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ISZ AMERIKOS
NUŽUDĖ MIEGANCZIUS 

KŪDIKIUS.
Canton, Mass. — Atsikėlus 

isz lovos kurioje gulėjo josios 
vyras ir dvi mergaites, Mrs. 
Mare Coulson, 25 metu, paėmus 
britvn, papjovė abidvi mergai
tes taip, kad vyras no nepabu
do. Motore nuo kokio tai laiko 
sirguliavo ir kaip rodos staigai 
papaiko nuo pervirszinio tikė
jimo.

MOTINA IR KŪDIKIS 
MIRĖ NUO BADO.

Redville, Wis. — Kokis tai
“ant 

su Nellie Schurmann.

ir dvi mergaites, Mrs.

Antanas Brown gyveno 
vietos ”
Vargas 'buvo baisus nes girta
vimas viską paome o maisto ne 
buvo už ka nusipirkt. Ana die
na motoro pagimdo kūdiki. Ži
noma kad apie pagelba dakta
ro nebuvo ka kalliet, nes no 
buvo kuom užmokėt. Brown no 
buvo namie per kolos dienas, o 
mielaszirdingi kaimynai pri
statinėjo maisto del vargszes 
kiek galėjo. Ana diena viena 
isz kaiminku atėjo atlankyti 
ligone ir rado jaja gulinezia 
ant lovos numirusia, laikanti 
sustingusiom rankom kūdiki 
prie krutinės. Paszauktas dak
taras nutarė kad jau kelios va
landos kaip abudu yra mirė. 
GERAS BUDAS UŽLAIKY

MO PACZIOS NAMIE.
Harrisburg, Pa. — Už tai 

kad jojo paežiui© trankėsi }>er 
vhu diena po*nriesta ir vaka
riene ne buvo pagaminta in 
laika kada jisai parėjo isz dar
bo, Jack Holden, susibarė su 
paezia, o toji vela kerszino kad 

. ji apleis ir negyvens su juoni 
vyras norėdamas 
sios kersztui, surinko visas 
drapanas kokias ji tik turėjo, 
isznesze ant kiemo ir sudegino. 
Pati užvede skunda, o vyras 
prižadėjo pas skvajeri nupirk
ti pacziulei naujas szlelies ir 
gyventi su taikoje ir abudu nu
ėjo namo. — Kvailas būdas!

užbėgti jo- 
surinko

NORĖJO SUDEGINT SAVO 
MOTINA.
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APIBARSTE DRUSKA SER
GANTI VRYA; KARVES
NULAIŽĖ JAM VEIDĄ.
Henderson, Ky. — Kaip bai

sus vra korsztas mot eros liudi
ję sekantis atsitikimas ant ne
tolimos fanuos. Ne senei fer
meris Richard GaMogly nubau
dė savo motore ant ko ji pati 
užsipelno. Moteriszkas būdas 
nedavė jai atsilsiu, pakol nuta-
re savo vyrui už tai atsiinoket, 
Ana diena kada fermeris nosn- 
gryžo ilgai namo nuo lauko 
pati nuėjo pažiūrėt ka jisai vai
ke taip ilgai ant lauko ir rado 
ji gulinti apimta staigia liga.

Motore neužmirszdama apio 
papildyta jai skriauda, atker- 
szino. Nubėgus namo paome 
virve ir druskos, sugryžo pas 
serganti, snriszo jam rankas ir 
kojas su virve, o veidą ir ran
kas kaipo ir galva apibarste 
sžlapia druska. Po atlikimui to
jo nelabo darbo sugryžo namo 
palikus vyra po apgloba kar
vių, 
ko.

Ant

kuriu ganėsi daug ant lau-

rytojaus nelaimingas 
farmeris likos surastas per ber
ną be atminties ir baisiai su
žeistas. Karves nulaižė jam nuo 
veido ir ranku visa skūra o nuo 

nupesze plaukus. — 
szetoniszkas

galvos
Tikrai szetoniszkas atkerszi- 
nimas perpykusios moteres ku
ri dabar pakutavoja kalėjimo.

PAKORĖ KŪDIKI IR 
PATS SAVE.

Osborne, Kan. —

virves
Priežastis tojo daVbo
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INSIMYLEJO IN 
ZOKONINKE.

La Crosse, Wi’s. — Robertas 
PearsOn isz lovos ir zokoninke 
Beatricijo, po tėvais Stella Fo
ley isz New Yorko, likos su- 
riszti mazgu moterystes praei
ta sanvaite. Pearson buvo sta-. 
lorium prie kliosztoriaus ir to
kiu budu tankiai sueidavo su 
zokoninke, na ir ant galo insi- 
mylejo ir apsivedė. Zokoninke 
radosi kliosztoryjo 12 metu ir 
turėjo aplaikyt pavelinima nuo

• «

e
i

■:«

f

m

Rumford, Wyo. — Georgo 
Lambart, likos arcsztavotas ir 
uždarytas kalėjime už žverisz- 
ka pasielgimą su savo sena 
motina, kuria norėjo gyva su
degint, uždegdamas josios ©žio
bė. Ant giliuko patemino taji 
<larba kaimynai ir deganezes 
szlebes užgesino. Motina neno
rėjo duoti sunui pinigu ant ge- 
rymo.
MILIJONIERIUS APSIPA- 

OZIAVO SU TARNAITE.
Los Angeles, Calif. — Wil

liam DeVera, milijonierius, ana 
diena apsipaeziavo su pana 
Emma James, su kuria susipa
žino restauracijoj. Nuotaka tu
ri 27 inofus o jaunikis G8 mo
tus.

KA DARYTI SU TOKIA 
MOTERE?

Chicago. — Martinas O’Leary 
kuri paežiui© skunde už bjauru 
pasielgimą su jaja ir spyrėsi 
persiskyrimo, taipgi užmetine- 
ja savo paežiai kad su juom pa- 
sielginejo kaip su kokiu neval- 
ninku.

Martinas sal&;— u 
t i nepavėlino man rūkyti, ger
ti, kramtyt tabaka, keikti, ei
ti ant paveiksiu, loszt kazyrom 
ir ta viską, kas vyrui pritinka, 
o arsziausia kad priverto mane 
gyventi su josios motina. To 
buvo už daug ir pasipricszinau 
o mano pati dabar skundžo kad

mano pa-

asz bu jajrt pasielgrnejau ne- 
žmoniszkai.

Lavonai 
Alberto Langley, 39 metu ir 
jojo devynių menesiu kūdikio 
likos strntdi per kaimynus, ka
banti ant tos paezios 
tvarte.
buvo- nesutikimas su paezia ir 
pinigine rūpestis.

NET 15 VYRU NESZE 
JOSIOS GRABA.

Merrick, L. I. N. Y. — Net 15 
dru t u vyru nesze viena isz su n- 
kiaušiu gra'bu ir lavonu miru
sios Ados Smith, 42 metu, kuri 
svėrė 556 svarus. Grabas turė
jo 7 pėdas ilgio, 44 colius plo- 
czio, 3 pėdas gilumo ir svėrė 
su lavonu daugiau kaip puse 
tono. Motere nuo kokio tai lai
ko sirgo ir laike gulėjimo lo
voje pribuvo jai 156 svarai. Bu
vo pati Percy Smith’o czionai
ti nio kontraktoriaus.

’ LIETUVYS NUSISZOVE — 
NUBODO JAM BARTEN- 

DERIAVIMAS.
Konosha, Wis., 

brolio namuose ežia nsuiszove I 
Charles Mickus, 43 metu am
žiaus Lietuvis, kuris per szc- 
sziolika metu dirbo kaip bar- 
tenderis.

Paliktame ant stalo rasztely 
Mickus sako, kad jis nebegali 
ilgiau pakęsti bartenderiavimo 
sziais prohibicijos laikais, vis 
slapstanti©©, vis bijant, — ne 
taip, kaip kitąkart kad būdavę.

Mickaus skrynioj koroneris 
Schmitz, be kitu daiktu rado 
$800, kuriu $300 buvo kvoto- 
riais ir pusdoleriais.
PRALEIDO VISA TURTĄ IR 

ANT GALO PATEKO IN 
KALĖJIMĄ.

New York. — Pęr deszimts 
metu gyveno tikrai karaliszkai 
Jerome Hriber, da jaunas žmo
gus, 31 metu .Huberis laike ka
ros buvo aviatorium,: tėvas 
mirdamas paliko jam 230,000 
doleriu ir da 75,000 doleriu 
prisisavino sau nuo prietoliaus 
ir ta viską praszvilpe su drau
gais in. laika deszimts motu. 
Už prisisuvinima svetimu pi
nigu pateko in kalėjimą.

Huberis prisipažino kad yra 
kaltas ir nežinojo verto pinigu, 
mane kad visados turės giliu- 

,ki. ■

pėdas gilumo ir

Savo pus

popiežiaus ant npsivedimo. — 
M ile randasi ir užmuru ir ant 
nieko nepaiso. Ar ne ? Sziur.
ATIDAVĖ KITAM DUK

TERS UŽ 130 DOLERIU.
AVilmington, Del. — Terese 

Sasso, 16 metu mergaite pasi
skundė ipalicijai buk josios tė
vas atidavė jaja del Antano 
Castello, 40 metu, už 130 dole
riu ir da priverto ant apsive
dimo su juom. Sudas patalpino 
mergai te prieglaudoje, 
su jaunikiu uždare kalėjimo 
pakol sūdąs porele ne perskirs. 
NELABA MOTINA UŽTRU-

CINO SAVO SUNU.
Spokane, Wash. — Marijona 

Morrison, likos aresztavota už 
žudinsta savo sunaus 22 motu 
Raymundo. Nužudintas sūnūs 
buvo apdraustas 
tukstaneziu doleriu ant kuriu 
pasigodejo nelaba motina kad 
už aplaikytus pinigus 
isztokcti už kito vyro:
SEPTYNIŲ METU VAIKAS 

ISZRODO KAIP 60 METU 
SENUKAS.

East AVarren, N. Y. — Ana- 
tol D© Fibro, septynių metu 
vaikas mirszta nuo labai retos 
ligos vadinama per 

kretinisima.”
lojimas pakauszio ir skuros o 
sergantis laja liga pasensta isz 
jaunu dienu ir iszrodo kaip se- 
niauses žmogus. Anatolius'turi 
žilus plaukus ant galvos ir isz
rodo kaip senukas turintis 60 
metu.
“GO TO HELL — FOR ICE 

CREAM.”
AVoodlawn, N. Y. — 

Hell — for Ice Cream 
in pekla 
skamba apgarsinimas ant isz- 
inotytu plakatu prie czionaiti- 
ues bažnyczios praeita Neda
lia. Žinoma, pravarde tojo žmo
gaus yra Heli, kuris pas save 
užpraszo žmonis ant valgymo 
ajskrymo o ne in pekla.

LIETUVE MIRĖ LAIKE 
LAIDOTUVIŲ.

Pittston, Pa. — Staigai su
sirgus szirdies liga, diena ka
da laidojo josios vyra Joną Ta- 
mosziuna, jojo pati 45 metu, 
gyvenanti Inkermone, mirė

uždare

U

mu\

o tęva
J

ant penkių

septynių

galėtu

daktarus
Yra tai užkie-

“Go to 
” (ciklo 

del a j sk rymo) taip
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HiASOTIS "SAUtMuDJI'KABIT SANVATHNIS LA 
.ISZEINA KAS ŲTARNINKA IR PETNYCZUr,

FrenUmBYBta Kaiztuoja: Amerika anf rlriJ meta 91.04 
JCuropoje ir Kanadoje |4.00 ant rito meto*

Latakus If Pinigui visada siuskite tik ant arid adreen
W. D. BOCZKAUBKAS - CO.,
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W. 1>. BOCZKOWBB1, Prea. A Mg. 
F. U. BOCZKOWRKI, Mil«r. r 40 METAS

RYMAS UŽLIETAS PER TIBER UPE 
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SUIMTA ORGANIZUOTA 
VAGIU IR PLESZIKU 

GAUJA.
Kaunas. — Nakti Gruodžio 

men. isz 22 in 23 d., 1928 me
tu A. Panemunes policija palei 
Vaiszvydavos dvaro miszka to 
pat valscziaus pas Vytautu 
Grina suome pabėgusi isz kalė
jimo kalini Prana Kulisąuska 
paeinanti isz Erlenu kaimo, 
Salantu val'scz., Kretingos ap
skrities, kuris nuo pabėgimo 
dienos daro stambiausias va
gystes ir pleszimus. Policija 
suėmusi szi piktadari ir vesda
ma tardymu iszalszkino, kad 
szis pi ktada rys * ‘ darbavosi ’ ’ 
placzioje apylinkėje tam tikro
je organizuotojo gaujoj, kurioj 
dalyvavo Vytautas Grinas %yv. 
Vaiszvydavos kaime, A. Pane
munes valscziuje; Motiejus La- 
baszauskas ir Juozas UlackaB, 
abu gyv. Pomotcriu kaimo, Pa
kuoniu valscz. Matauszas Czes- 
na gyv. Dvylikiu k., Pakuonio 
valscz., Zigmas Milaszauskas 
gyv. Pali nonos k., A. Panemu
nes valscz., ir Antanas Tarno- 
szeviezius gyv. Tursonu k., A. 
Panemunes valscz.

Szie piktadariai veike gink
luoti Kauno apskrity ir kitose 
apylinkėse. Iszplesztaji turtą 
apsaugodavo ir visuose pikta 
dariu reikaluose pagalba teik
davo Jonas Orinas. Lszpleszta- 
sis turtas buvo parduodama* 
tam tikriems pirkliams vertel- 
g‘wns.’» •

Visi iszvardinti pitadariai — 
10 asmenų — suimti ir patal
pinti Kauno sunkiųjų darbu 
kalėjimai!.

