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MALDA JUOS ISZGELBEJO 
NUO MIRTIES 

KASYKLOSIA.
Scranton, Pa. — Nelaimėjo 

kurioje žuvo trys angleikasiai 
per užgriuvima anglies S. Car
bondale kasyklosia o likos isz- 
gelbetais Aleksa Dakulevicz ir 
Franas Cretalli, tai abudu gyvi i 
anglekasiai sako 'buk likos gy
vis tiktai per malda.

Cretelli apsakė buk gulėda
mas su savo draugu Dakulevi 
ežiu ant kuriu kabojo didelis 
szmotas akmens ir bile valan
dėlė galėjo sugriūti ant gulin- 
cziu, melde savo draugo idant 
kalbėtu su juo maldele: ” 
ve visogalis, nedaleiskie idant 
szitas szmotas akmens sugriū
tu ant mudviejų 
likosi gyvi.

NUŽUDĖ SAVO MOTERIA 
KIRVUKU.

Chicago. — Artimam mieste
lyje Bartsvile, Jonas Czukai, 
idėjas namo girtas 
vaidus su savo paczia 
kuri jam kerszino uresztavoji- 
mu už nedora pasielgimu ir ke
tino ji apleisti. Vyras baisiai 
ant to inirszo, nuėjo in skiepą, 
atsinesze kirvuką ir kirto mo

li. kartus, u’.

Die-
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ANGLEKASIO
NUKIRTO SAU KOJA KAD 

ISZGELBET KITUS NUO 
MIRTIES.

Mount Canmel, Pa. — - Narsus 
atsitikimas buvo 100(1 pėdu po 

Susquehanna kasyklosią 
kada szeimvna Petro v

Silprinskio pasirenginejo

zcme 
iczionais,

jo laidotuvių. Žmogus mirė li- 
gonbuteje nuo sužeidimu 
apie jo pasiszventima del kiluj

‘bet

tik dažinota po jo mireziai.
Laike darbo tapas sugriuvo 

ant jo, brolio Kazimiero ir Juo
zo Wallisho, kurie dirbo arti
mojo o kurie stengėsi Petra 
isztraukt? isz griuvėsiu. Petras 

Į matydamas jiavojn kada tapas 
grius, paprasze 
jam paduotu kind, 
draugu prisižiūri nėjo 
boja kaip Petras nukirto 
prislėgta per akmeni koja kad 
ji galėtu isztraukti ir patys isz- 
4i geibo t u. Norint s 
iszgellieti vėliaus, 
mirė nuo sužeidimo ir 
isztekinio.

idant
S,l

brolio
Brolis 

nusiste 
sau

visi likos 
bet Petras 

k ran jo

ISZTROSZKO NELAIMĖSIĄ 
NAMIE.

South Bend, Ind. —Katre l’\»
♦erini in gWh'MXviH kartus, iv drueziene 
inuszdunms ja ant vietos. Kelij 

tojovaikai buvo Budintojais 
nelaimingo atsitikimo.

Nužudinta motore buvo mo
tina sept yni u vaiku ir neseniai 
pagimdo asztunta. 
uždaro kalėjimo.

Žadintoju

DESZIMTS MIRĖ
NUO TRUCINANCZIOS

MUNSZAINES.
Chestertt)\vn, Md. — Pas Jo

kūbą Smith praeita Subata at
sibuvo vakaruszktis ant kuriu 
nžpraszyti buvo jauni ir seni 
kaimynai. Gerdami muuszaine 
konia visi apsirgo ir dcsziints 
lyg sziai dienai mirė o kiti pa
vojingai serga. Manoma kad 
gere tikra trucyzna o ne mun- 
szaiiie.

Valdžios agent i 
daro tyrinėjimus.

VAGIS PERSIGANDO 
KRYŽIAUS.

