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ISZ AMERIKOS
TIK CZIKAGOJE TAIP 

ATSITINKA.
Chicago. — Trys banditai 

inejo in maudinyezia Mrs. Tlo- 
ssye Haber, kada toji poaiiutc 
maudosi, vienas stovėjo prie 
josios o kiti iszkrauste szuple- 
des, pasienio 8,100 doleriu ver
tes jubilerijos ir dingo.

Chicago. — Schuyler C. 
Schwartz turi 13 automobiliu 
— viena del kožnos savo myli
mos, t odei jojo pati skundžia ji 
ant persiskyrimo.
SZUO ISZGELBEJO KŪDIKI 

ISZ DEGANCZIO NAMO.
Mass. — 

szepard
Millbuiw, 

szuo veisles
Didelis 

“szepard”, Rex, 
iszgelbejo dvieju menesiu kū
diki isz deganezio namo.

Szuo užtiko deganti narna ir 
adbegos prie kuknios duriu 
pradėjo draskyt duris ir gar
siai loti. Tokiu 'budu pabudino 
Mi*s. Petriene Montville kuri 
nubėgo ant virszaus ir pagrie
bė savo 4 ir 6 metu vaikus isz- 
begdama laukan. Szuo tuom 
kart ir nubėgo ant virszaus, pa
griebė gulinti ant sofkos kūdi
ki ir isztraukc laukan.

Miestas ketina 
szuni su puikiu sidabriniu kal- 
nierium. %
NORĖJO ISZNESZT VISA 
SZEIMYNA IN PADANGES.

Shamokin, Pa. — Visas skve
ras sudrebėjo nuo eksplozijos 
kuri kilo n;une J.n.tw;inos/.ram- 
keviezienes ant Shamokin uly- 
czios kada truko keli szmotai 
dinamito ir penki nariai szei- 
mynos vos apsisaugojo 
baisios mirties.

Badai dinamitą padėjo jo-’ 
sios vyras kuris su paezia bu
vo persiskyres. Kaimynai 
te kaip jisai bego isz tos vietos 
priesz eksplozija. Visi langai 
namu aplinkinėje likos sutesz- 
kinti. v

TURES MOKĖTI SAVO 
VYRUI $10 ANT 

SANVAITES. .
Milwaukee, Wis. — Mrs. Re. 

beka Finkler turi mokėti savo 
vyrui po 'deszimts doleriu kož- 
na sanvuit eant pragyvenimo, 
pagal nusprendimą sudžiaus 
Breidenbach kuris užveda teis
mą ant persiskyrimo nuo savo 
paezios. Vyras prisiege buk jo
jo paeziule jam nedavė ramy
bes ir kožna diena ji “e<le”.piV 
kol neužrasze visa turtą ant jo
sios. Kada viską turėjo savo 
rankose paliepė vyrui nesztis 
po velniu.
PROHIBICIJA

PRIEŽASTIM DAUGELIO
PERSISKYRIMU.

Y. — Sudže

laukan.

apdovanoti

nuo

ma-

Buffalo,
Little sako buk munszaine yra 
priežastim daugelio persisky
rimu tarp szeiinjmu kuri ant 
tiek sumaiszo protą vedusiu 
žmonių kad yra priežastim bar
niu, nesupratimu ir musztyniu 
kurios 'baigėsi su persiskyrimu.

“Kita-Sudže kalbėjo tolinus: 
dos suduose buvo teismai už 
girtuoklysta bet'buvo ju mažai. 
Bet nuo kada užstojo prohUn
cija, teismai pasidaugino.

Prohibicija prisidėjo prie 
greitu apsivddimu kurie grei
tai payra ir atsimusza in suda. 
Jaunas žmogus turintis pain- 
tukia munszaines ne tik pats 
geria bot ir mergina kursto 
prie gerymo. Po tam inkaista, 
netenka proto, iszbega ir apsi- 
voda o kada iszsipagirioja abu
du supranta kad padare klai
da. Prohibicija Amcrike šuke
le pekla ir privalo būti prasza- 
Jinta.M .. / '

STEBUKLAI ANT 
KAPINIU

JESZKO STEBUKLU PRIE 
KAPO KUNIGO.

MIRĖ 60 METU ADGAL.

Piikstan-Malden, Mass. — 
ežiai kataliku isz visu aplinki
niu atlanhe kapa ana diena ka- 
talikiszko kunigo Patriko .L 
Powers ant Szv. Kryžiaus ka
piniu, jcszkokhiimi stebuklu su 
pagelba maldų ir vandens ku
ris prilyja- in akmenini kielika 
kuris stovi ant kunigo kapo.

Kunigas Powers mire 60 me
tu adgal. Tarp stebuklingu isz- 
gydymu per taji vandeni isz- 
gijo Francis Maggio kuris bu
vo raiszas nuo daugelio metu. 
Mrs. Mary P. Cooper pasveiko 
nuo isztinusiu gyslų ant kojų 
patepdama jais su tuom vande
niu isz kieliko.

Tula motore sako buk likos 
iszgydinta nuo rmmatizmo per 
gervina vandens p kita motore 
pasveiko kada turėjo eiti ant 
operacijos.

MERGAITE UŽGIMĖ 
EROPLANE.

Fla. — Daktaras 
raišdamas

rr

VANDUO BUVO 
PER SZALTAS

PASISKANDYT.
Easton, Pa. — Už tai kad tė

vas jaja subarė už zulinima po 
miestą lyg pirmai balandai po 
pusiąunakt, Mildreda Fell, 15 
metu mergaite taip užpyko ant 
tėvo kad nutarė pasidaryti sau 
mirti per pasiskandinima ir ta
me tiksle hibrido in Deleware 
upe. Kada inbrido lyg
ežiu, pradėjo dre’bet nuo szal- 
czio ir szaukti pagalbos kad ja 
žmones gelbėtu. Likos 
traukta ir pusgyve nuvežta in 
ligonbute. Da’bar
pasielgimo ir prižada būti 
resno, 
iszdjimui isz ligonini tęs suszil- 
dyt dūk raliai kaili.

pažas-

gailės i savo 
ge- 

bet tėvas prisiego po

MOTINA 24 VAIKU 
APSKUNSTA UŽ 

VARYMA NAMINES.
'Brooklyn, N. Y. — Prohibici- 

jos kamisorius czionais palie
pė aresztavoti Mrs. Rosimi Dio- 
dato už varvina namines pas 
kuria rado samogonka 500 ga
lonu'didumo. Diodato tuom isz- 
sikalbinejo 'buk turėjo daryti 
munszaine ir gelbėtis nuo var
go nes yra motina 24 vaiku isz 
kuriu didesne dalis yra gyvi.

Isz Visu Szaliu

'Czionaili-in*'

užsibaigė teismas

VELNIAI
IN PAGELBA

1 _ > ’ --------
28 VELNIAI KETINO MER

GINAI PARŪPINT JAU
NIKI UŽ 500 KRONU.

i"
I('zernoyicai. 

n hi m sude
keliu čigonu už apgavyste. Da
lykas buvo lėkis: Cigonka Mul- 
(lamin prižadėjo kokiai tai tar
naitei paširu|)in.ti jauniki jaigu 
duos jai deszimts kronu. Tar
naite suliko ant to ir atėjo pas 
cigonka idant su. 
velniu aplaikytu

rn

pagalba, 28 
jauniki. Bet 

deszimts kronu nebuvo užtek
tinai idant iszmelst nuo 
velniu pageidaujama jauniki o
velniai mjmane tarnauti už tai 
cigonkai
gonkai 5QįO, prisiartino toji die
na kurioje 
tarnaites 
pri verte

28

Po užmokėjimui ci-

pasirodyt
Tarnaite 

numautu savo

MILASZIRDINGA
PONI

VARGSZAI NENORĖJO 
JOSIOS TURTO, TIKTAI 

PABUCZUdTI 
MEDELIKA.

ketinio
mylimas.

idant
žiedus ir nuskarus ir i mietu in
stiklą kuri cigonka uždengė su 

kokiam laikui 
skepetaite o

JCstaples, Francije. —Czio- 
naitinis miestas yra pristovi n rs 

kurio atplauko daugybe 
, ant kuriu pribuna szim

tai turtingu žmonių isz augsz- 
(’ziausiu laipsniu 
Prick tam randasi lenais ma
rines maudykles.

Noriiits pribuiszai 
linksmai ir turėjo visko pilno, 
bet gyventojai gyveno molino
se grinczelese prie milžiniszku 
kalnu, užsiimdami žuvininkys
te. Jeigu gaudymas žuviu buvo 
nepasekmingas, 
szeimynu kente bada. 
metas buvo nelaimingu, ba ne 
(ik žuvu ne 'sugavo ant savo 
reikalavimo, bet ir 'ant parda
vimo nebuvo.

Tu re jome iszaiszkyt 'skaity- 
gyven- 

‘SU'i^radtii! Sekanti

Francije.

prie 
laivu

evvennno.b*

uvvcno

tada szimtai
Szittas

Hi
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'Miami,
Evans isz Chicago, 
idant jojo kūdikis butu pirmu
tiniu kuris g 
sieme savo serganezia paezia 
dvi dažiuretdjas ir 
eroplano, iszkilo 
1,200 pe<lu augszczio kur dak-

O’

'imtu eroplane, pa-

varytoja 
in padanges sėd v ne seno

Maszina, prigu-
taro pacziule' pagimdė dukrele 
7 svaru. Po nusileidimui ant 
žemes, ambulansas paėmė mo
tina ir kūdiki in ligonbuti.

Yra tai pirmutinis kūdikis 
užgimė ore.

geidžia
ant svieto kuris 
Mat Amerikonai 
turėti pirmybe visame.

-'-r. 
vis

ŽUDINSTA UŽ SEPTYNIS 
. CENTUS.

New* York. Darni ninkas 
Alloca kuris radosi be darbo, 
taip inirszo ant savo paezios 
kad toji praleido isz savo pėdos 
penkis centus ant strytkario ir 
du centus ant cziugumo isz ap- 
laikytu $14.57 kad pradėjo su 

daužyti jaja

RADO $150,000 SENAM 
AUTOMOBILIUJE.

New Bodford, Mass. — Vi
sokiu bonn ir szeru turinti ver
tes 150,000doleriu likos suras
ta po užpakaline 
automobili aus
lojo prie J. B. Laugh Ii no, naVio 
plieninio fabriko Pittsburgc, 
kuris penmaine savo sena au
tomobiliu ant naujo, užmirsz- 
damas buk paslėpė po sėdynė 
toki skarba.

MAZGOJO TORIELKAS;
SZIADIEN YRA VERTAS 

10,000,000 DOLERIU.
Atlanta, G a. — 'Po pabaigi

mui Georgetown universiteto,imi versiteto 
Carling Dinkier, 20 metu, su
nns Carlingo, pradėjo mazgoti 
torielkas savo tėvo kotelyje 
Macone, po tam vare elevatori 
ir dažiurindjo svecziu bagažu. 
Daibar levas turi devynis kote
lius o sūnus statys nauja hoteli

60 KALININKU PABEGIA 
ISZ KALĖJIMO SUSZALO 

ANT SMERT.
Helsingfors, Finlandija. — 

Trylika pabėgėliu kurie pabė
go isz Soviatu kalėjimo ant 
salos ant Baltųjų mariu, giliuk- 
ningai gavosi in czionais pus
gyvi. Tieji pabėgėliai apsaki
nėja apie baisybes kokias isz- 
kentejo kelionėje ir apsakė kad 
60 juju draugu žuvo nuo sz-al- 
cziu.

Kalininkai kirsdami medžius 
nužudo savo dažiuretojus ir pa
bėgo.

ISZ LIETUVOS
ih

KUPROJE NESZIOJO VISA 
SAVO TURTĄ.

Barcelonia. — Mieste Paima 
le Mallorca, ant salos Balear- 

artimoje Barcelonijos, mi-

skepetaite, 
cigonka 
vietoje žiedu ir auskaru stikle 
radosi maža varlioke kuriai 
ragana, pasako ka'd tai jos jau
nikis kuri velniai permaino in 
varle (bet jaigu 'jaja laikys prie 
savos per 14 dienu tai persi
mainys ant patogaus jaunikai- 
czio.

• 'Alergina pasiėmė savo 
Įima”
perojo 14 dienu ir daugiau bet 
vari i ūke nepersimai ne ant ža
damo jaunikio. Na ir apskundė 
cigonka. Palicija juokėsi isz 
merginos apsakymo o cigonka 
likos nubausta ant meto in ka
lėjimą. “ 
bala kur

Po 
nuėmė

b

‘ * my- 
ir nusinieszc namo. Jau

Jauniki 
si

iszmėte in

rr
tojams padėjimu t uju 
'toju .’idant 
atsitikima: 

Sztai kada
atsilankinejo

praeita nedelra Reyna Sembrat 
pati Francuziszko artisto, ku
ri atvažiavo ant atgavymo sa
vo sveikatos. Sėdėdama prie 
mariu, st algai stojo priesz ma

lkai p pati 
kurie

žmones
vargu,

kėnio 
lenais

ne du jauni vyrai 
apsakinėjo),
man prisižiurinet akyVai. Per- 
sigandau labai, bu jauni vyru
kai nian labai buvo nužiūrėti; 
užklausiau juju:

pradėjo

“Ko czionais 
stovite, ko norite?”

Ant kart nieko 
bet po {valandėlei 
“Esamo iszalke.”

