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ISZ AMERIKOS
ANGLEKASIAI UŽTVIRTI

NO KONTRAKTA ANT 
5% METU.

Scranton, Pa. — Dabar turė
sime pus-sz<‘szto moto ramybes 
ir darbo kietąją augliu kasy- 
klosia, nes anglines unijos de
legatai priėmė ir patvirtino 
kontraktu —736 balsai už o 127 
prieszais.

Prezidentas porsergejo dele
gatus idant kontraktu priimtu, 
nes prieszingai operatoriai bu
tu kovoje lyg paskutiniam ir 
numuszti mokesti. Visi vra už- 

kontrakto irga- 
i
P0

ganadyti isz
Įima tikėtis kad per tuos 
metus volą užžydes gerove 
anglines szalis.

per •)

EKSPLOZIJA ISZNESZE 
NAMA IN PADANGES.

Tamoszius Bari 
sužeisdainaPark,

ISZ

Piladolpbia. :— Baisi eksplo
zija gazolino isznesze in padan
ges narna 
Riverside
keturias ypatas.

Bart ’iene aplaistinejo skiepą 
gazolinu isznaikyti vabalus ir 
muses ir kokiu tai nežinomu 
budo užsidegė gazolinas su bai
sioms pasekmėms.

TRYS SESERES UŽMUSZ- 
TOS PER LOKOMTYVA.
Pamona, N. J.>— Trys sose- 

rys
(lamos isz vakacijos isz Atlan
tic (’ity/ likos- Tržmnsztos per

visus < laraktorkos, važiuo-

Readingo
skerskelių English (’reek.
musztosios yra: Agnieszka, 24 
metu ir l’rsznle Ryan, 2(> metu.

Matyt, merginos neužlemino 
atbegaticzio trūkio, kuris visu 
smarkumu trenkė in automobi- 

tris ant

lokomof vva 
<r

ant
Už-

Jin sumaldamas visas 
vietos.

KINOZIKAS. ATGIJO IR 
PAREIKALAVO GERT.

New York. —• Kiniszkoje da-
Kin-lyje miesto staigai mirė

kuri nuvožėczikas Lnm (Jin, 
pas grajboriu ant Mnllberry uli. 
Staigai nebaszninkas atgijo, 
pakilo ir pareikalavo vandens 
ir užklauso del ko ji czionai pa
guldo. Grabo rilis aproiszke jam 
kad jojo draugas rado ji gulin
ti ant grindų 
pas* gra'boriu.

ir liepe nuvežti 
(Jin pavojingai 

serga ir kaip rodos reikes ji ve
la nuvežti neiižilgio pas grabo- 
riu.

BEKOJIS PABĖGO NUO 
SAVO PACZIOS.

New York. — V alteris Prid- 
more, dirbdamas ant Lackawa
nna geležinkelio neteko abieju 
kojų. Padirbo jam dvi gumines 
kojas iraplaike nuo kompani
jos 25,000 doleriu atlyginimo.

Su pagelba guminiu koju 
iszmoko gerai 
galėjo varyti automobiliu. Ana 
diena jojo pati davė žinia kad 
josios Walteris dingo su Amb- 
niobilium ir $15,000 ir meldžia 
policijos idant ji surastu.

pirgelba guminiu 
vaikszczioti ir

KITUS DRAUDĖ,
PATS GERE

PRICZERIS KEIKE MUN- 
SZAINE BET PATS JA 
MAUKE IR PAKLIU

VO IN BEDA.

žmona

Kansas City, Mo. — Per dvy
lika metu Evengelistu kunigas 
Carl Walker ir jo žmona kuri 
buvo jo sekretorium ir asisten
tu, stropiai gano savo parapijos 
avis, gindami jas nuo szelono 
žalingu ir viso.pikto, ypneziai 
nuo girtybes, kuri yra visu no 
dorVbiu priežast is.

Dabar atrodo, kad pastai ku
nigas ir jo žmona pakliuvo in 
szetono žabangus. Bent tas szc- 
tonas pasojo tarp jųdviejų ki
vi rezus ir, pagaliau,
kreipėsi in toisa del iszsiskyri- 
mo. Parapijiocziuose sujudi
mas.

'reisine kunigo žmona 
ko jo:

.“Mano vyras ežia gynėsi, 
busią degtine, kuria asz radau 
jo bažnyezioje paslėpta, esanti 
no jo, bet mano. Tai netiesa. Ta 
degtine buvo jo, ne mano. Jis 
ežia gynėsi, kad niekados no la- 
szo neimąs. Meluoja. Priesz ei
damas pamokslu sakyti jis vi
sados susiverezia viskes arti
pilne stikline. Girdi, del drąsos 
Taigi. Rėždamas pamokslus 
bažnyezioje jis keikia degtine, 
keikia žmones, kurie ja geria, 
o tuo tarpu namie visa elektri- 
iio szaldykla yrį Jos .pilna. .Jis 
versdavo ir mane gerti, liet 
asz, Dieve saugok, nei in bur
na. O, per ilgai asz jo isztvirki- 
ma slėpiau, per ilgai ji gyniau! 
Degtines pristato jam viena 
parapijiete. Kai visko baigiasi, 
jis pasiszaukia ta moteriszke ir 
sako: “Tet n t, baigiu savo siru
pą kosuliui. Atvilk jo dau- 

Irta bematant atvelka 
pilna krepszi buteliu...”

Kol byla ‘bus iszspresta, teis
mas insake kunigui mokėti sa
vo žmonai “”

Parapijiocziuose

ežia

At vilk
giau. J »

uli mono.

pasa-

MESZKA PAVOGĖ 2 METU 
KŪDIKI.

Plattsburgh, N. J. — Didele 
meszka, pavogėilvieju metu sū
neli Jurgio Vincz isz Lake Pla
cid. 'Fame laike levas su moti
na uogavo. 'Povai pasivijo mesz 
ka ir kūdiki atome 'bet baisiai 
sudraskyta, 
ligonbiite. 
ka jeszkojo 
vaiku.

turėjo nuvežti in 
Manoma kad mesz- 

maisto del savo

PANAMOJE RANDASI DAU
GIAU VYRU NE KAIP 

MOTERIŲ,
Panama City. — Laiko suva- 

szo czionaitiniu gyventoju, tai 
randasi czionais 240 tnkstan- 

i o 228 tiikstancziai 
Jaunikiai lenais yra

ežiai vvru
inotorip. ,
daug pageidaujami per tenai- 
tiues merginas.
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Prenumerata Knsztuojn: Amerika ant vho meto |3.00
Europoje ir Kanadoje $4.00 ant viso meto

I

I1 ■ Lalszkua ir Pinigus visada siuskite tik ant szlo adreso:
W. p. BOCZKAUSKAS - CO., 
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. SUV.VALSTIJOSIA RANDA. 
GOUSI 122,728.873 GYVENTOJU.

Washington, D. C. — Pagal 
. paskutini sirrasza, tai Suv.

Valstijosia randasi dabar 122,- 
728,873 gyventoju.
• Jaigu rie to pridėsimo salas 
ir teritorijas, tai skaitlis gy
ventoju daeisia ant 137,501,561. 
Huv, Valst. deszhnts metu at
gal turėjo 105,710,620 gyvento
ju. fu deszimts metu pasidau
gino gyventoju ant 17,018,253.

,.; J)aiigialašini /gyventoju
.,i<lailgino Kalifornijoj Ir Flpri-

strrasza,

SERGANTI PATI NUŽUDĖ
> MIEGANTI VYRA..I P" ’Farnhamville, Iowa.

į ai kiid ji pavojingai sirgo ir 
norėjo kad josios vyras
su .įaja”, AĮrs. Joe Swanson, 35 
metiL niiKZove savo vyra ant 
sihort, kgdn tasai miegojo lovo
je, Motem;Iikos uždaryta, kalė
jimo. <'
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TURĖJO JAM PIRKINĖTI SZTAI KUR VYRAS 
’ MUNSZAINE 

But falo, ' N. Y. -—
LtvJviko Kbvalskih i.

I ji už nuolatini girtuokliavimą, viena moteris nuėjo pergiliai ir 
jisai nuskendo.

laug namu tarp kuriu ir jojo dhbdavo be paliovos iratiduo- 
namas sudegė. Ant rytojaus su-'Javo jai visus pinigus, bet bn- 

lavona ant vietos,

XU X

4

h

NUSITRUCINO ANT 
SUDEGUSIO NAMO.

Nashua, N. 11. Jonas Žod- 
lovski, 4i”inelu, buvo iszvažia- 
ves al lank vii savo 
Laike jojo 

<

ui lankyt i 
nebii vimo

gimines.
sudegi' bi>t

rasta jojo
kur stovėjo namas.
isz. didelio gailesezio imsit ruči
ni).

S 'M f
t ▼** TV

I

.       „ i, ... .A ■ ..   —
.... >->■1" I*- — .. .. ........ .. ■ " ■   ■ 

n. II. lOCZKOlfHII, Pren. A Mf.

ant

MYLĖJO SAVO PACZIA.
Minneapolis, Minn. — Isze-Pa ez i u le 

apskundė jus su vyru in paežeri.maudytis

U, vu naif v rrs, «
E, W. HOCZKOWNKI, Mltor.

■m. ,i.„ „ iyilim i,,, u , . 'įh'im

BANDITAI NUPJOVĖ MISI-
JONIERKAI PIRSZTUS
Peipingj Kinai, 

kas 
llin

M 42 METAS

lienžginczina kad

SAPNAS 1SŽDAVE 
ŽUDINSTA.

I jcnk.
‘J

Roono, Lenk. —' Kaim* 
Olužy, artimoje Maneviczin, 
atsit i ko nepaprastas 
mas kaip tai:

ai idengimo baisios

jeszkoti dvieju
upe

f 
ari i mojo

atsitik*-
Sapnas

1 1 
■h!buvo\’vras manydamas ‘ * *

kad ji prigėrė ,pasakos kitiems 
kad be j< 4 gyventi negali,, szo- 

priversta isz likusiu pinigu ko in vandeni ir pats prisigir- 
Žodlovski pirkti jam galona mlinsz'aines de. Neužilgio įmoteri isztrauko 

ir atgaivino,'bet jo lavona rado 
tik už puses valandos ir jau ne 
galėjo 'atgaivint.

sz Visu Szaliu

Vo

munszai nes 
ir paperosiis,’ kas isznesze kož- 
na sanv.ihe po $5.0(1. Jaigu to 
nepirkdavo t'di in kaili aplanky
davo.

Širdžiai
—Steponas Lynch,' daugiau I • 7

40 METU KALĖJIMO UŽ 
ZIEGORELI.

X(‘\v York
sukliko

uždraudė 
liepirki nei i .munsžai-

l

T

— A n gi isz- 
konsulis iszplauke

misijo- 
nierku Hditos Noteleton ir Hie
noms Harrison, kurios 
paiimtos in nelaisvia per 
nisz'kus bandit ils.
Molei'es likos paimtos szeszios 

sanvaitos atgal artimoje Chun- 
ghai ir laikytos ant 
mo. Banditai nusiuntė

28 meta J žmogeli ant nes,

.mot orei

bei paliepi* duot i jam kas i

ulyczios nuo kurio pavogė zie- I iklaiį 2.) centus ant papc-
goroli verties vieno dolerio. 
Buvo tai jojo treezias prasi kai
timas ir todėl likos nubaustas 
ant 40 metu in Sing Sing kalė
jimą. Dabar t n ros gana laiko 
apsvarstyti apie savo prasikal
timą.

d ran-
nuo

TURĖJO NAMA IR $800 O 
BET NORĖJO PASZELPOS.

Detroit, Mich. —Petras 'Pur
kos aresztavolas už apgaudine- 
ji'ina miesto paszelpinia 
guve. Turkeli aplaike
drauguves^.67 dolerius sakyda
mas kad yra vargszu ir neturi 
pinigu ant pragyvenimo. Kada 
nusiuntė pas ji tyrinėtoju, tasai 
iszsznipinejo, buk 'Turkeli turi 
savo narna ir 8(H) doleriu ban
ke.

'Turkeli aplaikydavo paszel- 
pa per kelis menesius nuo mies
to. . • ■

BONKA NAMINIO ALAUS 
JI UŽMUSZE.

Chicago. — Diena buvo kaiH 
szta, lodei ViIIimas Uayeš, 29 
Aberdeen uli., alsineszo isz >įkle 
po bunka naminio alaus kuria 
stengėsi alkimszti. Bunka tru
ko, o szmotas stiklo.perpiovo 
jam gysla rankoj ir pakol dak
taras pribuvo apžiūrėt i žaiduli, 
V.tUiinas buvo ju negyvas.

il szmotas

50 METU KALĖJIMO UŽ 
NUŽUDINIMA MOTINOS.
Ida Grove, Iowa. — Lester 

Mohr, 15 metu, kuris prisipaži
no buk jisai nužudė savo moti- 

likos nubaustas kalėjimu 
sūn

aus darbo. Slidžia Klinker pa
sakę, kad nejauni motai vaiko,

na, 
ant penkesdeszitmts metu 
L

tai butu ji nubaudęs ant 
gyvasezio i u kalėjimą.

viso

Kas isz to. Juk vaikas turės 
54 metus kaip 
bausme, 
karnas!

savo
O kam tada bus tin-

atsėdės

Paliko jisai “tes-
kuriame praszo kad

likos
Ki-

iszpirki-
Banditai nusiuntė konzu- 

l in pirszta Editos‘pareikalau
dami $50,000 nuo valdžio.s 
jeigu neužnioketu, 
visus pirsztus nuo rankos.

o
tai nukirs

12 METU MOTINA 
PAGIMDĖ SUNU.

York, Pa.—Mrs. Ralph Moo
dy, turinti vos 12 metu, ana 
diena pagimdo sunu. Da’bar di- 
roktoris mokslainiu, nežino ka 
daryti su jauna motina, nes pa
gal .mokslainiu tiesas,n tiuliai) 
vaikyi.iHiiolilyg Miimetju jtrtri 
lankytis in moktdaivifeSĮ, i

priežaste 
žudinstos.

