
>1

I

■ «

į?
’J

V-

*

»

I

I
THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY SAULE (SUN) 

PUBLISHED EVERY TUESDAY AND FRIDAY
ESTABLISHED IN 1888. YEARLY SUBSCRIPTION $3.00 

Advertising Rates on Application,

PUBLISHED BY

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

4

c.

f
i

i DU-KART SANVAIT1N1S LAIKRASZTIg

■ r

i o 1

vv«\e:

X.

i

Nil

No. 29 * / 1NT1UD AT TH1 MAHANOY CITY, PA., V 
Iron-onioi a« sioonFolabb mail mattmbJ &

ISZ AMERIKOS
NE NORI

PROHIBICIJOS
ŽMONIŲ BALSAI PARODO 

KAD NE NORI 
PROHIBICIJOS.

SZLAPIEJE SUMUSZA 
SAUSUOSIUS.

2,000,340

New Yorkas. — Isz 20 mili
jonu egzempliorių balsuojamu 
prohibicijos klausimu laksztc- 
liu, kuriuos savaitinis žurna
las Literary Digest iszsiunti- 
nejo piliecziams visose Jung
tinėse Valstybėse, lyg sziol su- 
gryžo isz 40 valstijų ir Cohim- 
bijos Distrikto jau 
ntsakvmu.

Tie atsakymai aiszkiai pa
rodo, kad didele piliecziu dau
guma nenori prohibicijos.

Lakszteliuose pateiktais tri
mis klausimais balsai, būtent, 
pasiskaito sztai kaip:

Už visiszka prohibicijos pa
naikini ma — 848,751 balsas, 
arba 42$U

Už prohibicijos pakeitimu— 
598,252 balsai arba 30%.

Už prohibicijos iszlaikyma- 
553,337 balsai, arba 28%.

‘ ‘ Sausinusiomis ’ ’ valst i jo
mis pasirodė Kansas ir Ten
nessee, kur balsai už prohibi
cijos iszlaikyma praszoka bu’ 
su skaieziu, paduotu bendra> 
už juos panaikinimu ir modl- 
fikavijjna- r . ...

“Szlapiomis
Yorko valstija, New Jersey, 
Pennsvlvania ir Illinois. Lv 
sziol balsavimo rezultatai Illi
nois yra toki: už prohibicijos 
panaikinimu — 78,892; už mo
difikavimą — 52,225; už isz- 
laikyma — 40,619. New Yorko 
valstijoj: už panaikinimu — 
180,867; už pakeitimu — 116,- 
4-53; už iszlnikyma — 57,484.

Pagal aplaikytus 13,448 bal
sus nuo daktaru tai du balsai 
yra už atmetimą prohibicijos 
o vienas ant užlaikvmo. Dides
ne dalis daktaru yra prieszingi 
prohibicijai ir sako kad dau
giau žmonių sziadien mirszta 
ne kaip priesz intedima prohi- 
bicijos.

MOTERE MIRĖ ANT LAIVO 
GRYŽDAMA IN AMERIKA.

Lansfonl, Pa. — Mrs. L. W. 
Zychlinskiene, 32 metu, duktė 
sudžiaus Thomas, mire ant lai
vo Penalam! kuris atplaukė in 
New Yorka Utarninke. Zvch- 
linskas perstata kėlės dideles 
kompanijas Europoje ir sugry- 
žinejo in Amerika po vakaciju.

Sausinusiomis

1 II pasirodė New
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VELNISZKA
MOCZEKA

APLAISTĖ MERGAITE GA
ZOLINU IR UŽDEGE; 

UŽRAKINO DURIS, 
MERGAITE SUDEGE.

GAVO $7,000 INSZIURENC.

tris metus

tyrinėjimą 
aplaistė

Norwich, N. Y. — 'Areszta- 
voti už sudeginimą gyva 11 
metu podukte, užgriebimą 7,- 
000 doleriu insziurene ir že- 
miszka turtą, tėvas Ralph II. 
Mumbulo, 34 metu ir jojo pati 
Edna 37 metu likos uždarytais 
kalėjimo czionais pakol atva
žiuos detektyvai isz Erie, Pa., 
pasiimt nedorėlius.

Mumbulo gyveno su motore 
“ant vietos ° 'bet po

mireziai mergaites, aplaikyda- 
mas insziurene pinigus, apsipa- 
eziavo su motore.

Pagal palicijos
tai nelaba moezeka 
mergaites lova ant kurios jiji 
gulėjo, su gazolinu, uždegė ja,1 
užrakino duris kad mergaite 
negalėtu iszbėgt i laukan o pa
ti iszbogus laukan szaukti pa
gelbės kad mergaite užsidegė 
gazolinu laike ezvstinimo ko- 
kio tai apredalo.

Po palaidojimui nelaimingos 
Hildos, levas su motore iszva- 
žiavo automobilium ir apsipa- 

sii jaja Montrose, Pa.
•’ poreles pali- . w J.L - ...j* J a • _ j; ir ant 

galo daejo lyg visos teisybes.

eziavo

cija pradėjo szhipniet

* t kHildos motina mirė septyni 
motai adgal palikdama mergai
tei 7,000 doleriu ir farma ant 
josios vardo. Mumbulo apsi
verkė graudžiai laike tyrinėji
mo o jojo pati szypsojosi isz jo
jo szetoniszkai.

EASTMAN ISZDALINS 
500,000 KAMERŲ DEL

12 METU VAIKELIU.
Rochester, N. Y. —• George 

Eastman, garsus iszradejas 
ir locnininkas Eastman Kodak 
(*o., apvaiksztines savo gimi
mo diena iszkilmimngai, iszda- 
1 i nd am a s puse milijono foto
grafiniu kamerų dykai del 
vaiku kuriems szimet sue» 12 
metu. Kas pristatys davadus.

garsus

ka'd turi szimet dvvlika metu 
tai gaus dykai kamera.

Kada Eastmanas turėjo 
metus iszrado kamera Apri- 
liaus 13ta, 1880 mete. Sziadien 
yra 'milijonierium ir 
szirdies žmogus kuris i m

25

(Juozo Žukausko)
skusias

1 “SAULE0 
ISZEINA KAS UTARNINKA IR -PETNYCZIĄ'

Prenumerata Kasztuoju: Amerike apt viso meto $3.0Q 
Europoje ir Kanadoje $4.00 ant viso meto

Laiszkus ir Pinigus visada siuskite tik ant szio adreso:
W. D. BOCZKAUSKAS - CO.,

MAHANOY AND A STIt, MAHANOY CITY, PA.
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LIETUVYS NUŽUDĖ
MOTERE IR PATS SAVE.
Plymouth, Pa.

b.

W. I). ROfZKOWNII, Preu. A Mg.
F. W. BUCZKOWNKI, Hi lor.

ft 4! METAS
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PASEKME
PROHIBICIJOS

I

GIRTUOKLE MOTINA KAN
KINO MERGAITE IR 

NUDURE SAVO

VYRA.
PATI PASIPJOVĖ.

Sau Francisco, Calif. —— 'Ana 
diena palicija aplttike daneszi- 
ma apie nelainnė pas keiki tai 
Motiejų Norevski( ?). Tuojaus 
atvažiavo keli palicijantai su 
ambulansu. Ineja in narna pali- 
cijai persistatė kruvinas regė
jimas. Ant grindų kraujuose 
gulėjo pervertas peiliu vyras 
vos gyvas. Ant užklausymo pa
licijos kas taip paid are, vos gir
dimu balsu Įiasake kad ji pati 
pervere su peiliu.

“Mano pati dirbo munszai- 
ne ir kas diena pasigėrus ne
maloniai pasielgdavo su maža 
dukrele o kada parėjau isz dar
bo szia'dien, vela radau nema
loniai pasielgenczia 'su mergai
te, užstojau už mergaite, tada 
mano motore pagriebė mėsini 
peili su kuriuom dure man in

— kalbėjo m i rsz t ali1 >krutinę, 
t i s.

Motore gulėjo ant lovos nu
duodama mieganti kada palici
ja atėjo. Kada vieni peržiūri
nėjo vyro žai'duli ir parengine- 
jo iii ambulansa, vienas palici- 
jantas priėjo prie lovos ir su
riko ant nelabos moteres idant 
keitusi ir eit u’su juom.

Moteriszke pasikėlė bot vos 
palicijantas atsikreipė in jaja 
užpakaliu, toji szetonas pa
griebė peili smarkiai isz stal- 
cziuko ir persipjovė sau gerk
le nuo ausies lyg ausies. Žino
ma tuojaus ir atliko ant vietos. 
Vyras taipgi mire in trumpa 
valandėlė ligohbutyje. — To
kios tai pasekmes sziandieni- 
nes ‘ ‘ 
jos I

palaimintos” prob ibi ci-

Szeimv-
persi-

r IIKJUl H) 1 
niszkas nesutikimas ir [...... !
skyrimas buvo priežastim nu- 
žudinimo Zofijos ■ ir 
'Kūralieku, ; ’ 

lavonYis

Teodoro 
abuklu po 23 metu, 

kuriu lavonVis surasta prie 
Clasetown prūdo artimoje Nan
ticoke, kuriuos atrado prūdo 
sargas. Michael Reilly, Pane
li elyje.

Nuo giminiu palicija dažino- 
jo buk 'l’urauckai pasimetė Su. 
baloje. Apsivedė Apriliaus 28- 
ta, .1928 pas skvajeri Evans, 
Plymouthe. Zofija po tėvais 
vadinosi Balioniute ir dirbo 
overalsu fabrike o vyras nup 
kokio tai laiko nediibo ir buvo 
anglekasiu. Buvo jisai labai 
nusiminęs nup kokio tai laiko. 
Matyt prikalbino savo motore 
idant važiuotu su juom tiksle 
padarymo sau ir jai mirti.

FORDAS NE EIS IN 
PURHAUZE.

RapartiHBoston, Mass. — 
iszduolas per Fordo automobi
liu dii’btuvo del Massachusetts 
Commissioner of Corporations 
parodo buk Fordas turėjo gry
no pelno 1929 niete 81,797,861 
doleriu. Vienas szeras jojo 
dirbtuves kasztuoja $473,79 o 
Fordas su suiiiun turi 172,645 
szeras. Gal Fordas szimet nesi
gaus in purhauze (prieglauda 
del vargszu.)

NUBAUSTI UŽ PARDAVI
NĖJIMĄ GĖRIMU

Philadelphia. — Isz 49 pra-
'"L « a « JU'plF t ‘j « % "4

Isz Visu Szaliu

11 mi-

BOLSZEVIKAI PRIIMS
.5,000,000 MOTERIŲ IN 

KARIUOMENE.
Moskva, Bosijo. — Rusiszka 

draugavę kariszko prirengimo 
po vardu “(Isoaviachim
tarė idant in ateinanezius du 

it

metus, parengti penkis milijo
nus moterių ant kariszkos tar- 
nvstos. Sziandienine ♦
moterių su vyrais, 
gybe ir kariunieneje laike ka
res.

Vyriausybe sako, kad daug 
moteriu ne naudos ant karisz
ko lauko laike kares,
naudos jeises namie ant užlai
kymo paredko 
riku ir 
nu. 
dasi

I i'ktai

sergejimo fab-f

ammunicijos- magazi- 
Lyg sziai dienai jau ran- 

mote- 
riszku kareiviu su 172 bolsze-
v i kai s n pi ei oriais.

keli tukstaneziai

BAISI PABAIGA 
ANGLEKASIO.

Viednius.'—r Juozas Szigeti,' 
anglekasis isz Miszkolocz, Ven
gruose, suvalgė daugybe dina
mito o kada jau gerai prikim- 
szo gerkle, uždege ir. . . 'Szige
ti dingo i^z szio svieto. 'Paliko 
paezia ir keturiolika vaiku.

SUMISZIMAI INDIJOJ ISZ LIETUVOS
KELI UŽMUSZTI, DAUG 

SUŽEISTA

Dundi, India. — Szimtai pn- 
Li uosy bes apasztaio 

Mahatina Gandhi, likos aresz- 
tavoti už pasiprieszinima i\ng- 
liszku tiesu, dirbdami (Iruska 
isz marinio vandens. Kas yra 
uždrausta Indijai, nes 
turi isz to dideli pelną turinti 
visa monopoli ajil druskos.

