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ISZ AMERIKOS
POLICIJA ISZVARE GEMB- 

LERIUS ISZ FERO.
Pottsville, Pa. — Ant skun

do daugybes žmonių kurie pra- 
losze apie 15 tukstanezius do
leriu ant visokiu gembloriszku 
loszimu ant Schuylkill County 
foro kuris atsibuvo Cressona 
Parke, steitine policija pradėjo 
iszvaikinet tuosius negeistinus 
sveczius kurie pasi,prieszino 
policijai.

28 IŽGAMOS ISZŽA- 
GEJO MERGAITEI

JIE ISZBUVO KELIAS 
NAKTIS SU MOKINE LAU

KUOSE IR VISI ISZ 
EILES JA NAUDOJOSI

i

i•. CbModcrniszkas 
Laikrodys
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NESITRANKYK ANT ŽZO- JEIGU NE BUS PROHIBICI-
T «4i

kurie
Daugelis aplaike sn- 

musztus pakauszius, nes steiti- 
ne su tokiais poneliais nesigla- 
inoneja ir ant galo visus iszvai- 
ke isz parko. _

APIPLESZINEJO MOTORIS
TUS KAD ISZKELTI SAU 

VESELKA.
Carlisle, Pa. — Policija su

ėmė Irena Souliard, 18 metu ir 
Amosa Drabenstadt, 22 metu, 
kurie sulaikinejo motoristus ir 
juos apipleszdavo nuo pinigu 
ir brangenVhiu. Policija aplai- 
kius žinia apie tai, fiasislepe 
knrmuosia kur atsiimdavo api- 
pleszimai ir abudu aresztavojo.

Irena papraszydavo motoris
tu kad jaja pa vėžy t u namo iii 
Enola, kur iszlipdavo, o tame 
laike josios mylemas sulaiky
davo motoristą ir ji apipleszda
vo. Laike perklausymo abudu 
prisipažino, kad už keliu san- 
vaicziit ketino apsivesti, o kad 
neturėjo užtektinai pinigu, to
dėl nutarė lengvu budu juos 
aplaikyti apiplcszinedarni mor 
torrtdfls.

Brkt- 
pranesza ne

pereitos
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ĖJO NAMO; 3 UŽMUSZTI 
ANT PLENTO^ 1

Plainfield, N. J. 
y pa tos eidamos 
savo maža sztoreli, 
te prie plento ir pardavinėjo 
gerymus ir iržkandalus, nes ant 
formos nieko neužaugo, likos 
trenktos per bosą. Isz penkiuju 
trys likos užmiiszti ant vietos: 
Oltonas Matuszka, tėvas, Dara
ta, 6 metu dukrele, John O’Con 
nor. Sužeistais yra Berta, už- 
niusztojo pati ir 7 metu dukre
le. Jonas Hoffman dreiveris 
boso likos aresztavotas ir pa
statytas po $4,500 kaucijos.

k

— Penkios 
namo uždare 

kuri pasta-

Bridgeport, Conn. — 
geport Herald” 
paprasta atsitikima, 
sanvaite.s pabaigoje St ret for
do policija aresztavo 28 jau
nus vyrus, kurie paskutiniais 
laikais tenai kaip alkani vil
kai gaude jaunas mergaites Ir 
iszsiveže jas toliau nuo > žmo
nių nedorai su jomis pasie'g- 
davo. Sziuo kartu policija uo
gavo juos su 15 motu mokine, 
kuria jie buvo iszsiveže in lau
kus ir tenai kelias naktis visi 
ja naudojosi.

Terp suimtųjų
yru ir Lietuviszku pavardžių, 
būtent: Jonas Sabalis, F. Jab
lonskis, Stepas Norkus, Alber
tas Kukta, Stepas Žilinskus, 
Mikolas Sabulis, Frans Miklas 
ir 1.1.

Prie mergaites policija rado 
tik 4 piktadarius. Bet jie lai
ke ja kitiems savo sėbram.*. 
Kada policija juos užklupo, ta: 
tūlas Debrizzi jau lauke savo 
eiles.

Palicijos klausinėjama, mer
gaite papasakojo, kad jau
menesiai kaip szitie sportai ja 
iszsiveža naktimis ir visas bū
rys ja naudojasi.

Kada mergina papasakojo 
visa istorija, tada policija prn-’ 
dėjo tuos paukszczius gaudyt. 
Ir in dvi dienas surinko ju 28. 
Visi jie buvo aresztuotl ir pas
tatyti po $500 kaucijos kiek
vienas. Bet jie papasakojo po
licijai truputi kitokia istorija. 
eJigu jiems tikėti, tai szita 
mergina susidėdavo su jais 
liuosu noru ir da primokėdavo 
jiems už kožna karta. Kiti vai
kezai sako, kad jie jai primo
kėdavę. Mokestis buvusi no 
vienoda — nuo nikelio iki 40 
centu.

Policija

t a i 
susidėdavo su

fabrike 
paeziule

ATKERSZINIMAS 
NUSKRIAUSTO VYRO 

DEL SAVO PACZIOS.
Omaha, Nebr. — Pati Jurgio 

Endres, kuris dirbo 
naktinis, rado savo
praeita savaite paleistuviu ur- 
voja su svetimais vyrais. Užsi
degė rustybia szirdis nuskriaus 
to vyro ant nedoro pasielgimo 
savo a pga vningos pa ežios, szo- 
ve in jaja užmuszdamas ant 
vietos. Apart nužudinimo pa- 
czios, mirtinai pažeidė dvi kek- 
szes po tam ai lenke peili, per- 
piove sau gerkle.

Endres vede savo paezia pra-

Kada jis

eita Gruodžio menesi, turėjo ji •Įaus 11
19 metu. Nuo kokio tai laiko 
pradėjo jisai nužiurineti savo 
paezia, kad puikiai pasirody
davo o ant to neturėjo pinigu. 
Pradėjo sekti paskui ir persi
tikrinu kad pati uždarbiauju 

urvosia.
Endres randasi miltiniam pa
dėjimo ligonbuteje.

nuvyko pas mer
gaites tėvus pasiklausyti. Tė
vas sako, kad jo mergaite ne
buvo pasjleidusi; ji visada bu
vusi namie; bet tie jauni vai
kezai, tai tikri vilkai žmogaus 
kailyje, jis sako. Kai tik atei
na vakras, tai jią eina pulkais 
ir medžioja jaunas mergaites. 
Viena vakara in jo namus pa
marmėjo ju apie 25.
paklausė, ko jie susirinko, tai 
jie atsake, kad jie ežia esą pa
kviesti ant rauto. Jis juos isz- 
vijes. Tada jie pradėjo szaukti 
jo dukterį per telefoną.

Viena vakara pereita savai
te pasipraszt? tėvu, kad ja 
leistu nueiti pas drauge in sve
czius. Tėvai sutiko ja iszleis- 
ti. Bet kaip tik ji iszejo tuo- 

i uvilkai” 
ja. — K.

ir pagriebė

ant kūno paleistuviu

LIETUVYS NORĖJO 
ISZGELBETI 

LIETUVI KALINI.
Windsor, Kanada. — Sand

wich apskrities kalėjimo sai

BANKA KARVES

gai sulaikė tula Meyers Zan- 
kauska, Lietuvi, kuris eidamas 
aplankyti savo draugo kideji-

rado I

. me Alberto Kurtinaiczio, su sa- 
VIDURIUOSIA.

Hilltown, Nev. — Kada mė
sininkas papiove karve, 
josios viduriuosią sena maszno-
le, kurioja radosi popieriniu it 
sidabriniu pinigu — viso 262 
dolerius. Priek tam viduriuo
sią da radosi daug vinių, špil
kų azopetys, pypke ir szmotas 
kramtanezio tabako. Stebėtiną 
kad da nesurado zapalku...
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F, W. BUCZMUWNKI, Iiilor. m
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42 METAS

BAISI VIESULĄ „dJOS, TAI BUS DARBO
DEL 2,000,000 

ŽMONIŲ. J
Buffalo, N. Y. — Now YoiO<o 

valstijos Darbo Federacija 
konvencijos 

sesijoje sziomis dienomis vle- 
balsiai priėmė rezoliucija, 
kalanti modifikacijos Volstea- 
do Akto, suteikti darbo 2 mili
jonams darbininku, atidarant 
bravorus ir gaminant tinkamus 
Įiroduktus

KIU BE PA0ZI0S.
— Ana diena 
gera pamokinimą 

Edvardui Zientarui (kuris pri.- 
siduotu ii” del kilu vyru, kad 
jaigu žmogus apsipaeziuoja, tai 
ant szokiu neprivalo eiti be sa
vo paezios. (Panaszus paliepi
mas yra geras ir del moterių). 
Mat, Zjentaro paeziule apskun
dė Edvardu buk trankosi nak
timis ant szokiu ir vakaruszku 
su mergoms ir neduoda jai ant 
užlaikymo. Zientaras i'szsikal-. 
binęjo, buk daugiau ant merga 
neiszduodn kaip doleri, ir kad 
jo pati nenori su juoni 
iiusiduodama pas savo levus 
jisai geidžia su jaja gyent.
Sudžia neatkreipe jokios aty- 

dos i 
liepdamas jam mokėti paežiai 
po 12 doleriu ant sanvaites.

■ ■ I
■ -n'(-
davė

(11 i r ago 
džia

i’sil-

Darbo 
paskutinėje sa vo

rei-

Sunaikino Konia Visa 
Santo Domingo

Zitomiras, Lenk. — Kokia 
th i jauna motore, laike sumos, 
užsikeisejo ant gyvasties kun. 
Aleksandro Meravskio bažny- 
czioje ir tai laike dalinimo ko
munijos. Prie komunijos priė
jo Marcele Przekop, jauna mo
tore,

5,000 ŽMONIŲ ŽUVO, 8,000 
SUŽEISTA, 10,000 NAMU 

SUNAIKINTA, 30,000 
PASILIKO BE PA

STOGIŲ, BLEDES 
PADARYTA ANT 

$50,000,000.alui ir lengviems 
vynams gaminti. Kita rezoliu
cija priimta praszant preziden
to llooverio su szaukti nepap
rasta Kongreso sesija, paskirti 

bilijoną doleriu viesziems
darbams, tikslu dalinai pagel
bėt t i bedarbiams.

Santo Domingo, Dominikisz- 
ka Republika. — Praeita Sere
da baisi viesulą, 
czionais 160 myliu 
ant valandos,
viską kas papuolė 
kelio. Visu

revolveri isz krepsziuko, 
mgyvent,

i, o 1
prapute pro 

smarkumo 
kuri sunaikino 

ant josios 
pekliszkn

-

11

o kada kunigas priėjo 
prie josios, toji staigai isztrau- 
ke 
paleisdama szuvi kunigui 
krutinę. Du aficieriai kurie ra
dosi tame laike bažnyczioj, at
ome nuo merginos revolveri Ir 
nuvedė jaja ant pnlicijos. Ant 
giliuko szuvis tik apdrasko 
kunigui szona. Motere noiszda- 
ve del ko norėjo nuszaut kum-
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ui vežios OakRandasi ant 
land, Kalifornijoj ir yra. viena
tinis tokio budo laikrodys ap-
szviestas neon gazu ir eina su 
pagelba elektriko, kuris taipgi

Rezoliucija 
b 

ki-
aut jojo iszsikalbejimo, pa- nuoraszai pasiusti prezidentui

S.UNUS SUVINOZIAVOJO 
TĘVA.

Loes'b u rg, Pa,i •
P. N. (’ladder, ana diena suvin-

Rcverandas

. cziavojo nepaprasta pora. Ku- 
v , . ii? nigo tėvas% alėjas pas sunu,yru uzsukoiuns u- regulavutas mels(lilnlils kll(| jiun hzUu

n i go tėvas% alėjas pas sunu

senatoriams irvalstijos 
tiems valdžios atstovams.

szuvis tik

elektriku.

PAAUKAVO $10,000,000 ANT 
LABDARINGU TIKSLU.
New York. — Mrs. Emma 

Kennedy, mirdama, paliko visa 
savo turtą susidedanti isz de- 
szimts milijonu doleriu aid lab
daringu tikslu del 57 milaszir- 
dingu drauguviu ir 
Kada josios vyras 
mete, paliko jai 
ilolePlti.

Tarp institutu kurie gaus ke
lis milijonus veliones yra Pres- 
biterijonu bažnyczia, New Yor
ke Universitetas ir kiti institu
tai.

ba su antra paezia. Noriais su
nirs isz to Uelalbai buvo 
nudyląs, bot prisilenkė ant 
lo prie noro senelio ir suvin- 
eziavojo ji su savo moezeka. 
Jaunikis turi 63 metus o Nuota
ka 51 meta.

užga- 
ga-

ISZŽAGINO IR NUŽUDĘ 8 
METU MERGAITE

South Bend, Ind. — Kelios 
dienos atgal ežia prapuolė Ap
leidi 8 motu amžiaus dukrele 
Marverina. Už dvieju dienu ji 
buvo rasta iszžaginta ir nužu
dyta už dvieju bloku nuo savo 
namu. Ant jos kaklo buvo už- 
verszta viela. Policija jeszko 
piktadario.

