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Isz Amerikos
- , , +—— 

SHARKEY KUMSZTYNESE 
DALYVAUS VISI 

CZAMPIONAI
New York. — Sharkey-Sch- 

melingo kumsztyniu promote- 
ris Jimmy Johnson pare szke, 
kad jis užkvietes in izias 
kumsztynes visus buvus* is pa
saulio sunkaus svorio czampio- 
nus. Kumsztynes i n vyks Madi- 
son Square Garden Bowl, Txmg 
Island City Birželio 21 d.

ISZPYLE 28,000 G/ LIONU 
SPIRITO.

New York. — 28 policinin
kai ir keli prohibicijos agentai 
padare krata 296 South Street 
New Yorke, ir 9 aulksztu name 
rado modemiszka spirito ga
mykla. Bravarui sunaikinti pa- 
szaukta policija ir ugniagesiai. 
Katiluose rasti 28,000 gryno 
spirito ir 120,000 galionu ne
gryno alkoholio.

Katilai susprogdinti, ir spi- 
medžiaga paleistiritas ir 

iszmatu duobes.

r*
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TĖVAS 9 VAIKU 
SUSIDRASKĖ DINAMITU.
Pottsville, Pa. — Mikola 

Kenickis, 38 metu, tėvas devy
nių vaiku, pririszo prie diržo 
dinamitą, uždege ir likos su
draskytas ant szmoteliu. Taj: 
baisu darba atliko skiepe savo 
name. Žomgelia buvo nusimi
nęs kad neturėjo nuo ilgo lai
ko darbo ir negalėjo surasti.

Trvs

kilo

10 ANGLEKASIU ŽUVO 
EKSPLOZIJOJ.

Bluefield, W. Va. 
anglekasiai likos užmuszti per 
baisia eksplozija kuri
Splashdam kasyklose, Norto
ne, Va., 40 myliu nuo czionais 
o septyni likos užgriauti per 
griūvanti tapa.

Tame laiko kasyklose dirbo •r
tiktai doszimts anglekasiu ir 
visi žuvo nelaimėjo. Paprastai 
kasyklose dirba apie penkes- 
deszimts žmonių.

Priims Sveczius 
Chicage

Edward J. Kelly, pirminiu-
kas Chicago South Park drau
gavęs, likos iszrinktas ant pri
ėmimo atvažiuojancziu sveczln 
in Chicaga laike Ropublikonn 
ir Demokratu konvencijos ant

l

Isz Visu Szaliu
VOKIECZIAI PALEIDO’ 

PLECZKAITI.
Bėdinas. — Gog. men. pabai

goje Vokiecziai paleido isz ka
lėjimo Jeronimą Pleczkaiti, ži
noma pleczkaitiados vada, ku
riam nepavykus invykdyt Lie
tuvoj ginkluota sukilimą , J»s 
vėliau nuėjo už pinigus Len
kams tarnauti. Vėliau jis nusi
kalto vokiecziams ir pateko 
kalėjimam

Paleistasis Pleczkaitis laiki
nai, sakoma, apsigyvens Ber
ime.

BULGARAI NUŽUDĖ 48 
TURKIUTES.

Istambul, Turkije. — Tele
gramai pranesza isz Bulgarijos 
kad 48 Turkiuos mergaites Ii- 

nužudytos per Bulgarus 
, provincijoje

Czarnaore, Hovitsoje.
Bulgarai užklupo ant 

kiszku gyventoju,
rus, iszžude moteres, apiplesze
kaimeli, sudegino mokinamius 
ir mokslaines po tam pabėgo 
in kalnus.

kos 
kaime Kesareo

Tur
ini žudė vy-

BANDITAI PAVOGĖ 
AUKSINI GRABA.

Bukaresztas, Rumunije. —• 
Kada trūkis ėjo isz Lenkijos 
veždamas lavonu mirusio tur- 

ambasadoriaus Wad 
Bay, kuris radosi auksiniam 
grabe ir kada tru'kis prisiarti
no prie Rumuniszko kaimo 
Famei, banditai sulaikė truki, 
užkloroformavo trūkio darbi
ninkus, inmete lavonu in dide
le dėžių o auksini grabu pasiė
mė su savim kaipo ir mirusio 
brangenybių vertes ant 20 tuk- 
staneziu doleriu. Turtingesnius 
pasažierius teipgi apiplesze.

kiszko

ISZ KERSZTO PAKORĖ 
MERGAITE ANT 

MEDŽIO.
Lodžius. — Žmonis rado gi

raitėje pakarta 4 metu Ka
zimiera Skludarskiute arti kai
mo Haly. Mergaite siautė ant 
kelio, kad sztai priėjo prie jo
sios kokia tai motore ir suvilio
jo in girraite kur jaja pakorė 
ant medžio. Poflicije pradėjo 
tyrinėt ir suome 45 metu Ona 
Rovalskiene, kurios vyras Sta
nislovas buvo jaja pametės su- 
sineszdamas su kokia tai Juze 
Szkudlarekiene ir gyveno su ja 
penkis metus susilaukdami 
mergaite, apleista motore nu
tarė vyrui atkerszyti pakarda
ma juju kūdiki.

Motore likos uždaryta kalė
jime.

TURKUOJA TRŪKSTA 
DUONOS. i

Istanbul, Turkija. — Kadan
gi Turkijoje labai iszkilo ja
vai, kopėjai norėjo pakelti ir 

bet jiems tai
buvo uždrausta. Tuomet jie at
sisakė kepti. Jaucziamas dide
lis duonos trukumas ir minios

I

žmonių tiesiog užgulusios kc-

duonos kainas,
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Bryan padirbtas per Gutzon Borglum’a kuris bus pa- 
2—Kariszki kareiviai kurie pribuvo in Wash-

1—Stovylas W’illiam .Jennings 
statytas Washingtone Augusto menesyje, 
ingtona reikalauti apmokėjimo jiems užvilkyto bonnso. 
Chilejoj isz kur pasikoleliai iszvare prezidentą Monteri.

I

ISZ LIETU VOS
■ »

PIRMOJI AMERIKIECZIU 
EKSKURSIJA LIETUVON.
Kybartai, Vilkaviszkio ap- 

ekr. — Balandžio 27 d., per Vo
kietija atvyko piimoji sziemet 
didesne Amerikos Lietuviu 
ekskursija, susidedanti isz 50 
žmonių. Kelione jiems per Vo
kietija buvo labai nesmagi, nes 
pasitaiko keliauti didžiausio 
vckiecziu intužimo priesz Lie
tuva metu ir, be to, da nuosto
linga. Svecziu dalis mano per 
vasara pasiavecziuot i 
ir nuolat apsigyventi.

y o dalis

Prezidento palocius Santiago

STRAIKUOJA
DARBININKAI.

ISZ LIETUVISZKU
KAIMELIU

(bok 
Birželio S

sa vininkc

Chicago. — Viso užinuszta 
automobiliu nelaimėsi* 
County sziomet iki 
dienos buvo 482.

— Mrs. Julia Juskiewicz 
(atrodo Lietuve),
grosornes adresu 2500 West 46 
PI., ketvirtadienio 
sieme falszvvus
nuszveite juos ir ]>adejo kamo- 
don, kuri yra kambariuose prie 
krautuves. Trvs 
dare holdapa moterei.
ežia jie pririszo prie lovos, pa
sienio jos $250 ir dantis i i** pa
bėgo.

vakaru isz- 
savo dantis,

pleszikai pa-
Ja pa-

— Stanley Pladis, apie 13 
metu amžiaus, gyvenos 3214 W 
38 PI., prapuolė kapiniu puo- 
szimo dienoje Geg. 30. Vakar 
jo lavona rasta Drainage kana
le, prie Lockporto. Apžiurėjus 
pasirodė, kad vaikas buvo ne
žinomu piktadariu nuszautas 
ir inmestas in kanala. Menuo 
atgal mirė ir jo tėvas, bet li’ko 
motina, broliai ir seserys. Lai
dotuves atsibuvo 9 vai. 
te

atsibuvo 9 ry-)

isz Kudeikio koplyczios, 
4605 S. Hermitage Ave., in szv. 
Kazimiero kapines. — N.

—• Nusausinimo kanale už
tikta lavonas 13 metu bernav 
ežio Stanley Bladis, 3214 West 
38 street. Isz karto 
kad bernaitis papildęs saužu- 
dysto nusiskandindamas. Bet 
lavono skrodimas parode, joge i 
Stanley Bladis buvęs nuszau- 
tas.

Stanley, naszlaitis, 
su savo 25 metu broliu ir 19 
melu sesere. Pirm keletą dienu 
jie pranesza policijai, kad ber
naitis prapuolęs.

—- P-nia Emma Songailie
ne užlaiko send vieži u valgyk
la, cigaru, minksztu gėrimu Ir 
szaltalkoszes krautuvo adresu 
6425 So. Western avė.

Birželio 3 diena Songailiene 
iszvažiavo in miestą su reika
lais, o darbininke paliko biz
niui prižiūrėti.

Kada sugryžo isz miesto, tai

,, __________/-

214 West 
manyta V y

gyveno

pasigedo daug savo turto —- 
septynių drošiu, keturi u poru 

žiedu, perlu, 
poros geru czemodanu ir kitu 
daiktu. P-nios Songailienės ap- 
skaieziavimu, ji netekusi tur
to vertes $696. Daiktai tur but 
buvo iszvežli automobiliu.

— Szia sanvaito 
vieszosios 
mokslo metus.
mokiniu, kurie gaus diplomus, 
kaip baigė tu ar kitu mokykla 
kursą, siekia 34,414.

Mire John Papartis, 50 
3438 Emerald Ave. Užsi

degu lova 
Papertis
Buvo nugabentas in ligonine, 

gyvastis iszgelbeti nepa-

czeveryku, trijų

mot u,

bet jo 
vyko.

y

Ch i cages 
mok vklos

Skaiczius visu
baigia

kurioje 
skaudžiai

jis gulėjo.
apdega.

Wanamie, Pa. — Kunigas 
Rust a lis suriszo mazgu mote
rystes Vincentu Sakalaucka su V
Ona Vasilinte duklerc Vincen
to Vasiliaus. Jauna pora apsi
gyvens po No. 306 Front St., 
Wanamie, Pa.

— Ana Nedolia pas Vincon* 
ta Vasiliu atsi'buvo linksmas 
vakaras ant kurio radosi dau
gybe giminiu ir pažinstamu.

