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PRIEŽASTE NELAIMES 

LIETUVIU 
SZEIMYNOJ.

sn-

Ansonia, Conn. — Kovo 11 
diena nakties laike apleido na
mus M. Tupkuviene, palikda
ma penketą vaikeliu Dievo ma
lonei. Seniausis ju 15 metu, 
jauniausia 16 menesiu. Kovo 16 
diena atrado ja negyva,
szalusia krūmuose; mat buvo 
apsirengus tik viena suknele, 
kaip iszbego isz namu. Velione 
jau buvo netekus proto kiek 
laiko atgal, bet niekas apie tai 
visai nesirūpino. Kada apleido 
nmus, tai jau visi mane, kad 
pasiskandino. Bet velione ne- 
siskandino, bet szalcziu nusi- 
kankino ir susidraskė po krū
mus bekovodama su veju ir 
szalcziu per 4 suvirszum paras.

Priežastis buvo — neturtas, 
per girtybe isz vyro puses. Ka
da tik prisigėrė, musze velione 
be Dievo malones. Tokiu bud u 
priverto ir velione prie girtuo
kliavimo. Ant tiek gere, kad 
nerūpėjo nei gyvenimas nei 
vaikeliai, ir mirti atrado kan- 
cziose nuo szalczio.

Tai tokios pasekmes isz pro- 
hibicijos. .

J"Penkis VaTkclius? paėmė mies
tas in prieglauda. Jau tie neži

nos, kad jie Lietuviu vaikai 
kaip užaugs. Laidotuves atsi
buvo Kovo 19 diena be bažny- 
czios apeigų. Tiktai tieka kun. 
J. Jankauskui, kad priėmė in 
Szv. Petro kapines.

PRANASZAUJA 50,000,000 
AUTOMOBILIU 1950 

METE.
Allentown, Pa. — Kapitonas 

Edvardas Kickenbacker, gar
sus kariszkas lekiotojas, pra- 

na-szauja, buk in dvideszimls 
penkis metus, Suvienytose 

Valstijose bus penkesdeszimts 
milijonu automobiliu 1950 me

le, plentai turės keturis szini
tus pėdu ploczio ant kuriu au
tomobiliai gales važiuoti devy- 
nesdeszimts myliu ant valan

dos. Greitesne kelione žmones 
atlikinės su pagelba croplanu, 
kurie bus taip milžiniszki koki 
dabar yra vandeniniai laivai 

ant mariu. Konia kožnas žmo
gus turės fordukus eroplanus 
lekioti pas savo kaimynus, ku

riu namai rasis ant staeziu kal
nu, nes miestuose nebus vietos 
ant statymo namu.

Galime to visko tikėtis, nes 
sziadien negalima nieko stebė
tis.

metus,

VAGYS APIPLESZE 
PENKES BAŽNYCZIAS.

Buffalo, N. Y. — Vagys api- 
pleszc czionais peukes bažny
czias Nedėlios nakti, paimda
mi pinigais apie du tukstan- 
czius doleri n ir daug brange
nybių. Palicije lyg sziam lai
kui nesuemo ne vieno vagies.

ASZTUONI ANGLEKASIAI 
UŽMUSZTI EKSPLOZIJOJ.

North Fork, AV. Va. — Asz- 
tuoni anglekasiai likos užmusz- 
ti per cksplozije Keystone Coal 
Co. Visu lavonai surasta. Ketu
ri likos smarkiai apdeginti iri 
sužeisti. Užmusztie.ii yra:!
Cochran 
Wade,

KUN. SZVAGŽDYS SUŽEIS
TAS ANT SUSIRINKIMO.

BEGEDISZKAS 
PASIELGIMAS.

i n s i k a r szcz i a vu s i u 
at-

Brockton, Mass. — Praeita 
Petnyczia, Kovo 30 diena Fe
deracijos skyriaus susirinki
me parapijos svetainėje skau
džiai nukentėjo klebonas kun. 
J. Szvagždys.

Būrelis
szv. Kazimiero draugijos 
stovu, klebonui kun. J. Szvagž 
džiui priėjus prie Miko Ka- 
mandulio ir pasakius, kad jis 
nustotu triuksžmaves, apstojo 
ji ir pradėjo koliotis. Bekolio- 
dami vienas kleboną pastūmė, 
o kitas isz pasalu kirto jam in 
aki ir sugrudo akiniu stiklą in 
aki.

Kilo sumiszimas.
Kleboną kun. J.

visa kruvina nunesze in klebo
nija, o muszeikos isz svetaines 
pabėgo. Sako, kad visi buvo 
nubėgo pas Miką Abraczinska 
kuris skersai gatves nuo sve 
taines ir klebonijos gyvena.

Kažkas

Szvagžd i

paszauke policija, 
kuri atvažiavus ir neradus kAI- 

nuejo pas 
Tai 

Ji

tininku svetainėje 
Abraczinska, kur ir radę, 
buvo Povylas Gotautas. 
aresztavo ir nuvedė pas klebo
ną patikrinimui. Klebonas pri
pažino, kad jis ji sužeidė.

Ryte, Kovo 31 diena jis bu
vo-prist a tji’tns teismui ir kalti
namas už sumuszima kun. J.už sumuszima

Gotautas kaltu neprisipaži
no. Paleistas užstaezius $500 
kaucija. Sako, kad kaucija už
state Mikas Abraczinskas. 
Teismas bus už savaites.

Kun. J. Szvagždys 
rinkimą buvo, paszauktas 
malszinti 
szv. Kazimiero draugijos 
stovus, kurie buvo atėjo neva 
atsiimti pinigus arba vėliava, 
kuria esą pirkę kartu su Fede
racijos skyrių kada dar loji 
draugija laikėsi prie Kataliku 
ir Lietuviu.

Szv. Kazimiero draugijos at
stovai buvo gana drąsus ir ne
prisilaiko jokios tvarkos. Dau
giausia triukszma kele, 
pranesza, Mikas Kamandulis.

Reikia pažymėti, kad szv. 
Kazimiero draugija atsiskyrė 
nuo parapijos ir sako, kad na
riai vieni subolszevikeje o ki-

U’

in susi
nu-

i n s i k a r szcz i a v u siu s 
at-

t i sulenkėję.

kaip

—D.

SUARESZTAVOJO
68 KATALIKUS; 

LIŪDNOS VELYKOS.
Mex. — Val-

.i u d

i.
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Per užsižioplinima signalisto, du tavoriniai trukiai susidūrė ir pasažierinis trūkis 
t renk e in užpakali. Nelaimėje likos sužeista keliolika pasažieriu ir vienas inžinierius už- 
muszlas.

vienas inžinierius

1y ko r.) — 
pa

NE PRIĖMĖ SENOS BOBOS 
MEILE.

Rokiszkis. (“V-bes 
Z. Sene 51 metu senumo
mylėjo vaikina 20 metu. Vai
kinas senes daug pragėrė turto 
bet vestuves renge su kita jau
na mergele. Sene dažinojiisi, 
vestuves suardo; bet užtai vai
kinas ja tiek sumusze, kad pri
siėjo in ligonbuli gulti.

Dabar vaikinas prisižadėjo 
senei ja paimti, ir ji už ta jam 
dovanojo. Vestuves atsibuvo 
Užgavėnėse.
ORO SUSISIEKIMAS SU 

KLAIPEDA PER TILŽE.
Kaunas.

dienu Kauno miesto 
pareiszke, kad principe sutin
kanti finansiniai paremti oro 
susisiekimą Karaliauezius — 
Klaipeda — Kaunas ir numato 
sziam reikalui 20,000 litu. 
Kauno miesto valdyba szi sa
vo nusistatymą pakeitė 
ruluft” bendroves praszyma 
del suteikimo jai paszalpos at
metė. Tai invyko del sziu mo
tyvu.

Sziomis dienomis

Priesz keletą 
valdyba

Isz Visu Szaliu
buk U krai

KU KLUX KLANAI 
PRISIPAŽINO KAD DE- 

’ GINO KATALIKISZKAS 
BAŽNYCZIAS.

Michigi 
sėd i s 
Stephenson, 
lojime ant visos gyvasties už 
nužudinima merginos, ana die
na prisipažino, bu'k juju orga- 

t u rojo . moteriszku's 
'vesti in. pagun- 

” augsztus valdžios virszi- 
ninkus ir juos po tam baugin
ti, plakdavo nekaltus žmonis, 
kaipo (ir paženklino viena kla- 
nieti idant keliautu po Ameri
ka ir degintu kata lik isztkas 
bažnyczias. Ant tujų tikslu kla
niecziu organrizaciju praleido 
50 milijonu doleriu. Klanu ta
da radosi 400,000 paezioje 
tik Pennsylvanijoj o New Jer
sey suvirszum 60 tukstaneziu 
nariu.

Sziadien

KLUX

an Cit v, Ind. — Pirm- 
Klaniecziu, David (.’.

kuris randasi ka-

nizaoija 
szuipus idant 
da

4 4

augsztus 1

David

klanie- 
su už-

ISZ LIETUVOS
Detroit, Mich. — 

liu fa brikai

‘ ‘ isz ke
pei* diena 1,700 nauju ati

da ugy be

....... , .... ,....— ....... .............. ...............—........ .......................... ..

AUTOMOBILIU FABRIKAI 
PADIRBA DAUGELI 

AUTOMOBILIU.
Automobi-

szimet padirba 
daugiau automobiliu ne kaip 
kada. Fordo fabrikai 
pa” 
tomobiliu Ik a i po ir
traktierių. Chevrolet fabrikas 
padirbo 133,000 nauju automo
biliu lik per viena menesi Ko
vo o in tris menesius 334,500. 
Packard automobiliu padirbta 
4,428, Hupp Motor (Jo. padirbo 
Kovo menesyje 8,034 naujus 
automobilius.

in tris menesius

menesyje 8,034 naujus

DVI SPAUSTUVES 
SUDEGE.

Scranton 
spaustuve 
can

Pa. ~~~ Didele 
Scranton Republi- 

” sudegė visiszkai, kurioje 
smarkiai apdege szeszi darbi- 

padaryta ant

4 4 j 
sudegė

Bledes

VOLDEMARAS T'AIKASIS 
SU MINTIM PALIKTI

VILNIŲ LENKAMS.
Karaliauezius, Vokietija. — 

Sziandie ežia prasidėjo preli
minari ne taikos konferencija 
tarp Lietuvos ir Lenkijos.

Gir,dėt, kad Lietuvos minis- 
teris pirmininkas Voldemaras 
esąs susitaikęs su mintim, kad 
nėra
gauti Vilnių

bendroves
4 4 De-

Kaunan 
buvo atvykęs su reikalais Til
žės miesto burmistras p. Tesch

DAUG ARESZTAVOJO I R 
SUSZAUDE UKRAINOJE.
Bcrlinas. — Isz Rygos tele

gramai pranesza,
uos soviatu vyriausybe suszau- v v

de penkesdeszimts Vkrainie- 
cziu naci jonulis! u, kaipo ir 
daug aresztavojo už pasipric- 
szinima prieszais valdžia. Tarp 
suszaudytu yra ir žymi sočia- 
lisle daktai4ka Surokova ir 
daktaras Paternik, profesorius 
Dr. Czikolcnko ir kiti žymus 
žmones.
DREBĖJIMAI ŽEMES NE
PALIAUNA

1,970 NAMU SUGRIAUTA.
Konstantinopoli us.

gu roko va

SMIRNOJE;

— Vela 
davėsi jaust keli smarkus dre
bėjimai žemes Smirnoje, kur 
Subatoje padare tiek bledes. 
Žmones iszbauginti randasi 
ant kalnu ir bijo sugryžti in 
savo gyvenimus.