Kurioje kilo sumiszimas go- 
ležkeliu darbininku kuriame 
likos keli užmuszti 
sužeista.

sekoj a

o daugeli

.? m
4!!

Mari.mi- 
stHziurpino

romanuose

” isz-
apsivvde su turi in-

BAISI ŽMOGŽUDYSTE i 
MARIAMPOLEJE

Sziomis dienomis 
poles gyventojus
toks baisus atsitikimai, kokio 
ir kriminaliuose 
sunku rasti.

Tūlas Szi ūke vi ežius su 
rėkavimu”
ga mergina ir gavo dideli krai
ti. Apsivedęs žmoni nunuodi
jo, paemes jos !4JWK) litu, mė
gino narna uždegti ir pasislėp
ti. Bet namas neužsidege ir pi
nigais

■
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SKUNDŽIA KUMSZTININ- 
, KA ŽUKAUCKA ANT 

500,000 DOLERIU.
Boston, Mass. — Boston 

Post pranesza, kad Emmanuel 
(“Rocky”) Stone, buvęs Jack 
Sharkev ’s •*
“sparring partner, 
garsu Lietuviu boksininką, 
reikalaudamas isz jo 500 tuks- 
taneziu doleriu nuostuoliu at
lyginimo. Skundas busiąs szia 
savaite inesztas teisme.

Sharkey dabar treniruojasi 
Eppinge, N. H., bokso imtynė
mis su Vokietijos Maxu Sch- 
melingu, kurios invyks 
Yorke Birželio menesi.

Pasak Boston Post, 
kaltinas Shankey, viena del 

pikto puolimo* ir
jo in milžiniszka akmeni 

stovykloje.
lTž tai Stone reikalauju $250,- 
000 atlyginimo.

Antra, Stone kaltina Shar
key dar del neiszlaikymo pa
darytos su juo sutarties kuria 
einant jis, 
vienintelis Sharkev M 
pa rt neris,”
pliekiamas. Už tai Stone rei
kalą u ja s taip pat $250,000 at
lyginimo.

Lietuviu

)W

Stone

NEARER MY GOD 
TO THEE.”

Fernsdale, Vt. —Szeszi jau
ni žmones važiuodami namo 
nuo szokio likos užmuszti ant 
skerskelio per ekspresini truki 
kuris trenku in automobiliu ir. 
visus'baisiai sumalė.

Jauni žmones važiuodami 
giedojo 
niszJka . 
Hod to Thee” 
Tavęs, Vieszpatie) ir negirdė
jo prisiartinanezio trūkio. Ner 
sitikejo jaunieji kad taip grei
tai stos prie savo Sut vertoja-us.

(<

žmones 
ga rsinga 

giesme:
krikszczio- 

N care r“Nearer in y 
(Arcziau ,prie

* i sumuszi-
mo ’ ’
l>o k savimo metu

Stone turejes but 
“spa rring 

ir ne taip žiauriai

NUŽUDINTAS KŪDIKIS
SIUNSTAS PER PAOZTA.

Duluth, Minn. — Pacztiniai 
inspektoriai su pagelba palici
jos pradėjo jeszkoti žadinto
jam* trijų menesiu kūdikio ku
ris likos užsmaugtas deszimts)1 IfC

daug inielaszirdingu institutu kdienu adgal o kurio lavono isz-* 
šavo imieste, iszdalino kelioli
ka milijonu doleriu del varg
szu ir ketina da tiek iszdalint 
nes jokios szc’imynos neturi 
idant palikti savo milžiniszka 
turtą. . \h

siuntė per paczta aid neteisin
go adreso in Erie, Pa., kur in 
dvi dienas po aplaikymui siun
tinio pacztas suuodė pakelyje 

ir atidaro surasdami
jame lavonu kūdikio, ?
smarve

*

tingas

ATRADO NAUJA GYSLA 
KIETŲJŲ ANGLIŲ.

Pottsville, Pa. — Hudson 
Coal Co., inžinieriai atrado tur_ 

gyslas kietųjų augliu
tarp Port Carbon ir Youngs 
Landing prie 'seno Schuylkill 
kanalo. Manoma neužilgio va
ryti szafta, statyti milžiniszka 
brokeri ir iszkasinet angli.

DIDELES UGNYS PADARE 
DAUG BLEDES.

Falks (’ity, Ndbr. — Ugnis 
kilo 'bizniuvoje dalyje miesto 
kuriame iszdege szeszi namai,' 
vienas ugnagesys pražuvo, ke
li sužeisti o blades padaryta 
ant 250 tukstaneziu doleriu.

Ayt us, Okla. — Ugnis sunai
kino apszvietimo dirbtuve pa
darydama bledes ant 300 tuks. 
taneziu doleriu. Miestas pasi
liko be szviesos.

Jack boro, Tex. — Sudegė na
mas IJenry Van Worth kuria-
me ra'do mirti trys vaikai. To- 
'■.iL tamliMlv ncHjrmlo namie.

I

sikalteliu isz visu sznliu PeUn- 
sylvan įjos, kuriu teismai tęsę
si Suv. Valst. sude likos ir mu
su tautiecziai nubausti, kaip: 
Antanas Žemaitis ir jojo pati, 
kurie laike Columbia House, 
Chester, Pa., Martinas Lnzauc- 
kas, Shenandoah, Pa., Marcele 
Sunelaitiene,
Jurgis Lovelick, Minersville, 
Pa. — Szitu namai likos užda
ryti ant meto laiko. Pastatvti M' . •
po kaucija likos szitie: Willi- 
mas Minseviczius, Minersville, 
Pa., ir Jurgis Bogdanaviczius 
isz Cressona, Pa.

Pa.,Llewellyn, 
Minersville

Paskutines Žinutes
- - -L - ■— te

11 Zofija, Bulgarije. — Pen
ki makedoniszki banditai likos 
suszaudytais už papildyma 
daugeli žtidinscziu aplinkinėje 
Perpovienosia. Terp tu likos 
sjiszaudytas ir žymus banditu 
vadas Toniko llzuuoff.

11 Bruksela, Belgije. 
deszimts anglekasiu likos už- 
inuszta o 19 sužeista ir apde-

uz

Dvi-

Per

11 Chestertown 
Smarki

ginta per eksplozija kasyklo
se Elonges, artimoje Mons. Ka
syklos užsidegė bet liepsna už
gesinta pakol prasiplatino.

1[ Hongkong, Kinai,
eksplozija vandenines bombos 
ant AnglisZko kariszko laivo 
Sepov, užmuszdaina keturis 
laivoriuc ir viena aficiera.

, Md. —
viesulą prapute pro 

czionais kuri sugriovė tvartus 
ir kluonus o priek tam lijo ir 
žaibavo, Blades dideles ir da 
neapskaitomos.

— ■ II I ■ H I .1 ■ ...... —

TEISYBE PASAKĖ.

Viena pana in daktaru da ne- 
paeziuota:
— s

— Kaip ten daktaro? Ar 
daug turi ligoniu?

Dak. ——*
f

VNo gerai. Žmones 
jokio ligonio nėra.

— Ąr žinai ka ponas,
sveiki

. Panų:
padarykie sugertuves su ma
nim o tada visos mano drangos

i!,isz pąyydumo 'apsirgs.

J

BOLSZEVIKAI GODI ANT 
DOLERIU DABAR INLEIS 

KELEIVIUS BE VIZŲ.
Moskva. — Norėdama su

laukti juo daugiau turistu isz 
Suvalkų Amerikos Valstybių, M H f

Norėdama

<1.

t
k'

ULffiUCEB
-

Srijut Pundit Motilal Nehru,
.K . .. - ■ ..

Ir
s invvkis

H

nei Iga i džiaugėsi nes 
greitai tapo suimtas ir iii ka
lėjimu inkisztas. Nelaimingoji 
palaidota. Pinigai atimti, 
jis laukia teismo. S
rodo, koki vaisiai del pinigu 
vedimo ir kaip žmones >užvr. 
reje. Bus teismas, žudeika nu
baus, bet nužudytosios mote
ries jau niekas,neatgaivin<.

ISZTRAUKE LAVONA.
Kovo 10 d., vakare, Czekisz- 

kes valscz. ties Kilovo kaimu 
Dubysos upėj žvejai iszt rauke 
pil. Jofes .Jankelio lavono. Jo
te gyveno Airiogaloje. 1929 m. 
Lapkriczio 17 d., 
vietos nežinia
ges. Jis buvo nepilno proto.

jis isz gyv. 
kur buvo din-

■

I

sovietu vyriausybe nutarė pa
naikinti $22 vizas tiems, kurio 
atvyks in Rusija oficialaus tu
ristu biuro žinioj.

Sovietai tikisi 
sulaukti apie 
kurie paliks Rusijoj maždaug 
apie 10 milijonu doleriu. Del to 
svarbiausiuose miestuose so
vietu vyriausybe didina ir mo
dernizuoja vieszbuczius, lavi
na apie 600 vadovu-rodytoju, 
kurie moka svetimu kalbu ir 
sovietu istorijos.

Už $350 turistai 
lįįiuti isz New Yorko in Mask
va ir atgal, dar pora savaieziu 
pavažinėjo po Rusija, kur vi
sos ju 'keliones ir vieszbuczin 
iszlaid()s bus sovietu apmokė
tos.

szia vasara
15,000 turistu,

SUMISZIMAS
A

Paveikslas perstata Srijut 
kuris 
prie- 

szais Angliszka junga ir iszko-

Pundit Metilai Nehru, 
kovoje del savo tautos

J

vojima del Indijos laisve. Ang
liję sziadien valdo 3(10 milijo
nu gyventoju Indijoi, kurie 
geidže iszsiliuosuot ir valdytis 
patis savim.

KIEK PRAEITAIS METAIS 
PAGAMINTA SVAIGALE.

Kaunas. — Alaus praeitais 
metais bravoruose pagamintu 
10,116,700 litru, vyno — 264,- 
000 litru, degtincM— 5,O7O,58i?t 
litr., spirito 225,061 litr. Tuigi 
ir miszko sudeginta tuose fa
brikuose maždaug už 1,200,000 
?au ir suvartota maisto daly
ku (rugiu, miežiu, bulviu, vai
siu) maždaug už 5,400,000 litu.

Beveik tiek pat žmones pa
sigamina namuose alaus, slap-
ta degtines ir slapta iszgabena 
isz užsienio.

gali nuke-

MOKSLAINEJE.
Shanghai, Kinai'. Du stu

dentai likos užmuszti, keli su
žeisti o dvi'deszi'mts aresztavo- 
ti laike maiszaties kada val
džia mane uždaryti mokslaine 
isz priežasties kad daugelis 
studentu laike szali komunistu 
ir platino juju propogamla. Ka
da palicija norėjo uždaryti 
mokslaine ir paliepė studon- 
tams apleist, studentai užklu
po ant palicijos.

$

GAMTA PADARE SZPOSA 
SZIOJE SZEIMYNOJE.

Polan- 
priemiestije Bosislavo,

I

I

17 UŽMUSZTI PER EKS- 
PLOZIJE ANT TRŪKIO.
Tokio, Japonija. — Septy

niolika pasažieriu likos už- 
muszta ant trūkio laike eks
plozijos, kuri kilo isz priežas
ties sumaiszimo ’dinamito su 
anglimis,
mete in lokomotiva.
namila sumaisze su anglimis 
tai da nedažinota. Nelaime at
sitiko netoli Oita.

TURTĄ BAŽNYCZIAI
Gudžiūnai. — Linkuvos v. 

Gudžiūnu kaimo, vienas ūki
ninkas, neturėdamas vaiku, 
žadas pavesti savo žeme, ant 
jos pastatyti bažnyczia.
niukas tik noris, kad ji ir žmo
na busimasis klelionas iszlai- 
kvtu.

Uki-

( *

■

I:kuri pecz-kuris
Kas di-

;in-

Lvavas, Galicije 
koje, , 
atsitiko nepaprastas gimimas 
kur atėjo ant svieto penki kū
dikiai ant kart.

Motina tuju kūdikiu yra pa
ti kupeziaus Navodo. Visi vai
kai užgimė gyvais bet in laika 
deszimts valandų vjsi mirė. 
Motina da jauna, nes turi 29 
motus isztekejo už vyro ir tu
rėjo du vaikus; Norints yra 
labai silpna bet pasveiks.

