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Isz Amerikos

Ilga Kelione Ant Motor-Cikliu

GERIAUS NETEKTI PACZIOS NE KAIP NEKTAIZU.

Chicago. — Visas džiaugs
mas Wil'liamo Fairbanks buvo
tame, kad galėjo neszioti nek
taizas kokios jam patikdavo
bet jo pacziule kitaip apie tai
manė ir nuo jo pareikalavo per
siskyrimo. Williamukas aiszkino sudžiui: ‘ ‘ Mano pati man
iszmetineja kad asz neszioju
per 'szviesias nektaizas bet man
tokios nepatiko nes žmogus ne
gali neszioti visados juodas
nektaizas. Tas labai erzino ma
no paezia ir lankei už tai susi
Charles Williams, ant deszines puses, 58 metu amžiaus,
bardavom, sakydama ji, jeigu isz Fairbanks, Alaska ir John T. Logan, 25 metu, isz Pitts
asz nepaliausiu neszioti tokias
burgh, Pa., randasi kelionėje ant savo motorcikliu isz Fair
nektaizas, tai mane pames. Asz
banks in Seattle, Wash. Abudu vyrukai atlankys abi Iszkellaikiausi savo nuomones, na ir mes San Franciske ir New Yorke.
ji mane apleido.”

MAHANOY CITY, PA.

Wm.D. and Victor L. Bocikowski, Publishers
F. W.Boczkowski, Kilter.

NENORĖJO JOKIU
LAIDOTUVIŲ
TAS YRA NEREIKALINGA.

Lancaster, Pa. — Virgilius
Abraomas Meek, 66 metu am-*
žiaus, likos ana diena palaido
tas 'be jokiu ceremonijų ir lai
dotuvių nes taip sau vėlino
priesz mirti ir likusi szeimyna!
turėjo iszpildyt jo paskutini!
norą: “Nebalsama vokite mano
kūno, nelaidokite mane grabe,
jokiu žiedu ne ceremonijų ne
noriu ir laidotuves turi būti
kuoprasezi austos ’ ’.
Priesz mirti senukas sake
kad jis visai nesiprieszino lai
dojimo paproeziams bet jis ant
galo suprato ka tai tik tusztybe, kad iszkilmingos laidotuves
neatnesza niekam jokio gero ir
tik nereikalingi kasztai del li
kusios gimines ir isz to pasi
naudoja kiti.

Karaliszka Porele Atlankė Vokietija

U. S. A.

50 METAS

Isz Visu Szaliu
KOŽNA VOKISZKA SZEI
MYNA TURI TURĖTI PO
KETURIS VAIKUS.

Berlinas, Vok.,— Pagal Naziu partijos prisakymus, tai
kožna Vokiszka szeimyna turi
turėti nemažiau kaip po ketu
ris vaikais. Pagal valdžios apskaityma tai in metus laiko
Vokietijoj turi užgimti po
1,278,583 vaikai, kad užlan
kyti reikalinga skaitlį gyven
toju. Pereita meta Vokietijoj
gimė 42,065 vaiku mažiau ne
kaip užpereita meta, todėl val
džia reikalauja kad gimimai pa
sidaugintu ir kad butu dauAdolfas Hitleris ana diena priėmė žymius svetelius ypa- gialu kareiviu del apginimo
toje karalaiczio Povylo ir jo paezios Olgos, isz Jugoslavijos, “Faderlando.”
kurie atsilankė in Vokietija po tam atlankė taipgi gyvenimą
generolo Goering. Buvo tai pirmutine karaliszka porele kuri KARALIUS SU KARALIE
atsilankė in Vokietija po apėmimui valdžios per Hitlerį.
NE JAU PRIBUVO NAMO.
Southampton, Anglija. —
Williamas yra szoferu del
UZMIRSZTI
BUKIE
TEISINGU
PENKI BILIJONAI CENTU Karalius Jurgis ir karaliene
turtingos moteres ir buvo apPRISIPAŽINO KAD NUŽU DOVANOJO KALTE
PAMESTA PER AME
Elzbieta jau atplaukė nam’sipaeziaves tik praeita meta. — NEVISADOS MELAS ISZEI
VARGSZAI DĖ
PACZIA IR DU SŪNŪS.
RIKONUS.
pasisvecziavimui Kanad^o,
PO TAM JA NUŽUDĖ.
Sudžia davė perskyrimą nesu NA ANT GERO, UŽ SAVO
Solvay,
N.
Y.
—
Rūpindama

Washington, D.C.— Virszinin- Suvienytose Valstijose Tziai
JUOKAI IR SZANDAI VIE
tinkamai porelei.
MELAGYSTE NETEKO
Millerstown,
Ky.
—
Paul
Kasis
apie
netekimą
darbo
ir
kaįp
kai
vaistiniu dirbtuvių pinigu nesi laiko. Londonas lariiszTOJE ASZARU DEL TU KU
GERO DARBO.
iszmaitys
savo
szeimyna
pri

dell, 50 metu, apgarsino laik- apskaitė buk nuo kada miny- kantriai pribuvimo įsavo'ris
RIE MIRĖ VARGE IR UŽNIUŽUDE SAVO DUKRELE
raszcziuose
kad jo pati sugryž- czios pradėjo iszmuszinėt cen karaliaus ir karalienes *t,
stūmė
Boleslovą
Waszkevicziu
MIRSZTI NUO VISU.
KAD GAUTIS IN DANGŲ.
Cumberland, Ky. — Arthur
isz Onondaga, nužudyti savo tu namo, nes “jai dovanoja vis tus tai lyg sziarn laikui pames jiems sudėti karszta pasve/ Charleroi, Pa. — Matydamas Lenox, rasztininkas isz ėzionaiNew York. — Vietoje grau paezia ir du sūnūs.
ką.” Povylo pacziule pamėtė ta daugiau kaip penki bilijo nima.
J
nuolatos kibirksz'teles ugnies tinio banko, pasiskundė prezi džiu giesmių, aszaru ir poteriu
ji
už
nežmoniszka
pasielgimą
Ana
vakara
Waszkeviczius,
nai.
Laike
vasaros
vaikai
dau

