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ISZ AMERIKOS! KANKIN1_PACZ,A
PRIVERTĖ SAVO MOTERE 

KLAUPTI ANT INKAI- 
TUSIU ANGLIŲ.BULVE - ŽMOGUS

BULVE PANASZI .IN ,ŽMO- 
GU GULINTI ANT ŽEMES. •

— Žmo-Lake Placid,* N. YT.
hys labai nusistebėjo pamato 
bulve, kuria iszkase isz savo 
darželio Mrs. Ellen Barclay. 
Motore pasodino darželyje ko
los bulves ir szita praeita Pa- 
nodeli pradėjo del smagumo 
kasti idant persitikrini ar jos 
darbas nebuvo tuszcziu. Iszka
se kelias gana gražias bulves ir 
paraginta tuom pradėjo toliaus 
kasti. Bekasant nusistebėjo isz- 
kasus suvisai nepaprastai dide- 

Isz pradžių mano,
kad tai ne bulve, bet paėmus 
in ranka persitikrino, kad tai 
isztikruju bulve taip nepapras
to i sza ugi m o.

Toji bulve suvisai yra pana
šai in žmogų gulinezio ant szo- 
no, ir ne tik galima pažinti ant 
josios rankas, 

g’

Detroit, Mich.
A nt a n i n n KI u ce v i cz 
teismą pricszais savo vyra 
bridaliszka pasielgimą su jaja
ir jos apleidima. Motore atėjo 
in suda su trim 
kais ant ranku, 
sudžiui,

— Ana diena 
užvedė 

už

mažais kudi- 
apreikszdama 

vyras su-kad josios 
gryžias nuo darbo, pradėjo jai 
iszmetineti neiszt ikimvsta ir 
kad užsiduoda su kitais vyrais. 
Motore prisieginejo 

vyro

lin bulvia.

kojas, liemuo, 
aiva, bet nosis, akys 

tartum kad tai tikrai 
butu pa veikslas drožlio isz- 
drožtas aro<. 
tas žmogelis.
geros pro|>oreijos taip, kad tik
rai reikia stebėtis tokiu gamtos 
apsireiszkimu.

kaklas ir 
ir ausis,

molio nulipy- 
Vi*.•' nariai vra

ir staeziai 
užginezino vyro užmetineji- 
mus ir kad tai yra melas, 
vvduolis 
iszeme sziupeluka inkaitusiu 
anglių isz pecziaus, padėjo ža
rijas ant žemes ir priverto mo
terių atsiklaupti nuogais ke
liais ant ugnies. Vyras stovėda
mas su botagu rankoje, priver
tė jaja klupojant ant žarijų pri- 
siegt anf kryžiaus isztikimysta.

Vargsze prisiege, bet po tam 
baisiam durimi,, puolė apalpus 
ant grindų ir tolęiani padėjime 
surado jaja kaimynai, kurie, 
girdeliam i vaitojimu, atbėgo in 
pagelba, bet rado jau po vis
kam. Kliuceviezius pabėgo isz 
miesto, bet jaigu ji policija su
rastu, tai laukia ji už tai rusti 
bausme.

Už-
neintikejo motorei,

\v
*1

DU-KARTSANVAITĮNIS LAIKRASZTIS “SAULĘ’1 
JSZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIĄ

Prenumerata Rasztuoja: Amerike ant viso meto 13.00 
Europoje Ir Kanadoje $4.00 ant viso meto

Laiszkus ir Pinigus visada siuskite tik ant szio adreso: 

W. D. BOCZKAUSKAS - CO.,
MAHANOY AND A STILį MAHANOY CITY, PA.
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NETIKĖJO IN UŽKASIMA 
BRANGENYBIŲ IN ŽEME.

Albany, N. J. — Ben Wat- 
kiui+r‘J'J'mehi, apvogė nesenei 
palaidota mirusia moterių Mr 
Delia Bamiberger, praeita Ni 
dėlios vakara. Darbininkai ant 
kapiniu užtiko pusiau užkasta 
lavonu moteres, o vienas isz 
piiJsztu buvo nuplautas, ant ku
rio radosi brangus deimantinis 
žiedas o isz ausu buv^ isztraūk
tos auskaros. Detektyvai užėjo 
ant pedsakio vagies, kurie ve
dė in narna jauno M’atkino ir 
jis prisipažino prie apipleszimo 
lavono, sakydamas kad jam 
daugiau prisidave tiejei daig
iai ne kip mirusiai

ATKERSZINIMAS.

ir netikėjo 
užkasime'brangenybių iii žeme, 

kaleji-Benas likos uždą rv t as 
me.

DAUGIAU GAILĖJOSI PA
TALU NEKAIP MOTERES.

Elgin, Ill. — Kranas Sikors
kis nemažai nudžiugo kada at- 
ejas namo, rado koreziuke ant 
stalo ant kurias buvo paraszy
ta, kad jojo motore iszdume in 
svietą su bindingierium Leonu 
Vargu. Butu jam davės da ke
lis dolerius ant kelio už iszve- 
’žima bobos, bet labai inirszo 
ant poreles, kad pasiėmė su sa-

Franas
“Juk pa

ezia galiu kita surasti, 'bet to
kiu patalu jau neturėsiu kokius 
aplai'kiau nuo savo bdlmtes”— 
kalbėjo nulindęs Franas.

vinį patalus kuriuos 
atsivožė isz tevvynes:

TĖVAS BAUGINA SAVO 
DUKTERIA.

Rosewell, Tenn. —\George 
Ewald turėjo iszsikraustyt isz 
namo isz priežasties 
vimo”.mirusio tėvo savo 
ežios. Geprge sako, kad pet ke
lis menesius teyo dvasia bala-

4 4‘szpuka-
P«-
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BAUSME UŽ
APSIPACZIAVIMA , 

SU PUS SESERE.
Daubaro, K. I

+ 4* 5m w. J?- f
„ e —... , —  ------- ■■■■ — - , „1.-------------——

r. W. BOCZKOWNKI, tAlUr. 42 METAS

PINIGAI DINGO;
ATĖMĖ SAU GYVASTĮ.

■ ,d

k. —Ludvikas Zdan 
ai važiavęs in Amerika, 

paliki) tėvynėje savo myleina, 
kurini prižadėjo, buk sugryž 
pas jaja kada tik užsidirbs pi
nigu ant keliones, dalaiko savo 
žodi,bet jojo neiszpilde. 
gyvenos • mieste Binghamton 
kur dirbo sunkiai ir suezedino 
tūkstanti doleriu.
New Yorka, pirko 
Einant in laiva užėjo da ant 
stiklelio in artyma spikyze, kur 
susitiko su savo tautiecziais, 
apsakė kur keliaujair kiek tu
ri pinigu.

New Yorl 
ovski J

m vienui

Pribuvęs in
szipkorte.

< la

'I’iejei apmaino jam 
nežinant masznas; paėmė jojo 
tūkstanti o in jn vieta davė su
karpytu popierėliu.
gas isz rupesezio iszgerc 
cvzilos i r szoko in
pints ji isztrauko isz 
bot kaip rodos mirs.

Nelainiin- 
tru- 

mares. No
va ndens J

ŽAIBAS NUVILKO NUO 
MOTERES DRAPANAS.

vakar perkūnijos lai- 
tarpdu-

Tabor, Iowa. — Kai Mrs. 
William Kimslev, 25 metu mo- 
teriszke, 
ke stovėjo savo namu 
i’y.i, .ia užgavo žaibas ir plikai
nuvilko nuo jos drapanas. Per 
visa moteriszkes nugara žaibas 
paliko nudeginta keturiu coliu 
ploczio juosta.

Szalia sėdėjusiam jos vyrui 
žaibas apdegino rankas ir kar
tu inejes iii kiikne nuo vienos 
sienos nuplesze popierius.

W ilmington, Del. —Pati Vai
tiekaus Czižuko ntkerszino hq 
milaszirdingai savo vyrui buk 
tasai neatidavė jai pėdos, kuris 
kas sanvaite atiduodavo savo 
užmokesti paežiai, bet ant galo 
nulx)do jam tas, ba neaplaiky- 
davo nuo josios ne cento ant sa
vo pareikalavimo. Susitaręs su 
savo draugais, nutarė sukelti 
revoliucija su atidavimu ]>edes 
ir straikuot.

Sugryžes Subatoje namo su 
pėdo, pasiliko kietas kaip ak- 

ant meldimo paežiu les
idant jam atiduotu pėdo. Isz to 
kilo žiotimsmaiszatis ir Vaitie
kus iszejo pagal papratimu isz- 
simaudyt in lipia nuo kurios 
netoli gyveno. Užtrenkęs duri
mis, iszejo ir pradėjo linksmai 
plaukti, kad sztai net sustingo 
ka paregėjo. Ant kranto stove- 

, o suėmus vi-
nubego namo.

ŽUDINTOJAS SUDEGINO 
, SAVE ANT SMERT 

KALĖJIME.

Warren, Pa. — Sukūres ugnį 
pavietavam kalėjimo 
McKoon, 28 metu, 
uždarytas už nužudinima Mrs. 
Mabel Lindguirst, isz Sugar 
Grove, o kurio teismas ketino 
prasidėt ateinanti mdnesi, 
kure ugni kalėjimo skalbiny- 
czioja ir sudegė ant smert.

Frank•'J

kuris likos

su-

< <

niuo

j° jojo prisiege'le 
sas drapanas 
Nuo upes in namus buvo keli 
skverai ir reikėjo eiti per 
miestą ir galite dasiprast ko
kiame padėjimo radosi Vaitie
kus. Ant gi Ii ūkio pati pamh'szb 
pasiimt kamzole,buria užsimo
vė aid kojų ir taip parėjo na- v
mo. Zmonys paregeja taip juo
kingai parėdyta žmogų, pradė
jo vytis ir ant galo pasiėke gi- 
lukningai namus. Kaip ji pri
ėmė paeziule tai negirdejome.

rrikimes, kad ne visos mote
rėles paims paveizda ponios 
Vaitiekienes, ir naudos geresni 
būda prisisavinimo pedes savo 
vyro.

SUDEGINO VISUS SAVO 
PINIGUS.

JL t Fį- i Jk t

Jersey,City, N. J. An tanas
Kruiribo, eidamas ant cirkuso

•« . . J ' >' \ . i • kt t J r / * Ą ' ' •

padėjo visa savo turtą suside-
j

GO TO HELL—
FOR ICE CREAM.”

Spangler, Vt.
— For

Ne
y

“Go to Heli 
Ice Cream”. — taip 

skambėjo pakvietimas ant isz- 
metytu plakatu po miestą,
buvo tai pakvietimas in pekla 
tiktai pas žmogų kuris vadino
si Heli, kuris nžpraszo visus at
silankyti pas save ant a i sk ry
mo.

dojasi po narna, duris mieg- 
kairibario atidarydavo ir užsi
darydavo su trenksmu o toriel- 
kos szokinejo ant stalo. Ewaldo 
pati sako, kad josios tėvas ke
turi metai atgal atome «au gy^ 
vasti isz rupesezio kad isztckc- 
jo no už to vyro koki jai tėvas 
buvo iszrinkos ir dabar josios 
tėvas neduoda jai po smort rit- 
my4>es.

danf i isz 800 doleriu in popieri
ni krekiubaksiika po tam inde- 
jo in pecziu kuris po piet užge
so. Jojo <motere sugryžus pir
miau isz cirkuso, užkure pe
cziu. Vyras po gerai valandai 
sugryžo namo ir pamatęs už
kurta pecziu, szoko gelbėt pini
gus, bet jau 'buvo sudegi a.

Apsiverkė nebagelis netekes 
tiek pinigu, bet pats save kalti
na, kad neindejo in banka. Pri- 
siege kad ateityje tiuiLdajys,

Isz Visu Szaliu . v *
------------------- -------------------------

iyAn.'LIEŽUVIS —
i' ne-’ y. _. _________ __ _ . _

lak tara i I L ... .
' ‘ psendo'lukermia. ’ ’ —

Dvynai taip pajuodo, kad ro- NETEISINGA
•*ra Ivutcs i sza u go nepaprasto 
dos butu nigeriu vaikai, o juju 
didumo. I'olimesni tyrinėjimai 
parode;
Koeco pussesere ir turi da ke-

- Ba'žii veži a už-
mazgu

V f
i
i

Ligonbute 
jo randasi dvynai Rocco ii 
tanettos Liicontu serganti* ... 
paprasta liga kuria 
u'žvadino

ATKERSZIMAS 
ŽYDU

( 

psendo'lukermia.

i sza ugo

buk An t a ne t ta yra

ZUDINTOJ\S
PASAKA

PRIEŽASTIS JAUNOS 
MERGINOS 

NUSIŽUDIMO.

