ir in svietą eit kad jo 
ponas nesurastu.

Kaip taip sėdėjo mislyse pa
skendęs, tame vicszkeliu atva
žiavo karieta ketvertu arkliu 
pakinkyta ir sustojo ties juo.

— pa- 
kad ma

ant kranto

ka\l paeziuotusi su bile katra 
du k t ore, ant ko Jonas noringai 

i bu 
jauniausia duktere ba vyresnei

pradžios norėjo 
bet kad tuom kartu kul

— Eik szia Jonai! 
szauke važnyczia- lyg 
tydamas ji.

Jonas isz' 
bėgt,
bėjo tarydama, jog nieko blogo) 
nebus ypatingai da prižadėjo ji: 
iszwelbet isz tu rupeseziu per
sižegnojus ir atsiduodamas ant 
Dievo valios, priėjo prie karie-ii 
tos. Tame važnyczia insodino ji 
in karieta ba pono jokio nebu
vo, tik važnyczia stalindanias 
Joną in karieta pasakė, jog jis 
bus jo ponu, sukirto arklius ir 
nuvažiavo in netolima miestą, 
apsistojo vieszbuti ir gyveno 
koki laika, o važnyczia tarnavo 
jam kaipo ponui* didžiausia 
guodone.

Norints ji guodojo ir jam tar
navo, bet apredyt no aprėdė tik 
kaip paėmė isz girnos nuoga 
taip ir turėjo būtie.

Tam mieste gyveno karalius 
kuris numiręs ne paliko inpc- 
džio, ba ne turėjo sunaus, tiktai 
tris dukteris isz kuriu ’ vienai 
turėjo liktis visa karlyste.

Taigi jiems ten be būnant 
prisiartino Nedele, tada važny- 
ozia tare in Joną:

— Sziadien važiuosim in 
bažnyezia, tai sėsk in ta suolą 
kur karalius sėdėdavo.

Na, ir turi klausytie. Nedė
lios ryta pakinkė arklius ir nu
vežė Joną in bažnyezia. Žino
ma nuoga ir parodęs suolą lie
pe atsisestie.

Tuom tarpu atėjo ir karalie
ne su dukterimi.

Žinoma, prasti žmones pa
mate nuoga, ypatingai bažny- 
czioje tai pradėjo juoktis, bet 
karaliene suvis kitokios nuo
mones buvo. Karalienei puolė 
in galva mislis, ar tai ne kokis 
karalaitis isz sziltu krasztu, tai 
ir užprasze Joną pas save ant 
pietų.

Po Dievmaklystei,
nas iszejo isz ’bažnyczios ir at
rado važnyczia laukianti ant 
jo. Tada važnyczia paklausė ar 
ne užprasze karaliene ant pie
tų? Neturėjo Joiias ka sakytie, 
bijojo meluotio tai ir pasako 
tiesybe jog užprasze. Tada važ
nyczia tare in Joną: •

— Kad prasze tai reikia va>- 
žiuotie, tiktai kaip pribusi per 
karaliene ir jaigu tavęs klaus, 
kas per vienas tai sakyk kad 
esi karalaitis isz Indijos tai ta-, 
ve apipaeziuos su karalaite ir 
liksi karalium. Jonas viską pri
žadėjo iszpildyt. '

Kada nuvažiavo in karalie
nes dvaru, sustojo prie bromo,

ne patiko už tai, kad be pare- 
dalo. '•

Po pietų sutarė kad už dvie
ju nedelin atsiprovrns svodba 
ir atsisveikinęs su karaliene ir 
su savo mylima iszvažiavo in 
savo k va t i era.

Kada atėjo sutartas laikas 
svodbos tada važnyczia atnesze • J
kanopuikiausius rubus kaip ap 
sirede, iszrodo ant labai pato
gaus jaunikaiezio jog toli tokio 
re i ketu jeszkot. Tada važny
czia užkinko ketvertą arklio, ir 
vaisko parūpino keletą pulku 
raiteliu ir pėstininku ir leidosi 
visi in dvaru. O kada buvo ne 
toli dvaro karaliene su dukte
rimis ir pulku vaisko iszejo pa
sitikt bet karalienes vuiskas to
li buvo ])rastesnis už Jono.Tno- 
jaus paėmė szluba iszkele pui
kia veseilia, visi szoko ir links
minosi tiktai dvi karalaites bu
vo nuliūdę, ba gailėjo joms kad 
per save paniekino toki puiku 
vyra, o ir neteko karalystes, ba 
žinoma jauniausiai viskas te
ko.

Kada po veseiliai jaunave
džiai sugulė ir jau gerai buvo 
inmige, apie dvylikta valanda 
atsirado važnyczia kambaryje 
norint buvo užrakintas o ir sar
gai stovėjo prie duriu, pabudi
no Jonu ir tarė:

— Dekavoju 
prie te) i a u
gavai viena paezia, o asz dvi.

Tai pasakos isznyko isz kam
bario. Kada ant rytojau^ atsi
kėlė visi tai jau važnyczios ne 
buvo, o ir karalaicziu pasigedo. 
Tame vi^i pradėjo jeszkotic ir 
atrado vienam kambaryje 
abidvi jiasikorusias po balkiu, 
tada visi suprato, kad jos isž 
gailesezio sau pasidarė smerti.

Tai mat kaip velnias moka 
puikiai padaryt, viena padaro 
laimingu, o 
Kad Jonas butu prisiredes, tai 
jis viena duszia butu gavės, o 
szia i p dvi gavo.

tau mielas 
už dranga v ima, tu

vienam

kitus prapuldė.

K. RĖKLAITIS
. LictuTisxkaa Graboriua

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

516 W. Spruce Sir., 
Bell Telefonas 149 

MAHANOY CITY, PA.
306 Market Street 

Bell Telefonas 441-J
TAMAQUA. PA. S3

6 6 6
Prasxalina galvos skuusma ar neural
gija in 30 minutu, sustabdo persaa- 
lima pirma diena, ir sustabdo malaria 
in tris dienas. Gausite aptiekose.

666 Teipgi Tabletuose

*

*

i,

kada Jo-

t

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 
MILL & PATTERSON STS., 

ST. CLAIR, PA.
Bell Telefonu 1430-R

Iszbalsamuoja ir laidoja mirusius^ 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus pa
rų oszia nuo papraszcziausiulkipra 
kilniausiu. Parsamdo automobilius 
del laidotuvių, veseliu, kriksaty- 
niu ir kitiems pasivažinėjimams. 
Isz Frackvilles, Port Carbon ar izz

f

kitu artimiausiu miestu jeigu kas 
pareikalaus mano patarnavimo, 
meldžiu man duot Žinia o pribusiu 
in trumpa laika.
——I—- I II II

nnszok.es


1

tyfike Neviekszle

lygu viži-

Ištikruju

Mike visada buvo piktas ir 
niūras, susiraukęs, 
na. Kaip jam linksmintis, lai
mes pajuoktam?
jam laime buvo kaip padėta 
tik ]>asiimti bercikejo, o jis jos 
nepaėmė.