<At^.yo ■akyse, ir negalėdamas il- dentui ant savo nelaimes, buk del 22 lavonu, kurie buvo palai kuris dirbo plieno dirbtuvėje, su ja ir melde kad pas ji vela giausia pameta centus isz ku JAPONAI NETEKO 864 p
g^uS'YniS'ėifstt tojv'regejimo-, <jam .netikėtinai jr pavojingai doti ant iriiestiszku kapiniu ate jas ant peticijos paszauke: sugryžtu ir gyventu su taikoje. riu puse Runa pamesta ant ulyKAREIVIU.
toClair Young, 35 metu angleka- apsirgo pati o neiszteklius ne- “Potter’s Field”, buvo matyt “Uždekite man panezius ant Motera sugryžo bet vos inžen- cziu ir kitose vietose.
Chungking, Kinai.,—]
‘sis, nužudė savo dukrele paleis daleidžia jam paszaukti gera ir girdėt tiktai juokai ir szan- ranku nes asz ka tik nužudžiau ge per slenksti, vyras parmetė
kas kariszkas ministeris^es
damas in ja viena szuvi po tam daktara; melde kad jam Ran dai del tuju kurie mirė varge ir savo visa szeimyna”. Kada pa- ja ant grindų, perpjovė jai 32 MILIJONAI ŽMONIŲ GY
rolas Ho Yin-Chang, is?e“
norėjo pats nusiszauti 'bet jo 76 kos prezidentas paskolintu apleisti nuo visu. Grabai buvo licija atėjo in jo narna, rado jo gerkle ir pats sau pasidarė paVENA
ANT
FARMU.
savo raportą, buk nuo prass’
mėtų motina užbėgo tam užma szimta doleriu ant paezios gy prasti, sukalti isz lentų, be jo paezia Sabina ir du sūnūs, 9 ir naszei. Kaimynai ant rytojaus
Washington,
D.
C.
—
Surajiimo kares 'su Japonczi’”
nymui ir isztrau'ke revolveri dymo. Virszininkas bankos, kiu papuo-szu, kuriuose gulėjo 18 metu, gulinezius ant grindų, surado abieju lavonus gulin
szei ukystes parodo buk apsi nuo Liepos 7, 1937 m., iki
būdamas geros szirdies žmo
isz jo ranku.
Najorkinei vargszai isz ubagu visi užsmaugti su virve.
ezius szale vienas kito.
gyvenimas žmonių in paskuti gūžio 15,1939m., likos užmuszKada palicija ji gabeno in gus, liepe jam iszmoketi reika prieglauda ir kiti surasti ant
nius metus palsidaugino prade ta ir mirė nuo sužeidimu
linga suma ir paliuosavo nuo
kalėjimą ir užklausė del ko jis
keliu negyvi ir upese.
SUDŽIA LIKOS NUBAUS dant nuo isziu metu nes pasi
DEL MEILES APLEIDO
864,500 Japoniszku kareiviu.
užsiėmimo ant keliu dienu kad
taip pasielgė su savo 18 mene
Pirmiausia atneszta 12 mažu
TAS KALĖJIMU ANT DVIE daugino net ant 32 milijonu.
NAMUS.
Laike vien tik Gegužio menesio
galėtu prižiūrėti ir patarnauti
siu dukrele tai tėvas pasakė:
grabeliu vaiku, po tam trys (di Minneapolis, Minn. — Keli JU METU IR UŽMOKĖTI Metas adgal, ant Amerikoniszbuvo 838 musziai su Japonais
■“Asz esmių labai Dievobai serganeziai paežiai.
deli grabai su moterems kurios menesei adgal jauna, patogi ir
$10,000 BAUSMES.
ku
farmu
gyveno
31,819,000
kuriuose
žuvo 61,891 kareiviu,
mingas žmogus ir man Dievas In valanda laiko po tam, likos apleistos per savo vyrus. priek tam turtinga Miss Hen New York. — Martinas T. ypatų o 30 metu adgal buvo tik
paimta in nelaisve 2,435, su
paliepė kad asz paaukauezia barikieris niekam nieko nesa Ant galo atneszta kiti grabai rietta Pearson staigai dingo isz Manton, sudžia isz United 20,077,000.
naikinta 26 eroplanai, 272 ap
savo kūdiki ant Jo garbes kad kęs, nuvažiavo in garsinga su laukomis kurios likos už- namu. Tėvai isz pradžių mane States Circuit Court, likos nu
ginkluoti tankai, ir paimta 28
galėtau gautis in dangų todėl gembteriu urvą ir nemažai nu musztos arba mirė nuo girtuok kad ja kas nors pavogė bet po baustas Utarninke ant dvieju NIGERIS SU BALTUOJU
dideliu
armotu. Kiek Kinczisistebėjo ir pasipiktino parege1 nutariau paaukauti savo kūdi
lystes.
metu
kalėjimo
ir
užmokėjimo
ilgam
jeszkojimui
tėvai
atrado
PYSZKINS
VIENAS
KI

ku žuvo, tai generolas nepa
jas savo rasztinirika vietoje bū
ki.”
Po tam atneszta grabai su savo dukrele czionais kur pildė bausmes 10 tukstaneziu dole
TAM
ŽANDUS.
duoda.
ti namie prie serganezios pavalkatoms kurie gal mirė nuo dinsta tarnaites. Pasirodė buk riu.
Tėvas -buvo iszejas tris me
New York. — Tony Gąlento,
cziules tai su pinigais gydėsi
bado. Visa ta ji darba atliko ka patogi mergina apleido savo Sudžiaus prasikaltimas buvo
nesius adgal isz ligonbutes kur
Italas,
eis ant kumsztyniu su BOMBOS UŽMUSZE 18 ARA
savo “kazyru” liga. Barikieris
liniai isz vietinio kalėjimo ku namus St. Louis isz priežasties nusprendimas teismu ant nau
gydėsi ant pairusiu nervu ir
nigeriu Joe Lewis, ateinanezia
BU IR DU SUŽEIDO.
nepasirodęs savo rasztininkui rie iszandino ir juokėsi isz nu
nuo to laiko neturėjo pilno pro
dos
dideliu
kompanijų
už
ka
karsztos
meiles.
Pamylėjo
ji
Sereda,
Juniaus
1
28
diena.
Žiop

nuvažiavo in jo namus ir rado
Jeruzalemas.,—■ Asztuoniolimirėliu. Visus sudėjo in ilga tūla jaunikaiti isz miesto Min aplaikydavo tukstanezius dole
to.
lei kurie geis pamatyt taja ka Arabu likos užmuszta ir
paezia sveika.
duobe, užpylė žemem ir po vis
Apie vakaru, telegrafo vai kam. — Tokis tai likimas varg- neapolis todėl pribuvo in taji riu kysziais. Ant galo likos su musztyne turės mokėti už sodi daugeli sužeista per bombas,
ir nors turėjo czionais sektas. Laike teismo viskas isz- ne nuo $11.50 lyg $27.50. MuŽymi Porele Ant Svod- kas atnesze kazirninkui tele szu ant .szios aszaru pakalnes, miestą
Haifa turga-viėteje. Devyni
grama kuris perpleszes koper- užmirszti per visus ir (apie ku dirbti kaipo tarnaite bet buvo sidave ir pats pateko in teisim szis bus už svieto szampionata. isz tu buvo moteres ir vaikai,
jai daug smagiau negu po te- gystes glaistus.
bines Keliones
Nigeris sako kad suplieks ma kurie likos sudraskytais arit
ta, akyvai perskaitė sekanezius
riuos niekas nesirūpino.
viszka
pastogia
nes
galėjo
lan

karoną.
žodžius:
szmotu. Buvo tai baisus regė
“Tamista privalai rūpestin KUNIGUI E. SZTEIGMANUI kei pasimatyt su savo mylimu. PUIKI DOVANA UŽ GERA
jimas,
kada palicija pribuvo
PATARNAVIMA.
— Ka tai del meiles mergina
PENNSYLVANIJOS M0N0gai pridabot savo serganezia
isztirineti priežaste nelaimės.
NUPJOVĖ KOJA.
nepadarys ?
Philadelphia, Pa. — Kokis POLEI GERAI APSIMOKA. Buvo tai antra nelaime, kurio
paezia todėl paliuosuoju tave
Harrisburg, Pa. — Taksai je likos užm'uszta daugeli žmo
nuo tolimesnio užsiėmimo Ran Cleveland, Ohio. — Szv. Jo 'Tėvai merginos pasiėmė ja tai Mr. Gerald Gleason, isz
namo
su
prižadėjimu
kad
ji
įga