Policija jeszki

ga.r*

PASIUTISZKAS DARBAm 
VYRO SU MOTERE.

Moskva — Ant meldimo kai
mynu, palicije aresztavojo 
kaimuoti Kapaczaka, kuris bai
siai pasielgdavo su savo pa- 
CZ1I). t .. 
riu metu 
pririszta

palicije

instit utu.
mirė 1909

05 milijonus

SUDEGINO SAVO BROLI.
Williamstown, Ohio. — Jam

es Peunerlon likos aresztavotas 
ana diena uz sudeginimą savo 
tikro brolio Vance. Virszinin- 
kas policijos sako, kad ana me
nesi Jamesas užpylęs gazolino 
ant miega n ežio savo brolio, už
degė, o matydamas, kad brolis 
greitai nemirs,
burna trucy.vnos. Priežastis nu
žudinimo brolio buvo ta, 
Jamesas buvo apdraustas 
vo gyvastį ant 
kuriuos nžrasze ant brolio.

gyste 
Jis

o nuėjo už dženitorlu.

GERIAU PECZIU KURT NE 
KAIP KUNIGAUT.

Wautoma, Wis. — Metodis
tu kun. Bell ežia mete kum-

sako, kad plaudamas grin
dis ir kūrindamas peczitis jis 
galėsiąs žmoniszkiau pragyve
nimą pasidaryt.

Tasai rakalis nuo ketli
tu re jo savo 

ant leciugo ir 
tik tada jaja paleisdavo 
liuosybes, kada to kaneez buvo 
reikalinga. Priek tam kankino 
jaja visokiais budais, muszda- 
vo su botagu in kuri buvo in- 
megstas dratas ir degino jaja 
su inkaitytom geležimis. Raka
lis likos uždarytas kalėjime. 
Badai pasielginejo su moterv 
teip, kad buvo jai szetoniszkai 
iszvydus nes motere buvo 12 
metu jaunesne už vyra.

paezia 
net 
ant

inpyle jam in

savo 
smarkumu pataikė ant seno ir 
puikaus miesto 

sostapiles 
kos Repuhlikos,
su baisioms pasekmėms.

Isz visu namu kuriuos

go,
Santo Domin- 
Da minikonisz- 

(nrti Kubos)

daeis lyg 
nes visu da

' ■ ’t

■
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TURI 20 METU, YRA PATĖ
VIU 16 IR 19 METU

SUNU.
Portland, Ky. — Per navat- 

na surėdymą, Donald Stoarley, 
20 metu vaikinas, pasiliko ana 
dien patėviu 16 ir 19 metu su
nu. Stanley yra sunum turtingo 
farmerio kuris pabėgo su nasz- 
le Betty Parsonos turinti konia 
45 motu, kuri buvo už gaspadi- 
nia pas jojo tęva. St early ’iene 
mire penki metai atgal, o senas 
Stearley ketino su Piersoniene 
apsivesti už keliu savaicziu,bet 
sūnelis būdamas smarkesnis pa

kad
sa-

5,000 doleriu,

REVOLIUCIJE
ARGENTINOJE

5,000,000 AMERIKONU PA- 
VILGINO GERKLES 

KANADOJA.
— Penki

iszdžiuvusiu ”
dvi e juosia

rp

verže jam motere, kurios vyres
nis sunūs yra daug didesnis už 
tęva.

NEPAPRASTAS 
SUTVĖRIMAS.

St. Paul, Minu. — Ant paro
dos (foro) paukszcziu, Morris 
Hankyn atvežė nepaprasta gai
dį, jaigu ji galima gaidžiu pa
vadint. Pasai turi

NUŽUDĖ 22 ŽMONIS; DI
DŽIAUSIAS PIKTADARIS.

Leavenworth, Kan. — Karo
lius Panzran, kuris savo 'gyve- 
mme nužudė 22 ypatas o gal ir 
daugiau, ana dien ezonaitiniam 
kalėjime likos olektrikiuotas už 
savo nusidėjimus. Priesz mirti 
tasai piktadaris pripažino kad 
nekonte visu žmonių ir jaigu 
turėtu proga tai iszžudintu vi-

i

ISZLEIDO VARANTA 
DEVYNI ARESZTUOT.

, Conn. — 
Evening

2,500 Užmuszta ir 
Sužeista

ISZRINKTAS NAUJAS PRE
ZIDENTAS; V AISK AS PA-
EME VALDŽE IN SAVO 

RANKAS.

Toronto, Kanada, 
milijonai 
rikonu 
milijonuosia 
in Kanada in laika szesziu me- 

pa vi Įgyt gerkles

Ame-4 4

atvažiavo 
automobiliuosia

”. Dau- 
automobi- 

liu per Windsora arba daugiau 
kaip puse milijono automobi
liu.

•O ka daryt ? Dede Šamas sa
vo vaikams neduoda aluezio ir 
gužutes tai turi jcszkoti pas 
savo kaimyną Kanada kuri ant 
to gerai pa pel no. *'

nešiu “ 
ginusia ]>ervažiavo

vie
sulą suardė pasiliko ciehiis tik
tai desziintns procentas. Skait- 
lis užinusztuju 
o gal ir daugiau,
neapskaityta; 8,(KM) žmonių li
kos sužeista isz kuriu daug 
mirs, 
30,000 žmonių randasi b<» pas
togių, bledes įlaeis lyg .50 mili
jonu doleriu. Patogi katedra 
kurioja randasi kaulai Kolum
bo ir likos pastatyta 4<M) metu 
atgal pasiliko 
viesulą.

Gyventojai kenezin 
vaikszczioja pn^ nįyežias 
beproeziai ir daugelis yra pus
nuogi. Raudono Knyjiaus drau
gavę nusiuntė in tonais kelis 
laivus su maistu, 
budy kerus ir gyduolėms. Lavo
nai guli po visus dalis miesto. 
A’aiskas juos surenka, krauna 
ant laužu ir degina. Lyg sziai 
dieniu sudegintu jau 4.000 ypa
tų. Padėjimas žmonių yra bai
sus.

Kiek viesulą padare 
tolinus, tai da nedažinota 
sakoma kad vidursalvje taipgi 
daug žmonių pražuvo ir pada- 
rvta milžiniszkos bledes.

sužeista
1O.IMM) namu suardyta o

nejudinta per

bada, 
kaip

in tonais
<1 ra panoms,

bled cm
nes

vim noszesi revolveri, tikslu ji 
perduoti Kurtinaicziui, kad tai? 
galėtu jo pagelba pabėgti isz 
kalėjimo. Ryszy su tuo, Kurti
naitis ir jo drauge tūla Mary 
Hmith sulaikyti ir tardomi. 
Kurtinaitis, sakoma, jau viena 
karta buvo baustas už ginklu 
nesziojima be leidimo St. Louis 
Jngt. Valst. Abu suimtieji gj’- 
vona Detroite.

smark us 
priek tam 

visisz-STUDENTU MAISZATIS, 2 
UŽMUSZTI 28 SUŽEISTI. 
Buenos Aires, Argentina. — 

Laike politikiszku maiszacziu 
kuriuos šukele studentai, likos 
užmusztas vienas žmogus o 28 
sužeisti. Keli tukstaneziai stu
dentu ir žmoni u eme 
maiszatyja.

10,000 KINISZKU PASIKE- 
LELIU UŽMUSZTA.

Shanghai, Kinai. — Valdisz- 
kas vaiskas su 
luotu traktorių, 
ginkluotu trukiu užklupo aut 
Komiinisl u ir banditu artimoje 
Changsha su baisioms pasek
mėms. Telegramai skelbia buk 
10,0()0 Komunistu ir banditu 
užmuszta. Tukstaneziai sužeis
ta ir paimta in nelaisvia. Pasi- 
keleliai iszsklaidyta in 
sza hs. . .... . ... ......
UGNIS ISZVARE

2,000 ŽMONIŲ ISZ NAMU.
Loiulun. — Smarki ugnis ku-

TVANAI, DREBĖJIMAS ŽE
MES, VIESULOS, PADA- 
.RE ŽMONIEMS DAUG 

BLEDES.
Rangoon, Burma. -— Mieste

ly ja Tyapone buvo 
drebėjimas žemos,
artvini kaimeliai likos 
kai sugriautais. Keliolika žmo
nių pražuvo, daug bledes pa
daryta ir daug gyvuliu iižmusz- 
ta.

Shillong, Indija. — Daugiau
»

revoliucijoi
Waterbury, Conn. — “The 

Waterbury Evening Demo- 
pranesza, kad Water'ou- 

va- 
(i nsakyma) aresztuotl 

Petra Deveni, kuris pridaręs 
tenai visokiu suktybių pabėgo

era t”
rio teismas yra iszleides 
rantu

Tasai gaidys 
stuobrį kaip paprasto gaidžio, Lietuvon, 
bot su keturiom kojom ir sze- 
sziais sparnais. Priek tam turi 
keturias skiautures ant galvos 
o akys jojo yra raudonos.
eina,
paukszztis. Nekurie cirkuso ■ 
agentai davinėjo Hankyn net 
tukstanti doleriu už ji, bet jisai 
nenori persiskirt su juom ir 
spyrėsi daugiau. Tasai pats 
locniiųirkas gaidžio, keli metai 
atgal turėjo parsziuka su 
dviem galvom, 
sus žmonis.

No 
tik lekioja kaip orinis 

Nekurie

Kiek ponas Devon is nunc- 
sze Waterburio Lietuviams pi
nigu, tikrai niekas nežino, bet 
spėjama, kad jis iszsiveže apie 
$300,000. Snkoma, kad įietn- 
voje jis nusipirko d vara už 
•tuos pinigus. Anglu dienrasztls 
raszo, kad ponas Dovenis niis-

spėjama, kad jis iszsiveže apie

i
Buenos Aires, Argentina. — 

Kaip staigai viesulą, teip perė
jo netikėta revoliucije Argen
tinoje, kuri numėto nuo prezi
dentystes Irigoyen o apszaukc 
Evaristo Uriburn tuom laiki
niu prezidentu.

Toje Jrumpojo
užmuszta ir sužeista, apie 2500

Sukilime dalybavo 
ugnagesiai ir didesne 

dalis gyventoju. Susirėmimai 
atsibuvo konia po visa Argen
tina. Svarbesni miestai užim
ti per pasikelelius o buvusls 
prezidentas yra aresztavotas ir 
laikomas kariszkuosia bara- 
kosia.. Buenos Aires miestas 
randasi po kariszkoms tiesoms.

Kaip kur minia inirszusiu re- 
voliucijonieriu pradėjo apiplėš 
szinet kromus, bet tuosius grei
tai apmalszino kareiviai isz 
kuriu daug nuszauta.

žmonių, 
vaiskus.I

*k

spyrėsi daugiau.

parsziuka

I.W* '

SZUO NURIJO 20 DOLERIU.
Pottstown, Pa.

Mrs. Fannie Oa-
20 dolerine bu

ku ri a buvo pado jas

gulintis prie
-— Szuo pri-

fortą, nurijo
maszka, 
ant grindų, kada iszemo isz ka
sos. Szuo pribėgo ir bumaazka 
nurijo. Už tai turėjo paaukaut 
savo gyvautą. t uojaus.'° 

r r

kriaudes keliata naszliu moto
ru ir viena didele Lietuviu or
ganizacija.

Kur Dovenis randasi dabar
tiniu laiku, tikrai niekas ne
žino, bet Waterbury pasklydo 
paskalų, kad sziomis dienomis 
jis vėl atvažiavęs Amerikon ir 
kad užperoita Subata žmones 
mate ji New Yorke. Todėl Wa
terbury ir buvo greitai iszleis- 
tas varant as jo suėmimui. Do- 
te’ktivu biuro atstovas tnojaus 
nuvyko su tuo varantn New 
Yorknn Dnvoni arosztuoti bot 

įsugryžo neradęs,K..K

,, <i ./

NE JO.
Sudžia in svvetka:

- - - T. -

dalvbas
*

pagelba gink*
eroplanu ir

visas— Klau
syk! ka mislinai, kaip purnate 
Petrą traukianti per Įauga 
skrynele.

Svietkas,: — Asz džiaugiausi
’ ri kilo Wappinge dalyja mies-

_ 11_____ A___ 1*.'

jog tai buvo ne mano skrynele

GERlAb 4

,V‘>.

Na, Mitrink, kuom*— IXa, ftiariiiK, Kuom ge- 
riaus mėgsti važiuot, ar maszi- 
na ar laivu?

