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Isz Amerikos1
DARBININKU |

SKERDYNE
i

KIRMELE ISZGELBEJO 
SZEIMYNA ISZ DE- 

GANCZIO NAMO.

F. W. BOCZKUWNKI, KAitor,

<1

PRIE FORDO DIRBTUVIŲ 
KILO MAISZATIS KU
RIAME UŽMUSZTA 6 

IR 60 SUŽEISTA.

Detroit, Mich. — Panedelio 
po piet, apie 5,000 bedarbiu at
ėjo prie Fordo dirbtuvių kaipo 
fuikdldami “
Kada automobilius 
su Harry Bennett, 
Fordo slaptos policijos virszi- 
ninkas, mine darbininku

Rockford, Tex. r— Keturiu 
pėdu ilgio, daržine ' kirmėlė,' 
ana diena iszgelbejo netik dvi, 
szeimynas nuo sudegimo, bet 
ir loonininka namo.

Kirmėlė buvo nekenkenti ir

badini marsza”. 
atvažiavo 
kuris yra ?

! KUNIGAS SUDEGE

I

>

dasi in Shanghaju idant apsisaugoti nuo Ja-

“BEZBOZNIKAI” PADEGE 
SZIOPA KURIOJE KATA

LIKAI LAIKE 
PAMALDAS.

už gy- 
o

A. A-' ♦ «

Aplai-Varszava, Lenk.
kyta czionais žine, buk kaime 
Polneibrame, Rosijoi, arti 
Lenlkiszko mbežiaus, pražuvo 

1 __ ....—4._

Rosijoi
AXUIUXV4U VUVV nvALnnvnvi u 

gulėjo lovoja prie kojų Edvar-j 
do Hayden, 
draugavimas 
ta atsiguldavo jam prie szono 
kada buvo szalta, todėl ta 
slenkanti dranga laike lauke.

Ana nakti užsidegė kaimy
no namas

bet jam nubodo
kirmėlės kada

M 
$

kirmėle persigando
. v . 1 • liepsnos, nuslinko ant dėjo m ji mėtyt akmenais ir \ ...

pra-,

nuo to prasidėjo skerdyne. Po
licija paleido szuvius in bedar
bius isz kuriu keli likos 
muszt o gal daugiau 
sužeista isz kuriu keli mirs.

Bedarbiai paliko savo 
žeistuosius ir pabėgo, gelbė
dami savo kailius nuo kulkų. 
Tarp užmusztuju randasi ir 
Juozas Dombrovskis ir Juozas 
York, kiti mirė ligonbuteja.

Komunistai pakursto bedar
bius ant surengimo 
monstracijos,

uz-
kaip G0

; medžio 
arti lango ir insigavo in.mieg- 
kambari ICdvardo, o žinodama 

inslinko in lova ir 
su galva

' jo būda

s li

pradėjo plakti jam 
per veda. (

Edvardas pabudo ir isz pik- 
tummo butu kirmėlė užsmau
gęs, nes tuom paežiu laiku už- 
temino per Įauga raudona szvic 
sa ir dasiprato kad tai ugnis 
Staigai apsirodė,
kamyna kuri pabudino su szei- 
myna ir užgesino ka tik pra
sidėjusi degti narna o tuom isz- 
gelbejo ir savo.

1. — Iszbaidyti Kiniszki gyventojai gri 
poniszku sznviu. 2. — Pennsylvanijos guberm 
ho svarsto Washingtone apie uždėjimą naujos
Franci sk o de Cardenas v Red r 
nytas Valstijas.

o* 
o

nu bego pus

tc£ r dc- 
kuria šukele 

perdetiriis Komunistu William 
n -a__ i.i • - _ • - » i IZ. Foster, bet jo nesirado tarp 
susirinkusi uju; gakpri jauto 
kas gali atsitikti ir nedalyba- 
vo tame maiszatyja.

BARBERIS NE TIK NUKIR
PO PLAUKUS BET IR 

AUSI.
Dunkirk, N. B. — Patricija

GERA MOTERE INDĖJ O 
JAM ZAP ALKU 

IN GRABA.
Praga, Czekolovakije. — Se

nas ūkininkas Nikala Branza, 
gyvenant s Dombovare,
vasezio mėgo labai rūkyti, 
kada mirė, paliko testamento 
užrasza, kad jojo pati indetu 
jam in grabu, szale jo, jojo my- 
lema pypkute ir tabako, kad 
turėtu ka rūkyti ilgoje -kelio-

! nėjo. Pati iszpilde jojo pasku
tine vale, bet atsiminė, kad tes
tamente nieko nepriminė apie 
zapaikas. Manydama, kad ne
turės kuom uždegti pypkute, 
indejo in graba kėlės dežukes 
zapalku.

katali'kbszkas kunigas, asztuo- 
• ni kaimuoezei o 28 randasi 
mirsztanti, deganezioje sziopo- 
je, kuria padegė isz visu kam
pu bolszevikai prasiminia save 
“Bezbožnikais.”

Toje sziopoje katalikiszkas 
kunigas atvažiavo laikyti pn- 

Į maldas del kataliku. Laike pa
maldų sziopa pradėjo degti o 
kada susirinkia kaimoeziai 

an, persitik
rino (kad visos durys buvo už
stumtos ir tik kada deganezios 
sienos pradėjo griūti pasisekė 
keliems iszbegti laukan, baisei 
apsidegindami. Kunigas ir žu
vę kaimoeziai giedojo szventas 
giesmes lyg

4

torius Pinchotas ir senatorius Borah isz Ida-i pradėjo bėgti laukt
poli!ikiszkos partijos. 3. — Scnor Don Juan

uez de Kiva's, naujas ambasaorius isz Iszpanijos in Suvie-

14 DARBININKU UZMUSZ- moteres o Maro už tai, kad pri- 
menulincsTA GAZO EKSPLOZIJO1

Camden, N. J. — Keturiolika 
žmonių dirbdami prie czystini- 
mo gazo del Public Service

PALAIDOJO GYVA SAVO 
MYLEMA.

Pinsk, Lenk. — Ana diena 
ant vietiniu kapiniu prie kai
mo Zbaragu, užtikta szviežiai 
isztkasta kapas, apie kuri duob
kasį s nieko ne buvo žinojęs, nes 
jokiu lavonu ne buvo lydėta in 
menesi laiko. Kapas likos at
kastas prie keliu palicijantu, 
ir nemažai nusistebėta, kada 
jame rado lavona jaunos mer
ginos sedinezios. Buvo tai dūk
te ūkininko Juozo Karczako, 
su kuria kokis tai jaunas ūki
ninkas Strakelski buvo susi- 
neszes. JPoŲęįja , Arpsztavojo 
Strakielski, kuris prisipažino, 
bu’k jisai ja ja nužudė, nos buvo 
neszcze, o mane apsipaeziuoti 
su kita mergina.

Žadintojas nuvedės savo au
ka ant kapiniu, ’kur jau priosz 
lai k buvo iszkases duobe, kirto 
nelaimingai per galva isz užpa
kalio, po tam instume da gyva 
in duobe ir užkasė. Strakiels
ki s liikos apkaltintas ir už dvie
ju sanvaieziu bus pakartas.

Isz Visu Szaliu
VILKAI UŽPUOLĖ

SUOMIJOS KAIMA.
Helsinki, Suomija. —• Vėliau- 

lai'ku sziaures Suomijoj 
iszsimlegot. Kada! priviso labai daug vilku: Kai 

p as z auk ta

si trauke už daug

pasakė]
buk jis tiktai trupįuti dalypste-

ramybes. 
y

Kudla skvajeriui,
pabaigai savo gy-

Elektric and Gas 'kompanijos ; <1° m°teiiai pakau/zi su lampa.
ant Locust ir Cherry ui veži h

v t b -------- --------- ---- ------------y

Dabar _ pavėlino kirmėliai u likos užmusz.ti, o szoszis bai-1 
gulėti Jovoja isz ko labai yra sei apdegino, kada « * • e * *užganadyta isz szilumos savo 
draugo.

PANĖRĖ PACZIULES GAL
VA IN VERDANTI 

VANDENI.
Pockford, Utah. — Dovydas 

silsesis kale
li ž

Kendale, reikalauja 2,000 do- Bolton, 30 metu, 
leriu už szmoteli ausies, kuria .iime Pcr szeszis menesius 
nupiove jai barberis Lucio De nežmoniszka pasielgimą su sa- 
Leccio, kada jai apkirpinejo vo Paezia, kuria norėjo apszu- 
plaukus su elektrikinia maszi- tyt kaip kiaule, 
nuka.

Patricija sako, kad nuo tojo 
laiko kente skausmą ir prieki 
tam jos patogumas daug susi- bai, gavo nuo manos iszbarti, 
mažino nuo kada neteko szmo-'11^ ir kitos moteres panasziai 
teli ausies ir dabar spyrėsi nuo 
barberio atlyginimo.

Sztai ka nu
skriaustoji moterėlė kalbėjo 
Budžiui laike teismo:

“Dovydas atejas namo vely-

i uz

; Bet skvajeris ji i ubaude T

gazinis k u- \ 
bilas eksplodavojo su

kad net aplinkinei 
namai sudrėbėjo kaip nuo že- | 
mes drebėjimo. Žuvusioje yra 
kone visi Italijonai, kurie laja 

darba,

trenksmu )

diena likos priimti in 
nes visi buvo bedarbei.

ant
.10 dienu in kalėjimu kad galo- siu 
i .'__• * •_ • i i - i I . -

dideliu

APALPO LAIKE
EGZAMINO 

ANA POPIERU.
Reading, Pa. — Kada jo už

klausta idant pasakytu 
Ii taras nuo a lyg z
klausymus laike egzamino ant

, Fra
;.l

ir
visas 
kitus

tu ramiai
policija likos paszaukta, ūžti-• kuriose vietose vilkai užpuolė 

ulinezia ant grindų ant daugelio kaimu. Vienam 
i

s
ko Mare g

i baloja kraujo o Jokūbas buvo

venlmo.
Nesenei so via tai uždare ka- 

talikiszlka bažnyczia
I Polna Brama. Kaimuocziai ta
da susirinko, ant pamaldų i ji 
kluoną kuri tėipgi draugavę 
“Bezbožniku” padegė, bet visi

kaime

; pasislepes po lova. — Puikus' 
t “ap.szvielimas >9 ar no?

r

UŽDĖS $5 TAKSU ANT 
BACZKOS ALAUS.

Washington, D. C. —, Keli 
kongresmenai padavė savo už-.

i

Isz prie-
szal-

VAIKĄS BOVINOSI
SU DIDELIA MESZKA.

Ranford, Nev. — 
žasties užėjusiu dideliu
ežiu, meszkos taip prasiplati
no po szia aplinkinia, kad far- 
meriai ketina daryti ant ju vi- 
siszka medžokle, nes moteres 

gyvena nuolatineja

pasielgtu už naktini tranky
mas! po pulruimius. Jis už tai 
supyko, pagriebė 
sprando ir inkiszo 
verdanti vendeni kuris stovė
jo bliude ant peczaus. Negana 
to, kerszino mane . užmuszi- 
mu.” Sudžia nubausdamas Do 
vyda pasakė jam, kad negali 
gyvos moteres szutinti, ba taip 
su moteria geras vyras nepasi- 
elgineja, o gal szeszi menesiai 
kalėjime apmalszys ji nuo to 
karszczio.

mano u z 
galva in

ir vaikai 
baimeja.

Ana diena dvi farmerkos 
rinko szakas. Viena isz j u pali
ko stuboja dvieju metu kūdi
ki. Nežinomu 'budu didele 
meszka priėjus prie duriu stū
mė su snukiu ir durys atsida
rė. Tame kūdikis miegojo ant Į si skyrimo nuo savo vyro ant 

szitokiu pamatu: 
Buspardydavo ja kas nakti, už 
tai, kad ji už daug kriokė, 
ana vakara no tik ka ja 
spardė, bot ūždavo kelis žan- 
dinius ir iszmeto isz lovos, 

kas 
nes

I
1grindų. Meszka priėjus prie 

gulinezio kūdikio pauostė ke
lis kartus ir atsigulė szale. Kū
dikis pajutęs szersti meszkos, 
pradėjo juoktis ir buvo isz to 
užganadytas, o meszka niurnė
jo, rodos kad jai patiko kūdi
kio kompanija. Motero atėjus 
namo, vos neapalpo paregėjus' 
meszka prie kūdikio ir baisiai 
sukliko. Meszka iszsigando ir 
durno per duris o vaikutis pra
dėjo verkt kad neteko 
draugo.

savo

UŽDAUG KRIOKĖ, LIKOS 
ISZMESTA ISZ LOVOS.
Chicago. — Helena Kupric- 

kienc, užvedė teismą ant per-

jos vyras

o 
su-

Vyras negalėjo nukenst/ 
nakti “nosines muzikes’\ 
ateidavo volai nuo darbo, bū
damas labai pailsės.

Kuricki apsivedė 1930 mete 
o praeita meta Helena pabėgo 
nuo vyro in Clevelanda ir tik

nakti 4 4 nosines muzikes

atsitikimo vilkai sudraskė vie
na jauna mergaite. Kitose vie
tose organizuojamos medžioto
ju grupes, kurios medžios vil
kus.

Szicmet kai kur ir Lietuvoj 
pasirodė daug vilku.

, gilukmingai isz deganezio kino ie-< .« .i no iszsigelbejo norints daugeli 
likos smarkei apdeginti.

SZVEDAS NUŽUDĖ 5 
YPATAS.

Stockholm, Szvaicarije.
Frederikas Von Sydov,

' manymu kad uždėti penkis do-1 SUDEGINO SENUKE

iszemimo citizen popieras 
nas Golombievskis, taip persi
ėmė tuom egzaminu kad apal
po sėdėdamas ant krėslo šildo. 
Po trumpam laikui atsikvote- 
jo ir egzaminas ėjo tolinus.

