
Ml

° WO O — ■ ui 1O<Mlį

THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY SAULE (SŲNJ. 
PUBLISHED EVERY TUESDAY AND FRIDĄY.

I

13

ESTABLISHED IN 1888. YEARLY SUBSCRIPTION I3.0Q 
Advtrtliing Ratos on Application*

PUBLISHED BY

W. D. BOCZKOWSKI - CO., 
MAHANOY CITY, PA.MAHA NOY AND A STR.,

I*

« ■I
I I 1

C

-r

No. 6 / SNTMKRD AT TH! MAHANOY CITY. FA., \ F=š tPOM-OFFIOl AH H1OOND OLAHS MAIL MATTMhJ

0

SF.TVir'':
V vTJte:({.v:

5*

*

ii ww #

In

1

MAHANOY CITY, PA. UTARNINKAS 21 SAUSIO 1930 (TUESDAY, JANUARY 21, 1930) Pl

DH-KART SANVAITINIS LAIKRASZT1S “SAULE’* 
JSZEINA KAS ŲTARNINKA IR PETNYCZIĄ

Prenumerata Kasztuoja: Amerika ant viso meto >8.00 
Europoje ir Kanadoje f4.00 ant viso meto.

Lafazkus ir Pinigu* visada aiuaklta tik ant *zlo adreso I 

W. D. BOCZKAUSKAS - CO.,
MAHANOY AND A STR., MAHANOY CITY, PA

■ .■II, ■ — o ■ ■-

W. n. BOCZKOWHII, Preu. A Mf.T» • IJOVr R V T» HM W F

F. W. BOCZMOWNKI, Mi lor. 41 METAS
y ■

ISZ AMERIKOS

f

PARDUOTA
DUKRELE

PARDAVĖ MERGAITE UŽ 
PENKIS 

KURIA PAMĖTĖ 
PIRMAS VYRAS.

DOLERIUS )

Pa. VinilasReading,
Szarkovskis, kaip pats pripa
žino, pirko 16 metu duktere 
nuo tėvo Alekso Romano už 
penkis dolerius. Mergaite yra 
gaila patogi o tėvas prisipaži
no prie pardavimo kada nuėjo 
iszimti mergaitei laisnus ant 
npsivedimo.

Rasztininkas, kuris iszduoila 
laisnus, pažino mergaite buk 
nesenai pas ji buvo iszimti lais
nus su kitu vyru, prie ko ir 
prisipažino buk iszeme laisnus 
su M i kol u Kanti ng,
snargliu isz Alltentown’o.

4 4 į

— užklausė
” — atsake

tasai szeszkas pabėgo
1 I

18 metu

\r-gi už jo neisztekejai .’ 
raszt i įlinkas.

mergina —
o asz
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Sza iš
galima buvo su- 
merga i t e neapleis

gi ne, 
( c

sau pasirūpinau kita.
nusiszypsojimo

kovskio tai 
prasti kad
nes yra isz josios užganadintas. 
Tėvas prisipažino 'Įnik Vladas 
davė jam penkis dolerius už jo 
dukrele o Kanting’as buvo pri
žadėjau duoti tėvui galo n a 
munszaines bet 
ne nA'snimde. —
žmonių ant svieto kurie vra ar- 
szesni už gyvulius.

KUNIGAS PRALAIMĖJO 
TEISMĄ.

— Mrs. Mav

tėvu i 
josios nemato 

Jau tik randasi

Hamilton, Mass.
Hanlon apskundė kunigą Petra 
O’Hern už tai kad tasai barėsi 
ant josios, laike spaviednes, 
taip garsiai kad stovintieji 

prie 
viską.

teismo 
kunigą ir ragino idant perpra- 

sknndikc ir

žmones 
girdėjo 
prasidėjimu

laike 
kad 
spaviednyczids
Sudže priesz 

paszauke

užmokėtu 
teismas pasi.

10-METINE
NELAISVE

TIEK METU PRAĖJO NUO 
UŽDĖJIMO NELAISVĖS 

ANT ŽMONIŲ PER 
P ALICIJA.

Washington, D. (’. — Praei
ta Ketverga suėjo deszimts me
tu nuo užvedimo pasiutiszkos 
prohibicijos sziame Laisvame 
Sklype (diadai). Kongrese ei
na smarki kova už praszalini- 
ma t uju tiesu kuriu žmones ne
nori ir niekados jujn nepildys 
norints neknrie kvaili kongres- , 
monai sako kad ir reikėtų vais
ku panaudot o žmones turi pri- 
spirt prie pildymo prohibicijos 
tiesu. — Ot, ir gali užeiti ariel- 
kine kova.

Per tuos 10 metus valdžia 
iszdave nereikalingai 264,475,- 
384 doleriu ant prispyrimo kad 
žmones negertu, likos užmusz- 
ta 182 žmones ir 68 prohibici
jos agentai, valdžia turi 4,664 
darbininku tai yra, rasztinin- 
ku ir kitokiu danliininkii.

Prohibicija likos investa 19- 
17 o užtvirtinta 1920 mete bet 
prezidentas WiĮsomis neužtvir
tino josios tiktai kongresas.

O kiek toji prakeikta prohi
bicija suardė szeimynu, isztvir. 
kino jaunuomene, buvo prie
žastim žudinseziu ir kitu prasi
žengimu?!

ISZS1LIEJIMAS WABASH UPES PADARE NEMAŽAI BLEDES
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APIPLESZINEJO ŽMONES 
IDANT INTIKTI PACZIAI. 

k t*1 i* * «4" •M' ** • 4* #» ■* **»■ 4b atM** *'

Chicago; *—• Palicija iszszni- 
pinejo buk kokis tai Adolfas 
Murski, 24 metu, vede gyveni
mą plesziko idant užtvirtint 
linksma būvi savp jaunai pa- 
cziuliai. Murski likos suimtas o 
tai sekaneziu l>udu: Atėjo in 
czevervKu sztora o kada sztor- 
įlinkas pardavinėjo czevery- 
kus Murski isztrauke revolveri 
paliepdamas jam iszkelti ran- 
kaas in virszu bet sztorninkas 
trenkė jam su 
ranka 
isz ranku kuri 
pradėjo szaudyt.
girdus szuvius ad'bego in szto
ra ir paukszteli suome.

pardavinėjo

jam su ezoveryku in 
iszmesdamas

<»•
revolveri 

[Teitai paėmė ir 
Palicija isz-

spaviedojanezia 
Sudže nusprendė 

kunigėlis

szvtu 
kasztus sūdo ir 
baigtu. Kunigas nesutiko ant 
sudžios propozicijos. Liudinto- 
jai patvirtino apskimdinia ku
nigo, liūdindami viską ka gir
dėjo ba riant 
motoro. . .
idant rūstingas 
mokėtu 'bausmes 50 doleriu ir 
kasztus teismo. 'Tokiu budu ku
nigas pralaimėjo ir persitikri
no kad gali užrūstint savo gar
siu barimu nusidėjėli. ..

KŪDIKIS DEGANCZIAM 
GRABELYJE.

Shippinsbnrg, 
budos per traszkejima lieps
nos kada užmigo prie sergėji
mo kūno mirusio savo brolelio, 
du vaikai Jono Barnoskio rado 
grabeli liepsnose kuris užside
gė nakezia nuo artimu stovin- 
cziu žvakių. Pgnagesiams pasi
seko iszgelbet lavonu ir užge
sinti deganti narna.

Ohio. -

vuz-

Pa
per

30 METU KALĖJIMO UŽ 
SUDEGINIMĄ SAVO 

PACZIOS. 
Zedikar, N. Mex. t— Doran 

Yoder kuris sudegino savo pa
czia praeita meta menesyje No- 
vembėrio likos tomis dienomis 
surastas kaltu per džiure ir ap
kaltintas ant 30metu kalėjimo. 
Yoder nesutikdavo su savo pa
czia knri 'buvo už ji 20 metu 
vyresne o
metus ir geisdamas atsikratyti 
n no senos 'bdbos aplaistė jaja 
gazolinu ir uždegė. Motore mi
rė baisiose kaneziose bet priesz 

• mirti iszdave ka* jaja uždego.

jisai turėjo tik 32

JAIGU KAS PASIKARIA 
TEGUL KABO.

Buffalo, N. Y.
A merikoniszku

f

Nesupras-
dr.mas gerai
tiesu Otto Pincz davė deszimts 
miliutu daugiau ant mirimo sa
vo iioszviui Jokūbui Akkman- 
tui. Pincz u’žtiko savo uoszvi 

o girdeda-
Pincz u’žtiko 

kabanti ant virves 
mas kad yra uždrausta dalyps. 
tet pasikoreli pakol ji neapžiu- 
res koroneris, iszbego jeszkoti 
tojo virszininko norints nosz- 

;alejo ji

Isz Visu Szaliu pardavė paczia
----- *----- SENAS VYRAS PARDAVĖ 

SAVO PACZIA JAUNES
NIAM UŽ 50 KRONU.
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Daug miestu kurie randasi arti Wabash

BAISI ŽUDINSTA UŽ KELIS 
SZIMTUS ZLOTU.

Kaime Poda-

dens lojo upėje ypacz'Indianos steite, aplinkinėje Terre HauO* i 
buvo priversti apleisti iv palikti savo namus.

SZIRDIS TRUKO ISZ 
GAILESTIES.

(’aledonia, Vt.
rert kuris nesamai apsivedė, li
kos aresztavotas
proJiPbicijos tiesu, tai yra, dir
bimą namines,
nėjo kitiems ir likos nubaustas 
ant 30 dienu kalėjimo ir užmo
kėjimo 200 'doleriu bausmes. 
Jojo jauna paeziule inpuole in 
dideli rūpesti ir nusiminimą 
tuom atsitikimu ir pavojingai 
apsirgo. Xorints sudže paleido 
namo Koverta bet kada jisai 
parvažiavo namo jojo paeziule 
jau buvo negyva. Daktarai ir 
kaimynai tvirtina buk moteriai 
plyszo szirdis isz didelio gai- 
lesczio. Xorints sudže dovano
jo jam kalte per szita atsitiki
ma bet kas isz to kad mvliniai 
moteriai negali sugražint gy
vasties /

- Pranas Ko-
\ \V. Va., 

už laužvma 
..... I

kuria pardavi-

negali sugražint

r>

VISUS REIKETU TAIP 
NUBAUSTI.

Brookville, N. J. 
baudė Jamesa 
penkių ypu su rimbu per

-- Sudže nu- 
Wortmana ant

. .,..............  nuo- 
Igus peczius ir du menesius ka
lėjimo už baisu suplakimu savo 
moteres ir su pjaustymu peiliu 
josios veidą ant kurio pasiliks 
ženklai lyg smert.— Del tokiu 
žvėrių kurie sumusza silpna 
motore, privalo duoti deszimts 
kartu tiek kiek moteriai duo
da.

norints 
vis da buvo gyvas ir g 
apsaugoti nuo mirties. Sutikės 
palieijanta ant ulyczios apsakė 
jam kas atsitiko. Abudu nubė
go 
vo 
vo sustingęs ir nereikalavo pa. 
geibus.

r>.

in narna uoszvio bet jau bn- 
už vėlai. Akniantas jau bu-

1929 metus tenai 
3,000 žmonių, 

gryždami isz Kanados

SUĖMĖ 3,000 SZMUGLERIU 
GUZUTES.

Montpelier, Vt. — Vermonto 
valstijos valdžia dalbai* paskel
bė kad per
buvo aresztuota 
kurie 
neszesi ar vežėsi su savim deg
tines, atimta isz j u 180,000 bon. 
ku gėry imi ir konfiskuota 180 
automobiliai, kuriuose toji kon- 
traibanda Ornvo gabenama. Be 
to da. buvo sugauti ir konfis
kuoti trys laivai su degtines 
szmugeliu ir atimti 9 arkliai su 
vežimais. Isz visu suimtu bet
gi tiktai 96 buvo rasti kaltais 
ir nu'balįsti. .

pute

F

upes nemažai nukentėjo nuo pasikėlimo sulu
i r Taylorville kur gyventojaif I 1

UŽ DU STIKLELIU DVEJI | 
METAI KALĖJIMO.

Richmond, Va. — Elm Grove, 
pilietis Prank Boss, kelis 

silsio,

Elnį(I rove

kaltinamas del 
dvieju stikleliu degtines po 50 |aky vumii 
centu, federalinio teismo tapo 
nubaustas 'dvejais metais sun
kiųjų darbu kalėjimo.
ANT MEILES NESIRANDA 

. . GYDUOLIŲ.
Bedford} Va. Jonukus 

Shurak daly re kad tikra meile 
niekados ne yra pasekmingi 
taipgi persitikrino kad 'liepi 
tingu yra jaigu szaukesi pagel

tai “daktaro” ant 
gusios meiles. Jo- 

mergiim isz ar
timo miestelio bet toji buvo 
baisiai atszalus prieszais ji.

Ka daro .Jonukas ? Kas tekis 
darodino 
pas “daktaru 
ris parduoda meilingas 
les. Jonas iszpihle “-daktaro” 
rodą koteisingiause, kaip nau
doti gyduoles bet vaisiaus ne- 
apturojo ant sužeistos szirdies 
ir nuėjo in palicija jeszkot pa
gelbės.

4 4

bos kokio 
suradimo din 
aukas mylėjo

pa-

pardavimo

daklaro

apsupo

NARSI MOTERE.
Stamford, Pa. — Mrs, Dora 

Pringle matydama kad josios 
namas dega kada sugryžo nuo 
krutaniuju paveikslu,
savo galva su surdutu ir inpuo
le iii ugni idant gelbet trejetą 
va i k ueziu. Darbas pasiseko
norints motore likos baisiai ap
deginta. Josios vyras stovėjo 
kaip stulpas inkastas in žeme 
isz baimes ir negalėjo paežiai 

gulbėj Lino vaiku isz

Darbas

prigelbet 
deganezio namo.

ir nutarė juos sau 
Paszaukes gaspa- 

grinezios idant jam

jszinio lavono moteres kuri 
j|)il le savžii'dinsta per nusi- 
skandiiiima. Kada gailos pul- 

susilaike truputi ant al
pu i i cija.nl a*s perimtas 

pakele skepetaite 
nuo moteres veido ir net suri
ko nuo persigandiimo nes paži
no motereje savo paczia, 24 me
tu amžiaus. Xuo kokio tai laiko 
toji porele gyveno tarp savos 
nesutikime ir tas buvo priežas
tim savžudinsfos. ■

l o i

•()-

jam kad nusiduotu 
Barasset t i ku- 

gv'duo- • J ir 
-daktaro

J)

Barasset t i likosDaktaras” 
aresztavotas ir nubaustas nut 
50 doleriu už (laktaravima be 
diplomo.
PENKIOS POROS

DVYNUKU IN 7 METUS.
Mrs. 

isz

Scranton, Pa. - 
Adolfas Gregori,

VELA NELAIMINGA 
“TRAICE.”

