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KARDINOLAS
LIUDINTOJU

ENTERED AT THE MA HANOT O1TY, PA 
I AS 81OOND CLASS MAIL F

ATVAŽIAVO PATS PAŽIŪ
RĖTI STEBUKLINGO KAPO 

MIRUSIO KUNIGO.

Malden, Mass. — Geisdamas 
pats pasitikrint apie stebuklus 
iszgydymo žmonių per patepi
mą vandens kuri žmones seme 
isz konkretinio kieliko kuris 
stovi ant mirusio kun. Powers 
kapo, kuris mirė 60 metu mi
gai, turėdamas tiktai 25 metus, 
kardinolas O’Connell, arcivys- 
kiipas isz Bostono atvažiavo 
ant Szvento Kryžiaus kapiniu 
pats persitikrint savo akimi 
kiek žmonių suvažiuoja ant tu 
kapiniu isz visu daliu Suv. 
Valst. ir Kanados jeszkoti pa
gelbės ir iszgydymo per taji 
vandeni ir maldas ant mirusio 
kunigo kapo.

Badai in viena sanvaite ant 
tu kapiniu radosi net 200,000 
žmonių kad net palicija turi 
daryti parcslka ir valdyti minia 
žmonių.

Kardinolas O’Connell ant už- 
klausymo neatsake nieko apie 
minėtus ste'buklus ir apie tai 
nusiims savo raparta in Ryma 
ant tolimesnio tyrinėjimo apie 
gyvenime kun. Pow
ers.

----- ŽUDINSTA KASYKLOSE.
Harlan, Ky. — Susibarė už 

liodavima anglių kasyklose 
George Sargeant isztraukes re
volveri isz kiszeniaus pradėjo 
szauti in brolius Ansil ir Wil
liam Griffin o kada durnai pra
sisklaido pirmutinis buvo ini- 
szautas ant smert o

/

antrasis 
mirtinai sužeistas. Sargeant li
kos arosztavotas per szcrifa ir 
uždarytas kalėjime.

GILIUKIS VARGINGO 
DARBININKO.

Oakdale, Okla. — Pascpielle
vargingas Italiszkas

*
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MATTBHJ

UŽDRAUSTAS
VAISIUS

MEILUS BURDINGIERIUS, 
LEPSZE VYRAS IR KARSZ- 

TA GASPADINELE.

nūs.

la. Ana 
gaspadinos 
isdbalos ir

Buffalo, N. Y. — Priesz sli
džia atsibuvo teismas Petro 
Malinako kuris radosi ant bar
do pas Joną ir Julija Bogdii- 

Petras mylėjosi su gaspa-
dine, žinoma kas labai nepatiko 
lėtam vyrui ir isz tos priežas
ties namie buvo nuolatine pek- 

vakara Jonas, vyras 
42 metu žmogelis, 
nuvargęs (o reikc

žinot kad gaspadinele buvo už 
ji jaunesne ir patogi moterėle) 
ant g 
dingieri iszmcst laukan, 
tasai su g 
daužė .Joną. Atvažiavo patru- 
le ir visus tris iszveže ant nak
vynes in koza.

Ant rytojaus sudžo iszklau- 
ses visu, nusprendė idant Ma- 
linakas užmokėtu szimta dole
riu bausmes už svetimoteriavi
mą ir sūdo kasztus, taipgi rus
tai prisakė prielaidiniui idant 
daugiau nepasirodinetu pas 
Bogdanus nes abudu uždarys 
kalėjimo. Retro draugai sumė
tė pinigus, užmokėjo bausme 
ir kasztus nuėjo namo o gaspa
dinele saldžiai szypsodama ant 
savo gaiduko Jonuko ir-gi nu
ėjo namo bet kaip ilgai gyvens 
sutikime tai laikas parodys.

KAS PER DAUG, TAI 
SZELAUK.”

Allentown, 
McDonald,

alo nutarc meilinga bur- 
Bet

Įaspadine gerai ap-

n epu si rodinėtu
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Van uteli, 
darbininkas, prie kasimo pa
mato <leJ namo, iszkase geležini 
puodą pinigu. Halas susipratęs 
kad puode gal randasi pinigai, 
prasiszalino in saugia vieta 
kur perskaitęs (pinigus, rado 

szimtus sztu- 
kiu. Pinigai paeina nuo 17-to 
szimtmeczio.

Kada žino pasklydo apie 
rastus pinigus, susirinko dau 
žmonių kurie 
inirszia ant tos vietos, tikėda
mi ka’d ir jieji turės gilinki. 
Ant tosios vietos radosi senas 
mūras pastatytas 1692 mete. 
Italas po suradimui pinigu 
dingo nežino kur.

SZUO ISZGELBEJO SU- 
ŽEISTA MEDEJU.

Jaunas 
Andrew 

Zyvitskis gali būti dėkingas 
savo szuniui už jo gyvasties 
iszgelbejima. Zyvitskis persi- 
szove nefyczia iszsiszovusm 
revolveriu ir pavojingai susi
žeidė. Tuomet jis parasze rei
kalaudamas pagelbos, 
ožiuką, ji pririszo 
niui prie diržo ir paliepė bėg
ti in artimiausia stovykla. 
Szuo nubėgo per giria be ke
lio, 3 mylias perplauk e upe ir 
atbėgo in stovykla, kurioj ra
do savininka Thama Hughes. 
Szis, paskaitęs raszcziuka, isz- 
siskubino su pagelba. Szuo ji 
nuvede pas sužeista savo po
ną, kuri aptveręs žaizda Hug
hes prigelbedamas parsivedė 
in stovykla.

jame asztuonis

saugia

8U- 
(r n 

pradėjo kasti

• Nankina, Kanada. 
Kanadietis medėjas

J

rasz- 
savo szu-

A

i
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PRISIPAŽINO JOG NUŽUDĖ DU VAIKUS.
Camden, N. J. — Policija ežia suėmė ir kalėjimo

5 metu amžiaus, kulti
laikoJ. — Policija ežia suome 

viena merga, Miss Gladys May Parks, <3?
dvieju vaiku: ketveriu metu mergai- 

jos broliuko Timothy, 
kuriuos ji ‘buvo paėmus auginti. Miss Parks prisipažino kal
ta, tai p-gi parode kur nužudytu vaiku kimus palaidojus. Ji 
prisipažino kad vaikus vartojus szantažui. Policija mano kad 
ji yra ir daugiau vaiku nužudžius ir del to stropiai veda kvo
ta. Ratelyje parodo laja iszgama 
atlankė grabe kurioje užkaso užsmaugta, vaika 
ers.

narna del nužudymo 
tęs Dorothy Kogers ir dvieju metu

motore su detektyvu kada 
Timothy Rog- 

Žmones taip inirszo ant josios kad norėjo pakart.

NERAMI DVASIA
ISZBAIDE VISA KAIMELI.

4

ŽMONES KRAUSTOSI 
KITUR.

Isz Visu Szaliu
. —— 

BRANGUS
PASZARAS

M
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DJI-KABT SANVAITINIS LAIKRASZTIS “SAULE” 
ISZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIA

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

i

Ii P

I1-

fc

■i

■•s

!

Lalszkui ir Pinigus visada siuskite tik ant szio adreso I 
W. D. BOCZKAUSKAS - CO.

MAHANOY AND A STR., MAHANOY CITY, PA.
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F. W. BOCZBOH8KI, 141 lor. 41 METAS

RAKALIS UBAGAS
MERGAITEPAVOGĖ MERGAITE IR 

LAIKE PER 8 METUS.

SUGRĄŽYTĄ TĖVAMS.

Lenk. — Me(Sensta ka vms,
;te 1921, laike atpusko, dingo 
j be jokios žinios septynių metu ' • i / \ i I I i irt

SMAKAS SZULINYJE SMARKUS VELNEI
LENGVATIKIAI INTIKEJO 

BOBISZKAM PASKALUI 
BET SMAKO NERADO.

ISZGAVO NUO LENGVA- 
TIKES BOBELES 1,700 

AMERIKONISZKAIS 
DOLERIUS.

K

Iri ’
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‘Rumunija.
Kisgerograd

kinima

Pa. — Vincas 
pasiskundė sudui 

i<lant u'ždraustu jojo dievobai
mingai moteriai Magdei lanky
tis per tankiai in bažnyczia. 
Kalbėjo jisai buk jojo Magde 
persėdėdavo daugiau bažny- 
czioje ne kaip namie o vietoje 
pagamint valgi, kalbėdavo apie 
bažnyczia, tikėjimą ir Kristų. 
Vincui tasai •dievobaimingu
mas taip nubodo kad buvo pri
verstas kreiptis ant rodos in 
siūlą. Sudžia davės gera pamo- 

davaikeliai, nusiuntė
abudu namo su rodą, kad jaigu 
nepaliaus, tai vyras turi tiesa 
kelis kartus pakrapint davat
kėlė karsztu vandeniu.

TURI 61 METUS; SUSILAU
KĖ DVYNUKUS.

Rimer, Miinn. — Garnys ap
teikė dvynukus paežiai James 
Sturm'an kuris turi 66 metus o 
motina 61 metus. Kožnas vai
kas sv’ere po septynis svarus.

AR ISZ DŽIAUGSMO AR 
PAILSIMO MIRĖ?

Williamstown, Pa. — Iii de- 
vynes dienas po jojo apsipa- 
cziavimui, gana turtingas fer
meris William Ochneider, 69 
metu, kuris vede pana Klara 
Miller, staigai likos apimtas 
paralyžių nuo ko ir mirė. Gal 
seneliui 'buvo už daug linksmy
bes su 35-metine pacziule. .. 
KUNIGAS UŽMUSZE VIE

NA IR SUŽEIDĖ KITA.
Stratford, N. J. — Katali- 

kiszkas kunigas John J. Lucitt, 
prabaszczius bažnyczios West 
Berlin,
White Horse Pike, pataikė 
in du brolius užniuszdamas 
ant vietos Craig Palmiter, 22 
metu o jojo broli 'Roberta, 20 
metu, mirtinai sužeidė. Kuni
gas susima isze važiuodamas 
kada buvo tankios miglos ir ne- 
patemino kaip važiavo ne ant 
tos puses kelio ant kurios ėjo 
broliai. Kunigas pasidavė in 
rankas palicijos ir pastatytas ‘manot, broliui doszimti ryksz- 
po $2,000 kauci jos.

Winfield Junction, Pa. — Ne 
toli nuo czionais raudami kai
melis Vakeler, susidedantis isz 
keliu stulbu, kurios beveik isz- 
situsztino isz priežasties 
va i k szcz i(ijanczios 'd v a si os m i- 
rusio farmerio. Gyventojai ne
gali lenais 
tai,buk dvasia atsilanko nakti

ni j u namus ir neduoda 
jiems miego t.

Henri kis Lawrence kuris vra 
sargu ant Pėnnsylvanijos ge- 
ležkelio, kalba po prisiega buk 
dažiuredamas geležkeli, dvasia 
eina su Juonį beveik puse my
lios, duodama jam 
ženklus su 
ženklu nesupiunta

PARDAVĖ KULI SZIAUDU 
KURIAME BUVO 

1,500 RUBLIU.
ISZ

gyventi ramiai per

mis

visokius 
rankomis bet tuju 

, matyt gei
džia jam ka toki iszaiszkint.

'Toji .dvasia taipgi atsilanko 
beveik kas vakara pas kalvi ir 
dumia dumples lyg rytui o ka
da kalvis ateina isz ryto in 
darba tai ugnys yra iszdegia. 
Palicija daro tame tyrinėjimą.v

NIGERKA NUŽUDĖ 
DVYLIKA YPATŲ.

I ja to Ietie, ii ja. Clementi
na Barett, nigerka kuri ‘nužu
dė dvylika ypatų, prisipažino 
prie žudinseziu ir likos nuteis
ta ant viso gyvenimo iii kalėji
mą. Toji juoda iszgama kalbė
jo ibuk pradėjo savo žudinstas 
Reone, kur nužudo motore ir 
trejetą vaiku. Isz tenai snįva
žiavo in czionais kitr nutrucino 
szeimyna INandru. Del ko žudė 
nekaltus žmones tai priežasties 
neiszdave.

SUDE.

važiuodamas namon — Prisi paži ni 
ant to iszeisi.,.

— Tai ve 
eisiu...

— Na, trumpiau sėdėsi..-
— Tai rots! sėdėjimas tai 

no iszejimas...

Iv vis geriau

— u-gi kaip isz-

— Ko taip verki, J uozai ?
— U-gi mudu sn broliu isz- 

muszem Įauga o mama davė

ežiu o man tiktai penkos.

VAIKAS SUMUSZTAS 
IR MIRĖ.

Ostrovas. — Tūlas gaspado- 
rius isz czionais vėže in miestą 
vežimą sziaudu ant. pardavimo. 
Bijodamas palikti namie visa 
savo turtą, susidedanti isz 1500 
rubliu, indejo iu viena 
sziaudu, paliepdamas 
kuri pasiėmė su savim idant 
t a ji kuli, -saugotu 
buvęs in miestą, 
nuėjo ant valandėlės in k a rėžo
ma. o tame laike vaikas parda
vė visa 
nomam

dukrele Fe-
J 

mer- 
i gailos, bet. prapuolė kaip ak- 

Tovai mane, 
,buk mergaite jau negyva, bet 
nemažai tėvai nusistebėjo, ka
da po asztuoniu metu, dagir- 

!do nuo žmonių buk Onuka 
'randasi pas koki tai ubaga Ja

le ima Krueza, kuris praeita me
ta pasamdo ja ja del gaspado- 
riaus kaime Visokienice, kur 
dirbo per tris menesius už de
vynis rublius, kuriuos ubagas 

pasilikdavo.
Ubagas buvo sakes gaspa- 

dinei Kruczionei, buk tai jo
jo duktė; ubagas tankei ja,ja 
atlankydavo. Viena diena mer
gaite susibarė su savo drau
gėms, kurios jaja 
“ ubago rastinuko.” 
teip tuom •susigraudino, kad 
pradėjo verkt ir Skunstis ant 
savo gyvenimo priesz gaspa- 
dine, kuriai po dideliu slapty
be apsako viską, 
pasakė mergaites 
vyrui, o tasai nuėjo ant rodos 
pas kunigą.