KANKINO BAISEI MERGI
NA SU KURIA MYLĖJOSI 

SENAS ŽYDAS

- Isz Srad-

kan-

IN 60 METU SURUKĘ 
292,000 CIGARU.

Vietinius. — Kokis tai Juo
zas Jokada, ana diena apvaik- 
sztinejo savo 86 metines gy
venimo diena toipgi rukimn ci
garu per 60 metu. Johada rū
kydavo tik paskirta skaitlį ci
garu ant dienos ir ne daugiau 
ne mažiau. In laika 50 metii 
surūkydavo po 15 cigaru ant 
dienos, o nuo 1919 meto tiktai 
po szeszis ant dienos, todėl ne- 
buvo jam per sunku suskaity
ti kiek in laika 60 metu suruko 
cigaru.

Pasirodė, 
s u ruki* 292,000 cigarus 
kiek ponas Johada in tuos mo
tus praleido pinigu ant cigaru 
tai to neiszdave.

Krokuva, Lenk. — 
i loenininko palivai'ko

irtoteryslos ir neturi jokios lai
mes gyvenime.

t u ris vaikus..
gina toki susivienijimą

NUŽUDĖ MIEGANCZIA 
PACZIA IR KŪDIKI.

Boridonvilh', X. Y. — Carl 
Dei n inge r, alėjas namo gerai 
pe rse m tas m u n sza i 11 o, 
ko revolveri kui’i pridėjo 

prie

alėjas
• isztra ii- 

prie 
mieganezios paezios, prie ku
rios gulėjo keturiu dienu užgi
męs kudikis, szove in jaja du 
kartu po lam in kūdiki taipgi. 
Kada kaimynai subėgo, (brlus 
pridėjus revolveri prie savo 
krutinės atome sau

prie 
gyvastį.

KAS DO GYVENIMAS 
TOKIU ŽMONIŲ?

Yonkėr, N. Y.
metu,

Mikola rrints- 
man, G2 metu, mirė ana diena 
kaipo ubagas, nes visi buvo tos 
nuomones kad senukas neturė
jo no skatiko prie duszios , ba 
ubagavo nuo ryto lyg vakarui. 
Kada policija perkrato jo var
ginga kambarėli kuriame gyve
no rado.$12,000 buntnszkubsia, 
paslėptas po visus kampus. Pa

namassirode kad turėjo kelis 
užmiestyje taipgi.

r . . ____ *

NUŽUDĖ MOTERE UŽ 
APRAGANAVIMA.

Barnsvillc, Miss. — Owen 
Everett, 59 metu, likos areszta- 
votas už nužudinima moterisz
kes, kuri pagal jojo tvirtinimą 
apraganavo ji ir jojo visa szei- 
mvua. Ta motore buvo Mrs. 
Grace Barkley, 62'metu. Po žu- 
dinstai Everett sutikins polici- 

buk jisaijauta pripažino jam, 
nužudo “ragana”. Žadintojas 
likos uždarytas kalėjimo, bet 

kad jisai yra nepilnomanoma 
proto.

I

na,

kuri apsakė jai, bei

josi su Valentu 
jai,

vas,

nieko

Simus 
Bendzi-

Valentas Galiszevski insi- 
mylcjo in kaimyno duktere pa
na Vanda Kolombą. Karta at
ėjo pas tėvus Vandos jo drau- 
gv, 
nežinodama kad Vanda mvle- «

, • Į)asakydama 
buk Valentas vedasi sn 

turtinga duktere aptiekoriaus. 
Kada drauge iszejo, A’anda įri
ti kedama pasakai drauges, 
taip tuom susi rūpino,ka< I nuėjo 
in savo kambarį, iszgerc tru- 
cziznos ir įniro ant vietos.

Valentas ta paezia valanda 
atėjo pas Kalembus praszyti 
juju dukters sau už paezia. 
Kada m v lema • 
de, nuėjo jaja paszaukti, 
rado lik lavonu savo mvlemos 
dukreles, motina sukliko 'ir 
krito ant grindų. Valentus isz- 
girdes kliksma, inbego in kam
barį su tėvu. Priklaupęs prie 
gulinezios mylemos, rado ran
koje savo paveiksią ir 
(a,

pasakai

sau uz 
ilgai nepasiro- 

bet

groin a- 
kurioje buvo paraszyta 

priežaste josios . mirties.
gailesties iszkeliavo in užrnbe- 
žio’in kolos sanvaites po tam, 
aplaike nuo jojo gromata, bu’k 
taja diena atomo sau gyvastį. 
Motina Vandos apsirgo ir da
bar kovoje su mirezia o tėvas 
vaikszczioje kaip beprotis. — 
Sztai ka tai padaro prakeikti 
liežuvei.

buvo

ragana

NETEISINGA ŽINE.

Washington, D. C
Saraszv su

t Rug-

SKERDYNE 4,000 KOMU
NISTU.

* Hankow, Kinai. — Provinci
joj Kiangsi, randaviszĮcas .vais
kus užklupo ant raudonu ko
munistu. Susirėmimas buvo 
baisus, ba ant 4,000 komunistu 
iszžudyta in kėlės dienas mu- 
szosia. Paimta 2,000 karabinu 

ginklu. Komunistai
žudino, apipleszinejo ir degi
no kaimus ir miestelius Yangt- 
se pakalnėje.

ir kitokiu

Bydgosz, Lenk.
nikų danesza in czionais sekan
te žine:

Czionaitinis Zvdiszkas •l
toras (giesmininkas) Loisza 
Seidel, patemino, kad jojo te- 

58 metu naszlvs siisineszc i1'
su katalikiszka mergina, ko
kia tai A pole Pieknik. Loisza 
pradėjo nužiurinet tęva kaipo 
besi merginanti su Katalike. 
Netrukus ant tikrųjų persitik
rino, kad tikrai t ei p yra. Pasi
samdė 
Žvdus o 
mergina
ant ju — mėtosi visi ant mer
ginos, sumusze baisei lazdo
mis, po tam iszvede iii artima 
girria ir pakorė už kojų, tarpt- 

liejo ant aukos.

su

sau in talka da kelis 
kada tėvas radosi su 
kambarijt užklupo

no smala ir
Ant riksmo kankinamos, subė
go žmonis ir paliuosavo mergi
na isz tojo baisaus 
Žandarai aresztavojo
Žvdus kurie dalyliavo 
suoka Ibi je. 
valandų mirė baisiuosia kau
kesiu.

kad in 60 met hr 
292,000 cigarus bet

Paskutines Žinutes
— Jula-Harrisburg, Pa.

jaus menesyje visosia* <zakosift 
pramones užmuszta 17G darbi
ninkai o sužeista 12,OGG. Kai*y- 
klosią užmuszta 43.

1[ Mauch (’hunk. 1 *a.
Agentai užklupo ant ezionaiti- 
nio bravoro kuriame rado 4.950 , 
galonu gero alaus, kuri t uo
laus sunaikino.

1i Pragna, (’zekoslovakija.— 
Didelis eroplafias lėkdamas isz 
eziijnais in Brttna nukrito ir su
degė kuriame žuvo devyni pa- 
sažieriai o du mirtinai sužeisti, 

dinamito kasamam vandens tu
nelyje South Brooklyne iižmii- 
sze tris darbininkus G50 pėdu 
po žeufie. Keturi likos skamlžiai 
sužeistais.

U Philadelphia. — Nusimi
nęs isz priežasties ilgos ligos, 
59 metu Albertas Hcrmam$kis 
pasikorė skiepe savo mimo ant 
Morton ulyc^ios. Lavonu užti-

padėjimo, 
keturis 

tame 
keliuMergina už

kuri

SZPOSAI PERKŪNO.
Budapeszt, Veng. — 

metai atgal, 
ūkininke Tysziene, 
szieiia ant lauko, likos trenkt

New York. — Eksplozija

kaime
Penki

Neszeti
grobdama 

u 
perkūnu ir nuo tojo laiko pasi
liko nebyle. Sztai praeita san
vaite ta pati ūkininke su vyru 
ir vaikais, grobėjo vela sziena, 
toje paezoje vietoje ir vela li
kos pataikyta perkūnu.
buvo tosios nuomones kad mo
tore likos užmuszta, bet pasi
rodė, kad lik ant trumpo laiko 
buvo apmirus. Atsigaivinus, 
nustebino visus kada 
bėjo o pirmutinei josios žodžei 
buvo: “ 

Taigi

apmirus.

Visi

prakal-

ar vaikai sveiki?”
penki metai 

jai kalba ir
atgal,1

perkūnas atėmė
vėla ant tos paezios vietos, ta 

diena volupaezia 
kalba.

sugražino

ko jojo pati.
Plymouth, Pa 

43 metu
a

Kazenka, 
Szerlokas, 31 metu, likos už- 
iniiszti per nupuolimą akmens 
Avondale kasyklosia po pradė
jimui darbo S ubą tos ryta.

II (bimbra, Portugalija. — 
Per iszsiritima <’kspresinio 
trūkio likos užmuszta 36 žmo- 
nys o daugelis sukeista. Trūkis 
nusirito nuo stataus kalno.

II Fort Francis, Ontario.— 
Du vnldiszki imigracijos in
spektoriai L. Dalon ir L. Jones, 
likos užmiiszti ,per Emerick 
Frehett ant trūkio, kuris mane 
kad inspektoriai norėjo ji 
aresztiivoti. *

11 A velia, Pū
reliu, 
smert du komunistus Jurgi 
Harkoff ir Steponą Mina, ku
rie* turėjo prakalba laike kar
navalo.

— Juozas 
ir Vincas 
likos

RUSAI PREKAUJA
MOTERŲ PIENĄ. tikos užmuszti Emerick

piuezio 23 
užpuolimu ant Kriminales Po
licijos Virsziniuko pulkininko 
Rusteikos, 

bobisz- tai vieszbutyje 
paleido Rugpiuczio, Lietuvos Telegra

fine Agentūra FLTA pranesza 
Lietuvos Pasiuntinybei Wash
ington’e telegrama isz Rugpiu
czio 23 d., 
imi žinių: 

4 4

paežiu
y

KVAILYS, KAD TAIP 
PADARE.

Juniatta, Md. — 
mas ilginus nukensti 
ku liežuviu”, kokius
kaimynai apie jo paezia, Mar
shall Glen nužudė savo 
szandainas in ja penkis kartus 
kada toji valgo pusryczius.

Kada policija atvažiavo ji 
suimti, tasai pasislėpė ant pas
toges ir matydamas, kad nega
les nuo ju iszsprust, pats sau 
paleido kulka iii krutinia. Trys 
vaikai buvo budintojais nužu- 
dinimo savo motinos.

> 1

TEVISZKA MEILE DEL 
SAVO SZEIMYNOS.

Tomkins, Ohio, — J. S. Se
veru, randasi mirsztancziam 
padėjimo ligonbuteje nuo bai
siu apdegimu. Užsidegė jojo 
narnas o liepsna apsiaubė vis
ką, atsiminė kad ant virszaus 
randasi jojo motore su dviems 
vaikams. Keturis kartus mėtosi 
in liepsna ir nežiūrint ant 
skausmo ir apdegįnimu, iszgel- 
bojo visus.'Severu taip apdegė, 
kad po troeziam iszejimui isz 
deganezio namo pats krito ne
tekės pajėgu. Motore su vai
kais tik truputi apsidegino.

vein,

Namas sudego lyg* pamatu* ■

norejo

įvykusiu Continen- 
Kaune 19 d.

sekaneziu papildo-
■ ‘

“Tardymas del atentato (pa
sikėsinimo ant gyvybes) priesz 
pulkininką Rusteika nustato 
kai kuri u asmenų bendrumą. 
Saraszy su tuo galimo suokal
biu iszaiszkiiiimui, padaryta 
22 nužiūrėti nu asmenų suėmi
mai. Užpuolikai ir ju sėbrai 
bus karo teismo*vieszai teislaj 
mi. Skleidžiamieji gandai, buk 
Lietuvoje esąs sąmokslas, buk 
saraszv su tuo kraszle’kvla ne
ramumai, kuriems nuslopinti 
vyriausybe buk griebiasi ypa
tingu priemonių,

Užpuolikai ir ju sėbrai

yra prasi m a-
nymas. Lietuvoj viskas ramu 
LITHUANIAN LEGATION

liaus1?

TEISYBE.