■ r»"'" ■

SURADO NUŽUDYTA
MOTERIA KUPAR.E.

Atlantic City, N. J. — Namo 
ant 824 North 5(h ulyežios 
likos surastas didelis kuparas 
kuriame radosi nužudyta mo
toro Mrs. Mattie Schaaf. 59

, kos alaus, kas atnesztu 
džiai per motus 
doileriu pelno. 
Sullivan ir Cullen

lenus taksu ant kežuos bacz- 
val- 

350 milijonus 
Kongresmonai 

isz New
Yorko ir 'McCormack isz Bos-1 
tono spyrėsi kanecz kad 
džia pavėlintu dirbti geresni 
alų kas duotu darba del tuks- 
taneziu žmonių.

Yra viltis, kad gal ateinanti 
susilauksimemeta 

alaus.

val-

DARBININKISZKOS 
ŽINUTES

Lake Hapatcong, 
Isz priežasties blogo biznio 

Louis Fine, 50 metu, kuris pri-1 Forsyt dirbtuve parako, prigu- 
siunte per ekspresą iii taji na
rna po tam dingo. Gaspadorius 
namo nesulaukdamas locnin- 
inko kuparo nuėjo in ji pažiū
rėti ir rado iszbegant isz jo 
upeluka kraujo, apie ka tuo- 
jaus pranesze policijai. Fino Ii 
kos suimtas ir uždarytas kalė
jimo. „ . ,
4 4

Mrs. Mattie Schaaf 
metu. Kuparas ‘prigulėjo prie J 
r T7I* _ r.n__ i., i__ !___ : I 1

f

APSZVIETE” 
PACZIULE SU LAMPA.

Schenoctaday, N. Y. — Jo
kūbas Kudla, 50 metu, gyve
nantis arti czionais, panaudojo 
lampa ant apszvietimo savo

SAVO

KAIPO RAGANA.
Budapcszt, Vengrai. — Ne

žinoma 'senuke, kuri atėjus in 
kaima Sekasza ubagauti, likps 
užklupta per gauja vaiku. Se
nuko gynėsi nuo piktu vaiku 
kiek turėjo pajėgu. Ant galo 
ir senesni in tai insimaisze ir 
vienas isz gaujos paszauke: 
“Tai ragana atėjo pas mu*s UŽ

geresnio mesti ant kaimo nelaime. Su
degint jaja!” Kiti iii tai ‘inti- 
kojo, surinko greitai szaku, su
krovė lauža ant kurio užmoto 
pusgyve senuke ir uždega. Po- 
licijo aresztavojo keturesde- 
szimts žmonių kurie 'tame bai
siam darbo dalybavo.

sūnūs 
Szvediszko direktoriaus drabi- 
ninku organizacijos,
savo tęva, dvi tarnaites, po 
tam nužudo savo paezia ir pats 
save. Žine apie baisia žudins- 
ta pereme visa aplinkine, nes 
szehnyna SyUonu buvo gerai 
žinoma ir guodojama.

Po žudinstai policija užtiko 
Frederiką su paezia vienam isz 
czionaitiniu hoteliu, tas maty
damas, 
nuszove paezia po tam 
sau atome gyvasti. Priežastis 
tojo pasielgimo da neisztyrinc- 
ta.

nužudė
dvi tarnaites

kad yra apsiaubtas, 
pats

I

BANDITAI NUŽUDĖ DU 
VAIKUS.

Varszava, Lenk. — Gyveni
me darbininko Vitkaucko, ne
žinomi banditai insigavo nak
ti jo ir nužudė du vaikus, 'ketu
rių ir vienuolikos metu am
žiaus. Szepos ir szuplodes buvo 
isztraūktos ir sudaužytos, kas 
parodo, buk banditai atėjo tiki 
le apipleszimo o nesurasdami 
nieko, isz piktumo nužudė vai
kus.

N. Y. -

Bol'szevikai

idant -priversti kad

linti prie Atlas Powder Co., bu
vo prispirta užsidaryt. Kelio
lika darbininku neteko darbu.

Scranton, Pa.
U. M. W. of A. unijos pradėjo 
užmanima kad sulkelti straika 

anglines 
kompanijos padalytu darbus
po visas 'kasyklas, bet užmani- 
mas nepasiseko ir tik instume 
tukstancziu's anglekasiu in di
desne beda. Pittston Coal Co., 
dagirdes apie to’ki užmanymą 
uždaro visas savo kasyklas 
szioj aaplinkinej. Tam paežiam

prisiegeles Mares 42 motu,'kad kiike Hudson kompanijų ap-
Kada

vroiszko, buk visos kasyklos žie
miu dalijo Sukrautu pradės

galėtu ramiai miegoti. 
Mare papiktino ligonbuteja, 
abudu likos uždaryti kalėjime, dirbti iszsikiriant Karbonda-

neseniai vela suėjo in pora* .AYjęvA juždare už sumuszima les. I

NEPAPRASTA MERGINA 
SU BARZDA.

Varszava, Lenk. — Sziomis 
viename

t

dienomis, viename gydytoju 
suvažiavime, buvo tyrinėjama 
gana nepaprasta mergina, kuri 
turi užaugusia nepaprasta li
ga, tankia ir juoda barzda. Gy
dytojai jokiu budu negalėjo 
nustatyti tikro pamato, del ko 
jai tokia barzda galėjusi 
augti. Mergina turi 28 m. am
žiaus. Kada gydytoju paklaus
ta, kaip ji jaucziaisi, tokia barz
da tuTedama, dramatiszkai at
sakiusi kad del tos nelaimin
gos barzdos, ji negalėsianti ir 
tinkamo sau vyro gauti. Mat;
ji ųo yra.da nutekėjusi.

už-

o kurios 
kad tėvai

NEAPKENTĖ MARCZIOS, 
ISZVEŽE IN KRUMUS

IR TEN JAJA NUŽUDĖ.
įrodžius, Lenk. — Baisi žu- 

dinsta atsibuvo kaime Dembin- 
ki, kuri sujudino visus aplin
kinius gyventojus, 
priežaste buvo ta,
priverto sunu, nužudyti įsavo 
paezia. Buvo szitaip: Valentas 
Pilnidkis, apsipaeziavo su Tek
ia Bonlk, *isz artimo kaimelio, 
po keliu menesiu sugryžo gy
venti pas tėvus. Tėvai bąįsoi 
neapkentė marezios ir net du 
kartu jaja iiszveže isz namu. 
Bet ana diena tėvas, brolis ir 
vyras iszsiveže jaja in krumus 
ir ten nužudė. Dejavimai ir 
szauksmai buvo girdėti per va- 
žiuojentis žmonis o kur lavona 
užkaso tai. nesurandama. Vi’si 
likos aresztavoti ir uždaryti 
kalėjime. :

ASZTUONI VYRUKAI ISZ- 
GERE 150 PAINUTUKIU 

ALAUS.
Marrar, Aust rali je. — Asz- 

tuoni vyrai ateja po piet iii 
vietini hoteli, susėdo prie stalo 
ir in pustreczios valandos isz- 
gero 300 paintu’kiu alaus Arba 
po paintukia alaus kas ketutes 
minutas.

Nebuvo tai jokios laiŽybos, 
tiktai visi buvo labai isžtrosz- 
ko.

* AVashingtono stovylas, 
Washingtone, yra pastatytas 
isz 22,000 akmenų. t

Badai pirmutinis valcas
po vardu Ach du Lieber Au
gustin buvo paraižytas 1770 
mete. . i

*

*

Ant svieto randasi 2,122,- 
s 

000 daugiau mahometonu !tn> ' :?
U. OiBsUJkaip pro tęs tonu.



jir

v

Kas Girdėt
New York likos aresztavoti 

55 daktarai ir aptiekoriai 
I >arda v i ne j ima ari eik iniu 
ceptu del butlegeriu, kurie isz
vienos bonkutes geros arielkos 
padarydavo ketures.

n z 
re-

necz spyrėsi duoti sau nukirpt 
i plaukus. Nepagelbejo žlumbo- 
jinms ir pasiutimas moterėlė 
vyras buvo užsispyrės kaip
mūras, nebijojo paežiulos ker- 
szto kad ji pames. Bet mote
rėlė norėjo kancez pasiekt 
vo tikslo —nors plysziu, bet n« 
pasiduosiu.

Kada vyras iszkoliavo 
keliu dienu in Donvera, mote-

ISZ LIETUVOS
UŽ TAI KAD VAŽIAVO PER ■ 

KIEMĄ, NUSZOVE.
Kelmas valscziuj, Paluszuoju

SAULE 
... ....................................  1 Ji. 4,. . . . .A ... ...................

SAMAGONKES “AUKA.”
Žavintai (Simno- vals., Aly

taus apskr.) Neseniai 
szio kaimo

“samagon.i. 
kiaule, lai pajotu

JUOKAI
„B,,— ^1 —

Dirbtuves savininkas eida
mas per pakavimo skyrių pa
mate, kad vaikas atsisėdės ant 
brangiu daiktu, kuriuos gan 
sugadinti ir sėdi.

— Keik tu gauni molketi in 
savaite? — klausia savininkas 
vaiko.

Deszimts doleriu, atsake 
vaikas.

Savininkas iszsieme deszimts 
doleriu padavė vaikui ir sako:

— Sztai tavo užmokestis ir 
ežia,

kad asz tave daugiau nebema- 
tycziau. Vaikas pasiėmęs pini
gus padekavojo savininkui ir 
iszbego. Savininkas paskui pri
ėjės prie to skyriaus kleiko, 
klausia: • l>

— Kaip ilgai tas 
ežia dirbo ?

— Jis niekados ežia nedir
bo — atsake klerką, — jis tik 
atnesze man reikalingus daik- 
t us i s z kiti >s f i rm os.

k r Į
tik 1(4 * I BALSAI MUSU
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AUTOMOBILINIU LENK-I 
TYNIU KARALIUS.
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f#'
vienas 
užrau

do veisline 
s, įuo.sdama 

surado įstatine su raugu. Stati-1 
no buvo pastatyta duoboj. 
Kiaule-siekdama paragauti in- 
sivertoi in ja ir pirgere. Gaila 
vargszes!

Igyventojas
! ygo John Lu’kaszoviczins, Wor

cester, Mass. — Sziuomi laisz- 
kii prisiuneziu tris doleriu kai
po priennmerata už “Saule”. 
Laikrasztis “Saule” yra vie
nas isz seniausiu laikraszcziu 

szvie- 
visa

Saule”

sa-
» km., per Valantmavieziaus kie- 

ma ejes kelias vėliau jis ji, ka
dangi kelias oficialiai, doku
mentuos nebuvo pažymėtas, 
pereita vasara iszaro, 
rugiais ir

ant

Jnigu valdžia nresztavotu ,,p|(. (||,V), s.„, mlkil.p(i p])Ulklls
visus daktarus, kurie pardavi
nėja arielkinius receptus < 
butlegeriu tai tokiu atsirastu 
t ukstaneziai.

Taip, prohibicija piuhiro ne 
tik isz savažiningu žmonių 
prasižengėlius, bet daktarai ir 
kiti profesionaliszki žmonys 
papuola in jos glaistus.

lol u

Mirtis paima mažus vaikus 
ir jaunuomenia laike puikiau
sio iszsivystymo kaipo ir su
augusius žmonis todėl, kad no 
žinome kaip nuo jos apsisau
go t daugel i uosi a alsitikimuo- 
sia.

Privalomo gyvent lyg szini
to metu ir mirti tiktai nuo so- 

o ne nuo ligų kilusiu
nuo visokiu mikrobu inkveplu 
in plauczius.

kaip visos flaperkos. Vyras su- 
gryžes namo ir paregėjus buk 
paeziulos puikus plaukai din
go nuo jos galveles, staeziai 
pasiuto isz piktumo ir ant ga
lo rože moterėliai smarku y pa 
per veidą.

Insiittusi vyra policija turė
jo apmalszyt, uždarydami 
kalėjimo, bet paeziule jausda
ma. buk tai jos kalte, atleido 
jam kalti' ir iszmdlde policijos 
kad ji paleistu namo.

Ji
f

laikraszcziuosia skai- 
“ geras ro- 

, bet sziuos gal yra geriau

i

na t vos,

žmoni mKodėl pavėliname 
mirti nuo uždegimo plaucziu, 
vaikams nuo krogulio ir dip- 

Del ko tukstaneziailerijos?
žmonių mirė 
1918 mete?

Jaigu kožnas paliautu spjau
dyt ant žemes

nuo influenzos

cziaudetu ir 
gali- 

ire-

o 
kosėtu in skepetaite, tai 
ine Imti tvirtais, kad ligos 
maldini neprasiplatinetu taip 
staiga, galėtumėm sumažyt už- 
krecziamasias ligas. — Leng
vas būdas, ar ne?

Svarbia role atloszia taipgi 
ir szvarumas. Turėkite czvstas •< 
rankas, maurflnkites nors du 
kartu ant savaites ir permai
nykite drapanas kanuotan- 
kiausia, o gyvensite lyg vėly
bai senatvini 
szimta metu.

