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ISZ AMERIKOSPR0H“-
PER SUDA GEIDŽIA UŽ- 

DRAUSTI VYRA KAD 
NETURĖTI DAUGIAU 

VAIKU.
Bridgeport, Conn. — Ameri

koj yra papratimas iszimineti 
indžiunkszinus konia priesz 
viską, bet d a pirma įkaita yra 
girdėt, kad pati iszimtu in- 
džiunlkszina arba taip vadina
ma uždraudimą priesz savo vy
ra idant neturėti daugiau vai
ku.

Taip padare priesz savo vy
ra Mrs. Ed ward Cromwell, 35
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ŽUDINTOJA
KUNIGAS KARSZTAI PA

NIEKINO PROHIBICIJE 
KURI ŽUDO 

NEKALTUS.

W i Įmingi on, Del- -— Katali- 
kiszkas kunigas Re v. J. Fran
cis Tucker baisiai paniekino 
prohibicije ir josios vaisius lai
ke laidotuvių Attilio Cicone, 48 
metu, tėvas vienuolikos vaiku, v HZ-

tėvas vienuolikos vaiku 
kuris pa rėjas namo girtas, 
sirakino kambaryje ir vėliaus 
likos užtroszkintas gazu. Laike

metu, motina trilekos vaiku isz pamokslo kunigas Tucker kal-
kuriu tik penki yra gyvi o jau
niausias yra pabėgės. Dakta
rai pasakė Cromwell’ienei jai
gu turės daugiau vai'ku tai pa
aukaus savo gyvauti.

Cromwell’ai
szimts mot u.

Badai tokios tiesos raudasi 
valstijoj kurios 

tik paskirta

yra vede (te
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DŲ-KART SANVAITINIS LAIKRAfiZTIS “ SAULE 
ISZEINA KAS UTARNINKA IB PETNYCZIA.

Prenumerata Kasztuoja: Amerika ant viso meto f 8.00 
Europoje ir Kanadoje $4.00 ant viso meto.
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'Isz Visu SzaliuKASYKLOSE
255 ANGLEKASIAI ŽUVO 

TREJOSE EKSPLOZIJOSE; 
MATHER KASYKLOSE 

BADAI VISI 
PRAŽUVO.

BLUEFIELD KY., ŽUVO 17;
HARLAN, KY., 8.

VOKIEOŽIAI GAZUOTI; 18 
MIRĖ, 200 SERGA.

Hamburgas. — 
gabentas geležinkeliu didelis 
katilas trucinanczio gazo koki 
Vokiecziai naudojo laike kares 
o kuri mane atgabenti in Ame
rika,

i baisioms 
Ii,,. ‘

Kada likos

i
k a t i 1 as e'k spl od a vo jo 

Gazaspasekmėms.
su

m
DAUG UŽMUSZTA

DREBEJIME
KELI KAIMAI SUNAIKINTI 

DAUG UŽGRIAUTA IR 
SUŽEISTA.

Mathcr, Pa. — Visa viltis isz- 
angle-

Laiszkus ir Pinigus visada siuskite tik ant szio adreso:
W. D. B0CZKAUSKA8 ■ 00

MAHANOY AND A STS., MAHANOY CITY, PA.

W. O. B0CH0W..1, r><>. . ■(
r. W. BOClIOWill. K4lMr

* 39 METAS

TIKRAS RAKALIS ISZ LIETUVOS
KUPOZIUS GYVOJO TAVO- 

RO, PARDAVĖ SAVO 
PACZIA IR UOSZVE.
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DIDELE UGNIS
KAUNE

Varszava. — Policija suėmė 
ir aresztavojo szetoniszka ra
kai i kuris pardavinėjo mot eres 
ir merginas in paleistuviu na
mus, koki tai Wajcmona, kuris 
pardavė savo paezia ir josios 
motina in paleistuviu urvą 
Buenos Aires, Argentinoj, bet 
viskas iszsidave ir tasai raku
tis likos suimtas.

Wajcmonas trankėsi po Lie
tuva ir Lenkija kaipo turtin
gas kupezius. Ant baliaus susi
pažino su pana Estera Weinitz 
16 metu patogia mergaite, kai
po ir josios naszte motina, 35 
metu, kuri taipgi buvo patogi 
motore. Neužilgio papraszc 
motinos kad leistu dukteri už 
paezia ir apsipaeziavo,
žinodami iii Argentina. Po ko
kiam tai laikui aplaike nuo 
dukters 
idant parduotu savo turtą ir 
atvažiuotu pas juos, ka ir pa
dare.

Weinitz’ienei pasiseko kokiu 
tai slaptingu budu praneszti 
policijai, buk ji ir jos duktė, li
kos parduotos per Wajcmona 
in paleistuviu urvą, kuris isz- 
keliayo vela in Lenkije atsiga- 
bent “gyvojo tavoro”. Polici
ja pastate slaistas ant Wajc- 
mono ir 
daifbo, kada ketino apsivesti su 
patogia ir turtinga dukteria 
kupeziaus, Raszele F. isz War- 
szavo.

SUDEGE KAUNO 
MIESTO MAGAZINAS 
SU PREKĖMIS KELI 

ŽMONYS NUKENTEJO.
‘ iszlcke in padange kaip kokia 
migla mivtics? bet kareiviai, 
ugniagesiai ir policija pradėjo 
szauti in mirtinu migla su amo- 
uijc tiksle praskleidinimo kas 
ir pasiseko, 
ypatu nuo trucinanczio gazo 
mirė o daugiau 'kaip du szini- 
tai mirtinai serga.

Hamburge ir primiestije gy
vena .daugiau kaip 200 tukstan
eziai žmonių, 
korszino isz t remi m u.

— In Gegužes 1d.Kaunas.
nokti 1 valanda Kauno gyven
tojus sužadino gaisrininku si
renos, traukiniu szvilpukai ir 
dideli nepaprasti trenksmai. 
Gatves pribėgo žmonių, kurie 
skubėjo gelžkelio stoties link, 
kur auksztai padangėse szviete 
didele gaisjp paszvaiste ir gir
dėjos retkareziais sprogimai. 
Kai kam tas nepaprastas regė
jimas šukele dideles baimes. 
Isz tikrųjų, 
gaisras.
Gaisras invyko Vytauto pros

pekte, Kauno miesto gelžkeliu 
stoties kieme. Dege Kauno 
muitines sandeliai, 
buvo
prekių. Sproginėjo ir nepa
prastu trenksmu bailius gazdi- 
no kubilai dujos gazai, kuriu , 
ten buvę sukrauta gana daug.

Gaisro vieton susirinko mi
nia žmonių, Tuoj atvyko mies
to gaisrininku komanda, kiek 
vėliau ir kitos komandos ir 
emes energingai gesinimo dar
bo. Baigiant gesinti atvyko bū
rys kareiviu,
pristatyti prie gesinimo darbo.

Gesinant neapsiejo ir be au-

migla mirties,
gavimo daugiau gyvu 
kasiu kurie likos užgriauti per 
eksplozije czionais dingo. Da
bar skaitlius pražuvusiu dūri
na lyg 196 ir da visu nesurado.

Sztai vos svietas alsikvotejo 
nelaime, kad

tai tik dabar žinia

bet asztuoniolika 
trucinanczio

bėjo :
Ne, tasai žmogus nenusižu- 
savivaliai, kaip pripažino 

koronerio džiure, todėl asz ji 
palaidojau krikszczioniszkai ir 
priėmiau 
bicije o ne 
sze. 

d
niszki sausieji yra jojo žudinto- 
jais. Pagal mano ypatiszka isz-

1
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elo

in bažnyczia. Prohi- 
ge rymas ji užmu-

ventabezdžiai ir veidmai-

iszgirde alpi e ta 
velft dvi baisios eksplozijos ki
lo kitose vietose:

Bluefield, W. Va.,
lika angtekasiu pražuvo

septynio- 
eks- 

plozijoj,■ keli apdegė ir keliu 
da nesuranda, kuri kilo kasyk
lose No. 1 kuri priguli prie Yu
kon Pocahontas Coal Co-, gu
linti Yukone, McDonald pavie
te ir kuri kilo Utarninko diena.

'baisi ekSĮiIozi-

kuriuos gazas

iszva- buvo paprastas

NE TURI 16 METU
NEGALI LANKYTIS 

ANT PAVEIKSLU.
Angara, Turikje — Visoje 

Turkijoj, jaigu vaikai da netu
ri szcsziolika metu, negali lan-

tai laikui aplaike 
ir žentelio gromata

kuriuose
sukrauta invairiausiutai tasai žmogustyrinėjimą 

visai nemano atimti sau gyvas
tį. Dirbo jisai laja diena; nebu
vo tai gerymas kuris priskubi
no jojo mirti, o sakykit ka no
rit, prohibicije sutverė taji ge- 

pacziules noiszduotn indžiunk- ryma, kuris ji užmusze. Tėvas

akyvai lauke, 
■sūdąs isz-

Connecticut 
pavėlina turėti 
skaitlį vaiku o daugiau ne. Vi
suomene dabar 
koki nusprendimą
duos priesz taji vyra, kuris gei
džia turėti didele szeimyna o 
pacziule už'tai turi kentėti. — 
Luk aut vyruežiai, kad ir jums

szina sulaikyti jusu karszti!

Harlan, Ky. 
je kasyklose 
Coal Co., 
mažiausia 7 
ninko diena, 
pražuvo nes da visu nesurado.

Kimberly, Nev., per sugriu
vimą variniu 'kasyklų, likos už
muszta keturi darbininkai ir 
keli sužeisti.

Taigi in viena sanvaite 255 
darbininkai —jeszkotojai duo- 

pasiliko aukos apsižioĮ>li-

apgynimu

Black Mountain ,]<ytis ant krutamuju paveikslu
arti czionais užmusze

anglekasius Utar-
Gal ir daugiau

Francije. — Dauge- 
kurios baisiai nepagal perėjusias naujas tiesas, 

o tai isz tos priežasties, kad pa
veikslai, ypatingai Ameriko- 
niszki parodo už daug laisves 
del vaiku, kuriu protas yra už- 
tersztas visokiais niekais ir 
kenkentys del sklypo.

Lima, Peru. — Daugelis kai
mu likos visiszkai užgriautais 
Cajamararca distrikte per dre
bėjimą žemes kuris prasidėjo 
Panedelije ir apstojo Seredoje. 
O kad visi telegrapai likps siv 
naikint i,
pasklydo po svietą apie nelai
me. Kaimas Jaen, likos visai 
užgriautas ir daug gyventoju 
užgriauta. Miestelis Pinpimcos 
taipgi sugriautas ir badai 30 
žmonių užmuszta.

Tokio, Japonija. —- Drebėji
mas žemes smarkei sukrato szi 
miestą. Daug muru sutruko, 
bet nelaimiu nebuvo, bet pada
ryta daug bledos.

Ir kitosia dalysią svieto da
vėsi jaust drebėjimai žemes, 
bet isz ten žinios apie nelaimes 
da neatėjo.

RECEPTAS ANT ISZ
TEKĖJIMO UŽ VYRO.

Lyons,
lis motor i u 
nori teketi už vyro, tai tik ant 
pažiūros ne nori. Bet naszte 
Au'dc’ksije Lapaar geide labai 
antru kartu tekėti, bet staugi
mai josios buvo ant tuszczio. 
Ant galo susipažino su jaunu 
advokatu,'kuris jai aiszkiai da
vė suprasti kad nebūtu prie- 
szingu apsivesti su ja ja, jaigu 
butu užtektinai pinigu.

Naszlėle' netrukus sunkiai 
apsirgo. Pasiszanke pas save 
jauna advo'kata, melsdama jo
jo idant padarytu testamenta, 
užraszydama aut visokiu mie- 
laszirdingu
tilksta nez/iu franku.

vienuolikos vaiku, kurio nors 
yra vargingi bet turėjo taji 
džiairgsma, kad turėjo gyva 
tęva, norints jisai kaip kada 
iszsi'gerdavo ant sudrutinimo 
ir suraminimo kaip tureziai da
ro po go” ft f k Bet jisai nebuvo 
tai j) giliukningu kaip tureziai; 
jisai gere uždrausta sztopa, ko
ki tureziai negeria ir todėl mi
re.

Prohibicije yra priežastis da
rymo tosios truciznos ir asz ją
ją apsudinu kaipo žadintoja to
jo žmogaus, kuris davė Ameri
kai vienuolika vaiku, o už.tai 
jisai prasze Amerikos stikleli 
geros arielkos, o ji ji jam davė 
truciznos. Argi tai Amerikoni- 
zavojimas? Jaigu taip, tai A- 
meri'kas vra netinkamas ir tik 
žudo tuos ateivius su prohibi- 
cijos pagedha.”

Teisingi žodžiai tojo iszinin- 
tingo kunigo.

STE-INDIJONAI 
BUKLA IR 

GABRIELIŲ.
Mexico City, Mex. — Musu

MATE 
“ANIOLA

> I

garsus tekintojas Lindberghas 
yra laikomas už aniola Gabri
elių per sztama Indijonu gyve- 
naneziu mažam kaimelyje 
Skiapas, arti Guatemalo rube- 
žiaus.

