
I.

PUBLISHED BY

W. D. BOCZKOWSKI - CO.
MAHANOY AND A STR.,

■

u

t

No. 27 i MNTBKID AT THB MAHANOY O IT Y, PA 
PONI^VPIOI AB BBOOND OLABB MAIL 1

ISZ AMERIKOS lGRAB0R.IA'
DIEVOTAS KVAILYS
PASTATE BAŽNYCZIA UŽ 

SAVO PINIGUS O PACZIA 
IR VAIKUS MARINO 

BADU.

Priesz

*

MAHANOY CITY, PA.

ESTABLISHED IN 1888. YEARLY SUBSCRIPTION $3.00 
Advertising Rates on Application. s

r ■ ,

THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY SAULE (SUN) 
PUBLISHED EVERY TUESDAY AND FRIDAY

WlMAHANOY CITY, PA. PETNYCZIA 4 BALANDŽIO 1930 (FRIDAY, APRIL 4, 1930)

► *•» 4M 4» MM MM MM W MM MM MM O Q <|

DU-KART SĄNVAITIN1S LAIKRASZT1S “SAULE”
ISZĖINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIĄ

Prenumerata Kusztuoja: Amerika ant viso meto $3.0Q 
Europoje ir Kanadoje $4.00 ant viso meto

Lallzkus ir Pinigus visada siuskite tik ant szio adreso: 

W. D. BOČZKAUSKAS - CO.,
MAHANOY AND A STR.,
’ • W MB» • «»M» • M» M» M» M» O* W

IJ

MAHANOY CITY, PA.
I

I

W. n. ROCZKOWNKI, Prcn. A Mf. 
F. W. UOCZKOWKKI, KAUor. 41 METAS .

TEMINKIT
REŽE PACZIA SU PROSU, 

PATS NUSIŽUDĖ.
Moines, Iowa.Des Susi -

.   . ..... ................ " '       l ' |

VISAS MIESTELIS ISZDEGE PER NAKTĮ ISZ LIETUVOS

'll
ii)

?l! I

’ 'į

“NEBASZNINKE” NORĖJO 
GERESNIO PASIELGIMO 

NUO GRABORIU.

bures su savo paczia. kuri buvo 
motero

Tripp pagriebęs prosą nuo pe-
eziaus trenki', in pacziules pa

labai užvvdi rn ‘ “ f

Wilkes Barre, Pa. 
sndžia John S. Fine atsibuvo' kaip tai 
nepaprastas teismas Tony Roc-[jiems 
co, Italijono 
kuri pati apskundė už nemai- 
tinima josios ir 12 vaiku ir už'staigai 
ūžt rauk vma skolos ant namo 
sumoje 6,700 doleriu ant pasta- 
tvmo bažnvežios.

Motero prisiege buk yra ap- 
sivedus su Rocco 20 metu ir tū
li dvylika vaiku o"in laika 16 
metu vyras nepirko ne tono 
anglių nes turėjo su vaikais 
rinkti nuo 
privertinejo vaikus 
da kava be cukraus nes pieno 
nepirkdavo o mėsos pirkdavo 
tiktai karta ant sanvaites.

Sudže kibai nusistebėjo ka
da motere pasakė kad josios 
vyras iržtrauke skola 6,700 do
leriu ant namo idant pastatyti 
del Italijonu 'bažnezia o kuri 
stovi tus'žczia jau metas laiko 
su taja vilczia kad pavapi jonai 
jaja nupirks nuo jojo.

Sudže prispyrė idant Rocco 
mokėtu paežiai ir vaikams po 
75 dolerius ant menesio ant už
laikymo ir daugiau rūpintis 
apie savo szeimyna ir jiarduoti 
11 a ž fl V cž liti (• i (• z i a 11 s i a.

i

Baltimore', Md. — Tegul gra- 
boriai atsimena kad su ne- 
baszninkais negali pasielginel 
kaip su pastipusiais gyvuliais, 

nekurto daro nes ir
gali panasziai atsitikti 

isz Miners Mills kaip szitam atsitiko ana diena.
Elzbieta Knowles, 59 metu, 

Paszaukta gra-

nepirko 
turėjo su 
dortbankio.

ne
vaikai
Vvras

t

erti juo-

mėsos

TĖVAS NUŽUDĖ SUNU.
Joku-Stunners v i 1 le, W is 

bas Switzer, 5(> metu, randasi 
kalėjimo už; niižudinima savo 
sumins, 24 metu. Senas Switzer 
sėdėjo ant trepu ir gere bon- 
kute naminio alaus. Simus pa
rtijas isz darbo ir užtikęs tęva 
gerenti, pradėjo jam iszmetine- 

girt neklysta;
su koja bonka o tėvas

t i tinginy sta ir 
spyrė
taip ant jojo inirszo kad pa
griebė gulinti plaktuku ir kirto 
kelis ypus sūnui per galva už- 
muszdamas ji ant vietos. 'Pevas 
likos uždarytas kalėjime.

Petrukas

ISZ NETYCZIU UŽMUSZE 
SAVO KŪDIKI.

Glendon, Pa.
Nolan, penkių metu vaikutis li
kos suvažinėtas ir ant vietos 
užmusztas per savo tęva. Nolan 

anglių, vaikiu- 
užpakalio

yra vežiotojo
kas iržsikabino ant
t roko. Tėvas iszgirdo kliksma 
vaiko o kada sulaikė t roką ir 
dirstelėjo in užpakali, paregėjo 

t žemos %.!'’ >savo sūneli gulinti ant
Nežinomu budu 

vaikas gavosi po ratais o ratai 
po sunkenybe anglių prikrautu 
vežime, sutrynė vaikui krutinę 
ir kakla.

be gyvastie

ATLYGINTA UŽ 
MIELASZIRDINGA

PATARNAVIMA.
Pittsfield, Va. — Doszimts 

metu adgal poni Jeva Donnel
ley buvo telegrafiste ant gelež- 
kelio stoties ezionais. Ejdama 
kas ryta in darba užeidavo pas 
Charles Foss, palioguki kriau- 
cziu, užklausdama ar jam ko 
reiko isz miesto o jaigu ka pa
reikalaudavo tai jam nupirk
davo ir atneszdavo. Praeita 
sanvaite kriauezius mirė. Kada 
advokatas atidarė jojo testa
mentą, rado jame del Jevos 5,- 
000 doleriu už josios gera szir- 
di ir mielaszirdyste del palie
gusio. Visi buvo tosios nuomo
nes kad Foss buvo
žmogum.

kauszi. Žinoma, 
ant

t o,j i ir krito,
O’ rindu kaip kalada. Vyras

manydamas kad paczia. užinu-1
iszgere truciznos ir atliko 

ant vietos. Sztai vaisiai szeto- 
Pati atsi- 

kvotejus po valandeliui ir pa- 
inaczius ka vyras padare, nusi- 
szypsojo ir atsikėlė.

sze,

niszko užvydejimo.

1 įnirę, i 
borius ir jojo pagelbininkas in 
namus. Kada nesze lavona isz 
vieno kambario in kita, nelabai 
teini no kaip jaja nesze ir kelis 
kartus pataikė galva in sienas. 
Kad sztai “nebaszninke” stai
ga! atsisėdo ir pradėjo szaukt: 
“O jus rūkaliai! Ar tai taip el
gėtės sn nebaszninkn, kad jus 
visus pekloje velniai taip tran
kytu, von isz namo!”

Graboriui nereikejo paantri- 
net žodžiu nes patys szoko per 
duris ir nupiszkejo namo. O gal 
jaigu nebūt u daužė galva in 
siena, gal senuke neimtu ailgi- 
jus, už ka turėjo būti dėkinga 
graboriui kuris neteko kostu- 
merio.

Eli joszius 
savoužtiko

KUTENO DRAUGO NOSĮ; 
PRAŽUVO.

Pittsfield, Ky.
Passo, 29 metu,
dranga Mika Quinn ant sofkos. 
Norėdamas paszposaut isz Mi
ko paėmė szianda ir pradėjo ji 
k u tent po nosių.

Mikas
griehe o
Elijoszi u

staiga i pabudi 
revolveri ir atkiszo in 

tasai būdamas to
sios nuomones kad ji
szaut, 'bandė atimti revolveri. - ...

o

hs pa

nori nu-

daužo

15 METU MERGINA KIRVIU 
NUŽUDĖ MOTINA.

North Bay, XIntario.— Mare 
Foster, 15 metu, prisipažino 
palicijai buk tai jiji nužudė su 
kirviu savo motina laike bar
nio, kada motina subarė Mare 
kad toji nenorėjo eiti in moks
lai ne.

Lavona motinos 
pe kaipo ir kirvi
likos 'žudinsta papildyta. Pali
cija tuojaus nužiūrėjo duktere 
kuria aresztavojo ir vėliaus ji
ji prisipažino prie visko.

surado skle
su kuriuom

George 
gilinki

LAIMEJO 51,700 DOLERIU 
ANT LENKTYNIŲ UŽ

DU DOLERIUS.
►sau Diag'o, (’aid. — 

Fisher turėjo netikėta
ana diena. Du menesius adgal 
pirko jisai bilietą ant 
lenktvniu užmokėdamas •I'
du dolerius. Lenktynes arkliu 
atsibuvo Agua Caliente
sikoje ir arklys \riktoria lai
mėjo lenktynes. Arklys laimė
jo ir Fisheris taipgi laimėjo 
51,700 doleriu.

arkliu 
už ji

Mek-

VYRAI TURI BŪTIE NAMIE 
12 VALANDŲ.

Willacooche, Ga. — Szio 
miestelio tiesos uždraudžia v v- 
rams vaikszczioti po ulyczes po 
dvyliktai valandai po pusiau- 
nakt.

Merginos ir moteres gali su- 
gryžti namo ir vėliaus ne kaip 
po dvyliktai be jokio iszsiaisz- 
kinimo’bet vyrai turi raportuo
ti marszalui ir duoti
žasti del ko pasivėlino pareiti. 
Argi tennis 
jaigu joms valo naktimis tran
kytis po pusiaunakt!

O’ 
o era prie-

valdytu moteres

RADO szrm “ 
NETi::zr__ z _

Inilianapolis, Ind. 
Emma Lawson 
da vieno szieniko, 
kupeziu seno ta voro kur pirko 
szienika už $1.75. Kada szieni- 
ka susiuvi nėjo rado jame 3,500 
doleri u birmaszkose.

Daginius apie tai josios kai- 
įninka ad'bego pas Lawsoniene 
kerszindama
idant jai sugražintu pinigus 
nes tai buvo josios ’bet mote- 
riszke neatsiskyrė ne su szieni- 
ku ne su l>įnigais.

RADO SENAM SZIENIKE 
NETIKĖTA TURTĄ.

— Al rs. 
reikalaudama 

užėjo pas

apskundiniu

* *

Tasynejo revolveris iszszovo ir 
szuvis palaike Elijosziui in 
krutino. Kada palicija da’žino- 
jo kokiu budu likos nuszautas, 
paleido Miką ant liuosybes.

TAI TAU AMERIKONISZKI 
VAIKAI!

Ventura, (iilif. — Prie mariu 
tūloje rodhauzi'je palicija neti
kėtai užklupo ant susirinkusiu 
svecziu. Cžeja ant virszaus už
tiko vienam kambaryje tryli
ka vaiku ne senesni kaip nuo 
16 lyg 19 metu — szeszi vaikai 
ir Septynios mergaites. Kada 
juos palicija surado tame laike 
visi szoko Adomini szoki — vi
si buvo nuogi. Tėvai paszaukti 
ant palicijos stoties pasiėmė 
savo vaikelius o kaip juos nu
baudė tai negirdėjome.

SUMISZIMAS BEDARBIU 
PRIE FORDO FABRIKO.

