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MOOZEKA PAKURSTĖ TĘ
VA ANT BAISAUS DARBO
Bowmnnsdale, Pa. — Izido

rius Shawmut, likos nubaustas 
ant deszimts metu kalėjimo o f
jojo pati Katre ant penkių me
tu už nedora baisu pasielgimą 
su savo vaikais.

Už tai, kad deszimts metu 
Flute pasiėmė saldainiu,
riuos levas buvo atvožiąs isz 
miesto del motinos, toip inpy- 
ko, kad apdegino mergaite su 
inkaitusia geležiu, panaszei pa
dare su asztuoniu metu sune- 
tiu iszdegindamas jam žaiduli 
ant krutino®. Su szesziolikos 
metu mergaite teipgi pasielgė 
žveriszkai.

Vaiku moezeka buvo
priežaste t uju bjauriu pasielgi
mu per tęva, kuri ji pakursti- 
nejo ant kankinimo vaiku, nes 
norėjo nuo juju atsikratyti ir 
tasai asilas josios visame klau
so.

10,798 KRUTAMUJU PA
VEIKSLU AKTORIŲ 
UŽMUSZTA IR SUŽEIS

TA 1925 METE.
San Francisco, Calif. — Tik 

dabar iszaiszkino, kiek tai ak
torių dalibaujencziu padirbi
mo krutamuju paveikslu ding

iu laika 
likos 

1O.79S

Paveikslai Isz Naujausiu Atsitikimu

ku

tamo

TĖVAS 118 VAIKU.
Chicago. — Aredis Dernour- 

djau, kuris sakėsi kad turėjo 
109 metus ir turėjo 78 paezes 
ir 118 vaiku, mirė czionais ap
leistas nuo visu, mažam kam- 
Imrelije, sirgdamas szirdies 
ligrt. PrTesz mirti iszpažino sa
vo draugui, kad kitados buvo 
jisai gubernatorium vienpje 
tnrkiszkoje gubernijoi Turki- 
joi kada valde sultonas Alsini

• ilainidas. •

SUĖMĖ 147 KINOZIKUS IR 
OPIUM UŽ $5,000.

Newark, N. J. — Ana diena 
valdžios agentai gavosi in pen
kiolika opium urvas aresztavo
dami 147 Kinczikus ir pa i i ui
dami opium vertes 5,000 dole
riu. Terp kineziku prasidėjo 
.tautine kova ir jienki ketino 

, būtie nužudytais. Agentai ap- 
laike .slapta žine apie tai už
klupo ant urvu su augszczinu 
minėtoms pasekmėms.
klupo ant urvu

DESZIMTS ŽMONIŲ MIRĖ
NUO UŽTRUCINTU 

ŽIRNIU.
A 4 * H

Grafton,-N. 1). — Laike Va- 
kariiszku laikytu pas farmeri 
Edwardo Heim, deszimts sve- 
cziu lyg sziai dienai mirė nuo 
užtnieintu žirniu kurios suval
go ant vakarienes, 
apsirgo ir

Daugelis 
daktarai turėjo 

daug darbo pakol juos iszgel- 
bejo nuo mirties.

’* • 1 *

LOKOMOTYVĄ TRENKE IN 
TROKA DINAMITO.

Salt Lako Cit.v, Utah ■— Trys 
žmonis likos užmusztnis o du 
sužeisti, kada lokomotiva ant 
Denver &Rlo Grando geležin
kelio trenkė in t roką kuriame 

•į' „, A > • ■' r

radosi daug dinamito. Trokas 
tame laike sustojo a‘nt geležin
kelio ir nepaspėjo pravažiuot. 
Tame laike atbėgo trūkis, kilo 
didelis pukszt! kad net iszleke 
in padanges trokas, du žmonis 
ir inžinierius likos užmusztas 
ant vietos. Lokoanotiva teipgl 
smarkei likos snardvta.
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Prenumerata Kaaztuoja: Amerika ant rtad meto. 88.08 
Europoje ir Kanadoje $4.00 ant viso meto

Latakui ir Pinigus visada siuskite tik ant ėžld Mraed)
D. BOCZKAUSKAS - CO.,

1
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W. I). •OCZkOWKKh Fr*«. A M(.
F. W. HOCZtUWHKI, Bailor.

•ft 42 METAS

sta laiko tojo darbo, 
praėjusiu penkių metu 
nžmuszta 
ypatų.

Alėto 1929

ir (sužeisto

užmuszta 18, 
1930 mete žuvo a ki oris lekio- 
tojas kapitonas Boss ir devyni 
aktoriai kurie dare paveikslus 
oro. \’alstis Kalifornija išnio
kojo krutamuju paveikslu ak
toriams in penkis metus 421,- 
692 doleriu komponszeiszion.
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500 UŽMUSZTA
DREBEJIME ŽEMES

Naujoi Zelandijoj Žu
vo 1,500 Žmonių;

2,000 Sužeista
APIE 5,000 ŽMONIŲ YRA 

BE PASTOGIŲ.

nereikalauji

KASYKLOS SUSTOJO,
ŽMONIS NEGAUNA
MAISTO; KENS BAD A.

Hazleton, Pa.— Jeddo High
land kompanija uždare

Sheppton ir
savo

svklosia,* 7

J

ka
be

kasyklas Cokso
Onieda. Ant kokio laiko kasyk
los likos uždarytos tai nežino, 
bet žmonis tosia vietuosia, ku
riu visa viltis buvo tosia 

dabar pasiliko
duonos, nes sztorai, kurie da
vinėjo anglekasiams maistu 
ant knygucziu, atsisakė tolinus 
duoti maišia ir žmonis dabar 
tirados badauti, nes neturi ne 
darbo ne pin fplc Donge Irs turės 
apleist savo namelius ir jesz- 
koti darbu kitur.

anglekasiams

POPIEŽIUS KALBĖS SU 
AMERIKA,

New York^ Feb. 14 po 
piet, Popiežius Pi ūsas XI kal
bas ir pasveikins pirma karta 
Amerika per nauja reidijo ku
ri pado vanojo Marconi, iszra- 
de jas bed ratinio telegrafo. Kai’ 
ba buvo aiszki ir suprantanti 
klausytojams. Popiežiaus sto
tis yra HVl ir galimu ne tik, 
susikalbėti su visu svietu bet 
ir insiuntinet telegramus.

MERGINA UŽMUSZTA AU- 
TOMOBILIAUS NELAI

MĖJE.
Pittston, Pa. — Atarę Surdo- 

kiuto 26 metu, isz West Pitts- 
tono likos nžmuszta o du kiti 

^sužeisti arti Wyomingo kada 
automobilius apsiverto, 
zas Milleris,
ryos, likos pavojingai sužeistas 
ir Juozas G ii is, 26 metu isz 
Duryos, kuris automobiliu va
ro likos teipgi sužeistas. Visi 
trys sugryžinejo ta vakada isz 
Wilkes Barre, kada juos pati
ko nelaime.

Juo-
20 metu isz I)u-

Elmira, N. Y

MILIŪNO DOLERIU BRA
VORAS UŽKLUPTAS

Trisdeszimts 
valdiszku prohibicijos agentai
netikėtai užklupo ant seno 
Briggs bravoro vidurmiostijo, 
aresztavodami dvylika locni- 
ninku. Bravoro rado puso mi
lijono galonu brogos, 10,000 
galonu alkoholiais, vagonu 
malajo, penkis kubilus po 50,- 
000 galonu didumo ir kitas 
prietaisas ant dirbimo alaus ir 
varimo spirito. Locnininkal 
paeina isz Now Yorko ir yra 

j kono visi žydai.

prohibicijos ir darbuosis idant prohibicije 
zidento llardingo paminklas, 
ir dali baus atidengime buv u, u. < 
Naujas kariszkas laivas 4 i

IO

(2) Puikus įnirusio Pre-

» Auckland, Nauja Zelandije. 
— Smarkus drebėjimas žemes 
ir ugnis apniuki no puikia pris
tova Sunny Napier isz kurio 
pasiliko tiktai griuvėsiai. Ar
timiausi miesteliai taipgi nu
kentėjo baisei nuo tojo drebė
jimo. Nesitikėjo 
drebėjimo žemos, 
tvirti kad sala
dije negali būti sudrebėta per 
joki drebejima žemos.

Miestas susideda isz 20,000 
gyvtmtojn, apie 500 žmonių 
likos nžmuszta, 1600 sužeista 
ir apie 5,000 randasi be pasfo- 

vandeninei prūdai sutrn- 
murai sugriuvo o medinei

gyventojai 
buvo 

Zelan-
nes

Nauja

■---.... s—-a.==p
nai nno savo meilužiu ir pa
valo pasidalyti uždarbiu su tu
viui ir dauginu 
dirbti.” -

Bronius paraudonavo ir nu-, 
’f. ^ • ^ 1 > • ' -tirpo ant tokiu žodžiu, metepi 
ant savo darbdavio kaip žvė
ris ir butu ji užmnszes už toki 
paniekįniina jojo patogios mo* 
teres, bot juos kiti darbininkai 
perskyrė. Pasiskundė Bronius 
savo draugams, bot negavo nuo 
ju jokio suraminimo, juk vi
sas miestas žinojo apie palei^
fuvinguma gyvenimą patogioj 
Antoses, tiktai vyras, buvo ak
las ant josios darbeliu.

Isz nųiesczio ir sarmatos 
Bronius slankiojo po miestą ir

I

po karezemas atsilankydamas 
in narna kas kart recziau, o nė- 

m * r*

karta mate kaip jojo pdoziulo 
atv’iriai draugavo su visokcjs 
vyrais. ....

Tula nakti sugrąžęs 
girtas užtiko savo pacįiiilė Ul
bai nemandagiam padėjimo su 
kokiu tai vyru, bet.ros galejn 
isztart žodžius paniekinimo ir 
pasijn'ieszinimo, pati ji iszvfl-I 
re laukan, rrzrakvdama duris.* >

Fszmestas vyras- laukan kaiu 
szuo per savo paloiątųvingk 
motore, užsidegė atkotszinimu 
moterei ir moil užu i, per sude
ginimą abieju. Atneszes pundą 
Hziaudu ir liouka karasino, pa
guldė prie duriai ir.uždegė-lįa- 
da liepsna kilo puts pasislėpė. 
Ugnis greitai apome narna ir 
abudu paleistuvę! sudegę gyyi- 
Aresztavotas prisipažino prie 

kaltos, o kad sudžo gerai žino-

A

b u t. u permainoma.
kuris ramhisi Marion, Ohio, kuri paszventins netolimam laike
Prezidentas Cooligu ir dabartinis Prezidentas Hoover.

kuri ana diena pabaigė ir atidavė iii rankas valdžios.

Isz Visu Szaliu
----- •—

Louisville, J >

(3) uamo

KONFISKAVO DIDELIA 
SAMOGONKA.

Pittston, Pa. Brohibcijos 
agentai rado dideliu samogon- 
ka vertos 75 tukstaneziu dole- 
riių 200 galonu spirito kaipo 

tnkstanezius parengtos bro- 
ir

) 
gos. William Greco ir Dave 
Ostico, likos arosztavoti ir pa
st ay t i po kaucTjai. 

------ 1 - -r, ■ ~ ~ 
PITTSBURGIECZIAI

SZNAPSA IR ALŲ.
Pittsburgh— Majoras Kline 

ana diena ant bankieto kalbė
jo ka žmonis nori ir turi turė
ti. Sake jisai: “Ko žmonis szia 
dieii geidže tai ir gaus — o tai 
yra stikleli sznapso už penkis 
centus ir kvorta gero alaus už 
penkis centus, 
kalboje majoras 
kad neužilgio žmonis 
per rinkimus ar nori

NORI

savo 
sake, 

balsuos 
rinkimus ar nori pro- 

hibicijos ar jaja visai prasza- 
Jvt.

'Poliaus
Kline

a •Trumpi Telegramai.
Jeanette, 

apsaugojo 80 anglekasiu

KVAILA MERGAITE
KAI IR NETEKO 695 

ZLOTU IR KITU 
DALYKU.

I

In kai- 
kada tai rado

ną inie

Pa ., — Pali vi jo 
kurie1

Ma kovas, Lonk. 
moli Obludzina, 
si asztuoniolikos metu 
viena Olese Gžeezakiute, atėjo 
eigonka 
ateiti I 
Iszbure 
ma, kuris turės su jaja apsipa- 
cziuot, jeigu pasakis cigonkai 
kur randasi paslėpti, pinigai. 
Mergina geisdama idant cigon- 
kos pranaszavimas iszsipildy- 
li Tada eigonka 
tu, parodo kur pinigai paslep- 
gaitei atsigulti in lova, užmig- 
dino kokiu tai g 
pasienio 61)5 zlotu 
dalykus, kaip daugeli kitokiu 
dalyku, dingo.

