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LOKOMOTIVAS
EKSPLODAVOJO

DJJ-KART SANVAITINIS LAIKRASZTIS “SAULEI 
JSZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIĄ

Prenumerata Kasztuoja: Amcrike ant vino meto >3.00 
Europoje ir Kanadoje >4.00 ant viso meto

ISZ AMERIKOS ™
SUMISZIMAI

UŽ MAISTA

Ligos Kerszina Daug 
Žmoniem

1,000 TURES MIRTI.

— Žmon vs

Valstijų, bet 
grei- 

mi-

Santo Domingo, 
nesulaukdami maisto ir neval
gia per tris dienas, užklupo 
ant magazino in kuri atgabenta 
maisto isz Suv.
Amerikoniszki kareiviai 
tai apmalszino iszalkusia 
n i a. Daug žmonių pradėjo sirg
ti gangrena nuo B sužeidimu. 
Daktarai jau padare apie tūks
tanti operacijų užbėgdami pra
siplatinimui gangrenos, 
apie lakstantis žmonius turės 
mirti. Apie tris tukstanezius 
žmonių jau palaidota arba su
deginta ant laužu.

bot

— Seszios 
per 
nu-

EROPLANAS SUDEGE 6 
ŽUVO.

Merida, Mexico.
ypatos sudegė ant smert
sudegimą eroplano kuris 
krito žemvn. Du buvo lekioto- 
jal, o trys moteres, kurios likos 
pakviestos ant pasivažinėjimo.

vrtl-Eroplanas prigulėjo prie 
ilžios.

4 —I.M             ■ —

SUNKI NUOTAKA IR . 
LENGVAS JAUNIKIS.

Elmira, N. Y.— Ben. Curtiss 
30 metu senumo, nutarė pabėg
ti ana diena su savo m v lema 

metu
savo

Miss Elsie Turner, 
mergaite ir likos suriszti maz
gu moterystes Niagara Falls, 
Kanadoje. Nuotaka sveria tik- 

o jaunikis vos 
bus gyvenimas

tai 428 svarus 
122. “Sunkus” 
tojo žmogelio.
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BAISUS KERSZTAS 
JAUNIKIO.

Tnrboro, N. (1. — Tamoszius 
Rickcnbackor, 24 metu, szeto- 
niszkai užpyko ant Miss Matil
da Perry, kad toji atsisakė už 
jo teketi. Iszvažiavos ana die
na su jaja, nuduodmas kad vi
sai ant josios nepyksta, sustojo 
užmiestyje, isztrauke isz auto- 
mobiliaus, perinote ant žemes, 
aplaistė mergina gazolinu ir 
uždegė. Pravažiuojantis žmo
gus iszgirdo vaitojimu, mergi
nos, sustojo ir užgesino liepsna, 
ntveždamas ja in ligonbute kur 
badai pasveiks. Tamoszius li
kos tuojaus arosztavotas ir už
darytas kalėjimo. Žmonys da- 
girdia apie toki darbeli, norėjo 
iszgauti rakali isz kalėjimo 
ir pakart, bet policija ji iszve- 
žo in kita pavietą.

a žolinu

UŽVYDUS VYRAS NUŽUDĖ 
PACZIA IR PATS SAVE.
Philadelphia. — Baisiai už- 

vydus savo paežiai, Charles Lo 
Presto, 40 metu senumo Italijo- 
nas, nuszovo ant smert savo 
paežiu po tam pats sau paleido 
kulka insmegenis. Presto apsi
vedė, keli metai atgal su Airi- 
sziuto Miss Kva Dunn. Ana die
na atėjus isz darbo, patemino 
savo paezia kalbant su kaimy
nu ir per visa nakti jai iszmoti- 

’ nėjo, kad draugauja su kitais 
vyrais, Dorinta motore karsztai 
pžaigyne kad ne turi jokiu sii- 
siejimu su svetimais vyrais. 
Po pusiaunakti molina moteres 
iszgirdo szuvius kambary ja sa
vo dukters ir nubėgus pažiūrėt 

• kaa atsitiko, rado abudu negy
vus. — Sztai yaisiai maiszytos

- M. —M. « —M. «

siejimu su• •

poros.

NUŽUDINIMA VYRO

Mane Kad Policijantas
Yra Banditu

/

NORĖJO KAD NUŽUDITU 
JOS VYRA.

St. Louis, Mo. — Mrs. Kila 
Bartel, 41 metu, kuri papuolė 
in policijos slaistas — prisipa
žino, buk sutiko užmokėti 750 
doleriu už nužudinima savo vy- 
ro ir apsako ant policijos savo 
kentėjimus, kokius jiorkenlojo 
su savo vyru, nuo laiko 
vedimo su juom dvideszimts 
metu atgal.

Visi josios planai ant nužudi- 
nimo nuėjo ant nieko,mes ban
ditas ('hicaginis, kai]) sau ma
ne, kuri pasamdė ant tojo dar
bo pasirodė kad yra policijau
tu, kuris apsiėmė isztyrineti 
tosios moteres užmanymus.

Mrs. Bartel, likos aresztavo- 
ta už užsikeisinima ant gyvas
ties savo vyro Alberto, kalvio, 
45 metu. Drauge su jaja likos 
suimtas Robertas Hahn, 32 me
tu, kuris gyveno su savo tėvais 
vienam name su Barteleis. 
Abudu likos aresztaotais, kada 
Barteliene pasiūlė policijai)!ui 
Charles Calcateri’a, 750 doleriu 
manydama kad jisai yra bandi
tu, idant nužudytu josios vyra.

su jnom
apsi-

SVIETINES KARES
9 KAREIVIAI, NENORI 

PROHIBICIJOS.
Baltimore, M d. — Ant seimo 

Kareiviu Švieti nes Kares likos 
nutarta rezoliucija kuri spyrėsi 
idant valdžia praszalintu pro- 
bibicija. Už praszalinima pro- 
hibicijos balsavo 873, o
Ateinantis seimas atsibus Kan
sas Cit v.

nž 637.

MOTINA IR KŪDIKIS MIRĖ
ISZ BADO. _

Reinertown, Wis. — 
tai Gustavas Storrow

Kliša Darby kai]) tai
“ant vieros”

ba girtavimas ir

Kokis 
gyveno 

sa ko- 
. Vargas juju

(

isz kaiminku 
rado 

lai-

su 
ma 
buvo baisus, 
saus-metis paėmė viską o mais
to ne buvo už ka nusipirkt. Dvi 
sanvaites atgal motore pagim- 
le kudiki. Apie pagelba dakta
ro nebuvo no ka sakvt, nes ne 
buvo su kuom užmokėt. Darby 
nesirado per kėlės dienas na
mie o mielaszirdingi kaimynai 
pristatinėjo maisto del varg- 
szes pagal juju iszgalC. 'Užva
kar, kada viena
atėjo atlankyti ligonia, 
jaja gulinto lovoj mirusia, 
kanezia sustingusiom rankom 
kudiki prie krūties.
tas daktaras nutarė, buk jau 
kelios valandos kai]) abudu yra 
miria. Baisus tai paveikslas ne 
moraliszko gyvenimo, bet kaip 
priežodis skelbė:

Paszauk- 
buk

< <
n ima s tokia ir mirtis#

kok is gyve- 
, y

J

VOS NENUKIRTO PACZIAI 
GALVA.

Užmusze 6, Sužeidė 10
Žmonių

EKSPLOZIJA BUVO GIRDĖ
TA PO VISA APLINKINIA.

Philadelphia. — Kada darbi
ninkai (alse sugedusia lokbmo- 
I v va 
dirbtuvėje ant 
ulycziu, staigi

Bead ingo
•>

geležinkelio 
3-czios •ir K r i e 

ii kilo eksplozija 
kuri buvo tai]) smarki kad už
musze 6 darbininkus o 

kuriu dudeszimts isz 
mirti.

sužeidė 
turės

LON

žmonių

MIRUSIS AKTORIS 
CHANEY PALIKO $550,000.

Los Angeles, Calif. — Gerai 
žinomas <1(4 milijonu 
mirusis krutamuju paveikslu
aktoris Lon Chane)* paliko tur
to ant 550 tukstaneziu doleriu. 
Inszurence ant $275,000 že- 
miszkos locuasties $150,000 ir 
ypatiiszko turto ant $125,000 
l>aliko savo paežiai, o pirmuti
niai paežiai su kuria buvo per
siskyriau paliko viena doleri, 
nes jam už gyvasezio dagriso 
daug. Savo szoferini John Jes
ke padovanojo $5,000. Savo 
dviem broliam taipgi padova
nojo po keliolika 
doleriu.

i ukstancziu

ISZ NETYCZIU UŽSMAUGĖ 
SAVO KŪDIKI.

— James 
sugryžes namo

baltu mulu”
puolė kai])

T BU

Wilmington, Del.

nu-
Moran, nigėris 
persomtas “ 
ėjas ant v i rsza us, 
be žado ant lovos, užsmaugda
mas savo dvieju menesiu kūdi
ki, kuri motina buvo pagul
džius ant paduszkos. Sziadien 
James prislėgė 
((1 * * y 14 / k »v* 1114 v y y

kad daugiau 
visa 
kad 

tai]) padare. Buvo tai juju pir
mutinis sūnelis.

balto mulo 
savo gyvas t i, ir

negers per 
gailesi

AMERIKE DIRBA 10,000,000 
MOTERIŲ.

Washington, D.’C. — Diruk- 
toris cenzuso Stewart, apgarsi
no buk Suv. Vaisi i juosia ran
dasi deszimts milijonu moterių 
kurios dirba ant savo pragy
venimo. Naminiu darbu užsi
ima 20 milijonai moterių. Szia
dien daugiau moterių dirba 
biznyja ir visokiosia 
nesia ne kai]) kada; 23 
nai gyventoju yra užlaikomi 
per 47 milijonus darbininku. 
Farmeriu randhsi daugiau 
kaip deszimts milijonai.

pra mo- 
mi Ii jo-

DA DAUGIAU SUVARŽYS 
IMIGRACIJA.

Washington, I). C. — Prezi
dentas Hoover turėjo rodą su 
savo sodininkais kas kiszasi 
ateivystes in Amerika. Nauji 
planai likos padaryti idant ne 
inleisti jokiu ateiviu kurie at- 
eityja butu sunkenybe del žmo- 
nui ir turėtu juosius vėliaus 
maitvti.

Augsburg, Pa. — Wallace 
Haskill, 32 metu buvo priežas
te savo paežius mirties už ka 
turės užmokėti savo gyvasezru, 
kuriai perpiovO gerkle ausi nuo 
ausies, o galva tik pasiliko ant 
vienos gysleles. Norėjo ir sau 
pasidaryti gala, bet kaimynai 
ji užtiko ir padavė in rankas 
policijos. Haskill Hake, kad įu- 
savo paezia jau keli metai kaip 
gyvefto dideliam nesutikime ir 
kad ilgiaus negalėjo nukenst 
visokiu užmetinejimu. Nužu- 
dinta motėje buvo Ilaskillo 
antra pati ir'buvo 12 metu «o-, 
noHnp už ji ir labai jam buvo
užyydj. <

NE VISIEMS NUSIDUOTU SZPOSAUDAMAS UŽMUSZE 
, TOKIS BUDAS.

Sinj])sons, Pa'.. — Maurice 
Lindoen, dirbo sunkiai ant nak- 
lios plytinyczioja, o jojo pa- 
cziule zulino po miestą kas va
karas iy eidavo ant 
Kada Maurieas ateidavo 
darbo, niekad nerasdavo paga
minta valgio ir szvaraus namo. 
Ant galo nutarė panaudoti bū
da kuris gal sulaikytu Gracija 
nuo lakstymo. Lauke pakol pa
ežį ule sugryžo, liepe nusiredyt, 
sukrovė szlebes ir kitas atne- 
sze isz kamaraicziii ir visas su
kapojo kirviu ant 
Gracija po teisybe 
m i e per dvi dienas, bet po tam 
zulino da .puikiau pasirėdžius, 
nes apskundė vyra, o tas turė
jo ja i nupirkti visas liaujas

Ar jam tas užsimoke-

Ml,

paveikslu, 
nuo

szmoteli u. 
sėdėjo na-

szlebes. 
j<> •

PERKŪNAS GERAS 
DAKTARAS.

Foxburg, Md, — Daugelis 
žmonių yra baimėje perkūno, 
bet aszhioniu melu Julius Hen
ning, labai nudžiugo, kad per
kūnas trenkdamas arti namu 
staiga! ji iszgyde. J aliukas nuo 
užgimimo negalėjo vaikszeziot. 
Ana diena .sėdėdamas prie levo 
slaigai užėjo szt urmas ir trenk
smas perkūno. Vaikas tai]) per
sigando, kad paszoko nuo tre
pu ir pradėjo 
narna. Tėvai
paregojn savo šuneli sveika.

bėgt i aplinkui 
labai nudžiugo

PENNSYLVANIJOJ RANDA 
SI 1,717,301 AUTOMO

BILIAI. 
Pa.Harrisburg, Pa. — Automo

biliu biuras garsina buk Penii- 
sylvanijoj lyg sziai dienai yra 
1,717,30T užregistravo!n auto
mobiliu arba 27,127 daugiau 
ne kai]) praeita meta (am pa
ežiam laike. Isz tuju randasi 
225,038 (roku. Ineigos užregis- 
Iracija, laisnius ir kitokius pa- 
velinimus steitas surinko 30,- 
934,0005 doleriu lyg 1 dienai 
Seplemberio. Augusto menesy
je pavogta 383 
surasta 253 ir sugrąžytą

sziai dienai

automobiliai o 
atgal 

loenininkams. Nuo Januariaus , > I -i ' r
nlenesio pavogta 2,282 automo
biliai o surasta 1,858. Augusto 
menesyja surinkta 'bausmių už 
peržengimą tiesu 69,145 dole
riu, o nuo pradžių meto, 377,320 
doleriu.

pra-

szaut uva 
kia : “
ve

MERGINA.
Norwich, Conn. — Czia buvo 

toks atsilikimas. Isz laivyno 
parvažiavo namo pasisvecziuot 
imi įlinkas Siejamas Kubrov 
kis ir pasietuos szautuva
dėjo krėsti szposus. Nustato 

in mergina ir szan- 
Mare, saugokis, asz ta- 

szausiu!” Ir tuo tarpu lei
džia szautuvo gaidi ir greitai
pasuka karabinu iii szona, taip 

nueina pro sžali. 
nusigandus klykia, o 

jam isz lo daug juoko. Jis isz- 
krele toki szposa viena syki ir 
antra, bet Ireczia syki per 
greitai paspaude ir 
iszszovo pirma, negu jis spėjo 
nusukt ji in szali. Kuli|)ka pa
taiko merginai in aki ir iszejo 
per kakauszi. Mergina krito 
ant vietos negyva, o jjersigan- 
des jurininkas pabėgo.
policija ji gaudo. I žmuszla 
mergina buvo 16 metu amžiaus 
ir vadinosi Mario Woods. —K.

kad sztivis 
M ergine

Isz Visu Szaliu . . . ..*
RADO SENA SKARBA /

Paeina Da Nuo Vitoldo 
Vieszpatavimo

ISZ 13-TO SZIMTMECZIO.

menc- 
a ra n I i s

NELABA MOTERE

Nužudė Vyra; Sukapo 
jo Lavona; Paslėpė 

Skrynioje

SŪNŪS VISKĄ ISZDAVE.