Ralicije aplaikius apie 
suome pakali ubaga 

nuvožė pas i 
kurio nudžiugo suradimu 
vo mylemo kūdikio.

Mergaite apsakė, buk uba
gas jaja pavogias, baisei kan
kino ir muszdavo, pririszo ant 
vežimėlio ir važiuodavo su ja
ja po visas gubernijos rinkda
mas aukas. Nuo vienuolikto 
meto priverto jaja ant nemora- 
liszko gyvenimo su savim, ka 
užtvirtino daktarai.

mergaite Onuka, 
likso Pyszko. Norints policijc 
ir laikraszczei pajesžkojo

niuo vandeni,je.

sau

gems, 
ubago

zme, 
mergaite

.4

inde,jo iii kuli 
vaikui

gerai. Pri- 
gaspadorius

vežimą sziaudu neži- 
k upczi u i. G a padori us 

dažinojes apie nelaime, pa- 
szauko palicijanta

nelaime
, priesz ku

ri vaikas pripažino, buk par
davė sziaudus kokiam tai Žy
dui su ruda barzda. Norints 
palicijc jeszko vis'u Žydu su 
raudona, barzda, bet nesurado.

Ro keliu sau va i ežiu 
tai kr i k szcz i on i s 
buk nupirko nesenei 'sziaudus 
sukapojo at paszaro kuriame, 
užtemijo sukapotas bumaszkas. 
Gaspadorius atvažiavęs namo 
teip užpyko ant vaiko kad 
miiszo teip baisui, kad vaikas 
po 'keliu valandų mirė. Tėvas 
uždarytas 'kalėjimo ii y g4 teis
mui.

kokis 
prisipažino

SZUNC MESUTE GARDI.
Kamenec, 'Saksonija. — Gal 

niekur Europoje tiek szunc mė
sos nesuyalgo kiek Saksonijoj 
kur pagal . statistika praeita 
meta gyventojai suvalgė 60 
tukstaneziu svaru szunionos.

'Didžiausia dalis szuim yra 
suimti slaptingu būdu <per var-
gingus žmones kurie pavagia
koki mylima szuneli nuo kokios 
ponios ir pagamina sau gardu 
kepsni. Miesto Kamonoce ran
dasi restauracija kurioje par-
duoda tik szuns mesa nuo 80 
lyg 90 fenigu už švara ir dau
giau, pagal szunio verto.

užvadi no 
Onuka

Gaspadinc 
gyvenimą

Varasdyn, 
Gminoje 
žmonių pakilo didele baime isz 
u iežasties juju tamsumo. Prie

žastim tosios baimes buvo mo
tore kuri paleido tarp žmonių 
įaskala.buk sapne turėjo regė

jimą kad grnino szulinyje ran
dasi didelis smakas. Visas gmi
nas sdbego pas naczelninka su 
riksmu, szaukdami idant sma- 
<a. kogreieziausia užmuszt. Ne. 
eurie szauke idant szulini už- 
)ilt, kiti vela idant smaka isz- 

neszt in padanges su dinamitu.
Negalėdamas atsispirt 

)areikalavimo žmonių,
ninkas nutarė idant isz szuli- 
nio iszsemt visa vandeni ir 
smaka suszaudvt. Visas kaimas 
ėmėsi prie dai'bo. Atnesze pain
ias ir trumpam laike iszpum- 

pavo visa vandeni isz szulinio. 
Po tam darbui, drąsesni vyrai 
dirstelėjo in szulini bot pare
gėjo tiktai dugną. Tada visi 
vyrai ir bobeles kvėpavo leng
viau kada pamate kad szuliny
je nieko nesirado.

KRUVINAS GALĖJIMAS 
SU KIRVIAIS.

Blassi

ta rp

nuo 
naczel-

Florencija.
kokio tai laiko kentė ant su- 
maiszyto proto kaimuotis Phi- 
leno kuri turėjo nuvežti in 
prieghijĮda del paikszu. In ke- 

tovus saiįvaites po tam, kaip da-

tai
o

KINISZKI BANDITAI 
PAVOGĖ KUNIGĄ.

Hankow, Kinai. — Kiniszki 
banditai, kurie sakosi yra ko
munistai, pavogė Franciszko- 
nu kunigą Ulrich isz Amęri'ko, 
Woiyenkove, 70 myliu nuo 
Hankow. Banditai pareikala
vo nuo giminiu 10 tukstaneziu 
doleriu i sz pi r k i m o.

• Tientsin, 
tai teipgi pavogė New Yorko 
milionieriu Arona Brenner, i... 
kuri pareikalavo puse milijo
no Meksikoniszku doleriu.

nu-

70 myliu

Kinai, — Baudi-

Meksikoniszku 
Banditai

— Nuo

žiūrėtojas mane, ligonis pa
sveiko ir likos paleistas namo.

vela pradėjo

mane

Sugryžes namo 
vvailuot, pagriebė kirvi ir sten
gėsi nužudint savo paezia. Toji 
matydama pavoju, taipgi pa
griebė kirvi ir prasidėjo baisus 
ir kruvinas galėjimas už gy- 
vastos, bet pasibaigė užmuszi- 
mu paezios. Palicija iszveže 
suriszta paiksza adgal in prie
glauda su perskeltu pakausziu 
ir kaip sakoma tai nuo to paik- 
szas pradeda pasveikt.

GERA MOTINA;
GERAS SŪNŪS.

Bedfordshire, Anglija. — 
Czionais gyveno naszle su sū
num, kuris buvo daktaru, mai
tino ir prižiurinejo savo sena 
motina visame. Naszle gyveno 
laibai vargingai o kada sūnūs 
dasidirbo turtelio ir pasiliko 
žymiu žmogum isz

kerszina 
pūdymui, jeigu greitai pinigus sunu 
neprisiims.

jo

452 KUNIGAI VIENOS 
GIMINES.

Quebec, Can. —Szeimyna O. 
M. A. I)ion, Kanadieczio pri
buvo isz Fraucijos in Kanada 
1625 mete. Nuo tojo laiko taji 
szeimyna Francuziszku 
viii pristato
bažnycziai 452 kunigu.

Terp tojo skaitliaus buvo 
vienas kardinolas arcivisku- 
pas Qucbeeo, kun. Begin; de
vyni buvo arciviskupai ir vis- 
kupai.

atei-
Katnlikiszkai

« , r«. 'Į.. k ' ( f*

KINAI SUPLEKE ŽMONIŲ 
ARMIJE.

Hankow, Kinai. — Artimo
jo Mikšiene, 25 įmylės nuo 
Chengochow, atsibuvo baisus 
musziai terp Nacionahistu ir

Vilnius. — Kokiai tai Zofi- 
isz kaimo 

prisiunsta
jei Zakarevskienei 
St raciszku, 
Amerikon i szku doleriu, 
motore buvo labai longvatike,
apie ka žinojo josios gimines 
ir kaimvnai.

Todėl sumanė

1700
Toji

Todėl sumanė pasinaudoti 
isz lengvuti kės liobeles ir keli 
isz juju pasirodė kaipo velnei. 
O kad velnei retai kada gau
nasi in vidurį grinezios per 
Įauga arba duris, todėl ir tiejei 
velnei inejo in grinezia Zaka- 
revskienes per kamina, kada 
loji vėlybu laiku pasiregi nėjo 
eiti gult.

Pirmiausc insigavo karalius 
velniu Belzebubas, ir atsisto
jas prie pecziaus, paszauke ant 
savo pagelbininko storu balsu: 

eikie paskui mane.
paskui kita, 
delegatai isz velniszkos kara
lystes.

Tada Belzebubas, 
savo draugu, pareikalavo nuo 
persigandusios bobeles Ame
rikon iszku doleriu, geisdama 
iszgelbet savo gyvaste, leng- 
vatike atidavė pinigus many
dama, kad tikrai piktos dvas- 
sios atėjo paimti neteisingu 
budu uždirbtus Amerikonisz- 
kus dolerius.

Kitaip apie tai jnanę l>oli-

4 4 ” Vienas
insigavo keturi

vardan
I**

clje, rkada apie atsilankima 
velniu dagirdo. Pradėjo szni- 
pinet ir klausinėt ir ant ga
lo pasiseko ponus velnius su
imti, bet ant nelaimes doleriu 
nesurado, o velnei tyli kur 
juos paslėpė.

*

Paskutines Žinutes
U New York. — Pagal aps- 

kaitima Dr. Loe Frankel, tmi 
mieste gyvena 1,835,326 Žydu.

11 Mexico City, Mex. — 
Burmistras miesto Canallan, 
uždare 300 vaiku in kalėjimą, 
kad nenorėjo dalybauti paro
doje,
Burmistras 
isz dinsto.

U Marshall, Mo. — Trys

kuria jisai apszaukc.
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likos praszalintas
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i

savo sun- 
kaus daibo, turėjo pas ji gera 
gyvenimą. Senuke ana sanvai
te įniro. Po mirėžiai ir palaido
jimui, atėjo pas susigraudinusi 

i advokatas inteikdamas 
jam motinos testamenta. Nusi
stebėjo daktaras kad jojo var
ginga motina paliko testamen
ta bet da daugiau nusistebėjo 
kada perskaito paskutini norą 
motinos. Testamente parode 
buk jojo motina buvo turtinga 
motore bet vėlino sau idant su
nns pats dasidiibtu turto per 
savo gaibuma nes tas iszeitu 
jam ant gero. Bet ir sūnūs pa
sirodė geru nes pastate motinai 
puiku stovyla o likusi turtą 
iszdalino ant sierateliu.

VYRAS 62 PACZIU.
Varszava. — In laika dvieju 

metu apsipaeziavo 61 kartus

lekiotojai užsimusze arti czio
nais kada juju eroplanas nu
krito isz 1,000 pėdu augsz- 
czio.

Teisingos Teisybes

staugimas,trubu
maineris isz miego

buk i e svet-

v'n

m

^[oricas Baskin, Žydas, Ameri- 
koniszkas uikesas paeinantis 
isz VaVTo, arti Varszavos, pa- 
gal Jsztyrinejima palicijos ir 
jojo suėmimo, kada ketino pa- 
cziuotis su 62-tra.

Baskinas apsipaeziuodavo šu 
Musziuo- merginoms idant 'butu joms 

so užmuszta ’keliolika tukstan- lengviau gautis in Amerika 
kaipo vedusios moteres ir ant 
to gerai itŽditbdnvo.

§ Penkta valanda didysis 
vargsza* 
budinąs; 

juodas drapanas ant saves 
ima, bleszines su valgiu ant 
peties kabina — “
ka” paezulei pasako, bet ne
žino ar taja diena pats svei
kas sugryž namo.

§ Per mokslą ir darba tur
tą žmogus ingys, bet per tam
suma ir tinginiavimą viską 
pragaiszysi.

§ Iszmintis tėvo ir meile 
motinos, užlaikys vaikus do
rais ant visados.

§ Iszmintingas dirba su 
rankomis ir su galva, o kvai
liui apie tai sakyt ta neapima 
jo galva.

§ Ne vienas vyras apie er-

: l' T!'i

i

1

‘4 Žmonių Armijos. M

ežiu žmonių• irndaug paiimta 
in nelaisvia. z

geli nežino kol pavelinimo ant 
vestuvių nepasirūpina.

§ Kaip žmogus sveikas bus 
tai ir vanduo jam saldus.

§ Lyg paezios senatvės 
nęužmirsztame jauny stos.

§ Gera paveizda neranda 
tiek pasekėju, kiek pikta pa
veizda kituju. — F.

s,:i
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SAUL® \

Kas Girdėt
viskas yra daroma del biznio, 
gi-afto ir “ hurry np.

“Sau
le” likos sulaikyta jiems. Ne 
musu tame kalte, tiktai paežiu, 
nes kožnas aplaiko atvirute 
katro laikas .pasibaigė ir lyg 
kokiam laikui prenumerata už
mokėta.

O katriems laikraszti sulai
kome tai in tojo vieta net ke
letas nauju prihuna. Juk Ginė
te kad mes nesiuneziame jokiu 
“ k repsze Įninku
akis prikaJbinet skaitytoju nes 
toki skaitytojai, po pasibaigi-

Daugelis rugoja kiul

> > lysti jums in

Kokis tai Aklomas Grybosz 
isz Pattorsono nuvažiavo in 
New Yorka pirkti laivakorte 
kuria žadėjo nusiunst savo pa
ežiai in tėvynė.

Užėjo ant “stiklelio” in ko
kia tai vieta kur susitiko su 
kokiu tai Broniu Kevalu, dar
bininkas c u kerne je ir taip ta
sai g v re savo darbu kad Gry- 
bosz prasze jojo kad ir jam pa
sirūpintu darba cukernoję.