IDearborn, Mich. — Palicija 
apsiginklavus in aszarines 
bombas, lazdas ir ginklus, ser
gėjo Fordo fabriku River 
Rouge užbėgti naujam sumiszi- 
mui. Panedelyje bedarbiai da
ginio buk 
senus darbininkus prie darbo. 
Ant tosios žinios susirinko net 
20,000 žmonių prie 
priiminėjo darbi niūkūs 
per daug vilkino, darbininkai 
isz nekantrumo pTadejo grūs
tis. Paszaukta palicija bedar
biai pasveikino su akmenais ir 
plytoms/

c

fabrikas priiminės

ofiso kur 
o kad

N. Y. — Pirmos Ap-

NORĖJO ISZGAZDINT 
MOTINA; NUSZOVE.

()swego,
riliaus juokas buvo nelaimin
gas del Raymondo Mitchell, 13 
metu, kuris norėdamas iszgaz- 
dint savo motina, pasiėmė ka
rabiną, nuėjo iii miegkambari 
kuriame motina gulėjo ir atki- 
szes liaupa paszauke: 
in virszu.”

“rankas 
Nežinodamas kad 

karabinas užprovytas, patrau
kė vamždi, szuvis pataiko mo
tinai iii krutinę ir likos »už- 
muszta ant vietos.

— Nųp

SESERS MIRĖ TA PACZIA 
DIENA.

IVTisliington, Mass.
jaunu dienu buvo geismu Juli
jos ir Bellos Curley idant galė
tu mirti ta paczia diena. Joju 
pageidimas ana diena, iszsipil- 
de nes gnu diena abidvi mirė 
ta paczia diena: Julija 86 metu, 
mirė 8tu valanda isz ryto o Bel
la, 84 metu, mirė' 3czia valanda 
po piet. Abidyi. moteres likoįi 
palaidotos tam paežiam kap.Q»
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per mikli ir nciszgelbeta ne vieno namo. 
Keli ugnagesiai likos sužeisti. Viso sudegė apie t rys szindai namu. Bledes padaryta arti ant 
dvieju (milijonu franku.

metu, turi mo- 
dolerius per

TURI UŽLAIKYTI SZEIMY- 
NA UŽMUSZTO ŽMOGAUS.

Grand Rapids, Mich. — Ma
ri nūs Ilerade, 22
keti po asztuonis 
penkis metus del naszles po už- 
musztam vyrui 'George Tiukey, 

Pilotu, kuri Dera d e 
aut omdbi lium.

90

su
lizinu sze

Sudže pasakė kad lai da ma
žai ant užlaikymo moterį 
keturi u vaiku 
Dėrade turės 
padare 
sargiau.

bet 
ant 

ir ateityje

‘s i r 
p riek tam 

minties k a 
važines al

MESZKOS PRIŽIURINEJO 
DINGUSI KŪDIKI.

• 'l’urnsville, N. D. — Sena 
meszka su dviems meszkucziais 
atlosze role motinos ir prižiuri- 
nejo keturi u metu Billy Wren, 
kuris dingo isz namu ir gulėjo 
prisiglaudės prie nieszkos.

Kūdikis dingo dvi dienas ad
gal isz namu levu kurie supra- 

kaimynus isz aplin- 
jeszkojo tolei pakol 
mažiulei! meszkos 

geradejyste far-

sze visus 
kilios ir 
nesurado
lizde, l'ž laja
įnoris uždraudė medžiot ant sa
vo lauko ir ii'žmuszinet mesz- 

ha usnie.kas po

MOTERE DA NENUMI J O 
VYRAS ISZKASE DUOBE.

bKlmundas 
dikos aresz- 

prie

Pa. —Nasville,
>8 metu, 

prisidėjimą 
paežius kuri mirė

M c Lawn, 
tavotas 
mirties savo 
nuo bado nes sirgdama neap- 
laike jokio 
maisto nuo savo vyro.

Negana to kad molere sirgo, 
Edmundas iszkase jai duobe ir 
diiJbo gra’ba prie lovos idant 
motore galėtu matyt jojo užsi
ėmimą, karbedamas jai 'nuola
tos kad jau yra pasirengęs ant 
josios mirliews. Tasda greieziau 
priskubino moteriai mirti.

už

siidrcutiiianczio

Apie Griekus ir Kalties
%

sidet.
Geriau kentei, negu nu-

papratimas yra 
tai szi rd i es usnom apauginta’. 

Valandoje, kurioje prn- 
grie- 

tada ir pradedame juos

* Blogast?

*
dedami* bjaurint is savo 
k u, 
ingalot i.

Geriau kaip būdamas ne
kaltu sėdi kalėjimo, negu bū
nant kaltu sėdi palociuje.

Niekiausiu yra

■X'

Niekiausiu yra daigiu 
kada žmogus prie mažu nusi- 

E.dėjimu ilgįause laikosi.
• -Į n ' j <

1

Isz Visu Szaliu 
...... 

BOLSZEVIKISZKA 
LAISVE

NE BUS KUKNIU, MOTINOS 
NEPRIŽIURINES VAIKU 

IR TURES VISAME 
LIUOSYBE.

Moskva, Bosija 
nou'žilgio mano duoti moterems 
visiszka liuosvbe idant turėtu 
daugiau laiko darbuotis su vy
rais pramones

Pagal ta ji 
kuknios bus 
namuose. Nauji namai bus sta
tomi del szimto žmonių kuriuo
se rasis tik viena kukne isz ku
rios \’isos szeimvnos aplaiki-* i
nes valgius, turės del vaiku 
special iszk a

♦

Valdžia

veikime.
nauja plana tai
uždrausta turėti

szeim vnos 
t u ros 
kam'bari kuriame 

bovys juos tam tikros prižiū
rėtojos ir daraktorkos. Kožna 
apygarda susidedanti isz 500 
žmonių turės savo susirinkimo 
sale, skalbinyczia, maudykle ir 

Szeimynos aplaiki- 
ne.s 'maistu isz vienos kuknios 

arba isz 
cerieraliszkos kuknios kuriose 

valgius del 25,000 
žmoni u. Mažus krūmelius visai 
isznaikins o maistu gales pir
kinei isz dideliu magazinu.

mokslai ne.

už Inbui pigia preke
O’

pagamina

12 ŽMONIŲ NUSKENDO.
Berlynas. — Dvylika žmonių 

nuskendo ant Oclierda ežero, 
Albanijoj, kada laivas ant ku
rio plauko daugelis ekskursi- 

priežasties 
Pasažie.

ninku sustojo isz
pagedimo maszinos.
riai tuom labai persigando ma
li vdami kad laivas skensta ir 
pradėjo szokti in vandeni.

’MIRES BEPIAUSTOMAS 
ATGIJO.

Meksiko City. —- Ant nly- 
czios likos rastas negyvas Fi
del Zamudio. Kūnas paimtas 
ir nugabentas in vietos ligo
nine, medicinos studentams 
tyrinėti. Isz vakaro negyvėlis 
buvo iszpraustas ir apskustas. 
Ryto meta, kuom'et studentai 
pradėjo negyvėlio krutino 
piaustyti, Zamudio staiga pra
dėjo rėkti, it pjaunamas. Stu
dentai labai nusigando, bet su
sigriebė g 
da užsiuvo.

Sakoma
• Y

sveiksta, 
“mirties” 
katelepciju.

reitai padaryta žaiz- 
Nogyveils dabar 

, kad [jo 
priožastimį buvo 

k ■ an*.,'w

LAIŽUVOJ GIRTUOKLYS- 
,TES KERSZTAS.

Mažeikiu apskr. Laižuvoje
Kovo 4 d., iuvyko

skyriaus nariu visuotini 
Buvo paskaita

h < Blaivv-
lies ’ ’ 
susirinkimas.

Apie alkoholio kenksmingu- 
žmogaus kūnui ir dva- 

Paskaitos metu rodyti 
kurie padėjo pa-

i

I
i 4

m a 
šiai. ” 
paveikslai, 1 
skaita geriau suprasti. Gailu, 
kad maža žmonių prisirinko. 
Mat, ežia nei inteligentams nei 
ne i n te I i gontams bla i vybe 
rupi. Yra daug girtuoklystes 
mėgėju. Sziemet szioj apylin
kėj net keturi girtuokliavimo 
praskolinti ūkiai buvo isz var
žytinių parduoti. Yra ir dali

ktinėms varžvtines gro-

ne-
[llil

ginu,
siu.

N egerk iY»,
girtuoklyste kerszija!

nes geriantiems

BANDITAI APIPLESZE 
MIESTELI IR KAN

KINO GYVENTOJUS.
Shanghai, Kinai. 

E. Gemmell, 
misijonierka ir Mrs. R. 
Portevus isz Anglijos likos su
imtos per Kiniszkns banditus 

užklupo ant miestelio 
Yuanchow. Banditai apiplesze 
miesteli, užmusze daugeli kup
eziu ir daug žmonių nukankino 
ant sinert kaipo 
dvasiszkaji.

Pana N.
Amerikoniszka 

ir Mrs. w.

kurie

ir Kiniszka

UGNIS SUNAIKINO DAU
GIAU KAIP 50 NAMU.

Meksiko City, Mex.
dožo'miestelyje kilo baisi ugnis 
nakties laike 
daugiau kaili 
szi nitas 
pastogių 
t urto.

Men-

kuri
> .

szeimvnu
*

i r

sunaikino
50 namu. Apie 

pasiliko be 
neteko viso savo

800 NAMU SUDEGE 
JAPONIJOJ.

Tokio, Japonija. — Miestely
je Kamutsumaehi kilo didele 
ugnis kuri sunaikino 800 namu 
padarydama liledes ant milijo
no venų arba 490 tukstaneziu 
doleriu. Laike gesinimo ugnies 
trys ugnagesiai likos užmusz- 
ti o keli sužeisti.

PARVAZAS APSIVERTĖ 
100 NUSKENDO.

Tokio Japonije 
tas parvazas su 
riais arti Kyushu, apsiverti' ir 
szimtas pasažieriu

Tame laike pute 
vejas ir vanduo aplaistė žmo
nis,

r n

kurie

— H ri k i m s Z- 
200 pasažie-

nuskendo, 
smarkus

norėdami apsisau
go! nuo to perėjo ant kito szo- 
no parvazo ir tasai apsiverto.

BUS GERA PACZIULE.

Jisai: Nieko nekalbėjai 
mano mylema per puse valan
dėlės.

Jiji: Neturėjau ka kalbėt, 
tai tylėjau.

Jisai:— Ar į u visados t ei p 
tyli!

• J lji J“* Feip.
Szirdžiuk,

T
Jisai:— Szirdžiuk, buk io 

mano pati, nes nuo senei josz- 
kojau tokios merginos!*

DIEVAS JUOS APRŪPINS.
%

rrulas misijonierius isz Afri- 
ko nurasze gromata pas vys
kupą sekaneziai:

“Žmonis ezionais mirszta 
isz bado ir neturi ka valgyt— 
prisiuskite daugiau misijonie- 
riu.”*

“Žmonis

^1. «•*

I

ISZNYKO VANDUO.
Deltuva. — Daugiau pasza- 

lus, ežia isznyko isz szuliniu 
vanduo. <Tas 

kad sziam 
szuliniu.

ežia

»

aiszkinaina dat* 
ir tuo, kad sziam miestely 
daug szuliniu, iszsemiamas 
creit vanduo, nes kuo ne kiek- 

?, kieme yra szulinyj*. 
rudeniui atėjus, kelius 

paszlampa, sunku nvszti 
toliau vanduo, už tai daroma, 
jei tik yra leszu nuosavas szuL 
nys. Be to, ežia veltui ir van
dens nenori duoti, reikia mo
kėti.

g 
vienam, 
Mat,

via 
atėjus,

isz

-1 — «* - ——*
BAISI TRAGEDIJA 

SINTAUTUOSE. ‘
Sintautai. — K ra u j ingus in- 

vykis, padarytas \’asario 23 d. 
Sintautuose, padedant vietos 
visuomeni ir energingam po
licijos atstovui, yra iszaiszkin- 
tas — susekta žudytojas.

d’ardymas parode, kad vie- 
gyventojas J. Kacziukal-

tis, tragingai buvo nužudytas 
Sintautų gyv. Antano Szvedo, 
o ne apylinkėje pasirodžiusio 
pamiszelio.