I

■

i
I
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karabinas kabydams su žagare

\ ilmus. — I ik dabar dazi- 
nota apio suradimą senoviszko 
skarbo, kuri surado keli 
šiai atgal kainiuotis
lauka kaime Bibiszkiuosia, už- 

varinla 
didele skrvne isztraukdama!* • T
isz žemes. Po iszeinimui skrv- 
nios, rado joje 4IM) sidabriniu 

apie 40 kilo-

o knd vy
st ovejo jiems ant kelio ju- 

susitare abudu at-

I )abar

ISZ LIETUVOS

me mirė

MIRE 106 METU SENUKE 
LIETUVOJ.

Kėdainiai. — Rngpiuczio 
enesjo 1 I diena Daukainiu kai- 

(Kėdainių valsez.)
pil. Grigorevicziene. Iki pasku-. 
tiniu dienu savo amžiaus buvo 

dirbo ūkio 
darbius, mirti dar visai nesiti
kėdama.

Iii szermems atvažiavo net 
praanukai 
m i nes.

Daugiau tokio amžiaus žmo
nių Kėdainių apylinkėje 
girdi.

geros sveikatos f

T ketvirtos eiles ui-n

ne-

NAUJI TELSZIU
VYSKUPIPIJAI RŪMAI.

Telsziai — Sziomis dienomis 
J’eisziu vyskupas insikure nau
juose savo rūmuose. Bumai la
bai erdvus, ])atogus, labai gra
žus, su visai moderniszkais in- 
reugimais. Be to, pastatyti pa- 
czioj gražiausioj Telsziu mies
to vietoj.

niekam irvsake 
niinesze skrv. 

ku
li ž

pinigu sveronti 
gramu.

Kainiuot is 
apie savo radini
ne su pinigais in miestą 
riuos pardavė aukseliui 
penkis tukstanezius zlotu.

Surasti pinigai patina da isz 
senoviszku Lietuviszku laiku

13-1 o
pinigėlis 

in audeklu.

už valdinio Vitoldo isz 
szimtmeczio. Kožnas 
buvo suvyniotas
Skrvne buvo isž lauko medine t
o viduris iszmusztas su varino 
bloke.

Visi pinigai yra kone asztuo- 
nikampinei ir paylgi ir geram 
padėjimo. Auksorius neparduo 
tu tojo turto už milijoną dole
riu.

Krokuva, Lenki jo. — Bjau
ri žudinsta likos papildytai 
kaime Parnse ant Vaitiekaus 
Lnberdo. Tyrinėjimai parode, 
buk Vaitiekų nužudė jojo pati 
Agnieszka 29 metu senumo, 
kuri turėjo priebiidini koki tai 
Antanu Kuczeka, 
ras
ju meilėje 
sikratyli nuo jojo.

Kada Vaitiekus miegojo, 
laba moterį* kirto jam in gal
va su kirviu, po tam abudu su 
priidaiiliniu nukapojo savo au
kai rankas ir kojas iionnlamt 
kana sudeginti idant isztrint 
pedsakiiis žudinstos ir savo 
nelabo darbo, bet tas jiems nr- 
pasisoKi*, tik sudegino viena 
koja o kita koja ir rankas pas
lėpė ant augszto. Stuobrį liulė
jo in didele skrynia ir užpylė 
m iltai s.

Nelaba darba moteriszkes 
josios prielaidinio iszdave sū
nūs nužudyto, kuris nžtiko 
skrynia joszkodamas drapanų. 
Abudu likos nuteisti ant pako
rimo ateinanti menesi.

žudinstos ir

nužudyto,

ne

PADEGĖLI UŽMĖTĖ ANT 
LIEPSNOS.

Prusai — Kalejt- 
1 aidvikas

metu už pade- 
grinezias.

23
3 kaimynams

Preszburg, 
me likos uždarytas 
Kaicevice, 
girna
Du bernai užtiko ji ant karša
tį) darbo. Subegia žmonis teip 
buvo ant jojo inirszin, kad pa
griebė už kojų ir numėto ant 
liepsnos. Niekadejus butu gy
vas sudogia, bet ant giliuko 
iszmint ingesni žmonis ji iszgel- 
bejo ir atidavė in rankas poh- 
cijos.

PEKLA NE GYVENIMAS
*«'■. Jp

RUSIJOJ.
A'arszava. Grvždamas in *

Londoną, in Varszuva atvyko 
•Joseph Toole, Anglijos jiarla- 

darbielis. Jis su
gyvenimas sovietu 

visai
4 l

nepakonezia-

Pasaulis

iszbadejes ir

insi-negali sau 
pasakė darhierziu 
‘kai]> tas krasztas

DEL SZLEBIU, NORĖJO 
SAVE PARSIDUOT.

Kansas City.
ne ligoubute atėjo puikiai pasi
rėdžius motery, kuri melde pa
simatyti su perdetiniu ligon- 
butes. Kada daktaras atėjo, ta 
pradėjo kalbėti:

In czionaiti-

NEGALĖJO BE JOSIOS 
GYVENT; NUĖJO PASKUI.
Jamestown, Iowa. — Char

les P. AVestgard, 78 metu, senu
kas likos surastas negyvas ant 
kapo savo paezios, kuri milro 
du metai titgal. Senukas nega
lėjo susirainyt po miręziai savo 
paežius, su kuria pergyveno 52 
metus sutikime. Negalėdamas 
ilgians gyvent, pats vienas, nes 
giminiu no vaiku neturėjo, nu
važiavo ant kapiniu atsigulė 
ant kapo savo gyvenimo dran
gos iszgere trucyzjios ir užmigo 
ant amžių. Gori žmonys palai
dojo ji szalig savo moteres.

4 L4

“ Vadinuosiu 
Darata Gaynor, turiu 26 metus 
ir atėjau pas tave su pasiulini- 
mu ar nepirktam mano kūno 
da už gyvasezio. Matai daktare 
myliu puikini rėdytis o neturė

dama pinigu, nutariau parduo
ti savo kuna del daktariszko 
tyrinėjimo kada numirsiu ir 
galite su manim daryti ka nori- 
te.”

Daktaras, net paraudonavo 
isz piktumo, davė Daratai toki 
pamokinimą, kad net jai atsi- 
norejo parduoti savo kana ir 
iszejo užsisarmatinus.

TURĖJO PAGUNDA UŽ- 
MUSZTI DEL TO NUSI-

.................................f..............

AUTOBUSO KATASTROFA 
TERP PALANGOS IR 

KLAIPĖDOS.
Klaipeda. —- Vakar l vai. 30 

min., maž daug pusiaukely terp 
Klaipėdos ir Palangos, važiuo
janti in Palanga autobusą isz- 
tiko baisi katastrofa.

Nusmuko užpakalinis ratas, 
kuris buvo nusviestas apie 20 
metru in szali. Szoferis nebo- 
galejo autobuso sustabdyti
jis, visa joga atsitrenkęs in že
me, .apsi vert e. Pasigirdo spro
gimas ir autobusas užsidegė.

Autobusu važiavo apie
keleiviu. Vienas ju užmusztas; 
beveik visi sužeisti, 6—-8 kelei
viai sunkiai sužeisti ir nuga-

Klaipodos ligonine.
811-

visiszkai

y ir

20

PADARE TĖVUI I
BET IR PATS NUKEN

TĖJO BAISEI
Berlinas. — Dvvlekos metu 

Humboldas Sigel, užsimanė 
padaryti savo tėvui szposa in- 
pildams in melnycziuke para
ko. Toji melnycziuke paprastai 
stovėjo ant stalo szale 
torielkos, o 
su pipirais pritaisyta. Sūnelis 
norėdamas da goriau padartyi 
ir kada tėvas sėdo valgyt ir 
norėjo insipilti pipiru, pasuko 
melnycziuke.

Tame kilo smarki eksplozije. 
Tėvui pažeido aki ir nutraukė 
uosi o vaikui iszdegino a hi 
akis. Dabar •sūnelis neužmirš*/, 
tojo szposo per visa savo gy
vastį.

mento narys 
ko, kad 
Rusijoje 
mas.

(i

vaizduoti, 
deputatas, 
yra iszbadejes ir nuskurdęs. 
Kultūrinis ir ekonominis gyve
nimas Rusijoje visai iszires.
Kai gryžilumas
žiuoji per siena isz soviet i josj 

SZPOSAI žmogus pasijunti tartum
' • a i « •

visai
atgal perva-*

• ISZ

pragaro iszt rūkęs.

“ Tn

at važia- 
A gota

tėvo
kuris mėgo valgi

galvos, 
iszt vrinet 

kuriai nepa-

benti in
Szoferis tai]> pat sunkiai
žeistas. Autobusas
sudegė. Visi snukiai sužeistieji
k e le i v i a i K1 a i ped i sz k i a i.

likos nukankvti

PIOVE SAU RANKA 
—— Al iss Altą 

Fickle, 20 met u amžiaus mergi
na, tyczia davė lieganczio trau
kinio tekiniams nuplauti’savo 
deszino ranka. Ji tapo be ran
kos nugabenta iii ligonine.

Mergina sakosi padarius taip 
dol to, kad ji nueflatos turėjus 
didele pagunda ka nors ta ran-

' " .' * c <

Salinas, Gal.

ka užmuszti.

PRALOSZES BYLA 
ISZMUSZE DANTIS.

Lapių valscziaus gyventojas 
Ant. Pranckeviczius, iszloszos 
teisme byla, gryžo namo, bet 
pakeliui ji su lazdomis pasiti
ko priesziilgosios puses atsto
vai, kurio byla pralosze. Tai 
buvo Juozas Rimdoika ir Mi-. 
kas Kraunoviezius. Isz kersz- 
to jie Pranckevicziu taip smar
kiai sudaužė, kad tas buvo net 
sąmones nustojęs. Jam pra- 
musztn keliose vietose galva 
Ir iszdaužy.ti! dantys. . _ ___

RADO GRABA SZVENTO 
MARTINO.

Neapolius, Italije. — Venaf
ro, netoli Avollino, keli szimtai 
motu atgal,
szventioje Nikander, Martinas 
ir Darfia. Pagal senoviszkus 
rasztus, tai kankiniai likos pn- 
laidoti ant tos vietos kur pra
žuvo. 'Foje vietoje randasi ma- 

szale klioszto-
Zokoninkai Benedikti

nai, prie kurju kliosztorius pri-

NEPAPRASTAS AUGALAS 
• NOSIJE.

A’iednius, Aust riję, 
czionaitine ligonbute 
vo isz Gailiai motore
Massandor isz artimo mieste
lio, kuri nuo keliu metu kentė
jo ant baisaus skausmo 
Daktarai negalėjo 
priežaste ligos,
gelbėjo jokios gyduoles. Ant 
galo peržiūrinėjo galva su pa
geliai cksroi spinduliu ir patė- 
mino arti kaires akies koki tai 
kieta daigta. Likos padaryta 
operacija ir persitikrino, kad 
tai buvo dantis, tikras krūmi
nis dantis ketvirti colio ilgio, 
kuris vietoji* augti žemyn, kaip 
paprastas dantis tai augo aug- 
sztyn ir pasiekė net uosi. Ka
da danti istzrauke, motore iii 
kolos dienas pasveiko ir da
bar visiszkai sveika ir nojan- 

joze jokiu skausmu galvoje.

TRUMPI TELEGRAMAI

ir iszdaužy.ti dantys.

ža bažnytėlė, 
riaus.

guli, pradėjo jeszkot i senovisz 
kos peczinres, 
tis bažnytėlėje po altorium. 
Po ilgam kasimui nesurasta 
tosios peržiūros bet surado gra
bu su paraszu, patvirtinanti, 
kad jame randasi kaulai 
SzVontuju Martino, Nikandro

kuri ketino ras-

11 Lafayette, Ind. 
jauni banditai apiplesze First 
National Bank, Boswell, Ben
ton paviete, paimdami $8,300 
duju automobilius turėjo nu 
mare 651003 isz III i no ja u s.

