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ISZ AMERIKOS
PUIKUS 

UŽTIKIMAS.
Pittsburgh, Pa. — Kokis tai 

Andrius Gasdik, sugryžes nuo 
naktinio szifto isz fabriko, ne
tikėtai užtiko savo lovoje Juo
zą Mikalika, mieganti malsziai 
szale savo pacziules. M ikuli kas 
pabudo, bet ne nemislino ap
leisti lova Gasdiko ir sziltos 
vieteles... Gaspadorius pagrie
bė szmbta geležies ir prispyrė 
nepraszoma sveczia apleisti lo
va, gerai ji apdaužydamas.

Visus paėmė ant palicijos, 
kur tikras kaltininkas ir prisi- 
savintojas lovos užmokėjo $50 
ir gavo 60 dienu in kalėjimą. 
Pati už perlaužyma prisiegos 
ir sveti m-vyravimą užmokėjo 
$35 ir gavo 30 dienu kalėjime, 
o pats Gasdik užmokėjo tiktai 
$5 ir dabar jeszko persiskyri
mo.
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IalWAus SZULINYS DEGE

NORĖJO SUDRASKYT DI- 
NAMIT.U SAVO VYRA,

BET TIK ISZDEGINO 
JAM AKIS.

Fernville, Va. — Mrs. Klara 
Ross, likos aresztavota keli 
mėnesiai adgal ir laikyta kalė
jimo. Tomis dienomis užsibari- 
ge josios teismas, būdama nu
bausta ant asztuoniu metu ka
lėjimo už ’baisu pasielgimą su 
savo vyru kuri norėjo sudras
kyt su dinamitu, bet josios szc- 
toniszkas užmanymas nepasi
seko, o nejaimingas vyras tik 
neteko akiti.

Su laja szeton-motere drau
ge likos nubaustas ir josios 
meilužis, Abo Duesen, bernas, 
kuris pas Ross’irs tarnavo. 
Ross’iene priverto savo vyra 
idant tasai inde t u kimta in di
namitą, o kada tai padare po 
prievarta su revolveriu, iszbe- 
go laukan. Pati uždegus knata, 
mete dinamitą ant vyro.

Dinamitas truko, baisiai su
žeisdamas vyra
jam abidvi akis ir tokiam pa
dėjimo nelaimingas gulėjo, pa
kol] subegia kaimynai ji sura
do ir nuvožė in ligonbute.

ir iszdegino

nuvežė

1

DĮJ-KART S ANV AUTINIS LAIKRASZTIS 4 4 SAULE 
ISZEINA KAS JJTARNINKA IR PETNYCZIA, ,
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Prenumerata Kasztuoja: Amerika ant viso meto |8.00 
Europoje ir Kanadoje |4.00 ant viao meto.

Latakui ir Pinigui visada liuikita tik ant izlo adreso:
W. D. BOCZKAUSKAS ■ CO.,

MAHANOY AND A STS.,
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W. I). BOCZKOWB1I, Prea. A Mf.
F. W. BOCZMOW8KI, Mttor.

Isz Visu Szaliu KINCZIKAS„250 METU
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VARGSZAS PASILIKO 
ŽENTU KARALIAUS. 

-------- »
PALIKO 150,000 DOLERIU.

SVEIKAS IR DRŪTAS, AP- 
SIPACZIAVO 14 KARTU, 

TURI 180 GENCZIU.
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“Tai musu sūnūs 
Vania deszimts metu

MAHANOY CITY, PA.
e o e fe fe fe fe O fe — fe fe fe I Į

40 METAS

DAUG UŽMUSZTA

I

KRUVINAME PASIKĖLIME 
UKRAINOJE, KUR ŽMO- 
NYS KILO PRIESZAIS 

VALDŽIA.t

Sztai paveikslas parodo deganti aliejaus szulini Santa 
Fe Springs, Californijoj, kuris doge per kėlės sanvaites ir ku
ria inžinieriai stengėsi užgesinti su moliu ir garu. Ant galo 
pasiseko liepsna užgesint.

NEDALEIDO SENAM KVAI
LIUI PACZIUOTIS SU 

MERGAITE.
Belleville, IBI. 

rotorius, 
nūs 
duoti

Pavieto se’k- 
kuris iszduoda lais- 

arit apsivedimo, atsisako 
laisnus del Edvardo

Ross’iene turi 42 metus ir yra Jame8) 88 melu umžini,8 su pa.
motina keliu vaiku.

Septynesdeszimts 
jauna- 

pasirode už daug del
f*. * « I •

jeszkoti giliuko

TURĖJO UŽ DAUG PACZIU.
New York. — Penkiolika me

tu adgal, kokis tai Jojne Je- 
reszkin, Žydas; isz Varszavo 
apsivedė ir keliolika kartu per
siskyrė su savo paezioms. Nu
bodo jam Europa ir pribuvo in 
New Yorka,
apsivedime ir tame buvo gana 
giliukniįvgas, nes apsipaeziavi- 
mas Amorike buvo daug leng
vesnis ir daugiau kvailiu mo
terių atsirado ant apsivedimo, 
nes net su 28 moterems apsive
dė. Tomis dienomis immigraci- 
jos valdžia sugrąžys Jereszki- 
na adgal in Lenkije.

ISZPLAKE PACZIULIAI 
KAILI 2,080 KARTU.

Pittsburgh, Pa. — Už tai kad 
josios vyras plake jai kaili kar-

prabaszczius

.... ...... " —I .... ........................ .

NUŽUDĖ PACZIA IR SAVE; 
SZEIMYNISZKAS NESU

TIKIMAS POROJE.
Wilkes-Barre, Pa. — Franas 

, gyvenantis
I

Lapinski, 55 metu
Old Forgė, paszove mirtinai sa
vo pa ežia, kuri vėliaus mirė 
Mercy ligonbuteje, po tam pats 
sau atcinc gyvastį per nusiszo- 
vima. Lapinskai turėjo 
ginta szeirnyna.

Priežast is dvigubines 
dinstos, -buvo tankus barniai 
tarp Iporos ir nesutikimas. Bet 
kokia tame buvo priežastis to
jo nesutikimo, tai palicije da 
neisztyrinejo.

kuri

uza u-

Zll-

likos uždarytas kaleji-

BUCZIAVIMAS RANKU NE 
UŽSIMOKA AMERIKE.

Erie, Pa. — Kokis tai Len
kelis Vladas Novak, nusidavė 
pas supredenta mokslai niu 
iszimti paliudyma del vaiko 
lankutis in mokslaine. Lenkas 
aplaikcs paliudinima, norėjo 
padėkavot supredentui per pa- 
bueziavima jam rankos. Supre- 
dentas nesuprasdamas ka jam 
ketina daryt, mane kad foreig- 
neris nori jam inkast in ranka 
ir pradėjo žmogeli puneziuoti. 
Ant galo viskas iszsiaiszkino ir 
vargingas žmogelis suprato, 
kad klupscziojimas ir buezia- 
vimas ranku Amorike yra pa
vojinga.

UŽMUSZE GYVATE SU 
DVIEM GALVOM.

Milwaukee, Wis. — Newton 
Adams, užmusze ant savo far- 
mos barszkuti su

Užmuszta gyvate davė 
iszkimszt ir laikys sau ant at
minties.

TRYNUKAI UŽGIMĖ IN 
TRIS DIENAS.

Eagle Pass, Tex. — Negirdė
tas ir gal pirmutinis tokis at
sitikimas pagimdymo trynuku
in laika trijų dienu, atsitiko ta ant sanvaites, nuo kada su 

juom apsivedė — 42 metai ad- 
gai — gavo muszt net 2,080 
kartu. Petras Evertas likos nu
baustas in kalėjimą ant 60 die
nu. Už tiek plakimu tai per 
mažai. Turėtu atsėdėti po die
na už ko-žna plakimą.
NEW YORKE GEMA 343 

VAIKAI KAS DIENA.
New York. — Pagal apskai- 

tyma United Hospital Fonda, 
tai mieste New Yorke, užgimė 
praeita meta 125 tukstaneziai 
vaiku o tarp ju buvo net 2,104 
dvynai. Padalinant ta skaitli 
ant dienu, tai gimė po 343 kož- 
na diena.
SAUSIEJI ISZDUOS $50,000,- 

000 ANT PROHIBICIJOS.
Columbus, lOhio. — Baptis

tai, metodistai ir prieszininkai 
saliunu nutarė iszduot 50 mili
jonu doleriu ant kovojimo isz- 
rinkti prezidentą kuris eina už 
prohi’bicije. Sausieji yra tosios 
nuomones, kad jaigu Hoovoris 
bus iszrinktas prezidentu, tai 
prohibicije pasiliks ant visa
dos. Republikoniszka partije ir 
sausieji nedaleis idant permai-

czionais Meksikoniszkoje szei- 
mynoje. Likos atvežta in ligon- 
bute kokia tai Ataria Herman- 
dy, kuri 32 valandas priesz tai 
pagimdė kūdiki Meksike. In 
antra diena po pribuvimui pa
gimdė antra kūdiki o in treczia 
diena, treczia kūdiki.

NEGALIMA MAITYT VYRA 
SU MUILU.

Brooklyn, N. Y. — Wilmer 
Mueller, sugryžes isz darbo, 
nerado ant stalo pagamintos 
vakarienes, 
sau ant rakinezeres skaityda
ma meilingas istorijos. Wilmer 
spyrėsi vakarienes, o paeziule 
padavė jam sęmota muilo kal
bėdama: “ėsk tai, jaigu nori.” 
Už tai aplaike kelis žandinius 
nuo vyro. Paeziule ji apskun
dė, bet sudže iszklauses prie- 
žasti nesupratimo, ji ne nubau
dė, tik pasakė moteriai idant 
savo vyro nemaitytu muilu, 
nes jaja kita karta pats nu
baus.

sugryžes isz darbo

o (paeziule sėdėjo

KALBA 18 KALBU — NEIN- 
LEISTAS IN AMERIKA.
New York. — Jaigu žmogus 

kalba 18 kalbu, tai da neparo
do, kad jisai gales save iszsi- 
maityt, todėl immigrantu vir- 
szininkai nutarė ji neinleist in 
Amerika. Tuom daug-kalbiu 
yra Lucijanas Canalla, Rumu- 

‘ nas. Ka su juom padarys, tai 
valdžia nenuaprende.valdžia nenusprende.

nyt prohibicije arba visiszkai 
jaja praszalinti.

Argi ne butu geriau kad tuos 
50 milijonu doleriu protesto- 
riiszkos bažnyczios iszduotu 
ant kokio labdaringo tikslo, o 
ne del privertimo žmonių ant 
to, ko didesne dalis visai ne no- 
ii ..  \ri T

na Novena Smith, turinti vos 
18 metu.
metu s k i r t urna s ta rp 
vodžiu,” 
iszduotojo laisnu.

NEPAPRASTAS 
SUTVĖRIMAS.

Broadbrook, Conn. — Far
meris John D. Tomley, turi ant 
savo farmos vcrsziuka, kuris 
turi tris akis, tris ragucz’ius ir 
dvi poras dantų. Szimtai žmo
nių atlanko taji nepaprasta su
tvėrimą ir stebisi isz gamtos 
szfposo.

NORĖJO UŽSMAUGI 
KUNIGĄ.

Union town, Pa. — Kunigas 
Jonas Rokosz,
Lenkiszkos parapijos isz czio
nais, likos užkluptas per savo 
para/pijona Vlada Vilka, kuris 
sako, buk kunigas jam kaltas 
yra szimta doleriu. Vilkas alė
jas in klebonija, užmėtė virve 
kunigui ant kaklo, kada tasai 
atidarė duris ir pradėjo 
smaugt. Ant kunigo riksmo 
adbego žmones, suėmė Vilka ir 
padavė in rankas palicijos, ku
ri ji nuveže in kalėjimą.

Vilkas sako kad nemanė ku
nigą užsmaugti tiktai nugaz- 
dint, idant jam sugražintu pi
nigus.
LEKIOTOJAS IN ANGLIJĘ 

PRAŽUVO.
Washington, D. C. — Pulki

ninkas II. C. MacDonald, 32 
metu, kuris praeita Panedeli 
iszlekc isz Amcri'ko in Angliję 
su mažesniu eroplanu, kaip 
Lindey turėjo, lyg sziai dienai 
nieko apie ji negirdėt. Nėra 
abejones kad narsus vyras tu
rėjo pražūti ant mariu, nes ne
turėjo užtektinai gazolino per
lėkti toki toluma. Paliko Lon
done paezia ir viena kūdiki.
PAKARTAS UŽ ŽUDINSTA 

MERGAITES.
San Quentin, (’allif. — AVil- 

liaim Hickman, 21 motu, likos 
pakartas kalėjimo už nužudini- 
ma dvylikos motu mergaites 
Marian Parker isz Los Ange
les, kuria pavogė isz mokslai- 
nes Decem’berio 1927 mete, „o 
kuria vėliaus subjaurino ir su
kapojo ant szmoteliu, po tam 
sugražino tėvui sukapota lavo* 
na už 1,500 rlėleriu.