Keleiviai sugryže isz tenuis 
apsakinėja, Įnik Indijonai, ta
me laike ikada musu narsus 
Lindey teko isz Meksiko in 
Guatemala, 
kaimelio nepaprastai 
apie pasirodymą

gy vent o ja i tojo 
sujudo 

ant didelio 
palmos medžio Szvencziausios 
Paneles isz Guadalupo. Indijo- 
nai tvirtino kad tai tikra tei
sybe ir kaipo ant davado kad 
stebuklą mate tai da jiems pa
sirodė °
kuris tame paeziame laike pra
tekę pro juju 'kaimeli. Indijo- 
nai da negirdėjo apie Lindoy 
ir nežino kad tokia žmogus gy
vena ant svieto.

Aniolas Gabrielius >»

PRASERGEJO SUNU APIE 
NELAIME, PATS ŽUVO.
Wflkes Barre, Pa. — Praser- 

gejas savo sunu nuo nelaimes, 
kad tapas grius ir kad begin in 
saugesniu vieta, tėvas, Jonas 
Reilley, 50 metu isz Parsono, 
likos užgriautas ant smart Lau
rel Run kasyklose. Tėvas gir
dėjo kaip lubos pradėjo brasz- 
ket ir anglis nupuolinejo ir in 
laika prasergejo sunu, bet už 
tai pats paaukavo savo gyvas
tį.

Praėjusia sanvaite czionaiti- 
neje aplinkinėje atsibuvo net 
30 visokiu nelaimiu- Penki li
kos užmtiszti o 26 žmones su
žeisti.

PER VIENA MENESI LIKOS 
UŽMUSZTA 41 

DARBININKU.
Springfield, I'll. — I Ui no jaus 

Dariiininkiszka Kamisije pra- 
nesza, buk praeita Balandžio 
menesi, nelaiminguose atsitiki
muose pramonėse buvo nž- 
muszta keturesdeszimts vienas 
darbininku. Isz tojo dkaitliaus 
mieste Chicago likos užmuszta 
jienkiolika, o dvideszimts sze- 
szi kitose Illinojaus valstijos 
dalysg*

sueme ant karszto

kurie neturi 
nuo

kuris kersztu
Trumpi Telegramai.

kurie irgi buvo

o r-

uos, 
nimo kapitalistu 
atsakaneziu 
mirties kasyklose.
LIETUVISZKA ORKESTRĄ 

ANT RADIO
Brooklyn, Pa. — Da įpirma 

karta grajys Lictuviszka
kestra po vadovySta prof. J. 
Baltrukevieziaus, 29 diena Ge
gužio, tai yra ateinanti Utar- 
ninika, per radio stoti WMBG, 
8:40 valanda vakare. Kas turi 
radio, teguli “intunina” tame 
laiko, o iszgirs smages polkas, 
valcukus, marszus ir dainas.

Jaigu jums patiks koncertas, 
tai apie tai praneszkite in WM 
BG, 95 Leonard St., Brooklyn, I

ap laikydavo 
po tris dolerius

J

sziinta

intunina

KITUS PERSEKIOJO 
PATYS GAVOSI IN
- KALĖJIMĄ- *

Meksiko City, Mex. — Sezszi 
policijos sznipai po vadovysta 
Aivaro Bazail,
iszgaudinejo pinigus nuo Ka
taliku, nevos už peržengimą ti- 
kejimiszku tiesu likos areszta- 
voti ir uždaryti kalėjimo.

Badai Bazail 
nuo valdžios
už sznipinejima, bet turėjo tris 
puikius automobilius ir puiku 
narna. Daung Kataliku bijojo 
ji iszįduoti nes aplaike kerszini- 
mus nuo Bazailo bandos.

— paszawke advoka-

— No. 26

NEDORA MOCZEKA.
Grand Rapids, Mich. — Mrs. 

Erma Turney, laike teisino už 
bjauru pasielgimą su savo sze- 
sziu metu posūniu, pasakė, kad 
idant ji iszmokyti ir sudraust 
idant daugiau nėbružytu za- 
palkas, suriszo jam rankas ir 
laike jais ant gazinio pecziuko, 
pakol rankos baisiai neapdege. 
Pagal daktaru nuomone, tai 
vaikui turės rankas nupjaut 
nes ir taip jaises daugiau ne
gales naudoti.

N. Y., arba del J. Baltrukęvi- 
czia irs, 
lyn, N. Y., o taukiaus

nuomone

praeita Subata li-

ŽMONES BE 
MIELASZIRDYSTES

Peekski'll, N. Y. — Tomis 
dienomis keli vyrai užtiko ne
toli czionais girrioje, apleisto
je grinczeleje negyvus dvynu
kus. Keli menesiai adgal pri
buvo isz Anglijos kokia tai 
Anele Desmont, kuri likos pri
imta per kokia tai szeimyna 
czionais, o
kos iszguita 'laukan. Iszsemta 
ant pajėgu ir pusgyve, dasiga- 
vo in apleista grinezele artimo
je girraiteje, kur dideliuose 
skausmuose pagimdo dvynu
kus.

Motore pribuvo in czionais 
jeszkoti savo vyro, kuris at
keliavo szeszi menesiai adgal, 
bet jojo nesurado. Kūdikius pa
laidojo miestas, o motina bus 
sugražinta adgal iii Angliję 

. 1 ikaip tik pasveiks. •

508 Grand St., Brook- 
grajys to

ji orkestrą. Prof. Baltrnkevi- 
cziaus orkestrą susideda isz se- 
kaneziuju artistu: A. Masiulis, 
A. Pažereckas, C- Baganskis, 
C. Antpucat, B. G ėdri liūte, L. 
Oklo, J. Gaigalas, V. Kasz'lauc- 
kas, A. P. Pažereckas, R. Cha
se, S. Czarniauėkas, J. Alocke- 
vicziirs ir pianistas Jurgis Dir- 
ginezius. Neužmirszkite 
Utarninka 8:40 vai. vakaro.
PERSZKADINO TĖVUI 

NUSIŽUDINT, PATI
LIKOS NUŽUDINTA.

Sunbury, Pa.
pavietavo

KA TAI DEL MEILES 
NEPADARYS.

Bndapeszt, Vengrai. — Isz 
Fjumo, žinios danesza apie bai
su atkerszinima isz priežasties 
užvydejimo, koki ipapildo ar
tiste Krammer, kuri turi užsi
ėmimą cirkuso Sidon ant savo 
sesers ir josios mytemo. Užvy- 
dus sesuo atriszo virve ant ku
rios ketino josios sesuo rodyt 

perstatymus. Kada 
neprijausdami jo

kios nelaimes,
toji s taiga i truko ir abudu 

žemyn, užsi-

institutu
“Po szimts 

knipe’liu, pasivėlinau, gaila tu 
pinigu,”
tas. Po 'keliu sanvaieziu nasz-
1c netikėtai pasveiko. Advo
katas tuo jaus prileido szturma 
prie josios szirdeles tir prispy
ręs prasze, idant už jojo tekė
tu.

Naszte tiktai to ir lauke. Po 
veseilei, vyras užklausė pa
ežį u les apie pinigus, bot vieto
je szimto tukstaiiczju, atsirado 

tik penki tukstaneziai
franku.

Advokatas apsiriko, bet ka 
turėjo daryt? — Tegul tai bu
na prasarga del tuju, kurie no 
daėbszios motoras joszko, tik
tai turto. t

vos

szi

- Czionaiti- 
niam pavietavo sūdo tęsęsi 
teismas Juozo Parole isz Kulp
mont už nužudiniinia savo my
limiausios, 9 metu 
Blanches.

Parole gyveno su keturioms 
savo dukterims, nes buvo nasz- 
lys. Du menesiai adgal tėvas 
parėjo namo girtas ir nuėjo ant 
virszaus sakydamas, kad nusi
žudys. Trys dukteres nusiimto 
savo jauniausia sesute Blanche 
kuria tėvas labai mylėjo, idant 
atkalbintu tęva nuo to baisaus 
darbo. Po trumpam laikui mer
gaites iszgirdo szpvi, tovas nu
lipo žemyn, bet kambaryje ra
do nuszauta sesute — negyva. 
Kada tovo užklausta, del ko 
taip padare, tai tik atsake, kad 
tai “buvo klaida.”.

du k reles

visokius 
akrobatai y

užlipo ant vir-
ves
aktoriai pilėte 
muszdami aut vietos.

UZMUSZTI, 41 SUŽEISTI 
PER EKSPLOZIJA 

BOMBOS.
Buenos Aires, Argentina. — 

Italijos konsulate eksplodavo- 
jo bomba kuri užmusze 9 ypa
tus ir įsužeido 41, nėkurie likos 
ant szmoteliu sudraskyti. Ba
dai Fascistai padėjo bomba 
knncelarijoj. Tame laike rado
si ^konsulate apie 200 žinomu 
su visokiais reikalais.

9

AMERIKONAI SUPLIEKĖ 
PASIKELELIUS.

Managua, Nikaragva. — Dvi 
bandos pasi'keleliu likos su- 
musztos per Amerikoniszkus 
kareivius ir vienas vadas už- 
musztas kaipo ir daugelis pu
si keleliu. Amerikonai nepano- 
sze jokiu ble.džiu. Arti Estelio 
iszvaikinta banda susidedanti 
isz 60 pasikeloliu isz kuriu 
daug sužeista.

29 NUSKENDO SU LAIVU.
Moskva, Bosija, 

szimts devynios ypatos 
skendo, tarp tu deszimts mote
rų ir vaiku sudegė, kada laive
lis ant kurio plauke sudega 
prie Dniopros upes. Daugelis 
nelaimingu negalėjo iszsigaut 
isz vidurio laivo, kiti szoko in 
upe ir nuskendo.

RADO KŪDIKI IR TURTĄ.
Lyons, Francije. — Kokis tai 

kaimuotis eidamas keliu, pato-

D vidu
mi-

mino kaip kokis tai puikus au
tomobilius sustojo ant kelio ir 
vėla greitai atsitolino. Isz aky- 
vumo nuėjo ant tos vietos ir ra-
do gulinti dvylikos menesiu 
kūdiki. Nuneszes kūdiki namo, 
jojo pati pradėjo nuredinet kū
diki idant persitikrini ar gal 
nesužeistas, rado koperte tarp 
drabužiu 5,500 franku su gro- 
mate'te: uPrižiūrėkite kūdiki, 
duokite jam szioki 'toki moks
lą ir auiginkito kaip savo, o vė
liaus gausite daugiau ant jojo 
užlaikymo.
ki augina ir džiaugėsi isz jojo, 
nes savo vaiku neturi- __

Prižiurckite kūdiki

Kaimlioti s 'kudi-

Hazleton, Pa. 
szlopoje, prie Pardee Bros Co., 
kasyklų užstraikavo 200 angte
kasiu kad nedave jiems szilto 
vandens del nusiprausimo po 
darbui.

H Laurel, Del. — Buvusi ne 
valninke 1824 mete, 4‘Teta” 
Comfort Fooks, nigere, turė
dama 104 metus mirė czionais 
ana diena. Ji gimė Pittsville.

H Kansas City, Kan. — Szuo 
nulydėjo Leonarda Lindsey 
ant vietos kur prigėrė jo 10 
metu sūnelis. Po- trumpam 
jeszkojimui lavonu iszgavo isz 
prūdo.

H Center, Tex. — Buddy 
Evans, nigeris, likos isztrauk
tas isz kalėjimo ir pakartas 
ant stulpo už tai, kad subjauri
no balta motoria.

4 4 Teta

DISINFEKTUOJAMI
VAISTAI

Disinfekluojamas vaistas isz
naikina penis ar organinius su 
kuriais susiduria.

“Antiseptic,” arba, veikian
tis vaistas priesz puvimą, su
stabdo peru iszsiplctojima 'bet 
juos neužmusza.
“Deodorant,” 
ru kvapa bet neisznaikina bak
terijas.

Yra keli disinfektuojami vai
stai, kaip tai karboline rūkan
tis (carbolic acid), ėdanti me
džiaga (corrosive su'blicate) 
bot gal geriausias yra karsz- 
tis. Yra saugiausias ir visuo
met galimo turėti ji- Geras ir 
verdantis vanduo yra goriausi 
budai vartoti karszti del disin- 
fektuojamn tikslu. Verdantis 
vanduo namie vartotas ir. ga
ras del vieszo disinfektuojimo.

Turimo atsiminti, kad disin- 
fektuojant daigius ar medžia
ga verdaneziu vandeniu, van
denis turi virti'nors penkias 
minutfts priesz indedant daig- 

in karszta vandeni, F.L.Į.S.

Antiseptic,

isznaikina bjau-

ku. Sprogstant kubilams, kai 
kurie isz darbininku ir gaisri
ninku buvo padeginti, pri
trenkti, kontuziti. Szeszi asme
nys tuoj buvo nugabenti ligoni
nėn. Bet isz ju, rodos, trys jau 
isz ligonines iszejo. Kiek sun
kiau esąs sužeistas sandeliu 
sargas.

Arti gyvenantieji turėjo di
dele baimes, nes jei butu užsi- 
debe gelžkeli ustoties magazi
nai, tai butu teke daugiau kam 
nukenteti. Ir taip arti gyve
nantieji pemesze nepaprasta 
baime nuo nepaprastai liepsno- 
janezio gaisro ir sprogimo. Jau 
gerokai susirinkus žmonių, bu
vo matyti vienniarszkines mo
terys ir pusnuogiai vaikai. No 
abejotinai, gaisro pasėkos pa
guldys neviena ligoninėn.