Del ko nebuvai ant

Taip sau, ne norėjau. 
Del ko taip sau?- 
Kad no prąsze.

ba
ll

I sz Brūzdžia nu tris
35 metu
du komunistus

Petro Pet- 
nuszdve ant

BAISUS ATKERSZINIMAS 
NUSKRIAUSTO VYRO.
Lodžius. — 

pranesza apie baisu atkorszi-
nima Adolfo Kraveo aut jau
nos savo paezios. Nužiurinejo 
jisjii jau nuo senei savo neisz- 
tikiama motore, bet susekti ne
galėjo susincszimo moteres su 
jos mylemu. Kolos dienas at
gal abudu užtiko moilingtim 
glebije, bet nieko nedarę, tik 
nutarė atkerszyt jaunikiui. 
rram tiksle paėmė bleszine su 
gazolinu,ir kada vela rado juos, 
prikiszo prie jo, aplaistė gazo
linu ir uždege. Jaunikis pasto
jo tuo liepsniniu stulpu. An'ka 
baisaus •atkerszinimo sudego 
baisiuosia kaiikese iu kolos nd- 
nutas. Kavcas po tam pAsidavc 
policijai.f. ' / J.
NEPAPRASTAS RADINYS,

Krokuva. — Palicije užtiko 
artimoje girraiteje užkasta ke
liolika anuotu, kieliku, pavei
kslu ir kitokiu bažnytiniu pa
rodu, bot nežino isz kur ten ga
vosi. Palicije pradėjo toliaus 
sznipinot. Badai tiojei dalykui 
buvo užkasti žemoje jau „nuo

Maskvoje yra instaiga, 'kuri 
supirkinėja ir paskui pardavi
nėja moterų pieną. Pa rd uodą n- 
czios savo pieną moterys tiria
mos gydytoju, kad butu pilnai 
sveikoj. Pienas imamas
kartus per diena. Dalis jo eina 
in prieglauda, kurioj augina
ma pamestinukai kūdikiai, ki
ta dalis parduodama po 50 ka
peikų už 100 gramu (apie 25 
litai už viena litrą). Ta pieną 
gali pirkti tik komunistu par
tijos nariai. Moterys, parduo- 
danezios savo pieną,
40 kapeikų už 100 gramu. Kai 
kurios moterys parduodan- 
czios 
litro pieno ir. ttio būdu uždir- 
banezios apie 900 rubliu me
nesiui.

JUOKAI s.
I'

gauna po

GREICZIAUSIA.
Motina: — Del ko tu dukrele

atkerszvt

policijai.

keliolikos motu/

'd

sudegė

moterys
per diena iki pusantro

DAUGIAU JAU NE GERS
GUŽUTES. ■■ 

1’lnisbul',
galima stebėtis isž

tėvas

Ne’daug 
sekanczlo 

atsitikimo, nes ant svieto at
sitinka ju daug. Ignotas Bojko, 

szesziu vaiku, padare
karezemoje laižybas, kad isz- 
gors 50 stikleliu gužutes. ^Ka
da pradėjo gert viena paskui 
kita ir iszgeres 42 stikelelius, 
krito ant griądu ir daugiau 
jau. neatsikelo. Ąlkpholiu* gir- i 1 1 • v »

> ; r 
U ’ "

tuokli užmuszo.
v » 1 T « , Ai ,.

nori teketi už lainerio! '
Dūkto- — Ba greieziausin ga-t

Ii iszvesti in laukus. -
1 r" " * .

BUDE.
— Tai tu prisipaži-Slidžia: 

nai, jog paezia musziaif I t 
kaili isz<lirban, 
itin kirilo' niekas ne buna baus
tas.

Aryras: -— Ne’ musziau tiktai 
o už iszdirbi-

TAI TAU.
— Ko verki Juozuti ?

Verkiu, kad teta taip ii-iii—.

gai sėdi!... , jj
O ar tai man ne duosi se-

A

.. ........ —

dėt >
—' Juk galėtum sėdėt, tik

tai atsiyediu mano duonele
* A J 1 ’ ____ _  1 .užteptos su muJiĮSU.
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Kas Girdėt
Sziadi •» nnt svieto visai ki

taip, ko- iu si ant pinigu 
ir naudoja \ -ckius budus kad 
tiktai taji ‘‘dictiiiti laimes’* 
sugriebt. jTuri žmogus .dideliai 
npsisaugot nuo visdkhi apgavi
ku, kokiu sziadioitv'’pO svietą 
daugybe priviso ne tiktai Ame
rike bet ir po visas dalis svieto.

dievaiti laimes
i

ku, kokiu sziadioitv po svietą

daigias, 
• <

Yra lai stebėtinas < 
kad nekuriv žnu. »ys yra tosios ' 
nuomones, kad visi 
ežiai isz<lavineti ne per 

, yra ne Katalikiszki, 
norints tuju laikraszcziu iszda- 
vejai yra gerais Katalikais. O 
gal ir maldos ne visu Kataliku 
turi pas Dievą verte?...

Sunku szioj gadyne, 
niems tokius daigtus inkalbeti, 
o tuom lai k tokiais po&mavi- 
mais tik save apjuokina. — 
Kvailiu jeszkoti nereikia, pa
tys kvailiais apsireiszkia.

laikrasz- 
dva-

>'<■

s*wt

< ’

V

lt?
C j? UI

I '•■

r-w
s<»

b'";<

siszkus,

zmo-

Ana diena atvažiavo in mies
tą Nelsonville, W. Va., žmogui 
kuris per daugeli metu gyveno 
tarp kalnu West Virginijoj. 
Atvažiavo jisai in miestą su vi
sa savo szeimyna kuri susidėjo 
isz paezios ir 23 vaiku. Kas la 
biausia idomu tai yra devyni 
dvynukai ir trys poros trynu
ku.

Toki s žmogus privalo 
visur darbu 
mokeseziu.
dirbo del gero savo tėvynės.

rasti 
su dubeltavu už- 

juk “dubėltavai ”

Malda pakelineja. dabina 
kožna duszia, ’bet labiausia da
bina kožna moteria ir <lel josios 
daugiausia reikalinga ir ge
riausia del jos pritinka.

»>.
ue‘ u

nepriims.
tautiszkus namus, 
kitus ‘‘institutus” 
tik rūpinkitės apie

UOS 
I 
ii: ||

sav) 
pad« /

o bus
jaigu

Geriausiu Am* ”ikon:-zki 
tuviai pad irytu, jaigu 
aukas ant pastatymo prieglau
dos del vargszu ir ubagu, 
neužilgio tiek ju privis, 
Amerikoniszki institutai

Nesivuninkitc
rokoniH it
Lietuvi. 
savo bu,. 

ma czion Amerike— in Lit .<■ 
va nesugrvszit užbaigti 
gyvaste nes kaulus 
sziam laisvam sklype.

Jaigu geidžiate ka loki nusi
pirkt, tai turi savo mieste viso
kius kromu.s ir ka norėsi tai gu
lėsi nusipirkt. Esi nesveiku^, 
nusiduok pas daktaru, 
daug pigiau ir iszgj’dis,
nevisai, tai nors palengvins ir 
galėsi savo kalboje aiszkiai ap
sakyti kas tau kenkia.

Taipgi landžioja tankiai po 
stabas visokie kolektoriai ir 
perloriai visokio sztamo, kurie 
meiliais žodeliais iszloja pini
gus in savo kiszonius. Juk jau 
gana gerai žinote ka tiejei slan- 
kininkai gero nuveikia, norints 
tukstanezius doleriu jau surin
ko.

Darbai visur pradeda pasige
rint, anglines pradėjo dirbti 
geriau nors nevisur, bet dides
ne dalis ir kožnas tikisi uždirb
ti sziek tiek graszelio. Žmone- 
liai turi ka valgyt ir už ka val
gyt ir už ka apsidengt. Bet ne
turi užmirszt apie tobulinimą 
savo proto — apie maista savo 
dvasios. Maistas dvasios gau
nasi per visokius skaitymus. 
Keikia skaityt visokes knygas 
ir laikraszczius o ka perskaitai, 
reike gerai apsvarstyti. Jaigu 
žmogus žino smok a visokiu 
vaisiu — kas saldu o kas kartu, 
kokis maistas ar gerymas ken
kia sveikatai, tai turi žinoti ir 
skaityti visokius rasztus, o ta
da pa zips skirtumą tujų raaztu 
ir žinos katrie geri o katrie blo
gi. ;

užpykins ant ku
nigo, užpyksta ii ant Dievo ir 
per tai pasilieka atskalunu, 
taip pat, ne vienas užpyksta 
imt iszdaveju, ne skaito jojo 
laikraszczio ha piktas aut jo. 
Tai yra kvailyste. Taip lygiai, 
jaigu sziauczius būna girtuok
lis netikės, valkata,liet jaigu pa 
siuva smagius, drūtus ir vy-

vienas
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PAVEIKSLAS “MAŽO AMERIKO” DEL MUZIEJAUS.
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nėdina trcszkuma.
r t

Mckanikni pradėjo dirbti paveikslu
liniam Poliuja, k 
kruszlv.

” vus koj 
gerai ?: »

1 *

“Mažo Ameriko
is parodys kaip l\. i dus gy\eno ir visa plana savo

1 >

s, nr- Ir Su Manius ?

. Y 1 1 rands
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j u, kuriu ‘ATufe 
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tokiu gerove kaip 

npa įjos tai garsina.
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6,<>.>9,129 kas p. 
procentas žmonių 
darb . Tas parodo, ku 
k

Per pirm 
menesius 
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gu per ta pa 
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Ne dyvas kad visi geria NEHI. Jie ta sode
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kuri atrado kapitonas ByKM’ie 
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eip Buvo Įsz Lietuvos.
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ip vle- 
i šakojo 

fa Įėjo gerairfe
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idant szdktu laukan. Sun
ka ant 
pirmo
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-kelios po
ise.
a nakaju. 

o ir— 
pasili-

• n b '’omli
»’f> .. ko ir kla
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viską: o mat 
ėst, o vi>'

.;iause, o krdb; ,’o leip:
— Teip, i iano ponstva!— 

tai ne kas! S) lihis iszgirdo pa- 
•dianti gasp i dori namo, o jis

Jo meilu suėjima su jojo 
zia Poni labai persigando, 

pabalo, kaip J’ »be rodo jam 
įauga ir su akb .is duoda ženk
lą,
lūs atidaro Įauga > 
nutrūkimo sprar 
niontro!

— O pats 
■ los ant kart

— Pats ine- 
kaip rodos niek 
nieks nieko no žinoj 
ko slaptybėje.

Valanda visi tylejo.Už kokio
' pertrauke kalbas Žiop

le \ iczius:
- Ir asz priesz d vide > - 

< .u buvau tokiame padėji
mo. . .

Visi sužiuro ir atsiliepei
Ka? Kaip? ar isztikro—1 

ir ponas buvai tokiame padėji
mo? Tr szokiii per langu 
teip augsztai?

Žioplevicze isz palengvo:
Ne, norėjau paša k y tie

o

t *

buvau tokiame

no

jog ir asz buvau padėjime, to
jo vyro ka sugryžo namon...

icnili.. Czistas, pilnas skoningas ir užganėdinantis.
fe.' ' > . fe. »' ,'!"■? ir ’"Ui

3 žvejus — 
Jie nespėjo gryžti in 

3 buvo perkūno

AUDRA KLAIPĖDOS 
KRASZTE.

Klaipėdoj, Szilutej, Priekule] 
ir daug kitu Klaipėdos kraszto 
vietų siautė nepaprastai smar
ki audra su perkūnija ir lie
tum. Audra padare daug nuo
stoliu. Buvo ir keli nelaimin
gi atsitikimai. Juroj, ties Ni
da, audra užklupo 
brolus.
krauta ir visi 
pritrenkti Vienas ju greieziau 
atsigavo ir kitus atgabeno in 
krauta. Du jau sveiki, o tre-

Jis buvo 
sužeistas in galva ir krutino. 
Klaipėdoj audra ypatingu nuo
stoliu nepadare. Priekelej nuo 
stipraus griaustinio iszbyrejo 
langu stiklai. Bagenuose žai
bas uždegė klojima su 
dais. Gaisru buvo ir kitose vie
tose.

Du jau sveiki 
ežio gyvybe pavojuj.

szia ii-

ŽMONA NENORĖJO VOGTI; 
VYRAS JA UŽMUSZE.

Avižliu kaime Papilės vai., 
gyevno Jurgis ir Ona Narsz- 

Apylinkiniai 
in t ardavo

•i ■ ■ ■' • ■ . < .i- ■■ r .

NEHI sode gavo teputacijc visuose szalise.
Seniems ir jauniems ji labai patiko — ir jie ji perki. ‘'7l^ ■ %

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

I

i4

<

<1.

i'di’4ft

*r!K* 1

R*1

1

I

.n

;*c.

