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Dievas prisako,
1 *ATSIŽADĖJO PROTONISZ-. lybos senatvės.

KŪMO IDANT PASILAI
KYT PRIIMTA KATALI- 

KISZKA KUDYKI.

KALBĖK POTERIUS IR GY
VENK PRIDERENCZIAI 

O ISZGYVENSI 100 METU
Lynn, Mass.,—“Kas nori gy

venti szimta metu, tegul kalba, 
poterius lankei,; gyvena, kaip 

o sulauks ve- 
Tokia tai ro

dą davė James Rafferty, kuris 
ana diena apvaiksztinejo szim- 
ta metu.

Szimtmetinis James skaito 
be nkuloriu, vaikszcziojc daug 
ir nepersivalgo, tiki labai in sa
vo tikėjimą ir Dieva ir vien tik

New York, N. Y., — Petras 
Dudley Dugdale ir jojo motoro 
iszsižadejo protestonizmo idant 
pasilikti szesziu metu vhiknti j maldai, yra dėkingas už savo 
JIonrikio\Bye^tono, kuri užau
gino nub'ftiažo k ūdyk i o, priym- 
dami katalikiazka tikėjimą.

DugdaĮej. priėmė kudyki isz 
k a tai i k i szkos priglaud os.
žiūrėtojai priglaudo* buvo to
sio* nuomones, kad kudyki* 
pasiliko pas katalikiszka szei- 
myna, bet kada vėliaus dažino- 
jo, kad tai buvo protestoniszka 
szeimyna, dažiuretojai atome 
vaikuti per suda. Negalėdami 
užmirszti savo augytinio, prie 
kurio labai prisiriszo.

Dugdalei nutarė priymti ka- 
taliszka tikėjimu ir ana diena 
priėmė szvonta krikszta. Su
da* dagirde* apie taji, pasi- 
szventima szeimynos,

r i

" lJOSIOS DINGUSIS 
LAIKRODĖLIS.

,—Miss Nellie 
atrado savo laikrodėli'hz stojimą ant. teismo, Charles 

kuri buvo pametus du nu*tus, Banon, 
atgal, per pagialha sapno kuri ! szeszes 
turėjo ana diena. j isz

Norint* Nellie buvo apgars’.-! mo, 
nūs laikraszeziuosia apie pa 
metusi likrodeli, 
Sztai ana diena sapnavosi jiai, 
buk laikrodėlis randasi stalcz- 
iuje fabriko, kuriamo dirbo. 
Apsakius tėvams apie savo 
sapnu, likos per žmonis isz 
juokia už lengvai i kysta, bo| 
sapnas buvo terp teisingas, 
kad

Greendale, Vt., 
I'yson,m

Pa

sveikata. “Nuo rumatiznio 
kentėjau •daugeli metu ir pra
dėjau kalbėti kas dien po kelis 
kartus “Tikiu in Dieva Tęva
ir nuo to laiko rumatizmas din
go,’’—kalbėjo senukas.

Jok pats Krist ūsas pasakė:
Jusu tikiejimasi jus ižgy- 

dins.’’ Malda daug žmogui 
prigialbsti visokiuosia kontoji- 
mimuosia ir sudrutina.

l 4

A (a Ida daug

PAKARTAS PER MY
NE ŽMONIŲ.

Schafer, N. D.,—-Diciui prie
ANT SMERT

22 motu, kuris nužudo 
ypatus, likos iszgautas.

iEKSPLOZIJE
KASYKLOSE

MneKenzie pavieto kala ji-Į TRISDESZIMTS ANGLEKA-
SIU UŽMUSZTA ANGLISZ- 

KUOSIA KASYKLOSIA

. ■ . . I 

per myne zinoniu, isz \ oz
, 4 ,

s isz tnif'sto ir pakurta* aut

SUPLAKĖ LAZDOMS KE
TURIS NETIKĖLIUS 
KURIE PRIBUVO PLA- 

’ TINTI SAVO MOKSLĄ.

RADZEVICZIUS KIRVIU 
NUKIRTO KOLASIUNA. , >

Kaunas.

sugraži
no maža Hendriki, ir priymti 
tėvai labai isz to nudžiugo 
yra laimingi.

ir 
e

NUSKUTO PRICZERI IR 
ISZGUJO ISZ MIESTO.

remi.,—Už tai, 
kad p ri eželi s N. A. Contrell, 
iszsitare, kad nekirps plauku 
pakol prohibioije tensys, 75 
jauni, vyrukai, inejo in jojo 
gyvenimą, surikzo ir apskuto 
lyg skaros, o žilus plaukus iž- 
dalino terp saves ant atmin
ties. Po tam priverto taji pri- 
czen ojti in užmiesti, parode 
trumpiause kele isz miesto, pa
liepdami eiti von.

Marsh view, rn

tensvs

JAUNIKIS 84 METU, O 
NUOTAKA 17 METU.

Kokiss., 
rasztininkas,

Kansas City, Kan 
tai senoviszkas 
karta pasako: senatve ir jauny- 
sta negali drauge gyventi, bet 
84 metu L. A. Gilles, kitaip ta- 
ji dnlika apmanste, nes negalė
jo gyventi be patogios Miss 11. 
Sheppherd, 17 motu mergina, 
su kuria apsirėdė praėjtn san- 
vaitia. — Kuom žmogus buna 
senesnis tnom kvailes dvdes- • • 
nis.

SESUO NUŽUDĖ SESERE
• SU ŽIRKLĖMS.

Ludlow, Mo
Stalberts, 51 metu amžiaus, 
ana dienu nužudo savo seseria 
Jennie 42 metu, nudurdama ja- 
glauda del pamiszeliu, nes nuo 
kokio tai laiko, pasirodinojo 
glaud del pamiszeliu, nes nuo 
kokio tai laiko, pasirodinezo 
ženklai sumiszimimo proto.

Negana to kad sescri nudulk, 
bet da perpjovė gyslas abiejuo- 
sia rankosia.

daraktorka publieznojo 
mokslą i neje, o sesuo turėjo 

tinsta dažiuretojos prie 
litrnniii

V O

•1 — Clementina 
metu

Nužudinta bti-

dnžiuretojos

UŽSMAUGĖ MOTERIA IR 
APVOGĖ JOSIOS NAMA.

lludsondalo, Mo.,—Rose 'Fit- 
man, jauna motore, likos už
smaugta, kaip rodos per ko
kius tai valkatas ir surasta ant.

gulin- 
Kas tik bu- 

kokios verties namie, tai 
pasiėmė su

Badai motore turėjo gana dide
liu ^uma pinigu taja diena. 
Ylalyt pleszikai apie tai žinojo 
insigavo in narna tykslo api- 
pleszimo. Jsz ženklu pasirodė 
kad terp motore* ir vagiu, atsi
buvo baisius galėjimas, 
šluboje buvo viskas iszmetyta. 
Myne žmonių jeszko ploszik.1 
visoje 'aplinkinėje, o jaigu su
ras, tai žada pakarti ant pir
mutinio stulpo.

jauna motore,

rytojaus per kaimynus 
ežia ant grindų.
v o
vdeszikai ■savim.

nes

pa

BAISI ŽMOGŽUDYSTE LIE
TUVIU SZEIMYNOJE.

Now York. — Szios savaites 
pradžioje policija buvo
sžaukta pas Lietuvi Frana A’it- 
ku, kur rado nužudyta mote- 
riszke, Vitkaus žmona Fran- 
ciszka. Franas Vitkus policijai 
apsakė, kad in jo namus atėjo 
du banditai ir nužudo jo žmo
na, vėliaus jiems 
papūga pradėjo rėkti 
kit kirvio,”
Žinoma, policija pradėjo iosz- 
koti kirvio ir ji rado'po lova 
k ra u, j u a pszl ak sz t y ta. 
rado Vitkaus kelines ir 
kinius, irgi kruvinus. Žinoma, 
toumet paaiszkejo kas Vitkie
ne nužudė.

Pasirodo, kad Vitkai labai 
nesugyveno, o taja diena, va
kare net peszesi. Kaimynai sa
ko, kad Vilkai pradėjo bartis 
ir daužyti indus.

Vitkus dabar kalėjimo ir ga
li savo gyvenimą baigti elekt
ros kedojo.

Vitkų buvo trys broliai, Pe
tras, Konstantas, ir Pranas, ta- 
cziati Konstantas koki keturi 
metai fgl įhire, o Petras gj^’e- 
no pas Prana. Jie visi’ kilo isz 
Skuodo, netoli Darbėmį, o žmo
na Franciszku Ratgalvaite ki
lus isz Vovirženu. Vaiku nepa
liko. Velione palaidojo mios-

I faci

> bekalbant

leszkokit kirvio.
leszko-

y y

Vėliau
marsz-

ai.,Tvirtoves
* w

j Žaliakalny, Radzi’Vicziivs ture-
I * • • ’ • »
jo staliaus dirbtuvėlė kurioje 
dirbo su
Kolasiuno žmona su 
gyvena ties V'ilkija, o 
vi ežius - - ligoninėj, 

gripo paseku. Rą,dzevi-» 
mėgsta iszsigorti, o Ko-

l‘ _____
Vilnius. — Laikraszezei pra- 

nesza apie kruvina atsitikimu 
kokis kilo ]wr Trijus Karalius 
miesteli je Hajanuosia, netoli 
Radotszkovieu. Taja diena at
važiavo automobilius su neti
kėlei*.''Visi sustojo prie v ietį- 
nios katalikiszkos koplyczios 
ir pradėjo platint savo mokslą. 
Du netikėlei iriojo in vidų kop- 
lyezios ir pradėjo pakurstinet 
žmonis. Žmonis tuoin labai in- 
irszo iriszstumo netikėlius lan
kau. Vienas isz juju szove isz 
revolverio, tada žmonis mėtėsi 
ant netikėliu isz kuriu keturis 
suplakė lazdomis ir spragilais 
ant smert, 
bilin ir plakatus.

■ Po tam atsitikimui atvažia
vo policije, kuri padare sliect- 
va ir arcsztavojo tris szimtus 
žmonių, kurio tame darbe da- 
Ivbavo.b

padėjėju Kalasiuhu. 
Vaikais 
R adze-- 
gydosi

la 
bot nerado, lill

Bannon, praeita Vasario me
nesi, 1930 mete, pardavė kolto- ( 
lika kiaulių priguTmezin prie. 
I’armerio A. E. Hawen, pas ku-’ 
i i tarnavo, o 
b 111 i o a rcHZ t a vot u, m i ž u < le fa r 
įnori, jojo paezia ir keturis vai
kus. : 

• 4

in kalėjimą, snriszo szerifa nuo

( 
apie

kuriami'
I evams 

likos per žmonis 
lengvuti kysta,už 

buvo
mergina nuėjus in darbu 

ant rytojaus, peržiurėjo visus 
ant tikrųjų surado 

dingusi laikrodėli terp popierių 
—Kaip kada sapnai ir iszsipil- 
do, bei nevisados reiko in juos 
tikėti.

sta lezius J

BAISUS ATKERSZINIMAS 
BERNO GASPADORIUI.
Duluth, Minn.,—Vick Nisbet i 

38 metu, kuris nužudo farmeri 
Mat Purdys, pas kuri tarnavo, 
teipgi ir jojo JG motu dukteria, 
likos snymtas artimiausiam 
miostolije ir uždarytas kalėji
mo.

Nisbet t už daug prikibo prie 
dukters, už ka likos jn’aszalin- ' J 4 >■ iM' ',4 f ' g*. ± . >L * > “
tas nuo "darbo, o norėdamas už 
tai jam atkerszyt, nužudo tęva, 
ir duktore, po tam padegė na
rna. Pravažiuojent i 
automobili ujo, in

žmonis 
laika užge

sino liepsna ir žadinsi n iszsi- 
davo.

