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ISZ AMERIKOS
PRIVERSTA ISZTEKET UŽ 

KITO — ATĖMĖ SAU 
GYVASTĮ.

Dayton, Ohio. — Priversta 
isztcket už vvro kuris buvo 
daug senesniu ir nemylėtu, 18 
metu Betti Hubers atome sau 
gyvastį per nusiskandinima. 
Mergina mylėjo George AVar- 
ren, kasyklų inžinierių.

Jauna pora buvo su’sižiedo- 
jus ir ketino apsivesti in kėlės 
denas bet tėvai Hnbersiutes ta
me pasiprieszino ir iszrinko ki
ta jauniki. Mergina jojo neken-

fe
fe

Prenumerata Kasztuojd: Amerika ant viso meto $3.00 
Europoje ir Kanadoje $4.00 ant viso meto.

, Laiszkus ir Pinigus visada siuskite tik ant szio adreso: 
W. D. BOCZKAUSKAS - CO.,
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Vf. n. BOCZKOWliKI, Pręu. A Mf.

5 LIETUVIAI 
UŽMUSZTI

TRŪKIS TRENKE IN AUTO
MOBILIU UŽMUSZDAMAS 

5 YPATAS ANT VIETOS

Chicago. — Agafon Funick, 
10 metu, gyvenos 5248 So. Ar
tesian avė., jo žmona Ona — 37 
metu, ju dvieju sūnūs Juozas -- 
7 metu, p-ios Funick sesuo Ro
zalija Servitauskaite — 26 mo
tu mergina, važiavo Zoromsklo 
automobiliu Nedėlios vakaru 
apie 7:30 isz Joliet in Clricaga. 
Važiavo jie vieszkeliu No. 51.

te ir melde tėvu idant jai pave- Kdkiu .12 myliu tolumoj nuo
linlii iszteket už savo mylimo. Jolicto jiems teko važiuoti per
Ana vakaru Warren atėjo pas gclžkclio bėgius. Kai jie užva- 
Hubersus bet likos isznieslas žiavo ant begiu, taj^ Rodk‘ Ts- 
laukan, ant ženybu nesutiko o by'<l gclžkelio pasažierinis tru-

Rodk’ Is-

in dvi valandas vėliaus, mergi
nti. — Tėvai

pra-

VARGINGA MOTINA PAAU
KAVO KŪDIKI ANT UŽMO

KĖJIMO BAUSMES.
Geneva, Ill, — Zofije Maria 

kuri pavogė už 27 dolerius 
maisto del savo septynių vaiku, 
paaukavo .savo jauhiause duk
rele ant užmokėjimo skolos.

Asz negaliu užmokėti baus-

pasakė su-

KUNIGAS
ŽUDYTOJUS1

F. W. 110CZKOWNKI, Editor
....       * *   11   ..... ....... ....... .......... . ............................... ..... ...............t           ■!

BAISUS ISZGAMOS GYVULISZKI
KAREIVIAI

40 METAS ■

ISZ LIETUVOS i

SUBJAURINO MIRUSIA 
MERGINA, PAKORĖ ANT 
MEDŽIO, ISZPJOVE SZIR- 

DI IR PERPJOVĖ 
KRUTINĘ.

PRALOTAS OLSZAUSKAS 
KAUNE ARESZTUOTAS.
Ka tik atėjusios isz Kauno 
Lietuvos Žinios” Kovo 26 

jogri

18 SUBJAURINO MERGINA 
PO TAM ISZMETE JAJA 

PER LANGA ISZ KA- 
ZARMIU.

“Lietuvos Žinios” Kovo 
diena leidiny pranosza, 
pralotas Konstantinas OLszaus- 
kas jau tapes aresztuotas ir pa
sodintas Kauno sunkiuju dar
bu kalėjimo.

Pralotas Olszau4kas, 
masklerikaliniu “Saules 

nune-’kyklu kūrėjas ir vedėjas, buvo 
Kaune pirsztais rodomas ryszy 

sziurpia piktadarybe — su 
praeitais metais 

Birsztone vienos moterisjdkes, 
tariamai jo meilužes.

,’o praneszime

i ’

NUŽUDĖ MOTERE SU KU
RIA MYLĖJOSI, PO TAM

( 4 
mes bet jaigu (ureczia pinigu 
tai nevogezia,” — 
džiui su aszaromis.

Su tais žodžiais atvedė prie 
sudžiaus mergaite kalbedaiVia: 
“Juk jiji yra daugiau verta ne 
kaip bausme kuria ant 
uždėjai, todėl pasiiimk sau ja.

Sudže W. A. Keiser matvda- 
mas varginga padėjimu moti
nos, paliepė jai eiti namo su 
kūdikiu.
GIRTAS PAVOGĖ BAŽNY

TINI VARPA.
N. C.

tai nevogczia

manes

PĄTS SAVE NUŽUDĖ.

Vienam iszRymas. — Vienam isz kai
meliu terp kalnu, Monte Plai

nt si t i ko nepaprastas alsi-

Medyolanas, Italije. — Mies
telyje A rosso likos atidengtas 
vienas isz bjauriausiu ir nepa- 
praseziausiu darbu szetoniszku 
iszgamu, kokiu gal kitur ant 
svieto nesiranda, kuriu darbas 
peremo visus aplinkinius gy
ventojus.

Keli iszgamos nusidavė nak
ties laike ant vietiniu kapiniu, 
atkasė jauna mergina, kuri la
ja diena liikos palaidota o kuri 
mirė staiga szirdies liga. Nu- 
nosze lavona in artima girraite 
kur lavona subjaurino, po tam 
pakorė augsztyn kojom ant me
džio. Ne gana to, subjaurinirno 
ir paniekinimo lavono, tieje 
szetonai žmogiszkam kūne per
plovė krutino, iszemo szirdi ir 
numoto ant kelio.

Palicijo daginio apie 
biauru darba, pradejl jieszkoti 
nic'kadeju ir patol ketina jesz- 
koti, palkol juju nesuras tuju 
vclniszku iszgamu kurie 
jaurino negyva mergina.

i
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žino-
mo-
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i'o, 
tikimas:

Klcbonijoi czionailines pa
rapijos likos surastas lavonas 
jaunos mot eres,’ pati locninko 
palivarkelio su perpjauta gerk
le, o szale josios gulėjo pra- 
baszczius su perszautu pakan- 
sziu.

Prabaszc^ius nuo ilgo laiko 
turėjo 
su

czionai Lines
I 
H
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Lvavas, Lenkije. — Kazar- 
mese, prie nlyczips Grodska, 
kareiviai papilde bjauru darba. 
Nakties laike intrauke in ka- 
zarmes 18 metu mergaite Mari
ja Wariniee isz Zloczovo,
sze ant pastoges ir ten nelai
minga baisiai subjaurino.’’Ant 
rytojaus iszmetc jaja per Įau
ga ant ulyczios kur likos suras
ta pusgyve. Paszauktas dakta
ras isztyrinejo buk mergina 
turėjo susuktas žarnas. Toliaus 
pasirodė buk subjaurino jaja 
18 kareiviai ta ja nakti. Konia 
mirsztanczia nuvožė in ligon-

Palicije davė žino apie 
kariumeniszkai valdžiai

apie bjauru atsitikima. Tyrinė
jimai parode buk Petras Klo- 
ciol, vienas isz kareiviu nugir
dės mergina, kuri paėjo isz to 
paties kaimo ir buvo jojo my
lima su kuria nuo kokio laiko 
turėjo meilingus susineszinius 
ir suviliojo jaja in kazarmes.

su 
nužudvmu

*

“Liet. Ži- 
sako, kad pral. Olszaus- 

“ taikant 
J f

J

kis pataikė iii auta.
Traukis bego taip smarkiai, 

kad kirtęs in automobili jis nu- 
szoko nuo begiu.

Važia vašieji automobiliu vi
si likos užmuszti ant vietos. 
Automobiliu valde Zeromskis, 
30 metu, gyv. 4615 Wentworth 
Ave. P-le Servitauskaite gyve
no adresu 3311 S. Morgan Si.

Kodėl Zeromskis nepamato 
traukino? Veikiausia lodei kad 
kelia užstojo tavorinis trūkis.

au
tomobili ant begiu, kad palau
kus kol pravažiuos tavorinis 
traukinys. Tuo lai’ku atbėgo

paejo isz Zeromskis sustabdė savo

na atėmė sau gy 
dabar labai graudinasi kad ne
teko mylimos dukreles, bet jau 
per vėlai.
KUNIGAS KUODYS MIRĖ.
Brooklyn, N. Y. f Praeita 

Utaroiuka mirė szirdies liga 
kunigas Antanas Kuodys,
baszczius parapijos Apsireisz- 
kimo Szv. P. Marijos bažny- 
czios. Velionis turėjo apie 46 
metus amžiaus ir 
Kauno diecezijos. Laidotas Pet-
nyczios ryta, 19ta diena Balan
džio ant kurio laidotuvių daly
vavo daugelis žmonių ir kuni
gu- ,

SKAMBINO ANT PIANO 
PER 38 VALANDAS.

Bethlehem, Pa. — Rov Thar- 
pe, pijanistas, pralenkė visus 
kitus grajotus ant piano, gra
sindamas be pertraukos per 
38 valandas ir 15 miliutu o ka
da pabaigė savo užduoti suvi
sai buvo nepailses. Jojo drau
gai ji per ta laika maitino ir 
prižiurinejo visame.

Praeita meta tūlas pianistas 
grajino Bostone be pertraukos 
per 29 valandas ir 35 minutas 
už ka aplaike titulą ilgiausio 
grajoto bet Tharpe ji pralenkė.

DIEVAS ISZKLAUSE 
JOS MALDOS.

Millville, Pa.
idant tai butu mano paskutine 
diena ant szio
Dievas paimtu mane iii savo

— tokis buvo mel-

< i Vėlinu

svieto ir kad 
mane

karalysta,”
d i mas Mrs. llenriettos Ander- 

gvilt taji
• • '1 > W

son, kada rengėsi eiti 
vakaru. Josios noras iszsipikio 
nes ant rytojaus kada josios 
kaiminka atėjo jaja pabudint, 
rado gulinezia lovoje negyva. 
Turėjo 89 metus.
SUV. VALST. RANDASI

24,493,124 AUTOMOBILIU.
Washington, D. C. — Pagali 

Bureau o Public Roads, tai Su
vienytose Valstijose randasi 
užregistruotu vJisokiu automo- 

. biliu 24,493,124 arba 1,359,883 
daugiau kaip 1927 mete, tai yra 
pasažieriniu, taksiu, t rok u it 
bosu, ir 117,946 inotorcikliu. 
Locnininkai automobiliu užmo- 

. kejo už luisnus 322,630,025 
milijonus doleriu. Ant padirbi
mo ir pataisymo keliu ir plentu 
iszduota 208,880,272 doleriu.
MOTINA PERPJOVĖ SAVO 

SUNUI GERKLE.
Pittaville, Va.

mina Graugar, nuėjus ant ar
timo kalnelio su savo asztuomii 
metu suueliu suriszo jam kojas 
ir rankas, paguldė ant kelmo ir 
perpjovė gerkle ausis lyg au

Mrs. Ben ja-

1

sies. Motere nesenei likos pa
leista namo isz prieglaudos pa- 
misielin kur ra<lo.4i per kelis 
metus; Daktarai manydami kad 
pasveiko, paleido namo arit ko
kio laiko.

pravažiuos
s. Tuo laiku 

pasažierinis trūkis ir kirto in 
automobili.

SUVALGĖ 34 BAN ANĖS — 
MIRĖ.

Rov Mitche'll
savo

Raleigh, N. C. — Nigeris 
Earl Noble likos nubaustas ant 
dvejų metu in kalėjimu už pa
vogimu varpo isz vietines Bab- 
tistu bažnytėles 
pažino prie kaltes 
sūdo susimylejimo nes tame lai
ke buvo girtas ir nežinojo ka 
daro. — Taigi munszainc taip 
apsvaigina žmogų kad not var
pa pavogė. Gerai kad da visos 
bažnytėlės nepavogė.
MOKĖSIME 4 CENTUS

TAKSU ANT GAZOLINO.
Harrisburg, Pa. — Penn'syl- 

vanijos

Nigeris prisi- 
bet melde1

automobilistai
t u res 
taksu ant kožno

mo'keti keturis
8

Evans, Ind. 
20 metu, 
draugais buk suvalgys 34 ba
nalios be perstojimo. Kada pra
dėjo valgyt trisdeszimta, bana
ne, užspringo ir pralaimėjo lai- 
žybas. TuojaUs likos nuvežtas 
in ligonbute kur mire in peli
kes minutas.
RADO 870 DOLERIU PA

SLĖPTUS PER MOTINA.
Sterling, Ky. — Padaręs kra

ta name po mirimui savo moti
nos, Vincas Shleuning, rado 
870 dolerius kuriuos suezedino 
jojo motina ir paslėpė blokinė
je skiepe. Mirusi motina sueze
dino pinigus už parduotus 
kiausziinius ir pieną.