Kada, motina atėjo isz baž- 
nyczios pamate dukrelia gulin- 
czia kone be žado lovoje ir pa
mato kad visi kampai iszkres-

kuri pradėjo būry t 
mergaitei, 

kad Olese turi myle-

LJ 
long va tikę i.

pa Ii e i>o rup r-

n L>’-

Į-eriniu, po tani
s, auksinius1

ėjo iii darbu in Iklna No.I kasi-: ii, tuojaus pranesze apie tai po-

KANKINIMAS
ROSIJOI

72,000 KALINIAI MIRĖ NUO 
BADO; 569,983 KALINIAI- 

569,983 MOTERES IR 
73,285 VAIKAI.

Iteisinki, Suomija 
ta. vasara isz sovietu

> Praei- 
Kusijos 

pabėgo vienas sovietu tzrezvi-**
(politinės policijos)

Szia nd i o jis yra 
sziame mieste ir policijos isz- 
klausinejamas apie padėti Ru- 

• • •
SIJOJ.

Anot jo, kaliniams yra skir
tos ^koncentracijos 
oficiaiiai vadinamos 
nijo Lagery Osobavo ,Nrazna- 
czenija.” Stovyklos paskirsty
tos in 8 rajonus, kuriu 7 yra 
sziauriuose, gi 1 Turkestane.

Gegužes 1 d., 1930 m., viso- 
stovyklose buvo kaliniu: 

73,285 motervs

czaikos 
virszaitis.

stovyklos
< i S i ever-

rr

I

gi u, 
ko, 
namai pairo ir užsidegė. Ugnia 
gosiai turėjo suardyt kitus su 
pagelba dinamito idant užbėg
ti prasiplatinimą ugnies.

Mieštai Hastings, Waipawa, 
Waiixia, Waipnkuran ir 
nukent ėjo baisei.

Sala Nauja Zelandije

r
kiti

guli
arti Aust rali jos ir yra po vai-*

Jdžo Anglijos.

32 TURKAI PAKARTI UŽ 
TIKEJIMISZKUS MAI- 

SZACZIUS.
Istanbul, Turkije

ir

jo gyvenimą nuskriausto vyro 
lodei ant jojo susimylėjo rr ;ip 
sudi no tiktai ant penkių me m 
kalėjimo.

i "

i 'J •NEPAPRASTAS

- I 1 .-li
niuke pakarta czionais 32 tur
kai kurie dalybavo tikejimisz- 
kuosia maiszacziuose, kuriame 
likos nužudvta keli vyrai •» •
daraktorka mokslai nes, kuriai 
maisztininkai nukirto galva. 

Deszimts senuku kuriu me
tai siekia nuo 65 lyg J)0 metu, 
likos nubausti kalėjimu ant vi
so gyvenimo. 3Iaiszati šukele 
pasipfieszindami prieszais uka 
za kuris uždraudžia 
kepures vadinamas ”
ju vietas turi neszioti papras
tas europines kepures ir skry
bėlės.

PASIRODIMAŠ 
-------------------- ■ ■» 

MATE KRISTŲ SUKRUVIN
TU VEIDU IR SU ERSZ- 

KECZIU VAINIKU.. 
• *

neszioti
o infez

11

London.... Anglu kataliku
laikrasztis “The Tablet?’ pa
duoda korespondencija isz Ro
mos sž. m. Sausio 4 d., kur 
tarp kitko skaitome: »•.

“ Italu spaudoj keliomis pra
ėjusiomis dienomis buvo plifi- 
ežiai kalbama apie Viesžpatięę 
apsireiszkima. kuris sakomi* 
atsitiko Kalėdų szventeje Misfe- 

. . < »

parų laike Canfanaro 1 bažnyt 
ežioje, ’ Istorijoj ■ DvašiszkijiU 
žinoma, laikosi didžiausiam riv 
zerve, kol eina invvkio tardv* 
mas: “Ropojo di Roma” sako*? 
“Tasai1 atsitikimas savo esmi- 
nese dotrtlese gali būti iszreiki 
sztas keliomis eilutėmis. Misz- ‘ "v 
parų laike per iszstatjTno Szv. 
Sakramento parapijos kunigas . . .........
Zelzo pamto hostijos vietoje 
Kristaus veidu sukruvinta ir 
su vrszkecziu vainiku.’ 
reisžkima tuo paežiu metu mto-

Apie Jicijai, ‘kuri pradėjo1 vytTs^iasr 
darbininkai da nesu-

Idas, kur tęsęsi straikas. 
szimtas 
gryžo in darbu. ’

11 Havana, Kulia, 
kaip 
unijii
prigialbe'ti

Daugiau 
darbininkiszkiid vila k a

apszauke si ra ik a, idant 
strai kiiojaneziams 

žuvininkams,
mokesezio.

,i

už sumažinimą

kui eigonka.
imti ir atimti pavogtus pinigus 
ir daigius ir eigonka likos už
daryta kalėjimo.

Olese irgi gavo nuo motinos 
puiku atlyginimu ir atsinores 
daugiau cigonkos buriniu.

Pasiseko jaja su-

si a.

' Lodžius, Lenkije.,—Daug- 
kaip 300 redik'aliszkn socialise 

už šuo-tu likos aresztavotais, 
kalbi prieszais valdžia ir sukė
limą revoliucijos laike susirin
kimo.

I

11 Chatham, Anglijo.,-Ang- 
Iszkas submnrinan X-1, vienas 
isz didžiausiu ant svieto, turė
jo vėla uolume. Laiko kylusios
eksplozijos, sužeista baisai, 12 
lai y ori u, isz kuriu du jau mirė,.

U Plymouth, Anglijo — Val- 
diszkas eroplanas susidaužo ir 
asztuoni lekiotojai likos 
muszti 
žeisti.

■, f

MILŽINISZKAS EROPLA- 
NAS D0-X VfcLA SU- 

GADYTAS
Las Painios, Canary Salos— 

Milžiniszkas eroplanas D0-X 
kuris radosi ant Gando Utar- 
įlinko ir ketino iszlektrisz to
nais in tolimesni n kelione, li
kos sugadytns per milžiniszka 
vilui kuri staigai užplovo oro- 
plana ir sudaužo apnezia. Rei
kėjo paszaukti mokanikus isz 

ji pataisyt.

o keturi mirtinai
uz-
XII-

♦v

Vokietijos idant
Kelione in Suv. Valstijas da
bar atidėta ant nenpr n bežino
to laiko.

so 
569,983 vyrai, 
ir 18,932 bernaieziu nuo 13 iki 
17 metu.

Sziauriu stovyklose kaliniai 
yra paskirstyti in 8 dalis (gru
pes) ir kiekvienai ju yra skir
tos darbo ruszys. Viena ju da
lis kerta medžius miszkuoso, 
kita —medžiu plukdo, dar ki
ta dirbdina strateginius kelius 
Suomijos pasieniu, ir 1.1. Isz 
ju viena dalis yra skaitlingiau- 

Isz szios grupes kaliniai
parduodami sienoju gamybos 
t rūsiams dirbti miszkuose 
tartokubse.

Praeita žiema visose stovy
klose mirė apie 72,000 kaliniu, 1 v '
daugiausia isz alkio, nuovargio 
ir nuo invairiu ligų. Nemaža 
skaieziu yra nužudo agentai. 
Kaliniai žudomi už nesuspeji- 
ma atlikti skirtu jiems 
bu ir nova norėjimą pabėgti 
Kaliniai dažniausia maitinami 
supuvusios žuvies wriuba ir 
retkareziais sena arkliena. Kn- 
lipiu drabužiai 

4 • t »nai.
Kurio kaliniu baigia paskir

to laiko kalėti vargus, tie ne
leidžiami gryžti namo, bet su
laikomi dar trims metams 
sziauriuose kaipo tremtiniai.

ir

SUDEGINO PACZIA 
IR MEILUŽI

NUSKRIAUSTAS VYRAS
UŽTIKO. ABUDU ANT 
KARSZTO DARBO 

IR BAISEI 
ATKERSZINO.

4

*

dar-

— vieni skudn-

Lodžius, Lenk. — Autose, 
patogi motore Bron. Fialkovs- 
Rio, gėrėjosi labai isz savo pa
togumo miesteli jo Vi k t oro ve. 
Josios vyras žinojo, kad jojo 
patogi motorelo turi daugeli 
meilužiu, bet niekados josios 
nenužiurinejo kad ji apgauda- 
vo. Keli monesoi atgal* Bronį s 
likos praszalintas nuo dnrlio 
su tokiu isžaiszkinimu savo 
darbdavio kuris in ji prakal
bėjo: “Ymsiu in tavo vieta 
kita darbininku, kuris dauginu 
roikalauje uždarbio kaip tu. 
Tavo paeziulo aplaiko užtekti-

Ymsiu in tavo

4 x

* IL. ~

to asistuoja kllierikai ir t įkal
tieji,' kune buvo bažnyczioji?. 
Tas oucliaristiszkas apsirerĄ?- 
kinms vėsus sujudino, nds la4- 
me kraszto lyg sziol nebūto 
lyg eziol kalbos apie panaszn

- -

bažnyczioje.

invyki.
h ■«*
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užilgo, gal teip už 
žmonis

Tūlas prpfosoris porspejine- 
ja, kac 
kokios szimto metu, 
dirbs tiktai keturos valandas
»mt dienos o daugiausia pen- 
kes dienas aut sanvaitos — ar
ba, kad ilgi# sanvaites darbo 
susidės tiktai isz dvideszimts 
valandų dabro. Arba kone pu
se kiek sziadien darbininkai 
dirba ant sanvaitas, tai yra, po 
48 valandas.

Argi liuesas laikas nuo dar
bo, 28 valandas, žmonis tikrai 
sunaudos ant mokslo — kalba 
profesoris.

Sako jisai:
Žmonis dirbanti 20 valandas 

ant sanvaites, turėdami užtik
rinanti būvi ir darbus, drauge 
ru mokytais užsiims mokslisz- 

f W
kai darbais; ta ji liuosa laika 
turės ant apsvarstimo ir ipoks- 
liszku klausimu.

Argi teip ięztikruju bus, tai 
vra didelis klausimas? %

Argi isztikruju darbininkas 
dirbantis tiktai dvideszimts 
valandas ant sanvaites — ru- ii r , 
pinsis moksliszkais dalykais ir 
paszvens savo liuosa laika ant 
tojo tikslo?

. Tai yra didelis klausimas?
Bet, ar žmogus geidže moks

lo ar laimes?

Turi 'kannogroioziausia pro
ga i ugi ji mo savo žemiszka tur
tą “praperte” cziouais Amo- 
rike greieziau ne kaip Euro
poje. No tik ka czion galima 
nusipirkt savo locna nameli, 
bet yaldžc daro visokius sten- 
gįmus idąnt ateiviams paleng
vinti taji pirkimu.

Amerikas duoda nepaprasta 
proga del musu Vaiku. Auięrl- 
ke mokslus yra duodamas dy
kai del visu, kurie tojo mosklo 
geidže. Nuo laiko, kada jusu 
vaikas turi szcszis metus, val- 
dže jeis rūpinasi ir iszaukles 
juosius mokslo ar amato. Tas 
viskas yra aplaikoma už dyka.

Amerika yra sklypu geru 
progų. Jeigu no jus patys, tat 
jusu vaikai gali daęiti prie vi
sokiu urėdu ir paguodones.

Sztai ka jum ženklina szitas 
laisvas sklypas vadinams Ame
rikas. Argi kur geriau rasite? 
O už ta viską Dede Samas nori 
kad jojo kiaušytumet ir užlai
kytume t jojo tiesus.

• •

Motoreles apsaugokite savo 
vyrus nuo piktu draugu ir tan- 

visokes

nes vyras
i i

Norints tyrinėtojai kvotė, 
uoste ir jeszkojo priežasties 
apie banditu pasielgimu Chi
cago ir kad priesz tai užbėgti, 
bot lenais kas dien padėjimas 
buvo pavojingesnis ir arszes- 
nis.

Ana diena kuopa banditu už
klupo ant didelio departamen- 
tinio sztoro, iszbaugino žmonis 
ir tanius, pasiėmė devyniolika 
tukstaneziu doleriu ir dingo 
laike snmiszimo. Ant giliuko 
tiktai trys žmonis likos por- 
szauti. Galėjo būti daugiau, bet 
kulkos lekiojo po orą kaip žjr- 
nei.

Vienoje isz augsztesniu pub- 
likiniu mokslainiu Chicago ki
lo tikra kare terp studentu. 
Studentai naudojo peilius ir 
revolverius o kada palicije at
važiavo apmalszyti

rado asztuonis studentus

i i re vol i u-

jaunu menes 
mokslainiu.

/ cije,” 
pavojingai sužeistus. Visi bu
vo nigerei.

Puiki ateitis 
Amerikoniszku
Priežastis tosios musztynes bu
vo gineziai už 25c., terp dvieju 
studentu, o jjo tam eme daly
bas muazijo ir kiti -studentai.

Well, Chicago galima visko 
tikėtis, juk tonais tikra Babl- 
liono sumaiszytu tautu ir liz- 

, isz visu daliudas banditu 
svieto.

isz

Ar mielas skaitytojau kada 
del tavęs 

yra Amerika#? Ar kada ifž- 
klausiai saves: “Kuom yra ta

ip

apsimislinai, kuyni

sai Amerikai del manės)P 
ar suradote ant to at^akimaY 
Pavėlinkite, idant duotau ju
mis nors trumpa atsakymu ant 
to klausimo.

