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ISZ AMERIKOS
PASIKELELIAI

SUMUSZTI
NETEKO 2,000 VYRU IR 
DAUG SUŽEISTU - VADAS 

ISZ BAIMES PABĖGO.

Meksikos Miestas. — Fede- 
ralino Meksikos kariuomene’, 
generolo Juano Almazano ve
dama, dvieju valandų batalijo
je smarkiai sumuszo besitrau- 
kianezio vyriausio pusi keleliu 
vado, generolo Gonzalo Fsco- 
haro jogas. Muszis praside.,*o 
ties Corralitos, dvideszimts su 
xnrszum mvliu in vakarus nuo 
Jftninez miesto, Chihuahua 
valstijoj.
Pasikeleliai buvo priversti bėg
ti netvarkoj, muszio lauke pali
ke daug nžmusztu ir sužeistu.

Pats gen. Escobar, vadovn- 
Ves^pasikeleliams, ir gen. Fran
cisco Urbalejo, buvęs Durango 
karo komendantas, pabėgo ne
laukė ne muszio pabaigos, tuo 
tarpu kai kitos pasikeleliu da
lys, nežinodamos, matyt, kad ju 
xyriausi vadai jau pabėgo, dar 
kuri laika vis kovėsi.

Gautais praneszimais 
sukilėliai prarado 

daugiau kaip 2,000 savo žmo
nių nukautais, sužeistais ir pa
imtais in nelaisve.

- Beganczius sukilėlius 
Valine gen.
motuT! nd n rm u ge n a si.
PERPIAUTU KAKLU MO
TERIS PAGIMDĖ DUKTERĮ

Philadelphia. Caravelli, mu
zikos mokytojo szeimynoje ežia 
nutiko nepaprasta tragedija. 
Vyras, matydamas savo riesz- 
czia moteri besikankinant, tur
būt, pamiszo prote, ir, britva 
paemes, jai perpiove gerkle. 
Jis mirė, o žmona buvo nuvežta 
ligoninėn, kur o keliu valandų 
pagimdo dukterį.
DEL RADIO SENIUKAS AP
SIGYVENO TUSZCZIAME 

MEDY.
Indianapolis, Ind. — Aaron 

Everett, 69 metu amžiaus, pas
tatytas priesz teisingumo tri
bunolą, pareiszke sodžiui, kad 
jis negales ilgiau pakęsti radio, 
kuris diena ir naktį ataugėjęs 
szeimynoje sunaus namuosoi 
todėl palikes juos ir ejes iesz- 
koti ramumo laukuose szalė 
ramiai cziurkszlenanczio upe
lio.

Policija rado seniuką na'kti 
Eagle 

Creek upeli. Jis buvo apsigyve
nęs viename dideliame iszpn- 
vusiame medy.

me muszy

miesto,

szi ta

feda-
Almazano karino-

hetursinejanti palei

vyras
•f

GAVO TRIS METUS UŽ 
NUŽUDINIMA KUNIGO.

Tyler, Tex. — Sudus nubau
dė Iz>ya Wil son isz Troup, ku
ris nužudo Rev. Fount Wallace 
kad tasai atkalbino nuo jojo 
paezia. Nuskriaustas
daugeli kartu prase rgo ji nėjo 
pryczeri idant .paliautu meilin
tis su jojo paezia, o kad tasai 
nepalioVo, nuszove ji ant nly- 
czios.

TURTINGAS ULYOZINIS
, MUZIKANTAS.

Saint Paul, Minn. — Petro 
Sigguosso, Italijonas kuris mi
rė praeita menesi, ipaliko turtą 

• iszneszant ant 40 ’tukstaneziu 
doleriu, kuris bus padalintas 
tarp likusiu giminiu ir miela- 
szirdingn prieglaudų. Siggues- 
so per daugeli metu vaikszczio
jo po visa Amerika su kata rin
ka ir beždžionka rinkdamas 
centus ir nikelius. •
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NUŽUDĖ LIETUVI ŽVERISZKAS VYRAS
BURDINGIERIUS PABĖGO 
SU GASPADINE, VYRAS 
SEKE PASKUI, SUSIMU- 

SZE IR LIKOS NUŽU- 
DINTAS.

PLAKTUKU NORĖJO PRI
VERST PAOZIA IR DUK

TERS ANT PAKLUS
NUMO.

Isz Visu^Szaliu
1929, bus paskirtaĮKTITIf Ą XTVIVn

PulaSkio Diena

DU-KART SANVA1TINIS LA1KRASZT1S “SAULE 
ISZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIA

Prenumerata Kasztuoja: Amerike ant viso meto $3.00 
Europoje ir Kanadoje $4.00 ant viso meto.

( ........................ - .

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

MAHANOY. AND A STR.,

W. n. BOCZKOWRKI, Preu. A N(.
F. W. HOCZKUWNKI, Mltor.
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40 METAS
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burdingierius pas Ja it-

Mare
užsimusze puL

Pittsburgh, Pa. — Ant'lai
mes, kad plaktukas nuslydo 
nuo koto, buvo giliukningu isz- 

nuo baisios mir- 
ir d ukt e re

sigol'bojimu
ties motina ir '(lu'Ktere, nes 
sziadien kitaip atsieitu su Vin- 

129 Lakespur uly.,
Munlvalle, ir gal butu užbaigos 

ant oldktrikinio

cu Duse k

savo gyvastį 
krėslo.

Duselkas norėdamas pertik
rini savo paezia ir du'ktere kad 
jisai turi pilna tiesa iszgerti, 
kiek jam norisi isz savo priva- 
tiszko katilėlio, o( kada tosios 
karsztai ipasiprieszino, pagrie
bė plaktuku ir pradėjo su juom- 
bubnyt ant moteriszku gaivu, 
kurios mirtinai likos sužeistos • 
o gal ant vietos butu jaises už- 
muszes, bet plaktukas nusly
do nuq koto, ’kas moteres isz- 
gelbejo, ant juju riksmo subė
go kaimynai ir atidavė pasiutė
li in rankas palieijos. Motina 
turi perskelta pakauszi o duk
tė sunkius žaidulius ant viso 

galvos.

NAUJA SZVENTE — 
“PULASKIO DIENA.” 

j, . T '

Harrisburg, Pa. — Oktobcrio 
litą diena, 
kaipo “PulaSkio Diena” vi
soje Pennsylvanijos valstijoje, 
kurios inkureju buvo senato
rius Musmanno isz Allegheny 
pavieto.

Generolas Pulaskis pribuvo 
in Amerika prigelbet WAshing- 
tonui kovoti už li.uosybe prie- 
szais Anglikus. Mirė jisai 1779 
moto, badai Savannah, Ga. Gu
bernatorius iszdave paliepirna 
idant toji diena butu atsakan- 
eziai apvaikszcziojama ir butu 
papuoszli namai su Vėliavoms.

• \

PLAKIMAS, PER AUSIS 
YRA PAVOJINGA.

Lancaster, Pa. 
rak (orka suplakė vaika Harry 
Bcrberian per ausis Elizabeth
town moksĮaineje už nepaklus
numą perka visai apkurto nes 
jam truko bubnukai 
Daraktorka likos 
isz mokslaines o lovai vaiko už
vedė skunda.

NUKANKINO
KUNIGĄ

BOLSZEVIKAI NUKANKI
NO ANT SMERT SENA KU

NIGĄ PO TAM INMETE 
JI IN SKLEPA.

girt nokliszka
parengė 
nurengė

Tula dn-

ausyse, 
praszalinta

veido ir

PAVIRTO IN AKMENI UŽ 
GYVASTIES.

Lewisburg, Wyo. — Tankiai 
iszgirstame kaip perpykęs kat
ras užkeikė.: “ 
męni ipavirstum,’

Brooklyn, N. Y. — Velykų 
diena apie, (piet a t si buy o žu- 
dinsta Lidluviszkoje szeimyno
je. Metas adgal kdkis tai But
kus,
kauskus, Wilkes Barre, Pa., pa
viliojo gaspadoriaus paezia ir 
apsigyveno Brooklyne ant. 11 
Evans ulvezios. Už 'kokio tai 
laiko visi szeszi vaikai likos 
atimti nuo tėvo ir motore su 
vaikais ir ved use dūk t ere gy
veno su Butkum. Nesenei Jan
kauskas atvažiavo isz Wilkes- 
Barriu ir praeita Panedeli nu
ėjo .pas savo paezia. Pradėjo 
jaja muszt o Butkus užstojo už 
motore ir gynė nuo inirszusio 
vvro. Jnnkaudkas su Butkum 
susikabino ir iszejo an't kiemo 
kur Butkus nžmnsze Jankauc- 
ka su kuolu.

Palieijo žudintojaus da nesu
rado o Jankaueko lavona nuvo
žė in Kings County ligonbute.
AMERIKONAI PRALEIDO 

DAUG PINIGU PER 
VELYKAS.

Philadelphia. — Gyventojai 
szio miesto sanvaito priesz Ve
lykas nral' :/]o ant visokiu pir- 
kiniiMcA, milijonu doleriu. 
Praeita mota isztrauke isz ban
ku 118 milijonus doleriu ant, 
pirkimo visokiu dalyku.
DU UŽSIMUSZE PULDAMI 

NUO TREPU.
AVilmington, Del. 

Rose, 73 metu,
dama niuo trepu namie.

McAdoo, Pa. — Jonas Kas- 
pzyk, 54 metu, mirtinai susižei
dė puldamas tropais kad mirė 
trumpam laike ligonbuteje.

$18,000 UŽ AKI.
Los Angeles, Calif. — Augsz- . 

tesnis sudus pripažino-del "Miss 
Bessie Dresser, 18 tukstaneziu 
doleriu kaipo atlyginimą už 
aki, kuria pana Dresser neteko 
važiuodama trukiu. Kad kalte 
buvo geležkelio 'kompanijos to
dėl ir apskundė ir 
tiek pripažino.

JAUNIKIS 89 METU SENU
MO O NUOTAKA 20 METU.

Brownsville, Ind. — George 
,P. Gittens, senas ’kareivis tu
rintis 89 melus, paėmė sau pa
ezia ana diena Miss Elisa Rand, 
20 metu siera ta, kuri pas ji bu
vo už gaspadine. Szliuba davė 

!sk va j e r i s. Isz t i k r u j u 
neteko proto ant senatvės.
TRECZES VYRAS SAVO 

PIRMUTINES PACZIOS.
Willington, Ky. — Ana die

na mirę czionais 81. metu Mi
kolas Park kuris buvo pirmu
tiniu ir trecziu vyru savo pa- 
czios. Apsivedė jisai 1876 (me
te o 1889 iszkeliąvd in Westus 
ant uždarbiu. Pati in koki tai 
laika aiplaike žine buk josios 
vyras likos užmusztas įkasyk- 
lose ir neužilgio ipo tam volą 
apsivyravo. Mc'to 1910 sugryžo 
namon, nes žine buvo neteisin
ga ir buvo gyvas o rados nasz- 
le po antram vyrui, vela apsi- 
paeziavo su savo paezia ir to
kiu buklu pasiliko “trecziu” 
vyru savo pirmutines paezios.
NUSZOVE ŽMONA, KURI 
NENORĖJO PASITRAUKT.

Minneapolis. — Jonas Mioki- 
la, 45 metu likos aresztuotas už 
sunku savo 43 metu žmonos su
žeidimą. Jis in ja szove, kai toji 
benorėjo pasitraukti truputi 
toliau lovoje.

sūdąs jai

senu'kas

trecziu

/

ALICIJE LABUTIS PAEINA 
ISZ LUZERNES PAVIETO.

Laik- 
Aliciję 

12 motu mergaite, ku-

o kad tu in ak- 
” bet ne tan- 

kfrri' toldk ‘ktuksmas iszsipildo 
ir aezin Dievui kad tokiu pra- 
szvmu Jisai neiszklauso.

Ana diena Vincas Friehller, 
19 metu amžiaus, mirė czionai- 
t i nėjo ligonbu'tejo kur radosi 
per 18 metu, palengva persi
mainydamas in a'kmeni. Toji 
liga yra žinoma tarp daktaru 
kaipo “seklerodorma.
tojo žmogaus nuo‘kojų lyg gal
vos buvo kietas 'kaip akmuo. 
Asztuoniolika metu adgal likos 
jisai numestas nuo anglinio va
gono ir nuo tojo laiko neturėjo 
suvisai 'pajiegu. Paliko paezia 
ir kelis suaugusius vaikus.

SUĖSTI PER VILKUS.
Seattle, Wash. — Kelios 

szeimvnos žmonių ant salos 
Valli,* 
per vilkus, kuriu ten daug pri
viso. 'Pagal, daneszima 'pribu
vusiu isz lenais (ai sakoma kad 
vilkai visus gyvulius paipjovo, 
po tam kėlės szeimynos žmo
nių.
UŽMUSZE PAOZIA KUJU.
Devling, Conn. — Gyvenda

mas dideliam nesutikimo su sa
vo paezia, Juozas Rice, 30 me
tu, ūždavo smarku yipa su gele
žiniu kuju savo paežiai per gal
va kada toji gulėjo lo.voje. Mo
tore in trumpa laika mirė. Ža
dintojas po tam inszoko in upe 
tiksle pasis1kandinimo hot van
duo buvo per szaltas ir iszplati
ko ant kranto kur ji palieijo 
arosztavojo.

> > Kūnas

Wash.
žmonių

Aliaskoje, likos suėstos

KUNIGAS SUGRAŽINO 
MOTERIAI CENTUS.