no
ligonbuteje
kunigui
E.
San
Francisco,
kuris
lankėsi
ant vyno, alaus ir arielkos Penn nių. Žydai nepasiduoda Ara
koje ant visados.” Nusiminė
rasztininkas kad savo melu pa Szteigmanui likos nupjauta ko lės pasimatyt su savo mylimu czionais su reikalais, apleisda sylvanijoj atnesze valstijai 14,- bams ir at'kerszina tokiu budu
niekino -save akyse barikieriaus ja.. Kunigas koki tai laika buvo kada tik panorės o kada laikas mas hoteli, padovanojo tarnui 323,039 dolerius pelno in pas kad nori paveržti ju žeme ir
ir nieko nėgialbejo perpraszi- vikaru antroje czionaitineje ateis, gales ir už jo iszteket nes nauja automobiliu už kuri kė kutinius du metus. Tieji pini juos valdyti. '
tėvams patiko jaunikaitis.
lės sanvaites adgal užmokėjo gai yra paskirti del neregiu ir
nejimai ir meldimai kad ji pri Lie tuviszk oje parapi j oj e.
Kunigas Szteigmanas likos
2,500 doleriu. Gleason yra mi vargszu.
imtu adgal prie darbo.
VOKIECZIAI ISZVARE
MARKES lijonierium ir 'būdamas tam
inszventintas in kunigus apie TRI-CENTINES
KAPUCINU MINIKUS.
DA VIS BUS BEGYJE.
KŪDIKIS PRIGĖRĖ PIENE. deszimts metu adgal czionaitihotelyje per kėlės sanvaites, U Palicijantai, ugnagesei,
Salzburg, Vok.,— Vokiecziai
Washington, D. C. — Neku- jam taip patiko mandagumas kunduktorei ir motor-monai
Gentry, Me. — Shirley Ann neje katedroje. Per kelis metus
Summa, 21 menesiu mergaite, klebonavo Youngstowne, po rie kongresmonai jau per kelis ir geras patarnavimas tarno iszneszioje savo mandieras la paliepė Kapucinu minikams
prigėrė
deszimt-galoniniam tam įsugryžo adgal in Clevelan- metus klabina valdžia kad pa kad jam su mielu noru padova bai greit Amerike, nes kriau- nesztis isz Vokietijos, ir apleis
kubile kuriame radosi ruksz- da ir prisilaikė naujoj parapi pigintu preke ant laiszku kaip nojo automobiliu. — Mažai to czei turi pasiūti kas minuta ti (Savo dideli klosztoriu, nes
Sztai kunigaiksztis Mahmud, tus pienas. Mergaite privežlio- joj. Koja jis buvo susižeidęs da tai kitados buvo, priesz kare^ kiu gera-dusziu randasi ant nauju mandieru už 20 doleriu. valdžia perdirbs ji ant hotelio.
20 metu, brolis valdytojaus sul jo prie kubilo ir norėjo pama neinszventintas in kunigus. ant dvieju centu bet valdžia ap- svieto. Bet ka žmogelis darys U South Afrikos sklypas Kapucinu minikai fenais apsi
tono Malajos, su savo pacziule tyt kas jame randasi kad sztai Nesenei vėla užsigavus, žaizda reiszke kad tri-centine paczti- su automobilium kad turi ke iszdalina pieno ir sūrio dykai gyveno nuo 1602 meto ir turėjo
kuri priesz szliuba buvo Joyee persisvere ir inpuole in kubilą pasidarė pavojinga ir taip pra ne marke, kokias sziadien nau turis vaikus ir paezia ir vos už- del vaiku kurie lankosi in mo- didelius žemiszkus turtus. Da
Blencover, 21 metu, duktė Lon- staezia galva ir prigėrė pakol siplatino kad reikėjo koja nu doja ant laiszku da pasiliks be- ' silaiko isz algos kokia aplaiki- kylklas už du dolerius kožna bar viską turės apleisti ir jeszkoti sau kitos vietos.
y
doniszko kupeziaus.
minulta.
gije per kokius du metus.
tėvai ja užtiko.
_
pjauti augszcziau kelio.
neja.
__
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szunu. Žmones niekad neiszKA AMERIKOS LAISVES
Ir tai ketina būti
moktu verpt ir statyt didelius
namus jeigu nebūtu priversti
stovylas Adomo
SISTEMA MAN REISZKIA
gyventi szaltam klimate. .
O biznierei ir kitoki pramo MOTERE MIEGOJO PER 16
skunda koki žmogus gali pro
Herbert Hoover
Nesenei atplaukė Vokiszkas ninkai neiszmoktu krauti dide METU; DABAR PABUDO. |
dukuoti.
laivas su 909 Žydiszkais isz- lius turtus jeigu neturėtu ko Adelaida, Australija.,— Tik '
(Redaktoriaus ’Pastaba:— II- Szitie patyrimai su szitoms1
tremtojais isz Vokietijos in voti už gyvenimą. Kova priesz sziomis dienomis pabudo isz1
. gai priesz 1929 m., kuomet p. milžiniszkoms jiegoms, kurios
Kuba kad turėtu tenais prie visokias klintis padare isz ju ilgo miego motere, kuri nuo
Įlloover’is tapo Jung. Valstijų intekme daro ant žmonijos li-l
glauda pas savo tautieczius bet tvirtus žmones ir laimėtojais 1923 m., inpuole in miega, ka
trisdeszimts-pirmuoju prezi kimo, veda prie nusižeminimą!
ju in Kuba neinleido.
dentu, jis visur buvo žinomas iszvedimu. Ir asz apie tai ra-!
s v ie t i szk oj e p ram on y s te j e.
da dagirdo apie mirti savo suSztai Žydai, amžini kelei Pavyzdžiu yra, kad taip yra žiedotinio, kuri labai mylėjo.
kaipo humanitariszkas žmo szau tik dėti ypatinga svarba
viai... Isztikruju nepaprastas musu gyvenime, paimkime su- Visi istengimai daktaru pa
gus ir administratorius. Tuzi ■ant vieno svarbaus persitikri
yra ju likimas.
nas, ar daugiau, Europos sza nimo.
nelius turtingu tėvu. Turėdami budint ja nuėjo ant niek ir nors
Viename pleise atsibuvo
Nemokėjo isz pradžių užlai visko ka tik panori, toki vaikai ligonbuteje ja penejo,betmieliu, dėkingai pamena ji kaipo Asz tikiu in Amerikoniszka
kriksztynos,
kyti savo yiesZpatystes ir jau ne yra iszlavinti kaip užsidirb- ganezioji iszrode daugiau in
Amerikoniszku Laisves Sistema. Szirdyje mirTai užtino gerkle 'bobelkos ne yirszininku
keli tukstaneziai metu praėjo ti ant savo užlaikymo, retai ka- giltine ne kaip in žmogiszka
szelpimo
veikimu
'kritiszlku lai su Amerikoniszkos Sistemos
vienos,'
kaip trankosi po svietą be jo da ant senatvės susilaukė to, ypata. Pabudimas atėjo lengKaip Anglikai pro szali ėjo, ku per ir po pasaulini kara. guli du svarbus idealai. Vienas,
kios tėvynės.
kuom buvo ju tėvai. Ne tik kad vai. Ligone beveik užmirszo Tai ant tosios vietos akyvai Szis p. Hoover’io straipsnis yra, ’kad musu laisve yra dau
Ir tai tauta, kuri buvo isz- nemoka užsidirbt ant savo gy- visai kalbėti o jai visi rodosi
yra antras straipsnis serijoje giau negu katalogas politiszku
žiurėjo,
rinkta per Dievą.
demokratija, szituos teisiu. Yra dvasios dalykas.
vėnimo bet nemoka valdytis kad koki tai nežinomi žmo Mistino kad velnes smaugia apie
straipsnius raszo garsus czią- , Pasiremia ant teisybes kad yra
savimi o tas yra perszkada da- nes, kurie ja labai baugina ir
Žydą,
Keturiolika impedžiu Tur- stojimo tikros geroves ir turto.
■gime
ir kitataucziai Amerikie- szventa szviesa kiekviename
negali ant ju žiūrėti. Pabu Ba trtkio giedalo negirdėjo
kiszko sultono Abdulo Hamido
cziai. Pareiksztos mintys sziuo- asmenyje, kuri su laisve ir tei
dusi motere isz lengvo adgaus
niekada.
labai nusiminė ana diena. Tieji Tasai pats lietus, kuris yra
se straipsniuose yra autorių.) singumu pakels ji in dvasisz- Isztikruju sziadieninei mo
savo pajiegas ir turės isz nau
*
*
*
impedžei veda labai varginga palaiminimu del ūkininko, tan
Gal, be jokio pasididžiuoji- kus augsztumus žmoniszkos derniszki artistai papaiko ne
jo susipažyt su svietu, eropla- Kaip in Szenadori isz kur
gyvenimą. Buvo užvedė jie ker buna prakeiktas per motemo,
asz galiu sakyti, kad turė brolystes. Tie yra intelektua- lekia proto jeigu szitokius .stonais, redio ir kitais iszradimais
(bobeles atvažiuoja,
teismą priesz ■ Palestinos val re kuri užsidėjo ta diena nau
kuriu nematė priesz jos ilga Tai nors sau gerai pauliavoja, jau kiek nors patyrimo Ameri- liszka ir dvasiszka laisve mels vylus vadina žmoniszkus. Jo
džia kad sugražintu jiems pasi ja skrybėlė.
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puslaukiniu žmonių pasidary — Szi meta, mano senas vai graba isz miegs,tubes, pastate te baisu žvilgsni ant stovinczio žiuri objektyviai, tai ir isztau — ir turi nuliekama szimtuka lejėlis pasiėmė ja vietoje tikro
tejimo klausymas nebutu toks o tu, redaktoriau, triūsk tautos atvaizdo, nes tokio jam ji ne
tu godumas, o da gal ir pragai- ke, gal kompanija tau nepakels mažam pryszakiniam kamba grabo .su nuduotu lavonu.
Selenda
Griffin
'turėjo
apalp

