
Ihc LlHKARY or THL

MAY 2 3 1927

I

THE LITHUANIAN SEMT-WEEKLY SAULE (SUN) 
PUBLISHED EVERY TUESDAY AND FRIDAY.

ESTABLISHED IN 1888. YEARLY SUBSCRIPTION |8.00 
Advertising Rates on Application.

PUBLISHED BY
W. D. B00ZK0WSKI - CO., 

MAHANOY AND A STS., MAHANOY OITY, PA.
BB ♦ <B MB BB-<B ^B <B TF » O

No. 40 ft ( BNTBKBD AT THB MA H ANOT O1TT, PA 
POei-OFPlOB ABI

r TUB MAHAMUY OITY, PA„ \ 
B100ND ULAH8 MAIL MATTBK.J

V • I

ISZ AMERIKOS
TRUKO PRŪDAS DU 

MIESTAI UŽLIETI
KELLY IR WILSON UŽLIE- 
TI PER TRŪKIMĄ PRŪDO, 
OAL 500 ŽMONIŲ ŽUVO.

Per
Ventre

Idaho Pails, Idaho. — 
trūkimą tarnus Gros 
Slide prūdo, vanduo užliejo du 
miestus Kelly ir Wilson, susi
dedanti isz penkių szimtu gy
ventoju. Nežino ar gyventojai 

nes t dėi szs i gelbėjo ar žuvo, 
fonai likos suardvti.

Didelis randaviszkas tiltas 
West Yellowstone Parke likos 
nunesztas per vandeni. Gyven
tojai Lorenzo ir Menano daug 
nukentėjo nuo vandenio, kuris 
inpuole in Snake River per ka 
upe iszsi liejo.

Žinių jokiu negalima isz le
nais aplaikyt, todėl telefono 
kompanije nusiuntė in tonais 
automobilius su page)ha ir isz- 
tyrineti tikrai tenaitini padėji
mą.
RADO 15 METU MERGAITE 

PALEISTUVIU URVOJE.
Pa. — Mariana 

Kloss, 15 metu mergaite isz 
Wilkes-Barre, Pa., kuri iszejus 
isz ryto in mokslaine daugiau 
nesugryžo namo, likos ana 
diena surasta paleistuviu ur- 
voje Parkway Inn, tarp Home- 
town !r McAdoo. Penki steiti-” 
nei palicijantai padare ablava 
ant urvos kur rado 15 vvru ir e
G aptcrsztns balandėlės ir tarp 
t uju rado 15 metu mergaite. 
Visus areszlavojo o merginas 
nusiuntė in Readinga ant dak- 
tariszko tyrinėjimo.
Inu yra laikomas per Mae 
Williams kuri likos pastatyta 

Tuja vieta steiti- 
nesenei at- 

isz vaike palei t u ves. 
likos atiduota po 

priežiūra. Labdaringos Drau
goves Hazletone.
KAD LYGYBE, TAI TEGUL

Hazleton, 
15 metu

<l«

Park wa v 
per

rnpo kaiicijo.
niai isz Tamakves 
lanke ir 
Al ergai t e

BUNA VISAME LYGYBE.
Chicago. —- “Ar tamistele 

in lygybių lycziuf“ už
klausė sudžia Finnigan, pato
gios moterėlės Helenos Parks, 
20 metu, persiskyrusios mote- 
res, kada likos aresztavota ir 
pastatyta priesz sudžia už 
smarku važiavimu automobi- 
liaus ir priek tam būdama gir
ta.

“Taip ponas 
kad sziadien motore turi Iv- 
gybia visame su vyrais.“

“Na tai gerai. Padovanosiu 
tau už tai 30 dienu in pataisos 
narna ir’ užmokėti 25 dolerius 

už tavo prasikalti-

tiki
l«

priesz 
važia vi ma

sodžiau, tikiu.

Deszimts

bausmes
ma.” -

Mrs. Parks apsiverkė grau
džiai ir daugiau netiki in ly
gy bin moterių su vyrais.
BAISUS ATSITIKIMAS

DESZIMTS ANGLEKASIU.
Scranton, Pa.

anglekasiu likos sužeisti Dix
on City, kada kletka, ant ku
rios nusileidi nėjo in giluma 
Johnson ('olliery kasyklas, nu
krito kaip žaibas ant dugno, 
nes plienine virve nusmuko 
nuo volo ir tas buvo priežaste 
nelaimes.

Norint s visi laivo sužeisti, 
bet turėjo tiek 'pajėgu kad nu- 
vgzliot in saugesni a vieta kada 
sunki virve nupuolė ant klet- 
kos kuria suteszkino ant szmo- 
teliu. Visi likos nuvežti in Tay
lor ligonbute Scrantone. Konia 
visi turi sulaužytas kojas ir 
sužeistus peczius.
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ISZE1NA KAS UTABNINKA IB BKXJfcJYC^LA,

ffraaomerata Kasztuoja: Amerika ant viso meto I8.O5L 
Europoje ir Lietuvoje >4.00 ant yiao mato*

Lalizkos ir Pinigus visada siuskite tik ant szlo adreeff)
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NEKALTYBE
UŽ SKARBA ISZ LIETUVOS

80 BALSU PRIESZAIS O 
G0 UŽ.

SAUSIEJE GERE BET 
KITIEMS NEPAVELINA.

GERE

- Ant susi

(4onsolidated

v uz sausuma.

Springfield, UI. 
rin'kimo Reprozentatoriu atsi
buvo balsavimas ant ai liūd imo 
proliibicijos [Ilinojaus valsti
joj su pasekme, kad 80 sanariai 
balsavo ant praszalinimo pro- 
hibicijos o 63
Priežastis tame, kad l’armerei 
daug nnkente isz priežasties 
prohibicijos ir kad prohibici- 
jos sznipai, nuo svarbiausio 
virszininko lyg mažiausio už
dirba daug pinigo neteisingai. 
Reprezentalorius O’Grady , isz 

“Jaigu saiisie-
je 'sanarei balsuotu už prasza- 
1 in ima prohibicijos, tai turė
tumėm 90 balsu, nes jieje patys 
gere o kitiems uždraudže.

Taipgi nutarta idant 
suszauktu 

a ant
pra sza I i n i mo pro b i b i e i jos 
sai, kuri padare isz Suv. Val
stijų tikra pekla.

Chicagos sake:

gri‘sa.s 
kongn

11

Kon- 
tautiszka 

apsvarstymo ir 
vi-

ne gana kad nuo- 
“karsztam van- 

bet ji naudoja laike

APSZUTINO PACZIULE 
VERDANCZIU VANDENIU.

Pittsburgh, Pa. — Szeimyna 
Nedbolsku,
latos randasi 
dimyje“ 
naminiu ‘Tf0Snpi*atimu. Stepas 
Nedbolsk’is, 49. metu ir jojo pa- 
cziule Autose, 3G motu, gyve-r 
minti ant 58 S. 7th ulyczios, 
randasi ligonfbuteje, kur gydo
si nuo apszutinimu, kuriuos 
aplaike laike namines tasynos, 
kurioje buvo naudojamas ka
tilas su verdancziii vandbniių

Laike tasynes, 
savo

lia, o toji gindamasi pagriebė 
katila verdanezio vandens nuo 

norėdama

apdauže
Stepas gerai 

mvlema Autose-

pecziaus, norėdama aplieti 
Stepą, bet tasai nedaverka pa
suko katilu tarp, 
vanduo apszutino visa prysza- 
ki Antoses kimo, bet ir Stepui 
gavosi nemažai ant veido, ran
ku ir pilvo ir dabar abudu ste
na ligonini t eje.

KVAILAS STRAIKAS.
Hazleton, Pa. — Ecklev ka- 

t/ 

svklose kilo kvailas straikas 
100 anglekasiu, kuris kilo isz 
sekanezios priežasties: pirmi
ninkas vietinio lokalo atėjo 
pas klarka in.ofisą gauti pa- 
velinima pasiimti lentų ant pa
statymo tvoros aplinkui savo 
šlubele kuri stovi ant kompa- 
nieznos žemes. Klarkas liedavo 
jam pavelinimo, na ir ponas 
pirmininkas užklupo ant klar- 
kos, kuris yra vien-rankis.

Kompanije už tai praszalino 
pirmininką nuo darbo aut vie
nos sanvaites, už toki pasielgi
mu, o jojo draugai šukele st vai
ku. Dabar kompanije užgesino 
boilerius ir kasyklos bus uždą- v
rytos pakol anglekasiams -ne
nubos straikas ir patys gerva- 
liai nesugryž prie darbo.
ŽĄSIES KIAUSZINIS ISZ 

DEBESIU.
Bluefield, W. Va. — rrulas 

Lacy ir jo žmona tviilina, kad 
ežiu iszkrito žąsies kinusziniu 
lietus. E#i, Lacy stovėjęs vie
na syki savo darže ir pamatos, 
kad kas ten juodas isz debesiu 
krinta. Ji'» paeziupes patyrė, 
kad tai žąsies Ikiauszinis, kuris 
nesudužo. Ore tuo. metu leko 
būrys laukiniu žasu.
kiausztnt padavė žmonai, -Kuri 
iszvire ir abu

kad visas

3.3 mažos aukos —
8 metu senumo o in

Bath, Mieli.
School likos iszneszta su dina
mitu per Andriu Kelioe, kuris 
padėjo skiepe arti 500 svaru 
dinamito už tai kad pardavė 
jo narna už nemokejima taksu.

Buvo tai baisi eksplozije ku
rioje žuvo 
nuo (» lyg
60 likos maž-daugiuu sužeistu. 
Priesz uždegimą dinamito 

pi rmn 
isznesze savo narna in padan
ges tokiu pat būdu.

Kehoe 'po tam atsisėdės in 
savo vežimą kuriame taipgi 
radosi dinamito, paleido szuvi 
ir likos užmusztas ant vietos.

Baisus buvo reginys kada 
levai subėgo 
jeszkodami

mokslą i nėjo
uždegimą 

pasiutėlis

reginys
prie mokslai nes 

savo mvlemu vai
keliu. Dejavimai mirsztancziu 
vaiku ir verksmas tėvu buvo 
neiszpasakytas.

SHARKEY-ŽUKAUSKAS 
SUŽEISTAS.

N. Y.
s,

sziomis dieno-

Brooklyn, 
garsingas tautieti 
key-Žukauskas 

besilavindamas Stillmano 
tapo skaudžiai

in paaki. Szi žaizda

M usu 
.Jack S h ar

mis,
gimnazijoje, 
sužeistas
jam buvo ir seniau gauta, Iii
biiVo užgijusi. Dabar jam neti
kėtai vėl užgauta ir atsidarė.

Del szi t o,Sharkey savo lavi 
n i mus saike pa liovės iki 
naneziam Ketvergiu 
.19 dienai, kuomet invyksta jo 
ga rsi ngos 
lone v. 
pran<‘sza, 
lavintis ir vidkas eina

Ketverge,

atei- 
Gegužio

Bet
kumsztvnes su Ma- 

, laikraszeziai vol 
kad jis

isz visu

jau bandės 
gerai.

Yankee Stadium 
invyksta ta didele diena Tuks-
taniziai Liet u\'iu
k rasztu isz anksto prisipirko 
bilietu ir būriais isz visu inies 
tu atvvksta in szi dideli turni-
na.

GAZOLINE KOVA; SZESZI 
CENTAI UŽ GALONA.

Pa. — Czio- 
gazoline kova

Philadelphia, 
nails prasidėjo 
tarp dvieju kompanijų Atlan
tic Refining Co. ir Standard 
Oil Co., isz ko labai pasinaudo
jo motoristai. Pirmutine kom
panije papigino gazoliną ant 
Kicentu už galona. Kiti pradė
jo kirsti da mažiau ir ant galo 
daejo prie to, kad keliolika ga- 
zolines stotys pardavinėjo po 
6 centus už galona.

NEPAPRASTA NELAIME 
KRIAUCZIAUŠ.

Philadelphia, Pa. — Simla- 
mas ant elektriikines maszinos, 
kriaueziaus Aleksandro Rin
kaus, Lietuvio, 40 metu nek- 
taiza likos pagauta prie greit 
sukanezio rato. Pinkus likos 
^kaudžei sužeistas ir nuvežtas 
in Jefferson ligonbuti. Gyvena 
jisai po 2444 South 6-th uly- 
czios.

SUBADĖ MERGINA 
ANT SMERT.

Cleveland, Ohio. — Kaimy
nai surado lavonu Elzbietos 
Reegan, 25 metu, ant grindų 
josios kambaryje baisiai suba
dyta peiliu. Mergina turėjo už- 
riszta burna, su 19 žaiduliais 
ant josios kūno, veido ir ran
ku. Koturi nu’žiureti vyrai li
kos aresztavoti. Kaimynai ma-būrys laukiniu žasu. Lacy 

kiauszini padavė žmonai, 'kuri te kaip kokis tai 'uepažinsta-

mi suvalgė. Tai toki jo pasaka, bu laiku.
tarnu ty'ras atėjo pas ja ja vely-

t

. ,........... .........—(-------------...................................

JAUNIKIS JAJA APLEIDO, 
PAS IS K A N D I N O 

CĘBERYJE.
Millville, N. J.

kad jaja apleido josios jauni
kis ir nediu’e apie save jokios 
žinios in kur jisai iszsi’boslino 
Miss Edna1'Key, 

cclberi,
‘34 melu, atsi

gulė in colberi, prileido van
dens ir pasiskandino. Palikto
je gromatOloje del savo sesers 
pasako, 'buk josios szirdis ne
gali dalaikyti gailesįies ir ge
riau pasiskandyl ne kaip pra
leisti likusi savo gyvenimą 
paikszu name.

