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ISZ AMERIKOS
PROHIBICIJA SUĖDA 
MILIJONĄ DOLERIU 
KYSZIUOSE KAS DIENA. 
Boston, Mass.

monas Fiorello La Guardia isz 
New Yorko, didelis priesziniti
kas prohibicijos, laiko prakal
bos czionais saloje Symphony 
ant susirinkimo Liberal Civic 
league, užmetinėjo buk val- 
diszki virszininkai pavieto ir 
Suv. Valstijų perdetiniai aplai- 
kineja daugiau kaip milijoną 
doleriu kas diena kysziuose 

apsaugoji m a bu t legeri u, 
a.

už 
szmugleriu ir kitu kurie pard 
vilioja arielka.

PASODINO VYRA ANT 
LENTYNOS STUBOJ IR 

PABĖGO SU KITU.
♦

Oklahoma City, Okla. — Mi
kolas Nadobny, Czekas, turi 
vos 4 pėdas ir 2 colius dydžio 
jojo paeziule Našta kone 
szes pėdas dydžio ir drūta mo- 
tere. Kokiu budu toji porele su
ėjo tai nežino bet gyveno su sa
vim aštuonis metus ir susi
lanko tris vaikus. Mikolas tu
rėjo visame klausyti Nastos 
nes už mažiausia prasikaltirna 
uždėdavo ji ant anksztos lenty
nos nuo kurios bijojo nuszoki. 
Matyt nubodo galijotui—bobai 
nykštukas \yjas nes ana die
na apsirengus, Našta pasodino 
savo vyruką ant lentynos, už
rakino duris ir iszejo isz namu. 
Badai paliego su kitu vyru ku
ris buvo didesnis už “pipirą” 
Mikuti.

Ant riksmo Miko adbego 
kaimynai ir nuėmė Plikuti nuo 
lent vnos.

Czekas,
o

sze-

4 l pipirą

RADO $18,000 SENAM 
MEDYJE.

Binghampton, N. Y. — Du 
nežinomi pakelevingi inalka- 
kereziai kurie nukirto sena me
di ant faunos Williamo Pitts- 
ley, Columbus, N. Y., dingo ne
žino kur drauge su 18,000 do
leriu.

Locnininkas formos paliepė 
palicijai juos surast ir atimti 
pinigus. Pasamdo juos kirsti 
malkas ir ta diena abudu dar
bininkai rode žmoniems daug 
bumaszku, girdamiesi buk rado 
senam medyje.

So*ni gyventojai apsakinėja 
buk gal pinigai buvo paslėpti 
deszimts metu adgal per bandi
tus kurie apiplesze banka o ki
ti vela mena buk Arthuras 
Parmetter, pirmutinis locninin- 
kas fanuos mirdamas paslėpė 
daug pinigu kuriu gimines ne
rado.

PER 13 METU NEKALBĖJO 
NE ŽODELIO IR BUVO 

UŽMERKUS AKIS.
Trylika meluNew York. — 

adgal, laike S vietines Kares,

VĖTRA SUNAIKINO 
MIESTĄ

SZESZI KITI KAIMELIAI 
NUKENTEJO DAUG. 

_____________ I 
KELIOLIKA ŽMONIŲ 

UŽMUSZTI.

Omaha, Nebr. —Praeita Ket- 
verga baisi vėtra sunaikino vi
sa miesteli Pender, kuris susi
dėjo isz 992 gyventoju. Mies
telyje 'Uekannah arti du szini
tai žmonių likos sužeisti.

Visas susineszimas taip Pen
der ir Omaha likos nukirstas 
per szlurmą. Viesulą padare 
daugian.se bledos žiemiu dalyje 
Nobraskos 75 mvl. nuo Omahos.

Penki miesteliai taipgi nu
kentėjo daug kaip: Walthill, 
Bancroft, Winnebago, Homer 
ir Jackson. Badai trisdeszimts 
žmoni u likos užmuszti bet. tei
singai nesužinota kiek žmonių 
žuvo nes negalima susineszti 
su nukentėjusiais miesteliais.

NORĖJO SAVE SUKAPOT 
SU KIRVUKU.

— John Flinch-York, Pa.
baugh, 45 metu jaunikis, bando 
atimti sau gyvastį panaudoda
mas kirvuką ir peili. Jonas su
kapojo sau galva, užduodamas 
baisius žividulius ir su peiliu 
subado sau krutinę. Matyt, kad 
žaiduliai buvo nepavojingi nes 
pagal daktaru nuomone tai Jo
nas pasveiks. Ba<Iai insimyle- 
jo jisai in jauna mergaite ku
ri nenorėjo no žiūrėt ant sen
bernio ir tas ji nustumo ant 
atėmimo sau gyvasties.

SŪNŪS PAVOGĖ TĖVUI 
PA0ZIA.

New York. — Kranas Grini- 
no » fabrikantas fajciwerkiu isz 
Brooklyno, meldžia palicijos 
idant surastu jojo pabėgusia 
antra paezia kuri iszvažiavo 
nežino kur su jojo sunum po 
pirma! paežiai. •

Senas Crinino, 60 metu, sako 
kad ana diena kada abudu su 
sunum dirbo, jojo sunns Nicho
las, 23 metu,
idant jam duotu raktus nuo 
stubos nes nesijauezia gerai ir 
nori važiuot namo. Kada tėvas 
sugryžo namo nerado sunaus 
ne savo paezios -— abudu din
go, Seno Cimino paeziule turė
jo tiktai 27 motus ir buvo pa
togi moterėle.

paprasze levo

I

I<la Lebovska, po ligai influen- 
zai, gavo uždegimą smegenų ir 
lik os nuvežta in Manhattan li- 
gonbute. Kada jaja paguldė in 
lova, ližmerko akis nuolatos 
smaukdama: ‘4esmiu negyva.” 
Per trylika metu neatidaro 
nki'ut ir nieko neprakalbėjo. 
Htaigfti 22ra Vasario prasimu- 
Mse jai kraujai isz nosies ir ant 
kart adgavo sveikata ir likos 
nuvežta namo.

Kada Lcbovskiene apsirgo, 
tame laike alijentai užklupo

esmiu negyva.

apsirgo

ant Vokiecziu. Sirgdama per 
tiek metu, užėjo ant svieto di
deles permainos apie kurias li
gone nieko nežinojo. Kada pa-
sveiko daugiaaše nuaistebejo 
radio ir kitais išradimais.

I

NUMIRĖ ISZ DŽIAUGSMO.
Bark City, Utah. — Mikolas 

Brady, jeszkoiojas aukso ir si. 
dabro czionaitiniuose kalnuose 
mirė ana diena isz džiaugsmo. 
Brady dirbo sunkiai per dau
geli motu bot isz savo darbo 
nc’huvo užganadintas nes nieko 
nesurado. Kelios sanvaites ad
gal priesz įnirti, kasdamas rado 
didele gysla sidabro ir isz to 
didelio -džiaugsmo yargszas 
įnirę. .Jojo sūnūs pasinaudos isz 
surasto turto.

DVASE MOTERES
PASIRODĖ DARBININKAM 
IR ANT RYTOJAUS RADO 

NUŽUDINTA MOTERE.

M ik Idensvi lie, Me, 
likti 
nnkezin

Kelio- 
darbininku kurie dirbo 

pri<‘ kasimo grabokasimo

ISZEINA KAS ŲTARNINKA IR PHTNYCZIA 
• '-i/ -__ -

Prenumerata Kasztuoja: Ameriko ant vino moto $3.00
Europoje ir Kanadoje $4.00 ant viso meto

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

MAIIANOY AND A STR., MAHANOY CITY, PA,

" ir

1

IT. n. BOCZKOWKII, Pre«. A Jlf.
F. If. noCZKOWfilU, KIKor.

r

1

100 NAMVOTEGE Į|SZ VISU SŽallUl
1000 AKERIU GIRRIU ISZ;
DEGE — 30,000 ŽMONIŲ
KOVOJO LIEPSNA. BLE- 
DES PADARYTA ANT 

$1,500,000.

Jersey Gity, N.J.

UBAGAI-PONAIS
m

ISf LIETUVOS
——■■■» -■*—**

ŽMONA LIGONINĖN;
VYRAS KALEJIMAN.

— 1930 m.
S. K.

41 METAS ♦

I'

UBAGE PAĖMĖ VYRO 1,000 
ZLOTU IR PRASZVILPE 

SU SAVO DRAUGAIS 
KARCZEMOJE.

NUŽUDĖ SZVOGERI IR I 
UŽKASĖ LAVONA 

TVARTE.
Varszava, Lenk.

sudii stojo Katro ir Jonas llol- 
lowai, apkaltinti už nužudini- 
rna Kaires brolio Bozko.

Praeita Spalio menesi, Mi
kolas dingo isz namu nežino 

Po keliu menesiu Jonas 
girtu,

I ’riesz

A*.

Puodžjai 
men. 5 d.,

Kovo 
nokti 3 vai.

krosnies supykus 
paėmė lenktini peili ir 
dėjo pinuti žmonai in pakak
le, kuri gynėsi ir isz skausmo 
roke. S. trys 
nubudo prmlojo praszyt: 

neplauk mamytes.

\’arszava, Lenk. - Onufras nulipęs nuo 
Starck, 70 metu, buvo karalium 
czionaitiniii inbagu, kurio vie
ta radosi prie bromo Szv. Ho
nora! o. Paprastai stovėdavo fe
nais su savo 62 molu motore 
rinkdami aukas nuo mieliiszir. 
dingu žmonių o vietoje surink
tus pinigus dėti in liauka tai 
pildavo in paneziaka savo bo
beles.

Sztai krito ant Onufro didele 
nelaime —
bodo jai ubagavimas ir užsima
no paragaut “poniszko gyveni-

Pasiomo. paneziaka pri-

Baisios 
Ponnsvlvnni- 

Jersov 1 ♦ 
blodes

pra-
wgirrines r ugnis 

savo1 jo i, Del e ware,
prie geležinkelio Big Four, ko- P 
lis kartus parbėgo nuo i..... S
darbo tikrindami kad ant lik-! ,n tris dienas padare
lis karius pabėgo nuo

tairuja mate dvasia kokios 
juodai pasirodžiusios motorisz- 
kos. Nors dažiuretojas darbi
ninku aiškino jiems kad jo
kios dvasios žmogus i__ .

ir New

j I suvipsziiin ant pus-antro mili-
I jono doleriu iszdegdama dan

gau kaip szimta
t

mažveziai vaikai 
“Te 

tyte, nepiauk mamytes.” S. 
nepaisydamas savo vaiku pra- 

supiausto žmonai kak- 
subade szonus ir 

kad moteriszke vi^'i pasruvo 
kraujais. Laime, 
diena S. vaikai žaisdami nu
laužo peiliu viršūne. Nulauž
tu peiliu S. neinstongo žmonos 
paplauti, o tik sunkiai sužy
do.

Kruvina žmona vienmarš
kine ir basa isztruko isz vyro 
nagu ir pabėgo pas savo bro
li. Judrasziu, kuris gyveno- 1 
klmtr. atstu. ' •

Iii invykio vieta tuojau pri
buvo policija su medioinos 
felczerid p. Uhrevicziu, kuris 
suteikė sužeistajai pinnajn 
pagelba. Sužeistoji tuojau pa
guldyta Utenos ligoninėn, o S, 
pa s<a I i n tas k a le j i ma n.

kur.
būdamas girtu, prisipažino 
priesz szinkoriu, buk jisai nu
žudo Mikola 
(varto.
not ir rado lavonu
Jonas sako kad ture,jo gintis 
nuo Mikolo, kuris ant jojo už
klupo’su peiliu. Sudus nubau
dė abudu ant penkių motu 
kalėjimo.

ginu kaip szimta namu, tvar
tu ir kitu locnaseziu. Daugiau 

žmonių 
; prasi plat in ima 

Daugiaaše nukentėjo 
aplinkines 

Osbornville 
Manasquiu.

kompanijų ugnagesiu pribuvo 
isz Nowarko ir kitu aplinkiniu 
miestu in pa gel ha.