.ji

X-
i

■

''•■Y

■ w

*

: ’<■

,>ė

‘ 12

>•

’ I

I
.

> ■

''v-

i. ■

ii < ■ * 
Įr rm

j4«>X4

ž j ■
< 1 T' 41 

I^IAWa^

KWdta?. .-Ir J 
-? >r > -m-

\

:>

■į

•7

w !<*

-
*'wįį

'-WvAinX
■ , 

iwt

:ir-

+:■ -2. A
K ■. *

Sztai noknrios dalys Rymo, užlietos per iszsiliejima upe
smarkus kad nunosze dali Pala tino tilto.

Isz Visu Szaliu
NEDORA PATI

SU SAVO MYLIMU NUŽUDĖ 
VYRA, SUKAPOJO IR 

PASLĖPĖ.

likos nužudytas gas-
Petras Gutkowskl.

1 ikos

miegojo t

jas

Varszava. — Kaime Komor- 
nikuosia, 
padorius 
Valdže isztyrinejo buk 
nužudytas per savo paezia
Agota, 30 metu senumo mote
riszke, kuri turėjo numyletina 
kaimynu Feliksą Stankovicziu/ 
o kad tikras vyras buvo užtva
re terp juju, qbudu nedorėliai 
susitarė ji praszalint.

Kada Gutkowski
neleba motore kirto jam kirviu 
in galva, po tam abudu nuka
pojo savo aukai rankas ir ko- 

noredami kuna sudegint, 
idant, pakavot pedsakius žu-
dinstos. Tas jiems nepasiseko, 
nes- sudegino tik viena koja, o 
kita koja ir rankas paslėpė po 
paliepia ant augszto. Stuobrį 
indojo in skrynia ir užpylė mil
tais.

Nelaba darbu motoriszkos Ir 
josios pagolbininko iždavo su
nns nužudyto. Abudu likos už
daryti kalėjimo.

DANTIS NOSIJE.
Czionaiti-

jojo pati 45 metu 
Inkermone,

pirm itegu žmones sugryžo nuo 
kapiniu. Tamosziunas mirė 
praeita Subata sirgdamas už
degimu plaucziu.

y___ _____ __ _______v

Tamosziunas

V Herkiimor, N. Y. —1 Ban
ditas Thomas Eialovski, api- 
plesze pasažierius ant trūkio 
New York Central oinanezio 

K

isz New Yorko in Buffalo ant 
80 doleriu iv keliu ziegoroliu, 
liet vėliaus likos suimtas czio- 
nais.

H Bombay, Indije. — Tarp 
straikieriu ir straiklaužiu kilo 
maiszacziai kuriuose užmuszta 
28 žmones ir suimtai sužeisti. 
Vėliaus tieji sumiszimai persi
mainė ant tikojimiszku inai- 
szacziii.

11 Detroit, Mich.
Fordo dirbtuves
ant dienos po 7,000 automobi
liu. Noužilgio mano statyti di
deli fabriką Rosijoj, kuriamo 
dirbs savo fordukus. Nauju 
darbininku mažai priima.

Bern, Austrije.
nėjo ligonbuteje radosi mote
riszke, kuri nuo keliu metu 
kentėjo skausmu galvoj. Dūk
ia vai niekai Į) negalėjo dažino- 
ti priežasties ligos, kuriai ne
gelbėjo gyduoles. Ant galo nu
tarė isztirt motores visa galva. 
Po ilgam tyrinėjimui likos at
rastas nosije kaires akies ko
kis tai kietas daigias. Likos 
padaryta tuojaus operacija ir 
persitikrino kad tai buvo dan
tis, kuris vietojo augti žemyn, 
kaip paprastas dantis, tai augo 
augsztyn, ir pasioįo net uosi. 
Kada dardi su pagialba repliu- 
kiu isztrauko, motore in kėlės 
dienas pasveiko ir dabar visai 
sveika ir nejauezia jokiu gal
vos skausmu.
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Tiber. Vanduo buvo taip

DVASE PO LOVA
d.,..,.,,

ISZGAZDINO MOTERELE, 
BET BAIME PERSIMAINĖ 

ANT JUOKO.
': ’ ' : ; 11'' f" ’ ■' ' ' f1

P r i ga ge v a s, C zck o si o v ak i j e. 
— In viena grineze, tūla rytme
tį adbego iszsigandusi kaimhr- 
ka ir apsakinėjo mukeziodama 
isz baimes, kad visa nakti gir
di nemiegojusi, nes po jos lova 
kas tokis vaidinasi.....
skambino
k vaksejo iszgastingai.

Po lova pažiūrėt bijojo, o vy
ro ta nakti nebuvo namie. To
dėl tik palindo sulyg virszugal- 
vio po patalais ir vaikams ta 
pati paliepė daryt ir pei*
nakti sznabzdejo kamukas. 
Dvaso vienok neapsimalszino. 
Moteriszke mane, kad tai mi-

DIDELI SZTURMAI 
EUROPOJE

KONE VISUR PADARYTA 
DAUG BLEDES PER 

SZTURMUS.

DAUG ŽMONIŲ ŽUVO.

d vase
lyg geležimis ir

London. — Arti keturesde- 
szimts žmonių žuvo szturmuo- 

kdki atlanko visas da
lis Europos, kaip: nuslydimai 
kalnu, drebėjimai žemes

se,

nuo

visa'

f 

szalczio ir kitu nelaimiu.
Vokįszk-as laivas Doister, nu

skendo Portugalijoi su 25 lai- 
vorais. Alamatojo, Turkestane, 
žib^*A1 ypatų i>er nuslydima 
<alno. Angliszkas laivas Padd
ington nuskendo su keliolika 
aivoriu. Baisus sžturmai siau-

!►

Vilujs’k, Rosije. 
kas meteoras su

NUPUOLĖ DIDELIS 
METEORAS.

— Milžinisz- 
ilga uodega 

nupuolė artimoje kaimo Sun
iuro. Nukrisdamas pataiko in 
medi ir eksplodavojo su dideliu 
trink szmu.

27 SUŽEISTI PER EKSPLO- 
ZIJE FAJERVERKIU.

Catania, Italije.
fezimts septyni žmonis likos su-

Dvide-

žoistais ir apdegintais per oks- 
plozijo dėžės fajervorkiu ko- 
Idas ketino naudoti apvaiksz- 
cziojimo dienos Szv. Agatos, 
patronkos tosios aplinkines.

I

rusi kūnas jos atėjo ir szaukesi to nuo Lenkijos lyg Konstanti- 
visa 

Dideli szal- 
vieszpatavo Austrijoj, 

Cze'koslavokijoi, Rosijoi, kur 
daug žmonių suszalo. Boksztas 
didžiausio maldnamio Paslcwa- 
re, Indijoj, sugriuvo nuo smar
kaus drebėjimo žemes. Kelioli
ka kaimu Izbekistane likos su
naikinti nuo drebėjimo, 
daug žmonių užmuszta.

SKARBAS TURINTIS 2800 
METU SENUMO.

Bėrimas. — Senoviszkas in
das kuriame radosi 87 szmote- 
liu auksinu daigtu, likos isz- 
kasta 27 miles nuo czionais 

Eberswalde, laike 
casimo szulnio. 
viszkos užliekos

nopoliaus, komunikacije 
ikos pertraukta.

ežiai
nusidavė in

pagialbos. Kaimynai iszgirdia 
toki baisu apsakima moterisz- 
kes, nors nedrasci, bet draugo 
su kelias vyrais, 
grinezia pasitikryt. Su baime
pasilenkus žiuri..... ogi tupi
viszta perekle su viszczinkais 
po lova ant geležines skersjoju- 
ves. Aisz’ku isz ko paėjo tie 
augszcziau minėti ’balsai. Na, 
ir buvo nemažai juoku isz bai
mes tosios moterėlės.

LAUKE 60 METU 
APSIVESTI.

Podagaggi,
rijona Maramzano, lauke 
60 metu idant pasilikti paezia 
Pasquelo Sagaiambirenia.

Buvo tai 1868 mete, būdama 
patogi mergaite susipažino su 
savo mylimu, bet tėvai ant to asztunto szimtmeczio, da priesz

Sicilije. — Ma
net

kur

miesteli jo
T___
paejna
Uosi os seno- 

nuo

MOTINA PASMAUGĖ SUN U
Jau buvo spaudoj minėta kad 

Sausio 5 d. Vendžiogalos vals., 
Žiogaicziu kaime staiga mirė 
Pranas Klimantaviczius. Poli- t 
cija jo mirtimi susidomėjo. 
Pravedė kvota kaimynu ir mi- 
miszkiu tarpe ir nustatė, kad 
jis pasmaugtas. Motina — Apo
lonija Klimantavicziene tuoj 
prisipažino, kad netycziomis ji 
pasmaugusi, bet policijai atro
do dalykai kitaip. Intare pas
maugtojo broli Antana Kli- 
mantavieziu ir ji kartu su mo
tina aresztavo ir veda stropu

nesutiko ir nedavė dukreliai 
pavelinimo ant isztekejimo ir 
paliepė jaunikiu daugiau nopa- 
s i rod i no t namie. Pasquela isz- 
važiavo isz miesto jieszkoti gi
liuko. Ana diena sugryžo adgal 
da vis jaunikiu, o kada dagir- 
do kad jojo Marinto da yra pa
na, paprasze josios rankeles, li- 

’ kos noringai priymtas ir pa
ėmė szliuba.

UŽRASZE VISA SAVO 
TURTĄ GAIDŽIUI.

Lizbonas, Portugalijo. — Mo
toro vardu Izabele Carmona, 
kuri mirė kėlės sanvaitos ad
gal, buvo užraszus visa savo 
turtą.... gaidžiui. Velione buvo 
spiritualist© ir tvirtai tikėjo In 
perėjima .duszios žmogaus in 
kita koki sutvėrimą. O kad 
tvirtai tikėjo in taja nuomonia, 
todėl mane, kad dusze mirusio 
vyro porojo in gaidi Ir užraszo 
mirdama visa savo turtą. Liop© 
padaryti nameli sodo del gai
džio ir tarnams prižiūrėti ji 
kogeriauso 4‘savo poną.”

Gimines kvailos bobules sten
gėsi sulaužyti taji testamentą, 
arba nrisukti “ponui gaidžiui” 
sprandą o turtą© pasiliktu gi
minėms be teismo.

užgimimą Kristuso, 2800 metu 
adgalios. Visi daigtai likos pa- 
talpyti in valdiszka muzeju.

MIRE ISZPANIJOS 
KARALIAUS MOTINA

U Madrid, Iszpanijo. — 
Kristianu, motina Iszpanijos 
karaliaus Alfonso XIII, mirė 
turėdama 70 motu. Buvo jiji 
pati karaliaus Alfonso XII, su 
kuriuom apsivedė 1879 meto ir 
pagimdo dvi dukreles. In sze- 
szis menesius po vyro mireziai 
pagimdo sunn kuris yra t ©by
ris karalius.

IN TĘVA.

Jurgis: — Tai rots notikias 
bakuras, da no žonąos no atau
go o jau griebėsi už arielkos!

Jurgiene: — Tai matai pats 
dabar no sakysi, jog tavo sūne
lis iri tave ne panaszus.

GERAI PASAKĖ.

— Asz imsiu tuos czevery- 
kus, bet nežinau ar bus geri.

— Ar geri!... Tiktai brolau! 
nesziok o žinau kad už kokios 
nedėlios vėl pas mano ateisi.

tardymu.
ŽMONES LIETUVOJ GERAI 

GERIA.
Kaunas. — Pernai per 11 

menesiu Lietuvoje pagaminta 
9,509,000 litru alaus (1927 m. 
8,442,000 ir 1926 m. — 7,323,- 
000 litru); 1 83,<HM||HH 
(1927 m. 133,000 ir 1926 m. — 
76,000 litrai); — 1,002,000 ki
logramai tabako (1927 m. — 
840,000 kg. ir 1926 m. — 806 
kg.); 40 degtines 5,005,743 lit
rai (1926 m. — 4,292,468 ir 
1927 m. — 4,582,900 litru) ir 
95 — 198,127 litrai (1926 m. 
— 172,572 ir 1927 m. — 182,- 
617 litru.)

DAUG ŽMONIŲ NORI 
EMIGRUOTI SVETUR.

Kaunas. — Vidaus reikalu 
ministerijoj prie emigracijos 
referento atvyksta labai daug 
žmonių, besirengianeziu ©mi
gi uot i, daugiausiai jaunuome
ne —.vyrai,

NUŽUDĖ IR NUKIRTO 
GALVA.

Ramygalos valscziuje, Paszi- 
I lėliu kaime buvo nužudytas pit. 
Motiejus Povilaitis, Szi dalyka 
iszaiszkinus pasirodo, kad M. 
Povilaiti nužudo ir lavona, nu
kirto galva, paslėpė klojime.

Abu kaltinamieji sėdi kalėji
mo.

Till litri! vyno

■
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Girdėt i

Tankiai laikraszczinose skai- 
ji ’ '

tome kad paprastai tikejimisz-
ki iszpažinimai arba bažny- 
Ciczios ne tik protcstoniszkos bot 
ir katalikiszkos turi surinkta 

" f!oAmnnnviii

I 
H

I
j

ir

I

tartus daeinanezius ant milijo
nu doleriu ir kožna meta juos 
padidina, norints Inkurejas tu
jų bažnyežiu kuriam visi užsi- 
tiki pats pasakė aiszkiai kad: 
Jojo karalyste ne yra isz szio 
svieto, o svarbiausiu Jojo pri- 

> mielaszirdyste 
del reikalai!janeziu.