KATALIKU PASIDAUGINO 
AMERIKE ANT 423,709.
New York. — Pagal apskai

tymu ka tik iszejusios Katalin 
kiszkos Direkcijos, tai praeita 
meta kataliku Suv. Valstijose 
pasidaugino ant 423,709 gaivu. 
Viso randa,si 20,112,781 katali
ku Suv. Valstijose. Vyskupu 
pasnlaugino ant penkių. Arci- 
vyskupu yra 17 o keturi kardi
nolai ir 104 Vyskupai. Parapi
ja taipgi ženklyvai užaugo po 
visas S u v'. Valstijas.
SUSPARDĖ SAVO PACZIA 

ANT SMERT.
Brownsville, Texas. — Žvo- 

riszkas pasielgimas Hernando 
Hardines, 50 metu senumo, su 
savo paežiu ir tiek metu, taip 
pereme gyventojus kad korszi- 
no ji pakorimu. Hernando su- 
gryžes namo ant faunos isz ar
timo miesto, gerai užsigėręs, 
pradėjo bartis su paežia, kuri 
jau gulėjo. Žodis po žodžiui, 
barnis kilo bjauresnis ii’ ant 
galo Hernando iszmetc paezia 
isz lovos, pradėjo spardyt taip 
ilgai czebatais, pakol vargsze 
nuo kancjjiu mirė. Kaimynai 
isagirde riksmus, davė žinia pa- 
licijai.

Palicijuntas inejas in narna 
rado Hemanda duryse pasiren
gusi bėgti bet ji aresztavojo ir 
uždaro kalėjimo.

s irsi a lizino su

dabar 
centus 

al on o gazoli
no kuri pirkines, pagal pereju-
ses naujas tiesas. Tokiu budu 
valstija mano surinkti 9 mili
jonus doleriu taksu per meta.

SZIRDIS TRUKO ISZ 
GAILESTIES. f

New York. — Vengras vardu 
Mikolas Kovara, 42 metu, mirė 
ligonbuteje nuo trukusios szir
dies. Daktaras Hanlon užtvirti- 

priežodi kad žmogus gali
mirti nuo trūkimo szlirdies isz 
gailesįies. Kovaro pati pabėgo 
nuo jojo keli menesiai adgal 
su jaunesniu žmogum.
GRAIKAS NUŽUDĖ

IR SUKAPOJO SAVO 
BURDINGIERIU.

no

inirszo ant 
kad pagriebė*

San Francisco, Calif. — Ar- 
chileasas Pantorakis, Graikas, 
parėjus namo isz darbo, rado 
savo paezia apsiverkusia ir su
sijudinus. Ant užklausymo vy
ro kas jai atsitiko, motere ap
sakė vyrui buk burdingierius 
George Barba rosso jaja užklu
po laike jojo nebuvimo namie. 
Pantorakis taip 
burdingieriaus,
kirvi ir perkirto jam galva už- 
muszdamas ji ant vietos. Po 
tam del lengvesnio paslėpimo 
kūno, supjaustė ant szmotu ir 
paslėpė in 'dideli pecziu tiksle 
sudeginimo.

Po žudinstai pabėgo in 
Seattle kur ji palicijo areszta
vojo ir nugabeno namo.
ISZTEKEJO UŽ DEVINTO 

VYRO.
Brookside, Calif. — Mrs. Ann 

Polly Weed, 74 metu, turtinga 
naszle, tomis dienomis iszteke- 
jo už devinto vyro Harrisono 
Rami, 69 metu senumo. Pirmu
tiniai trys mirė, du nusižudo, o 
su keturiais persiskyrė. Sena 
kvaile sako buk visus szirdin- 
gai mylėjo. — Pasirodė kad 
szirdingai( ?) mylėjo, jaigu du 
atėmė sau gyvastos o keturi isz- 
sipainiojo isz mazgo moterys
tes.

TEISINGAI PASAKĖ.
Teta, — sena merga:- Kaip 

mislini, Antanuk, ki(?k asz tu
riu metu?

Antanukas 5 metu:- Kad asz 
moku tiktai lig 30 suskaityti.

žudinstai

meili n gus susi neszim u s 
augszcziau minėta, motoro, 

apie ka žinojo visi kaimynai. 
Ana diena priesz piot, josios 
vyras is^keliavo ant keliu die- 
nu in miestą, bet neužilgio su- 
gryžo namo pasiimt kokias ten 
reikalingas popieras kurias 
buvo užmirszes. Paemias kelis 
karabinierius, nuėjo in kleboni
ja su ta ja vilczia kad lenais su
ras savo pa ežia, kurios nerado 
namieje ir dasiprato in kur bu
vo nuėjus, i

Durys klebonijoj buvo už
rūkytos, o ant baladojimo, nie
kas nedavinėjo atsakymo. Ka
rabinieriai ilgai nelaukia 
verte duris i neidami tiosog in 
prabaszczizfus pakaju, kuriame 
rado negyva moterių 
ant lovos, 
kunigo.

'Kaimuoczei, kurio suėjo isz 
visos aplinkines, teiip tuom re
gėjimu persiėmė pMctumu, kad 
sudaužo visus rakandus, o ku
na kunigo iszmetc ant ulyczios 
ir apmėtė purvynu. Karabinie
riams vos pasisekė apmalszyt 
indukusius kaimuoezius, kurio 
norėjo sudegint klebonija ir 
bažnvezia.

RADO NAUJUS SKARBUS 
TUTO ANTGRABYJ.

Kairo, Egiptas. — Jeszkoto- 
jai surado naujus skarbus ka
raliaus Tut-Ankh-Amcn ant- 
grabyje kuriuos patalpino in 
Kairo inuzeju. Paskiausia da
bar surado puiku auksini kar
du iszdetu su deimantais, ala- 
bast rin i czebata, daug žaidimo 
innagiu padarytu isz jloniaus 
kaulu, lova isz gryno aukso ir 
daug kitokiu brangiu dalyku, 
kokiu nesitikėjo rasti.

BRANGI SERMĖGA UBAGO.
Kasaka, Kumunije. — Arti

mam kaimelyje mirė gerai ži
nomas visiems ubagas. Buvo 
tai Graikas isz gimimo kuris 
maitino save ir szeiinyna isz 
ubagavimo. Kada naszle in ko
los dienas po jojo mirimui por- 
k ra t i liejo jojo sermėga, rado 
užsiūta pinigu ir vertes popie- 
ru ant 30 tu'kstancziu doleriu.

NEPAPRASTA MOTINA.
Bucziczuose, Austrija. — Ant 

palivarko'turėjo kiaule 12 par- 
sziuku. O kad gamta nepaveli- 
no daugiau iszmaityt kaip do- 
sžimts, motina pradėjo rupiu-, 
tis apie du likusius parszitikus 
kad turės isz bado pa'stipt. Ant 
giliuko tam paežiam laike'kale 
atvede du szunyczius in kuriu 
vieta padėjo parsziukus. Buvo 
tai laimingas sumanymas, ka
le priėmė parsziukus noringai,

O

popieras

ISZ-

gulinezia
szale josios lavoną

pradėjo juos laižyt ir buvo isz 
to užganadinta taip kaip isz sa
vo tikru vaiku. Akyvais daly-
kas kad parsziukai .geriau isz-
rodo ne kaip juju broliai ir se
sers kurie randasi prie motinos.

t

paniekinimo lavono

toki

sub-

bute, 
tai Kupisžkis.

Paskutine Valanda Skenstanczio Laivo
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Laivas Kanowna, kuris nuskendo arti Australijos su ta
vom vertes $100,000. Paveiksią skenstanczio laivo nutraukė 
kapitonas kada ji kitas laivas iszgelbejo su laivoriais.

FURMONAS BE GALVOS 
VAŽIUOJA KETURIAIS 
BALTAIS ARKLIAIS IR 
DINGSTA PALOCIUJE

Biala, Lenkije. -— Paviete 
Prudnickam, artimoje szio. 
miestelio, kitados stovėjo palo- 
cius kur dabar stovi mokslaine 
po kuriai’ raminsi tuneliai ve
danti in skiepus tojo pnlocinus. 
Locnininkns pnlocinus su snvo 
sebrnis apipleszdavo keleivius 
kuriuos žudydavo be jokios 
mielaszirdystes. Apie taji po
ną žmones apsakinėja buk tan
kini po pu'siaunnkt atvažiuoja 

ketorinis baltais 
furmonu kuris ne 

turi galvos. Kada'privažiuoda
vo prie pnlocinus, bromai patys 
atsidarydavo su 
kuriu‘keleiviai dingdavo be jo
kiu pedsakiiL Senukai apsaki-

12 BACZKU AUKSO
IR 7 SIDABRO

artimoje

karietoje su 
arkliais su

trenksmu už

neja buk daugeli kartu mate 
tuos dvarinius keleivius.

ATRADIMAS SENOVISZKO 
SKARBO.

Allen HiiHoy,«su-London.
griaudamas murus Sonoviszko 
namo, kuris likos pastatytas da 
tryliktam szimtmetyj, rado ne
tikėta seno v isz k a skarba ver
tes beveik ant dvieju milijonu 
doleriu.

Tarp t uju senoviszku bran
giu likimu, radosi sidabrines 
urnos su auksiniais pinigais da 
nuo lai'ku karaliaus Jurgio IT. 
Kitojo urvoje radosi pinigai da
nuo laiku empomtoriaus Ves-
puciuszo,.Rymo valdytojaus ir 
kiti neapmokanti užlįekai.

' ' *1 I' lt X

nio” 
kas buvęs suimtas, 
jam kardomąja (?) priemone. 
VIS NEDERLIAUS IR BLO

GU METU PASĖKOS.
Kovo men 2 d.,

del neužsimokejimo už moks
lą isz vidurines mokyklos pa- 
szalinta: isz II kl. 6 mokiniai, 
III — 5 ir IV 2 berniukai ir ke
letas merga ieziu.

Dar mokslo lai'ku klasių glo
bėjai pranesze, kad neužsimo- 
keje už mokslą paimtu savas 
knygas ir apleistu mokykla.

Kas dėjosi sielose tu jaunuo
liu — moksleiviu, nepatyrusiu 
gyvenimo žiaurumu apleidžiant 
mokykla, sunku apsakyti. Gi
liai susimastė apleido mokyk
los suolus, nežinodami,
tev^i turės už juoksią sumoko- , 
t i ir ar jiems dar teks atgal

ar ju

i

TASAI SKARBAS RANDASI 
URVOJ ANT KALNO KOL- 

MANA KURIO DA NE 
SURADO.

■

ffi

Iltį
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ar 
gryžti.

Kaip teko vėliau sužinoti, kai 
kurie isz ju sumokėjo vėl gry- 
žo mokvklon.
Ktfpiszkiu pradžioj mokyklos 

vedeja p-le Juozakarte rasztu 
praszo valscziaus\valdyba pa- 
szalpos, nes nežiūrint privalu
mo pradžios mokslo, betureziai 
mokiniai apleidžia mokykla.

Kovo 21 d. die-
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Ungvaras, K u lėni je, Czeko- 
slovakije. — Kėlės sanvaites 
adgal, mulkius kirsdamas mal
kas girrioje, rado sena raszta 
raszyta Vengriszkai, paslėpta 
senam aržuole.

Kada mokyti žmones per
skaito raszta, pasirodo kad tai 
yra testamentas paeinantis nuo 
1714 meto, kuriame darantis 
testamentu iszaiszkino slapta 
vieta ant virszunes kalno Ko- 
lomania, artimoje Ungvaro, tai 
yra urvą, kurioje yra paslėptas 
didelis skarbas. Po nuvertimui 
didelio akmens, pasirodys du
rys prie kuriu .raktas yra pa
slėptas po slenkseziu.