NUKIRTO PACZIAI 
' GALVA.

Louisville, Ky. — Alfonsas 
Litchfield, 48 metu, gana tur
tingas farmeris isz szios aplin
kines,
me už baisia žudinsta, kokia 
paipilde ant -savo 52 metu :pa- 
ęzios. Vyras prisipažino prie 
kaltos iszsikaibinedamas buk 
uždraudė savo paežiai insira- 
szinot in slaptas drauguves o 
ypatingai prie Kuklu’ksu, bet 
pati jojo neklauso ir trankėsi 
po visas aplinkines su prakal
bomis. Už itai jisai taip ant jo
sios inirszo, kad ana vakara 
parvažiavus jai namo vėlybam 
laike nuo mitingo, užklupo ant 
josios su kirviu, pasitikdamas 
jaja duryse ir taip smarkiai ro
že per kakla, kad galva pasili
ko tik ant skaros. Ant galo pri
dūrė: “kad tokia galva neuž
simoka nesziot'i ant sprando.”

No. 
prie

KRUVINAS SUMISZIMAS 
TARP DARBININKU.

Wilkes-Barre, Pa. — Pulkas 
anglekasiu ir geležies įszdar- 
bio darbininkai susirėmė prie 

11 kasyklų, prigirlinczios 
Willkes Barre Coal Co.

Laike szaudymo likos sužeis
tas in koja Vincas Siras, 40 
metu isz ‘Plymouth per David 
Jones’a isz Detroi t, kada ji su 
keliais skobais sulaiko angle- 
kasiai 'idant paliautu dirbti ir 
pristotu prie unijos. Palicije 
aresztavojo kelis maisztinin- 
kus.

U Washington, D. C. — Per 
valdžios surasza, parodo buk 
Amorike užmuszta ant kryžke
lių 20,429 žmonys, o 57,925 
mirtinai sužeisti. v z

U York, Pa. — Du vaikai 
sudegė ant smert, du mirtinai 
apdege drauge su motina, kada 
13 motu mergaite užpylė kara- 
sino ant pecziaus idant groi- 
cziau degtu.. ’ *» ■ W ♦«-» M.*.

X

Kijevas, Ukra’jina. — Vasi
li us Bdbrov, mužikas gyvenan
tis arti Kijevo, likos paszauk- 
tas su paezia in suda. Kada 
abudu stojo priesz audžia, bu
vo parodyta jiems fotografijc 
žmogaus vidutinio amžiaus, 
kurio jie negalėjo pažinti. Po 
tam parode jiems kita fotogra
fėje jaunesnio vaikino, bet to 
paties žmogaus. Abudu tuojaus 
paszauke: 
Vania.”
adgal in žengė in kariuomene ir 
nuo to laiko dingo visa žine 
apie ji.

Sudže padavė jiems fotogra
fijos, apreikszdamas, buk juju 
sūnūs paliko 150 tukstaneziu 
doleriu, nes jisai buvo minis.te- 
rium le'kiojimo (aviacijos) ka
ralystėje Arabijoj ir buvo ap
sivedęs jisai su karaliaus duk- 
tere; puse isz paliktu pinigu 
priguli jiems o puse pasiėmė 
jojo naszle.

Na ir staigai vargingi Bo- 
brovai pasiliko turtingi ir da- 
žinojo jog 'buvo tėvai ministe- 
rio, uoszviai karalienes ir gal 
diedukai karalaicziu.

Soviatu konzulis Arabijoj 
apraszinoja, buk Vania Bo
brov, laiko karos buvo seržan
tu lekiojimo cariszkoje kariuo
menėje. Po revoliucijai instojo 
in Vrangelio kariuomene, po 
tam pabėgo in Konstantinopo
liu, kur pardavinėjo saldumy
nus ant ulycziu o surinkęs kiek 
pinigu, nuvažiavo in Paryžių 
kur pasiliko szoferiu. Tame 
laike karalius Arabijos reika
lavo lekiotoju, na ir Vania in- 
sirasze in lekiotoju korpusą 
įsivažiuodamas in Hadjaža, 
kur radosi szeszi eroplanai, o 
Vania žinodamas geriau apie 
eroplanus ne kaip Arabiszki le- 
kiotojai, 'buvo paskirtas juju 
virszininku. Ant galo susipaži
no su karaliaus duktere ir su 
jaja apsipaeziavo, aplaikyda- 
mas taipgi dinsta ministerio 
aviacijos.

Nesenei Vania Bėbrovas li
kos surastas negyvas darže sa
vo uoszvio. Buvo jisai nutru- a fe _ » « a « « « e 4cintas badai per kitus lekioto- 
jus, kurie jam užvydejo nepa
prasta gilinki.

GERIAUSI VAGYS ANT 
SVIETO, — PAVOGĖ

GELEŽINKELI.
Moskva, Rosije. — 

rasztininkas Tolstojus, gerai 
pasako, kad maskoliai yra di
džiausi vagys ant svieto. O kad 
tasai Rusiszkas rasztininkas 
turėjo teisybe, parodo atsitiki
mas, kokis nesenei patiko So- 
viatinoje Rosijoj, ant geložko- 
lio tarp Moskvos ir Kazdno.

Vagys nakties laiko atplesze 
goložkolio sztangas, signolus, 
telegrafus, barijerus, varpelius 
ir 1.1, ir nusivožė nežino kur. 
Specialiszka įsoviatine kamisi- 
jo stebisi kas galėjo taip grei
tai pavogti visa geležinkeli.

LIETUVIAI KELIAUNA 
IN LENKIJE.

Vilnius. — Isz priežasties 
persekiojimo socialiszku demo

Garsus

kratu Lietuvoje, daug žmonių 
isz tosios partijos pradėjo ke
liauti in Vilnių kaipo ir Latvi
ja ir Prusus. Daug Lietuviu isz 
Vokietijos taipgi i keliauna in 
Vilniaus gulbernije. mj .

Tientsin, Kinai. — Žmogus, 
kuris sakosi turi 250 metu, o 
iszrodo kaip žmogus turintis 
50 motu, yra sveikas ir drūtas 
ir pilnas gyvumo, likos suras
tas kaimelyje Shangchuan, 
provincijoj Szechuan. ,

Vadinasi įisai Li Ching-yun, 
kuris 'badai yra gimęs septy
nioliktam szimtmetyje, kada 
tai vieszpatavo ciesorius Kang 
Hsi. Kas taji Matuzeli mate, 
sako kad jisai neiszrodo senes
niu kaip 50 metu žmogus. Daug 
atliko jisai ilgu kelionių ir bu
vo priimtas per ženklyvus žmo
nis ir apdovanotas medaliais.

Kada jisai turėjo keturis 
metus iszmoko raszyt ir Skai
tyt, o kada daejo deszimts me
tu, atliko kelione po Kaušu, 
Shansi, Sinkiang, Tibetą, An
am, Mandžiurija ir Siama, 
rinkdamas visokes žoles, ku
rias pardavinėjo pakol daejo 
szimta metu. Nuo tojo laiko 
perkeliavo visus Kinus. Turi 
jisai papratima vaikszczioti po 
szimta li (30 Angliszku myliu) 
kas diena.

Li buvo vedos 14 kartu ir 
sziadien turi vienuolika gent- 
kareziu. Vaiku, anuku, pra- 
anirku, ir kitu gentkareziu tu
ri 180. Jojo regėjimas yra ge
ras o ant deszines rankos turi 
na'gus 22 coliu ilgio ant ženklo 
garbes.

buk 
pricszais 

So via t u 
ilgiaus

val
iui-

ir kiti szimtai

Mandžiurija

MOTINA 38 VAIKU.
Vicdnius. — Isz Salesburgo 

pranesza: Jonas Steiner, apsi- 
paeziavo 19 metu^adgal, turė
damas tada 52 metus o jojo 
mylimoji tada turėjo 25 metus. 
Per tuos 19 metus jojo motore 
apdovanojo ji net su 38 vai
kais. Paskutinis kūdikis gimė 
praeita sanvaite. Isz tuju 38 
vaiku yra 34 gyvi. Tėvas tos 
szeimynos pabaigęs 72 metus, 
iszrodo da sveikas ir drūtas. 
Du kartus gilme trynukai, 12 
kartu dvynukai o asztuoni po 
viena.

RUSIJA TURES DAUGIAU 
DUONOS PIRKTIS.

Ryga, Latvija. — Maskvos 
spauda, kalbėdama apie bado 
situacija Ukrainoje, kur jau 
dabar 4 milionai gyventoju ne 
turi duonos, sako kad Sovietu 
valdžia teksią dar daugiau ja
vu pirktis užsienyj.

Sovietu valdžios laikrasztis 
Izviestija” pranesza, kad Uk

rainos Sovietu liaudies komi
sarai atsiszauke in Maskva, 
praszydami, kad inmanoma: 
greieziau atsiustu daugiau grū
du, kadangi ne tik Ukrainos 
miestuose, bet ir miesteliuose 
duonos laukiancziu eiles kas
dien vis didėja.

C l

BAISUS DARBAS BEPRO- 
TISZKOS MOTINOS.

Rdpczycai, Austrije. — Kai
mo Banszczorove, pati kaimuo- 
czio Anuto, kada josios vyras 
iszejo in artima miestdi parsi- 
neszt arielkos, taip ant jojo už
pyko, kad inpuolo in tuom-lai- 
kini pasiutima ir pagriebus 
kirvi nužudo juom tris savo 
vaikus nuo 5 lyg 10 metu. Kai
mynai užtikę baisia žudinsta, 
suriszo inszelusia motina ir nu
vožė in miestą. Vyras sugryžes 
namo ir pamatęs kas atsitiko, 
isz rupesties ir gaiiesties norė
jo pasikart, bet kaimynai ji už
tiko ir nupjovė virve.

(>zisina, Rumunija. — Atėjo 
in czionais telegramai isz Uk- 
rainijos, kurie pranesza, 
gyventojai svfkilo 
Bolszevikiszka 
džia, negalėdami
kęsti baisiu prispaudimu.

Apsiginklavę pulkai I krai- 
niecziu užkliųio ant valdiszku 
namu Zaterkuosia ir Orte. No- 
rints vaiskas pribuvo apmal- 
szyti pasikėlusius kaimiecziiis, 
bet likos atspirtas su didėlėms 
bledems — badai keli szimtai 
likos užmuszti 
sužeisti.

Soviatu valdžia nusiimt e in 
tonais daug vaisku apmalszyti 
pasikėlei i us ir užbėgti sukili
mą idant neprasiplatintu to
linus.
MIRUS SENUTE ATSIKĖLĖ 

GRABE IR PIKTAI ISZ- 
BARE ŽMONIS.

Berlynas. — Paguldyta gra
be, su kryžium ir rožanezium 
ant krutinės, 98 metu amžiaus 
senute, Duisbergo naszle, — 
kai jau bando ja gra'be uždary
ti ir iszlydeti in kapus, — stai
ga atsikėlė ir, nustebusi, emo 
dairytis in dar labiau nustebu
sius ir nusigandusius žmones, 
susirinkusius in laidotuves. 
Supratus dalyka, atgijusi se
nute piktai iszbarc.

Senute buvo “mirus” praei
ta Utarninka, o gimines, nepa
sirūpinę paszaukti daktara 
mireziai patikrinti, kad kiek - . M fe fe -fe •

idant

butu ja gyva palaidoje.

LAIVAI SUSIDŪRĖ — 70 
ŽMONIŲ ŽUVO,

Sanchai, Kinai. — Isz Tient
sin danesza, buk netoli Taku, 
susidūrė du laivai Yung Hsing 
su Haintai. Pirmutinis, ant ku
rio radosi trys szimtai pasa'žie- 
riu, smarkiai susidaužė ir tuo- 
jaus pradėjo skensti. Septynes
deszimts žmonių su laivu nu
skendo.

KINCZIKAI NUŽUDĖ 48 
VIRSZININKUS.

Pekinas, Kinai. — Isz prie
žasties užėmimo provincijos 
Chefoo, per nauja nacijonalisz- 
ka kariszka ministeri Fen Gyu 
Hsiag, gyventojai sukilo priesz 
ji ir iszžude jojo 48 virszinin- 
kus parodydami savo neužga- 
nadinirna tokiu budu priesz ne- 
keneziama valdžia.

