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Prenumerata Kasztuoja: Amerika ant viso meto $3.00 
Europoje ir Kanadoje $4.00 ant viso meto.
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ISZ AMERIKOS
NEGIRDĖTAS DAIGTAS; 

ŽMOGUS INKANDO 
SZUNI.

Denver, Colo. — Ana diena 
didelis palicejskas szuo užklu
po ant Daratos Hamn, o josios 
draugas Francis Eckhart, 26 
metu vaikinas, gindamas mer
gina ir laike galėjimo su szu- 
niu, inkando szuniui in ausi.

Szuo nusistebėjo tokiu pasi
elgimu žmogaus ir isz dideles 
sarmatos pabėgo. Mergina szuo 
ne inkando o szuo no pasiuto, 
bet vaikinas likos smarkiai ap- 
d ra akytas.
SUGAVO MILŽINISZKA IR 

SENA CZEREPOKA.
1 Port Arthur, Texas

rlni svcrenti 1,356 
metus spėja

Žu
vininkai sugavo czionais ma- 

ezerepoka 
svarus, o kurio
kaipo 300 metu, kuri isztrauke 
isz Meksikoniszkos inhinkes su 
pagelba keturiu arkliu, bet ne 
apsiėjo ir be kovos, nes galėji
me ezerepokas sužeidė szeszis 
žmones.

SNIEGAS UŽGRIUVO 
KALNAKASIUS.

Colo. 
kurie

Gunnison, Colo. — Keturi 
kalnakasiai, kurie miegojo 
szanteje prie kasyklų Heusen 
('reek, likos užgriauti ant smert 
per nuslydima tukstaneziu to
nu sniego nuo artimo kalno. 
Manoma ir kiti rado panaszia 
mirti nes kitu nesuranda-
diūNA PO J4O0TLNT MENE

SIO, BET VIS UBAGAVO.
Brooklyn, N. Y. — Mrs. Ra- 

chel Smolovieziene, 81 metu 
amžiaus, Žydelka, likos nuga
benta in prieglauda del senu 
žmonių, už tai, kad norint s jiji 
aplankydavo po 400 doleriu ant 
menesio, ineigos, tai vis užsi
imdavo ubagavimu ant uly
czios. Scnuuke pasirodydavo in 
skudurius, pasiremdama ant 
lazdukes, likos paimta per pa- 
licijanta drauge su savo puo
duku kuriame radosi 113 cen
tu. Senuke turi du sūnūs ir 
duktere ir 27 anūkus kaipo ir 
daug namu ir ąplaiko ineigos 
po 400 doleriu ant menesio, bet 
yra‘taip skupi, kad pragyven
davo ant deszimls centu per 

ubagaudavo, no- 
rints vaikai gana jaja nuo to 
atkalbinėdavo.

diena ir vis

TEATRAI BUS KOŽNAME 
NAME.

Laiszkus ir Pinigus visada siuskite tik ant szio adreso: 
W. D. BOCZKAUSKAS - CO.,

MAHANOY AND A STB.
■ t "rU nv'-/' r J 1 ju1 ? (( J f ‘ .

MAHANOY CITY, PA.
tetetetete te>te tetetetetetetetetetetete te

SZNIPAI SUMUSZE VYRA, 
NUSZOVE JOJO MOTERE, 

SŪNELIS STOJO AP
GYNIME.

111- — Neprileisda- 
savo name

MAHANOY CITY, PA. PETNYCZIA 29 K0VM929T^fWaYTmARCH 29, 1929)
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TVANAI GEORGIA VALSTIJOI PADARE DIDELES BLEDES
• «

fe W. n. BOCXKOWRKI, Prca. A Mf. 
F. W. BOCZMUWMKI, UHor.

fe 40 METAS

Isz Visu Szaliu UŽSMAUGĖ MOTINA
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West Point, Georgia, kuris likos
namu stogus.

žmonių prigėrė, daug pasiliko be pastogių o bledes daeis lyg milijonu.
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iszkvlima
Daug

užlietas
upes Chattahoachee. Vanduo tai]) augsztai iszkilo kad beveik pasiekė
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Sztai paveikslas miestelio
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Aurora, 
mas daryti krata 
per prohibicijos sznipus, Juo
zas Deking, 45 metu, likos su- 
muszlas baisiai 
motore Lillije klūpojo prie gu- 
linczio, agentai paleido in jaja 
kelis szuvius užmuszdami jaja 
ant vietos. Sunels, 12 metu, no
rėdamas apginti savo levus, pa
griebė karabinu ir pradėjo ko
va su szesziais agentais, sužeis
damas viena in koja. Po keliu 
valandų agentai pasiszaukia 
in pagelba daugiau savo sėbru 
apsiaubė visa narna ir visus 
iszveže in kalėjimu.

Argi Amerikoniszki gyven
tojai da ilgai kens tokius pasi
elgimus ]>rohibicijos sznipu ir 
tokiu kvailu tiesu, kokias szia- 
dien turimo?
NELAIMES SU EROPLA- 

NAIS — 7 UŽMUSZTI.
Mount Gretna, Pa. — Keturi 

lekiotojai isz Columbus, Ohio, 
kurie loke in czionais staigai 
nukrito ant žemes ir užsimusze.

Pensacola, Fla. — Pulkinin
kas Frederikas Roberts su sa
vo mokiniu Alvin Crossman, 
iszbandydami nauja eroplana, 

ore su kitu eroplanu 
ir abudu likos užmuszti.

Chicago. — Užmiestyje Oak
lawn, varytojas eroplano Wil
liam Perkins likos užniusztas ir 
jojo pasažierius W. Dorey likos 
mirtinai sužeistas. K 't** M Mi

PER VĖLAI SUSILAUKĖ 
TURTĄ-

Washington, D. C. — No
riais John A. Rich (ant Lietu- 
viszko pravarde yra Turczius), 
bet per visa savo gyvenimą bu
vo vargingas. Tik tada, kada 
susilaukė 86 metu, giliukis per
simaino, nes miros jojo gimi
naitis paliko jam 80 tukstan
eziu doleriu, bet giliukis atėjo 
per vėlai, nes Rich guli ant lo
vos be valdžios — suparalyža- 
votas ir ne gales pasinaudoti 
isz netikėto turto, nes jau 
smertis klabina in jojo duris.
APSIPACZIAVO SU

T R E C Z I A SESERIA.
Portland, Oregon. — Utar- Hu, Pirko velioniui grabu už 

ninke atsibuvo vinezevone Juo- tūkstanti 
zo Schmidt, 49 metu su Mrs. 
Teresa Ruppcl, 47 metu, kuri 
yra sesuo dvieju mirusiu pa
ežiu Schmidt ’o.

Brolis nuotakos pasirasze ant 
laisnu kaipo budintojas ir tai 
trecziu kartu 'del trijų seserų.

susidūrė

• •

o

narna

11 NELABA MOTINA

kada jojo

ir

Schenectady, N. Y. — West,-
Schmidt’o pati buvo naszle ir 
buvo vedus du kartu.
NEPAPRASTA VAGILKA.

Des Moines, Iowa. — Mrs. 
Patricije Holland 
vo 'brangmenes, prie papūgos 
kuri tupėdama 
krėslo, 
ant savo ponios darbo. Kada 
poni iszojo in kita kambarį su

inghouso kompanija apreiszko 
žmoniems buk neužilgio žmo
nes nesilankys in teatrus ant 
kintamųjų paveikslu nes kož- 
nas gales sau nusipirkt kruta- 
muju paveikslu maszina ir ga
lės turėti namie tikra “show” 
su paveikslais, muzike ir kat- 

Tokiabaneziais paveikslais, 
maszina jau dirba kompanijos 
inžinieriai ir po pagerinimais 
pradės pardavinėti.

Teatrai ant to daug nuken
tės bot žmones suezedins daug 
pinigo 4arėdami savo teatre- 
lin^namie.

unije Panaikino
AS8E8MENTUS.^SSESMENTUS.

Indianapolis, Ind. — United 
Mine Workers of America pa
naikino dolerini assesmenta 
kas menesi, kuri turėjo mokėti 
kožnas anglekasis ant suszel- 
pimo savo straikuojaneziu 
draugu minksztu anglių ka
syklose. Isz pradžių mokėdavo 
po du dolerius bot nuo praeito 
Novemberio sumažinta ant vie
no dolerio, o kada anglekasiai 
lllinojuj susitaiko ir kitur, as- 
sesment&B likos panaikintas.

J czyątino sa-

J

akvvai
ant atloszto 
prisižiurinejo

kokiu ten reikalu, papūga taip
gi ėmėsi prie darbo; iii valan
dėlė laiko iszkneibe visus dei
mantus isz brangenybių vertes 
10 tukstaneziu doleriu.

Sugryžus poni užtemino kad 
visi žiodai, auskarai ir lenciū
gai be deimantu, kas jaja nema
žai nustebino, bet tuojau# su
gavo vagilka ir da isz kreivo 
snapo iszeme deimantą vertes 
200 doleriu. O kud ponia ne
norėjo kiszt giliau pirszto idant 
daryt tolimesniu krata gerklė
je savo mylimos “Polly” o toji 
vela nenorėjo gert aliejaus, po
niuto buvo priversta atsisvei
kint ant visados su vagilka ir 
atiduot in rankas budelio, ku
ris nukirto jai galva ir iszgol- 
bojo deimantus isz viduriu.

ATSIKRATINEJO NUO VAI- 
KU O PASKUTINI SUDE

GINO PECZIUJE.

NELABA DUKRELE SU SA
VO MYLEMU UŽSMAUGĖ 

motina ir Pakorė 
ANT MEDŽIO.

— 
11 .

Bara no vicai.

i

NAUJOS TIESOS KAS 
KISZASI VISOKIU 

GINKLU.
Harrisburg, Pa. — daigu nau

ja byla representatoriaus Sula
so pereis tai gal Pennsylvani-1 
joj susimažins žudinstos ir ki
ti prasižengimai.. Toji byla už
draudžia tureli ginklus be val
džios pavelinimo. Kožnas ku
ris geidžia tureli koki nors 
ginklą, turi iszimti pavelinima 
nuo valdžios ir ji atnaujint kas 

ant tokio pave- 
"i pirkėjo ar 

locnininko "ginklo fotografija. 
Už peržengimą tuja tiesa, kal
tininkas buna baudžiamas ant 
])enkia metu kalėjimo ir užmo
kėjimo 1,000 doleriu bausmes.

ATSIMOKĖJO UŽ 
PALIKTA TURTĄ.

Saint Louis, Mo. — Ana die
na mire Henri kis Eggart, kuris 
gyvendamgs buvo dideliu sku- 

o kada apsirgo, gailė
josi iszduoti kelis dolerius ant 
daktaro ir gyduolių, na ir mi
re.

Paliktas turtas teko jojo 
broliunui. Broli anas būdamas 
geros szirdies žmogus, nepasi
liko nedėkingu savo dėdžiui už 
paliktus 00 tukstanezius dole-

NUMIRĖ, BET VELA 
ADGIJO ANT TRŪKIO.

I

Levistdn, Pa. — .Jonas Kusz- 
ner, 38 metu, anglekasis, ana 
diena įniro ir vela prisikėlė isz 
numirusi u-

Priežastis los netikėtos mir
ties buvo
daug gerdavo mimszaines, 
ko gavo delirijo arba kaip dak
tarai vadina 
mens” 

mire.

kad Kuszneris u z
nuo

TEISYBES
Gera rodą buba gera, bet 

ne visada — ir brudesne buna 
gera kai]) kada.