Daktarai paėmė visus pen-" 
kis kudikius ir inde jo in alko
holiu idant, laikyti amt atmin
ties del ateinanezios gentįkar-

J** . 5tesi.

-i#
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sedo

LAPE ISZGELBEJO JI NUO 
KIRMĖLĖS.

La Broniu, Szvedije. — Ant 
plento ėjo senas ubagas lyg 
Francuziszko rubežiaus. Ei
nant užėjo naktis, o kad buvo 
labai pa ilsias kolonoje,
prie plento ir tuojaus užmigo. 
Senukas turėjo krepszije ant 
peeziu kuriame radosi truputi 
duonos ir mėsos ka susi ubaga
vo. Ant kart pajuto, kad ji 
kas tokis isz užpakalio drasko, 
rodos kad ji budina. Kada pa
budo isz miego, paregėjo lape 
kuri draskydama ji pabudino 
o arti medžio slinko prie jo 
szeszin pėdu ilgio juoda kir
mėlė, kuri ka tik ketino mestis 
ant ubagėlio ir butų senuką už
smaugus kad no butu ji lape 
pabudinus in laika.

Lape atsitraukė kelis žings
nius tolyn ir žiurėjo malonia: 
ant senuko, kuri pasidalhio su 
lapute mesa ir duona ir leido-

.aA.BM.MiAl

UŽMUSZE MEILUŽE 
PASISAKĖ POLICIJAI.

Vaitkanu k., Pabaisko v. iii- 
vyko tragedija. Vienas insi- 
mylejes jaunikaiti* pirszosi 
mergaitei, bet ji už jo nėjo. 
Tuomet jis, pykeziu degdamas 
vakare ėjo per kaima ir susiti
ko savo mylimąją. Ja puolu 
muszti; inusze tol, kol negyvai, 
užmusze. Su auka apsidirbęs, 
pradėjo nerimti. Sąžine jam 
iszmetinejo bloga darbu. Tuo
met pradėjo pats saves nekęs
ti. Ir taip save kankindamas, 
atėjo in Ukmergės kriminalinei 
policija ir pasisako ka pada
ręs.

■
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si smagei isz tosios vietos in 
artimianse kaimu.

* Jhigu vyras ir motore at- 
siskire tai reike suprast kad 
priesz suėjima i u pora vienas 
antra prlgaudinojo.

*

UŽPUOLĖ MOTERĮ.
Vasario 14 d. apie 17 vah, 

Alytaus miesto gyventojai piL 
Szicienei Jadvygai einant isx 
Angininku km. Simno vnlsez. 
in plentą priėjo prie jos jai ne
pažįstamas asmuo (kuris vė
liau pasirodė, kad yra Vanin- 
giriu km., Krokelaukio valso*, 
gyv. Adnmaviczius Vladas) ii\ 
kaip pranesza, peiliu grasin
damas reikalavo atiduoti pini
gus. Tacziau Szicienei pradė
jus rok t i piktadarys pabėgo.

Adamavicriu^ 
sulaikytas ir padotas in Aly-
KiaJtinamasai

tuns nrcszto nnuuis.

*
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I Kas Girdėt
Del ko 

ninkai taip karsztai kovoja 
idant užlaikyti prohibicija ? 
Sztai del ko:

Bostone, Mass., likos isztyri- 
nela buk pulkininkas prohibi- 
cijos sznipu kuris Aplaikydavo 
algos $2,100 ant metu, in sze- 
szis metus savo tarnystos inde- 
jo in banku 122,959 dolerius.— 
Už kožna meta 
tukstaneziu doleriu! — 

nutuko” per proliibicija.
() kiek tai panasziu ponuliu 

randasi po visas dalis Ameri
kos. Toki tai geidžia idant pro- 
hibicija pasiliktu.

proh i bici jos virszi

.959 dolerius.—
“darbo” po 201
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lietuviszku jsz Lietuvos
A ■ K A V5Y W T a

ISZ
KAIMELIU
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I8Z WILKES-BARRE IR 
APLINKINES.

j- Audrius Mikalauskai pa
laidotas isz Adomo Sodam, 1.‘ 

namu in Liet.i- 
\V|\TO-

Laning Lane 
viu Laisvas kapines, 
ming.

t Pranas Soreka, 61 
mires komplikuota liga,
Elm St., Kingston; palaidota 

Greitai' sn bažnytinėmis apeigomis in

• ■ ♦ .

I

met u
434

S

atsitikimas savžudins- 
tos sūnaus
motinos, atsitiko ana diena Vo
kietijoj kur sunūs nusidavė ant 
kapo motinos ir tonais nusitni- 
cino.

Amerike toki atsitikimai yra 
labai retus; czionais tankiai 
atsitinka kad duktė po mir 
ežiai savo motinos eina ant vi
sokiu pasilinksminimu o karta 
patys matome kaip tuojaus po 
laidotuvių pyszkina su kokiu 
sportu automobilium iu kokia 
rndliauzv užlieti savo gailesti.

Retas
po mi rėžiai savo

Sztai naujausi szios gadynes 
priežodžiai:

Darykie visiems la, kas tau 
yra nesmagu.

Jaigu kas ir teisyla* kalbės, 
tam niekas netikės.

Jaigu gerai meluosi, 
žmones loska turėsi.

Jaigu kam gero padarysi tai 
jau daugiau jojo nematysi.

Jaigu nori daug pinigu tu
rėti, turi ant bargo žrnoniems 
davinėti.

gerai pas

f

V. S. su
jauna

■ SZUO SURADO 
j . j

"V ,r. X 1 ■ ■ ' I 1• >1 L11 I in

parapijos kapines, Pringlo.
t Ona Raskauskiene,.42 m. 

szirdies liga, S Clark St., Hill
dale. Palaidota su bažnytinė
mis apeigomis in pampi jos 
kapines, Georgetown.
t Tadauszas Jurkonis. 67 

miręs komplikuota liga. 
Palaidotas su bažnytinėmis ap* 
eigomis in parapijos kapines, 
Pringle.

— Garnys lankosi Jonuos 
Jurgaieziuos, 119 Francis St., 
Georgetown, paliko dukterį.

—- Garnys 
nūs Rasdauskus. 
ir paliko dukteri.

III.,

aplanke Anta-
Lehigh St.,o

i K Saulėje” 
apie nc- 
Lictuvio

Du Bois, Pa.
ja u buyo a pni szy t <• i
laimingu atsitik ima >
Juozo Thomas, bot dabar da-
nesza mušti skaitytojas plates
ne žino apie tai. Juozas Tho 
mas Lietuviszkai vadinosi Tu-

*W W * 1*1. * ' *

valanda, KopsAa: a pome Visa 
narna akimirksnije, tėvas ma
tydamas pavoju, norėjo iszgel-

a a • * «. * '* ^ • •*

ne žino apie tai. Juozas Tho

moša. Namo kilo ugnis apie 2

bet visa szoimyna ir pa&isoke 
iszmesti visus perdanga, bet 
bet teliiius atsiminė kad vieno 
vaiko, Boviluko, G metu da no-

j’ ", ' ' V , .. "I 1

is’/mete. Sugryžes atgnl 1h de
ganti narna, surado vaikiuko :r 
atb(‘gias prie lango ketino isz- 
szokti, kad sztai grindis- szokti, kad sztai grindis su- 

Meldžiame musu skaitytoju, lūžo ir abudu inpuole in skie
pą, kur jojo lavoną rado visa 
suanglėjusi o 
rado ant balkiu sudegusi. Ki
ta \aika rado aid saidvoko 
pusgyvi, kuris mirė vėliaus li- 
gonbūtoje. Velionis turėjo 42 
metus, buvo gero budo žmogus 
ir mylėtas per visus, paėjo isz 
Sejriju parapijos, .Mikabalu 
kaimo, paliko dideliam nuliu- 
ditne paezia Viktorije, 40 mo
tu, penkis sūnūs ir dukteria, 
dvi seseles Morta Janinienla 
ir Ona Straužiene, puseseria 
Marijona Bražinskiene Du 
Bojui ir daug giminiu Lietuvo
je. Palaidotas su. bažnytinėmis 
apeigomis aid kuriu dalybavo 
daug žmonių. Prigulėjo prio 
draugyseziu Saldžiausios Szir- 
dies Ji‘zaus, Szv. Jurgio, Vi- 
tauto, Susivienijimo ir dvie
ju kliubu.

*t Diena 1 Apriliaus 'mirė 
nuo plaucziu uždegimo Jurgis 
Lcsonis, 
isz Seiriju parapijos, 
niszkiu’kaimo, kuris paliko pa
ezia Ona dideliam nuliudime, 4 

( 9 1 * |

suims ir tris dukteres isz kuriu

jaigu geidžete ka daneszti in 
laikraszti tai raszykite tuojaus 
ir nevilkinkite kėlės sanvaites. 
Kaszykite trumpai ir aiszkiai 
o per tai sutrumpinsite daug 
laiko redaktoriui ir patys sau. 

teisybe kad jaigu 
savo dane-

Raszvkitv 
reikėt u, galėtumėt 
bzima užtvirtint su prisiega.

Iszreiszk savo nuomone aisz- 
alaveliu tik 

vardus ir
aiszkiai ir trumpai, 
“vakar” arba “szia- 

tik paraszyk diena aisz-

kini, neraszvk su 
atramentu, raszvk* 
uumarus

dien,”
kini. Neraszyk ant abieju pusiu 
popieros. Jaigu kas svarbaus 
atsitiko, daneszk per telefoną 
jaigu gyveni arti o nelauk kė
lės sanvaites nes tokia persise- 
nejus žinia netinka in laikrasz
ti.

Visados pasiraszyk savo pra
varde ir adresa po kožnam 
daneszimui nes la* paraszo gro. 
matos eina ant 
šio” in gurbą.

Jaigu nori gauti privatiszkai 
atsakvma ant kokio užklausv- e

mo tai visados indekie marke 
irŽ <lu centus.

4 4 amžino atsil-

tarei udaigu boba iNirzda 
nuskust negalėtu.

i na lažini nes u la i k y t u
lai niekas
Burnos.
per ka af>laikytu supjaustyta 
Veidą.

bus

Daugelio.se sziūniynosc po vi 
sis miesteljus randasi daug vi
sokiu akyvu knygų ir inalda 
knygių atvežtu isz Lietuvos 
kurios guli la* jokios naudos 
nes yra snplyszia. Surinkit jais 
ir prisiunskite in n*dyste o
jums susintos ir apdarytos 
kaip naujos o ypatingai malda, 
knygos ir žinote kad tokiu szin- 
<li«*n negalima pirkti.

REIKALINGAS VYRAS
Jaigu esate be darbo arba 

uždirbate mažiaus negu $50. 
ant sanvaites, turite automobi
liu ir patiktu jums pardavinėti 
gerai žinomus Watkins reika
lingus kasdieninius naminius 
tavoms. Turime da atliekamu 
vietų szioje apylinkėje. Del i>il- 
nu informacijų matykite Mr. J. 
A. Witte, Sųbatomis,
Hali butelyje, PottsvilleJ Pa.

vaikuti kabanti

Brazi nskiene

76 metu, paeinantis 
Denn1-

ir tris dukteres isz kuriu 
vyrinu.se gyvena Detroite. Bu- 

geras žmogus kuri visi ap-Iv o 
gailestauja jojo mirti.

»

LABAI KARSZTA.t • ** ’ ‘ I
\’yras pareina isz sztoro na

mop ant piet ir nusimesilanias 
surdota r u goja jog labai karsz- 
ta o pati pritardaana sako:

'Teisybe, «hiszink, labai 
karszia, net mesa pecziujv su
degi’. ■..........

'n

MOTINA IN SAVO SŪNELI.
Begkie Juozuk, pas bu- 

czieri ir pažiurekie ar turi jau- 
czio kojas.

Abiikas nubėgo ir
smaukė:

Negalėjau matyt
czieris su czebatais.-

nes bu-,

GRAŽIAI ISZSITEISINO. I
Pati in savo vyra: -- Ar tu 

da taip ilgai naktimis valkio- 
siesi juk jau visos karęzemos 
uždarytos.

Vyras: — Žinau kad užda
rytos nes kad butu nęuždaiy- 

da nebuezia f ..Penu tos tai .žinai jog 
parėjus.

t •

RETA SZEIMYNINIU SAN
TYKIU TRAGEDIJA.