Tosios durys veda in peęzili
re kurioje paslėpta geležinei, 
baczkos — septynios pilnos si
dabro, 20 baczku aukso kaipo

žmogių-

BAISI ŽMOGŽUDYSTE VE- 
ŽIONIO VIENKAIMY.

Kupiszkis 
uos metu, Vėžionių vienkiemy 
Kupiszkio valscziuj pil. Adol
fo Moskevicziaus namuose nu
žudyta tarnaite Paulina Jo- 
nuszkevicziute 45 metu am
žiaus.

Nežinomi žmogžudžiai pasi
naudoję proga, kad szeiminili
kai iszvažiavo Kupiszkin in 
turgu, užpuolė likusia namie 
tarnaite ir kirviu smūgiais ja 
nužudė.

Konstantuojama, kad nužu
dytoji tarpduryje
džiams pasiprieszino ir tuojau 
gavo pinna smūgi kirvio pin- 
czia kakton. Matoma dar buvo 
gyva, tai paskum apversta 
kniupszczia ir sukapotas kir
viu pakauszis, net smegens isz- 
virte. Ten pat rasti du kruvini 
kirviai. Troboje viskas sujaus-, 
ta, iszversta, isz ko sprendžia
ma, kad žmogžudžiai norėjo 
apipleszti.

Tu namu szeimininke Dara
ta Moskeviczieno skundžiasi, 
kad jai jszvogta 15 doleriu pi
nigu.
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SUĖMĖ POLICININKĄ DEL 
MERGAITES ISZDARKYMO

Telsziai. — Tolsziu nuovados 
teismo tardytojo insakymu su
imtas geležinkeliu vyresnysisir daug ginklu ir amunicijos ir geležinkeliu vyresnysis 
policinin'kas. Br. Szcziukas. Jis 
kaltinamas, kad savo bute isz- 
žagmo jauna mergaite. Szcziu
kas esą atleistas isz tarnybos.

kitokiu brangenybių.
MalkaJkertis surinkęs savo 

draugus, prižadėdamas pasida
linti surastu skarlnų pradėjo 
kasti ant kalno parodytoj vie
toj ant rąszto, bet lyg sziai die
nai neatitaiIce vietos, bet darbo 
nepaliove ir kasa kada tik turi 

’įniko. • ,

Be to, suimti Telsziu stoties bu
dėtojas M. Petronis ir darbi
ninku arteles vedėjas Alb. 
Griikszcziunas, kaip prisidėjo 
prie to “žygio.”
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Vyrai sknndžesi ant savo pa
ežiui i u kurios mala veja savo 
veidelius ir lupeles bet retai 
atsitinka kad pacziules skun
diesi ant savo vyru už padabi- 
nima savo veidu kaip tai ana 
diena atsitiko New Yorke. 
Priesz audžia stojo jauna pore
le Weiss’ai — pati turi 18 metu 
o vyras 22 metus. Pati apskun
dė savo vyra kad nesirūpina jo
sios užlaikymu bet da jaja er
zina kožna diena nudiavodamas 
savo veidus ir juodindayiaw 
antakius o paežiai taip tas pa
bjuro kad nnt savo “szvko“ ne 
gali ne žiūrėti.

I 4 szvko

Rymas apteikė Su v. Valsti
jas keturiais kardinolas: Mun
delein, Chicago jo, O’Connell, 
Bostone, Hayes, New Yorke ir 
llanghorty, Filadelfijoj. Penk
tu kardinolu ketina neužilgio 
pasilikti vyskupas Curley isz 
Baltimore. Isz tu penkių kardi
nolu keturi yra Airiszines tau
tos o vienas Vokietis, 
tam popiežius paskirs
kardinola Tria nd i joj arcivys- 
kupa Dublino, kun. Edwarda 
By me.

Lenkai lyg szioliai turi tik 
du kardinolus Lenkijoj o vos 
viena vyskupą Amerike o bet 

yra daugiau

Prick 
nauja

Ixmku Amerike 
kaip Airisziu.

Ka turi Lietuviai! Nieko! ir 
gal neturės.

Už Lenkiszkus ir Lietuvisz- 
kus pinigus, Airisziai sau pasi
rūpina Ryme vyskupines t ya
ms ir kardinoliszkas togas. — 
Well, “--------- ”monev talks.

Del daugellio musu skaityto
ju kurie daneszinoja žinutes 

raszo gromatas su 
reikalais,

arba taip 
visokiais reikalais, meldžeme 
idant truputi aiszkiau raszytu 
arba duotu kam kitam paraszyt 
nes aplaikome tokiu gromatu 
kad ne pats Salamonas juju ne
perskaitytu. Del to nerugokite 
jaigu nepatalpinome daneszi- 
mus nes perskaitymas tokiu 
daneszimu užima daug laiko.

Girdėjome kad vienas isz 
Lietuviszku kunigėliu neseniai 
ant pamokslo iszgyre laikraszti 

daugiau 
geradeju “

mes ji iszgyrsime kas tai 
panksztelis. — 
taip nsz tau!

Saule1’.“Saule”. Surinkia 
faktu apie taji 4 4

APMALSZYS MEKSIKONU
KARSZTI.

Majoras general William Le- 
ssiter, 18-to Amvrikoniszko ori
nio korpuso, paliepė savo Ame- 
rikoniszkiems bojsams Naco, 
Arizonoje szaudyt in Meksiko- 
niszkus eroplanus kurie per
lėktu Amerikoniszka rnbCžiu.

kas žino ar surinkimas neper- 
virszina sunaudojimą bet pre
ke aut arbatos suvis nenupuo- 
le. Pasakys jum kožnas darbi
ninkas kuris yra priverstas mo
kėti nuo 35 lyg 75 centus už 
švara ir daugiau.

Vienam miestelyje, Luzerncs 
paviete, prie stalo sėdėjo keli 
vyrai loszdanii ojniki. Vienas 
pralosze net visa savo pede. 
Praleidęs pinigus pastate savo 
paezia... na ir ta pralosze. Ta
sai, ka iszgrajino motore, tuo
jaus nubėgo pasiimti savo lai
miki. Kada i nėjo in st ubą ir 
apreiszke moteriai kad “
tuwi eiti su juom nes dabar pri
guli prie jojo,“ 
ant. jojo ir taip ncmielaszirdin- 
gai apdras-ke, sudaužo ir isz-

reng-

motere szoko

szlave su juorn grinezia, kad 
tasai iszsi'žadejas visko durno 
per duris ir
parbėgo namo. Kada josios vy
ras sugryžo, ėmėsi prie mylimo 
vyrelio kuriam visus tuzus, 
angsztukus, czyrvus ir pikius 
atspaude ant torlos kad net rei
kėjo nuvežti in ligonbute.

Tas ilgai pastenes ir jau ka- 
zvriuoti atsinores.

szniokszdamas

visus

Stebėtinai yra padalintos ge- 
radejystes szio svieto: varg- 
szai turi mažai; ubagai nieko; 
tureziai už daug, o užtektinai 
— neturi ne vienas.
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SAULE
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4 I Saules.

BALSAI MUSU
SKAITYTOJU

-■ ii . U Z ’ Ii'f ' ■ 1 M- i!

J.' J l t ’ u '

“SAULE” GERESNE U2
ANGLISZKUS LAIKRASZ 

OŽIUS.
Negaliu iszreikszti mano pa

dėka vones jokiu budu del jus. 
Per visa mano gyvenimą moks
le, negaliu iszreikszti jum pa- 
dekavonos del jusu laikraszczio 

“ Prisiuncziu jum už
vilkta mokesti ir acziu szirdin
gai už kaleiidoriu. Laikraszti 
aplaikom du ’kart ant sanval- 
tes o mano motinclo daugiau 
apie nieką ne mislina, kaip tik 
apie ’Saule“ 
rymanti. Skaitau jusu puikeb 
istorijos ir galiu tiosog paša-

be ’kurios negali

kyti, kad tosios istorijos pra
lenkė kitas istorijes kokios ga
li rastis Angliszkuosia magazi- 
nuosia ar knygosia.

Su pagarba,
Jonas Catalina, 

Westfield, Mass.
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Linksma būvi vasara Petro-
• * M > • • • ’

I.

.lii.it!
Ir

PIEMENELIS
M*

,V pirmutine Didžiausia
totatoto

V.
Kai pirmieji pavasario sau-

«»

phukBZOziu’kai linksmai 
cziulba, ir .saulute szvieczia. 
Tik vaiksžczloja jisai paskui 
savo aveles. Visas jis žino, sn 
kiekviena pasikalba. . Induoda 
to • . " . i a .J.

K f

szvieczia. in , ' ' ' I1,

jam isz ryto, Būdavo, duonos 
pluta, tai ir vaikszczioja su ja 
iki vėlybo vakaro, o parginęs 
namo inlys kur-iiors in sziena 
ir miega iki pat ryto.

Linksma Vasara laukuose 
pievos ir dirvos pasipuoszia in 
vairiomis gėlėmis, kurios žydi 
dar invairosniais žiedais: ežia 
ir ramunėlė baltoji, ir aguonė
lė raudonoji, ir vhsilkole mely- 

dar kitokiu daugybesnoji ir 
auga.

I

les spinduliai prasiekverbo pro 
pilkus debesius, Petrelis vėl at- 
gijtfj vėl palinksmėjo. Iszeinu 
jis ir atsisėdu prie 
prlosz saule ir užraliuoja savo 
dūdele. Linksma Petreliui t 
atsakei szvieczia saule, szilta, 
medžiai sprogHta... Gera!

Karta taip sėdėjo Petrelis Ir 
dūdavo. Linksmai, kaip vevęr- 
selio anksti ryta, loke jo skardi 
dainele, Visi sodžiuje krutėjo. 
Vietias labai turtingas ponas 
važiavo per sodžių. Bevažiuo
jant vežimo asžis nulūžo. Sura
do kalvi ir pradėta aszis taisy
ti. Tuo tarpu ponas vai’kszczio- 
jo po sodžių pirkių žiūrinėjo, 
kalbėjosi sujnoterimis, vyrais, 
vaikams pinigu davinėjo.

O Petrelis vis raliuoja ir ra
liuoja....

Priėjo ir prie jo ponas.
• — —Kas tave iszmoke dū
duoti?

Po t roli s i lok La ubo i r 
liuoja.

— Kas tai tave dūduoti isz- 
moke? — vėl paklausė ponas, 
ir paėmė ji už rankos.

Iszsigando Petrelis, 
dūdele ir ko tik neapsiverke.

— Niekas. .Kas ji mo'kys? 
Pats vis dūduoja, — atsiliepė 
už Petreli teta, — tai piemene- 
lis.

pirkios

turtingas ponas

f
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Rengia Visi Amerikos Lietuviai Laivakorcziu Agentai
EKSKURSIJA TIESIAI

Per Klaipeda
BE JOKIO PERSEDIMO

BALTIC AMERICA LINIJOS LAIVU

“LITUANIA”
i

18 DIENA GEGUŽES 1929
A

Garbes dalyvis bus yice-konsulis gerb. P. Daužvardis
■■ ■     i.         i to > i i .toto     i ' ■»'      — n „ i —     — m ii   i į, į

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
macijas, teipgi pagelbės pariioszti kelioens dokumentus.

BALTIC AMERICA LINE
8 10 Bridge Street.- 

New York, N. Y.

u.
Gerai pavasari lankose!
Vidudieni Petrelis- piemene

lis gena, savo kaimene prie upe
lio. Czia jo gyvuliai geriu ve
šu vandenei), maudosi, ant 
kranto szokineja jauni avinu-

315 S. Dearborn St. 
Chicago, Ill.TEISINGIAUSES4 <

Bet 
o nors

SAULE”
LAIKRASZTIS

Prisiuncziu jum užmokesti 
už “Saule“ nors gana man bu
vo sunku su inokoszcziu. 
man sunku be “Saules,“
gana kitus laikraszcžius už dy
ka, bet man atrodo, kad kiti 
li'kraszcziai už daug apraszo 
apie tikėjimą, todėl žmogui nu
bosta skaityti apie tikėjimą ir 
klausyti ta pati bažnyczioje, to
dėl juju neimu ne in ranka.
J. Stuczka, West Homestead 
Pa.

>

SKAITO “SAULE“ PER 24 
METUS.

Prisiuncziu jum užmokesti 
už “SAule“ ir szirdingai acziu 
už kalendorių. Skaitau jusu 
laikraszti per 24 metus ir myliu 
ji daugiau ne kaip kitus laik- 
raszczius. — Mrs. A. Stulgaitis, 
Haixlwick, Mass.