— mažiausia
%

Svietas sziadien butu geres
nis, jaigu žmonys daugiau 
juoktųsi isz savo vargu, o ma
žiau apie vargus savo artymn.

jaigu žmonys

Miestelyja Davenport, Ang- 
atsibuvo nepaprastoslijoj, 

laidotuves laike kuriu, niekas 
neprakalbėjo ne žodelio. Velio
nis vadinosi Bruce Donning- 
ton, kuris aiszkiai uždraudė 
testamente, kad laike apeigų 
turi būti užlaikytas visiszkas e*1
tylumas. Nuo laiko iszneszimo •r
kūno isz namu lyg užkasimui, 
niekus nekalbėjo nieko, giedo
jo arba garsiai meldėsi. Kuni
gas atkalbėjo tykiai pamaldas 
laikydama ziegorėli rankoj, ba 
velionis tik tiek laiko pavėli 
no laikyt pamaldas. Gailinin- 
kai neprakalbėjo no žodelio, 
malsziai nnriete po saujele že
mes ant grabo ir n nėjo visi na
mo. Del ko toki velinima pali
ko testamente, tai 
ke.

neiszreisz-
«i

Vyrai myli visokius papro
čius ir budus.ežius ir nuaus. Vieni norėtu 

matyti savo pacziules szvariai 
pasiredžiuses ir prastai 
siszukaviusias, kiti džiaugėsi 
isz savo pacziu'les kada pasiro
do ir sziauszesi kaip beždžio
ne. Nekuria vyrai negali žiūrė
ti ant savo moterių pasirodžiu
sia pusnuogiai, kiti 
kensti nukirptu plauku ir t

su-

negali
1• M •

Prie tokiu prigulėjo Ogden 
Knoss arkitektorius namu Co- 
loradoja.

Knoss nesutiko ant imcziu- 
, įes ūotq ir maldavimo, kuri ka

i

stato 
turėtu

Tankei
tome apie viso kės 
das
sios tinkamiausios pagal toby-
ri gyvenimą žmogaus, todėl ir 
patalpiname del žinios visu:
Geras darbininkas dirba, cze

dina ir pinigus deda in banka.
Geras bankas apsaugoja pi

nigus ir skolina ant procento.
Iszmintingas biznierius sko

lina pinigus isz banko 
fabrikus kad žmonys te'
juosia užsiėmimus.

Svietas reikalauji) geru, sav- 
žiningu ir iszmint ingu žmoni u, 
reikalauja geru darbininku, 
bankieriu ir biznierių.

Jaigu negali būti geriausiu, 
bukie iszmintingiausiu.

Norints tu ir bu'tum geriau
siu biznierių arba darbininku 
tai niekados neužmirszkie ir... 
apie paezeduma.

Niekados 
bankine knygute, jaigu 
apsisaugoti sau ateito.

Sutikimas namu

gerun

neužmirszkie apie 
nori

gerove vi
sam sklype, apszvieta tarp žmo 
niu draugauja drauge su bau- 
kierium.

Jaigu Iras kitaip
Bolszevikiszku 

praga-

i. ,

maustytu,
tai siauezia su
1‘rojų ’ ’ 
ra.

Kiti gali duoti tau iszganin- 
gas rodąs ir tai daug, bet ge- 
resnu tau ne duos no kunigas 
bažnyczioja.

Kas darbuojasi su banku ir 
stengėsi kiek galėdamas page
rint savo būvi, tasai turi Die
vo palai minima jam ne 
stoka duonos ir nelindęs 
kui Komunistiszka dangų.

, kuris veda in

užsėjo 
aptvėrė tvora, kad 

per ji niekas nevažiuotu. Ne
gyventoje! 

Ž. Orvida's,
žiūrint tai, 3 -kaimo
Vasario 3 d., Ž. Orvida's, A. 
Orvidas ir P. Januszau.dkas nu
tarė per kiemą pervažiuoti ir 
pradėjo griauti tvora. Ūkinin
kas isz pikezio tuos tris kaimy
nus užpiudo szunimis, o galu 
gale pasiėmęs savo medžioklini, 
szautuva 
žeidė
Sziauliu miesto ligoninėj mirė. 
Ž m o gž u d v s s u i m tas.

d., ežia gaisras sunaiki-

tea.

y

p.
szovo ir sunkiai su- 
Januszaus'ka. J

ATSARGIAU SU PYPKE! 
1 *

Darn polis (Žemaitkiemio vai. 
Ukmergės apskr.) Sz. m., Va
sario 2
no 'tvartus, trolMįsius ir gyva
lus: .14 arkliu, 25 karves, 18 
aviu, 20 kiaulių; be (o, dar su
degė ten buvę linai, dobilai ir 
szienas. Mat, bernas kinkyda
mas arki i szeimininkui Put inu 

Žemaitkiemio 
czion su pypke užkrėtė linus.

25 karves.

Malcolm Campbell isz 
Anglijos, kurks snmusze s vie
tini rekordą automobiliniuosia 
Tenktynose padarydamas

kogrcicziausia bok isz

vykti bažnv-

953 -
968 mylės in valanda ant Day
ton Boacb, Floridoja savo au
tomobiliu j Bluebird IT .

VAKAR SUSITUOKĖ, SZIA- 
DIEN NUSISZOVE.

A. Panemunes gyv. Viliuszas 
penktadieni pas kun. Tuma su
situokė su Venckauskaite, o 
szesztadienio rvta abudu nusi- te*
szovo. Buk paliko raszteli, kad 
burtais buvę isz t rauk t a jai pir
miau žudytis. Nusiszovusi ji 
tuoj nebuvo gyvybes ženklu, o 
jis szovesi in galva, bet dar su 
gyvybels* žei 1 k 1 a i s 
in karo ligoninėn.

nugabentas

“PRAKEIKTI” DOLEREI.
Sziauliai. — Papily gyvena 

sena, neturtinga 
Kuczinskiene.

Amerikonas n c p a m i r sz<> 
doleriu.

moteriszke
Kuczinskienes

Dolerius

sūnūs, 
motinos ir 'siųsdavo

Kuczinskiene gyveno taupiai 
ir blogai maitinosi,
krovė dožu ten ii’ slope giminei- 
ežio klot v.

Viena diena sumanė pasigė
rėti “kapitalu.” Atidarė dėžu
tė. Ir koks nustebimas! Isz $45 
nerado ne vieno.

Klotis būdavo visada užra
kinta. Insilaužimo žymiu nėra. v

Matyt, doleriai buvo prakeikti 
del to ir “sudegė” — skun-

kapitalu.

y
sudegė 

džiasi senute.

VAGYSTES APGAVYSTES.
Virbalis 

musu
Paskuiiniu laiku 

apylinkėje nuolat atsi
tinka visokiu a.pipleszimn 
vagyseziu. Viena nakti isznesz-
ta isz kluono ukninko Sz. 2 
centu, miežiu, uk. K. szneszta'

ir

kuris per isztisa laika 
ežia Lietuviu namus po 
svietą. Asz skaitau “ 
nuo 1904 meto kaip mano a.a.
tėvelis skaito po tam taipgi ir 
asz negaliu nusiraminti jaigu 

neatsilanko. Meldžiu 
Saule” visadaos. Ve- 
“Saulei” geriausios

laimes ir pasisekimo, pasilieku 
su ‘pagarba J. L.

i 4

siausti
1 judamas

Saule”
4 4

Andziulaitienc
vaikas

Marijona «Wu/H«iaiuvnv, 
Cleveland, Ohio. — Prisiun
eziu tamistoms tris dolerius už 
laikraszti “Saule” kurios skai
tytoju jau esmių 19 metu. Isz- 
tikruju, jau kiek laikraszcziu 
esmių skaiezius, 
smagesnio kaip “Saule”.

siuneziudel gi- 
Taja diena 

kada laikrasztis ateina, tai ne 
galiu nieko dirbti pakol “Sau
le” visa neperskaitau. Szir- 
dingai aeziu jums kad nesulai- 
ket, nes he jo negaliu apsieiti. 
Linkiu jum laimingo szio meto.

SPROGO SZVEDISZKAS 
DEGTUKAS IR SUŽEIDĖ

AKI.
“Varpo” spaustuves darbi

ninkui p. Alc’k'siunui degant 
papirosą sprogo degtukas, ku
rio galvutes nutrukusi skevel- 

! d ra palaike in aki ir sužeidė; 
1 alkios vokas apdegintas, pajuo
davęs, sužeistas p. Aleksiunas

Varpo >,

-------  -------- , 
taip pat isz kluono 2 cent, 'kvie-1 " A

kreipėsi in gydytoja ir trauk
siąs degtuku bendrove in teis-

Gretimam'kaime u1 k. B.
ir 

ivaiczlu 
nokti

ežiu.
iszneszta gana daug tauku 
daug lasziniu. Poros s; 
laikotarpy beveik' kas
vvko didesniu ar mažesniu va- tez
gyseziu. Vietos policija sulaiko 
kelius intariamus asmenis ir 
padarius pas juos krata, rasta 
lasziniu, ir kitokiu daiktu.

— Turgavietėj kaimo mo
terėlė, norėdama apgauti mies
tieti, pardavė jam bulvine ko- 
sze, pridengta sluoksneliu gra
žaus 'papuoszto 'sviesto. Mies
tietis parsineszcs namo sviesta 
perpjovė ir, užtikęs tik bulvine 
koszė, tuoj dūme atgal, ir rados 
ta paezia'sviesto pardavėja, in
dą ve ja policijai. Isz kart (r kal
tininke slope savo gyvenama i 
vieta r pavarde, liet vėliau prl- 
sipažina ir tik kaltino namie 
likusi savo v v ra

i

r'

ma.

GAISRAS.
Gražuliai (Simno vals.) Va- 

va'karod., apie 9 vai., 
szianie kaimo kilo gaisras. Su-

I * ***

doge pil. Mazurkevicziaus kino 
nas ir gyvenamas namas. Tro
besiai buvo apdrausta. Gaisro 
priežastis liežinoma.

sario 9

tai nesiranda
Po

kad jis pri
kalbėjęs ja bulvines koszes in

PASIRODĖ NEPAPRASTA 
SZVIESA.

Tulminiai (Linkuvos vai. 
Sziauliu apskr.) — Vasario 
mensio 3 dienos nakti 8V2 vai. 

nepaprasta s z v; ca, 
panaszi in elektros, nuszvies- 
dama dangų. Po to pasigirdo 
duslus bildesys. Bet po trumpo 
laiko viskas pranyko.

te

pasirodė szviesa

sviesta pridėti. Teisingos Teisybes

Motina su Jonuku nuėjo iii 
krautuve. Jonukas pamatęs 
balksa pripilta rieszutu, priėjės 
prie ju ir žiūrinėja. Krautuvi
ninkas pamato Jonuką bežiuri- 
nejant, sako:

— Pasiimk sauja Jonuk.
Jonukas 

neima.
Krautuvininkas: 

ar nenori rieszutu ’
Jonukas
Kr a n t u v i n i nk as m a t vd amas ter

kad Jonukas nodrysta pats im
ti, priėjės paėmė sauja ir supy
lė Jonukui in kepure.
namo, motina klausė:

— Kodėl neemei kad krau
tu vi įlinkas liepe?

— Dėlto, kad jo ran'ka di
desne negu mano, — atsake Jo
nukas.

papurto galva ir

Kodėl

perskaitymui 
miniu in Lietuva.

visa neperskaitau.

So. Boston

Taip...

J

kuria jau skai-

Einant

G. Pecziulis, 
Mass. — Prisiuneziu užmokes
ti už “Saule” 
tau ilgus metus ir nenoriu ja
apleisti pakol gyvas busiu ne 
vieno numuro, nes man patin
ka geriausia ir kaip tik parei
nu isz darbo tai tuojaus imu 
skaitytii o po perskaitymu 
Hiuneziu in Lietuva del gimi
niu, kurie man labai dekavoja 
už prisiimt ima ir raszo kad 
kaip' griūna “Saule” tai visas 
kaimas susirenka paklausyti 
naujienų ir meldžia kad neuž- 
mirszti jiems siimsti be palio
vos. Vėlinu ant szio meto dau
giau skaitytoju ir 
same.

Vaikas, kuris visti laika bo- 
vinosi ant kiemo prie gatves, 
bet užėjo lietui, vaikas susirin
ko savo daiktelius ir bėga pei
kiama, 
klausia:

— Kur dabar begi Juozuk?
— In an t ra gala stubos, nc-3 

ežia lietus lija, — atsake vai
kas.

o
laimes vi-

Motina panuiczius ji,
M. liūteiionis, Johnston City,' 

III. — Prisiuneziu tamistoms 
užmokesti už “Saule” kuria 
jau skaitau 29 metus ir skaity
siu pakol gyvas busiu o kuria 
da skaitau be akuloriu norints 
jau esmių sulaukės 91 metus 
amžiaus. Lai jus Dievas laimi
na visame.

“Saule
Gražium daigtu žmoguja 

yra dalaikymas puikiuosia mie 
ruošia del gero žmogaus.

Gardžiausia duonele vra e/
savo rankom uždirbta.

intekmes

J

BLOGAI PASIGAIGES 
PASIVAŽINĖJIMAS.

Joniszkelis, Biržų aps. Jo- 
niszkelio dvaro szeiminiiiko p. 
B. K. szoferis, belaukdamas 
szeimininko, įsumane mergas 
automobiliu pavažinėti. Priso-. 

bus dines ju pilna automobili,f lei
dosi kelionėn, kuri labai trum
pai truko. Iszvažiavus už mies
telio, automobilis paslydo ir 
griuvo tiesiai in griovį ir apsi
vertė. Pasivažinėjimas tik au
tomobiliui in nesveikata iszejo, 
nos

pas-

KOVAS — 1932 — MARCH
1 u Albino vyskupo
2 s SimplirijauK
3 k Kupcgundos
4 p Kazimicrio
5 K Tcopiluus vyskupo
6 N Kolclos
7 p Tamosziaus Akv.
8 u Jono Dieviz.
9 s FrnncittzkauB nas.

10 k 40 Kankintiniu
11 p Pelagijos pop.
12 h Gregoriaus pop.
13 N Niccporo karai.
14 p Matikius karai.
15 u Longino kank.
16 s Cirijako kank.
17 k Patriko
18 p Gabrieliaus ark.
19 s Juozapo
20 N VERBŲ NEDELIA
21 p Benedikto

■■ 22 u Katarinos
23 s Bonaventūro
24 k Dideji ketvergas
25 p Dideji Petnyczia
26 a Dideji Subata

27 N VELYKOS
28 p Jono Knpistr.
29 u EustakiuHzo
30 a Jono Clim.
31 k Balbinos

<«■»<
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va ž i a v e non u k o n te jo.