Bloomsburg,.Pa. — Girrines 
ugnes iszdegino 200 akeriu 
girrin. Szimtai žmonių kovo-

f

— Dideles ugnes iszde- 
irres terp Woronoco ir 

Russell, kur iszdoge apie tuk.“ 
(antis akoriu. Providence. 
R. L — <
daugCliuosia vietuošia, pada
rydamos, bledos• »

ežiu doleriu. Nashua, N. 11. — 
Ugnis kilo vidunniestijo 
naikindamas
f i briku s ir bažnyczia.
szum 500 žmonių pasiliko bo 
pastogių. Ugnis kilo ant. .medi
nio tilto per ūpo Nashua, 
kad (amo laiko buvo didelis 
vejas ugnis greitai prasiplati
no.

i niekad k. aip J 6 tu k st an cz i ai 
matyti negali bet jos sutvertos kovojo priesz
tik iszunislu paežiu žmonių, 
darbininkai nenorėjo suvis tro. 
ežiu kartu sugryžti prie darbo.

Iszauszus dienai, kada volą, 
nusidavė in ta vieta, rado juo
da skaruli atploszta nuo szilki- 
nio rūbo o kada kasė grabe to- 
liaus rado užkasta, lavonu, mo- 
toriszkes, matomai nužudintos 
nes veidas jos buvo keliose vie
tose perkirstas kokiu tai asz- 
triu innagiu.

Tas atsitikimas atkreipė pa- 
licijos atyda o nors lavono ne
galima pažinti bet palicija yra 
tosios nuomones ka<l motoro li
kos nužudinta ir tikisi žudinto- 
ju suimti. Kaslink darbininku 
tai tikrina ir yra pasirengia 
prisiogt kad mate dvasia nužm 
dintos mo teres.

iszmishi

— Jonas
45

KAS ŽINO APIE SZITA 
ŽMOGŲ.

Milwaukee, Wis.
Mask u s (o gal Mockus),
metu, isž Cudahy, emiro ligon- 
buteje nu(> perviršiui o gėry
nių. Buvo manoma kad neturi 
jokiu giminiu ne pinigu ant pa
laidojimo ir ketino ji palaidoti 
ant ubagu kapiniu.

Koroneris nuvažiavo kur ji
sai radosi ant burdo po 630 
Holmes Ave., ir rado jojo kam
barėlyje kiszeniuose 50 doleriu, 
ezeki ant. 54 doleri u ir bankine 
knygute kurioje parode buk tu. 
re jo suezedines liaukoje 309 
dolerius.

Velioniui iszkelta tinkamos 
laidotuves ir dabar palicija 
jeszko kokiu nors giminiu.

ti . —-

NUŽUDĖ SAVO PACZIA SU 
MĖSINIU PEILIU.

Woodbury Heights, N 
Sušikivirezines su savo paezia
kuria buvo vedos tiktai szeszes 
sanvaites adgal, George Riley, 
32 metu, papjovė savo paezia 
su ilgu mėsiniu peiliu taip kad 
galva pasiliko kabanti ant 
stuobrio tiktai ant gysleles..

Riloy teisinosi kad neturėjo 
darbo nuo ilgo laiko o pati tan
kiai jam iszmotinejo apie jojo 
tinginysta. Ant -galo inpuolo in, 
paszeluma, pagriebė peili ir 
perpjovė jai gerkle. Kada jojo 
palicija užklausė kodėl papjo
vė savo paezia tai atsako: (‘Ba
man Dievas taip paliepė pada-

Kaip Balsavo Profesijonaliszki Žmones 
Prohibicijos Klausime. I I

ugnies.
Ocean

I 
-- ’ — v"?

, pavietas
Lamoltoh

Dvideszimts

jo priešais ugni. Springfield 
Mass, 
gino o

i(S-

l\akoriu.
’ * f.

Girtinos ugnes doge

ant t uk st a n-

su-
130 namu, kelis

Su vi r-

o

KOVO MENESYJE 
PROHIBICIJOS AGENTAI

GERAI PASIDARBAVO.
Washington, D. — Prohi- 

bicijos kainisorius Doran savo 
mėnesiniam raparte pranesza 
buk Kovo menesyje agentai 
konfiskavo po visas dalis Suv.

1947 bravorėlius ir 
a rosztavojo 5,380

Valstijų 
bravorus, 
žmonių, suėmė 162 automobi
lius ir trekus kurio gabeno alų 
ir arielka ir ' keturis laivelius. 
Keturis žmones užmuszo o 
asz t non i oi i ka s n žei de.

PATS PADARE OPERACIJA 
ANT SAVO KOJOS.

Isz prie-
y •

Franklin, AI inn.
žasties miglu ant geležinkelio 
Burlington, netoli czionais, su
sidūrė du tavoriniai trukiai. 
Maszinistas Duncan likos pri
slėgtas po parvirtusią lokomo- 
tiva bet ant nelaimes tik koja 
prispaudė. Garas ir ugnis vie
nok kerszino jam mirezia. 
Idant gelbet savo gyvastį ma
szinistas isztrauke peili isz ki- 
szeniau^ ir 
per kauleli

nupjovė stiu koja 
ir prasi t rauke in 

szali kur apriszes gala nupjau
tos kojos nnszliauže ar nurėp
liojo in saugesne vieta kur vė
liaus likos surastas ir isz prie
žasties nutekojimo kraujo buvo 
ajialpes.

■'Taipgi jau žmogiszka kan
trybe, bot ir gyvastis ’brangi.

‘ ’ 1 i ■ ' <7 V M ' J .. » Ik

’• New York. — 
siuntė

Literary Digest” laikraszlis kuris isz- 
visiems Į)rofesijonalisz|kiems žmoniems užJdausymus 

idant balsuotu klausyme prohibicijos, aplaike seknnczius bal
sus isz visu valstijų Amerikoje tame svambiame klausymo. 
Sztai kaip tieji profesijonaliszki žmones balsavo:

Profesijos Užlaikyt
Bank iena i ........
Kuhigai .............
Mokslininkai ...
Advokatai........
Daktarai -............

4 4

• •

• • •

35,210 
26,863 
95,422
18,101 
19,956

Permainyt 
.15,096 

3,864 
. 22,705 

9,743 
13,568

Atmest 
.34,518 
15,912 
38,956 
34,886 
32,235

Pasirodo kad didesne dalia profesijonališku žinoniu?yfa
prieszingi prohibicijai kuri daug*žmoniems ir sklypui kenkia.

I

MOKYKLOJE.

Daraktorka mokykloje kal
bėjo laike lekcijų apie gera- 
dejystes Dievo.

— Pasakykio man Evuto, 
kas tai tokia nematomas aptei
kė geradesystemis tavo leve-

U-gi garnys pra-
liūs?

Evukc
szau panos, ba dabar mano
mama volei apteikė mažu bro-
• - • . ., « • a

lėliu, bot asz tojo garnio nie- 
kado8. no matau. :•

o lavonu užkaso 
Pa Ii oi jo pradėjo tyri- 

nužudvto.

pamote ji pati. Nu-

ant penkių

MERGAITES LAVONAS 
KAMINE

I London. — Szesziu motu 
mergaite, duktė Montello tur
tingo Ainerikoniszko gyve- 
nanezio czionais, dingo isz na
mu kelios dienos atgal, 
pradžių manyta, kad mergai
te pavogė kokie tai piktada- 
roi del aplaikymo nuo levo 
dideli iszpirkima. Norints le
vas paskyrė gana dideliu do
vana tam, kuris surastu mer
gaite, bet visokį stengiinai jo
sios atradimo buvo nevaisin
gi. Sztai ana diena surado 
mergaite mirusia dideliam ka
mine. Manoma, kad mergaite 
vaikszczipdama po leks/Ja na
mu stogu, turėjo inpult in ka- 
mimi ir ten surado mirti.

r>.

BJAURUS DARBAS 
GODŽIOS MOTERES

London. — Nosenei mirė 
turtingas kupezius Von Goeltz 
kuris likos užtrucintas 
savo moterių, 
ežia užgriebi, visa turtą, o da- 
žinojus, kad turtas lures but 
padalintas tarp trijų sunu, kas 
jai nelabai patiko, nes visa 
norėjo sau paimt. Po kokiam 
laikui barėsi su vaikais iszras- 
dama visokias priekabas. Su
nns negalėdami to nukenst, 
vienas pasikorė, 
szovo o troezia motina ūžt ru
čine. Dabar jau tikrai mane, 
kad viską paims in savo ran
kas, 
dusi 16 metu anūkas kuris tu
rėjo tiesa aplflikyt puse to 
turto. Motore visokius budus 
naudojo, kad ir ta dali sau 
užgriebi, ir butu ji nužudžius, 
bet; tas dasiprato visko ir 
praneszo apie tai policijai, 
kuri viską isztyrinojo ir nela
ba motina uždaro kalėjimo.

Neseno i

per 
idant jojo mir-

kitas misi-

bet džinojo kad da rau

lipia i ky t puse

NUŽUDĖ
60 POLICIJANTUS.
Buenos Aires, Brazi lijo. —> 

Telegramai isz Parakyba da- 
nesza buk pasikėlė!lai nužudo 
szeszeszdeszimt valdiszkn pa-

szymo, 
la,

kraujais.

nugara, 
ĮO 

kad pririju
■

viesžbuti
( 4

draugais lyg

mo.” 
pildyta su sidabriniais pini
gais, pasikvietė kelis draugus, 
taipgi ubagus, sodo visi in tak
si ir nupiszkejo in

Po Kaeapu.”
Kada inejo visi i u vidų, loc- 

nininkas matydamas ubagus, 
užklauso ar turi pinigu mokėti 
už valgius ir gervinus ant ko 
ubago pakrato paneziaka su si
dabru ir likos inloisti in vidų. 
Tuojaus ant stalo pasirodo ge
riausi valgiai ir gervinai ir 
ubagai pradėjo tikra karalisz- 
ka gyvenimą. In dvi valandas 
visi buvo gerai užsigeria. Bo
bele liepė paszaukti .muzikan
tus ir szoko su 
picf. ...

Kada visi iszejo laukan, bo
bele inkiszo ranka in paneziaka 
isztraukdama sauja sidabriniu 
kuriuos iszbarste po uly'czia. 
Susirinko greitai myne žmonru 
ir vaiku ir prasidėjo rinkimas 
sidabriniu, pešiinas plauku, 
kliksmai ir riksmai. Bobeliai 
taip patiko (asai perstatymas 
jog isžbarste visus pinigus isz 
paueziakos.

Vyras dažinojas ka jojo bo- 
bolka padare, suplakė nemicln- 
szirdingai jai kaili po tam ap
skundė už pavogimu - pinigu 
bet ihobelka su nusiszypsojimu 
kalbėjo: 
bet nors

Gavau tai gavau 
per koles valandas 

buvau didele poniai”,

C 4

sužcistajai

•b>

Paskutines Žinutes
11 Teguciagalpn, Honduras. 

— Baisi vėtra padaro daug 
bledos prie pamario La Gerba. 

kiti namai likos

— Antelope

vienuolika dar-

Už

lici jautu arti Princeza. Ergc- 
nesikiszalis yra vietinis ir 

va 1 d i sz’ko sum i szi m o.
f

. PRIE INSTRUKCIJOS

laikeJenerolas in žalnieri, 
instrukcijos:

Jeigu nesutinki su ta
vo gaspadorium pas 
stovi ant kvaticros, ar gali su 
juom pradėt barni I

—- Ne, vaszo blagarodijo!
(Iharaszo, tai labai ge-

kalva

I ■

H
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rai!

duot!
fVai pas ka tiiri imsi-

Pas jojo paezia — Va- 
szb blagarodejo.

O czen chftrašo?

Kazarmes ir 
suardyti.

1f Londonas 
kasyklose, Capetown, Afriko
je, nutruko kletka nukritus 
1,500 pėdu gilumo in szafta 
užmuszdamn 
bi ninku.

11 Meksiko City, Mex.
laužimu tikejimiszku liesu, li
kos aresztavoti szesziollka kn- 

ir uždulkti kalėjimo.
praszimas meldže

tuliku
Paduotas 
prezixlcnto Rubino idant juos 
paleistu.

V Fort Bragg, Calif. — 
Penkios ypatos likos užmuš
tos kada automobilius nukri
to nuo tilto in upe.

ė*

TEISYBE PASAKĖ.

Sudže:-^ Tyloki Skundikas 
prisiekė, jog tu jam laike mu
štynes-d n kartu rožei per no-
si!