J

IN SKAITYTOJUS

De‘1 visu tu, kurie užmirszo v uz 
tai laikraszti sulai-

atnaujinti prenumerata 
“Saule/’ 
kerne, juk už dyka negalima il
ginus siuntinėti. Davadniems 
žmoniems nereike po kelis kar
tus priminti apie užmokesti, 
patys apie tai žino kada laikas 
pasibaigė. •

Jau pradėjome spaudi nti 
puiku kalendorių ant 1929 me
to, todėl reike žinoti kiek ’turi
me geru skaitytoju idant kož- 
nam iszsiunsti priesz Kalėdas. 
Pasiskulbinkito su atnaujinimu 
prenumeratos, nes pinigai rei
kalingi ant iszleidimo laikrasz- 
czio, nes laikraszcziai nukentė
jo daug szimet isz priežasties 
visokiu bedarbiu.

U Shamokin, Pa. — Jonas 
Cimbalik, 67 metu, likos su
maltas per Readingo truki ka-
da ėjo per geležinkeli Žmoge
lis neužtemino trūkio, nes buvo 
giliai užsimislines.

e
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. "SAULE”

Kas Girdėt
u T ji 4 • i /

Net szirpuliai žmogų ima 
skaitant apie tankiai papildy
tas žudinstas czionais Amerike 
— vaikai žudo tevirs, motinas 
ir brolius — tėvai žudo savo 
vaikus ir 1.1. Baisybe! Visi su
tinka kad nėra baisesnes žu- 
dinstos, kaip ant savo tėvu, 
nes argi gali bu’ti kas nors bai
sesnio kaip atėmimas gyvybes 
tiems, kurie mums davė gyvy
be? Gal ne!

Bet pažiūrėkime giliau in 
ta ji veikalą, stengkimes su
prasti priežastis, o pamatysi
me ir dasiprasime kodėl taip 
daroma ir daeisime prie tosios 
priežasties, kad tame kalti pa
tys tėvai.

Ncgama yra duoti vaikui gy
vybe, bet reike jam duoti gera 
iszauk'lejima, iszrodyt kas yra 
geru o kas piktu, mokyti ji, pa
žinti jo,jo būda, kuris tankiai 
mainosi pagal musu, o tada bu
sime tvirti, kad musu tas vai
kas iszaugs ant visuomenes 
naudos ir ant garbes Dievo, o 
teveli ant senatvės turės isz jo
jo nauda ir' džiaugsma, nes 
prieszingai, tasai vaikas isz- 
nugs kaip pikt-žole, isz kurio 
iszanga prasižengimai.

Nesenei likos gudinta mote- 
re už žu din st a savo vaiku. To
ji motina, būdama sveiko pro
to, nužudė trejetą savo vaikus, 
kuriuos pagimdė. Argi galima 
tokia pavadint motina! Gal 
visi pasakysime, kad ne! Bet 
kokis skirtumas yra atėmimas 
gyvasties savo kūdikiui, ir mo- 
raliszka žudinsta, papildyta 
per pikta pasielgimą arba ,pa- 
veizdi ir pikta iszauginima. 
Pripažintame kad nėra jokio 
skirtumo, nes. atėmimas vai
kui gyvasti papildo tiktai žn- 
dinsta, bet anltru, per nužudi- 
nirna moraliszkai, eina vaikas 
ant‘pikto kelio, dingsta jojo 
dirszia, iszauga prasižengėliu 
priesz visuomene ir tankiai pa
silieka žudintojum, todėl moti- « M . Ana už tai yra atsakanti už save 
ir už savo kūdiki.

Teisingai Rasotas Szventas 
sako: “ 
k u savo.
tėvas
t uju žodžiu, lai stengėsi duoti 
vaikams gera pavyzdi, globa, 
gera iszauklejima ir jaigu ga
lima, apsakanti mokslą, o kada 
iokis vaikas daeis in metus ir 
turės savo pilna iszminti, Savo 
tėvus paguodos, mylės ir bus 
džiaugsmu ant senatvės.

Sziandieninis padėjimas taip 
persimaino, kad didesniuose 
atsitikimuose 'motina auklėja 
savo kūdiki nuo pat užgimimo, 
todėl ant motinos puola visa 
atsakomvbe kūdikio iszaukle- 
jimo. Kožna motina privalo at
siminti, kad negana yra pagim- 
dyt kūdiki, 'bdt reike jam duo
ti gera iszauklejima. Turi rū
pintis ir mokyt kaip kūdikis 
turi gyvent ant svieto, o ne at
sidėti ant auklėjimo svetimu, 
kaip tai tankiai atsitinka, kad 
motina yra užimta žulinimu po 
visas pakampes arba <praleidi- 

“ kum u-

Tėvai nepikltinkite yai- »» 
ir

* N

Todėl, tegul kožnas 
motina, neužmirszta

neja brangu laika sn
“ o vaikai be jokios prie

žiūros slankioja po ulyczes nuo 
ryto lyg vėlybai nakeziai mo
kydamiesi isz jaunystes prasi
žengimu ir kaip laužyti tiesas.

tems,

Svietas sziadien yra apmau
dingas ir veidmainingas, pa-? 
vydamas ir neisztikimysta 
vieszpatauja tarp žmonių vi
sur. In akis kalba kaip aniuo- 
lai, o už akiu kaip nevidonai. 
Apszviestesni ir turtingesni ki
tu tautu, jaigu geidžia ka pra
dėti, tai pirmiausia patys sw- 
deda reikalinga kapitala, o 
paskui kvieczia vargingesnius 
prie ėmimo dalybų tame užma
nyme. i

Paliksime ta viską, o paimsi
me truputi apie musu kruteji*---- - -•!

”3 I

ma. Mes ir novos sekame pas
kui kitas tautas, Pirmiausia, 
musu tieji gaivintojai Lietu-
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vystės pradeda “st raj inti du-
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ir pradeda triu'byt, idantdas1 ’
visi dėtu pinigus ant tokio ir 
tokio reikalo. Žmoneliai paau
kauja paskutini centą, o kaip 
tai nesenei tūlas “paltrijotas 
kalbėjo ant susirinkimo:

Lt. > y

1 y

‘ ‘ Mie
li Broliai! — ant tautiszku rei
kalu turite iszimti paskutini 
centą isz dugno kiszeniaus ir

— argi tai ne kvailas isz-
811 arimas'!

Taip, atiduok lyg paskuti
niu! centui, o pats su paezia ir 
vaikais nuo bado stipk! Alti- 
duok paskutini centm del dy
kaduoniu, kad galėtu isz žmo
nių sunkaus 
po užmarės. Jaigu ant tokiu 
paramų remtųsi tėvyne Lietu
va, tai jau senei butu dingus. 
Ne yra tai panamai musu tau
tos, tiktai apgavikai ir apmau- 
dytojai žmonių.

dai4bo trankytis 
Jaigu

Sziadien žmones tureliu dirb
ti ir gyventi paezedžiai, — ne- 
pirkinet tokiu daigtu, be kuriu 
galima apsieiti norint s ir už 
puse pinigu gautumėt. Saugo
kitės visokiu makleriu kurie 
po stubas landžioja kalbinda
mi ant visokiu niek-niekiu. 
Sziaip nuo visko reike rankas 
atsikratyt,
u'ždaryt, paezedžiai gyventi ir 
praszyti nuo Dievo pajėgu prie 
darbo. Juk žinote, kad neužil- 
gio iszrinks nauja preziden'ta 
ir nežino koki laikai gali užsto
ti.

kiszeniu drucziai

Isz Lietuvos.
> . • /"■_ į •

PERKŪNAS SUDEGINO 
ŪKININKO KLUONĄ.

Žiežmariai, Traku apskr. — 
Nakti isz Rugsėjo men. 19 in 
20 diena Naujos Slabados kai
me, Žiežmariu vals., nuo per
kūno trenksmo sudege pil. 
Naudžiuno Motiejaus medinis 
kluonas su javaįs, paszaru ir 
ūkio padargais. Viso gaisras 
padare nuostoliu 11,755 litu. 
Kluonas, javai ir ūkio padar
gai apdrausti ndbuvo.

LENKU ŽIAURUMO AUKA.
Traku apskr. — Kaip buvo 

ankseziau praneszta nakti isz 
Rugsėjo 18 in 19d. Pleczikaiti- 
ninkai buvo užpudle Skirman- 
czis^ku pasienio policijos sar
gybos busta ir sunkiai sužeidė 
policininką Saliamona Jurgi. 
Minimas policininkas Rugsėjo 
27d. mirė Kauno Karo ligoni
nėje. Jis iszkilmingai palaido-
tas savo gimtinėje Veliuonoje.
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NIEKUO NEPRASIKALTO.

PASAKĖLĖS
> ' i

a DEL MUSU VAIKU $
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NAUJOS REGULAGldOS
KASLINK LEGALISZKO

Kaip Iszjuokinejo Jau
ni Bolszevikai Dede

Sama
Laike jaunuju Internacijo- 

nalistu apvaikszcziojimo Mosk- 
voje, jaunuomene padare kari
katūra A me riko ni szko “Dėdės 

paveiksią sodinti ant

visas dalis

Šamo ’ ’ 
armotos su revolveriu rankoje 
kuri nesziojo po 
miesto parodoje, kurioje daly- 
bavo 150,000 jaunu vaikinu ir 
mergaieziu. — Tai tokia padė
ka sovietu kad tas pats Dede 
Samas juos nekarta iszgelbejo 
nuo bado ir suszelpinejo viso
kiais budais kada Bosiję netu
rėjo k a valgyt.

Jonukas mėgdavo'' draskyti 
pauksztcliu lizdelius ir net pa
ežius pauksztelius susigavęs 
dažnai nugalabindavo. Taigi 
karta Jonukas, bcvaikszczio- 
damas po soda, pama'tc pirkios 
palepyje sukrauta žvirbliu liz
deli ir sumano, pagal inproti, 

]ji iszdraskyti. Bet kadangi liz-

injs dasiekti negalėjo, 
lipti nebuvo galima, tai Jonu
kas sugalvojo nauja būda: su
si jcszkojo ilga smaigą, per gu
la jo perkalė vini kad goriau 
užkabinus už lizdo ir jau ruo- 
szesi iszpildyti savo bloga su
manymą. Ale sztai kas tai ji 
isz nežinių nutverė už rankos 
ir tarė:

- Jonuk, ka manau daryti 
tuom smaigu! Ar jau lizde

li ketini draskylti'?
Jonuk, ka manai daryti 

nežinojo nei kas daryti', nei kas 
atsakyti, tik drebėjo ir per vei
dus pradėjo ristis aszaros.

das buvo auksztai ir jo rariko- 
o įpri-

b

te*

su

pradejo ristis 
Mat, bijojo, kad nuo tėvo ne
gautu in kaili už toki darba,

Jonyti, balandėli, valgyk vai
keli!“ — Bet atkaklus vaikas 
neklausydavo savo motynos; 
kartais dar pasitycziodavo isz 
jos.

Taip viena diena pietaujant, 
Jonas kaip paprastai atstume 
nuosavos ’___
“Sziadien moša pervirusi 
sumurma vaikas. — 
valgyk tu, mano Jonyti,“ — 
maldauja jo rndfina. Vaikas-gi,

kuris netoliese už vyszniu sė
dėjo ir mate visa Jonuko dar
ba ir kada jau Jonukas rengė
si ji iszpildyti, tai priėjės ji su
laiko.

INLEIDIMO OARODYMU
Pirmidus, pirm negu apsigy

venusio ateivio žmona ir nei- 
sztėkejo vaikai po 21 metu am
žiaus galėjo iszgauti < i parink-

. * . i tino kvotoje viza“ sulyg Immi-mda su sriuba: -r* . * ... . . . .aficieriaus

SUKILIMAS PRIESZ 
OKUPANTUS KAMAJUOSE. 
Kaunas. — Szvenczioniu apsk. 
Kamajų miestely Lenku polici- 
stas,. ieszkodamas priekabiu, 
aresztavo visu 
Joną Laszcziu 
kamera su i tiesiems 
Miestelio pilieczia, patpre ape 
p. Laszcziaus 
rinko ties 
kalanti, kad 
Policistai eme biauriausiais 
žodžiais keikti pilieczius, stum
dyti ir muszti. Užgautieji ati
davė policistams atgal ir viena 
net parbloszke ant žemes, o kiti 
akmenimis ir pliauskomis eme 
svaidyt i iii nuovados rasztine. 
Policistai szoye in minia ir vie
toj nudėjo p. Kauszevicziu, o 4 
sužeidė. Piliecziai iszbegiojo, 
bet kai policistai pamėgino isz- 
citi in miestą, vėl buvo apsvai
dyti akmenimis. Tuomet polici
ja iszszauke telefonu isz szven
czioniu eskadrona raiteliu, ku
riems atvykus prasidėjo pilie- 
cziu suiminejimai. Isz viso in 
nuovada buvo atvaryta dau
giau 100 žmonių, dali paleidus 
liko apie 40, kurie iszvaryti in 
Szvenczionis. Miestely susti- 

, bet būkle tc-

priekabiu 
gerbiama pil. 
ir pasodino in 

nuovadoj.

suėmimą, susi- 
nuovada ir erne rei- 

pa leistu suimta ji. 
erne

printa apsauga 
bra intemta

SZALTAS RUDUO.
Jau dvi sanvaites kaip oras 

visame kraszto atszalo. Karts 
nuo 'karto iszkrinta lietaus ir 
neleidžia ūkininkams nuvalyti 
lauku. Kelis kartus szalna isz 
ryto padare sziek tiek nuosto
liu ūkininkams. Du kart oras 
buvo atszales iki 2°C., t.y. 28,4° 
F. Ūkininkai sako, kad pana- 
szus metai buvę priesz 25 me
tus.

