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IISZ AMERIKOS tAs
TRYS VAIKINAI NORĖJO

DĖJOSI
CHICAGE

o Aliejaus Szulinei

INSILAUŽTI IN MOTERIŲ SEPTYNI ISZGAMOS PAVO
GĖ RAISZA ŽMOGŲ PA

KORĖ ANT KRYŽIAUS 
PO TAM INDEJO IN 

DUOBE.— Trys

KAMBARĮ, VIENAS NU- 
SZAUTAS ANT 

SMERT.
Mount Carmel, Pa.

vaikinai James Graliam, John 
Boyer ir William Madeira, už-| 
simanc atlankyti tris vedusias 
moterėles Butą Palauskiene,, 
W. Waltcrione ir Juoziene Bu
ga rd i e ne, kurios kitados gyve
no Cattawissoje, bet nuo kokio 
tai laiko apsigyveno czionais, 
bet moteres sporteliu neinsilei-; 
do in vidų. Kada Grahamas su
rado kur ten revolveri* ir visi 
trys sugryžo vėla pas moteres 
ir Graliam norėdamas unhan
dy t moteres paleido szuvi, ku
ris pataikė in krutinę Boyero, 
kuris mire in kėlės miuntas po 
tam. Visi likos aresztavotais 
lyg slioetvos laikejcurios iszsi- 
duos del ko sportelei norėjo in- 
sigaut in t uju trijų moterių 
kambarius.

Chicago. Pannszus 
[atsitinka tiktai Chicago, 
| septyni i  ------ *;—y

dalykai 
kur 

34

RADO ŽMOGAUS RANKA.
Tamaqua, Pa. — Steitineje 

policije tyrinėja apie slapta 
žudinsta kuri gal buvo papil
dyta ežionaitineje aplinkinėje. 
Ant artimo kalno Tuskaroroje j *

m iszgamos pavogė 
metu žmogų George Wittbroad 
kada tasai ėjo namo isz cigar- 
sztorio, pagriebė in automobi
liu ir nuvožė ji ant Visu Szvcn- 

I tuju kapiniu, pakabino ant kry 
; žiaus, per ilga laika isz ko 
iszgamos*tnrejo sau gana joku 
isz jojo kaneziu. Po tam per- 
detinis gaujos paliejie savo 
draugams indeli žmogų in bak
sa, kuri užkalė ir indojo in duo
be o kad duobe nebuvo gilei 
iszkasta, todėl baksa su žmo
gum pririszo prie automobi- 
liaus ir trauke paskui save. Po 
tam nupjovė virve ir baksas 
su gyvu nebaszninkii insTrito 
in grabe prie kelio.

Pravažiuojentis farmeris isz-

r •

girdės vaitojimu sustojo ir nž-
.. . _ _ . ...

likos 8ūfrasfn dvi
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MUSZTYNE |
PARAPIJOI

------ -- ■ I DIRBTUVE

Kun. Halaburda Su
spenduotas; Musztyne 

Bažnycziojia
DAUG PARAPIJONU 

ARESZTAVOTA.

42 METAS 
n' ,Xi|.''

Isz Visu Szaliu
NETIKRU AM11-.

RIKONISZKU PINIGU 
ROSIJOI

Stokoimas — \’aklži<>s Ugion

iai garsina, buk Užgriebė dau
gybe neteisingu Amerikonisz- 
kn ir Angliszku pinigu, kurie 
likos padirbti Rosijoi. Pinigai 
buvo sziuneziami in'Berlyną 
ant praplatinimo. • • *

Havana, Kuba. V'aldžios 
agentai aresztavojo kunduktd- «l 
ri Manuelu Tauron, kuris pra- 
platinejo neteisingus Am^riko- 
niszkus 5 ir 10 cefitinįus pini;

Kundnktoris sake buk’ r . :Į ijy&lj jr! jį i( / i « Si
jam pinigus davė kokia taį 
Senor Carmen Perez, pas kuria 
policije vėliaus surado murzi
nas ant dirbimo notikmju pi
nigu.

ISZPANIJE UŽDARE VISUS 
UNIVERSITETUS.

Per 
paliepima valdžios likos viai

JtLi

nždant i visoje 
Valdžo sako, kad

t'

9

Dirvos”

m • i

(’leveland, (Jhio- -
Nr. 2-me, Vasario 21 d., 1919 

tilpo szitokia žinia sara-
* *

szyje su Kun. Ilabduirdos pa-
szalinimu, ir sykiu paveikslus 
kunigo ir buvusios senos baž- 
nyczios ant E. 21 gatves, kaip 
buvo patalpinta ir apraszyta 
dienrasztyje Plain Dealer:
“Po ilgos kovos su savo dva- 

siszku vadovu, pagalinus 
žangesnioji
pi jos žmonos iszlaimejo ir da
bar lengviau atsiduso, kuomet 
klebonas Kun. Halaburda, ku
rio istorija vieszpatavimo szio
je bažnvezioje vra labai tam- 

l

RUS.

pa-
'.v. .Jurgio para-

randasi turtingiausi aliejaus
nioriams, bot, szioje aplineje, žmonis bauada|ije ir lauko glit uosia. aplaikyti

Czionais

ir szmoteli duonos. 1

kurie, atnesza pelną milijo- 
dinerke znpes

ŽUDINTOJAS TRASKAUC- APGAUDINĖJO KANADOS PRAEITA META MIRĖ

Miko baksa kuri sudaužo ir ra- Traskauckas,♦ *ų» A ’

zmogiszkos ; 
rankos.. Policije karsztai jiesz- 
ko pedsakio prie ko tos ran- j 
kos prigulėjo ir jeszko lavono. 
Vėliaus iszsidave kad tai mesz- 
kos kojos kurias szunes sudras- 
kr. -.

ŽMONIS SURUKĘ 
DAUGIAU POPEROSU.

Washington, D. (\ — Pra
ėjusi 1930 meta Amerikiecziai 
sunikę net 119,624,909,000 po- 
perosu arba puse bilijonu dau
giau ne kaip užpraeita meta. 
Praeita Dccomberio meta pa
dirbta daugiau kaip
virto bilijono paperosn.

pusket-

APIE MILIJONAS 
BADAUJENCZIU.

Kansas City. — Nukentėja 
nuo sausos, kokia praeita meta 
vieszpatavo vakaru-pietu da
lyse Snv. Vaisi, sziadien ken- 
czia badu ir visokius nedatek- 
lius apie milijonas žmoniiLSzia 
dien Raudonojo Kryžiaus d ra u 
gyste rūpinasi 65,890 žmono
mis Missouri, 624,720 Arkan- 

78,000 Oklahoma je,suosia,
35,450 Tekšnosią, 26,000 Loui
siana ir Mississippi. Kituosią 
valstijuosia teipgi žmonis ken- 
cze, bot no tiek kiek tosia vals
tijuosia.

Kone isz Visu valstijų ateina 
mgojimai ant bėdos ir praszi- 
mai ant siteoipimo.

132 VŽBiVSZTA, O 476

ee

3UZŽISTA ANT 
ftMRSKELIO.
■ į| 1 ”" ’TT*'"1 •

- Ant skers
■I

Harrisburg, Pa.
keliu 1930 mete, Pennsylvani- 
joi, likus užmuszta 132 ir su
žeista 475 žmonių visokiosiu 
nelaime.se kuriu buvo 918, Dau
giausia t rūkei trenke iii apsi
žioplinusius automobilis! us.

do pusgyvi žmogų.
Nuskriaustasis žmogus

sake palicijai kad szeszi isz-
Kamos ’|>nž>sfa? bvt del ko teip pamiszelin BeUevue, 
su juom pasielgė tai negali du
si prast. Policije jeszko i 
dejų.

BEDARBIUS.
i

Winnipeg, Kanada. - - Szio- 
mis dienomis ežia buvo teismo 

auze; kuris

KAS GAL BUS PALEISTAS 
ANT LIUOSYBES.

Pottsville, Pa. — Edvardas 
kuris 

szaltam kraujuje savo 
ap- ant ulyezios Frackville ir bu-' viliodamas jienis darbus. Jisai 

vo uždarytas, priglaudoje 
I 1

likos id - į kožnam,4 kas tik jam 
1Taven

nužudė nubaustas Gusi Ki
I I

paezia apgaudinėjo bedarbius, parda-

t
del prižadėdavo

i

vožtas in Sehnvlkill I

Madrid, Iszpanije.

*■ h

universitetai
Iszpanijoi.
tik tokiu būdu galima a}Mn:d-*
szyti studentu s t vaikus ir ] tą
si kelintus prieszajs
Daug studentu aresztavota.
, « . . * t

si ir pilna invairiu žiauriu pa- *
sielgimu su teisingais žmonė
mis, likosi praszalintas ir sus-

146,661 KUDIKEI IR 15,084 
MOTINU LAIKE 

GIMDYMO.
Washington, D. ( 

tais 
14(i,()(il kūdikis mažiau 1 nle- 
tu amžiaus.

1

1 Pere i-
metais, S. Valstijose mirė

penduotas.
‘‘Paskutine Kova atsibuvo 

gražu nedoldieni Vasario 17 d 
žmones susirinko 

revoliucijos

’ valdžia'.
*• 1 *

• 3 

m
BOLSZEVIKAI KALINO 

LIETUVOS 29 KUNIGU
Warszava. — 

salose,

parūpinti darbo 
užmokė

davo. Už szita “patarnavima*'

o kurtais ir daugiau. Vienas 
bedarbis sakosi nupirkęs jam 
už $15 alaus.

Gavės isz bedarbio pinigus

nieką- priglauda per paliepimą .sūdo. • jisai paimdavo paprastai $5.00
Po žudinstai likos pripažytas 
kad neturėjo proto kada nužu
do savo paezia. Jeigu rl1ras- 
kauekas visiszkai pasveiks isz 
savo beprotystes (?) tai ji ma
no paleisti namo.

Traskauckas be jokios prio- 
i žasties nuszove savo

BUTLEGEREI PASIREDO 
IN KUNIGUS IR MI

NISZKAS.
Montreal, Kanada. — But- 

h'gerci ir szinuglerei kurie už
siima szmugleriavimn arielka! 
in Snv. \5ilstijas apsisaugojo 
kratos per pasiredima in kuni
gus ir miniszkas pargabendami 
daug gorimu automobiliuosia. 
Rubežinei sargai ly 
laikui nedalydavo kratos ant j 

, kuriuosia' 
“dvasiszkioje” ir

jaii na 
paezia kada toji ėjo in bažny
czia Nedelos rvta.

ff sziam

GAIDYS SUKAPOJO 
KŪDIKI.

kurtais ir daugiau.

I Į ar t ■
Motinu laike gimdvmo mirė 

15,084. .
Nuo 1921 metu mirė kūdi

kiu žemiau metu 
1,248,655 ir laike

I c

l i

» 
ir « | ♦ *ponas Kruze nueidavo m sam- ' 

domaji. biurą, patirdavo 
reikalaujami darbininkai, 
tenai bedarbius nusuisdavo. 
Paskutini karta jisai, nusiimto 
keliat a bedarbiu kasti duobiu

terp Winnipego ir 
•s. Bet darbo tenai

k u r
ir

amžiaus 
gimdymo 

mirė 120,925 motinos. 
Nežiūrint Amerikos

gilino ir mokslo pažangos kū
dikiu mirtingumas yra po 68 
nuo 1,000 gyvais gimusiu. Tik 
Sz vinca rijoj,

žemiau

tu rt i n-

k norm‘t
lauke paskutines 
valandos.