Iszeminu isz krepszelio 
Frankus ir daviau vaikinams.

neatsako, 
latsjliepe:

du

( 
sku, 
re Vokietis vardu Jurgis Bern
stein. Mirusia buvo visiems ži
nomas isz savo dideles kupros 
ant pecziu ir buvo didelis šku
li u oi i u s s u va Igyd a ma s 
szmoteli duonos'ant dienos.

Kada jojo lavono atidavė del 
daktaru ant tyrinėjimo, pasi
rodė kad kupra'buvo padirbta, 
o kada ja perpjovė ratio joje 
visokiu szeru ir bolidu vertes 
ant milijono franku o pinigais 
buvo deszimts tukstaneziu do
leriu bumaszkoms.

tiktai

STOVYLAS UŽMUSZE 
MOTERISZKE.

Rumunija.Bukaresztas, 
Laike smarkaus drebejimo že
mes daugelis namu sutruko ir

NUSIUNTĖ PACZIAI 
PIRSZTA.

Kaunas. — Del to, kad ponia 
Mare Szauliene, 
tuvos 
'n.idi.Hke 
va i ežiu pabėgo su kitu operos 
nariu, 
galvojo nepapnista 
atkerszyti. Pirma jis skelbė, 
kad nuszausias abudu, ir pa
bėgusia žmona ir jos suvilio- 
toja, bet draugai ji nuo to at
kalbino. Tada Sfctfuiys !emos 
nusikirto sau pirszta, ant ku
rio buvo szliubinis žiedas, ir 
pasztu pasziunte ji savo neisz- 
tikimai žmonai.

Szaulys sako, kad tuo bud u 
jis noris atkreipti visuomenes 
atyda in bloga savo žmonos 
pasielgimą.

RADO BE GALVOS.
Raseiniai. Sziomis dienomis 

Kakavos hniszke žigulio Sie- 
maszkos piemuo, Petras Jasiu- 
lis, kažkur prapuolė su visais 
galvijais. Jau buvo vėlus va
karas, o nei piemens, nei gal
viju nesulauke. Sutemus szei- 
mininkas iszejo jn 
ieszkoti: banda rado 
pievoje begulinezia. Truko tik 
piemens. Iszauszo kita diena 
— piemens nėra. Praneszus jo 
tėvams pasirodė, kad ir pas 
juos jo nebūta.

Susirinko burvs vvru ir isz- » •
ėjo in iniszka piemens ieszko-

buvusi Lie-
Valstybes Operos dai-

JI jnfiesz dviejeKa ?wi-

jos vyras, Sziiulys, su
bilda jai

I
V

f JI
I

ka'lbino.

savo

miszkiv 
ramiai

sužeista keli szimtai žmonių. įįf Neilgai jiems teko vargti.
Szv.* Juozapo hažnj’czioje arti 
altoriaus meldėsi tūla moterc 
nuo kurio nukrito gana didelis 
stovylas arkangelo Rafaeliaus 
tiesiog ant moteres ir jaja už- 
musze.
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motoro bartis ir 
kumsztemis.

metu sūnus Pilipas, 
nias
su motina, szoko jai in pagelba. SUĖMĖ GINKLUOTUS 
Insintes tėvas pagriebė peili 
užduodamas sūnui kelis žaidu- 
lius nuo ko mirė trumpam lai
ke.
LIKOS SURISZTI MAZGU 
MOTERYSTES KALĖJIME.

Sunbury, Pa. — PavieUivam 
kalėjime Northumberland, da- 
ži u reto jas kalėjimo Rcitz, ana 
diena suriszo imazgu ano te rys? 
tęs pana Elzbieta 
metu, su Juozu Jankaucku ku
ris likos uždarytas kalėjimo už 
bandymą nužudyt kelis žmones 
tūlam name. 9
PARODE PACZIAI KAPA 

ISZ LAIK.
Chicago. — Charles Pollack, 

aptiekorius, nuveža savo pa- 
cziule ant Visu Szventuju ka
piniu ir parode ka tik naujai 
iszkasta kapa, kalbėdamas: 
“Szita kapa liepiau 
specialiszkai del tavos. Neži
nau ar tave instumti in ji da
bar ar laukt kolos dienas ir nu- 
siunsti tave puikiam pliuszi- 
niam bakso. Geidžiu nuo tavęs 
atsikratyt greitai.”

Mrs. Pollackiene užveda teis
mą amt persiskyrimo kalbėda
ma in audžia: P Geiduli idant 
mano vyras pasilaikytu kapa 
del saves mes asz <]a nenoriu 
mirt.”

su
negaleda-

nukensti tėvo pasielgimo

Dvideszimts 20 laipsniu augszczio ir vertes
leszimts milijonu 'doleriu.

PLECZKAITININKUS.
Washington, D. C. — Elta 

pranesza Lapkriczio antra, po
licija sulaikė du ploczkaitinip- 
kus Virszinska ir Biel'auska 
kurie atvykę isz Vilniaus apsi
stoja Vievy. Jiedu turėjo lite
ratūra, keturis revolverius, de- 

granatu ir pragaro ma- 
Sulaikytieji prisipažino

Szvert, 17 ju atvykimo tikslas buvo isz- 
platinti literatūra, susprogdin
ti karininku ramove ir krimi
nalines policijos instaiga. In
strukcijas ir pinigus gaudavo 
isz Paplausko.

Liet. Pasiuntinybe Amerikai.

sziints 
szina.

Paskutines Žinutes

iszkast

m linksmai kvarksi bet tiejei paem&i pinigus ne- 
o mergina verkia savo 500 už sijudino isz vietos. Baime me- 
kuriuos nusipirko sau daugiau 
iszminties ir ateityje saugosis 
pirkti sau jauniki su pagelba 
28 velniu. Da’bar jeszko gyvojo.
NETEKO PROTO

ISZ DIDELIO TURTO.
Varszava. — Maižieszius 

Feingokl, 70 metu senumo uba
gas, staigai neteko proto, kada 
aplaike žine isz Amerikonisz- 
ko konzulo, 
Jonas mirė 
milijoną doleriu.

JoiEas nematesi su savo bro
liu per 60 metu, 
mas in Amerika ir 
no rl\‘ksuosia. Nelaiminga žmo
gų nuvožė in paiksziu prigl'au-

Ida.
DOVANOS DIDĖLĖMS 

SZEIMYNOMS.
Madrid, Iszpanija.

toris darbo 'ana diena apdova
nojo 214 szeimynu, kurios turi 
po asztuonis ir daugiau vaiku.

buk jojo brolis 
palikdamas jam

iszvažiuoda-
apsigyve-

Alinis-

no apėmė da didesne. Argi no
rėjo mane apvogt ir inmost in 
vandeni ? Pateminau kaip žiu
rėjo ant m'a-no brangiu žiedu: 
14 Pu i kus ži edai °? Pati nka 
jums P’ — užklausiau.

neatsake tiktai pri- 
žingsnius ar- 

Nori.te tuos žiedus?
Kalbėdama

žiedai ?

Nieko 
si arti no kelis 
cziiaai: “ 
Imkite, turėkite.” 
tai numoviau žiedus nuo pirsz- 
tu.

“Esamo iszalkia, bet...
“Juk daviau jums pinigu 

už kuriuos galite nupirkt val
gio. Eikite sau!

“No, — atsiliepe vienas'isz 
juju — ne norime ponios, žie
du (tiktai norimo pabueziuot 

kuri poni turi ant
Ir prieja abudu, pa

b

juju

VULKANAS UŽMUSZE 
300 ŽMONIŲ.

Guatemala. — Trys szimtai 
žmonių likos užmuszti per at
sigaivinimą vulkano Santa Ma
rija šeptynes<loszfmt myliu nuo 
czionais. Drebėjimas žemes pa
dare daug bledcs.

JUOKAI 1

KAPITONAS IN SAVO 
SŪNELI.

*— Ar tu sūneli nori būtie 
tokiu kaip asz, — ir matai 
kaip mane žalnierei bijo?

— No tetuk.
— Kaip tai ?
— Asz veluk norėta u bū

tie mamute, tai ir tu teveli ir 
visi turėtu daryt ka asz liep
tam

GAILINGA NASZLE.
- Tai poni dabar

būni ?
viena

II Isz South Ameriko in 
Su v. Valstijas praeita menęsi 
iszsiunshii visokiu kailiniu ver
tes 18 milijonu doleriu.

fl Sunbury, Pa. — Raymond 
Fritz, 16 metu, atkiszes revol
veri in motina manydamas kad 
yra tuszczes, patnaiuko vamzdi 
ir revolveris dszszovo. Motina 
sužeista in koja.

1[ Mardon Park, Angliję.— 
Szeszi, pasažieriai likos 
muszti kada iVokiszkas
plariAS susidaužo in kaina lai-

už- 
ero

ke miglu.

Dovanos yra nuo 50 lyg keliu 
sz i m tu 
vertas 
centu.)
KVADRUKAI

IR SEKSTETAI 
UŽGIMĖ ANT KART.

/

Malmsbury, Pietine Afrika. 
—- Telegramai pranesza buk 
tūla jauna motore ana 'diena 
pagimdė ' szeszis vaikus ant 
kart — visi vyriszkos lyties. 
Trys isz ju mirė tuoj po pagim
dymui.

Beaumont, Tex. — Jau turė
dama penkis vaikus, tai to da 
neužteko garniui kuris paliko 
del Mrs. Philip Perricomo, 31: 
metu, ketvertu vaiku 'ant kart 
— visi sūnūs. Vaikai jau turi 
nsztuones dienas ir da visi svei
ki ir gyvi.

medal ika 
kaklo.’’ 
bueziavo medalika dievobai
mingai ant kurio radosi pa
veikslas Motinos Dievo.

Liepbiu’si vestis iii
grinezes, kur ant sziaudu gu
lėjo kone visa szeimyna, pus
nuogei, iszbadeja...

Tas vargas mano labai su
judino, tuojaus ėmiausi prie

pesetų. (Pesetas yra
HVi Amerikoniszku

darbo. Surinkau nuo visu sve-
ežiu gan'a milžiniszka suma pi
nigu ir iszdalinau terp visu 
vargszu. Nuo to laiko prami- 

‘ ‘ gera

— Ne suvis; įauginu siera- 
teli...

—- Tai labai gražu isz sza- 
lies ponios.. •

Ar vaikas ar mergaite ?
— Vaikas.
— Kaip senas.
— Trisdeszimts

1 I

ketvirto
moto.

no mane visi žuvininkai 
fs,”poni isz Etaple' TELEGRAMAS.

Buczieris in savo klar- 
gyvenanti kitam miesteRADO SKARBA SENAM 

MURE.
Varszava. — Kada darbinin

kai 'sttdrutinejo senus įmurus 
Pulavu 'bažnyczioje, užtiko 
tarp akmenų sunkia geležine 
skryno kurioje radosi daug so- 
noviszku pinigu. Buvo tai pi- 
nigai isz 1658 mieto kaipo ir taves mano brangus.
daug TurkiszHu pinigu. Skar- 
bas yra vorta^ keliu (milijonu 
zlotu.zlotu.

ka
toki duoda telogVapa:

“Gyvulei pa'szoku. Pasivek- 
tuok. Jeigu reikalauji jaueziu 
tai duokio man žinia.”

Antras telegramas:
“Visas kiaules uszkabinau 

ant stacijos: laukiu tonais ant

Troczos tolegrapas:
“Asz pribusiu net ryto„ba 

szedien treinas jaueziu neima.
I 11

Toje vietoje kur szeimiįlinkas 
rado vakare galvijus, už krū
mu ko pamate be gulinti ir 
piemenuką, tik... be galvos;

sveikas, tik gal- 
Visi nutarė, kad 

ežia vilko darbas. Netrukus at
važiavo ir policija su apskri
ties gydytoju. Gydytojas ap
žiūrėjęs, pasakė, kad piemenu
ko galva ne vilko nuėsta, liet 
kirviu nukirsta. Sulaikyti du 
nukirstojo giminaieziai, 'bet 
kol kas dar nėra a'iszkiu inro- 
dymu. Kaltininkai jeszkomi.
NUTEISTAS KATORGAI 
PRALOTAS K. OLSZAUS- 

KAS DAR APELIUOSIĄS.
Kaunas. Spaliu 15. — 

tuvos Žinios” 
sios žinių, kad pralotas Kon
stantinas Olszauskas, kuris už 
Stases Danilevicziutes-Ustija- 
nauskienes pasmaugimu tajM> 
nuteistas 8 metams sunkiųjų 
darbu kalėjimo, teismo nuos
prendžiu esąs nepatenkintas ir 
duosiąs Vyriausiam Tribuno
lui apeliacija.

Pralotas Olszauskas 
kad bausme jam galinti but su
mažinta.

Tuo tarpu esą girdei, kad 
Valstybes gynėjas praloto Oi* 
szausko nubaudima laikas ne
pakankama ir ketas praszyti 
Vvriausi Tribunolu kad baus
me pralotui butu padidinta.
NAUJAS TILTAS KAUNE
Kaunas. Spaliu 23 d., atida

rytas ir Petro ViTeiszio vardu 
pavadintas isz Kauno in Vili- 
ampole per Neri naujas, pui
kus tiltas.

LIETUVOS ŪKININKU 
DŽIAUGSMAI.