VAIKAI ISZMOKO SKAITY
TI PER “SAULE.”

Geidžiu iszreikszti mano 
szirdinga padokavone už laik- 
raszti “Saule/y nes per skaity
mą justi lai’kraszczio mano vai
kai iszmoko puikei skaityti 
Lietuviszkai ir 
Lietuviszkai. — M. 
Scranton, Pa.

iszreikszti

teipgi raszo
Braukus,

Vis ra-

Union Trust Building 
Pittsburgh, Pa.

433 California St. 
San Francisco, Cal.

kai, o Petrelis guli sau ant bal
tu smileziu ir augsztyn žiuri. 
Gera jam taip saulute, kaitina, 

czi nrszkedamivs teka, 
szvendrai 
ka tai 
prisilengditmi. Papus 
malonus vėjelis, sumargis upe
lio vandens pavirszi, dar gar
siau suszlnmes szvendrai.

Užraliuos dūdele Petrelis ir 
dar jam linksmiau pasidaro. 
Pasigirsta plonyte skardi dat- 

rodosi Petreliui, kad 
jos klausosi paukszteliai, kad 
linksmiau narsto žuvytes gry
no upelio vandenyje

Ir taip gyvepn Petrelis- pie
menėlis per visa vasara.

UI.
Ateina szalths ruduo apsi

niaukęs dangus smulkiu lyte- 
liu pravirksta, ir nuobodu Pet
reliui pasidaro.

Nėra jam mėlyno giedro dan
gaus, dabar jis tapo rustu, pu- 
czia szaltas vejas, ir mano Pet
relis, kad nesinori žemei mirti, 
nesinori lapams suvysi i.

Liudna-liudna. 
Neboszdkinejty 

szvendrai pagelto.

upelis

nele, ir

ISZPLANKIMAI LAIVU ISZ NEW YORKO
ESTONIA .. 27 Balandžio I LITUANIA .. 18 Gegužio

sz I a men a, t a ry turn 
pasakoje viens kitam 

sziltas

• M •

apsi-

avinukai >

iszmete

Atiduokite ji 222
Kas jis toks?

man, asz
ji iszmollcysiu.
Kaip vardu?

— Petrelis Naszlaitis jisai 
taip žmones ji ir maitina.
' Durnelis.

— Eisi pas mane, Petreli?
Pas mane tau bus labai gerai.

Petrelis nesuprato, kur ji va
dina ponas ir ko.

Užsi-

POLONIA .. 11 Gegužic ESTONIA .. 29 Gegužio
1*1 14

Nutilo Petrelis.
Pamanė sau ponas: neiszlai- 

kysi yeverselio auksiniam nar
velyje (kletkoj), nebeeziulbes 
pagautas, nerimastaus, verszis 
laukan.

Sugražino atgal iii sėdžiu po
nas Petreli. Nusiramino, pra
linksmėjo Petrelis, kaip ir pir
miau: vaikszczioja patikiu kai
mine ir dūdele raliuoja 
džias linksmas daineles.

Bet atėjo ruduo. Pagelto 
miszkas, žole susitraukė.

Ska r-

Pa-rp

rytum susirgo Petrelis. Jau ne
bėra lineja, sėdi pas pirkia ir 
verkia Petrelis. Atėjo ir Kalto
ji žiema, ir labiau Petrelis nu
lindo, susirgo....

Neb(*atgaivino jo ne.pavasa
rio saulele — numirė Petrelis, 
numirė liuosasis veverselis.

Sriuvina upelis, paukszcziai 
cziulba. Naujas piemenelis pas
kui kaimine vaikazozroja. Vis: 
užmirszo vargsza Petreli. Tik 
szunelis liūdnai staugia ir 
szvendrai prie upelio szlame- 
na, daina dainuodami apie Pet
reli, linksmąjį ;veyer§eli.

......... - - -...r —
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VI.
Paėmė ponas Petreli už ran

kos ir nusivedė, paskui pasiso
dino in puikia karieta. Karie
ta graži, žiba, varpeliai skam
ba. Dar niekad Petrelis nebuvo 
mates tokioj karietos.
klausė varpeliu skambėjimo ir 
ne nepamato Petrelis, 
ponas nusivežė už upelio toli- 
toli.

Aprengė ten Petreli gražiais, 
marszkįneliais, apave placziom 
aksominėmis kelnaitėmis. Vi
si žiuri in ji, džiaugėsi, o Petre
liui vistiok.,

Neramu. Nei upelio nematy
ti, nei miszko, nei lygaus lau
kelio. Augo medžiai apie pono 
trobas, bet vis tokie nepapras
ti kokiu Petrelis nebuvo matos 
ihlsSke.

kaip ji

POMNINKU IR KRYŽIŲ 4
ir 

do 
Kaip tn man,4 4
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EnricoDaktaras Enrico Serafini 
tvirtina buk moteres gauna 
ncrviFzkas ligas nuo pervirszi- 
nio kalbėjimo. O ka ežia kalbėt 
apie juju intekme ant nervu ju
ju vargingu vyru nuo malimo 
liežuvio per visa diena...

Edvardas Hilderbrandl isz 
Springfield, Ohio, tomis dieno
mis likos nubaustas ant 35 do
leriu ir kasztus teismo už pa
vogimu laikraszczio nuo duriu. 
Buvo tai brangus laikrasztis 
bet yra geru pamokinimu tiems 
kurie prisisavina kitu laikrasz- 
czius norėdami skaitvti už dv- 
ka.

Keli metai adgal tūlas Lietu- 
vys Brooklyne užmokėjo I 
lorius 
laikrasžczio 
i užimdavo

’’ name.

Trvs visokį dalvkai kurie 
prisiduos kožnam žmogui yra:

Trys dalykai del suvaldymo 
—būdas, liežuvis ir pasielgi
mas.

Trys dalykai kuriuos priva
lom mylėt — vilti, czystuma ir 
meile.

Tris dalvkus nekencziainus 
— žveriszkumas, iszdidyste ir 
nedėkingumas.

Trys dalyikai isz kuriu turi
me džiaugtis — atvirumo, liuo- 
sybe ir patogumu.

Tris dalykus 'pageidaujan- 
czius —• sveikata, prieteliais ir 
geru būdu.

rn .. 1 i-.i- 1 _• i....*

meh t

dal v kai*

liežuvis ir

Trys dalvkus kurios turime 
szalintis

32 do- 
hausmes už pavogimu 

kuri 
apart-

tinginysta, apkal
bėjimas ir iszjuokimus.

'Tris dalykus už kuriuos pri
valome musztis — garbe, tėvy
nė ir namus.

Trvs dalvkai
• ♦

tankiai mislvt
“Sautes 

isz bakso
♦ >

4 4

Kokis tai apgavikas apsigar- 
sino bhk prisiims paveiksią 
Washingtono visiems tiems ku
rio prisiuns jam dewzimts cen
tu. Po Aplaikymui deszimtuko 
(sidabrinio), apgavikas nu- 
xiunsddvo sokeriams sunaudo
ta pacztiue du-centine marke 
su paveikslu Washingtono. 
Badai tokiu badu surinko ne
maža turteli. Valdžo jam ne
galėjo nieko padaryt nes tik
rai iszpikie savo prižadėjimu, 
liet sulaikė jojo paczta.

• •

Pagal apskaitymu vieno biz
nieriaus tai arbatos surenka 
kas meta<s 2,500,000,000 svaru. 
Yrą tai milžinįszką sopostis ir

kuriuos 
turime tankiai mislyt —gy
vastis, mirtis ir amžinantis.

apie

<

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $023,358.02

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

G. W. BARLOW, Pres.
J. FERGUSON, Vicc-Pres.irKas

SURADO SAVO GIMINES 
PER “SAULE.”

Mums jusu laikrasztis patin
ka, ypatingai mano motore tu
ri daug džiaugsmo skaitydama 
pasakų ir kitokiu naudingu ap- 
raszimu. Acziu jum teipgi už 
suradimą per , jusu laikraszti 
musu giminiu Juozą Ju'kna ir 
jojo motina nuo kuriu aplaikc- 
me kėlės gromatas, kitaip ne
būtumėm juju suradę, 
už viską. - 
Athol, Mass.

Knz.
ikcziu

Bundza,

NEGALI GYVENTI BE
< 4 SAULES” — SMAGIAU- 

SES LAIKRASZTIS.
Kad ir blogi metai bet be------n1

negalima gyventi ir 
žmogus nežino 

kas ant svieto dedasi. Kada 
“Saule” ateina, tai žmogus 
viską žino. Yra tai smagiauses 
laikrasztis. Skaicziau kitokius 
laikraszczius, bet man “Saule“ 
labiausia patinka. Acziu szir
dingai už 'kalendorių. Vėlinu 
kuonogeriausio pasivedimo — 
Mrs. Zofije Koncziene, 
burg, Pa.

Saulės 
nesmagu, nes 

svieto dedasi.
ateina, tai

t <

Atlas-
I

teisingiauses

“SAULE” YRA GERIAUSES 
DRAUGAS DARBININKO.
Da karta dekavoju tumistoms 

už laikraszti “Saule“ kuris yra 
laikrasztis del

darbininko* — ne užgaudiiieja 
kitu, tiktai duoda gerus pamo
kinimus ir apsaugoja nuo apga
viku tuos, kurie “Saule“ skai
to. Yra tai tikrai darbininku 
laikfasztis, kuris jtios surami
na visame, o 'katrie “Saule“ 
skaitytu tai eitu teisingu keliu 
ir ne butu jiems nubodus gyve-• ik. 1 A . • • “ “

nimas. Su pagarba — Damini- 
ktts Saviokaš, Carnegie, Pa.

Szalta, dangus apsiniaukęs 
dienos trumpos. Nuobodu Pet
reliui. Raliuoja jis savo skar
džia dūdele, liūdnai — liūdnai 
lekia dainele.... '

Žiema dar blogiau. Petrelio

&AiSį

S>įWSB

nieks ne'kenczia sodžiuje. Visi 
kalba — durnelis jisai. Nežai
džia jis su kitais vaikais, nebe* 

jais pavasari varnu 
l -.l • / I • 1 t A 1 • •

gioja su jais pavasari varnu 
lizdu draikyti. Gaila Petreliui 

paukszteliu.gelton- snapiu
Kam juos kankinti? Juk taip- 
pat gyventi nori, ir motyna Su 
tėvu lekioja ir taip liūdnai — 
liūdnai szaukia...

IV.
Petrelis nebeturi nei tevo*nei 

motynos. Ju jau nebeatsimena.
gyvena tik

Per žiema sėdi
Visuomet Petrelis 
pas svetimus.
kono nors pirkelėje. Kas ji pai
ma,
kaimine gano Maitina Petreli, 
mhsza, ji, o jam vistiok. Pasi
ilgsta Petrelis tik s’kaiscziosios 
saulutes, mclyna-vcidžio upelio 
ir tyro laukelio.

pas th ir gyvena o vasara

Szalta. Sniegas. Niekur ne
begalima iszeiti: visur gilus 
pusnynai, ne nopereisi. Bet ir 
eiti nėra kur: visur sniegus, vi
sur šzaita.

Sėdi Petrelis ir mano apie 
szitnja ir linksmąją vasara.

Inkalbinedavo jam, kad jis 
galės imti pinigus už ganyma. 
O Petrelis tik susijuokia:

— Pinigus? Kam man pini- • a r • 1 • •gai? Maitina mane, ir gyvenu 
asz ęzia pas teta Morta. Ko gi 
dar, man?
„Kalboje- kalbėjo. Petreliui, 

kad Morta jo pinigus imanti o 
a « . to a a

Petreliui

jis tik szypsosi:
— Tai matyt taip ir reikia, 

kad ima.
Tik vasaros Petrelis ilgėjosi.

i

VU.
Nerimsta Petrelis. Ir dude- 

verkia Petrelis.
>

le nepuezia
Ateina, pas ji ponas, sznekina 
ir kiti žmones sznekina, vis pa
dūduoti praszo.

X

o

B
I

Tyli Petrelis.
Nemoka jis dūduoti, kai jam 

nebesinori. Ir lytus lynoja. Ne
ramu. Dangus apsiniaukęs.

Pono namui nors ir turtingi
ir gražus, bet nepatinka Petre
liui: bijosi jis dideliu kamba
riu ir blizganeziu grindų ir tu 
kėdžių, iszrantytu, paauksintu.