50 KATALIKISZKU PRASI
KALTĖLIU UŽMUSZTA.
Mexico City,'Mex. — Pen- 

kesdeszinds katulikiszku pasi- 
keleliu kurio buvo po vado- 
vysta trijii katalikiszku kuni
gu, likos užmuszti muszyje 
ra n d avi sz k u 
gubernijoj.
gnez užklupo ant j uju isz ne- 
žiniu paliejalumas jiems pasi
duoti, bet pakvietimą almėto 
ir visi muszyje pražuvo. Pasi- 
keleliai radosi po kamanda tri- 
ju kunigu
Pedro Gonzales ir Vega kurie 
taipgi žuvo muszyje.

sa vo

r>

šu 
♦Jalisco 

Generolas Rodri-
vaisku

Antonio Pedroza,

PROHIBICIJOS SZNIPAI 
PASKANDINO TĘVA IR 

DUKTERE.
Detroit Mieli, 

jos sznipai
simmons savo motoriniais lai
veliais, Detroito ppeji; sudaužė

— Prohibici- 
Latlimer ir Fitz-

luotelia, kurioje plauko Jamew 
Lee jo keturiolikos metu du
krele ir da treczes žmogus. To

li trO-vas ir dukrele prigėrė 
eziasis Charles Stinger iszplau- 
ko ant- kranto. Proholiicijos 
sznipai pabėgo ir nebando gel
bėti skėstaneziuju, bot vėliaus 
buvo su i imti per policije už 
žudinsta. v

kranto.

Netikėlis Tamoszius
Didžiajam 

kada da Austrije 
buvo valdoma per ciesorių 
Uranciszku-Juozapa priesz ka
re, Viedniuje, atsitiko szitaip: 
Reikė žinoti, jog Kalalikiszki 
karaliai Didžiajam Ketverge 
mazgoję kojas del 12 seneliu. 
'Tarp dvylekos seneliu buvo 
parinktas už “apasztala“ G2 
metu senukas

Priesz 
K et vergo, 

valdoma

Vėl v kas

“apasztala
, kaimuot is, Ta

moszius Sehriekeris isz Tiro- 
liaus. 'Tasai senelis pribuvęs in 
pakajus toje valandoje kada 
i nėjo ciesorius Franciszkus- 
Juozapas, prisiartino senelis 
prie ciesoriaus ir paklausė:

— I^erpraszau, ponas majo
re! Ar ne galėtumei man pasa
kyti ponas, kur galiu pasima
tyt su ciesorium? B

—- O ko tamista nuo jo rei
kalauja — paklausė ciesorius, 
stebėdamasis (uom klausymu.

— Asz turiu la'bai svarini 
reikalą pas ji. Turiu su juoin 
dvieje pasikalbpti.

— Kokis tai reikalas?
— Labai svarbus^ Noriu cie

soriui padekavoti už prisiims' 
tas .dovanas del imines.

— Gali tamista tuojaus tai 
padaryti, ba asz esmių cieso
rius.

— O ne!ponas majore — at
sako senukas —• numes ponas 
noprigausi. Asz gana gerai ži
nau, jog ciesorius turi ant kru
tinės daugybe kryžių, medaliu 
ir Žvaigždžiu, o ponas turi tik
tai du orderius. Tai lafbai ne 
gražu, kad ponas ant juoko lai
kai sena žmogų, nes asz ne es
mių tokiu kvailu kad duotausi 
prisigauti. O-ho! Asz nė kvai
las) j. '1 ‘ ' -U-*--*

ciesorius

NURIJO VELNIĄ
MERGAITE NURIJO 

VELNISZKA PINIGĄ,

MOTINA PAAUKAVO SAVO 
DUKRELIA ISZGAMAI 

IDANT SURASTI UŽ
KEIKTA SKARBA.

DABAR JAJA BE 
PALIOVOS 

KANKINA.

KAIMUOSE REVOLVERIAI 
VEIKIA.

Raseiniai. — Balandžio 12 
diena Stanaicziu folvarko 
nykioj. Kražių valsczinje 
tas nužudytas
Janulis, 50 metu amžiaus gyve
nos Gvvuliu kaime. Isz lavono *
apžiūrėjimo

ga
ras 

pilietis Kazy k

\Tiednius. -v Dvideszimts 
metu amžiaus Rumtiniszka 
mergaite vardu Eleonora Zu- 
gun, ėjo in savo kaima 
girria drauge su savo draugu. 
Ant tako g 
draugas

amžiaus

ėjo in per

ulejo įpinigelis, kuri 
užvardino velniszku 

pinigu. Eleonora paėmė pini
gėli už kuri nusipirko saldu
mynu ir suvalgo.

Kada apie tai dužiuoju jo
sios gimines (mergaite buvo 
sierata), prakeikė jaja, nes pa
gal juju nuomone, mergaite 
nurijo Riimuniszka velnią va
dinama “drahu.

Ant rytojaus in mergaites 
kam'bareli i nieke keli a k mena i 
ir tas pasiantripo kas diena, 
kada miszios, maldos ir visokį 
užžadėjimai nieko ncpagialbe- 
jo, mergaite likos atiduota iii 
kliosztoriu.

Daginio a'pie jaja baroniene 
Vasilka ir pasjeme jaja su sa
vim. Bet ir Viedniuje velniai 
liedavo ramybes mergaitei, nes 
nupnolinejo ant josios visokį 
rakandai, dingdavo visokį da
lykai, kad ju negalima-'buvo' 
surasti,, o ant viso kūno mer
gaite turėjo ženklus rodos kad 
jaja kas tokis sukandžiojo.

Baroniene Vasilka tyrinėja 
mergaites .pasielgimus o žy
miausi profesoriai laužo sau 
galvas kokiu 'bildu iszgydyt 
nelaiminga nuo tu užpuldinė
jimu piktos dvasios.
HOLANDIJOJ RADO ANO 

LIES, DRUSKOS IR 
ALIEJAUS.

4 1 11 • I ■ \

Haaga. — Gelderlando pro 
vi nei joj rado anglies si noks 
uitis 1,800 akru plo'te, o vienoj 
vietoj rado turtingus druskos 
sluoksnius. Rasta dar ir alie 
jaus žymiu. Kadangi Holandi 
ja mineralais labai neturtinga, 
tai szie atradimai jai labai 
svarbus.
LENINGRADE SUSZAUDY- 

TA 16 MONARCHISTS
Beilinas. — Isz Ijeningrado 

'kad ten buvo mir
ties bausmei pasmerkti ir su- 
szaudvti szesziolika Ribų nio- 
narchisti: organizacijos nariu, 
ju tarpe keturi matrosai ir ke
letas kareiviu.

Visa ta Monarchistu organi
zacija buvo .suimta provokato 
rinus Kazatkino inskundimu, 
— to paties Kazatkino,
iszdave Borisą Savinkova 
garsia profesoriaus Taganacc- 
vo organizacija, kurioj Kazat- 
kinas dirbo i ava iria is 
mais vardais.

18 ŽUVO DREBEJIME 
ŽEMES.

Belgradas. — tin laika 48 
valandų, Jugoslavokijoj davė
si jaust 38 drobėj ima i žemes. 
Asztuoniolika ypatų pražuvo o

* a *

f

pranesza,

kurs 
n

sveti-

du kart tiek sužeista. Žmones 
apleido savo 'gyvenimus nak
vodami parkuose. Sismografai 
rodo, kad da bus drebėjimai 
žemes. Bledes mažai padaryta.

............ .  .............. . .....

PAŽINOJO ISTOfclJE.

Mokytai t is: — 
pažinojai “ 
Pompejos ? ’ ’

Ar tamista 
Paskutines dienas

^Žinaitia:H4iu j 
ko jiji mirė? *1

Berlvnas. — Darbini ideas 
Ludvikas Koustle, apgavo ki
ta darbininką vardu Vogei ir 
jojo paezia nuo kuriu prisisa
vino juju 15 metu dukrelia ku
ria vėliaus subjaurino.

Koustle iitejįis 'pas Vogelius 
pasakė po didele slaptybe, buk 
jisai žino kur yra paslėpti trys 
milijonai markiu aukse, 
riuos iulas kareivis 
griuvėsiuose seno palociaus 

kareivis 
su-

ku
li ž kasi1

seno 
Seb rot z bu rge. Szi t as 
būdamas jaunu vyruku 
bjaurino tūla minyszka ir da
bar neturi ramybes po smert, 
nes jojo dusze trankosi po 
griuvėsius tojo palociaus. Tik 
vienu būdu galima ji paliuo- 
suo(i nuo kaukiu už ka jisai 
atiduotu tuos milijonus, jaigu 
kas tokis paaukautu nekaltybe 
jaunos mergaites. Tula nakti 
Koustle nusivedė Vogei i us 
prie griuvėsiu ir nuduodamas 
baisa dvasios, novos turėjo su 
juoin pasikalbėjimu, kad jaigu 
Vogeliai atiduos Koustle’ui 
savo dukrele ir. josios nekalty
be, tai po trijų nakeziu suras 
skarba. Vogelis nenorėjo su
tikti ant tojpų iszlygu, :ba my
lėjo savo dukrelia, bet motina 
trokszdarnn milijonus nepaiso 
ant nekaltybes savo dukreles 
ir prikalbino savo vyra idant 
atiduotu dukrelia Koustle’ui 
ant trijų naktų.

Viskas iszsidave, 
apie tai lyanesze policijai ka
da nesurado prižadėto skurlio 
o dukrele neteko savo nekal
tybes ir net turėjo būti nuvež
ta in ligonbute. Szetoniszka 
iszgama

nusivedė

nes tėvas

sudus nubaudė ant 
penkių metu, o tęva iV motina 
nubaudė ant dvieju metu ka
lėjimo.

ATSAKIMAL
Mrs. A. Y. Lawrence, Mass, 

eina iii— 1) Taip, “Saule“
Lietuva be jokiu kliueziu. 2) 
Nuo kares praijo jau 12 metu 
3) Girdėjome, buk dalis panai
kintos, bet geriausia apie tai 
dažinoti kroipkitos Lietuviu 
Ambasadoje Washingtone, k u 

“Saulėje “

atsitirika

riu adresa rasite
W. L. Killaniey, W. Va.

Kam tamista rugijo? Jaigu kas 
darbininkisz'kam

sviete tai apie tai garsiname. 
Sziadien žmonėms nubodo kas 
diena įkaityti apie draikas ir 
darbininkiszkus ergelius, o po 
teisybei telegramai mažai apie 
tai pranesza o isz pirszto ži
nių noiszlaužime. Jaigu taniis- 
ta gvęndamas West Virginijoj 
ir žinai darbininkiszkn padeji 
ma,
žodelius vietoje rugojimo? Jai 
gu kas tokis tamistai kas dieu 
po kelis kartus giedotu “Sėjau 
rūta“ tai taip jum nubostu 
'kad daugiau jos /nenorėtumei 
klausyti.

tai kodėl neparaszei kelis

tai taip jum

Trumpi Telegramai.
U <-oatsville, Pa. — Per trū

kimą lokomotivos katilo, likos 
užmuszti inžinierius, peezku- 
ris ir breikmonas,

11 Pittsburgh, Pa. — Vitto 
Casiglio, 28 metu, nenorėjo už
mokėti už praloszima bilardo

MaW’piev^m'd^ už ka ji Franas Emma, 
“' J L 24 metu nuszovc ant smerkU t 24 metu uuszovo ant smert.

paaiškėjo, 
Janulis nu^zautas 2Yevolveri<» 
szuvinis. Szioj<‘ žmogžudystėje 
kaltinamas Vincas KosKekis, 
kuris gyveno su nužudvtoju. 
Lai'ke kratos pay Kostceka na
muose rasti kruvini drabužiai. 
Kostcckio kalte pilnai inrody 
ta ir jis drauge su byla per
duotas teismo tardytojui.
KIAULES SUEDE KŪDIKI.

Paupine, Zarasu ap^kr. 
Purvicdku vienkiemyj, pili<4(
A. Varslavienos tarnaite nor< - 
danui nusikratyti “beda“, gim 
dekudiki tvarte, irpagimdžiu- 

snesti. 
nuėjiu 

ra d > 
rauke, 
kame

kali

s

si paliko ji kiaulėms 
Anksti rvta szeimvna, 
galviju tvartan 
kiaules tašant 
Szeimininke supratusi, 
dalykas, pranesze policijai. 
Szi, apžiūrėjusi lavonėlio lie 
kanas, liepe palaidoti, o tarnai 
te isztarde. Tardomoji pasisa
ko, kad ji jau antra kūdiki 
gimdžiusi.

GAISRAS KYBARTUOSE.
Kybartai. — Balandžio mo 

nosję )5 diena 1:30 v.-dandę 
nakti uz^nlogė pllioczio G. Ui 
so namas, kuriame tilpo veži 
mu, baldu ir kitu isz 
dirbamu daiktu dirbtini1.

szerti. 
vaiko

pranesze
.o

jau antra

medžiu
[ a

vidaus iszsiveržusi liepsna taip 
urnai apėmė trobesi, jog atv\ 
kasiems gaisro gesinti Kybar- 

gai'srinin- 
saiigoti nu* 

stovin-

tu ir Virbalio m i ėst u 
k.ims beliko tik 
užsidegimo szalimais 
ežius namus.