Gyventojai tojo kaimo, 
kola Szpa'k 
gūsio girtino sargo Eodoro 
Dirczyno, buvo pailsins jeszko- 
jimu dingusio savo draugo ir 
užmigo. Sapnavo buk mate ji
sai savo dranga, vi8n subady
ta peiliu ir sukruviiita. Drau
gas prakalbėjo in ji ir parode 
pirsztu iii vii*1a kur buvo 
lepias.

Persigandęs tuom sapnu nu- 
‘jo in kaima ir su pagelba žmo- 

siirado vieta kur draugas 
buvojiasleptas. Nužudo.ji rasz- 
liniukas kaimo del jojo pini
gu.

M i- 
geras draugas din- 

girrmo sargo
;j

i

ipa«-
aiskrimo arba tėmperan-rusu 

co.
Pacziiile prižadėjo 

paliepimu is'zpildyt, i

VAIKAS PAPILDE SAVŽU- 
DYSTA ISZ MEILES.

Valioj' Strenm, N.'Y. — Per- 
plaudamas sau gyslas ranko- 
sia, 14 metu Chrles Davis mirė 
ligonbuteje. 
t amen ta ”,
jojo žiedą atiduot 'del Florenti
nos Phillips o likusius daiktus 
del drau'gu. Tolinus paliko rasz 
toli kuria meldžia.: “Tegul tė
vai nemato mano lavono,
meskite in mares. O mano įny- 
lema Fiorentina negaliu be ta
vęs.gyventi. Likie sveika.

Ill-

i >

PLAKDAVO VAIKUS KAD 
PER MAŽAI VOGDAVO.
New York. — Policija jrždare 

kalėjime Juozą Kovaniec, tęva 
keturiu vaiku, kuris juos bai
siai suplakdavo, kad per mažai 
vogdavo.

.lojo dukrele Mariute, prisie- 
ge, kad tėvas daužė kotus nuo 
jzluotu, jaigu neat nesėdavo už
tektinai pavogtu daigtu isz 
jtztoru. Vaikai turi nuo 9 lyg 13 
melu. Motina ir levas likos už
daryti; kalėjime .o. vaikaio-ati

5 KINU SKERDYNES
sudžiaus 

o LudVi- 
keli irgi iszpildys paliepimu su 

kad daugiau ne

KCMUNISTAI NUŽUDĖ 2,000

44 ŽUVO TVANE, DAUGIAU 
KAIP 200 PASILIKO BE 

PASTOGIŲ.

KINCZUOJ.
pi ižadejimu 
gers.

UŽKLUPO ANT PACZIOS 
SU KIRVIU.

4

Pittdburgh. —- Apsvaigintas 
42 metu Jurgis 

ulyczia,
svaiguli .gal-, 

pradėjo 
, kuria-

4,000 NESURANDAMI, O 500
TURCZIU TEIPGI 

NUŽUDYTA.

Shanghai.

407 Oo-ezia
gavo

k i rvj,
s

su munszaine, 
Kovai, 
1 lomestead, 
voje, pagriebė 
kapoti duris kambario,
me jojo iszbaug:inla pati ;past- 
slope. Policija atėjo in pati lai
ka kad Jurgis iszdaužo“duris ir 
ketino sukapoti savo paezia.

kozoje aut at-
Kaimynai pripažino, 

buk Jurgis jau nuo keliu dienu

Jurgi ’uždare 
vėsimo.

be'paliovos gere ir |(erszino nu- 
, kuri jam 

iszmel i nėjo už pasigėrima.
žirdiniihu moteres; ’kuri

Pacziiile Ja

DVYNUKAI IR TRYNUKAI 
IN 20 MENESIUS.

I?oco]io, Pa.
mes Daysoti, kuris laiko gazoli
no stoti Pocono Pines, apdova
nojo savo vyra ana 
t Tvankais
vienas vaikas, arba in laika 3() 
menesiu dvvnukus ir trynukus. 
Dabar Dayson szeimynoje 

gyvi.

diena su
— dvi mergaites ir

dusi 14 vaiku ir visi
Daug žmonių 

stot tos ne I i k pi rkt i

ra li

sustoja prie 
gazo bet 

pamatyti tuosius trynukus. Po
rele* yra vedus 1 Smetu; motoro 
turi 34 metus, o vyras 40 metu.

— Konia

lyg 
apie 200 žmonių 

girrios ir krūmai
ypal ingai Ponnsylvanijoj

visur

‘ BAISUS KARSZCZIAI PO 
VISA AMERIKA.

Washington, D.C.
visosia valstijosia Amerike bai
sus karszcziai davėsi in ženklus 
nuo kuriu milijonai žmonių 
kenezia, laukai iszdžiuvo, 
sziam laikui 
m iri;, 
dega,
ir jaigu lietus greitai neniipuls 
tai karsztis padarys blcdes ant 
bilijonu doleriu, paezioje Penn- 
sy Ivan i jo j fa emeriai aplaike 
bledes ant 65 milijonu doleriu.

Nekuriuosia vietnosia karsz
cziai taip dideli kad net obuo
liai isžkepe ant medžiu. Tuks- 
taneziai žmonių apsirgo nuo 
karszcziu, o tuk.slancžiai szoi- 
mvnu 
daug.

o tukstaneziai szoi- 
niikentojoWest uos i a

— Žiniomis isz
Czangsza miesto, kuri nuo ko- 

ateme valdžiosmunist u
1‘iuomene tenai virsz 2,000 žmo
nių komunistai iszžude. Virsz 

' kitu nesurandama, 
arba gi

arba pagrobti, 
liuosa vima 
pirkimą.

Miešti“ iszžudvti 500 tart in- 
gesnieji ir apsiszviete Kinie- 
iziai, gi nesurandami daugiau
sia miesto tarnautojai ir 
liniuku partijos nariai.

I szhai k i u t a m iest a • a f) va 1 de 
kariuomenŲ, gi komunistu gau
jos aplinkui kainose yra ins;- 
kasusios.

Isz Czangsza miesto pirkliu 
komunistai iszgavo virsz 3 mi- 
lionus Meksi'koniszkti doleriu. 
Be to, isz savaseziu savininku 
surinko dideles sumas.

4,000 
szie <

PERSIPIOVE SAU PILVĄ 
PEILIU. .

Pittston, Pa. — Kairinio La- 
bata, Hi metu mergaite, randa
si ligonbuteje kur gydosi nuo 
ža id alio užduota peiliu in pil
vą. Kaip rodos mergaite iszgis.

Katriute atėjus vėlybu laiku 
o kada molina pradėjo 

jiai iszmetinet miklini zuliniina 
Katre nutarė atkerszvt motinai*
ir pagriebus peili dure 'sau in 
pilvą.

,, Kvailiuke, pati save nubaik

i; PEILIU. .

ka-

Ir 
palojo but iszžudyti 

kad už ju pa
avi t i aulkszta isz-< >•

tan-

PRISKUBINO MOTINAI 
MIRTI SU ARIELKA.

Mlodczanai, Lenk.
rne Vizilteje mirė nuo arielkos
82 metu Mare (Jsipoviėzięno, 
kuri nuo ilgo laiko sirgo. Kaip

Kai-

pasirodė, tai priežastis mirties 
buvo, 'kad veliones sūnus,

puse litro ariel-
‘ i kad

uesze motinai ] A ' „ *
kos, priversdamas, jaja
iszgertu viską ant‘kart.

ai-

PO 40 METU MOTERE PER
SIMAINO ANT VYRO.
\’arszava, Lenk. — Cziiinai- 

lineje ligonbuteje randasi Mor. 
ta Sloužakiene, 
liszki nariai 
vyriszku po

namo,

duoti. in..rajdcas . milaszirdim ° tėvams padaro 'daugiau 
gos drauguvesl ■ .0*: (rupesezio, i ‘Lji

į* • *
ruposezio.

Nogales, Arizona 
bitiniu lietu ir trūkimo debe
sio, miestai Nogales, ir Sonora 
likos užlietais per ka žuvo 44 
ypatos. Daugeli žuvusiu žmo- 
i’titi nesuranda, nes vanduo nu- 
noszo lavonus, 

kaip

I’e r nuo.

< 
n i u I

Daugiau kaip du 
žmonių pasiliko be 
Daug gyvuliu

ir jevai nuplauti 
Namai

gr i u v es i a i u ž k i m szo
czi's. \’aldže nusiuntė pagelba 
del benamiu ir
nuo lavno.

užliet i 
lauku.

szimtai 
pastogi u. 

prigeri“, laukai 
nuo

irsuari! vt i 
visas ulv-

nu'kent ėjusi u

28 VAIKAI APDEGE LAIKE 
RODIMO PAVEIKSLU.

Sa Paulo, Brazi liję. DvL 
deszimts asztuoni vaikai smar- 

apdege name Armando 
Schinaehi, kuris rodo vaikams 
krutamuosius paveikslus po 
tris centus, 
inmete zapalka ant 
niu stuezkeliu kurios 
kampe, nuo ko kilo cksplozije 
su baisioms pasdkmenis.

k <‘i

paveikslus
Vienas isz vaiku 

ci'luloidi- 
gulojo

NUDAVINEJO GIMDIMA, 
GAVO PENKIS METUS 

KALĖJIMO.
4 rfi“

Ahidryt, Iszpanije. •— Vice- 
grofiene San Antonio, po mir- 
cziai vyro nudavinejo gimdimr. 
kudilkio, bet isztikruju buvo ji

j paskolinus nuo tūlos merginos.
antGrafiene likos nubaustas 

10,000 piastru ir penkis metus 
kalėjimo. Mat motore turėjo 
tureli kūdiki idant paimti di
deli turtą po m i rėžiai vyro. 
A'kuszere, kuri prigelbejo toje 

likos nubausta 
ant ket viri u motu kalėjimo, o 
tikra motina kūdikio ant dvie
ju metu.

apgavystėje,

•kurios mot iš
perši maine ant 
ket uresdeszimts 

metu. Dabar toji motere-vyras
meldže sūdo idant josios vardu 
Morta permainytu ant Jono? 
Mbteres'krutinės visai sumažė
jo 'kaip vyro ir kitos dalis, ko
kias .motores turi...

BERNAS NUŽUDĖ GASPA- 
DORIAUS SZEIMYNA

Nariya, Romanije. — Pali- 
cije suome berną, kuris tarna
vo pas turtinga gaspadoriu. 
Nužudė jisai pati gaspadoriu, 
jojo paezia ir keturis vaikus. 
Priežastis žudinstos buvo tiks
le apiplcszimo.

bet no

SZUO SURADO LAVONA 
. ŽMOGAUS. ■ . , -! ' * ii,

Czon&takava. — Žmonis ei
nanti artimoje kapiniu prie 
ulyczios Kuliu, stebėjosi isz 
nepaprasto pasielgimo szunies, 
kuris graudžei staugė ir bėgio
jo isz vietos in viela,
vįeniHh neatėjo antį mislies 
iszbyrindtl ‘sopriežaste szuns
st a ugiino. “ ■ -

l’o ^anvailoi hiikolkada rai-' 
kai ėjo per lauka, rado avižuo- 
so pajuodusi lavona žmogaus 
sir perpjauta geUkle ir szale 
gulinti peili; Persigandę vai-' 
kai, uUbego namo - apsakyda
mi ka mate. Policija nuėjus ant 
vietos, pažino lavona kad tai 
buvo Vincas Danielius, 59 mc* 
1 u, kuris apleido grinczja ker- 
szindainas", atėmimu sau- gyu 
vasties, ibz priežasties pinigi
niu ergeliu.7’ y |

priežaste

niu ergeliu.7' v o
’*• ,««« • « .**•»

SZESZIS MENESIUS KALĖ
JIMO UŽ PARDAVIMA 

DUKTERS.
Viednius 

Veiss
Aust riję., . b «■.-«. ~~~ M a re

42 metu, likos nubausta 
kalėjimu ant szesziu menesiu 
už pardavimu savo 15 metines' 
dukters del locniniuko pal<*is- 
tuviu urvos. Locnininkas to
sios urvos teipgi likos nubaus
tas ant dvieju menesiu kalėji
mo.. — Bausme per maža, rei
kėjo abudu pakart ant sausos 
szakos.

1 111 ' ""Y* "" - 11

NUPJOVĖ DRAUGUI ' 
GALVA SU PEILUKU.

BTftlyšlok, • Ant lau
ko, prie kaimo bepieos, kil4 

terp dvieju vaikuf 
' • 14 motu

H» metu: 
muszįo, bu

ginezias
Miku Toloscinkir
Jonu Pasiuku 
ginezo daejo lyg miiszio, įni
ko muszio Jonas davė su pei-ln- 
ku in kakla Mikui. Ka.da Mi
kas gulėjo ant žemes sužeistas, 

savo

ir
Nuo

J

i
I ■
I 
II

I

'4ll

teipJonas teip ilgai bade 
dranga pakol jam neįiupjove 
galva nuo stobrlo. budintojas 
likos aresztavotas.