NUDURE PACZIA KADA 
TOJI ŽINDĖ KUDYKI.

»■

•S u g ryži a sDarby, Conn., 
namo, gerai apsvaigintas mun- 
szainc, Byran Bradford, 30 me
tu, n įžiurę, savo paezia .peiliu■L * « A1' ant smert. Motore tame laike 
žindo dvieju menesiu kudyki. 
Jojo szvogeris norėdamas ap-

"v t

saugoti savo seseria nuo gir
tuokliaus, teipgi 
supjaustytas peiliu.

likos baisei 
Palicije 

jžmjintojii uždare kalėjimo, o 
kada jojo užklausta aut ryto
jaus delxko tbip pasielgė su sa
vo moterių, tai atsake su nusi- 
ste’bejimu kad nieko neatsime
na.

I

i

A-

I ’ra-Whitehaven, Anglijo - 
Petnvėzin kilo baisi oks- I 

plozijc llaig kasyklosia.
muszdama trisdeszimts angle- 

J kasiu ir 34 baisei apdegė ir su- 
.1 žeido. Tosios kasyklos eina tie- 

siog po Irish mainu. Nelai- 
M,.yne žmoni u insilaužė’ mingus iszgauta isz kasyklų.

I

•kada už lai ketino

I eita
už-

Irish mariu.

Tosia, kasvklosią 1910 meto 
kurio atome raktus iszlrtuže du- žuvo 140 angleka’siu per eks- ’ i

1922 mote žuvo 39 an- 
o 1928 moto žuvo 13

Iris kambario,'kuriame Bannon plozijc 
buvo uždarvtas ir isztrauktas 
isz kalėjimo.

UŽGRIAUTAS SZULINIJE 
32 VALANDAS, PASILIKO 

GYVAS.
Kast I.ibcrtj’, N. J., • Kasda

mas szulini Kennet Ivison, li
kos užgriautas per sugriuvimą 
sienų ir gulėjo po žeme per 32 
valandas, pakol ji neat kaso jo
jo kaimynai.'
sulaukdama jojo 
nuo darbo, anojo pažiurgt kas 
su jliom atsitiko ir rado ne
griovusi szulini. Davė tuojans 
žinia kaimynams,

I •

glekasiai
anglekasiu.

Kiti darbininkai kurie rado
si kasyklosia tame laike, i.<z- 
si gelbėjo per kitus liftus.

Baisus buvo reginis subėgu
siu szeimymi prie kasyklų ka
da daginio apie nelaime. Mo
torus su vaikais graudžoi ver
kė savo mylimųjų su vileze kad 
juos paregės gyvais,

i
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Pati Ivisono no- 
atoinanezio

kurie t ne
jaus ėmėsi karsztai prie darbo 
ir po keliu valandų iszkase ji 

Kad no keli balkei
kurie gulėjo skersai sztdinio, 
tai Ivisonas butu užtroszkias.

gyva.

KARVE SUEDE $420 IR JA 
PAPIOVE

.Marlboro, 1 •• a •
ūkininkas

N. <J. ■—— ’1. ui as 
W. Mattox bosi- 

szvaistydama s gy v ui iu t vart e 
pamate $420 banknotais. Vė
liau apsižurejes rado tvarto 
ties karves ko jomis kai kuriu 
banknotu gabaliukus. Nieko 
nelaukdamas, jis pasznuko ve
terinarijos gydy loja 
pa pi o ve, i - » f ’»
iszimti suėstuosius banknotus 
ir ju dalis. Prpaiovus'pilva ra
do tik $50 baiffcnbt akVi i:. j.iVigna

rr

ir karve
‘ ■■ k

tikslu isz jos pilvo

bet tik 
sudegusius lavonus iszeme isz 
gilumos žemes.

GRAIKAS NUŽUDĖ SAVO 
SEPTYNES PACZES.

Atėnai, Graikija. ~ Peter 
Knlaxides isz Pontituso, likos 
aresztavotas už nužudinima 
savo soptyiliu paežiu, laiko ka
da meilihosi su asztunta tiksle 
apsipaeziavimo. Praleidęs visu 
moterių papoga, po tam jeises 
nužudydavo, joszkodamas nan-

IIi
Teismas žudintojaus atsibus 

Salonkojo ir badai ketina Imti 
labai ak v va s.

ju turtingu auku.

nuo
ežius
lasiunas neatsisako padėti. Li
ko il vingnngiais,” sumano pa-*> 

pasikvietė

sudegino nu tomo-
4 <

‘ ‘ vingnngiais, 
si linksminti: pasikvietė pa
žinsi ama mergina ir pasistatė’ 
degtines. Užsigėrė, del jos su-- 
siginezijo. Kolasiunas griebusi 
peilio, o 
Piimasis bėgt, antrasis vytis. 
Pasivijo ir smoge kirviu. Kola- 
siunas liko vietoj negVvas, 
Itadzeviezius pats nuėjo G po2 
lie., nuovadon ir pareUzkei 

Asz užmiiHziau Kolasiuna.. ” 
Užmnszejas suimtas. •

Radzeviezins kirvio«

nuovadon

BEDARBIAI NENORI
VAŽIUOTI IN MISZKA.

Kaunas.
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GUBERNATORIUS OKLA- I

HOMOS.
William N. Murray, žinomas 

kaipo “Alfalfa Bill”, apome 
dinstu gubernatoriaus valsczio 
Oklahomos. Yra tai prastas 

su prastais papro- 
___u —•_ • —j—r*

i c Alfalfa Bill

žmogelis,

$20, kitu nerado. .
Tuo tarpu pati karve kasz- 

tavo $85. Matomai, ūkininkas 
pamirszo apie tai pagalvot! 
pirm negu karve-piovo. Už pa- 

ga.vo tik $30.

Alt* re-

y

ji

piauta karve jis

Paskutines Žinutes
Ko-II- West Chester, Pa. I 

ne 800 visztu sudegu ant far
inas Szimo Brown, Unionville, 
aplaikydatnas 
bledes.

O 
t) ,000 doleriu

1

Trisli Berne,. Szvaicari jo — 
angliszkos mator.es ir pravadi- 1 '
ras žuvo ant lediniu kalnu, ku
rios buvo atlankė tuja diena.

If, New York. — 
naikino Lincoln Square narna 
ant 66 įdyožios. 19 žmonių li
kos sužeistais. Bledes padary- 
i ~ ~ i   • i • ♦ i i •

Ugnis su-

VILKAI UŽPUOLĖ ANT . 
KAIMO.

Lizlxipas, Portugalija— Bai
sus szalczei kokie viešzpntavo 
per kolos sanvaites Pdrtugali- 
joi privertu vilkus apluisti gir- 
rus ir jeszkoti maisto kaimuo- 
sia. Apie penkesdeszimts vilku 
užklupo ant kaimo Estravilla 
kur papjovė daug aviu. Žmonis 
labai persigando ir net po ke
liu valandų pasiseko vilkus isz- 

I baugint su Ugne isz kaimo.

NUKAPOJO SAU RANKA 
IDANT GAUT INSZIURENC

Berlinas, Vokietije. — 
das Scad, mokanikas vienam 
isz czionaitiniu fabriku geis
damas aplaikyti 24 tukstan- 
czius markiu apdraudimo (in- 
sznrenc) nukapojo sau kairia 
ranka. Schad likos surastas už- 
paklije namo baisei sužeistas 
o kada jojo užklausta kas
užklupo, pasakė kad du pleszi- 
kai ant jo užklupo nukapoda
mi jam ranka.

Pali^ijC ji pradėjo karsztai 
kvosti ir ant galo prisipažino 
kad tai pats padare. Sukru vi n- 
ta kirvi rado paslėpta st ūboje. « ..... i»»n—■■ > ■ m 

BANDITAI BAISEI 
NUKANKINO 

PENKIS KINCZIKUS.
. Shanghai, Kinai. — Yangtze* 

upes banditai, suėmė valdisz- 
ka patrulini laiveli isz kurio 
sutrauko penkis virszipinkus, 
inpyle in ausis verdanezio alie
jaus, po tam pakele ant stiebu.
Banditai paėmė laiveli dingo.

Generolas Huvei-Tsai, kuri *
komunistai paėmė in nelaisve 
provindamiesi už ji 460,000 
doleriu ir nesulaukia . pinigu, 
baisui nukankino generolą nu
pjaudami jam uosi, ausis ir isz-

Iki, Nauju Metu 
Kaune buvo inregistruota 225 
bedarbiu, po Sausio J d., iusl- 
regi^travo dar 25, taigi isz vi
so 250.

ę.t" 

■

20< i beda r bl 11 git U ha ’ • da rba
’ j. ' ' ,13r.'r

miesto statybos skyriuj (va
lant sniegą, vežant žeme), bert 
likusioms 50-c-ziai miestai įie* 
gali padėti.

Miszku departamentas 
siūle jiems važiuoti in netoli 
mas girininkijas miszko kirti*” 
Darbas akordinis. Bet bc^aN 
biai nenori isz Kauno 
žinoti ir ligi sziol neatsiradJgDa

SMARKUS DREBĖJIMAS 
ŽEMES ALBANIJOI

Viodnius. — Smarkus d re-j 
bejimas žemes Korėjoje, Alba- ’ 
nijoi padare daug bledes, už- 
muszb apie dvideszimts žmo
nių, ir 50 sužeidb o szimtai 
žmoni n pasiliko be* pastogių. 
Buvo tai vienas isz smarkiau
siu drebejimu Balkanuosia nuo 
1927 meto. ’

Kareiviai • * 1 • isZgelbejo 
isz griuvėsiu;

(įaug 
žmonių isz griuvėsiu; Didele 
Rumaniszka bažnyczia sugriu
vo kaipo ir miesto mažėjus ku
riamo radosi daug senoviszku 
atmineziu, kaip ku? kilo ugnis 
bot greitai likos užgesinti.

Aleoy, Iszpanije. — < 
ir zonų* smarkiai sudrėbėjo nuo 
ko nutru’ko tolograpai ir telo- 
ponai.

Mexico City. Du smarkus 
drebėjimai vela davėsi jaust 
piotiniojo dalijo Meksiko, kū

gy ve n-ris iszbaugino baisiai 
tojus.

siūle jiems važiuoti in

vieno norinezio mis’zko kiiįti^ 
----------— J

LIETUVOJ PANAIKINS 
KARO STOVI?

* ♦"***£
Ryga. - - Latviu dienra.szt|^
Jaunukas Žinąs“

K

A
i

“Jaunukas Zinas” prance 
kad szio menesio pabaigoj D 
tuvoj busiąs panaikintas 
stovis ir spaudos cenzūra. 
not karo stovio busianti inv4s-< 
ta speciali valstybe apsaūįjh^ 
Del to, pasak laikraszczio, lą^-» 
kiama vyriausybes atmaip0ft4 
Netgi iszvardijama in 
jerus dabartinis Klaipėdos- 
bemotorius min. Morkvs ir iuž. 
Galvanauskas. •-?

Ar szios atatinka tiesa, life-

Į

I

("ziouais tikro negalima pasakyti.? 
--------------------- '
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Lencziu km., Krakių vabe^ 
du muszeikos užpuolė einantį 
Pr. Danielių ir smarkiai ji sn- 
inusze. Kada sumuszt4šis;su 
kitu draugu prisiartino pine 

į muszeiku namu, tie muszeikčs 
Danielių negavai nuszove. 
Greitai subėgo žmonių ir jio- k * T

NUSZOVE ŽMOGŲ.

tai sovift-

rojo muszeikas ežia pat suimti, 
bot tie, užsidaro svirne, grAfei? 
no visus iszszaudvsia.

1,,, — ■ ....... . ■» l«H —  —■■■

ROSIJOI RANDASI 60 MILI
JONU BEMOKSLIU. 