KVITU knygele Draugystėms del Ibz- 
mokejimo pinigu ligoniams. Preke 25c 
KVITU knygele Draugystėms del Ka- 
sieriaus nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu. Preke ... 25c.Preke

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

• -i ■1 1 - ■

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA,

I

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

MERCHANTS BANKING TRUST CO.,
• ■ '* ■* "*■ • T » • . i «« r k , 4 L

moka 3-ozia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta

del žmogaus kuris dirba ir czeaina.
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir maty šitą

suma kas-kart augau didyn. Yra tai saūgiau ir goriau «. 
del žmogaus kuris dirba ir czeaina. Dėkite savo

I

kaip tfii pinigas angą du padauginimu Procento.
įr 1 ’’ • • ' •* • ' «
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— Nebijok, Jonuk, — tose 
toliau tėvas, — asz tavos dabar 
nebausi u, tiktai klausiu, už ka 
tu tu pauksztcliu lizdeli norė
jai iszdraskyti, kuriame jau 
yra kiau'szineliai!

— Kad 'tie žvirbliai dažnai 
nuo sėjimu grudus rankioja ir 
javams isznokus, juos lesioja, 
— drebaneziu balsu ’tarė Jonu
kas.

kuriame

■ ~~ ' —

United States port at which 
he alst eritėred. If siich entry 
can be verified from the re
cords, the American Consul 
named will be so informed. 
Otherwise the declaration will 
be returned to the sender with 
appropriate notation thereon. 
Postage stamp or stamps suf
ficient to carry the verification 
to the consul at the place desig
nated below must accompany 

application. DO NOT
SEND CURRENCY.

Date................
To the United States Immigra
tion Officer in Charge,
At the port of.

(city) (state)

thismigracijos aficieriaus lamo 
:naujos rcgulacijos tame reikale 
fgracijos Akto isz Gegužes 29d., 

turėjo 
pristatyti Amerikos konsului, 
distrikte kur jo szeimyna gy
vena, darodyma jo legaliszko 
inleidimo in Suv. Valstijas. Ir 
pirmiau Amerikos Konsulas 
pats, laiszku arba kabelgramu, 
prasze usztvirtinima nuo įm
ini gracijos 
uoste, 
žiavo

M ___

Valgyk,’ 
~|1928mete, tas ateivis 
_ J 

žinodamas popiet prisisuksiąs 
prie spintos — nevalgo. — 

Negardu, tai nevalgyk. Gali

u 
mano Jonyti,

u;

dar apsirgt
— atsiliepė tėvas. — 

Geriau nueisi po pietų karvių

nuo pervirusios
>>mėsos,

paganyti': tu pavalgei pietų, o 
ir jos iszalku'sios nori esti.“

Tai iszigirdes vaikas pabūgo
ir kiek patylėjęs, nedrąsiu dre-

“Tik i •x, ka tik buvo priimtos. MMwa I '*■ “ —- —
Na lyg tu nevalgęs” — atsa- lltčivis, kuris’

bameziu balsu pasakė: — 
itsz nevalgęs, negaliu eiti.

ke jam tėvas. — Tik szitos per
virusios mėsos sakei negali 
valgyti.

— Jau tu tuos pauksztelius 
per dau
darbus atmindamas, o gerus 
užmirszdamas. Zinokie, kad 
pau'kszcziai isznaikina daugy
be visokiu kenksmingu lau
kams, daržams ir sodams vabz
džiai'. Tik, mat, žvirblys benai-' 
kindamas vabzdžius nu’losa ir 
grudu, bet tai nėra didžios jei- 
bes, nes jis tai daro lyg 
1 a u d a m a s u žm ok es t i e s, 
dažnai iszdraškai ne tik žviidi
lių, bet ir ki’tu pauksztcliu liz- y
delius. Žinok, — tose toliau tė
vas, — kad jeigu pauk'szcziu 
nobutu arba jie nenaikin'tu 
vabzdžiu, tai laikui praslinkus 
an’t žemes nobutu galima gy
vent, nes vabzdžiai ir kirmėlės 
viską suėstu, tik liktu gryna 
žeme, kur-ne-kur suvargęs me
dis, bet ir tas be lapu, tik nuo
gos szakos; visokius javus 
taip-gi nuėstu, tai ir žmogus 
visai negalėtu gyventi ir reik
tu badu mirti. Ir jei tu szitai'p 
naikysi pauksz'telius isz musu 
sodo ir isz kitur, tai jie iszleks 
pas kitus žmones, kur geresni 
vaikai, o mus sodeli užvicszpa- 

visoki
o kur tu 

obuoliu ir kriausziu, kai savo 
neturėsi!

Jonukas neturėjo ka atsaky
ti, kur gales gauti obuoliu ir 
kriausziu, tik tarė:

— Jeigu szftaip yra, tai asz 
daugiau nenaikinsiu pauksz- 

Tegyvuoja paukszcziai

apkaltinai, ju blogus
> O b--v-atmindamasv Zinokie

szakote;

taus 
nues,

reika-
o tu

vabzdžiai, viską
rudeni gausi

ežiu.
ir tenaikina vabzdžius.

ine-

ISZ BLOGO GERAS 
PASIDARĖ. 

/■ j"'/■ / Hk*

Jonas dar tik deszhntu 
tu vaikas, o kas pamaitytu,
koks jis piktas. Kad tik ne pa
gal jo norą, tai kad 'papus esze- 
ri, o kad ims duris trankyti, 
tai nors isz tiamu begk; moti
na jo ne apimti nbgall, vaikas 
jos ne klausyti nenori. Jei te-
vas namie, — durys kiek tyliau
varstosi ir Jonukas kiek ap
rimsta, bet vis susiraukęs.

Paduoda pietų valgyti. Vai
kas tik prigraibo su szauksžtu 
po bliuda ir altstumia stf|nba in 
szali. — “i 
virta, negali hd valgyt

arficieriaus tame 
kuriame ateivis inva- 
in Suv. Valstijas. Bet 

naujos regulaiijos tame reikale

• !

mėsos sakei
— “Duokit man tiki 

mėsos, ar ji butu suvirus ar ne- 
davirus“— užkaitės kalba vai
kas. — “Nevalgęs asz laukuo
se nei'szhusiu.“

Vakare Jonukas, parejas nuo 
ganyklos, pirmutinis užsiminė 
apie valgi ir jau nežiūrėjo ko
kis bus valgis. Valgo kiek tik 
drūtas.

Nuo szios dienos vaikas vi
sai pasitaiso: pasidarė tykus, 
paklusnus, visiems geras ir ne 
piktas. Taigi, kaip didele in- 
tekme padare in ji tėvo jam 
d uotasis pamokinimas.

Nemurmejo daugiau Jonelis 
niekados valgant ir tai kas vi
siems dirbantiems ‘buvo gera, 
tas ir jam visados tikdavo.

KAM GERIAUSIA.
— Mamyte, mamyte, ar ži

nai kam geriausia būti bažny
čioj ? — szauko deszimtu me
tu mažoji Onyte, parėjus isz 
bažnyczios.

Kodėl tu, mažule 
klausi, 

nyczioje kiekvienam gera 
meiliai atsake motina.

— Gera, tai gera, mamyte, 
bet man rodosi, goriausia, tai 
tajai mažai lempeliai, kuri ky
bo priesz ta altorių, kuriame 
pasislepes Vieszpats Jėzus, — 
kalbėjo mažoji Onele.

— Kodėl tau, dukrele, taip 
rodosi? — paklauso motina.

— Kai tu, mamyte, 
nusivediai sziandio 
ežia, tai man taip gera buvo 
ten kalbėti poterėlius, taip bu
vo smagu. Rodos Jezulis žiuri 
in mudvi — asz net nenorėjau 
eiti taip greitai namon. Taigi 
mudvi tik trumpai klupojamc 
pas altorių, o kaip gera buvo. 
O toji lempele nuolat dega, 
nuolat kybo. Kaip jai buna 
smagu, kuomet ateina vaka
ras, žmones iszsiskirsto, bažny- 
czioja sutemsta ir lieka tik vie
nui viena toji lempele ir Jėzus 
altoriuje. O kaip tuomet, įna
my te, gera tai lempele! — rim
tai kalbėjo Onute.

— Toji lempele, tai mylin- 
czios Jėzaus szirdies paveiks
las, — kalbėjo Onutei motina, 
— kuris myli Jezu — tam irgi 
visuomet gera, nes Vieszpats

nės

>)

ma
juk žinai kad baž-

mane 
in bažny-

Jėzus pats ateįna in tokia szir- 
dį ir gyvena joja, 
dis, lyg lempele, nuolat dega 
meile prie Jėzaus. Todėl ir tu, 
dukrele, mylėk Ta G era ji Jczu, 
niekados nedaryk to, kas Jam 
nepatinka kas Ji rūstina, tai tu 
busi laimingesne ir už ta lem
pele.

Onute nežinojo ka atsakyti 
in tuos motinos žodžius. Ji tik 
karsztai prisiketino mylėti Jė
zų ir visados Jam intikti.

o toji szir-

b

kas tik prigraibo sit szauksžtu

Sziadicin he gerai isz- 
” —vis 

murma Jonas; Vaihui neval-
l < J I

guilt, tėvas nieko nesako o mo-
i l ' IĮJ. " .■ . U ''.i'“’ n- į • ♦
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Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje. 

'*•---- !-----
Ant Antro Floro Kline Sztoro

Nuo dabar, bile apsigyvenęs 
i nori reikalauti 

savo žmonai ir vaikams privi
legijas teikiamas Gegužes 29d., 
1928 meto aktu, gali praszyti 
itnmigracijos aficieriu uoste 
kuriame invažiavo in Suv. Val
stijas, pristatyti jo legaliszko 
inleimo darodyma (proof), kad 
tas darodymas butu pasiustas 
Amerikos konsului distrikte 
kur *jo szeimyna gyvena. Kaip 
ir dabar, legaliszko inleidimo 

i darodymas bus iszduotas tie
siog konSYilams, skirtumas yra 
kad pirmiaus jo žmona, arba 
szeimyna arba vaikai turėjo 
praszyti to Europoje, o dabar 
ateivis pats gali ta viską atli
kti.4 Nėra reikalo 
szeimyna su tais 
kalais.

’ Immigracijos Biuras paga-1 
mino nauja blanka — form 575 
“užtvirtinti legaliszka inlci- 
dima“. Ateivis gali už dyka 
gauti kopija tos blankos para- 
szant Bureau of Immigration, 
Washington, D.C., arba isz bito 
katro immigracijos ofiso.

Visu pirmiausia reikia ta 
blanka pilfiai iszpildyti ir’ tik 
tuomet pasiusti Immigration 
Officer uoste, kuriame ateivis 
invažiavo. Tame uoste rekor
dai parodys, kad ateivis bu'vo 
legaliszkai inleistas in Suv. 
Valstijas, ir kuomet immigra
cijos aficierius ta pertikrins 
pasius pertikrinta kopija Ame
rikos konsului. Ateivis turi pa
siusti krasoženklelius kuomet 
pasiunezia iszpildyta 
575“ ir turės užmokėti paczti- 
nes iszlaidas. Dauginus pinigu 
nereik mokėti. Jeigu negalima 
pertikrinti invažiavus tai kra- 
soženklai ir 
\ im ou6.„_.

pavarginti 
rei-visais

. Ateivis gali

(wife)
Aly (children) wnose names 
and address appear ibelow have 
applied, or will apply for im
migration visas under the Im
migration Act of 1924, 
amended.

Names of Prospective 
Immigrants

1...................... 2...............
3....................4...............
5....................6...............
Exact Foreign Address...

whose

as

In connection with such ap
plication 1 de'sire that the Ame
rican Consul at................... be
informed as to my last entry 
into the United States as shown 
by the records. The following 
statements relate to such last 
entry and to the best of my 
knowledge and belief arc accu
rate. I am not a citizen of the 
United States.
Full name as given at the time 
of entry (print)......................
Countrv of birth....................
Age ait time of entry...............
Married or 
entry ....
Date of Entry........................
Port of Entry........................
Name of Steamship................
Class of travel (first, second or 
third) .........................