Subatoje per drebejima že
mes pražuvo 140 ypatų, o su
žeista apie trys szimtai, 1,970 
namu sugriauta o bledes pada
ryta ant penlkiu milijonu dole
riu.

Pagal valdžios apskaitymu, 
tai Smirnoje sugriuvo 30 namu, 
10 kromu; sutruko ir panesze 
bledes 210 namu, <lu maldna- 
miai, keturios mokslaines, pen
ki fabrikai, du teatrai ir ligon- 
bute. Karshiquaja 16 namu su
griuvo ir keli szimtai sutruko. 
rrukstancziai žmonių randasi 
be pastogių.

Profesoris Raffaele Bendan- 
di, inspetojas drebėjimu žemes, 
pranaszauja kad po visa svietą 
ketina būti smalkus drebėji
mui žemes kaip Pietinėje Eu
ropoje, Bunnoje ir vakarinėse 
Indijose kaipo ir nekuriose da
lyse Meksiko. v

40 MEKSIKOS KLERIKALU 
EINA IN BAUDŽIAMAJA 

KOLONIJA SALOJ.

nei*, kuris painformavo Kauno 
miesto.valdyba, kad oro susi
siekimo Klaipeda — Kaunas ir 
Kaunas — Klaipeda ruože eis 
per Tilže.

Kauno miesto valdybai toks 
netiesioginis susisiekimo bū
das tarp dvieju Lietuvos mies
tu, it dar per svetima miestą, 
nepatiko ir ji atsisakė bendro
ve finansiniai paremti.

ARESZTAVOJO DAUG 
LIETUVIU.

Vilnius. — Lenkai aresztavo 
daug Lietuviu, kurie ragino 
Lietuvius nedalyvauti Lenki
jos seimo rinkimuose. Visi bu
sią už tai teisiami.

PAMĖTĖ LASZINIUS.
Pil. Jagminas Juozas, gy

venantis Jonavoj, nusiskundė 
kriminalinei policijai, kad va
žiuodamas su “Maisto” b-ves 
vežimu lasziniu isz senamies- 
czio per Aleksoto tilta paste
bėjo, kad nuo vežimo dingo 
vieno paltis 100 litu vertes. 
Nustatyta, kad laisziniai nebu
vo pavokti, bet važiuodamas 
Jagminasj uos pamėtė, kuriuos 
rado pilietis Suknovas Nesta- 
ras, gyvenantis Airiogalos gat
vėj ir pasidalino su kitais sa
vo draugais, su kuriais jis va
žiavo. Byla sziuo reikalu pa
siusta in teisina.
ŽEME UŽGRIUVO ŽMOGŲ.

Sartininkai,
Apskr. — Praėjusia savaite 
Putuokszliu kaimo gyventojas 
B. veže isz Sartininku žvvra. 
Kadangi pavirszium žeme in- 
szalus, tai teko, truputi ja pra
kirtus, 
ežios. Taip kasdamas minėtas 
gyventojas visai nepatemijo, 
kad jau labai giliai pasikasęs 
ir prisikrovęs pilna vežimą no
rėjo da ryt dienai iszmestl 
kiek žvyro virszun, bet ant 
tiek giliai pasikasė, kad susza- 
lusi žemes pluta perlūžo ir už
griuvo ji kasusi.

Matyt, žeme griūdama smar
kiai ji pridaužė, kad jis pali
ko tenai gulėti. Namiszkiai ne
sulaukdami sugryžtant, atėjo 
jo jeszkoti ir rado negyva po 

Nabaszninkas paliko 
naszle su szesziais vaikais.

Tarybos 
priskirianezio 

, nes 
kad isz to galėtu

ninkai.
150,000 doleriu.

Harrisburg, 1 ’a.

galimybes Lietuvai at- 
, o todėl stengsis 

isz Lenku, kokia kompensaci
ja (atlyginimą) jie galėtu duo
ti.

Visos Lieuviu partijos, sako 
korespondentas, nežiūrint vi
diniu ginezu, stovi kaip viena 
Vilniaus klausime ir nepripa- 
žyst a A mbasadoriu 
nuosprendžio,
Vilnių Lenkijai. Lenkija 
lyg jauezia, 
prasidėti didėjimas Lenku in- 

, tako Lietuvoje, kas grėstų Lie
tuvos nepriklausomybei.

Isz Lietuviu-Lenku derybų 
matyti, nieko g_____1__ L. Z„.
Konku puses inteikta du reika
lavimai ir Voldemaras sako, 
kad ju dar nei perskaityti nc- 

Lenku delegacija, sa
koma, turinti mažiausius inga- 
liavimus ka nors nutarti, todėl 
neapsimoka nei burnos auszin- 
ti. Voldemaras pareiszke nega
lįs suprasti kaip galima užver
ti normalius parubežinius san
tykius su Lenkija, kuomet pa
tys rubežiai nėra nustatyti? 
Lietuviai nekad nei palytu už
sienines markes vertes ženklą 
ant laiszku in Vilnių, nes skai
to ji Lietuvos teritorija. Len
kai sutinka tartis tik del pasz- 
to ir konsuliariu santykiu už- 
verimo, bet kada Lietuviai

uždrausta 
cziaims laikyti parodas 
dengtais veidais.
MASZINOS PADEKAVOJA 

UŽ PIRKIMĄ TAVORO.
New York. — Maszinos isz ku
riu galima pirkti guma, zapal- 
kas, cigarus, kemles ir 1.1, isz- 
moko kalbėti.
penki ūko, 
maszina 
tau “thank vou. 
maszinos neturi 
galėtu iszbandyti szvininius ni
kelius.
MOTINA IR TRYS VAIKAI 

SUDEGE DEGANCZIAM 
NAME.

New Bloomfield, Pa. -- Pati 
Ralph Magee, pabudo nakties 
laike girdėdama braszkejima 

'kuknios, o kad 
liepsna užėmė jau trepus, todėl 
tėvas iszszoko per Įauga, o mo
tina jam iszmete keliu menesiu 
senumo kūdiki, kuri laimingai 
pagavo. Vyras gana stengėsi 
iszgelbot paezia ir tris vaikus, 
o kada pristato kopeczdas prie 
lango su vilczia iszgelbejimo 
savo mylimųjų, grindys sugriu
vo ir motina su trimi vaikais 
sudegė ant pelenu. Namas bu
vo atitolintas kėlės mylės nuo 
kaimynu, lodei niekas nepribu
vo in pagelba gesyt ir namas 
sudege lyg pamatu.

MILŽINAS PACZIUOSIS 
SU NYKSZTUKE.

New York. — Žmogus turin
tis asztuones pėdas ir du colius 
augszczio, atėjo su savo myle
ma, kuri turi vos ketu ros pėdas 
ir szeszis colius in suda iszimti 
laimius ant apsivedimo. Milži
no pravarde yra Alfredas N. 
Ingle o jojo sužiedotine pana 
Ethela M. Martin. Milžinas ro-

4 C

inmet hnui
pirkai ir

Po
i'sziini ka

ipade kavoje
Szkada kad 

danių idant

aisz/kiai

Spaustu- 
” ir ki

ti artimi bizniai sudegė Sere- 
dos ryta. Bledes padaryta ant 
65,000 doleriu.

ve “Harington Journal

Paskutines Žinutes.
11 Scranton, Pa. —.Anglinis 

vaszeris Golden & O’Hara, 
West Avoca sudegė lyg pama
tu. Bledes padaryta ant $10,- 
000.

11 Pittsburgh. — Stasys 01- 
kovski, 13

skaitė.

Maisto
rero neiszeis. Isz

Meksikos Miestas. — Tn 
Meksikos baudžiamaja koloni
ja Tres Marias saloj, Ramia- 
jine vandenyno, szia savaite 
bus isztremta keturiasdeszimt 
klerikalu, ju tarpe deszimt ku
nigu. Tuo paežiu laivu bus isz- 
gabenta taipjau daugiau kaip 
szimtas invairiu kriminalistu. 
, Visi klerikalai isztremiami 
del nepaliaujamu ju nusikalti
mu: del laikymo užgintu slap
tu bažnytiniu apeigų, del or
ganizavimo ginkluotu maisztu 
priesz valdžia,
vimo ginklu ir 
maisztininkams ir del dalyva
vimo ginkluotuose maisztuose.

metu likos nuszau- 
las ant sniert kada insilauže in 
vaisiu sztora.
nas Ozimek,
Bielak, 16 metu 
votais.

Hongkon, Kinai.
Angliszki lekiotojai

, Jo draugai Jo- 
16 metu ir Jonan 

likos areszta-
Prie Pagėgių

del szinugelia- 
ainunicijos

- Trys 
likos už- 

muszti kada ju eroplanas užsi
degė nuo eksplozijos 
nuskrisdami
myn.

1f New York. — Tn Europa 
likos iszvežta .322 svetimszalci, 
moterių, vyru ir vaiku, kurie 
czionais prasikalto visokiais 
budais ir buvo negeistini gy
ventojai.

11 Scranton, Pa. 
kad czionais 
dideli sztora Sears 
Co., isz Chicagos.

II Imzerne, Pa. 
kritimą augliu East Boston ka 
syklosia* likos užmuszti Jonas 
Kovacz, 18 metu, M. Pusti k 17 
metu ir A. Roman 23 motu.

11 Wheeling, W. Va. — J. 
Sebert užpykęs kad Katro Kar- 
piene neleido savo 14 metu 
dukreles už jo, padėjo bomba 
po stalu, kuri ji ir mergaite 
užmusze, sužeidė motina, Juo
zą Mokovski, jo paezia ir kita 

dosi cirkuse jau nuo keliu me- žmogų kurie tarno laike lanko-
♦

deganeziosMexico City, 
džios slapta palicije aresztavo- 
jo 68 katalikus už pasiprieszi- 
nima priesz valdžia. Jau antru 
kartu Meksikoniszki katalikai 
turėjo liūdnas Velykas nes pra
eita meta Szventoji Sanvaito 
nebuvo apvaikszcziota, nes ne
buvo kunigu. Velykos pana- 
sziai praėjo, be jokiu apeigų.

Aresztai atsibuvo užmiesty
je Coyoacane, privatiszkam na
me kur buvo laikyta miszios. 
Tarp aresztavotu randasi trys 
kunigai Diaz Bariga, B. Esca- 
bor ir J. Amazo, kurie pakurs- 
tinejo žmones prieszais valdžia 
ir už laikymą misziu prieszin- 
gai valdžios uždraudimui.

VISZTELE DEDA 
GELTONUS

KIAUSZINIUS.
Washington, D. C. — Visz-

Frazier, tele, pargabenta isz Arauca- 
Platsor inspektoris, nian, Pietinėj Amerikoj, kuri 

Sturdevant, Hali ir Paole. Isz deda geltonus 
tuju, trys pirmutiniai yra ni- Viszta patalpinta valdiszkam

motoro
1,500 pėdu že-

-.— Girdėt
atidarys nauja 

Roebuck&k
nauju

—-* 1 e r n u -

tėvas Gere, motina
TRUCINASI.