■ i, i « A

Ryga, Latvije. — Pagal laik- 
raszozio uPravda’’
tinojo Rosijoi randasi daugiau 
kaip 60 milijonu žmonių kurie 
nemoka skaityti ne raszyti, to- 

rdel valdže pradėjo platinti mo
kslą ant didelio laipsnio. Szi- 
met priimta keturi milijonai 
bemoksliu in valdiszkas moks

PABRANGO CUKRUS.
Kaunas.

rimu nuo sz. m. gausio 1 d,( 
invežimam Lietuvon cukrui 
pakeltas muitas 1 klg. 15 et. 
Cukrus parduotuvėse 15 ct^

* * t •«

Fin. min. imta-

mator.es
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arba iszgujo isz tėvynes.
Dabar pasirodo, kad vien 

mosimoms pajėgoms nesiduos 
sutverto dideles vieszpatystes. 
reiko prie to drūtu delnu ir pro 
to.

Todėl dabar bolszevikai pra
dėjo atgabenti isz kitu viesz-

Kas Girdėt
* '7 i. ~ • T J1 7 o—

Tūlas ministeris Berlyno 
miesto* apgarsino, buk kas me
tas Vokiszkos merginos pagim
do arti tris szimtus tukstaneziu 
nelegalisZkn vaiku — benkar-| patyszcziu tukstanezius inži- 
tukn. Isz to duodasi suprast ko 
kis moraliszkurnas vieszpatau- 
ja Vokietijoj po karei. Mat Vo- 
kiecziu daug pražuvo karėjo,

“materijolo”

I

tai tojo 
stokos Vokietijoj.

didelis

Pagal nusprendimą prohibi- 
cijos direktoriaus Amos Wood
cock tai dantistai gali naudoti 
tiek arielkos kiek ir daktarai 
del naudos ligoniu, tai yra 
gaus po szeszes kvortas dau
giau ant meto kaip lyg szioloi. 
Priesz tai aplankydavo po du 
galonus ant meto.

Priesz tai daktarai turėjo 
pareikszti ant recepto del ko
kios ligos ligonis aplaiko ariel
ka, bet dabar to noraszys tik
tai pas save užlaikys.

Kongresas kovoje apie isz- 
mokėjimą kareiviams bonus, 
bet iždo kasijerins Melionas 
sako kad tai yra negalimu ir 
tiktai inklampytn daugiau in 
skola sklypą isz kurio negrei
tai galėtu iszsigaut.

Kožnas kareivis avietines ka 
res gali gauti paskola ant savo 
certifikato, kuris iszeina in 
dvideszimts metu po aplaiki
niui.

Kaip taji iszmokejimo bona- 
sa veikalą užbaigs tai nežino, 
bet eina apie tai smarki kova 
idant kareiviams iszmokoti.

Artimoje Eli Paso randasi 
50 tukstaneziai netinkamu ark
liu kurio yra iszlankeja ir bė
gioja po pustynes. Valdžios vc- 
teronas O. R. Crowder, gavo 
prisakyma idant tosios arklius 
užmuszti ir už keliu sanvai- 
cziu atsibus baisi skerdyne tų
jų arkliu. Praeita meta Crow
der suszaude apie dvideszimts 
tukstaneziu netinkamųjų ark
liu.

ana diena isz- 
brauko visus tikejimiszkus vei
kėjus ir dvasiszkuosius nuo da- 
lybavimo aplaikymo paszial- 

' pos nuo valdžios. Tcrp tujų 
randasi visi kunigai, pastoriai, 
popai ir diakonai, daraktoriai, 
vargoninkai, kantonai; redak
toriai ir iszduotojai katalikisz- 
ku laikmszcziu ir artistai ku
rio malavojo paveikslus in 
bažnyczes.

Bolszevikai

Lyg ežiam laikui marguoti 
kiauszinei buvo matyti tiktai 
ant Velykų, bet pagal žiniuu 
perspėjimus, tai viszteles pa- 
czios dės marguczius. Komi
kas Helliota, isz Anglijos per 
kelis metus daro bandymus su 
savo visztelems. Pasisekė jam, 
kad jojo visztos dėdavo juo
dus, žalius ir melsvus kiauszi- 
nius. Per sumaiszyma visokiu 
auguoliu, szaknu ir žieves, su 
visztu maistu, dėdavo visokiu 
borvos kiauszinius.

« • * > ' J > • • « ■ »,««. ■ •< « . -• >' • -

Surinkimas Tikru
... , * * I .

Atsitikimu
PATIKRINANOZIU ESYBE 

DIEVO.

Tūlas kunigas apsako, 
vienas isz jo
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nieriu ir visokius specialistus, draugaudamas su protestonais 
tukstan- Szvaicarijoj pamėto katalikisz- 

fabrikuosia, kft tikėjimą no visai, nes aibi
Bet da reiko apie 
ežius perdetiniu 
kasyklosia ir kancebirijuosia.

Tas parodo,
kisjiki darbininkai turi

25

I
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kad bolszevl- 
dar- 

buotis draugo ir isz vien su isz- 
mintingais promoninkais ir in
žinieriais, nes be juju pagalbos 
nieko nenuveiks.

Baisia mirezia žuvo deszimts 
metu dukrele locnininko dva
ru ko Gross St an t z, Wroclavc, 
Lenkijoj. Laiko nebuvimo tėvu 
namie, apsilaisto save spiritu, 
po tam pridėjo uždegta zapal- 
ka prie szlebnkiu. Kada tėvai 
sugiyžo namo, rado savo my- 
lema dukraiia suanglėjusia ant 
smert. Ant stalelio gulėjo kor- 
cziuke iszreiszkonti del ko pa
pilde taji baisu darba.

Kėlės dienas priesz tai, lai
ke užsidegimo namo kaimynu, 
žuvo drauge mergaites. Laido
tuves mergaites atsibuvo isz- 
kilmingai ir kone visi žmonis 
isz miestelio dalybavo laidotu
vėse žuvusios ugnije mergai
tes. Nuo tosios dienos maža 
Stantz nerado ramybes, nuola
tos mielino apie puikes laido
tuves savo drauges, ir apie tai, 
idant nors per viena diena bū
ti atmint i jo gyventoju ir būti 
teip puikei palaidota. Nutarė 
teipgi žūtie liepsnoje ir lauko 
tiktai ant genis progos.

I H—

Tūlas Indusas
laikrasztije “Indian Review 
apie budinės nelaimes, kokios 
atlanko Indija 19-tam szimt- 
metije. Pirmam czvertije tojo 
szimtmoezio taivranuo 1800 
lyg 1825 Indijnosia buvo penki 
bad i nei amarai, laike kuriu 
dingo milijonas žmonių. Ant
ram czvertije buvo tik du ir 
žuvo apie 50,000 žmonių. Trc- 
ežiam czvertije buvo szeszi o 
žuvo penki milijonai žmonių.

Baisiu badiniu amaru buvo 
paskutinis czvertis praėjusio 
szimtmoezio. In laika 25 pas
kutiniu metu tojo szimtmeczio 
Indijoi buvo net asztuoniolika 
badiniu amaru, kuriuose dingo 
apie 25 milijonai žmonių.

Drauge praėjusiam szimt- 
metijo Indijoi buvo 31 badinei 
amarai kuriosia mirė 32 mili
jonai žmonių isz bado.

Tebyriam szimtmetije dėka 
pasidarbavimui
vieszpatyszcziu ir greitos ko
munikacijos badinei amarai ne 
yra teip baisus Indijoi kaip se- 
noviszkuosia laikuosia.
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kinedaves iszpažinti ir priiml- 
nedaves szventus sakrament us, 
bet dare tai vien dėlto, 
nebūti pažemintu ir vadinamu 
bedieviu.

Viena karta einant, kunigui 
vakaro laike pro jo kiemą prie 
ligonio, taro in savo namisz- 
kius: “Geriau tas kunigas pa
darytu, kad nnnesztu ligoniui 
buliono, arba gyduolių, negu 
komunija.

Da ta pati vakaru tasai žmo
gus nupuolė nuo kopecziu 
nors ant vietos
bet gyveno da tris dienas, bet 
buvo bo jokios atminties; tu
rėjo placziai atmerktas akis, 
drueziai sueziauptas 
kad jokiu budu — negalima 
buvo ju atidaryti, o ant veido 
jo matomas buvo piktas nusl- 
szypsojimas nors kente dide
lius skausmus, kadangi turėjo 
sumuszta kaukuole. Paszauk- 
tas kunigas, bet tasai jau jam 
nebuvo reikalingu, nes negali
ma buvo suteikti szventu sak
ramentu žmogui he kalbos Ir 

dienu tik

atmerktas akis 
lupas,

proto. Trankije tu 
bis&i buliono jam induota.

$ >Jc

Isz vakariniu Prusu 
kunigas vienos isz
bažnycziu sekaneziai:

o • i

raszo

A •

py ■ •* 
i />: 
| .<f ’

k -■'

<*
•f

- V 

■<

A-
• į

ww womoPwpTj

1
«

1

apgarsina
> T

tenaitiniu 
“No tik 

apigardoj mano buvimo, bet ir 
visoj aplinkinėj apsireiszke 
baisi liga choleros; 1866 meto.

Neilgai vienok ta patvietro 
smaugė žmonos, bet ka a pome 
ta jau gyva nepaleido.

Tula nnkti likausi paszauk- 
tas prie ligonio. Pasikėlęs isz 
lovos, nes jau tai buvo 3 va
landa po pusiaunakeziui. Szau- 
kianti mane prie ligonio ypata 
buvo ligonio tikra dukteria, 

jog ta

labdaringu

PAJESZKOJIMAI
Pajeszkau savo tikro brolio, 

Juozo Dumcziaus, gyveno kita
dos Riverton, Ill., o 23 metai 
atgal gyveno Afahanoy City, 

Tognl atsiszaukia ant

Gal sulauksime dienos kada 
eisime in sztora pirkti kiauszi- 

o sztominkas užklaus:
kokios borvos misiuke nori 

M

niu 
4 4 
kiausziniu?

Kada bolszevikai paėmė val- 
dže po nužudytam carui in sa
vo rankas, didesne dalis balt- 
kalnieriniu darbininku matn- 
sžkos Rosijos ar tai iszžude,

Pa.
adreso: Ant. Dumczius 

538 W, Centro St.,
Mahanoy City, Pa.

Ahz Augustinas Balsis, pa- 
jeszkau savo szvogerio Stepo
no Grusko, paeinanezio isz 
Gražacziu kaimo, Žagarės Vai., 
Skaigires Para., tegul jis pats 
ar kas kitas praneszti, ant 
adreo: August Balsis, 
111 Lowell St. Vandergrift, Pa,
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APDOVANOTAS GARBES 
KRYŽIUM.

Karalaitis Petras, 7 motu in- 
podis Jugoslavijos karalystes, 
ana diena likos apdovanotas 
garbes kryžium Legion of Ho
nor per Francuziszka valdžia 
ant atminties snszelpimo laike 
svietines karos.

An-

po

F.L.I.S. DARBAI
INSTATYMU 

DARYME
■
4

Reed Lewis, Direktorius.
Foreign Language Information 

Service.

Ar tavo kongrosmonai ir se
natoriai žino ka Tamsta ir tavo 
organizacija manai apie immi- 
gracijj, natūralizacija, ir kitus Į 
svarbius reikalus, kuriuos da
bartiniu laiku Kongresas svar
sto ?

Kongrosmonai žino ka. ju 
balsuotojai mano apie politisz- 
kus klausymus tik nuo ju laisz- 
ku, telegramų ir asmcniszkn 
susineszimu. Kaip musu atsto
vas Washingtbno gali mus at
stovauti kuomet nežino ko mes 

Jaigu tie reikalai 
mums nerupi ir jigu jaueziame 
kad yra per daug bėdos pra
neszti musu senatoriams irkon 
grosmonains kuriuose reika
luose mos ypatingai interesuo
jamos, tik savo galime kaltinti 
kuomet Kongresas nepriima 
tuos instatymns, kurie mus in
teresuoja.