Saliuninkas 
jojo pati ir

trvilkos metu dukrele likos 
arešztavoti už nužudinima bur- 
d i ngi oria us Nazar i no Berardi, 
30 metu, kurie ’buvo prielnidi- 
nis saliuninkes. Gregori nužiū
ri nėjo snvo burdingieriu nuo
seniai o kada ant tikrųjų persi
tikrino kad nužiūrėjimas yra 
teisingas, paleido in ji kelis 
szuvius. Motore su duktere yra 
laikomos per palicija kaipo 
svarbios Ii udintojos.

Paskutines Žinutes
*Į Berlinas. — Per nugriu

vimą propu Benthen kasyklo
se likos užmuszti szeszi ang
lekasiai o szesziolika likos isž- 
'el beta i s isz kuriu devyni li
kos sužiebtais.

szesz i

< r 
o

'Tompolius, Austrija. — Kai
me Rodki atsitiko nepaprastas 
ir netankiai girdėtas atsitiki
mas.

Gyveno lenais gaspaidorius 
Jurga, 65 metu senelis kuris 
apsipaeziavo su 31 melu Lucj- 
jana, kuri insimylėjo vėliaus in 
jauna berneli vardu llku Szer- 
vila, ant galo abu<hi susitarė 
pabėgti ir susivineziavoti. 'Ta
me tai tiksle nutarė Szen'ihi 
pirkti paczia nuo seno Jurgo ir 
po ilgam derėjimui aplaike ja 
už 50 kronu. Senis pasiėmė pi
nigus bet Lucijumi paprasze 

idaant taji pirkini už
tvirtintu pas vaita.

Vaitas padare 
pardavimo ir pridūrė kad nie
kas neturi liesos daryti jokiu 
kliueziu laike jujn keliones. 
Szervila iszkeliavo su savo mv- * 
lima in Amerika bet ant rube- 
žiaus likos sulaikytas nes " * 
praszpartas buvo neteisingas. 
Abudu likos sugražinti adgal 
in kaima.

vv ro

t
1
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vyko bvla

kont rakta

HI;, If
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szesze- Kada I
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NEDORAS UBAGAS.
Vilnius. — Pas kunigą Brod- 

zinska ana vakaru atėjo ubagas 
melsdamas suszelpimo.
kunigas nuėjo in kita kambarį 
pajeszkoti smulkiu pinigu, uba
gas pradėjo darbuotis po kam
barį ir kiszo in kiszeniux kas

Varszava. 
juce, Ignotas Bokusza, turtin
gas gaspadorius aplaike kelis 
szimtus zlotu už parduotas 
kiaules. Jojo bernas pasigodejo 
už pihigus 
prisisavint. 
dori u isz
duoti karasino ir žibinte, o ka
da. lasai iszejo, kirto jam per 
galva su kirviu, užmuszdamas 
ji ant vietos po tam paslėpė 
tvarte po mcszlu. Po tam nu
žudė jojo sunu 19 metu Mikola 
o vėliaus nužudė ir tarnaite ku
ri mate kaip gaspadoriui kirto 
per galva. Mažas vaikutis bū
damas liudintojuni užmiiszirno 
tarnaites iszbego laukan ir pra- 
nesze kaimynams kas atsitiko. 
Kaimynai suėmė žadintoju ir 
nuvežė in miesto kalėjimu.
KUNIGAS NUŽUDĖ 2 SAVO 

VAIKUS: TRUKDĖ JAM 
DIEVA GARBINTI.

Moskva. — Simleropolyj in- 
kataliku kunigo

Grafo, kaltinamo del nužudy
mo dvieju savo pavainikiu vai
ku. Kunigas teisme apreiszke 
kad nužudęs vaikus del to kad 
jie trukdė jam Dieva garbinti.

Jis likos nuteistas 
riems metams kalėjimo.

LAZDELE KURI VAGIA 
PINIGUS.

Paryžius. — Nuo kokio tai 
laiko dingdavo nuo stalu ban- 
kose bumaszkos slaptingai bū
du. Xorints palicija nužiurine- 
jo bankinius tarnus bet ant ga
lo pasirodė kad nužiūrėjimai 
buvo neteisingi. Palicija lauže 
savo pakauszius kokiu budu 
suimti slaptinga vagi. Kėlės 
dienas adgal vienas isz detek
tyvu, kuris jau per 18 dienu bu
vo pasislepes bankoje, patemi- 
no kaip vienas puikiai pasirė
dęs žmogus sustojo prie kasie- 
riaus langelio, padėjo savo laz
dele ant langelio. Sztai galvele 
lazdos atsidarė o isz josios isz- 
lindo smailus drateliai kurie 
pagriebė kėlės bumaszkas ir 
vela insitrauke in lazdele. Žmo
gų palicijautas tuoj aresztavo- 
jo. Buvo tai Anglį kas Geffrey 
Golson.

Motelyje kur jisai gyveno 
rado keliolika pana- 

kitu vagiszku 
tam ir kėlės

pakauszius kokiu 
vagi.

tik piųifiolė in jojo liauti*. Ka- Ai 
Ja kunigas sugryžo, ubago jau 
nebuvo kambaryje o taipgi 
auksinio ziegorelio kuris gulė
jo ant stalo, sidabrinis kryžius 
ir keli sidabriniai jiuoilukai 
taipgi dingo. O kad buvo nak
tis, ubagas dingo tamsumoje ir 
lyg szioliai da jo palicija nesu
rado.

kambaryje

VEVERSELIS IR
PAMATINE

PASAKAITE

11 Syracuse, N. Y. — Agen
tai užklupo ant namo Krano 
Navicko kuriame rado 100 
lomi alaus ir munszaines. Li
kos nubaustas.

Haverhill, Mass. — -Da- 
ra.ktorka Helena Kazkevicz isz 
Atwood likos nubausta ant $5 
už sumuszima, Helenos Martin 
už tai kad mergaite nenorėjo 
giedot i -moksląineje.

K Corinth, N'. Y. —- Susek
tas per daraktorin, Kugene 
(’lother, 
lai neje, 
toje isz 
tas isz

gn-
.ui-

■

Vieszpats Dievas,

pai i ei ja 
sziu lazdelių ir 

o priek
bumaszkas po 100 franku ku
rias buvo pavogęs diena priesz 
tai isz kitu banku.
RADO DAUG SENU PINIGU.

Londonas. — Arti Doreneo, 
prie kasimo naujo pamato ka
da darbininkai arde senus mu
ms dvaro, rado daugeli sidab
riniu pinigu da nuo krvžiokisz- 
ku laiku su kryžium, darbinin
kai sulaukia nakties, pasienio 
pinigus ir dingo. Badai rado ir 
daug auksiniu papuoszu bet 
niekas teisybes nedažinojo tik 
surasta didele geležine skryne 
kurioje tasai skafbas radosi.

UŽ GYVASTIES 
PARSIDAVĖ.

Beilinas. — Mieste Zillertale 
ant Tvroliaus ana diena likos 
palaidotas kokis tai Risharas 
kuris turėjo nepaprastai didele 
galva ir da būdamas gyvu par
davė jaja daktarams už 2,500
kroneru. Kada Risharas mirė kuris nerangiai

.................... ! -----------:“1-^ - -1-

va pasiimti ka gimines turėjo Palindęs po akmeniu eme dar 
ir iszpihlyti nes turėjo ant to 
padaryta kontraktu, — nupjo
vė jam galva ir nusivožė su sa
vim idant isztyrineti priežastį

da ra k tori u 
gerdamas vyną moks- 
kuri atsinesze bohku- 
iianiu, likos praszalin- 
mokslo. Pa rėjas namo 

irusiszove ant smert isz sarma
tos.

II Washington, D. (*.— Per 
negerus bankinius czekius, 
Amerikoiiiszkos bankus patro- 
ti'no praeita ineta net 300 mili- 
jonu doleri u.

Palm Beach, Fla.—George 
W. Moore, nuszove ant smert 
du prohiliicijos agentus kurie

pirmųjų
innagi u

E4- 
artimo 

apdova
pom

I lelena, M on t. 
ward Ben nod i et 
miestelio Rocksburg 
nojo savo vyra penkta 
dvynuku bot tik trys poros ran
dasi prie gyvasties. Visi gimė 
iii laika septynių metu.
DU DREBĖJIMAI ŽEME 

SUKRATĖ KALIFORNIA.
Los Angeles, Calif. — Du 

smarkus drebėjimai žemos su
krato Pietine, dali Kalifornijos 
— vienas tęsęsi 'deszimts se- 
kundn o antras septynes sekun
das. Rotuže, 24 laipsniu augsz- 
czio svyravo pavojingai, žiogo- 
riai sustojo, 
paszoko nuo sėdynių, kiti isz- 
begiojo ant ulyeziu. Paveikslai 
nuo sienų nukrito, torielkos ir 
puodukai nukrito nuo lentynų, 
telefonu dratai buvo nutraukti. 
Žmones buvo didėlėje baimėje 
iszbegiodanii isz namu ant uly- 
cziii.
NEŽINOJO KAD NESZE 

SAVO MIRUSIA 
PACZIA.

Lenoxville, Tenn. — Palici- 
jantas Duhring eidamas netoli

?

sutveręs 
pasauli, iszejo karta ant žeme.** 
pasivaikszczioti. Žmonių buvo 
dar tik maža saujele. Buvo tini 
isz ryto rytojus Adomo ainiai. 
Žvėrių ir paukszcziu taip pat 
buvo dar maža. Tik kur-nekur 
medžiuose, krūmu tankumose, 
skambėjo nedrąsus* 
paukszcziu balsai.

Tuszcziame lauke buvo ty
lu, nejauku.

Vieszpats Dievas, kad pra- 
szalinus ta tyla, paemes molio 
gniaužtele nulipino pauksztu- 
ko pavydala ir iszmete in vijr- 
szu. Pauksztelis suplasnojo 
sparneliais saules spinduliuose 
ir užgiedojo gerai mums žino
ma veverselio pavasarine dai
nele. Buvo tai veverselis.

Visa tai mate pasislėptas už
velnes.

4"

žmonos teatruose

vogtiniu budu insigavo-in jojo 
narna jeszkoti gėrynių. Moore 
mano kad tai vagys.

U Lily brook, W. Va. — Asz- 
tuoni anglekasiai likos užmusz- 
tais o keturi sužeisti baisiojo 
eksplozijoj kuri kilo czionaiti- 
nioje kasykloje.

NE SKAUDA.

t amReikėjo daugiau (ausis 
sžuniukui nupjaut tai gražiau 
isz rody tu.

— 'Tegul užgija

akmens velnes. Žiūrėdamas 
pro t kampa akmens, 
stebėjosi
Vieszpati Dieva. Kaip tik Die
vas nuėjo tolimu, velnes aplei
dęs akmeni, pasiėmė gniaužto
je dumblo ir eme terlioti na
guose. Nulipinęs koki tai tesz- 
los gubelei i, 
szu.

Iszmestas gabalas dribtele- • 
jo ant žemes ir pavirto iii biaU- 
riai raiba negražu sutvėrimėli, 

rėpliodamas, 
akmeniu.

akyvai
in besidarbuojanti

iszmete in vir-

tilto prie upes Teimesseo likos 
paszauktas in pagelba del he- skauda.

, asz nu
pjausiu daugiau nes ant syk ne 
norėjau daug pjaut, szka<la 
szum.vczio, jam htbai skaudėtu 
o kaip po truputi tai jię tpip 

hit./- ■ .. ____* £<:

daktarai spyrėsi nupirkta gal- . Skubėjo palyst po

didumo galyos.

bjauriau kurkti. Net pats vel
nes stebėjosi pamatęs toki siu 
tverimeli ir iszgirdes jo bjau
ru baisa. Buvo tai paprastoji 
pamatine varle, rupuže. I

Z ✓

cija.nl
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Kas Girdėt
Kada Vincenzo Amai t i, Ha

li jonas isz Johnstown, Pa., pa
budo ana ryta, 
buk jam dingo pati.
dingo taipgi ir tėvas Vincenzo
o su juom taipgi ir 800 doleriu, 

varge Į Vincenzo isz to atsit ikimo su-

persitikrino
Su jaja

Milwaukee, Wiskonsine ana 
diena mirė didžiausiam 1 
kokis tai George Axtoll, turiu- \*is nesigraudino bei nusidavė 
tys 76 metus, 

•r

Jojo tėvas, senas gyventojas' nigus ir 
czionais dasidirb-

lamas didelio turto kuri jojo palikdamas tuszczia minia. ’Su
jojo ke jisai buk apsipaeziuos su sa.

pribuvo in(
sunns George aplaike po 
mireziai 'bet nemokėdamas nau
doti ir guodoti tėvo sunkiai su
rinkta turtą, greitai viską pra
leido.

Taip tai buna. Sūneliai tur
tingu tėvu, aplaikia po ,juju 
mireziai paliktus turtus ku
riuos sukrovė sunkiai ir dide
liu paczwlumu, tai vaikai po 
tam praszvilpe.

O gal ir geriau nes jaigu to
ki turtai užsilaikytu szeimyno- 
se ir pasidauginetu nuo gent- 
kartes lyg gentkartės tai trum
pam laike keli tukstaneziai 
szeimvnu turėtu visa turtą 

•r

Amcrike po savo

tai

visa 
valdžia.

Tankiai skaitome apje pasi- 
szventima motinu del savo vai
ku bet retai kada skaitome 

del meiles brolio 
pasiszvenstu kaip 

15 i
(’hristiansan isz New 
Wiskonsine.

idant brolis

ana diena
> tai padare 
met u Petras

Auburn,

Kada jojo brolis llenrikis, 18 
metu, mirė po operacijai, Pet
ras nuėjo in girria kur nusiszo
ve ant sniert. Negalėjo pergy- 

gailesties 'netekdamas sa-
mylimo brolio kuris buvo jo

vent 
vo 
geriausiu draugu.

Vietoji* vieno kapo tai iszka- 
se dubeltava ant kapiniiv, ku
riame silsesis drauge du lavo
nai broliu.

Ar abudu draugaus 
smert tai sunku inspeti.

Balta ne va 1 n i 11 k v s t a. •r
Pradedant skaityt, <

ir po

daugelis 
isz musu skaitytoju bus tosios 

buk 
apie

nuomones

•v'**1—» ♦ • ■■ •» ■■'<*>!*<» i -A-.i.        .4
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Bmįmnkai
*

in banka, isztrauke likusius pi- 
iszvažiavo su savo 

Margarieta Depaecio,uoszvin

vo uoszvia ir tokiu budu atker- 
szins savo paežiai. Toji poru 
paliko trejetą vaiku ant miola- 
szirdvstes kainivim.

• JU ‘

yraSaule” 
neutraliszku

neprigulinti prie jokios organi
zacijos ir ne szelpiama isz pa- 
szalies nuo nieko, liktai užlai
koma per gerus skaitytojus. 
Jaigu kas užsitarnauja lai tam 

“dar-

i r
bepartyv iszku 

lai kraszcziu,

ir užkerta, be baimes ir 
želiu” — ar tai svietiszka ar 
dvasiszka ypata — visi mums 
yra lygus. “Saule” tarnauja, 
del visu žmonių, nepaliaus tar
nauti toje dvasioje kokioje per 
42 metus tarnauja, norints 
“ progresistai

tarnauja, 
” s 

szuo ant menulio bet 
tuom neužkenks.

taiigtu kai])
Saulei”

Pasitaiko, kad kasyklose už
griūva daug darbininku; neti
kėta eksplozija apakina ir už
kurtom daug žmonių; teatro 
lubos iulužta ir užmusza dau
gy be ir tuojaus visi laikrasz- 
czi'ai skelbia, tas nelaimes ir 
žmones indomauja, nes tai ne
paprasti atsitikimai. Vienok 
tos paezios apielinkes mokyk
lose daugiau vaiku užauga 
raiszu protuose ir kiniuose, tu
rėdami nesveikas akis ir ausis, 
neg suimaut visas nelaimes ir 
suskaitant visliau nelaimigus 
atsitikimus. Ir tai yra del to, 
kad sunku žmones užinteresuo- 
ti ton m dalyku.