Alkoholius v ra
bet kada Lietuviai 

jiems pakisza Vilnių, tai sako: 
Na, kam gi ta klausima kel

ti?”
LIETUVA REIKALAUJA

$10,000,000 ATLYGINIMO.
Karaliauezius, Vokietija. — 

Vilnius klausymas, kaip ir bu
vo manyta, turėjo būti iszkel- 
tas. Lietuva pareikalavo, kad 
Lenkija gražintu Vilnių ir at
lygintu $10,000,000 už Vilniaus 
*kraszto nuteriojima ir apiple- 
szima.

VAGIA NUO KAPU 
KRYŽIUS.

Panemune.
sargas nesenai pastebėjo, kad 
nežinomi nevy donai naktimis 
vagia nuo kapu kryžius ir me
džius. Dvie savaieziu begiu pa
vogta 125 medžiai ir keletas

4 4

žeme.
Liuteriu kapu

kasti žvyrą isz apa- Profesoris 
trucizua. Katras isz jus, mano 
vaikeliai gali man duoti kokia 
pa veizdi (kad alkoholius yra 
trucizna !

Mokinys: — Kada mano tė
velis daug gere, tai motina la
bai tuom truciuasi. *

S

DIDELIS SKIRTUMAS 
TARP MOTERES 

IR VYRO.
Pacziule in savo vyra kalba 

Taip, vyras 
o iszleidžia

isz piktumo: — 
klauso viena ausin 
per kita...

Vyras: — O motoro klauso 
» o iszleidžia perabiem ausimi 

burna...!
BUCZKIS LABAI 

KENKENTIS.
— Ar tai teisybe tamistele, 

kad buczkis yna labai 'pavojin
gas dalykas?

labai pavojingas!

«

Užmusztieji 
Preston,

'kiauszinius.

gerini. muzejuj. 
n • *■' m w tu ir yrą gimęs Anglijoj, si pas juos.

vogta 125 medžiai ir 
kryžių. •

Pagalios tapb suimtas vietos 
gyventojas Andrius Pabalis, 
žinomas sziojo apylinkėje va-

♦ 1 ! ■ II

*•.1 i.—!— 11 ♦-tu i

*

giliS.

— Oi, 
Karta pabueziavau tula mote- 
role, tai per visa diona vaiksz- 
czįojąu su sutinusiu voįdu. •

PRILYGINIMAS.
— Kokis yra Skirtumais tarp 

varles ir szokike-s!
— Nem jokio. Abidvi turi 

nuogas kojas, abidvi szoka ir 
bijo garnio. *

i
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Kas Girdėt

Lithuanian Consulate, 
608 So. Dearborn St., Chicago, 111.

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

Washington, D. C.

Lithuanian Consulate, 
21 Park Row, New York, N. Y.
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ISZTRAUKTAS SUBMARINAS
ATGABENTAS IN BOSTONĄ

A. RAMANAUSKAS
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L1ETUV1SZKAS GRABOR1US 
MILL A PATTERSON STS., 

ST, OLATR, !PA.4
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Nosinis Kataras fr Asthma 
arba Dusulis.

1

<

Linksma Alleluja visiems!
Paprastai skubiname su tais 

szirdingais velinimais visiems 
musu skaitytojams, draugams 
ir pažystamiems.

Yra tai pui’kiause szvente isz 
visu, o tokia kad kožniLs džiau
gėsi isz laimes kitu. Bet ne to
kia tai szvente kaip tai musu 
brangioje Lietuvoje szventem, 
o bet džiaugėsi isz to giliuko, 
kad Dievas davė sulaukt Kris
taus Prisikėlimo, viskas pra
deda gyvuot. Duok Dieve, 
idant visi musu pageidimai isz- 
sipildytu. Kiek tai vargo, bado 
ir nesmagumo turime panesz- 
ti, o bet turime kensti ir nenu
siminti ant dvasios.

Džiaugsis tieji, kurie ap
siaubti savo vaikeliais, anū
kais, giminėms ir pažinsta- 
miems szvens taja diena Pri
sikėlimo Vieszpaties. Bet dau
gelis bus ir telkiu, kurie atsi- 
skyria nuo saviszkiu ir myle- 
mu ypatų apvaiksztines taja 
szvente su nubudimu czionais 
svetimoje szaleleje — Ameri- 
ke.

Del tokiu ir siuneziame savo 
suraminima su linksma Alle
luja!

Kelionėje isz Rymo in Pie
tus, Australiszkas lekiotojas 
buvo priverstas nusileisti su 
eroplanu Žieminiam Afrike. 
Buvo tai neparanki vieta, ap
augusi krūmais. Hinkleris pra
dėjo iszkirtinet krumus, idant 
galėtu pasikelt su eroplanu, 
kad sztai apsiaubė ji sztamas 
laukiniu žmonių kurie buvo la
bai neprietelingi del baltųjų. 
Hinkleris neparodydamas kad 
yra baimėje padalino kožnam 
paperosa ir pats viena užside
gė. Po trumpam laikui papra- 
sze ant pirsztu 'kad jam ]>ri- 
gelbetu darbe, ka su dideliu 
noru ir padare 
dangaus”
vela iszkilo in debesius.

Lekiotojas padare daugiau 
su paperosais ne kaip butu pa
daręs su ginklu.

“pribuiszui isz 
ir tasai giliukningai

Ant geležkelio stoties Mar- 
burge, Karyntijoi, kilo epide- 

spiritizmo” (iszszauki-mije ° 
mas dvasiu numirėliu) tarp 
geležkelio darbininku, kurie 
net apsileido savo darbuose, o 
uorints virszinirikai gana tam 
stengėsi užbėgti bet epidemijų 
platinosi toliaus. Sztai vienas 
isz karszeziausiu spiritualist u 
Johann Achauperri ir geležke
lio darbininkas ana diena pa
sikorė. Paliktoje gromatoje isz- 
reiszke, buk atima sau gyvas-

>
♦ >/■

4
>

Trijų motu sūnelis aficie- 
riaus Blodgett, kuris likos per
keltas in Manila, Filipinus, bi
jodamas kad juju kūdikis te
nais nemirtu, nusiuntė ji su 
prižiūrėtoju pas savo denio in 
Seattle, Wash, ant laivo Presi
dent Jackson. Vaikutis atliko 
kelione sveikas ir visi pasažie- 
riai gėrėjosi isz jojo gero budo 
ir malszumo laike keliones.

motu

Kitas rado puiku sidabrini va
zonu ir kielika, bet turėjo su
gražinti valdžiai, nes prisisa- 
vinimas surastu senoviszku už
lieki! yra rustai baudžiamas 
per valdžia. Toki radiniai yra 
patalpinti valdiszkam muzeju- 
je.

Senatorius Shipstead isz Mi- 
nnesotos pranesze kongresui 
kad pagal valdžios apskaity- 
ma, tai Suv. Valst. randasi šū
vi rszuin asztuoni 
žmonių be darbo.

milijonai

Mete 19*27 Suv. Valst. val
džia apskaitė buk eroplanu ne
laimėse isz 164 mirtinu nelai
miu, 131 buvo eroplanuose, ku
rie neturėjo laisnu ant lekioji- 
mo. Sužeista apie trys užimtai 
lekiotųjų.

pranesza,Astronomai pranesza, buk 
kelios dideles planietos iszkry- 
po isz savo kelio isz priežas
ties kdkios tai slaptingos mil- 
žiniszkos planietos, kuri slėpė
si už planietos Neptūno. Da
bar Chicagos Yerkes observa- 
torije isz Williams Bay, Wis., 
mano nufotografuoti visa dan
gų toje aplinkinėje isztyrinet 
ar neužtemius tosios slaptin
gos planietos.

ANT PARDAVIMO.

Naujos
Velykos »

Seniau būdavo savo szven- 
tadienes nuoskaudos ir nesma
gumai.

— Vieszpatie! Volei Vely
kos ateina! Velei intemk szvar- 
ka, lakeruotus batus ir vaiksz- 
cziok, kaip pakvaiszes, nuo 
Petro Grigoravicziaus in Zoja 
Mi'kolajunaite, nuo Podsteges 
PetravicJMiites in VeJniu Jona- 
v i ežiu! h* kad nors nevaiszin- 
tu, szunsnukiai! O. tai jog kaip 
su peiliu in gerkle! uKalakuto; 
szmotelis!” — “Acziu, sotus.

“nega-
“Paliuoauoki'te!” — 
ne! Ir madera užsi-

” __ «<
Negali u”—“O jus per 
liu!” — “Paliuoauokite!

e, ne, ...._ _________
gerkite! Arba konjaikeliu? O 
jeigu musu torto ir varszketi- 
niu pyragaieziu neparagausi
te, tai szeiminin’ke ir visiszkai

Na,

> y ___

Ne, ne

u žsi gausianti! Na, szmoteli! 
Na, puse szmotolio!”—

Ak, kad tu sprogtum su 
szmoteliu! Jau sotus, ne- 

, o val
gyk! Venki dvasioje, o geri: ir 
drei-madera, ir gosoterna ir 
doppel-kiummel! (taip vadina
si savo ruszies alkoholiniai ge- 
rymai, kuriuos vartodavo 
priesz kara). Už ka jie mane 
kankinsią? Už koki aiusilkalti- 
ma kemsza in pilvą ir in visus 
kiszenius kiausziniu: geltonu, 
raudonu, žaliu; kietai ir 
minksztai isz virt u; czekoladi- 
n-iu, mediniu, cukriniu — už 
ka ? O nepaimk isz jo kiauszi- 
ni—už asmens užgavima pri
imsiąs!

Dar būdavo ir tokie užgavi
ma i :

savo
lenda, o valgyk! Verk

k u riuos

žaliu;

fa i Fitiukovas
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Issbalsamuoja ir laidoja mirusiu* 
ant visokiu kapiniu. Pagrobus paruo 
szia nuo papruseziausiu iki prakil 
niausi!}. . Parsamdo automobilius dei 
laidotuvių, vąšeliu,, krikestynlu Ii 
kitiems pasivažinfijimama.

B«U Telefonas 1B73-*

Mainieriu asthma, Gerkline aathma, 
Bronkitcfl, Gerklinis korulis, (Plautia, 
Sunkus atgavimas kvepo, Katariaskae 
kurtumas ausyse. Užymaa galvoje, 
Galvos perszalimas, Užkimimą* gal
vos, Isz prhzaklo galvos skausmas. 
Neapmokama gyduole naudojama su

■ 1 ■ ■!

stebėtina pasekme per 80 enetu. 
PREKE 26c. (užmokesti prislusldte 
pinigais ne stempomis). Iszraeta ir 
parduodame vien tik per
THE HAMPTON LABORATORY 

724 MULBERRY ST. READING, PA 
Pasinaudokite isz tos stebėtinos gy
duoles už tokia pigia Dfekw■kmT * f
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I Lie*nTka«kA« Graboriu*
, K. RĖKLAITIS

Laidoja numirėliai pa-
, gal naujausia mada Ir 

m o k M a. Turin pagelbi- 
ninke moteroms. Priei
namos prekes.

610 W. Rnrara Ht., 
MAIIANUY (’ITT, l’A.

80® M AUK K T 5T.,
TA MAUTA, FA.

imb i—ftgi

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUV1SZKAS 
GRABOR1US MAHANOY CITY
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Laidoja kunus numirėliu, 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
ciniuf verdi ju, pasivažinėjimo ir t. t, 
520 W. Centre St.. Mabanov City, Pa.