Incidentas buvo gana sziur-
ksztus, kilo musztynes, pribu
vo policija ir suaresztavo 
lėta kunigo prieszininku.

‘‘Ta diena žmonoms susirin
kus bažnyczion, kiti sau stovo-

ke

:ii

jo, nesedo; tuomet vienas k u-

Baltųjų ’ urii 
• kaip praiiešza lx*nku b «i» 

radio, esą apie 20 kunigu 
Lietuvos, su Vilniaus knisztu. 
Kaip žinoma, bolszovikai Solo- 
veco salose padaro koncontm- 
eijos stovykla, in kuria girlį**; 
na bolszeviku diktatūrai/.

tokiu automobiliu 
važiuodavo

dievobaimingos moteres.
Ana diena vienas isz savzi- 

ningu ravizonu sulaikė ant rn- 
bežiaiiK kelis važiuojenezius 
kunigus ir miniszkas, suradęs 
automobiliuje daug sztopo. Vė
liaus pasirodo kad tai
smarkiausidnitlegerei ir szinug 

Dabar visus automobi
lius, kuriuosia važiuoju kimi- TĖVAS NETURĖJO PINIGU 
gai ir miniszkos, perk ra t i ne ja. 
Konfiskuota jau 32 tokie 

automobilei jr

< <

buvo

Lancaster, Pa.
Weidman, deszimts metu

Rqv V.
'vai- 

kinkas mirė ana diena nuo žaL- 
duliu kokius aplaiko nuo dide
lio gaidžio ant tėvo fanuos. 
Vaikutis siautė tvarte kada ji i 
užklupo gaidis, 
jam baisei veidą nuo ko 
užtrueinima kraujo ir

aidžių ant tėvo

sukapodamas I 
gavo 
mirė.

Gaidys teipgi neteko gyvastii's 
nuo kirš io.

stulpams
Seven Sistei 
buvo tiktai vienai dienai ir ant 
rytojaus darbininkai buvo pa
leisti. Isz to ir kilo ponui Kran 
zei nemalonumu. Apgauti bo- 

pasiskundo
Valdžia nusiuntė pas ji 
agentu kaip bedarbi ir Krauze 

” daVba

da rbiai valdžiai.
savo

lore i.

too J

(h'asiszkuju” 
aresztavota in szimta ypatų.

<4

PALAIDOTI DUKRELE.

Milwaukee, Wis.— Lavonas

SESZIU DIENU KŪDIKI 
MIRĖ DU KARTU.

Latrobe, Pa. — Szesziu die
nu sūnelis Povylo Bunci apsir- 
go Maigai ir mirė laike konvul
sijų pagal daktaro pripažini
mą. Atėjo diena laidotuvių, su
sirinko žmonis ir jau ketino 
boti uždėtas antvožas ant gra
belio, kad sztai nekuria žmonis 
iszgirdo verksmą kūdikio. Pa- 
szauktas daktaras atgaivino 
mažiuleli,
valandas po tanj mirė ant tik
rųjų.

bei vis in ketu res

nigo pasivadinės detektivu, su tvar|<ai ir valdžiai nepalankijRB
Naujoj Zelandi

joj, Australijoj, Nederlande, 
Norvegijoj, Szvedijoj ir Angli
joj mirimu, 
tukstanezio.

* * ■ ■

Motinu mirtinurpas laike 
gimdymo Snv. Valstijose yra 
didesnis negu 21 kitoje szaly- 
je, inskaitant ir tokias 
likusias”
Lietuva, Vengrija, Urugvajus 
ir Salvadoras.

Snv. Valstijose nuo

buvo mažiau nuo

mirtinurpas

L J “ užsl- 
szalis’kaip Estpnija,

ie veiveriu pareikalavo 
niu atsisėsti; tie atsisakė; pra
sidėjo musztynes; žmogus su 
revolveriu pabėgo ant vargo
nų, o kiti ji užsivijo ir grasino 
smnuszti. 
szovimu besiartinaneziu 
joi 
riktelėjęs

zmo- zmones.

.Jam begąsdinant 
prie 

vienas drąsesnis priėjo ir 
“szauk”

R j

SENA MEILE NERUDU^
MiestėlJ

Stokodze, ana diena atsibus 
vinezevone poros

Rownas. Lenk.

senuku

U)

jaunavedis turėjo 66 motus/p
nuotaka 62 metus. Būdami 4a 
jauni, insimylejo in viens ki
ta ir mane neuž ilgio apsivesi!.

iszmusze 
nabagui revolveri isz ranku o 
ji pati nuvertė nuo vargonų 
žemyn. Tszejus isz bažnyczion, 
vienas ji besivydamas, palei
dęs pieno bonka pormnsze gal-

Kokis (ai szeimyyiszkas nesi- 
p ra t i m a s pers k y re j a linu s žmo- 
nis ir jaunikis buvo priverstas fkožno

10,000 gimusiu kūdikiu mifsz- 
ta .69 motinos laike gimdymo. |,va.

Suomijoj

pardavė! jam taip pat
HmįB

ir paome pinigus. To ir užteko.
Teisėjas pasako: $25 pabaudos, 
arba menuo kalėjimo. Krauze 
ližsiniokojo pabauiIa.

t <

32 METU PASILIKO
DIEDUKU.

09.

UŽ perei

apleisti gimtyne szali. lntk^-
*

•. Vaistas 
Į'erysi, kad turi jan- 

Teresos Roice, 17 metu, rado- niausiu dieduką ypatojo

I

Jaekson\’iU,e Ūla. - 
Florida ir

Ja-
si miesto lavonyczioje ir bus es L J win, kuris turi 32 mc-
Įialaidota ant vargszu kapiniu 
jeigu tėvai ja ja neat si ims. Te
rese dirbo skalbinvczioje ir vi
sas jos uždarbis ėjo ant užlai
kymo sžeimynos, o norints sun
kei sirgo, bet darbo nepaineto, 
bet mirtis jaja palinesavo nuo 
tosios sunkenybes, mirdama 
kelionėje in ligonbuto. 'Dakta
rai nutarė kad mergina mirė 
nuo influenzos.

Szeimyna apreiszke miesto 
valdžci kad negali palaidoti 
savo dukrele nes neturi pinigu. 
Tėvas nedirbo devynis •/ 
sius.

tus. Twin pasako, kad apsipa- 
eziavo turėdamas peirkiolika
metu.

>U «wi<|iiiiiiHr^ii. n»n'i,.i n»i|»i«i f *» -» «i»ii»i«ii.|iw|<ii"nw "..in

DUKRELE SUBADĖ PEILIU 
70 METU MOTINA.

Philadelphia, 
pa,
mirsztanti. Szv. Agnieszkos li- 
gonbuteje, nuo keliolikos 
žeidimu su peiliu per savo 5

— Al n re Pom-
70 metu motore randasi

mone-

Slb 
% 

metiniu dukteria Jeniita l’et- 
rujzilli. Užklausta del ko toip 
padare, negalėjo duoti tinka
mo atsakymo 
ta kalėjimo.

ir likos i^ždar

t.

t'ra g vaju j tiktai
30; Anglijoj id Va Ii joj 41.

a

MOTINA PAPIOVE VAIKA. I' ' :i
Gfoveland,. Ohio. ---

ta Subata motina papiove savo 
(J metu valka. Ji vadinasi Ger
trude Marty, 42 met u amžiaus 
inasZle. Jos vyras buvo advo
katas ir mirė pereita rudeni. 
Manoma, kad ji taip pasielgė 
isz susirūpinimo, kad neturės 
isz ko gyventi ateity.

.los vyras buvo ailvo-

Vpika 
paplovus, ji kėsinosi ir pidi 
Inusižudyt. Dabar 
rankose.

< •

JI
■' r" ■

valdžios

PROHIBIOIJOS PATRONAS 
SERGA.

Minneapolis, Minu. —* 
rius J. Volstead, prohibieijos 
apasztalas, 
po operacijai ])endesailis. Vol- 
stendas staigai apsirgo ir r<‘i- 
kejo ji tuojaus nuvežti in li- 

I gonbuti.

“Kunigas taip pat einant per 
bažnyczia apdraskytas. Dabar 
priosz ji buvo sukilo ir visi tie 
kurie kiek motu atgal ji rome 
ir neteisingai prisiegavo teis
mo priosz p. Balt rukoni bylo
je su kunigu. Kaip tai žmones 
pajauto savo klaida! Pribuvus 
•policijai aresztuota szie žmo
nes: Juozas Rakauskas, Stasvs 

t • .
Jmkszys, Luis Dubickas, Anta
nas Kranauskas, A. Szliakai- 
tis, Juozas Kulikauskas, Jonas 
Grip! as, I’et ra s M ui i oi i s, ♦Jur
gis, Dulskis, Vladas Czerniaus- 
kas, M. Sankeviczius, Elze Vi- 

• dugirione, Mare Loeicka, Elz
bieta Revolt.

t •

f k1 b f t,

And
B ♦

serga pavojingai

• '' 
lis metus vėliaus, jojo mylimu*• • « * t ’teipgi apleido gimtyiu kainm?

Kada kilo Svietiyo Kare, su- 
žiedotinis sugryžo ir.prad0}o 
joszkoti savo dinguSids my)0-

’' ' W ' J - ’ ' * I

11 Ryga. * - Soviatu laivas 
“Sergieiov
riais trenke in uola arti Sebas
topolians ir pradėjo skaust. Ki
ti laivai plauke jam in pagal
ba.

4 < u 1 > su 150 paša žie

w

mos, ant gido surado,; bet jau
kaipo sena mot oria. Pasirodo 
kad ir jiji buvo i szt i k lama 
vo mylemui per tub^ visus me
tus. Nesitikėdama daugiau 
matyti savi\ myktuaji, staigai 
ato> jisai pas jaja, atnaujino, 
meile, likos priimtas su džiaug
smu ir ant galo likos 
mazgu moterystes^ 

_____ I __ ■..J
60 SUŽEISTI SUMISZIME 

KATEDROJE:
* i

— Szo8»csde-
.1 f 

sužeista

s. Nesitikėdama daugiau

-JT*. ' -- - u. W

> * 4
i džiaug

»
o

1

N

Meksiko Cit v♦ 
szimts žmonių liko 
Guadalajara katedroje laiko 
sumisziino, kada sugriuvo na
mas prie bažnyežios. Žmonis 
manydami kad bažnyczia griu
vu pradėjo grjustis prie duriu. 
Dauginusia sumindžiota mote
rių.
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Kas Girdei
i

I

Clanrence Darrow, 
advokatas po visa 
kuris atvažiavo in Bostoną ves
ti disputus su Rev. H. S. John- 

u uar ti- 
n ap-

žymus
Amerika,

son, D. D., kas kiszasi: 
' kejimns yra reikalingas,

r6iszko, buk IVidkershamo ka-
misijo apie prohibicije, paro-
do aiszkei, kad prohibicije ne-11 
gali būti tolians užlaikyta ir 
1932 mete bns iszrinktas szla- 
pias prezidentas ir kongresas.