GEIDŽE SUSITAIKINO 
TERP LIETUVOS 

. IR LENKIJOS
Kyga, Latvija. — Buvusia 

Lietuvos prezidentas Grinius, 
kuris buvo užsikietejusiu nevi-, 
domi Lenkijos, apgarsino laik- 
raszcziuosia, 
užbaigimo

j Lietuvos ir Lenkijos ir 
tieji sklypai pAdarytu 
liszka sutaiką ir gvventu ramv- 
beje. Grinius tvirtina buk Lie
tuva ne turi k<> bijoti isz sznlies 
Lenkijos ir kad susitaikytu,

buk jisai gvidžu 
nesupratimo terp 

kad 
priote-

kad snsitaikvtu 
nes sziaip ant to nukenezia.

100,000 KINCZIKU ŽUVO 
KRUVINAM MUSZIJE

Shanghai, Kinai.

1— 
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PELES SUNAIKINO 
APLINKINE ARGUNA.

Mos’kva, Bosijo. .—- A p Ii n ki
lioje upes Argunos, Mongolijoi, 
kilo tikras amaras pelu. Milži- 
niszka annije, susidedanti’Isj? 
szimta tukstaneziu polu naiki
na viską kas tik phpUola joms 
ant kelio: Peles ne tik sunaiiki- 
no maisto magazinus, laukus, 
telegrapinius stulpus, bet ir

Tulain kaimo ant
Miindžiurijos rubežiaus tik ta
da dasiprato nelaimes kada 
medines 
griūti.

Terp 
valdiszkp vaisku ir p.isikvleliu 
atsibuvo kruvini inusziai 
Yangtzu aplinkinėje, kuriuose 
žuvo szimtas tukstaneziu ka- 

Pa * i'k e I ei i a i a p i pl esxe 
daugeli miestu kuriuos po tam 
sudegino. Pasikeleliai paeinu 
geležinkeli Tunkgwan ir visw 
brigada valdiszko vaisku.

kruvini

■

|i|

"»1

^.įl

rei viii.

• IM

i

i’fl

FJi III

grinezos.

grinezios pradėjo 
Siuntinei eina isz kai

mo in kainui praneszdami žino- 
nietns apie pelių pavoju. Vais
kus pribuvo žmonioms in pa- 
golbhl ir nakaina!,Į>ėlos su pd-

- Geri Pamokinimai
» * ■ ' ” - r

§ Ir bambi list as, jeigu nie
ko nosuvnžines, tai bambilistu 
,buti negales.

§
diiktu meiles, 
mergina nutvles.

( § 
žikas

Pabucziavinias yra pro- 
jvigužinoma.

Dviratis turi ratus, smef- 
liežuvius;— kas grei- 

cziau sukasi, ar ratai ar liežu
vis, to niekas nepasakys.

§ mPnikybv godumas, yra
tai du smiltini i iszi kdriu pnJL 
Juugd .po svietą viso‘-piktybe#.

į

>’*l

gclbivgazo, h • ?
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Skaitome t'enturv Magazine 
apie nepaprasta ziegori koki 
turi Indusinis 
Bangkoko, Indijoj.

Didelis varpas yra pa kaby
ta s tini medžio jutimoje žiego-

IM
jo lavono suraj/ta/anztHi^ 
doleriu, buk tai už gaza kuri sn 
naudojo del atėmimo savo gy
vasties.

Locnininkas namo, privalo 
jam už tai parengti puikias lai
dotuves.
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kunigaiksztis

ria mt, ir žemai ant žeme^. guli
<lnug žmogiszku kaulu visi su- 
maiszyti gulinti ant krūvos — 
galvos, rankos, kojos, szonkau
liai ir kitos dalys žmogaus — 
viso, kaulai dvylekos žmonių.

Kada rankos ziegoriaus pa
rodo pirma valanda, isz krūvos 
kaulu atsikėlė visas žmogisz- 
kas kaulius, paima plaktuku ir 
suduoda in varpa viena karta, 
ant ženklo kad jau pirma 
landa.
Kada ateina pietus 
naktis, 
susideda, 
kožnas suskambina viena kar
ta, tai yra dvylekta valanda, po 
tam visi supuola ant vienos 
krūvos payria ant krūvos kau
lu.

Kas laji stdbetina ziegori pa- 
lirbo tai nežinia, ne pats kuni- 

kuris t a ji ziegoreli 
aplaikv nuo dieduko, 
kas nuo savo dieduko

Žmogus szando...Velnias kul
kas nesza!

>|ekurie taip vadinami 
nūnai ”
nas Su v. Vaisi .gyvent o ja s

vo
ir taip eina po kaleina. 

ar pusią įl
eisi dvvleka kaulnoeziu 

paima plaktukus ir

( 
gaiksztis,

o diedu- 
ir 1.1, ir 

jau randasi apie 800 metu szei- 
m ynoje. l

Nesi randu teisingystes 
szio svieto del vargszu.

daigu tarp milijonierių atsi
laiko liga kirdikio, o tėvas arba 
motina randasi kur ten tuks- 
lancziu myliu tolumo nuo 
mu ant “gud taims”, 
prie lovos serganezio kūdikio, 
brolio, vyro ir 1.1, net su pagel- 
ba eroplano, 
apie meile szeimynoje 
nieriu apraszineja rodos kaip 
apie koki nepaprasta narsumą 
mažiausiuose atsitikimuose.

Jaigu darbininko szeimyna 
atima sau isz lupu paskutini 
kąsneli duonom kad iszauklet 
savo kūdiki'ir po keliolikos me
tu vaikai užauga ant geru ir 
naudingu žmonių del labo vi
suomenes, tuj apie tai laikrasz- 
cziai nieko neraszo rodos ant to 
neužsitarnavo. —Tokis jau szis 
svietas.

ant

ten
nu

skubina

tai laikraszcziai 
milijo-

Nekurie yra tosios nuomones, 
kad moteriszke vra laikoma už 
žemesni žmogiszka sutvėrimą, 
už silpna ir negalinezia be vy- 
riszkos globos apsieiti, tankiai 
labai neteinsingai yra taip že
minama. Pažominima užsipelno 
ji tada, kada iszsižadedama sa
vo paszaukimo, seka vyrus pa- 
sidedama jiems ju garbes, 
trokszdama susilygint su tais, 
kurie savo paszaukimo žemiau 
už ja ja stovi.

Moteriszke tankiai savo dva
sioj tvirtesne už vyra, tankiai 
daug narsiau ir didvyriszkiau 
kovoja su gyvenimo pavojais, 

gadynėje moteriszke 
taip augsztai gaji stot, jaigu su 
vėliava idealo eis in verpetus 
gyvenimo. Jiji lengviausiai ga
li pergalet žmonijos prieszus, 
jos galybe neapveikiami, jai 

“ka tai asz”
pasiszvens labui draugijos. Tas 

moteriszkiai 
yra lengvu nes reikalauja vien 
teisingo pildymo privalumu 
moteries ir motinos, bet kokia 
garbe suteikia tas pasiszven
timas.’ Juk tai vienatine laime, 
tarpe nelaimiu, skausmu ir 
aszarul...

Idant tauta turėtu geras mo
tinas ir moteres, privalo turėt 
geras merginas. Kogi mes gali
me reikalaut nuo musu mergi
nu? Pirmiausia, mažiau kvailos 
puikybes ir pasisziauszimo, 
dugiau teisybes mislysia ir 
jausmuosia, tai yra, iszmintin- 
gos 'dojybes ir teisingystes pa- 
sieigimosia — o tokiame karte 
tauta turės garbingas moteres 
ir vertas motinas!

iszsižadejas savo

pasiszventimas

nelaimiu,

Ana diena New Yorke užsi- 
trucino gazu 66 metu kokis tai 
Mt. J. M. Petram Tasai žmogus 
per visa savo gyvasti atsižymė
jo nepaprastu mandagumu del 
visu kuriuos pažinojo. Ir prie

a

vPASODA.
Kaunas. — Liepos 12 d., 12 

vai. del nežinomos priežasties 
sudegė Raudondvario urėdijos 
eigulio “pasodu.” 
vienk. Czekiszkes 
go grinezia, tvartas ir kluonas 
1700 litu vertes. Taip pat su
degė trobose buvęs invęntoriun 
2000 litu vertes? Gjlisrb prie
žastis aiH/Jkinama. Liepos 13 d.

■iTF1 *M* •> ♦
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delIDEGTINDARIS APVOGĖ 
KITO DEGTINDARIO 

“BRAVORĄ”
Balbierisžkis, Mariampolęs 

apskr. — Vienas Paprudžiu 
kaimo degtindaris artimiause- 
me szilelyje užraugė 
degtino.-J Vakar jis

4 i

kalba, kad jaigu kož- 
per apklostė drabužiais

Zl-
t

namine, 
ta ranga 
ir nuėjoll«r» kilt ' s t CIICM J X XT I I Į o pt I I * * asws^jxr

menesi pinktadaugiau daiktu namo,' Tuo tarpu kitas degtin- 
už doleri duris suradęs kur yra paslep-

tai
nebūt u to-

ant pragyvenimo nors 
ant sanvait.es daugiau, 
Amerika szimlien 
kios bėdon.

Gerai, pagal musu nuomonia, 
kas galėjo iszdavinet daugiau, 
tai ir iszdavo, bet tiejei, kurie 
negalėjo ne uždirbti ant reika
lingiausiu dalyku, negalėjo isz- 
duot ne cento daugiau, ka keti
no iszduoti.

Ir tas daugiausia
žmonis, kur gauti daugiau tuju 
sidabriniu ar mažesniu bumasz- 
kiniu doleriuku, kuriu nuolatos 
mums stoka. — O kad ju butu 
visados užtektinai, tai ir gale-

I

tas raugas, pavogė visa ta bro* 
ga, nusineszes in savo slaptąjį 
bravorėli ir iszsivare 
gona,M 
reikalams.

t <
kuri sunaudojo

samo- 
savo £

surūpina

VILKAI SUPLESZE 15 AVIU
Liepos 5 diena Alytaus apsk. 

Merkines valscz., Naruliu kal
amo aviu banda, besigananezia 
apie 1 blm- mio administra
cines linijos, užpuolė vilkai. 
Suplesze net 15 aviu. Daug su
draskytu aviu ūkininkai sura
do su

tumėm daugiau ju praleist.

PAJESZKOJIMAI

iszleistais viduriais ir 
užkastas samanose. Toks vilku 
užpuolimas Lietuvoje retai te
pasitaiko.

Miko IxmoiMavi-Pajeszkau
ežio. Koki du melai atgal iszva 
žiavo in Massachusetts steita. 
Tegul pats ar kas kitas apie ji 
ka žinantis pranesza ant szio 
adreso: 2t.

teka Nevėžis
pana*

Ig. Petri konis,
• Frackville, Pa.

Petra Marcinkų.
gyveno

Pajeszkau 
Keli 'metai 
Chicago, 
Praszau atsiszaukt ar kas kitas

duokite žinia I

pirmiau
o dabar nežinau kur.

apie ji žinantis
ant szi t o adreso:

J. Rudaitis,
7543 Tumey St.

Detroit, Mich.

TAIP YRA.

Vyrai giriasi, kad gera galva 
...........turi,

Norint s daug gere, girtu ne 
iszžiuri,

Mergos nepailsta, kad ir szoka 
daug,

Su tokiais pagyriais tai jau 
szelauk.

BALOJE PRIGĖRĖ 
PIEMENUKAS.

Pro Raguva 
bet ne in upe, in pelke, 
szumo turi, kadangi upėj va
gos beveik ir nėra, teisiasi pla
ti pelke samonomis apaugusi. 
Pro tarpiais yra mažos duobe
les, kurios žole ir samanomis 
neapauge. Tose vietose, ganos 
banda prie upes piemenelis, su
mano laiveliu pasi važinėt ii 
Kadangi laivelis buvo 
mažas, tai bevažiuojant apvir
to ir piemuo Stepas Ivanovas, 
apie 17 metu berniukas, iszkrl- 
to in vandeni. Plaukti nemokė
jo ir Birželio 29 diena prigėrė, 
nors vieta buvo labai siaura. 
Radus lavoną tuojau buvo pa- 
szauktas gydytojas, kuriam 
atgaivinti piemeneli nepasise
ko. Nustatyta, kad lavonas 
vandenyje iszbuvo apie valan
da laikd............... ... r ’

laiveliu

Nustatyta

labai

AR GAL NE?

Ant laiku kožnas rugoja, 
Vyrai ir mot eres dejuoja, 
Bet blogiem laikam nieks ne 

užbėga, 
Argi ne mum patiem geda? 
Mes kalti blogiem laikam, 
Kodėl neužhegam tam 

visam ?
Vienas antra skriaudžiame 
ln vargus kitus sutmeone.

>

ATVAŽIAVO ISZ LIE- 
TUVOS.