NESUTIKIMAS.
Vienos szeimy- 

szio
Alytus 

nos vyras įsu žmona ligi 
laiko gražiai gyveno, tik sžtai 
nei isz szio nei i^z to kilo nesu-

J tikimai, barniai. Dabar gyvena 
iszsiskyre. Vyras girtauja, o 
žmona eina kitur grindų plaut, 
nes reikia maitinti vaikai. Pa
žymėtina, ’kad szi pora jau 15- 
ka metu, kai vedusi i 
vaikus. Neberoikalo 
sako, kad žile galvon

I

uodegon.

iszsiskyre. Vyras girtauja

i r turi 5 
žmonai 
voluosJ

VILKAS UŽPUOLĖ 
ŪKININKĄ.

Netoli Jonavos, miszke, 
vilkas užpuolė ūkininką K. 
Baltaduoni ir butu sudraskęs 
jeigu miszJko sargas nebūtu at- 
gynes.

Biržų aps. S. 
pradėjo

KOKIU BUDU SUGAU-
.. NAMIVAGYS

J oniszkelis, 
kaimo ūkininkai G.
naktimis kažkas vogti malkas. 
Tada jis paėmė viena pliauska, 
iszgreže, prisipylė parako, už
taise 'skyle ir padėjo in malkas. | 
Antra ryta tos pliauskos ne-j 
rado, bet vakare sužinojo, kad; 
to kaimo gyventojui N, kažkas ■ 
pecziuje sprogo ir apardė pati 
pecziu.

Dabar malkos netik jam, 
bet ir kitiems nebedingsta.

——4---------r— 

* Niekas tokios

f

Tėvas žiūrėdamas in laifk- 
raszti prie lango.

— Pamecziau stiklus ir ne
galiu skaityti.

Tėvas: — Nematau, vaikeli
' ant žmogaus nepadaro kaip I

‘; mdkslai, davinėta jam kudi- 
kysteja per motina, to negales' stiklu

Vaikas: — Tai eik laukan, 
asz laikysiu laikraszti. prie lan
go ir galėsi skaityti.

smert ir nors

netik

A. A. KUN. JONAS KU- 
NIKELĮS.

Tauragnai (Utenos aps.) Va-
Kaune ligoninėj,sario 12 di, Kaune ligoninėj, 

mirė Tauragės parapijos kun. 
Jonas Kunigėlis apie 50 suvtr- 
szummetu amžiaus. Vasario 17 
d., buvo jo laidotuves. A.a. ve
lionis paskutiniu laiku del silp
nos sveikatos buvo atisakęs 
nuo parapijiniu kunigo parei
gu. Gyveno trijų kilom, atstu
me nuo Tauragnu bažnyczios. 
Kiekviena diena jis in ja va
žiuodavo sžv. Misziu laikytu 
Savo leszomis savo gyvenamo
jo vienkiemio žadėjo pastayti 
kaplyezia, savo ir aplinkinu 
žmonių patogumui. Bot deja, 
tos laimes jis jau negalėjo Isz- 
vysti. Paliiidoti parvežtas isz 
Kauno in jo tx?viszkes parapija. 
Tauragnus. -

užmirszti lyg 
gyventu szimta metu.

Yru tokiu žmonių ka za- 
palkas dabar czedina, bet ant 
cigaru pinigus iszdavineja.

* Tiktai puikiuosia ranko- 
sia auksas turi savo verte, bet 
niekados rankosla girtuoklio. | 

'Uurcziams reikia pavydėt 
ne del to, kad yra truezius, bet 
det to, kad su pinigais gali but 
dorais.

Gili ūkis kaip kada buna 
kaip anas prietelis, kuris per 
visa gyvastį nuolatos pyksta 
ant; mus, 
pribuna kad mums akis užvoži.

o valandoja mirties

AR ŽINOTE KAD
Aineri koniszkas doleris 

likos investas Ameriko per 
Olanderius po naminei karei.

*

SunkiaUses laivinis ka
reivis Dėdės Šamo yra Antanas 
Augustus isz Newport, R. I., 
kuris svėre 425 svarus.

6

M t. Vernon St. 
doah, Pa. pranesza:

y E.

pasikinkęs poraEarmeris 
arkliu iszvažiavo miestan. Pri
važiavęs arti miesto, pastebė
jo iszkaba ant kurios buvo pa
raižyta : 4 ‘
15 mailių in valanda.

Juozas Dapkeviczia, 215V-J 
, Shenan- 
“ Užmoku 

$3.00 užl iakraszti, taipgi ir $2
už “Tūkstanti Nakti” knyga 
ir $1 už kitokiu istorijų kny
gas. Jau 28 metai kaip skaitau 
jus laikraszti ir ketinu tolinus 
skaityti ir dekavoju už ji. ? y

Nustatyta važiuot 
” Farme- 

ris persfkaitea para^za, pradėjo 
drožti botagu arkliams ir lėkti 

, kiek drūtas. Policmonas pama
tas taip greit važiuojanti, sus
tabdė ir sako: «

— Ar žinai, kad ežia mies
tas, kad ežia 
greit važiuoti.’

Farmeris:1— Ar tamistn ne
matai kas ten imt iszfkabos pa- 
raszyta, kad 15 myliu in valan
da turiu važiuoti, o arkliai ne 
kokie, tai ir skubu.

I

negalima taip

Teisingos Teisybes

Tegul buna ir geriausia

* • Geriausias laikas užbėgti 
barnius, yra asztuonios sekun
dos priesz pradėjimo jo.

te
dirva, bet jaigu jos neiszdirbsi 
tai užaugs pusnims.

Darbas nepailsina mus 
taip, kaip rūpestis apie dalyku 
kuris gal ateit, bet kurio nesu
laukėme.

* Piktumas nepriskubins 
verdanezio puodo.

||

teliauas su vilczia, kad jisai 
kada pasiliks tavo prietelium.

* Jaigu nori būti prilaukus 
kitiems, užmirszk apie save.

te

*

Žiūrėk ant savo neprie-

i

I

Skripka suidcyia isz 76 ai
škinu szmoteliu.

*

* Visi Su v. Vai s t. eropla- 
nai yra paženklinti su litara 
N, Anglijo su G, Francije su 
F, Kanada GC, Italije su I, Ja
ponija su

lG-AŲirt.1.
■ < 1 J. •

• •
Yra ir tokiu žmonių del 

kuriu maszna su pinigais
J, Australiję su ima svieto galvas ir padaro ji

I kvailiu. — F.I kvailiu.

uz-
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SIDABRINIS 
PINIGAS
VENGRU PASAKA

* neiszeina... Ryte priėjo dideli ke jis pilku karveliu; karatai-1 lis vis dar gulėjo lauko. Gro- 
Vyrai te sėdi ir verpia, o karvelis ai

va i ksat i ne jo barngiais rubais situpo antkeliu.
moteiys kokias tai karveli, paėmė ji Milo ir pra- 

dainavo. dėjo visokiais įsaldumynais
Aiksztej kareiviai isz auksiniu vaiszinti. Staiga i Marzi vėl pa

sivertė žmogumi ir, kaip buvęs 
, pa

ktui pasakojo jai viską, Mile užrau- 
kariai tokiu badu vilioju jau- do, nuleido alkis, paskui, tar

tum, atsibudusi, pagyre Marzi

trukszminga

apsitaisė, 
negirdėtai

mies'ta.

dainas visokiais

Pamacziiusi

asoeziu vyną gero ir ka tai gni- 
czijo. Priėjo prie ja Marzi, pa- 
sikmuse;

atsistojo priesz karalaite
pasirodo jam,

Visoje karaliaus Kodako ka
riuomenėje nebuvo kareivio 
narsesnio už gražųjį Marzi. 
Kare sji Turkais jis taip atsi
žymėjo, kad atkreipė in save 

Visa krutino jam 
apsagsto ordenais...

Karas pasibaigė, vėl gryžo 
ramusai taikos laikas. Nulin
do Marzi, isz rnpesties nežino 
kur dėtis. Veikti visiszkai nė
ra kas: pasirodyti paraduose ir 
dirbti gimnastika 
priėsz kareivius? Et, neverta 
taip tarnauti! Ir ilgai uogai-. 
vojes, Marzi atsiisake isz ka
riuomenes ir gryžo teviszlken. |

Pareina jis namo, o teitais 
viskas ne taip, kaip paliko; ii 
tos vietos, kur stovėjo tėvu na
mai, pažinti nebegalima. Tėvai 
pasimirė trys metai atgal; bro
liai pasidalino terp saves tėvo 
palaikus, o 
mirszo.

A r-gi

visu dome.

nebuvo 
gražųjį

nus vyrus in karaliaus Barato
ko kariuomene, kuriam tuomet 
stigo žanoniu, 
reikėjo karan stoti. Viliotojai davė jam “burtu“ žiedą ir iie- 
pasirodo lin'ksmi, pinigai taip po sergėtis tu, kurie jo teip ne
garsiai žvangėjo ju kiszoncse... apkenezia

Marzi ir pats mane, kad lai
mingai parncszt žiedas jam ne- 

todel papri.'szo 'kara- 
k&fd

bouys.ipaukszcziai suko apie ji, 
kiekviena minuta pasirengė 
draskyti. 1

Karta, anksti ryta, tik saule 
užtekėjo, pro įsuzoižiaji -Kiszke- 
lt ėjo ras pat's senens, kuriam 
Marzi k a narse atidavė paskuti
ni savo si.iaonni. pinigą. JSenas 
elgeta tuojaus pažino savo ge
radari

mi nut a,

už narsumą ir pasakė, kad tin- ir palytėjo ji 
o kaip tyczia, kauti būti jo žmona. l?askui pa

ju, is 
no taures, 
tartum, kas

€ * burtu > J

nori nužudyti.-
priėjo prie

pavyks, 
laito paimti prirodymui, (

tris daiktus.1

priėjo prie jo a rėžiau 
ounusavo

lazdele.
KisZ kelis 

budo, isztiese kojele

BALANSUOTAS
MMah

I

VALGIS
... ------ K

Shirley W. Wyno,M.D.,Dr.P.H.
New Yorko Miesto Sveikatos 

Komisijonierius.

Sz v i ežias maistas, tinkamas 
-?!garvinimas ir gražus patar- 
avim s prie stalo, tas viskas 
ri -įdeda prie balansuoto vai- 
’ P i'* to dar galime <pri- 
aityti gera su taikymą invai- 

•iiis mais‘o, ir 
• lgi<’ permaina. 
'dkaHiv* 
oi’’ a1 ingos

mainos kad tinkamai gale- 
veikti.

T.-zmintinga szeimininke ku
ri planuoja valgius patenkina 
visa savo szeimyna prisideda 
prie tos szeimyos sveikatos už-

Szeimi unkes gerai
žino, kad kaip tik apleidžia 
stala, nekreipia atydos in val
gius, szeimyna mažiau valgo, 
ir lieka užtektinia nesuvartoto

akies mirksny isz- 
s, padėko

jo seneliui ir isz visu jegu lei
dosi bėgti prie karaliaus ramu, 
i-asivertus vėl zmogiuni, jio 
stojo priesz karalių ir visa pa- 

' pasakojo, 'kaip buvo.
Bet Baratokas isz’kart neno- 

juo ir paszauke

kiwuiiu

kasdieni nia 
Nes kūnas 

tKt'k paskirta cjtali 
medžiagos bet ir

Neiszkcnto Marzi,
jere dvi-tris puikaus vy- 

Szirdin karszczlo, 
inpylo; Marzi pra

dėjo szilkti ir pats nopatemijo, jis pas ja buvo,
ji liepe jam pu-1 rejo tikėt juo ir 

prie Marzi kareivi, kuris jam; 
padavė

kaip ant jo galvos atsirado ka- 
reiviszka kepure baltom plunk
snom.

Sztai jis ir vėl kareivis. Ry-
r toj j° pulkas turėjo iszkeliauti.I 

aikszteje ‘Marzi gerai žinojo visus karu 
dalukus, prie to gi buvo nav 
sus ir gražus, taigi ir pakliuvo 
karaliaus pulką n. Už toki alsi- 
žymėjimą neapkentė ji dauge- 

1 lis kareiviu, kai kurie dar gikareiviuf

, prisioge žiauriai jam už tai at-

Mile sutiko;
virsti pilku karveliu ir užtrau
kė dvi plunksnas isz jo sparne
lio; paskiau —- sidabruota žu
vimi ir nulupo nuo jo asztuoms 
žvynelius o kiszkiui gala uode
gos nurėžė.

Czia Marzi vėl pavirto, kaip 
buvęs, žmogumi ir pabueziaves 
Mile, vėl pavirto pilku karve- 

iszleke padangėn.
“burtu’' 

JLr 
dgai jis taip loke virsz debesiu, 
virsz giriu ir kalnu, pakol ne
pakilo smaukus vejas. Susuko 
ji ore ir priverto nusileisti že- 

Priesz ji toli, toli tesėsi 
Greit jis pa vi r-

i 4 burtu >) žiedą.
Nelengva buvo visa isz tirt i. bus

apie Marzi ir pa-

neduosi-

tur but, liepė vt-

man nieko 
te? — paklauso broliu — tėvas 
mirdamas,
sienis Ivgiai dalytis?

— Nėr nieko pas mus tau 
brolau. Sztai pasiimk, jeigu no
ri, sidabrini pinigą, ir oik'savo 
keliu, o neisi, tai jėga iszvary-

kur

sdm...
Ncsibare Marzi, pasiėmė pi

nigą, paverkė- prie tėvo ir mo
tinos kapu ir nuėjo sau,
akys veda, kur kojos nesza.

— Eisiu, — mano jis, 
timon szalin laimes jeszkoti.