Szakiai. —• Ivoniszkiu kai
mo 28 m., amž., gyv., 
viliojo savo brolį B.
žmona ir mane su ja. paspru
kus apsigyventi. Bet pastabus 
brolis ju sumanymus sutruk
dydavo, tai jau bebeganeziufi 
sugaudomas, tai pabėgusius 
suradęs prigrasindamas.

Sz. m. Vasario men. rastas 
V. S. dviem szuviais pcrszali
tas lavonas, žinoma, brolis B. 
Ji aresztavo. ■

Pakalniszikiu kaimo gyven
tojas J., iszgirdes apio .nužu
dyta žmogų, pasakė: “Gal ma
no P. szianakt parėjo, persi rou
ge, iszojo ir negryžo.” Szie žo
džiai žadėjo rasti t ikrą ji kal
tininką. Pasirodo, kad ta nak
tį J. s\i V. S. ir dar vienu val
dininku gere ir kortavo. Blogo 
vardo Y., apylinkėje žinoma 
stambiomis aferiosomis aresz- 
tavo. __________
MIRĖ GERAI ŽINOMAS 

AMERIKIETIS MOTIEJUS 
VALENTINAVICZIUS.

Prienai, t Amerike dauge
liam buvo žinomas ir pažinsta- 
mas, Szenadoryje 
Pilt stone, Serantone
Motiejus Vnlentinaviczius, da 
buvo nevedės vyras apie 65 me
tu amžiaus. In Amerika, pribu
vo apie 1886 metais in Shenan
doah irezionai keletą meta dir- 

potam draugys- 
’(‘nto Jurgio i n steigtam 

p'osersztoryje buvo už dreive- 
ri, tenai kiek patarnavęs užsi
dėjo ant N. Main uly., drapanų 
krautuve. 'Tam biznyje pragy- 

keleta metu Shenadoryj, 
Luzerniu paviota, 

taipgi buvo tam paežiam 
Toliau buvo agentu 

pardavinėjimo žemes, lotus ir 
užsienio inszi ureno 
draudimu turtu ir gy 
sa savo gyvenimą, labai nemy
lėjus Rusu valdžios o vis kalbė
davo apie Lietuva. Dasilaukes 
Lietuvos Nepriklausomybes su 
noru skubinosi in savo ievyne 
Lietuva nors ir dauft nuosto
liu jam buvo su ( 
bet jisai sakydavo:
rysi, lai gyvuoja Lietuva.” Gy
vendamas Lietuvoje dauge
li :tm žnioniu patarnavo Ameri- 
koniszkuose reikaluose 6 yi>a-

bo kasyklose, 
tęs .
O*o

venes 
persikėlė in 
ten 
biznyje.

tai

Mahanojnj, 
ir kitur.

arba ap-
;vvvbes. Vi-J d/

loloriu valiuta
“O ka dtp

tingai tiems kuriu vaikai žuvę 
Svietineje Karėje, Amerikos 
armijoj. Kiekviena pavasari ir 
rudeni del savo apylinkes žmo
ni u partraukdavo po kelis va
gonus traszu isz užsienio, ne- 
tinginiavo bet vis darbavosi o 
daugiausia 'del labo visuome
nes. Velionis daug įmetu buvo 
atsitolinęs nuo- bažnyczios ir 
nuo kunigu Ule t jausdamasis 
save silpnėjant, gryžo prie baž. 
n vežios ir krikszezioniszku
apeigų ir atlikęs savo visas ka- 
talikiszkas priedermes, iszvą- 
žiavo in Kauno ligonine ant 
operacijos bot-gi vargszas te
nai jau ir baigė savo gyveni

mą. Kovo menesio litą diena 
buvo parvežtas isz Kauno m 
Prienus ir gimnazijos mokiniai 
imiesze in bažnyczia. Kovo 1,2- 
la dienu buvo trejos Miszios ir 
pamokslas ir du kunigui nuly
dėjo in kapines taip kaip ir vi
sus krikszczionis. Uai buna jam 
lengva ta szventa Lietuvos že- 
mele. Velionio gimimo vieta 
Pakauliszkio Kaime, Klebisz- 
kio vaIscziaus, Parapijos Prie- 
nu.
MYLĖJO, ŽUDĖ, UŽDEGE, 

ARESZTAVOS
Ukmergės a p.

k..1 r ,
kulnis Rom. mylėjo dvi pane-

Zulaite Mare isz to pat

•fe

Kauno ligonine ant

v

'I ■•J

, - Vaitkumi
Pabaisko v. gyventojai Pa-

les
kaimo ir Ožiniiaito isz Skomi
ni! "k., Ukm., v. ir norėjo isz jn 

bet tos lie viena ... r., .d ..viena vesti, 
nesutiko už jo eiti. 4'odet jis 
isz kerszto szio men. 9 d. Zūlai 
tr* nužudo, 
padegė klojima ir paskui ate- 
. * « s s > • ? I w *

I* *» 
o Ožinnaitės tavo

, prisipažino ta 
padaręs. Spėjama ar nebus tik 
jis iszejes iff z protu.

I

jos policijom
: t ta tat / 4

I

A

i ■
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SZMUGELNINKUS k "ta j
.Panemune. — Klaipėdos M ’

krasztas. Policijos valdininkas 
J. Juszkeviczius darydamas 
tarnyba, važiavo dviraeziu, o 
paskui bog'o .jo szuo.
žiuojant Nemuno krantu, szuo 
sustojo prie Vieno krūmo ir uo
stinėjo, net savo pono paszauk- 
tas, vėl atgal prio to krūmo nu
bėgo. Tada ir pats valdinin
kas ėjo pažiūrėti szunies apda
lijamos vietos. Pasirodo, lead

■<w<1 ^ta

PraVa

prie įminiu buvo pasislėpė du
szmugolninkai su 4 blokinėmis
spirito; isz viso 400 litru. Spi
ritą szmuglcninkai buvo atsi
gabeno isz Vokiėtijos per Ko
muna ir rengėsi tolinus gaben
ti, bet lygiai tame akies mirks
nyje jie buvo pagauti.

'I

$ Ne tieji si e ra tos kairiem
- - * • * - ’*

' kaš tės “Margiitis”? P
“Margutis” yra muzikom, dainų ir 

juoko mėnesinis laikrnszti» kuri lei
džia kompozitorius A. Vanagaitis.

Jis iszeina kus menesi nuo 16 iki 
24 puslapiu Rtorumo, su dviem arba 
trim i dainoniH. Dainos su piano pri
tarimu. 'Kiekvienas mokantis pianu 
groti gali lengvai tais daineles skam
binti ir dainuoti.

“Margutis” yra vienintelis Lietu
viu muzikos laikrasztis. Jis turėtu 
boti kiekvieno Lietuvio namuose.

Iki Apriliaus lėtos galimu jis už- 
siraszyti už $1. in metus. Vėliau jo 
kainu bus $2 metams. Negaiszuodami 
skubėkite užsiraszyti ta indomu laik- 
raszti. Jo adresas: “Marguth,” 321.) 
S. Hnkted St., Chicago, Ill.

“Margutis” turi dainii, muzikos ir 
invalidu knygų isz Lietuvos. Labai 
pigiai galima gauti nusipirkti. Rei
kalaukite katalogo.

Margutis >>

I

T i . ■■V".-1
_ ____ 4

I

Kožnns vyras prie niorgi 
ar mot eres l ai statosi save 

labai narsutn ir galingu o nar- 
siause motore prie vyro nelen-

ims
gi“

4’

ninniro levai, tikini tieji kurie į(ji ,t||-lli(oK bet atsigauna ■tuo- 
pasiliko be mokslo-vaikai. ^l)s |{Jlip vyras atsitraukė.pasiliko be mokslo va i kai.
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PROFITS $623,858.62

CAPITAL STOCK 1125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED

Mokam© 3-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride- 
dum prio j tisu pinigu 1 Sausio Ir 

SI Liepos. Mes norim'kad Ir jus 
turėtumėt reikalą su musu banka f 
nepaisant ar mažas ar didelis.

1 Liepos. Mes norim'kad Ir jus

G. W. BARLOW, Pres.
J. FERGUSON, Vicc-Prcs.irKafl.

I

6 6 GTabletai
Prnsznlina galvon ikuuima ar neural- , 
gijo in 30 minutu, sustabdo persza- 
lirrtn pirma diena, ir sustabdo malaria 
in tris dienas. Gausite aptickosp,

G6G teipgi gyduolėse—gerti

I

K. RĖKLAITIS
Lietuviukas (pratariu*

b/ Laidoja numirėlius pa- 
xL į,ral naujausia mada ir . 

mokslą. Turiu pagelbi-
/f*. ninke moterems. Priei

namos prekes.
516 W. Spruce Str., 

Į Bell Telefonas 149 
H MAHANOY CITY, PA.

306 Market Street
Bell Telefonas 441-J 

PA.
i r w

14

TAMAQUA,

1I

i

W. TRASKAUSKAS
I LIETUVISZKAS GRABORIUS

I

4^ I
j

r

L
1

Laidoja kunus numirėliu. Pasam- 
į do automobilius del laidotuvid, 
( kriksztiniu, veseliju, pasivažinėji
mo ir t. t.
603 W. Mahanoy Avė. Mah. City

*
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kas bus gerai. Bet. jei jus norit pažint tikrą rūkymo malonumą—

k

-» /

' „i

' f. I

KODĖL ESAT PATENKINTI mažesniu cigaretų malonumu, kuo-

I ■' 4 ■ • "I t ■

kijos tabakų kvapu, iki aukščiausiam laipsniui gerumo davestam
■ - -

gėrėtis lengvu, nunokusių geriausiai sumaišytų naminių ir Tur-
' ' ■ ■ .. . „... . ... ... «■ .

1

ikras
Cigaretų
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met už tą pačią kainą jus ąalįį turėt Camel cigaretų malonumą?

Camels yra skirtingoj klasėj. Jei jus tik norit durnus leist, bet
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moksliškais metodais išdirbystėj ir nesugadintam pervirš taisymą ' • •—tuomet Camel cioaretas—vra iusu Clfiaretas.tuomet Camel cigąretas—yra jūsų eigąretas.
Camel cigaretuose rasite, visą 

galime rast rūkyme.
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Sucziuoptas 
Velnes

■— Aniuolus, kas žino kada 
pamatysime, ' 
gubos rodosi, kaip tik kareiviu 
eiles, surikiuotos priesz kara
lių. Pjovėjai sklaidos, kaip vy
resnieji, eina pirma, 'taisydami 
burins in eiles o urėdas stovi, 
kaip karalius. Toliau už lauko 
miszkas augsztesnioms ir že- 
mesnioms virszimemis atsimu-j4 

priesz saule, kaip koki’ v .. ...... .................. .
.^Susiporavo szernas su kumele, 

Ir tai Gavėnios Įnikę, 
Tyczia taip pataikė.

Yra I-a i labai negražu 
Gyvuliszkai suvisu, 
Tai nežmoniszkai, 
Tiktai gyvuliszkai. w 

'Tasai padūkelis badai paežiu 
turi, 

Susiporavo su kita, ant to 
nežiūri, 

Szoko ir trepsėjo, 
Ba ir muzike turėjo, 

() kada svaiguli gavo, 
Tai apie sziksznoksparni 

dainavo.
Isz to gero nebus,' 
pavasaryje perkūnas 

užmnsz, 
Nepasijus — Kaip galas bus.

♦ ♦ ♦ 
|u Montkarmas ana diena 

pribuvau, 
Kur pusėtinai Lietuviu 

užtikau, 
davadnu. 

Ne vėjavaikiu, 
laikraszezius skaito, 
Areju nesivaiko, 
bažnyczia atsilanko, 

Po karezemas nesitranko. 
Bet vienoje

tarė, — o tos
d

4

TARADAntĄ

sza
miesto boksztai, bonios, karni-į 
nai, sodai.
’— • Asz didelio miesto nie

kuomet neesiu maeziust... 'žiū
rėsiu dabar in miszko virszu- 
nos... Kaip ežia gera, Antanė
li, kaip czia gražu! Visnomet 
taip 'bueziau, 'bueziau...

— Gana, Petrele, pjaukime, 
margia didelis, suvėluosimo - •.