Jersey City, N. J. — Per Ve- 
lykas kunigas vaikszcziojo po
bažnyczia Szv. Alfonso su gur- 
bcliu rinkdamas aukas o para- 
pijonai aukavo bumaszkas ir 
sidabrą, bot kokia tai vargin
gai pasirddžiusi motoro inmete 
in gurboli’penkis varinius cen
tas. Kunigas dirstelėjo iri jaja, 
iszrinko penkis centus ir pa
duodamas moteriai garsiai pa- 
szauko:“Gali tuosius centus 
pasilikt sau arba atiduoti uba
gams — centu nepriimu.” Mo
teto užsisarmatinus tuojaus ap
leido bažnyczia. “j

V

Wilkes Barre, Pa. — 
raszcziai garsino buk . 
Labutis, 
ria pavogė Devonshire isz Phi- 
ladelphijos ipaejo isz Shamo
kin, Pa., kur josios tėvai gyve
na pasirodė klaidingai, nes jo
sios lovai Jurgis Labutis gyve
na arti cziopais miestelyje 
Swoyersville, kur laiko sztore- 
li o levas*dirba kasyklose.

PACZEDUS ŽMOGELIS.
Newark, N. J. — Kokis tai 

Steponas Borusas, dirbdamas 
prie czystinimo langu, aplai'ky- 
davo ant sanvaites po 20 dole
riu, kurio pati-ir vaikai gyvena 
tevyneje. Gyveno vienam kam
barėlyje ir gamino pats sau 
valgius. Tn laika asztuoniu me
tu suezedino
Ana sanvaite iszsiunte paežiai 
tūkstanti doleriu o likusius pa
siliko sau ant keliones sugryž- 
ti adgal in Ievyne. Isz tokio pa- 
ezedirmo net Angliszki laik- 
raszcziai stebisi kad žmogus in 
taip trumpa laika

2,400 dolerius.

net

■galėjo su- 
ęzedyti tiek pinigu. — Bet nė
ra ko stebėtis nes daug yra to- T<7 V

kiu žmonių kurie gyvena klau
sau gero

maisto ir gerymo, na ir tokiu 
bildu suezedina i arteli.

liszkai, atsatkydami

Paskutines Žinutes
Koki tai va-

pasiimdami

If London, p— 
gys vela apiplesze paczta ant 
laivo Leviathan, 
registrąvota pakeli deimantu.

If Now Yodk. — Ant arti
mos farmos atsirado kiaule su 
snukiu pa na szi u in slonians 
triuba ir viena akin kaktoje.

If Scranton, Pa. — Daminy- 
kas Curcio ir Nikolas Yanni, 
kaimynai, susibarė. Pirmutinis 
žuvo nuo revolverio kulkos o 
antras nuo'peilio, apturėdamas 

7-r, .

Fanhau-

vienuolika žaiduliu.

If Vatikano Miestas, Rymas. 
— Popiežius laiko , miszes ant 
kuriu dalybavo 10,000 polegri- 
mu isz visu daliu svieto.

1f Tamaqua, Pa. —-
zo prie Alliance kasyklų sudegė 
lyg pamatu. Blodos padaryta 
ant 'keliu tukstaneziu doleriu. 
Kasyklos pradėjo nesenei dirb
ti.

1f Pottsville, Pa. — Sausiojo 
agentai iszpyle in upeluka 2000 
bac^ku gero alaus isz Rottig
Bravoro, kuris radusi nuo šei
niau 35 kubiluosia,. i

/

h’ovno. — Tik dabar iszejo in 
virszii apie baisu nukankinimą 
kunigo Mazulevicziaus isz kai
mo Wczoraiszo, apskrities Ki- 
jevsko.

"Piila diena raudonieji afieie- 
riai užėmė klobonije, 

puot i,
sena kunigą, po tam aprodė in 
blozno drapanas ir priverto ji 
szokineti, daužydami jam žila 
galva su revolveriais o kada 
senukas apalpo, vela ji adgai- 
vino inpildami in 'gerkle vod- 
kos ir vela privertinejo ji szok- 
ti o kada pradėjo ilsti, badyda
vo ji bagnio’tais, plakdavo su 
nagaikoms ir kumszcziavo, 
ant galo senukas sukrito negy
vas.

Jojo lavona inmete in skiepą 
kur pergulėjo per keliolika die
nu o kada raudonoji armije ap
leido laja aplinkine, žmonos pa
laidojo kaiikytoja slaptojo vie
toje idant bolszevi'kni nesuras
tu jojo lavona ir nebūtu patys 
nubausti.
NUSZOVE MOTERĮ, UŽAU

GUSIA TARP ABRIKOS 
BEŽDŽIONIŲ

Berlynas. — Isz Kamerūno, 
vakaru Afrikoj, pranosza 
tokia istorija.

Vienas drambliu medžioto
jas pamato viename medy kele
tą beždžionių. Medėjas szove, ir 
viena bezdžioiu iszkrito isz me
džio įiegyva.
prie savo aukos medėjas be ga
lo nustebo pamatęs,’kad tai bu
vo ne beždžione, bet moterisz- 
ko negre. Ji buvo visai plika ir 
be inprastiniu tatuavimo žy
miu.

Vyriausybe, kuri, daro tos 
paslapties tyrinėjimą, 
džia, kad negre buvo beždžio
nių pavogta, kai ji buvo dar 
kūdikis, užauginta beždžionių 
taipo ir, veikiausia, pati laike 
save beždžione, i . V' ■
SUDEGE KRISTAUS KAPAS 

NEAPOLIO BAZILIKOJ.
Neapolis, Italija. — Šiądien, 

kai kunigas buvo besiruoszias 
laikyti Didžiojo Penktadienio 
miszias Santa Maria Nova ba
zilikoje užsidegė Kristaus ka
pas, 
dury bazilikos. Ugnis pavyko 
užgesyti, bet kapas buvo su- 
nailkintas. Manoma, kad gais
ra pagimdė pridegusi žvake. 
SUAKMENIJUSIS ŽMOGUS

TURINTIS KELIOLIKA 
SZIMTU METU.

\raqua, Chile.

revolveriais
1

•plakdavo 
kumszcziavo

ji I

SZl-

Priejes a rėžiau

sp ren

kuris buvo pataisytas vi-

BAISUS BADAS KINUOSE; 
ŽUDO IR PARDUODA

SAVO VAIKUS.
London. — J’arptautiszkas 

Komitetas suszelpimo iszbade- 
jusiu Kiniecziu daugeliose pro
vincijose danesza kad 
Kinuose vra tokis hadas kokio 
nepamena nuo daugelio metu. 
Devyniose gubernijose derlin
gumas visas dingo, žeme isz- 
džiuvo kad negalima nieko sė
ti. Kvansi gubernijoj, ant kož- 
no 10 namu, 9 yra tuszti. Gy
ventojai maitinasi žieve, szak- 
nimis, lapais ir sziaitdais. Nau
jai gimusius vaikus tuojaus žu
do o užaugusius parduoda, 17,- 
000 parduot u moterių iszvežta 
in ’kitus sklypus.
PARDAVINĖJO SAVO VAI
KUS IN NELAISVE; TURI 

TRAUKTI VALTIS.
Londonas. — Tyrinėjimai,

V tl 7

kuri uos‘dare tam tikra komisi
ja su parlamento nariu, Harry 
Gosli ngu, prieky j, parode, kad 
Anglijos kanaluose vieszpatau- 
ja tikra vaiku nelaisve.

Pasirodė kad suvargę baržų 
darbininkai pardavinėja savo 
vaikus kitiems baržininkams, 
imdami už vaika nuo pusantro 
iki dvieju svaru sterlingu (nuo 
$7.50 iki $10.)

Vaikai, amžiaus 7, 8 ii- 9 me
tu yra priversti plukti nuo 10 
iki 15 myliu dienoj, neatsižvel
giant in ora, ir varyti kanalo 
pakraszcziu arklius, velkan- 
czius baržas.

I dūdininkai 
misijai mate 
varkuczius kurie 
baržas!

Komisijai buvo papasakotas 
dar atsitikimas, kur vienas ber
žininkas pardavė savo (lukteri 
už 5 svarus ($25), bet pirkėjas 
tik savo pinigus prarado, nes 
nupirkta mergaite tuojau pa
bėgo.

Parlamento narys Gosling 
jau paruosze biliu užginti bar
žininkams pardavinėti savo 
vaikus sunkiam baržų vilkimo 
darbui ir tuoj padaryti gala 
tai vaiku vergybei.

LIETUVIS PARDAVĖ SAVO 
DUKRELE.

Argentina. — Brazilijoj vie
nas Lietuvis Juozas Sakalaus
kas, turintis žmona ir dvi mer- 

be dirbdamas 
darbuose prie

Amaro susirgo ir atsidūrė sun
kioje padėtyje. Jo szeimyna 
panorėjo gryžti Lietuvon. Tam 
tikslui atsiekti tėvai Sakalaus
kai pardavė savo feitoriui neg
rui 8 men. mergaite. Už tai 
jiems negras prižadėjo iszpirk- 
ti in Lietuva laivakorte ir dar 
primokėti. Bet gavės mergaite 
atsisako tokia>suma iszmoketi 
ir tik retkareziais duoda po ke
liolika milreisu ir 
gražinti nemano.

m

szi mot

— Tyrinėjimai

arklius,

papasakojo ko- 
7 met u amžiaus 

patys vilko

narvs*

pa rdavineti

ir

Neseno i1

czionais‘likos surastas senoje 
vario kasykloje, suakmenijusi 
lavona darbininko, Mirtis 'pa
gavo ji laike darbo nes 'klūpojo 
o rankoje ’turėjo spata, rodos

gaites, 
B-ves

Light 
Santo

mergaites

DA NEŽINO APIE TAI.

Isz Lietuvos.
Ii %

YRA TOKIU, KURIE NEAT- 
JAUCZIA NUKENTĖJUSIU 

NUO NEDERLIAUS.
Utena — Teatro mėgėju kuo

pa nukentėjusioms nuo neder
liaus sziaures ūkininkams su
manė suvaidinti keletą vakarė
liu ne t ilk Utenoj, bet

bažnvt’ka induose.miausi u ose
ir arti

Visa pelną ketina aukautu nu
kentėjusioms ūkininkams. Pir
ma žingsni kuopia dare in Vy

tas pirmas
pataiko ant

Vvžuoniu klebonas kun. A. M i- e"

žuonis, t ilk, deja 
žingsnis

I

vinips:

jau liepsnos stulpai 
apszvi ėsdami 

In gaisro

reme 
visa 

vieta pi r-

leika nedavė sales.
LIETUVOS JAUNIMO 

ISZDYKUMAS.
Bard iszkiu d v. (Siesi*kiu v.) 

A. Szuhiinio sūnūs, susipykęs 
su levu, ji mirtinai primusze. 
Simus aresztuotas ir patalpin
tas Ukmergės kalėjime.

DIDELIS GAISRAS 
VIEKSZNIUOSE.

Vi(*kszniai. — Vasario men. 
22 d. vakare apie 9 vai. del ne
žinomos priežasties užsidegė 
pil. Goldbergo linu sandelis ir 
tvartai. Gaisras kilo taip stai
ga, kad kol gaisrinin’kai pribu
vo,
padange, 
miesteli.
mieji pribuvo Szauliai —gais
rininkai, bet su menkais prie
taisais nepajėgė gaisro likvi
duoti ir todėl tik stengėsi sau
goti giyt'mus namus. Vėliau 
pribuvo ir Žydu komanda, bet 
kol szio sutvarkė savo motorą, 
kol iszkirto upeje dkete, — gai
sras jau buvo inpusejes ir todėl 
užgesinti visai buvo negalima.

Sudegė sandelis*iki pamatu, 
su linais ir kviecziais, uperiu, 
kalio druska ir kit kuo, o tvar
tuose gerai apsvilo gyvuliai.

Nuostoliu padaryta apie 3(1 
tukstaneziu litu.

Gaisro midų savininkas bu
vo Rygoje.

NUTEISĖ ŽMOGŽUDŽIU 
SZEIMYNA.

Pūkai, Pumpenu v.,
žio ap. Czia invyko žmogžudys
te ir i atarta 4 asmenys: Anta
nas Kirkilas, Stepas Kirkilas, 
Valerija Kirkilaite ir motina 
Kirkilione. Buvo Panevėžy 
teismas ir nuteisė: Antana — 
iki mirs, kalėti; Stepą — 15 
metu kalėti; mergaite Valerija 

ir motina — 1 
Motina pripažinsta ne 

pilno proto, mergaite — nepil
namete.

Paneve-

Buvo

— 8 menesius 
metus.
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kasdamas. Matyt kad nelaime 
ji patiko 'laiške drebejimo že-’ 
meSj nes viražus kasyklų buvo 
nukritęs •. o lavonas radosi 
dumblo, įkuriame tifrejo suak- 
monyt. Žinunai mena buk: dar
bininkas paėjo nuo keliolikos 
szimtu metu, kada tai buvo va
rino opoka Pietiniam Amerike. 
Darbininkas 'li*kos patalpintas 
in muzeju.

Locniniu*kai senu vario ka
syklų jeszkos da daugiau tonkin 
suakmonijusiu žmonių o ir ti
kisi surasti dįmguąia va^o gys
la. 1 . : x t . ’ . . , .

nukritęs o lavonas

į •
"r '

• — Koki tu dukrele apsiriidc- 
tume sau už pati, jauna ar ba- 
gota ?

— Tai vo, mama kiaušio no 
szi ne ta, da asz su visai ne ži
nau ir apie tai neiszmanau.