Pasamdo

Nelaimingas submarinas S-4 kuris nuskendo susidūręs su 
kitu laivu ir kuriame pražuvo 42 laivoriai, lilkos iszlrauktas 
isz vandens ir atgabentas in Bostono Navy Yary, kur val
džios kamisije daro tyrinėjimus.

kur

ant žiburėlio užklupau, bet nie
ko neiszejo: antrieji reniai pas 
juos dar buvo neiszimti, ir asz 
ka tik nuo triubos nenusiver- 
cziau. Taip! Sunku sziais lai
kais lankytojui žilos senovės 
paproezius iszpildyt. O nbelna- 
kaip ten nebūtu, pamėginsiu in 
Bielobokovus Užsukt: gal, jei
gu virėjai milijardeli in ranka 
insprausiu, — jinai per užpa
kalines duris inleisianti!

O pas Bialobokovas irgi bai
me, irgi Humiszimas:

Na, laikykis, Maryte!— 
niūriai sako Bialobokovas žino 

Sziandien viziteris (lan
kytojas) esą drueziai turėsiąs
remt. Labai iszalke. Baisu, kad 
jie nesusiorganizuotu, 
eziau

na i.

Anks-
kuomet pavieniui

— lengva ji,

t) tau kas darbo
■•fszvinkusi boba

pra-
»

Na, ir kam žmogus turėtų pasilikt “nesveikuo
jančiu”?

Naudokite 
šauly 
sųjj vais- 
i n k s-

n c svei- 
klupu- 

— tautinis Uo
kai n 200 metų, 
trejopuosc dau-

Kam čia reikia vargt ir kentėt, kuo
met galima taip lengvai pasigeH>3t? 
visam’ pu- 
g a i

ŠNEKĖKITE
k u m

APIE

pūs-ppe- HAARLEM OIL
leei ir nuo 
k u »n u 
»no nipštic<.

Gaunamas _ _
tfiuow. Žiūrėkit*?, kad butu tas vardas ant 
LickviencM dčžutlN, ir neimkite jokių pomčg-

GELBEKITES!

HAARLEM

•i
Jis

landijos 
/-l d" 11L c______

giUosc.

ždžibjimų.

SAVO INKSTUS

žinomas, kaipo 
vaistau jau daugiau, kai 

vaistiniar, 1 
kad būtu tas

v i rose

U i.pcččtylose dėžutėse.
■*,!■! IWVfe—ES

VALIO!! VALIO!!

1928 METAIS KETURIOS! EKSKURSIJOS 
LIETUVON 

Tiesiog in Lietuvos Uosta

— Nora no szmotolio! Kur 
buvot prie rezurekeijos?

Taip, sakai 
nieko? Ei, Mikuti! Stepuk! Ei
kit ežia! Jeszkokit! Jeszkokit 
kuo nors atsigavėti!!

Daugybes kojų 1 
pr i pi Ide szei m įninku 
baisiausiu szalcziu.

— Pasigailėkite! 
sznabždejo Bielobokovas.

— Mums, Tirol’ jusu gailė
tis—‘lai patiems panezekas pa
džiauti Jeszkokit visose pa
kampėse! Kas ežia? Tortas? Ir 
puse visztos? Stok, laikyk szei- 
mininka, — kanda už kojos! 
Suriszkite ji, pakol mes atsiga- 
vesim, pasveikinsim szeiminin- 
ko su szventemis...

— Kad jus paspringtumėt!
— Nėr ežia kuo paspringti 

Kaip katinas apsiverke...
žemoj nieko nėra užkasta ? Kad 
butu laiko, parastame po grin
dimis,
ko: dar reikia skubintis in Mi- 
asojiedovus — pasveikint su 
szventemis. 0 tai asz juos pa
žystu: su vizitą neateisi — bu
siu pretenzijoj. O jaigu nein- 
siloisia — mesiu in duris ran
ki ne granata!!!

— Jus už tai pasėdėsite,— 
sukriokė szeimininkas. —

— Dievaži, nėr kada sėdėt, 
reikia skubini..

— Asz sakau 
sėdos i te!

— Pamauni, 
daiktas! Visi ten busime, 
kol-kas — visa gera. Pas k a 
atsigavejot? Kur buvote prie 
rezurekeijos? O tu, szunsnuki, 
kam ranka Landžioji?

Taip puikiai apvaikszezioja 
dabar Komunistine Rusija ge
riausia pasaulyje szvente -r- 
Szviesuji Kristaus Prisikėlimą 
— Velykas.

trypimas 
szirdis

pra-

KLAIPEDA21

Be Jokiu Persėdimu

Baltike-Amerikos
Linijos Laivais

„ 1 1 » ij ’ V* ' * | 4 . itai, 
vaikszeziodavo 
nieksza, būdavo atremti, o da
bar jie, sako, pradėjo būriais 
vaikszcziot kaip alkani vilkai... 
Viena partija net kulkasvaidi 
insigijo. Neleisis, — tai ir pra
dėsią tave isz eiles pliskint!

In kambarį, uždusęs 
pastatytas g 
gybinis — budėtojas — 
bokovu senelis:

— Užstumk duris!! Gesink 
žiburius! Petruk, marsz in 

cz lū
žiniais! Virėja! Jaigu per vir
tuvo inleisi —padžiausiu, kaip 
szuni. Visi, kas gyvas, in rusi! 
Paimk provizijos (maisto), gal 
taip tris dienas prisieisią sė
dėt. Tatai Fitiukovas tikra už
puolimą galis padaryt, 
apsupsiąs ir kamuosiąs nakti
nėmis atakomis (antpuoliais). 
Petruk! Tau pavedu kaimyno 
balkono (prieangio), 
mėginsiąs lyst —r niuszk ji per 
galva geliu vazonais (puode
liais) !

Ligi nakties sėdėjo tamsiam 
drėgnam rūsy j. f

O nakezia mažoji Katriute 
atidarė sulipusias nuo miego 
akeles, in kaž-ka tai insižiure- 
jo prie szviesos lajines žvaku
tes ir insižitirejus^ suszuko:

— Va velnias^ Velnias at

Ar
10 Metu Lietuvos Nepriklausomy
bes Jubiliejaus Apvaikszcziojimui

— Tai Fitiukovas, a? Na, 
ar ne rupuže? Ar ne Judoszius 
—iszdavikas? Net neatrado 
esant reikalinga Velykoms vi
zitą padaryt!... Ka gi, ar ne 
veltui geru tortu prisikepiau, 
tiek, kad nėr kur ir dėt?! Ar 
veltui po visas krautuves bė
giojau, kad skaniausi kumpi 
bei szinka nupirkus? Ne, asz 
tos nuomones, kad tas pats Ti- 
tiukovas — esą tikras niekszas. 
Sziadien jis in mane neatsilan- 
ke, torio neparagavo, stiklo vy
no pas mane neiszgere, 
jis svetima kasaiszpleszias, 
poryt jau ir žmogų jam nebus 
sunku papjauti 
paduot ir tiek!

, i nieke 
jatveje mažas sar- 

Bielo-

Petruk, 
prieszkambari! Užversk

bet gaila kad nėr lai- Pirma Ekskursija
Lietuviu Judamuju Pa

veikslu Korporacijos
BALANDŽIO-APR 17 D. 

Laivu “LITUANIA” 
Ekskursijai Vadovaus 

JONAS K. MILIUS

Antra Ekskursija
“VIENYBES”

GEGUŽES-MAY 2 DIENA
Laivu “ESTONIA”

Ekskursijai Vadovaus
ANTANAS KANDROTAS

Treczia Ekskursija
“NAUJIENŲ”

GEGUŽES-MAY 29 DIENA 
Laivu “LITUANIA” 
Ekskursijai Vadovaus

NAUJIENŲ’ ATSTOVAS

Ketvirta Ekskursija
LIETUVOS VYCZIU

BIRŽELIO-JUNE 16 D.
Laivu “ESTONIA”

Ekskursijai Vadovaus
KAZYS J. VIESULĄ

— kūlėj imu
Parsiduoda namas po no. 238 

E. Mahanoy Ave., Girardville, 
Pa. Namas statytas ant puses 
loto, lotas 30x150 pėdu. Dalis 
namo yra iszrandavota. Parsl- 
duos nebrangiai kuris atsi- 
szauks greitu laiku. Atsiszau- 
kit po 238 E. Mahanoy Avė., 
Girardvdlle, Pa. (t.29

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

reiszkia, jeigu jis yra apimtas ko
kios nors ligos bei viduriu sugedi
mo? Tokfl žmogus yra susiraukęs, ne
linksmas ir invairiu nesmagumu ap
imtas. Jaigu tokiam žmogui ir auk
sini kaina parodytum, tai jam malo
nesne butu sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jeigu jautiesi esąs ap
imtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vaist-žoliu nuo 
bile vienos žemiau pažymėtu ligų ir 
atgauk savo sveikata.

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

Jeigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomarą, 
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 Il
gai kelia ir suteikia žmogui ramu
ma. Atsiusk 10c. o gausi musu žolių 
ir knygų kataloge. Reikalingi musu 
žolių pardavinėtojai visuosp miestuo
se. M. ŽUKAITIS,
2§ £Ulet Street Spaucerpoint, N, X,

Kaip

rytoj
o

ranka
Mus

Midelis ežia.
O
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PRALEISK SAVO ATOSTOGAS LIETUVOJE
KIEKVIENAS LIETUVIS privalo aplankyti savo gimtaji kraszta. 

Kas metai vis daugiau Amerikiecziu važiuoja atlankyti saviszkius Lie
tuvoje arba taip sau Lietuvoje pasisvecziuoti.

.Jeigu
Dabartiniai Rusijos žmone

lių i irgi turi savotiszku nuo
skaudų ir nesmagumu, bet su
vis kitokios ruszies:

Hin! Ve ateina Velykos, 
o kur ežia man nueit atsigavėt 
—ir nežinau... Tiesa, dabar tor
tai esą visur niekam netiko: 
padaryti isz kukuruzhiiu prie- 
maiszu ir užminkyti ant kom- 
jaczeikos, o vis-gi, nurijus 
szmota in pusantro svaro — 
butu suvis nekenksminga. O 
prie to-gi dar ir stiklelis spiri
to isz maszincles plaukams su
raityti Bot kur-gi nueisi? Pe- 
repliotai in užsieni iszdu'mo, 
Prigunovus iszlaidoms iszve- 
de (suszaude), Pebkanovai — 
jis ir jinai ezo-koje sėdi... Per
eitais metais asz buvau bema
nąs nueit in Miasojiodovus, 
manau sau, pasveikinsiu su 
szventemis, iszsigersiu ir už
kasiu, viską, kaip reikia... 
ka-gi jie padare?! Ineinama- 
sias duris užverto cziužiniais 
ir taip tris dienas prasidėjo. 
Asz buvau beketinąs ant stogo 
užlipt, nusileist per triuba van
deniui nubėgt, o isz ten per 
langu ir atvykt pas juos su vi- 
kiitu, buk lai notyczią pakeliui

I

Lietuviai deda visas
pastangas, kad tie svocziai butu gerai priimti ir iszsivežtu malonius
inspudžius isz Lietuvos

A. Averczenko.
Tas važiavimas tiesiog in Klaipeda ant Baltiko-Amcrikos Linil- ■ 

jos be jokiu persėdimu prie dabartiniu aplinkybių yra malonus ir vi-
siszkai keleiviu nevargina.

Patartina visiems, kurie troszka pamatyti gimtaji kraszta neati
dėti, bot važiuoti pas savosius szia vasara su viena isz virszminžtu 
ekskursijų isz Amerikos tiesiog in Klaipeda.

