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ISZ AMERIKOS'^1.^.“ANT ULYCZIOS
MUNSZAINES

VAISIAI
LIETUVYS NORĖJO DA-

NELAIMINGA MERGINA 
PAGIMDĖ KŪDIKI ANT 

TUSZCZIO LOTO NES 
BUVO BENAME.

— Palicejskas 
Peggy” ana die

ŽINOTI KIEK YRA 
MUNSZAINES.

PAPAIKO IR NORĖJO 
PASIPJAUT.

Amsterdam, N. Y. — Petras 
Jnnionis apie 48 metu senumo, 
Kauno Red., in darbu ne ėjo 
per tris dienas bet nuėjus in 
Miliūnus norėjo dažinot ar daug 
yra munszaines, pradėjo mie- 
ruot ir ragaut katram saliune 
yra skanesne, bet bemieruoda- 
mas taip nuvargo kad net su
manė sau gyvastį sutrumpint, 
norėjo jau pasipjaut, tik nelai
me peilis buvo per mažas.

10 d. Kovo, Subatos diena, 
parėjo namo gana atsakaneziai 
prisitraukęs, pasakė gaspadi- 
niai pas kuria buvo ant burdo, 
kad gal n«i velnias pats nežino 
kiek vra Amsterdame munszai- 
nes, asz ir nežinau, visur jos 
yra pilna saliunuose ir visur 
st ūbose, ir ome tolinus kalbėti 
kažin ka, per langus eme žiū
rėt ir sakyt kad ana, jau atva
žiuoja palicije tai paims mane 
ir iszvcž. (raspadoriai eme ji 
ramint kad tu nebijok, tik cik 
ir atsigulk in lova o bus viskas 
gerai. Kadu jis truputi apsira
mino abudu nuėjo
in mi(*sta su savo reikalais szi 
ta sau nusipirkt. Sugryže na
mo apie 8 valanda vakare i li
eja in st ubą labai persigando 
kaip pamate gulinti ant žemes 
kruvina savo burdingieriu. ko-

ir paszauke gydytoja. Gydyto
jas pribuvęs rado kad yra jam 
perpjauta kaklas ir szonas ir nuoga mergina 
licpe vežt in ligonbuti ha rei- Mergina buvo 
kės žaizdas susint. Nuvežns in rytojaus.
ligonbuti paszauke ir kunigą 1 teismui. Skandalas esąs da di- 
Zydanavicziu. Kunigas pribu-' dėsnis, negu ta pagarsėjusi 
ves atliko savo reikalus su Ii- iszampano maudyne New Yorke 
goiiiu ir eme klausinėt: “ 
tas tau, Petrai, atsitiko F 
jis kunigu sakėsi kad atėjo ke
Ii vyrai in šluba ir pareikalavo igeliute buvo nors in szampana 
kad jis jiem pinigus atiduotu atsisėdus, o ežia nuoga mergi- 
ir cine ji smaugt tai jis rados na 
peili gynėsi bet isz jo pcili ate- lankstėsi pries 
me užpuolikai ir ji supjaustė, tarpe buvo

Chicago. —Daugeli kartu li- 
nemiela- 

užgiminio,
kimus žmogų plaka 
szirdingai nuo užgimimo, o 
daugeli kartu nekaltas kūdikė
lis turi nukensti už prasikalti
mą savo gimdytoju.

Juk gimimas, szaltoje nakti- 
je ant luszczio loto, be pasto
ges ant galvos, 
skurdi*, nepatinka del gimusio 
kūdikio.

Miss Alae Cinnane, 21 metu, 
kuri per visa nakti vaikszczio- 
jo po ulyczias, baimėje ir szal- 
tyje nes jaute, kad valanda gi
mimo kūdikio jau prisiartina, 
o ežia neturėjo kur eiti ant pa- 
silsio, o pas svetimus neturėjo 
drąsos eiti.

Ant galo negalėdama jau to
liams eiti atsisėdo ant tuszczio 
loto prie E. 81-mos ulyezios Ir 
South Park avė., kur atėjo ant 
svieto kūdikis. Visa ta atsitiki
ma mate kokia tai E. J. John
son per Įauga, kuri nubėgo prie 
merginos, pasiėmė kūdiki Ii 
motina namo, paszauke ambu- 
lansa ir mergina su kūdikiu li
kos nuvežti in ligonbuti. Kūdi
kis sveikas ir kaip rodos gy
vens.

MIELASZIRDINGAS SZUO 
MAITINO SUŽEISTA 

SAVO DRAUGA.
Gentry, Ark. 

szuo vardu “
na pasirodė (ikru samaritonu. 
Kale “Barry” prigulinti prie 
C. C. Tygart dingo per kėlės 
dienas, norints namie paliko 
savo szeimvna susidedanti isz t
aszt non i u szun veži u.

Tygart ana
kad jojo kaimyno szuo 
gy ” bėga... in aidima 

snukyje 
kaimvna 0

paskut iniam

metu, u uojas in of i-
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ŽENKLAS RANKOMS 
NEBUCZIUOTI.

administracijų“Aitvaro 
greitu laiku iszleidžia guzike- 
lius rankoms nebueziuoti. Po- 

ir paneles, kurios nenori, 
o

tikra

t ?
I

j

III !■ —■ I IIIMII ■ .. ...

VOKIETIJA PYKSTA ANT 
ROSIJOS.

Vokietijų ker-

SUSISZAUDYMAS TIES 
DEMARKACIJOS 

LINIJA.
Vasario 23 diena

NUŽUDĖ DAKTARA KURIS 
JAM NUPJOVĖ KOJA.
Scranton, Pa. — Juozas Ka

mi nieki, 22
sa daktaro Gerald A. Kelley, 
32 metu, paleidi) in ji kelis szu- 
vius užmuszdamas ji ant 
tos, 
lu ir ten ji palicije suome. Ka
minickis pamatęs | 
isztrauke revolveri norėdamas 
szauli bet likos sulaikytas per 
žmogų kuris sėdėjo szale jojo. 
'Peat re kilo didelis sumiszimas, 
bet visi apsima'lszino kada pa
siutėli iszvede surakvta žudiii- 
toja.

Du metai adgal Kaminicki 
(o gal Kaminskas) likos bai
siai sužeistas iii koja Jessupo 
kasyklose^ o kad iszgclbet jojo 

daktaras Kcllev tu- 
nupjaut koja, už tai

pati Elzbieta

V i ti
po tam nuėjo ant pu veiks

mos
kad joms buezinotu rankas, < 
taip pat vyrai, kurie ranku ne 
bueziuos,

Berlynas.
szina pert raukt visus diploma- 
tiszkus ryszius su Bosija už tai 
kad Bosija aresztavojo szeszis

— —---- - _,.. — _ n ~
lybavo suokalbije si'iardimo di
namitu Doneco kasvklas.
KIAULES SIAUTĖ SU

ŽMOGISZKA GALVA.
Vol vnius. —*1

pa h ijan .us,. y()fciszkus inžinierius kurie di

Kaunas. — 
po piet per demarkacijos linija 
ties Merkine perėjo isz Lenku 
puses in mitsu puse trys vyrai, 

seke ju pėdomis ir 11-
cziso kaime juos apsupo ir no
rėjo sulaikyti. Bet 
t
s

neszios tam 
ženklą, guzikeli ant kurio bus 
paraszyla ” nebuczi not ran
ku.”

Gnzikelio projektai užsakyti 
pagaminti skulptoriui p. 
Bimszai ir J. J. Burbai.

Guzikeliai Ims mažo forma
to, ir isz geros mtslžiagos. Ga
mins viena geriausiu Szveica- 
rijos firm u.

'I’uo pas mus ginezas del ran
ku bueziavimo bus baigtas.

nebuczi not4 4

I’oicija
diena palemino, 

‘ ‘ 1 ’eg- 
girrelia 
kaulus, 
abudu

bėgag \ *,<< _., 1

neszdamas 
Nucjas pas 
scke paskui szuni ir daejo prie 
vietos, kur “Barry” likos pa
gautas per užstatytus slaistus, 
kurios pagavo jam koja, o 
“Peggy” jam alneszdavo 
maistu idant nepastiptu.

Paliuosuota “ 
jaus nubėgo ant t riju kojų pas 

szeimviielia.
ŽIURKES APEDE DVI 

MERGAITES.
Boston, Mass. — Po numeriu 

, žiurkes apede dvi

Barrv

4 i

savo

pagavo 
jam

Barrv 0 ! J I uo-
gyva s 11, 
re,jo jam 
Kaminickis turėjo baisia 
apykanta

ne-

ežia pasi ro
le, kad tie vyrai buvo gerai ap- 
iginklave, nes tuojau emc 

szaudyti in policija. Kilo ilgas 
s susiszaiidymas, lai-

Molodegnas,
Kaime Kozikuosia likos suras
ta žmogiszka galva :.............. . ...
siautė kiaules. Policija prade- l(e kul'"’ll" PP'O'^'e.p ,.<•/. I.on- 
jo daryti slieetva ir po kokiam ;

su kurini *' “,k«’kl"
prade-

k u puses vyrai liko mirtinai
tai laikui surado lavonu baisei | die, kaip pianvsza kri-
supjaustytu. Pasirodo, kad tai niniaino policija, esą seniau jai
lavonas 
Mejryso.

I \‘t ro 
n ūži u re t a jo

P.

gaspadoriijus
Likos

kuri badai papil-

žinomi l’leczkaiczio agentai — 
Petras Nadzeika ir.Jonas Misz-

Į kinis, o
prieszais daktaru ir H ŽU(linstu ’tiksl(! Radiszkiu miszke.

treczias spėjo pasislėpt

MERGINOS NARSUMAS.
Varkaliszkiu kaime nežino- 

jmas vyras laukuose užpuolė ir 
iszgedino 15 metu 
merga i t e.

I
amžiaus 

vėliau jis už
puolė kita mergina. Bet pasta- 

jo ranku 
galva,

15 i 
Kiektokiu budu atsimdkejo jam už 

iszgelbcjima jojo gyvasties.
PENNSYLVANIA TURI 

ARTI 10 MILIJONU 
GYVENTOJU.

Washington, D. 'C. — Pagal 
cenzuso apskaitymu tai 1 Ju- 
lajaus 1928 mete, Suvienytos 
Valstijos turės 120,013,000*gy
ventoju.

'I’aipgi apskaityta, ikad se- 
kaueziose valstijose gyventoju 

Delaware, 
3,821,000; 

New Yorke 11,550,000; Penn- 
sylvan i jo j 9,854,000.

Penktadieni Vasario 24 die
na 11 valanda policijai pavyko 
sulaikyti ir treczia kuris pasi
rodė esąs Stasys Kranevirziu?.

Visi jie turėjo mauzerius li
po kelias dezimt szoviniu. Be to 
pas juos kriminaline 
radusi laikraszezio “ 
po kelis (‘gzemplioriiis iraiema- 
ža suma doleriu, 
sužeistu nebuvo.
NEDARBAS PANEVEŽYJ.

Panevežvs.
I)o biržoje yra 
virsz 450 bedarbiu, 
triiotuju yra kelis 
ginu.

roji isztraukusi isz 
szautuva ji smoge per 
gerai apdaužė ir atidavė polici
jai.

3 Howe avė.
mieganezias Barkonu mergai
tes, viena 6 metu, o kita 8 metu 
amžiaus. Abi mergaites mie
gojo vienoj lovoj, ir kada ju 
motina iszgirdusi riksmą inbe- 
go in kam bari, 
tuziną dideliu 
mergaites. Pagriebusi szluota 
motina prajdejo ta bruda dau
žyti. Tuomet žiurkes puolė ant 
jos ir szok i nedarnos isz visu 
pusiu pradėjo ja kandžiot. Mo
teris kovojo apie puse valan
dos, pakol kelias žiurkes užmu
sze, o kitos apmusztos iszbegio- 
j<)-

Apkandžiotos mergaites tuo- 
jaus buvo nuvežtos in ligonbu
ti, kur pasirodė, kad vienai ju 
buvo giliai sukandžiota ranku
te ir du pirsztai 
kastas veidas 
Apie szita atsitikima buvo 
port nota sveikatos departmen
ts. Policija sako, kad tik pas
kutinėms savaitėms toj apie- 
linkej pasirodė daugybe dide
liu žirukiu. Isz kur jos užplūdo 
nežinia.

mergaites
, ir

policija 
Pirmvn” B-

ji pamate apie 
apiežiurkių

pasidaugi no, 
244,000; New Jersev

kaip:

mirusi tęva. Panasziu žu
dą ug 

o y pa-

Policininku

BAISI NELAIME DEL 
GAISRO.

Mediniszkiar, Daugailių vai. 
Sziu met u Sausio menesio 24 
dienos ryte užsidegė Narkunu 
Bronio gyvenamas namas. De
gimas prasidėjo isz padžiautu 
ant peczians kanapių. Miego
jusius ant peczians ugnies ap
imtus motina ir du vaiku, jau 
apdegusius, begelbedamas bai
siai apdego pats sztii mini ūkas. 
Apdegusieji vaikkai su motina 
skubiai reikėjo vežti in ligoni
ne, teeziau sodžiaus kaimvnai, 
kaip mėgsta save vadinti
tikimais Katalikais”, jokios 
pagelbos nedarė. Pats szeimi- 
ninkas Narkunas, baisaus isz- 
gasezio apimtas, irgi nieką ne
pajėgė rūpintis.