Tada buna geriause mote- 
kada savo burnos neatida-,

*

re, 
ro-

penki metai, o 
lininio turi rastis
I • 1 ‘*•■11

puoliu

t artas

doleriu ir parengė 
puikes laidotuve
— kad (lede 
tai]) puikaus “namo.” 
sigailejo pinigu idant nors po 
smert padaryt skupuoliui sma
gumą. — Tas ant niek jam pri
eidavę.

SMARKI EKSPLOZIJE — 
DU UŽMUSZTI.

Gibstown, N. Y. — Smarki 
cks])lozije kuri sukratė miestus 
aplinkinėje 30 myliu, užmuszo 
du darbininkus ir padaro mil- 
žiniszkas bledes. Eksplozije ki
lo dirbtuvėje Du Pont, kur eks- 
plodavojo daugiau kaip tonas 
nitro-glycerinos. Mieste visi 
langai likos suteszkinti ir keli 
vaikai likos supjaustyti per 
stiklus.
NUŽUDĖ VAIKUS, PADEGE 

SAVO NAMA IR PATI 
NUSIŽUDĖ.

Motina ir

sakydamas 
užsitarnavo ant 

Mat ne

?s J

namo.

“delirium tre- 
ir po keliu konvulsijų 

“mirė.” Indejo lavonu in gru
bu ir iszsiunsta pas gimines in 
Johnstown’a. 
baszninkas” 
pagiriojo ir pradėjo su kojoms 
ir kumszcziomis daužytis gra
be. Bagažmonas atidaro grabu 
ir iszeme Kuszneri gyva, o 
nors buvo biski nusilpnintas ir 
nuvargintas, bet jau pasveiks 
ir vėl pradės neužilgio dirbti.

Tik užeinu dabar klausymas 
adgijas Kuszneris da.

trauks munszaine ar no?
GAL TURĖJO TIESA NU

ŽUDYTI TOKI VYRA.
Hartford, Conn. — Mrs- Oli

va Storey Adams prisipažino 
palicijai 'buk jiji nužudo savo 
vyra kada ji^ai miegojo, per 
uždaviniu jam kloroforiiio ant 
ske])etaites nuo ko mirė. Prie
žastis žudinstos buvo ta, kad 
josios vyras nuo keliu metir 
pasielgi nėjo su jaja žvoriszkai, 
apgaudinėdavo jaja visokiais 
budais o net pareidavo su sve
timoms moterems namo ir pa
liepdavo paežiai pagamint del 
savo draugiu Įlietus ir su joms 
meilinosi prie josios akiu. Nu
žudytas vyras turėjo (liūsta oro 
inspetojaus del Suv. Valstijų

ar

To Tedo, Ohio.
maži vaikai likos 

surasti negyvi apleistoje grin- 
czeleje ant farmos netoli Mau
mee. Motina pirma užsmaugė 
visus vaikus ant smert po tam 
padegė narna ir pati nusižudo. 
Kaimynai užgesino liepsna in 
laika idant iszgelbet lavonus 
nuo sudegimo. Vyro tame laike 
nesirado namie, o kada sugry- 
Ž6 persistatė jam baisus regė
jimas — keturi lavonai ir pu
siau sudegusia namas.

<

josios trys

J v

)>

‘ ‘ ne-
adgijo o gal iszsi-

Trūkyje

vis

valdžios ir buvo mokytas žmo
gus.O

Paskutines Zinutės

U Ashland, Pa. — Kada Mis. 
važiodama inDonald Boyer, 

garadžiu mirtinai sužeidė savo 
kuris vėliaus11 melu sūneli 

mirė.
11 Philadelphia. — Didelis 

bosas, trenkdamas in stulpą ant 
Huntington Pahk Avė., 
priežastis sužeidimo 14 paša 

Drioveris ? boso 
aresztavotas.
ž i ori u.

l I

buvo

buvo

DORAS MAUSZIUKAS.

Žydas in savo sūneli:
— Mauszke, jeigu tu« ras

tum ant aąlos 10 doleriu, kam 
tu pirmiausia pasakytum, 
tūtelei ar mamelei?

— Mauszkutis: — Asz nie
kam nieko ne sakyczia.

Del'ko?
Ba asz ne mėgsti girtis.

ar

«W>|<|* I 10

Kas per daug prie ko ne- 
, tas visame ramybiųtaspripras 

ras.

si, tai mylimos netekes nepa
siųsi.

JLakszl ingalas kaip’nusto-
ii .. t- i, w " ’i ** irt» .

daigu vaikine protą ture-

* Juakszlingalas kaip’nusto- 
ja mylėti, tada pradeda tyleli.

Bukite tvirtos vieros o ne 
dingsite niekados.

Tiktai silpna-dusziai bai-

Tinginys žmogus del visu

#

(losi kada gerbūvis ant blogo 
mainosi.

to

nekoneziamu bus.
daigu senas vyras jauna 

paezia ima, tai del saves mirti 
priskubina.

Prezidento Hooverio 
Gromatneszis
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Choinlcai. — Jadvyga Lip- 
kovskiene, 32 metu, patogi mo
terėlė, kuri mylėjo gerus laikus 
su jaunikiais koteliuose ir ki
tose ])asilinksniinimo vietose,, 
bet kartu ant meto dingdavo 
isz miesto sakydama kad va
žiuoja ant kaimo ant pasilšio.

Praeita meta pagimdė kūdi
ki su kuriuom iszvažiavo novos 
pas gimines, bet vėliaus sugry- 
žo be kūdikio iszsikalbėdama 
buk paliko ji pas seserį ant au
ginimo. Daginius kad žmones 
vis ii]) apie jaja kalba, iszva
žiavo in užrubeži.

Palicijc pradėjo sznipinet ir 
isztyrinejo buk Lipkovskienc 
užsmaugė savo kūdiki o po tam 
sudegino pecziuje. Badai tokiu 
budu nelaba motore atsikrato 

asztuoniu vaiku, kuriuos 
iszvažiuodama 
Palicijc jeszko

rr

I

i*
I
J

rado atspaudas

gimines.

savo stiliaus

_ f1*,, "

Paviete No- 
vogrodzam, szaltyszius kaimo 
Kamionkos, prancsze valdžiai 
buk gi i rioje už kaimo rado 60 
metu amžaus Marijona Alckiej- 
czikienes lavonu kabanti ant 
medžio. Isz pradžių manyta 
kad senuke turėjo papildyt sav- 
žudinsta. Bet daktarai apžiu
rėju lavona,
žmogiszku pirsztu ant kaklo, 
kas parode kad senuke buvo 
pirma užsmaugta-

Palicijc pradėjo daryti sliect- 
va ir ant galo suseko kad Alek- 
sejezikiene turėjo nuolatinius 
nesupratimus su savo duktere 
Ona ir josios mylemu Jonu Do
rotu, kurie spyrėsi idant moti
na jiems pavestu savo gaspado- 
rysta, bet to nenorėjo iszpildyt 
pakol Ona neapsives su savo 
nivlemu.

Abudu likos arcsztavoti ir 
prisipažino prie kaltes buk pir
ma užsmaugė motina, po tam 
nuvilko josios lavona in girria 
kur pakorė ant medžio.

Vėlesni tyrinėjimai taipgi 
parode buk Ona nesenei už
smaugė savo nauja gimusi kū
diki, kuri užkasė skiepe. Abudu 
likos uždaryti kalėjime.

NEPAPRASTAS BUDAS 
ATĖMIMO SAU 
GYVASTIES.
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firlangeu, VbkUtlJe. 
girdėtu budu noi'ejo nusižudyti 
tūla tarnaite, kuri sumusze du 
brangius vazonus ir bijodama 
kad už tai jaja nubaus nuspren
dė nusižudyt, bet užmanymas 
nepasiseko ir jos naujas būdas 
nusižudymo ne bus naudo- 
jamas per kitus. Prisipylė ant 
krėslo parako, atsisėdo, po tam 
nuogu kunu ant kendo — už
degė paraka. Eksplozije iszmc- 
te mergina in palubes, apsvili
no gerai sėdynė, bet ncužmusze. 
Nelaiminga kvailiuke skaudžei 
save nubaudė ir per ilga laika 
negales atsisėsti...
GENEROLO FOCHO LAIDO
TUVĖSE DALIBAVO 5,000 

ŽYMIU ŽMONIŲ.
Paryžius. — Ne Napoleonas 

neturėjo tokiu laidotuvių ko
kias turėjo generolas Foehas, 
kurio laidotuves atsibuvo Sere- 
dos lyta. Kūnas gulėjo koply- 
czioje Katedroje Not ra Dame. 
Laidotu vesią dalyba vo prezi
dentas Dornuergue, Anglijos 
karalaitis, kuning. isz Belgijos 
generolas Pershing ir apie 5000 
žymiu žmonių, bot publika ne- 
daleista dalybauti.

Kunigas Venlrie isz velionio 
Focho parapijos tiktai atkalbė
jo miszes o kardinolas 
i ....

]x>piežiaus. Publika

- A e-

MmO
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nuo 
pagimdydavo 
pas “ 
motoras.
LAIKE SAVO SUNU RŪSY 

PER 8 METUS.
Moskva. — Žinios pranesza 

buk Savkukovo, Kursko guber
nijoj, buk tenaitinis gyventojas 
Tarasievas, per asztuonis me
tus laike <?savo jauna sunu 
duobpjtį-

Mete 1918 jaunas sumiš Ta- 
rasievo instojo in raudonąja 
armija, o po trijų metu sugry- 
žes namo, girdamas labai nau
ja bolszeviku valdžia.

Tėvas buvo didelis prieszas 
bolszeviku, užpyko baisiai ant 

iszkase darže gi
lia duobia ir in jaja inmete šu
lui. Nesenei tėvas mirė ir tik 
tada kaimynai netycziomis at
rado gyva jo sūnaus kapa isz 
kurio isztrauke ne žmogų tik 
puslaukini szcszeli.
KVAILAS TESTAMENTAS 

MIRUSIOS MOTERES.
Paryžius. — Nesenei mirė 

czionais tūla turtinga maskal- 
ka kuri paliko nepaprasta tes
tamenta, kuriame iszrciszke sa
vo paikysta tuom, kad paskyrė 
200 tukstaneziu franku tam, 
kas ant josios kapo iszgyvens 
visa meta, ncapleidžiant ja nie
kad ir nekalbos nieko per visa 
ta laika su.niekuom, apart žmo
gaus kuris du kart ant dienos 
atneszines jam valgi. Atsirado 
toipgi daugeli pusgalviu, kurie 
pasiaukavo iszpildyt kvailos 
bobos testamenta. Vienas isz ju 
pergyveno szeszis menesius, bet 
turėjo būti uždarytas paikszn 
namo. Bet tas neatgrasino ki
tais kvailius kurie užėmė vieta 
pirmutinio. .
BAISUS ATKERSZIMAS UŽ- 

VYDUSIOS MOTERES.
Paryžiui — Nelaimingas yra 

tas, kas moteres dusziojo suju
dina užvydojima. nes tas mo

'I I

..i
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szuoj"mt” at- 

nesza savo ponui laikraszti kas 
rylas prie stalo, nes yra pri-

Prezidento “Tut

pratęs prie to jau keli metai ir 
yra .isz savo dprbo užganadin-
tas.

PER DAUG NORI.
___________________________
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Randauninkas iupuola 
bosą su riksmu: —, Kas tai do 
namas! Pilnas skiepas vandens!

Bosas: -r- 1 

gal norėtai khd butu pilnas
I ' l ’r;.

teria instumia in pasiutima ir 
pas jauslus atkerszinimo. Vienas 

isz tokiu motoriszkos uszvideji- 
mo if korszto paveikslu apsi- 

Tai ko nori? Ar i’oiszke czionais kėlės dienas i t i • • i * • • •adgal. Sztai inresturacije inejo
alaus ?