Nužudymo ivakara,

tos

seknut- 
dieni 11-23 d., kaip tardomas 
Aut. Si 
einanti 
J.

pareiszke, pasivijo 
namo 7:30 v., vak.,vilk

R. ir pradėjo iszmetinet, 
kam szis skleidžias 
kad jis kimbas prie jo žm<»-

Taip abiem paėjus.
Ii J. R. namu, A. Szv. smog*’ 
jam peiliu kelis kartus in ga-1-

J. R. szaukesi pagelbos tai 
kad ji amžinai nutildytu Aut. 
Szv. perpiove 
les, 
smūgi, 
Krbvinus

gandlU,

M
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gerkle ir paju
kai! auka gavusi mirtina 

poili pabėgo, 
mėgino

metes 
drabužius

skalbti. Ta pati vakaru, kad 
nesukeltu iutarimo Szv. A. 
nuėjo in gretima kaimu (Balse, 
liszkiu), sakoma, pas “pa
nas.”

Pinna karta atsilankius ge- 
kad atrodė po- 

Tftip gudriai sn- 
nekalcziausias; tik antra syk 
in atidžiai insižiurejus paste
bėta intariamo žymiu — skalb
ti drabužiai, juose neaiszkios 
kraujo demi^.

Suimtas 
no, 
na 
žmones intaiua ir žmona. Pa
žysta tvirtina, kad žmona kup
roto negražaus vyro nekentu- 
SI.

Suimta ir velionio' žmona; 
ji save kalta nepri si pažyma, 
aiszkinasi, kad su kaltinamuo
ju Szvedu nieko bendra netn- 

Abu suimtieji padėti 
Kiliai

sakoma, pas

bėjo laikytis 
Ii ei ja i Szv.

t

A. Szv. prisip®ŽL 
kad su velionio J. R. žmh- 
turejo s^jdykiu. Apylinkes

r*

i!

11 
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ji save

rojusi.
Szakiu ap.
tardymas, kuris reikia mnny- 
ti visa iszaiszkins.
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Lietuviai negyvena del saves 
ne del savo vaiku tiktai gyve
na del kitu. Prie Lietuviu, kaip 
prie darbszcziu biteliu, maiti
nasi visoki tranai nepaisydami 
ant tuja Liteliu bile tik jiems 
gerai. Kada tosios biteles ne
teks pajiegu, apleis jaises tra
nai o ir locni vaikai, pakirps 
sparnus ir bus po viskam.
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Gana lankiai duodasi girdei 
kad jaunikiai pametineja savo 
mylimas prie altoriaus bet ne
seniai Toledo, Ohajuj atsitiko 
’>uk prie altoriaus pamėtė ne 
jisai bet... ji ji ir tai. .. J ieva.

O ka darvt! Jevos lankiau- v
šia yra pilnos neisztikimystes. 
Vienatiniu džiaugsmu del tojo 
npleistb Adomo buvo tas kad 
nžpraszyti svecziai ant svodbos 
viską suvalgė ir iszgere.

daigu g<‘idžete padaryti do
vana del savo giminiu Lietu
voje tai geriausia dovana yra 
nžraszymas del juju laikrasz- 
ti “Saule”.

Taip, bus tai geriausia dova
na nes turės skaitymo pilna 
per visus metus. Žinote kad 
Lietuvoje su pinigais knapu o 
<lol Amerikonu vra -menku 
daigiu ]>adaryti del savo gimi
niu dovanele už 
riti s.

keturis dole-

Viima inotorele kurios vyras 
iszva'žiavo in kietaises kasyk
las ant uždarbiu paraszo pas 
ji meilinga gromata kurioj bu
vo sziblip paraszyta:

Kur tiktai einu, apie tave“Kur tiktai einu, apie tave 
mislinu ir tu man akyse stovi, 
mano Petruli! Ar einu, ar sė
džiu, ar miegu tai vis apie ta
ve sapnuoju o kada pabundu ir 
pažiurau ant tavo overkoezio 
kabanezio ant vinies tai pir
miausia atsidusus pamisimu: o 
kad tai mano Petrulis czionais 
kabotu ant tos vietos. * 1

Pas Lietuvius randasi prie-
Pripasakojo kad ne antžodis: “

jauezio skaros netilptu.” Man 
nesvarbu ar szitas priežodis 
Lietuviszkas ar jisai svetim- 
tautišzkas, vien svarbu jo turi
nys kuris daugumai dabar vi
sai yra nesuprantamas. Mat se
niau žmones popieros visai ne
žinojo ir raszydavo arba ant 
tam tikru medžiu lapu vadina
mu “papirus” arba raszydavo 
ant akmens, ant moliniu lente
lių ir 1.1. Vietomis naudodavo 
skūra, tankiausia versziuku ir 
suaugusiu galviju. Ir pirmos 
knygos buvo panaszios in da
bartines knygas. Isz skuros isz- 
reždavo ilgas, dabartiniu kny
gų ploczio, juostas ir ant jn ra
szydavo. Paraszius, 
ant voleliu —buvo tai seniau
siu laiku knygos. Dabar mums 
yra aiszku isz augszcziau mi
nėto priežodžio. Ta priežodi ta
da pritaikindavo jai kas taip 
daug priplepėdavo kad jo ple
pėjimus suraszyti

• net jauezio skuros.

I

pupinis

sukdavo

c<
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Dr. William Wallace Camp
bell isz Lick observatorijos už
tvirtino suradime naujos de
vintos planetos kuri 
linkui saule.

sukasi ap-

temintija rodą teminti ant nkystes 
kaipo svarbiausia pamala gy
ventoju A'merike. Visi metasi 
ant jiramogos, ant prekyst.es, 
bėga in <1 idelius miestus o už 
niek palaikineja dirva ir dar
bą ant ukiu. Kas kartas yra 
mažiau savininku fermeriu, o 
kas kartas daugiau randaunin- 
kn ir dideliu kompanijų kaip 
savininku ant kuri u stato viso
kius fabrikus. 'Tokios kompa
nijos tiktai pustija irnulize 
žeme, iszcziulbe derlingumą ir 
viską kas toje 'žvmelejc randa
si o apie iszdidbima žemes vi
sai nesirūpina.

Jaigu taip tolinus eis lai der
lingumas žemes sumažės ir 
<luoneles kas kartas bus ma
žiau Amerike.

Amerika tapsta aparhnenti- 
niu namu tauta. Daug-szeimy- 
nu namai ant visados pasiliks, 
sako, Suv. Valstijų Departa
mento Biuras, atydžiai peržiu- 
rejes statymo leidiimus 'nuo 
1921 iki 1927 m. Pasirodo, kad 
1921 m., isz 224,545 szeimynu 
užrekorduotu, 58.3% gyveno 
vienos-szeimynos namuose; ir 
24.4% daug-sžoimynu namuo
se. Bet 1927 m. skaitly nes pa
rodo visai ka kito. Isz 406,095 
užrekorduotu szeimynu, 38.3%? 
gyveno vienos-szeimynos na
muose; 13.3% dvieju szeimynu 
namuos(‘ ir 48.3% apartmen- 
luose. 
iszsivyst ijima žmones 
gyvendavo 
namuose, 
dauginus, 
apartmentuose.

Pirmieji aplirtmentai turėjo 
didelius kambarius, bet szia- 
dien netik skaitlius kamba
riu sumažėjo, 
gali apsieti su 
kambariu.

i

Priesz dideliu miestu 
visur 

vienos-szeimvnos ♦
bet szi adieu daug 

žmonių gyvena

/

>

♦žemes 
luoneles kas kartas bus

ATSAKIMAI
J. M. S., Girardville, Pa. — 

Easter in 1908, fell on the 19th 
of April.

Mr O. R., Minersville, Pa. 
— Jeigu jusu vyras, ne turi 
jokios “jauslos” ir nežino kas 
yra meile, tai ant to nesiran
da jokios gyduoles ne dakta
rai jam nieko nepagelbes. Ne

al ime jum duoti jokios rodos 
neturime 

diplomos.
N. — Moterėle isz Ashland, 

Pa. — Teip, gavome gromata, 
bet

,janslos

jr 
nes daktariszkos

— Teip, gavome gromata 
josios netalpinome apie 

jusu apšmeižimu, nes daneszi- 
kas nepasirasze ir gromata li
kos numesta in gurbą.

Mrs. Marg. D. Du Bois, Pa.-- 
Ne niisiuke, vyras ne yra pa- 
naszus in arkli, bet mažai skl- 
resi nuo arklio, ba turi dirbt: 
per dienas kaip arktis ir nesz- 
ti ant savo sprando junga mo
terystes kaip arklys. Geriauso 
paklausk apie tai savo vyro,paklausk apie tai 
o gal jisai tau geriau iszaisz- 
kys tavo klausima, jeigu 
gausi per. . . kupra.

ne-

' Kas tas “Margutis”?

ni'isztfkl ii

yra vienintelis Lietu-

ta ja szventa žemele ir
, gf-

»> 3210

nos szeimynos 
daug mažiaus 

bet1 paltys Icamba-
riai yra daug mažesnis. Žmo
nes atpranta !nuo savo-’iiamo

•

atpranta nuo savo-’namo 
idėjos, kd nors dabartiniu lai
ku apartmentu kooperativisz- 
ka savininkyste
Žmogus turintis sziek tiek pi
nigu gali nupirkti apartmenta 
kooperativiszkai.
moderniszki
apart mentai
darbininkams, jie 
pirkti namo dali

pasirodė.

Bet szitie 
kooperatyviszki 

bus statomi, ir 
gales nusi- 

užmokant 
paskirta suma pinigu už kam
barį.

Szi t a? 
turi ir

apartmentu statymas
< » k o nom i sz k a s pa sek

ines. Rimtai lieczia darbininku 
padėti. Nes praeityje pastaty
ti vienos szeimynos narna rei
kėjo samdyti dailydus ir ply
tų darbininkus, bet statant di-. 
delius aprtmentu namus, jau- 
netiek da dailydu ir plytų dar
bininku samdoma, jau ju vie
tas užima kitokios ruszies dar-

Pastatyti didelius 
, cemen

to ir marmuro darbininku ir 
akmenų taszytoju.

Suprantama, kad apartmen
tu daugiaaše randasi miestuo- 

yventoju. Isz 257 į 
apiclinkiu apie kurias Darbo' 
Departamentas 
macijas, buvo 14

<y

bininkai.
namus reikia geležies

se su dauirr> <r a

rinko infor- 
su suvirsz 

yventoju. 1927 m.
kad tose vietose tik., 

gyveno vienos- 
szeimynos namuose, 60% gj'- 
veno apartamentu namuose.

Sziame raporte, Milwaukee, 
Wisconsin, buvo miestas tar
pe sziu, kurie turėjo puse ini-

500,000
rasta,
25.8 szeiinvnu

4K

'Tulas iszinintingUM turezius, 
prezidentas geležkelio Pacific 
persei’gsti Amerikonus idant 
taip labai neszinkuotu pusgal- 
višzkai su geleže ir anglimi nes 
jaiga nesusi laikys tai pabrangs 
kaip auksas ir sidabras o tania 
pramoga Amerikon i szka turės 
Sirbankrutyt. Sziadien visi ma
no kad Amerika tiktai isznau- 
dot,
greieziausia iszimti auksu 
leži, vari, apie iszkutima gir
nių ir kuopinima lobiu del sa
vos isz tosios! pramogos. Bet 
kas bus isz’ tojo pasiutiszko 
gapadoriayimo už keliu doset- 
ku metu? Apie tai mažai kapi
talistai rūpinasi bile tik jieji 
turėtu nauda o ateinanti gent- 
karte tegul patys apie sųvo ru
pi naši ateityje.