Geroj vietoj su vyrais insi- 
sznekus, dažnai guodėsi varg
szas — ai Dievuli, Dievuli, 
kad ne žioplumas, bueziau sau! 
ponu buvęs ir tai ne bile ko-1 
kiu >zunbajoriu, bet tikru po
nu; per diena valgycziqu ger- 
cziau, paskui kur priesaidyj 
guįerzinu, puzdamas ir raugė
damas, geresni už mano da- 
bartinius szeimininkus szunis 
pas mane lakintu, o dabai’ no
ri nenori žiūrėk in akis: iil- 
teiks — lauk, lenk už ta algh, 
kur tabokai netenka, už ta 
putra, kad ji prarugtu! O kiek 
truputi neintiksi, tai prisi
klausysi visokiu bindariju —> 
visi žino, kokie dabar gaspa- 
doriai, staeziai, kad inmanytn, 
tai kaili nutrąuktu gyvam.

Mike niekada nesijautė kal
tas esąs, bet isztikruju szeimi
ninkas per daug norėjo, Mikei 
gi sveikata ne vieniui dienai, ir 
senatvei reikia jos sziek tiek 
užlaikyti, taigi apsibardamas 
su szeimininku, 
nuo dienos, 
kaip augštai saulute tebėra.

Kad bent tik dienos laiku 
rriketu Mikei krutėti, bet tie 
šeimininkai 
dos, ji<*ms

stūmė diena 
pasižiūrėdamas,

naktibal-
ramvbes nei

tikri
nėra

nakezia, godumas pekliškas,
dūko Mike, — tartum sn 

<ivim nusinesz!
Mike, — tartum
-................................•

IxhI Mike ima snausti, 
Ii try s girgžd!

Mike. Mike, eikim ark
liu "Žerti!

Mike kyšt gaiva isz po kai
liniu — tamsu visai, taigi bu
siąs negirdįs, galva intraukia 
atgal ir busiąs bemiegąs.

Mike, jau aušta, eikim
— kartojo szei-

tik
<

arkliu szerti!
m in inkus.

Bene in Ryga važiuosi: 
— atszauna Mike ruseziai, — 
eisiu asz ten nakezia baidytis! 
truk galva pats!

Tik vėl primigo, o tas atgal 
k y sz t, du rys gi igži I!

Mike, Mike, arkliu gir
dyt i, jau auszta!

po kailiniu galvaMike isz 
kvszt:

Kas tau dės ta auszra 
pusnaktyj! — supykęs verezia- 
si ant antro szono.

Mike, bijok Dievo, ark
liu girdyti!

Bene silkėmis priszerei! 
atszauna Mike, ir paima ji 

pasiutmiegis, sapnuojasi daug 
daug pinigu, buk ponas esąs, 
gulis sau szilumoje, tik kažin 
ko valgyt norisi.

Atbunda, saule žiuri in Įau
ga, jau per mąstą nuo miszko 
jiaszokusi

A jau ta giedra szirdi 
paėdė, bepigu kaili jauti die
na! bent atsilsėti galima!

Szeimininkas vėl kvszt:
— Mike, pusrytis ant šta

Jo!

sandelius,. prit asiotus iszgvil- 
busiu rieszutu, paitksscziu liz
dus, po upe nardžiau lygu ly
deka, — vienu žodžiu, tikras 
buvau vėjo brolis.

Negcresnis buvau ir paskui, 
kai iNinosyj eme szeriai dygti 
Kai isztesau, kaip geroka svh- 
•tis, b’iesas mane sugundė prie ’

I

mergų. Tame ir visa mano ne
laime tos peklos žąseles suede 
mano laime! Dabar, protą in- 
guves, spiaudaus atsiminęs, 
nes ėjau per mergas, lygu d va* 
ro bulius per banda: ta graži, 
kita du gražesne, — ot tokia 
kvaila- szirdi turėjau.

Kiek liuba broliai ar tėvas 
mergos inkranklavo, kiek pu- 
tralaki pridėjau, tai ir skai- 
cziaus nėra, — kaip tiek, taip 
tiek!
' Staiga inkrito in aki merga 
tėvūnai te, saves verta. Nuo 

nesikrato, tai ir ėmiau
dailintis. Kaip tik ims brok- 
szti, asz prie klėteles, braksz, 
braksz in langeli ir beiszcinan- 

Kas galėjo manyt:, 
kad szunybe sumanė
szui!

manes

Ii Elze.

m

11

varg- 
Asz ėmiau praszyti 

kieti, ji szypt vypt, ir sako:
— Pro duris negalima, lo

veliai pajus, lipk, Mikeli do
bilėli, per augszta langeli ant 
kloties, asz tau padėsiu "lubas 
pakelti ir nusileidi vidun, sal
džiai arielkele ’phvieszysiu 
sūrio užkandai patrupysiu.

NerCikejo kartoti man, toki 
brangu žodi iszgirdes, 
strikt, lygu katinas, rabu, la
bu, ir jau prie langelio!

— Szok, szok! — sznibžda 
kažin kas tolymis, kas-gi, kad 
ne Elze... man per szirdi 
szniaukszt kaip su vikszriu tik 
liuptl ir nuszokau. Kad ver- 
cziau žeme butu mane prariju
si! Netikėsi, tamsta! Pas lan- 
beli buvo tam tikslui pras
kleistas reksztis: kaip szokau. 
staeziai in tinklą ir užsirauko 
virszuj galvos, lygu terba sn 
vėžiais.

Ėmiau plūsteli.

t ik

bet k a 
žmogau, padarysi! Czia ir 
bury.s atsirado. Kad tik žibu
rys. .. Dievuli mano, 
gan staeziai,
sios ir maniszkis brolis

tu
v • 
Zl-

tuves tai vestuves!

8 A 'U L B

OHAJAUS KALĖJIMAS KURIS ISZRODO KAIP KOKIS
PALOOIUS.

Szis puikus namas su puikiais laukais ne yra tai kokis ka- '
raliszkas piliorius tikini Oha.įaus kalėjimas kuriame rundiiai
23 kalininkai: Yra tai Ohio State Reformatory arti Mansfield. 
Kalėjimas likos pastatytas 1896 nude, Ikuriame gali, sutilpti
1,500 kalininku. Priesz sukilimą h- sudegimą kalėjimo Colum- 
buse, Mansfiehlo kalėjimo radosi •> ‘H21 kalininku.

■—:— ---------- t*"*4,
ISZ LIETUVISZKU

KAIMELIU
Toronto, Ont., Canada. —Be

gyvenant apie du metai 'forop1 
to mieste ir su savo Lietuviais 
tautieeziais turint visi reikalai 
tenka viskas pamatyti.- Yra*
draugijų iva'iriu Katalikiszku, 
Botszevikiszku. Viena priOsz 
kita peszasi draugija, draugi
jose viens priesz kita nariai iV 
tik kunkuliuoja nesutikimai, 
kersztai, pavydas, neapykanta. 
Ir isz tikro pažvelgus in ta vi
sa Torontiecziu gyveniniu taiTorontiecziu gyvenimą tai 
kartais, sprendi, kad gyvena 
dar dvideszimta amžių.

Paėmus Kataliku oi lose, yra 
žmonelių, kad dirbu savo ei lose 
t i o k ■ 1 j i e i uvy 1 >e je tiek K a ta 1 i-

galima rasti. Ji klausosi, klau
sėsi ir sako.