Žiniom Kreipkite* in Vietos Agentu ar in Bendrove

BALTIC AMERICA LINE
S BRIDGE STREET, NEW YORK, N. Y, 

,.;Ųnion Trust Bldg.
Pittsburgh, Pa.

\ . t i tame tiksle idant duoti žino 
po smert savo draugams apie 
užgrabini gyvenimą ir kaip 
jam tenais einasi. Del likusios 
naszles ir vaiku parasze ir mel
de idant nesirūpinta apie ji, 
nes tanikiai su jais pasimatys 
po smert.

Ant nelaimes, da niekas isz 
jojo draugu ne pati neaplaike 
žinios kaip jamreinasi ant 
svieto.”
sitikek kad tau bus pavėlinta 
trankytis ant szio svieto ir Išau
ginti savo pažinstamus ir szei- 
myna.
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PRANESZU VISUOMENEI.

Szirdies
vis-gi

ėjo!

° ano
— Karta numiręs, ne-

— Kur velnias?
gando motina.... Ka tu, ma
no miela? Kas tau?

Isz kampo iszsities kokiu tai
tamsi figūra ir mandagiai ta-

« M «

ISZS1*

Szveiicz. Jėzaus
Meiles Kongregacija neturi su 
kunigu ’Simonu Draugeliu jo
kios riesos ir Kongregacija ne
ima už ji atsakomybes.

Kongregacijos Vykesnysis, 
Kun. Laurit. Brigmanas, C.C.J.

'At lį

j*

315 So. Dearborn Str. 
Chicago, Ill.

B

Konia kožna karta kada Ita
lijoj, kaip tai Ryme ir Neapo- 
liuje, ’kada tai darbininkai ka
sa kokias grabes arba pamatus 
del nauju budieku, tai vis at
kasa 'kokias senoviszkas užlie
tas ir turtus.

Ana diena vienas isz darbi
ninku surado daugeli senovisz- 
iut auSuiaiu guugu.

f

tai

re:
— Atsipraszau, poniute, ta

tai asz pakeliui užsukau.in jus, 
per dūmtrauki (kaminu). Ma
tomai, 
pagedęs, 
asz nuo
jau baisiai iszalkes. Kad taip 
dabar gera szmota tortelio Ir

tamstų skambutis esu 
... che-chė... 1
I stogo... trisipažystu,

'lavuir* vacti*

Taip va

331 W. Centre St •» i

A. J. SAKALAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

(Bell Phone 872) 
Shenandoah, Pa.

Palaidoj Ima

aito pilnai užganėdinti.

Nulludimo valandoje suteikiam 
geriausi patarnavima.
atliekam rūpestingai ir gražiai. Bu-

* * •• • I— •• • •
-----------  ---------------------4

Isz Mahanojaus jeigu kas parei
kalaus mano patarnavima tai mel- 
džiu man telefonuotl o pribusiu ln 

Telefonai

szihkutes! Kaip jus, gerbiamo
ji popinto, in szia šališka i ta 
žiūrite t

— Matote-gi
neturime... T
vot prie rozurokcijos?

• S5K3I ■ • • D.iiokįtc!

mes nieko 
Sakykite, kur bu-

i deigijnts minutu.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

--------$--------
3-czia Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 
pinigus yra gerinus 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 geriau 
del žmogaus kuris dirba ir czedina. 
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite 
kaip tai pinigas auga tta padauginimu Procento.

t

Dėkite savo
i
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Petruko Gyvenimas
(Apysakaite).

4

Likucziai Suardytos Parako Dirbtuves Per Eksplozije Visi nori Amerikonisz-
’ *' ’l •'

III.
Kartais Petrukui labai no- ' 

redavosi isZbegti laukan in| 
L ‘ ‘ ’ -
dedasi. Girdisi, kaip girgžda 
sniegas ir cziuožia roges, ler- 
muoja vaikai; syki net Zuju 
Pilypas praėjo su armonika.

Petrukui atrodė, kad gali
ma butu bent kiek palakstyti 
po gatve be kelnių ir apavu, ir 
jis iszeidavo priemenelen, bet 
tuoj kure atgal, trepsėjo prie 
ugniavietes ir pute in kulokus.

Jeigu užsimerkti, nekvepuo- 
ti ir klausytis, kaip rėkauja 
ten, už sienos vaikai, tai gali
ma pamatyti, kad lanke szildo 
saulute, ant kelio sziltos dul
kes, kuriose gerai butu pasivo
liojus, szaly grinezios auga 
dilges, o 
skinti svogūnu laiszku ir pri
sidirbti sau birbiniu. Galima 
butu nubėgti ir prie anos pu- 
szies, už klojimo.

Petrukas užsilipdavo ant 
suolo ir žiurėjo pro langeli, bet 
nieko nesimato: stiklai apaugę 
mėlynais lapuotais kvietkais.

pra- 
o ne- 

inžiuresi, net ir prieszais riog- 
sanezios grinezios. Ant gonke- 
liu anos grinezios, sulinkęs, 
geltona barzda ant kriukio at
sirėmęs, visuomet snausdavo 
senelis Kornelijus.

Taip sėdi Petrukas prie lan
gelio ir svajoja apie visokius 
dalykus. Onyke lopszyje pra
deda kleksėti ir užveda plonu 
balseliu verksmą. Toji Onyke, 
jau tokia nenuorama, ir nie
kuomet ji nepasako apie ka 
verkia.

Petrukas supa lopszi isz vi
su spėkų, in visas puses ilgai 
supa, ir urnai dasiproteja, kad 
Onyke reikia atriszti. Suriszta 
sztai ir verkia.'

Gerokai pavargęs, Petrukas 
isztraukia vai k a isz lopszio ir 
deda apt suolo, atrisza szlapius 
vystyklus ir žiuri kas 
iszeis.

Onykes rankutes mažiulv- 
kes, mėlynos panaszios in visz 
tos kojas. Ji pradeda vedžioti 
jomis apie save, nageliais brai
žo sau akis ir suraukusi veide
li, spiegia, taip, jog visa pamė
lynuoja.

Petrukas nusiminusiai žval
gosi aplink ir nežino ka reikia 
dar padaryti, 
verktu.

Ir Onyke, ir apledėję langai 
ir pilka kasdienine, lyg dūmai 
szviesa grinezioje — visa tai 
liūdna, szalta ir sieloje darosi 
negerai.

Ar nepasodinti Onyke ant 
suolo f

Onyke sėdėti 
Petrukas žino kaip ta padaryti 
kad ji sėdėtu. Jis paima, nuo
gute in glebi ir sodina ant šuo 
lo, in paezia kertele, po abroz- 
dais. Czia jai patogu atsiremti 
in sienas. Pasodino, stovi ir 
žiuri... Juokinga szita Onyke. 
Susilenks, ir tuk, vėl tuk nosy
te iii suolą. Petrukas ja patai
so. Ir sztai 
keistai, kaip tai nepriprastai: 
taip Petrukas juokiasi, kai tė
vas kutena kojų padus. Del 
visko, Petrukas dainuoja jai In 
pat veidą linksma dainele, re 
kia isz visos gerkles, szoki ne- 
ja, vartaliuojasi per galva... 
Bet ji tokia kvaila, nieko ne
supranta; cypia sau, dvasia ne 
beatgaudama, ir stuksi nosyte 
in suolą, pataisyti ja nesuspė
si. Petrukas neriasi isz kailio. 
Pagalvojęs, jis ima poczdangti 
ir isz visu špoku, barszkina ln 
ja su beržine balana, gaidžiu 
striksėdamas priesz Onyke. Ne 
gelbsti ir tas: kriokia Onyte, 
lyg ja peiliais kas varstytu.

Tuomet jis pradeda jai du
rnus rodyti; atidaro lyg galui 
duris — ir asloje slenka pilki, 
tirszti kamuolei kilu vis auksz- 
cziau, — ir sztai jau pro jus ne
simato. nei Petruko, nei Ony
kes. Peliukas dūksta, szok i ne- 
ja, nardo tai szen, tai ten, 
mostaguoja rankomis ir links-' kerte.

gatve ir pasižiūrėti, kas ten

darže galima pasi-

Juos galima pirsztn
krapsztyti, pro juos niek

rankutes

ja»

isz to

kad Onvke ne-

nemoka, bet

Onyke spiegia

V#

7 po eksplozijai.

ku doleriu ant Velykų
Kas tu Velykų nelaukiu?

* * a. ^i 'M M* A

Laukia seni, maži, vidutiniai 
ir jauni, berilai ir mergos, ūki
ninkai ir miesezionis, visi sten
gias suezupti koki litą tai del 
margucziu bandeles, tai del si
rupo, o smaguriui ir del degti-1 
neles. j
Priežodis suko:Dirbk, proce- 

vok, o ko trūksta privogk. ,
Taigi ir Lietuvoje; vieni isz

i

I

margueziu bandeles, tai del si
»
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PAJESZKOJIMAI
Asz Marija Strutinskaite pa

jeszkau savo brolio Vinco Stru- 
tinsko kuris gyveno seninus 
Cleveland, Ohio. Asž jo sesuo 
gyvenu Lietuvoje, Oginiu kai
mo, Vabalninku pasztas. Pra- 
szau žinomus akmenius žinau- 
ežius jo gyvenamąja vietų arba

Sztai kas pasiliko isz Hercules dirbtuves parako Valley-Kalis, N. Y.
Miestai 12 myliu nuo tos vietom jaute drūti eksplozijos, kuri iszkule daug langu visoje ap-
linkinėje. Nelaimėje žuvo keturi darbininkai ir daug sužeista.

mai, kaip girioje, szukauja.
— Onyke, kur asz! Ony-ke-

e!....
Labai geras szitas žaidimas, 

bet Onyke jo nesupranta, Pet
ruką gaudyti negali ir nemo
ka. Pavargęs garuose, Petru
kas uždaro duris, nes grinezio
je pasidaro baisiai szilta. Du
rnai greitai kur- tai iszeina, 
tirpsta, 
jau gali matyti, 
kerezioje nebėra; ji nusirito in 
asla, kam tai užlindo po suolu, 
spardosi, raitosi, kaip kirmi
nas ir klykia nesavo balsu.
Petnikas isztraukia ja isz pa

suoles ir puszkuodamas — ste
nėdamas inmurdo 
lopszi, užkĮuosto ja su skudu
rais visa draug ir galva; verks
mas tuoj ima mažėti ir Petru
kas lipa ant krosnies pasiszil- 
dyti.
Ten už dūmtraukio labai .szil

ta, galima gulėti, 
lubas insirėmus, dirbti isz ba
lanų kryžiukus ir žiūrėti, kaip 

siena bėginėja 
ūseliais. 

Kai nugara gerokai i n knist a. 
Petrukas apsiverezia ant szo- 
no ir, kelius sulenjces^lygi- pa
smakrio, guli.

Guli jis, klausosi, kaip cyr- 
pia ten žemai Onyke, pats gi 
iszleto, 
krosnies in placzius tylius lan
kus. Danguje skaiseziai szvie- 
czia saulute, kur tai cziulba ne 
matomos pauksztytes, ana k ui 
stovi szieno kupetos, lyg dide
li žali rutuliai iszmetvti lanko
je. Ant artimiausios kupetos 
tupi juoda varna, jai troszkn, 
ji nuleido sparnus, iszsižiojo, 
nori sukrankti, bet negali, tik 
cypia.