Daugeli kongresmenu ir gu
bernatorių yra prieszingi pro- 
hibicijai kurie prieszinasi val- 
džei ant paskyrimo daiuginti 
pinigu ant prispyrinejimo pro- 
hibicijos ant žmonių.

‘ ■■ I". ...................................-■hi

prasižengolei. O, bet uegirdet 
no Frahcijoi, ne Vokietijoj, nė 
Anglljoi it Snv. Valstijuosia 
jokiu protestu prieszais neval- 
ninkysta vioszpatystoję raudo
nųjų caru.

Bet, Geneva paniekino 
valnin'kysti^ Liberijoj, 
pakvietė ant rodos 
kurie priverstinai iszgujo isz 
sklypo du milijonus 
padarydami isz juju nevalnin- 
kus.
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Daugiausia pasipelno tieji, 
kurie veda organizacijos sn- 
szelpimo vargszu. Kaip daži- 
nojome, tai pirmininkas gerai 
žinomOH organizacijos, kuri 
bzelpia iszbadejusius farmerius 
aplaiko tiktai 50 tukstanezin 
doleriu metines algos.

Tasai žmogus negali rngoti 
ant blogu laiku,
idant laikai pasigerintu ba ne
tektu savo ”

ir negeidžo

džiabo.

Amerikonai praeita meta isz 
davė penkis bilijonus doleriu 
ant kelionių Amorike ir Euro
poje. Isz tosios sumos Ameri
konai iszdave 325 milijonus at
lankydami Kanada. O del ko, 
tai mums nėra slaptybe. Dau
giau kaip penki milijonai au
tomobiliu atlankė Kanada isz 
Suv. Valstijų 1930 mete. Žino
ma kad ne gazolino pirkti.

Sostas persiško szoko (kara
liaus) yra iszdotas brangiais 
žemeziilgais, kuris yra vertas 
50 milijonu doleriu, drauge su 
visokiomis karaliszkoms intai- 
soms yra vertas viso 150 mili
jonus doleriu.

Su tiek pinigais
szakas kaip ir daugelis kitu 
piniginiu žmonių, galėtu srtVO 
sklypams daug palengvint.

persiškas

Nedarytu tai jokio skirtumo 
ata

kas sėdėtu ar už penkis tuks- 
tanezius doleriu ar už penkis 
milijonus. Bet szakas nesirū
pina ar jojo pa dona i turi ka 
valgyt ar ne.

imt kokio sosto persikas

*
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LAIKYK LIEŽUVI UŽ
DANTŲ ::
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Buvo tai tarno laike, kada da 
žmones aitlikinojo baudžova: 

Aro sau mužikas laukuose. Ga- 
spadoris Szimonas ir dainuo jo 
isz nuobodumo, tame užsikalbi
no už ko tai nnoragas mislinn, 
jog tai akmuo, paimu spata, ka 
su ^avim turėjo ir pradėjo at-

I

ne- 
o bet. 

soviatns
ft

žmonių,

In tnla mokslaine San Fran
ci sko, 
vaikai Kieziku, atėjo tūla (lie

ku ri turėjo 
Kada KI

in kuria lankosi liktai

na dura k t orka, I 
raudonus plaukus, 
niszki vaikai pamate motore 
su radonais plaukais su klyks
mu iszbego isz moksląinoR.

Panaszei pasidaro antra ir 
treczia diena, ir ant galo vai
kai visai nenorėjo lankytis in 
mokslaine.

Mokslai ui u valdže nusistebė
jo tokiu pasielgimu 
vaiku isz priežasties 
daraktorkos, isztyrinėjo 
dalyku ir negalėjo iszeiti isz 
nusistebėjimo, ka dagirdo nuo 
vaiku.

Sztai kiniszki vaikai mano, 
kad nauja daraktoka turėjo 
ant galvos no raudonus plau
kus, bet... liepsna, agni. To
dėl valdže praszalino 
torka isz mokslaines.
.Jeigu visi vyrai panaszei ma

nytu kaip tieji kiniszki vaikai, 
kad visos motei’es turi truputi 
ugnies, 
tai lupuosia) ir teip bijotu ju
ju kaip tjejei kiniszki vaikai, 
tai daugelis'vyru neapsidegin
tu ir laikytųsi isz tolo nuo tų
jų liopflningu sutvėrimu isz 
tolo.

Karalaitis Lennart, SzvedisZ 
kas impedinis sosto, 
dėjo savo karaliszkn tiesu kad 
galėtu apsipaeziuoti su pana 
Karin Nissvandt duktere Szve- 
diszko fabrikanto.

Karalius Gustovas, diedukas 
jauno Leimarto, nenorėjo su
tikti ant tokios vinezevones 
karaligzko sunaus su fabri
kanto duktere, bet vaikinas 
ant to nežiūri ir veluk iszsištv- 
dėt karaliszko sosto ne kaip 
savo turtingos mylomos.

Sziuosia laikuosiių ypatingai 
gera, turtinga paeziule, dau
giau yra verta ne kaip kara- 
liszkas sostas, nes didelis fab- 
riktas uoszvio yra •tvirtesnis 
no kaip griūvantis sostas die
duko.

ibi

Sziandien daugelis Ukuni- 
gaikszcziu” mazgoję torielkas 
hotel i uos i a ir restauraci juosia 
po didesnius miestus.

iszsiža-

Bolszevikiszkam rojui dirba 
priverstinus darbus milijonas 
darbininku o 200 tukstaneziai 
dirba girriosia žiemiu dalyse 
Jiorijos.

Yra tai paprasti politikiszkl
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Naujauses Daktariszkas Iszradimas
I|««n v * *

kiniszku 
naujos 

visa

d a ra le

(jeigu ne ant galvos,

sutvėrimu

A
y, J

Readings
< lines

►

Pigios Ekskurcijos 
In PHILADELPHIA $3.25 
In ATLANTIC CITY $3.75
Isz Shenandoah 26c virsziaus

IN NEW YORKA $4.00
Per Lincolns Birthday 

KETVERGE 12 VASARIO 
Ant regulariszko rytmetinio treino

Isz Ryte
Shenandoah .......................... 5:30
Mahanoy City .......................... 6:10
Tamaqua .............................. 6:39

Kita panaszi ekskureija bus 
per Washington Birtrday 
23 Vasario.
ANT READING GELEŽINKELIO

RILE KOKIA SUMA

Nuo $10 
iki $300

Galim paskolint Privatiszkai 
ir Greitai.

Galite atmoket pagal juso' 
finansiszko stovio.

*'4‘ f * i*

Jumis patiks muso draugisz 
kas szirpyniszkas finansisz 
kas patarnavimas.
Ateikite, raszykitc «r telefonoklto 

in juso artimiausi ofiso.

IDEAL FINANCING 
ASSOCIATION, Inc.
Peoples Trust Co. name 

Tamaqua, Pa. . •

kasihot, 
pinigu.

—Geras radinis, mislina sau, 
nes turiu paeze su ilgu liežu
viu, tai roikutu imtis prie to 
n t sargei.

Reiko žinotu jog t aš skarbas 
buvė ant pono posznios, tai ir 
pontfi prigulėjo skarbas.

Žmojė Szimonas apie tai ga
na' gerai; nes pamislino sau:

—Juk (ai no ponUš, tiktai 
asz suradau, o volei, bene jisai 
užkasė ta skarba?
gu invales, o jaign nori turetie 
daugiau, tai tegul are, teip 
kaip asz, tai gal ras pinigu; 
Tiek to, su juom maža beda, 
bot kas bus su paeze, kdip pa
leis paskala, jok radau!....

Apie tai mislino mužikėlis.
Atėjo ant gale jam in»galva 

jog reiko paeze drauge paimt 
pas skarba ir atkasusi prie jo- 
sos aklu, paimt namon, ba jije 
ir teip dasižinos.

Ėmėsi tada už spasabo.
Kokiu spašabu, tai nežino, 

gana kad pagavo zuiki, 
inde jo in varža ir pastate szve- 
ndrino upeje, ka plauke ne toli 
jiojo grinezios, nes teip pasta
te, kad varža buvo ant virszaus 
vandenio ir paliko szvendrine 
novos žuvi. O kiek varžo ja 
rado žuvu, tai padarius kilpas 
isz aszutn suklude in jaises už 
už gal vėl u ir kaip paukszezius 
pakabino ant krūmo, 
namon, j 
skarba ir kadiv pradėjo temt 
paėmė karuli ir paeze kad pri- 
gelbetu skarba parvežt namon 
ir nuėjo, 
in ja:

—Pabukie valandėlė, ’ba asz 
užstaeziau varža, gal kokia žu
vele pagausiu.

Pati stovėjo ant kraszto, 
mužikas insibrido in szvendri- 
na kur buvo varža padėta ir 
paszaiike nusidivinies:

—Žiūrėk tiktai paeziut, zui
ki varžoja pagavau!

Pati labai divijosi, (ba isztik
ro mislinio, jog tai teisybe.

—Paemias zuiki su varža ėjo 
toliu ir tarė mužikas:

—Czion pastaeziau no toli 
krūmuose kilpas, eisiu pažiūrėt 
ar laikais ne instrigo kokis 
pauksztelis.

O kad buvo netoli tako kuri- 
uom ėjo, tai ir pati paskui vy
ra ėjo ir prisiartino prie kilpų,- 
Jiaszauke vyras:

—Szedien vieni stebuklai de- 
dusi: Upeje in varža inlindo 
zuikis, ozo vėlei užsikabino ant
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teip vadinasi šzitas d akta-

A - ‘

Endonasal Reflex Tli6rapy

r,™ ■I i .

į $

Telefonas 0-9-7

Turi pini-

Ta

0 N. Centre St. 
Pottsville, Pa.

Grand Batore 
Telefonas 2-9*41

First National Bank namo 
Mt. Carmel, Pa. Telefonai 617 

■■r Hini f.ilh

I

GREITAI SUSTABDO 
KOSULĮV ■

SHENANDOAH MOTERE DUODA 
PATARIMA.

v,. Y.........................................................
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ISZ WILKES-BARRE
Į..
<•' .V" “ *,T"
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• .
IR APLINKINES

— Albertas J. Karaszka, 25 
., WiTkes Barre, 

baigė Penn State universitetą, 
ViKicmn anf| letters liberal arts 

whitcM Cough mokykla.

\ ''' 1 r ■ ■ 'j

Mrs. Mary Flnkow«ki, S. Gilbetr 
St. Shenandoah, Pa. Rako: “r~ 
kurio turi kosuli ar Mzalti patam 
toklama vartoti Dr. 1 
Modecine, ne« Žinau kad ta gyduole 
pagelbėjo mano tėvui ir kitiems, ir 
kada pati tik gaunu koruli ar szalti 
tuojau h painiu Dr. < 
Modecine. Ahz mielinu kad vIror Dr. 
White* gyduoles yra geros.”

( Dr. Whites Black Crow Pigulkos 

ir skausmo, teipgi dieglius ir skaus
mai sanaroso ir kūno.