Taurain'ai, 
apylinkes

visas ’kūnas 
va nuėsta.

giminaicziai,

° Lie
pranesza gavu-

t i kisis

Utenos aps. — 
Szios apylinkes ūkininkai 
džiaugiasi sziu metu derlium, 
vasarojus nudirbtas, ir veik 
visas geras, tik medžiai sziek 
tiek prastesni, bulviu tai dar 
daug nenukąstu, beit ir tos ma 
tyt užderėjo, rugiai inseli vi
su, ir jau pusėtinai žaliuoja. 
Žodžiu sakant, szie metai 
mums derlingi, ruduo gražus, 
tik nežinia kaip pasibaigs.

ir jau pusėtinai žaliuoja. 
._j sakant,
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persiskyrimo teisina kuris yra 
visai Įirieszingas tam užmeti- 
nejime. >

Kokia tai Katre Dwyer Tos- 
pey, maezius 56 vasarėlės, pa
mėlynavo aki (ir tai nemato
ma) si|V() neregiui vyrui kada 
tasai klūpojo prie lovos ir mel-

• j

Kas Girdėt
Gal nesiranda arszosnio kir

mino 
“kirminas užvydejimo,” 
padaro isz žmogaus 'bejauslin-J Josi.

Bet to da neužteko tai mote
riai, nes geisdama da daugiau 
paniekinot savo vyra, užsukda
vo radio kogarsiausia kad jam 
pertraukinet maldoje kurias 
kalbėjo ant paliuosavinio jojo 
nuo moteriszkos nevalninkvs- 
tes.

Negalima stebėtis kad tasai 
vyras užvedo teismą ant por- 
siskvrimo nuo tokios erodinos 
bobos o sūdąs susimylėjus ant 
vargingo žmogaus, perskyrė ji 
nuo jos.

žmogaus szirdyje kaip 
kirminas užvydejimo, kuris

gų žveri, žudintojum ir nekal
tai sprondžentys ant savo ar- 
tymo gyvasties. Žmogus kuris 
vra užvvdnoliu turi isz tos “li- 

kogreieziausia iszsigy-
dyt ne^ tasai
gos »>

“kiminas užvv- 
dėjimo” ji greitai sues.

Ar žinote jus patogios Lie- 
tuviszkos mergeles, kurios už
sidedate.su žaliablekiais, ma
karonais ir Graikais, už kokias 
jus žmones laiko? Už niekam 
netikusias valkatas. Žinote (o 
gal nenorite žinot) kad toki 
tik tykoja ant skaiseziu veide
liu musu Lietuviszku dukrelių 
o paskui?., atmeta kaip sena 
czevervka ant meszlvno. Jau 
daug panasziu atsitikimu turė
jome czion Skulkino paviete.

su raszi nes 
valdžiai la-

I

lib

DEGANCZIOS SALOS

Tūlas pastorelis 'Minneapo
lis valstijoje uždėjo ofisą pri
statymo jaunavedžiu kurie ne
turi ant tiek narsumo idant su
sipažint ir sueit in pora su nier- 

Pa st o rel i s s u pa žy st n,
iszduoda laisnus ant szliubu na 
ir tuojaus surisza mazgu mote- 

Giliukningas ir biania-

gina.

rvstes
*

vas kuniguzis.

Tula motore 
metu amžiaus, 
metu amžiaus

ri' I ndiauoje, 
apskundė 

senuką ant

30 
87 
50 

lukstaneziu doleriu už tai kad
nenorėjo su jaja paeziuotis ant 
duoto prižadėjimo. O kad tasai 
senukas yra milijonierium per 
tai galime spronsti kaip didelis 
žaidulis pastojo szirdyje tosios 
moterėlės. O kad nebotu turtin
gas tai nebūto ji skundus.

Kokis tai kiaule Philadelpbi- 
joje likos nubaustas ant <ie- 
szimts doleriu už tai kad buvo 
užsidėjus koja ant kojos stryt- 
karyje per ka iszpurvino vie
nai moteriai szlebe.

Detroite szerifas atėjo paimt 
arkli už kokia ton skola, Elz
bietai ;Pc$lolskienei, kuri’už
miestyje turi maža farm u ko, 
bet nemažai nusistebėjo ir per
sigando kada isz stubos iszejo 
poni Elzbietele svercnti suvir- 
szum 300 svaru, su revolveriu 
rankoje. Szerifas suomes ko
jas po i>ažastinii dtmie in mies
tą szaūkdamas in pagelb.a de- 
szimts apginkluotu palicijantu. 
Kada motore aresztavojo, pa
sirodė kad revolveris buvo ne- 
užprovintas.

Tūlas korespondentas dane- 
sza in Woman’s World laik- 
raszti, 'buk del to Amerikonisz- 
ki vyrai nenori labai paeziuo- 
tis už tai kad moteres nelabai 
rūpinasi naminiu darbu. Dvi- 
deszimts penki metai adgal, — 
raszo korespondentas — vyras 
apsivedęs su motore, galėjo gy
vent gerai ant mažos algos. Mo
terims tada niekas nerūpėjo 
kaip tik užlaikyti szvariai na
rna ir augint krikszczioidszkai 

vaikus. Sziadien didesne 
moterių, turėdamos di-

vaikus, atiduodamos

savo
dalis
dėsni mokslą, apleidžia narna 
v v ra ir V
vaikus del tarnaites ant iszali
ginimo ir del to vyrai pasibai- 

o daugelis isz 
milijonierių ima merginas už 
paezias isz žemesnio luomo.

sėjo pacziiiotis

.tmerikoniszkas filantropas 
(geradaris) tai yru tok is žmo
gus kuris moka savo darbiniu, 
kams po $4.50 ant sanvaites 
idant užsidirbtu milijonus, po 
tam pastatyti prieglauda del 
nupuolusiu merginu kurioms 
neužtenka ant maisto ir turi 
paleistuviaut.

jau yra pripratęs 
skaityti apie nedorus vyrus ku
ris pasielgineja nežmoniszkai 
«u savo moterims. Bet Jaikrasz- 
cziai Czikage apriiszineja uptę

Ateinanti 1030 meta atsibus 
suraszas visu Suv. Valstijų gy
ventoju kuriuos 
100,000 raszoju o
sai milžiniszkas darbas kasz- 
tuos 40 milijonu doleriu.

Pagal p ra na sza v ima cenzu so 
virszininko Stewart tai atei
nanti meta mirs 233,000 žmoni n 
nuo szirdies ligos, 114,000 nuo 
vėžio, 96,000 nuo džiovos ir t.t. 
— Spėjama kad tame mete pa
sidaugins gyventoju ant 122,- 
000,000; tame mete užgims vie
nas kūdikis kas 12 sekundų o 
mirs 5; kožnas 24 sekundas kas 
okis apsives.

R

Bus tai sunkus darbas sura
ski net
ventoju bet Dede Samas 
žinoti kiek jisai turi vaiku.

galvas Suv. Valstijų gy- 
nori

In tvartu farmer i o
Odie, artimoje Clements, Kan
sas, trenkė perkūnas. Pirmiau- 
se užmusze ark Ii

Fredo

po tam per
skėlė siena, ant galo pataikė iu 
favmeri kuriam perskėlė vir- 
szutine lupa ir iszmusze penkis 
danis, ant galo nuslydo ant ko
jos ir tokiu bildu insigavo in 
žeme.

ATSAKIMAI
M rs M. K. Chicago. —* Nie

ko nekasztuos apgarsyti apie 
mirti kun. Jono Prelski. Pri- 
siuskite ir latakei surašykite.

PAJESZKOJIMAI
Pajeszkau savo paezios Ka

tarinos Skučienės. Gimus Lie
tuvoj, po levais pavarde Py- 

Fiupgi ir savo dukters 
Girdėjau kad ji

ragu to. zr 
Matildukės, 
pabėgo su naszliu ir penkiais 
vaikais. Jai kas ka žino apie 
jais meldžiu atsiszaukti sziuo 
adresu:

Mr. Kazys Skučas, ‘
14 Center St 

Ask-am, Pa.

(1 t.

Ata-Pajeszkau pus-seseres 
rijona, Agota ir Rozalija Se- 
niauskiutes. ] 
apie Skrantus 
kur. Norecziau su joms ir ki
tais pažystamais siisiraszyti. 
Mano vardas po tėvais Marijo-

Paliuciute, po vyru La- 
zauckiene.
t i sziuo adresu:

Mi

Pirmiau gyveno 
; dabar nežinau

na po vyru 
Meldžiu atsiszauk- 

(t.89. 
s. M'ary Lazuuckiene, 
427 W. Mahanoy A ve., 

Mahanoy City, Pa.

NAGINGA.

mano paeziuli—- Juozai,
tai naginga motore viską!...

— Matau, kad naginga Ir 
viską padaro, ba ir tavo veidas 
sudraskytas.

K. Rėklaitis
Li«tuvi«*k»B Graboriut

Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagelbi- 
ninke moterems. Priei
namos prekpa.

516 W. Spruce Str., 
MAHANOY CITY. PA.

306 Market Street,
• PA,TAMAQUA,

(
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KELIAUKIT IN LIETUVA PER

KLAIPEDA
Laivais Baltic Amerikos Linijos
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EKSKURCUOS 
ARMISTICE DAY

Readingo Geležinkelis turės 
tris linksmas Armistice Dav F
Kkskurcijas. Yra tai proga 
imti sau trumpa vakacija uzž 
maža mokesti. Pirkite tikie- 
tus isz laiko nes tik paskirta 
skaitli tikietu bus parduota.

Smagi Ekskurcija 
in

ANGLISZKA PASAKA
—--- ------------------- .

* ” ■

arkli. in žmogiszka pavidalai |teveliKalbi įnylomiausias 
jog musu szeimyniszki deiman
tai ir kitos brangenybes liko?, 
pavogtos per tavo neprieteli ii 
nugabenti ant mažos salos vi- 
durmariu. Tonais likos paslėp
ti nrvoje ant kaires szalies.

Teip kalbėjo sunns in mirsz- 
(auti savo tęva karalių.

— Teip mano mylimiausias 
Agrina'r.

Teveli, pakol asz numir
siu tai •stengsiuosiu juos surast 
ir adgabent atgal in karalisz- 
ka. palociu.

— Naršei pasakei
vaikeli, neš žinok, jog toji sa
la yra apsiaubta per amžina 
ugni, per ka ne spasabas yra 
prie josios priet i, ba ;ii 
pats in 
kės.

mano

l’r asz
tonais buvau nuplau

Bet teveli tai buvo su- 
virszum szeszdeszimts motu 
atgalios, o 
laikui, apsimalszintu truputi. 
Bot tasai mane ne nubaus, ke
liausiu tyczia ir bandysiu juos 
surast.

— Vėlinu tau, mano vaike
li laimes. Tegul Dievas turi 
savo galybėje ir apsaugoje nuo 
visu nelaimiu. Ne užmirszk 
jog tai tavo privalumu pavog
tuosius deimantus atrast.

Su tais žodžeis senas kara
lius atsiskvre sn sziuo svietu.

❖ ♦

Arginas radosi pats vienas 
milžiniszkoj girioj; radosi ke
lionėje jau suvirszum menėmis 
laiko ir artinosi prie degan- 
czios salos, kur radosi paslėpti 
deimantai. Teip gulėdamas aut 
samanų, misliuo, jog a'nt niek 
iszsirinko in kelione, ba lyg 
sziam laik ne nedasižinojo ko
kiam kremzle toji deganti sala 
radosi. Bet iuvargias užmigo 
tuojaus po ilgai kelionei.

Ne po ilgam likos pabudin
tas per skambėjimu puikiu si
dabriniu varpeliu, o 
dare akis, 
priesz savo niažutele 
kuri buvo puikei 
su sidabrineis 
szlebukes.
ganiszka lazdele’ant kurios ga
lo žibėjo deimantine žvaigžde
le. Stovėjo ant mažo divono 
apie koturiu pėdu ploczio ir 
ilgio; prakalbėdama iii Agrina 
teip:

— Karalaiti Agrinai, atė
jau tau prigelbęt. Malio raga- 
uiszkam zerkole regėjau kaip 
atbuvinojafc kehonb ipor 'ilga 
laika. Perskaiczi’au tavo mis- 
lis, per ka žinau jog jeszka.i 
pavogtu deimantu tavo tėvo.

Agrinas atsisėdo ir pradėjo 
trint sau akis. Ar-gi tai galė
jo būti teisybe ka regėjo! 
Teip, turi būti, ba deive da 
stovėjo prįoszaįs ji. Kada per
sitikrino jog tai teisybe, at
sikėlęs prakalbėjo in ja:

— Galinga"deive, labai ba
lau dėkingas už tavo pagelba, 
ba jau pradėjau nupidt ant 
dvasios kada* nors atradime sa
vo levo pavogtu deimantu, o 
ir atradimo deganezios salos.

Teip, prigialbesiu tau kara- 
bot piriniauso

szeszdeszimts
i gal ugnis lyg sziam

k'ada a'ti- 
paregėjo ant žoles 

deive, 
pasirėdžius 

Varpeleis prie
Rankoje įnikę ra-

Karalaiti Agrinai

regėjo ?

la'iti Agrinai, 
turi man prižadėt, jog visame 
isz pildysi mano paliepimus. 
Ar prižadi?Ar prižadi?

— Teip! prižadu mano gc^ 
ra dujinga deive, viską iszpil- 
dinsiu ka tįk paliepsi.

— Atvesk savo a rk Ii ir 
pats atsistok ant szio divono, 
prie manes.

Kada atsistojo ant divono, 
deive mostelėjo sir ragaitiszku 
lazdele o Agrinas su arkliu pa
sivertė in teip mažulėli kaip ir 
deive. >

Deive volą mostojo su laz
dele ir visi trys pakilo in pa- 

Ne po ilgam atlėkė 
prie deganezios salos, bet lieps
na dego isz visu pusiu salos 
jog ne spasabus buvo prisiar- 
tint arti jos. Atrado truputi 
žemes, nulėkė žernin, o deive 
tarė: • *

— Na, tai randamos jau ant 
.vietos, o diibar atvesiu tave ir

dangės.