Gaiisi'o sunaikinta daugiau 
kaip 30,000 litu vertes turto ne- 

kad did tos pa? 
>o ir 
kurie

i - 
imrzmos Or

umą’.

skaitant jau,
neteko darJ>

12 darbininku, I

tarp

priežasties 
duonos 
mindoj dirbtinoj dirbo. \ 
mas ir dirbtuves
vo apdrausta 28,000 litu s

ARESZTAVIMAS.
Kaunas. — Balandžio

2 ir 3 dienu policija sulaikė: už 
girtuoklia\ ima 9, už vagy st t 2,

i- 
sužalo-

as 
mens dokumentu 3. pro-litute- 
o

už vaik'szcziojima vėliau mist; 
tyto lailko 12, už kimo 
jima 2, už elgetavimą 2. be <•: 
mens dokumentu 3. pro .-t ii ute •

EMIGRACIJA.
Balandžio 20 1 iena emi 

vo: in Brazilija 44, Kanad;
3, M vi 

sikoai 2, Sziaurine Amerika ; 
Afrikon .3,

Balandžio 21 diena emigravo 
in Brazilija 70, Kanada 22. Ar- 

. Kuba 1 
A 1‘rikon

Urugvajų 4, Argentina

Palestina 1.

gent i na G, Urugvajuj 
Sziaurine Amerika 4 
3.

n

< r 
i!”*

I

i * -

*’i.
k-
• >•u

Paskutines Žinutes.
U New York. — Prigialbe 

damas polieijantus apmalszvti 
banditus, Jonas Majewski, 2 
metu isz Alderson, Pa 
nuo sužeidimu kokius 
laike szaudimo,

)*)

. mire
aulai kr

JI Belgrade — Bulgarai už
klupo ant kaimo Srenka, Ma
cedon i jo j 
žmonis ir daug sužeido.

U Cordiff, Va liję. —
morgą ne distrikte likos uždą 
rytos keturios . dideles

užmuszdaini tris ‘

(11a-

rytos keturios . dideles ik ašy 
klos. Žmonyr jau pradėjo kęsti 
varira. i
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Lithuanian Legation, 
2622 16-th Street, N. W 

Washington, D. C.
••

Lithuanian Consulate, 
21 Park Row, New York, N. Y.

Lithuanian Consulate,
608 So. Dearborn St., Chicago, 111.
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Kare jau senei praėjo, užgi
jo žaididiai, apdžiuvo aszaros, 
bet nevisur da žmones gyvena 
kaip reikė, nes da ir sziadien 
galima užtikti daugvliose vie
tose po Europa paminklus to
sios baisios kares. Jieji pa
minklai, tai yra žmonių su
griauti gyvenimai, iszdraskyti 
laukai granatais ir 
uždengti lyg
durenczhiis dratais.

Arsziausia nukentejo žmo
nes prie Vokiszko-Rusiszko ru- 
bežiaus, kur tnkstaneziai grin- 
cziu dingo nuo virszuues žemes 

da randasi suvirsznm
sz(*szi tnkstaneziai žmonių, ku
rie gyvena apkasuose ir skyle- 

s uždengė su bleke ar

szuviais, 
sziai dienai su

H

fenais'T

»■

se, kuria? 
lentomis.

Tieji žmones 
žvėrys, 
vanduo bėga 
apkasuose 

k a rtais

Tarp tuju užbaigė 
mokslus ir sekanezios; Elzbie
ta Tomczak, Goldie Draugeliu- 
te, S. Vaicziuliuto ir Morta 
Bet ru.szkcvic.ziate isz Szv. Ag- 
neszkos ligonbutes, 
Xarbulaicziute isz

T1".....    ■■ > ...............................— ■ I
r

Lietuviszkas Konsulis
Pajeszko Sekancziu

ARKLINE
4 i* i v

A

Helena 
M i šeri co r- 

dia ir Klara Mickevicziute isz 
Szv. Juozą py.

Buvome priversti suhiikyti 
laikraszti del keliu szimtu 
skaitytoju kad užniirszo at
naujinti prenumerata už laik- 
raszti. Graudinsią nemažai, nes 
szimet 
kaus
pradėjome spaudini ’ ant atei- 
nanezio meto ir tai tik tiek 
kiek turime geru skaitytoju.

tieji neaplaikys 
kalendoriaus kuri

pui- 
jau

I ponijoje vienuolynu v v-
rams yra 896. Juose vra 896. 

1 uose 
4076 naujokai ir 2852 bandi
niai, viso 17,214 vienuoliu. Mo 
teru vienuolvnu viso vra 3594. 
Juo«e vra viso

v ra 10,276 po apžadu,

.’>4,605 sesers
1 <z ju 47,768 popazadu, .2020
naujukus ir 3917 bandines

raszo, 
invai

Vanagas, Martinas ir Jonas 
Klaipediccziai. Martinas buk 
gyvenas Kanadoj,gyvenas
Amerikoj.

žygelis, Tadauszas. dar 192-1 
mete gyvenęs Sparrows Point, 
Md. Jeszlkoja brolis Vladas.

senas 
pribsz

o Jonas

Paszkev i ez i u s, 1 >e t ra s, 
Amerikos gyventojas, 
pasaulini 'karu gyvenos Phila- 
delpbijoj arba, kur nors t oje 
apielinkeje — dabar jokiu ži
nių isz jo vaikai neturi.

1 ’a Ik a u sk a s, K a zy s,
Žiežmariu miesto, Trakiu ap- 
skriezio, iszvažiaves 1907 nu- 
te ilgesni laika gyvenęs Brock 
ton, Mans., 1921 ar 1922 mete 
buvęs susirgęs ir po to in Lie 
tuva apie ji jo'kiu žinių neboal; 
e j e.

Trinosziimas Jonas, 1914-15 
mete dirbos prie American Ex
press Company, 
vėliau persikėlės

Kazys ISZ

- .1

PRA VARDE
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gęnoral-majoiTii 
Buldiejui sopėjo dantys. Jis

Atsargos
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—

.........  «■ >1 ■ < 1 ' I' I ‘ * '*

— Na, tai kaip-gi asz jam 
raszysiu? Tu pagalvok!

— Tuojaus. Kumeliokas... 
Kumelinis... Kumclcviczius...

Ti’ekds? pakhuise ge-

plaudavo burna degtino, kon- ~ - A .jaku, 'pridėdavo prie neąvei'ko
danezio tabokos suodžių, opi
jaus, larpulyno, žibalo, tepda
vo žanda juodinu, jo ausys bu
vo užkimsztos vata, -spirute 
iszmirkyta, bet virta tai arba 
nepagclbcdavo, arba piktinda
vo. Buvo atvažiavęs daktaras.
In
iszl raukt 
Visi

kiekvienas

Trcigis ? 
nerol I one.

— Visai ne taip. Treigiais...
Ne, ne tailp! Užmirszau!

— Tai kodėl, po velniu len-
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be! —■ suszuko jis džiaugsmin
gai, nesavo balsų, inszokant iii 
generolo kabinėta. — Atsimi
niau, Dieve duok daktarui -

A vi žilis!

l m .. ...............
rMfwiii 11^—ii .ry 11 1 '|J J< * 'i r**

rajszkos, jo .mintys buvo jn- 
tomptos, kaukinanezios...

Balonas... Balnius... — 
murmėjo jis. — Gelažuonis... 
Gelažius...

-— Ponas Ausoviczia!—krei
pėsi in ji daktaras. — Ar nega- 
l.ecziau asz, mano mielas, i'tu- 
pb’kl pas jus penkis centne
rius avižų? Man panluoda nyi-

Dieve 
sveikata, Avižius! Akcyznin- 
ko pavarde Avižius! Avižius, 
jusu malonybe! Siunskite te
legrama Avižini!

—- Po piet ,szauksztai! — ta
re generolas paniekinaneziai ir 
pakele prie jo veido dvi szpy- 
gas. — Man tavo arkline pa
varde* dabar jau nereikalinga! 
Sze tau! Po 
Sze tau!

I

di su patarimais, jeigu užmir- 
szai? — 
Eik isz czia szivlin!

■ Jonas Auhcviežius ‘ 
iszejo, o generolas nusitvėrė už 
žando ir pradėjo vaikszęziot 
skubiais žingsniais po kamba
rius...

— Oi, Dievulėli tu mano! — 
dejavo jis. — Oi, kad ji perkū
nas! Ak! man gyvenimas ne
mielas!

l’kvedis iszejo in soda ir, pa
keles in dangu akis, pradėjo 
galvot prisimenant akezyznin- 
ko pavarde:

— Kumelkeviežius... Kumel- 
Kiimelytis... Ne, ne 

s... Arklinkevi- 
Kunieleviczius...

meltunas...
Truputi palaukus, ji pnszau- 

kc pas ponus.
— Ar atsiminei ? — paklau

sė generolas.
— Jusu malonylie, 

atsimint.
O

perpyko generolas. —

iszlet o

žu musu kaimiecziai, tik, kail 
labai netikusios, prastos...

.Auseviezius bukai pažiurėjo 
in daktaru, kaž-kailp kvailai 
nusiszypsojo ir neut.sakes ne 
vieno žodžio, suplojo ranko
mis, nubėgo iii sodyba su tokiu 
greitumu, tarsi paskui ji pa- 
siuten szuo 1 
norėjo.

— Atsiminiau, jusu malony-

plojo ranko-
c:k
Z?k k

vijosi ar pasivyt į
K

I

piet szauksztui!

Nuo pleiskanų 
Naudok

Jluffles
....................... . .............. 1 ■’ * 11 .......... ......... — —......... .

*

M
Si

pasiūlymu 'so'pama danti 
, generolas nesutiko.

na m i szk ia i—žmona, va i - 
kai, tarnai, net virėjo ipagelbi- 
ninkas Petrukas,
siūle savo priemone. Tarp kitu 
ir Buldiejans ukvedis, Jonas 
Ausovieziu's, atėjo in ji ir pa
tarė u žada i s (burtais) pasi'gy-

— Jusu inaHonybe, czia, mu
su apskrityj
priesz deszimti metu tarnavo 
akczvžes valdininkas Jokūbas. 
Užžadedavo dantis
ruszis. Būdavo at'sigryžta in 
Įauga,
na ir kaip ranka atima! Jis esą 
tokia jėga turėjos...

— Kamc-gi jks da'bar randa
si ?

— O po tiHD, kaip ji, kaipo 
akezyzninka,
tarnybos, Saratove pas noszve 

Da’bar liktai danti- 
ir maitinasi. Jeigu 

kam-nors pradeda sopei, dali
ji, pagelbs-

The Pennsylvania Exchange Bank
(Buvcs po vardu Baltic State. Bankas)

322 EIGHTH AVE. NEW YORK, N. Y.kovskis...
taip! Arkliimka 
ežius...

tarė jis: —Brooklyne, 
in Newark, 

N. J., ir buk dirbės valdi sako
je dirbtuvėje — apie jo dabar
tine padėti szeimyna jokiu ži
nių neturinti.

i
Ku- LAIVAKORTES — Keliaujant in Lietuva ar kitur, ar 

mus del
p! rma

atsiimant gimines in Amerika atsikreipkite in 
informacijų. Parduodam laivakortes, suteikiam patarima 
keliones reikalais; pagelbstim gavime pasu; gryžimui 
dokumentu ir tt. Būnant arti prie laivu kompanijų, prie 
laivu iszplaukimo vietų, duoda mums progos patarnauti 
keleiviams kuopąrankiausiai.

V i 1 n i a 11 s I a ik raszcz i a i 
kad sziomis dienomis 
riuosi* Rusijos miestuose suiiii- 
ta daug Kataliku kunigu. Su 
imti veik visi Leningrado Ka 
taliku bažnyeziu klebonai, taip 
pat kai kurą Pranciszkonu oi- 
denu kimiai, bei daug Lenin
grado seminarijos mokiniu. 
Nėra žiniirs.

I >a sznabzda, ii u sis) > ja u -
Pszeorskaites, Zofija, Stasį- 

(Szauliene), Ameri 
miesto atvykę 

Jeszkoje Juozai

negaliuir Elena 
kon isz Seinų 
prio-sz lkara. 
Czereszka.

Sadauskas

Beris ? Lietuva doleriais ir litais; dastatom perlaidas 
czekais-draftais; par- 
valstybiu

Siuncziame pinigus in 
in visas pasaulio dalis paprastu bildu, kabeliais, 
duodam laivakortes, keleiviu ezekius, svetimu valstybių pinigus ir

Specialos laakaitoa 4% in melus.

— gal Bėrimas? 
Bėriais? Ne?

Ir visuose namuose viens už 
kilo pradėjo iszrasdinet pa
vardes. Perkratinėjo visus 
ugius, lytis ir arkliu veisles 
prisimi ne karezius 
pa kinkymą... 
szeimynstu'bej ir virtuvėj žmo
nes vaikszcziojo isz kampo iii’ 
kampa ir kasydami kaktas,' 
jeszkojo pavardes... .

l'kvedi laiks nuo laiko rei
kalavo iii namus.