'Poliaus tasai žmogus peike 
sziuo-laikini netikusi gaspado- 
riavima Amerikonu ir davine-

“MiUgiitis” ypi muzikos, dainų ir 
juoko mėnesinis luikrasztis kuri lei
džiu kompozitorius A. Vanagaitis.

Jis iszeina kas menesi nuo 16 iki 
21 puslapiu storumo, su dviem arba 
trimi dainoms. Dainos su piano pri
tarimu. Kiekvienas mokantis pianu 
groti gali lengvai tais daineles skam
binti ir dainuoti.

“Margutis”
vi u muzikos laikrasztis. Jis turėtu 
būti kiekvieno Lietuvio namuose.

Iki Apriliaus 15tos galima jis už- 
siraszyti už $1 in metus. Vėliau jo 
kaina bus $2 metams. Negaiszuodami 
skubėkite užsiraszyti ta indoinu laik- 
raszti. Jo adresas; “Margutis, 
S. Halated St., Chicago, III.

“Margutis*’ turi dainų, muzikos ir 
invairiu knygų isz Lietuvos. Labai 
pigiai galima gauti nusipirkti. Rei
kalaukite katalogo. > ' *

■  ........................ ... ■ ■ llll■l■^■l^■ I' —! ■' '*iai ■» ii .L— —... W ■■ -t*. 1 te.. *

GYDUOLE NUO ANGLEKAS1U > 
ASTMA IR NOSINIO KATARO

Neapmokama gyduole variuojama au 
stebetine pasekme per 30 motu, del 
Gerklines Astma arba dusulio, Bron- 
kitis, Gerklines kosulio, Plauti, Sunku 
kvepavima, Uifiima ir azaltj galvoje, 
Prfozaklni skausme galvos ir t.t. Gy
duole kuri visad gelbsti. Vieno mene
sio gydimas Preke 80c per paeita. 
Iszrasta ir parduodama vien tik per , 

HAMPDEN LABORATORY
724 MULLBERY ST. READING, PA.
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VIENINTĖLĖ Camel cigaretę inspiracijai mintis buvo padaryt 
juos geriausios rūšies. Nuo pirmo Camel cigareto išdirbimo 
laiko, ta viena mintis atskyrė Camels nuo kitų.

Geresnės tabakos sumanymas, su neprilygstamu sumaišymu, 
išdirbtu didžiausia priežiūra—tas viskas—yra užtikrinti malo
numų rūkant.

Tas yra idealas ir už kiekvieno pakelio Camel cigaretų prak
tika. Tas padarė Camel populiariškiausiais cigaretais. Daugiau 
milionų rinko Camel malonumo rūkymui, kaip kiti cigaretai 
turi globėjų.

lijono gyventoju, ir tik 19.5%.. 
sezimynu 1926 kn. aprūpinta 
apartmentu namuose, bet 1927 
m. nuoszimtis szoko iki 42.4% 
1 jOS 
skaiezius apartmentu Gyven
tojų padidėjo nuo 39.8% 1926 

1927 m. Bal-' 
timore, Maryland valstijoj, 
yra. svarbiausias‘miestas Stiv. 
Valstijose del vienos szeimy
nos namu. 1927 m. 94.4% nau
ju namu buvo vienos-szeimy
nos namai. j

... a .Mažesnes ’ 
statyti apartmentu namus 
imkime Highland Park, De
troite, 1927m. net 97.7% High
land Parko nauju szeimynu 
gyveno apartamentuose. SŽita 
apielinke gyventoju, isz Mišo 
turėjo 81,700. Illinois jvalsti- Piktadariu per atkabintas du
joj, Evanston ir ’ Oak Park 
apielinikes, 
Cbicagos, 1927 m., turėjo net — • te- .• • k *

Angeles, Califorui,joj,

m. iki 51.8% 
Maryland

vietos ir pradeda 
apartmentu namus,

Visai netoli 'nuo
— ■ r

70.5 ir 77% gyventoju apart
mentuose;.

Tr kiti miestai rytuose pra
dėjo dauginus apartamentiniu 
namu statyti. Bet Viduriniu

-t *■ teJte * . te 4 te te xte i. te teUte'l tejxte <"Ot«te ' £ |

Ir

I

dėjo dauginus apartamentiniu

vakarų ir pietų apielinkese ir
Naujoj Anglijoj vienos 
dvieju-szoimynu namai popu- 
lariszkiausi. K.L.I.S
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A-BE-CELA arba pradžia skaitymo Ir
raszymo, del vaikams. -

W. D. fiOCZKAUSKAS CO 
MAHANOY CITY, PA,

i ShM.Ai < Ir >■

MAHANOY CITY.
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C 1930. R. J. Reynold. Tobacco-j- t j- . r-; - •• , ’■T ’•"W y.

Company. WfaototvSatcm, N. C.
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APVOGTA SZIMONIU BAŽ-
* ’ f . • ___ _ ' • • I 1 J

NYOZIA. ISZNIEKINTAS
SZV. SAKRAMENTAS.—

Panevėžio apskr. Kovo 3 d., 
nakti apiplesztu Szimoniu haž- 
nvezia. Klebono nebuvo namie.♦ ’
Jis buvo iszvykcs Kupiszkin. 
in Szv. Kazimiero atlaidus.

ris paimta isž altoriaus monss 
t ra ne i ja su Ostijalir taure su 

j. Sakramentu. Szv. 
Sakramentas iszbarstytus baž. 
szventoriuje ir net miestely. 
Ryta telefonu atszauktas isz 
Kupiszkio klebonas verkda
mas surankiojo Szv. Sakra- 
menta. Kovo 4 d., vakaro žmo-

Szvenez Sakramentu
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malonumui f II !

• V. J

N

>

ii

♦
r

k y

A J f ii

• I

>

franci ja su Ostija ir taure. Su 
iszkilme ir giesmėmis ta pa
ežiu naktį kini, klebonas al- 
neszo in bažnyczia.

.i' ■ . ' i ' ■ 2 ' L i ' il ?" 1 ■
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Del Moterėliu
Ne iszradinvkie

• • 

*•

f___ 1 ;r
Dr. T.J.Tacielauskas

visame

NE VISADOS TEIP BUS.
.Ar tau nenusibosta teip

vaikszczioti po svietą ir ubą-.
gauti? užklauso tūla mote- 

su-re valkatos ‘kuris prasze 
szelpimo.

» ?

teip bus, nes už keliu menesiu
11

X

Ne misi n k ne visados

susirinksiu liek, kad galėsiu 
pirkti forduka.”'

REIKALINGAS
, ■' ! i ' ■ . '' 1 ' ■ ; ■ ■ i

■ i

Ajd fanuos senyvas žmogus 
kuris galėtu gyvulius apžiūrėt 

ry-mo, kad atsirastu pavogtle-1 iv smulkius (larbus apie nainus

nes susirinko in bažnyczitt ir
M » .t 4-. 1 4*1 X . (Zt IB 4.W * ■ A t . • . te . 'JC X 4*.visi melde Szv. Antano ūžta-

■ V ' į .. r . ’ - V! f fi ■ I

tji? daigiai. Apie 10 viii, linkti
atbėgo in bažnyeze maža mer-
gyte ir , prmmsze pavogtųjų >•1 • j rr* » • » vdųigtu vieta. Visi isz bažny-

* • i • . L i* •

ežios nuvyko in nurodyta kie
mą ir ten rado pamesta mbns

1*1
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ir pas visus klaidu.
§ Netikekie visam piktam 

ka tiktai iszgirsti.
Ne niekinkie 

kitu-visi geri.
į i I į. *1 jk . .

§ Ne buki<‘ pasiszausus del 
žemesniu stovineziu nuo ta-

f
Nedaryki^ • liežuviu, ba

S.

£$ tikėjimu

........ ' .t ' - r «

DARBININKAS.

dirbti. Butu gerai kad mokėtu 
Lenki szkai. 

sziuo ad- 
(t.27

biski Ruska i ar >1

cMeldžiu atsiszauLt i
resu:

1

Hox 118,

•Se. !■. 1 ’h'.'

Pirmut i uis Lietuviszkas 
Deni istas Mahaiiėjuje.

J. Borik’,
Si'llorsville, Pa,

. I . ■

Ves.

ir apie tavo kalbės.
§ Nežiurekio su paniekini

mu ant kitos moteros prasz- 
cziau pasirodžiusios už tave.

§ Nebu-k ie apsileidelo ir 
nėiszsikalbinėk tuom: 4‘Ugi 
kam man rėdytis, bene manos 
žmonis nepažysta.”
| Nesiginczyk nuolatos su 

kožnu, norints ir už teisybe.
§ Netikėk, kad kožms žmo

gus yra nuo tavos laimingos-
I?.. p

t

į Ant Antro Floro Klincr Sztoro
1 19 W. Centre St., Mahąnoy City

■■ th J
«*

i
■' 

iiJr'ilMl

nuiszsikalbinek tuom:

uis.

t

CAPITAL STOCK >125,000.00 J
SURPLUS IR UNDIVIDED J

PROFITS >623,868.61 1

Mokame 8-czia procentą ant I 
indfitu pinigu. Procentą pride- I 
dam prie jutu pinigu 1- Sausio ir C 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus S

te —

«!■ i

turėtumėt rolkala inmufca banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.

G. W. BARLOW, Pros.
J. FERGUSON, Vicc-Prce.irKee. t J
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Netrukus uszmigo, 

vos tik akis užmerkė ir mėto
si jau naujam sviete. Rods,

ar gal

neatsiliepia, kada su aszara 
akyse, bei spindaneziu laimes 
jausmais veidu sėdame atstu! 
nuo triukszmu ir svajojame, ar 
lipiname savo ateities gyveni
mui

Szeszelis regiame mums jau- 
nikaiezio taipgi sėdo pagrimz- 
des svajonėje. Kalba jis, betKalba

nebuvo tai joks nepaprastinas nebyliu balsu. —-*8ztai staigai 
svietas, vien sapnas arba du- 
>zios regimi paveikslai.

Kuomet tikrybėj pavasaris 
ant žemes tik prasidėjo jis mat 

ga m t i szkus pa veiks
lus, kokius galima te regėt tik 
pilnam pavasari jo.

Buvo kvapsningam žaliam 
szile, pyhiame gyvybes ir pa
vasario simfonijų.

Autorius 
skaitytojas 
nertis in bedugnes gilmes ju- 
riu, kilt in 
augsztybes

gražius

tur ta galybe, kad 
turi sekdamas ji

begalines erdves 
persimesdinet 

karta trumpiausiam

'■ !■■■■■■......... —I ■■■' . ..... ... ...............

MEILE ARTIMO
. ■ , - J- t ■

turtingas žmogus,

APDOVANOTAS UŽ GERA

Ac/Ziu tau brangiausioji, 
dėkavoju ir trūksta man 'žodžiu 
del 
gyslos

PAJESZKOJIMAI
------e , . ‘J

Asz Vincas Vaitulonis, pa 
jeszkau Petra .Jesioni. Paeinn

I

j'lB

o..iiAl
1 I■ ■

i

iszreiszkimo mano dokin- 
tau už tas laimingas 

valandas kokias man suteiki. 
Neprisiegnusiii tau, nes pri- 
siegnnjn tik tas, -kas meluoja 
arba bijo persikeitimo jausmu 
ai ei liję lodei usztikrineja už- 
sikoikinin — to man nereike...

Nereikalauja uno t aver- 
prisiegavimo, nes tnn tikiu ir 
tu man tiki..-

abudu ant uolos, 
krisdamas žemyn

pritardama .

_ ir fi'k tie baisa: *111 tt8Z adynas ankszcziau

Vienas
kuriam visados vargas artimo 
tupėjo, ėjo viena vakaru vė
lai pro kalvi o girdodnraas 
kad da dirba.
atidaryta, langeli tardamas:

“Da prie darbo (meistereb 
kaip jums ne nusibosta.?”