Koralas, kaipo

EMIGRANTU
PROBLEMAI

I

NAUJOS KVOTOS IR NE - 
• PARINKTINES VIZOS.

stiklelio

“ k rajau u i “ 
prižadėjo viską ir stiklelis po| 
stikleliui pralinksmino žmoge
li kad turėjo eiti su K ovalu pa-

nuli laiko jau nenori daugiau silset. Adomas su Broniu sngu- 
skaitvti. 1

Sztai kaip Amerikoniszki

le ant lovos ir drueziai užmigo.
Po<
mas

Ivieju valandų miego, Ado- 
pabudes nerado savonerado

patrijotai gieda savo tautiszka draugo lovoje 'ne po lova. At-
“Tevvne musu:“

My country tis of thee, 
Sweet land of Liberty, 

Ti turn ti tee.
Land where my fathers died, 

Land of the turn ti turn, 
Turn ti turn tee ti turn, 

Ti turn ti tee.
stdbetis, iszmoksta 

kėlės eilutes ant pomiotes o li
kusias po nosia sznabžda. Juju 
patrijotizmas tai Almighty 
Dollar!

himną

N er
T 
ko

tai

lx>uisville, K y., neseniai mi
rė murinas kuris paskutiniuo
se metuose persi maine ant bal
to žmogaus. Priesz 16 metu ant 
jojo kūno pradėjo pa s i reni i net 
balti pletmai kurie kas kartas 
didinosi ir ant galo visas kūnas 
stojosi baltu. Tasai murinas 
vadinosi Hiram Peters ir turė
jo 96 ’metus.

Tula linksma 
isz Bostono 
linksmint isz nuobodumo nes 
josios vyras neturėjo laiko ja 
linksmint. Moterėlė valkiojosi 
nu keliais pažinstainais po spy- 
kyzines urvas, rodhauzes ir t.t., 
ir vėlybu laiku leidosi namo. 
Važiuodama namo sutiko koki 
tai sporteli kuri pasiėmė su sa
vim ir leidosi da jeszkoti ‘‘gud 
taims.” Ant galo gerai užsi
traukus, davė savo draugui sa
vo brangenybes ant

Drangas taip juos 
šlepe*’ kad drauge su joms din
go kaip kamparas. Sportelis ne 
tik ka turėjo gerus laikus bet 
da ir itž<lirbo ant brangenybių 
keliolika tukstaneziu doleriu.

milijonierka 
geide sau pasi-

1110.
1 1

Ant

t < užlaikv-
pa-

laikrasz-Tūlas iszduotojas 
ežio Berlyne pats apgarsina se- 
kanezia gyduole: “Buvau kur- 
ezias per 14 metu ir pas viso
kius 'daktarus gydžiausi bet 
nieko negelbėjo. Kaip iszsigy- 
džiau tai tegul ir visi skaityto
jai, kurie yra kureziais išban
do sekanezia gyduole: Reikė 
sutrint smulkiai druska, pripilt 
truputi (nedaug) in plunksnos 
szeinyke arba in sziauda, ke
lis kartus per sanvaite in ausi 
pamaželi inpust o neužilgio 
kurtumas dingsta. Tas beveik 
nieko nekasztuoja ir tegul visi 
korozini pamėgina taji buda.

yduole:

Tūlas arkitektorius kalba:
“Dingsta visos musu slapty

bes tebyriam szimtmeti, o jai- 
gu taip tolinus bus tai su laiku 
nieko gero negalėsime padirb
ti. Paimkime ant pavyzdžio 
plieną, 
kuriuos padirbinėjo szimtus 
metu adgal, galėtu perkirst 
musu kardus kaip moli.

Paimkime 
bet kardai Saracėnu, 

padirbinėjo 
galėtu

Paimkime juodyki (atramen- 
ta). Musu juodylan pakala in 
laika deszimts metu 'bet juody
tas senoviszkiiose laikuose už
siliko lyg sziam laikui — juo
das ir žibantis kokiu ji padir
bo 8(M> metu a<lgal. Sziadien ne
galime pasistatyt su statyto
jais piramidu ir senoviszku pa
loviu. Juju ci men tas ir mūri
ninke kosze buvo kietesne už 
akmenis kuria sulipydavo in 
krūva, o musu cimentine kosze 
subyra po keliolikos metu. 
Hziadien mūrininkai ir kiti ne
įžiūri idant .piju darbas pasi
liktu ant keliolikos amžių nes

po

4

rimine apie pinigus — 267 do
lerius kuriu ant saves nerado. 
Dingo Bronius su pinigais. — 
Su tokiais pagyroms 
los prieteliais, 
sa rgumo.

I f

“isz pek- 
visur roike at-

Isz Lietuvos.

sza ūdyti

Service.) — 
lauko 

nuteisė 
studentus

karo
SU-

KAUNE KARO LAUKO 
TEISMAS VĖL NUTEISĖ 

KETURIS ASMENIS 
MIRTI.

Kaunas, Lapkr., 6 (Chicago 
Tribune Press 
Kauno ingutes 
teismas sziandie 

keturis
vienos rcvolucininku organiza
cijos narius.

Dvi moterys, tos pat orga
nizacijos nariai, nubaustos po 
penkiolika metu kalėjimo.

Nuteistieji mirti studentai 
apeliavo in prezidentą Smeto
na, praszydami susimylejimo.

NEPASIDALINO TURTU; 
ŽUDINSTA.

dideliems gerbc-
‘ Taip

Kucinu tėvui mirus, liko jo 
vaikai (sūnūs ir dukters) ir 
naszle Kuciene. Visiems iupc- 
diniams teismas pripažino in- 
pedinystes teises ir davė dve
jų metu terminą inpediniam 
turtui pasidalyti geruoju. Per 
ta laiko tarpi inpediniai turė
jo visa impediniu turtą valdy
ti bendrai. Bendras turto val
dymas arba, anot žmonių, pra- 
gariszkas vaidymas, tęsęsi 
virsz dvejų metu. Rusams gal 
szis bendrojo valdymo ’insti
tutas ir buvo suprantamas, bet 
mums, kaipo individualiszkos 
nuosavybes
jams, jis yra papiutis. 
buvo ir Kucinu ūky.

Jie ilgai peszesi, projektavo, 
bet geruoju nepavyko pasida
lyti. Sziu įmetu Spaliu 9 d., 
Jurbarko taikos teisme turėjo 
invykti Kucinu ūkio padaly- 
mas. Bet iki padalymo valan
dos jau buvo keturi lavonai, 
kuriems jokiu daliu nebereike- 
jo. Aricnas isz inpediniu, jaus
damas nuskriaustas, tuo metu 
kai jau buvo laikas eiti in 
teismo dalybas, iszsitranke re
volveri ir dviem szuviais nu- 
szove viena broli, trecziuoju 
szuviu — antra broli, ketvir
tuoju — motina, o penktuoju 
— pats save.

eiti

CAPITAL STOCK >125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS >623,858.62

Mokame 3-cxla procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride
dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir • 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus
turėtumėt reikale bu musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.

O. W. BARLOW, Pres.
> J. FERGUSON, Vle«-Pr«f.irXaa.

I

i

♦

Klausimas — Ar man galite 
praneszti Lenkijos kvota ir ar 
galima dabar iszgauti ne-pa- 
rinktines immigracijos viza!

T. K. B. Buffalo, N. Y.
Atsakymas — Lenkijos nau

ja metine kvota yra 6,524. Per j 
Liepos mėnesy, t. y. pirmas 
fiskaliszku motu menesis, tik 
637 pa rinktines vizos iszduo- 
tos ir kitu visai neiszduota.

Tas parodo, kad immigraci
jos padėjimas
Gal žinai, kad Gegužes mėnesy, 
1928 m., instatymas buvo pri
imtas, kuris padeda antroj pa-' 
rinktinei vietoj, žmonas ir vai-! 
kus ateiviu, kurio legaliszkai 
inleisti in Suv. Valstijas. Jei
gu tu yra užtektinai, tai žmo
nos ir vaikai gali 
visa, dali kvotos

Liepos mėnesy, t. y.

nepcrsimahiOt

apsigyvenusiu ateiviu

pripildyti! 
kuri nepas

kirta pirmai parinktinei klia- 
sai, t. y., levai Amerikos pi- 
liccziu ir sumanus agrikuturis- 
tai. Tos dvi grupes gauna pu
se metines kvotos jeigu nori. 
Lenkijoj yra daug tu žmonių 
ir daug
žmonų ir vaiku. Kaip gali ma
tyti nuo sekanezio suraszo pa
prastas immigrantas neturi 
progos atvažiuoti.
Szalis. Metine Kvota.
Austrija ........................   1,413
Czekoslovakija . . . 
Danzigas ..............
Danija ..................
Finland i ja ............
Vokietija ..............
Vengrija................
Italija....................
Latvija..................
Lietuva..................
Norvegija ............
Rusija ..................
Sz vedi ja................
Jugoslavija ..........

immigrantas

. 2,874
100

1,181
569

... 25,957 
.... 869 
.... 5,802 
... . 236
.... 386 
.... 2,377 
... 2,784 
.... 3,314 
. .. . 845

PAJAMŲ TAKSAI.
Klausimas Esi u Suvi Vals

tijų pilietis, ir ketinu važiuoti 
Europon atlankyti tėvus. Už
simokėjau savo taksus už 192G 
m., bet ne už 1927 m. ir 1928 
m. Kaip asz galiu
kad man nercikcjo taksu tais 
metais mokėt ? S.E Elint, Mich

Atsakymas — Pajamų Tak
su darodymas reikalauja -tik 
nuo teiviu ir ne nuo Suv. Vals. 
pilioeziu, kurie vyksta užseiny.

da rodyti

nore-

NAMINES TARNYSTES 
EGZAMINAI.

Klausimas — Labai 
cziau gauti rasztininko darba
paezte. Esi u Amerikos pilie
tis. Kur turiu kreiptis. Ar na
mines tarnystes mokyklos ta
me gali pagelbėti?

P. K. S. Boston, Mass.
Atsakymas — Atskirus rasz- 

tininku egzaminai ir paczto 
isznesziotoju egzaminai, dabar 
laikomi, ir kiekvienas turi pa
žymėti ant savo popieros del 
katro darbo nori imti egzami
ną.

Pinuos kliasos darbams 
paezte egzaminai laikyti kito- 
met tokfr.u darbininku reika
linga.

Pilnos informacijos apie 
tuos egzaminus; su reikalin
goms aplikacijoms gauta ra- 
szant Sdkretoriui, Board of 
U. S. Civil Service Examiners, 
miestuose kur egzaminai lai
kyti arba galima raszyti in 
U. S. Civil Service Commis
sion, Washington, D. C. Gal 
namines tarystes mokyklos 
naudingos prisirengti egzaj 
minams, bet valdžia nepripa- 
žysta tas mokyklas, 
nieko bendro neturi.

Gtal žinai, kad namines tar
nystes egzaminus gali imti 
vientik Suv. Valstijų piliecziai

— F.L.I.S.
KVITU tnygeke DrMutfntenM del Įeik 
mokėjimo pinigu ligontadM* Preke 26e 
KVITU knygele Dreugytteme del K* 

____  __    oi* L_ n e
■ofirlnldmu.

mot tokviu darbininku

informacijos

rpika-

Washington, I). C. Gal

su joms

sieriaus nog sudėta pinigą ant 
__ Y___ j Preke • - - Ils,

W. D. BOCZKOWSKLCO.,
MAHANOY CITY. PA

’ * , -I . f/ ' ■ ■

EMIGRANTU
KLAUSYMAI

__.................  
......

VATOS JUOSTAS.
Kliuisinuis — Kati'ON viiIh-Į .   ta rii  i j . !  i

vaidinama

>

Tamstos pa-

■ -

KELIAUKIT IN LIETUVA PER '
M

I

fijos, apart H’oxas, sudaro taip 
“Vatos Juosta” ir 

kuriose daugiausia vatos au- 
D. B. Gary, Ind.

- — Texas užima 
pirma vieta vatos produkcijoj, 
augina apie 5,000,00$ penkių 
szimtu Svaru pundus, artai 35.3 
nuoszimti visos 1928 m* Kitos 
vatos valstijos yra Mississippi, 
Oklahoma, Arkansas, Alaba
ma; Georgia, North Carolina, 
South Cniroltna, Louisiana, h 
Tennessee; Daug vatos 
tn Mississippi, 
Arizona, ir kitose valstijose.

I . ■ . 
' ' i M,. ' 1 >, I I

Veteranams Iszmoketa Keturi 
Bilijonai Doleriu.

Klausimai — Ar galite pra- 
neszti kiek Suv. Valstijose isz- 
mokejo pinigu pasaulinio ka
ro Vetera mVm s 1 
A. C. New York City.

Atsakymas — Iki sziam bri
kui isz viso veteranams 
mokėta net $4,755,000,000. Ve
teranu hipsaugos Ida sieke šū
vi rsz $3,000,000,000. Perta įšy
lu tarnystes certifikatu iszduo- 
ta iki $3,500,000,000. Paskolos 
ant tu certifikatu virszija 
$111,000,000. Apstingu, iszmo- 
kėta $1,150,000,000.

ginama.
Atsakymais

r augi n- 
New Mexico,

i sz-
u

certifikatu

Gyvenimo Vieta Sužeisto 
Darbininko.

Klausimas— Buvau sužeis
tas prie darbo ir dabair gaunu 
kompensija kas sanvaite. Man 
mokos per 50 sa<nva)icziu. 
asz galiu iszvažiuoti

Ar 
in kita 

valstija apsigyventi ir ar main 
vis mokos ta kompensacija?