MOKYKLOJE.

t pati M. Jeneroto, paregėdama
. A te te * - — *prte stalelio gerent kava savo 

vyra su keliom moteriszkiem. 
Užvydus pati iszsitraUkus bon- 
kuto vitrioliaus, mote ant visu 
sedineziu prie stalo. Asztuonios 
ypatos likos baisai apdegintos 
p keli neteko ir akiu. Vyras vi
sai nebuvo nusidėjęs, nes sedo- 

viena kayta apsisuka, tai isz to jo prie stalo kaip ir kiti vyrai

— PasakykieDaraktoris.
man kokiu spasabu pastoja ra
sa ant žemos.

Studentas: — ~~
nas profesoriau in 24 adynast

Mat, Žeme, po-

greitumo suszila.
’I ,.h ii

> 4

i Dubois, 
pfcukuihii palaiminimu _ ^v. .. ™ vo, nein

leido in katedra ląįkc pamaldų. 
Lydint ncbaazninka isz baž- 

nvezios viįii žonklyvi genoro- 
_ « M > W ik L A *.

davė 
nuo

lai, diplomatai ir kiti iszejda- 
mi isz bažnycziois laistė szvon- 
ta vandeni ant savo draugo.
SŪNŪS ATKANDO TĖVUI 

NOSĮ.
— Prie ulyczios 

09
Varszava.

Obožnos, maliorius, 22 metu, 
Tytusas Guminskas, laike bar
nio su tėvu, 51 motu Vikto- 
rium, kuris buvo kurezes sziau- 
czius, laike girto insiutimo, at
kando tėvui uosi ir dali vieno 
pirszto. Nelaimingas tėvas ad- 
bego in palicijo kur daktaras 
kabanezia nosi ant szmotelio 
skaros prisiuvo, o žmogediszka 
sūneli paėmė po savo globa pa
licijc.

maPiorius,

lų|
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Kas Girdėt
tinkama AUrhtja 

Uiairma

linksmi? Oj ne!

Taip, del mus linksma, del 
mus Alleluja nes privalgiu, at
sigeria ir puikiai pasiredia, 
esame sveiki — niekas mums 
ne stokuoja. Bet ar ant viso 
svieto žmones turi taip gerai 
kaip mes czionais o ir ar yra 

Ne visiems
linksmybe. Paimkime czionais 
Amerike kur musu broliai ko
vo,ja už szmotdli duonos. Dirs
telėkime ant tu vargingu nasz- 
leliu ir siera'teliu del kuriu vy
ras iszkeliavo jeszkoti laimes. 
Dirs*telekite ant tu likusiu sie- 
rateliu be kąsnio duonos, kurie 
kas diena klauso: “motinėlė, 
kada sugryž musu tėtulis!” O 
tėvelis jau senei po žeme arba 
lėbauja su kitoms boboms Ame
rike.

Taip, mes visi pilni visko, o 
ir taida neprisotinti rugojame 
nnt savo gyvenimo, o ka sakyti 
apie tuosius vargszus bunan- 
czius be pastoges ir kąsnio duo
nos!! Mes czionais sotus ir at
sigeria, o Lietuvoje vargas. Ne 
vienas turite Lietuvoje tokius 
sieratelius vargeli vargstan- 
czius, privalote norints keliais 
centais juos suszelpti, o miela- 
sziixlingas darbas nepasiliks be 
nagradus!

Taip, mes czionais turime ro
jų, visko pilna — pavalgė ir 
apsidengia, todėl neprivalome 
užmirszt ir apie paezias ir vai
kelius.

Szimet Velykos
*

linksmos, 
koznas da turi sziek tiek cen
teliu, darbai pradeda pasige
rint, bet kas bus prie pabaigos 
metelio, tai tik Dievas žino. Xe- 
iržmirszkite apie priežodi: 
“Sziadien gerai, rytoj gal bū
ti blogai!”

Visa musu viltis yra sveika
ta ir paezedumas. Jaigu Dievas 
duoda sveikata prie paezedu- 
mo, tai yra ilidžiauses ginklas 
priesz varga. Sziadien bėdos ir 
vargai Lietuvoje, o ir czionais 
gali užeiti panaszus laikai. 
Ant svieto
Lietuvoje papilate vargeli 
vargt, pavargs ir sulauks už
tekant linksmos auszrelos, bet 
czionais, del papratusiu gyvent 
smagumuose, tai užėjus atmai
nai, buna labai sunkus gyveni
mas-

Dirbkime ir ezodinkime, svei
katos nuo Dievo praszykime.

Katra Dievas ant svieto lei- 
dže tai niekados neapleidžia.

punaszus 
visaip maiszosi.

papilate

Pagal apskelbimu kapitono 
Jono Ayres isz kancelurijos 
dingusiu ypatų, tai merginos 
pabėga isz namu in miestą New 
Yorka, po 7,000 kas metas ir 
tai nuo 15 lyg metu ir daugiau. 
Priežąstis apleidimo namu yra 
automobiliai ir visoki darbai 
didesniuose miestuose. Mer
gaitei ne yra taip dideliam pa
vojuj gavi mosi in szetonu ran
kas kaip tai seniau būdavo, nes 
sziadien ant stoeziu pasitinka 
jais moteres apsaugojimo mer
ginu draugovių arba sugražina 
namo ant pareikalavimo tėvu.

Mergaites apleidžo teviszkes 
pastoges daugiause kad namie 
neranda draugiszko sanryszio 
su tėvais kurie neturi laiko ant 
pasikalbėjimo su vaikais, nami
nis vargas ir 1.1. Jaigu tėvai 
daugiau rūpintųsi savo dukre
lėms ir butu del juju Udrau-

tai tiek juju nebėgtu in 
didesnius miestus pagal tyri
nėjimą kapitono Ayres’o. 
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Gal ne. tiri žino kiek’durejo 
vertes 30 sidabriniu grasziu už 
kuriuos Judoszius pardavė 
Vioszpati Jezu Kristų. Pagal 
apraszyma IL A. .Marshall isz 
Francuzijos, iszdave jisai kny-Francuzijos, iszdave jisai kny
gute, kurioje iszroilo verte si-l 
dabrinio graazlo už kuriuos Ju
doszius pardavė Kristų. Szv.

• Mateuszas -davadžiojo buk si
dabrinis grpszis tame laike tu
rėjo verte viena talentu, o Mar- 
shall apskaita buk talentas ta
da skatesi ‘ 56,000 franku ir 
kad JudosŽilts tada aplaike už 
iszdavima Kristaus 168,000 
franku. Bet mena kad tame lai
ke talentas galėjo turėti verte 
szimto franku 'tai pasidarytu 

franku. Ijaikrasztis 
tvirtina vėl, buk

30,000
“Univers”
tieji 30 sidabriniai grasziai ly
ginosi szimtu sestersu, o kad 
sestersas skaitėsi 
tada Judoszius 
franku, už kuriuos tai pinigus 
pirko dvara, prigulinti prie 
puodžiaus ir kur vėliaus pasi
korė isz grauženezios savžines.

200 franku, 
a p laike 6,000
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Su linksimi szirdžia stojame tarp musu didelio pul- 

” ir dalinamės gerais velinimais 
ant szios Szventes Prisikėlimo isz numirusiu Viesz- 
paties Jėzaus, sudedami del jusu brangiausius velini- 
mii8, idant sulauktumet geresnes būties del Lieiuvisz-

ko .skaitytoju “Saules

i mi

ELEKTRIKOS '
KOMPANIJOS

NAUJI SZERAI
Pennsylvania Power & Light
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idant sulauktumet geresnes būties del Lietuvisz- 
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kos (autos, idant pasigerintu czionais dalis dai-bininku
Amerike ir kad suhiuktumem 
metu, to vėlina isz szirdies L
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ATSAKIMAI.

Al. V. Youngstown, Ohio. — 
Saugiauses būdas pasiėmimo 
su savim pinigus in Lietuva
yra szitokis: Nneikie, tamista

■ ,t BMMM
STRYTKARYJE
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Lietus lyjo kaip t 
pilnas karas Žmonių jog „...... .

sos sėdynės buvo užimtos; tu
me ineina tryį merginos ir pra-

:■ —*-----
Lietus lyje ku^J

I*
'iX

ibi

>»4*

I

isz kubilo
jau vi ’

in banka ir pareikalauk ant 
kiek nori sudėti pinigu “ Tra
veler ’s Checks” o jums iszduos 
tuos czekius, kuriuos galite 
permainyti bile katroje liauko
je, butelyje ar kur kitur, o tuos 
czekius permainys jums ant pi,-

sos sėdynes buvo užimtos; tu 
me ineina try te merginos ir pra 
szaneziai dairosi*. Vienas isz 
vyru pasikėlė ir tarė gražiai:

— Asz savo vieta del vy
riausios isz panų pavedu...

Merginos tylėjo, stovėjo ir
riausios isz panų pavedu

t**. ' A * . 4 >

nigu beveik visose dalyse svie
to. Yra tai saugiauses būdas 
nes kad ir jums pavogtu tuos 
czekius, tai be jusu paraszo 
niekas ju negautu.

naudojami placziai po nekures 1
' L Mrs. J. P., Philadelphia.

Atėjo per volai. Sunaudosime 
kita meta tuom paežiu laiku. 
Acziu. '

burtaiUžžadėjimai, burtai, raga
nystes ir kiti apgavingi budai 
apkvailinimo žmonių ir 
traukimo isz juju pinigu yra

ne viena ne sėdo nes no norėjo 
no viena būti vyresne ir senos- 
he.

■■

TEISINGAS VAIKAS
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isz-

aplinkines kur gyvena daugelis 
tamsiųjų Vokiecziu Pennsylva- 
nijoj. Nesonei, kaip jau Visi 
skaitė, likos nužudytas senas 
puStelninkus gyvenantis aplin
kinėje Allentown, Pa., kuri nu
žudė du kaimyno vaikai, nes 
vaikai buvo tosios nuomones 
kad jisai buvo raganius, o plau
kas isz galvos tokio žmogaus 
turi stebuklinga galybe. Idant 
gauti kelis plaukus isz galvos 
tojo raganiaus, vaikai užklupo 
ant senuko ir nuplakė ji ant 
smert.

Nesenei toje paezioje aplin
kinėje dingo slaptingu bildu 
jauna mergina Verna Delpwas, 
kuri dingo badai isz raganisz- 
ku( ?) ranku.

Ir visur galima rasti tokiu 
lengvatikiu- Duodasi apgaut 
visokiais užžadetujamsy raga
niams ir kitiems, 1<aip tai ne
senei atsitiko ir Schuylkill’o 
aplinkinėje kur tūla motore tu
rėjo serganezia duktere. Ant 
prikalbinimo kūmutes, motore 
nusidavė pas užžadėtoją kuri 
gana ilgai gydė dukrele, pakol1 
neiszgydo nuo motinos 200 do
leriu, bet dukreliai nieko ne
pagelbėjo. Dabar motina supra
tus kad likos apgauta, užveda 
teismą priesz užžadėtoju idant 
sugražintu pinigus.

Norints laikraszcziai gana 
apsergsti žmones nuo tokiu ap
gaviku, bet lengvatikiai ir tam- 
suncliai szyentai tiki in ste
buklingas gyduoles tnju apga
viku, o kuom žmogus yra tam
sesnis, tuom daugiau tiki in ra- 
ganystas.

Mrs. J. P., Philadelphia

—- Dėdienė, mame prasže, 
kad ryto ateitumei pas mus va
kariu.

. Dcdiene: — 
nieko ne sake ?

V: — Sake, jog jeigu dėdiene 
ne ateis, tai bus da geriau....