Szvedu Amerikos Linijos lai
vu “Gripsholm” kuriuo plau
ke pirma szios Linijos Lietuviu 
Ekskursija in Klaipeda, Bir
želio 27 diena, atvažiavo Rugp. 
4 diena no mažas būrelis Lietu
viu pasažieriu. Jie sako:

“Antwerpo prisas .paskirtas 
motorlaiviui Kungsholm. Už 
puiku pubudavojima ir artis- 
tiszka inrengima viduj, gavo 
“Grand Prix” dovana — prisa 
Motorlaivis Kungsholm, Szve
du Amerikos Linijos, Pasauli
nėj parodoj kuri invyko Ant- 
werpe, patogaus
transportacijos ir artistiszka 
inrengima. '

, —Apgarsinimas

K. RĖKLAITIS”

DAR VIENAS 
“AMERIKONAS”

Amerikos Lietuvis Kaliba- 
tas, kurs Kovarsko bažnyczios 
remontui, pagražinimui ir nau
jo bokszto pastatymui paauko
jo apie 
dabar, kaip vietos 
džiaugdamies pasakoja 
niai paaukojęs ir 
Žydu sinagogos reikalams 20? 
doleriu. P. Kalibatas nuo pat 
mažens esąs labai dievotas ir 
aukojas tik dvasiniems reika
lams. _____
DU INSZOVE TA PACZIA 

DIENA.
Rastiniu bipskrities Tytavc- 

nu valscziaus, Skageliu kaime,; 
gyventojas Pov. Mikuszas re- 
vlverio szuviu isz kerszto per- 
szove to paties 'kaimo gyvento
ja Musteiki Aleksa, kuriam 
pataiko in peti. Be to, ta pa
ežiu diena tas pats Mikuzas, 
betaisydamas revolveri, per- 
szovo koja savo broliui Petrui. 
Kaltininkas sulaikytas. Mus
teikis nugabentas in Sziauliu 
ligonine, o Mikuzas in Rasei
nių.

100 tukstaneziu litu, 
kaip vietos Žydai 

, nese- 
Kovarsko

keliavimo,

J fLi«tuYl«Bkaa Graboriua ,

| Laidoja numirėlius pa- t 
ffal naujausia mada ir '

r mokslą. Turiu pagelbi-
į jinko moterems. Priel- 

narnos prekes.
816 W. Spruce Str., 
Bell Telefonas 149 

' MAHANOY CITY, PA.
306 Market Street

Bell Telefonas 441-J 
TAMAQUA,

I

7

9 

1*
Bell Telefoną* 149

PA

* 1
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Likikiszkio 
va Is. sūdė-

• t «

' l*H

I*

G^isrb prie- 
1 “* ' j ' ■ v ”

apie 1 Vai. Žeimelio vai., JtV

ko trobesiai. Turtas apdraus
tas 900 lt., o nnostuoliai siekia 
28,000 lt. Kvota vedama.

naiszu km. sudegė pil. Zalkaus

Pil.

■« f

.pm , 4 r f * I ■ < h'» ' ■ 
insigeres
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NUO TILTO SZOKO IN 
NERI.

* NfSJiJW' ' :i’*+ 7 f
Žilinskas J.

szoko nuo Petro Vileiszio tilto 
in Neri, 
trauktas.
tilto Žilinskas traukiamas tie
som

bet greit buvo isz- 
(Tž szokinejima nuo

RADO MOTERIŠKES 
LAVONA.

kaimo, 
Brazilija

netoli

Sabaliausku 
vadina 4 4 

rastas

kuri
M 

$žmones
ana diena buvo 

motėrišz*l{es lavonas
Ant burnos matyti kraujo. Nu
statyta, kad tai yra Ona Gužie
ne, 37 m., keturiu vaiku mo
tina. Sako, kad ji nosugyveno 
su vyru.

Vedama kova, kuri hiri isz- 
aiszkinti, ar czia nusižnd\rmaR 
ar užmuszimas.

szulinio

37 m.,

RAVE PRIGĖRĖ SU 
ARKLIU.

Liepos 12 d., vai. pil. Juozas 
Czesna, gyv. Lapių valscz., Szi. 
lainiu km., jodamas isz Vili
jampolės namo, 8 forte “Gene- 

” rave norėjo pasimau
dyti .ir drauge su arkliu 
kendo. Lavonai isztraukti.

ratkos
nus-

UGNIS PRIDARĖ DAUG 
NUOSTUOLIU

Liepos men. — 15 d., apie 
23 Vai. Daugiszkiu’km., 
piazkio 
Naujoko 
turtu. Isz trobesiu sudegė gy
venamas namas 10,000 lt. ver
tes, 3 svirną po vienu stogu su 
60 centu, invairiu grudu ir 12 
cnt. iszbruktu linu, tvartas 
4000 lt. vertes, kluonas su pa- 
szaru 6000 lt. vertes, daržine su 
dobilais 4000 lt. vertes. Isz vi
so nuostoliu padaryta 34 tuks. 
lt. sumai. Sudege trobesiai ap
drausti nebuvo. Gaisras buvo 
padegtas 
vedama.

> Ska- 
valscz., ’ 'Sudegė ’ pili 

Juozo trobesiai su

isz kerszto. Kvota

KarsztU Dienu
F
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Ir visi ta žino! Kada užeina karsztos dineos tai 
Visi reikalauja szaltu gėrimu, tada NEHI sode.užga- 
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Ne dyvas kad visi geria NEHI.
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nėdina troszkuma

1 ■ J

mili..
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Jie ta sode
Czistas, pilnas skoningas ir užganėdinantis.

Ll .... ■ , 'Į 
t 1

NEHI sode gavo teputacije visliose szalise.
Seniems ir jauniems ji labai patiko — ir jie ji perka.

* h

NEHI sode yra parduodama 9 unciju bonkutese 
ir parsiduoda po 5c. Reikalaukite NEHI sodes 
sztoruose ir kituose vietose kur tik parduodama sode.

J. J. Twardzik’s
Bottling Works
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DAUG ŽMONIŲ KARASI 
LIETUVOJE.

■i ■ ■■ . • ■ ' • 1 '

— Birželio 25. Ukmergės 
PI. 165 nr. savo bute pasikorė 
Elena Martinaitiene 29 metu- 
amžiaus. i

312-314 W. Penn St. Shenandoah. Phone 409 ir 428

f

t ,

Itb. All Popular Flavors
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AUKSO MOKSLAS
goresniu už 

o bijokis idant noiszsl- 
(luotum niekesniu 
va, kuris žino kas tu 
vienas.

Tau

§ Nesi sta t yk 
kita,

priesz Dic-
osi per

. nekeiilks/ < ' l * • Ig » 
tatvsi

Tau žmogau .nynvimo, 
jeigu save žemiau statysi uz 
kitus, o dauk tau gali kenkti 
jeigu norint už viena

f 
norėsi 

savo augszcziau pastatyt.
§ Jeigu mes'kas metas, tik

tai po viena isz savo blogu pa
pratimu pamestumem, tai pa- 
siliktumem gerais vyrais ir mo
terimis.

§ Jeigu 
gvenimo

mes isz pradžios 
p r i ve rst u m em sa ve, 

ant gero, tai paskui viskas ej- 
tu lengviau ir linksmai.

pirmiausia 
ant savo kalcziu, o tam saugo
kitės sūdyt kitus.

§ Daug daro, kas daug my
li. Daug daro tas, ka daro ge
rai.

§ Paminyk

§ Pažiūrėkite

BOLŠEVIKAI SUSZAUDE
14 LATVIU ŪKININKU; 

130 KITU ISZTREME.
Ryga, Latvija, Rvtg. 3. — 

Latviu vyriausybe gavo žinių 
apie sovietu ezokos suszaudy- 
ma 14 Latviu, vieno Latvio 
kaimo netoli Smolensko gy
ventoju.

Pasak praneszimo kaimie- 
cziai, savo pastoriaus (kunigo) 
paraginti prieszintis tikybos <*' a.

f

persekiojimams sovietijoj, pa-
siprieszino bolszevi'ku valdi
ninkams, kai tie bandė užda
ryti ju bažnyczia. In kaima 
tuojau atvyko baudžiamasis 
ezokos būrys ir 'keturiolika 
stambiausiu Latviu ūkininku 
buvo suszaudyti. 130 kitu as
menų buvo iszsiusti in Solo- 
vecko sala Baltojoj juroj, žie
miuose.

LABAI PATOGI 
IR LINKSMA 

KELIONE
Szvedu Amerikos Linija

IN LIETUVA
i, ii i f .i ii , r: *

Per Gothenburga, Szvedija
Su artimais .susisekimais 

Klaipėda Puikiais 
Motorlaiviais

Gripsholm, Kungsholm 
ir S.S. Drottiniiigholm

1930m. Iszplaukia Laivas 
Isz New Yorko

Gripsholm .... 
Kungsholm f . . 
Drottningholdm 
Gripsholm . . . 
Kungsholm V. . 
Drott ningholm 
Gripsholm ....

Musu laivai yra greiti, dideli ir 
modern iszki.
kas savaite isz New Yorko ir atgal. 
Jei tamsta manai atlankyti tėvynė 
Lietuva, del platesniu informacijų 
kreipkis prie 
arba pas:

SWEDISH AMERICNA LINE
21 State Street, New York

»

• U.

. . . 9 Rugpiuczio 
... 16 Rugpiuczio 

. . 23 Rugpiuczio 
............ 6 Rugsėjo 
.......... 13 Rugsėjo 

..............20 Rugsėjo 
, ................. 4 Spalio

Iszplaukia beveik

Ant J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABOR1US 

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

Nuliudimo valandoje, sutei
kiam geriausi patarnavima. Pa
laidojimą atliekam rūpestingai 
ir gražiai. Busite pilnai užga
nėdinti.

Isz Mahanojaus ir Girardville* 
jeigu kas pareikalaus mano pa
tarnavima tai meldžiu man tele- 
fonuoti o pribusiu in deszimto 
minutu. « Bell Telefonas 872

i. .■■■■— ■■

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,858.62

a 

p

I

areziausio agento
ba ir tu tu- 

o 
nn-

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

23 Misztautu 
Lapkunas 
susi rupi-

Birželio
Dotnuvos v.

Kazys 55 met. amž. 
nes, kad pabėgo bernas ir isz- 
jiesze 110 lt. algos, pasikorė.

— Birželio 14. Malupiu k., 
Daujenu v. Zono pirty pasiko
rė sugrįžęs isz Argentinos ir 
ten sirgęs maliarija Kripaitis 
Antanas 33 met. amžiaus,

km.

būtie kan
trom neszime visokiu klaidu ir 
silpnybių svetimu, 
ri tuju silpnybių nemažai, 
kiti ir turi tavo silpnybes 
k oust i.

§ Jeigu tu pats tokiu, ko
kiu nori negali būtie, kaipgi tu 
gali norėt, kad pagal tavo no
rą kiti eitu ?

§ Geidžiame idant kitus pri
vedžioti prie kokio dalyko, o 
patįs to nenorėsimo kad būtu
mėm privedžiotais per kitus.-F

— Risz'konys, Dusetu vai., 
Zarasu ap. Czia vienas gan?, 
turtingas ūkininkaitis susimy
lėjo su panele ir norėjo ja ves^ 
ti. Tacziau tam pasiprieszino 
motina. Kadangi ūkininkaitis, 
kaip kalba žmones, del numy
lėtines atsidūrė keblioj padėt}*, 
tai ne pakeldamas gėdos ban
dė pasikarti. Iszgelbejo kaimy
nai. 

«

— Savo bute nusiszovo Szi- 
lutes ap., Szakuneliu vai. vlr- 
szaitis Gruzinas. Diena ‘ank»- 
cziau apskr. vimininkas ji 
paszalino isz pareigu.

— Rokiszkis. Birželio 19 d. 
savo bpto rasta pasiikorusi vie
na moteris Ja'ksztoniono. Pasi
korimo priežastį — nervu liga. 
Priosz saužudyste ji apie tai 
pranesza žmonoms.

k

H

t

it

SUDE.
—' "'■^■'■'1 5 t

— Tai tu, kalbi, neSlidžia:
papildei vagystos. Kur buvai 
tarno laike, kada! toji vagysta Ii 
kosi ipapildinta?

Apskustas: — Asz turiu net 
keturis budintojus. Ka jie liū
dins, jog tada buvau namie ir 

, o' kiti du prislėgs,miegojau
jog buvvau su jais ant spacie- 
rio

L

JAUNA NASZLE.
piįn

Viena naszlo jauna raudoda
ma ant kapo savo vyro,

i

kuris 
būdamas gyvu mėgo per naktis 
sėdėt karezemoje, taip raudojo i / V * « . a. a « • t

I

“Vai, Dievyti! norint pasilikus' 
sieratole, turiu toki džiaugsmą 
jog žinau, kur 'dabar nakteles 
praleidineje. ”

Dr. T.J.Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 

Dentistas Mahanojujo.
Ant Antro Floro Kline Sztoro
19 W. Centre St., Mahanoy City

W. BARLOW, Pres, «
J. FERGUSON, Vice-Pres.irKaa.

6 6 6
Prnszalina galvos skuuama ar neuraL 
gija ln 30 minutu, sustabdo perssa- 
įima pirma diena, ir sustabdo malaria 
in tris dienas. Gausite aptiekbse.

666 Teipgi Tabletuose
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A. RAMANAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

MILL A PATTERSON STS 
ST. CLAIR, PA. 

Bell Telefonas 1430-R

' h I. i, Ą • JSj A *

£ Iszbalsamuo ja ir laidoja mirusius^
ant visokiu kapiniu. Pagrabua pa-
ruoszia nuo papraszcziauaiuikipra 
kilniausiu. Parsamdo automobiliu* 
del laidotuvių, vąšeliu, krikast

't

I

LLT'J
LIETUVJSZKA3, GRABOR1ŲS

W. TRASKAUSKAS
> i*, i * r i. t* " .. - j 1

r i <:'JMB ....  n y , i-
Laidoja kunus numirėliu. Pasam- 

kriksztiniu, veseliju, pasivažinėji
mo ir t. t.
603 W. Mahanoy

: M r - - ' -

do automobilius del laidotuvinį
At M A.1 t t aa. t 1-1 X W JI t

. Mah. City

niu Ir kitiems pasivažinėjimams. 
Isz Frackvilles, Port Carbon ar ias 
kitu artimiausiu miestu jeigu kas 
pareikalaus mano patarnavimo, 
meldžiu man duot Žinia o pribusiu
In trumpa laika.