Saulele in žiema toli jau nu- 
gryzo, dienos gerokai sutrum
pėjo. Nuo saulėtekio lygi pietų 
visai neilga vaJamla. O in va
karu beveizdint’ saulele nurie
tėjusi ant laidos. Oras vėsesnis, 
rūstesni paliko visi paszaliai. 
Skystas vejas pūsdamas virpi
na sidabrines vortinklcs kurio
mis kaip tinklu, aprazgytas vi
sas žemes pavirszis — tiek pie
vos, tiek ražienos dirvose. Pa
vasario pranaszai, gandrai, isz- 
sivedo jau vaikus,

»» 
tur

Vienam Skulkino kaimelyje

'P

Ibi

VERBŲ NEDELIA

Imli užklota 1900 
■Nusidavė ten, 

aplinkui 
pamatysime.

o

Palike ant valandėlės musu 
kasdieninius reikalus nusiduo- 
kime mintimis tolimon praei
tin kuri jau g
metu perijodo. 
apsižvalgykime 
daug indomybes
Užvis pirmiausia puolu akiu ta
tamsa 'kurioje žmonija, tary
tum aklas, eziuope rankoms ne- 

‘ žinodamas kur eit i nei ko tver- 
’ J •

tamsybėje

I viena klįutęĮę, gfdųiczia nors’ neskaitėto:
I j v* • _ i _ .' .iLi  I 

tob’ufa szlnvo del savo neprie
teliu?’

Primines sziuos psalmos žo
džius paliko juos 
isz szvontykios.

Iszojas Jėzus isz miesto nu
sidavė Botani'jon ir ten pasilie
ka. Tsz ton vaikszczioja szven- 
tyklon ir įmokirta. vioszai kol 
atėjo laikas kuomet tapo isz- 

nuteistas ant kry-

ant mažiausios valandėlės su
trukdyti arba prailginti kelio
ne, draujdŽia vargszus prisiv

“ Isz kūdikiu ir žin-
daneziu burnos pridengia! srttf

, * <• * * . .u? i

Ant Galvos Daugiausia I

stypinėja 
o kiti lun- 
but, ba li

jau 
būriais po dirvonu 
gaja aplinkui: 
džiasi už juriu mariu iszneazti 
ant uodegos pavakarį. Smul
kieji pankszteliai vieni nutilo 
jau eziuibeti, kiti, visai jau mus 
apleidę, iszskriejo in pietus, 
jeszkodami sziltesnio oro. Pa
purgalves varnos krankia ant 
vasarojaus pradalgiu; numano 
ju sžirdele veikiai pritniksianl 

Sodos žmones 
bu įbes o dvaro 

alas vasarojaus negrėbta.

Urėdas privarė pilna lauka 
bobų. Vienos ritina pradalges, 

gubikei stato, <lar kitos 
'Toliau vvrai vežimus 

kraunasi. Uretins, valkiodamas 
nuo vienu prie kitu, szaukia 
barasi, ragina skubėti. O kur 
bus buvęs, vis prie Ik>1)u prisi
stojus. Czia žinoma, maloniau. 
Viena — žodi, kita — žodi, ir 
susideda visa kalbele. Toliau 
bejuokaudamos užnyko ponai- 
cziui pirszti.

— Artinasi 'žiema, būtinai 
reik vesti nes vienam szalta gu
lėti, — ponaieziui bobos inkal- 
b i nėjo.

— Bepigu, kad jus man pa- 
rodytumvt kur merga, man tik
rai patinkama, — tarė urėdas, 
lyg nulindęs. — Bet žinau jo 
tokios man niekur nebėra!

— O je, kiek j u yra! — juo
kėsi 'bobos. — Deszimtimis, 
szimtais gali ponaitis iszsiskir- 
ti!

tokiu skanėsiu, 
inkibo jau in 
dar g

kitos 
grobsto.

ry r*

— Isz ko Išsiskirsiu/ Visa
me pasaulyje viena tebuvo, — 
ir prigesintas akis atgręžę in 
Petronėle. — Kol ta tebežydejo 
nopamacziau, — kalbėjo toliau, 
— dabar kitas, už mane laimin
gesnis, nuskynė lelija... prisi. 
riszo jos szirdele. . . Nežinau ar 
prisiriszo, tik pagavo, ligi ne
pažinus man — iszplesze!

— Antaniene, — paszauke 
ruseziu balsu, eik pagrėbstyti 
vyrams po vežirnu! O jus, bo
bos,* szaniuokite, lyg pietų tu
rite sustatyti.

Saulele pakilusi kaitino kaip 
vasara.

Urėdas pirma, Antaniene 
paskui ji nuėjo. Tas eidamas, 
kaip malūnas, 
liežuviu male:

— Ata-ta! Bent maža va
landėlė pavogiau vienas sau, 
nors per lauku pertuti su miniu 
gražiausiąja... 
me, 
Dauginis laimingesnis... pa
vydžiu jam labai, — ir skerso
mis žiurėjo in Petronėlė. — Ak, 
tu mano rože, lelija! Mylėtume 
mane kad asz tavo vyru lni 
cziau?

pirma,

be perstoji mo

Mano uolai- 
tarė atskluksejas, —

;'Toliau* bos ; -

Yra visokiu

Ka

lu

grinezioje alaus 
nemažai turėjo, 

žmogelis apdalinėjo, 
Gere ir dainavo,

Ir muzikantai atsirado.
Keli po stubas eidami lėbavo, 

'Tai pas viena inspirt gavo. 
Dume namon, net ausys 

lapsėjo,
Mat, gavo ka norėjo, 
Tai vyruezini negerai, 

Jaigu-roiku datyti makalai.

\\yrai gerai apsižiūrėkite, 
Jaigu su kokia Mėgo sueit 

in pora norite,
Ba nekurios priede velniu,

> vaikinu.
Viena tokia nežino isz kur 

pribuvo, 
Jr Merilande apsigyveno 
Vaikinai kaip ant medaus 

užsipuolė,
O jr musztynes nekarta pakele.

" Užsisakė su vienu,
Laisnus iszsicme siUkitu, 

Pinigu iszkaulijo nuo abieju
Na ir iszrunijo po szimts 

velniu.
\raikineliai suejn dejuoja.

Ba geras

gavo

Ir tik pasinaudoja nu<

A

J

)

t i s.
Anoje 

isz vysta me 
su Kapernaumu, Jeriku, Jeru
zale ir daug 
miesteliais bei kaimais. Gyven
toju tarpe kokis tai subruzdi
mas, neaiszkumns, abejone, 
lankstumas. Per szimtmcczius 
tauta, svetimo jungo spaudžia
ma, laukia atvaduotojaus kuris 
sugražint u Izraeliui karalyste. 
O ežia, kaip tik — jau trys ir 
puse metu kaip randasi Vyras 
keliaujantis isz miesto in mies
tą ir isz kaimo in kaimu 'mo
kydamas žmonos. Skelbia:

Ramybe žemoje, geros valios 
” Gydo žmones ne- 

iszgy'domoms ligoms susirgu
siais, nebylius daro 
ežiais, 
ožiais 
gaivina. Žodžiu 
stebuklu daro. Dideles iminios 
žmonių varguoliu seka Ji — 
klauso Jo pamokslu: Jo užuo
jautos pilni žodžiai: “ 
et pas mane visi, kurie 
lute ir esate apsun'kinti, 
jus atgaivinsiu,” hnv«l6iu- 
toms szirdims yra tarytum, ko
kis balizamas arba brangi, kve- 
penti įmostis traukanti prie Jo. 
Kuomet iszalksta 'besiklausy
dami Jo žodžiu, pritrūksta ku- 
niszko maisto, 
džia nuo savos 
buklingu bildu pasotina juos. 
Lsztikruju nėra kito kuris ras
tųsi tinkamesnis Izraelyje už
imti Dovydo sostą. Tokios 
mintys, toki iszsiroiszkhnai ir 
net pasiryžimas — J i sekaneziu 
miniu.

Visiszkai kitokia nuomone .̂ 
kitokia jausmas ir kitokia pa
siryžimas tarp tautos didiku, 
Raszto žinovu ir kunigijos. Juo 
prastuomenei daugiau plati
nasi Juomi pasitikėjimas, tuo 
daugiau diduomenei kyla 
priesz Ji neapykanta, rūstybe 
ir kersztas.

— visur 'sujudimas,

tirsztoje
apiszviese aikszte

kitais mažesniais

rieaiszku'ftias,

< i 
žmoniems.

žmonos.

kalban-
imusius regin-

nebylius
aklais g

— net ir numirusius at
sakant: daug

ir esate 
atgaivinsiu

Ateiki- 
vargs- 

asz 
nnvargin-

ve 1-gi, nepalei- 
alkanus o ste-

diduomenei

Žodžiu, 
subruzdimas.

KELIONE JERUZALĖN,

Vieszkeliu isz Jeriko Jeruza. 
len slenka didele žmonių mine, 

nuo keliones 
kelio dulkėms

Ir badai net verksznoja 
Ne turi ka daryti, 

Turi apie mergica užmirszti.
6 asz sakiau ir sakysiu, 

No viena mokinu ir mokysiu, 
Idant atsargiais butu, 

Bile valkatos neužkabytu. 
'Tai nieko, juk mokslas 

kasztuoja, 
Mokslas pinigo reikalauja, 
O jaigu po kelis dolerius 

iszliko, 
Tai daug protingais pasiliko.

>x * *

Du kumeliai nlyczia eidami 
strapaliojo,

Pasigeria garsiai vepliojo, 
'Tankiai sustoja barėsi, 

Tai vol tolyn yrėsi, 
O tai 'buvo du broliai, 

Nepacziuoti — seni kumeliai 
Na ir eidami susirokavo. 

Vienas su žabais stulpu uzgayc
Žinoma, stulpas nepyko, 

Bet girtuoklė suriko 
Vnt brolio: “

Palauk padla, da mano 
neužmuszi!”

Norėjo szvilpt paliemono, 
Negali, lupos storos kaip 

dialvono, 
Ir da du dantys iszpiszkejo, 

() isz terlos juka tekėjo.
Ir tuodu girtuokliai, 

Susidraskė kaip meitėliai, 
O ka! 4u broliai, 

Ar gi negražiai nžnugyti / 
o kad jauni butu paskandyti !* siekti

M1

)

£ Ar mane irtuszi0)

1

I

jul .J

keleiviai

drauldŽia vargszus pristv 
kydami tylėti kad nei valandc- 

ne užga i szi nt u Vi eszpati 
szioje, taip svambioje kelionėje. 
Ant ju draudimo vargszai at
sako dar didesniu szaiikimu 
kuris pasiekė Tn in Kuri buvo 
siuneziamas.

Iszgirdes Jėzus, kaip visuo
met taip ir szi karta, nepralei
do jo sau pro ausis nes visuo
met pasiryžęs 
To kuris Ji siuntė 
ke juodu prie.

1 in i i sueidamas

duotas ir 
žiaus niirties.

Merginos ir moteres turi ant 
savo gaivu darželius su kviet-

' kom, turi ir visokius vaisius 
ir plunksnas ir visokio sztamo 
pauksztelius.

Turi teipos-gi ant gaivu: 
motinos — auginimą vaiku, tė
vai
Mokyti visokius reikalus.

Da tolinus mokyti turi ant 
savo gaivu plikins, o galvosiu 
protą. Kvaili žmones turi ant 
galvos kuodeli.

užlaikymu szeimynos.

Dr. T.J.Tacielauskas
Pi mutinį s, Lietuvi szkas

Dentistas Mahanojuje.
Ant Antro Floro Kline Sztoro

ll

I

19 W. Centre St., Mahanoy City

darbus
— pasiszau- 

ir rinitu

daryt i
> 

saves
tonu, meilinga savo kalba už
klausia r “Ko-gi norite

Vieszpatie!
atsako.

—J. Mikolaitis.

t
♦

kati Geros Szirdies Žmogus“Ko-gi 
jum d a ry czia u?” “ 
Kad ' regetuinem, 
Pas'igailejas 
patis palieczia ju akis ir tuoj Jr noromis 'kidkvienam pado 
aklieji praregi.

Pilni tikėjimo ir neapsako
mo džiaugsmo garbina Dieva ir 
susivienija su iniye seka Jezu.

Visu keliu mine bbsidangi- 
nauti ska i t litrini žmonių, prisi
artina Jeruzalės 
Betpagcn. Prie alyvų kalno ap
sistoja.