Todėl isz tuju milžiniszku 
turtu galėtu dalele paaukaut 
ant mielaszirdingu užmanymu.

Krikszczioniszki misijonie- 
riai visokiu iszpažinimu girosi 

. tuom, kad iszdtioda milijonus 
ant atvertimo pagonu, o kuom 
daugiau yra užimti tuom dar
bu, tai pas mus daugiau pasi
daugina pagonu, arba žmonių 
kurie visai in nieką netiki ir in 
bažnyczes nesilanko.

Paimkime toki Amerika, kur 
ant 120 milijonu gyventoju tik
tai 40 milijonai priguli prie 
bažnycziu, o 80 milijonu žmo
nių priguli prie visokiu tikeji- 
miszku iszpažinimu. Czionais 
visoki prasižengimai daugiau 
platinasi ne kaip pagoniszkuo- 
se sklypuose.

Kam ežia po nogiu siuntinėt 
misijonierius in svetimus skly
pus kur gyventojai sau mal- 
sziai garbina savo medinius ir 
akmeninius dievąiezius, jaigu 
vilkas kas kart daugiau vage 
aveliu isz savo paežiu aviny- 
cziu.

Jaigu bažnyczios daugiau 
rūpintųsi likimu nelaimingu 
namie, jaigu tieji murai mald- 
namiu inkveptu daugiau szilu- 
mos in tuosius vargszus, tai 
daugiau žmonių .lankytųsi iii 
bažnyczes ir užžydetu didesne 
krikszczioniszka meile tarp vi
su.

sakymu buvo

Kas tai gali būti, kad žvėrys 
. nepamegdžioja žmones, bet 

žmones labai žvėris pamėgdžio
ja. Isz to galime dasiprast kad 
turime daugiausia au žverisz- 
kajs budais žmonių, kaip ana: 
kiaulių, asilu, jaucziu, bež- 
džionku ir kitu. — Argi gyvu
liai butu iszmintingesni 
žmogų?...

žmones,

asilu, jaucziu,

u z

Ar netikyste turi savo pra
džia galvoje ar szirdyjo F — 
Turi szirdyje nes Dovydas pra- 
naszas kalba:

“Kvailys szirdyje savo kal
ba kad nėra Dievo. Netikėlis 
užgina esybe Dievo del to kad

ftaliszko markizo, duodamas J t f TAM A C 
Awm_ IzUVĮTlZlO

MOTERYSTES
Sakramentas tai yra didelis

m doleriu pasogo. Amo-jai 50,i 
rikoniszki ubagai turtingesni 
ne kaip Europiszki markizai ir 
baronai.

Privalo boti dėkingi mums] 
visi lieji prasimine 
viszki” 
ne 4‘Saule,” 
sziadion prenumeratų dėl savo 
laikraszczin.

“ progresi- 
Inikrnszcziai, nes jaigu 

(ai ne butu tu rėja

kaltas 
innngini at- 

szimpa jaigu tankiai juos nau
dosimo, bet mot eres liežuvis 
ko dauginu ji naudoja, tuom 
liekasi asztrosnis. — Ar gal no!

-I

Lavinasi ant muszio
R FWfR'WJlhil

Aszt riaušes 
kirvis

poilis,' 
ir kiloki

nycziojo (Kfez. N. 32).
j Namas ir turtai duoti buna 
nuo tovu; bet iszmintinga pati 
tai nuo paties Vioszpaczio, 
(Priėžodžei Snlomono XIX. 14) 

Vyrai mylėkit© paežius ju
sli, kaipo Kristusas numylėjo
Bažnyezia ir pats save iszdave 
už ja. (S. Pov. in Kfez. N. 25).už ja. (S. Pov. in ICfez. N. 25).

PaOzios tegul buna atsida
vusios vyrams savo kaip Viesz- 
paeziui, nes vyras yra galva pa- 
(MioR,“kaip Kristusas yra gal-

M ■s
■< ■ ’’’•’ii
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Armand Emanuel, 2vdiszkas7 *'
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Kokiu Bildu Amerikos 
Piljęczio Nelegaliszkai

IM

Atvykus Žmona Gali
Sulcgaliuoti Josios

Taigi Dievyti! Amoriko ran
dasi daugybe mulu ir asilu, o. » j

nekurie ugnimi spjanjo kad pa
vėlina gabenti in pietine ĄiYi- 

Jaigu visus mulus ir htfi-kn.
lūs (dvi-kojinius) iszgabontn 
isz Amoriko,'tai butu szventas 
gyvenimas.

Pasimetimai arba persisky
rimai czionais Amerika taip 
smarkiai pasidaugino kad kas 
diena atsitinka tokiu atsitiki
mu daugelis. Dabar iszejo spe- 
cialiszkas laikrnsztis del per
siskyrusiu porelių no vardu 
“The Divorce.”

po

Jeigu esi kvailas, tai tylėk 
o tada visi tavo palaikys už 
iszmintinga, o jaigu busi isz- 
mintingas ir nieko nekalbėsi, 
tai busi kvailas.'Kaip ežia ga
lima svietui intikti?

Laimingu jautėsi farmeris 
Roy Harrison isz Altoona, Pa., 
kuri pabudino isz miego dak
taras apreikszxlamas jam buk 
pasiliko levu dvynuku ir turi 
juos supt pakol jie užmigs. Už 
baigės pasekmingai savo dar
bo, nuėjo jisai isz ryto apžiū
rėt savo gaspadorysta. Liejas 
in tvarta, rado naujai atsira
dusi versziuka, po tam užtiko 
apie tuziną parsziuku, viszti- 
nyczioje viszta iszperojo kelis 
tuzinus visztnku o karveliny- 
czioj du naujai iszpereti kar
veliai. Kaip ant vienos nakties, 
tai gi linkis tojo farmorio buvo 
didelis.

Szios gadynes žmones varosi 
tik ant pinigu. Kožnas griebė
si už tokio dinsto kuris atnesza 
daugiause 
ros algos.

Gerai
pasakė: “ 
isz: ubagu, darbininku ir va
giu-”

Ubagu turime ne mažai, dar
bininkai beveik visi, o vagys: 
virszininkai,

in delną apart ge-

vienas Amerikonas
Amerikas susideda

bijo Dievo, savo Sutverto jaus, politikieriai.
milijonieriai ir

vA Bažynczios. (S. Pov. 1n TCfez
. ' K * ' I > i 1 ‘ '

N. 25).
Prilauki motoro yra karūna

vyliui savo, o paloistuvinga pa
ti, būna liga kauluose savo vy
ro.
(Ųriežod. Sal. XII4)

‘Moteryste yra priskirta prie 
Sakramentu o kuriuos tai Sa
kramentas pats Viėszpats Isz-
ganytojas pnstanavijo.

Benoves gadynėje suvis ki
taip rengėsi in ta svarlpi Sa- 
kratnenta. Ypatingai tarp Lie
tuviu. Tankiause jaunikis ne
pažinojo savo atoinantes drau
ges gyvenime, tas pats ir mer
gina nepažinojo savo ateinan- 
czio vyro. Tėvai ir turėjo ant 
galvos pasirūpint del savo sū
nelio paezios o del saves mar- 
czios ir tai dorai užaugintos, 
baimėje Dievo, darbu mote- 
riszkiu iszmokinta, kaipo: skn- « > A V i • 11roles megst, juostas ir pakeles 
aust, verpt, sint ir visa namine 
luoba. Jaunikaitis pažindavo 

ateinant© drauge dienoje 
vinezevonos.

Nežinojo priesz tai, kas tai 
apie morgas sukinėtis arba kad 
mergos szaipytusi priesz vyrus, 
už tai sneja in pora šutaikoje 
ir meilėje iki vėlybai senatvei 
gyveno ir mokėjo savo vaike
lius užaugint dorybėj. Jan 
szendien tas Lietuvoj isznj^o. 
Mergaites žąsis ganydaraos, 
daugiau žino ka priesz 40 me
tu suaugus .motore žinojo; pir
ma be ganydamos mergaites 
audė pakelaites ir juostas, ar
ba skareles mezgė, szendien to
kios mergaites nesidrove drau
ge su piomenais kiaulole muszi 
o, tegul kas dirsteli in girini- 
kiszkus piemonitis ir piemenes 
ka po girres da gano!...

Pirma
16 metu, nevalo buvo rastis 
ant veseilios ir kitokiu zobovu, 
szendien 'ko ne visos mergaites 
su szlapiom panosėm nesidro
ve rastis ant radynu ir ant 
kriksztynu. O-gi kas dedasi ant 
blikiu, ant Veselkų, per atlai-

savo

kumsztiininkas lavinasi Los An
gelės, ant kumszcziaviniosi sn 
rJ’ėtnmy Lougliran

»
Lougliran Kvietiniu 

sunkiausiu kumsztininkn.
—----- ----------- —

hu tuom moka apsieiti.
Tiek to, tegul teka už

ha kaip priežodis sako:

Labai grn-

vyro 
U Ng 

reikė gailėtis anksti kėlus ir 
jaunai isztelcejus.” 
žu, bet ir mergele norinti greit
isžteket, privalo pirma iszmokc 
darbas reikalingus del mote
ries o ir žinot, koki yra priva
lumai paezios del vyro ir mot 1- 
nos dėl vaiku.

Ne viena mamule, turėdama 
kėlės du‘ktoros, vos vyriause da 

tuo-
ne-

auga pusmerges luomą, 
jaus dairosi apie žentelius; 
žiuri ar yra atsakantis del duk
reles ar ne, leidže! — bile isz 
galvos, bile už vyro. Linksma 
veseile, dukrelėj gražu ir per
statė sau stopa moterystes kuo 
no saldžiause. Po veseilei, ka
da pagyvena koki laika, duk
rele pradeda liūdėt pas 

Czion vela reikė

nin seiojo Malyje, kurie ja pa- TEISINGI ŽODŽIAI ISZ
■ jrr ~ ~

— Žmogus gema su

žysta, Turi užtvirtinti žmonos 
dora būda. Tu laisricu turi d ti
rėti dvi kopijas. Patartina isz-

ŽYDISZKO TALMUDO.

uz-
gauti laiszkus arba afideivitns gniaužtom rankom; mirszta su 
nuo atsakomu žmonių, nuo! rankoms ai įdarytoms. Gimda-

Buvimą Suv. Vai.
< .

Klausimas: Jeigu nelegalisz- 
kai atvykus in Suv. Valstijas 
mergina iszteketn už Amerikos 
pilieczio ar ja valdžia, sužino
jus kad nelegaliszkai atvykus, 
gali iszdcportiioti ar tik nuo ju 
reikalaut i bona ? Ar vyras gali 
pamesti jo Amerikos pilietysto 
kuomet apsiveda su nelegalisz
kai atvyknse ateive? Kaip to
kia ateive gali sniegąliznoti jos 
buvimą ?

M. K. New York, Now York.
Atsakymas: Amerikos pilie- da sn 

lis nepameta Amerikos pilie- 
tysto jeigu apsiveja su ateive 
motoro kuri nelegaliszkai atvy
ko in Suv. Valstijas.

Sniegai izuoti buvimą 
Valstijose žmona turi laikinai 
apleisti Suv. Valstijas. Jeigu 
nosulegaližuos buvimą ja gales 
iszdeportuot i bile kada jos at-

Su v.

form
633

apgniaužt,

,A V

Ne nori jisai tikėti in Dieva 
nes nenori pildyti prisakymus' 
Jojo, del to, kad nenori būti 
dorum. Nusidėjėlis netiki in 
Dieva nes nenori pasitaisyt. 
Todėl ne galeroje, ne prote, tik
tai szirdyje guli netikysta.

Akli progresistai nenori isz- 
pažinti jokio Dievo del to kad 
sn svetimom moterems ne galė
tu iszdumti in svietą ir ne ves
tu gyvulini gyvenimą.

t

Kaip girnoje szuktelesi, taip 
tau atsilieps.

Jaigu norime kad mus žmo
nes guodotu, guodokime ir mes 
juos.

mas geidžo visko 
bet kada mirszta viskas nuo jo 
d i ngst a.

Būti kaytrum yra kaip 
kada goriau ne knip turėti tiž

bankioriaus, arba nuo kito ]>ro-
fosijonnlo. Kur galima t ogiu 
laiszkai pnraszyti ant tu žmo
ni u biznio popieros.

negali gvarant uoli
kad szi t n Amerikos pilieczin daug turto.
žmona leis važiuoti in Kanada.
Pasitaiko, kad tokius aliuvius garbinga, tiktai žmogus pada-

— Vynas priguli prie pono, 
bet tarnas imii už tni padėka.
— Be tiesu civilizncije dings

ta isz sklypo.
— Teisybe yni sunki, todėl 

ninžai žmonių nori ja neszioti.
— Mažas pinigėlis padaro 

daug balso dideliam inde.
— Kareiviai kovoje ir pra

liejo krauja, bot karalei pasi
ima sau gariu1.

—- Sugrieszyk du kartu o 
manysi kad tfti no griekas. —F.

Nieks

Vieta nepadaro žmogų l

siilaiko prie Kanados subežinm. 
bet paprastai jie i ulei st i 
lirumpn laiko.

nnt 
Jeigu Knmidn 

noinlėiH žmona ji turės gryžti 
atgal Europon ir lenais Ame
rikos Konsulate turės praazyG 
nakvoti nes vizos,

Virszmineti reikalavimai ap
rūpina ir vyrus, kurio npsive- 

Amerikos pilietėms, ir 
kurio nori sniegąlizuot i savo 
buvimą Suv. Valstijose.