%!1
>

&

M®' j1

ii

r

■1

Stebuklas Malūne PARSIDUODA FARMA.

gražioj vietojPuiki farm a 
arti prie miestelio ir geležkelio 
stoties. Tik viena mylia nuo 
cementinio valstybinio kelio. 
105 a keri ai geros žemes; 70 

5 ganyklos ir krūmu.

Atėjo elgeta malūnai! ir omo 
praszyti maluninke iszmal- 
dos.

luni ninkas, — 
kiojasi.

mainui n ko

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABOR1US 

MILL & PATTERSON STS 
ST. CLAIR, PA.

hhiH Ii

&Iszbalsamuoja ir laidoja mirusiu*^
ant visokia kapiniu. Pagrobus pa- 
ruoszia nuo papraszcziausiuikipra 
kilniausiu. Parsamdo automobilius 
del laidotuvių, veseliu, kriksity- 
niu ir kitiems pasivažinėjimams. 
Isz Frackvilles, Port Carbon ar iss 
kitu artimiausiu miestu jeigu kas 
pareikalaus mano patarnavimo, 
meldžiu man duot žinia o pribusiu 
in trumpa laika.

i i
a keri ai 

ariamos, 3i 
Visi laukai, aptverti .geroms 
tvoroms. Budinkai su gerais 
stogais. Siūba 7 ruimu. Vanduo 
stuboj ir tvartuose. Gyvuliu 2 
arkliai ir visokiu paukszcziu. 
Sykiu parsiduoda ir viskas kas 
tik reikalingu prie farmos. Vis
kas parsiduoda už 4800 dole
riu. Keikia inneszti $2,000 liku
sieji ant 5 ar 6 procento. Prie
žastis pardavimo kad per sun
ku man farma apdirbti, 
szaukit sziuo adresu:

Mr. F. Bartaszius, 
K. F. D. No. 1,

Ulster, Pa.

ežiai. Apyhnkimai žmones 
juos intardavo vagiliaujant, 
nes tai szis, tai tas p ra pulda
vo. -

Gegužes men. Ona Narsztie- 
nuo savo vyro 

kaimynams pradėjo pasakoti 
jog jinai 'su vyru negali sugy
venti, nes pastarasai patsai va

li a u dams verezia ir ja tai 
daryti. Jei ji vogti nenorinti, 
tai vyras visaip kankinas ir 
miiszas.

Kaimynu intaka Narsztiene 
buvo šutai’ ’liti su vyru ir vėl 

•>as ji gyventi. Birželio 
o Jurj.- - Narsztys pra-

ne pabėgo ir
1

‘HI

tai.

Eik sau!” — sako ma
ždaug tokiu val- 

visu n epnpenes i! ”
Teip jis nieko ir nedavė elgc- 

Tuomot, ūkininkas buvo
atvožės maitinau nedideli ma»- 
szoli rugiu multi, 
elgeta ir pasidaro jam 
Eik szen, asz tau duosiu — sa
ko jis —•

Pamate jis 
gailu.

tl... ir pradėjo pilti jam 
isz savojnaiszo rugiu.

Atpylė beveik miereli, o el
geta vis laiko maisziuka.

Nelson,r t a?H

žmo -(dis isz Saint Louis Milžiniszka Korna
baik 
mėli po tam

52 meteliu 
, su

nt smert savo jauna 28 
oaeziule Rachele,

pat- nu tuom paežiu peiliu at- 
e.'.»

Friežaste tosios žudinstos bu
vo ta, kad Rachele, kurios pir
mutinis vyras buvo jaunas, isz- 
mc t i nojo ’‘dbertui, kad ūmu ne 
yra tokiu, kokiu buv > ’-stos 

r tie-

rvvasti.
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r 
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pirmutinis vyras, kad j 
siog.... lepsze ir be paje.

Norėtu rluszia gautis i;: rojų, 
bet matyt, kad po52 meteliu, in 
tonais jojo.... neinleido.

Isztikruju tikra gyvenimo 
tragedija, bet tokiu daug ran
dasi.

APSIPACZIAVIMAS

■

Sme.i .s ir pati, nuo l)ie- 
— Nevienas save 

n.''kai motete

lasai tris metus pradeda 
kvailiuoti katras rengėsi apsi- 
paziuot i.

Katras ilgai paežiu renka, 
tam tankiausia velnias tenka.

Pasigėrės iszsi pagiriosi,
paemes kaltūnu neatsikraty
si.

vo paskirta,
krimta, Jaigu 
tenka.

Jau ten gero ne bus, kur 
motore užims kampus visus.

4 1 į '
• Vesti paežiu ir eiti ant 

vainos, nereikia ant to davinėti 
rodos.

• Moterių vesti, 
naszta neszti. «

yra tai
II'

• daigu nori žmogų nukoro- 
ti, duvinek r<xia apsipaeziuoti.

i’’ ll' *

Jaigu kam ant svieto ne
siveda, tai tegu) ne paezios ne 
vodju 1
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nesze, ka staiga mirė jo žmo- 
pa. Kilo in‘.irimas.

Teismo valdžiai darant skro
dimą paaiszkejo, jog pas miru
sia ja yra apie 100 i ava iriu nuo 
muszimo žaizdų ir kad pasta
roji mirė nuo '•ankinanezio

M (,

mirė 
muszimo.

Žiaurus vyras tuoj suimtai 
ir uždarytas in Sziaidiu 
kiuju darbu kalėjimą.

sun-
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Sztai milžiniszka korna, L 
užaugo nut Krnesto t’tterbivk 

»ds. Woodsboro, M d. Szalo 
:vi mergina kuri turi 

5 pėdu.- ./£» coliu augszczio.

r
r!1 10^

NETIKĖTAI.
dažu mergaite inpiioia 

i, kurio ja buvo keletu 
dideliu užsi

I

iii 
. c *sti

ezir ir 8U
paszaukv

. 1 • ule, mamele, musu 
turi penketą dvynuku,

/imu

d,
asz,

O

apie tai nežinojau, kad ji 
turi vyra.

DA GARBESNI.
— Ar žinai, kuinai, jog g ”i 

darbai yra labai garsus.
— O-ho vaikine! jau : 

darbai ne bus taip garsus, k t> 
gerkle mano bobo«.

O-ho vaikine!

MIRE ŽIOBISZKIO 
KLEBONAS.

klebonas
Jurgis Gogelis, sulaukės v* ■ f '

Mirė Žiobisz'kid 
km 
57 metu amžiaus.

LENKAI PERSEKIOJA 
‘ LIETUVIUS.

Panierkys, Valkinyku vai.— 
Vargas ežia tiems, kuriu lan
kai yru perkirsti administraei- 
..o linija: ne visada galima 
dirbti, ne visada ir namo svei
kam siigryžti. Pay., szio men. 
H d., Petrui Bieszkai toko ge
rokai nukentėti tik už tai, kad
in ii ’ ovo prakalhejes Lietuvis

Rodos Lietuvoj
.tinka. p

f 11:

‘ ‘ Ka 
ar (lar pilti?” — klausia ūki
ninkas. — ‘4Teip jeigu tamstos 
malone!” atsake elgeta.

— Na, ka darysi, — sako 
ūkininkas,— ir atpylė dar mie
reli. Elgeta vis laiko savo mai- 
szeli. Inpylo jam ūkininkas ir 
treczia karta, o paežiam grudu 

” Kvai- 
alvojo apie ji malum- 
“Kiek atidavė dar

pasiliko visai mažai, 
las!” g?
ninkas:
man už sumalima reikia at
pilti, kas gi jam beliks?” Kl- 
geta iszejo.
ukininiuko rugius ir 
malti. Praėjo daug laiko, o mil
tai vis byra ir byra.

Kasper stebuklas? 
ūkininkui liko nedaugiau, kaip 
kartis, o miltu jau prisiaudė 
apie dvideszimt kareziu, ir vis 
byra ir byra,..

Ir suprato tada malnninkas 
tas elgeta buvo Dievo 

aniuolas.
"*m< y i>—*'l ■ ..................... IRW — Oi>.>i1l—■ ■> ■■ ,

p jam beliks?” Ki
bime malnninkas 

pradėjo

(•rudu I
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GERA PROGA.

Atsi- 
(t.67

IR'

ir buezer-
Daro in 400 ir

Pirkti grosernes 
nes bizni. Daro in 400 ir 500 
doleriu biznio ant savaites. 
Atsiszaukite sziuo adresu: (t(>0

Mr. P. Valentu’kewicz,
100 Perry St., 

Stoughton, Mass.
■ —      II IO - II ■' — ' »     '   —■■ <■ Į I—W... —     ■ W—'     I
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CAPITAL STOCK $125.000.00 

SURPLUS IR UNDIVIDED 
PROFITS $623,358.62
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W. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

11 / I |l f minti I i f .

IJWI

A
,1

%

Mokame 3-ežia procentą ant, 
sudėtu pinigu. Procentą pride- 

'■ dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir ju* 

/turėtumėt reikalą su musu banka 
1 nepaisant ar mažas ar didelis.

G. W. BARLOW, Pres, j
1 J. FERGUSON, Vice-Prcs.irKas. I

■

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

•» m* *- * " *• ~"j —>** ■<< * lu» - 4   r-'Tp-
w ■> ^■■ni-ii.ii.Uai.iii ■■ ■ nu ■ n. *iw«—||-W—

■—11 ' ................ »" '■ W|l ■PIMBMIIH IHI ■ « I —

Ant J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

(Bell Phone 872)
331 VV. Centre St. Shenandoah, Pa.

ii 6 6 6
■ i?' i “ 1 • " *

Praaxalina galvos tkuutma ar na«ral> 
gija in 30 minutu, sustabdo parsaa-

’ .u *

4

*

įima pirma'diena, ir austaMo malaria 
j in tri* diena*. Gausit* aptiekosa.

G66 Taipgi Tabletuose
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Lietuvlsskas Graborius
________________

Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagalbi- 
Tinke moterems. Priei
namos preke*.
516 W. Spruce Str

MAHANOY CITY, PA.
306 Markei Street

Bell Telefoną* 441-J 
TAMAQUA.

ę,

L"'

I

4 lt I, 
'"■KBIA PASAKĖ,

Ar labai mano myli ? 
Vyras: — lrŽ viską ant svio-
Pati.

3iPI 

į® ■:' . 'fe

11
♦

to geriausią!
P. —’ . 

tęs?
V. — Duok fu pakaju su jau

ni kystą, jau man 
pabiatiro, , 
turn tai už nedėlios velei apsi- 
paeziuotau.

Ar nesi'bodi jauniky s

1 juuni'kysto 
jog jai'gu tu numir-

V I
i,>•

' ►; ' .jį;.,v.' " i
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Nauja Golfine Skrybėlė
Henry Longhiirst, kapitonas 

Cambridge golfinio kliubo, pa
dirbo sau naujo budi) skrybėlei 
idant jam snulo 
k a klo.

B ■■

I

*

ensudogintii

I

i
Nuliudimo 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
tarnavima tai meldžiu man tele- 
fonuotl o pribusiu in dessimts 
minutu. Bell Telefonas 872

^euiMgMhmi

I*

••

Bell Telefoną* 149 nr m h.

PA.
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NELABASIS
JUOKINGA GRAŽI 

APYSAKĖLĖ.
• - v > l—’« .. ... i ■■ —

Saule jau buvo neauksztni 
szeszebai kaskartas ėjo vis di
dyn: jie susiekdavo vienas su 
kitu pasidan*davo vienas did o-
lis szeszelis, kuris susivienyda
vo, su kitu tokiu pat dideliu 
szeszeliu ir ant galo užaugo 
vienas toksai* platus, kad jis 
apklojo visa žeme. Tamsumai 
kaskart vis placziau ir pla- 
cziau kete savo sparnus ant že
mes ir glaudė po jais visa pri
gimimą. Laukai ir lankos pir
miausiai ĮM'i’siskyre su šunie, 
kuri dabar szviete tik medžiu 
virszunems ir namu stogams. 
Ilgai dar ji stovėjo ant miszko, 
pusiau pasinėrus jo lapuose, 
tartum, negalėdama isz gailės 
ežio persiskirti su sziuo gra- 

nv- 
visai ton toli 
Taip
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APMALSZINIMAS PASIKELELIU KAIRE PO MUSZIU.
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Ne. galėjo dgUjigt, 
kad sztai pertrauV<‘

. * »■ ■ nautfM', „

aut kaV 
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Namas
■'* < ' t * '
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Jau tai teisybe pasakius 
bitvo cielamia miestu myleines-

ne-
I
1

| nio žmogaus, kaip ponas Srna- 
g(‘viczius. Teisingas, puikios 

Iszirdies, neszvksztus visada
* • ’ ♦

j linksmas ir szposinykas, ’ 
I szirdys prie jo lipo. 0 ve kaipo 
j teisingas miesto ręditfykas, no

PeisingaH, puikios

, ...
bos,
Smageviczius ir jau lygj<ų Hthi- 
gumu:

— Mano brangus Keksui, 
asz esmių tokio budo, jog ka 
asz pasakau teip turi būti. Da- 
darykie tamista tuojaus kaip 
asz liepiu, asz savo laika isz- 
d uosi u kožnam raszta.