* * p

SKAITYKITE “SAULE”
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priesz pabaiga
Oras buvo

Tas buvo 
Londono sezono, 
duslus ir sunkus, kaipo nuil
sės ar suvargintas ir sunku bu
vo dūsuoti karsztoj trepu klet- 
koj, kurioje iszbahis, suvargu” 
ir su sunesziota juotla suknia 
apsirengus jauna mergaite iii 
virszu lipo. Keltuves tame 
biedname namo nebuvo, užtai 
gi kaip atsirado ant penkto

.j---------------------

tavd gyvenimą!
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■Turbut žino, tai dabai 
gana aiszkiu — ir Mabel 
šiai laiszka perskaito:

uar-r>
/į ’^*** '.r^r

Į ‘ Glonorehe. Lodge* 
Onllatidcr, N. B.

r’y
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Brangi seserėną!
Nusistebėsi matomai gavus 

uuo manes laiszka bai muo to 
laiko, ’kaip iszejau už vyro, už 
Jameso McCurdy nieko netn- 

aukszto, turėjo atsispirti prie | rojau veikti nei su jokiu Elio- 
sienos, kad atsidusti, kol ati
darė duris in savo namelius-* 
susidedenezius isz poros kam
bariu ir mažos Kuchinos.

Salionike sudžiuvus ir plo
na moterisz’ke sėdėjo pasilen
kus ant stalo ir stengėsi sudė
ti isz karunkeliu kalnieruka. 

atveriant duris, 
ir szypsodamos

11

I
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Iszgirdus 
pakele galva 
paklausė:

— Na ir ka, Mabel!
— Nagi esu, namie — atsa

ke jauna mergaite, sezdama 
ant artimiausios kreses, tarsi, 
jau ant kojų negalėdama susi
laikyti.

Suvargus esi, biednas 
vaikeli — pi-aszneko Mrs. 
Eliot. — Turbūt turėjai sunko 
diena. Ir ežia kaip tik galima 
dūsuoti, teip daug karszta. 
Tuojaus vakariene bus gatava; 
tau atnesziu.

— Bet-gi 
k ink mama!

Bet motina jau nuėjo in 
Kuchina ir tenai pradėjo trus
ties apie vakariene del (lukte
ri es.

Mabel Eliot 
juodaake dvideszimts dvieju 
metu mergina. Ne didelio ūgio, 
bet dailiu stomeniu apdovano
ta, ji buvo krautuves pardavė
ja, didelėj moterų krautuvėj, 
firmos Rosasind ir Co. Tai bu
vo laikas moterų konfekciju 
iszpardavimo, taigi tenai isz- 
stovejo deszimts valandų ant 

buvo teip labai 
kad jai

ne. rteapsisun-

jau nuėjo

buvo patogi,

kojų ir užtai 
daug nuvargus, 
verkti norėjosi.

Motina ir duktė gyveno vie
nos ir nelai-ke jokios sau tar- 

kada Mabel būdavo
krautuvėje, jos motina jai vi
rė, triusesi, o liuosais

na i tęs;

net

laikais 
dirbo karunkeles. Ir buvo sau 
laimingos tos dvi daug nerei- 
kalaujanczios moterys, nors 
su gyvenimu turėjo kovoti, bi
le tik kaip nors užsilaikyti.

Netru’kus motina atsistojo 
preisz Mabel su vakariene, su- 
sidedanezia isz puoduko ka
kao, poros szviežiu kiausziniu 
ir duonos su sviestu.

— Naujienų jokiu? — pa
klausė Mrs. Eliot, teip kaip 
klausia jos kasdiena.

— Jokiu —atsake jai duk
tė, pastatydama puoduką. — 
Krautuvėj, kaip paprastai, su
sispaudimas. Visi jau iszvaži- 
neja. O ka tu, mama, visa die
na veikiai! Turiu vilti, kad 
gal pavaikszcziojai ?

— Tiktai in krautuvėlė. 
Taip man norėtųsi pabaigti ta 
kalnieti u del ponios Benetl, 
Ji turi man už tai užmokėti 
trisdeszimts szilingu, o su juo 
dar gana daug yra darbo.

— O mes jai paskaitytum 
penkias guineas už toki darba 
kad tuotarpu tu, mama, akis 
gadini ir sveikata sau naikini 
už pusantro svaro —kalbėjo 
Mabel. — Na turiu pripažinti, 
kad geriau jaueziasi — pridūrė ■R • R A R * «besidairydama po kambarėli— 
o tasai laiszkas, 
ma!

nuo ko, ma-

nuo ko jis

— Ach, Dieve, apie ji Visai 
užmirszau, teip daug buvan 
užimta. Tai tau, mano vaikeli.

Ir pasilenkus padavė drtkte
pei laiszka.

— Stebėtina, 
ežia bu£. ‘ “

— Atjileszk, tai pamatysi.
Kelias mintatas vieszpatavo 

tyla, nes Mabel skaitė laiszka.
— Paklausyk tik, mama— 

tarė ant golo pakeldama akis. 
Tai nuo tetos Jane MacCurdy.

— Jane McCurdy — paan
trino Mrs. Elliot neužsitikeda- 
ma — o ji ka gali žinoti apie

4

tu. Mano szeimyna manės isz- 
sižadojo todėl, kad a#z isze
jau už mažos krautuvėlės sa
vininko prasto žmogaus. Mnno 
vyras — geriausias isz žmonių 
buvo užsiėmęs miestui Glas
gow dastatyti valgi ir rodosi, 
kad tai vienus laszinius ku
riuos mieste pardavinėjo ir ku
riu mano gimines negalėjo pra
ryti. Dabar jisai jau negy\’ena 
ir negali nieko užrūstinti; o 
paliko man daug mamonos, o 
asz teip laikui bėgant vis la
biau ilgstuos saviszkiu. Tavo 
tėvas, ’kaip girdėjau pasitrau
kė isz kariumenes, o mirdamas 
jus paliko labai prastame pa
dėjime su pinigais. Pasakota 
man teipgi, kad tu mano bran
gi seserėną esi užimta moterių 
konfekciju magazine taigi da- 
leidžiu kad nežiūrėsi 
sziaus ant tetos, turinczlos 

didžiausias viktualu 
prekybas Glasgowc ir praszau 
kad mano aplankytum. Kas 
žino ar susipažinę nesusimyle- 
sime. Jei ne tai tas niekam ne- 
ližkenks o jei teip tai tas vis
kas gali mums iszeiti ant gero. 
Kaip man teip ir tau. Pasirenk 
tiktai ant to, kad esu visai pa
prasta ir visiem žinoma asaba. 
Turiu Vilti, kad tavo motina 
tau neatsakys pabūti viena be 
tavęs nors ant nedėlios lai
ko ir kad czionai atkeliautum 
ateinanezioj Seredoj, 1-ma die
na Rugpiuczio.

Pasilieku tavo tėvo vyriau
sioji sesuo Jane Eliot McCur
dy. •

szoszias

V y

J | 
MTl

tetos,
isz vir-

— Kas per origirialiszka's 
laiszkas! — atsiliepė Mabel.— 
Galėjo tavo užpraszyti, mama. 
Kaslink manes tai nei nemisli- 
ju viena važiuoti ir jai ta daly
ką tuojaus atsakysiu.

— Ach, Mabel, nebuk-gi 
tokia atkakli — užprotestavo 
Mrs. Eliot.
abejo turi gerus norus ir 
reikia atmesti szalin 
szakeles, kuria mums duoda.

— O ji daug geriau pada
rytu kad mums gera ezeki duo
tu. Mano kelione treczia klasa 
in Sz’kotija kasztuotu penkis 

o ir suknios vizitines 
Priegtam ten mane, 

“ pasikalbę,ji- 
Ne mama, negalima su

per onginaliszka*

— Tavo teta be 
no

il ly vos

svarus, 
neturiu, 
nori turėti ti'k 
mu.” 
tokiais eksperimentais.

— Asz turiu penkis svainis 
be kuriu galiu apsieiti, 
link suknios, tai juk turi nau
ja kostiumą ir juoda sijoną Ir 
balta bliuzą ant vakaro. Taigi 
paraszyk atvažiuosi: padaryk 
tai del manes, mano brangi! 
Janet visados buvo smarki ir 
ekscentriszka, bet nežiūrint to 
vi^ko buvo mylimiausia tavo 
tėvo sesuo ir gera abelnai mo
teriuke.

— O kaip mane po poros 
dienu pasius atgal teip 'kaip 
kokia nepatinkama suknia! O 
už tuos penkis svarus galė
tum visa nedelia praleisti ant 
'kranto mariu, ba ir tu mama, 
reikalauji atsilsiu. Pamislyk1 
tiktai kokias tai per puikias 
dienas turėtumėm praleidžiant 
laika ant mariu kraszto ir dar 
su knygomis rankose! Net luo
teliu galėtumėm pora sykiu

o kas-

r-*>r vr»-
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Vienas va i kinelis laimingai

‘ T -parvažiavo.
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> sostapile La PaZ

perstatant imi-

___ SOSTAPILE LA PAZ, BOLIVIJOJ PAIMTA PER PASIKELELIUS
kuriame uždėjo nauju valdžia 

ir paskyrė nauja prezidentą. Paveisklas parodo inejima vaisko in miestą.
Bolivijos pasikeleliai ana diena paehit

krautuvėj radau užsiėmimą ?
—• No netikėtai. Mes turi

me sau kuklius namelius ir abi
dvi dirbamo ant pragyvenimo 
jeigu turi puiku narna Ken- 
singtone, 
berniuką su liberija (unifor
ma) priegtam jie prima pas 
save sveczius, o taipgi ir juos 
kitur užprasžineja. Turbut jie 
mus kas metai viena syki už- 
praszo ant pietų bet tiktai ta
da, kuomet jie buna vieni na
mie. <

puiku narna 
dvi pakajaukas ir

priegtam jie

— Tas teisybe. Bet jie to
ki pat biedni kaip ir mes, ma- 

Turi tik toki paveiksią 
sunkus

toki 
, o tas tai 

daiktas neturint pinigu: o tu 
pas juos niekados nėra. Violet
ta visados yra be cento ir pas 
mane ateina,

ma.
užlaikyti

kada reikia pg- 
puoszti bliuzka.

— Tai taipgi kas nors, ko 
nesuprantu. Tu jai nuolatos 
tarnauji, o 
dėkinga, tiktai nosi auksztyn 

daro tau nesmagu-

Tu
ji vieton būti tau

ricczia ir 
mus.

Biedna Violetta h-) 
, tai visas 

Bet rodosi, kad kas 
navatna kas toksai 

Juk

bet

— Ei, ba tu mama del jos 
neiszdidi.
ko labai iszbovyta 
daiktas, 
skambina,
gali būti tokiame laike? 
jau po asztuoniu.

Mabel pasikėlus nuėjo ati
daryti duris, netrukus juokda
masi iusivede savo gimines, 
Violetta ir Montagne Flint.

Violetta buvo teisinga,
nemokanti apsiejimo mergina 
labai po madai, bet ne visai 
šviežiai apsirengus. Turėjo 
gražia muslino suknia marga 
skrybėlė bet suterszta ir baltas 
pirsztinaites. Didelis jos vei
das buvo apklotas riebia, grau
žia friztira o žydraines užmie
gotas akys buvo prieszingos 
su sueziauptom pilnom panie
kos lupom su kuriuom jo buvo

bet ne> 
apsirengus.

Ar Nori Nuo Visu
Būtie Mylėta?

klaidu— Neat radi noki e 
pas kitus.

— Nesiginczyk 
norints ir tartum teisvbe.

Praneszime, 
gracijos 1 
Hull, 
Komisijonierius, parodo, kad 
kuomet Ellis Island ir kiti imi
gracijos stotys sziadien 
dauginus apriupinimn negu rei 
kalinga, rirbežine 
ganizirota kaipo skautavimo ir, 
susekimo vienutes shstbdyti ne’ 
legaliszka ateiviu invažiavima 
in szia szali, veikliaus dirba ir 
jos užduotys vis auga.'

Imigracijos Biuras reikalau- 
vest i

tarnyste, Harry E.1 
Imigracijos Generalis

^'1

'I'ii;
, .n

B
1

{♦ituri] 

sargyba or-
r 
«

[n brangia^ tėvynė savo.

ja net 3,000 darbininku 
savodarba. Apie 1,000 isz tu
yra imigracijos inspektoriai. Ir
900 yra nariąi rubežines sargy-
bos, kurio t nix prižiūrėt i visus

labai iszdidi, ba tai buvo pri
gimtas 
Eliot’u.

— Turi nusidyviti tetule 
Edit, matant mane teip vėlame 
laike — tarė sezdama ant k ro
ses — bet norėjau neatbūtinai 
atrasti namie Mabel, 
kad jau po vakarienei 
niekinaneziai pažiurėjo In 
kiausziniu lųksztus ir tuszczia 
puoduką — o asz turiu tokias 
puikiai žinias.

— \Man labai tas smagu— 
atsake ramiai Mrs. Eliot.