— Kaiminis? — klausdavo 
jo: — Kanopinis? Kanopai t is ?<

— A7isai kas kita — atsakv-> 
davo Jonas Auscviczius ir, |>a- 

gar-.

kaip 
vasara

gvvena 
kur žiema ir 

sienomis o tuose 
arba skvieše gvve- 

na Kartais po 4 ir 6 ypatos. 
Daugiausia nukentėjo pavie- 

Braslavskam, S 
cinskam, Vilenskam, Oszmian- 
skam ir Pastavskam, kur žmo
nes neturi isz ko statyti sau 
grinczelt's, nes 
naikino, iszkirt 
no girres.

Atstatvmas gvxi*nimu užims 
mažiausia nuo penkių lyg de- 
szimts metu. Jau pradėjo sta
tyti molines grinezdes, bet ta
sai darbas eina sunkiai, nes pi
nigo nėra o ir materijolas sun- 

Jau ląikas idant 
pradėtu atsigaivyt ir 

, o ne kai-

f p

t uose: ien-

nevidonai su- 
o arba sudegi-

ku gauti.
žmones 
gyventi kaip •žmones 
po laukiniai žv€*rys.

biblijoj ne
mes 

naudojami*, bet prie 
koki tuose laikuose

muilasŽodis “muilas” 
reiszkia toki muilą koki 
sziadien 
maiszymo, 
naudojo del nusiprausymo. Se- 

istorije muilo pas Galius, 
dirbo taji muilą isz la

jaus ir mediniu pelenu. Badai 
Gailai iszmuko taji darba nuo 
Fenieijanu, o 
no Kvmionis kaip darvti mui-| 
1a.

Norint s griuvėsiuose Pom- 
pejos surado visa fabriką dir
bimo muilo da priesz 17(H) me
lu. Kvmonvs niekados neisz-. ♦ •
moko gerai dirbti muilą. Seno- t’
viszkuose laikuose Marsillie 
pra'plat’ino mokslą dirbimo 
muilo. Angliję nežinojo slapty
bes dirbimo muilo lyg 15-tam 
szimtmecziui, o 
has I, 16-tam užimt mėtyje da

iniai kompanijai pavelini- 
3,600 svaru 

ant melo verties $80,-

na 
kurie

(raliai iszmoki-

laikuose 
mokslą

seminarijos 
del ko Sovietai 

«zimet vėl insiuto priesz Kata 
likus.

PAJESZKOJIMAI

Antanas, Ameri 
kon atvykęs 1906 meto 1913-14

Cologne, Alinu., 
ir dirbos Ikondivk'torium. Josz 
ko Ona Sadauskaite, 
t i Norkumi kaime,
valseziuje, Kėdainių apskr.

Pilipaviczius Vladas, Skuo 
do valseziaus,

)

mete gyvenos

gyvenau 
Krakių

pa Ii nesavo nuo bonus. Reikalaukite musu kurso.

gy venas, 
mis esą
r>.

maitinasi.

Mano sesuo Juze Miklaszau- 
cziute po t“vn, 
Amerike ir buvo 11 metu 
mimo kada pribuvo in Ameri
ka. Ji paeina isz Suvalkų vedy
bos, Šeiniu apskr., 
kaimo 
adreso.

Agota Svirskiene, 
437 W. Spruce St..

Mahanoy City, Pa.

felsziu apsikri-
20 metu kaip 

se

M iskziniu
Tegul atsiszaukia ant.

Xaszlvs 
ant

fa rmeri s į >a jeszk a u 
apsivedimo 'senivos 

ginos arba naszles be 1 
nejaunesnes kaip 25 ik 35 m. 
Asz turiu 41 metu senumo. 
Malonėkite atsiszaukti ant a- 
(1 res( >: 

ILKI). 1.

; mer- 
vaiku,

Jobu Kubilius, 
Butte, N. D.

NĖR KO BIJOTI.

Ana diena važiavo
: kunigas ir atsisėdo

karalius Joku-

sziadien tureturtiem
už švara

ve 
ma ant iszdirbimo 
muilo
(M)O, arba svaras kasztavo 26
dolerius.

Ti*k supraskite kokia tai re- 
voliucije kiltu amt- svieto, jai- 
gu mes
mokėti 26 (hJerius 
muilo!

Tiktai 1853 mete Anglijoj 
nuėmė padotka ant iszdirbimo 
muilo ir tam 'paežiam mete 
JameH S. Kirk Co., pradėjo pa
mala po fabriku American 
Family Soap, kuris buvo czys- 
tas ir baltas koki mes sziadien 
naudojame, o ne geltonas, ku
ris tada smirdėjo ir buvo gali
ma užtikti jame szmotelius 
tauku, lajaus ir 'kitokiu mai- 
szvinu.

dienaPnnedelio diena katedroje 
S. Petro ir Povylo, Philadel-<1 c

phijoj, vyskupas Cram* iszda- 
lino kelis szimtus diplomu del 

(daži uretoju ligoniu) 
kurios užbaigė mokslus ligon- 
luitcsc Szv. Agnicszkos, Szv. 
ĮMarijoH, StH*~jHOzapo ir Mise-

norm u

prie

kalba
s sako:

t riiikije 
j \ ” 

(liszko rabino, nes vagonas bu
vo pilnas. Laike* paprasto pa
sikalbėjimo, prasidėjo 
apie tikėjimus. Kunigą

—- Kanecz turite permainą ■ 
t i būda savo pamaldų... ■

— O ypatingai kokias? — 
užklaust* rabinas.

— Na, ypatingai svarbiau
sia jusu maldas, kitriosia .mel 
džet(*s apie Krikszczionii’.'s, 'km 
randasi paraszyta, idant Die 

visus Krifkszczionis isz-
tremtu.
vas

kas tai 
kam keiike? Mes taisės maldas 
kalbami* jau du tukstaneziai 
metu, o bet jums tas visai ne 
užkenkė.

Kunigas daugiau nedisputa
vo su rabinu. *

u.l, kunige,

Lehigh Valley
EKSKURCIJA IN

Niagara Falls 
ar Buffalo

NEDELIOJ 29 MOJAUS 

$5.00 In ten ir adgalios 
Ekakurainis treinaa apleia Maha
noy City 9 valanda aubatoa nakti 
o grįžtant adgal apleia Niagara 
Falla 2:30 popiet, Buffalo 2:45 
popiet, Standard Time.

Lehigh Valley 
Railroad

The Route of The Black Diamond 
■ ' - I

i

rl\*lsziu apsikri- 
ezio, priesz kara gyvenęs Bos- 

kituose Naujos Angli

1925
Chicago j ir isz

tys, tai ir eina ipas
Ii... Vielos ir artimesnius gy
ventojus priimąs ir gydąs pas 
save, o jeigu kurie esą isz kitu 
miestu, tai telegrafu. .Jusu ma
lonybe, 
grama,

Perkrat inejo
arkliu veisle^, 

kanopas, 
Namuose, sodne,

1 Dr. Mendelsohn
PRANESZIMAS

Pranesziu visuomenei kad mano ofisai bus uždaryti 
nuo 16 Mojaus iki 20 Mojaus nes važuoju in Washington 
atlankyti garsingus klinikus ir susivažiavima garsingu 
gydytoju, idant datirti daugiaus žinių apie visokias 
ligas ir ju gydimą. Po virsz-minėtam laikuj vėl busu 
savo ofise ir priimsu ligomis kiekviean diena iszskirent 
Nedeliomis. Todėl praszau szita nepamirszti.

Dr, Mendelsohn
12 E. Market St. Wilkes-Barre, Pa.

nusiunskite jam tele- 
kad,

taip... Dievo tarnui Aleksand
rui dantys sopa, praszau isz- 

gydyma

girdi, taip ir

laisz' 
vaikai

tone ir 
jos miestuose.

Kisielius, Juozas dar 
m(*te gyvenęs
ten raszes namiszkiams 
k'iis. Dabar žmona 
apie ji jok i r. žinių neturi.

Dorgiene-Urbonaite, Juzepa,

ir

in Amerika atvv’kus 1910 mo
lt* ir apsigyvenus trumpam lai
kui K(Mirtingione, o 
sikclu*-' in St. Louis, Mo.

vėliau per- 
Buk 

e<a žinių, jog ji esanti iszteke- 
jns už Liudviko
nios giminėms labai 
go<.

Butnora, 
isz jo laiszka.

Labai didis degt i- 
, gyvenas no su 

su Vokiete, begėdis,
gyvenas

Senkaus. Ži 
re i kaliu-

paikuti n i

gimines ne-n

Meskis

kaimo, 
Panevėžio

Li nikų vos 
nps'kr.,

Jonas, 
motina gavusi 

1914 mete isz Duquesne, I*a. 
Esą žinių buk jrs ‘karo metu 
buvęs mobilizuotas ir žuvęs 
karo lau'ke.

t’leviezius Pranas, jau priesz 
trejus metus dingos Amerikoj 
ir apie jo likimą 
turi jokiu žinių.

Žilinskis, Antanais, 1920 me
te gyvenos Hartford, Conn/ ir 
isz ten keletą laiszlku gimihents 
paraszes. Kur jis dabar yra gi
minėms nežinoma.

(Miaszko) A7inca's,
Jonas ir Jurgis isz Žembiszkiu 

valseziaus, 
dar 1924 

mete gyveno Chicago, Illinois.
Jakimaviczius, Dominikas 

priesz penkerius metus gyveno 
Point Gordon, Georgia, bet po 
to kur jis dingo motina žiųlu 
neturi.

Jeszkomieji arba apie juos 
ka nors žinantieji artinaus nuo 
lan'kiai praszomi 
sziuo antraszu: 
Lithuanian Consulate General

15 Park Row, 
New York, N. Y>

...............      .. į —■■ ■■ ,U. e ... . .......... ................... ..

ATKIRTO GERAI.
*

Kunigas: -- Ar tai teisybe 
Antanai, Ikad jum Dievas jau 
paėmė tris paezes? • 1

Antanas: — Juk teisybe 
jėga mastei i, bet jau paėmiau 
ketvirta! Ima Dievas — imu ir 
asz I *
PASISKAIT1MO KNYGELE No. 199

Puiki Pasaka apie Juoda Peria — 
Bausme Dievo — Klausimas Sav- 
žines — Virokas Smerties — Dzūko 
Pasaka — Dapildymas Nedatekliaus 
J u bile J in io po Grunvaldo Muszio su 
Kryžiokais 1410 mete — Sudas Dievo 
— Turtingiausios Moterjs Amorike — 
Priežodžiai, — Visokios Mįsles. .15c.

W. D. BOCZKAUSKAS . CO., 
MAHANOY Č1TY, PA.

Bausme Dievo

atsiliepti

gydyt. O pinigus už 
imsi u lįskite pasztu. «

— Kvailyste! Alonai!
— O jus, ponas generole, pa

mėginki (e,
nes mėgėjas 
žmona, o 
bet, galima sakyt, stebuklim 
gas ponas!

— Nusiun.sk, Aleksį — pra- 
genėroliene. —Tu 
užžadams, o asz

dėjo 'praszyt 
sztai netiki uzzauams, o 
pati ant saves esu iszbandžiu- 
si. Nors tu ir netiki, bet kodėl 
neimsi mist ? Jog rankos nuo to 
nenukrisia.

—— Na, 
diejus. — Czia ne tiktai kad in 
a'kczyzninka, bet ir in pati vol- 

nusiunst uhi....

gerai — sutiko Bul-

niu telegrama
Ak! Netrivosiu! Na!, kur tavo 
akezyzninkas gyvena? Kaip in 
ji raszyt?

Generolas atsisėdo už stalo 
ir paęme plunksna in rankas.

— Ji Saratove kiekvienas 
pažinsi as — 
Ponas g 
s^yt in

tarė u k ved i s. — 
generole, malonėkite ra
iniest a Saratovu, turi 

but... Jo sveikatai ponui Jokū
bui Vinco... Vinco...

— X u l
— Vinco...

kolos in virszu akis, tose 
šiai galvodamas: — Sa 
Sarlaitis... Sartaviczius... 
t inskas...

— 'Eėvcli! — szauke isz vai
ku kambario. — Trikartis! Už-' 
d e 1 n e v i c z i u s! U žde 111 v t i s!

Sukilp visa sodyba. Nekan
trus, prisikamavęs generolas 
prižadėjo duot dvidesziml 
penkis litus tam, kas prisimin
siąs tikrąją pavarde, ir paskui 
Joną Ausovicziu pradėjo pul
kai žmonių slankiot...

— Szirmis! — kalbėjo jam. 
— Szvvis! Blusas! Blesaitis!

Bet užstojo ir vakaras, o pa
varde vis dar nebuvo atrasta. 
fl’a'p ir gult niiejo, telegramos 
nenusiunsta...

Generolas visa nakti nemie
gojo, vaikszcziojo isz kampo in 
kampa ir vaikszcziojant deja
vo. Treczia valanda ryte jis 
iszejo isz namu ir pasibeldė iu 
ūkvedžio laaiga. 1

— Gal Juodis1? — paklauso 
jis verkeneziu ’balsu.

— Ne, ne juodis, ponas

fa\) ir

valanda ryte jis M t/ H

*• t - M,

EXTRA! PREKES NUMAŽINTOS 
TIK PER 30 DIENU.