—F.L.T.S.

NIEKO NE KENKIA.

— Kodėl tu Mariute nori 
už vyro teketi?

•— Kad tu teveli 
sakai, kad asz da per kvaila.

— Da ka, Kvailys!a nieko 
no kenkia ant apsivyriavimo.

nuolatos

ro vieta garbinga.

TEMYKITE, PARSIDUODA 
PIUKI FARMA PIGEI.

Karma arti cementinio kelio 
(state road).
mokykla, bažnyezia, bankos 
tik viena mylia tolumo nuo for
mos. Fanna užima 105 akeriu 
žirnics, 7 
ganyklos, 5

Gori marketai, 
bažnyezia,

W. TRASKAUSKAS 
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABOR1US MAHANOY CITY

* 4 •

—

70 akeriu ariamos, 35 
akeriai pycziu ir 

kitokiu vaisingu medžiu. Vis
kas auga kuogeriausia. 
ūkis užtverta drūta 
tvora. Budinkni geri su nau
jais stogais. Stuba 7 mimu. 
Vanduo stuboj ir tvarte. Tvar
te randasi 2 arkliai, 12 raguo- 
cziu, 150 visztu ir kitokiu pauk- 
szcziu. Viskas parsiduoda sy
kiu su farmos visais inrankiais 

maszinerijomis už $4,900.
inneszti $2,500. Kita 

suma liks ant 5 ar 6 nuoszim- 
czio. Priežastis pardavimo yra 
kad likau naszlys ir vienam 
nesmagu gyventi. Kas prirodys 
kupeziu arba pirkėja aplaikys 
$200 doleriu atlyginimo už sa
vo dauba. Atsiszaukit ant szio 
adreso: (tl.5

Mr. Frank Bartaszius,
R. F. D. No. 4, 

Ulster, Pa.

Visa 
dratinia

teve- 
virtic 

o nemoka, — vyras už 
tai sznairuoje; czion vela reikė 
darbines drapanas skalbt van
denio paszapuot del nusiprau- 
simo sunku! Norėtu kas diena 
kendes valgyt arba ežiu kram
tyto ežia vėla vyras juokėsi! Ka 
ežia daryt ? Reikė mamai pasi- 
skunst. Mamule isz 
novos duoda savo 
mus, bet gaila jai 
ka daro ?
muže, 
kerszto ir

liūs, 
valgyt

pradžios 
pamokini- 
kūdikio ir

Mokina, tokia ma
ldant vyrui darytu ant 

suvis neklausytii, 
kerszina žentui, jog czion fri 
kontre ir moteres daug ženkli
na, ant galo skundže vyra pas 
skvajera ir sodina in ‘kalėjimą 
iszrasdami baisiauses priežas
tis. Dukrele, kaipo ne iszno- 

mislina, jog jau 
vela yra luoša nuo syszo mote- 

V V

rystes, pradeda vela atgržinet 
stoną mergystes. Ir ka ant to 
sakyt? Isztikro, jeigu toki tė
vai, žinotu, o ir mergaite, kas 
tai yra stonas moterystes, tai 
tas ne atsitiktu, jog
paezios turėtu rastis UŽ!grote- 

dus ir gryžtant isz atlaidų!..... liu kalėjimo.

užaugint dorybėj.

mergaites daejusios 
nevalo buvo

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

kušio proto

vyras del

sugražintos

CAPITAL STOCK $126,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,868.02

ir
Keikia

sitikimas yra pranesztas immi- 
gracijos a ficioriams.

Vyras turi iszpildyti
, jos naudai, ta forma pra- 

szo, kad ji butu pavėlinta inva-
žiiioti in Suv. Valstijas kaipo 
nokvotinis immigrantas. Ji tu
ri teise būti taip skaitoma nes 
ji Amerikos pilieczio žmona. 
Gali gauti kopijas tos formos 
isz Bureau of Tmmigratiou, 
Washington, D. C. arba isz Fo
reign Language Information 
Service, 222 Fourth Avenue, 
Now York City. Tos formos tu
ri būti atydžiai iszpildytos su
lig nurodymu ir kuomet iszpil
dytos turi būti
Commissionos of Immigration 
Washington, I). C.

Paprastai, szitokiuose atsi
tikimuose žmonos vyksta in 
Kanada gauti Amerikos viza. 
Formoje 633, vietoje kur turi 
būti pažymėta žmonos dabarti
nis adresas, vyras turi inraszy- 
ti koki adresa Kanadoj. Žmo
nos gyvenant rytuose, patarti
na vykti in Mont realo.

Kaip tik greitai vyra praszy- 
mas bus užgirtas, jam Immi- 
grrtcijos Biuras ta pranesz. 
Kaip tik jis gauna ta pranoszi- 
ma isz Washington© turi para- 
szvti laiszka Amerikos konsu
lui Kanadoj, praneszant, kad 
jo žmona atvyksta iii Kanada 
praszyti no-kvotinio i mm i g ran
to vizos ir tegul praszo Konsu
lo, kad laiszku arba telegramų, 
pranosztu (vyro iszlaidoms) 
kaip greitai jis bus prisirengęs 
iszduoti jo žmonai viza. Kuo
met vyras sulauks to laiszko ar 
telcgramo žmona galės vykti in 
Kanada, bet ne pirmiau s. Kur 
galima, patartina vyrui keliau
ti iii Kanada su žmona, nes 
žmonos, kurios vienos keliauja 
ypatingai asztriai iszegzami- 
nuotos.

Kuomet žmona vyksta Ka- 
nadon, t uri su savim vežt is se
ka nezius dokumentu s,
yra reikalingi invažiuot i in Ka
nada ir iszgauti Amerikos viza.

,1. Telegrama arba laiszka 
nuo Amerikos konsulo Kana
doj. į

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

; G. W. BARLOW, Pres. I 
J, FERGUSON, Vlce-Pres. Ir Kas.J

Apsisaugokite Influenzos 
Kosuliai ir Perszalinmai. Nau
dokite Dr. Whites Lun-ga 
Ilea-la gyduole ir Black Crow 
Pigulkas. t.f.

Puikiausis ir Geriausis Muzikalis Laikrodis Pasaulyje
Dolto kad mos turimo ka nors ste- 

botlno. Stebėtinas grajijantis Laikro
dis ir tas yra naujausia laikrodžiams 
iszradimas. Tas laikrodis parodo va
landas ir minutes kaip ir kiekvie
nas kitas. Padarytas stipriai,
žlai apdirbtas ir laikys visam am
žiui. Jeigu mylite girdėti gražia 
muzika nereikia Jums mėtyt pinigu 
už visokius muzlkaliszkus

Piano, fono
grafo, smuikos, korneto ir tam pa

tik pasukt rak-

gra-

' * !
' 'will

h 51
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O kiek czion turime isz tos 
priežasties tokiu nelaimingu 
poru!....Tam visam kalti tam
sus tcvelei, ka ne tiktai savo 
dukreles in 
bet ir del vyru akis užrisza. 
Jau torp tokiu niekad gero gy
venimo ne buna, norint ir ka- 
da in pora sueina, ba pagyvena 
koki laika, iszsižada savo vyro 
ir vaiku, o 
lium ant sausu giriu.

Dirstelėkite ant apszviestn 
ir dievobaimingu levu. Tieje 
norint ir galėtu savo duktoros 
lepint ir kaip lelukes laikyt, 
bot špirc prie darbo ir no duo
da sėdėt ne valandėlės.

Tokiu tėvu duktore kada 
apsivyriuoje, buna gera pati o 
ir motina del vaiku. — Atsi- 
i*anda ir bizniem dukters slan
kioje kampas nuo kampo, bet 
tokiu mažai randasi.

Tegul tasai trumpas pamo- 
kininias pro ausis paguodotu

Priesz 40 metu ant voselku 
jokio papiktinimo ne buvo; 
jaunu ne matei, tiktai keturi 
vyrai ir tiek mergų, — mergos 
stovėjo kampeli jo grinėziose 
kaip avis susiglaudė, vyra 
prie pecziaus prie paties usz- 
peczkio.
Gimines ir kaimynai — vyrai 

paeziuoti prio vieno stalo o 
moteres prio kito, 
savo darbo ir be
apsiėjo, bet girtu no buvo o nei 
plovonems vietos ne buvo. 
Szendien-gi jaunieji užėmė vie
tas senesniu; — liejo sėdi už 
staleje kožnas su savo merga,

niekus pavereze 
vyru akis

visokius
trumentus, pavyzdin:

Ins-

■■

I

•Įiil
-

«
naszlu. Jums tereUc 
ta viršauja to laikrodžio Ir jis ęra- 
jlns gražias dainas Ir metiodijas, 
kurios palinKsmins Jus ir jusu drau
gus. Jis grajina 15 minutu su vienu 
užvedimu ir kiekviena syki užve
dus grajina skirtingas uieliodijas, 
Laikrodis 
kad muzikos voliukal 
patįs. Tai dideles verteo laikrodis, 
nes szale laikrodžio 
įpuzika. Toki laikrodi reikotu tu
rėti kiekvienam name. Ir jus to 
laikrodžio niekur negalite gauti 
kaip tik pas 
laikrodžio $18.00.
iszkirps szl apgarsinimą ir prisius 
mums užsakymu gaus szl laikrodi už

T "'t'P

F

i

y

Prof. J. A. Žemaitis, vargo- 
nininka.^ Szv. Jurgio parapijos 
Shenandoah Pa., sziomis die
nomis iszleido du puikius nau
jus muzikaliszkus veikalus po 

“Sudiev Mylimas Bro- 
solo ant piano ir “Ant 

/’ duotas ant 
piano. Abudu kasztuoja po 50 
centu vienas. Kas moka skam-

vardais
f f 

9
Kūdikis — tai yra mažas 

žmogus, o žmogus tai tankiai I Nemuno Kranto",
didelis kūdikis...

leli

vaikai už|binti ant piano, tegul sau par-Tankiause maži ' 
maža dalyka tarp saves susi- 

į rUpcziuoja, — panasziai atsi
tinka ir tarp Lietuviszku laik- S. West St., Shenandoah, Pa. 

t rašytini n k u czionais Amerike 
isz ko žmones jokios naudos ne 
turi.

Laikraszcziai turi taikintis 
su norais žmonių, nekliudyti ti- 
kybes, ne niekinti kitu iszduo- 
toju ir laikytis mandagiszkos 
etiketes o ne enykiuoti vieni 
ant kitu kaip tai nekurie szia- 
dien daro. Laikrasztis turi bū
ti del visuomenes labo, o n© 
del ypafiszku zbamiu ir užsi
puldinėjimu. Kas pasiszven- 
cria Žmonijai tarnauti, tas ne 
turi priesz Dieva kariauti.

P’ i ' lt * * * 2, L.. ■“ .ffi. T ' *

Tūlas Italiszkas ubagas New

sitraukc viena arba abudu ra- 
szant pas: J. A. Žemaitis, 315

Apsisaugokite Influenzos
Kosuliai ir Perszalinmai. Nau
dokite Dr. Whites Lun-ga 
Hea-la gyduole ir Black Crow 
Pigulkas. t.f.
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K. RĖKLAITIS i 
Lietuvlaskas Graborlus 
Laidoja numiroliua pa
gal naujausia mada Ir 
mokslą. Taria pagelbl- 
nlnke moterema. Priei
namos prekes, 

ita w. _
MAHANOr CITY, FA.

sos ■ABMKTNT.f 
TAMAUCA.FA.

Yorke iszleido savo diktere už
#'i»'.iĮį < ■•ai"U * i.# ah* ■ **'■ ■,r

in
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gero aluti 
arielkos no-

ne

staleje kožnas su savo merga 
o tovolei prie paskutinio stalo.

Sunkus tai yra atminimas; 
apie senovės ir tebirius laikus. 
Aszaros nenorint spaudžes isz 
akiu. >

Paliksime Lietuva ir taji at-
minti apie senovės Lietuviu bū
da o dirstelėkime in Lietuvius 
Amerikoj.

Ne galime sakyt, jog visi tė
vai ka turi dukteris yra nepro
tingais. Saugok Dieve! Bot 
didesne dalis yra tokiu tėvu, 
ka no žino kaip patys gyvena Ir 
kaip savo vaikelius ypacz duk- 
tores augina. Pas mus Lietu
voje mergina, da ne pabaigus 
16 metu, ne gali tekėt už vyro. 
O czion brangus Dieve! vos 
pabaigė 14 metu, ne moka isz- 
Virt valgyt, padaryt duona su- 
taisyt prairusi drabuži, o tegul

• IS * * W a) * A

pabaigė 14 metu, ne moka isz

vyras pakalbina, tai fio'bijoki! I ",

i

eina su ‘kokiu bu itinio
aprūpintas mechanizmu, 

poraiinaino ,

2. Žmogaus Amerikos pilie
ty stos certiflkata.

3. Apsivedimo certifikata.
4. Užtektinai pinigu, pinga is, 

czekiais ar bankos knygute, 
kuri parodys, kad turi pinigu
ban'koje, (Kanados valdžia nc-
pavėlina in važiavimu žmogaus,

turi da ir

kiekvienam namo.
negali te 

mus. Tikra kaina to
Kiekvienas kuris

$8.85. Mos nopraszom pinigu isz anksto, tik paraszyk savo varda ir adre
są alszklni, indok $2,00 depozite, o kita užmokėsit kada ta laikrodi atveža*

įam pasiusime VIISAI DYKAI gražia deimantine Špilka ir paauksuota Te-

I

J

■i*. 3| |P

i

skaitytoju “Saules” no nueina 
ba czion pasiduoda sveika rodą 
da kaip augint dukreles idant 
Dievas ir svietas džiaugtasi o 
kitu kartu drtiigiau apie taip 
pakalbėsimo.