rėlyje
ant
dvieju
kėdžių
o
už

aktualus,
jeigu visi Lietuviu labui per savaites už kelias de- buvo davusi.
szinjmas gyvasties.
mokesties, — paszauke juok
— Bet kas tanais randasi Ab damasis kas tokis storu balsu, žiebus dvi vaszkines žvakes pa ti. 'Turėjo ja kas tokis atgai laikraszcziai turėtu jaunus ir szilmtis... Gi piknikai tam ir da Jau po ilgo laiko buvęs re
raomai? — užklausė akyvai te —o ypacz, jog kompanija ne state prie galvos ir kojų. Blo vint nes kada atidarė akis, ma nevedusius redaktorius. Per romi, kad ka nors paremti... daktorius sužinojo, kažin kaip
gales ant tavęs atsiduot. Gule- kine .su auksiniais pinigais in- te savo tęva ir Abraomą o jsz- tam tikra metu eile butu gali Vesk visus prie baro, fundyk netyczia, kad jo “gražluole”
mindama ant bleszines.
Tasai .apsidairė saugei o pri- kie dabar spakainei — spakai- dejo in graba kaipo paduszke- szokus isz savo guolio pradėjo ma nemaža jaunimo buri iszlai- alų ir “szalta szuni”, (Ameri- isztekejo. Ne už graboriaus ir
sveikintis su pribuiszais.
kyti neisztautojusi. Tik, žino koniszkas populiarus užkandis ne už ko nors isz anos koloni
siartines prie merginos, jog nei. Ne yra sveika taip judin e, apsisuko in balta paklode,
—
Ar
gyva
ir
sveika,
Selen

inlipo
in
graba
ir
sudėjus
ran

ma, perdaug metu vistiėk pri — in perpjauta banduke in- jos, bet už pagyvenusio ber
vos lupoms nedalypstejo au- tis ir nesijudink, jeigu nenori
da?
—
paszauke
Abraomas.
čas,
gulėjo
kaip
rodos
nebaszverstu tokiu tautybes laiky.to- sprausta szilta deszrike, valgo no, turinezio ūki. Gal, ko gero,
but priverstas prie pakajaus.
sies, isztare du žodžius:
ninke.
Buvo
tai
trumpas
darDėkui
Dievui,
o
pinigai?
tie
' j u didžiuma griebti isz eiles ko ma bet kur: sustojimo vietose, jai ir in ta vyra teko paežiai
Vaikai imkit ji ir nuneszkite
—; Pinigai auksinei.
jas.
1
laitrai
paėmė,
ar
ne
teisybe?!
ki Itala, kuris nuolat siūlo pa- gatvėse ir 1.1.), tavo sanskaiton kreiptis isz skelbimo 'laikriįszAkys Selendos pražibo. Pa- prie ugnies. Ne esmių jo prie
—
Man
rodos
jog
manes
ežio—
Ne,
negavo
j
u,
—
atsake
’ vėžinti automobiliu, arba Airi, visi geria ir ryja o tu, vadinas, tyje, kad “pasiturįs farmeris
bet vienok nenoriu, idant
kėlės pinigus vela padėjo ant deliu,
'
nais
neužkabins,
—
pamislino
1
Selenda,
išžiūrant
blėkine
isz
i kuris nesigaili pakviesti in ki remi kuri nors eilini tautos rei jeszko gaspadines”... Mat,
susząltu ant 'smert.
savo (vietos.
grabo.
Sztai
jie!
sa,u
mergina.
—
Bet
ar
galiu
tai
no teatra.
Tuojaus viską suprato, tieji
Da savo gyvenime nebuvo
kalą. .. Taip yra, nieko nepa kai nebeliko spaudos kaip nuo
ligai
kenst?
Turiu
!
Turėsiu
ant
—
Mano
mylimas
'kūdiki,
esi
piktadariai
dažinojo
kokiu
bil