■IĮ.

Pnko hi hatgalios. Pakohis lazdele 
augsztyn, vela Agrinas su sa
vo arkliu pastojo to paežio di
dumo ka ir priesz tai.

— Bot kaip asz galėsiu pch 
jot per (a liepsna? 
Agrinas.

— Dažinosi tuojaus. Links- 
tel(‘jus su savo lazdele, atsira
do maža dežuke baltu dulke-* ■ . r 'J1

užk la use

ŽEMIAUSIOS KAINOS TIESIAI IN KLAIPEDA 
IR ADGAL. PATARTAM PIRKTI LAIVAKOR
TES IN ABI PUSI, NES TUOMI SUCZEDINSITE 
SAU PINIGU. II

I

llu.

sugryži
nugabeni tave na-

Szitos dulkelei vadinasi, 
raganiszkos dulkeles, pabars- 
tyk jais ant savos ir savo ark
lio. O dabar pasilik sveiks Ir 
keliauk laimingai.. Vel'iv pribu
siu in ezionais kada 
idant vėla 
mo.

Ir ne spėdamas deivei už ta- 
geradejyste padokavot, isz- 

nyko isz jojo akiu. Apsibars
tęs save ir arkli raganiszkoms 
dulkėms o likusius pasienio in 
kiszeniu, sodo ant ’arklio, lei
dosi in liepsna. Kada jau ko
ne radosi vidurijo salos, rado 
sodinti prie urvos žmogų, ku
ris teip buvo baisus jog Agri- 

not szirpulei pnemo.
baisus sutvėri

mas pa regėjo Agrina a rt inan- 
fisi prie jo, isztrauko kardu. 
Bot Agrinas tuom nenusigan
do tik iszt ra u kės savo ilga kar
dą pa sza u ko:

— Jeigu szaūksi pagalbos
tai busiu priverstas tave uu- 
durt bet. jeigu tylėsi tai nieko 
pikto tau ne atsitiks.

BeA. baidykla 'pradėjo t ei,p 
baisai roki ir staugt, jog Agri
nas buvo priverstas ji
mu'szt. Po tam nusidavė in ur
vą. Kada akis Įjojo priprato 
prie dideles tamsumos, pare
gėjo sedi'uczia puikia pana ku
ri buvo prirakinta su dvylika 
lenciūgu ir dvylika

• • . Iii

,|U

na
Kada tasai

uz-

spynom 
prie sienos. Da tokios panos 
no buvo matos savo gyvastį. 
Paregėjus jaja Agrinas stovė
jo kokia tai Valaudeh* kaip be 
žado. A,nt galo atradęs savo 
liežuvi burnoje, nedrisias už
klausė:

— Ihiiki pana, kas tave in 
ezionais atvedė in tokia baisia 
vieta, ir kas esi do viena'?

Asz esmių Adele, dūkti* 
karaliaus žvaiždiniu Sala. Li- 
kaus in ezionais atgabenta už 
tai jog nenorėjau iszeit už ka- 
ralis^ko su iraus. Bet kas tu do 
vienas? Praszau pasakyk man 
ir traukis nuo szitos salos 'ko- 

ba 'ant josiosnuogreieziause, 
randasi piktos dvasios.

— Meilinga panaite, asz es
mių sunum karaliaus Vasari
niu Salų. Leidausi atrast mu
su pražuvusiu deimantu, kurio 
nežino kokiu 
vo ir in
Man rodos jog

stebuklu pražu- 
ozionais atgabenti.

Bet pirmiusia turiu al-

matau dėžutė 
sztai anam kamputi ir žinosiu 
ar ji ji Randasi joje pagal auk
sini parasza kuris randasi aut 
josios
valnyl tave isz t uju paneziu 
ir stengsi uosi u vjsopi pa jėgom 
tave iszvalnvt isz tosios sid<xs.

— Oh, susimiIdamsas isz- 
gelbek mane isz to'sios baisios 
vietos, o busiu tau dėkinga lyg 
smert. Ir pradėjo verkt kara
laite nuo susigraudinimo.

Agrinas atluoshvias karalai
te nuo paneziu, isztrauke de
žuke prie szviesos o porsika- 
iiojus jog tai toji pati kuriuos 

raga-
r

joszkojo, p’acme dežuke 
niszku milteliu apsibarate sa
ve, karalaite ir arki i, pri d r liti - 
no dežuke prie balno, paėmė 
karalaite prie szono ir leidosi 
ant vietos kur paliko deive.

Deive tuojaus vela pasirodė 
o permainius juosius aid ma
žulėliu, volą leidosi orine ke
lione. Ne po ilgam pribuvo ne
toli palociaus. Deive mostelė
jus savo ranagiszka lazdele pa
virto juos vela in jujn tikra 
pavidalu. /

Agrinas padekavojas deivei 
už josios dėkingumą; toji isz- 
nyko jiems isz akiu.

Adele nusidavė 
paregeja

Agri mis su 
in paloviu o tarnui
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Treczia klesa $107. Treczia klesa in ten ir 
atgal tiktai $181. Turistine treczia klesa, 
Main Deck $129,50. Turistine treczia klesa
in ten ir atgal tiktai $216. Cabin $147.50 l4
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Revenue Tax” ir Pagalve “Hoad Tax
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< < » > atskirai

Per “Vasaros Sezoną” važiuojant in Europa nuo 15 
Birželio iki 15 Liepos, o in Amerika nuo 1 Rugpuczio 
iki 22 Rugsėjo, visos kainos padidinamos $7.50 
vienan galan, o $12.50 in ąbu galu.

Baltic America Linijos laivu populiarumas Lietuviu 
tarpe priklauso ne vien nuo to, kad jos lavai eina 
tiesiai in Klaipeda bet ir nuo to, kad pasažieriams 
teikiama geras maistas ir patarnavimas.

ISZPLAUKIMAI LAIVU ISZ NEW YORKO 
POLONIA . 1G Lapkriczio | LITUANIA 7 Gruodžio 

ESTONIA 21 Gruodžio

Del visu informacijų kreipkitės in vietos agenta arba

BALTIC AMERICA LINE
8 Bridge St.

I hflirj'
New York

Philadelphia
Panedelije 11 Novemberio 

? Itiį, , '' ,11 i* •*'. »
DUBELTAVAS

TIKIETAS$3.25
Praleiskite visa diena ir vakarą 
dideliam mieste. Matykite miestą 
Philadelphia. Dideli sztorai. Maty
kite gera teatrų ir kitokias vietas.

Isz Ryte
.Shenandoah (Tikietas $3.50) 5:30 
Mahanoy City ................  6:10
Tamaqua........ ........................6:39
GRĮŽTANT— Apleis Philadelphia 
Reading Terminal 6:55 ir 11:30 
nakezia o nuo North Broad Street 
Station 7:03 ir 11:38 nakezia.
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savo mylema karalaiti sugryž- 
tauti džiaugėsi visi. Tarnaites 
tuo,Jaus nuvedė Adele in ka- 

kur aprėdė 
rūbus isz-

raliszkus pakajus, 
ja.ja iii karaliszkus 
rodo kaip žibinte žvaigždele.* 
Kaila ne po ilgam pribuvo 
Ągrinas net paszoko adbulas, 

teip puikia pana.
Pąemc ja ja už rankos ir nuve
dė in savo pakaju kur radosi 
dežuke su 
mantais, 
papuoszimai kaipo:

iie po ilgam

paregėjus

szo i m ii i isz k a is dei- 
kurioje radosi visokį 

auskarus, 
lenciūgai rinkes ir 1.1, 
nas 
sze

dangiszka

A gli
tu viską iszcme ir papuo- 
Adele kuri isztikruju isz- 

rodo kaip kokia 
žvaigžde.

Pagriebęs rn savo glebi, pri
spaudė prie krutinės, užklauso 
ar pasiliks jojo pati, ant ko ap- 
laike atsukimą jog bus.

Neužilgo atsibuvo svodba, 
kokios da toje karalystėje nie
kas ne buvo matos o jauna po
ra gyveno laimingai ir meilė
je lyg smert. F.B

SZMUTORIS KUNIGAS.

apsivilkės in baz-

Vienas nuo 70 metu pamy
lėjo mergina nuo 17 metu ir nu
sidavė in bažuyczo kad paiimt 
szliuba.

Kunigas
rubus pradėjo vest 

jaunikius pas kriksztenyczo. 
O kada.--stojo, klauso senas jau
nikis:

—- Ka oze darysime?
— Ach perpraszau 'atsako 

kunigas — mislinau jog ponas 
nori kūdiki kriksztyti...

rūtinius

NEKIBINK KAS NE TAVO.
PASAKAITE

Miszkiuiu Petrukas buvo ga
vai kas.na neramus 

tai pasisukdavo, 
nenustigda vo 
lietos. Nueis 
na

K ui- t i k 
niekur 

nepa-
tai
nors
pas kai my

mPaip tai

ko 
kur

lai iieiszkos nepaemes ran
kose kokio-nors daikto
apvart r s, apžiūrines.
visur kur su Petriuku dėdavo-
SI.

\riena kari)) eina Petriuką v 
pro kalve, kuri stovėjo 
kaimo.
mestas
(lenciūgas), kad atausztu. Pri
eina Petriukas. ’Piktai gripszt 
grandini, ir suriko Petriukas. 
Mat, grandinys buvo karsztas 
ir Petriukas nudegė pirsztus. 
Iszgirdes riksmą, iszejo kalvis 
oran. Pamatęs vai'k'a opuojant 
nudegintus pirsztus, tarė kal
vis Petriukui:

— Gerai, kas ne tavo ueki-

kalve,
Paszalyje' gulėjo 
pataisytas grandinys

ga i e
nu-

Inu k.
Nuo to laiko Petriukas jau 

niekad svetimu daiktu nebeki- 
bindavo.

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

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

Boll Telefonas 143U-R }

o

IszbalHamuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrobus paruo
sta nv’o papraszcziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, veseliu, kriksztyniu ir ki
tiems pasivažinėjimams. Isz Frack- 
villos, Port Carbon ar isz kitu arti
miausiu miestu jeigu kas pareikalaus 
mano patarnavimo, meldžiu man duot

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lictuviszkas 
Denlistas Mahanojujo.

Ant Antro Floro Kline Sztoro
19 W. Centre St; Mahanoy City žinia o pribusiu in trumpa laika.

S MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

;------- -$-------- / .
3-czia Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu S 
pinigus yra gorinus negu 10-tas Procentas, bo jokio £ 
saugumo. S

MERCHANTS BANKING TRUST CO. S 
moka B-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta a 
suma kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau įj 
del žmogaus kuris dirba ir czedina. Dekite savo • įį 
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite M 
kaip tai pinigas auga ^u padauginimu Procento. M

DABAR KELIONE 
IN KANADA

Trijų Dienu Armistice Day 
Ekskurcija in

TORONTO
Dubeltavas Tikietas isz 
Mahanoy City $11.50 
Isz Shenandoah $11.90

Isz Tamaqua $11.50
Treinas iszeis Subatoj 

9 NOVEMBERIO
Treinas apleis Shenandoah 
6:17 valanda, Mahanoy City 
6:49, Tamaqua 7:20.

Grįžtant—Treinas apleis 
Toronto 3 valanda popiet Pa- 
nėdelije 11 Novemberio.

................ . "■ r........... ... ~ IL"”

MATYKITE 
AUTOMOBILIU 

MIESTĄ 
Trijų Diepu Annistice Day

Ėkskurcija in
DETROIT, MICH.
Treinas iszeis Subatoj 

9 NOVEMBERIO
Dubeltavas Tikietas isz 
Mahanoy City $13.00 
Isz Shenandoah $13.40 

Isz Tamaqua $13.00
Treinas apleis Shenandoah 
6:17 valanda Subatos nakti, 
Mahanoy City 6:49 valanda, 
isz Tamaqua 7:20 valanda.

Grįžtant apleis Detroit 1 
valanda popiet Panedeli 11 
Novemberio.

$4.oo
. 12:35 ryte

1:16 ryte
.. 1:45 ryte

NEDELINE 
EKSKURCIJA IN

NEW YORKA
Nedelioj, 17 Novemberio

Dubeltavas 
Tikietas

Speciali* Treinat Sukatos Nakti
Isz Shenandoah . 
Isz Mahanoy City 
Isz Tamaqua ....
Grįžtant treinas apleis New York 
isz West 23 Street stacijos 6:47 
vakare, isz Liberty Street 7:00 
vakare, sustojant Elizabeth, N. J. 
važiuojant ir grįžtant.

♦

Apie dauginus informacijos apie 
virsz-minūtas ekskurcijas kreipki- 
unt stacijų arba raszykitc pas 
John M. Rolin, District Passenger 
Agent, Williamsport, Pa.

Ant Readingo Geležinkelio
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GYDUOLE NUO ANGLEKAS1U 
ASTMA IR NOSINIO KATARO

Neapmokama gyduole vartuojama su 
stebėtina pasekme per 30 metu, del 
Gerklines Astma arba dusulio, Bron- 
kitis, Gerklines kosulio, Plauti, Sunku 
kvepavima, Užėima ir szalti galvoje, 
priszakini skausmą galvos ir t.L Gy
duole kuri visad gelbsti. Vieno mene
sio gydimas Preke 80c per paeita.
hzrasta ir parduodama vien tik par

HAMPDEN LABORATORY 
724 MULLBERY ST. READING. PA.
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Dora Malvina
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Bartus tuo jaus atėjo iu pa
galba majorui apsiginklavęs. 
Revolverius ncsze rankose o 
kalaviją dantyse.