— Ne tau pinigus rasti, ne 
tau sūneli, ežia rimtumo reike 
subrendusio proto, daug kan- 

o daugiausiai drąsos, 
nes kiekvieni paslėpti, pinigai 
yra bieso globoje ir isz jo rei
kia juos iszgauti, tai ne tai], 
lengva,

— Asz

try bos,

isz kaktos! ' Iszei 
mane žvilgt, 
ranku balta, kaip varszld- 

mm a a

progo In 
sn 

, mo
ja, kad man bežiūrint devyni 
prakaitai nupylė!

lupos
.e,jo,

. ...................  ■■■   — . ^i ■ ■ |    
ko,. liek priplakė savo vaika 
1Q metu, kad kainjynai neisz- 
kenfe vaiko cypimo paszaūke 
policija. Abudu likos aresz- 
tuoti ir laukia sunki bausme.

— Lietuvis Žilinskas, 
venas 52 St., sumuszes savo 
ižmona taip, kad vėliaus ne /a-, 
nojo nei pats ka daryti. Ua- 
^aukc ambidanca ir policijų,

,f Liepos 13-ta pasimirė se
nas ir i n žymus Bay on nes gy
ventojas Lietuvis Butrinskas.

— D.
.. v 

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

Chicago. — Sunkiai sužeis
tas Kasparas Poszka, gy’venes 
adresu 7200 S. Wood street. 
r Apie 2 valanda ryte Kaspa-

nojo nei pats ka daryti.

«y-

Ęa

-
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Asz to seniai laukiu, 
ir rioglenasi isz 

nėr ko spir
tis! Saule pasikėlė, tai ir žmo
gui laikas kelti: juk jis ne po
nas, bet vargszas, likimo pa
juoktas nesavo vežeje žmogus, 
turi slaugyti visus paszlemo- 

auuu! 
au.szta!— ranžosi vargszas 

• net aanariai trata. — O vis per 
savo kvailumą, ne tiek per 
kvailumą, kaip per ta savo 
minkszta azirdi, o kaip tai isz- 
ejo, 
Mike 
jums pasakysiu:

Jaunose dienose ne toks asz 
buvau, kaip dabar: už vikru
mą mane sodžiuj žibinkszcziu- 
kn pramane, nuaugi no Dievas, 
ne])a gailėjo, 
isz

sako Mike, 
gulto. — Dabar

kus! — U...u...uuu! 
ranžosi

tai pasiklausyki!; kaip 
pasakojo, taip ir a sz

isz stuomens ir 
liemens buvau vienu žo

džiu nutikės.
Vaiku būdamas, apžinoda- 

vau, visus paszalius, viso sod- 
girioj, voveriužiaus, bodus,

Girdėjau kad tani /klegenija 
Igyvenimaa, 

Labai linksmas, 
Norints dirba žmoneljai 

sunkiai,
Bet namine traukia smagiai,

J ( • /
ras Poszka ėjo darban. Jisai 
dirba Atlantic & Pacific san
deliuose. Kai jis ėjo per Ash
land avė., prie 72 gt., tai ant 
jo užvažiavo automobilis, kuri 
operavo jaunas vaikiszczias, 
važiavęs kokiu 40-50 myliu va
landoje greitumu.

Automobilis pertrenke 
Poszka, per ji kuone pervažia
vo abu tekiniai, 
sunkiai* sužeistas, 
trenkta, 
muszta ir 
sulaužyti.

— Prohibicijos agentai už
puolė du garažu Cicero jo, ku
rie buvo ])astatyti neseniai ir 
kurie buvo inrengti bravorla- 
kams.

Garaže adresu 1514 S. 40 (!) 
court užtikta 250 galionu In
tai pas brovori u kas.- Areštuo
ta John Joninis, kuris užtiktas 
buvo beoperuojas bravorą.

Inregimas bravoro garaže 
adresu 1531 So. 51 avenue, ne
buvo pilnai baigtas. • Bet ir 
czia užtikta 1,500 galionu in- 
talpos kubilai ir raugalo juo
se.

Uždirba nuo dvieju lyg doleriu 
pusketvirto, 

Dirba didelioje kaitroje, 
Lž lai kaip pede sulaukia, 

Namini alų ir guzute traukia, 
Isz pradžios pradeda dainnot,

Paskui viens kitu koliot. 
Juk reikia ir susirupeziuot. 

Su kulokais vieni kitiem duot 
Policmoitams žinia duoda. 
Tnojaus grinezia apstoja, 

Po viena iszvedžioja.

k y beje,'bet yra nemažai kad ne 
tik nedirba bet griauna. Kata
liku eilėse liūdniausias dalykas 
kad mažai skaito Katalikiszkn 
laikraszcziu. Galim pa lyginti 
Lietuviszkos spaudos mylėto
jais tai isz senosios kartos tik 
sziuos Lietuvius A. Belickas ir 
A. Jiirczias, kurie visuomet ro
me ir patys skaito Lietuviu 
spauda. Ar reikia geresnio li
teratūros mylėtojo kai]) A. Bc- 
licko. Jau “Saule” 
12 pietas. Lankosi “Draugas 
ir “Laivas“, 
szali sau pasiskaito tai .vol ne 
mažai. Sau pašilome pasauli
nes ir Lietuviszkos kultūros.

Jaunesnes kartos, gal ir dau
ginus atsiranda mylėtoju lite
ratūros bet daugumas del gy* 
veninio sunkiu sąlygų negali 
užsiraszyti nes esą Emigrantai, 
darbu neturinti. Kanadoje gi
mus is jaimMnas kad ir.suskaito 
Lietuviu spauda tai never pa
žiūrėti insivaizduoja kad sveti
ma ir taip slenka apsnūdimas. 
Kartais kur kokia 'žinute užgir
do npic kolonijos gyvenimą tai 
klausinėja to laikraszczio, kas 
ji skaito nori pamatyti kas pa
rašyta apie 
vins.

Kataliku apsileidimas litera
tu roję didelis pažanga tik eina

V *

p*

t
m

1 m

*
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Poszka tapo 
Galva su

rauką isz |>eties isz- 
keturi szonkauliai

— Žinau, kur eini, berneli 
žinau ko jieszkai baltas dobi
lėli. Pinigu jieszkoti ejnj jai_ 
mes atrasti trokszti, bot mesk 
szituos monus, szit visi tie r~ 

imk r*
Iii i p liūdna

kai]) rodosi!
viską padarysiu 

katinu, šuniu lape pasiversių 
bile tik pinigus ingauti, o In- 
gausiu — ne busiu godus, kaip 
mane gyva matai, pusiau!

Trukstangalviais nu k lapuo
ja u, visa 
atnesziau nes 
szmoryti. 
szali mat buvo vasara, tai su
sime! eme in sodneli ir 
vaiszint i.

Sene
szir.dii

■ eiti, tartum pati pa-1 ir žaibus pamacziuu, (ik 
dėjo — tai]) žinojo ta- vieta ir | nugsztieninkas, l.vgn 
viską kas nutiks!

viską.

gausiu — ne busiu godu

nuo
kaip, kur

*

>

M

bonka raudongalves 
sene mėgo in- 

Pat raukiau in pa*

paliko
>

mos i< 
rn- 

niano jaumai nemažas
na neatmesk.
man toje girnoje vienai... jUR
asz jauna ii skaisti, įieblogŲg-

skaito apie 

o kiek dar per
ir skaisti 

ne už tavo Elze?!
— y Ko ir lygi n i es 

prie kptilof!—* s 
pasiutęs puoliau pagrobti In 

‘aga-glebi ta

sauluže1 • ___

surikau, ir kaip

Kada jau turi gana, 
Pas vaitu nugabena.