Daugiau neg trecz dalis vy
ru iszegzaminuotu, buvo atras
ti netinkamais kareiviavimui. 
Tas netinkamumas paėjo nuo 
nepriežiūros kūdikystėje, kuo
met visus trukumus butu bu
vę galimą pa gerinti ar panai
kinti.

Apskaitliuoja,

y*
Z

>!

1

REIKALAUJA $85,000

r>

szioje 
dvi-de-

Esame < Inupersi tikrine 
kartu kad isz bile progos dali

au kas

O*

guma rinkineja “aukas” ant 
bile ko, tuojaus atsiranda dau
gybe kolektorių kurie tuojaus 
triubina in visas szalis kad su
dėtu 
tikslo, 
tik vien 
nuo

aukas ant tokio ir tokio 
Tokios aukos tai 

isznaudojimas pinigu 
i n i e 1 a sz i rd i ngu sz i n 1 ži u 

isz kuriu po tam loki kolekto
riai juokėsi.

4 4 < 
C,

1 J

ATSAKIMAI

ALGOS ANT METO 
a's 'be i s-bo Ii n i nkas Babe 

negrą j ins
(kirsi ng
Putli pranesza. buk 
beis-bole už neniažiaiis kaip 85 
t liksi a nežili doleriu ant meto. 
N(*\v Yorko kliubas jam pasiute 

tukstanezius'bet jisai ant to 
uepristoja reikalaudanias 10 
tukstaneziu virsziaus tos sumos

75
reikalaudamas

tu užlaikyti.
Paprascziausis

iszmotyl u
G rintei c

j

samanoms

norime jums 
primint apie balta ncvalnin- 
kysta, tai yra, pardavinėjimas 
jaunu merginu in paleistuvin- 
gus namus. Norints toksai už- 

paniekintas per 
dorus žmonis ir baudžiamas 
per valdžia bet ne apie tai no
rime jums kalbėti.

Tosios “Įkiltos

šienumas yra 
•r

žmonis

Tosios 
kės”

P. V. Wilkes-Barre, Pa. - 
Plaktukas kuri naudoje ant su
sirinkimo prezidentas drau
gystes 
4 4

A ugi iszka i

prezidentas
vadinasi pagal žodyną:

Pirmsedžio plaktukas,
“gavel ’’

vardo nežinoma ir nenaudoja
ma.

Mrs

o
Kitokio

Nevahiin- 
, apie kurias norime jums 

primint, yra vargszes, persi
dirbusios moteres beszirdingu, 
savmylincziu vyru. Gal ne vie- 
nas isz jusu žinote <nors apie 

motere kurios 
gyvenimo nežibejo ne kibirksz- 
tele džiaugsmo. Tai yra mote
res kurios turėtu vadintis bal
toms nevalninkems. Josios via 
nevalninkes savo vyru, neval
ninkes savo vaiku kurios dirba 
be mažiausio pasiprieszinimo, 
anksti isz ryto lyg vėlybam va
karui motina rūpinasi apie sa
vo vaikus ir kitus naminius rei
kalus. Norints vyras 
netyczi oms a plei dži a

jusu 
viena vargsze

sugryžin isz 
pasirodo in 
apleidžia namus 
laikus

ru kurie

ir tėvas 
savo pa

ežiu, *bot 'nežiūrint ant to visko, 
motore yra apleista su vaikais.

Rasimu Amerike daugeli vy- 
darbo,

ežys t as d ra pana s, 
turėti 

o jaigu motore 
tai pasiprieszina tai da gauna 
szunc poteriu, kad nebage ne
turi kur dėtis. O ar motore ne
reikalauja ir nemyli kaip kada 
ir pasilinksmint ir pasirodyt? 
Yra ir daugiau priėžaseziu kad 
toji vargsze kenezia daug nuo

Jį 7 Į . 7! į ' («į, lk *11 
vvro...

Nei* ko stebėtis kad mergi
nos sziadien gerai apsvarsto 
moteriszkii rvszi nes turi dides-

• laisve būdamos merginoms, 
gali sau užsidirbti ant duonos 
ir ant vyro žiuri kaipo lygu 
sau sutvėrimą. Nesutinka ant 
pasilikimo nevalninkems be- 
szirdžio vvro o už savo darba 
gauna užmokesti ir pasilsi ka
da guli kape, o po smert vyrai 
greitai užmirszta atminti to
sios kuriai prisiege isztikimys. 
ta, meile, paguodone ir ramin
ti jaja nusiminime. Tokios tai 
vadinasi baltos nevalninkes!

gerus 
priesz

kad nebage

n<

J. K. Philadelphia. — 
Pastorių neturime, ‘senei iszejo 
isz spaudos, bet jeigu turite 
sena tai jum apdarysime pui- 
kei o 
landas 
k i lokes kny

F. M. Springfield, III. — To
kios knygos Lietuviszkoje kal
boje nesiranda tiktai Lotynisz- 
koje kalboje.

K. J. ir kitiems kurie 
klausė to paties: Adresas 
Prohibition Director, I

, Philadelphia.
A. Gavėnas, 3013 Wil- 

Detroit, Mich. —
ue- 

apie 
keiki

teipgi ir Linksmas Va- 
kaipo irapdarome 

.’gas.

už- 
vra 

Fed t* ra t
Buildin

Kaz\ 
Ii a uis . 
Jaigu :pats szio atsakymo 
matysi tai gal tau žmones 
tai pranesz. Rugoji 
kad mes nesiuncziani tau laik- 
raszti kuri siuneziame reguhi- 
riszkai ant tavo adreso bet 
pacztas mums'pranesze kad ta
vęs po 
Raszem kvies 
aiszkiniinais bet 
sos sugryžo migai su praneszi- 
mu kad tavęs nesiranda po 
tuom adresu. Kodėl tavęs pacz- 
torius neranda jaigu nuo tavęs 
aplaikoine gromatas o nuo mus 
sugražina adgal. Pridabok gro. 
matneszi ir jam apie tai iszaisz- 

gal tau kas an I szposo 
taip daro.

</ n >

j

A voM

kink. <)

i r

tuoirt adresu neranda, 
poniutas su isz- 

grornatos vi-
o*

GERA PROGA.

Pusetinai mokintam Lietu
viui, turineziam pora tukstan- 
cziu kapitalo, užimti Real Es
tate, Insurance ir Notary Pub
lic bizni, pervirsz 20 metu isz- 
dirbta vieta ir gerai apsimo
kanti. Raszykite po sziuom ad
resu: “G” Saule, Mahanoy
City, Pa. (j21

ic G3 > ’

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

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

kad 
szalyjo randasi apie 
szimts penki milijonai mokyk
los vaiku. Tame atsitikime, 
apie septyniolika milijonu isz 
j u negauna tinkamos 
ros 
met mokykla 
yra reikalaujami 
priverstinai mokyklas lankyti 
beveik visose valstybėse, bet 
tik biski daugiau neg puse tu 
valstybių teturi medikales 
priežiūros instatymus, ir tie 
instatymai veikia lik miestuo
se ir parinktuose distrikluosc.

Suv. Valstijų Vieszos Svei
katos Biuras, buvo ilga laika 
užimtas tyrinėdamas vaiku fi
zine padėti invairiose 
szalies dalvse.

Priesz duosiant pagelba vai
kams, reikia žinoti ar jiems ta 
pagelba tikrai reikalinga, 

vaiku 
isz pirmo peržiūrėjimo, 

kitu, kuriems 
reikalas yra didesnis, neparo
do jokiu ligos ženklu ant pir
mo peržiūrėjimo tol kol pasi
daro pervehi sulaikyti pasek
mes.

Dauguma levu ir motinu no
ri, kad ju vaikams mokykloje 
sektus. Jie nori kad jie kitus 
virszytu moksle, 
kuogeriausi mokslą. rPam tiks
lui reikalaujamas sveikas pro
tas sveikame kūne. Vaikus tu
ri būti fiziniai sveikas kad. ga
lėtu priprasti prie atmainos 
nuo namu in mokyklos kamba
rį. Nes mokyklos ’kainabaryje 
patmeijami visi tie trukumai, 
kurie pirmiau nebuvo matomi.

Vaikas geroje sveikatoje ga- 
greitai mokykloje progre- 

budanras

bet 
visu 

Apsun kin- 
jis turės

priežiu 
sveikatos žvilgsniu, kuo- 

lan'ko. Vaikai 
instatvmu

vaiku ir mer- 
kurie# tampa aklais

teturi

SZ10S

Daug 
guma 
bet dauguma

tikrai
parodo reikalin-

ir kad gautu

reitai mokykloje 
bet vaikas

prastoj sveikatoje, netik kad 
negales progreso daryti, 
gali būti nukeltas žemesnen 
kliason. Toks vaikas gali la
bai moksle nusiminti. Tai yrą 
viena isz .priežaseziu, 
vaikai daugumoje atsitikimi 
apleidžia mokyklas labai anks
ti. Tėvai kartais nesupranta 
priežasties kodėl ju vaikai ne
gali iszmokti arba progresuo
ti greieziau, ir nežino, kad ju 
vaikai fiziniai nėra, tinkami. 
Tėvu r motinu priederme yra 
sužinoti, kiek tik

Ii 
suoti,

bėt

kodėl

Povai kartais nesupranta

galima, apie 
ju vaiku sveikata. Kad tai pa- 
padarius, reikia reikalauti kad 
visi vaikai mokyklose gautu 
medikai! iszegzaminavima, 
kad visi fiziniai trukumai bu
tu pataisyti. Jei toje mokyk
loje, kuria tavo vaikai lanko, 
nėra daromas mediką les 
egzaminavimas, reikia 
vaikus vesti pas savo gydyto
jo.

Reikia atminti, kad maži 
trukumai gali tapti dideliais 
trukumais vaikui pradėjus mo
kykla lankyti. Jei tie truku
mai nebus tuojaus panaikinti 
arba pagerinti gali privesti 
prie netekimo ambicijos ir in- 
eiatyvos, ir vaikas gali užaug
ti negalėdamas pats savos už
laikyti ir tu kurie jam priderc-

i szegzamina vima

isz-
savo

kad

ry** > 
jei nėra 
s z i. liga

mokyklos 
amžiaus vaiku trukumas, tai. 
blogas matymas. Kareivis su- 
gryžes isz pasaulinio karo, bū
damas geroje sveikatoje, 
negalėdamas jnatyti yra 
apgailestaujamas, 
tas visam amžiui
iėszkoti lokio užsiėmimo kuris 
nereikalauja akis vartoti. Vie
nok yra daug 
gaieziu, 
kasmet Suv. Arals. vientik del
neprižiurejimo ir nepaisymo.

Trakoma ra kronine akiu li- 
kuri priveda prie aklumo 

gydoma tinkamai, ir 
pradeda iszsi plėtoti

Amerikos mokyklose. Jei mo
kykloje nėra medikales 
žiūros, negali būti tikras kad 
tavo sunūs ar mergaite, tavo 
sesuo ar brolis, sėdi arti vai
ko, kuris turi trakoma, ir nuo 
kurio ta liga gali kitiems pri
lipti.

Gana didelis vaiku skaiezius 
musu mokyklose turi prastas 
akis ar kokia nors akiu liga. 
Daugumoje atsitikimu neprie
žiūra gali privesti prie aklu
mo užaugus o
iriuose vaikas negali 
su kitais moksle vien tik kad 
negali gerai matyti. Kiekvie
nas vaikas turi but nors svki 
in metus gerai iszegzaminuo- 
tas, kad iszvengus ligų, kurios 
apsunkina kai]) protines taip 
ir fizines pajėgas.

Prastos akys sulaikys tavo 
vaiką mokslo,
i lebus p r i žiūrimos, 
būti amžinai sugadintos.

taip-pat kaip 
taip-pat reikalui-

prie-

kituose atsitiki
lai kvtis

ir jei tuojaus 
akys gali

Geros 
geros akys 
gos vaikui kuris nori greitai 
irtis mokslo bangose. Medika- 
lis iszegzaminavimas parodys 
ausu padėti ir tinkamas gydy- 

gali visus trukumus pa
naikinti.

Medikale mokykloje 
atranda nesveikus ade-

ausys,

mas

prie-
žiūra
noidus ir tonsilius. Dažnai vai
ko progresas*mokykloje page
rinamas kuomet jo tonsilai es
ti isz i įnami.
<

Taip pat 
atydos kreipiama

O) '

r>

daug 
in dantis.
— F. L. I. R

I.m* S. 4 I

judldii burtus.
— Tai blogai, labai blogai! 

Ar nė matei kaip užleido žio- 
vus iant vyno daržu Don Gio- 
vannio ir Julgio Luppeddu.

— Toisvhn teisybe., bet...
Rytoj

•4 i '4'lTl

i j •!

I*'. Ai 'll*) 11" f j-

* V H '
ta S/

Antonio buvo prisirengęs 
ant visko bet ne ant nieko pa
na szaus: prisiartino prie kal- 

paeine kara-

»

Teisybe.. 
pažiūrėsimo.

banezio akmens 
b i nu ir szove...

Peppe puolė ant žemes nei 
ne sustenėjo su perszauta szir- 
džia.

Vietoj szauti in ora Anto
nio szove in raganių.

Po tam atsitikimui nors bu
vo persitikrinęs kad karabinas 
neiszszaus. Antonio norėjo 
bėgti bot pamislijas kad nieks 
apie tai nežino..* susiringavo

Na, 
juom pakalbėsiu.

— Gi, kad panorėtu nuim
ti tuos burtus su persiemimu 
suszuko Saverija.

l’a i 
navosi 
Ii loja us 
nuėjo 
praszyti nuimti užkerėjimu

4 <IC» 41V IY1 << uoy l11V 1IV4UJV. I

Buvo tai ne paprastas tipas * bina i 
tasai raganius, 
visi žmones, j

KU

nakli abiem-dviem 
gražus vaikiukas ir 
ant rytojaus Antonio 

pas kaimo burtininku

iel tas ne klausyti ne norėjo. ( skoterte pame žvake ir kara- 
a ir sugryžo in kaima eida

mas uoloms kad ne palikti ne 
jokio pedsakio.