— Na vis gali numanyti?
— Asz... asz... iszrinksiu

«t '
— Asz 

jauna ir Pagota.
asz

11. ■ | II į H|,

ŽYDAS GERESNIS.

Tai tu Irszkau, turi užsira- 
szos Lietuviszka gazieta, gal 
daug skaitai?

Žydas: — Nu kam daug skai
tyt, asz galiu užsiraszytio ir ne 
skaityti suvis. Asz kad butau 
Lietuvys, tai neužsiraszytcze 
gazietių tiktai payogcze ir skni-

IIAilo . ...

Žydas:

tyczia.

NESISEKS SU MOTERIMIS.
Gudesiu k., Siaubu aps., P. 

Tam'kus, 70 metu einas senis, 
czia pergyveno 5 moteris. Per 
visas turėjo 21 vaikus. Penkta
jai mirus praėjusiais metais, 
senis vėl sujudo vestis, bet ne
gauna merginos. a

Mat, visos apylinkes senos ir 
jaunos bijosi greit mirti ir atsi
sako už jo teketi.

DEL KVAILOS GALVOS 
SENIO KOJOS

VARGSTA.
Rokiszkis — Panevėžio Apy- 

gardos Teismas nagrinėjo byla 
piUDrucziuno ir Jūžintu kuni
go Mioliaus. Drucziunas, kuni
gą patraukė atsakomybėn kam 
jo vienturte dukterį suvinezia- 
vo su neturtingu vaikinu. Jau
nuoliai labai susimylėjo ir ban
dė net keliose bažnycziose susi
tuokti, bet senis vis užuosdavo 
ir pastodavo kelia. JAuuuoliai 
kreipėsi pas Panevėžio vysku-

Gave leidimą, susijungė pec 
Jūžintu kunigą Mielių. Teis
mas kunigu iszteisįno, o senis 
byla padavė trįbunalan. «

Kil
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Kas Girdėt
I 1

Ant viso svieto gal nesiran
da 'tykaus užkaborėlio. Mato-, 
mai žmonija galo graibstosi, 
neužganadinimai, nesutikimai 
ir bandai. Taip buvo isz pra
džių ir bus tolinus.

ir musu

%

tik tiiojatfs "nukrito ir da net 
puse valandos mųczijaųsi .ir 
nieko. Mat,, joms žino kad tai 
kamiszkas kraujas.”

Poniute tai is^klausius, pa
liope Žydą su jojo dioloms isz- 
mesli laukan.

»
Da ant svieto randasi daug 

dirvos ant apszvietinm.
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kb inleidimo nėr rekordo, jeigu 
ateivis prisilaikys prie vįsn 
naujo instatymo reikalavimų, 
kuriu svarbiauses bus darody- 
mas atvažiavimo priesz Birže
lio 3d., 1921 m.
Procedūros Speciales Regula-

SZAKO SŪNŪS
' r-—— Į

Persu karalystėje, prtosz ke
lis užimtus metu vioszpatuvo 
galingas szakas (karalius). Bn-

ųm , y

Patogia ir gera; ■ J / ;
— Patogomi yra Visos trys 

kaip pats sakai; Zifira ir Zu- 
lieka ir AJgera. O ka vadini ge-

MM

Patogia ir gera:
♦
me nft- 

h

4 ' M
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Pirmutine Didžiausią
Rengia Visi Amerikos Lietuviai Laivakorcziu Agentai 

EKSKURSIJA TIESIAI

Per Klaipeda
BE JOKIO PERSEDIMO

BALTIC AMERICA LINIJOS LAIVU

“LITUANIA”
18 DIENA GEGUŽES 1929
' ■ ■ 1 ■} ’

Garbes dalyvis bus vice-konsulis gerb. P. Daužvardis

rybeT .
— Geiybe yra, kaip mok in-

T .T 1/ 1

vo tai galingas ir didelei isz- 
mintingas. ‘

# J '* ■■■» ; * y "■ < ,

Turėjo.jisai viena sūnų, ku- 
vadinosi Sidas j r baigė 

ir nei tarj> mo'kiųcziausiu vy-

ti sako; Saldybe szirdios, gbu
11. Si.; ■ i ' ** i ' ,|'11 „j . "

’ no-monuimas apsvarstimas ir 
puikumas ir iszmintis ir....

ke derviszas, pakeldamas

galerna. Ta, ka dabar pasakei, 
mano sunau bus gana. Tegul 
Dievas duoda surasti tau isz 
tu trijų mergeliu, ųsz tau vėli
nu isz szirdios. O dabar pave- 
lykie man ant vieno spasabo, 
kad galėtum dasdkti budus tu 
trijų veziraiezin.

Kaip padarysi, mano to-

cijos bus Vėliaus Iszleistos.
! -p. " ' '• ’ ' .4 " f • '■

Naujas instatymas ineis gn- 
len Liepos Id., 1929m.', L ___ 
szita organizacija nei kita, nei 
jokios agent liros neturi teises 
imti žingsnius legalizuoti atei
vio buvimą szioje szalyj tpriesz j 
tos dienos.

Instatymas, 
imtas, 
vijos 
su Darbo Sdkretoriaus ųžgyri
mu, regulacijas 
jant aliuvius, už ka ateivis tu
rės mokėti $20.00.

Tos regulacijos dar neiszlcis- 
tos ir Foreign Language Infor
mation Service atyda jau buvo 
pakreipta iii faktų kad kaikn- 
rie asmenys prisirengė pagel- 

“logalizuoti ju

ris
■

Gaha, gana! *— paszau- 
ran- 

kas. Ne reikalaukime to, ka no
Tikėjimas in visokius burtus 

ir raganystes turi milijonus pa
sekėju ne tik pas Indusus, Ha
lus, Airiszius bet ir Lietuvius 
ir Lenkus. Ana diena laikrasz- 
cziai skrtlbe. buk Korodicos pav. 
Lenkijoj, kokia tai Rože lijo 
Milezevskienc likos per žmones 
apszaukta kaipo ragana kuri 
atima 'karvėms pieną ir nutarė 

levo buvo 
iszejus, žmones inejo in josios 
skiepą, pripylė iji uzbonus.su 
pienu truciznos tikėdamiesi 
kad mot ere iszgers ir u u mirs. 
Motere sugryžus mamo patenti
ne kad uzbonai stovi ne. savo 
vietose, dasiprato kati ne vis
kas paredko, pamate piene ko
kias proszkas ir pranesze apie 
tai policijai 
a resZtavojo.

Taigi, pirm apszvietima yra 
tamsybe o idant taja tamsybe 
panaikint, reike skaityti geras 
knygas ir laikraszczius.

tai

Tverkite politikiszkus kliu- 
bus ir gerai apsvarstykite kat
ros partijos 'laikytis. Szimett 
bus karszti pavietavi rinkimai 
Skulkino pavidte o
mieste nes kandidatu atsirado 
Mahanojuj užtektinai kaip: Jo
nas Vizgirda ir Jonas Kara- 
szaudkas is^eina ant taksoriu; I ja nužudyt. Kada mote w e ▼ i 1 1 1 *1* • v • • •% -—4 m. I . m 1 aF'k I » « * * A 1 I % r « re 1 i i 9 * b % * r m * 1 jTA .m a a t 1 t x < tAndrius Hudock ant burmis
tro; Franas Dizingas ant supor- 
vaizerip; Juozas Ancereviczius 
ir Antanas Str/.dleckis ant kon- 
sulmonu — ir ketina da keli 
iszei'ti.

Signoras Alfoni, direktorius 
observatorijos Florencijoj, per- 
spejineja buk pletmai ant sau
les, kuriu didybe yra dvylika 
kartu didesne už musu žeme, 
daug nelaimiu
musu žemes 'kaip:

patrauks ant 
“viešnios, 

tvanai, atsigaivinimai vulkanu 
ir <lrel>ejimus žemos. Perspėji
mai jau pradeda iszsipildinet 
po visas dalis svieto.

Randasi daug tokiu žmonių 
kurie ant tureziu žiuri kaip per 
raganiszlkus stiklus: turtingas 
kvailys, iazsiduoda del ju dide
liai iszmintingas, kuprotas tie
sus, senas jaunu ir t.’t.

Žmonių akyse pinigas viską
permaino, uždengė ir dailina. 
Ir tu brangus skaitytojau ne- 
bukie tokios nuomones; atsi
mink kad pinigas tai blekute 
ir tieji popieriniai szmotdiai 
niekad žmogų geresniu ne pa
daro. o toki goduliai ne karta 
szirdi savo uždaro del vargszu. |

Kas perdaug pinigu turi, tas 
jokios smagumo ir ramybes ne 
turi. Viskas jam 
yra persisotinęs,

niekas nes

kuri kaltininkus

Naujas Natūralizacijos 
Instatymas Pradės 
Tik Liepos Idiena 

1929 mete.

i .

I

Foreign Language Informa- 
gavo daug

Kongreso pri- 
autorizuojant Tmmigra- 

Komisijonieriu

rų. Sifla# buvo; $oi(us mp'kslo 
kuri gausai seme isz szaltinio 
žinystos. Bet kadn in motus pa
rėjo ir stojosi vyru, pradėjo ne 

■viena karta Judėti, kada tik sė
dėdavo sųv.o pųkajuja ir sznipi- 
nedavd knygoje J szm i n ties Al < 4#

ill,

■ Il

iszleisti,

užregist ruo-

Korane, arba buvo szimtu ship- 
tybcja arabinio skaitliaus al- 
gebro, tai volei salptybesia as-
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Užsiraszindkite 
ko<kaitlingiause kad 
met kas ant 
ypatingai.

la’kraszti 
žinotu- 

svieto dedasi o 
ęzionais Amerike.

Prisižiūrėkite ant Amerikonu 
be laikraszczio 

Skaitvmas ne 
nesubankrutino, ppr skartyma 
lavina žmogus savo protą ir 
turi sveikata. Patys žinote ka 
turi girtuokliai! — Turi protą 
kaip viszta perekle, pasmelia 
kaip skilviai, pridusia, kepenys 
ir plaucziai pritreszia o laike 
bedarbes neturi ka valgyt.

kurie 
apsieiti.

negal i 
viena

I

tion Service jau 
laiszku apie nauja natūraliza
cijos instatymu, kas parodo, 
kad szioje szalyje yra tukstan- 
cziai svetimszaliu, kurie gales 
naudotis nauja Vincent—Cope
land—Schneider byla, po kuria 
prezidentas pųsirasze Kovo 2d., 
1929m., ir kuri dabar žinoma 
kaipo Vieszus Instatymas No. 
962, Septynesdeszimto Kongre
so. Tai yra instatymas autori
zuojant užrekordavima ateivio 
atvažiavimo atsitikimuose kur 
negalima rasti rekordo to atei
vio inleidimo nuolatiniai apsi
gyvenimui, jeigu tokis ateivis 
gali darodyti, 
priesz Birželio 3d., 1921 m.

asmenys 
boti ateiviams 
inlcidirna tuojaus už $40. arba 
dauginus. ”

Apart valdžios, nereik 
kam kitam mokėti pinigu. Nie
kas dabartiniu laiku negali sa
kyti, kas bus reikalauta nuo tu 
ateiviu ir negalima iszpiklyti 
ir pasiimsi i popieras arba do
kumentus in Washingtona 
prįesz Liepos ld., 1929m., kuo
met instatymas. ineis galen.

Tik apie Birželio ld., 
reign Language Information 
Service gales duoti pilnesnes 
informacijas apie naujus natu-

__________ —F.L.I.S.

ATSAK1MAI.

n io-
Zutoiko

tosios merginos
žengda-

in

Fo-

lai yra instatymas aųtori- 
' ♦ i t < I I H * £ ' H i > i M • 1 ** t I d . «» »

ralizacijos rei'ktdavimus.

teologijos, no viena karta dirs
teldavo in soda po)’ langa, įku
riamo tarp ciprisu ir plupseji- 
mo vandenczirszkiu, cziulboda- 
vo buvo girdėtas balsas meilin
go gi odai o.

Tumia tai sodia vai'ksztinejo 
takais trys mergos, gražiausias 
slkarbas didžiojo veziro — trys 
jojo dūk teres: Zifira, 
ir Al gera.

Kada, tik
valksztinejo, lengvai 
mos geltonom smiltelėm, Sidas 
užsimislidaVo, o ir jojo mokin
toje!' Ilginai nusimindavo pri- 
jausdami, jog jųjų mokinis sn- 
simaisz.vdavo ir pamotinejo 
mokslus. ’ ' >

Kraipydami savo žilom gal
voms nuėjo pas szaka, idant da- 
noszti jam, jog sūnūs jojo gana 
prigėrė mokslo isz szalt inio isz- 
miuties, o dabar trokszta gyve
nimo kitokio.

— Didis szakau tarė: rei
kėtų Sidni surasti atsakanezia 
paezia. (

Sza'kas pripažino užteisinga 
užmanimo mokintu vyru ir nil-1 ! c

Tegul teip buna:
t a re:

ir

tai tokis ipardavi-

J. Y., Lawrence, Mass. — Jai- 
gu tamistos motore pardavė že
me Lietuvoje be jusu žinios, 
pavelinimo ir pasiraszymo ant 
dokumentu,
mąs yra nelegaliszkas ir netei
singas. Bet, jaigu tai buvo jo
sios žeme, tai turėjo tiesa par
duoti. Jvitaip pardavimas yra 
neteisingas
pasiprieszint.

j r >galį priesz tai

Bet kada paklauso Sidaus ar 
jojo szirdis iszsirinko del saves 
Sidas ne mažai susiergialavo, 
bakaip pasakė, matyt tris mer
ginas, nes nežino katra 
tinkamiausia, nes visas ligial 
pamylėjo.
-Kaip tai t

J

butu

Iszmintingi žmones ta pati instatymu
pasakys, tiktai tamsunai ir 
girtuokliai tos rodos neklausys.

poniuteTula “poniute” savininke 
dvaruko staigai apsirgo ant pa- 
siutiszko skausmo dantų. Pa
smaukė per telegral’a dentista 
isz Kauno kuris apžiurėjas li
gone, nutarė kad skausmas 
dantų paeina nuo isztynimo 
smegenų ir 
deles ant smegenu kad isz- 
t raukt u krauja. Tuojaus nu
siuntė in artimiause miesteli 
parvežt felezeri kad pastatytu 
taures “szviesiausiai poniai.”