.........■"1 " 1 ..........................—... ................ ..... — I ...................... .......................................... ...............
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SKAITYKITE "SAULE"
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Naujas Airisziu
J

Ministeris

Paveikslas Mikolo MacWhite
naujo Airisziu ministerio kuris 
apėmė savo dinsta Washingto
ne kur perstatys savo sklypą 
Irish Free State.
no kur perstatys savo sklypą

*

olektrikino kompanija iszdave 
nauja Stock’a arba Szorus. Tie 
szerai parsiduoda dabar tik po 

ir procentas mokamas kas trys
I 

viu turi tos kompanijos 7 ir 6 
procento szprus ir jie žino kad 
tio szerai yra saugus įr ju pre
kes daug auksztcsnes negu ka
da juos pirko. Galite tuos eže
rus pirkti taipgi ant lengvu

$97., atn^za penkta ptocenta 
ir procentas mokamas kas trys 
menesiai. Daugelis musu Lietu* 
viu turi tos kompanijos 7 ir 6 
prpcęnto szcrujj ir jie žino kad 
tio szerai yra saugus ir j u pre
kes daug auksztcsnes negu ka-

lljhf

mėnesiniu mokeseziu ir galite 
pirkti tos kompanijos ofisuose 
arba per bile koki darbininką 
dirbanti prie tos kompanijos 
arba iszkirpkite kuponą isz di
delio apgarsinimo ant szito 
puslapio ir nusiunskite ant že
minus padėto adreso.
Pennsylvania Power&Light Co.

Preferred Stock Dept., 
9th & Hamilton Sts.

Allentown, Pa.
*
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UŽIMTAS.

Ko nori, vaike ?
Asz norėjau tėveliui pa-

sakyt labanakt.
Dabar ne turiu laiko, ryž

toj anksti ateisi.
................

Jidžiausia
Rengia Visi Amerikos Lietuviai Laivakorcziu Agentai 

EKSKURSIJA TIESIAI

Per Klaipeda
BE JOKIO PERSĖDIMO f . ♦

BALTIC AMERICA LINIJOS LAIVU

“LITUANIA”
18 DIENA GEGUŽESĮ1929

Mb

Garbes dalyvis bus vice-konsulis gerb. P. Daužvardis

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

Del informacijų ir kitko, kreipki/es in Baltic America 
£ is. Jie suteiks jums pilnhs ir puikins infor

macijas, teipgi pagelbės parubszti kelioens dokumentus.

BALTIC AMERICA LINE
■ I dl [į jį'- f ♦ II ■

315 S. Dearborn St. 
Chicago, HL ,

Linijos agentu

* Į|

8 -10 Bridge Street. 
New York, N. Y.

Union Trust Building 
Pittsburgh, Pa.'

433 California St. 
San Francisco, Cal.

X

ISZPLANKIMAI LAIVU ISZ NEW YORKO
POLONIA .. 6 Balandžio j POLONIA .. 11 Gegužic 
ESTONIA .. 27 Balandžio ■ I LITUANIA .. 18 Gegužio
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EXTRA! PARMOS!

“Goose that laidCarnegies
___ —^^grwr.T* ' ’i-wr 1

Golden Eggs” * ' *
Andrew. Carnegie, who landed in America a penniless 

bo\’ from Scotland, and became one of the richest men in
4 4

Of the time when he first discovered the benefits of 
, “I never forgot that lesson as long as I 

lived. It gave me the first dollar that I did not have to 
work for with the sweat of my brow.” >

Thousands of ‘Pennsylvania I

the world said 
eggs.” 
ruvesting, he said

Investing is the goose that lays the golden

1 housands oi Pennsylvania' P 
customers and other local people 
money every 3 months from the (ki'mpany — 
they do not have to do a tap oi work for —

are < 
mpney every 3 months from the ('Company

ower & Light Company 
entitled to receive

dollars that 
4‘dividends” 

in this Company’s

»

I

s.?/

from their savings safely INVESTED 
Stock.’

If you had only 10 shares of stock your dividends would 
amount to $50.00 a year — increasing your present income 
over $4 a unonth. That’s certainly worth while, isn’t it? In- 

in sjiPBi; savings i
HZ>- ■ ’' A d" :■_

ft"'

Pennsylvania Power & Light Co.
PREFERRED STOCK-IT’S SAFE

’ ■ ' **>•? i ■ h ■
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Sudžia į n vagi: — Ar tave Didžiojoj Lietuviu Ūkininku
už jaunu dienu ne buvo kam Kolonijoj. Parsiduoda lengvais
pamokinti 

Vagis: — Ne ponas sudžia, 
viską’ka tik iszmokau, tai pats 
per save.

iszmokejimais 17 farmu viso
kio didumo. Mylintieji ūkinin
kauti atsiszaukite ant adreso:

J. A. Žemaitis,
t.26) Fountain, Mich.

IŠZ3ITEISIN0.

— Juozuk, kam trauki ka- 
r

tūke už uodegos?
— Asz ne traukiu tiktai 

kntuke pati traukia

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkaa 
Dentistas Mahanojnje.
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Each Share Pays You

OVER 5%
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Cut out and Mail Coupon Below to Subscribe

ON YOUR
MONEY
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Ant Antro Flgro Kline Sztoro 
19 W. Centre St. Mahanoy City
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POMNINKU IR KRYŽIŲ į
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Parduodame 
visokius Pomin- 
kus, 'didelius ir 
mažius,
giausia preke. 
Kreipkitės pas 
mus ypatiszkai

i

arba prisiusime 
musu žmogų in j* 
jusu namus. H ' *

Turime du 
Ofisus:

I
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X 134 E. Mahanoy Ave., Phone 2-J X
| MAHANOY CITY, PA. | 

f* W 1 W W . «• V i _X Shenandoah Heights. Phone625-R
T 
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SHENANDOAH, PA.
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MERCHANTS BANKING TRUST CO.
A.

M 4.

V

*
1

MAHANOY CITY, PA.
i i v

° . '• <* •• u •

3-czia Procentas už j u su pinigus ir saugumas del jusu 
pinigus yra geriaus negu 10-tae Procentas, be jokio 
saugumo.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.,

■SW MM* wam •■■■• OHRM MMM

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY 
Preferred Stock Dept., Allentown, Pa.
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Arba Vadas 
Kontrabandnesziu

(Tasa.)
Nesmagu vienok jam buvo 

žinret in ta paveiksią ir užsi- 
gryžes nuėjo namo. Ridamas 
gatve ulyezios, iszgirdo szvilp- 
telejima, susilaiko ir atsigryžo, 
žinodamas kad toki szvilpimai 
reiszkia vaikinu szaukima. Tsz- 
vydo einanti paskui kalviu 
Frana kuris prieidamas prie 
Ma t j oszi a u s, 1 bes i szy psod a m a s 
tarė:

knlvttfMrtrtiigty
Tik viena Jule dar nemiegojo, 
vien iszsivilkus, szukavo plau
kus kamaroj pnsistaczius 
priesz save sumuszta veidrodė
li ir rukstanezia maža lempuke. 

Kada vaikinai inejo in tam
sia stuba mergina ju nematė, 
no girdėjo ju iuejimo.

Durys in kamaraite, alkere- 
liu vadinama, buvo atidarytos. 
Matjdszius uŽsiintbresaves gra
žiu paveikslu, koki per duris 

pasznabždejo Pranui 
idant uesibelstu ir tykiai sėdė
tu prie jo ant suolo, idant ne- 
pertraakinet merginai triūso 
prie plauku.

'Mergina tikrai labai gražiai 
iszrode su paleistais plaukais 
kurie donge jos peczius sulyg 
juostai: balti drobniai marsz- 
kiniai dongo 
veikslą, o jos prisižiurinejimas 
in veidą atsimuszanti nors ne 
labai aiszkiai vienok gražiai 

voidrodelyjo tik- 
saves

kamaroj
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nes

tu, kuris veltui

— Ei, vaikine, gnusi bart 
nuo manos.

— Už ka ?
— Už ta, kad Povylui modų 

isz avilio vagi.
— Klejoji ar ka .* — suniur

nėjo Matjoszius.
Neiszsikalbinck -brolau, 

maeriau pats savo akimi tavo 
su |.Jule ir girdėjau jųdviejų 
kalbas.

— Girdėjai, tai tylėk,
jaigu atidarysi, kaip sena bo- 
l>a, burna, tai tuiTsiu tau už
dą rv t.

Ha, ha, ha! — nusijuokė 
Kranas. — Kasžin kas daugiau 
tnri tiesos prie mergos, ar asz, 
brolis jos, ar 
paikini ja?

Visai nepaikinu, ne ba- 
lamntiju, bet imu ja sau už pa
ežio, supranti ?

O, szitaip tai kas kito, 
szitaip kall>ek man... Žinai, 
man paežiam gaila sesers to

ra iszn i kaip Povylas. 
Tau tokis obnolis tai tinka, tar
si vienas kitam esate sutverti, 
taip kaip asz su jusu Petronė
le...

kiam
gaila

Ne mislyk apie Petronė
le, Juozas tau jos neduos, nėr 
ka ne szneket.

Franas nusijuokė, bet dan
ty'5 jo griežtelejo ir atsake:

Kvailas tu Matjosziau, 
kokio visoj aplinkinėje nera
si.

Ka. czia. man pliauszki, 
sakyk aiszkiai! — susznko in- 
žeistas Matjoszius.

— Ka-gi kalbėt, kad nesu
pranti.

— Ko nesuprantu? Ar to, 
kad Petronėlė isztekedama už 
Juozo negales laimingai gy
venti — ar tu ja laimingesne 
padarysi ?...

— Tai mat nežino! — atsa
ke Franas su kokia tai filozo- 
fiszka puikybe. — Juozas yra 
gudrus, eina jam apie pinigus, 
jis pinigus myli, o no ja, tai 
blogas jos bus gyvenimas. Bu- 
dama-gi mano pati, vargo ir 
nesmagumu niektu! nedatirtu; 
gyventu kaip ponia, pavalgytu 
gardžiai, pasirėdytu gražiai ir 
nedirbtu sunkiai, pinigu nuo 
jusu visai nereikalauju; užsi
dirbu dar savo reikalams pats 
su pagelba kontrabandos; duo
tumėt kiek.loska gerai, ne — 
provotis su jums visai nesipro- 
vosiu. Povylas jusu, jeigu ne
leisim už jo Jules, neapsives, 
nes jokia mergina neeis už jo; 
duosite tad jam muistą ir bu
tą tai ir viskas o tu su puikia 
paežiu gyvensi teviszke 
omes kaip dvarponis...

Tame dangus apsiniaukęs 
urnai prasiszviete sužaibavus 
žaibui ir sugriovė smarkus 
griausmas,

up-

sugriove 
kad*visas kaimas 

sudrėbėjo o Franas neturėda
mas ramios sanžines labui per
sigando, greit persižegnojo ir 
niuszdamas su kumszczia in 
krutinę kalbėjo: 
josi Kurni... -

Tas griausmas lyg kad su
krėtė net ir dangų, kadangi isz 
pHtvinkusin juodu debesiu pa
siliejo smarkiai lietus.

Gryžkime pas mus! — 
ture Franas. Jusn namai dar 
toli o ežia lieja kaip isz viedro. 

J Matjoszius turėdamas pripa
žint teisybe Franni, smarkiai

4 < 0 žodis sto-

I

mate,

jos patogu pa- I

sumuszta m 
rai pritraukinejo prie 
kiekviena vyra, tuomi labiau 
tas paveikslas neramino Mat- 
josziu kuris mylėdamas karsz- 
tai gražia mergina sėdėjo ant 
suolo dabar lyg ant adatų. Fra- 

sulaikinejo ji ir
besiszypsojo, besige- 

sesere, 
pirsztn

savo

nas vienok 
gudriai 
rodamas taipgi 
ant kurios minksztu 
blizgėjo keli gražus žiedai ku
riuos jis parnesze isz Prusu.