. gyduoles yra gvarantytos ir parsi- eiles, 
duoda gerose aptiekose ir sztorosc.

A '
f<'l<Ind'hiiasal Reflex Thortipy,”

riszkas iszradimas, kuri dabar iszrado du žymus Pietinio A- 
meri ko daktarai ir kuri dalbar rodo Nnjoukiniams daiktu ra m-s. 
Szitas budus yra naudojamai ant gydimo sudrutirnimo nervu, 
per nori be jokiu gvdnolhi.

_________ )__ __
kad no dingtume?

—

*

—Ar tu žinai ka, hire Szimti
nas, asz nuejas in kluoną užsi
kabinsiu ant panto augsztai, 
nes tu ten ne užsikabintum, ba 
da nukristum ant grendimo ir 
užsimusztum, o man butu labai yp užlaikyt, 
tftvėa gaila! Bot žinai katin- tokios pacziosl Jei no kokio

----------------------- ----- ---------------- —_______________________________________ ___ _______________________ i-

ninni vadiiji! Jeigu nori žinot 
kas man apie tai pasakė, 
tau pasakysiu tavo locna pati.

— Praszau Szviesziaus pono 
man dovanot, kad teisybe turiu 
pasakyt, ba tai mano pati,

kožna žmogų no

tai

r

Hemlock St
l's ■» 1 - >1 Al

Juozas A. Kukis, 261
Whites Cough Zerby Ave., Edwardsville, bai

gė komorcijos ir turto, taip pat 
liberal :irt« mokykla, Ponu Sta-1

Dr.
greit Hustahdo nuralgija, galvos szaiti univėrsitcte. Padaugino ba»- 

n ivuu . auksztuosiirs mokslusDr. Whites
Linkiu geni pasekmių 

jauniems Lietuviams.

jęnsin

K. RĖKLAITIS
Lietuviaikaa Graboriua

Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada Ir 
mokslą. Turiu pagalbi
ninke motorams. Priei
namos prekes,

SIG W. .Spruce Str., 
Bell Telefonas 149.

MAHANOY CITY,PA.
306 Market Street 

Bell Telefonas 441-J
PA.« TAMAQUA.

Ant J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABOR1US 

(Bell Phono 872)
331 W. Centre St., Shenandoah, Pa.

Nuliūdimo valandoje, sutei
kiam geriausi patarnavima. Pa
laidojimo atliekam rūpestingai 
ir gražiai. Busite pilnai užga
nėdinti.

Isz Mahanojaus ir Girardvillcs 
jeigu kas pareikalaus mano pa
tarnavima tai meldžiu man tele- 
fonuoti o pribusiu In deszimts 
minutu. Bell Telefonas 872

r

MB

Pare ja s 
pasakų paezei apie 
<« L >k , 1 A y 1 4 ZY4- I

Aloje pas upe ir tarė

O

I

t Antanas Sabaliauskas, 44 
Hemlock St.,

smegenų uždegimu. Va
m., 45 
town, 
laidotas 'su bažnytinėmis ap
eigomis in parapijos kapines.

t Pranas’ Retintas, 54 Jo
seph Lane, komplikuota liga. 
Palaidotas su bažnytinėmis 
apeigomis in parapijos kapi
nes.

t Pranas Dinapas pasauli
nio karo veteranas, —
m u Juozo Mežalio 25 Warren

Georgetown. Palaidotas 
kaip laisvas, in Lietuviu Lais
vas kapines, Wyoming.

t Vincas Ragoczinskas, mi
re ligonbuteje palaidotas Ka
zio Leag Aini kapuose.

t Vincas Raginis
komplikuota liga, isz IPains.

f Juozas Natakunas, 45 me
tu komplikuota liga, isz Kings
ton.

George-

isz na-

linsk tu in peczi n duonini, o asz 
gerai su peczdangfe uždosu ir 
aplipiusiu, kad vanduo ne iii- 
eitu.

Kaip davinėjo rodą, teip pa
dare. Bobo inlindo in paežiu, o 
jis per cieladiena nesziojo van
deni ir per angsztini pile su 
viedru in grinezo.

Ant rytojaus,'boba isz peczi- 
aus iszleido, ir apsako jei jog

laiko galvojo ne gerai turbūt, 
gavo svaiguli ba no bu tverus 
daigias plovoje. O kokia asz 
turiu beda, tai niekam ne galiu 
iszpasakot. Per dienas tranko-

St
t

M

mi re

1
1 si ir kerszina nusiskandinimu
I kad norint jau syki sau galaI kad norint jau syki sau 
padarytu.

Czia iszkisza boba galva isz 
kito pa k jaus kuremia buvo pa
sislėpus kad vyras no matytu 

iszsi-tiek vandenio bovo užeja, jog 0 ka(l )K, gnlojo daWt is‘si
k.’ fili jio nnt r-nnto neTnsicke. pilnft go’rklo.
Pali matyclama szlapes sienas, 
sumirkuse asla ir pilna duobe 
nuo bujviii vandenio, ba po lo
va bulvių iszkasta, antikėje in 
viską, ka vyras kalbėjo ir ėmė
si vandeni isz grinezios iszne- 
szinet.

In pora dienu boba alsiliepc 
in savo vyra:

—Jaign jau tiek turime pini
gu,
žiurstą, o, ir skepetos neturiu; \

tai nupirk nauja joke ir

O tn rakali, 0 tu padla, 
į ar tu mano beprote vadinsi, 
jog mano smegens persi verte: 
Ka! O kada asz kvailojau? Ar 
gal no iszkasei pinigus? Ar ne- 
vežei su karelu namon? Ar pa
meni, kaip ėjome abudu mik
li parvežt pinigus, kaip upėje 
su vantoriii pagavai zuiki, o 
paskui nuo krūmo isz kilpų 
rankiojo! žiįves ka insipainio

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

MILL A PATTERSON STS., 
ST. CLAIR, PA. 

Bell Telefonas 1480-R 9 9

o
o

pagavai zuiki, 
nuo krūmo

t .... I. ' I-- i

£ Iszbalsamuoja ir laidoja mirusius*

ja u ir ezeverikai iszklipia, pan- 
cziaku no turiu.
syk bus gana

tai

Tai ant to 
o kaip bus jo-

— Pas Juzus Benževiczius 
17 Hemlock St., 
nys ir paliko sunn.

— Pas Juozus Jurgėleiczius 
557 N. Penna Ave., paliko su
nn.

d | rF***”

lankosi gar-

Pas-Albertus P. Anta- 
naviezius M t. Ariy Terrace, 
Shavertown, irgi paliko sunn.

— Pas Staninis Zakarevi- 
czius, 122 Kent Lane, Wilkes 
Barre, paliko sunu.

kilpų žuvis; stebuklai, 
stebuklai. Ir parode imsidivi- 
jusei paezei, kurios nuo divu, 
kone akės isz kaktos isziindo.

Dalbar atėjo pas sfearba at
kaso antru kartu, iszemo ir už- •; a 11 .. ■_ gj, } > t ij
dėjo ant kahičzio, jisai paėmęs 
irž rankenų karuežio stūmė, o 
jije tranko ŪŽ pririsztos virves 
priezais.

Namiojo katila užkaso in že
mo, nes jau pati no žinojo ka- 
troja vietoja, o paskui tari: k '• J _

—Klausikio paežiui!.. .Tsz-

— Sekanczios poros i^zemc 
laisnus ant a psi vedimo:

— Mikas Bartkeviczins su 
Mare Adomaicziute abudu isz 
IVilkės Barre. Francis L. Alek
saite isz AVilkes Barre su Ali
ce C. Giliespie isz Pittstono. 
Stasys Jokūbaitis su Francies 
Mažeikiute abudu isz IVest 
Pittston. 

■ --------------- - - -- ‘

ant visokiu kapiniu. Pagrabus pa- 
ruoszia nuo papraszeziausiuikipra 
kilniausiu. Parsamdo automobilius 
del laidotuvlu, veseliu, krikszty- 
niu Ir kitiems pasivažinėjimams. 
Isz Frackvilles, Port Carbon ar Isz 
kitu art)miausiu miestu jeigu kas 
pareikalaus mano patarnavimo, 
meldžiu man duot žinia o pribusiu 
In trumpa laika.

jo ?
Ar jau apie tai nežinai? Ta 

ir dabar užsiginsi?
Teip kli’kavo boba indukus 

o ponas net akis iszvertias žiu
rėjo ant bobos, ka ji ji 
plovoje paklauso da:

—Pasakyk tu man

7

da ko daugiaumarkas 
pirksi.

Szimonas žinojo, jog su tais 
pirkinois ne bus galo, ir greitai 
pinigai katilelije iszsibaigtii, 
tai apmislino tuojaus ant pra- 

Ir teip

czion

mano

*

Pagirimas yra geras žodis del banko ir užganėdinti kostu- 
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 deposit ori am 3. Virsrininkai, direktoriai ir 
klerkai nori kad ju draugai ir pažinstami vestu savo bizni 
Merchants Banke.

j’ i ,1 ' / * . <>f oulFji * ' iii *
_______ <_________• <1
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žmonele, kaip tai 'buvo kaip 
senei ?

—Tai buvo szviesns pone to
je nakte priesz pati tvanu, kaip 
buvo svietas užlietas.

—Dabar tau tikiu, mano Szi- 
momvi, jog turi dideli varga su 
tokie pasiutiiso boba, ba pats 
apie tai persitikrinau ir dideli 
dyvai kaip gali su tokia boba 

muzika, o kada tas atėjo, tare gyvent.
111 jin:

—-Danesza tman, jog katilą 
pinigu iszarei ant pėsznios ir M*

džios visko atsakyt 
padaro.

—-Ka! — paszauko 
bdba,..
lauk, tu žalti I..

indukus
.tai man no pirksit Pa-

I*

asz tuojaus ei- 
nu pas poną, jog iszkasei kati
lu pinigu ir prisisavinai.

Kaip kerszino, teip padare.
Ponas nusiimti tuojaus pas

vieni .'

< »_ k ‘ j d i ■ i 1

—Klausi kio paežiu t! 
skaieziau kalondorije, jog ryto 
bus tvanas ant svieto; tai labai 
negerai, ba visi katrie ne pasi
slėps in gera vieta, nuskons.

—O del Dievo!.. .paszauke 
boba, tai kur dabar pasidėsimo

prisisavinai del suves. Žinai 
gerai jog pinigai man priguli

i Tuojaus atnoszk, ba jeigu ne, 
tai tavo kaulus liepsiu sulau-. 

irnč *r du teip ke bdūsmos ne
apsieis, ba del ko ue davei ži
nios man.

Bot mužikui no nusisapnavo 
kad pinigus atiduot ponui. 
Atsako tada.

— Tai no teisybe, daugga- 
lis pono. Asz apie tai pirma 
karta girdžiu. Ir norotau žinot, 
Ras tai galėtu pramanyt 1

y.e

Latro! jJasžauko ponas
Tai da tu to giniesi ir pranta-

I

r
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Atidaro tuojaus duros, iszva- 
ro boba, o Szimonu davės rubli 
už nekaltia užklupima, liepo eit 
namon ♦

Szimonas dabar ka norėjo, 
tai su pinigais dare, o norint da 
pati tauzijo apie ^karba tai nte 
kas del josios ne tikėjo, ba lai 
ko už no pilna proto.

j, '* • < B ■

Artimiausias Giminaites

II

Gaspadino ih tarnaite:4‘Kas 
tai per vienas vyras, krt su 
jnom priemienoja kalbejei.”