In kėlės valandas pertraukos 

te atsigulė ant sofkos o Žydas 
su dideliu mandrumu pradėjo 
prileidineti dietos ir mane kad 
reike ka toki in poniute pra
kalbėt, žodelius garbingus, na 
ir praidejo:

“Ai vai! praszau poniutes, 
ka tai ženklina dangiszkas 
kraujas! Kaip tam dietos trau
kia krauja ir kaip joms gardu. 
Tai pe Žyd i sakas ir ne ka- 
miszikas kraujas. Prie tokiam

prisakė pastatyti

Ali gwwawo > uiiwiuun a vi uiuiv/d,

parvežė Žydą ’karietoje. Poniu-

kraujui kaip ^ydo ar mužiko 
ne nori traukt, o .ežia vos pri
dėjau, tai gere kaip vyną ir 
jam turi smoka ir žino kad tai 
poniszkas kraujas. Tik pridė
jau ir prisikabino. Vakar tam 
pauzes dii lcs leidau tokiam kū
mui, žemiau strėnų, ka jam tu
ri szunvdtos ant užpakalio ir 
ne vįenu diele ne norėjo traukt,

,* « * .i y « f ? r\ i . imi ; iii

Tai jau mano dalykas! - 
derviszas, —nes tau 

viską
—nos

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 
Linijos agentus. Jie suteiks‘jums pilnas ir puikias infor- 
nracijas, teipgi pagelbės paruoszti kelioens dokumentus.

ve ?

atsake 
pasalčiau jog dažinosi 
priesz nusileidimą saules.

Ir derviszas nusiszipsojo gai
lėdamasis isz nubudimo jauni- 
kaiezio.

— Ar dukteres veziro visa
da vaiks'Jtineja po soda !

— Kas diena. Tiktai ne vi
sada gali matylio.

— Tai eikiva, mano sunau, 
tiktai turiva tam tikusi akme
ni surasti.

Jaunikaitis ir derviszas nuė
jo in soda, kur senukas surado 
akmeni reikalinga. Buvo tai 
akmuo didumo nuo ketures- 
deszimti svaru, na ir padėjo 
ant tako.

t— Dabartės,— turi — pa
sislėpti krūmuose ir.laukt kas 
nusidek.

Buvo tai laikas kuriame ve
ži raitės eidavo maudytis. F jo 
josios ne sykiu, paskirtom, isz 
ko jau derviszas galvoja sayo 
apsvarstymu. Pirmutine ėjo Zi
fira. Neatėjo tiktai ’kopia beg- 
tia bego, buvo linksma ir dai
nele dainavo. Bėgdama skynė ’sakytie apie savo iszrankas. 
kvietkas, geniojosi peteliszkes 
nuo krūmo prie krūmo. Buvo niek, Sidas apsipaeziavo su Al
in iki i,

BALTIC AMERICA LINE . ; * ’ » ’ ft > f f r» ■> 4
8 -10 Bridge Street. .

New York, N. Y.
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ISZPLANKIMAI LAIVU ISZ NEW YORKO 
POLONIA .. 6 Balandžio | POLONIA... 11 Gegužic

LITUANIA .. 18 GegužioESTONIA .. 27 Balandžio

toji

~ ■   --------------------- --- ----------------- ---- ■ rr M ■—  ........................................ *■ - —
*

klude akmenio, nes ir ji nurito 
in szali, kad kitas ne pakludin- 
tu ir ne pavirstu. Toji tai yra 
iszrinktoji tavo szirdios
bus tavo pati ir drauge gyveni
me.

Pa saikiau tau k a
dar buke laimingu mano sunau.

Ir derviszas nuėjo iii savo 
pakajeli o Sidas, pilnas, džiau
gsmo nusidavė pas tęva pa-

a
norejei o

Roda derviszo ne nuėjo ant

pilna smagumo, jog net gera laimingai' * ' f v v,z .ęji t’
jaunikaitis kvaito isz karszczio Įsniert levo apėmė
ir negalėjo akiu nuo josios ati- Jystes. 
tyauktie. Kada, pabėgo,-dirsto- f ML

pogyveno, o
1 sostą kara-

-toto*

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

Ant Antro Floro Kline Sztoro
19 W. Centre St. Mahanoy City

K. RĖKLAITIS 
LletuviizkaB Graborlu* 
Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada k 
mokslą. Turiu pagalbi, 
ninke moterems. Priei
namos prekes.

M<i IV. Npruee M..
MAIUNOl CITY, P>

Hoe mauki:r st. , TAHAQI’A, VA.

f;

f

jog atvažiavo 
’ ar‘ ha diena kuome’t laikinas kvo

tos (immigracijos) instatymas 
buvo priimtas ir jeigu tas atei
vis iszgyveno Suv. Valstijose 
nnolatai nuo inleidimo, yra 
žmogus gero budo ir neužsipel- 
nijo deportacijos.

Nuo szitu gautu klausymu 
matyt kaid sekantieji svetim- 
taueziai gales naudotis nauju

kurie

1. Ateiviai, kurie invažiavo 
in Suv. Valstijas isz Kanados 
tais metais kuomet prie rube- 
žiaus rekordu nelaikyta.

2. Ateiviai jūreiviai,
priesz 1921 m. iszbuvo dauginus 
kaip pavėlinta 60 dienu iszbu- 
vima sujyg La Folotto Akto, ir 
kurie iki sziai dienai pasiliko 
szioje sząlyje,

3. Ateiviai, kurie negal atsi
minti. atvažiavimo diena arba 
varda laivo ant kurįo atvažia
vo in Suv. Valstijas, jaigu at

PAJRflZKOJIMAB.
Asz M a re' Szvetkanskiute 

vyru Benevicziene
Jievos Bokusznicr

Kadaise gyveno Water-
— - V« T

po>
pajieszkau

savo tetos
nes.
bury, Conn, dabar nežinau kur. 
Tegul pati arba kas ka apie ja 
žino atsiszaukia ant szio adreso

Mrs. Mary Benavich,
344 Virginia St., 

Milwaukee, Wise.

nusistebėjo 
galingas sultonas. Ar isz jujn 
ne vienos labiau ne pamylejei?

— Na ne, mano teveli. Ma- 
cziaų visas tris visos man labai 
in szirdi instrigo, o teip pato- 

kaip trys szviesos
rus žvaigždes, kaip trys rožes

!

gios, ausz-

skaiseziausios.
Szakas palingavo su 

sulaikė sząipa savo žiloja barz
doje ir tarė:

- ■* •  x _ ■ . ■ i ” *

galvar>

(lt.)
Statement of the Ownership, Manage

ment, Circulation, etc. required by 
the Act of Congremi of 

’ A ngn nt 24, 1018.
Of the “Saule’r publlflhcd aomi-weekly 
at Mahanoy City, Pa. for April 1st 
1929. ■'

1 ’ ' I ’I

State of Pennnylv&nla 
County of Schuylkill

Before me * Notary Public In and 
for the State and County aforesaid, 
personally appeared W.D. Boczkowskl 
who, having been duly sworn accord
ing to law. depones and nays that he In 
the Buplnesn Manager of the “Saule” 
(The Sbh) and that the following in, 
to the bent of his knowledge and 
belief, a true statement of the owner- 
nhlp, management, etc. of the afore
said publication for the date shown In 
the above caption, required by the 
Act of August 24, 1912, embodied in 
section 443, Postal Taws and Regula-

— Vienok gi sunau 
iszpuola tau tiktai viena iszsi- 
rinkti. Duodu tau laiko tris die
nas ir per tais tris dienas turi 
iszsirinkti.

Sidas per dvi dienas žiopsojo 
per langa palociaus ant Zetiifos 
Zulekos ir Algeros, bet iszrink-

mano

t i ne galėjo. Rūpinosi sziVdiju

važiavo priesz Birželio 3 d., 19-i dona, printed on reverse of this form.
21m, ; ( ’*. i

4. Ateiviai, kurie negal gau
ti atvažiavimo certifikato nes 
vardai klaidingai užraszyti ar
ba kitos klaidos pdaarytos re
korduose.

5. Ateiviai, kurie atvažiavo 
in Su v. Valstijas nelegųliszkai, 
arba, 'kurie nelogaliszkai pasi
liko czionais kuomet buvo in- 
loisti t ilk laikinui iipsistojimui.

6. Ateiviai, įkurto del kurios 
nors priežasties atvažiavo var
todami ne savo pravardes, ir 
jau senei užmirszo pravarde 
kuria vartojo kuomet atvažia
vo.

7. Ateiviai atvažiavę in Suv. 
Vh 1.4 j jas kaipo vaikai ir kurie
dabar negali duoti įnformaci- 
ju apie nlyažiavįmo vieta ir 
dieųa. , . .
...Kuliais žodžiais, instatymas 
pagelbės visus, Jcuriu legalia?!-

to wlt:
1. That the names and addresses 6f 

the'publisher, editor, managing editor,
I

Publisher: W. D. Boczkowskl-Co.
and business managers are: 
Publisher: W. D. Boczkowskl-Co. 
South & A Sts. Mahanoy City, Pa. 

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

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

838 W. Mahanoy St. 
‘ " Mahanoy City, Pa.

2. That the ownefti are:
W' D. Boczkowskl, 

338 W. Mahanoy St. Mahanoy Cly, Pa.
V. L. Bqczkowakl, 

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

mortgagees, and other security hold- 
I 
more of the total amount of bonds, 
mortgagee,* or other securities are: 
(If there ar none, so state) Nop®.

. , . . . ______________

Sworn to anrf subscribed .before 
this 4th day of April 1929.

Notary Public
My Commission expires March 7 1933 

[SEAL]
”* " 7 J r '7 ' \ • '' ’ ' ' 4' , '■ J
' '•> ft < ■’ ■ < ’ ' ' ‘

V. L, BqczkowBkl,

era owning or holding 1 per cent or

mortgagee,’ or other eecuritleft are:

W. D. BOCZKOWSKL’ Buaineee Mgr. 
i me i * i

*

CHAS. S. PARMLEY

lojo Sidas ant derviszo o tas 
sumurmėjo;

— Pilna tusztumo:
Sztai Zulieka užeina ir ran- 

Per greitumą ant 
kart ncužvelgo ir už biskio bu
tu parvirtus.

— O tu ne labas akmeni, įkas 
tave czion padėjo! — ir nuėjo 
toliau lupa patempus.

O paskui ne susilaikinedama 
bėga tolia us, vaikindamas i per 
teliszkes ir skindama rožių žie
dus. Ir toji Sidni patiko ir dirs
telėjo ant derviszo, o tas susi-

da akmeni.

rankas atsake:
— Saumyliste.

Vos isznyko antroji sztai užei
na treczia. Buvo tai vezirųte 
Aigara. Ėjo ne skobei, dajrvda-

l|l II ■> f
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Parduodame £ 
visokius Pomin- A
kus, didelius ir 

V mažius, už pi- Y
s

I
Iii

giausia preke.
I ' ■’

savo didelei, bef rodos ne galė
jo surasti.

Ant giliuko primine sau, jog 
palocija gyveno vyras dievo
baimingas derviszas (dvasiš
kas) paĮcelevingas, kuris daug 
kelionių atlikęs, o buvo pilųas 
iszųiinties. Pas taji derviszka 
nuėjo Sidas ir apsakė jam savo 
sunku ergeli. , ,

Dcrviszkas nesistebejo isz to, 
nes tiktai per pusią lupu iszta-

,f ■' « '' ■’ »
’■ ■ " * ' ■ ■ ’t , ’ ' ?' Irf ‘ ‘ '' ■ l

isz ko stebėtis, 
jaunysta kvailyste! — paskui 
paklauso:

Ar nesirūpinai sunau, pasznr 
pilieti apie būda tuju trijų mer
ginu0/

-rr- E, mano tave, ar kas gali 
dažinoti apie bilda moterių 
priesz szliųba! A

masi po soda, buvo didele inlo- 
ligentna, kur mate nulinkusia 
szakųde, pataisinejo, kur pa-

n < * i r *

pinte primuszta peteliszkia perv*seseres. pakeli nėjo ir tupdino
_ _ •> -k x. _ . ■ant lapeliu, o vabalėli apversta 

augsztieninka pataisinejo.
O iszrode labai puikiai

-Wil 

if 
o

, <r

sim'ku ergeli.

re in savo:
— Nėra

I
Derviszas palingavo su gal-

va, patikrindamas, jog tai tei-
sybo, ir tarė:

Turi tame teisybių, mano su-
nau, iszmintis prakalba per Ja 
hi tavo lupas ir. ne ant tusczio 
gorei isz szaltinio žinystos. Bpt 
saugokis pažinti moterių biuja" “ . L a____ -i _ y

pp szliubųį j Tada jau po visam 
ir volai, Niekazas.boba apvers
narna augsztin kojoms o.Jayo
gyvenimą sutrumpins. O dabųr
pąsa^yllji mtut W?0 sunau, kt):

1k ja norėtume tųrpti paezia ?
t

, ■ 7

* f I* * U >

v

11 J I, i

, no
rint daug praseziau už savo se- 
sųres ir ne turėjo primerktas 
ąkias, pastate ir apžvelginejo 
visame.