Mine džiaugsmo Įiilna ne
kantriau ja geisdama kovei- 
kiausia

atsiekti savo tikslą. Viesz- 
gi kaip visuofmet taip ir 

szioj valandoj, rimtas, be jokio 
•susijudinimoi Kas 
geidu, 
žinoma. Jis veikia, dauba kuris 
seniai unphyiuotas, iszprana- 
sza litas, 
raszyta szvontose instatymo 
knygose ir pranaszuos. Pasi-

n r,...
juodvieju Viesz-

priemiestin

geisdama 
in žingsniuoti miestan

M

Gyveno seniau vienas ' tur
tingas ir Labai geras žmogus

szis
ne

Žmones ncszvarus, turi ant 
galvos “bužes.”

Žmonis patsmilei turi galvo
ja tusztuma.

Moteres ne szvarios turi ant 
galvos suvelta kaltuna o 
kaitimu giltos bužius pikniką 
atprovineja.

Teisingi žmones visada turi 
galvoje teisybe.

Lietuvis ant galvos nuolatos 
turi skrybėlė ar kepure, tiktai 
nusiima bažnyczioje ir kaip ei
na gult, — be to ir kaip srdda, 
valgyti tai nusiima skrybėlė, o 
szeip buna ant galvos, norint 
sėdėtu pusnuogi, tai skribliaus

•I

A. RAMANAUSKAS 
L1ETUVISZKAS GRABORIUS 

MILL & PATTERSON STS 
ST. CLAIR, PA. 

Bell Telefonas 1430‘R

Ifzbalsamuojn ir laidoja mirusius 
unt visokiu kapiniu, l’agrabus pa- 
ruoszia nuo papraszcziausiuikipra 
kilniausiu. Pnrsamdo automobilius 
del laidotuvių, veseliu, 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 laika.

M
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į

po

be to ir kaip s'Cda

ir 
pa t su

min ini žin-
laukstn, jam aišzku ir

Daro tri kas seniai pa- 
szvontose

' 1^'
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GYDUOLE NUO ANGLEKASIU 
ASTMA IR NOSINIO KATARO 

Neapmokama gyduole variuojama bu 
itebctine pasekme per 30 metu, del 
Gerklines Astma arba dusulio, Bron- 
kitis, Gerkline* kosulio, Plauti, Sunku 
kvepavima, Užčima ir nzalti galvoje, 
Priszakini skausmą galvos ir t.t. Gy
duole kuri visad gelbsti. Vieno mene
sio gydimas Preke 80c per paėsta, 
(szrasta ir parduodama vien tik per

HAMPDEN LABORATORY 
724 MULLBERY ST? READING. PA.

ž Ant. .1. Sakalauskas | 
į LIETUVISZKAS GRABORIUS 3

I

sėdėtu pusnuogi 
no nusiima.

davo ir buvo jani neapsako
mai. malonu pa lengvinus arti
mui vargus. Dažnai jis iszkeb 
davo pietus pavargėliams, Ii 
kiekvienas kas tik. norėjo ga
lėjo eit tada pas ji gerti ir vai- 
gyU

Viena, isz tokiu dienu, kada 
didžturtis buvo iszkelci- 

turteliams pietus, jis užsi
sėdo 'ant arklio ir nujojo ap
žiūrėti. savo dvaro. Joja jis pa
giria ir mato: labai vargingas 
žmogus iszsi,juosės kerta 
laužia kurni sausas szakas.

Didžturtis stabtelėjo ir pra- 
szneko in žmogeli: 

; ■—- Ar-gi fu ‘I*.
mano namuose s 
privargę Ii am s? 
kad tuojau būtum tenai, 

‘tave pavalgydis, duos dar ir 
pinigu.

—-- Ne, 
siu — atsake vargszas 
pasirižau patol nevalgyti sve
timos duonos, pakol szi tos 
rankos nors ir bėdina bet vis
gi sziap-taip gales pramaitint; 
mane ir mano szeimvna. .Didž 
tureziui patiko žmogaus atsu
kimas ir jis tare in savo:

— Asz skaieziau save nuo- 
szirdžiausiu žmogum, bet sztril 
suradau žmogų dar goresnes

‘K

žmogus iszsijuoses

A r-g i

11

nežinai kaa 
ziadien p i et ui- 

Pasiskubink 
teii
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Skaudamu Muskulu
Periallimj
Skausmų KruttnBja 
Suatingualo Sprando 
Pečių Skaudėjimo 
Ilulnarinimų Ir 

liaitempimų
Neuralgijos

i

(Bell Phone 872)
331 W.CentreSt. Shenandoah.Pa.

szatike du isz savo mokytiniu 
ir insako atvesti asile ii 
lai t i
szystes žodžiai: 

f no dukteriai: u 
ralius tau ateina ramus sėdė
damas ant asiles ir.ant pajun
giamosios asilaiezio;,”

Vieszpaties mokytiniu ir su 
Juo esanezios mifiios džiaugs
mus kuriuom 'buvo .perpildytos 
krutinės iszsiverže ir pavirto 
enorgiszku veikimu. Tiese ke
liu savo ru bu % kerta nuo me-i 
dzin szakas ir^kloju po Viesz- 
paties kojų smaukdami: “Osan- 
na smili i Dovydo... Osanna 
aukszt5’(b<įje!”

Taip minios lydimas Viesz- 
pats garbingai inkoliauja mies
tan. Traukia tiesiui link szven- 
tvklos kuri yra vaizdas arba 
szeszelis 'busenezios, tikrosios 
szventyklos kuri ne rankomis 
būdavot a o isz gyvu akmenų 
turi Indi pakurta, kurios kam
piniu akmeniu yra Jisai pats.

Atvykęs szventyklon, daug 
darbo atranda. Užvis pirmiau
sia puolasi akiu neszvarus pa
sielgimas — anos prekiavimas 
szventykloj del pelno. Pirmiau
sia Iszganytojas imu užduoties 
apvalyti sZVcntykla nes para- 
szyta yra: “ Mano namai va
dinsis maldos namais 
paversta in 
instaiga. ■* Iszvaro 

su 
iszvarto stalus

L j • • i •.__  __ _ :r asi- 
kad i szs i pildytu prana- 

uSakykic Sio- 
Sztai tavo Ka-

ponai! asz ten nel- 
asz

suradau žino 
szirdies.

f, rr-T.r —■

*

Pcrdtilrrinldte. kad faonatt tfk* 
rjin INKARČ vaUbaianklU ant 
pakeliu paaelbAa tuma apalaauroti.

^fnvanilA Ltir4..fe nadiuvlama rilla 

1_______ ____ _______r____ ________________
PELLERIO daugely ate'tlHmij, prl-

INKARČ vaUbaienklk

Knygute. kurlvS paduodama pilni 
įrodymai naudojimui PAIN-EX-trarodymai naudojurui PAIN- kx- 1 

PELLERIO daugely aultlklmų, prl- A 
dadama prie kideviunoa bokutAa.

Parriduoda .viaoM valttlutaa S 
po Sic. ir 70c, bonka.

Ari* ffallmz uialaakytl •tailai B €

£.«Aoro<oFi/<o<y^ __ C
MAd. RICHTER t/ COd J J

BMRY ANO SOUTH FIFTH 
BROOKLYN, N.M

ZEKl » PAIN*
T

i n
4

Nubudimo valandoje antei- 

laidojimą atliekam rūpestingai ? 
_ Busite pilnai užga- 9

X nėdinti. ’ fl
Isz Mahanojaus ir Girardville* Q 

S jeigu kas pareikalaus mano pa- Q 
f tarnav*ima tai meldžiu man tele- g 
q fonuoti o pribusiu In dessimts 5 

Bell Telefonas 872

Į kiam geriausi patarnavime. Pa- 
‘ i _ ! j S: —~ — »» »* M 4 I 4

ir grobiai.V

rninutu.

Iii

Busite pilnai uiga-
■I'

I

I

__ _ — ■ ■ - L — I— -H ll.l II - I , ......................... ■ ■ 4 
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TIESIAI IN KLAIPEDA
*1?

Nors 
prakaituoti ir 
aplipė bot ju ūpas pakilęs. Isz 
ju veidu matyt jog -pilni 
džiaugsmo, vilties — jaueziasi 
drąsus, galingi.

Ir kaip kitaip jausiesi jaigu 
kartu keliauja su savo dvylika 
mokytiniu Tas Kuriame visas 
pasitikėjimas, visa viltis? Ko- ežius laukan 
gi liūdėsi arba jausiesi silpnu 
jaigu tarpo tris, kuris akliems 
regėjimą, kurtiems' girdejima, 
raiszieins sveikata suteikia. 
Net ir numirusioms gyvybe su
gražina — tūkstantines iszal-

veidu matyt

” o ežia 
pelnngaudystes 

prekiaujan- 
ju prekėmis, 

pinigu keitėju
ir t.p. Da ne viskas. Czia pilna 
aklu,.raiszu ir daug kitokiu li
goniu kurie apspinta Vieszpa- 
ti su .maldavimais, iiusiskundi-
mais, skausmiiigu•dejavimu

kuses mines tik keliais menkais savo likimu. Visi tikisi svęika- 
dnonos kepalėliais pasotina? tos, palengvinimo’. Neatsižvelg. 
Įteikė tik i

apszaukti Ji Izraelio karalium, keliones nuovargi nei hlki, nes 
ir paliks tauta laisva, ga- pats yra pasakęs:

ne 
darbu”
žiiidamas pilnon sveikaton, at
mindamas žodžius pranaszys- 
tes: “ 
musu skausmus ir 
musu sopulius?’

‘Minios-gi szauksmas pareina 
žingeidumo apimti tei- in mažus kūdikius kurie be at- 
i kas tokio invvksta! Su-' laidos szaukia: “Osanna.”

Tautos vyresnieji ir Raszto ži-

Jeruzale pasiekti,! damas Iszganytojas in tolimos

nu, 
lingu. Jos ribos iszsiples daug 
placziau negu Saliamono lai
kuose.

Szitokios ir piuiaszios min
tys žaidė keleiviu vaidentuvėje 
teikdamos jiems jiegu, gaivu
mo, drąsos.

Prie kelio sėdi du akli elge
tos. Girdedifini praeinanezia 
mine i 
raujasi kas tokio invyksta! Su- laidos 
žinoja-gi jog Jėzus Nazare te
mis' praeina, prisipildo tikėji
mu ir vilczia, pakelia savo bal
sus ir szaukia: “Vioszpatie, 
Dovydo Sūnau, pasigailėk niu- 
su|” • ’ '

Minantieji pirma, kuriu gei
dimas yra kad tik veikiau pa- ma

i Jeruzale, j

* ‘Mano val- 
įis daryti valia To Kuris, ma- 

siunte kati iszteseczian Jo 
— ligonius gra- -Z — J M tai M. . * 'ė

Tikrai, Jis erne ant saves 
Jis hesze

i

11 '
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VISOS PASTANGOS BUS PASZVESTOS PADARYT KELIONE ATMINTINU

iln

• INVYKIU PILNA INVAIRUMU IR MALONUMU DEL TU KURIE JOI DALYVAUS I 1 v 1. i, ” , i ■ ... " ‘ • Į » '
. ŽEMIAUSIOS KAINOS TIESIAI IN KLAIPEDA

% r 'T » *

.... $107.00

. . . . $181.00
Troczin kleau in viena puse ....
Trecziu klcsa in abi puse v........
Turistine treczia klesn in vienu puse . . $123.5<
Turistine treczia klesa in abi pusi (min.) $204.0<

$142.60

Iszplaukiimas Laivu 1930 Mete. ?

'J

Cabin klosa
Promenados Denis: Uz vietas turistine klės; 

ant Promenade Denio nuo Gegužes 1-moH Iki 
Liepos 15 in Lietuva, o in Amerika nuo Rugpiu- 
czio 1-moK iki Rugsėjo 30 kainos padidinamos 
sekamai: $7.50 in viena puse o $12.50 in abi pusi.

, Vaikams: Nuo 1 motu iki 10 metu amžiaus 
Kūdikiams. Iki 1 motu amžiaus 

$5.50 in viena puse. In abi puse $11.00.• * ' ’ 1. I .. I » -
puse kainos.

p.S. Revenue Tax ir Head Tax atskyriųm.,

Laivas Isz New Yorko

LITUANIA . . 17 Balandžio

POLONIA .... 1 Gegužio

ESTONIA .... 17 Gegužio

LITUANIA .... 26 Gegužio
J . /

t*

Laivas Tesiai isz Klaipėdos

* ■ **'#

POLONIA .... 27 Gegužio
LITUANIA .... 16 BirŽoUo 
L1TUAN1A .... 22 Liepo« 
ESTONIA .