Nusidyvijns iszejo o baime 
atsimUszinejo ant jojo vėido;

r.

. j • - T
visu, pati atidarytojaus patemino
••‘■•‘O* ..Ad

kairu Ridėjo imti pinigus, tai 
ėmėsi, liet ne tipo kaip tai ki
ti: o

' davo liktai du davinėjo 
flapta. Del visu in kalbinėjo pu- 
czeduma, visotiniu mokesezm’ ...ne perdidinejo, tiktai da ma
žino.

permaina aid veido,
—i j Kas st ojosi ?
— Jan gana, — 

daugiau negalėjo isztarti.
bais v Imi!

y

a

r

»

| Norint* vienam, pleise strai

M

■

no biednujn. nieko ne i m- Ar no dilinto atstatė !
pILS-

žiu svietu, bet vis mažėjo, 
ko, o po tam 
iniszke pasinėrė. Taip saule 
pabaigė ilga vienos dienos ke
lione.

Tuo tarpu iszsitiesusi per 
puse lanko isz miszko ojo pa
lengva patvoriu namo didelis 
pulkas margu galviju. Kaip 
kada subaubs, sumauros koks 
jautis ar karve, ir vėl tyliai 
visi pailsę skubinosi in namus; 
tik kaip kada buvo girdimas 
varpelio arba barszkuczio bal
sas. Paskui ta pulką seke apie 
deszimts piemenėlių; vaikezu 
ir mergaieziu, kurie linksmai 
lerp saves szenkucziuodami 
ženge namo, iszvarge

i szsi tiesusi

saves 
namo, iszvarge visa 

karszta diena. Ju tarbos seniai 
jau buvo tuszczios; gal tik re
tai kurioj atrastum sudžiuvn- 
sia duonos plutele ir sanjale 
trupinėliu. .Mergaites buvo ap- 
sikabinejosios szluotomis, Į>ri- 
sidirbusios krapylu, o berniu
kai nesze kiekvienas po keletu 
ropių karnų ir visokio budo 
dudeliu o vienas net ilga medi
ne triuba. fc—- * » - *

Toli atlikusi nuo visu ėjo 
fizlubuodanla apsisupusi stora 
ilrobine paklode, sena mote- 
riszke skerdžiaus pati. Ji po
teriaudama kūprino 
namo, 
m a 
siveja tasilikusi miszko karvu
te, arba koks kitas gyvulėlis 
atsiskyręs nuo pulko, genant 
per tankumynas. Skerdienos 
veįdas buvo pailgas raukszle- 
tas ir labai nudegęs nuo sau
les: jos riestas smakras, ilga 
nosis ir gana placzios akys da
ro kasžin koki ant žmogaus ne
paprasta inspudi. Piemenys ja 
prie akiu vadindavo tetule o už 

užtai

nuo visu

pamažu 
retkarezia is a t si su kda - 

atgal pasižiūrėti ar neat-

4 4 skaradnele“

O

9 

aprekau- 
mažos- 
kartus

akiu
‘kad ji juos tankiai 
davo a plojodavo, 
niems ir botagu kitus 
sukirzdavo.

Pirmutiniai galvijai jau bu
vo namie, paskutiniai jau bai
gė ineit in sislžiu kaij» pieme
nys pradėjo prie sodžiaus vi
sokiais balsais dudnot, triubyt, 
szvilpt, kad net visi kaimo val
kai isz grineziu iszbegiojo pa
sitikti ju, ar negaus ir jie kits 
dūdeles, kits 

miszko
margos lazdeles 

isz miszko ir pradėjo isz 
džiaugsmo linksmai szokineti, 
trapailineti, lakstyti ir ant lie
žuviu griežt, norėdami pritar
ti piemenų muzikai. Neužtyįė
jo ir szunes, iszgirde parge
nant piemenis, nes jie gerai 
žinojo, kad ir jie neliks pieme
nų nepavaiszinti, kad jiems 
piemenys pakasi* szonus savo 
kietais, smagiais botagais. Ta 
jie gerai žinojo, nes jiems tas 
nebuvo Įjinniena.

Karves parginė; kiekvienas 
jas suvarė in savo tvartus, už- 
dare ir pi^oąelže. Piemenys nu
vargę greitai augule ir užmi
go; vaikai dūdelėmis ir lazde
lėmis apdovanoti soeziais pn- 
.sį<Hiauge, prisidmlavo ir taip- 
I>nt isznyko nuo ulyczios; szn- 

tie aptilo apsipratę sn 
botagais.

Pabuvus labiau sutemus 
K/.tai pa mat y si-mergyte szv

nes jie

nes ir

labiau

Vaiskas ir policija turėjo nemažai ergelio apmalszyti pasikolelius ir pasekėjus Nakas 
Paszos, buvusio ministerio, kurie bandė nuversti tebyria valdžia karaliaus Fuad. Paveikslas 
parodo ulyczia Kaire, Egipte, kur likos u'žmuszta ir sužeista (langelis pnsikeleliu laike mai- 
szaczio.

szteles per sodeli isz klėtelės 
atsistos prie darželio Ir laukia 
pakol kita tokia pas ja atkal
tuos ir pradės su ja kažinka 
patylom^ sznibždeti, prie sa
vo drauges prisiglaudusi pakol 
neims abidvi susikabinuosios. 
kaip gegutes puszinelj’j juok- 
ties, kvatoties ir vėl sznibžde
ti, ir vėl jnokties.. .

n sZiandio.
i subėgusios

Teip atsitiko 
Viskam imt ibis, 
isz klėteles sznekejo dyi jau
nos, kai j) rožes, mergaites.

— Nastute —• tarė yiirmoji 
— ar žinai, ka asz tau pasaky
siu ?

Ka ? — atsiliepė Kastute
no-kuri mate, kad jos drauge 

ri ja ka tokio paslaptingo pa
sakyt i.

— Klausyk! 
asz guliu kletej, 
ki\d kažinkas prie mano klete

viena karta 
tik girdžiu,

'——"T* ■

miszka, ir prapuolė ten toli 
prie kitos puses, isz kur girdę- 
ties buvo tokia pat daina isz 

’kito kaimo. Jautri, garsi mer
gaieziu dainele, kaip varpas 
sujudinu visa kaimo jaunimą: 
viena po kitos dainininkes pra
dėjo rinkties ir spiesties a|)le. 
pirmąsias tris; neilgai palau
kus 'pribuvo mums sziek tiek 
žinomas Jonukas, truputi pik
tas ant savo Marvtes; svkiu su

• r 9

juo ir Stasiukas (taip ji vadi
no visas sodžius) melsvai-pal- 
szu akiu, smailos, riestos no
sies ir pailgo veido.

Jo daugiau rinkosi, juo link
smesnes buvo kalbos, juo bal-*, 
siau ir drąsiai 
kinyi su merginomis, juo 
resne buvo būrio daina.

Nei ru'kus

ir prapuolė ten

maitos,

sznekejo vai-
ge-rs

gale sodžiaus sn- 
czirszkejo armonika. Grajyto- 
jas buvo gana paaugės juodais, 

les in dureles beldžia ir po tam ilgais ūsais sziauezius, visados 
nieko neturis ir visados links- 

gvve-
so-

Marvte!
Maryti*! leisk!M— Asz tuojaus 
supratau, kad ežia Motiejienes 
Jonukas. Kas man daryt ? 
Ketlyj buvo 
žlugto katilas 
vos iszlipusi 
katilu rankas, atidariau duris 

akliu .Jonukui: palauk asz 
negaliu sziadie tavos insileisti 
eik sau, dar tėvas pamatys. .. 
Ir pabraukiau asz jam keletą 
kartu
“Koks tu meilus, koks tu gra
žus ateik rytoj tik nepainirszk! 
Taip asz ji iszleidau - juokda
mosi pasakojo Maryte savo 
draugei. — Jo toliau kalbėjo 
Maryti4*— nueita gulti j n dar
žine; aut rytojaus jam atsikė
lus, ka^ tik ji patiko 
juoku gumba gavo, 
sake;“ 
damas (per kaminu

visas kaip pecziaus 
kakta juodas buvo.

Palauk Maryte, ir asz 
tau szi ta apie ji papasakosiu... 
oi, juokas ima, negaliu... ir 
pradej6 jnokties, kvatoties ir 
nieko nepasako apie Jonuką.

Dar labiau sutemo, o žvaigž
des, ant plonais debesiais už
dengto’dangaus taip maloniai, 
neaiszkiai szviete, žibėjo.

Taip joms besijuokiant atė
jo ir Jievute- pirmutine sod
žiaus dainininke. Ir vėl juokas 
ir vėl sznekos-tik daug drąsiau 
daug balsiau, taip kaip gali 
sznt'kelies mergaites prie, (lai
žei i o vėlai vakare.

-r- Gal padainuosime ? — 
paklauso ant galo Maryte.

atsako

pradeda szaukti:

Kas man 
pastatytas nuo 
asz greit isz lo- 
iszpaiszinau in

ir s

rr
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les; jos nežinojo ir kaip spies
ti i es in krūva.

pažino

Jeigu savinykai namo 
pnkel i nėjo randas, tai jis per
kalbinėjo kad tai yra labai ne 
žmoniszkai apipleszineti žmo
nis.

Tamia numirė miesto p. Ti
tanas Skupaitis, dedis Smagc- 
viezinus, bevaikis nasriis, ku
rio visas turtas gavosi jojo se- 

Po n a s Sma ge v i czi u s 
su savo de-

Ar neszdysime isz namo?
ne teip, taro Iteks-

- kaip biski atvėso.
Ar žinote, musu naujas 

ant kart

— A a, ne, 
uis,

szedien •

mas, visadof 
no aplužusioj 
džiaus kraszte. būdamas ne 
per daug darbszcziu žmogum, 
jis jau nuo Įlietu ilsėjosi ir ruo. 
szosi in vakaruszkas. Iszgirdes 
daina atsikėlė, apsitaisė ir, pa
siėmęs armonika, iszejo in so
džių. Iszgirdes grajima, szen- 
ir ten pasirodo po viena N aiki
na, kurie susirinki* krūvon nu-

girtas. Jis 
gri utėlėj
Būdamas

Visi pažino ta moleriszke: 
tai buvo toji pati skerdžių vie
no, kuri atlikusi nuo piemenų 
gryžo namo ir kuri dabar taip 
labai iszgazdino visa jaunime.

-r- Ka-gi, tetulyte? — tik 
vienas nedrąsiai 
ko paklauso.

— Oi, Mot inėlė Szveuczia il
sia, neduok Dieve nei vienam 
isz jusu ta matyt, ka asz dabar 
maczian!. . . tranko nusiminu
siu balsu skerdžiuviene.

Visiems szaltis perėjo per 
kuna.

letulvte?
isz viso pul-

tas pats balsas

Vieni

už Uo

per veidu sakydama: ėjo dainuodami prie to darželio •
isz kur girdėjosi balsai, ir kur 
jie kas Subatos vakaru 

Sziadiena-gi
Marvte

tas isz 
Visi jam 

Ar tu laszinius kur vog- 
lindai ?”

— Tai užvesk!
Nastute.

— Tegul Jieviite pradeda.
-A ■ Ik <r

Ne, ne! Veskit jsz jus

pasiderejiu,

katra.
— Jievute geriausiai gali.
— Vesk, vesk!
PaHįszaipiuN,

kam praduti dainuoti, Jievute
užve<h*“Ko lindi, putinėli P’... 
Kitos dvi-gi jai pritari*, ir sus
kambėjo dainele, kaip Vamz
di*; ju balsai nulėkė, in laukusniusifiiM; ju na įsai nmoKc, m lauKils 

ryk-1po tani per laukus ir upes in

I

s susi
rinkdavo. Sziadiena-gi buvo 
Gegužio su ba t vakaris! l'ž tai
gi visi buvo smagesni ir vik
resni, negu visados. Zydincziu 
kvietku kvapas ir lengvas oras 
pridavė kiekvienam. Kaž-koki 
nesupratama jausmu pitkilL 
ma. Aplinkui buvo tyla, tam
su; už miglu nesimatė ir dan
gus. Kiekvienai bernytis tik 
žiurėjo, kai Į) prisėsti prie ko
kios nors Onutės, arba Barbu- 

pasiszueketi, pasikalbėti 
apie szi ta, paszokt su jA dau
giau nieko. Visur tame links
mame susirinkime, tik ir gir

da i- 
szo-

tęs,
l

dėjosi erzėjimai, sznekos, 
nnvimai, szniliždejimai ir 
kaneziu trejisejimai:

Kaip puikios tos jaunyste* 
lienosl Kaip tai gražu tame

jei no vienas

( 
linksmybes verpete! Gal gero
kai juos visus butu ten besiai:- 
cziant apausze* 
netikėtas atsitikimas.