BUVUSIS KUNIGAS
CHALECKIS PRIĖMĖ 
STACZIATIKIU 
TIKYBA IR VEDE 

RUSE.
Balandžio 22 Kauno staezia- 

tikiu cerkvėje invyko buvusio 
kunigo Chaleckio

norin-

Kataliku 
jungtuves.

Priemes staeziatikiu tikyba 
Chaleckis vede jauna Ruso.
AMERIKIEOZIAI GALES 

PIRKTI ŽEMES.
Kaunas. — Ministeriu Kabi

netas nutarė suteikti palengvi
nimu Amerikiecziams,
tiems iusigyti Lietuvoje neju- 
doma turtą. Amerikos Lietu
viai galės pirkti Lietuvoje že
mes ir ja valdyti be jokiu kliu- 
ežiu. Szis nutarimas lieczia tik 
Amerikieczius Lietuvius. Kitu 
valstybių pilieczius nutarimas 
nelieczia.

ISZMETE SKENDUOLI.
Žalvideriai. — Czia Szeszu- 

pe iszmete in kraut pereitais 
metais Gruodžio 30 diena pri- 
gerusio ties Pilviszkiais Szc- 
szupeje Starkaus isz Parausiu 
kaimo Pilviszkiu valscz. lavo
ną.

Policijai pravedus kvota, la
vonas palaidotas Pilviszkiu 
kapinėse.

orrw.il
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BAULK

ADRESAI LIETUVISZKO 
AMBASADORIAUS IR KONZULU:

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

Washington, D. C. 7

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

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

Kas Girdėt
Aplinkinėje N a bl ūso, Jeruza- 

leme — bibliszkam Siehem — 
kas tokis apvogė grabu Szv. 
Juozapo, kuri ir ma h ome ta i la
imi garbina. Tarp daugelio vi
sokiu relikvijų, kuriu radosi

r? am*

ant kapo, nulosi brangus žie- SZITAS RAKALIS NUŽUDĖ
das, kuri badai nesziojo patri- 
arka Abrahomas, kaipo ir di
delis ‘auksinis liktorius, kuri 
ne taip labai seniai norėjo pirk
ti tūlas Amerikonas už 45 tuks- 
t a ncziu s doleriu. O gal jau ran
dasi pas ji.

VISA SZEIMYNA.
Owen Oberst, turintis tiktai 

17 metu, isz Burns, Kan., nužu
do savo tęva, motina, tris sesu
tes ir du brolius, už tai, kad 
jam tėvas nepavėlino imti au
tomobiliu idant galui u iszvežti 
savo mylema ant. 'geru laiku.

|!

Ateina kokis vargszas prie Lauke ji elektrikine kode.
tavo 'duriu ir vardan Dievo, _ 
praszo tavos auku. Duodi jam, 
o jisai dekavodamas tau, atsi- 
tolina ir eina pas kita. Žiuri ’. 
paskui ji ir gailiesi jojo, nes 
tai kokis nepažinstamas kolie- 
ka. Bot ar esi tvirtas, kad jisai 
isz tavo geradejystes nepasi
naudojo? Ar gal davei almuž- 
nos tam, kuris josios visai ne
reikalavo? — Todėl reike būti 
atsargiais o ypatingai priesz 
ubagus, kurie tik pasinaudoja 
isz tavo geros szirdies ir tik 
tuom užsiima ir tankiai per 
ubagavima daeina prie dideliu 
turtu.

Czionais trumpai apraszy- 
sim apie tokius isznaudotojus 
kurie turi milžiniszkus turtus, 
ir taip:

Gal turtingiausiu ubagu bu
vo kokis tai Szimas Opasik, ku
ris gimė be ranku ir kojų, to
dėl atkreipė ant saves dideliu 
mielaszinlyste žmonių. Mete 
1890, kada turėjo 42 metus, tu
rėjo suezedines $240,000, o me
te 1900 turėjo daugiau kaip 
puse milijono ir žemiszko tur
to Tryste ir Perenzo. Kada mi
re nesenei buvo vertas desziints 
milijonu doleriu.

Kada mirė Italiszkas uba
gas Torri, rado jojo gyvenime 
bankine knygute aukso ir si
dabro ant $2,600,000. Ta visa 
turtą aplarke jojo du gimines, 
kurie gyveno dideliam varge.

Vengruose ubagas Kabelka 
surinko dideli turtą, bet 
naudojo jiji iszmintingai, 
pastate savo kasztu priesz mir
ti prieglauda del senu ir ligon
buti savo gimtiniam miestely
je*

Alfonso karaliszka szeimvna 
; turėjo nepaprasta žiedą, kuris 

jiems atnesze dideles nelaimes. 
Už lai'ku karaliaus Alfonso 
XII, tėvo tebyrio karaliaus, ra
dosi ant karaliszko dvaro pa
togi grofiene Castiglione, ku
ria ne tik garbino daugelis po
nu bet ir pats karalius. Grofie
ne buvo tvirta kad karalius 
paims jaja už paezia, bet kara
lius apsipaeziavo su kiinig. 
Mercedes, o už ta nužeminimą 
grofiene nutarė atkerszyt ka
raliui, prisiunsdama jam pui
ku žiedą su puikiu žemeziugu. 
Karalius aplaikes žiedą, paro
de ji savo paežiai, kuri juom la
bai gėrėjosi, melsdama kara
liaus idant Jai pavėlintu ji ne- 
szioti. Karalius atidavė paežiai 
žiedą.

dienos

Isz Lietuvos. TAIKINSIS i 

SU LENKIJA

• •

GALILEUSZU TRIUKSZ- 
MAS BAŽNYCZIOJE.

\alkinykai. — Velykų pir
ma diena po miszparu 
viai, kaip paprastai 

giesmes.

Ka Sako Lietuviu Delegacijos 
Pirmininkas Zaunius.

Einant Ka rl i auezi u u s- Be rl y- 
no programų, treczia isz eile.-i

SAVES PERGALĖ
JIMO UŽMOKESNIS

pergalėti pagunda. Ar nepyksi 
už Itii ant numes, mamyte!

— O, Henrik, mano mielas 
sūnau! Viską gali daryti: gali 
gulus pirkti, ka<l net visos spin
tos ir stalai butu apkrauti, bile 
liktai tu nepasiduotum tam 
baisiam girtuokliavimui.

Ta vakara :vtsiklaupe motina 
su sūnum ir dėkojo savo ^evui 
danguje, kad jis suteikė jam 
jegu atsispirti pagundai. Bend
rai jie prasze tolimesnes globos 
priesz visokias piktojo klastas.

Nuo to vakaro Henrikas dau
giau nenesze savo pinigu in ge
liu krautuve, bet visus atiduo
davo savo motinai. Ji taupu 
jam, kol, pagaliau, pasiuke li
gi tol, kad jis galėjo lengvai 
i n vesti pagerinimus savo kal
voje. Jis vėl laimingai joje dir
bo. Kaip džiaugėsi jojo moli
na, girdėdama smagius kūjo 
smagius savo stipraus sunaus. 
Smagu buvo motinai, linksma 
jam prie darbo. Jis nūdien jau 
laimingai gyveno su ja ir jau 
sziame pasaulyje gavo užmo- 
kesni už savos pergalejima.

konferencija prasidės dabar 
Varszavoje. Lietuviu delegaci
jos dalis su pirmininku Zauniui 
jau ankseziau atvyko. P. Zau 
n i us pareiszke, kad nors konfe
rencija Kaune nedavus jokiu 
vaisiu, .daug kas gulėsią but 
padaryta konferencijoj Varsza- 
voj, ypacz del to, kad svarsty
mu programe nesą tokiu opiu 
punktu. Czia busią kalbama vy 
riausiai del tranzito ir susisle-

Henrikas paveldėjo isz levo 
malonu, szvelnu būda, bet de
ja, taip pat ir palinkima gir
tuokliauti. Jis buvo mandagus, 
stiprus jaunikaitis ir isztiki- 
mai rūpinosi savo motina, ku
ri po jo tėvo mirties buvo pa
likta visiszkai jo globai. Ji 
malonini klausydavo kūjo smū
giu, kurie aidėjo isz jos myli
mo sūnaus knives. Bet, oi!...

BET VARSZAVA NEMANO 
KAD ISZ TU DERYBŲ 

KAS ISZEITU.Liet n- 
giedojo 

Pradėjus 
mlileiiszu, ku

riu vieni buvo pasislepi* 
vargonų, kiti bažnyezios kam
puose — 
balsais 
I riukszma.
atėjo vikaras kun. Szeksznelis, 
kuriam pavyko sziaip taip nu
raminti provokatorius. Isz tie
su visokio plauko poselencai 
kas kart drąsiau provokuoja 
Lietuvius, nesigedindami kuo- 
neveikti ir Dievo namu — baž- 
nvezios.
UŽBAIGTA GARSIOJI 

ROKISZKENU BYLA.
” kor.) — 

19Ž5 mete Gruodžio 7 diena ant 
Kamajų vieszkelio Aukszta- 
kalnin Makutenai nuszove Pet
ra Daily.de isz Didesios kaimo. 
Apygardos Teismas Makoto
mis apteisino. Makutenu aptel- 
sinimu didžiai stebėjosi visa 
apylinke, nes P; Dailyde nebu
vo jok is pleszikas, tik taip sau 
mėgdavo iszsigerti ir pasipesz- 
ti, ypacz su M a kutena i s.

P. Dailvde buvo biednu tėvu 
sūnūs, o Makutenai labai tur
tingos gimines: turi turtingu 
giminiu ir Amerikiecziu; czia 
valdo palvarkns ir dar turėjo 
gimine kunigą P. L. 'Todėl ben
drai visi pinigus pyle ir sten
gėsi Makutenus apteisinti.

Perėjus geram laikui, — jau 
buvo senai perejes 
padavimo 'Tribunoląn, 
szautojo brolis nuvyko pas sa
vo teta Kaunan ir pranesze nu- 

Tas nutikimas daejo 
iki dabartinio Prezidento szoi- 
mos. Prezidento žmona nuszau- 
tojo broliui suteikė pagelba 
iszkelti isz naujo byla.

Balandžio 21 diena 'Tribuno
las nagrinėjo byla ir Makute- 
nus nuteisė ant dvieju metu 
sunkaus darbo kalėjimo, ir nu- 
szautojo tėvui po 300 litu kiek- 
vien metai iki jis

Velykines 
giedoti, keletas

e me 
k eidami

mil

rėkti nesavais 
didžiausi Į 

Kilus sumiszimui

Rokiszkis. (“V.

laikas ir
— iiu-

tikima.

suteikė

Varszava. — In Varszava at
vyksta likusioji Lietuviu dele
gacijos nariai trecziai isz eiles 
Lietuviu Lenku vadinamai tai
kos konferencijai pradėti.

Pirma Konferencija i n vyko 
Berlyne, bet toji buvo tik dar- ' e * * *bu pasiskirstymus komisijoms.

Svarbi buvo antroji konfe
rencija Kaune, kuri tacziau isz- 
sklaide viltis, kad tarp Lietu
vos ir Lenkijos invyktu sutari
mas, 
davė 
paremtu Lietuvos nepriklauso
mybes garantijomis isz Lenki
jos puses. Lenkai todėl siūle 
Lietuvai garantija ir arbitražo 
sutareziu projektus, bet Lietu
viai juos atmetė. Del to Lenku 
delegacija apleido Kauna, tilo 
insitikinimu, kad Lietuva ne
mananti apie bet ’kuri susitai
kymą su Lenkija ar kad ja rl- 
sza. kurios nors sutarivs su kl
iokis valstybėmis ir negali su
sitarti su Lenkija. Kauno kon
ferencijoje Lietuviai pristatė 
Lenkams jau apkarpytus savo 
atlyginimo del Vilniaus okupa
vimo reikalavimus — vietoj 10 

reikalavo tik

Kaune Lenku delegacija 
k onk recz in pa s i n I y m n,

milionu doleriu 
7Vl: milionu.

Balandžio

MISZKO VAGIS APSKELBĖ 
KOMUNISTAIS NEKAL- 

. TUS ŽMONES.
Jonavos policija

10 diena gavo anonimini laisz
ka, kuriame buvo praneszama 
apie kelis Turžėnų 
gyventojus, 
partijos narius,

proklamacijų, 
kulkosvaidžiu

valscziauft 
kaipo Komunistu 

kad pas juos 
raszomoji 

ir

if-|

fl

kimo sienoj... Tos susisi.,kimus ' ,ir t,,kin .ka,1;‘
nežiūrint karoesąs ir dabar, 

padėties, ir patsai gyvenimas 
neleidžias ta judėjimą sienoj 
visai paraližnoti. Varszavos 
konferencija tad galėsianti tu 
judėjimą snnormoti ir isz to 
busią nau,dos abiems krasz- 
tams.

Pagaliau p. Zaunius pasakė, 
kad Lietuva troksztanti susi
tarti su Lenkija, bet kad toks 
susiarimas galėtu invykti, Len
kija turinti patenkinti tam tik
rus Lietuviu reikalavimus.