Laiszkai nuo s^vo balsuotoju 
kurie prancsza protinga ir ge- imigracijos ir 

suploszyti, klausymus.
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LAIMĖJO DOVANA UZ GE
RIAUSI CZIUŽINEJIMA.
Miss Maribel Vinson isz Box. 

tono laimėjo auksini medali už 
geriausia ir greieziausi eziuži- 
nejima laike kontosto laikyto 
Londone, Anglijoj. Yra tai pir
mutine Amcrikonka kuri lai
mėjo avietine dovana eziužine- 
jiine. Pana Vinson yra studen
to Radcliff kolegijoj.

liko iszpažinti, gailėjosi už nu
sidėjimą. Apia i kės 7 sa k ra
menta, su tikru skausmu tarė: 
“O Dievo mano! Argi turiu 
mirti bo Tszganytojaus?’,
tra diena pranesztn man kad 
ligonis da gyvena. Dabar jau 
nuėjau pas ji su Šzvencz. Sak
ramentu. Po antrai iszpažin- 
cziai atliktai su tikra gailestia 
aplaiko visiszka absoliucija Ir 
priėmė szventa komunija 
kam tuoj ir pasimirė.

Buvo tai vienatinis žmogus 
visoj aplinkinėj kuris pagau
tas tos baisios ligos iszgyveno 
48 adynas. Czia matoma aisz- 
kiai malone Dievo, troksztan- 
czio pataisos žmogaus nusidė
jusio, bet gailiapcziosio.

—: Toliam* bus :—

JUOKAI
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DAUG GERIAU.
Pono davė del tarnaites spi

ri taus del nnszveitimo zerko- 
lo. Kada nUejo pažiūrėti, kaip 
tarnaite szvoiczia, 
rente spiritą.

Ka tu darai! paszauke 
pone ar tau daviau kad gertu- 
—T1J- IrnUnn; gu jUOm

«■

užtiko gc-

kuri papsakojo man, 
liga tai bausme Dievo, kadan
gi ligonis jos tėvas būdamas 
naszliu gyveno su moteriszke 
nesurisztas su ja sakramentu 
moterystes, t.i. be szliubo, kuri 
tai sakramentu isznickineda- 
ves ir neprida vi nedarnas jam 
jokios svarbos, nors buvo pats 
kataliku ir atlikinėdavęs iszpa
žinti ir priiminedavOS kitus 
sakramentus szventus. Liepiau 
tada kuoveikiausiai praszalint 
ta moteriszke isz tėvo namu, 
idant ten jos neberaseziau, ka
da ateisiu su Sztehcziausiu 
Sakramentu.

Pribuvęs i h namus ligonio, 
visupirmu paklausiau, ar da 
randasi czia ta nedora moto- 
riszke, ant ko gavau atsalsima 
nuo paties ligonio, jog yra Ir 
pavalyti jos nebegali. Nepasi
liko man daugiau nieko kaip 
tik apleisti ligoni neaprupinns 
sakramentais. Ant 6 valandos 
rytmeczio sugryžiau in klebo- 

Po atlikimui misziu 
szventu, iszgeros puodeli kavos 
nuėjau pas ligoni antru kartu. 
Ligonis dabar jau gailėjosi už 
savo nusidėjimą, bet motorisz- 
ke pavaryti nenorėjo. Jausda
masis artimu mirties, galutinai 
tiko ir akyvoizdoj mano ap- 
reiszko jai, jog kaipo netikra 
pati nieko netur prie jo palik
to turto, kad iszsižada jos del 
isz ganimo savo duszios. At-

ni ja.

>1

Juk ketinaimen
szveist zerkola ?

— Teip darau, poniute, at
sake tarnaite — tik darau kaip 
goriau. Geriu spiritą, o pas
kui kvepiu in zerkola ir szluos- 
tau, tai skaistesni veidą rodo.

ISZ NAJORKO.
Preseris in findiszo:— Alano 

mylema Keidu'kia, esmių bied- 
nas preseris, nieko tau duoti 
negaliu, kaip tik szita menka 
žieduką, kuris turi pas mane 
didele verto... Apie 40 kar
tu užstatinejau lombarde!

nai prisidėti prie szios szalies 
gyvenimo, kad nors ir isz pra
džios nelegaliszkai atvyko.

Deportacija. Sunkenybes ir 
neteisingumai kurio nuolatai 
praszalina Snv. Vai. bile atei
vi, kuris buvo iszdeportuotas 
bo Sekretoriui teise pavėlinti 
turi but pataisinti duodant dar 
kurio galėjo tapti visuomonisz- 
tas 1929 meto, nesvarsto iszde- 
portavimo priežasli. Szimfai at 
<•!viii buvo iszdoportuoti todol, 
kad buvo kontraktuoti darbin
inkai, nemoksliai, arba ateiviai 
sngryžima iszdeportnoto atei
vio nekni’ioso atsitikimuose. 
Dabartinis instatymas, inves- 
kos sunkenybes arba <lol kitu a
panasziu priežaseziu, ne todėl 
kad buvo koki ten kriminalai 
arba prasikaltėliai. Tokiose at
sitikimuose nuolatinis prasza- 
linimas ra per baisus nubaudi
mas.

Ateiviu Užregistravimas. Pa 
siulijimi registruoti ateivius 
Snv. Valstijose ntrn tapti insta 
tymu. Užregistravimas ateiviu 
vistiek nepasiektu nelegalisz
kai atvykusius arba prasikal
tėlius, jie gerai moka iszsisukt. 
Jaigu užregistravimas ateiviu 
ir butu i n vesta s kad nors butu 

! liuosnoringas bet praktikoja 
1 taptų priverst ingas.

statymdavyste nebūtu priimta 
kuri nepavelins sujungimą pi
liecziu ir apsigyvenusiu atei
viu szeimynu.

FI/TS priėmė sekanti prane- 
szima, kuris lieczia nokuriuos 

natūralizacijos
Tiki kad greitas 

kongresinis nusistatymas sziuo 
se reikaluose pagerins visos 
szalies gerbūvi.

“Sujungti perskaldytas szei- 
mynas. Amerikos gyvenimas 
priguli nuo szeimynos czioly- 
bos. Immigracijos instatymas, 
kuris verezia logaliszkai apsi
gyvenusius ateivius 
ožius
parst i raukia savo žmonas 

nopilmvmeczius vaikus ir 
senus tėvus v ra nežmoniszkas •f

instatymas. Noperstato Ameri
kos tikra viesza opinija., Pąr- 
skaldytos szeimynos visu pilie
cziu. ir apsigyvenusiu ateiviu 
inleistu priesz Liepos 1 diena, 
1924 metu, turi būti usjungtos 
ir pavėlinant žmonas, vyrus 
nepilnmeczius vaikus ir senus 
tėvus, jaigu kitip inleidžiami, 
atvykti in Snv. Valstijas kai-

ra nuomone nebus 
laiszkai pilnai perskaityti, atsa 
kyli, ir kartais net padėti to
lesniam reikalavimui. Ir todėl 
instatymns padaryme atsako
mybe nepriguli tik nuo Kongre 
so nariu bet nuo piliecziu.

Dabartiniu laiku, pav., svar
biausias immigracijos pasiūli
ji mas kuri Kongresas svarstys 
yra bylos, kurias invedo Sena
torius David A. Roed, isz Pen- 
nsylvanijos ir Atstovas Albert 
Johnson, sustabdyti immigra- 
ci ja del iszvengimo tolesnes be- * 
darbes. Senatoriaus Read byla 
(S.J. Res. 207) sustabdytu im- 
nygracij iki Liepos 1 dienai, 
1933 metu. Po szios bylos ap
rūpinimu nei vienas immigran- 
tas nebūtu inleistas, tik tas ku
ris sziadięn gali reikalauti no 
kvotinio stovio ir parinktiniai 
ateiviai,, kaip tėvai, motinos ir 
v vyrai Amerikos piliecziu. Imi 
gruntai isz dabartiniu nekvo- 
tiniu szaliu kaip Kanados ir 
Meksiko!, nebūta inleisti, 
jaigu skaitomi nokvotinio 
parinktinio stovio, kaip virsz- naturalizavimo kaina, 
minėtai pažymėta.

Ar stovi priesz ar 
byla?

Ar immigracijos sustabdy
mas pagelbės bedarbi?

i
j 
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—F.L.TB.

MOTINA PRASZALI-
NA SUNKU KOSULĮ

DĖKINGA MOTERE

ir pilie- 
laukti metus pirm negu 

, vy-

r

Jonas in Agota:— Agotėlė, 
tu man nemeluok jau tu turi 
kelis jaunikius, asz ant tavo 
kalbos numanau...

Agota:
kalbi! Dievaži ttt esi pirmut! 
nis.

Jonas:— Tai, tai, »
sveika, asz netikiu.

Agota inpykus:— Jau tiejo 
vyrai tai visi nužiurus! Ana 
Baltrus droivoris andai ta pa
ti kalbėjo, o ir kriaucziukaš už-

U-gi ka tu Jonuti
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kalbėk

L

vakar inlindias in akės ta pa
ti zaunijo, o szendion vėl tu!....
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ti zaunijo, o szendion vėl tu!
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J po nekvotinius immigrantus.

“Natūralizacija. Natūraliza
cija ir prisidėjimas naujai at
vykusio prie Amerikos gyveni
mo tuributi raginta numuszant 

Priesz 
Liepos 1 diena, 1929 mele kai
na buvo $5.00. Sziadien kaina 
yra $20.00. Tas sulaiko daug 
žmonių nuo natūralizacijos.

Noreik priversti žmonės'tapt 
Nekalbant ar sustabdymas Amerikos piliecziais, bet reikia 

immigracijos pagelbės darbo1 juos raginti tapti piliecziais. 
padėjimą szioja szalyja, Fo- Tegul ateivis tapstn pilieczziu 
reign Language 
Sendee 1 
vienybe turi būti apsaugoto ir 
tinkamus aprūpinimai padary- parsitraukti savo szeimyna in 
ti inleisti gimines piliecziu ir 
apsigyvenusiu ateiviu, kurio tu 
ri teise rokalanit nakvotinio ar 
pariiiktinio stovio po musu da
bartiniu immigracijos instaty
mu. Read ir Johnson bylos ne- t I f t
rūpina i n laid ima žmonių ir no- 
pilnamecziu vaiku apsigyvenu
siu ateiviu. Szitos žmonos ir 
nepilnameeziai vaikui nekeis 
darbo padėjimo. Tolins, jaigu sipelnijo deportacijos privalo 
tos žmonos ir nepilnameeziai turėti privilegija legalizuoti 
vaikai nebus inloisti, milijonai stovi ir tapti piliecziais. Tai 
doleriu bus iszsiUsta isz szioa 
szalies juos užlaikyti ir gal bu
tu geidaus tuos pinigu praleisti 
szioja szalyja ir nors truputi 
pagelbėt i padėjimu. Perskal- 
<tymas szeimynu yra taip bai
sus tarpo apsigyvenusiu atei
viu kaip ir tarpe Amerikos pi
liecziu.

FLTS ragina kad tolesne in-
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tiki, kad szeimynos liet yste yra prastas dalykas jai
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Mm. Alex Kusmak nuo W. North 
St., Marion Heights, Northumberland 
pavict. Pa. sako: “Noriu jumis padė- 
kavoti už juso stebėtina geruma ka 
suteikia Dr. Whites Cough Medecine, 
del manes ir mano szeimynos. Visi 
turėjome sunku kosuli ir po vartoji
mą puse bonkutea tos gyduoles ko
suliai isznyko. Visada laikau bonkubj 
Dr. Whites Cough Medecino namie 
del greito pareikalavimo“.