mates tiek pinigu.
Visa kolonija pažysta ta, pa- darysi, ir redaktorius visai nu latines grožio kurstytojos, visi
tikrai
narsi
mergina,
—
tarė
to
pajiegt
!
Nes
turiu
Abraomui
1
— Tieji pinigai turi būti nu- du apie auksa ir nutarė ji pasi
naszu in artistą filmose, žmo sikėlė nuo įaszies, kol gra'borius palengva nusisuko nuo jos, nes
auksa gelbėt, kuri man pavie- senas Griffinas.
imt
del
saves.
pradėjo nauja stambu bankno- perdaug jau ji buvo insitikinusiuH^tais per ekspresą in Dit■ — Ji yra tikru aniuolu! —- gų, kuris, vasara baltomis kel
rino.
nėmis, žiema labai suprašytu■' ta... bet kitos iszei’ties nebu si savo patraukimo jėga ir to
iSiSis/JKiiuj1 AyT'&'iKal- Tam paežiam karte Selenda — Cit! iszgirdo lauke balsus, paszauke Abraomas.
<
vo. Užtai isz kitos puses redak dėl nesidrovėdavo už vieno ki
bedamas patyka, — bet ekspre iszbego užpakalinėms durims artinanezius prie grinczeles.
Senas Griffinas paskui apsa kostiumu, visur suikinasi, kur
sas ne eina isz priežasties už pažiūrėt ant atsitolinanczio — O, tegul tave budeliai pa- ikinėjo kaip isz priežasties di didesnis žmonių suėjimas. Ne- torius buvo galingesnis — jo to menesio keisti savo iszirdies
rankose buvo spauda, o tu, gy didvyri... O pinigas kiekvie
pustytu 'keliu. Dabar reikes jaunikio. Netoli stovėjo egle >kare; juk czionais ant duru pri- deliu
1
pušniu ir sniego negalėjo iszlaike redaktoriszkos rimties vate, grab oriau, jeigu nori sa nam maloniau už malonumus,
tuos pinigus serget lyg ryto prie kurios prisiartino ir pasi- kalta
■
želaba. Tu man kalbėjai pribut namo ir kaip eidamas ir pats musu jaunuolis, trum vo veidą per laikraszti skelbi kuriuos jis netikrai nuperka...
pai pakirptais ūsiukais ir ly
jaus, pakol siuntinei Ditsono šlepe, žiūrėdama ant einanezio jog jau palaidota.
kėliu paregėjo prie ugnies gu
parodyti — dek ant stalo
'
nepribus ju atimt. Tavo namas Abraomo. Kada taip stovėjo Buvo tai balsas Pierre Subi- linti suraiszidta agenta, pas giai in virszu sulaižytais plan- me
Musu redaktorius dabar yra
randasi tik mylia kelio nuo sta valandėle, iszgirdo vyriszkus
Kais. Bosisukindamas choru, žaliąsias, (o už tas paezias ža rimtas, kolonijoje žinomas,
ton.
kui dažinojas nuo jo apie atsi
cijos, per tai bus saugiausia balsus:
vaidintoju, szokeju, tarpe, pa liąsias tavo prieszas tau pa- žmogus. Jo trumpai pakirptu
— Žinoma, kad palaidota. tikima, greitai skubino namon
, ežiam rengia kapa, fundyda- usiuku senai nebėra. Vietoje
vieta dėl ju.
— Namie randasi tiktai la Voksas man kalbėjo, jog laido kur tik ja paczia rado gulin- juto ir jis, kad ne bet kuriuo
Turiu
pagialbininke
DU OFISAI:
klausymu jis taip lengvai nuo. mas visiems ir vėl atgriebda ju, virszugalvyje
Selenda nusiszypsojo.
jau ima teke
.
vonas. Sena motina Griffin gu tuves atsibuvo isz ryto, — su czia apmirusia grabe.
moterems.
Prieinamos
MAHANOY
CITY;B16
W. Sprue*, 39,
— Nesistebiu, nes czionais li fenais negyva. Sakau tau, jog
lat raszys vedamuosius. Visam mas savo autoritetą...) o ir ti isz po
plauku
debesėlio
me

preke*
ggg
Bell Telefonas 149
— O dėkui Apveizdai, —
niurnėjo Szimonas Dollardas.
nidkas nesurastu bleszines su ne eisiu fenais norint ir už du
kam yra pabaiga ir musu filmu asmenybe, del kurios eina var nulis,
TAMAQUA,
P-A.,
433
Willin,
Street
ir paausiuose plinta bal
tarė senis, — yra gyva ir svei
Heli Telefoną* fcM-J
žytines, nebus akla ir kurezia tas rūkas,
pinigais, — afeake.
—
Voksas
yra
melagiu.
Žiū

herojus
priėjo
liepto
gala.
Jis
kaip jis plisdavo
kartus tiek aukso!
ka. Dabar po sziai nakcziai da
tai pusei, kuri ja visuomenes laukuose, kai dar szis žmogus
rėki
e
pats
!
staiga
ir
netikėtai
insimylejo.
Toje valandėlėje atsidarė du — Uždaryk snuki, .senas
daugiau mylėsiu savo graba.
tarpe pareklamuoja... Taip ta ir nesvajojo būti iszeiviu laik
rys — inejo in vidų kate nesz- paiksze, — iszgirdo vela kita — Tai nieko, iszmuszk du- Selenda apsimalszino in va Jokanczia, savo nuolat dažy
asmenybe, per laikraszczio nu raszczio redaktorių, o tik ganė
dama dantyse suszalusia vijur kalbanti, — tik sziadien buvo> ris; želaba likos užmirszta nu landėlė bet niekados neužmir- tomis luputėmis suvalgiusi remeriu eile, ir pasidarė ir ga
kabint, tai viskas.
motere palaidota.
ką.
szo atsitikima laja naktį. In daktoriszka szirdi, kaip ka tik biausia moksle ir vikriausia naktimis arklius...
— Eikie tu pats; asz nenoriu
— Bet saugokis, idant durys — Nebuvo!
trumpa laika pasiliko Abrao isz .sodno atėjusi persiką, nebu plaukime ir geriausia szokeja... Iszgarsintoji gražuole iki to
su
tuom
užsiimt,
asz
neapv
ogi

butu gerai užstumtos — tarė — Bet asz sakau kad buvo!
mo pati o po svodbai aplaike vo nei kuri nors viena isz po Kova, mat, buvo 'žūtbūtine. priėjo, kad mateme jos straips
Taip kalbėjo man Sim Dollar- uoju numirėlius.
Abraomas.
geresni dinsta ir nagrada už puliariu choriscziu, kuriu at Kidkvienas numeris isz'keldavo ni, nukreipta priesz * ‘ tuszty—
Ar
gyvas
ar
numiręs!
—
— Apie tai nesirūpink, — at das.
iszgelbejima jpinigu nuo kom vaizdai būdavo Lietuviu laik- musu mis kelias pėdas au'ksz- •bes, kurios daromos musu pik
sake Selenda. Neturiu ne akva- — Sim yra... melagiu. Tei suniurnėjo senas Mikolas Din- panijos o senas tėvas Griffinas rasztyje, nei viena isz gražuo
nikuose, — gražuoliu rinkimai,
cziau!
dau,
—
jeigu
jau
pradėjau
tai
tos jau iszeitinet laukan nuo sybes negali pasakyt, kad ir
pirmos dovanos už szokius ir
pasiliko iki smert dins te drož- liu, kurias kas vasara rinkda
ir pabaigsiu.
Pati
mis,
kaip
ir
buna
daž