Jaigu in szliuba, tai ve- 
lį jLja.jAb-(’ Ilytau karietoje!

to iszvaro 2,000 žmonių isz na
mu. Trys szimtai ugniagesiu 
naudojo net įleszimts myliu 
paipu ant kovojimo su ngnia. 
Ugnis padare bledes ant £1,000 
(MM) arba penkių milijonu dble- 

, ir i u.

kaip 100,(KM) žmonių turėjo ap
leisti savo gyvenimus per iszsi- 
liejima upes Braliiiinapatma, 
artimoja Lvakhuv, kur vanduo 
iszkilo augszcziau stogu. Daug 
grūdiniu magazinu užlieta, tru
kiai sustojo, telegrafai ir tele
fonai taipgi suardyti.

Horta, Azores Šulės. — Žmo-
nys pradėjo kensti bada isz
priežasties sunaikinimo ruge- 
pintos ant salų Corvjo ir Floros 
kur baisi viesulą . sunaikino 
viską. VakĮ^ia nus|nnte in to
nais pagelba.

kur baisi

nais pagelba.
■ l U ' l ’■ i I ? .H *

Paskutines'Zinutės" ‘ I t ’ ■

Indi jo. — PerH Kalkuta, 
iszsiritima paeztinio trūkio ar
ti Dacca — 8 žmonis likos už- 
musztais . 49 sužeisti, 10 vago
nu invirto in upoluka.

U Melfi, Italija. — Žmonys 
baisiai likos i u baugint i per 
drebejima žemes kuri sugriovė
- < . < I 4 i •kelis’ namus bef žmniu nepra- v ‘ * IŽllVO.1'-*'

Ui
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Kas Girdit
Nesibaikite tarp saves, bn 
tokio pasielgimo tiktai er

zinate ir piktinate žmonis. Sto- 
kites vyrais, ne blozuais, dirb
kite del visuomenes labo nes: 
“por sutikima maži daigtai au
ga, o nesutikime dideli daigtai 
siigrinva arba dingsta, 
musu 
mus

sa Vi’s,

’’ Juk ir
Lietuviszkus susivieniji- 

in dvi dalis smirdi* nesuti
kimas.

.x<* visi, kurio
“ Vieszpatie, ATieszpatie!M 
ei> in dangaus karalyste, tiktai 

katras pildo norus Tėvo 
dangiszko.

Ne visi kurie dangstosi Ka- 
talikysta. yra gerais 
ga i s 
Katalikystes dangstosi didžiau 
si latrai ir veidmainiai.

visi. szaukia: 
in-

tas.

taukiausia po
ir teisin
ėk raiši e

Daugelis klausia, ar žmogus 
gali gyventi be szirdies? 
to, ar gali ar negali. Bet neku
rie užklausia, ar žmogus gali 
būtie be galvos.* Taip vyrueziai

Turime daug žmonių be 
,’u ir smegenų!

gali.
gr

fu rime

Kiek

Stebisi žmonys, jaigu jauni
kis pavage mergina, stebisi da 
labinus, kada kumelis motore 
iszveda ir pabėga. Bet argi tai 
ne stebėtina, kad Skulkino pa
viete kokis tai laetuvys vieno 
žmogelio karve melžiama isz- 
vede isz. tvarto ir kas žiu kur 
dingo. Sziadien nėr ko stebėtis, 
viskas galima ant svieto.

■ ■ «■ te ■ 1.1——h —1.1^. I 

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU

-----------     ... . --   ■ - ■ ■   
t’jl-'ii/J* •> ■’ijrtl' *> l”1'h ' ♦♦ 1 /'■";.4< * * i >*• ' | *■

IŠŽ KANADOS

Toronto, Canada. — Jauni-

’AUDĖ
....  ".y-ill H---- !■ ? " Į. .įj' ■-

ISZ LI ETŲ VOS
—.--------------

——iV

I

# Boston, Mass. — Sziomis die
nomis So. Bostone sudege Lie
tuviu Rakandu Krautuve po 
N r. .326 Broadway.

— Faktinaji “Darbininko“ 
redaktorių, kun. L’vlionaviczln 
isztiko nelaime. Jo koja jau 
seniau gedo, paenic gahgrens. 
ir pereita Petnyczia jam koja 
nupiove.

— Pereita *sanvaite Mon- 
t (*lloje buvo areszt uotas už 
žmogžudyste Antanas Sutkus, 
40 metu amžiaus Lietuyis. 
kaltina užmuszus 10 metu am
žiaus vaiku, Everette 
Stoughtona, kuris visbkiais 
zinimais iszvede Sutkų isz kan- 
trvbes.

Szitas atsitikimas 
prie Ashland gatves 
suversta krūva 
daiktu. Sutkus su kitu Lietu
viu žiūrinėjo ta lauže, ar ne
ras sau kokio naudingo daikto. 
Būrys isztvirkusiu vaiku pra
dėjo juodu erzint. Ir juo dau
giau Stokus pyko tuo daugiau 
tie isztvirkeliai erzino ir ant 
galo pradėjo leidinėt plytga
liais. Iszejes isz kantrybes Sin
kus pasiėmęs tuszczia bonka ir 
paleido ja in gauja iszdykellu. 
Bonka pataikė vienam in pa- 
kauszi ir ant vietos ji parmn- 
sze.

Sut kus

Darbininko

Ji

L. 
i»r-

invyko 
kur v ra 

visokiu senu
1

nujausdamas, 
ežia gali but bėdos, pasitrauk 
in netolimus krumus, 
tuojaus davė žinia 
kad vienas ju sėbru su perskel
ta galva jau mirszta. Policija 

kur jis 
Sutkus 

buvo aresztuotas ir dabar lai
ko ji be kaucijos.

kad 
(? 

o vaikai 
policijai

mas A pijai yes. — Toronto Lie
tuviui kolonijoje, jaunimo yra 
dvi draugijos, viena Socialisti
ne jaunimo sąjungą, antra Ke- 
talikiszka — Szvytnrys. Bet 
veikimu jaunimo dirvoje nieko* 
m 
P'».i. į 
Kuomet tik susiorganizavo o 
dabartės | 
taip apmirė kad netik nieko ne

talikiszka — 4 iv vt nrvs.• •

I

DIDELE AUDRA SU
LEDAIS.

Zarasu apskrity Imbardo 
valsczinj Rugpiuczio 5 diena 
apie 16 Vai. siautė dideli* aud
ra su ledairt U/2 centimetro di-

< (M ■ • i' ■■ i« V,' M | /C'ii . i 1 * ’—--------- u
12 AMERIKONIU STUDEN- 

CZIU LIETUVOJE.
Kaunas. — Rugpiuczio 20 d., 

in Klaipeda atvyko 12 Jungti-, 
iriu Amerikos Valstybių 
deneziu, kurios dabar važiuoja 

, noreda-
Europos

♦ 1 L « •

1

siu-

■matyti naujo nei vienoj kuo-1 nmetre. Sunaikinta apie 40 - 
vasarojaus pasėliu ^zlu . .. ... . 1 *nL».p;

i Pavyzdžiui SzvytiuysJ45^ ;
kaimu: Avyliu, Szcziuru,Mai

paskutiniais laikais szaniszkiu, Milžinu, Griimbinul‘.

Jaigu mergina tiktai <lel 
iszteka už vyro, kad nepasens- 
tu, kad turėti pastogių, kad ne 
butu sunkenybe tėvams, kad 
nuo svieto nebotu iszjuokta — 
o jaigu vyras paeziuojasi tiktai 
del to, kad merga turi pasoga o 
po tam jaja pamint po kojų, ar
ba del josios patogaus veidelio, 
kad iszvirtu valgyt ir apskalb
tu kelis burdingiorius, 
kioja ‘poroja Inebuna sutaiko 
vienokių misliu, paskui vietojo 
laimingo gyvenimo, buna tikra hjlL 
velniava, paeina visame, 
gingas gyvenimas 
grasina nuo suėjimo in mazgu 
moterystes.

tėvams,

to

tai to-

va r- 
ir kitus at-

Geriausia molerem ant svie
to, katros yra iszminl ingos. To
kios tai mot eres turi intekme 
ant vyru, turi ant ju valdžia 
1h* juju žinios, o toji intekme ne 
yra suprantama del vyro. Mo
tore, kuri turi iszminti.moka 
padaryt su >avo vyru ka tik no
ri. In tek me i jos pasiduoda vy
ras be žinvatos.

nuvežė ji ligoninėn, 
tuojaus ir pasibaigė.

Harding, W. Va — Pas mus 
kasyklos nedirba suvirszum 
jau dn metai, žmonis dirba ki
losią kasvklosia Junior kuri 
dirba tik viena diena ant san- 
vaites, žmonis gyvena dide- 

Pegul in czionais 
uždar-

žmonis gyvena 
liam varge.
niekas nevažiuoje ant

Ne tik pas mus žmonis 
vargsta, bet po visa West Vir
ginia. Pas mus mptas buvo la
bai sausas, kone visi upelei isz- 
džiuvo isz kuriu žmonis nau
dojo vandeni del gėrimo ir vi
rimo, nekurie žmonis veža van
deni net 15 myliu tolumo.

m

ISZ WILKES-BARRE
IR APLINKINES

reiige kas jaunimui reikalinga 
bei jau in smaukiamus susirin
kimus neatslanke nariai, kur 
apgailėtinas smukimas draugi
jos. 'fame nemažai kalti vadai 
kad priesz sziaukiamus susirin
kimus nariams gerai neinfor
muoja kada bus susirinkimas, 
Keiketu gerai praneszti ar 
laiszkais ar 
klebono per bažnyczia. Puš
kinus ei vadai turėtu sudaryti 
savus posėdžius nustatyti ge
ras turingas darbo dienotvar
kes taip kad suidomitu jauni
mu. Butu jaunini kas svarstyti, 
rertkti, tarti. Szvyturiecziams 
jau butu gera proga veikti. Tu
ri prie parapijos savo sale. Ga
lima isz bėdos pusėtini veika
li ūkai perstatyti. Vertėtu susi
organizuoti nors liaudės kore
liu, suruoszti vakarienių 
tam tinkamam programų. 
Daug, daug dalyku galima bu- 
t usurasti del jaunimo darbuo
tis tik reikėtų truputi sukrusti 
kiekvienam jaunuoliui-liai pa
mesti puikia*. Pusk i aus blai
vinus užsilaikyti.

Kanados gimusi 
pamest u i szt aut ėjimą. 
Lietuvybės vaira dirbti ka ga
li na ir darbas usi'kurtu kaip 
ugnia. Bet viskas atvirkszcziai, 
sumire, surūgę. Jaunuose die
nose viens ant kito žvairuoja 
tai už mergina, tai už onaro jo 
u žga v ima.
nio nesimato ;..... !—
Kur labai apgailestina.

Jauninu* Lietuviu paimk pa- 
vvvzdi isz svetimtaueziu kul- 
turą a|>szvietoje,’ tai isz Anglu 
darbininku. Kaip jie myli kny
gas, laikraszczius. Važiuoja in 
darba skaito, pietų laike skai
to. Reti kur jisai eina be kny
gos ir laikraszczio. O mus jau
nimas ar skaito savo literatūra. 
Jaigu kuris ir ima koki 
raszti tai pažiūri jaigu 
'Toronto nėra paraszyta tai isz- 
meta. Tai maži literatai jauni
me. Artinasi Rudenio sezonas. 
Ateis žiemos žiemos laikas. At- 

užsidarvsi- 
Ka veiksi- 

alu-

praneszt igerai
praszau t vietos 
bužu vožia.

t inkamam
su

jaunimas
Imtu

Ir nieko pažanges- 
jauiiimo tarpe.

laik- 
apie

h^Giluszkiu.
Isz 6 i u 7 d.

f

siautė taip pat

V’ 1, V ■ I: ■
f 1 '
■Iv-'1'" ■ 1

Rugp. naktį 
'Tauragės miesto ir apylinkėse* 

nepaprastai
smarki audra. ’Tauragės dvare 
nunesztas mokyklos slogas. 
Nuostoliai siekia 1,200 litu su
mai.

Naumiestyje (Taur.) ir apy
linkėse vanduo nuplovė kelis 
tiltus, iszni*8z(* malūno tvenki
nį ir pirklio Kaplano 2 vagonu 
zuperių. Sumuszti javai. Nuos- 
tuoliu padaryta apie 15,000 li
tu sumai.

mokyklos»

Rugpiuczio

- - - ■ I

SUSIŽEIDĖ DARBININKAS 
Palemonas. -

1 d., 15 vai. Palemono durpių
kasykloje Vincui Radzevicziui 
bevalant valoma ja maszina, 
per neatsargumo intrauke ran
ka ir sužnybo. Pastebėjo nelai
me kiti darbininkai, sustabdo 
maszina. ______ „_,T__ __
ežiu isztraiike be sąmones.