Dr. Whites Black' Crow .Bigulkos 
greit sustabdo nuralgija, galvos szal- 
ti ir skausmą, teipgi dieglius ir skau
smai sanarosc ir kune. Dr. Whites 
gyduoles yra gvarantytos ir parsi
duoda gerose aptiekosc ir sztorosc.

6“6“6
GYDUOLE AR PIGULKOS

Gydo Szalti, Skauama galvot, Kartzti 

6 6 6 MOSTIS
Gydo kūdikio sulti. Aptiekose.

’ gu žmogus tapstn piliecziu tik 
• 4 1 1 • • *

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

MILL & PATTERSON STSM 
ST. CLAIR, PA. 

Bell Telefonas 1480-B

ant visokia kapiniu. Pagrobus pa-
&Iszbalsamuoja Ir laidoja mlraalas^ 

ant visokia kapiniu. Pagrabas pa- 
ruoszia nuo papraszcziausiuikipra 
kilniausiu. Parsamdo automobilius 
del laldotuviu, veseliu, krikssty- 
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.

Apsz vietinio

bet ir pilie-

szia szali arba del darbo prie- 
žaseziu. ?

reikalavimai 
balsvimui turėtu iiiimti netik,
svetimtauezius 
ežius.

Apsigyveno ateiviai kurie no 
gali da rodyt i legaliszka inloi- 
dima, bet kurie 'buvo geri, tei
singi gyventojai ir kurie neuž-

W. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIU3

nepilnameeziai turėti privilegija legalizuoti

privilegija teikiama ateviams, 
kurio atvyko priesz Birželio 3, 
1921 metu. Bot turėtu būti pa
ilginta inimti tuos, kurie atvy
ko priesz Liepos 1 diena, 1924 
mote. Syki ąloivis pavėlintas 
pasilikti czionais nuolatai ir 
kuomet parodo kad yra geras, 
instatymns užlaikantis * gyven
tojus, turi būti paragiutas pil-

■1

Velnlszkas

Laidoja kanas numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotavia, 
kriksztiniu, veseliju, pasivažinėji
mo ir t.t —Telefonai 606 
603 W. Mahanoy Av«t Mah. City

12 ISTORIJOS UŽ 25c
Nedarykia skirtumo terp vaiku 

miliekia visus ligai.
kaziriavimas. Jeszkojo tarnaites 
o rado paezia. Stebuklinga kuczia. 
Krėslas. Nelaiminga karalių ir jio 
vienturte duktere. Nelabas vyras. 
Prakeikimas. Delegatai pas grafa. 
Užkeikta skripka. Del tu, ka keti
na antra karta apsipaeziuot. Pikta 
Onuka. PREKE 26c.

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



PerKytruma
Paveikslėlis lu gyvenimo.

*
Ateinrtncziamc nedeldienije 

Kacziulis su visa savo szeimy
na iszejo isz namu ankszcįiaus, 
nei paprastai išeidavo. Varp- 
nyczioj, prio pravoslaviszkos 
cerkves, varpai jau antru kart 
klv^ko fi ll t B 1AC1 J Ju
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bogosluženijos, 
tuom tarpu, kad katalikiszkoj
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!orius pafttyve, ji gonernl- 
gubern ai oriui.
I a i szkeli, paemo, perži urejo da

■

pieros, kuriuos susukęs Įnikę [sekrot 
tiesėj rankoj.

Žingenlžiai dairėsi jis aplin
kui: akmeniniai stulpai, bill- karta Kacziulio prnszyma, prie 

slidŽiosios grindys, kurio
urednin'kas, sėdintys už augsz- popo naujas paliudijimas. Žiu- 

atsikeles isz ryto, Stepas tu gyotu atsigryžes užpakalin ri neiszmano. Ton popas sake, 
pagalios kad Kacziulis nuo Apeigų pra- 

voslavisžkos cerkves suvis szn- 
linasi, o czion rnszo, kad nuo 
kolotos metu su visa, savo szoi-

da ve pavieto iszpravnip-

jardas,

I
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Tas perskaito

pritvirtintas to patios
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!<• nuglckasiams utsiraszyti “Sau 
ir nerviketn skolyti tino ki-

> “ Šo u 1c ’ ’ daugiaaši a 
žinių isz vigo svieto ypatingai, 
puikes istorijas, pasakas ir ki
tus naudingus straipsnius tal
pina.
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dino popa. Jis net pradėjo gal
iant, jog priesz keletą mene
siu, 
kni apie Stepą Kncziuli toki
bloga paliudijimą...

Buvo jau žiema. Viena die
na, 
nuėjo in visztinyczia, pagavo in 

_ A_ _ IJI !— __ . I
kiszos po pažaste, dūlino tie- tojai — viskas tai iszrodo Ra- 

' c^inliui didei keistai.
Bot sztai .būrys sujudo1: du- myna akuratiszkai cerkve lan- 

ryso pasirodo genernl-gnbornn-, ko ir visas apeigas pildo. Isz- 
torius Kochanovas su savo
kanoolorijos perdėtiniu ir ad- ko poeziais ir, perduodamas po 
jutantu. Visi trys iszleto pri
eidami prie maldau janezi uju, 
klausinėjo kiekvieno atsky
riam apie ju reikalus. Kada 
prisiartino prio Stepo, jis, pa
davė greitai general-guberna- 
toriui popieras, '?.... '
rankoje ir puolė jam po kojų, 
Ant žvilganeziu grindų, verk- 
dams ir liūdnai sza ūkdama s:

— Susimilkit — meldo jis 
— susimilkit, jusu szviosybe, 
ant manos varguolio žmogelio! 
Delko tai man nedavėt paliu
dijimo, kad galocziu pirkt i lau
ka nuo Sasnaucko? Jug asz 
ne kokis vagis, ne žmogžudys, 
no girtuoklis, 
me neužtemytas, net valsczio- 
niszkame sude neskunstas. Jei
gu jus nesusimilsite, tai vistiek 
jau pražūti, badu su vaikeliais 
mirti, arba ant pirmos drebu
les pasikarti!...

General-gnbernatorius,K lyg 
nusigandęs, atbulas atsitraukė 
keletą žingsniu atgal. Jo pa- 
gelbininkai teip-gi pabūgo.

— Kas tau yra, kelkis! — 
atsiliepo adjutantas.

— Kelkis, kelkis! — iszta- 
re paskui gubernatorius ir jo 
kancelerijos užveizdetojas. •Į 

Stepas vienog nesijudino tik 
vis kalbėjo: “susimilkit, susi
milkit! niekam nesmiu kaltas: 
Jei ne, tai jau man vis tiek rei
kės pražūti...”

— Ko tu dabar po grindis 
voliojiesi, atsistok ir kalbėk 
kaip priguli — užriko paga
lios rustai kancelerijos užveiz
detojas, — mes neturim laiko 
su tavim vienu bovytios!

Stepas atsistojo, bet suomes 
rankas neprataro ne žodi, tik 
žiurėjo in ponus virszinin'kus.

— Sakykit, del ko gi jam 
neduoda paliudijimo pirkti že- 

, ramiu 
general-gubernatorius 

vartydamas Kaczinlio praszy- 
ma.

1 atsilankanezius, 
riebia visata ir gaidi ir, pasl-'patys atsilankiusioje maldau-

siog linkon cerkves. Ine jo in 
prieszino popo namo. Matusz- 
kai, popo paežiai, žemai pasi
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W.nyczioj da no syk neskmn- lenke, padavė dovanas ir pa-
bino. Kacziuliu szeimyna nuę_- 
jo in cerkve.

Susiedai, o paskiaus ir visas 
kaimas neiszpasakytai stebėjo
si isz tokio jo pasielgimo. Visa Su reikalu pas jus, bu

prašze pasakyti pppui, kad jis 
turi pas ji ji reikalą. Popas isz
ejo. Stepas ir ji guodotinai pa
sveikino.

<i "—i e

Kacziuliu szeimyna visados ei- finszkii — taro — noriu kraus- 
davo in kataliku bažnyczia Ir tytis in Vileikos pavieto, mal-
niekas neabejojo, kad jie kata
likai, o dabartės visi mate kaip 
Kacziulis visus savo vyresnuo- 
sius sūnūs nusivedė in cerkve. 
Atstojo, matyt, nuo katalikys
tes. Gimines gailėjosi ir pari
jo ant jo — sarmata jiems bu
vo, o seneles katalikes^ kai
mynuos Kaczinlio, tiesiog prn- 
gariszkus keiksmus paskui ji, 
einanti in cerkve, leido.

Tuom tarpu Kacziulis su sa
vo sunais atsistojo pirmose ei
lėse meldžiancziujusi. Isz szeip 
žmonių menkai kas juos užte- 
mijo, bet popas Grigorius 
Szverubovicz, pamatęs Kacziu- 
Ii, dideliai - stebėjosi. Stepas 
teip szirdingai musze “paklo- 

” ir abelnai teip pritin'kan-
•ziai užsilaikė laike dievmal- 

,” kad 
pats popas pradėjo abejoti: ar 
tik nebūdavo jau tas Kacziulis 
cerkvėj ir pirmiaus, gal tiktai 
kur užpakalyj kitu stuksėda
vo? Du Kaczinlio sūnūs teip 
pritinkaneziai tėvui megzdžio- 
jo, kad tas da labinus popa gln- 
mijo.

Kada, maldos cerkvėj ir ka
taliku bažnyczioj pasibaigė, po 
pietų, ta dien pas Kacziuliu 
grintelo buvo pilna žmonių kie-

nūs
<
dystes ir visu “molebnn

na is, — žemes ten sziek tiek 
(langiaus ir ganeva geresne.

— O asz czion ka tau galiu 
pagelbėti? — klauso popas.

— Kaip ka! Jug tai ne 
toks lengvas daigias krausty
tis isz vienos gminos in kita, o 
dar ir in kita pavietą, o da su 
tokin didele szeimyna, kaip 
mano. Reikia paliudijimo nuo 
palicijos apie prideranti pa
sielgimą ir nuo jus, batiuszka 
apie lankymą cerkves.

Popas užsimislino.
jis vienok, kad valsczioniszkl 
uredninkai tankei reikalauja 
nuo “mužiku” nebutu dalyku, 
todėl ir intikejo Kaeziulini. 
Dabar jis vėl gailėjosi, 
pirmiaus policijai davė apie ji 
Kacziuli, toki bloga paliudiju 

, kad nelanko

r

Žinojo

kad

ma, minėtinai 
cerkves.,

— Bot tu žinai, kad del pa
liudijimu reikalingos gerbines 
markes ir lekas del paezeties.

— Žinau, žinau! — atsako 
Stepas ir isztraukos isz po pa
žastes maszna, iszemo penkine 
ir padavė ja popui; tai bus ant 
visu reikalu — tarė.