Žmones!— pasigirdo isz 
daržo kurezias senos moterisz- 
kes balsas.

Visi nutilo, persigando, min
tojo szokti, dainuoti, sznibžde- 
li ir pradėjo žiūrėt ton pusėn 
isz kur atsiliepe balsas.

— Kas ten, kas ten ? — pa. 
klaust* nekuria drąsesni bvrnai- 
cziai.

Oi, Dieve, ka maeziau!— 
tokiu pat balsu kalbėjo mote
rį szk e.

Net drąsesni isz persigundy- 
mo nutirpo. Baiksztesni prade-
jo žegnotis, melstis, szauktioM 
prie Dievo ir slepiies vienas už 
kito; ypacz persigando mergO;

— Ka-gi ? 
pa klausė.

Oi baisu, baisu! negali
ma nei isztarf geram žmogus:

'Tie žodžiai dar labiau isz- 
gazdino visus. .Jie žinojo, kad 
skerdžiuvieAo ne plepeš< nes 
ji buvo jatl Aėli'a’ihotet iszkc ir 
labai rimto budo. Apie ja slen
ki ojo visokios kalboj,
sakydavo, kad ji esaidi labai 
dievobaiminga, matosi su anuo 
svietu; kiti kad ji galint i greit 
iszvaduot isz ozyczians duszes; 
atsirazdavo tokiu, kurie jai 
duoda.vo rubli, o ji Už rubli ir 
apsiimdavo iszvaduot
kios nedėlios duszia isz vargu 
ir kentėjimu; treti sakydavo, 
ka,d ji kalbasi kas menuo syki 
su Szv. Barbora po kokiu t(*n 
aržuolu, bet niekas nežino, po 
kuriuo. Bet buvo ir tokiu, ku
rie ja laikydavo už ragana ir 
grieszninke. .Jie sakydavo, Kad 
ji per viena nakti galinti ant 
pagalio užsėdusį raita, sujuo- 
dineti iii pati pragarn, arba in 
kita kokia tolima szali ir par- 
neszti isz ten kokiu tai neglr-» 
dėtu žolių, vaistu, iszgydyt nuo 
sunkiausios ligos ir net isz nu
mirusiu pri‘k(*lti. Ar padare ji 

ar ne, tai dar 
bet labai Į)la- 

cziai tokios kalbos pasklydo.
—: .TuljtP.it’ bus Mj—
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nors kada*ka, 
niekas nemato,
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gaspadoris 
papai ko!

Žinoma, jog motina ne duk
tė ne tikėjo Rėksnio pasakai, 
greiczlau nužiurinejo tęva ku
ris gal buvo užsitraukiąs. Ant 
rytojaus jau intikejo žodžiams 
tėvo, kai|) nuėjo pas kožna rAn- 
daunyka ir apsakė jog numa
žins randa naujas ponas, o ne
prijautė, kas isz to nusides.

Apėmė visus randaunykus 
baime, ba prijautė koki pavo
ju tume. Gyventojai namo vi
si nusprendė, jog ežia kas ne 
but pasidarys.

— 'Tame kas yra — kalbėjo 
niekszas paskutinis, be szirdies visj nes nežinojo tiktai vienas 

prakalbėjo:
— Pažiūrėsite kaimynėliai! 

jog ne trukus tasai namas 
eis su durnu.

šėrimui.
raaž ka susidėjo
džium kada da tas buvo gyvas 
labai retai atsilankinejo pas 
ji, tiktai tada kada buvo svar-

Reikia žinoti,bus reikalas. '
jog Skupaitis buvo labai kie- 

ėdynu kaiptas sziksztuoiis

del biednuju, o ka savo randl- 
nykus tai engi be milaszirdys- 
tes.

Paliko teipoN-gi
kas Skupaitis murini narna, po žmonis niekszu ka uždegs. Gas- 
t(*isybei no labai teip papiiosz- 
las nes didelis ir gerai Užlai
kytas ran,davojo žmonis vidu
tinio luomo apie dvylekiu 
szeimynu žemai turėjo užemias 
Įiora ruime Ii n dažiuretojas na
mo sargas.

Naujas savi ny kas apimto 
turto ir namo paskyrė pirmiau 
šia puse turto ant geradejingu 
mieriu, idant pataisyti skriau
das, kokias nebasznykas del 
žmonių padaro, o paskui pra- 
dejo |>eržiuriiH’ti kontraktus Skiųjaitis po sinerties szpukuo- 
randaunyku namo. Didelei per-

nebasznv- w

savi nykas

nu-
Turime visokius

padorius da nauda isz to tu
rės?

r nfa i no!

ir ne trukus 
griuvesiuosia

atsiliepė antras, 
jau asz nuo seniai matau, jog 
namas ne drūtas 
sugrius ir mus 
palaidos. Tai gaspadoriui apie
tai eina, kad tiktai no vienas ne 
iszsi kraustyt u; tai nužemina 
randa norėdamas tuom apsta'b- 
dvti.

Ir tarnaites katros tarnavo 
pas randaunykus pramane, jog

kuoja,,
O bet žmonoliai ulovoja, 

Jhoku ten buvo, 
Kaip du inejo.

Didelis Indi jonas, 
Ir Čigonas, ‘ 

Su dideliu strioku, 
Vienas ant kito s n peiliu szoko.

Kraujas tesžkejo, 
Daktaras atėjo, 

I r skyles susiuvinejo, 
Kada in suda nuėjo, 

O tas, ka pinigu turėjo, 
Tai ir iszlaimejo.

Jau daugiau in spikyze neeis, 
Ne sįi peiliais nesižeis,

9Neturės ne žaiduliu 
No provu.

Jaigu ligonis in tokia puca 
inpultu,

O tiek kraujo iszlietu 
Tai sveikas butu, 
Daktaro nereikėtų, 

Ir nostenetu.
Isz provu tokiu, 

Tiktai buna juoku,
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Peezeje prie Szenadorio gerda
mi svaiguli gavo.

Na ir ant galo susirokavo.
Boba su kokiu ten vyru susi- 

stumde,
Na ir ta ji vyruką apskundė. • 

O galybia barszcziu, kiek sar
matos buvo. ' i 

Kada prova atsibuvo.
Kaip to’ji bobele snuki palleido, 

O ir tasai vyras neapsileido, 
Asz to ežia negaliu sakyti, 
Net man biauru pamialyti.

Jaigu asz boba turecria, o taip 
plovotu,

Tai isz tikrųjų ant svieto-ue , 
gyventu.

Ausis užsikimszcziain svietą- 
begeria,

Su tokia biaurybcnegyvenczia.
„ 4., ..u .. iltoĮi ų

9

trankosi sklepuosia ant 
i su lenciū

gais ir ’dejuoja. Ant augszto 
buk girdėjo staugimą, trenks
mą su durimi ir dūsavimą.

— Tai namas užkeiktas ir 
niekam ne tikins, asz pasijesz- 
kosiu sau kitur tarnvste nuo 
pirmo pa metus.

— Ir kas stojosi isz visu 
baimes ? Ka su randaunyku me
nesi s pasibaigė, 
ežiai iszsikrauste in kitus o ir 
reksnis in kitur iszsikrauste.

Smageviczius apie tai dasiži- 
nojas kalbėjo:
‘‘Jaigu kam gerai padarysi 

Tai padėka, neturėsi.“

K
sieme ant bagolystes nebaszny; aiigszto, skambina 
ko dėdės kuris kas met pake
li nėjo randa gyventojams na
mo ir visokiais spasbais juo
sius skriaudė.

— Bus dabar'kitaip!— Pa
rodysiu žmonįms, jog yra žmo
nis su gerom szirdimi!

Kada teip puikei galvavo 
ponas Smageviczius, inejo in 
pakaju dažiuretojas namo 
idant nekuriuosia dalykuose 
dasiekti instrukcijas no naujo 
Į)O11O.

Gerai kad tamista Keksai at
eini, — tarė p. Smageviczius, 
turiu tainistaus reikaleli. Pa
sakysiu tamista del visu ran
di nyk u, jog v no pirmutinio 
kvartolo, randa bus sumažinta 
ketvirta dalia.

Gal ponas norėjai pasakyti, 
pakelti ranjla, — tarė Reksnis.

, kad su
tarė p. Sma-

ti aži u retojas

jogv no

— Asz pasakiau 
mažinta randa, - 
geviezius.geviezius.

— Del Dievo! tai nogi nie
kai bėjo Reksnlstas daigias 

jog jaigu...
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gai vat rūk

DIDELE ATMAINA.

Jau galėtumei suUoszve: 
paezia kalbėti M

Žentas: — Duok pakaju,ma
ma! Kai Į) mudu rengėmės i su
eiti in pora, tada asz kalbėjau, 
o ji klausė. Po veseiliai Magdu- 
ka kalbėjo, o asz kliausiau. Da
bar abiem mum no užsidaro 
burnos, o kaimynai klamo!

♦ ♦ ♦
Apie Skrantus kriksztynos at-

Jl.;sibuvo,
Ant kuriu gerti ir valgyti buvo, 
Gaspa’dorius nieko nesigaikjo, 

Davė, ka tik turėjo.
O kaip tai yra papratimu, 
Atsitaiko prie girtavimu, 
ludiijonai keli atsirado, > 

Ka tai save su peiliais bado. 
Ir czion pradėjo larumadarytį 

Kitus su peiliais badyti, 
Bet atsiraito klavadni vyrti, 
Iszpere del pesztuku kaili 

♦ gerai.
Visus iszkikino, 
Duris užrakino,

I Taip visi turi padaryti,
I Tokius 'bizūnus laukan iszva-

i
*

rytį. ji

Tankiai isz Klivelando gaunu 
rMnia, 

Apie nedora vaikina, 1 
Su tais tiek to, tai jaunyste 

■ O juunysta tai kvailyste,- 
Bot ten yra ir senyvi beibokai, 
Ka k rajui buna pati ir vaikai, 
Czionais gyvuliszkai gyvena, 
Ant Dievo ir smerties nepa

mena, ■*
Tokis rakalis czion lėbauja, 
Pati krajuje su vaikais ba-

• * š. .. i #

'fame kalte Lietuviu, 
Kati nelaužo kaulu del tokiu.

Jeigu keli susitartu, 
Tokiam kali Ii gerai isspertu, 

Smala iszsmnluotu; 
In laukusiszvaryht,

Ta i i r sze Imyszoziu i szsriadot u.
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KAIP ISZRODYS NAUJAS GOLDEN GATE TILTAS.

TAIP UŽGIMĖ. ■

|M,Wii

Pribuvo naezelninkus in vie
na miesteli ir khuiohr bnrntls- 
tmt

4

*

Del ko esti on visi vaikai
Paveisklas parodo kaip iszrodys neužilgio naujas tiltas kuri statys per San Franeisko basi*

. « . - > u* .• 1 i rt V • 1 ♦ / « 1 1 Z "1 1 f tosuspaudė isz Oakland in miestą San Pranciška. Tiltas Ims žinomas kaipoV • , Golden Gate
Bridge.
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Bn taip užgimė, 
I naszclninko.
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ŽINIOS VIETINES
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Utarninke vargonininku 
Sveikiname guodoti-

nius delegatus in musu miestą.
— St. Porkauckas su szei- 

niyna ir Petras Vydock isz 
Hazletono, motoravo Nedėlioja 
pas Perkaucku tszeimy)ia ant
W;t Muhanoy Avę.

—.v Maszina kurioja 
vo Jonas Antonio isz miesto su
sidūrė su maszina Niek Kara- 
kis isz Minersvilles artimojo 
Bockton’o Antonio likos smar
kiai sužeistas.

— Poni Morta Bražinskiene 
su sumini Adolfu ir broliu Ber. 
Sklnriu ir szeimynu motoravo 
in Elizabctha, N. J., Nedėliojo 
atlankvti Fr.'Bražinskiene ku- v
r i pavojingai serga.

— Viena dalis naujo plento 
per Stone Areli važiuojant isz 
Ilcrttietown in Hazletona likos 
atidaryta del automobilistu o 
kita dali pradėjo diriit i.