D. U. Bismarck, N.D.

- (bill 
kur tik nori. Tau turės mokėti 
kompensacija už .sužeidimą. 
Arpatingai jeigu jau nuspren
dimas galutinas ir tavo atsi
tikimai uždarytas. Bot vistiek 
turi prneszti Kompensacijos 
Biurui kad permainai tavo ad
resu, nes jeigu kada nors tavo 
szauktu innt iszklausymo gausi 
praneszinia.

Alsa k ynms 
•r

gyventir*.

Kuomet Nelegaliszkai Atvykęs 
Praszo Pilietystes.

Klausimas — 
buvo i n lei stas 1 
ir jis prasze p i mi u popiorn. 
Ar ji gali už ta iszdeportuoti!

F. B. Nmv York City

Atsa'kymas — Jeigu jis bu
vo inleistas laikiniu apsigyve
nimui po Birželio 30 d., 1924 m. 
ji gali iszdepoftuoti. Natūrali
zacijos Biurui vardus ir adre
sus aiteiviu, kurio 
kai sz i oje szalyje, arba 
buvo inleisti lai kinui apsigy
venimui nuo Birželio 30 d., 
1924 m. ir kurie bando tapti 
Suv. Valstijų piliecziais. Nuo 
Liepos 1 d., 1929 m., jam pra- 
neszta apie 72 neregulariszkus 
atvažiavimus 
Biurui, 
ras iszdeportnos.

Mano draugas 
kaipo sveezias,

nelegalisz- 
kurie

Immigracijos 
ir gal tuos visus Biu-

Ohicagos Pasauline Paroda.
Klausimas — Skaicziau laik- 

rasztyjc apio Ohicagos Pasliu- 
line Paroda. Kada ta paroda 
bus laik v ta ir kodėl!

F. L. Chicago, iii.
Atsakymas — Planuojama 

laikyti Ohicagos Pasauline Pa- 
rddii 1933 m.,
100 motu inkorporavimą Ohi
cagos miesto. Kongresas jau 
autorizavo prezidentą phkvies- 
11 kitas szalis dalyvauti ir pa- 
reikszti kad nereikės muito 
mokėti už ingaibentus daigius 
parodai.

apvaikszczioti

, . i  .

Nelegaliszkas Invažiavimas.
Klausimas — Atvažiavau in 

Suv. Vatatijas nelegaTiszkai 
1922 m. Ksiu ūkininkas. Tu
riu sunu sename 'kraszte ir no
riu ji atvožti in szia szali. Pa- 
sįunczinu jam afideivitus ke-

: ''

. r ■ ■ r <1
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Ii metai atgal bet iki sziam lai
kui negavo vizos. Ka turiu da
ryti? Kur kreiptis?

L. K. Scranton, Pa.
Atsakymas

dėjimas keblus. Ūkininkai — 
kurie ran

dasi Suv. Valstijos legaliszkai 
gali pars i t raukti savo ii ea] įsi
vedusius vaikus siivirsz 18 
motu iii Suv. Valstijas kaip 
pai’inktines kvotos immigriin- 
tus. Kadangi Tamsta esi Suv. 

nelegaliszkai tavo 
pasinaudoti 

“ Pagolba 
kuris buvo

moterys ir vyruli

Va 1st i jose 

sziuom instntymu. 
giminctnw” aktas, 
priimtas Gegužes men. 1928 m. 
ncpngolbes tau nei sūnui, nes 
tas akinis duoda pirmenybes 
stovi kvotoje vaikams ir mote
rims ateiviu gyventoju, kurie 
legaliszkai invažiavo iii Suv. 
Valsfijnls, Kadangi neatvažia
vai iki Liepos 1 d., 1922 t nd 
1929 m. instatymas nepagel
bės, nes tas pa vėlina ateivius, 
kurie atvažiavo nelegali szk a i 
legalizuoti buvimą, 
ateiviai turėjo atvykti priesz 
Birželio 3 d., 1921 rri.

n (‘guli

aktas

bet toki

i

Ar 
Suv.

......

Naturalizuotas Kanadietis Ne
gali Reikalauti Nekvotinio 

Stovio.
Klausimas — Esi u naturali

zuotas Kanados pilietis, 
man leista važiuoti iii
Vmlstijas be immigracijos vi- 

A. C. Montreal, Canada.
Tik vietiniai 

reikalauti 
ir iiieiti i u 

Valstyjas be immigraci
jos vizos. Toliaus, naturalizuo
tas Kanados pilietis gyvenda
mas netoli rubežiaus dabar ne
gali vykti, in darba Suv. Vals
tijose, kaip pirm bins dayrdavo. 
Suv. Valstijų Vyriausias Teis, 
mas Balandžio 8 d., 
nusprendė, kad naturalizuotas 
Kanados pilieti
Kanados rnbežiu ineiti in Suv. 
Valstijas dirbti, 
t i darbo.

zos ?•
Atsakvnms — 

Kanadieeziai 
liekvotiiiio stovio 
Suv.

T 
gali

S

1929 m.,

negali pereiti'

arba ieszko-
F. L. L S.

f6 66
w Yru tai Receptas

▼

* w T rn tai rvccrpian nuo 

Perszalimo, Grippo, Dengue, 
Influcnzos, Karszt-liges, kaipo 
ir Materijos. Visose aptiekose.
Yra tai veikiausia gyduole žinoma

$4.oo
12:35 ryte

1:10 ryte

NEDELINE 
EKSKURCIJA IN

NEW YORKA
Nedelioj, 17 Novemberio 

Dubeltavas 
Tikictas

Speciali* Treina* Subato* Nakti 
B

Išz Shenandoah . •
Isz Mahanoy City
Isz. Tamaqua.............. 1:45 ryto
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.

Jumis labai patiks praleisti 
diena New Yorke pamatant 
daug akyvu vietų arba at
lankyti savo gimines ar pa
žinsi a mus.

Smagi Ekskurcija 
in

Philadelphia
Per Thanksgiving Diena 

KETVERGE 
28 NOVEMBERIQl

Apio dauginus informacij 
virsz-minėtas ekskureijas kreipki- 
ant ataeiju arba raszyki.be pas 
John M. Rolin, District Passenger 
Agent, Williamsport, Pa.
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Ant Readingo Geležinkelio

-Į—.   - - - ■ - ■ - - ■■ :   L '.Į- - -

GYDUOLE NUO ANGLEKASIU 
ASTMA IR NOSINIO KATARO 

Neapmokama gyduole variuojama su 
stebetlne pasekme per 30 metu, del 
Gerklines Astma arba dusulio, Bron- 
kitis, Gerklines kosulio, Plauti, Sunku 
kvepavima, Užfiima ir szaltl galvoje, 
Priszaklni skausmą galvos ir t.t. Gy
duole kuri visad gelbsti. Vieno mene
sio gydimas Preke 80c per paczta. 
tszranta Ir parduodama vien tik per 

HAMPDEN LABORATORY
724 MULLBERY ST. READING. PA

i

KLAIPEDA
Laivais Baltic Amerikos Linijos

." T - .... ■. ,............... /... / T ....... ""..... .......  ......

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

Treczia klesa $107. Treczia klesa in ten ir t 
atgal tiktai $181. Turistine treczia klesa, 
Main Deck $129.50. Turistine treczia klesa T 
in ten ir atgal tiktai $216.

jr paga]ve “Head Tax” atskirai
Cabin $147.50

,.iii«
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Revenue Tax

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 abu 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 i LITUANIA 7 Gruodžio 

ESTONIA 21 Gruodžio

Del visu informacijų kreipkitės in vietos agenta arba

BALTIC AMERICA LINE
8 Bridge St.

K. Rėklaitis
Lietuvitzkas Graboriut

Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagelbi- 
ninkc moterems. Priei
namos prekes.
SI6 W. Spruce Str., 

MAHANOY CITY, PA.
306 Market Street, 

TAMAQUA, PA. HM*

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

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

Į KRAUJO 

h Sloginimas
Žmogus lekiant su croplanu por 
mares yra ne didesniam pavojuje 
negu žmogus su dideliu krauju 
sloginimo. Jeigu kraujagyslos yra 
užkietėja; juos gali trukti bilo 
kada. Laikykite savo krauja, szir- 
di, nervus, plauczius, inkstus ir 
vidurius geram padėjimo ir apsi
saugokite nuo pavojaus.

KREIPKITĖS PAS
Dr. Hodgens Specialistą

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

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

h

»i:

New York B

'"'d w
A. RAMANAUSKAS 

LIETUVISZKAS CRABORIUS 
MILL & PATTERSON STS., 

ST. CLAIR, PA.
Bell Telefonas 143U-R

• m* « •

Iszbalsamuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruc- 
szia nuo papraszcziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, veseliu, kriksztyniu ir ki
tiems pasivažinėjimams. Isz Frack- 
villes, Port Carbon ar isz kitu arti
miausiu miestu jeigu kas pareikalaus 
mano patarnavimo, meldžiu man duot 
žinia o pribusiu in trumpa laika.

✓

e

Ant. J. Sakalauskas 
LIETUVISZKAS CRABORIUS 

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

Nubudimo valandoje sutei
kiam geriausi patarnavime. Pa
laidojime atliekam rūpestingai 
ir gražiai. Busite pilnai užga
nėdinti.

Isz Mahanojaus ir Girardvilles 
jeigu kas pareikalaus mano pa- 
tarnavima tai meldžiu man tele- j ■ 
fonuoti o pribusiu in deszimts t 
minutu. Bell Telefonas 872 |Bell Telefonu 872

Yru tai vienatinis daktaras Pittsburge kuris 
patyrqs mokslą Krokave ir turi 81 metusVYRU LIGOS

iszsilavinima apie slaptingas vyru ligas, nervu, kraujo, 
odos, inkstu, pūsles, szlapunio ir privatiniu ligų. Jo spe- 
cialiszkumas gydymas del vyru kurie kenezią nuo lytinio 
silpnumo atgaivina stipruma ir jėga silpnu organu., teipgi 
Vandenini patrūkima. Kreipkitės ypatia*kai ha per paėsta 
negydau. Ofiso valandos yra Panedelais, Seredomis ir 
Petnycziomis nuo 9 ryte iki 5 vakare. Utarninkais Ket-
vergais ir Subatomis nuo 9 ryte iki 8 vakare. Nedeliomis nuo 10 ryte iki
2 vulnndai popiet.

DR. LORENZ

/ ■■ . .. -i f n" w

642 PENN AVENUE
"H

♦

PITTSBURGH, PA.
. rr. ------

< f

1

saugumo.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

--------$-------- '
3-czia Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 
pinigus yra gerinus negu 10-tas Procentas, be jokio

MERCHANTS BANKING TRUST OO.
moka 3-czia Procentu už jusu sutaupytus pinigus ir ta 
suma kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau 

% del žmogaus kuris dirba ir czedina. Dekite savo 
j! pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite 
B kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento. <■

'k
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Laimingas Princas

(Pasaka.)

Augsztai virszni miesto, ant 
auksztos kolonos, stovėjo Ijai- 
mingojo Princo stovyla. Visa 
jo stovyla padengta buvo plo- 

aukso sluogsniu. Vieton
akiu buvo indeta du skaidruš 
safirai, ant jo kardo rankenos 
žėrėjo didelis raudonas rubi-

mi

nas.
Visi juo gėrėjosi.

dailus, kaip

jas,

Jis tokis 
gaidys vėjarodis, — pastebėjo 
vienus Municipaliteto Patare- 

kuris stengėsi pragarsėti 
savo dailės supratimu, — 'bet
jis ne toks naudingas, — pri
dūrė jis, bijodamasis kad jo 
nepaskaitytu nepraktiszku, ko
kiu jis isztiesu ir nebuvo.

Kodėl tu negali būti pa- 
naszus in Laimingoji Princą ? 

užklausė protinga motina 
mažojo savo sumins, kuris no
rėjo menulio. — Laimingajam, 
Princui niekuomet ne galvon 
ne ateidavo del ko noi*s verkti.

— Džiaugi uosiu kad 
pasaulyje nors vienas žmogus- 
visiszkai laimingas, — suniur
nėjo apsivylęs žmogus, visisz- 
kai nepaprasto stovylo žiūrė
damas.

— Jis 
pamiszus,

vieta ir daug ten tyro oro. — 
Tokiu budu ji apsistojo po Lai
mingojo Princo kojų.

— Mano miegamasai isz 
aukso, — tarė Kregžde, apsi
dairydama ir gulti rengdama
si. Bet kaip tik tuo paežiu aki
mirksniu, kuomet ji kiszo savo 
galvute po sparneliu, ant jos 
nukrito didelis vandens laszas.

— Kas tai tokio, — suszu
ko Kregžde, — ant dangaus ne 
debesio, žvaigždes aiszkiai ir 
szviesiai mirga ir .vis-gi Ii ja. 
Europos sziaurejo oras staeziai 
szunims tikes. Nendre mėgo 
lietu bet tai tik egoizmas isz 
jo puses.

Dar vienas laszas nuvarvėjo.
Kas per nauda isz stovy- 

los, jai ji negali manes nuo lie
taus priglausti.’ Reikia pasi- 
jeszkoti geras kaminas. — Ir 
Kregžde pasirengė lėkti.

Bet ankseziau, kol ji susku
bo isztiesti sparnus, treczias 
laszas nukrito. Ji
augsztyn ir pamate... Ak, ka 
ji Įiainate!...

Laimingojo Princo akys pa
plūdo aszaromis ir jos riedėjo 
auksuotais jo skruostais. Jo

*■ f I.. : V • kTV \ ■■ \.

nusr, dm szJyksztus „berniukai, 
maluninko sūnūs, nuolntas me
te manim akmenis. Žinoma, ne 
viena karta jiedu man nesuda
vė: mes, kregždes, per gerai 
lekiojome, prie to, asz paeinu 
isz szeimynos savo mitrumu 
pagarsėjusios. Vis-gi tai nepa
garba a])sireiszkimas.