vo
invaliduose
piknikuose.
Isz
kada mano nelaiminga motina norėtu.
taip toliau”...> “Sic transit
niriko prie tosios 'stacijos.
likos palaidota. Jau bus ko — Bet szi karta kalbėjo tei Selenda gulėjo grabe tykiai,
—F.W.S.B. szalies žiūrint, galėjo atrodyti, niausiai cziagimiu tarpe, vis- gloria mundi” — kaip nekarta
kad musu redaktorius “suval tiek pasiliko isztikima savo paraižydavo savo straipsniuo
kios dvi adynos kaip jos kūnas sybe, matysi. Penkiolika tuks- szgirdo kaip durys atsidarė 6
keli
pitadariai
inejo
in
vidų.
gytas” perpigiai. Dingo rim idealams. Ji vistiėk geriau lin se jos jaunystėje pažinotas di
taneziu doleriu aukse! Tik palikos isznesztas.
Ant
kart
Pierre
Subitan
iszdatis, nebetaip lygiai visuomet ko in didesni pluoszta žaliųjų deles Lietuviu kolonijos laik
ISZLAIDUS SŪNELIS.
— Kas ten stovi kampe? — mislyk Pierre! Tokios laimes
ve
kliksma,
kada
paregėjo
vi

stovėdavo sulaižyti plaukai doleriu, negu in gražius isz- raszczio jaunas ir patraukian
paklausė Ayres’as su baime. — nepatiksi kas diena. Priėk tam
Ar ziegoris?
nesiranda niekas namie iszski- duryje aslos graba su nuduotu — Ne cento daugiaus negau nes nervinga ranka dažnai juos spausdintus jai žodžius nes, ne- tis redaktorius...
nebaszninku, su riksmu iszbe si. — Nuo sziadien esi del ma iszblaszkydavo beraszant pa užmirszkite, Amerikos mokyk
— Ne, — atsaJke Selenda, — ,riant jaunos mergaites!
—Arėjas Vitkauskas
skubomis suvėlinta straipsni... los moko ir mandagumo...
tai grabas. 'Tėvas ji vis czionais Da girdėjo daugiau balsu — go laukan. Dindus ir Dollardas nes negyvu!
Redakcijoje pradėjo kažin “Dėkui” — ir ežia, ir ežia...
laiko. Yra jis dėl jo. Kada tu bet tuojaus viskas aptyko. Se nusiyrė adbulai, pradėjo ka to — Na, tai teveli, duok man
pinigu
nors
ant
laidotuvini
ki
isztykO'
kalbėtis
o
szirdis
Sekas
darytis nebetaip. Redakto Visa savaite redaktorius svars
rėjo gana laiko padirbo ji del lenda stovėjo pabalus su sudė
lendos musze kaip su kuju.
rius būdavo nervingas in jau to puolimo planus, susitvarko
saves. Kada naktimis negalė tom rankom.
nųjų vis linksmas pastabas o savo dienotvarke — ka -darys, Mahanojaua lastikimiaccis Graborioil
davo ant jo žiūrėt; nes mano — Turiu kanecz save ir pi — Jisai czionais nieko nepa
t: Gabiausia* Balaamuotojaa tt
TURĖJO SUSITAIKYT.
su raidžiu rinkėjais tiesiai eme kai sekmadieni “turės deita”
motinėlė kada tik ant jo sužiū nigus paslėpt girrioje, — tarė liko, — jfare Dollardas, — gal
Geriausia Ambulance —
(skirta
laika)
su
ja,
iszeinant
ŽoAmerikoniszkai
koliotis.
patarnavimas
szioj
rėdavo tanikei nesmagu darėsi. pati in save. — Bet ne yra ant va Mikolo Vokso 'buvo pripil —■ Na kaip su tamisteles
apelinkeje.
Bile konumeriui
neužmirszta
indeti
džiu
:
Ayres’ui net sziurpulei per to jau laiko nes mano pėdas dyta gerymu. Mergina iszejo teismu?
kiam laike; diena ar
gražiu komplimentu o sekma
“Kur sapnu grožybe,
ėjo per kuna.
nakti. Visada turi pilant sniego tuojaus piktadariai su tėvu. 'Czionais nesiranda nie — Su kokiu teismu?
dieni, žiūrėk, jo gražuole du
na pasirinkimą metakur svajones tos?!.. ”
— Nesistebiu atsake, — jog susektu. Ka asz varginga dary ko tik lavonas. Tegul asz pa — Nugi su tuom latru ku
liszku ir kieto medžio* į
Grabu.
Laidoja nu- |
tavo tėvas buvo tdkiu navatnu. siu?
gausiu in .savo rankas taji Mi ris tave prigavo ant 500 dole Kad kiek, galima sakyti — ir mia graboriaus automobiliu in
mirelius pagal naujau- I
laikraszczio pakraipa pakitėjo. tolima paežeri... Ir netik graBet Selenda, tu ant tikrųjų ne Selenda Griffin, iszauginta kola, o pamokinsiu ji gerai už riu.
šia mada ir mokslą. |
sibijai czionais 'būtie?
girriose, nebuvo mergsze kuri jo melaginga pasaka.
—■ Ugi susitaikėme. Jisai Daugiau atsirado polemikos — boriui ji palankumu rodo. Ne
— Bijotis? O-giko turecziau bėgtu pas kaimynus ant rodos — Bet virszui da randasi apsipaeziavo su mano dukterc. ir iktos polemikos! Nelaiku isz- veltui spauda yra viena isz pa
eidavo choru ar vaidintoju kli- sauliniu galybių, — ir per
bijotis.
laike nelaimes. Nutarė iszgė- kambarys. Eime in ten pažiū
szes... Už tai vienas dalykas, spauda iszpopuliarintoji mis
— Norecziau, idant tavo tė bet auksa, norint tai reikėtų rėt. ,
vas jau rastųsi namieje, — ta gyvastį paaukauk
— Jeszkok kur nori, ant niek H Najorkiecziai sunaudoja kuri pradėjo pastebėti jautrio turi daug garbintoju, tik pats
rė užsimislines.
Po suszalusiam .sniegui nu tau tas prisiduos. Asz mistinu po viena freitkari maisto kas ji kolonijos dalis, tai tas, kad jos populiarumo autorius, kaip
vienos asmenybes vardas eme ir tinka vargszui per amžius
minuta.
— Ne 'banecz tą.i reikefu, — bėgo greitai namon, iszemo jog czion pinigus nepaliko.

Ar Daug Mergaicziu
Panasziai Padarytu

Jauni Kazirninkai Ėjo Lenktynėms

(gražuole

1 jr.

C. F. RĖKLAITIS

. <W ■

SAULE”

Žinios Vietines
— Subatoj pripuola Szv. Jo
no Kriksztytojaus.
— Vakacijos. NIaži vaikai
džiaugėsi, kad mokyklos užsi
darė, bet tie, kurie užbaigė
auksztesnius mokslus, rūpinasi
kur ežia gautis koki darbeli.
— Nedėlios ryta, apie 10
valanda, Marinas Sabonis, nuo
E. South u'ly., likos nuvežtas
in Locust Mountain ligonb'ute,
su perskeltu pakausziu, kun
aplaike musztyneje >su savo
“bode” Rudžiu, kurie gyve
na “kariszkuosia daržuosia”.
Sabonis užklupo ant savo bodžiu, bet jie baisiai ji pafiksino. Musztu'kas likos uždary
tas kalėjime.

