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ISZAMERIKOS NUŽUDĖ DUKTERIA'bURDINGIERIS
'

BURDINGIERIUS ISZMETE 
LAUKAN NUOGA 

GASPADINE.
Indiana Harbor, Ind. — Po- 

licijantas eidamas ulyczia 
tiko verkiant ir drebant 
szalczio Mrs. Stanislova Gore 
kieno, kuri buvo visai nuoga. 
Užmotos savo overkoti ant dre- 
banezios moteres insivede in 
stnba. Motoro apsako policijan- 
tui, buk jos burdingieris Anta
nas Bleznik a tujas pusiaunakti 
namon po intekme munszaines, 
i nėjo in jos kambarį (motore 
buvo naszle) pareikalavo nuo 
jos pinigu. O kad jam pinigu 
nudavė, pradėjo nuo 
draskyti drapanas ir 
nuoga ant szalczio. Motore bi
jojo sugryžti algai būdama 
baimėje kad gal insiutes nuo 
g^rymo burdingieris ja nužn-

TĖVAS NUŽUDĖ DUKTERĮ 
NE KAIP MATYT JA 

PALEISTUVAUJANT.

MEILINGESNIS

uz-
1U1O

josios 
iszmete

inai utes

dvtu.

TRYS ŽMONYS SUDEGE 
NELAIMES.

Mechanicsburg, Pa. — Wade 
Driscoll, 45 metu, sudegė ant 
lovos truko ir degantis karasi- 
smert, kada lampa stovinti arti 
nas apėmė lova ant kurios žmo
gus gulėjo.

Pittsburgh.
Iesworth,t

— donas Char- 
15 tnY’i angleknsis, 

‘ kuris gulėjo szanteje prie Sny
der Coal Co. kasyklų sudegu 

sudegu
kasyklų o

ant srnert kada szante 
nuo inkaitusio ])ucziaus.

Pennsgrove, Pa. — Mikola 
Vasluk, 45 metu, sudege ant 
smert, kada jo drapanos užsi
degė, kada inpyle karasino in 
pecziu idant greieziau degtu.

NUSVILINO PUKIUS 
USELIUS.

Bayonue, N. J. — Už tai, kad 
Jonas Stepanik, Slavokas, gy
rusi už daug su savo puikiais 
ūseliais, su kuriais gi 
veržti szirdelu bile kokios mo
torus ar merginos, .Mikas ;r 
Jurgis Boberei. broliai, tai]) in-»i* » fl* '
irszo ant Jono kad parmetė ji 
ant žemes ir nusvilino 
puse t uju puikiu ūseliu.
ma Jonas apskundė Livnno, 
kurie turėjo pasirupyt 500 kau
cijos lyg teismui. Jonas'turejo 
nuskust j r kita puse ir dabar 
negales pasigirt su stebėtinais 
useleis ir paveržinet kitiems 
vyrams moteres ir merginas.

,ralejo pa-

viena
, Zino- 
brolius

BEDA JAIGU ŽMOGUS 
NEGALI BUCZIUOTI

SAVO PACZIOS.
Patterson, N. d. — Mikus 

Halley, likos apskunstas už su- 
t orioj ima ir nemalonu pasielgi
mą su savo paczitile. Halley 
buvo susipykias su savo paežiu 
lo už koki tai Maigia ir norėjo 
ja perpraszyt ir pabueziuot, o 
kad toji jam nusidavė, Mik is 
pagriebęs paeziule in globi su
spaudė kaip meszkn ir privers
tinai ja pabueziavo.

Slidžia taip kalbėjo in Mika: 
uVvras neturi tiesos R
ežios priverstinai
jaigu toji jam nesiduoda, už ka 
gali būti patrauktas ant atsa
komybes.” — Mikas gavo 30 
dienu in pataisos narna.

savo pa- 
bueziuoti

M

Grenada, N. Y. — Owen Shu 
su

gyveno mal- 
vai-

mans, ttirtingas farmeris, 
czedines turteli, 
sziai, davė mokslus savo 
kams ir norėjo duktere V'andti
Siunsli in kolegija, bet dukrele 
užsispyrė dirbti kreme, nes 

I kaip pati sake ir be mokslo už
sidirbs sau ant gyveninio. Duk
rele neves ėjo in darbu, bet ant 
tikrųjų praleidinejo laika 
“good t aims” 
su vyrais po visas

k ro me

Tėvas ant galo 
dukrele

ant 
bambi Ii uodama 

rodhauzes, 
nebūdama namie kaip kada po
kelias dienas.
dasiprato kad 
”po velniu,”, nuėjo in 
kuriame novos Vana dirbo
tonais isztyrinejo buk dukrele 
dirbo tik ketiires dienas.

Tėvas pasiszaukes

fll

eina 
k torn a

.r

kad su
Pa ernes

dukrele 
ana diena in kambarį, prade jo 
ja kvosti ir dasiprato 
dukteria jau negerai.
revolveri paleido kelis szuvius 
iii dukteria, užmuszdamas ja 
ant vietos ir pats save perszo- 

isztin'O tik
tiek in savo ])aczia (buvo tai 
moezoka Vandos): 
nai mano kmlikiu, 
ant jos jiasielgimu, lodei
riau kad negyventu ir nedary
tu man sarmata ir už tai nužu
džiau ja ir pats save

ve. Priesz mirimą

t <1 Nes i r upi- 
notom i na i

gc-Fi

SURADO KŪDIKI PECZIUJ 
KURIAM MOTINA MANE 

SUDEGINTI SAVO 
KŪDIKI.

Nelson, Minn. — Roy Ewing, 
nuejas in sklejia užkurti pecziu 
ir kada uždegu malkas, suuodė 
smarve deganeziu skuduriu.

GASPADINE 
DAVO BURDINGIERIU 
DEIMANTAIS O VYRA 

PIGIAIS MARSZ- 
KINIAIS.

APDOVANO-

Patogiai.
Bi’otzinan, nubodo jos

ki-

Dirstelejas in pecziu patemino ’v.v,,()

Cincinnati, Ohio. - 
Jevutoi 
vyras ir pareikalavo nuo jo per 
siskyrimo, bet pakol taji aplai
ke, slidžia užklausė vyro, del 
ko jo paeziule nepori su juom 
daugiau gyventi. 'Tasai žmoge
lis apsakė slidžiai, buk Jevute 
niekad nebausdavo ir ne ran
kos ant jos neuždedavo piktu
me, norints ji su juom pasielg
davo biauriai o su jos burdin- 
gieriuni Prescott Dresher 
taip.

Ant Kalėdų Jevute nupirko 
burdingieriiii puikia deimanti
ne špilka, o vyrui marszkini’ls 
už G9 centus. Ana diena ant 
varduvių burdingieriaus, pirko 
jam puiku siutą o vyrui ant 
varduvių szeszes 
po difszimtuka. 
duodavo 
gins o vyrui paduodavo 
ežius nuo stalo. Negana to, pir
ko burdingieriiii laszu del plan 
ku ir kas dien jam patepdavo 
plyšiu ant ntauginimo plauku, 
bet plykin kokia buvo; tokia ir 
pasiliko.

\'yras ta. viską nukentejo 
malsziai ir kantriai, bet ir to ne 
buvo gana Javai, kuri da jesz- 
ko persiskyrimo, bet jo negavo 
o slidžia paliepė burdingieriiii 
aplesiti gyvenimą Brotzmanu 
ir neardyt ju gyvenimą, 
kad butu vyras gerai kaili isz- 
perias bobai tai kitai]) su juom 
pasielginctu, bet turime daug 
lepsziu kurie aioszioja varda 

j» 0 neatstoja verszio.

o vyrui 
skepetaites

Burdingieriiii 
kanuogeriausius val- 

likU’

viską

Gal

f >

kuriuospundą skuduriu Kuriuos jau 
liepsna buvo apėmus. Peržiurė
jas kudurius užtemino, kad jo
sią randasi kas tokis. Iszvynio- 
jas pundeli net szbko 
isz baimes, kada pamate negy
vu kūdiki apie menesio senumo 
Policija padare tyrinėjimą jr 
aresztavojo tūla mergina, kuri 
geisdama pasliepti savo 

M K U
tani ir ten paliko kūdiki, tikė
dama kad kada pecziu užkurs, 
kūdikis sudegs ir niekas neži
nos apie jos prasikaltimu.

atbulas

‘‘grie-
insigavo in skiepą nema-

MERGINOS, IR JUM GALI 
PANASZIAI ATSITIKT.

- daigu ant
)

Philadelphia.
svieto viskas pradedu žaliuoti 
tai yra ženklu, kad vasara jau 
ateina. Bet ne taip mano balt
plauke Julie Bailsman, kuriai 
nubodo balti plnukucziai ir nu
tarė juosius nukvurbuoti juo
dai. Nuėjo in Beauty Parlor 
duoti plaukus nukvarbuoti. Po 
keliu dienu Julių patemino, 
kad vietoja turėti juodus plau
kus, persimaino ant žaliu. 
\rerksinai nieko imųįigelbejo, 
(odei idant apmalszyti skaus
mą szirdies, apskundė locninin- 
ke parlorioant poakiu tukstan- 
cziu doleriu. .Julija dabar už
dengė savo žalia galvele su juo 
du peruką.

TURI19 METU O JAU BUVO 
VYRU DVIEJU PACZIU.

Riehar-Norristown, Pa. - 
das Beekman, turintis vos de
vyniolika metu, buvo vedos dvi 
merginas turėdamas 15 ir .1,7 
metu Su kuriom apsipaeziavo 

viėnuolika menesiu, 
godulysta likos

in laika 
bet už savo 
aresztavotas ir uždarytas kale- 
ji me už daug-patyste.

menesiu

C<
VCl

ra

INFLUENZA DAUGIAU 
PRASIPLATINO.

Washington, 1). C. — In 
kntos Departamenta atėjo
purtai isz 44 steitu kur vieszpa 
tauja inTluenzu ir daugiau'kaip 
10,000 žmonių serga. Paežiam 
New Yorke serga daugiau kaip 
penki tukstaneziai žmonių,

MILŽINISZKAS SZMOTAS 
AKMENS NUKRITO NUO 

NIAGARA FALLS. ’
Niagara Falls, N. Y. — Ttiks 

taneziai tonu akmens nukrito 
vandenpuolio Niagara

Falls ant Amerikoniszkos sza- 
lies ir dabar vandenpuolis pa
sidarė kaip litara ”L”, 
daugeli szimtu metu tiek
mens nenupuole kiek ana diena 
ir kaip nekuriu, mano, tai ateis 
diena kada visas kalnas• su
grius.

4

nuo

Nuo 
a k-
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NEDĖKINGAS
NEBASZNINKAS

H M
♦ 1 1 rx

NE BUVO DĖKINGAS SAVO 
GERADEJUJ UŽ ATKA- 

SIMA JO KAULU.
’ • L—

Teini, 
i Kincbrn,

(•‘žilinais, szeimyna.

Nashville, 
miestely ja 
mvles no 
Beri Menard niio kokio tai lai

< 
ko lankiai mate 
jo jiems ramybes, 
kožna imki i ant paskirtos 
landos, pecziiis iszdavinejo isz 
saves tris trenksmus, o 
vienas isz sžeimynos-nusiduo
da vo in skiepą matydavo 
lain kampe ihelyna szviesu.

Menard negalėdamas nuketls C t '
Ii tolimesniu i pasirodymu,- pa si- 

< a » i 1 ;1 ' ii> t

szauke kelis, kaimynus siv ku
riu pagelba pradėjo kasti skle- 

‘ e I J

pe toja vietoja kitr p^irpdyda; 
vo 'molina •sžvięsa. Po valaTidr> 
lia laiko, iszkase.isz los vietos 
skrynia su žmogiszkaiš kaulais 

ant

I a za 111 V 
a.szt nonos

Ivase be galvos, kuri nedavinc- 
pas'iroĮlanle 

Negana to 
va

ka< la

tu-

P

vietiniukuti uos užkasė 
kapiniu.

Menard dabar buvo apsimal- 
szines ir tikėjo kad dvase jam 
bus už tai dėkinga ir duos 
mybe, bet kur tau

ra- 
ir nebasz- 

ninkai yra nedekiu'gais. Matyt 
dvasu nebuvo viena isz tu ge
ru dvasiu, kuri butu dėkinga 
savo geradejuj 9ž toki pa tar
navimu,palaidojimu. aiit szven- 
tos vielos, Dabar name du dau
giau pradėjo trankytis ir 

szpukuoti

ADVOKATAS DARROW PA
NIEKINA WICKERSHA- 

MO KAMISIJA IR PRO- 
HIBICIJA. 