• ! 1 ,1

— Pam isly kite sau, 
Seredoj važiuoju in Szkotija. 
Gavau užpraszyma nuo tetos 
Jane paezios to krautuvininke-

szeimyniszkas ženklas
Ji 1

nusidyviti

Amerikos Didžiausi
Miestai

Matau
■ ir pn- 

pažiurejo

kad

lio. Ji nori mane pažinti ir jau 
matau kaip isz manės padarys 
dievaite ir savo visu turtu pa
velde ja.

— Turiu vilti kad tada at
minsi apie savo gera broli, 
Vio — insimaiszc Montagne 
juokdamasis.
metais turi man tenai n ūsam 
dyti medžiokle.

— Pamatysime. Pirmiau sa
vo locnas skolas turiu jszmokc- 
ti. O dabar>'Mubel,vpas- tavo 
atėjau praszyti.poros daiktu, o 
tu man neatsakysi, kaip tikras 
aniolas. »

kad aniolai 
dirba Skrybėlės— patemijo jai 
brolis.

Matai, negaliu praleisti 
nei minutos:

Petnyczia,

; Ateinancziais
7

Nežinojau,

sziadieh
taigi nedaug

dj^kai
yra 1
laiko liko, o norecziau, kad plr-> 
miltinis inspudis butu geras. 
Iszvažiuosiu apie 10 vai. isz 
King — Cross ba mano tėvas 

sau, idant naktimine vėl i ja 
važineeziau.

— Tas puikiausiai suside
da patemijo Mrs. Eliot — ga
lėsi dabar važiuoti sykiu su 
Mabel 'kuri tęipogi nuo tetos 
gavo užprarfzyma. Tolinus bus

........  ■ „.Į,. Ilį . ......................... . I „ ...

SUSIMETĖ.

- Jo-

Ka’d nors (Penkioliktas De- 
szimtinis Cenzas yra vienas isz 
didžiausiu statistiniu darbu, ti
kima, 
bus in.

kati milžiniszkas darbas 
laika užbaigtas.

oityje ilgiausias•7 <

gera
Gyventoju nuskaitymo 'Ir žem
dirbystes statistinis darbas be
veik užbaigtas. Kaip tik greit 
suskaitytojo darbas užbaigtas 
invairiose vietose skaitlyncs tu 
miestu ir miestelin apskrieziu 
ir valstijų buvo iszduotos. Pra

laikąs praėjo
pirm negu skaitly nes ič Wa
sh i n gt o n o i szduo tos.

1920 mete trys miestai Su v. 
\ralstijose turėjo suvirsz mili
joną gyventoju, tie miestai 
New Yorkas, Chicago ir Phila
delphia. Bet sziais metais prie 
tu galima pridėti ir Detroitą ir 
Los Angeles. Trisdeszimts di
džiausi miestai buvo taip su- 
maiszyti kaip kortu kglade. 
Los Angeles inszoko in dcszim- 
ta vieta isz penktos vietos ir 
Baltimore

tie miestai

Suv. Valstijų wmmiiw 
žilis, dirbdami prie rubožiu ir 
saugodami įdėlius plotus žemes 
vartmlami motorius, geležke- 
lius, arklius, laivus, croplanus 
ir nekntie pekszti atlieka savo 
Jai’ba, 
tuos ateivius, kurie nesikreipia 
prie imigracijos inspektorių 
prie kiekvieno inejimo stoties 
ir uosto.
Pereitais motais beveik 30,000 

tokiu ateiviu buvo suimti. Su
virsz 790,000 traukiniu, laivu 
busti ir automdliiliu buvo 
stabdyti ir peržiūrėti ir 471 
automobilius neszant ateivius 
arba draudžiamus daigtus bu
vo suimta. Du vyrai stovi prie 
kiekvienos svaibesnęs vietos.

Sziadienos Ellis Island.
Sziadien Suv. Valstijose yra 

apie 215 invažiavimo uostu, in
imant 26 paskirtus orintis sto
tis, bet vistick dauginus atei
viu invažiuoja per New Yorko 
uosta negu per visus kitus uos
tus krūvon sudėtus. Bet del su
mažintos imigracijos Ellis 
Island, didžiausias Amerikos 
Imigracijos stotis, yra ekono-

rube-

ju užduotis yra suimti

Sil-

imigracijos

pralenkė Bostoną. 
•Doszimts didžiausiu miestu tu- 

3,000,000

Sėdo ant Žydo forduko, 
Ir in kelione smuko.

Reles mylias namo turėjo, 
Mat greitai parkeliauti norėjo, 

Parvažiavo kaip grapas, 
Pasipurtęs kaip kacapas, 
O kada in grineziu inejo, 

Lietuviszkai neprakalbėjo. 
Mat užmirszo, tai nemokėjo.

Tiktai: mister pape. 
Misis <mame, 

G?b mi viski, 
Grb mi viszti.

O vis gademai byra,
Su Angliku rodos ne yra, 

Tėvai sau rodos duoti su juom 
negalėjo,

Paszaukti Žydą turėjo, 
Ka Amerike kitados gyveno, 

Na ir ji pargabeno. 
Žydas inejas, Angliszkai 

prakalbėjo, 
O musu Amerikonas kaip neby

lia tylėjo, 
mi no, mi no, 

niurnėjo,
Tiktai — 4 < f f

Iszkaites in Zyda žiurėjo.

*
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Žydas kantrybes neteko, 
Ir in ji sako:

Kam tu Lietuviszkai ne 
szneki!” 

Tada Juozukas pradėjo szneke
ti Lietuviszkai, 

Isz ko buvo dideli juokai, 
O norints Angliku nusidavė, 

Bet tas iszsidave.
♦ ♦ ♦

Jaigu nori būti intiligentu,

4 4

4

I

miszka problem sulig Imigra
cijos Komisi jonieriaus.
• Iszegzaminavimas 
užsienyj sumažino skaieziu at
eiviu vykstant in Ellis Island. 
Pirmiaus, beveik visi ateiviai, 
kurio atvyko in New Yorka 
apart pirmos ir antros kliasos, 
buvo atevžti in Ellis Island del 
peržiūrėjimo. Del dideliu pulku 
naujai atvykusiu, egzaminavi
mas buvo trukdytas. Sziadien 
yra dauginus aprūpinimu ant

ateiviu
Užsidekie blekutes ant dantų, 

Kai sau nori.
O tada dantis bus geltoni, 

Tai kada iszsisziepsi gerai, 
Iszrodysi kaip ponaitis visai.

41

dauginusri suvirsz 
gyventoju •I t
New Yorkas; turi 
Chicago turi 
Philadelphia turi 
Detroit turi 
Los Angeles turi 
(Heveland turi b 
St. Louis turi 
Baltimore turi 
Bostonas turi 
Pittsburgas tmri 
Buffalo turi 
Milwaukee turi 
Washington, D.C. 
Minneaipolis t(uri 
New Orleans turi 
Cincinnati turi 
NeAVtirk turi

~ Kansas City, Mo. turi 
Seattle, Wash, turi 
Indianapolis turi 
Atlanta turi 
Rochester, N. Y. turi 
Denver, Colp, turi 
Portland, Ore. tinri 
Houston, Tex., turi 
Toledo, O. turi 
Columbus, Ohio turi

) 4

6,958,000 
3,550,000 
1,962,000 
1,565,000 
1,232,000 

901,500 
817,000 
772,000 
770,000 
664,000 
573,000 
569,000 
486,000 
462,600 
452,000 
•449,000 
,440,000

salos negu yra, reikalinga.
. ’_  J* _ _  - _ ‘Isz viso yra 27 triobos ant

Iszrodysi kaip ponaitis visai. 
Žinoma, jaigu iszsižiosi, 

Ir balso neiszduosi, 
Ba jaigu prakalbėsi, 

Tai neszlove aplaikysi. 
Dantys misinginiai, 

Kaip vadina auksiniai, 
Kada su pelenais nutrina, 

Tai kaip žibutis žiba.
Nakties laike didele vigada, 
Neinvirs in purvyną niekada.

... Ii m a . « a a .a .

J

»

Ellis Island inimant ligonbu- 
czius. Sulaikyti ateiviai turi di
delius, ,szviesius, gerai vedin
tus kambarius^ Yra pasibovini- 
mo vietos vaikams gražiame ir 
blogame ore.

Suvirsz 30 spciales tarnystes 
draugysčių vis turi savo at
stovus ant salos. Draugyscziu 
atstovai aplanko sulaikytus

Visi duokite dantis pablekiuot,. 
Tai galėsite kaip žiopliai » 

vėpsot.

Nok utie musu moksleiviui, 
Tai isztikruju kaip žalczial, 
Jaigu nuszalusi žalti in anti 

insidesi, 
Ir ji iprie saves atszaldysi, 
Tai tokia padėka aplaikyri: 
Žaiduli mirtina apturėsi, 

.Tankiausia tokie paszelpti.
Stojasi niekam neverti.

Ba kaip isz skurdulio iszsirita,

I

400,000 
382,000 
364,000 
360,000 
325,000 
320,000 
299,000 
290,800

imigrantus net kelius sykius in 
diena, jiems duoda ju'kalbose 
knygų ir laikraszcziu. Suranda 
kimines ir draugus irpranesza 
jiems ko'tie sulaikyti ateiviai 
reikalauja.

Mažai perainu invyko per
žiūrėjimo procedūroj naujai at
vykusiu ateiviu. Pirmiaus atei
viai užregistruoti prie egzami
no staleliu ir ju vaidai pertik
rinti nuo suraszo, kuri laivu 
kompanijos pristato kuomet 
laivas atvykstaJ?o tam, jie mc- 
dikaliszkai iszegzaminuoti, yra 
moteriszku ir vyriszku gydyto-

Sziauczius in mokini: 
nuk! Ka tu taip ilgai ant pirsz- 
tu rokuo'ji ?

Jonukas:
Ml

«!■■B
■

~ Rokuoju kiek 
vra musu name netikusiu mote- 
riu.

Sz. — Na kiek?,
J.—*:

t vnios.
Sz. — O tu rakali!... Kaip tu 

drysti taip kalbėt ant ponios 
meisterienes...
czengocziu!

J. — Na, na!....

Ne nori žiūrėt ant geradeju, 
kreipėsi in szali kita.

Ir tai man ne vienas jau 
kalbėjo, 

Katras tik gailia szirdi turėjo, 
Kad ant tokiu szpioliu 

su'simylejo, 
Ir jokios ipadekavones nuo ju 

neaptarė jo. 
Tokiems ne negalvoj, 
Nepamena anaip tol, 

Tokie tai tik pasturlakai, 
. , > . iT iriekszai.

nuolatos,
f

— Nekiszk nosies už daug 
apie kitu reikalus, norints tai. 
butu tavo prietelei.

— Ne niekįnkie to daigto 
katro ne turi.

— Ne mislyk ir netikėk, 
kad kiti žmonis ant svieto lai
mingesni už tave.

— Netikėk visom piktybėm 
ka tau apie kitus pasakoje.

— Nepaantrinek 
liežuvius kurios girdėjai, 
rints tave ir galėtu užimti.

— Nesirodyk svietui nusku
rus ir murzina, manydama joj* 
tave ir teip visi pažysta.

— Neniekinekic savo tar
ną i ežiu arba menkesniu ir var- 
gingesnius žmonis už save.

Nesipusk už daug ir ne
sidairyk per virsz savo stovio 
ir neniekink vargi ilgesnius už 
save.

lieti kek

tuosius
no-

tave ir teip visi pažysta.
pervažiuoti.

—> $<e mano vaikeli, 
metais negalima. Praszau ta
vęs pamislylk tik apie viena 
daikte.- Jei kokia nelaime man 

aj ' j® i, , t r ' ,
atsitiktu« tai nieko tokio nėra
apart teta* Flint ir jos szeimy- 
nos, 6 žinai, kad niekados mus 
szirdingi santikiai nevienijo ir

nuo-
Igeidže gautis po smert in dan-

i

tais

■< 1 * r

t s
Su pono meisteriene sep-

i t '• " f h i -

>1

duokite man pa-

asz persiro- 
kavjiu, be ponios meisterienes 
vra szeszios.

1“ * II. ' , ii ';! ...........d i r ' 1 ;* •"'■ ,■ *l 1 ?

DRASULIS.

.Ant sorkiu iporstatikas žvė
rių paszauke:

— Katras norite bu manim 
•ineiti in vela u persky ra, b gausI

4

kad jie. nelabai gerai tau 
lankus.

— Tai tiktai dėlto, ’kad gu. s

— Niekados ir niekad ne- 
iszjuokinek kitu žmonių juju 
tikėjimą — visi tiki in Dieva ir

už tai 100 markiu.
— Asz — tarė vienas 

pulko žiopliu.
— Ay isztikro!

su tavim, tije t)irma tegul tuo-

isz

— Žinoma. Tpojąus ineisiu
< < * • *-*

sius žvorius in kita perskyra 
patalpina, o asz sh tavim duo-
siu sau rodą. '’f'V’

4
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St. Paul, Minne. turi

290,700 
286,000 
271,000

1

Vienuolika Milijonu Žmonių in
. Keturiasdeszimts Myliu 

Radius.
Kad nors New Yorkas nepa

siekė 7,000,000 marke bet vis- 
tiok 11,000,000 žmonių gyvena 
New Yorka metropolitiszkame 
distrikte, tai yra in keturiasde- 
szimts .myliu radius isz miesto 
Rotužes. Tas distriktas suside
da isz 3,765 ketvirtainiu myliu.

Pilnos skaitlynes del valstijų 
dar nega tavos.