Ilgai, ilgai, jis vienas pats 
ėjo per kalnus, miszkus, pei 
laukus, žalias pievas; ne viena 
nakti jis nakvojo po atviru 
dangum: kada po krumu per
nakvos, o kada ir visai tvrame 
lauke. Oras vaiskus, diena sau
lute szildo, isz miszko pauksz- 
teliu giesme skamba laukuose 
gelčs kvepia, žiogeliai szokine- 
ja, viskas gyvena, džiaugėsi...

Marzi nudžiugo.
— Tiesa, ner už ko nosis pa- 

kabyti! — mano jis. — Asz dar 
jaunas, jegu yra, kas žino, gal 
laime man dar szyptels...

Sztai jis eina karta pavaka-* 
re pro miszka ir mano, ar ne
laikąs pasijeszkoti medis pla- 
cziomis szakomis, kur nakti 
prisiglaust galėtu. Nesepejo jis 
apsidairyti, kaip 'tartum,
žemes priesz ji iszszoko senelis 
elgeta: stovi senelis, graudžiai 
veikia, aszaros byra, taip gai
liai, iszmaldeles pra«szo...

Pagailo Marzi vargszo sene
lio; iszeme jis isz kiszeniaus 
vieninteli sidabrini pinigą ir 
padavė elgetai:

Dėkoja senelis, lenkiasi.
— Acziu tau, vaikineli, am- 

ži neužmirsziu tavo mielaszir- 
dystes: o už tai, kad pagailėjai 
senio, sztai tau mano dovana, 
ko tik panorėki 
vaip ir bus.

— Ar-gi! — paklausė lyg 
nenorėdamas tikėti Marzi.

Pasakė tai senelis ir dingo, 
tartum, žemen nugramzdėjo.

Ta vakaro, Marzi nemiegojo;

sve-

13Z

kerszyti.
Kana kaip tai 

tai buvo, — viena geroji l’eja 
padovanojo Baratokui 
tu’ žiedą; kuomet karalius ji 
užmaudavo ant pirszto, jis lik
davo nepergalimu. Su kuo ta
da kariaudavo, ta nuveikdavo. 
Nelaimei, 
“burtu” 
skubiai j 
painirszo. Ir sztai, neprasidėjo 
dar karas, kai laime ji apleido. 
Prieszas suvis netikėtai užpuo
lė jo kariuomene, kad ji nespė
jo pasitraukt nei in artimiause 
miestą, ’kur but radus pagelbos. 
Prieszas, patemijes atsitrau- 
kianezia Baratoko kariuomene, 
narsiau pradėjo pulti ir briail
tis gilyn ir gilyn Baratoko ką
rą Ii jon. Norom nenorom reikė
jo Bariitokui stot muszin.

Karalius gailiai verke,

f. senei jau
u

4 4 bur-

szi karta karalius 
(talismana), 

ruoszdamassis karau
žiedą

II

Ii u ir 
snape taip ir blizga 
žiedas brangiu akmenėliu.

do

Galutinai, Marzi tarė karaliui:
— Vicszpatie; paliepė savo 

dukteriai nutei’st mus: lai ji 
pasakys, kuriam jos vyru bū
ti.

Baratukas pagalvojo ir liepe 
paszaukti gražiąją Mile,
maeziusi Marzi, karalaite taip 
nudžiugo, kad, nesi jausdama, 
puolė jam ant kaklo ir suszu- 
ko:

Pa

SZITA KATEDRA BUS N IUŽILGIO ATIDARYTA.
Washingtono Katedra kuri yra kone visiszkai pabaigta, 

na Mo ans.
laikymo.

I

atidaryta del publikos 5 d

1

men.
rugiu dirva.
(o kszkiu ir isz visu jogu pasi
leido bėgti pirmyn. Žiuri, jau 
ir karaliaus
Nudžiugo Marzi. “Tai, — ma- 

smagiai paužsziu aisz 
I 

ivo vestuves karaliaus ru-
> >

S taiga i pasigirdo 
sudrebėjo

kojeles ir puolė apmiręs. Ka
reivis sargybinis, neapkensda- 
mas laimingojo, pamanė, kad 

priėjo prie

palapine matyti.
“Tai

no jis, - 
per si 
iriuose.

Kiszkelis
szuvis! 
isz tiese

,1

ma
tydamas, kad niekaip negales 
prieszui atsispirti. Tuomet su- 
szauke jis visus vyriausius va
dus (heroldus) ir liepe skelbti 
visur, kad kas iki musziui at- 
nesz jam talismana (“burtu 
žiedą“), tas gales vesti jo duk
terį, gražiąją Mile.

In karaliaus ruimus buvo to
li. Pakeliu buvo kalnai, upes, 
tęsęsi lygus laukai. Ankszcziau 
kaip per septynias dienas Ir 
septynias naktis negalima bu
vo nei manyti toki kelia nuke
liauti. Heroldai tik szaukc, tik 
szauke, bet niekas neapsiėmė 
ta atlikti.

Czia Marzi staiga atsiminė 
senelio-elgetos žodi drastiai pri
ėjo prie karaliaus ir tarė: 
“Vicszpatie! Asz apsiimu tau 
pristatyti žiedą iki musziui 
prasidesiant; tiktai tu jau sa
vo žodžio nopamirszk!...

Ba rato kas savo ausim net i-

miestus su

gražųjį

velia-

visai ji užmusze; 
gulinczio, atome žiedą ir nuėjo 
tiesiog pas karalių.

Laime vėl gryžo Baratokui. 
Priosza sumusze, pati karalių 
paemo nelaisvėn,
naikino. Pergalėjusi kariuome
ne plevosuojaneziom vėliavom 
linksmai gryžo namo. Sostinė
je karalių patiko triu’kszmin- 
gai. Piliecziai liniksmai szauke, 
mete, jam ir jo In'ksma kariuo
menei po kojų gėlės.

Isz rumu lango Mile veltui 
jeszkojo akimi savo
Marzi; nebuvo jis kariuomenė
je 'kvieczianczioje ja linksmin
tis auksztai iszJl<eltom 
vora.

Karalius tuomet inejo in rū
mus. Didelėj baltoj saloje ji pa
sitiko duktė.

— Sztai tavo vyras, — tarė 
jai Baratokas, rodydamas in 
Marzi užmuszeja: — asz priža
dėjau jam tavo ranka už tai 
kad jis mano iszgelbejo nuo 
prieszo. Lai rytoj sutuoks jus 
ir lai visa karalyste mano nu-

>

— Sztai mano vyras! Sztai 
kam asz atidaviau “burtu“ 
žiodą.

Marzi visas taip ir užsidegė 
O Baratolkas, 

žiurėjo in 
porele ir ne-žinojo, 
Mile, matydama, kad levas vis 
dar svyruoja, priėjo prie juodo 
me d ž i o sk ry neles, 
auksiniu rakteliu, 
tuos paežius daiktus, 
paėmė isz ^larzi, jam 
žiedą atiduodama.

— Tove! —- tarė ji, lai tas, 
kuris vadinasi mano vyru, be

pilki! kiszkoliu, plaukia si
dabruota žuvele, lekia molynu 
karveliu...

Užmuszejas pabalo ir, 
baimei I 
galėjo.

O Marzi, pasivertęs 
karveliu, užtupe karalaitei ant 
keliu. Jinai pridėjo prie spar
nelio plunksneles ir jos tiko. 
Žuvelei tilko asztuoni žvyneliai 
o kiszkeliui — gal ūkas 
minksztos uodegėles.

Dabar karalius, sužinojęs vi
sa tiesa, liepe nubaust nenau
dėli, o Marzi paskelbė vyru 
savo dukters.

Vestuves tęsęsi visa savaite. 
Buvo didelio džiaugsmo. Po 
vestuvių Marži gavo visas že
mes, laike 'paskutinio karo nuo 
prieszo užkariautas. Marzi bu
vo narsus, vikrus, — greitu lai
ku dar iszpletc ribas savo ka
ralijoj ir dabar gyvena su savo 
gražuole žmona, 
savo szali, rūpinasi žmonių bu- r 
viu; prieszai bijo*si jo ir gyve
na taikoje; jo pavaldiniai my-

atidaviau

j

l

TARADALKA

Dabar daug steni, 
Dirbti ir negali,

i

1
1

i

Prick tam bausme užmokėjai, ma*M° anl rytojaus. Ir ant ry-

laime.
uimiszes

tartum, 
jaunųjų 

k a daryti.

nt idare ja 
ir

4 4

iszeme 
kuriuos 
burtu“

kraO

isz
nei žodžio isztarti ne

pilki!

JO

v •

o Marzi paskelbė

Marzi myli

d'žiugB, brangioji mano dulkre- « •i,i ramiai sau gyvendami 
kejo, džiaugėsi, ruosze kareivi le!

Isžklausiu'si tėvo, karalaite 
Marzi ilgai nemanęs tuojau' gailiai apsiverkė. Ji užsidarė 

pasivertė pilku kiszikeliu ir savo kambaryje, nulindo;
skubino, begu, kai vilyczia per valgo, uegoria, niekam nei žo- 
laukus, žalias pievas. Sztai džio netaria. Nuo jos veidu din 
priesz ji upe. Akies mirksniu go raudonumas, akyse matėsi 
jis pavirto isz kiszkio didele baisus liūdesys. Matydamas, 
sidabrine žuvimi, greitai per- kaip noksta Mile, karalius la

bai susirūpino ir liepe suszaukt 
nulėko dukatams isz visu karalystes

į krasztu. Ilgai jos klausinėjo, 
Baratokas nei imsivaizduoti žiūrinėjo visi daktarai, bot nei

nespėjo, kad Marzi jau buvo vienas isz j u negalėjo suprasti, 
jis atsikėlė ir nuėjo toliau. Ei- pas jo ramus. Radęs atdara nepažino Miles ligos.
pa, bet senelio žodžiai isz proto , Įauga pas gražiąja Mile, inlo-j

kelionėn...

žalias pievas.

viekas ta-

plauke upe, paskui ji pasiver
tė pilku karveliu ir 
virsz kalnu ir miszku.

I
I

ne-

dirba kruta *po priežiūra 
karaliaus Marzi.

savo

SIENINIAI KALENDORIAI!!!
Kas prisiims 50c., aplaikys 3 Šien

ainius Kalendorius ant 1932 meto. 
“SAULE,” Mahanoy City, Pa. (tf)

12 ISTORIJOS UŽ 25c
Nodarykia skirtumo terp vaiku 

miliekia visut* ligai. Velniszkas 
kaziriavirtias. Jeazkojo tarnaites 
b rado paezia. Stebuklinga kuczia. 
Krėslas. Nelaiminga karalių ir jio 
vienturte duktoro. Nelabas vyras. 
Prakeikimas. Delegatai pas grafa. 
Užkeikta skripka. Del tu, ka keti
na antra karta apsipaeziuot. Pikta 
Onuka.

W D. BOCZKAUSKA8 - CO.. 
MAHANOY CITY, PA.

PREKE 25c. ,

O tuo motu pasiautas kiszke^* 4

Sringgfildo mieste
O tu mano sviete, 

Yra pusėtinai Lietuviu,

J

O priek tam ir visokiu kainu. 1
Ten yra ir senyvu jaunikiu 

Pasigėrusių nžlikiu, 
'Liejei, kiek uždirba

Tai ant munszaines ir padirba, 
I ai jau

Bet didesnis vargas su kitais.
Yra ten ir sztamas ku lupas 

brazduoja, 
pilni o 

pr ii uodo ja
Vos kojas pavelka, 

O kas ^vakaras in urvas 
nusivelka.

Pa sūneli a kaip sl/iekai, 
O biedni jus nebagai vaikai

Vos kelis

m

rn

Mandrybqs

žinoma su tais

kai'uko

I

ne

žodžius Angliszkai 
moka,

Na ir taip augsz'ai swka, 
O gal kad ne'.ureTi verszio 

smegenų, 
Tai nosis! i-tu nuo Lietuviu.

v »

I

* * *
Vienas szpielius Binghampto- 
ne save praminė Komunistu
Ir vis užklupineja ant kitu

Bet ne'bngeliui szlektai atsiejo, 
blr dideli triubeli turėjo,

Norėjo per daug gaspadoriaut, 
Ir viską in savo nagus gaut, 

Bet atsirado kitas 
Progrosistas,

Kuris Komunistą atkirto 
Ir sparnus jam apkirpo.

I Bet varnas varnui aki neisz- 
kerta,

'Taip ir tiedu suėjo iii sutaiką

y

O kad ir biskuti pasitaisys 
Viens kita apsipasze, 

Bet dabar viskas gerai, 
Linksmos dienos ir vakarai 
Munszaine gero naipvapai, 

Kiek tik gal.
* * *

Ant tikrųjų nežinau kur taip 
buvo, 

Vienas sportelis in slaistas 
pakliuvo,

Oj tai griekas, 
Tai vis niekas, 

Nereikojo Jokūbėli

Ir da kozoja sedeiai. 
Jokūbėli asz tau primisiu, 
Ir da už dyka pamokysiu:

Szvcnto nerusz, 
Ba dantis iszmusz, 

Jaigu tau smelus katinas 
uodega nukerta, 

O gudram gadžiui sparnus pa
kerta.* * *

Kokiam tai miestelyja Ohaju- 
juja, 

Badai pedes dienoja 
Visaip ten buvo, 

Visokie girtavimai 
Gerdami

*

I

lo’aus tas maistas nėra toks 
ska ras nei geras. Gera szeimi- 
ii’ n Ve ži m, ka gali skaniai pa
gamini papraseziausia maista. 
Nebrangus ir paprastas mois

ts turi visus elementus, ku- ’ ‘K,4ti ■
! riuos kūnas reikalauja. Ypacz 
dabar kuomet turime visokiu 
žaliu daižoviu, ir prekes ner 

valgio problemas 
yra lengvas.