IF ENTRY WAS FROM 
CANADA OR MEXICO.

Place where, examined by ,Ų. S. 
Immigration officers.............
Place where actual en'try into 
United States occurred...........
Present Address (street and 
nuiriber) .................................
(City or Town) ......................
(State) ...........................
(Signature in writing)...........

single at time of
...................... J

“form

blanka bus atei
viui sugražinta.

Forma 575“ gales vartoti 
ateiviai profesoriai, ministrai, 
kurie inleisti po Liepos ld., 
1924 mete, kaipo nekvotiniai 
immigrantai, ir kurie dabar 
nori parsitraukt žmonas ir nei- 
sztekėjusius vaikus neturin- 
czius 18 metu amžiaus kaipo 
nekvotinius immigrantus. Taip 
pat ateiviai inleisti kaipo 
“žemdirbiszkus darbininkai“ 
irgi gali vartoti form 575, kuo
met praszo pirmenybes stovio 
savo žmonoms ir vaikams. 
Czionais 
form 575 Anglu kalboja.

inlcisti

žmonoms ir 
prisegiame kopija

Copy of Form 575:
U. S. Department of Labor 
IMMIG RATlION SERVICE
DECLARATION REGARD
ING LAST ENTRY INTO 
THE UNITED STATES.

Instructions.
A resident of the Uniteel 

States (other than an Americ
an citizen) who desires to Iiave 
an American causul informed 
as to his lawful admission to 
the country for permanent re
sidence; for use in connection
with the application of his
wife and children for immigra
tion visas under the Immigra
tion Act of 1924, as amended, 
may fill out and forward this
tion Act of 1924, as amended 
may fill out and forward this 
declaration to the Immigra- 

. —A Jk. .. _19 W. Centre St. Mahanoy City I tion Officer in charge at the
■ 1 • • ■ ■ 1 * 1 ' 'I' ’ ! t

(Not to be filled out 'by Appli
cant)
United States Immigration
Service at.............Date.........
TO AMERICAN CONSUL AT

The records show that a per
son of the name and descrip
tion given was regularly ad
mitted for permanent resi
dence as stated.

Remarks:

U. S. Immigration
Officer in charge.

« •

t Į 
. > 1SU-

Panisnick Brothers
IŠZDIRBEJAI ARMONIKŲ

Norintiems siuncziame kataloga

717 North Fourth Street 
Philadelphia, Pa.

f
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» K. RĖKLAITIS
p LietuTbskas Grabortue 

Laidoja numirėlius pa-
l gal naujausia mada ir 

mokslą. Turiu pagelbi- 
ninke moterems. Priti
namos prekes.

fils W. M.,
MAHAXOT CITY, PA.

80S HARKKTHT., 
TAM AULA, PA.

ninke moterems, Prfei-

&1« W. RifrĄfę M.,

M0« NARKKTRT J
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DOW SZIMONAS

ne

— Ka tu ant to Szimuti?
Szimonui pasirodo aszaros 

akyse, nuleido galva ir taip 
tarė:

Per daug mane gaspador 
augsztinate; teisybe, teisingai 
del jus dirbu, bet*taip Dievas 
prisako. Mariuką del manes, 
tai per didelo malone. Atsiras 
del josios vyras turtingas, 
tokis vargszas kaip asz.

Nenorecziau skirtis su Ma
riuką ir leist nuo save, o kaip 
mus ant senatvės paliktu! Jai- 
gu jau tave Dievas pas mus at
vedė ir per du metus gražiai 
gyvenome tai jau mus ne gali 
apleisti.

Szimukas tylėjo, rodos misli- 
no, ka ežia atsakyti.

Stebėjosi senei ir nekantrei 
lauke, ka jiems pasakys.

— Tegul jums Dievas už
moka už jusu gerus norus —ta
re ant galo — suprantu gerai, 
kokia man norite malonia pa
daryti, man szirdis plyszta, ka
da pamislinu, jog taip ne gali 
būti.

svietą kur mane akys ir kojos 
nesz, o jus apie mane užmirsz- 
kite. — Atsisukęs link duru ir 
norėjo iszeiti, bet ji Jokūbas 
sulaikė kalbėdamas kaip tėvas.

Tarno iszgirdo ateinanezia 
Mariuką, Jokūbas davė ženklą 
Szimukui, kad nutylėtu apie 
tai ir nieko ne sakytu ka kal
bėjo su jais. Szimukas iszejas 
ant kiemo, dirstelėjo in szali 
upes Vislos, o jau buvo pava
kare. ,

Ant slenksczio pasirodė Jo- 
kubienc ir paszauke ji ant va
karienes.

Szimonas kaip prie žemes, 
priaugės stovėjo nuolatos ant 
vietos ir nemislino eiti ant va
karienes. Ne žinia ka jis migli
no. Buvo iszbales ir vėlei rau
donas, akys rodos agnia doge, 
lupos rodos iminejosi ant juo 
ko, tai volei novos ant verksmo 
sugniaužė kumsztes ir grūmojo 
nežinia kam, tai volei su ranka 
pamojo rodos nieko ne nori. 
Ant galo uždengė veidą del
nais, rodos pradėjo verkt. Po 
valandeliai skubu žingsniu isz- 
ejo isz kiemelio ir negirdėjo, 
ar gal ne norėjo girdėt Mariu
kos, kuri ne galėdama sulaukt 
jo ir paszaukt ant vakarienes.

Nuėjo in paupi ir ten ant 
kraszto persėdėjo per vakara. 
Mariuką ant tuszczio jo jeszko-

prie žemes

— Gal tu mus niekini — 
atsiliepe Jokubiene lyg užpy- 
kus — ar gal turi kita ant 
akies...

— Oi mano mieliausi — ta
rė ant to Szimukas — nepažin- 
state — jus mane, jaigu taip 
mislinate. No turiu asz kitos
ant akies ir jumi no niekinu nes jo ir tėvu klauso apie ji, nes di- 
tai sakau ka man sąžine liepc. 
Juk jus žinote, jog asz ne isz 
czionai, ne turiu ne metrikų, o 
be to ne suvineziavos ir Dievas 
žin kur asz gimęs, ir kur met
rikų jeszkot.

Jokubiene gailėjosi, jog per 
greitai Szimnka nusudijo.

— Taip, taip, turime pasi- 
liaut ir apie viską užmirszt, ba 
man szirdis plyszta jog ne ga
liu su Marinka sueiti in pora.

deliai stebėjosi, kada paregėjo 
pareinanti nakties laike namon 
ir patemino didele atmaina ja
me. Szimonas tylėjo ir tiktai 
niurnėjo ant visu klausymu 
Mariukos.

IV.
Szimukas ir toliau buvo pas 

Jokūbus bet daugiau kalbu ne 
buvo apie iszlcidima Mariukos 
už jo; ba Szimonas nuo tos die
nos kurioja buvo kalba apie su-

Ant tuszczio ir ne gali, tai ne siporiavima, suvis persimaino. 
Po teisybiai darbsztumas ne 

persimainė, da geriau dirbo ne 
gu pirmai bet del Marijoneles 
jau buvo kitaip.

Jau jokiu dovaneliu ne davė, 
Nedeliomi, kada susirinkdavo 
pas ka ant szokiu, tai isztolo 
laikėsi, ne neszoko, nepavydė
jo su kitais szokti, nesiszypso- 
jo i m ja, o tai kad parodyti, jog 
ne turėjo ir neturi 
paeziuotis.

Ne smagu buvo Jokūbams 
jog niekais nuėjo ir patys ne 
žinojo ka padaryti, kaip ta vi
sa pataisyti.

Czia jau senatve artinasi, no
rėjo Mariute apvyriuot, kad tu- 

k o, p r i egi a u da. Cz i a

gali būti.
Kada Szimukas taip kalbėjo 

Jokūbas vaiksztinejo po grin- 
tele, o motina sėdėjo prie sta
lo pasirėmus ir mistino apie 
laika. Szimukas kalbėjo, ant 
kart Jokūbas sustojo raukomi 
suplojo ir tarė:

— Musu viražus, vaike! ne 
sirupyk, jaigu tiktai apie met
rikus eina, tai viskas bus gerai. 
Žinau kaip padaryti. Juk turi
me gera jegamasti! — O-ha! 
Jis ant to ras ka reikia daryti, 
o paskui tare in paezia:

— Eik motin pagauk žasi, 
•— tuojaus eisime pas jegamas-
ti.

Tuomlaik Szimonas vis sto
vėjo kaip nudiegtas ir kaip ne 
bylis, ir iszrode, jog nieko isz 
to nebus. Ant galo, puolė se
niams in kojas, bueziavo su 
aszarom ir kalbėjo:

— Dėkui jums už visa gera
vienok isz to viso nieko ne bus.

Abudu Jokūbai žiurėjo ant 
jo, buvo labai iszbales ir persi
mainęs ir matomai ant jo szir- 
dies kas tokis sunkino.

— Mano Szimonai — tarė 
Jokūbas — sakai jog kitos ne 
turi ant akies, tai kas yra do 
priežastis jog ne nori T

Szimukas galva pakele ir ta
re:

globėjas netikins,

— Taip yra, turiu mylima; 
o norint ta, katra myliu, yra 
kito pati ir niekad mano ne 
bus, bet asz del jos isztikimu 
busiu lyg smert.

— Tai buvo niekszas mer
gina, ir tavęs ne verta — tarė 
Jokūbas.

— O! ne, ne — tarė Szimo
nas greitai — taip padare, ba 
turėjo, nes motina privertė, 
taip buvo nuo Dievo duota. Ap- 

iszplesze
man tėvynė, o paskui pats su ja 
apsipaeziavo. O! Zosele ne kal
ta. Zosele gera mergaite, ji 
daugiau kenezia negu asz. Bet 
kam apie tai pasakot!

Jokūbai klausė su gailesezia 
Szimuko apysakos.

— Asz del jus piktai užsi
moku už prieglauda, ne esmių 
vertas jusu malones, bet asz to 
nenukesiu idant mane už niek- 
sza palaikytumėte...
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kuri naudos kamandieriaus By rd’o ekspedicija in Piot-žemiC. A. Larson,
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Laivas “<>. A. Larson,” 
moksliszkam tyrinėjime, jau iszplauke isz Los Angeles kaipo ir jojo 55 draugai, kurie drau- • a • 1 t • • • • • . •ge su juom kentcs visokius nesmagumus per tris metus. Toji ekspedicije yra gerai intaisy-
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slankioja prie lango ir 
per ji in vidų. Bet rodos ne pa
mate to ka norėjo pamatyt pa
sislėpė už kampo stubos ir pra
dėjo atsargiai dairytis po kie
mą.

Pasirodo jauna motere 
slenksczio grinezios 
kūdikiu ant ranku prie krūties. 
Nužvelgė, jog kas tokis ant jos 
isz užkaborio žiuri, ir ne ma
žai persigando. Lauke valandė
le, mislino jog prisiartins prie 
jos, o negalėdama sulaukt, nu- 

tavim apsipaeziuosiu per tai nosze kūdiki mieganti in grin- 
niekas tavos ne kalbina. ' 

— Ka

gryždavo isz lauku po darbui, 
suvalgęs vakariene iszejo in 
pakraszti Vislos ir tenais 
vaikszcziojo ir dūsavo kaip že
mes pardavės. No toli grin
ezios Jokūbu buvo prie Vislos 
augsztokas krantelis nuo kurio 
buvo matyt keli kaimai k i to ja 
puseja upes Ant tojo krantelio 
tankiausia Szimukas sėdėdavo. 
Ir Mariuką teipos-gi nubėgda
vo paskui nes matydama ji nu
liūdusį ne dryso in ji prakalbėt 
slėpėsi už medžiu ir žiurėjo ant 
Szimuko, o kad ir tanikiai nu
žvelgė in ja, bet nieko ne sake 
tiktai turėjo akis insmeigtas in 
vieta, už upes.

Viena vakara, kada taip sė
dėjo ir žiurėjo in užupi, Marin
ka prisiartino prie jo isz užpa
kalio ir stojo, jog josios nenu- 
ivelge. Stovi valandėlė ir szir
dis josios plake bijosi pasiro
dyti Szimukui o tuom 
prakalbėt in ji koki
kad laikais užpykins koki no 
pasakytu dirstelėjo isz szalies, 
o Szimukas turi akis delnais 
uždengtas per rankas byra 
aszaros isz akiu.

Mariuką ne galėjo ilgiau da- 
laikyti, garsei pravirko ir pa
szauke:

— Szimuk,
vienatini, ko tu verki? kas tau 
stojosi? kas tau yra?
Szimonas rodos isz miego pa

szoko prispaudė prie savos 
Marinka ir tarė:

— Dokui tau mergaite už 
Klausi ma- 
oi yra, yra,

ko nori mus pamest?
— O ar tu džiaugtumeis 

Mariuk, kad asz ant tolinus pa- 
silikcziau? — paklauso Szimu
kas.