X
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Nossokoff’s Beauty Parlos
► .: BALBERIU MOKYKLA 
1* Del Vaikinu ir Merginu

Kreipkitės ur raszykito
_______ ______

• ♦
■'I

ant adreso

Telefonas—Grant 7T71
*1202 Pęnn Avė. Plttsblrgh, Pa

«*

f

I 'f

i

kuris neguli savo Kanadoj už
silaikyti).

5. Dvi kopijas savo gimimo
i • i j t • i '* * *

turi
raszyti arba pasiusti kabeli

eertifikato. Jeigu neturi gimi
mo cortifikato sc savim,

Lietuvon praszydama dvieju 
kopijų.

6 Pa sportą Lietuvos valdžiosI

jai iszduota. (Lietuvos Konsu-
las New Yorke pagelbės sziamo

1 • A • 1 • \
i

7. Dviejus laiszkus arba afi-

žmoniu szioje szalyje, kurie ja
■L. v___ i. m. • 19 *...

atsitikimo).

deivitus nuo dvieju atsakomu

pažysta. Turi užtvirtinti žino 
.. ■ > - ■; ■/' ■ ’ ■. -3/ .

■i: 'I/O O iki®

/. ’

jums in namus. Kiekvienas, kuris prisius $8.85 isz kalnouž ta laikrodi 
L
toželi. Nepraleiskite, bet raszykite tuojnus ant adreso:
' PRACTICAL SALES COMPANY

■ 1219 North Irvįng Ave., Dept. 416, Chicago, PL

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA. 

a ' 1,1 • 1 * “

.......... ,.W ;3-ozia Procentas už jusu piirigus ir saugumas del jusu 
pinigus yra geriaus negu 10-tas Procentas, bo jokio 
saugumo. *

Dept. 416, Chicago, HL
T*

4

l

I s* 4

*

■ ■ iB
■

-

saugumo.
MERCHANTS BANKING TRUST CO

moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir tą
suma kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir czedina. 
pinigus in szita Banka o ’

■■■I Dėkitefiavo 
pereitlkrinmte ir matysite

kaip tąi pinigas auga su padauginimu foooento.
f#---------------------pi ■ » i »—mi* ■ T
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VARGAM1STRO
SUNUS

gal mano 
įukte tavęs nenorės. — Ponas 
utilo ir daugiau nieko nekal- 
ojo, nes mis] i no kad per prus
us vyras del jo dūktos ir butu

Asz nežinau,

ipa didele sarmata tureli toki
•nta.
Kazimieras

alba tarė:
n I rt

Ka ponas kalbi ? Pirmiau

iszgirdes tokia
I 1

ujn siūlote savo duktere o da- 
ar nenorite, tai no yra teisin
ai ir taip negalite padaryti! 
aign ponius ne leis už mano sa
ri duktere, tai einu ir paloi- 
žin tuos velnius kuriuos po- 
as matėt ir eisiu sau toliau 
ad ponas daugiau manės ne
matysit.
Ponas tai iszgirdes net su- 

rebejo ir bijodamas kad vel
iu nepaleistu, paszauke:
— Ponas Kazimierai, 

o žinau, gal mano duktė ta- 
bet jaigu duktė 

asz sutik-

asz

tai

girdėdama

?s no norės, 
įve pamylėtu, 
da tave apipaeziuot. Važiuo
ti asz namon ir atsivežsziu sa

la duktere, tai kaip mano dūk 
lk pasakys, tai taip ir bus.
Į I*onas parvažiavęs iszpasa- 
ojo viską savo paežiai ir duk- 
‘riai, duktė tai

- radėjo graudžiai verkti, kad 
•vas negerai padare prižade- 
amas ja. Motina matydama 
uktere vorkenrzia ir nežinojo 
a daryt, tada tėvas tarė:

Mano dukrele, jaigu ne 
ori ženytis, tai mes tavos no 
riversime, eikie kogreieziause 
jjfdredyk ir važiuosime in ta 
zkoikta dvara pasakyti ponui 
.'azimiorui kad su tavim jo
tos rodos nėra, o taip-gi jaigu 
t dukrele eiti už jo nenori, tai 
s tavos priverstinai imti ne
kali.
l’žkinkia arklius in karieta, 

>do su duktere ir nuvažiavo in 
/.keikta dvara; važiuojant te- 

in duktere kalbėjo:
Olga, mano dukrele, kal-

okie labai drąsiai su ponu Ka- 
(micro ne< ir Kazimieras dra- * L|ai kalba, nenusigaskie jo, pa- 

’ nkyk jam tiesiog: asz esmių 
•vo dukrele, bet tėvas del ma- 

ja įmiki negali iszrinkti,
ktai asz pati iszsirinksiu ir 
įves no noriu. — Butu dau- 

bot privažiavo

as

)PS

• iau mokines, 
m prie dvaro.
Kazimieras turėdamas laiko, 

psitaiso save dailiai ir ne isz- 
<>de ant tokio, kokio jis buvo 
et buvo panaszus in ponaiti 
neinanti isz augszto gimimo, 
uida Kazimieras pamato ka
ičia priesž d va ra, t uojaus isz- 
eges atidaro duris ir su meiliu 
asveikinimu paduodamas ran- 

fa tarė:
1 — Mylima pana, 

! it i in pakajus.
Olga iszscdns isz karietos ėjo 

n pakajushiislydania: Tai szi- 
as jaunas vaikinus bus pono 

Kazimiero tarnas, nes moka su 
unonimi apsieiti ir reike paim- 

in savo dvara, taip jis 
han patinka.

I
praszau

Szviesiauso pana, asz es-

« .V

, In vedė in pakaju greitai, pa- 
lave kėde ir pasiėmęs kita del 
įaves, atsisėdo ir pradėjo kal- 
>eti ilga valanda. Olga misly- 
lamii jog in tama kalba, nore- 
o klausti kur yra ponas Kazt- 
nieras, bet tuom lai k Kazimie- 
as tarė:

I t

nju Kazimieras ir noreezia su 
>ana susipažinti, nes pirmiau 

’ ouvo mano kalba su jusu levu 
K»t dabar noreezia su tavim pn- 

• dkalbcti. Ka pana Olga ant to 
■> a t saki s f

— Ponas Kazimierai, asz ir 
su jumis noreezia dauginu su-

‘ si pažinti, nes man jus labai pa
tinkate ir noreezia gauti toki 
jaunikaiti už vyra, bet turite 
Ida su manim ilgai kalbėti nes 
asz myliu jusu kalba.

Kazimieras tai iszgirdes, la
bai nusidžiaugė ir paemes 01- 
gos ranka ilgai apie viską jei 
pasakojo iki tėvas a to ja h ūžte-

KVIETKOS KURIOS ATRODO IN AKMENS

m esem b r v a n (li can i1 m< 4

9 9
Sztai nepaprasti žiedai vadinami

vienas (isz 300 gat unku, kokius surinko ir atsi

%-

marmorata
vožė isz Afriko in Amerika profesoris De Laet. Priesz pražy-

> akmenų yra labai padėjimą, szitie žiedai kuine auga tarj 
nasziis in akmenis, o kada pražydi karta ant metu, tai žiedai 
buna balti, geltoni, raudoni ir kitokios spalvos.

i

sa-

— Miela mano dukrele, jau 
laikas mums važiuoti namon!

Dūkte iszgirdus tėvo kalba, 
puolė tėvui nnt kaklo verkda
ma.

Tėvas rodos nesuprasdamas 
dūktos gailesties užklauso:

- Mvlinia mano Olga,
kyk greieziau ko tu nori? Asz 
viską tau iszpiklysiu.

Olga pakėlus galva tarė:
Teveli mano gelbek ma

no ir pavėlink mum abiem per
mainyti stoną, o jaigu tėvelis 
man no pavėlins eiti už pono 
Kazimiero, tai ne eisiu už kito, 
kad ir kunigaiksztis butu!

'Povas matvdainas Tluktei 
nuliūdima, tuojaus pavėlino 
atsibuvo puiki voseile ant ku
rios buvo privažiavo daugybe 
ponu isz artimesniu miestu ir 
taip likos priimti kad visiems 
labai patiko voseile.

voseile i 
iszsiskirsto ir

eiti

ir

visi svo- 
pasiliko

9 
tai tie velniai pradėjo cypti 
tykiai ir vis praszosi kad juos 
paleistu kur in balas arba in 
kokius nors

Kada po 
ežiai 
tiktai jaunavedžiai du vienu 

velniai pradėjo

beržinius ir kad 
niekados jie nesugryž dauginu 
, ■« * *4 • • • M > ■ j,in dvaru. Kazimieras nenorėjo 
paleisti bet jo pati pradėjo la
bai praszyti ir jau buvo praeja 
apie du menesiai po vesoiliai 
kada Kazimieras paezios pa
klauso ir priėjus prie velniu ta
ro :

— Szotonai! Prisiegkite man 
kad jus dauginus in szita dva
ru nogryžszito.

Visi velniai Kazimierui pri
siekė kad daugiau nosngryž ir 
likos paleisti. Eidami isz dva
ro iszdave jam rokunda kad 
kur bus mažesne bala tai tonais 
ids mažiau, o kur bus didesne 
bala tai eis daugiau ir taip vi
si iszojo, o vienas sugryžes ta
re :

savo pacziule

TURCZEI NESIGAILI
VARGSZO

Teisybe.

Prieszais 
j ■ 

upes davėsi
gulinti 
girdot verkentis

kyaszta

riksmas. Nutukus motoro, tam-
. . . ... .. .. i

,1.
’ į

‘ s
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Kazimiero. , 
savo uola ini o, 
Czionais man bus prapultis, pa
tekau in velniu nagus ir taro 
in juos:

Praszau visu velniu man 
pavelykite 
vo paežiu.

— Kur yra tavo pati ? — už
klauso velniai.

Karietoj sėdi! — atsako

Matydamas jisai 
, mistino sau: —

atsisveikint su sa-

nto

Kazimieras.
Velniai pavėlino.

ras inlipes in karieta apsakė 
visa atsitikima paežiai. Pradė
jo myluot is o velniai stovėdami 
lauke kada Kazimioins iszeis 

Jau ilga valanda 
vis Kazimiero ne 

matyt iszlipanl isz karietos. 
Tiiojans vyresnysis paliepi 
trims velniams eiti pas karieta 
ir pažiūrėti ka taip ilgai Kazi
mieras veike.

isz karietos.
praėjo ir d a 

iszlipan t.
vyresnysis

Ka žirnio-

Ėjo pamažėl i 
bot Kazimieras 
paszauke: - 
Velniai, tai 
kur katram papuolė 
buvo kolieka, tai tas pabėgėjo 
nuo kelio ir už krumu pasisl(k- 

. . . . .Kada Kazimieras iszlipo isz 
žiuri kad nėra ne 

velnio, nežinojo kas pa
sidaro, pradėjo szaukti eida
mas in girria tiesiog ant to ko- 
liekos:

Velniai! Eikite in czio
nais, jau galite imti mane.

Tas kolieka pusi kolos bėga 
kiek galėdamas ir szauke:

— Ponas 
nori tavęs velniai imti.

Kazimieras ta isz 
žo atgal in karieta ir apsako 
viską paežiai kuri labai džiau
gėsi kad velniai ne nori josios 
vvro imti.

Užplakė arkliam ir važiavo 
toliau iki davažiavo prie dva
ro, tėvas iszojas pasitiko ir la
bai džiaugėsi kad atvažiavo in 

gražiai pasveikino 
Mylėjosi vienas kita iki 

. ‘ Galas.

karietos ir 
vieno

karietosprie
pamatęs juos 

Velniai in skyle! 
iszgirdo, bego

9

jų

o vienas

Kazimierai,

rirdes

no

grv-

sveczius ir 
juos.
smert.

SI,OOO TIK UŽ 60 CENTU

sini apsivilkus, po baltu para
šomi, I 
szaūkdama garsini: 
Gelbėkit ! Jisai skensta!

Aplinkui ne buvo nieko, pa
le rasztiniai gyventojai pietųjo. 
Po valandėlei visur pradėjo 
atidarinet langus, languose pa
sirodė iszgazdint i veidai. Bied- 

užimtas priesz 
iszbego ant 

balso, o paskui ji jo pati. So- 
dauninkas ponslvos N. szoko in 
luoteli, uždengdamas su ranka 
veidą nuo saules, pradėjo dai
rytis aplinkui, kas dėjosi.

Motore isz kitos puses upes 
su baltu parašomi ne perstojo 
szankt:

— Gelbėkit! 
Gelbėkit!

— Ak, Dieve mano! — kal
bėjo sodauninkas, nesijudinda
mas luotelyje.

Ant veido jo iszsipyle pra
kaitas, užsidegė visas, žiurėjo 
in visa^ szalis; vienlaik, vie
nok atėjo jam ant mislies jog 
jaigu mestusi in vandeni gel
bėt skenst'anti, tai ii1 pats gali 
prapult. Per dvi pėdas nuo jo 
biodnas žmogelis žiurėjo in vi
sas szalis ir paszauke pert ra u- 
keneziu balsu:

— Matau 
plaukai! Taip, taip! O, kas per 
nelaime!

Ir neklausant paezios kuri 
ji norėjo sulaikyt, greitai nu
simetė nuo savos marszkiniuš 
ir paantrino paskui agradnin- 
ka: Dieve mano! Dievo!

Szankimas nioteres, pervore 
szalcziu visus ten esanczins ku
ri nuolatos dejavo ir szauke pa
gelbės.