P. Zaunius pareiszke vilties 
kad tuose susitaikvmo sieki
muose Varszavos konferencija 
gal busiąs geras žingsnis prie
kin. W

Varszavoj tacziau nepasi- 
kad szi

maža kalve stovėjo tyli ir už
rakinta. rri’k tėvas danguje gir
de* jo tada vargszes naszlcs mal
davimu- Ji melde, prasze savo 
sumins iszgelbejimo, kuris die
nu dienas praleisdavo smukio
je.

4 4 d raugu
jis pateko in ta girty-

1
''Wniii.'

Isztikimu 
pusnių“ 
bes instaiga. Po szesziu sanvai- 
cziu jis, lyg pagijęs, eme ten 
nesilankyti. Graži, saulėta Ba
landžio pirmoji dienele rado ji 
vėl kalvoje prie darbo. Per isz- 
tisa menesi jis uoliai dirbo ir 
ingavo sziek tiek nauju žinių. 
Viena ryta ji vėl užpuolė 
brauntveino troszkulys. .Jis vis 
smarkiau musze kuju, tartum, 
norėdamas nuvyti szita trosz- 
kuli nuo savos. Jis norėjo atsi
spirti pagundai ir prieszinosi 
isz visu jogu, bet nugalėjo. Pa
dėjo kuji ir priėjo prie lango. 
Visas drebėjo. Pažvelgė per 
Įauga. Mažas sodelis ramiai tū
nojo, pasipuoszes szvelniu, ža
liu pavasaros ru'bu. Prie glu- 
disziu lysves tyliai stovėjo jo 
sena motina. Ji rodosi kalba 
su gėlomis. Jis atidarė Įauga ir 
iszgirdo žodžius:
“Jus tyrios, baltos gėlėles 

Kokios gi jus gražios!
Kiek kartu asz jus apžiūriu, 
Janužiu sielos kvapu*
Kad ji taip szvariai nuvalytu 
Mano vargsze, nuodėminga 

szird i

! 1 < i l’ll-

n

KREIPKITĖS PAS DR. HODGEN3 
Philadelphia Specialiais 

Viso* Kroniazko* Lifo*.

i*|r'

t aczian 
reiszkia rimtu vilcziu, 
konferencija pakreiptu abieju 
valstybių tarpusavio santykius 
pageiduujamon pusėn.
mistai mano, kad įr szi Varsza- 
vos konferencija pasibaigs nie
kais, taip kad pilnaties sesija, 
kuri turės vėl susirinkti Kam- 
liaueziuje, neturės ko svarstyti 
ir del ko dorotis. Birželio mene
si Genevoje susirinks 'Tautu 
Sąjungos taryba, kuriai Lietu- 
Vos Lenkijos ginezu byla bus 
pristatyta vėl visai neiszlygin- 
ta ir toje pat formoj, kaip kad 
ji buvo Gruodžio menesi, jei tik 
konferencija Varszavoje pasi
baigs tolygiai be vaisiu, kaip 
kad Kaune.

Peši-

sesija

Scrganti Vyrai ir Motera*
Ne Serganti bet visgi 

dirbti. Apaiaaugokito pavoja**.

Silpni,
tik paji«|«

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

Kraujo ir Odot Ligaa visuOM pa
dėjimuose. Litiszkas vyru ligas.

Be operacijos ir patrtinima laiko.
Rodą ir patarimas dykai.

Kožna Sereda, Kctverg* ir Petnycaia 
POTTSVILLE, PA. 4 S. CENTRE ST 

Bauaum Name, Antra* flora*.

Kožna Utarninke, Shenandoah, Pa. 
Cnptital Theatre Name. Coal, ir Main.

esą 
maszinele, 
kit.

Padarius krata, tik pas p. S. 
rasta troboj po balkiu 2 ek'z. 
Komunistu proklamacijų ir 
laiszkas Rusu kalba, pasirasz.v- 
tas Maksimovoj f,.

Inkustieji asmenys buvo su
laikyti. *

Politine policija iszaiszkino 
galu gale, kad suimtieji yru ne 
kalti, kad anonimini 
movo 
ir 2
padėjo kerszydamas 
apylinkėj miszko vagis P. Sz. 
kuris sulaikytas ir traukiamas 
atsakomybėn. v

y

Kad palydėtu mane 
Siauru taku in auksztaji 

dangų.
t 
na-

tos dienos karaliene 
pradėjo niipuolinet 

ant sveikatos ir in kelis mene
sius mirė. Žiedas, kuris jai bu
vo per didelis, nuslydo nuo 
pir.szto; karalius po tam ji pa
dovanojo savo 'bobutei 'karalie
nei Kristinai, kuri po keliu me
nesiu taipgi mirė. Po tam ka
ralius dovanojo žiedą savo se- 
serei Marijai del Pinar, kuri ji 

kėlės dienas nesziojo ir 
mirė nuo kokios tai nežinomos 
ligos.

Po tu visu nedaimiu, karalius 
netikėdamas in perspėjimus ir 
persergėjimus, nutarė pats žie
dą neszfoti bet iii 24 valandas 
po tam mirė- Karaliene Kris
tina, antra jojo pati netikėda
ma iii jokius perspėjimus, nu
movė žiedą nuo .pirszto miru
sio savo vyro, bet visa szeimy- 
na pradėjo jaja at'kalbinet nuo 
nesziojimo tojo žiedo ir geriau 
padarytu kad ji sunaikintu.

Karaliene ant to nesutiko 
bet žiedą pakabino ant kaklo 
Iszpanijos patrono Szvento Jo
kūbo, kur kabo lyg sziai die
nai. Žmones tiki ir yra persi
tikrino, kad per ji liek a u k n 
žuvo ir tai perjojo priežastį at
sibuvo kare tarp Amerikos ir 
Iszpanijos.

Mercides

. tik

tu
nes

Viedniuje szimet Irkos 
vežtas in ligonbuti iszalkes 
vargszas. Kada ji nurėdė, rado 
prie jo <$95,000- Kada pasveiko, 
prisipažino, kad nuo 50 metu 
ubagauja ir da negulėjo po 
stogu — vasaros Laike parkuo
se miegojo ant suolu o žiemos 
laike būdoje szunies. Norėjo 
ant visados pasilikti ligonbute- 
je, nes taip jam tonais buvo ge
rai ir aplaikydavo gardu val
gi, l>et jam paliepė nesztis lau
kan.

Me’te 1924, mieste St. Louis, 
likos aresztavotiis ubagas Leo
nas MePharson už ubagavimu. 
Kada palicrjaaitas padare ant 
jo krata, rado užsiūta pamusza- 
le sudrinkusio surdoto desziints 
bumasZku po szvmta doleriu ir 
bankine knygute ant 30,698 do- j^na Jose 
lenu.

Bet visi tieji atsitikimai ne- 
dalypsti t uju, kuriuos turime 
szelpt, kurie yra verti suszel- 
pimo ir sarmatinasi ubagaut ir San Juan Buenaventura; Car- 
kurie greieziau mirtų badu ne 
kaip atkistu ranku praszyda- ir kiti. Los Angeles miesto var
mas,

at

y

Amerikoje daug yra miestu 
pavadintu Kataliku szventuju 
vardais; juos praminė pirmie
ji Ispanai misionieriai. Dan
ginusia ju yru Kalifornijos 
valstybėj. Sztai jie: San Louis 
Obispo; San Gabriel; San Ga- 

San Juan Capistrano; 
3; ;

Ferdinando;
San Juan Battista;
fael; San Diego; Santa Clara;

Santa Inez;

briel;
San Miguel; San 

; San Louis Key;
San Ka-

Santa Barbara;

mėlio, Santa Cruz; Purissimu

gyvas Ims.

LENKAI VISAI ATĖMĖ
LIETUVIAMS KUNIGUS.

Vilnius.
Lenku keliamomis 
bažny ežioje 
na s Lietuvis 
keltas
'Taip pat isžkeltas in
Szvcntu parapija
riausziu inkvepejas Gervecziu 
vikaras kun. J. Rameika. Tuo 
bildu Gervecziu parapija pasi
liko be kunigo. Kaip pranesza 
“Vilniaus Aidas“,
parapijų kunigai visi Lenkai, 
iszskyrus Varnioniu dekanu 
Naniaus'ka, kuris yra ligotas ir 
negali važinėti. Gervicziuos be 
religines pagelbės pasiliko ke
li tukstaneziai Lietuviu.

Rasi žymėju siti 
riauszemls

’Gervecziu klebo- 
kun. Bu i vys isz- 

klebonu

i i

paraszu laiszka

almužnos. Reike temyt, das paeina nuo Karaliene An- 
idant almužna neduot ubagams gulu; San Francisco — nuo Sz.

Pranciszknus Asižieczio; Capekurie isz to pasinaudoja ir ap
gaudinėja geraszirdžius, bet 
tik szelpti vargszus ir apleis
tus kuriu turime daug tarp sa
vųjų. w

Trinidad — nuo Szv. Trejybes; 
Sacramento — nuo Szv. Sakra
mento; Point Conception — 
nuo Nekalto Prasįdejimo Szv. 
Panos Marijos, ir t.t.

in Ceikinius.
Visu

Vilniuj tu

aplinkiniu

Al art i-

GALVAŽUDYS NUTEISTAS 
SUSZAUDYTI.

Kaunas.—Kariuomenes teis
mo sesija Utenoje Balandžio
19 sprendė byla priesz žmogžu

dį Mykolą Klementijeva isz 
'Tauragnu valscziaus 
niszkiu kaimo.

Pernai, Spalio 30 diena arti 
'Tauragnu miestelio miszke, M. 
Klementijevas revolveriu nu
szove Antanu Pumputi, Juozą 
Trakuna ir Juozą Bikeri ir at
ėmė isz ju pinigus, pinigines, 
laikrodėlius ir kitus vertesnius 
daiktus.

Kariuomenes teismas Klo- 
mentijeva nutarė susznudyti.
IKI MIRTIES KALĖJIMAS 

UŽ GALVAŽUDYBE.
Kaunas.—Kairuomenes teis

mo sesija Utenoje, Balandžio
20 diena nubaudė iki gyvos 
galvos simkiu darbu kalėjimu 
Prana Motejuna isz Kupiszkio 
valscz., Palevenytes dvaro, už 
tai, kad jis 1927 mete Lapkri- 
czio 16 diena ant Kultiszkiu— 
Utenos vieszkelio ties Kavines 
vienkiemiu akmeniu užmnszu 
Dovydą Szera ir atėmė isz jo 
pinigus.

i

kriminale

t, 
Jis

Maks*- 
” paraszu laiszka raszo 

ekz. prokalaniaciju pas S. 
žinomas

1

NEPAPRASTAS GA
LĖJIMAS SU VILKU.

gina savo szeimi- 
yilkas palieka 

su szn-

Tauragmt valscz., VilkavisZr 
kiu vienkiemis.—Balandžio 21 
diena apie 5 valanda ryto in p. 
Jono Szidlausko kiemą atbėgo 
vilkas ir eme vytis visztas. Vil
kas, pamėtės visztas, nudes ant 
J. Szidlausko, parvertė ant že
mes ir pradėjo jam veidą kan
džioti:

Jo laimei tuo momentu Szid
lausko szuo puolė ant nugaros 
vilkui, drasko jam kaili ir kaip 
galėdamas
ninka. Dabar 
Szidlauska ir kovoja 
nim.

In ta triukszma atbėgo kai
mynas J. Ramanauskas ir dar 
vienas szuo. Prasidėjo smaiJki 
kova tarp gyventoju ir szunu 
isz vienos puses ir vilko isz k i-' 
tos. Vilkui nesiseka, persvara 
krypsta žmonių pusėn. J. Ra
manauskas prisiderinės 3 smū
giais basliu per galva nudeda 
vilką vietoje. Kova tarp žmo
nių ir vilko ėjo ilgai,- Spėjama, 
kad vilkas buvo pasiutęs.

Sužeistas J. Szidlauskas
užmiisztus vilkas įsivežti Kau
nan isztirti.

♦ 'I 1 ■ '
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AMNESTIJA POLITINIAMS 
KALINIAMS.

Kmnias. — 
tuvos valdžia paskelbė baus-

ir

1 i

Gegužio 15 Liu

miu dovanojimu daugeliui po
litiniu prasikaltėliu. Valdžia 
iszloido in gyventojus tam tik
ra munifesta.

y likusi ūke

nepatenkintas

nukent i-

— Man gaila jauno 
Kaip jis

buvo grasinės — 
žarnas 
marszkinius

BROLIS NUDURE BROLI.
Kaunas.—Kariuomenes teis

mo sesija Zarasuose Balandžio 
25 diena narginejo
byla priesz Gcnrika Makausku 
isz Smalvų valscz., Jurkaknl- 
nio kaimo.

Po tėvo mirties 
isz 7 ha. pasidalino du brolei—
Genrikas ir Petras Makauskai. 
Genrikas buvo 
kad ūkis ne jam vienam liko. 
Brolio ir jo szeimos 
mas dažnai pasireikszdavo vie-
szai: del gyvuliu, del vaiku ir 
kita. Kelis kartus net muszta- 
si.

1927 mete Liepos 21 Genri
kas sumiisze Petro žmona, o va
kare, ant lauko, kaip seniau 

“paleisiu tau
— prisiruoszk mirties 

“ — peiliu nudure 
savo broli. Petrą Makausku.