Naujausios mados puikios kurtinos, 
padaryti isz geriausios materijos, 
labai puikiai padaryti kaip ant szio 
paveikslo parodyta. 50 coliu platumo 
ir 3 mastai ilgio, 
už maža preke. Regulariszka preke , 
szitu kortinu $3.50 pora, bet per 
szita menesi parduosime tais pui
kias kortinas dvi poras už $3.98 arba 
4 poras už $7.50. Prisiuskite tik 35c 
del nusiuntimo kasztu ir paraszykitc 
kiek poru reikalaujate tu puikiu 
kortinu. Užmokėsite kada aplaikysite 
kortinas savo name. Užgančdinima 
gva.antiname arba sugražinamo pi
ningus jumis adgalios. 
bet prisiuskite užsakiniu dabar nes ; 
vėl negausite tokio pirkinio.

PRACTICAL SALES COMPANY 
IRVING AVE. DEPT. S. " 

CHICAGO, ILL.

Didelis pirkinys

Nelaukite

*
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Auseviezi us pakele

Vine.li Jokūbui... 
o jo pavarde... O pavarde, kad 
ja bala ir užmirszau!... Vin
cui... Velniai ji nemato! Kaip
gi jo pavarde ? Priesz pusva
landi, kai*p czia ėjau, žinojau... 
Leiskite...

.Jonas
akis in lubas ir sujudino lupo
mis. Buldiejus ir 
nekantravo. — Na 
vok greieziau!

— Tuojaus... Vincu... Jokit- 
bui Vincu... Užmirszau! 'Tokia 
dar paprasta pavarde... tarsi 
kai'p arkline... 
Ne, ne 12___ X
te... Gal .Kumelonis? No/ir ne 
Kumelinius. Pamenu, arkline 
pavarde, o kokia — isz galvos 
iszga ravo.

— Arklinaitis?
—- Visai ne. Palaukite... Ar- 

klinskis... Arklidinskis... Ark
lide...

— Tatai jau szirnine,

generoliene 
ka-gH Gal-

. Kumolinskasd
KumelinskasAPa'lau ki

o ne

I

arkline. Drigantunas ?
— Ne, ir ne Drigantnnart 

Drigaptavi-
Vis nė

Drigantaitis... 
ežius... Kuineliunas... 
taip!

• • •
♦ >.

line J

v 
norule — atsake jis ir kaltai 
atsiduso.

— O gal but pavarde ne ark
lį kokia-nors kitokia!
Jusu malonybe, tikrai

arkline!... Tatai asz net labai 
gerai pamenu.

— E, kokis tu, broleli, be at- 
mi’nties, atlmkclis!... Dabar 
man toji pavarde, regis, bran
giau už viską pasaulyj. Prisi
kankinau !

Isz ryto generolas vėl nu
siuntė daktaru parvežt.

— T1egul traukia! — nutarė 
jis. — Daugiau jau nebepakeli- i

atbuk e lis!...

ežiu...
Atvažiavo daktaras ir sopa

ma danti isztrauke.
'Sopulys gi ^netrukus nusto

jo,
Padaręs savo dalyba ir gavės, 
kas reikalinga, už darbu, dak
taras atsisėdo in savo fajetoną 
ir nuvažiavo namo. Už vartų 
lankuose jis pasitiko Joną Au-

. ’ <  - " >

ir generolas nusiramino.

• lt ' • tsevieziu... Ūkvedys stovėjo ant 
grabekranezio ir, atydžiai ’žiū
rėdamas sau po kojų, kaž-ka 
užsimaustes galvojo. Spren
džiant isz raukszliu, atsiradu
siu jo kaktoje, ir isz akiu isz-
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’ Geriausis Kudikia
1 Kuomet kūdikis verkia ir skausmo 

kankinamas spardosi savo mažiomis 
ko j o mi s—p ame gi nki t e

II S

A
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VELTUI! VELTUI!
Pareikalaukite veltui duo

damos pavyzdinės bonkutėt 
BAMBINO. Mes norime, 
kad Jus ISbaridytumet jjl
F. AD. RICHTER & CO.

Berry & So. 5th Sis.
Brooklyn, N. Y.

MAM

A jha

«»a., ana of«

Nuo užkietėjimo vidurių, dieglio if 
mėšlungio viduriuose ir skilvyje ne
gali būti nieko geresnio ir pagel- 
bingesnio.

ui 35c. vaistinėse.

t „ *1 --

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA, 

--$---------
3-czia Procentas už justi pinigus ir saugumas del jusu 
pinigus yra gerinus negu 10-tas be jokio
saugumo.,. t ,

MERCHANTS BANKING TRUST CO., 
moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta 
suma kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau 

Dėkite savo 
pinigus in szita Banka o . .persitikrinsite ir matysite

A.

del žmogaus kuris dirba ir czedina.

kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.
A

e
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FEDOTKA
(Ukrainos vaizdelis).
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()j za horami, oj za horami 
Tani moj(‘sze zastie 

probywaje
A ja tu sama tužu za tolioj 

In muku sijų na korovaje...
dainavo jauna mergaite, ties 
damosi ir gryždama rankomis 
skalbinius.

Stovėjo ji ant medinio tilte
lio, iszkiszto in upes giluma 
Mergaite turėjo ant saves *to 
rus, drobinius marszkinius, ku
riu pecziai ir krutinę buvo gra
žiai iszsiuvineti.. Strėnas jos 
supo sijonėlis raudono kuma- 
ezo, per laiba liemenei i
juosus žaliu kasnyku. Ant liau- 
naus kaklo turėjo eile gintari
niu karolių, kuriu galai buvo 
sujungti žibaneziu ignoselin.

Mergaite buvo vidutinio 
ūgio, laiba ir labai graži. Kojos 
nuogos iki keliu ir rankos pa 
raitotos rki alkuniu nors buvo 
saules nudegtos, I 
sudėjimo.

Visa mergaites 
dvelke pavasariu, primine lau
kini* stopų gele, nauja kaimo 
dvelkimą ir malonu vieverselio 
czinrenima. Ilgos, juodos žvil 
ganezios kasos buvo surisztos 
raudonu kaspinėliu ir lengvai 
pridengtos žerinezios szviesos 
skepetaite.

Raudonos

buvo

bet gružam*

iszvaizda

, gražios lupos dai 
navo griaudžia dainele, bet isz 
juodu kaip deimantas 
ezianeziu akiu,

žyd i n cz i a jaunyste, 
tai nekreipi? domesio

skani

vaizdinga

V••SAULIO”

STATO LIGONBUTES IR INSTITUTUS JERUZALEME.
Nathan ir Lima St ran? sveikatos institutai, isz kuriu \ ienas jau likos pastatytas, o ki

ta jau pradėjo Jm'uzaleme. Pnlestinoj(‘, rūpinsis platinl i sveikatos nuJksbi po visa Palestina, 
kaipo gydys visokes liga<. Ant paveikslo matome lordą Palu (‘r augszcziausia Angliszka ka-
misoriu kuris padėjo akmeni po dideliu ligonbute.

mas. 
pjūviai, kalbėdami 

suomi

— Matai! kokia* puiki ir 
kalbėt nenori, — susijuokė kai
mietis gėdingai žiūrėdamas in 
mergaite*.

Fedotka nieko neatsake.
Ant kelio prasidėjo judeji- 

Nuo lauku gryžo szien- 
garsiai

apie* rytdienios szieno 
ma. Vaikai gynė namo buriu., 
aviu ir žiūrėdami in rukstan- 
ezius namu kaminus linksmai 
szokimjo, nes žinojo, 'kad par- 
gynė gaus gera vakariene. Ke 
liu taip pat. vilkosi ožkos, isz 

any kliu g 
kurios

maurojo ir tarszlkino 
mis tarkszlemis.
frukszmo ir kaimisz'ko judejl 
mo. O malimas uže be palioVAM 
putotas vanduo smarkiai krito 
szniokszdamas, 
bino.

Kaimas pilnas juoko ir ku
kavimu. Kartais kuris vaiki
nu praeidamas pro Fedotka 
metjirf Vteha, kita" juokinga 
užkalbinimą. Ji nekreipė in tai 
dėmesio.
nei tylios

miszkiniu g 
riai ’karvių,

rvžo bu 
eidamas 
medine- 

Visur pilna

net tilta d re-

pro

O asz žinau, kad jis ne 
pasaulyj didelis 'karas. 

Oi kvaila.
ateis,
jis in kara iszejo.
mergaite! laulkia ir laukia sa
kalėlio, o sakalėlis in kara isz- 
(‘jo.

Fedotkai poeziai nupuolė.
Ka t u kalbi, M aiksimai ! 

sudejavo.
Akys vaikino -suszvito kai į 

vilko, blikstelėjo jose 
mas.

ežio vandens ūžimo.
Kalbi upe; kad tu man, 

upeli, pasakytum, kur yra Da
nilka, nes Maksimas pliauszke 
apie kara, nei jokio karo norą, 
J)i(‘ve geras.

Staiga sutrauko tamsius an
takius ir tari* balsiai

Vaikinai in kuriuos nenorėjo 
degtines iszgerti, ir mergaites, 
pavydėdamos jos gmžumui 
karei ve vadino, nes trys žie- 
mos jau kaip Danilku kariuo
menėj ir garsas aiiio jie dingo. 
Tais metais per Sekmines turė
jo jau gryžti, bet negryžo, ja u 
ateina ir rugiapiute, o jo saka
lėlio, nėra. Gal pamirszo Fe
dotka, o gal in kara paimtas, 
kaip Maksimas saike. Oi varg- 
szas, ji's vargszelis! 
taip myli, lka<l ot, 
paukszteliu nuskristu pas ji, 
kad pamatyti, pasikalbėti, ge
ra žodeli užgirsti. Ibis žiema, 
jo lindi, tris pavasariais ir tris 
rudenius jo laukia ir sulaukti 
negali. Tėvai gvoltu nori ja už 
Maksimo iszleisti, bet jinai ne
nori. Tėvais kielk kartu jau ja 
už tai ir inusze, motinu koliojo, 
visam kaime sena merga vadi
no, o Danilkos 
Tikrai, kad ji 
dvideszimtas meta's ant jos ap 
siverte”, kitos tu metu jau 
senai isztekojusios, vaiku turi 
ir nuosava narna, jinai t Met a* 
viena naszlaite. Bet lauks Da
nilkos nors ir kita tiek laiko, 
neis už kito, jis ‘sugryž ir pa-

Jis ja 
o pas- 
senan.
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BALTRUVIENE

nėra ir merą, 
jau sena, jau

) 
piktu-

— Teisybe kalbu, mieste
lyj sznekejo, kad karas jau di
delis, 
stojo ir tavo 
gal jau visai žuvo, 
manes, asz
kad nei in jdki kara neisiu.

prisiart ino

Arba tu, upeli, man gy
venimą atneszi, arba mirti.

La (‘jo pora žinsgniu ir 
susznabždejo:

— Arba gyvenimą
mirt i.

vėl

arba

Ė j
I
š

I
•» z
s 
HX

I
Ė

t i

S •»
c

įI
X

I 
• =

I
e

Z
E

ir turtingos tautos in ji
Danilka iszejo 

Tekok už 
turiu toki bilietą

11.

Vai kinas 
mergaites,

norėtu ja apkabinti. Fedol- 
ka alszoko ir smarkiai stum
dama ji suriko:

— Meluoji apie* kara,
luoji, kad Danilka iszejo, eik 
isz mano a’kiu, 
djjigtum!

Vaikina apėmė paszelimas.

Ii <r

Vakaras’ užtiko, kuomet b'e- 
dotka vvszniu sode 
buvo liūdna 
nolink'smino ja grinezioje 

nei prinokusios vysz- 
žemyn ant 

‘ramino jos gni

džiausto 
ir snsimasezius, 

va-

ims jau sau už žmona, 
myli ir szliuban nuves,, 
kui savo'triobelej tėvui, 
Semenovui padės žuvis gaudy
ti. Danilka nauja tinklą nu
pirks ir visa amžių su ja gy
veno, jokio turtingumo nenou.

Bet. delko-gi negryžta? gal 
dar jam laikas nepasibaigęs.

Mergaite atsisėdo po vysz- 
nia, purenu* rankomis galva ir 
giliai susimaustė.

Po valandėlės juodos jos 
akys linksmai nuszvito, raudo
nos lupus prasisziepo atideng
damos baltus lygus

Paklausykit mergeles ir 
moterėlės,

Szitos geros naujieileles, 
Asz jum aiszkiai iszskailysiu 

Viską gerai apsakysiu,
Skelbiu jums czion naujiena, 
Lygybia jums duoti ketina, 
Katra vyru daUbus dirbsite, 

In kongresą stoti galėsite.
Daugelis jus valdžios prasze, 

Viską czion aprasze, 
Katra norit lygybia gauti. 

Turit paliaut mųnszaiue gerti.
Turit v i s k a iwz manyti, 
Ūselius sau užaugyti.

Reike turėt vyru būda, 
Sunkiai dirbti kad ir brada,

Reike mokėt leberiauti, 
Ir su mulu dreiveriauli. 
Reike ryte anksti keltis, 
Eiti dirbti kad ir szaltis, 

Reike mokėt mainieriauti, 
Su paraku angli szauti.

Ir timberi sudaryti,
Kur tiktai reike pastatyti, 

Visus darbus gerai iszmokti 
Dirbdamos uoreikc pykti. 

