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AKYVA PRIEŽASTIS SAVO PACZIULEI PADEGE VELIONA
NEPRltlALBINEJO
MERGINOS
ANT
PASIMETIMO SZIOS
PORELES.
NEKAME
KRUTINĖS
KADA ĖJO IN BAŽNYCZIA.

MAHANOY CITI, PA.

M

U.S. A.

51 METAS

Isz Amerikos PRISIRISZO
DINAMITO

ISZ EUROPINES KARES

NEPAŽYSTAMA PADOVA
NOJO ANT KOPLYCZIOS
5,000 DOLERIU.
Columbia, S. C. — Czionais
likos pastatyta puiki Katalitkiszka koplyczia už penkis tukstanczius doleriu kuriuos paau
kavo motere Sara Vaughen, isz
Limerick, Irlandijos, ir kuri
niekad nebuvo atsilankius in
czionaitini miestą.
Motere mire New Yorke pra
eita meta ir dagirdo apie reika
lingumą koplyczios nuo kuni
go kada buvo tame laike atsi
lankius in Amerika ant keliu
menesiu.

17,264 SUSZAUDYTU LEN
KU, 127,463 UŽKASTI, O
37,614 KALEJIMUOSIA.
Bėrimais, Vok.,— Isz tikrųjų
szaltiniu dažinota, buk Vo'kiecziai baisiai atkerszino Len
kams,
už
pasiprieszinima
priesz ju inlžemima, kurie gynė
savo tevyn'ia.
Kariszki sūdai nubaudė suszaudymu 17,264, nubausti in
kalėjimus prie sunkiu darbu
13,907, kalejimosia randasi apie 23,707, palaidoti ant karfezku lauku 127,453.
Sztai vaisiai baisaus atkerszinimo Hitler’io.

SUDRASKYTAS ANT
SZMOTU.

Kansas City, Mo. — Mrs.
Chester Barnson užvede teis
mą priesz savo vyra ant persi
skyrimo, paduodama priežastį
buk jos vyras yra per szaltas
meileje o priek tam pasiutiszkai užvydus: neleidžia jai lan
kytis ant moteriszku susirinki
mu, balių ir kitokiu pasilinks
minimu kur susirenka vyrai,
nepa vėlina turėti jokios pažin
ties su vyrais, neleidžia in ban
ka kur randasi vyrai o ir už
draudžia kalbėtis su kontraktorium kuris stato ju nauja na
rna. Motere sako kad taip ne
gali gyventi ir nenori būti pati
tokio vyro kuris jai to visko
užvydi ir todėl nori nuo jo per
siskyrimo. Sudžia jai davė per
siskyrimą.

BET KCMINKAI MAZ
GOJO boRIELKAS.

Saratoga, N. J. — Freda
Manuello, 20 metu Italijonka,
kuri buvo pamerge savo drau
gei, likos padegta per savo my
lima kada lipo isz automobiliaus ir ėjo su jaunavede in bažnyczia. Jaunikis pribėgės prie
jos mete szmoteli vatos pamir
kyta su gazolinu, kuria uždege
ir mete in ja. Mergina likos
baisei apdeginta ir kaip rodos
negyvens. Jaunikis buvo užvy
dus kad ji nepakviete ant svodbos.

HITLERIS VOS
NENUŽUDYTAS

BOMBA TRUKO KARCZEJersey Ciy, N. J. — Per ko
Lamberton, Nev. — Baisia
MOJE KURIOJE GERE SU
ki tai laik Augustas Fordmirti iszsirinko sau kalna-dauDRAUGAIS BET BUVO JA
mann prig Jbinejo naminiam
žis, Louis Grafton. Pa rėjas isz
APLEIDĘS TIK KĖLĖS MI
darbe savo n oterelei bet už tai
darbo paprasze savo draugo
NĖTAS PRIESZ TAI.
neaplaikyda k jokio paglostikad jam parnesztu isz sztoro
nimo. Augua K tuom nebuvo
Munich, Bavarija. — Seredos
pakeli tabako. Kada draugas
užganą dint ;| B panorėjo kad
vakara, kada Hitleris su savo
iszejo, Louis prisiriszo su virve
kita motere V už toki d a r b a
senais draugais linksminosi
kelis szmotus dinamito ant kru
pagirtu, ka Bipie tai apsakė
vietinėje karczemoje, kas tokis
tinės ir uždege. Kada draugas
sude
laike
ii
rsiskyrimo
su
sapadėjo skiepe bomba, užmusz
sugryžo, rado ji sudraskyta
vo paczia.
dama szeszis žmones ir 150 su
ant szmotu. Priežastis tosios
Ana
diei,
Augustas
pavalžeidė. Hitleris buvo ka tik ap
baisios mirties buvo ta, kad
ges pietus preiszke pacziulei
leidęs karczema priesz eksplo
Louiso motere pabėgo nuo jo
kad
neturi
iko
padėti
jai
mazzija ir taip apsisaugojo mirties
kėlės sanvaites adgal. Kelis
GILIUKIS ATĖJO BET
NENORĖJO PADARYT JAM kartus kalbėjo savo draugui
SOVIETAI
SIŪLO
LIETU

got torielke nes turi svarbu
—didele nelaime kad per greit
PER VĖLAI.
PIETUS, NUŽUDĖ JA.
VAI
100,000
LIETUVIU.
reikalą
mie
;e
todėl
motere
tuiszejo.
kad neturi ko daugiau gyventi
St. Louis, Mo. — Ana diena
Ridgeway, Ore. —• Poniute nuo kada motere pabėgo ir kerrejo sumažėti pati torielkas
Moskva, Rusija., — Sovietu
atėjo žinia isz Budapeszto, buk
Charlotte Adams, nuėjo pas sa szino atėmimu sau gyvasties.
vyriausybe Lietuvai pasiūlė apo tam ejopasivaikszcziot in
turtingas kupczius Vateszi mi
vo kaiminka kur su ja kalbėjo
tiduoti 100,000 Lietuviu, kurie
miestą. Praidama pro kuknia
re, palikdamas apie puse mili
si apie ketures valandas o ka PAVOGĖ BONKUTE PIENO
pasiliko gyventi buvusioje
savo kainaikos pa maino per
jono doleriu savo sunui FerenKETURIANGLEKASEI
da jos vyras parėjo isz darbo ir
Įauga kaipjos Augustelis pa- zui Vateszi, kuris kitados gyve Lenku apgyventoje Vilniaus
DEL ISZBADEJUSIO
ŽUVO EKSPLOZIJOJ. gialbejo szLostyt jai torielkas
neradęs vakariene pagaminta,
kraszto dalyje, kuri dabar pa
KŪDIKIO.
Mullens, W. Va. — Keturi ir po koži i torielkai pabu- no czionais. Palicija jeszkojo jo siliko Rusijos rankose. Už tuos
iszejo jeszkoti savo pacziules
Brooklyn, N. Y. — Fredas
ibet toji atsisakė eiti su juom Kelley, 40 metu, tėvas penkių anglekasei likos užmuszti eks cziuodavo nįjteręle. Tas regėji kelis menesius ir tik ana diena 100,000 Lietuviu Rusai noro
Brule mas taip in'y^ino motere kad dažinojo buk jis jau netoli du gauti tiek pat Baltgudžiu, Žy
namo. Ant galo pasisekė ja pri vaiku, kuris radosi be darbo il plozijoje kasyklose
metai kaip silsisi ant kapiniu
kalbint eiti namo ir vos inžen- ga laika, neturėdamas už ka Smokeless Coal Co., artimoje parėjus naio -~-J teismą
du ir Ruisu, kurie dabar yra
užvede
ge per slenksti, vyras paleido pirkti bonkute pieno del iszba- miestelio Otsego. Kasyklų in ant persisky o nuo savo vy- ubagiszkoje dalyje kur visi Lietuvos szalyje. Tuo rei
vargszai buvo laidojami. Feszuvi in jos szona, sužeisdamas dejusio kūdikio, pavogė bonku spektorei isztyrinėjo buk prie ro ir ji aplai
kalu tarp Lietuvos vyriausybes
renzi mirė vargszu isz priežas
ja mirtinai. Manydamas kad ja te pieno nuo duriu savo kaimy žastis tosios nelaimes buvo eks
ir Sovietu pradėtos derybos.__
užmusze, pats sau paleido' kul- no. Praeinantis palicijantas pa- plozija gazo. Daugelis angleka- KERSZIN USIUNTIMU ties papaikimo ir‘vargo. Pribu Rusu apgyventoje Vilniaus
vo jis in Amerika, palikdamas
> ka in szirdi ir ant viet os atliko. temino va,gysta ir ji nuvedę ant ■siu likos užgriauti kuriu drau- ,PACZIUL
kraszto dalyje yra daugiau
T KAPINIU.
a ir rlu-imikas kj^i
jūszku ilursžiui.
* i S
mik vyras gai’ejb iruPausd palicijos stoties.
TZaipTŪO,0OO Lietuviu. ’ Bet m a i<
^pai^^^u aficierium, todėl isz
ADOLPH HITLER
motere kitokiu budu ir sziadien Sudžia iszklauses kaltininką,
ras Pogožos likos nusiuns- gailesties pribuvo in Amerika noma, kad veliami ir jie bus
Hitlerio pasėkėjai tvirtina
butu gyvas. Motere kovoja su nubaudė ji ant penkių doleriu
tas in Sunk y kalėjimą neap- kad užmirszti savo nuliūdima Lietuvai gražinti už BaltguGINCZAS
TARP
ANGLEKAmirczia ligonbuteje.
bausmes o kad neturėjo pinigu, SIU; VIENAS PASZAUTAS. laikydamas iekur 500 doleriu ir jeszkoti naujo gyvenimo. Isz džius ir Žydus, gyvenanczius buk tai buvo suokalbis ji nužu
dyt. Valdžia paaukavo puse mi
kaucijos kutą, bausme aplaike tos priežasties papaiko nes ne Vilniuje.
ketino būti uždarytas kalėjime
lijono markiu dovanu kas praBAISUS DARBAS UŽVYDU- bet sude radosi reporteris laik- Pittston, Pa. — Keli angle- kada kerszi o savo pacziule
galėjo užmirszti savo paczios Paryžius. — Devyni karisz nesz ar iszduos ta, kuris padėjo
kasei
sueja
pulrumija,
pradėjo
SIOS MOTERES.
Magduke mįiunsti ant kapi ir vaiku. Tėvas suprato savo ki Francuziszki eroplanai už
ra-szczio kuris susimylėjo ant
bomba. Po eksplozijai Hitleris
(Newton, Pa. — Arthuras nelaimingo žmogaus ir pats už ginczus apie liodavima angli niu bet už gileliu.
sunaus nuliūdima ir priesz mir klupo ant Vokiszku eroplanu pasiliko Muniche da kėlės va
niu
karuku.
Tarp
Ludviko
SloCuttier gyveno su savo pacziu- mokėjo bausme. Sudžia paleido
ti užrasze jam beveik puse mi nuszaudami szeszis su dvylika landas laukdamas ant savo spele laimingai per septynis metus žmogeli namo. Nszeinanti žmo nino, 24 metu, isz Zigler, ir Sta
lijono doleriu bet buvo jau už- lekiotojais. Tas atsitiko arti cialiszko trūkio.
bet ana diena sugryžes vakare nes, kurie radosi sude, sudėjo nislovo Szatkovskio, 23 metu, SENI ŽMOi ES NEGAUS PO
moje Vokiszko rubežiaus.
velai.
$30. ANT SANVAITES.
Tasai kuris padėjo bomba
isz miesto ir kada pacziule ap jam kelis dolerius ant suszelpi- isz Dupont, kilo ginczas ir ant
skiepe, žinojo gerai kada Hit
kabino jo 'kakta kad ji pasvei mo savo vargingos szeimyne- galo Stasys, iszsitraukes isz ki- San Franc ;co, Cal. — Užmaszeniaus
revolveri,
paleido
szu