— Rugpiuczio 27 d., ryte 
Wilkes-Barrej kun. Pauksztys 

Tokia motore siiriszo V. Griesztaraiti su pa
yra palaiminimu del vyro. M o- nele Mare Pi kiūto isz Wilkes 

Barre.
Vincas

rli

tore, kuri ant vyro 
tekines iszverti, štokas papras-' 
tinai iszminties, arba josios 
vyras buna paskutiniu niekszu.

negali iii-

Juozas Kazmierczik isz Saint 
Louis, buvo tokiu szyksztuoliu 
kad gailėjosi nusijiirkt sau 

paskaityti ir 
s sviete dedasi. Zingei- 

dus buvo labai, todėl pasivogė 
kaimyno laikraszti gulinti prie 
duriu, bet ant to darbo likos 
užtemimas ir 
karszto darbo, 
verties trijų centu, 
nubaudė pagal instatus teisin
gai: vagilius turėjo užmokėti 
tris dolerius tam, nuo ko laik- 
raszti pavogė ir sūdo kasztus 
30 doleriu arba dcszimts dienu 
in kalėjimą.*

gailėjosi 
laikraszti idant 
žinoti k a

pagautas 
vagysta 

slidžia ji
Už ta

ant

Griesztaraitis 
yra visiems gerai žinomas.

ežia

— Szv. Petro ir Po vyk) pai.
Lietuviu

Social Club
merginu vadinama:- 

“Social Club“ Sugar Notėti 
Kugpiuczio 30 d., turėjo savo 
gražu parengima. Žmonių pri
sirinko daug. Už bažnezios bu
vo 
kur

su panele Louise

Vie- 
o pama-

si ras ilgi vakarai, 
nu* kambarįuosia. 
me( Nejaugi sėsimo prie 
ožio ar (lėktinos. Užsiraszykite 
nors po viena laikraszti. 
nas toki, kitas kitokį,
tysite ko ten rasite ir kaip lai
ka sunaudosite naudingai. Pa
bandyk isz pradžių “Saule“ 
užsisukti. Ji tave jaunuoli nu- 
szvies ir prajuokins tankiai. 
'Tad pabuski jaunime, nemie
gok. Nes laikai dirbti ir in pa
sauli žiūrėt j.

— Girrios Volungolis.

4 4 Saule

SKAITYKITE “SAULE” 
•J> •£♦ •£♦

Kamisorius Boy Scautu

po Europos valstybes 
mos susipažinti su 
Žmonių gyvenimu, paprocziais 
ir pasigrožėti gamta ir dailei 
kuriniais. Isz Klaipdos atvyko 

itin Kadmi 21 Rugp. Viesznias 
prierni; ir globos musu studen
tu atstovybe. • t

Rugpiuczio 20 d., ju Klai- 
pedje sutikti vyko studentu at
stovybes nariai ir keletas stu
dentu.

Kauno stoty
studentes pasiliko studentu at
stovybes nariai ir sziap studen
tai. Ekskursantes 
Liet u vos vi(*szbut v. «

Studentes stengsis smulkiau 
pažinti 1 JotnviL

—... ...........
SUDEGE LIETUVOS SZUKU 

DIRBTUVE.
Kaunas. —- Utenos gtv. 5 nr. 

Mejerio Gitlino szuku fabri
ke kilo gaisras. Greit iszszauk- 
ti ugniagesiai ugni užgesino.' 
Aiszkeja, kad fabrikas buvęs 
padegtas. 1 atariamas padega
mų policijos uždarytas dabok
lėm

Altieri k i et (‘s

apsistojo

. Darbininką Radzevi-I

VOLDEMARO TURTAI
SIEKIA 5,000,000, O 

“TAUTOS VADO“

1
*
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APDOVANOTAS UŽ ISZOELBEJIMA VAIKU IR MOTINA
Draugavę Pasadena Heroic Animal fundacija apdovano

jo auksini medeli del szunies už iszgclbijima gyvasties Mrs. 
Chivvis ir josios dvieju vaiku nuo paskandiniino kada truko 
•Si. Krancis pradas.
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ATNAGRADINTA
GARBE MARIJOS

Viename mieste, Šalintoja 
įpie dvylikta adyna nokti, pa
smaukė kunigą su Szvencziau- 
sin Sakramentu pas ligoni. Se

kini pribuvo pa
pa sa k (

mieste,

<

NET 12,000,000! ‘
laikraszcziaiLietuvos laikraszcziai pra- 

kad Voldemaro turtas 
apskaitomas in 5,000,000 litu.

Reikia pažymėti, kad nela
bai senai da \’oldemaras netu
rėjo isz ko žmoniszkai apsi
rengti. Da po karo jis vaiksz- 
cziojo kiaurom kelinėm ir ru
bine apykakle, aigi visuomenei 
butu indomu žinoti, kokiu bū
du jis in loki trumpa laika su
sidėjo 5 milijonus.’

Bet no vienas tik Vold<*mitr 
ras susikrovė milijonus bodik- 
tntoriaudamas.
bin inkų Balsas“ 
tikru žinių, kad pats 
vadas 
kas.

nesza,

I

SUĖMIMAI KĖDAINIUOSE.
Kaunas. - 

sza,
11 prane- 

suimt i

pas kuri rasta pora szautuvu 
gra na t a, sza pi ragrafuoln 
mifletu ir maszinele 
ju originalas ir

“L. A.
kad Kėdainiuose

b. burmistras Bagdonaviczius,

pa- 
raszvtas

originalas ir intariamas 
Gasiunas; pas kuri rasta 
džiokiinis szautuvas.

mo-

KIEK DABAR YRA LIETU
VOJE AUTOMOBILIU.
Kaunas. — Su motorinėmis 

susiekimo priemonėmis esame 
toli atsilikę nuo savo vakaru 

t a ežia u ir szioje 
greitai žengiame prle- 

žengima Vaizduoja
Dai - 

t uris 
tautos 

ir Voldemaro praszo-

Rygos 
sako 

< <

i i

> >
Jo lobiai kartu su pini

gais (Londono bankuose) sie
kia net 12,000,000 litu!

O vos keli metai atgal po
nas “tautos vadas“ neturėjo 
isz ko kambariu pasisamdyti, 
gyveno pns Amerikieti Komu
na aut “k,**,J“ ”

g

61, 192H- —
Autobusu

tautos vadas

kurdo.

ARESZTAVO APYGARDOS 
TEISMO TARNAUTOJA 

IR SEMINARISTE.
Liepos 24. Sziauliu svari), 

byla tardytojo insakymu suim
ti ir uždaryti Sziauliu sunk, 
darbu kalėjimai! Sziauliu apy. 
teismo sekretoriaus padėjėjas 
Ramam’zionis ir Sziauliu mo
kytoju seminarijos
auklėtinė Jadze SipkeVicziute.

—M M* ll.»Ml. <M M..MM.MM

BAŽNYOZIOJ PAVOGĖ 
PINIGUS.

Raudondvario bažnyczioj pil. 
Cziczinskiui isz kiszenes isz
traiike 56 lt. su dokumentais. 
A'agis nekugautas.

kaimynu, 
srityje 
k i n. Szitn 
žemiau dedama lentele:

Lengvųjų automobiliu 1!)20, 
424, 1928 —926, 1929 — 1910.

Sunkiųjų automobiliu 1926, 
186. .1929 —309.

1926, —, 1928 —
139, 1929 — 265.

Motociklu 1926 — 201, 1928 
— 464, 1929 — 746.

’Tokiu būdu, neįskaitant kra- 
szto apsaugos ministerijos au- 
tovežimu, visoji* l'Jetuvoje 
1926 metais buvo 686 (be auto
busu) motoriniai vežimai, 1927 
met. — 1320, 1928 m. — 1715, 
1929 m. — 2330. Nuo 1927 me: 
tu per dvejus metus autoveži- 
mu padidėjo visu tukstaneziu. 
1929 m. tukstaneziui Lietuvos 
gyventoju teko vienas motori
nis vežimas.

na motere 
szaukt kunigą, pasakė vardu 
ulyczios, n urna ra st ūbos kurioj 
buvo ligonis, ir ėjo pirmiaus 
kunigo rodydama kelia. Kuni-

Staiga pra- 
, bet tame 

laike pamate kad stovi pas ta 
stuba kur yra ligonis, bet nie
kas duriu neatidaro.

Po
darė langas 
pasirodė gn

volai.’ — užklausė senis.
— Ateinu pas ligoni, 

katra mane szauke, kad 
duoti paskutini patepimą 
atsako kuniigas.

Czionais szitam namie 
kiek žinau, ne yra ligoniu atsa
ke senis,*bet kad pnvdeda lyti,* 
tai praszau užeikite pas mane 
ir palaukit pakol nustos lijus. 
Busite man kunigėli 
svecziu, ha asz sergu ir ne 
Ii n miegot i.

Kunigas inejo tropais in stu
ba ir pgniate st u boja ant sienos 

Szven- 
priesz kuri

gas ėjo paskui ja. 
puolėjam isz akiu

afsi-ilgam skambinimui 
ant gyvenimo ir

aiva žilo senuko.
Kas lenais skambina taip

visoje

IV kurso
GERA RODĄ.

— /Teves in savo priyteli:- 
Ne žinau ka daryti mano duk
tė re? K a tik jai pasakau, tai 
vis man atsakinėja. ..

Duokle jaja užPrietelis- 
telefonistą...

pas 
jam

mvlimu
ga-

pa-
— esmių stu-

vo szirdija, galecziau tau duo
ti iszriszima.

— Ar tikrai — tarė — ga- 
leczia gauti iszriszima? Jau 
daugiau kaip trisdeszimts me
tu ne turiu ramumo szirdyja ir 
ne buvau spaviednes ne prie 
Szv e n cz i a u s i o Sa k ra m e n t o. An t 
atminties savo motinos jaueziu, 
kad sziandien galiu su gailes- 
cziu iszsispaviedoti. Ar tikrai 
Imsiu vertas iszriszimo? Jaigu 
taip, tai praszau tavęs iszklau- 
syki mano spaviednes 
Szv. Sakramimta.

Ant rytojaus, rytmetyje ga
vo kunigas žinia, kad senis nu
mirė, užmusze ji paralyžius.

Apveizdos 
tame

ir duok

užmusze
Stebuklingi keliai
Dievo! Kunigas pažino 
paveiksle kuris kabojo, ta pa
ežiu motore kuri ji vede pas li
goni, o ne žinoma isz kur ji 
atsirado ir kur prapuolė:—TĮai 
buvo motina to senuko. Garbe 
Marijos iszmelde senam griesz- 
ninkui atsivertima ant tikėji
mo paskutines valanda priesz 
smerti.

T ‘ \ 
sza ūkiame: 
nuju, melskis užmuš!

Teisingai ir
t ’ žt a ry t o ja griesz-

to

ne benaudos

!i
kabanti dideli abroza 
cziansios motinos, 
doge žvake.

— Dėkui Dievui! 
szauke kunigas
boja tikineziu Kataliku.

— Ka tai tai ne 
senis sausai.

Esmių Liuteronas ir ta viską 
už niek laikau. 'Tiktai del na- 
baszninkes savo motinos, kuri 
buvo labai tikinti ir su didele 
garbe apžiūrinėjo ta abroza tai 
ir asz dabar kas Suimta užde- 
giu žvakute ir szolvinu ta ab
roza, taip kaip mano motina ne 
baszninike daro.

Laike tos kalbos inejome in 
kita kambari czionais rasztiny- 
cziojo kabojo paveikslas mo- 
teres senovės rūbuose. Kada se
nis nužvelgė kad kunigas labai 
akyviai priidžiurineja, tarė su
sigraudinęs:

— ’Tai mano mieliausia mo- 
klupojanti priesz abroza

Motinos Dievo.
smerti, man kalbėjo: 
laimingas sunau, 
szirdingiausias

— atsake*

A. RAMANAUSKAS 
L1ETUV1SZKAS GRABORIUS 

MILL & PATTERSON STS 
ST. CLAIR, PA. 

Bell Telefonas 1430-R

* I

^Iszbalsamuoja ir laidoja mirusius* 
ant visokiu kapiniu. Pagrabua pa- 
ruoszia nuo papraszcziausiuikipra 
kilniausiu. Parsamdo automobilius 
dol laidotuvių, veseliu, krikszty- 
niu ir kitiems pasivažinėjimams. 
Isz Frackvilles, Port Carbon ar isz 
kitu artimiausiu miestu jeigu kas 
pareikalaus mano patarnavimo, 
meldžiu man duot žinia o pribusiu 
in trumpa laika.

K. RĖKLAITIS
Lietuvitzkas Graboriua

tina,

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

516 W. Spruce Str., 
Bell Telefonas 149 

MAHANOY CITY, PA.
306 Market Street 

Bell Telefonas 441-J 
TAMAQUA.