Tik vienas sąžiningas pil. 
Slepokovas Antanas, suvystos 
apdegusius in kaldras ir kaili
nius, pakinkęs pora arkliu, nu
gabeno in Utenos ligonine. Ap
degusieji visi trys ligoninėje 
pasimirė.

SUIMTAS MATININKO 
KRIKSZCZIUNO NU

ŽUDYTOJAS.
Suimtas Szian-

turto, nes turėjo jauna prielai- 
dini.

NUŽUDĖ SESERIA UŽ 
TURTĄ.

Lvavas. — Iii czionaitini ka
lėjimą likos atvežti .Jonas Voeh 
na r, 66 metu ir jo pati Ona 55 
metu, kurie nužudė 33 metu Zo
fija Palivodiene, sesere Onos, 
idant apimti josios dali palikta 
per
dinseziu atsitinka labai 
po visas dalis Lenkijos 
tingai po karei.
NUTRUCINO DU MEILUŽIU

Varszava. —Isz Bvdzasz da- 
nesza apie baisia tragedija, ko
kia atsitiko pas turtinga žmo
gų, kuris turėjo septyniolikos 
men patogia dukteria, o in ku
ria insimylejo du vaikinai, sū
nus turtingu gaspadoriu. O kad 
tarp saves negalėjo susitaikyt 
katram mergina pripultu, 
tarė taji dalyka atiduoti 
mergaites rankas. Atsinesze su

— Vietinėje dar- 
užregistruota 

neužrvgis- 
kart dau-

Darbininkai, matydami, 
kad jokios naudos isz tos re
gisi racijos Hera, dauguma nesi- 
registruoja. Vieszuju darbu nė
ra. Darbo birža buvo pasiūliu
si eiti dirbti in miszkus Gilmių 
ir Bobkalniu girininkijon, bet 
dirbantieji nežino nei isz ko, 
nei kiek gaus. Padirbi* dvi sa
vaites Bobkalniu girininkijoj, 
pravalgė net savo darbo inran- 
kius.
GIMIMAI IR MIRIMAI 

SZIAULIU APSKRITYJ.
Sziauliai. — Per 1927 metus, 

Sziauiu szv. Petro ir 
parapijoj gimė 461

sutuoktuvių
Ligoniu aplankyta 284

Paskutines Žinutes.SUCZIUPO 35 ADVOKATUS 
IR BIZNIERIUS SU NUO

GA MERGINA.
Lynn, Mass. — Majoras Bau

er liepe iszleisti varantus aresz- 
advokatu ir biznie- 

‘‘doros brigados 
nariai nužiūrėjo viena nakti 
keliant nepadorias orgijas su 

i sz 
areszt nota 

.Jos bvla

t avimu i 35° * 
t L, 

reieziausia davė žine palicijai Hįi, kuriuos
viena

1 J

pribu- dėsnis,

o antrai isz- 
prie pat akies, 

ra
Bostono. 

ant 
perduota

kaip kur Teresa Daugeliute maude-
“ .................................girde juostai įsi vyru apsupta ir 

szampanu isz savo vanios. Dau-I

szokinejo po kambarį ir 
_____________ ; vyrus, kuriu 

1 daugiausia žymiu 
Kita diena .Nedclioj palicije be-Į Lynno advokatu. \ isu ju var- 
| . 1 m . - a. * • . . 1 -- .. A . * * * .4 . /I i i it zL.ii/.ra /« t * n ■ t * i i v t« r# i »• 1 • •
sake paliemonam kad jo nie 
kas ne užpuolė tik jis pat

klausinedama tai jis pat pasi- dus doros sargai surasze ir pri- « a > * .11 • 1 • •• 1 • •b. j
save l

davė miesto majorui ir polici
jos virszininkui. Doros sargai 

norėjo pasipjaut ba jam galvoj mate tas orgijas nuo kito namo 
pasidaro negerai nuo skanios 
niunszainuk<?s. Dabar guli li- 
gonbutyje bet gydytojas pasa
ko kad greitai pasitaisis nes 
negiliai insipjove ba per ma
žas buvo peilis. Kada pasveiks 
gerai tai ketina siunst in Uti
ca ant isztyrinejimo.
WANAMAKERIS PALIKO

75,000,000 DOLERIU
TURTO. (

Philadel|)hia, Pa. — M i rasis j 
Rixlman Wanamtiker, locninin-l

r.
stogo nakties laiku.

DU AMERIKONAI 
SUARESZTAVOTI IR 

KELI KATALIKAI 
SUSZAUDYTI.

Mex. — Du 
areszta voti

Mexico City, 
Amerikonai likos 
ir asztuoni katalikai suszaudy- 
ti už sukėlimą-maiszaezio priti- 
szais valdžia. Tarp suszaudytu 

| radosi katalikiszkas kunigas 
i Bonacia'iio Villanueve isz San 
I Luis Potosi.

kas dideliu departamentiniu 
kronui Philadelpbijoj, New 
Yorke ir Paryžiuje, paliko 75 
milijonus doleriu turto kaipo 
ir 7,5(M),O(M) insziurenc del tri
jų anūkėliu. Du milijonus do
leriu paliko ant uždėjimo 
mokslaines mokytis prekystes, 
du milijonus del prieglaudos 
vaikams, 25,000 doleriu del 
Laukenau ligonbutes ant isz- 
radimo gyduolių prieszais ve- aresztavojo užmeti nedarni jam, 

bu’k suszelpinejo pasikelelius.
szimts studentu kurie lavintu-! Meksikoniszka valdžia vėliaus 
si ant j 
Universitete ir

Philadelphijoj,

ant

žio liga, 15,000 doleriu del de- *

— A Ii - 
2 metu inergaite 
rankoje

V įMount Carmel, Pa. 
•ije G laša k,(

laikydama rankoje žirkles 
parpuolė ir iszdure viena aki.

Rochester, N. Y. — Meto
distu bažnyczia ir klebonija su
degė czionais ana vakaru. Ble- 
des padaryta ant $180,000.

1[ Shamokin, Pa. —- Angeli
na Lacrocki, kuri nužudė savo 
mylema l’ony Popelio, 
buvo josios kūdikio tėvu, bet 
nenorėjo su ja apsipaeziuot, 
iszteka už Ralph Bressi.

Al Berwick, Pa.—Trys žmo- 
uys likos užmuszti per tavorini 
truki kuris trenke iii ju auto
mobiliu, kada važiavo ant lai
dotuvių in Mount Carmel, Pa.

11 Atėnai, Graikije. — Dau
gybe namu sugriuvo Xylovas- 
iro arti Korinto laike smarkaus

y

kuris

užmuszta.
V Valley E’alls, N. V.—Eks

plozija Hercules parako dribtu- 
veje užmusze keturis darbinin
kus ir sužeidė du. Drūtis eks
plozijos sudaužė langus šlubo
se 25 mylės tolumo.

4 4:ISZ*

ve,

gromatu 
mvliu ta-

— Ala-

n u- 
in

savim bonkute trucyznos, pa
liepdami merginai inpilti in 
puoduką kavos tam, kuri ne
myli, o tas kuris pasiliks gyvas 
mergina teketu už jo.

Kada jaunikiai iszgere kava, 
abudu sukrito ant grindų ir in 
kėlės ininutas abudu
Mergina prisipažino kad inpy- 
le trucyznos in abudu puodu- 

nes nemylėjo ne vieno ir 
abieju atsikratyt. 

Mergina likos uždaryta kalė
jime.

mirė.

lais, 
n o re.j o nuo

mire- 295;
130. 
asmenvs.

I’ovvlo A
asmenvs, 

buvo

. AREŠTAI IR TRIUKSZMAS 
DEL GAISRO.

Bokiszkis.
l ’ kininku

visi trvs

. k o r.) — 
sandelio

(“V 
Sąjungos

gaisro priežastis dar negali isz- 
aiszkinti. Sandelio prižiūrėto
jas, jaunas vaikinas, prisipaži
no, buk jis Sausio 31 diena 3 
vaanda nakti buvęs atvykęs in 
sandeli su pamerge, bet būda
mas girtas, neatmenąs, ar jis 
vartojęs 'kokia nors agni. Žy
dai visi szankia, 

negalime iszlaikyti Sąjungos vedėjas

STRAIK1ERIAI ME
LDŽIA PAGELBOS

Panevėžys, 
matininko Kriksz- 

cziuno nužudytojas Jonas Moli 
41 metu. Suimtas 

Niižudytojas-ple- 
su juo

kažkoks Einingis.

Ii u apskr.

keviezius,
Pane vėžy j.
szikas kilęs isz Biržų:
kartu buvęs
TRAUKINYS PERVAŽIAVO 

DU ŽMONES.
l'arpustotyse, Pilviszkiai Kaz

Aresztavoti Amerikonai vra 
Lewis Rhoads, supredentas 
zinko kasyklų Higuare n°vos 
už tai, kad suszelpinejo katali- 
kiszkus pusi kelelius. Pati 
aresztavoto pranesze apie tai 
Amerikoniszkam konsului, sa
kydama, kad banditai užklupo 
ant ofiso apipleszdami nuo vi
su prnigu, po tam josios vyra

Klionds,

pa si kelelius.

PASTORIS MYLĖJO
MERGINA DAUGIAU

UŽ KRISTŲ.
Saint Louis, Mo. — Protes- 

tonisJki parapijonai First Re
form bažnvezios baisiai inirszo 
ant savo dvasiszko tėvelio R. 
M. Robertson, kuris turi pa
ežiu ir szeszis vaikus, kada da
ginio buk jisai tankiai raszi-
ncdavo meilingas gromatas in drebejimo žemes bet žmonių ne 
viena isz savo patogiu parapi- 
jonkti, 19 metu Estella ^Maur
ve v.

Motina užtikus taisės meilin
gas gromatas nuėjo pas pašto-- 
ri, pakiszdama jam po nosie 
gromatas. Pastolis prisipažino 
prie kaltes ir atsisakė nuo pa
rapijos. Vienoje isz 
buvo paraszes buk “

mano mieliause Estella 
labiau už pati Kristų.” 
tyt tkad silpno tikėjimo buvo 
tasai pastorelis.

SZLAPIAUSES MIESTAS 
PENNSYLVANIJOJ.

Scranton, Pa. — Szitas mies
tas yra szlapiauses ir laužo at
virai prohibicijos tiesas pagal 
pripažinime dvieju prohibici
jos agentu Lewis ir Young, ku
rie atvažiavo isz Pittsburgho. 
Agentai sako buk Skraniona 

placziai at įdarytas”
riame randasi suvirszum trys 
szirntai salimu kurie atvirai 
pardavinėja guzu te ir alų.

Taja diena užiklupo ant pen
ki u vietų, kur Vado daugiau 
kaip 25 vyrus, kurie buvo taip 
girti kad nežinojo ar yra gyvi 
ar numina. ,___ __ .

11 Chicago. — Jonas Smuls
kis žymus Lenkas, bankiorius, 
advokatas, senatorius ir kasie- 
rius miesto, nusiszove, rūpin
damasis apie vėžio liga kuria 
sirgo. Pribuvo in Amerika 1867 
mete. v

Mes Portage, Pa., Lietuviai 
st raikiuriai atsiszaukeme in vi
sus Amerikos Lietuvius, mels
dami broliszkos pagelbos nes 
jail ilgiau
ir kensti musu varginga gyve
nimą. Aplaikom nuo unijos po 
tris dolerius ant trijų sanvai- 
eziu arba po doleri ant sanvai- 
tes ir kaip ežia žmogus su szei- 

pragy vent. M ieli

PACZEDUS ŽMONYS.

A. — Paczedžiausiu

v ra<r

4 4 ku-

kupczvstes Princeton į pal«ido Rhoads. Kitas Amo vi
iilaug kitokiu! komis A. L. Taylor isz Ahucat- 

palikimu ant visokiu miela- hm taipgi likos aresztavotas 
szirdingu institutu. novos už ta pati prasikaltima. Į

zmo- 
gum buvo mano draugas, kuris 
raszydamas, kožna karta kada 
pamerkė punksna, užkimszda- 
vo bonkute idant atramentas 
jam neiszdžitdu.

B. — Tai nieko, asz pažystu 
du paczc.desni žmogų, kuris su
laiko ziegorius nakties laike 
idant rankutes neiszdiltu.

C. — Tai da vis nieko. Mano 
dede yra toks paezedus žmogus 
kad neskaito laikraszcziu idapt 
jam akulioriai ilgiaus iszlaiky- 
tu *

myna gali
Broliai, mes kovojame už szmo- 
teli duonos ir geresni darbi- 
niukiszka būvi. Kompanijos 
deda visas pajėgas idant strei
ką perlaulžt, tame ti'ks'le isz- 
siiintineja agentus po visas da
lis Su v. Valstijų idant rinkti 
skobus. Tieji agentai žmonis 
apgauna, kalbėdami, kad tai 
nauja vieta o darbininku trūks
ta ir tokiu bud u žmones in 
czionais veža. Tas neteisybe, 
lai niekas in czionais nevažiuo- 

nes czionais vieszpatauja
didelis streikas.

Broliai Lietuviai! Kas turi sario 26 diena vidurdieni 
gera szirdi, lai mus sušelpia 
ir siunezia aukas ant szio ad-

Jofeeph Toloszas, 
Grand St., Portage, Pa.

Pasiraszę visas komitetas.

buk uždegęs
• r'/T'Rimsza. Zy- 

dads Gordonas tapo aresztuo- 
tas, kuris davė pirkliams 5,000 
itu kyszio, kad jie sakytu, jog 
Rimsza padege.