— 0 tu mano Szimukcli 
kam da tau klaust apie tai ?
tu no matai jog asz del tavęs 
kaip broliui gerai vėlinau?

Dėkui tau Mariute ma-
Asz ilgiau būti ne galiu,

laikas teket už vyro, o kol asz 
ežia bunu tai niekad ne isz te
kėtum, visi: mislina jog asz su

no.

ar

žiuri

ant 
su mažu

czia ir sugryžo atgal, ’kad per
tu Szimuk mislini? sitikrint kas tokis ten slapsto-

• tai tas tau galvoja, del to no- (S1 
kad asz

)

I

(KIHHMHIinillliMHKH

> J .. . ■
Dusziuk, reikalą turiu, 

Namie būti negaliu, 
Prie kliu'bo priguliu,

Tai polįtikieriaut turiu.
Tiek to, eik, eik, 

O žiūrėk tuojaus pareik, 
Ba jaigu kur užtruksi, 

Tai kudlu neteksi.
Dievaž pa imsi ii szlpota, 
Tai parodysiu tau vota, 
Dusziuk, dusziuk nustok, 
Burna savo užeziaupk, 

Manes nesulaikysi;
Air du tu padla zaunysi, 

Ir da tu man priesziniesi? 
Kaip matai szliperi nusi

trauksiu, 
Ir da per žanda užtrauksiu.

Duszka, duszka, susivaldykie,
>Savo sveikata czedykic 

Bet asz eiti turiu, 
A n’t tavo zaunymu nežiūriu. 

Ir da tu sznnc snuki sznekesi, • 
Kaip szuo ant Žydo losi? 
Na ir pantapli pagriebė, 

Per terla užreže, 
Net pypke isz dantų iszpuole, 

In szmotelius susikūlė.
Sztai ir tuoj susirupeziavo, 

Pirmiausia boba vyra užgavo, 
Tas neapsileido, 

Su bliudu bobai in galva 
paleido, 

Burdingierriai paszoko, 
Isz to didelio strioko, 

Pesztnkus atskyrė nuo viens 
, kito,

Bet ir vyras nuo mitingo 
pasiliko, 

Tai tokios Filadelfijos 
naujienos.

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUV1SZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

Laidoja kunus numirėliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t. t. 
320 W. Centre St. Mahanoy City. Pa.

Vienas vaikinas mylėjo 
dukrele, 

() paskui paėmė mamele, 
Pusėtinai gavo pinigu, 
T r iszbego ant plynių.

Tėvas s|i dukra pasiliko, 
Džiaugėsi nors'be pinigu 

paliko, 
Sako: tegul eina in pragaru,

Prikrimto mane gana, 
Ir da tiek prideczia, . 

Kad niekad jos nematyczia. 
* ♦ *

. Masaczinzes keli vyrukai 
apsi paezia vo, 

Bet ne vienas bjauriai 
prisigavo,

Nedėliojo szliulias buvo, 
Panedelyj garnys jau pribuvo. 
Garnys beibuke apdovanojo, 
Kad žmogelis ka daryti 

nežinojo, 
Dejavo' ir galva kaso, 

Ir plaukus ant. galvos pesze
Gaila man tuju vyreliu, 

Kad patiko antpaikszu 
mergeliu,

Per visa savo gyvenimą 
Notares joki ramuma,

Dabar ne ka gali daryti, 
Boike kaip savo augyti, 
Geriau Dievui dekavot, 

Ant nieko nerugot. 
# • •

Lidtuvoje sunkus gyvenimas, 
O da sunkesnis apsipa- 

czi avimas 
Ka gali daryti,

Turi in Amerika runyti.
Daugiausia taip vadinamos 

“paneles,” 
Szventos dzūkeles,

Nusiglemže kur pinigu, 
Nuo savo tėvu, 

Paima koki berną, 
In andaroko skverną 

Na ir pribuna, 
Ne ant raskažiu, 

Pribuna tik ant bedu.
Ant verksmu, 

Ir valrgu.
Juk Lietuvoje daug geriau, 

Net griku koszia valgyti 
gardžiau, 

O sziezia ne yra ramumo
Ne jokio linksmumo;

Lietuvoje veluk sena merga 
būti, 

Negu jaunystoje czion ponauti.
* * * *

U-gi ko tu in miestą eisi, 
Ko ten vilksiesi, 

Argi namieje nepasedesi?

ai 
r i pamest kad asz isztcke- 
cziau? Argi jau asz turiu tekėt? 
Argi man ne gerai su tėvais ir 
su tavim? Asz meiluk ne tekė
siu ne klausyti apie tai nenoriu 
iszinuszk sau tai isz galvos ir 
bukio su niurni toliau.

Nutilo Marinka ir 
ant Szimuko, bet jis akiu ne at
ėmė nuo savo kaimelio.

Ant kart paszoko Szimonas 
ant lygiu kojų net’ Katriuka 
kruptelejo. 
su ranka 
kur rodos durnai pasirodė ir 
sudejavo, nusitvėrė abiem ran- 

Szimuk mano Į koin už galvos ir kaip pasiu
tęs leidosi prie Vislos. Mergi
na pabūgus žiuri kas 
liaus nuaidės, 
in paupi, ir szoko in lipia.

Marinka bėgdama paskui ji 
szaukia net sau plaukus nuo 
galvos pesza; tuom laik pasiro
dė kepure Szimuko ant vande
nio nes tuojaus nuskendo, o jis 
perplauko per Visla, pasipurto 
ir dingo krumuosia.

— 0 mano Dieve! — pa
szauke lauždama rankas; ka 
asz dabar nelaiminga pradė
siu! O tu Szimuk! Szimuk ma
no! Asz ne tekėsiu už kito, su- 
gryžk pas mus, volei busiu lai
minga kaip seniau, ba asz nu
mirsiu be tavos.

Niekas ne girdėjo gailio bal
so Mariuikos, ne Szimukas, ba 
jis buvo toli, savo gimtines kai
melyje kur dabar dege bažny-i 
tolo.

Mariuką da vis stovėjo prie 
Vislos ir žiurėjo in kita szali 
upes in kur Szimukas ąusidave 
rodos kad ji mato...

V.
Baisi nelaime atsitiko Zavis-*

le, tame kaime, in kuri liūdėjo 
nuo trijų metu Szimukas užsi
degė szpitole ir kol žmones su
bėgo gelbėt užsiėmė bažnytėlė 
ir sudegė.

Subėgo žmonys isz kaimo ir 
isz netolymo dvaro, bet viskas 
buvo ant tuszczio. Isznesze po 
teisybei visus daigius isz baž- 
nyczios, bet ne viską. Kada visi 
žpionys buvo subėgo gelbėti 
bažnytėlė, pasirodė kokis tai 
žmogus permiikes, klaupė ant 
szventoriaus su aszaromi pasi
meldė, paskui stojo ir nusidavė 
atsargiai daržais per tvoras 
nuolatos dairydamasis.

Prisiartino prie gana 
raus namo < W • s

Kiną prie kampo st ūbos, pa
žiūri in užkampi,

I
i 
i
I

labinus 
žodeli, žiurėjo

^ailia szirdi.
!

tavo s 
nes kas man yraretu prie 

jaunikis jokis ne atsiszaukia. vos man szirdis ne plyszta. 
Susitarė Jokūbai atstatyti Szi- 
muka o tada ir jaunikiu Mariu
tei atsiras.

Bet atstatyt bernuką, kuris 
kaip tai sako, ant kojų juosius 
pastate tai butu didele nedory
be.

Marinka kuri nežinojo apie 
rėdymus seniu su Szimuku ne 
dasiprato nieko. Tiktai del jos 
buvo koktu kad buvo atszales 
nuo jos ir kožna karta szalino- 
si nuo jos, mislino jog tas tokis 
turėjo užeit tarp jo ir tėvu.

Buvo nubudus labai ir pra
dėjo klausti jo ir tėvu, bet do
vanai, lia tėvai ne Szimonas ne 
sake. Mate kad nieko neisz- 
gaus, paliovė klausinėt; 
pradėjo liūdėt ir toji atmaina 
baisiai ja vargino jog ne galė
jo duoti sau rodą.

Praėjo kelios dienos, kelios

Ir užsidunksojo ant valandė
les. Mariuku meilinosi 
brolio vis klausė kas jam yra o 
jis vis ta pati kalbėjo:

— O ne yra jau del manos 
ramumo, ne yra giliuko ant 
szio svieto.

prie

bet

ne yra
Matai tu Mariute 

ana pus upes ta bokszteli 
paauksuotu kryželiu.

Mariute isztempe 
kad saule leisdamasi szviete 
isz tosios szalies, tai negalėjo 
matyt ir atsake:

— Ne matau.
— Ar ne matai ? tai gaila 1 o 

asz vis matau, norint ne žiurau 
ant jo — ba tas kryželis, Ma
riuk mylima, tai mano kaimas. 
Zavisle. Ten man labai mielą, 
norint isz ten mane iszvare. To
nais norint ant senatvės turė
siu numirt ir ant savo kapiniu 
būti palaidotu. Pas jus būda
mas galėjau isztolo matyt gim
tines kaimeli o kaip iszeisiu 
nuo jus, tai gal ne matysiu.

— Ar tu Szimuti nori mus 
pamest?

— Labai ne norecziiiu, bet 
turiu jus pamest.

— O tai del ko? oi! matau 
asz matau, jog del tave nu-

SU

akis nes

71eisiu • in

nedėlios, laikąs vilkosi pama- 
želi ir smutniai. Grinczioja Jo
kūbu jau persimainė ženkly- 
vai. Dingo senovės linksmu
mas, dingo atvirumas. Jau Ma
riuku ne dainavo kaip pirmiau, 
ant szokiu nevaikszcziojo. No
rint Szimukas dirbo kaip ir 
dirbo ir del Mariukes blogo žo
džio ne mine, vienok jau ne tas, skriaudė, tu jau nuo seniai ne 
ba sako, vis skersuoja.

Dabar taip pat konia kaip 
kada gavo žinia, jog sūnūs Jo
kūbu likosi užmnsztas ant vai
nos lyg nepribnvo antras. Szi
mukas, kuris užvadavo dingu
si aunu.

Dabartės Szimukas kada su-

jog del tave

tokis kaip pinna buvai.
— O ne! nepadare man jo

kios skriaudos tavo tėvai ypacz 
padare daug gero nes priglau
do mane,
pasidėt apsiėjo su manim kaip 
su tikru sunum.

— Tai apie ka tau eina, del

kada ne turėjo kur

Szimukas parodo 
in kita puse V išloš,

ežia to-
Szimukas bėga

szva- 
ir priejas sustojo. 

Ne eina vienok in vidų bet
%

h

♦

o atsargiai, 
nes bijojo, o czia stovi žmogus 
pasislepes ir pamatęs ja rodos 
i'nsidrasines isztrauke rankas • • •
111 T-

Ji nabage atbula atsiire, žiū
rėdama in ateivi ba negalėjo 
tamsu moja pažinti kas do vie
nas ir ant galo paszauke rodos 
koki va i du Ii pamaezius: — 
Jaigu gera dvasia, atsiliepk.

— Asz ne esmių pi'kta dva
sia ir prie gyvųjų priguliu — 
ir prisiartindamas prie josios 
kalbėjo pamaželi:

— Tu man oš Al enele ne pa- 
žinsti?

— Ar asz biustu, ar isztik- 
ro tave matau mano broleli ?

— O ne blusti Alenele, asz 
esmių tavo brolelis, tiktai įkal
bėk biski tykiau, ba nenoriu, 
idant mane nutvertu po lan
gais mano senovės mylimos!

— Szimuk! mano vienati
nis broleli! paszauke pažinus 
ant galo savo broleli, kuri ir tu 
mylimas Skaitytojau gal dasi- 
pranti.

Motore apsikabino jo kakla 
ir ji pasveikino karsztu pabu- 
cziavimu.

ba nenoriu

TOLIAUS nūs.

$1,000 TIK UŽ 60 CENTU

Kn tas tūkstantis doleriu žmogui 
roiszkia, 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 
bilo vienos žemiau pažymėtu ligų ir 
atgauk savo sveikata. •

Vaist-žoles yra nuo sokaneziu Il
gu: viduriu užkietėjimo, skilvio ne
matinio, nenoro valgyt, strėnų ir pe- 
cziu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo,* pleiskanų, szlapinimosi lovoj, ir 
kitu ligų. Atslunsk GOc. 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 li
gai kelia ir suteikia žmogui ramu
ma. Atsiusk 10c. o gausi musu žolių 
I
žolių pardavinėtojai visuose miestuo
se. M. ŽUKAITIS,
25 Glllot Stroot. Sponcorport, N. Y.