Philadelphia.
Darrow,

Clarence 
vienas isz žymiausiu 

advokatu, ana diena paniekino 
Wickersh.amo kvaila kamisijn 
ir prohibicija sakydama kad 
ju raportas nieko nežinklina :r 
vra kvailas iszradimas. Tolinus 
t 

jisai kalbėjo:

sak vdama
*

“Milijonai žmo
nių mir.szta isz priežasties 
neturi pinigu ant nusipirkimo 
maisto, liet komisija nori dau- 

“ giu. milijonu doleriu ant priver 
limo žmonių kad užlaikytu pro 
hibieija ir kad milijonai neger
iu. Proli ibiui jos veidmainiai ne 
sirupina ar žmogus valgo 
gere, jie mano kad žmogus 
i neis in dangų jaigu gere, , 
daugelis in tonai nusigavo 
priesz prohibicija. Prohibicij<i 
niekados ne bus invvkdvta 
Amerike ir
svieto jos negali užlaikyt. Duo- t 
kito žnioniems balsuoti ar nori 
prohibicija ar ne, o tada pasi
rodys valia žmonių. Žmogus 
yra daug svarbesnis no kaip 

jaigu tiesos bus 
nesutinkamos su
mais, tai turus mirti. Matyt, 
kad prezidentas Hoover yra už 
ganadytas tebyriu padėjimu ir 
tvli.” A

Darrow turi tiesa ir žino ka 
kalba.

kai I

ar
ne
bot

it

bus
visi agentai ant

O’

visos tiesos

žmonių, 
svarbesnis

o
jo pageidi- 

mii’ti.

Isz Visu Szaliu Nl)™c'™
BJAURIOJI LENKIJOS 

STATISTIKA
57,100,000 litru degtines už 

7.13,750,000 
Lenkijos 
tais.

2,30Q,000,000 auksinu sumai 
Lenku iždą pajamų isz 
holio ir tabako.

spi rito

i szgere
gyventojai 1929 mc-

a uksini u

al ko

I

28 ŽMONIS
PATS ŽUVO TOKIU PAT 

BUDU.

52,291
Lenkijoj.

99,000 girtu kasmet 
tuojama Lenkijoj.

.150 litu
tenka kiekvienam Lenkui.

4,000 benamiu žmonių per
ini k voja-

parduotuve

valstvbiniu

a resz-

skolų

naszlaicziu su ra

gyventoju

25,000 bekoju ar ho

O 
«)

eina Varszuvoj per 
mus namus.

1,562,322
szyta Lenkijoj.

200,000 Lenkijos gyventoju 
serga trachoma. * ’ ’ ’'

70,000 Lenkijos
mirszt džiova kasmet.

1,000,000 veneriku buvę Len. 
Rijoj 1919 m.

16,000 aklu, 34,000 kureziu 
nebiliu,
ranku suraszyta Lenkijoj.

17,000 inažmeeziu prasikal
tėliu Lenkijoj (isz to Varszu- 
voj 4,000). ’

48,000 vaiku ne metu nesu-
laukusiu Lenkija laidoja kas-

trankytis 
“Szpukuoti”; Ant galo Me
nard nusidavė jeszkoti phgel- 
b(>s iii policija, melsdamas 
idant poliui j aresztavotu tuja 
nedėkinga dvasia 
dvasia suimsi!

J bet kur tu

UŽSMAUGĖ PACZIA ANT 
‘ SMERT.

■ Toledo, Ohio. — Po visa mik
li girtuokliszkos puolios namie 
Vasilius Gavlik, 52 metu senu- 
mo, užsmaugė hut sine r t savo 
paežiu 51 metu, kuri smarkiai 
iszbare vyra, kad pavėlino gir
tavimu. Vasilius likos nuvežtas 
in kalėjimą. Pora turį szeszis 
vaikus, kurie pasiliko. be jokios 
apglobus.

4*

GAZOLINO MOKESCZIAI 
1930 METAIS.

Now York. — Amerikos Au- 
tornobiliu Associacijos žinio
mis, .pereitais metais Aifterikos 
d, Vaisi, kiekvienas automobi- » ♦ I• \ * *

lio savininkas maždaug sumo- 
kejo gazolino mokesezeis’ (tax) 
apie po $18. Taksomis perei- 
tais metais už gazoliną surink
ta $5.1.5,000,000. .

LIETUVIS SUVAŽINĖJO
KUNIGĄ..

Baltimore, M. I). — Lietu
vis Juozas S. Vasiliauskas ne
tikėtai suvažinėjo vietini ku
nigu, labdarybės veikėja Be v. 
John F. Schunck. Kunigas pa-

Konstantinopoliui. Turkija* 
— Slaptingas nutrucinimas 28 
ypatų iszsidave tik ana diena* 
kada policija dare krata name 
mirusio komiko Ali Baktu. Su
rasta pks ji knygute kurio.pįI
buvo paraižyta, kad jis mitra-* 
cino deszimts vyru ir asztuon’n^ 
lika moteres isz kerszto 
ketino nutrucvt

o da| 
dvyleka kitu 

ypatų. Kokiu tai nežinomu bū
du pats Ali isžgere tos paežius 
truuvznos nuo ko ir mirė.

PERSIGANDO KRUTAMU 
PAVEIKSLU; 18 SUŽEISTI.
Gerovesti, Komunija. — Pir

ma kart pradėjo rodyti sziam 
kaime krutamuosius 
hh

paveik-- 
aiil kuriu susirinko didelis 

buris žmonių ir vaiku. Visi lau
ke kokie tai bus paveikslai. 
Kada pradėjo rodyti atbėgantį 
truki tiesiog prieszais supili li
kusius, žmonys manu kad*”*ffn4 
tikrųjų bėga ant ju 
pradėjo griustis prie duriu si| 
ta pasekme, kad 18 likos bai
siai sumindžiotais isz kuriu ke
li mirs.

trūkis *i 15

i

PASIKORĖ LIETUVIS.
Rochester, N.Y. — Sziomis 

dienomis ežia pasikorė tūlas 
Lietuvis vaikinas P. Vark u lis.

fi f 5 'i

Velionis savo gyvenimo laiku 
buvo neblaivus. Dirbdavo dau
giausia ukej. Vėliausiu laiku 
dirbo pas Lietuvi ūkininką. 
Pasikorimo priežastis 
ma.

nežino-

met.
84,000 nevisproeziu Lenki-

• »
JOJ.

952 banditai suszaudvti Len- r , ... f
kijoj per 10 nepriklausomybes
S ♦ I f

metu (banditai jiadaro 24,000 
užpuolimu,.per kurios iižmnsz- 
ta 13,272 asemenys).

12,000 vagiu ir kriminalistu
gyvena

- tiui-

1 ». h.i lllll . r ... * F
- - - - .... -

RENGĖSI VAŽIUOTI NAMO 
PASIIMT TURTĄ, LIKOS 
UŽMUSZTAS PER TRUKI.
Sydney Minos, N. S.

s(k|jjpi Magliavo, aplaike ig|e- 
grama idant atvažiuotu iirTrS- 
viszkia nes joMede mirė phlik- 

ravo / turi 
visiszkai ptusi-

UŽMUSZE MOTERE UŽ 100 
DOLERIU.

(Jat’t’eyvillo, Kaus. -— Devy
niolikos metu Muriel Sullivan 
nuilsus darbu tarnaites už 12 
doleriu aut sanvaites, prisi])a- 
žino, buk likos jiasanidyta nu- 
szauti Maude Martin idant loji 
negalėtu liudint jirieszais'dak- 

kuris nužudė
M uriel likos pri

kalbinta .per daktaru ant pa- 
pyldymo tosios žudinstos už ka 
aplaike 100 doleriu. Bet kokis 
tai Paul Jonės aplaike nuo dak 
taro 1,000 doleriu už taji darbu 
bet pasamdė mergina už 100 do 
loviu o pats dingo nežinia kur.

tara Brainard 
savo seseria.

NUŽUDĖ PACZIA UŽ 15 
DOLERIU.

* ■ ■ ' • .į I *

Now York. -- Nedėlios rvta• • 
surasta negyya lovoja

Frank det kits, -14 • metu.
likos 
Mrs.

o*
i,

policijos sukiojamu
Vilniuju (ju tarpe esą 8,000 žy
du).

O

NELAIMES ANGLISZKUO- 
SIA KASYKLOSIA

Chryston, Angliję. — Penki 
anglekasiai likoš užmuszti
dvylika sužeista ir apdeginta 
per eksplozija gazo Anchengei- 
li kasyklose.

Hanlęy, Angliję. — Asztuo- 
ni anglekasiai likos užgriau
tais per nukritimą augliu ka
syklose arti Stoke-Vpoii-Trent. 
Keturi szimtai darbininku isz- 
bego isz kasyklų pasekmingai.

28 ŽMONYS ŽUVO DRĖBĖ- 
JIME ŽEMES JAVOJA. 
Batavin, Java.

28 žmonys likos
apie
muosia žemes,

— Mažiausia 
užmuszti ir 

szinitas sužeista dreljeji- 
kuri sukrato

smarkiai aplinkines Vidurines 
Džiavos. Szimthi namu sugriūti

Viena ranka motutes buvo per- ^a. Jokiu žinių noaplaikyta isz
• e i r r a * • < «

gal' apsuk ima p. Vasiliausko 
suko kampa. Nelaimingas ku
nigas . pauole po automobiliu. 
Sužeistąjį Vasiliauskas tuoj 
nugabeno in ligonine, kur'jis 
vėliau mirė. Sužinojus apie ku
nigo mirti, Vasiliauskas pasi
davė policijai, vėliau paleistas.

kirsta rodos su kirviu. Prano
brolis latras likos taipgi aresz 
ta volas kailio žinantis kas pa
pilde žudinsta. Badai vyras ai-

f
t • •ome uuo motutes penkiolika 

doleriu priosz uužudinima.

11 Berlinas.—
I

kimo komunistu ir fanui st u ki
lo maiszatis kuriame daugiau 
kaip szimtas žmonių sužeista. 
Palicijc užbaigė susirinkimą 
su paikoms.

Ant.susirin-

kalnuotu aplinkiniu kur 
geli kaimeliu likos
Žeme vis kaip kada dreba ir 
žmonys yra labili iszbaugin- 
tais.J

dau
sų krėsti.

SZOKIKE PAVLOVA MIRE.
Ona Pavlova

damas jam visa
Žmogelis buvo
rungęs iii kelione ir ėjo ant stOn 
ties. Idant greiuziuu galėtu nu
eiti ant geležkelio stoties, ėjo 
geležinkeliu. raine smarkiai, 
snigo ir Guiseppi negirdėjų at- 
beganezio trūkio, kuris, ji pa
gavo ir sumalė ant szmolu.

rp

i

NORĖJO UŽUMSZT 
“RAGANA.”

Meksiko City. — Meksikoj 
yra Indijonu apgyventas mies
telis, kuris vadinasi San AiU 
tonio Atlahuaua. Vienu Indi- 
jonka tenai buvo žinoma karpd 
“ragna ”

i

kuri labai daug aą*- 
simanydavo apie meile. Taip* 
tikėjo tamsus to miestelio gy
ventojai. Taigi moterys tankia? 
eidavo pas ja klausti patari
mu, ka reikia daryti, 
vyrai nepamestu, 
duodavo joms 
ir ]>atardavo inmaiszyti 
iii vyru valgi, 
tai, sužinojo, 
Apsiginklavo lazdomis jie nu
ėjo pas ta (iragana” ir pradė
jo ja muszti. Duoda lazdomis 
ir sako: w”Sze tau meiles la- 
szai!” Kada firibuvo policijir 

” buvo jau vos tik gy-
•i

t

“f

kad ju 
“ Ragana 

meiles laszu” 
juos

Kai vyrai aplet 
jie pasipiktino.

ragana

ragana 
va.

1 I

y

žv-II agnu. —
mi szokike mirė ezioiuiis po tri
jų sava i ežiu liga sirgdama 
plaucziu uždegimu. Velione tu
rėjo 4(> metus, atvažiuodama 
in czionais isz Paryžiaus kur 
apsirgo ir mirė.

savaieziu liga

y

V BulletonCain, Ohio — Sze- 
szi banditai apvogė pasažie* 
rius ant. trūkio Big Four, ku
ris ėjo in Cinuinmiti. Puuma 
$2,500 ir viena paša žievių ntt* 
szove ant siiiert.
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Kas Girdėt
Daugelis tėvu sziadien labai 

rūgo ja ant savo šuneliu ir duk
relių Imk negali ju ampalszinti 
priversti prie paklusnumo o 
kada pasensta neduoda skati
ko aut užlaikymo. Kas tarno 
kaltas, iaigu vaikai nueinu 
kaip tai sakant “po velniu”? 
Kas kaltas, jaigu sūnelis sto
jasi girtuokliu arba bomu. () 
ka jau apie mergaites, tai Die
ve susimilk, tosios jau seniai 
nuėjo po vėlinu (žinoma nevi- 
sos.)