— \Ne del saves asz dirbu, 
bet del siisiedo, atsake kai* 

Kaip jionas žinai, pati*
per 

ilgai patrotijo visa turtą. Ke-

In i pro o girdėdama 
Pažiurėjo per

isz Alytaus apskriezio, Neinu- 
naieziu valscziaus, Vangeloniu 
kaimo. Meldžiu paežiam arba 
kas ka apie ji žino atsiszaukti 
sziuo adresu:

Mr. V. Va i tu louis, 
721 Valley St

Orange, N, J.

(H.

paszoko, traukiasi adgal, atki- 
szes rankas lyg besigindamas 
nuo ko. Taip, isztikro matomb 
priesz ji k*ta paveikslu lyg ko
kios neženiiszkos dvasios, bet 
tebimes, kad jis traukiasi nuo 

ano szalin, kada ta buitis isz- 
tiese in ji meldžianczias ran
kas, ant jos veido matoma siel
vartu ir skausmai, akyse mel
dimas, pusiau pmvertose lupo
se taipgi nebylaus meldimo 
balsas — jis traukiasi adgal, ji 

kaip szeszelis paskui, 
net pūga liaus sustabdė szesze- 
lius buieziu balsas:

Sabijonai! Tu begi nuo 
manės, tu atstumi mano — tu, 
kuris prisiegavai, tu, kuris my
lėjai mane taip tvirta škaisezia 
m<

s

slenka
no 

bridije 
laiko nuo vieno kraszto svieto ‘ 
ant kito, nekarta nžkypti ant 
krasztuko uolos ir žiūrėti in 
baisia prapulti... Taigi miels 
drauge meldžiu sekt mane ir 
eik drauge in svietą in žmones 
jausk ji visais dvasiszkais pa
jautimais matyk reginius savo 
dvasiszkom akimis ir tas besi- 
vaidinanezias tam sviete dva
sias.
Sztai matome gražu 

ka paveikslu gražaus 
ni(» 
me.

gamtisz- 
Geguži- 

vakaro smagumus jauezia- 
Kerejantis vakaras! Sau

lėn nuėjus in pasilsi palikus že
mei savo vietininką menuli, 
iszpnosze vakaru palikus ant 
vartų pro kuriuos iszejo savo 
purpurine auk^u suvienyta ve. 
liava, kaipi kad užtikrindama 
žemieczins jog
visados. Ant dangaus žvaigž
dutes dabai kszeziai žiūrėda
mos 
tarnai palociau>, kada iszgir- 
do jog vieszpats iszejo isz sa
le.*

nepaliko ju ant

> dabai kszeziai 
pradėjo pasirodinet tarsi

lo jog vieszpats
žaisliu ir paliko tik digni- 

tori kuris ju visu prietelium: 
ir bovijad su jais drauge 

bt‘sinaudodami
nebe<‘sybes vieszpaties

vra 
linksmai

Imdami tvirtai?

ISZ 
- bet 

eiiKV-visi in ta sale žaisliu ne
tikėjime jog 

vieszpats tikrai iszejo; o kada
iszvysta vietininką drąsiai su
bėga ir linksminasi. Aleno ap- 
sireiszke joms visoj pilnybėj; 
ant jo iszbalusio veido mato
mas buvo meilus ir prietelisz- 
kas nusiszypsojimas, tad nes
tebėtinu kad žvaigždutes kas 
kart drąsiau pradėjo spindu
liuot ir viliot seneli...

Ant žemes tyla, ramumas 
aplink, ir tik girdime ilidejas 
snaudžianeziu szilu tingiai lin- 
guojaneziu galvomis pasznabž- 
das Nzposaujanczio su lapais, 
vejalio muzyke benamiu besl- 
trankianeziu po svetimus kam
pus kanklininku vabalu, 
rie tik pralėkdami pro

valandėlės.

regykla krutino 
ku-

M
•fl

PATARNAVIMA. .
Seržantas Archie Paschal, 

marinis kareivis Dėdes Šamo 
likos apdovanotas medaliu už 

•’narsu patarnavima ir lekidji- 
ma laike Nikaragvos pasikoli- 

■ mo.

1 Ir sodo 
nuo kurios 
kaskada upelio, 
tykiom simfonijom .^zilo, srio- 
vibio ir nžo __ __
gir<1etinais buvo gamtoje.

Tamsiai židras dangus spin
dėjo milijonais žvaigždueziu.... 
Oro drebėjo naktis, kuri bego 
szalin nuo tekanezios auszros 
. .-.Užpakalije suminti kvapg- 
ningi žolinai ir žiedeliai pri

gultszakije
gy vęn im o pas 1 a pt is...

vis.
ko ji, didele nelaime -jog

ir gulu tris adynas vėlinti dėl
to kad norint 5 centus galeeze 
duoti kasdien tam žmogui isz
savo uždarbio kad bueze tur
tingas tai duoeze jam daugiau.

ule, tu negali but vyliu.
— Myli aržioji Anele!.. Arilt 

vyliu vadini. O, ne, ne, blusti! 
— sznabždaneziu balsu nusi- 

s sako. — A,- palik 
atsitrauk — szaliu nuo

manės. . .
— Mvliu

mvliii, troksztu iszgvdint tavo 
kaaržias kurias kentėjui taip 
ii vai <lel manės. . .

Dekavoju, nenoriu, palik 
mane! Mylėk Gr. . . nežeis k jo 
szirdies, mano jau nepagydo
ma . . .

Ji sukliko, nubalo, 
ravo.

Puls — pamislino jis su isz-
f

savo var
dą lintis su

A, meldžiu

stdbejas ji 
mane,

tave

alpsta

Sabijonai,

kentėjai

užsisvy-

gastim — alpsta — gal tyczia 
gal veidmainiauja. . . Baisi ko
va kilo jame — neilgai galėjo 
svarsty lis kadangi szuolis pri- 
begimo del sulaikymo puolan- 
czios sujungė juodu. Ji gulėjo 
nusvirus ant jo peties, 
ja glausdamas prie 
krutinės, g 
mas jos 
žiūrėdamas apreibusiom akimi 
in jos nubalusi tekiu, liūdnas, 
bet rainės, bedugnes akis, ku
riose mate skausmus duszios ir 
meldimą. Jis susijudino, drebė
jo klausydamas 
kalbos,

jis laike 
jauslios 

I amoniu i glostyda- 
platikus ant galvos,

jos nebylios 
jos pravertos lupos ma

tomai negalėjo isztart žodžio.
mylin- 

duszids — joms kalba lie-

p

Buvo sujungtos dvi 
ežios 
žuvio uorei kalinga.

Kad dvi srioves dusziu 
jausmu,

Susitrenkia kaip juros banga 
Užvarma verpalais sukuriu, 
Lupas rakina meiles spyna.
Ji atgijo — jis pirmutinis at

siliepė, kaipo kaltininkas:
— Atleisk mau aniuolc. Asz 

nežinau ka veikiu... nes ap
siaustas tamsa karsztu geismu 
pamirszau apie ta nepereitina 
prapulti kuri skiria mane nuo 
tavęs — duszia siekiau tavo 
kuri szauke...

— Ne, ne,
neleisiu — tu mano, neisztruk- 
si, apsikalbinus ji už kaklo.

— Anele! leisk ta, kuris be 
ateities, be turtu negali tavęs 
padaryt laiminga, tegul tau už
vaduoja mane Gt. .. kuris ta
ve juk myli...

— Ne taip, kaip tu, — tu 
gali mane laiminga pa

daryt. —
— Asz?!..

neleisiu

1

tavęs

vienas

ukuose tamsos

Szvclnus zophiro pūtimas 
dvns šzilo gyvonto-

Dekavoju Dievui jog no stokus 
da rbo.
kas ir gali dirbti tai. ir arti
mui turi ka norint gero padu-

Kas- turi sveikas ran- 
.. t

ryt.

mane

dos nepasiryžsziu, 
gaiš ir kanezioms 
tavimi nenoriu nes mano ken
tėjimai tik pasididintu matant 
tave keneziant. . .
itsitrauk nuo manės nes aplink 
mane iįžnnodinta atmosfera 
veikiai tavo gyveninio pavasa
ri sunaikins.

— Nori nužudint
lekankyl ilgai — sztai peilis, 
nei verk ta sziixli kuri troksztu 
šujaust tavo jausmus, dalintis 
'avo gyvenime kartybėms ir 
vargais, bet tu pavydi to man 
— tu varai mane szalin.. .

Kas-gi pergales mylinezia 
moteriszke! Ji esą saule gied
ros ir baisybom audros;
Jais nuodais ir 'stebuklingai 
(vaiginaneziu 
)es;
r retežiu

tautas;
lverianczia 
niktvbes ir lobuivbes 
‘oja piktu ir geru s 
dinktu —
’yje lygios jai buities!

Ki erzi ausiu vvro 
siisimylejimo

bai-

i

Pajeszkau savo broli Stasi 
Arluucka ir seseri Petronėlė 
Arlauckiute po vyru pavarde 
Žakiene. Kadaise gyveno jie 
du Brooklyn, N. Y. Jeigu kas 
ka apie juos žino, arba patys 
tegul atsiszaukia sziuo adre
su: lt.

Mrs. Mary Vainavicziene,
1147 Hamilton Ave., 
Grand Rapids, Mich.

i
Kurna Baltruviene diigirdo, 

Tik vargsze susirgo, 
Tai negalėjo papieszti, 
Kad apie tai daneszti. 

Tai asz jaja užvaduosiu, 
Apie kolos mergicas paduosiu, 

Vienume pleise merginos 
'keturios, 

Bet vaikine, niekam 
netikusios

Viena kita pravardžiuoja, 
Ii1 nuolatos kolioja.

Kožna turi vardu kitoki. 
Kad tiktai viena antrai 

iszjuokti, 
Tiktai viena taip ju davadna

Toji tykiai pasielgė visada.
Mat vardo del jpsios 

neiszpikiuoja,
Norint suėjusios•mirdikuoja 

Tegul tik mano kurna pasveiks,

11M

I’ajeszkau savo tėvo Simono
1913 mete gyvenoŽilinus.

Buck Mountain, Mahanojuj ir 
dirbo augliu

m ■

i

linguoja gi 
jo kurie savo žaliom dvesuo- 
janeziom krūtinėmis glaudžia
si. idant sajaut jausmus girdot 
žodžius, klausyt meiles balsu.

Jaunikaitis
• ž v e I ge n u s i s t e b e j e s 
’Žvalgosi apreibusiom akimis 
po kambarį miegtuves —

— Kur-gi tas viskas?... 
Susikrimtimas apsirciszke ant 
jo veido. Karcziai nusiszypso- 
jo supratęs tikrybe. Skausmin-

Pirma 'Ap^liaus”... 
Kodėl tik sapnas, bet netikry
be? .4 .

Pasitikęs ja, pažiurėjo liūd
nai in ja. Buvo kaip visados 
abejoda ir vis slope nuo jo sa
vo akis. ./

— Ji ir tame buvo pirmu
tine! tarė pats sau. — Ji ne- 
dtlleidb kam kitam pirma tart 
man “Pirmu Apriliaus” — ji 
pirmutine mane prigavo...

4
nubudęs 

aplink.
lipsi-

I’as darbas ir doras ir
— tarė turezius, —

asz misliju kad Susiedas jus, 
niekados jum to no sugražins.

—* Tegul ir toįp 
atsake kalvis —• i 
apie tai vienok esmių persitik
rinęs kad ir Susiedas būdamas 
mano

gurąs<*> nes

7

gai atsiduso ir tare: 
4 i

* butu *—•* 
nesirūpinti

vietoj teip pat darytu 
kas teip daro kaip sako to nie- 

Dievo no 
Asz visada teip tikiu 

pradėjo

kad rnielaszirdyste 
aplenks.
tare ii
niuszti in priekabi: 
nuėjo namo

rEai jiji su koezelu užteiks 
O užteiks gerai, 
Xot bus a j jaj!