—jUTai mano giminaitis.”
< c

į_ H
jaunikis.

t

».... . RMH•“Ar gal brolis
No, misiukifl, tAi mano 

M

JI’

M

T 
i,. Si

uptura arba Patrūkimas Į
Gali but iszgydyta be operacijos

(n*. <1

ukstanczlu vyru, moterų ir vaiku kurie gydosi mano ofise, veik visi 
buvo visiszkai iszgydyti. Gydimai yra trumpi ir be patrotinima darbo. 
Visi gydimai atliekami per mane ypatiszkui mano ofise. Kreipkitės 
ypatiszkal in mano ofisą arba raszykite o gausite knygute kuri pa
duoda pilnas informacijas.

DR. A. W. O’MALLEY
68 S. FfcANKLIN ST. WILKES-BARRE, PA.
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DR. C. A. ŽERDECKAS
. ..LIETUVISZKAS DENTISTAS...
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Tamaqua ofisas, rahdasi People’s Trust Co., Banko name ir adaraa kaa

4i
GAS

dien, nuo 0 iki 6 valanda (pagal senove# laiko), issskirent Šaradomis.
Vakarais pagal pareikalavimo.
New Philadelphia ofisas 34 Water St., adaras kas vakaras 7 Iki 9 valan- 

Soredomis visa diena buna adaras.
Telefopąs, Tamaqua ,688

dob.

« i
Pottiville 9-R*l ,

"'4 K* t
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Vaitiekus
- PARASZE VERONIKA KI9ŽKIUTE ,4 . i

Kada atkeliavo pas 
k u s 

isz ano svieto atvažiavo, inso-
— Nuimk fa kardu, ba be dino motina in gurbą, pajudino 

neužmuszi ir virve, o anie jo brolei pradėjo 
bandyk, ar tu ji pajiegsi vai- traukt. Kada iszveže motina 
d v t.

Kad nukabino,

Vaitiekus ntieme tykini rak- na ir jis.
tus; po tam parode jam ant ta skyiia, per kuria Vnitiel 
sienos k arda ir tarė:

4

jo to bjaurybes

nudžiugo labai sūnūs ir iszso- 
kaip dino bueziavo ir norėjo su mo- 

i 
damas laiko, prisinrtinias prie bet motina sulaikė juos apsa- 
lovos, szvistolejo mieganeziam gydama ir prnszydama, idant 
smakui, nuo kurio ant syk szo- 
szios galvos nusirito. Smakas 
szoko, kaip isz ugnies, baubda
mas ir mėtėsi ant vaikino, bot 
tas teip naršei priesz ji atsi
spyrė, jog volei trys galvos 
nnsiragožiavo. Smakas pra- 
szesį idant eit in skiepą pasi- 
drutyt, bot vaikinas piktumo 
būdamas negirdejo, tik da d n 
syk trauke, o smakas tik sma
la pasiliejo. Dabar mergina 
puolė jam in kojas ir dekavo- 
jo už iszgelbejima. Po tam nu
ėjo abudu pas motina ir pasi
sakė, jog osa jos janniauses su
nns, nes motina netikėjo, ba 
— girdi — jokiu bndu czion 
mano vaikai negali gautis ir 
greaozians neinti'kesiu, iki ne
pamatysiu ženklo, kuri Vaitie
kus ant kultines turėjo.

Atidaro vaikinas krutinta, 
kur motina paregėjo sau gerai 
pažinstama apgamo ženklą. O 
gi dabar sveikinosi ir bueziavo 
si. Po tani rengėsi jis su moti
na in kelione, bet ir mergina 
praszesi, idant ir jos nepaliktu, 
ant ko Vaitiekus tarė:

— , O tu mano m i ei i aušo, 
dovanok man jog asz tavęs pir
miau# nepaprasziau, kad su 
manim keliautum, bet ne dry- 
sau, ba nesitikėjau, kad tokia 
turtinga ir patogi mergaite 
manim neniekintu. Tai-gi da
bar asz praszau, keliaukim sy
kiu, o asz tada busiu laimin
giausiu.

Iszsirenge visi ir iszejo. Ka
da iszejo per bromą, atsigrį
žo mergina ir atsiduso.

— Ko dūsauji? — paklau
si Vaitiekus.

— Žiūrėk,

lai 
plunksna savitavo ir negaiszin-

o

ana ant palo
čiau# stogo deimanto obuolis, 
tai asz ji gailiauju palikt — 
atsake mergina.

Vaitiekus stigryžo, užlipo 
ant stogo, paėmė obuolį ir nu- 
neszias norėjo atiduot mergi
nai, bet toji liepe jam pasilai
kyt apsaky dama jo verte. Beje 
kada obuolį nuo stogo nuėmė, 
tai tas paloczius su visu dvaru 
kažin kur dingo, kaip rodos jo 
ten nebuvo. Ir ėjo prie auksi
nio dvaro. Kaip tik priėjo bro
mą, anoji su džiaugsmu pasi
tiko juos ir dekavojo Vaitie
kui už iszgelbejima ju visu, in- 
sivede in vidų, parengė stala ir 
susedia linksmai sznekucziuo- 
dami vakarienavo. Po ilgai ir 
linksmai juju vakarienei, nusi
davė visi ant atsilsiu. Ant ryt 
anksti sukilo ir ruoszesi in 
kelione. Kada iszeitinejo, szita 
teip-gi paVode ant stogo obuo
lį ir prasze Vaitiekaus, idant 
pasiimtu ji sau — ir sztai paė
męs obtwli dvaras dingo. Ka-

V*

tina keliaut greicziau namon

ir broli su panoms isz ano svie
to iszkeltu. Anie nuleido gurbą 
žemyn. Dabar insodino Vai
tiekus 
riauso sesero isz sidabrinio 
dvaro. Kada anie isztrajike pa
sienio sau ja Jonas, vyriausias 
brolis ir ketino su ja apsivesi. 
Nuleido gurbą vela žemyn ir 
isztrauko antra isz auksinio 
dvaro pana, kuria prisisavino 
antras brolis Alexandras. Tro- 
cze-gi >isz deimantinio 
dvaro kada isztrauko tai teip 
abudu brolei prie jos prilipo, 
jog vos merginos nosudraske. 
Tada motina fare:

— Vaikeli, tai ne prie jus 
szita mergaite priguli, tiktai 
prie jus brolio Vaitiekaus o ku
ris jau tik vienas ten po žemo 
randasi, kuris jais tris o ir ma
no atjieszkojo ir isz baisios 
smako nevalios iszgelbejo, ir 
meldžiu paskubinkit ko vei
kiausiai ji isztraukt o jis jus 
sutaikins.

isz tu trijų panų 
sesero isz

vy-

pana

fonu ko netoli virszau

Brolei nuleido gurbą žemyn 
ir kada Vaikiokus insedo pra
dėjo szitie du tr/iujkt- Kada da

s',* s u si t aro
papjovė virve, o Vaitiekus nu
garmėjo atgal ant dugno.

Dabar szitie parode motinai 
o ir merginom virve kalbėda
mi; j°K jan jokiu bndu negali
ma ji iszgelbet, ba — girdi — 
virve nutruko, 
smert užsimusze.

Motina ir merginos o ]abiail
so treczioji sesuo.
mylema, 
ras liet, 
žiūrėti.

o gal ir ant

Vaitiekaus 
pradėjo gailos aeza- 
jog net graudu buvo 
Bet vienog ant tusz-

czio, ba privertė jais visas prie 
prisiegos, idant parkeliavus 
sakytu, jog jie jais visas atra
do, o apie Vaitiekų nieko neži
no.

Teip ir stojosi, 
visi namo,

Dabar sugryžkim pas Vai- 
tiokil pažiūrėt. Tas nebagas 
kaip puolė žemyn, tai net iki 
pažastų in žeme inlindo, ba 
mat ten buvo liuosa žemo. 
Azeip teip iszsikepumeja#, ver- 
ke vaikszcziodamas po 
svietą. Dabar jau vilto patroti- 
jo iszsigavimo in savo szale ir 
ka dabar pradėt? Ėjo viena,

> .o.. r". I <

idant

Tr keliaujo

ana
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Padovanojo Milijonini Pamari Del Žmonių

■t

t

Ar Žinote Kad...
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Sztal puikiw painnrisCrtpisrnno, Los, Abgelfs, Kalifornijoj, kuri padovanojo del žmonių
doleriu ir negali būti naudotamilijonierius Edw. J. Doheny.

NėW Yorke 1930 mėto 
dingo 25000 ypatų, terp kuriu 
buvo 2,468 merginos ir 3,522 

Tik dalele tnju likosvaiku.
' 4 ,ll ■ • ’

surasti per policije.
#

... h v-

Vygo kurioje 
Indijonn vadas Apsahe Gero
nimo, randasi dftbar valdžios 
muzejui Wnshingtono.

Ilgiauses tunelis St raw-
berry, Kalifornijoj, turi 19,897 
pėdas ilgio. Likos užbaigtas ir 
atidarytas 1913 mete.

Pirmutine spaudoma ma-

Tikra meksikoniszka skry
bėlė su visais papuoszais svėre 
nuo 8 lyg 12 svaru.

Mount Wilson observato
rija randasi ant kalno Sierra 
Madre, 5704 pėdu augszczftiu 
mariu.

*

i II

supdavosi

V M

Toji vieta yra Vertu milijoną 
del kitokio tykslo, kaip tik del žmonių pasilinksminimo.

Dūmojimai Pilozopo
■■IMI W «ll—

Neklausk kelio kada eei
girtas. Patis tavo nuves in ko- 
zn. • *

— Darbas žmogų padaro 
turtingu bet tuos kurio ne dir
ba.

si, kuri tai senukas jam inlei- 
ke, o kuris teip jam gerai, tar
navo. Vos tik apie savo gera- 
dejinga žirgą pa misi i jo, kad 
sztai stojo priesz ji ir klauso, 
ko teip nulindęs?

rFada. Vaitiekus apie 
jam apsako. >

——• Hm, • fare arklys —• 
jau asz apie tai senei žinau; bei 
tu nežinai to, jog jan tavo vj*-

viską

SZ LIETUVOS
. ..........

L0K0M0TIVA NUPJOVĖ 
KUNDUKTORIUI ABI 

KOJAS.
Sausio 13 di, 8 vai., vakaro.

Sto
rastas

prie Kauno geležinkeliu 
tirts, ties kuro sandeliu, 
terp begiu supiaustytas Kauno 
prekiniu traukiniu kundnkto-

rinnses brolis su tavo mylema I ri8 pranaa Navickas, apie 38- 
pasirengiąs in szliuba važiuot.
Ir ka tu misliji ant to?

— Gelbek mano — atsako 
Vaitiekus.