Pitcheris Del Yankee
Kliubo

■

Johnny Allen, kuris dirbo
ho'telijo ir kitados prigulėda
mas prie Toronto Maple Leal’s 
kliubo dabar meta bole del 
New York Yankees prie Ame-

DARBININKISZKOS
ŽINUTES

KOMUNISTAI UŽPUOLĖ 
AMERIKOS KONSULĄ 

RYGOJE.
Ryga, Latvija. — Buiys ko

munistu užpuolė Amerikos J. 
V. Konsulatu Rygoje ir akme
nimis pradėjo metyti in langus. 
Veik visi langai iszdaužyti. Jie 
taip pat iszmete lapelius ku
riuos buvo raginama 

jankes pjovikus.”
trukszmadarius iszvaike.
4 4

pinuti
Policija
4 4

Des Moines, Iowa. — Skal
biamu maszinu dirbtuve May
tag, kuri randasi Newtone, pa- 
szauke visus savo darbininkus, 
1,100 žmonių prie darbo, nes 
turi daug užkalbinimu.

Terre Haute, Ind. — Per pa
darymą darbines sutaikos tarp 
darbininku ir locnininku ka
syklų ant trijų metu ir naujo 
mokos ežio 
szimtai 
a d gal prie darbo.

po $4 ant dienos, 
darbininku sugryžo

Paskutines Žinutes
Norristown, Pa. — Dvy

lika karvių sudegė deganeziam 
tvarte kuris prigulėjo prie far- 
merio Mikolo Warlingo. Ugna- 
gesiai iszgialbejo narna.

fl Mars La Pile, Francija.— 
Per apsivertima automobiliaus 
kuriame važiavo penki Ameri- 

, visi likos

— Kardi-

koniszki kareiviai 
mirtinai sužeisti.

1[ Newark, N. J. — Du pro- 
hibicijos agentai likos prasza- 
linti nuo darbo kad nevaktavo 
bravoru isz kurio dingo 800 
baczku gero alaus.

11 Phi'Iadelphia.
uolas Daugherty iszplauke in 
Irlandija draugo su 500 kelei
viais kurie dalyvaus Eukaris- 
tiszkam Kongrese fenais.

H ,Sliarkey-Schmeling kum- 
sztynes atsibus Juniaus 21 d., 
Madison Square Garden Bowl, 
Long Island City.

- ■ - —

MIRE KONGRESMONAS 
KOVODAMAS UŽ 

VETERANUS.
— Kongreso

Eslick
Washington.

Atstovu Rumu naiys
Rūmuose, kalbėdamas,apie ap
gailėtina Pasaulio Veteranu 
būkle ir reikalaudamas, kad 
jiems butu iszmokoti bonai 
staiga labai susijaudino ir ap
alpęs — krito. Paszaukti gydy
tojai pripažino, jog jam susi
jaudinus labai paveikė szirdi. 
Eslick tuoj mirė, mirė kovoda

r.

AMERIKOJ RENKA AUKAS 
LIETUVOS ŽYDAMS;

KAUNE RUSIJOS 
ŽYDAMS.

Klaipeda. — Žiniomis isz 
Kauno in Lietuva atvažiavo tū
las 'žydu darbuotojas, kuris 
renka aukas Rusijos žydams 
szelpti. Tuo tarpu New Yorke 
renkamos aukos Lietuvos ir ki
tu Pabaltos valstybių žydams 
szelpti.

MOTERIS PAGIMDĖ 
VILKIUKĄ.

Kaunas. — Ligoninėj mote
ris pagimdo vai'ka, kuris la
biau panaszus in vilkiuką, ne
gu žmogų. Jo virszutine lupa ir 
apskritai veidas esąs tikro vil
ko.

NEMUNE RADO MAMUTO 
KAULUS.

Žvejys S. Lebed-Vilnius.
zis gaudydamas Nemune (ne
toli Hožos kaimo) žuvis, užka
bino su tinklu ir isztrauko di
deli kaula. Kaulas yral20 cm. 
ilgumo ir 38 cm. apskritumo. 
Kaulas sveria 26 klgr. Sakoma 
kad ten pat priesz kara buvęs 
rastas kaulas 3 pudu svorio, 
kuris buvo atiduotas in Petro
grado muziejų.

Tvirtinama, ‘kad tai esą ma
muto kaulai. Kaulas perduota 
Gardino gamtos muziejui.

J

SUDEGE 100 NAMU.
Vilniaus spauda pranesza, 

kad Szarkaucziznos miestely, 
kilo didelisDisnos apskrity, 

gaisras, kurio metu sudegė to 
miestelio apie 100 namu.

PAKEITĖ TIKYBA; GAVO 
DARBA.

Kaunas.»— Viena žydu szei- 
ma Kaune ilga laika buvo be 
darbo. Kaž kas jiems patarė 
priimti kataliku tikėjimą. Žy
dai patarimo paklausė ir da
bar jau vienas tos szeimos ga
vo darba vionoi Kauno bažnv-

Utena. — Prie banko staty
bos darbu dirbantieji darbi
ninkai nepatenkinti mažu at
lyginimu ir kaimieczru konku
rencija (mokėta po 35 centus 
už valanda), susitarė pareika
lavo padidinti mokesti, bet 
darbdaviams atsisakius ju rei
kalavimu patenkinti, pradėjo 
straika, pasitraukė nuo darbo. 
Darbininku minia lankėsi pas 
burmistrą reikalaudama žy
giu, kad kaimiecziai nebūtu 
priimami miesto darbams, nes 
darbininku esą vietoje. Darbi
ninku reikalavimams esą pri
tarusi ir administracija.

St ra i kas pasi baigęs darbi
ninku laimėjimu: pridėta po f* 
centus valandai. Darbininkai 
sako, jaigu jie butu buvę vie
ningesni — butu daugiau lai
me ja.

DRAUS KIAUSZINIAUTI.
Kaunas. — Gyventojai su

laukė pavasario, eina in pelkes 
ar raistus laukiniu paukszczlu 
kiausziniauti. Kartais susida
ro isztisi tokiu kiausziniauto- 
ju būriai, kurie labai daug liz
du iszkiausziniauja. Kadangi 
szis reiszkinys labai žalingas 
invairiems Lietuvos
niams paukszcziams, del to ir 
ruosziamasi tradicinius kiau- 
sziniavimus visai uždrausti.

lauki-

KAIP UTENOS GAISRININ
KAI GAISRUS GESINA^

Szilines vienkiemio gaisrui 
atkreipus Utenos domėsi po ko
kios 40—50 minueziu pradėjo 
kaukti gaisrininku sirena (ma
nyta, nes pastarasis buvo senai 
pastebėtas). O po valandos 
trinksimo ir keiksmu, trobe
siui baigiant degti, suradę po
ra arkliu ir nevisai gražiai nu- 
cziupo poną autobusą, tsusirin- 
kusios publikos juoko lydimi 
pasileido gaisro link su nebe
reikalinga “pagelba,”
nuvykus liko apgesinti nuodė
guliai.

kuriai

Laimėjo Automobili
nes Lenktynes

jgg

B 
b

i

Fred Frame isz Los Angeles, 
Calif., kuris laimėjo 500 myliu 
automobilines lenktynes In
dianapolis. padarydamas pan-
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Kas Girdėt
labai gera pamokinimą kad 
nereikia jeszkoti “geresniu” 
tarp svetimu: 44Lai kožnas ap- 
siveda su savo tautos mergina 
ar vvru.”

Turtas padėtas pas 
Dieva pasidaugino 

szimteriopai
Jaigu Amerikoniszkos mote

rėlės iszgertu kelis stiklus ge
ro alaus einant gult tai butu 
sveikesnes ir nereikėtų joms 
naudoti visokias truciznas ant 
miego,” — taip raszo žymi 
motere-daktarka Emilija Hel- 
bing isz Vokietijos.

Tolinus jiji raszo: 44Daug 
geriau ir saugiau yru iszgerti 
kelis stiklus gero alaus ne kaip 
naudoti vLsokes piliules ant 
miego ir sudrutinimo nervu. 
Keli stiklai gero alaus, nepa
darys isz žmogaus girtuoklio, 
o sveiki žmones negero tiek 
kad pasigertu. Alkoholius del 
daktaro yra naudingas ir be 
jojo negali apsieiti gydyme li
goniu.”

O kad taja rodą paimtu pro- 
hibicijos pasiutėliai ir netru- 
cintu žmonių su savo probibi- 
cija kuri visa Amerika justu
me in pragara.

-  : i —  ■ '

Visi žmones ant svieto vra te1 
lygus pagal gamtos tiesas. 2\r 
tai turtingi ar vargszai, isz- 
mintingi ar turinti mažiau 
proto, mokyti ar nemokyti ir 
t.t. Kožnas žmogus kvėpuoja 
tuom paežiu oru ir naudojasi 
lygiai isz gamtos ant szio svie
to ir turi ta pati paskutini 
tikslą.. .mirti. Todėl nepriva
lome turėti jokio skirtumo 
sziam gyvenime. O bet randa
si daug žmonių, norints žino 
gerai taisės tiesas, skiresi ant 
szaku, paniekina mažiulelius 
ir statosi save už 
asz!”

Tankiai duodasi girdėt isz 
bumu tokiu: 44ka asz ežia kal
besiu su tuom ubagu, tai pus
galvis, su tokiu neužsimoka 
užsiduot, jisai nieko neturi ir 

” Iszmintingas žmogus, ko
kiu jisai nebutu, nepasveikins 
už save prastesnio artymo ži
nodamas kad ir jisai da visu 
iszmincziu neturi, o tas, katras 
turi, privalo dailintis su žmo
gum kuris turi mažiau proto ir 
kad brangiausi parėdai ir di
džiausi turtai priesz mandagu- 
ma ir meile artymo nieknom 
neatsiženklina priesz geradu- 
szi “mažiutoli” ir prasezioke- 
IL

Lt.

> >

4 4

44

kas tai

mažiuleli

, . ,, ll—

Sztai labai tinkamas prily
ginimas del tuju kurie geidžia 
instoti in luomą moterystes. 
Yra tai sena Japoniszka pasa
ka isz kurios galima imti dide
li pamokinimą:

Sena žiurke turėjo duktere 
kuria norėjo iszleisti už ka 
tokio gaflingiausio. Pirmiausia 
nuėjo pas menuli, manydama 
kad yra galingiausiu, bet jai 
menulis atsake:41 debesiai man 
tankiai perszkadina ir jokiu 
budu negaliu juos praszalint.”