H Va rsza va.
Ma rsza 1 k a Pi is m i s k i s, 
aresztavoti 18 savo ministerii 
už pasiprieszinima prieszais j< 
valdžia. Visus isztrauke isz lo 
vu nakties laike. Matyt Lenki

— Try*

Lenkija. —
liepi

jame

J ir Darfijos joj verda velniava.
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Kas Girdėt Perdetinis Kardinolu
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Laikrodis Isz Žiedu, Kuri Varo Vandbo

Del daugelio musu paguodo- 
tu skaitytoju deknvojame szir- 
dingai už gerus

“Sau
joms patinka ir be josios 

—.juk tai jusit

velinimus ir 
ilžiaugiames isz to, kad 
le” 
negalite apsieiti
laikrasztis, del jus iszdavinctas 
ir del jus tarnauja. Taip, 
Ir“ szvieezia del visu: 
piktu. Konia per pusamži musu 
išdavystes
laikrasztis ir da sziadien moki
nomės 
nes

sau
gom ir

t 4

k o k i s turi Luti

ir mokinsimes lyg sinert 
žmonių budai mainosi taip 

pat ir su laikraszcziu — visiem 
Mes 
jokios partijos
politikierių

reikia intikti. 
sza liniukai ne 
Misivieni jimu, 
draugija.

ne esame
» 

ne
tarnaujaSaule

del visu Lietuviu nepaisant ko
kio katras tikėjimo ir in ka ti
ki : ne peikia 
krikszezioniu, ba tas prie mus
nepriguli. Visi mums lygus, 
katrie tik l.ietnviszkai kalba.

4 <

valnamaniu ne

I

>

Kardinolas Granito de Bei-
I 1

1 -

■MV

monte, kutis apėmė dinsta vy
riausio kardinolo po mireziai 
kardinolo V’anutcllio Vatikano 
Mieste. «. VI
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Sztai vienas isz nepapraszcsdausiu ziegoriu ^nt svieto pa
dirbtas isz žiedu ir varomas per vandeni
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PATIKftiNANOZlU ESYBE 
DIEVO.
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VruRUos tūlas dailyda statėsi 
vvejini mnluna. 
kad ne Nedeldienyj

Skubino taip, 
j nondrejo 

pasilsėt, arba pertrauki dartio. 
Dirbo per visa vasara. Priesz
atlaidus, kupė kas nietąs atsi- 
Imvinejo parapijoj B. ant gai< 
bes užtarytojaus tos parapijos,

m ' 1 L. 1 " ♦ i —£ —.
bes užtarytojaus tos parapijos, 
malūnas laivo puliaigtaR. V tikti-1 
re priesz diena atlaidų parpi joj
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nebegali; mažas uždarbis tan
kiai negali užtekti 
ka ant neatbntinn
vonimo — bet motore ir isz to
sios nebegales gerai iszeina: 
nes pacz<kdi motore isz mažo, ne 
panaszins daiktus Įvore 
taikstosi pagal savo vyro 
darbi isztesti kanuoilgiausia 
doleri.

Nes no vien apie tai lik nori
me kalbeli in moterėles. Di
džiausiu juju privalumu ir už
duote yra auginimas vaiku. 
(’zia josios dirva, ežia josios 
skurdus darbas, bet garbingas 
ir dėkingas. Gera 
Lietuve Amerika, 
viską rūpintis t 

idant josios vaikai butu gerais 
Lietuviais, inkv(‘pinoli ir juo
sius prie Liet aviškos kalbos, 
soti in jaunas galvas tikybos ir 
ateiti, turi po savo mireziai pa
likti vaikuosia savo motiniszka 
jauslu. Argi tai negražus pa- 
szaukimas motinos? 
tiejei keli

Ar žinome kas tarp mus yra rįn 
karaliene ?

niai armideriai

Lietuviai yra neviennokios 
nuomones, ne vienaip dalykus 
ap>varst i ne ja ir todėl nuolati- 

pasi keli neja. 
Kaip smarkus vejai sujudineja
vandeni ežere, kad net lyg dug
nui sndrnmszczia plakami bal
vonai in krnsztns, isz ko žuvin
inkai džiaugiasi, nes tada <li- 
džiausia turi laime, taip pana- 
sziai ir ežere Lietuvvstes deda
si: vejai (nesupratimai) judina 
vandeni (Lietuvius), balvonai 
pa si k ei i neja drumszczia vande
ni o žuvininkai graibsto žuve
les no su tinklais, tiktai su sau
jom i!

Bet jau tiejei szturmai pra
deda nustoti,
slegsta, jau vanduo 
jau žuvininkams ne taip sekasi 
nutvert žuvytes, 
sektu kokia pagriebt, 
slidi, slysta! Netrukus 
žuveles bus
sz vi et i nes), kad bus sunku isz- 
laikvt o ir <lrucziansias kutulvs 
jn neatlaikys.

jau balvonai
nusistojo,

o jaigu pasi- 
tai per 

visos 
slidžios (apsi-

Sztai klausymai 'be 
ino —

Kas butu Amerike, jaigu 
stagiai praszalintu prohobici- 
Ja?

t

atsuk v-

gautu

(r.

— Jaigu bedarbiai 
darbus!

— Jaigu in kalėjimus užda
rytu visus prasižengėlius?

Jaigu Amerike pasibai 
tu graft as ir bu liege rys t a /

— Jaigu butu vienokios 
tiesos del vargszu ir turczju .’

Jaigu Lietuvius pradėtu 
laikyti lygiais su kitoms tau
toms Amerike?

— Jaigu Lietuviai imtųsi 
prie darbo ir rūpintųsi daugiau 
musu
k lausy t i 
boprotiszku posmavimu 
kuriu patrijotu?

isztesti

Argi tai

ir noužten- 
reikalu gy-

ežia

ir . v u z-

motina — 
turi priesz

Waterworks Parke, 
Detroit, Mich., kuris be paliovos eina 40 metu be Jokio užsuki
mo ir pataisymo.

už rasą1 <

I b cvrfI 5 olZ
Buvo graži diena. Prie vienu 

dvieju auksztu namu 
būrelis žmonių ir 
kažko lauke.

Tuose namuose
karo lauko teismas teise viena 
jauna žmogų buk jis esąs 
st y bes iszdavikas ir 
žmones priesz

pirmutiniu kartu paleido malū
nu. Pripylė javu ir 
malt. Ant kart malūnas susto
jo. Tėvas, kursai da gyveno, 
bėga in malimu, idant persitik
rinti kas atsitiko, kad sūnus 
sustabdė muilina. ’Su iszgascziu 
iszvydo savo suim sutrinta 
krumpliuose rato. Tėvas maty
damas negyva sunu, tarė: 
“Prisidirbai invales, galėsi pa
silsėt dabar! Dieve buk jam 
malonus —- tarė atsidusęs ir 
aszarom apsilicjes. — Mat ma
te jis ežia bausme Dievo už no 
guodojima prisakymu Dievo, 
ncszventima szventu dienu.

# •

Priesz neseniai tūlas jaunas 
liberalas kaimietis Czekijoj bu
vo papratęs vaikszcziot drau
go su tokiais pat laisvamaniais 

Į draugais,

pradėjo

4

stovėjo 
nekantriai

Bolszeviku
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Lietuviu Laivakorcziu Agentu Sajtinga Amerikoje

Rengia RUDENINE EKSKURSIJA
, Naujam motorlaivi

KUNGSHOLM
Ekskui'ftijon vadas p. J. V. ADOMAITIS, 
idetuvos Szaliu {Sąjungos Spaudos AUtovas
Ja isz New Yorko 11 SPALIO, V.D.M.
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Lietuvos Szaliu {Sąjungos Spaudos Atstovas t
f" 
f

LAIVU ISZPLAUK1MAI ISZ NEW YOKKO
M. S. KUNGSHOLM................... Szeszt. Rugsėjo J3
S. S. DROTTNINGHOLM .... Szeszt. Rugsėjo 20
M. S. GRIPSHOLM ..................... Szeszt.. Spalio 4
M. S. KUNGSHOLM..............:. Szeszt. Spalio 11
Spalio 11 iszplaukia Lietuviu Ekskursija in Lietuva.
S. S. DROTTNINGHOLM............Szeszt. Spalio 18
Del platesniu informacijų kreipkitės pas areziausi Tamstai agenta 

arba bent kuria musu Linijos rasztine. Gauk Lietuviu kalboj spe
cialiai atspausta cirkuliori apie Linija. Gaunami pas agentus ir musu 
rasztinese. Raszyk ant adreso:

Swedish American Line
21 STATE STREET. NEW YORK CITY
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. . i e • • •arba da-| rojo pagamini jam ta diena pie-
Iu isz mėsos, ibet ir ežia nega
vo... Daug vietų perejo pakol 
pagalinus atrado tokia vieta 
kur gavvo mėsos. Tada sėdo 
prie valgio ir valgė iszjtiokine- 
damas tikėjimą ir 
bažnvezios.

Laike kada net ir abejodus 
tikėjime žmones lanke graba 
Iszganytojaus, apvalinėjo savo 
duszias ir sanžinias, meldėsi 
aįimislinedami kanezia Jėzaus 
Kristaus, jis vien tarnavo savo 
pilvui ir mislijo apie smagumy- 
nus kuniszkus. Pavalgė gerai, 
bet pavalgė ant ilgio. Ant ryto

sers miela.šzirdystc
žiūrėtojos
priesz mirsiant kad jis kiek at-

ligoniu patemijo
duobes kranto.

Kai žmones iszsiskirste, duob
kasiai paguldė ir motina drau
ge su sūnumi ir apkase žemė
mis. Prilojus kiek laiko ta ka
pa puosze vainikai ir gėlės ir 
dažnai buvo galima matyti prie 
kapo kliipanezin žmonių.

Praėjus deszimeziai
nuo to laiko, ant jo kapo dėkin
gi žmones-K rikszczionys 
state gražu

gavo a t menumo. Tuoj pakvietė 
kunigą del aprūpinimo ligoni 
szvontais sakramentias. Kuni
gus davė mirsztancziom pasku
tini aliejais szvontais patepimu 
ir abelna iszriszima. Pasimirus 
jam sesers inielaszirdystes pa
gal papratimu indejo in rankas 
velionio kryžių ir žvake užžieb
ta. Atėjo daugelis žmonių kad 
pasimelst už duszia velionio 
kada suklaupė visi drauge su 
“Seserims”, atėjo apie ketu-

I rili metu amžiaus kūdikis, pri
ėjo prie pasimirusio isztrauke 
kryžių, užputę žvake ir nuėjo 
sau.

insakymus
ran- 

ar Dievas taip 
kad ir praszantients

val- 
. . . _ kurstąs

apie savo vaikus žmonos priesz vyriausybe. O 
isztikrnjn jis buvo doras žmo
gus. Kristaus pasekėjas ir daž
nai plika išžiojo Bolszevi kams 
ju nedorus darbus, už tai ji ap- 
szauko iszdaviku, prieszu.

teismo iszejo 
kaltininkas, sura

kintomis rankomis ir ginkluo
tos sargybos lydimas. Jis buvo 
ramus, nors nuliūdę^, Baskui ji 
ibzejo sena suvargusi moterisz
ke, jo motina, ir 
verke. Ji puolė po kojų 
jusiai jos sunu sargybai, priisze 
paleisti, bet tie nieko nežiūrė
jo, dar vienas isz sargybiniu* 
paspyrė koja moteriszke ir nu
ėjo, palikdami vailojanezia

Tik sunūs,

Tai 
kuriuos 

troszknme pasakyti del mote
rių.

žodžiai

Pagaliau isz 
tariamasis

v ra

Gal no vienas isz Ijiotnvisz- 
ku laikraszcziu taip .myli rody
ti savo iltis laikas - nuo laiko 

i kaip Katalikiszks 
('zi kūginis

laikrasztis 
“Draugas”, kuris 

laikas nuo laiko vis prikiszine- 
ja “Sauliai ” szi ta, 
provokacijos. Tokis

be jokios 
szuniszko 

budo laikrasztis primena mums 
szunis, kurie užklupo ant mal- 
sziai stovinezios karvutes 
pievos, bot karvute sau isz

metu

pa
ku ris 

trauke in savo kiekvieno praei- 
Ir ne 

klausia:

paminklu,

griaudžiai 
lydė

vio aki savo gražumu, 
vienas pats saves

Kas sudėjo milžiniszkus pini
gus tam paminklui? Kas ji pa
stato ir kada??’ 
tis. Ir no \ ienas paklaustas at-| 
sakydavo: •1

f

Gegužes ryta.

< i

Buvo paslap-

Ji pamatom viena gražu

vieton in bažnyczia 
ant medžiokles nedeldieniais ir 
szve.ntomis dienomis. *

Dažnai susitikę gryžtanezius 
isz bažnyczios klausdavo isz- 
jnokianeziai ka gavo bažny
czioj, kodėl su tuszcziom 
kom sugryžta, 
sk tipus,
nieko neduoda.

Žmona to valnamanio, kuria 
vyras už jos dievotumą iszjno- 
ki nedavęs’dažnai kalbino vyra 
pamest 'bedievyste, kadangi 
Dievas gal už lai sakudžiai nu
bausti, bet vyras tas pasargas 
žmonos savo pla iki liedavo 

i “ bobiszkas”
Įklausyti ne jos ne kitu geru Ka- 
i tuliku. Tula nedeldieni drlitige 
s u savo draugu taipgi iszejo 
ant medžiokles, kiTda kiti nuėjo 
in bažnyczia. Praeidami pro

iiz
ir visai nenorėjo

'■ ■ - •'

Didžioje Pet nyczioje

•Mi

Kristaus, jis vien tarnavo savo
'I

PAJESZKOJlfUAS

jaunuomeUia ne kaip 
iszdžiut-smegenu ir 

ne

Ar szalyja visokiu žiedu žino- 
rutele, kari yra ženklu nekalt v- 
bes, ar jauezia lelijėlė, kad yra 
apdengta rubu nekaltybes, 
pažino rože galybe savo grožy- 
bes ?