Chicago. — Nuomone dauge
lio žmonių yra kad tam mieste 
nesiranda dievobaimingu ’ban
ditu bet sekantis atsitikimas 
parodo prieszingai ir kad tenai 
atsirado nors vienas kuris bijo 
Dievo.

Atsitikimas buvo szitokis: 
® * * • * *

Kokis tai banditas* insigavo

31 umtiCir trvtf vai
kai užtroszko nuo anglinio ga- 

izo. Vaikas sugryžes isz moks
lines surado visus negyvus. rUe- 
vas tame laike dii<bo artimam 
fabrike. '
Chicago. — J'rys vaikai 11a- 

licdku užtroszko nuo -durnu ir 
sudegė ant smert laiko užside
gimo namo. Tėvai ir penki vai
kai smarkiai apdegė ir susižei
dė szokdmi per langus.
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PER 25 DIENAS GERDAVO 
PO TRIS PAINTUKES 

ARIELKOS ANT 
DIENOS.

Denver, C0J0. — P. H. 131 
52 metu barbens, 

aresztavotas už turejim namie 
40 paintukiu arielkos ir likus 
nu’baustas ant 30 dienu in kalė
jimu. Laike tyrinėjimo Thomas 

I prisipažino sudžiui kad he gu- 
■ žutes negali apsieiti nes per 
1 metus iszgerdavo ant dienos p< 
tris paintukes.

Apskaitome, kad per tuos 2.5 
metus tasai žmogelis isz geni 
vo ant meto 1,095 o per 25 me- 

paint ukes.
randas i deszimts 

, tai žmogelis

mas,
o- 

likos
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iii narna J. (t'Swineford ant 
(‘entral Bark Avė. Namie rado
si tiktai Kwinfordo sesuo,'kiH 
palbudo isz miego nuo elektri- 
kines lampukos kuria vagy* 
prikisto mieganeziai moteriai 
prie veido. Motero isz persigan- 
dimo kirto vagiui per ranka ir 
szviesa lampukes likos atkreiri
ta in kabanti kryžių ant sienos 
ties lova giriinezios. 
padare toki inspudi ant bandi
to, kad tasai užtemines 
Kristaus, dūme per duris, 
likdamas punguleli su surink- j laike ir

tus 27,375 
pai ntukeje 
“drinksai”, lai žmogelis -pri
dėjo prie lupu paint ūke 27.3,750 
kartu. Pagal sziandienine pre 
ko paintukes guzutes, tai jisai 
praleido daugiau kaip 54 tuks- 
tancziiis doleriu.

Jaigu

kraujas miniszku 
sierateliu Sal- 

Szirdies
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ISZEINA KAS ŲTARNINKA IR JWNY0ZUJ

jAIKRASZTIB “SAUIEF*

Praiomtrata iKautuoja: Amerike ant toto mato 
Europoj* Ir Kanojoje (4.00 ant vtoo moto

Loitikoo ir Pinigu, vimdo .bukit, tik ant orio adrmai
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G5 TONUS SIDABRO ISZSIUNSTA IN ANGLIJA
('zionais randasi (»5 tonai <idahrittin plyti 

rios iszsiunsta per Amerika in
Ii u, kurios 

Anglija ant laivd Bremen. 4 i *i, ' (i * . ‘< '*7 < ft
toftb . AliiftMft I -*■ '* .... toi«ift|į>»^ m *lWi--4to F tolute to* - • to. —k*, ik ,.Hi -

LIEPK TĘVA ARESZTAVOT 
kad jai Uždraudė 

rūkyt.
Dearborn, Mi|l| 

kad tėvas jai iiįdraude rūkyti 
paporosiis ir ketszino nubaudi- 

Wilkes-Barre už nedavimą gy->j mu per seilynia,,Mare Pieva, 10 
veuti vienai jo žinomi. 3'eismo

LIETUVIS — 4 MOTERIŲ 
VYRAS.