Niekada netikėdamas bur
tams drąsus su žibanezioms 
akinis piemuo niekada nemo
kėjo sau iszaiszkinti negalėjo 
suprasti, kas atsitiko kad ak
muo prakalbėjo, kad žvakes 
užgeso ir karabinas iszszovc. 
Tik in devynis menesius vė
liau, kada paėmė in glebi drū
ta kaip isz bronzo nulieta val-

sap-

Antonio
,‘j 
I

Gyveno pacZiame kaimo ga
le, viename isz didžiausiu Ir 
gražiausiu kaimu 
Liigudoro kalnuose, 
ju maža, juoda, buvo ant pat
kalno virszaus ir savo mažais 
klangeliais žiurėjo in apžėlu
sia kadgiais, szilojeis ir viso
kiais medžiais pakalne.

Toj mažoj grintoloj juodoj 
su stogu žalioms
apžėlusiu, medžiu pavėsyj, vi
soj gamtos puikybėj, gilioj, 
pilnoi poezijos tykumoj Save
rija gyveno teip laimingai,

, sza- 
lin jauno vyro su žerinezioins apart visokiu vieszu burtu 
akims,

teip 
kaip tik galima perstatyti

raudonoms lupoms 
kaip kriiniu uogos ir kuriuos 
jis vare savo avis, tverianezias 
vienatini jo turtą. Vardas jo 
buvo Antonio. Jis teipgi nuo 
apsivedimo su maža jo sapnu 
karaliene buvo su visu laimin
gu.

Ant nelaimes vienok nuo tū
lo laiko laime ju pradėjo 
niauktiesi. Jau perėjo du me
tai nuo apsivedimo, o 
neturėjo ir nematyt buvo 'kad 
greitai sulauktu. Buvo liūdna
ateitis, labai liūdna.

Iszmeldimui sau dideles lai- 
Antonio karsztai meldėsi, 

vaikszcziojo 
ėjo basas,

mes, 
Kalbėjo novenas, 
in szventas vietas, 
su atidengta galva in Bitto, in 
bažnyczia Madonnos dci Mira- 
eoli. Uzpirkinejo diev-maldys- 
tes su giedotoms miszioms, ža
dėjo Madonnai tiek 
riausio vaszko, 
sūnelis.

svaru gc- 
kiek svers jo 

Viskas buvo veltu. 
Gri ritelėj buvo tuszczia, tyku, 
no buvo girdėt vaiko rėksmo, 
ne baladones supamo lopszio, 
vargsze Saverija no turėjo kam 
dainuoti migdant. Abudu bai-

6 6 6
Yra tai Receptas nuo 

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

Yra tai veikiausia gyduole žinoma

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

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

Bell Telefonus 143U-R

Iszbalsamuoja ir laidoja įnirusiu* 
ant visokiu kapiniu. Pagrabua paruc- 
szia nuo papraszcziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, veseliu, kriksztyniu ir ki
tiems pasivažinGjimams. Isz Frack- 
villes, Port Carbon ar isz kitu arti
miausiu miestu jqiffu kas pareikalaus 
mano patarnavimo, meldžiu man duot 
žinia o pribusiu in trumpa lailaų ■

Gyveno kaip I 
gal net geriau, 

nors nieko ne dirbo. Teisybe,

yrėsi, kaip isznni- 
iszgydyma šer

to n 
paslaptingais žodžiais, už ka 
ne cine ne jokio užmokesnio, 
naktimis priiminėjo 
gus sveczius.

Matyt Antonio kitaip apie 
tai mane, nes matydamas, kad 
ne jo gazdinimai, ne meldimai 
negelbi, nuėjo viena nakti ir 
pa ž a d ėjo d v ideszi m t i
auksu, kad tik nuimtu baisu 
užekrijima. Isz pradžių Peppe 
ne norėjo klausyti, net iszrodc 
inžeistu, bet ant galo, pamatęs 
žvilgėjimą auksinio pinigo, 
truputi atsileido.

— Tai gerai — tarė — pa
darysiu ta• ■ 
Save r i j o s, 
mo

kuom net g 
kinima žiogu,
ganeziu aviu tik kokias

skaitliu-

; ka kuri pagimdo Saverija ga»-
lejosi kad neszove in ora.

Negalėdamas vienok isz nu
mirusiu prikelti raganiaus, nu
ėjo užpirkti miszes už jo vole.

I

■
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tik besigailodamas 
ne del tavo praszy- 

nes tu ant pasigailėjimo 
neužsipelnai, tu visada juokie
si isz manos.

Antonio užsigyąe ir Peppe 
paskyrė jam susitikimo naktyj 
vietoj' labiausiai kalnuotoj ir 
tnszczioj. Aviniukas turėjo at- 
sineszti ne užprovyta karabi
ną, skoterte ir dvi žvakes. An
tonio paliko pinigus ir ant vis- 

Vienok atsiradęs

3

a
< / *"

\ Ant. J. Sakalauskas
< LIETUVISZKAS GRABORIUS 

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

Busite pilnai užga-

šiai neri mojo ir palengva žudė ko sutiko.
Bet viena karta ant tamsaus kelio, su piktumu

> 
sugriuvusios 

griuteles, isz kurios ka tik isz
ejo ir nusijuokė.

Sckanczibj naktyj Antonio 
paskirta

visas viltis.
atlankė Savaerija, viena drau
ge su paslaptingu iszveizdžiu, 
pasisveikinusi, tarė:

— Ar-gi isztikro nieko ne
žinote kum ule ? Peppe .Longu 
man sake, kodėl jus neturite 
vaiku.

— Kodėl ? —• klausė nusis
tebėjusi Saverija placziai ati
darydama akis.

— Todėl — tesie anoji,
žindama baisa. — Del Dievo, 
juk jus žinote gerai, kad Pep
pe yra garsiu raganium, bent

Ir
kad

Nubudimo valandoje Šatei
kiam geriausi patam avima. Pa
laidoj ima atliekam rupeatingai 
ir gražiai, 
nėdinti.

Isz Mahanojau* ir Girardville* 
jeigu kas pareikalaus mano pa
tam a vi m a tai meldžiu man tele
fonuos o pribusiu in deszimta 
minutu. '

j:
Bell Telefonas 872 į.

ma-

sugniaužė 
moję in gzale

kumszczias pagru-

tJ V w

pirmutinis atėjo in 
vieta. Buvo ta vieta kalnuose 
baisiausio ir tuszcziausia, stati 

menulio Szviesa
Naktis 

nemažiausesi

dinti krūmai 
no s,

tamsios riete- 
kviet koš

Tasai Pavojingas

KOSULYS
VAKTOKITA TA KOSULĮ 

KURIS JUS NEAPLEIDŽIA!
■ ................... .n... „I— «'

FLAXINE nauja sutaisyta 
gyduole suteikia palengvinimu 
arsziausiam kosuliui.

FLAXINE yra
kenksminga 
geri ausiu

visai ne
nes padarytas isz 

geriausiu sudecku. Ji gali 
vartoti jauni vaikueziai del gy
dimo visokio kosulio.
kurie kenezia nuo Asthma arba, 
sunka ui kvėpimo, titras pale
ngvinimą vartojant FLAXINE 
gyduole.

Parsiduoda po 60c ir $1 Bonkute

Per paczta 10c extra del apmokėjimo 
nusiuntimo kasztu.

T

pilna riavu,.
fanaiiszkai apzviesta.
buvo szviesi, tyki, 
vejalis ne suszlamzte, paslap
tingai, be krutėjimo stovėjo žy-

kvepia nezios 
terp uolu apszvicstu raudona 
szviesa besileidžiianczio meiul-

Piemuo padėjo karabina 
kurio taip kaip Peppe liepe, ne
užprovijo, skoterte, žvake prie 
uolos ir lauke.

Neužilgio atėjo ir Peppe ir

Tie

Dieve susimylėk! — sn- 
j uokdamasi 

ženklą

visi žmones teip kalba. . . 
jis pats man ta pasakė 
per jo prisidėjimą jus neturite 
vaiku. lio.

■■mm**rn>

szuko Saverija
greitai darydama 

szvento kryžiaus.
Kaip visos kaimo moterys, 

iutikėjo in visokius niekus ir 
užkerėjimus; net viena karta 
locnomis akimis mate vaiksz- 
eziojanezia kalnuose balta

ir &

kalnuose

pirmutiniai \jt> žodžiai buvo,: 
(ikras laikas, pusnaktis.”
Greitai isztiese skoterte ant 

didelio akmens stovinezio to
liau nuo kitu inkiszo žvakes in

t &

dvasia, bet kad Peppe, nors Ir žeme ir liepė piemeniu ant va-
didžiausias raganuas, 
ta padaryti, tai jai rodėsi jau 

Bet anoje, inžeista 
vis tvir

galėtiO

A n t

landeles atsigulti ant pilvo.
Kada Antonio atsikėlė ant 

skortertes 
žvakes ir karabinu.

Burtininkas pradėjo szokius 
iii ka szypsodamas žiurėjo An
tonio. Labiau negu kada nors 
norėjo jis juoktis isz burtinin
ko. Urnai apėmė ji baime. Pep- 

akmeni už- 
p radėjo jo

klausinėti, kokioj ten įstabioj 
(gal tai buvo lotyniszka) o ak
muo atsake liūdna balsu toj 

Toj paezioj 
valandoj žvakes užgeso nors
ne buvo ne mažiausio vejalio 
ir Peppe stovėjo toliau atsi
kreipė net prie Antonio kuris 
drebėjo kaip labiausiai drugio 
krecziant ir tarė:

Akmuo sako jog karn
ai užbūrimas

pamate uždegtas

pe atsikreipęs in 
dengta skoterte,

Rodėsi 'kad ne, jis pasa-

per daug, 
net i kejiinu Sa veri jos, 
tino savo ir tiek prikalbėjo, 
kad aut galo pertikrino.

galo nusiminusi ir ne
ramiai Saverija paklausė:

• — Bet pasakykite man, inr 
jis ne galėtu nuimti to užke- 
rejimo jeigu norėtu'?

ke man — kad už nieku ant 
svieto Turbut jis turi koki pik
tumu ant jusu vyro.

Besileidžiant saulei, ant di
delio arklio sugryžo Antonio, 
neszdamas krepszi pilna ka tik 
padirbtu sūri u ir sviesto. Jam 
kavojant darbo vaisius in kel- 
nore ir valant arklį, Saverija 
viską jam papasakojo. Visai 
nesijuoke, tik piktai sutraukė 
lankius blakstieuus ir pakrai
pė galva. Bet kada jau viskas 
buvo tvarkoj, pienas pakaro
tas arklys prie ugnies liepe 
paantrinti visa istorija.

Bet kas atsitiko terp 
jųdviejų su Poppe? Kodėl jis 

paklau-taip baisiai kerszi ja — 
so Saverija, " I

v

* rf* * J

— Nieko... atšaki* Anto
nio gal del to, kad visada isz-

paezioj kalboj.

kinąs pasakys 
nuimtas ar ne.

— Kaip ? paklausė Antonio 
kaipi prikeltas raganiaus bal
so.

— Ar ne užproyytas tavo 
karabinas?

— Ne užprovytas kaip Die
vą myliu! — suszuko piemuo.

— Tai paimk ir szauk in 
bra jeigu iszszaus lai bus 
ženklu kad užbūrimas nuim-

Parsiduoda Aptickojc pas:

W. J. MILUS
Centre & Catawissa Sts., 

MAHANOY CITY, PA.
91,000 TIK UŽ 60 CENTU.

Ka ta* tūkstanti* dolerio tmogal 
reiszkia, jaigu ji* yra apimta* ko
kios nors ligos bei viduriu sugedi
mo? Tok* žmogus yra susiraukė*, ne
linksmas ir invairiu nesmagumu ap
imtas. Jaigu tokiam žmogui ir auk
sini kaina parodytum, tai jam malo
nesne butu sveikata, negu ta* aukso 
kalnas. Taigi, jaigu jautiesi esą* ap
imtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vaist-žoliu nuo 
bile vienos žemiau pažymėtu ligų ir 
atgauk savo sveikata.

V a 1st-žole s yra nuo sekanesiu li
gų: viduriu užkietėjimo, skilvio ne- 
malimo, nenoro valgyt, strėnų ir pe- 
cziu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapinimosi lovoj, k 
kitu ligų. Atsiunsk 60c. tai gausi 
vaist-žoliu, kurios jums sugražins 
sveikata, panaikins minėta* liga*.

Jaigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomari, 
szirdies liga, tai atsiunsk 85c. o gau
si musu gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervu Preparatas*'. Nervu li
ga yra labai blogas dalykas, bet mu
su Nervu Preparatas užbėga tai li
gai kelia ir suteikia žmogui ramu
ma. Atsiusk 10c. o gausi musu žolių 
ir knygų kataloge. Reikalingi musu 
Žolių pardavinėtojai visuose miestuo
se. m, Bukaitis, 
25 Gillet Street, Spencerport, N. Y.
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NEISZS1ŽADEKSAV0 
MOTINOS

Tikras apraszymas isz 
gyvenimo žmonių.

dienaskarta kėlės
smorti paklauso

Viena 
priesz savo 
Frano:

~ Ar niekad nesimatė i su
- ture — ar nei <lasiži

not apie ji negalėjai ?
— nežiūrėdamas ligoniai in akis

Juozu

atsake Franas,

Į Prisiartino prie jo. Ligonis la
bai blogai iszrodc.

— Žmogau, juk tave tik 
tasai oras tojo uoloje užspran- 
gyti gali be ligos, kixlcl nepasi
rūpinai gautis in ligonbuti,?

Neturėjau nieko kuris 
man vieta ligonbūtyje pasirū
pintu — tarė ligonis liūdnai.

— Kaip tai nieko? įtr jokiu 
giminiu neturi, 
m u prioteliu?

— Nieko! — ajsake ligonis 
su kartybe.

Užstojo valanda tylėjimo. 
Ant kunigo ne miela inspudi 

tas žmogus kuris per 
gyvenimą nenž<lirbo ne 

tiek, idant nors ligoje turėtu

l)tii blogai iszrodc.

nei pažinsta-

isz ve re 
savo

idant neišskaitytu isz ju me- a^irti ^vendanuu neiszsi-
lo. Nenorėjo nuodiut {paskuti
niu valandų jos gyvenimo.

Gal jau numirė?.. Kad 
Dievas ir duotu tai!

Kodėl, motina, taip kal-
bate

— Man butu lengviau D ir
ti. Nes jaigu gyvena tai liuilki 
bausme ji lankia už iszsižade- 
jima motinos savo.

Kalbėjo tuos žodžius 1>e jo
kios rustvlx‘s bet su skundu. Po 
lain jau niekados ne primine 
apie ta nedora savo sunu.

Viena diena atlankius Fra- 
nui ligone, atsisveikinejo ja 
kalbėdamas jog rytoj vela at- 
lankvs.
ka tarė laibai silpnu balsu:

— Neapleisk manos, pabūk 
dar kėlės valandas nes rytoj 
jau asz nebusiu gyva.

Franas atsisėdo szale love
les, ji nepaleido jo rankos ir 
už keliu valandų užmigo amži
nu miegu, t’žmigo Dievuje, ap
rūpinta szventais sakramen
tais, pasirengus in kelione am- 

kaipo tikra kriksz-

Ligone paėmus jo ran-

naudojo ne vieno žmogaus sim
patija del saves, neturėjimas ne 
vieno prieteliaus, liudijo jog 
žmogus tas 'bloga vede gyveni
mą. Ligonis kalliejo tolinus su 
kartybe.