Per girtybe ir daibo netenka 
Ba ir bosams dakanka, 

Su girtuokliais kariaut. 
Badai merginos ir bębos, 
• Už vyrus nekitokies, 

Sarmatos jokios neturi, 
Ant mažu vaiku nežiūri, 
Isz tu gero negali tikėtis, 

Ne stebėtis, 
Juk kokie tėvai, 
Tokie ir vaikai.

Žmoneliai, sunkiai dirbate, 
Uždarbi pragerete.

O kas bus, kai}) pajėgos nustos, 
Kada sveikata atsos?

Prieteliu neturės, 
Kur tvarte gules, 

Nuo bado ir sopulu stenes.
r 11

t

i

i.

. if I1

ii'

gražule mano. ] 
vau ir ėmiau bneziuoti.

Bet kuris biesas! noriu
* 1! 1 k 1 ~ ’’e* isz vielos:

■ sopa
> icii 

bimpi 
a.nt pei- 

liu!;;. Kas ežia? Atbūna o 
i<ak spi-

. I t ♦ O <IS^
viena prie put kaimyno <robe|(>S| kur

A ^0,1 po

emia n »

kaip szilkas, 
pasakoti

traukti lupas — j
ūsai .prikibo, traukiu__ SOpJt

emo: I baisiai! Kai]) ne truktolsiu tas

Sužinojau viską. Reike,jo saule per kadugio szakal
juoda kutina surasti. Asz pa-Į kina in akis, 
misli jau 
kaimynu 
kai]) sabalas, 
tik ir laikas geras, nes tai bu- Į kažin-kas kuszlena be 
vo szv. Jono vilija; naktis bur- j 

Laukti nėra ko. | tas. 
nuėjau to katino,

kaip tik pas 
buvo toks

ko reikia! Kaip I kirtima besivolioj

čvalguu.s,

juodas, buvo pakelis, po kehnv
n s,

be kojų, kažin-kas, nįj

pei-

nepatol 
gad vos, 

‘i Rzis, net

czia katinas maiste berepljnc-
Žirniu, kas do dvvii * > < I I

rpl'oronto Lietu-
kalėti

Geriau pasitaisykite 
Ir nuo tokio gyvenimo susi-

susthi- 
žiuriu: tėvas jo 

Ignis. 
Visi kvatoja: kva-kva-kva, ly
gu varnos krankia, — ot ves- 

sako.
Ėmiau bliauti, kai]) mažas 

vaikas, o jie nesiskubina liuo- 
suoti manės isz spąstų, tik 
vaiksztineja aplinkui su žibu
riu ir pamiecziojasi. Prisaiki- 
no mane, kad niekada szitokiu 
badu nesipirsziu, paleido, o asz 
ėjau lygu szunu vejamas; 
griovys — ne griovys, laukas 
— ne laukas, 
riau kieme.

Isz to laiko surimtejau, bet 
Elze neisztruko isz szirdies, 
veltui tėvas prikalbinėja, kati 
ne pagal mano nosies taboka s, 
nes jie isztikruju ant trijų va
laku žemes gyveno, o mano to
rai viso labo turėjo pusantro 
margo žemes ir tėvas amatni
kų buvo, kaip žmones sako; 
svieto perėjūnas, tai ne ūki
ninkas!

— Kad butu pinigai, butu 
pinigai, butu ir laime! — 
nau sau, 
galva, jog svietas sako, 
isz Prancūzu metu begales pl- 

žemeje paslėpta Ir 
palikta, tik reikia atsekti vie
ta; ne vienas juk rado, kode! 
asz negaleeziau rasti!

Pasidirbinau sau laiba plie
nine lazda, ir neleidau jos isz 
ranku: kur einu. 
Kai]) tik kas kniauszteles 
lazda, užsiženklinu ta vieta ir 
ateinu nakezia plunkti. Plun
kiu kartais in žmogaus ūki, to
ki rusi iszdumsiu, kad buksz- 
tu, o czia pasirodo kokiu szu- 
kiu geležuniii akmenų, o 
reikia nei žvmos!

Tame indukime atsiliko kai- 
m i nyste je j > ra szm i 111 i n i s 
plepant iszsikalbau 

[sene szios apylinkes garsia ži
nove, kuri isztikruju papais 
(•z i o žiedą tureji 
tai kaip su kirviu nukirto: nei 
atimti, nei pridėti.

Taigi asz jos ėmiau aplinkui

ėjau lygu

nign esą

pakol neatsidu-

ma-
ir knioszt mintis in 

kai*

ten badau.
P<>

ko

Be
su viena

>

tu ir mon u.
Asz tuoj ir 
nutveriau ir einu. Reikėjo, ma? 
nueiti in giria, in paežiu gil
me, kur nesigirdi nei szuo lo
jant, nei gaidys giedant, atsis
toti ant kryžkelio ir subliudy- 
ti kutina. Tada ant to bliovimo | Asz c^upt snukio,

Ii, visas snukis sakuoti 
prisvilę. Noriu pasikelti 
pa... žiūriu, mat, ■ 
per smarkiai ant plysziiuito

1 >«ikia kel- 
Prigulėsi!

ateis Vokietukas ir ims klaus
ti, kas czia bliauna ?

— Tavo broliuką nutveriau 
_  reikia sakyti. Tada Vokie
tukas ims praszyti, kad ji pa
leisti, bet nereikia leisti, rei
kia sakyti: — Pirk, perduosiu 
Biesukas ims lygtis, ims siūly
tis. Tada tivrtai reikia išsa
kyti, kiek nori ir bicselis duos’

ir k a pasako,

u o

jas vargszas bliaudamas.
Szia. lai tau! nei 

rumu, nei 
stovi nulupta

pinigu
puszts
■i nu

♦ nei
mergos, tik |)llszls 

gyva skini s nu
varvėjusi, tatai nųino gružuicl 

■ ° Dievu
kas ūsai 
, 1 *■—- „

hti sėdos

didele prie aluezio, girtuoklia
vimus isipletes begalaiifis. Toje 
szakoje yra pinigo kiekvienam 
ir isz ten semiasi sau apszvieta. 
Kartais apsiausiuoja, apsikru
vina, arba perguli szaltoje dar adresu 51

Nusi-

1

* *

laikykite.

♦

Luzernes paviete randasi plei-

■'■"If

sas nedidelis, 
• Badai tik tokis užkaboris. > 

Ten ne daug Lietuviu gyvena.
Bet padaro szposu gana. 

Kada tik nedirba, 
'Visi krūmai virba, • 
Mat, piknikus daro, 

O ir’geiymo gana susivaro, 
Gere ir klykauja, 

Rodos kad vilku gauja. . 
Neseniai pribuvo in lenais ko

kis tai įtarsimas. < 
Badai isz Skulkino pabėgimas, 
Sakėsi kad moka gerai musztie, 

Ir su peiliu szvaistytis.
In viena karezema nuėjo, 

In szalis apsižiūrėjo, 
Mielino kad Vokietyb, 

In Paryžių inly s, 
Kad su kepure uždengs Sla- 

vokus, 
Ir in upia ingrius.

Bet nebagelis labai pabludo, 
In geresnius nagus pakliuvo.

’"I,'

— Charles Gaukus, *15 mo
tu, kuris pirm, keleto menesiu 
paszove ir rimtai sužeidė pro- 
liibicijos agenta John Loefle- 
ri, nuteistas penkiems metams 

Ga ukus turės kalėti
Leavenworth kalėjime.