Wilkes-Barre, Pa. — George 
Sherman, arba Jurgis Struck'is 
pirmai u gyveno Plymouth da
bar Swoyersville, nreszt uotas

«J

yrii vertos 4,784,000

Už tai,

metu, paszauke policijanta pa-
pasirodo, kad jis turi net ketu- liepdama aressjt ivo.ti tęva. Mo
rias moteris: trvs 
viena neseniai mirus.
W. A. Valentine ji ]>asiuiit(‘ i i
kalėjimu nuo 5
metu sunkiųjų -darbu.

į, j 
^31 ,;;.i

doleriu kn-
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Isz Visu Szaliu

NUSKRIAUSTA 
DVASE

PRIVERTĖ SAVO KAIMY
NĄ IDANT SUGRĄŽYTU 

SZEIMYNAI PAIMTUS 
DAIGTUS.

-Yzeszi mo
li kos užniusztas

f

NIJOS KARALIŲ,
Viednins. — Kada Albanij’jts 

karalius Zog, apleiditiejo per-
i i *

statymą czumais, trys žmonya 
paleido in ji penkiolika szuvtit 
bet nepataiko, užmuszdami ma
joru Tapoli ir mirtinai sužeidė 
minister! Lihulova. 
dintoju likos suimti: 
Aziz ir aficieris 
treczis pabėgo.

Du isz 7J1- 
nmjoias- 

Gielusai Ls^t

mažus vaikus 
kas

paczia ir du 
nes vis- 

verte,c »

ISZŽUDE VISA SZEIMYNA.

Luck. — Nakties laike, kuį- 
me Romanovoje, arti Lnckuue 
likos nužudinta visa szeimytm 
Hondarezuku, susidedanti i$?» 
penkių ypatų: Banditai po žu- 
dinstai apiplesze visa grinesiu, 
nuo brangenybių ir pnbego.

" ■ ’■ ‘-“J-...  t

UŽMUSZTA PASIKELT.
j 11 i*

80
ME PERUJA. 

4 r ’te; i< ft- , ;)|

Lima, Peru. BuvifuztiVAi 
nsztuonesdcszimts žmonių 
užmuszta pusi kei i me ant nnvcę 
t imu tebyrio pixjzidento (Virr^ 
bet pusi kalimas buvo nepusek- 
mi ngas ir žuvo 60 pas i keleliu ir 
20 valdiszku kareiviu. /Vmeti-I 
konus Reginald Skidmore, ’ 
metu isz Bethlehem, Pa., lik(^ 
užinusztas |x*r szuvi kudn vcU- 
ge pietus hotelyja.

16,000 BAŽNYCZIŪ UŽDĄ.
RYTA ROSIJOI.

NUKRYŽIAVOTAS LAIKE 
KARES, APSISAUGOJO 

MIRTIES BAUSMES.
Pees, Vengrai, 

kus Lang, 
nei sena

pervir-
daigtuR— Pranei sz- 

kuris nužudo nese- 
pora kaimeeizu, likos 

nubaustas ant viso gyvasezio 
in kalėjimą, nes sūdąs permai
nė mirties bausme ant kaleji^ j s 

buk 
nes net urejo > t - '7,. • to • "

sugry-tina visai nosippeszino dukre- 
pritare jai ru-

gyvena,
Slidžia j les pasielgimu i

kyma ptiperosu. Tėvas skunde-

o

iki deszimties si priesz policijt, buk kada ker 
szino dukrele* nebausti už loki 

<lnkre- 
“1v-

-. Pirma moteris turi dvejotu nemandagu mmiHgiina
vaiku, antra viena, jau mirus. ^‘s, tai toji ai šliupe* in ji: 

lėk kvaili, ha asz tau nulauszin 
sprandu, žinokie kad sziadien 

mod(‘rniszkos ir

tik dar septyni

Persk vri m< 
na.

Vedos treczia o 
menesiai, jau vede ir ketvirta.