Sumenko Petrelis, nieko ne 
nebevalgo. Norėtu Petrelis pa
bėgti, bet nežino kaip: apie na
rna geležine tvora.

VIII.
•

Dar blogiau pasidarė Petre
liui. Jau ir nebevaikszczioja 
Petrelis, guli tik ir verkia; dū
dele szale jo guli. Neduduoja 
Petrelis, lygaus laukelio pasi
ilgo, perankszta jam užtvertam 
mūruose, paauktuose kamba
riuose.

Vofkia Petrelis.
Vėl prisiai'tino prie jo popas.
— Kas tau yra Petreli?
— Namo noriu ežiu anksz- 

tu man, troksztu, išlaukus no
riu, ten, kur kaitri saulute 
szvieczia, kur inelynaveidis 
upelis griuvena, kur žaliosios 
lankos nuo vėjo liūliuoja.

I

žaliosios

i
t

t
M
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Parduodame 
visokius Pomin- 
kus, didelius ir

; v • x • ♦
m^7111C 117 1A1.
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X
uz pi- ymažius, 

giausia preke.
Kreipkitės pas * 
mus ypatiszkai ‘f 
arba prisiusime *:* 
musu žmogų in
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134 E. Mahanoy Ave., Phone 2-J *:*
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MAHANOY CITY, PA.
*♦* Shenandoah Heights. Phone 625-R

CUCN ANnn AU DA . ❖
4

1

SHENANDOAH, PA.
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MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

$
3-ezia Procentas už jusu pinigus ir saugumus del jusu 
pinigus yra gerinus negu 10-tas Procento's, be jokio
Miihyninn ****spuguhio.

X V
I 'dffl 
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spUguhio. “*•
MERCHANTS BANKING TRUST CO., 

moka 3-ezia Procentą už justi sutaupytus pinigus ir ta 
suma kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
de'l žmogaus kuris dirba ir czedina. Dekite savo 
pinigus in «zita Banka o persitikrinsite ir matysite 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.
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Arba Vadas
Kontrabandnesziu

(Tasa.)rp

Dūsavo ne karta nelaimingu 
'Petronėlė, 1x4 kąs-<gi paguosta 
jai? Gal vienas Juozas jos ne- 
lahninguma atjauto, bei Jokū
bas ne taip greit norėjo dukterį 
leist isz namu kaipo, galima sa
kyt, gaspadine ir merga, nes 
Petronėlė buvo ir gaspadine ir* 
slūgine kaipo ir vienatine mo- 
teriszke namuose kuriai turėjo 
r upe t viskas.

Juozas, rodos, labai reikala
vo gaspadines in namus o nors 
taikėsi neviena su puikiu krai- 
ežiu, jis klausė szirdies o ne 
proto. PetromTe mylėjo nuo se
niai nes vaikais dar būdami, 
abudu mylėjosi nekalta kudi- 
kiszka meile, geriau negu bro
lis su sesute.

Su Iniku ta meile pasididino 
ir persimaino in meile jaunųjų. 
Juozas tikrai troszko Petronė
le vest, bot nogaloflainas gaut 
jos veikiai, lauke.

Tuotarpii laikas begu ir atsi
tiko kad vienas
nusprendė parduot 
kurios sunkus jam buvo gyvo 
n i mas, 
gera.

isz kaimvnu 
dirva ant

nors dirva buvo labai 
Ne vienas isz ūkininku 

malonėjo bent szmoteli isz tos 
dirvos ingyt. bet stokus pinigu 
nedaleidinejo iszsipildyt trosz- 
k imams.

Karczemojv pas kalvi ūki
ninkai dažnai sueja kalbėjosi o 
♦ langelis nurodo ant .Jokūbo, 
kuri kaime laikyta už piniguo- 
eziu kaipo ant laimingtiolio ku
riam dirva teks. Bet Jokūbas 
girdėdamas kalbas tik 
josi liūdnai žinodama 
ka turi netrukus nuei 
mas rankas nes jam senstant 
nėra jau kam jos prižiūrėt, jau 
ir taip ne puses tiek neiszduo- 
da kaip laike jo jaunystes ka
da pats ajxlirbdaves ja rūpes
tingai. Jis mokindamas vaikus 
dažnai kalbėdavos jog jai “ 
vai neduosi, dirva tau neduos. 
Bet vaikam suvis dirva noru 
po jo, kadangi tai sunkus dai
lias nors tai szvenlas ir palai
mintas darbas kuris negrumo 
ne jokiu pavojumi ir kuri atli
kęs žmogus ramini su gryna 
sanžine gal pakelt danguosna 
savo szirdi idant padekavot 
Vieezpacziui už suteikimą svei
katos ir pajiegu ir melst nuo 
Jo palaimos tolimesniam de
ram triūse; vaikai sziadien su
vis ant to nepaiso, vien svajo
ja apie tokius darbus kurie 
pinigus in kiszeniu pila, o nors 
kas valanda gramo mirtim ar 
koliestva, kas atsitikus jau ir

pus

szy pso- 
jog ir ta 

s in sveti

dir-
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T * i- ' ABuvo našta, kad kai k orios 
szaJys 1 |egal ėjo, del kai kuri u 
priežaseziu, pristatyti reika
laujamas ^tatistikas. Ir tokiu 
budo, kad nors Konvencija rel-

Delegatai isz 42 szaliu, 
|kuriu net 35 yra Tautu Lygos 
nares, ir 7 ’nepriguli, lanko 
Ekonomiszku Statistikų Tarp- 

Gene- 
voj nelabai sęnei. prie Ameri
kos delegacijos prigulėjo E. 
Dana Durand, Komercijos De- 

i i < < * a * a t

7 nepriguli, lanko

i tautiszka .Kpnljęrepeija

EROPLANINE STOTIS MIAMI, FLORIDOJE 
•roplanine stotis Amerika kuri priguli prie Pan American Orines Kompanijos,

mieste Miami, Floridoj kur pas ižierian lauke eropla-nu lekencziu isz ten in Havana, Kuba..

ka jiems pavojingas ar nedoras 
darbas bile lik nenuolatinis ir 
nvinkirus kaip szventa ženular- 
bysle. rai-gi Jokūbas tik su 
galva linguodamas kalbėjo pats 
sau:

< )j, jau ne man, ne man... 
Vaikam jos nereikia... Iszkriks 
pamote levu lizdeli, kuri jau 
dabar t<»rszia apie kuri m* at
mint nenorės, o gal du kad var
gas kada, prispaus, kada svei
katos neteko mirs apleisti, pa 
mirszti... Geresni kitados buvo 
laikai, geresni... Jauniems už- 

Iriibežis nerupejo, laimingi gy
veno gimtines kaimelyj, links
mybes ir smagumu rasdavo 
tarpe pažindamos sau jaunuo
menes dor<»e sueigose ir pasi
linksminimuose tarpo saves.

Jokūbas, vienok, taipgi tik
rybėje mislino ir apie nupirki- 

dirvos. Pinigu pas ji buvo, 
reikf'jo lik gero žento idant pi
nigai alnesztu nauda, bei isz- 
leist isz namu dūktos taipjau 
nesi norėjo.

Pasibaigė darbai. laukuose; 
iau rytmeoziais szaltis kauste 
liuosa žemele geležiniais pan- 
cziais, marino jos gyvastį ir pa
vert i nėjo in akmeni jos kruti
no.

Prasidėjo rudenio turgme- 
eziai ir jomarkai. Daugelis isz 
ūkininku važiavo ir ėjo in juos 
idant ten ka 
pirkt reikalingo.
Petroneliai teko būti mieste 
tėvu aid jomarko, bei tėvas be
veik nieko jai ten nonupirkda- 
vo apart Imtinai 
daigtu, kaip antai czeverykus 
ar skepetaite. v

Ne viena mergina padyvijo 
Petroneliai žinant tėvo turtin-. 
guma ir matant ja prastai, be 
jokiu papuosza'lii, devejanezia.

Pradžia rpdens sausa, galas 
lietus be

lizdeli,

* ! Ne smagus bu-

s z i n e k e r i s (l ž i a u g e -

4
Į W k *
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I

nia

rudenio

parduot, ar nu- 
Kai-kada ir 

su

reikalingu

pinigai per niek, geriau patin- buvo labai szlapes,
'«• WWW ■> •
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POPIEŽIAUS VĖLIAVA VELA PLĖTOJA.
. Pirma kartil in 59 metus vela 
vėlini n tint Vatikano, bet vietojo 
jai naitjn bus geltona-balta.

Statistikų Biuro

Dievo tųdeidimas.
Nei po valandai atsidusęs ta

re : '
bausme Dievo.

savo vaiku 'pasi-
v —■ Tikrai
Žmones isz 
džiaugia, bet tu žmogus, pasi- 
džiaugk, kad nori. Dar ta mer
gaite iki szidl ibnVo geriausia, 
dar nors ja pasigėrėt buvo gali-

ta /... Ne laikas mokint 
kas.

syki paragavęs

veik kasdien lijo. Purvyno pri
sidarė, kaip kaimiecziai sako, 
“sulyg keliu.
vo lai laikas apart kohtrilband- 
nesziam, kurie naudojosi isz 
darganu, kas jiems yra geisti- 

,niausiu 'dalyku, nes rubež-sar- 
gis tada rūpestingai rubežiaus 
nedaboja o
si kad gali tūnot Šluboje prie ma bot dabar? In ka-gi pavirs- 
peeziaus.

Kranas kalviu vis ėjo o su 
juom pradėjo kas kart dažniau 
eil i ir J ule.

Mat joszius,
smagumo 'kokio datyre pirmu 
kartu, ne 
prisikalbini ir gal visai neno
rėtu ne užsiinyl apie ėjimą in 
Prusus, kad ne Jule, kuri eida
ma galėjo pasirinkt sau kita, o 
už didžiausi pavoržika Matjo- 
szius laike Jantz’a isz Prusa 
su kuriuom jau ir peszesi už ja. 
Lyg 
to priesziniuko, pradėjo vėl 
eit, kada tik ėjo Jule, o ėjo tuo 
noringiau kad už spiritą pdllno 
nuo. kalviu, o pinigai jam buvo 
reikalingi kadangi skupus le
vas niekad ant niokriiekiu jam 
nedaviliodavęs ju, o'jis jau be 
miestiszku papuoszahi, be gu
miniu ar popieriniu kalnieruku 
vaikszcziot nenorėjo.

Kunigas klebonas už vaiksz- 
cziojinia su spiritu pavarė Jule 
nuo kantarkavimo nes palaiko 
ja už neverta nesziot procesijo
se “altorėliu.”

Iszkart Jule susikrimto bet 
po tam piktai kalbėjo del nusi
teisinimo :

greit davėsi Kranui

kad dabodamas Jule nuo 
priesziniuko.

ne

nusižeminimu

Ne asz pirmutine, 
pask utine...

Senas kalvis, vienok, labiau
sia atjauto ta nužeminimą ir 
keike ir piktžodžiavo dergda
mas Visaip kunigą. Nuėjo vie
nok pas kleboną kaipo nekal- 
cziauses ir su
melde jo idant vėl priimti! Ju
le prie kantarku.

. Nieko, matomai, nelaimėjus, 
sugryžo susikrimtęs namo. Bu
vo supykęs ant dūktos kuriai 
nereikalingas buvo besivulkio- 
jimas naktimis.

Pasiszaukes ja apreiszke jai 
idant daugiau nevaikszcziotu 
su vyrais in Prusus bet ji tuo-

I

Kas
jaus susznko:

Tai 
draus ?

Asz! — suriko rūstingai

ve! man uz-

tėvas.
Ne sziadien laikas tau 

tėvo, valdyt manim — atsake 
Jule flegmatiszkai.

Bet tu turi tėvo klausyt.
IIm, klausyt, — kalbėjo 

tęsdama žodžius Jule. — Klau
syt ir vargt pas ji... Ka-gi asz 
turėsiu, jai neeisiu. Noriu ir 
eisiu, niekas man neuždraus.

Trenkus durimis iszejo.
Kalvis stovėjo pasilikęs šlu

boje lyg apkvaitintas, nežino
damas visai kas veikesi.