PERSZOVE MEILUŽI.
Km. Tmulenaite, tarnauda

ma pas ūkininką Skeberdi, gy
venanti Užuszilu kaime, szalia 
Biržų, insispoksojo'in jo sunn. 
O szis in ja. Ilgainiui ju santy
kiai pasidarė intymus.

Ūkininko pavaryta
stropu pareigu ėjimą, ji apsi- 

* gyveno kaimynijoj. Jai butą ir 
visa iszlaikyma parūpindavo 
vis Julius Skeberdis. Bet vė
liau jis pradėjo nuo jos atszalti 
ir recziau ja lankyti. Tai Ta- 
mulonaitei nepatiko, ir jo emc 
Skeberdi intarti. Dalykas bai- 

v

ges tuo, kad ji 1927 metais Vn- 
________ . ‘‘pa
in Skeberdi ir ji

u z no

ja,

J'arpustotyse, Pilviszkiai Kaz 
lu Buda 33 kini. Sziu metu Va
sario menesio 22 diena 
landa 35 inin. vykstant kvlvivl- 
niui traukiniui 22 Nr. prie per
vazos sužeisti pravažiuojanti 
du asmenys,

t va-

isz kuriu viena* 
Žemaitis Juozas 3G met n amž., 
gyvenantis Linbiszkiu kaime, 
Barzdų valscziaus mirė.

Antras tuo pat traukiniu nu
vežtas Vilkaviszkio miesto li
goninėn.

Trumpi Telegramai.

ruso: 801
* /

cieliavojo”
patiesė. Szis vėliau mirė. Teis
mas Tamulennitei priteisė 7 
metus sunkiųjų darbu kalėji
mo.

1[ Philadelphia.li Philadelphia.— Du bata- 
lijonai Amerikoniszku kareiviu 
iszkeliavo in Nikaragva apmal- 
szyti tenai!ini pasikelima.

IT Boston. — Nmikai iszga- f 
kuriame radosi da keturi laivo- 
riai.

U Harrisburg, Pa. — Pasa- 
žierinis trūkis užėjo ant iszsiri- 
tusio ta varinio trūkio arti 
Marsh Kun per ka 22 pasažie- 
riai. likos sužeisti o keli mirti
nai.

vo paskendusi submarine

. I
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ADRESAI LIETUVISZKO 
AMBASADORIAUS IR KONZULU:

Lithuanian Legation, 
2622 16-th Street, N. W 

Washington, D. C.
•I

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

Lithuanian Consulate, 
608 So. Dearborn St., Chicago, Ill.

Kas Girdėt
- - - -

Ant tojo pamato stovi “Sau
le” sziadien ir ant tojo pamato 
stato “Saule” savo vilti ir 
ateiti. Nėra tosios dienos idant 
“Saule” neaplaikinetu daug 
žodžiu meiles ir prisiriszimo 
savo skaitytoju del mus. To- Į 
sies gromatos yra dovana del 

Saules” kaipo noras del to
limesnio darbo del Lietuvisz- 
kos visuomencs.

Sztai ka raszo isz Lietuvos 
musu skaitytojas Adomas Ra- 

M arijam poles, 
“Saule” eina

“Saule
Lietuvoje Visi 

Iszvirto Ponais 
Ir Poniomis

Pirszlybos GERIAUSES VAGIS 
ANT SVIETO

PAJESZKOJIMAI NOTICE OF APPEALS.
Esi vikrus kaip jautis, 

•S g

Notice is hereby given by the 
undersigned County Commissioners 
of Schuylkill County, to the taxable 
inhabitants, and other owners of 
property within the said County, 
except the owners of mineral depos
its, who will be notified of their as
sessments and the time for their ap
peals, that appeals from yhe Trien
nial assessments made for the year 
1928, will be held by said Commis
sioners, sitting as a Board of Revi
sion, at the Court House at Potts
ville, between the hours of 9:30 A. 
M. and 4:00 I’. M., Standard Time, 
for the following districts, namely:

MONDAY, APRIL 9, 1928. 
Ashland and Auburn Boroughs, and 
the Townships of Barry, Blythe, 
Cass, Delano and Branch.

TUESDAY, APRIL 10, 1928. 
Coaldale and Cressona Boroughs, 
and the Townships of Eldred, East 
Brunswick, East Union, East Nor-

Pajeszkau savo tikru broli 
Juozapa Tamulavicziu, ir pus
broli Motiejų Tamulavicziu, 
abudu paeina isz Vilniaus Red., 
Marcukoniu Para., 
Sodžiaus. Apie 20 metu atgal 
gyveno Montello, Mass., dabar 
nežinau kur.

ar jie gyvi ar

(Tikras atsitikimas.)ražus kaip 
Tai ka su

greitas kaiip ežy 
Afrikos beždžione.
tavim daryti? Už gyvenimo caro radosi ke

li svecziai ant arbatos pas gu
bernatorių Moskvos. Kalba 
virto apie vagis ir visokius 
prasižengėlius.

, kad geriausi vagys 
Maskoliai. Bet Francuzisz- 

am basa dorins

M u st ei ko‘ ‘ ne
vienu

gryžes in 
Lietuva,

žvilgsniu negali ja pažinti. Vos 
tik pereini Lietuvos siena ir 
susiduri su žmonėmis, traukia 
sekamas dalykas: Lietuvoj nė
ra prastu žmonių (iszskiriant 
darbi n i nikus ir tarnaites,) tik 
ponai ir ponios!

Sztai jums vienas pusi kai bė
riu szirdinga aeziu už gera pa- jimas:

A 4
A m c r.i kiet is 

priklausoma” Taip klausė senis Barkaitis
Vytauto. 'Ilgai 

vaiikszcziojo po kambarį, pas-
savo seserėno

dzeviezius isz 
kas parodo kad

” “skis 
tai ndcuric laik- 

“ai 
kad Lietuvis papilde sun-

in Lietuva be pertraukos:
Jaigu czionais Amerike Lie

tuvis permaino savo pravarde 
ant Amerikoniszkos arba nu
kerta uodega “skas, 
arba “ežius,”
raszcziai pakele dideli 
vai’* 
ku tautiszka nusidėjimą ir pa
ženklina ji tarp visuomenes.

Daug musu ateiviu buvo pri
versti permainyt savo pravar
des ir nepaliaus jas permainyt 
isz pažiūru grynos darbinin- 
kiszkos progos, o bet nepaliau- l? 
na būti gerais tautiecziais del 
savo tautos ir darbuojasi gal 
daugiau ant pakėlimo savo 
tautos tarp Amerikiecziu, no 
kaip tieji, kurie pasilaiko savo 
galukus pravardžių. Yra viso
kios svarbios priežastys del 
permainymo arba sutrumpini
mo savo pravardžių ir negali
me tokius paniekinot, nes per
maina pravardes neatnesza 
nieko blogo.

Nekurie isz musu jaunuo
menes iszkeliaujanti ant vestu 
kur ateiviu pravardes yra ne- 
apkeneziamos, negali gauti ge
ru darbu nes yra “unkaai,” 
kaip juos ten vadina. Mergina 
negaus gero dinsto, jaigu jiji 
atsiduoda foreigner!u pravar
de, nors gal josios tėvai czio
nais ir gimė — turi permainyt 
ar mitrumpint savo pravarde.

Tėvas Lindberglio, žymaus 
lekiotojaus, kuris buvo guodo- 
jamas žmogus taipgi permaino 
savo pravarde. Istorijų rasze- 
jas Korzeniowski pelinai ne sa
vo pravarde ant Konrad. Ak- 
torkos Modrzejewskienes sū
nūs Ralf kuris pastate tilta Fi
ladelfijoj ir kitur, permainė 
pravarde ant Modjeski ir žo
džiu, daugelis ateiviu buvo pri
versti permainyt savo pravar
des isz visokiu aplinkybių.

O kiek tai ateiviu, 
pribuvo in czionais 
ndgal buvo priversti perinai- ‘ 
nyt savo pravardes ant M i Uo
rių, Smithu, Rice ir 1.1.

Karta žmogų visokios aplin
kybes priverezia permainyt 
savo pravardes del geresnio 
būvio, darbo, dinsto ir kitokiu 
priežaseziu.

pravardes

uoksai

kurie
50 metu

Robertas Condit, isz Miami 
Beach, Floridos, kuris rengėsi 
atlikti kelione ant planietos 
Venus su tam tikra padirbta 
rakieta, apreiszke nesenai, kad 
nenžilgio iszkeliaus in kelione. 
Condit laukia geresnes progos 
ir pagerinimo ^avo rakietos.— 

(Well, laimingos keliones ponas 
Condit, bot nesitikime kad ga
lėsi sugryžti isz Venuso.

g

i i Gerbiama Kedysta: — Ta-

kiiau tarė
-UBUI

I p ihul V pi tai ' ji*

gyti. Bet asz žadėjau tavo mo
tinai, kad tave padalysiu žmo
gumi. Taigi da’bar turėsi 
t i; nori ar nenori.

— Man vistiek,

4

Moki tik miegoti ir val-
V '

ves-

Moskvos. 
apie vagis ir

Gubernatorius
kad geriausi

užsispyrė 
vagys yra

Jaigu kas apie 
juos žino ar jie gyvi ar mirė 
meldžiu praneszt ant szio adre
so : 11 •

Mrs

l

L

sidarbnvimn del musu. Mums 
yra labai miela ir smagu skai
tyti jusu laikraszti, no tik asz 
skaitau, bet ir visi aplinkiniai 
žmones neszasi namon pasi
skaityti, o da yra smagiau 
kaip ateina dovana puikus 'ka- 

kuri pažiurėjas,

neszasi 
o d a

M ar v t, kur tu? 
Klausau, poni! 
Patiesk stula. 
Darau, poni. 
Dabar gali eiti. 
Einu, poni. 
Už valandžiukes buk at-

— 'atsake 
žiovaudamas Vytautas.

— Kaip tai vistiiek

lendorius in
viską žinai. Da karta szirdin- 
ga aeziu jums už jusu pasidar
bavimu ir vėlinu kad visi skai
tytu ir platintu “Saule” po 
visa svietą.” 
viezius isz Marijampolės,

“ Saule”
Adomas Radze-

Kožnas gėrisi matydamas 
puikiai pasirėdžiusia motore 
einant in 'bažnyczia, bet jaigu 
nesza rankoje suplyszusia mal
daknyge, tai tas gadina visa 
jojo paroda. Geriausia atsimin
kite savo suplyszusia knyga in 
redalkcije, o bus apdaryta kaip 
nauja ir džiaugsitės isz josios.

gerisi

Kada mot ere užsideda nau
ja skrybėlė ir eina su jaja pir
ma karta in bažnyczia, tai la
bai stebisi kodėl taja Nedalia 
kunigas laike taip trumpas pa
maldas ir pamokslu.

Meile apsireiszkia visokiuo
se būduose. Sztai Clevelaude, 
Ohio, priesz szliuba nusitruci- 
no name nuotakos josios jau
nikis. Mirdamas iszpažino kad 
už daug mylėjo jaja idant su 
jaja apsipaeziuot! .Tojo pravar
de buvo Kufka o josios Rože 
Lechner.

numirsztaKada numirszta turtingas 
žmogus, likusi gimine ne taip 
yra nuliūdus kiek džiaugėsi 
isz jojo mirties, bet daugiau
sia yra nudžiugia advokatai.

Bolszevikai mane praplatin
ti revoliucija po visa svietą ir 
sutverti komunizmą, bet szia- 
dien jau apie tai ne nesapnuo
ja ir visai užmirszo. Iszguji- 
mas Trockio aiszkina kad da
bar Rosije yra valdoma ne per 
žmonis bet per kelis valdinin
kus — tieji kurie žino kaip 

Daba r, 
T rock is

gal.
— Taip, poni.
Ir taip be galo ir kraszto — 

poni-ponas, ponas-poni...
Bile kad ir

czys-4 4

o jaigu pragare yra blo- 
czysczinj” — te- 

J 
lankstytis

valdininkėlis, 
žandaras, Lietuvoj dabar skai
tomas dideliu ponu. Tarnaitei 
pas juos būti, tai gyvas 
ežius,”
giau kaip 
gul buna pragaras, 
mot turi 
budriai savo pono ar ponios in- 
sakymus sekti. Gi atlyginimas 
ubagiszkas^ o paniekinimas — 
kuodidpausias!

In tarnaite sziadien Lietuvo
je žiūrima kaip in niekam ne
verta sutvėrimą. Ji visiszkai 
atskirta nuo bile kokio vieszo- 
jo gyveninio, 
‘ ‘ponas

4 4 ; i y

Ji visuo- 
nuolat

, kur figūruoja 
poni.” ir “poni.”

Amerikietis, 'kuris nori, kad 
visas Lietuviszkas svietas ji 

ponstva” apie 
gavus progos 

“persergetu” — reikia drau
gaut su tarnaite! Vyreli, tik 
klausykis, kaip apie tave szne- 
ka! Nežinancziam dalyko — 

snsid raugavu- 
siam «u tarnaite — tikru tik- 

pasirodyti, kad 
bando szirszinais

pažintu, kad
ji kalbėtu ir 

persergėtu”
tarnaite! Vyreli

4 4

4 4 per klaida y)

riausiai gali
“ponstva”
ir szirszemis iszvirsti — toks 
dngzimas... Pavyzdžiui, jaigu 

tave mate su
Pavyzdžiui 

ponstva 
tai

9

vakar “ponstva” 
tarnaite, tai sziandien koks 
nors ponas ar poni būtinai pa-

Pone, va
ta mst a

? Kvai
ly, paklausk dar kuri geresne 
mergaite eis už tavos? Bet ežiu 
dar yra viena viltis. Per kurą 
Lszgolbojau gyvastii Volsk i u i, 
kuris turi labai gražia dukterį. 
Bet. Volskio dvaras ne yra 
praseziausiu. Taigi tau, jei mo
kėsi gražiai prie tos paneles 
prieiti, teks geras kąsnis, nes 
žinau, 
sisakys suteikti dukters ranka, 
mano seserėnui.