A'dbego jau ir guodoti visoj 
aplinkinei ponstva N. Matyt 
buvo, jog visi buvo atsitraukia 
nuo pietų: vaikai ju,turėjo da 
žiiirstukus ant kaklu. Poni N. 
drauge su vyru pradėjo praszyt 
sodauninko:

Eikie Juozai! Eikie ko
greieziause!

Tuom tarpu biodnas žmoge
lis jau 'buvo luotelyje, užtraukė 
sau drueziau juosta ir paantri
no su juokais:

Eik Juozai ! Eik kogrol- 
eziauso!

Pati biedno žmogelio vorke 
sza ūkdama:

— Ne leiskit mano vyro! 
Ka jis daro? Gali,prigeri! Ka 
ji apeina toji ponia?!

Ponas N. atriszo luoteli, pats 
inszoko in ji, pagridbo in ran- 

praclejo isz visu

bėgiojo pakraszcziu upes
- • a • .s i J

nas žmogelis 
valanda kasimu,

Jis

galva !o

Skenst a I

skensta!

Juodi
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PERDETINE PATOGUMO 
PARODOS.

Aliriam Stuart, aktorka, bus 
perdėti no 
dos’)
Irai palociuje nuo 27 Morczians 
lyg 5 Apriliaus.

‘‘Patogumo Paro- 
kuri atsibus Grand Cen-

i

szan- 
visas.

žmogelis prigėrė.

ran-

Jis
Bet ne gall

duokit kogreieziause! — 
ko ponas N. ir nutirpo 
Iszgazdintom akimi žiurėjo in 
sodauiiinka kuris su ilga szatra 
joszkojo po vandeni. Motore su 
baltu parašomi jau szauktie nu
stojo. Nutirpus kaip akmenine 
žiurėjo in sukanti vandeni, kur 
biodnas
Biedno žmogelio pati npalpus 
nuolatos szauke:

‘ — Grižkie! Grižkie!
Biodnas žmogelis jau dau

giau visai ne .pasirodo. Ant 
tuszczio ponas N. su -sodaunin* 
k u su szatara joszkojo tam 
daigte kur biodnas žmogelis 
prapuolė. TuOjaus da daugiau 
atsirado luoteliu ant vandenio 
ir visi joszkojo, bet jau buvo 
ant tuszczio. Ant vieno luote
lio pati biedno žmogelio 
kas laužydama szauke:

— Asz jam sakiau....
mane ne klauso.
but, kad jis prigėrė!.... Ponas 
N. pailsės jeszkojimu, atkreipė 
luoteli in ta szali, kur toji mo
tore su baltu parašomi stovėjo. 
J i ji n uola t o 
menėj u s.

Tos m o teres n į okas ne paži
no, no buvo jiji isz lenais. Ka
da ponas N. buvo teip toli nuo 
jos, kai galėjo jo baisa iszgirs
tio, nuėmė nuo galvos kepure 
ir drebaneziu balsu paklauso:

— Poni, o kas per nelaime! 
Dvi afieros ant kart! Tas ne
laimingas, tėvas vaikeliu, pa- 
szvento savo gyvasti, idant iž- 
gelbet žmogų kuri.....

Motore tylėjo nuolatos. Nu-

s stovęjo kaip suak-

sistebejas ponas N. paantrino;
— Tai gal buvo gimine po

nios? Vyras..... gal sūnūs?........

R
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Yra tokiu kvailiu, 
Isz Liotuviszku vaikinu, 
Kurie pyksta ir norėtu, 

Kad su jais merginos Lietu- 
• viszkai kalbėtu.

Ba mat nesupranta Angliszkai,
9Kad ju ta kalba niekai 

O d (d j u yra gerai, 
Jog pliauszke kaip piemenai.

Argi tai no sarmata del 
merginu, 

Kalbe't su tokiu nepraust- 
snukiu,

Neturėdamas proto užkabina 
mergeles, 

Tikrai doras Lietuvaites.
Vienas tokis grinorius,

9•Kvailns ir suvis 'tamsus 
Fa brike dvi mergaites 

užkabinėjo,
Per ka sarmata turėjo. 

Vienas taisos morgai tos 
pamokino, 

Kad padaryt u sarmata del t o 
kvailo vaikino, 

Na ir prie goro atsitikimo, 
A.pdaružo žandus pusgalvio 

vaikino.
O tai gerai, gerai, doros 

mergeles,
Kad nesigailėjote savo 

rankeles,
Su kožnu taip reikia padaryti 

Jaigu negalima atsikratyti, 
Tokiu pakula yra visur, 

Jaigu nuvažiuoji in kitur.
Gerai mergaites darote, 

Jaigu su tokiais pakiliais 
nesznekate,

Bą su kvailiais pradėtu 
Tai vol u k sėti pupu pasidėt.

Taip kaip vienas raszof: 
Kad parduot Baltruvieniai 

praszo, 
Dvi senmerges atvažiavo,

>
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Isz Skulkino atkeliavo, 
Kad ne.nqri Lietuviszkai

9

9

Pajeszkau Juozu Endriukai
ti, paeinanti isz Szaku Apskri- 
czio, Gelgudiszkiu Parapijos, 
Kregdanciu Kaimo. Seniau gy
veno apie Pittsburgh*a dabar 
nežinau . kur. Praszau atsl- 
szalikti ant szio adreso:

Mrs. Sab. Valantinas,
294 Suydam St.,

(It.

294 Suydam St
Brooklyn, N. Y.

A«z Magdalena Marmantukc 
pajeszkau pusbrolio Juozapo 
M arm an to. Pirmiau gyveno In
diana valstijoj, o dabar neži
nau kur. Paeina isz Lietuvos, 
Suvalkų Red., Kalvarijos Aps., 
Rocziu Parapijos. Kas ka apie 
ji žinantis arba jis pats tegdl 
atsiszaukia ant szio adreso:(lt.

Miss M. L. Mormont,
63 Hawthorne, St., 

Hartford, Conn.

Kazimieras ir Ona Antusziai 
taipgi ir Elzbieta Karžauskaite 
pajeszko savo broli ir szvogeri, 
Juozapa Karžauska. Paeina isz 
Lietuvos, Kauno Redybos, Tel- 
sziu Apskriczio, Luokės Para
pijos. Kas apie ji ka žino ar gy
vas ar miros, arba jai gyvas 
pats tegul atsiszaukia ant szio 
adreso: (t.14

Mr. Knz. Antuszas,
4557 S. Talman Ave., 

Chicago, 111.

Girdėjau kad mano brolis 
Kazys Grabauckas mires. No- 
roeziau dažinot kur gyvena jo 
szeimyna. Brolis gyveno apie 
Wilkes-Barre, Pa. Jeigu kas ka 
apie tai žinotu meldžiu atsi-
szaukti ant szio adreso:

Mr. John Grabauckas,
K. F. D.,

Forestport, N. Y.

((12

Asz Jieva Svitoriute, po vy
ru vardu Mocejuniene pajesz- 
kau Mares Kukoszkienes ir jos 
vaiku. Taipgi pajeszkau ir dė
dė Prana Masaiti. Seniau gyve
no kur aplink Ulinoju. Tegul 
patys arba kas ka apie jos žino 
atsiszaukia ant szio adreso: (11

Mrs. Jieva Macejuniene,
17 Hillside St.,

So. Norwalk, Conn.
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Pajeszkau Andriu Drulia. 
Pirmiaus atsilankydavo in Sa
ginaw, bet dabar jau trys me
tai kaip nieko apie ji negirdėt.

f-l

kalbėt
Ir ant Lietuviu žiūrėt 

O tai melas; szviesios 
Lietuvaites

Geru, tėvu mergaites 
Moku Lietuviszkai skaityt 

ir raszyt, 
No taip kaip tas pakulius 

kuris turi, praszyt, 
Kad kas gromata paraszytu 

Ir laimes mergaites apjuodintu 
Jaigu tokis bizūnas kada 

da lystu 
Ir jus užkabytu, 

Tai rankelių nepavydekite, 
Žandus gerai apdaužykite, 

O tada asz jus pagirsiu, 
Ir jusu narsumą apskelbsiu 
Kur taip buvo nesakysiu

9

>

Jis dirbdavo apie Marqnett, 
Mich., girnose. Turiu su juo 
svarbu reikalą tat meldžiu at- 
siszaukti ant szio adreso: (lt.

Mr. C. Stanulis,
236 Harris St. 9 

Saginaw, Mieli.

i1.

I

'ii

gal sūnūs?
Motoro vis tyli.
Ponas N. kalbėjo tolinus:
— Biodnas žmogelis buvo 

sveikas. Matyt dabar suvalgo 
pietus ir kraujas užliejo jojo 

. Tas pats galėjo 
su ponios.....

.. su ponios giminia.
— Tai ne buvo mano gimi

ne; tai buvo mano szuniukasl 
atsako ant galo motore ir grei
tai nuėjo szalin nuo 
turėjo 
su porvereuti visiems szirdis

U . -
Tai biv^o jos

įi*

1 Pajeszkau savo szvogeri Mi- 
• kola Lekavicziu. Pirmiau, 1920 

meto gyveno 129 Dickinson St, 
Trenton, Rhode Island. Busiu

H
I

'f
■4.

kas irklą ir pradėjo isz visu 
pajėgu varytis in ta puse, kur 
loji motore s n baltu parašomi 
stovėjo, kuri beveik
roki negalėjo nuo nuolatinio 
riksmo. Biodnas žmogelis buvo 
pasirengęs kožnoj valandoj in- 
szokt .in vandeni.

Drąsini! — paszauke po
nas N., • 
kraszto!

— Dieve

jau ,isz- smegenis 
atsitikite ir 
tuorn......

su

v
i

į®f I I •

labai dėkingas jaigu jis pats 
arba kas ka apie ji žinantis at- 
siszauktu aut sekanezio adreso 

Mr. J. M. Bitinus, 
460 — 15th Avė

Longview, Wash

f
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Pajeszkau Onos ir Mares Ka- 
suliu. Paeina jos isz Lietuvos, 
Sloviku Parapijos, Šilininku 
Kaimo, Kidulu Valscziaus ir 
Naumiesczio Gmino. Pajeszko 
ju sesuo Agota Kasuliute po * ' a mm *

Del saves Ipasiliksiu 
O jaigu tas pakulius 

nepasiliaus, 
Tai ne tik su ranka,- bet su 

koezelu gaus.

kraszto,
vienok iszgirstio bal-

9

Ka tas tūkstantis doleriu žmogui 
roinzkia, jeigu jis yra apimtas ko
kios nors ligos bei viduriu sugedi
mo? Toks žmogus yra susiraukęs, ne
linksmas ir tnvalriu nesmagumu ap
imtus. 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 valst-žoliu nuo 
bilo vienos žemiau pažymėtu liga ir 
atgauk savo sveikata.

Vaist-Žoles yra nuo sekaneziu Il
gu: viduriu užkietėjimo, skilvio ne- 
malimo, nenoro valgyt, strėnų ir pa
ežiu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapinimosi lovoj, ir 
kitu ligų. Atsiunsk 60c. tai gausi 
valst-Žoliu, kurios jums sugražins 
sveikata, panaikins minėtas Ilgus.

Jeigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomarą, 
szirdlea Ilga, ta! atsiunek 85c. n gau
si musu gausiui vaistus, taip vadina
mus “Nervu Preparatas.” Nervu li
ga yra labai bloga* dalykas, bet mu-

I 
gai kelia ir suteikia žmogui ramu
ma. Atsiusk 10c. o gausi musu žolių 
ir knygų kataloge. Reikalingi mdsu 
žolių pardavinėtojai visuose miestuo
se. m. žukaitis, 
25 GUIet Street. Spencerport, N. T.

— Ponas Kazimierai, pave
lyk num eiti in ta aržuola, tas 
aržuolas yra prie pat kelio, pa- 
velvk man tame aržuole būti ir 
kas užsikabys už tojo aržuolo 
tai bus mano.

Kazimieras nieko szlekto ne- 
mislydamas liepe kogreieziau- 
se trauktis isz jo akiu, o velnos 
skubiai nubėgo in ta aržuola.

Kada Kazimieras jau pragy
veno api« 6 menesius tame dva
re, užsimano su
važiuoti pas pacziules tėvelius 
in sveczius, iszsirinkia viena 
gražia <liena, insedo iii karieta 
ir važiavo. Kada invažiavo in 
girria pamate ant kelio gulin- 
czia kiaule labai didele, arkliai 
pamate pradėjo baidytis. Su
stojo ir iszlipo isz karietos kad 
nuvaryti kiaule nuo kelio bet 
tuom tarpu kada kiaule pasikė
lė nuo kelio, t uojaus arkliai pa
sibaidė pradėjo bėgti su karie
ta ir užkalbino už aržuolo ku
riame gyveno volnes, tas vel- 
nes tuojaus iszszokes isz me
džio stvėrė už Kazimiero ir pa
szauke:

— Dabar atiduok man tavo 
duszia nes taip buvo pasakyta. BU Nervu Preparatai užbėga tai H- 

. Kazimieras atsiminęs viską 
ka jam pažadėjo, velnes prade-

mino ant savo dukreles kad jau jo tuojaus szvilpti o ant to 
labai insimylejo in Kazimiera’szvilpimo tuojans pradėjo beg- 
ir prie jas a re t ti visi velniai ir kabintis prie

K

jau nuplaukem nuo

szaukc sodau- 
ninkas — galva jau prapuolė 
ant keiro, 
vanduo sukasi. — Ach !

girdėt pliauszkimas
kantrybes biodnas

1

ant keiro, ten kur
likusios naszles,

Jos szunies!....
• • • • •szuo! * * *

I'

Davėsi 
vandenio, 
žmogelis jau ne teko, ilgiau jau 
laukt hbgalejo ir mėtėsi in van
deni. Nuo kraszto, nuo kurio 
priesz valanda nuplaukė, da
vėsi girdėt balsas paezios ku- 

rankas in virszu

Gryžkio, Jonai! Ka da- 
Gryžkie!

ri iszkelus 
szauke:

— ■■■*

ra i ?
Jis vienok plauke vis tolyn 

ir tolyn, kas karta iszmcsdavo 
isz burnos vandeni, jau kaip 
tik laikosi ant virszaus van
dens; tai pasineria, tai vela in

Naujas Didelis 
Sapnorius jau

Gatavas
' 11 111 • į jp fc M •,

•*4U< HIUUMHUNMIWI

Jau užbaigom daryt 
Nauja Dideli Sapnoriu. 
160 puslapiu, su dau
gybe nauju paveikslu, 

1 ■ J "L . . .4 • , ii A. , * !

virszu iszkyla.
#ole didele jam porazkadL

t

na. Suriko jisai užkimusiu bal
su, paskui mostelcjo in virszu 
pora kartu rankomis, — t>ie-

paskui mostelėjo in virszu

ve, gelbėk! — paszauke ir pra-
puolė vandenyje.