Mate jis jau paklydima savo 
diiktos, mate pametimą 'dory
bes ir pasileidimą duktofe —-sa
va Idyl jis negali, nes ji sako
jau po laikas, jam ja valdyt. Ji 
pasirengus pamest tėvus, eit sa-pradėjo plėtoti popiežiaus , 

horvos gidtoims ir juodos Į vo'keliu kuri apsirinko ir lau » I • • • t • • v • •kia ja paniekinimas žmonių ir

, ne lai-
Kas-gi kaltas jai ne mo

tina kuri isztvirkino ant visu 
noru t ikdama, o dabar sene pa
matys kaip dukrele jai atsiino-

Jausdamas taipgi pats san- 
žinos iszmetincjima, kadangi 
reikėjo kaltint jam taipgi ir sa- 

už nedora vaiku iszaugini- 
nuejo prie degtines ir isz- 

stikliis 
pasigėręs

ve 
ma, 
siirere kelis stiklus viena po 
kitam o pasigėręs nuėjo gult 
idant benl miegu atstumt nuo 
savos la duszios kirminą kuris 
grauže jam sanžine.

Juk* kas kart 'dažniau pra
dėjo vaikszez’iQit su spiritu, su
visai nepaisydama4iu)l barimu 
tėvo, tuo labiau kad užtarėja 
turėjo molinoje, o nelaimingas 
kalvis, užpuolus dviem angim 
ant jo vieno, bego kovoikiausia 
szaliu.ir dūsavo keikdamas kal- 
vinyczioj. Negana buvo to kad 
Jule ėjo in Prusus, bet pa rojus 
jau visai nežiūrėjo, darbo tik 
pasilsėjus ėjo in miestą pirki
nei sau parodai u, bei trankėsi 
po kaimu st ubą nuo stubos nors 
iszmintingos kaiminkos neap
kentė jos.

Visame kaime žinota apie 
Matjosziaus Jokūbu besiiner- 
ginima Julės, tik nežino ar Po- 
vVlas nežinojo ar gal jau nepa
vydėjo broliui nevisai doros 
merginos.

Karta prie.sz Kalėdas pasiti
kęs Jule ant vieszkelio, pradė
jo su ja pasikalbėjimu ir užhii- 
ne:

Jule, turkui tu vis
Po Kalėdų pa-

— ,in a
man tekši, ka?
darykime veseile ir gana. Mhn 
jau nusibodo jaunikiaul, o tu 
ir pasensi.

Jule vienok, tylėjo ir ėjo gal
va nuleidus.

Kodėl i vii ?
Ne. Kas sugyvens su ta 

jusu motina! Ve rėžiau pasent 
negu su toje i a

Sutinki ?

pa r t men t o 
galva, du kiti, ekonomistai Ir 
Amerikos 'konusulas. 23 szalys 
inimaųl Austrija, Belgija, Vo- 
kietja, Czekoslovakia, Danija, 
Danziga, Estonija, Pinlandija, 
Franci ja, Vengrija, Italija, 
Lietuva, Japonija, Norvegija ir 
Lon’kija, apsiėmė rinkti 
dukcijos ir komercijos statisti
kas. Kitos szalys — £Juv. Vals
tijos Indija, Kanada, Australi
ja, Szvedija, ir Sovietu Unija, 
nepasirasze, nes savo szaliu ne
buvo ingalioti taip daryti.
.4 . ......

% *

kietja, Czekoslovakia, Danija, - _ . * _ _ . • h 1 - . k • • .

pro-
■

^uv. Vals-

kalauja nokuriuos ruszies stib 
listiku, bet kitas statistikas 
szalys paezios gali spręsti ar 
pristatyti ar nepristatyti.

Konvencija reikalauja sekau-
• 'f

Deszimtmetine
cenzą.

Deszimtmcl inc žemdirbvstes
ccpza.

, Statistikas
produkcijos,
giriu, žvejystes mineralu, etc.

Darbininku slkaiczius iudus- 
trialiszkose ir Komercialiszkos 
insteigosci.

Gyvenimo kainas ir visas ki
tas svarbias statistikas. F.L.I.Š

>

ožius —
iižsieminiu

— svarinu javu 
naminiu gyvuliu,
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VAISKE.
I

Kapralnas:- Kam vaiske rei
kalingas arki is ?

Žalnierius:- Tam, kad žal- 
nieris turėtu ant ko joti.

K:- No žinai nieko kvailas 
rdkrute! Ark Ii s yra ant to, kad 
žalnieris turėtu ka pucuot ir 
taikia vainos bėgt.

J

7

SUPYKUS.
— Mano kvaila Keiduke, 

turėjo isztekcti už Angį i ko!
Ka tai kumutia kenkia!
Juk nieko ne kenkia, ba

•ne galiu ji koliot, nesupranta 
nei žodžio Lietu visikai!

f
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NIEKAI UOSZVIS.
Uoszvis iri žentą kuris 

menesio buvo apsivedias 
duktere:-.Na ka, ženteli, ar esi 
kaiitantas isz Juzės?
Žentas:- Kantautas kaip kan- 

tantas isz Juzės, nes ant tavos 
teve pykstu ir gana...

Uosz:- Nugi už ka ?
Ž:- Už ta, kad mane sujazda 

ne iszvijei, kaip su pirszliu at
važiavau!... yr

KOTELYJE.
Ant lentos paraszyta 

liotolu, jog ežia 
visais liežuveis.

Svetimžemis

nuo
su

, ties 
gali susikalbėti

ne galėdamas 
su tarnais susikalbėti trijuosia 
liežuvuosia, klausia gaspado- 
riaus:

— Kas pas jus kalba visais 
liežuveis?

— Nugi sveczei, katrie pri- 
buna.

Ne Sudink

GERAI ATSAKE.
— Prietelei, vieno profeso

riaus, paklausė;
Ar pono dukrele 

svetimu liežuviu?
Profesoris atsake:
— Po velniu svetimu liežu

viu, kad ir jos geras gana.

mokinasi

TAI NĖ MYLI.
— Juozuk, tu manes ne my

li:
— Ka tu Agotėlė kalbi! Juk 

asz tave per trauki 10 miliutu 
pabucziavaii trisdeszimt kartu!

— Tai mat, Juozuk! jeigu 
mano tikrai mylėtum, tai pasi- 
bueziavimu ne skaitytum.

NORI PASILSĖTI.
Maža Onuko gavoMaža OnuKo gavo nuo ma

mos in kaili, sėdi kamputi jo ir 
verkia. Po gerai valandai nu
stojo veilkti, ir motina klausė:

— Ar jau pabaigei žlumbti?
— Na, no — atsake, asz tik

tai noriu biski pasilsėti.

berne rga n ja n t, 
anyta gyvent.

— Žiūrėkis, 
Po vylus, juk ir dabar, ar gali
ma sakyt, nuo seniai gyveni su 
ja, peš ji daugiau pas jus, negu 
namie būna, o vienok nciszva- 
riai jos niekad. O vc’l nereikė 
taip labai baisėtis jos nes ji 
pas jus ne tik pinigus ir kita 
ka, bot ir sveikata paliko ir ne 
ilgai jau ji gyvens, i

— Na, na, nosiviliok, — 
kalbėjo piktai Jule. — Velniai 
imk... — r
eit idant palikt szlubu Povyla. 
Povylas žinodamas jog ne su
spės su ja eit, sustojo ir piktai 
žiurėjo in a’tsitolinanėzia.

tarė nusijuokęs

Ir pradėjo smarkiai

in 
Griožtelejo primines sau pas
kutini jos žodi ir tarė: , .r

Teitna tave viena, nes tu 
ir užsipelnysi, jai dar noužsi- 
peluiai ant to.
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Szcnadoryje viena mergina 
ant kriksztynu pribuvo, 
Ir ant vieno užgriuvo, 

Tai ir liežuvi paleido, 
Ir vos nuo piktumo nepasileido.

Puiku snukuti turi, 
Ne žmonių nežiūri,

Oj tu besarmate, 
O tu gyvate.

• • ė
Kokia ten mergina llotaestede, 

Atsiklaupus melde, 
Prasze idant szvogel’is 

numirtu, 
Arba in akmeni pavirstu. 
Bet Dievas tokios pasiutėlės 

neiszklause, 
Ba tai yra padvesele,

Sudžiovus kaip 'kumele Žydo 
Norints senei ja gydo, 

Už tai bausme didele aplaiky 
Jaigu trumpam laike no 

susivaldVs.

1

B

Retai kada, 
Girdėt apie Kanada,

O tonais yra invales Lietuviu, 
Pasislėpusiu nuo svieto akiu.
Neperseniai teko ten. būti, 
Ir apie apsiejimu Lietuviu 

d a žinot i.
Yra ten skaitlis nemažas, 
Tarp tu visokis sztamas, 
Pas koki ten 4 ‘dabradzieju 

ant burdo būna, 
Mat, pas Lietuvius ne 

insigauna, • 
Gal ir Lietuviai laikytu, 

Nes bijosi, kad gyvenimo ne 
sudarkytu, 

Kaip žmogus nori burdingieri 
iszvaryti, 

Tai turi paliemona pavadyti.
O yru nemažai vyru, 

Tiktai labai mažai geru. 
Karta ten veselka buvo, 

Tai daugumas iii koza 
pakliuvo, 

Kad ne vietos lakupo nebuvo.
Tiek to, ta ja szali pamesiu, 
Apie tuos latrus neminėsiu.
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Vienam turtingam dvare tar
navo nuo nepamenamu laiku 
sodauninkas vardu Jokūbas. 
Turėjo jisai duktere Marijona 
kuri ne karta alsi ženklino su 
didele mielaszirdyste ir kalbė
jimo visada teisybes. Ddl to-gi 
ponstva labai ja ja mylėjo ir ne 
karta ja ja szaukdavo in dvara 
idant pasibovintu su juju duk- 
yiuke Onute. Norints Onute bu
vo duktė turtingu tėvu, bet 
niekad ne paniekino Mariute 
nes szirdingai su jaja drauga
vo. Taip perėjo keliolika metu.

Viena karta, diena varduvių 
Onutės, aplaike nud savo moti
nos puikius auskarus su bran
giais akmenukais. Kada prisi
sotino su jais in vales, padėjo 
ant stalo savo pakajuj ir nubė
go in darža pasiboviųt. Mariu
te Tnipos-gi norėjo padaryt.del 
Onutės netikėta dovana, pada
ro vainiką isz puikiu kvietkų 
ir nunesze in pakaju Onutės.

Onute norėdama alsi mokė t 
už gorus velinimus Mariutei, 
liępe jai pasilikt savo pakajuj 
o puti nubėgo pas motina su 
praszymu idant dovanotu del 
Mariutės viena isz savo puikiu 
szlobitkiu. Kada ant to motiąą

o puti nubėgo pas motina su

ik

pavėlino, atbėgo Onute pas Ma
riuko su szlobuke o norėdama 
pasirodlnt priesz ja ja su aplai-.

niekur ne rado. O ‘kad niekas 
kitas tame karte nesirado pa
kajuj, per tai nužiūrėjo Mariu
te už 'vagysta auskaru. Prova 
likos inneszta in suda kur likos 
apsodinta ant vieno meto in 
kalėjimu.

Tėvas Mariutės isz tosios 
priežasties labai susirgo ir in 
trumpa laika numirė o ant jo 
vietos likos priimtas kitas so
dauninkas.

Laike vienos vasarines die
nos užėjo baisus szturmas ku
ris iszverte medžius o ir viena 
isz seniausiu aržuolu kuris sto
vėjo ties dvaru. Po viesulai vi
si iszbego laukan idant persi
tikrini kiek vejas padarę ble- 
des. Ne toli nuo iszversto me
džio gulėjo .paukszczia lizdas. 
Onute paimta akyvumu, pake
le lizdu idant jam pri^įžiuret, 
peš kaip nusistebėjo kada pa
regėjo jame ka loki- blizganti.
Buvo tai .tie pati auskarai užM 
kuriuos Mariute taip sunkiai 
kentėjo nekaltai kalėjime. Isz- 
ękirent auskaru, ra^e da dau
giau vištikių blizgueziu kuriuos 
sunesz^ sena varna.

Bąirit gailestis perėmė visus 
jog taip jiekaUai apsudino ge
ra Mariuto. Tuojaus li(<os isz- 
valnyta i»K kalėjimo ir visom 
pa j togom stengėsi isznagradint. 
jai u^npaneszta skriauda. Bet 
isriietU 'graudžiu aszarų nega
lėjo sugražint .<■

Q kaip turime sergėtis sudi-

I

kyla dovana—auskarais, pasL jihne kitu! Kristus pasako:
rodo jog ju no buvo ant stalo,

* . k k • « * « ' inorints visur iszjesžkojo bot
1 w k . I .
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Hudiidas.