— Nereikia ginklu — tarė 
jam besiszypsodamas majoras. 
Paukszcziai jau kletkoje, abu
du uždariau kelnoreje.

— suszuko gar-

nai idant tie latrai neateitu in 
czion.

— Vivat! 
šiai kareivis.

— Tvirtyue musu! Te gy
vuoja musu majoras didvyris!

— Reikia ja dabar ap
žvelgt idant atremt da prieszu 
užpuolimus. Reikia surast rak
tus.

Bartus netrukus rado pundu 
raktu virtuvėje po puodu už
vožtus. Džiaugsmingai paėmė 
torielka, paliejo juos ant jos ir 
tarsi tikrai pildydamas role 
komendanto paimtos tvirtynes, 
su priklaupimu atidavė didvy
riui, kuomi prajuokino majoru, 
kad net už szonu nusistvere be
sijuokdamas. Bet veikiai nutilo 
ir tarė:

Szposai, szposai, bet da 
ne viską padarome ka turime 
atlikt idant tvirtvne (butu ma

gai d a sunki už
duotis mus laukia czionais, nes 
tai da. tik pirmas aktas musu 
pergales ir veiksmo.

Abudu iszkreti1
žemutinius

su rankose

rūpestingai 
visus žemutinius kambarius 
namo, o po tam laiptais nuėjo 
in augsztutinius kur taipgi vi
sus kampus iszkrete idant per
sitikrini ar kas netykoja ant ju 
pasislepes. Atėjo prie vienu 
uždaryta duriu ir iszgirdo bai
sa besimeldžianczios ypatos. 
Balsas buvo kudikiszkas, sal
dus ir mielas nors pilnas skaus
mo ka<la isztarinejo žodžius: 
“Dieve susimilk ant to gero 
pono ir jo prieteliaus. .. Gel
bėk juos nuo pikto, gelbėk isz 
ranku nelabu piktadariu. Susi
milk ir ant manos Vieszpatio ir 
gelbėk isz uitos žmogžudžiu. ..

Majoras atidarė duris ir isz- 
vydo nusistebėjas beklupojan- 
czia Urszule su 
kom ir pakeltom augsztyn aki- 

o toje pozicijoje iszrode 
lyg aniuolas.

— Tai tu Urszule meldiesi? 
— užklausė nusistebėjimo ne
galėdamas praszalint, kadangi 
žinojo?jog mergaite buvo ne
byle o dabar girdi ja bekalban- 
czia.

sudėtom ran-

mis,

— Urszule ar tu nebvie!
— O ne pone! Man tik už

drausta kalbėt ir paliepta but 
nebvie. Pikti žmones kurie ma- v
ne laiko, užmusze koki tai tur
tinga žmogų ir asz maeziau tais 
baisybes, man prisakė niekad 
in nieką nepratart ne žodžio 
nes ir mane tokiu budu kaip 
ana žmogų nužudysi a.

— Ndbijok Urszule — tieji 
latrai jau daugiau nepiktada- 
riaus ir ant tavęs valios netu
rės, nes jau jie musu galybėje 
ir mes atiduosiu! juos sudui ku
ris nusprens jiems užpelnyta 
bausmia ir jau niekad nepaleis.

— O Dieve! — suszuko 
džiaugsmingai
Bet jus neužmuszet.

— O ne Urszule —

mergaite.

mes ne 
esame žmogžudžiais tik užda
ram juos kelnoreje o 
atiduosiu! policijai. Dabar buk 
rami ir eik su‘mumis žemvn ir 
apsakysi mums kaip tu, dora 
mergaite, galėjai patekt in ur
vą žmogžudžiu. Juk kaip ma
nau, neesi anūke tos raganos, 
ne ^lukteria to latro nes jie ta
vęs negalėjo iszmokyt melstis 
prie Dievo jai patys neiszpa- 
žystii jo.

— Taip, pone, neesmiu ju 
ir bjaurinnoshi jais nes jie pa
vogė mane nuo mano 'brangios 
motinėles. Bet nemislyk pone 
jog jau esame iszgelbėti kad 
uždarote kelnoreje sene su jos 
šunimi. Girrioje da apie ketu-

po tam

— Gerai, Urszule, buk ra
mi, duosime rodą ir valiosiva 
mudu apveikt ir anuos. At tik 
pro vienus vartus gali incit in 
kiemą ?

— Taip pone, tik pro vie
nus vartus, nes kitu nėra. Visi 
langai su geležinėm grotom, 
negales inoit. Užpakalyje namo 
yra gonkles; laukiant žmogžu
džiu užsižiebineja ton žibinte 
idant jiems duot ženklą kad 
gali ateit. Paprotys ežiu tokis, 
kad jai kas isz czionais ateina 
tai tris kartus užgauna kumsz- 
czia i n vartus.

Gerai, labai gerai kad 
suteiki mums geras informaci
jas <—
save, matomai apmisliudamas 
jau plana, kaip reikia pasielgt. 
— Jaigu neateis visi ant syk, 
galėsimi1 juos inleist. Pasvei
kinsime labai sziltai. Dabar tu, 

pažiūrėk ar

tarė majoras lyg ipats in

Barta u, nueik ir 
žibinte ži'ba ant gonku.

Netrukus sugryžo ir 
szypsodamas | )asake:

—r Matomai sene la'bai pai
so ant savo žmonių, žibinte pa
statyta ir žiba: nepamirszo in- 
stalyt visas žvakes; apszvieti- 
neja prieszais aikszte taip kad 
lengvai bus.matyt kiek razbai- 
ninkn sugryžta namon.

Dabar, Bartau, eikime 
ant kiemo ir parengkime viską 
reikalinga. Ir beeidamas nuėmė 
nuo saves virszutine uzariszka 
joke ir kalbėjo draugiu.'

Tik viena mandiera ka
reivio pridarys piktadariams 
baimes, nes pa laikys
ežia randasi visas pulkas uza- 
ru ir laukia ju. Tu tuomi tarpu 

o asz pritai-

besi

jie kad

pajeszkok virvių 
svsiu szmekla. ik

Netrukus viskas nuvo pa
rengta ir tuojaųs iszgirdo 
barszkinima in vartus.♦

Bartus nubėgo ant gonku ir 
ne trukus sugryžo apreikszda- 
mas majorui jog tik du pikta
dariai sugryžo.

Gerai — atsake majoras.
— At raky k vartus ir pats stok 
už vartų. Pirmutini asz atver
siu, antra tau palieku. Žibinte 
pastatyk ant žemes. Bartus ati
daręs duris pasielgė kaip jam 
majoras Hope. Žmogžudžiai 
matomai nieko neprijausdami 
inejo dvasiai in kiemą ir tik ta
da susiprato kada jau gulėjo 
ant žemes.

Majoras laike savo 
prispaudęs viena 
žemes už krutu o kita prikiszes 
prie kaktos revolveri.

— Pasiduok — rūstingu 
balsu prisukinėjo piktadariui,
— nes mažiauses pasiprieszini- 
mas isz tavo puses gali in- 
smeigt tan in 
ka.

Bartus su savo taippat pada
re ir abudu piktadarius suriszo 
ir nuvilko in paszaii.

Netrukus atėjo vela du. 
du ncsze sunkius klimiszius ant 
pecziu. Toks pat likimas buvo 
ir sziu dvieju.

Majoras su savo draugu ne
apleido kiemo iki rytmeeziiii, 
bet daugiau razbaininku neatė
jo-

viskas buvo 
t nojau s

'belaisvi
ranka prie

isz tavo puses
<r

gan in- 
al va szalta kul-

Fieui

Nesuprantu — tarė Bar
tus — kodėl ju daugiau nepasi
rodo. Turbūt suuodė kuomi 
sziadien kvepia ta ju urvą. Juk 
tie latrai jau neiszvcngs baus-, 
mes vistiek nes policija su žmo
nėmis turės padaryt ant j u me
džiokle.

VI.
Už tamsios girrios užtekėjo 

a u sz ra o netrukus pradėjo 
brekszt diena.

—- Pone, — tarė Bartus, — 
tai jokime, nes ten mus laukia.

’— Baisus pavojus mums da 
gresia girrioje. Girdėjai kaip 
mergaite sake, kiek tu nelabu 

res-deszinds razbaininku ran- žmonių 
dasi ir ateis jie iu czionais.' ka isz 
Szianakt ateis ju gal apie dvy-'mns

kovw^Uwime rt-pswTHtyt • kwtoiu 
rime veikt tolinus.

Kažinkas joja tarė 
Bartus klausydamas atydžiai. 
— Tikrai joja!

— Taip, ir asz girdžiu.
— Matomai visa barnia pri

buvo raita užtemino iszgas- 
t i ngai.

Nubėgo aut gonku bet netru
kus džiaugsmingai suszuko:

— Musiszkiail
- - Na, ueziu Dievui! —

B A. U -UJU
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Alano miręs tėvelis.
Malvina! — suszuko :nui- 

jorfis, tai tu manti sesers duktė, 
asz tavo dede. Sveikinu tave, 

sese r u na i te Ma 1 vi na! 
Tu buvai rankose žmogžudžiu! 
— szauke majorus spausdamas 
prie savi} sujudintos krutinės 
jauna mergele, bueziuodamas 
jos kakta ir žiu rodamas in 
akis lyg savo nunnyletiniai.

Ali, kaip laikus viską 
maino! Iszjodnmas in kare pa
likau tave du kūdikiu esant. 
Atsimenu kaip paėmiau tave'

I 
t ’tt *

brangi 
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-- Na, aczm Dievui! — ture 

majoras pats in save, girdėda
mas Bartaus aproiszkima.

Bartus ad’bego ir atidarė va r- lipt ranku ir tu laiminai mane 
tus per kuriuos iszejo pats ir 
majoras.

Uzarai iszvydo juotlu ir t lie
jas prijojo o vachmistras svei
kindamas majoru (itsilicipe:

— Labai buvome susirūpi
nę apie judu, ponas majore, ir 
isz jo jom jeszkot.. Žinant kad 
ponas majoras visados pnveiz- 
da buvo tarnyste jo, o kad va
kar nesulaukeme, tuojaus mis- 
linome kad kur girrioje tsukl.v- 
dot —r bet, aeziu Dievui, ran
dame po pastoge. Atvedė mus 
in czion pėdsakas; tubjan paži
nau jusli arklio kojos pėda. O 
toli reikėtų jeszkot tokio žirgo 
koki ponas majore turite.

— Dekavoju Dievui 
taip laimingai susitinkam, de
kavoju ir jums mieli draugai 
kad pribuvote gelbėt isz blogo 
padėjimo ir isz ranku žmogžuz 
džiu in kurias netikėtai inkliu- 
vom.

maža rankele o dabar tu 
pasilikai man aniuolu sargu, 
kuri man Dievas nusiuntė del 
r

navo

t

ma .'

Žinant kad

kali

Boję! A-r ežia ne kareze-

Žmogžudžiu lizdas! Sze- 
pauksztelius turime jau 

bet daug da ju randasi girrioje 
ir tikrai bijojom jot.

— Dabar suprantu kodėl 
daugiau tu latru neparėjo —ta
re Bartus lyg pats sau. — Ma
tomai iszvydo jie užarus lai ir 
pabijojo.

• In joja in kiemą uzarai iszvy
do keturis piktadarius 
tus.

Majoras trumpai apsakė sa
vo atsitikimus
su kitais nuėjo in kelnore kur

SZ1S

surisz-

o po tam drauge

buvo uždaręs sene ir jos sunu. 
Suriszo ir juodu o po tam isz- 
krete visas pakampes ir skry- 

'l’nrtas buvo nnilžiniszkas 
vis matomai iszplesztas nuo

žmonių kurie pateko in žmog
žudžiu rankas.

nes.
O

Majoras (.labar nuėjo pas Ur- 
szule o Žalnieriai ėmėsi prie 
valgymo 
pleszikain kepsnius. Nusivedęs 
Urszule ant gonku užklausė:

— Dabar ipasakyk man Ur
szule, kaip patekai in tuos na
mus nes pirma neturėjau laiko 
klausinėt; dalbar jau apsidir- 
bom su razbaininkais ir jau 
niekam ju bijot daugiau nerei
kės.

Žalnieriai
rastus . pagamintus

Jus ju neužmuszet, neti
kiu kad norėtumėte tu piktu 
žmonių krauju savo rankas 
terszt — kalbėjo Urszule mato
mai labai besibjaurindama ir 
bijodama iržmųszejystes.

Ne, Urszule, — sakiau 
kad juos atiduosime sudui o 
sūdąs juos nebaus.

— Atleisite man kad antru 
kartu klausiau; asz žinau kad 
jus, pone, ju nemuszit bet kiti 
.kareiviai...

— Ne Urszule, niekas ju 
nelytos. 'Bet tu ju nesigailėk, 
jie verti bausinos.

—- Asz ju nesigailiu bet bi
jau matyt užmusztui žmogų.

Nematysi niekad jai ne 
nori, Urszule.

-r- Asz ne Urszule, .— tarė 
mergaite, — bot Malvina. Po
nas klausėte kaip galėjau pa
tekt in czionais tai dabar aipsa- 
kysiu. Tie piktadariai manę 
pavogė nuo įmano mamos. Kaip 
in ežia jie (mano atgalbono asz 
pati nežinau. Mano tevolis pa
simirė ir viena kartu atėjo ko- » • . • V 1 > • b a

I

kis tai žmogus kuris dabar 
czionais buvo, atsinosze popie- 
ra ir reikalavo nuo mamos pi
nigu. Sakes kad nuo jo du 

Gru-iii bastosi po girriu. Kul-(tukstameziu (paskolino
už krūmo lengvai gali novskis...