) neturi nei su vie- 
Teisme buvo jo paskutines

dvi moterys, kuomet ji nuteisė. 
Jis prisipa'žiiio, kad yra vedes 
keturias moteris ir trys gyve
na.

d a

ŽVERJSZKAS
MAS TETOS SU VAIKU.
Hailmaudaly, Conn. — l’ž 

žveriszka pasielgimu 
trvlekos metu broli to
Ella Shanmer 
po 2,000 doleriu kaucijos lyg 
teismui. Nuskriausta mergaite 
Julija Finney, apsakė sudžiui,I 
buk-josios teta apszutino ja sn 
veidancziii vandeniu, po tam' iz 
sumusze Uratu, pūsles nuo ap- 
szutiiiimo
Mergaite už tai taip baisiai nu
baudė, kad HUterszo tetos na p ja 
skrybėlė kuri nuopuole nuo sta 
lo ir pakelt' su szlapiomis ran
komis.

Mergaites niotina mirt' du 
motai atgal ir' teta pasiėmė 
pas save. Bet mergaite pas teta 
buvo tikra nevalniuke ir likos 
dabar atiduota pas svetimus 
ir mielaszirdingesnius žmonis.

PASIELGI

su savo 
d n kt ere,O 

likos pastatyta

merginos yra 
laikosi progreso”.

Policija iszgirdus tėvo skun
, iszejo laukan palikdami Ie

va namie. — 1’o'kia tai padeka- 
vone tėvui ant senatvės už isz- 
auginima vaiku, o gal tame di
desne kalte motinos kad dukre
les neprižiūrėjo isz jaunystos!

Po velniu su tokiu progresu!
..........♦ ■ » —------ --

Paskutines Žinutes
O

Vandeniu,

sudraskė

po

nagais.

mirė

11 Shanghai, Kinai. — Ban
ditai ir komunistai iszžude dau 11
giau -kaip tris tukstanezius 
kaimuoeziu terp Hupeii ir 

i Kiangsi.
1[ Philadelphia.

gyvena dideliam varge .350,000 
žmonių isz kuriu 80,000 yra 
vaikai. Jeigu juos greitai nesii- 
szelps, tai
vaisku ant užlaikymo paredko.

*

Lehigh

■kaip tris 
terp

Mieste

veikos paszaukti

1 llazletoi, Pa 4* ’rr • .................. j Traction Co., kuri varo elektri-
• t i • • i i . ..

< I-
.34 metu, gyvendama.

mo, tyrinėdamas, 
nežinojo ka dare 
sveiko proto.

Laike Šviet i m

I ai ag

*s Kares La il
gas likos paiimtas per Rusisz- 
kus -kazokus kaipo sznipas Ir 
prikaltas ant kryžiaus ant ku
rio kabojo per tris valandas 
pakol ji nuo jojo nepaliuosavo 
pribuvęs apicierius. Nuo tojo 
laiko Langas sirgo proto liga.

BOLSZEVIKAI KEPA DUO
NA SU PIELAVYNOMS. 

Rygii.
per ”

Iszkepta

Lublinas, Lenk. — 
nosiai atgal, 
kupezius visztu kokis tai S<*ii- 
deris, kuris paliko

varge, 
kas turėjo kokia 

prisisavino jojo kaimynas Ro 
chtman, pas kuri mirusis gyve
ni). Norints likus našyje meldi* 
Rechtnuino, idant paliktu jai 
rakanelus ir drabužiu.^ bet ta
sai nenorėjo apie lai klausyti 
ir sztai kas atsitiko. Nuo tos 
dienos Rechtmana perse*kiojo 
dvasi* mirusio per sapnus, ku
ris prispirinejo ji idant sugrą
žytu jojo szeimyriai užgrie’btu* 
daiktus. Rechtmvnas buvo 
labai susimaiszus persekiojimu 
elvasios, bet go’dumas 
szino jojo bailumu ir 
pasiliko.

Nesenei Rechtmemas
žias vėlybu laiku namo, iszgir- 
elo ant trepu kokius tai žings- 

, Apsielaires, baisai sukly- 
sukrito apalpęs.