Ii; pųglo^tias savo žila barz- 
dafuusiszipsdjo.

Tpja valandoja mergina pri
ėjo gulinti akmeni. Paregėjo ji 
ir prisartino, tardama:

— Biednas akmenėli! (kiek 
tu czion blogo gali padarytie 
gulėdamas ant tako.

Ir p rudojo su savo baltom 
rankelėm nueminetie akmeni 
ųuo. takų. Nuritųs in szali ak
meni, pasuko takeliu in szali ir 
isznyko. Derviszas pagriebęs 
už rankos jaunikaiti ir rodyda-
pins ant nuėjusios merginos ta
ro:
s —- Sztai turi sau paezia 
verta tavos. Pirmutini isz trijų 
seseriu pilna tųsztųmo ir turi 
savije narvus ne isznaikinamųs

* Sztai turi

bujtu ųiękai ponai, antra pan
• 1 * * 1 ♦ • *1 M '1 1meili 'puiki ir pilna piktumo bu

tu paKrnnita gyvenimų,. But
J • A • • i i • fttofreozįu yrą tominga, inteligent
na ir puikios szirdios; matai po

'* * < ♦ A ■ . i k ' $ Y ■*
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Kreipkitės pas 
mus ypatiszkai 
arba prisiusime 
musu žmogų m £ 
jusu namus. Y 

• 1 Turime du 
Ofisus:
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MERCHANTS BANKING TRUST CO.
fMAHANOY OITY, PA
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3-czia Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu
* * to * to

pinigus yra geriaua negu 10-tas Procentas, be jokio 
saugumo.

MERCHANTS BANKING TRUST 00.,
moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir tą
sumą kas-kart augau didyn. Yra Ui saugia11 i* ««riau 
del žmogau^ kuris dirba ir ozediaa. Dėkite savo

toto* ' k to to ^toto to to to to A A > • . * to
Dėkite savo” i: ■ ’’-'i' T" -toto to -toto 4

pinigus in azita Banka o persiUkrinaite ir matyaįti 
įaip t»i pinigas augą su padauginau

—

t»i pinigas augą su padangųūmu Ę^ooeiątO.^■,■>1 —ll.w» I,.
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SPIRITAS
Arba Vadas 

Kontrabandnėsziu
(Tašu.)

Juliai gaila buvo kartūninio 
lengvo andaroko ir perkelines 
jekutes kuomi ap^tąisc? einant 
in kelione; dabar lietus jai su
naikins juos. Pasiskundė Nas
tazijai bot ta nusijuokus atsa
ke:

— Tarytum in at puška ei
dama pasinnlei; matomai ne 
spirito tu eini in Prusus. Bu
vau ir asz kitados tokia kvai
la kad manydavau jog savo pa
rodais jaunikius prie saves vi
liosiu. Apsirikau. Sziadien ki
taip ant to dalyko užsižiurau, 
bet jau po laik- Negalima su
gražint to, kas nuėjo. Susipran- 
li žmogus su laiku 'bet otmai
nymas nuomones taip-gi jau 
nepasekmingas 
kau: kvailos tos mergos, kvai
los, kurios parodais savo nori 
save augsztinti — nesupranta 
kad tuomi jokio labo sau neda
ro tacziaus tik blede ir skriau
da 'kuria vėliaus iszvvsta kad 
porta gauna.

Gal pati Nastazija stebėtųsi, 
jaigu pasakytu jai kas jog to
kia jos kalba slepia savyje 
daug mislies ir kad jos žodžiai 
labai yru pamdkinanlti, bet ji 
kalboiluma nemislino suvisai 
apie tai, vien lyg kad iszmeti- 
nejo'pati sau savo neiszmintin- 
ga jaunystėje pasielgimu. Palū
kėjus valanda lyg kad pati in 
save ture:

— Todėl dubai* už seno die
do turiu eit...

Vzaimislinus djo tylėdama, 
nors .Jule labai norėjo idant ji 
kalbėtu ir lauke jos atsiliepimo 
bdt ta visai matomai neat jaus
dama jos migliu ėjo taiku, kuo
met lietus smarkiai jau lijo ir 
(akas pasidaro slidus o per tai 
ėjimas buvo ne smagus ir net 
sunkus. Tas privertė Jule taip
gi prie pametimu noro kaslink 
Nastazijos kalbėjimo, kadangi 
nuolat atbojant apie gera žen
gimą, besirūpinant vien ėjimu, 
nebuvo laiko klausvt kalbos. 
Netrukus vienok inejo in tan
ku miszka kur kėlės buvo lyg 
sausas, ten Jule vėl paragino 
Nastazija prie kalbos, užklaus
dama: '

— Tai kodėl jis, tas uola-J 
Ims prigavikas viliojo o po tam 
pametė?

• Ot, kol boba turėjo tur- 
skambino 'kiszeniai, gud

ruolis neiszmanele. isznaudojo, 
o kada apeziulpe, prick tam 
pasiseko nuo kvailos bobos pa
imt pinigus, pabėgo, turbūt in 
Amerika, ar in Anglija — nie
kas nežino kur jis yra. Apsiga- 
Viįis ir prakiszus viską, nelai- 

kvaila boba turėjo

taip-gi
Sziadien sa

ta,

minga kvaila boba turėjo 
stvertis ko nors idant gelbėtis 
nuo ba/lo. Kitokiu budu nega
lėdama rast vaistu pragyveni
mui pradėjo eit su koiit ra ban
da, neszt pulti ir sannlyt kitus 
jai neszt spiritą, kuri perdari- 
neja in arielka, maiszydama 
pusiau su vandeniu, parduoda 
po tam ir tokiu budu pelno 
nors ant pragyvenimo. Taip ir 
gyvena o jos gyvenimas szunio 
vertas.

-r-. Reik czia biski pasilsėt 
— tarė kalvis garsiai miszke.

Niekas nesiprioszino; visi 
jaute norą prie pasilsip. Susėdo 
prie kelio po didžia eglia, ku
rios misi kovusios szakps darė 
lyg kad būda arba szetra ir vi
si ėmusi prie •pasidrutinimo; 
kožpas turėjo, jai ne krapsze- 
lyje tai kiszeniuje duonos, ne-

aisčiai; ries snsigcdijns biity’W 
skunstis Matjosziui neiszdryso.

Paliuoeavo ja nuo iszsiteisi- 
nimo sena Grigiene, kuri ga
vus nuo Nastazijos duonos, de- 
kavojo jai, bė( pradėjo praszyt 
gorymo. Nastazija padavė jai 
buteluką su degtine, moterisz- 
ke isztusztino neat?traukdama 
nuo burnos, vienok trosZkulio 
neapstalxle ir prasze vandenio.
To viendk tamsoje negalima 
buvo jeszkot o vėl ir niekas ne
žinojo ar randasi kur arti bent 
kokia bala. Nelaiminga pnote- 
riszke krėtė nuo szaku laszus 
lietaus in burpa, bet ar tas ga
lėjo D’oszkuli apmalszinti F

Tuoiri taupu pasilseja vyrai, 
isznrkia savo pypkes, pradėjo 
keltis ir rengtis 
ėjimo.

— Reikia dabar pasisku
bint idant priesz saules tekėji
mą pereit rubožiu.

Visi pradėjo smarkiai žengt. 
Grigiene ne syki suklupo be«l

Hb y i1 A a

įoma karczeina, veikiai pasvei
kino pažystami kelis dsz ju 
augszta su smaila nosim gaspa- 
dhie, įkalbėdama Vokiszkai, ko 
Jule ii* Matjoszius nesuprasda
mi klau-se lyg vaikai besižiop- 
sodami.
♦ Draugavę pagalinus susėdo 
prie stalo, o gaspadine a'tncszo 
nžpraszyta geryma stikluose 
ant leksy.to blokinio bliudo.

Matjoszius ir Jule tokio ge
rymo nidkad nebuvo mate, ka
dangi stikluose buvo juodas, 

kaip smaila 
labai.

ežiai Jniloi pasako jog tai yra 
Prnsiszkas juodas alus ir ipa- 
emus savo stiklą bakstelėjo in 
Jules stiklą liepdama gerti.

matydama

. i

.)<>

” o
Nastazija klausinn-

virszuje pnto-

prie tolesnio

-r-rr—t~ -. ----------------

“ Eikit, bltit, lik ilgai nebūkit 
—mes czia luktersim”, — vela 
paguldė g(dvn ant sudėtu ran
ku ir snaude.

Jaunieji ‘linksmi iszejo ant 
Visi dubai; buvo dra- 

net ir Jule su Matjoszium

t m

visas savo pajiegas naudojo 
neatsilikt. Stumem ja 

prie‘to m i slys apie likusius vai
kus, ypacz apie mažiausi Jonu
ką, bet nelaiminga moteriszke 
visai nemislino jog tokiit savo 
uždarbiu daug nelaiminges- 
niais gali palikt savo vaikus 
nes.aieratoms. Jos padėjimas 
buvo visu-sunkiausiu; jau da
bai* jaute savyje liga szil'tines.

VI.
Užrubežyje.

Miestelis, ‘kuri kontraband- 
nesziai apkriksztinolengvesniu 
ju isztarimui vardu Raudono
ji, koki tai varda aplaiko pa
gal savo iszveizos atokiai dar 
gulėjo nuo tos vietos kur kon- 
trabandnesziai eme spiritą. 
Spiritninkai inejo in prie kelio 
stovinti murinta isz raudonu 
plytų ir dengta raudonom ply
tomis. Namas isz lauko ne buvo 
puikus nors nebuvo ir visai 
prastas, 
žaliumj’Tiu lygios gražios dir
vos ir sodeliu gražiai iszrode. 
Kontrabandnesziam vienok ne 
buvo niekur smagesnes vietos 
kaip czionais.

Buvo czionais karczeina, ar
ba tacziaus pardavinėjo czia 
spiritą 'kur galima buvo pasil
sėt ir viską, kas ko norėjo gaut, 
nes geras gaspadorius juod- 
barzdis Dovydas visko įturejo 
ir niekam nidko nepavydėjo 
kas tik gerai jam mokėjo pini- 
gns.

Musu kelia įmink a i dabar 
czia buvo pas svetinga Dovy
dą, vieni gere, kiti rūke, ilsėjo
si, o kjti, tarpo kuriu buvo Ju
le ir Matjoszius, nuėjo <in arti
ma miesteli del apsipirkimo. 
yi\.n!t galviu miestelio nidko ne

ldant

nors
y pat i nga i apsi a u b t a s

kelia irn inkai

Jule matydama gerenezia 
Nastazija, isz karto gedlyvai ir 
nedrąsiai pridėjo prie lupu už
sidengus veidą su 'delnu, para
gavo, ,o kad nepageistama gas
padine karezemos nuėjo, o ki
to nieko isz svėtimu nebuvo 

skanaus gerymo 
isz(rauke ji isz 

greitai keliais gurksz- 
ir pastaezius

paragavus
apsižvelgus,
stiklo
niais ir pastaezius ant stalo 
stiklą, tarė besiszluostydaųia:

— Gardus gerymas ir nuo
1 ne-

i

*1 I
urbnas, muilydama kvailus, nė-’ 
daitirtus kaimieezius juose, o 
jiedu vėl nenorėjo pasirodyt 
neiszmanancziais, tuo labiaus 
kad ir Nastazija, kuri dengiau 
Svieto buvo maeziusi, pritari- 
nejo ku'pczuvieniai, kuri už tai 
augsztino ja, vadindama isz- 
mintinga ponia. Matjoszius už
mokėjo po neilgam besiderini- 
mui (> madkes nors su dideliu 
nenoru, nes mate jog jopke ir 
3 neveitt a. Žydelka i n brukus je- 
ke, dabar (paome dože su poter- 
koin ir vėl pradėjo girti savo 
tavora aiszkindama kokios po- 
terkos prie tokio paredalo tin
ka. Iszrinko 'dvi eilutes dideliu 
bailtu poteiku, aiszkindama jog 
tai pavidale žemeziugu pada
rytos, jog lokes potorkas ne- 
szioja ant kelkio no tik ponios 
bet ir pati kara’lieno.

IT žsiprasze
Jule* nenorėdama daugiau 
traukt pinigu nuo Matjosziaus 
kuris jau ir taip .kelis rublius 
prakiszo, padėjo 'nuliudus, at
sakydama jog perbrangios jai, 
kad taip už du auksinu paleis
tu, tai imtu.

Žydelka nors ir 
ant ju uždirbo, bet susiraukė 
tarytum t rot i jaut i ir atsako:

— Kad imat mano krautu
vėje ne tik jas, bet ii* daugiau 
tavoro, o kaipo isz kaimo žmo
nes, kurie man geriausi priete- 
liai atiduosiu tau už du auksi
nu, tegul bus 
tau dovana, 
pas mane esi idant paminėtum 
nnvue kaipo gero velijenezia ir

• % *wir *»■***■*» W* t* * rtv r vrw r

PAVASARINIAI
VAISTAI

t

. --------------- |

Dr. Mathias Nicoll, New Yor- 
< ’o valstijose sveikatos komis i- 
jonierius per radio davė sekan- 
czius patarimus apie “pavasa
rinius vaistus.”