—- Seserys Szv. Juozapo 
mokslai nes sugryžo isz Pitts- 
burgo, idant vela darbuotis

Mokslaine
Levai nore-

važia-

moksle vaikucziu. 
prasidės Sept. 2. 
darni siausti vaikuczius iii 
mokslą, tegul nueina pas kun. 
Zaikaucka. Vaikai nuo 5 metu 
bus prieinami in mokslainia.

— Bankietas ant priėmimo 
sugryžimo prabaszcziaus P. 
('zesno isz Lietuvos kuris keti
no atsibūti 21 Sept, likos per- 
mainvtas ant kitos dienos nes 
kun.C’zesna sugryž greieziau 
no kaip mane.

— Readingo pėdo mokes 26 
Augusto tai yra Utarninke.

— Lehigh Valles kompani
ja apgarsino, buk Panedelyje 
praties <lirbti Park Place kasy
klos, kurios sustojo 1 Augusto. 
Yra tai smagi žinia 
darbininku kurie nedirbo 
taji laika.

— J’rof. Grigoraitis, vargo
nininkas Szv. Juozapo parapi
jos darbuojasi smarkiai ant 
priėmimo delegatu, kurie pri
bus in Mąhanoju ant vargonin- 
ku seimo, kuris prasidės Utar
ninke.

p. Fr. Sklariai ir Petras 
Traskauskas isz W ilkes-Barre »
lankėsi Nedalioj pas gimines ir 
pažins t am u.s.

— -Nedėliojo losze beisbole, 
Lietuviai su Lenkais, West 
End Parke.
3—0.

m

praba szczi aus

del 1,200 
per

Lenkais, 
Lenkai laimėjo >

p. Elenora (’bmilauskie- 
nc isz Pittsburgh lankėsi czio- 
nais apie dvi savaites 
mines ir pažinsi amus.

— Pas redaktorių “Saules” 
F. \V. Boczkauska lankosi ke
lias ilienas sūnūs Hilaras su 
szeimynu isz Indianapolis, Ind., 
sesuo p. Boczkauskienes Hele
na Jackson isz Toledo, Ohio ir 
duktė p. Barauckiene 
Ii u it& Kingston, Pa.

.......................- - . ■■ —

PAJESZKOJIMAI

pas gi-

Saules

su sune-

Asz, Mare Uritoniuto, po vy-
• 4 4

ru pavarde Juoziene Ciczkevi- 
cziene pajeszkau savo ihalžiu 
Motiejaus ir Ignaco Rekal- 
czins. Jie paeina isz Lietuvos, 
Suvalkų guber., Alytaus Par., 
Užbalu kaimo. 40 metu kaip 
jie Amerikoj. Girdėjau 'kad 
Motiejus gyvena apie Grand 
Rapids, Mich., o Ignacius apie 
(’hieago. Kas ka apie juos ži- 

atsi-

savo
Ignaco

isz Lietuvos

no arba jie patys tegul 
szaukia sziuo adresu:

i Mrs. Cickevicz, 
Box 11, 239 S. Green St., 

Frackville, Pa.

/■ -4 »'■
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SHENANDOAH, PA.
MBMMMMMBMMMM

f Kažimieras Link (Linkę- 
viržius) mirė pas savo dnkte- 
ria Sinkeviczi’eno ant 521 W. 
Coal ulyczios praeita Ketver
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NEDORĖLIS.
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ge nuo sužeidimu kokius atlai
ke kasyklosia kvdi menesiaii at
gal. Velionis pergyveno CShe- 
ną dory ja 48 mot ils, 
sūnūs ir dvi dukto,rqs, ^(lii^ A‘ 
tris anūkus.

m 1 f I— M argu n eta1
1031 WT. Centre ulil., Maigai ap
sirgo ant pendesaitis ir likos 
nuvežta in Asblando ligonbuti 
ant operacijos.

— Adomas Milleris, 44 me
tu likos nžmusziuis Packer No. 
2 kasvklosia. St&nislovas Kar- S'
leviczius ir Juozas Matusevi- t e
ežius likos apdeginti per 
plozija gazo Shenandoah kasy
klos! a.

— Ponas Adolfas Stankus 
su^szeimyna lankėsi Nedėliojo

ant apsivedimo 
Lietuvaite Katalike mergina 
gimusiu Lietuvoj. Turi but ne 
jaunesnė 25 metu ir no senesne 

' 50. Asz esu Lietuvis paeinantis 
. isz Kauno gubernijos. Isz Lie

tuvos atvažiavau 1902 mete. 
Turiu loma farma su dideliu 
sodu ir kas tik reikalinga far- 
mai, taipgi ir dideli automobi
liu. Fanna ran-dasi arti miesto. 
Pasilikau vienas ant farmos no 
turiu vaiku, ne broliu ne ąeae- 

.Mergeles raszvkite man- 
t.68

I’ajeszkau

ru. ;
gromatas nziuo adresu:

Mr. Fr. Normant, 
1L K. 2

paliko du
K e < . M A I I

I 
^Medeli n t e,

e k s-

f ’ r
pas ponstva J. Barauckus.

— Leonas Kaži imas,, 
t iekori us, sveczi uojesi 
dienas in Atlantic City.

ap- 
keles

nupolima— Per nupolima anglių 
Packer No. 2 kasyklose likos 
užmUsztas Adomas Milleris, 41 
metu. Nelaimingasis paliko pa
ežiu asztuones dukteres ir du 
sūnūs, motina Ona Žukauckle- 
ne Now Yorke ir pelikes sesc- 
res. Diena laidotuvių 
ženklinta.

nepa

— Kranas 
sužeistas

Mt. Carmel, Pa.
Tamulonis, likos
Alaskos kasyklosia, bet gydosi 
namie.

Gilberton, Pa. —Petnyczioje 
pradėjo dirbti Otto kasyklos 
kurios nedirbo per apie keturis 
menesius. Apie 700 žmonių ap

ie o visaslaikys darbus isz 
miestelis nudžiugo.

New Philadelphia, Pa. —Per 
sutrukima elektrikinio drato 
Silver Creek kasyklosią, likos 
užmusztas Juozas Barkovskis, 
26 metu nevedes. Buvo jisaiBuvo 
varytoju motoro o kada page- 

dratas nukrito už-db “troli“ 
muszdamas ji ant vietos.

Velionis 
apeigomis 

su

Forest City, Pa. f Persiskyrė 
su szinom svietu senas gyven
tojas Mikola Navikas, 72 metu 
amžiaus, kuris pergyveno Ame- 
rike apie 50 metu ir buvo skai- 
tytojum “Saules“ nuo pat pra
džių josios uždėjimo, 
likos palaidotas su
Szv. Antano ba'žnyczioja 
dviem misziom kurias laike ku- 
nigai Žilinskas ir Mihauckas. 
Paėjo isz Suvalkų guber.,Punc- 
ko parapijos, Navin i ku kaimo. 
Paliko dideliam nuliudrmia sa
vo moterių Ona, tris sunūs,Leo
na, New Yorke, Augustina, Ak
ron, Ohio, Danielių namie ir 
viena . dukteria 
Schmidtiene.

namie 
Gertruda

ISZ WILKES-BARRE 
IR APLINKINES

— Juozas Januleviczius.ap
skundė Antanu Czernecki ant 
$11,500 už tai, kad jojo sūnus 
neteko akies, kurie Czerneckio 
sunns iszsziove.

— Toresuke Žarewski,
metu isz Hudsono,'baisįai apsi
degino nuo brii'žinimo zapalku.

4

Tėvas mergaites taipgi baisiai 
apdege stengdamasis užgesinti
liepsna ant mergaites.

I
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LIETUVIU DIENA I
‘ * J * <■' ’1 i! i ' » * 4? ■ ♦ I '• 4

Jau keliolika metu 
isz eiles Wyoming 
Valiey Lietuviai ren

gia metine szvente “Lietuviu 
Diena.M Iii vyks, Panedeli 1 
diena Rugsėjo (Sept.) 1930 per 
i; * <.
Wilkes-Barre, Pa. Pelnas sky 
riamas 
hubd, Pa.

Iii vyks, Panedeli 1

Labor Diena, San Souci, Parke, 
‘ ?r- 

<lel Naszlaitypui, Elm- 
‘ Rengėjai kvieczia

.Wapakoneta, Ohio, v.hiih Lietuvius dalyvauti!

- ------- . - -   , , , , .
į it ■» ; r *■" 0 "ir* j

—- IN SKAITYTOJUS
Kreipkitės pas szitus Biznierius kuriu apgarsinimai ežia 
randasi, jie suteiks jumis mandagu patarnavima ir už-

, ganėdinima
- ■   -■ . r Į ■ -

___ „__k *---- r-r- , r- -llllĮr j fJ . T- Į m" t u

IN SKAITYTOJUS
" • 1 : .....

» •

>7 i'

n *
•KOURY BROS.

❖
Pcrkrausto naminius daigtus ir

rr» '"w 
'' 'A ■ V 1 f1 ' ■ k

Priesz pusią
Įmetu pasiuvau tamistai czeba- . .. • .

Szia nežiną: .e

KITA 3MARKEI SUŽEIDe’ | 'i{Uej’Bį“'x?
Liepos 20 d., Panevėžio aps., lo doleri 

Naujamiesczio valscz. Stultisz- ’ 
kiu vienk., į “ 
peiliu Aihikiai sužeidė "pilie-

• I M. _ . * . - -, _ _ r

tu«, jau siiploMzei o da ne užmo- 
nriiit dabar užmokekie

uis,
Sportas

v r,--,; , (

Ka t užmokėti už
/ I į

pil. Breivė Tadas s^plyszusius. czebatas lurotaiil
ii sužeidė "pilie-’ -r*h.7--MžL-^.J7T5. < ■ .-s—l

ožius .'’Ruzgą Bali ir Kltkiih^i
Juliu, Ruzgas mirė tuojau vie
toje, 
žeistas ]
ligoninėn. Pil. Breivo suimtas.

....  *.M, |„ !, »

PASIKORĖ MOTERIS.
Liepos 25 <1., Subacziaus v«l.

o Kliluiuiis leftfcVfnu sn- 
nugnbcutns Panevėžio

pr. T.J.Tacielauskas
j l Pirrhutinia ,Xlbtuvisžkah 
J Dentistas, Maluihojhje.

’ Ant Antro fciūto* Kllno Szt >ro
19^W. Cahtra >St.p Mabknay City

-Lir, y •, 7
l* 1

Dentįstas' Maliaiiojhje.

I

rcrKrauHto naminius daigtus ir 
1.1, iri trumpus ar tolimas vietas. 
Dideli naujausios mados trokai. 
kjvarantytas patarnavimas už že- 
miaurias prekes. Teipgi parduoda . 
gazoliną. Telefonas 142,
8 OAK ST., FRACKVILLE, PA.

-__________ _ - -■ Ji- Į ,

ČARAGĖ’
■’•urirrv,L t „, r ik?

j*

i.

Tėrpeikiu k-mo dnržiiiejį pa-’ 
si korė Ona Alekniene pasitu- 
rinezio ūkininko žmona.

Su vyru sugyveno kuoge- 
riausiai, nusižudymo priežas
tis bus proto susimaiszymas.

DARBSZTUS GARNYS.
Viename kaime prie Rokisz- 

kio atsirado gobszus garnys, 
kuris pradėjo grobti nuo tvorų 
^kalbinius. Visa tai jis noszda- 
vo in savo gaspadoriszka liz
dą medyje. Karta inlipo in me
di ir apžiūroje garnio lizdą, ra
do tenai no maža invtntoriu: 9 
marsz'kinius, 5 kelines ir 12 
nosiniu.

Tai gaspadoriszkas garnys.

5 kelines

GAISRAI NAIKINA
LIETUVOS MISZKUS.

Lietuvos laikraszcziai pra- 
kad szia vasara tenai 

iszdege dideli miszku plotai 
Vietos gyventojai nesiskubina

nešta,

miszku gesinti, o kai kur net ir 
džiaugėsi, kad jie dega.

Žmones patys pasakoju jog 
prie Rusu valdžios jie visuo
met bėgdavo miszku gesinti ir 
kasdavo ravus, kad užkirtus 
gaisrui kelia. Bet dabar jie ne
nori to daryli.

Kodėl taip yra?
Atsakymas lengvas.