New Yorkas vis užima pirma 
vieta kaipo didžiausiai apgy
venta valstija. Turi 12,608,000 
gyventoju arba padidėjimas 
isz 18.6% už 1920 metu.

Floridą turi 1,469,000 gyven
toju, padidėjimas isz 51% už 
1920 metu. r

Missouri turi 3,619,000 gy
ventoju, padidėjimas isz 6.3% 

* ųž 1920 metu.
— F.L.L8.

• ♦

♦

t

kalbėjo, .. <

Kad ant tokiu szpioliu su

- *—* — ! -

ju, yaikąį paprastai egzami
nuojami su motinoms.

Isz nekuriu szaliu ateiviai 
turi iszlaikyti mokslumo liudi
jimus. Perėjos visus sziuos eg
zaminus imigracijos inspekto
riai imigrantu’ ąžkląutia^ pas 
ka vykstą ir kiek pinigu su są- 
vim vežasi. u ’

Ateitis negali apleisti ĘĮlis 
Island be iszvažiavimo bilieto. 
Sargai prižiuro visus didelius

vim veliasi.
> 1 % 1 ■ . Jį jĮ| h ? T

Island be iszvažiavimo bilieto. 
Sargai prižiuro visus didelius 
kambarius ir neleidžia atri
viaunp išeiti be to biliefo.

❖ ❖ ❖

Skaitykite “Saule
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, Ir niekszai.

PIRMIAU.
— <Na, norint karta jau cho-

T

»

lera Rusijoj žmonių taip nekali 
kiną. Pirma jaigu katras apsir
go. tai vilko pora dienų, o da-
kiną. Pirma jaigu katras apsit-

bar tvos apserga, Ui tuojaus ny-
. ■ * ' 'mirszta. *

417^ 1

< ♦
NE ŽINOJO.

Slidžia: — Asz matau isz ta-
vo popieru jog jau buvai 25 
kartus nubaustu.
r Apskunstns: — Ar isztikro! 
Tai po kvarafbu nežinojau bu- A 
cziau apvai kasti nė jas 25 meti- .

i I 4K niioaa winnnnijubiliausza, mano remonto.
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ISZMINTINGAS

— P<> dideliu knrszcziu, 
ras nuo Xedelios ryto daug at
vėso.

o GILBERTONO KASiKLOJE
—3
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IN SKAITYTOJUS •*—-
Kreipkitės pas sztyus < Biznierius kuriu apgarsinimai ežia

J 4, T
II I

HTHE CENTRAL STUDIO 
FOTOGRĄFISTAl 

’ fP. F 1 *
—>^.0i.Wi<ieo

Padidina Fotografijas ir indeda 
in Fromus. Atneszkite Filmsus 

pas mumis.
321 EAST CENTRE STREET

t

h

Kam tu arkliui akis nz- 
riszai.’ f 4 "

— l’-gi kad no matyt IkioK 
prikraunu in vežimą,

A. ' 
r"T“

i

randasi, jie suteiks jumis mandagu patarnavima ir už- 
ganėdinima visame.

i
------------------- --———■■ -
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tai go-
ka-

Park Place ir
— Sziadien Keadingo 

sykiu pede o 
Bnkmaiite mokės Utarninke.

■— Keailingo kasikius szi o j 
npelinkeje

pcde

kurios be pelyt o ji- 
i dirbo, 

laluir jau pradėjo mažiaus dir
bti nes nedirbo praeita aiibata 
o ir s:

mo per ilga laika kerai 
d

SZLIOPA UŽGRIUVO NELAIMINGUS ANGLEKASIUS
iLAIKE DARBO. 3 PAVOJINGAI SUŽEISTI. 

PASISZVENTIMAS KUNIGO.

—Praeita Pet- 
nyczia apie 4:45 po piet, baisi 

ziandien teipgi ni’dirba. (nelaime atsitiko Furnace szlo- 
poje prie Gilbertono kasyklų 
kurios priguli prie Rcadingo 
kompanijos. 'I’anie laikę szlo- 
poje dirbo 24 dai'bininkai, de
dami sztangas ir prapūs ir pa
rengdami szlopa ant dafbo, ku
ris ketino prarfideti Pancdelyje 
nes szlopa buvo sugriuvus 
Apriliatis. Darbas ėjo spareziai 
ir ketino būti užbaigtas, 
sztai be jokio .persergėjimo di
delis szmotns akfnens atsiliuo- 
savo nuo virszaus ir 
virsti žemyn ;.n. .......
pagaudamas asztuonis, kuriuos 
užimusze 
žeide.
Užmusztieje yra: P. Birming

ham, 48 metu isz Gilbertono, 
paliko paezia ir penkis vaikus. 
Juozas Kamarauckas, 21 metu 
singelis isz '’Turkey Run. W. 
Burke, 45 metu isz Meizevilles, 
paliko paezia ir kūdiki.
mieras Jurszis, 45 metu isz Gil- mirsztaneziu.

— Szita Petnyczia pripuo
la In Dangų Ėmimas Panos 
Marijos arba Žolines todėl paš
neko taja diena nebus bet bus 
Ketverge.

Lietuviszka Diena Lake- 
1 parke ateinanezia Petny- 

suva- 
visu

\VOO(

ežia ant kurios
žinot daugiau sveteliu isz ' 
daliu ne kaip praeita meta.

f Tekia, <mylomu pati Jur
gio Budri ko isz Szumakerio 
peczcs, įniro praėjusi Ketvergo 
ryta namie sirgdama gana ilga 
laika.
nulindimia savo vyra, 
dusias dukteros Zuzana ir Olga 
Lietuvoje. Laidotuves atsibuvo 
Panedelio ryta su apeigomis 
Szv. Juozapo bažnyczioje.

turĮ pflprntj.
savo 

visa
aresztavoti per

ketina

Velione paliko dideliam 
dvi ve

I icjei, 
ina statvti 
priesz narna

automobiliu 
nakti bus 

bu nn intra ir 
nubausti. Kožnas turi pastatyti 
automobiliu in garadžiu.

Lietuvisz- 
kos Dienos, “Saules’’ redakci
ja bus uždaryta Petnycziojo vi
sa diena.

■f Praeita Potnyczios vaka
ru, apie 7 valanda, po trumpai 
ligai mire Warne ligonbutejc 
Jonas J a na v i ežius, (ii 1 W. Ma
hanoy avė., palikdamas dide
liam nuliūdime paezia ir si- 
kanezius vaikus: z 
Lillie, Vincas, Edvardas, 
re. Gera Ūkis, 
ras. Velionis paėjo isz Rudami
nos parapijos, Seinų apskri- 
czio. Buvo gerai žinomas Ma- 
hanojui'llvr daugelio žmonių, 
luudotnves atsibus l’tarninko 
rvta su trimis misziomis Szv. 
Juozapo Lietuviszkoje bažny
czioje. -Velionis prigulėjo prie 
S.L.A. vietines kuopos ir Szv. 
Juozapo parapijos.

Prasergstame visus tuos 
kurie važiuos in Lakewood ant 
Lietuviszkos Dienos, idant su 
savim nesi vežt u daug pinigu, 
nes taja diena važiuoje in par
kus vagei isz visu didesniu 
miestu su ilgais pirsztais isz- 
t raukt i maszneles isz kiszenlu. 
Praeita meta vagei pasinaudo
jo nuo Lietuviu keliolika tuks. 
taneziu doleriu.

Tegul Juozas .lankane
kas ateina in redvste atsiimti 
knygute kvitu draugystes 

rado ant

Isz priežasties 
“Saules

Alponsas, 
Ma- 

Juozas ir Vikfo-

kvitu 
Moose, kuria vaikai 
ui vežios.

Terp 3 lyg 4 valandai 
pusiaunakt (szi vakaru)po

duosis matyt puolanczes žvaig
ždes, jeigu bus tinkamas oras 
tai galima bus aiszkei matyti.

Paskutines Žinutes
Winslow, Ariz. — Santa 

Fe pasažierinis trūkis insirito 
in Little Colorado upe, uzmusz. 
damas maszinista ir peezkuri 
ir sužeista 29 pasažieriai.

U Bagdad, Mezopotanije.— 
Dvideszimts keturi žmones kri
to nuo karsžczio o szimtai su
sirgo, nes saules spindulei dac. 
jo lyg 130 laipsniu.

5 Alletnown, Pa. — Drei- 
veris Greyhound boso,
atvažiąvo isz Pittsburgo patai, 
ke in kita bosą teip smarkoj, 
kad 10 pasažieriu likos sužeis
ta.

fl 

I1

kuris

I
GERA PROGA.

buczer-

Gilberton, Pa.

28

kad

pradėjo 
ant. darbininku

o (ris pavojingai su-

isz Turkov Kun.

Kaži-

LIETUVIU DIENA

Petnyczioj 15 Augusto 
Lakewood Parke

ma
Parke, diena

salėjo.

bertono, paliko paezia ir kudi- 
skaityto-,> >

linu trunks
**■' ■' .n.. ....

A-BE-CELĄ n/im pradžia skaitymo Ir

y ♦, J' k
31

* T

' < 
jraszymo, del Lietuvinzku vaiku.

pu Ii ko paežiu ir 
M. Koker, 29, isz

15c f
W. D., BOęZKAUSKAS-CO., j 
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MAH^MOY CITY, PA.

L 
H

>

MAHANOY city, pa

'■■■■■o. ■arisfcii. II II 
AUTO ELECTRIC 

i SERVICE :i
'V * » ht ’I I

— aiortii   n <>-4*fi mi—■

LOMAS f
Pataiso Batteres. A-C Spark Plugs

Automobiliu, Elektrikos ir 
Motoru Pataisimas.
Telefonai 316-R,

i 126 WEST MARKET STREET 
MAHANOY CITY, PA.I

H. J. HEISER & CO.
▲ PARDAVĖJAI

t
I r

t I

■

k i ir buvo “Saules 
jum. Ant. Szczuka, 48 metu isz 
Shenadorio, 
kelis vaikus.
Meizvillos, paliko paezia ir du
vaikus. Jurgis Nielubovicz, 38 
metu isz Frackville, paliko pa
ezia ir du vaikus. Mykolą Ma
lik, 40 met u isz Frackvilles, 
paliko paezia ir du, vaikus.

Sužeistais yra: K. Phillipps, 
G. Davis ir P. Berwick visi isz 
Gilbertono.

Nelaime greitai pasklydo po 
visa miesteli, moterys su vai
kais atbėgo prie szlopos apsi
verkė,laukdamos nekantriai ži
nios apie savo mylemus. 
tai liūdnas regėjimas.

Kunigai Karalius, Alanskas 
ir Zurich likos paszankti in H- 
gou'hu t L pa re n gi i m i rszt a nez i u s 
ant amžinos keliones, b kunigas 
Tįszkiiip prabaszczius Szv. Lud 

j nuši- 
paskutini 

del užmusztnju ir

Buvo

viko, prapijos Meizvillej 
leido po žemo duoti 
atleidimu

SHENANDOAH, PA.
Laidotuves a.a. Marijo- 

Jurgelienes, 217 E. Lloyduos
ui. atsibuvo iszkilmingai prit

apę i go m! s 
bažnyczioje,

eita Ketvergą su
Szv. Jurgio bažnyczioje, ku
riuose dalybavo daug žmonių 
isz visu szalin. A. a. Jnrgelienc 
buvo mot ina Jurgcliutes S.L.A 
sekrotorkos Brooklyne.

— Garnys paliko puiku au
nu del ponstvos Feliksu Szile- 
liu ant J21) (JirarcJ. uli. Motiną

Atlankikitc draugus Philadelphia 
ar praleiskite diena prie maru.

Specialiszka Ekskurcija
Nedeliomis 17 ir 31 Augusto

PHILADELPHIA 
. AR

ATLANTIC CITY
Dubeltavns tikiotas isz Mahanoy 
City ir Tamaqun ir Philadelphia 
$3.25, in Atlantic City $3.50. t 
Isz Shenandoah in Philadelphia 
$3.50, in Atlantic City $3.75.
Specialia Treinaa Subatoa Nakti
Isz . valanda
Shenandoah      2:00 
Mahanoy City .................. 2:49
Tamaqua ....... 4... L . 3:16

Smagi ekskurcija 
ant laivo •■7 t

RIVERVIEW., BEACH

S Į /

';'4
6 *

I

I

i
t
I
I

I

I

i

i
Szita Parka yra 40 miltu ant 
Delaware upes ir.szita eks
kurcija planks laivu in ta 
I?nrka.

NEDELIOMIS
17ir31

Isz Shenandoah in River
view $4; Isz Mahanoy City 
in Riverview $3.75.
Treinas iszeis ta* pnti laikn kaip ir

AUGUSTO

r
*

*

LIACHOWITZ
JEWELRY STORE

Visokiu auksinu ir sidabrinu daigiu 
Naujausios mados szliubiniu žiedu 

Laikrodėliu ir laikrodžiu.
....»»0 —

29 W. CENTRE ST Mahanoy City

FACTORY SHOE STORE
GEO. GUZ1NSKY, Loc.

Gerinusi Apaiavima Del Viaoa 
Szeimynoa, už Pigias Prekea!