“Imk kasdiena doza saute- 
szviesos. Invairiu su gana pa- 
vaikseziojimu. Sėk su geru val
giu su nors viena daržove. Gu- 
lint duok kunui nors asztuonias 
valandas miego. Isz ved ink 
plauczins oru ir tankiai. Ryte, 
atsikeliant vartok vandenio 
isz lanko, viduriuose ir visuo
met.” Su tais žodžiais Dr. Ni
col i užbaigė ypatinga intere
singa prakalba apie pavasari
nius vaistus.

Pradžioje kalbos jis sake —
‘ ‘ Ar jus senesnieji vaikai ne- . 

atsimenate geruosius senovisz- 
kus vasaros laikus, kada mes 
galėjome lakstyti kiek norėjo
me, ir sugryžo namon, pavargę 
nuo dienos linksmumu, užmir- 
szome tuos visus linksmumus 
kuomet motina privertė nuryti 
doza sieros su sirapu. Taip pat 
kaip kas pavasari motinos vale 
visus namus taip priverto vai
kus pavasaroj gerti siera su si
rapu. Jeigu užsispyrės ne emei 
siera tai vistidk turėjai imti ke
lio nors Sarsaparilla “100 do-

■

J
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gatves 
sus, 
buvo lyg kad gimtiniam savo 
kaime. Julei 'labai painiojosi 
kojos ir beveik turėjo laikytis 
Matjosziaus Įdaait nepanpult; 
linksmai in ji kalbėjo besijuok
dama, jis taipgi juokėsi ir ro
do savo dantis merginai. Fra
uds su. Nastazija ėjo pirma žL 
uodam! vieta kur randasi 
krautuve, 
daigius Matjosziui galima bu
vo gault.

Ju'lo matydama languose vi- 
gražiiYs daigius, taip la

bai ju pageidavo kad reikėjo 
Nastazijai nuolat ja traukt už 
ran'koves idant nepalikt besi- 
žiopsanezia ir besot inanezia 
bent savo akis matomais dide
liuose languose iszstatytns ipa- 
redalus ir invaires brangmenes 
pasipuoszimui. Jule nors turė
jo kelis auksinuskiszeniuje su- 
risztus skėpetaitoje bet ne ži
nojo ka už tuos pinigus nu
pinki, kuriu ne ant vieno gero 
daigto neužtektu — o ji visko 
norėjo.

Inoje iii krautuve, 
ja norėdama nusipirkt sau jop
ke, pradėjo mieruotis padėtas 
ant ilgo stalo, ibet ne viena jai 
netiko — vis buvo pormažos.

—- Tau tai liktu — tarė Ju-

vieta 
kurioje reikalingus

nokins

nėjo kupezu vieniai, kuri už tai
, *____________________

keliu auksinu, 
nenorėdama

taip gana
1

jtl> Wt

■

miego.

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

Prie Najorko ne dideliam 
mieste,

N lik Iže rze jo s t e i t e, 
Didelis būrelis gyvena 

Lietuviu, 
Bot tarp ju daugelis nedoru 

moterių, 
Kas vakaras spykyzes atlanko, 
Ir miokad del ju nepakanka, 

Sueja munszaine trauke, 
Kaip karves mauke. 
Isz kipszo malones, 

Atsiranda ir pliovones,
Taip, taip, moterėles puikiai 

apsieina!
Kaip tiktai vyrai in darbu 

iszeina,
_ 9 

j/liovoja, net geda.

Ik

jo turimi ipasigert niekad 
galima.

— Galima — atsake Pra
nas bet nuo stiklo nopasigersi, 
nes tai ne arakas, ne spiritas, 
vien alus.

— Kodėl nekartus kaip mu
su bavarakas, kuri geriau mies-

szventa Joną ?
— Czia kitoks.
— Dar du atneszt — tarė 

Nastazija in einanezia per šlu
ba gaspadine.

Netrukus vėl buvo; balta pu
ta pažadinėjo regėtojuose ska
nu apetitu.

Jule dabar jau drąsiai pasi
ėmė savo stildla ir godžiai isz- 
gere. IsTituszlinus visiem stik
lus 'tuoj buvo nauji pilni ir 
taip perėjo kelios eiles stiklu. 
Prasėdėjo po alui kiti gerymai: 
arakas, likieris ir'kiti smarkiai 
svaiginanti, tvirti ir saldus gė
ry ma i.■ ’ M iszinys gėrynių'' Vė 
kiai visiems apsvaigino galvas. 
Senas 'kalvis buvo piktas ir 
nuolat pute pro. uosi lyg irsz- 
damas ant ko, bet neturėjo ežia 
tokio, kuris butu jo prieszinin- 
!<u, todėl rustinosi pats ant sa
ves arba pats nežinojo ant ko. 
Galvoje jo buvo kunigas kuris 
bare ji už pa<laryma isz savo 
namu lizdą nuodėmių, bet czia 
nebuvo jo namai, pasigert ga
lima o apie namus mislino vis- 
tiek jog turės juos pataisyt ir 
isznaikint ta, kas juose insi- 
szaknijo. Tas darbas <ir geras 
vardas jo namu ateityje apie 
ka dabar svajojo, nu randi nėjo
F' '

Pranas szvilpaudamas žiurė
jo in Nastazija a'tsiloszes ker
uži oje ;
ly# atjaunino, 
akys blizgėjo, buvo linksma o 
Pranui dabar H ik ra i graži isz- 
rode, o podraug ir smagu jam 
buvo, mažiau negu’kiti apsvai- 
gi'ntiun, žiūrėt in įgirtus; šėlio
damas ir bežiūrėdamas links
mai besiszypsojo taipgi žiūrė
damas in seserį ir Matjosziu, 

glamonėjo Jule. Senas 
ka’lvis tuo tarpu su kitaip ly- 
mojant ant stalo sumigo. Mat- 
joszius begia įpenėdamas mer
gina atsiminė apie žiedus ir po-

kada buvome pernai per lei.

Nastazi-

— Bet asz pinigu neturiu — 
atsake Jule liūdnai.

Ka ežia kalbėt apie pi
nfgus — atsake Zydeika kup- 
ęzuvione. Jaunikiai yra tai 
ir pinigai t uri Imt.

Jule suprato ir

-— tarė 
Priėjus

so.

mano nuo t rotu 
nes pirmu kartu

nenorinezia savo sJcriau’dos.'
Jule tikrai kupezuvienes žo

džius palaike už visirteisingiau- 
sins ir su dokingyste atidavė 
du auksinus kas buvo jai dide
le nuotrota, vienok ant to suvi
sai nepaisė —džiaugėsi kad pa
rėjus namon pasirodys puikiai, 
ko jai kitos pavydės.

Kada iszejo isz krautuves, 
jau ant gatves buvo suvis ki
taip; žmonių buvo daug, bet tie 
žmones buvo daugiausia mėly
nose bliuzose, suinure, suodini, 
buvo tai darbininkai paleisti 
isz darbo ir ėjo namo. Ne visi 
vienok ėjo namon, daugelis ėjo 
tiesiog in karėžoma kur gero 
po darbui.1? f Tolinus bus.

In kuopa susibėga 
Geria,

Uliavoja kaip už geru laiku 
Nepaisydamos ant likusiu 

namie vaiku.
Dainuoja, * 
Pliovoja,

Prie vyru kabinasi,

> zu už $1.00” regulariszkai, pa
kol visa bonka iszbaigta.

“Motinos tikėjo, kad kokiu 
nors stebėtinų budu ta siera su- 
maiszyta su sirapu iszvalys ku-

Kaip sz u o priesz virėja laižosi, na ir klln<’ krauja. Sirapas pa- 
Kas tolinus buna, nesakysiu,

Del savos prtsilaikysiu.
prastai paliuosuoja vidurius, 
bet szioms dienoms yra kitu

O vyrucziai ir jus moterėles, daigiu, kurie ta pati atlieka ir
Auginate sūnelius ir dukreles,

IR TAI TEISYBE.

neapsunkina kuna su cukrum. 
Gana lengva buvo imti seno- 
viszka Sarsaparilla ir panaszns 
vaistus, bet kažin ka tu dienu 
tėvai ir motinos sakytu jeigu 
tik žinotu, kad tu dienu taip 
vadinami tonikai buvo padary
ti isz didesnes dalies alkoho- 
liaus.

“Sziadienos tėvai ne taip la
bai mėgsta duoti ir nelabai ti
ki in sieros su sirapu pasek
mes. ’ ’

Sziadien nėra stebetino “vis- 
ka-gydinezio” vaisto. Vaistai, 
kurie gali vienam pagelbeti ki
tam visai netinka. Yra tik vie
nas žinomas, geras pavasarinis 
vaistas. Visiems apgalėti ta pa
vargusi jausma. Arba kaip kiti 
žmones vadina — pavasarine 
liga. Ir Dr. Nicoll padavė savo 
patarima, kuris paduotas szio 
straipsnio pradžioje.

— F.ULS.

Žinote priežodi: 
Koki tėvai, 

Toki ir juju vaikai.
Kas nedele kunigas pamokslus 

garsina, 
Puikiai mokina, nuo'pikto 

gina, 
Kada ant mirtino patalo 

gulėsite,
Ne "viena tart žodi negales, 
Kada in gerkle smala ir siera 

varves,
Tada valku ncprisiszauksi, 

Ne (prieteliu ne gausi.
* * *

Kas tai gaili būti, 
Dzievaž negaliu iszmanyti 

Konia visos bobos, 
Atpra’to nuo maldos.

Kaip ant juju apsidairai

slaptomis 
žvilgtelėjo in Matjosziu.

Matjoszius stovėjo atokiai ir 
žiurėjo in eilute stikliniu po- 
torku kurias iszrinko Julei.

— Eiikszo czia Julka 
pamojus su piršot u. ■—
merginai, tarė: —- Iszsirink sau 
poterkas,. asz nežinau kokios 
tau patinka. — Ar szios nebū
tu geros ?

Mergina pradėjo peržiurinet 
potorkas, kada prie jos priėjo 
ku'pcziuviene su jekuto rauko-

Ka czia tuos niekus pir
kinei, geriau drabuži kuris 
žmogų augsztrna —• sztai turiu 
czia fain jopke, kuri padarys 
isz tavęs tikra panaite ko pa
vydės tau viso (kaimo merginos. 
Tik pa s imi oru o k, o tikiu kad 
nenorėsi jos palikt pas mane.

Taip kali bed am a beveik pri
verstinai nutrauko nuo mergi
nos jos perkeline jekute o ap
vilko savo.

Didumo buvo gera, bet kai- 
miszka mergina, niekad node- 
vejusi panaszios neszeines, ar
ba mados, iszrode joje’lyg bai- 
dykla žvirbliams pastatyta ka
napose. Pcczi'ai buvo taip bu
tais i'szkeliti kad beveik visai 
pasislėpė taupo ju jos galva; 
per liemenį suspausta buvo kad 
vos atsikvapt galėjo o isz tie
saus liemenio naujos mados jo
ke padaro juokinga; panaszi 
buvo in k u pr a nuga r i su dviem 
kuprom.

Du Lietuviai susiginezijo, vie
nas laike szali Maskolių vadi
nosi Kapeikas o antras, ka Ja
ponu szali laike vadinosi Tre
cziokas.

— Kapeikas:- Ka Japonai 
giluoja priesz Maskolius, Rus
ki szipai daug greitesni už Ja
ponu!

J

9

Tai skaitaneziu ant knygų 
ne matai, 

0 jaigu ir katra knyga turi, 
Supleszyta, be virszu, rodos isz 

szaszlavu isztraukta iszžiuri, 
O galėtu duoti puikiai apdirbti,

9

TURKINE PASALELE.
Trecziokas:- Teisybe greites

ni, ba medinei ir tiktai su ble- 
ki’a pavilkti, o Japonu no toip 
greiti, ba geležinei,*tai ne taip 
greitai plaukia — ne greitai 
kulka inlenda ir ne greitai skė
sta. Ruski-gi greitai plaukia, 
greitai iszleke in padangias ir 
greitai palenda po vandeniu.

. i1 t' -i"

Pas mano meisteri atsiunsti 
O tada nesisarmatintu, 
In haŽnyczia nesztusi.

Tdkiu budu nuo dideliu knygų 
atprato, 

Vaiku knygele paima,
Na ir novos Dievą garbina.

9

Nasar- Eddin- Hoza, viena 
karta inejo in svetima daržu 
kuriame ne buvo jokio sargo, 

daugybe visokios 
daržoves ir sudėjo in maisza.

Tame ateina sargas.
— Ko ezo nori ? — paklauso.
e1""...

galima buvo matyt apart bare
liu vaiku gryžtaneziu <isz mo
kyklos ir kai-ikur stovinti du
ryse Vokieti preke ja arba szin- 
koriu su dideliu pilvu, ins’ikan- 
dutii ant ilgo cibuko užmauta 
porecleni ne pypke 
ko.”

Jule buvo 
laikėsi 
idant nepasimesi; in viską žin
geidžiai žiurėjo arba žiopsojo- 
si lyg mažas vaikas pirmu kar
tu esantis nepažinstamoje jam 
vietoje.