Tada žiurke nuėjo pas de
besį, bet jisai atsake: 44Vejas 
visados mane iszvaiko ir jam 
negaliu atsispirt.”

Tada nuėjo žiurke pas veja 
manydama kad vejas yra ga
lingiausiu, bet vejas tarė: 
4 4Mūras stovi priosz mane ir 
asz negaliu jojo sugriauti.”

Tada žiurke nuėjo pas mūra 
bet mūras jam atsake:44
miu galingiausiu ir drueziau- 
siu nes tavo gimines mane nuo
latos graužo ir asz negaliu 
joms atsispirti.”

Tada žiurke suprato kad jo
sios duktė privalo isztekoti 
tiktai už žiurkes ir parėjus na
mo, atidavė dukrelia jaunai 
žiurkiai isz artimo kaimo.

Isz tos pasakos galima imti

ne es-

• •
provincijoj, Kana-Optario 

doje, gyvenu vedusi porele ku
ri gyvena su savim G5 metus— 
jisai turi 8.9 metus o jiji 87. 
Ant užklausymo daugelio žiop- 
levicziu, ponas Eduardas Fa- 
renss (nes taip vadinasi pore
le), apreiszko bnk in laika tu
ju 65 metu porele nesusibare 
ne karta ir tarp juju nebuvo 
jokio szeimyniszko nesuprati
mo. Abudu seneliai v ra sveiki v 

ir drūti.
Gal tokios poreles reiketu 

jeszkoti tiktai danguje o ne 
ant szios aszaru pakalnes nesu
tikimo ir neužganadinimo.

-t:-------------

žino kokiu budu 
4 4 Kanada.

Mažai kas
atsirado vardas 44Kanada.”

Kada Iszpaniszkas keliau
ninkas Paboto, jeszkodamas 
aukso, priplaukė prie Kanados 
pakraszczio, tenaitiniai Indi jo
nai tankiai girdėjo kaip jisai 
kalbėjo savo draugams: 

” kas reiszkia kad 
ko nesigauna.
na da,

>,

sveikino ir

4 4

arba davimo

“ Aca 
44nie- 

Nudžiugo In
di jonai kada Caboto apleido
juju sklypą po nužudymu dau
gelio nekaltu Indijonu. Kada 
1524 mete atplaukė Franc u za i 
po vadovystę Cart re ra, Kana- 
diecziai isz visu pusiu szauke 
in juos: 44Aca nada” bet Pran
cūzai netemino ant tuju pra- 
sargu, užėmė sklypą ir užvar
dino ji Kanada, manydami kad 
Indi jonai juos
szauke varda tojo sklypo. 

------- ::----  
Eikite in pekla!

Tokia rodą davė delegatams 
Svietines Kares kareiviams, 
senatorius Lewis, isz Illino- 
jaus, kada kareiviai atėjo pas 
ji reikale iszmokejimo per val
džia bonusa, 
jiems darbo.

Kitaip tuos vyrukus sveiki
no 15 metu adgal kada jieji ėjo 
dėti savo sveikata ir gyvasti 
už žvaigždėta vėliava. Kitaip 
juos sveikino kada apdengti 
grabe, sugryžo namo isz kruvi
nos kares aplaistydami Fran- 
cuziszkus laukus krauju.

Buvo tai 15 metu adgal o 
nuo tojo laiko daug vandens 
nuplaukė, -daug permainų už
ėjo Amerike, atezalo jausla del 
juju, o tieji kariszki narsunai 
pasiliko dalbar vargszais, uba
gais, melsdami szmotelio duo
nos del saves ir savo .szeimynu.

Prižadėjimai duoti karei
viams kada ėjo ant kares ir su
gryžo isz kares, pasirodo szia- 
dien tik judkai ir nuėjo in už- 
mirszima.

44Eikite in pekla”
jiems dabar patrijotiszki snu
kiai.

Kareiviams gerai yra žino
ma pekla isz kurios sugryžo 
netekia sveikatos, darbo ir pi
nigu; o tuos, kuriuos kulkos 
nesudraske, draiko dabar ba
das. Juk žmones, kurie karta 
jau paragavo gyvenime pek
los, gali ir dabar iszszaukti 
Amerike pekla. O ka tada pa
sakytu tokia ponas senatorius 
Lewis ir jojo draugai?

Matyt, kad musu boisai ku
rie atėjo in Washingtona buvo 
pasirengia ant sukėlimo 44pek
los,” jaigu juju abazuose slap
ta palicija surado keliolika 
szmotu dinamito.

— sako

SUDE.
Sudžia: — “Ar teisybe, jog pava

dinai ta Žmogų asilu ir gremėzdu?“
Kaltininkas: — “Asz to nepamenu, 

bet, kaip dabar žiurau ant jo, tai isz- 
rodo ant tokio.“ .

Netoli miesto 
viena kriksz- 

Josios 
buvo pagonas. Abudu

Pundžabos
Afrike, gyveno 
czione vardu Petrone, 
vyras
gyveno vargingai.

Visas juju turtas susidėjo 
isz 50 rupeju, kuriuos vyras 
norėjo paskolint ant procento. 
Visokiais budais svarstė kam 
paskolinti tuos pinigus, idant 
neprapultu, bet pati jam davė 
tok in rodą:

— Ar žinai ka, mano vyro, 
jaigu nori savo pinigus pasko
lint, tai atiduok juos kriksz- 
czioniszkam Dievui.

— Gerai, bet kur asz sura
siu t a ji Dievą?

— Asz tau
jaigu jam pasitikėsi, tai sugra-

su geru

parodysiu, ir

žvs tau dvigubai ir 
procentu.

— Vyras paklausė moteres 
ir abudu nuėjo prie krikszczio
niu bažnyczios, prie kurios ra
dosi daugelis vargszu laukenti 
almužnos.

— Jaigu padalinsi tuos pi
ta rp tu vargszu, taivargszu

krikszczioniu Dievas tavo pi
nigus apsaugos. Zinokie kad 

jam kaip

zmo-

szitie vargszai yra 
broliai ir sesers.

Vyras paklauso savo 
nos. Su džiaugsmu iszdalino
pinigus ir su ramybių sugryžo 
abudu namo.

Po keliu menesiu pritruko 
jiems pinigu ant maisto. Vyras 
atsiliepė in savo moteria:

— Kas da'bar bus, 
ar-gi

da'bar mano 
mieloji, ar-gi krikszczioniu 
Dievas nepradės mums mokėti 
procentą? Vargas mus apėmė 
isz visu pusiu.

— Be abejones, padės jisai 
mums, tik nueik in ta vieta kur 

pinigus, o bukie 
tvirtas kad su tuszcziomis ran
komis nesugryžszi namo.

Vyras nuėjo ant tosios vie
tos prie bažnyczios, jeszkoda- 
mas ar kur nesuras pinigu, bet 
nieko nerado. Vargdieniai .pa
re gėja savo geradeja, vela isz- 
tiese rankas praszydarai auku.

Nusistebėjo pagonas. Mane 
jisai kad nuo juju aplaikys 
paszialpa. Stovėjo ant vietos 
ir nežinojo ka turi daryt. Jau 
pradėjo gailėtis isz savo pasi
elgimo, bet sztai, paregėjo prie 
kojų gulinti 
doleri. Paemes pinigu 
namo pas moterį a.

— Buvau .prie Jbažnyczios 
bet krikszczioniszko Dievo ne
regėjau. N 
procento
gus. Tiktai ten, kur iszdalinau 
pinigus, radau sztai szita pini
gą.

iszda linai J

viena sidabrini
gryžo

iekas man nepasiuto 
už iszdalintus pini-

— Tikėk tvirtai mano my
limasis kad Dievas padėjo tau

tojai matyti, 
dvasia. Jisai yra galingiauses 
ir valgo viską pagal savo no
rą. Lik, nupilk už ta pinigą 
kokio valgio. Tikėk, kad Die
vas mus neapleis ir suszelps.

Vyras nuėjo, nusipirko duo
nos ir viena dideliu žuvi. l’ar- 
neszes namo, padavė moteriai 
idant iszvirtu žuvi.

Kada perpjovė žuvi, rado vi
duriuose puiku blizganti ak
menuką. žiurėjo vienas ir ant
ras in ta akmenuko, bet nesu
prato,kas tai butu ir nežinojo 
jojo verte. Pavalgia pietus, vy
ras pasako savo moteriai:

— Ar žinai ka? Duok man 
ta akmenėli, nueisiu in miestą, 
pasiūliusiu ji kam pirkti, gal 
gausiu kelis centus už ji.

Paemias akmenėli nuėjo pas 
auksoriu. Kupezius jau buvo 
duris uždaręs, nos jau buvo vė
lybas laikas, bet kada žmogus 
prisiartino prie jo, rodos lauke 
ant jo.

— Ar nepirk!umei nuo ma
nos szita blizganti akmenėli?— 
tarė nulindęs žmogelis rodyda
mas jam akmenėli.

Kupezius apžiurėjas 
nei i, tuojaus užklauso:

— Kiek nori už ji?
— Duok kiek vertas.
— Duosiu už ji penkes ru-

nes Dievas yra f^as ka

?

a leme

peš.

Trys atsirado ant isztekėji
mo. Taip, trys: poni Ilonorta 
(’iumalskiene, naszle, pana Da
rata Pastornokiute ir pana An-1 
tani na Kindibasinkiute.

Naszle. turėjo keturesde- 
szimts ir asztuoniolika, ka pik
ti kaimynai suskaite isz viso. . 
Burnele turėjo apvalaina kaip 
obuolys, rankutes puikios kaip 
volelis, kaklas kaip stovylas 
lampos, kūnas kaip katilėlis... 
Turėjo du namus po nebasz- 
ninkui bevaikiui vyrai. Viena 
randavojo žandarams o kitam 
pali gyveno su sena Agniesz
ka.

O kokia szirdis buvo pas ta 
motore! Neapsakytai
Kas nedalia 'bažnytėlėje in- 
mėsdavo in dežiukia — viena 
knypki nuo kelkiu nebasznin- 
ko savo vyro.