Ir knygų kataloga, Reikalingi musu

M. ŽŪKAITIS,

*

Prohibicijos Agentu
Naujos Mandieros

♦ rf* 1 4

Bell Telefonas 1430-R
Iszbalsamuoja ir laidoja mirusius 

ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo- 
szia nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, vesellu, kriksztyniu ir 
kitiems pasivažinėjimams.

B 
t

S

S
gis

IN KENTĖTOJUS
Gerklinis kataras, Bronkitis, Ger

klinis kosulis, Sunkus kvėpavimas, 
Katariszkas kurtumas, Užimąs gal
voje, Priszakinis galvos skausmas. 
Neužmokama gyduole vartojama 
su stebetino pasekme per 30 metu, f 
Preke 25c per paczta. Turi rastu 
kožnam name. Iszrasta ir parduo
dama vien tik per
THE HAMPDEN LABORATORY 
724-736 MULBERRY STREET 

READING, PA.

Shenandoah* Pa.

A. J. SAKALAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

(Boll Phone 872) 
331 W. Centre St.,

Paluidojima
Nuliudimo valandoje suteikiam 

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

Isz Mahanojaus jeigu kas parei
kalaus mano patarnavima tai mel
džiu man telefonuoti o pribusiu in 
deszimts minutu. Telefonas 872.

A. RAMANAUSKAS 
LIETUV1SZKAS GRABORIUS 

28 Frack St., Frackville, Pa.
Bell Telefonas 172

■ ♦ 1 ■

MILL & PATTERSON STS 
ST. CLAIR, PA.

•f

’ CAPITAL STOCK $125,000.00 <

r t SURPLUS IR UNDIVIDED ‘ 
PROFITS $623,358.62

v Kožnas prohibicijos agentas 
turės szitokia kepure su bleke
ir ant surdoto idant automobi-
lietai juos phžintu kada juos 
sulaikys ant kelio daryti kra-

▼ ir<t

ta ar neturi su savim uždraus
to sztof o. I

Mokame 3-cxia procentą ant ? 
i sudėtu pinigu. Procentą pride* S 
J dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir z 
i 1 Liepos. Mes norim kad ir j u* < 
’ turėtumėt reikalą su miisu banks S 
' nepaisant ar mažas ar didėlia. e €

G. W. BARLOW, Pres. f

J. FERGUSON, Vlee-Proi. Ir Ku {
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' ŽINIOS VIETINES
i _____i
' — Juozas Macziulis, E. Pine 
uli., likos apdegintas per eks
plozija gazo Bukmauto kasy
klosia. Likos nuvežtas in Ash- 
lando ligonbuti.

— Jonas Služelis, 19 metu, 
605 W. Mahanoy avė., likos ap
degintas nuo užsidegimo kar- 
baido prie Tunnel Ridge kasy
klų. Jonas gydosi namie.

— Pagal supredento Read
ing’o kasyklų Hadesty, iszsitn- 
rima, tai kasyklos dirbs gerai 
lyg pabaigai meto.

t Vela mirtis paėmė isz 
musu draugijos sena gyvento
ja Vinca Racziu (Raisa), 639 
ii. Pine ulyczios, kuris mirė po 
ilgai ligai praeita Ketvergo va
kara. Velionis gimė Lietuvoje 
66 metu atgal, pribūdamas in I 
Amerika jaunu vyruku ir apsi
gyveno Mahanojuj, kur pergy
veno 45 metus. Turėjo jisai sa- 
liuna ant W. Centre ulyczios, 
po tam dirbo kasyklosia, bet 
per koki tai laika silsejosi na
mie. Prigulėjo prie Lietuvisz- 
kos parapijos ir keliu draugu- 
viu. Paliko dideliam nuliudi- 
mia paezia, dvi dukteres Elz
bieta Dubauckiene isz Maha
noy Plane ir Emilije kuri dirba 
First National Bank’e, du sū
nūs Juozą ir Henrika ir seseri 
Slavickiene ant S. Cattawissa 
ulyczios. Laidotuves atsibuvo 
Utaminko ryta su pamaldomis 
Szv. Juozapo bažnyczioje su 
trimis misziomis. Velionis pa
ėjo isz Suvalkų gubernijos, 
Kalvarijos pavieto ir parapi
jos, Juodeliu kaimo ir Rande
liu gmino. Tėvynėje paliko 
broli Juozą ir seseri Magdale
na.

— Liudvikas Ivaszkeviczius 
(Wasch) locnininkas geležinio 
sztoro ant 1333 E. Centre uly
czios gavo patentą ant iszradi- 
mo naujo budo rodyti sietus 
naudojamus del langu ir duru, 
kuris palengvins daug darbo 
del sztorninku. Ponas Ivaszke- 
viezius yra gabus mekanisz- 
kas žmogus ir ketina iszrasti 
da kelis naujus patentus.

— Praeita Ketvergo vaka
ra High School atsibuvo kon-1 
certas parengtas per S.L.A. 
vietinia kuopa. Publikos susi
rinko pilna sale. Programas 
prasidėjo su mokiniais profe- 
sorkos Violetos Mockaicziutes, 
kurie atgrajino kelis szmote- 
lius ir tai labai puikiai, o buvo 
ju in 60 smuikininku — vaikai 
nuo 6 lyg 16 metu. Pana Moc- 
kaieziute taipgi atgrajino kelis 
puikius szmotelius tikrai artis- 
tiszkai, po tam prezidentas Ge
gužis turėjo trumpa prakalba 
in publika. A. Szukeviczius 
pralinksmino publika su savo 
juokingoms dainelėms ir isz- 
tikruju yra antras Czali Czap- 
linas. Pana Liuda Sipavicziu- 
te isz Lietuvos užganadino pu
blika savo artistiszku balseliu 
ir galima ja tiesiog prilygint 
prie garsios Gaili Kūrei, nes 
turi puiku ir drūta baisa ir ro
tai galima girdot panaszu bai
sa tarp musu Lietuviszku ar
tistu. Gaila kad neturėjome ar
timesnes pažinties su p. Siupa- 
vieziute, idant dažinoti apie jos 
artistiszka karjera. Žodžiu va
karėlis buvo pasekmingas ir 
publika buvo visiszkai užga- 
nadyta.

f Paulina, mylima pati Ig
noto Czerkaucko, 333 W. South 

mirė praeita Petnyczia

— Ari i .Tamakves, pujjibi- 
.cijos agentai užtiko slapta kra- 
vora, kur rado dvi didoles sa- 
mogon'kas ;r daug alkoholiams. 
Laimikis yra\vcrtas ao-ie 20,000 
doleriu.

— Apie 4 v.’ilani la Panode- 
lio ryta užsidegė Be Jt'ling Sza- 
pa prie Kaier’o 'bravoro, kur 
dirbo minksztus g-erymus. Visi 
ugnagesiai suvažiavo gesinti 
ugni ir turėjo darbo per kolos 
valandas. Bledes j »adaryta ant 
keliolikos 
kaipo ir ; 
szi nerijos.
— P. Marijona Kaaiietieno ir 

Alise Petravieziuke isz Eliza 
Ibcth, N. J., Nedclioj;
Mahanojujc pas gimines ir pa- 
žvstamus. Kelione atliko auto
mobili um.

1 tukstan ežiu doleriu 
sunaikint a daug'ma-

| bet Ii, N. J., lan'kesi

Z

SHENANDOAH. PA.
I

kiemo.

— Mrs. A. Cluss ir dukrele 
Irena, isz Turkey Run, baisiai 
apdegė, kada mergaites szlebu- 
kes užsidegė nuo ugnies ant 

Mergaite liepsnose at
bėgo pas motina, kuri pradėjo 
draskyt deganezia szlebute nuo 
mergaites, pati apsidegindama 
baisiai.

— Mare Aleksute isz Lost 
Creek, No. 2, likos suriszta 
mazgu moterystes su Leonardu 
Barausku isz Shcnadorio, Airi- 
sziu bažnyczioje. ,

— Daminikas Zaleskis, 
N. Chestnut uli., 
tas
nuvežtas in ligonbute.

— Andrius Czinski, 649 E. 
Centre uli., 
Ellengown
kritimą anglių.
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KARUNACIJE MONIVONGO, KARALIAUS COMBODIJOS

Szi tas paveikslas ’likos nutrauktas Puompoukc
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“Lewisas yra žmogus, kuria
me pilnai anglekasiai užsiti- 
ki.” Teisybe, anglekasiai jame 
užsitiki, bet jaigu važines su 
prakalbomis del Hoovcrio tada 
anglekasiu užsitikejimas

ISZ LIETUVOS
LIĘTUVISZKO FAKIRO 

NELAIME.
puls ant 85 procento. Būdamas | Kaunas — Rugsėjo 16 d. vie- •ii 11 • • 'no wi Ir i •n 4 4 Ir

nu-

prezidentu anglekasiu, jnm ne name kino teatre kylo gingas
pritinka taip daryt ir privalo atsitikimas: žinomam Lietuvos 
būti beszaliszkas, juk ne Hoo- fakirui -i n...... /n:i
veriu ne Smithas jam algos ne kauskui),
būti beszaliszkas, juk ne Hoo- lakirui (Pil-Hamid Bey 

atliekant sunkius
moka, jisai yra virszininku uni- eksperimentus, netikėtai inlin- 

ir todėl neprivalo daryti nieko žeidė.
jos kuriam moka anglekasial (J° nugaron dalge ir labai ji su-

prieszingo prieszais angį (įka Nclaimingas eksperimentas
sius. Anglekasiai moka mene- buvo toks: nuogas iakiras bu-

Sep. vo atsigulęs ant pliku dalgiusinius assesmentus nuo Sep- vo atsigulęs ant pliku dalgiu 
temberio 1927 ant suszelpimo aszmcnu, ant-krutinės buvo už-

sostapylejc Combodijoj, laike karu-
nacijos Mouivongo, karaliaus tojo sklypb. Naujo karaliaus tėvas, karalius Siso\vath, mirė 
praeita meta, bet karunacije jojo sunaus atsibuvo tiktai nesenei ant kuriu dalybavo tuks- 
taneziai padonu ir svetimžemi *a.

23 
likos sužeis- 

Maple Ilill kesyklosia ir

Lawrence, Mass. — Essex 
apskriezio teisme, Salome, už
vedė persiskyrimo byla Maro 
Romanienc, atvykusi isz Lietu
vos, kur jos vyras Jonas Roma
nas sėdi kalėjimo už nužudy
mą kapitono Brūndzos. Divor- 
sui priežasti ji paduoda savo 
vyro žiaurius ir skriaudžiamus 
pasielgimus. Savo skunde teis
mui Romanienc paduoda gyve
nimo vieta Lawrence.

Anglekasiai Nekaliiso 
Ka Lewis’as Kalba 

Apie Rinkimą 
Hoover’io.

prisidėjo ant palengvinimo 
darbininku vargo? Todėl, kad 
jisai mane kad Coolidg’ius tu
rėjo teisybe ir dabar sako kad 
eis pėdoms Coolidg’io, 
bus iszrinktu prezidentu.

Laiko atraito Hoover’is pa- 
vienatinissako Lewisiui, kad

jaigu

Anglu 
skelbdami

likos sužeistas 
kasyklosia per nu-

■f Vincas 
Grigonis, 51 metu mirė praeita 
Sereda Ashlando ligonbuteje 
nuo paralyžiaus. Velionis pali
ko paezia ir septynis vaikus, 
broli Aleksa Szenadorija, du 
brolius ir seseria Lietuvoje. 
Laidotuves atsibuvo su bažny
tinėms pamaldoms Panedelio 
ryta. | it i

Minersville, Pa.

K
M.

Wilkes Barre, Pa. — Jonas 
Franz, 54 metu farmoris isz 
Carverlo, atome sau gyvastį in- 
sidedamas szmota dinamito in 
burna ir likos sudraskytas ant 
szmoteliu.

Juozas Baneviczukas, 12 
metu, likos užmusztas per ledi
ni t roką ant kurio'buvo užsika
binės. Trokas paslydo in szona 
ir vaikas nukrito tiesiog po 
sunkiais ratais. Jojo du kiti 
draugai Walter Bailor, 14 me
tu ir Stasys Drong'levski likos 
sužeisti.

padedamas keliu 
ir vietiniu kunigu.

laikraszcziai, skelbdami szia 
žinia, pamini visa buvusios tra-

divorso peticijos,
gedijos istorija, taipgi pažymi 
kad sulyg
minimi Romano žiaurumai jai 
prisiėjo patirti Lietuvoj, Lie
pos menesi, 1927 mote. Roma
nai turi viena vaika, kuris yra 
asztuntu metu amžiaus. — K.