Apskųst as J’Oip ponas 
sudžo. Pasakiusi ciela teisybe, 
jog viena karta usztelejau jam 
per nose, o kada antru žibtelė
jau, tai jau nosies tojo vietoje 
ne buvo. .. , t *. .
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AMERIKIECZEI PERSIUN 
CZIA LIETUVON VIRSZ 

$3,200,000 METAIS.
Oficialus Lietuvos vmausy- 

bes laikrasztis “Lietuvos Al- 
dnsV.pi’&niMiza, kad Amerikte* 
ežiai "per motus parshuiczia^ 
Lietuva pinigu daugiau kaip 

milijonus litu, vadinas,
daugiau kaip 3 milijonus do
leriu. “Lietuvos Aidas” ra-
szo: ' - . •

Per 1929 m., buvo iszmoke- 
tn perlaidu gautu iš Ameri
kos Jungtiniu Valstybių apie 
32,300 lt. Per 1928 metus > 
20,008,000 litu. Tie pinigai 
daugiause buvo iszmokoti per 
paczto instaigas.

Per paczto instaigas buvo 
iszmoketa 15,584,600 lt., per 
akcinius bankus — 12,7QO,7(M1 
lt. isz ju žymesne vieta užima 
kredito bankas, iszmokejcs 
3,970,700 lt., contraiinis Žydu 
bankas iszmokejes 91,476,800 

Lietuvos bankas iszmoke- 
jo 3,015,800 lt., Brauno banko 
namai iszmokejo 3,144,100 lt.

Kiti bankai iszmokejo men
kesnes sumas.

Lietuvos Aidas

lt • !>

■

LIETUVIU NELAIMES 
JUROSE. 

*
Mažeikiai. — Gautomis is* 

Latvijos pasienio policijos ži
niomis, Latvijoje iszgolbeti 
Lietuvos 2 žveju buriniai lai
veliai 51 Nr. isz SzventosiOs 
uosto ir 143 nr. isz Monciszkhi 
prieplaukos. Iszgelbetieji žve
jai pasakojo, mate juroje apie 
10-15 jūrmylių atstume kiip10-15 junnyliu atstume kaip 
audra apverto viena laiveliu 
bet koki — nežino; spėjama, 
kad bus apverstas motorinio 
24 n r. isz Alojicziu prie plan-
1 IX 1 A I

nežino;

su Darbėnų Szventosiim 
Pužesriunu Andij 

Nipartu Jonu, Rankaicziu Nf 
keliu ir Embrektu Mykeh 
kurio yra išplaukė jūron sz. 
m. Balandžio men. 4 d., ir iki 
sziol negryžo.

kos, 
žvejais

'•i
i

R

PASIKORĖ TURTUOLIU
Panoteriai,' Ukmergės apį|* 

Kovo 19 d., pasikorė Lokenu 
kaimo gyventojas Stasys 
Szarka. Jis buvo labai turthj- 

lyg koks 
skolindavo apylinkes ūkinin
kams pinigus, imdamas auk- 
sztus nuošimezius. Paaikori- 
m o priežastį nežinoma,

gas,

gyventojas Stasys

bankininkas

m o pr i ožaiti nežinoma.

♦

daugian.se
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Kas Girdėt
Penmiylvanijoj nuo daugelio 

metu likos inkurtos ligonbutes 
del sužeistu anglekasiu kurie 
uplaikydavo priežiūra ir gydy
mą už dyka(!) Taip, novos už 
dyka, bet fnrojo “szmeruot ” 
tankiai delnus daktarams ir 
dftžiiiretojoms idant juos da- 
žiuretu nes kitaip ‘‘gulėk žmo
gau, lovoje kol pastipsi.”

Dabar ta viską ketina patai
kyt Francis Shunk Brown ku- 
rifryra kandidatu ant 'guberna
toriaus Fennsylvanijoj ant re- 
publikoniszko tikinto o kuris 
teisingai prižada, gera priežiū
ra sužeistu anglekasiu ligonbū
tose. Sako jisai:

‘■‘Anglekasiu ligohbutes bu
vo uždėtos prižiūrėti ir gydyt 
sužeistus ir serganezius angle- 
kasius o kurio neprivalo būti 
prispirtais mokėti už tai, tik 
tada, jaigu isztikmju gali mo
kėti už tai neapsunkindami pi- 
nigiszkai savo szeiraynu. (Bet 
katras isz anglekasiu sziadien 
turi tiek kad ant to isztektu?) ”

Didesne puse anglekasiu ne
gali mokėt i už gydymą dideliu 
rokuudn <lel ligonbueziu. Yra 
tai didele neteisingyste idant 
Pennsylvanijos valstija reika
lautu užmokesc.zio nuo angle
kasiu idant mokėtu už gydymu 
nes ant to jam neisztenka o ir 
szeimynos ant to nukeuczia. 
Juk valstija pastate ligonbutes 
ant suszelpimo anglekasiu dy
kai o ne mokėti po szimtua do
leriu už ka moka žmones.

Geras yra priŽadeiimas pono 
Brown ir tokis kandidatas ant 
gubernatoriaus aplaikys su- 
szelpima visu darbininku žmo
nių.

Ant susirinkimo anglekasiu 
delegatu isz trijų distriktu 
Hazletone, dalyvavo suvirszum 
try« szimtai delegatu. Badai 
delegatai nutars idant priimti 
tais paezias i hz lyga s nuo kom
panijų ant kokiu sziadien dir
ba. Bet kaip nekuriu pasakoja 
tai anglines kompanijos ketina 
numuszti anglekasiams deszim- 
ta procentą nuo tebyrio mokes- 
czio ant ko žinoma anglekasiai 
nesutiks. Jokiu ergeliu negali
ma tikėtis nes daeis prie mal- 
szios sutaikos.

Ohajuj likos uždarytas tū
las žmogelis _in kalėjimą kad 
turėjo net as z tu one s paezes. 
Tai mat, karta žmogaus gyve
nime atsitinka kad kalėjimas 
pasaldina žmogui gyvenimą. 
Kožnas gali suprasti kad jam 
kalėjime dabar smagesnis gj- 
venimas negu ant liuosybes su 
asztuonioms moterems.

Ten musu tėvynė, kur mums 
gerai. Tokios nuomones yra 
Prusai.

Tosios nuomones privalo lai
kytis ir Lietuviai czionais ap- 
sigyvenia. Czionais laisve kvė
puojamo o jaigu kokia neapy
kanta nuo czioaiaitiniu gyven
toju užsitraukėme tai per savo 
bloga pasielginuL Su laiku vis
kas susidavadys tiktai turime 
stotis panaszus Amerikonams 
visokiuose pasielgimuose o la
biausia stotis czionaitiniais 
u kęsai s.

Katras Amerikon i nes popie- 
ras turi, ant to kitaip Ameriko
nai -žiuri.

Iru kurio pavydėjo mokslo del
sunelfo. žinoma, daugelis yra 
tokiu kurie nepasinaudoja isz 
mokslo, norints tėvai iszduotn 
ant jo paskutini renta.

< Jaigu vaikai mokslą turės 
tai teveliąs senatvėje prižiuręs.

Atsiranda lokiu rasztininku 
kurie prisiunezia in Baltruvie
ne gronuita be jokio pgraszo. 
Isz tokiu danusziinu mos nega
lime pasinaudot tiktai talpina
me ant amžino atsilsio in gur
bą. Geras ir teisingas žmogus 
teisyls* raszo ir nesibijo savo 
pravardes po dane.sziniu pasi- 
raszyt. Mes pravardžių niekam 
neiszdnodame, nprints daneszi- 
mas butu nekąleziauses.

Ne vienas susikivirezinn su 
mergina arba motoro, tuojaus 
gazdina Baltruviene kad nu- 
raszys ir sarmata padarys, ki
tas ant kunigu ir 1.1.

Tokiu dauesrimu suvis ne- 
roikaUujaime ir jokios naudos 
neturimo.

put idiline sekan-

tai

‘ ‘ Tėvynė ’ ’ 
ti straipsni su kuriom sutin
kame ir manome kad tai yra 
go.ra^ užmanimas.

“Jei kas nors mirszta,
tėvai, vaikai, gimines, pažys
tami, draugijos tuojaus skuba 
su žiedu vainikais, kurie ben
drai imant, kartais kasztuoje 
iki $1,000. Tie vainikai sunc- 
szami velioniui (lavonui) pa
gerbt, tai gyviemsiems užuo- 
jauta-simputija iszreikszt.

Vainikai pabūva 1 ar 2 die
nas pas velioni, paskui pirm 
velionio keliuose vežimuose 
nuvežami ant kapiniu ir, už
kasus velioni, sukraujami ant 
kapo, ir buna, iki palydetojai 
nuo kapiniu namo iszsiskirs- 
to, tada duobkasiai atvažiuoja 
su dviraeziu, sukrauja vaini
kus ir veža in tuszczia kapiniu 
kampa, kur meta vainikus in 

sudegl-

minkszta, 
užperka pul-

*n
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Žinios isz Lietuvos.
TRAUKIA TIESON

DESZRININKUS UŽ
- NESZVARUMA.

Kaunn^. Kaunb miesto 
savivaldybes medicinos ir sa
nitarijos skyrius tikrindamas 
Kauno miesto maisto parduo
tuves rado visa, eile pagedu
siu bei intartinos szvaros pro
duktu. Tntartina produktai bu
vo pasiusti in votoriuarijos 
baktereologijos 
padaryt i analize.

Gautais analizes daviniais 
.medicinos ir sanitarijos sky
rius patraukė tieson 
Tiszkovjcziene, 
Janonio g. 27 N r.
damose doszrooso rasta kenks
mingu žmonių sveikatai bak-

Nr. už purda-
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Surinkimas Tikru
Atsitikimu
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■pasiusti
laboratorija

Emilija 
gyvenanezia 
jos parduo-

toriju; Aleksandra Paplauską 
gyv. Miszko g. 7 
vinojima puvnnczio salesono; 
Petrą Dulski, gyv. Vilkmergės 
pi. 94 Nr., 
sugedusio salesono ir Zofija 
Rymavicziene gyv. Janonio 
3 N r. už pardavinejima.
niu maistui kenksmingu dosz- 
ru.

už pardavinejima 
salcsono ir

n 
o

žmo-
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LENKAI UŽPUOLA IR 
ATIMA LIETUVOS 

SIELIUS
Merkine. — Lenku pasienio 

sargybiniai apszaudo tris Lie
tuvius sielininkus, kurie pluk
dė sieliu Merkio upe. Sielinin
kai buvo priversti sielius ap
leisti, kurie vieni palikti, van
dens sroves buvo nuneszti in 
upes krauta. Lenkai sielius 
pasigavo, nusivarė in savo pu- 

Ten juos iszkrauste in
kranta. Gražinti sielius Lietu
viams Lenkai atsisako, 
džio

se.

Ale- 
plukdymas Merkio upe 

ryszy su tuo .sustabdytas, kas 
atnesza kadien daug nuostuo- 
liu. Pažymėtina, kad toki ne
leistini trukdymai isz Lenku 
puses pasikartoja kasmet. Ap- 
szaudydami musu sielius Len
kai yra jau kelis musu sieli
ninkus užmusze ir sužeidė.

V A ĮKAS VAIKA 
PERSZOVE.

Pabirže, Biržų apskr. 
kaime

linczia.
Po atliktai kapucinu 

jai, sngryžo vol 
niiszlos

; iii .

m iši
ri am ns
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ATSITIKIMAI BAUSMES 
DIEVO UŽ ISZJUOKINE- 

JIMA BAŽNYTINIU 
CEREMONIJŲ.

iu
bei neilgai tarnavo

ir notrn-
Apsirgus ja m

Jaigu tieji vaikinai kurie 
czicmais yra gimė arba mažais 
būdami pri’buvo in Amerika ir 
kasyklose po žemo su mulais 
draugauja, tai suvis neiszmano 
kas yra gyvenimas. Kokia juos 
laukia ateitis! Amerika didele, 
yra visokiu fabriku ir darbu 
kuriuose galėtu iszmo^ti ko-1 
kio naudingo del saves amato. 
Negerai tėvai daro jaigu del sa. 
vo vaiko yra neprieteliais ir 
guja isz jaunu dienu in kasyk
la*, juk ir taip naudos isz su-: 
nelio neturės, — tėvelis pa-| 
sens, sūnelis pamėtės iszkeliaus

kugi iszdžiuvimui ir 
nimui.

Ar tai tikslu reikalinga?
Numirė tėvas ir paliko savo 

senukus tėvelius, paliko sayo 
mylima žmona ir keletą vaike- 
liu-naszlaiteliu iki 12 metu se
numo. Žmona, mylėdama savo 
vyra, kelia didokas budynaa, 
parenka puiku — 
brangu graba,
kias egzekvijas su daugeliu 
žvakuczin, 
szias užperka ir viskas kai
nuoja arti kito $1,000. Ant ga
lo dar paminklą — kryžių pa
stato.