nytojai
nelaiiejo
rinkimus
ku

leris
pribus in fenais ir links
kint saldžiu buczkiu, suuodė les.
Per
726
Valandas
Radosi
Ore
Su
Eroplanu
vi in Ludvika, sužeisdamas ji rie prižadėjo kožnam žmogui
minsis su savo draugais.
miltelius (pauderi) ant jo ir
po
30
doleri!
ant
sanvaites,
ku

mirtinai
ir
sziadien
gydosi
Po visa Vokietija ir svietą
jos szirdele prijautė kad kita NEBUVO JOS VERTAS —
Pittstono ligonbuteje. Stasys rie jau yra s įlaukia po 60 me
toji žinia greitai pasklydo. Nemotere ji turėjo savo glėbyje.
GERAI PADARE.
likos
aresztavotas
ir
uždarytas
tu.
Prieszini
.kai
tosios
pensi

kurie gailėjosi jo o didesne da
Taji vakara kada vyras miego Coxton, Miss. — Kėlės mylės
ižmanyma
milijojos
supliekė
kalėjime.
lis svieto gailėjosi kad ji eks
jo, paleido in ji dvi kulkas isz nuo czionais rodhauzeje “Red
s
jeigu
butu
perna i s balsu n
plozija nepagavo ir butu malrevolverio, užmuszdama ji ant Fox” likos surasta lavonas
ifornijos
valstija
ėjas
tai
K.
sziau gyventi ant svieto.
vietos, po tam sau paleido kul Morris Crawson, 38 metu, kuris Kad Apsisaugoti Nuo
butu subank utimis.
ka in smegenis. Kaimynai su atėmė sau gyvastį per užsitruNelaimiu
rado abudu lavonus. Motere cinima. Rankoje laike paveiks
MUSZTYNI TARP ANGLE
paliko laiszke'li kuriame isz- lą savo paczios ir laiszkeli ku
Paskutines Žinutes
KASIU; SUPREDENTAS
aiszkino del ko taip padare sa riame buvo paraszyta: “Atsi
NuįlAUTAS.
Port A u Prince, Haiti. — Ke
kydama jog negalėjo nukensti
skiriu su tavim, mano miela pa
Greenville Ky. — Laike atili žmones likos sužeisti ir pada
kad jos vyras buvo glėbyje ki cziule, ant visados. Asz buvau
darymo'
na
ju
kasyklų
kilo
ryta nemažai bledes per drebetos moteres.
nevertas tavo meiles todėl ati
musztyne ta p anglekasiu kujirna žemes kuris davėsi jaustis
mu sau gyvastį nes per apgau
rioje likos nuszautas supreczionais Utarninko diena.
DU FARMEREI APSIMAINĖ dinėjimu tavęs ir girtuokliavi
dentas Robe tas Brown, 54 memą negaliu ilgiaus su tavim gy
PACZIOMS IR VISU
Midland, Ark. — Trys angle
tu, ant smei ; ir keli likos paventi nes neesmiu vertas ne ta
TURTU.
kasei
prigėrė ir keli likos su
szauti.
Russellville, Ala. — Du far- vo pado. Gal tavo gyvenimas
žeisti kada vanduo užliejo.
merei ir ju 29 metu pacziules, bus saldesnis be manės ateity
Rains Coal Co., kasyklas. Van
NUO KUD KIO INKANDIsu gyvuleis, padarais, vaikais je.”
Wes Carroll ir Clyde Schlieper, isz Califomijos, iszbuvo duo prasimusze isz senu kasyk
MO T] VAS MIRĖ.
ir turtu, apsimainė viskuom,
ilgiausia ore su eroplanu, be nusileidimo, ne ‘kaip kiti tekinto lų.
Beringer, [owa. — Povylas jai. Abudu iszlaike ore per 726 valandas arba 30 dienu ir szebet už tai buvo paszaukti in sū MAJORAS UŽDRAUDĖ
BUTLEGERIAUTI
ANGLIS.
White,
pare as isz darbo pra- szes valandas. Kiti lekiotojai iszlaike tiktai 653 valandas ir Joplin, Mo. — Keturi darbi
dą. W. D. Dawson ir Odeli
dėjo siausti u savo trijų metu 33 minutas. Buvo tai iszbandymas eroplano, kaip ilgai jis ga ninkai likos užmuszti eksplozi
Brand, kaimynai, buvo ap- Scranton, Pa. — Miesto ma
šuneliu, atsieidamas su juom li iszlaikyti lekiojime be pasilsio.
joj parako Du. Pont dirbtuvėje.
skunsti už nelegaliszka persi- joras, Fred J. Huester, apgar
ant
grindų,
Eksplozija kilo perskyroje kur
jaike
siautimo
su

sino
buk
uždraudžia
visiems
mainyma moterimis, vaikais,
nelis inkan’o tėvui in ausi.
dirbo patronus.
mulais, gyvuleis ir 80 akeriu angliniams butlegeriams kasti
—
■
Moteres
apie
kurias
TAI
BENT
NARSUNAS.
Vaikutis
pe
kando
skūra
aulauko. Abi poros aplaike persi anglis skylėse ir kad palicija
Canadensis, Pa. — Miss Hat
skyrimus bet jiems buvo už visas tokias skyles užgriaus su Ne mieli skaitytojai, tai ne sies ir in dv dienas visa galva Pati in savo vyra: — Kaip tu daug kalba po mircziai, yra tai
tos,
apie
kukiais
mažai
kalbėjo
tie Beehler, 61 metu, likos nudrausta apsivesti ne ankscziau dinamitu jeigu nepaliaus kasti yra paveikslas padarytas tėvo baisei s įtino o kada nuva drysti mane kolioti prie sveuž
josios
gyvasties.
szauta ant smert per devynių
kaip in 60 dienu bet ant ryto isz ju anglis. Kasimas skylių augsztienikas, tik intcusymas žiavo in ligoį įbute jeszkoti dak
cziu?
—■ Ne vienas rūpinamės metu vaikuti Lester Miller.
jaus po persiskyrimu, persi prie miesto yra dideliu pavo in kuri buna pririsztas lekioto- taro pataria o, persitikrino kad
kaip
numirsime, geriau pada- Vaikutis atkiszes karabiną, pa
mainė moterimis ir pradėjo gy jum del gyventoju ir automo jas su diržais prie eroplano kad vaikuczio dž itys užtrucino jam Vyras: — Matai, kaip mudu
venti su savim kas buvo prie- bilistu kurie pravažiuoja plen laike nelaimes neiszpultu isz .krauja. In d i sanvaites vėliaus būname patys tai asz ne isz- rytumem, kad daugiau rupin- traukė vamzdi, szuvis puolė ir
tumes apie gyvenimą.
užmusze mergina.
■
tėvas mirė.
drystu.
krintanczio eroplano.
tu pro tokias skyles.
iszinga tiesoms.
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stojo o rudis tuojaus suPrates>|pa^Vmp!<itP NlimPrfl
skunde savo neisztikima vyra
esiu piliecziu. Noriu parsi
GERAS
JURGUTIS
KYTRASJ
iNUKAS
pakele
galva ir paregėjo tupint i1 d/ J
1^ UIHCId
ir motina kuri paveržinejo nuo
traukti savo sunu ir jo mergai
jos vyro szirdi ir dabar reika Gyveno senukas su senuke ir — Ko rakali sfc< i? Imk szita medyje vaikina, eme pisztalieRaszant Natūrali te in Suv. Valstijas isz Austra
lauja kad sūdąs iszrisztu ja isz turėjo jie tris sūnelius ir dvi 1„
ta
atkiszo
ir
norėjo
szaut
bet
jo
lijos. Ka turiu daryti ?
kamputi duonosįl ? eik po velzacijos Biurui At. — Jie turės atvykti cziori
moteriszku rysziu. Sudžia ap dukreles. Isz visu šuneliu ir Į nįu įSz grinezios dabar pava- draugas prakalbėjo:
Ten musu tėvynė, kur mums svarstęs gerai visa dalyka ir
— Neszauk brolau, nes ant to
Klausymas — Atvažiavau le kaipo paprasti immigrantai, be
gerai. Tokios nuomones yra persitikrinęs kad Goodrich tu dukrelių tėvai ypacz mylėjo’ saris tai sau ga p kur kaime
balso gales kas atbegt ir mus
pirmenybes kvotoje po kvota
vyriausiąjį Jurguti nes Jurgu viela už piemeni.
Vokiecziai.
ri dvi szirdis, paliuosavo pa- tis taipo labai mylėjo savo tė Taip kalbėjo m zle po Motie-^ l’3^0111“1^ sztai bus geriau kaip galiai 1928 m., ir tuoj prasziau iszalies kur jie gimė. Jeigu tam
pirmu popieru. Po penkių metu
Tosios nuomones privalo lai czia nuo jo.
savo .posūni 'S^um pakai t, tada mus neiszvelius.
Jurgutis
buvo
labai
ge