Amerike yra daug falbriku,
7

7

prie karione, 
darydamas judėsi, i nios, kurios linko 

jos pecziu. i
nio kalenimas, nei smuilkos gar
sas, einantis nuo malimo 
susirinkęs kaimo
smagiai žaidė. Žodžiai Ma.ks^- 
mo nugazdino Kodotka, nors 
isz.pradžiu ir netikėjo. Bot ai- 
gi ji, neturtinga prasta hiorga;-

dantis. 
Svajojo apie mylima ji ir žadė
jo Imli jam isztikima. Jis jai 
davė gintarus, kuriuos ji
szioja ant kaklo ir nei syki ne- 

niisiemus. Maksimas jai 
mu

lomis, kaip czeresnes, bet ji

no

1110-

kui 
jaunimas

7

kad tu kur

buvo
siūle gražesnius karolius, 
(
nenorėjo, nes buvo ne nuo my
linio.

C v

THE COURT OF COMMON 
PLEAS NO. S 

for the County of Philadelphia 
State of Pennsylvania.

June Term 1926. No. 1709 
In Divorce A. V. M.

Elizabeth Palionis va Peter Palionis 
In Peter Palionis kitados gyvenantis 

Philadelphia, Pu. respondentas 
Praneszimas jam jog usz buvau 

paskirtas per suda virsz-minetoj 
provoje, kurioje tavo pati Elzbieta 
Palionis inneszo provu prieazais 
tave del gavimo pilno persiakirimo 
isz priežasties apleidimo josios ir 
asz turėsiu sueiga del perklasimo 
tosios provos, mano ofiso 701-3-4 
Stephen Girard Bldg. Philadelphia, 
Pa. Seredoj 1 diena Juniaue 1927, 
3 valanda popiet (daylight saving 
time) kur tada gali pribūti su liu
dininkais jeigu to reikalauji. 
ANDREW WRIGHT CRAWFORD

Master.
701 03-04 Stephen Girard Bldg. 

Philadelphia. Pa.

I*

EKSKURCIJA 
in NewYorka 

NEDELIOJ 29 MOJAUS 
$4.00^u^e^a(>as Tikietas 
Troinas apleis Mahanoy City 4:10 
valanda ryte ir griž isz Jersey City 
8:45 valanda vakare Standard Time. 

BASEBALL Yankees ir Boston 
New Yorke 29 stojaus

Railroad
fftalocu cfTha DlackDiaiBMHi

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

Ant antro floro Kline Sztoro.
19 W. Center St. Mahanoy City
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Prie geležies ir medžiu 
Reike mokytis jum isz 

•pradžių, 
Karszta geleži neszioti, 

Storus' medžius pieluoti.
Ir kalviau t i numanyti, 

Ir kaiip inamus1 pastatyti, 
Reike su plugu žeme arti, 

Ir arklius tvarte szerti, 
Ir ka tik vyrai lyg sziol dare, 

Viską dirbti jumi nutarė, 
Ir jai viską ingalesit, 

Lygias tiesas apturėsi!. 
Tiktai gerai painisiykit, 

Taja dovana nesidžiaugkit, 
Kaip jus su'lysit in mainas, 
Pamatysit daugiau baimes. 
Ne tiks jums ne andarokai, 
Turėsit pasikelt gerokai, 
Reikes czėbatu guminiu, 

Ir vyriszku kelnių maininiu 
Gorse t a greitai sulaužysit,

Kaip propus in pleisa statysit, 
Kolei atngliu skyle 

iszdriliuosif, 
Tai kaip nigerkos pajuosit. 
O katros dreivysite mulus, 
Tai da sunkiau jum bus, 

Reikes karus susisziptuoti, 
O kur piezius užspregiuoti.
Per dienas po gengve 

strapsesit.
Ir ant savo mulo reksit: 
“Dži! git uip!”

Tu nelabas greieziau eik. 
Po menesiui tikrai sirgsi t, 

Katros fa adrese dirbsit, 
Geleži kaip sriuba, virsit, 

Karszczio nedalaikysit, 
Už valandos apslobsit. 
Ir lentų pjovinyczioj, 

Arba molinėj piytiuyczioj, 
Visur varga datirsit, 

Kaip ti'k dirbti pradėsit.
Kaip narna bndavosit, 

Nupulti ant žemes bijosi t. 
Szokti džiazu negalėsite, 
Ba kreivas kojas turėsite, 
Visi dalbai rodo varga, 

Kuriuos vyrai lyg sziol dirbo.
Tai isz hiiko paniislykit, 

Ar įpristojii't ant lygybes, 
atsakykit, 

Ar pamesi t muiiszaine gerti
Ir vyru darbus dir’bti.

Atsiminkite ant sveikatos, . 
Jaigu neturite sarmatos, 

Ar gales sveikata tarnauti, 
Ir ūseliai jum užaugti?

A. J. SAKALAUSKAS 
LIETUVISZKAS CRABOR1US 

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

Nubudimo valandoje 
geriausi patarnavima. 
atliekam rūpestingai ir gražiai. Bu
site pilnai užganėdinti.

Isz Mahanojaus jeigu kas parei
kalaus mano patarnavima tai mel
džiu man telefonuoti o pribusiu in 
deszimts minutu.

suteikiam 
Palaidosima

■'Į h

Į

i

i szsi tieses;i ji, neturtinga prasta merga;- 
kas pasaulyj 

dedasi? Ji žinojo tik
iii j Rudnia,

ILiczica ir pora
miszikus ir lauka. Savo gyveni 

miestelyj,

Fedotkos
gulėjo juodas kudlo-
galva padejos aut jos 
gaite glosto ranka j’o 

szi rd ingai kalbėdama, 
Tolinus bus

ant žoles 
tas szuo, 
keliu. Alei 
snuki
kaipo in dranga.

Asz eisiu,— suriko, —x te galėjo žinoti,Negi rd (‘jo taip pat 
kalbos stovinezio 

užpakalyj kairnieczio vaikino. 
Pasiremia akmenio, dalgi 
žvangindamas meiliai iii mer
gaite kalbėjo. Fedot/ka tvlejo.

— Girdi, balandėlė, 
gesio balsu tarė vaikinas, 
delko-gi asz tau m* mielus?

tėvas duos 
man žemes, Ikiek tik norėsiu, 
duos narna, duos karvių, tu bu 
si szeimininke, turtuole... asz 
busiu tau geras, nenmsziu rau
donas skepetaites pirksiu, sa- 

raudon-s k ruost e

akmenio,

D

ii-

sz\ic- 
spindejo ilgo

svs ir knrsztas būdas Ukrainos 
lauku ir miszJku augintines.

Pasilenkusi smalkiai began- 
czios upes vandenyj mate at 
vaizdu savo ūgio gražuma ir 

vienok in
Drumste*

vandeni juodais rūbais leizda 
ma moliodijos bangas 
bios liaudies daineles.

O upe bego pilnu greitumu, 
nuksuodanios saulelaidos szvie- 
soje, placziai liejo putotas bau 
gas ir {Jauke tolyn, in tamsu 
miszka uždama ir skleizdama 
aidus po placzius laukus ir 
tankius trakus.

Apielinke buvo
Kitoje upes pusėje kyszojo kal
nai, apaugi* traszu iniszku. Ant 
vieno iszsikiszusio kalnelio 
baltavo dvaras, tolėliau ilga 
juosta tęsęsi kaimas, pasken
dęs medžiuose. Žemiau kalvu, 
kaip mozaika iszdekoruotu in- 
vairia-spalviais javais, matos] 
kitas kaimas. Panpej kyszojo 
dideles akmenų atlaužos, ap 
augusios samanomis; prie pat 
kraszto telkszojo balti, 
mažais akmenėliais i 
varledeželiu.

Per viduri ujies ėjo akmeni
nis pylimas su mediniu tiltu, 
po kurio apaezia krito žomvu 
vanduo ir putodamas verpetais 
sukosi. Pylimas baigėsi malū
nu ir lent pi uve. Isz ten girdė
josi vienodas malūno užimąs ir 
monotoninis aidas lentų pievi
nio. Szale malūno buvo didele 
akmenine užtvara, baterija va
dinama, kuri ’ saugojo namus 
nuo pavasarinio vandens ir le
du antplūdžio.

Ant pylimo ir akmenų stovė
jo žuvautojai su ilgomis linkio 
kartėlėmis, visi pasilen’ke su 
dideliu intempimu žiurėjo in 
vandeni, kartais isztraukdami 
pilna tinklą žuvu.

Už keletą žingsniu nuo malū
no mergaite plovė drabužius. 
Veidas jos doge skaistu raudo
numu. Vyszniavos lupos vėl 
uždainavo:

°Qj za horami, o j za horami, 
Tam moję szczastie probyvaje.

Tuo tarpu ant kelio suszuiko 
‘jaunas stacziokiszkas balsas:

— Ei, Fedotka! dainuoji ir 
dainuoji apie ‘korvaju, o ežia 
niekas juk ir su degtine pas velio. Jeigu tiktai jis ateitu, 

tu juk sena asz atgal jam kelia parody-
• rbrvaatii U114* 4 ■ nnnin'iv*

tokios 
ateis pas tave 

p i rszl i us ir *.su juo valgysi 
vo koroyajo, 
neverta, Žydo duktė!

— Sukuo valgysiu, su tuo, 
tau neturi būti galvoje eik nuo

ries nenoriu 
Szetonas

gy vali1.*, 
tavi kita,

kaimu
upes,

iszsikiszusio

, nusėta 
ir pilna

sa-
gei’(‘snio tu nei: I

anapus
‘kitu. Žinojo Telefonas 872.

asz tau ne 
Juk asz turtingas,

kaleli mano, 
mano.

Mergaite užsispyrusiai tylė
jo.

Asz velvi su degtine at- 
eisiu, nori ? balandėlė mano.

Fedotka patraukė pecziais*.
— Nenoriu asz tavo degti

nes, nei tavęs, atsikabink 
manės, - 
gaite.

nuo
piktai suszuko mer

7

del ko

py kt is

— Delko tu nenori, 
asz tau m* meilus?... ()t ateisit 
su degtine in pirszlius, iszger- 
si ir busi mano.

— Nei tavo degtine gersiu, 
nei tavo busiu, syki girdėjai ir 
nekvarszinlk daugiau galvos.

Vai kinas atsitiesė 
sužibėjo jo akyse*.

— () (kieno tu degtine isz- 
gersi,'ko tu lauki? Gal kokio 
pono, arba komisaro. Nebijok: 
nors raudonus turi veidus ir 
gražias akis, ponas nenorės im
ti už paežiu. Oi, kvaila tu 
Fedotka,

— Jei kvaila, tai nekalbėk 
eik isz kur atėjai.

— O tu neduosi man gero 
žodžio? a!

Mergaite tylėjo.
Vaikinas szaltai nusijuokė.
— Asz žinau, ko tu lauki, 

kam tu nori korovaju dainuo
ti, del savo sakalėlio — karei

Oi,

tave neatvyksta, 
merga.

Mergaite pažiurėjo piktai in 
piemeni ir nieko neatsakius ateis, o tau nieko in tai, — at- 
patranke jiecziais: |szove Fedotka. ■ 

cziau. Bet jis neateis.
— Kaip Dievs duos, tai ir

|szovo Fedotka.

manes.
— Su szetoiup valgyli!
— Kad ir su juo, bet (avės 

n (‘k viešiu.
Asz ir neieziau!

Nutilo. Vaikinas stovėjo ant 
vietos ir žiurėjo in mergaite, 
kaip skiibjai rinko drabužius, 

kaip jaunas

me toliausia buvo 
kelios mylios nuo Rudnios, kur 
ja tėvas buvo pora kartu nusi 
\'i‘ži\s in jonui r ka.

Makimas-gi kas kita. Jis 
turtingas, jis ir upe su sieliais 
plauke ir'su valdiszku misz'ku 
važinėjo ir su kompanija Ki- 

nesenai

kita.

laibute ir liauni, 
berželis.

— Fedotka duok, 
neszti, — tarė jai tiesdamas 
ranka.

— r* 
szauki, — tarė mei 
nepažvelgus in ji.

Tuo tarpu ant kelio k.’jf. kas 
suriko:

— Maksim, 
mergaite iii 
kvailys! degtines tavo negero, 
lai ko-gi lendi?... tikra smala
Fedotka susijuokė ir atsigry- 

žus in vaikinus tarė.
— Teisybe sakote, 

nai, tikra nei atsikratyti.
Maksimas nusispjovė, 

griebt* dglgi ir atsitraukdamas 
burbtelėjo merginai.

— Dar tu mane kada nors 
szauksi, praszysi, kad asz tave 

bet asz ne kvailas
nei

padėsiu

•kuriEik pas szetona, 
gaite nc»

tu vėl pas ta
oipi rszl iuw ?...

vaiki-

pa-

veseziau, 
Tfu! su tokia merga: 
žirnio, nei patogumo.

grns>

Dideliais žingsniais nuėjo lin-

Ji.

ir jau

kui kaimo.
Vaikinai nubėgo paskui 

Fedotka paliko viena.
Surinko drabužius 

rengėsi eiti, bet dar stabtelėjo.
Jnsižiurejo ilgesio akimis lu 
juoda upe ir susnabždejo sau.

— Sakalėli mano! lyuomet 
gryszi tai ne kaip kitaip, tik
tai luoteliu, ant upes asz tave 
inžiuresiu. Net alkys jau pradė
jo skaudėti.

Paėjus Ikidk atsigryžo ir vol 
sustojo klausydama J^j;įntan-

♦i

jeve buvo, o noHenai su tęvi, 
kur tai toli buvo iszvažiaves ir 
ilgai negryžo. Žmones kalbėjo, 
kad buvo gubernijos mieste ir 
su paežiu ponu bylavosi, bet ji 
nai a|)i(‘ tai neklausijieju, Mak
simas jai ncapeina.