Szaudymas invyko tada, kai. 
penki prohibicijos agentai pa
dare krata adresu 6068 South 
State street, kur, jie kaltino, 
Gaukus turejes užeiga.

— Susižeidė Augustas Sa- 
dukas, gyvenantis
E. 101. St., Liepos 5 d., 
lauže kojos riosza. Lignis da- 

■ bar randasi Illinois Central 
ligoninėj. Kambario No. 281.

Nelaime atsitiko prie tokiu 
aplinkybių A. Sadukas West 
Pullmane savo draugui Liepos 
5 diena padėjo budavoti gara- 

i ža. Jiems trims pasilipus auk- 
ir nei nepajusite kaip szcziaus ant pastolio lentos,

užsimokėdamas kokia 10 dol. 
Na lai ar nelipsi leidimas czio- 
ni ? rl’oront iecziai ypacz Katali
kai paimkite pavyzdi pamyleji- 

isz A. Belicko. 
sau “Saule“ 

laikraszti, nors metams kuris 
jums suteiks svarbiausiu žine
lių isz pasaulio ir Lietuviu gy
venimo ‘ 
busite spaudos mylėtojais. Kur lenta lūžo ir visi trys nudribo 
“Saule“ bus pradžia szviesos 
žibintuvas.O turėdami savo na
muose gera laikraszti viena ar
du ten alfogolis tik progai pa- kada mėgino stoti, tai pajuto, 

• z • i • ii v •' i i ii jl • , 1 vi ’ \r

mo literatūros 
Vžsiraszykite

"‘t I J- '■

I
kelmo. . • Bet visgi 
tis ir eiti, ežia ne

Nuėjau in paupį, bet k........
vandeniu..

' no me
padarysiu su szaltu> 
labiausiai tas snukis’ 
ko nepadarysi

k a asz
I

Iszsprukau isz pokilo, inside-
Y __ ___ >

kai]> sako sene, nesidairiau, tik mano turtą, ta 
ar.

jes in maisza katinu,

žemyn. A. Sadukas nejautė, 
kad jisai koja nusilaužė, nes 
gal buvo biski iszsigandes, bot

*

reikės skustis J 
i visa 

0 rasoda, 
- gu szuo 

r mer-

dumiu, I skustis visa ta pagroži,

žiuriu po ■ statumu nosies, 
nepamatysiu papa rėžio ž\ 
ar nelenda kur isz po I 
Vokietukas broliuko pirkti!

kaip sake
Atsistojau ant

i Dievf
.n. I skųsk dabar ir buk Ivc 

ydint, be uodegos! Ir viskas
kelmo g“! !1’ taip P^r las mergas vi-

i 1 • r M . ~ 'ko nustojau. Turtai butu i
Kai]) tik viskas, 

boba žinovo! 
kryžkelio, tik gnybt katinui!

— Miau, miau! miau!— 
pragarsėjo miszke. Asz žiurau

sa i 
viskas butu, kad ‘butu rimtu-

u ir

mas ir protas! Macziau, kaip 
paxleta buvo, reikėjo pasiimti, 
o asz, mat, merga grėbiau! Už 

in mer- 
l)er deszimti

O jos dar stengiami į
• kad tik?norc- 

cziau, dar gaueziau,! Tik beda, 

vintą deszimti metu baigiu 7r

pasiimti

tai dabar nei skersas i 
gas nežiurau, i 
žingsniu lenkiu tu pagundų!

— žiurau ir beateinąs!
— Kas czia reikia? — klau

sia striuka Įniks Vokietukas.
—t O-gi tavo broliukas, su

gavau i.r neszuosi! . . . . — ----- -
Atiduok man! - sako szai- k!l<1 !,s“ Jau do-

• Ipydamas nelabasis. . . . ............
— Anei davės! Į nepasidaviau, _ lai^. ... toliaUi
— Duok, asz užmokėsiu ge

rai. Kiek nori?
maisza

privilioti
jumis

si taiki us sulyk žmoniszkumo 
pasirodys ir tai gražioje pro
gramoje. Labai daugelis senes- 

kartos nusiskundžia T f

kad sunku skaityti sziu laiku 
spauda.Ta i jau nėra geresnio ir 
lengvesnio skaitymo druko isz 
senesniu lai'kraszcziu kaip

kad koja visai nulaužta. —N.
iI

niosips
PAJESZKOJIMAS

Pajeszkau Kazio Puidoko ku
ris paeina isz Raseinių Aps., 
Girkalnio Paszto, Misiūnu kai
mo. Jeigu kas žinotu apie talai'kvaszcziu

“Saule“. Tik brolau, sesuo pa- ypatų praszau raszyt sziuo ad- 
mylek tau liuoslaikio bus tik
ras draugas ir kelrodis sziu lai
ku gyvenime. Tapkime litera
tūros apąsztalais o busime lai
mingi.

resu:
Mr. B. Naujokas, 

1007 Brandywine St.
Philadelphia, Pa.

i n i. , iii ...........
I,. ■• .■ , » , .
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Keli vyrai, 
Nutvėrė gerai, 

Už gerkles, 
Ir už stemples

'vii1!

ta

Girnos Volungelis.

, : *
Net parvirto, 
Akis iszvirto. <

Daug taji sporteli pri torio jo, 
Po purvus isz voliojo, 
Ir in kozu nutavoliojo, 

Didele minia žmonių lydėjo. 
Ir kaip ant laukinio žiurėjo.

Bayonne, N. J. — Ponai BaL 
cziunai su sunum iszvyko im

amerikinis boisas.
va r- Kad nors nebutu pasisakęs ta-Ei boise kaip tavo

das t sai kvailys,

tur but, iszliksiu! Gali man ka- ^^teal, Canada. Ponia Bal- 
anekokia sza i py tis

— Szita maisza |>ri])ilk 
auksiniu! sakau ir parodžiau 
maisza, kuriamo kalina lai
kiau ir vėl ingnybau nabagui.

— Minu, miau!— subliovė 
vargszas, o V<xkletukas tik 
skrybeliuko nuo galveles, linkt 
linkt man iki žemes. Asz iszsi- 
pucziau:

*——< Sauso niekas 
duoksz pinigus!

Besilygstant žiūriu — rū
mai auksuoti bestovi, pastovai, 
medžiai visokį, nematytos gc-

žin kokia szaipytis — anc 
krust szirdis in akmeni pavlr-
to, nei skersai nepažiūriu’

T

♦

W. TRASKAUSKASl
LIETUVISZKAS GRABOR,US.

o

neklauso, 
— sakau, 
žirniu —

I
(

I

cziuniene turi tris brolius Ka
nadoje, Beabejo turės geras 
atostogas.

— Pas ponus Masalskius 
lankosi negeistini 
ir pavogė isz atubos paneliu 
Masalskycziu naujosios mados 
sukneles.

Lietuviai turėtu apsisaugoti 
ir laikytis duris uždaras, kad

“sveczei?’

isz vengti tokiu nepraszytu 
U ‘

les žydi, ir isz kiemo beiszei- 
nanti mergina, bet tokia mov-

I klausti apie pinigus, kur kaip I gina, kad mano ko akys neisz-j

Laidoja kunus numirėliu. Pasam* 
a *> 11 i'/a »v» rx L11 Jut. rl a) « <

vw S mI i

P««ivaŽin8ji-

City

do automobilius del laidotuvių 
kriksztiniu, veseliju, p- • - 
mo ir t. t.
603 W. Mahanoy Avė. Mai.