— Kolei 
samdžiau r 
pritarnavo man, 'bet netekes 
graszio visi mane apleido ir pa
liko vienatini. Visi seni pažins
iu mi seniai pamirszo mane ne
laiminga ir tiktai vos tas mažas 
vaikas mane laikais atlanko 
idant pažiūrėt ar dar esmių gy
vas, apart to 
neužeina pas mane. O, 'baisus 
mano padėjimas, sunkus 
n imas!

Užlaužo rankas kad net su- 
braszkejo isz baisaus rupes- 
i'zio.

Kunigas 
prisi žvelgdamas 
nusistebėjimu

pinigu

tikražinvat<
ezione.

Po spaviedei kuria atliko ta- 
ji vakaru kada vėliau atidavė 
duszia Dievui, sudėjo rankas ir 
karsztai meldėsi ilga valanda.

— Meldžiuosi u už tave ma
no sūnau ir jaueziu jog Viesz- 
pats Dievas neatmes mano mal
dos — tari' po tam.

Dįjpk maig s0v<i,- W- - > -W r . .>gulv;i.
Franas atsiklaupė prie love

les ir nulenkė galva; ji pabu- 
eziavo jam in kakta ir dadave:

— Buk laimingu, mano ge
ras sunau, buk palaimintas!..

Buvo tai paskutiniai jos žo
džiai nes po keliolikos minutn 
jau negyveno.

Franas užsiėmė jos laidotu
vėm; palaidojo gražiai su mi- 
sziom. Ant szermenu Juozapas, 
tikras sunūs nebaszninkes, ne
pribuvo ir suvis nei žinios apie 
save nedavė. Kur-gi buvo? Kas 
su juani stojosi ?

Paregėsime ji dar karta po 
keliu metu.

XII.
Teisingyste Dievo.

Laikas keliu metu truputi 
permaino padėjimus pijžinsta- 
mu mums szioje apysakoje 
ypatų, 
ine jog 
kyklas ir jausdamas savyje pa. 
szaukima in dvasiszka luomą, 
inženge in seminarija ir 
dien jau esąs kunigu vikariu- 
szu vienoje Krokuvos bažny- 
czioje, guodotas ir mylėtas nuo 
visu žmonių už savo dorumą ir 

gyvenimą. Sesuo 
jo dar buvo kliosztoriuje, bro
lis mokėjo už ja ir at laukine jo 
ja dažnai.

Viena karta

mums ___ d
o pirmi ausin dasižino- 
Franas, pa baigės mo'

szia-

paveizdinga

•sugryzes isz 
kliosztoriaus namo, rado maža 
vaikinuku ant gonku kleboni
jos laukenti jo.

Ko-gi nori, vaikinuk, ko 
ežiu lauki ? — Priėjus vaikinu
kas prie kunigo pabneziavo 
jam ranka ir tarė:

— Praszau kunigėlio 
ligoni.

Kunigas veikiai apsirengė ir 
nuėjo paskui vaikina kuris in- 
vede ji in maža grinczelo ant

pas

sau
man,

turėjau 
ypataA kurios

niekas daugiau

isz baisaus

g v ve-O.

teini ngai

jame 
guvernoriu

tuomet 
in ligoni, su 

pažino
Juozapa Dunska, 
ponios W. isz Volyniaus. Taip,
tai buvo tas pats. Laike kada 
mes ji paskutiniu kartu matė
me, neblogai jam vedėsi. Surin
kęs pinigu gyvernaudamas, 
iszvažiavo in Viedniu idant ten 
iszdnot egzaminą ant profeso
riaus. Ten laimėjo nes egzami
ną iszdave visiszkai gerai ir in_ 
gijas dinsta, gryžo iu Krokuva.

Vienok teisingy ste Dievo ne
galėjo pavėlini idant tas žmo- 
glis džiaugtųsi taja laimė kuri 
buvo subudavota ant užmirszi- 
mo motinos ir 
aszarom. Dievas

aplaistyta jos 
giixlejo skun

dus mirsztanczios. Tai-gi, džio
vos liga apimtas, tuojaus turė
jo iszsižadet savo dinsto ir ta
me smirdaneziam mažam kam
barėlyje gyvastį užbaigti, pa
ini rsztas nuo žmonių ir priete- 
lin. Kunigas Franciszkus Gvaz
dikas pažines ji dabar, primine 
sau visa praeita gyvenimą, pa
lingavo su galva liūdnai, pa- 
mislines apie žodžius nebasz- 
ninko savo globėjo: “Didi tei- 
sing.vste Dievo! Už nuodėmė 
prieszais gimdytojus Dievas 
baisiai baudžia. Jaigu gyvensi 
taip ilgai kaip asz, persitikrin
si. .. Nekerszink tavo skriaudi
kams o palik tai laikui ir Die
vui ...”

O, kam mane Dievas lai
ke ant szio svieto lyg sziam lai
kui! Svietas nedoras, pilnas lip
nia ūdos — alsiliepe su skaus
mu vela ligonis.

— Ne pliovok nei rugok 
aut Dievo o geriau padaryk ro.

„ _________ **“ J, gal rasi
kokia nuodėmė kuri isz- 

aiszkins tau tavo nelaime. Tas 
kentėjimas gal tik •bausme yra 
del tavęs.

Nieko 
niekam

su

gimdytojus

kunda su savo sanžine 
ten

neužmuszįau ir 
nepadariau dideles 

skri a m los gyvenime.
Primink sau gerai viską. 

Ligonis uŽsimislino.
— Nieko nepamenu.
— Palauk asz tau primin

siu. Pameni dar savo motina?
Mirszfantis sudrebėjo. Užim

tas savo luomu, o po tam savo 
kentėjimais, niekados nepamis- 
lino apie savo motina; nepa- 
mislino niekados nei to jog to
kis painirszimas yra sunki nuo-

nntro gj vimimo po paezia pa- dome. Daibay, kada jam valan
doje smerties primine motina, 

Kambarėlis norints buvo ir visi užsnudusioji iszmetineji- 
mažas, tbet nebuvo jame ir jo- nuii ant kart palbudo ir prado-

I 
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stoge.

girdi josios skundus ir grasini
mus; nežinojo pats kur slėptis 
nuo to visko, kuom atsigint, 
kur su raini niura del savos at
rast ...

—— A r

kuom atsigint ’ 5
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kunigas 
motina? — 

malsziai.
— Buvau prie jos mirimo.
•— Kuip-gi, įnirę ?
— Numirė apleista nuo žmo- 

liamirszta por locna sunu.
O, baisi bausme Dievo

ant iminės puolė, suprantu, su
tarė nusidėjėlis su'

imino

n i u

pažinojai 
pa klausė

prantu! —
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didžiausia gailosczia ir nukovei H
galva ant krutinės.

Miglotose akyse jo 
buvo matyt baisiausia rūpesti 
ir gailesį i.

— Isz kur-gi tu galėjai pa
žint mano motina, kas tu esi 
k įm igo ?

— 'Franciszkus Gvazdikas, 
senas tavo .pažinstamas, pame
ni?

galima

kas tu

fu! -— Tu! — paszanke ligonis 
garsiai ir nutveręs ji už rankos 
pasikėlė ir pradėjo prisižiuri- 
net temingai neatitraukdamas 
savo p la ežia i atidarytu akiu 
nuo jo veido. Tai-gi tu esi kuni
ge, sunns ubages? O, tau Die
vas laimino nes tu nesigėdijai 
josios pasitikęs su ja ja, norints 
buvo ubage! pasznuke vela 
u didžiausiu sopuliu.

Po tam užsikosėjo ir tas ko
sulys jau jam nedave daugiau 
atsikvotet; po keliu miliutu jau 
negyveno.

Kunigas atsiklaupė ir meldė
si už jo duszhi. Tokis buvo ga
las Juozapo Dunsko, to sūnaus 
kuris pamirszo apie savo moki
na. Tokis bus gyvenimas ir pa
baiga gyvenimo kiekvieno ku
ris nepildo ketvirto prisakymo 
Dievo, kas apleidžia savo gim
dytojus negali tikėtis laimingo 
gyvenimo ant žemes negyvenimo 
smert.

žemes po

* * *

Ketvirtas prisakymas.
Kas tėvo ir motinos ne 

guodojo,
Prie ugnies namie 

nesuszildc, 
alkstanczin tėvu 
ne papenėjo,

Ir vargstaneziu prie saves 
nepriglaude,

Vargas tam, vargas, nes ji 
Dievas apleis,

Szmotelio'duonos jis pats 
ne b’teks;.

Ugnis namine po jo pastoge 
iszJbles,

Ir žmones prieteliai nuo jo 
atsitrauks.

Jaigu-gi ne patiks ji lbausnie 
ant szio pasaulio,

Sanžiuo bus jam nevidonu 
•baisiausiu,

Kankins ji baisiai valandoj 
smerties.

Ir paszairks in suda priesz 
sudžia Augszcziausi.

Pats sotus r

Delto guodokit tęva ir 
motina savo,

Idant jums Vieszpats laimin
tu ant žemes,

Idant būtumėt guodoti nuo 
vaiku savo,

Ir idant jus Vieszpats neat
stumtu nuo saves.

GALAS.

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,858.62

Mokame 3-czia procentą ant 
sadStu pinigu. Procentą pride
dant prie jusu pinigu 1 Sausio ir 

1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalą sumusu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.

G. W. BARLOW, Pres.
J. FERGUSON, Vico-Pres.irKas.
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Jau tik tas munszaininis 
karsztis moterėlės apėmė, 

Kati net daugelis jais velneva 
apsėmė, 

Kaip vienam Skulkino pleise 
'bobeles padūko. 

Kolos dienas'buvo be dūko.
Pcsztynes pakele, 
Visos apsivok, 
Susirupcziavo, 

Po tmu dejavo.
O ir viedrai darbe •buvo, 

U-gi batalija, puiki atsibuvo, 
Ant galo ir kara'bintis naudojo 

Viena ant kitos dabojo, 
Dvi-viunždes visos naudojo.

* * *
Pliauszkite bobeles kodau- 

gia usia, 
Pasirodykite katra yra 

smarkiausia, 
Pittstoue daug tokiu yra, 

'Per Nedoles sriaubė byra.
Be paliovos balia.voja, 
Po tam visus aploja.

Kaip tai ana diena padare,
Vienai velnius iszvare, 

Vienas vyrukas savo duszeliai 
kaili iszpcre, 

Taip davo kad net pakąuszi 
atidaro..

Dak'tarai darbo daug turėjo 
Kad po kokiam laikui net , 

atsikvotejo.
Kiti jaja pagundė,

Savo vyra apskundė, 
Nebagelis kasztus užmokėjo, 
Bet du daugiau duoti 

prižadėjo.
♦ . ♦ «

Bostone atsibuvo kriksztyno.s 
Vienos jaunos motinos, 

Už krikszto tęva paprasze 
komunistą, 

Badai ne kataliku.
Po visas bažnyczias 

iszvaikszcziojo,
Bet niekur negavo, 

Duris priesz uosi uždarydavo, 
Visaip ant kunigu Uzmislino, 

N11 o 'b j a u r i ausiu is z v a d i 11 o. 
Reikėjo imti kūmus gorus, 

Kriksztyti jusu vaikus, 
0 ndbutu ergelio,

I r jokio badorio.
* * '«

Kas tom Skrantu merginom 
darosi,

Kad nuo vaikinu kratosi, 
Liepe Angliszkai mokytis, 
Tadu gales prie ju gretytis.

Liepe ir ežiu kramtyti, 
Žaliom seilėm spjaudyti, 

Tai tada Lietuvius mylės, 
Ir kalbėti su jom galės. 

Vaikinai kitokios rodos neturi 
Jaigu .mano paeziuotis aut 

Lenkaites žiuri.
Vai vyreli isz tokiu mergicu 

juokėsi,
Prie Lenku gretinasi,

Su juom apsipaeziuoja, 
Gražiai ir meiliai gyvuoja.

* * *
Jus nnergeles isz 'Czikagos, 
Ar-gi jau netekote ne truputi 

doros,
Jaigu po karezemas vežliojat, 

Per naktis baliavojat.
Ar-gi ne laikas susiprasti, 
Prie Dievo jau atsiversti, 
Tas negerai, — 

■» ♦ ♦
Kiek naujienų kre'pszyji* 

turėjau,
Visas juru sudėjai^ 

Da vienas pilnus stovi, 
Bet jau dainuot nesinori.

Bus jau gana, 
Keliausiu in Sze’boigana

r Ii

r

Nepadoru i.

Visas jum sudėjau

ISZ LIETUVOS
PRAGĖRĖ AVI IR ARKLEI 

DINGO.
Vieszintose, (‘žilinkin k. 

M., nuvažiavo iii T
Nusivežė tris pudus 
ir avi.1 Ligi nakties 

pragėrė sėmenis ir avi, o nakti 
ir arklys su vežimu dingo.

KEISTENYBES.
Kaunas — Lietuvoje labai 

daug parduodama 
cukraus,
Rusijoj savo gimines tai tiems 
priesz praeitas Kalėdas iss 
Kauno siuntė cukraus, nes pa 
ežioje Rusijoje cukraus nega
lima gauti pirkti. Mat, bolszo- 
v-ikai. veža savo prekes in sve
timus krasztus, kad gautu už 
jas svetimu valstybių pinigu, 
o savame 'kraszte neparduoda, 
nes ju pinigai turi maža verto.

rPai dar gvidiesuis darbas 
uz caro darbus, kai pigiu Ru
si/os cukrum Anglijoj 
Idanies penimos, o pas mus jis 
nepigiai buvo pardavinėjamas.

IR VĖL NUSZOVE PER 
LANGA.

Nakti isz Gruodžio 23 
d., 1929 m. Nauju km., Visza- 
kio Rudos valscz. 
valgant vakariene 
mirtinai niiszautas Ant. Bacc- 
viezius 50 m., amžiaus ir leng
vai sužeista jo žmona. Nužudė 
Bacevicziu žmogžudžiai iszmu- 
sze Įauga ir paėmė sau visokiu 
daiktu. Žmogžudžiai lyg sziol 
nesuimti.
LIETUVIAI PAGROBĖ LIE
TUVIU EMIGRANTU LEN

KU PUSEJE.
Varszava, Sausio 14. — Len

ku telegrafo agentūra prine- 
sza isz Vilniaus

nuvažiavo iii 
turgum 
semenu

, uk. 
Proiįzkunus

Rusiszko 
o tuo tarpu kas turi

buvo

)•> i n 24

savo bute 
per Įauga

igcntura
, kad Lietuviu 

pasienio sargy binink u i Sausio 
11 dienos nakti sugavę Lenku 
pusėj ir iszsigabene atgal per 
siena politini pabėgėli isz Lie
tuvos, Joną. Misiūną.