Kariuomenes teismas Genri- 
ka Makauska, nubaudė 12 me
tu sunkiųjų darbu’kalėjimo.

$1,000 TIK UŽ 60 CENTU

Ka tas tūkstantis doleriu žmogui 
reiszkia, jeigu jis yra apimtas ko
kios nors ligos bei viduriu sugedi
mo? Toks žmogus yra susiraukęs, ne
linksmas ir invairiu nesmagumu ap
imtas. Jeigu 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.

Vaistažoles yra nuo sokaneziu li
gų: viduriu užkietojimo, 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,
snirdie* liga, tai atsiunsk 8 Be. 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 li
gai kelia ir sutelkia žmogui ramu
ma. Atsiusk 10c. o gausi musu žolių 
ir knygų kataloge. Reikalingi musu
žolių pardavinėtojai visuose miestuo
se. M. ŽUKAITIS,
25 Gillet Street Spencerpoint, N. Y.

gre'icziausiai bus 
liastebejo

asz tau 
me-

— kalbėjo Hen-

Henrikas niylęjo gėles, 
mylėjo savo maža, jauku 
moli, bet už vis -laibiausiai m v- 
Įėjo savo sena motina. Jis už
dare Įauga, paėmė savo skry
bėlė ir iszejo. Tamsus, rimtas 
žvilgsnis spindėjo jo veide. Jis 
ėjo tiesiai gatve. Du kaimynai 
stovėjo prie savo namu dura ir 
kalbėjosi. Kai jis, ne nepažvel
gus in juos, praėjo, vienas isz 
j u palingavo galva ir tarė:

vvro.
atrodo paniuręs. Ne

jaugi jis vėl eina savo senu pa- 
proeziu ?

— Tai 
taip — ironiszkai
antrasis, —dar niekad nebuvo 
girdėta, kad kas butu iszsigcl- 
bejes isz girtybes nagu.

— Motinėlė, sztai
parnesziau pilna pintinėlė 
lynu j u lelijų, 
rikas, parojęs namo.

Motina visai nustebo. Bet 
dar labiau ji nusistebėjo, kai 
jis sekanezia diena parneszo 
namo geraniju krūmą jos gy
venamam butui papuoszti. Isz- 
tisa savaite kasdien Henrikas 
vis parnoszdavo namo po gėlo, 
kad papuosžtu kambari ir pra
džiugintu motute. Kai jis ir ki
ta savaite nesiliove neszes, mo
tina tarė:

— Bet, Henrik, jau musu 
namas pilnas geliu. Jei tu ir 
toliau taip darysi, tai asz neži
nau, kur mes jas dėsimo. O, be 
aibejo, tu už jas laibai daug pi
nigu iszleidi* Juos velyk galė
tum sutaupyti.

— Motirte, — atsake Henri
kas, maloniai glostydamas jos 
sena ranka, — asz dar nepaste
bėjau, kad jau ant visu langu 
pilna geliu. Asz turiu prisipa
žinti, kati, jei tik užeidavo man 
baisus noras brauntveino, asz 
tuojau bėgdavau in geliu krau
tuve ir pirkdavau gele. Tokiu 
badu asz galėjau tau džiaugs
mo padaryti, vietoj to, kad sa
vo pinigus nenaudai apvers- 
cziau. Tas man visada padėjo

Lie*n*i»«k<* Graboriw*
K. RĖKLAITIS 

laidoja nomireliua pa
gal naujausia mada ir 
moktda. Turin pagalbi
ninke moterems. Priei
namo* prekes.

Al* W. Hnrnre Nt..
fcAUANOT CITT, PA. 

no« juuKsr st.. 
TAMAQUA, PA.

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS L1ETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

PasamdoLaidoja kunus numirėliu, 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t, t. 
520 W. Centra St.. Mabanor City. Pa.

MINERS’ ASTHMA IR 
NOSINIS KATARAS

Gerklinis kataras, Bronkitis, Gcr- 
' klinis kosulį.’, Sunkus kvėpavimas, 
Kutariszkas kurtumas, Užimąs gal
voje, Priszakinis galvos skausmas. 
Neužmokama gyduole vartojama 
su stebetinc pasekme per 30 metu. 
Preke 25c. per paczta. Iszrasta ir 
parduodam vien tik per
THE HAMPDEN LABORATORY 
724-736 MULBERRY STREET 

READING, PA.

i

ii

l

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 
. PROFITS $623,358.62

Mokame 3-czia 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 
nepaisant ar mažas ar didelie.

G. W. BARLOW, Free.
J. FERGUSON, Vice-Pree. ir Kas.
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JUOKSNIUKAS IR 
VERKSNIUKAS

PASAKA VAIKAMS.

Anapus saules, burtais užke
rėtos vieszpatystes karaliene 
iszaiunte žemen visu burtinin
kių geriausi auksaplauke Ale
na nuraminti žmonių kanezias. 
Karaliene jai insake, kad ta pa- 
czia diena sugryžtu ir jai pra- 
nesztu, kaip jos insakymas isz- 
pildytas.

Alena, tikėdamasi isz myli
mosios burtininkių karalienes
gauti pagyrimą už gerai atlik-1 
ta pasiuntinyste, 
sparnus ir skindama geliu žie
dus, klausydama paukszcziu 
cziulbesio, palengva ėjo misz- 
ku; mat norėjo pasiekti žinoma 
tarpgiri, isz kurio paprastai 
visos žemen iszsiustos burti
ninkes auksztyn iszkildavo ir 
]Nirsk rišdavo in sava ja szali.

Alena, besigeredama tokiu 
maloniu gamtos grožiu, ilgai 
ėjo, bet žinomos vietos nerado. 
Sustojusi apsidairė aplinkui ir
persigandusi pastebėjo, kad ji ta in juos 
pateko in visai svetima, jai m iszypsojo, 

burti niūkęs

suglaude

42

s*:

J •

4
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INDIJONAS GAVO TURTINGA PACZIA.
Indijoniszka kunigaikszeziute Rose Marie 

tingiaiisiu Indijoniszku 
Indijonu isztekcjo už Redwingo, turtingo ludijono, locninin- 
ko Redwing

Tift.

s* •.’i

$
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, Viena isz tur- 
merginu paeinanti isz -sztamo Osage

Oil kompanijos isz Ventura, Calif.
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I kąsneli, nežinbjo, nei ka dary- 
iti, nei kur eiti. Tada Juoksniu- 
kas tarė:

I —- Turime
I žmonių.
esą labai geru žmonių

prie

žius ir

pažystama miszka.
Tada baisiai misi minusi ir 

netekusi jokios vilties tszsigel- 
beti isz tos nelaimes, 
“Kas man daryti! Kur eiti I 
Jaigu dabar to vidugirio nera
siu ir in miszko viražu nepakil
siu, in savo szali neparskrisiu, 
tai karaliene baisiai supykusi 
iszImrs mane* Ai, baisu pama
nyti, jaigu bueziau priversta 
czia nakvoti;. Gerai atsimenu, 
kaip viena karta, pasivėlinusi 
iszeiti isz miszko, 
burtu karalijon sugryžti.

tarė;

ži orėdama- nenusi
neš isz anos szalies 

nei juoktis, nei 
verkti nemokėjo.

Viena karta Alena pastebė
jusi, kad vaikucziams ant pe
cziu sparnukai, labai persigan
do ir pamanė: jei apie tai suži
notu jai nepalankus žmones, tai
galėtu ja apskelbti esant burti- slidi 
ninke ir reikalautu jos vaiku
ezius nužudyti. Todėl, 
szaukiis isztikima’ savo tarnai
te, liepę jai prisiekti, 
jos vaikelius

pasi-

ga li

kreiptis
Juk aukle sake, kad 

, kurie 
Inaszlaicziiis priglaudžia.“ 
‘ Iszeje isz miszko, insfojo in 
vieszkeli ir juo ilgai ėjo, bet 
nieko gero nepriėjo. Verksniu
kas pailsės prabilo:

— Broliuk, aplink, nėra jo
kio žmogaus, o saulele taip la
bai kepina, — nusivilkime vir- 
szutinius drabužėlius: juk czia 
niekas mudviejų sparniuku ne 
pamatys! — Nusivilko drabu- 

kad nepametus, apsi
juosę juos aplink savo lieme
nų kus.

Ir stebisi juodu, kaip liuesai 
skraido padangėj paukszcziai. 
Tada ir juodu 
sparnelius ir pradėjo kilti 
auksztyn; pakilę taip lengvai 
skraidė, kad nei 
kregždutes ju nepralenkdavo.

Pavakaryje, 
pamate dideli kaima 
nusileido, i _ 
liais ir priėjo prie pirmojo na
mo, paklabeno in duris. Namo 
savininke, 
pamaeziusi 
baltaplaukius vaikuezius, : 
stebo ir nedrąsiai paklauso:

— Ko judu norite,

pajudino savo 
pradėjo

greitosios

pajutę alki ir 
i, abudu 

apsivilko drabužo-

pravėrusi duris ir 
tokius instabius 

nu-

mazy-
ežiai;

les nelaimes.
HP

nors ir nedaug 
bet, pasigaile

girde, bet nakvynėn priimti ne 
vienas nenorėjo. Vaikucziai ir 
szi karta, negavo nakvynes 
kaime, daugiau jait ne nedryso 
praszyti. Vol juodu buvo pri
versti nakvoti girioje.

Bet oras darėsi kaskart szal-
v

tesnis: Vaikucziai, neturėdami

APRASZIMAS
APIE ORĄ

r |

prieglaudos susitraukė drebėjo 
ir dejavo:

—; Ach, kad nors kqki dar
ba dirbti moketunle!

Viena diena berniukai atke
liavo in dideli miestą; gatves 
buvo lyg kimszte žmonių prisi- 
kimszusios. Niekas ju nekreipė 
dėmesio in tuodu auksaplaukiu 
berniuku;
du visas gatves ir 
kur pasidėti.
vienu didžiųjų namu durys at-

Žmogus negali gyventi be 
oro. Be oro nėr gyVastic^. Mes 
ta visi žinome, bot mažai su
pranta oro svurbuma sveika-
tai* Bid žmones, kurie žino, jog
be oro negali gyventi, laiko du*

1

i sz va i kszcz i Oje j i e- 
nežinojo, 

Pastebėjo, kad

daros, ir valandėlė pamastė, ar 
eiti, ar ne, inejo vdnn. Viduje 
vieszpatavo tyla. Vaikucziai 
atsargiai si ink darni minksztais 
kilimais, priėjo prie mažo, ap-

vieszpatavo tyla.

statyto gėlomis kambariuko,
kimo viduje stovėjo lovele, o 
jojo miegojo iszblyszkes neju
dantis kūdikis. Aplink lovele 

i, kurios 
užsidengusios skarelėmis vei
dą, gailiai verke.

Vericsniukas,

stovėjo keletas poniu

Verksniukas, tai pamatęs, 
taip graudžiai apsiverkė, kad 

m" m Ii - - - I' i X h i

mirusio kūdikio motina, pakė
lusi galva, žvilgtelėjo in 
kianti ir isz t i esu si in ji ranka 
tarė:

ver-
8,

Pur

ris ir langus uždarytus. Jie orą 
a. bBi b !<;■ • •

ir ugnimi. Neduoda kunui tin
kamo vediniino. Orą nuo kimo 
kiliai ko anksztoms drapanoms, 
storais czeverykais, mažais 
kalnieriais, ir Lt

Per Ilga laika daugelis žmo
nių mane, kad oras dviejopas. 
Dieninis oras, kuris geras, ir 
naktinis oras, kuris blogas. Vi
si turi žinoti, kad naktinis oras 
ne blogas, jog naktinis oras ne 
pavojingas bet geras. Jeigu 
laikysime miegamojo kamba-

kambaryje sudegina žiburiais

Jaiguczoverykais,

naktinis oras, kuris blogas. Vi-

rio langus atidarytus nakezia 
apsisaugosime nuo džiovos.

Žmones klvsta manydami
II1 - * •-

lingas. Vioszos Sveikatos Biu
ras nori idant visi žinotu, kad 
szviežias oras ir odai svarbus.

Turime praszalinti tylu orą.
Laikyti kurni geroj sveikatoj 
turime turėti judinamo

‘ B A F « V a B W

Žmones kh’Stn manydami, 
kad tik plaucziams oras re i ka

turime perloriu vyru, 
Tai jau atsirado ir mergų, 5 
Vyrai knygas pardavinėja, 
O merginos su munszaine po 

karezemas slankinėja. 
Gere net riaugezioja, 

Pasigėrusios strapaliojo, 
Katrie pinigu ne turi, 

Tai vyrams in akis žiuri.
Nori kad užfundytu, 

Arba ant drošiu ir paneziaku 
. pinigu duotu, 

Tankiai saluninkas iszmest 
turi, 

Ne viena net nuo trepu 
nupuola, 

Ir net in diezia atsigula.
O ir da žviegė visa gerkle, 

Kada niekas nepakėlė,
Tai tokios paneles, 

Szenadorio mergeles- 
# • •

Tiek to, tegul buna ir pede, 
Bet Skulkine daug žmoniema 

daede, 4.
Isz nuobodumo vieni kitiems 

neapsileidžia,
Be tauriu ir dieliu krauju 

leidžia.
Sutemus einant sulaikineje, 
Kaip koki banditai 

u žk lupinėjo, 
Ir paeziuoti negeresni, 

Ba konia už singeliua arszosni. 
Užpuldinėja ir ant moterių, 

Vakare einaneziu.
Viena toki jau nusudijo, 

Ant keliu menesiu pasodino, 
Žmogus pinigu negali laikyt, 

Turi in banka patalpint, 
Vage vieni nuo kitu, 

Ir neszdinasi po szimts velniu.
Vėjo nesugaudysi, 
Vagies nenutversi, 

Nuvažiuoja in kur kitur, 
Ba pinigu tur. 