'Priesz
4 *

savo 
Mano ne 

jaigu miela- 
pa-

garbes 
Szven-
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Dievas 
szauks mane prie savo 
per užtarymu Paneles 
cziansios taip ilgai praszysiu 
Jos sūnaus, pakol tu nesugryž- 
szi ant kelio tikėjimo!“ Labai 
motina norėjo kad bnezia iszti-, 
k imas ir maldingas bet kas — 
tarė nusiszypHojas — kad ne 
galiu persitikrint apie reikalą 
spaviednes.

Senis taip insisznekejo ir api
pasakojo kunigui visa savo pra. 
eiti ir su toki uteisingumii, kad 
nevet savo piktybių ir nusideji-

Kihi ponas prieszingu spa-
— *|)^| 

del ko taip aiszkiai apsakei sa
vo gyvastį kad dabar matau 
tavo duszia peniem. Ir kad gai- 
letumois už savo kaltybes ir 
pripažintmn tikra tikėjimu sa-

J »• t*
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PA.

CAPITAL STOCK $126,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,368.62
.*

.I'f

I

padaryta plati platforma 
visi smagini linksminosi. 

Vieni losze kortomis, kiti szo- 
ko. Nuo to parengimo parapi
jai lik nemažai pelno.

— Pereita savaite iszsicmo 
apsivedimui leidimą Antanas 
M ikluszis 
Kva litą ite.

— Ugnis sunaikino du va
sarnamius Point Breeze, 
Harveys Lake, padarydama 
bledes ant $25,000, Namai pri
gulėjo prie Thalheirnerio isz

■ Daviso kon- 
trektoriaus isz Kingstono.

— Leonarda Milbrodta, 4 
metu, likos iižmusztas per tro- 
ka kuri vare Juozas Mickevi- 
czius, kuris likos pastatytas po 
$2,.500 kaucijos. Katriute Peco- 
la, 7 metu isz Ashley likos mir
tinai sužeista 'per troka, kada 
mergaite hego skersai kelia in. 
sztora.

r

daigu <la baustu taip vadina- \Vilkes-Barre ir
■ a . i 4 , I ■ • IX Zk t III./’ Irti • • t A a . . L.dykaskaiczius“, kuriemus

papildo moraliszka Vagysta por 
atnaujinima prienumeratos ku
rie skaitę kelis menesius dykai, 
tada ir musu Lietuviszkos isz- 
davystek t vi rėžiau stovėtu, o 
gal ir redaktoriai geresnius 
czeverykus ir kelnias dėvėtu, 
kurias veik nupleszo sėdėdami 
per dienas ant uslano.

Tarp musu Lietuviu gal but 
daugiausia yra tokiu ka už dy
ka norėtu skaityti, todėl, ar ga
lima tikėtis, kad mes veik ap- 
piszviesi^ie. _

redaktoriai

arti fį >.
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Dan Carter Beard, tanliszkas 

kamisorius

•'•A V

mu ne užslėpė.
— I

vietinei — tarė kunigas
I

SKAITYKITE “SAULE’!
♦ * * 

•mm* • -. —

ant Boy Semitu 
draugu ves Amur i k e,, kuris li
kos išbrinktas garbes prezideih 
Uu

Admirolo Bvrdo laivas

Mękame 3-czIa procentą ant 
auditu pinigu. Procentą pride- 
dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jas 
turėtumėt reikale su musu banke 
nepaisant ar mažas ar didelis.U i t v of New York , su kuriuom 

atliko ilga kelione in Pietini Poliu, likos permainytas ant mu
ziejaus. Kapitonas McKinley iszaiszkinn vaikams visokius 
dalykus, kokius naudojo toju keliouejn.

i i y >

t

vaikams
■y k

G. W. BARLOW, Prei, i_ __ —_ „L. _ _ ' __ _ A
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J. FERGUSON, Vice-Pres.irKa». ]
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Visi verke lydėdami gimir 
nes ir pažystamus, isztremig-. 

Požnaniuu.^ ImM. daur 
sielvartavo

mus isz
giausi.i sielvartavo Valerka 
K1 u m p i 11 te,. a Uis v e i k i ndgm a s n 
Kasia Solocziute.

Ir mažai buvo dyyai, .Nuo 
jaunu dienu gyvcm> 
pirkioj.
skvre, o
va ik iszk i szposa i sujungė, jas 
krūvon, kaip tikrąsias seseris.

Valerka ilga- laika negalėja 
žiūrėti be aszaru aut Margutes, 
Kasios karvutes, parduotos 
\ okiecziui už sziurszkus pinr- 
gus.

kiviL

^įmainytu po. szliubu in tiesa, 
gražią ir aukszta, kaip nendre.

Uzkonteju taigi nabagėlė 
pekliszkas kanezias aut žemos. 
Vyrelis, v mylintis linksmas 
kompanijas, na, h; gražaus mo,- 
t ereli u veidelius, y imi r buvo 
mielas, kad ji nors prie sopu
lio priglaustum, tiktai namie 
vigu#, įkąįp kokia gArstyczią 
giiaužę.
pirkiotų tuojąus Kirniams ai- 
razdavo .priežasti,. Tai vaikai 
nereikalingai verkia, tai vėl 
valgis per karsztas, tai vėl ki
tus kartus pcrszaltas, yąsąro.* 
Ini'lrn ii miKns mitino n */in.

Gangreit ineidąvp

M ienoj 
Tiktai priemene jas 
bendręs zobovos t ir

laike ji muses rūstino,
mos laike
jam ne,duodavo ramybes , u*

n žie- 
ant langu szaltis

liūgai kzviesa.
Klumpius iszgirde.s apie ne

reikalinga keroslno deginimą, 
tiktai dabiw savo liežuviui da
vė valia ir gerdamas saldžia 
degtinę stiklelis po stikleliui, 
skundėsi net iki pusinunak- 
cziui ant savo nelemto likimo.

Tuo tarpu biedna Marynju 
pabaigus skalbimu mislija tik 
apie |ai, kad rytoj privalo tai
syti vaikams drabužius 
ryt kepti duona ir 
maglinoti.

Norėtu Marynia 
namie savo pagęlbai 
bet labai buvo gaila, kad tuo- 
budu ji apleistu siuvimo

o po
skalbinius

I

užlaikyti
Valerka

karvutes,

Augai tu Kasios 
ežiui s/.vapėjo muszdama kar
ve in szlauni, <i 
\ okiecziui ant mėsos.

Regis jai rodosi, kad ir baž
nyczios varpai dabar liūdniau 
varpuoja, negu pirmiau. Vie
nok varpu balsas visai neper- 
simaine; tiktai mergaites szir- 
dis, pilna gailesezio ir liūdnu
mo, girdėjo visur vieno sopu
lio atbalsi:

Dal>ar tik nelaime, taip Ifalp 
įas ant jos užkrito, 
jos misli, lekianezia 

svietan, paskui Kasia.
Valeikos motina du metus 

sirgus pasimirė. Keliais mene
siais po pa laidojimui praliejo 
žmones barszkinti, kad Klum
pins nebe priežastie prasculi 
isztisiis vakarus pas z 
kuri gyvena su savo 
Gotlibu, nusamdytoj pirkioj, 
kur gyveno Kasios tėvai,

Mislvta, kas tie \'okiecziai 
turėjo bu! turtingi, ba nusipir
ko keliolika margu žemes Ir 
greitai supirko medžius ir sku
binosi statyti sau nauja pir
kia. Teisybe, kad žeme ir me
džius pirko pigiai,.ba isztrem
tieji tuos daiktus pusdykiai 
pardavinėjo ir tuo budu Vo- 
kiecziai p ra t u re jo, o 
žmones iszejo kur aky 
su savo surisztais skudurinis.

Iszsyk Valerka nenorėjo ti
kėti žmonių pasakojimams. 
Juk atsiminė, kaip tėvas pa
matęs pirmu sykiu

kad Vokiete 
panaszi in plika 

kumele, o isz savo figūros (su
dėjimo), i n ai mota.
mislijo Valerka ar tai žmogių? 
mylintis savo vaikus, 

padaryti tokia 
nuoskauda, • • •gimtiniu savo 
ke Vokiete!

dabar patekai

atsuko
ant jos 
misli,

žmonių

pasakė juok«»m, 
ant burnos

Jiems

broliu

isztremti
s nesza

Augusta

Pagalios 

galėtu 
<1 i dele 

pasiimdamas po
stogu moterisz- 

Už tai .Marynia, 
nabaszninkes Klumpienes gi
minaiti*, ka jau nuo poros me
tu ne teta, bet antra motina bu
vo vaikams naszlaicziams, 
spjaudė po visus kampus, žiū
rint in Vokietes prisigerinimus 
ir Klumpinus prie jos 
meilu vintus.

— Na, kaip asz juos jau 
palaiminsiu kalbėjo mojuoda
ma kumsztim tai ponai jauna
vedžiai be abejones keturpes- 
ti prisartis prie altoriaus!

taigi Klumpiu,

vaikams

p risi-

Sekiojo taigi Klumpiu, ir 
tankiai, kada vakarais nueida
vo pas (iotliba, ji inpuldavo 
pirkioti kitan galan, praszyda- 
ma tai puskoliti sierkucziu, tai 
klauzdama, katra valanda.

Tada Klumpius 
ant jos,

žiūrėdavo 
kaip ant kokio vilko 

ir buvo galima pažinti, kad jis 
tuo neužganėdintas.

Maryna-gi žiūrėdama
mosuota stala ir giiiHidziR!* 0|it 
stalo deszras, mislijo sau <lu- 
szioj: e tfMIH

111

* OĮMISiO tai Ui u Vokiete turi 
sunki, jei teip greitai suprato, 
su kokia meszkera galima su
gauti išmintingu žavi.

kad gobus buvo tasai 
Klumpius, tai gobus! () ir ant 

kaip vanagas

Oi,

J»inigu godus 
ant mėsos.

Juk jis ir su pirmąją pa<*zia 
neapsivislv isz padabones del 
jos kupra isz prieszakio ir už
pakalio, bet tik del mielo ska
tikėlio. O po tam- sarmatijos! 
jus negalėjimo ir su gvolta 
ju»rejo, atyiit motoriszke persi.
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Ant Kosulio.

Ketina būtie
spausti sivai i

I L I

gera gyduole 
isz citrinos su 

cukrum ir karsztu vandeniu., ■ • *■
Ant stiklo vandenio imasi ai

vai nuo 1 aPba 2 citrinų.
Reikia gert ant nakties gu

linu! in lova..,.
’ I ...... 1
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nuolatos ma rnudiavo, v i r. mar- 
malinvo, kol neiszejo už durim

Laime dar kad l^lumpųis 
nebuvo >ziauczium, bet kalviu 
bu to tik ir truko, kad jisai 
namie turėtu varstotu ir tai 
dar tame paeziame kambaryj, 
kur sėdėdavo kuprota pati su 
verkianeziais vaikeliais.

Tankei skundėsi, žmonėms, 
kad vaiku riksmas ji isz namu 
iszvaro. O kaip pradėdavo kur 
pasakoti apie paezeduma, lai 
tik jo tas pasakas 
del mokslo kitiems, 
vienok visados tylėdavo, kiek 
pats pinigėliu prakazyriuoja 
ir leidžiasi su kuom nors gir
tuokliauti.

1 M '* ' ' t

Juokiasi taigi isz jo kad su 
tais savo paezedumais aplada- 
vo tiktai paežiu ir vaikus, ir 
niekas nieko priesz tai neturė
tu, jei pati su vaikais namie 
butu valgius kokius geresnius 
valgius.

varstotai ir

drukuot i 
Apie tai

valgio.Praszcziausio 
tjocziai pavalgyti trukdavo. O 
motinai juk gaila matyti vai
kus alkanus.

Piasimirus paežiai,
rūstauti, ant Marynos nabas'z- 

seseries,

pradėjo

irniūkęs seserįes, ir skundėsi 
tankiai priesz kitus kad ji me
to visom pusėm jo gėrybėmis 
nemokėdama prisilaikyti tvai
kus.

Iszmintinga Auguste, klau
sydama Klumpinus nusiskun
dimu, kuriuos jisai liejo kaip 
isz gausybes rago ant Malo
nios, lingavo su galva tarytum 
garnys ant pastipusios varles.

—• Juk kiekvienam žinoma 
kalbėjo patylom kad moterlsz- 

žiurkszteliu 
svirno viską.

Įif r

aspadorius surenka. Asz 
kad nepasigirti pridūrė tam
pydama kukliai savo storas 
lupas turiu tiktai dvi karves, c 
parduodu sviesto kas nedelia 
tris gorčius, o namie juk nie
kam netrūksta nei sūrio

ir duonos sausos ne

budu ji apleistu siuvimo Ir 
kirpimo mokslu. Dar gyvenant 
Khimpienei mergaite pradėjo 
vaikszczioti in miesteli tolumo 
du viorstus, o neilgai trukus 
jai turi mokėti po du auksi
nus ant dienos.