— Na tai sėsk ant manos 
laikvkis

stengsim da ka padaryt, ba 
vis 
szliuba nesiskubina. ,

Vaitiekus sodo ant arklio 
tas pakilo kaip pauksztis aug- 
sztyn ir in trumpa laika stojo 
jiem pažinstamani priemiesty,i, 
(ai yra: kur Vaitiekus užaugo, 
o kur dabar ketino atsibut jo 
brolio Jono su jo mylema vc- 
seile. Tr tarė arklys:

—: Tolinus bus :—

ir druezei

kažin ko

o mažu

lūkėdama in

)

40 metu amžiaus vyras.

Nelaimingajam nuplautos abi 
kojos ir sut rinti viduriai taip 
kad beliko nepaleista tik vie
na galva. ^Velionis paliko žmo
na ir ketnrius vaikuczius, isz 
kuriu vyriausiam eina lik 12 
motai. Mirusiojo szoima gyve
no Gudžiūnuose. I

♦

Badus geležinkely užmnszta- 
ji P. Navickit isz syk nebuvo 
aiszku, kas ji’užmuszo: garve
žys ar traukinusį bet vėliau pa-

tina ir apylinke.
aiszkcjo, kad 1929 m., pavasa
ri ir ,1930 m., pavasari atsiliko 
dvi nelaimes su tos gimnazijos 
mokinėmis. Mokines isz gim
nazijos priverstos buvo iszeiti 
ir savo vargu, vargti, o apie 
nelaimiu kaltininkus imta vi
saip kalbeli. Pasirodo, knd szi 
gimnazija be szviotimo minis
terijos žinios buvo pasikvietu
si mokytoja 
kalbama,
mokines nelaimes kaltininku. 
Szvietministerija pasiuntė sd-' I 
vo atstovą dalykus vietoje isz- 
lirti. To isztvtimo 
ministerija buvo priversta pra- 
neszti “Saules” 
sireiszkusios netvarkos gimna
zijoj ministerija nuo sziu me
tu pradžios valdžios duota pi
nigine paszalpa nutraukia.

APVOGĖ GASPADORIU.
Kaime. Diktvy-

Būtent, pa-

apie knri dabari

jog jis esąs vienos

rezultato

draugijos pa-

* ■ r , ai' " 1 i •*' • nr ▼ * w

aiszkejo, kad velioni užmuszc 
ejusis prie t raukinio at bulas

Kalbama, kad }
°. . _ 
garvežys.

W? TRAŠKA USKAS
LIETUVISZKAS GRABORIU3

^^jrrrrrTwrv
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Laidoja kunus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, veseliju. pasivažinėji
mo ir t.t < —Telefonas 500
603 W. Mahanoy Avė; Mah. City

gas

<«

kiti sklypai

e

kariuomene

szina kuri špatui ino ir su lanks
tydavo knygas pagerino Gham 
bers, Filadelfijoi 1856 mete.

Per paskutinius 500 mo
tu Meksikas daugiau iszkase 
sidabro no kaip 
ant svieto.

Amerike užauga kas me
tas obuoliu vertos už $100,000. 
Ant markotu pristato kas mo
tas po 32 milijonus baczku.

* Angliszka
Svioliniąjo Knitėjo sunaudojo 
Palestinojo 40 Inkstdiiczius 
veVbltldu. Italu karinmono su
naudojo kalnuose Europoje 
szimfa tnkstanezius asilu, 
...._ — . -.j ■ . ........ ........................

Dirbti ir vargti — tai 
baisn, bot be vargu ir ‘sunkeny
bių dastoti savo tikslo ~ tai 
mnžmožei.

Tiejei kurio tankiausia
duoda rodą kitiems, palis eina 
pas burtininkus.

— Tiktai tasai ant savo 
blogo likimo nesisktindže, ku
ris nieko neturi.

— Sakoma kail motore, tai 
aniolas. Tiejei, kurio toi^ kai-' 
ba, gal yra Jie paeziuoti, arba 
mylisi svetimom moterim.

Sakoma, knd iszmintin- 
kvailiui turi pasiduot.

Kvailiu yra tasai, kuris kvai
liems pasiduoda.

— Jeigu roikotn pasakyti 
ant ko svietas stovi, tai prl- 
pažytnu knd ant dolerio.

, n *

—• Iszmintingns gere idant 
iszsigert. — kvailys gere idant 
pasilikt kiaule.

— Nopostfej su Hai« pase
ga is. Jeigu juju nebotu tai kož- 
na patogi mergina pasiliktu 
motore. — F.

* ♦ *

Skaitykite “Saule”
* * *

a- 
viekas pateko po garvežiu bu- 

bot kiek | tose 
kalbose yra tiesos, sunku pa
ša k vii.

damas girtass,
i

f

savininkas atvažiavo

PER NEATSARGUMO 
NUŠOVĖ MOTERĮ.

Sausio 14d., 1931, p G. Ma
lina v o,
pas Abramavieziene, Kmiigisz- 
kiu 'kaime, Balbiersžko vai. 
sa indy t i dukters.
kalėdojo

.Kaunas., —■- 
linosia, vagis insigavo pas gas- 
padoriu Leona Žilinską, paym- 
darni 27 I ukstaliczius litu. Nu- 
žimeii vagis, lijkos 'suimti Jirvagis, 
uždaryti kalėjimo.

—f

SUMALTAS PER TRUKI.
Keidanai., — Kaimuotis Pe- 

tras Visznaucka«, 40 metu, va- 
žinodamas per geležinkeli, li
kos pagautas per truki ir su
maltas ant šamotu.

d

*

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED

PROFITS $628,858.02 n ___  -
" • r 4

Mokame 8-czla procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą prldo- 
dam prie J ubu pinigu 1 Sausio Ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalaussu musu ban
ka nepaisant ar mažas ar didelis.

Tuo laiku 
Kunigui 

vos atvažiavus in Kunigiszkiu 
mokykla, apio 200 metru, pasi
girdo szuvis ir baisus riksmas: 

Nuszove mama.” Kunigas

kunigas.

. ___________
RADO SUŽEISTA ŽMOGŲ 

GIRRIOJE.
Panemunis.,—Artimojo gir-

roję, žmonis surado baisai Pe
tra Szupieniu, gyventoju isz 

, Likos nu-kaimo Lovinanu. 
važtas in ligonbuti.

antra ir treczia diena, bet nie
kur jokio gyventojo negalėjo 
rast.
ves susidraskė, valgyt nori, 
ežia ne yra ka. Žodžiu, jau jam 
dabar akyse rodėsi pabaiga jo 
gyvenimo. Ant galo pradėjo 
dabar gailėtis, jog tėvo nepa
klauso, kad tas ji draudė, idant 
sėdėtu spakainei namien — ir 
pradėjo nuo pradžios savo gy
venimo rokunda daryt, kaip

Drabužius volei ant pa
valgyt nori,

G. W. BARLOW, Preu.
J. FERGUSON, Vico-Pres.irKas.

i

Viktoras J. Palu lis
Plumbeįis ir Blekorius

JUC3 UUUVU fOUltln lYcl* | VVIIIUIV AUAUUUCl UiUJfty

da parkeliavo pas sidabrini rodos rengdamasis in spavied-l 
d vara, tai ir su szituom teip ne: kaip jam kur ėjosi, kaip 
huvo, kaip ir su pirmutinei# ir turėjo, ka vei'ko ir Lt Ir atėjo 
ėjo jan dabar Vaitiekus pats jo rokunda iki to laiko, kada 
penktas: trys panos, jo moti- su savo geradeju arkliu skyre-

I

■I

Jeigu jumis reikja gero Plumborio 
Ui krelpkites pas mano. Xndedu 
visokias vandenines paipas, mau
dykles, szŲumas, pataisau ar už
dedu naujus blokinius stogus ir t.t 
Kaipo Lietuvis, Lietuviams patar
nauju kuogeriausia..

Shenandoriecziai krelpkites po 
adresu 409 E. Lloyd St. arba te- 
lefonuokito 826-W.

Isz Mahanoy City krelpkites pas 
kalvi A. Baniui!, 1000 E. Pine St. 
arba telefonuokite 225-W.

■ * f>

( c

ir žmones bego, riksmo vieton. 
Rado Abramavieziene negyva. 
Buvo taip: Kunigui iszvažia- 
viis, sodo in savo roges Gustai
tis, jo sesuo ir užpakali sosto 
gulėjo ant sziaudu dvivaauzde. 
Jo tarnui sėdant in roges, suju
dino ir szuvis sulindo in doszi- 
ni kirkszni. Vietoj krito negy-, 
va, tik tarė: “Mane perszovet.’j ~ ’
Reginos sziurptis ir baisus, J<aJP tonu, arba geri 5 tro- 
K i einas if lova, kur paguldyta; ^ora ir sunkus Amerikoje

SZVEDU LAIVAS ISZVEŽE 
LIETUVON 10 TONU 

PACZTO. r ,■ . . • M k' : 1 ’ , i d' * > ■■ ' ♦
Szvedu-Amerikos linijos mo

torinis laivas “Gripsholm” 17 
Sausio iszeidamas isz Now 
Yorko iszveže Lietuvon 21,077 

r svarus laiszku ir kitokiu pasz- 
‘ ‘ Mane perszovet. ’ ito OH*- Tai yro daugiau 

Kegiii^s sziurptis if baisus.'
. I 'NTni^a i »• aini Iru a A -m mwi

Liko 4 laikai, vis del to musu žmones j • • • -W’»J •
(l u k tefys i r 2 sum u s. D a r 2 va i - 
kai lank6 mokykla.
susi rinko 'daugybe. Vaikai ai- 
psta. Sztai ka padaro n^atsmT- 
gumaš #u ginklu.

Mane perszovet

k ran juose paplukus.

Žmonių

ip

ti,' .

SKANDALAS JURBARKO
SAULES GIMNAZIJOJ

i "■*‘t '■> ' >' !' <• ;',f,
>■ ■» . -.į, | -yę "u r .a 14 k w

Kauna.-

/

savo giminiu Lietuvoje nepa-
/ ' «

mirszta. . lt
BANDĖ PABEGtl PASISA

VINĘS PINIGUS.
Kaunas. — Kauno apsk., li

goniu kasu sokretoriūs Ant.,
• Skeirys pasisavinęs pagal pa- 

r— Pereitą ^^eni ’ dirbtas rasztus apie 9,000 litu 
ministerija gavo ir grynais pinigais apie 4;000

■ 4

ar* WĮ
I

szviotimo
pranefazima isz szalies,
“Saules” draugijos
Jurbarko laikompj gimnazijoj kytas ir padėtas kalėjimam

Vienam mieste buvo batalije 
kiauliniu, . *

Terp keletos narsiu vaikinu.
Ant vienos ulyczios, 

Dienoje Subatos.
Buvo munszriine užsitraukia 

Stovėjo ir rodos ko laukia 
Užėjo da kelis vaikinus, 

Gerai teipgi jau užsitraukusius
Ir dvi merginos radosi, 
Terp vaikinu maiszesi,

Nežino isz kur puolė du kiau- 
szinei,

Net gavo in kakta du vaikinai.
Bile pradže pasidaro, 

Tuo ir musztis, susitarė
Ogi vyreli muszesi, 

Su kiaušai neis leidosi,
Viena Vaikina teip numala-, 

vojo,
Kad badai ir akis pateriojo.