Amerika# yra sklypu, kur 
laike paprastu normaliszku, lai 
kų randasi del visu larbas — 
del t uju, kurie nori dirbt..

Uždarbis yra geras, o paeze- 
dus žmogus gali suezedyt del 
savęs ir savo szeimynos pinigą 
o tankiausia gali dastoti pą- 
guodones augazto dinstę savo 
mieste ar miesteli je.

kaus atsilankymo in 
sziandienines urvas. Ne kurios 
iszsi kalbines tuom, kad to ne
galima padaryti, 

bobos nokiausys 1, f
Gerai, bet jeigu vyras pail

sins ir prisidirbės kaip mulas 
po kasdieniniam darbui, .atei
na namo, randa jame nepared- 
ka o motore apsileidusią, užsi- 
gerusia arba pas kaiminka ra
gai! jent naujo “sztopo,” per 

na- 
ir pagaminti 

vyra

“sztopo,” 
ka neturi laiko padaryti 
minio paredko 
vynu valgio, susitinka 
susiraukusi ir neužganadyta, o 
kada tąsai vargszas pradeda 
ant bobelkos žiūrėt ir iszrądi- 
net vi sokes priežastis, t ada bo- 
belka norėdama apsiginti, pa
leidžia savo “radio” ir prade
da vyrui kept tokius karsztus 
blynus, kad nebagas suglaudęs 
ausis bėga in artimiausia “sn- 

ant atsilsio 
nuvargusia 

sdikleliuosia

ramintoju pleisan 
ir suramina savo 
duszia keliuosia 
munszaines.

Daugelis vyru likos tokiu 
budu iszvestais isz kelio ir lai
mingos pastoges per neiszmin- 
tinga motore, pasiliko girtuok
liu ir užmirszo apie narna Ir 
vaikus, atsilankydamas in ji 
kada eina gulti. Vaikai mažai 
pažysta toki Ieva, o nuo mo
tinos neaplaiko motiniszkos 
meile# ir jeszko teipgl pasi
linksminimo
terp pasileidusiu vaiku..

Kokia ateitis tokiu vaiku

užkalbori uosiu

7

Patys galite inspeti. Todėl mo
terėlės turėkite aki ant savo 
vyru ir ginkite juos nuo pik
to pakol da laikas su saldžeis 
žodeleįs ir pasielgimu.

gan, Wis.

ATŠALIMAI
■■ * 1 -■ ■

Korespondentui isz Slieboy- 
—• Gaila kad kuni

gas Garmitrt mandagiau nepa- 
sielge su savo parpijonais ir 
draugyste Szv. Kazimierio in- 
klampydamas ja ja in toki ne
reikalingą ergeli ir kasztus. 
Manome, kad tasai ergelis nc- 
ęikisza yisuo^ejies tiktai vie-

TORONTO, ONTARIO, 
CANADA

— Katalikių Toronto lietu
viai ruosaiasi. Pami/neti .1.6 d., 
Vasario, perstatis veikalą ‘Lai
svos Kovotojai/ tpliaus Mote- 
jnno Choras vedamas rns^asi 
padainuoti ir daugiau girdė
tis bus invairumo.

— Torontu kataliku eilese 
yra kelios pavyzdlingos szoimy- 
nos, ypacz organizacijai. Kaip 
A. Vurcziaus, F. Karaliumi, A. 
Belicku ir daugiau yra, bet, gc- 
ran?fo organizuota szeimyna tai 

Sinric.4” sfcaitytojaus A. Bel- 
A. Beliekas su žmona,

priklauso Szv. Jono Pašalpos 
draugijai ir jau apie 10 metai 
einu kasininko pareigos, 'beto 
yra abu geri parapijonai, mo
teris priklauso altoraus moterų

Ju vaikai vyra il
sioji duktė Klanu, jpriklauso 
paszelpos draugijoje ir altor- 
aus draugijoje, einą pareigas

<< 
icko.

■F
S

draugi jojo.

valdyboje kasininkes, tolinus 
Szvyturio jaunimo draugijoje. 
Paskntin'MUs laikais, ju sūnūs 
Juozas ir duktė- jauniaUsipji 
Egne, instojo Jaunimo kuopos 
Szvyturio eiles, kur sveikinan
ti tokia szeimyna kur nėra nei 
viena namuose nėprigulinezio 
draugijose. Lai toje szeimoje 
vioszpatauja katalikybe, lietu
vybe ir pavyzdys isz ju kitiems 
Lietuviams spiestis lietuvisz- 
kose draugijose ir jas n>mti jo
se dirbti.

— Neinpranta lietuviai in 
laikraszcziu skaitymo 'katali
kai atidaro parapijos salėjo 
Skaitykla, ten pareina nema
žai laikraszcziu isz liet u vos, isz 
latmorikosę kitus iaikraszczius 
kaip “Saule” ir VVien'ybo” 
atnesza nuosavus laikraszczius 
isz namu in skaitykla, bot lie
tuviai ąeti'k įpj^^aityklpjo 
neprisilaiko žmoniszkos tvar
kos, bet ir laikraszcziu nemyli 
skaityti. Aloje daugumas pa
verto, viena kita, jeigu korės- 
pondencijos apie Toronto nėra, 
tai jau ir mota, o nepažiūri kas 
pasaulyje dedas, kas dedasi 
darbo klasėje, kas lietuviu ko- 

Keiketu jau

F 

tiniu Lietuviu, todėl netalpi-^ 
nome. •>. , .

1 ■ ■ ................ . to

Turėjo Už Ra Pykti.
Ar tikrai apėkuns-

Skundikas: uPo teisybei to( 
ne pasakė, tiktai mano duktere 
pavadino teliczia.” . kV! I

J Sudžiat u 
taris pavadino tavo jaueziu?

I

to.

c

ir V Vienybe v

Joni jose ir t. t. 
suprasti
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koR Liudytei prasze eiti su juo
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Jurgutiene, potam emes už rėti 
» ‘ V 1 I <
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mu, ir paėmusi sauja suniežiu 
bėro ant Liudytes isz kuriu pa-

visa savo kunigaiksztyste.
Kad kuri isz Lietuvaicziu pa

doria per metu laika del sa
ves patogiausia szlobe, ta pa
siliks jo šunienoje r 1 ** • " I , I ( į

I Ta apgarsinimas perąkam- 
bejo per visa Lietuva ir prasi
dėjo nemažas bruzdėjimas tar- 

Stovėjo piles orbu P" mergniezin, kurios vienos | 
, sapnavo, kitos mislino o f re-

Sunua Kunigaikszcsio 
Kerniaus. ?

*’ t •

T J.' t

I J

f

v,'1. ■.I!

Labai žilojo senovėje, musu 
garsingojo Lietuvoj ant augsz- 
to kalno i

•' • V 1 1

drutvioto, kurioje vieszpatavo 
narsus ii
lis Kernius, kuris t u rojo 5 su 
nūs ii* 5 dukteris.

įCuąigaiĮisztis Kernius del 
nevidonu buvo baisus ir nopar- 
maldaujamas valdonas, del sn
vo pąftonu buvo dauginus le
vu negu valdytoju.

Kiuugai'ksztiono Bailinta bu
vo del jaunu mergaieziu kaip 
tikra motina kuri mokino mer- 1 ‘ ' •’ f I- I •
gaites verpt), austi, nerti ir vi
sokius darbus dirbt. Žodžiu sa
kant laiko vieszpatavimo Ku
nigu ikszczio Kerniaus Lietu-

< Ji

sapnavo, įeitos mistino
sergąnczia szlebes

ir galingos Knnigniksz- orios jau mulo kuo brangiiiu-
sius marginius del angszeziaus 
minėtos szlebes.

n no kunigaikszczio 
pilės, ant kalnelio po liepomis 
stovėjo szvari. šlubele, kurioje 
gyveno naszle Jurguticpo ir 
turėjo tris jau suaugusias duk
teris: vyriausios Vardas buvo 
Auksinto antra Gražule o jau
niausioje Liudyto.

Kaip tik vyresniosios seseris
ap- 
už

peteli

pa

viai jautės luoši, ir laimingi.
Kada yyriauses Kunigai'ksz 

ežio sūnūs paaugo in metus 
jaunikaiozio, kunigaiksztis isz. 
leido apgarsinimu po visa Lie
tuvos žeme: kad kuri mergaite 
užaugins gražesni darželi ta 
liks kunigaikszczio suniene.

Tas apgarsinimas padare ne
maža sujudimu visojo Lietu
voje, mergaites dirbo diena ir 
nakti, kad tik gražinus pada
binti savo darželius. Atėjus 
menesiui Liepos visa Lietuvos 
žemo žydėjo ir kvepėjo
puoszta visokiais žolinais ir 
iszrodo kaip linksmas rojus.

Kada kunigaikszczio vyriau- 
se dūkto užaugo ant patogios 
panos vėl kunigaiksztis palei
do apgarsinimu t>o visa Lietu
va: kuris jaunikaitis iszsiras 
geriausia isz seidoko szovejes *
tas aplaikis saidoku su auksi
niu lanku ir pasiliks k’nd- 
gaiks’zczio žentm

Su tuom apgarsinimu užsto
jo nemažas bruzdėjimas tarpe 
jaunikaieziu po visa Lietuva, 
dįcj'į. ir aži jauni ir seni szau- 
de per dienas ir naktis be per
stojimo, kad tik po metu gali 
pasirodyti kuris ka gali. ,

Ant galo prisiartino paženk-
reikšme literatūros, Jintą per kunigaiszti diena 

kokia nauda nesza žmogui kny- bandavones 
ga, laikra!sztis geras.
sumažinti kortavimas, girtuo
kliavimas isztvirkimas, o pa
mylėti gražia szviesa gyveni
mo programa. Tuomet susi
lyginsime su kitu tautu žmo
nėmis kurie pakilę kultūroje.

—Girnos Volungelis.

VAIKU KOSULIAI
VISAI ISZNYKO

.i'*- '•’ ’- J'- j /.J ; j! ’ u
•' 11

Mt. Carmel motere labai 
užganėdinta.

Boikotu

Mrs. F. Vcrshinski, E. 5th St. Mt. 
Carmel, Pa. sako: “TurSjau sunku 
kosui ir szalti ant krutinės ir nieko 
man negelbėjo. Skaitant apie Dr. 
Whites Cough Medecina nutariau 
pabandyti. Pradėjau vartoti ir teipgi 
daviau vaikams. Visi geriaus pradė
jom jaustis pirma diena ir kol isz- 
vartojom dvi bonkutes visi buvome 
pilnai iszgydinti."

Dr. Whites Black Crow Pigulkos 
greit sustabdo nuralgija, galvos szal
ti ir skausmą, teipgi dieglius ir skau
smai sanarose ir kupė. Dr, Whites 
gyduoles yra gvarantytos ir pąrsi-

•susirinko jauni- 
kaieziai isz visos Lietuvos ir 
Žemaitijos, kiekvienas turėjo 
prie saves saldoka ir po pundą 
vylieziu. Kunigaiksztis paski
ro tam tikra plota žemes sąs
tato cielus, kur prasidėjo szau- 
dymai. Kunigaiksztis su snvo 
szeimyna sėdėjo ant tam ty- 
czia pataisytos vietos ir prisi- 
žiurinojo jaunikaieziu galingu- 
ingi. Šzaudimui pasibaigus kn- 
nigai'ksztis tarė:

— Mieli mano padonai, 
kaip matau isz jusu narsunai, 
tai nei vienas valdonas ant 
svieto neturi tokiu geru szove
ju, kaip asz. Už jusu narsu 
apteikiu jus dovanomis pagal 
jnju nuopelną gryszkite pas 
savo tėvelius ir neužmirsžlcįte 
to ka iszmokot, kad atėjus rei
kalui galėtumėt drasoi stoti 
apginime savo tėvynės. Geni- fl- .. ■. J . i Ii . |- ; .. ; V .. l' 1 '■ „ 'į

duodu geroje aptiokoso ir sztoroHC
■ ..................- ■ - ■ ■■  ...................   - -to—-..............  ■

I Lietuviszki Bonai
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Jei norit pirkt ar parduot 
gaunant gera kaina, rassy- 
kit del informacijų dykai

, in Dept. 4 t J. ,
Kurt H. Schurig & Co 
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tis sūnūs žuvininko, kaipo vie
nas isz gerinsiu szoveju aplai- 
ke saidoką su auksiniu lanku 
ir lėkti mano žentu.

Nuo to laiko praslinko ke
liolika metu ir jauniausis ku- 
nigaiszczio supus Vitonis už- 

J 

augo ant drūto ir dąilauskjan- 
nikaiezio, ha kunigaiksztis 
kaip yisiems savo sunams teip 
ir jam pasirižo išbrinkti pa- 
czia isz dukterų savo padmrn.