Worcester, Mass. — 
atsibus

uli.,
Elmhurst ligonbuteje (arti 
Skrantu) po ilgai ligai. Velione 
gimė Lietuvoje, pribuvo in 
Amerika 20 metu atgal, pas vy
ra in Mahanoju. Paliko vyra, 
tris sūnūs ir 'dukteria miniszka 
Cambridge, Mass., seseri Ma- 
manojuj ir sunu Bernarda. Lai
dotuves atsibuvo Panedelio ry
ta su pamaldomis Elmhurste, 
netoli Skrantu.

— Apie antra valanda Su- 
batos ryta, kilo ugnis name 
E.S. Siliman/ ant 44 N. Main 
ulyczios. Policija užtiko ugni 
ir davė žinia ugniagesiams, ku
rie liepsna tuojaus užgesino su 
mažoms bledems. Sillimonai ta 
vakara iszvažiavo in savo va
sarini narna Bamesyille.

Gary, Indiana. — Spalio 14 
diena buvo Szv. Kazimiero 
bažnyczios naujojo seserų na
mo paszventinimas iv inkurtu- 
ves. Apeigas atliko Pralotas 
M. Kruszas 
Chicagos
Iszkilmese szie kunigai daly
vavo, Kun. Paszkauskas, Kun. 
Szaulinskas ir vietinis kun. J. 
S. Martisziunas ir kiti vietiniai 
kungai.

Po paszventinimu namo bu
vo Szv. Rožancziaus pamaldos 
ir Palaiminimas. Paskiaus bu
vo bažnyczios svetainei prakal
bos ir balius. Szioji parapija, 
po vadovyste Klebono J. S. 
Martisziuno, pusėtinai gerai 
gyvuoja. Gary Lietuviai yra 
dėkingi kunigui Martiszunui 
už jo pasidarbavimus. Czia te
kis gabus ir darbsztus kuni
gas, kaip J. S. Martisziunas, 
yra reikalingas ir pageidau
jamas. Musu klebonas dirba 
del Dievo naudos, del naudos 
Lietuviu ir del naudos musu 
Tėvynės Lietuvos.

— Korespondentas.

Kulpmont, Pa. — Thelma 
Bražinskiute isz miesto likos 
suriszta mazgu moterystes su 
Franu Urbonu isz Mount Car
mel, Szv. P. Marijos bažnyczio- 
ja. Nuotakos sesuo Mare ir 
jaunikio brolis Jonas buvo 
svotais.

straikieriu.minksztu anglių ap- dėta 15 pudu akmuo ir du pa- 
ILakines. Del ko mes esame 
priversti mokėti assesmentus? 
Už tai, kad Republikoniszka 
administracija nenorėjo užbėg
ti tam vargui ir Lcwisas apie 
tai gerai supranta. Argi anglc- 
kasiai gali pilnai užsitiketi 
Lewisiui, kuris važines su pra
kalbomis paniekindamas Smi- 
tha, jaigu anglekasiai yra pil
na szirdžia ir duszia už Smitha 
ir už tai jam turi anglekasial 
mokėti alga. *•* 
koniszka administracija turėjo 
labai geras progas daryti gero 
del anglekasiu bet apsileido ir 
dabar prižada ” 
kia” jaigu Hooveris bus isz
rinktas prezidentu. Juk darbi- 

I ninkai sziadien geidžia 'dau
giau ne kaip “pilna dinerkia.”

Juk Republi-

kviesti isz publikos tarpo as
mens musze in akmeni kūjais 
Paprastai fakiras szi sziurpu 
eksperimentą puikiausiai atlik
davo, nors ir reikia ežia daug 
valios bei susivaldymo. Szi gi 
karta jam nepasiseko tinkamu 
momentu atsikvėpti, raumenys 
kiek atsipalaidavo ir dalge su
sui indo nugaron. Esą vilties 
maža, kad jis galėtu pasveikti.
KAIP LIETUVOJE

ATSIKRATO NUO 
SAVO MYLIMŲJŲ.

Kaunas. — Sziomis dienomis 
isz Nemuno buvo iszgriebta be-

pilna diner- skęstanti prostitute Articzko-

of būdas užbaigti straika yra ar-ij^ visados turėjo* pilnas di-United Mine Workers 
America prezidentas Lewis 
ana diena iszrciszke savo nuo- 

kad jisai eina už Hoo- 
vcr’i ant Suv. Valstijų prezi
dento, bet tas nerciszkia, kad 
visi anglekasiai seks/ jo pė
doms ir balsuos už ji ateinanti 
menesi.

A nglokasiai 'balsuos pagal sa
vo nuomonia, kas bus arba kas 
ne bus prezidentu. ’Mete 1924 
Lewis’as suszelpc Coolidg’iu, 
bet unija iszdave daug pinigu 
ant kandidato La Folette, ku
ris ėjo ant darbininkiszkos par
tijos. Kodėlv Lewis’as mano 
kad Hoover yra geresniu žmo
gum del darbininkiszkos kla- 
sos. Ka jisai gero padare? Hoo
ver’is tada buvo Coolidg’io ka
binete, kada Lewis’as ir kiti 
virszininkat su keliais senato
riais, meldo Coolidg’io idant 
užtartu už minksztu angleka- 
s'iu straika Pittsburgh’o ap
linkinėje, bet CoolMg’ius nu
leido rankas ir nieko nepada
ro. Del ko tada Hoover’is ne-

prezidentas mo-

i monia

bitracija ir numažinimas 
kęsties kas parodo kokia gero 
ve turėjo anglekasiai per tuos 
iy>2, metu po Hooveriui. Del ko 
dabar Lewises 
Hooveri ?

Jaigu Lewises mano sakyti 
anglekasiams kaip turi balsuo-

nertos, bet neužtektinai 
mokėti už randa, sztorninkui ir 
buezieriui kurie tais dineites 
pripildo. Ko mes norime tai yra

v 
uz-

nori suszelpti daugiau mokesties idant galė

Elenos 
Auszriutes atsibus Spalio 28 
diena, lygiai 7:30 valanda va- 
kare, Szv. Kazimiero parapijos 
svetainėje. Panele Elena Ausz- 
riute atvažiuoja ir pasitiki, kad 
szio miesto 
skaitlingai in 
Vietiniai artistai užkviesti imt 
dalyvuma. Nepraleiskite pro
gos iszgirst didele dailininke ir 
paremi savo tautiete dides
niems žygiams.

— Ona Szablniskiute, 
metu mergaite, likos automobi- 
liaus sužeista Ward ir Millbu
ry ulyeziu. Edward Raymond, 
automobilio vežėjas, greitai 
nuveže Ona ir Sz. Vincento li
gonine. Kadangi ta vakara bu
vo smulkus lietus ir miglos 
vežėjas negalėjo matyt mažos 
mergaites, kada ėjo skersai 
ulyczia isz 'kaires. Jo maszina 
užgavo ja isz prieszakio ir par
metė. Nors pavojingai sužeis
ta, bet yra vilties, kad mergai
te, pasveiks. — A. L.

PARSIDUODA PUIKI 
FARMA.

Lietuviai ateis 
jos koncertą.

Gera ferma 100 akeriu 
City,

10

, arti 
Mahanoy City, Lakeside ir 
Lakewood Parku. Geri namai 
ant dvieju szeimynu, tvartai, 
garadžius, visčkios reikalingos 
maszinos, 
paukszcziu

daug
girria

vanduo. Stu-

gyvuliu ir 
ir didelis> b — 

sodas. Bėgantis 
boj sziltas ir szaltas vanduo su 
visomS vigadoms. Parsiduoda 
nebrangiai arba mainysiu ant 
tinkamu namu miesto., Per 
laiszka atsiszaukito ant szio 
adreso:

Peter Casper,-
R.F.D. Box 112 

Barnesville, Pa. 
galite atsiszauk-Asabiszkai

ti ant adreso: 24 N. Main St. 
Mahanoy City, Pa.

REIKALINGI—Vyrai ir moterea 
pardavinėti Big Sweet Line gyduo
les, toiletinus ir kukninus daigtua. 
Sweet Mfg. Co. Dept. 1, Wabash 
Station, Pittsburgh, Pa. N.6

LIETUVIAI SCHUYLKILL 
PAVIETO BALSUOKITE UŽ

G. FRANK BRUMM
ANT KONGRESMONO

Praszo Juso balso ir intekmes.

tumėm ka suczedint ant to
linus.

Straipsnis paraszytas .Ang- 
Thos. Cu'llin ir pa- 
American Record ’ ’ 

'kuri perde jom

t i, pats laikydamas prakalbas liszkai per
< <

19 Oktoberio, 
ant Lietuviszko.

už ji, tai kodėl jisai neatva
žiuoja in angliakasiu aplinki
nes daryti “spyezius”. Juk 
Najoi'kas ne yra vieta del jo, 
juk Najorke nesiranda anglo- 
kasiu ir ka jie žino apie kasy
klas? Buvau nulatos geru unis- 
tu ir suszelpiau Lowisa, bet 
sziadien kaip matyt ir duodasi 
suprasti, tai Lewises nori “ 
sikloti savo lovele minksztai 
tikėdamasis gero 
d a
Jaigu tai butu ne tiesa, tai te
gul jisai atvažiuoja in angle- 
kasyklas ir pasako mums del 
ko mes turime balsuoti už Hoo
veri.

Laikraszcziai skelbia buk

spyezius”.

pa- 
J)

udžiabo”ka-
Hooveris liks iszrinktas.

tu Ipytas

Valgiu Gaminimas
r M* ** P *" : w* t 1 W m M. M M>' «: tuJM

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.
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nyte Magde. Tyrinėjant szi 
ivyki paaiszkejo, kad Articz- 
konyte kuri laika gyvenusi su 
Baceliu Mainu, gyv. Triminto 
gatvėj. Baceliui nusibodo mer
gina, tad jis pasikvietęs ja pa- 
sivaikszczioti ir eidamas pane* 
muniu instume Articzkonytc 
in vandeni. Piktadarys atiduo
tas policijai.

KRUVINAS GINCZAS. •
Kaunas. — Sziomis dienonwn 

Krokeliauskiu valscziuj prie 
Naveninku kaimo užmusztas • 
to pat kaimo gyventojas Ver- 
bauskas Petras, 45 metu am
žiaus. Užmuszimo priežastis 
kelyj lenktynių metu kilęs gin- 
czas. Užmuszejai: Karosas Ig
nas isz Alekuoniu ir Zenkevi- 
czius Juozas isz Žuvintu kai
mo. Abu Simno valscziuj pasi
slėpė. Policija 
jeszko.
ŽMONA NUSZOVE IR PATS 

NŪSISZOVE. 
f

Krekenava, Pan. ap. — Rug
sėjo 21 d. Krekenavos vals- 
cziaus sekretorius Edm. Pun- 
zeviezius, grįždamas isz Pane
vėžio in namus, kelyje perszo- 
ve savo žmona ir pats nusiszo- 
ve. Jis labai mėgdavęs isiger- 
ti ir tuomet buvęs isigeres. Ta 
diena jis pralaimejes teisme 
byla. Nusiszovimo priežastys 
dar neiszaiszkintos, bet mano
ma, kad del nesutikimo su 
žmona, kuria buvo vedes del 
pinigu. Savi žudys sakydavosi 
pažįstamiems, kad jis esąs blo
gas žmogus. Priesz pora metu 
yra tarnavęs kriminaleje poli
cijoje.

ISZ KERSZTO PADEGE.
Laibgaliai/ Rokiszkio vals. 

Rugsėjo -11- d. 12 valanda nak
ties pil. Vėbros sudegė kloji
mas su visais javais. Bledes 
apie 8,000 litu. Spėjama, kad 
padegė iž kerszto, nes vienas 
Rusas sentykis Vėbrai yra sa
kes: “Tu mane inskundei už 
cukrine, bet užtat tu verksi 
visa savo gyvenimą.”
LIETUVOJ VIS DAR PER 

DAUG LIETAUS.
Kaunas. — Lietuvoj

met labai szlapi metai. Gražiu 
oru beveik kaip ir nebuvo. Lijo 
lietus visa pavasari, lijo visa 
vasara, o dabar sulaukus ru 
dens ir — tas pat. Labai didele 
rentenybe jei kartais nelyja 
dvi tris dienas, o sziap, nors ir 
mažai, vis dažniausia lyja

Oras visuomet nepaprastai 
nepastovus ir staigiai kaitalio
jasi: viena diena szilta, kita la- v • • 1

sziet

bai vešu ir t. p.
Toks nuolatinis lietus labai 

kliudo lauiku darbams ir netur
tingos szalies gyventojams da
ro didžiausius nuostolius. Lau
kuose yra dar daug neplautu 
kviecziu ir vasarojaus, mažai 
tepase tu rugiu , pradeda puti 
bulves, žodžiu sakant, orai Lie
tuvoje tebėra labai blogi.
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