Kam nauda isz to viso? Vi
siems, kurie padaro bizni.

O 
Naszlaicziai, naszle ir seni lo
veliai palikti Dievo apveizda? 
— bo duonos.

Ar nebūtu gerinus, kad vai
niku pinigus atiduot ūmom 
naszlei su naszlaioziais, vieto
je visu, virszuje minėtu, isz- 
laidu ? Tai butu tikra užuo
jauta. .

Tokiu vainiku pinigu 
metus susidėtu keliolika tuks- 
taneziu, su kurias daug geni 
padarytumein gyviemsiems ir 
tikra užuojanta iszreikszt u- 
mem mirusio gentims ir drau
gams.

Tokiu vainiku pinigais ga
lėtu skirt aukotojai pasirink
tiems tikslams.” :

Mes nekarta apie tai raszo- 
me apie nereikalingumą tokiu 
laidotnviu, primindami kad net 
turtingiausi žmonis laidojosi 
vargingai kaip tai nusenei pa
laidota pralota Massona ir mi- 
lijonierka Cox’iene, kurio 
daugiau ant laidotuvių neisz- 
davo kaip 500-doleriu.

tai net trejas ml- 
ir viskas

kaip su naszlaicziais?

Pas- 
valiecziu kaimo. Kovo 30 d. 
S. Kukui ienos 12 metu suims 
nuėjo pas kaimynu ir tenai 
žaidė su to kaimyno 13 metu 
sūnumi. Bežaisdami vaikai ra
do daržinėje padėta szautuva. 
Szautuvas buvo užtaisytas. 
Kaimyno sūnūs padilgino 
szautuva ir szuvis pataikė 
Kukulienes vaikui in kaklu. 
Kol paszautnsis vaikas nubė
go namon, nutekėjo daug 
kraujo; Vaikas nugabentas !n 
Biržų ligonine.

suuuh 
ir szuvis 
i vaikui in

namon,

UŽTROSZKO TRYS 
VAIKAI.

Vilczatavos
— LV a ------

r

Tai butu tikra

Cox’ione,

per

W. TRASKAUSKAS
L1ETUV1SZKAS GRABOR1US

ir gero neduos del tokiu teve-[

4
Laidoja kurni* numirėliu. Pasam

do automobilius del laidotuvių, 
krikwtiniu, veseUju, pasivažinėji
mo ir 1.1. j
6p3 W. Mabanoy Ava. Mah. City 
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Babtų yalscz.j 
kaime Satkavicziute Zofija 38 
motu, pa kūrenus krosui, 

3 savo 
vaikus, ir nuėjo pas 
nūs, bent, už kilometro atsu- 

Krosnies juszka ir gry-

liko gryezioj
pa- 

mažus 
kai my

mo.
ežios durys paliko uždarytos.
Po kiek laiko gryžusi, 

vaikuczius dumuo- 
užtroszkusius.

szi i nvyki

rado
visus tris 
se užtroszkusius. Tardymas 
iszaiszkins szi i nvyki, bet 
žmones kalba visaip. Satkavi- 
oziute buvo .neturtinga ir, 
kaip žmones kalba, neturėjusi 
kuo maitinti vaiku. Uždarbio 
niekur nėra, prieglaudos ne
priima, jokio turto neturi.

NUSZOVE PAKELIUI.
Balandžio 7 d.,, kelyje Sziau- 

liai — Voveriszkiai, 7-tain ki
lometre nuo Sziauliii, revoL 
verio szuviais nežinomo pik
tadario buvo nuszautas Sziau- 
liu m. gyventojas Skaczkaus- 
kas Juozas, 40 m., amžiaus 
vyras.

ISZ KO LIETUVIU STU
DENTAI GYVENO

Pereitais moks-

J 40 m.

Kaunas. — Pereitais moks
lo metais 1171 stud, tarnavo, 
253 gavo stopendijas, 1499 tė
vai užlaiko, 229 gimines iszlal- 
ke, 475 turėjo laisvus uždar
bius ir likusieji nesuteike ži
nių. ‘

f 1 t !'|į
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Priimdami darbo žmonių indorsa 
vinui, moteru ir farmeriu organiea- 
ciju užgyrltnn, J. Davis, kandidatas 
iti U. S. Senatu; Franciu Shunk 
Brown, kandidutuH in gubernatorius; 
brigados generolas Edwardas C. 
Shannon, 
riu, ir Phillip H. Dewey, in Interna
tional Affairs, sekretorių, varo kom
panija industrines bendruomenes 
centruose. Ju tikieta smarkiai remia 
invairiu tautu vadai.

James J. Davis yra pavyzdi* vi
siems ateiviams. Isz paprasto darbi
ninko Pittsburghe geležies dirbyklo- 
Se jis iszkiio iki Darbo Sekretoriaus 
vietos prie trijų prezidentu. Jam val
dininkaujant teko dalyvaut ir laikyt 
dnrba su kapitalu, visuomet turint 
omeny darbo žmonių gerove. Steigė
jas naszlaitynU, pavargėliu seneliu 
prioglaudu ir ateiviu globėjas. Jis di
delis szalininkas kaslink suvienymo 
ateiviu szeimynu iszbla&zkytu tarp 
Amerikos ir kitu szaliu.

Francis Shunk Brown, kandidatas 
in gubernatorius, ir buvęs valstybes 

j Attorney General, intymus diploma
tas ir advokatas. Kaipo darbininku 
kompensacijos instatymo, vieszu mo
kyklų kodekso, kūdikiu globos ir 
sporto legislatures krikazta-tevis jis 
nusipelno pagarbos ir pasitikėjimo 
isztikima viražą tarnyste. Anūkas 'r 
pręanukas Pcnnsylvanijos guberna
torių. Jis iszncsziojo savo pirmtaku- 
nu tradicijas kaslink legaliu autori
teto, nepriklausomo mintijimo, tvir
tos valios ir pasiaukojimo žmonių in
teresams. Jis pažada, jai bus iszrink- 
tas, leis žmoniems referendumo keliu 
pasisakyt kaslink valstybes gėrimo 
instatymo. Jis turi darbo klases pa
sitikėjimą, valstybes moterų vilti, 
biznio ir profesijos žmonių pagarba. ’

—Apgarsinimas

nW. ffmaign” (t. y. nžmnirt ant 
kuolo ir pnlikt mirti knnrzino- 
se).

1

sngryzo
> 

pas ja, nes apsirgo 
kus pasimirė, 
gydintojas pasakos, idant pa
kviestu* kunigą, uos nežinia, 
kaip gali Imti, bet ligonis at
sake: Juk da neinirsztu, kam 
man Jo kunigo: kada matysiu 
reikalu pats liepsiu pargabeni 
ana. Nereikalavo vienok pats 
liepti, ne?* pasimirė pirm, negu 
pajauto reikalu 
pas ji kunigo.

8. Po sudegimui 1865 mele 
kliosztoriaus Admont, stiri- 
joj, girdydamas apie ta, atsi
tikima tūlas 
paklauso piktai 
su kliosztoriumi nesudegė 
visi tie dyki duonini monkai?

In dvi sanvaitos vėliaus pa
sidarė gaisras jo namuose ir 
vos pavyko ugnagesiam isz- 
gelbeti. restauratorių 
sze i m y n os isz 1 i op sn u:

r*
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viena karta taisydamas lan 
ga buvo užsilipęs 
ežiu kada paslydus kojai už
puolė ir užsimovė net ant trb 
ju geležiniu smaigu, nuo ku
riu likosi nuimtas mirsztantis.

11. Tūloj 
apigardoj, 
sztineja. iszkilmingai sukaktu
ves Szvediszko karaliaus Gus
tavo Adolfo. Laike to szventl- 
mo jubilejaus karaliaus buvo 
ir invairios zobovos 
sili nksmiuimai.

Žinoma kad protestonai nc- 
npkonezia kataliku ir dažnai 
gerai žinodami kad katalikisz- 
kas tikėjimas yra tikru tikėji
mu, o ju iszpažinimas klaidin
gas, stengiasi bent iszjuokinef 
kataliku religija prie kiekvie
nos progos.

Tai-gi tada, vienas isz ju 
projektu apjuoki ka- 

(Ivasiszkiiosius,

ant kopn-
Senatu;

generolas
in leitenantą gubernato-

i nd us trines
gui in c/4 oje tarp 

Tirolio,
ti. Szaliji

Bavarijos ir Tirolio, puvo 
priesz nelabai seniai kapelio
nas, kuris 
perdėti ui u zokoninku Trapi 
tu Bosnijoj po 
per Austrija.
darbsztus ir paveizdingas ku
nigas. Bet turbūt nebuvo nėra 
ir nebus ant pasaulės žmogaus 
kurisai visiem intiktu ir tik
rai stebėtina, bet tas tikra 
teisybe, kad žmogus gerai da
rantis 
nevidonu,
gus... Taip ligiai ir tas pa
veizdingas kunigas 
tikra pildima privalumu 
vienam nedorėliu j buvo drus
ka akiję. Tūlas kaimietis ne
apkęsdamas jo vienkart iszsi- 

“Geriau liukecziau mirt 
be kunigo, negu turėt prie mi
rimo ta rudi.
pildė.
ežios namiszkiai rado ji pasi
mirusi be spaviednes ir be ku
nigo.

7. Meto .1869 pribuvo in tu
la Bavarijos valseziu trys zo- 
koninkai kunigai del atliki
mo tonais savo misijų. Misijoj 
visas kaimas dalyvavo, apart 

berno,

ture:

b
ii

vėliaus pasiliko
H-

užemiinui jus
Buvo tai labai

bet

visados daugiau turi 
negu piktas žmo

per savo 
ne

gelbėti

pa kvietimo

re st aurai orius:
“Ar drauge 

* 
ir

Noras jo iszsi-
Sugryzusie isz bazny- 

rado ji pasi-

tarnaujanezio

dalyvavimo
1 ‘To turbūt

vieno
pas naszle.

Gaspadinei savo kalbinan- 
cziai berną prie 
misijoj,, atsake:
niekad nebus; kur lik kapuci
nai in kaimu inejs vienas var
tais, asz isz jo iszeisiu kitais, 
idant nesusitikt su tais ilgas
kverniais.”
dare, nes iszsikraustė visai isz 
kaimo ir nuėjo in savo gimti-

Ir tikrai taip pa

ne, Augsztutinej Aust rijoj gu-
♦

-t? T

J

protestoniszkoj
Amerikoj apvaik-

-1 arba pa

s

gudrius
Važiuo-

ir 30 
visas 

turtas restauratoriaus sudegė.
9. Met e 1849 kada red įka

lni visur apie iszvarima kuni
gu ir korimą, jezavitu kalbėjo, 
tūlas red i kai i st as vieszioj vie
toj iszroiszke savo nuomone 
szeip: Da. sžiandion vakare tu
rime kelis jezavitns, 
pleszikus pakarti! ’ ’
jaut jam namon ta. paezia die
na atsitiko nelaime, nes veži
mas apsiverto o jis insipainio- 
jęs in virves pasikorė, o ark
lini pargabeno namon negywa 
luvona. ;

10. Tūlas ukesas, Szvaicąri
joj, būdamas kataliku dažnai 
girdavo karezemoj protesto- 
nizma o peikdavo savo iszpa- 
žjinima, ypacz neapkentė ku
nigu katalikiszku ir jei ėjo in 
bažnyczia tai tik dėlto, idant 
klausyti, ka kunigas sako, o 
po tam kritikuot ano pamoks
lus žiauriai, žemint ir isznio- 
kini pamokslininką, o aut ga
lo pridurdavos savo pasarga:

Kunigai ir zokoninkai užki-

lus žiauriai žemint ir isznio-

U

vienasf

phdave
talikiszkus
tuojaus vienas paėmė role po
piežiaus, o kiti du rolias vys-
kūpu. Nuduodantie vyskupus 
intęikc jam detronizacijisžka 
dekretą. Vyskupai detraniza- 
vo popiežių, kas susirinkimo 
dare nemažai juoku.

Vakare ta diena iszvažiavo 
pasivežyt: važiavo isz miesto
ant farmu pasižiūrėt. Viena
me vežimo važiavo tie visi 

aktoriai
li o 

važniezius it 
Bevažiuojant

trys “aktoriai”
da vienas vyras.
vežimas iszvirto o tas “popie* 
žilis” nusisuko sau s|)rauda, 
vyskupai teipgi sunkiai susi
žeidė, bet važnycziu
vyras sveiki isz to nelaimingo

J' k
Suprato ir protostonai, kad 

tame atsitikime tikrai 
roiszke bausme Dievo.