Turtingas ir 
mi's, 
merginos pavydi jai. 
daug lauko ir gražiausias trio- 

gyvuliu ir soda. O ’kaip 
jomarka pa- 

niadulku (gniadu-

KREIPKITĖS PAS DR. HODGENS 
Philadelphia Specialist* 

Visos Kroniszkos Ligos.

Nosinis Kataras ir Asthma 
arba Dusulis.

ffl

teisybe,
gražus 

abieju
vaiki- 
kaimu 

Jis turi

Silpni, Serganti Vyrai ir Moterai 
Ne Serganti bet visgi ka tik pajiega 

dirbti. Apsisaugokite pavojaus.
ir begk,

Mainieriu asthma, Gerkline asthma, 
Bronkites, Gerklinis kosulis, Plautis, 
Sunkus atgavimas kvepo, Katariszkas 
kurtumas ausyse, Užymas galvoje, 
Galvos perszalimas, Užkimimas gal
vos, Isz priszakio galvos skausmas. 
Neapmokama gyduole naudojama su 
stebėtina pasekme per 30 matu. 
PREKE 25c. (užmokesti prisiuskite 
pinigais ne stempomis). Iszrasta ir 
parduodama vien tik per

THE HAMPTON LABORATORY 
724 MULBERRY ST. READING, PA. 
Pasinaudokite isz tos stebėtinos gy
duoles už tokia pigia preke.

bos ir 
važiuodamas in 
kinko pora g 
kas — arklys su žvaigžde kak
toje), tai visa kaimu praleib 
kia. Turtingas jis ir vienatūris 
pas tęva, tai gi visas turtas 
jam vienam pereis, o in kar 
riuomene neeme, nes taip-lai
mingas, kad net ir nuo tos pa
reigos yra liuosais.

O Danilka? ot visis/kai ki
taip ir jis gražus, gal net gra
žesnis, bet neturtingas 
žvejo, kuris isz to tiktai ir gy
vena, 
miestelyj parduoda 
linus verpia kaimo 
kems. Ir taip sau gyvena ma
žoj triobelej palei upe. Vyriau
sias sūnūs Steponais dvaro už 
berną tarnauja, o mažas Žinko 
in darba eina. Fedokka kartais 
juos aplanko, nepaisydama nei 
mergaieziu juoko, nei tėvo pik
tumo. Pavsikiszus po žiursteliu, 
kad motina nepamatytu, pum* 
s'za mažam* Zinlkai vyszniu, 
kartais Nedaliomis seniai 
Semėnienei grybu arba uogu 
atnosza, vis slapta, bijędama, 
kad jos kur Maksimas nesu-

tai

sunūs

kaip prigaudes žuvn 
, o. motina 

szeųiinin-

s'zn mažam* Z i nik a i 
Nedoliomis

kad jos kur Maksimus 
gautu, neiszjuoktu.

Gydau pasekmingai katara, užkimimą 
dusuli, galvos užima,' pilvo, kepenų, 
inkstu, pūsles liga, rumatizma lum
bago ar neuritis ligas.

Kraujo ir Odos Ligas visuose pa
dėjimuose. Litiszkas vyru ligas.

Bo operacijos ir patrtinima laiko.
Rodą ir patarimas dykan.

Tik kožna Utarninka, Sereda, 
Ketvcrga ir Petnyczia.

Ofisos valandos 9 ryte iki 8 vakare 
BAUSUM NAME.

Antras Floras,
POTTSVILLE. PA.

4 S. CENTRE ST.

4

CAPITAL STOCK $125,000.00
‘ SURPLUS IR UNDIVIDED j 

PROFITS $623,358.62
.1

Procentą pride-
Mokamo 3-czia procentą ant 

sudėtu pinigu, 
dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir I 
1 Liepos. Mes norim kad ir juš v

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS CRABOR1US 

MILL & PATTERSON STS., 

ST. CLAIR, PA.
Iszbalaamuoja ir laidoja mirusiu 
ant visokia kapiniu. Pagrėbus paruo- 
Bzia nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, vąšeliu, kriksztyniu iy 
kitiems pasivažinėjimams.

Bali Telefonas 187S-M.

JOS. P. MILAUSKAS
Lietuviaxkaa Skvajeria

Apdraudžia nuo ugnies namus, 
automobilius ir kitokius daigtus 
geriausiose kompanijose. Atlieka 
visokius legaliszkus reikalus.

32 W. PINE ST.
MAHANOY CITY, PA.

I^IetwItskaa Graboriui
K. RĖKLAITIS

Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagalbi
ninke moterems. Priei
namos prekes.
ii* W. Knrart St., 

MAHANOY
80S MABKKr ST .

Darbininko Draugas

PAIN-EXPELLER
Valibaienklla uir«g.S. V. Pat Ofl»».

turėtumėt reikalą su musu banką 
j 
I
I

G. WJ BARLOW, Vice-Pres,
J: E. FERGUSON, Kas. f

nepaisant ar maržas ar didelis.

H. BALL, Prezidentas

M.
ll

Ganus per daugiau kaip 
50 metų.

j *

• TėMyflLjliAro (Anchor) Vaitbnženklt

j4

i
CITY, l*A, , 

, TAMAQCA. PA.
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ŽINIOS VIETINES SHENANDOAH, PA.
— Ora’s pas mus drėgnas, 

nes liję jau konia antra sanvai 
tia, (konia be paliovos 
tik kėlės dieneles turėjome 
saulingas. Sakoma, kad Aprl 
liaus menesio labai susivėlino 
todVI šzi menesi turime taip 
tankius lietus. Earmerei jau 
pradeda rugoti.

— Jonas Konsaviežius, 21 
metu ir Fiorentina Shoi’k, 19 
metu, pasiduodami kaipo gy
ventojai Barnesvilles, apsive
dė Elkton, Md.

— Pirmo vardo ugniagesiu 
• stotis ant

ežios, bus atidarytas su ap- 
vnikszcziojimu, bet da diena 
nepaženklinta.

— Gerai žinomas sali u įlin
kas, .Juozas Czivinsfcas, 
Mahanov Avė., 
New Yodka, isz kur sės ant 
laive Leviathan, Suimtoje isz 

at lauk v 11 
savo gimines ’Kuriu nematv 
nuo kada pribuvo in Amerika. 
Lietuvoje užtruks keliolika 
menesiu.
vinskn važiuoja ir Antanas 
Kueziauskas. Vėliname laimiu 
gos keliones^

— Ant 
rinkinio buvo paliepta polici
jai kad iszkasavotu arba pa
naikintu 
n i u gi nes 
chines).

— Szi vakaru 8:30 valanda 
dideles imt i nes New Yorke 
tarpe 
ko (Sharkey) su Maloney. 
Jeigu turite stuboj Radio tai 
galėsite iszgirsti pasekmes im
tinos pradedant 8:30 valanda 
vakaro per stacija WJZ.

— Ponas Antanas K uline 
kas, 81 South B ulyczios per
taiso savo narna pagal naujau 
šia būda kaipo užvede naujau
sio sztaino elektrikinius likto
rius. Elcktriikini darbu atliko 
Flo Electric Uo. (Florijonas 
Baczkauskas) 312 W. Pine ui i 
Bell phone 314-W.. pas kuri p. 
Kulinckas pirko labai puikius 
liktorius. Dabar vidurys namo 
Kulincku iszrodo tikrai pnikei.

VOb

West Centre ui v- 
atidarytas

331 W.
iszvažiavo in 

isz kur

plaukti in Lietuva.
'kuriu

ūžt ruks
Drauge su p. Czi-

konsolinonu susi-

isz miesto visas pi- 
maszinas (slot ma-

imt i nes 
kumsztininku Zukaus-

su

DIDŽIAI GERBIAMIEJI 
LIETUVIAI.

likos

A.*z turiu vilti, kad isz musu 
Lietuviu mate ta atsitikima 
Szenadorije ant Uentre St. pir 
ma diena Velykų, 2 valanda po 
pietų, ’kada moteris su vaiku 
ežiu nulipo no karo ir
pagauta per automobiliu ir J<o. 
ja nnlauszta.

Jeigu kas mate ta atsitikima 
praszau atsiszaukti ir pagial- 
bet del savo tautieczio — už ka 
bus užmokėta.

Jonas Pavlaviczius,
198 \V. South St., 

Mahanov ('it v Pa1.41)
DU GERI NAMAI ANT 

PARDAVIMO.

Parduodu narna ant 91)7 E. 
Pine ulyezia (puse loto) ir 9(b) 
E. Manket ulvezios, o tai del 
to ikad man via
Sziluma jx*r visa stuba, buti ni 

ir žodžiu gerai

per didelis.

mis, elektriką
i n t a i sy t os. A t si sza nk i t e:

Jonas Trnskaudkas,
907 E. Pine St

Maba noy (’i t y, Pa.t.M.31)
ANT PARDAVIMO.

Namai ant 8 familiju, hote- 
lis, sztoras, didelis garadžius 
ir 1.1. Geroj vietoj. Viskas ge
riausiam padėjime. Geras pir
kinys ir atnesza gera procentą. 
Platesniu žinių kreipkitės ant 
adreso: (J20

Jos. Pen k imas 
_______________ St. (lair, Pa. 

PARSIDUODA 3 LOTAI. 
Trys lotai 40x150 pėdu di

dumo, arti Hazle Parko, mies
te West Hazleton, Pa. Geroj 
vietoj, dreinai invest i. Parsi- 
dtiOH po $1,500 už lota.

Atbin Plisko
424 Allen St., 

AV. Hazleton, Pa. 
Telephone No. 696W.

(t.41

Pittston, Pa. — Užsidegus 
anksti ryta Antano Baltruszai- 
czio namui ant Garfield ir Ri
ver gatvių, ugnis apdegino 
Baltruszniti ir jo sunu. Baltru- 
szaitiene susižeidė gi, ’kada 
szoko isz antru lubu deganezio 
namot Namas priklau.se Ado

BAISI SKERDYNE
— Nupuolęs nuo trepu at

bulas, iszeidamas i«z sziau- 
cziaus szapo ant W Lloyd uly
czios, Mikola Pranaitis, 234 W. 
Penu ulyczios, taip sunkei puo 
le kad perskalde sau pakairszi mui Narbutui, Baltruszaitis gi 

ten tik gyveno.

j

BANDITAI ISZŽUDE 
ARTI 3,000 ŽMONIŲ;3,000 

NUŽUDYTUS VAIKUS 
SUDEGINO.

16 KUNIGU NUŽUDYTA.
ir likos nuvežtas in vietiniu li- 
gon'butia nuo ko mirė ant ryto
jaus. Pranaitis atėjo in szapa 
reikalaudamas czevery k u, 
kad neturėjo numario 
czins Mancuso parake kad m-

— v.
Pekinas, Kinai.. — Tiktai 

(risdeszimts ypatų isz trijų 
tukstaneziu gyventoju isz 
I leitgszano,

Yorke, tapo aresztuolas Lietu-1 lungii, apsisaugojo nuo 
gali jam duoti, nes be numuro vis — Walter Kirkstans 

vra 
jojo. Badai Pranaitis pradėjo 
keikt ir rakant iszeidamas isz 
sznpo adbulas ir kada žeug( 
per slenksti puolė nuo trepu 
adbulas ant konkretinio said- 
voko. Vėliaus, pagal liudihtoju 
pripažinimu tai locnininkas 
szapo (’armine Fiorillo Pranai 
ti stumi* per duris ir tokiu bū
du mirtinai susižeidė.
Eiorillo likos uždarytas PotIš

vilios'kalėjimo. Velionio duktė 
Ona, užveda skunda už nužudi- 
nima josios tėvo. Velionis pa 
liko paežiu, dvi dukteros Ona 
ir Žilinskiene ir sunu Juozą 
kaipo broli ir seseria, pribūvi, 
in Amerika apie 17 metu atgm 
in Pittsburga 
krausto in Shenadori. 
rius Levanaviczius 
laidotuvėms.

Kinai.. —
Tik kr.

o
s/.iau-

nežino (katrie czevervkai

kada
nuo

atslisz kur
Grabo 

nžsiein<.

Duryea, Pa. f Stanislovas 
Pužauskas mirė 17 diena Ge
gužio, 1927, deszimta valanda 
ryte, kuris mirė nuo sužeidi
mu kdkius aplaike No. 6 kasy. 
klosią. Velionis paėjo' isz Su 
valku gubernijos, turėjo 29 
metus, pergyvendamas Ameri- 
ke lo motu.
S vietinėje Karėj, tarnaudamas 
Erancijoj isz kur sugryžo svei
kas bet nelaba mirtis pagavo 
ji po žeme. Buvo vedos tik pen
kis metus, palikdamas didžiau 
šiam gailestijo savo moteria ir 
sūneli Jonuku, trijų metu, bro
li Antanu Pittstone, szvogeri 
Antanu Ivaszkovicziu, motina 
ir dvi sesutes Lietuvoje*.

iihernijos,

Buvo kareiviu

Port Carbon, Pa. f Praeita 
t'tarninka czionais mirė a.a. 
Veronika Bigcliene (Raudo- 
naieziute), kuri sirgo gapa il
ga laika o per paskutinius 9 
menesius nekcle isz lovos. Li
gos laike keletą kartu aplanke 
kunigas ir aprūpinta Szv. Sak
ramentais nukeliavo in amži- 
nasti sulaukus vos 47 metus 
amžiaus.