Mate josios geradejyste vi
si parapijonai, mate kunigas 
prabaszczius nuo altoriaus ir 
temino ant josios ponas Miko
las Grc'blis, zakristijonas ir 
taip-gi sziauczius o priek tam 
ir locnininkas grinczeles 
darželiu, senas jaunikis.

Rei’ke ir tai primint jog po
nas Mikolas daugiau temino in 
josios molynas akutes no kaip 
ant dežiukes. Nėr ko stebėtis 
jog po keliu tokiu sutikimu, 
susitikęs su naszle ant ulyczios 
prakalbėjo in jaja staeziai:

— Ar poniute Ciumalskie- 
ne gerai verda? Ka?

Naszlei szirdis sudrebėjo.
— Ar gerai? — nusijuokė 

gailingai. — Alano nebasznin- 
kas numirė nuo sutukimo szir- 
dies!..

— Ar tai taip poniute ji 
maitino?! Na, na...

Akys jam praszvito ir da- 
dave:

■ «

savo meile ir per truputi butui 
likes priimtas.

Bet kas isz to? — Karta po 
puikiu pietų, taip karsztai pa- 
dekavojo ir suspaudė pana 
Antanina jog net iszsuko ran
kele. ’

Daktaras sutaiso viską kb- 
geriausia — bet panai ant vi
sados atsinorejo turėti mėsi
ninką už vyra idant nesulau
žytu jai kada kauleliu.* *

žmogus pirmiausia,
mauduos jaigu
lindima, jaigu ne in karezema 
ant užmirszimo savo vargo? 
Pas Mauszku Subatos vakara 
suėjo visi trys atmesti jauni
kiai per tris kandidatkas in 
stoną moterystes.

Alutis atriszo liežuvius, vie- 
pradejo apsakinet

apie savo nelaimes — ir kas

*
Kur-gi

turi koki nu-

jausli.

su

— Ar tiek nori duot,?! — 
užklausė nusistebėjas, nes ma
ne kad akmenėlis nieko never
tas. Bet kupezius mano kad 
pasinio per mažai ir pridėjo da 
penkis. Žmogelis suprato jog 
akmenėlis daug vertas ir tylė
jo ant ko kupezius da daugiau 
pridavė. Ant galo pasinio jam 
net 300 rupiu.

Kas per džiaugsmas buvo 
žmogaus, aplaikes tiek pinigu!

ateinant namo,Paregėjus ji 
pati užklausė:

— Na, koki gilinki turė
jai? Ar pardavei akmenuku?— 
nes ir ji buvo tosios nuomones 
kad akmenukas buvo nieko ne
vertas.

Vyras iszemes isz kiszeniaus 
pinigus, padavė jai 300 rupiu. 
Džiaugėsi abudu isz savo neti
kėto giliuko ir dekavojo Die
vui už Jojo geruma.

— Matai mano mylimasis 
vyre, kaip geras yra kriksz- 
czioniszkas Dievas ir kaip mus 
apdovanojo už ta, ka mes pa
darėm del vargszu. 
sugražino tau 
riuos 'buvai iszdalines, bet 
szimtaropai tau už tai atlygi
no.

Matydamas tame tikra ste
buklą, pagonas priėmė kriksz- 
ta, pastojo krikszczioniu ir to
kiu pasiliko lyg smert.

gilinki
žinai poniute Ciu- 

malskienc, mudu sutiktumėm 
poroje puikiai...

— Gerai kalbi, ponas Mi
kolai... K a-g i žmogus dau
giau geidžia ant svieto kaip ta, 
ka suvalgo ir iszgere?

•— Taip! Priduoda tai žmo
gui padiegus del duszios ir kū
no.

Poni llonorata
gerai kuna zakristijono ir pa
misimo sau:

— Visos kelnes mano ne- 
baszninko tiktu ant jo kaip 
prilipytos.

Po tam pridūrė garsiai:
— 'Praszau rytoj ant piet

Ar

apžiurėjo

Netiktai 
50 rupeju, ku- 

iszdalines,

—F.

STOVYLAS MIRUSIO
KARDINOLO GTBBONSO

Naujas padirbtas stovylas mi
rusio kardinolo James Gibbons 
kuris bus neužilgio pastatytas 
mieste Washingtone. Kasztus 
padirbimo stovylo buvo aukau
ta per -draugyja Knights of 
Columbus.

po kojų szita pinigą. Jo nega-

u

r-- F;

% ■>v
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tai persitikrinsi ar moku virti, 
ar ne.

— Bucziuoju szirdele po
niutes. Ateisiu...

— Žinoma!.. Bus ir sriu
ba, kepsnis szutinti kopūstai, 
pyragėliai ir 1.1.

— Del Dievo! — suriko za
kristijonas — ateisiu! Ateisiu 
lygiai dvylikta valanda!

Ir kas gali žinot, gal ir bu
tu suoja in pora kad ne tas ne
laimingas knypkis!

Naszlei laike virimo sriubos 
atėjo nelaiminga mislis... isz- 
nesze isz kambarėlio 'kelnes 
nebaszninko o pakraezius ke
lis kartus misllno: kaip tai 
puikiai tiks ponui zakristijo
nui. Jr sztai kokiu tai nežino-' 
mu 'budu inpuolė vienas knyp
kis in stovinezia sriubai..

Nepatemiuo tai sveczias... 
net po penktam szauksztui isz- 
eme isz burnos... knypki!

— Ar-gikas mate pana- 
szaus atsitikimo? — suriko — 
tieji knypkoi mane visur per
sekioja! Dežukeje bažnyczio- 
jc, sriuboje...

Poniai Ciumulskicnei net

VISA PLOTA PO JOJO 
KAMANDA.

Admirolas Richard II. Leigh
apeini' vadovyste ant visos Į nas kitam 
Amerikoniszkos flotos ant vie
tos buvusio admirolo Franolisz to iszejo?
Schoofield. Klausvdamas

apie ponia (Jiumalskiene, užsi
dega ponas Adatėlė. — Mėsi
ninkas Gramozdaitis net su
plojo delnais kada iszgirdo 
apie Pastcrniokiute — o za
kristijonui net nosis susisuko 
kada iszgirdo apie gera kukar
ka ir josios stebuklinga virimą 
panos Kindibasinkiutes!

Visi trys taji vakara iszsi- 
skirstė kožnas pilnas misliu ir 
paslaptu užmanymu.

O gal užklaust kokiu? Ha! 
ha! Iszdave juosius kunigas 
prabaszczius ateinanezia Ne- 
delia skaitydamas nuo pa- 
mokslinyczios sekaneziai:

“Mikolas Greblis su panų 
Antanina Kindibasinkiute.”
“Juozas Adatėlė, kriaucziu.3, 

su pana Honorata Ciumalskie- 
ne.”

“Grigorius Gramozdaitis su 
pana Darata Pastcrniokiute.”

“O kas žinotu apie kokia 
perszkada, praszau duoti žinia 
in czionaitine parapija.”

44Už duszias ezyseziuje pra
szau sukalbėt tris Teve musu 
irt.t.”

Tai-gi visi gavo ta, kuria 
geide ir mylėjo!.. O kaip gy
veno po susiporavimui tai ne 
mano reikalas.”

ui

kraujas iszsimusze ant veido, 
— o ponui Grebliui atėjo gi- 
liukninga mislis in galva!

— O kad tave! — tarė
save. — Poną Dieva apgaudi
nėja, o ka darytu su vyru?

Suvalgė gardžius pietus lyg 
pabaigai, iszsikalbejo jog tu
ri būti ant krikszto ir dure per 
duris, ir daugiau jau negryžo.* * *

Pana Pastornokiute, siorate- 
le, antra kandidatka ant iszte- 
kejimo buvo gimus, kaip kal
bėjo, mete tnkstantis asztuo- 
ni szimtai... tam, tam devin
tam, turėjo taip-gi puikia szir- 
dele! Paskolino savo vargin
gai giminei likusi turteli po 
tėvui ant szesziolikto procento 
nereikalaudama jokios paran
kos. Padare tai isz geros szir
dies. Priek tam turėjo apie 
szeszes pėdas dydžio ir leng
vai galėjo pakelti su viena ran
ka karti rugiu!

Atsitiko karta jog ponas 
Adatėlė, kriauezius, paregėjo 
per langa pundą bumaszku ku
rias pana Pastcrniokiute dėjo 
in szepukia — ir insimylejo in 
jaja pasiutiszkai! Tuojaus ant 
rytojaus po piet, atsiklaupė 
priosz jaja, sudėjo rankas kaip 
ant poteriu ir tarė:

— Daratole, patogi panai
te! Bukie mano pati!

Ant nelaimes! 4 4 Panaite” 
dirstelėjo szaltai ant jaunikio 
kuris buvo vos keturiu pėdu 
augszczio ir tarė jam:

— Didele tai del manes 
baime, ponas meisteri I Bet pa
sakyk man, kur asz ponuli ta
ve padeczia kada ęiezia pasi- 
vaikszeziot? Ar in kiszeniu ar 
in mano rankini krepszeli ? — 
Vyges neturiu, tik lova... o 
del tokios moteres kaip asz tai 
reikia sztaut vyro, ne kūdiki 
kuri va, taip... galiu pakelti 
už kalnieriaus ir iszmesti per 
duris kaip pundeli sziaudu!

Ir bam'bt, iszpuole!.. Ponas 
Adatėlė pasijuto gulintis ant 
sleriksczio ir iszgirdo uždary
mą smarkiai duriu!..* * *

A n ta nina Ki nd i basink lute, 
treczia, kandidatka ant iszteke- 
jimo buvo tai tikra lelija! — 
Szvari, puikaus sudėjimo, ne
drąsi mergaite. Radosi ant tar
nystes jau penkiolika metu pas 
grofieno kaipo kukarka. Buvo

Panaite

tai kukarka kokios kitos pa- 
naszios jai nesirado. Kada ka 
iszvire tai 
dievai ežiu!

Insimylejo i
Gramozdaitis — (žmones kal
bėjo jog turi kelis szimtelius) 
— buvo tai mėsininkas. Nuejas 
pas pana Antanina iszreiszke

tinkama buvo del

in ja ja ponas Į

apsakymo

—F.WJS.B.