Tolinas bus.

žilis

ir kitas

li>

atsitikimo iszejo.
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K. RĖKLAITIS
Lietuviukas Graboriua
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Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagelbi- 
ninke moterems. Priei
namos prekes.

516 W. Spruce Str., 
Bell Telefonas 140

MAHANOY CITY, PA. 
306 Market Street 

Bell Telefonas 441-J
TAMAQUA.
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PATVIRTINTI PER DARBININKUS

Kandidatai Darbininku Pennsylvanijnje
* *1 >
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JAMES J. DAVIS, ant United States Senatoriaus 
FRANCIS SKUNK BROWN, ant Gubernatoriaus 
EDWARD C. SHANNON, ant Vice-Gubernatoriaus 
PHILIP H. DEWEY, ant Secretary Internal Affairs 
Judge GEORGE W. MAXEY, ant Justice Supreme Court
Judge WILLIAM B. FLINN, ant Judge Superior Coutr
Judge JAMES B. DREW, ant Judge Superior Court

ANT U. S. SENATORIAUS

I

!
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HON. JAMES J. DAVIS
Emigranto vaikas kuris nuo prasto 
darbininko dastojo prie Sekretoriaus 
Darbo po trijų Preaidentu.
Turinti* Unijos koreziuke ant viso 
amžiau*.
Insteigtoja*
•ieratu ir pasenusiu.
Pritara suvienijimą ateiviu szeimyniu 
dar gyvenanti Suv. Valstijose.
Sutaikytojas, humanitaras ir prietoli* 
visuomenes.
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ANT GUBERNATORIAUS

I
FRANCIS SHUNK BROWN 

Inkurijas Workmen'* Compenaatiop, 
Child Labor, School Code ir Welfare 
Leg ialacijoa.

Advokatas, politikas, buvusia State 
Attorney General.
Pritara referendumą del atssaukima 
prohibieiju tiesu.
Paeinantis nuo dvieju Gubernatorių. 
Guodojamas us jo teisingumą ir dar- 
baxiavima del visuomenes labo.
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Rastinukas
Nuėjus in miejtfa nudavinejo 

save suvis nebyle, davine'jo vi
sokius navatnns ženklus idant 
atkivipt temimą policijos ir 
žmonių. Ir kada iszejo isz mies
to nusidnodama vela in savo 
pasislėpimu, nuseko paskui po
licija ir kada pateimijo in kur 
motere inejo, tuojaus nusidavė 
taip-gi policija greitai ir neda
vė jau daugiau piktadariui isz- 
Bprust isz ranku toisingystes,

— — — — — — A’ ~ ...- -

lepoilgam pagal vi roką 
iszduota per suda teisingystes, 
likosi pakartu Ricerburge. 
Laura tuolaik kurios nekaltybe 
pasirodė aiszkiai jog iszdavc 
razbaininkus teisingystei ir 
iszvalnijo nuo ju ciela aplinki
ne, aplnike pavelinima isz tur
tu razbaininko paimt tiek 
brangenybes kiek pati norėjo. 
Paėmė vienok tik tiek kiek no
rėjo piktadariai paėmė ir da
bar atlikinėjo kelione in tėvy
ne.

Smutni atsitikimai iszvere 
Hirgone koki tai pasigailėjimu 
ir nuo to laiko stengėsi nors 
gerais pritarnavimais parodyt 
jai savo prielankumą ir nors 
kiek ramint toje smutnoje ma
riu kelionėje. Viena vakaru ka
da Hugonas jau nusidavęs bu
vo ant atsilsio ir da sėdėda
mas mislino apie savo mylima 
Marija, Lubeke, iszgirdo per 
siena, jog kitoje kamaroje kas 
tokis sznabšda. Prisiartinęs 
prie sienos ir pridėjus ausi ome 
temingai prisiklausinet. Ir ka- 
gi iszgirdo? Sztai girdi jog trys 
laivoriai susitarė drauge už
pult ant Lauros kada stoves 
ant sargybos, i nines ja ja in ma
res o jos turtus sau paims. Don
na Laura buvo pripratus da vė
lybu vakaru prasivaiksztinet 
ant virszaus laivo, todėl žo
džiai ju be abejones atras tikė
jimą, jaigu pasakys jog pati 
mėtėsi in mares. Naujiena toji 
iszvere Hugone baisu nusiste
bėjimu nes pirmiaus lyg kol 
galėja padaryt koki nors pasta- 
navijima, iszgirdo szvilpika 
szaukenti laivorius ant sargy
bos. Apsivilko skubiai ir nubė
go kofgreicziau.se in kajuta Do- 
nnos Lauros. Piktadariai jau 
buvo gatavi idant suriszti mo
terį nžkimszta burna idant ne
galėtu szaukt pagelbės. Daszo- 
kes narsiai kirto vienam per 
galva su lazda kad net pargriu
vo, kita nutvėrė už gerkles o 
treczia prirėmė prie kampo su 
lazda szaukdamas isz visu pa- 
jiegu pagelbos ‘ kuri netrukus 
pribuvo. Po valandai latrus vi
sus tris suriszo ir numėto in 
dugną laivo idant juos arti
miausioj pristovoj atiduot iii 
rankas teisingystes. Kapitonas 
pagyrt: Hugona, jo drąsą, ’bet 
da dekingoane pusi reale poni 
Donna Laura. Dekavojo jam 
karsztais žodžiais ir norėjo 
gausiai apdovanot pinigais bet 
jis to neprieme išsikalbėda
mas jog padare tiktai isz savo 
privalumo. Taip nuplauki1 to
linus, apiplaukė Portugalija ir 
iszplauke laimingai Kadykse, 
isz kur poni Donna Laura buvo 
gimimu. Priesz apleidimu laivo 
pradėjo prikalbinet Hugona 
idant nueitu su ja ja ir ten jos 
namuos’e paimtu ant savo ran
ku vedima kupezystos nes ma
to jog gerai supranta ant to:

— Daug esmių ponui kalta 
— kalbėjo — apart to neturiu 
žmogaus kuriam tikėt galeezia 
tame 'žingsnyje ir mislinu jog 
ponas neatsakysi man to mano 
szirdingo praazymo. Su dideliu 
gaileseziu apleidinejo Hugonas 
mares ir mete tolesni užmany
mą sekimo paskui laime, pa
mindamas kožnoje valandoje 
apie duota prižadėjimu Marijai 
jog sugryž už 10 metu kaipo 
žmogus neprigulmingas ir jos 
rankos praazys. Bet naudinga 
vieta trauke ji prie Lauros ku. 
ri apart to augsztai state ir 

priek tam nenorėjo 
iszstatinet savo gy

vastį ant pavojaus kuris viesz-

suriszo ji ton ir paėmė au sa
vim.

guodėjo, 
daugiu ns
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buvo jam pabėgt su jais. Bet 
.ąepuise ant to 
tiktai tuojaus nunesze tuos pi 
nigus 
idant tikram locuiininkui at i 
duotu, Sudas iszsiunte 
tarnu idant apgarsintu po uly 
ezos jog pinigai jau atsirado ir 
locnininkas ju kada apreiszke 
sude pametimą pinigu, pasky
rė 100 piastru tam kas ras. Da
ve žino locnininkui kuris (nu
jaus pribuvo. Bot buvo tai 
uiekszas didelis nes kada pa
mato kad pinigai jau yra, pasi
gailėjo duot prižadėtos nagra- 
dos radikui ir ome mislyt knip 
ir kokiu spusabuįgalėtu apgaut 
Hugona. Suskaites pinigus ta
re in ji:

— M atau jog ja n pa ts pasi
likai suunagrada nes pugelarb- 
se randasi jau tik 700 piastru o 
turi būti 800, kiek usz paino- 
cziau. Hugonas vienok tikt ant 
to nenorėjo nes <langiau jam 
ėjo apie teisingumą ir dora 
vatxht negu apie užsipelnyta 
na’grada. Pasisknudengi priesz 
slidžiu tame neteisingame už
puolime ant jo locninniko pini
gu; sudžia. 'buvo žmogus isz- 
mintingas ir dasiprato netei- 
singuima locnininko, jo nede
ki ngyste. Po iszklaus.ymo abie
ju szaliu 
ma turėjo
po prisiegai, iszdave toki viro- 
ka:

patauja aut dideliu mariu. Pri- 
eme-gi jos praszyma ir nusida- 
,ve in jos namus kur randi jo 
kupezysta pagal savo pajiegas. 
Nenuilstanti proco apkartina, 
volą likosi kuopuikiausia klo
te, ypatingai kada apsipažino 
kad ingi,jo visus veikalus isz 
pradžia jam nepažinatamus. 
Donna lauru stojosi kas kari 
prie jo prielankesnei meilesne, 
guodojo ji ir tikėjo jam visame., 
taip jog visi kalbėjo apie jo ap- 
sipacziavimn su pono Laura ir 
tame niekas neabejojo žinoda
mi ju toki gyvenimą.‘Praėjo 
keturi metai o tarno laiko Hu
gonas užezedino sau gera suma. 
Viena karta turojo-gi nusiduot 
in kelione in tolimus rytus 
idant ten atlikt kupeziazkus 
reikalus. Kada nuėjo pas savo 
pone nnt atsisveikinimo, toji 
mėtėsi jam ant kaklo ir bu- 
cziuodama tarė: <

— Brangus Hugone! Ilgiau 
laikyt slaptybėje jau negaliu 
to priesz tave, ka mano szirdy- 
je jaueziu, jog isz cielos szir- 
dies myliu tave ir jog aukuoju 
tau su mano ranka ir szirdžia 
cielus mano turtus ir bagotys- 
ta. Busiu gera tau pati ir navet 
jaigu tau nepatiktu gyvent Tsz- 
panfjoje, eisiu su tavim kur 
pats norėsi!

Hugonas isz pradžių nežino
jo ka turi ir kas su juom vei- 
kesi; kada patogi ir bagota po
ni Donna Laura tokiais mei
liais žodžiais in ji kalbėjo, pa
gunda del jo buvo labai didele, 
ant kart taip turtingu, tokiu 
bagoezium. Juk ir Marija gal 
jau isztekejo už kito pildyda
ma tėvo vale. Bet teisinga szir- 
dis neužsigina ir nepažinsta 
melo, apgavystes, navet ir di
džiausiose pagundose. Taip ir 
Hugonas atsipeikėjas tare in 
pone Laura.

— Dovanok man. poni jog 
geismam tavo negaliu užgana 
padaryt, neturiu ant to pajie- 
gu. Asz taipos-gi pone nuo se
niai pamylėjau, guodojau pone 
ir guodoju kaipo savo motina, 
ypatingai jog niekados nepaži
nojau savo motinos. Bet ’apsi- 
paeziuot su pone negaliu jokiu 
spasabu! Save prižadėjau ati
duot mano Alarijai Lubeke ka
da po .10 metu sngryžsziu in 
mano tėvynė!

Ant tu žodžiu Laura pasiu- 
tiszkoje rūstybėje isz pavydėji
mo mėtėsi ant jo su sztilietu 
idant indurt ji in krutinę Hu- 
gono. Tas vienok isztrauke jai 
isz ranku, tokiu spasabu apsi
saugojo nuo smerties ir tuojaus 
iszboges isz pakajaus nuvažia
vo sau toje paezioje valandoje.

Ne su linksma szirdžia tuo
laik leidosi in kelione, vargino 
ji baisiai tokia didele meile 
Lauros ir tas isz priežasties 
meiles užsimojimas jos ant jo 
gyvasties. Kelione pirmose die
nose buvo laiminga nes navet 
jau tikėjosi būtis arti micrio 
savo keliones. Bet viena vaka
rą kada jau netoli buvo nuo 
kraszto, ant laivo užpuolė lai
vas su Morokonais ir po kruvi
nai musztynei Morokonai pa
ėmė laiva, iszvede prie kraszto 
Morokos Salti ir visi laivoriai 
ir pakelevingi kurie radosi ant 
laivo, tarp ju ir Hugonas, pate
ko in nevalo. Padėjimas Hugo- 
no nevalioje prilygintas su pa
dėjimu kitu nevalninku buvo 
da lengviau, buvo parduotas 
pnnui kuris da žmoni&zkai ap- 
sieitinejo su savonevalninkais; 
ir Hugonas tiktai tada gavo 
botagu per peczius kada puolė 
jam galvijas, kada vare ant 
turgaus nes ponas jo vede kup- 
czysta galvijais o todėl Hugo- 
nas būdamas priesz tai pats 
kupezium, numanantis goriau 
negu jo ponas, kupezysta labai 
patiko ponui todėl turėjo dau
giau liuosybes negu kiti neval- 
n inkai, valnas sau galėjo 
vaikszcziot po miestą bet vis 
buvo nuliūdęs baisiai nes netu
rėjo jau vilties sugryžimo £reL 
tai m Ievyne ir iszpildyt savo 
I >r i žadėjimu Marijai.