♦ * «

kasyklose. Jis 
oats ar kurie žinote ka apie ji 
malonėkite atsiszaukti žemiau 
padėtu adresu už ka busiu dė
kingas: (U.

Alex Žilis,
820 N. Walnut St., 

Kewanee, Ill.
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h NnudoHte lilauktaM tono ] 

IVwnHitmij MudoAQ 
Perftalimq

į Bkausmg Knrtfiilje 
Bustinguaio Sprandu 
Pečio SkaudBjfana 
U>inarinhxm far 

liaitempixau
Neuralgljoo

PerWtfkHnHt*, b*d ge«n*M ft- 
'4)p IN KARČ vabbZimkUa eat 
pakelk pa geibu jama apahaagetL

Knygute, kurioje paduodama pflal 
bu rod y m ai naudojimui PATN.BX* 
PKLLKRIO daugely atitikimu, prf. dedama prie kiekvieaoe bokutla.

Jus vaikai kfdp ne vyrai, 
Pasirotlote neiszmaneliai, 

Kaip isz kur mergina pribuna, 
Tai kaip ruja atsibuna.

T’uojaus subėgate,
N aršu nais pasirodote, 

Kaip gaidžiai skersuojate, 
Pliauszkote kaip iszsižiojate.

In viena pleisa. kaip mergina 
pribuvo,

Tuojaus vakaruszkos atsibuvo, 
0 kada su viena sutarė

apsiporuot, 
Kitas net milrszkinius pradėjo 

sau pleszt, 
Vyrueziai tokiu mergicu 

saugolcites,
Nuo juju szalinkites, 

Ba tokios greit prisikabina 
Ir pas vaita nusivadina.

Ne taip kaip reikia, 
Paskui augyk, 
Šuneliu vadyk, 

Isz palengvo prie to imkitės, 
Nesiskubinkites,

Ba žinote priežodi: 
Greitas darbas, 
Pypkis kreivas, 

Kas staigai, 
Tai vis negerai.

7 
smarkiau 
Turezius 

susigraudinias ir 
garbe del kalviu perimtas.

Ant rytojaus jam atnesze 
kelis dolerius, tardamas, 
tai mokestis už padaryta mie-. 
1 a s z i i-( I y s t o s u s i ed 11 i;

nepriėmė, tiktai 
nelaimingam jo

dovanotu, kuriam labiau 'jie 
buvo reikalingi.

atsake jam to tur-! 
atidavė pinigus jo su- 
o Dievas nusiuntė jam

laime ir palaiminimu.

kad I

bet kal- 
praszc, 

susi e d ui
vis 
kad

žiedeliu
<r

ra my
limės juros 
riszanezios 

galybe naikinanezia ir 
motina 
gimdy-

slaptybėmis 
meiles

gyvybe:
7 

zventu in- 
žodžiu nėra pasau-

Pirma April i aus 
mane

Ah, kaipgi skaudus man tas
” GalasJOS 4 k Pirma Apriltaus.

ezius, 
šiedu i

Ko

<J

I
1

pakelk pa gelb«. l«ma Bp«<M«gotL 
nvorn+A Iriirl.A** ■»/!«■

PKLLKRIO d.egdy italdkime, pd

Parsiduoda tImm vvMbIm 
po ISc. k 70c. beako, 
gailina uiaUakyd itaBal ■

tuua. RICHTER Ir COD 
mamv amo south r»*tw 

BROQKLVM, H.M 
'■ 5 » r • f

r

■į

ii 
į

kas paszelpia pavargė
liui duos, 
skausmą 

nuramins;
X u o pel nūs isz 

iszvaduos
Ir dangaus

A esszirdis ne
turi siisimylejimo ant keu- 
•zianezio, 'be jausmo žudo mcl- 
l'žiant i dovanojimo 
priesza, drąsiai 
Irusiai pasitinku su 
narsiausio 
kaip vaszkas priesz ugni po in- 
tekme moteriszkos szirdies.

Sabijonas jautėsi apveiktu, 
u'ždenge su delnu akis bot ji 
nustume ranka jam nuo akiu ir 
žiurėjo pro tuos duszios lange
lius iii gilmes jo duszios kur 
alsi bu v! nėjo smarki kova.

— Tu netiki man, jog tave 
myliu*?

Tuo vienu savo žodžiu kaip 
tobulas, akilas vadas vienu 
mostelėjimu kardo užgauda
mas priesza szimtais krūtinio 
in silpniausia ano vieta, užbai-, 
ge jo kova ir besisvarstyimus.

— Anele, myliu tavo! At
leisk man — nežinau ka kalbu, 
vien žinau kad tave myliu dau
giau, negu instengia szirdis 
jaust — myliu ta meilia, kuri 
liepia užsigint paties ^avos, 
kuri liepia gyvastį paszvėiist 
mylimai ypatai!..

— Kiek laimes!.. 
nuo manos atlyginimą už ja, 
tokia jau sziidi. Dabar tu tiki 
man, tiki, asz neabejoju...

Isz akiu jaunikaiezio nukri
to aut jos galvos keli stambus 
szlakai skaisezios rasos, kuria 
kaip palaima nuleido jo duszia.

Spindantis laimingumu jo 
veidas jau nerodo jokiu kan-. 
ežiu, vien kaip tai n epą prasti
nai linksmai ir szvontai besi- 
szypsojo, padekavojas jai už ta 
laimes suteikimą, tarė jausliai:

Aiw!e mano, 
a n i uolu mano, tu mano myli be 
tnrt u, be> ateities!

— Myliu! —- Mylėjau, bet 
ilgai tylėjau nes to reikalauja

K. RĖKLAITIS • «Ke atėjimo if

eina
<f n 

kareivio

gyvasties 
in kova, 

pltine, bet
► tirpsta

akilas vadas

Priimk

Neturįs laimes, 
asz leistas ant amžinos paskali- 
dos sziam sviete g 

a patlaryt aniuola ?
— Blusti, vėl tu viliosi...
- Nes 

meile, niekas
im ngais.

—- Anele, taip, nes nian žo
džiu pritrūksta del praszaluri- 
mo tavo argumentu taip labai 
žeidžianeziu mane. Neteisingai 
kalbi ir pati iinai kad meluoji
— bet neklausk manės ar tave kaipgi kankina jis'mylinczias, 

■ szirdis!..
artyn ir artyn prie gyvenimo šaulyje nėra brangesnio už ta- jau pažinus tavo nesiklausiau, 

nedatirsta ve.
e- <

nimo, kokio tai keisto smagu- gyvenimą i upini in savo orsz- džiausi turtai-^- kas turtingos-., 
jno, keno duszia toje valandoje keeziii \ ainiku už nieką nii-ka

burtas reginiu jis

plaisžbje kn- 
srioves

<r S

aliu laiinin-
Ne!ne!

itemyli manės — 
kitas, daro lai-

k li
ausi 

meta burviszka baisa savo sty
gos, sukelia jaustanezios szir- 
dies jausmus, bet kada dvasia 
norėtu sotinties toms pilnoms 
paslapties gaidomis ir balsais 
kanklių, jos tyla net pakol ne- 
sudurzgia kitas — bet teipgi 
tik ant trumpos
Szilai ir žeme iszsipuoszusii* 
ininksztu aksominiu žaliu ru
bli gyrdaneziu saldžiai svaigi- 
naneziais anuotais aplieti si
dabru menulio spinduliu judi
na net ir ne — dainiaus kru
tinę. Kaip daug daugiau hidi- 
no ta graži
jaunikaiezio, ta krutinę, 
rioje dege jausmai ir maisze- 
si kaipi Etnos kraterije. Api- 

kaipi kad 
vaidinantis dvasia be žingsnio
kaip szeszelis prisiartino prie 
auksztos uolos, 
rios urzgė kaskada, 
vandenio, atsisėdo nebyli s ir
klausė — balsu kuriuos su
prast galėjo balsu kurie ir jo 
duszios baisa gal suprato.

Laiklis bego ir nesze su sa
vim in pragaisžti liudnasti ir 
linksmylH’s žmonių; kiekviena 
isz ju laip-gi traukia kas kart myliu, kadangi man nieko pa- . * a ' B • ii *

imbežiaiTH. Kas-gi
toj finos/ij nuo ž<‘miszko gyv

Lictuvitizkas Graborius

Laidoja numirėlius pa
irai naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pngclbi- 
ninkc moteroms. Priei
namos prekes.
516 W. Spruce Str
Bell Telefonas 149 

MAHANOY CITY, PA.
306 Market Street

Bell Telefonas 441-J 
TAMAQUA,

f

kancziti
k7

tacziaus

f

sau lygos... A, nelabas svietas,!
i

Kad tave pamyle-

•■*■■** 
szirdis —di-

— Bet apart szirdies kiugi tikėk man apie tavo turtus 
langiau tau duot galiu? Tavb jausianti dora

n is sTjiadion irž mane?

KILLS PAIN - n
vartus atidarys.

6 <6 ©Tabletai
?ranxalinA Kalvos skuusma ar neural* 
(ija in 30 minutu, sustabdo persza- 
ima pirma diena, ir sustabdo malaria 
m tris dienas. Gausite aptiekose.

6G6 teipgi gyduolėse—gerti 
.i ■— .y ■■ ■ » — - — -- ■ ■ - .—..i — «■■■ ■— —.i- ... r-!—.

TIESIAI IN KLAIPEDA
........... .. .......... ...  , „■

1930

Mi
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PA.
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A. RAMANAUSKAS 
L1ETUVISZKAS QRABOR1US 

MILL & PATTERSON STS 
ST. CLAIR, PA. 

Bell Telefonas 1430-R V

X Iszbalsamaoja ir laidoja mirusius^ 
ant visokiu kapiniu. Pagrobus pa- 
ruoszia nuo papraszcziausiuikipra 
kilniausiu. Parsamdo automobilius 
del laidotuvių, vescliu, krikszty- 
niu ir kitiems pasivažinėjimams. 
Isz Frackvillcs, Port Carbon ar isz 
kitu artimiausiu miestu jeigu kas 
pareikalaus mano patarnavimo, 
meldžiu man duot žinia o pribusiu 
in trumpa laiku. 1

I
■V

L

r7/7
/// /-A

J

AC( m HAVia. KY.

VISOS PASTANGOS BUS PASZVESTOS PADARYT KE
LIONE ATMINTINU INVYKIU, PILNA INVAIRUMU

rIR MALONUMU DEL TU, KURIE JOJE DALYVAUS
ŽEMIAUSIOS KAINOS TIESIAI 

IN KLAIPEDA
Treczia klesu in viena puse $107.00 
Troczia klesu in abi pusi $181.90 
Turis, trees, kl. in viena puse ,$123.50 
Tur. tre. kl. in abi pusi (min) $204.00 
Cabin klesa i.. ........................$142.50
UŽ VAIKUS 
puse kainos.
UŽ KUDYKIUS: Iki 1 metu $5.50. ■

Valdžios Revenue ir Head Tax

Nuo 1 iki 10 *inotu
««•

f ’■

'f-'l

r

ISZPLAUKIMA1 LAIVU 
ISZ NEW YQRKO

. LITUANIA

POLONIA

r /
11!

17 Balandžio .
! '':i'į t ''' iv ' '

1 Gegužes . .

17 Gegužes .... ESTONIA

26 Gegužes . . LITUANIA
"4

atekyrium.
TANKUS ISZPLAUKIMAl LAIVU

STACZIAl ISZ KLAIPĖDOS
SMAGIAUSIA IR PATOGIAUSIA

Del informacijų Ir laivukorcdU kreipkitos tuoj pas savo vietos agentus.
i

i r t

t

KELIONE

NELAUKIT PASKUTINIU DIENU
> iii r: Ifc' n* ę » , i '' '‘i ‘

BALTIC AMERICA LINE
315 S. Dottrhora St. Chicago, 111.