— Vėl ilgiau iszvakaremis 
pasėdėsiu ir paskubėsiu su dar 
bu o bus viskas padaryta tarė 
pati sau Marynia, 
ma pastirusias blakstienas.

Po ilgai szaltai žiemai 
galios praszvito pavasario 
lute. Prie ano lango sėdi Va
lerka Klumpinto ir klausyda
ma viturio daineles baigia siū
ti suknia del maluninkiencs,

Jau antrasis menuo priimdi- 
nęja darbus in namus ir jau- 
cziasi labai laiminga kad jau 
ji gali pati ant saves užsėdirh- 
t i.

O jei darbo norą, eina jn 
magazinu arba in szapa miešti 
lyje kur ja mielai pasveikina, 
ba žino, kad ji gera ir gan' 
kriauczka.

Marynia džiaugiasi isz savi
O- r 

patog’ 
gera 

nesu
gavo jaunesnius nasz 

aprengia ir

užmerkda-

eina

kad ji gerai ir

pa
ša u -

seserietes ir turi delko džinu 
mergaite yra 

o tokia

ke iszneszios su 
isz namu ir isz 
k a ir 

r>

nei
pieno o 
valgome.

, Tie trvs gorčiai pardavinė
jamo sviesto nuo poros karvių 
i n.smego Klumpinus galvoje, 
taip kaip vinis tuszczioj sie
noj. i.

motc-

Vo per

ties ba 
kaip malevota, 
kad niekam vandenio 
drums 
lai tolius
sykiu su teta ir kad ne Augus
te ir prisilaižymas (lotlibo prie 
Valerkos tai motervs visai nei 
neatjaustu to savo darbo. Bet 
kaip tik nusiperka ir pasisiuva 
sau arba vaikams kokias suk-, 
neles, tai Augusta visados ra.-- 
papeikimo žodi. Pagal jos 
kiekvienas daiktas 
karnas: užsikeikia kad toksai 
pat perkaltus arba gelumbe 
kurias pirkus no teip seniai 
daug piginus užmokėjus.

— Jau lai asz nesigiriant 
turiu lokiu laime pridurdavo, 
buk tai tyliai, bet taip, idant 
pats Klumpius jos žodžius gir
dėtu kad mane nei vienas Žy
das neapgaus 
sake viena pi r klieno, kad už 
mano protą atiduotu puse san
krovos tavom ir su tuo 
gerokai uždirbtu.

Klumpius žiuri in Marynia 
su paniekinimu. Mergina raus: 

, nors tu- 
‘ ‘Sena o 

kvaila avino galva, tikėk jei 
nori ant bobos melagystėms o 
pamatysime, ar gerai su tuo 

pamate,

— Reikėtų pamislijo — at
siusti Marynia pasimokint pa» 
Auguste o tuokart persitikrin
tu kad yra paika, kaip stalo 
kojos norint s jai rodosi kad 
visus protus jau snvalgius.

Ir savo tu misliu pabaigoj 
suszvepejo:

—• Tiktai su tokia
riszke kaip Augusto žmogus 
gali pasilikti turtingu.

Kadaise vėl atbėgo pas Au
guste, jau devintu valanda bu- 

o Marynia turėdama
dienu darbo mazgojo sau skal
binius.

— Nuduoda darbszczia al- 
idliepe.*— idant man pasidaboti 
Ir pataikinti; bet,suprantu asz 
tuoH merginu darbus.

Augusto nieko Klumpini ne
atsako vientik nusiszypsojus 
atidavė azepa ir tik po neku
riam laikui statydama ant sta
lo degtines buteli prabilo, ta-, 
rytum besisarmaty<lama:

— Asz ba teisybe pasakius, 
niekmdos nenusidirbu
nok vis-gi savo atlieku ir nie
kas ant manes nerugoje. Kitos 
gaspadines per isztisas dienas 
pamusza kojas dykai ir visai 
nematyti pas jas jokio prigu- 
lincziai atlikto darbo, o 
reikia jau neatbūtinai padary-

o, vie-

apsiuvi;

v -

Pagal 
yra perino

arba 
ne teip

r>

Kadaise net pą-

ta isz piktumo ir tyli 
ri ant galo liežuvio:

pamatysime,
Nuo kada

dai

iszeisi.”
kad Klumpius turi užmanymą 
savo duktori Valerka iszduotl 
už Gotlibo laiko liežuvi už dan
tų, kaip szuni ant lencziugo 
idant jis uolotu nei ant vagiu. 
Susibarti su Klumpium tai 
reiszkia pamesti tarnyste ir 
palikti vaikus ir Valerka ant 
suvokietejusis tėvo malones.

Ji juk žino, kąd kol gyveną 
draugo tai Valeika turi šyla 
atsispirti ir niekas jos nepri
vers eiti su Gotlibu prie alto
riaus.

Regimai kelios nedėlios pir
miau nedaug jau stoknvo, kad 
Klumpius Maryuia. jau iszva-

kas

ti tai naktimis baladojasi ir
I trankosi degindamos nereikli-

rytu už tai kad ji pajuokė 
----- Toliano bus.

Mgs

r
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W. TRASKAUSKAS
-V-T i*

LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvlu, 
krlksztinlu, veseliju, pasivažinėji
mo Ir t. t.
603 W. Mahanojr Ava. Mah. City 

------- ----- -------- .................................

1

Plemuotus Peilius.
Reikia isztrint su kamsztu- 

ku, pavilgintu spirite ir dulke
lėms pirktom isz aptiekos. Ap- 
trinus reikia palaukt, 
apdžius!a, su sausu 
n uszl uostyt.

IBx*

■MM.

NAMAS SUKASI IN SAULES ŠZVIESA.
Szis sukantysis namas randasi Six Res Bairns, Erancuzi- ............. • . R k W • • • I | • . . •joj, kuris likos pastatytas del džiovininku kurie gydosi sau

les spinduliais. Isz kur saule szvieezia in (a puse narna atsuka.spinduliais. Isz kur saule szvieezia in (a puse narna atsuka.
--------------------- —------ --------------—------- --M....................  ! .................. - , „ , . .......B ■ ---- ---------------------  --- --------------

Apie Melninko 
Duktere

kuria labai pamylėjo

Kitados gyveno biednas mel- 
ninkas ir ttirejo labąi patogia 
luktere, 
vienas karalaitis.

Viena karta susitiko tas ka
ralaitis melninka ir tare in ji:

Ka tavo duktė moka 
dirbt ?

Melninkas atsake: - 
SzMiesiausias karalaiti!

suver-

t a vo

mano duktė isz šzaudu 
oia auksiniu siūlą.

Karalaitis volei tan* in mol- I 
linka:

— Jaigu ji taip padarys
kaip tu sakai, tai atvesk tu ja 
oas mane in paloviu.

Kaip tik melninko duktė pri
buvo in palovi, paėmė ja kara
laitis už rankos, nnvede in vie
na pakaju, kuriame’buvo dide- 

I e krūva sziaudu ir tare in ja: 
Szianakt turi tu tuosius szau- 
lus suverpt in auksa, o jaigu 
ie, busi smerezia korota!

Karalaitis pasakos tuosius 
rodžius, užrakino pakaju ir isz- 

Mergina. likus viena pra- 
graudžiai verkt ir mislino

I

JJO. 
lejo 
kaip ji tuos sziaudus suverps 
iii miksa. Ir tuoin kart ’atsidarė 
turis inejo koks tai senukas ir 

t a re:
— Ko taip gailiai 

mano mergele?
Ji atsake:

Kaip man ne verktie, 
kad karalaitis liepe tuos 
szaudus suverpt in auksa

ne

verki

suverpt in

)

!

o kaip 
skarulu

tąją mergina.
Bagy vonia- juodu koki laika 

lave jiems Dievas patogu sū
neli, o karaliene suvis užmirszo 
jog pažadėjo savo pirmutini 
Ifudiki kokiam tai senukui.

l’ž poros dienu gimimo kudi- 
« « . *« . . t

savo

Geras Sapasabas Del 
Bambadieriu.■ Ii o

Sumaiszyk 4 dales cukraus, 3 
dales borakso, 2 dales miltu itj 
viena dale negesintu kalikiu ir 
papili ten kur bambadieriai 
pasirodo.

Sza u kosi:

k W
I 
j.fl

I

■■ J

j <3

• 91 .1

k i o, atėjo tas pats senukas pas 
karaliene ir tarė:

— Atiduok man ka priža-
d e jei.

Karaliene iszgirdus tuosius 
žodžius labai persigando ir ta
re in ji:

Ka nori, lai viską gausi 
tik palik tu irta n mano kūdiki.

Se n uk as pusi ga i le j a s
Ii ones (are:

4

iuis laiko, jaigu
galėsi

o jaigu ne, tai paim-

kai ra-

Asz tau duosiu tris die- 
mano varda 

pasilaikyt

Kur ten Niudžerdžęje, 
.Kokiam tai užkabory ja, 

Lietuviu apie 3ū szeimynu gy
vena,* 

Bet jau gana.
Bobos ilgus liežuvius turi 
Sarmatos jokios neturi,

Bjauriai visus apkalbinėja, 
Viena kita aplojineja.

Net ir pas Lenku kunigą bė
ginėja 

Paežius neszioja,
“Jegamasti kokani 

'Ta praklenta Jonani, 
Su klopami trinasi,

I r jeszcži'a v i zi va si? ’ 
Kunigas po tam pipiru duoda, 

O tai per tokia nusiususia 
kuodą,

O jaigu ka Pulokui daro, 
Tai vis ant Lietuviu užvaro. 

Neseniai trys Pulokai, 
Suniusze viena vaikina mirti

nai,
Na ir pasakė, kad tai Lietuviai 

O tas atsitiko nelabai seniai.

HA

!

»

atminsi, tai 
su kūdiki, 
siu.

Tada I 
daugybe tarnu in 
klausinėtu visokiu vardu, 
pati per visa naktį mislino vi
sokius vardus, 

t 1,1 ‘
Ant rytojaus vėliai tas senu- 

'kas atėjo ir paklauso:
— Ar žinai mano vardai
'Vada karlieno įprdejo 

kius vardus mint, 
t a re:

m

* ♦

karaliene iszsiunte 
svietą kad 

o ir

vi so
il senukas

Tni mano vardo*ne hi-

Kur ten Ohajuje, 
N ed i d e 1 i oje a py ga rd o j a 

(Jauja girtuokliu,

Knatai In Lampas.
Szviesia usia

])rjesz indejima in lamap pasi
merkia in labai sum vandeni 
o paskui iszsidžiovina.

dega, jaigu

Jaigu Užsidega Kamine 
Suodžiai. -

Tai t nujaus reikia uždaryt 
duros ir langus idant ne taip 
labai trauktu per kamina ir 
užpilt pora sauju druskos ant 
ugnies, o nuo to gazo tuojąus 
ugnis užges.

1 TI

'^it

Tai mano 'vardo' ne iu- 
sP(‘jei I

Tai pasakęs senukas iszejo.
Ant rytojaus karaliene ir ne 

i n spėjo senuko varda.
Treezia diena pribuvo vienas 

tarnas namon ir tare in kara
liene :

10

Kaip asz ėjau per dide-

žinoma Lietuviu.
I žsiimane mėsos, 

Visztienos nekitos, 
Ant medžiokles nusidavė 

Kur ten in tvartu insilauže. 
Dvi visztas ir gaidi paėmė 

Namon parsinesze, 
Be to, ir galvas nusuko, 
Del viszteliu ir gaiduko.
Kad 'balius, tai balius, 

Mesa ede, namine gere, liejosi 
alus,

Ant rytojaus -bosas visztu pa- 
• si gedo,

Ėjo pėdom ir gauja latru su
rado.

Sztai ir vaitas pribuvo, 
O gauja to suvis nesitikėjo, 

Ba da po puotai gulėjo, 
Nežinau kaip su tuom bus, 

Bet už viszteles gerai nuskus.

JUOKAI ;’H
I 

h ’

t x !

;l 'to

7
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AKYVAIS.
Daktaras: — Del ko ponas 

nori, idant po smert padaryt 
sdkeija (pjaustyt) kuna?

Ligonis: — Mat asz noretau
žinot, kokis velnias maim vi
duriuose sėdėjo.

Ko Jurgi sėdi taip inal-

— Jau, jau, — 
kodėl pilvo neskauda.

O 
I

Al*'

visus
*

jaigu to ne padarysiu, lai smer- 
•zia busiu korota.

Senukas tarė:
Ka t u man duosi, tai asz 

už tave padarysiu.
Mergina atsake:

Ka asz tau gdliu duot
kad nieko neturiu kaip tik vie
na skepetaite, lai ta jaigu nori 
<aliu atiduot.