^^'**"'*■**■*■•1

svecziu.”

dvieju sunkiu operacijų jau 
sveiksta ir parvažiavo in na
mus isz ligonbuezio.

..*,4 t

Ponia Sidvidiene po

I

.-py.

W. Grabowski su ‘savo 
' nauja žmonele Elena, kaip «a-

— A j do no!
■’— O kaip papis ir įname ta

ve szaūkia t
—r Papis szaukia gademu, o 

maine biezium.
r-TT"1 ji..........

ISZLUPO.
— O ka, matau sugryžti ntio 

dentisto,
— Ar isztrauke f 

Taip, isztrauke, du dole

V

J
11 —I

ritu*.
A ,

. .. .. ,
Dr. T.J.Tacielauskas

Pirmutinis Lietuviškas

t

T5RLTJ

L
> Dentistas Mahanojuje.
Ant Antrę Ęloro KHnt Sttoro
19 W. Centre St., Mahanoy City

Jog yra jisai
Ba czia Lietuviu gyveną,» 

Dabar padare sarmata del visu, 
Daugeli Lietuvi u. L 

Dabar Vilkesbarija patupės,
T r daug szumy t negales, j

I

Tai vyreli ne sztuka,1

Pasodino Skulkino mnsztuka.
t *

— Užtikrinu poną sudiia, 
jog kėliojo mane priesz viąus,

f SKUNDIKAS.
v

1

jveluk, kad jis butu man davės
• (l

— Tai kate tu 
;-mun lodo taip ne pasukiai, tm- 
czia noringai rėžias tnn pi't 

.sauk i.— j,

per snuki.
Apskustasis:
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SHENANDOAH, PA.

y

— Szilta.
— rtarninkc pripuola Szv. 

Marijos Magdalenos.
— Ponas Pijuszas Akszis isz 

South Euclid, netoli Cleveland 
Ohio, lankėsi keliolika dienu 
pas savo seseria ponia l’rbo- 
niene ant W. Spruce ulyczios. 
Ponas Akszis yra senu tenaifi- 
niu gyventoju ir turi puiku už
siėmimą.

Pagal paskutini surasza 
gyventoju, tai pasirodo kad 
musu Skulkinv pavietas 
dėjo aut 17,670 gaivu 
deszimts metu. Mete 1920 buvo 
217,754 gaivu o 1930 yra 235,- 
424 gyventoju. Fannu paviete 
yra 2,493, bedarbiu 5,854. Kiek 
kokiu tautu randasi tai to da 
ncsnskaitv.

— ICdvardas Miezelonis gy
venantis ant ,E. Market uly., 
uogaudamas ant kalno paslydo 
ir ingriuvo in brasta, bet ant 
giliukio susilaikė pusiau už ak
menio ir likos iszgelbetas per 
žmogų kuris radosi arti. Jaigu 
butu visai nukritęs, tai butu 
puolęs in kasyklas ir gal užsi- 
muszes.

— Jurgis

• • < 1 •U'' i

nu ir Vincu isz Shenandoah, 
Pa., kurie vieszinosi per visa 
sanvaite. Teipgi Paulikienos 
marti p. Adele Pauli'kiene su 
.dukteria Helena. Atvažiavo isz 
Cambridge, Mass., ponios Dlr- 
ginezienes
Turauskiene

t) <. b' ■V V J*t*.'M|V ' <; *
J m,V Tty tuw.
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mis senukai karalių •
'V • . I

tai
pa< Ii- 

in laika

Digris, 631 E. 
Mahanoy A ve., likos apdovano
tas p(»r svo paeziule patogia ir 
sveika dukrele. •

PARSIDUODA FARMA.

Puiki 105 akru farma, gali
ma užlaikyti 20 karvių, turi 15 
karvių ir buliu, pora arkliu, 
visos maszinos ir inrankiai, ge
ri hudinkai, myle nuo Steito 
kelio, arti mokylos, geri mar- 
ketai. Preke* $3,800.

— Seredoje likos suriszti 
mazgu moterystes Szv. Kazi- 
mierio bažnyczioje pana Iza
bele Danulevicziute su Vladrt 
Draugeliu. Veselka atsibuvo 
pas nuotakos motina ant 1225 Ix»ikus ir Akina; teipgi sunuh 

Fromas su paezia Julljcę; kuvie 
vedėsi 3 dięna Liepos ir pralei
do savo '’ 
pas teta Dirgineziene. Svete
lei vėliaus atlanko ir kita se
seria ponia Magdalena Palo- 
kaitidne ant 27,5 Grand uli. Bu- 
Vo tai isztikruju malonus pa
simatymas giminiu. Vėliaus 
visi nuvažiavo ant kapiniu 
Szv. Jono atlankyti kapa a.a. 
Rozalijos, dukters p.

W. Coal ui i.
— Shenandoah City kasyk- 

Albertas 
Saroka, 411) W. Washington 
ui., kuriam anglis sutrynė ko
ja. Randasi vietinioje ligonbu- 
teje. ’

losią likos sužeistas
411) W.

Frackville, Pa. — Praeita 
Subata iszvažiavo in Filadel- 
phia ponetva Vincai Lazauc- 
kai ir Vincai Lakiaekai daly- 
bauti vinezevonoje panos Ju
lijos Narbutaicziutes, kitados 
isz Mahanoy City, su p. Ed
vardu Anyzdak isz Filadelfi
jos. Svodba atsibuvo Szv. 
Juozapo bažnyczioje. Camdon, 
N. J., kurioje dalybavo daug 
giminiu ir pažystamu^

— Lenardas Gudlauskas 
sūnūs Ludviko Gudlausko ana 
diena iszvažiavo in New York 
kur pristojo prie Curtis Kro
pianti kompanijos ir mokysis 
lekioti croplanais.

Ringtown, Pa. — Szv. Mari
jos bažnyczioje likos suriszta 
mazgu moterystes Francemoterystes 
Gudlauskiutc isz Brooklvno su 
Stepdnu Hailok.

Katalo
gas 100 visokiu geru pirkiniu. Magdalena 
Strout Agency, 

Livingston Manor, N. Y.

Brooklyn, N. Y. — Diena 4 
Liepos arba per Džiulaju atsi
lanko daugeli giminiu ir pa
žystamųjų pas ponia Urszule 
Dirginczienia, 416 Larimer St. 
sekapti sveteliai:

Pa ui i kieno, 
dviem dukterimis Ona ir Ma
rijona ir dviems sunums Fra-

pus-sesere 
su

broliene Petronėlė 
ir dukters *• Ona

M t 

1

.,į., r . i
siriko, nes senukai karalių 
sziuo kartu bldgiau pavaiszino, 
negu pereita'karia. Tada karą-
- . L A ..1 A . 1 .t. l. UA a j4ihL.fah'*A . J>. •

Atsisveįkinda-mas jis 
padėkoja seiiukams už nakyy-

■v .

lius Huinridb^kt^ki fczposa isz-
i

krėsti. I

1

ne, vaiszcs ir vėl praszo, kad 
atsilankytu pas ji, atsirieszdami

I

N(ų ir vieiia gražia diena se- • 
1 karalių, 

*■
J '>

kartu ir «avo pinigus: v, •K fa . •. • ‘ V f < • 1

"*i,»<“

szes. pziu yel juos gražiai pa- 
vaiszina ir sen nitams rengian
tis eiti namo karalius nusiveda 
juos in fa pati kambarį, kur 
pirma pinigus seme, atidaręs 
pinigu skrynia sako; 4‘Kad ju-

vinezevohos kelione nesždartnesi pinigu

Dirgln- 
czienes, kuri silsisi po žemele 
arti du metai.