*

LITUANIA

. _ _ M '»

<1
. 18 Rufpiucsio
.. 26 Rufpiucsio

POLONIA .... 16 Ruftftjo

i

I
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Į 
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ir szaukia:

Jeruzale
NĮki • 'i.

It

A

novai matydami stebuklus ir j 

ta kantrybės, Užsirūstino puo-
girdėdami szauksmu pritruks-
4- 1 * k k < h*««««*« r, tarta ’

Ift prie Jbzaus su priekaiszta
“Kas do szhuksimas? Ar iiegir-

‘ ‘ “ Aisaky-
M. Y Je-

Ar niekitomef
'■

iii? Sudrausk jtioš!’
• . • A # r’"J

gatavi kiek žus pakartojo:

” Atsak 
seniai paruosztas kun Jo

H -

4

j i
k

SMAGIAUSIA, PATOGIAUSIA KELIONE
' ' I * ’ '-i . « ta W i ♦ , I . ' i i « ><Del informacijų ir laivakorcziu kreikites tuojaus pas savo vietos agenta.

. 1 " -dk . 1 . 1 . ■ ‘k 'J Ji I 1 i ' t1 " i n % k i 111 1 iii h h* 'i* M n

H'
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'Nelaukite paskutiniu dienu.
' h r. *. ■ ■ 1 it '■. *

J

Baltic America Line
8 10 Bridge St. New York,' N. Y.4

Union’Trust Bldg., Pittsburgh, pa.
a

',Į * {"U *

'• |,J|, ' J1 il„ ■ r/'hfa'

f
'f

315 So. Dearborn St. Chicago, Ill,
616 St. James St. Montreal, Canada.
“ '!■] w f k «l ♦ .... . ,|1 . .. .. -^II- —"I"*, W- 1**F •
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ŽINIOS VIETINES SHENANDOAH, PA. jas, bus svetingai poi’nJti
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~ Nedėliojo pripuola Ver
bų Nedele.

?. dftne9ąima ( gaspadines. Davus žinia 
nuo tūlo žmogelio mz miesto, lieijini io vūgystn morgl. 
upie minisziumiie urvą 4-tam nn Hkos 8Urasta pas kuria 8n. 

rdao pinigus. O kad pinigus 
sugražino todėl locnininko ne- 
______ _ _ -- _____ I 

nuėjo in gurbą. East Endo yra įoisždave.
Izidorius Ruzgis, 39 me- 

kuris baisiai apsiszutino

— Jauna mergaite, kuri 
tarnavo tūlojo szeimynoje, din
go su 900 doleriu prigulinezius

| policijiai apio vagysta mergl-
vordo kur atsibuna tikra Sodo
ma ir Gomora bet ant daneszi- 
mo nepasirasze todėl gromata s]cun(j0 merginos ir pravardes y— — — - - -— —- —•!- — — A Uit—. JI -.
kelios tokios urvos kuriu nu
murus žinome, kuriuose atsibu-

pas 
visus Lietuvius, taipgi sutiksi
te ir S.L.A. nariu.

Antanas Rinkis, posūnis Jo
no Karbausko užsiima su važi
nėjimu publikos, jisai turi 5 
didelius bosus, 3 bosai važinė
ja in Oregon City, 2 isz Oregon 
City in Williamette, ir 
Oregon City in Weslin.

—S. K.

2 isz

j

BAIDYKLA.

■■r • t,;1

PAJESZKOJIMAIAUKSO MOKSLAS„A, . .........
* Pažiurekie .» į 

ant savęs, o saugokis sūdyt ki
tus.*
sliomeniai daro negu sau daro. Į eina isz Lietuvos Suvnlku gvi-

* Pasirūpink būtie kantrus bernijos, Pakones Parapijos, 
neszime visokiu klaidu ir silp-’ Keletą metu atgal gyveno,

steite.

pirmiausiu Asz Magdalena Keturakuto 
po vyru Krasauskiene pajesz- 
kau sėkanezius: Shvo brolisekanczius:A*, . j >•! ,< ' * . 14

Gerai daro kas gerai vi- Kazimiera Keturakio. Jis pa-1

Smagios ir Linksmos 
Ekskurcįjos ant 

Readingo Geležinkelio 
fl

A

ft

tu
na tikra velneva. Prick tam ta- neszdamas verdanti vandeni,’
sai žmogelis melde mus kad mjro nuo apgzutinimu Locust 
duotumam jam adresa kur gali Mountain ligonbuteje. Ruzgic 

. daneszti jisai del prohibicijos buvo gerai žinomas kuri ap-
duotumcan jam adresa kur gali Mountain ligonbuteje. Ruzgi S

isznipu apie tokia vieta. Ir to g^ilestauje daugelis žmonių
negulime iszpildyt nes nežino- kn(1 j-, patiko tokia nelaime.
jome kam turimo duoti adresa.

— Tula isztrama isz Ta- 
makves kuri jau nekarta, buvo

— Kelos vedantis ant Hei
ghts ingriuvo in kasyklas lai
ko lietaus Nedėlios vakara.

palicijos rankose ir trys vyrai Skyle yra 7 pėdu ploczio ir H
isz miesto likos nresztavoti Pa- Pwl« ' K1'’-. ° k,lek Klh° ln‘ 
nedelio vakara skiepe 800 skve- z,n? ^>-bininkai užpila Arti- 
re ant E. Pine nlvczios. Jan m”J° rHrkc< Rul} ,kclc9 te,P8l 
nuo keliu dienu kaimynai 
skundėsi palicijai buk tame1 
skiepe atsibuvineja tikra ruje. 
Po pemakvojimo kozoje visi 
stojo priesz skvajeri Ut a min
ko vakara ant nubaudimo. Pa- 

“sklepiniu ruju” 
dasi kelios mieste ant kuriu 
palicija turi aki.

— Prokuratorius

kaimynai
mojo Turkey Run kolos teipgi 
ingriuvo iii kasyklas.

Anuszkeviczius
404 AV. Oak uli.,

Jonas
kuris pavo- 

•’ jingai likos sužeistas Maple 
Hill kasyklose 31 Kovo, mirė 
vietinoje ligonbuteje Utarnin- 
ko ryta. Paliko paezia Veroni
ka, ir keturis vaikus namie.

— Ida Kondovskiene, 223 
W. Center ulyczios likos pasta- 

Charles tyta po $1,500 kaucija už par- 
A. Snyder isz Pottsvilles sūdo davinejima gėrimu. Tures sto- 
likos pripažintas kaltu už pa- ti ant teismo in Filadelfija, 
siprieszinima priesz sūdo nuta
rimą “contempt of court” ir

• ketina būti

nasziu ran

Shamokin, Pa. f Su didelia •contempt of court
praszalintas nuo gaileseziu persiskyrė su savo 

dinsto ir kaipo advokatas dau- mylema szeimynele gerai žino- 
jokiu teismu ma a.a. Magdalena Tarciaus- 

Schuylkill suduose. Visas erge- kieno, 25 Kovo, kurios laidotu-
giau nevesti a.a. Magdalena Tarciaua-

rinkimu kada ves atsibuvo 29 Kovo su baž- 
Snyderis apjuodino kandidatu nytinemis apeigomis. Velione
lis kilo laike

i nuliūdime 
dže Hicks nesutiko ant nu- perikes dukteres, tris sūnūs, 

pasiprieszino. 23 anūkus ir viena praanuka.
• • XTnlinvin loVvn'Y n 111

suda kur Snyderis kovos to- kuria skaitė suvirsz per 20 me-

ant sudžiaus Henry Houck. Su- paliko dideliam

sprendimo ir
Teismas eis in augszcziausia Velione mylėjo labai “Saule

tu.liaus priesz jojo iszmetima 
kaipo prokuratorius.

Marijona, duktė Vinco Ramokaitis, 28 metu likos
—-- • • > J-Ik -w 1 ar 1 % *

Mount Carmel, Pa. f Petras
i pa-

Seneckio, 423 h. Market uly., vojingai sužeistas in galva po
likos sužeistu skaudžiai per au
tomobiliu kuri

iszszovimui szuvio laike darbo
vare Guiseppe Colonial kasyklose praeita Su-

Oneidi. Mare ojo ant pamaldų bttta. Likos nuvežtas ant gy-
1H l,) V- O Z1 *1 1 oil OS Ai < 11c dimo in Ashland ligonbute.
ir kada atėjo ant kampo Mar-| f Vincas Sziaulinckas, 
ket ir Fourth ulyczin likos par- metu, gerai žinomas biznierius, 
muszta per airtomdbiliu. Pana kuris laike hoteli, mirė nuo ūž

ir kada atėjo ant kampo Mar- 43

Seneckiute yra sekretorka del degimo plaucziu. Velionis gi- 
Daktaro Fleck’o. Palicija tyri- me Lietuvoje, o Ameriko per

gyveno arti 30 metu. Keliolika 
metu atgal gyveno Miners- 
villle. Paliko paezia, du sūnus, 
dvi dukteres ir du brolius.

neja nelaime.
— Ana diena garnys paliko 

drūta ir sveika sūneli del Vla
do ir Helenos Galinsku, 532 W. 
Mahanov Avė. Motina ir šune
lis sveiki. ♦

— Suvirszum 60 nauju teis
mu likos prisiunsta in Pottsvil- 
les pa vieta ta suda ant per k ra-' 
tinejimo laiko Gegužio mene
sio.

Kaip duodasi girdėt tai

Kenosha, Wis. — Erne teis- 
j mui valanda suvirszum,laiko, 
kol iszsprende $10,000 byla. 
Dalykas toks: ar 
czauskiene iszkele byla poniai 
Onai Sasnauskienei už smeiz 
ta. Esą Sasnauskiene paleidusi 
kalbas, ]

i

— Na, žiūrėk! kaip tau pa
tinka szita pamaliavota galva!

Po perkūnu, tai baidyk-
la!...

no paezios.
— Ka tu kalbi! juk asz 

pažinsiu tavo paezia! U-gi ko- 
« a .a *• « ■ 1 a • J

Tai mat paveikslas ma-

kis tai pec’kelis nutepliojo ?
— Ū-gi mano duktė.

Enna Jettick
Girdėkit o ant radio 

Jettick”
per W. J. Z. stacija, 8 valanda 
vakare.

Tregellas’ Shoe Store, 
33 E. Centre St. Mahanoy City

“Enna
m ei od i j f i s, Ne d e 1 i o mi s

O

Reading
. lines

X'

neszime visokiu klaidu ir silp- Keletą motu 
nybiu nemažai, o tyiti ir turi 
tavo silpnybes kensti.,

Jaigu tu pats tokiu kokiu 
nori negali ’būtie, kaip-gi tu 
gali norėt, kad pagal tavo valia 
kiti eitu ?

* Mes norime idant kitus 
privadžiotu o patys to nenori
me kad butumem privedžio
tais.

Pennsylvanijos
| nus-seseres ir pusbroli Marei-

Jaigu mes kas metas tik
tai viena rsz savo negeru pa
pratimu pamestumem, tai pa- 
s i liktu mem gera i sx žmo n i m i s.

Daugelis žmonių mistiną#

kad laisve yra'del to, kad nau
dotis isz artimo.

Neguodojimas semitv.es 
yra tai griauti anksti narna ku
riamo reikės nakvot.

' <. , ■ " i . A —F.

Savo

Specialiszkos Ekskurcijos 
Per Dideji Petnyczia

ATLANTIC CITYPHILADELPHIAlonukus. Jie paeina isz Pane
munes parapijos, Virszugeliu 
kaimo. Ir jie gyveno kailaise 
Pennsylvanijos steite bet kur 
dabar nežinau. Patys ar kas 
ka apie juos žino tegul atsi-

(lt. Shenandoah (Tikietas $3.50) 2:00

18 APRILAUS 
dubeltavas 

TIKIETAS$3.25
Isz Ryto

*

18 APRILAUS

$3.75 Dubeltavas 
Tikietas • e

I

į

szn.ukia sziuo adresu:
Mrs. M. Krasauckiem

1731 E. Adams SI., 
, Springfield, Ill.

Pajeszkau savo pus-brolio 
Kazimiero Szierio. Paeina isz 

Vilniaus Red., Tra- 
, Slabados Kaimo. 