Matjoszius piktai szypsojo
si eidamas ir mislydamas apie 
a/tsimokėjimą Julei ir Pranui 
UŽ ju iszjuokipejima jo ir tsz- 
juokima namieje ju giriamu tarkas ir pasikėlęs pasakė jog 
PruHiij kur sake ^tobuklai ran-i 
dasi, o dabar jis pids savo aki
mi mato tas puikybes, kuriu 
ežia suvisai nėra, o tos, kokios 
yra, tai juk nekarta buvo ma
tes savo miestuose, važiuojant 
in jomarkus, ar in atiaidus; o 
ne vienoj vietoj ju'k daug gra
žiau, negi? czionais, kur nors 
teisybe, plytom iszdetos gatves 
bet neblizga kaip stalas, baž- * » A M. 1 ’ IL* _

gerymas

< 4 staezio-

užsižiopsojus ir 
už Nastazijos jekes 

“ v •

' I

kurie taipgi -ir arielkos, 'kuria 
dalinosi taq)e saves užkąsdami! 
sąusa duona. Po tam vyrai ųz- 
sįnrke pypkes, kiti paperosus 
sugulė ant žoles ir vieni kalbe- 
joai, kifti gulėdami ruko sayoi 
pypkes. ‘ * ne tu, taip girtu per Frana mu-

Matjoszius kuris sėdėjo prie ru, teeziaus prasti ir paprasti 
Julės ir dalinosi su ja suriu pa-'miestu naYnai, vien kad dau-

f

kuris

prisirovė
iszgertas gerymas ja 

veidas žibėjo,

o i sos n up irki tai.
1 I a < . . 1

— Ar ežia jau taip esi apsi-
. L< . - J - .pažinės jog užmanai eit vienas?

— klausė Pranas.
— Vis nesuklysiu tokiam

— atsako Matjoszius
> ' a a

miesto,..
biskį iszjuokiancziai. •

Jule.
Asz eisiu drauge — tarė

Ir tu nežinai 
Nastazija. — Eisiu

atsake
hu jumis,

PAS MEKLERI.

ko padaro juokinga panaszi

Matjoszius žiūrėda
mas in mergina nusijuokė bet 

• 1 > • 1 •

vieno kuri tuoj atsiliepe:
li upeikt jam nedavė kupeziu- 
vieno kuri tuoj atsiliepė:

—Y Nu, o ka ar negražu: kas 
supranta mada, tas tikrai gali
stebėti^ kaip gražiai guli, tik 
kvailys gaili juoktis, nieko ne-
» ♦ ■ 1 .a.'4 a a a - ■ ’ «

iszmananti's — ai, vai, kad. ta-» 
ve galas, kaip gražu, kaip pui
ku, — kalbėjo Žydelka sukin
dama mergina in visas puses,

— kalbėjo Zydeika sukin-

— tik tu pažiūrėk in sZpigoli 
kaip puikiai stovi.. —i Ir nutem
pė mergina prie gana didelio 

»

Jule gėdijosi pati savos, ma-
veidrodžio.

-— Asz turiu viena sena mer
gina, ka turi tris puikius mūri
nius namus.

— Ar graži? s
— Ne labai nes turi groi- 

taisias sukatas (džiova).
—• Žmogeli! jeigu del ma

nos iszpirszi, vienas namas bus 
tavo!....

nes turi groi-

*

O asz sakau, kokia knyga 
Tokia malda, 

Viena snaudže, kita dairosi 
Žiuri kaip kitos rėdosi: 

Kokia drese, kokia skrybėlė, 
Ar vilnone ar szilikine, 

Neužilgio malda isz mados 
iszois, 

Knygų nes^tis nereiks. 
Dings Szaltiniai, 
Dings Altoriai, 

Szaltinoliai, 
Ir Vainikėliai.

Motoriu'kes, na, na! 
Netrukus bus gana!...

Bet jaigu kas užmirszta apie 
Dievą, 

Tam ateina sunki diena, 
Pažiūrėkite ant Amerikonkos, 

In Airiszes ir pagonkas, 
Tosios nesisarmatina knygas 

neszti, 
Nuo Dievo maloniu melsti.

. g *

Klausykite mano rūteles, ka 
sakau, 

Ba asz daug žinau, 
Mat, asz kai'P sesuo Mikaldos,

Vejas mane atpūtė.
Gerai. O kas iszrovc ma

no daržove?
— Kaip mane vejas nesze 

pažemiu, asz norėdamas susi
laikyti, griebiausi už daržoves, 
tai morkos, salotos ir kitokios . . 
daržoves gavinojosi man in 
rankas.

— Viskas gerai bet kas su- 
kiszo ta viską in tavo maisza?*

— Tai mat, asz pats kim-
szau, kad turėti kokia sunkeny-
be-kad vejas mano no nosztu.

KROMIA.
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— Tai tkupczius nieko no 
nuleisi už ta coiki!

— Dievaži no galiu, del tik
ro tėvo ne nuleistam

— Tai buk sveikos
— Tai del ko buk sveikas, 

Jeigu asz no nuteisiu tai mano 
pati nuteis,_____________

NE GALĖJO VERKTI.
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t y dama juokingai iszrodanti 
savo pavoikdla, isztlese kaip 
galėjo kakla, idant nebūt kuip-

. A . * « A11 . * «

parbdysiu kur galima gaut.
— Tai ir < 

ežiais nepasilieku, eisime visi rota, bdt vėltui, bufai vis buvo 
keturi — tarė Pranas pasikel- sulyg ausin Pradėjo nutrauki- 

not juos žemj’n, bet Icupczuvie-
Iszoidamas isz užstales »paža- ne subarė ja ir iszkoliojo, kad

— Na, kaip tau dabar pa- raudonom vingiuotom plytom galva užklausė kur eina o ga- ku drabužiu nenusimano ant 
tinka tie smagumai?...

Jule sumurmėjo ka toki ne-

nyeziu vos iszviso dvi, bet ne-' 
ra tiek boksrtu kad galima bu- 
fu lygint juos prie įniszko, nėra

Matjoszius kuris sėdėjo prio ru, teeziaus prasti ir paprasti 
« * • I I* • • f ' -La • ' ’ A 4_ _ ' L 1 1

ra tiek boksrtu kad galima bu- asz su miogan-

imtu isz namu, klauso: I ginusia isz raudonu plytų ir

not juos žemyn, bet kupezuvie-dgmas.
J B F.V11ICI1I1C4 H lOtt UGOKUUD HV i5UŲ<U U J<» II inunVllUJV)

dilio tęva kuris pakeldamas pripratus prie savo mttŽlkisz-

' įves atsakymu jog in miestą su'poniuku. ' ■* l‘' ' '
Pranas nusivedė visus in ži- reikalu eina, 'tare niurnėdamas d Gudri Žydelka abioin užriszo

dengti.
Prn n

t

Ives atsakyma jog in miestą su poniszku.
Ij. __  a___ ...:_______ 1____ .„J &.-.J
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CAPITAL STOCK <125,000.00
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS <028,868.01

Mokam© 8-csfa procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride
dant prie jura pinigu 1 Sausio a 

\ 1 Liepos. Mes norim kad Ir jus
turėtumėt reikale ra mūra banke 
nepaisant ar mažai ar dideli*.

J
O. W. BARLOW, Pre*.

J. FERGUSON, VIc-Ptm. Ir Km.
A
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Teisybe praaiaszauju visados.

DEL KO.
— Ne verk Juozuti jeigu ta

ve tėvas tausza tai tavo mvli ir o ar ir tu verteei?
gerai vėlina. — Asz kurnate no galėja n

— Tai rots kumuto praeita 
Nedelę kunigėlis graudu pa
mokslą paoake, net apsiveikfau

gerai vėlina.

mamos nomusza o ir labai myli, rojau labai kvarbuoja.
1 / > 1 ' *

’ ,V , 1 ' f" . '

Ąba,myli! o kodėl tėtis verkt ba gaza no veido ka tu- 
**»

t
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ŽINIOS VIETINES
jr — Readingo kompanija pa-

A a. * m A *

-

pigino 85 centais anglis per szi 
menesi, bet nuo Imos Gegužio 
vela pabrangs.

— Visos Readingo kasyk
los pradėjo dirbti ir manoma 
kad dirbs be pertraukos per 
kokius du menesius. Susque
hanna ir Panthor Creek taipgi 
pradėjo dirbti.

— Nusiminė žmoneliai ka
da daginio buk Lehigh Valles

fi':

kasyklos Bukmaute ne pradės 
dirbti nuo Utaminko nes kom- 
panije permaine savo prižadėji
mą ir kaip girdėt pradės dirb
ti ateinanczia sanvaite bet ant 
tikrųjų nežine. Nekurie angle- 
kasiai kurie turėjo sziokius to
kius darbus kitur pamėto juos 
su vilczia Ikad pradės dirbti 
Rnkmauto kasyklos.
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KATEDRA KURIOJ ATSIBUVO LAIDOTUVES 
GENEROLO FOCH’O.

Katedra Notre Dame, Paryžiuje, kurioje atsibuvo laidotu- 
generolo Foch’o, kuriose dalybavo tukštaneziai žmonių.
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— Didelis tvartas prigulin
tis prie Tesses Andrejaiickie
nos, Leiksaide, sudegė Utar- 
ninko po piet. Ugnagesiai įpri- 
btivo isz miesto ir Tamakves. 
Daug visztu sudege kaipo ir na
miniu rakandu kuriuos turėjo 
jame pasidėjus tūla szeimyna. 
Tvartas buvo insziurintas. Yra 
tai antra ugnis pas Andrejauc- 
kiene szi meta nes ne taip senei 
sudege mažesnis tvartas.
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t Juozas Jurkszaitis kuris 
staigai mirė Panedelio diena, 
turėjo suvirszum 60 metu, apie 
35 metus adgal laike kriaueziu 
szapa ir turėjo gera pasisekimu 
biznyje ir buvo vienas isz tur
tingiausiu Lietuviszku kriau
eziu. Vėliaus pradėjo nupuoli- 
net ir ant galo pasiliko bena
miu, sirgo laikas nuo lai'ko, ap
sileido darbe ir gyveno kaip 
Jiievas davė. Velionis paliko 
viena seseri, Chicago apie ku
ria mažai, dažinota. Laidotu
vėms užsiėmė graborius Tras- 
kauckas ir mieiaszirdingi žmo
nes kurie paaukavo ant palai
dojimo seno gyvoutojans. Lai
dotuves atsibus Subatos rvta 
su bažnytinėms apeigoms 8zv.

ll

■

F

I

I '
: I

t

HE

ves

mylima pati Jono Pūko, mirė 
po trijų menesiu ligos, 23-czia 
Kovo, palakdama dideliam nu
liūdime savo vyra, du sunūs ir 
dvi (lukterės, 
grift, Pa., 
W. Va. Velione paėjo isz Su
valkų gubernijos,

viena Vander- 
ir kita Clarksburg,

Kalvarijos’
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KAD MELUOTI TAI JAU 
GERAI MELUOTI.

Žalnierius kurisA t st aunas 
tarnavo Rusi sekamo vaisku o 
pribuvęs in Amerika teip kal
bėjo: 

savo
Ka Amerikas giluoja su 
iszradimais priesz m a-

pavieto, Liudvinavo parapijos, tuska Rusija! Macziau snvo 
Zelsvos kaimo, po tėvais vadi- akimi ant vistavos Minskia to

ISZ LIETUVOS 
. * 

u O4****

GIRTAM VELNIAS
PADUSZKA PADEDA.

Panemunėlis. Panemunėlio 
stoty Sausio Pabaigoje vienas 
pilietis gerai inknuszes trauke 
in namelius. Bet kelionėje pa
vargo ir sumano ant geležinke
lio pasilsėti, ir tarpe begiu at-

A. RAMANAUSKAS

Bell Telefonai! 1430-B

IvzbalBaTOUoja ir laidoja mirusiu* 
ant viliokių kapiniu. Pagrobus paruo 
szih nuo papraaealauRlu Iki prakil 
niausiu. Pantam d o automobiliui do' 
laidotuvių, vėgėlių, krlkaztyniu b

Tuosyk užėjo traukinys ir kitiems oniiivažinėjlmama
- *<

lio pasilsėti 
s i gules, užmigo.

i
pilieti pribudino bei keletą me
tru pakocz’ojo. Kai per<‘jo
traukinys tai .pilietis ji koikda-| W< TRASKAUSKAS

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS
GRABORIUS MAHANOY CITY

pakočiojo.
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LIETUVISZKA S GRABORIUS 
28 Frack St., Frackville, Pa. 

Bell Telefonas 172

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

t

TINGINIAUSE ŽUVIS ATLANTIKO MARIOSE.

1

<•mas už pribudinima parsvirdu- 
lavo namo. ,

10 MILIJONU BYLA.
.'I z 4

Alytaus. — Vasario 25 diena 
apygardos teismo prasidėjo 10 
milionino byla.

Kaltinami Leipalingio spiri
to varyklos savininkai ir Aly
taus degtines fabriką “Siety-

Leipalingio spirito va- 
persi usdavo Alytaus 

“Sietynui” spiritą, kuris isz- 
piĮstos in butelius akciuodava 
pigiau, mei spirito kidkis reika
lauja.
sudaro valstybei 10 milionu li
tu nuostoliu. Byloj dar kaltina
mi du mokeseziu dopartmonto 
valdininkai.

PRISZALO KOJAS PRIE 
KLUMPIU.

Nauiniesczio (Tauragės vai.) 
Gudaicziu 'k. gventojas Balczy- 
tis, beveždamas in Taurage 
malkas priszalo kojas. Užejes 
pakeliui pas viena ūkininką -ko
jų jau negalėjo isz klumpiu isz- 
traukti — jos buvo priszalo. 
Apipylė sziltu vandeniu dar 
sziap taip jas atgaivino, bet gy
dytojas mano ar nereiks jas nu
plauti.