Ta pat diena, vakare,
eziulis jau turėjo nuo popo ge
ra paliudijimą ir džiaugdama-

Ka-

mioniu, lyg ant kermosziaus. flugryzo namo.
Kas atsitiko, kas pasidarė? — Buvo szaltas, bet gedras žie-
Nebuvo girdėti nieko, kaip tik mos ryt“8. vienas isz tu, kurio
keikimai ant Kacziuliu szeimy- 
nos, už atstojima nuo prigimto 
tikėjimo.
visu apgailestavimu, iszmett- 
nejimu, apjuokavimu ir už- 
klausymu, atsakydavo tik vie
na: “ 
me klausyti.

atsitinka tiktai pabaigoj Va
sario menesio ir pranaszauja

Bet Kaeziulini, ant "P*0 žiemos pabaiga.
Saule savo spinduliais užlie

jo visa Vilniaus miestą, da ap
sigaubusi baltais sniego vys
tyklais, apszvioto senovės Ge
dimino pili, padėta ant augsz-

tetis 11 epe ir mes jo turi-
” O patsai Kacziu

lis visiems da (Įrašiau kalbėjo-, to kalno, prio alkūnes Vilijos 
“palaukit, palaukit — sake — 
tas juoksis, kurs juoksis pas
kutinis.”
Kacziulis iszejo isz galvos. 
Tuom labiaus, jog kada vieti
nis katalikiszkas kunigas lie
pė pakviest savo vargamistrai 
Kacziuli pas save in namus del 
dideliai svarbaus reikalo, tai

Nekurie mislio, kad

ir Vileikos, o tolinus leisdama 
spindulius vis žemyn ir žemyn, 
linksmai siautė ant paauksuo
tu kryžių bažnyczia ir cei’kviu 
Lietuvos sostapiles. In va iriais 
dažais spinduliai mirgėjo ant 
langu miesto gyvenimu, o ypa
tingai tankumyno langu dide
lio muro general-gubernato-

Kacziulis ir kunigui beveik ta riaus.
Mažoj to namo prieszinej sa

lėj tuom tarpu buvo primami 
maldaujantiejie gemeral-guber 
natoriaus mylistu. Gana dide
lis ju skaitlius spraudėsi pasie
niais kambario, viduj kuria 
stovi brangus bilijardas, pri
dengtas divonu. Keturi akme
niai szlipavoti stulpai dalina ta 
nedidele sale in dvi nelygias

pati atsakyti Jiepe, — nueis — 
girdi r— pats pas kunigą, kaa 
pareis laikas, nereiks ne kvies- 
t i, o dabar da negalys.

Perejo kiek laiko, gyvento
jai Kreivosios jau pradėjo ap
siprasti su netikėtu perėjimu 
Kacziuliu szeimynos in pravos
lavija. Viena karta, kaip ten 
susitikęs su Kacziuliu, popas 
klauso jo, kaip senei jis ir jo 
szeimyna pradėjo lankyti cerk
ve.

— Visad — aiszkino popui 
Kaczhilis, «— tik del tolumrf

l

toriui popieras

pute akis Kochanovas, pat ran-

1 pieras kancelerijos užvaizdai, 
pirsztu in abu popo paliudiji
mu parodo. Pa geibi n inkai ir 
trauko paežiais, o paskui kas- 
žin ka pamaželi torp saves 
sznabždejo. Po valandai vienas 

kurias laike: isz ju priėjo prie Stepo ir lie
pė jam po trijų dienu pribūti 
vol in kancelorija. sNors Kacziulis buvo papras
tas kiemionis ano maiszyto lie- 
tuviszko — bielorusiszko tijo, 
kuriuomi atsižymėjo visa Vil- 

nors kancc-

ka pamažėl i

i

niekam bloga-

a įsistok

nio? — užklauso lotu 
balsu

«

— Tuoj pamatysime, — ta
ro tas ir, paraszes alaveliu ke
letą žodžiu ant laksztelio po- 
pieros, nusiuntė dižuruojanti

nuo-

uredninka in kancelarija 
neral-gubernatoriaus.

G enera 1-gubema torius 
jo prie sekanezio praszytojaus

Priėmimai jau baigėsi, kada 
dižiuruojantis sugryžes pada
vė sekretoriui isztrauka isz 
valstijiniu knygų, kurioj teip 
buvo raszyta: Kiemioniui Vil
niaus pavieto, Paberžes gml- 
no, 'kaimo Kreivosios, Stepui 
Kacziuliui neduota paliudiji
mo, kad pirktu ūke, isz prie
žasties pridėto per Vilniaus 
gubernatorių nuo 18 Rugpju-

dalis, o rieszutines grindys vi- ežio 1889 motu po No. 1632, 
sad žvilga, kaip Veidrodis, perstatymo, kuriamo tarpo ki- 
Prascziokeliai, atėjo su reika- tu yra paliudijimas vietinio 
lais, janeziasi toje saloj, ant tu popo nuo dienos 3 Rugpjuczio, 
grindų, dideliai baugingai, kad praszantysis su visa szoi-

yra paliudijimas vietinio
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NAUJI EROPLANAI DEL DĖDĖS ŠAMO.
Dede Samas nplaikys 15 szitokiu nauju Boeing bombiniii 

eroplanu, kurie loke net 350 myliu iri valanda ir buvo padirbti

fe

dirbtuve Seattle, Wash. Eroplnnai turi 
maszininius karabinus ir bombas.

Chcicis,

per Boeing eroplanu

Bh

niaus apielinke, 
leriszku paslapcziu maskolisz- 
kojo redo nežinojo, tie vienog 
pecziu traukymai ir sznabžde- 
jimai ir paliepimas po trijų 
dienu sugryžti, gerai del jojo 
lemo. Džiaugdamasis iszejo jis 
isz namu genral-gubernatorisz- 
kojo redo ir skubinosi in viena 
isz tu Vilniaus miesto kareze- 
mn, kurioje tikėjosi rasti 
voką ta,” 
ma.

Praėjo trys dienos. Kacziu
lis vėl nuėjo in kancelerija ge- 
neral-gubornatoriaus. Isztyres 

, kaip ir ko

“ad-
rasziusi jam praszy-

ir iszklausinejes kaip ir 
atėjo, sargas inleido ji in vi
dų. Ilgai vienog da Stepui bu
tu reikėjo laukti, kol kas ji but 

bet pasitaiko kartužtemijes, 
tuom tarpu pats<užveizdetojas 
kancelerijos ėjo isz savo kam
bario in kancelerijos butą. Pa
matęs ant karidoriaus Stepą, 
užsznekino ji. Kada Stepas isz- 
pasakojo jam vėl savo reikalą, 
užveizdetojas tarė: “Pažvel- 
gtinas, broliuk, tavo pasielgi
mas, gubernatorius dideliai ne
norėjo iszduoti tau paliudiji-' 
ma, asz tik iszpraszau. Mat 
tavo dievai!

asz tik iszpraszau. 
M

Net paszoko isz džiaugsmo 
Stepas. Norėjo pult tam ponui 
in kojas, 
greitai sargo 
pas perdetini skyriaus,

Ant rytojaus atncszes gerbi- 
nes markes. Stepas Kacziulis 
pagalios ingavo ana, teip pa
geidauta, dėl pirkimo gabalė
lio žemes, paliudijimą.

Artinancziosi dienos gavė
nios, buvo dienomis linksmy
bes del visos Kacziuliu szeimy
nos. Po nekuriam laikui nuva
žiavo jis vėl in Vilnių pas po
ną Edmundą Sasnaucka ir pas 
viena isz vietiniu notaru, ant 
Traku ulyczios, surasze akta 
pirkimo 42 desotinu žemes. 
Daug vargo ir rupesezio su 
tuom turėjo, bet už tai dabar
tės del jo ir jo szeimynos geres
ne ateito szypsojosi.

Cerkvėj vienog, no pas popa, 
nuo to laiko jau nėjo, no jo 
szeimynos niekas dauginus ne
matė. Galas.

bot anas, paszaukos
liopo nuvest ji

gal neregulariRzkal Pati vėl Teip bent jautėsi Stepas Ka- myna prigulys prio skaitliams dien giliuko.
mano, gimusi Duobiuose, terp1 eziulis knrs ta diena

in katalikiszka bažnyczia, tai toj salėj, namuose 
viskas.

Atsakymas regimai užganė- su keleis lapais iszraszytos po-

pirmu ypatų, perėjusiu isz katalikys-

ANT MEDŽIOKLES.
I, j. ri. m). '

— Ponas grafas volei no 
pataite? Neturi ponas szian-

1

TARADAIKA

Masacziuzes vienos naszles Ve
selka atsibuvo,

Kokis tai szpiclius teipgi 
pribuvo,

Mat, pats aut Veselkos užsi- 
prasze.

Ir pradėjo sztnrmavoti 
Nieks jo negalėjo apmalszyti.

Tada perdėti uis svodbos,
Bo niekeno pagolbos, 

Laukan kaip szuni iszki’kino, į

Ir duris užrakino,
Tasai stovėjo lauke ir tykojo, 
Tame perdėtinis laukan iszejo, 
Tasai szove isz revolverio, 
Pataikė kur ton, o gal ir ne

norėjo.
Butu da ir daugiau nudejas, 

. .. Jeigu butu galėjas, .
Bot nutvėrė kiti vvrai, 

Suome razbaininka gerai.
Paszauta nuvožė in ligonbuti 9 

O szovika in džela patubde.
Paszautas kaip iszgys, prova 

> t bus, 
Kaltininką gerai nuskus, 

Žinoma ant keliu motu pa-i 
tubdys, 

Tada nebagas atsimys, 
Kad per daug nereike narsuoti, 
Ba gali net ant virves kaboti.

❖
Ej mergicos, bus Amorike ne

gerai,
Jeigu tolinus bus bedarbe, tai 

visi vyrai,

* *

Tai ir be vyro gyventi imta i ko.
Jau kitokia gadyne virto, 
Mergeles in protą atvirto, 

No kaip nevalninke pastoti, 
Per visa gyvasti vyro bijoti, 

Ir pagal vyro szpieliu szokti.
* ❖ ♦

Kalbėjo Mikas in Andriu: 
Ka Andriuk galiu daryti, 

Turiu kanecz apsipaeziuoti, 
Ana isz Montkarmu atvažiavo 

mergina, 
Kaip žiūrint iszrodo davadna. 
Norint mergina pasogos ne

turėjo, 
Bet gavo, ka Dievulis 

pažadėjo.,

Juozas Cheicis, Baltimore 
Md. — Prisiuneziu užmokesti 
ant ateinanezio meto už “Sau
le” no« be “Saules” neturetu- 
mem ramvbes. Kada ateina 
pas mus tai visus pralinksmina 
ir visi griebėsi prie skaitymo 
visokias žinias isz visu krasztu 
svieto ir puikes istorijas.

■
.Tęva Montvilliene, 

Rapids, Mich. — Priimkite 
nuo manes užmokesti už “Sau- 

nuo jusu senos skaitytojos.
73 metus ir 

Saule” suvii-szum 29

Grand

10”
Jau Husilaukiau 
skaitau “ 
melu ir sunku butu man gyven.
ti be jos. Myliu skaityti “Sau
le” labai ir vėlinu kad nepa- 
liautumet iszdavincti taip pui
ku laikraszti p(»r amžius. Mano 

labai mylėdavo skaityt 
Saule” ir asz nepaliausiu 

skaityt pakol gyva busiu.

vviasB1’
i < ir asz

t

f va V. njVJ.y

Po Veselkai in menesius tris 
Garnys pnbalndojo in duris, 
Atnesze sūneli kaip avina 

Argi tai ne gana.. f 1

1

ir labai da
lai jum Dievas

j r

9

BALSAI MUSU
SKAITYTOJU

M. Vilkevicze, Youngstown, 
Ohio. — Prisiuneziu juin 3 do
lerius už “Saule 
kavoju už ja,
snleiktu savo malones kokiu 
tik geidžiate. Aplaikian “Sau
le” du kart ant sanvites o ka
da neateina ant laiko tai apima 
mus visus nerimastis, 
je”

Ona Balkus, Omaha, Nebr.— 
Linkiu redystei laimingu motu, 
sveikatos ir pasisekimo, kad 
“Saule” szviestu del mus ka- 
nuoilgiausius metuk del visu, 
kuri kožna suramina. Laimin
gas tas kuris “Saule’” skaito.