Senukas priėmė nuo josios ta 
skepetaite, sėdo prie ratelio ir 
t nujaus tuos visus sziaudus su
verpė in auksa.

Ant rytojaus kada karalaitis 
atėjo pas mergina, rado visus 
sziaudus suverptus, tada jis no 
rejo da daugiau aukso triret.

Sulaukės vakaro nuvedė’ ka
ralaitis mergina in labai dideli 
pakaju kuriame buvo da kita 
tiek sziaudu, kaip 'pirma naktį 
ir tarė:

— tfaigu dabar (u tuosius 
sziaudus suverpsi iii ayksa, tai

7busi mano pati 
pražūsi! /

Mergina volei

p jaigu ne tą i

likus viena
graudžiai verke, ir velei lasai 
senukas atsidaręs duris inejo 
ir tarė:

Ko verki mano dukrele?
Mergina apsako apie viską

*

senukui, o jis volei tare in ja:
— Jaigu duosi man savo 

pirmutini kūdiki kaip tu pa^’ 
J*’ ’ ' “ . ' ‘ ‘ vė
liai .^uvdrpsiu szaudus in .auk-

į

.Mergina paniislino sau,

liksi karaliene, tai asz tau

sn.

liūs kalnus ir klonius ir ant ga
lo inejau in didele girria eida
mas per girria priėjau grin- 
cziuke, kurioj koks tai senukas 
szoko po grineziute ir taip kal
bėjo: “Sziadien asz szoku ir 
džiaugiuosi u, ba ryt anksti pa
imsiu • karalienes kūdiki, oj! 
kaip asz džiaugiuosiu kad nie
kas neįgali atmint kokis mano Į j
\ aidas, mano y aidas, mano j j tam ant atrytu valkio- 
vardas Rnmpelstdtskin.” . 1 J • •jasi, 

Bvetimtaucziams rodosi,
O ir bobeles neapsileidžia

mas per girria priėjau

i .. J.arj' 
gali but karaliene ar ne tai da 
to niekas no žino ir prižadėjo 
jam savo'pirmutini kūdiki. rPa- 
da senukas vėlini suverpė tuos 
sziaudus ir iszejo.

Ant rytojaus kada karalaitis 
atėjo pas mergina rado vėliai 
tuos sziaudus suvenptiis, tada, 
tas karalaitis apsipucziAvo su

Sziadien

mano

Koks buvo džiaugsmas, ka
ralienes kada dažinojo senuko
varda, tai ne galima apraszyt.

Tuojus atėjo tas senukas pas 
karaliene ir (are:

— Na o sziandien ar atinin- 
si mano varda?

O kaigdiene. atsake:
— Man rodos kad tavo var

das Rumpelstiltskin! Senukas 
a a ' ' ' <

T 
karaliene ir (are:

iszgirdes 
peppy ko ir iszejo, 
likosi su savo mylimu kūdikiu.

savo varda baisiai 
o karaliene

* ♦

Virdžinijoj sleite, 
Viename mažamė plėišė;

Girtuokliu sztamas gyvena, 
Ka jiejei iszdaro tai jau gana.

.1 
JT .a

Turi kiaulių būda 
Ba girti visada, 

Nedaliomis kaip pasigėrė,
Tai sklypuosią guli užsidarė.

V. .1 uvupouviumu,

Pasigėrė ir bjauriai liežuvius 
paleidžia, 

Kad net bianru klausyti, 
Turi ausis užkimszti.

sziai?
— Ba nė daug valgiau.'
— Ar tu, ne daug valgiai. 

Kirtai net ausis krutėjo!
kirtau,

.*'* 'i

DEVINTAS PRISAKYMAS.
— Tu Onute esi pabažna 

kaip davatka, o kalbi kas die- 
na poterius ir neužlaikai devin
to prisakymo....

— Bhisti mano miela: — d0 
vintas prisakomas kalba: 
geisk moteries artimo tavo 
apie vyrus nemini.

— Už tat deszimtam pt sa
kyta aiszkiai:4< 
asilo, ne jokio daigto 
tai ne vyro svetimo.

ne
—

ne jauezio, no
M... o peę

NENORĖJO NUOAZDYTI.
Lakajus prisiartino ant pir- 

sztu prie savo pono ir sznabž* 
da in ausi.

** į

— Praszau pono! ,-.2:
— Katokit
— Atėjo motina musu szvio* 

sios ponios.
— Tai kodėl nesakiai,

t

tor';

6»

Ji

■ •

>

atėjo mano uoszve!
— Alai -j" 

pono nugaztlyl.
■ - ... .. N—

Dr. T.J.Tacielauskas] •

nenorėjau i«zvi4
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■idjl iiPirmutinis Liėtuvis&kas 
Dentistas Mahanoj’uj^

19 W. Centre S t., Mahenoy City
.. . „ .............. -  , Į III, Į —

Ant J. Sakalauskas
L1ETUV1SZKAS GRABORIUS

(Bell Phone 872)

* K H , Dentistas MahanojujeK 
Ant Antro Floro Kline Satoro

i#

• M » A
Ant vienu kriksztyniu gerai 

pasigėrė, 
Keli iuojaųs susiėdė, 
Susidraskė sau terlas 
Susidaužta ir galvas 

Bet po vabūulai,
Vėliai buvo viskas gerai.

Bet ir moterėlės kare pradėjo, 
Isz pradžios tik liežuviai kle

gėjo,
Ir jau pasisziauszia nagus al

ki szo,
Bet vyrai in tai tuoj insikiszo. 

Kužnas saviszkia iii szali nu
stūmė, 

O da irtper lerla davė.
Butu viskas gerai, 

Kad neibutu girdėja Anglikai, 
'Po lam isz “Polanderiu” juo- ! 

kesi, 
Pirsztais rodo ir juokėsi.

k > 

■i    ižu iL ■ m M'  —i i ■ mi  

6 6 6
.f i • 4 * ’ II '> ' ■ ■ *

r . ... . . .k . < iPra»ialina galvos akiniam* ar naurab
Ir isztikro, jog vietiniu kur giJ.

1

PAMOKSLAS. 
" • ■ ■

i ♦ 1 Į

Kunigas mtvažiaves in kita 
parapija sako pamokslu. Visi 
verkia tiktai vienas ne s vienos 
aszaros ne iszliojo: o kada isz
ejo isz'bažnyczios, vienas prisi- 

b 
irdmas svetima

’ I ii vi'

verkia tiktai vienas ne

artino pas t n ji nepažinstama 
pPakalbojo gprakalbėjo 
kunigą: ,

Tai vyreli rots! pamoks
lu insako, visi verkia, tiktai tu 
stovėjai ir ne aszaros ne iszlio- 
jei.

— 0 kam man* verkt kad
I

<lžiu kas nedele, ba asz isz tos

!»

H Al* 11

*1

h*

as» to kunigo pamokslus gir- ’ 4,

parapijos kur jisai būna.
• • ik •

i 1 į*
' • J • -

11 i t ui upsi11j>imiw «*««««■• •• ■ww**--*’—— 
vint jis butu gorinusiu kalbėto- tn tris dienai. Gausite aptiekoee. 
jiu ^1 606 Teipgi Tabletuose

no- įima pirma diana, ir sustabdo malaria I

666 Teipgi Tabldtuose

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

Nuliudimo valandoje, autai- , 
kiam geriausi patarnavtma. Pa
laidojimą atliekam rūpestingai ■. 
ir gražiai. . Busite pilnai užga
nėdinti.
Jai Mahanojaus ir Girardvllles į 
jeigu kas pareikalaus mano »• 
tarnavima tai meldžiu man tele-

f!

j.
t 

tonuoti o pribusiu in desiithts ‘ 
minutu. tl* Bell Telefonas 872

1 - ------- - ------- —
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ŽINIOS VIETINES SHENANDOAH, PA.

— Sziadien pripuola Užgi
mimas Szv. P. Marijos.

— Pctnyczioja bažnyczia 
apvaikszezios Szv. Varda Ma
rijos.

Praeita sanvaitcr ponst- 
Jokubu Barauoku dūkto 

iszvažiavo in Stato 
Teachers kolegijo Bloomsburg, 

| Pa. lavintis tolimseniam moks-

vos 
Monika,

Girdėt kad neužilgio vėl |0 ant daniktorkos
■

— Alberta Potruczioniute, 
17 metu, isz Hingtono, likos 
smurkei sužeista kada automo
bilius kuriame važiavo prigu
lintis prie Beno Juodžio, apsi
verto ant plento arti Brandon-

invyks permainos tarpe Lietu- pasekmės. ■ 
viii kunigu szioj apelinkeje.

— Ok t obelio mėnesy ja Moose 
‘ atidarys savo nauja Family 

Teat ra, kuris likos, puikiai isz- 
taisyts, iszmaliavotas ir iszre- 
dytas isz naujo. Nors, tu rosime 
kita teatru ir gal gausime ge- vilios. ’ 
rosnius paveikslus.

— Publikines
atidarė su 2,175

Velinaiųv

e

4

'> ■ H>:|

• U’ «"■■

mokslą i nes 
__________ ,__  studentais o’ 
Lietuviszka parapine mokslai- 
ne szimet turi arti 400 mokiniu 
su usztnonioms miniszkoms. 

t________________ Ii
— Miesto konsulmonai nu

sprendė isztaisyt New Bostono 
kelia vedanti ant kapinu. 
laikas taji kelia pataisyti, 
tai yra tikrai “ 
automobiliu ir vežimu. 

— Panedeli prasidėjo kri- 
minaliszkas sūdąs Pottsville su 
450 visokeis teismais, isz kuriu 

automobiliniu

t Vincas Kankaviczins li
kos palaidotas Panedelio ryta 
su pamaldomis Szv. Jurgio 
bažuyczioje isz namo savo duk
ters A. Stepanavicziencs, 116 
X. Union uli.

czvsczius >>

Jau 
nes 
del

daugiause yra 
prasižengimu.

— Ana diena pirma karta 
mieste sustojo 
žierinis bosas, 
pasažierius

Minersville, Pa.. — Jurgis 
kuris buvo 

mirtinai sužeistas Penn kasvk- 
losia, mirė nuo žaiduliu. Velio
nis paliko paezia ir viena su- 
nu. Laidotuves atsibuvo l’anc- 
delio ryta su bažnytinėmis ap
eigomis. Graborius Traskauo 
kas isz Mahanojaus laidojo.

Mickus, 38 metu,

Graborius

didelis 
kuris

pasa
ga bens 

isz New York o in 
Y’oungstown, Ohio, Buffalo ir 
Wnshingtona apleisdamas mies 
ta kas diena 1:44 naktyja o pri- 
bun in New Yorka 
Bosas pasažierius gabens 
lyg Detroit iri ir Chicago apleis
damas miestą 3:19 ryte, 
yra labai vigadlyvi, telpa 
pasažioriu. 
kietus galima dažinoti 
maru 
kur bosai sustoja.

— Kasyklos vėl pradėjo blo- 
).s Lehigh Val- 
visiw

Tamaqua, Pa. — Jurgis Ku- 
czinskas mirė nuo szirdies li
gos namie. Velionis paliko se
seria Ona, Girardville, du bro
lius Juozą Los Creek ir 
Lietuvoje.

Joną

7:15 ryte, 
net

Bosai 
29

Apie kelione ir ti
po nu-

205 E. Centre ui vežios

giau dirbti. Vis< 
ley’s kasvklos visiH nedirba.•r •

Killmono kasykla praeita 
vaite tik viena diena iszdirbo 
ir.sziandieii da nedirba. Morea 
ir Xew Bostono kasvklos szian-

Marvd kasykla 
Tuscarora likos visai už-

san-
O

divn nedirba.
apie T____
daryta ant kokio tai laiko.

r— Ana diena garnys pali
ko drūta ir patogu sūneli del 
ponstvos Juozu Grignlunu ant 
611 W. Spruce nlyczios.
NAMAI ANT PARDAVIMO.

'Puriu 5 namus ant pardavi
mo. Parduosiu
arba po $1,500 už viena itama. 
Kiekvienas namas turi 5 rui- 
niH.s ir yra triju lubu aukszczio. 
Galima, inmoketi $300 rankpi
nigių o reszta ant lengvu mo- 
keseziu po $15 kas menesis, tas 

principą ir 
2t.

visus ant svk

apmoka procentą, 
taksus.

M r. B. Spoul,
/ v/t A. F. Adam,

Insurance Office,
. 103 W. Centre St., 

Mahanoy City, Pa.
TURIU 5 NAMUS ANT 

PARDAVIMO PIGEI.

Gęra proga pirkti penkis na
mus isz vien arba po viena ir 
du. anf kart geroje vietoje. 
Turintieje kelis szimtus dole
riu ant rankos gali pirkti tuos 
namus. Yra tai viena isz go
riausiu progų Mahanojui nu
sipirkti labai pigei sau stube- 
lia. Atsiszaukite ant tolimesniu 
informacijų pas:

F. W. Boczkauska,
313 W. Mahanoy Avė.,

, Muhanoy City, Pa. I
PARSIDUODA FARMOS.