Kada Vitonis buvo pabaigos 
22 metus tėvas apgarsino po 

! . \ V V' | -t'.
. .. 'i ' " . ■ \ ' A

• »

1

dasižįpojo kunigaikHzezio 
garsinimu, tnojąus ernes 
darbo verpti ir austi idąnt pa
gaminti sau szlebesi J ff *

Liudyto buvo dnr jauna ir 
nemokėjo nei verpti no austi 
per Jai jei prisako prižiūrėti 
savo sena motinėlė ir dirbti na- " * 
mu clarba. .

4

Teip bego dienos ir sanvni- 
les, o Liudyto triūse apie savo 
serganezia motinėlė, o apio 
szlebo nebuvo jei laiko ne pa- 
mislyti. Viena puikia pavasa
rio diena iszbego Liudyto In 
giro paskinti k vi et k u del ser- 
ganezios motinos, bevaiksz- 
cziodama po giro užtiko maža 
grintole prie kurios prisiarti
nusi paregėjo sena Laume 
(miszko ,dcivo), kuri verpe la
bai plonus siūlus. Liudyto pri
siartino pasveikino laume ir 
melde, kad iszmokytu ja verp
ti ir austi idant galėtu pasida
ryti sau szlebo su kuria galė
tu eiti pas kunigaikszti ant ba
liaus.
pi i \.. į r H. , M ; * „ r . ,t w „

Sena laume pažiūrėjusi link- 
ant Liudytes

pa regėjo sena

smai ant Liudytes turo: 
“Brangi mano dukrele tau nė
ra laiko verpti nei austi bet tu
ri saugoti savo sena motinėlė o 
apio szlobe asz pati pasirūpin
siu; gryžk namo ir apio 
niekam nieko nesakyk o kaip 
prisiartins diena baliaus tai 
atbegk voUpas mano.

Auksinto ir Gražule dirbo 
be perstojimo diena ir nakti ir 
džiaugės, kad nei viena Lietu
vaite negales tureli tokiu įžie
biu. Liudyto triūso kas diena 
apie savo namini darbu o apie 
szlobe no nopamislino.

Ant galo prisiartino paženk
linta per Kunigaikszti diena 
baliaus, pradėjo rinkties mer
gaites isz visos Lietuvos ir že- 
mąitijos Icio'Įcviena buvo gra
žiui pa si redži us i: Auk su t e su 
Gražule ir pa^ipuosze iu savo 
darbo szlebes. Szlebes buvo pa
darytos labai gražiai, kad pra- 
virszyno visu kitu mergaieziu 

Pulkai jaummienos

sieĮare labai puikus žybuliai 
kurio žibėjo, kaip Žvaigždį!tęs 
ant tamsio dangaus.

Liudyto puolė ant keliu ir 
dekavojo laumei po nesuskai
tytus kartus. Laume jei liepe 
grysztį pas savo 
motinėlę.

landyto sugryžo pas 
motinolo, kuri rado po liepomis 
sodinezia ir laukianczia ant jos 
jos abidvi seilo ąi|t suolelio ir 
kalbėjos tarpe savęs.

Kada Liudyto su savo moti
nėlė linksimu leido laika prie 
linksmai giedaneziu pauksz- 
cziu, tuojn laiku kunigaiksz
czio paloeiui buvo nepaprastas 
krutėjimas.

Kunigaiksztis Kernius su sa
vo visa szeimyna susėdo ant 
tam tikrai parengtos iszkilmes 
o visas pribuvuses 
suvedė iii didele sale 
po dvi ir liepe eiti taip vadina
ma ratu. Vitonis stovėdamas 
prie jovo peczio prisižiūri no jo 
in mergaites; po apėjimo kelis 
kartus isz visu mergaieziu isz- 
rinko deszimti kurias pripaži
no turinezias gražiausias szle
bes. Dabar užstojo svarbi va
landa del kunigaikszczio Ker
niaus ir jo sunaus Vitenio, nes 
dabar isz tos deszimites mer- 
baieziu tarp kuriu buvo ir se
serys Liudytos turėjo isząirink- 
ti sau moteri.

Ilgai Vitonis ant ju prisižiū
ri nėjo bet jo szirdis buvo toli 
nuo ju, potam patikeis ture in 
savo tęva;

— Teveli asz teisiu ant lau
ko,, kad atgauti gryno oro nes 
man pasidarė labai nesn;agu.

Gavės nuo tėvo 
iszejo isz palociaus eme 
arki i ir jojo tiesiog in 
kur kelias ėjo pro Jurgutienes 
grintole. >

Buvo tai apie devinta valan
da vakaro, nors visur buvo ty
ku tik laksztingala savo gies
mes giedojo. Prisiartinos neto
li kalnelio iszvydo 
grožybes blizgėjimą,

savo

mergai tęs
r

|U L* i

sustato

(4 I • I

't

tai

KZlebes. 
trauke visai's keliais in Kuni- 
gaikszczio palosiu,

Liudyto ta diena turėjo už 
vis dauginus darbo, nes reikė
jo seserims padėti pasidabinti, 
o antra jos motinėlė ta diena 
labai nesvpįk^vo; todėl Liudy
to vos tik priesz pat vakara 
gayo laiko nubėgti pas savo ge
ra laume. Liudyto žemai pasi
klotojo laumei, kuri prisiar
tindama tarė Liudytei:

Brangi mano dukra už tavo 
gera szirdi ir paklusnumą pa
dariau tau szlobe kuria imk ir 
apsimauk ant savos. ”

Liudyto apsivilko szlebo ku
ri labai gražiai išrodė. Laume 
apžiūrėjusi szlobe tarė:. 4<dar 
tau dukrele trūksta papuoszL
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už visas kitas

viri . vi rszin inkai

in palociu savo tėvo, ka Liudy
to no galėjo atsisakyti.

Kada Vitonis invede Liudy
to in įšalo ir pastate priesz tęva 
tarydamas: “Teveli szitai dar 
radau viena mergaite, kurios 
rąęldži u apsvarstyt i
gražuma ir verte o asz tau pri
siekiu ant visu dievu jog ja di
džiausia myliu 
mergaites. ’ ’

Tęvas ir
kurie, buvo ant to perstatymo 
apžiūrėjimo pripažino, kn ne 
vięna mergite nesztąnt padarjr- 
ti tokios gržios szlebes, Todėl 
kunigaiksztis pripažino Liudy
to už savo s u n i one ir liepe reng
ti svodba.

Už puses metu nuo metinio 
baliaus atsibuvo puiki veselija, 
kur senas krivaitis suriszo maz 
gu moterystes, Viteni su Liu
dyto. Mirdamas, kunigaiksztis 
Kernius pavedė kiinigaiksztys- 
te savo jaunusiam sunui Vite
ni u i kuris po tam su savo Liu- 
dyto laimingai vieszpatavo ir 
daug nevidonu ingalejo.

I

■to-
*

Skaitykite “Saule”
e ♦ ■ *

NOTICE OF APPEALS

pavėlini ma 
savo 

gi iria

Notice is hereby given by the un
dersigned County Commissioners of 
Schuylkill Cęunty, to the taxable in
habitants, and other owners of pro
perty within the said County, except 
the owners of mineral deposits, who 
will be notified of their assessments 
and the time for their appeals, that 
appeals from the Triennial assess
ment made for the year 1931 will be 
held by said Commissioners, sitting 
as a Board of Revision, at the Court 
House at Pottsville, between the 
hours of 9:30 A. M. and 4:00 P. M., 
Standard Time, for the following 
districts, namely:
TUESDAY, FEBRUARY, 17, 1931 

Ashland and Auburn Boroughs, and 
‘the Townships ot Barry’, Blythe, 
Cass, Delano and Branch. 
WEDNESDAY FEBRUARY 18, 1931 
Coaldale and Cressona Boroughs, and 
the Townships of Eldred, East Brun
swick, East Union, East Norwegiąn, 
Butler and Foster.
THURSDAY, FEBRUARY 19, 1931

nevainos
o kad ge

riaus prisižiūrėjo iszvydo jau- M«hanoy City Borough.

to«♦' *
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TUESDAY FEBRUARY 24, 1931 
Fnickvillef and Schuylkill Haven Bo
roughs, and the Townships of Frai- 
ley, Kline, North Manheim, Norwe
gian and New Castle. 
WEDNESDAY FEBRUARY 25 1931 
Girardville, St. Clair, Port Carbon, 
and New Ringgold Boroughs, and the 
Townships of North Union and Ryan. 
THURSDAY, FEBRUARY 2C, 1931 
Shenandoah Borough.

TUESDAY, MARCH 3, 1931 
Middleport, Gordon, Mount Carbon, 
and Orwigsburg Boroughs, and the 
Townships of Wayne, Walker, Hub- 

- ley and Washington.
WEDNESDAY, MARCH 4, 1931 

Minersville, Landingville and Pine 
Grove Boroughs, and the Townships 
of Mahanoy and Weft Mahanoy, 

THURSDAY, MARCH 5, 1981 
Tamaqua Borough and Hegins Town
ship.

TUESDAY, MARCH 10, 1981 
Gilberton, Port Carbon, Tower City, 
Mechanicsville and Tremont Bo
roughs, and the Townships of Porter,

to-

na Lindy te su savo motinėlė se- 
donezią po liepomis; kurios |cal 
bėjo apie savo seseris kurios 
rados kunigaikszczio paloeiui.

— Laba vakara jauna mer
gele: — tarė Vitonis prisiartin
damas prie jųdviejų.

— 'Nesitikėjau, kad szioja 
aplinkinėje galėtu rasties
ki gražybe, delko jus nesi radot 
sziandiena su kitomis palociuj?

— Szviogus kunigikszti ne
spėjau pasidaryti dėl saves szle 
bes, todėl ir nesiranda palociuj 
nes ten yra už tai mano dvi vys 

! ’ it .

— Sakai nepasidarei szlo- 
bos o isz kur turi ta neiszpasa- 
kytos grožybes szlobe, su ku
rios gražumu negali susi lygint 
nei viena mergaite. Tikrai mer
gei gal buvai ant deivių ba
liaus, nes ežia 
mergaites darbas ?

— Szviosus kunigaikszti, ta 
szlobe del manes padare mano 
gera laume ir man padovanojo 
ir per tai ^i nėra inąno ranku

resnios seserys.

West Penn, Tremont and South Man
heim.

WEDNESDAY, MARCH 11, 1931 
McAdoo and Palo Alto Boroughs, 
and the Townships of Rahn, Reilly, 
Union and Pine Grove.

THURSDAY, MARCH 12, 19^1 
New Philadelphia and Ringtown Bo
roughs, and the Townships of Ruth, 
West Brunswick, Schuylkill and Up
per Mahantogo.

TUESDAY, MARCH 17, 1931 
City of Pottsville.

All persons who feel thęiąselves 
aggrieved by the assessments and 
valuations of their property will 

I attend said sittings, i
I their grievances at the time as above 
stated for each district, for, under

. T . ■ W“ Į . — —.'I , . T| — ’ ~ .

goru darbft, kada jos dvi vyrės- in any assessment after that time, 
nes seserys audė ir siuvo sau '
ii / i ipsrly.szlebes, tuomet szi gera mer-

ne žemiszkos

darbo.
'Tame davės isz Jmunuy u z

girdėti balais laumes, kuri ta
ro:

— Jaunas kunigaikszti ta
szlebo yra jos nuopelnas už jos

i. 4
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« *
nes seserys audė ir siuvo sau

gąito ^rižiurinejo
motinėlė ir di rbo naminius dar
bus.

Vitonis nusėdo nuo arklio, 
pasveikino pirmiausiai sene

i, Jį J: M'Al A

savo * sena
I

r

and present
«

tho law, no reduction can be made

except in case of destruction of pro-

JAMES R. WALTQN#
JAMĘS H. KIROHNER 
RQY ę. BROWNMILLJCR

F. C. BALL
CommMPbmers’ Clerk.
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Pottsville, Fa.
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o. jis tnvo nuneša pas [ eini ir kaip galėjai iri šžita

■<*

Vaitiekus
i' ■ f ■ * ,* ( *

PARAszE Veronika kiszkiute

po

9 

isznyko. 
stovėjo 
po tam

buvo prieszingas

Kitados gyveno turtingas ka
ralius, kuris turėjo labai gm- 
žia ir patogia paežio, o ir tris 
sūnūs, isz kuriu laivai džiaugė
si. Vyriausio buvo vardas Jo
nas, antro Alexandras, o tre- 
czio Vaitiekus, ir visi moki
nosi vienoje mokslainojo.

Viena pavasario diena, isz- 
ojo karalius su karaliene
soda pasivaikszczioti ir jiem 
bevaikszcziojant, atlėkė su 
dvylika gaivu smakas, paėmė 
isz karaliaus ranku karaliene 
iszkilo augsztyn ir 
Karalius persigandęs 
beveik puse adynos,
sugryžo in palociu ir atsisedias 
v erke. Tuom tarpu parojo jo 
suims isz mokslą i nes ir žiuri, 
kad tėvas verke. Teip jie klau
so pas Ieva, kas do priežastis 
verksmo. Tėvas jiem apie vis
ką apsakė kas su ju motina at
sitiko. Tada du vyresni sūnūs 
tarė:

— Eisime, teveli jieszkoti, o 
gal pasiseks mudviem motinėlė 
surast.