Motinos ant vaiku nepaiso, 
bile jau pradeda vežlioti, tai 
jau gali po ulyczias bėgioti. To
kios motinėlės paezios gadina 
vaikus ir taip užaugina, kad 
pasilieka gyventojam kalėjimo 
prieglaudos del nepataisymu 
vaiku arba ant virvutes.

Motina džiaugėsi kaip Jonu
kas, szesziu metu, s u gn laužias 
kumszte motinai taikosi užduo
ti o tėvui rodo penkis pirsztus 
prie nosies. Motinėlė džiaugėsi 
kad josios sūnelis labai “kyt- 
ras ’ ’
da tavo sūnelis bus mandresnis 
kada su t a ja paezia kumszczia 
permusz tau antakius arbo ta
vo žilus plaukus ant galvos su- 
tarszys ir sukruvins kiap tai 
neseniai atsitiko vienojn szoi- 
mynoja Schnylkill paviete.

Taip, taip! ne viena sulaukė 
o ir da sulauks būti ant duonos 
savo vaikeliu — duonos labai 
karezios, aplaistyta su ataro
mis!

Del ko suėjote in pora? 
kad turėti gerus laikus ir gla
monėtis svo gyvulįszkus pajau
timus? Teisybe, taiki pora turi *
saldu gyvenimą, bet tiktai tai-

■ i * » M. * X* W « - 4 *

ki, o jaigu sueina in pora vel
nias su szetonu, tai turi nete
pasakyta pekla ant žemes; to
kiu tėvu vaiku bus didžiausia 

v ajitkakle del visuomenes!
Jaigu suėjote in pora, tai ne 

del kokiu žverteku smagumu, 
bet kad tnvaloti naszta vienas 
antram pagelbėdami visame. 
Likoton tėvais, tai ir bukite to- 
kiaitK sveikai vaikelius iszan- 
gyti, pagal iszgale pamokyti, 
akyvai ant vaikeliu turėti aki 
ir nuo pikto saugoti kaip savo 
tikis. Jaigu auginime vaikus 
apsilcisite ir kaip reikia nepri
žiūrėsite, ta naudos isz vaiku 
negalite tikėtis ant senatvės ir 
nekarta dejuosite ir verksite.

Niekszai vaikai del tėvu bet 
ir del visuomenes buna sza- 
szais. Del niekszu kalėjimai ir 
namai pataisos, o tuosius kalė
jimus ir prieglaudas visuome
ne turi užlaikyti, turi užlaikyti 
mokėdami padotkus. Sūdai no 
del ko kito intaisyti kaip lik
tai del sūdymo niekszu, o tuo
sius sudus ir virsžininkus taip
gi žmonis turi užlaikyti — At
sibuskit motinos ir tėvai, nes 
rytoj bus per vėlai.

jaiguf]

ant savo metu! Motinėlė!

Ar

■ ...................... .  ..........................■ ............ ..................

le” nes persitikrinau kad kiti 
laikraszeziai tik plūdo žinonis 
— Socialistu kaip ir Kataliku 
laikraszeziai, o man tas labai 
nepatinka — geidžiu vienybes 
ir sutikimo o ne piovyniu laik- 

Todcl isz nauja 
»” ir nepa-

rnszczi uosiu.
užsiraszuu “8auh 
liaunu Imti josios skaitytojam, 
ba tai geriausias laikrasztis.”

Panasziai tvirtina tukstan- 
eziai skaitytoju kurie yra už-’ 
gauudyti isz “
pradžios meto del

Saules”. Nuo 
“Saules” 

pribuna daug nuju .skaitytoju 
o seni užsimok puikiai su pnde- 
kavonems. — Acziu visiems už 
gerus velinimus.

*
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APSIPAOZIAVO SU SAVO 
DUKTERIA, SUSILAUKĖ 
KŪDIKI, PASILIKO DIE 

DUKU, — VISI NUSI
ŽUDĖ.

London. — Sztai baiši trage
dija kuri 
czionis, kuri turtingas knp- 
czins atvažiavęs daugeli metu 
a pM p tiesdavo, bot tasai apsipa- 
cziavimas buvo labai tragin- 
gas.

Georgo Washingtonas, kuris 
vėliaus buvo musu pirmutinis 
prezidentas, neinate geležinke
lio, st ryt kario, elektrikiszkos 
szviesos, cimentiniu plentu ne 
stiklinio lango dvideszimts pė
du didžio, 
tai vni važiuoti 
iki 65 grindų ir daugiau, ba jo 
laikuosin nebuvo tokiu augsztu 
namu. Jo puikiausios drapanos 
buvo rankom siūtos, 
nebuvo siuvamu maszinu. Jam 
maistas buvo gamintas ant ug
nies kaba nežinosią puodosia, 
ba tada nebuvo elektrikiniu po- 
ežiu. Jisai nekalejo telefonu, ne 
siuntė telegramų ir nemato di n 
kovojimo maszJnuke. Nebuvo 
tada fonografu no radio. Ne
inate jisai plienines pluhksnos, 
konverto, ne pacztines markes.

Jo kukuosiu vos ketvirta da^ 
lis Snv. Valstijų buvo baltųjų 
žmonių apgyventa, tada buvo 
tiktai apie keturi milijonai gy
ventoj u.

Nėr ko stebėtis, kad už 50 
metu, tame laike žmonys taip
gi stebėsis isz to visko, kaip 
mos dalykus atlikome lyginai 
kaip ir mums,, dabar- -atsieina 
juoktis atsiminus George Wa
shington;], kuris su perukui ir 
k ražais važinėdavo skersai 
szia žeme su arkliu ir dėžes pa- 
sidabo vežimu!

Taip, — “isz 
Ii u, iszauga dideli medžiai.

Jisai nežinojo kas 
elevatorium

važinėdavo

faip, —

atsitiko ana diena 
kuri turtingas

Užmusze idant
u

iszgydyti
i • > .!<

B

(Parasze Gr. de Villiers de
I’lsle-tAdam.)
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gydytojas plojo delnu sau in 
kakta ir pridūrė sziurkszcziai, 
su ypatingu nusiėzypsojimu:

— Ar tamista esi turtingas?
Ar-gi milijonierius!urn ė, —w

iszkosojo apsiaszarojusi. uolai-
minga žmogysta, kuria dąkta-

Nepaprastn byla daktaro
HallidonhilPd bus* perkratine-

taip
musu

juma artimiftiiginirib laiko per
j prisaikintuju mula Londone.

Daugelis isz musu skaityto
ju norėdami persitikryt geni
ma kitu laikraszcziu, užsiraszb 
sau, būdami prikalbinti per 
agentus ir kitus. Bet greitai 
nubosta skaitymas kitu laik- 
raszcziu kaip pasirodo isz gro- 
inatos prisiunstos isz Waterbu- 
rio, Conn., kuri szitaip skam
ba:

“Pirm ilgus metus buvau 
skaitytojam “Saules”, 
apie 16 metu, bet nuo kada pri- 
viao viaokin taikraBzeziu, kaip 
grybu po lietum, tai norėjau 
isz bandyt i kitus skaityti. Da
bar vėl sugryžtu prie eavo my-
Įemos sueimynos skaityti “Ran Gydo kadikio »Mlti. Ąptiekose.

gal
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niam premija užpelniusiam bui
Ii u i isz Middlesex’o,

— A! suriko daktaras, pa- 
szokdnnias ant kojų — tamisiu 
esi... Ka? tamista esi tas mir
štantis, kuris...

— Taip, tukstanezius sykiu ja to žmogaus, isztirti stebuk- 
tajp! Tas pats esmi! reke mil
žinąs. Vakar vakare, vos iszli- danezio ir vienkart atitveren- 

i v» Vii* I • <•pan l_______ __________  ______________

tuo tamistos stovykla isz bron
zos! Duodu žodi, kad tamistadaktaras pakildamas, pripaži- 
lapsi palaidotas Westministo-! nau reikalingu daiktu esant pa

Sodo ant milžiniszkos kana-'ta autopsija galėjo 
pos, 
jo ir subraszkejo po (u 
nvbe. 

t

m;-M
jo už savo stalo, su padidinau-*
cziu stiklu rankose, ir tyrinėjo 
su negirdetinu atsidafimu .po
ra, milžiniraku plaucziu, guliu- 
ežiu ant jo sukruvinto staliuko 
Mokslo genijus mėgino asabo-

iingaja veikme eucalyptus gy-ras Hallidonhill norėjo 
greitai iszsiunsti nuo 
planetos.

~ Tokiame atsitikime, te
gu] karieta — lova veža tamis-

'I

aut sausžemio iižsleliavau ežio.
Ta mist a konst abeli, ture

Sztai buitys:
20 diena Gegužio pereitu me

ta, abu dideliu prieangiu gaf-
‘ ’ 'U

Bingo i
quand meme visu krutinės li
gų, prisigrudusiu buvo ligo 
niu, turineziu, kaip visuomet, 
savo numerius rankose.

Prie duriu stovėjo su 
juodu szvni’ku apsivilkės už- 
mokoseziu užžiuretojas; prii
minėjo nuo kiekvieno inoinan- 
czio priverstinas dvi gvinojas 
tyrinėjo ju geruma,

ta aut Viktorijos geležkcklva• |
rio! Vienuolikta, ekspresas in

speciali,sto, gydytojo »owėr’ht Nuo ten Pncketboot!

| In meta po jo apsipaeziavi- 
mui pradėjo degti namas, ir tai 
ta diena, kada užgimė ju pir
mutinis kūdikis, 
motina pražudo 
maža dukrele iszgolbejo kokis 
tai ugniagesis ir tai tame1 laike 
kada jau griuvo stogas.

Tėvas matydamas baisia ne
laime, kad jau brangiosios ypa’mas in jas plaktuku ant sto- 

konc nepapaiko isz Vinozio szale puikaus prieka-

sznu'ko:

Nelaiminga 
liepsnoja, o

ilgu

užgauda-

I*

ba tada

mažycziu gi
li

KADA PRIPUOLA SVAR
BIAUSIOS SZVENTES 

SZIMET.

met turėsimo tris
I yPetnyczias

tos žuvo,
gailesezio, apleido miestą ir lėlio 
nusidavė pas gimines in gimti
ne vieta. Po keliolika metu par
davė viskn ir vėla sugryžo in je^ apstatytame aplinkui dide

liais sziltu žemiu augalais di-

po kam isz
UA11 right!

Apsitikluodintame kambary-

Į) u pratimo

Londoną.
Pas tolus patinstamus susi- džioso Japontekoso vazose,— 

pažino su patogia mergaite,'ku se(]ejo už stalo mažas dakta-
rift kursztiii pamylėjo, neužil-1 

1 “io snsižfttlejo ir atsibuvo viu-’
czevone. Jaunavedžiai gyveno 
laimingai ir noužilgio kupcziits' 
pasiliko toVu dukreles. Kada 
dukrelei rinko varda ant krik- 
szto, kupėzius užmano kad jai 
duotu varda Liza.

“Taip vadinosi mano motina 
kuri sudogo deganezimn 
me” — tare jauna pati.

Kupczius ant tuju žodžiu pa
stiro ir stovėjo kaip akmuo<

Kaip vadinosi tavo moti- 
:— užklauso kupczius sa

vo paczioSr

Kada jam apsakė visa atsiti
kima, suriko nešalo balsu ir 
, , * a * ■ . . ikrito ant grindų apalpęs. Gavo 
uždegimą smegenų ir ilgai per
gulėjo llgonbutejuf . Pasirodė, 
kad iszgelbeta m eiga i te 20 me-! 
tu atgal isz deganczio namo, bu 4 
vo (ai jo tikra duktė ir baisiom 
aplinkybėm pasiliko jo pati ir 
motina jo kūdikio. Kada ugne- 
gesis isznesze mažiulele isz de
ga nezio namo, o tėvo negalėjo 
surasit, paėmė ja gimines mo
tinos, kurie ja iszaugino apsa
kydami apie baise mirti jos mo 
tinos. Kada in deszimts metu 
mireJ jos auklėtojai, ;

na:
C (

) > >

j

na-

ras Hallidonhill
mio. Szale jo, prie nediduezio 

! rasztstalio, sekretorius stono- 
graphavojo trumpus jo palie
pimus. Prie kitu duriu 
musztu raudonu aksomu 
auksinėmis vinutėmis, stovėjo 
tarnas milžiniszko ūgio, kurio 
pareiga buvo iszncszti in prie-

-Jb ' i

augi, viena po kitam, svyruo- 
janezius džiovininkus ir paso
dinti juos in sedenes tam tik- 
ro elevatoriaus, nuleidžianczio 
juos žemyn, 
ramentali sz'kasi s žodis 

■'F ■■■' <■ ■ J • ,
, J ■ -

linu!” tapo iszlartas.
Ligoniai ėjo prie daktaro su 1 » '. 1.

stikluotomis iv migluotomis 
i akimis, apnuoginti sulyg juos
tai, noszdamiesi drapanas po 
pažaseziai; toje pat valandoje 
daktaras dėjo jiems prie pe- 
cziu ir krutinės plossimctra ir 
akustiszkaja trubele:

— Tik, ta k! plaf. Praszan 
atsikvėpti giliai!... Plaf... 
Gerai. Gana.