Bet Laimingasis
tai]) liūdnai iszrodo kad net jai 
g

p “■
Princas

vra

visiszkai in angela 
— pasuke Prieglau

dos Araikai, iszeidami isz baž
nyczios savo szviesiai raudo
nais apsiaustais ir baltomis 
priekaisztemis.

— Isz kur jus tai žinote ? — 
užklausė matematikos mokyto
jas. — Juk jus niekuomet ne
esate angelo mate.

Netiesa, mes sapnavome 
juos, — atsake vaikai. Mate
matikos mokytojas susiraukė 
ir apsimetė rustus esąs, nes jis 
negyre vaiku sapnu.

ATiona nakti per miestą leke 
mažute kregžde. JoA’ drauges 
jau priesz szeszes sanvaites bu
vo Egiptan iszlekusios, bet už
siliko ji nes puikiojoj Nemlren 
insimylejus buvo. Susitiko ji 
su juo ankstyva pavasari, vai
kydama pa-upeje didele gelto
na plasztake ir tai]) buvo j<) 
tevnnu pagauta kad net susto
jo su juo pasikalbėti.

— Ar pamylėti man tave? 
•— užklausė Kregžde, visuomet 
staeziai darbo imdamasi. Nen
dre nusilenke žemai. Kregžde 
pradėjo aplinkui skraidyti, pa
liesdama sparnais vandeni ir 
sudrebindama lygu 
pavirezu. Tai]), taip. 
Kregžde 
visa vasara.

— Juokingas prisiriszimas, 
— kaliojo kitos Kregždes. — 
Pinigu jis neturi o giminiu net 
perdaug. — Isztiesu, visa upe 
buvo Nendrėmis užaugus. Pas
kui, rudeniui atėjus, visos 
Kregždes iszlakste.

Joms iszlekus, Kregžde ]>asi- 
juto vienui viena ir jos meilu
žis pradėjo inkireti.

Jis nemoku kalbėtis, — tarė 
ji, — ir asz ’bijaus, nes jis la
bai lėngvai koketuoja su vi
sais. — Ir isztiesu, kur tik ve
jas nepapus, Nemirė siunezia 
toje puseje meilingus jiasilen- 
kimus.

— Jis nainininkas, 
ji toliau, — o 
liauti ir, tokiu budu, mano vy
ras turi ir-gi kelione mėgti.

— Tu lėksi su manim t — 
užklausė ji galu gale. Nendre 
papurtė galva: jis taip stipriai 
buvę prie savo namu prisiri- 
szes.

vandens
Taip, taip, taip, 

mylėjo Nendre per

s

— Tu juokauji su manim! 
Asz lekiu pas piramklas. Su-1

diev! — Ir Kregžde išlėkė.
Ištisa diena ji loke ir vaka

rop atlėkė miestan.
— Kur ežia man apsistoti, 
galvojo ji. — Tikinusiu jog 

iniostas tam tikrai pasirengęs 
mane pasitikti.
’ Ji pamate stovyla ant anksz. 
tos kolonos.

— Apsistosiu tenai, — 
šilko Kregžde.

su-
'lai puiki

pažvelgė

A skruostais.
veidas toks j įnikus buvo prie 

kad mažajamenulio szviesos
Kregžde apėmė gailestis.

Kas tu toks? — paklau-
so JI

CHS.
Asz Laimingasai Prin-

'I’ai ko tu verki ? — klau- 
Asz visa su-

siena

šia Kregžde, 
szlapau.

— Kuomet asz gyvas bu
vau ir žmogaus kuna turėjau, 
— atsiliepė Princas, — asz ne
pažinojau a sza r u nes gyvenini 
Sons Sons romuose kur liude- 
sis neužklysta. Diena žaizda- 
vau su draugais sodne, vakare 
verda vau szokius didėlėje sa
lėjo. Apie sodną buvo augszta 

liet man niekuomet ne
ateidavo galvon paklausti kas 
už tos sienos nes viskas pas 
mane taip puiku buvo. Mano 
dvariškiai vadindavo mane 
Laiminguoju Princu ir,risztiesu 
asz buvau laimingas, jai links
mybe gali Imti — laime. Tai]) 
gyvenau, taip pasimiriau. O 
dabar, kada asz nebegyvas, pa
state mane czionai iv asz ma
tau visa mano miesto varga ir 
skurdą. Ir nors szirdis mano 
isz szv’ino, nestengiu aszaru su
laikyti.

vadindavo

— Kai]) tai?
aukso? — pamano sau Kregž
de. Ji buvo labai mandagi, sa- 

pastebejimu neiszrcikszda- 
vo balsiai.

— Toli, toli, —' tose Prin-

Jis ne tyro

vo

— Toli, toli, —' tose Prin
cas, užkimus kuobiu balsu — 
mažoje gatvėje stovi sukrypusi 
bakūže. Vienas jos langas atvi
ras ir per ji matau moteriszke 
prie stalo sedinezia. Jos veidas 
liesas ir nuvargęs, jos rankos 
szirkszczios ir raudonos, adata 
subadytos. Ji siuvėja ir iszsiu- 
vineja Arieszpaties Kaneziu gė
los ant alasiniu rubu vienos 
dailiausiu Karalienes freilinų 
busimajam baliui. Kambario 
kampe, lovoje guli jos sergan
tis sūnelis. Jis karszcziuoja ir 
praszo apelsinu. Motina nieko 
kiton iszskyrns upes vandenio, 
negali jam suteikti ir ji verkia. 
Kregždute, mažoji Kregždute, 
ar nennnesztuni tu jai rubiną 
isz mano kardo! Mano kojos 
prirakintos prie’ton papėdės ir 
asz negaliu pasijudinti.

Manos Jaukiu Egipte, — 
tarė Kregžde. — Mano drau
ges skrajoja virszni Nilo ir kal
basi su dideliais lotosais. Grei
tai sumigs jos didžiojo Farao
no kapinyne* Pats Faraonas 
guli tenai isz margi n ta me kars
te. Jo kūnas suvyniotas in gel
tonas drobules ir kvepalais bal-- 
zamuotas. Ant jo kaklo gran
dinis isz nefritu o jo rankos 
primena suvytusius lapus.

— Kregždute, — tarė Prin. 
cas, — ar nepasiliksi su manim
viena nakti ir ar nopabusi ma
no pasiuntiniu. Vaikeli tail) 
troszkina karsztis ir jo motina 
tokia nuliūdus...

— Asz n eme g u berneliu, — 
atsake Kregžde. — Praeita va
sarų, mun ties upe apsigyve-

ailn iiasidare.
Czia labai szalta,
bet asz pasiliksiu viena 

mikli su tavim ir busiu tavo 
pasiuntiniu.

— Aržiu tau, mažoji Kregž
dute, -•* isztarc Princas.

— Kregžde iszkrapszte di
deli rubiną isz Princo kardo ir, 
paėmusi ji snapan nulėkė vir
ažui miesto stogu.

Pralėkė katedros bokszta, 
kurioje buvo isztaisyti balti 
marmuro angelai, pralėkė pro 
rumus ir girdėjo baliaus muzi
kos ganias. Ant balkono iszejo 
daili mergaite mylimojo lydi
ma.

— tare
.lb -

des,

(I

už- 
vi suome t

K regžde

Kokios puikios žvaigž- 
tare jis jai, — ir kokia 

stebuklinga meiles jiega.
=— Tikiuosiu, jog mano ru

bai del dvaro baliaus bus laiku 
padirbti, — pastebėjo mergai
te. — Asz paliepiau iszsiuti 
ant ju Vieszpatics Kaneziu ge
lds. Bet siuvėjos tokios tingi
nes.

Kregžde perioke upe ir mate 
žiburius kvbanczius ant laivu 
stiebu. Pralėkė pro Gętto ir 
mate kaip Žydai dėvisi vienas 
su kitu ir sveria pinigus ant 
variniu svarstuvu. Pagalios ji 
atlėkė prie biednos bakūžes ir 
pažvelgė jon. Vaikas karsz. 
cziuodamas mėtėsi ]>o lova 
jo motina užsnūdo.

Kregžde inskrido kambarin 
ir padėjo dideli rubiną ant sta
lo szale moteriszkes pirszczili
ko. Paskui paskrajojo viražui 
vaiko lovos, Vėsindama spar
nais jo kakta.

Kaip man vešu, — tarė 
vaikas. — Turbut asz iszgysiu. 
— Ir jis saldžiai užsnūdo.

Tuomet Kregžde nulėke at
gal prie Laimingojo Princo ir 
pasakojo jam ka padariusi.

Stebėtina, — pastebėjo 
ji, — nors toks szaltas, man da
bar visai szilta.

Todėl, nes ta gera darbu 
atlikai, — atsake Princas. Ma
žoji Kregžde susimastė ir 
snūdo. Galvojimas 
užmigdydavo ja.

Dienai iszauszus,
nuskrido paupen ir iszsimaude.

Kas per stebuklas, — pa
stebėjo ornitologijos profeso
rius, 
tilta.
mus! — Ir jis iszspauzdino isz 
tos priežasties ilga laiszka vie
tiniame laikrasztyje. Visi lik 
ir tekalbėjo apie ta laiszka, ja
me tiek daug žodžiu buvo kad 
niekas jo suprasti negalėjo.

— Sz i an akt keliausiu Egip
tan, — tarė Kregžde ir geras 
sumanymas pakele jos upa. Ji 
aplaike visus visuomeninius 
paminklus ir ilgai sėdėjo ant 
bažnyczios bokszto. Kur tik ji 
ne'butti lokus, ‘žvirbliai ezirsz- 
kedavo ir sakydavo vienas ant- 
ram:

— Kokia garsinga k i ta-ta li
te — ir kregžde buvo labai tuo 
patenkinta.

Menuliui užtekėjus, Kregžde 
sugryžo pas Laimingoji Prin
cą. \ '

praeidamas tuo laiku per
Kregžde žiema pas

— Ar neturi kokio reikalo 
Egiptan! — suszuko ji. — Asz 
tuoj keliausiu.

— Kregžde, Kregžde, ma
žoji Kregždute, tarė Princas,—
ar nepasiliktnmei su manimi 
dar viena nakti ?
<• Manos ląukia Egipte, — 
atsakd Kregžde. — Rytoj mano 
draugai skris ant antrojo su
karto Nilo. Ten guli nendrėse 
begemotas, ant didelio granito 
sosto sėdi dievas Mcnmones. 
Visa nakti jis tyrinėja žvaigž
des o kuomet nuszrine suszvin-, 
Ui, jis susznnka isz džiaugsmo 
ir nutyla. Pusiaudieni geltoni 
liūtai ateina upėn gerti. Jl| 
akys lyg žali ’be riltli, o ju riks-

A1

SAULE —..... — '. .........
mas garsesnis už krioklio krio
kimą. ?

J > ,

— Kregždė, Kregžde,' ma-
F 7 < F

Toli, toli, miesto gale 
matau pdsfogcje jauna vyra. 
Susi lenkes jis ant stalo, popie- 
romis apdėtu, o szale jo stovi; 
ryszti Ii tikas nuvytusiu fijolku. 
Plaukai jo juodi, garbiniuoti, 
raudonos kaip garnatai lupbs, 
dideles svajotojo i' nkys. Jis 
stengėsi užbaigti piesn Teatro 
Direktoriui bet negali, sznltis 
neduoda raszyti. Krosnis szal
ta, jis nusilpnėjo isz alkio.

- Liksiuos dar viena nakti 
tavim, -— tarė gera-szirde 

Kregžde. — 
kita rubiną?

— Ant nelaimes, asz netu
riu daugiau rubinu, — atsilie
pė Princas. -— Vienos akys man 
teliko. Jos pa darytos isz bran
giu safiru, isz Indijos atvežti 
priesz tūkstanti metai.
k rapszty k viena ir numesk 
jam. .Jis parduos ji juvelyrui 
nusipirks valgio ir malku.

žoji Kregždute, 
cas. — '

* i . iTI , 'i 4.1
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Kregžde pas 
v i .

H »»> Sugryžo
Princą ir tarė:

Tu neregįs! ir asz lik-

—ui ■■■ i MmM—

PAJESZKOJIMAI
If

• f L

tarė Priti- si uos su tavim ant visados.
— Ne, mažoji Kregždute,*^ 

tarė vargais Princas, — tau 
rei kia Aigiptan i lėkt i.

Asz liksiuos ’su 
nn( visados,— 
sztelis ir užsnūdo po jo kojų

■

. tavim 
jvtknrtojo p«uk-

il

L

svajotojo akys

Ar nuneszti jam

viena

— Mielasai Prince 
galiu to padaryti, 
Kregžde ir eme verkti.

Kregžde, Kregžde, 
žoji Kregždute, 
asz tau liepiu.

Kregžde

asz ne-
I a re

darvk
ma-

tai ka

iszkrapszte 
Princui ir nulėko a non 
gen. I niekt i pastogėn ne sunku 
nes daug skylių visur buvo, in- 
lekusi pro skyle, Kregžde atsi
rado kambaryje, 
buvo susiėmęs g 
ir negirdejo sparnu plesdejimo. 
Kuomet jis pakele galva, pa
mate aut nuvytusiu fijolku be- 
'•ulint i sat’ira . . .

Mane pradeda kailioti,— 
suszuko jis. — rl’ai turbūt isz 
kokio nors turtingo 
Dabar 
pieša.

aki 
pasto-

r?