Ona Normant, Philadelphia. 
— Gerbiama “Saules” redak
cija prisiuneziu tamistoms tris 
dolerius už kuriuos teiksitės 
mus lankyti su laikraszcziu 
“Saules” per visus metus; Asz 
labai pamylejdu skaityti “Sau
le”,
dienos, o kaip “Saule” lankys 
mane, tai visuomet turėsiu na- 
mieje szviesia “Saule”.

nubodo man ūkanotos

Ona Ambroziene, Waterbury 
Conn. — Szirdingai acziu ta- 
mistoms kad nesulaikete man 

kuria asz szirdingai 
myliu skaityt ir nemanau su ja
4 ‘ Saule M

1

Pasirengė in Lietuva keliauti. si^į1-tis pakol gyva busiu. Acziu
Tiktai da turi palaukti, 

Kol nuo valdžios laiva gaus, 
Tada pasiszokineja trauks 

*■. / . ’'n > J| 1 į i N r '

Adgal in Lietuva,
Ba Amerika jau velnova,

J

Atsilsio jokio netiiri, 
Visur neramu kur tik pažiūri 

* ' r

Pacziuotis ne nemislina*
Ba gyventi czion ir nomislina, 
Norints czion merginu priviso, 

Ant to nežiūri suvisu.
Jeigu da kokia gera Ameri- 
' kon'ka,

Kur pasisuka,
Tai novos susiporuoja

y

UV4 v vn ūliniĮJUi ii j
► t

Paskui abudu vargu marguoja.
Kolei' dirba, tolei turi, 

Darbo netenka in szalis žiuri
O jeigu valgyt neturės, 

Niekas tada nepasigailės 
Czion mergeliu yra in vales. 
Bet ne visos isztekoti gales, 
6 jeigu katra ir vyra gauna, 
Tai gero gyvenimo norngauna

Į.,. . T '» . . . ;ll , • -

9

ponui redaktoriui už taip pui
ku surėdymą laikraszczio ir vė
linu laimes ir sveikatos isz vi
sos szirdies.

B. Legeckas, Philadelphia.— 
Prisiuneziu prenumerata 
“Saule” kuri mane daug pra
linksmina ir vien man tik gai
la, kad “Saule” negaunu kož
na diena. Kaip paimu “Saule” 
skaityti, tai man rodos, kad asz 
ta dien ir sunkiausia dirbeziau 
tai nenuvargsu skaitydamas 
“Saule” ir nepadedu, pakol 
visos, neperskaitau.

Pakol gyvas busiu nopersi- 
skirsiu su “Saule”; tegul ma
no name szvieczia “Saule” ku
ris yra teisingiausias ir geriau
sias laikrasztis visam Ameri- 
kke.

už

Juozas Leszkauckas, Kings
ton, Pa. — Sziuomi prisiuneziu

Vargu vargstu ir da in kaili užmokesti už “Saule” nes kai-
— Tai nieko, ba matai po- > gauna. po anglekasiui, tai butu sunku

“Saule- 
randamo daugiausia žinių 

ir puikiu skitymu. Linkiu kad 
žmonys skaitytu kanuodaugian 
šia “Saule”.

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje 

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

Ant J. Sakalauskas
L1ETUV1SZKAS GRABOR1US 

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

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

Isz Mahanojaus ir Girardvilles' 
jeigu kas pareikalaus mano pa- 
tarnavima tai meldžiu man tele- 
fonuoti o pribusiu in deszimts 
minutu. Bell Telefonas 872 
" ~ -   "■■ ""1 "  ........   ■ " * w ■ I—

I

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $028,858.62.

Mokame 8-csia procentą ant į 
sudėtu pinigu. Procentą pride- J 
dom prie jusu pinigu 1 Sausio ir C 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus B 
turėtumėt reikalaus su musu ban- < 
ka nepaisant ar mažas ar didelis. >

G. W. BARLOW, Pres.
J. FERGUSON, Vice-PrerirKas.

J

kataliku, kartais mėgsta užeiti kart savo gyvenimo atsirado tos in pravoslavija ir atkakliai nas, asz ilgai užtrukau Afriko- Laimingiausios katros mokslą fo. neramu hamio bo “Saules”,
u.

ko sziaur-vakarinio kraszto,
naczalny- nenorys pildyti privalyseziu jo, ant sloniu medžiojau, tai 

cerkves. , i
Perbėgės laksztoli akimis, tos ir negaliu pątaikyt

I .

>»

*;> * <■ o.,' •'

Sprie smulkiu žvere|įu ne pra-
I ■I

turi,
Tosios ant ateities nežiūri, 
O jeigu da dorai užsilaiko

»

v .
'■ T’I i t:

nes anglckasis dirbdamas po 
žeme tukstanezius mastu ne m a 
to saules. Tad patariu visiems

Viktoras J. Palulis
Plumberis ir Blekorius

Jeigu jumis reikia ^ero Piumberio 
tai kreipkitės pas mane. Indedu 
visokias vandenines paipns, mau
dykles, ssilumas, pataisau ar už
dedu naujus blekinius stogus ir t.t 
kaipo Lietuvis, Lietuviams patar
nauju kuogeriauBia..

• Shenandoriecziai kreipkitės po 
adresu 409 E. Lloyd St. arba te- 
lofonuokite 826-W.

Isz Mahanoy City kreipkitės pas 
kalvi A. Beniuli, 1000 E. Pine St.

BM Jį

Kaipo Lietuvis, Lietuviams patar-

arba UlefonuoklU 225-W.

t*
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ISZ WILKES-BARRE ]sz LietUVOS.
— Februarius — Vasaris. 

Szis menesis prasidėjo Nedė
liojo ir turi lygiai ketures ne-' n 
delias ir sanvaites po septynes 
dienas.

delije yra Grabnyczios.

IR APLINKINES
•. „ Simanas Tolumas, 39 m.
9 Scureman St., Hanover kai
mo, skustuvu persipjovė gerk- 

,, . j. . . k*. Paszauktas gydytojas Mar-Sziadion, tai yra Pane- _ . . .le. Paszauktas gydytojas Mar
tynas Stadnlis gerkle ir kaires 
rankos raumenis susiuvęs, pn- Užtatv.... .... I

ežiu ■ draugiszkas gyvenimas 
kokis vieszpatavo keliolika 
motn atgal terp musu žmonių? tokH czin liuotiki8. 
Sziadien vieni nuo kitu szali- 
naši, ne tik pažystami bet ir 
gimines ir vaikai nuo tėvu. 
Dingo visas draugiszkas gy
vastis. O gal tame priežastis 
yra tebyrios prohibicijos.
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audros, buug nnmu stogu nu- 
dra nudraikė ir nunesziojo. Ke 
Ii ruimai per szias vėtras buvo 
visiszkai suversti. Vienam ma
limui audra nulaužo sparnus. | 
Be to, iszlaužyta daug medžiu

• vaismedžiu, 'fokios vėtros 
■ f ' » f r '.f ' ,u

žmoiK’s np/itsiniv- 
na.

Paskutiniu laiku apylinkėje 
pradėjo žmones sirgti gripe. 
Vien Vainuto miestely gripu 
serganeziu esama per 100 žino-1 
nitt. Tik visa laime, kad Vai
nutas dabar turi atsidėjusi ir 
dai’bšztu gydytoja. Tacziau du-' 
rbd su ligoniais tiek daug yra, 
kad gydytojas ir prie geriau
siu noru visu apeiti nesuspėja.

..4b
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6,430 EMIGRANTU ISZ LIE
TUVOS PER 1930 METUS.
Kaunas. — 1930 m., Gruo

džio men. apleido Lietuva 282 ii 
emigrantai, 11$) iszvyko in Ar- ir sėniausi
gentimi ir tik 17 iii Brazilija.

in Urugvajų iszkeliavo
56, in Amerikos Jungt. Valst.

I
S;

Kur dingo Mahanojo- sįun(0 įn ligonine.
Tolumas yra gazu auka nuo not 57, o in Kanada 19, in Pie- 

pasaulinio karo. Jairno pirmas tu Afrika 11, in Kuba 3.
Per visus 1930 m., emigra

vo 6430 žmonių — daugiausia

• — Petras Pilius, G35 W. 
South uly., likos sužeistas per' 

nuvežtas
Ashlando ligonbuti kur jam 
padaryta operacija.

automobiliu ir

— Mikas Žaldokas czia už 
laikymu susirinkimo policijos in Pietų Amerika. Bet Pietų 
— nubaustas už laužymą Wil- Amerikos invykiai, o ypacz 
kės Barre miesto patvarkymu, geras derlius Lietuvoj, emigra

cija žymiai sumažino. 1929 rh. 
Lietuva buvo apleido 16470 
emigrantu. Indomu, kad siau- 
cziant Brazilijoj pilietiniam 
karui, Lapkriczio menesi Lie
tuvoj atsirado tik vienas .drą
suolis pasirengiąs ten emigruo
ti.

f

Neturint czarterio, reikia tu
rėti leidimą susirinkimui.

Jis yra žinomas kaip Mask
vos komisam tarnas. Szi syki

I '

policija ji nubaudė deszimczia 
in

41 ■ '*1^ * i

’ — Pana Ona Navakai!e, 
{• Saules”
Savo sesute Aldona, iszkeliavo 
praeita Pctnyczia in Helmetta, 
N. J. dalibauti vinezevoneja

knygvede, drauge su

dol. ir leszas apmokėti. Jo ta- 
vorszczius Stepas Nelsonas isz- 
teisintas.

— Edvard Lukoszeviczius,
23 Hill Park Ave., Pittston, 
Pa. už užpuolimą žmonių pa-

Pittston

■■ V

invykiai,

IR VĖL SAUŽUDYSTE. •

TRAUKINYS SUVAŽINĖJO
ŽMOGŲ.

.Kaunas. — Sausio 4 d., 6 vai. 
tarpfltoty Kėdainiai — Slikiai

♦.m

59-tnmo kilometre, traukinio 
važiavęsmiltinai sužalotas," 

por pervaža, pil. Vyszniuaskas 
Petras,. 40 įdėtu amžiaus, isz

t

. . L t . , Lm H 1 h M

LEDINIU “EROPLANU”
Worcester!, Mass, keli jauni vyruki padirbo szituos 

karszlas lenktynes ant lodo kaip matome ant paveikslo.
.... „JL... . ............-.................. — - . ■ . ..................... .......... ....................

LENKTYNESANT LEDO.
ledinius eroplanns y y ir turėjo

* ♦

Nėra ežia tokiu motu, kad Bublių knimo, Kėdainių vnlscz 
kėlės ir ju apipleszima, pasius- Rokiszkio miesto nonusižudytU 
tas in kalėjimą, be jokiu už- keletas intcligentiszku asme- 

savo brolio Edvardo su pana «‘«tu iki susirinks prisiekusiu- nu., Rugsėjo men. pabaigoje

1

Berta Paulauskiute. Teipgi at
lankys pažystamus ir gimines 
New Yorke ir Brook lyne 
kėlės dienas.

per

Pottsville, Pa. — Mažam 
kaimelije Buck Run, užsidegė 
namas Antano Rowan, nuo ku- į

» . g 1 * J

rio liepsna gavosi ir ant arti-1

Pa.

j u suolas.
Kadangi Lukoszeviczius jau versiteto studente. LapkriCZio 

buvo sekamas ir rastas tokiu 15 d.
szposu krėtės ne pirma syki, ji kiszkio gimnazijos paiszybbs

nusiszove turtinga Kauno um-

! vakare nusiszove Ko-

i ' ' .

Dcszimts Prisakymu
/ < * _____ * \ .* k ...! K *

:: Tėvams ::

t

Tėvams

į

i 

r 
I 

I 
I
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$1 ’ke

- Kdlbekite teisybe ir tei
singai elgkites su vaikais.

2— Palaikyk i to savo duota 
žodi — gera ar bloga.

3— Priverskite vaikus idant 
iszpildytu jusu paliepimus, bet 
nęganubykito juos už tai per 
daug. .

4—

. 1
♦

mokytojas Stasys Žilinskas.
— Andrius Borganauskas, Priesz nusižudymą buvo pirty

19 Stanton St., Hudsftn Sužeis- ir teatre. Žilinskas buvo labai 
automobiliaus, susidūrus rimtas vyras ir mokiniu myli-

riežtfti saugoja. —V.