Tinkamai balansuotas val- 
privalo turėti augimui 

maisto, kuruiuii masto, mine- 
Eitsibuvo ^nu firys^u *r vitaminu. Augi

ui mui maistas susideda isz mo

augsztos

gis

< 
susirupeziavo 

merginas,
Ir pradėjo sau taisyti cziupri- 

nas, 
Biles, peiliai, darbe buvo, 

Kožnas gavo, kas pakliuvo. 
Ir st ūbos langai iszbyrejo, 
Zmonys iszs:žioja žiurėjo. 
Sztai ir Kazokai (Pažinojo, 

Su

mui maistas susideda isz mė
sos, žuvies, kiausziniu, pienu, 
žirniu, pupu ir grudų. Kuro 
maistas susideda isz riebumu 
ir grudų. Kuro maistas susi
deda isz riebumu ir tas inima 
cukru ir krakmolini maista, ir u»
bulves, piltus, ryžius ir kitus 
grudus, invairias daržoves ir

motorciklais tuojaus atsi- Kyšuliu aliejų, kaip sviesta,
baladojo,

Kaip meitėlius sapokavo, 
Ir policija nurambatavo. 
Kozoja už dyka nakvyne 

turėjo,
Daktaras v‘sus apžiurėjo, 
Ant rytojaus perklausima 

turėjo,
Viso apie 209 dol. padėjo.

Tai tau pedes d enos, 
Jaigu suima tokios bėdos, 

O ka, kaip Lie uviai girti, tai 
kaip levai

I

Smetona ir alyvų aliejų.
Mineralines druskas turi 

pienas, szviežus vaisiai, žuvys, 
kiausziniai, mėsos szviežios 
daržoves kaip kopūstai, salo
tos, szviežios pupos, szpina- 
kai ir kitos lapuotos daržoves* 
ir b dvės, ži?dkoipu8tai. Vita
minai, kurie mus apsaugdjn 

u o 
Ižia

invairiu ligų ir neprilel- 
užkretimus ir randeli 

maiste. . Z
Tas reiszkia kad gerai •

v
Kaip ievai, i

O kaip iszsipagirio’a tai kaip trasuotame valgyj, turime vil-
avinai.* * ♦

Vyrncziai argi tai jau ne 
juokas,

Tiktai iszTkruju stebuklas, 
Vienai misiukiai burdingieris 

davė in kaili,
Ir prova nuėjo pas skvajeri.

Tai negirdėtas daigtas, 
Kad tokia prova sudytu 

vaitas*
Arba kad burdingierius ant 

tiek nusikalstu, .
Kad misiukiai kaili iszbelstu 
Juk sziadien viskas ant svieto 

mainosi,
Visaip ant jo dedasi.

*
*

ka pridėti, mėsos, žuviai, 
szviežiu vaisiu ir daržovių, sc 
už‘ektinai pieno. PermainMj* 
reikia valgyti tokio maisto ibi

mėsos,
w (į

ris kaip tik tam laiku randai! 
krautuvėse. Krautuves pilami 
tomacziu, kurias galime vi
saip gaminti, virti, kąpti, 
lias valgyti ir su salotoms pil
nos reikalingos medžiagos.

Jaigu tavo szeimyna nemėg
sta kopūstu tai ju vieton vAt- 
tok žiedkopustu ar ko kitb. 
Jaigu vaikai nevalgo szpina- 
ku tai vartok “broccoli”,

I taip su visoms daržovėms. Ga
li visus lengvai patenkinti.

ii'

11 i H k

Ragink visus vartoti duo
nos ir sviesto. Ir gerti, stilt ta 
pieno prie kiekvieno walgio. 

Pirmutinis kratomųjų pa- L žbaig pietus arba vakarienę 
veikslas likos nutrauktas 1894 w vaisiais, kiausziniene. arba 
meto po vardu “Miss Jerry.”

* Sloniai miega stovėdami, 
įsiūbuodami in szalis 
kad jieje nemiega.

Nokuriuosia dalysiu Mek
siko žmonis nepamena kad ka- 

Tiktai tvirtai sąu laikytis, da lytu.
Suvienytuose Vabstijuo- reikalinga ant Gavėnios. 

- -,b" ■ ■* 1. r'
W. D. BOCZKAU3KO-CO..

Ar Žinot Kad...
*

rodos
* ‘

'4 /igv’

i szaltakosze (sziltame ore).

ANT GAVĖNIOS.

glamonė
tis

Matai vaikine kaulus tau ap
laužė,

Žandus gerai apszvaiste,

e

#

šia randasi daugiau kaip 50 «enovisika 
milijonu reidio klausytoju.

r

Stacijos arba Kalvarija Vlėi*
Jezuso Krifituso,. .. .......... ...... A *’

' Graudus Verksmai arba Pasiblii., 
nimas prie Apmislinimo Kanccfos 
Viesz. Jezuso Kristuso.

L1!1 y 

M . <
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Mahanoy City* Pa.
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Bile Ko-

Laidoja nu-

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaua Iaxtikimiausia Graboriua 

Gabiauaiaa Balaamuotojaa 
« Geriausia Ambulanco 

patarnavimas 
upelinkeje.

, kiam laike, diena jir 
nakti. Visada turi pil-

i na pasirinkimą meta- 
iiszku ir kieto medžio 
Grabu.
mlreliUR pagal naujau-

- 'Ma mada ir mokslu.
Turiu pagelbininkc 
moterems. Prieinamos 

k prekes.
DU OFISAI.

MAHANOY C1TY;516 W. Spruce St.
Bell Telefonas 149

I
/¥>

i

TAMAQUA, PA., 439 Willing Street
Bell Telefonas 538-J

I

>

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

Mokame 3-czia procentą ant 
-sudėtu pinigu. Procente pride 
dam prie jusu pinigu 1 Sausio it 
I 1 epo.<. Mes norim kad ir ju* 
turėtumėt reikalaus bu musu ban 
ke nepaisant ar mažai ar didelis

G. W. BARLOW, Pre» 
J FERGUSON, Vice-Pres.’r Kus

A. RAMANAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS 
510 W. CENTRE STREET 

MAHANOY CITY, PA.
TELEFONAS 285-R

Istbalsamuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus pa
ruošia pagal naujausia mada už 
priėnama preke. Parsamdau auto
mobilius del laidotuvių, veseliu ir 
kitiems pasivažinėjimams.
Naminis Telefonas 1430-R St.Clair 
■r1 ■ 1 — ■ ■ ■ 1

6 6 6
660 Gyduole ar Tabletni imant ’n 
vidurius ir 666 Mostis i.tz lauku, su
teikia v’BhzkM ir veiksminga gydinima 
del perszalimo.
Yra Tai Sveikiausios Gyduoles 

Žinoma.
Ii ■ ■ ■ I .11. ■ ■ ■ ■■■ mill ■■ ■! ■ II I I. —I

Ant. J Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

33 1 W. Centre St; Shenandoah, P*.
w (Bell Phone, Dial 2-1512)

Nuliudirno valandoje, sutei
kiam geriau si patarnavima. Pa
laidojimą atliekam rūpestingai 

Busite pilnai užga-ir gražiai, 
nėdinti.

Isz Mahanojaus ir Girardvilles 
jeigu kas pareikalaus mano pa
tarnavima tai meldžiu man tele- 
fonuotl o pribusiu in deszimts 
minutu. Bell Phone, Dial 2-1512

Dr. T. Tacielauskas Į
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje 

«Ant 2-tro Floro, Kline Sztoro

u

4

|

19 W. Centre St., Mahanoy City I
-__________________________________________________________ ■___________________________________________________

Wm. Traskauskas 
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunus numirėlius. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, veseliju, pasivažHSji- 
tno Ir t. t. —Bell Telefonas 506 
603 W. Mahanoy Avė) Mah. City

Lehigh Valley Geležinkelis 

$9.50 In New Yorka 
. ir at gal

Nedelioj, 13 Morcziąus
Specialiszkas Ekskursinis treinas apleis 
Mahanay City 4:25 vai., Nedėlios ryta. 

Pirkite Tikietus Isz Anksto.
Lehigh Valley Railroad

ęjht Route of The Black Diamond

SXULE 
, " ............................ ............ ........

KA RASZO MUSU
REPORTERIS

f * > f ' of

I
f f

i,

f

I
r

Musu litvisz pypelei nežino 
kaip augytisavo vaikus, ba ka
da nueina ant kokio susirinki- t" " 1mo, teatro arba balinus, tai pa- ‘f .♦ f
sielginejn kaip banda. Ind^o-, . 

ne vaikai civilizavotu te-I ' ’ *• A ' j

• vu. Geriau kad savo bejbukus
nu o 

i
_ _____

I paliktu namie.

ŽINIOS VIETINES SHENANDOAH, PA.
Tikra žiema.

— Nodelio j prasideda Ru
snak u gavėnia. Ju Velykos 
szimet pripuola net 1 diena 
Moja n s.

— Kada szeimvna Willia- 
mn Mavgaro s j 
trdolfiia. ju automobilius pa
sui o in szona ir trenke in fele- 
grafini s'ui pa arti Szv. Pran- 
risdkaus sieratuku prieglaudos 
Orwigsburge. Nelaimeja likos 
sužeista Maugerienc (po tė
vais Kazokiute isz miesto), ku 
riai daktarai indejo in galva 
32 eiles, dantys iszmuszti 1
burna sužeista, 
likos suteszkintas.

Ju Velykos 
net 1 diena

Nedėliojo mirė Florijo
nas Suvalsikis, Hamburgo li- 
gonbuteje. Lavonas likos pa- 
szarvotas pas Mateusza Sena- 

I vaiti, 243 E. Center ulyczios. I-v • . 1 is -s -v-v

t

Laidotuves atsibuvo Ketverge 
ryta 'su pamaldomis Szv. Jur-

gr žinom in Fi gį0 bažnycziojo.

— Visi mėnesiniai darbiniu- t
kai prie Locust Mountain Coal

I

I

l

ir
Automobilius

I

— Vagys insilauže in gele
žini sztora Heiser ant E. Cen
tre uli. paimdami 13 revolve
riu ir amunicijos. Yra tai sep
tintas apiplcszimas sztoru mu
su mieste nuo pradžios moto.

Deszimts metu vaikutis 
Ale Geehan, likos

inuszlas per pasažierini 
dingo truki. Laike pertraukos 
Wigganio mokslaineja, vaiku
tis užbėgo ant geležinkelio ir li
kos milling sužeistas 
inis in trumpa laika.

Jerrv t
v uz-

Seredos 
no užsidegė

t I
Jeigu musu pirmas tėvas 

Adomas nebutu buvęs iszki ky
ląs isz Rojaus, tai gal szihdien 
nebūtų farmeriu ant svieto. 
Kada jisai likos iszkikytas isz 
Rojaus, turėjo imtis prie isz- 
dirbimo dirvos, kad galėtu lyz- 
maityti savo motore ir boibo- 
kus ir nuo to laiko dabar 'turi- 

t 1

mo farmęriųs.

Nesenei man truputi pritru
ko pinigu ir paraiži au pas . savoAKVZ JL A A pUQUIVVV į

riez broli . kad man kiek pri-1 
sdunstu. Iii kėlės dienas aplai- 
kiau nuo jojo szitoki atsaky
mą: “

atsaky
Brangus brolyti, tavo

Co., kurie dirba Weston Place gioniatą, kurioje praezei ma
kasylklose, aplaike nukirtima 
mokeeties nuo 1 Morcziąus 
nuo 8 lyg 15 procento mažiau.

Gilberton, Pa. — Kalinauc- 
kas su paezia ir Mrs. Williams, 
važiuodami automobilium Ne
dėlioja, apsisaugojo mirties, ka 
da juju automobilius nusviro 
isz kelio arti Beaver Mejdow ir 
nukrito in grabe. Visi likos 
inaž daug sužeisti ir nuvežti 
namo o automobiliu turėjo par
traukti namo.

Tamaqua, Pa. — Nedėliojo 
Rea- po piet atsibuvo kruvinas mu- 

szis terp keliu vyru isz nežino
mos priežasties, kurioje likos 
mirtinai Nubadytas peijiu Mi-

minia- i<as Būgai; 33 metu isz Summit
Hill per Juozą Vilkoni, 32 nic- 

kami-|l11 paeinanezio isz Shenadorio. 
mok - Vilkoni'S subadė savo draugui 

kuri stovi i veidą
greitai prasi- Sužeistąjį nuvožė in Coaldale 

ligonbuti o Vilkoni uždare ’ka
li g n i a g e s i a i 1 e j i m c.

, galva, kalk la ir pcezius.

I

suszelpimo neapla i kiau, 
buk io sveikas.”
nes

— Data fonil

Ana diena pabadau nakti ‘ir
sakau in savo motore: Duszelc,' 
ka tik maeziau szeszeli pavida
lo asilo,” 
sake: il.
kreizi — neprivalai bijotis sa
vo paveikslo.” 
det ?

' o ji ji man tuojau s at- 
Duok man pakaju tu

— Ken j u by t

nuėjo • n

i <

o
Ko

Mano frendas 
kumus del savo szvogcrio. Nu- 
nesze in bažnyczia kūdiki 
kunigas jojo užklausė:
geidi nuo szvehtos1 bažny- 
czios?” Kūmas atsilie0e;.“ Jau B
jus jegaihasteli gei’iaft žinote 
nuo manes, tai kam da klausė
te?”