jui
Balcziunui
ii
asz prasziau. antru popieru (ar sta butum pilietis sūnūs ir jo
kytis ir Lietuvei kurie yra ap Ar dabar žentelis norės pa
liksimo
mo-'
^
uos
pasakęs
isztrauke
ba pilnos pilietystesj bet del duktė negautu jokiu privilegi
sigyvenę Amerikoj. Juk czio- silikt vyru savo uoszveles’ o tė ras, gailestingas ir linksmas Jonuką kuris ai
vaikas. Su savo broleliais ir czekos nežiūrėt imas drasei isz kiszeniaus gala virves, ka klaidos — ne mano klaida bu jų pagal musu immigracijos innais kvėpuojame laisve o jeigu vu savo pacziules?
pamatęs Jonukas pradėjo dre
nezine,; gese]emįs Jurgutis gyveno di- dairėsi po grincž i.
vo — mano aplikacijoje man 1 staymo bet turėtu atvykti kaip
kokia neapykanta nuo czionai- tik ateitis parodys.
1 džioje santaikoje.
— Tai ka dary! kad jau isz- bėt kaip lapelis. Vienok nuduo antros popieros atsakytos. Ta- j nepirmenybes immigrantai.Fotiniu! gyventoju užsitraukėme
damas jog nebijo, nulipo žemyn'
I reign Language Information
j Sziokiomis dienomis J argu-.
tai per savo 'bloga pasielgimą. Ana diena graborius surinko |tis uoliai <lįrbo- Dirbo jis lyg(. varote tai eisiu, ur mane ko- nuo medžio ir taip meilei pra-į( da, 1934 m., iszsiemiau pirmas i
■ jos ir akys nesz, i rint grinezia
popieros antru kartu, ir 1936 mJI Service, 22 Fourth Avenue,
Su laiku viskas susidavadys kaulus sumalto kokio tai val
szesi
tu
.piktadariu,
jog
suNew York City kuri knygute:
Įmano tėvelio ir teturėtu nie
prasziau pilnos pilietysites. Isztiktai turime stotis panaszus katos, artimoje Janestown, saule nusileisdavo.
minksztino ir nutarė jam gy
“flow to Bring Friends and
Vakarais Jurgutis, apžiurė kas valios manes szvarinet.
laikiau kvotimą ir užsimokėjau
Amerikonams visokiuose pasi Mass., kuris apsiėmė ji palai
vastį
dovanot
tiktai
turėjo
pri

Relatives
to the United States”
jas ūki, paszeres ir pagirdės — Ne lotum ka a szuo, — su
savo mokesti bet iki sziam lai
elgimuose o labiausia stotis doti pavieto kasztu. Nuredydagyvulius, eidavo in pirkia ir niurnėjo moczek ką tavo tė slegi jog ne vienam gyvam su kui dar negavau pilietystes cer- kaina 10 centu kuri knygute
czionaitineis ukesais.
mas kiek liko isz tojo nelaimin priesz vakariene godžiai skai vas turėjo tai jai senei viskas tvėrimui nepasakys ka girriogal tamstai butu naudinga.
tifikato. Ka turiu daryti?
Katras turi Amerikoniszkas go žmogelio lavono, rado jo
je
girdėjo.
Naujos
Paczto Ratos Knygoms.
tydavo knygas ir laikraszczius. nuėjo nes belig idama viskas
Atsakymas. — Patariame
popieras, ant to kitaip valdžia skarmaluose apie deszimts
In
pora
adynu
po
tam,
kada
Broliai ir sesers klausydavo nuėjo o kas rant įsi tai mano
tamstai pasiunsti laiszka natū Kl. — Ar man galite praneszžiuri.
tukstaneziu doleriu pinigais ir ausis pastate.
Ježinau
kaip sėdėjo ponas Dankeviczius prie ralizacijos ofisui kur iszlaikei ti ar žemesnes paczto ratos, ku
užprocevota
ir
Nuo pradžios Naujo Meto popieroms, kuriose buvo paraJurgutis iszmaitysiu likį lis sieratukus stalo o szale jo senas Vaitiekus kvotimą ir kur užsimokėjai rios iszsibaige Birželio 30 d.,
Szventadieniais
valdžia nesusze'lps ne vieno szyta buk yra locnininku žeanksti paszerdavo gyvulius ir ir parode ant 1 liojancziu po ir kalbėjo apie senovės laikus,’ mokesti praszydamas kas atsi ant knygų buvo peimainytos?
svetimtauezio kuris neturi po- miszko turto vertes apie 50
po pusrycziu ruoszdavosi baž- asla linksmu kfl |iu,joslocnu. tame inpuole Jonukas in paka- tiko tamstos atsitikime. Raszy- At. — Su prezidento pasirapieru ir tokiam net bus sunku tukstaneziu doleriu. Norints tu
nyczion. Pakinkęs juodbėrėli, — Na tai r™ lele, lik svei- ju ir sudavęs su kumszczia po damas neužmirszk pažymėti szymu žemesnes paczto ratos
aplaikyti darba.
z rėjo tiek turto bet turėjo pa
Jurgutis privažiuodavo prie ka, keliausiu pi fcede in Spar- ra kartu, paszauke garsei:
( tamstai duota numera. Ta nu- ant knygų buvo pailgintos dar
protį važinėti freitais dykai ir pirkios duru ir laukdavo teve vinius, gal ne i rarys manės, — KlaUsykie manes, szepa!
mera rasi ant postkartes kuria dviems metams iki Birželio 30
Tula reformatore kuri gei melsti žmonių maisto. Dabar
liu, kuriem susėdus, veždavo — tai pasakęs muitais, atsi Asz tau sakau jog sizia nakti, gavai isz natūralizacijos afiso d., 1941 m. Rata yra centas ir
džia permainyt būda gyvenimo gimines nudžiugo kad tasai
juos in bažnyczia. Tėveliai tuo- sveikino su savi pusbroleis ir apie vienuolikta adyna, pikta- kada jis pranesze kur ir kada puse už švara nepaisiant zonos.
merginu, ana diena turėjo New skuopuolius atsisveikino su
mi labai džiaugėsi.
atsidusęs iszejo: i savo gimtos darei ketina užpult ant namo reikia nuvykti su liudininkais. Darbo Leidimai Svetimose
Yorke prakalba kurioje rugojo sziuo svietu.
pono Darikevicziaus ir paimtie
Jurgutis buvo geras ne tik vietos.
i
Numera — “file number” va
Szalyse.
ant merginu kad jos sziadien
pinigus
su skrynute kuri stovi
tėvams bdt ir svetimiems, todėl — Ir ko man ti p laibai rūpin
dintas
—
rasi
ant
visu
laiszku
Kl. — Ar naturalizu'dtas Ame
apie nieką nekalba kaip tik Kokis tai pilozopas iszsitakaimas praminė ji “‘Geruoju tis, — kalbėjo iii navė vaikinas, miegstubeje po lova.
ir
korteliu
kuriuos
gavai
isz
rikos
pilietis, kuris gyvena il
apie parėdus ir jaunikius o apie re sekaneziai apie moteres, ar
Jurgucziu.”
turiu jau 14 m< u o teipos-gi Paszoko nuo stalo abudu se natūralizacijos ofiso.
ginus vienus metus .svetimoje
gyvenimą ateityje suvis nesirū ba ka motere pataiko atlikti:
esmių sveikas o eigų mane gi- nelei ir pradėjo vaikina kvost Metai Nesulaiko Pilietyse.
szalyje gali toje szalyje gauti
pina. Nėra ko Stebėtis! Juk ar “Moteriszkė gali daug, la
ria musu kaime isi tada ir vi bet tylėjo kaip žeme ir tiktai
Kl. — Atvykau in Californi- darbo ir pradėti dirbti?
gali būti del merginu svarbes bai daug, kasžin ar tik ne vis
Szvedai
Apsaugoja
sur bus gerai o Devas neapleis, tiek kalbėjo:
jos valstija Balandžio men., At. — Nuo Amerikos valdžioj
nis daigtas ant svieto už parė ką, ka tik nori tai pataiko at
rasiu duonos szr iteli ant svie — Neklauskite manės ponai, 1927 m. Niekad neprasziau pi puses nėr jokiu pasiprieszinidus ir jauniki1?
y
Savo Tėvynė
ka ketinau pasakdtie tai pasa
likti. Moka iszkalbet visai ne
to.
'
■■
r
lietystes. Ar jos dabar galiu mu tam, bet naturalizuotas pi
tokiu saldžiu žodeliu ir meiliu
Taip mislydai n ėjo sau kas kiau szepai nes ji medine tai ne praszyti?
lietis gali pamesti jo pilietyste,
Perdaug patogios ir perdaug balseliu, kaip mums vyrams
net kada gyva o asz sziadien anksti pri
At. — Nėkurie natūralizaci jeigu jis gyvena du metu, ar
i’szmintrngos moteres nelabai iszrodo. Moka, arba gali visa
sėdo po žadėjau niekam gyvam nesaky jos teismai atsako Amerikos pi- ilgiaus, savo gimtinėje szalyje,
rodos viduryje!
yra reikalingos visuomenei. nakti szokt czeverykuose kurie
ir pa- ti ka maeziau ir girdėjau.
medžiu idant
lietyste ateiviams, kurie per ar penkis metus, ar ilgiaus, ki
Reikalingesnes yra moteres vi jos kojai visu coliu per siauri o
ipauksz- Tada Dankeviczius prisijuo
klausytie cziull
seni ir kurie iszgyveno Suv. toje svetimoje szalyje arba jei
dutinio patogumo ir proto ir su dviems coleis per trumpi o bet
teliu. Kada prai dairytis po kęs isz Jonuko, neklausinėjo Valstijose per daug metu neta gu jis insteigia nuolatine rezi
gera sanžine, kurios supranta nematysi jos susiraukusios; :bomedžiu, jparegeJ ant vieno me- daugiaus ir isz laik pasiruosze pant piliecziais, jeigu tik tiki, dencija užsienyje 'bile svet imo
savo privalumus ir moteriszkas vijasi kuolinksmiausia, rodos
džio lizdą o la buvo mitras vyrus kurie nakti piktadarius kad tie ateiviai nori dabar in- je szalyje in penkis metus po
užduotis.
kad visai nejauezia jokiu kanaszoko in suėmė. Ant rytojaus paszaukes
kaip vovere, M
naturalizavimu Spv. Valstijocziu, KOKias jai
oze
buvo
unsikabii
'
tinkami del senatvės pensijos. se. Daugelis Europos iszaliū rei
teriu įstebėsi vyrai nuo kuriu kai. Gali praeit pro Įauga sztoprie lizdo, kadi tai dirstelėjo dekavojo jog apsaugojo nuo už Kadangi esi ūkio savininkas, kalauja specialius leidimus nuo
szalinasi su meilingumu.
ro visai nepažiurejus ant pui
žemyn, susilaiki r paregėjo du puolimo, paklausė kuom jam mes manome kad tamsta nerei svėtimtauežiu pirm negu jie ga
Kuo motere patogesne tuo ji kiu pavedu... Pataikys nueiti
žmones. Vienas ruda barzda užmokėt už ta prasergejima? kalauji senatvės pensijos ir ne- li pradėti dirbti. Tokias infor
yra nelaimingesne.
;
Jonukas pasikasęs in galva at
in bažnyczia ir ten kuomaldintaip prakalbėjo ii antra:
jeszkai pilietystes tam tikslui. macijas galima isz anksto parū
giausia melstis... o sugryžus
— Tai vaikini esi sztant, sake nedrasei:
Patariame paduoti aplikacija pinti ežia Amerikoje priešž iszKiek tai miestu ir aplinkiniu namo, kuogeriausia apsakyti
mano Jurguti! ju: tu rakta tu — Mano tėtulis numirė priesz pirmoms popieroms ir tapk pi- vykiriia išž Suv. Yalstiju.
randasi kur Katalikiszkos mer savo pasargas ir nuomone kitu
ri kiszeniuje! bi'fie bus laimes menesi o moezeka mane iszvare liecziu kaip greitai galima po Kur Randasi British Guiana.
ginos negali aplaikyti dinsta dukru Jevos kurios buvo bažnes bus ir darbo ti tuom Dan- isz namu idant sau pajeszko- instatymu.
Kl. — Sanryszyje su laikdaraktoTkos publikineje moky nyczio'je. Pataiko lyg kokia
kevieziu nes tai hnoves karei cziau sviete prieglaudos, Sztai
raszcziu
praneszimais kad An
“
Laika
”
Immigrantui
Nega