Neilgai vienok gėrėjosi jau
ni vaikinai tuo paveikslu ka
dangi mergina suriszus plau
kus raikszcziu prasiszalino nuo 

o matomai iszgirdus
vaikinu, vėla užsisegė

regyklos, 
kalba 
andaroka.

— Kada eisite in Prusus?— 
užklauso Matjoszius Frano 
matomai mislydamas apie ko
kia dovana merginai.

Rytoj, ar gal užporyt; 
reikia naudo'tis isz tamsiu nak
tų.

Matjoszius

Ar gražiau ten, negu 
pas mumis? klausė Matjoszius 
kuriam neteko dar but užrube- 
žyje.

(.) vaikine, ka-gi tu žino
si nematęs? Argi gali lygint 
musu grinezes prie puikiu ma
ru, o visi raudoni, gražus kad 
žmogus tiesiog apsidurnini pa

či bažnycziu boksztai 
remia, o ju, tarytum, 

girria. Ulyczia gražiai nuszluo- 
ta ir numazgota, blizga kaip 
stalas: ant ulyezios žmones pa
sirodė ponai, czia eina kunigas, 
paskui ji Žalnierius, < 
Žalnierių Žydas ar storas, pil
votas Vokietis...

Juk tas pat ir miestuose 
pertrauke Matjoszius

mates; 
dangų

Argi

LIETUSIAI ,

NELAIMINGOS MOTERES
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Ann diena tūla motei’e Moksikoniszko revoliucijonioriaus
‘atėjo pas generolą Calles melsti susimylejimo del josios vyro
kalbėdama kad jisai yra'nekaltas ir kad ji paleistu anLliuo- 
sybes. Kariszkas sūdąs apreiszk<‘ moteriai kad jaigu josios 
vyras yra nekaltas tai bus paleistas ant Ii uosy bes, bet tuom 
kart josios vyras jau buvo suszaudytas ir palaidotas apie ka 
nieko nežinojo kariszkas sūdąs.

- ----- -- - - ---- --— - - .
siszvpsojo.
- Na, 

niurni!
— Hm, ievas neleis

kaip ar
Urnai persigando abudu krup- 

ncitum siijtelejo ir nebiliais pastojo. Kas 
i toks kampe sujudėjo ir susibel-i toks kampe 
!<le. .

— Tai man isz tavos vyras --

uju d ėjo ir susi bei

ri ule vienog pirma supratus 
lir atitokęs, nusijuokė ir tarė:

•O, tai vaikiszczes miegu 
ir per miegus sujudėjo, gal ap-

Tėvo dar kaip vaikas bijo! - 
kalbėjo piktai pasijuokdamas 
isz Matijoszians.

Na ir kaip? — klauso toliau.*- siverte ant kito szono.
Franas kad Matijoszius susi-
maszes ir inpiktytas tylėjo no ’Jule sugryžo in stuba, Matijo- 
žinodamas ka atsakyti. j

— Duok jam pakajn — at- nuėjo
i retkarėžiais ;

apsiniaukusi dangų ir kankino

Atsisveikino ir persiskyrė,

Ateinu Žydas mekleris pas
kuniga vikaru, del kurio p ri
sitatinejo cigarus, tabaka, gery- 
mus ir ta visiku ka tik vikaras1 i ~ . 7 I 4 11 ,

panorėjo. Žydas buvo užsitikė
jas kaipo didžiauses gimine, Ir 
sako:

.Jegamastio, bttkei t’elp 
gora^, paskolykie manV szimyt 
rubliu, ba turiu užmokėti in 
ilvnra praponaeije, o dabar tiek 
negaliu sugraibyt.

- ■ —r • t - r»
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Vikaras savo priedeliui žyde-
• v * aIi n i, davė užimta rubliu, b Žy

delis tuojaus iszbego.
Už valandos ateinu prubasz- 

czius ir kalba: *
— Ko buvo Irszkus'pas tji-

ve ! Ar gal atsisveikyt ?
Ne, buvo paskolyt pini

gu ant užmokėjimo praponaci-
jos. Daviau jam szimta rubliu 
žadėjo ne trukus atiduot.

Ar sziteip! — tarė juok
damasis prabaszczius, — ugi 
jisai szianakt pleszkes in Ame
rika, gal tu kunige apie tai ne
žinojai t

Vikarui net pilve 
iszgirdies tokia baisia naujie
na. Tuojaus nusiuntė tarnaite 
pas Irszku idant tas kogrei 
eziause pribūtu pas ji. Žydas 
ateina, o kunigas vikaras pra
kalbėjo:

— Ar žinai ka Irszkau 
tau daviau neteiisinga szimtru- 
bline bumaszka, atiduoukie ja 
man asz permainysiu ant geros 
bumaszkos, ba da 
beda padarysi!

— Uj, tam mano Šori, tai 
ne pats vėl nes ne prigaus, kaip

nudiegė

J asz

sau ir man

\ szius nepaisindamas ant lietaus p.arnešziau namo ir parodžiau
gatve kaimo namon. Žai- So re i tai kaip ji j i tik paėmė

siliepe Jule iszeidama isz ka- bai 
maraites — jis .kur dar isz bai- ’i 
mes apsirgtu. tegul sau sėdi akis Alaiijosziaus,. kurios dabar nigas, eme ir inmete iii pecziu
maraites — jis .kur dar isz bai

rn
apszvietinejo jn rankas, tuojaus pažino kad

tam bumaszka yra netikras <pi-
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prigelbstinamie ji e ir 
sziaudus nuo tako rinkti.

Matijoszius aplietas,

senui’ atpratę buvo nuo szviesos ir 
į urnai ja iszvide turėjo kaip pa

merki is,
ikaipi i prastinai 

karsztu vandeniu nauja banga-su t e ik i ne ja skapsma. 
piktos pajuokos, inirto teip 
bai,

/ ' *
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Asz viena jums Alleluja 
pagiedosiu, 

Moterėlės palinksmysiu, 
Katros .Gavėnioje girksznojo 
Germi<‘lio kas dien jeszkojo.

Del tokiu Velykos mažai 
apeina, 

? Apie iszgunymn ne eina, 
'Pik liek, kada da daugiau 

iszgersite, 
Apie Velykas neapmisliusite. 
Pasislėpė po pakampes gerete

Per diendlds ^zurnijote, 
Ant szventes grineziu ne 

apvalote, 
Ba aut te nepaiisete.

ADleluja del tokiu neapeina, 
O jaigu kiti in bažnycziu eina, 

Tai da iszjįnikote, 
Ir visaip pliovojete.

Jums Velykos nieko neženklina

3

AMERIKIEOZIA!
*...

Gegužes 18, pažemes nauja 
svarbu žingsni suteikti patogu
mu Amerikos Lietuviams, ke
liaujantiems in Lietuva ir su
stiprinti Lietuvos prieplauka - 
Klaipeda. Bai t i-American Lini
ja, visu, Ąmerikos Lietuviu 
agentams maloniai p^gelb^tant 
riioszia'pirmutinė, vienu Lie
tuviu, ekskursija isz New Yoi - ’ 
ko tiesiai, be » persedimo jįif

i

visi^ Ąmerikos Lietuviu

ruoszia ' pirmutinė vienu Lie-

Klaipeda. Ekskursija iszplaujcs
isz Now Yorko Gegužes 18 die
na, 11 valanda ryto didžiuoju - 
Baltic-America Linijos / laivu 
“Lithuania.” ,
Lietuviai AmcrikHjezįai! Czia 

jums siūloma graži proga tik
rai smagiai, gražiai ir patogiai 
nuvažioti Lietuvon, atlankyki 
savo gimines ir turėti smagia, 
be jokiu rupeseziu kelione, ne
brangia kaina, su pirmos rn- 

patarnavimu. Plauksiteszies patarnavimu. Plauksite 
tiesiai in Lietuvos Respublikos 
nuosava uosta — Klaipeda.

Ekskursija palydės gabus pa- 
; lydovai, kurie prižiuręs visus,

1

Bu per Gavėnia priūžėto gana 
Dabar (ik užvirszinsite, 

Ir žmoniems pasirodysite.
Ne viena bus jau nuo Šubatos 

pasigėrus,
Kaip kiauliuke apsiterszus, 

Poterėlio nesukalbėjo, 
Ba pasigėrus gulėjo.

Diedui jus maži vaikeliai
Augate kaip koki laukiniai 

Apie tuja szvente nieko 
nežinote,

' "ImH
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iki mažiausiam, keleiviu reika
lus. Laivu “Lithuania“ plauk
dami, iszvengsite visu pei*sedi- 
mu, nereikės traukiniais tran
kytis, ar mainyti, be jokio var
go pasieksite Lietuva.

Važiuokite in Lietuva szie- 
met ir plaukite Baltic-America 
Linijos laivu “Lithuania” su 
pirmutine vienu Lietuviu eks
kursija. Informacijų klauskite 
savo vietinio laivokorcziu 
agento.

TARP POROS.
Jiji: — Ar-gi jau visi vyrai 

toki kvaili kaip tu ?
Jisai: — Kur tau! Juk da 

yra in valos jaunikiu, o kaip 
apsipaeziuos tai visi persimai
no ant kvailiu.

Lithuania

:.|l1 ų

41
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■Iir sudegino.
Vikaras nu tilpo 

galva ir paszauke:
— Svihdelis esi ir gana. Ne

reikėjo tau deginti josios.
Nuo to laiko daugiau neseba- 

no vikaras su Žydu ir atsirado 
katalikas, kuris viską prlstati- 
nejo*A’Tkarni/Jx’o reikalaudavo.

i pasikasė KITA LINKSMA MOTERE. lg fr"

: H

■I

-

*

tHr

Ba nuo savo mameles 
negi rde jote.

Kaip užaugsite, 
Protą gausite, 

Tada dažinosite,
Savo tėveliams padekavosite 

Už toki auginimą,
Apie tikyba, apszvietima, 
Rugosite kad tėvai ne' 

iszmokino, 
Apie tajemnyczia prisikėlimo.

Gal nors jus dukriukes 
žinosite,

Gal Alleluja pagiedosite?
O ne, jus apie tai nieko 

nežinote
How dry I am 

dainuosite, 
O jus apterszkulnes,

Ne atstoja ne piemenes, 
Da reikėtų kiaules ganyti, 
Kad mergų stoną ingyti. 
Nuo mameles mokinatės 

girtuokliaut,
Nuo plik-lupiu pliauszkt, 

Ir jum szvente mažai apeina, 
Tik žiūrite ar Maike ateina, 
Tokia tai szvente del tavos, 
Jaigu kas atejas ka primes. 
Už viską mamule atsakysi, 
Kaip priesz Dievuli stosi, 
Oi raudosi, kaip dukrele tave 

pesz,
O po smert kipszas duszia 

nesz.
Oi nesz, nesz dievaž, 

Ba taip sakau asz, 
Ir pati apie tai žinai, 

Labai gerai.
Kadh-

Smerties, sūdo ir peklos ne 
iszsisougosi, 

Ir ta isztikruju gausi, 
O jaigu nepasiprovysi, 
Pekloje kitaip dainuosi.
Novel i nu to ne vienai, 
Ne Marei ne Agotai, 

Bn asz pati karta sapnavau, 
Ir gražiai pokįn niueziau: 
Kaip velniukai apie duszelos 

• <>■ szokineja,
Apie girtuokles tupinėja,

uos szviesa
Ėjo tad 

a nuleidęs, ■ apie nieką nc- 
mislindamas, nes nuolat

la- galv 
. - x ‘ ’ • ------- ‘

savo mede prie Jules ir eme p i traukinėjo jam Jo mislis žiba!-
kad suvis pamirszo ir apie

noras at’kerszint savo kumsezia 
net ir mergina. Bid susivaldė ir 
drueziau užsimovęs ant galvos 
kepure iszejo, murmėdamas: 
“Kad tik tas jusu iszmintingu- 
mas neiszeitu jum ant blogo.“ 

Priemenioje pajuto, kad kas 
toka sulaiko ji už rankos. Tam
soje nemato kas ji suturėjo 
vienog veik dasiprato, jog tat 
buvo Jule. Iszkart norėjo nuS- 

o paskui tuint ja smarkiai nuo saves, nos 
buvo uszs i rust iines labai, 
kad mergina prisiglaudo prie 
jo be baimes, glamoniai kaip ir 
kad kate, rūstybe jo 'smarkiai 
pradėjo tirpt, kaip ledo szmoto- 
lis padėtas ant ugnies.