Taipgi ir motore sergstanti 
ugnavietes naminio Lietuvisz- 
ko gyvenimo, ypatingai tarpe 
mus czibn ant ateivystes, laiko 
savo ra n koja galinga valdžia 
valdvmo giliukiais musu visuo
menes. - • ~

Mes vaklome svietą — o mu
mis valdo moteris. — Pasakė 
Napoleonas viena kart ir pri
kisto moterim: “geros motinos 
užauginkite puikiai savo vai
kelius, o tada žmonija susidės 
isz doru visuomenių.” *

Sztai yra grabus ir visiszkąi 
matomi rūbai doros moteres.

ar

Kaipgi puikus, kaip iszkifmin- 
gas yra paszaūkimas josios! — 
nes yra labai dideli joaios pri
valumai ir užduoti*. Pinigas už 
dirbtas per vyra, pereina kas 
memesis ar sanvaite per ran
kas moteres, kuriuos užduoto 
yra apsirūpinimas namo ir 
maisto, d ra buže i ir t.t. Užduote 
toji ant nelaimes nekarta buna

ant 
to 

nieko nedaro tik malsziai kram 
te žolelia. Bet kada szunos pri
siartino už daug ir vienas in- 
kando in koja, tada karvute 
spyrė szunini, kad tas suomius 
uodega in tarpkojį, nubėgo 
staugdamas o paskui ji ir kiti. 
Panasziai ir su “Saule” Netu- 

papratiino vesti polemi- 
pri k isz i nejimu 

laikraszcziams, 
galima užtylėti.
dam per snuki kokiam dvasisz- 
kam ar tautiszkam laikrasz- 
eziui (szie paskutiniai nuo ko
kio tai laiko gyvena su mumis 
draugiszkai), tai pradeda 
staugti kaip pasiute, pavadin
dami “Saule” ne etikiszka. Ne 
užkabinėkite fadereliai o netu
rėsite progos staugti, juk mes 
gyvenam malsziai ir su savo 
kaimynais neturimo papratimo 
pesztis ir disputuoti už tusz- 
czia maisza. Leidžiame laik
rašti del visuomenes, o no del 
vienos klikos ir nepuczįame in 
“rura” kaip jus turite privers
tinai daryti idant laikyti savo 
n

n ima pava<lysitc
ka”, lx?t kitaip su pasiutėliais 
negulima paslblgtt, kurie man
dagumo nepažysta, užkabinda
mi savo kaimyną kuris geidžia 
su visais gyvent sulaikoja o jus 
neatsimenat ka-d reike “ 
savo artyma kaipo pats savo.

tarpkojį

rime 
kos kit iems 

bot nevisados 
Kada užduo-

tai

džihbits”. Gal ir szita apsigi- 
“ne etikisz-

1

myolt
, >

— Užteks ant sziadieii.

A-BE-CELA arba pradžia skaitymo Ir 
raižymo, dol Lletuvlazku valku. 15c 

_W. D. ItOCZKAUSKAS - CO.,
MAHANOY CITt, PA.

jaus nieko ne in burna paimt 
nenorėjo, nes visai pamote ape- 
/Ha, o dienojo Velykų raivesi 
isz skausmo ant lovos, kada vi
sa szeimyna sėdo prie stalo, 

Panedelyje

/Ha, o dienojo Velykų raivesi 
isz skausmo ant lovos, kada vi
sa szeimyna sėdo prie stalo, 
idant asigaveti. Panedelyje 
stovis sveikatos burmistro pa-

' t

1850 
metu inojo perdetinis gmino B., 
Prusnos, po iszeimui isz bažny
czios in karczema idant iszsi- 
gert stiklą alaus. Bado joja 
pažystama jam darbininku rnk 
pelui,-kursai sėdėdamas prie 
stalo gere degtine ir valgo duo
na su deszra. Perdetinis pasi
piktindamas isz tokio pasielgi
mo žmogaus atsilippe in ji:

— Sziandio tu valgai mesa 
žmogau? Būdamas Kataliku, 
gerai pasnikauji...,

— Jus galit melstis ir pas- 
nykaut — atsako darbininkas 
— o asz gersiu ir valgysiu, jus 
taip užbaigsite gyvenimu kaip 
ir asz, arba gyvulis;

in bažnyczia. Praeidami 
namus titlo ūkininko pradėjo 
erzinti szuni, kuris .buvo ant 
retežio pririsztas tuoj netoli 
vartų. Draugas taipgi turėda
mas užprovinta szaudykle, at- 
kiszo in szuni novos gandinda
mas ana niisZovimu. Bežiūrįs 
in szuni žengdamas kad neina
te kur stato koja, paslydo ir 
parpuldamas padilgino gaidi. 
Puolė sz u vis ir palaike in koja 
prieszais einanezio draugo.

Sugryžcs sziaip-taip su

stojo da blogesniu, o gydinto- 
apreiszke susirūpinusiai 

moteriszkiai sekanezia diena, 
kad ligonis neilgai jau gyvos.

Likosi pakviestas kunigas, 
idant parengtu mirsztanti ant 
kelia in amžinyste. Prabasz- 
czius gana gerai žinojus apie 
bedievyste burmistro, žinojas, 
kad visus jo pamokslus skel
biamus bažnyczioj jis vadinda
vęs pasakoms, 
vienog viliodamasis, kad griesz 
ninkas nors priesz mirsiant gal 
pasitaisys nuėjo su 
ligoni.

jas

Pajoszkau darbo ant farmos. 
ukos, 

grebi ir karves
se-

atsi grože inrr

mot ina!.. Asz

Esiu patyręs Jirpl ant 
' - - - - 

u kas reikalauna at- 
sakanezio darbininko tegul ra- 
szo laiszka man sziuo adresu: 

Mr. C. Mason 
O

art, akėt, peni 
melžt. Jaig

3t.
12 — 4 St., 

Braddock, Pa. arba sakmėms
sujudo pa

galba draugo namon, turėjo at
sigult in lova. Paszauktas gy- 
dintojas iszeme isz blauzdos 
apie 30 szratu ir sake kad už
gis žaizdas ir jaunas žmogus 
pasveikęs, bet po keliu dienu 

kojoj gengrena, 
kad prisiėjo nupiaut koja, kad 
gelbėt gyvasti. Pažeistasis bi-

J. .1 I « A •

stovėjusi 
norėdama 

, būdama

mite, 
molina, tarė:

1 — Neverk, 
žustu už tiesa ir Krislu!

Jis dar norėjo kažka sakyti, 
bet sargybinis sudavė szautuvo 
buože per galva, ir jis krito ant 
žemes.

Tuomet
žmonių minia, lyg 
gelbėti jaunuoli, 
beginkle, nurimo. «

Kai, atgavės sąmone, jaunuo
lis pradėjo eiti, kažkas isz mi
nios suszuko:

— Buk drąsus, Petrai, lai
mingas,
mes tavo pradėta darlia tesime!

Beveik visa minia kilstelėjo 
kepures.

Petrą sargyba nuvarė iii kalė
jimu ir ten paliko iki 
ba usmes Lnvykdymo.

Saule leidosi. Jaunuoli isz 
kalėjimo iszvodo keturi gin- « v . 4 1 • • • t < . i *

bet,

kad žūsti už teisybe,

mirties

kluoti kareiviai — budeliai ii* 
vede apytuszczia. gatve, kuri 
bežiūrint prisipildė žmyniu ir 
lydejo'ji in mirties vieta.

Jszvede isz.miesto, nuvedė in 
artimiausius kapus ir, pastate.

duobes, pa-prie paruosztos
klauso:

— Ko dar nori praszyti, be 
mirties dovanojimo?

J iš paprasze leisti atsisvei
kinti su vis;iis, Leido, Jis tarė.:

— Sudiev paskutini karta, 
nes asz4 tuoj žūsiu už Krislu 
nuo Bolszeviku kulkos.

, t

Jam tariant paskutinius 
džius, siipyszkojo keletas 
viu, ir jaunuolis krito iii duobe.

Minia pakele kepures ir 
pagarba palenkė galvas.

Tuo metu isz minios iszbego

Bolszeviku kulkos.
, *

zo- 
szu-

su

ne savu balsu klykdama jau
nuolio motina ir isz didžio szir- 
dies sopulio krito negyva ant

*

A. RAMANAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS vist ik-
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MILL & PATTERSON STS 
ST. CLAIR, PA.

Bell Telefonus 1430-R 1

'k
I!'

<

o
o

^Iszbalsamuoja ir laidoja mirusius^
ant visokiu kapiniu. Pagrabus pa
ruosta nuo papraszcziausiuikipra 
kilniausiu. Parsamdo automobilius 
del laidotuvių, veseliu, krikszty- 
niu ir kitiems pasivažinėjimams. 
Isz Frackvilles, Port Carbon ar isz 
kitu artimiausiu miestu jeigu kas
Isz Frackvilles, Port Carbon ar isz 
1 
pareikalaus mano patarnavimo, 
meldžiu man duot žinia o pribusiu 
iri trumpa laika. • į ' • į . I I

--------- --------- !---------------------------- 
KVITU knygele Draugystėms del les-

U

mokėjimo pinigu ligoniams. Preke 25c
,:**/ ‘ (i v 4 ♦ ui f ’A • ii * ’ i . r Z _ . *1

KVITU knygele Draugystėms del Ka-

Bwiirinkimu. Preke . - - 25o 
W. D. BOCZKOWSKI-CO., 

MAHANOY CITY. PA.
'II p I III II" f 

■J! J AL*..L 2LL"'??!

W. TRASKAUSKAS

sieriauH nog Budėta pinigu ant 
Prekė - - - 2Be

4 i f

L1ETUVISZKAS GRABOR1US
o

f.

I

■ r , -M , ’ ‘M

Laidoja kunūs numirėliu. Pasam- 
.JT«M.r 'Ai’jrtkM ė'.M-IAry; 5 -■ e.lf 11 v r/i

krlkaztinlu, vesoliju, pasivažinėji
mo ir t. t.

do automobilius dėl laidotuvfu,
. '.<■ > * * .. F” T 1 ■’ * J . L ' ’■ J. . TL

603 W. MaLanoy Ąve. Mah. City 
,m fc . ■■ g ......

4 . h
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d

apsireiszko

jodamas duot praut kojos pasi
rengė mirt. Liepo pakviest 
kunigą ir is^pažino anam aky-
T 9 - I'' J'• 1

laime tai tikrai
Bausme Dievo, už neisztesoji- . - »

y __________ ~ i-__

veizdoje liūdintojo, jog ta ne 
užpelnyta

iria prižadėjimo, arba prisietos 
mat norėdamas apsivesti su
mergina, kuria labai pa-inylejo, 
kad tėvai jos nenOrejo leist sa
vo duktes už 'bedievio, jis pri- a « * ■ * O * * « asiege kad i užpildys priguliu-
ežiai visus iszpildymus Kriksz- 
ezioniszkils, prisakymus Dievo 
ir bažnvezios,

■ I J»
ir bažnvezios, žodžiu, busiąs 
paveizdingu Kataliku, bot ap
sivedęs su numylėta, visai no 
mislijo iszloset savo prižadėji
mo duoto tevątns paezios ir ve
de loki lidRvamaniszka gyveni
niu, koki vedos ir pirm apsivo- 
ditno, Už lai ji Dievas nubaudė

si vedos su numylėta

mo duoto tevątns p'ftczios ir ve-

ir atidaro aky$, kad suprastu 
jog yra Dievas ir reikia Ji-isz-
pažint.

# ♦ •

Monesyj Sausio, 1871 pasimi
rė ligonbutyj; Austrijoj karei
vis, kursai nė klausyt nebono-
nėjo apie iszpažititi. Inpuolo

rgalintis, in delirija, kurioj buvo 
net iki mirt lės. Tonhitines se-

: į. $00’5,
' ■ i)f L.

M

l ’f A'

M

I

4
ft

ir asz 
tiek.

Ant tokio atsakymo perdoti- 
nis nieko neatsake nenorėda
mas būti priežastim ano piktžo 
džiuvimo.
alaus iszejo isz karezemos. Vos 
sugryžo namo ir pasiėmė už sa
vo kasdieninio triūso, danesza 
jam apie nelaiminga atsitiki
ma darbininko F..., kuris likosi 
atrastas ant tilto negyvas. Per
detinis dideliai nusistebėjo, ka
dangi buvo tas pats darbinin
kas su kuriuo matėsi karezemo- 
je, kuris sakes kad gers ir val
gys, o ant galo nudvės kaip kad

n is nieko neatsako

Iszsigeres stiklą

gyvulis — ir tikrai iszprana- 
szavo sau tokia mirti. Pakol 
perdetinis iszsirenge ^nusiduot 
in vieta nelaimingos mirties to 
žmogaus, idant lavonu nuga
beni i ano namus ir užvest ty- 
rinejipia, kada pribuvo in ten 
su kėliais vyrais; jau lavona ga 
beiio su karve moteriszke,beiio su karve moteriszke 8l'kuria nnbasziiinkas be szliuboi rajokio gyvenos.

♦ • 1 i 11

Apygardoj G... Czekijoj, gy
veno priesz apie 20 metu žmo
gus, kursai pildės pareigas bur-
mistro. Buvęs jis karszcziausiu 
liberalu tenaitiiiej aplinkinėje.
Ai W • • «• w • a «Atvažiavęs Didžioje Petuyczio- 

jo in kldmyniszlca miestą, tuo- 
Jaus inojo in gaspada ir parei- 
Jcalhvo mėsinio maisto; su savo
. k * 1 • ' A lt1 t. J ' »

jaus inojo in gaspada ir parei- t . ■ . 11.. • i '■ A i . • i * ' I
I ,

žmotia iszsibure, kad ana ueno-
. ' 2 . s4 '

I
I

noru pas
Tol. Bus.

f"

K. RĖKLAITIS
I

HZ

M. 
d

I

»

Lletuvisskaa Graboriut

Laidoja numirėlius pa-
jai naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagalbi- 
Tinke moterems. Priei
namos prekes.

516 W. Spruce Str, 
Bell Telefonas 149 

MAHANOY CITY, PA.
306 Market Street

t

__  •
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PA.

b

r! 4

Bell Telefonu 441-J 
TAMAQUA.