Zma sztai iszsirikiavo rie- 
žiuoso auksiniai rugiu pėdai; 
po kiekvienu pėdu gali palysti 

kaip triobeleje. 
Gretimais auga dideles žirniu 
anksztys, kiekvienoj anksztyje 
— septyni žirniukai.

Petrukas guli sziltoje vagojo 
ir raszko, raszko saldžias 

deda sau už anezio

kun
ir sztai Petrukas 

jog Onyke?

ja vėl in

kojomis in

skubinai per 
prūsokai ir judina

nežymiai plaukia nuo

sztai

ir pasislėpti

raszko, 
anksztis, < 
užantis iszpursta, pasidaro di
delis kaip namas. Paskui kas 
tai cziupineja Petruko galva ir 
jis nubunda.

Onyke dar vis verkia pas Ja 
balselis, kaip pas kacziuke, ir 
in krosnį žiuri neregiomis kaip 
svogūnai akimis senelis Kro- 
nelijus, graibo 
czmoksi liežuviu.

()i Petruk, —- kalba jis, 
— tuszczia tu balabaika... Kur

tu, palaidūne, užlindai! 
Och, ir ka tu, Petruk, su mor- 
gelka padarei? Sztai kaip duo
siu asz tau lazda!....

Petrukas nebiski nesibijo; 
senelis mėgsta pabarti, bot 
niekuomet no.-uduoda, tik už
simoja.

Senis sukramto bedantę bur
na duonos.
aklas nekaip negali
Onykos burna ir tepa jai nuo 
pirszto per veįda. Tepa ir vis 
bamba, paskui jis iszeina, laz
da stuksėdamas priesz save.

Orinčioje temsta, o Onyke 
vis cypiu ir balsas pas ja koks 
tai svetimas. Petrukas vol ima 
ja in glebi, pusiau persvaros, 
slant ia su ja isz kertes in

ten

y

rankomis ir

Petrokui juokai: 
surasti

m
/nyko labai sunki, Pet

rūkas ilgai jos tampyti nepajo
gui, 
jos isz ranku 
nam grinezioj baugu; po kros
nim gyvena piktas naminis, u 
gali būti ir piktosios dvasios 
irgi randasi.

Ant ranku Onyke kodėl tai 
pradeda smarkiau bliauti. Pet
rukas skardžiai dainuoja jai in 
ausi dainele apie ožkeliu moti
na, bet perek t i jos negali. 
Tuomet jis sėdasi su ja in ker
tele, žvalgosi in tamsuma ir 
szirdis pradeda liūdėti mamy
tes. Jo lupos pamaželi kraipo 
si, ir sztai isz akiu prapliupn 
aszaros, ir jis bliauna vienu 
balsu su Onyke, bliauna ir 
szluosto savo uosi iii Onvkes 
galva.

Neužilgo ateidavo motina. 
Rankos pas ja kaip ledas, au
tai ir nagines snieguotos. Ne- 
iszsivilkdma 
Onvkes ir 
ant ranku.

Kartais nakti nubudęs, Pet
rukas girdėdavo, kaip Onyke 
dar tyliai cyrpe ir motina gai
liai prie jos dejavo.
Onyke nutildavo, motina, to- 

, verke, ir taip kois- 
lyg vandeni isz puodines 

gurksznojo. Jai gaila, gal būti, 
totuszio, kad jis miszke gyVe

gai baugu tamsoje mie
goti. Petrukas pakeldavo gal-

bet dabar jis nepaleidžia
j

ATSAKIMAI.
todėl kad vie-

bet perekti

ir jis 
su Onyke,

kia didele 
tai,

na. o

va.

ji skubino prie 
stverdavo ja sau

Kai jau

patsai, broliuk, atsiliepk atra- 
szydamas man laiszka.

Lietuviai Amerikioczini, bu
kite ant tiek jnajouus suteikti 
man minėtas Žinias.

M. Strutinskaite, 
Lithuania.

(t.29Llllįęi II UIVIUYUJI* VILIU 175/1 
procios centus krauna del Ve
lykų, o antri daro szakar ma- 
kar, bile tik litu gauti.

Priesz pat Velykas ingriuva 
pas mane Ona Muilu vieno, se
na bet turtinga gaspadine.

— Tegul bus garbe! 
tu man, vaikei, neparaszytum 
gromatos Merikon pas sunu 
Merikona?

Paraszysiu, numint, 
atsakiau. . /

Pasiėmiau plunksna ir be jos 
diktavimo raszau visu žinoma 
pasveikinimu.

— Na, ka turi daugiau ra- 
szyt, mamut? — asz užklau
siau.

— Raszyk, vaikeli, kad ma
ne marti skriaudžia, kad betu
riu apsivilkti ir ko pavalgyti.

— Bet tamista, czia bus 
melagyste: juk taipista kiek-

Ai

asa

' /

Tai jau Nedėliojo ir Velykos, 
O czia ant nelaimes daug 

nedirba, kasyklos, 
Norints žinoneliai truputi 

atsilsės, 
\*elykas szveusti galės.

Norints tik vienas gyvenu, 
O darbo gana turiu, 

Keiko ir man apsivalyt 
Szio tu pnsirupyl. 

Koszelienos jau turiu.
Ba be to apsieiti negaliu

Na ir kiauszu primarginau, 
Ka nuo geru biznierių gavau.

Be’t ne ilgai namie busiu, 
Už keliu dienu in svietą 

trauksiu, 
Ba po Velykų, 

Dažinosiu visokiu nieku, 
Tai geresnius užsiraszysiu, 
Del visu žmonių aptaisysiu.

Dabar daug neraszau, 
Tiktai pritapus praszau,

1

keli metai
Jaigu

I’ajeszkau savo brolio Ado
ma Pikuna paeinantis isz Vil
niaus K(*d., Merkines Vrtlscž., 
Klepočių Sodž., 
kaip nežinau kur jis.
kas apie ji žino meldžiu pra- 
neszti už ka busiu dėkingas ar 
ba tegul pas atsmaukiu.

John Pikunas,
Box R.D. No. 8 \V. Wylie Ave, 

Washington, Pa.

U.

SaulesSkaitytojui
Ideizvilles, Pil. meldžiame 
nuims daneszti platesniu žinių 
apie mirti Vinco Banio isz kur 
jis paėjo isz Lietuvos, kaip se
niai Amerike pergyveno ir to
limesnes žinias, nes jojo gimi
nes geidžia dažinoti apie jojo 
mirti ir isz kur paeina.

Robert S.W. Scranton, Pa. 
—Isztikruju tamista sakai kad 
netiki in Dieva, o bet kieeziau- 
sias netikėlis pripažysta kad 
Dievas yra, nes gamta tai pa
rodo ir yru geriausiu liudinto- 
jum. Kas valdo dangų

kuris yra be pradžios 
ir pabaigos, kuriame bilijonai 
svietu didesniu kaip musu že
me ir saule sukasi po taja mil- 
žiniszka vieta, kuria mes vadi- 

dangu.”

verso > 7
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imi-

name ” 
didesnio iszaiszkinimo 
tikrinimo kad Dievas vra .’ Pla- 
eziau apie tai neužsimoka ra- 
szyti ir diskusuot.

Mrs. A.B. Mount Cannel, Pa.
• Prisiunskie tomistą 

sena maldaknyge 
ryta kaip nauja.

) 
i

prasi szalde ii 
vakare

— Mamyt, tu bijai
— Ne, mano kūdiki... mie

gok, miegok...
Taip slinko diena po dienos. 

Karta Onvke
jau daugiau neverkė, 
atėjo motina, cziuptelejo Ony
ke, suriko ir klykdama nusmu
ko ant aslos.

Tetuszis padirbo baltutėlė 
deže. Onyke nuplovė ir kur tai I 
isznesze, taip toli, jog Petru 
kas daugiau jos neinate. Senis 
Korenlijus sako, jog Onyke 
dabar pas Dievuli svecziuosc, 
tenai ji guli sidabriniame lop- 
szelyje ir lopszi supa angelai, 
dainuoja jai visokes geras dai
neles, o ji džiaugiasi ir ranku
tėmis ploja.

Petrukas klausėsi 
užsimaseziusiai žiurėjo in už- 
szalusi pilka langeli ir stengė
si insivaizduoti sau ta vieta, 
kur dabar Onyke. In tokia ge
ra vieta ir jam irgi butu ne pro 
szali.

N e t r i ik us p ra sįd o j o 
prantami jam invykiai. Syki 
suėjo grinezion sodiecziai, 
daug ju buvo, ir Pilypo tėvas 
sykiu su jais, ant krutinės pa- 

szviesia-blizganczia 
rankose pas ji poperis

grinczion

jog

neregio,

nesu-

Argi reikia da 
ir už-

•)

savo
o bus apda-

I

JUOKAI.

Du Italai žiurėjo bedirbant, 
ujoviszkai žemes

maszinai (steam shovel). Mil- 
žiniszkai maszinai su pastebė
tinu miklumu kasant ir pri
kraunant žeme viena vagonu 
po kitam, sako vienas Italas:

— Ar ne niekyste, kad 
žmones iszranda tokias maszl- 
nas? jos atima darba apie 500 
darbininkams.

— Ne gerai manai — atsi
liepė antras, — jaigu maszina 
praszalinus gautu darbo 500 

! darbininku su špatais, tai ko
dėl no praszalinti spatus ir 
duoti darbo 5 tuksta'ncziams 
darbiniku su arbatos szauksz- 
t ūkais.

sikabino 
bloke;
buvo. Sodiecziai biski paraszc 
ant szito popierio, paskui su
dėjo in krūva virdulį, puodus 
isz krosnies, totuszio kailinius 
ir eme ginezytis, o vėliau vis
ką paėmė ir nusincsze su sa
vim. Pakeliui isztrauke szibo- 
rius isz krosnies kamino, kur 
skyles motina paskui užkimsz- 
davo sziaudais ir skudurais, 
bet grinezioje stovėjo toks 
szaltis, jog Petrukui ir ant 
krosnies tupėti paliko nepa- 
keneziama. Tankiai motina 
verkė, bet Petrukas nenusi
mindavo; vartaliojosi per gal
va, gande prūsokus ir nutrauk
davo jiems ūselius. —Da bus.

na kasimui

A-BE-CELA arba pradžia skaitymo ir 
raszymo, del vaikams. - Preke 15c 

W. D. BOCZKAUSKAS - CO 
MAHANOY CITY, PA.
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KREIPKITĖS PAS DR. HODGEN3 
Philadelphia Specialist* 

Vitos Kroniszkos Ligos.

Silpni, Serganti Vyrai ir Motera* 
Ne Serganti bet visgi ka tik pajiegs 

dirbti. Apsisaugokite pavojau*.

Gydau pasekmingai katarą, užkimimą 
dusuli, galvos užima, pilvo, kepenų, 
Inkstu, pūsles liga, rumatizma lum
bago ar neuritis ligas.

Kraujo ir Odos Ligas visuose pa-
bago ar neuritis Ilgas.

.1 _ ..........
dėjimuose. Litiazkas vyru ligas.

Be operacijos Ir patrUnima lalko.
Rodą ir paturimas dykai.

Kožna Sereda, Ketverge ir Petnycsin 
POTTSVILLE, PA. 4 S. CENTRE ST

Bauiuin Name, Antras florae.
* ..... ■ I'fi"

Koana U U minkė, Shenandoah, Pa.,

viena diena pyrago su sviestoj 
liu yalgai, apsivilkus geriau
siais kailiniais, apsiavus szil- 
tais vailokais...