kloje jeigu jos yra Katalikiszko szventa žiūrėti in akis savo vy
vis o su tokeis hi vaikine ne asz praszau pono idant mane
glija ketina siunsfi gyventoju,
lima Sutrumpinti.
priimtu'met in dvara o dirbsiu
tikėjimo. Protestonai suvisai rui kada jis teisinasi priesz ja
Szvedai geisdami užlaikyti szposas.
ypatingai pabėgėlius, in Gui
Kl.
—
Asz
per
kiek
laiko
da

neprileidžia tokiu daraktorku kodėl taip ilgai užtruko vakare savo laisve ir užsilaikyti nuo
— Nebijok, mosime rodą, teisingai idant dovanai duonos
bar stengiuos parsitraukti bro ana, ar man negalite paaiszkin■arba jeigu yra priversti duoti mieste ir net tiki jam, nors ge inkliuvimo in kare su kitoms asz žinau jog jis ažiuos in Su nevalgyt.
lio
valka in Suv. Vals. bet Ame ti kur ta vieta randasi?
Žinoma Dankeviczius priėmė
dinsta, tai inkisza ant farmu rai žino kad jis meluoja ... Pa vieszpatystems, apginklavo sai valkus ir ketini per gazietas
rikos konsŲlas jam pasakė kad At. — British Guiana randa
mokyklose arba in kokia atito taiko meluoti doriausia kada vo rubežius su szitokioms ap jeszkoti giminiu nes jam teta ji ir turėjo didele pamaczi visa
jis
turi laukti du metus del im- si Pietų Amerikoje. Ant sziaulinta vieta toli nuo miesto. Tai szirdije turi visai prieszingus motoms kurios gali nuszaut ne labai daug pinigl numirdama me o kada pagyveno su ponu
migracijos vizos. Tūlas mano ru kranto. In vakarus nuo Gui
yra faktu kuri galime darodyti jausmus... Žodžiu, moteriszke vidonu eroplnus. Kareivei sto paliko. Tegul ne jeszko giirii- apie deszimts metu, gavo 60
draugas sutrumpinti immi ana guli Venezuela ir in pietus
mes keli metai adgal tūla Lietu viską pataiko ir nebereikalo vi ant tarnystes diena ir nakti. niu, mes ir taip iiztuisztysim jo margu geros dirvos o apsive
grantui laika advokatui davė Brazilija. Ji apima net 0O,QOO
vaite 'buvo priversta net apleis pikti žmones1 vadina ja ragana
skryne ir pradej abudu juok- dęs gyvena ir dabar mylėtas
$75. Ar ir asz galiu taip daryti? ketvirtainiu myliu ir gyventoju
ti savo gyvenimo vieta kada nes motere pilna bjaurybes ir
tis nes taip baise kad net Jo nuo Dievo ir žmonių.
At. — Tikime kad tamsta turi apie 312,000. Didžiuma že
nukui plaukai ari galvos įsus t oProtestonai dažinojo kad ji yra gali atlikti ta, ko vyras nieka
klysti kuomet sakai kad advo mes yra tankumynai bet randa
dos neatliks. Vieno tik dalyko
Katalike.
jo, kada iszgirdc taip kalbanKALĖJIMAS
katui užmokėta- $75. sutrum si ir daug mineralu. Nėr žinoma
Bet kitaip atsitiko miestely motere negali padaryt o ypa
ežius.
pinti laika immigrantui. Kiek kiek szita British Guiana gali
je Brockton, New Jersey vals tingai negali gerai apsieiti su Sveiks druts, kalėjime baisin Pažino gerai t; Dankevicziu
mums yra žinoma, nieks to ne ma pagerinti auginimui javu.
gas, kuri turėjo inter apvogt nes
tijoj kur perdetinis publikiniu pinigais, jeigu vilioja ji nuo jos
—F.L.I.S.
gali daryti. Iszduodamas Ame
Narnai bausmes, namai vargu, buvo labai geras mogelis ir vi
mokyklų, kokis tai klaniszkas “ apredalais ”.
rikos vizas, Amerikos konsulas
PAJBSZKOJIMAS.
fricas, Mark Strauffman ap- Bet motere gali padaryti ir Namai draugijos pavojingas, si aplinkines gyvmtojai ji my
seka
kas
“
pirmiaus
atvyksta
lėjo nes ka tik pairi turėjo tai su
reiszke tūlai merginai kad ji daug gero. Daug teisingesnė Namai žmonijos prispaudu.
tam pirmiaus viza duodama.” Pajeszkau savo sesers Mag
vargszais dalirios ir tik tiek SZI BANKA YRA NARYS
negaus vietos daraktorkos pub nuomone yra tojo, kuris pasa Neszi paniekinimą ir geda,
Gal žmones kitaip tiki bet mes dės, po vyru Butanavicziene,
likineje mokykloje nes yra Ka kė: “Viso pikto, bet ir gero Žmoniems in tave einantiems, ■sau pasilikdavo fad tik iszmiFederal Reserve System
nežinome
nei viena atsitikima taipgi jos duktes Mares Butapriežastim yra motere.”
Bet tu doriems szirdi ne ėdi,
to: o turėjo prie i&ves sena tar
talike.
TEIPGI IR
kur konsulas iszdave aplikan- navieziūtes ir sunaus Vinco
Neszi tik varga nekaltiems.
ną kuris drauge si juom vaiske
Vaistine kamisija mokslo daFederal Deposit Insurance tui viza priesz jo laika.
Butanavicziaus. Isz Lietuvos
Bet ka tas vargas, ta baisybe, šiuži jo ir ne ant venos musztygirdus apie toki-kerszta su
Corporation
paeina isz Padovinio kaitrio,
Daug turime senoviszku už- Ir tas paniekinimas valdžios, nesradosi: Dank viczius kaipo
•—$_ Bank Vizos Po Rumanijos Kvota. jie
spendavo fi-ica nuo dinsto.
Mariampoles
apskr. In Ameri
Kl. — Pereitais keliais me
liėku tarp Lietuviu !bet Lietu Jei žmogus kenezia už teisybe, aficieras o Vaitiekus kaipo ser
Union National Bank tais asz stengiaus parsitraukti ka pribuvo daugiau kaip 30
Patogi ir jauna moterele Mrs. vio geriausia atmintis tai jo Už laime vargsztanczios tautos. žantas.
savo broli isz Rumanijos bet metu atgal ir visa laika gyveno
Daug turto Daikeviczius ne Kampas Main ir Centre St.
Fay Goodrich, isz Newport, už maldaknyge 'kuria atsivežė isz Tai sudriuitinima tik vienos,
jos kvota per ilga laika iszsi- mieste Trenton, N. j. Jeigu kas
MAHANOY CITY, PA.
geidė ir pasiliovj ant menko.
vedė skunda priesz savo vyra Lietuvos arba likos jam pado Kitu prie kilnesniu darbu,
baigus. Kokia yra dabartine žinotu bile viena ir ju tai malo
reikalaudama
persiskyrimo. vanota. Todėl jeigu turite sena Tai tik be darbo liūdnos dienos Netikėtai po numirimo tolimos
nėkite man atsiunstie ju antrapadėt is ?
Kaipo priežasti del ko toji mo maldaknyge kuri yra suply- Tai tik garbe del ken'tancziu. tetos, likos isz vipo syk turtin
At. — Rumanijos kvota yra sza. Busiu labai dėkingas.
gu, apie ka dažiiojo žmones o L. TRASKAUSKAS
terėle nori persiskirt su vyru, szus, prisiunskite in mus o bus O dėkit geležis ir lenciūgus,
A. Pajaujis, 329 E. Centre St.,
ir du piktadarį, kurie tarėsi LIETUVISZKAS GRABORIUS 377 immigrantu vizos in metus.
paduoda sekaneziai: Vyras ap- jums apdaryta puik ei ir dru- Rakykit kojas ir rankas,
Shenandoah, Pa.
Iki Sausio 1 d., 1939 m., gau (N.7)
sipaeziavo su ja o tuo tarpu my czei kaip nauja isz ko busite už- Dvafee stipri ir protas doringas ant užpuolimo, apie ka Jonas
ta 16,000 aplikacijų dėl vizos.
ANT PARDAVIMO NAMAS
sėdėdamas ant medžio apie
Sutvirtis szirdis nekaltas.
lėjo ir da vis myli jos motina ganadinti.
Aisžku
kad
sziadien
sunku
iszLangai iszkelti, durys užkaltos, viską girdėjo. Pisikalbeja jau
Del vienos szeimynos, tuojaus arti
kuri yra taipgi patogi ir da
gauti viza Rumanijos kvota.
Lietuviszkos bažnyczios, po No. 533
ketino
eit,
tame
siakos
subrasz—
Citronnėla
aliejus
su
ku