žmonis subėgo ir atgaivino Ro- 
chfmona, apsakė jiems, kad ant 
t repu mate užmusztaji Sandora 
mirtinuose marszkiniuosia, ku
ris rustai pareikalavo nuo jo 
idant sugrąžytu szeimynai už
griebtus daigtus.

Tanai atsitikimas iszvere to
kia baime ant Rochtmono, kad 
sugražino visus daigtus nusa
lai ir vaikams, o pats ant pa
liepimo rabino pradėjo daryti 
pakilta už savo nusidėjimą aiit 
kapo savo kaimyno.

ko ir Kada I

t r»Moskva. — Sek'retOtiiis silsi- 
vienijimas netikėliu imdiioilo 
savo raportą, buk in laika tri
jų metu, Itosijoi uždaryta 1(|,- 
000 bažnycziu. Nuo pirmo Vfl-
sari o likos uždarytos visos hidk 
Hiyczios lyg 1934 met ui. NE

l

kinius karu k us po visa 
kine, meldže* Public 
kamisijos idant paliauti 
m a karuku o in ju vietas vary
ti autobusus.

apt in- 
Service 

vari-

La t v i,|a. — 
iszednost'aini t‘hlob prolc- 

taviszki” pasirodė kad toji 
duona yra netinkama ant vai- 
gymo. Bolszevikai czedindami 
miltus, primaiszydavo in mil
tus pielavinu ir dalindavo ta- 
vorseziams tuja duona nub ku
rios žmonis praliejo labai sirgti 
ir mirti. Darbininkai užpiptos- 
tav.ojo priesz tokia duona ka- 
misaratui ir jeigu neduos jiems 
czystu miltu tai apszauk.s vi- 
siszkai straika. .

KALNAS UŽGRIUVO PEN- 
KIOLIKA ŽMONIŲ.

Berne, Szvaicarija. 
sugriuvęs

pasirodė kad toji ISZ LIETUVOS
SUSEKTI NETIKRU SIDA
BRINIU MONETŲ DIRBĖ

JAI — PLATINTOJAI
Kaunas. — Sziomis dieno

mis kriminaline policija pada
re krata pas intariamus net ik
ru sidabriniu monetų platinto-

Klausuti
Kaži, 

Petrą-

jus: Sireika 
Vinca ir Mediszauska 
gyv. Pažaisliu valscz 
szunu valscz.

Joną,

M

< ^to

. f
rints valdže nistni Uždraudė 
statyti naujus
bet žmonis pastate 1M8 nauju 
bažnveziu.

r >
■ m «.|. ■■! I ■»>■■■■■■.■! ■ II Milto.   .1 w Į m i toto i II įtoMHltoBilien will. I 'll tototoAtoMĮto

RYGOJ UŽDAROMA LIETU
VIU MOKYKLA 

‘.Rygos Balsas

mahlnamim4, t

. 4.4 . I 
prnnesza, # 

kad Rygos miesto taryba, del 
leszu trukumo apkftftpydamt* . 
mokyklų biudžetus, yra nu ta-

* b j.

M

rusiu ždaryti Lietuvin mokyk- ; 
la Raudondauguvt’j. IjaikrusfS 
ti* skundžiasi, knd^ jeigu tai 
isztilcruju invyktui szis Rygon 
miesto tarybos žygis butu Lie
tuviams labais skaudus smu- •

Raudoiįdaugiivio
kitos Lietuviu mokyklos 
perdaug sunkiai pilsivkiaiim 
ir ten gyvena Lietuviai greit 
nutaustu.

gis, nes isz
yra. .