Eidamas viena karta ulyczia in kita pakaju o Hugonas pa- rai
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radosi daug pinigu. Lengva tanas apsakinėjo toliaus jog.no, vos
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balso szotono,

pas kndika , (slidžia)

huvo
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fabriką idant skobai negalėtu ineiti in fabriką užimti jttju vie
tas. Tokiu budu parodo savo neužganadinima be praliejimo 
kraujo kovodami už laisve prieszais Anglijos valdžia.

be

eisiu su
kurios savo apsaky- 

iszpažint teisingai

— Turi matomai du pugi- 
laresai užeitinet in klausymu, 
jaigu abudu po prisiegai teisy
be iszpažinstate. Tu radai, sa
kai, szitu pulgilaresa szita ku
riame radosi ir randasi 700 
piastru o tu vol prisiegi jog bu
vo tavo pugilarese 800. Pugila- 
resu yra daug vienokiu, sztai 
ir asz turiu toki — ir iszemes 
parode visiems kuris visame 
buvo panaszus in rasta per Hu- 
gona. Pinigai yra ne tavo. Pa- 
silaikyk-gi Hugone tu juos pas 
save iki tikras locnininkas at
siras o tu turi laukt net lyg 
kas kitas tavo pinigus ras. Isz 
to džiaugėsi visi klausytojai 
proves o Hugonas galėjo už pi
nigus pripažintus jam per suda 
netiktai vatnysta sau nupirkt 
bot ir kupezysta užsidėt. Die
vas laimino jam tame žingsny
je ir kupezysta vedesi kopriei- 
giausia atneszdama jam didele 
nauda, taip jog in kelis metus 
sukuopino didelius turtus. Ka
da poroje deszimtas metas gy
venimo svetimose szalyse, par
davė savo locnastes, pripirko 
daugybe visokiu tavom, pri
krovė pilna laiva jais ir nuva
žiavo in tėvynė. Laimingai sto
jo Kuxliafen o pardavės nau
dingai savo tavoms Hamburge, 
nuvažiavo in Lubėka in kur 
anksti isz ryto Nedėliojo Sek
minių pribuvo. Iszkilmingas 
skambėjimas varpu nuvede ji 
pirmiause in bažnyczia idant 
padekavot Vieszpacziui už lai
minga suigryžima in tėvynė. Po 
tam nusidavė su plakanczia 
szirdžia pas poną Antana kuri 
rado sveiku ir dmtu. Persista- 
tes gromatom apreiszkencziom 
kaipo bagotas Londinis kup- 
czius. Likosi užpraszytas pas 
poną Atitana ant pietų prie ku
riu imtie dalybas taip-gi keli

tiek palaiko vaikinui už piktai priglauda del biednu 
jog paslapczia narna apleido 
kaip ta, kad suvadžioja jo vie
natine dnkterc kuri jau in mo
lus daejo ir ne apie joki tekė
jimą už vyro, kuriu gana ran« 
dusi tinkamu, nenori ne parnis- 
lyt, atsisakydama prisižadeji. 
mu jo, jog lauks jo sugryžimo. 
Ant tu žodžiu pasikėlė Hugo
nas nuo savo vietos ir tarė:

— Ir gerai dare duktė po
no nes žinok ponas jog tuom

pavar
ant garbesgeliu ir sieratu, 

Dievui už apgloba ir palaimi
nime Jo:

Hugonas ir Marije gyveno 
ilgai, ilgai, Dievas laimino ju 
gyvenimą. Ir toip isz biedno 
nieko neturenezio locno apart 
teisi ngystes geros savžines 
drūtos vilties Dievo apveizdo- 
je.

Hugonas pasiliko 
turezium,

geros

dideliu 
atmokėjo 

vaikinu esmių asz pats kuris jam už jo teisingumą. Ba nie- 
paslapczia priesz deszimts me- kudos apie Dieva ne pamirszo 
tu apleidau, idant sviete stotis gyvendamas ir varge ir bago- 
lygum su paeito Marijos-o da- tysteje, ėjo pagal jo prisaky- 
bar sugryžtu pas tavo, 
I eva i 
szvt rankos tavo dukteres.

Dievas

mus, buvo nobažnu diovobai- 
ir' apglobė ja idant pra- mingu, procevot niekad ne- 

___ , tingėjo, ir procevojo lyg pa- 
Visi ant tu žodžiu labai nu-Į baigai savo gyvenimo dorai ir

mano

tingojo ir procevojo lyg pa

sidyvino nes Hugonas davede naudingai del visuomenes. Del
to ir Dievas neapleido ji su jo 
teipo-gi dora paeze davė jiem 
ilga gyvenimą laiminga, o po 

tarp sžirdingu auspau- lanl apakainoi r laimingai už 
limn tarė jog kaip tik parage- Vieszpatije palikdami

davadais jog yra tuom paežiu 
vaikinuku.

Laime Marijos buvo neapra- 
szonui, 1
<1...... ....... t. .... -- . w

jo ji kokis tai navatnns jauslus, justus dorei iszaugintiem vai- 
szirdyje savo jaute.

Sužiedojimas , atsibuvo

Vieszpatije palikdami

su
pavelinimu ir

kam, gera atminti sau ant am
žių, ba iszbudavotas per juos 
ligonbutis priglauda del ligo

neiszpasakyta |U biednu pavargėliu ir siera-
kime ir džiaugsmus gimdyto-, fu 8(ovi Iv
ju tuojaus. Ant rytojaus apsa
ko Hugonas apie surinktus su

pa liepė atneszt sa
pnio-

vo turtus, 
vo apkaustinta kifori 
duota maiszais aukso ir sidab
ro, teip jog ateinantis jo uosz- 
vis atisidyvint negalėjo maty
damas tokius turtus savo au- 
gytinio, surinktus svetimose 
szalyse. Priėmė ji-gi su neisz- 
paSakytu, džiaugsmu in savo 
narna, džiaugėsi ne mažai jog 
teip didele aplaiko pagelba 
savo kupezistoje. lu metus vė
liau buvo veseile ir didelis bu
ris prie te Ii u eme dalybas be- 

Buvo užpraszytas, 
burmistras, 

su

siedojo.
teipo-gi vietinis 
kuris pribuvęs atsinesze 
savim dokumentus testamen
to kuri iszemes isz kiszeniaus 
perskaito szitais žodžeis: Isz- 
panijoje numirė ženki i va dide-

visus 
, o jeigu 

terp gyvu nesiranda,

le poni vardu Donna Laura 
kuri mirdama užraszo 
savo turtus Hugonui 
to jau

geri prieteliai. Hugonas pare- turi tiesa atsiimtie jo buvusi

sziai dienai mies--- -..........-

te Lubeke ir ne mažai randasi 
tokiu kurie nusiuneze karszta 
malda pas Dieva 
jiems, 
Amžino atsilsio ir 
Amžinos Danguje.

tai
9 

yra j u
melsdami 
duszioms, 
zviesybes 

Galas.
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CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS 1623,858,62

Mokamo 3-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride
da m prie jusu pinigu 1 Sausio Ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalu su musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.
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l’ajeszkan ffftvo*tevo Sifjiann 
Žilinus. Paeina isz Lietuvos 
Tūbiniu miestelio, Kauno gub., 
.Baseinu pavieto. 1913 mete gy
veno Buck Mountain, Mahano. 
juj ir dirbo anglių kasyklose. 
Nežinau ar gyvas ar miręs. Jis 
pats, ar kurie žinote malonėkit

1

llelo kūmute, havaj, 
Kas czia do pleisns? ar 

Knrtisbai!
Taip, atminei, 

Ar moterėliu matei ?
Alacziau, ’ 

Bet nepažinau, 
Dikta. ir sntukus, 

Tiktai la’bai surukus, 
To nepaisyki^, ' 

Asz turiu iszteisetie, 
Mat, prie dideles vigados, 

Negali butie be alaus, 
Kas dienia visos mirksta, 
Net apie namus užmirszta, 
Mar.szkinin vyrams 

neiszprosija’, 
Bjauriai susiriaukszleja,

Be knypkucziu, 
Be snguczau.

daigu žmogelis turi užmokėti, 
Tai nori ir viga-da turėti,

*11 A, 
praneszti už ka duosiu atlygi
nimą. lt.

Alex Žilys,
820 N: Walnut St., 

Kewanee, Til.

Pajeszkau Adorno Mitiaua- 
kio pacinanezio ‘ isz Tabaro 
kaimo, Kalvarijos vals., Ma- 
riampoles apskr. Dirbo Ang
lin kasyklose. 15 metu atgal 
gyveno Wilkes-Barre, Pa. Da
bar gyvena ant ukes PennsyL 
vanijos valstijoj. Yra labai 
svariais reikalas. Praszau jo 
paties arba kas žino ka apie ji 
atsiszaukt žemiau paduotu ad
resu už ka busiu dėkingas: 36.

Air. Ant. Pauliukaitis, 
3417 S* Auburn Ave 

Chicago, Ill.

Tabarn

M

SZIENAS TUBGLA.
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Szirdeles pasitaisykite, 
Ir ta girtaviima meskite.

* * *

Dvi merginos, 
Nusidavė ant veseilios, 

Gerus laikus turėjo, 
O ir po vaikina prisiviliojo. 
Tuosius vaikinus namo 

prisiviliojo, 
Nuo džiaugsmo net Kuczikuczi 

giedojo, 
Bot gaspadorius bizni 

• pagadino
Su szluola laukan isztarabino 

Tai mergeles ne szis ne tas, 
Tiktai didelis juokas.

1

* * *

Ka asz ponui pasaky
siu: szedien kvieczei ne gie- 
luoje, o ka ragei tai kaip nie
ko su miežeis ir avižom tas 
pats, bet ka.apio sziena 
gal pirktau.

/ — Kam tau szienas Ickau ? 
—t Man reikia, aez mislino 

uždėti dideli fabriką arbatos!

Dr. T.J.Tacielauskas
, Pirmutinis Lietuviazkas 

Dentistas Mahanojuje.
Ant Antro Floro Kline Sztoro r 
19 W. Centra St., Mahanoy City Į

I

I
18

9 .

Jau tame Detroite, 
Tai kaip tikram Sodome, 

Bobos su vyrais girksznoja 
Per dienas baliavoja, 

Su kitais įgyvena, 
Ant savo vyru neatsimena 
Su burdingieriais uliavoja 

Ant sarmatos visai neadboja. 
Naszlcs prie vyru kabinasi, 

Ant korto su jais vineziavojesi
O kad ir katras krajui paezia 

turi, 
Tai bobeles ant to nežiūri

O jaigu nesipaeziuotu, 
Tai kozoje sėdėtu.

J
9

*
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SPECIALISZKA K0MBI-

JĮ.

NACIJA EKSKUROIJA ;
IN

BOSTONĄ
$10.00 IN TEN IK ADGAL

ARBA

PROVIDENCE
$8.50 IN TEN IR A

M

ir

AL

NEDELIOJ 11 MOJAUS

Czia yra proga praleisti trumpa 
laika Bostone ar Providence. Ga
lima matyti daug akyvu vietų.

■ h » 1

Specialiszkas treinas S u bato* naktį 
10 Mojaus.