* * *

Keli rtiandralei nusidavė in 
svoezius.

In kokius ton namus,
O tai buvo nedelos vakaras, 
Na ir jiems atsitiko niekas.

Viena doleri užmokėjo, 
Nieko pirkti negalėjo,

Ko savo dolerio atgal negavo, 
Tai net kvaila galva gavo.

Kumszczes, biles ir peilius pa
naudojo.

Ir muszti peskupezos pradėjo, 
Ant riksmo daug žmonių 

subėgo, 
—i'll 'l*r\r > * fL g i

Sztai ir policije atbėgo.
Du suomė in džola nuvedė

T

.1

9

>

I

In kur nudume nežino, 
Bet jau jo nėra ežia.

* ♦ * 
Visur vyruezei reike gražiai 

apsieiti, 
Jokift vaidu nepradeti.

Ar tai karezemoje ar kokiam 
name,

Kožnam suėjime, 
Tūlam miėste bdvo mitingas, 

Susirinko vietinei, 
0 ir isz kitur ateivei. 

Dvejetas pakele laruma. 
Likos nubausti už nemanda* 

guma.
Po 50 centu liepo užmokėti 

Ir paliepė malszel užsilaikyti, 
Užmokėt rėksniai nenorėjo, 
Tr da labinus klykt pradėjo.

Rodos kitokios nebuvo. 
Policmonai pribuvo,

Kaip pas skvajera užmokėjo, 
Tada nebagai tylėjo.

Juk konstitucijai paraszyta, 
Idant tvarka butu užlaikyta, 

Kas ne nori klausyti, 
Toki reikė nubausti, 

Arba isz sales visai iszmestL 
♦ » *

Sztai kas atsitiko pleise 
viename

Tamsuneliu namo, 
Ant blaivu, 

Doru vaikinu, 
Užsipuldinejo, 

Ir net perszauti norėjo. 
Su revolvereis kerszino, 

Visus gazdino, 
Jeigu gaspadine gera butu, 

Tai ant burdo girtuokliu ne
laikytu, 

Tuo jaus visu b iszvarytu.
Juk terp geru žmdniu, 

Buna it sztoboiin, 
Kur gyvulei gyvena, 

O juju apsiejimai tai jau gana. 
Ba kada bažnyczioje nėbAišiis- 

tva dtottairtte, v 
Tili girtuokliauja ka labimHo, 

Ir da pildo baisu# griekhs, 
Piktindami žmonis kitus.

t

kad litu buvo pabėgės, tacmu Treėzos in platu svietą isz- Mn.
Dr. T. J. Tacielauskas

. * A U

dūme,
Ba janf sportauti atsinoręjo, 

Ant. Skeirys viena karta jan Tai in platu svietą iszganuojo,

vardu Szialtu stotyje policijos sulai-

dedasi negražiu dalyku, kurie ■
ne tik nėra suderinami su mo- buvo baustas už pasisavinimu į kupeziauti nemokėjo. 

Tai ir sporlystes iszgarmejo.
<* ■ i s ■ ■ • ,

kyklos geru vardu, betono! pik- pinigu tarnaujant policijoj.
'r. į

. tL » '-4. • , ',r, . .v ,

ii j
V

i
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Pirmutinis Lietuvis) 
Dantistas Mahnuoj 

Ant Antro Floro, Kltao I 
19 W. Centro Si., MeUaoy City
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] SHENANDOAH, PA. IszVlSUSzaliU
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V V A ĮAftipfeiVFJi« .wuv- f Jonas Krasauckas, 38 me- ■’ _ I
rifkoniszka azvente‘‘Užgimimo tu, mirė Ashlando ligonbnteje, URANADAS TRUKO, UZ- , 
didna prezidento Lincolno”. jo ligai trijų sanvaieziu, nuo MUSZDAMAS 4 ŽMONIS. *

-r- dalininke Readingo ka- uždegimo plaucziu. Velionis Budapeszt, Vengrai. Ko-,
-„u Tik maža dalis kitados gy veno Lostkrike, bet k‘s tai kupezius iszncszes lau- 

mieste han gramui a, norėjo pasirodyt: 
Paliko di- ha <su juoin gali nuveikti, bęt 

paezia, netikėtinai granadas jam puo-

ŽINIOS VIETINES
Ket verge pripuola Amo- t Jonas Krasauckas, 38 mc-

eiklu pėdo.
darbininku aplankys užmokesti paskinuse pergyveno 
nestik viena kasikiu szioj ape- penkiolika metu.

* linkėjo dirba. įdėliam nuliudinima:

lika coliu sniego.
Snbatoja nupuolė kelio- tris (lukterės: Darata, Regina leisz ranku trukdamas su bai-

f ir Fiorentina. Tpipgi 9 seseres sioms pnsekmems. Keturi sto-
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Ketverge 12 Vasario, Pripuola Gimimo Diena Prezidento Lincolno.
* ----- 7“------"V-:1 ' jOmOMk. . JMMMMBMmhL
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— Tie kurie turi Radios Sziauliene, Potteville; Rupczi- vinti žmonis likos užmusztais 
galės iszglrsti kalba .per Po- nskiene, mieste; brolius, Juozą

Girardivlle ir Vlada, Detroite, ozui nutrauko abi kojas ir vie-Į 
verge 10 valanda priesz piet, Mich. 1----------- - - --------------
pqr National ir Columbia ata- namo, ant 225 N. Catherine ui. 
cijas. j

— Kunigai Czesna ir Sto-' — Advokatas lNav<įl ,

o dvylika baisei sužeisti. Kup' I

piežhi tiesog isz Rymo,

cijas.

ket-
Laiduotuves atsibus i si na ranka.

— Kunigai Czesna ir Sto- — A(fvokatas Nav.fkaiUe- 
nia, lankėsi New Philadelphijoj l<us, randasi New York ligon- 

kur serga jau kėlės 
sau va i tęs.

ant koncerto, laikyto Saldžiau- buteje, 
ios Szirdies Jėzaus bažnytinėje • I
suloje, Nedclos vakaru.IVJV) X1V.A4VIW VCIIV<€1<1»

— Apie 10 valanda Suba-i 
tps vakaru, užsidegė G olein
Bros, skudumyczia ant East

* ' 11 1 w

Railroad uli., kuri visa sudegė 1 < 
lyg pamatu. Apie 2 valanda 
Nedelos nakti ugnis isz naujo 
kilo isz degėsiu, bet ugniage
siai greitai užgesino.

-— Gerai žinomas perdeti-

Dilginiu B rolei, atidaro 
groserstori ir buezerne, ant 401 
W. Coal ui vežios. Brolis Vi n- o
cas ir Juozas yra sūnūs mok- 
slainiu derektoriaus Vinco Dil- 
ginio, ir kaip rodos, darys gera 
bizni.

RADO DEIMANTĄ VERTES 
55,000. DOLERIU,

Johannesburg, Pietine AfrL 
1 ka. — Tūlas žmogus kuris ka- 

1 se savo darželije Putfonteinc, 
surado puiku deimantu, kurio 
verte iszneszc 55 tukstanezius 

Žmogelis buvo
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NERAGAVO MĖSOS SAVO DRUCZIAUSIAS. KAREIVIS
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Szeszioljktfts
nytu Valstijų, ginies 1 
rio, 1809 mėtose,

j
Bfl
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Prezidentan Šūviu 
2 diena Vasa- 

Hardin paviete, 
Kentucky valstijoj. Jhai buvo Repu- 
blikoniu kandidatas ant prezidento 
I860 mete ir likos aprinktas, teipgi 
ir antru kartu buvo aprinktus prezi
dentu 1864 mete. Mire Washingtone 
15 Balandžio 1865 mote, nuo szuvio 
szauto isz revolverio per nnarkisU aJohn Booth. Ant paveikslo matoma 

. toblyczia ant kurios yra patalpyta 
jo garsinga prakalba. Kitas paveikslas 
yra jo stovylas Ncwarke, N. J. Ant 
paveikslo teipgi matoma kitas jo 
stovylas Gettysburgo ir Lincoln Me
morialas Washingtone^

doleriu. Žmogelis buvo teip' 
vargingas kad jqjo szeimyna 
susidedanti isz asztuoniu vai
ku ir paezios neturėjo ka val
gyt, ana diena surado 99 ka
ratu didumo deimantą. Nu ve

in ies ta auksorins jhm 
li'gonbuteje, mirė And- pasiūlo 55 tukstanezius doleriu 

. greitai ji pardavė 
les sanvaites. ’Velionis paliko, norints buvo vertas daug dau- 

' ginu.
Lavonas -------------- —

i

I

t Praeita ketverga, Ash- žes in 
lando

nis angle kasi u unijos U.M.M. rjus Melą nekas, sirgdamas ke- ir žinoma
of A. Jonas Strembo, Slavokas, ’į -----
411 M. Pine uli., įniro Pottsvil- įrįs Droyus mieste, ir dvi se- 
les ligdnbuteje, Panedelio ryta. 9eres Cleveland, O.

Szv. Juozapo parapija, atvežtas pas seseria Mare Ka- MEILINGA TRAGEDIJE IR
rengia Dideli Kart Parti, kuris 
a^tsHnu, Nedėlios vak., Vasario 
A?b. 15, parapijos saleje.
' — Musu progresjwiszkas 

buczėris ir groserninkas Juo
zas Szukaitis, 27 East Pine uli., 
intaiso naujausio sistemo re- 
ffigeratoriu kuris užlaikys me-

I isz

ii

t
į

i'

K

■i

lediene, 210 N. Race uli., 
kur atsibuvo laidotuves, Pane-

TRYS,LAVONAI.
Bydgoszcz, Lenk. — Kaime

DĖDĖS ŠAMO KARIUO
MENĖJE. . .

Stotis Pastatyta Isz 3,500 Metiniu Plyni
■ ■ .1 r j

h'."

<lėlio ryta su bažnytinėms ap- Mikalove, pavieto Inovroclavo, 
20 metu Jonas Kelminskas nuo 
kokio tai laiko mylėjosi su 17 
motu Katre Reskęvkiute, ku- i ' ♦ L l n i ■ i ■ *
ri vienok neprieme jojo meiles 
ir szirdies. Ana nakti Jonas in- 
lipo per Įauga nakties laike in 
kambari Katros, mėtosi ant 
josios kaip padūkęs ir užsmau
gė. Iszeidąmas laukan susitiko 
su 20 metiniu sužiedotiniu 
merginos, kirt5 jam in galva . ’ , . 4 ‘ ‘ d*

eigoms. 'f 1
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* v V <B>( ■■ ,New Philadelphia.
laikytas , Saldžiausios 

Jėzaus bažnyczioje, 
r žmo

nių dalybavo puikiam koncer
te. Mahanojaus koras

certas 
Szirdies

Kon-

4

Ji M.1 I
!

v

•>

*/X?:

sa daug geriau ir szvarlau kai- buvo pasekmingas. Daug ž
po ir kitokį tavora.
■? 1

j- Nulindo ylsaB mieštas dn-
gildės, btfk vienas isz musu so- koncerte dalybavp.
nu gyventoju Kazimieras Rėk
laitis, pendskyro su sziuom 
svietu 10:30 valandaa Subatos 
ryta, sirgdamas gana ilga lai-

teipgi
Katrės,
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su kiiwiu padedamus ji ant 
, i * i r, m i c i • vietos, Po turn nubogins įn arka. Velkini s prigulėjo pri<‘ Szv. Arba Senovės Mados ozo kis, . ' . ., - * .

i. rengia, Aukszeziausios Prie- ^n-iute, Wiko^^ m?-
vietos, Po tam nubogins ių ar-

f * v 1
ra t

’ / 
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Juozapo parapijos, kuria pri-^ 
Ulbėjo sutverti.