Į
I

namas Antano Rowan, nuo ku- j ™8 
rio liepsna gavosi ir ant arti- 811 nniru* 
muju namu padarydama bledes Randasi ligoninėj. 
an( $20,000. Tame laike Ko wa
ll’iena nesirado namie, o kada 
dagirdo apie ugni, atbėgo na
mo ir tiesiog inbogo in skiepu 
iszgelbet 3<50 doleriu radosi po 
anglimis. Motoro baigei apde
gu, ir vos jaja .ugniagesiai isz- 
golbojo, bet pinigai sudega.

I

insiutos j 
ezionai-

•'ijfgl
* ‘

Stiklai sukapojo, mas mokytojas.
> Czia musu inteligentijai kaž-

t Vincas Backus, 50 metu kas darosi negera. Inteligentai 
komplikuota liga, 92 Kiver Į nenori pažinti tikro gyvenimo. 
St., Plains. Palaidotas su baž- Szeimu suirimai, kortos, alko- 
nytinemis apeigomis net Ma- holis žudo szeimu laime. Inle- 
hanoy pity, Pa.

t Mikas Y’anuleviczins, 46 
23 Raub St., Luzerne. Pa

laidotas su bažnytinėmis apei
gomis in parapijos kapines 
Lehman.

t Morta Petrauskiene^ 
m., Sebastopol. Komplikuota 
liga. Palaidota parapijos kapi- ris neturi puikybes, kuris my-

I
214 tenkina tuo

Oak St., Sugar Notch. Palaido- jis gali pasiekti, Iszmok juok- 
InMutusi Graiku tas su bažnytinėmis apeigomis 

parapijos kapinėse.

—- Petras Spirellis, 
Oraikiszkas kukorius 
tineje ras ta u t racijoj, insimylo- 
jo in Mare Daszion, 24 motu 
tarnaite, kuri Petro meile at
metė. Tasai mergina subadė 
baisei peiliu, kuri mirė vėliaus 
ligonbuteje.
uždare kalėjime.

•— Izabele Gureviczicno isz
Seltzer City, likos skaudžei su-1 In* » •
Žeista per automobiliu Potts- 
\ille ir likos nuvežta in ligon- 
bute.
t 5 V p. ' • *'? * ■

◄ Reading 
k Ji nes >

k

Pigios Ekskurcijos 
In PHILADELPHIA S3.25 
In ATLANTIC CITY $3.75
Isz Shenandoah 25c viraziauw 

t IN NEW YORKA $4.00 
P<r Lincolns Birthday 

KETVERGE 12 VASARIO 
Ant reffularlazko rytmetinio treino

Ryte
. 5:30 
. 6:10 

. 6:39

in -
Shenandoah ..
Mahenoy City .
Tamaqua • • • • •

Kita panas ži ekskurcija bus 
per Washington Birtrday 
23 Vasario.
ANT READING GELEŽINKELIO

K. RĖKLAITIS
- LI«tuTitdka« Graborius _„

k- laidojo numirėlius pa- i. 
gal naujausia mada Ir 
mokslą. Turiu pagelbi-

i- įlinkę moterems. Priei- u 
, narnos prekes.

816 W. Spruce Str., 
Bell Telefonas 149

_MAHANOY CITY, PA.
>06 Market Street

L Bell Telefonas 441-J k
> TAMAQUA, PA.

m., o a

nose.
t Antanas

92 River nenori pažinti til
1 **• * • • • •

ligentija iszejusi isz 
ku”

4 C

4 (

muzi-
v • .nnrzp

y

krąujo. Būdami
kiszkos prigimties, sieke kara- 
liszko gyvenimo, arba tokio 
tikslo, kurio jo jegbs neleidžia. 
Tas viskas daro gyvenimą po-

36 bodu ir nepakeneziamu.
* m g *• ’ ' 5

, , < * i <■ <

Malonus gyvenimas tam, ku

Pccziulis,
Ii kiekviena žmogų, kuris pasi- 

y ka jis turi ir ko

tis!

5

i,y os 
‘ ‘ no.

viena 
y y
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DIDŽIAUSIAS ORALAIVIS ANT SVIETO JAU BAIGĖSI DIRBTI.

iV*-w»wlNesakykite “ 
karta, o kita karta

Atpratinėkite nuo blogu
papratimu 0 pratinėkite prie 
goru.

6— Neteminkite ant vaiku 
pilftumo ir visokiu užsinoroji-

'M • tmu.*
7— Duokite vaikui ko nori,. ‘ ' ,v , ’ i >

bet kada apsimalszina ir buna
Duokite vaikui ko nori

♦ < * r p- i 'n.., ’ *,

Sztai didžiausis oralaivis
ve Akrone, Ohio, del Snv Valstijų, kuris bus didžiausiu orabiiviu aut svieto.

4 * A k ron ? t kuri dirba kompanija Goodyear Zeppelino dirbtu-

T

SUDE.
■M*

t Jonas Ramanauskas, 20 KUN. KARPAVICZIUS GAR
LIAVOJ ISZTREMTAS.
Garliava. — Kun. M. Karpa- 

viezius, kurs dabar dai'buojasi 
prie Garliavos bažnyczios, ga
vo isz Kauno komendanto iji- 
sakyma: “Kųn. M. Kaipavi- 
cziu už tai, kad atvažiuodamas 
tai Kaunan, Marijampolėn ir 
kitur kursto visuomene priesž 
esama tvarka ir vyriausybe, 
laikyti isztremtu Garliavos | 
miestelin visam karo stovio: 
metui,

Ryman St., .Luzerne. Palaido- 1
tas su bažnytinėmis apeigomis 
parapijos kapinėse.

— Czia sugauti trys vagi
liai, kurio pasivadino nesavo 
pavardes, Kazys Ostrogas, 22 
m., jo brolis Jonas ir Juozas 
Moyles, 17 motu 154 Almond 
Lane. —V.

„ i ' n ■> . ‘

mandagus, kada isz piktumo 
velke, netemiūkite ant jo.

8— Nuolatos • bukite szalto 
budo, saugokitės karszcziavi- 
mo.

* • * ,.S|> *

9— Kalbėkite in kūdiki mal- -J
szoi ir pratinkite prie manda
gumo ir nekeikite jojo.

' 10— Pagirkite kūdiki už jo

M

i

AR REIKAI JUMIS

$ PINIGU $
Ant bile kokiu reikalu, mes jumis 

paskolinsim bile kokia suma

Nuo $10 iki $300
Pricteliszkani, alžcnklintam ir 

pridoram budo.
Instatymiszkas procentas yra muso 1 vietine preke.
Atmoksimai yra sutvarkyti pagal 

j tiso uždarbi ar alga.

Ateikite, raszykite ar telefonokite 
in juso artimiausi ofisą.

IDEAL FINANCING
ASSOCIATION, Inc.
P^oples Trust Co. name

Tamaqua, Pa. . . Telefonas 6-9-7

Grand Sztore
Telefonas 2-3-41 •

tp r

9 N. Centre St. 
Pottsville, Pa.

First National Bank name 
Mt. Carmel, Pa. Telefonas 617

Slidžia:— Esi apkaltinta, jog 
savo vyra sudraskei, ar tai tu 
nežinai, jog vyras yra namu 
galva.

Motore:— Na teip galva, po
nas sūdžiau o taje galva reikė

i
11 
ji

11

> jog vyras yra
i

tankai kasyti.

NE NORI PASOGO.

II
1

I

— Man pinigu nereike, tai ' 
alito tikėti, asz paeziuojuosi 

i isz meiles. Ir matysite jog duk- 
- o 

skolini n-

ft

geril^ darbus, Mas jam duos ' tore jusu paliksu del Saves,I ,, 
daugiau pajėgu prie goru dar- pasoga 
bu. ’ ’ kams.
—T”

"Z

atiduosiu

X ■ •F

uptura arba Patrūkimas
Gali but iszgydyta be operacijos' -- V - /

Isz tukstaneziu vyrų, moterų ir vaiku kurio gydosi mano ofise, veik visi 
buvo VislGzkai iszgydytl. Gydimai yra trumpi ir be patrotinima, darbo. 
Visi gydimai atliokami per mane ypatiszkui mano ofiso. Kreipkitės 
ypatiszkai in mano ofisą arba raszykite o gausite knygute kuri pa-

ll
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be teises iszvykti isz 
Garliavos parapijos.”

Isz oficialiu szaltiniu suži
nojome, kad ateitininku bylos 
tardymas jau baigtas ir bylai; 
sziomis dienomis perduoda ka
riuomenes teismo prokuratu-1 
rai. Tieson, esą, traukiami 9 
studentai ateininkai ir 4 ku- * r
nigai: J. Szalczius, Strumila, 
Prijalgauskas ir Žvinys.

| Kauno karo komendanto nu
tarimu iszt remti 6 men. in Var-

’ s

iriu koncentracijos stovykla 
ateitininkas Meszkauskas. Be 
to, iszt remta s 3 menesiams i.n 
Varnių koncentracijos stovyk
la ir dr. Karvelis, ■ buvęs mi- 
nisteris, kaip pavojingi rapay- 
bei ir tvarkai.

e

I

1

AUDROS IR GRIPAS.
-m- Vainutas, dTauragos apskr. 
Vainuto apylinkėj jau visa sa
vaite kaip siauezia smarkios

duoda pllnaH informacijas.

DR. A. W. O’MALLEY
68 S. FRANKLIN ST. WILKES-BARRE, PA.

/ ' *• •* ■» «« » !jb> ' _t
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DR. C. A. ŽERDECKAS
. .. LIETU V1SZK AS DENT1STAS...

Tamaqua ofisas, randasi People's Trust Co., Banko namo ir adaraa kas 
dlen, nuo. 0 iki 6 valanda (pagal senovės laiko), iszskiront Seredomis.

Vakarais pagal pareikalavimo.
New Philadelphia ofisas 34 Water St., adatas kas vakaras 7 iki 9 valan- 

Surccjomis visa diena buna adaras.

X—-JIAY GAS

<4

dos.

T

Telefonas, Tamaqua 038
!■■■►.• i II ...............................    N. .. .........

Pottsville 9-R-2

4

Rekomendacijos senu kostumeriu suteikia naujus kostume- 
riu kas savaite del

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

. . MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM
Seni. kostumeriai pažinsta direktorius szio banko kaipo
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SZTAI NAUJO BUDO KARISZKAS TANKAS.
Walter Christie, kuris is/rado ir padirbo szita naujo budo 

kariszkn tanka kuris slenka 75 mylės in valanda, turi viena 
svarinę armotelia ir kelis maszininius karabinus ir 2,500 pat
ronu.
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GENEROLĄ LOGAN NUĖMĖ NUO STOVYLO.

r-
s

t * :

U
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MS?
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Szitas raitelis yra, generolas John Aleksander Logan, ku
ris 1886 miro ir buvo ana diena pataisomas. Stovi jisai Logon 
Parke, Washington, D. C., ir kasztavo 65,000 doleriu.

4d

vyrai ant kuriu galima pasitikėti ir kurie stovi ant drūto 
pamato. Jie žino kad vyrszitrinkai szio banko yra geri

I < . _ •

0

TEISINGAS VYRELIS
blinavi vyrai. Seni kostumeriai žino kad szio banko kler-
kai jifcms ąuteikia mandagujpatarnavima. Soni kostume- 
riai tdkomenduoia Merchants Banka.riai rekomenduoja Merchants Banka.
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t

« tf»
* • IF *•' j< • u»■’ • w» •»■'.«

Ona:— Asz tave Juozeli my- 
leczia, bet nežinau, ar tu visa
dos mylėsi mano!

Juozas:— Jeigu manos .ne
tiki, tai paklausk Maresne jijl 
pati pasakys, jog asz, bus jau 
metas kaip su jaja vedžiojuo- 
siu.