’mus pataikyt, tokis slaptas | — Grunovskis! — atkarlo- 
lika nes ant tiek gaspadine vi- pi ieszas baisesnis negu tas ku- jo nusistebėjas majoras 
re vakariene. Pasirūpinkite po- ris su ginklu stoja atvirai in kis Grunovskis (
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.iszgelbejhno ‘ ipajie^.^Kuip mįr7
ties kuri be abejones ežia ma
nes lauke.

Malvina neabejojo apreiszki- 
mui majoro kuris susigraudi
nęs glaudė ja- prie saves o jo 
stambios aszaros krito isz jo

tos nelegaliszkos kuomet jas 
*• « B B B .

iszpildant apliikantas |padavc 
kla'idingai valdomi. Su patai
sytu aprūpinimu, . pilietystes 
praszytojas atsižada isztiki
muma savo gimtinei szalei tik 
kuomet prasės pilnos pilietys-

atsižada

akiu aut jos galvos. MalvinaJ tos. Pirmos popicros tik pažy-
nemažiau buvo susijudinus, 
majoras tuo tarpu kalbėjo.

— O nelfliimhigi^ mano se
suo! Kiek ji turėjo nukęst, 
kiek skausmu dntirt, (liet kaip 
nusidžiaugs kada’ iszvys niane 
su jos dukrele.

Pasakyk Malvina
— kaip tave (pavo

gė nuo motiinos.
■...•U ■

bėjo ji s, vėl,

Tolinus bus. ■*

o

kai

<!»■■ filiu* OUHMP BI »■!!»> > - I»*

70-TO KONGRESO EMIGRACIJOS IR
NAUTRALIZACIJOS INSTATYMAI

mes kad yra jo noras atsižadėti 
kitos szalies isztikimuma.

Ateiviai kurie tarnavo Ame
rikos pulkuose laiko pasaulinio 
karo gali praszyti ])ihin 
1 ietys!es popieru. 
reik iszsimti pirmu 
Bet ta galima daryti tik 
uteinanezius dviejus 
Yra labai daug at ei viu-ka Ki
viu kurie dar nesinaudojo 
sziuo palengvinimu. *

Nauja deportacijos byla, Ko- 
I d., 1929 m., priimta, pra-

pi
ji em s ne 

popieru.
per

motus.

Ii.

v< >

Paskutinėse
aisz-

ar

Indijonu Teises Pereiti Sker
sai Kanados Rubežiu Pripa

žintos.
Aktas, Balandžio 2 d., 1928 

m., priimtas, puliuosavo Ame
rikos Indi jonus gimusius Ka
nadoj nuo J 

m. 
per visa

1 mm i gracijos Akta 
. Jie liiiosai galėjo

invest i tokias permai- 
pa vėlintu susi vie- 

S u v. 'Va I s t i j o s e s v e *'Valstijose sve- 
Ki tais 

Kongesas klauso n

isz 1924 
keliauti 
Amerikos Kontinentą kurios 
jie senovėje buvo savininkais.

Perskirtos Szeimynos.
Gegužes 29 d., .1928 m., svar

bi (’opelaiid-Jenkins byla, kuri 
suvienijimą

in visus 
ateiviu

701 o Kongreso 
dienose matome dviejus 
kus nusistatymus, kurie 
netik ir valdys 71 ta Kongresą.
Tie m u si s tat.v mali lioezia im- 
migracija; pirmas, tolesni su
varžymą imigracijos, kvotiniu 
ir ne k votin') u immigrant u; ir 
ant ras,
nūs, kurios 
ui j ima 
turgimusiu szeimynu.
žodžeis, 
ateityje sini|)atiszkai atsilieps

praszymus naudai 
dabar gyveuanczin 

szioje szalyje, bet kiton pusėn 
dar lusztriau suvaržys 'immi- 
gracija isz nauju vietų.

Invairiausi immigracijos su
manymai pasiūlyti, 
siūlo visai sulaikyti immigra- 
ci.ja epr ateimtnezius deszimls 
melu. Klausimas paskirti kvo
tas visoms pasaulio szalims, 
inimant ir t:», kurios pažymė
tos kaipo ii(‘kvotines szalys, 
buvo rimtai svarsytas, bet se
nos larptauliszos sutartys su 
laike ju priėmimą ir Kanada 
ir pietiniai 
nokvotinems szalims,- ir isz le
nais ateit v jo daugiausia immi-

1.

V ienas

szalvs

susiedai pasilieka

gruntu atvyks in Suv. Valsti
jas.

Septynios Immigracijos ir Na
tūralizacijos Bylos Priimtos.

‘ cjb. - t t 1 I •

Isz tu visu bylu ir rezoluciju 
pasiūlytu’’ Kongresui, Kongre
sas svarstė tik septynias ir kaž
kurios isz tu padarys 
svarbias p e rm ai i 1 a s.

labai

Immigracijos Instatymo “Tau
tines Kilmes“ Aprūpinimas.

Kovo 31 d., 1928 m., rezo- 
lucija lapo priimta atidedant 
iki Liepos 1. dienos, 1929 m. 
Immigracijos Akto isz 1924 m. 
f “Paul i nes Kilmes 
Ir -pabaigoje

1928 m.,

“ aprūpina. 
70to Kongreso

pastangos vėl dėtos atidėti ta 
garsu aprupinima,* bet Sena
tas neatidejo. Ir prezidentas 
turėjo iszleisti proklamacija, 
kuri inveda tautines kilmes 
kvotas.

Valstybe.
Darbo

.Komercijos ir 
turėjo

to

Sekretoria i 
spręsti kvotas sulyg tautiniu 
kilmių. Matome, kad Didžiau
sios Britanijos ir šiauru Ai
rijos kvota padidinta net 31,- 
000 — isz tu ęzaliii net 65,721
immigrantas gales atvažiuoti. 
VoLietijos kvota iiumuszta 
nuo 25,957 iki 25,000. Aktas 
duodu Nepriklausomai Airijai 
metine kvotų isz 17,853; Len
kijai 6,524; Italijai 5,802, Šve
dijai 3,314;
Era nei ja i 3
784; ‘

kvota

Uola ūdijai 3,153 
,086; Jinsijąi 2,- 

(/zekoslo vak i jai 2,874; 
Norvegijai 2,377; Šzveicatijai 

w1,707; Austrijai 1,41 Danijai, 
1,181; Vengrijai 869; .Jugoslu- 

Ei n land i ja j i 
Lietuvai 386; Iszpanijai 
iCstonijai 116, ir 1.1.

Prėzidontas pidirieže, 
jjis asmcniszkai prięszingas 
sziam instatymui. Tjkota, kii

vijai 845; 569;
959 •

' 1

kad

sziam instatymui.
t ik pradėjusi Kongreso spccia- 
lo sesija praszys instatymo at
žari kimu. Gal Kongresas vėl 

- ko- utides Tautines Kilnus apru- 
w Ipinhuu.

Gal Kongresas vėl

S
iv. f

dės veikti Gegužes 4 d., 1929 
i>zde- 

nebus inhiisias 
nepa išimi I 

invvko Ir

m. Ateivis, kuris syki 
pert uotas 
Suv. Valstijas 
deportavimas invyKo priesz 
arba po to instatymo invedi-

Jeign tokis at<‘ivi^ 
bandvs

in
ar

liete suvienijimą szeimynu 
Suv. Valstijose, tapo instaty
mu. Po szituo aktu nekvotinti- 
nis stovis pripažintas Ameri
koj gimusiai moteroi, kuri pa-

1 už 
priosz Rugsėjo 22 d., 

jeigu ji naszle arba

mete pilietyste isztekdama 
ateivio 
1922 m.,
persiskyrus nuo vyro; ir Ame
rikos pilietes vyrui jeigu apsi
vedė priesz Birželio I d., 1928 

ir Amerikos jiilieczio žmo- 
ir 11 e i sz t e.k e j tįsi am s 

kams neturint 21 m., 
Szitas aklas permaino instaty
mo pirmenybes aprūpinimus. 
Pirma kvotos dalis duodama 
piliecziu tėvams ir motinoms, 

vyrams jeigu ppsive- 
' 1 31 (i.. 1928 m.?

mu. Jeigu tokis ateivis leis 
arba bandvs iii(‘iti in Suv. 
Valstijas vėl, sugautas bus pa 
sodintas kalėjime per dviejus 
metus arba turės 
bausme isz $1,000, 
būti abiejoms bausmėms 
baustas.

Jeigu tokis iszdeportuolas 
ateivis dirba ant laivo, kuris 
vyksta in Suv. Valstija', jis 
negali naudotis apsitojimo pri
vilegijoms kuriuos instatymu 
t oi k i amos j urei v i ams.

A ugsztesues bausmes 
rupnitos ateiviams, kurie

i n i

užmokei i 
arba gali

nu-

Suv. Valstija^

A ugsztesnes

m., 
nai vni- 

aniziaus.

ap- 
ne- 

legaliszkai ineinai in Suv. 
Valstijas arba kurie invažiuo- 
ja in Suv. Valstijas be peržiu 
rojinio immigracijos stotyje Ir 
1.1. Pirmiaus bausme buvo de
portavimas. Dabai’ kuomet 
bus sugauti bus kalėjimo pa
sodinti aid metu, arba turės 
bausme isz. $1,000 užmokėti 
arba gali būti abiejoms baus
mėms nubausti, E.L.1.8.

Dabar
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'rida bo'belku 14 vyru ant 
bardo turėjo,

Na ir iu viena insimylejo, 
Kada josios vyras dažinojo, 

Tuojaus ant jo isz jo jo,
Bobele labai supyko, 
,Kad neteko meiluko, 

ir ant piktumo tai padare, 
Kad visus vyrus nuo bardo 

i sz vare.
Barnis buvo didelis,
Žmogelis tai padare,
Iszkeliavo in kitur, 

Kad pakajaus namie netur. 
Aplinkines žmones rodą 

padare
Ir visi susitarė, 

Ta meilavyri in laukus 
iszpravodyt

Kaili iszdivbt,
Ir ant kitokio perdirbt. 

Vafkipas baisiai pabūgo, 
Ir del visu prižadėjo.

Kad eis kur ji kojos nesz, 
<Ir daugiau nesugryž.

Po tam vyras parkeliavo, 
Ba nuo kaimynu žinia gavo.

Kad nieko nebijotu, 
Namo parvažiuotu.

šiądien gyvena su savim, 
Kaip kate su szunim, 

O boba su visais lojesi,
Ir net provojosi, 

O norints pati kasztus 
užsimoka, 

Vienok kitiems in akis szoka.
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piliecziu T “ 
de po Gegįjžes 
ir žemdirbiams tu szaliu, ku
riu kvotas yra virsz 300. Antr 
kvotos dalis, 
pirma dūlis paskirta ateiviu, 
kurie lega'liszkai. inlęistį in 
Suv. Valstijas nuolatinių! ap
sigyvenimui, žmonoms ir ne- 
isztekejusiams vaikams netu
rint 21 metu amžiaus.
budu, kur kvotos buvo labai 
mažos, beveik visos kvotos bu
vo duodamos žmonoms, nepil- 
namecziams 
va m s

I d., 1928 m.,

<A

ir. nesuvartota

legali sz kai

To’kiu

vaikams 
jau czionais

Graikijoj, Ita-

ir te- 
esanezru. 

Broliai seserys, ir kitos gimi
nes ir ateiviai neturintieji gi
miniu Su v. Valstijose negavo 
progos atvykti. Naujas inšta- 
tymas jau palengvino n ©ku
riuo atsitikiiniis. Bet surasza 
giminiu — žmonų, vaiku ir 
tėvu — vis gana didelis neku- 
riose szalyse
lijoj, Lenkijoj, Syrijoj ir Tur
kijoj. Kitu szaliu kvotos yra 
taip sutvarkytos, kad žmonos, 
ncpilnameczia'i vaikai ir tė
vai legaliszkai inleistu ateiviu 
neužilgo gali atvykti.

Paczioje dienoje (Gegužes 
29 d., 1928 m.) Kongresas priė
mė aktu pakeliant algas immi- 
gracįjos inspektorių- 
Natūralizacijos Instatymo Per
mainos. Naujas Deportacijos 

fIn statymas, i
Sekanczios trys bylos buvo 

priimtos ir užgirtos 70to Kon
greso paskutinėse dienose.

Aktas isz Kovo 2 
užregistravimą 

vėliaus iszdaVima atvažiavimo 
cortifikatu ateiviams, kurie at
vyko in Suv. Valstijas priėsz 
Birželio 3 d., 1921 m., bet ku- 

rekordu; 
kurie tik 

czionais

aprūpina
d., 1929 m. 

ir

Sukibo Lietuve su Slavoke,

I M1

J

r

Naujas Didelis 
Sapnorius jau

Gatavas
•4 4b u iMUimiimwiMiiiiaw Ai *"

Jau užbaigom daryt 
Nauja Dideli Sapnoriu. 
160 puslapiu, su dau
gybe nauju paveikslu, 
iszaiszkina visokius sa
pnus kokius žmogus 
gali sapnuot. Knyga 
puikiai drueziai apda
ryta kietais audeklineis 
apdarais. Preke su nu
siuntimu tiktai $1.50.

•HS
D. Boczkauskas-Co. 

Mahanoy City, Pa.

Viena ir kita tokia, 
Viena kaustyta, kita apsiavus 

Na ar szirdelcs musztyne 
no bus!