“Pamatine Karaliene” Laimėjo Dovana

MAHANOY CITY, PA.'

Sziadien kitokį laikai Į

“Sieratukas” Užvardintas

KIBIRKSZTELES 1

Pana Keide susižiedojo su
Czaliuku Nudžiugus apsaki
nėjo aipie tai szeimynai ant ry
tojaus. Tame laike josios bo
bute pertrauke jai kalba klaus
dama:
— Pasakyk man Keiduk,
Kaip jisai iszpažino tau savo
meile? Ar jisai puolė ant ke
liu, apreikszdamas savo meile?
— Ne.
— Matai, už mano laiku vai
keli, jaunikei iszreikszdavo s'a-1
vo meile puldami ant keliu j
priesz savo mylima.
— Bet -bobute, jisai to negalėjo padaryti.
— O kodėl ?
— Ba asz sėdėjau jam ant
keliu.

—■ Jaigu esi galingu, tai
isz galingumo nesigirk.
— O kaip reikia dideles
iszminties, kad būtie visados
gera.
— Niekas da nieko davadno nepadarė, jaigu ka nepa
prasto ne iszrado.
— Kuom daugiau pats sa
ve myli, tuom esi didesniu ne-,
vidonu pats saves.
— Visos Skriaudos buna
del mus atlygintos, norints neį
per tuos, kurie mus nuskriau
dė.
.
— Ne vienas sau mansio,
kad turi gera szirdi, tai ne ge
rumas szirdies tiktai silpnu
mas nervu.
*— Galiį pakelti baisiausia
Dvieju menesiu senumo lapuke randasi glėbyje Henry A. |
papeikima, bet tik nuo tokio
Wallace, kamisoriaus ukystes, kuri buvo tai pirmutinis žvėre
žmogaus, kuris peikia s'ūi
§ Jauniki spaudžia jo czelis kuris gimė ant farmos Bowie, Md., kur randa prieglauda
verykas o pacziuota žmogų visi žvėrys. Norints toji prieglauda apleistųjų buvo uždėta skausmu szindies.
■ — Nereikalauki© teisybes'
spaudžia bobisžkas pantaplis,
tik nesenei bet ant jos randasi jau keli szimtai visokiu žvėrių
nuo moterių kol nebus jos au
— ne kas kitas.
kurie yra prižiuromi per valdžios dažiuretojus.
ginamos (tame persitikrinime,
ji Amerikoniszka Biblijos biblija Japoniszkoje kalboje kad vienatinis tikslas ju gy
venime, yra patikti vyrai.
Draugove iszdalina po viena kas minuta.