Misiūnas
pas 
Radzjszkiu 

netoli nuo Lietuviu—Lenku li
nijos.
NIEKAS TAIS NUKENTĖ
JUSIAIS NEPASIRŪPINO

Kovars k o

gyvenęs
Krėva i I i

Wot .V

j PAJESZKOJIMAI
%
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pastaruoju laiku 
savo szvogeri 

kaime,

valscz iaus (Uk
mergės ap.) buvo priskirtas 
prie nenukentėjusiu 
nykszczio 
g

e>
nuo per- 

nederliaus. Tiesa, 
y veliantieji, pagal Szvenlaja 

upe gavo net goresni derliu, 
kaip kitais metais 
rine

net goresni derliu
, bet sziau- 

valscziaus dalis,
laukai slėni lyguma, kaip Mac- 
kol isz kini, Verszeliai, Sodeli sa
kini, Maželiai, Naujokai, Szir- 
vidas, Dabuteliai ir k. nuken
tėjo nemažiau už Biržų apskri
ti.

Atėjus žiemai isz skurdo ki
lo ligos. Vien Mackeliszku 
kaime nuo epidemijos mirė 16 
vaiku, del blogos mitybos isz- 
gaiszo 17 sztuku galviju, dau
gybe aviu ir 9 ūkininkai pra
rado paskutinius arklius. Bo
dami priskirti prie nenukentė
jusiu, isz niekur negavo jokios 
paszalpos ir daugeliui ju bado 
szmdkla žiurėjo iii akis. Pava
sari ne insteiigc insigyti seklu 
ir didele dalis lauku liko uein- 
dirbta ir neinseta.

Nors sziemet geresni derliu 
gavo betų javai pigus ir dau
gelis už menka kaina parduo
du paskutinius grudus kad at- 
sitoisus pernai metais padary
tas pragyvenimui skolas, nors 
atėjus pavasariui vėl reikes

> o

kurios

gal ir brangiau mo-

Dar ilgus metus musu apy
linkes smulkiesiems ūkinin
kams atsilieps pornyksztis ne
derlius.

VELA SZAUDO KOMU
NISTUS.

Aukszcziausias

pirkti 
keti.

• ’

■ 
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Dingo isz Philadelphijos 24 
Augusto 1929 mete,
Lauksh 35 metu senumo, 5 pė
du 7 coliu aukszczio, 150 sva
ru, trumpi rusvi plaukai, kar
pa ant lupos, žemiau akies, ir 
vit'iui aid kaktos. Pasiėmė su 
save .14 metu senumo mergai
te vardu Silvia, ir vaiku Al
berta 12 metu senumo. Mote
rį* gal gyvena su savo szvogo- 
riu Steponą Lauksh. Jeigu kas 
darodys tikrai apie tokia szei- 
myna, apturės $10 nagrados.

A. Lauksh,
51 N. Salford St., 

Philadelphia. Pa.
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AUSZCZIAUSES NAMAS 
ANT SVIETO.

Naujas Chiysler namas ku
ri pradėjo statyt Grand Cent
ral rate, New Yorke, bus di- 
džiauses ant svieto nes nuo 
ulyczios turės 1,030 pėdu 
augszczio. Bus tai konia ketu
ris kartus didesnis už Babc- 
lono bokszta.

ant svieto
1,030

Asz Ona Siulkiute po vyru 
Ainorieno pajeszkau savo gi
miniu, pusbroliu Petrą ir An
taną ir dedo Jurgi Siulkius. 
Pajeszkau ir Antanu Grinių. 
Asz paeinu isz Kauno Redybos 
Raseinu apskr., Liidvinavo pa
rapijos. Meldžiu atsiszaukti

(1.7
Meldžiu 

sziuo adresu:
Mrs. Ona Ainorienc,

202 South St
Athol, Mass.

• *

M'l

STEBĖTINAS VAIKAS, TU
RI 3 METUS O JAU MOKA 
RASZYTI IR SKAITYTI 
Sziomis

žinia
(1 i ei io m is Redakcija 

apie nepaprastai 
amžiuj gabu vaiku K.au-

Žaliam Kalne
ir yra

gavo 
savo
ne. Jis turis vos 3 metus, o ge
rai skaito ir moka net paraszy- 
ti raides. Taip pat daug ko ži
nąs isz geografijos.

Kaune tasai stebėtinas kū
dikis gyvena
Ukmergės pi. 93 Nr. 
kapitono Bielskio suims.

Pasilipęs ant kėdės 
parodo kiekviena 
miestą, miesteli ir kaimus ant 
žomlapio.

Ir tas musu Kauniszkas ste
bėtinas kūdikis turi vos 3 me
tus. Tik labai gailėjosi persis
kirti su fotografija, kuria pa- 
prasziiau patalpinti in

vikriai 
paminėta

laik- 
raszti. Bet iszaiszkinus reikalu 
sutiko.

Stebėtinas vaikutis turi dė
dė Ludvika ir Ona Ellyesus, 
Oregon, Oily, Ore., teipgi dede 
Stanislova Szimku Mahanoy 
City, Pa. Ponstva Ellyesai pri
siuntė mums taja žinute, ku
ria aplaiko isz Lietuvos.

Dažnai ‘tenka ^irdclti tapie 
tokius vaikus, t. y. nepapras
tai a n'kstii iszsivyscziusius į r 
rodanezius nuostabaus savo 
amžiui gabumo vaikus. Žino
me apie garsu, tiesa, 
jau iszaugusi Kino artistą. 
“Džeki Koganu.” Tai bene vie
nas musu dienomis labiausiai 
žinomu 44vunderkindu.” Gir
dime kartais apie 4 — 5 metu

Džeki Koganu.

dabar

vaikus diriguojaczius simfoni
nius orkestrus ar ruoszianczius 
smuikio koncertus. Musu laik- 
raszty buvo raszyta apie Kau
nieti Žyduką Szapira, labai 
anksti parodžiusi artistiniu 
gabumu. Neseniai tilpo nuo
trauka 2 metu Amerikonuko, 
kurs sugeba szvilputi visas 
moderniszkas melodijas. Per
nai Rygos laikraszcziai rasze 
apie 3 metu berniuką, kurs 
gražiai kalbėjo 3 kalbomis —» 
Latviszkai, Vokiszkai ir Ru- 
siszkai ir rodė dideliu gabumu 
invairiose mokslo srityse.

STRIUKIUI VIS TENKA.
Vilkaviszkio aps. 

vienas musu 
kaimo

Asz, J ieva Petrauszkiute po 
vyru Žaugriene pajeszkau Mu 
ri joną Marcinkovicziute po vy - 
ru Petrauskiene. Paeina isz 
Suvalkų Red., Ūdrijos Parapi
jos, Kelemanoniu Kaimo. Tu
riu svarbu reikalą. Praszau at- 
siszaukti sziuo adresu:

Mrs
(lt.

Eva Žaugriene.
022 Victory St 

Waukegan, 111.
M
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KALĖJIME.

Dažiuretojas: — Už ku ga
vaisi in kalėjimą?

Vagis: — Už daiOjszuma, — 
praszau pono.

D. — Juk už tai nesigauna in 
kalėjimą?

V. — O taip, asz bažnyczioje 
laike pamokslo dirbau prie ka- 
rabono.

NE SUPRATO.
Sudžia: — Tai rots gražu, 

jau trecziu kartu stoji priesz 
suda už vagysta!

Vagis: — Dėkui ponui ru
džiui jog mane už tai pagiri 
nes sziaip visi mane peikia.

DEL TO.
— Ar girdėjai, Jonais pa

ežį uojasi.
— * Ar gali but ? Gal labai1S

insimylejas!
— Ne, jau jis labai insisko-

lines.

TEISYBE.
— Žmogeli, iar gersi arbata 

su araku ar ne ?
— Jai Idskele tai praszyteu 

be arbatos.
GYDUOLE NUO ANGLEKASIU 
ASTMA IR NOSINIO KATARO

Neapmokama gyduole variuojama au 
stebetine pasekme per 80 metu, del 
Gerklines Astma arba dusulio, Bron- 
kitis, Gerklines kosulio, Plauti, Sunku 
kvėpavimą, UŽūima ir szalti galvoje, 
Priszakini skausmą galvos ir Lt. Gy
duole kuri visad gelbsti. Vieno mene
sio gydimas Preke 80c per paeita.
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(szrasta ir parduodama vien tik per 
HAMPDEN LABORATORY

724 MULLBERY ST. READING. FA-

W. TRASKAUSKAS 
PIRMUTINIS UETUViSZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

1/ » b ' ' , H-X*-!1'* < - i*! ?. .I-A "|1 guiJ tin. eiwSf " M"
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Laidoja kunua numirėliu. Pteaamdo 
automobilius del laldotuviu, briku- 
tintu, veeellju, pasivažinėjimo ir Lt. 
520 W. Centre ir 603 W. Mahanoy St.

Virbalis, 
Gruodžio 16 d 
apylinkes 
atveže žąsis in tingu parduo
ti; esant mažai kainai žąsys 
neparduotoj. Ūkininkas nuė
jo su draugais papietauti, o 
žmona |>aliko prie vežimo žą
sų saugoti. Bet jau ir sutemus 
vyras neatėjo. Ėjo tad žmona 
in smukle savo vyro ieszkoti. 
Tuo tarpu kažkokie 

nupirko”
be pinigu. Inkauszes vyras in- 
pyko ant žmonos už ncsaugoji 
ma žasu ir užsėdės ant arklio 
omo po turgatviete žmona vai
kytis. Vargsze žmonele
spėjo pabėgti in artima butą, 
kolei vyro pyktis perejo.

•J ■ ■■ 1 ■

ūkininkas

— 
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Laidoja numirėliu pa- „ ]

K. Rėklaitis 
Lietavhakas Graborius

gal naujausia mada ir 2 
mokslą. Turiu pagalbi- T1 
ninke motetams. Priei
namos prekes.

816 W. Spruce Str., 
MAHANOY CITY, PA 

306 Market Street, 
TAMAQUA.

Kaunas. —
Lietuvos 'Uribuuolas atsisakė 
atmainyti mirties bausme 
dviem tariamiem komunistu 
vadam. Kantautui ir Kuszins- 
kui, kurie buvo kuro teismo 
pasmerkt i susznudy ti.

I"1

‘4kup- 
žasis visaimirties < cežiai” 1

Gavau isz ton svarbu tiligrama. 
Dagiivlau apie viena iszganui, 

Kaip dagirsiu, 
Pagiedosiu,

I
KVITU knygele Draugystėms del Isk- 
mokejimo pinigu ligoniams. Preke 25o 
KVITU knygele Draugystėms del Ka- 

i nog sudėtu pinigu ant 
Preke • • . 26o, 

W. D. BOCZKOWSKLCO., 
MAHANOY CITY, PA.

. I ' ’ ♦ '

mokėjimo pinigu ligoniams. Preke 25o i .

kios tvarkos: oras viduje bai- jo graužt jo duszia kaipo bai- rierlaua 
Kunigas šiauši kirminai; szcszelis u'žsi- luifrinkimn.

lOlirn 4UVFI/J livro oe.irjvr .

akis duszios, rodėsi jog

šiai buvo neezystas.
apsižvelgęs po kambarėli pare- rusti nnsios motinos stojo jam

■ ■ I — _ _ A — * M

gejo ant lovos gulinti ligoni. priesz

*

r..

Visiems pasakysiu, 
Kaip isz ten su'gryžsziu,

TaOus buli
T ' • ’’ >■ C '

1 Jus tiuli

Kantautas ir Kuszinskas bu
vo kaltinami del rengimo ko
munistu “puezo.
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ŽINIOS VIETINES I SHENANDOAH, PA.
— Tikra žiema.
— New Bostono'bosas tren

kė in stovinti automobiliu pri
gulinti prie Daley ir instume in 
pryszaki namo Jono Hali’o. 

i Dreiveris likos sužeistas kaipo 
it pryszaki namo suardė.

miesto kėlės pradėjo ingriuti in 
kasyklas ir likos paniekintas 
jier pavietą. Priesz ingriuvima 

? ka tik praėjo didelis bosas su

-7 Tarp Jacksono peczcs ir

vaikais kurie važiavo in moks-
i Mino. Bosas turėjo važiuoti per

Szenadori. 10 myliu daugiau
1 1 “

kftd atvažiuoti in Mahanojn.
I— • * • * •

mvlema pati 
UI Va 

N. White uli., mirė praeita 
Ketvorga Locust Mountain li- 

sirgdama trumpa

t Urszulc, 
Juozo Basanavicziaus, 

, mirė

gonbūtyje
laika. Paliko vyra, tris (lukte
rės: Kavaliauckiene Worces
ter, Mass., Adele ir Estera na- 

ir sunu Vinca irmie ir sunu Vinca ir sese re 
Paciarskicne kaipo du broliui 

Laidotuves atsibu-Lietnvojo.
vo Nedėliojo po piet. <

Gary, Indiana. — Miestas 1Ž4 
metu senumo. Vieta, ant ku
rios stovi szis jaunas miestas, 
priesz 1906 motus nebuvo ežia 
nei vieno budinko ir nei vieno 
gyventojo, buvo vien tik Me
kenti pieskai ir pustynes. 
Sziandien szitas miestas turi 
125,000 gyventoju ir yu pa
vyzdžiu progreso dvideszimto 
szimtmeezio civilizacijos.

Sziame mieste visos gatves 
yra tiesios. Per viduri miesto 
yra svarbiausioji gatve Broad
way, kurioj tęsiasi nuo sziau- 
riu in pietų linkme ir kurioj

— Alfredas Price, 60 me-.’ yra 100 pėdu ploczio ir 8 my- 
tu isz William Pen n likos su- lies ilgi

”i paraližavotas laike darbu mir-
I

Tunnel Ridge kasyklos : 
pradėjo dirbti kurios buvo su
stoja nuo praeito Ketvergo per 
užgriuvima szliopos.

— Badai trys Readingo ka
syklos bus uždarytos Alaskos 
aplinkinėje o visa anglis bus 
gabenama in nauja 'brekeri Lo- 

, oust Summit.
Kas tok i s pavogė auto

mobiliu prigulinti prie Blan
ches Norkevicziutes, kuriuo 
numaris yra 380B5, kada buvo 
atsilankius Shenadorije. 
ei ja jeszko vagiu.

— Pradedant nuo 27tos Ja- 
nuariaus, Readingo geležinke
lis pradės varyti nauja truki 
kuris apleis Williamsporta va
žiuodamas in New Yorka, per
eis per Mahanojn 1:43 isz ryto 
o ateis in Jersey City 5:52 ryte. 
Trūkis sustos Elizabethe ir Ne- 
warkc. Apleis New Yorka 11:- 
50 vakaro. Trūkis bus žinomas 
kaipo4‘Williamsport Express” 
ir eis per Tamaqua ant Central 
geležinkelio. Kelione in New 
Yorka ant Central geležinkelio 
bus sutrumpinta 55 mylės ir 
kasztuos pigiau.

ANT RANDOS.

Poli-

damas namie trumpam laike. 
•Velionis buvo bosu vietiniu ka
syklų ir palaidotas Pancdelije.

— Praeita Ketverga, Keh- 
ley Run kasyklose li'kos už- 
inusztas Juozas Greblunas, 43 
metu amžiaus, per nugriuvimą 
“tapo.” Velionis buvo ant 
burdo pas Joną Geltuva, 224 
E. Lloyd ulyežios, paliko pa- 
czia ir sunu Lietuvoje ir sese
ria Burbiene isz Preston Hill.