Tėvas ne
ju norui ir da davė daugybe 
pinigu, idant neturėtu kelio
nėje vargo, kurie apsiginklavę 
ir iszkeliavo.

Vaitiekus, janniauses sūnūs, 
pradėjo verkti ir tėvo praszyt, 
idant ir jam pavelytu leistis 
in svietą motinos jieszkot, ant 
ko jam tėvas atsake:

Tu vaikeli esi per jau
nas tik penkiolikos metuda lai 
kais gali kur nelaime patikt.

‘levo ant tuszczio buvo per- 
destinejimai, ba apsiginklavęs 
ir tęva perpraszes teipgi įsa
kei iavo ir ėjo link tos szalies, 
kur didžiausios girios buvo,. 
Ė jo jis kelias dienas ir naktis 
per baisės gires ir.teip nuvar
go, kad vos gyvas buvo. Ant 
galo pasitiko seneli, kuris pa
klausė, kur eina?

— Einu motinos jeszkot — 
atsako vaikinelis.

— Tu negali niekados mo
tina atrast, ba da esi per jau
nas.

ka tik senelis jam

■ ValiOS, O a minnaa 'na.& I Al

tavo brolius; ir jeigu kada tau flvieta gautis? 
jeigu butumet

i
medžiu stojo.Dabar pradėjo jie 
terp saves sznekta ir tare vie-1 
nas:

— Ar jus žinot, kas po szi
tuom ąžuolu raudasi!

Anie atsake, jog nežino.
Po juom randasi skie

pas —kalbėjo pirmasis toliau 
— kuriame randasi arklys, ant 
kurio jodis Vaitiekus; tokio 
kito arklio niekur ant svieto 
nesiranda.

Teip jietn besznekant pradė
jo dienytis ir katras isz kur at
važiavo, ir ten ir vela nuvažia
vo, o kaip jau buvo visai szvie- 
sn, Vaitiekus iszlipo isz medžio 
ir vaikszcziojo apio ta ąžuolą 
ir žiurėjo, kur tas galėtu but 
skiepas, apio kuri girdėjo, bet 
vienok niekur negalėjo surast 
jokiu duriu ir ne jokio ženklo, 
už ka perpykias leidosi volei 
per girre. Kad sztai pasitinka 
vėla ta.seneli, kuris tarė:

— O ka, Vaitiekau, -ar da 
tu gyvas ir kur tu nakvojai?

— Teveli, tu man liepei nak
vot po tuom medžiu, bet asz bi
jojau, tai inlipau in medi ir 
kaip varna per nakti pratupė
jau.

*

— Ar ten nieko negirdėjai 
ir nematei?

— Kur-gi ne — atsake vai
kinas ir apsakė apie viską ka 
mate ir ka girdėjo apie ta skie
pą.

— Jeigu mano brolei iszke- 
liavo, tai kaip-gi asz galiu už 
pecziu liktis.

— Jeigu manes ‘klausysi, 
tai rasi motina, o jeigu ne, tai 
nerasi.

Vaitiekus prižadėjo viską isz 
pildint,
lieps. Tada senis liepe jam eit 
su savim ir atvede ji prie bal
sei didelio ąžuolo ir tarė:

— Tu turi szianakt po szi- 
tuom ąžuolu nakvot.

Tai pasakos senelis isznyko. 
Vaikinas vaikszcziojo apie ta 
ąžuolą ir mislijo: kaip jis ežia 
nakvos, ežia ji da žvėrys su- pasimatyt? 
draskys, nes ka daryt, kad pri
žadėjau klausyt, tai reik L 
iszpildint, 
nakvosiu, lipsiu in ąžuolą.

Pridėjo tada

jo prireiktu, 
persiskyria, tai tik apie ji pa- 
mislysi, o jis jau stos.

Pasakęs tai senukas isznyko.
Arklys pradėjo teip neszt 

Vaitiekų, jog net pro ausis ve
jas szvilpo ir net už mylios gir
dėt, kaip žemo stenėjo ir iki jis 
dajojo, iszbego karalius su vi
su dvaru Įmukau nežinodami, 
kas tai butu, jog taip žemo dre
ba. Kad sztai musu Vaitiekus 
prisiartindamas ir iszkelias 
rankoje karda suriko:

— O tu nevidono! kur ma
no brolei? Greicziau, kad man 
atiduotumet, ba kad ne, tai 
kris tavo galva po szituom 
sztai kardu, o ir visa patiesiu 
vaiskal

Karalius persigandęs ne tik 
ka atvedė jo brolius, nes ir po 
puiku arkli. davė, idant nerei
kėtų pekstiem eiti, 
gus atidavė, kuriuos buvo pra-

, o ant galo ir patys 
už ka in kalėjimu buvo 

pa tekia.
Dabar jojo visi trys ir kada 

gera gala pajojo, Vaitiekaus 
arklys nusiprunksztos žengo 
smagiau kelis žingsnius ir szi- 
tiem dviem Vaitiekus isz akiu 
isznyko. Vaitiekaus arklys su 
stojo pas viena baisei dideli 
akmeni ir prakalbėjo:

— Vaitiekau, nuversk szi- 
ta akmeni, o ten rasi savo mo
tinu.

Tai pasakos arklys isznyko.
Vaitiekus omo akmeni ir nu

verto, kur pamate pragariniu 
žemyn skylių. Kad tame sztai 
ir jo brolei atlapse jo pedsakiu, 
ba mat buvo dideles jo arklio 
kanopų duobos isznesztos. Da
bar daro rodą, kaip czion da- 
žinoti apio skylia ir kur ežia 
motina randasi. Ant galo nuė
jo visi trys in girre, nukirto 
Vaitiekus su savo kardu dide
li medi, paėmė pats už storga
lio o jiem liepe abiem imt už 
virszuno bet negalėjo tada ome 
Vaitiekus vienas medi ir atne- 
szias pertieso skersai ta skylia, 
isz ko jo brolei stebėjosi. Po 
tam nuėjo velei in girre, pri
kirto žagaru, isz kuriu nuraiz- 
go dideli gurbą 
teip-gi labai

ba kad ne,

o ir pini-

kaži rave 
save,

t

— Gryžk vaikeli su manim 
pas ta medi — ir kada sugry- 
žo senukas velei tarė:

—. .Nuversk ta ąžuolą.
Vaitiekus pridėjo peti prie 

ąžuolo, bet ąžuolas ano krust.
— Matai, Vaike, ar asz ne

sakiau, jog da esi per jaunas 
motina atrast. —
senis savo sukumpusi peti ir 
ąžuolą nugriovė. Žiuri, klau
so, jog tas arklys žvengia ir 
su kojom in duris musza. Da
bar tarė senis:

— Eik vaike in ta skiepą, 
kur rasi staleli, o ant to sta
lelio stovi butelis vandens, ku
ri imk ir iszgerk, tolinus volei 
ant sienos kabo kardas, kuri 
nukabinias prisiartink ir kak- 
sztelk in duris, o kurios ims ir 
atsidarys, kur stoves žirgas lan 
ke, tada sėsk ant jo ir joki.

Vaitiekus nusidavė prie sta
lelio, iszgere vandeni, po tam 
nusikabino karda (reik žinot 
jog jeigu jis ne but gores to 
vandens, tai but ne isz vietos 
to kardo nepajudinės) ir prie
jas in duris kasztelejo, duris 
atsidarė, kur rado puiku arkli 
sėdo ant jo ir iszjojo laukan, 
kur senelis paklausė:

— Kur dabar nori pirmiaus
jot; motinos jeszkot, ar su bro- leisit, tai turit nuo czion niekur

, o ir virvia 
ilga isz žagaru 

nusko, pridrutino gurbą prie 
virves, kita gala virves prie

•

to medžio insodino • vyriause 
broli in gurbą ir tarė:

— Jeigu kokios, tai tu pa
judinti virve, o mes tave atgal 
isztrauksimo — ir pradėjo leist 
žemyn. Vos inleido penkosde- 
szimts mastu gyliu, paėmė Jo
ną baime taip, jog pagriebiąs 
už virves patuzgino. o anievirves patuzgino,

'• I
— No klausk manės dabar r ' , A, ' ' ’ r b • V'

apie tai, bet duok man pir
miausia valgyt, ba jau kelios 
dienos kaip nieko burnoje ne
turėjau ir mažu galėtai man 
duot kokias drapaims, ba ma
tai beveik nuogas esu,

Paėmė ji už rankos ir insi- 
vedo in pąkaju, davė jam val
gyt ir giart, kiek ti'k jis galė
jo, o ir drapanas. Ji ji sėdo teip- 
gi szale jo ir prasze, idant pa
pasakotu apie savo kelione.

— Jieszkau savo plotinos—
I .■ ,

atsako Vaitiekus ir klausė, jog 
gal jiji apie jo motina žino?

— Asz nieko nežinau — 
atsako mergina — ir esu teip- 
gi baisaus smako isz ano svieto 
parneszta, isz kur tamsta paei
ni. Bet netrotink vilties, nes 
asz da turiu dvi jaunesnes sc- 
seres, tai mažu jos žino.

Kada pavalgo ir naujei apsi
rodė, iszejo ir ojo per visa die
na ir kada saule ketino leistis, 
pamato blizganti auksini dva
rą, prie kurio toip-gi paskubi
no, idant naktis neužpultu. Ka
da daojo d vara, da dailesne pa
na iszejo pricszai ir apio vis
ką klusinojo teip, kaip ir pir-

' I ' 5 H^i ' ’ , * ’ |

mutine. Kada inojo in vidų, ap
sako apie savo kelione, o kada 
paklauso pas jia apie savo mo
tina, tai ir nuo szitos gavo toki 
atsakymu, kaip ir nuo pirmur 
tines ir rytojaus sulaukus, 
siuntė pas savo jauni aušo sese- 
re. Kada nuėjo pas treczia, ra
do jau ta deimantiniam palo- ’ 1 * ) 
eini, o kuri teip-gi iszbego pa
sitikti ir jnsivede in vidų. Da- 
vo jam giart ir valgyt, o kada 
pavalgė, klauso in kui’ i’r ko 
keliauje? Jis pasako, jog motL 
nos jeszko. Tada ji jį-ture:

— Tavo motina randasi 
szitam dvaro uždaryta neva- 

ir tai kalbedąma> dirs
telėjo aut ziegoriaus jr pama-. 
to, jog neturi laiko kalbėtis, ba 
jau artinosi dvylikta adyna, 
kuriame tai laike smakas pat
iekdavo. Paszoko mergina, omo 
Vitieku už rankos nusivedė in 
apredu kambarį, isztrenko isz 
skrynios drabužius, ingulde ji, 
uždėjo ant virszaus biski dra
panų ir uždarius pati iszejo. 
Tame parlėkė su dvylika gai
vu smakas ir nuolatos spjaudo 
zurzėdamas, jog koks szviežes 
pokas atsiduoda; mergina tvir
tino, jbg apie joki jiji nežino ir 
ęesuodže. Ant galo smakas bau 
dojakarienes, kuris tuojaus li
kos užganėdintas, ba buvo pa
rengta 12 baczku alaus, 12 ke-

rytojaus

- ‘ *

t

T

liojo -

palu duonos ir 12 jaueziu, ku
ris tuojaus viską surijo ir nue- 
jas in miegpakaji gule ir už

pradėjo traukt atgal. Kada isz- R^0, 3^s inmigo gerai,
trauke, insodino antra broli 
Alexandra, su kuriuoril ir tas 
pats dėjosi, kaip ir su pirmu. 
Dabar sėdo Vaitiekus in gurbą 
ir tarė:

— Dabar jus mane kaip nu

tai teip knarkė, jog net cielas 
dvaras drebėjo. Tada mergina

I

nubėgo, iszleido isz skrynios
Vaitiekų ir nusivedė in skiepą,

nesitraukt, iki asz nesujudin
siu viives.

Ir pradėjo žemyn leist. Nu
leido net in kita svietą ir kada 
gurbas atsimusze ant žemes, 
iszlipo Vaitiekus isz gurbo ir 
ėjo pats nežinoję* kur. Kad ta
me sztai pamate ka toki toli 
žibanti ir pasiskubino, idant 
kad kęip greioziaus daeiti ta 
vieta. Ir daejo, žiuri kad* si- 

antros szalies vežimas at-Į man mano brolius, ba jeigu no'dabrinis dvaras, išz kurio isz- 
važiuoje, kuris teip-gi po tuom tai kris tavo galva po szituom bogo tokia daili pana, kokios

I — Norccziau pirmiau rast 
ir brolius, tai drauge butu geriau 

bet ant žemes ne [atrast ir motina.
— Tai klausyk kalbėjo 

Kada jis in medi inlipo, apie Į senis tolinus: — Tavo brolei 
vienuolikta adyna apsiniaukė, randasi net penktoj karalystei, 
pradėjo lyti, kati klauso atva- kalėjimo pasodinti, tai kaip da- 
žiuoje vežimas ir privažiaviasĮjosi ta vieta, tai tu iszsitrauk 
po tuom ąžuolu sustojo. Ant ta karda ir tark in karalių, ku- 
gnlo — klauso — kad ir kitas [ ris tave pasitiks: — “Atiduok
1RZ

kur buvo viena baczka drūto 
Vandens, o kita silpno ir liepe 
permainyt in vieta drūto silp
na, o in silpno drūta vandeni, 
ir ant galo tiek jam liepę dru-

patim medžiu sustojo; o-gi kardu, o įr visą tavo vaiska da jis niekad nebuvo matos, 
4 ‘ sztai ir treczias įsz trecziosĮpaklosiu.” Ir dadave senis:

szalies vežimas privaŽevias po Dabar arkli paleisk aut
kuri prakalbėjo:

Kur tu dabar Vaitiekau
A ir, , ' ' „f J, \ -'-.SJ ' V , A. *'
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PER MALDA ISZGEL- Į galėtu atsilsef. Namas Jftra nu- 

BETAS NUO SMERT
Buvo tai Spalio menesije. jom tiktai teip nurodė. 