Velione buvo dora, gero bu
do moteris, visu mylima ir 
gerbiama su savo vyru iszgy- 
veno 
suims ir 
vyriausias virsz 20

3 metu.
tėvelius,

visu
savo vvru iszjrv- •> «)26 melus ir užaugino

2 dukteris isz kuriu 
o jauniau

sias 13 metu. Lietuvoj paliko 
senus tėvelius, 3 brolius ir 1 
seseri, taipgi viena broli New 
Philadelphijoj, Pa., ir daug gi
miniu Amerikoj. Isz Lietuvos 
paėjo Pajevonio parapijos ir 
kaimo, 
ežio.

A. a. velione atkeliavo Ame
rikon apie 15 metu atgal ir 
paskutinius 10 metu iszgyve- 
no Port Carbon, Pa. Prigulėjo 
prie L.S.A. ir visa laika buvo 

Saules’’ skaitytoja.
Laidotuves i u vyk s Subatoj 

21d. Gegužio New Philadelphi- 
jos Lietuviu bažnyczioje su 
trejomis misziomis ant kuriu 
užpraszoma visi gimines ir pa- 
žinstami atiduoti paskutini 
patarnavimu.

Ilsėkis, brangi tautiete, už
baigus szio pasaulio vargus o 
gailestingas Vieszpats lai pri
ima favo nuvargusia siela in 
palaimintųjų karalija.

4 4

Vilkaviszkio Apskri-

Lawrence, Mass. — Czionais 
didele bedarbe. Uswoko. Mills 
užsidaro visai, taipgi ir Teypoi 
Evereet Mills, kuriame dirba 
tukstancziai Lietuviu užsidaro 
o kiti fabrikai dirba tiktai p» 
kėdes dienas.
žmonių vaikszczioja be darbo, 
visas miestas apmiręs, o žino- 
nya nusiminia. patartina idant 
niekas in czionais nevažiuot v. 
jeszkoti darbu.

Tukstancziai

Brooklyn, N. Y. — 
atvykus laivui “Majestic”, in 
pieva 5!) ant North River New

(gal 
Krilkszcziunas?), in’kaltinamas. 
kad jisai 1922
isz Amerikos armijos ir iszvy- 
kes Lietuvon.

Suimtasis Krikstanas
ko 3-czioje klasėj su savo žmo 
na ir pora vaikucziu.

metuose pabėgės

nlvv-

— V.

Chicago. — Kunigas E. Ku
dirka iv kunigas V. Kulikaus- 
kasv ažiuoja Lietuvon Birželio 
18 diena “ 
keliui sustos Londone.

DAKTARAS GYDO 
PATRŪKIMA

Olvmpic” laivu. Pa
— D.

BE PEILIO, OPERACIJOS 
IR LIGONIS NETROTINA 

DARBO LAIKO.

Didele atyda atkreipia pub
lika in stebėtina gydymą Pa
trūkimo, Hydrocele ir Nervisz- 
ku arba tretinio veisles ligų, 
per Daktaru Andrew O’Malley 
isz Wilkes-Barre, Pa., be var
tojimo peilio ir operacijos ir 
isZoskiriant arszesnius atsitiki
mus, nereikalauja tratinti lai
ka nuo darbo ar 'kitokio užsi
ėmimo.

Žmones paprastai mislino, 
kad nesiranda gydymo del pa

su pagalba 
o|)cracijos, bet tas yra tik ne
tiesa. Sziandicn Dr. O’Malley 
praleido didesne dali savo dak
taravimo del i.szt yri ne j ima ir 
gydymo Patrukime be skaus
mingos operacijos, ir pasisekė

paprastai

trūkimo, kaip tik

jam iszpildyti sąvo norą, tail) 
kad nėra apie tai abejones.
DĖKINGAS PACIJENTAS SAKO:

Bcvcriy, N. J.
Brangus Dr. O’MulJcy:—

Negaliu rasti žodžiu invalus jums 
padėkoti už stebėtina patarnavimu 
del manes, iszgydydamas mane nuo 
dubeltavos rupturos, nuo kurios ken
tėjau per devynis metus ir negalėjau 
dirbti. Bandžiau kitokius daktarus, 
bet man negalėjo pagelbėti. Dabar 
esmių sveikas, aeziu Dr. O’Malley isz 
Wilkes-Barre, Pa. Asz esmių Lietu
vis 70 metu amžiaus ir szirdingai re
komenduoju Dr. O’Malley del kiek
vieno Tautieczio, kuris yra tame pa- 
eziame padėjime, kaip kad asz pir
miau buvau. Jonas Gedminas 

Box 68, Beverly, N. J.
(Tikra gromata randasi mano ofise.)
DAKTARAS O’MALLEY SAKO:—

Penki metai atgal po dvie
ju metu isztyrinejimo, iszra- 
dau nauja būda gydymo Patrū
kimo ir vadinu ta būda gydy
mo ‘Chemic-Electro’ būdas gy
dymo Patrūkimo del szimtu 
Patrukusiu žmonių. Nebuvo di
desnio iszradimo medicinoje, 
nei gydymuose nuo laiko iszra
dimo X-Ray ir dauginus svar
besnio žmonijai. Jeigu esate 
vienas isz (u skaitlingu ken- 
ezianeziu, serganeziu ant tos 
nepakeneziamos ligos “Patrū
kimo”
Nelaukite. Jeigu reikalaujate 
rodos, tai nieko nekasztuos, 
Kaip tik paraszymas gromatos 
ar atsilan'kymas in mano ofisą 
asabiszkai. Raszykite,' prisius- 
dami už 6c. štampu, o gausite 
paveiksluota knygute apie Pa-
trūkimą. Adresuokite:

DR, A. W. O’MALLEY
ISPECIALIST 

68 S. FRANKLIN ST. 
WILKES-BARRE, PA.

W. TRASKAUSKAS 
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABOR1US MAHANOY CITY

PasamdoLaidoja kunus numirėliu, 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu, veseliju,'pasivažinėjimo Ir t. t. 
620 W. Centre St., Mahanoy City, Pa.

STUMIA KARISZKA
Kariszkas laivas Colorado 

ana diena užplaukė ant piešk u 
Hudson upejo. Apie 20 laive
liu vos nustūmė milžini. zka 
laivu in gilesni vandeni.

gyventoju 
provincijos Szan- 

mir- 
ties isz ranku insiutusiu ban
ditu, kurie iszžudino apie tris 
tukstanezius žmonių.

Buvo tai 'baisi skerdyne. 
Banditai nesigailėjo moterių 
ne vaiku, senesnius’žmonis pa
kardavo ant medžiu idant mir
tų ’palengva ir isz hado. Vai
kams nukirsdavo rankas ir ko
jas ir inmesdavo in deganezias 
grhiczias. Visa kaimu sudegi
no.
ma ir gynėsi smarkiai 
neturėjo vandens, 
kaimo padavė užmanymu, ‘kad 
atiduos viso kaimo turtus, jai- 
gu banditai, kurie apgulė kai
mu per poakes 'dienas, paliaus 
užkhrpima ir nedalypstes gy
ventoju.

Banditai ant to nesutiko. 
Motoras ir Vaikai prigialbinejo 
tėvams apgynime kaimo ir sa
vo gyvaseziu, bet banditai ant 
galo laimėjo, - api'plesze 
kaimu, po tam uždegė isz visu 
pusiu ir pradėjo kruvina sker- 
dvne. Vaiskus likos iszsiirustas 
ant nubaudimo 'banditu.

l’erdetinis zokono Pasyonis- 
tu Szv. Mikola, Union Uity, N. 
J., patvirtino žinia isz Kinu, 
buk devvniolika zokoninkn isz I
juju kliosztorians, tarp kuriu 
radosi szesziolika kunigu, kai
po ir trys minyszkos isz Szv. 
.Juozapo zokono isz Pittsbur- 
go, dingo nežino kur, bet ma
noma, kad pražuvo drauge su 
kitais krikszczioniais, nes nuo 
juju nea'plalĮ<yta jokios žinios 
in laika keliu menesiu. Dingu
sieji kunigai užsiiminėjo misi
jos darbais distrikte Ilunau, 
Kinuose nuo keliolikos metu.

Banditai apgulė visa kai- 
, o kad 

•perdet inis

to

visa

ANT RANDOS.

Didelis ■sztoras su namu del 
y veninio ant Ogden St., Gir

ardville, Pa. 'rinkamas del 
Lietuvio ant bile kokio biznio, 
geroj vietoj, karukas eina pro

Kreipkitės ant adreso: 
E. M. M agi n n is, 

109 Main St 
Girardville, Pa.

< r i 
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duris.
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Juozas Karaszauskas
LIETUVISZKAS AGENTAS

Apdraudžia namus, rakandus, 
automobilius ir visokius kitokius 
daigtus nuo ugnies. Teipgi kito 
kius apdraudimus kokius tik kas 
reikalauja. Geriausios ir didžiau
sios kompanijos amerike. 
137-139 W. CENTRE ST.

MAHANOY CITY, PA.

GYD1KIS SU ŽOLĖMS
Geriausias būdas gyditis su žolėms, 
nes žoles yra tai tyriausias vaistas 
gamtos surėdytas ir tik toki vaistai 
yra geriausi del žmogaus kraujo 
atgavimo nes žoles yra sveikiausi 
vaistai vartoti del žmogaus kraujo 
kurios atitaiso žmogaus krauja nuo 
visokiu ligų. Mes užlaikome įvai
riausias žoles nuo visokiu ligų kaipo 
tai nuo kosulio, kokliuszio, dusulio 
mainu ar bile kokios astma, viduriu 
užkietėjimo, skilvio nemalimo, strėnų 
ir pecziu skaudėjimo, lovuj szlapini- 
mosi, perszalimo, rumatizmo ir t.t 
po 00c. Nuo nervu iszgastles, nuoma* 
rio, galvos skausmo, galvoj ir auyst 
užima, bemieges, szirdies drebėjimo, 
vandenines ligos, užsisenejusio kata 
ro, balt-liges ir t.t po 86c. pakelis 
Jeigu kenti koki nesmaguma isz viysi 
minėtu ligų, tai grolczlauz kreipkite#
pas mane. Asz tukstaneziams sutei
kiau sveikata su savo garsioms žolėms 
ka Ir suteiksiu ir jumis. Pas mane 
galite gauti Didysis Szaltinis, Tilžės 
spaudos, pagal tikra 10 ir 6 spaudi 
ma, puslapiu 092 su juodais mink- 
sztais apdarais po $4.76. Atsiųskite 
10c. o gausite visokiu žolių ir knygų 
kataloge. Reikalaujame pardavinėto
ju musu žolėms po visus lletuviszkus 
kolonijas. Adresavokite szltolp:

M. ŽUKAITI8, 
25 GUlet Rd. Spenctrport, U. Y.
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PANA FRANCUZIJE.
Mile. Roberta Cil'sey, .kuri 

buvo iszrinkta isz tarpo tuks- 
kitu merginu kaipo 

visoje* Erancijoj, 
patogumo ikonteste

tanezio 
patogiausia 
.dal v bau s 
kuris atsibus Galveston, Texas

AMSTERDAM SZVARIADNES MIESTAS ANT SVIETO, 
vargingu bakūžėlių 

miestuosia. Li juju 
ui visr/kioms viga- 

doms del darbininki>zku szemiynu, kai| tai ant pa\eikslo ma
tome. Todėl sziadien Ani>!er'l‘’inas vra szvariauses miestas 
ant svieto.

Amsterdame, Ilolandijoį, nesiranda 
kaip tai rasime didesniuoJa A menkos 
vietas pastate didelius, murini us namus

vra

K*'

LENKAI APLEIDINEJA SAVO TĖVYNĖ TU KSTANCZIAIS.
Tukstaneziai Lenku apleidineja savo palaiminta tevyi.ia iszkeliaudami in Amei ike o

kitus sklypus. Apskaitoma, buk kožna meta isz Lenkijos r/keliauna czvertis milijono žm 11 
urejimo praszportu ir peržiuroiszeivius laukenczius peitniu in Amerika. Paveisklas pa: ode 

jimo bagažo.

••.v'.

APIMS DINSTA PROFE
SORIAUS GRAIKIJOJ

TABOKINEI MILIJONIER IAI PADOVANOJO SZITA 
KOLEGIJA.

'IK t

• Moksliszko tyrinėjimo kolegi
ja, kuria padovanojo <lel Duke 
Universiteto, Durham, N. U. 
du broliai B. N. ir J. B. Duke

. kurie turi milžiniszkas tabako 
ir cigarctu fabrikus.

Dr. Henry B. Dewing, profe
sorius Grnikiszkcs ‘kalbos, 
k o s
Atlienu kolegijos, 

užbaigė mokslus
Ca 1 i foru i u t J n i versi t e.t ė 
metę.
- ■ ■ ■ ■■■ ■■ ■ ■ ”*“■■■

D r. Dewing

Ii 
ikzri ūktas profesorium 

Graikijoj.

1903

6 6 6
yra tai receptas del 

Szalczio, Grippo, Malaria, 
Flu ir Tulžinio karszczio. 

Uimu.K. mikrobu.. — Apti.k...
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LEKS PER ATLANTIKO MARES.
Kapitonas Charles Lindbergh su savo areoplanu, bandys 

perldkt per Atlantiiko mares be pasilsiu isz New Yorko in Pa
ryžių kaip tik bus tinkama diena ant lekiojhno.

8AUL.lt
priklau.se