Su
ginklais
sargai
laukia,
jauna motere ir paslaptai gyve
W. Mahanoy St. Mahanoy City, Pa.
Parsitraukimas Giminiu Isz Lotas
kejo ir iszgirdo ^arsu cziaude- .įaidoja kunus-numireliu. Pasamdo
na su ja. Apie tai nesenei per pinom apsiginame nuo uodiui, Tu, kuriems laisves visiems
16 pėdu ploczio. Namai Mahaautomobilius del laidotuvių, KrikEuropos.
nojuje
eina brangyn todėl pasinau
jima
jog
balsas
Kaip
nuo
szunorėjo,
yra
padirbtas
Ceylone,
Indijoj
sitikrino pacziule ir užvede tei
Vestuviu ir kitokiams reikalams.
dokite
isz
progos neš da galima pirkti
Bell
Telefono
Numeras
78
vio atsimusze giffioj. PiktadaKl. — Iszgyvenau net 12 me už maža preke.
smą ant persiskyrimo nes turi isz kur įsiuncziama ‘tojo alie Kurie, teisybes szaukia.
Kreipkitės tuojaus in
520 W. Centre St. MaEanoy City
tu Suv. Valstijose bet dar ne “Saules” ofisą, Mahanoy City, Pa.
—Vargo Dūkto. rei kaip perkuni inmuszti supnt to užtektinai davadu, ap jaus po tris svarus kas minuta.

Kas Girdėt
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SAULE”

Žinios Vietines
Subatoj pripuola Amerikoniszka szvente Ar
mistice Day. Ta diena
-sueina lygiai 21 metai nuo kada
užsibaigė Svietine kare.

— Rinkimai praėjo. Visi republikonini kandidatai ant pavietavu urėdu laimėjo apriez
teisėjaus Henry Houck kuris
likos sumusztas per demokrata
Vincent Dalton tik keletais
šzimtais balsais.
— Mahanojuje buvo aprink
ti du mokslainiu direktoriai
Arthur Jenkins republikonas
ir Daktaras Harry McCue de
mokratas. Wm. Anderson de
mokratas ant skvajerio, teipgi
buvo aprinkti kiti miesto val
dininkai.. Pirmam vorde Juo
zas Budreviczius demokratas
sumusze Joną Urboną repub'likona ant prapereziu asesoriaus.
— Trexell kontraktoriu kom
panijoj kasimo stripinsu Tun
nel Ridge likos mirtinai sužeis
tas Seredos vakara varytojas
įtroko Juozas Smigo kuris gyve
na, ant 529 W. Pine uly. Nelai
mingas žmogus mire in trumpa
laika po nuvežimui in Ashlando ligonbute. Pradėjo dirbti
tik’ 'tris dienas priesz tai.

Maha NO Y CITY, PA.

Pasirėdė Kad Nematytu Vokiszki Lekiotojai 'PAAUKAVO MOTINA

Francijos Submarinai

ir Kaip Jie Valdomi

įPAPAIKO NUO TIKĖJIMO,
.SUDEGINO SAVO MOTINA
I ANT LAUŽO U1Ž BOLSZEVI|
KU NUSIDĖJIMUS.

Sochaczev, Rusija., — Ūki
ninkas Teodof Surinov, isz kai
mo Svaria, staigai apsirgo proi to liga, isz priežasties tikėjimo
iT nutarė save sudegint am
i laužo už griekus Bolszeviku
kurie ne tik pejsekioje tikėji
mą, bet žudo plpus ir užgrie
bė cerkves del sįvo naudos.
I Tas žmogelis teip sukrėtė
__ save
___ pa
__ •
savžine, kad n'uiare
aukaut. Sukroue dideli lauka
isz szieno ir malUi, ir ant jo at
sigulė, bet niekas kz kaimynu
Szitie Angliszki kareivei, isz East Surry regimento, ku nenorėjo lauža uždegti. Todėl
rie randasi prie Vokiszko rubežiaus, laike pasilsio užsirūko nutarė paaukaut savo sena mo
paperosus o kad juos nesusektu Vokiszki lekiotojai, parėdė tina,tikrindama^ buk jo moti
savo kepures -su sziaudais.
na yra vardu Jftva, ir tai, kad
Jeva buvo pinkutine motere,
Shamokin, Pa. f Po ilgai li
kuri pirmiausiįi sugrieszino,
gai, Utarninko vakara, mirė
tai butu jaml kamiausia ja
gerai žinoma sena gyventoja
paaukaut, ir t< padare.
Mare Naujeliene (Novak), apie
Nakties laikfl kada senute
69 metu amžiaus, gyvenanti ant VILKAI ATBĖGO IN VES
miegojo
neprijalisdama jokios
255 S. Vine uly. Velione buvo TUVES — ISZBAIDE VES
prisiartinaneziaį, nelaimes, iszgimus mieste ir po tėvais vadi TUVININKUS IR SUEDE
gama sūnūs kiiįjo jai per galva
VISKĄ KAS BUVO
nosi Baranauckiute, jos vyras
isztrauke apmirusia motina
PARENGTA.
Jurgis mirė keliolika metu ad
Orsovo, Rumunija.,— Prie laukan, uždėjo ant parengto
gal. Paliko keturis sūnūs ir dvi
dukteres, visi yra vede, ir se- kalno Karpatų, kaimelyje Plo- laužo, kuri aplaistė karasinu ir
kanezias seseres: Ona Ven- esti, gauja vilku atbėgo in kai- uždege. Ant liepsnos kaimy
grauckiene, isz Sugar Loaf, Pa. mėli, kuriame atsibuvinejo ves- nai subėgo, bet jau buvo per
Katre Klimek, Chicagoje, F. tuves gaspadoriaus dukters. vėlu gialbeti senute, kuri su
Boczkauskiene, pati redakto Vilkai taip insidrasino kad degė nejausdania jokiu kau
riaus “Saules”, Mahanoy City, atbėgo net prie duriu. Žmones kiu. Nuo laužo užsidegė grinPa., Teofile P.altanavicziene, neturėdami jokiu ginklu, isz- czia kuri sude|e drauge su
mieste, B. Levickiene, Hazleton bego laukan palikia vi-ska ant tvartu ir gyvuliais. Pasiutėli
Pa., J. Jackson, Toledo, O., kai stalu ir p-a-sislepe kur kas tik suėmė ir nuvėį in pavieto kaĮėjima.
po dvi pus-seseres: Rože Novak galėjo.