I
Ip

gejo pirmu kartu du'bar po 10 
metu nesimatymui, Marija, ku
ri iszaugo jau ant gražios, pa
togios panos nes svetimžemio, 
kaip sau mislino, nepažinojo. 
Prie pietų apsakinėjo daug 
apie savo keliones Vakaru ir 
Rytu szalyse, prie ko kalbėjo 
jog sūnūs pono Antano da to
lesnes atlikinėjo keliones, no
rėdamas isz tyrinėt i ka kalba 
apie ji; žinoma jo apsakymas 
nelinksmino klausytoju ir ne- 
užiminejo, bet Antanas, girdė
damas apie sunu jo, atsake:

— Asz suvis sunu neturiu 
o tas kuri priesz daug metu jau 
priėmiau i n savo narna ir už-1 rodą miesto Lubekos. Hugo- 
auiginau, nedėkingu pasirodo nas po tam pradęjo apsakinet 
suvisai nes apleido narna ir apie. Donna Laura apie ju gy- 
dingo nežino kur. Prie tužo-lvonimu per kelis'metus o pa- 
džiu pasikėlė Marija ir nuėjo Įmigęs apsakima prižadėjo tik- 

jog isz aplaikytu pini*

numylėta Marjia ir jos tėvus 
Antanus. Poni toji norėjo pa- 
szvenst savo gyvenimą Hugo
nui ba labai mylėjo ji, bet jis 
ant to ne tiko atsisakydamas 
jog prižadėjo savo Marijai del 
to isz pavydėjimo norėjo nu- 
žudant ir tuom priverto
apleidimo jos namo; vienok 
mylėt jo neperstojo net lyg 
paskutinei valandai ir po sa
vo smert palieka savo turtus 
jam, arba jo numylėtai. Ka-

G. W. BARLOW, Pres.
J. FERGUSON, Vice-Pros.irKas.

ant
4t

♦ I ♦ *

Badai Kingstone,
Isz kur gavau žine, 

Anglikes su Slavokems 
susirupeziavo, 

Ir Slavokes pusėtinai in kaili 
gavo.

Lietuves isz tolo stovėjo, 
Su nekantrumu žiurėjo, 

Vienok nedalaike, 
Ir josios musztis prisitaikė, 
Kaip ten buto ir katros 

.ingalejo, 
Del manes garsas neatėjo.

Ryte
. IMS

Isz
Shenandoah (40 extra)
MMahunoy City ........
Tamaqua . .. ...............
GriŽtant-—Apleis Bostoną 3:30 po 
plet. Providence 6:00 popiet Ne^ 
delioj 11 Mojaus.

**4' •«MATYKITE . 
ATLANT IKOS 

ELOTA
Specialiszka viena dienine

Ekskurcija in

NEWY0RKA 
$4.00 IN TEN IR ADGAL b | A H

AR

UP-THE-HUDSON 
$5.00 IN TEN IR ADGĄĮ. 
NEDELIOJ 18 MOJAUS

' j ’ T •
Speciali*, TreisM Subatoe Naktį

' Ux Byte
Shenandoah   ........ .......... 12:36
Mahanoy City .. 
Tamaqua ........

♦ V * . , n'- ♦
4 -«• >

Nekurios szlapnoses neturi 
gėdos,

Ane motinos neduoda rodos, 
Katra jau 16 metu turi, 

Tai jau kitaip ant svieto žiuri.
O kas dukrele blogo 

, isamokino ?
Ų^gi mamule kaip augino,

•»

A. RAMANAUSKAS 
L1ETUVISZKAS GRABORIUS 

MILL & PATTERSON STS 
ST. CLAIR, PA.

Bell Telefonas 1480-R

r
jam, arba jo numjdetai.
mo pasiraszo: . . , 4.^

- v Donno Laura.
Dokumentas tas likosi at- įlszbalsamuoja ir laidoja mirualuK^

,4

šiunetas in suda kadiska in

I

>
rado p ugi lores a dideli kuriame temine aszaras jos akyse. An- gu palikime Išautos isz būda

a-pt jom*sjdoves ligonbutl,

•4
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ant visokiu kapiniu. Pagrobus pa- 
ruoszia nuo papraszeziausiuikipra 
kilniausiu. Parsamdo automobilius 
del laidotuvių, veseliū, krikszty- 
niu ir kitiems pasivažinėjimams. 
Isz Frackvilles, Port Carbon ar Isz 
kitu artimiausiu miestu- jeigu kas 
pareikalaus mano patarnavimo, 
meldžiu man duot žinia o pribusiu 
in trumpa laika.

1

1

X

4

I

i

Jaigu mamule nesisaugojo, 
Tai ir dukrele ant tokios 

užaugo.
Kas ina moles bus, 

Jau tas užima net AngHkus, 
Ketina rodą daryti. 

Kad uUts” patampyti 
In paikszu narna, 

Ant sziadien bus gana. 
Kitu kartų daugiau pasakysiu 

Nekuriu szlapnosiu vardus 
padėsiu, 

Ir da tai padarysiu, 
Kad szonus iszkooziosiu.

f

%

I

j

1:1C 
1:45

fl ------i Apie daugiau* informacijos apie 
viraz-minėta okskurcija kreipki* 
ant stacijų arba raaaykits1 pas 
John M. Bolin, District Pasadnger

»|i

*

Agent, Williamsport, Pa.

Ant R-AP-riinrrn (IftlAŽinkįJIft
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ŽINIOS VIETINES

Ugnis iszdegino dideli 
artimuose kai-

ISZ UETUVISZKU
KAIMELIU

plota girrios 
nuošė.

— Musu miestelije teip 
mnlszu, kad vos galima isz- 
sznipinet kokia nors žiniuto.
Žmonelei malszoi pasielgi ne je, 
tik kaip kur pakampesin ne
kuria varo namine, užpraszo

praleido • skaitytojai 
ponstva Matouszas 

Velykų
I >

Rinverton, III. f Liūdnas Ve
lykas 
“Saules
ir Apolonijo Petkai.
ausztant ant Wabash geležin
kelio, likos suvažinėtas ju my- 
lemas sūnus Ignotas, 45 metu 

. Priežastis nelai
mes yra nežinoma. Likos par-

kūmutes ir linksminasi isz gy- jaunikaitis.
venimo. 1

isz Bornesvillo turėjo nelnime jkll<1 110 griiborius negalėjo su-
Jonas Valery, farmer!* vežtas namo su sutrinta koja

važiuodamas troku per Rea- 
dingo geležinkeli ant skerske- 
lio. Vos užvažiavo ant skers- 
kelio, trūkis trenkė in troka 
sudaužydamas ant szmoteliu 
bet Valeris iszszoko ir apsi
saugojo baisios nelaimes.

— Darbininkes Ideal Shirt. 
Factory, kurios iszejo ant 
st raiko da nedirba. Kompanijo 
ne nori visai pripažyti unijos, 
bot sutinka ant senoviszko 
mokesezio ir arbitracijos.

p Nedėlios vakaru mirė M. 
Kudirkiene, nuo 22 
Buvo apie 41 metu 
Paliko vyra, duktere ir sunu.

■ — Leona, septynių motu 
dukrele Jono Pavlavicziaus, 
108 W. South uli., likos sužeis
ta praeita Petynczios vakara 
per automobiliu kuri 
Juozas Balczius. 331 
Maple uli.
prie Elks teatro 
sužeista ir likos

S. 9th St. 
amžiaus.

automobiliu 
Balczius, 

Mergaite 
kada *likos 

pastumta In 
kele automobiliaus, 
sulaiko niaszina ir 
mergaite pas daktare 
kos apžiūrėta po tam nuvežta 
namo.

— Juo7,as Szukis 
uli.,

varo 
W. 

si a lite

Balczius 
nuvežc 
kur 11-

dėtu kaulu. Nors kentėjo bai
sius sopulius, bet da buvo gy
vas priidamas katlikiszkas 
apeigas ir su kunigu susikal
bėjo ligonbutejo Springfield. 
Bet už 12 valandų atidavė Die
vui duszia nes daug kraujo 
nuteko. Kūnas likos parvež
tas pas nu lindusius teveliu.?. 
Laidotuvesia dalybavo daug 
žmonių ir giminiu 23 diena 
Balandžio, kurios atsibuvo su 
bažnytinėmis apeigomis.
lionis paliko dideliam nuliūdi
me tėvelius, du brolius Rapao- 
la ir Joną, kaipo dvi seseris 
Apolonijo ir Petronėle ir daug 
giminiu.

priidamas

Ve-

55 pėdu

Chicago. — Lietuvis malo
nus, Butkus, gyvenos 742 
Root St., dirbo prie namu pen- 
tinimo 449 West 37 st. Bedir
bant prie kamino,
auksztumoj, palūžo jo atsar
gos sėdynė, ir Butkus krites, 
užsimusze ant vietos. Jis dir
bo pas Standard Boiler and 
Paint Company, 524 W. 42nd |
street. — N.
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Cleveland, Ohio, f Balandžio 
22 d., nuo vėžio ligos mito An
tanina Remeikiene, 54 m., nuo 
1397 R. 90 St., Jono Remeikos 
žmona. Palaidota Bal. 26 d., su , 
bažnytinėmis apeigomis KaL. 
vari jos kapinėse. Laidojimu | 
užsiėmė A. C. Jakubauskas. |

Ji paėjo nuo Griszkapudžio, 
Szakiu apsk., Amerikoj isz- 
gyveno apie 21 metus. 1928 m. 
laneksi Lietuvoje. Czia prigu
lėjo prie, keleto katalikiszku 
draugijų.

i r 3 su-

W. Hazleton, Pa. f Nedėlios 
vakaru ligonbuti Philadelphi- 
jojo įniro Juozas Bagdonas se
nas Amerikos gyventojas. Pali
ko paezia, 3 dukteros
mis. Kūnas bus atvežtas in Ala-į 

hanoy City kur’bus palaidotas 
Potnvczios rvta. Jisai kitados 
laike salimu Mahanojnjo per 
daugeli motu kur turėjo daug 
pažystamu.

I

PONI IR TARNAITE.

— Mano Marijona, tai su 
vis ne iszpuola idant kas nak
tis priiminetum savo jauniki 
in szante.
. Tarnaite:— Tai kur misiu- 
ke, juk in fruntine ne galu 
vestis.

,, — ~ —--------

Kreipkite pas szitus Biznierius kuriu apgarsinimai ežia 
randasi, jie suteiks jumis mandagu patarnavima ir už- 
ganėdinima visame.

Ofc. I

%

H. J HEISER & CO.
-------- PARDAVĖJAI --------

“Easy” ir “A. B. C.” Skalbiamu Maszinu 
“R. C. A.” ir “Majestic” Radios 
“Bengal” ir “Columbia” Peczei < 1,

“Hoover” ir “Hamilton Beech” Sweepers 
(Maszinos del Szlavhno) 1 ' ’ /. 11 ■ ■ ■ ' “

27 E. Centre St /ĄAHAnOY CITY. 
■ ' ■ įž ’

X

D

DEM AS Cleaners and Dyers
(phon. 2ii) MAHANOY CITY 

Teipgi 117 E. Centre St.
3141 E. CENTRE ST.

2^° Iszprosiname Siutus už 35c
Vyru Siutai ir Overkotai Iszczystyti ir Iszprosyti $1.00

Vyru Siutas pasiutas pagal miera už $23.50
Skribeles iszczystyti ir perdirbti kaip nauji 

Telėfonokite mumis o pribusime priimti darba
.   ............................................ oįi i w > A »*>*! .n į—     u.-,-...n.-.   ■■■—      i ■■■. ..i,- ,

MRS. MOCKAITIS 
FLOWER SHOP

■* "-"O

Kvictkos Vestuvėms, Bankietams
ir Pagrabams Vainikai.

Pristatom in visas miesto dalis
—o—

224 S. Main St. Shenandoah

GULICK FLORAL SHOP
Kvietko* Veatuvema, Bankietam* 

•J* ir Pagrabain* Vainikam* '»* 
Priatatome in visa* miesto dali* t 

311 We*t Centre Street 
Phone 213 MAHANOY CITY 

14 East Centre Street 
Phone 14 SHENANDOAH

I 

I

♦j
Į 
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THE CENTRAL STUDIO 
l-OTOGRAFISTAI

Padidina Fotografija* ir indeda 
in Fremu*« Atneszkite Filmtu* 

pa* mumi*.
321 EAST CENTRE STREET 

MAHANOY CITY, PA*

4 
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Kitados Buvo Jisai 
Nevidonu, Dabar 

Prietelium

»» I ’ 
r t j

nur ~

— Dėkui tau mister už ceii- 
tuka! Duok Dieve kad asz ne
trukus galetau del misterio 
reikalo atlyginti.

.4

9

\ ■ - . unuMniy
* *• d IMI* # ’

Generolas Emilio Aguinalda 
kitados karsztas pasikeloliu 
vadas prieszais Amerika dabar 
yra geriauses Įirietclis Dėdes 
Šamo suprasdamas savo kvai
lybe kada šukele revoliucija 
prieszais Amerika. Buvo tai 
tuojaus po Fszpaniszkai Karei.

TEISYBE. i
— Tai. ka tu Jenkol del sa

vo sūnaus nupirksi, ar kareze- 
ma ar malūnai

— Asz veluk nupirksi! jam 
karezema!