Miglos apdengė visa žeme sa
vo baltu ploszczinm. Per gir- 
ria ėjo jaunas pakelovingas 
žmogus, o priek tam kelionėje 
paklydo isz kelio. ‘ Eidamas 
pirmyn, nežinodamas ne kur 
eina ne kur randasi, ant galo 
paregėjo tolimoje maža szVie- 
sa. Pailsins priskubino saVo 
žingsnius idant kogreieziausia 
prieiti prei szviosos, nes sup
rato, jog ras prie tosios szvie- 
§os ir žmonis. Priejas prie na
mo melde gyventoju, idant ji 
priimtu ant nakvynes ir duotu 
ka tokio užkąst.

Kas-žin kas butu pažiniais 
jauna žmogų, jog tai'yra leng
vatikis studentas Riszardas? 
Buvo jisai iszguitas isz moks- 
laines už nepadoru pasielgimu. 
Nuo tojo laiko trankėsi isz vie
tos in vieta jeszkodamas gilu- 
kio. Turėjo užsiėmimą .dide
liam mieste Minneapolis ir per 
savo darbsztuma pasiliko ke- 
liaujaneziu agentu, nes suprato 
ant galę, jog gyvenimas be tik
slo nęapsimoka. ToJel būda
mas agentu, turėjo keliauti in 
visas dalis Ameriko.

Pavalgias maža vakariene 
papraszo gaspadoriaus idant 
jam parodytu kambarį kuriam

davė labai nužiūrėtu o gaspa- 
doris pasielgė nepaprastai. Bet 
apmalszinejo savo baime buk

• •

• I
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9Turime hnt svieto’ 'tokiu tėvu 
Ka neatstojo ne kvailiu, 

Ka in urvas atsilankineja, 
Ir savo jaunas dukreles at- 

1 sivedineja, 
Tėvas prie baro su ženteleis 

stovi, 
Apsiseiliojus ninuoja ir nesi- 

lovi, ’ 
Visus žentais vadyti, 

Kad tiktai jam in gerkle 
pripilti.

Dukrele kitam kambarije sėdi 
Su vyrais ūžia no nesigėdi,' 
Per visa naktele perbuna 

Parsivelka namo kada jau

9

UŽ MAŽUS PINIGUS ** *

I

ir ant galo tiek jam liepę drū
to vandens giart, kiek tik ga-, 
Ii. Dabar nuvedu ji in ta paka-

* \ 4 ■ r ■ ■ ■
Ii. Dabar nuvedu ji in ta paka- 
ju, kur tas baisus smakas mie
gojo ir parode galę jo galvos 
pundą raktu ir tarė: (

— Jeigu nuimsi tuos nesu- 
skambinias raktus, tai gerai, 
o jeigu no, tai abudu pražūsim.

* t ' f x J •

jeigu no, tai abudu pražūsim.
Toliaue bu».
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Atsigulęs ant lovos, atsimi
nė staigai, jog da nesukalbė
jo poteriu. Bet mislino sau: 
“Esmių labai nuvargęs 
dien ir nekalbėsiu, bet ne, po- 

, “kalbednfnas 
tai iszszoko staigai isz lovos 
atsiklaupė ir pradėjo poteriant 
kad tame nukrito nuo labu 
sunki balke tiesiog ant tosios 
vietos kur buvo atsigulęs užde- 
gO žvake ir dasiprato thojaUs 
kokiam tai namo radosi.

Apsirodė greitai ir Vos pa
baigė, iszgirdo, jog kas tokis 
eina prie duriu. Lauke ’nnt pri- 
siartinaneziu su dviems rovol- 
vereis. Razbaininkas; nusiste
bėjo nemažai paregjo savo au
ka gyva. Vyras tiirejo ranko
je dideli kini 
ilga smailu peili.

Jliszardas kerszindamas nu- 
szovimu abieju, paliepė abieins 
eiti pirma savias ir neszti jojo 
krepszius o priejas prie netoli
mo miestelio atidavė razbai- 
ninkus in rankas teisingystes.

Tojo atsitikimo niekad 
užmirszta ir ne karta kalba 
savo draugams, jog jeigu ne
būtu sukalbėjas malda tai szia- 
dien butu negyvenęs.

Indus? 
kos.

toriu’ neapleisiu

’ diena luina 
Suvargusi. 

Persigerusi,
Iszbalus kaip drobe, 

Ar tai gali būti gerove?
Del Dievo ka tu tėvai mislini, 
Ar tai sziteip dukrelę augini?‘ '/ . I

Visi isz tavęs jau juokėsi, 
O nuo dukreles szalinasi.

Gaila 'kad tokius žemo noszioja 
Juk tokiu tėvu žmonis no- 

guodoja, 
Kad norints karta su mtmszai-Į 

ne iszsigiartu.
Ir kur didėjo gala gautu 

O jus kvailos aveles, 
Tokiu girtuokliu dukreles,

szia-
t

° jo jo mot ere
I .

ne

Geriau nustokite, 
Pasiprovinkite, 

Ba kaip da karta dažinosiu 
Tai puikai palaiminsiu. 

♦ * * 
Da ka pasakyti noriu 
Apie ateity lllinoju, 

Kur ten susikivirezino vyras 
su boba, 

. Nupesze nuo virszgalvio 
. , t . kuodą. 

Bobelei niekas daugiau nepa
siliko 

Kada plika liko, 
Su peiliu vyrui antaki per

pjovė, 
Ko tik akies neiszmove. ’f , ' t r £ ’

Vyras pas skvajeri varanta 
iszpirko, 

Bobelia pas vaita nuvilko, 
Bet ir vyra apkaltino, 

Ir abudu in koza pasodino. 
Bausmes abudu užsimokėjo 

Keliolika doleriu padėjo 
Pagirti to nieks negali. 

Ba abudu kvaili.
Per savo kvailumo, 

Ir tamsuma, 
Butu tureja už tuos pinigus 

t duonos, 
. Bet kvailumas daro teip 

visados.
♦ * * 

Vienoje vietoje per ketures 
dienas veseliojo,

9

o o
GYDUOLE AR PIGULKOS

'Lt* J ‘ ' « > V V |Gydo Ssaltl, Skautma ga|vo*, karuti
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r
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Gydo kūdikio *aahl. AfHUkoso.
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Tokiu girtuokliu dukreles, i 
Kad veluk tėvu neklausitumot, 

O namioje sedetumete, 
Ar tai pritinka jaunai mer

gaitei valkiotis,
Po tokes1 urvas su tėvais 

trankytis,*

I Ir bizni del tokiu daryti,

,« r . * /' ''ii

—“Ko tu Katriuka teip nu- • 
Paklausi poni knktetr-

—“O ka, ponunele noretau
a psi vi riuoti, ’<af«akii1 nuleist 
daina-akis. 4 «'< •

—■* ‘ ll'ž kok io vyro ?1 ’
—“Da no Užrinkau del sa

ves jokio, ba ir sunku biednai 
merginai gauti vyra?*

—“Tai jau bus genai. Penki 
metai tarnauji pas mane, esi 
gera mergaite ir noriu tave lai
minga padaryti. Iszsiriuk sau 
vyra, o asz prižadu duot tau 
100 markiu.”

Ir po 1uom
ant rytojaus, Katriiika persto
to si^o pone i koki tai drimba 
baisu ant jMižiuros.

Ka?.. paszauke poni pa
regėjus,. . .ta drimba.”

—“Ar t ii nori su juom apsi- 
vvruoti!”

■—“O ka ibiryti, poiiiiR-le— 
atsake Kairei, 
rankas ponei,—

pasikalbėjimui

u

buoziuodama 
“ lTž 100 mar

kiu nogali geresnio rasti.

►

I 
- rBell Telefoną* 1480-R

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABOR1US 

MILL A PATTERSON STS 
ST. CIxAIB, PA.

£lsxbalMmaoja Ir laidoja mirusios^
ant visokiu kapiniu. Pagrabus pa- 
ruoszia nuo papraszcriausiuiklpra 
kilniausiu. Paroatndo automobilius 
del laidotuvių, veseliu, krikszty- 
niu ir kitiems pasivažinėjimams. 
Isz Frockvilles, Port Carbon ar isz 
kitu artimiausiu miestu jeigu kas 
pareikalaus mano patarnavimo, 
meldžiu man duot žinia o pribusiu 
In trumpa laika.

f I f

i •

ii
f

Ant J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

(Bell Phone 872)
331 W.CentreSt., Shenandoah, P«, 

Nuliudimo valandoje, autel- 
kiam geriau*! patarnavima. Pa* 
laidoj ima atliekam rūpestingu I 
ir gražiai. Busite pilnai užga
nėdinti.

Isz Mahanojaus ir GlrardvWes 
jeigu kas pareikalaus mano pa
tarnavime tai meldžiu man tele- 
fonuoti o pribusiu in deazimts 
minutu. <UT Bell Telefonas 878

T

N

*

d

■

1

Paskui dejavo ir gulėjo 
In kėlės dienas buvo radynos, 
Arba pavadinus kriksztynos 

Ir velei be gorimu neapsiejo, 
Volą kėlės dienas stenėjo.

Nesakysiu kaip toji vieta va
dinasi, 

Kurioje goriausias žmogus 
gadinusi, 

Tonais no Vieno smegenis su- 
gady tos, 

□u i
Į Kad jau negali būti atsitai

sytos.
Pusnuogiai laukia szvaistosi, 
Nepaiso kad svetimtaueziai 

szaiposi.
Tai vis maitelia Lietuvei 

Pasirodo tokio kvailei,
Kad jau syki gala gautu 

O sarmatos nedarytu.
i,*,į... .... ’

9
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CAPITAL STOCK fl25,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED

PROFITS |623,858.62

Mokame 8-csia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride- 
dam prie j u su pinigu 1 Sauąio ir 
1 Liepoe. Moe norim kad ir ju* 
turėtumėt relkalaua su muau ban
ka nepaisant ar mažas ar didelis.

• Į 1 1

I
t..

i

— J _ __ .Ji t . i f

1

Ir save ant juoko ir paniekini
mo laikyti,

4. • ‘ 4 r-1',

Į

Kjį

Skaitykite “Saule"
» . (p v

i G. W. BARLOW, Pre*. i 
[ J. FERGUSON, Vice-PreadrKM. 1

■ ■■ -------- -------------- - ------------------ --- ------------.......................-- ~I

Viktoras J. Palulis
Humberts ir Blekorius

■ L. '* iiii* Ff " ? * ' *r F ▼ ’ 'H '

VMHMB • * * V'-s' 1 W" V

Jeigu jumis reikia gero Plumberio 
tai kreipkite* pas mane. Indedu 
visokias vandenina* paipas, mau
dykles, scilumas, pataisau ar už
dedu naujus blokinius stogus ir Lt 
Kaipo Lietuvis, Lietuviams patar
nauju kuogeriausia..

Shepandoriecslai kreipkitės po 
adresu 409 E. Lloyd St arba to
ls f anuoki te 826-W. 4

Isz Mahanoy City kreipkitės pas 
kalvi A. Beniuli, 1000 E. Pine SL 
arba telefonuokite 225-W.

1M F1' 11 ’ ' A’1 t |

'I

**!

I
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į
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♦
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ŽINIOS VIETINES SHENANDOAH, PA. r1’’*f
Isz priežasties stokos 

vandenio Schuylkill, Carbon, 
Lnzornes ir . Northumberland 
paviotuosia ir stokas orderiu 
ant anglių. Lehigh Valles kom
panijos kasyklos likos užda
rytos. Tamakves ir Nesqueho
ning kasyklos nedirbs visa szi 
menesi. North Mahanoy ir Ma- 

Jianoy City kasyklos nedirba 
iez tos paezios priežasites.

1 Ashlando ligonbute da
bar trauke vandeni isz savo 
szulipio kuri ana diena pabai
gė isz priežasties iszdžiuvimo 
prūdo. Lyg sziolei vaistinei tro 
kai vežo vandeni isz Frack- 
villcs. Vanduo ir daug sveikes
nis isz szulinio ir aplaiko dau
giau ne kaip isz prudu.