. * ! "' 1 *.....- ■ *

DIEDUKAS IR
BOBUTE

PASAKAITE

,r'^ '
M 1 t

i

vaiszina

N 

f

karalių 
in

lonuVams rehgian-

Yra pavuraina duoti Savo
Akis egzam‘riavoti regula- 
r isz kai, per datyru/i dakta^-

hl

n

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

Reading
jXjTdVpl

Barnelius
Neiszpasaky ta Gera Proga ! • 

ATLANKYKITE
MILŽINISZKA
Amerikos Ferai

bus laikomi per Liepos ir Piuczio, 
svetainėje 

Inžanga dykai. Vi- 
Eksk urcijos in:

dideleje $15,000.000 
Atlantic City, 
si užpraszom.

ATLANTIC CITY
SEREDOJ, 23 LIEPOS 
SUBATOJ, 9 PIUCZIO 
SEREDOJ 20 PIUCZIO

In ten ir adgal $3.75
Valanda 

Mahanoy City.......... isz ryto 5:10
Tamaqua.................................5:39

Imkite laivo 
kelione Hudson 

upeje 
NEDELIOJ 10 AUGUSTO 

IN

NEW YORKA 
$4.00 IN TEN IR ADGAL 

ARBA

UP-THE-HUDSON 
1K1 BEAR MOUNTAIN 

$5.00 IN TEN IR ADGAL 
Speciali* Treinae Subatoa Naktį 
Shenandoah........................ 12;35
Mahanoy City ..................  1:16
Tamaqua .......................... 1:45

Smagi Viena Diena 
Ekskurcija su 
savo draugais 

Specialiszka Ekskurcija 
NEDELIOMIS 

AUGUSTO 3, 17 ir 31 
1N

PHILADELPHIA
, AR

ATLANTIC CITY
Dubeltavas tikietas isz Ma
hanoy City ir Tamaqua in 
Philadelphia $3.50, o in At
lantic City $4.00
Specialia Treinaa Subatoa Naktį 
Isz valanda
Shenandoah .................... 2:0U
Mahanoy City .................. 2:49
Tamaqua ....................  ... 3:16

Szita ckskurcija 
jumis patiks 4 ■ |R
Riverview Beach 

Szita Parka yra 40 miliu ant 
Delaware upes ir szita eks- 
kurcija plauks laivu in ta 
Parka.

NEDELIOMIS 
AUGUSTO 3, 17 ir 31 

Isz Shenandoah in River
view $4; Isz Mahanoy City 
in Riverview $3.75.
Treinas iszeis ta pati laika kaip ir 
in Philadelphia ir Atlantic City

4^*

DABAR planuo
kite savo vakacija 

ĮG-Dienine Ekskurcija 
ATLANTIC CITY, OCEAN 
CITY, STONE HARBOR, 
WILDWOOD, CAPE MAY 

SUBATOJ, JULY 26 
AUGUST 9 ir 23

Isz Shenandoah $7.74. Isz Maha- 
noy City $7.20. Isz Tamaqua $(>.78

SMAGIOS 
EKSKURCIJOS
Praleiskite szitmet kitokiu vakaci
ja. Važiuokite drauge su daugybe 
žmonimis su linksma ekskurcija. 
Ta ekskurcija su palydovu ir visi 
kasztai apmokami. Prekes pigios 

BOSTONĄ IR WHITE 
MOUNTAINS

Septiniu Dienu Ekskurcija 
LIEPOS 27 iki 2 PIUCZIO 

AUGUSTO 17 iki 23 
CHESAPEAKE BAY 

VIRGINIA SEASHORE 
HISTORIC VIRGINIA 

Keturiu Dienu Ekskurciaj 
AUGUSTO 6 iki 9

THOUSAND ISLANDS 
MONTREAL, QUEBEC 

Septiniu Dienu Ekskurcija 
AUGUSTO 10 iki 16 

Klauskite prekes ir visas informa
cijas priesz laiku..—....    r

Pabaigos savaites 
kelione I

THOUSAND ISLANDS 
Smagi kelione laivu per Thousand 
Inlands. '•
NEDELIOJ 17 AUGUSTO

In ten ir adgal $11.50
Specialiu treinas subatos ryta 

Augusto 16 iszeis isz 
Shenandoah (40c extra) . 11:40 

.. 12:18 

.. 12:51

i

Mahanoy City . ..
Tamaqua ............

Apie deugiaus informacijų apie virsz stacijų arba raszykite pas Joh^
M. Rnlin, District Passenger Agent, Williamsport, Pa.

E.T.EVERETT iMXra Akiu.
Dr. A. T. Liachowitz

Jisai suteiks jumis atsakanti ro
dą ir egzaminą. Jeigu reikalinga, 
tai pritaikinsime 
AKULOR1US.
VICTORIA THEATRE NAME 

Antras Floras, MAHANOY CITY

»

KtaakancziuB

Didžiausi Iszdirbejai
Pomninku ir 'Kryžių

' k *

Kreipkitės pas mus ypatiszkai 
arba per laiszka,-o prisiusime

du tiek pinigu turėdami gyve
nate da blogiau, negu kad ju ne 
turėjote, tad praszau pilti piyi-*Z 
gus atgal in skrynia.” Senukai' 
pinigus supyje - verkdami su- 
gryžo namo ir vėl gyveno kaip 
gyveno.

Senukas
baigos pąšjfe sAlęę,:JTad mano 
mieli vaikeliai, matote kaip 
margam ptisatllyj’dedasi, kad 
jeigu žmogus daų^ pinigu turi, 
nori, kad dar daugiau ju turėtu

turėjote, tad praszau pilti pigi-

• Žiiloje senovėje miszke gyve
no diedukas ir bobute.Juodu tu 
rejo maža trobele. Juodu pin
dami pintines isz medžiu szak- 
nu sziaip taip prasimaitydavo.

Karta karalius su savo paly
dovais medžiojo miszke. Jiems 
bemedžiojant sutemo. Jie pa
mato tolumoj spinksanti žibu
rėli. Po kiek laiko karalius su 
palydovais ineina in trobele, 
kurioje randa dieduką ir bobu
te. Juodu susilaukė auksztu 
svecziu, kuogeriausiai 'juos pa- 
vaiszina. Anksti ryta karalius 
su savo palydovais padėkoja 
diedukams už nakvyne, vaiszcs 
ir praszo juodu, kad atsilanky
tu pas ji in svcczius. Senukai 
kiek laiko ramiai pagyveno, isz 
sirengiapas karalių in svcczius 
Ten jiems atvykus, karalius 
juos gerai pavaiszina, parodo 
savo gerybes ir priesz einant 
jiems namo nusivedęs, in viena 
kambarį, atidaręs skrynia auk
siniu pinigu, sako senukams: 
“Semiatės judu ezitu pinigu 
kiek norite!” Sentiki prisisėmę 
pinigu gryžo iii miszka džiaug
damiesi karaliaus dosnumu* 
Bet karta bobute sako diedu
kui; “ 
du pinigu parsines&emc! 
mierave randa du goreziu pil
nu ir treczia nepilna. Tuomet 
juodu imasi smarkiai dirbti, 
blogiau valgyti, kad tik pripil
džius treczia goreziu pinigu. 
Taip jiem bepiklant treczia 
goreziu, ateina vėl tas pats ka
ralius senukus aplankyti, 
nydamas, kad dabar senukai 
gerai įgyvena. Bet jis labai ap-.