♦ ♦ ♦
Kaip girdėt tai prasta mergina, 

Greicziau gauna vaikina, 
Negu toji, ka augsztai tiecze 

noai,
Tai prie tu j u Vyrai nesikabina, 

Tiktai prasta mergina, 
Gauna sztant vaikina, 
Ir ilgai nemergauna, 
Tuojaus vyra gauna.

Musu vyrai, žinoma usuoti 
vyrai, 
piniguTieji yra sveiki 

turi gerai, 
. Drūti kaip milžinai, 

Veidai skaistus, ūsai užraityti, 
Atsižymi nuo bobų, vyrais 

' palaikyti?
Veselka Skulkine atsibuvo, 

Ant kurios daugybe pribuvo. 
Dzūkeliai ir Gudai, 

Na ir kalakutai.
Kada namines in vales 

pritraukė, 
Tuojaus innagius iszsittauke, 
Už mergina susirupėziavo, 
Dzūkeliai penki kalakutu 

i pagavo,
Norėjo gerai kaili i aries t. 

O paskui pusgyvi laukan 
iszmest.

Bet kalakutas, 
Ne koksai ba lamu tas, 
• Ant Dzūku užMlupo, 

Gerai apdirbo.

BIJOSI VIENA.
t

Ar. girdi
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Vyras in paeziat-
Mere, girdėjau, jog kaip asz 
nueinu ant na toliu io szipto, tai 
ateina Juozas ?

— Na tai kas, kad ateina?

kinelis ateina. Ka tai kenkia’!
No sudink kilu nės busi pats'Asz bijausi viena būti, tai vai 
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ŽINIOS VIETINES SHENANDOAH, PA.
— Žmoneliai pradeda beda- 

voti kad kasyklos nedirba, len
da giliau in skolas ir kaip ro
dos tai czionais .užsinesza ant 
“auksiniu laiku“ norint s kom
panijos garsino buk kasyklos 
dirbs gerai ir bus darbo už
tektinai visiems. Daugelis isz- 
važineja jeszkoti giliuko kitur, 
bet kaip girdėt tai kitose vie
tose da arsziau.

—• Ketvergo *ryta pradėjo 
dirbti visos apelinkines kasik- 
los. Gal tai isz priežasties szal- 
nio oro.

— Szia sanvaite turėjome 
nepaprasta oru: lijo, snigo, sza-
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ISZ WILKES-BARRE IR
APLINKINES.
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— Jonas Gurney, 23 metu, 
szoko in szafta prie Shenan
doah kasyklų, giluino 419 pėdu' 
tiksle savžudinstos, kas jam ir! 
pasiseko. Buvo tai freezes jojo'akmenuku’ (gall ’stones) ežio- 
užsikeisėjimas ant * * * ................
Priežastis pervirszinis girtuok
liavimas. i

t Petronėlė, mylima pati 
Silvestro Norkeviczio, 
vai s Matulkfticziute, mirė 9 Ap-

po to-

tiksle savžudinstos, kas jam ir riliaus po pavojinga operacija: 
nnciiunbn fni fvnn^Aa IAvJ 1___/____________________11 _£___ ____________ I
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Odiniai bateliai
vandens nebijančiais padais

paviršiuj,ūs dirbat: žemės
geri, kad dauguma angliakasių sakosi, jų

PASILIKO TURTINGU.

Ieškok Raudono
/ 1 ’. >
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gyvasties. Inaitiniam ligonbutije. Velione 
pali’ko dideliam nuliudime vy
ra, 12 metu sūneli Jonuką, bro
li Andriu Amerike, kitados gy
veno Pittsburge, ir seseri Lie
tuvoje. Laidotuves atsibuvo su 
bažnytinėms .apeigomis. Kas 

(isz giminiu geistu susiraszyti 
ir dažinoti daugiau, tegul raszo 
pas Silvestrą NoVkaitis, 34 
Dodson Lane, Wilkes Barre, 
Pa.

igonbutije. Velione

Shamokin, Pa. f Anastazija, 
mylima pati Jono Lukaszevi- 
cziaus mirė namie Connertone 
po trumpai ligai. Paliko dide
liam nuliudime dukteri Elzbie
ta, New Yorke, sūnūs Alfonsą 
ir Edvardą namie, seseri ir mo
tina Lietuvoje ir seseri Vero
nika Gatauckione, Connertone.

— Vagys isznesze geležine 
szepa su gana didele suma pi
nigu isz sztoro szale namo bur
mistro Shissler. Vagiu nesuim
ta.

Norkaitis,

lo ir lodavo — ir tai in lailca 
keliu dienu.

— Aplinkinėje 
Jjohigh Coal & Navigation 
kompanije uždare visas kasyk
las ant nežinomo laiko per ka 
pasiliko be darbo arti asztuoni 
tukstaueziai žmonių. Geri lai
kai ateina ar ne?

— Pavietavi kamisoriai nu
tarė nekurias permainas Potts- 
villes kalėjime kaip: pastatyti 
dideli sietą idant svecziai ne
galėtu nieko paduoti kaliniams 
kada juos atlanko ir kalbasi su 
jais; permainyti spynas ant 
nauju; užraszyt visus sveczius 
in knygas; svecziai negales il
giau buli kalėjime kaip lyg 3- 
cziai valandai po piet ir t.t.

— Ant skerskelio prie St. 
Nicolas brokerio likos intaisyti 
raudoni signolai del pravažiuo- 
janeziu automobiliu.

f Ona Geldotiene, naszle, 
apie 56 metu amžiaus, gyve
nanti Saint Nicolas, mire stai- 
gai apie 2-ra valanda Seredos 
ryta. Velione paliko sekanezius 
vaikus: P. Pranckevicziene ir 
Kazimiera Mahanojuj, Katre 
Struczkiene, Juozą ir Ona na
mie, An'tana Shenadoryjc ir 
Joną, Funtain Springs. Velio
ny prigulėjo prie Szv. Juozapo 
parapijos, taipgi prie sekaneziu 
draugijų: Szv. Ražancziaus, 
Szv. Pranciszkaus ir Apaszta- 
Ij'stes Maldos. Laidotuves Su
imtoje su trimi misziomis, 9:30 
valanda ryte. Szv. Ražancziaus 
ir Szv. Pranciszkaus draugijų laimes, kaip visur teip ir pas 
nares yra praszomos Subatoje mus, randasi daug girtuokliu.

Tam ak ves

Frackville, Pa. f Adomas 
Arlauskas, 50 metu, mire Lo
cust Mountain ligonbuteje po 
ilgai ligai. Velionis paliko pa-
czia, vedusia dukteri Suprana- 
viezieno czionais ir Alicije na
mie ir keturis sūnūs.

I -

Chester, Pa. — Daminykas 
Jokis likos pastatytas po $1,- 
000 kaucijos stoti priesz val- 
diszka suda Filadelfijoj už per
žengimą prohibicijos tiesu. Du 
agentai prisiege kad pas Joki 
rado 1,000 bonkucziu alaus ir 
kelis galonus munszaines jojo 
saliunc.

Scranton, Pa. — Keturi val
kai isz Lathrope, radę sena val- 
ti Card Pond ežerėly, nutarė ja 
pasitaisyti ir pasiirstyti. Nu
plaukus 60 pėdu nuo kranto, 
vanduo in sena v.alti taip omo 
semtis, kad vaikai negalėjo lai
ku iszpilti ir trys, nemokėdami 
plaukti nuskendo: 12 metu Jo
nas Kostick, 13 metu Michael 
Perry ir 13 metu Tony Glem- 
boski. Ketvirtas, 13 metu Juo
zas Golembiewsiki, mokėjo 
plaukti ir iszsigialbejo.

Walter Stark, 19 metu dar
bininkas Chicago, aplaiko puse 
milijono doleriu po mireziai 
saw dieduko Jono Stark, spor
tininko isz New Yorko. Stark’- 
as nepaliaus savo darbo o pi
nigus sunaudos ant gero tikslo 
isz kuriu tikisi užtvirtint sau 
gera gyvenimą ant senatvės.

Golembiewski

Leiskit in Tėvynė
PA JESZKO JIMAI * '1'4;

New York. — Emilijc Bo- 
lauckiute, 18 metu mergina, ku
ri neturėdama darbo, nutarė 
apipleszti grosersztori Jono 
Razvolskio. Kada paliepė pa
ežiai Razvolskio pakelti rankas 
in virszu, motore garsiai sukli
ko o Emi'lije taip persigando 
kad revolveris isz josios ranku 
iszpuole.*Vyras moteres ądbe- 
go, suome bandite ir atidavė in 
rankas, palicijos.......

East Granby, Conn. — Czio
nais gyvena gana didelis pul
kas Lietuviu, kurie turi savo 
puikes farmas, sodina tabaka 
ir gyvena sutikime, bet ant ne-

Leiskit iii tėvynė,
Leiskit pas savus,

Ten pradžiugs krutino 
Atgaivys jausmus!

Pirm negu auszrele
Skaisti užtekės, —

Musu ten dainele 
Skardžiai suskambęs.

Czia jausmai mus žūva
Kaline mus szirdis, 

Leiskit in Lietuva 
Akys ten nuszvis.

Svetima padange
Nemaloni, ne...

Teviszkc mes brangia
Regime vis sapne.

Leiskit ’in 'tėvyne,
Leiskit pas savus,

Ten pradžiugs krutinę 
Atgaivys jausmus.

1

NE SIHOO.

nares yra praszomos Subatoje ;
dalyvauti laidotuvėse. Grabo- (Merginu yra ir pusetinis bure-
rius Rėklaitis laidos. Velione lig, bet toms kanecz reikalinga 

” 4Baltruviene* apmalszyti pasiu-
tiszka krauja. Darbininku prie 
rinkimo laboko reikalauje, ku
riems moka po tris dolerius ant 
dienos, darbas ne sunkus.

skaitytojabuvo sena “Saules 
per daugeli metu.

— Utarninke apėmė dinsta 
vargonininko Szv. Juozapo pa
rapijoj profesorius Emilijus 
Szlapelis kuris pribuvo isz Mt. 
Carmel. Prof. Szlapelis yra ge
ru muzikantu ir turi puiku ba-

Kunigas inejo in gripczelc 
žmogęlio o pamatęs 

kiaules vidurije kalba:
— Kam leidžiate kiaules in 

grineze ?
— Kodėl, kunigėli?
— Tai labai ne sveika!
— Kur-gi kunigcle ne svei

ka, da musu ne viena kiaule ne 
pastipo.

biedno

Pajoszkau Antana Jakuconi 
ir Juozą Bendi^ka abudu paei
na isz Mariampoles pavieto, 
Paesio kaimo, Garliavos para-
pi jos. Joną Žilinską, Raulo su- 
nu, isz Garliavos kaimo ir pa
rapijos. Skuču visu isz Mariam
poles pavieto, Garliavos para
pijos, Maurucziu kaimo. Mel
džiu atsiszaukti ant szio adreso 

Mr. Tom. Rugienius,
R. F. D. 110,

, « East Granby, Conn.
I ■“ ■

Asz Magdalena Pikuniute, 
pajoszkau savo pažystamu Ma
res ir Juzės Andriuszkevicziu- 
tes. Jos paeina isz Anisz'kio 
Alytaus Parapijos. Turiu svar
bu reikalą. Tegul paezios arba
kas ka apie jas žino atsiszau'kia
ant szid adijeso: (t.32.

Magdalena Pikuniute,
* > 36 E. High St.

Coaldale, Pa.

dabar nežinau kur ji

Miško batelių padai yra tiek stiprūs ir 
geri, kad dauguma angliakasių sakosi, jų 
vieną porą ilgiau avį nei dvi ar tris poras 
paprastų batų ar batelių. *

Mishko bateliai pritaikomi įvairiam 
vyrų ir vaikų batelių didumui, taip vadi
namos moccasin ir toe cap mados ir pa
prastais viršeliais tik vyrams. Yra taip pat 
pagamintų ir aukštais auteliai*. Jūsų 
Ball-Band pardavėjas Jus gali aprūpinti. 
Būk tikras ieškot Raudono kamuolio 
ženklu.

Kur Jūs dirbat: žemės paviršiuj, ar 
kasyklose, kur yra nors kiek vandens?

i ei taip, tai čia Jums siūlome, avalynės,
;url Jums suteiks daugiau patogumo ir

Jūs ja ilgiau avėsit, nei bet kuriais kitais 
odiniais bateliais.