Per keletą valandėlių gydyk
los tapo užraszytos ir 
girdėti paprastas žodis 
linu!”

Nuo trijų metu, kas rytas,

rustaus gy-

kaip veik

j ap-
■ir

Isz Calais in Marai Ii ja sleeping 
car gerai apszildylas! Ir in 
Nicca,! — Ten per menesius 
imk eucalypto diena ir naktį, 

viena 
diena 

szauksztu iszlyto vandens su 
dideliu dosu iodo. Ir vol euca
lyptus, eucalyptus, eucalyptus 
pilose, milteliuose, skystime... 
Vienintele viltis! Dar žodi: 
szitas tariamasis gydymas, ku- 
riuomi man be paliovos arži na 

rodosi man dauginus 
kaip kvailu. Užrasziau ji no
simi neliui, bet pats in ji nei 
ant valandėlės netikiu. Ant ga
lo, viskas 
liafls!

Tarnas atsargiai pasodino 
džiovininką — 
toje elevatoriaus sėdynėje — 
ir paprastoji procesija džio- 

szkorbutnin'ku 
broncliitninku prasidėjo toles
niame trūkyje.

s}:

be daržoves, be mėsos, 
eucalypta! Kas antra

ausis

v i ninku

bet pats in ji

yra galimu... To-

Krezu min'ksz-

n-lt

sak-
“To-

davėsi
“To-

! aukauti ta žmogų, kada-gi groi 
man ati- 

kiirios plunksnos suvaito-!dengti iszgaiiingu paslaptį del
sunk"- ■ isz.sigemniiczio ir kiuržtanezio

I medžio žmonijos. To delei nesi- 
prisi pažinsi u 

su saldžiu ant valandėlės ir 
'•z i on savžine savo savai

Ach, kokia laime yra —Įsvarscziu, 
gyventi! atsiduso 
nusiszypsojiniu.

Po dvieju greitai, paszngbŽ-1 reigai. 
domis isztaru žodžiu daktaro, 
sekretorius ir tarnas iszejo isz 
kambario. Pasilikusiu du vie
nu su savo isz numirusiu prt- 
kcldintu Hallidonhill 
gus, 
t is, jautriai per keletu valandė
lių žiurėjo in milžiną. ) 
priėjo prie jo greitai.

I
, nei 

paaukavau 
... pa

Nereikia sakyti, kad garsin
gasis daktaras tapo paleistas 

rynai formaliszkam sudeji-; 1’0 g
I mui kaucijos, nesą liuosybe jo 
'yra del žmonių daug reikalin
gesne, negu jo kalinimas. Visas 
tas navutnasis nuotikis pareis

guodas 
kurios pripuola 13 

dien mehesiuošia February, 
Morczhijn ir Novoinberyja.*

Ilgiausia diena meto pripuo
la 21 Juniaus Nedėlioja o trum
piausia 21 diena Decemberio 
pripuola Panedelyja.

Lincolno gimimo diena 
Februariaus, Ketverge.

AVashingtono gimimo diena 
Februariaus, Nedėlioja.

Didoji Petnyczia, 2 Apriliaus.
Velykos, 5 Apriliaus.
Motinos Diena,

Nedėlioja.
Decoration Dienu 

jaus, Subatoja.
Vėliavos Diena, 14 Juniaus, 

Nedėlioja.
Ketvirto Džiulajaus, Subato- 

ja.
Columbus Diena, 12 Oktobe- 

Ho, Panedėiyjad -
Election Diena, 

rio, Utaminke.
Armistice Diena, 11 Novom- 

berio, Seredoja.
Thanksgiving Diena, 27 No- 

vemberio, Ketverge.
Kalėdos, 25 Decemberio, Pot 

nyczioja.

aplaike Sėdosi tokia ilga processija 

liktai. 
< * !

Sztai, ana 20 diena Gegužio, 
lygiai ant devynių, kasžin ko-

darba banke. Pas locnininka nuo devintos adynos iki dvy-
12 banko susipažino su

nežinodamas kad tai jo tikra
duktė.

Kada jaunu motere dažinojo ' kia ilga giltine, su baisingai

ja tėvas i

10 Mojau s

O

)

30 Mo-

Novembe-

6~66
GYDUOLE AK PIGULKOS

Gydo Suki, Skau.ma g.l.o., K.r.sti 
6 6 6 MOSTIS

I I
apie viską szokok in upe Tam- indubūsiai's veidais, šū nuoga 
zu su kūdikiu ir pasiskandino, krūtinė, paneszia in klet'ka, 
Negalėjo to dalaikyti nelaimiu- ivp traukt a blakiniu pergamen-

tgas tetas kuris taipgi papilde tu ir įjutiiojanczia smarkiai iiž- 
snvžudinsta per nusitrueini- puolimo trumpo porsitraukian^ 

c>Jo kosulio, —-
Gimines kupeziaus kurie gy- gyvasis numirėlis, su kaili

niais mėlynu lapių, užmestu 
ant iszdžiuvnsio peties, inžirg- 
liojo in daktaro kambarį iszr 
skosdainas tarsi milžiniszka 
cirkeli, viena skūra apdeng
tus kojų griobus ir stverda-

ma. vienu žodžiu,

vena Volyniuj, dagirde apie 
mirti stivo giminaiezio rūpina
si gavimo jo palikto turto Lon
done.

* *

Viktoras J. Palulis
Plumberis ir Blekorius 

n* j , . * * • * . . • < * • ' V

Jeigu jumis reikia gero Plumberio 
Ui kreipkitos pus mano. Indedu 
visokias vandenines paipos, mau
dyklos, szllumas, pataisau nr už
dedu naujus blokinius stogus Ir t.t 
Kaipo Lietuvis, Lietuviams patar
nauju i kuogeriausia..

Shonandorlecziai kreipkitos po 
adresu ‘ 409 • E. Lloyd St. arba te- 
lafohuokite 826-W. - :

Isz Mahanoy City kreipkitės pas 
kalvi A. Beniuli, 1000 E. Pino St. 
arba telefonuoldto 225-W.

t

masi, idant nbparpulti, už il
gu lapu sziltu žemiu žolynu.

Tild tik! plaf! Po vel
niu ! Cžion noru Ica dalyti! su
murmėjo daktaras lltiitidon- 
hill; noesmi koronieriumi (pa- 
viėtdidctariu,) idant paliudyti 
kieno smorti... . Už nedėlios 
tepjausi tamista Iikuczius kai
riojo plauties, 
kaip rėrtis I...

Tarnas rengėsi jau ^isznesz- 
ti ligoni,” kuomet garsingasis

I
‘ X !> I

Tikl tik! plaf! Po vėl-

O

Tdllans!
doszinysis

Szeszis menesius po to, 
na Lapkriezio, lygiai ant devy
nių kasžin koks milžinas su isz 
gašlingu, tacziaus linksmu bal
su, nuo kurio pradėjo langu 
stiklai ir lapai sziltu žemiu 
augalu drebėti, kasžin koks ko- 
liosas nutukęs, brangiuose kai
liniuose, persigrudes su negir- 
detina smarkybe, tarytum ko
kia žmogiszka bomba, per eiles 
pagailėjimo vertu daktaro III- 
lidonhill’io klijontu, insiveržė 
be bilieto tin sanetuarinm ku- 
nigaikszczio Mokslo, kuris, 
kaip visados, szaltas, juodame 
aprėdė sėdėjo už stalo. Pagrie
bęs daktara per puse kūno, mil
žinas iszkele ji kaip plunksna 
ir, szlakstydamas tyloja gailio
mis aszaromis nublyszkusius 

veidus garsingojo 
pradėjo bueziuoti ji 

po tūkstanti sykiu, pagal pobū
di garsingųjų normandiszku 
aukliu, kad net visas kambarys 
pusiau uždususi daktara in ža- 
skambejo, pagalios pasodino 
Jiaji jo krėslą.

— Du milijonu? Ar nori 
tamista? Arba tris? roke milži
nas, baisinga gyva rekliama. 
Tamista^ skolingas esmi už kve 
pavimo, saule, 
ma, siauezianezius geidulius, 
gyvastį, viską! Reikalauk ta
mista nuo mane, negirdetinu 
honorariju: geidulingai troksz- 
tu parodyti tomistai savo de- 
kingyste.
i

n"
su, nuo

nuskustus 
praktiko J

Mokslo

O 
M die-

, atvan-
nublyszkes, szaltas, tyliu-,

į * w w » MUŠIMUI*.? »■>*»? įJVAKVAU

Staigu, dabar po perkratymu Londo
no pribaiki n tu ju sūdo. Ak, ko-

Pavelyk tamista pirma kias stebuklingas kalbas ap- 
— tetaro instabiu balsu — nu-[ginėju Europa skaitys! 
imli ta pnczka nuo antakio!

Ir isz t ra ukes 
trumpu revolveri bidldog, isz 
szove jam du sykiu pagrecziui viu in Newgate, 
in artilerija kairiojo 
ni.0.

Milžinas pargriuvo 
triuszkintu kanszu, ; 
damas grindis kambario 
“dėkingomis” 
per valanda dar trukeziodamas 
rankas.

DXzimts patraukimu žirk- 
laitemis — ir kailiniai, drapa-i 
nūs, marszkiniai, p(TkirĮ)ti bet 
kaip atidengė nuoga krutinę 
Rūstusis operatorius, vienu kir- 
cziu'savo ilgojo chirurgiszkojo 
peilio atvėrė ja nuo galo iki ga
lo.

Po bert ainio

smilks

su su-
aptaszky-

savo kinimo ir neapstojimo 
smegenimis ir

Viskas nurodo ant to, kad ta 
isz kiszcniaus' prakilni užmuszejyste nenuga

bens musu daktaru ant kartu- 
nesa anglai,

žmones protingi, supranta ly
giai taip gerai kaip mes, jo- 
gei iszmintine meile ateitines 
žmonijos, szale visatino panc- 

apie
( sziandien gyvuojanezias žmo
gystas, yra musu gadynėje 
vienintele plunksna, kuri sziap 

I ir taip turi iszteisinti kad ir 
1 toliausiai nubeganezius kildu- 
szius Mokslo kareivius.

PAJESZKOJJMAS.

Vajeszkau Fra na Maksima- 
vieziu. Jis seniau gyveno Utiea

kada y, y., dabar nežinau kur. Tu- 
koustabclis i nėjo in kam bari rjn svarbu 
praszydamas daktaro Dallidon busiu tam kuris ka apie ji žino

udynos •/

reikalu. Dėkingas

I
i

atsigaivaliavl-
siauezianezius

Ach, koks ežio n bepro- 
Itis?Tszmėsk ji!... ?
I galios daktaras atsipeikėjos.

— O ne, ne! sūri ko milžinas 
su mina bokserio nuo kurio tar 
nas atbulas atsitolino nenoro
mis, Dabar suprantu, jogel ir -į
tamista mano iszgelbetojas, no 
giili manes pažinti. Esmi tas 
žnibguš prapūojes! Nieca! Eu
calyptus, eucalyptus! Iszbn- 
vau savo pusmeti — ir ot sztai 
tamistos vbikalas! Palauk ta- 
inista! Paklausyk!

Ir pradėjo bnbnyti in kruti
nės kletka kumszcziomis, ku
riomis galima buvo sntriusz- 
kinti kaukuolo pirmam geros-
‘. t

testerio jo pa

hill’lo, idant teiktųsi su juoini 
eiti, tas pastarasis ramiai sede-

3t.

1 Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje - 

Ant Antro Floro, Klino Sztoro 
19 W. Centre St., Mahanoy City
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A. RAMANAUSKAS s LIETUV1SZKAS GRABORIUS
MILL 4 PATTERSON STS 

ST. CLAIR, PA.

pranesz sziuo adresu: 
Mr. Mike Dalulis, 

649 N. l’ark Avė., 
Philadelphia, Pa.

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $628,358.62Bell Telefonas 1430-R ?

is ■» mggf

o

^Iszbalsaniooja ir laidoja mirusius^
ant visokiu kapiniu. Pagrobus pa- 
ruoszla nuo papraszcziausiuikipra 
kilniausiu. Parsamdo automobiliu^ 
dol laidotuvių, vescliu, krikszty- 
niu ir kitiems pasivažinėjimams. 
Isz Frackvilks, Port Carbon ar i»« 
kitu artimiausiu miestu jeigu kas 
pareikalaus mano patarnavimo, 
meldžiu man duot žinia o pribusiu 
In trumpa laika.