Velionis buvo

— Už laužimu automobi
liu tiesu ir atidaryma per pla- 
czei savo žiotis del policijos, 

; kuri juos sulaikė, Juozas Vis- 
nevskis ir Jonas Bukonis, likos 

“ezyseziuje ant pa- 
Neužsimoka ginczytls

uždaryti
kiltos.”
su policije, jeigu tau primena 
tavo kaltes — geriau tylėt.

— Sukatoje likos suriszti 
mazgu moterystes Blanche 
Tomkevicziute su Antanu Na
vicku Szv. Jurgio bažnyczioje.

be jokio pasukimo 
u žI i i i'k i m o. Pradedant 

kraszto miesto * . ■ va-

()

arba 
nuo sziaurinio 
gatves teainezios rytu ir 
karu linkmen yra po numerals 
nuo 1-mos iki 58tos. Gatves m

I rytus nuo Broadway yra 
vardais Suvienytu Valstijų ir 
pirmoji gatve vadinasi Massa
chusetts Street. Gatves po va
karu pusei nuo Broadway yra 
nžvardytos po buvusiu Suvie
nytu Valstijų prezidentu pra- 
vardem ir pirmoji gatve yra 
Washington Street ir gatves 
intalpina visu prezidentu pra
vardes iki Wilson.
prasideda
Valstju buvusiu augszcziausio 
teismo vyriausiu sudžiu pra- 
vardem, pradedant nuo Mar
shall Street.

Sziame mieste yra
ežios dirbtuves: 5 “U.S.Steel

pc

Paskiau
pagal Suvienytu

sekau- 

dirbtuves pastatytos už $150, 
000,000. Didžiausios dirbtuves 
yra Illinois Steel Company, 
American Sheet & Tinplate 
Company', National Tube Com
pany ir Gary Screw & Bolt

I
♦ ' *

buvo instcigejas szio miesto.
•-A M M

Ii®—
I

Jis 1906 metais atgabeno U.S. 
Steel korporacija in sžia vie
ta, tais laikais esanezia pusty- 
nems ir uždėjo szi ’ miestą ir 
ant jo garbes miestas turi jo
vardu. Dabar plan ii yra pada-
ryti pastatyt garadoju slidžiai 
Gary paminklą už $80,000,

Lietuviu gyventoju yra apie 
500 ir berods v*si gerai ii 
tikime gyventi. 1

Advokatas N. Valesniu.
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SLAPTINGA EKSPLOZIJA KURI SUARDĖ TUSZCZIA NAMA. 
lapt ingos eksplozijos
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Newarke, N. J. kilo kelios si 
doge. Ugnis prasiplatino ant kitu namu ir keturios
mus. Pali ci ja Garo slieetva kokiu bildu eksplozija kilo tuszeziarn name.

Inszcziam name po tani namas užsi- 
szeimynes turėjo aplcist i savo in veni-

F?

JAMES J. TUNNEY TURĖJO
OPERACIJA.

žymusŽymus žan'da-Įiyszkis ana 
diena turėjo operacija inkstu 
P retf by te r i a n 1 i gon b uty je, New

Namas užpakalyje 634 W. 
Spruce St. Kreipkities po ad
resu: (t.6.

Mrs. B. Flynn,
14 E. Mahanoy St., 

Mahanov Cit v, Pa.
* •'F

NEDELINE 
EKSKURCIJA IN

NEW YORKA
$4.00
NEDELIOJ 2 VASARIO

Dubeltavas 
Tikietas

Speciali* Treinaa Subato* Naktį 
lax Shenandoah .... 12:35 ryte 
laz Mahanoy City
Hz Tamaqua.............. 1:45 ryte

Grįžtant treinaa apleis New York 
isz West 23 Street stacijos 6:47 
vakare, isz Liberty Street 7:00 
vikare, o isz Elizabeth, N. J. 7:32 
valanda vakare.

1:16 ryte

$3.25 ir adgal
IN

PHILADELPHIA
VASARIO
12 IR 22

Apie daugiaus informacijos apie 
viraz-mindtas ekskurcijas kreipki- 
ant stacijų arba raszykite pas 
John M. Rolin, District Passenger 
Aten t, Williamsport, Pa.

Ant Readingo Geležinkelio

iMl

Mount Carmel, Pa. — Anta
nas Szablinskas, 50 metu, ban
dė pasikart kozoje in kuria ga
vosi už suplakimu ’savo prisie- 
geles. Antanas atejas isz mies
to, užsitraukęs “ramybe” me
te in savo moterių elektrikinc 
lampukia po tam da gerai 
“aplaiso” už ka likos uždary
tas ant pakutos. Kitas kalinis 
matydamas, kad Antanas ren
gėsi ant paskutines keliones 
suriko ir atbėgo dažiuretojas, 
kuris tuo jaus nupjovė virvute 
ir iszgelbejo jam gyvastį. Už 
tai gavo 30 dienu in Sunbures 
kalėjimu.

ramybe

Herrin, Ill. f Juozas Goštau
tas, papilde 
nusiszovirna 
Paėjo isz Tauragės

savžudiusta per 
Kalėdų

apskriezio, 
Kreiviu kaimo, Pagramanczro 
paczto. Jeigu randasi kur jojo 
gimines tegul atsiszauke pas 
A. Szimaitis, 1017 South 15th 
Str., Herrin, Ill.

diena.

Chicago. — Daugelis Lietu
viu Czikagiecziu pažysta Joną 
Jasinski, kuris tarnauja kaip 
insurance agentas. Jisai gyve- 
adresu 1621 So. Union avenue.

Pirmadienio vakare Jasins
ki ui pastojo kelia ir
apipleszti ji trys negrai.

gatves

mėgino 
Tai 

ii ratsitiko prie 15 
Union avė.

Kada negrai pareikalavo isz- 
kolektuotu už lapdrauda pini
gu, tai Jasinskis pasiprieszino. 
Vienas negru paszove ji in ko
ja. Jasinskis iszmusze revolve
ri isz negro rankos.

Kitas negras tuomet perdū
rė Jasinski peiliu dviejose vie
tose. (Bet Jasinskio pasipric- 
szinimas iszgasdino banditus, 
ir jio pabėgo nieko nepeszc. N. 
...... ...m...........  h.hm.7.......... m 
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MUSO DEPOZITORIAI YRA MUSO PRIETELIAI; O 
MES ESAM PRIETELIAIS MUSO DEPOZITORIAMS

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA. 

--$--------
Per dvideszimts szeszis metus kaip szita Banka insteigta 
Ir aplaikome daugiaus prie te Ii u kiekviena meta.

. Szita Banka nori kad ir jus darytumėt bankava bizni 
j czionais ir stotumes vienas iszju depozitoriu.
Padarykite savo testamenta o szita Banka apsiima isz- 
pildyti juso palikta testamenta.

DIREKTORIAI
D. F. GUINAN 

JUOZAS MACIEJUNAS 
ANTANAS DANISEVICZIA 
JOHN J. MORAN 
GEORGE OLIVER

WILLIAM R. MILLER 
JAMES A. DOLPHIN 
JOS. B. REING 
P. C. FENTON
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Company. Sziose dirbtuvėse Yorke. Jojo .pati ji daziuimojo
dirba suvirsz
Viena Illinois Steel Company 
iszmoka darbininkam algų per 
vienus metus $50,000,000.Dirb- 
tuves užima 7 mylias Michigan 
ežero pakraszczio ir miestas 
turi 2 mylias ežero pakraszczio 
del pasimaudymo žmonėm va
saros laike, kur tankiai atva
žiuoja daugumas žmonių ir isz 
Chicagos.

Per miestą boga 3 upi*s, 
Grand Calumet, Little Calumet 
ir Deep River. Per szi miestą 
eina 9 gariniai geležinkeliai ir 
6 elektrikiniai geležinkeliai. 
Taip pat mieste yra 5 cab kom
panijos kuriu automobiliai ve
žioja žmones po miestą. Ir 2 
kompanijos su 180 bosu vežio
ja žmones terp Gary ir Chica
go. Kitos 2 kompanijos su 60 
bosu vežioja žmones terp Gary 

dalis Amerikos

28,000 ypatų, ligoje per visa Įnikti.
«

bog« o 
• >

ir :kitas
Canada.

Sziame miesto randasi 23,- 
000 gyvenimo triobu ir svar
biausi budinkai

randasi

H

ANT RANDOS ARBA 
ANT PARDAVIMO.

80 a keriu dirbamos z.vM«vo, 
25 lakeriu girrios, 1 trokas, 4 
atkloi, 5 karves, 5 kiaules, 300 
visztu, aneziu ir 1.1, sodas, ge- 

a « H • H 1 • -■•Ml* • .11

žemes

ri budinkai,. ai‘ti Pottsvilles. 
Kreipkities ant adreso:

St Clair, Pa.

(1.6.
Stanley Stehnicki

9 N. Price St.,

NELAIME ANT GELEŽINKELIO.
STrys szimtai pasažieriu turėjo nemažai baime
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DINGUSIUS LEKIOTOJUS 
SURADO.

Bolszevikai badai surado du 
dingusius Amei ikoniszkus le
kiotųjų*, kurie dingo Siberijoj
kada loke pro taji sklypą. Lika d a t

vagonai ant elevated
. New Yorke. Vagonai užsidegė bet ugnagesiai greitai nžgesi

geležkelio nusirito nuo bia < r
r v s

»

ir pasažierius iszgelbejo su pagalba kopecziu.
%

iii Bronkse
gesino

kos atrasti 160 m. nuo North 
(/ape, p.ikrasztije Siberijos gy
vi ir sveiki tiktai labai išsem
tais ant pajėgu.

yra pavietinis Mes Parduodam Victor 
teistarystes butas (Lake Coun
ty Superior Courthouse), ku
riame yra du augsztesni teis-

Radios ir Fonografus
mo butai ir szis budinkas pre- Matykite musu dideli pasirin-
kiuoja $1,000,000. VTia'ip pad; 
naujas miesto palocius pro- 
kiuoja suvirsz $1,000,000. Ki- 

Gary

kima Lietuviszku Rekordu. Ar
- - - _ -

ti .svarbesni budinkai:
State Bank budinkas 10 lubu
augszczio $1,000,000; Elks$1,000,000;
Temple $300,000; Methodistu 
bažnyczia $800,000; Serbijonu 
bendroves namas $300,000; 
Miesto sode pasilsiu namas 
$150,000;
$550,000;
tvirtyne |$80,000; Knights of 
Columbus $1,000,000; National 
Guard Armory $250,000.

Yra 15 baidai ir trust kom
panijų; 16 teatru, viena isz tu 
prekiauja pastatymas $1,000,- 
000, !kita-gi $650,000. Yra 53 
vioszbucziai ir vienas isz Itu 
Hotel Gary prekiavo pastatyt 
$2,500,000. Atsiranda miesto 
irgi 71 bažnyczia, 33 yra pro- 
testonu, 17 Juodveidžiu, 14 
Rymo kataliku, 5 staeziatikiu 
ir 2 Žydu.

Lietuviu parapija turi ketu
ris bud inkus, bažnyczia, moks
lą i ne, klebonija ir seserį u na
rna.

Gary’s miesto yra iszleidžia- 
mi keturj laikraszcziai Ang- 
liszkoj kalboj.

Profesijonahi yra 100 dak
taru ir 125 advokatai.

Slidžiu Elbert IL. Garv, ku- 
ris numirė keletą metu atgal

namas 
sode pasilsiu

Y. M. C. A. namas
Salvation Army

I

girdėjote sekanezius Rekordus;
V-14025 Paa moeziuto augau 

Sėdžiu po langeliu
Ant tėvelio dvaro
Sugrįžimas
GuHpadines bankietas 
Pas Motinėlė

V-14024 Per Vilnis — Valcas
Nopamirszk manos, Polka

Sveikinimai isz Lietuvos 
Kovno—Lander 

t n ’t
. r •

V-14022 ,■ Jau Saulute leidžias
Vaikszčiojau po žalia gira
Motule Mano
Pirmyn in kova 

"ii

Onyte Polka
Caspian Polka

Pasveikinimai isz namu 
Valcu riikinys

V-1402G

V-14021

V-14023

V-14016

V-14018

V-14012

Naudoti arba antra-rankiai 
fonografai už labai pigias 

prekes.
.... r,

E. F. GRUBER
32 E. CENTRE ST.

MAHANOY CITY, PA.

Ali. j*

IR KALIFORNIJA NUKENTEJO NUO SZALCZIO IR SNIEGO.
d ne viesulą užputę daugeli au-
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isz pustyniu.tomobiliu kurie turėjo nemažai ergelio gauti
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Kalifornijoj netankiai m įtosi sniegą liet ana diena snieg 
is isz mistvniu.
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SLAPTA DIRBTUVE MUNSZAINES KURIA SURADO AGENTAI.
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Newarke, New Jersey, ana diena pi’ohihicijo 
nes kurioje užtiko dvi samogonkas po 1,500 galonu, 172,000 
raus ir. kelis tukstanezius

>s agmitai užuodė slapta dirbtuve munszui- 
ilonu'brogos, daug gero euk-<> ! daug

galonu alkoholiaus. Katilus sunaikino o alkoholiu iszveže.

4 o AIM l
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ŽINIOS VIETINES
— Tikra žiema.
— New Bostono 'bosas tren

kė in stovinti automobiliu pri
gulinti prie Daley ir instume in 
pryszaki muno Jono Hall’o. 

į Dręiveris likos sužeistas kaipo
ir pryszaki namo suardė.

I ‘ “T m. - ’ ’ . .
... miesto kėlės pradėjo ingnuti m

* kasyklas ir likos paniekintas
• per pavietą. Priesz ingriuvima 
? ka tik praėjo didelis bosas su

vaikais kurie važiavo in moks- 
? lain o. Bosas turėjo važiuoti per 

Stonadori. 10 myliu daugiau

Tarp Jacksono peczes ir

I

I

B 
■k Ih
K

B

r-t

kttd atvažiuoti in Mahanoju. 
_ 1 1 1 11

pradėjo dirbti kurios buvo su-

i

SHENANDOAH, PA.
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szio miesto.
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Gary, Indiana. — Miestas 24 buvo insteigejas
metu senumo. Vieta, ant ku- Jis 1906 metais atgabeno U.S.

K J’ >■ /
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ryti pastatyt gnradeju slidžiai 
Gary paminklą už $80,000.

Lietuviu gyventoju yra apie 
500 ir berods vLj gerai ii su
tikime gyvenu.

.Advokatas N. Valosuiu. Į
«

n.

.... ,-tf .

i b

rios stovi szis jaunas miestas, 
priesz 1906 metus nebuvo ežia 
nei vieno budink o ir nei vieno 
gyventojo, buvo vien tik le- 
konti piešk a i ir pustynos. 
Sziandien szitas miestas turi 
125,000. gyventoju ir yra pa
vyzdžiu progreso dvideszimto 
szimtmoezio civilizacijos.