— Mahanojaus poliemonai 
rengia dideli balių, Seredos va 
kara, 11 Vasario-Feb. ant Nor- 
kc vieži aus saloje, 
uas eis del suszelpimo pa varge
li u ir bedarbiu žmonių, 
del pirkite tikieta, ir atlankyki-1 
te ta balių.
Mahanojaus Poliemonai.

Garnys paliko patogia 
dukrelia Motiejams Buliams 
319 E. Pjne ulyczios. .

— Juozas Grineviczius ir
Jurgis Kalėda studentai isz 
Lehigh universiteto Bethlehe- 
mo ir pana Teofile Boczkaus- 
kiuto isz Temple universiteto 
Filadelfijoi, pasisvecziave kc- 
lop dienas pas tėvelius sugryžo 
vela prie mokslo. 
* ' -i f
’ — Vanda Džioguito 
geese) E. Market uly., ana die
ną iszvažiavo in . Mt. Vernon 
Training School mokytis ant 
norses. Vanda hus gera dažiū
rėtoja.

— Dideli Baliu, rengia Szv. 
Magdalenos draugyste, Utarn i- 
nke vak., 10 Vasario - Feb. 10. 
Norkcvicziaus salėjo, prasidės 
7:30 vai., vak. Todėl visi Maha
nojaus Lietuviai, yra nuoszir- 
drial kvieczinmi raitame baliu
je dalyvauti, nes turėsimo pro
gos linksmai paszokti prie pui
kiausios orkestrus, taipgi vai-1 
giu ir t. t., bus perteklius, 
minkite jog inžanga visai pigi

o moteri- j 
Visus

— Jonas Irvin, isz Koncr- 
ertono, per daugeli motu buvo 
bosu Packer No.2, kasiklosia, 
miro staigai, sziidles liga, Szv. 
Juozapo Bažnyczioje, Girard
ville.

ą
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Visas pel-

To-

Kvieezia visus
(2t)

(Jo

nea vyrama tik 50c 
ros ii- merginoms 25 
nuoszirdžiai kviecziai dalvvau- v 

t i rengimo komitetas.

•j5c.

(F. 13)
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^Reading 
lines .

<

Pigios Ekskurcijos 
In PHILADELPHIA $3.25 
In ATLANTIC CITY $3.75
Isz Shenandoah 25e virsziaus

IN NEW YORK A $4.00
Per Lincolns Birthday 

KETVERGE 12 VASARIO 
Ant regulariszko rytmetinio treino

Isz . Ryte
Shenandoah ............................ 5:80
Mahanoy City ...'....................‘6:10
Tamaqua ...................  0:80

Rita panaszi ekskureija bus 
per Washington Bjrtrday
23 Vasario. ;
ANT READING GELEŽINKELIO

W. TRASKAUSKAS 
UETUVISZKAS GRABOR1U5

Laidoja kūnas numirėliu. Pasam
do automobilius del laldotuvlu, 
krikuztiniu, ▼ ase 11J u, posivažlniji- 
rrio Ir Lt , —Telefonas 500

szona,jr nughbentas in ’ LIETUVOJ PER 11 METU o n p pi ąi i c 
i.,1 aim at>v*t a ak nnn nattttt * LLl/lLl □

BEDARBES
CENZAS

ligonbuti; mirė po koluriu va SUDARYTA 65,000 NAUJU 
L J L ■_ Buvo UKIU

baisus ir netikėtas smūgis szei- KAUNĄS.,—
nes isz taus viso,|?7.<’JcĮtMVoj iszparcc- 

r____  , .. . Isz do kiekio
su vilczc sugryžimo namo gy- nkiams .sudaryti toko 14,559

landų Ibaisiu kankiu.

mynai ir gyminiems,* r | VAJ**"*! y 4 10 «i, *

lyto iszejo infdarba linksmas lino! n 31,88.4

Pereita ik me-
I

Sausio 15ta diena, Cenzos

— Garnys atlanko Ashlan- 
do ligonbute, padovanodamas 
patogia ir sveika dukrulia- 
ponstvams Edvardui Jurevicz- 
iams, 219^2 Vr. Centro Uliczios.

t Stella, szeszin metu du
krele Jonu Dunduku, 359 So. 
West Uliczios, likos palaidota 
su bažnycztincms 
Szv. Jurgio bažnyczioje.

— Klemensas, sūnūs aptic- 
korienes p. Kazunienes, kade
tas marines mokslaines, ant lai
vo “Annapolis,” iszplauke in 
West Indijos, ant lavinimosi. 
Kadetas atlankys 
dalis svieto ir atliks 
kone 5,000 miliu.

— Panemuniecziu Kliubas 
turės savo metini pokyliu atei
nanti Panedeli Maherio saloje, 
kuris ketina būtie puikiauses 
ir didžiausias kokis kada bu
vo.

Annapolis,

į

ras, hot, Dievo valo‘buvo kito- ha., .sudarvta. nukirti -iikiu 2,- B‘U,'IIS speciali bėdai - 
’ • F I • • • i 1 • 1 i • 1

7 me isztirti bedarbes problemak e.
rike 38 metus, paliko dydelia- 2 iki ha 
mo nuliudimia:paczia,dukteria g iki 20 ha.

Velionis pergyveno Ame- 403, ūkiai i n valinius dydžio nuo
i., daugiansia ūki u nuo

bio cenzą, inimant tik dvide- 
szimts parinktu miestu tikslu

* Ki'ta^ žemes plo ' perstatyti bedarbio „stovi nuo
’’iSzervcnkienie, sunns Albert ir'tos atiduotus valdžios naudoji- l _ .... ... f - *

apeigomis

konia visas 
kelione

Frackville, Pa.,— t Pro j ta

Edwarda, ir keturis anūkėlius,! r 
labai mylėjo.

Buvo tai gero gy-' ligoninėms ir kit. .Nuo 1919 iki
i'szpareoL

pereito Balandžio menesio. Szl

mo rei kalnius, k. a., mokykla I"” feuznu bus pnnnszus iii kn

gyventoju nedirbo ir ieszkojoj 
darbu. Bet visoj’ szalyje, Ba-i 
landžio men. net 2,508,151 ne- I £ DTKTI^IT 
dirbo, arba 2 nuoszimtis visu I Jk J* J, 111 vi U V 
gyventoju. ■

Yra kiekvieno žmogaus už
duotis duoti teisingas informa
cijas tiems rinkėjams. Privalo- 

f 

ir tik todėl szitas specialis be-- 
darbes cenzas bus vestas.

Rinkėjai privalo ta\;es 
klausti tik tokius klausimus 
kurie licczia liodarbos padėji
mu. Kitu informacijų jiems ne- 
reik duoti. Saugokis nuo apga-1 
viku, kurie dabar bando žmo-! 
nes prie visokiu iszmįslu pri-1

AR REIKAI JUMIS
*<■

už-

Ant bile kokiu reikalu, mea jumis 
paskolinsim bilc kokia suma

Nuo $10 iki $300
Pricteliszkam, atženklintam ir 

priderant bude.
InstntymiszkaH procentas yra muso 

vietine preke.
Ji “■ ■ ,• I » ■ , * .1 “

Atmoksimai yra sutvarkyti pagal 
juso uždarbi ar alga.t / * * ‘ *.. ' F iii-l r t

Ateikite, raszykite ar telefonokite 
in juso artimiausi ofisą.

IDEAL FINANCING 
ASSOCIATION, Inc.
Peoples Trust Co. name

•, Telefonas 6-9-7

■i,. 41

ll

ms, pricglaiuloniH, invnribicms lik nžbuigtn gyventoju miškal-Buvo 
per dau-| f pabosiąms staty ti,

kurios 
skaitytoj u m ‘Saules 
geli metu. 'T“ 
veninio žihogus, miletas per vi- 1930 metu imtinai.

parkams, I tyma.
Rinkėjai aplankys visus na-

Ii ' ’ * *

užsi raižydami kiokvie-mus,1 . .. ........... .. . ........................ —r—;.—T'- j
ir nikam nepadarė jokios j uotu 599Į551 ha., ūkiams -suda-'j no s szeimynos pilnas darbo 

Palaidotas su ba- ryti isz to kiekio teko 420,807 
ha., sudaryta bendrai 65,345 ti
kini,

SUS 11 
skriaudos, 
žnytineras apeigomis ant kuriu 
dalybavo daugeli žmonių.

ISZ LIETUVOS

I

statistikas. Paduodame vardus ■i' ■ 4l . 1 *
tu dvideszimts miestu — Bos-

kita parceliuojama žemo! ton, Now York, Brooklyn, But- 
teko valdžios ir savivaldybes ( falo, Philadelphia, Pittsburgh,
in st a i gtmis a u kszczi a u 
tiems reikalams.

mino-

PROSTITUOZIU
ANTPLŪDIS.

Žydu spauda pranesza, kad 
panaikinus' terp Lietuvos ir

MIRĖ KNYGNESZYS IR 
VILNIAUS SEIMO 

DALYVIS.
Krakėse Kėdainių apskr. Latvijos vizas, Kauno gatvėse

Gruodžio men. 31 d., mirė Je
ronimas Dalbokas, 
Buvo 
Lietuvis

siuvėjas.
tai auksztai susipratęs 

o spaudos dradimo 
laikais buvo grynai indejinis

V ... i

subata, mirė Franas Zilaitis, knygneszys ir sziaip uolus Lie-
2 N. Broad Mountain uli., si- tuviu susipratimo

rgdamas ilga laika. Velionis 1905
paliko paezia, du sūnūs, broli Vilniaus Seime, del ko jam te-

r»oo

m. J

seteri Alonienieno
Laidotuves atsi-

Juozą ir 
Gilbertone.
buvo Roredoje, su bažnytinėms 
apeigomis.

— Palicije arosztavojo .Pe
tra Sin ko vieži u ir Joną Coop-

I »

e r,, už apipleszima Polis cigar- 
sztorio d r Limebacb gyvenimą, 
ant-keliu tukstaneziu doleriu. 
Sinkeviczius gavo $3,000 belą 
o Cooper likos uždarytas Potts
ville s kalėjimo.

— Lietuviszkoje bažnyežio
je, praeita subata, likos surisz- 
ti mazgu moterystes, Juozas 
Jocž.kuczionis su pana Helena 
Savickį ui e. Veselka atsibuvo 
pas nuotakos motina Engle- 
woode, ir tonais apsigyvens. <.

-*• Du vaikai rinkdami ang-' 
lis, surado nanei gymtisi kudy- ’

Dayton, Cleveland, Detroit, 
Chicago, Duluth, Minneapolis, 
St. Louis, Birmingham, New 
Orleans, 
Seattle, 
Francisco.

Diena priesz statistikų rin-

Cloveland

Jlousfon, 'Denver, 
Los Angeles ir San

<4

v . ' i kinui” paskirta diena nuo ku-ncmaza nelauktu! . ‘ Lpastebėtu 
svccziu merginu, atvažiavusiu 
isz Rygos. Galint del to iszsL 
plesti dar daugiau’ venerinėms 
ligonis, tuo reikalit jau susido
mėjo atitinkamos instaigos.

žadintojas.
dalyvavo Didžiajame SŪNŪS PAVOGĖ TĖVO

ko pakelti persekiojimu isz 
caro valdžios.

13,000 LITU VEKSELIU.
Južiniu vai., 

gyventojo Aleks. 
buvo pavogta vekseliu 13,000
litu sumai. Tik po ilgo tyri
mo policijai pasiseko iszaisz-

Daulinin' IF., 
Na rbuezio

kalbinti ir už ta reikalauja pi- j 
nigu.
RINKĖJAMS JOKIU PINI-Į 
GU NEBEIK MOKĖTI! |

Tikras Atsitikimas
isz miesto,

9 N. Centre St.
PotUvilIe, Pa.

Grand Sztore
Telefonai 2-3-41

First National Bank
Mt. Carmel, Pa.

name
Telefonas 617

r

ISZTREME ATEITININKUS
Kaunas. — Kauno karo ko

mendanto nutarimu isztremtl 
6 men. in Varnių koncentraci
jos stovykla ateitininkai Sztau 
pos ir Meszkauskas. Be to, isz- 
tremtas 3 men. in Varnių kone, 
stovykla ir dr. Karvelis, kaip

4 ♦ » <« , • • «.,• 4 • r •* ■> » » n * '♦ •• ♦''*

pavojingi ramybei ir tvarkai.
———1 ■.1, ■

BE PINIGO KUNIGAS ĮR 
KRIKSZTO NEDUODA

. Jurbarkas. — 1930 met. pa
baigoje Jurbarko m., gyvento* 
jor anglių noszejo, szeimoje, gi
mė kūdikis. Kūdikis buvo vi
sai isilpnas ir teko kriksztyti.

• •

rios statistikos prasidės. Jeigu 
žmogus ta ,dijna dirbo, bus 
skaitomas kaipo darbininkas, 
jeigu ta diena,nedirbo, tai bus 
pažymėta kad neturi darbo. 
Vėl szeimininkems prisieis pri
statyti informacijas, nes tik 
jas rinkėjai randa namie. !