— Paigelbos! Pagolbos! —

J

i
‘ii

ifizaiszkina visokius sa
pnus kokius žmogus 
gali sapnuot. Knyga 
puikiai drueziai apda
ryta kietais audeklineis 
apdarais. Preke su nu-

n.' . A . » — . 1 _ _ . > ___  *

gali sapnuot.. 11 • 7 r • ’
Knyga

siuntimu tiktai $1.50.
I
I-*

W. D. Boczkauakas-Co. 
Maharwy City, Pa.
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Kur ton Ohajuj po varduvių 
diena, 

Atsibuvo komedija viena 
Nesigailėjo namines no alaus 

O tai la'bai gardaus.
Asz kokiu ton atrytu vožlinau 

Na ir larnma iszgirdau, 
Dideli labai riksmą, 

Pamislinau, jau ežia gana. 
Ant st ryt o didele myne 

stovėjo, 
O keli kruvini an't žemos 

gulėjo.
Beveik visu terlos sudaužytos, 

Nosys kaip katrų nu
kramtytos,

Daktarai in vales daitbo turėjo, 
Kol žaidulius susiuvinejo. 

Badai ir prova bus, 
O ne viena gerai miskus.

Kas ten buvo su bobulėm 
Szadien nutylėsiu, 

Ant kito karto nedovanosiu., j

9

9

3
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9

vyro vardu Dobiliene. Tegul 
jos arba kas apie jos ka žino

K ♦ « * . * .

atsiszaukia ant szio adreso (2t. 
Mrs. Agota Dobiliene,

11 Webster St, 
Pittston, Pa.

LINKSMA KASTON’O 
MOTERE.

«

dl

Mm. S. Raisner, 341 E. Wilkes- 
Barre St,, Easton, Pa., raaso: “Pre- 
neszu jums jog musu visa azelmyna 
vartoja jusu Dr. ’White’s Lun-go 
Hea-la gyduole, kaip tik kas ist mus 
pagauna szalti at kosulį. Mums vi
siems labai patinka nes priemna Imti 
ta gyduole ir suteikia greita paleng
vinimą.”
sztoruose ir aptiokose po 75e. bon- 
kute, arba tiesiog nuo First National 
Laboratories, Lebighton, Pa. 

meili. ■ OI Bi iimM ■ W ................ w W ■ II ...  >

Tn gyduole parsiduoda

A-BB-CELA arto pradžia atoltjmo 
raasymo, del valtorna. - 

JW. D. BOCZKAUSKAS-Ca 
MAHANOY CITY, .
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ŽINIOS VIETINES SHENANDOAH, PA.
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Isz Lietuvos.
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ŽUVIS KURI LIPA IN MEDŽIUS
* MS

— Readingo kompanijos 
kasiklos dirba kožna diena bot 
Buck Mountain kasikiu da vis

t Nedėliojo atsibuvo laido
tuves Antanuko, 6 metu sūne
lio Antanu Kuczinsku, 316 Ve 
E. Mount Vernon uli., kuris mi
re nuo dipterijos.

f Petras Prenkeviczius, mi-

notfirba ir nežine kada vėl pra
dės dirbti.

, al- Badai Suffolk kasyklo
se ugnis jau užgesinta kuri už- re pas savo seserunienia Mrs. 
sidege kėlės sanvaites adgal. 
Dabar darbininkai pradeda ka
syklas iszczystyt ir už keliu 
dienu darbas prasidės.

— Juozas Urbonas, 625 W. 
Spruce uly., kuris sirgo kėlės 
sanvaites, truputi pasveiko ir 
pradėjo vaikszcziot. Ponas Ur
bonas yra tėvu Pijuszo, pirmo 
vordo konsulmono.

— Ateinanti Panedeli Szv. 
Juozapo parapijos koras pa
rengė puiku perstatineli po 
vardu “Gaila Ūsu,“ po persta
tymui atsibus balius Norkevi
cziaus saloje, 8ta valanda va
kare. Kožnas privalo atsilan
kyt ant szio vakarėlio, nes tai 
yra paskutinis priesz Gavėno. 
Koras szirdingai visus užpra- 
szo ir gvarnntinn kad kožnas 
bus užganadintas ir pasilinks
mins užtektinai.

— Stanislova, pati Antano 
Shiževicziaus, 1115 E. Pine 
uly., sngryžo namo isz Filadel-

.fijos ligonbutes 2 diena Feb., 
kur gydosi kolos sanvaites. Po
ni Služeviczienc dabar jaueze- 
si daug geriau.

— Vladas Moliuszis užėmė 
vieta Vlado Supranavicziaus 
kaipo nesziotojas laikraszczio 
“Saules.“ Vladas sako buk 
pildys savo užduoti teisingai ir 
kožnam skaitytojoj pristatys 
laikraszti ant laiko.

— Szirdingn padėka vone 
sudeda Antanas Masys, brolis 
velionio .Juozo, kurio laidotu
ves atsibuvo Utarninko, kaip 
Laisvos Draugams, tiems kurie 
paaukavo puikius žiedus ir au
tomobilius ir visiems, kurie da
lyba vo laidotuvėse.

Allie Schmidt, sirgdamas gana 
ilgai. Paliko seseria Rudminie- 
nia mieste. Tjaidotuvos atsibu
vo Seredoje su pamaldomis 
Szv. Jurgio bažnyczioje.

f Tesse, 37 metu, mylima 
pati Richardo Batinko, mirė 
Nedėliojo namie, 181 Ohio Avė. 
Heights, sirgdama tiktai asz- 
tuones dienas. Laidotuves atsi
buvo Potnyezios ryta su 
maldomis 
ežioje.

— Panemuniecziu balius at
sibuvo paskmingai ant kurio 
suvažiavo daugelis svecziu isz 
visu daliu Pcnnsylvanijos.

— Garnys paliko Vincams 
Markūnams, 226 N. Highland 
uly., sūneli kaipo ir .del Vladu 
Mickelioniu isz William Penn 
sunn.

pa-
Szv. Jurgio bažny-

Smiles.

Didelis Koncertas
Rengiamas suszelpiinui A. 

Meukeliuno kuriam nesenei ta-i 
po nupjauta koja. Invyks Ne-I 
delioj lOta diena Vasario-Feb- 
ruariaus, 1929, Norkevicziaus 
svetainėje Mahanoy St., Maha
noy City, Pa. Koncertas prasi-1 
dės lygiai 8tei v. vakare. Inžan- ‘ 

75c ir 50c ypatai, vaikam 
25 centai. Programa iszpil-

dys szie dainininkai: K. Men- 
keliuniute, Draimatiszkas Sop-. 
runas ir F. Stankūnas, puikiau- 
ses Lietuviu Basas, abudu isz

ga 
tik

Brooklyn, N. Y. Sziedn garsie
ji dainininkai važinėja po visa 
szali dainuodami Amerikonisz- 
kuose teatruose ir tai jau gar
sus tarp Amerikonu, kaip ir 
tarp Lietuviu. Jiedu dainuos 
Holus ir duetus kas klausyto
jams suteiks daug malonumo. 
Elena Retikevicziute, garsioji 
Brooklyn’o pianiste akompa
nuos dainininkams ir duos gra
žiu piano solu. Taipgi bus ir 
vietiniu geru artistu. Rengėjai 
sudarė taip turtinga programa 
kad su džiaugsmu gali paskelb
ti jog koncertas bus ne papras
tas bet žavejantis. Užtat nuo- 
sziirdžiai kviecziame kuoskait- 
lingiausiai atsilankyti iszgirs- 
ti gražiu dainų ir paremti 
skaudžios nelaimes paliesta A. 
Monkeliuna. Rengėjai.

ANT RANDOS.

Namas prie 513 W. Center St., 
galima parandavoti su sztom 
ar be sztoro. Kreipkitės ant 
adreso: (t.13

51 S. Main St., 
Mahanoy City, Pa.

SZTAI PROGA! 
100 AKERIU FARMA

Proga del tinkamu žmonių, 
kuria insigavus nereikia bi
jotis bedarbiu, maža-darbiu ir 
straiku. Parduodu labai pigiai. 
Jaigu tinkama mainau ir ant 
etubos. Atsiszaukite ant szio 
adreso: tl6

Mr. Peter Szvilpa,

t

R.D. Box 2,
Tamaqua, Pa.
Lake Side,

lei

DIDELI SZALOZIAI LIE
TUVOJ.

Lietuvoj siauezia dideli mi
ežiai. Yra atsitikimu, kad snu- 

nusileidus szalcziai tiek
spaudžia, kad suszala net ma
žieji žiemos, paukszteliai — 
czirkszliai žvirbleliai.

Sniego daugybe. Kaimuose, 
recziau važinėjamais keliais, 
sniego pripustyta tiek, kad sta- 
cziai pervažiuoti negalima.

Spėjama, l^ul ateinanezioji 
vasara busianti labai karszta.

'll
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Neyra tai no driežas ne varle tiktai žuvis kuri lipa in 
medžius ir paeina isz Afriko. Toji nepaprasta žuvis dabar 
randasi Washlingtono ir tikrai vadinasi 
yra pirmutine tojo sztamo Amerike.

< i periopthahniiR,” ir

Pirmutine Didžiausia
■ v ■ •

VIENU LIETUVIU EKSKURSIJA TIESOG 
IN LIETUVA

Per Klaipeda
BE JOKIO PERSEDIMO A* *

Rengia Visi Amerikos Lietuviai Laivakorcziu Agentai 
BALTIC AMERICA LINIJOS LAIVU

S. S. “LITUANIA”
18 DIENA GEGUŽES:i929

Garbes dalyvis bus vice-konsulis gerb. P. Daužvardis 
 ■,  *

I

Scranton, Pa. — Juozas Ko
valskis, 19 metu isz Dickson Ci
ty, likos mirtinai sužeistas per 
palicijanta kada apvoginejo 
kronui su kitais draugais, ku
rie pabėgo. Kovalskio brolis 
sėdi kalėjime taipgi už vagys
tei. Kelios dienos priesz tai, li
kos paszauti per palicije Kazi
mieras Urboną, 23 motu ir Pra
nas Kardei isz Dickson City 
kada apipleszinojo kroma.

Middleport, Pa. — Mare 
Ukeliene, 7~ 
New Ringgold, guli ant mirsz- 
lanczio patalo Pottsvilles li- 
gonbutoje nuo apdeginimu ku- 
riuos ap'laike nuo eksplozijos 
karasino su kuriuom nogėjo už
kurti pecziu. Senuke likos bai
siai apdeginta ant viso kūno.

73 metu, gyvenanti

nronuTjvu

ANT ATMINTIES MAJORO
L’ENFANTO.

Washingtone statys szita pa
minklą del majoro L’Enfant’o 
kuris radosi ant sztabo genero
lo Washingtono kuris daug 
darbavosi del iszsimuszimo isz
po Anglijos jungo.

UŽIMTAS BIZNIU.

Boba insztorninka, ka pri
eini sūneli nuo jojo paczįos.

— Mister Svarstaiti! Sūne
lis pribuvo!

Sztorninkas, užimtas kostu- 
mereis:

— Tai ko jis nori?....

IN KENTĖTOJUS
Gerklinis kataras, Bronkitia. Ger

klini* koiulls, Sunku* kvėpavimas, 
Katariszka* kurtumus, Užimąs gal
voje, Priszakinis galvos skausmas. 
Neužmokama gyduole vartojama 
su stebetine pasekme per 30 metu. 
Preke 25c por paczta. Turi rastii

SU LOPSZIU ISZSINESZE. 
VILKAS VAIKA ISZ NAMU

Vilniaus apskrity* Duksztu 
apylinkėj invyko negirdėtas 
atsitikimas. Tszalkes vilkas in- 
pnole in vieno kaimioezio na
mus ir pagrobeR su visu lopszin 
vaiku leidosi bėgti algai misz- 
kan. Vijo vilką to kaimo gy
ventojai, policija ir demarka
cijos 
cziaus nei vilko 
vaiko gražinti nepavyko.
VIENAS SZOKA, ANTRAS 

VAGIA.
Žlibinai, Telsziu apskr. Ka

lėdų antra diena G. Pleszczin- 
skaito, eidama bažnyezion, pa
siėmė visa savo alga ir pasidė
jo atsineszus pas savo drauge. 
Žlibinuose buvo vakaras. Va
karo metu, panelėms besilinks
minant, kažkas inlipo per lan
gu in kambarį ir pavogė G. 
Pleszczinskaites 140 litu ir 
kambario savininkes 20 litu ir 
kita ka.