'’CAPITAL ŠTOCK 11211,000.00 
11 SURPLUS IR UNDIVIDED

PROFITS $623,358.62
B illB
Mokame 3-csia procente ent 

audStu pinigu. Procente pride- 
dam ] 
I Llepoe. Mes norim kad

nepaisant ar mažas ar didelis.

i 11 L

pri« ju»u pinigu 1 Sausio ir 
_ __>poi. Mes norim kad ir jnf 
turėtumėt reikalą lumuiub^nk*

dam

if
lt

G. W. BARLOW, Pres,f. FERGUSON, Vice-Prės.irKa».

•f |R: '•

' l'
J’ «

* *•

* <



■
n A ,ų U 19 
■■ , .wV.- ■■■■■

'f '

ril

VASZLYS
>. «*» MM

—.................... ......................... . —"y ■■■■»' «

Nežinia ar tai, kad patikti 
ugustei, ar tai jis prikalbin
ta, gana kad Klumpius jiusi- 
irko sau kepure, su kutosu, 
Uitis kelines ir porcclano 
d ta pypke su trumpu cibu- 

Kelines buvo tokios siau-
>s kad su jom negalima buvo 
isvai atsisėsti.
Marynia pamaezius ji tuose 
irrduose suplojo rankom ir 
lokdamos paszauke pakiszda- 
d jam tarp kojų lazda.
— A in, zvni, drai! halt!— 

, du trys!
szaukiame

"fflklMiKuriė PdtHūkfc Diffigi»sia. Sunkumo

U.

i

•%?

J*

Greenville, Ohio, patrauko daugiau sunkumo ne kaip kiti koki

OSu letnara.. _ „
»r------  y

Arkliai Bill ir Colonel, prigulinti prie Georgo Wilcox
i*•••«....i*..i >

isz

arklai ant svieto. Arkliai patraukia 3,550 svaru arba

<

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU

I I

■K W
|-r f raw !*W’ <K

is reiszkia: vienas 
okk!... kaip tai 
it mokinto szunes, idant jis 
oktu per lazda.
Klumpius susimaisze, o Ma- 
nia nepamezdama fantazi- 

•s kalbėjo nors jai ir verkti 
>rejosi:
— Na stokuoja dar tau ka
riukus ir beždžiones, o sztu- 
>s bus gatavos. Norints — 
•idure po valandėlės nuolatos 
‘sijuokdama — kaip turėsi 
itarinka, tai su tais savo pa- 
dai> ir pats gali nuduoti bež- 
'.ione.
Klumpius net pažaliavo isz 
ktumo.
— Klausvk! suszuko — 
i man pasakysi dar nors vie- 
i žodi tai asz tau su ta lazda 

kad
maisza

kia sztuka parodysiu, 
dantis iii/musztus 

rinksi!
— O
likvszcziu

tu kaip

jei dar jo.*
ant

neper stosi 
daryti — atsake 

arynia tai Dievas tave nu
lūš, žmones paniekins ir vai- 
li neguodos.
— Sakyk! ka asz tokio da- 
u! — suriko būras, priszok- 
imas su sugniaužtom kumsz- 
n prie Marynios akiu.
— Pasiklausk apie tai savo 
anos sąmones,
pardavei Vokiecziams 
ispadžiu del senu pantapliu! 
sake mergina.
—- Raguotas velne! uždary
tu snuki ar ne! — baubo 

lumpius užkimusiu balsu.
— Asz tik dabar ji atidė
siu, idant visas svietas žino-
ir girdėtu, kad tu ketiniu 

tiku tėvas. . .
Tuo taipu durys atsidaro ir 
^sirodo ant slenkszczio Au- 
mte.

dre-

— Pabaigk! — riktelėjo 
lumpius — o už minutos isz- 
etiu tave su visais bebechais! 
Užsirūstinus Marynia iszejo 

< pirkios murmėdama 
Lncziu balsu:
— Pabaigsiu, ka pradėjau 
tas kartus.
Ta paežiu diena tuojaus po 
etų iszejo Valerko su siuvi- 
u i>o taja sena liepa kuri nuo 
[•atmenamu laiku stovėjo už 
inezios darželyj.
Mergaite buvo liūdna ir 
/.balus ir pati nežino del ko 
i isz akiu aszaros nuolatos 
•ržiasi. 4
Gal sau atsiminė kasia, gal 
otina o gal tėvo parėdus ir 
barni su Marynia, kad mer- 

dte teip daug susijudino. Ji 
k žino gana gerai, kad yra 
iekas savo tęva asztriai ap- 
dbeti, o vienok kaip tik ryte 
įsižiūrėjo ant savo tėvo per- 
redžiusio iu Vokieti tuojaus 
i drebėjo ir užsidenge rankom 
rida.
— Dieve!— praszneko verk
imą inliek mano tėvo szirdin 
>r kiek norstmeiles del mus 
ednu vaiku. •
Kaip tik Valerka pradėjo po 
'pa sėdėdama siūti, kad 
tai tuojaus priesz ja atsisto- 
Gotlibas ailksztas, iszdžlu- 

« fircikas. >
Norės nuliūdus vienok mer- 
lite prasijuokė pasižiureJuR 

pasirengusio 
su

it jaunikio, 
įventadieniszkai su žaliu 
•uslotu ir gelsvom kelinėm, 
nt kaklo turėjo raudono kas
inio gala ant koja pantaplius, 
rankoj botaga.
— Asz atėjau atsisveikinti 

i mergaite prabilo ir paklaus-

40,102 
svaru jaigu rastųsi ant vežimo. Bandymas atsibuvo ant 
vietavo fero Portland, Ind.

pa-

Worcester, Mass. — Juozas 
Ambrozas, 21-nu metu vaiki
nas ir Antanas Kalanta, 16 me
tu, buvo suaresztuoti vakre už 
“muszaino,, gabenimu. Fedc- 
raliszki prohibicijoH angentai 
paome automobili, kuriam vo- 

|žo “munszaina” ir abudu tu
rėjo užsta.tyt pd $1,200 kauci
jos. Prohibicijos agentai suži
nojo, kad degtino bus nuvežta 
in vienu vieta ant Ward uly
czios ir pradėjo saugot, 
mate kaip automobilis, kuri 
vožė Ambrozas sustojo ir Ka
late iszlipo su 10 galonu ihun- • 1*4 t ' 1 j

I

te policija, Kalanta numėto 
baczkute ir pabėgo pėrszokdn- 
mas per tvora. Policija UŽ ka

Jie 
i
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szaines baczkute. Kada pama-

liu minutu juodu arosžtavojo 
Ambrozo namuose, kurie buvo 
arti.

j!
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4j

f

i
i
i •

sma-

rado ?

Gotlibo su 
o ant galo negalėjau

ežia, bot jis atsimena savo kal
ba su Valerka.

Klunipiaus pirkioj Marynia 
bueziuoja Valerka, sakydama:

— Smarki isz tavos mergi
na! Bet tylėk! sza... Tegul 
niekas nežino, kad tai asz tai
gi ta Vokiszka nenaudėli pavo- 
liojau piėskoso.

— Tsz kur teta tenai atsi- 
— klausia nustebinta

Valerka.
— Sudėjau puodus nuo pie

no terp serbentu krumu ir gir
dėjau visa kalba 
tavim,
jau isžlaikyti, kada pradėjo jis 
isz mus juoktios. Tai-gi asz 
jam taip pataisiau, kad be abe
jones pamėto savo pantaplius.

Mergaite juokiasi linksmai 
isz Gotlibo atsitikimo, bot tuo
jaus jos linksma veidą apsiau- 
czia liūdnumas.

— Ka tėvas ant to pasa
kys? — szvepA iszbahisiom lu
pom.

Dar Marynia nespėjo atsa
kyti, ka.d pirkioti kaip bomba 
inszoko Klumpius.

Poznanians.
— Dokui, liet jokit! reika

lu atlikti tenai neturiu, atsake 
mergina.

Gotlibas paraudo ir sukda
mas botagu vėl paklausė:

— Ar panaite manos noisz- 
siilgši t

— Nei kiek! — atsako.
— Del ko?
— Ba ponas Gotlibas juk 

norit mano brolis.
— Ar tai tik broliu morgai, 

tos ilgi a si ?
— Na ir (evo ir tetų ir die

duko — atsako Valerka.
— Ir daugiau nieko? — 

klausinėjo jaunikis.
Mergaite tylėjo, o Gotlibas 

pasilenkdamas ant jos, 
gini atsiliepo:

— O asz noroeziau kad pa
naite mane iszsiilgtum kaipo 
sužiedotinio, arba vyro.

— O to Visai asz nenoriu— 
atsake Valerka.

— Tėvas sutinka pridūrė 
Gotlibas.

— Tai žonykis su tėvu jei 
jis taip daug tave myli.

— Na, tegul panaite nejuo
kauja ir man pasako teisybe tęs, tai tau tuojaus atsiras pre- 
dolko manes nenori!
nei aklas nei raiszas ir pas ma
ne panaitei* butu gerai, kaip 
danguj.

Ir norėdamas dar labiau jai 
patikti, pridūrė dar\

— Neduocziau niekam ta
vęs skriausti ir net nuo tavo Supranti dabar! Tu gal misli- 
tikro tėvo atimeziau tavo krai
ti su karna ri ni n ko pagalba.

Iszbales Valerkos veidas 
tuojaus užsiliepsnojo iszgirdus 
kamarninko varda.

— Tasai szvabas net nemo
ka uždengti savo godumo pa
na i šlijo sau viena.

— Na, tegul mergina man 1 
pasako, delko mane nenori 
klausė užsispirdamas Gotlibas.

Valerka pasukinėjo galva, 
užsimislijo o po tam žiūrėda
ma in sudžiuvusi 
linksmai atsake:

— Nors esi toksai patogus, 
kaip kas nieko, nebusiu tavo, 
ba esi godus, taigi ir pasibjau
rėtinas.

Gotlibas paszoko auksztyn, 
tarytum, ji bimbalas in nosi 
but inkandes.

— Tegul panaite velniai pa
griebia! — suszuko pasitrauk
damas szalin.

Tuo tarpu... už keliu žings
niu pamato driežą besiszildan- 
czia priesz saule.

-r- Na, jei asz toksai negra
žus, tavo broliai panaszus, tai 
kirmėlei! — suszuko.

Valerka su paniekinimu pa
sižiurėjo in Vokieti, kuris su-

Kaip asz paimsiu ryksz-

Juk nesu

Vokieti

kapojo ant szmoteliu driežuka 
ir rodydama in virpanczlus 
szmotelius, tarė: ’

— Nors sukapotas, bet gy
vas. Ach taž szvabas be szlr- 
dies! 'i

— Pastibį tuojaus — sn- 
szuko inirterf Gotlibas ir kom-

■ ■ *, « J « m j. _ t .j ■ i. ' ♦ J 4sza savo pla^žia koja ant vir
pa nezi u szmoteliu.

Bet ar tai stebuklas, ar ta! 
ežerai... Kaą toksai 
nieriaus nutvėrė ir trenko kaip

kojom. ; s
- j 

mas su i 
kom užberta Ir akys.

—LfiU

atveria akis. Žiuri, o ežia
il_..K .... 1. < J

paneziu szmoteliu.
tai stebuklas, artai
Kw toksai ji už kal- 

iJ wire ir trenkė kaip 
supuvusia bulve po Valeikos

3
suszuko knisda- 

nosia, |)Ieskas. Su pies-

Tiktai vėliau jis nedrąsią!

, ar panaite ko nenori Isz'lerkos jau nėra. Darželyj tusz-

*

jk^VABiibkime id Lietuva
Tiktai Vieninteliu Lietuvos Juro Keliu

per KLAieEbA
, Greitas susisiekimas via Kopenbageri

Gamltinai Garo Malsato
i Malonua Patarnavimaa

’k * ’ • I ■ 1

Laivu iszp^iukimai isz New Yonko: 
j
S.Š. “HELjd OLA V” .

Puiku* Laivai
Sxvaruman jr Patogumas

S.3. “UNItfeO STATES” . . RofMjo 27 
I
S.S. "OSCAfc ti” ...

Kot*r°. 
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Spalio 11
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Apie dnuglnuH kreipkitės pas savo ugenta arba:
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tas galvoj, tu neplunksnuotas 
giliau! — rėkia žiauriai žiūrė
damas’ ant Valerkos.

— Už k a tėvas rust in i esi?
— Klause baimingai mergaite.

— Už tai,’ kad kvaila gi
mei ir kvaila būdama numirsi!

jai, kad toksai ponaitis atva
žiuos dar tau kojas ims bn- 
cziuoti, idant pasiliktam jo 
pati!!— bliauna kaip Cieso ap
sėstas — Bet iszmesk sau tuos 
niekus isz galvos ir priims su 
padėka vone, ka tau Dievas 
duoda ba geresnis žvirblis sau
joj, nei kanarkes gaujoj!

Asz apie kanarkas ne- 
misliju, bet ir bile kokio žvirb
lio neimsiu! — sako Valerka 
neatmainomai.

— Tai ka:gi tu turi prie-
* <i .i « * i ‘ ‘ ' * r •

szingo priesz Gotliba?
— Jis Vokietis — asako 

mergaite.
— Ka? — klausine ja Klum

pius, nuduodams, kad negir
di.

Vokietis

paantrina— Vokietis - 
garsiau mergaite.

— O ar tai Vokietis szu- 
va! suszuko asztriai tėvas.

— Žinoma, ne szuva, bet 
Vokietis — atsako Valerka.
. Jos balsas drebėjo nuo su
laikomo sopulio.

— Teve! — praszneke, su
dedama rankas kaip ant pote
riu — žinau, kad asz tau tu-

1 • * J J ’ iiW ' * 3I!' t-

— Matydami ledo vežimą 
ant kitos kelio puses, Eleonora, 
6-sziu metu Teodoriau ir Jules 
(Aleksiuniutos) Puscziu duk
tė, palindo po trdku ant Mill
bury ulyczios. Jos motina va

karu pro szali, 
susirinkusius, bet nc-

BALTRUVIENE
į , i • fr 1 - I *"JJ 1
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Negiiliu likot i, kad apie 
Mlkisiiurga,'

Vyrai tul’ctu dideli viirga.
Norints karszcziai triiputi 

sustojo, 
Bet blakes esti da vis nohn- 

s lojo.
Szieiiikai lovosia supuvo 

Nežinia kuom prikimszti buvo, 
Ar sziaudais, 

Ar pelais, 
Ar kernais, 
Ar pi aidais.