Rekordas parodys žmonių 
užsiėmimus prie kuriu dirba, 
kokiose iszdirbystese ju darbai 
randasi, ar sziadieji dipba, prie 
kuriu darbu prasilavino. Jei-

f
kinti, kad vekselius pavogė 20 gu turi regulariszka darba bus 
motu sūnūs Pranas, kuris vok- 
sėlius gražinei tėvui 
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UŽPYKUS DVASIA
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PALIEPĖ GIMINĖMS PRI 
SIPAŽYT PRIE APGAVYS 

TĘS IR UŽGRIEBIMO
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ki, suvinuota in laikiuszti, ang-ĮTovas l,r!,sw klebonH pn-
j linam vagone. Isz kur kady kis 
paeina,

i rinejo.
(atvaryti, isz Saint Clair.

tai palicije du nciszti- 
m

dienis darbininkas ir gaunas 
alga szesztadieniais, lodei pra- 

užl’uszti vagonai likos •szo Palaukti užmokesnio

užklausta kiek sanvaieziu dir
ba prie to darbo, ąr vakar dir
bo, jeigu ne, kodėl, ar jam> už
moka kuopięt jis viena diena

Tėvas parėjus 
mažas trijų motu vaikiukas bė
gioja basas po stuba. Tėvas 
matydamas raudonas kojeles 
vaiko paszaiiko:

*

— Kodeinu Loonuk nusia- 
vei, eik tuo jaus užsimauk, ha 
pagausi szalti!

Ant ko Loonukas staigai at
sako :

— Juk "Bi man Tėteli ana 
kart irgi teip kalbėjai kada 
tu szalti pagavai ir sirgai. Ma
tai kaip asz basas tai galiu 
greieziau pabėgt ir mane sza;-

tt is Aopagaus, 
ii

——B——HMM ....   ■ l — ml

K. RĖKLAITIS
Lietuvisxkas Graborius

Laidoja numirėlius pa- < 
gal naujausia mada fr - 
mokslą. Turiu pagolbl- 
ninke moteroms. Prie!- ų 
narnos prekes.

51G W. Spruce Str 
Bell Telefonas 149 

MAHANOY CITY, PA.
306 Market Street 

Bell Telefonas 441-J - 
TAMAOUA.

——

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas

! Dentistas Mahanojujo 
, Ant Antro Floro, Kline Sztoro 

19 W. Centre St., Mahanoy City 
-r------r-r—t - •„..

*
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Puikiausias Pasauly 
Linimentas?

Geriausias visam pasauly lini-
Enker PAIN - EXPELLEKIO 
naudotojų. O, kaip jie pirmiaus 
kentėdavo! Bet dabar jie yra laisvi

“Geriausias visam pasauly hm- 
mentas” tikrina milionai linksmų 
Enker PAIN - EXPELLEKIO 
naudotojų. O, kaip jie pirmiaus 
kentėdavo! Bet dabar jie yra laisvi 
—laisvi nuo tų visų neapsakomų 
skausmų.
Dabar jie visiškai nesirūpina, nes 
turint PAIN - EXPELLERIO 
bonka namuose žino, kad niekam 
iš šeimos nereikės kankintis su 
geliamais kaulais ir muskulais.

Enker Pain - Expelleris
Tuojau* Išvaro lauk Sustingimą ir 
Skaudėjimą nuo Ištampytų Mus

kulų ir Pavargusių Sąnarių.
Sustabdo Neuralgiją ir Reumatiš-. 
kus Skausmus, Galvos Skaudėji
mą, Danties Gšlimą ir Mėšlungį.

1 ik nusipirkite 3Sc 

u, kuomet

“INKARAS” nedegina odos ir nesuteršia .drabužių. Neturi prik- 

skausmą ir gėlimą iš skaudamų strėnų, sąnarių ir ištampytų mus
kulų. Nusipirkite Dabar — Visuomet laikykite jj savo namuose.
Artimiausioj Jums VabtinBj. Tiktai 35c ir 70c

7Zr<Ltbor^/onas crP 

F.AdL RICHTER CO) 
BBRRYAND SOUTH FIFTH ST5.

BROOKLYN, N.V

nedirba, kiek dienu jis pereita .. i • . 4* -v - -
_------------ -- „,__j ir kiek diena
per sanvaito paprastai dirba. 
Jeigu žmogus visai nedirba, jo 
bus užklausta ar jis gali dirb
ti, ar jis darbo jieszko, kiek sa- ‘ f 1 'r " l * ' • ' .
vaieziu dabai’ nedirba, ir kodei ‘ 
jis apleido paskutini darba.

SU surinktom# > informaci
joms, Cenzos Biuras turės in- 
formaciju, kurios nnpiesz tik
ra bedarbes padėjimo, kiek yra 
bedarbiu ir kas veda prie be
darbes.

Tokios bedarbes statistikos 
parodys bedarbes ^tovi in vai
riu iszdirbyszeziu ir kliašu in- 
vairios szalies dalyse.

Turint.tokias statistikas, ga
lėsimo palygint bedarbes nuo- 

’ f / . 4 P f ’ ’

i sanvaito dirbo kioje diena

> TURTO. 
--

Bymas. Du giminaiezei
" ‘ ’ * -■ i, ku

ris mi re nesenęi T>egane, gtlyosi
« - .a * L ' ' -

. W į

- .
mirusio tSaiįlielo Giorgi

/ „ , P ■ H fili 1 .

in kalėjimu už apgavysta ir tai
t ' , "J

per priožąstę mat imą dvasios 
mirusio Giorgio.

f
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ŲMUS PALENGVINIMAS nuo skausmų.

Jus busite nustebinti ir patenkinti tuo pačiu moment 
ištrinsite skaudamą vietą su PAIN-EXFELLERIU!

Giorgi buvo iraistinukas, kuri 
surado prie vaiku prieglaudos 
mieste Foggia. Likos priimtas 
in priglauda. Kada turėjo asz- 
tuonis metuslikos 1 pailmtas 
ant užauginimo per kaimote. 
Po tam iszvažiavo in Legnana, 
kur vėliaus dastojo turto ir bu
vo dideliu fAbrikantu,' palik
damas kelis milijonus lirų del 
dvieju giminaieziu. tarpe.

Staigai mite keli menesiai 
atgal, nespedamas pa'raszytį 
paskutinio testamento, tiktai 
spėjo paraszyt ant szmotelio 
popieros ka'd didesne dali turto 
palieka del vaiku priglaudos

ar 70c bonką vaistinėje ir išsitrinkite juomi skaudamas vietas.

krikszta iki szesztadienio.
Klebonas apžiurėjo kūdiki 

(kaipo daktaras) ir atsake, 
kad kūdikis galėsiąs, sulaukti

lauš kvapsnio. Tuo tarpu jo kuone magiškas veikimas prašalina

—- Mare Le-
* I ■“

josios mažas
anūkėlis, likos iszgelbetais, isz. to laiko, kuomet krikszto tėvas
deganezio namo, kada pas kar gaus alga. Ta diena, girdi, Ir

Shamokin, Pa.,- 
. . ’ vanavicziene ir

I V

i1

t

mynus kylo eksplozije skiepe, kūdiki kriksztysius. Neturint
isz nežinomos .priežasties. Alo- pinigu, teko pasitenkinti pata-

■ 1 .
" rimu. ’toro sirgo lovoje kelis mene 

žmonis turėjo joja isz-

no i

, sis ir 
Įnešti.

Mieste Urbai prasrplati- SOVIETU AUKSAS VOK’IE* 
influenza7 ant kurios serga

daug žmonių. Priglaudoje pa
vargėliu serga apie du szmtai 
žmonių, o Stanislovas Pavicki f įf.'
mirė.

/

I : " ’ . :•

Minersville, Pa.,— Trys vai
kai isz czionaie, Petras Pero- 
viez, Juozas Varcekanekas ir
Antanas Bukanauckas, kone' 
visi ]Š€»-l-L-m€4tt,-4ifkoB ares'4tu-
volais Tamaqua, už apvogine- 
ima sztoru, dienos laike. Sztor-

F k 't* ** •

ninkai susimilejo ant vaiku, 
kurio likos atiduoti po tėvu su- 
du ir nubaudimo.

O

t

k
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OŽIAMS PER LIETUVA . * * , *1 .1 1 I
Ryga. — Isz Maskvos per; 

vežta per Latvija 116 dėžių 
Sovietu aukso, isz viso i 
kilogramu sworio. Siuntinio 
vertybe siekia 10,000,000 auk
so rubliu. 1

Ikį Latvijos sienos auksu at
lydėjo stipri raudonaiiniecziu 
apsauga, o Latviu teritorijoj 
auksas buvo lydimas latviu po- 

y į lioijos. Naktį jis buvo porkrau-

Forest City, Pa.,— f Sausio 
10 diena, paliko liūdna ir neti
kėtina mirtis, gerai žinoma 
czionaitlnb gyvenltojaus, Juo- 
10 diena, patiko liūdna ir neti- 
Taja diena atsisėdo pavalgyt 
za
pietus, po žemo kad tame Adhe- ntmsi Kaip gyvena kiti — 

4aiffHngiwrr teejarriT1, imkite wi.111W but ’badauja;

szimti tarpo vyru nuo 45 iki 
60 metu amžiaus, ir jaunesniu

Cenzos Biuras paduoda sep* 
tynias kliasas nedirbapczhi

. i.

T —r

8,000! in kuria likos priimtas būda-
1 < * * f 1 ' I

mas kūdikiu. Gimines tavažia- 
ve ant laidotuvių rado koroziu- 
kė ir nutarė ja ja sudegint o 
turtą terp savos pasidalyti, 
prisiogdami kad slaptybes nie
kam noiszduos.

Po laidotuvių kada žmonis 
skirstėsi namo viena isz gimi- 

1 tas in Rygos Berlyno traukini naieziu nakties laike paregėjo 
ir per-Lietuva nugabentas in 
Berlyną. Transporto iszlaidos 
per Latvija, Lietuva ir Vokie-

dvasia mirusio Giorgi, kuris 
Vaisei jeises iszbaro ir panieki
no už sudogliha jojo tefitamen-| sava-v a J ••

tija iki Berlyno’ siekiu $2,000. to ir kemlho joms, kild jeises

KAUNO BIEDNUOMENE 
, i 1 » * * •

Kauans. — Kauno užregis
truota biednuomenes: 8,323 as
menys. Miesto valdyba duoda 

asme- 
ži-

Petraitio, 66 motu amžiaus, in diena pietus 1,600

paliks didele nelaime.
Viena isz joju, kuri mate 

dvaso pranoszo apie tai sueini
4 sK < •* *

prisipažindama ka padare. Su
das pripažino paliktus pinigus 
del prigludus o giminaitėms 
padovanojo po szeszis mene-

IH> iMBiM

♦

1

koloj ima.* * •
* T’: .uy®• ■ r vą c
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kliasas 
žmonių —

Kliasa A- 
darbo, kurio gali dirbti ir ku
rie ieszko darbo.

Tie, kurio turi dar
bus bot kurio atstatyti nuo to 
darbo ir kurioms algos nemo
kamos.
Kliasa C

Kliasa B

/Tie, kurie neturi :

į > I " '
hA S !•

kurie neturi

- Tie, kurie, neturi 
darbo ir negali dirbti.
Kliasa D— Tie, kurie darbus 
turi bet negali dirbti priežas
tim ligo$. . , 
Kliasa E— Tie,,
darbo ir neiszko darbo. , 
Kliasa F— Tie, kurie turi dar
bus bot liuosanoriai nedirba. 
Kliasa G' IR— Tie, kurie turi dar
bus, nedirba, bet algos jiems 
mokamos. 1

Tie miestai gyventoju turi 
net 21,941,574, sulyg 1930 m., 
gyventoju suskaityino> ir tas 
pats suskaRymos parodo, kad

Ruptura arba Patrūkimas 
h Gali but iszgydyta be operacijos

'tsz tukstaneziu vyru, motoru ir vaiku kurie gydosi mano ofise, veik visi 
buvo visiszkai iszgydyti. Gydimai yra trumpi ir be patrotinima darbo. 
Visi gydimai atliekami per mane ypatiszkai mano ofise. Kreipkite* 
yputiszkai in mano ofisą arba raszykitc o gausite knygute kuri pa
duoda pilnas informacijas.

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

Gali but iszgydyta^ be operacijos

T

VINCAS MINKEVICZIUS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS ,

Seniatnrtar ir Isztikimiausias Graborius Visam Mieste.
215 SOUTH MAIN ST. SHENANDOAH, PA.

Namo telefonas—709Ofiso telefonas—116 I «
M

Pagirimas yra geras žodis del banko ir užganėdinti koštu* 
meriai gerai kalba apie

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA

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

Muso banko klerkai supranta ir kalba Lietuviszkai ir žino 
kaip patarnauti depozitoriami. Virsiininkai, direktoriai ir 
klerkai nori kad j u draugai ir pažins tami vestu savo bizni 
Merchants Banke.
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