Kratos metu pasiseko 
visus inrankius pinigams dirb
ti ir padirbtu keliolika monetų 
po 5 litus. Monetas dirbę ir jos 
platino visi trvs ežia iszvarin- ft »
tieji prisipažino. \Fisi sulaiky
ti.

rasti
IStaiga i 

sugriuvęs kalnas, užgriovė ber
iedi pri(* .Lukmainvr užmuszela- 
ms septynis žmonis. Ant Tyre)- 
le>, per nuslydima kahm taipgi* 
likos užgriautas namas su sep
tynioms ypatoms — visa szėi- 
myim Maieru. Du muilinai 
taipgi llikos užgriautais.

%

SURADO SENOVIŠKA 
SKARBA.

Katovicai. 7- Daliriiiinkai 
kirsdami medžius gi irioje arti 
Opoliaus, Szležiilgoje, snrude> ■, 'Į '
geležiniu skrynia kurioje rodo
si daugiau kaip lakstantis vi
sokiu auksiniu ir sidabriniu pi
nigu: Turkiszku, Austrijokisz- 
ku ir Lenkiszku isz laiku Jono 
111 karaliaus.

tok
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VIETOJ SZVENTUJU PA
VEIKSLU — LAPELIAI.LAPKUAI...

Seniau kuuigii 1
VEIKSLU
Kaunas.

Lietuvoj kalėdodami dnodafb 
szventuju paveikaliiH, o <lab|r 
dalina lapelius su kaikttriu' vy
skupu paveikiais ir Kataliku 
Veikimo (Vntro obnlsinis.

Buelba, Indieoziu dievai 
t is tvirtino, buk joje) eluszia tu
rėjo pereit 500 permainų pakol 
gaveisi iii daagiszka karulysta. 
Buvo ji pavidale krokodiliaus 
ne va hi in k e >, bozd ži on keis, 

m 7 '. j '■-.41 
niaus, varles ir 1.1.

Anglijo jjtato didžiausia 
pasažierini laivu, kuris turės 
73,000 temų sunkumo ir dau
giau kaip tūkstanti pėdu ilgio. 

*

#

Maieru.

NUDURE VYRA PEILIU.
Milwaukee, Wis. — Rože K 

vaczi<>ne, 
ant 903 Summers uli., nudaro
su peiliu savo vyra ^Motiejų ant

Motiejus iszgore 
muuszaine, kuria motore 
diUbo tiksle pardavimo ir

smart

MINYSZKOS ISZNESZE SI- 
RATELIUS ISZ DEGAN- 

CZIOS PRIEGLAUDOS. 
Kingston N. Y. — Narsumas 

ir szaltas
prieglaudoja 
džiausios Szirdies Jėzaus, 
West Parke, iszgelhejo 200 sie
rateliu nakties laike isz dega li

niuku ežios prieglaudos. Viena isz mi- 
pa- nyszkii užtiko liepsna naktie* 

suskambino 
tu sidabru ir kitokioms brango’Vaikai iszojo 
nybems kurias surinko tam na-, mažesniu isznesze ant

Prieglauda sudoge lyg pamatu. I ja.

Kryžius

me. i.

visa 
pu
lt ž- slo-

■

*■

ll

Lenkai už- 
pereinamaji

f * i II

lumli
rt'; i’lp

i ■■

mokėjimo raudos už aplaikytus 
pinigus.

Ant policijos motore palike, 
buk dure vyrui peiliu laike ap- 
siginimd,*mM(jisai užklupo ant 
josios su stalo koja kuri iszhui- 
W '< to * • • 1 • o .k

*

alanna.
laimingai o 90

ranku, ten* liko**jmstatyta po kaitei-
ha, puuksztj ir lotosu žiedą.