' nį|t II. n.|/~ | j Į̂ N> įgilti

\LlTHUAhJIAN 
Ldance folio 
■Vano 50L0 |

QoHtainh^ a choice U 
collection oftJw inost 
popular Lithuanian 39

HI /ieoer r w * BĮ 
i, /L/v-t/’c * "

TIK IŠLEISTA.
*

Katos 75c.

Szi Albumu Lietuviszku Szokiu 
Gaidų ar Notų aut Pianą gau
nama pas

W. D. Boczkauskas-Oo. 
Mahanoy City, Pa.

" ' 1 <1

I

Mokamo 3-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride
dant prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalaussu musu ban
ka nepaisant ar mažas ar didelis.

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

W. TRASKAUSKAS
LIETUV1SZKAS GRABOR1U3

* p i1 > w m :i Ui ii1 r b 1 # h..

Velniukas

Laidoja kanus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, veseliju, pasivažinėji
mo ir t.t —Telefonas 506
•03 W. Mahanoy Avei Mah. City 

-- ._■■ .... • - -- prge.

12 ISTORIJOS UŽ 26o
Nedarykia skirtumo terp vaiku 

miliekia visus ligai;
kuzirinvimna, Jeszkojo tarnaites 
o rado paezia. Stebuklinga kuczia. 
Krėslas. Nelaiminga karalių ir jio 
vienturte duktorc. Nelabas vyras. 
Prakeikimas. Delegatai pas grafa.

'Užkeiktu skripka. Del tu, ka keti
na antra karta apsipacaiuot. Pikta 
Onuka. PREKE 25c.

W. D. BOCŽKAUSKAS - < 
MAHANOY CITY, PAt
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ISZGAMOS
PAVEIKSLĖLIS

Kada tavas numirė — , miszias, nefc paskui vol gal ne- 
pama-^kundesi senele — asz norėjau, turės laiko. Nuėjau, I

kad sūnūs kunigas nors ant pa-1 ežia u tamaiti.
laidojimo parvažiuotu. Pra- 
sziau džekono, leido pas ji te
legrama, bet atsake, kad nega- 
ly>, 
žiavo

parvažiuotu. O ka ? — sakau. 
4<

neturys laiko. Ir nepatva
ne palj’det kuna tėvo, 

kurs ak ne isz ko, isz vargo ir 
rupesezio tik ir mirė. Po lai
dotuvių, asz jau kaip ir susi- 
rūpinus, kaip ir supykusi, pa- 
siprasziau susiedu vaikina mo
ka raszyt, ir pati sudiktavo- 

kuniga gromata: —» 
sakau, sūneli,

jau pas 
“Kibą tu, sakau, sūneli, ne 
Dievo nebijai, mus tokiam var
ge palikdamas, be jokios pa- 
szelpos, be jokios apiekosl”.. 
ir iszdejau viską, ka tik szirdis 
jaute: sakau — “tėvas numirė 
duktė vėl už varguolio, ligoto 
kriaueziaus, isztekejo, tai da. 
sakau, gerai, kad nors tas am 
mudviejų su dukterę dirba, o 
szaip, isz bado kibu 
reiklu numirt.“ 
galo jau viską: 
darokus 
žiurstu, sakau drobes kelis ri
tinius. ka da turėjau kaipo ma
no palikimu tai, sakau, turė
jau neszt ant kermosziaus par
duot. jums viską sukiszau, o 
dabar mudvi su dnktere ne ap
sivilki kuomi neturime...“

Ta i papasakojusi, ji susi rie
to ir atsisėdusi ant žalios, pa
krantes vejos, pradėjo kampu 
žiursto szhiostyti gausiai 
kanezias isz akiu aszaras.

“Mano senatve, diene
le-. suskaitytos, pabaigsiu am
želi ir teip, nenoriu nuo vaiku 
nieko, bet szirdis neatleiifžia, 
kad, rodos, nors priesz mirsent 
>n vaikais galeeziau da pasi
matyti, pasidžiaugti, pasikal
bėti tai tik ir mirti butu leng
vi aus.

— Na ir kada paskutini kar
ta su kunigu matosi? 
jos užklausiau.

— Užpernai, per Petrinių 
atlaidus, szirdžiuk, susitikau 
ji mieste, kliosztoriuj, bet ne 
jis su manim sznekejo, ne kal
bino mane ilgai. Ve, kaip bu
vo: Petrines ta met pripuolė 
Suimtojo, kliosztoriuj buna di
deli atlaidai. Iszgirdau, kad ir 
jis, sūnūs mano, ketino ant at
laidų parvažiuoti in klioszto- 
riu. Parvažiuos, misliju, nepar
važiuos, — nueisiu nors pasi
melsti.

ir jis

sakau.
Priminiau anl 

“drapanas, an
vilnonius,

t 
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I Isiduro prie pat lapes urvo, kuvi tavo tos labdarystes kuria tu o 
ten pat buvo.
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ton pat buvo. man padarei, kad asz buvau in> ”
Kur tu skubi: ar puo- spaustus inkliuvusi. Tada man 

ton? ar in Velykas? — kinu jo tu buvai iie tamh^ o dabar asz 
lape pasitycziodamft isz kiszkio ton esu ne gllobeja. Begk 'saa, 
nors gerai numanė, kad jiš no- 
laimėjo yra, nes no labai toli 
girdėjo skalikus lojant.

— Pasigailėk tu thanes, la- 
melde kiszkis. — Gir-

• • A » Y •

pele, —-
d i, kaip loja szunis!! Jie mane 
vejasi. O asz jau negaliu toliau 
bėgti. Jie mane stigaus ir pn- 
piauH. Leisk tu man savo urve

i
1

sveikas! y
Dar kiszkis veržėsi tolyn beg 

tį, bet jėgos atsisakė tarnauti 
ir menkai ji nesze. Greit pavijo 
skalikai ir paplovė ji. Kiszki 
mirdamas tarė:

— Kaip a*z kvailai pada
riau, kad nepadėjau lapei isz 
spaustu iszsikliudyti, dabar bu

. I

.... : u..u: i, ,, ... i I cziau lapes urve pasi slėpės nuopasislėpti kad szunis nerastu .1 .
vienas isz

ft

manes. Asz per visa amžių no 
užmirsziu tos tavo labdarystes.

sznnu ir ne butu pirm laiko 
mirti.

Matant kita nelaimėjo visa- 
i, nes nežinai, 

i o 
kai]> kiszkiui

— Khs man darbo, — ntsi- du reikia pndeti 
Hope lape. — Kas tuve veju, tu gal ir puti nelaime užklupti,.. G““.. :..................   j • •• •• iszmin* 

jrtigu džio 
M

ir begk, o mano urvo tau vietos tada nereikės,Kada kongresmenas Melvin Maas isz Minnesotos lankėsi 
Panamoj, tenaitinei politikieriai jam padovanojo milžiniszka 
Panamiszka skrybėlė, kuri turi ketures pėdas 
dvi pėdas augszcio. Joja galima palalpyt deszihits galonu 
alaus.

apskriczio ir
nėra. Ir asz dar ncužmirszau aimanuoti.

I

NEŽINOJIMAS ::
Tiesa būti nežineliul • Mes 

reikalaujame visokiu teisiu 
musu szalyje, bet isz visu “tie
sa būti nežineliu“ turėtu būti 
tolinusia nuo visu mineziu. Ne
laiminga, jog mes tikime in 
scnoviszkas baimes, prietaras, 
niekystes, kas viskas priveda 
mus tikėti, kad nežinyste yra 
musu laime.

Kuomet pastangos investos 
isznaikinti džiova,
sunkiausiu dalyku, tai buvb 
serganezio noras netikėti ih 
teisybe. Kuomet buvo pranesz- 
ta, kad nukreipti džiova reika
lingu kasmet būti fiziszkai eg- 
zani i n uotas, daugelis 
tingu žmonių sake: “
va sergu, nenoriu žinoti.

Kokia paikyste. Džiova pra- 
džioja gali būti sulaikyta iii 
trumpa laikač su tinkamu gy
dymu. Bei su žmogum, kurie-na 
nori žinot jog ja serga anks- 
cziaus ar vėlinus džiova baisiai 
formoj psirodo. Kuomet tie ap* 
sireiszkimai pasimdys kasz- 
tuos daug dauginu netik pini* 
gaiš, isznaikinti ta liga bet pra- 
gaisziną daug laiko ir žmogus 
daug turės kentėti visai pervn- 
lai žmones bando džiova gydyt.

Net ir tarp geriausiu isz mu
su — isz tu kurie turi sveikiau* 
sius pratevius kurie turi pui* 
kiausia fiziszkn Invinima* ku
rie sveikai ir gražiai gyvena — 
neturime neatsargiai žiūrėti lu 
džiova. Tik pažiūrėkime in at
sitikima garsaus baisbolninko 
Matthewson, kuomet visai ne
tikėtai džiova apsirgo, pralei
do daug laiko stengdamas pa
sveikti. Nei vieno isz musu tar
po, fiziszkas padėjimas toks 
sveikas, jog neatydžiai galimo 
žiūrėti in musu kūno veikimus. 
Atsiminkime, kad mes galime 
džiova sirgti. Ta geriau supra
sime, kuomet matysime kiek 
daug yra džiova serganeziu ap
link mus, ir ar kada nors praei- / 
tyj musu szeimyna neturėjo / . , 
džiova serganti. Arba dar grei* 
cziaus, mes galime užsikrėsti 
džiova kokioj vieszoj vietoj.

Užmirszkime savo vaikiszka 
baime, ir kasmet nueikime pas 
gydytoja ir tegul jis perž’uri 
musu plauczius. Tokiu budu tie 
duosime jokiai ligai apsistoti 
plaucziuose. Yra teisybe, jaigil 
tas butu priverstinas dalykas, 
butu daug mažiau mirimu nuo 
džiovos. Jaigu nori sekti svei
katos kėlia ir dasiekti laime, 
neturi tiesos būti nežineliu.

—FJUTA

K ' ■

Jau, girdi, atsikėlė.” 
— Nuėjės pabarszkino in 

duris... už valandoj sugryMn.
— “Ka shke?” klausiu.

‘ ‘ Piktas, girdi dabar uo
ga l priimti, rengiasi ant itii- 
sziir... ” Girdėjau, tuoj po tam 
iszojo in bažnyczia, bet nėjo 
per kliosztoriu, kur a'sz stovė
jau, tik aplinkui per soda. Nu
ėjau ir asz paskui ji in bažny
tėlė. Ant altoriaus žvakes jau 
buvo užžibintos. Po valandos 
vaikutis • užskambino,
apsirengęs iszejo prie misziu. 
Pamacziusi, negalėjau jau su
silaikyt isz gailesezio, puoliau 
n žeme. Dieve, mislijau, duok 
tik mano vaikams apszviotima 
ir supratima, o man senai duok 
palieka ir kantrybe. Iszsiver
kus, lyg susiraminau ir misliu 
sau: po misziu iszeisiu, atsis
tosiu prie zokristijos duriu, 
kad sunus isz bažnyczios grysz, 
jei nekitaip, tai insilęabinsu in 
skvernus abitu, vis turės nors 
kelis žodelius prakalbėti. Ugi 
sztai po valandos iszoina. Asz 
tuoj prisiartinau, pabueziavan 
in rankove.

— “Kunigėli,
loteli, argi jau manes nepažys
ti?

mosklus iszeisi, teip kaip ma
ne mano vaikai užmirszo. Busi 
ponu parvažiuok vasaroms, 
parvežk nors maža koki daig- 
teli prezenlo, turės nors pali
kimą, ba asz tai nieko nito sa
vo vaiku, ne nuo vieno, netu
riu.

—

Lape ir Zuikis
PASAKAITE

buvo pa- 
in-

i

G. &

MO3:

.?

—- Dieve mane saugok, kad 
asz savo tėvus kada turecziau 
užmirszti, ju iszsižndeti; — 
asz moeziute, ne tavos, ne szi- 
to su tavimi pasimatymo, tur
būt, niekad neužmirsziu.

— Ka tu, vaike, apie mane, 
bene jau asz ilgai gyvensiu, ki
bą, kada busi ponu, o sueitum 
katra isz mano sunu, ■ 
turn jiems, kad nors apie szi-! 
ta vargszi neužmirsztu, kuom 
nors 
kos gana aprūpinti, iszmokin- 
ti, o szitas, Dieve, ne skaityt! 
nemoka — kalbėjo graudžiai 
senute, glostydama savo anūko 
galvele.— Piemenelis szits ma
no, mano senos patiekelel...

— Bet ana tuoj kuode jau 
vėl veda tavo žąsukus in van
deni — rodo ji vaikui — begk, 
maželi, neleiskie!

Vaikas paloto ir szlubuoda- 
mas nubėgo pas žąsukus. Pas
kui ji pasikėlė ir senute, pade- 
kavojo man, kad padėjau isz- 
varyti isz vandenio žąsukus ir 
teip-gi rengėsi eit paskui vai
ką. Asz jai atsisveikinau ir 
gryžiau prie laivo.