Dvidesziints metu kaip Atnc- 
rike. Girdėjau

Lietuvos, 
kiti pavieto

savo

kad .11 metu 
atgal gyveno Chester, Pa. Ma
lonėkite atsiszau'kti patys ar 
kas ka apie ji žino už ka bu-, 

jo sesute 
po vyrii

Atsiszaukito

i

Mahanoy City ................... 2:49
Tamaqua ..........................  3:10
GRĮŽTANT—Specialia trienas ap
leis Philadelphia Reading Termi
nal 7:40 vakare.

• •

Isz Ryte
Shenandoah, Tikietas $4.00 2:00
Mahanoy City,.............. 2:49
Tamaqua, ............................ 3:16
Grįžtant—treinas apleis Atlantic
in Philadelphia 4 vakare.

r

Viena Dienine Ekskurcija Per Velykas
ATLANTIC CITY

20 APRILAUS
In ten ir 

adgal

PHILADELPHIA
SKAITYKITE “SAULE”

K

labai dėkinga, 
Szlieriute

negyventai!

SPECIALIAI DEL

GOODYEAR TAJEREI

* YV

Jaigu pažiniau viską kas 
yra ant svieto o 
dvasioje meiles, ka tai man pri- 
gelbetu priesz Dieva kuris ma
ne isz įmano nusidėjimu sudis?

siu
Barbara
Stepą navieziene.
sziuo adresu:

B. SI epą navieziene,
47 W. Wood St

- Minersville, Ba.

di.

SPECIALISZKOS PIGIOS PREKES UŽ "KESZ” 
----------- O----------- ■

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

t
VELYKŲ

žeminus už regulariszkas Prekes.
x^Turime Visokiu Šaižu ir Uždedam Dyktft ant Ratu *1

. . .$5.00

. . .$8.95
29x4.40............... $5.85
30x4.50............... $6.65

E. F. GRUBER,

30x3*4. • 
31x4. . .

29x4,75. .
29x5.00. .
31x5.25. .
32x6.00. .

’ . .$8.10
.$8.39

, .$10.25
. .$12.95

$8.39

30 - 32 EAST CENTRE STREET 
MAHANOY CITY, PA.

imu i F. Kar-
Dr. J. G. Bodnar Chiropractor

Jeigu esate nesveiki ir nepaisant kiek daktaru ir
kad Karcziauskiene ? gyduolių iszbandet, netrotikit vilties. Mano būdas gydi-

> • • • • « nlllnilrin -m o 1 zi vi n’Yri vi i w*i o rl o I rl Oil fYZA 11 11 rym f ATI 111 111 YY11 C2Mahanojus bus neužilgio at- Lietuvoje turėjusi tris vaikus i mo suteikia palengvinimą del daugeliu žmonių
i • i • i r i • i i i . ____• • i • • X fninnf rrol no rr Šilini iskirtas nuo svieto per Lehigh būdama mergina ir du isz ju

-i p

Valles geležinkeli. Kompanija pasmaugusi. Gi treczias dar 
sako kad bėgimas trūkio isz dabar tebegyvenąs. 
Park Place in miestą ir adgal, 
po tam vela in Shenadoryje ne- liudininku. Teismas, apsvars- 
užsimoka ir daug laiko pragai- tos reikalavima, 
szina, todėl nutarė visus paša- kad Sasnauskiene turi pamo- 
žierinius trukius sulaikyti in 
Mahanoju o kas norės važiuoti į • T y i . a i > a

užsimoka ir daug laiko pragai-

Byloje ‘dalyvavo

tęs reikalavima

nemažai

nusprendė,

keti Karczauskienei viena do
leri. — N.

iu Hazletona arba Mount Car-
_mel tai turės bosu nuvažiuoti
in Park Place kur turės misi- šitie Dairy” yra tai vardas pie- 
pirkti bilietą i-n kur ketina ke- ninyczios prigulinezios

Williamette, Oreg. — ( 4 Hill-

jumis
2 taipat gal pagėlbeti. » •
i CHIROPRATIC IR BEGYDUOLES (Gamtos) THE

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

Ateikite ir dukites save iszegzaminavoti o CHIROPRATIC iszdos- 
timas ir būdas gydimo bus jumis suteiktas pagal j ūso liga.
OFISO VALANDOS: 10 iki 12 priesz piet. 2 iki 5 popėit. 7 iki 8 
vakarais, kožna diena apriez Nedaliomis ir Szvėntadieniais. Kitos 
valandos pagal pareikalavimu. .

:! Dr. J. G. BODNAR MAHANOY1 CITY, PA.
10 ę Pprie

$3.75
Isz Ryte

Shonandoa, Tikietas, $4.00 12:35 
Mahanoy City,.......... 3.75 1:10
Tamaqua, ................ 3.75 1:45

Treinas apleis Atlantic City in 
Philadelphia 6:00 vakare,

. . . 3.75

. .. 3.75

20 APRILAUS
In ten ir 

» adgal$3.25
Isz Ryte ,

Shenandoah, Tikietas $3.50 12:35
Mahanoy City,........ 3:25 1:16
Tamaqua, ................ 3.25 1:45

Specialia treinas apleis Philade
lphia Reading Terminal 8:50 vak.

I ‘

. 3:25
. 3.25

Viena Dienine Ekskurcija PerVelykas
I

I

l'M

NewYork
$4.oo In ten ir 

adgal

20 APRILAUS
Isz

Shenandoah,
Mahanoy City,

Ryte 
. . . .12:35 
......... 1:16 

Tamaqua, . ........................ 1:45
Grįžtant—Apleis New York, West i 
23rd St. 6:47 P. M.; Liberty St.7 >
P. M.; Elizabeth, N. J. 7:32 vakaro

*

H

J^iekviena Katalikukiekviena Kataliku szei- 
myna džiaugsis turėda

ma tuos Naujus Paveikslus 
savo namuose. Puikus bron- 

; > zucti paveikslai, iszrodant 
; S kaip stovylai, padirbti isz

2

I

gvarantyto materijolo.

ii <

h’ti t
*

I

Velykų Nedeline Ekskurcija 
DETROIT

20 APRILAUS

$12.50 Dubeltara* 
Tikietas

Isz 4
Shenandoah, Tikietas $12.90 3:30 
Mahanoy City, .
Tamaqua....................  12.50 4:86
Grįžtant—Apleis Detroit (M.C.R.

Kyte

. ..>. 12:50.4:03; . .

R.) Nedclioj April 20, 4:40 vakare 
■' -  ..... .. .1 .. . . 1,1 —— ,

Apie dauginus informacijos apie szitas ckskurcijas klauskite ant 
stacijų arba raszykito pas JOHN M, ROLLIN, District Passenger 
Agent, Williamsport, Pa.

VYRIAUSIA DUKRELE.

<« ii !•-> neseniai pribuvo 
isz toli ir užejas pas pažinsta- 
mus, radęs pirmutinėje šluboj 
viena gaspadine namo, pasi
sveikino ir klausė pribuiszas:

— O vyriausia <lukrele po
nios, Emilka, ar jau isztekejo ?

— Hei, paežiui, — paszau- 
ke poni inkiszus galva in kita 
kam ba ri, — 
greieziause, 
jauniki del musu Emilkos.

Jauyįkis

X

" ■■■■■■

DUKTĖ SOCIALISTO.
' * į1

Darakturjus: — Kodėl Die
vas davė bulvių ♦

Mergina: — Del 'biednuju 
žmonių idant ir jie turėtu kam 
kaili hipt -. •

TEISYBE.

ateikie szen ko- 
sziezion turime

Jeigu iszmintingas nuduoda 
kvailu tai žino del ko.

Bet kvailis niekados ne gali 
iszmintingu nuduot.

E. T. EVERETT
« • *

A

lt tiT'
i

.. ’’

r

I I

i * L *

/Jid m .

'V* •

L i

* X

I

v.

I
'į'

i
i

'e. .1

i?

** ^1

*4

*■ 1

/j

.Vi

i® r

I Didžiausi Iszdirbejai ♦>
i. Telefonas 126-R# I y yjr | i i t i • A vlvAvllUn X4V**1V M)Bus tai sunkenybe del Jf>no Karbausko, Kuri randasi
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liauti.
keliaujaneziu kurie turės tnin- dvi mylės nuo didelio miesto
kytis bosu jaigu kur norės ke- Oregon City, Oregon Steite. Ji- |
21_ 21. sai turi 72 akerius žemes, 40 =

— Žemiausios kainos kaip karvių, dideli tvarta, puiku na- j
liauti.

kitur. Szv. Szolderis 20c. sv. 
cielas. Szvieže hamo ,27c. sv.

---------------------- ,, w t I |ll I ^1 || ■ II .......................... I I ,111 I ---------------------------------- --- -

F?

sai turi 72 akerius žemes, 40 Į

ma kuriame gyvena, visokes i
maszinas ir prietaisus reikalin- f

rakinta hume 28c. sv. ciela, gc- g118 Prio vedimo pienininkys.
riasiu tauku 2 sv. 25c. 10 sv. tęs. Pristato pieną su dideliu 
cukraus 52c., geriausios ruszies trokn in 6 miestus. Oregon
sviesto du sv. 85c. Liuesu ra-18^® Departamento Pieninin-
zinku 3 sv. 25c. Szviežiai dū
rintas skilandis 35czsv. (nevir
tas). Pamėgink ant Velykų, 
nesigraudinsi.

P. J. Kkbertavicziua
600 W. Pino St.

i < BedPARSIDUODA geras
Boom” suitas pigiai. Turi but 
tuoj parduotas. Kreipkitės ant

i adreso 1031 E. Mahanov St

i

kystes raportas parodo kad p. 
Karbausko pieninyczia yra vie
na isz geriausiu visam Oregon 
steite ir labai viskas szvariai 
intaisyta ir užlaikoma. Jaigu 
kas važiuoja vashros laike ant 
vakacijos, tegul užvažiuoja in ' 
Williamette kuris randasi tik 
dvi mylės nuo didžiojo miesto 
Oregon City, Oregon steite, pa- i 
matys puikiai Lietuviu koloni-

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM 
--------- $-------- -

VYRAI KURIE ŽINO KAIP VESTI SAVO BIZNIUS; TAIPGI 
ŽINO KAIP VESTI BANKO REIKALUS.

Virszininkai ir Direktoriai MERCHANTS BANKO, Mahanoy City 
yra vyyrai turinti pasisekimo biznyje ir banko reikalus. Jio gerai 
žino miestu ir pažinsta visus, Kožnam drektoriui lobai patiks jeigu 
jo prietoliai ir draugai padčs savo pinigus in szi bapku ir prigulbes z--------

1 *

DJREKTORIAI
jam augti. f *!(’

Advokatai
JAMES A. DOLPHIN

Biznieriai
D. F. GUINAN, Depatrment Sztoras

Advokatas del Mokslainiu DhtriktoLEON ECKERT, Farmoris
JUO. MACIEJUNAS, Sztorninkas JOHN J. MORAN, Miesto Advokatas
ANT.4 DANISEVICZIA, J. B. REING, Insurance Agentas

Turi užsi&mima prie kasikiu 
Wm. R. MILLER,
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Pomninku ir Kryžių

Regulariazka 
Preke po $12.00 

| 1 Jit^Muso Speci- 
j S nliszlca pigia 
į j g 
|IĮ 

! i < 
S ? 
i \

3

I

P. .C. FENTON
• GEORGE OLIVER

H ’ I
' Į, . 3

» ...... ". •>

I

L,

• .V | j b
■<

nliizka 
Preke tik po $6^°

■

LI ACHOWITZ
JEWELRY STORE |

29W.CENTRE ST., j,
IJau «uvir»x 37 metai 

kaip Mahanojuje. 

MAHANOY CITY, PA.
t

i

i

Kreipkitės pas mus ypatiszkai 
arba per laiszka, o prisiusime 
musu agenta in jusu namus.

s: 1

XX
t

Turime Du Ofisus:

MAHANOY CITY 
South ir 2-nd Sts.

Telefonai 2-J

SHENANDOAH
Shenandoah Heights

Telefonai 625-R
Ik
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