Blogai dedasi tarpe mus, 
O kas da tolinus bust 

Jaigu greitai neapsimalszys, 
Tai tokius rakalius ant szaku 

pakabys.
• • •

Nedėliojo vienoje vietoje j 
kriksztynos atsibuvo. 

Ant kuriu daug sveteliu 
pribuvo, 

Gere, valgė, uliavojo,

turime turęti juainamp oro. 
Tas reiszkia nesedeti uždary
tame kambaryje. Stengkis vi
suomet permainyti orą. Atida
ryk langus- Atidalyk duris. 
Vartok elektrikinia vedykla. 
Klek trik i ne vedykla yra svei
ka net žiemoje. Jeigu virszmi- 
neta atliksi, gamtos vaistai — 
szviežias oras — daug gero at- 
nesza. Szviežias oras suteikia 
visam k linui nauda. Pagelbsti 
praszalinti ligas.

Pats žinai kiek geriau jau
tiesi kuomet iszeini ant szvie- 
žio oro po sėdėjimu sziltame 
kambaryje. Augalai, kurie lai
kyti viduje kur nėra szviežio 
oro ir saules szviesos, tuoj vys
ta. Ir tas pats su vyru, moteria 
arba vaiku.

Nesibijok szviežio oro. Rei
kėtų žmones mokinti baimėje 
laikyti uždarytus* ir sziltus 
kamlbarius. Kambario oro tem
peratūra niekuomet neturi vir- 
szeti 70 laipsniu. Sveikatai 68 
laipsniai geriausia. Perdaug 
szilumos nesveika. Sausas oras 
ir ne sveika. Apsistojęs oras 
nesveikas. Per daug drėgnumo 
ore ir nesveika*

Szviežias oras isznaikina ge
malus, kurie priežastim szal- 
cziu ir kosėjimo. Apsisaugoti 
nuo szalczio reikia kvėpuoti 
daug szviežio oro. Vyrai, ku
rie dirba ant oro nepaisiant 
kaip 'baisiai szalta, retai pa
gauna szalti. Prižiūrėk jog 
oras visuomet judintas.

Vėdinimas svarbesnis už szi- 
luma. Kuomet eini gult, pir- 
rniaus prižiūrėk kad kambary
je oras judinamas. Nereikalin
ga eiti ant lauko arba in kal
nus gauti szviežio oro. Jeigu 
tik pakelsi langus gausi kiek 
tik noresii szviežio oro net pri
grūstame mieste.

Kvėpuok giliai. Tas pagel
bės plaucziams, smegenims ir 
visam kunui atlikti savo už
duoti.

Gatvekaruose oras iii trum
pa laika apiblogintas. Nesibi
jok pakelti langa. Yra visu už
duotis prižiūrėti jog gatveka- 
ro vediiitojai atidaryti.

Atsiminkime, jog kosėjimas 
ir eziaudejimas anksztose vie
tose pavojinga, nes iszplatina

*

— O, gerasis vaikeli! 
but, Dievas pasiuntė tave, kad 
mano paguostum. Tu liksi vie
ton mano mirusio sūnelio ir ta
ve, kaip ir ana savo 
azir(dingai mylėsiu.
pas mane! Paskui, atsikreipusi 
in Juoksniuka, tarė:

O tu, kuris szahtai žiurę- 
jai in verkianeziu aszaras,
negeras, kietaszirdis. Iszsiuesz- 
dink isz czia kuo greicziausial 
k^d tavęs 
cziau.

Tada Verksniukas 
stojo verkęs ir tarė:

— Kas k a nors
mano broliukui — man pada- 

Taigi, geriau isz bado nu-

m

vaikeli
Tat likis

— Alkani esame. Gal gau
tume nors po trupinėli duonos, 
— atsake Juoksniukas.

Moteriszke, 
turėjo duonos,
jusi vaikucziu, davė vienam ir 
antram po gabala duonos. Vai
kai gardžiai suvalgė 
padėkojo ir iszejo.

Priėjo prie kito namo, pra- 
sze vandens. Szeimininkai juos 
meiliai priėmė ir,davė po puo
deli pieno. Sutemus priėjo prie 

ir nedrąsiai pa- 
prasze nakvynes. Bet to namo 
savininkas storu balsu suszu- 
ko:

r> duona >

kad ji 
dabos, 

saugos, rytais užrakinus duris 
įprengs, vakarais nurengs; vi

visada
negalėjau 

. . v’l-
kaip Lida perszalusi dantimis • sada ju sparnukus po marszkl- 
kalenau! Kaip tamsios girios nukais paslėps ir apie juos nie

kam nepasakos. Senuke tarnai
te, prižadėjus jos liepimą isz
pildyti, prisiekė.

Alena sziek tiek
nusi atsigulė pasilsėti. Bet ge- 

ir saulėtos 
ja baisiai

nuožmiuoszimas ir nuožmiu žvėrių 
staugimas mane iszgasdino — 
visu kunu, lyg drebules lapas 
rudenyje, drebėjau!... brr... Ne 
duok Dieve, kad dabar tas pats 
atsikartotu!”

Niekaip negalėdama isz 
miszko iszeiti, vargsze Alena 
lakstė in visas miszko puses 
balsiai nuliūdus, bet veltui — 
nei tikro kelio, nei takelio ne 
rado.

Staiga gtsistojo ties ja jau
gi n- 

klais karžygis ir paklausė: 
“Kaip tu galėjai in szita tam
su girios tankumynu patekti V'

— Paklydau, — labai nore- 
cziau isz czia kol dar szvieczia 
saulute, iszeiti.

— Nesibijok ir nesirūpink! 
Asz tave isz czia iszvesiu. — 
Tai isztares, karžygis isztiese 
ranka, siekdamas jos rankos. 
Alena, atgal atsitraukus ir ran
kas užpakalin nukreipus, tarė:

— Nelytek manes, nes žmo
gaus lytėjimu netekeziau spar
nu ir negaleeziau sugryžti pas 
savo mylimąją karaliene.“

Bet Alenos grožis ir iszvaiz-
>, kad

nas, apsiszarvavęs aukso 
karžygi s ir

i

n u.si rami -

to

szali, bet taip buvo esi

rosios karalienes
ilsėjimasis

Jos veidas iszblvsz-
szalies 
kankino, 
ko; kūnas sumenko, susilpnėjo 
Veltui karžygis kviete inval- 

inval- 
vel- 

trindavo.

rius gydytojus, 
riais vaistais gydydavo, 
tui žolynu tepalais 
sveikata negryžo.

Viena naktį Alenai apsi- 
reiszke burtu karaliene ir pa
klausė:

— Ar nori sugryžti pas ma-
ne ?

veltui

Alenai

alesi

vė, nuskrido.
Anksti ryta, paplitus 

dui, kad dvaro ponia nakezia 
nežinia kur pradingo, visi dva
riszkiai susijaudino. Visi mane, 
kad ritieriaus parvestos isz 
miszko burtininkes gyvenimas 
pilyje užtrauks ju szaliai dide- 

Todel reikalavo
inti likusius daiktus, taip 

pat ir vaikus.
Karžygis, nors numanę, kad 

Alena, negalėdama ilgiau že
mėj būti, turėjo gryžti in savo 

nulindęs,
kad visai nekreipę dėmesio in 
žmonių reikalavimus. Galuti
nai, kada nusibodo jam visokį 
praszyniai, supykęs tarė:

— Visi jus esate melagiai, 
szmeižikai! Kas iszdrvs (lai 
karta atkartoti tuos melagin
gus gandus, nukirsiu galva. () 
kas iszdrys nuskriausti mano 
mylimus vaikelius, tas bus di
džiojo liūto auka.

nutilo,

treczio namo

kate'!

storu

O koki darba judu mo

daugiau nematv- **
<>• re i t nu-

padarys

da taip karžygiui patiki 
jis eme jos praszyti:

— Duok man savo rankele 
ir cik su manim. Asz tave nusi
vešiu in sąvo pili. Ten tu tikrai 
kaip karaliene vieszpatausi, o 
asz ir mano taniai klausvsime 
tavo insakymu.

Gražaus jaunikaiezio kalba 
jai labai patiko. Ir nors Alenai 
rodėsi, kad isz beribes paden
gi 
lienes perspėjimas, tacziau, su
žavėta jaunikaieziu, padavė 
jam savo ranka.

Karžygis nudžiugi 
ja, pasodino ant žirgo ir piliu 
parjojės su*ja susituokė.

Gyvenimas ėjo kuo sėkmin
giausiai: visi jai lenkėsi, kiek
vienas norėjo jai tarnauti rJ 
jos malone insigyti. Ir nors 
karžygis gražiaja savo žmonele 
labai mylėjo, bet ji visada liū
dėjo, ilgėjos, niekad nenusi- 
szypsojo ir nei neverke. Kada

Kelusieji 
triuksznia nutilo, bet vistik 
dar likosi juose didele vaiku
cziu neapykanta.
būdami rūpestingos senutes ir 
mylinezio tėvo globoje, laimin
gai augo. Abudu buvo gražus, 
lyg saules spinduliai. Vienas 
isz juodvieju buvo labai links
mas. Kada jis pradėdavo juok
tis, tai taip paveikdavo in ki
tus, kad ir tie turėdavo juok
tis. Del to ji ir praminė Juok 
sniuku.
Kitas taip put buvo malonaus 

veiduko, bet del kiekvienos,
gran- 

Todel jis 
gavo Verksniu ko varda.

Kada Verksniukas ir Juoks- 
niukas turėjo po septynetą me
tu, toje szalyje iszkilo didelis 
karas, 
vaikucziu tėvas karžygis. At
ėjus paskirtai dienai, jis, atsi
sveikinęs su vaikais, 
juos aukles globai ir iszjojo.

Tacziau, vos

— Nieko nemokame!
— Tai kuom man užmokė

site už nakvynę?
— Pinigu mudu neturime!.
— Gal galėsite man pai

Vaikucziai

bet del kiekvienos 
nors ir mažos nelaimes, 
džiai apsiverkdavo.

— O, geroji karaliene! jai
gu tik suteiktum man sparnus 
ir priimtum mane, tuojau lėk 
czia drauge su tavim.

— Gausi sparnus ir 
gryžti pas mane.

— Viską ka tik nori, malo
ni karaliene, iszpildysiu, jaigu 
tik mane isz czia paimsi.

— Nežadėk isz anksto! — 
sunkia sąlygą tau duosiu: pa
imsiu tave, bet ežia turėsi pa
likti savo brangiausia dalyku. 
Žvilgtelėjus in vaikelius, Ale
na pabalo ir tarė:

— Geroji kraliene, juk ne ninkas isz namu prasiszalino,

in kuri turėjo stoti ii

pavedė

tik pilies suvi-

noretji isz manes reikalauti, 
kad czia palikeziau savo mie
lus vaikelius!

— O ar turi ka nors bran
gesnio už juos?

— Neturiu.
—- Na,

vel dvariszkiai kėsinosi vaiku
ezius nužudyti. Aukle labai del 
to dalyko nusigando ir, 
dama iszgeibeti 
pusiaunaktyj pakele juos isz
miegu, aprengė, indejo maisto 
ir, slapta iszvedus už vartų, 
tarė:

liote 
vaikuezius

tai jaigu nori pas 
iu erdves girdisi burtu kara-Įmane sugroti, turi

paėmė

būtinai 
j u od v i e j u i flzsi žade t i.

Po tu žodžiu Alena labai nu
lindo: ji jaute, kad negali czia 
ilgiau pasilikti. Bet kaip gaila 
ęavo mieli vaikucziai palikti!...

— Greicziau man duok at
sakymu, tarė karaliene, nes 
tuoj asz gryžtu in savo karali- 

neatvyksiu že
men. — Iszszokusi isz lovos, 
Alena pasilenkę prie savo mie- 
gatneziu vaikucziu, szi rd i ilgai 
juodu pabueziavo ir tarė: 
raliene, suteik man

už vartų

ir . ja ir daugiau

4 ‘ Ka- 
sparnus!

juodu susilaukė dvejotos auk-! Asz, paliksiu savo vaikelius ir
___ 1 .. I i • • i • «•saplaukiu vaikucziu, tai tėvas skrisiu su tavim, 
neapsakomai džiaugėsi ir abu
du jautėsi labai laimingais.

Alena savo vaikuezius labai sparnu ir drauge su karaliene, 
mylėjo, tacziau nei viena kar-|pakihis in neiszmatuojama erd-

> 9

Staiga isz Alenos pecziu isz- 
dygo du žvilgancziu tvirtu

ma n 
neszti žabu isz girios?

— Nepakelsime, — i 
nuliūdę vaikucziai.