O’ 
n

Jaunas vyras 
aiva rankomis

nors 
galėsiu

darni

ji sugryžo prie Lai-

su

gerbėjo, 
užbaigti savo 

Ir jis visiszkai laimin
gas pasijuto.

Isz ryto Kregžde nulėkė uos
tau. Atsitūpė ant didelio laivo 
stiebo ir žiurėjo kai]) jūreiviai 
kele virvėmis isz laivo dugno 
didelius. .pokus. ‘,‘Chivaoil” 
szaukc jie kas karia, poka kel- 

Į
Asz lekiu Egiptan, —

szaūko Kregžde bet niekas jos 
nesi klausė ir kuomet palėkėjo 
menulis, 
mingojo Princo.

Noriu atsisveikinti 
tavim, — tarė 'ji.

— Kregžde, Kregžde, mažo
ji Kregždute, ar nepasiliktu- 
mei dar viena nakti su manim.

— Dabar žiema, — atsake 
Kregžde, — czia netrukus szal
tas sniegas iszkris o Egipto 
karszta saule žėri spinduliais 
ant žaliu paimu, krokodiliai 
gali dum'ble ir sutingusiomis 
akimis dairosi. Mano drauges 
krauna lizdus Baalbeko szveri- 
tykloje, rausvi ir balti karve
lei stebisi in jas ir brukuoja. 
Mielasai Prince, asz turiu ta
vo apleisti. Bet asz niekuomet 
tavos ncužmirsziu ir kita pa
vasari atnesziu tau du puikiu 
brangiu akmenu vieton tied- 
vieju, kuriu du tu 
Rubinas bus raudonesnis 
purpuro rože, o safyras melir 
nesnis už berile jura . ..

— Ten žemai ant plocziaūs, 
— tarė Laimingas Princas, — 
stovi mergaite— degtuku par- 
devaja. Ji netycziomis numėto 
degtukus kanavon ir visi jie 
sugedo. Tėvas sumusz ja, jei 
,ji neparenesz namo pinigu ir 
ji dabar verkia. Ji neturi ne 
bateliu, ne aneziu ii\galva jos 
nieku nepridengia. Iszkrapsz- 
tyk ant raja mano aki, atiduok 
jai, ir tėvas nemusz jofc.

— Iszbusiu su tavim dar 
r atsake Kregž- 

uegaliu tavo 
Tu busi

atidavei.
Uu z

degtuku par-

viena nakti,
<lc,
a k i es i sz k rapszty t i.
tuomet neregiu.

— Kregžde, Kregžde, ma
tam Prin-

bet asz

žoji Kregždute, 
cas, — daryk tai, ka asz tau 
liepiu.

Ir iszkrapszt<‘ Kregžde 
antra ja Princo aki,

ir 
nusileido 

juoneszina žemyn ir indojo ji 
mergaites rankon. < \ i

— Koks puikus stikliukas!
suszuko mergaite ir juokda-suszuko mergaite ir juokda

rius ubego pumų.
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sedejo Kregžde ant Princo pe-j 
ties ir pasakojo jam tai, ka ji 
svetimose szalyso mate. Paša-

su

kojo jam apie raudonus ibisus 
kurio stovi ilgomis eilėms Ny-i 
lo pakrautose ir gaudo ilgais 
savo snapais aukso žuvytes, 
apie Sfinksu, kuris lygus am-: 
žio su pasauliu, gyvena tyruo
se ir žino viską; apie pirldius, 
kurio seka savo kuprius
gintaro ražaneziais rankose; 
apie Menulio Kalnu karalių, 
kurs toks juodas, kai]) juod
medis ir meldžiasi dideliam 
krisztalui, apie didele ant me
džio mieganc.zia, gyvate, kuria 
dvylikti vaidilų maitina me
daus pyragėliais, 
jus, kurie plaukioja po dideli 
ežerą ant dideliu leksztu lapu 
ir amžinai kovoja su plaszta- 
kemis.

— Brangioji mažule Kregž
dele, — ture Princas.
sukoji man apie stebėtinus da
lykus, bet visu stebetiniausia 
pasaulyje tai — žmonių kam 

Nėra gilesnio slėpinio 
už sopuli. Lėk virszni mano 
miesto, mažioji Kregžde, ir pa
pasakok ka busi maeziusi.

Ir nulėkė Kregžde virszni 
miesto ir mate kai]) turtingie
ji, linksminasi savo puikiuose 
namuose, kuomet elgetos sėdi 
prie vartų. Ji inskrizdavo in 
tamsius skersgatvius ir mato 
i sz b 1 vsz kasius veidus e
inirztaiicziu vaiku, »be 
nes gatvėn žiurineziu. Po tilti 
stulpais du berniuku 
susi kabi ne, nes tokiu budu ma
no snsiszild vse.

— Kaip mudu alkanu! — 
kalbėjo juodu.

Czia nevalia 
suszuko sargas ir juodu isze- 

'Poliaus bus.

maitina 
apie pigme-

Tu pa-

■I

ežios.

badu
šamo-

>
gulėjo

gulėti! K '

jo ant lietaus.
. i

Moterys daugiau 
nebijo skausmy!

Kuomet jos turi po ranka 
šituos puikius vaistus, nau
dojamus nuo Civilio Karo 

laikų.

Kiekviena .moteris, kuri turi 
savo vaistų šėputėje bonką Pain- 
Expcllcrio su Inkaro vaisbaženk- 
liu, niekuomet neprivalo bijoti by 
kokios rūšies skausmų, nežiūrint 
ar tai butų Reumatizmas, Neurai- 
tis, Neuralgija, Mėšlungis, Galvos 
Skaudėjimas, jsisėdantis į kūną 
Peršalimas ar geliami ir sustingę 
muskulai ir sąnariai.

Pain-Expellcris su Inkaro vais- 
baženkliu yra tokis linimentas, 
kuris naudojamas beveik kickvic-
baženkliu yra tokis linimentas, 
kuris naudojamas beveik kiekvie
noje pasaulio valstybėje nuo 1867 
metų. Tik patrinkite skaudamas 
kūno dalis su Pain-Expelleriu ir 
jis be jokios abejonės suteiks jums 
lygiai tokį urnų palengvinimą, ko
kį suteikė milionams dėkingų jo 
naudotojų visame pasauly.

Labai efektyvės ir lygiai pagel- 
greitai įsisunkia 

per odos skylutes ir tuojaus pa
siekę sukepimą kraujo suteikia 
palengvinimą ir atsteigia tinka
mą kraujo cirkuliaciją — ir be
veik momentaliai skausmas iš
nyksta.

Energingas, jaunas kūnas, lais» 
vas nuo visokių sustingimų, skau
dėjimų ir gėlimų — tokis žmogus 
visuomet gatavas prisidėti prie 
linksmos žmonių grupės, prie 
žaislų ir pasismaginimų ir Šitai 
jums užtikrina už 35c. ar 70c* 
bonka Pain-Expcllcrio su Inkaro 
vaisbaženkliu, kurią galite gauti 
nusipirkt bile vaistinėje. Geres
nis vaistas, nėgu visi brangus be- 
sigydymai pasauly.

Apgr.—No. 87

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABOR1US MAHANOY CITY

,. >4 k ■■ * / A t

bingos sudėtys

prisidėti prie
W • !'

jums užtikrina už 35c. ar 70c. 
bonka Pain-Expcllcrio su Inkaro

*■

Z , .

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

savo szvogerioPajeszkau 
Motiejaus Vaitkevicziaus isz 

Balbie-
Vasgaikiemio

Jis gyvena Amerike 
kuriam mieste.

Ameri- •

»

I!
3
II

M a r i am po 1 es A ps k r., 
riszkio valsez., 
kaimo, 
bot nežinau
Busiu labai dėkingas 
kioeziams kurie man apie ji 
prrinosz arba jis pats atsi- 
szauks. Asz gyvenu Brazilijoj. 
Mano adresas tokis:

Juozas A^alasaviczius, 
Abs Restaurante Pat Ha 

Rup da Modca,
No. 4311 A, Y. No. 862, 

So. America.

• •

(t.92.
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Moteroa doros ir davadnos, 
Surūgusios bobos nekonezia 

visados, 
Per dantis traukia, visaiji 

prasimano.
Pliovoja visaip, kai]) tik 

iszmaiio.
Iszjuokia jaigu stuboje szvaru

Jaigu nėra kampuose 
szaszlavu,

■ Ba paezios surugia, 
ilr vaikai sumuria,

Pusnuogi kai]> pypliai. 
Visuose kampuose neszvariai. 

Motina per dienas pliovoja, 
*0 ir vaikeliai pusėtinai loja, 
Užvarius moteres ne tnr su 

tokiom užsidėti,
Sza Ii utis ir su

Ne sueitineti, 
l’ik grinezias žiūrėti 
Vaikelius mokinti,

Nuo viso pikto ginti, 
'Cada isz to paveizdi turės

Kaip ant to viso prisižiuręs.
♦ ♦ ♦

Kur ten. Indijanoj, 
Keletas Lietuviu apsigyveno 

In ten mergica pribuvo,
Ir per josios varduves baliukas 

buvo.
Daug alaus iszgere, 

O ir už kelis dolerius namines 
turėjo,

Kas tolinus buvo, nesakysiu 
Veluk del saves pasiliksiu. 

« ♦ ♦
Skulkino tūlas gaidys, 

Laibai nedidelis, 
Keturios viszteles jin užpuolė, 

Baisiai supesze, 
Vos akiu neiszplesze, 
Kur tai buvo szirdele

U-gi Fra k vi loję.

!

jom nekalbėti

Brazil,

MaPajeszkau ]>us-seseres 
rijami, Agota ir Rozalija So 
nianskiutes. Pirmiau gyveno 
apie Skrantus dabar nežinau 
kur. Norocziau su joms ir ki
tais pažystamais siisiraszyli. 
Mano vardas po tėvais Marijo- 

po vyim La-
Meldžiu iitsiszauk- 

ti sziuo adresu: (t. 92.
Mrs. Marry Lazauckiene, 

427 A V. Mabanoy Avė., 
Mabanoy City, Pa.

na. Pa Ii nei ui e, 
zauckiene.

Pajvszkan Lietuvi vaikina
• jaunesni 18 metu ir ne se

ku ris m vi et u
Turime

JI

r

Labiausia vyrai rugoja 
Kaip pas karsztuoles ant 

' burdo apsistoja, 
O ypatingai kur paoziuotu 

ne daug, 
Negali in kitur prasitraukt.

Viralo gero neturi, 
Kaip moszluose guli

Alarszkiniu kaip reikia 
noiszskalbia, 

O kas diena namine sriaubė.

3

Net gaila žiūrėt ant tu vyru 
Vaikineliu davadnu, 

Kaip vargsta lyg ant vainos, 
Per priežasti bo'bos nevalos.

• • * •

Ana diena in Luzernes pavietą, 
Atsilankiau in viena vieta, 

Ten morgucziu daug radau
Ir kėlės kiaules užtikau,

.Kada in bažnyczia nueina, 
Tai blozniszkai 'apsieina; 
Szaiposi ir dantis rodo, 

Kaip ant pervazo kiaule 
iszrodo,

Jau tai pasidžiaugs, 
Jaigu tokia už paežiu gaus.

♦ ♦ * •

Viena bobele neseiiei pas vyra 
pribuvo,

Isz pradžios labai dora buvo, 
Tris vyrus ant burdo laike, 
Nesenai du iszvare o viena

■' . 1 JI

pasilaiko.
Ant galo ir josios vyras turėjo

■ • . biszeiti, ' 
Ba rodos su ja negalėjo gauti, 

rl'ai tau ir grinorka, 
'Pokia ‘bjauri nedaVerka.

, # > * *

Asz nežinau ar tai teisybe, 
Kad Frakvilej didele girtybe, ■ 

Ypatingai bobeles, 
Goria per nakteles,

Dzievaž tai negražu, ' 
Nežiūrėti vaiku mažu, 

Pt‘r naktis vis girtuokliauti, 
Ir paleistuvauti.

Sziadien apie tai da nesakysiu. 
Ant kito karto pasiliksiu, 

() kad duosiu tai duosiu, 
Girtuokles gerui koeziosiu.

ll( 
n<‘sn i 26 metu, 
gyventi ant faunos, 
gera farma bet mano tėvelis 
lankiai serga ir negali ja ap- ’ 
žiūrėt. Mylecziau kad jis butu 
Katalikas ir neniegstontis ta
baka kramtyt ir kortoms losz- 
ti. Asz busiu 1G metu, January 
4, diena. Meldžiu utsiszaukti 
sziuo adresu: (1 t.
Antoinette Enick,

R.F.D. No. 2.
Pittsfield, Pa.

Box 63,

REIKALINGA.

delMoteris arba mergina 
gaspadinystes ir prižiūrėjimo 
trijų vaikucziu.. Visi eina in 
mokykla. Didžiausia 12 melu, 
mažiausia 6 metu. Užmokestis 
bus gera. Gali dar likti ir loc-
na savininke. Atsiszaukite ne 
jaunesenes 25 ir ne senesnes 42 
metu. Praszau greitai raszyti 
Jaiszka žemiau paduotu adre- 

Kožna viena gausit atsn- 
(t.93.

su.
kyma nuo manės.

AVm. Prelgau
771 Agate St., St. Paul, Minn.

Szita yra Receptu 
Aptieka

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

---  '♦. .

Litschs’ Drug Store
14 E. CENTRE ST. 

MAHAN0Y CITY, PA.

•1,000 TIK UŽ eo CENTU.