♦

1
L

Tieji ka kaula nesutikimo 
numėto, 

Szaad'ien nuo to visko 
atsikrato, 

Nuo visko rankas krato, 
Ba ’bus szlektai mato. 
Per nekuriu kvailyste, 

Daug nukoneze Lietuvysta, 
, Ir ant turto ir ant vardo, 

Kad nemokėjo vesti to puikaus 
darbo.

Oj vyrueziai negerai, 
Apsirikome labai, 

Szlektai viską pradėjome, 
Ir kaip? Ne vienas nežinojome. 

Sziadien niekas neiszpuola 
padaryti, 

Tiktai roike nuo visko 
atsikratyti, 

Nuo tuja patrijotu atsikreipti 
Ne in ta szali nežiūrėti,

Ba ka jieji daro, 
Tiri vis del savo labo, 

'Purito savo bažnyczes ir 
kunigus, 

Mhlsziai sėdėkite tai geriause 
i bus,

Ba isz tokiu riksmu ne bus 
naudos.

Viską szno nunesza ant 
Uodegos. 

; ■ Gal kas ir pasakojo,
‘‘Tas Taradaika kvailys,” 
Bot kad manos klausytu, 

Tai daugiau gero piulaiytu,
Apsigauti nesiduotu,

Mi

<
i*

>

h

8 Bridge St. New Ynrk, N. Y.
Union Trust Bldg. Pittsburgh, Pa 616 St. James St. Montreal, Can.

.    * y! '*•**•'' S-" i iw*ii i« .11 .................. . .. .. ’ L

Pakajujo gyvuotu, 
įPiuigti turėtu,
It linksmi butu.

I.j

i

/. jf/į
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■į imi «" ,**

n>m;
i i

Ant. J. Sakalauskas 
LIETUV1SZKAS GRABORIU3 

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

Nubudimo valandoje entel*

j laidojima atliekam rupnatingai
į kiam geriausi patarnavime. Pa* 
Siuiuvjiuiu aiuv.uiu iu(nMviu..i 

ir gražiai. Busite pilnai užga*
✓

J nfidinti. 
j--- w—

f jeigu kas pareikalaus
Ibs Mahanojaus ir Girardville* 

i mano pa-
t tarnavimu tai meldžia man tele-
j tonuoti o pribusiu in desante 

t minutu. Boll Telefonas 872Bell Telefonas 872

ir
I W. TRASKAUSKAS

LIETUVISZKAS GRABOhhJS I 
sĮfljr Iv <.«»j? i * *• L iv IK?

Laidoja kunus numirėliu. Pasam*i> Į
j do automobilius del laidotuvių, 
! kriksztiniu, vesoliju, pasivaiinėji- 
' mo ir t. t.

603 w. Mah.noy Avė. Mah. City
L
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ŽINIOS VIETINES —' Utarninke mus Lietu
viszkas skvajeras Juozas Mi
liauskas apvaiksztinejo

SHENANDOAH, PA. Vos Iszsigelbcjo Nuo Mirties
'f "■■■.' ■
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------- - naucKas apvaiKsztmejo su-
— Darbai da vis slenka pa- kaktuves gimimo diena. Prie- 

lengva;
dirba'

vieni dirba kiti ne- telei atlanko Juozuką linkėda
mi jam ilgo gyvenimo.

— Sekanezios kainos szia 
sanvaite pas mumis: szviežes 
___________2. sv. cielas, szvic- 

sv. del virimo 
, virtas skilan-

— Visi Viktorijos teatrai 
gavosi in rankas 
kurie valdys 
(Ihamberland kompanija 
užmokės skolų daeinacziu lyg 
trijų milijonu doleriu. Priežas
tis tame pervirszinis ir 
mintingas iszleidiinas pinigu 
ant nereikalingu daigtu i¥ mo-

receiveriu i 
teatrus pakol .^zolderis :10c 

no-

neisz-

hamo 27c. 
aviena 15c. s v 

Mlis 45c. sv. (namu darbo) mns 
virta hame 70c. sv. Cukrus 10 
sv. 52c., razinkos be seklu 3 sv. 
25c., tauku 2 sv. 37c. Pigdauses

t Paulina Dailidonpane, 28 
fnetu, gyvenanti a^it \V. 
Cherry uli. mire Locust Moun
tain ligonbuteje sirgdama tik 
trumpa laika.

t Onute Si'akcvicziute, 
metu, isz Rappahannock, 
re po trumpai ligiji.

gyvenanti o <

;A‘

kejimo didesniu algų virszi-, pardavėjas apylinkėje.

i 9 
mi- 

Velionc 
paliko motina ir patėvi Anta- 

tris sesutes ir duna Zuiji, 
brolius.
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Jonas Anuseviczius, 49 
likos pavojingai apde

ga zo
ninkama kaip reikėjo. Stok- 
holderei dabar dreba, nes gali 
netekti pinigu kuriuos indejo 
pirkdami szeras.

— Juozą?/ Jakubonis, 525
W. Mahanoy Avė., eidamas 
isz darbo, likos sužeistas per 
automobiliu, kuris nupleszke- ba tai mylisi 
jo nesustodamas dažinoti ar tyli, tai vaidije^i.

Reikia turėti daug pixito,, Adomo draugystes, paliko

P. .J. Kuburtavdczius
600 W. Pino St.

Aukso Pamokinimai
§ Kada laksztingalai cziul- 

o kada žmonisJ

metu, 
gintas eksplozijaper 
Maple Hill kasyklose.

SE

pavojingai sužeidė savo auka;
bet numeris automobiliaus Ii- jeigu insimylejes neiszeitų isz 

užvestas proto.
. Katras savo tautos iszsi- 

žada, tas panaszns in nudilusi
nie-

|Juozo

&

kos paimtas ir bus
skundas.

— Jonas Aleszeviski
Mahanoy Avė., likos sužeistas; pinigą: ir.iekur netinka ir 
per paslydima automobiliaus karn nepatinka.

s, w. §

t Motiejus Barkeviczius, 
1 sirgęs trumpa laika, mirė na
mie 8 valanda Utarninko ryta 
ant 323.E. New York ulyczios. 
Velionis prigulėjo prie Sūnaus

- . . - . ’ pa' 
ežia dvi dukteris ir tris sūnūs 
ir seseria Greicziuniene Pitts
ton, Pa.
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£ Kreipkitės pas mus ypatiszkai
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arti Reevesdale brekerįo, va
žiuodamas isz Tamakves in 
Potsville. Automobilius apsi
verto sužeisdamas Oleszevskio 
krutinę ir supjaustytas 
stiklą. Likos nuvežtas in Coal
dale ligonbuti kur ji daktarai 
apžiurėjo ir paliepė 
namo.

f Veronika, 15 metu myli
ma dukrele Jurgio Szerpensku, 
1132 E. Centre uly., mirė Sere- 
dos rvta Locust Mountain Ii- 
gon būtyje Shenadoryje.

t Paulina mylima pati
• Dailidonio likos palai-

m vi ima •*

§ Kąs tėvynės neturi, tasai ^ota Utarninko ryta su bažnv- 
w • V V • • I ’ . *

per

važiuoti

Mer

ant žvėries užžiuri.
$ Geresnis namelis 

nes 1 
svetimo.

§ Kas abejojo, 
tižioje.

Jeigu nori ka kalbėt, tu-

gi mt i- 
vioto, negu pa loci u s szale j 
• » va rv I

tas neblu-

• linams pamaldomis, kuriuose
dalybavo daugeli žmonių.

§

t Seredos ryta pa vėjingai 
susirgo ant paraližaus senas 
gyventojas Szimanas Saroka 
ir ta paezia diena apie .3 valan-

ri pirma gerai apsvarstyt ar da po piet mirė. Buvo tai dide-
verta ta pasakyt.

§ Vaiku in bažnyczia neva-

arba per laiszka, o prisiusime 
musu agenta in jusu namus.?
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Turime Du Ofisus: M

Kanados, turėjo 
sugriuvimą muru 

deganezios mokslaines. Vadas neinate griuvanezio muro 
- a . . O e « e «

Vadas ugnagesiu Boulden isz Winnipeg 
nepaprasta iszsigelbejima nuo mirties *|)(‘r
I
tai iszgirdo dundėjimą ir dasiprato kas atsitiko ir iii laika pa
liego isz tosios vietos.

fM

o
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MAHANOY CITY 
South ir 2-nd Sts.

Telefonas 2-J

SHENANDOAH
Shenandoah Heights

Telefonas G25-R

* 
t
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ISZ WILKES-BARRE
IR APLINKINES

i musu
Sekanti 
aplinkinėje: 

j- Aleksandru'

žmonis mirė GUDRA LAPE

I 1.1 III... I IMH.     j

t

ISZSIDAVE.

Kaip tau patiko Jonai 
prakalba apie prohibieija?

— Viskas buvo gerai, tik
tai kalbėtojas iszsidave ir ka
da gerdavo vandeni, tai nevo.s 
nupusdavo putas nuo stiklo, 
manydamas kad gere alų.*

Belauskas,
48 m. ligoninėj, Pittstone.

f .Jonas Kunis, 53 m., 
Stanton St.
Paliko dvi dukteris ir du sū
nūs. Palaidotas Lietuviu Lais- 

W’yoming.
Racziunas, 45

Glen

lis ir netikėtas smūgis del pa
silikusios paezios, trijų sunu 

? kurie gai
lestingai apverkineja savo vy
ra ir tęva. Laidotuves atsibus 
Nedėliojo ant ’kuriu užsipra- 
szo gimines ir pažystamus.

ryk, jeigu pats ųp nori bažny- jr dvieju dukteriu,
ežia lankyt.

§ Kožnas kė ik imas
gaite likos atvežta Utarninke velnio garbinimas.
ant gydymo. Laidotuves atsi
bus Panedelio ryta su pamal- kia gydyti visada, 
domis Szv. Juozapo bažnyczio.
je. Laidos Sakalauckas isz She- nuolatos, 
nadorio.

— Dirba gerai, bet ne ka
syklos, 
viai, o liežuviai ploni, stori, 
ilgi ir trumpi. Tosios namines 
pleperkos paleido kelis bjau
rus paskalus po miestą, o jei
gu palicije susektu kas juos

vra

§ Senatve, tai yra liga, rei-

§ Darbszauk lyg sraert
o visuomene tave Kundrotauskieno, 44 ____ ,

guodos. Jeigu nuolatos darb- ' sRaudžei susižeido paslysdamn

Mount Carmel, Pa. — Edna 
Kundrotauskieno, 44 metu,

szausi, tai nuo visu guodotas I
tiktai bobiszki liežu- busi. Juk žiba ir noragai, jei-! 

stori gti nuolatos žeme ardai.
§ Kas daugiausia dirba ir 

turi vargus? Ugi Amerikonisz- 
kas Lietuviszkas redaktorius.

Fred. J. Sperling 
isz Kingstono likos aresztavo- 

padaryma uždrausto:' 
operacijos ant merginos Etta 
Crandell isz Laceyville, kuria 
atvedę Jonas Zurinskas isz 
Luzernes idhnt atsikratvt nuo 
negeistino kūdikio,’kuris liko:- 
uždarytas kalėjime. Ona Stut- 
teriene taipgi likos nubausta 
už ta pati ’prasikaltimu, pada- 

mo-

Dr.

tas už

Jonas Kunis, 53 m., 328 
komplikuota liga. naga 1 ėjo pa rsi ncsz t sau

paleido, tai butu su joms kaka. 
Geriausp moterėlės padarytu
mėt ir tankei sau atsimintu- 
met ant Angliszko priežodžio 
“mind your own business,” o 
niekad neinpultumet in smar
ve isz kurios sunku iszsigaut.

— Seredoje pradėjo dirbti 
No. 1 szliopa Buk mauto kasyk
lų. Anglis trauks per szliopa in 
Park Place brokeri ant iszczys- 
tinimo. Bukmauto kasyklos ne
dirba nuo Februariaus mene-

mind you r own basines

Enna Jettick
Girdėkit© ant radio ‘ ‘ Enna

Jettick” melodijas, Nedeliomis 
per W. J. Z. stacija, 8 vahvnda 
vakare.