Saule jau buvo pakilusi, bet 
karklynuose ir parugėj pauk- 
szteliai da vis įiepaliovo cziul- 
beja ir cziūrkszkeja visokiais 
balsais. Isz vandenio kito ga
ras. Žuvys maudėsi apszvies- 
toj saules spinduliais srioveje, 
bet asz apie žuvis jau nemisli- 
nau, sedan in laiva ir yriausi 
linkui namu, o irdamosi dūmo
jau, ka toj senute kalbėjo: 
“Kad mokslus iszeisi, ' neuž
mirszk savo nelaimingos 
mutes...” 
nūs, sopuliuose pagimdyti, jos 
motiniszkomis krūtimis is’zpe- 
neti, 
mis iszsupti, iszvygiuotij Lie- 
tuviszka duona sunkiai uždirb
ta, iszmaityti ja užmirszo ir, 

atsitūpiau prie tvoros, užkan- vai, kad nepažinau, matyt ir liko iszgamomis, vienas laižo k « . ta * * ta « . iciik»
dau. Priosz miszparus ateina mokiniesiT ,
vėl tarnaitis.

rinktinius

te-

Asz

sakau, pra-

— Ar tai tu czion, mama 
da vis sveika, drūta matyt.

— O kaip jau tau, kunigė
li einasi?

— Gerai, gerai, bet kad tu 
mat Vis ateini per atlaidus, per 
szventes, asz neturiu laiko, lik- 

, asz da be pusrycziu,

5

sveika, asz da be pusrycziu 
poteriu da neatkalbejau... “

— Atsisveikino ir nuėjo , O 
asz sugryžau vol in bažnyczia 
ir verkiau, kiek tik krutinę isz- 
nesze, kiek tik akys isztrivojo. 
Toks tai ir buvo tas pasimaty
mas.

— Na ar tau ne szirdies ne
skauda moeziute, už vaiku?

— Kur-gi neskaudės, Dieve 
kaip maži buvo, kiek asz su 
jais turėjau vargo, kaip asz 
juos mylėjau, kaip lepinau, o 

I jie dabartės motinos nepažin
ti nenori, — verke senele jau 
visu balsu. —Kiauszineli, bū
davo, asz per metus pati ne
sava Igau, fizau'ksztn Smetonos 
uždarui' nepaima, kad tik tu- 
recziau juos kuom priimti,juos kuom priimtiIszejau da gaigyste, 

bet tolimas kelias, iki nuklam- kaip parvažiuos ant vakaci- 
pojau sena, prispejau kaip tik jos. Parvažiuoja, būdavo, par- 
ant sumos. Po sumai iszejau isz siveža svecziu, laikosi po ke- 
bažnyczios sztai sutinka mane lias dienas ir po kėlės nedėtos, 
kunigu tarnaitis, pažino da nuo o man reikėdavo kiekviena pa- 
seninus, 'kaip, būdavo, su klie- valdyti, reikėjo apžiūrėti, pa
ri ku at važiuodavom in miestą: giddy ti, o dabartės no sūnūs 
— “Mama, sako, yra czion ta- ne ju draugai manes nemato.

Tai pasakiusi, ji apsiszluosto 
prie pietų, ateik paskui, tai ’ žiurstu veidą, pažiurėjo in ma- 

" — Kur ne ir paklauso:
— O tu isz kur, dobilėli? 

dėjus szmoteli sausos duonos, isz toliaus kibą 'kur atvažia- i

vo sūnūs, bet dabar rengiasi

gal nors pasimatysi.” 
asz, žinoma eisiu, turėjau insi-
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Girrios viduryja 
pešti spnnstai, in kuriuos i“ 

inkliuvo lape ir liko pakarto 
už paskutines kojos, nes spaus
tai buvo taip sutaisyti, kad 
kam nors in juos patekus, tuo
jau in augszta pakiltu. Tai. da
lias iukliuvus in juos lapei, jie 
kele ja augsztyn. O lape, neno
rėdama, kad ja pakartu, szoki- 
nejo daužės, in szalis puldinėjo 
ir visokiais budais norėjo isz ju 
pasiliuosuoti.

I ’ Tuo tarpu pro 
kiszkis kurs, pamatęs taip be- 
szokinejant ir besivarstaut la
pe nusistebėjo ir tarė:

— Man labai idomit žiūrėti 
szokinejimus, 

įkas per vartymasis kas per 
szokinejimas! Isztiesii, dar nie- 
ko panaszaus nesu regejes, ir 
nei vienas isz musu, nors butu 
labbi gabus in ka, to niekad no 
instengš padaryti. Bet asz lio- 
reczia žinoti, su kokiu tikslu lit 
darai ta visa: kur tu savo toki 
mokslą gali dėti? Ar tu žadi 
kur eiti komedija vaidinti, ar
ba pas voveris in sveczius eiti 
— kad taip szokiliejimuose la
vini es ?

— Vai tu, kreiva aki! 
tarė lape, — mano vietoja bū
damas ir tu ta pati darytum; 
ka ir asz dabar daraus Ar tu ne 
matai, kad asz nelaimėjo esu? 
Mat, asz beeidama per miszka,

i

I

pasaky-1 szali bego
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NAUJAUSIO BUDO VoKISZKAS TILTAS.
Sztai paveikslas naujausio budo tiltas, kuri iszrndo dale- 

s. Tiltas yra per upe Duren, ar

dapadetu; matai, jie li-

in tokius tavo

ma-
Nes jos mat du su*

Lietuvistfkomis daino-

' letenas maskolių, o kitas Len- 
Teip, mokinuosi, bet asz kams szypsosi. Džiaugdamiesi,

— “Tai, girdi, mamyte, kai- suvis iėz kito kampo, moeziut, kad patys per varguoliu dar- 
bejau su pralotu, bet sziandie sveeziuojuosi dabar sztai pas ba'ir rūpesti in rumus atsisėdo, 

atlaidai, yra jus sirsledusj rytas sriandto savo geradojus palieka dumi- 
daug kunigu, netur laiko, ateik gražus, iszvažiavau pasilcilno- nose bftkužese rūkti 
lyto, gal ryt prieisi, tik asz ta- ti.
ve szeip teip prie jo gal privo- 
siu.“
mo, nuėjau in szpitole, perbn- aznpi sėdi. O ar tavo mamuto 
vau szeip teip ta naktele. Ant da gyva? ’ -
rytojaus, tuoj boszvintant, ei
siu misliju anksti,

tokia szvente,

tl

tarus Z. Tils, žymus inžinierių 
ti Berlino, Vokietijoj.
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Badai kur ten Ohajuja 
Apygardoja vienoja,

Moterėlės taip blaivos, 
Kad nusilaka visados, 

Jau net daro geda, 
Kaip in krūva subėga 

Geria be cienios, 
Ir tai visados.

1

nužvelgiau in szali ir išlipau
Viena girta grinezioja gulėjo, 

Sztai kita tokia iriojo, 
Da stikleli namines isztritavo 

Ir suvis svaiguli gavo.
Vyras jos negali iszsižioti,

in spaustus, kurie mane ir kelia 
augsztyn. Tai buk toks geras,*|; 
pakrimsk tas virveles, kurios 
mano koja laiko, 
pasiliuosuoti isz tu spanstu, ir 
asz, kol gyva busiu,

padek man u
’j 11

>

neužmir 
sziu tos tavo ge rady stos.

— Kas man darbo, atsake 
kiszkis. — Ko žiopsojai... bū
tum neinkliuvusi. O dabar buk 
sau sveika. Kaip inkliuvai, 
taip ir iszsikliudyk, o asz tau 
no tarnas.

Taip pasakęs, kiszkis nube-
go savo keliu palikdamas la
pe spaustuose, kuri vis nešilto-

\ f

ve daužyties, norėdama iszsi- 
kl i ūdyti, Ant gtilo, kaip-tai 
besidaužant, atsileido virvele, 
kuri laike jos koja, ir ji, džiaug 
damos, nubėgo prie saVo vai-

*

ku.’
Po kurio laiko ir kiszki no

Turi nabagas vis tylėti,
Ba tuojaus pas vaita intemptu, 

Ir gerai užmokėtu.
Tai negerai,

• Jaigii lėti vyrai, 
Tegul gerai ih kaili duotu,
0 kad in džela pasodytu, 
Tai norints pakaju namie

I turėtu.
n ' , i ,#< / o* i.' . rtril 'V <1 *

H**
*
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Nesakysiu kur,
Žinoma kad visur, 

Mergeles gražiai pasielgia^
•Savo vyrus apskebia, 

Nuo Italionu ir Graiku kendes

laime patiko. Nes bėgiodami Nuo skudurliaus vyro nelemto,
., I

1

i k

kramto, 4

h < Tu, gir
dij kad mokslus iszeisi, liksi ir pradėjo vyti. PotsigAildOs' 

A M » * _____

po miszktt skalikai, pamate ji

— Ir maniszkiai, būdavo, ponu, neužmirszk savo tėvu ne kiszkelis greitai skalikus pali-
— Kur vėl vilksiuosi na- ’ kad parvažiuoja, tai vis pasze-. savo tėvynės. Galas, ko. Bet ant galo, jo jėgos pnu

. . ... .t . ,. . .

da priesz
— Gyva da> mooziute.

Tik neužmimk jos, kad 
i i

5?1 *

SKAITYKITE
A *

c
♦

* ŠAULE’*
&

dėjo mažėti it vos begalėjo isz 
vietos pabėgti ,o skalikai jau 
visai netoli nuo jo bebuyo. Tuo 
tarpu jis inbego miszkau ir at*

I

'' *• ( m / ■ ■ .* D'. . •<. r

ti inotinele džiaugėsi, 
Kad dukrele liambiliais tran

kosi, 
Kada jau bėda gauna, 

Tada bile laikina gauna 
Su poliemonais paima, 
Szliuba priesz audžia ima.

Tada nieko, nepaiso,

s

r

Ba turi vyra, viską sutaiso 
Kad ir vyras paskui pabėga 

1 Bet ir sarmata nubėga.
> Oj tosios mergeles, 

Tai*netikusios aveles, 
Tai ožkos su ragais, 

Kol bambiliais važinėsi 
Kol dovanas d avi nesi 
Tai teketi prižadės.

Ir meiliu žodeliu davines. 
Ir tai su kožnu taip apsieina, 

Už kožno eina, 
Kožnas geras del jos, 

Jaigu davines nuolatos. 
Vaikeliai,' nežinoto tuju pauk- 
, sztuku,

Tuju apgavingu lapukių, 
Kad ir prie katro glaudysis, 

Ir visaip laižysis,
' Neužsidekite,
Kaip nuo velnio begkite, 

Kožna padlina,., 
Ir gana.

Motinėlės dukreles prižiurekit, 
Virvagalio nesigailekite, 
Duok in kaili kol jauna, 

Apie jais bus gana.
• 'lw J
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Per szventes kaip kur linksma 
i buvo, 

No viena in gargola gavo
Žinoma nuo gerymo, 

Ir dainavimo.
Žinau viena boba,

Kaip kalada stora, 
Gert szirdeles galėjo, 

Gere, ant niek nežiūrėjo. 
Kada jau gerai nusilakė, 

Laukan iszlekc,
Paskui su plyta duris iszmusze, 
Nes ir ja velnias nuo trepu nn- •
i

Laukan iszlekc i

nesze.
Kada už valandos atsikėlė, 

Pasamonus pasikėlė, 
Ne sarmato neturėjo,, 

Norints ant kvdiles visi žiurėjo 
Paskui norėjo su peiliu už- 

khipt,
’ Vyrama kaili lupt, 

Ant galb net prova turėjo^ 
Pati skundo ir kaaztus užmo-
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Ant J. Sakalauskas 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

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

Nuliudimo valandoje, sutei
kiam geriausi patarnarima. Pa
laidojimą atliekam repeating*! 
ir gražiai. Busite pilnai užga-. 
ntdlnti.