- Matijoszeli prabilo mer-

rne ir griausmai!1 .
Situs dus. ‘TOI

4

bet

v ra
isz nekantrybes gyrimu, kame 
daug meto mate net ir jisai. 
Man rodos tik bažnycziu per 
daug tu ten pristatei kad isz gina tylomis glamonių balsu, 
boksztu darosi girria, ne jau-gi 
bažnyežiose žntones ,ir( gyve
na ?

r».'

Tai biski uavatna.
Ka-gi tikėsi nematęs.
Matycziau ir asz ir ne-

duoeziau tau perdaug meluot 
kad tu prakeiktu szmekeriu ne 
bijoeziau, juk tai pavojingesni 
negu tie ka stovi ant rube- 
žiaus.

‘ • £
Toks kaip

Mrs. Ballict St., 
Mano du vai-per

n
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KRAUJO

Įį Išbandykite su 
g PAIN-EXPELLĘĘIU 
5 Išsitrinti Šiandien .

Apsijtnupfokite 
Saugokitės I

t.

Matijoszius tylėjo; nenorėjo 
parodyt savo silpnybes mergi-

Ar įpytksti ant manos ?
Už ka? — Asz tik teip per szpo- 
sa nusijuokiau, ar užtai tu tu
rėtum pykt?

Jos minksztos rankos apsupo 
jo 'kakla.

nai.

: nuo Infhienzo!*, ‘j 
Persalimu Ir Kosulių.

. PAIN<

v tu nuo Muskulų Gėlimų įr Skau* 
jį Įėjimų. 1, 
n tuose gydymui StrČndicnllo. Nru* 
M i \ ‘ 
E idnarinhnų, NusimuJimų ir t. t. k Tik persitikrinkite kad gaunate ti- 
ĮĮ i \ ' ..............
? R0 ant pakelio.

g

i

į}

d Sutvirtinkite savo jėga*.
EXPELLERIS yra geriausiu vais*

Įėjimų. Naudojamas visuose kras- 
tuose gydymui StrėudiegHo. Neu- 
ralgijos, Sustingusio Sprando, Ii-

»oll4til. ^inarinitnŲ,

" kr;)jj. sužinosite ii INKA*
t RO ant pakelio. Dvejopo populia- 
k riij kainu dięlumo: 35 ir 70 centų.

Nusipirkite artimiausioje 
Vaistinėje arba stabai ii t

r.Atl. Ilictimi ty co.
ano toun< rirTH s v a. 

BROOKLYN, N,V
■ r l' ■ - 4 4 'j.1 >» < v, >

Dvejopo populi a

Nusijilrkitc artimiausioje

r
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Sloginimas
Žmogus lekiant su oroplanu por 
mares yra ne didesniam pavojuje 
negu žmogus su dideliu krauju 
sloginhno. Jeigu kraujagyslos yra 
užkietėja; Juos gali trukti bile 
kada. Laikykite savo krauja, szir- 
di, nervus, plauczius, inkstus ir 
vidurius geram padėjime ir apsi
saugokite nuo pavojaus.

KREIPKITĖS PAS
Dr. Hodgens Specialistą

Tik Utarninke, Soredoj, Ketverge 
Nuo 9 valandos ryte iki 9 vakare.
Antro floro, 4 S. CENTRE ST. 

POTTSVILLE, PA.

Geriau C <
J

> J

E. Sabold, S.
Frackville, Pa., sako: 
kucziai turėjo sunku kosulį ir ban
džiau visokes gyduoles bet be pasek- • 
mes, ant galo skaieziau apie Dr. 
White’s gyduole del kosulio ir nupir
kau bonkute tos gyduoles o po su
vartojimui beveik antros bonkute.% 
kosulis prasiszalino ir vaikai vėl li
ko sveiki.” . .

Dr. White’s Black Crow Pigulgos 
taippat yra geros del perszalimo, neu
ralgijos ir skausmo sąnariuose. Gva- 
rantyta ir parduodama sztoruose ir 
aptiekose. • ...

PARMOS — PARMOS.
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Parsiduoda pigiai trys geros 
farmos Ringtown, Pa., netoli 
Shenandoah ir Malianoy City. 
Del daugiau informacijų atsi- 
szaukit po adresu: (t.27

John Supienius,
13 N. Emerick St., 

___________ Shenandoah, Pa-

A. RAMANAUSKAS
L1ETUV1SZKAS GRABOR1U3

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

. ... ....... .....

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

Bell Telefonas 1430-R >
-............. ........ ■ ■ ■

Iszbalsamuoja ir laidoja miruelue 
ant visokiu kapiniu. Pagrėbus paruo- 
szia nuo paprascziaualu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobiliui del 
laidotuvių, veeeliu, krikeztyniu ir
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$1,000 TIK UŽ 60 CENTU

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

Vaist-žoles yra nuo sekanczlu Il
gu: viduriu užkietėjimo, skilvio ne- 
malimo, ęenoro valgyt, strėnų ir pe- 
cziu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthmai, perszalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapinimosl lovoj, it 
kitu Ilgu. Atsiunsk 60c. tai gausi 
valst-žoliu, kurios jums sugražins

Kagi turėjo daryt 
biednas vaikinas, turėjo pasi
duot moteriszkei, kuri kad my
li yra nepergaletina.

— Eik su mumis —

Visu Daktaru Receptai 
Atsargiai Iszpildomi 

APTIEKOJE PAS

Litschs’ Drug Store
14 E. CENTRE ST.

MAHANOY CITY, PA.
>> ■ ■. - f ■ 1 R       

Matjo- 
ir tokiu

tu 
szian, tai rods bijo 
spangiu, bet ne asz, kuris jau 
esi u iszbandes. Ne karta einu- Jule.

kalbėjo

'■ '-l
H

me visas būrys su pilnom ble- 
toin— sztai joja szmekeris! 
Reik, matai, turėt ketures akis! 
— Tudj in rugius ar kur in 
krūmas; ar kad ir in grabe! — 
Jis sau’prajoja nieko nesuuo-
dės, mes sau juokiamės.

— , Nę visada tas nusiseka. 
Ar pamirszai Banasi ? Neba- 
gas net paskutine karvuke pra- 
kiszo.«,

* jaML x i < JI ' 'I ■ | M

— KvaHas žioplys, < ka-gi 
neprnkisz. Jam reikėjo biotas 
mest ir paežiam pabėgt. Szme- 
kerium eina vien apie spiritą 
už ka gauna gera pelnu nuo h w • v ,»

— Kur ?
— In Prusus.
— Tai ir tu eisi ?
— Kodėl ne? Ar 

miena ? Eisiu
reikalu. Kukuliute isz Kloniu 
prasze manes in

I

niaii pi r- 
nes turiu teipgi

“driiczkas 
reikia szi-ta nusipirkt.

— Per daug tu mergele vcr 
seilibji. Neperseniai buvai ve- 
soilioj, o jau in kita rengiesi.

— Kad reikia, ne'ka darysi.
— Bet Jei ko reikia eit net 

in Prusus, ko reikia galima ir

A
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kitiem. PMivaiintjimMM.
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K. RĖKLAITIS C 
UetuTitakM Grab®H«t 
Laidoja numirėlius pa- J 
gal naujausia mada ir M 
mokslą. Turiu pagalbi- T 
ninke motarems. Prie!- Į' 
narnos prekes. |

ftie w. 6nac» su, _ I
■AHANOY CITT , P> Į

see aAiiKKTBT.. |TAaAqVA,Pi. J
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W. TRASKAUSKAS 
PIRMUTINIS L1ETUV1SZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

___ ’ y ?*:.i

ISzjadieiU laiku ataiuorejtru,
_ * M 4 J .h* ra im ra

sveikata, panaikins minėtas ligas. 
, Jeigu kenti nervu suirimą, galvas 

skausmus/ užima hušyse, nuomari, 
ssirdies liga, taLatsiunsk 85c. a 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. Ataiušk 10c. o gausi musu žolių 
Ir knygų kataloge. Reikalingi muso 
žolių pardavinėtojai visuose mlesluo-

M. ŽUKAITIS,

M t

pas mus mieste nusipirkti. Mer
ginai valkiotis naktimis per 
kalnus, girias ir balas visai ne
tinka, priegtnm dar kas gali 
man tavo sublamutyt.

~ O nebijok, tavo viena tu

valdžias.
• Matjoszius tikėjo ir tikrai 
norėjo pabandyt to smagumo, 
koki suteikia kaip jam rodosi 
nuėjimas in Prusus; o vėl no- riti, kitu man neroik, noriu kad 
rojo parodyt Franui, kuris nu-'eitum drauge su mumis, 
žemino ji nedrąsiu vadindamas,

Staboje kalvio buvo jau ty-'jog ir pas ji yra drąsos. Fra- simaniai eiti in tuos tavo Pru-

nubėgo atgal pas kalvius; gal 
paklauso Frano noringai ir del
too priežasties, kad norėjo pa
matyt dar Jule.

I
<w» —* Gerai, eisiu kit'd teip už-

k u ir beveik tamsu. Szoimynu na s patemino tai ir gudriai be- sus. Voluos • • • •

I 
HO.

25 Gillot Street. Spencerport, N. Y,

*

CAPITAL STOCK >125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS f628,858.01

Mokame faesia procentą ant
< sudėtu pinigu.. Procentą pride- 
5 dam prie jusu pinigu X Sausio ir 
ž 1 Liepos. Mes norim kad ir jui 
> turėtumėt reikale su musu banka 
c nepaisant ar mažas ax* didelis.

I.\ Q. W. BARLOW, Fm>.
< J. FERGUSON, VIco-Ptm. Ir Km.

f

I i t

Ir girtuokliuut isząižadejuu,
Bn girtnvinuis labai no gerai, 

— Gudbai!

* •

Tai bus ii* viskas, Gudbai! •I ii'N "Ii
II
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Nujorke tūlas kriauezelis 

szilku prisiVOge, 
Na ir sau vieta aplaike, 

Kozoj kelis menesius pasodės, 
Kol iszeiti namo galės.

Laidoja kimus numirėliu. Paaamdo 
automobilius del laldotaviu, krikas- 
tintu, veseliju, pasivažinėjimo tr t. t. 

' 520 W. Centra St. Mekenoj City, Pa,
•1
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ŽINIOS VIETINES :
Dideji Potnyczia ir Di-

deji Subata. i
— O kad Panedelije pripuo-1 

la pirma Apriliaus, todėl visi 
anglekasiai apvaiksztines tuja 
diena aut atminties 5nvedimo 
asztuoniu valandų darbo. Ka
syklos nedirbs.