Dvi farmos parsiduoda. Vie
na 120 akeriu, kita 40 akeriu. 
Abidvvi su budinkais. Pirma, 
120ak(*riii parsiduoda sykiu su ( 
gyvuliais ir maszi ne rijom. Ar
li prie gero kelio ir miesto. Že
my gera prie molio ir prie žvi-
raus. Galionas dykai. Prie mal
kų. Antra, 40 akeriu, tik parsi-
duoda farma ir budinkai. Visai 
pigia* parduodupigia* parduodu nes važiuoju 
in Lietuva. Kas norėtu daugiau 

kreipkitės laiszku 
3t.

dažinoti
HZiuo adresu:

Mr. E. Urbon, 
Box 11 R. No. 1, 

Fountain, Mich.
♦

i wa»

Mount Cannel, Pa. t Ona 
Vaicziuliene, 75 metu mirė pas 
savo dukteria Lukasziene* (Lu
cas) sirgdama ilga laika. Ve
lione paliko szeszes dukteres 
viena aunu ir du brolius. Pri
gulėjo prie Szv. Kryžiaus, Lie- 
tnviszkos parapijos.

ANT SORKIU.
Direktorius rodo vienam 

ponui žvėris prisiartino prie 
kletkos kurioje buvo didele kir 

Cziamele ir sako. “Czia yra di
džiausia kirmėlė ant svieto, ku
ri ant pnsryt nurijo viela ver- 
szi.

Ponas prisiartino ir žiuri uo
si prikiszes o

4 4

di rėk toris tarė: 
Nesi art ink labai arti nes 

gali ir poną nuryt.
5 NAMAI ANT RANDOS PO 

$15 ANT MENESIO.

Randasi namaikeli namai ant 
Spruce ir Harrison alles tur.n- 

ruimus- kožnast is po penkis
kurio pasirandavos po 15 dole
riu ant menesio. Atsiszaūkite 
pas: (t. 75.

A. F. Adam,
103 W. Centre St., 

Mahanoy City, Pa.
ANT PARDAVIMO.

I)vi šlubos bizniavus 
dvi del gyvenimo

kilos!

ant didelio 
loto 195 ilgio, 50 ploczio mieste 
Middleport e, arti kasyklų ir t.t. 
Parsiduos visos ant svka 
sutaikysim kaip kas nori.

Mr. Pov. Valukeviezia 
K. Washington St.

M iddleport, Pa.

ar

Atlankykite Dideli Berks 
County Ferus

READING FAIR 
SEPTEMBERIO 9 IKI 13 
Viena Dienine Ekskurcija 

Per Didieji Diena 
Ketverge 11 Septemberio

Tikictai geri ant regulariszku pa- 
skirtutreinu isz sekaneziu vietų:
Isz Shenandoah . .
Isz Muhanoy City 
isz Tamaqua .... L

. 0:00 ryte 

. <J:4l ryte 
. 7:07 ryte

Grįžtant— apleis Heading Fair 
Grounds 7:10 vakare. Isz Reading
(Muin Station) . 7:40 vakare, t 
Dubeltavas tikietas in ten ir 
atgal isz Shenandoah $2.40, 
Isz Mahanoy City $1.95, Isz 
Tamaqua $1.60.
DUBELTAVAS TIKIETAS 
Per Reading Main Station 
Tikietai geri ant L ___  ____

r —, »

TikieUi geri ani bile kokio terin<J 
ar Motor Coach boso.

Septemberio 9 iki 13
Isz Shenandoah $3.60. Isz Maha-
noy City $2.96. Isz Tamaqua $2.40 

Matykite Plakatus
Ant Readingo Geležinkelio
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• SZTAI KA TURIT 2T.40T , . , J ,
i saian^ien yra tai geriausia , 
ihanr jus ra goriausia dalis

p t I

Namai pabrangs ateinanti moto v. Kieti anglei bus vi-
t-

icietujii angliufapelirikcje
icu

J
hrjt •* ?

Vieth visam sklype,' ir kad Mahanr jus ra goriausia di 
klotųjų anglių apskritoje. : 1

I
klotųjų anglių apskritoje.

sada reikalaujami, todėl ir darbai paaigerihs.

i

Indėkitc dali savo uždirbtai pinigu in Merchants Bank*
ing Trust Co. banka ir visada turėkite pinigu banko., 

Pinigai yra tai geriausia p riotelis ka galima turėti
ir Merchants Banka žino kaip būti prisieitum.

Ui

kaip būti jprlžielium.
■ f 

<fc -- '

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY JITY. FA.

MEMBER OF THE FEIIE11AL RESERVE SYSTEM
* . ■ | * r; įįM-ii Z, 4*

mm — „Į—, ■ ..
Naudokite Giara Pieną ir ’ Smetona Parduodama per

FRANK P. HARLEY
Ofisas Mahanoy ir Linden St. J)irbtuvo 139 W. South St.

MAHANOY CITY, PA.
Bęll Telefonas 320-J
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Miestas KYOTO Užlietas Per Vandeni
Žmonys turėjo naudoti luotcles mieste Kyoto, Japonijoj, kada 

miestas per dideli tipini. Daugiau kaip 10 tukstaneziai namu užlieta. .
Žmonys turėjo naudoti luoteli užlietas visas 

Artimas miestas Osaka
I! K OS

DAIRY
FRACKVILLE, PA.

GRESTMONT
GEORGE G. FISHER, Loc.
Jeigu Reikalaujate Geriausio PIENO, SMETONOS AR PASUKOS,

Tai Orderuokitc Nuo Mus. Telefoną* 89-J
x- - -- - - -- ---------------------- ■ . . - -------------- — -----------

.... . . ................ - -.. - ------- -------- -Į.............-T - ■■ ........ - 1— -------- /- „ - ... -

DR. C. A. ŽERDECKAS
. . .LIETUVISZIXAS DENT1STAS. . .

Tamaqua ofisas, randasi People*:* Trust Co., Banko namo ir aduras kas
dien, nuo 9 iki G valanda (pagal penoves laiko), i^kircnt Scrcdomis.

Vakarais pagal pareikalavimo. , ./
New Philadelphia ofisas 34 Waler St., adaras kaa vakaras 7 iki 9 valan- 

Sercdomis visa diena buna ndaras.
Telefonas, Tamaqua 638

x—RAY

dos.

T •V" 
G AS

. J I* f.. " ll

Ptntąville 9-R-2_________

i?.“',-™!i.‘‘Blue Ribbon Duona”
Geriauiia Duona ka pini- -

BAKERY 
FRACKVILLE, PA.

Patarama Jumia
Yra iazkepta teip kaip muao žmonis 
duona mili. Geriausi miltai, dideli kepalai, 
gas gali pirkti. Padirbta per:

HARTENST1NE‘S
Telefonas, 376-J •••

J.

TRUMPI TELEGRAMAI
4

II Mount Carmel, Pa. — Mo- 
tormonas ir penki pa.sažiėriai 
likos sužeistais laike susidau-

1 • ' .y t

zimo darbinio strytkario su pa- 
sažieriniu. Bosai turėjo užva
duoti karukus.

PAJESZKOJIMAS i ■
PajeszkiuTdarbo ant t’armos. 

Ksiu patyręs dirpt ant ukes, 
4irt, akėt, peni, grebi ir karves 
melžt. Jaigii kas reikalauna at-
hakanezio darbininko tegul ra* 
jszo laiszka.man szitio adresu:
i

1 ja i k o11 Bombay, Indije.^— 
susirėmimo terp Įndusu ir 
Muzulmonu, Dharavi, 
nes likos sužeistais o 
musztais; poliui jo 
200 nmsztįninku.

terp 3L

Mr.'C. Mason, 
.21)2 — 4 St.,

Braddock, Pa.
o žmo- 

12 už- 
arcsztnvo,|o

• ) 
«)

■pr

Dr. J. J. Nicdžinskas
New York. — Laivas Le

viathan plaukdamas in Europa 
užplauke ant paplokszczios vai 
tęs (lighter) ir jaja paskandi
no. Gyvascziu nežuvo.

-- -. - . ........................ .

coding
r

TraVel 
^Bargains

Smagi Nedeline Ekskurcija 
1N

NEW YORKA
$4.00 IN TEN IR ADGAL

ARBA

UP-THE-HUDSON 
$5.00 IN TEN IR ADGAL 

NEDELIOJ 21 Septemberio 
Matysite daug akyvu daigiu New. 
Yorke, antras didžiausias iniostas 
pasaulyje 
Specialia Treipaa Sukatos Naktį
Isz Valanda
Shenartdohh , ...................i 12 :35
Mahanoy City ............  1:16
Tamaqua ................  1:45

t J & v " „ i

4m

a s •
te,

16-Dienine Ekskurcija
ATLANTIC CITY, OCEAN 
CITY, STONE HARBOR, 
WILDWOOD, CAPE MAY 
SU BATO J 20 Septemberio 
Isz Shenandoah $7.74. Isz Muha* 
poy City $7.20. Isz Tamaqua $6.78

Tikietai gerinant visu troinu

daugiau, informacijų apie, 
Bzltas ekskurcijas kreipkitės ant

CITY, STONE HARBOR, I

-oi —- —y—-     ar 
Ąpfe, daugiaus informacijų apie, 
r 11 ’ ’ —*
Readingo geležinkelio etaciju arba 
raszykite pas John M. Rolin, Dis« 
triet Passenger Agent, William* 
sport, Pn.

................. .. ......................................   I l.l ■ ■ I............ .N ! I ■ .................. .....

Ant Readingo Geležinkelio

LIETUVISZKAS 
DENTISTAS

I
1 l 1 ■ ■„

FRACKVILLE, PA.
Zetausko Name Telefonas 482-M 

«f ■ ■ hmHf 4i * ♦

■ ■■■u i „i.... .. .i. i

I LOMAS AUį
y A-T

Pataiso BattcrcN. A-C Spark Plugs 
Automobiliu,, Elcktrikos ir 

Motoru Pataisimas.
Telefonas 316-R.

126 WEST MARKET STREET

-u,...- ,
ELECTRIC

SERVICE ::
■ ( . ■

)

MAHATtOY CITY, PA.

V

KOURY BROS.

Perkrausiu naminius daigius ir 
t.t. in trumpas ar tolimas vietas. 
Didpli naujausios mados trokai. 
Gvarantytas patarnavimas už že- 
miaufiias prekes. Toipgi parduoda 
gazoliną. . Telefonas 142.
8 OAK ST., FRACKVILLE, PA.

11 1 i ■ —........ ■■

į ||M

Gvarantytas patarnavimas už žo-

■.

f

. YOu^<

l!1 f lit %.)

i
K

Rest YoueEvtst

./r, ,y "r ■ ’• ' ■ ■ 'r " ' ' ' « ’ ’

Yra patarama duoti Savo
Akis egzam’navotl regula-

riszkai, per datyrusi dakta
rą Akiu< v '

Dr. A. T. Liachowitz
»’» * I

Jisai suteiks jumis atsakanti ro* 
da ir egzamine. Jeigu reikalinga, 

. tai pritaikinsime atsakančius 
AKULORIUS.
VICTORIA THEATRĘ NAME 

Antras Floras, MAHANOY CITY 
...............

•4>»

1

z.-.

taipgi buvo užlietas. Vandtio padare milžiniszkas'bledes.
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Raudonieji Daug Gerkliavo Bet Nieko Nepadarė
Pavbikshts parodu susirinkimą Komunistu Union Square, New Yorke, kurie susirinko 

apvaikszezroti treczia atminti eleklrikavimo Sacco ir Vanzetti. Komunistai turėjo pastatei turėjo 
eiektrikine kode idant iszveržt ant žmonių didesne intekme nepaykantos, bet žmonims nu
bodo tokis perstatymas ir iszsiskirste. Daug policijos radosi tarp žmonių, pasirengia ant sa
mi sz i mo bet Komunistai daug gerkliavo bet nieko nenuveike ir iszsiskirste.1
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Kitados Smarkus Kariszki Laivai, Sziadien Be Verties

I

v

Du isz smarkiausiu kariszku laivu Huron ir Charleston, kurie atidavė sunkia (arnysta 
del Dėdes Šamo sziadien yra iszardomi o geležys parduota del fabriku* Juosius iszanlo pri- 
stovo ja Seattle, Wash. . •

I

v11 j

Kur Anglikai Muszasi Su Afriko Pasikeleliais
Miestas Lndi Kolei, artimoje Peshawar, Afriko, ant kurio užklupo Afridiszkj panike-

lelia, bet likos atmuszti per Anglikus su didelėms bledems.
ii