Tiktai žiuri kad užmokėt.
1

Mikisburga,
i _ _ - .ii

Norints karszcziai triiputi

' / •

Burszas
1 ' ** > ' *
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Tokia ponelis ka po miestą 
ulyCziom važinėje ir eigara in-

▲ A A ▲ -k i A "

IIP N, LA JALU ’ST. 
CHICAGO, ILL. J
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Ir taip prižadinėjo jog Ii* rė-

ST. 7 j

t

v

matežiavo 
žmones 
kreipe in tai atydos. Ji vos tik 
sugryžo in namus it už 10 mi
liutu gavo žinia, 
mirė. < 
pasiimt sžmota ledo isz veži
mo, bet tašyk trokas isz užpa
kalio lenke isz deszinio szono 
ir parmoto mergaite. Greit nu
vožė in ligonine, bet jau ji bu
vo negyva. Apart savo tėvu 
paliko dvi seseris Rita ir Bar
bora, taipgi tėvukus. Palaido
ta Notre Danio kapinėse.

Su peri os krim i naliszka-. 
teisme, užsibaigė trijų 

Millbury miestelio gyventoju 
bylos iszklausymas. Jie visi 
prisipažino kaltais ir su tuo už
sibaigė byla. R. Gailio, Italas, 
buvo nubaustas du metu kalėti 
Pataisos Namuose. Antanas 
Lidekanskas turėjo užsimoket 
$300. ii* Lawrence Barnet $100. 
bausmes. Gailio buvo apkal
tintas už užpuolimą su pavo
jingu ginklu ir už sulaužymo

kad* duktė
Ji beg o skersai utyczc

me

r ; * T

instato paliečziant nesziojimn 
ginklu at asmens. Kiti buvo 
apkaltinti už užpuolimą ir 
musztynes. Musžtynes prasidė
jo isz to, kad karve ganosi ant 
svetimos pievos. Laike miisz- 

kaip parodyta teisme,
* —. -a 4. k* — '« Ji '

I 

irklą, kuolus ir mete akmeni
mis. ’Elzbieta Markunione ir 
jos penkiolikos metu sūnūs Ka
zimieras buvo perszauti ir teip 
sužeisti, jkad (ilgai' gulėjo lli- 
goninejo. Markūnas po to ne
teko proto ir dabar tebūna 1L

už

tymu, 
vartojo, greblį, szakes, laivelio

Teisėjas Hammond 
sake, kad žmones turi iszmokt 
bėgti nuo musztyniu viętoj pa
imt kuolą ir dalyvaut. Teismas 
patąrę visiems, kad kuomet 
kita karta matys ka nors mu-

gonineje.

szantis, reikia bėgt paszaukt 
policija vietoj mėgint paežiam 

A. L.sustabdyt. -

mislina,

r Kad da ir munszaincs turėt 
Ir paklodtdai, 

Alargi hub krauju. 
Nuo blakių sutrintu.

Pala ii k i te, kaip vyru netek
site, 

Tai nuo vargo prasmegsite.

♦ o ♦
Vienas Szamokuosia kvailiu

kas, 
Da ne kas vaikinukas, 

Taip in merga insimylejo, r_ l: A

.Hikhhdes dumia, mislina, jog 
jis yra laimingiausias, ir nuola
tos juokėsi, rodos'kad jau žio- 
ts perplysz lyg ausu. O man 
taip pat linksma norint e-smiii 
sziausziniu buršzu, esmių kaip 
koks karalius, ar kokis 
'lian kruti nes bankieris ka pabė
go in ližrnbcže.

Adyna 5fa ryte kiti tyso lo- 
vosia ir nežino, kaip yra fain 
ant svieto, o man meisteris jau 
plaukszt per galva, 
ežia.

Paszoku ant. lygiu kojų ir 
begu atneszt anglis viskas bėg
damas apžiurau, o meisteris ir

' L. , 
CHICAGO, ILL,

* • <r

žp viena ypa! — Jau taikstosi 
ąntra y pa tempt, bet nieisterie- 
ne paszauko.

— Jiiiuk! bogk parncszt 
iiksuso (acto) ir švara drus
kos !

Po pioi volei iri pnea. Sumaz- 
flojah 
bevijau 
lopszyja.

I

susi*

kad kel-

bcgu atneszt angį i

gizeliai Ha miega. Kaip pecziu

Kad net kvailiuoti pradėjo. 
Dideli larurha padare, 

Kaip taja mergina isZvaro i

Tokios tik pagadina vaikinus, 
i

užkuriu ir phsidaro sžilta. tada » a . * . . • « I • . ■ ■ «
ir tuojaus:

— Juruk, afneszk tu už 3 
centus duonos ir už 2 centus 
pieno!

— O man kavos ir du keik-

gizeliai iszsirabantino isz lovos« I

■ TuszCzia jus; gana bus.

Frilandę yra merginos dvi

Sako, kad isz szono ant vyru 
žiuri,

Susimylejipio ant vyru neturi, 
Tas iai yra blogai, 

Jaigu vpdasi nedorai, 
Juk protinga ir szviesi mergina

A 11KIU14V J l<l III v 1 1 4 iv JO I I V A ,

Bet del vyru nepatinka abi,

Tas tai yra blogai

sus.

• cziau szluok
Neiszlihis isz dorybes niekada, 

Tiktia kokia iszgama.
Neseniai Naugatuke ‘buvau, 
Daug ten* merginu maeziau, 

Suskaityti negalėjau, 
♦ * ♦

Tiktai in kelias insižiurejau, 
Vienoja griiiczioja apsinakvo- 

jftu,
Sėdau prie peeziaus ba kosulį

‘ B

Prisiartinau prie stalo
Ant paties galo,

Vos bulvia in burna indejau, 
Sztai iszgirdaii,

Neseniai Naugatukc ‘buvau f

i

turėjau.

Didoli trepsejima, ’ 
Kaip kariuomenes per tilta 

varyma.
Ih grinezia prigarmejo,

* Prie stalo priėjo, 
Su nagais bulvės iszkabino, 

.yoą ne užsisprangino.

Sziiu

I I1 AAV Lt Akjjpr A

Dvylėkta valanda 'buvo 
aai net ti

O

rots buvo tpurimas,

bludns ir bludelius ir 
ta prakeikta bostra 

Bostrah klykia — 
asz tyliu. Meisterione akis tri
na nes buvo užsnūdus, o ir asz 
snaudžiu. Gavau kėlės kunisz- 
tes per galva, na ir man links
ma žinai), jog ant svieto gyve- 

a a a A * u" 4 B J .nu. Meisteris da pataisė, pksz- 
turtydamas už kudlu ir nusiusi
te mano su oze very kais, kalbė
damas:

— O žiūrėk, glyndžian, kad 
užmokėtu, pasakyk jog prigu
li 75 centai,/ba buvo labai sky
lėti, kiek ant dangaus Žvaigž
džiu, tiek buvo skylių. Kaip ne
užmokės, tai be pinigu no pa
lik, jis tekis filozopas!

Filožopas užmokėjo, bet man 
už atneszima nieko nodave, pa* 
sake man, jog Japonai floth su- 
musze! * *

Ir ne nepasijutau, kaip die
na prabėgo. Vėliai po vakarie
nei siunezia in miestą, turėjai! 
nuneszt vieno gizeliaus surdota!

'•A a a M a. .
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pas kriaueziu ir apie apykaklės 
pasikalbėjom.

Deszimta valanda vakare. 
Jau asz jokio darbo neturiu 
tiktai da turiu mazgot grindis 
ir saugot bostra. Tas mazgoji
mas ir saugojimas bostro, tai 
jau butu ne mano darbas, bet; 
ka galiu daryti!

Visi miega, o asz kaip szpu- 
kas triušiu. Kaip bostras pa
bunda tai asz ji baru: Miegok; 
tu raka Ii, 'ba užsmaugsiu.

Ar perpykias sprandą . nu* 
sukau!

Po Įperkun prisidirbsiu, boti 
linksma ir gana; žinau jog ant 
svieto gyvenu, ir ne yra ka po- 
neloms pavydėt ka kariet šia 
važinėja. O vis galvoju, J iok 
dar imbu aplaikysiu, ne m žai 
arielkos parnesziu ne mažai

I

t

— O mdn arielkos.
Na ir begu kaip pasiutęs, 

kada sugryžtu, meisteris stovi 
ant slenkczio ir rėkia kaip kai
li lupama:

— O tti bieziau! kur tave 
kyaraba neszioja! Ar už dyka 
kaip pėniusi szersiu! Jau pra
deda skurduli pamesti, grei- 

, o szazlavas nu-
neszk žemyn, eidamas ne bar
styk. O paimk, tingini su savim 
viedra tai ir vandenio parne- 
szi!

Taip tai meisteris nuolatos 
loja ir nuolate su kumszte in 
paszono duoda, na ar-gi no 
linksma yra! tai nors žmogus 
žino kad ant svieto gyvena! 
paskui tuojaus gaunu gurbą ir 
slenku in miestą. Vakar tai 

mat asz
miesto pirkau sau bahdele, per 
tai, jog jau kojų negalėjau pa
vilki ir net žarna in žarna lin
do. Tai kaip meisteriene tviks
telėjo man per terla, net akysia 
pažialavo, o asz pasakiau, jog 
bandele nusijpirkau ir suėdžiau.

Argi dievulėliau kaip meis- 
teriene induko!

— O, tu vagie, tu nieksze! 
ir tuojaus pas meisteri su skun
du:

prisimazgosi u kol puspadžius 
prikalt iszmoksiu!
i. ................... ... ,Į>
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Lietuviszki Bonai
Jei horit pirkt ar parduot
gaunant gera kaina, raszy

*

kit del informacijų dykai t, 
in Dept. 4

Kurt H. Schurig & Go

... , >
trys mergicos pri

buvo, 
O szirdole liežuviai, 
Kad jąises vejniai.

F 3 X i!>

— Ka! tu nori kad asz su 
tuoąi rakaliu gala gautau! Ne 
gana, jog tinginys, da ir vagis!

Meisteris kapt už paezengo-
* I * k _ _ — a

in Dept. 4
t' R

50 BROADWAY 
NEW YORK

Chicago. - ‘
sudogo A. Kuczinsko namai, 
kuriuose buvo ir valgykla. An
trajam namu aukszte durnais

Polonis, 9 metu. Šrispeta ji isz-

Chicago. - Will0wt Springs

kuriuose buvo ir valgykla. An
trajam namu aukszte durnais 
užtroszko jo podukre Maml-o 
Palonis, 9 metu. Štispota ji isz- 
heszti laukan,* bet neatgaivln- 

vaikas; iszpildysiu viską, Ra **1, ... h .. 2.

— Ana vrikara mirę Lietu
vis Juozapas Dargis, mirtinai 
sužeistas automobiliu susidau- 
žime ant Lako ir Wolfe gatvių 
Melrose parke. Dargini beva
žiuojant savo automobily sve
tima nežinoma maszina atsl- 
mnszo in jo automobili.

Antras Lietuvis Jurgis Sto-

Tėvo! — praszneke, su-

riu būti paklusnu, ba esu tavo

liepsi, tiktai to vieno nepada
rysiu, nors mane turėtum ir Isz 
namu iszvyti...

— Ar tai tu ja subuntavę- W a ~ ajai priejsz mano! — atsiliepo 
Klumpius atsisukdamas prie 
Marynios.

— Ne! — atsake merginu 
bet jei tas ir taip butu, tai jau- 
cziu kad liž tai Dięvas ant ma
nos nenusiųs nei sieros lietaus, 
nei ugniniu perkūnu.

— JaU kad su tavim Dievas 
neturėtu jokio darbo, bot tik 
vieni velniai 1 
Klumpius.

— Velniai perdaug turės 
darbo su tavim, taigi dėl ma
nės jiems pritruks laiko! —<

• atsake merginu

Va-’atkirto MaVyri

bliauna piktai

jiepas pritruks laikoI 
iarynia.
Tolhnfl bull

— Ana vakara mirę Lietu-

sužeistas automobiliu susidau-
V • i i n • 1 1

Melrose parke. Dargini beva-

czkus užmusztas ant Main B.
Lako. Ji užmusze nesušokta.

1 4 ~1 ' r l

automobilis beeinanti.
■■ ■ ; ■ . • ■ *
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NIEKAI SVIESTAS. 
/ • * »

iietei poni savoSlidžia: — 
lugrniai^iioda

Apskiinsta: —

su svįęsiu ant8. y - , _____ -
galvos. Ka ant to pasakysi!

Apskubsta:-f\J^21Lv. 
tas sylestas jau buvo aitrus ir 
kartus...kartus

p _

Fonas šildžiau
Wl Ja.

' ■( , 1. v W1 • ** •■'f

Ka per naktį bambiliupjasi, 
In svetiihas šttilbas lankosi.

Su žau^a haktiį*6ninku, 
Arba arklininku.

Ir kada in gririežia iriejo, 
Tuojajis pi*ie peofciįdis priėjo, 

Mesa piiode phregejo,

In svetiihas štulbas lankosi.
‘ 4 L ’ T i n. ? i I

__ . . , J

Arba arklininku.
Ir kada in gririežia iriojo.

Šu nagais ih ‘bludą priėjo.
♦ ♦ a

Ana diend Hazletoho buvau, 
Kokia tai bobelka maeziau, 
Kpi’i Žydeli labai garbavoja, 

Net jojo ‘barzda sžukuoja. 
O gal tai burtai nuo kokios

Nuo kaltūno ar saiisgelos!

toros Zyjus myli

Kąri Žydeli labai garbavoja,

del ko tęnaitirieš mo-

O ju vyrAi aftt to tyli?
• ♦ •... .

Viena įuoterele kur ten apie

Nežinau

J J ‘ \ '
r-'c-vr— •• '
Pottsville, badai bevaiko, 

Savo vyrui su (buteliu pataiko, 
Ih įalva; riet apkvaito, 

Ir isžboąo lįęt ant atryto, 
j 

Kad padare žaiduliua kelis, 
Kad not apsipylė juka, 
Tai jau azirdoles kaka.

Ih tftalva; riet apkvaito, 
Iriszboąb iėt ant atryto. 

O.liuvo tai eudaunas butelis,

Kad net apsipylė juka, m • • 1' . . i i i i

ii

cziaus, akip ne pradės liet, kaip
ne įprados liet! o asz kaip pa
siutęs rėkt: tokis larnmas pasi-
dare, kaip rodos sudnoi! Na ir 
liriksma žmogui-nors 
kad gyveni ant svieto!