Tai fain geszeftas! — at-

t virtino
vra
kas
kad Franeuziszki
geriausi ir groicziaiisi.

— Gerai — atsake guber- 
asz tomistą per

tikrinsiu mano kambaryje, kad
musu vagys yra. geriausi. Pa-

>

Mary Patrick,
19 Dartmouth St., 

Taunton, Mass-.

natorius, Dominika Vilka

teks geras kąsnis 
kad Volskis man neat-

__  zp 
sake Vytautas.

Dabar suslatysfim
Ponas Volskis 

tuoj po saule-laidos gula mie
goti. Tatai mes rytoj nuvažiuo
sim per paezia saulc-laida. Po- 

suspes tik pasi
nis iii lova. Mus 

priims ir vaiszins jo duktė. Ka
da susėsim prie stalo, tu neval
gyk ir nekalbėk, kad nepasa-

na.
pla- 

visuomet

kol lamista iszoisi isz czionais 
neteksi ziogorolio; meldžiu lai
kykis ant sargybos. Ar sutin
ki?

— Sutinku!
Po valandai laiko, guberna

torius užklausė ambasado
riaus:

užklausė

— Kelinta valanda?
Ambasadorius su baime pa

regėjo kad zi ego re lis dingo isz 
kiszeniaus...

— Del Dievo! Kaip tas at- 
Juk

niekas neatėjo, niekas neiszojo 
ranka turėjau nuolatos ant len- 

nepasi judinom

sitiko gubernatoriau T...
J

isz

nas Volskis 
sveikinti ir

cingelio,
vietos, kaip tas atsitiko?

Kada svecziai prisijuokė už- 
ubernatorius apsakotoktinai, 

kaip vadas palicijos telegrafa
vo idant prisiunstu in paloviu 
geriausia vagi. Parengė ji in

kytum kvailystes. Po to asz ‘l^Panail, apsisuko gerai

Pajeszkau
paeina isz Sprindiszkiu kaimo,
Klcbiszkio Ginino, Prienų Pa-

«kujc, gy-ra. Iftaipgi M nikes
Newark, N. J. Skuje pa- 

jeszko Magde 
Guslait ienos
kit ant szio adreso:

Thomas Bugienius, 
t;

veno
Smalenskiene, wegian, Butler and Foster, 

duktė. Atsiszau- 
lt.

Granbv, Conn.
R, F. I). 110

GERIAUSIA DEL
SILPNU STRĖNŲ

i'
I:
1 '

I
WEDNESDAY, APRIL 11, 1928. 

Frackville and Schuylkill Haven Bo
roughs, and the Townships of Frail- 
ey, Kline, North Manheim, Norwe
gian and New Castle.

THURSDAY, APRIL 12, 1928. 
Girardville, St. Clair, Port Clinton 
and New Ringgold Boroughs, and 
the Townships of North Union and 
Ryan.

FRIDAY. APRIL 13, 1928.
Minersville, Landingville and Pine
grove Boroughs, and the Townships 
of Mahanoy, West Mahunoy and 
Hegins.

MONDAY, APRIL 16, 1928. 
Middleport, Gordon, Mount Carbon 
and Orwigsburg Boroughs, and the 
Townships of Wayne, Walker, Hub- 
ley and Washington.

TUESDAY, APRIL 17, 1928. 
Gilberton, Port Carbon, Tower City, 
Mechanicsville and Tremont Bo
roughs, and the Townships of Por
ter, West Penn, Tremont and South 
Manheim.

WEDNESDAY, APRIL 18, 1928. 
McAdoo and Palo Alto Boroughs, 
and the Townships of Rahn, Reilly, 
Union and Pinegrovc.

TUESDAY, MAY 1, 1928.
New Philadelphia and Ringtown Bo
roughs, and the Townships of Rush, 
West Brunswick, Schuylkill and Up
per Mahantongo.

WEDNESDAY, MAY 2, 1928. 
City of Pottsville.

THURSDAY, MAY 3, 1928. 
Mahanoy City. Borough.

FRIDAY, MAY,J, 1928.

Ar jus keneziate del raiszumo mi
zerijos, skaudamu strėnų? Jus galite 
gauti beveik ūmia pagalba naudojant 
Johnson’s Red Cross Kidney Plaster. 
Jis szildo, szvelnina ir sustiprina silp
na nugara, maloniai masažuoja kū
no audinį su kiekvienu kūno judesiu, 
tuo padedant atstatyti tinkama cir
kuliacija ir normale joga. Johnson’s 
Red Cross Kidney Plaster teikia nuo
stabiai greitus rezultatus, del to, 
kad gyduoles persisunkia tiesiog per 
oda in apimtas vietas — skausmas 
iszeina, diegliai apleidžia, jogos su- 
gryžta beveik urnai. Ir jus gaunate 
patvaria pagalba, irgi, del to, kad gy
duoles veikia nuolatos, kol plasteris 
laikomas prie kūno. Mėgink Red 
Cross Kidney Plaster szianakt ir in- 
sitikrink, kaip greit jis paszalina silp
nu strėnų mizerija.

I
J

*
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patarnavimo irprie patarnavimo ir (iimistii 
ziegorelio netekai. Gubernato
rius liepe paszaukt vagi.

— Kur turi ziegoroli ?
— Sztai jusu ekseloncije!
Ambasadorius 

iszgirdamas jojo gabumu tar
damas:

— Vagis ar nevagis, bet už
sitarnavo ant dovanos — ir in- 

• dėjo ranka in kiszeniu idant 
iszimti masznole su pinigais, 
bet visi kiszeniai buvo isztusz- 
tinti!...

Vagis pabalo.
Vadas palicijos ant 

szauke in vagi:
— Juk asz tau liepiau pa

vogti tiktai z i ego re Ii, o tu ra- 
kali isztusztinai ambasadoriui 
visus kiszenius. Timyaus sugra- 
žinkie visus pavogtus daigius.

Ne buvo jokios rodos. Apro
dytas vagis padėjo ant stalo 
masznole su pinigais, auksine 
paperosniezia, szilkinia skepe
taite, auksini peiluka ir gal ant 
to viskas užsibaigtu, jaigu gu
bernatorius tame paežiam laike 
nebūtu užtemines, 
paežiam stokus ziegorelio, kad 
ir jo kiszenei isztusztinti...

Vagis sugražino viską, likos 
puikiai apdovanotas ir paleis
tas namo. — F.

papraszy-siu uždegti paperosa 
ir degdamas in lempa, ja už- 
gesysiu. Tuomet tu griebk pa
nele ir bueziuok.

Kai asz vėl matysiu, 
lempa, kad tu bueziuoji ja, tai 
viskas bus užbaigta. Bus ves
tuves, nes ir paprotys toks, 
kad kaip 
mergaite tai turi ja vesti.

O ar nieko negalėsiu pa
ragauti ?

•— Ne. Po vestuvių tai rysi 
kiek norėsi.

Viskas invyko'sulyg plano. 
Atvažiavo rado Volski jau be
gulanti ir szis pavedė sveczius 
priimti dukteriai.

Susėdus už stalo imta kal
bėtis. Vytautas, reikia tiesa sa
kyti, daugiau žiurėjo iii gar
džius valgius ant stalo, o ne in 
gražiosios Karolinos akis.

Jis labai norėjo paragauti 
gardžiu kaldunu, kuriuos la
bai mėgo, bet dede visa laika 
ji saugojo.

Pagaliau jis 
serenui ir fare:

— Alanau kad tamsta leisi 
man užrūkyti?

— Labai praszau!
Barkaitis

uždegęs
padekavojo

ir paprotys toks 
bernas pabueziuoja

<r S’’aio pa-
CAPITAL STOCK $125,000.00 

SURPLUS IR UNDIVIDED 
PROFITS $623,358.62

Į
Shenandoah Borough.

SATURDAY. MAY 5, 1928. 
Tamaqua Borough.

All persons who feel themselves 
aggrieved by the assessments and 
valuations of their property will at
tend said sittings, and present their 
grievances at the time as above stat
ed for each District, for, under the 
law, no reduction can be made in 
any assessment after that time, ex
cept in case of destruction of pro
perty.

si tiks ir pasakys: 
kar maeziau, 
vaikszcziojai su tarnaite... Ar 
žinai, pone, kad pas mus 
vaijvszczioti su tarnaite visisz- 
kai netinka?”

Ponai ir ponios, kurie taip 
nesvietiszkai szalinasi tarnai- 
cziu, žinoma, dažnai yra pliki 
kaip tilvikai! Kiek gi jau už
dirba toks valdininkėlis (ne
skaitant gautu kysziu) 
galėtu ponauti? Iszrodo todėl, 
kad jie yra apsikrėtė sociale li
ga — kvailiausiu euristines Ru
sijos biurokratu pasiputimu. 
Ne be reikalo seni žmones sa
ko: padaryk muži'ka ponu, jis 
ims blūdyti!

Bludi'ja ir 
ponstva — tie pernykszcziai- 
užpornykszeziai mužikai. Ims 
daug laiko, kol valstiecziu Lie
tuvos valdininkija ir viduti
niai pasiturinezioji miesezio- 
nija mes ta niekam netikusi 
vergijos palai'ka — paniekinot 
savo broli ir seseri.

Lietuvos “ponstvai” toli 
szaukia nuo Amerikos turtin
gųjų sluoksniu. Bet pas mus, 
Amerikoj, ir su žiburiu neras
tum tokios pasipūtusios ponst- 
vos. Ji mat žino, kad tai yra. 
paikas dalykas. No isz puiky
bes žmones gyvena! Ta puiky
be, pagalios, norą soti ir Lie
tuvos ponstva. Tiik ji szitos tie
sos dar nesupranta. —N.

---------------- ' - - ---------------------- - - - ■ ■■ -    - — - - -x-
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kad

pone, kad

mirktelėjo se-
kad ir jam

Mokame 3-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride- 
dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalą su musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.

G. W. BARLOW, Pres.
J. FERGUSON, Vice-Pros, ir Kas.

JAMES R. WALTON, 
JAMES II. KIRCHNER. 
ROY E. BROWNMILLER, 

Commissioners.

f

Attest:
F. C. BALL, 

Commissioners’ Clerk.
Commissioners’ Office, 

Pottsville, Pa., March 9, 1928.

žmonis.
o
Stalinas yra ge-

kada 
gavo

valdyti
Leninas mirė 

paszol von
! ležiniu vyru Rosijoj, jojo nuo- 

vra

I 4 > > 
>

y kad

vedu- 
yventu

nes ne
su-

Ko reikia labiausia 
bioms poroms idant 
nutikime:

Reike geru dantų, 
karta turi kieta dalyka
kasti. Roike geru pirsztu, nes 
tankiai turi per juos žiūrėti. 
Reikc geru pecziu, nes turi pa- 
neszti daug sunkenybių savo 
gyvenime. Reikė geru vidu
riu, nes daugeli kartu turi nu
ryji kareziu kąsneliu. Reikc 
geru kepenų, nes daugeli kartu 
turi kareziu atsitikimu. Trum
pai kalbant, reikc daugiausia 
kantrybes, nes vedusiai porai 
tas daugiausia prisiduotu.

Laikrasztis, tai taip kaip na
mas, turi stovėti ant drutaus 
pamato, kitaip neiszlaikis ir 
ongrins. “ 
nžsitikejimas, meile, isztiki- 
mysta, pasiaukavimas ir pasi- 
pzventimas josios skaitytoju ir 
VltnAialiii

mono yra užvelti republiko- 
niszka valdžia, — sistema ly
gia del vargszo ir tureziaus. 
Baime komunizmo jau kone 
dingo Ros i jo j.

$1,000 TIK U2 60 CENTU.
Ka tas tūkstantis doleriu žmogui 

reiszkia, jeigu jis yra apimtas ko
kios nors ligos boi viduriu sugedi
mo? Toks žmogus yru susiraukos, ne
linksmas ir invairiu nesmagumu ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sini kaina parodytum, tai jum malo
nesne butu sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jeigu jautiesi esąs ap
imtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vaistažolių nuo 
bile vienos žemiau pažymėtu ligų ir 
atgauk savo sveikata.

Vaist-žolcs yra nuo sekaneziu li
gų: viduriu užkietėjimo, skilvio ne- 
malimo, nenoro valgyt, strėnų ir po- 
cziu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszallmo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapinimosi lovoj, ir 
kitu Ilgu. Atsiunak 60c. tai gausi 
vaist-žoliu, kurios jums sugražins 
sveikata, panaikina minėtas ligas.

Jeigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomare, 
szirdies liga, tai atsiunsk 85e. o gau
si musu gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervu Preparatas.” Nervu li
ga yra labai blogas dalykas, bet mu
su Nervu Preparatas užbėga tai Ii-

Lictuviszkoji

ponstvai > t

prieisiu.