Pamieruokime kiek mu- 
” Pa-

ma-

pasakotojas pa-
♦

kad dąr daugiau ju turėtu
ir matote k$s,atsitinka/’ .

i M v i
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gerai'atsake. ,
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Seda iKihikiįjjCį *i)iju kaži ra
vimo ir vienas at'sjlicpe:

— Asz vymcztai isz laik pa
sakau, jog turimo nesibart ba 
asz tuojauS kolioju.

Antras: — O asz jaigu kas* 
kolioja tuojrtus duodu per snu
ki.

jog turime nesi bart ba

HE_N_RY FOX 
Pardavėjai 

Fotničziu, Karpetu ir
. Pecziu

127 WEST CENTRE STREET 
MAHANOY CITY, PA.

■fa W"11 * ■ ■" ■■ 

■ ■■ i
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• michaĮl KURDlNSKY 
Parduoda RADIOS, kaip

Victor - Radiolas - Columbia , " i' 11 ■ (m Y
t

Taipgi Foi(ographs ir Rekordai 
414 WĖŠT CENTRE STREET 

MAHANOY CITY, PA.

1

THE CENTRAL STUDIO 
FOTOGRAFISTAI

—Mm

Padidina Fotografijas ir indeda 
in Fromus. Atneszkite Filmsus 

pas mu’mU.
321 EAST CENTRE STREET 

MAHANOY CITY, PA.

fate,

MAHANOY CITY PHOTO STUDIO
Visiszkai isz 'naujo perdirbta ir pagerintu >hu naujausiais 
intaisais. Traukiam paveikslus diena ir nakti. Specialiszka 
atyda atkreipiame szeimynu, vestuvių ir kitu paveikslu.atydu atkreipiame szeimynu

205 E. CENTRE ST.

naujausiais

vestuvių ir kitu paveikslu.
IMAHANOY CITY, PA,

11 ■ ■ r -■■■ ....... .........—............  1
■

Met perkame PIENĄ nog,

RANG’S DAIRY* i

. . .UŽTAI KAD PIENAS YRA CZYSTAS. . i 
Preke Maži -.. ■■■.......... 1

Telefoną* 216-W*v> * ’ * 
623 EAST PINE STREET 1

Preke Maxi
• e •

Pristatytas Ant Laiko

MAHANOY CITY, PA.

l» t 1

Naudokite Giara Pieną įir Smetona Parduodama per
'f ■ :■'!'

FRANK P. HARLEY
Ofisas Mahanoy ir Linden St. Dirbtuvę 139 W. South St. Į 

r ‘ * :MAHANOY CITY, PA.
Boll Telefonas 326-J j ,i -

iį Į
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....... . ... .. . J. M U iDabar yra laikai kada lojaliszkumas prieteliu įr pa^i- •
— ’---------- J, ( 1 ' J I • * *

tikėjimas kostumeriu yra reikalingi biznije.
! 1,1

*

j
i. .

< %,« ' ♦ I*

MERCHANTS BANKING TRUST CO. I
MAHANOY CITY, ik. .

MEMBER OF THE FEDERAL RESERYP .SYSTEM

i.”'

'I.
I

bando palaikyti pasitikėjimą kostumeriu su tikra ir man-
dagu vertelgavima. Bando padaryti prietelius per bu-
vima prietelium. Užkvieczia jus pastoti vienas isz ju lo-
jaliszku prieteliu.

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

DIREKTORIAI 
4’ I ■

*1 •D. F. GUINAN 
JUOZAS MACIEJUNAS 
ANTANAS DANISEVICZIA 
JOHN J. MORAN 
GEORGB OLIVER

WILLIAM R. MILLER 
JAMES A. DOLPHIN 

•JOS. B. REING
P. C. FENTpHo
JOS. B. REING
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*KVIETKU*
pareikalavimu

Geriausios
ruszies 

del visokiu pareikalavimu uz 
♦ ♦ ♦ žemiausias prekes * * *

Visada galima gauti pas
LUKE—THE FLORIST

Dabar Naujam Sztora 
226 EAST CENTRE STREET

MAHANOY CITY, PA.

FACTORY SHOE STORE
GEO. GUZINSKY, Loc.

Geriauai Apaiavima Del Viaoa 
Szei/nynoa, už Pigias Prekes!

121 WEST CENTRE STREET 
MAHANOY CITY, PA.

Dr. J. J. Niedžinskas
LIETUVISZKAS 

DENTISTAS

FRACKVILLE, PA.
Zctauako Name Telefonas 482-M

LIACHOWITZ
JEWELRY STORE

l/isokiu auksinu ir sidabrinu daigtu 
Naujausios mados .szliubiniu žiedu

- Laikrodėliu ir laikrodžiu.
’ —o—

*29 W. CENTRE ST Mahanoy City

CITY GARAGE
Pardavėjai BUICK Automobiliu

Garadžius. Viaoki pateisimai ir 
visoki daigtai del automobiliu.

31-39 E.-Vino St. Mahanoy City
Telefonas 465

musu agenta in jusu namus.
Turime Du Ofisus:

SHENANDOAH
Shenandoah Heights

Telefonas 625-R

MAHANOY CITY 
South ir 2-nd Sts.

, Telefonai! 2-~

A

I' I

I

H. J. HEISER & CO.
• -------- PARDAVĖJAI ■fa

“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 L—*• a\aharoy city*

CRESTMONT DAIRY
GEORGE G. FISHER, Loc. - FRACKVILLE, PA. 
Jeigu Reikalaujate Geriausio PIENO, SMETONOS AR PASUKOS, 

Tai Orderuokite Nuo Mus. Telefonas 89-J

FRACKVILLE, PA.

t—

DEMAS Cleaners and Dyers
314 E. CENTRE ST. (Pho„. 211) MAHANOY CITY(Phone 211) 

Teipgi 117 E. Centre St.
____

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 
t#" Telefonolcite mumis o pribusime priimti darbe "*ž

........  ............................ ............................. ' V ......... " ■ 11,1

Jeigu esate ISZTROSZKE
tai gerkite
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Itl All Popular Flavors
YRA tai minksztas gerymas, visur 

parduodamas, žinomas ir perkomas 
per jaunus ir senus, 
sėjo ir užganėdino visus.

NEHI yra tai maloni ir skoninga 
sode del apmalszinimo troszkuma.

NEHI reputacija yra tvirta.

Greit pasigar-

I

9 
unciju bonkutese parsiduoda po 5c.. 

Klauskite ir pirkite NEHI sodes 
sztoruose Mr kituose vietųose kur

O jb#1

I

I- 11

1 ft

■ 4. : E 
llli i

'b'

parduodama sode.:
-——. ..* < . ■ —_T.

jjr 1 , 'HR
*

J. J. Twardzik’s
„ft

4
4

e

Bottling Works. Bottling w orks
312-314 W. Penn St. Shenandoah. Phone 409 ir 428

J

1 7