— O gal galėsite parneszti 
man isz ano szulinio vandens!

— Negalėsime: esame per
— dar liūdniau atsake do žemen.

atsako

rys. 
mirsiu,negu su juo persiskir
tu.
Tai pasakęs, paėmę savo bro

liuką už rankos ir skubiai isz- 
bego in gatve. Niekur nerasda
mi mieste prieglaudos, juodu 
iszejo isz miestelio, isztiese sa
vo sparniukus ir toli nuskrido. 
Pailsę ir iszalke, vėl nusilei- 

Atsidure ties senu
malimu ir pamate atdara pa- 
sziiire, inejo vidun ir insikase 
szieno 
ryta, 
sziuren ir pamatęs mieganezius 
vaikuezius, suprato, kad juodu

į
U

silpni, 
vaikucziai.

Tada szeimininkas suriko: 
“Tai eikite sau, isz kur atėjot! 
Dykaduoniams ir valkatoms 
mano name nėra vietos“. Vai
kucziai, 
me, nuėjo miszkan ir apsiimk- yra naszlaicziais ir nusprendę

negavo nakvynes kai-

vojo.
Sekanczia diena vėl juodu 

skraidė padangose drauge su 
paukszteliais, o atėjus vakarui, 
nusileido žemen, nuėjo praszy- 
ti kaiman valgio. Ir dabar geri 
žmones juodu pavalgydino, pa-

■i
I

kūgiu, užmigo. Sekanti 
szeimiarinkas, inejes pa-

— Eikite, vaikeliai, kur ju 
su akutes nesza. 
žmonių, 
Czia gi jus lau!kia mirtis. Ta- 
cziau, kur tik busite, koks tik 
likimas judu patiks, insideme- 
kite, kad niekuomet ir niekam 
neparodytumete savo sparniu
ku.“
nukes inspejima iszpildyti, at
sisveikino su ja ir iszkoliavo.

Vakare tiems vaikeliams gi- 
pasįdare labai baisu. 

Jausdami esą sunkiame padėji
me, miszlaicziai laibai nulindo o 
Verksniukas, gailėdamas bro
liuko ir savos, dejavo, vaitojo, 
verke ir verke.

Sekanti ryta, anksti vaiku
cziai, suvalgė likusi duonos

Rasite geru 
kurie judu priglaus.

Vaikucziai, prižadėjo se-

rioje
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SZITA MOTERELE GAVO
NUO SAVO VYRO 

$40,000,000.
Paveikslas parodo Mrs. Per

kąri apsivedė su B. II.
rington Maher isz Washin'gtdn 
D. (\,
Kroger, kuris turi Kroger Gro
cery and Bakery Go., 
einnati, Ohio* Po vestuvių le
vas padovanojo ded savo sze- 
sziu vaiku po milijoną doleriu 
o savo naujai paeziuliai 40 mi
lijonu.

isz Cui-

juos paimti globom Mažucziai 
gyveno. Bet toji globa nepati
ko malūnininko tarnams, kurie 

inmanydami 
skriaudė.

Viena diena, kai malūninin
kas buvo iszvažiaves miestan, 
tarnaite, .padavus juodviem po 
krepsziuka, tarė:

—- Eikite miszkan ir par- 
neszkite rieszutu. Bent kiek tu
rėsite darbo judu, 
niai!

Paklusnus vaikucziai iszejo; 
bet, begaudydami pakuloje pe- 
teliszkes ir berankiodami gėlos 
netyczia pamėtė krepsziukus. 
Tada susirupine visur jeszko-

kaip juodu

dykaduo-

jo, bet niekur ju nerado, gryžo 
namo be rieszutu. Pamaczius 
tai, tarnaite paklausė:

— :Toliaus bus:—

■p

A. J. SAKALAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

(Bell Phone 872) 
r f ■331 W. Ceqtrp St

j c * f I ? 1? /i < ‘t

r ...Shenandoah, Pa.
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Nuliudimo valandoje suteikiam 
geriausi patarnavime. Palaidojime
atliekam rūpestingai ir gražiai. Bu
site pilnai užganėdinti.

Isz Mahanojaus jeigu kas parei
kalaus mano patarnavime tai mel
džiu man teiefonuoti e pribusiu in 
deszimts mlnutu. Telefonai g7M,

’p

gemalus. Kuomet karts nuo 
karto inkvepiame ta pati oru, 
yra bloga- Jeigu turi szalti ir 
nori kosėti arini cz i audėt i už
sidek ant bufrios skepetaite. 
Nepastatyk kitus pavojuje. Ir 
tegul tavo kiti pavojuje nepa
statė.

Miegok su atidarytais kam
bariais. Buk “atidalytu lan
gu“ draugas. —F.L.I.S.draugas.

6 6 6
yra • tai rtctpUi <!•!

•|

. j

Szalozio, Grippo, Malaria, 
Flu ir Tulžinio karssedo.

Ulmuas* mikrobus. —• Aptiokoao 
k f f »h • J • < ■ “ ■ * 1

t

Szoko, dainavo ir pliovojo. 
Tarp svecziu atsirado du 

n ar s unai, 
Kaip bolszevikiszki dragūnai,

Pradėjo prie visu kabytis, 
Su kulo’kais grasytis. 
Ant galo visi susitarė, 
Duris placziai atidaro, 

Ir narsunus Jauk iszvare, 
Duris ant ju uždare.

Dabar kerszina tieji kucai, * 
Kad del visu atlygins gerai, 

Bet geriausia padaris, 
Kad apsimalezys, ,l 

Ba kaip kerszyti nepaliaus,
Tai pakoeziot gerai gaus, 

Kaulus pa mankys, 
Proto iszmokys.
» • •

Amerikoniszki komunistai, 
' Tai vyruti visai niekai, J 

Pinigus nuo tokiu reik© kavot, 
Ba taikstosi pavogt.

Mat, ne vos už laisve kovoja, 
Kol kito boba neiszaikvoja, 

Toji vaiku iszsižada, 
Komunistui viską atiduoda, 
Ir da vyro paima pinigus, 

Ir pasilieka biednas žmogus, 
Su vaikeliais, 
Nabagėliais, 

Apleistais per motina t

Ir ka žmogelis gali pradėti 
tadat

Ar tai vpmeziai gerai,s- 
Toki tai komunistu dalbai.

.*» * •'' •'Iii ii?.
Dr. T. J. Tacielauskas

Į t .
Pirmutinis Lietnviatfkas
Dentistas Mahanojuje* 

Ant Antro Floro Kline Sltoro
19 W. Centre St. Mahąnoy, City

S

į
*

i

m h



r

I 
t

R
r
B

I

W ■'ii: f'i

fe

*

BAUI7B H

N

I
t

i

1

M-
H

ii

■

Ii

B 
k r

N

i "r

p

‘.T
’ T

h,f J

k

Ii
i ■

L i#

v

eivi1'

4- Ai! 
j ■

B

11
T 01

ii- i,

T * 
t į

L .K

i
H 1

..

%.

I ..

r hiiu

ŽINIOS VIETINES

pa-

— Nedelioj Sekmines.
— Petnyczioj Readingo ir 

Lehigh Valles kompanijų ka
sikiu pede.

— Panedelije atsibus
sžventinimas naujos Lenkisz- 
kos bažnvezios.

— Ant apsivodimo laisnus 
iszeme Filadelfijoj Baltramie
jus J. Wishing (Viszinskas) 
isz Mahanoy City su pana Mar- 
gnrieta McCormick isz Girard- 
villes, kuri lavinasi ant norses 
Mt. Sinai ligonbuteje. Baltrus 
vra annum Onos Viszinskiencs •r 
isz miesto. Mazgas moterystes 
likos surisztas Airisziu bažny
czioje Filadelfijoj praėjusi Pa- 
noddi. Jaunavedžiai apsigy
vens Mahanojuj.

f Nedėliojo staiga i mirė 
Antanas Szernas, >>8 metu, ku
ris buvo ant burdo pas Vinca 
Mitchell po 527 W. Centre uli. 
Praeita Sereda Szernas likos 
sužeistas Tunnel Ridge kasyk
lose per angli in galva. Staiga 
mirtis buvo priežastis krauja- 
ti^kio ant smegenų. Penki me
tai adgal Szernas lankėsi Lie
tuvoje ir tomis dienomis pada
re visa parengimu parsitrauk
ti savo paezia su vaikais in 
Amerika. Paėjo jisai isz Kau
no redybos, Sziauliu apskri- 
czio ir Ilgocziu kaimo. Velio
nis paliko seseri Katre Szcrna- 
tik, Bafltimoreje, paezia ir vai
kus Lietuvoje, taipgi kelis bro
lius ir seseris. Jojo brolis Sta
nislovas likos užmusztas kasy
klose keli metai adgal o kitas 
brolis mirė nuo sudeginimo 
Michigane. 
ketverga ryta.

— Vienas prohibicijos szni- 
pas norėjo atimti dvi baczkas 
alaus nuo dreiverio, bet myne 
žmonių atėmė alų ant B ulv- 
czios ir paslėpė. Agentas pasi- 
szauke palicije in pagelba ku
ri surado alų kuri agentas nu
sivežė in Pottsville.

t Praeita Sukata, Ashlan
do ligonbuteje mirė Ona Sin- 
koviezieno, 41 metu, gyvenan
ti St. NicOlas, po trumpai ligai. 
Paliko vyra ir viena sunu Fi
ladelfijoj. Laidotuves atsibu
vo Ketverge ryta Shenadory- 
je.
— Konsulmanai iszdave kon

traktu del Union Paving (’o., 
ant pataisymo ir 
ulycziu po miestą.

— Seredos ryta po pusiau- 
nakt du bambilistai turėjo 
lenktynes ant Centre nlvczios 
ir vos nesužeidė palicijanta o 
l>et juju pravardes negarsina ir 
nežino ar už tai likos nubausti 
ar ne, mat tai buvo 
m iii jos”

staiga i

nuo
Buvo palaidotas

užlopinimo

“geros i’a- 
sporteliai todėl pali- 

cije ju pravardes laiko slapty
bėje. Jaigu tai butu Polande- 
riai tai visas miestas žinotu.

— Kodėl musu konsuĮma
nai miega Pirmam Warde ir ne 
sistenge užkabyt raudona sig- 
nola ant kampo West Mahanoy 
Avė. ir Cattawissa id vežios. 
Pasirūpinkite vyrueziai idant 
užkabyt nes pavojus didelis 
ant szio kampo nuo automobi
liniu nelaimiu.

— Utarninko po piet užsi
degė gysla anglies ant penkto 
lovelio North Mahunov ka«v- *- • 
klosią. Jonas Kairisztis ar Kai
raitis isz Criags’o peczes likos 
baisiai apdegintas nuo ko mirė 
ligonbutoje.

— Žentai kurie lankėsi pas 
p. Urbonus buvo tai pas Ado
ma Urboną ant W. Pine ulv- 
czios o ne kaip praeitam nu- 
inaryje buvo raszyta.

ANT PARDAVIMO.t

f Hotelis ir farma. Namas turi 
16 ruimu, maudyne, vanduo ir 
visokios vigados stuboj. Far
ma turi 45 akieriu, daug vai
singu metdžiu, visos dirbamos 
maszinos, arkilai, karves, visz- 
to ir aneziai. Priežastis parda
vimo yra kad gaspadorius pa
simirė. Kreipkitės ant adreso:
I

• *

t.f).

kWm. Konsavage, 
Locnst Valley,

Box 144, R.F.D. No 1, 
Barnesville, £a.

............ ■■ ■ ■ ■ ■■■

PAVEIKSLAS NELAIMES KASIKLOJE MIESTE MATHER, PA.
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SHENANDOAH, PA.

— Andrius Stankeviczius, 
222 E. Arlington uli., likos su
žeistas in galva Ellangown ka
syk losi a, Gydosi namie.

t Ona Loszinskiute, 22 me
tu, kuri sirgo per du metus mi
rė ana diena Eiladelfijos ligon- 

Paliko motina, kolos

t V ALIO! VALIO!

LIETUVON
Tiesiog in Lietuvos Uosta

KLAIPEDA
Be Jokiu Persėdimu

■

1

* di

A

K

būtoje.
sesutes ir brolius.

Juozas Remaviczius isz 
Lower William Penn likos su- 

in ranka; gvdosi na-

pamokslas po misziu ir po pa
mokslui draugija tmarszuos in 
svetaine o 2 vai. po piėt prasi
dės/prakalbos ir koncertas gra
žiu dainų kurias sudainuos vie
tinis choras vedamas vietinio 
varg. pono Jurgio Szakelio- 7la 
vai. vakaro prasidės szokiai ir 
trauksis iki 11:30 vai, Kvieczia 
visus draugus ir pažinstamus, 

Komitetas.