Į

Isz Visu Szaliu

Sziadien beveik kožnas sklypas naudoja submarinus kad supliekti savo prieszus.po
vandeniu. Ant pirmutinio paveikslėlio matome tikras “smegenis” tojo povandeninio laive
lio, prie kurio stovi aficierius žiūrėdamas per žiūroną kur guli laivas kad in ji paleisti tor
peda o antram paveikslelije pa rodo k-a jis mato per žiūroną. Žemutiniam paveikslelije paro
do kaip laivorei yra pasirengia instumti torpeda in armota kad ji szauti in laiva o ketvirtam
paveikslelije parodo kaip yra pasirengia iszszauti taja povandenine mirtine “žuvi” kaip jie
vadina torpedas.
UŽMUSZE MERGINA SU
ROPIA.

Berdichev, ’ (Rusija.,— Arti
mam kaime Nyczyn, bernas
Montyla, laike siautimo tvarte,
mete didele ropia in tarnaite
Lisa teip smarkei, kad pataikė
in smakra ir ja užmusze ant
vietos. Bernas isz dideles bai
mes pabėgo ir iki sziai dienai
jo nesurado.

Apsisaugoja Save Nuo
Nevidonu

MOTERES SURADO BUDA
PALENGVINIMO SKAL- ,
BIMO.
‘

Szimtai moterių suranda nau
ja būda palengvinimo sau dar
bo dienoje skalbimo drapanų
—- Seržantas William Las
nes dasiprato kad per nauja
key instojo isz naujo in Amerielektrikini intaisyma gali taja.
koniszka kariuomene ir likos
sunkia diena permainyti ant
nusiunstas in Langley Field,
džiaugsmo.
erqplanu stoti ant tarnystes.
Viena motere iszrado kad
— Social Security Board
•s s
per
naudojima elektriko suma
SZVENTINTAS
VANDUO
atidarė
ofisą Pottsvilleje, ir Veronika McKeefer isz mies Kada sugryžo adgal, nerado
žino sau skalbimo diena per
SUGRAŽINO MERGAITEI
ų.5.C0*Š
Schuylkill Trust name ant to, ir daug anuku. Taigi, septy nieko ant stalu, nes vilkai vis SZOKO IN KiiPA PASKUI
dvi
valandas, intaise sau elek
REGĖJIMĄ.
Centre ulyczios kuriame gali nių šesuczįu lenciūgas sutruko ką suede ir nusinesze. 'su savim
trikini prosą ir ska’d^mą pa
MIRUW/TYLIMA.
Salsomagiorro, Italija., —
ma aplaikyti visus patarimus per mirti pirmutines. Prigulėjo in kalnus. Vestuvninkai turė
baigė in 'iena Ai- na be jokias
Halicz, Le|S — Buvųsis ka- Szv. Rėmo szulinys, kuriame
kas kiszasi aplarkymo pensijos prie Szv. .Edyardouparapijos.
sunkenybes.
to pasmilkant., b et ant sgiliukio,
randasi, badai stebuklingas
ant senatvesTr pasžiaTpa tiems
!
-- “tWygr
Laidotuves atsibus Subatos gėrimu buvo, tai nors tiek tu neje, nusiszoW ■z priežasties vanduo, buvo priežaste sugrą
kurie jau pabaigė 65 metus. ryta 8:30 vai., su apeigoms. Kū rėjo linksmybes, kad turėjo nepasekmingB
I ta kad prie darbo yra reikalin
Bneiles. Laike žinimo regėjimo deszimts me
Turėdami sziuos reikalus neuž- nas paszarvotas’ pas sunu Ed kuom užliet savo nusiminimus. laidotuvių rail
Amerikoniszki lekiotojai ku ga ir gera szviesa kuri taipgi
" ir jo mylima, tu mergaitei Veronai Livorno,
mirszkite kur turite nusiduot vardą Novaka ant 304 S. Pearl
palengvina darba ir kožna mo
kuri buvo pr® aste jo mirties. kuria tėvai panerino in tąjį rie patruliuoja Miami, Florido
su panasziais reikalais.
tere
gali matyti geriau ka daro
je, kad apsisaugoti nuo Voulyczios.
RADO PAKARTA KŪDIKI Susirinkia žtH tys ant kapiniu stebuklinga szulini.
ne kaip patamsėję. ■
ANT MEDŽIO.
— Antanas Kvederaviczius
visaip prade™ sznairuoti ant
Keli metai adgal daktarai kiszku submarinu kurie badai ■ “Suprantu gana gerai kad
—
Utarninko
diena
aptoje aplinkinėje plaukineja,
su paezia, isz Du Bois, Pa., ana
Lodžius, Lenk., — Kada Mi merginos, kur?liovėjo prie ka- apreiszke tėvams, kad mergai
vaiksztinejo
savo
diena
gimi

iszmaliavojo
-didele Ameriko- sziadien elektrikiszka pajiega
diena lankėsi szioje apielinkeje
kola Rudzik ėjo ant medžiokles po graudžiai v<pkenti.
te pasiliks nerege ant viso gyniszka vėliava ant eroplanu priduoda moterems daug sma
pas gimines ir pažins'tamus ir mo musu guodotiiias prabasz- rado kabanti aut medžio kūneli
Kada kuna l|ido in duobia, vasezio. Tėvai dagirde apie
gumo, palengvina namini dar
prie progos atlankė “Saules” czius, Stanislovas S. Dobinas, mažo kūdikio girrioje, kuris mergina graucfeiai sudejavo, stebuklinga szulini, nuvažiavo kad Vokieczei žinotu prie ko
ofisą nes p. Kvederavicziai yra prabaszczius Lietuviszkos Szv. galėjo turėti apie penkes san- apalpo ir puolė n duobia. Žmo- net 112 myliu 'in tonais, su vil- jie priguli ir kad in juos ne- ba ir-prailgina moterių gyvastį
ir senatve ne taip greitai užei
“Saules” skaitytojai per dau Mikolo parapijos. Daugelis pa- vaites amžiaus ir kabojo anr nys isztrauke Mergina, užkasė czia ir drutu tikėjimu, kad -su szautu.
na
ant moteres sziadien kaip
rapijonu linkėjo jam ilgo gy
geli metu.
lavona ir nuvežę ja in ligonbu rast pagialba. Sziadien mer
medžio
gal
.menesi
laiko
nes
tai kitados moteres turėjo dirb
venimo ir geros sveikatos o rete, kur dabar s&ga ant uždegi gaite mato kaip ir visi žmonys.
kūnelis
buvo
jau
gerai
supu

—
Kas
minuta
vaistu
dirb

ti sunkei namini darba,” — sa
dyste “Saules” taipgi dalinasi
mo
smegenų,
kap
rodos
nuo
to
vęs.
Tyrinėjimai
policijos
cla
Daktarai
tuom
atsitikimu
la

tuves
padaro
už
10
doleriu
ver

SHENANDOAH, PA. tais velinimais.
ko viena isz tukstaneziu mote
bai nusistebėjo.
neisztire kas ji ant to medžio neteks proto.
tes visokiu vaistu.
rių. Jeigu jusu elektrikinis už
vedimas yra senoviszkas ir ne-'
—■ Adoma Kunigiszki pati New Britain, Conn, f Praei pakorė.*
atlaikote tiek elektriko kiek
ko kelios nelaimes kada važia ta Panedeli atsibuvo laidotu NUŽUDĖ TRIS SŪNŪS, KAD
P II 10 0
MAHAN0YCITY
jums reikia tai gausite viso
vo Pottsvilleje. Pirmiausia pa ves Mikalinos Giedraitienės
ISZSIŽADEJO T EVO.
kius patarimus visuose ofisuo
taikė in burmistrą Claude Lord kuri mirė sirgdama tik tris die
Plovdiv,
Bulgarija., — Kai
se Pennsylvania Power and
kada tasai ėjo per ulyczia po nas. Velione iszgyveno Ameri
Visokiu Elektrikiniu Prietaisiu Kokiu Tik Pareikalausite
mietis
Komotena,
’
nužudė
savo
Light kompanijos.
tam pastate -savo troka už koj 34 metus. Paėjo isz Suval
tris
sūnūs,
kad
jo
iszšižadejo
ir
draustoje vietoje ir likos už tai kų gubernijos, Seinų pavieto ir
prigulėję prie Komunis't’u. Tė
nubaustas.
Seiriju parapijos. Paliko vyra
Akyvi Trupinėki
vas nuliūdęs su pagialba mo
t Kazimieras Szuszji, 412 Povyla Giedraiti, seseri Ag tinos nužudė visus tris sūnūs,
—■ Japonija pristato dau
W. Coal uly., mirė namie Se- nieszka Kvedaravicziene, isz kada miegojo. Laike teismo
Du
Bois,
Pa.,
ir
broli
Jokūbą
giau visokiu žuvu bleszinesia,
rredoje. Buvo jis senas gyvento
kada užklausė tęva, del ko teip
Andruloni,
Lietuvoje.
Buvo
no kaip kiti sklypai. Kas mi
jas miesto, prigulėjo prie Szv.
padare tai senis pasakė kad jo
“
Saules
”
skaitytoja
per
dau

liutą sutaiso po 2,000 svaru saJurgio parapijos ir -buvo duob
sūnūs “nuėjo ant tarnystes pas
geli
metu.
Likos
palaidota
su
radinku bleszinesia.
kasiu kapiniu per 22 metu. Pa
anarkista.’"Tėvas ir motina žutrejomis
Misziomis
Szv.
An