I r WiitLlta irt -

įsa Mahanojaus ir GirardvUles 
jeigu kas pareikalaus mano pa* 
tarnavime tai meldžia man tele- 
fonuotl o pribusiu ta dearimts 
mlnutu. av* BeU Telefonne 871

1 "■ .. . " . . . ,,MĮ r

*

K. RĖKLAITIS
LietavItakM Graborlaa ,

> Laidoja numireliua pa- ’ 
( gal naujausia mada Ir 

mokslą. Turin pagelbi-
. ninku motarama. Priai-
* narnos t>rekaa. c. . * J

Bie W. 8m««« StrM 
Bell Telefonu 149 

MAHANOY CTTY»PA»

!*<*

I

R

M 
r

3(M Market Atremt 
BeU telefonu 4414 

TAMAQUA. • FA
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kada mokestis bus mokėta ban- 
khVais czekiais. .
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Utarninko Readingo ka- JOS. ZAKIEVICZ IR MRS.
I

— Anglines 
prftdejo kovoti prieszais 
du deimantu butlegerius,“ ku- 
rid randasi iu tūkstanti nuo 
Shamokin lyg Hazletono, Ma- 
hahojui, Pottsville^ ir kitur. 
Tiojei anglinei butlegerei par
duodu tris tonus geru anglių

kompanijos
“juo-

rid randasi in tūkstanti

už $15 o tonas kasztuoje prie 
karklu $10.80. Anglis iszkasa 
isz virszunes žemes isz biustu 
ir stripinsu. Kompanijos isz 
pradžių nieko nesakė, nes ži
nojo Jcud žmonis neturi pinigu 
ant nusipirkimo anglių, bet ka
da atsirado “anglinei butlegc- 
rei“.-kurie pradėjo anglį par
davinėti, paliepė palicijai juo- 
oiUS varyti ir aresztavoti. •<

■f Del daugelio pažinsta- 
miHrPetras Lastovski, 4G metu 
Slavokas, kuris laike saluna ir 
gyveno Hassenack, arti Lake
wood, mire praeita Sereda na
mie po ilgai ligai. Paliko pa- 
caia,'-du snnus ir tris dukteres.

—. Szv. Juozapo Parapijos 
Balius atsibus Utarninke, Sau- 
siotlanuary 27 d., 7:30 valanda b
vakare, Norkevicziaus Saloje.

SHENANDOAH, PA.
•vf. ' Juzafina Mikuszauckicne 

438 W. Columbus'uly., mirė 
AsHlnndo ligonbuteje praeita

i T '?■# j

Pefnjrzia, nuo sužeidimu ko
kius upini ko puldama nuo tre
pu. .Velione paliko sunu Juo- 
»a ir dukteria Juoziene Pavla- 
Viczitmerf Palaidota Utarninko 
kyla su apeigomis szv. Jurgio 
bažnyčioje.

J* t Afitahas Martinaitis, sirg- 
mirc

nuo su-

szv. Jurgiu

1/ T

t

jAbias »trumpa’’ laiko,' 
pgttivillcs ligonbuteje 
žeidimu kokius 'aplaikc pulda
mas hnt pecziu.

— Jurgis Baronis ir pana 
Julijų Svackiute, iszeme lais- 
nus ąnt apsivedimo. Veselka 
atsibus už keliu sanvaieziu.

** 9 •

•f Jonaj Ramaszauekas mi
rė Schuylkill Haven priglau- 
doje, palikdamas dukteria, du 

"sūnūs, 
*XY

seseria ir broli Juozą 
f Newark,’N. J. Lavonas palai- 
"dotav iisz namo Jurgio Wasaer, 
* 1052^ W. Coal uly., 
" da Nedėliojo po piet.

2 valan-

A
Maizeville, Pa.— Lietuviu Sz

SOUNDERS, ISZ SHEN
ANDOAH, PA., SURASTI 
NUSZAUTI NEW YORKO 

KOTELYJE.

New York. — Vyras ir mote
rų pasidavė kaipo vyras ir pati 
“Juozai H. Kanu“ 
ton, Pa., likos surasti nuszauti

isz Scran-!

lant smert Paramount hotelyja, ’ 
Times Square, czionais. Matyt 
vyras pirmiausia nuszove mo
tere po tam pats sau padaro 
mirti. Krepszyja surasta trys 
paintukes guzutes. Porele pri
buvo in czionais praeita Pctny- 
czia, o lavonus surado tarnaite 
apie 3 valanda Subatos ryte.

Kada Najorko policija pada
re krata j u nužudytu drapa- 
nuosia surado pas vyra kortele 
su vardu Juozas Zakievicz isz 
Shenandoah, Pa.Šusinesze tuo- 
jaus su Shenandoąh policija 
kuri išztyrinejo, buk vyras tik-

Lųdvrko parapija renge dideli
1 balių ketverge vakara 29 szio
1 mehesio. Grajis Nite-Hawks 
c orkestrą isz Mahanojaus. Visu 
: szirdingai užpraszo rengėjos.

f

s

j

I Chicago. -* Mateuszas Ka- 
į vąrskas, Ramovos Restorano,

Chicago.

J 903 W. 35th St. savininkas, pc-
TttUb szesztadieni apie 

f 

e

s 5 rval. 
po4pietu nuriszovc, perleisda- 
miį kulka sau per galva.į)s kulka sau per galva.

Kavarskas buvo gana gerai 
: žiBomas apylinkes ir placziau 
-.Chiepgos Lietuviu tarpe ir jo 
\ saužndyste padare sunkaus in- 
c. spūdžio in ji pažinojusius žmo- 
1, nes.

M

J

Kiek žinoma, Kavarske i bu
vo gana linksmi žmones ir 

) draugiszki; pats velionis Ka- 
1 vdrskas buvo lėto budo vyras 

ir turėjo gana placzias pažin
tis, be to buvo pasiturintys 
žmones, nes turėjo kęĮioso. vie- 
fbsm»yalgylflas. Velionis buvo 
tik 38 m., amžiaus, r>aliko mo-tik 3$ m., amžiaus, paliko 
tori ir 15 metu dukrele.

rai paeina isz Shenadorio ir gy
veno ant 317 S. Ferguson uli., 
ir buvo žinomas kaipo

' ,r
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PRIESZKALEDINIS
“SPEKTAKLIS“ VILNIUJ
Vilniun. — Kaip Lenku laik- 

ruBZcziui pranesza, Vilniuj Ku- 
ežiu diena invyko szitokn he-' 
paprastas 
“spektaklisL

/ kur turi savo kraiituVOB’pnuk- 
szcziu pirkliai, su vežimais at
važiavo -sekvestrątoriai pauksz 
ežiu sekvestruoti už nesumokė

jus mokesezius. Kadangi pirk
liai nieko daugiau,4 kaip žasu,' 
visztu ir aneziu, neturėjo, tai 
sekvestrą toriai pradėjo jas in 
vežimus ir krauti. Krovimą ly
dėjo baisus pirkliu szauksmu 
ir kone veikimu triukszmas. 
Sekvestratoriams darbuojantis 
subėgo apiev100 intartinu’ as
menų, ir, tie, nieko nelaukda
mi, puolė prie vežimu ir pra
dėjo pleszti sekycatniotas; pre
kes. Gatvėj kilo didžiausias su- 
miszimas. SekvCstratoriai kaip 
inmanydamų stengėsi atmuszti.1 įprogineja ir deganezios ske-

M

< A Va *prioszkaledinis
Th JatUu gatve,
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#afefl
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“Let- 
ty“. Motore buvo kokia tai 
Mrs. Sounders, (Lenke), gyve
nanti ant S. Grant ulyczios ir 
turi czionais vyra. Abudu lavo
nai atvežti in miestą ant palai
dojimo. Graborius Minkevi- 
czius laidos ZakievtCžiiT o 
Wentzas laidos motere Ketver
ge.

Taip tiii pasibaigė uždrausta 
meile vedusios moteres kuri po 
tėvais vadinosi Viktorija Stat- 
koviez kurios vyras yra taipgi 
Lenkas.

LSZ WILKES-BARRE
IR APLINKINES

— Szv. Juozapo Lieluvisz- 
kas koras atlosze puiku veika
lėli “Sužiedotine“ High 
School, Pane<lelio vakara. Ko-‘ 
ras po vndovysta viirgoirinko 
Szeporaiczio sudainavo- • keibs’ 
puikus daineles. Vakarėlis bu
vo pasekmingas.

Sužiedotine

Totoraitis, gavo*- Jurgis
6 menesius kalėjimo uį nęmaU 
tinimą ir apleidimu savo pa
ežius ir vaiku iszvažiuodamas 
in Elmira.

3 k \.

Kasakaitis,
Pittslono suriszo mazgu mo-

Kum i 
ISZ

' I i < - - • . f... .. ,■ • «’ r

terystes, paną Frąąciszka Mą-
F U* f 1 ’ * t T .J

Žiūkas su Stanislovu Jokūbai- 
' ’ * J* i • * T_ L L . I ' »ęziu, abudu isz W. Pittstono. 

Veselka atsibuvo pas nuotakos 
tėvus.

i j
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JUOKAI
GERAI PASAKĖ.

Klausia vienas szmutorius 
bagoeziaus:

— Kam ponas neszioji prie

. « <• ■ . M - li»' -ir’11 irt

Paskutines Žinutes
. >M 'tl

1

S.
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U Oklahoma City, Okla. — 
Penki szimtai bedarbiu suardo 
grosersztori, paimdami visu 
maistu. Sherifai turėjo panau
doti aszarines bombas ant ap- 
inalszinimo maisztininku.

11 Hong Kong, Kinui. — 
Vuldžo suszaude czionais dvy- 
leka kiniszku komunistu, kurie 
priezinosi valdžei o 4G likos 
nubausti ant 20 metu kalėjimo.

If Washington, D. C. — Me
te 1929 Su v. Valsti juose suėjo 
in pora 1,232,559 žmonių o ta
me paežiam laike persiskyrė 
201,475 aplankydami divorsus.
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AMERIKONISZKA FLOTA PLAUKE ANT MANEBRU IN KUBA.
Amcrikoniszka flota ana diena iszplauke isz New Yorko in Guantanamo inlunke, K11-

boja, ant maniebru, po tam nuplauks in Panamos kanalu.
■' - - +- 4--- - - -- -

NELAIMINGI ATSITIKI-

ŽMONES STEBĖJOS SKAIS 
CZIA ŽVAIGŽDE VIDUR

DIENI.

U

MAI SU SZVEDU DEG-
. “ • ■ —----------- 1---------------------------- -TUKAIS LIETUVOJE.

Kaunas.» r r ’ * .. . , u,,p
Kaip žinoma,

Szvedu dėgtuKąi smarkidi 

yoldros lekia iii sząlis. Salo
mis, dienomis Slabados pirk-

užpuoljkus, bot, kadangi pas
tarųjų buvo žymiai daugiau, 
gavo pasitraukti. Jiems pasi
traukus, per keletą minueziu 
isz vežimu buvo pagrobta 1,000 
aneziu, žasu, kalakutu ir visz
tu. Kaip policija atvyko. Jat- 
ku gatvėj jau nieko nebuvo sz^A^šftfasugadinta. 
užpuoliku. Policija 
protokolą ir tuo pasitenkino. 
Sekvestrą toriai gryžo in savo 
instaiga su tuszcziais vežimais 
o pirkliai pasiliko su tuzerio- 
mis krautuvėmis.

¥ , 1 f . » ' Į » : r lt .
L * '1 A * ■ * ' *' i|j»’ 1 "H1*

liui Heleriui bežiebiant degtu
ką atitrukusi sieros skeveldra 
pataiko in aki ir ja sunkiai BU
žaldjo. Gydytojas konstatavo, 
kad aki reikėsią iszimti, nes ji

pradėjo vieszai kalbėti, kad už
• J 4

szitas suktybes kun. Spudas 
eisiąs kalejiman, ir kad jo 
gapadinei ir kamendoriui už 
kreivas priesaikas taipgi tek
sią belangen atsitūpti.

Nusigandusi ■ “ kun. f Špudo 
gaspadinė savo liudyhia jau 
atszauke ir Girdvainiene da
bar traukia jegamasti Spuda 
in Sziauliu apygardos teismą. 
Jo turtui jau esąs uždėtas ūkio taryboj (19—20. XII) 

priesz praneszta, kad Joniszkio vals-

eisiąs kalėjimai!,

si jos tarnaite. Vyrai, grasin
dami revolveriais pareikalavo 
isz Kacziulicnes pinigu. Ka- 
cziuliene, iszemusi isz lovos pi
nigine su 240 litu, atidavė juos 
pleszikams, 
taniaite iszejo ir 
Pleszikai sekami.

kurie su buvusia 
pasislėpė.

1

PARDUODA UKIUS.
Sziauliu apskrities žemos

— Tuks- 
taneziai Meksikiccziu ana die
na priesz pietus buvo labai nu
stebinti pasirodymu saulėtame 
danguj skaisčiai žibanezios 
žvaigždes. Buvo visokiu viso- 
kiusiu spėliojimu ir baimingu 
pranaszavimu. Bet Takubajos 
observatorija prietaringus žmo 
nes nuramina, praneszus, kad 
ka jie mate, buvo niekas kita, 
kaip Veneros planeta.

Meksikos Miestas.

surasze Vilkavizky taip pat vienai 
mergaitei sprogdama degtuko 
galvute iszdegino aki. Dauge
lis nusiskundžia, kad nusidegi
no rubus etc.

Rytas“ raszo, kad kai ku-

>

aresztas. Liudininku 
szita kunigą busią szaukiama 
apie 30.

czinj paskelbtos 68 ukiu varžy
tynes isz kuriu parduota 17, 
trims varžytymes atidėtos, 20 
apmokėjo skolas.