PESZTUKAI.
Sasnava. Gruodžio 30 d. Sas

navos miszke gryždami isz va
kar uszku susipesze tarp savos 
broliai Vincas ir Antanas Bri
džiai su Juozu ir Albinu Stro-

Uta-

invvko

linijos sargybiniai, 
pagauti,

ta
ne i

Lietuvos Respublikos
Generalinis Konsulatas

• / ■ z

Pajeszko Sekancziu
Filipaviczieno — Savickaite, 

Stefanija, Prano žmona, seniau 
gyvenusi Glens Falls mieste. 
Einant gandais, ji, esą, mirusi 
1920 m. palikusi gyvus aunu 
Richardą ir vyra Prana. Gal 
but ji miro Elizabeth, N.J.

Varpuciauskis, P., gyvenos 
49 ar 79 Bond St., Elizabeth, 
N.J., Kviocziamas painformuo
ti apie Filipaviczieno.

Benuszis,

Szvenczioniu apskr. Amerikon 
iszvykes priesz kara. Jo vaikai 
neturi a’pie ji jokiu žinių.

Vaszkevicziai, Juozas, Vin
cas, Ona ir Juze, kilę isz Visz- 
tyczio, Vilkaviszkio apskr., vi
si apie 50 m. amžiaus, gyvena 
New Yorko apylinkėse.

Vitkevicziai, Juozas, Marty-
nas ir Kazys, isz Mazgaliu km.

Palydovai bus prityrė ir gabus bei žinomi Lietuviai 
laivakorcziu agentai. Atminkite! Didžiai svarbu 
yra vietas laive užsisakyti tuojaus, iszanksto!

Del informacijų ir kitko, kreipkLos in Baltic America 
Linijos agentus. Jie Nuteiks jums pilnas ir puikias infor
macijas, teipgi pagelbės paruosti kelioens dokumentus.

Elizabeth

Antanas, gimęs 
Lietuvoje, apie 40 m. amžiaus 
iszvykes in Amerika 1911 m. 
Isz Insterburg apskr., Vokieti
joje. Esą apsigyvenęs Balti-

Josvainiu v., Kėdainių apskr. 
Amerikoje apie 20 metu.
•

Varaszkevicziai, Motiejus ir 
Ignas, tėvas ir sūnūs, seniau 
gyveno 769 Washington St., 
New York City. Jeszko broliai.,

Vitkauskai, Petras ir jo vai
kai, Juozas ir Anele Bakanie-

ne-
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BALTIC AMERICA LINE
8 -10 Bridge Street.

New York, N. Y.
315 S. Dearborn St.

Chicago, I1L

Union Trust Building 
Pittsburgh, Pa.

433 California St. 
San Francisco, Cal.

ISZPLANKIMAI LAIVU ISZ NEW YORKO
ESTONIA 
LITUANIA

9 Vasario
2 Kovo

i ESTONIA
| POLONIA

16 Kovo
26 Kovo

linis isz Sasnavos valscz. 
linkos kaimo.

‘ Pesztyniu rezultate Albinas 
SI rolys peiliu mirtinai sužalo
tas vietoje mirė, o brolis Juo
zas sunkiai sužalotas. Jo gyvy
be pavojuj. Žmogžudžiai Vin
cas ir Antanas Bridžiai suimti. 
Kvota vedama.

Ant atminties Lindberg 
marines keliones oru

I
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Esą apsigyvenęs 
more, Md.

Grybauskas, Antanas, iszvy
kęs in Amerika apie 19 m. at
gal, kilęs bene isz Aukszt. Pa
nemunes valscziaus.

Dobrickis, Andrius, Jono sū
nūs, iszvykes in Amerika 1903 
m. ir gyvenos Gilberton, Pa. 
Paieszko gimines.

Doringai, Jonas ir William, 
Amerikoj gana senai. Iki 1920 
m. gyveno Bayonne, N. J., Jo
nas — 92 West 53 St., AV ii Ii am 
— 69 West 23 St.

Vadas, Dzidorlo 
sūnūs, girnoj 1888-9 m. Kurta- 
venų parapijoj, Sziauliu apskr. 
Amerikon atvykęs 1907 m. ir 
dar 1913 m. gyvenęs Rochester 
N. Y., dirbos siuvėju. Spėjama, 
gal jis buvęs paimtas karuome- 
nen karo metu,ir žuvęs, kadan
gi nuo karo laiku gimines jokiu 
žinių nėra gave.

Kunickis, Jeronimas. Daine, 
sūnūs, Amerikon atvykęs apie 
20 m. atgal, seniau gyvenom 
913 E. Mahanoy Avo., Mahn- 

Tcvai negauna

J eselskis,

noy City, Pa. 
jokiu žinių nuo 1923 m.

Misevicziai, Justinas ir Sa
liamonas, 34-35 m. amžiaus, in 
Amerika atvykę 1909 m. Ei
nant gandais, abudu tarnavę 
Amerikos Armijoje ir Justinas 
esą žuvęs ekspedicijoj in Rusi
ja. Kilo bene jsz Kendainiu aps. 
nuo Surviliszkio. Paieszko mo
tina. ' <

Žukovskis, Platonas, kilęs

SISSIS

Szis 50 pėdu augszezio sto- 
vylas, padirbtas Pittsburgh’e, 
bus pastatytas New Yorke ant 
atminties Lindbergh’o perteki
mo per mares in Europa.

ne, gyveno Athens mieste 
žinia kurioj valstybėj.

Jochimaviczius, Jonas, kuriy 
jeszko sesuo Stase Rinkeviczie- 
ne, Kaune.

Umbraziunas, Konstantinas, 
isz Sapliu km., Tverecziaus pa
ra p., Szvenczioniu ap^kr. Pa
jeszko broliene.

Stroga, Juozas, Jono sunūs, 
38m., isz Szapiu km., Traupiu 
v., Ukmergės apsk., seniau gy
venęs 42 Orr St., Pittsburgh, 
Pa. Karo metu tarnavęs ka
riuomenėje. Po karo gimines 
nėra gavo jokiu žinių.

Szilauskiene—Geczauskaite, 
Antanina, Wal torio žmona,
Amerikon atvykus 1910m. isz i 
Jonavos, seniau gyvenusi Stur
geon, Pa.

Jeszkomieji arba apie juos 
ka nors žinantieji maloniai pra- 
szomi atsiliepti sziuo adresu:
Consulate General of Lithuania

15 Park Row,
New York Citv, N.Y.

Wal torio
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Didžiule Ekskursija 
Lietuvon

PAiN:ExprjĮrR

JUOKAI.
TAI TEISYBE. .

— Jau tai mes inotercs, 
daug esamo apsukresnes negu 
jus vyrai.

— Tai teisybe. Ka jus per
kate in viena adina, tai mes vos 
in viena meta iszmokamia.

diena laivu
Gegužes 18

” su

AĮ Nugalėki t
Influenza's*®^

Bukite pritirenret Iruotnet Tufla- 
| enza bandys užpulti ju» Ir ju*u 
5 myna. Nesijuokite it paprastų Per- 
j ialirny ir Koiulių, Skaudėjimų Kru

tinės, Gėlimo Pečiuose ir paprastu 
Gerklės Skaudėjimų. Atkreipkite | 

I tai rimtos domės be jokio atidft- 
F lioįimo.

Kiekvienas jutu namų gyventojas 
privalo dažnai tsaltrinti su PAIN- 
EXPELLERIU — ypatingai kuo
met jaučiasi peikusiais ir ądenėtais 

I sąnariais. Prižiūrėkite sušlapusias 
[kojas — stipriai iifrinkite kojų pa

dus su PAIN-EXPELLERIU ir ap
siaukite sausomis kojinėmis.

Yra Daug Lengviau livengtl
Todėl visuomet laikykite bonka 

PAIN-EXPELLERIO savo namuo
se. Jis prašalina visus muskulų gė
limus ir skausmus. Viršaus iešiasde- 
ffmt metų senumo ir jis naudojamas 

■u I visam pasauly. Galima gauti J5c. 
“ ir 70c. didumo bonkutėse.

g Jūsų pačių vaistininkas « 
rekomrrduos jums J

PA1N-EXPELLERL f
IL- 9^ -Jr ta rkiifer t/co.

awu "lovt* iri t"’*
hROOKLVb. M.M yr-Uy 

Ka e’įSžRRr

et Influ-

ypatingai kuo-

Pri/iurėkite sušlapusiu 
’ Jp pa- 

EXPRLLERIU ir s p-

d

M

Nuo inauguracijos 1925 me
tais Baltiko Amerikos Linijos • 
tiesioginio susisiekimo su Klai
peda, kompanijos laivai kiek
viena meta vis daugiau ir dau
giau perveža Lietuviu keleiviu.

Lietuviu kelianinkai palan
kiai invertina tiesiogini susi
siekimą tarp New York ir Klai
pėdos dideliais ir patogiais 
transatlantiko laivais ir kad 
patenkinus gausius reikalavi
mus, Baltiko Amerikos Linija 
nusprendė sz. m.

‘ ‘ Lituania 
rengt didele Lietuviu ekskur
sija. Surengimui szios dideles 
ekskursijos dirbama koopera
cijoj su visais kompanijos 
agentais tikslu padaryt szia 
ekskursija atmintina visiems 
jos dalyviams.

Puikus maistas, geras patar
navimas, linksmybes ir kam- 
fortai bus pritaikinta kelei
viams.

Ponas P. Daužvardis, Liet, 
gen. vice-konsulas, irgi vyks su 
szia ekskursija.

Keletą kunigu teipgi jau už
sisakė vietas važiuoti ant szi- 
tos ekskursijos, ir bus laiko
mos pamaldos del pasažieriu 
laike keliones.

Baltiko Amerikos Linija yra 
pervežus tiesioginiu keliu dau
giau keleviu, negu bile kuri ki
ta laivu kompanija. Padaryk 
sau rezervacija del Gegužes 18 
dienos ekskursijos isz New 
Yorko tiesog in Klaipeda, grei
tai, kaip tik iszgalite.

A/C h

J

Į KRAUJO

Sloginimas■l
Žmogus ieKiuiit su eroplanu per 
mares yra ne didesniam pavojuje 
negu žmogus su dideliu krauju 
sloginimo. Jeigu kraujagyslos yra 
užkietėja; juos gali trukti bile 
kada. Laikykite savo krauja, szlr- 
di, nervus, plauczius, inkstus ir 
vidurius geram padėjimo ir apsi
saugokite nuo pavojaus.

KREIPKITĖS PAS
Daktara Hodgens

Kožna Utarninko; Valandomis 9 
isz ryto iki 8 vakare 

Antro floro Hub Building, 
Main ir Lloyd St. Shenandoah.

Patarimas Dykai.

KYTRAS KŪDIKIS.
— Bobukia, ar tavo akulo- 

rei labai padidina.
— Žinoma mano anūkėli.
— Tai kaip bobute rioksi- 

man pirago, tai 
nosies akulorius.

nuo Merkines Alytaus apskr. 
Amerikoj apie 22 metu, gyve
nos Bostone.

Zaveckajs, Pranas, Jono sū
nūs, kilos isz Audiejiszkes, Pil- 
vdszkio valscz., Vilkaviszkio 
apskr., 46 metu amžiaus, priesz 
kara gyvenęs Brooklyn, N. Y. 
Turi broli Vinca, irgi Brookly- 
no. Tėvai negavę nuo jo žinių 
nuo pat karo pradžios. Karo 
motu buvo stojas kariuomenėn, ta.
Vileika, Aleksandras, isz Lin-

nusiimk nuo

ISZ ASZTRIS.
— Žmogeli, no gierk tiek 

arielkos, ba labai bukina pro-

S. S. 666
yra tai Receptas del

Szalczio Gripo, Flu, Dengue,
Bilious karszczio Ir Materijos.

Greitai veikia. Gausite aptlekoaa

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

Ant Antro Floro Kline Sztoro
19 W. Centre St. Mahanoy City
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EROPLANAI NULĖKĖ NUO LAIVO.
Laivas Lexington nuo kurio nuteko eroplanai kaip tai
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fe- ant paveikslo matomo. Virszune laivo nuo kurio eroplanai 

nulėkė turi 800 pėdu ilgio.

Tai nieko ne kenkia, asz 
koniu km., Adutiszkio valscz., turiu tekola tai isz asztrinsiu.ft

i*.i *’

kožnam name. Iszrasta ir parduo- i
durna viėn tik per
THE HAMPDEN LABORATORY 

724-730 MULBERRY STREET 
READING, FA.

Visu Daktaru Receptai 
Atsargiai Iszpildomi 

APT IE KO J E PAS

Litschs’ Drug Store
14 E. CENTRE ST. 

MAHANOY CITY, PA.

A. RAMANAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABOR1US

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

MILL & PATTERSON STS., 
ST. OLAIR, PA. 

Bell Telefonae 1430-R

Iszbalsamuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrėbus paruo- 
szla nuo paprascsiauslu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, veseliu, kriksztyniu Ir 
kitiems pasivažinėjimams.

Shenandoah, Fa*

A. J. SAKALAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABOR1US 

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

Nuliudimo valandoje 
geriausi patarnavime, 
atliekam rūpestingai ir gražiai. Bu
site pilnai užganėdinti.

suteikiam 
Palaidojimu

lai Mahanojau* jeigu kas parei
kalaus mano patarnavime tai mel
džiu man telefonuoti o pribusiu in 
dessimta minutm Telefono 878,