Saules’* pamatu yra 
meile,

gai kelia ir sutelkia žmogui ramu
ma. Atsiusk 10c. o gausi musu žolių 
ir knygų kataloga. Reikalingi musu 
žolių pardavinėtojai visuose miestuo
se. M. ŽUKAITIS,
25 Gillet Street Spencerpolnt, N* Y.

J

rtr

Lietuvhakas Graborlus
K. RĖKLAITIS

Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagelbi- 
ninke motereros. Priei
namos prekes.

SIS W. Npmca St.,
MAHANOY mir, 

80S MABKKT ST., .... .
PA,

TAMAQUA, PA.
*

Senis Barkaitis pusi lenke 
ant lempos ir lyg degdamas 
paperosa, užgesino lempa.

Tamsa apeino kam'bari. Mer
gaite pasikėlė ir tarė:

— Begu atneszti degtuku.
— No, praszom sėdėti. Asz 

turiu degtuku. »
Tuo laiiku sugirgždo kodo. 

Senis mano, kad tai jo seserė
nas jau glamonėja Volskio

W. TRASKAUSKAS 
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

jau
dukterį. Taigi u'ždege degtuką.

Panele sėdėjo savo vie- Z.Bet... 
toje o Vytautas pilna burna 
turėjo... kaldunu. Sunka tekė
jo jam per barzda, akys net 
sprogo. Panele pamaeziusi tai 
prapliupo juoku ir iszbcgo isz 
kambario. Gi senis Barkaitis 
priėjus prie seserėno taip mo
ve jam in sprandu, ilcad iszbiro 
visi kaldunai isz gerkles...

Ryta atsikėlęs p. Volskis ne
rado svecziu...

—Jurgis Szaltenis.

J

j

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

MILL A PATTERSON STS., 
ST. CLAIR, PA.

—"■■Will I 
lazbahamuoja ir laidoja mlroalua 
ant visokiu kapiniu. Pagrabua paruo-
•da nuo paprucdauslu ibi prakil
niausiu. ' Paraamdo automobilius del 
laldotuviu, vasaliu. krikastyniu ll
kitiems pasivažinėjimams.

Bell Telefonu 1171-M
■

Laidoja kunus numirėliu, 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t. t. 
520 W. Centre St.. Mahnnoy City, P*.

Pasamdo

Shenandoah, Pa.

9

A. J. SAKALAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

(Bell Phone 872) 
331 W. Centre St.»

Nuliudimo valandoje suteikiam 
geriausi patarnavima. Palaidojime 
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. Telefonas 872

LIETUVOS LAISVES PASKOLOS BONUS
PERKAME IR PARDUODAME

Raszykitc del informacijų: — Dept. S.

ZIMMERMANN & FORSHAY
170 BROADWAY NEW YORK

FIRMA insteigta nuo 1872

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

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

MERCHANTS BANKING TRUST CO., 
moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta 
suma kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir goriau 
del žmogaus kuris dirba ir czediqa,
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.
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Skaitykite “Saule”
•J* 1

TIKRIAUSES KABALAS
Arba Atidengimu Paslapcdu Atei
ties. Su pagelba kaitrom. Pagal 
Chaldelszku, Perglezku, Gralklazku. 
Arabluzku Ir Cigontszku burtlnlku. 
Iszguldlnejimu to kabalo yra labai 
lengvu ir kiekvienam gali būti su
prastinu.

MORALISZKA KABALA
Katra Įsideda žmogaus ateiti. 8a 
Salamono Nose.

TIKRIAUSIA BURYKLA
Sudėjo Cigonka Įsi Egipto Kablu 
SulvaJ Del vyru Ir motoro.
VISOS TRIS KNYGUTES OČ* 
TIKTAI Už.......................

Frislusklto mumis 26c. Gansito 
visu tris knygutes per paeita. 
Pinigus Kalite siusti stempomia.

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

:UT“ 25c.

I

I

a
/

t



*

■»
įj.'SAULE'- t

b

I

4
■BBSgS-gg.______ A____ 'g.!!.

oAntanas
i

. —-mi e i-Ai w

ARBA KAS ATSIDUODA PO 
APVEIZDA DIEVO, TAS 

NEPRAŽŪSTA.
HHIHHIUIIHHIHiMUmMlHIHIiHIlMimniMIHHIhlItiilIlHUIIt

— Duktė, mano atsake se
nele tvirtu balsu — tu blusti, 
mano szirdis seniai butu atjau
tus jo žuvimą. Tikėk man, kad 
tvirtai tikiu, jog Dievas kurio 
kasdien meldžiu, idant turėtu 
ji savo goboje, apsaugos nuo to
ir sugražins ji mums. Žinau, 
kad jis neiszkly 
lio, tikiu kad 
apie Dieva, o kad ir suklystu 
patemys savo klaida, kuria pa
dare delei žmoniszku pagunda, 
gailėsis ir sugiysz. Jis buvo 
nuo pat kūdikystes dievo bai
mingu, rūpinausi ji dorai isz- 
auklof, o todėl turiu Dievujc 
vilti, kad Dievas nedaleis jam 
pražūt. Žinau kaip mylėjo jis 
Dieva ir mane, kaip buvo doru 
geru sunarni — tokiu jau ir pa
siliks ir blogas intekmes nesu
naikins jame to, kas sudygo ir 
insiszaknijo duszioje.

Tokioms kalboms senele ge
riausiai suramino mergina, 
podraug gaivino ir savo vilti 
Viltis kad dar kada — noi*> 
kaip sake senele, pamatys An 
tana stiprino jos pajiegas ii 
saldino kartybes Lukesziu Juo
zas matydamas kad nieko jau 
nelaimes, atsitraukė.

s isz doros ko
jis nepamirsz

G
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NAUJAS SUPREDENTAS 
WEST POINT AKA

DEMIJOS.
Majoras generolas William 

R. Smith likos paženklintas su- 
predentu ant kariszkos akade
mijos West Point, ant vietos 
atsi>aku>io generolo E. B. Wi
nans.

kad

Meta Szviėsos Spindulius Ant 50 Milių

no j

I'1Ii visai nežinąs.
Datyres ir ežia visudidžiau- 

sios neteisybes, paimtas siel
varto matydamas nedorybe 
žmoniiu pavadinau ji apgavi - 

, o jis 
liepe
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Sztai milžiniszka eiektrikine žlibinto 480,000,000 milijonu 
žvakių pajėgu, kuri likos uždėta ant St. George hotelio stogo

3ku, piktadariu ir vagim 
suszau'ke savo žmonės, 
man neszdintis, nes paszaukse 
policija ir atiduoses mane j n 
rankas teisingystes, idant žino 
eziau kaip teisingus žmones 
kaip jis esant reikia godot.

Kagi turėjau sakyt dabar! 
girdėdamas, kad toks nelaba 
save vadina teisingu žmogumi 
Reikėjo neszdintis. Prie mano 
duszios skausmu prisidėjo dar 

t ir naujas, nes Florencijoje pra
žudžiau visas mano legit iniaol- 
jistfkas popierns, arba paliudi
jimus, kas ir isz kur esmių, pri
verstas buvau prie tylėjimo, 
prie paaukavimo nalabam plo- 
szikui mano viso turto, nes 
skustis, nebuvo galima valdžiai 
neužtikrinus jos kuomi esi. Bi
jodamas antro aresztavinio isz
ejau isz tos urvos sielvarto pa
imtas be skatiko, be nieko, be 
kąsnio duonos ir pats nežinau 
kur jau ėjau.

O nelaimingas kndik: 
kalba.

— Juk asz tavos laip ilgui lau
kiau, taip troszkau, taip pasiil
gau, o sakai kad asz jau ne tau, 
kas tave-gi brangus mano An
tanėli taip labai, prie taip dide
lio nusiminimo davodo?

— Ne, Mariuk brarigi,
tas pareina visas mano pajėgas 
ir visokia gule, negaliu tau isz- 
pažinti savo nusidėjimu, ko
kius, papildžiau atsisky 
jumis. Tolesni savo gyvenimą, 
nelaiminga gyvenimą noriu 
ir turiu leist jau al i t oi in i me 
nuo jusu....

— Sunau mano! *— 
motina—nereikalingai pats ka 

• blogo galėtai pasiryžt padaryt; 
netikiu kad taip dideliu nedo- 
roliu ir niekszu pasilikai, kaip 

į save apkalbi.
— Ah, jus abi mam* už ge

resni turite, negu esmių, apsa
kysiu jums viską, idant paežius 
galėtumėte pripažint, jog nces- 
miu vertas, idant mane už gera 
turėtumėte.

Tai tares Antanas pasikėlė, 
sėdo ant suolo szale motinos ir 
pradėjo apsakinet.

— Atsimenat, kaip jus atsi
sveikinęs su skausmu ir liūd
nas! im szirdije, bet po d rang 
su viltim geresnes ateities ir 
ta viltis mane tvirtino ir prida- 
vinejo drąsos mano užmany
muose. Aprūpintas pundeliu, 
talpinancziu suviję drabuži ir 
piningus, kokius man davė ge
ras Mariukus tėvas ir kokius 
turėjau isz savo susiezedintu, 
po draug su paveikslėliais ma
no darbo, kurios nesziausi, 
idant anam Italiszkam profe
soriui parodyt kaipo d a rody
mu mano gabumo, ėjau su tik
ru pasiskubinimu, idant kuo- 
veikiausiai stot ant vietos ma
no keliones, pradėt mokintiesi 
ir rūpintiesi, idant kuoveikiau- 
siai pasilikt kaip sako 
kiu žmogumi' ’ 
tam prie jusu, prie mylimos 
Mariukus npie kuria daug inis- 
lijau. Laimingas 
szypsojosi in mane;
laimingu praeitu valandų, at
mintis tavo, brangi Mariui;, 
gerumo ir meiles, atmintis mo
ti niszkos meiles, ragino mane, 
i'dant kuoveikiaušiai galeeziau 
prie jusu sugryžti. Meldžiau 
Dievo palaimos mano siekiuo
se. Su tokiom mislimis ir vil
tim szirdija ėjau net po keliu 
dienu keliones susilaikiau tū
lam Italijos miestukije, g 
eziaine pakoji dangų remian- 
cziu savo kaukarais kalnu. 
Miestelis ir visas gamtiszkas 
paveikslas padare ant manes 
smagu inspudi. 
arba savininkas 
stovinezio tuojaus prie kelio 
prie miestelio, priėmė mane la
bai mandagiai, atėmė nuo ma
nės mano turtą, žadėdamas ant 
kožno pareikalavimo sugražint 
ji man, 
žmogui, kuris moka labai gra
žiai save rekomanduot 
traukt nedatyrta, 
ma svieto viliu, apsakiau viską 
apie save, praszydamas jo, 
idant paslėptu pas save mano

v •pažinti savo
* te te "am*

nusidėjimu
1SZ- 
ko- 

res su

jau I I 
;i

szauke. i . * l

Brooklyne, N. Y., idant lekiotojai galėtu matyti kelia nakties 
laike. Szviėsos spindulius tosios inilžiniszkos žibinties gali
ma matyti penkesdeszimts myliu tolumo. Kaip didele yra toji 
žibinte galima dnsiiprast, jaigu joje gali atsisėst mergina.

BALTRUVIENE
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Ten kur Mizurijos steite, 
Nesenai bobele atsikraustė

Nuo visu atlikus, 
Ir niekam netikus.

Su ja ja kaip dedama, 
Bet josios dukrele, tai 

jau gana,
Po shilias bėgioja, 

Naujienas visokias rankioja, 
O stragi, ba nuo mainos 

iszmoksta,
Ba kožnam in akis szokn, 
Ir laip žmones suerzina, 

Jog tarp saves pykstasi 
visada;

Jaigu tu mergele nepasitaisysi, 
T'ai nuo manes koeziolu 

aplaikysi.
• • e

M o 111 k a r m e se, Pen n sy 1 - 
vanijoje.

Nekurios moteres tikrai 
kvailioje, 

'Tonais tarp daugelio poru, 
Neapsieina be vainU. 

Kada vyrai in darbus iszeina.
In karezemas sueina, 

Bobos bėga namon vadyt, 
Kožna saviszki namon vyt. 
O ka, tankiai ir susipesza, 

Kol isz karezemos iszsinesza, 
Su kliksmu namon varosi, 
Bjauriais žodžiais plūdosi. 

Žinoma ir bobos neapsileidžia,
Ba kaip vyrus in darba 

iszleidžia, 
Kelios subėga, 

Gere ir ėda,
Vvru uždarbiu neezedina,

t 
t

?

!
5 
J

I1

mano, port rauke jam 
motina. Ar negalėjai tuojau- 
sugryžt atgal, butai nedatyres 
tiek vargo ir iszsigydes isz tu 
skausmu duszios kokius suren
gė tie pikti žmones.
tavo priimt limeni vistiek su at
vira szirdžia, bet tu gal blogai 
mislijai apie mus.

iszkart misi i jau 
idant

vėl nelaisvoj ir nugabenta ma
ne kaipo pi'ktadari didžiausi in 
I >o I i vijos t’iesda ryste.

Czia visai netik mano skun
do už ka mam* mnszta neklaus 
nieks, bet ir be jokio sūdo h 
tyrinėjimo instumtu in kalėji
mu.

'Tarnas to garsaus profeso
riaus iszpažino kad užpuoliau 
ant jo pono profesoriaus 

kad gine
K

veržt in juos del 
ju. .Jo buvo tlesybe 
buvo kam1 ....

klumszeli ir palaikytu pas save 
iki mano surgyžimui; iszsiemes 
tik savo iszdrožtus paveikslė
lius, nuėjau in ne tolima jau 
nuo ežia garsinga miestą Flo-. 
rencija.