121 WEST CENTRE STREET 
MAHANOY CITY, PA.

Dr. J. J. Niedžinskas
11 
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LIETUVISZKAS
DENTISTAS

FRACKVILLE, PA.
Telefonas 482-MZctausko Name

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

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

27 E. Ceptre St ., MAHANOY CITY

z

i
t
t
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i 
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1 ______ ~ ' 11 - . ......... ...... . ........... - —" 1 ■ - -- 1 - ———

E. T. EVERETT
Didžiausi Iszdirbejai
Pomninku ir Kryžių

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

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

Telefonas 2^

SHENANDOAH
Shenandoah Heights

Telefonas 625-R

I

MAHANOY CITY RELINER & 
PATCH COMPANY

NUMAŽINTOS PREKES ANT 
SEKANCZIU TAJER1U 

Heavy Duty Goodyear, Goodrich, 
Firestone, U.S., Kelly ir t.t. Gvar. 
PREKES BALLOON TAJERIU 

30x5.25 $7.00 
31x5.25 $7.25 
3*3x6.00 $9.00

□ 
f 
2
&
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MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM 
-------- $--------

Szi banka padaro prietelius isz savo depozitoriu 
už. tai kad .žino • kaip • būti prietelium;   -...........
Gera banka yra tai gera prieteli turėti kada rei
kalaujate prietelio. 

#1 iR ‘H b '‘H’1 į

Phone 289in Philadelphia ir Atlantic City

Pabaigos savaites 
kelione 

THOUSAND ISLANDS 
Smagi kelione laivu per Thousand 
Islands. ,
NEDELIOJ 17 AUGUSTO
• In ten ir adgal $11.50

Specialu .treinga.subatos ryta 
Augusto, 10 iszeis isz 

Shenandoah (40c extra) .. 11:49 
Mahanoy City 
Tamaqua . . .

Szita ekskurcija 
jumis patiks

ATLANTIC CITY
SEREDOJ 20 PIUCZIO 

In ten ir adgal $3.75
Valanda 

. . isz ryto 5:10 
.............. 5:39

11

I I •>
!29x4.40 $4.00 ' 

29x4.75 $5.75 
30x4.50 $4.50 
ADA RA NEDELIOMIS IKI PIET
North 8th St; už Dick’s Baking Co.

• • •

ir kūdikis sveiki.
Del daugelio gerai žjno

George Kandenbnsli, 139 
Coal uli. per daugeĮį nipt u

mire staigai praeita Kidvergo 
na k t i. _____

Carbondale, Pa. fStaigai mi
ro Kazimieras 
metu, pergyvenos 
.metu. Gvveno ant 89 Powderly 
ulvezios. Velionis diena buvo 
ant pikniko ir kada nuėjo gult, 
tai jau daugiau neatsikele. Pa
liko dideliam nubudime paezia, 
du sūnūs, kelis brolius. Amo ri
ke iv Lietuvoje. Buvo tai links
mo budo žmogus mylėtas per 
sąy,Q draugus. Laidotuves atsi-

mas 
E 
inžinierius prie Home bravoro

Yra tai 16-ta meti
ne diena isz paei- 
les, kuri bus laiko- 

L a k e w o o <1 
15 K u gp i u ežio—

(Aug.), per Žolines, ant kurios 
rengėsi tukstaneziai žmonių, 
nes tai didžiausia diena isz Vi
su kitu kokios atsibuna sziam 
parke.

Diena prasidės isz ryto su mi- 
sziomis 10:30 valanda, 'szokiu 

Po misziu atsibus tuo-
jaus koncertas suvienytu choru 
po tam atsibus visokie žaislai ir 
trauksis lyg vely'bui vakarui. 
Dienos pelnas bus paskirtas 
dviem Amerikos vienuolynam.

Pra n c i s z k i e t e m s i r 
Kazimierietems, kurios savo 
pasiszventimu mokina ir auklė
ja musu vaikus. Del automobi
liu invažiavimas in parka bus 
25 centai, kadangi parkas ran
dasi prie plento ir negalima 
trukdyti važiavima, todėl tiki
mės kad visj užsimokės paskir
ta inžanga. Taigi bus pardavi- buvo su.bažnytinėms apeigoms, 
lieti puikus guzikeliai ant 
minties Lietuvos Kun. Vytauto 
500 metines sukaktuves 
mirties, ir ne tik turėsite pui
kia atminti bot ir suszelpsite 
tos dienos tikslą. 'Frukini ir bo
sai eis’ tankiai 
parka. Todėl 
Lietuviszkos Dienos — jauni ir 
seni, sveiki ir ligoti nes ten ra
site szviežia orą ir tinkama 
vieta praleisti 
tarp pažystamu, prieteliu, ku
inu ir kumueziu; kuriu gal ne
matote jau nuo seniai.

Visi vra kviecziami 
kyti taja diena, 
anksti kad sau galėtumėt pasi
rinkt gera vieta. Vardan Lietu
viu Dienos Komiteto. 
F. Leskauskas, Pirm.

Kadiszius, 44
Amerika 20

t

R 12:18 
12:51 KVIETKU*

v ux

Seserinis
kurios

at-

jojo

in Lakewood 
važi nokite ant

orą ir 
smagiai diena

o
atsilan- 

važiuokite

— A.

GERI PAMOKINIMAI

Pirkti grosernes ir 
nes bizni. Daro in 400 ir 500 
doleriu * biznio ant savaites. 
Atsiszartkite sziuo adresu: (t69

Mr. P. Valentu’kewiez,
100 Perry St.,

Stoughton, Mass, ta kaip nauja.
'Li * ’ '

i

§ Gerai užaugintas žmogų? 
norints jam stokas mp'ksk^ Ir 
augsztosniu iszsilavininiu/ iat 
buna szVlesUm. • ;

' Savimeilyste atsikreipi - 
neja nuo vitfko ir žiuri in pati 
save, tokio yra verti apgailes
tavimo. Kožnam isz mus ant 
tiek vargingesnis ant kiek »kito 
neapkenezia, o ant tiek tur t i il
gesius ant kiek artimo meile.

§ Sena knyga tai tavo plo
telis n ui i ud imliose, jeigu turi 
sena maldaknyge namie, pri- 
siunskie in mus o bus apdary-

t

• i

Mount Carmel, Pa. — Ketu- 
riu metu Jouzukas Brown likos 
užmusztas per automobiliu ku
ri vare Juozas Gudai isz New 
Britain, Conn, Vaikiukas bego 
skersai ulyczios ir tiesiog užbė
go ant maszinos, kurios" G ada
tos negalėjo sulaikyt in laika.

— Keadingo geležinkelis 
paliovė savo truki in Montkar- 
miu Džiunkszina o in jojo vieta 
dabar naudos bosą ant atgabe
nimo pasažieriu in miestą.

kurios Guda-

AntanasGilberton, Pa. —
Budinoviczius ir Antanas Piko- 
lonis, likos*pavojingai sužeisti 
laike įlarbo kasyklosia. Abudu 

in Ashlandolikos nuvežti 
go nb uti.

li-

UŽMOKĖJO.
Pas viena dentista pribuvo 

kokis tai ponas su skaudumu 
t*! 1111 Irn i ii 4FO i /Imi i i i >• ir^/ 'gilipknimęaį danti ir praszo už- 
dancžhb ; bentistas isztrauke 
mbkestios sžėbzht frrarkiu. Po
rtas viėtbjo (> markiu padaVo 
jam danti isztraukta.

— Naipohe, juk man ne mo
kėsi isztrauktu dancziii ?

— Ypacz asz užmoku tau' 
_ K — A '

I
tuomdaneziu, Iba tu pernai tvir 
tinai, kada užliejai taji danti
jog iwzejo tua aukso už 10 mar
kiu. Tas auksas visas yra tame 
dantyje, tai du man prigulėtu 
grąžos 4 markes, bot tegul ir 
tas pasilieka. Buk sveiks.

«
I

s

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

DABAR planuo
kite savo vakacija 

16-Dienine Ekskurcija 
ATLANTIC CITY, OCEAN 
CITY, STONE HARBOR, 
WILDWOOD, CAPE MAY 
Sukatomis 23 AUGUSTO v 1 S' • *ir 6 SEPTEMBĖRIO

Isz Shenandoah $7.74. Isz Maha
noy City .$7.20. Isz Tamaqua $0.78
Apie daugiau! informacijų apie 
szitas ekskurcijas kreipkitės ant 
Rcadingo geležinkelio stacijų arba.
raszykitc piis John IVI. Rolin, Dis- 
i 
sport, Pa.
trict Pągsehger Agent, William-

Iį4 *

4 i
r

--- ....... ,—
K0URY BROS.

•e*

Porkrnusto nnminiUH daigtus ir

i .

t.t. in trumpas ar tolimas vietas. 
Dideli naujausios mados trokai. 
Gvarantytas patarnavimas už že-
miauaias prekes. Teipgi parduoda
gazoliną. • Telefonas 142.
8 OAK ST., FRĄCKV1LLE, PA.

. .............................        *.^.i.,wi* l̂lii.l ■■ ■ i ■

■ . . v ■ - -------

CITY GARAGE
Pardavėjai BUICK Automobiliu 

~ . - - - .” t

.; Gprndžius. Visoki pataisimai ir

Geriausios ♦ 
ruszies 

del visokiu pareikalavimu 
* * * žemiausias prekes * * * 

Visada galima gauti pas
LUKE—THE FLORIST 

Dabar Naujam Sztore
226 EAST CENTRE STREET 

MAHANOY CITY, PA.

MICHAEL KURDINSKY
Parduoda RADIOS, kaip 

Victor - Radiolas - Columbia

Taipgi Fonograplia ir Rekordai 
414 WEST CENTRE STREET 

MAHANOY CITY, PA.

HENRY FOX
P«rdavej«i

Fornicziu, Karpetu ir 
Pecziu

Į

i
I
I I5 

s• I

Pinigas visada yra geras prietelis.

Merchants Banking Trust Co. banka prigelbsta 
savo, depozitoriams kada jie reikalauja pinigu ar 
kokio patarimo kas-link piniginiu reiklau.

••••••••••*«•••••••••••••••••«  •»•• !••••• i ••••••eaaaaanaaaaaataaaaaaaaeataaaaeeaaaeaanaeataeaaaettti
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Mes perkame PIENĄ nog,

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

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

623 EAST PINE STREET MAHANOY CITY. PA.

v

Naudokite Giara Pieną ir Smetona Parduodama per

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

MAHANOY CITY, PA.
Bell Telefonas 326-J

CRESTMONT DAIRY
GEORGE G. FISHER, Loc. -1 FRACKVILLE, PA. 
Jeigu Reikalaujate Geriausio PIENO, SMETONOS AR PASUKOS, 

Tai Orderuokite Nuo Mus. Telefonas 89-J
T

S/,

127 WEST CENTRE STREET 
MAHANOY CITY, PA.

- '<?

Rest YourEyls
Yra patarama'duoti Savo 

Akis egzammavoti regula- 
riszkai, per datyrusi dakta
rą Akiu. Į

Dr. A. T. Liachowitz
I -

Jis^i auteika jumis atsakanti ro
dą Ir egzaminą. Jeigu' reikalinga,' ' 

m tai .pritaikinsimo
AKULOR1US.
VICTORIA THEATRE NAME 

Antras Floras, MAHANOYC1TY

ataakanesiua
• ♦ •»., - * -,w ♦ ♦« ♦ ' “♦ ■visoki daigiai del automobiliu.

31-39 E. Vine St. Mahanoy City A 1 *
Telefonas 465

. • . """"" 4'-’ 4

MAHANOY CITY PHOTO STUDIO
M1s?jhmtijo perdirbta ir pagerinta su

ir'

F

naujausiaisVisi«»W'„ 
intaisais. Taikiam paveikslus diena ir nakti. Specialiszka
atyda atkreipiame szoimynu, vestuvių ir kitu paveikslu.
l | CMfWl HJT A TT A /MTITITT A

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

k 205 E. CENTRE ST. MAHANOY CITY, PA.
te*A I* o

DR. C. A. ŽERDECKAS
...LIETUVISZKAS DENTISTAS...

Tamaqua ofisas, randai People’s Trust Co., Banko name ir adaras kas 
dien, nuo 9 iki 6 valanda (pagal senovės laiko), iszskirent Seredomis.

Vakarais pagal pareikalavimo.
New Philadelphia ofisas 34 Water St., adaras kas vakaras 7 iki 9 valan

dos. Seredomis visu dienh buna adaras.

X—RAY GAS

Seredomis visu dienh buna adaras.
Telefonas, Tamaqua 638

~ ........— *"■—1 "■ * ■""F"* ......* ■» ...... .
—— m ■

Pottsville 9-R-2

1prrr,m* i::,2??.-L‘.'.“Blue Ribbon DuonaYra iazk«t>ta teip kaip muso imonia 
duona mill, 
gaa gali pirkti.

HARTENS TINE’S
'H^Telefonas, 376-J .

Į ,!. .

Geriausi miltai, <|ideli kepalai. 
Padirbta perL'

----  ------- A. 1 *L * - MM*. A.

ikk. j: . '*

i ' ? i b
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Geriausia Duona ka pini* 
i

BAKERY 
t FRACKVILLE, PA.

r ‘

*

•i

■

D E M A S Cleaners and Dyėrs
314 E. CENTRE ST." O’boo* 

Teipgi 117 E. Centre St. .
■ ■""■“•■•■•■■■■e"■*■■■•■•

■bi.

MAHANOY CITY
%

<

1

Iszprosiname Siutus už 35c *^68 
Vyru Siutai ir Overkotąi Iszczystyti ir Iszprosyti $1.00 

Vvru Siutas nashitas naciai miera už $23.50
I

I

'.,h

’ J
■ fi

Vyru Siutas pasiūtas pagal miera už $23.50 
Skribeles iszosystyti ir perdirbti kaip nauji
<•* Tolefonokite mumli o pribusime priimti darbe » ■i4

i