Tregellas’ Shoe Store, 
3.3 E. Centre St. Mahanoy Citx

PARSIDUODA FARMA.

Parsiduoda 100 akru farma 
visais inran-labai pigiai su

Vidurije girrios, didelei uo- 
loi gyveno sena gudri lape, 
Bet jau būdama sena ir silp
na,
maisto, o per tai būdavo kėlės 
dienas ne edus ir kente liada, 
o kad isz bado ne pražūti atsi
davė savo gudrybe.

Viena vakara 
ant slenksczio savo stubos, 
mislino isz kur gauti vakarie
ne, ha jau buvo dvi dienas 
nieko ne edus, i 
netoli jauna zuikuti 
szakūtes krūmo.

— Ach, atsiduso lape — 
kad buože jaunesne, tai ture- 
czia puike vakariene: bet da
bar ne turiu tiek pajėgu kad 
ji pasigauti.

Bet atėjo jei in galva laimin
ga misi is.

sei.
Zuikis nusigandęs 

re.

nuo

kapinėse
f Marijona
, komplikuota 

Lvon.
j* Juozas Rasmus, 62 m., 

k'omfJikuota liga., 106 Lacka
wanna Ave., Duryea.

f Marijona Gillis, 
I e, plnucziu 
Phillips St.,

(ia rny 
Rėkus, 410 Scot t St., palikda
mas dūki ori.

vose

m. 1 i ga, sėdėdamas 
savo

ha jau buvo dvi
staiga pamate ■ 

raužeuti i
SPECIALIAI DEL

aut ledo arti savo namu. Li
kos nuvežta iu Ashlando Ii- rydama operacija ant 14 

per tu mergaites, kuri lankosi in 
mokslai ne.

— Juoza's Mączionis, Aud
rius Vornoidis ir Juozas Szu- 
kelionis likos aresztavotais iiii 
pastatyti ’ po 500 doleriu kau
cijos už isžvadinima bjaureis 
žodžeis Marijona Agoniene isz 
Hughestown.

— • Stanislovas 
kis isz Carbondales, atėjės na
mo rado savo paeziule giria 
ir apleidžent savo vaikus pa- 
sziiuke policija idant ja ja už
darytu kozoje ant atvesimo. 
Ant rytojaus Stasiuko karsz- 
tis atsileido ir atvedė paeziu- 
lo namo. Vyras užmetineja sa
vo paežiai buk susinesze 
jojo draugu ir ji apgaudinėja.

' gonbuti ant tyrinėjimo 
e’ksrcj spindulius.

Montreal, Canada. — Polici
ja aresztavo tūla Keru i ra, ku- 

ll-kos Czekoslovakn 
paėmė po $3. žadėdamas pam
pinti darbo. Ji teisėjas pasta
te po $1,000 kaucijos.

ris isz

Emile Usevicziute, tur- 
, nes 

nu-
, but, save skaito laiminga 

iszsipilde jos troszkimas 
važiuoti Amerikon. Vasario 18 
d., ji iszte'kejo už Amerikos pi- 
lieczio, Lietuvio biznieriaus 
p. Labanausko, kuris turi biz
ni Rochester, N. Y. O jau szio-

y

šio 'bet kaip girdėt tai ir kitas kinis. Norintieji kreipkitės ant mis dienomis per Washingto-
neužilgio szio adreso:dalis tuju kasyklų 

pradės diVbt.
— Du jauni iszgamos pri

verstinai insodino dvi keturio
likos 'metu mergaites in auto- ž 
mobiliu, nupiszkejo arti Potts- ž

na vyras jai Įszrupino doku-

villes kur mergaites sumusze

Peter Swilp, 
Barnesville, Pa. mentus vykti Amerikon. — V

į; Dr. J. G. Bodnar Chiropractor |
? Jeigu esate nesveiki ir nepaisant kiek daktaru ir ?

Jii nl i n "i n n V* v* /J 4- IriE vrilFinci TVT n vi /"v Ln/lnci i Mr

t.26)

z gydueliu iszbandet, netrotikit vilties. Mano būdas gydi-
Q--------------------------------x------------------------ jumis

Mergaites parvažiavę namo ap- 2 tąipat gal pagėlbeti.
1 1 1 i • i • 1 » -k. 1 • ____ ___  __ ________  _ . _ * _____________________

ir sužagejo Nedėlios vakara. mo suteikia palengvinimą del daugeliu žmonių, 

sake tėvams kas atsitiko. Pali- CHIROPRATIC IR BEGYDUOLES (Gamtos) THE-

jumis i

Cipilovos-

su
I

merga i-
127uždegimu 

Nanticoke.
aplanke Jonus

REIKALINGAS VYRAS.

Jaigu esate be darbo arba 
uždirbate mažiaus negu $50. 
ant sanvaites, turite automobi
liu ir patiktu jums pardavinėti 

Watkins reika- 
kasdieninius naminius 

Tin i me da atliekamu 
jo apylinkėje. DeĮ pil- 

inl’ormaciju matykite Mr. J. 
Subatomis

be 
mažiaus

gerai žinomus
Ii ilgus 
tavoms, 
vietų szio
nu
A. ’White, Subatomis Penu 
Hali hotelvje, Pottsx ille, Pa.

(2t.f.

rn

White

<rO

Hm, hm, paszauke gar-

apsidai-

— Manę mielas vaikeli — 
tarė jauslei — esmių sena ir 
ligota, ne galiu sau parsinesz- 
ti maisto. Ar ne norėtum man 
biski patarnauti?

— Su dideliu noru! — at
sake zuikutis. — Ka pone no
rėtum, ar žoles, ar jaunu lape
liu?

— ()j ne! asz to ne ėdu.
,— Pone, ne ,ėdate? Gaila!

cija su pagalba mergaieziu p ra- Jį 
dėjo joszkoti iszgamu ir rado 
juos kalbinant kita mergaite ž
dėjo jeszkoti iszgamu ir rado / 
iiinu Iz it Pilimi ui Lr ■ t n in/ii'oiiif a

idant su jais važiuotu. Abudu j
likos tuojaus suimti

RAPY BUDAS GYDIMO.
Electrotherapy, Electric Batha, Ultra-Violet Rays, Infra-Red 
Rays, Diathermy, Hydrotherapy, Vapor Baths, Colonic Irriga
tion DIETETICS.

ir llllga. fft Ateikite ir dukites save iszegzaminavoti o CIIIROPRATIC iszdes-
bent i pas skvajeri M ilia lieka < timas ir būdas gydimo bus jumis suteiktus pagal juso liga.
ant teismo o ka./belos tame 'i OFISO VALANDOS: 10 iki 12 priesz piet. 2 iki 6 popoit. 7 iki 8

- - p vakarais, kožna diena apriez Nedeįlomis ir bzventadicmais. Kitos
, . valandos pagal pareikalavimu.

abudu likos nuvežti in Potts- 2 _ _________

ant teismo o ka^f belos tame i OFISO VALANDOS: 10 iki 12 prie.z piot. 2 iki 5 popeit. 7 iki 8
prasižengime nepriima todėl 
phiirlii lilrnu nuvežti in Vnttsi- 
villes kalėjimą.

f Vincas Stank (Stanke- 
viezius) <lrauge su Jurgiu 
Czerniu po Naujam Metui isz- c 
važiavo in Newport News, Va., Į 
kur gavo dariia ant laivo bet Į 
Czernius sugiyžo namo. Kada 
laivas nuplaukė in Fall River, | 
Mass., Stank inpuolo in viduri 2 
laivo ir persiskelo galva nuo | 
ko mire.
kur Stank paėjo ir likos jisai 
palaidotas tenais ant vargszu. 
kapiniu. Vienas isz laivoriu 
girdėjo kaip Stauk tankiai 
kalbėdavo apie Mahanoy City.1 
Palicija susinesze su miesto 
palicija ir dažinota kad Stank 
tikrai paeina isz czionais ir la
vonas bus prisiunstas ant pa
laidojimo czionais. Velionis pa. 
liko tėvus Jurgi Stank, 1014 E. 
Market uly., ir dvi sesers*.

Traskauskas laidos.

valandos pagal pareikalavimu.

| Dr. J. G. BODNAR MAHANOY*CITY, plį

%Ė

>
Telefonas 12G-R _Telefonas 12G-R

3
3 
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Niekas nežinojo isz Į

TAUPYKITE IR DIRBKITE
Yra gerai ežia būti; bet da geriau turėti darba ir pa
dedant dali juso algos in musu Banka

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY OITY, PA.

Member of The Federal Reserve System 
--------$--------

Juso sutaupyti pinigai prigėlbsta jus užlaikyti kada 
būnate be darbo arba negalite dirbti.

DIRBKITE IR TAUPYKITE
DIREKTORIAI
D. F. GUINAN 

JUOZAS MACIEJUNAS 
ANTANAS DANISEVICZIĄ 

lJOHN J. MORAN 
GEORGE OLIVER

WILLIAM R. MILLER 
JAMES A. DOLPHIN 
JOS. B. REING 
P. C. FENTON
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GOODYEAR TAJEREI
SPECIALISZKOS PIGIOS PREKES UZ “KESZ >)

- ------- -—Q---------—

Užsimoka pirkti už ‘Kesz’ nes galima su-
czedinti pinigo, kaip parodo sekanezios 
prekes, kurie yra 10 iki 20 procento 
žemiaus už regulariszkas Prekes.

^Turime Visokiu Šaižu ir Uždedam Dykai ant Ratu'*1
». k* ji 1 •

30x31/2............... $5.00
31x4. . 
29x4.40...............$5.85

. . .$8.95
29x4.75............$8.10
29x5.00. .
31x5.25............$10.25

. $8.39

30x4.50............... $6.65 ’ 32x6.00.............$12.95
30-32 EAST CENTRE STREET 

MAHANOY CITY, PA.E. F. GRUBER
i!1 /

ku *

'v

1
-R m

~~~ Pone,
.i*e IbIm* gardus. ’Vokiame kar
te, ka galeeze ponei atneszti?

Teiktai ineikic in mano 
stubele, tai tau parodysiu ka 
asz ėdu.

O toja urvoje kampuose gu
lėjo nugraužti kaulai žiukiu, 
k ra likti, visztu, ir žastt.

— Praszau ponios palaukti 
maža valandėlė,

kiekviena Kataliku szei- 
myna džiaugsis turėda

ma tuos Naujus Paveikslus 
savo namuose. Puikus bron
zuoti paveikslai, iszrodant 
kaip stovylai, padirbti isz 
gvarantyto materijolo.

ituojaus pa-
J baigsiu savo vakariene ir atei

siu,
Po

pas lape ir tarė:
— Ko reikalaujate!
Gudri lape to tiktai lauke: 

pagriebė zuikiuka už sprando, 
druezei suspaudė ir... turėjo 
puike vakariene.

— atsako zuikutis.
valandėlei atszokuoja

¥
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ISZSIDAVE.

Kur tu eini sūneli?
Einu ant moving pik-—n milu

czeriu.
— O kas tau davė pinigu? 

Motina man davė kvo-.......

tėri už tai, kad pasakiau jiai 
kad maeziau kaip tėvelis bu- 
eziavo tarnaite.

— To tau doleri, eikie at
gal ir pasakyk motinai kokis 
tu melagis!*

KVITU knygele Draugystėms del Ise* 
mokėjimo pinigu ligoniams. Preke 25c 
KVITU knygele Draugystėms del Ka> 
sleriaua nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu.

W. D. BOCZKOWSKI-CO..
MAHANOY CITY, PA.

Preke • - - 15e.
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Regulariazka
Preke po $12.00

Muso Speci- 
aliazka 
Preke tik

pigia

po

Jril 
r i 1
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$6-50
LIACHOWITZ

JEWELRY STORE

29W. CENTRE ST.,
Jau suvirai 37 metai 

kaip Mahanojuje.

MAHANOY OITY, FA.