Ėjau dabar dar linksmesnis, 
besidžiaugdamas svetingumu 
ir prieteliszkumu gaspadoriaus 
gaspados, pranaszaudamas kad 
bus smagu man gyvent tarpe 
taip geru žmonių, kaip vadinau 
visus del vilingo, nedoro žmo
gaus, gaspadoriaus gaspados. j

Ant ryt buvau Elorencijoj. 1(... ...., v ..v,
Atradau rumus snicorvstes buvo kam užtart, 
profesoriaus. Vis’kas viliojaus- protokolą ir atiduota ji sudui o 
busiąs gerai. — Nuėjau in na
mus profesoriaus 
jau persitikrinau kad žmones 
ne visi lygus; pcrs’itikrinau kad briko, o tas laikas man pasiro- 
czia jau ne taip, kaip pas mu-!j“ --i-ua.......
rilis, kad profesorius tai didis į ne isz kalėjimo ir pasakyta 
ponas.'Tarnas puikiai insiredes kad‘palinosavo mane du geri 
užklausė manes, ko reikalauju ponai, kurio buk mane pažins
imo pono? Asz jam parodžiau, ta ir užtarė už mano.
savo paveikslėlius ir noriu at-į Iszejau tada nuvargintas, api- 
sakyt, bot jis bežiūrėdamas in' plyszos, nes mano drapana su- 
paveiksleliius, bcsiszypsodamas ploszytn ant manos laike mano 
kaip tai iszjuokianeziai, atsa- galojimosi 
ko:

Juk mes
jis jai kaipo ponas, Kad su- 
grysz puikiai apsitaisęs, kaipo 
artistas, kaipo žmogus augsz- 
tesnis — dabar mato ji varg- 
szu apsileidžinsin, nuvargusiu! 
Nubudus rankas mergina sto
vėjo liūdnai žiūrėdama in savo 
sužiedotini, o 
nesutilpo jos galvoje.

Motina buvo persigandus Ir 
nusiminus iszvvdus savo sunn

111.
Tula vakaru, atsilankius Ma

rinka pas sena naszle, kad jau 
rengėsi apleist nameli 

naszles, kalbėdama: . |taip nuvarginta ir nusiminusi

man isz ežia iszeiti, kaip sma
gu man ežia ir kaip kad sun
kiausias akmuo nuo szirdies 
nupuola, kada ateinu pas jumis 
ir jus savo saldžiais žodžiai.6 
raminate mane.

— Smagu ir man, dukrele, 
bet turi jau cit idant gimdyto
jai nesi rūstintu.

— Ne, jie nesirustina. Da- 
leiskit man pabūt dar nors va
landėle czionais prie saves.

— Kodėl ne; argi man vie
nai gali būti ramiau ir sma
giau ? Norccziau su tavim ne 
ant valandos nesiskirt, bet ka- 
gi daryt, kad taip turbūt. Jei
gu sziandien ilgiau gali pabūt 
pas mane, tai užžiebk lempa, 
nes jau tamsu ir ta tamsa didi
na mudviejų liudnasti.

Mergina veik pasienio 
triūso prie užžiebimo žiburio, ir 
bežibant ji, urnai intempe savo 
jausmo girdėjimo, klausydama 
temingai.

Ant kiemo sulojo iszkart pik
tai, bet tuojaus nutilo ir tik 
skalino kaip tai diaugsmingai 
senas Rudis.

— Motin — atsiliepe in se
nele taippat klausanezia 
plukanczia szirdžia — ežia kas
žin — kas ateina pas mumis; 
matomai pažinstama, kad szuo 
neloja...

— Kasgi galėtu but? — 
klauso kai pi pati saves senele.
— Nežinau bot Rudis džiaugs

mingai skatina....
Tarno prasivėrė duris ir ant 

slenksczio augsztas vyras, api- 
plySzes ir labai nuvargęs, ma
tomai koks valkata ateina pra- 
szyt iszmaldos.

Buvo tai Antanas! Iszvvdes 
ežia savo sužiedotino nepriszo- 
ko prie jos, idant prisisveikhit, 
nebego sveikint ne motinos, 
vien snsigedijes ir susimaiszos 
stovėjo ant duriu slenlcsczio, 
kaipo besisverstydamas, 
peržengt slenksti savo tevisz- 
ko namelio, ar ne. Akyse jo ma
tomas buvo graudumas ir susi
krimtimas, tarytum melde aki
mis atleidimo jam, kad toks 
nuvargęs ir 
gryŽta.

Mariuku su smarkiai plakan- 
ezia szirdžia, perpildinta kokia 
tai baime ir neramybe, žiurėjo 
in ta savo numylėta Antanu, 
klausdama pati saves: ar gi 
♦ai jisai? — Jbs imiginacijoje, 
<rba msiveizdinejime rodosi

r n

temo,

kurios

mislis visokias

Ah, motin kaip nesinori __ o szir()js motinos visad san- 
jauezia d 
nuo suolo 
sugryžusi sunu,

vi z

su

lel kūdikio! Paszoko 
• idant prisisveikint 

bi*t jis pribė
gės prie jos veik, puolė ant ke- 

s liu priesz ja, o ji nieko kito jau 
nejausdama kai)) tik džiaugs
mą isz atsiradimo sunąu^, pa
ėmė jo ga 
di* prie savo krutinės ir 
roms džiaugsmo vilgė 
dus neszukuotus plaukus.

Taigi tikėjau, kad Die
vas turės tave, sunau mano, sa
vo globoje ir nedaleis tau pra- 

daleido tau laiminga: 
prio musu sugryžti, idant jau 
nesiskirt daugiau.

— Motin’ — tarė Antanas 
drebaiicziu balsu — nekalbėk 
taip — nevertas esmių gyvent 
prie tavęs, nevertas tavo nioti- 
niszkos meiles, kaipo nelabas 
žmogus, iszmestinis draugijos 
žmonių, nelaimingas vargszas. 

O nelaiminga brangi mano 
Mariuką, jau ne mano, 
but mano, nes ne-esmiu vertas 
būti jos globėju.

Abi moteriszkes buvo dar la
biau nusistebėjusios, girdėda
mos tokia kalba Antano, isz 
kuriuos nieko suprast negalėjo 
kodėl Antanas tai)) nemaloniai 
save apsiskundžia.

Antanas nesikeldamas nuo 
žemes, kad motina nuleido jo 
galva isz savo glėbio, kalbėjo 
tolinus, neiszdrysdamas pasi-

Iv.Tiirglebi prispau- 
asza- 

jo juo-

ar

apvalk iotas sn-

žūti;

negal

sveikint su savo sužieduotiniu.
— Kasgi tau? Sakyk aisz- 

kiau, mano sunau, — klausė 
motina. — Jog buvai visados 
dievuotu, geni darbsziu ir pa- 
veizdingu, kodėl taip nemalo
iriai a psk undinėj i save.* Kelk Ir 
apsakyk kas yra priežastim to
kio tavo sukrimtimo ir nusimi
nimo.

Negaliu, mylima motin’ 
negaliu; pribuvau in 

ežia kaipo pabėgėlis, idant dar 
karta matyt jus, atsisveikint 
ant visados gavus nuo tavos, 
brangi motin’ atleidimn nusi
dėjimo — polam gyvent atstui 
nuo svieto, pikto ir vilingo, o 
kad atrandu ežia ta, kurios jau 
mano szirdis neiszdrystu mylėt 
ir reikalaut meiles — kartybes 
mano žymiai pasididino, kad 
sunku man daturet.

— Antanele
morgeh* sanjnusdama — kodėl 
atstumi mano, kodėl taip save 
niekini, ar gal iszjuoki mane?lri<

mano,

a tai liope

nmose, 
manos ne

“kito- 
ir sugryžt po- 
prie

gyvenimas
atmint is

ui i n-

Gaspadorius, 
vieszbuczio,

o asz užsitikedamas

ir pri- 
nepažinsta-

na
minius nuo 

irdis norėjau insi- 
apirdeszimo 
už mane m- 

suraszvta t

mane, 'kai)) sakiau, kalėjimai! 
bet ežia uždaryta.

Sėdėjau kalėjime sanvaito

de keliais metais, iszleista ma-

vien galvoje mano

I
Da velniais iszvadina.

ATLANKYS BUVUSI 
VOKIETIJOS KAIZERI.

John K Knox, 20 motu šiu
lentas isz Chicago universite- 

nuo

inokina daryt

rytoj atei

Mano ponas to nepirks, 
nes patsai esąs profesorium to
kiu darbu ir 
daug geresnius daigiu^.

Ne žinau ar suprato jis mane 
tik atšaki*, idant 
ežia u.

Taip vaiksztinejau diena po 
dienai per dvi sanvaites o nie
kad profesoriaus negalėjau ma
tyt, vis neturėjo laiko, arba ne 
buvo namieje. Tarnas kasdien 
paniekinaneziai in mane žiurė
jo net galinus prie to daejo kad 
pradėjo isz manės daryt skau- 
džiai inžeidžianczias pajuokas, 
vadindamas inkireliu, valkata, 
kaimiszku ubagu ir tiems pa- 
nasziu, kad prider man tacziau 
kaimo noraguotus gyvulius ga
nyt, negu insiskverbinet in tar
pa miesezioniu, ir insipleszim't 
prievarta iii rumus taip didelio 
pono kaip profesoriaus drož- 
jystes kuris ant tokiu nieku ne
gal paiset nes jis užima svar
besniais dalykais.
Užsidegė mano szirdyj karsz- 

ta liepsn,a rūstybes, pastveriau 
tarna už sprando ir nežinau kas 
butu atsitikęs, 
žmones in tarpa musu insimai- 
sze.

Mėtėsi ant manės degdamas 
piktybe giniausi visa savo ga
lia, nežinodamas pats ka vel
kiu, kol nepastvere manos ke
turios rankos drutu policijan- 
tu. ‘ >

Pasipurcziau, bojausilamas 
savo nekaltybe ir numėtės abu
du nuo savos toli pabėgau, bet 
mieste žmonių daug buvo, gir
dėjau rėkimą. Laikykit pikta- 
dari, žmogžudį laikykit.

su ateininetojais 
; nuo manės laisves, nusilpnin- 
! tas kalėjimo kaneziomis ir nu
siminęs, nežinodamas ‘ka turiu 
pradėt ir prio ko jau kreiptis. 
Iszsirengiau in 'kelione, ėjau 
vėl pas ta p vietelių, kuris pasi
laiko mano kumszeli, 'idant pa
imt pinigu ant naujos drapa
nos ir paklaust jo rodos, ka tu
riu daryti. Dar turėjau vilti 
kad nusipirkęs sau drapanos 
nueisiu in kita dideli miestą ir 
gausiu darba arba 'kad protin- 
gi žmones pamate mano gabu
mu drožlystej, prigelbes man 
mano siekiuose, kad tik gale
eziau rast žinovus.

Gryžtu in žinoma 
sveikinu gaspadoriu, jis nuduo
da mane nepažinstas. Apsakiau 
jum apie mano palikta klum
szeli o jis isztreszkes akis klau
sia su nusistebėjimu ko reika
lauju nuo jo, kas do vienas es- 
mu, kad visai manės niekad ne 
matos,

Taip, 
apie sugryžnna namon, 
savo sunkiu darbu susigražint 
tai ka man pikti žmones iszple- 
sze! atsake Antanas. Bet ap
svarstęs persitikrinau, kad su- 
grvszt nėra galimu daigtu dėl
to jau, kad iszsistatycziau save 
ant pajuokos visu pažystamu, 
o vėl ka pasakytu gimdytoja: 
Mariukus, kad norėjau pasili*k- 
ti kuomi nors, o neturėjau drą
sos ir kaipo vaikas nuskriaus
tas begu prie globoju argi nesi
juoktu isz manės? Drąsiam 
svietas visados atviras. Nuėjau 
vp! tad in Florencija nežinoda
mas visai kas laukia mane to
linus, nemislydamas visai jau 
apie save,
nuolat skambėjo; pražūk, drą
sos nepamesk. Bascziausi ant 
gatvių nuvargęs, apiplyszes ju
dėjimą liifksmu visoki balsai, 
juokai ir muzikes. Linksmieji 
bevažinėdami puikiose karieto
se, bevaikszcziodaini delei sma 
guminu sotus besilinksminda
mi, nieks isz ju visu gal ne ne- 
žvilgterejo o jei žvilgterėjo su 
tokia napykanta ir panieka 
žiurėjo iii ta alpsanti nuo bado 
vargsza, kuriam padare žmo- 
giszlca neteisybe taip didele 
skriauda, kad naujas žaizdas 
atverinejo mano szirdije. Ėjau 
keikdamas visa žmonių gimine 
nejauslia ant skausmu ir nelai
mes artimo. Tol. Bus.

jaigu ne butu

(

to, aplaike užpraszyma
buvusio Vokiszko kaizerio, ku
ris dabar randasi ant iszgani- davesdinejo mane prie pasiuti
mo ’
joj. Jaunas Knox skaito ypa- piktu žmonių, ar keikt juos, ar

ir gyvena Doom, Holandi-imo nežinojau ar jau bėgt v T jr • I a i v a 1 • i j •

Tas
f

nuo

tiszka užpraszyma nuo kąizo- juoktis isz boproeziu kaip apie 
nb. . ___ jus sprendžiau ganu pasijutau

1

gaspada, TURĖJO TEISYBE...