Lengvai laimėjo pirma dovana už savo patogumą ir gar
be “Pamarines Karalienes” pana Norma Ellis, 17 metu mer
SHENANDOAH, PA gaite isz Irvine, Calif., kuri buvo iszrinkta isz tarpo 222 kitu
merginu. Konf estas atsibuvo prie pamario Oceandale, Kali
t Petras Raulinaitis, gerai fornijoj.
žinomas czionaitinis gyvento
jas, 206 W. Lloyd uly., mirė na
mie sirgdamas koki tai laika. DARBO ŽINUTES
Velionis gimė Lietuvoje, pri Shamokin, Pa. — Readingo
būdamas in Amerika jaunikai- angline kompanija, kuri parau New Yorko Valstybes Svei
Perstatys Paveiksluose “Obdurman Muszi
cziu. Paliko paczia Gertruda, davo jo .savo Bear Valley ka katos Komisijonierius, sako,
penkis sūnūs ir viena dukterį. syklas, buvo priversta sustoti kad “Žmogus prižiūrėdamas
K
Palaidotas Ketvergo diena su nes unija pradėjo už daug kisz- savo 'sveikata, gali ilgiau gy
venti. ’ ’ Jis mums primina kad
bažnytinėms apeigoms Szv J tis in ju reikalus.
Jurgio bažnyczioje. Grabore — Butlegeriu unija czio- senas Graiku priežodis skaito
M. Levanavicziene užsiėmė lai nais laike savo susirinkimą ant “Valgykim, gerkim ir links
minkimės, nes rytoj turim mir
dotuvėms.
kurio nutarė pardavinėti tona ti,” sziadien pritaikintas prie
anglių po $4.50 už tona ir ne
Saint Clair, Pa., — Nedėlios pardavinėti angli toliau® kaip sziu laiku, turėtu skaityti:
Į “Valgyk ir gerk, tik tinkamus naši, manydami kad kas nors
vakara atsitiko nelaime terp už 12 myliu.
I valgius ir gerymus, vidutinisz- su jais negerai. Bet pas gydy
dvieju automobiliu: Juozo JoNew York. — Angline unija
kaiczio isz St. 'Clair ir Vinco pasiraszys ant naujo kontrakto kai, bet vengk mirties ilgiau toja ne eina, bijodami kad jis
siai kiek galima.”
Žmogui, nepasakytu to, ko jie nenori
Dumcziaus isz Silver Creek, ateinanczia sanvaite.
dar neturineziui 40 metu, mir girdėti. Vienok fizinis iszegzaartimoje Cumboles. Ant giliu•ko nieką nesu'žeido, bet karu- RANKINEI ELEKTRIKINEI tis atrodo negalimu daigtu, ar minavimas greieziausia paro
,kai likos sudaužyti ant $300.
APARATAI DEL VASARI ba laibai toli. Apie tai jis visai dytu fakta, kad daugiau nieko
nei nemislina. Gyvasties a(p- netrūksta kaip permainos val
NIO NAUDOJIMO.
Hibbing, Minn, t Sziuomi
draudos agentu praszymai, kad gymo ar darbe, arba poilsio ar
pranesza kad mano vyras Ig Kožna meta žmones daugiau jis prisirengtu prie mirties, ko kito, kuris lengvai prieina
notas Baltramijunas mirė 3 d. laiko praleidineja lant lauko nes nei vienas nežino kas ant ma. Butu verta užmokėti 'už
Mojauis, 1937. Paėjo isz Kauno laike vasaros ir pasinaudoja rytojaus atsibus ant jo jokio in- iszegzaminavima, vienok, kad
Mete 1898 'kada lordas Kitchener supliekė laukini sztama Obdurmane, Sudane, ir
radybos, Panevėžio apskriezio, isz gamtos gražumo.
spudžio nedaro. Bet žmogus sužinojus, kad nėra taip blogai
juos pavaldė del Anglijos, buvo tai pamenama diena kurios Afrikonai neužmirsz. Dabar kru
Raszalimo valscziaus ir Gaco- Kada karszczei užstoja ir gy sulaukės 40 metu, jau visai ki kaip manoma. Dabar, su sezo
tamu ju paveikslu kompanija ketina atnaujinti ta ji kruvina muszi, panaudodami nekurtuos
niu sodžiaus. Paliko seserį Ka venimas buna prislėgtas viso taip mano'. In gyvenimą kitaip nu permaina kaip tik geras lai
tenaitinius gyventojus idant dalyvautu tame muszyje. Tieji gyventojai yra praminti per
tarina Capiene isz Newark, N. kiais sunkumais, Amerikonisz- žiuri. Jam metai pradeda su kas kreiptis prie savo gydytojo
Anglikus ‘ ‘ Fuzzie-Wuzzie. ”
J., ir broli Mi'kodema apie ku kos szcimynos apleidineja na neiszpasakyfu greitumai bėgti. Dabar žodis apie gydytoja.
ri nėra žinios. Jeigu kas isz mus ir pradeda gyventi ant Jam gyvastis brangi, ir jis Padaryk sutarti su geriausiu
giminiu nori sužinot daugiaus lauko, ant porcziu, daržu, ir ve- gerai žino kad jau metai visai gydytoju koki pažysti. Bran
Gelbėk Savo
itai meldžiu atsiszaukt ant singoje vietoje kur sau verda peTtrumpi. Daug žmonių galė giausias patarnavimas koki
adreso:
valgius pavėsyje bet kartais to tu pridėti nuo vieno iki deszim- gydytojas gali padaryti yra ta
PLAUKUS
Mrs. Barbara Brady,
kia gyvenimas greitai nubosta tieis metu prie gyvenimo, eida da, kad jis tave “Užlaiko
507 2nd St., Hibbing, Minn. isz priežasties didelio neparan mi nors syki in metus pas atsa Sveiku.”
—F.L.I.S.
KODĖL PLAUKAI KRINTA?
Kaip
panaikinti pleiskanas ir kaip
kumo.
kanti gydytoja, kuris padary
Chicago, Ill.,— Savo kamba
apsisaugoti nuo nuplikimo?
Bet sziadienine žinysta atėjo tu pilna fizini iszegzaminavi
Prisiuskit varda ir adresa, mes
rėlyje, 1006 Madison uly., pa in pagialba žmoniems ir pa
ma. Tas iszegzaminavimas,
Jaunas
Sargas
prisiusime daugiau informacij’u.
sikorė Pranas Kiela, kuris tu lengvino ju gyvenimą ant lau
arba peržiūrėjimas, nepriduos
ALEXANDER’S CO.
pėjo 57 metu amžiaus.
Gyvascziu
ko nes sziadien turi parankius ilgesnio gyvenimo, bet gydyto
412 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.
— Chicago kanale, arti 32- iszradimus ir gyvenimas yra jo patarimai ta padarys. Žmo
ros Western uly., likos suras daug lengvesnis.
gus dažniausia mirszta isz prie
Sziadien elektrikine pajiega žasties kokios ligos arba nelai
tas lavonas seno gyventojaus
L. TRASKAUSKAS
Ant. Budniko, lietuvio, 4052 yra intaisyta visur, ne tik na mingo atsitikimo. Szirdies, ke
LIETUVISZKAS GRABORIUS
muose bet ir ant lauko prie na penų, džiovos ir vėžio ligos, užBrighton Place.
mu, kur galima sujungti drains musza (didelius skaiezius žmo
—- Laike viesuilos, žaibas prie virimo elektrikiniu apara
nių kasmet. Ir kaip tik tos
pataikė in narna U. Slotkienes tu ir greitai pagamyti valgius,
you CANT
ligos prasideda menkais simp
AFFORD TO BE
901 W. 35-tos uly., Bridgeport, iszvirt greitai kava ir pagamyt
tomais, kurie retai Ipatemijami.
WITHOUT IT.'
Laidoja kunus numirėliu. Pasamdo
pram'uszdamas namo stogą.
greitai pusryczius arba pada Kada jie atrandami paezioje
automobilius del laidotuvių, KrikVestuviu ir kitokiams reikalams.
—- Automobilius prigulin ryti sandviczius.
pradžioje, galima lengai iszgyBell Telefono Numeras 78
tis prie S. Charles, sunkei su Vėliaus gaspadine gali užsi dyti. Bet juos apleidus kelis
520 W. Centre St. Matanoy City
žeidė 23 metu lietuvaite Alici imti kitokiu darbu. Ele'ktriki- metus, dar gal galima iszgelbeja Petroniu! e, kuri ėjo isz ves • nis pecziu'kas iszkeps jums gar ti, bet ilgam laikui nepaisejant
tuvių namo, kuriosia dalyva du valgi kada gaspadinele gali sugryžimo jau nebera. Mes 'ži
vo kaipo pamerge. Ant ryto- užsiimt pasilinksminimu ir ga nome, kad fizinis iszegzamina
DABAR LAIKAS GAUTI —
li
pagamyt
visokius
szaltus
. jaus nelaiminga mergina mirė
Elektrikini Refrigeratori
vimas kasmet nuo nelaimingu
valgius ir gerymus su elektri atsitikimu, ypacz tarpe žmonių 'Teddy Ramsay, dvylikos me
d
nuo žaiduli'ui.
Z
Vasara jau ežia, ir dideli karszkiniu refrigeratoriu.
tu
amžiaus
vaikutis
yra.
pasi

t Pereita Nedelia, mirė ku Norėdami daugiau žinių apie kurie dirba prie maszineriju rengęs gialbeti gyvastis skens<JO
cziai ir sziluma greitai sugenda
nigas Jonas Juszka, 28 metu tuos elektrikinius intaisymus arba pavojinguose darbuose, tancziu žmonių kurie maudosi
visoki maista. Apsaugokite sa
amžiaus, Szv. Kryžiaus ligon- kurie jums palengvins gyveni buvo isz priežasties menko ma ant pakraszczio Miami Beach,
| SZI BANKA YRA NARYS 5
vo szeimyna su elektrikos ref ributeje, nuo iszirdies ligos, kuria mą laike vasaros, kreipkitės in tymo ir girdėjimo, galvos apsi Floridoje.
geratorium kuris užlaikys vi
8 Federal Reserve System į
sukimo arba apalpimo, nuovar
sirgo nuo kokio tai laiko.
soki maista szviežiam ir svei
TEIPGI IR
8
Pennsylvania Power & Light
gio ir kitu padecziu, kurios ne
kam padėjime. Mažai jo varto
s Fede/al Deposit Insurance 5
kompanija bile kokiam mieste
II Kas jdiena daugiau yra o aplaikysite visokius patari būtu insigalėjusios jei laiku bu
PRIE KO TIKTU.
$
Corporation
8
jimas at siena.
tu buvę pataisomos. Yra spė
geriama vyno Rusijoj, kuris mus
|
----- $
t
jama kad tokiuo budu puse —■ Czaliuka pasakė man, Jeigu busite ant Svietines Iszkelmes tai matykite “Modern
pradėjo užvaduoti garsinga
Electrified Farma”
| Union National Bank į
Rusiszka “vodka” nes Masko ji New Yorko valstis isz- mireziu kurios atsitinka butu kad tau tik .brokas dvieju
buvę
galima
iszvengt
arba
s
U
h
sparneliu...
g Kampas Main ir Centre St. 8
liai dabar iszgere vyno po 300 duoda po du dolerius kožna
PENNSYLVANIA POWER IR LIGHT KOMPANIJA
| MAHANOY CITY, PA. |
minuta del užlaikymo gerai ži laikyti. Dar ir yra kita puse —i Ar prie aniolo, ar prie
arba PAS JUSO VIETINI PARDAVĖJU
paveikslo. Daug žmonių rupi- žąsies?
nomo kalėjimo Sing-Sin
nakti.

Žmogaus Sveikata

TIME TO GET

an Inlgct'uc