KITOS DIDELES NE- 
LAMES KASYK

LOSE PER 28 
METUS

STATISTINIU ŽINIŲ
RINKIMAS

ATSAKIMAI.
žeistas 
mie.

gydosi

kasyklų n olai-
164 an-

žuvo
o

Baltiko-Amerikos 
Linijos Laivais

II

10 Metu Lietuvos Nepriklausomy
bes Jubiliejaus Apvaikszcziojimui

Treczia Ekskursija 
"NAUJIENŲ” 

GEGUŽES-MAY 29 DIENA 
Laivu "LITUANIA”

EKSUKRSIJAI VADOVAUS 
“NAUJIENŲ” ATSTOVAS

.LI

• •

Ketvirta Ekskursija 
LIETUVOS VYCZIU 

BIRŽELIO-JUNE 16 D. 
Laivu "ESTONIA”

EKSKURSIJAI VADOVAUS 
KAZYS J. VIESULĄ

PRALEISK SAVO ATOSTOGAS LIETUVOJE
KIEKVIENAS LIETUVIS privalo aplankyti savo gimtąjį kraazta. 

Kas metai vis daugiau Amerikiecziu važiuoja atlankyti saviazklus Lie
tuvoje arba taip sau Lietuvoje pasisvecziuoti.
pastangas, kad tie svecziai butu gerai priimti ir iszsivežtu malonius 
inspudžius isz Lietuvos

Tas važiavimas tiesiog in Klaipeda ant Baltiko-Amerikos Linil- 
jos be jokiu persčdimu prie dabartiniu aplinkybių yra malonus ir vi- 
siszkai keleiviu nevargina.

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

Žiniom Kreipkite* in Vietos Agentu ar in Bendrove

BALTIC AMERICA’ LINE
8 BRIDGE STREET, NEW YORK, N. Y.

Union Trust Bldg.
Pittsburgh, Pa.

Lietuviai deda visas

315 So. Dearborn Str. 
Chicago, Ill.

M athor, Pa., 
mojo pražuvo apie 
gk*kasin. Taigi nuo I960 meto 
eksplozijose ir užgriuvimuose 

tukstaneziai (larbininfkn-
Iii laika 28 metu atsitiko szios 
baisios nelaimes kasyklose:

Nov. 20, 1901, Telluride, Co
lo., žuvo 100.

Mojams 19, 1902 
’l’enn., žuvo 227.

Julajans 10, 1902, Johnstown 
., žuvo 113.

Juniaus 30, 
Wyoming, žuvo

Januariaus 
wick, Pa., žuvo

Felyruariaus 20, 1905, Virgi-

•>♦ ).
\\A. Koyersford, Pa. — Kar- t1 r

dinolas yra auksztesniu valdo
nu Katalikiszkos bažnyczios, o 
po juom priguli vyskupas, po 
tam monsignoras, dzekonas ir 
kunigai..
Mrs. Ag. S. Wilkes-Barre, Pa. 

“Szaltinin 
me ir negalime ( 
v ra tai maldos 
perkraipytos ant naujo kurpa
li aus. Prisi lįskite 
maldaknyge, o bus apdaryta da 
geriau kaip nauja.

John Lizdas Piano Store 
477J5. Main St. Wilkes-Barre. Pa.

Specialiszkos Pigios Prekes ant 
Mažai Vartuotu Plajeriu-Pianu 
$750.00 Verties už . . . $250

ANT LENGVU MOKESZCZIU 
Raszykitc o

Dombrows- 
Kmlolpha 

’ >3 S.

Policijnntas
rado

Hahn prie duriu namo 12
kuris badai mirė

kis negvva
i.

Coal (.’reek y

Gilbert ui., 
nuo szirdies ligos.

- Dr. A. J.
i *

Pa

Kulpmont, Pa.
Ancer<‘viczius ana diena iszh 
do net 28 kvortas vandens isz 

kuris 
I /i go

uis daug smagiau jaulesi po tai 
operacijai.

kūno Frano Kaminsko, 
serga vandeniniu liga.

Shamokin, Pa. — Kerszinas 
savo gaspadiniai atėmimu gy
vasties jaigu jam prieszintusi 
savžiidiustai, Antanas Drazie), 

1 motu, kuris buvo kareiviu 
atomo sau

gyvastį isz rūpėsiies kad liko> 
praszalintas nuo darbo.

• > 
f >

Kvietinėje* kan‘j<‘.

New Philadelphia, Pa. f Del 
pažystama Helena, 

Vlado Aranto,
daugelio 
myh'ma pati 
kuri kitados gyveno Szenado- 
rije mirė po ilgai ligai savo 
namuosia czionais. Buvo tai 
motore malonaus budo ir gero 
gyveninio, turėdama daug 
prieteliu kurie ja 
Alantai kitados laike 
sztori Sz.enadorija.

Velionė paliko vyra, dukre
lių Geraldina 
ciszku kaipo ketines 
Navickiene, Filadelfijoj, 
siulevicziene ir 
czionais ir Kabaczikimio Tama- 
kveje. Laidotuves atsibus'Su
katos ryta su pamaldomis Lie
tu viszkoje bažnyczioje ir pa
laidota ant vietiniu kapiniu.

< >’

dan 
juodojo, 
groser-

ir sūneli F ran- 
sese res : 

Sta
ti ružinskiene

Westfield, Mass. — Szv. Ka
zimiero Draugija rengėsi prie 
dideliu iszkilmiu ant 30tos d- 
Gegužio, sziu metu. Tai yra, 
jau sukako 25 metai kaip virsz 
minėta draugija gyvuoja, aiš
kiau pasakius, 25 metu Jubi- 
lejus. Iškilmėse bus prakal
bos kurias kalbės vietinis gerb. 
k Ėdamas Kun. C. Vasys ir gerb. 
Kun. L. Kavaliauskas isz Pro
vidence, R. L Prie to bus kon
certas gražiu dainų. Pirmiau
sia visi nariai turės susirinkti 
iii svetaine 8ta vai. isz ryto, 
paskui visi susitvarkė mar- 
szuos in 'bažnyczia ant iszkil- 
iningu misziu. Prie to bus iv

.— Dideliu ” netnri- 
ganti, o kad Ir 

visai kitaip

savo sOna

ANT PARDAVIMO.

Gora viola del gazoli nes sta
cijos, parsidnos labai pigiai, 
Gora proga dol žmogaus su inn 
ža suma pinigo pradėti 
užmokama bizni, 
ginus informacijos
arba kreipkitės ant adreso:

C. Soman, Box 132, 
t.m.25) Bethlehem, Pa.

go ra 
Apie dail

ia szy kito

Lehigh Valley

i

^Į^mirįioib

’i‘L a

$4.00
NEDELIOJ 27 MOJAUS

Dubcltavas 
Tikietas

SPECIALISZKAS TREINAS 

Aploti Mahanoy City 4:40 ryte. 
Grįžtant apleis Jersey City, Ex
change Place Sta. 8:43 vakare.

BASEBALL — Giants su Phila
delphia, New Yorke 27 Mojaus. Į

Valgiu Gaminimas

Namu Prižiūrėjimas

Kožna moteris ar mergina 
privalo turėti szia knyga 
ir ji turėtu rastis kiek
vienam name. 162 puslapiu 
didelio formato. Drūtais 
audeklinais apdarais.

Preke tiktai $1.50 .

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

1903, 
2‘L” 

25, 
182.

11 anus
)»).
1904, ('lies-

J. Kasakaitis

M iliauskas

žuvo 160.nia (’ity, Ala.
Deccmborio 6, 1907, Mono- 

gah, W. Va., žuvo 360.
Dccemlherio 19, 1907, .Jacobs 

(’rook, Pa«, žuvo 230.
Navemberio 28, 1908, Mari

anna, Pa., žuvo 154.
Novem’berio 13,1909, Cherry

111., žuvo 289.
Mojaus 5, 1910, Birmingham) 

Ala., žuvo 175.
Apriliaus 8, 1911, Littletown, 

Ala., žuvo 128.
Decemberio 9, 1911, Brice- 

villo, Tonu., žuvo 100.
Aqiriliaus 23, 1912, Finley

ville, Pa.,

y

žuvo J15.
Oktoberio, 

son, N. Al., žuvo 2G1.
Juniaus 9,1917, Butte, Kloni*,

žuvo 156.
Aprilians 28, 1924,

Va., žuvo 181. "
Mojaus 23, 1928, Mather, Pa., 

žuvo 196.
Mojaus 23, 1928, Bluefield, 

Va., žuvo 17«

23, 1913, Daw-

Eccles

Mojaus 23,1928, Harlan, Ky., 
žuvo 8.

Mojaus 24, 1928, Kimberly, 
Nev., žuvo 4.

Tarp nelaimingųjų kurie žu
vo Mather kasy’klose randamo 
ir szias pravardes: John Kra- 
viez, John Mariuk, L. Shiuko, 
Peter Soda, Peter Ransacz, 
(dlias. Szedlok ir Roman Stu- 
czys.

'Uarp tuju kurio iszsigelbejo 
buvo Feliksas Leczin8ki ir Sta
nislovas Reczkoski ir Franas 
Buksza.

y

..............  . - „j----

ANT PARDAVIMO.

Bizniavas namas paežiam vi
duryje Tamaqua, Pa. Gera 
priežastis del pamdvimo. Geras 
pinigiszkas investmentas del 
greito pirkiko. Kreipkitės ant 
adreso Box 46, ul 
Mahanoy City, Pa. 

: r >

Saules” ofise, 
t.M.25 . ,, T. ■

. d

isz

isz

Bendros Žinios.
Iki 18 Gegužes naujai gauta 

isz sziu Didžiai Gerbiamu Kle
bonu užpildytos parpijos anke
tos:

1. Kun. L. Kavaliauskas isz 
Providence, R.I.

Kun. J. Czižauskas isz De
troit, Mich.

Kun. Čaplikas isz Worces
ter, Mass.

4. Kun. 1\ Juras isz Lowell 
Mass.

5. Kun. A. Kupsys isz Spring 
Valley, 111.

6. Kun.
Pittston, Pa.

7. Kun. J. 
Duryea, Pa.

Po to gauta isz didžiai gerb. 
klebonu: Kun. P. Juro, Lowell 
kolonijos ir draugijų statisti
nes žinias; Kun. L. Kavaliaus
ko plati Providence kolonijos 
istorija ir draugijų statistika. 
Isz Juozapo Grudžio — Spring 
Willey kolonijos ir vienos baž
nytines draugijos anketas ir 
isz P. Pranansko A.L.K.K. Su
sivienijimo .146 kuopos anketa.

Per Amer. L.R. Kat. Federa
cijos Sekretoriatą iki sziol gau
ta; A.B. Radavskio, 
‘ ‘Statistines Žinios’’
Bay kolonijos sulig su anketų:

2. Amer . Liet. 
Susiv. 118 kuopos, 3. A.L.R.K. 
Susi v. 58 kuopos, 4. A.L.R.K. 
Mot. Sąjungos, 5 viena profe
sionalu anketa.

2. A. Krikszcziuno — kolo
nijos anketa apie Washington 
Depot, Conn.

3. K. Juszoks

surinktos 
isz Curtis

1. Kolonijos

Sioux City, Iowa, Koloni-
< "' ' . ' ■ ' . ..... l! '*J

— kolonijos 
anketa apie Columbus, Ohio.

4. J. Bankretos anketa apie 
A.L.R.Kat. Susiv. 187 kuopa. 
5. Klob. Kun. J. Czesnos prie- 
domios žinios apie Frackville, 
Pa., 

r
Visiems pareiszkusiems nuo- 

szirdaus prielankumo ir pagel- 
bos sziamo svarbiame Ameri
kos Lietuviu visuomenes darbo 
reisžkiu kuo szirdingiausios 
padėkos žodžius.

Kun. S. Draugelis.
Knygos “Amerikos Lietuviai” 

Leidėju Komiteto Pinnin.

A. RAMANAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS 
MILL & PATTERSON STS..

ST. CLAIR, PA.
* -

lazbalsamuoja Ir laidoja mlrualoi 
ant visokiu kapiniu. Pagrabua paruo- 
■zia nuo paprazeziautiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius do) 
laidotuvin, .veaellur krlksztyniu If 
kitiems pasivažinėjimams.

SoU Telefonu UI1-M I
K

4

M
Prisiusime Katalogus.

❖ ❖

SKAITYKITE SAULE SKAITYKITE SAULE
. o .

❖ <• ❖

I

❖ ❖

Atlankykite Sena Tėvynė SzimetII

Mano vietos

SVARBU _____
Ar Tamstos Nepaveluosite’Prie Didžiausios 
Geo. J. Bartasziaus Ekskursijos in Lietuva

Laivas MAJESTIC Iszplauks
2 Diena Birželio (Jane)

RŪPINKITĖS - SKUBINKITĖS - REGISTRUOKITĖS
Vietas ant laivo užsitikrinkite tuojaus, liuosu vietų ant 
laivo S. S. MAJESTIC jau mažai liko.
rezervuotos 2 ir 4 lovų kajutos ant pat vidurio laivo. 
Nepraleiskite teip geros progos pasinaudot tuomi, isz- 
keliaujant ant puikiausio laivo ir su dideliu skaicrium 
Lietuviu. Isz Klaipėdos in Kauna bus parengti spe
cialiai traukiniai. New Yorke keleiviai bus patikti ant 
stoeziu. Nakvyne keleiviai gaus musu hotelije. Reika
laukite pasportu ir platesniu informacijų nuo

GEO. J. BARTASZIUS
498 WASHINGTON ST. NEW YORK CITY, N. Y.

n

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.'

3-czia Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 
pinigus yra gėriais 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 matysįtę 
kaip tgi pinigas angą su padauginimu Procento.

Dėkite savo
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