— Kad sakau tai raszvk 
t ■ " " I . t K 1 ' fra

I ! *" f

X

bus atlygini
- Bet kokia naudu kad Ka
simui szirdi užduosi?
- Tu vaike durnas: kai pa-

_____ l.i tai doleriu atsius.
Mcrikonu narą ko gailėtis, jie 
pinigus maiszais mieruoju, — 
iszvirožino man sene.

Parasziau in perskaieziau, o

vo

beda vošiu

moterele apsiVerke.
Na ka tamista veiksi su 

pinigais?
— Vot gluszas! 

praszo ant misziu, reikės duoti 
mes moterys nutarėm pirkti 
nauja balda kimu, o gi nuėjus 
iii Rokiszki unt Velykų be cen
to nei bandeles negausi su
graužti.

Vos tik baigiau raszyti kaip 
sztai inskrido jauna mergaite, 
valukine Mare Skaistutyte.

— Paraszyk man, tamista, 
laiszku Amerikon pas broli.

— Gerai, sakyk ka raszyt.
— Nugi raszyk ka,d iszteku 

palivarkan, bet kavalierius rei
kalauja penkių tukstaneziu 
pasogos, o kad pasogos negaus 
tai tokia didele laime nuskris 
nuo manes. Paraszyk gražiai 
lai jis prisiunezia doleriu.

— Tai tamista meluoji: juk 
tamistai tik dar szesziolika me 
tu, o antra, jusu motina sake 
kad pirma turos iszleisti už 
vyro vyresneja jusu sesute.

— Kai nemeluosi tai jis ant 
Velykų nei pinigu neatsiųs, —- 
atsako mergaite,

Treczius mano upacientas” 
atėjo Jonas Lop-szis, gan tvir
tas ūkininkas, kuris ir pralobo 
isz sunaus Amerikono.. Bet da
bar sūnūs neteko darbo ir jau 
puse metu kaip neatsiuntė do
leriu.

Klebonas

negausi

7

i

, vaiko, 
gromata Merikon pas sunu. Ot, 
laidokas, visi metai kai nieko 
neatsiunezia. Paraszyk jam

Paraszyk, man

kad mes badu mirsztam, o tu 
Meri ko j ponauji, paraszyk, jei 
tu pinigu .neatsiusi tai in na
mus neinsileisiim,.

— De.de, juk tai melagyste: 
juk tamista penkis tukstan- 
czius esi ant vekseliu žmonoms 
paskolinės.

Tai nedalykas, kad lie
piu tai ir raszyk; kai gausiu 

, gerai,isz jo pinigu tai gerai

’ Sugadino man nervus, ir bu-
brohit, užuliosime.

. . U. f 4

ti dalyviu melagystėje nusibo
do tai iszejau in kamara ir pa
sislėpiau už girnų.

«| ...... .... ...... ... ................ I Siu II m         — m ,1

Dr. T. J. Tacielauskas
t

t
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J Trmu t i uis Lie t uviszkus 
Dantistas Mahanojuje. 

Ant Antro Floro Kline Sztoro
CaptiUl Theatre Name. Coal ir Main. 19 W. Centre St. MahttlOy City
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Numinęs' daug negerkite,
Pasigeriu juoku nedarykite 

"Per daug nevalgykite,

Pajeszkau Magdalena ir Ka
zio Viliusziu, apie 16 metu at 
gal gyveno Hazletoue, taipg? 
pajeszkau
Zmuidinus seniau gyveno 
Hazleton, Pu., dabar nežinau 
kur. Meldžiu atsiszaukt hrba 
jai kas apie juos žino meldžiu 
oraneszti. (t.29

Mrs. Mary Busyla,
Box 5, Gilberton, Pa.

Povyla 
seniau

ir Agota

Ypatingai .kietu Jciaiuzir 
neimkite,

Ir mergaitėms primenu, 
Ba ant to savo tiesas turiu, 

Tai i r paburti galiu. 
Užsilaikykite gražiai, 

Dorai ir pridereneziai,
O po gražu margui i apteiksiu, 

Kaip po szventei pribusiu.
Dabar pas kurna Baltruviene 

nueisiu,
Meilei pasikalbėsiu, 

Ir tokiu budu szvente 
praleisiu

Namie pasėdėsiu,
Visiems vėlinu Linksma

Aleluje 
Na je.

Kovos Prieszais
“Szventa Kare”
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Edward Ellington, ku-Sii

ris turi kamanda ant Anglisz- 
ko vaisko Irake, kur karalius 
Hedjaz kerszina 
“szventos kares” 
nijoj. Paskutiniam
Anglikai užmusze 900 sukilė
liu. •

sukylima 
Transit va

in u szyje

Pajeszkau savo tetos isz Lie
tuvos, po tėvais pavarde Gatc- 
veskiute Jokneszka, paeina isz 
Zeksdriu Kaimo, Prienų Para. 
Turiu svarbu i 
apie ja žino meldžiu praneszti 
už ka busiu dėkinga.

Ona Raniananskiute,
10 Laird St., Inkerman, Pu.

reikalą, jei kas
i J

Pajeszkau Juozą Praleka ku 
ris 6 metai atgal gyveno po 48- 
(Jth Street, St. Lawrence Hotel, 
Sun Francisco, 
kas apie ji žino meldžiu pra
neszti ant szio adreso.

A. Krugis, 
741G Lawnview Ave., 

Cleveland, Ohio.

Calif. Jaigu

lt.

Priminimai 
Apie Sveikatą 
Laikykite savo svarbiausius orga
nus veiklius ir švarius, o nerei
kės jums kvaršini sau galva dė
lei sveikatos. Padėkite gamtai, o 
gamta jums atsilygins, suteikda
ma jums panaujintą gyvenimą. 
Jau nuo 1696 metų drūtieji Ho- 
landai apsaugoja savo inkstus, 
kepenis, pūslę ir vidurius nuo 
jvairių nesveikumų, naudodami, 
kaipo vaistą savo nacionalę narni-

x ' / -

ne gyduolę—originali ir tikrą

‘s

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

Mokame 8-czfa procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride
dant prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalą su musu banka

-I
G. W. BARLOW, Pres.

J. FERGUSON, Vice-Pros, ir Kas.

nepaisant ar mažas ar didelis.

t

t
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Del W
Rcumatišku gėlimu, neu

ralgijos, paprasto persi- 
įS£\ šaldymo, skaudžių 
AT*7 raumenų, išrinarini- 

✓/. X/ raų ar issioukumų 
7 ( Naudokite

DR. RICHTKRIO 
\z\Cv\ Inkaro Ruiics 
(rip PAIN-fXPEUIRl 

1—CT Vaisbnrenklh registruotas-
i 'u 'S. V, Pat. Biure.

J/ (D Nėra tikrasis, be 
I r Ii roMsu Inkaro vaisba- 

"J f M ženklio. Vaistinė®©'
" po 35c ir 70c. j-£J|

p. AD. RICHTER & co. ^3 
v *arry t U. 9tx «».

N. V.

skaudžių 
išsinarini-

Vaistinė®©

U*

A

LIETUVISZKA
AGENTŪRA

Parduoda Szipkortes in Lietuva, 
Lenkija, Rusija ir kitas dalis 
svieto. Parvcžu filmines ir darbi
ninkus (ant farmu) dirbti Ameri
kon ir Knnadon. Siuncziu pinigus. 
Padarau Davernastis, Pirkinio ir 
Pardavimo Aktus Lietuvon ir Len
kijon. Prašiau klausti informacijų 
sekanezio adreso:

Z. JANKAUSKAS
(Notary Public)

769 S. Second Street, 
Philadelphia, Pa.
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— Publikines mokslaines 
bus uždarytos Ketverge, Pet- 
nyczioje ir Panedelyje. Moks
las prasidės Utarninko. Taipgi 
bus uždarytos Apriliaus 24-ta 
per rinkinius ir 30-ta Gegužio, 
Memorial Day — Papuoszimo 
Kapu Diena.

FARMOS — FARMOS. p W
f
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ŽINIOS VIETINES

I — Didysis Ketvcrgas, Pet
nyczia ir Subarta.

— Nedėliojo Velykos. Vi
siems vietiniams ir aplinkines 
gyventojams vėliname links
ma Alleluja!

— Nedingo kompanije pra- 
szalino visus naktinius bosus 
nuo darbo. Tokiu naktiniu bo
seliu radosi po tris kožnoje ka
sykloje, o kad Red i ngas turi 
40 kasyklų, tai suezedins daug 
pinigo praszalindami juos nuo 
darbo. Ar gaus kitokius užsi
ėmimus tai nedažinota.

— O kad kasyklos pradėjo 
geriau dirbti nuo Apriliaus 
menesio, todėl unije uždėjo aut 
kožno anglękasio kuris dirba 
po du dolerius assesmento ant 
menesio, kaipo 
straikuojaneziu
minksztose kasyklose kur ju 
yra suvirszum 150,000 žmonių.

t Po penkių menesiu ligos 
Jefferson ligonbuteje, Filadel
fijoj* po sunkiai kovai savo gy
venimo, nes buvo sierata, Ona 
Mohiszinte, 22
ligonbuteje Utarninke, o josios 
lavonas likos atvežtas ant pa- 
szarvojimo pas teta P. Jenker- 
tiene, 539 W. Mahanoy A ve. 
Velione paliko brolius 

Vladislovą ir Joną
Marijona, prigulėjo prie Soda
lites ir bažnvtinio koro Szv. 
Andriejaus Filadelfijoj. Josios 
motina mirė 7 met a i atgal o tė
vas 11 metu. Graborius Pau- 
lauckas, dede veliones,
Minersville užsiėmė laidotuvė
mis, kurios 
su pamaldomis 
bažnyczioje.

— Lietuviszka

paszialpa del 
auglekasiu

b
’1
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metu, mirė toje
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Juozą, 
ir sesere

ISZ

atsibus Panedeli
Szv. Juozapu

(parapine 
mokslaine likos uždaryta lyg 
nteinanczio Utarninko isz prie
žasties Velykiniu szveneziu.

t Seredos ryta Mahanoy 
City kasyklose patiko nelaime 
kuri užtroszkino du angldka- 
sius. ’Pirmutinis yra Juozas 
Aleksandraviczitis, 24 metu isz 
Ilills’o, ir jojo bode Antanas 
Sąveikoms, 40 metu gyvenan
tis po 1312 E. Market ulyczios. 
Abudu dirbo ant bodirno, kur 
sugriuvo tapas ant abieju. Ar

timi darbininkai girdėjo su
griuvimą tapo, tuojaus subėgo 
ir pradėjo atkasinet nelaimin
gus ir »po valandai pasi-seke 
abudu iszimti, bet be gyvas
ties, nes abudu buvo užtroszkc.

Alelksandraviczius gimė Hill- 
so peczeje, yra sūnum Szima- 
no, buvo darbszus vyrukas, nes 
žiemos laike dirbo kasyklose o 
per vasara vare “whip’a” 
Lakewood parke. Paliko dide
liam nubudime savo tėvelius, 
seseres Keniauckiene, Tamak- 
vej; Henningeriene ir Želionie- 
ne mieste, Ona daraktorka, 
Petronėle, New York, brolius 
Aleksa, Vinca ir Edvardą. Lai
dotuves atsibus Panedelio ryta 
su pamaldoms Szv. Juozapo 
bažny ežioje.