Žuvis vadinama Kardiliko ketutes dukteres, keturis
dindami savo vaikus tai buvo
Vienodas ir pastovus karsztis elektrikinam pecziuje iszkepa nis—Vilkas
driejaus
bažnyczioje
o
kūnas
(Sword Fish) yra
sūnūs ir keliolika anuku. Grapriežastim
Bolszevikiszkas
kapalaidotas
Szv.
Trejybes
greieziausia ant svieto, nes
borius Valiukeviczius užsiėmė
mokslas kuriuom vaikai buvo
puošė.
plaukia viena myle greitumo
laidotuvėms.
valgius palikdamas jame jo skoni ir visa gardumą. Tokiu bupersieme.
ant minutos.
' ’
- —- Panedelyje kunigas J.
Vokiecziai iszkasa kas
— Amerikoniszki
kelei
Karalius suriszo mazgu mote minuta po keturis tonus gele SZOKO ISZ PADANGES
viai
važiuojanti
Pulmano
va
du
apiakote
pilna
užganėdinima
isz
pagamytu
valgiu,
Nusipir

rystes pana Julija Masai'cziute, žies isz Aus'trijokiszku ‘kasyk 32,808 PĖDU SU PARASZIUgonuose sunaudoja kas minuta
TU.
isz miesto, su Povylu Snyder, lų nuo kada užėmė ta sklypą.
po 20 svaru 'bulviu ant maišto
Moskva, Rusija.,— Laikraszisz Orange, N. J. Nuotaka
kite elcktrikini kuknini pecziu o matysite skirtumą
valgomuose vagonuose (din
Nepaprastas Palengvinimas
tis “Izvestia,” apraszineje
priesz isztekejima turėjo dinsing
Car).
Reumafiškij Skausmų
kaip tai lekiotojas Y. M. Solota pas Paulioni ir Lukas garaPENNSYLVANIA POWER IR LIGHT COMPANY
Nekentėkite bereikalingai raumenų dovnik, iszszoko isz eroplano
d žiu j e.
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių
PARSIDUODA 4 LOTAI.
IR PAS JUSO VIETINI PARDAVĖJU
pasiekė^ nepaprastų palengvinimą su para-sziutu būdamas padan
reumatiškų skausmų, strėnų raumenų
; Port Carbon, Pa. — Vincas skaudėjimų, išsinarinimų ir šiaip rau gėje 32,808 pėdas augszczio ir
Kiekvienas po 50 pėdu plo<
skaudėjimų vien išsitrindami su buvo tai pirmutinis lekiotojas
Vilkauckas randasi Coaldale menų
ežio, 150 pėdu ilgio, arti Lake
Pain-Expelleriu. Šis sensacingas liniligombuteje su sužeista koja ku mentas ūmai suteikia laukiamą pa kuriam pasisekė tai atlikti.
wood
Parko, prie Steitinio ke
lengvinimą. Virš 17 milijonų bonria jam iszlauže szmotas ang kučiu jau išparduota. Tcdėl neati Būdamas padangėje szoko su
lio. Parsiduos pigiai.
(t.f.
lies laike darbo Knickerbocker dėliodami nusipirkite ir jūs bonkutę parasziuitu ir tai atliko in laika
A.
Romans,
Pain-Expellerio. Reikalaukite Painkasykloje.
___ —
Expellerip su inkaru ant dėžutės. 22 miliutu.
241 S. Mill St., St. Clair, Pa.
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KEPIMAS ANT ELEKTRIKINO PECZIAUS
uezedina jumis laika ir darba....

Elektrizinis Kepimas del Sveikesnio Maisto!
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“SAULE’’ MAHANOY CITY. PA.
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| GUDRUS ALBERTAS IĮ

Lenkiszki Nelaisvei Dirba Vokiszkuose Abazuose

pat kad tas galima isz ju pusesj
padaryt bet nutarė būti drąsus'
ir nenuduot kad yra ko nors,
iszsigandes, nors nelabai sma
giai jautėsi tu latru tarpe.
— Asž gana gerai girdžiu ta
vo kalba bet jus to negalėtu
me! padaryti jus neturit gana
drąsos nužudyt musios, nežiū
rint ant žmogaus.
' — Na-gi, tik per daug kalbėk
ir pamatysi, czia tuojaus tave
padėsim ant szios vietos, tai-gil
tylėk, mes nenorim isz tavęs
daugiau girde tavo tu poteriu.
'Gali pasilaikyt .savo kalbas del
musu vado kuris tave labai
gražiai ir linksmai pasveikins
kaip tave pamatys.
Kada ražbaininkai iszejo isž
savo urvos ir nujojo in miestą
tai ju vadas pasidėjo laikrodi
ir žiurėjo ar ilgai ims tiems jo
dviems drąsiems latrams sugryžtie. O kaip jau praėjo pa
skirtas laikas, pradėjo jis neri
maut ir pats nežinojo kas galė
jo atsitikti. Paskui gailėjosi
kad jis taip greit leido in mies
tą, vereziau butu pats ėjas, tai
jam rodos butu buvę ramiau.
Taip jam bemislinant, iszgir
do lauke balsus ir nudžiugo kad
jau jie pareina.
—: Toli aus bus :—

stacijos ir supredento namus
nes apielinkej kiti keliai buvo
saugojami. Bet nutarė mėgint,
gal niekas ju nepažins. Kaip
atėjo prie stacijos, rado' ten supredenta ir Alberta ir dabar
paėmė drąsą, sustojo ir paklau
sė in kuria szali areziausia ir
kaip toli in miestą joti. Alber
tas parode in kur turi joti ir pa
sakė jog dar apie deszimts my
liu in miestą.
Ražbaininkai padekavoja sau
nujojo ir kaip jau jie dingo isz
akiu, Albertas atsigryžes in supredenta tares — Tu žinai Pet
rai, ka asz manau, man rodos
jog tie du vyrai ka nujojo atro
dė kaip du isz tu latru. Gal kly
Szitie Lenkiszki kareivei, kurie gavos in nelaisve kada Vokiecziai paėmė ju tėvynė,
stu, bet vienas man rodos pa
turi sunkei dirbti Vokiszkuose abazuose, dirbi plentus, stato namus, tiltus ir kitus darbus,
žystamas buvo kaip jis jojo, bet
tokiu budu Vokiecziai gali siunsti savo vyrus int kariszku lauku.
apžėlė, tai gal ir ne jie. Vis tiek
jie yra nepažinstami todėl sek rai, kad isz kart ji galima butu ki vaikina netolw>s vietos, pas gerai žinojo žiaurumą tu latru.
siu paskui juos, gal kartais ka nudet. O tuos du ka su mumis save pasivadinewir liepe j.jam Vienas isz latru prakalbėjo:
nors naudingo dažinosiu, nieko gyvena taipgi praszaliriti kad nueit ir atvesti' jiems arklius — Ha! Albertai. Buvai gana
neliktu jokio pedsakio. Ir tuo nuo tos karezia nos. Jam insa- kytrris bet jau ir tave turiu sa
nedaręs nieko nenuveiksi.
Petras atvede arkli pabalno met mes galėsime paleist ta ke kad ras ten ( u bėru arklius vo rankose. Turime tau links
ta Albertui ir jis tuojau paskui mergina. O mudviem per kai tai juos mums ežia atvesk ir ma naujiena: dabar tave nuve
tuos du leidosi in miestą. Gana na, — ar negera mano rodą? gausi 'dovana. Nes czia turime sim tiesiog pas tavo mylima
greit jojo valanda ir neužilgio Bet neatsigryžk, tik asz matau svarbu reikalą aptarti ir netu- kuri dabar būna pas mumis ur
pamate isztolo du raiteliu jo czionais atėjo koks vaikinas ir rime laiko in tei nueiti.
ve, po žeme. Ar ne linksma tau
jant, nesiskpbiino jie ir Alber atsisėdo netoli mus. Man taip Vaikinas prižadėjo iszpildyt girdėt ta naujiena? Bet viena
tas taip pat susilaikė, ne taip atrodo kad asz ji maeziau prie j u paszyma ir n rėjas tikrai ra dalyka tau praneszime, dabar
greit jojo nes kartais galėtu ji stacijos kaip per ten jojom, gal do du bėrus i.rklius, stovin- tai jau tu gyvas isz ežia neuž
— Na Albertai, asz maniau
patemint kad paskui juos seka kartais mus pažino. O gal kar czius priri-sztus, >rie stulpo. Jau eisi, kaip mes savo ranka ant
jog kaip Mariute dingo tai jau
tai tuomet atsargiau jiė sau pa tais ne, bet nereik mums in ji eme atisiriszt ii rengesi vestis tavęs turime. Busi gerai prižiū
mane užmirszai.
sielgtu. Nenorėjo jis to pada žiūrėti ir nenusiduokim kad arklius kad sztii Albertas pa- rimas ir ne nemislyk apie koki
Albertas atsake, — Ne, tėvai,
ryti ir taip iszleto nujojo in mes ji pateminom ir eikim su temines ji prisz ’ko ir paklausė nors plana isztrukt nes viskas
asz tavęs neužmirszau ir kaip
miesteli.
savo reikalais nes jau vadas vaikino kur jį
s arklius no- bus reikalingai apsaugotas.
man rodos niekados netižmirMiestelyj atjoja pastate ark mus lauks parjojant.
Ka galėjo daryt biednas Al
r
i
vesti.
Vark
jam pasakė
sziu lyg smert. Tik sziadiena
Tuo kart Albertas pasikėlė ir jog czia netoli - vyrai jo pra- bertas po tokiom i-szlygom. Tu
lius prie karezemos ir abudu
iszgirdau apie nelaime su Ma
DEL KALĖDŲ IR
inejo in vidų. Musu Albertas in iszinkoriu tarė: — ar girdi, sze jiems arkliu atvestie, tai ir rėjo tylėt ir ramiai sau eiti su
riute ir kaip ji kokiu nors slap
NAUJU METU
atjojąs taipgi inejo viduj ir at duok man gorčių geros arielkos jis veda jiems
arklius. Pa- tais latrais. Atėmė jie isz Al
tingu budu prapuolė ir kad ran
n džiaugda- berto jo ginklus ir jokio ginklo
sisėdo kampe arti tu dvieju lat nes mano dede labai serga ir emes nusivedė
Kokiu da nebuvo Lietu
dasi razbainįnko Batono ran
ru ir isztempes ausis klausė, ar manau jog neiszliks jeigu ne- m'asi'S jog gaus
ana nuo tu nepasiliko pas ji, kad galėtu
viu kalboje ir busite užgakose. Nęri_
it tik 'Su..save aiusįyint-.
ka, numlingo .nei.s7tg'y.s. Po. va- gan'sin geros arielkos. Dabai vyj'jj._ 4—r—
rastie budcVpradet ruosztis Ma- .
landelei laiko iszgirdo juos kal yra nervuotas nes baisiai nera Vaikinas
ino kad Al
tiks parodykite savo drau
rinte iszgelbeti isz tu latru ran
Albertas 'būdamas sugautas,
bant ir vienas tare in kita, — mus.
ka
ir
atvedės
bertas
paskui
gams. :: :: :: ::
ku.
sziaip ir taip mane, — gal kaip
O ant galo žinote jog pora arklius tiems
ar tu žinai ka, Vincai ?
•ams
tuojaus
10c už viena — 3 už 25c
Tamsta Petrai, asz prižadu
dienu atgalios dingo jo duktė, gavo savo užmo ti. Dar pasa- nueisiu in ju urvą tai ten galė
— Na, o ka?
arba 20 Linkėjimu su
surasti© Mariute nors reikes ir
siu ka nors nuveikt ir iszgelbet
— Asz manau taip, jog toji ar gal kas ja pavogė ir nuo to ke tiems latra
sad koks ten
Konvertoms
už $1.00.
in pekla eiti ir asz turiu savyje
mergina kuria musu vadas tu invykio niekaip negali atsikvo- vyras ji temino ip jis arklius savo mylima, —bet vela jam in
Nelaukite ilgai! —Pirkite
tvirtuma jog neužilgio man pa ri ir tik del saves ja laikosi, tai tet, isz taip tokio nepadoraus
galva puolė mintis. — Tie pra
’
paklausė
kur
vede
ir
kad
pas
dabar priesz laika !
siseks ja laimingai surasti. Ne
kaip asz manau, tokia tvarka latru darbo. Bet kaip asz ma jis juos veda. I drai jam atsa keikti latrai gali jam gala pa
ims ilgiams kaip dvi dienas il
niekai nes tu pats žinai jog mes nau kad neužilgio pasiseks su ke jog tas nieki s, gal jis mane daryt ir vėla pamisimo sau jog
giausia o jeigu in ta laika nesu
visi isz vieno gyvename. Visi imti tuos latrus nes kaip asz kad tu arklius i >ri pavogti bet jie neturės gana drąsos ji nužu
rasiu tai mano vardas nebus
isz vieno dirbame ir taip su vis- manau tai jie ir dabar visai ne dabar mato kad ie, ir dabar ga dyt. — Vistiek ju rankose esiu,
Albertas Soni.
kuom dalinamės tai del kokios toli manes yra. Žmogus turi la li -sau eiti in kui ejai tik žiūrėk reik sau ramiai būti o gal kar
Dabar paliksim Alber ta o suDel saves arba in Lietupriežasties jis mums uždrau bai saugotis nuo užpuolimu kad daugiau ni kam nieko ne- tais pasitaikys proga isztrukti
gryžkim pas Mariute kuri yra
ir
draugia
iszgelbet
savo
myli