---------- j,---. -J--,, v. .,

yanenu Kaimo, pribūdamas in
} pra-

50 metu. Pa-

Velionis pa
te jo isz Szvcntežerio parapijos,

^Amerika jaunu vyruku, 
Jįgyvcndamas apie

I

Au’kszcziausios
Lietuviu Amerikoje, džiokur ji ant rytojuj s’urądoglaudes

26 Kuopa, isz Girardville, Pa. 
Atsibus Subatos Vakaru, 14 d., 
Vasario-Feb. Beneszuno Saloje 
Prasidės 7
Grajis Mainieriu mkestra isz

valanda vakare.

*Mko didžiausiam nuliudimia ■Mahanojaus. Imžanga, Vyrams
rpaezia, dūk teres Marijona Kri- 

<d^injene, Helena Byveriene 
?&mf, norse Jefferson ligonbute- 
ijė Philadelphia. Keturis sūnūs 
Antena, New Yorke; Kazimie
ra, vietini graboriu; Juozą ir 

/•Vincą .namie ir seseria Agniesz 
žka Vaineravicziene, Detroite. 

♦ /Laidotuves atsibus Seredos rv- ė (U r •
f .tu, 9 valanda su trejoms mi- 
VH/.ioms Szv. Juozapo bažnyczio- 
, ja ant kuriu nuliūdus szeimyna 

iižpra«zr> visus gimines ir pa-
< Vystamus ateilankyti.

■’!nmgia dideli balių, Seredos va- 
.viJchra, II Vasario-Feb. ant Nor- 

3cevicziąps saloje. Visas pel-

UŽpraszo visus gimines ir 
i skystamu# ate i lank v t i.

v
izfe

*

ir

50c., 
25c.

Moterims ir Merginoms 
l’žpraszo Komitetas.

ANT PARDAVIMO

Farma, 66 akieriu; 7 ruimu 
namas ir kiti maži budinkai. 
Viena mile in miosta o puse mi
les in geležinkelio stoties’. Gir- 

Matvkite sziries ir szaltinis.
Preke tik $4000. At-1

1

žmonis.

Paskutines Žinutes
GENEROLAS BUTLERIS 

NEKALTAS.
Washington, D. C. — Ka- 

rlsakas sūdąs paliuosavo gene
rolą Butleri už nemandagu isz- 
sitarima prieszaismun imu piiu«/4«in Alušsolini 
ir tik ji nubausta žodžeis. But- 
leris turėjo perpraszyt Musso
lini per raszta ir visas dalykas 
pasibaigė.

i ' v * <

. Mahanojaus policmonai

farma.
važuokite in Green Lane, Pa 
arba raižykite, ant adreso:

i (’has. Stankūnas, Main St
1 Green Lane,’Pa.

PADEKAVONE

11 Paryžius, Francije — Pa
gal apskaitima valdžios,

•J
[Prancijoj

Seržantu William S. Sisson,
29 metu, savo gyvenimo da ne

mo-
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Harry K. Ekizian, kuris yra 
laivoriui ant eroplanihio 
vo Lexington, yra drueziauses 
laivorius Dėdės Šamo 
manoje. Ana diena

j laivorin užriszo jam stora vir
ve ant kaklo, stengdamiesi ji

1 v

■

* •»

<<1

lai-ragavo no nevalgo jokios 
sos. Jisai yra oriniu • fotogra
fini n kariszkoje devizijoi Rock 
well Field. L’riežastis tame yra 
tokia. Jojo tėvai yra farmerei

j pasmaugt, bet negalėjo to pa-

kariu- 
keliolika

• K

ir valgo* daug mėsos bet Wil- 
liamas būdamas ant formos ne
galėjo nitkensti smarves 
sos ir ki?aujo laike

ipe-
skerdimo T

I gyvuliu iv jokios mėsos no 
Būdamas karoję

n -

Įėjo valgyt.
Francijoi pbrmiunydavo mesa 
ant duonos su savo draugais, 

su
si laikimas nuo valgymo mėsos 
nemažins jojo: ugi ar ne.

-JJ_____-Ą-.^... /_________ 

Dabar g’ėidže isztyrinct ar

daryt, nes visus pritraukė prie
»«V I *
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(toFI>.20) kaip puse milijono bedarbiu, VALDYS ANAP0LIS KA-
kurio spyrėsi nuo valdžios su-

.. ♦

' szelpimo.
RISZKA AKADEMtJE
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Sztai stmiause gelezkelio stotis ant svieto, tai yru isz senia-
usiu plytų ant svieto, kurios turi 3,500 motu ir paeina isz lai
ku kai a Ii aus A sh u rnasirpal.
ležkelio, Mesopotamijoi, pastatyta per Penusylvanijoš Univer
siteto, senoviszku užlieki! jeszkotojus.
ma teipgi kaipo magazinas del visokiu trvoru ir maisto.

--------------- H----------------------------------------- ------------- --------------—. ,. i

L 4 * • • *Stotis .stovi pne Khorsabad ge-

Stotis yra naudo ja-

Laivas “Pennsylvania” Pataisytas
Pagal Naujausia Buda

n r*'“1
■Xy-”

..

ę 
’ :T C'’*;

Florins Žukas, sudeda szir- • 
ifaa eis del suszelp’imo pavargo- dingą aeziu, p. Gegužiams, isz 

To. Tuscarora, Pa.
. 4<dpirkite tikiota ir atlankyki- ms, isz Tamaqua, Pa., ir

ž
>xw-

b;lju ir bedarbiu žmonių.

brte ta balių.
4 f

bfte ta.balių. - Kvieczia visus
HTrįjaJiaąojauH Policmonai. (2t)

M I
4? . Dideli Baliu, rengia Szv. 

j’$1 agdtvlepos draugyste, Utarni- 
jtice vįiIc.,' 10 Vasario - Feb. 10, 
Korkevicziaus saloje, prasidės 

vai., vak. Todėl visį Maha- 
Jtriojaus Lietuviai, yra nuoszir-

1

•S:

ir p. Želionia- 
■ ki

tiems už atsilankyma ir dova
nas.

9

11 Praba, Czekoslovakije. — 
Keliuosia miestuosia kylo be
darbiu suiniszimai del duonos, 
laiko kuriu likos užmusztn keli " ♦ 
žmonis ir daug 'sužeista.

I
; K Los Angeles,' Calif, -r-
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likos pataisytas pagal’ Kariszkas laivas “ 
naujausiu ‘bilda, stiebai likos permainyti ant mi|žiniszku 
boksztu, armotos iszkeltos augszcziau ir uždėta storesnes

I

PennsylvaniaFlorins Žukas,
Aljnsliduse, ’

Schuylkill Haven, Pa.
ANT PARDAVIMO 7

•'—i ■. .
Sziauczio Szapa, ir visas reL

■ kalingos maszinos^ apie $200 
A 1 _ . • • i. .   T"\ • J _

| in'wklopa nusiszove ant smert

Skiepe Orpiionm teatre kilo
.eksplozije, kuri sužeido 38 
.ypatašsjManoma kad ekspolzi- ' 1 • 1 v • •

1
^liai kvioeziami szitame baliu
je dalyvauti, nes turėsimo pro-’vertes skurios ir gpmo. 

linksmu! paszokti prie pni- rh 3 iu.|)u namas, 
■fltiausios orkestro*, taipgi vai- du.
rfhi ir t. t., bus perteklius. At- Vidurijo mięsto,
. dU'i __!<> • • v • • •••

71CH vyrams |ik 50c., o moterį-j tik $5,000.
itis ir merginom* 25c. • Visus 'adreso:
Mdskff^«FHt^nr<teiyvntr -ClniK Stankūnas, 
t i rengimo komitetas.

Dide- 
5 per 7<Lp'> 

Vieta del 6 automobiliu. 
, szafo piiczto9

Pilna prekeritinkite jog4 inžanga visai pigi nant State kelio.
Atvaduokite, ant

t 9
je kilo. nuo pažeminto guzo.

' • ' < i ♦r- Andrius
ai nejus

kfr. Pittsburgh.*
Vrublevskis, 25 metu, 

i

laike kriksztynu jo pirmutinio
Hiindliaus. Priežastis savžudin- 
stos yra nežinoma.
/ 11 NanticoOce, Pa. — Bandi
tai HUžeide kriaueziu Jurgi

Main Ht* ^^krqx-k;45^Hu;*lwm«-4Hmoi**-toii~atsisakiino Admirolo Ry 
,(F.13) Green Lane, Pa. (toFb.20) jo iszkelti ranku in virszu.
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Rear Admiral Thomas C.
Hart isz.Michigan likos pa
ženklintas • valdyti w kariszka 
akademijo Anapolis, ant vie-

binsono.
■ ! a: ’ r’ ly H

SZVAIOARISZKAS BĖGIO-

■I

TOJAS PASILIKS 
AMERIKE.

Dr. Povilas Martin, 
J _ J

Dr. Povilas Martin, Szvai- 
cariszkas daktaras, žymus bc- 
giotojas, ana diena atplauko in 
New Yorka. Daktaras prakti
kuos Amerikon i szk nose ligon
ini tęsia per koki laika po (am 
vėla ymsis prie sportu.

6~6~6
GYDUOLĘ AR PIGULKOS 

Gydo Sznlti, Skausmo galvot, Karazti 
6 6 6 MOSTIS - •

Gydo kūdikio azalti. Aptiekose.i

I

♦ " 

boksztu, armotos iszkeltos augszcziau ir 
plienines plytos aplinkui. 

^F11 1 ' ...... .. . .
Ne Žinos

Vienoja apigaidoja, likosi 
pa’szauktas daktaras pas mišių 

o kada ap- 
sztorninkas

ko .sztoi'iiinkioiHii 
žiurėjo ligoniu, 
praszo d'aktaro:

i •

—4‘Mister daktare, ar ne pa
mpintum kiek mano arklui, ne
žinau kas jam, jau trec?e die- 
nu nesmagauja.

• |B J1*. 

  

,iHSbL i>|„ " , I ■

Ašz no esmių 
vet ori norius (nuo givulu dak
taras),. .Tiktai žmonis gidan. ’ 

—Hztorninkas: *‘B6no arktis 
žinos!”

—Daktaras: 4 4 |

-------------♦ ■ .. ..

—“Mano brangi, man rodos, 
kad tavo jaunikio peixlidelis 
žmogus.”

—“Asz to ne pateininuu, ba 
jis vis apie mania vaikszezioje 
pritupiąs.