Nutvėrė Slavokiai už kasu.
Ant žemes parsilupo, 

Na ir kaili užgulus lupo.
Ant pagalbos Slavokiai 

dukters pribuvo.
Mamule nuo Lietuves iszgavo, 

Davai Lietuviai duot, 
Už kudlu pesziot. 

Czia velei du vaikinai, 
Su narsumu kaip levai, 
Adbego Lietuves ginti, 

Su revolveriais pyszkyti. 
Slavoke pokeri pagriebė, 

Lietuviai per galva užteikė, 
Kad vyras nebutu adbeges, 

Butu paezios gyvos neregejas.
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>1,000 TIK UŽ 60 CENTU.

Ka tas tūkstantis doleriu žmogui 
reiszkia, jaigu jis yra apimtas ko
kios nors ligos bei viduriu sugedi-
nw? Toks žmogus yra susiraukęs, ne
linksmas ir ihvairiu nesmagumu ap
imtas. Jaigu tokiam žmogui ir auk
sini kaina parodytum, tai jam malo
nesne butu sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jaigu jautiesi esąs ap
imtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vaist-žoliu nuo 
bilo Vienos žemiau pažymėtu ligų ii 
atgauk savo sveikata.

Vnist-žolos yra nuo sokaneziu li
gų: viduriu užkietėjimo, skilvio na- 
malimo, nenoro valgyt, strėnų ir pe- 
czių skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), pcrszalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapir.imosi Įovoj, ir 
hitu ligų. Atsiunsk 60c. tai gausi 
vaist-žoliu, kurios jums sugražins 
sveikata, panaikins minėtas ligas.

Jaigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomari, 
szirdies liga, tai atsiunsk 85c. o gau
si musu gausius vaisius, taip vadina
mus “Nervu Preparatas0. Nervu Ii-

♦ ♦ •
Kur ten Vermonte 

Tūlam mieste, 
Viena moterėle nevos pas 

daktaru nuvažiavo, 
K odos klaust, ‘bet negavo.
Mat pinigu mažai turėjo, 
Tai to gauti negalėjo, 

Pas vyra tuo jaus tiligrafavo, 
O tas vaikine, pats in ten 

nuvažiavo, 
Paežiui© rado karezemoje bai

siai nusilakusia, 
Suvis pasigėrusia, 

’Pai'sigabeno namon, 
Ir davė gerai skuron, 

Kas buvo tolinus, nutylėsiu, 
Kitu kartu padainuosiu.
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riu 'atvažiavimo uer 
draudžia ateivius, 
laikinai apsigyvenp 
iszilimti popioras; pakelta na
tūralizacijos kaina nuo 5 iki 
20 doleriu.

Dvi ,tvylos tapo iiistatymu 
Kovo 4 d., 1929 m., paskutims 
so Kongreso dienose.

Vienu (Sahath Aktau) lega- 
lizuoją kai kurias pi rmas po- _ ____
pierąs, kurios buvo pripažin- 25 GUkt Street, Spencerport, N. Y,

ga yra labai blogas dalykas, bet mų. 
su Nervu Preparatas užbėga tai li
gai kelia ir suteikia Žmogui ramu
ma. Atsiusk 10c. o gausi musu žolių 
ir knygų katalogu. Reikalingi musu 
žolių pardavinėtojai visuose miestuo
se. m. Bukaitis,

Vaikai klykė,
• Bobos oype,

Kaip vyrai galvas teszkino, 
Kraujus tekino.

Mat, kaip vyrai in darba 
nueina, 

'fui bobos kelios sueina, 
O kaip namines pripunta, 

Tai rodos isztikruju pasiunta.
Bjaurias dainas dainuoja, 

Oda bjauriau pliovoju.
♦ * •

Kas ten Plymonte darosi
• i

i

i

t M

1 n:

1

i

Negražiai mergeles vedasi, 
4 M • >• • >1Su Žydeliais sdbrauna, 

O savo vaikinus užgauna; !
Pasiliaukite,
Bu gausite.
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— Po rinkimu. Republiko- 
nai laimėjo kaip ir visados.
t Gerai žinomas Lietuvys, 

biznierius, Mikolas Dainis, 46 
metu, mirė Utarninko ryta na
mie po No. 539 E. Mahanoy 
Avė. Velionis sirgo nuo kokio 
tai laiko bet atsigulė in lova 
tik praeita Subata. A. a. Dai
nis paėjo isz Lietuvos ir pribu
vo in Amerika jaunu vyruku, 
pergyve-rtdamas daugeli metu

« »■..« ■ ,i      —• *■■■* — !!■ 1 i — ,i. n,— ....

— Ateinanti Panodeli pri
puola Armistice Day arba die
na užbaigimo Svietinos Kru
vinos Kares. Publikines moks- 
laincs bus uždarytos. Thanks
giving vakacijos prasidės No-

11 ’ I

f į j r ■ »>i* i... u
IaI

ATVAŽIAVO VIENA ISZ
v

vemberio 27, o mokslaines at
sidarys 2 Docemberio, Pane- 
del i je.

— Juozas Laskcviczia isz- 
vtLŽiuos su bato j in Detroit pa- 
sitfvccziuoti pas savo sunu.

-- Musu tautietis, barberis 
Juozas Ancereviczius kuris li
kos iszrinktas ant Koncelmono 

Szonadoryjo o in Mahanoju at-1 pirm am* vorde, nuosziixlziai de- 
orja visiems kurio ji suszel- 

pe sav o balsais por rinkimus ir 
pildys savo prideryste kotoi- 
singiausia. Juozas buvo vertas 
iszrinkimo nes gyveno su žmo- 
nimis, <lel žmonių ir del kožno 
buvo prielankus.

si krausto penki metai adgal. kavojj
T-te • 1* • • A • — •Prigulejo prie vietines parapi
jos, Eagles drauguves ir S.L.A. 
kuopos. Paliko dideliam nuliū
dime paezia ir dukteri Helena 
kuri dirba Union bankoj. Dūk
to Stanislova mirė suvirszum 
metas adgal. Vienas, brolis 
Martinas gyvena Shcnadoryje. 
Laidotuves atsibus Subatos ry
ta, lOta valanda su pamaldo
mis Szv. Juozapo bažnyczioje.
t Szenadorio ligonbutyjo, 

Utarninko ryta mirė gerai ži
nomas visiems, (senas 'biznie
rius Motiejus Blažys (Blases), 
55 metu amžiaus, sirgdamas il
ga laika. Velionis gimė Lietil-

SHENANDOAH, PA.
— Garnys paliko aveika Ir 

patogia dukrelia Vincams 
Adamavicziams isz Turkey 
Run.

dukrelia

Jono Za-

LENKIJOS

SAULE
. • -i ' -,____________________________ ____

Lietuvos Gen. Kosulato
Jeszkoma

*5 1

Szie asmeiiyw gyvena Ameri
koje yra jeszkomi:

Burvonavrczius, 
mirusio 1924 m., 

inpedin ia i*
Gotautas, Kajetonas, Paeina 

vata., 
kara

Banifnco 
Milwaukee,

W1H •I

Sziauliu
ywenon»

vata.,
Paeina

Sziauliu

Onute Kozak 6 metu senumo 
ana diena ‘atvažiavo isz Lenki
jos iii Amerika pas savo tėvus 
kurie gyvena Rending, Pa. Ta 
ilga kelione atliko viena.

isz Vaiguvos 
apskr. Priesz 
Chicagoj.

Gota uty f e, Jogana. 
isz Vaiguvos
apskr. Priesz kara gyveno Chi
cagoje.

Gubaviczius, Jok imas. Paei
na 
rikoje vadinosi

ARELIS IR BITE.
PASAKAITE

— Kokia tavo laime!? — 
tarė arelis bitei: — Vtaa gy

niok a s ta-

ga laika. Velionis gimė Lietu
voje atvažiuodamas in Ameri
ka jaunu žmogum, pergyvenda
mas daug motu Shenadorvje 
kur užsiimdavo kriauezysta, 
buvo palicijantu, po tam pildė 
dinsta Lehigh Valles palici- 
janto Park (Place o isz ten atsi
kraustė in Mahanoju 15 metu 
adgal ir nuo 1919 meto laike 
sali ima ant W. Centre ulyczios 
mieste. Velionio pati mirė keli 
metai adgal ir paliko tik viena 
sinni Elmera. A.a. Blažys pa
ėjo isz Suvalkų gubernijos, 
Sziauliu parapijos. Paliko sese
ris Ona Žukiene ir Jieva She
ll adoryje kaipo ir Mare Rut- 
kauckiene isz Edwardsville, 
Pa. Laidotuves atsibus Petnv- 
cz.ios ryta 9-ta valanda su apei
gomis Szv. Juozapo Ibažnyczio- 
je.

— Airiszinis iszgama, Tho
mas McGee, isz Yatėsvilles, 
kuris pavogė szesziu metu mer
gaite Mariute Sunderland, nu
siviliojo ant kaino, kur laike 

su ža gojo 
uždarvtas 

Pottsvilles kalėjimo be kausi- 
Mergaite guli Ashlando

— Užmuszinni^ 
karevieziaus laike girtuoklisz- 
kos puoties, tūlame salime pir
mam vorde da yra ncdsztyrine- 
ta, nes trys musztukai, 
likos aTesztavotais tyli 
viens kito noiszduodn.

aTesztavotais
kurie

ir

isz Ukmergės miesto. Ame- 
“Hubsori.” 

Pirm karo gyveno Chicagoje.
Kabeliene Stase. Gimusi Va

siliauskaite. Gyvena Chicagoje.
Kanczauskas Pranas (Frank 

Kanz). Paeina isz Kelmės vatas. 
Raiščiui u apskr. GyvcTio De
troite.

Karbauskai, Juozas ir Ka
zys (sunūs Adomo). Kilę isz 
Panevėžio. Gyvena Cliicagoje.

Kerszuliene, Savickaite Pet
rone. Paeina isz Skriauduczlu 
k.,
poles apskr.

Kulbis Petras.

Kvietiszkiu vata., Mariam-

isz

ja ja kcles dienas ir 
kelis kartus, likos

katalikyste suviliojo 
su-

jos. 
ligonbuteje.

— Ringtone nukrito paczti- 
ni.s oroplanas apie 2-ra valanda 
nukezia kuris užsidegė o vary
tojas iszsigelbdjo iszszokdamas 
su paraszutu. Daug registravė
to paczto sudego.

— Airisziai kaip ir visados 
su savo melagingais prižadėji
mais ir
Karaszaueka kuris likos 
musztas ant taksu rinkėjo o 
likos iszrinktas Becker i s 1377 
balsais daugiau. Airisziai lai
kėsi su republikonais drueziai 
ir aprinko daktara llollanda, 
demokratą, ant mokslainiu di
rektoriaus sumuszdanuiH Šla
poka Vatako kuri demokratai 
prižadėjo szelpti su visoms 
szventinybems. Llewellyn, rep., 
likos iszrinktas 'burmistru in 
vieta Slavoko, Iludako, dem. 

T’ž balsavimo maszinas balsavo 
2,343 o priesz 1,463. Paskola 
del mokslainiu likos sumuszta. 
riųdžios Wilhelm ir Houck li
kos iszrinkti.

Argi czia ne aiszku kad Ai
risziai vela sumenkino “polan- 
’derius.”
Slavoka, Karmanski o sumu- 
sze Lenką, Strzelecki 11 balsais 
o Ancereviczius gavo daugiau
sia balsu nes Ibuvo ant dvieju 
tikietu. Vyrucziai, laikas susi
organizuoti drueziai ir parodyt 
žaliablekiams kad su mumis ne 
gali grajyt “futbole” ir spar
dyt in visus szonus. Kada ėjo 
musu tautiecziai ant mokslai
niu direktorių, Airisziai prisie- 
go ant Szv. Patriko kad mus 
szelps bet gavome nuo j u szpi- 
ga. Kada pastato savo tautieti 
tai ji iszrinko su prižadėjimu 
balsuoti už republikoniszkus 
kimdidatus ir padare “split” 
Ar da gali ’bnti aiszkesnis pri- 
Jankutmas žaliablekiuf

Iszrrnko konsulmona,

*

$

Kas isz tai,

Ashland, Pa. f Genovaite 
Žvirbliene, 37 metu, mirė Pa- 
nedelio vakare, Ashlando li- 
gonbuteje, kuritame radosi nuo 
1 Novemberio kuriai padary
ta operacije ant pendesaitis ir 
tas buvo priežastis josios mir
ties.

Duryea, Pa. — Ugnis sunai
kino visa dvieju laipsniu na
rna ant Main ulizeios, kuri pa
dare bledes ant $20,000. Ugnia
gesiai pribuvo in pagelba isz 
Pittstono, Old Forge ir Moo- 
siac ir po sunkiam darbui pa
siseko ugnį užgesyt ir iszgel- 
bet Pastine teatra ir Peoples 
Saving banka kurie szalc sto
vi.

venim’a triiisiesi, o 
ves nepažysta, dello kad prie 
vieno korio jusu dirba tukstan- 
czei. Kas-gi tada atskirs ka
me czia tavo darbas.

— O 'kam-gi ir atskirti 
— atsake bite.
kad manės nepažinsta ? Už Vai 
pažinsta ir megzta musu mo
dų ir asz laiminga tuo, 
koriuose ir mano medaus la- 
szelis yra.