Skaitykite “Saule”
❖ # *

MERGINA PAKLIUVO IN 
KULIAMĄJA MASZINA

Žemaitkiemio k., .. Lapių v. 
kuliant maszina javus pas pil. 
Inbianki maszinos volas j pa- 
grįębę pro s?ali ojusįos nil. 
BurfkcvicžiutCs ,rill»psji klifiųos 
besukant, BartkįivięZhitei su
laužę .abi kojas,, ranką, szona 
ir fsudaųže galvą,, NclaimpJip 
vykus del to, kad pavojingoj i 
volo dalis nebuvo apdengta.

---------- —
PALEIDO ISZ KALĖJIMO
Kaunas. — Respublikos pre

zidento aktu paleista isz ka
lėjimo 11 pleczkaitininku, 
tarpo stud. Szveikauskas. Szal- 
kauskas, Klimka ir Kisinas. j 

4 JSzveikauskas, Klimka^?, ir 
Szalkauskas karo lauko teismo 
Sziauliuos buvo pasmerkti my
riop, bot prezidentas., pakeitė

■ * F k* P ' v „ w t*' ■' 11

Be to, paleista .dar 7 Taura*

Bartko vicz Lutes.ktirii 108
1 J 1 i V*’ 1Y 1 1 '1 £_ • ! k< ' • J *l»

1

ju

kalėjimu kol gyvens..

ges puczio dalyviai ir 2 Aly-
taus.' 3 i. f i 0/1 v . I..

KIEK LIETUVAI REIKIA 
CUKRAUS.

Kaunas. — Per metus Lie
tuva suvartoja apie 30 milio- 
nu kilogramu cukraus.

lenciugelio no ziegoriaus kiau- llani Lietuvos gyventojui ten-
Vio-

laite?

būti gihiku del laimes, del to 
tai neszioju.

— Mat, praszau pono, 'kas 
nori būti laimingu, tai turi bū
ti pats kiaule.

Mat, kiaulaite, ketina

I

IR SZEIP IR TEIP 
NE GERAI.

* t - / / ' r * , .

j '

Vagis in save:—Perkūnai 
žino kaip ant ąvieto gyventi.
Kaip nevagiu, tai mAnia kisza 
in koza, jog be darbo valkio- 
juosiu, ir kaip atidarau bu vlt- 
riku kokia spyna no duriu, tat 
volei kisza in koza. Pasakykite 
mano žmonis, kaip dabar gy
venti ant svieto I

*

1 . * z / j

“Rytas“ raszo, kad kai ku
rio asmenys del invykusiu su fdegtukais nelhiiniu,

M* * 1

.1 x _ f
Szvedu 

degtuku bendrove jau pa t tan
ko in teismą. J •

I. ip« i p

SKANDALAS* DEL KLEBO
NO DVARO.

• • I ( 4 , .

Lietuvos Žemaitijoj, Rietavo /•t* <’ 9^ 9 V *1 * */!«•'<. • * Si • -rf , J •18

NO DVARO

. /

Suvėlavusiems

4
1

\

4

K 4

v< f 1.M**' "k '

’ W l l Į 9 4 »' I I 
žada i i lt i didėt is 

sicandalas del klebono Špudo

Istorija szitokia.
• ’ A1 ! • •’ t ■» Ml w * •

Spudas insigyjo Iszly-
* . *' * ;' 'h ' « - r: J 1 . «, . -. n >|Į r ,

* ’i '

l>a rupijoj,
i. S < * ** * i • ’

pjHno-:nepirkto dVaro <p.r

Rietavo parapijos klebonas 
kun. Spudas insigyjo Iszly- . . - * ' • ». . ■ p. ■» «
nu d vara ir pradėjo jamo-szet- • % H V

<

mininkauti.
To .dvaro savininko G i rd vai-

* , . ■ I

niene pakele triukszma, kad*kunigas da nesumokojes jai už 
ta dvarą pinigu, o kerta soda .• ’ ■’ .(MI }. /<'■ ■' ({pir ardo tvoras.

'■r ’ • . • v ■' n i rį J j
Buvo užvesta priesz- -ku-n-.

- — - 2 *L _ ! ’

• J :•> ij

■ ■ S , . , * '■ . ’ ! s j 4

Spijdą byla, po. valstybes

t

♦

irminihkavo
2

ka apie 13 kilogramu.
' Tą kieki pagaminti, reikia 

apsėti 10 tuksi, ha cukriniais 
runikeliais, kuriu reikia suimti

' . . >■ • .
PRUDE PRIGĖRĖ 

TARNAITE.
Czokaiczio įyv: Paupio k. 

Eržvilko v

apiė 5 mil. centneriu.

L*‘: I.

Eržvilko v.,'e prude nuskendo 
tarnaite Jadze Erockaito. 20 
metu amžiaus.

GAISRAI. .
XII. 22 nakti sudegė gyve- 
j 1 ji r .1.

.namas namas pil, ' Blosnelio
ftItyliszkiu k., Merkines v., Nuffc 

stoliii — 8200' lt. Narnės bu
vęs apdraustas 2500 lt.

KAS DARYTI, KAI UŽPUO
LA POLICIJOS VALANDA
Kaunas.

pilieeziams policija daro'nuo
laidu: jei eini in sveczius ir ži
nai kad gryži po 1 vai.nakties 
tai policijos nuovadai galima 
gauti leidimą gryžfci kada no
ri, o jei kur būnant 
policijos valanda, tai
kreiptis in artimiausia polio, 
nuov., 
mil. '

g? J

.OL t

LENKU SZNIPAS MIKAS 
BARTININKAS NUBAUS- 

, TAS 10 METU KALĖTI

Kaunas. — Gruodžio 19 d., 
kariuomenes teismas sprendė 
Lenko sznipo Miko Burtininko 
byla. Teismui
pulk. Engleris. Gegužes men 
d,, Burtininkas, kaip žinome, 
užėjo pas szarvuocziu liktines 
krautuves vedėja Gruzda ir 
mėgino isz jo iszgauti žinių ir 
dokumentu. Czia Bartininkus 
ir suimtas. Teisme paaisžkejo,• • # . 
kad Burtininkas jau buvo ke-, 
1 eta Idi r t u ta i k os teisėj o i r a py -į 
gaidos teismo baustas už in- 
vairias vagystes, o be to, pa
bėgo iszkriminalines policijos, 
kur jis už nusikaltimus buvo 
tardomas.

Teisinas rado, kad Burti
ninko kalto yra pakankinamai 
inrodyta, 
metu sunkiuju darbu kalėjimo. I .' ■'" ,, . ’ I

JAUNOS MERGAITES 
TRAGEDIJA.

• ? V ' L h. ♦ 1, £ N { f' j ; JJ
Gruodžio 22 d., Raitininku

• * vedėja Gruzda i

Teisme, paaiszkejo
< <*. Ik 4

ir paskyrė jam 10

1

teisme, o pas Twziu vyskupą. 
, Priesz vyskupą kiin. Spu- 
das, bažijosi, kad jisai jižmo- apylinkėje pasklydo liūdna ži-

• ' ' ‘ j \ iir dvaras ėsasjo'-‘l 1 v, v ♦

Priesz vyskupą knn. Spu

kejes Girdvainiehei 50,000 litu

jisai pastato ša^o gas-ninkūs
padino Tekle Tekoraito ir ka- 
mendoriu Baliutavicziu. Jo in-
mokyta jiedu po prisieka pas
vyskupą liudijo, kad mato sa
vo akipiis, kaip klebonas 50,-
000 lihi tai mąteriszkei už dva- f *
ra užmokėjus.

Bot j u melas buvo perdaug
žioplas.‘Nors vyskupui nešiną
gu buvo kaltint kunigą sukty- 
bemis, bot’ bijodamas kad ne-

skąndalas, vyskupas insukc
1 u i i ? ri i • 1 i • • v

4a

pasikartotu įntras Olszausko
1 <* * ’*4' * k • ? > . , .

‘Ji '

kunigui Spudui, kad jis užmo
kėtu Girdvainienei 50,000 litu, 
arba gražintu Jai dvara.

Kum Spudas tuo nepasiten
kino ir apeliavo in auksztos- 
ni dvąsiądkijos teismą. Auksz- 
tesnis bėžnyczios teismas ku-

i *

niga Spuda iszteisino ir p vi
4

pažino/kad dvaras jo.
Cziii ir kilo skandalas. Szi- 

■ tokiu nOtPisingu bažnvežios 
teismo nuosprendžiu pasipikti-

r

<7/7

1

užpuola 
reikia

TIKRIAUSES KABALAS

nia. Jauna, dar tik devyniolik- 
tus metus beeinanti mergaite,

«'* *

tapo auka sziu dienu “moder- 
niszkos“ meiles.

Buvo taip.
Gudukaito Jidijo jau 

seniau flirtavo ąu koletu szios 
apylinkes vaikinu.-Na, ir-re
zultato susilanko vaisiu.

Gruodžio 22 d., apėjusi na
rni! apyvoka, užlipo ant pe- 
cziaus. Netrukus ten kažkas 
suverkė. Tai buvo balsas tik 
ką gimusio kūdikio. Bot Juli-
• e Y • 1 • .Y.’ .*ja
tęva, ifczbogo iu prieangi ir isz- 
gero bonka karbolio. Pasika
mavusi koletu valandų mirė. 
Vaikas gyvena. Pažymėtina, 
kad Raitininku kaime ne pir
moji susilanko garnio dovanu.

nuo

, neiszlaikįus godos priesz

TARNAITE — PLESZIKAS. 
pas Liau-

M

Szakiu apskr,,

Gruodžio 16 d., 
dansku kaimo, Januku vai 

gyventoja Ka- 
uziuliene Marijona atvyko su
dviem nopnžinstamais revolve- 

no’nct tūli kunigai. 1 Žmones riais ginkluotais vyrais buvu-J

F

ar galima gauti leidi-
f{' ‘ -

4

REIKALINGAS
DARBININKAS.

Kuris moka dirbti ant far- 
mos, melžt karves ir 1.1. Mo
kestis pagal jo verte. Kreipki
tės per laiszka arba atvažiuo
kite po adresu:

s K. Stakanski,
■ rd: Noxiroroo, 

Telford, Pa.

melžt karves ir 1.1.

»Į

Arba Atldengimas Faalapcitv AU1- 
tUa/ Sa pagalba kazlrom. Pagal 
Chaldelstku, Peralaika, Gralkiazku. 
Arabiatku Ir Clgonlaxku burtlnlkoL 
laaguldlnejlmaa to kabalo yra labai 
lengva* Ir klekrienani gali būti au- 
praatlnu. ■ A t ’
MORALISZKA KABALA

Katra lazdeda tmogaui ataltl Sa 
Salamono Nose.

TIKRIAUSIA BURYKLA
Sudėjo Clgonka Ux Egipto Kublaa 
Sulva. Del vyru Ir moterų.

VISOS TRIS KNYGUTES 
TIKTAI UŽ......................

Prtaluaklto mumis 25c. Ganalto 
vlaaa trie knygutea per paeita. 
Pinigus galite sluatl atempomla.

W. D. BOCZKOWSKI-CO.
MAHANOT CITY PA

25c.

a

Ruptura arba Patrūkimas
Gali but iszgydyta be operacijos

I«z. tukstaneziu vyru, moterų ir vaiku kurie gydosi mano ofise, veik visi 
buvo visiszkai iszgydyti. Gydimai yra trumpi ir be patrotinima darbo. 
Visi gydimai atliekami per mane ypatiszkai mano ofise. Kreipkitės 
ypatiszkai in mano ofisą arba raszykite o gausite knygute kuri pa
duoda pilnas informacijas.

DR. A. W. O’MALLEY
sa S. FRANKLIN ST. WILKES-BARRE, PA.

■*' '' *1 • J1' ■ , .*■ » 'r a

. ................   T'

X—RAY
h * ' ■* * rih, ,ti<...t»♦

■, , i . -i ?

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

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

dos. Seredomis visa diena buna adaras.
Pottsville 9-R-2

DR. C. A. ŽERDECKAS
. .. LIETUV1SZKAS DENTISTAS...

1 Vakarais pagal pareikalavimo.

Seredomis visa diena buna adaras.
Telefonas, Tamaqua 638

GAS

Rekomendacijos senu kostumeriu suteikia naujus kosfume- 
riu kas savaite del ’

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM
Seni kostumeriai pažinsta direktorius szio banko kaipo 
vyrai ant kuriu galima pasitikėti ir kurie stovi ant drūto 
pamato. Jie žino kad vyrszininkai szio banko yra geri 
biznavi vyrai. Seni kostumeriai žino kad szio banko kler
kai jiems suteikia mandagu patamavima. Seni kostume- 
riai rekomenduoja Merchants Banka.

i