BIRŽELIS —1932 — JUNE

1 s Juvencijos
2 k Marcelinas
3 p Jėzaus Szirdies szvente
4 s Franciszkaus Car.
5 N Bonifaco
G p Norberto
7 u Roberto
8 s Viktorinas

! 9 k Felicijono
10 p Margarietos
11 p Bemabas

12 N Jono isz Fa.
13 p Antano isz Pad vos
14 u Bazylius
15 s Vitaus
16 k Jono Fran.
17 p Adolfo
18 s Morkaus ir Marcijono

19 N Julijono
20 p Silverijaus
21 u Aloyzus
22 s Paulinas
23 k Eliodas
24 p Ss. Jono kriksz.
25 s Laurynas karm.

*

£<

26 N Jono ir Povylo
27 p Vladislovo kar.
28 u Leonas II.
29 s Petro ir Povylo
30 k Povilo apasz.

12 ISTORIJOS nž 25c
Nedaryki* skirtumo tarp ruOni 

mlliekia visus ligai.
kasiriavimas. Jesskojo tarnaites 
o rado psesis. Stebuklinga kueste. 
Krėslas. Nelaiminga karalių ir jio 
vienturte duktere. Nelabas vyras. 
Prakeikimas. Delegatai pas gteta. 
Užkeikta skrlpka- Del tu. keti
na antra karta apsipacaiuot. Pikta 
Onuka. PREKE 86o.

W. D. JBOCZKAU8KAB.-X)O* 
MAHANOY CITT, PA.

VtiniMka*
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Žale žiu Klonis^ 
Naujoi Bri

tanijoi
Arba naujas Bobinsoni'szkas 

prietikis.

nepažinstamos

Nesuprantami atradimai.
Tai buvo pats vidudienis, 

kuomet Jurgis Vendenas pa
siekė krauta 
szalies.

Saule nepakeneziamai kepi
no ir jaunas Vendenas pajuto 
nuo karszczio skausmu galvoj.

.Jis kad ir rotkavo krantu ne 
teip kenkeneziu miszko galėjo 
krest drugys, bet po nekuriam 
apmastymui, jis nusprendė 
jeszkot pagelbos po medžeis.
.Jis susiriszo drabužius numi

rėlio in pundą ir su tuom pun
du trauke miszkan, visa laika 
akyvai jeszkodamas ant smil- 
cziu žmogaus pedsakiu, bet nie
kur nieko negalėjo užtemytl.

Atsargiai ėjo vis artyn prie 
miszko, jausdamas kaip (kaitra 
po tmputi, mainosi, miszke 
jautėsi net atgaivinantis vėsu
mas.

Czion lauke ji linksmas at
radimas jog miszkas kilo vis- 
augsztyn in kaina ir jog nesi
mato tu iszgaravymu kurio 
liūdintu apie drutybe drugio.

— No, nuo bado asz nenu
mirsiu, — isztare jis pamatęs 
ant medžiu visokiu vaisiu.

Tai vaisinga vieta ir tolinus 
reget brangus miszkas kokosi
niu palmių. Asz kad ir ne tu
riu kuom užmuszt koki nors 
laukini gyvuli, bet czerepoko 
kiauszinius asz visados atra
siu Titnago asz turiu ir jeigu 
rasiu koki nors czerepoka asz-

J’S

mainosi

ne girdėjau idant laukinei 
| Naujoi Britanijoi gyventu me
džiuose, bet Naujoi Gvinejoi ba 
ka toki gyvenimą1, gal but Ir 
czion teip pat. Jeigu czion gy
venu, laukinei, tai greicizausei 
žmogedžei, tuomet man reikia 
kuonuogroieziause trauktis isz 
czion. Ten kur buvo niekas j 
venlmas bu t i imi yra ir daugiau 
ir jeigu czion yra tiktai de
szimts vyru jie lengvai apsi
dirbs su manim beginkliu.

Kuomet jis dar karta dirste
lėjo ten, jau pasirodo labai su
manei tos lentos padirbtos, jis 
da-g* pamislyjo, jog tai buvo 
lentos.

Bet tai visad negalima buvo 
ir jis greitai paliko vieta, ku
rie jis laike už labai pavojin
ga

Saule nusileido ir Vargszui 
mus Robinsonui prisiėjo pagal
vot apie kokia nakvyne.

Ant galo po ilgu klaidžioji
mui, jis rado kraszte miszko 
kodeta uolu, ir vienoje isz ju 
skyle, kuri nors ir nebuvo teip 
kaip reikė bet vistiek galėjo 
pakavot v’ena žmogų.

buvo sausa,
smileziu ant kuriu

i SAUDU'
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murmėjo jaunas jurinikas. Jei- Gyvenimas szits gal butpamos- 
jog esi u t as, bus tai senas butasgu asz nežinoeziau 

asz ant nepažystamo ir neap
gyvento kranto,
cziau jog ten truko statinaite
parako arba ko nors panaszaus. 
Bet tas truk’mas būtinai vul- 
kaniszko paėjimo. Tai negali

gal ir tike-

gy- Į būti kitaip.

grindys

galėsiu dagi pasiganyt gabalo 
mėsos, kas prisieis užmuszt 
juos asztrum akmeniu 
kaip daro laukinei.

Jurgis Vendenas turėjo lai
minga būda anksti papratę* 
kovoti už pragy venimu ne kar
ta nuskriaustas blogais žmono
mis jis ingijo didele savistovy
be. Jis atsižymėjo nepaprasta 
energija ir darbsztumu ir tai 
dabar jam labai susigadyjo.

Staigai jis pamate pakrasz- 
tyj miszko ne paprastai augsz- 
ta medi, beveik du kart augsz- 
tesni už kitus. Vendena apemc 
toks nepaprastumas, jog rodos 
tai butu galas visom jo nelai
mėm. ,

Jis žinojo tokius medžius 
prigulint prie didžiausiu ant 
svieto medžiu ir vadinosi figos 
medis, toki medžei kaip kuo
met turėdavo tokius storus 
kaimienus, jog deszimts arba 
penkiolika vyru negali apka
binti.

Didelis f’gos medis buvo to- 
liaus in žiemius. Ten tai ir nu
ėjo Jurgis Vendenas, bet praė
jo tris keturios valandos iki jis 
pasiekė savo tikslą.

Saule jau leidosi kuomet 
Vendenas prisiartino prie med
žio. Jis sustojo visai nustebės 
ir pažiurėjo virszun, tai buvo 
labai keista, ten augsztai terp 
lapu jis pamate ka toki pana- 
szu in paukszczio lizdą bet to
kio didumo jog jis nežinojo 
kuom tai iszaiszkit.

Žali lapai šlepe ta daigta 
nuo jokiu ir nežiūrint ant in- 
tempto veizdejimo jis tik pa
mate jog didelei augsztumoj 
buvo lentos ir balke1.

— O nelaime pamastė Ven
denas. Sztai kaip matyt žmo
giukas gyvenimas. Asz kad ir

t e) p

Ji 
minksztu 
nesimato jokiu pedsakiu szal- 
ta krauju.

Kaip man, tai bus labai nau
dinga, g
Britanijoi nakties rasa labai 
pavojinga >r asz turiu apsisau
goti, save nuo jos. Asz galiu 
pernakvot szenakt ežia ir ry
toj isz ryto traukti toliau. Asz 
teip baisui nuilsės, man 'teip 
reikalingas pailsis jog paskuti
nes tris dienas ir tr>s naktis asz 
beveik nemiegojau, ir persitik
rinęs esmių jog užmigsiu kaip 
negyvas.

Kelyje Vendenas 
kelis kokosinius rieszutus, nu
puolusius nuo medžiu. Dabar 
jis sumusze juos, atsigėrė ju 
maistingu skystimu ir suvalgė 
keletą branduoliu.

Teip jis galėjo gulti paval
gęs, atsigėrės, bet nepirmiaus 
kaip pasimeldęs. Vendenas bu
vo tikt intis paveldejas nuo sa
vo tėvu gilu tikėjimą.

Tai buvo pajudinantis 
gingu, kuomet žmogus, drasel 
žiūrintis akysia visokiom ne
laimėm, atsidavęs Dievo ma
lonei ir nusiraminęs, atsigulė 
ant minksztu smileziu.

girdėjau jog Naujoi

surinko

re

Likes ant to nutarimo jau 
jis dauginus nesirūpino juom, 
kad ir pilkas debesys matėsi 
dar nekuri laika.

Vendenas maste jog vulka- 
niszkas grausbinys atsikartos 
‘r lauke nauju graustiniu. Bet 
to neatsitiko, greitu laiku už- 
vieszpatavo miszka paprasta 
tyla pertraukenti tik pauksz- 
tycziu giedojimu, negirdėtu 
laiko baisaus trūkimo.

Vendenas ne ėjo jieszkotl 
vulkaniszko trūkimo, del to jis 
neturėjo laiko, irgi gyvenimas 
ant szios vietos, isztiosu ne bu
vo be prieszu.

.Jis dabar turėjo užtektinai 
darbo, pirmucziause turėjo pa- 
sijeszkot i metalo. Dėlto jam 
reikalingas buvo koks norint 
ginklas.

Pirmucziause jis pas»josz(ko- 
jo sausa szaka 'kuri galėtu tar
naut del apsiginimo priesz žal- 
czius ir kitus prieszus.

Bet tuomi jis ne pasika'kino 
ir užsimanė pasidirbi’ sau dur
tuvą.

Del to tikslo jam reikėjo 
smailo plono akmens bet tokio 
niekur negalėjo rasti. Tuomet 
jis pradėjo akmenis daužyti iki 
nepasidaro koks reikent.

Smailu akmeniu perskėlė ga
la lazdos inspraude ten akme
ni ir apraisziojo vynojanezio- 
mis žolėmis.

Paskutines buvo nepapras
tai stiprios ir vis labiau susi
traukdavo .džiudamos galu ga
le teip stiprei priveržė akmeni 
prie lazdos kad nei v’nimis teip 
neprikaltum.

Vendenas^ liūdnai apžvelgė 
savo iszradima, kuris pakaki
no tik pati menkiause jo trosz- 
kima.

giedojimu,

prie- 
szingai jog czion butu žmogaus 
pedsakis.

Gal but, teip ir nėra ko man 
ežia bijot. Prie tam, pas medi 
nėra jokiu laiptu o jie būtinai 
butu jeigu czion gyventu žmo
nos.