Ka tas tūkstantis doleriu imofu! 
reiszkia, jaigu jis yra apimtas ko
kios nors ligos bei viduriu sugedi
mo? Toks žmogus yra susiraukęs, ne
linksmas ir inrairiu nesmagumu ap
imtas. Jaigu tokiam žmogui ir auk
sini kaina parodytum, tai jam malo
nesne butu sveikata, negu tas aukse 
kalnas. Taigi, jaigu jautiesi esaa ap
imtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu raist-žoliu nuo 
bile vienos žemiau pažymėtu ligų ir 
atgauk savo sveikata.

Vaist-žoles yra nuo sekaftesiu Il
gu: viduriu užkietėjimo, skilvio ne
matinio, nenorb valgyt, strėnų ir pa
ežiu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
‘(asthma), perszalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku ritinki
me, pleiskanų, azJapiuimosi lovoj1, W 
kitu ligų. Atsiunsk 60c. tai gausi 
vaist-žoliu, kurios jums sugražins 
sveikata, panaikins minėtas ligas.

Jaigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomari, 
azirdies Ilga, tai atsiunsk 85e. o gau
si musu gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervu Preparatas”. Nervu li
ga yra labai blogas dalykas, bet mu
lu 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. ŽUKAITIS,
2b Gillet Street, įSpencerpogt. Jį, J.
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-— Apie puse keturiu Ket
verge ryta, trys ginkluoti ban
ditai apiplesze Community ei
ga r-sztori ant E. Centre uly
czios. Kada banditai ketino su
daužyti geležine kasa, likos už- 
teminti per Edwarda Timm ku
ris laiko restauracija skersai 
kelia ir tasai paszauke palicija 
per telefoną kuri greitai pribu
vo, apsiartbe banditus ir suėmė 
ant karszto darbo. Banditui bu
vo Albertas Corcoran,
Hudock ir Patrikas Costello, , 
kitados gyvenę Shamokine bet 
dabar Detroite isz kur atvažia
vo su automobiliam — visi tu
rinti nuo 20 lyg 24 metu. Mano
ma kad tieji pauksztefiai api- 
plosze daug sztoru nes turėjo 
visokiu innagiu ant apipleszi- 
mu. Visi trys'likos nuvežti in 
Pottsvilles kalėjimą.

.John
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AP VAIKSZCZIO JIMAS ATMINTIES ŽUVUSIU KAREIVIU LAIKE KARES DIENOJE ARMISTICE.
užbaigimo Svietinos Kares ir žuvusiu musu kareiviu, kurioje da-Panedclyjo buvo

I *

Lazauckas,

' . . » f > .’z r r/j r <

“TRUBELIUS” ir 
“GUT TAJEMUS” 

PASAKAITE

j,* —
f
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si pypels turi su jumis isz tos
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— Ponas Lazauckas, 530 
W. Centre, davė intaisyt elek- 
trikine szviesa savo namuose 
ant Market ulyczios ir sziaip 
isztaise narna ant naujausios 
mados. Flo Electric Co., (Flo
rijonas Boczkauskas), 312 W. 
Pine ulyczios užvedė elektriką 
ir intaise puikius liktorius in 
narna.

— Isz Pottsvilles kalėjimo 
ana diena pabėgo du kalinin- 
kai Henry Kendrick isz Potts
villes ir Jonas Kazleviczius ku
ris likos apkaltinti ant penkių 
metu už apipleszima namo. Pa
bėgėliu da nesuimta.

— Turėdami beveik pana- 
szes pravardes Juozas Sinevi- 
czius pasiėmė pe<le Juozo Sin- 
kevieziaus kuris dirbo kovžna 
diena ir buvo uždirbės gana 
puikia pede o Sineviczius ne- 
iszdirbo pilna laika. Abudu 
dirba Tunnel Ridge kasyklose. 
Klaida likos susekta bet Sine
viczius nenorėjo sugražint pe
de ir likos aresztavotas bet vė
liaus supratęs kad su kompa
nija ne szposas, sutiko sugra
žinti pedeSinkevicziui.

— Gerai žinomas Ukraji- 
niecziu parapijos, ant kampo 
B ir W. Mahanoy Avė., kun. 
Sklepkovicz, padekavojo už 
dinsta ir tuomlaikiniai apsigy
vens ant savo farinukes arti 
Brandonvilles.

— Stanislovas Szelskis, 608 
likos apde

gintas Vulkano kasyklose per 
gaza kuri uždegė žibinte.

pa (lekavo jo

E. Railroad ui vJ M

du— Szi menesi turime 
pilnaezius menulius — vienas 
buvo lma»diena Nov. o antras 
bus 30 diena. Yra tai nepapras
tu ir retu atsitikimu. « %

— Prof. Mikolas Slavickas 
kuris buvo vargonininku Vic
toria teatre ir dirigentu orkes
tras, aplaike dinsta dirigento 
Tower Street teatro orkestrus 
ant 69tos ir iMarket ulyczios 
Filadelfijoj. Prof. Slavickas 
yra sese run u iszduotoju 
les.”

Prof.
i i Sau-

$4.00

Lehigh V alley Į 
EKSKURCIJA 

in New Yorka
NEDELIOJ 17 Novemberio

Dubeltavaa 
Tikietaa

SpedaHszkas Treinas apleis Maha- 
noy City 4:30 ryte. Grįžtant apleis 
Jersey City, Exchange PI. Sta. 
7:2U vai. vakare Standard Time. 
rm it, ii a,...fciaTi-- - - • —>
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a t > va i k szcz i o*j imas atminimi > 
lyvavo ir visi virszininkai Washingtone. Ant paveikslo matome prezidentą Ilooveri dedant puiku vainiku žiedu ant kapo 
Nežinomo Kareivio ant kapiniu Arlington.

SHENANDOAH, PA
t Juozas Luckus, 40 metu, 

mire Minersville j Utarninko 
ryta namie po trumpai ligai. 
Lavona atvožė pas sesere Sa- 
navaitiene, 181 Florida Avė., 
isz kur atsibus laidotuves. Ve
lionis buvo ne vedes, paliko se
sere Sanavaitiene ir Jonaitie
ne, William Penn kaipo ir bro
li Martina Coaldale.

— Ana diena paliciju aresz- 
tavojo Juozą Alacku, 13 metu 
vaika ir jojo sesute Mariute, 11 
metu už ubagavima, isz Mill 
Creek isz kur atėjo pekszti. 
Vaikas sake kad motina juos 
iszvare ubagaut idant užlaikyt 
narna,
isztekejo

norints jau antru kartu 
už Vinco Kupsto.

Vaikus sugražino namo.

Philadelphia, Pa. f Mykolas 
2409 S. 61 st St., 

I, Philadel
phia General ligoninėj. Palai
dotas Lapkr. 6 isz Szv. Kazi- 

bažnyczios, 10 ryto in 
Kryžiaus kapines.

j" Steponas Kaminskas, 40 
., 2335 Margaret St. Fkd. mi

re Lapkr. 5, Phila. Gen. ligon. 
Palaidotas Lapkr. 
Jurgio bažnyczios, 
Szv. Iszganytojaus 

t Antanina
33 m., 3255 Salmon St., 
Lapkr. 8 Phila. Gen. ligon. Pa
laidota Lapkr. 11 isz Szv. Jur- 
gio bažnyczios, 10 ryto in 
Szv. G rato kapines.

Vilkas, 50 m., 
mirė Lapkriczio

miero 
Szv.

ni 35 Margaret St. Fkd. mi

8 isz Szv.
10 ryto In 
kapines.

.Ceruosikieiie, 
įniro

bažnyczios,

Duryea, Pa. f J. Kazlauc,kie
no, 70 motu, staiga i mirė pra
eita sanvaite. Senute gimė Lie
tuvoje 18.59 meto pribūdama iii 
Amerika 45 metus adgal. Ve
lione prigulėjo prie Szv. Kazi
miero parapijos
Szv. Cecilijos draugystes, pa
liko tris sunūs ir vedusia duk- 
tere Juodeszkiene czionais ir 
13 antikų. Palaidota su 'bažny- 

a/ 

tinems apeigoms.

Pittstono ir

Girardville, Pa. f Kranus Ba- 
leviczius isz Connertoiio mirė 
Panedelio diena namie. Velio
nis paliko paežiu, penkis suims 
ir dvi dukteres. Prig

Vincento parapijosSzv. 
nais.

li Įėjo prie 
czio-

Lietuvos Bonai
Jeigu norite PARDUOT ar 

PIRKT gera kaina.
Informacijas suteiksime 
dykai. Adresavokite 

FOREIGN TRADE
SECURITIES CO.

43 EXCHANGE PLACE
Dept. 12. NEW YORK
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Chicago. — Joseph Kadžilo- 
ka, 41 metu, prisipažino nudū
ręs savo paežiu Mūry jųdviejų 
namuose 4306 Crystal St. Pati 
buvo pasiszalinus pirm Icole- 
to dienu, kaip sa'koma del to, 
kad vyras girtavęs. Vyras 
aiszkina, kad jis nudaręs ja, 
Imi ji begrojusi su svetimu vy
ru. Vaikai — vienas 13, o ki
tas 11 metu — mate invyki. 
Tėvas ju iszbego isz namti. O 
vaikus policija rado prie mo
tinos kūno besime! džianezius 

—N.
— Lietuvis kontraktorius 

J. JonikU, 6628 So. Maplewood 
Ave., jo žmona ir jųdviejų sū
nūs, 
žiavo 
Hum.

10 metu, vakaro iszva- 
pasivažineti automobi

r

Apie 40 myliu tolumo nuo 
Chicagos in ju automobiliu iu- 
važiavo kitas kuri valde szori- 
fas.

Lietuviai visi trys sunkiai 
sužeisti. Paties p. Jonikio stik
lai veidą suraižė. Sunaus galva 
sužeista ir dantys iszmuszti. 
O ponios Jonikienės koja per
laužta trijose vietose.

Sužeistieji buvo pargabenti 
Chicagon. Jie dabar randasi 
Szv. Kryžiaus ligoninėje.

Pp. Jonikiu automobilius 
taip sudaužytas kad ir pataisy
ti ndbtis galima. Kalte del szios 
nelaimes esanti szerifo. Sako
ma, jis pats prisipažinęs tam.

Jonikiu

Lawrence, Mass. — St. Kun- 
drotaviezius gal du metai at
važiavo isz Lietuvos in Law
rence. Czia negalėjo gaut dar
bo, tad iszvyko New Yorkan, 
ir ten buvo gavės dirbt valgy
kloj. Viena, diena iszejo szluot 
szalygatvio. Staiga isz virszaus 
kas tai meto ar taip griuvo 
plyta. Kai sykis papuolė Kun- 
drotavieziui galvon,
greit nuvožė ligoninėn, bet už 
valandos mirė.

Kadangi jo gimines gyvena 
Lawrence, Mass., tai ji parga
beno iii czia ir palaidojo Tau- 
tiszkoso kapinėse. Paskui irti 
patarnavimu jam suteikė gerb. 
kun. Szleinis, Tautiszkos bažn. 
klebonas. In kapus /palydėjo 
daug giminiu ir draugu. Ve
lionis paliko czia 
teta ir draugus.

LENKAI SZAUDO VIRSZ 
KASANCZIU BULVES 

ŽMONIŲ GALVŲ. ■I"—
Spaliu .18 d., 15 vai. isz Len

ku sargybos ateje prie de- 
marklinijos 8 Lenku kareiviai 
paleido ties Zailgu .kaimu mu
su pusėn 6 szuvius. Kulipkos 
praszvHlpe virsz Zailgu 
piliecziu gaivu, kurie tuo lai
ku kaso bulves. Ko Lenkai tuo 
norėjo pasiekti, tikrai nežino
ma.

PAGIMDĖ, PAPJOVĖ IR 
PAKASĖ.

Klaipeda. Sziomis dienomis 
Gabergiszkiuos, Klaipėdos ap. 
invyko nepaprastai žiaurus 
atsitikimas. Kažin kokia Pu- 

išz Telsziu,

a toj e prie

tikrai

km.

kasdama 
darbi

ni akelius staiga

kur ji

nu-

netrukus
Norėdama 

s il- 
perpiove vai- 

peiliu

Velioni

nuliudusia
— V.

ISZ LIETUVOS
Rugsėjo men.

VILKAI NORĖJO 
ATKERSZYT.

Auksztuoliali, Rokiszkio v. 
to kaimo pol.

J. S-lis pamate savo lauku be- 
beganezius du vilku, 
Vinos paleido szuvius ir viena 
paszove. Po to, ta paezia die
na vakare in sėdyba atbėgo 
netoli daržo ir eme staugti ke
letas vilku invairiais balsais.

, tik

in ku-

Matyt, norėjo atkerszyti 
visa laime, kad ta nakti szei- 
mininkas arklius laike namie.

SUDEGE VISI NAMAI.
Spaliu 15 d. Miegoniu kai

me, Rokiszkio valscz., sudegė 
Ragelio Jono visi namai. Nuo
stoliu padaryta 10 tukst. su
mai. Gaisras kilęs del neat
sargaus apsiejimo su ugnimi.

SŪNŪS MIRTINAI
PRIMUSZE TĘVA.