— Nuo pirmo Apriliaus ir V • 
Juozapo parapijoi užims vargu- 
nimkysta prof. Daugerda, vie
tinis gyventojas ant 
prof. Žalnieraiczio, kuri 
vieta Skrantuose.

vietos 1 
s užims I I

....... .  I
— Elverez Miquel, 28 metu, 

kuris buvo pabėgius isz Potts- 
villes kalėjimo o kuris nužudė 
savo mylima Louisa Jacks, 19 
metu likos elelktrikiuotus Belle- 
fonto kulejime Panedelio ryta. 
Kataliku kunigas Quinn, pa
rengė ji ant mirties. Savo in- 
sziurenc $3,500 paliko sekan- 
czei: $1,000 del szerifo Nagel 
isz Pottsvilles, $2,000 del savo 
mylemos Burket, $500 del savo 
12 metu dukreles Reginos, kuri 
gyvena Isle de Pines, Kuboje.

—» Stanislovas Kovalskis, 
16 metu ižgama,
Bowmano peczeje, likos nuvež- kaipo tris 
tas m Pottsvilles kalėjimu už 
sužagejima keturiu metu mer
gaite, kuria turėjo nuvežti pas 
daktaru ant gydymo.

— Ona Juodsnukiene, kuria 
vyras paszove dvi sanvaites 
adgal, jau atsikėlė isz lovos 
Locust Mountain Ligonbutėje 
ir kaip rodos neužilgio parva
žiuos namo. Vvras da randasi •
Pottsvilles kalėjime bot bus 
pastatytas po belą ir iszloistas.
t Vladyslovas F. Rynkevi

czius, 67 metu, gerai žinomas 
privatiszkas bankieris, agentas 
laivakorcziu ir laikantis d ra] Mi
nu sztora per 35 metus, 
Ashlando ligonbutėje 11 valan
da Utarninko ryta nuo mirtinu 
sužeidimu sekaneziam atsitiki
me: Ponas Rynkeviczius pasi
rungė eiti ant atsilsio in savo 
kambarį, tame apslobo ir nu
krito tropais žemyn, perskelda- 
mas pa'kau>szi. Daktaras patarė 
ji nuvežti in ligonbuti ant ope
racijos, bet būdamas labai silp
nu, operacijos nedaryta ir mirė. 
Velionis nuo kokio tai laiko 
sirgo nerviszka liga ir labai bu
vo paliegęs ant sveikatos.

gyventojas

gyvenantis

mirė

W. F. RYNKIEWICZIUS

Velionis atvažiavo in Ameri
ka apie 45 metus, pergyveno 
Mahanojui apie 40 metu, gimė 
Prienų mieste ir parapijoi, Su
valkų gubernijoj, Mariam|>oles 
pavieto. Paliko dideliam nuliū
dima savo moterių kuri nenuil- 
Stancžei ir sii dideliu pasiszven 
t imu dažiurinejo savo vyra li
gojo visame, tris dukteres: Sa
bina Ha n i sek naszle, Jessie 

• Brobst ir Helena Szukevicziene 
broli Boleslovu Rynkevicziu 
Minersville, Pa. pusbroli Jonu 

’ Davnaravicziu Girardville, tris 
brolius ir dvi seseris Arlauc- 

rkiene ir Radzevicziene Lietu- 
voje. Sūnūs Henrikas mirė 1927 
mete nuo ko labai velionis bu
vo susirupines. Prigulėjo prie 
Szv. Juozapo parapijos, kurio
je atsibus laidotuves Panedelio 
ryta su pamaldomis nes isz prie 
žasties Didesos Sanvaites, baž- 
nyczios regulos uždraudžo lai
kyti gailės pamaldas del nc- 
baszninku.

Liūdna, kad musu senas gy
ventojais Rynkeviczius užbaigė 
gyvasti tokia tragiszka mirezo.

fff' w < 9 ifJ i SAULE

UŽPUSTĖ TRIS TRAUKI
NIUS.

L 1* ■■■ i; ■ ■ 1 " n 1 i ■ 1

Szicmet i ne žiema buvo labai 
szalta ir turtinga sniegu. Pro
vincijoj vietomis suversti snie
go kalnai. <.

| Pradėjus pustyti, paskutinė
mis dienomis buvo užpustyti 
net trys traukinai, traukiny® 
24 nr. buvo užpustytas Jtarp 
(Priekule® ir Skuodo Latviu te
ritorijoj., Užpustytas pyiuitovę-

užpustytnb

r j V •■' f I li
*

i ,■ _ ... T - ■ 4

LUOTELEMS PLAUKINĖJE PO MIESTĄ

i

buvo.užpustytas ląrp

1 T. “ * * '

jo apie 3' val'aiudak
• Antrasis
taiip Joniuk
lometrus atMtu nuo Joniszkio. 
Kol atkasė sniegą ir apvalė ke-

- buvo
kio —- M ekiu 39 k i-

i J '

SHENANDOAH, PA.
t .Jonas Januszkeviczius, 

38 metu kriauezius, mirė namie 
ant 33 S. Grantu Ii., sirgdamas
trumpai szirdies liga. Velionis 
paliko dideliam nuliudime pa- 
czia tris dukteris ir tris sūnūs, 

brolius: Antana, 
miesto; Stanislova, Fitqliburg, 

ir Juozą, Providence, 
R. I. Laidotuves atsibuvo Serc- 
dos ryta su pamaldomis Szv. 
Jurgio bažnyczioje.

Mass;

Frackville, Pa. f Kristina, 
mylima pati Vinco Barkaucko, 
kuri sirgo tik trumpa laika, 
mirė po operacijai ligonbutėje 
praeita Nedclia. 
liam nuliudime savo vyra su 
kuruiom pergyveno 10 metu ve
dusiam gyvenime, tris poduk
ros, 
niene, 
Brooklvne. Laidotuves atsibu
vo Seredos ryta su bažnvtinem 
apeigoms ant kuriu dalybavo 
daug žmonių. Velione buvo 
dievobaiminga motore, mylėta 
nuo visu kaimynu ir pažysta
mųjų. Penki kunigai celebravo 
miszes, o kun. Draugelis isz 
Kaštono pasakė labai sugrau
dinanti pamokslu kuris sujudi
no szirdis gailininku.

Paliko dide- 
savo

viena posūni, sesere Rusi- 
Minersvillej ir broli

McAdoo, Pa. — Gerai žino
mas visoje aplinkinėje dakta
rėlis ( D Ignotas Mareinkane
kas, (Martz) mire 
diena. Paliko kėlės dukteres ir
sūnūs — visi vedė ir daug anū
ku.

Panedelio

Racine, Wis. — Tūlas Lietu- 
viszkas ižgama, 45 m. amž., le
vas 7 vaiku grasino mirtimi sa-

f,

Isz Lietuvos.
JAUNIKIUI PRIE ALTO
RIAUS UŽMOVĖ SZIAUDI- 
NI VAINIKĄ SU ŽINDUKU.

Naumiestis, Tauragės aps. 
— Sziu metu Vasario men. 10 

ežia buvo iszkilmingos su
tuoktuves. Labai veiklus pava
sarininku pirmininkas B. vedė 
pavasariui inkų K., o 'szliuba da
vė taip pat ne mažiau veiklus 

globėjas kuni

d.

J

pavasarininku 
gas S.

Dar priesz sutuoktuves skly- 
do gandai, kad sutuok tuviu ap
eigų metu turi kas nors invyk- 
ti, bet kais ir kaip — niekas ne
numanė. Apsisaugoti nuo kokiu 
netikėtumu in bažnyczia buvo 
pakviestas net policininkas.

Ir isztikruju: kai tik kunigas 
jaunavedžiams suriszo stula 
rankas, i'szlindusi žymi pavasa- 

ja u na jam 
vainiką,

su-

rinin'ke F. 
ant galvos 
prie kurio buvo 
teszta kūdikio kepuraite ir žiu 
dūkas. Tai padariusi szi kėkštą 
jaunojo garbintoja pasislėpė. 
Tai buvo korsztas, kaip vėliau 
paaiszkejo, už suviliojimą.

Reikia pasakyti, kad mergai- 
cziu suviliojimai Naumiesczio 
pavasarininku tarpe ne naujie
na.

užmovė
sziaudu

prisegta

VILKAI APIPUOLE.
Isz Vilniaus Traku apskr. 

žmones jiranesza, kad dar nie
kada tiek daug vilku nebuvo

t

lia, reikėjo laukti 4 vttl. 40 min. 
Tacziau ilgiausiai buvo už

pustytas Vievio traukinys, ku
ri pusnys iszlaikc stoty 6 vai. 
Dabar kelias visas pravalytais 
ir traukiniai važinėja norma
liai. Tik kartais del pušniu ten
ka kiek pavėluoti. Laikiniai už
darytos kai kurios siauruju ge
ležinkeliu linijos.

VILKU DARBAI.
Vyžuonų vai, (Utenos aps.). 

1928 m. Spaliu men. labiausiai 
buvo pasirodo vilkai, kurie pa- 

2 teliokus, 
kumelioką, 
~ szuni Ir

Szveiitupio km. buvo bepapiau- 
nas ožka, tacziau, iszgirdo linu 
rovėjos, atgyne vilką. Ožka sa
vininke papiove. Vilsi ežia pa
minėti kaimai stovi gretimai, o 
kitose vietose nesigirdėti, kad 
butu ka nors padare. Apie nau
jus metus vėl buvo atsiradę, 
bet nuostoliu nidkur nebepada- 
re. N. metu na'kti tik iszgasdino 
viena Szventupio 'km. vaikina, 
kuris eidama® isz vakaruszku, 
susitiko vilką, o tas, pirszda-1 
masis už “dranga,”
kilometro per krumokszlius ji 
palydėjo, j

NELABAS TĖVAS NORĖJO 
NUŽUDYT VAIKUS BET 
JI DIEVAS NUBAUDĖ.

Vilnius. — Ant artimos ukes 
tūlo gaspadoriaus mirė

Ne Tikėt Paežiai
MURINU APYSAKA

................

Nelaimingam sziadien Afri- 
ke rytiniame kraszte, — kaip 
apsako vienas keleivis groma- 
toje isz Dares Salaam — tenai- 
tiniai turi tarp savos daugybe 
visokiu pasakų.

Isz tikro net dyvai, jog mu
rinai turi taip daug pasakų. 
Sztai viena czionais patalpina
me:

*

kitados

piovo Vaiskųjį! km.
Į ;Barkuszkiu |<m.

Vamiszkiu km.

bent puse

9 

pati, 
palikdama :raika ir mergaite. 
Pp kokiam iii laikui vela apsi- 

czėka neapkensti tu vaikeliu, -

Paveikslas parodo užlietas ulyczes miesto Freeport, II- 
linojuj. Gyventojai turi naudoti luoteles idant gautis isz vie
tos in vieta.

visados m i si i no apie savo myli- 
ma pacziule.

Žmones stebėjosi labai isz jo 
drūtumo ir norėjo dasekti i«z 
kur turi taisės pajėgas, jis vie
nok tylėjo.

Sztai viena karta darbdavis 
Arabas nusiuntė sznipuka pas
kui ji kad tas dasi žinotini kur 
jisai gyvena. Tas apsakė Ara
bui :

♦

k i barnu
♦

Buvo
{biednas žmogelis).

Buvo suvisai vienas — no- 
pacziuotas, o kad pinigu ne tu
rėjo, tai ir paezios nusipirkti 
ne galėjo.

Vienai karta nuėjo in girria. 
Užtiko grintele kurios duryse 
stovėjo labai’ patogi mergina. 
Užklausė jisai:

— Ar vyruota?
Mergina atsake:
— Ne vyruotu,

4 4 9 !

užeik pus
mane.

Inejo ir sėdo szale josios, la
bai jam patiko ir paklausė jos:

— Ar tėvas namieje?
— fUeva'i mano, numirė abu

du nuo raupu.
Asz likausi viena. Ne turiu 

ne broliu, ne seserų. Ir ne turiu 
k a valgyt.