Tuomi jis ir nusiramino, ga
lui i paojas rado dikta ezorapo- 
ka, kuri užmusze ir skubinosi 
namon teip jis vadino savo 
skyle no's mesiszkas valgis jau 
jam senei rūpėjo.

Kuomet czerepoka supjaustė 
ir norėjo kepti atsiminė varg- 
szas jog dar jam trūksta paties 
reikalingesnio daigto — drus
kos ant juriu kranto kurios bu
vo užtektinai.

Be druskos
czerepoko isztiosu negardi ir 
Vendenas nu vėjo ant juriu 
kranto kur tikėjosi rasos.

Neilgai trukus rado ko rei
kėjo, prie tam jis patemijo jog 
czion veja daug kietos 
kitose. Bet kuomet 
gryžti tai net. už galvos nusi
tvėrė perai tikrinimui ar nemie
ga.

Smiltyse buvo pedsakis žmo
gaus kojų ir tai ne laukinio ne 
no kokio vyro bot, jaunos mer
gaites, 
mažu plonu pėdu ir smailu kur
klį.

minkszta mėsa

sne kaip 
atsisuko

ka galėjo pažinti

TOLIAUS BUS

ant

Trumpos ir Juokingos
:: Pasakaites 4 •

nes tokis būdas

ant u Iv-

Senas skupuolius turėjo pa- 
pratima klausti rodos daktaro 
ant ulyežios, 
nieko jam nekasztavo. Karta
suliko vėla daktaru
.ežios ir praszo rodos. Daktaras 
iszklause jojo apsakymo kan
triai ant galo sako:

— Parodyk man liežuvi... 
Da labiau iszkiszk...
tai gerai, o dabar

B
į

<■

11
■ 

i-iii?

......

■>

& ■■ r?v

DOVANA DEL DAINININKES.

■■ i

.f

ros, 
niu.

Leonora Corona garsinga dainininke Metropolitan Opc- 
ana diena aplaike dovana nuo vieno draugo, maža slo- 
Paveikslas parodo dainininke su savo dovana.

Kur gyvena 
Nuo rvto lyg

1

Bet žmogelis likos 
pal i uosi uotas,

platu svietą,
spakaina vieta,

gerai 
netekai,

Isz tosios vietos paleistas
Ir nusidavė iii

Kur suras sau
Ba rodos negalėjo gauti

ri’iirejo nuo raganos 
at si t raukti,

O gal tau daliai-
Kaip , vyro
Gali dabar uliavoti

Per dienas ir naktis szokti
Bet ar ilgai taip isztesesi
Ar ilgai gyventi

*
geriau in besieda 

ne eikite,
•Jaigu nuėjusios nemokate 

apsieit ie,

*
Moterėlės,

galėsi ?
*

kitas-gi prie sandelio.

Drabužei numirusio pirklio 
patarnavo jam pagalve ir bū
damas teip didelei, nuilsės, tuo- 
jaus užmigo ir tas jo miega* 
tęsęsi iki rytojui.

Bet pabudo jis no pats sa
vimi, baisus balsas panaszus In 
griaustini pabudino j i ji ir jis 
teip smarkei szoko ant kojų, 
jog ka tik ne susimuszo sau 
galvos savo senoi ir žemoi sky
lėj.

Pirmucziause jis apsidairė 
aplink, bet tuojaus atsiminė 
viską kas su juom atsitiko o 
gr>austinys vis tęsęsi ir Vende- 
jas iszli'k pamąsto jog tai koks 
norint trūkimas.

Po nekuriam apmastymui jis 
permaino savo nuomone ir pri
skaito ta griaustini vulkano 
priežasezes jis gerai žinojo jog 
kaip kart ant pietines puses 
nujos Britanijos randasi daug 
ugnekalnu ir czion neretai bu
na žemes drebėjimai.

Dabar jis užsigrabazdino ant 
uolos ir dirstelėjo in pietus isz 
kur girdėti buvo balsas jam pa
sirodo jog vienam daigto kabo 
debesėlis durnu, greitai vėjo 
skirstomas.

— Keista, nesuprantama,—

>

— Asz negaliu teip pada
ryt kaip laukine1, tarė jis pats 
in save bet reikale ir toks gin
klas turi būti geras tuom la
binus kad geresnio nėra. Dabar 
reik apsirinki vieta kur butu 
galima ilgesnėm laikui apsigy
venti.

Po ilgo ir nenaudingo jesz- 
kojimo jis sugryžo ant galo in 
vakarikszczia skyle, teip jog 
visa .diena iszvaikszcz’ojas ne
rado tinkamesnes, nes terp ak
menų vis tik truputi vešiau ir 
sveikiau buvo nekaip ant grino 
smiltimo kranto, tuom labinus

.  ... .... 1 m— 
sustatė in dvi eili taip, kad 
vienas galas buvo ant k radžio 
laivo,
Vandens kibiras, pasemtas prie
laivo kraszto, ėjo per sustaty
tųjų irankas, irpaskutinis liejo 

I vandeni ant ugnies. Kibiras 
per stovineziuju kitoje eilejo 
rankas gryžo atgal. Jau rodės, 
kad ugnis apgesinta.

— In kokia szali mes plau
kiame? — paklausė kapitonas 
vairininko.

— Tiesiog pricplaukon 
atsukę vairininkas.

— Pakreipk truputi in ry
tus, nes galime sudegti pir
miau, negu inplauksime prie- 
plaukon. Mums reikia kuonuo- 
greieziausia prie kraszto.

11.
Tuo tarpu pakilo vejas, Ir 

vėl pradėjo dar Habiau degti 
laivas. Jau pradėjo degti Ir 
kajutos ('kambariai.) Keleiviai 
turėjo iszeiti isz kaiirtu laukan, 
nes tenai likti buvo-pavojinga. 
Maszinistas vare laiva, kiek 
tik galėdamas. Bet pavojus bu
vo vistiek didelis. Ant virszaus 
kaip ir pirmiau, stovėjo jau
nas vairininkas. Po jo kojų bu
vo didžiausia ugnis. Juodi du
rnai isz apaezios ėjo jam !n 
akis o nuo ugnies jam buvo la
bai karszta; kidkviena minuta 
lauke, 'kada ugnis apims lubas 
ir ta tilteli, kur stovėjo vairi
ninkas.

Bet jisai nesitraukė isz savo 
vietos: norėjo iszgelbeti 'kelei
vius. Vis labiau jam buvo 
karszta. Keleiviai vis nuėjo in 
kita laivo gala. Jurininkai bu
vo pritaiso lentas, kad priri- 
szus moteris jeigu reiktu ju 
iszgelbejimui. Vyrai rengėsi ir 
taisėsi kaip in kova už savo 
gyvenimą. Tuo tarpu laivas 
jau buvo visai arti nuo kranto. 
Reikėjo pusvalandis važiuoti, 
kad ji pasiekus. Nuo kraszto- 
gi buvo pasiusti pagelbon luo-

i i
Vairininke! — szaukia

kapitonas. '
— Ko reikia! — klausia 

jisai, stovėdamas savo vietoje.
— Ar galėsi pasilikti vie

toje penkias minutas!
— Asz pasistengsiu, kapi

tone! — atsako jisai.
Ugnis vis areziau ir areziau, 

ir karsztis neapsakomas. Jisai 
vis traukiasi nuo ugnies, dar 
pasitraukė užpakalin, bet, kaip 
galėdamas laikosi, 'kad tik ne- 
paleidus rato. Kairiaja ranka 
stipriai valdo vairo, koliai 
karsztis dar pakeneziamas. Jis 
dar syki permaino ranka ir ne 
nesmdejaves dar syki iszkente- 
jo tokius pat kentėjimus. Per 
durnus jisai nieko nemato, tik 
tai girdi kapitono baisa:

— Vaikai ir moteris, pir
myn, kiti-gi pulkite ir plauki
te.

“ Iszgelbeti,M mano vairinin
kas ir džiaugėsi kad savo pn- 
szventimu iszgelbejo keleiviu® 
nuo tikros mirties.

Visi laimingai iszlipo ant 
kraszto.

Suskaite visus, tik vairinin
ko truko.

j

Ba kas isz to, tuoj pasigėrėto, 
Vaidus darote, pasigeria 

gulite.
Viena ant Veselkos taip 

nusilakė,
Kad kožna su kumszczia 

plake,
Vėl u k vėl ne matyti, 

Ne kaip girta boba regėti.
Bjaurus darbai ir pasielgimai 
Isz ko piktinasi dori vaikinai

Dievaž vyrai tiek blogo 
nepadaro,

Kiek girtos bdbos iszdaro.
Bus gana ba užpraszyma ant 

gradžiuejszion aplaikiau
Ir ant sziadien paliauti 

turėjau.

MfMMaMMBMMaMHIMMNIHUIIIIIIieHtlItlIlIimHliatlItmilI

Žinau viena moterelia su ilgu 
liežuviu, 

sakyti negaliu, 
vakaro po miestą 

laksi o,
Kaip arklys purvyną taszko.
Nežiūri paaugusio sūnelio, 

Kuris da nemoka poterėlio, 
O jau spardyti motina gali, 
Norints da liežuvi apversti 

gerai negali.
Oi, turėsi motin džiaugsmu isz 

sūnelio savo,
Jaigu užaugs ir negaus kur 

galo, 
Geriause idant dabar sprandu. 

\ nusisuktu.
O ne in metus daeitu.

Szitaip, 
užmerkgerai 

akis. . .
Skupuolius taip stovėjo va

landėlė, ant galo iszdžiuvo 
gerkle ir atidaro akis ir net nu
tirpo. Daktaro nebuvo prie jo
jo, tiktai didelis pulkas apsto
jo ji ir juokdamiesi prisižiuri- 
nejo ant žmogaus kuris laike 

isz burnos. 
Daugiau neklauso daktaro ro
dos ant ulyczios.

s’

liežuvi

o toliai.

ant

iszkiszla

❖ ❖ ❖

Sztai kaip
meile tūlas buezieris isz Chica- 
gos del savo mylimos.

“Mylimiausia 
džiūk!

Nuo kada tave pažinau, no-

iszreiszke savo

.mano szir-

jog ten galima buvo užsikarti galiu naktimis miegoti ir kaip
ugni pasilsėjus 
akiu.

nuo laukiniu

Paskui pasilikęs viską ka tu
rėjo bereikalingo tuom kart 
pasiėmęs durtuvą ėjo nJszkan 
vaisiu pasirinkti.