— Dievulėliau kaip man 
gėlo kairėje koja, l;ad vos ga
liu paeiti...

— Žmogeli tai ženklai 
natves...

— Kvailas esi! Juk dezsine 
koja turi tiek metu kiek ir 
kairioji o bet neskauda.

se-

isz kur ateinu pas ji, 
kad apie joki keno ten klumszc- *

NAUJAS DIDELIS SAPNORIUS
ARBA ISZGULDYMAS SAPNU

Su 283 Naujais Paveikslais.
160 Puslapiu.

8 coliu ilgio, 5l/2 col. ploczio

Pagerintas ir padaugintas 
iszloidimas. Sudetus per se
novės ir szos gadynas astro
logus ir isztrauktas isz viso
kiu senraszoziu. Iszguldanti 
kiekviena sapnu ir kas atei
toje stosis. Su priedu plane
tų ir visokiu burtu. :: ::

Knyga puikiai drueziai 
apdaryta kietais audeklineis 
apdarais.

W. D. Boczkauskas - Oo.,
• Mahanoy City, Pa.

PREKE $1.00

t
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Naugatuko miestas, 
Gražus ir czystas, 

Tenais Lietuviu nemažai 
Ir viskas butu gerai.

Ne senai per miestą forduku 
piszkinau, 

Ir in visas szalis žiurėjau, 
Labai nerimavau, 

Kad Lietuviszkos kalbos 
negirdėjau.

Sztai du vaikinai sjovejo, 
Tarp saves Lietuviszkai 

kalbėjo, 
Ir ant einaneziu žiurėjo.

Sztai praeina kelios merginos, 
Mislinau kad tai kokios

Italijonkos, 
O norints Angliszkai kalbėjo. 

Bet vaikinai Lietuviszkai 
užkalbino: 

“Alo, alo! Kur jus einate? 
Merginos tyli — Na, kodėl 

nosznekatoT 
More, Ona, kodėl nekalbate, 

Juk nesisarmatinkite.
Bet merginos pasipūtė, 

z patempė lupas, 
Rodos kad kasžin kas, 

Buvo tai dvi Lietuvaites, 
Darbininku mergaites, 

Ant ranku rankfinkiai, 
Ant nosių akuloriai, 

Veidai ir lupos nmnaliavoti, 
Antakiai pajuodinti.

O Dievyti, sau pamielinau, 
. Ir tuo jaus atsiminiau, 
Kad jos Lietuvoje butu, 

Tai kiaules ganytu, 
O szirdeles ozionais, 

Negali užkalbinti vaikinai. 
No nori kalbėti Lietuviszkai, 

Tiktai Angliszkai, 
Angliku mat jeszkosi,

i ir prio I tali jonu glaudžesi, 
.Del juju vis gerai, 

Bile tik ne Lietuviszkai. 
Mergužėlės, jaigu taip 

dai\vsitv, 
Tai džievaž, ant juoko 

pasiliksite, 
Juk makaronai jus ne ims, 
O Lietuviszki vaikinui su 

koja nuspirs.
Ant szio karto bus girna, 

Ba važiuosiu in Miezigaua.

y
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’ŽINIOS VIETINES SHENANDOAH,PA.
I -------- --------

SAULB 4 
■„„■■c’,, m

del labo visos parapijos per 19- .tadienyj, susižeidė ranka, kuo-i- ~~ j į ti<i tui iy jy relini za’ia iv i <i imu, nuv

28 motus. Už korteles likosi po mot revolveris, gulintis ant hm-

■
■I
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— Sziadien Szv. Juozapo.
— Patronas musu Lietu- 

viszkos parapijos. Todėl isz 
priežasties atsibuvo 
ant kuriu suvažiavo 
kunigu isz visu szaliu pavieto 
iii pagelba prnbnszcziui.

— Utarninke pirma diena 
pavasario,’ Wt iszrmlo dauginus 
ant žiemos nes pradifa subatos 
nakti puolė sniego ant beveik 
vienos pėdos gilumo.

— Petras Juozapaviezia ap
laike žinia isz Brooklyno kad 
jo brolis Baltrus Juozapavi- 
czius mirė praeita Ketverga ir 
buvo palaidotas Pane<lelio ry
ta. Jisai buvo apie 45 metu se
numo, paliko paezia, aunu ir 
(lukteri.

Policijos pulkininko Mc- 
Laugldin’o duktė Rože, 14 me
tu, kuri sirgo konia meta laiko 
ir gydėsi Jefferson ligonbuteje 
Filadelfijoj, mirė Suimtoje nuo 
inkstu ligos.

— Losnininkas 
Parko, Harry Hart, staigai mi
re Potnycziojc po piet Samari
tan ligonbuteje Pbiladolphijoj. 
Jojo pati mirė keli metai ad- 
gal.

f Iszleidus savo vyra in 
darba Subatos ryta. Elvira, 41 
motu mylema pati Antano Nor- 
vido, 1237 E. Mahanoy Avė., 
staigai apsirgo ant kraujate- 
kio, mirdama in deszimts mi- 

1:30 valanda po piet. 
Velione paliko dideliam nu
liūdime vvra Antana, broli 
Juozą Bražinsku, East Mines, 

ir pusbroli Antana Šiuža, 
1115 E. Pine idi. Prigulėjo prie 

A. Laidotuves atsibus 
Ketvergo ryta su pamaldomis 
Szv. .Juozapo bažnyczioje.

Frano Kmieliaucko teis- 
už nužudinima

t Marijona Danaviezieno, 
)2 metu, kuri baisiai apdegi*

c tos nuo užsidegusio gazolino pra- 
lidal eita sanvaite, mirė ligonbuteje

senovei $10 del vedusiu, $5 pa- tynos, netikėtai iszszove. Ku- 
vieniem ir po 10 centu inejimas lipka perejo jos kairiąja ranka, 

per langu, ir atsidūrė in siena•zia Nedalioms. Algain bažnvi
del kunigo $1,200, alga del var- namo prie 35 Canton St. Mer- 

$900, alga del za- guite nuvežta in ligoninė.
Ii
»W!l !<■ 1111

atlaidai'vita sanvaitt
daugelis praeita Ketverga. Velione pri- 

guljo prie Lietuviszkos parapi
jos, Susivienijimo ir Order ot 
Reindeers. Pribuvo in Amerika 
būdama jauna mergina, buvo j

buptis ir rinkti pinigus dcl nau-1 Jonas Vabaliunas, 69 metu; pa-

goniniuko
krist i jono $720. Tapo nutarta
ir
kelt fundns del pastatymo tin
kamos mokyklos, taigi kamisi- 
ic neužilgo ketina pradėt dar-

iszrinkta kainisije kad su-

Wr
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savo

mitu,

Pa

A. L.

I ,akeside

mns uz nuzmlinima savo pa
ežius Apriliaus 1(>, 1927 mete 
Prai'kvilloj, prasidėjo ir kaip 
rodos pasibaigs szia sanvaite. 
Kmieliaiickas prisipažino kad 
nuszove ant smert savo paezia.

t Pati Kirkicko ant East 
Railroad ulyezios mire praeita 
Petnvczia.

— Pati St. Gegužio, prezi
dento S.L.A. praleidžia kėlės 
sanvaites ant pasilsiu Atlantic 
City, po pavojingai ligai ir ne- 
užilgio sugryž namo.

Juozas Oliczny, 24 me
tu, mirė Ashlando ligonbutije 
nuo sužeidimu kokius aplaike 
Park Place kasyklose.

ANT PARDAVIMO.

Motelis ir farina. Namas turi 
16 ruimu, maudyne, vanduo ir 
visokios vigmlos šluboj. Far
ina turi 45 akieriu, daug vai
singu medžiu, visos dirbamos 
maszinos, ark i lai, karves, visz- 
to ir aneziai. Priežastis parda
vimo yra kad gaspadorius pa
liegęs. Kreipkitės ant adreso;

Wm. Konsavagp, 
. Locust Valiev, 
Box 144, R.F.D. No 1

Barnesville, Pa.Lf.)

VAIKUTIS DEL
ISZAUGINIMO.

Po inireziai motinos pasiliko 
vaikutis kuris dar 2 sanvaieziu 
senumo. Jaigu kas norėtu pa
siimti augyti ta vaikuti, tegul 
reipiasi ant adreso: t.23

Onu f ras St a n k e v i cz i a, 
212 Broad St., 

Tamaqua, Pa.
Nosinis Kataras ir Asthma 

arba Dusulis.

Mainieriu asthma, Gerkline aithma, 
BronktUe, Gerklinis kosulis, Plautis, 
Sunkus atgavimas kvepo, Katariszkas 
kurtumas ausyse/ VŽymas galvoje, 
Galvos perszalimas, Užkimimas gal
vos, Isz priešakio galvos skausmas. 
Neapmokama gyduole naudojama su 
stebėtina pasekme per 80 meta. 
PREKE 25c. (užmokesti prisiuskite 
pinigais ne stempomis). Issrasta ii 
parduodame vien tik per

THE HAMPTON LABORATORY 
724 MULBERRY ST. READING, PA. 
Pasinaudokite 1 
duolM 9i tokie

tos stebėtinos <y- 
d® preke.la pr«k«.

vedus du kartu o josios antras 
wins Adomas Danaviezius mi- *
re keli metai atgal. Paliko su
nn Juozą, policijanta, Aleksan
dra ir Ernnicszku, dukteris Ag
nieszka Paluliene ir Ona Ver- 
bauckiene. Laidotuves atsibus 
Seredoje su pamaldomis Szv. 
J u rgi o ba žny ežioje.

— Nedėliojo prasidėjo
valandų pamaldos Szv. Jurgio 
bažnyczioje.
Utarninke atsiims procesija. 
Daugelis kunigu suvažiavo in 
pagelba patarnauti 
prabaseziui.

ISZ WILKES-BARRE IR 
APLINKINES.

— Mirė ežia gerai žinomas,

jos mokyklos, ketina po Vely- liko szeimyna jau užaugusia Ir
• t 1 • 1 1 4 1 4 / t J • . * - - - - . •

Palaidotas likosi isz

w
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FILIPINISZKA S VADAS SU SAVO PAOZIOMS IR VAIKAIS.

i 
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Ant užbaigimo, 
atsibus

vietiniam

Coal Dale, Pa. — Mikola Ce- 
ba isz czionais ir .Jokūbas Bu- 
koviez isz Summitt Hill likos 
užmuszti .No. 4 kasyk losią per 
szuvi kuris iszszove pergreital, 
abudu likos užgriautais pen
kiolika miliutu priesz pabaigi
mu darbo. Treczias A. Maga- 
rinko isz Buck Run likos už
griautas Buck Run kasyklosia.

d i rba 
sanvaites, 

ir be

Tamaqua, Pa. — Darbai eina 
czionais kaip ir visur, 
po tris dienas ant 
žmonių randas daugelis 
darbu.

— Jonas Kemziira su szei
myna persi k rausto in savo loc- 
na narna kuri nesenei pirko ant 
29 Pine ulyezios ir puikiai per
taiso.

Boston, Mass. — Bostone yra 
taip vadinama ‘‘ 

kuri rūpinasi pa- 
szeimynu szelpimn.

Familv Wel-
are Society, 
vargusiu 
Iszleistas szia savaite tos drau
gijos raportas sako, kad per 
\ asario menesi Bostono buvo 
fiek bedarbiu, kiek ju nėra bu
vo jau nuo 1922 motu, kuomet 
Amerikoje buvo didžiausis krl- 

Per Vasario mėnesi szi
draugija szelpe 
nas, kurios visai neturi ko val
gyt.

zis.

1 ,

1535 szennv-

Brooklyn, N. Y. — Gauta pa
tikėtinu žinių, jogei tūlas New 
Yorko Lietuvis, kuris turi dvi 
pavardes ir pernai meta buvo 
iszvažiaves in Lietuva, tapes 
isz Lietuvos deportuotas. Jisai 
rodos, vėl dabar gyvena New 
Yorke ir maiszosi tarpe Lietu
viu ir Lenku.

— Artistas Ant. Sodeika, 
Lietuvos Operos 
dainininkas, kurs Kovo 6 diena 
atvyko Amerikon, Kovo 11 die
na pasirodė su savo balsu Ap- 
leiszkimo Paneles Szv. bažnv- 
ezioje. Sumos metu jis pagie
dojo “ Vieszpatie mano”! St ru
delio. Ir balsas ir interpretaci
ja galingi.

Artistas A. Sodeika
padare didele pažanga, jis visai 
ne tas, ka 7-8 metai atgal.

Susidomėjimas jo koncertu

pirmaeilis

tikru i

kurs invvko Brooklyn Acade
my o Music Kovo 18 diena bu
vo didelis.

Ta proga tenka pridėt, kad 
minėtame koncerte dalvvavo 
Brooklyniecziams gerai žinoma 
p. M. Strusmkiene ir inžymus 
smuikininkas.

Koncertu marszruti art. So
deika pasikvietė akompanuot 
M. Jozavita, 
isz Chicagos.

inžvmu pianistu
— V.