Rusu valdžios jiems nereikeda- 
mokeseziu už

, _ T . . Žmonoms
valia buvo netik vuogaiiti Ir

. Prie

vo mokėti jokiu 
yuogas ir grybus.

bet galėdavo ir 
galvijus

grybauti, 
žabu pasirinkti, ir 
miszke paganyti. O (Įabar, prie

“tautiszkos”
viskas uždraustą.
rinkti grybu — mokėk pinigu^. 
Nori pavuogauti — ir-gj pio-

savo valdžios, 
Nori pasi-

kck. 'Pegul sau grybai ir v uo
gos miszke supūva, 
nems ju rinkti neduoda. Todėl 
žmones ir sako: “ 
tai tegul sau žinosi! Jeigu nė
ra nei žabu, nei grybu, tai te
gul sudega visi miszkai!”

Ir miszkai pleszka. Valdžia 
varo prievarta žmones miszku 
gesinti, bet nedaug žmogus 
padarys, 
norą.

bgt žmo-.

.Jeigu t ei p

v •

M

jeigu ji varo priesz

SUDEGE DVI SINAGOGOS
Liepos 21 d., 1 vai., Panevė

žio aps.,. Subacziaus miestely
je del nežinomos priežasties 
užsidegė pil. Mauszo Gordono 
gyvenamasis namas. Namas 
su visais jame buvusiais daik
tais ir inventorium sudegė vi
sai. Taipgi sudegė per ta gaiš-
ra dvi Subacziaus m. Žydu si
nagogos su visu jos buvusiu 
turtu.

Abieju sinagogų verte 15,- 
000 litu; sudegė sinagogų turto 
už 2,000 lt. Sinagogos neap
draustos.

Liepos 18 d., Czekiszkes vai.
1 1 4 y .s.

Martyno Radonavicziaus dar
žinė sif 0ašzavu ir inventbrium. 
Nuostoliu padaryta apie 6400 
litu. ‘

Radviliszkiu km., sudegė pit.

■ J <1 ’ lį.

. 7-
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PARSIDUODA.

‘dėlis obuolį u sodas. Žemo zkoral 
uždirbta . Taipgi it v i sės md- 
szinos ir padarai. Gyvuliu ran
dasi 21 galvos gaviju, 3 arkliai,
kiaulių, visztu, ir 1.1. Šluba 10 
ruimu dydžio. Priežastis par
davimo yra ta —- likau naszlo' 
ir pagaliu vienu apdirbti’ Pei|

i 
r>

likau naszlo

daugiau int’ormaęijii rasz^kite 
sziuo adresu : a.. “

Mrs. Anna Novick,
R. D. No. 2,
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Vasarines vakacijos bcvvcik jau
baigėsi. Naudokitės dri isz sėkan- 
cziu smagiu okskurciju ant Rea
dingo geležinkelio t

KUR PRALEISTI 
LABOR DAY

PANEDELI 1 Septemberio

NEW YORKA
$4.00 IN TEN IR ADGAL 

1 i r i ■ ii- ’f f
Matysite daug akyvu (Juigtu New 
Yorke, antras didžiausias miestas 
pasaulyje.
Rcgulariszkas treinas apleis Pa
dėlio ryta
Shenandoah . . ................. 4:30
Mahanoy City............................5:10
Tamaqua ...........  , 5:39
Grižtant adgal treinas apleis New 
Yorka nuo Liberty St. 7:00 vakare

PHILADELPHIA 
$4 IN TEN IR ADGAL 

ATLANTIC CITY 
$4 IN TEN IR ADGAL

Rogularitizkas treinas Panedelio 
ryta issz
Shenandoah !. 
Mahanoy City 
Tamaqua

1 .' M:

•>.

. p
*

T

iH ; u

>4 X • •

4:30 
5:10 
5:39

il> i ,

/ '
■ * (l.

IN TORONTO, Kanada
In ten ir adgal $11.50

IN NIAGARA FALLS
In ten ir adgal $8.50 

Szitu ekskurcija suteikia smagia 
kelione treinu ir laivu.
Tretnas iszels Subatos vakara_30 
Augusto isz Hekancziu vietų:

. 5:49 
, 6:20

5:00Shcnnndoah♦..
Mahanoy City .
Tamaqua ....

v i 1

Grižtant—-Teeina* apleis Toronto 
1:15 vai. popiet 1 Septemberio. 
Isz Niagara Falls 6:30 vai.,popiet 
1 Septemberio.

ii
i

f

Paninres ..^iame laike yra sma
giausia meto laikas.

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

6 ir 20 SEPTEMBERIO
Isz Shcnąndoah $7.74. Isz Maha
noy City $,7./26. I^ Tamaqua $6.78

f A 9 ___^9 *___ A. ____

Isz Shenąndoah $7.74. Isz Maha- 
ki . XIW

Tikietai geri ant \|su treinu 
*

i i ■ ■ h " 111 '■ t

Kitu smagiu ekakųręiju yru surenk 
gta jumis

IN NEW YORK A $4.00 
7 IR 21 SEPTEMBERIO’ ' x';

I8Z
Shenandoah
Mahanoy City

Jir • j ■ 4 » « * • • 4 • • 
if ■< «

Tatpaqun

7: į* i
• • •

S C - -• •••••

Valanda 
......... 12:35 

.. 1:16 
. 1:45

’f
-r

.1
Labo/ Day Ekskurcija
Panedeli 1 Septemberio i

IN HERSHEY PARK $3.00
IN HARRISBURG $3.00 
IN GETTYSBURG $3.50 
tsz Shenandoah 25c virsziau*

Bilo vionaisz tu okskurciju jumis 
j |||bai patiks ’ ”

IszJSheniipdoah
Isz Mahanoy City

X

a,
4

Į

IN HERSHEY PARK $3.00

1

1 »l 

j

5:55
.. . . 0:41

J. *s
Apie daugiaus informacijų apie- - “ - A,

Readingo geležinkelio stacijų arba 
raszykite pas John M. Rolin, Dis-

Isz Tamaqua
'..UI! Į'fflBiaa—e

I N . 

» • •

.. U 4

• • • • •

• % 7:13

szitas ekskurcijas kreipkitos ant

triet Passenger Agent, William
sport, Pa.

Tj > V i 4 4^ 

df * i;

i
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Forest City, Pa. ,f i., ui'
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CITY
avėjai BŪtck- 1 Automobiliu

• ’ M ;
GnradUus. Visokį pataisimai ir 

; i •
31-39 E. Vine St. Mahanoy City

‘Telefonus .465

ir1 ""

i bird
• i

visokį daigtai del automobijiu.
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E. T. EVERETT i
Didžiausi Iszdirbejai
Pomninku ir Kryžių

• < —   ■■ IIIMMs———■■

Kreipkitės pas mus ypatiszkai
arba per laiszka, o prisiusime

* M'

t

Jk /

Rest YoupEy&s
Yra patarama duoti Savo 

Akis egzamJnavoti regula- 
riszkai, per datyrusi dakta
rą Akiu.

Dr. A. T. Liachowitz
Jisai suteik* jumis atsakanti ro- 

‘ da ir egzaminą. Jeigu reikalinga, 
tai pritaikinsime 
AKULORIUS.
VICTORIA THEATRE NAME 

Antra. Floras. MAHANOY CITY

ataakaneziu*

MICHAEL KURDINSKY
Parduoda RADIOS, kaip 

Victor - Radiolas - Columbia

Taipgi Fonographs ir Rekordai 
414 WEST CENTRE STREET 

MAHANOY CITY, PA.

r

HENRY FOX 
Pardavėjai

Fornicziu, Karpetu ir 
Pecziu

127 WEST CENTRE STREET 
MAHANOY CITY, PA.

. ..................... "■ ■
■■■'■> ■  .......................... ■■1 ■■ 1 ■  ........................................ .............  1 ""■" ■■

C:«±M *KVIETKU* 
del visokiu pareikalavimu už 
♦ ♦ ♦ žemiausia* preke* * ♦ ♦ 

Visada galima gauti pas 
LUKE—THE FLORIST 

44F Dabar Naujam Sztore 
226 EAST CENTRE STREET 

MAHANOY CITY, PA.

f

♦Te

O}
Įp.cuaJ

LOMAS AAUTO ELECTRIC
:: SERVICE ::

Pataiso Batteres. A-C Spark Plugs 
Automobiliu, Elektrikos ir 

Motoru Pataisimnš.
Telefonas 31G-R.

12G WEST MARKET STREET 
MAHANOY CITY, PA.

MAHANOY CITY RELINER & 
PATCH COMPANY Phono 289 

❖ 
NUMAŽINTOS PREKES ANT 

SEKANCZIU TAJERIU 
Heavy Duty Goodyear, Goodrich,
Firestone, U.S., Kelly ir t.t. Gvar. 
PREKES BALLOON TAJERIU 
29x4.40 $4.00 
29x4.75 $5.75 

,30x4.50 $4.50
ADARA NEDELIOMIS IKI 'PIET 
North 8th St; už Dick’s Baking Co.

30x5.25 $7.00
31x5.25 $7.25
33x6.00 $9.00

THE CENTRAL STUDIO 
FOTOGRAFISTAI

—o—
Padidina Fotografijas ir indeda 
in Fromu*. Atneszkito Filmsus 

pas mumis.
321 EAST CENTRE STREET 

MAHANOY CITY, PA.
■
T —r

f
IDr. J. J. Niedžinskas

, 4
MUMį*

LIETUVISZKAS
DENTISTAS '

I i J., t1
1 i ’

1 ’

LI 
lit 
u

FRACKVILLE, >A. !|! 

TalafbrfaT 482-MŽetausko Name
’_____________ • ‘ . L

'*'*#»* i
* Į
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LIA0H0WITZ 
JEWELRY STORE 

. ♦
(Visokiu auksinu ir sidabrinu daigiu 
Naujausios mados szliūbiniu žiedu

t

Laikrodėliu ir laikrodžiu. 
—■■■O "i——

29 W. CENTRE ST, Mahanoy City

musu agenta in jusu namus.
Turime Du Ofisus: 

MAHANOY' ČITY 
South ir 2-nd Sts.

Tthfonat 2-^

SHENANDOAH 
Shenandoah Heights 

Teltfonai 625-R

^3.
r*

n

■ į , |
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Dirbkite ir taupykite pinigus; yra tai tikriausias 
būdas turėti prietelius.

■ U 'k * ’ • ’ '

J ūso pinigas banke yra tai prietelis. , «• i IĮ
Banka in kuria dedate pinigus yra tai prietelis.

f
Juso pinigai padaro jumis daugiaus pinigo ir 

prieteliu kada indedat pinigus in

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM 
. I 111

Visada pasirenge jumis patarnaute suteikti rodą 
ir visada pasirenge atmokate juso pinigus kada 
juos pareikalaujate. ‘

MAHANOY CITY PHOTO STUDIO
Visiszkai isz naujo perdirbta ir pagerinta su naujausiais 
intaisais. Traukiam paveikslus diena ir naktį. Specialiszka 
atyda atkreipiame szeimynu, vestuvių ir kitu paveikslu.

1 205 E. CENTRE ST. MAHANOY CITY, PA.

H. J. HEISER & CO.
-------- PARDAVĖJAI ----------

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

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

27 E. Ceptre St.,
* * 1A '

4

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

-■ - ' r*-.-1, - - —............-.................................... -- — ----------------------

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

Tai Orderuokite Nuo Mus. Telefonas 89-J.........................  .... ... ■ ■■■■!—   
: '".j 1 ,f »Ji,.U,. ■ ... _ .................... L. .X J . . a. .——  ——'

DR. C. A. ŽERDECKAS
. ..LIETU VISZKAS DENTISTAS... '

Tamaqua ofisas, randasi People’s Trust Co., Banko name ir adaras kas 
dlen, nuo 9 iki 6 valanda (pagal senovės laiko), isukirent Sercdomis. 

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

dos. Sored o m is visa diena buna adaras. ' 1 * '
1 Telefonas, Tamaqua 638 Pniisviiu q.r.o

X—RAY
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Pottsville 9-R-2

—.. -. . -. ----- ------ I
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DEM A S Cleaners and Dyers
, (Ph.n. 211) MAHANOY CITY

I ;. Teipgi .117 E. Centre St.

r3 Iszprdsiname Siutus' už 35c
m K ei! J ' I aiL JI Lie

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

; 314 E. CENTRE ST.
■x 1 u)! ’T' T-'-TyA

t
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Vyru Siutai ir Čverkotai Iszczystyti ir Išzprosyti $1.00

* W Telefonokite mumis o pribusima priimti darbe **>
V

.Z^i^L’?^‘‘Biue Ribbon Duona”'
duona mili. Geriausi miltai^ dideli kepalai.

Padirbta pert 
HARTE N ST INE’S »* i

*

Yra i.skapta taip kaip mu.o žmoni.

/pa.'gali pirkti.
F

Talafona., Š76-J

Geriausia Duona ka pini-

if M L Ta t,
BAKERY 

r ’ FRACKVILLE, PA.
a