Spaliu 13 dienia Gižu vals- 
Cziuj ir kaime invyko szitirpi 
drama. To kaimo gyventojus 
Vincas Miiliauslkas smarkiai 
inpykp už kažin ka ir pradė
jo pliekti savo ieva. Tas buvo 
toip primusztas, kad negalėjo 
ne isz vietos pasijudinti. Su
žeistasis buvp nugabentas in 
Mariampoles ligonine, Gydyto
jas konstatavo, kad jis pri- 
musztas mirtinai,

Kaltininku aresztavo polici
ja ir dabar veda kvota,

szinaite
lauke kartu su kitais
ninkais
trauke savo darbu ir nubėgo 
in krūmas,
pagimdo vaika.
lai paslėpti, Puszinskaite 
gai negalvojus, į 
kai gerkle tuo paežiu 
kuriuo ji dirbdama lauke, va
le runkelius.
k a,

Nužudžiusi vai- 
užkasė ji czia pat zemen. 

Dirbuosios kartu su Puszins
kaite kitos merginos panorėjo 
sužinoti, kas atsitiko, ir nu
ėjo Puszinskaites ieszkoti. Jos 
rado ja besėdint krūmuose. Ne 
trukus (joms 
Puszinskaite 
buvo surastas naujai gimusio 
vaiko lavonas. Atvykusi poli
cija Puszinskaite suome ir at
gabeno in Klaipėdos kalėjimą. 
Tardant Puszinskaite prisipa
žino nužudžiusi savo vaika.

paaiszkejo, kad 
gimdė, ir tuojau

IR POEZIJOJ KOVOJA SU 
LENKAIS.

Vilnius. iUkrainjetis Balino 
pranosze poema ^Gacunski 
kuri n” 
iszveda Lenku tipus. Lenkai 
szia poema konfiskavo, o stu
dentą Jono Kaivana, jubilie
jaus metu paskaieziusi tos po- 

isztraukas, 
Leninai suėmė, kalino ji priesz 
teismą 8 menesius, tacziau vė
liau teismas ji iszteisino.

poema 
(batalionas), kurioje

emos kai kurias

MEDŽIOJO PLESZIKUS.
Kaunas. Spaliu 19 nakti 

Kretingos ap., Gargždu v., po
licija, szauliu padedama, sten-
gesi suimti žinomus apylinkės 
pleszikus
ku ir Szluszni. Ginkluoti plę- 
szikai atsiszaudydami spruko 
in miszka. Per susiszaudyma,

* A . ' ’ " X. . L-

žmogžudžius Joc

pleszikas Augustas Szlusznys 
nuszaiitas. Jockui, nors sužeis-y

tam, pasisekė miszko pusi slop 
it

SUSZALO MISZKE.
Spaliu 16 diena Obeliu vals
- -___ a 4 •

■ F

ežiui Degiicžiu miszkriy buvo
rastas) lavomis. Apžiūrėjus pa-
si rode, kad jis Arta.stzi.jos Ba- 
ranauslkienes isz Obeliu vals- 
cziaus Paviesoju kaimo. Be-.
kvoeziant nustatyta, kad Ba
ranauskiene buvo nepilno pro
to ir nakti, isz Spaliu 14 in 15 
pabėgo iszpabėgo isz namu. Būdama 
menkai apsiredŽius miszkelyje 

‘ suszalo, *
*1

4

“LASZINIU” TEISMAS PA
SIBAIGĖ; KALTININKAI 
NUBAUSTI UŽ PRISISA- 

VINIMA 119,254 LITU.
Lietuvos Respublikos vardu 

Kariuomenes' Teismas teisia- 
posC'dy Kaune, Spalio 

15—26 d. žiurėjo atsargos pulk. 
Įeit. Aglinsko Petro ir kitu by
la. Pripažino teisiamuosius 
Mikszi, l)r. Draugeli, P. Josiu
ka, Sakalauska, Josiuka Serg., 
b’rizinski, Bergą ir Sobli kal
tais pateiktais kaltinimais, ir 
Valeiszi, Aglinską, Butkevicziu 
ir Deltuva — nekaltais bet Ag- 

kaltu perdideliu val
džios pasisavinimu ir nuspren
dė:

Galutinoje iszvadoje nubaus
ti veterinarijos gydytoja Mik
szi Feliksą ir gydytoja Drau
geli Eliziejų 1 metais ir 3 sa
vaitėmis sunkiųjų darbu (gra
sos) kalėjimo, ir Josiuka Pet- 

2 savaitėm sun
kiųjų darbu (grasos) kalėjimo, 
visus tris su pasėkomis numa
tytomis B. St. 28 ir 30 s t r.; Sa
kalauska Juozą — 6 menesiais 
paprasto kalėjimo; Bergą Juo
zą, 
nėšiais ir 2 savaitėm paprasto 
kalėjimo ir Frizinski Dovydą 
— 3 menesiais paprasto kalėji
mo.

Valeiszi Joną, atsargos pulk. 
Įeit. Aglinską Petra, pulk. Įeit. 
Butkevicziu Liuda ir adm. kap. 
Deltuva Joną iszteisinti ir Ag
linską Petra, atleisti nuo baus
mes.

(Sulig Amer'ikoniszkai-Lietu- 
viszko žargono supleperiavo 

Jes-Siriukas)
Szitos stori jos mein tikslas 

yra tame, kad visiems Lietu- 
viszkiems džentelmenams ir 
soSnides leidems, iszckspleini- 
nus tokius tinksus, apie ku
riuos nei vienas isz jumis ne
tinkinote ir kuriu iszeksplei- 
nint negalima.

Tie visi liuksai yra toki fu- 
ni, kad ir pats ju 
bus laibai cudaimas: raszau asz 
jums apie juosius musu visu, | 
smart sitizenu priimta ir reg- 
li vartojama, 
Lictuvisžkaija Amerikoniszka 
kalba arba lenvicziu.

Nau, kuomet asz jumis su- 
kventinau su savo bausimo 
spyezilaus subžektu, arba, rait 
tariant, intrudusinau savo sto
ri jos mein startan —mufysiuo- 
si atgal, prie tapo.

vi roži jimas

bei juzinama

—000—

1

majam

Pripažino

linska

ra 1 metais

Josiuka Sergio  ju —. 4 me-

§ Jeigu - sotus esi, tai duo
nos nenumesi —- ant kito kar
to paliksi, ba veltu alkanu bu
si.

§ J eigu ant s vieto nebūt u 
kvailiu, tada advokatai 
bado įnirtu.

nuo

priežasties kartu, lyg koki 
bei bes grtajyte. Bet ežia jus 
turite dideli misteika: isz tu 
aksidento gerai fylįna grabo? 
rius, garažininkas, kunigas ir 
butlegeris ir visi kiti tavo ir 
mano frentai, kurie atsilanko 
szermenysna, ir gerai gauna . 
free sziatu, o in kapus palyde? . 
je ir isz ten sugryže — net pri-, ,

* Y * **•
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AVell, szitoj fry ir prosperisz- 
koj kont rei, kur dabar mes visi 
f.Lvinam, hapinasi laea tokiu 
funl tinksu ir aksidentu, ku
riuos mes, per savo misteika, 
trubeliais vadiname. Tacziaus, 
saim tajiin, ryli trin sakant, 
jie nėra jokiu trubeliai o tik
rai džiaugsmai '-arba gut tal
ma i.

Tas įnynina, kad kuomet vie
nam isz mumis yra (rūbelis, 
arba aksidentas, tai 'kitam mu
su frontui arba prieszui iszei- 
na ant raskažiaus arba 
taimo.

Ot, naprimier, kad ir leidu- 
kes arba bobos su burding:e- 
rium paninijimas, kuri palieka 
visa buneziu beibiu ir tuszcz.-a 
stokina arba banka, kur buvu
si visa tavo praperte sukrauta.

Czia jau yra aiszkus arba 
plein trubelis tau arba man,

sigeria.
Sy, ka asz jums iszeksplei- 

nin'auf Ai beeziu, kad jus apie 
tuos triksus pirmiau nei nepa- 
tinkinote!

Bet tai dar no visi juk tru
beliai. Dar laea yra tokiu tink
lu, kurie ne visiems yra trube- 

i liais.
Duokim sau, jus nueina t pas 

Džimi arba Džiana paimti vie- 
na-kita sziata. Tert jus susimy- 
tinat keletą frentu, kurie už- 
fundija po keletą drinksu — 
pakvieczia prie staliuko patra- 
jinti liukes. *

Well, liuko yra fain tinksas 
ir visi ja laikina. Besaids, kol
itas isz musu visuomet tinki
name tik apie savo liuke, o 
apie kitu — mums nei in gal
va neateina. Tai gi, ta liuke . 
betrajinont, jus praliuzinat vi
sa pede ir dar pasiskolino ke
lis faif spatus nuo friento Py- 
terio. 
jau 
jums dar hold-upa, ir ncrac? 
pinigu — jus subytina — in- 
musza.

Tokis neliuki tinksas arlia 
aksidentas yra labai biiad biz
nis jums arba man, bet nė 
Džimiui, Džiakiui ir Džiovu!,

j inti linkės.

Paskum, einant namo 
gerai fylinant, padaro

KUt-

kurie tai gut frienflai jusu bei 
mano peide iszviriino ir už 
tuos paežius pinigus dar gerai 
pri si szia tino.

Ir taip jau yra visuose aksi- 
dentuose kad kuomet viena pu
se krajina, tai kita gerai fy-
liula...

Arba vėl. Daleisikme sau, 
kad Džiordžius, gerai fylinda- 
mas, raidina sau su kito gero

bet sziur tink, kad ne tavo bei 
mano leidei su burdingierium. 
No sir! Jiem dviem tai sziur- 
tink, kad yra gut taim, 
praspendys tavo arba 
pinigus.

O jeigu tu arba asz gerai už- 
pyksi, norėsi atsiimti divorsa 
ir dar ta, sanavogona, burdin- 
gieriu gerai pafiksint — tai 
sziur-tink, kad ir jusu lajeris 
turės dar ekstr gut taim.

Ar tas ne raiti 
lai f, kad tas yra 
rait!

Dabar kitas tinksas. Duokim 
sau, 
me, miro jums jusu pati, bri
be, brolis, sisterka, tėvas ar 
motina. Jums tokia (aksidentas 
jau tikrai trubelis — ir tai 
dar net roten trubelis! Tuo- 

i mot jums atrodo, kad jau vi-

kai 
mano

Ai beczjur ?
• . i - /i irsziur-tink

friento Iriduke ir, norėdamas 
nuaklinti smart džentrimenti 
ir pruvint kad jojo karas yra 
sziur tink ne džionkas — ima 
1 iii-bit ir paspydina.

Leidukei, žinoma, tas labai 
tinka, jinai ta labai laikina 
na, ir sziur tink, Džiordžius už 
tai dar pabust i na:

— Mai-gat, Džiordžyti, kaip 
tavo karas nais runija! DŽy, 
kaip nais...

Tada Džiordžius stepina ant 
geso, paleidžia kara fui spyd 

— džinkt in diezi arba in 
postą! Mai gat, kokis tada 
big trubelh yra Džiordžiui ir 
leidukei, ai kokis trubelis! Bot 
sziur tink, kad ne garadžinin- 

ne 
daktarams ir ligoninei. Tie vi- 

; si pypeliai turi laea profito ir 
todėl gut taim, nes kur yra 
profito, ten randasi ir gut 
taimo.

Ir taip nuo mažiausio tjnk- 
so iki didžiausiam aksideptui, 
visuomet yra dvi saides: vie
nai saldei trubelis, o kitai pro- 
fitas ir gut taim.

Szioj kont reje yra bene tik 
vienas tokis trubelis, kuris 
abiem pusėm būva roten,. tai 
kuomet pus saliuninka prigeri

isz vienos puses, sakysi-
. kui, karu 'kompanijai ir

į Nupigintos Prekes
LABAI LENGVOS ISZLYGOS

tNAUJI PIANAI NUO 5 
$250 IR AUKSCZIAU. ' • t 

Į
$250 IR AUKSCZIAU. I
NAUJI BABY GRAND 

•PIANAI $550.
*

* V* j*

laea ant trosto ir paskui jam 
neužmoki arba nuezytini. Tuo
met saliunkyporis praliuzina 
sztofa ir pralošt irta kostumie- 
ri, o kostumieris pralostina 
sveikata ir praliuzina trosta.

NAUJI PLEJERAI /
$350 IR AUKSCZIAU į

----- ------------- r-------- ----------
DYKAI —24 Roliukai, 0 Sziaip jau-gi. visa kas vienai

a kostumieris pralostina

JLZ A JLX JkV vzAA VA < < ♦ ’ O - — —-

Didele kėdė ar suolas, 8 pusei būva roton, o kitai —
Uždangalas, su kožnu 
Plejeriu.

* okei.

Mes priimsime juso sena Piana, Fonografa arba Vargonus
kaipo dali mokesties ant nauja Piano ar Plejerio.

i
Didelis Nupiginimas ant Visu Pianu. Todėl

Naudokitės ir Pirkite Dabar
4 » '■ ....

wr.'

*

Dabar jus jau visi sau juo
kiatės, nes jums szitie mano 
džiokai pridlare laea foniu, bet 
man ane'i bit isz to ne fune, nes

■ r

d

Katalogus ir pilnas informacijas siuneziame ant pareikala
vimo. Reprezentuojame net septines Pianu Fabrikus. Pia-
nūs pristatome in visas vietas, tolumas nedaro skirtumo.

JOHN LIZDAS PIANU STORE
477 SOUTH MAIN ST. WILKES-BARRE, PA

asz turėjau sunkiai vorkinti, 
kol szituos tinksus jums su- 
s|>elinau. Todėl asz jums ir sa
kau: nors dar laea butu tokiu 
tinksu, apie kuriuos butu daug 
kas galima jums patekinti, 
bet hikoz jus isz manes jau fu-
nes krecziate, o asz jau prade* 
du but fylint ir tajerd esu — 
tad sziuom kartu bus inof, daw
oi ir gut bai!