šie yra Mishko avalynes išdirbystčs 
bateliai, yra gaminami toj pačioj dirbtu
vėj. kurioj gaminama Ball-Band guminiai 
apavai.
• Viršūs odiniai, bet padai ir kulnys yra 
tikri Ball-Band gaminiai, vandens apsau- 
gumu lygstą gumai.

I , I , I

MISHAWAKA RUBBER & WOOLEN MFG. CO., 160 Water Street, Mishawaka, Indiana

BALLoBAND
Žinios isz Lietuvos.

atsibuvo

sodai žydi, žole žaliuoja 
, nes

APSIPACZIAVIMO 
PRIEŽODŽIAI.

Asz Domininkas Skuczika pa
joszkau savo seseri Antanina 
Kucz'kaito.* Apie 8 metai atgal 
gyveno 34 Sigai St., Worcester, 
Mass.,
yra. Turiu svarbu reikalą isz 
Lietuvos. Busiu labai dėkingas 
jaigu pati ar kas ka apie ja ži
no atsiszauks ant szio adreso:

Mr. Dominik Kuczka,
48 Padkside Ave., 

t£2 Pittsfield, Mass.
2500 KARVELIU IR ZUIKIU.

isz 19 in 20 d., 
malūnas, 

generolo Plechavi- 
Nuostoliai

Dr.T. J. Tacielauskas Ant.J.Sakalauskas t
Pirmutinis Lietuviszkas ✓ lietuviszkas graborius 8
Dentistas Mahanojuje. g (Bell Phono 872) ;3

Ant Antro Floro Kline Sztoro & 331 W.CentreSt. Shenandoah. Pa?Ant Antro Floro Klinc Sztoro
19 W. Centre St; Mahanoy City

331 W. Centre St. Shenandoah, Pa.

ritona baisa. Sveikiname pro
fesorių tarpe musu.
t Seredos ryta 

laidotuves a.a. Gent rudos Bla
žienės, 61 metu amžiaus isz 
Trcntono peczes kuri mirė Ne
dėlios ryta. Laidotuves atsibu
vo su dviems misziomis. Grabo
rius Traskauckas laidojo.

•— Adele Jokimoniute su 
Juozu Stekvilevicziu iszvažia- 
vo iii Brooklyna, N. Y., kur da
lyvavo laidotuve.se Albertuko, 
mylimo sūnelio Jono Stekvile- 
vieziu.

1

t —......... ■ . ............-i

Paskutines Žinutes

Edwardsvįdle, Pa. — Pas 
mus pavasaris sziltas ir lietin
gas, 
tik daržus negalema sėti 
žeme per drėgna.

Anglių kaskylos mažai dirba, 
tiktai po dvi dienas ant san- 
vaites ir daug žmonių be dar
bo vaikszczioje. Maistas ir dra
panos brangios, žmonelei 
goję ant szle'ktu laiku.

r n-

— Apsipacziuoti isz meiles 
yra pavojinga, bet gerai.

— Apsipacziavimas žmogų 
iszgydo ar užmusza.

— Apsipacziuok isz meiles 
ir dirbk del naudos.

— Apsipacziuoji 
tai niekai.

— Apsipacziuoti tai leng
va, bet gaspadoriaut tai sunku.

— Matrimoni (apsipaczia
vimas) ne turi būti padarytas 
del “moni.“

SUDEGINO ATSARGOS GE- 
N E R O L O PLECHAVI- 

CZIAUS MALUNA.
Sl<uodas, Kretingos apskr., 

— Kovo men.
naktį sudegė vietos 
atsargos 
cziau€ nuosavybe.
dideli. Malūnas buvo apdraus
tas. Gaisras in vyko per darbi
ninku neatsarguma su maszi- 
nomis. '
MUSZTYNES DEL DARBO.

Szeta. — Szetos apylinkėj 
eksploatuojamam miszke ap
linkiniu kaimu ūkininkai net 
peszdamiesi veržiasi iszkirstus 
medžius iszvežti. 15 d., Vasario 
susipesze Garniszkiu kaimo 
ūkininkai Pilipaviczius Kazys 
su Ivanausku Juozu isz Gaid- 
žiunu kaimo; pastarajam gero
kai apdraskytas veidas ir su
kramtyti pirsztai.
Miszko pirkliai matydami pa- 

našzias varžytynes, nustato mi
nimales kainas.

Pain-expeller
nac ui pat r.«■€ U f PAT O»F.

IBY
4

i

Leningradas — Rusijoj

Chicago. — Kristina Valat
kiene po tėvais Baltruszaite su
tiko netikėta įnirti Balandžio 
11 d. Gyveno po num. 4631 So. 
St. Louis avė. Vakare jos vyras 
parojęs isz darbo rado duris 
užra'kytas. Spėdamas, kad jo ' 
moteris iszejo in krautve, lau
ke kaikuri laika lauke. Nieko 
nesulaukdamas eme nerimauti 
ir pasiszauke policija. Ineja vi-

1928 mete iszgerta 62 milijonai'dun rado pilna troszkinancziu
litru vodkos. Moskvos miestas durnu, ir ant grindų negyva 

moteris. Buvo užkaistas puo
das, vanduo jau iszgaraves, o 
kiti daiktai svilo ir doge,

Bayonne, N. J. — Czia nusi- 
szovo jaunas, 26 m., 2.

sunaudojo daugiau kaip 33 mi
lijonus litru gerytnu.
' Girardville, Pa. — Tamo- 
szius Leonard nuszovc ant 
smert savo tęva Petra, 60 metu, 
badai apgindamas motina nuo
• *r • « • ■jojo paniekinimu.

U Shamokin, Pa. — Susirū
pinės apie savo sveikata, Char-
les C ui p, 64 motu nuėjo in skie
pą, pripylė baczka vandens ir 
joje pasiskandino. Anūkas ra
do dieduką negyva.

fl New York.
užklupo ant automobiliaus ku
ris vežo mokesti del Bell Tele
phone darbininku apie $38,000, 
pagriebė pinigus ir dingo tarp

Banditai

Lietuvis

Nuo Visokių Muskulų 
Gėlimų ir Skaudėjimų

> 
tačiau persitikrinkite, kad raunate 
tikrąjį—ant pakelio turi būti INKA
RAS. Nėra nieko geresnio kaip 
PATN-EXPELLERIS Hsitrynimui 

—i- -i—t   influcnzoi,

Įf nusipirkite PAIN-EXPELLERIO;

I
tikrąjj—ant

RAS. Nė

ir apsisaugojimui

alinate

f 
Nuliudimo valandoje sutei-

'i
■Ą

y kiam goriausi pntarnavima. Pa- j 
£ laidojima atliekam rūpestingai 5

kjtu automobiliu.

szovo jaunas, 26 m 
Jonas Raduszis. Jis turėjo ap
sivesti Gegužes men. su Rusai
te, Olga Demidovicz.
Eidamas in darbą Jersey Cen

tral, jis su sužieduotine ir jos 
tėvais pietavo. Vėliau juodu 
nuėjo ir lygiomis nusipirko mė
sos krautuve. Jaunoji pasisakė 
esanti neszczia ir turinti gim
dyti. Raduszis staiga isztrauke 
revolveri, kaire ranka prispau
dė prie szono, paspaudo gaidu
ku ir krito vietoj negyvas.

i , 
staiga i,

Po $2.75 pora. Teipgi 80 ait
ru farma, gera žemo, budinkai, 
gyvuliai ir padarga $4,000. Ki
ta farma 200 akru, geri budin
kai, gyvuliai ir padarga $6,500.1 
Teipgi 65 akru žemos už $1200.

The Ąndrekus Pigeon Farm. 
(4t.) Pentwater, Mieli.

• $1,000 TIK UŽ 60 CENTU
Ka tas tūkstantis doleriu žmogui 

relszkia, jeigu jis yra apimtas ko
kios nors ligos bei viduriu sugedi
mo t Toks žmogus yra susiraukęs, ne-

į 
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk-

I
I

ISZP1LDOME VISU 
DAKTARU RECEPTUS

Turimo Visokiu Daigtu 
Ligoniams, teipgi ir patentuotu 
gydoliu už nupiginta* preke*.

APTIEKOJE PAS

Litschs’ Drug Store
14 E. CENTRE ST. 

MAHANOY OITY, PA.

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

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

MILL & PATTERSON STS
ST. GLAIR, PĄ.

Bell Telefonas 1430-R 
imu i iii i «#iiAiii imii 

Iszbalsamuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo
sta nuo papraszczlauslu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, veseltu, krlksztyniu ir 
kitiems pasivažinėjimams,

•»

linksmas ir invairlu nesmagumo 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 Ilgu U 
atgauk savo sveikata.

Valst-žoles yra nuo sekaueziu Il
gu: viduriu užkietėjimo, skilvio ne- | 
malimo, nenoro valgyt, strėnų ir po- 
cziu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapinimosi lovoj, ir 
kitu Ilgu. Atslunsk 60c. tai gausi 
vaist-žoliu, kurios Jums sugražins 
sveikata, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima ąusyse, nuomarą, 
szirdies liga, tai atsiunsk 85e. o gau
si musu gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervu Preparatas.” Nervu li
ga yra labai blogas dalykas, bat mu
su Nervu Preparatas užbėga tai Il
gai kelia ir suteikia žmogui ramu
ma. Atsiusk 10C. o gausi musu žolių 
ir knygų kataloge. Reikalingi musu 
žolių pardavinėtojai visuose miestuo- 
■«. M. ŽUKAITIS,
25 fllll,t Street. Spencerport, N. T. 

f

Vaist-žoles yra nuo sekaueziu II*
I
malimo, nenoro valgyt, strėnų ir po-

I

O

f ir apsisaugojimui nuo Influcnzoi, 1 
t Galvos ir Krutinės Pergalimų. Kosu* r r ~ ‘ -
[; Neuralgijos, Strėndicglio^ R ei 
L k y Skausnit) ir t. t. Geriausii

lių. Paprastų Gerklės Skaudčjimų,audcjiniu, 
Reumatil* 

taipgi. ueriausls taip 
Nu^imuiimų, S’6 nuo Išsinarinimu, NuMmušimų, Su* 

{ stingulio Sprando, Galvos Skaudi*
M • • *

&

I

Ą ir gražiai. Busite pilnai užga- y 
7 nėdinti. &

Isz Mahanojaus ir Girardvilles w 
F jeigu kas pareikalaus mano pa- s 
7 tarnavima tai meldžiu man tele- j 

Tonuoti o pribusiu in deszimts 5 
F; minutu. Bell Telefonas 872 j)J minutu. Bell Telefonas 872

jirmj ir t. t.
35 ir 70 centų didumo bonkutčie.
Jei įuw

&

Jei juihu vaistininkas nru/laiku 
PA1N-EXPELLEKIO. 

tai rašykite stačiai mums.
The Laboratories of
F. AD. RICHTER

. & CO.
Berry A So. 5th Sts.

Brooklyn, N. Y.

• <

KULI
g f

■J®t

S
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W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

■ A—- -

Laidoja k u nu s numirėliu. Pasamd< 
automobilius del laidotuvių, kriksz 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t. t 
520 W. Centre St; Mahanoy City, Pa

U1 sv
/A

DIDELIS PARDAVIMAS

GOODYEAR TAJERE1
UŽ NUŽEMINTOS PREKES

30 x 3^/2 Cords.... $ 5.65
31 x 4 
32x4
32 x 4i/2

> >
> >

10.25
10.95
14.85

a

29 x 4.40 Cords.... $ 6.85

30x3^2 Tubes....

31 x 5.25
29 x 5.50
32 x 6.00

.98

/

r

•?

H

, >
, >

11.50
11.95
13.85

I

I

E. F. GRUBER 13 SOUTH MAIN STREET 
! MAHANOY OITY, PA.

KRAUJO

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

KREIPKITĖS PAS
Dr. Hodgens Specialisto

Tik Utarninke, Seredoj, Ketverge 
Nuo 9 valandos ryte iki 9 vakare. 

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

t Sloginimas

K. Rėklaitis
Lietuviaska* Grahoriu*

Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagelbi- 
ninkc moterems. Priei
namos prekes.

516 W. Spruce Str 
MAHANOY CITY, PA.

306 Market Street, 
TAMAQUA, - PA.

• »

/ H

laidotuve.se