Kožna kiaule turi ipaaukaut 
savo gyvastį kad po tani p nikei 
ja ja valgytu kaip poi'kczaps, 
hem ir kitais gardumynais.

ryta, nuo 
publiezna

laine St. Nicholas, 
rrii tilto. I gnis
platino, nes vandenines paipos 
buvo užszale todėl 
negalėjo traukti vandeni. Mok- 
slaine sudegė lyg pamatu. Da-( 
bar mokinsis 
mokslaineja.

f

vaikai Kolso
ISZ WILKES-BARRE 

APLINKINES.
IK

— Per dksplozije gazo Stan-
— Imigracijos inspektoriai ton kasyklose, kurios priguli

sznipineja po musu aplinkine 
ir surenka tuos, I

IJ y r
I ' HM wtlNt'W**

MIESTAS VANCO JVER AUGA PANASZIAI KAIP NEW YORKAS. 
■* s

Szitas paveikslas miesto Vancouver, Kanadoje, likos nutrauktas per eroplana isz 
oro. Ne taip seniai miestas buvo apsileidęs ir neturintis jokio ženklyvumo,

i motu atgal, pradėjo ženklyvai augti ir pažymėjo po visa Kanada kapo viepas isz didžiau-
bet nuo keliu

riu. Dideli namai kilo kaip ant mielių ir už keliu metu bus panaszus in New Yorka su savo 
oriniais milžinais.
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AMERIKONISZKOS KARIUOMENES RAITELIAI,
Laike Olimpiszku sportiniu lenktynių, 

Los Angeles szimet dalybaus i r Ameriko-niszkos 
nes kareiviai. Jau dabar la vi n įsi musu boisai Fort Rosecraus 
Kalifornijoj idant laimei.

kurios
karinome-

atsibus
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VOKISZKAS VĖJINIS
TRIRATIS.

Wolfgang von Bolton, jau
nas inžinierius padirbo szita 
vėjini trirati, kuris svėrė tik
tai 75 svarus ir gali su juom 
važiuot 40 m vii u in valanda. 

v

KA MUSU MERGELES NESZIOS SZIA VASARA MAUDYTIS.

Ta jų) apsūdytu žmonių ant vi
so gyvasezio in kalėjimu o mo
terystes, tai yra szitokis skir
tumas, kad kalėjimo gausi val
gyt be jokio t rūbelio ir niekas 
tu neiszkalbes, bet kada apsi- 
ženysi tai negana, kad turi ant 
saves, moteres ir vaikiu.užsi
dirbti, tai da nuo bobos gausi 
gademu o kaip kada ir gerai 
tau feisa. papiksina. * , , (

1 1 I ' JI '

Mano frondas Gaidys duoda 
tokia prasarga vyrams: ndti- 
'kek szuniui isz fronto, arkĮiųi 
isz užpakalio, o bobai isz visu

Szios merginos parodo kokias drapanas neszios moteris ir merginos ant mariniu pa- 
kraszcziu laike maudymo Deauville Club, Santa Monika, Kalifornijoj. Isz paveikslo galim

Glen Alden kompanijos, 
užmusztas Stanislovas

! prie 
kurie gavosi pkos

in Amerika apgavingu budu. Gilevskis, 50 metu, 
1 surinko

ir surenka tuos
dasiprast kad labai mažai tie parėdai apdengė moleriszka kuna.

.Jau lyg sziai dienai
keturis Ispanus ir viena Lene

- ka. Apie szimtas randasi musu
aplinkinėje kuriu inspektoriai Plainse

cziaus. Tėvas pabudino paezia 
ir penkis vaikus ir in laika isz- . _ . _ . _ v

. n . xt j i pusiu. Fa m rodą ir koznas vy- sigelbejo. Namas sudegė lyg J
pamatu. Bledes padaryta an 
8,000 doleriu.

jeszko.

Reading
jJLTravtel

BargainsRe<idin<£>
|» IK

Pigi Ekskurčija in

PHILADELPHIA

namas
Anksti

Adomo 
nuo

ryta užsidegė 
lleincziko 

inkaitusio pe

t ras turėtu tai neužmirszt arba 
paikabyt savo bedruimi ię skai
tyt kas diena.

U i.

Paskutines Žinutes
Džeikis Szvarcz jiuejo in pul

ruimi ant pokerio kur užtruko 
lyg treczei valandai isz

I__ - - • . •
ryto

g"±." ■■■■_»■

Lietuviszki Bonai
u - —

Norintieji parduot gaunate 
aukščiausia markėto preke. 
Del informacijos rašykite in 
Dept. 4.

Kurt H. Schurig & Co 
50 BROADWAY 

NEW YORK
■■■ ■■ ■■ ■t

i1

I
i

$2.25 in ten ir atgal
ISZ SEHNANDOAH $2.50

Nedelioj 13 Kovo
Naudokitės isz szitu pigiu ekskur- 
ciju. Gera proga atlankyti gimi
nes ar pažinstamus arba praleisti 
diena dideliam mieste.

Specialis Tr»:* iibatos Naktį
Isz Valanda
Tamaqua ................................ 3:05
Mahanoy City ....................... 2:36
Shenandoah (Centro St.) .. 1:50
VĮ."'.Į .'U5»8

ANT READINGO 
GELEŽINKELIO

11 Fall River, Ma'ss. — In Kada parėjo namo, jojo bobele 
pasitiko ji prie duriu rėkdama: 
“O tu padla, ar nežinai, kad 
jau treczia valanda?” Džeikis 
jai atsako: ”Sziur Mai'k, kad 
žinau, o kad ir butau namie, 
taį vis butu treczia valanda. 
Vats di diperenc? ’1 Reportens

Ar Žinote Kad...
* Wool worth namas New 

Yorke svėrė daugiau kaip 200,- 
000,000 svaru.

* Mrs. Alicije Cęlliiis, 61 
metu sz Scranton, Pa;, kuri bu
vo nebyle per 20 metu, atgavo 
savo kalba, kada jąją inkando 
bite.

laika 28 metu, Mrs. Louis Ca
vallo vedusio gyvenimo susi
laukė aha diena 24-ta kūdiki. 
Motore turėjo 15 metu kada 
isztekejo.

,1( Baltimore, Md., — I^olici- 
jautas M. G. Leslie, kasydamas 
niesztinczia ausi mi revolverio 
vamzdžiu, tame revolveris isz- 
szovo ir kulka perejo per sme
genis.

s i H

11 Knoxville, Tenn, 
eksplozijo aliejinio kubilo, ku
riame radosi 16,000 galonu 
aliejaus, likos užmuszti trys 
žmonis <7 keturis suleido.

Per Mrs. Alicije Cętlins,

PASIREGNES APMALSZYT
VISOKIUS SUKILIMUS 

ROSIJOJA.
Generolas Vassilus Konstan 

tineviez Bluczer Golon, vyriau 
sese vadas rytines dalies Šovi
ni i nes kariuomenes, apreiszke, 
buk raudonoji kariuomene yra 
visi'szkai pasirengus apmal- 
szyt visokius sukilimus įpriesz 
Soviatine Rosija arba kurie 

“isztiesti įsumurzvtas 
v 

priesz Rosija.
drystu 
rankas

I

Musu svietas apsisuka liu per meta,- arba po 1,631,604 
aplinkui saule 584,60,000 my- myliu kožna diena.

11......................       ■ ■ ... . -.....  — '■ ................  111 1,1 —... -.... —..... I .............................-................. ............................................... .. .. III........ ...... ... ......................
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MERCHANTS BANKING TRUST CO. BANKA SAKO 
GERESNI LAIKA! ATEINA

Priesz 1 Septemberio, Mahanoy "City sulauks atid^rima1 naujo 
didelio St. Nicholas brekerio. Daug vyru aplaikys darbus 
idant pristatyt angli del to brokerio. Anglis ^lahanojaus ape- 
linkėjo yra 'geriausias pasaulės kietas anglis ir brokeris suteiks 
geresnius laikus del Mahanojaus. Prapertes pabrangs. Laikyki
tės drueziai savo namo. Neparduokito dabar. Galėsite parduoti 
už geresne preke aateityje.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.,
MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM

MAHANOY CITY, PA.

\ t

Aš Negalėjau Išsitiest!”rt

Bekasdamu grabe ataiga pajutau smarku skausmą pe^iuosr. Užėmė man va-“1 
landa ir putą pasiekti gydytoją, kuris gyveno tik trijų blioky atstume, 
negalėjau išsitiest. *

“Gydžisusi elektnršku besikaitymu ir (vairiais besimankštymais per savaite laiko, 
tačiau nieko man nepagelbėjo.

“Pagaliau ai prisiminiau PAIN-EXPF.LLERL kuri naudodavau gYTondamal 
senojo! tėvynėj, ir išnaudojęs dvi J5c. didumo bonkutes, pajutau, kad mano skaus
mas visiškai išnyko.

“Mano gydytojas man kainavo $28.00, tačiau ENKER PAIN-EXPELLER1S 
suteikė man viatiką palengvinimą tik ui 70c." (pasirito) J. B., Evątuon, IU.

MarkTrad© PAIN-EXPELLER*

10O

Ai

Ireg. J. V. Pat. Biure
Per ativiri 60 tnetų tikrasis Enker Paln-Exoelkrlr 

gelbfjo darbininkams "sujeriiti vėl prie savo darbo.“ 
Sustingt sąnariai, skaudami muskulai, skausmai pę-
VIUU.V, ICTHU.H.-, RVIUH.I, Oi. 
kiti panaiųs skausmai greitai pasiduota iio puikaus

irie nvo darbo.gelbėjo darbininkams “augrjiti vėl prie «»vo darbo.“ 
Sustingt sąnariai, akaudami muskulai, skausmai pe
čiuose, reumatiikl gėlimai, strėndieglis, neuralgija ir

linimento dideliai gydančiai galiai.
Ką PATN-EXPELLERIS padarė kitiems, jis pa

darys tą pati ir jums.
KAINA 35c. ir 70c.

*

* Tikrasis pažymėtas. JNKARO ^yąiąbaienkUu.
PARDUODAMAS VISUR
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C. F. RĖKLAITIS
Mabanojaua laztikimiauai* Graboriu* 

fe tt Gabiausia* Balaamuotoja* t:Gabiausia* Baltamuotojaa
• Geriausia Ambulanco 

patarnavimas
* apelinkeje.
, kiam laike, diena pr 

nakti. Visada turi pil-
i nn pasirinkimą meta- 

tiszku ir kieto medžio 
Grabu.
mirelius pagal naujau-

- *fda mada ir mokslą.
Turiu pagelbininkc 
moterems. Prieinamos

e prekes.
• DU OFISAIt

MAHANOY CITY;516 W. Spruce St.
Bell Telefonas 149

8 Z 1 O j 
Bile Ko-

Laidoja nu*

t t

i

TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 
Bell Telefonas 538-J

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623.358 02

Mokame 3-czia procentą 
nudėtu pinigu, 
dam prie jusu pinigu 1 Sausio u 
I I epos. Mes norim kad ir ju> 
turėtumėt reikalaus su musu ban 
ka nepaisant ar maža< ar didelis

ant
Procentą pride

'l

I
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G. W. BARLOW. Pre»
J FERGUSON, Vice-Pres. {r Kub

A. RAMANAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS 
510 W. CENTRE STREET 

MAHANOY CITY, PA.
TELEFONAS 285-R

Isibnlsamuoja ir laidoja miruMua 
ant viaokiu kapiniu. Pagrabus pa- 
ruoszia pagal naujausia mada už 
priėnama preke. Parsamdau auto- 
mobilius del laidotuvių, voseliu ir 
kitiems pasivažinėjimams.
Naminis Telefonas 1430-R St.Clair 

1 ■*

6 6 6
666 Gyduole ar Tabletai imant ’n 
vidurius ir 666 Mortis i.<z lauko, 
teikia vehzka ir veiksminga gydinima 
del perMzalimo.
Yra Tai Sveikiausios Gyduoles 

Žinoma.

mi-

Ant. J Sakalauskas 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

331 W. Centre St; Shenandoah, Pa. 
w (Bell Phone. Dial 2-1512)

Nulludirno valandoje, šutei* 
klam geriausi patarnavima. Pa- 
laidojima atliekam rūpestingai 

Busite pilnai užga-ir gražiai, 
nėdinti.

Isz Mahanojaus Ir Girardvilles 
Jeigu kas pareikalaus mano pa
tarnavima tai meldžiu man tele- 
fonuotl o pribusiu in deszimts 
minutu. Bell Phone, Dial 2-1512

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas
Dent/stas Mahanojuje . 

«"Ant 2-tro Floro, Kline Sztoro 
19 W. Centre St., Mahanoy City i 

iL___________________________

Wm. Trąskauskas 
L1ETUV1SZKAS GRABORIUS

Laidoja kunus numirėlius. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, veseliju, pasivažinėji
mo ir t. t. —Bell Telefonas 506 
803 W. Mahanoy Avė; Mah. City

Lietuviszki Bonai
Norintiejx parduot gaunate 
aukščiausia markėto preke. 
Del informacijos rašykite in
Dept. 4. z

Kurt H. Schurig & Co
50 BROADWAY

NEW YORK I

i

KA RASZO MUSU 
REPORTERIS
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Lehigh Valley Geležinkelis 

.SOlnNewYorka 
ir atgal

Nedelioj, 13 Morcziąus 
Specialiszkas Ekskursinis treinas apleis 
Mahanay City 4:25 vai., Nedėlios ryta. 

Pirkite Tikietūs Isz Anksto.
* \

Lehigh Valley Railroad
Clkf Route of Thr Black Diamond

G M

Musu litvisz pypelei nežino 
kaip aitgyt savo vaikus, ba ka
da nueina ant kokio susirinki
mo, teatro arba baliaus, tai pa- 
sielgineja kaip banda. Indj^o:, 
nu o ne vaikai civilizavotu te-i / ‘ : ; “ .

i
I

j t

vu. Goriau kad savo beįbukus 
paliktu namie.

r .*
Jeigu musu pirmas
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ŽINIOS VIETINES SHENANDOAH. PA.
Tikra žiema.rn t
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— Xedelioj prasideda Ru
snak u gavėnia, 
szimet pri puola 
Moja u s.