» O sulygink savo likimą 
su manuoju, — tarė arelis — 
Vos tik padangose pasirodau, 
o jau ant žemes visi mane pa
žinsta: ir žvėris, ir pauksz- 
cziai, prisimetė kur, akiu 
manes nenuleidžia.
prie kaimenes ir tas neužmiega 
iszvydes. Sztai k'aip pažinsta 
mane visi nuo mažo lyg dide
lio! — Pažinsta dėlto, kad bi
josi, — tarė bito.

kad

nuo
Piemuo

2-JU METU SUKAKTUVIU 
JUBILIEJINIS BALIUS!

Kala-Chicago. — Vincent 
kowski, gyvenęs 3244 So Mor
gan st., nusiszovo kieme namu, 
kuriuose gyveno. Kalakow^k i 
parode revolveri savo bosienei 

jog manes 
baigti gyvenimo dienas, 
szaukdama, iszbego ant 
ežios, pagelbos peszkoti. 
pagelba nesuspėjo pribirti, 
Kalakowski nusiszovo. Isz pa
vardes galima manyti kad Kia- 
lakowski buvo Lietuvis arba 
Lenkas. Jo gaspa'dines pavar
de yra Auna Bobelis. Ji, maty
ti Lietuve. — N.

ir pareiszke,

nesuspėjo

už- 
Szi 
uli- 
Boit

Mount Carmel, Pa. f Povy- 
las Potruszkcviczius, 65 metu, 
mirė praeita Subata po trum
pai ligai. Velionis paliko pa

iri s su-ežia, dvi dūk teres ir 
mis.

Rengemas suszelpimui Anta
no Menkeliuno isz Mahanoy 
City, Pa. Imvyks Seredojo Lnp- 
kriezio—Novemberio 13, Nor- 
kevieziaus svetainėje. Pradžia 
7ta vai. vakare. Iužauga mote
rims ir merginoms 25c. Vyrams 

L’žpraszmna visu atsilan
kyti, pasilinksminsite ir 
nei a i m i n ga m ] >a ge 1 besi te.

35c.
man

$4.00

Lehigh V alley 
EKSKURCIJA 

in New Yorka
NEDELIOJ 17 Novemberio

Dubeltavaa 
Tjkieta*

Specialiszkas Troinas apleis Maha- 
noy City 4:30 ryte. Grįžtant apleis 
Jersey City, Exchange PI. Sta. 
7:20 vai. vakaro Standard Time.

t Praeita Subata mirė nuo - 
anglinio dusulio Franas Dau- ' 
lys, 45 metu. Paliko paezia Iv 
szeszis va'ikus.

South Barre, Mass, f Musu 
tautieti Adoma Kasperavicziu 
patiko netikėta nelaime 28ta 
Spalio kuri pagavo eleveitoris 
ir sulaužo visus kaulus. Velio
nis neturėjo czionais jokiu gi
miniu o jojo motore buvo pa
bėgus su prielai'diniu isz Athol, 
Mass. Buvo apsidraudęs insziu- 
renc kompanijoj gana augsztai 
ir paliko czionais turteli bet ne
buvo ne už Ra palaidot o liku
sio turto svetimi negali paju
dint ir gauti. Girdejoipe kad 
jdjo pabėgusi įmotere gyvena 
Chicagoje. Velionis paėjo nuo 
Baseinu. Jaigu kur rastųsi jojo 
gimines tegul susiraszo su ma
nim, Frank Masaitis, Box 377, 
South Barre, Mass.

GRIEKAS.
— Kodėl tu Jadviga usz- 

simerkei kaip tave Maike bu- 
czevo.

— Kad griekas žiuretie 
kaip vyra8 merga bueziuoje, o 
mama Jiepe ne žiūrėt, 
bueziuojasi,

kaip

❖ ❖

SKAITYKITE “SAULE”
♦ ♦ ♦

1913 metais 
atvažiavo isz Rusijos.
kara gyveno Chicagoje.

Noreikiai, Kazys ir Jokūbas. 
Kilę isz Kvcdernos v’als., Tau
ragės apskr. Praszomi atsiliep
ti reikalo ju brolio 
Noreikos palaikų.

Savickas, <
Skriaudžiu k. Kvietiszkio vatas. 
Ma r i a mpol es a psk r.

Savickas Petras.

Priesz

Liudviko

I
11! ——-

0į
^u^j***^*-*

i jtf Z ■ .
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ATYt)ARE NAUJA TILTA — Nnu jas Mount Hope tiltas tarpe miestu Providence, R. I. ir
Tiltas kasztavo 4 milijonusNewport, likos ana diena užbaigtas ir atidarytas del publikos, 

doleriu. Yra 6,130 pėdu ilgio.
— ,l<"       ■ "T"| "■     111 ■—-'II. III -I

Isz Lietuvos.
BRENSPIRITIS NUVARĖ 

ŽMOGŲ PAS ABRAOMA.
Pervazninkai, Kidulių vata., 

Szakiu n p.
Juozas Ulinskas 21 m 
tais

Vyrai ir moterys 
viršaus 50 mėty 

amžiaus

— Rugsėjo 25 d., 
su ki
no re j o

• t

vyrukais insigere

Išrodo ir jaučiasi 20 metų 
jaunesniais įdėję žiedą jau
nystes į sustingusius musku

lus ir sąnarius.a.

Jurgis. Kilos isz nakti slapta pereiti in Vokie-

Kilos isz 
Vizbaru k., Vainotu vals., Tau
ragės apskr, Gyv. Chicagoje. 
Atsiliepe jo žmona 
Savickiene.

Vasiliauskas, Juozas, Vincas 
Antanas ir Ona (vaikai Vinco) 
Kilo isz Skaudvilės vata., Tau
ragės apskr. Pra'szomi atsiliep- 
t i reikalo j u dėdės Juozo Vasi
liausko palanku.

Vasiliaiisik{ii, Leonas ir An
tanas (Petro sunūs). Kilę isz 
Panevėžio. Gyveno Chicagoje.

Žilinskis, Pranivs. Kilos isz 
Baliszkiu k., Razalino vals., 
Panevėžio apskr. Atsiliepe jo 
žmona ir duktė.

leszkomioji arba apie juos 
ka nors žinantieji maloniai 
kviecziii atsiliepti sziuo adre-

Stefanija

t i ja, bet buvo pasienio polici
jos apszaudyti.
iii “szutve”
perejo siena ir nuėjo pas Kyna 
pirkti brenspiriezio. Czia stai
ga susirgo ir buvo parvežtas 
pas tėvus. Bet cziia staiga, ne
spėjus ne žvake uždegti, mirė.

Tada, nuvyko 
paūžti, o paskui

VILKAI LANKOSI. 
M

Užpalių v. Spa-
d., vilkai apdrasko

Linskio k., 
Ii u men. 3 
sziemeti kumeliuką. Pastarųjų 
szioj apylinkėj dažnai nraiszo-

Padaro dažnai ir žymiu
nuostoliu. Nežinia kaip su ne- 

” bus rn-

si.

Sustingimas: A, tai pasakyta 
pasaka apsireiškiančio seno am
žiaus. Nė vienas vyras ar moteris 
negali būti vikriais, jaunais ir 
energingais kuomet sąnariai sus
tingę ir muskulus pradeda skau
dėti ir gelti nuo mažiausio ju iš
tempimo.

Bet nenusiminkit — jus turite 
išbandytą ir patikrintą draugą, tai 
patikimąjį Pain-Expellcrj su In
karo vaisbaženkliu. Išbandytas 
dėlto, kad šis galingas Linimen- 
tas yra naudojamas visam pasau
ly nuo 1867 metu. Patikrintas 
dėlto, kad niekuomet nesuvylė 
urnai ncpalengvindamas visokią 
skausmą, kaip tai Neuralgijos, 
Neuraičio, Reumatizmo. Galvos

Lietuvos Bonai
Jeigu norite PARDUOT ar 

PIRKT gera kaina.
Informacijas suteiksime 
dykai. Adresavokite 

FOREIGN TRADE 
SECURITIES CO.

43 EXCHANGE PLACE 
Dept. 12. NEW YORK

j

i
{ 331 W.C«ntr«St. Shenandoah, Pa.

j Ant. J. Sakalauskas
!: L1ETUV1SZKAS GRABOR1US
! (Bell Phone 872)

J'

su:
Lietuvos Konsulatas

1032—608 So. Dearborn St.
Chicago, Ill.

ANT RANDOS

Room

V'ienas 4 ruimu namas ir 
vienas 5 ruimu namas ant East 
^Mahanoy St., taipgi 5 ruimu 
namas ant S. Catawissa St. At- 
siszaukite pas: (n.8

Herman Coffee,
• ■' 34 W. Centre St.

6 66
Yra tai Receptas nuo 

Perszalimo, Grippo, Dengue, 
Influences, Karszt-liges, kaipo 
ir Malerijos. Visose aptiekose. 

Yra tai veikiausia gyduole žinoma

Radviliszkta.
pas

praszytais “svecziais 
deni ir žiema.

*

SPINTOJE KAVALIERIUS
Priesz kelias

dienas Radviiiszkio vals. 
ūkininko tarnaite lankydavo 

” Ūkininkui ne
patiko. Tarnaite laiku ne atsi
kelia, atrodo netazsimiegojusi, 
ka dirba lyg atžagariomis ran
komis. Sumano “draugus’ 
perskirti.

Viena vakara ūkininkas pa
sikvietė tarnaites 
tėvus ir 
iki vidurnakezio. Tada parei
kalavo atidaryti, dūri 
te ilgai rengėsi, ir, pagaliau 
atidaro. “ 
kad niekur vaikino nėra, c 
kai jis atėjo — mate. Jau buvo 
beiszoina isz kambario, tik 
iszgirdo spintoje braszkejima 
— atidaro. Stovi vyrukas. Se-

si 4 4 draugas.

Sumano

“draugo’“
visi pasislėpė lauke

Tarnai-
rengėsi,
Revizoriai

vaikino nėra,
) y nustebo,

*

niai vyra parAitiese ant aslos 
ir szlapiu paneziu iszvanojo.

4

60 ISZGIALBETI NUO SKESTANOZIO LAIVO — Ann savaite Winconsinlaivas “Winconsin” 
nuskendo Michigan ežeryje arti prieplaukos Kenosha, VVta. ant kurio pražuvo 9 laivoriai o 
7 kitu dar nesurado. Paveikslas parodo atgabenimu iszgelbetu laivoriu ant mažu vaiteliu 
in miestą Kenosha, Wis,

kaip 
Reumatizmo, 

Skaudėjimo ir t. t.
Pain-Expellcris su Inkaro vais

baženkliu tuojaus išima skaudė
jimą ir sustingimą iš girgždančią 
sąnarią ir muskulu, kaip niekas 
kitas to nepadarys!

Nusipirkite bonką (tik 35c. ar 
70c.) artimiausioj vaistinėje tuo
jaus, šiandie, ir pirm atsigulimo 
panaudokite Pain-Expellerj sulig 

Rytmety atsikelsite 
gatavi kad ir 10 mylią eiti — jus 
juoksitės net iš tokios minties, 
kad buk senstate. Apgr.—No. 90A

nurodymą.

juoksitės net iš tokios minties,

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUV1SZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

-'r

Laidoja kunus numirėliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t. t. 
520 W. Centre ir 603 W. Mahanoy St.

1 | KRAUJO
Sloginimas4

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, szir- 
di, nervus, plauczius, inkstus ir 
vidurius geram padėjime ir.apsi
saugokite nuo pavoiaus.

KREIPKITĖS PAS
Dr. Hodgens Specialistą

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

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

I

i Nuliudlmo valandoje sutei
kiam geriausi patarnavime. Pa
laidojime atliekam rūpestingai 

6 ir gražiai. Busite pilnai užga-

Isz Mahanojaus ir Girardvilles 
jeigu kas pareikalaus mano pa-

S

A nėdinti. 
!

\į\ tarnavima tai meldžiu man tele-
fonuoti o pribusiu in deszimts 

į minutu. Bell Telefonas 872Bell Telefonas 872

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

Mokame 3-czia procentą ant f 
sudėtu pinigu. Procentą pride- 1 
dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir ' 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikale su musu banke ' 
nepaisant ar mažaa ar didelis. <

G. W. BARLOW, Pre*.
i J. FERGUSON, Vice-Pre*.irKat.

Szita yra Receptu 
Aptieka

Iszpildome visu Daktaru 
receptus. Jeigu juso dak
taras negyvena mieste, 
atneszkite jo receptą in 
muso aptieka, mes sutai- 
sisime gyduoles.

Litschs Drug Store 
14 E. CENTRE ST. 

MAHANOY CITY, PA.

Yra tai vienatinis daktaras Pittsburg© kuris 
patyręs mokslą Krokave ir turi 31 metus 

iszsilavinima apie slaptingas vyru ligas, nervu, kraujo, 
odos, inkstu, pūsles, szlapumo ir privatiniu ligų. Jo spe- 
cialiszkumas gydymas del vyru kurie kenezia nuo lytinio 
silpnumo atgaivina stipruma ir jėga silpnu organu., teipgi 

! vandenini patrūkima. Kreipkite* ypatitskai be per paėsta 
negydau. Ofiso valandos yra Panedelais, Seredomis ir 
Petnycziomis nuo 9 ryto iki 5 vakare. Utarninkais Ket-

I te * te. C2* . . t. te a te. tete. i te te. »— te. 41 « L « O • » te te te 1 k t O

2 valandai popiet.

DR. LORENZ
„te-te. , A ------ te—te.„—..tete—.te W>l .te,.,. — B . .....................

VYRU LIGOS

vergais ir Suimtomis nuo 9 ryte iki 8 vakare. Nedeliomis nuo 10 ryt* iki

642 PENN AVENUE 
PITTSBURGH, PA.
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