Niio to ikliksmo, mažas bost- 
ras ipeistericnes pa'budo ir pra- 
Heįjo kaip velniukas spiegt lop- j • J • ”1 1

manes ir .paszauko:
— Supk, tu rakali, 

ka! o pervystik ir nuszluostyk 
o kaip apsimalszys, užkaisk 
vhnderiib ant piet.

Meisteris norėjo

linksma žinai,

szyja, meisterione szoko ant

Fridu-

Meisteris norėjo mano pri- 
traukt prie daEib, ibet moisto- 
rieno nedavė, ha turėjau striokt 
in miestą parneszt kruopu. Ka
da sugryžau, tai jau turėjau 
sėst prie darbo,.

— Jau isz laves bus rots 
sziaucziiis — suriko meisteris 
khip isž szunįos verszis! At- 

pada o kita nuhoszk —skubyk!. 
Iszpląk! Kaip laikai kvaili, ba 
kaip pliijpiblosiu, tai net gimta

neszk isz kublliczio iszmirkyta 
pada o kita nuhoszk —skabyk! 
Iszpląk! lyaip laikai kvaili, ba

diena atsiminsi.
a

0

Dr. T.J.Tacielauskas 
! *1 *" ** . « 

Pirmutinis Lietaviszkas
Dentistas Mahanojuje. 1 

Ant Antro Floro Kllno Sztoro 
19 W. Si., »Uhwy City.

y m , «ju , į | į į y y i

Ant J. Sakalauskas
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LIETUV1SZKAS GRABOR1US 
(Bell Phono 872) *. 

331W. Contra St. Shenandoah, Pa.
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Nuliudimo ytlhndoj«, sutei
kiam Kariausi patarnavima, 
laidojlma atliekam rupestlntei 
ir yralžiai. Busite pilnai užffa- 
nSdinti.
Im Mahanojaus ir GirardriUes 

jeigu kas pareikalaus mapo pa
tarnavime tai meldžiu man t^le-

minutu. Bell Telefonas 871-

•I <

jeigu kas pareikalaus mano pa- 
I į

tonuoti o pribusiu In dessimts , 
minutu. w* Bell Tolofonas 871-
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Petras Povilaitis,72mc-
1239 E. Centro uli., badai
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' Dieneles pradeda būti 
’ Yesesnios, — ruduo jau po szo- 

nu.
— Ateinanti Utarninka die

na 16 S. L. A. vietine kuopa 
rengė.puiku bankieta Lake- 
said parke.

— Kunigas Czesna, pra- 
baszczius Szv. Juozapo parapb 
jos, mano sugryžti isz Lietu
vos kita sanvaite. Aut atmin
ties jojo pasekmingo sugryži- 
mo rengomas bankietas.

— Readingo kasyklų antra 
pede kuria mokes neužilgio bus 
mokama su ha ūki nei s czekels, 
bet miostiszkos Lankos sako, 
kad jiems bus daugelis ergelio 
iszmokejimo pinigu, nes no vi
sados gali turėti paženklinta 
suma pinigu ant iszmokejimo 
czeklu. Todėl kompanijo nuta
rė uždėti centraliszka banka 
sziąm distrikte, kuris visados 
turės užtektinai pinigu isz ku
rio gales semti miestiszki ban
kai. Kada gerai dirba 158,00* 
anglekasiai distrikte 1, 7 ir 9 
tai. kompanijos iszmoka per 
pede apie 20 milijonus dole- 

• riu o tiek pinigu bankai ne vi
sados gali turėti ant rankos, 
todėl nauja anglekasino ban

bus uždėta 
idant be jokio ergelio galės isz- 
moketi pedes.

— Teipgi Readingo kom- 
pauije ateinante pėdo pradės 
atitraukinet po doleri nuo koz- 
no anglekasio assesmenta In 
unije, bet ekstra mokeseziai no 
bus. at it raukoma per kompanija 
ta turės daryli pats lokalei. 
Tasai doleris ne bus nt it ra ūk
tas. nu o pedes, tiktai paženk
lintas klarka sėdos ant 
per pede ir jam mokėsis asses- 
meptas. Priverstino atitrauki
mo ne bus. Tokiu budu unije 
suezedys daug pinigo ir nerei
kės jokiu sekretorių ir gnziku 
inspektorių, kurie kitados kas 
menesis turėjo peržiminėt vi
sus, darbininkus ar turi mėne
sinius guzikus.

—r „Juozas (Irineviczius ir 
Jurgis Kalėda du studentai isz 
Lehigh universiteto sugryžo 
atgal prie 
linksmai vakaeijas 
tėvelius.

Loenininkai Ideal Shirt 
dirbtuves ketina 

atidaryti dirbtuve apie 15 Sep
temberio ant t n paežiu iszlygu 
kokios buvo priesz straika, tai 
yra, mokėti ta pati mokesti ko
ki mokėjo priesz tai. Dirbtuve 
ne dirba nuo Jaunario menesio. 
Keli szimtai .merginu aplaikys 
vol darbus.

— Neužilgio 
puikaus plento tarp 
jaus ir Mount Carmel kuris su
vienys pavietus

b— M

ka ' tame tiksle

universiteto 
mokslo

marszkiniu

r

h

i'k, ■.■f
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A

ofiso

praleide
pas savo

susilauksime
Mahano-

Schuvlkill, 
Northumberland ir Columbia.

— Pereita Nedeldieni 
iri Pittsburgha,

Szv. Franciszkuus
važiavo
sts in
nuolvna szitos

kur 
vie

nio rga i t (‘s isz 
musu miesto: Mare Alexandra-

Agnieszka Pataszni- 
Emilija Vadapaliute,

laido-

vieziute, 
kin to, 
Lillian Janavicziule, ir Petro
nei le Zinkevicziute.

— Subatoje atsibus
tuvoH mirusios Lucijos Pirsie- 
nes kuri mire gyvendama ant 

Ta ma kva. 
Misiszio.s atsibus Lenkiszkoje 
bažnyczioja mieste su 

ryta.
paliko vyra ir tris vaikus. Apie 
20 metu gyveno Mahanojuj o 
trys metai persi k raustė iii Ta- 
mtikva. Graborius Traškaus- 
kas užsiims laidotuvėms.

— Saugokitės neteisingu 
pusdoleriu, kuriuos praplatino 
po visą pavietu padirbėjai ne 
tikrųjų pinigu. Aplaikant pus- 
dolorius gerai apsižiūrėkite ko
kius jum duoda pinigus.

— Po musu pavietą važine-
3 didesniu 

miestu ir supirkinėja bulve? 
nuo farmoriu tiesiog nuo lauko, 
mokėdami fermeriui nuo $1.75 
lyg $2.25 už buszeli. Spekulan- 
tai suprato kad szimot bulvių 
hus mažai superka visas kur 
tik gali gauti, po tam žiemos

246 Orwigsburg u Ii

domis Su botos

ja spekųlantai isz

pamal- 
Velione

laike parduos už du kart tiejc.

—■II III

tu, 
baisiai suplakė savo paeziule 
už tai, kad norėjo nuskint ko
los piezes nuo medžio. Badai 
turi perskelta pakauszi ir likos 
nuvežta in Ashlando ligonbuti 
ant gydymo.
rasta apmirusi po medžiu, o 
Petras tvirtina buk ji nuo me
džio nupuolė. Kaip buvo, taip 
buvo bet policija Petra uždare 
kalėjimo pakol viso dalyko tei
singai neisztyi’ines.

Motore likos su
po medžiu,

SHENANDOAH, PA.
— Būdama nusiminus per > 

koki tai laika Ona Klimiute, 
gyvenanti ant 98 

, Heights, pra- 
ateme sau gy

vastį panaudodama ilga duo
nini peili, su kuriuom du re sau 
in szona, arti szirdies net sep
tynis kartus. Josios brolis Je- 
raminas, kuris laiko saliuna 
ir pas kuri Ona gyveno, rado 
jaja po pusiaunakti gulint iniS 
sztant kraujuose ant grindų. 
Manoma, kad Ona haisei liū
dėjo ir nusiminė po mireziai 
savo motinos kuri mirė trys 
m’etai atgal, nuo kurio tai laiko 
Ona buvo kaip nesava.
minką Alanskieno kalbėjo, buk 
Ona jai pasakė, kad josios nc- 
užilgio nematys. Nesenei Ona 
gydėsi Temple University li- 
gonbuteje ir likos paleista na
mo tik kėlės sanvaites atgal. 
Nelaiminga paliko dideliam 
nuliūdime du brolius Jeram:- 
na mieste ir Juozą Darkwater, 
netoli Saint Clair.

22 metu, 
Sohuvlkill Avė. 
ėjusia Subata

Kai-

va- 
budamas

— Petras Lazauckas, 
ž i u o< 1 a m a s f o rd u k u, 
gerai persemtas munszaino, no
rėjo visa, kele del saves o kada 
jam užėjo in kele trokas ir au
tomobilius, todėl tronke in abu
du su bledingom pasekmėms, 
ant galo likos suimtas ir užda
rytas kozoje ant iszsipagirlo- 
jimo ir pastatytas priesz skva- 
jeri Voliiikeviėziu kur lures 
užmokėti už padarytas bledes.

— Jonukas Czuplis, 4 mo
tu baisoi sužeido rankas, pin
damas nuo gonkeliu užpakalije 
namo, septynes pėdas augsz- 
czio. Daktaras apžiurėjo žai- 
duli ir vaikutis gyilosi namie.

— ('tarninke Pottsvilles sū
do atsibuvo teismas teip vadi- 
nams Parapine Pipiru Prova 
parapijom! Szv. Jurgio, kurie 
nesenei turėjo nesupratimą ki- 
lanezio isz parapinio 
Teismas tesėsi konia 
landas. , w<iunu»,
kuri buvo didžiause kaltininko 
už metimą pipiru likos pasta
tyta po $1,500 kaucijos idant 
pasielgtu ateitoje malszei 
neužkabi net u parapijom!, turi 
užmokėti kasztus trijuose teis- 
muosia, nes pasidarys gana 
daug. Maknickiene turi užmo
kėti puse kasztu. Alicije Rasz-» 
kauckiute turi užmokėti kasz- 
tus teisme kuri užvede priesz 
jaja Petras Kuokelis ir Urszu- 
le Ancerevicziene. Taigi, ar ne
geriau moterėlėms užsiimti sa
vo reikalais ne kaip maiszytis 
in parapinius veikalus. Kita 
karta gėriai! moterėlės pada- 
rvtu kad

ergelio, 
dvi va

li olena Sza.uk u vieno

Ir

“mind vour own e
business.’* Teismus už sukėli
mą maiszacziu užvedę prezi
dentas parapijos Kranas Dau
girda, kasierius Jokūbas Ba
rauskus ir Antanas Žukaus
kas.

West Hazleton, Pa. — Vla- 
, mirė stai-das Doboszinskas, 

gai namie po ligai penkių me
nesiu. Velionis paliko paczlft 
ir kelis vaikus.

Mount Camel, Pa. u— Maty
damas kad trokas ant kurio 
važiavo susidurs su kitu ant 
plento artimojo Ashlando, Vin
cas Povylaitis, 21 motu szoko 
ir perskaldo pakauszi. Auto
mobile! likos smarkei sudaužy
tais, bet dreiverei apsisaugojo 
sužeidimu, o tik vienas Povy
laitis susižeido szokdamas nuo
Įroko,

ISZ WILKES-BARRE IR 
APLINKINES.

*1

Palioijo daro sliectvą,MMbwa

kas kiszasLsužeidimo Katrės 
Ka ravi as (F) 23 metu, gyvo* 
minti Plymouthe, kuri, randasi I 
Mercy ligonbuteje su perskel
ti! pilkaiLsziu. Katrė noŽhiė kd- 
ki,u b.udu likos sužeistą, bet jo- 
sids drhugris Joridi Soldiną; su 
kuriuom važiavo, . sakls . buk 
mergina iszszųko isz iĮu|oino- 
biliaus (o gal tnme t ritėjo gera 
pnežasto) ir susižeidė. Indejo 
jaja in automobiliu, atvežu na
mo ir paguldė ant potėziu kur 
jaja rado isz ryto.
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Jus norite geriausia iszkepta DUONA. Todėl pirkite savo sztore
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HAMA’S DANDEE BREAD
Szita Duona jumis patiks geriaus negu kita kokia bekerio duona.

• * ’

Iszbandykite—nes labai gardi
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Oft awn, Kanada.
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Iszkepta per
ANTHRACITE BAKING CO.

SHENANDOAH, PA.
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PROPOSALS.
i.

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

. ;» ■ ■■!■■■ 1,7 ■.*'■.. ■ *, ’ ■ -m

Sealed proposals will be received 
by the undersigned, the Controller of 
Schuylkill county, at his office in 
Pottsville, Pa., until 10 o’clock A.M., 
Monday, 
furnishing the Almshouse, 
Hospital and County Prison 
supplies, including knitting and weav
ing material, for the three months 
ending December 31, 1930.

Samples required for the Alms
house and Insane Hospital must ba 
delivered at these institutions prior 
to date for opening bids; those for 
the PrisJn at the County Commission
ers office.

Schedules for supplies and other 
information may be had upon appli
cation al the Controller’s office.

Mark envelopes plainly “Proposals 
for Almshouse”, “ 
sane Hospital” or “Proposals for Pri
son”, addressed to County Controller.

The right is reserved to reject any 
or all bids.

By direction of the Poor and Trus
tees for Insane Hospital.

W. R. Adamson, 
County Controller. 

Pottsville, Pa., September 8, 1930.

*

Pa
tai 

Kanada turi tiek turto kad ant 
kožnos galvos savo gyventoju 
pripuola po 2,996 dolerius.

II Bu ii ingi nu, Wis. — Grei
tasis* trūkis So, užmusze 60U 
aviu ir tiek sužeido isz skait- 
liaus 1,800, kurios užėjo an i 
geležinkelio, o kada lokomoti- 
va Hiiszvilpe avis iszsigando ir 
nesijudino nuo geležinkelio.