GIRTAM ŽIEMOS NĖRA.
Panemunėlis. Rokiszkio aps., 

Skapiszkenu vienas seniūnas, 
Jesiunas, pardavė savo kelnes 
ir pragėrė. Vakare ta pati se
niūną macziau stotyje ir be ba
lu. Szalezio $5 laipsniai, o kai
mu valdyto jas,, trumpu žiponu- 
ku, baltoms kelnytems, basutis

nas.”
ryk la

Sietynui

Tuo budu szios finuos

c;
i

Laidoja kunus numirėliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t t

* M

Atvaizde parodoma iszkelta žuvis, sakoma, yra didžiause 
Tos ruszies žuvis, 

sakoma, rodo savo tingėjimą net tada, kada ja u ežia pavoju 
būti pagautai ir szi 5(M) svaru buvo iszkdlta be jokio metimo- 
si, prieszinimosi.

A'tlantiko tingine. Vadinama < 4 molą mdla. ! >

520 W. Centra St. Mahanoy City. Pa
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KUR 20 PASAŽIERIU UŽMUSZTA NELAIMĖJE ANT GELEŽINKELIO.
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kia maszina: inmeti in, j........ v........................................  ja du
Amerika 1887 mete ir ta pati kumpius, liežuvi, galva, pora 
meta isztekejo už savo vyro, ir; svaru bloku ir t.t. už valandos 
gero skaitytojaus “Saules.” atidaro duris isz szono, isz ku- 
Laidotuves atsibuvo 27-ta Ko- riu iszbega tokia didele kiaule 
vo su bažnytinėms pamaldoms kaipasz!
ant kuriu dalybavo daug gimi-_________________________
niu ir pažinstamu.

nosi Jenaicziute

gero skaitytojaus

pribuvo in

. — Isz Plii-I

beveždamas in

i bBrooklyn, N. 
ladelphijos (taip sakosi) yra 
atvažiavę keli Lietuviai (nega
liu pasakyti kjek, mažum visa 
gonge), kurie vaiksztineja po 
st ubas, “burdo 
Lietuvius. Paskui apkrausto ir 
dingsta: kaip ne matei ju pir
miau, taip nematai daugiau.

Sztai penktadienio ryta auk-' 
• I ♦ I

vidutinio ūgio

y 1 praszytis pas

Juozapo bažnyczioje. Lavonas s(ų apie 6 valanda, atėjo jau- 
i naspaszarvotas pas 2ukauckus po' 

No. 529 W. Market ulvczios isz 
kur atsibus laidotuves ant nau
ju Lietuviszku kapiniu.

— Szv. Magdalenos Motoru 
Draugyste užpraszo visus atsi
lankyti ant ju rengiamo ba
liaus kuris atsibus Ketverge 
vakare, Balandžio (Apriliaus) 
11, 1929. Prasidės 8:00 valan-

Orfcestra griesz smagiau- 
Lieuviszkas polkas

smarkiausius Amorikoniszkus 
“džiazus.” 
lankys ant szio baliaus užtikri
na kad linksmai praleisit va-, 
kara. (2t.

Rengėjos.

25 metu senumo,; 
, szviesiu plauku 

isz lėto kalbas, 
pasivadinės J. Urbonu pas A. 
Tamoszaiti, Maspethe, kuris 
gyvena Marry Street 59-78. — 
-s'*1— a A A

Lietuvis 
melvnu akiu

KRAUJO
Sloginimas

da.
sias ir

Visiems kurie atsi-

SHENANDOAH, PA.

Žmogus ir atvažiavęs isz Phila- 
delphijos, ežia nusipirko nuo
sava narna ir gyvena. O pas ji 
gyvena 
kniskis. Aukszcziau minėtas 
vagilius, inejes in stuba, pra- 
dėjo gaspadoriui pasakoti, jog 
turi gera darba bankoje, bet 
jam reikia būtinai važiuoti in 
Philadclphija. Tad, jisai norė
tu ta darba pavesti kokiam 
Lietuviui. Gaspadorius atsakęs 
kad turis gera darba ir nenori 
kito, bet pataria savo burdin- 
gieriu, kuris tik dvi dienas pir- • 

y vent i. —V.

Žmogus ivKiunt su oroplanu per 
nuiręs yra ne didesniam pavojuje 
negu žmogus su dideliu krauju 
sloginiino. 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.

KREIPKĮTES PAS
Dr. Hodgens Specialistą

Tik Utarninke, Serodoj, Ketverge 
Nuo 9 valandos ryto iki 9 vakare.

Antro floro, 4 S. CENTRE ST. 
POTTSVILLE, PA.

„I • • v •Szitoje geležkelio nelaim Je, kada du trukiai susidūrė 200 myliu nuo Toronto, Kana-

burdingierius J. Jab-
Au'kszeziau

Ant. J. Sakalauskas 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

(Bell Phone 872) 
331 W.CentreSt. Shenandoah,Pa.

miau atsikraustc 1 šutei- J

— Manydama kad paėmė 
bonka su gyduolėms nakties 
laike, Mrs. Ona Richter, 28 me
tu, 413 W. Oak uly., paėmė 
bonlka su laisoln nuo kurio vė
liaus mirė li-gonbuteje.

— Ana diena pardavė savo 
narna Useule Ancodiviez del 
Petro Sakowaki už $22,000. Isz 
pravardes iszrodo panaszi in 
Lietuviszka.

— Utaminko vakara name 
Lietuvif/zko Nemuno Kliubo, 
atsibuvo drauglszkas vakarėlis 
su’szdkiu, užkandžiais ir sura-' 
minaneziu gerymeliu kuri su
rengė Moterių Skyrius tojo 
kliubo. Sveteliu buvo pilna sa- 
let oricestra tikrai Lietuviszka' 

. kuri no ti-k reže “džiazus“ bet 
amages polkutes ir valcukus. 
Buvo tai tikrai draugiškas va
karėlis, panaszus in viena di
dėle szeimyna. Po pusią u n ak t 
sveteliai iszsiskirsto, namo bū
dami užganadinti isz puikaus 
priėmimo svetingu moterių.

• Frackville, Pa. — Tamoszius 
Tamosziunas bėgdamas ulyczia
arttnamu parpuolė ir persimu- 
S26 aki taip smarkiai kad dak
taras turėjo susiūti.

tu komplikuota liga 
218 Chestnut St.,

y

ISZ WILKES-BARRE IR 
APLINKINES.

f Mirė Jonas Služis, 50 mo- 
gyvenos, i 

J jaiksville.
Palaidotas in parapijos kapi-

: nes, Muhlenburge.
t Mirė Baleisziene, 40 mot u 

gyv. 92 Luzerne St., Lee Park, 
komplikuota liga sanatorijoje, 
Retreat. Parvežta ir palaidota 
su bažnytinėmis apeigomis in 
parapijos kapines.

— Franas Yanaviczius,
metu, 374 So. Meade St., Juozas 
Adomaitis, 20 motu, 375 So 
Meade St., nubausti už greitai 
važiavimu motoreikliu.. Užsi
mokėjo po $12.50.

Nuliudlmo valandoje 
kiam geriausi patarnavima. Pa- 
laidojima atliekam rūpestingai 5 
ir gražiai. Busite pilnai užga- y. 
nedinti. \ 2;

Isz Mahanojaus ir Girardvilles y 
jeigu kas pareikalaus mano pa- 
tarnavima tai meldžiu man tele- J;

Bell Telefonas 872 S
Tonuoti o pribusiu in deszimts 
minutu.

J

PAIN-EXPELLER
t
v
r

f

19

F I I***,

iszpiLDOME Visu 
DAKTARU RECEPTUS

Turimo Visokiu Daigtu 
Llgniams, teipgi ir patentuotu 

už nupigintas prekes.
APTIEKOJE PAS

Litschs’ Drug Store
14 E. CENTRE ST.

MAHANOV CITY, PA.
Ii

I

Nugalėki t |
Influenza

prldrenrt, kuomet Influ- 
ys užpulti ^ue Ir juaų_Įel* 

Skaudėjimų' Kru«

Bukite t 
enra bandys

Suomei
_____ _ „Jpu. 

ra y na. Nesijuokite 
ialirny (r Koiuliy,

paprastų Per*
I BAiimų ir i\uBuiiiji oKauacjirau niu* 
| tinėt. Gėlimo Pečiuoae ir paprastų 

Gerklė* Skaudėjimų. Atkreipkite ] 
? Ui rimtos domės be jokio atidė- 
| lioįimo.
* Kiekviena*
[ privalo dažnai L.___________________

EXPELLERIU
Į ,i. . ,___
Į *ąnariai*.

tul rimtos domės be jokio slid** 
lioįimo.

Kiekvienas jūsų namų ryventojaa 
privalo dažnai iiaitrinti su PAIN- 
EXPELLERIU — Ypatingai kuo
met jaučiasi pailsusiais ir geienčiala 
sąnariais. Prižiūrėkite sušlapusias 
kojas — stipriai (įtrinkite kojų pa
dus su PAIN-EXPELLERIU & ap
siaukite sausomis kojinėmis.

Yra Daug Lengviau Ilvengtl
Todėl visuomet laikykite bonkg 

PAIN-KXPELLERIO savo namuo
se. Jis praialina visus muskulų gė
limus ir skausmus. Virlaus Iciiasde- 
limt metų senumo ir jis naudojamas 
visam pasauly. Galima gauti JSc.

palisutiaiB u tfelenčtaia 
Prižiūrėkite suilapuala*

Ii

I

c

lyg Afrikos džentelinanas. Pa- 
nemunieęziuose tokiu .džentel- 
manu yra daug, ypacz geležin- 
keliecziu tarpe.

DEL GIRTUOKLIO IR 
ARKLIAI KENOZIA.

Onuszkis, Traku aps., Onysz- 
kyje buvo vieszas iniszko par
davimas. Grumiszkiu kaimo 
ūkininkas Simas Kavaliauskas 
buvo nuvažiavęs medžiu pirkti 
bot nenusipirko; pusėtinai insi- 
gere ir važiavo namo. Bevažio- 
jant arklys pasibaidė. Szeimi- 
ninkas išvirto isz rogių, o ark- 
lys nubėgo bimiszka. Tenai jis 
užkliuvo už inedžiū, ir, negalė
damas atsipalaiduoti, iszstove- 
jo szaltyje 9 paras. Arklys at
rastas dar gyvas ir dabar te
begyvena. Aiiklys buvo gerame 
kūno, vertas kokiu 500 litu.

VILKAI PERLOJOJ.
Perloja, Alytaus ap. — Szio 

menesio 14 ir 15 d., naktį sze- 
szi vilkai atėjo in tankiai ap
gyvento kaimo viduti ir norė
jo iszpleszti varta, bet nepasi
seko tik langeli iszgrųdo; iszei- 
dami iszsineszo pora szunu.

Szia žiema vilkai4‘oficialia” 
antra karta aplanko Perloja. 
Lapkriezio men. Alytaus me

džiotojams po medžiokles dar 
kaime tebesant, apie 8 vai. va
karo trys vilkai kitame galo 
kaimo iszsiloido isz tvarto avis 
isz ju tris pasigavo pasinesze- 
jo pora varsnų ir sudorojo.

| Kelis kartus buvo aplanke ir 
,“neoficialiai“ pavieniui, nusi-

j

“neoficialiai“ pavieniui, nusl- 
neszdami ar szuni ar parsza.

UŽPUOLĖ ŽYDAITES 
ŽMOGŽUDŽIAI.

In pilįeczio Lojos ir Peses
Kanaicziu butą Palangoj, Vy
tauto gatvėj, apie pusiau antra 
valanda insiverže du žmogžu- m « ' * a » —

r-4 • . . • >

dos, likos užmušta dvideszimts pasažieriu o daugelis sužeista.
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KUR 26 ANGLEKASIAI PRAŽUVO BAISIOJE NELAIMĖJE, 
elbejima nelaimiu 

ssus,
'Paveikdlas parodo 

gazo Kinlock kasyklose Parna 
šiai apdegin'ti.

1

į’fe '41
o ’

g —gyvus ir mirusius eksplozijojgu anglekasiu
Pa., kur likos užmuszta 2'i anglekasiai ir keliolika bai-

■į- '<■'•■j fe

f t. m J!■ $

•+5

TOOM.
!.V >

> -ii

iiM

įlf /;

l.fX

B®I
♦ '■ v

f®
f yyiųjrfoi

4

SZITAS TROKAS UŽMUSZE DU MAŽUS VAIKUS.
Sudaužytas trokas, kuris norėjo apsaugoti nuo trenkimo in du mažus vaikus, kurie b

v :F

iitf į

Li

(c
.v

džiai. Užpuolė szeimininkos, 
pirmąją smarkiai sumusze, . o 
antraja paslaugę. Paskui pra

kaule ir isznbszo per 500 dole
riu, 300 litu auksiniu ir sidabri
niu pinigu, jr dar kiek kitu

idojo kaip tinkamai szeiminin- 
a a • a & __ — — — —

Ir 70c. didumo bonkutėte.
Jptų pačių vaistininkas 

rekomenduos tuma pain-e^pblLeri.
r a<Rictrnm co.

Ah« «OWTH r.rrM eve
• ROOKUVN. N.M .

daiktu. Piktadariai sdkami.
1 ’ 1 .‘ 1 ■ . I ■' ' J.* *' *

I įJAILi iLi4lk»...r

skersai kelia pirkti del molinos duonos, nepasiseko, Swampscott, Mass. Tiekas noreje-jpa- n 1 •  .1 • 1 1 • • • V a • 1 vsukt in szali bet vaikus užmuszc ir pats susidaužė.
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