Isz prityrimo jis žinojo jog 
vienais vaiseis negalima ilga1 
užlaikyt gyvybe, taigi apsvars
tęs nuėjo viltie czerapoku pasl- 
jieszkoti jis vėl pamato didžiu
li medi puiku iszlindusi isz 
miszko virszuniu.

Jeigu tiktai laukinei nepa
mato jo isz ten; jeigu jie kartu 
iszszoktu su visu smarkumu tai 
butu...

Bet jie
kuomet jis visai arti prie jo 
priėjo pas j’ atsirado 
mintis.

— O ka jeigu czion
žmogedžiu, jog asz niekur ne

žmogaus pedsakio.

nepamato jo, dagi

nauja

nėra

macziau

* * *
Kanecz turiu viena Szv. Klero 

•bobelka pabarti,
Ir neužilgio su koeziolu kaili 

iszperti,
Ba visas motorus labai aploja, 

Be jokio reikalo kolioja. 
tSakosi kad tik j i ji gera, 

Tokios doros kai Į) ji no yra

varau kiaules in skerdinyczia 
Svifto, tai tik tave, Veronike- 
le, turiu ant mislies, o kaip 
katra isz kiaulių suknerko, tai 
man rodosi kad girdžiu tavo 
balseli. ,

Isz tosios priežasties labai 
sumenkau ir nupuoliau ant ke
liu svaru. Ka asz per tave nu- 
keneziu! y *

Meldžiu man atsakyti ar isz 
to bus kas ar ne, jaigu ne, tai 
no, o
kitaip ilginus nedalaikysiu. I

Vakar buvait taip susirūpi
nės, jog nežinojau ka darau: 
vietoje insidet paporosa in 
burna tai insidejau kiaules uo
dega, žmones isz manos juokė
si ir sako ka tai meile padaro 
isz tojo Adomėlio.

atsakymo, skusda- 
mas szersti, su nekantrumu 
nuo savo mylimos. Pasilieku,

Adcttnas Kaulelis.1 * i

jaigu taip, tai taip, nes

Nuolatos protas apsvaigęs 
Nuo munszaines,

O jaigu greit nepaliaus 
Da daugiau nuo manes gaus.

* * *
U-gi kas ten Springvile užėjo, 

'To visai niekas nesitikėjo, 
Motoreles gerti pradėjo, 

Ant burdingioriu praisa 
pakelti norėjo.

Kaip pasigeria namo 
nucimpina

Rcke, staugė, baisiai apsiein 
Vyru neprižiūri, 
Ba laiko neturi, 

Dabar da nieko nekalbėsiu
Bet neužilgio vol in ten (i;. ■į I 

pribusiu.• #
O tu bobele isz Mikisporto

*

f

a,

1

I 1

Laukiu 
szerati

pasiliaukie,♦ k'
Juk jau visi žmones ant lavos 

szaukia,
Kad isz proto iszejai, 

Ir suvis svaiguli gavai.
Su savo vyru nedorai apsiėjai 

.Ba in kokia len vieta 
atidaviau

Ir norėjai po kelis dolerius 
gauti,

Kad isz tai galėtum lėbauti.

y

KAIP MIRSZTA
GERI ŽMONES

I.
Plaukia per juras laivas; 

daug jame keleiviu terp J u 
daugiausia moterų ir
ĮTau ti'ktai penkios valandos 
lilko keliauti.

vaiku.

Keleiviai žiuri, 
ar dar nematyt prieplaukos. 
Prie vairo stovi varinin'kas. 
Jisai didelio ūgio, apdegęs sau
le, įtvirta h’ prityrusia ranka 
valdo lai va. Pere jo valanda —• 
dabar jie dar areziau prie prie
plaukos. «Sztai ant laivo lubu 
iszeina kapitonas. Jisai galvos 
linktelėjimu paszauko jurinin
ką.

— Isz sandelio eina durnai. 
Pažiūrėk, kas ten darosi!

Jurininkas tuojau iszpilde 
kapitono insakyma ir praneszc, 
kad sandelyje gaisras. Tuojau 
kapitonas nubėgo pažiūrėti, ar 
didelis gresia pavojus. Anks- 
cziau niekas nepastebėjo gais
ro, o ten jau doge netiktai viso
kį daiktai, bet ir visa siena bu
vo jau ugnies apimta, 
mirksnyje keleiviai ;

Akies 
sužinojo 

apie pavoju, ir visi baisiai nu
sigando, tuo labiau, kad laive 
nebuvo maszinos vandeniu 
pliumpuot. Kapitonas surinko 
visus jurininkus ir keleivius, valgo.

maszinos

RESTAURACIJOJ  A.
Restauracijoje vienas isz 

sveeziu per szposa tare in žio
vulį jenti kita sveczia, kuris la* 
bai iszsižiojo:

— Ei, mister, pamaži, taip 
labai nesižiok kad manes nenu
rytum!

— Nesibijok tamista, asz 
esmių Žydiszko tikėjimo, o ži
nai, kad Žydai kiaulienos ne-

I
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ŽINIOS VIETINES
— Keletas isz Mabanojaus 

Lietuviu rengėsi važiuoti in 
Brooklyna kita Utarninka pa
matyti kumsztynes Jack Shar
key (Žukaucko) su Vokieeziu, 
czampijonu Schmelling, kurie 
kumszeziuosis per 17) rianndn.

— Utarninko rvta 
•r

Juozapo bažnyezioje likos 
riszta mazgu moterystes 
v a rda s A lėk san d ra v i e zi u s 
Antanina Žemvdis. e*'
yra sūnūs p. Margarietos Alek- 
saiidraviczienes isz H i Ilso pc- 
czes o jaunamarte yra
Juozo Žemydo isz Mahanojaus. 
Jauna pora apsigyvens po No. 
t2 N. Main St.

važiuoti

su-
Ed-

su
.Jaunikis

duktė

SHENANDOAH, PA.

szeimvnas:
111 S. Bo- 

patogia dukrele.

— Artimoj Fanlerio peczes 
likos surastas užmusztas Kons
tantas Oranczuk, 46 metu isz 
Shenadorio. Manoma kad ji pa
taiko automobiliu-s užmuszda- 
mas ant vietos.

— Garnys ana diena apdo
vanojo sekanezes 
Juozus Miszorus, 
wer uly., su
Antanus Žemionius, 19 S. Le
high uly., su dukteria. And
rius Buszkeviczius 318 \V. Wa
shington uly., su sveika duk
rele. V. Kartavicziam, Heights 
sūneli, kuris gimė ligonbuteje.

— Sokanczios poros iszeme 
laisnus ant apsivedimo: Alek
na Pilsinskis su Berta Usilevl- 
cziute; Adomas Gandinskis su 
Adelia Noris, Raidas
sauckas isz New Yorko su Ma
rijona Milinskinte isz miesto.

Kerną-

Mokėti Daugiau
Padotku

Kiek ir Už Ka Turėsime
Jaigu esi paeziuotn biznierių 

su vienu kūdikiu ir uždirbi aut 
meto $6,(X)0, tai valdžei turėsi 
mokėti $235 padotko daugiau.

Jeigu pirksi automobiliu už 
$600, tai mokėsi už ji $18 pa
dotko o ekstra gumas kaszfno

ta u 60 cen-

ga-

pirks
tai

jentis $30 kasztuos 
tu padotko.

Sakysime sunaudosi 700 
lonu gazolino ant meto tai mo
kėsi padotko $7, o jeigu sunau
dosi 30 galonu aliejaus, tai mn- 
'kesi $11.20 valdžei.

Jeigu tavo pacziule
naujus kailinius už $200 
mokosi $20 taksu, o jaigu pirk
si ziegoreli už $50 tni Dedei Sa
mu užmokėsi už tai $5 o gal ir 
už tai užmokėsi valdžei $3.

Gal pirksi nauja reidio už 
$75! na tai ir užmokėsi $3.75 
taksu, už szuvius ant medžiok
les $1, kamera $1.50, zapalkas 

• $1.00, jeigu suvalgysi per mo
tus Tcendžiu už $50 tai mokėsi 
$1.00 taksu, o jeigu turi (4ek- 
trrkini refrigeratoriu ir sunau
dosi kas menesi s elektrikos už 
$5 tai valdžei mokosi ant meto 
$1.80. .
• Jeigu naudosi telefoną ir 
Ritinti nesi telegramos tai mo
kėsi ant meto $10 taksu. Jeigu 
tavo szeimvna raszvtu sakvsi- 
me, po septynes gromatas ant 
dienos tai markos tau kasz- 
tuos $25 dolerei daugiau, ba 
reikes mokėti po 3 centus 
marke.

Tiejei ka iszduoda po $2 Ir 
daugiau ant pikezeriu ir kito
kiu perstatymu ant dienos, 
turės mokėti Dedei Šamui $10 
ant meto, o jeigu raszysi nors 
du bankinius czekius ant dle-
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LENKISZKAS LEKIOTOJAS HAUSNER ATSISVEIKI-
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NA SU PACZIA PRIESZ ISZLIEKIMA IN LENKIJA
Praeita Subata mariuose apie 500 myliu tolumo nuo Iszpani- 
jos netikėtai likos surastas Amerikos lenkas Stanislovas 
Hausner apie korijau no'buvo jokiu žinių per 8 dienas. Bir
želio 3 diena szis lekiotojas iszleke su eroplanu isz Amerikos 
norėdamas tiesiog nulėkti in Varszava, bet ji isztiko kokia 
ten nelaime ir buvo priverstas nusileisti in mares kur isz- 
buvo 8 dienas iki Anglijos tavorinis laivas Circo Shell ji 
užtiko ir iszgialbėjo isz pavojingos vietos. Jisai dar randasi 
labai silpnam padėjime ir ketina grižti in Amerika 27 diena 
szio menesio. i

nos tai turėsi mokėti 2 centus 
ant kožno czekio padotka arba 
$12 ant meto.

Kas parodo kad jai lyg 
lei mokėjai $74.23 taksu 
melo tai pagal naujės
mokėsi net $236.62 ant moto.

Keno tai priežasle? Prohibi- 
eijos! rEoji bjaurybe suede vis
ką ir dabar žmonis turės už ta: 
užmoko! i.