11 Madison, Wis. — Stove
dams po medžiu, su ranka ap
linkui liomoni savo paezios, 
Povylas Homing, 34 motu, li
kos užmusztas *por perkūną, 
bot jojo pati tik smarkei likos

/ __

.......

Laiko darbo Ewen ka- Slll valdžios apskaitima, at his office
likos už-syklosia Pittstone,

musztas ant vietos Jonas Sze- 
szlokas,
Exotore,

52 metu, gyvenantis 
ant kurio sugriuvo 

didelis szmotas anglies. Nelai
mingas žmogus paliko szeimy- 
ua.

Antanas 
Packer, 216 Howard avė., likos 
Skaudžei sužeistas in tiesia ko
ja laike darbo kasyklosia 
diena Sept. Ponas Packeris gy
dosi namie ir tikisi greitai pas
veikti. Prietelei nulindo tuom 
atsitikimu ir vėlina p. Packe- 
rui greito pasveikimo.

Coal Dale, Pa.

9

Tamaqua^ Pa. — Lindvikas 
Navickas, likos sužeistas ne
paprastu bud u ana diena. Ta
me laike radosi anl konkretu 
maiszimo maszinos ir nepate- 

drata, 
maszi-

rhino skersai ulyczios 
kuris ji nutrauko nuo 
nos, sužeidamas ji žemutinuosc 
dalyse kūno.

Linksmas ir Iszkelmin- 
gas Iszvažiavimas, 
Pokylis ir Szokiai

Bus laikoma Lakeside Parke 
ir Svetainėj, East Mahanoy 
Junction, 16 Rugsejo-Septem- 
ber, 1930. Rengia S.’L.A. 211 
kp., Mahanoy City, Pa. Prasi
dės 6 valanda vakare, trauksis 
iki vėlai nakti. Vakąriene pra
sidės 8 valanda vakare, 
niausiu valgiu 
goru gerymu bus užtektinai ka 
visus dalyvius patenkinti! Or
kestrą pinuos

Ska-
vakąrienei ir

didelis szvarus

kliasos, griež 
Amorikoniszkus ii* Lietuvisz- 
kus szokius iki velybiup laikui 
nakties. Gražus Parkas prie 
ežero, didele svetaine szokiu ir 

restau rantas,
todėl nebijokime lytaus ar bile 
blogo oro, nes bus vieta po pas
toge. .Maloniai kviecziame vi
sus Lietuvius ir Lietuvaites da
lyvauti iszvažiaviine.

K v i ecz i a K o m i t e t a s, 
211. Kp. Susiv. Lietuviu Amor. 
1 užauga: Vyrams $3 *

Moterims ir įMergirioms $2
Neturinti automobilius galos 

kad ir vėliau g ryžti namon nos 
tiems bus parandyti extra, 
sai.

1)0-

(GERAS VYRAS, t .
Kokis tai geras vyras, 

puolė in kai’czema, kuriuo ja. su
dėjo daktaras loszdamas isz 
leaziru ir szauko:

— Ponas daktaro, praszan 
kanogreieziausia nusiduot pas 
mano paežiu, ha labai serga. 
Asz tuom kart pasėdėsiu czio- 
nais ir tave užvaduosiu^

Vn-

forSeptember 22, 1930,
Insane 

with

Proposals for In-

□

Z

2

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

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

. # KK. ą

Atkreipia atyda del reikalingumą padarinio j ūso 
testamento. Szita Banka apsiima jumis patarnaut 
kaipo ekzkutoriu ar apglobėtojum ir iszpildys juso 
reikalavimus pagal juso norą.
kaip padaryt testamenta. Szita Banka visada ban
do jumis visame pagelbti.

Ji parodys jumis

a

apdeginta. z u
11 Patterson, N.< J„ — Ugnin

sunaikino didėli karpetu fab
riką Robertson Carpet Factory 
keturi žmonis likos sužeistais o 
200 neteko darbo —hledos pa
daryta ant puse milijono dole
riu.

1f Piraens, Graikije. — Lai
vas Baike, kuris gabeno daug 
benzino eksplodnvojo pristovo- 
jo. Benzinas užsidegu nuo ko 
sudego 15 kitu laivu pristovo- 
jo, 3 laivoriai sudege ant smort 
o 40 baisoi apdege.

1( Shamokin, Pa 
Oak brokeris, 
per kelis menesius ir ketino už 
keliu sanvaieziu dirbti, sudege 
lyg pamatų Panodelio naktį.
J________>-1 ’ _______
5 NAMAI ANT RANDOS PO 

$15 ANT MENESIO.
I ____________

Randasi keli namai ant 
Spruce ir Harrison alios turin
tis po penkis ruimus kožnas 
kurie pasirandavus po 15 dole
riu ant menesio. Atsiszaukito 
pas:

A. F. Adam,
103 W. Centro St., / 

Mahanoy City, Pa.
ANT PARDAVIMO.

, — Royal
F *

kuris jstovejo

ZJ. 1

namai

(t. 75.

kitosDvi st ūbos bizniavęs, 
dvi <lol gyvenimo ant didelio 
loto 195 ilgio, 50 ploezio mieste 
Middleport e, arti kasyklų ir 1.1. 
Parsiduos visos ant syką 
sutaikysim kaip kas nori.

• Mr. Pov. Vahikeviczia 
E. Washington St.

Middleport, Pa. 
NAMAI ANT PARDAVIMO?

ar

rTuriu 5 namus ant: pardavi
mo. Parduosiu visus ant syk 
arba po $1,500 už viena narna. 
Kiekvienas hamas turi 5 rui
mus ir yra trijų lubų aukszczio. 
Galima infnoketi $300 rankpi- 
nigiu,tevres^tR nnt lengvu mo-
keseziu po $15 kas menesis, tas 
apmoka procentą, principu ir
takeliu.

>■
2t.,,I4į . > ! . -.1»

Mr. B. Spout, 
% A, F. Adam,

Insurance Office,
103 W. Centre St.,,

Klauskite Savo Sztorninko Duonos Iszkeptos 
JONO MOCZULSKIO BEKERNEJE

Lehigh Vallėy 
EKSKURCIJA IN 

Niagara Falls 
ar Buffalo

' I1 »1

i

NedeUoj 14 SEPTEMBERIO ' 
$5.00 In ten ir adgalios t 

Specialiszkas treinas apleis Mahanoy 
City 7:25 Subatos vakara ir pribus 
in Buffalo 4:40 Nedėlios ryta, o it) 
Niagara Fails 0:00 valanda. Grįžtant; 
apleis Niagara Falls 3 valanda popiet' 
o isz Buffalo 4 valanda popiet pagal 
Stnadard Time.

uffiigKiKiaicir

u

in Buffalo 4:40 Nedėlios ryta, o it)

Railroad
■

•• f
■K

■

’ T

Mahanoy City, Pa.

PARSIDUODA FARMOS.

Dvi farmos parsiduoda. Vie
na 120 akeriu, kita 40 akeriu. 
Abidvvi su budi ūkais. Pirma, 
120 akeliu parsiduoda sykiu su 
gyvuliais ir maszinerijom. Ar- 
iįįnie gero kelio ir miestų. Žo- 
me gera prio molio ir prie žvj-

gįįvnliais ir
i įjūrio gero kelio ir miestų. z«o- 
me gera prie molio ir prie žvj- 
•raus. Ganenas dykai. Prie mal
ku. Antra, 40 akeriu, tik parsi
duoda forma ir budinkai. Visai 
pigiai parduodu nos važiuoju 
in Lietuva. Kas norėtu daugiau 
dažinoti kreipkitės laiszku 
sziuo adresu: 3t.

Mr. K. Ųrbon
X

b A *

te

Box ll'k'No. 1, 
Fountain, Mieli.

I

p

Reading
IXTraVel 
^P^Bdr&mis

Smagi Nedeline Ekskurcija
IN

NEW YORKA
$4.00 IN TEN IR ADGAL 

ARBA

UP-THE-HUDSON
'If. • .'Jk- f'lbii 4 ♦■ Ai'» (A #»*•**•« M * 7*

$5.00 IN TEN IR ADGAL
NEDELIOJ 21 Septemberio 
Matysite daug akyvu daigtu New 
Yorke, antras didžiausias miestas 
pasaulyje.
Speciali* Treinaa Subatoa Naktį
Isz ' Valanda
Shenandoah........ ... .......... 12:35
Mahanoy City.................... 1:16
Tamaqua ............................ 1:45

16-Dienine Ekskurcija
ATLANTIC CITY, OCEAN 
CITY, STONE HARBOR,
WILDWOOD, CAPE MAY 
SUBATOJ 20 Septembers 
Isz Shenandoah $7.74. Isz Maha
noy City $7.20. Isz Tamaqua $6.78 

Tikictai geri ant visu treinu 
. -—" *  --------------------"  —v  ------------------- 
Apie daugiaus informacijų apie 
szitas ekskureijas kreipkitės ant 
Readingo geležinkelio stacijų arba 
raszykite pas John M. Bolin, Dis
trict Passenger Agent, William
sport, Pa.

Ant Readingo Geležinkelio

6 6 6
Prasxalina galvot įkuuim* ar neural
gija in 30 jninutu, sustabdo persza- 
lima pirma diena, ir sustabdo malaria 
in tris dienas. Gausite aptiekose.

666 Teipgi Tabletuose

Jeigu manote statyti ar padaryti 
kokius pertaisimus, tai matykite

J. GALE WENDLE
Kontraktoriu* ir Statytojas

Muso prekes žemiausios; darbas 
gvarantytas.
Lumbori, Plasteri, Čimenta, Ply
tas ir Pieskas.
19 E. Lloyd St.,

Parduoda visokį,

Telefonus, 228-M.
SHENANDOAH

J. George Hahn
B alsam ot o jas ir Graborius

Patarnauja laidotuvėse kuopiginu- 
siu. Roikąla rnpldžiu reikale o ma
no darbu* busite uŽganfidinti 
217 North St. Minersville, Pa

• Telefonas 481
.. .............. .......... . .............................. ......... ....... .. ■■ .... ............ .

Jeigu duosite pataisyti savo Kailini 
Kota arba padaryti Nauja Kotą,, 
gaukite muso prekes. Gvarantinam 
suezedint jumis pinigu.
FASHION TAILOR—FURRIER
20 E. Oak St., SHENANDOAH ‘ " 1 ’,’1

Pertaisom ir indedam nauja lamin
gi in kailinius kotus. Teipgi pasiu- 
vam vyru siutus, $22 ir virsztaus.

I

Gardi Balta ir Rugine Duona.

Visokiu Keksu ir Pajų.

į

Sveikiausia ir Geriausia Iszkepta Duona!
*

Telefonas 629-WKAMPAS, VIRGINIA IR SENECA STS.,

SHENANDOAH HEIGHTS, PA.
▼

Kada Perkate Mesa
- ------------------------------------------- lll..!.lM II „„  --------------------------- -------------------------------------------- ------------------------ --- ------------------ ---- ---------—— —    

f * * " -*1"*“ 1 .

Praszykite savo sztorninko arba buežorio kad jum 
parduotu SHENANDOAH mesa, visokiu gatunku. 
Lietuviszku deszru, skilandžiu, taukines, lasziniu. 
Mes turim gyvuliu skerdyne, eziseziause ir geriau
sia intaisyta pagal vėliausia mada del skerdimo ir 
užlaikimo mėsos visokiu gatunku po priežiūra 
rando Pennsylvanijos Steito.
“HONEY CURED HAMS ir BACON” 
kumpiai ir laszinai.

geriausi

SHENANDOAH ABATTOIR CO.,
SHENANDOAH, PA.

Pataroma Jumi. Pirkti PIENĄ, SMETONA IR PASUKA nuo

C. F. ROTHERMEL
35 SO. DELAWARE AVE., - MINERSVILLE, PA.

Telefoną^ 318M’Muio Pienas Visada Geriausias.

DEWEY’S SHOE REPAIR SHOP
12 N. WHITE STREET

■I*

T

į

SHENANDOAH, PA.

Geriausia intaisyta Sziaucziu Szapa visam mieste 
Visas Darbas Gvarantytas

te Teipgi turime szapa po adresu 12 N. WEST ST.

VINCAS MINKEVICZIUS 
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Seniausias ir Isztikimiausias Graborius Visam Mieste. 
215 SOUTH MAIN ST. SHENANDOAH, PA.

Ofiso telefonas—116 Namo telefonas—799

' MALLOYS DAIRY
Parduotojai szviežio ir czysto pieno ir Smetonos

, Iszbandykite muso Pasukos
326 W. Centre Street, Shenandoah,

“Bonka pieno yra tai bonka sveikatos”.
Telefonas 233. ; Mira >! M f

AUKSO MOKSLAS
-r

, * Nora bjauresni!) \ daigto 
už liežuvi — liežuvis iižmuszaliežuvis 
žmogaus vardu ant'

Nekuriems žnyplėms ant 
' ika ro* 

da; tiktai skaudus dąsiekimai

s užmusz. 
*‘/ffižiu.

■t*'1
tuszczio da vine jas! teVų 

ii skaudus dasi
i.

gali proto juosius paihokyt.
* Dievas sutverėITeVa idant 

butu del Ądomo drauge. Die
vas ir daugiau žmogių 
ro idant gyventu su Savim, bet 
kad gyventu sutikime o nepi- 
vąidyu ir vieni antru neąpkal-

•

šutve-

binotu.
* Jeigu tave kas peike ur 

giro, tai pirmiausia paklausk 
“kas tai per vienas! 
vienu peikimas gali tau'tmjio 
garbia, o nekuriu volei pagy
ras gali tau kenkt.

* Gražus ir mielas veidas 
moteres, netiktai vyrus bot ir 
motores patrauko prie savos. '

* Gera motina ne tiktai 
grąžei gyvena bet ir neužsi
iminėja liežuveis. Jeigu nori 
prigulinezei savo vaikus Isz- 
mokyt, tai ne turi laiko liežu-

-F,viu užsiiminėt.
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