— Kodėl ?
Matai teip, in ma Įima

laikais vandens buna stekas, o 
arielka, tai vis vanduo alsiran-
da.

LIACHOWITZ 
JEWELRY STORE

Visokiu auksinu ir sidabrinu daigiu 
Naujausios mados Rziiubiniu žiedu 

Laikrodėliu ir laikrodžiu.

29 W. CENTRE ST Mahanoy City

APLAIKYKITE ATSAKANTI GY. 
DIMA ir suezedinkito laiko ir pinigą, 

per specialistą kuris su
pranta puso liga. Rodą 
dykai. Kraujo porvir- 
szys arba sloginimas 
yra pavojaus ženklas. 
Naujausio budo gydi

mas kraujo, nervu, stokas pajėgu, 
skilvio ligas, kepenų, inkstu, ruma- 
tizma, dusuli, odos ligos, katarą noses 
ir gerkles, vyrai ir moteres pasek
mingai gydomi. Be operacijos ir be 
patrotima darbo laika. Nebrangios 
prekes. Slaptingas gydimas..
Ofiso valandos: I’anedeli vakarais 5 
iki 9. Utarninkc ir Serodoj 9 ryte iki 
9 vakare. Ketverge 9 ryte iki 1 popiet 
4 S. CENTRE ST. POTTSVILLE, PA 

Ant antro floro.

Yra patarama duoti Savo 
Akis egzanvnavoti regula- 

riszkai, per datyrusi dakta
ru Akiu.
Dr. A. T. Liachowitz

Jisai suteiks jumis atsakanti ro
dą ir egzaminą. Jeigu reikalinga, 
tai pritaikinsime atsakanczius3 GEGUŽIO MENES1S ATLYGINS.HENRY F0X

Pardavė jai
<•

Fornicziu, Karpetu ir
Pecziu

714 W. 
žinomasgerai 

turėjo operacije
Ashlando li

kot ina

Centre 
plaukikas, 
ant pendesaitis 
gonbuteje. Neužilgo
parvažiuoti namo.

— Ponstva Franai Sklarei 
isz Wilkes-Barre lankėsi Ne
dėliojo pas gimines ir pažysta
mus.
- p AJeksandras Muszauckas, 
19 motu isz Bowmano peczoR, 
nukrito nuo stogo nuo Spring
dale brokerio kuri taiso Suba
tos diena.

, laužo koja ir aplaike sužeidi
mus vidurije, mirdamas Ask-

5 valanda 
Paliko di-

tova

Nelaimingas iszsi-

lando ligonbuteje 
Subatos vakarą, 
deliam nuliūdime tęva ir 
tris brolius. Laidotuves atsi
bus Kotvergo ryta su apeigo
mis Szv. Juozapo bažnycziojo. 
Traška nekas laidos.

’ — Adele Szukaicziute, kuri 
kitados gyveno Mahanojuj, li
kos suriszta mazgu moterystes 
22 Apriliaus su Juozu Mellon 
(gal Želionin) Broooklyne kur 
apsigyveno.

— Parengtas vakarėlis per 
mokinius Szv. Juozapo para
pines ihokslaines Nedelos va
kara buvo pasekmingas, 
ris užganadino pilna sale žmo
nių. Už iszlavinima vaiku, 
kurie atliko savo roles užga- 
nadinaneziai, didele 
priguli del vietiniu seserų.

Isz priežasties kun. Czesno 
varduvių, mokslą i nes vaikai 
padovanojo daugeli naudingu 
dovaneliu ir atminimu. Sveri

ant

moksla i nes

ku-

padėka

mu kunigu toipgi radosi 
vakarėlio.

Daktaras:— Vaisiai turėtu 
būti ko pigiausi.

Delko, daktare?
Dol-to, kad visi galėtu

sirgti.
> " " 1 "

✓ 
✓ 
Z

Ant. J. Sakalauskas | 
LIETUVISZKAS GRABOR1US Q

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

✓

Z 
✓ 
Z 
Z

• Nuliudimo valandoje autei- 
kiam fariaual patarnavima. Pa- 
laldojlma atliekam rūpestingai 
ir gražiai. Bosite pilnai užga- 
nWlntL

Im Mekenoje os ir Girard vilios 
jeigu kae pareikalaus mano pa- 
tarnavime tai meldžiu man tele- 
fonuotl o pribusiu In dessimts

Bell Telefonas 872

>

mtnutv.
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Gegužio menuo yra gražiauses, 
Ir isz visos gamtos linksmiauses, 
Oras pavasario gyvai kvėpuoja, 
Visos auguoles adgija žaliuoja.

Visi žiedeliai žydi, džiaugdamos, 
Kožna viena szirdis ramindamos, 
Pažvelgus girrioj in žaliuojanczius medžius 
Ir in ju puikius smulkius lapelhiė. ’ ‘

Perima kožna beviena linksmybe, 
Ak, kokia yra didi Sutvertojaus galybe! 
Tai yra stebuklingas Dievo surėdymas, 
Per kuri stojas del visu adgaivinimas.

Pažiūrėkim in žeme žolynais apklota, 
Kaip ji visokiais žiedais yra iszpuoszta, 
Vieni žydi geltonai, antri raudonai, treti anolynai 
Ir iszduoda del visu gardu kvapsni navatnai. 

Tas ju kvepėjimas del visu gardus ir meilus 
Kas tiktai kvėpuoja, del visu yra malonus, 
Pavasario laike žiedeliams pražydus,

9

I

9

t , * • 1 » 
Biteles užvydia, praded’ czystyti savo indelius.

Idant isz žiedu galėtu rinkti medų, 
Ir rinkt in juos kad žiema nebūtu bado, 
Visos leke, dirba dūzgėdamos, 
Ir in korius saldu medų dedamos.

Linksmai dirbdamos niekad nerugoja, 
Trinedarnos apie avilį visados dainuoja 
Dieva galinga josios garbina, 
Ir ant garbes Jo vaszka gamina.

Taipgi ir visi vabalėliai pavasari pajutia 
Prie vasaros darbo visi sukrutia, 
'franke dideliais būriais isz žiemos ’butu 
Szauke prie Dievo idant jiems padėtu.

» .1Naudingai per visa vasara dirbti 
Ir savo Sutveri o j u garbinti, 
0 ir paukszteliai pavasari iszvydia, 
Visi linksminas balseliais pra'gydia.

9

Garbia Dievui in augsztybe siunsdami 
Ir savo lizdelius gražiai dabindami 
Džiaugės’ visi vasarai užstojus, 
Pąmatia einant in laukus artojus. ' 

Žino gerai kad gaus g 
Ir nereikės daugiau sunku 'badu kęsti 
Laidelis sejant jieji nesnaudžia, 
Kad kartais ir ūkininkus skriaudžia.

Anksti suk ilia praded’ malda prie Dievo, 
Siunsdami prie to Augszcziausio Tėvo, 
Dekavodami Jam už Jojo geradeįjyste, 
Lenko galvas priesz Jo dievyste.

gamta Jam garbe pripažysta

rudeliu prilėkti,
9

9

t
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✓

127 WEST CENTRE STREET 
MAHANOY CITY, PA.

KVIETKU*
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Geriau.io. ♦ 
ru.xie. 

d«l vi.okiu pareikalavimu 
* * žemiausia. pVeke. * * *

Visada galima gauti pa.
LUKE—THE FLORIST 

Dabar Naujam Sztore
226 EAST CENTRE STREET 

MAHANOY CITY, PA.

Turiu visokiu AKULORIU kurie 
tik* dvi ju.o akiu.

dr: s. miller 
OPTOMETRIST 

SHENANDOAH Ofisą, valandos 
10 ryte iki 8 vakare, Hub Name, 
Kampa. Main ir Lloyd Sts. 
SHAMOKIN Ofisą., Kearney Na- 
me, Market ir Independent Sts.

I ii* \’1SH ^(IIUIU ^<*4. M V 1^4. 4 *7 VII ,

Nieks priesz Jo galybe priesztaraut nedrysta,
»Kas yra danguje, ant žemes, tai yra isz Dievo 

O koks yra garbingas vardas to visu Tėvo!
Vasara ir žmonių szirdys linksmesnes, 
Kada pavasari užstoja dienos sziltesnes, __- - * L _ *_ -W a ’1' «Visi dainuoja linksmas daineles, 

Berneliai kalbina jaunas mergeles. 
Tardamiesi veseiles neužilgio daryti, 
Ant visados už motore paimti, 
Mergeles daibinas’ ir vainikėlius pinas 
J r apie nauja gyvenimą rūpinas’. (
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MICHAEL KURDINSKY
Parduoda RADIOS, kaip 

Victor - Radiolas - Columbia

Taipgi Fonograph* ir Rekordai 
414 WEST CENTRE STREET 

MAHANOY CITY, PA.

B. F. HEHN 
POPIERNINKAS IR MALORIUS

Gera* Materijola*, Darba* ir 
Užganedinima*. Phone 266-R

137 EAST CENTRE STREET 
MAHANOY CITY, PA.

FACTORY SHOE STORE
GEO. GUZINSKY, Loc.

Geriffusi Apaiavim* Del Vitos 
Szeimynoa, už Pigias Prekes!

121 WEST CENTRE STREET 
MAHANOY CITY, PA.

f . „I . i I ’ • 1 ’

...Sveikata Per Chiropractic...
. ' III

JUS galite turėti sveikata per Chiropractic gydimą.
Asz turiu 8 metus pasisekimą kaipo Chiroprac- 

toris ir szimtai užganėdintu žmonių. Kreipkitės pas:

DR. ELMER E. JONES
1220 E. CENTRE ST., (Tel.fon.. 422) MAHANOY CITY

OFISO VALANDOS: 10 iki 12; 2 iki 4; 6 iki 8

•r

Puikus Rogsai
z Hį

' i

i H-

. i

Szimtai puiku Rogsu (Rugs) 
del pasirinkimo muso sztore

A •! . *'• • ’ !

Be susiuvimo Aksomini ir
Axminster, gero drūto ma-

’ ■ v « . . ' ' — M ’i

<

Ubagas in sportą kuris tu
rėjo lupa nusibrozdavos ir gu
minis kalnietis nei po ausimi, 
sieke.

pritaikinkime 
AKULOR1US.
VICTORIA THEATRE NAME 

Antra* Flora., MAHANOY CITY

Mes perkame PIENĄ nog, 

RANG’S DAIRY 
. . UŽTAI KAD PIENAS YRA CZYSTAS. . .

Preke Maži - ---- -—- Pristatytas Ant Laiko
Telefonas 216-W 

623 EAST PINE STREET MAHANOY CITY, PA.

..........— .. .. 1 ■■imiii. .................... . .............. .......... ... ................................. . .................................... ............ . ....Į,.,-...................      —
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MERCHANTS BANKING TRUST CO. 
MAHANOY CITY, PA. 

MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM 

----------$---------- • <
Federal Reserve suvienina National Bankas ir State 
Bankas ir Trust Kompanijas in viena organizacija, teip 
vadinama Federal Reserve System of Banks. Federal 
Reserve pagelbsta Bankams kada Bankai nori paskolyt 
pinigu del visokiu reikalu.
Ji padaro kiekviena Banka tame Systeme drūtesne ir 
geresne padėjime prigelbeti savo kostumeriams.
Merchants Banka yra padėjime prigelbeti savo kostu
meriams kurie nori pirkti narna ar reikalauja pagel- 
bos biznyje. Todėl stokites depozitorium o dažinosite 
kaip szi Banka gali jumis patarnauti.
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X E.T. EVERETT

Prižada vaiki nei i isz duszios įmylėti, 
Ne už kito tik už prisižadėto teketi, 
Kada sueina abudu in.pora, 
Ir veda gyvenimą gražu, padęra

Tada ir Dievas juodu laiminu,
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terijolo parduodame po
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$29.oo
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Sugražiname keliones kasztus arba už gazolinu
ant kožno rogso kuri pirkaite.
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ED. J. JENNINGS 
TAMAQUA, PA.

, j y . . «• ?*
I

TAMAQUA, PA.
'41 ■ j. ' ' t. ! ■' ■ A.1 ■ ' » 1 . 0
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Didžiausi Iszdirbejai
Pomninku ir Kryžių iX

Kreipkitės pas mus ypatiszkai 
arba per laiszka, o prisiusime

. .

musu agenta in jusu namus.
Turime Du Ofisus:

MAHANOY CITY
*

South ir 2-nd Sts.
Tehfonat 2~J A

SHENANDOAH
Shenandoah Heights

Ttltfona* 625-R
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