— Kada szeimvna AVillia- •r

Ju Velykos 
net 1 diena

I

Nedėliojo mirė Florijo
nas Suvalė i s,

i gonbuteje. Lavonas likos pa- 
szarvotas pas Mateusza Sena- 
vaiti, 243 E. Center ulyczioa. 
Laidotuves atsibuvo Ketverge 
ryta w pamaldomis Szv. Jur-

Hamburgo Ii-

Jeigu musu pirmas tėvas 
Adomas nebutu buvęs iszki Ry
tas isz Rojaus, tai gal szihdien 
nebūtų farmeriu ant svieto. 
Kada jisai liiko-s iszki'kytas isz 
Rojaus, turėjo imtis prie isz- 
dirbimo dirvos, kad galėtu isz- 
maityti savo motore ir boibo- 
kuis ii’ ųuo to laiko dabar 'turi
mo farmęriųs.
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Mnrjraro s gr žinc’o in Fi gio bnžnycziojo.mo .
’rrlelfiia, ju automobilius pa- 
svi o in szona ir trenkė in tele
grafini s'ulpa arti Szv. Pran- 
r-issdkaus sieratuku prieglaudos 
Orwigsburge. Nelaimeja likos 
sužeista Maugerieno (po tė
vais Kazokiute isz miesto), ku 
riai daktarai indejo in 
32 eiles, dantys iszmuszti

( burna sužeista, 
likos suteszkintas.

-- Visi mėnesiniai darbinin
kai prie Locust Mountain Coal

Nesenei man truputi pritru
ko pinigu ir parasziau pas iuvo ' 
riez broli . kad man kiek pri-' 
siunstu. In kėlės dienas aphu-- 
kiau nuo jojo szitoki atsaky
mą: “Brangus brolyti, tavoBrangus brolyti,

Co„ kurie dirba Weston Place kurioje praszei m- ------------

kasyQdose, 
mokesties nuo 1 Morcziaus 
nuo 8 lyg 15 procento mažiau.
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MIESTAS VANCOUVER AUGA PANASZIAI KAIP NEW YORKAS. 
'* s

Szitas paveikslas miesto Vancouver, Kanadoje, likos nutrauktas per eroplana isz 
oro. Ne taip seniai miestas buvo apsileidęs ir neturintis jokio ženklyvumo, 
motu atgal, pradėjo žOnklyvai augti ir pažymėjo po visa Kanada kapo vienas isz didžiau
siu. Dideli namai kilo kaip ant mielių ir už keliu metu bus panaszus in New Yorka su savo 
oriniais milžinais.

bet nuo keliu
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Automobilius

I

— Vagys insilauže in gele
žini sztora Heiser ant E. Cen
tre nli. paimdami 13 revolve
riu ir amunicijos. Yra tai sep
tintas apipleszimas sztoru mu
su mieste nuo pradžios meto.

Deszimts metu vaikutis 
likos už-

Gilberton, Pa. — Kalinauc- 
kas su paezia ir Mrs. Williams, 
važiuodami automobiliam Ne
dėlioja, apsisaugojo mirties, ka 
da juju automobilius nusviro 
isz kelio arti Beaver Mcjdow ir 
nukrito in grabe. Visi likos 
inaž daug sužeisti ir nuvežti 
namo o automobiliu turėjo par
traukti namo.

su'szelpimo neaplaikiau, 
” — Dats f on i!

..... ...............  1111 ‘ f ' *

Ana diena pabudau nakti 'ir 
sakau in savo motore: Duszele,' 
ka tik maeziau szeszeli pavida
le asilo,” 
sake: <r 
kreizi — neprivalai bijotis sa
vo paveikslo.” 
dėt ?

nes 
bukie sveikas.

' o ji ji man tuojau a at- 
Duo’k maai pakaju tu

— Ken j u by t
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VOKISZKAS VĖJINIS

[.Jerry .... x,vv,.
musztas per pasažierini
dingo truki. Laike pertraukos 
Wigganio niokslaineja, vaiku
tis užbėgo ant geležinkelio ir Ii- 

miltinį sužeistas

I

I

Mc (leehan

kos
in :s in trumpa laika.

Seredos ryta, nuo 
pnbliezna

Tamaqua, Pa. — Nedelioj 
Rea- po piet atsibuvo kruvinas inu- 

szis terp keliu vyru isz nežino
mos priežasties, kurioje likos 
mirtinai subadytas p ei | iu Mi

gai; 33 metu isz Summit
Hill per Juozą Vilkoni, 32 mo

kami-j t11 paeinanezio isz Sheiiadorio. 
mok.-- Vilkonis subadė savo draugui 

kuri stovi i veidą 
rrii tilto, l'gnis greitai prasi

minia-’ kas Bu

Mano frondas nuėjo m 
kūmus del savo szvogcrio. Nu- 
nesze in bažnyczia kūdiki 
kunigas jojo užklausė: 
geidi nuo 
ežios?” Kūmas atsiliepė“Jau * 
jus jegaihasteli gei’iah žinote 
nuo manės, tai kam da klausė
te?”

o 
Ko 

szvehtos' bažny-

f
4 (

AMERIKONISZKOS KARIUOMENES RAITELIAI.
Laike Olimpiszku sportiniu lenktynių

Los Angeles szimet dalybaus i r Amerikoniszkos 
nes kareiviai. Jau dabar lavin įsi musu boisai Fort Rosecraus 
Kalifornijoj idant laimėt.

> atsibuskurios
karinome-

TRIRATIS.
Wolfgang von Bolton, 

nas inžinierius padirbo szita 
vėjini trirati, kuris svėrė tik
tai 75 svarus ir gali su juom 
važiuot 40 myliu in valanda.

jau-

no užsidegu 
lame St. Nicholas, aiva, kaikla ir peczius.

Sužeistąjį nuvožė in Coaldale 
platino, nes vandenines paipos ligonbuti o Vilkoni uždare ka- 
huvo užszalo todėl ugniagesiai lojime.
negalėjo įraukti vandeni. Mok-1 
slaine sudegė lyg pamatu. Da-( 
bar mokinsis 
niokslaineja.

P*9 S

Kožna kiaule turi paaukaut 
savo gyvauti kad po tani pu'ikei 
ja ja valgytu kaip poi’kczaps, 
liem ir kitais gardumynais.

1

S’- 
paipos

I

vaikai Kolso
ISZ WILKES-BARRE 

APLINKINES.
IR

— Per eksplozije gazo Stan-
— Imigracijos inspektoriai ton kasyklose, kurios priguli 

sznipineja po musu aplinkine pri0 Glen Alden kompanijos, 
kurie gavosi likos užmusztas Stanislovas 

in Amerika apgavingu bildu. Gilevskis, 50 metu.
1 surinko

ir surenka tuos,

.Jau lyg sziai dienai
keturis Ispanus ir viena Len-» — 
ka. Apie szimtas randasi musu namas 
aplinkineja kuriu inspektoriai Plainso

cziaus. Tėvas pabudino paežiu 
ir penkis vaikus ir in laika isz- 
sigelbejo. Namas sudegė lyg 
pamatu. B lodės padaryta ant 
8,000 doleriu.

Anksti
Adomo 

nuo
jeszko.

I

ryta užsidegė
Remcziko

inkai tusio po-

Reading
AXTTdVel 
<<y>Bar^dins
Pigi Ekskurčija in

PHILADELPHIA
$2.25 in ten ir atgal

ISZ SEHNANDOAH $2.50

Nedelioj 13 Kovo
Naudokitės isz szitu pigiu ekakur- 
ciju. Gera proga atlankyti gimi
nes ar pažinstamus arba praleisti 
diena dideliam mieste.

Specialia Treinas Subatoe Naktį
Isz Valanda
Tamaqua ............................. 3:05
Mahanoy City ..............
Shenandoah (Centre St.)
9eessss0i

. .. 2:36
.. 1:50

. ANT READINGO 
GELEŽINKELIO

Paskutines Žinutes
11 Fall River, Mass. — In 

laika 28 metu, Mrs. Louis Ca
vallo vedusio gyvenimo susi
laukė aha diena 24-ta kūdiki. 
Motore turėjo 15 metu (kada 
isztdkejo.

Tarp apsūdytu žmonių imt vi
so gyvasezio in kalėjimu o mo
terystes, tai yra szitokis skir
tumas, kad kalėjimo gausi val
gyt be jokio t rūbelio ir niekas 
tu neiszkalbes, bet kada apsi- 
ženysi tai negana, kad turi ant 
savos, moteres ir vaiku,..užsi
dirbti, tai da nuo bobos gausi 
gademu o kaip kada ir gerai 
tau feisa papiksina. ' , 

. . . 4 1................ į į.M|. k 1 , | -
Mano frondas Gaidys duoda 

tokia prasarga vyrams: neti
kėk szuniui isz franto, arkjiųi 
isz užpakalio, o bobai isz visu 
pusiu. Fain rodą ir kožnas vy
ras turėtu tai noužmirszt arba 
pakabyt savo bedruimi ii; skai
tyt kas diena.

* ‘ v’

Džeikis Szvarcz nue^o m pul- 
ruimi ant pokerio kur užtruko 
lyg treczei valandai isz ryto.
i____ _____ . . . - . ~

If Baltimore, Md._ — Polici- 
jantas M. G. Leslio, kasydamas 
niesztinczia ausi su revolverio 
vamzdžiu, tarno revolveris isz- 
szovo ir kulka perejo per sme
genis.

-

Per1( Knoxville, Tenn, 
dksplozije aliejinio kubilo, ku
riame radosi 16,000 galonu 
aliejaus, likos užmuszti trys 
žmonis o* keturis sužeido.

Kada parėjo namo, jojo bobele 
pasitiko ji prie duriu rėkdama; 
“O tu padla, ar nežinai, kad 
jau treczia valanda?” Džeikis 
jai atsako: “Sziur Malk, kad 
žinau, o kad ir butą u namie, 
taį vis butu treczia valanda. 
Vats di diperenc?” Reportcns

;1 I

Ar Žinote Kad
Woolworth namas New 

Yorke svėrė daugiau kaip 200,- 
000,000 svaru.

* Mrs. Alicije Cęilihs, 61 
metu sz Scranton, Piu, (kuri bu
vo nebyle per 20 motu, atgavo 
savo kalba,. Jęada jftjiįi inkando 
bite.

♦

Mra. Alicije Cęllins,
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KA MUSU MERGELES NESZIOS SZIA VASARA MAUDYTIS.

•Z

.A

Szios merginos parodo kokias drapanas neszios moteris ir merginos ant mariniu pa- 
kraszcziu laike maudymo Deauville Club, Santa Monika, Kalifornijoj. Isz paveikslo galim
dasiprast kad labai mažai tie parėdai apdengė moteriszka kuna.

K

PASIREGNES APMALSZYT

X

VISOKIUS SUKILIMUS 
ROSI JO J A.

Generolas Vassilus Konstan 
tineviez Bluczer Goleri, vyriau 
sese vadas rytines dalios Sovi
etines kariuomenes, apreiszko, 
buk raudonoji kariuomene yra 
visi’szkai pasirengus apmal- 
szyt visokius sukilimus įprieMz 
Sovietine Bosija arba kurie 

‘ ‘ iszt iesti isumurzytas 
priesz Bosija.

drystu 
rankas”

i

Musu svietas apsisuka liu per meta,- arba po 1,631,604 
aplinkui saule 584,60,000 my- myliu kožna diena.

1 ■ 11 « " "         "" '   ............................... ... . ..................... .....* '1 ■"       I. •     II I

*

MERCHANTS BANKING TRUST CO. BANKA SAKO 
GERESNI LAIKAI ATEINA

Priesz 1 Septemberio, Mahanoy THty sulauks atidįirima1 naujo 
didelio St. Nicholas brokerio. Daug vyru aplaikys darbus 
idant pristatyt angli . del to brokerio. Anglis ,M&hanojaus ape- 
linkėjo yra 'geriausias pasaulės kietas anglis ir brekeris suteiks 
geresnius laikus del Mahanojaus. Prapertes pabrangs. Laikyki
tės drueziai savo namo. Neparduokite dabar. Galėsite parduoti 
už geresne preke aateityje.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.,
MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM

MAHANOY CITY, PA.
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“Aš Negalėjau Išsitiest!”
"Bekaadafnu grabe (taiga p.ljutau smarkų skausmg peniuose. Užėmė man va

landa ir puse pasiekti gydytoją, kuris gyveuo tik trijų bliokų atstums. Ai 
liaitieat. »

i beaikaitymu ir įvairiais beaimankitytnais per savaitę laiko, 
au nieko man nepagelbėjo.
Pagaliau ai priiunimau PAIN-EXPELLERL kuri naudodavau ffvveodamai

alejnedalijau lisitieet.
"Gydžiausi elektryžku

taiiau nieko man ne
"Pagaliau ai prii 

senojoj tėvynėj, ir ii 
maa viaiikai iinyko.

, ir iinaudojca dvi J5c. didumo bonkutea, pajutau, kad mano akai— 

gydytoja* man kainavo $28.60, tačiau ENKER PA1N-EXPELLERIS 
»n vuiiką palengvinimą tik ui 70c." (pa»ira4o) J. B., Evanaon, lū.

Mark

maa
“Mino

suteiki man

PA1N-EXPELLER*
Jreg. J» V. Pat. Biure

Per luviri 60 metų tikrai i b Enker Pain’Expelled? 
gelbėjo darbininkams “bugrieti vėl prie bbvo darbo.” 
Sustingt sąnariai, akaudami muskulai, skauimai pe- 
ėiuose, reumatiikl Kėlimai, atrėndiealis, neuralgija ir 
kiti panašųi skausmai greitai pasiduoda iio puikaus 
liniinenlo dideliai firydančiai galiai.

Ka PATN-EXPELLERIS padare kitiems, jis pa« 
darys ta patį ir jums.
KAINA 35c. ir 70c.

4

* Tikrasis iKiiym&Us-INKARO ^vaifrbąicnkliu.

Trade
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PARDUODAMAS VISUS