Mylimoji Atrasta
szio-
ant

1 iesas

REPUBLIKONAI
AUGSZTINA

PREZ. HOOVERT
SAKO JIEJI SUVAŽIAVO 
ANTRA KART SKIRT JI 

KANDIDATU.

t’hięago.— Senatorius Dick
inson’as inžangim* prakalba 
nngsztino prezidentą Hoover’i. 
.Jis nurodo jo didelius nuveik
tus darbus no tik kraszto bet 

Jis

mzangine

viso pasaulio gerovei.
reiszke, kad respublikonu

pa- 
su- 

invyksta, kad pre- 
1 loover’i

kad
važiavimas 
zidenl a
skirti kandidatu in
Ins. Jis smerke demokratus, 
kurie stato kliueziu prezidento 
veikimui. Pareiszke kad, aržiu 
respublikonu vyriausybei, 
kraszto karo laivynas v ra ko- •f” •
geriausiam istovy, o kariuome
nes pakanka kraszto apsaugai. 
Respublikonu partijai visu pir- 

i SZl

isz naujo 
preziden-

Jis

ma rupi kraszto gerove ir 
gerove bus gražinta.

Atidarant suvažiavima sta- 
dijume buvo daugiau kaip 30,- 
000 žmonių. Iszemus partijos 
ir spaudos atstovus ir inty
miuosius sveczius, visos kitos 
vietos yra apmokamos.

Isz Waahingtono pranesza, 
kad prezidentas Hoover’is la
bai norėtu,
klausymas butu paliktas taip, 
kaip buvęs 1928 m.

Wisconsino atstovai puola 
senatoriaus La Follette atsto
vus, (kurio esą ncisztikimi pre
zidentui ir vėliavai.

Iowa valstybes delegatai su
kilo priesz sausu j u propagan
da ir vice-prezidenta Cwitis’a.

—1).

kad probibicijos

jaunikaiezio numirė
Jaunikaitis turėdamas

Vieno
levai.
d id (di us turtus norėjo apsipa- 
cziuoti bet lame mieste kuriam 

nebuvo nei vienos mer
kei ra jam butu pasida- 

Prasze Dievo kad jam

gyveno 
gilios 
bojus.
duotu nors viena adyna pagy
venti su tokia moteriszke kuri 
jam but u meili. Paskui isze jo 
joszkoti meilios merginos. Ei
damas keliu sutiko viena labai 
gražia mergina apsirodžiuse 
baltais rubais. Nudžiugęs pra
dėjo dainuoti.

Sztai mergaite raudona, 
l)(‘l mano meiles atsiunsta! 
Mergina užklausė jo:

Kur eini jaunikaiti ?
— Einu

kuri man ‘butu graži. Muša 
| mieste nėra tokios. Asz jau es- 
miu metuose,
paeziuoti. Prasziau Dievo kad 
norint viena valanda gauezia 
but i drauge su gražia mergina 
pirm negu numirsiu.

Jaunikaiti, tai, asz busiu 
tavo pat i!

Jaunikaitis
parvedė ja in savo namus.

Kada pere jo valanda, kurios 
prasze Dievo, persimainė stai- 
gai gražioji mergina in sena ir 
baisiai negražia boba.

Jaunikaitis perpykęs, pradė
jo ja baisiai kolioti.

-— O, tu netikėlė, apgavai, 
sukrividijai ir apmonijai ma
ne!

Bet jiji atsake:
— Tu pats save apgavai, 

prislėgdamas priesz Dieva, 
prisiekei man ir dabar jau ne- 
atsikratvsi manes. Turi eiti su

• < f

manim ir nepaliksiu tavęs. <
Buvo tai smertis, kuri paė

mus dalgi nukirto galva jauni- 
kaieziui ir jau ji nepaleido.I •
Kas daug renkasi, tas visada 
blogai nuširenka.

jeszkot i
graži.

merginos

norecziau apsi

)

ant to tiko ir

tas visada

DA NIEKIAU.
— Po perkūnu, asz pats ne

žinau ko ta mano boba nuo ma
nes nori!

—. Tai vis taip,yra su tom 
bobom, o maniszke visada žino 
ko nori.
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R užsitrauki dumi)? 7 iii 10-tics rūkytoji} 
žino jie užsitraukia. Kiti 3 užsitraukia 

neminiau v darni.
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t V- O. K. AMERIKA
ATSUK LUCKY STRIKE RADIO PROGRAMĄ—f>0 moJfrnhktf minučių tu pakulio gfritutiiit lokitf ofkfttrdt 
ir l.ttcky Strike iinioniif, kieki ieną Antradienio, Ketvirtadienio, jr Seitadienio vakarą, per Ei.B.C. Radio tinklą.

•I*

fppr . 1032. The American Tobacco Co.
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NARSUS ICKUS.

ateinaPusiaunakti ateina Tekus 
pas .daktaru idant pribūtu pas 
jojo paezia, kuri per klaida at
sigėrė gazolino. Daktaras atė
jo su Ickum namo, paliepė jam 
eiti pirma su žvake in moteres 
kambarį. Tekus drebėdamas 
ant viso kūno isz baimes, inki- 
szo žvake in daktaro ranka sa
kydamas:

— Ponas daktare 
pats, asz bijau.

— Ko tu ‘bijai?
- Nu, 

no, o jaig'u asz prisiartinsiu 
prie josios per arti, tai jiji eks- 
pliodavotu!

f

1 eik tu

jiji iszgere gazoli- 
asz
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Lietuviszki Bonai
Norintieji parduot gaunate 
aukščiausia markėto preke. 
Del informacijos rašykite in 
Dept. 4.

Kurt H. Schurig & Co 
50 BROADWAY 

NEW YORK
u, .i.^Trru.—r—-pa;.* nr,

Atyda Moterems
ir Merginoms

S u gar b in o j ame 
plaukus pagal 
naujausia mada. 
Muso teip vadi
nama Self Sett
ing Permanent 
Wave yra abso- 
lutiszkai gvaran- 
tytas ir nereika
lauja sukimą 
plauku pirsztais.

Bonat DeLux Oil-Strix 
Sugarbinėjimas $7.00

Budget Special 3 už $1.00

L’Ondulation
Indefritable

MODERN BEAUTY SHOPPE
Motimer Bldg. 2 floor

Cor. Centre ir Norwegian Sts.
Ineiga ant W. Norwegian St.

Telefonas 3944. POTTSVILLE, PA.
DARATA STRAWINSKIUTE 
ir ELENA KISIELIENE

Locnininkes

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje 

fcVAnt 2-tro Floro, Kline Sztoro 
19 W. Centre St., Mahanoy City

IN LIETUVA SU EKSKURSIJA SZIA VASARA 
Tiktai per Lietuviszkaji Uosta KLAIPEDA 

SKANDINAVU-AM ERIKOS LINIJA 
PER KOPENHAGA

2 LIEPOS
Laivu “Frederik VIII 
Rengia “Vienybe”, “Dirva »»

18 BIRŽELIO
Laivu “United States

L. D. S. Ekskursija ir
“Darbininkas”

SZVARUMAS IR PATOGUMAS —- MALONUS PATARNAVIMAS

J > > >

“Vienybe”, 
ir “Naujienos

f f

Informaciju ir laivakorcziu reikalais kreipkitės pas savo agentu arba ’
SCANDINAVIAN-AMERICAN LINE

New York, N. Y.
27 Whitehall St.

Chicago, Ill.
130 N. LaSalle St.

Boston, Mass.
1348 Washington, St.

Kiekvienas 
ta daro! 

V

7 iš 10-ties rūkytoju užsitraukia 
žinodami—kiti 3 užsitraukia 

nežinodami

lo nenumanydami. Kiekvienas rūkytojai 
užsitraukia - nes kiekvienas įkvepia kokią 
nors dalį dūmų, kuriuos jis ar ji ištraukia iš 
cigareto.

Ar užsitrauki dūmą? Žinoma, užsitrauki! 
T.tieky Strike drįso šį svarbų klausimą iškelti 
. . . dėl to, kad tūli nešvarumai glūdinti net 
ir geriausio, lengviausio tabako lapuose yra 
pašalinami įžymiuoju Luckies valymo pro
cesu. Luckies tą procesą išrado. Tik Luckies 
jį ir turi!

Ar užsitrauki dūmą? Daugiau kaip 20.000 
gydytojų, kuriems buvo duota išbandyti 
Luckies, pamatuodami savo nuomones savo 
pačiu patyrimu rūkyme, pareiškė, jog Luckiee 
mažiau erzina gerklę negu kiti cigaretai.

wli '111 ilMH1 iwMMImi

It’s toasted
Jūsų Apiaugo - prlei kniliĮImsi - prlsl komi)
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CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

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

G. W. BARLOW, Pres.
J. FERGUSON, Vice-Pres. ir Kae.

Skaitykite “Saule”

T\

W. Traskauskas, Est.
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

I
i

r

C. F. RĖKLAITIS * 
Mahanojaus laztikimiausis Graborius 

:i Gabiausia* Balsamuotojas 11 
, Geriausia Ambulanco 

rC patarnavimas 
apelinkeje.

SS hiam laike, diena ar ^4 
nakti. Visada turi pil- jK 

■Jki na pasirinkimą meta- 
vi liszku ir kieto medžio 

Į Grabu. Laidoja nu- ! 
mirelius pagal naujau- 

I šia mada ir mokslą. 
Į Turiu pagelbininke U 
i moterems. Prieinamos

ĮMk) prekes.
DU OFISAlt 

MAHANOY CITY|516 W. Spruce SU 
Bell Telefonas 149 

TAMAQUA, PA., 439 Willing Stroot 
Bell Telefonas 538J

s z i o j 
Bile Ko-

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 
510 W. CENTRE STREET 

MAHANOY CITY, PA.
TELEFONAS 305-R 

Iszbalsamuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrėbus pa- 
ruoszia pagal naujausia mada už 
priėnama preke. Parsamdau auto
mobilius del laidotuvių, veaeliu ir 
kitiems pasivažinėjimams.
Naminis Telefonas 1430-R St.Clair

Geriausi invstoriai gėriuose laikuose buvo tie žmonis 
kurie padėjo pinigus in banka. Jie dar turi bankavas 
knygutes parodyti savo pinigus. Daug žmonių investi- 
no in szerus ir bondsus ir dar jie gailesi kad pinigus 
ne laike bankuose. Teip sako

Lili

MERCHANTS BANKING TRUST CO
MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM 

MAHANOY CITY, PA.