Pfc
va
pasiunsti. 15 coliu plodžia artintis prie tos merginos? nuo tu latru kurie slankioja kalbėtum nes ki > -per daug kal
laikoma suriszta tu latru urve
ežio, 24 coliu ilgio. ::
Kaip patemina katra artinan szioje apielinkej ir neduoda ba tai tam bui i labai blogai, ma isz tu latru ranku.
nes jie nepasitiki jai idant liue
Kada
jie
jojo
su
Albertu
in
•3®
Po 25c arba 5 už $1.00
tis prie jos tai kerszina nužu žmogui ramiai gyvent. Taip tai ir tau gali k s nelabai gina
są 'butu.
savo
urvą,
vienas
isz
latru
už

kalbėdamas Albertas prie pro gaus at-sitikti.
dymu, man tas nepatinka.
klausė Alberto.
Kaip tik ražbaininkai apsi — Na gerai, ar tu žinai ka gos priszoko prie vieno isz lat
Prisiunskite Money-Or
—
Kur
tu
gyveni?
stojo, pradėjo drąsiau tarp sa asz manau ?
deri
arba pinigus per Reru ir stvėrė už barzdos ir usu ir Kada vaikiu s nuo j u a tsi
—
O
kas
tau
galvoj,
kur
asz
ves kalbėti, pasidarė linksmes — Na, ka?
gistravota laiszka.
nutraukė jam. Pasirodė jog skyrė, latrai aklius pasiėmė,
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Albertas buvo jaunas vyru
kas apie 22 metu amžiaus, gra
žaus sudėjimo, augsztas, tiesus
vyras, buvęs kareivijoj tai bu
vo gerai militariszkai iszlavintas ant visokiu gimnastikų.
Tuo laiku jis ėjo- pas savo my
lima. Kada iszgirdo apie ta
baisu atsitikima, tai sukando
dantis ir nutarė savo mylima
atrastie o tuos latrus nudetie už
ju toki baisu pasielgimą su
menka mergaite.
Taip bemastydamas pasuko
link Mares namu ir tuoj pama
te ten permaina. Buvo matyt
kad niekas nebuvo apžiūrėta
taip kaip viados jis paprastai
rasdavo ir priejas pas duris pa
beldė. Atidarė duris Mariutės
motina kuri buvo- apsiverkus
isz rupesez-io prapuolusios duk
reles.
Per verksmus motina apsakė
nelaime Albertui ir nuo katro
lai'ki ja pagriebė arba kaip nors
prapuolė nežine kur. Albertas
paklausė jos kur yra Petras
Malloy o ji tarė jog stacijon
dirba. Albertas ten nusiskubi
no ir kaip supredentas Alber
ta pamate, nors buvo nuliūdęs,
nusidžiaugė ir liūdnai tarė:
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C. F. RĖKLAITIS

Vienas sportelis nuo trepu
smuko,
Ir sau sprandą nusisuko,
Mat isz kur ten buvo pabėgės,
Ir iri ta pleisa atvykęs,
Ant Veselkos nusivilko,
Ir ta baisi nelaime atsitiko,
Gere be cienios guzule ir alų,
Ir ant galo,
Kada smegenyse subruzdėjo,
Iszeiti laukan nenorėjo,
Vėžliojo trepais žeriiyn,
Ant galo- kasžin,
Kojos jam susipainiojo,
Staczia galva nugarmėjo,
Ir taip smarkei smuiko,
Kad -sprandą nusisuko.
Tai mat nuo paezios pabėgo,
In czionais mirti adbego,
Daktarai sekcija padare,
Vidurius tojo vargszo atidarė,
Ir ant galo,
Viduriuose sztai ka rado:
Gorcziu alaus su guzute sumaiszyta,
Pilna skilvi pripildyta,
'Tas dėjosi Nedėlios diena,
Kuri pereme baime ne viena,
Asz maniau kad kaip pasigerti
gerai,
Tai ir mirti lengvai.
O da -sprandą nusisukt,
Tai da lengviau dusziai
iszsmukt,
Ka jus vyrucziai akt tė
pasakysite,
, Ar ant tokios naujienos nesudrebesite!

*

*

*

Nekurios moterėles savo vyrus
nužiurineja,
Ir visaip juos persekioja,
Bet asz pagelbėsiu,
Ir tokioms rodą duosiu: »
Neskųsk barzdos,
Neszukuok niekad galvos,
Nuolatos prie bobeles stenek,
Ant moterių ir merginu
nežiūrėk,
Apie saviszkia netupinek,
Ba tuojaus velniszkas misles
turės,
Ir tave ant kožno žingsnio1
nužiurines,
Sakys — tai best'ijokas
smilaus,
Kaip jisai da meilus,
Asz sakiau ir sakysiu,
Ir vyrams netikėsiu.

*

*

*

Vyras vienai bobelei taip
'
insivierijo,
Kad kelis tukstanezius pas ja
padėjo,
Po tam isžrunijo,
Vyras pasilikęs klykavo,
Rodos kvaila galva gave.
Vyrucziai su moteremsi
.pasiliaukite, į In ju bankas pinigus ne
kraukite,
Padekite in miesto banka,
O ne dings pinigai niekad.

PANAIKINT
PLEISKANAS ir
SUSTIPRINKIT
PLAUKUS
Vartokit Alexander’s Castile Olive
Oil Shampoo ir Stiprinanti Tonika.
Prisiuskit 25 centus o mes prisiu
sime du sampelius. Adresavokite:

ALEXANDER’S CO.

.

412 W. BROADWAY • .. /
SOUTH BOSTON, MASS.