— Jaigu nieko ne turi vai-'kare aplaike net dvi 
gyt — tarė jis — tai numirsi.
Ar ne eitumei su manim in ma
no grintele.

— Gerai

priesz ji

— Jau žinau kur jis gyvena 
ir isz kur ima pajėgas: jis turi 
labai patogia paezia.

Arabas ant rytojaus nusida
vė pats in grinežia kibariaus 
ir pabarszkino in duris.

— Praszau ineiti — paszau- 
ko saldžiu balsu motore.

Jis inojas meiliai in motore 
kalbėjo ir gyre ja. Paskui kal
bino kad su juom eitu o pa rodis 
jai savo narna ir daug gražiu 
daigiu.

Kada kiburnas sugryžo na
mo, jau ne iszbego priesz ji jo
jo pati; jeszkojo josios visur 
bet ne rado.

Nuo to karto pajėgos jojo 
pradėjo nykti ir jau ne galėjo 
tiek daug pakelti smileziu tik
tai nesziojo po viena gurbą.

gu dviem gurbais per ciela die
na už ka vakare aplaike užmo
kesti dviguba. Pirko ryžiu ir 
žuvu ir nuėjo namon. Pati jojo 
stovėjo duryse ir lauke sngryž- 
tanezio. Tarė jis in ja:

— Eikie ir iszvirk rvžius.
O toji laimi gardžiai pritaisė 

ryžius.
Ateinanczia diena kibarnas 

nesziojo smiltis su keturiais 
gurbais tai vakare aplaike už
darbio net ciela “rupije.” Nu
pirko ryžiu ir žuvies, o taipogi 
arbatos ir cukraus.

Pati jojo iszbego
net ant kelio. Paskui namieje 
davė jam vandenio nusiprausi, 
pagamino valgi ir džiaugėsi 
abudu.

Ant rytojaus 
rus ilga kartele, 
kito galo pririszo po keturis 
gurbus. Kiti darbininkai stebė
josi isz jojo (Imtumo o jisai va- 

rupijes. 
Pirko del savo paezios iszlebe 
ir saldaus gerymo.

Ant rytojaus nesziojo smil
tis dvylikuose gurbuose ir taip 
jaujjer visas dienas o kada su- 
gryždavo namo, pati kožna kar
ta iszeidavo ji pasitikt.

Netrukus savo grinezioje 
turėjo stala ir kėdės, o pati jo 
puikiai rėdėsi ir turėjo sidab
rini lenciūgėli ant kaklo ir pa
gamindavo del savo vyro kas 
karta geresnius valgius ir abu
du labai džiaugėsi. O jis nie
kados nesijautė nuvargęs, nes t

Nelaime su Eroplanu Kuriame Keturiolika Žmonių Likos Užmuszta

'1

valgi

paėmė K i ba
lni t vieno ir 

po keturi

, eikime.
Ir nuėjo su juom in jojo grin- 

tele ir buvo jojo motoro. Ki- 
barnas džiaugėsi ir labai my
lėjo savo motore.

Ant rytojaus nusidavė muri
nas in darba neszioti smiltis, 
nes tai \ buvo 
darbas. Paėmė ne viena, kaip 
visada, bet paėmė du gurbus, 
o prisiriszes prie galu lazdos 
uždėjo sau ant peties. Nesziojo 

—i           ■■r-'-—*—'—’-   

pącftiayo su kitu ir pradėjo mo- 
czeka neaipkensti tu vaikeliu, - 
liepdama tyriu niio juju atsl- i iT i i • m ’• iii • • i
mergaite, kaip juos tėvas keti
no ta ja nakti užmuszti. Sesute 
pabudino maža broleli, iszbego 
abudu in netolima girre, sėdo 

• verkti. 
Tuom kart nelabas levas atsi-

kratyti. Tuja kalba iszgirdo darbu neszioti smiltis 
jojo paprastas

pasirodė sziamo apskrity, kaip medžiu įi piadejo
9 t e , lv«» *»4* / k I r. 1 tn i. 4-zxi

szicmet. Kaimiecziams pavo- L-- 
jinga iszeit keletas žingsniu isz e’ paęmekii vi ir ėjo \ alkus

♦ ♦ ♦

Szita apysaka murinu gali 
Imti prilyginta prie tuju ku
rie sunkiai dirba del užlaikymo 
paezios ir vaiku o tuorn laik 
pasilikus boba namieje lėbauja 
sau ir kvaraba misi i na del sa- 
f 

vo vvro.

szicmet. Kaimiecziams pavo-

trobos. Rytais randamos vilku 
nutryptos visos namu palanges* 

“PRAGĖRĖ” KOJA.
Kaunas. — Policijos žinios

1 diena

užmuszti. Neradęs vaiku, iszejo 
laukan ir iszgirdo szuni lojant 
ir ant to balso nuėjo in girria, 
kur rado veikenczius vaikus. 
Užsimojo su kirviu ant vaiku 
idant vaikus užmuszt, kad szta1 

°, 
imas 'pajuodo ii* sukritę negyvas. — 

Teip tai Dievas budžo nedorė
lius;

SENOVISŽKI PINIGAI.
Kalvarija. Cziupil. Jonas Na- 

rijauskas rado -žuvairiti valsty
bių metaliniu pinigu. Viena isz

vo moteriai ir dukteriai 15 me- Ipranesza, kad Kovo
Juozapavieziaus | nedoras tevw staiga!’ pastirtu, jeigu jos duos valdžiai žinių Szancziuose, 

apie jo biauru pasielgimą, t. y. 
kad jo duktė patapo motina. 
Jis nuvožė ja Chicagon, padaru 
nelegale operacija ir mergaite 
da nepasveikus vėl tas sužvėrė
jo® tėvas pradėjo su ja gyvu- 
li-sidkai elgtis.

Vienok priėjo liepto gala: at
važiavę gimines isz kito miesto, 
iszgave isz motinos slaptybe ir 
ligos priežastį,
reikia ir begėdis atsidūrė teis
me. Jam gresia 30 metu kalėji
mas.

Suimtas buvo laikomas po kaktos ir keturios aky®. Kak-

pranesze kur

prospekte ties 44 nr. »i 
Raudys gyvenas Gudu galvoj 6 
n r. būdamas girtas norėjo per
eiti skersai siaurojo geležinke
lio bogins tuo tarpu kai netoli 
buvo traukinėlis. Raudys buvo 
pcrbloksztas ir smarkiai sukeis
ta koja.

RETAS ATSITIKIMAS. 
4

Bernatonių kaime uk. J. Ma- 
minsko karve atsivedė niekam 
nematyta teliuka, kuri® turi du 
snukiu, abiejuose snukiuose 
yra dantys ir po liežuvi, dvi

monetų yra senas Lietuvos lai
ku pinigas;... ant jo yra vyties 
v ” ’ _ ’* i,” o

stipria sargyba, kad minia ne las vienas, o dauginus 
papra’stai.
ISZ “KIAUSZINIO” DARE 
ŽVAKUTE, BET ISZEJO

BULVE. j

Szancziai. Sziomis dienomis 
Szancziuose viena czigone, Var
du KiKsztinU .Beresneviczaito, 
vienai poniai bure ateiti. (Mat 
ponia pasigyrė, kad su vyrvį nc- 
suįyvonanti). Be ko Ikita, czi- 
goue padavė poniai in nosinę 

‘ suvyniota“ kiauszini”ir liėpe įji 
Ivilfe nakti laikyti lovoje, girdi, 
jis pavirsiąs in žvakute ir bu
sią gerai. Ponia paklausė - lai
ke. Czigone tuo tarpu susirinko 
už keletą szimtu brangiu daik
tu ir iszejo. Poniu tada dirste
lėjo “kianazini.”

Jusia džiovinta bulve. Nusimi
nė. O Dar daugiau nusiminė, 
kai pasijuto apvogta. Policija

pultu kalėjimo. Vietos laikrasz- 
cziai ir-gi tylėjo, kad nesukurs- 
czius žmonių. — Dr.

| Ant. J. Sakalauskas |
Ž LIETUVISZKAS GRABOR1US 8 
į (Bell Phono 872) fi

331 W. Centre St. Shenandoah, Pa. q

t
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viskas

M

K Nubudimo .valandoje sutei- 
S kiam geriausi patarnavimu. Pu- 

laidojlma atliekam rūpestingai
g ir gražiai. Busite pilnai užga-

f Isz Mahanojaus ir Girardvilles 
Jeigu kas pareikalaus mano pa- 
tarnavima tai meldžiu man tele- 
fonuoti o pribusiu in deszimts 
minutu.

ženklas ir paraszas “Solta 
antroje pu’so jo Karaliaus gal
va ir užraszas “Floor.” Pinigo 
didumas yra lygus dabarti
niams 5 centams. Kitas pinigas 
varinis ir jo didumas lygus da
ba rtinioms 5 lit. ji® yra 1856 -m. 
ant pinigo paraszas: 
Icon III Empcreur,”
leon III galva; antroje pusėje 
pinigo yra orelis ir raidė K. Ki
tos monetos yra sidabrines, ant 
j u pažymėta 1832 ir 1724 
karaliaus vainikas ir kiti ženk
lai. Pinigai rasti laukuose.

KIAULE ^UEDE KŪDIKI.
Vilnius, -r Kuim^ Stavkisz- 

kiuose, atsitiko baisus atsĮtiki’ 
mas. Marijoną'Ųris^oniopę^ už
eidama prie savo kasdieninio 
užsiėmimo, paliko savo trijų 
menesiu kūdiki vygeje. Kada

M

‘ ‘ Naipo- 
ir Napo-

Vilnius. — Kaime Starki

i nSdinti.

f

(i
Bell Telefonas 872

O Dar daugiau nusiminė

po keliu valandų sugryžo namo 
paregėjo baisu regini. Vygo bu- 

Rado susza- vo tuszczo, szale josios gulėjo 
likuczoi nesuėsto kūdikio. Lai
ke motinos nebuvimo kiaule 
inlindo in grineze, isztrauko

czigone suome ir patraukė nt- kūdiki ir .sudrasko gyva kūdiki 
sakomyben, _ • įr iszejo,sakomyben, . ir iszejo.

£3

Likucziai suardyto Ford eroplano kuris nukrito ant tavorinio trūkio Newark, N. J.,

KtafeĮtf wry

kuriame likos užmuszta keturiolika pasažieriu, o tik vienas varytojas eroplano iszliko gy
vas ir likos aresztavotas kaipo kaltininkas tosios baisios nelaimes.
f  ''  . *

DIDELIS BALIUS!
Atsibus Utarninko vakaru 2 

Apriliaus, Norkevieziaus salo
je. Rengia kapiniu darbininkas 
Adomas Butkus ir užpraszo vi
su atsilankyti nys bus tai sma-
giauses bulius po Velykų, In- 
žiinga vyrams tik 50c. Mote-tik 50c. Moto
roms ir merginoms 25c.

FARMA ANT PARDAVIMO.
I

(t27

GeiwfariHa 120 hkferiu su gy
vuliais <it* maszinoms. Randasi 
labai gražioj vietoj. Didele ūpo
su daug žuvu begu per farma. 
Ganykla gera ir medžiu daug. 
Nauji namai, naujas gaidžius 
ir kiti builinkai. Del tolimesniu 

(2t.žinių kreipkitos pas:
Miss M. Kairaito,

R. F. D. Route 3, 
Hopkins, Mich.

VILNYS SUDAUŽĖ SZITA LAIVA PUSIAU
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Laivas Monaleen, kinis užplauko ant pakraszczio Aln-
mouth, Anglijoj, likos sudaužytas pusiau laike smarkios vie
šnios. Viena dalis’ laivo likos tsxneszta ant kranto, o kita ran
dasi 100 mastu vandenyje,