Sziame mieste visos gatves 
yra tiesios. Per viduti miesto 
yra svarbiausioji gatve Broad
way, kurioj tęsiasi nuo sziau- 
riu in pietų linkme

— Alfredas Price, 60 me-j yra 100 pėdu ploczio ir 8 my- 
tu isz AVilliam Pen n likos su-|lios ilgio be jokio pasukimo 

arba užlin'kimo.
nuo sziaurinio kraszto miesto

1 va

mylcma putit Urszule, 
Juozo Basanavicziaus, III1/: 
N. White uli., mirė praeitu 
Ketvorga Locust Mountain li
gonbutyje sirgdama trumpa 
laika. Paliko vyra, tris dukte- 

Kavaliauckiene Worces- 
ter, Mass., Adele ir Estera na
mie ir sunu Vinca ir 
Paciarskiene kaipo du brolius 
Lietuvoje. Laidotuves atsibu
vo Nedėliojo im> piet.

mire praeita
piešk a i ir

Stoek korporacija in szia vie
ta, tais laikais esanczia pusty
tiems ir uždė jo szi' miestą ir 
ant jo garbes miestas turi jo
vardu. Dabar plan d yra pada

*

ręs:

sesere

,/

ir kurioj

• | paraližavotas laike darbo mir- Pradedant

įj

I

damas namie trumpam laike. 
•Velionis buvo bosu vietiniu ka-

atoja nuo praeito Ketvergo per r,'Ivlu 11 a aucucujv.
užgriuvima szliopos.

— Badai trys Read ingo ka
syklos bus uždarytos Alaskos 
aplinkinėje o visa anglis bus 
gabenama in nauja ’brekeri Lo- 
CuMt Summit.

-— Kas tokis pavogė auto
mobiliu prigulinti prie Blan
ches Norkevicziutes, kuriuo 
numaris yra 380B5, kada buvo 
atsilankius Shenadorije. Poli
cija jeszko vagiu.

— Pradedant nuo 27tos Ja- 
nuariaus, Readingo geležinke
lis pradės varyti nauja truki 
kuris apleis Williamsporta va
žiuodamas in New Yorka, per
eis per Mahanoju 1:43 isz ryto 
o ateis in Jersey Citv 5:52 rvte. 
Trnkis sustos Elizabethe ir Ne
warke. Apleis New Yorka 11:- 
50 vakare. Trūkis bus žinomas 
kaipo “Williamsport Express” 
ir eis per Tamaqua ant Central 
geležinkelio. Kelione in New 
Yorka ant Central geležinkelio 
bus sutrumpinta 55 mylės ir 
kasztuos pigiau.

Tunnel Ridge kasyklos r— . . . ... .

sykiu ir palaidotas Panedelije.

— Praeita Ketvergą, Keh- 
ley Run kasyklose li'kos už- 
musztas Juozas Greblunas, 43 
metu amžiaus, per nugriuvimą 

tapo.” Velionis buvo ant“tapo.” Velionis buvo 
burdo pas Joną Gcltuva, 224 
14. Lloyd ulyczios, paliko pa
ežiu ir sunu Lietuvoje ir sese
ria Burbiene isz Preston Hill.

— Už laužimu automobi
liu tiesu ir atidaryma per pla- 
ezoi savo žiotis del policijos, 

; kuri juos sulaikė, Juozas Vis- 
nevskis ir Jonas Bakonis, likos 

“ezyseziuje ant pa- 
Neužsimoka ginezytis

uždaryti 
kutos.” 
su policije, jeigu tau primena 
tavo kaltes — geriau tylėt.

— Sukatoje likos suriszti 
mazgu moterystes Blanche 
Tomkevicziute su Antanu Na
vicku Szv. Jurgio bažnyczioje.

ANT RANDOS.

Namas užpakalyje 634 W. 
Spruce St. Kreipkities po ad
resu: (t.6.

Mrs. B. Flynn,
14 E. Mahanoy St., 

Mahanoy City, Pa.

NEDELINE 
EKSKURCIJA IN

NEW YORKA
$4.oo
NEDELIOJ 2 VASARIO

Du bei tavas 
Tikietas

Specialia Treinas Subatos Naktį
lax Shenandoah .... 12:35 ryte 
laz Mahanoy City 
Itz Tamaqua ....

1:16 ryte 
. 1:45 ryte

Grįžtant treinas apleis New York 
its West 23 Street stacijos G:47 
vakare, isz Liberty Street 7:00 
vakare, o isz Elizabeth, N. J. 7:32 
valanda vakare.

$3.25 ir adgal
1N

Z/

PHILADELPHIA
VASARIO 
12 IR 22

Apie daugiaus informacijos apie 
▼Iraz-mindtas ekskurcijas kreipki* 
ant stacijų arba raszykite pas 
John M. Rolin, District Passenger 
Afent, Williamsport, Pa.

Ant Readingo Geležinkelio

Mount Carmel, Pa. — Anta
nas Szablinskas, 50 metu, ban
dė pasikart kozoje in kuria ga
vosi už suplakimą savo prisie- 
geles. Antanas atejas isz mies
to, užsitraukęs “ramybe” me
te in savo moteria elektrikine 
lampukia po tam da gerai 
“aplaiso” už ka likos uždary
tas ant pakutos. Kitas kalinis 
matydamas, kad Antanas ren
gėsi ant paskutines keliones 
suriko ir atbėgo dažiuretojas, 
kuris tuojaus nupjovė virvute 
ir iszgelbejo jam gyvasti. Už 
tai gavo 30 dienu in Sunbures 
k a Įėjima.

Herrin, Ill. f J uozas (1 estą li
tas, papilde savžudiusta per 
nusiszovima Kalėdų diena.

papilde savžudiusta 
Kalėdų

Paėjo isz Tauragės apskriczio, 
Kreiviu kaimo, Pagramanczro 
paczto. Jeigu randasi kur jojo 
gimines tegul atsiszauke pas 
A. Szimaitis, 1017 South 15th 
Str., Herrin, 111.

Chicago. — Daugelis Lietu
viu Czikagiecziu pažysta Joną 
Jasinski, kuris tarnauja kaip 
insurance agentas.
adresu 1621 So. Union avenue.

Pirmadienio vakare Jasins
kiu! pastojo kelia ir 
apipleszti ji trys negrai.

gatves ii r

gatves tesinezios rytu ir 
karu linkmen yra po numerals 
nuo 1-mos iki 58tos. Gatves m 
rytus nuo Broadway yra 
vardais Suvienytu Valstijų ir 
pirmoji gatve vadinasi Massa
chusetts Street. Gatves po va
karu pusei nuo Broadway yra 
Užvardytos po buvusiu Suvie
nytu Valstijų prezidentu pra- 
vardem ir pirmoji gatve yra 
Washington Street ir gatves 
intalpina visu prezidentu pra
vardes iki Wilson.
prasideda
Valstju buvusiu augszcziausio 
teismo vyriausiu sudžiu pra- 
vardem, pradedant nuo Mar
shall Street.

Sziame mieste yra 
ežios dirbtuves: 5 “U.S.Steel 
dirbtuves pastatytos už $1.50, 
000,000. Didžiausios dirbtuves 
yra Illinois Steel Company, 
American Sheet & Tinplate 
Company, National Tube Com
pany ir Gary Screw & Bolt 
Company. Sziose dirbtuvėse 
dirba suvirsz !
Viena Illinois Steel Company 
iszmoka darbininkam algų per 
vienus metus $50,000,OOO.Dirb- 
tuves užima 7 mylias Michigan 
ežero pakraszezio ir miestas 
turi 2 mylias ežero pakraszezio 
del pasimaudymo žmonėm va
saros laike, kur tankiai atva
žiuoja daugumas žmonių ir isz 
Chicagos.

Per miestą bėga 3 upes, 
Grand Calumet, Little Calumet 
ir Deep River. Per szi miestą 
eina 9 gariniai geležinkeliai ir 
6 elektri kiniai geležinkeliui. 
Taip pat mieste yra 5 cab kom
panijos kuriu automobiliai vo- 

po miestą. Ir 2 
kompanijos su 180 bosu vežio
ja žmones terp Gary ir Chica
go. Kitos 2 kompanijos su 60 
bosu vežioja žmones terp Gary 
ir 'kitas dalis Amerikos 
Canada.

Sziame mieste randasi 
000 gyvenimo triobu ir svar-

po

Jisai gyvo-

mėgino
Tai

atsitiko prie 15 
Union avė.

Kada negrai pareikalavo isz- 
kolektuotu už lapdrauda pini
gu, tai Jasinskis pasiprieszino. 
Vienas negru paszove ji in ko
ja. Jasinskis iszmusze revolve
ri isz negro rankos.

Kitas negras tuomet perdū
rė Jasinski peiliu dviejose vie
tose. (Bet Jasinskio pasiprio- 
szinimas iszgasdino banditus, 
ir jie pabėgo nieko nepesze. N.

MUSO DEPOZITORIAI YRA MUSO PRIETELIAI; O 
MES ESAM PRIETELIAIS MUSO DEPOZITORIAMS

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

--------$--------
Per dvideszimts szeszis metus kaip szita Banka insteigta 

j*ir aplaikome daugiaus prie te Ii u kiekviena meta.
. Szita Banka nori kad ir jus darytumėt bankava bizni 
rczionais ir stotumes vienas isz ju depozitoriu.
Padarykite savo testamenta o szita Banka apsiima isz- 
pildyti juso palikta testamenta.

DIREKTORIAI
D. F. GUINAN 

JUOZAS MAC1EJUNAS 
ANTANAS DANISEVICZIA 
JOHN J. MORAN 
GEORGE OLIVER
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WILLIAM R. MILLER 
JAMES A. DOLPHIN 
JOS. B. REING 
P. C. FENTON
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Paskiau
pagal Suvienytu

žioja žmones

sekau-
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JAMES J. TUNNEY TURĖJO

:Vk-m4.7?. • . X ■ ■ j

OPERACIJA.
Žymus ■žan'da-pyszkis 

diena turėjo
Presbyterian ligonbutyje, New 
Yorke. Jojo pati ji dažiurinejo 

28,000 ypatų, ligoje per visa laika.

ana
operacija inkstu

ANT RANDOS ARBA 
ANT PARDAVIMO.

žemes80 a keriu dirbamos
25 takoriu girrios, i trokas, 4 
arkloi, 5 karves, 5 kiaules, 300 
visztu, aneziti ir 1.1, sodas, ge-

I

• ) 
<) upes

11

^jO
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ji -.

Newarke, N. J. kilo kelios slaptingos eksplozi jos 
• adoge. Ugnis prasiplatino nt kitu namu ir ketuiios szeimynos turėjo 

iszeziam name.mus. Palicija'daro sliectva kokiu badu eksplozija kilo Iii

NELAIME ANT GELEŽINKELIO.

SLAPTINGA EKSPLOZIJA KURI SUARDĖ TUSZCZIA NAMA.
Ins/i ziam urme po tam namas užsi- 

apk’isti savo gvveni-1 < J *

1 rys szimtai pasažieriu turėjo nemažai baimes kada trys 
geležkelio nusirito nuo begiu Bronkse, 

cgesino
vagonai ant elevated

. New Yorke. Vagonai užsidegė bet ugnagesiai greitai už
ir pasažicrius iszgelbejo su pagelba kopeeziit.
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DINGUSIUS LEKIOTOJUS
SURADO.

Bolszevikai badai surado du 
dingusius Amei ikoniszkus le- 

kurie dingo Si beri jo j 
* pro t a ji sklypą. Li

kos atrasti 160 m. nuo North 
Cape, pnkrasztije Si beri jos gy
vi ir sveiki tiktai labai išsem
tais ant pajėgu.

kiotojus, 
kada lok<

I

I

* I j

ri budinkai, aPti Pottsvi'lles.
Krcipkities ant adreso:
Stanley Stebinėki

9 N. Price St.,

(t.G. A-1

’si Olai r, I’a.

■T

r"

c.
‘r

----- lt

biausi budinkai yra pavietinis |Mes Parduodam Victor
Radios ir Fonografus

teistarystes butas (Lake Coun
ty Superior Courthouse), ku
riame yra du augsztesni teis-
mo butai ir szis budinkas pre- Matykite musu dideli pasirin-
kiuoja $1,000,000. 4ja'ip pat 
naujas miesto palocius pro- 
kiuoja suvirsz $1,000,000. Ki
ti .svarbesni budinkai: 
State Bank budinkas .10 lubu 
augszczio $1,000,000; Elks 
Temple $300,000; Methodistu 
bažnyczia $800,000; Serbijonu 
bendroves namas $300,000;

sode pasilsio namas 
$150,000; 
$550,000;
tvirtyne ($80,000; Knights of 
Columbus $1,000,000; National 
Guard Armory $250,000.

Yra 15 ban’kii ir trust kom
panijų; 16 teatru, viena isz tu 
prėkiuoja pastatymas $1,000,- 
000, •kita-gi $650;000. Yra 53 
vieszbucziai ir vienas isz Itu 
Hotel Gary prekiavo pastatyt 
$2,500,000. Atsiranda miesto 
irgi 71 bažnyczia, 33 yra pro
testam!, 17 Juodveidžiu, 14 
Rymo kataliku, 5 staeziatikiu 
ir 2 Žydu.

Lietuviu parapija turi ketu
ris budinkas, bažnyczia, mo'ks- 
laine, klebonija ir seseriu na
rna.

Gary’s mieste yra iszleidžia- 
mi keturj. laikraszcziai Ang- 
liszkoj kalboj.

Profesijonalu yra 100 dak
taru ir 125 advokatai.
„ Sudžiu Elbert H.. Gary, ku- 
imu n 4 /vi n I '

$1,000,000;

namas

Gary

kima Lietuviszku Rekordu. Ar 
girdėjote sekanezius Rekordus
V-14025

Miesto
Y. M. C. A. namas
Salvatkm Army

ris numirė keletą metu atgal,
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Pas moeziute augau 
Sėdžiu po langeliu
Ant tėvelio dvaro
Sugrįžimas
(JuHpadines bankietas 
Pas Motinėlė

V-14024 Per Vilnis — Valcas 
Nopamirszk manos, Polka

V-14023 j Sveikinimai isz Lietuvos 
( Kovno—Lander

Jau Saulute leidžias 
Vaikszčiojau po žalia gira
Motule Mano
Pirmyn in kovu
Onyte Polka
Caspian Polka

' '* '''* ■ ii

Pasveikinimai isz namu
Valcu rirkinys

V-14026

V-14021

V-14022

V44016

V-14010

V-14012
,1

»

Naudoti arba antra-rankiai 
fonografai už labai pigias 

prekes.
■ I"

>

E. F. GRUBER 
32 E. CENTRE ST. 

MAHANOY CITY, PA.
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IR KALIFORNIJA NUKENTEJO NUO SZALCZIO IR SNIEGO.
bet ana diena sniegine viesulą užputę daugeli au-Kalifornijoj netankini m Uosi sniegą

tomobiliu kurie turėjo nemažai ergelio gautis isz pustymu.
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SLAPTA DIRBTUVE MUNSZAINES KURIA SURADO AGENTAI.
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Newarke, New Jersey, ana diena prohibicijos agentai užuodi* s 
nes kurioje užtiko dvi sumogonkas po 1,501) galonu, 172,000 galonu'blogos, 

galonu alkoholiaus. Katilus sunaikino o alkoholiu iszveže.

lupta dirbtuve munszui- 
daug gero cuk-

IBM