Antanas Saveikonis 
naszlys nes jojo motore mirė 
Vasario 13-ta azio meto, po 
trumpai ligai. Pribuvo in Ma- 
hanoju 15 metu adgal, prigulė
jo jisai prie S.L.A. ir vietines 
parapijos. Paliko 5 metu sūne
li Antanuką, buvo vedes nasz- 
le Szadiene kurios likosi dvi 
dukreles Mille ir Ona kaipo ir 
paliko pussesere Sartkuviene, 
1314 E. Market uli. Laidotu
ves atsibus Utarninko, ryta su 
pamaldomis Szv. Juozapo baž
nyčioje. — Liūdnos Velykos 
tose szeimynose kokiu niekas 
nesitikėjo.

vare

buvo
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>r 7 *»> 4*Pirkite farmą didžioj Lietu
viu ūkininku kolonijoje, kur 
raudasi suvirsz 400 Lietuviu 
ūkininko, kurio turi 4 draugi
jas, 2 nuosavus svetaines ir 
bažnyczia. Szitoj kolonijoj yra 

ežia 
kad Di-[tiok daug Lietuviu yr apsigy- 

venia. Asz kaipo seniausias 
ūkininkas szioj apylinkėje ir 
jau 14 metu kaip Lietuviams 
patarnauju ukiu pirkimo, tai h 
szimot surinkau daugeli gra
žiu ukiu ant pardavimo visokiu 
didumu ir prekių. Del platesniu 
žinių raszykito ant adreso:

J. A. Žemaitis, 
K. No. 1, Box 17, 

Fountain, Mich.

Adam C. Schaeffer
TIKRAS PR1ETELIS DARBININKU 

ANT STATE SENATOR 
...

Patvirtintas per Darbininku Orga
nizacijas. Stengsis panaikinti motoru 
taksus. Bandys invest! Old Age Pon- 
tion. Ant Republikoniszko ir Demo- 
kratiszko tikietu. Praszo juso balso 
ir intekmes laike atoinaneziu nomi
nacijų

: i labai geros žemos už tai

į H

ill*
’ ■ : ' .r .

r i : a , ,

' .r ‘ 1

•i

4 ■

« A

1
• "< 
A

♦
't

— Neužmirszkite 
deji Petnyczia yra valdiszka 
szvente kurioje tai dienoje visi 
bankai yra uždaryti.

— Nuo Apriliaus Skvilki
no aplinkinėje pradėjo dirbti 
apie 30 kasytklu pilna laika isz 
priežasties aplaikymo daug už
kalbinimu ant anglių. Readin- 
go pradėjo dirbti daugiau kaip 
dvideszimts kasyklų kaipo- ir 
Lehigh keliolika pradėjo.

— Ana diena ant W. Mar
ket ulyczios ėjo motina su 
dviems vaikueziais kurie turė
jo apie 8 ir 12 metu. Motina 
buvo gerai užsitraukus, mosa
vo rankomis, garsiai kalbėjo ir 
keike Lictuviszkai ir Anglisz- 
kai. Kada priėjo prie namo vai
kai persigandę stovėjo ir viens 
in kita kalbėjo: “geriau ne ei
kime in stiiba, 'ba motina mus 
sumusz.” Buvo tai graudingas 
regėjimas — motina užsigerus 
kaip nedieviszkas sutvėrimas, 
o vaikai stovėdami lauko dre
bėjo isz baimes. Raszejas pats 
savo akimi ta regėjimą mate. 
Kokia gali būti ateitis tuju 
vaikeliu ir kokia paveizėti vai
kai gali turėti isz girtos moti
nos? Graudu, labai graudu]

— Pulkininkas policijos An-
tanas McLaughlin vela pildo 
savo dinsta po ilgai ligai ne
laimėje su ąutombiliu ir po pa
laidojimui savo mylemos 14 
metu dukreles.

baliųLinksma balių rengia 
Laisves choras kuris atsibus 
Panedely, 9 Balandžio—April, 
2-tra diena Velykų, J. Aidukai- 
ezio svetainėje, 1139 F. Maha
noy St., Mahanoy City, Pa.

j pir
mos klases orkestrą. Tnžanga: 
moterims ir merginoms 25c. vy
rams 50c. G e r beini Lietuviai ir 
Lietuvaites! Nors dabar ir sun
kus bedarbes laikai, bet vis 
tiek po gavėniai, ims noras pa
silinksmint i. Tad ateikit in szi- 
ta Baliu, o ežia isztikruju galė
sit pasilinksminti. Szitarn Ba
liui griesz puiki oilkestra; Lie- 
tuviszkus ir svetimtautiszkus 
szokius, taipgi bus užkandžiu 
ir kas uores insigerti. Visi ir 
visos in Baliu! Kvieczia atsi
lankyti, Rengėjai.

Mahanoy City.
Pradžių 7:30 vai. vakare

SHENANDOAH, PA.
nu re 

Juozą
t Franas Kunczaitis 

Panedelio vakaru pas 
Vervasziu, 132 E. Pen n uly
czios pas kuri buvo ant burdo. 
Laidotuves atsibuvo Seredos 
ryta su pamaldomis Szv. Jur
gio bažnyczioje.

Shamokin, Pa. — Nedėliojo 
per Velykas atsibus primicija 
kun. Hironimo Juszkovicziaus, 
Szv. Stanislovo bažnyczioje. 
Jaunas kunigas likos inszven- 
tyta 25 Kovo seminarijoj Or
chard Lake, Detroite. Ant pri
micijų pribus gimines isz Chi- 
cagos, Mahanojaus, Hazletono 
ir kitur.

Girardville, Pa. f Treczia d.
Apriliaus, po ilgai ligai mirė
Franciszka Želviene, senaŽelviene, 

skaitytoja. Velione
Franciszka 
“Saules” 
paliko dideliam nubudimo du 
sunu Jurgi ir Francissdku, dūk* 
tere Anele, brolius Aleksandra, 
Antano, Stanislova ir Joną Jo
niniu*, seseres Kože Bemato- 
niene ir Maro Cziginskiene. 
Laidotuves atsibus Panedelio 
ryta, 9 valanda, su pamaldo- 

vietineje Lietuviszkoje 
bažnyczioje ant kuriui užpraszo 
visas gimines ir pažinstamus. 
Velione buvo gerai žinoma del 
vietiniu gyventojų ir per vi
sus mylėta 'kurio jaja pažinojo 
ir guodojo. .
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NOTICE OF APPEALS.5:
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 the 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 P. M., Standard Time, 
for the following districts, namely:

MONDAY, APRIL 9, 1928. 
Ashland and Aubui 
the Townships Uf 
Cass, Delano and Branch.

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

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 Mahanoy and 
Hegins.

MONDAY, APRIL 1G, 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 Pinegrove.

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. 
Cit^ *of Pottsville.
’• THURSDAY, MAY 3, 1928. 
Mahanoy City Borough.

FRIDAY, MAY 4, 1928. 
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 bo made in 
any assessment after that time, ex
cept in case of destruction of pro
perty.

rn Boroughs, and
Barry, Blythe,

r

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

Commissioners.
Attest

F. C. BALL, 
Commissioners’ Clerk.

Commissioners’ Office,
Pottsville, Pa., March 9, 1928.
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— Kas tai? tu ir vėl pasi
gėrės?!

—- Dieve sau... — augok... 
num e-e.... — atsako Steponas.

— O kodėl nuo tavęs degti
ne taip smirda ?

pri-iginu-mo.— Tai nuo
Ma-no mo-tina turėjo du-u me., 
etų priesz ma...ano... užgimi- 
ima karezema... taigi asz to 
smarves ir prisigeria-au...

SKAITYKITE “SAULE”

B A L LjSb AN D
' *fAR^

i r*

,r-Fu-
■' •

Wne (iwn MHp . ................ ........................

’r

w
4

. J

r
I

‘t

M

v

Zj

xr Geras

•1/

i-/'? ::
•>

r ■ ?

y-

s

x-,.. •

Statement of th^OwnenhJp. Kanale* 
moat. Circulation, etc. required by 

the Act of Congress of 
Augu*t 24, 1912.

Of the “Saule” published aeml-weekly 
at Mahanoy City, Pa. for April 1st 
1928.
State of Pennsylvania 
County of Schuylkill

Before me a Notary Public In and 
for the State and County aforesaid, 
personally appeared W.D. Boczkowskt 

.who, bav.ng been duly sworn accord
ing to law, deposes and says that he la 
the Business Manager of the “Saule” 
(The Sun) and that the following Is. 
to the best of his knowledge and 
belief, a true statement of the owner
ship, management, etc. of the afore
said publication for the date shown In 
the above caption, required by the 
Act of August 24, 1912, embodied tn 
section 443, Postal Laws and Regula
tions, printed on reverse of this form, 
to wit:

1. That the names and addresses of 
the publisher, editor, managing editor, 
and business managers are: 
Publisher: W. D. Boczkowskl-Co.
South & A Sts. Mahanoy City, Pa. 

Editor: F. W. Boczkowskl,
SIS W. Mahanoy St.

Mahanoy City, Pa. 
Business Manager: W. D. Boczkowskl. 

338 W. Mahanoy St.
Mahanoy City, Pa.

2. That the owners are:
W. D. Boczkowskl, 

338 W. Mahanoy St. Mahanoy Ciy, Pa.
V. L. Boczkowskl, 

336 W. Mahanoy St. Mahanoy City, Pa.
3. That the known bondholders, 

mortgagees, and other security hold
ers owning or holding 1 per cent or 
moro of the total amount of bonds, 
mortgages, or other securities are: 
(If there ar none, so state) None.
W. D. BOCZKOWSKL Business Mgr. 

Sworn to and subscribed before me 
3rd day of April 1928.

CHAS. S. PARMLEY 
Notary Public 

My Commission expires March 71929 
fSEAL]

ANT PARDAVIMO.
Kotelis ir farma. Namas turi 

16 ruimu, maudyne, vanduo ir 
visokios vigados stuboj. Far- 
nia turi 45 akieriu, daug vai
singu medžiu, visos dirbamos 
maszinos, arkilai, karves, visz- 
to ir aneziai. Priežastis parda
vimo yra kad gaspadorius pa
liegęs. Kreipkitės ant adreso: 

,Wm. Konsavage, 
Locust
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Raudona bole yra ant

Paklausk Seniausio Anglękasio 
Kasykloje.

Negalima daug žinoti apie gump į jį.
būdas pirkti gumines kurpes yra vardu pirkti 
“Ball Band" (Raudona Bolė) guminės kurpės 
angliakasiams turi reputacija del rūšies ir 
ilgaus nešiojimo per daugelį melu. Paklausk 
bile angliakasio kuris jas nešiojęs, ir jis tau 
pasakys kad jos yra stiprios, 
smagios.
Lengva jas pažinti kuomet matai, 
del raudonos bolės.
kiekvieno čebato ir kiekvienos kurpės.
Cionais parodytos rūšys, Boot ir Himiner, 
padarytas del sunkaus nešiojimo kasyklose. 
Padarytos raudona-, balta ir juoda spalva. 
Padai stiprus, drūtus, kaip tik tau tinkami. 
Peržiūrėk juos kuomet kiUį sykį nueisi į 
krautuvę.

Mishawaka Rubber & Woolen Mfg. Co. 
460 Water Street Mishawaka, Ind.

“Namas Kuris Išmoku Milijonus Iki Rūšies”
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