. — 4-ta d.Amsterdam, N.
Kovo 1928 metuose atsibuvo 
Szv. Kazimiero parapijos me
tinis susirinkimas bažnytinėje 
svetainėje; buvo iszduotos at
skaitos isz pereitu metu ir vien
balsiai tapo priimta. Ineigu bu
vo $13,705.11 o iszeigu $11,- 
980.58, liko pelno del parapijos 
$1,784.53 nuo pereitu metu. 
Ant ateinaneziu metu tapo isz- 
rinkti trnstisai Wm. 1). Ęed- 
ding ir Jurgis Tamasfcanekas, 
sekretorius F. P. Miszkinis ir 
10 kolektorių kurie darbuosis

ku pradėt, veikt. 18ta, 19ta ir moteri.
20ta diena atsibus mus parapi- dukters Onos Užupi ones, namu 
joj ket uresdeszimts 1 
atlaidai, taigi gales žinoneliai. 
ir turės proga atlikti szv. isz- 
pažinti priesz Velykas, kad Ve
lykų sulaukė galėtu in czysta 
savo szirdi kiauszini i n mest i e 
ir kokiu skystimėliu užpilti, 
bet kad dabar pas mus labai 
daug 
in Amsterdamo ir pradėjo kra- 
tyt saliunus tai gal ir Velykos 
bus sausos. Ne tik radę mun- 
szaine atima ir saliuninka a- 
resztavoja bet ir da radę su- 
tersztas balandėlės iszvarinc- 
ja, o savininka gerai nubau
džia už tai kad lai'ko savo sa
ldine paleistuves. Simanas 
Arnbrazas ir 
simokejo 
abudu

prahiszijoni°riu pribuvo

savininka

paleist uves.
Maži la nekas už- 

abudu po $250, nors 
visaip iszsika’lbinejo 

kad tai ju yra giminaites ir se
serys bet negalėjo iszsiteisinti 
ant teismo. Sudže ju neklausė 
bet gerai už tai nubaudė abu
du ir paliepė kad daugiau sa
vo saliime tokiu sesueziu ne
laikytu nes kita karta radę 
labiau nubaus abudu.

valandų Innt 467 So. Grant St., su baž
nytinėmis apeigomis parapijos 
kapinėse, Georgctowne.

— Mire Petras Bartuszka 
115 Newport St., 
Kadangi buvo laisvas, 
likosi palaidotas ant Lietuviu 
Laisvose kapinėse Wyomingo.

Paliko daug draugu ir gimi
niu dideliame nuliūdime, nes 
buvo pavyzdingas Liotuvys.

— Thomas Thomas mana- 
d žėri s Lehigh. Valles kasyklų 
apreiszke unijos virszininkanis 
buk kasyklos Seneca, William 
ir Broadwell pradės dirbti Pa
riedėti po ilgam 
Thomas taipgi apreiszke, buk 
kasvklos kurios dabar nedirba 
kaip, 
Minore) Springs Pnrsone, pra
dės dirbti neuž/ilgio. Smagi nau 

jjiena del tikstaneziu žmonių.

Glen Lyon, 
tai b

sustojimui.

Heidelberg Pittstone ir

—• Andrew J. Casey, lorn i- 
ninkas Casey Hotel, Scranton, 
Pa., buvusis bravorninkas ban- 
kieris ir saluninkas mire po il
gai ligai.

I Vadas Mama isz salos Jelo, PiMpinu, kada tik panrilo 
ir tokiu būdu jau turi trileka par z”ar nori būti mano pat i i 

metus, o jauniausė vos dvileka metu
sėdi viduryje

koki;
.u i

i mergaite, 
^z kuriu seniause

tai užklausė: 
turi 53

Pas mus ko toliau to 
blogiau, darbai maži naši o be
darbiu skaitlius dauginasi kas v
diena. Žmones pulkais vaiksz- 
czioje nuo vienos dirbtuves du- 
riueina prie kitos su vilczia sn- 
rar.«t darba ir ten tas pat gryž- 
ta namo neradęs sau darbo su 
nuliuduse sanžine. 
stuba randa moteri 
irgi nuludusius kad dar ir 
sziandie ju maitintojas nerado 
sau darbo, o tokiu yra pas mus 
tukstaneziai bedarbiu, bet 

garsina 
laikraszcziuose kad dabar Ame 

vieszpatauna

Parėjės in 
ir vaikus

bedarbiu
Amerikos ka pi laistai

rike viesz.patauna ‘‘Golden 
Rule”, auksinei laikai. Bet ne 
del darbininku, 
ežiu kapitalistu auksinei 
kai. del darbininko vargas ii 
ba.das žiuri iii akis. Netik pas 
mus bet ir po kitus miestus tas 
pat priskaitoma virsz 10 mili
jonu bedarbiu po visa Amerika. 
Gubernatorius Smithas 'krei
pėsi pas visus mies(avus New 
Yorko state klausdamas kad 
kaip ir kokiu budu but galima 
aprūpint bedarbius kad duot 
del ju kokius darbus kad galė
tu užsidirbt sau ant duonos ba 
jau pradėjo in krautuves versz 
t is, vieni kitus užpuldinet, kož- 
nas nori pavagyt. Taigi Am
sterdamo majoras insteige del 
darbiu toki Biurą, ir pagarsi
no kas nedirba kad eit in Biu
rą ir užsiraszvt ten. Tas Biurą?* 
padės tam žmogui surast koki 
nor darba. Labai skaitlingai 
žmones eina in ta Biurą. Vvrai 
ir moterys užsiraszo visi ten, 
tik auke kad tik greieziau at- 
sziltu tai gales gaut darbus 
daugumas valy gatvių ir bus 
daug kitokiu darbu tik dar 
szalta biskuti, sniego nėra. Kad 

ir dabar 
darbus,

szi lt u tai gales

tik del ju pa- 
lal-

but daug sniego tai 
galėtu gaut

kai j) kitais metais uukasinet 
sniegą. Bet szimet kaip tyczia 
žiema praeis be sniego ir be di
deliu szalcziu. Kaip buna labai 
szalta tai daug žmonių gauna 
darbus prie ledu ėmimo. Bet 
pas mus Amerike tai valdžia ne 
žiuri tvarkos geros, nesirūpina 
savo piliecziais. Nepiliecziai 
turi darbus ir sau dirbo o Ame
rikos pilietis negali gaut darbo 
tai tas yra visai negerai. Val
džia ant to yra visai akla ir tu 
dalyku nemato kas kur darosi. 
Kitos szalys geriaus savo pi- 
lieczius užlaiko.

— Pa rup i jonas.

žmones

Worcester, Mass. — Marga
ret Juknevicziute, 25 Canton 
St., bevadydama lentyna Penk-
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PUIKIOS UKES.
r- n - ,r --

Kurie norite apsigyventi mu
su Lietuviu Kolonijoje kuri yra 
didžiausia ūkininku kolonija 
Amerike. Žeme derlinga ir ne 
brangi.

40 akru geros žemes, geriKO J 
kiaules,

arkliai, 3 karves,- 
maszinos. Preke

murini

budinkai 
»>
$3,500. . ,

95 akru, rdvariszki
budinkai, 17 karvių, 10 kiaulių 
13 aviu, 4 arklei, 
tik puse mylės in miestą. Preke 
$8,500.

200 akru, 14 karvių, 11 kiau
lių, 3 arklei, girrios, sodas, upe 
art’i miesto.' Preke $7,500.

40 akru geros žemes, geri bu
dinkai, prie cimcntinio kelio. 
Pri'ke $2,500.

40 akni geros žemes,
budinkai, prie cinientinio keilo. 
Preke $1.100.

J. P. A nd rėkus, 
Pentwater, Mich.

maszinos ir

maži

(t. 25

. . . 10c

ANT GAVĖNIOS

No. 196 Stacijos arba Kalvarija 
Viosz., Jozuso Kristuso. .

No. 197 Graudus Verksmai arba 
Pasibudinimas prie Apmislinimo Kan- 
czios Vieš., Jczuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pagal sono- 
viszka būda. . . . 10c

MALDAKNYGES

Balsas Balandėlis arba

576

No. 185
Mažas Szaltinclis Dievo Mylistu.
Naujausia spaudimas su Officium su 
dadčjimu litanijų, maldų ir giesmių 
prie Paneles Szvencziausios.
puslapiu, puikiai apdaryta drūtais 
minksztais skurineis apdarais su ka
bute, auksuoti lapu krasztai.. . .$2.50

No. 186 Balsas Balandėlis, tuoj 
pati knyga kaip virszuj parodyta, tik 
apdaryta plonais kietais skurineis 
apdarais..................................... $2.00

No. 187 Mažas Naujas Aukso 
Altorius, didei naudinga maldų kny
gele, pavesta visos Lietuvos Kataliku 
Jaunuomenei. Graži knygele puikiai 
ir drueziai apdaryta minksztais sku- 
rineis apdarais, auksuoti lapu krasz
tai, preke tiktai........................

No. 188
naujausia malda-knygole, su bažny- 
czios aprobatu, 448 puslapiu, visos 
reikalingos maldos, skurineis minksz
tais apdarais, puikiai iszmarginta, au
ksuoti lapu krasztai....................

No. 189 Vainikėlis, katalikiszka 
maldų knygele, mažiausia knygel lie
tuviu kalboje. Skurini juodi minksztl 
apdarai, auksuoti lapu krasztai, 802 
puslapiu, didelis aiszkus drukas $1.00

D. BOCZKAUSKAS-CO.
MAHANOY CITY, PĄ.

, $ 1.50
Aniolas Sargas; yra tai

$1.50

netektu savo galveles.) Vadas o s
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ir visos gyvena puik iausiam sutikime (jaigu ne, tai 
szale jojo stovi generolas-gubernatorius F.

Donaldson ir jojo pati, kada jieji padare inspekcije ant tosios
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NET DREBULYS IMA ŽIŪRINT ANT TOKIOS Z0B0V0S.
Snow Birds 

idant tokia zobova
Bet szitos mergaites isz atletiszko kliubo vadinamo 4 4

lo, N. Y., nieko sau nedaro isz szalczio, loszdamos aut ledo 
ir patogu veideli. Kaip kada viena isz. mergi nu ai.Y.

idant iszpauderinot sau veideli su milteliais kaip ant paveil
ingyti sveikata

I
JUOKAI.

ISZSIDAVE PATS SAVE.
Juozukas ne norėjo eiti in 

morikslaine szi ryta, nuėjo pric| 
telefono ir szauke profesorių, I 
nuduodamas stora baisa kalbė
damas:

— Praszau pono profeso 
riaus, Juozukas sziadien ne uL 
eis iii mokslainia, ba serga.

— O kas ežia kalba p<*r te
lefoną? — užklausė prolesoris.

— Tai mano tėvas — atsa
ke Juozukas. *

*------------------/

NEGALIMA RUGOT ANT 
BOLSZEVIKU.

— Kur tu Jonai taip ilgai 
buvai ?

sijoj.
Ugi pas Bolszevikus Ro-

O kaip tojnais ? At gerai ■ 
Na, negalima rugoti. 
Tai tonais gerai ?
Prieszingai,

— 7

ten labai 
niekai, bet rugotl negalima, ba 
kerszina suszaudymas. &

ISZMINTINGA TARNAITE.
— Rožiuk, ar atidavei ant 

paezto gromata ?
— Taip, padariau. j
— O ar nžli'pinai marke?
— Kam to reik ? Inmecziau Į 

in baksa taip sargiai, kad nie-
# *kas nemato.

L ehigh Valley I

Buffalo
klaidink'1

ėda pusnuoge ant ledo 
{šio matome.

i l 1 ?

t 1 isz Buffa-

<*■

MASZINA KURI SUMAISZO KALBA IR VELA

aU
e
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SUDEDA GERAI ŽODŽIUS.
Grace isz Bell Telephone (’o., padirbo maszi- 

telefonu, priimdama slaptinga kalba isz Euro-na kuri yra
pos, tai yra, jaigu kas nori susikalbėt Hapcziai ir kad niekas

žodžius kad niekas 
nauja iszradima, ma- 

szina gali tuos suma'iszytus žodžius vela sudėti aiszkiai tik. 
žinomu budu del iszradejaus. Bandymai tojo telefono atsibu
vo ana diena pasekmingai WaHiinglone prie daugybes ženk
le vu žmonių.

tos kalbos nesuprastu, tai taip sumaiszo 
negali dasiprast ka kalbėjo, bet pagal
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1 tuoj T
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SPECIAL1SZKAS TRE1NAS 
Aploti Mahanoy City 4:40 ryto. 
Grįžtant apleis Jersey City, Ex
change Place Sta. 7:20 vakare. ......... ......... ......... ....... , ..

KVITU knygele Draugystėms del Įsa- 
mokėjimo pinigu ligoniams. Preke 25c 
KVITU knygele Draugystėms del Ka* 
sieriaus nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu. Preke

W. D. BOCZKOWSKLCO
MAHANOY CITY, PA,

-■ 25c.
Ig

SZTAI RAGUOTA VARLE KURIA RADO 
KAMPINIAM AKMENYJE.

Sztai paveikslas raguotos toksines varles, kuria surado 
sugriovė- bažnyezia East land, 

Tex,, ir isz akmens iszeme gyva ’ 
uyje 31 metus. Žiaunai dabar ėdasi tarp saves 
toji vąrle galėjo būti gyva per tiek metu be 
vandens.

kampiniam akmenyje, kada

• I

bažnvezia
varle, kuri pergulėjo akme- 

ar isztikruju 
oro, maisto ir

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

Ant antro floro Kline Sxtoro.
19 W. Center St. Mahanoy City

666
yra t2‘ receptas del 

Szalczio, Grippo, Malaria, 
Flu ir Tulžinio k&rszczio.

Uimussa mikrobus. —- Aptlekese
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