že. Motiejus mirė tuojau*. Ato
Senoviszki Kgipcijonai li

kėjo, kad po smert, joju aliisze 
pereina in krokodiliu, i.. . _ ki rme-

Mto>.-^.i* -to.-. -Oi

LENKAI UŽDARE PERLO
JOS PUNKTĄ

Kaunas. — Žiniomis isz Aly
taus, Sausio 11 d., 
dare, Perlojos
punktą. Paklaustas, Lenku Per 1 '
Jojos sargybos puskarininkis 
pareisžke, kad punktą uždary
ti insakes Lenku 2.3 ba t a Ii jono 
I kuopos vadas, lad Uždarymo 
priežastis ir kuriam laikui už
daromas įmuktas —• nenurodo. 
Punktas bus atidarytas tik 
szventadioniais.

to

LIETUVOS VALDŽIA
PAIMS AUTOBUSUS.
< IN SAVO RANKAS

KamiHH, Va.-. 1". — Lh'tuvta 
vyriausybe vakar fmakd-bt*, 
kati’ privatiniai autobusni Aft- 
trukus bus panaikinti ir kAd 
susiekimą autobusai#4 Visose li
nijose Lietuvoje valdžia Jpa-

V < iiims in savo rnnkHti

ll

f

ftilMM.il


HM ♦

■ f* . S-Į. 1 '■!

Kas Girdėti
■...........................................  will I .1

Pagal valdžios raparta, - tai 
sziuom Jaiku daugiau žmonys 
isz važi no ja isz Suv. Valstijų, 
ne kaip atvažiuoja isz Suv. Vai 
stiju, ne kaip atvažiuoja.

Mėnesyj Gruodžio, iszvažia- 
vo isz Suv. Valstijų 23,058 uke- 
su o atvažiavo vos 16,378. Ir du 
valdžia geidžia suvaržyti dau- 
•dan atei vysta. ..

———— ■■ i 11 ■ wwefeui r............
6 *

tina, kuri jam sapne parodo 
km* goriau kasti imszi, visai ki
toj daly ja namo, negu jis buvo 
manos. Palbudes, paklausė nu
rodymo motinos sapno ir 'pra
dėjo kasti ir kasdamas atkaso 
nepaprastus griuvėsius seno- 
viszko miesto. Valdžia apie tai 
daginio ir a'tsidnto tyrinėtojus 
senoviszku užlieku, kurio isz- 
rado, kad griuvėsiai yra JaOmi 
seni, da priesz Kristuso gimi
mą, Etnišku tautos pastatytas 
vadinamas Falorija.

Isz Lietuvos
>,« ,i, u j 

Į.1,1 ■ ’

NEPĄPRASTAS

* *- v.

f ŽIAURUMAS.
Andai Vyr. Tri-Kaunas 

bunolas i. 
džinmuju bylu, jti tarpo szito- 
kia:

Vadokliu v., Panevėžio aps., 
pil., Baloziunams buvo pavog
ta 7 pūdai kviccziu. Vagis tuo-

't
sprendė keletą ban-

jau buvo sugautas,

BAUDA 
» i 1 •

■■■■■y.'jiijMM tr*iR*emi 11 j wu.uj>nig 
PAVASARININKAI VAGIA

* Betygala
'SZVENTUS DAIKTUS.

, - lv. ° * i
- - Bntniezin kai-

mo isz 13 in 14 nakti Sausio’ 
mon. vienas Betygalos pavasa
rio kuopos narys M., insibrovo 
per stogu in Daniel ienos Onos 
butą ir pavogė koletą isz Ame
rikos atsiustu brangiu ražan- 
cziu, signateliu, 345 litus pini
gu ir smulkiu daiktu.

Daneiieno visai ir nejuto.’ ..... | i/ivnvi vir»<<i ai ihjuiw,

tacziau tik atsikohiH isz ryto raro kam-

* '

I
t

,'1.

L

kvieczin negalima buvo rasti, bary betvarke ir patikrinus

Nauji Budai Mokinti
.*■, »'i » M r 'n». "j m1.-1' (i»i* |h< 111 r » A ji Ai' 'h ,,

NpmnkslnsNemokslus

I lopartamentas A’ertelgystes 
Suv. Valstijų apskaito, buk 
lyg pirmos dienos szio meto, 
czionais randasi daugiau viso
kiu krutamuju paveikslu tent- 
reliu ne kaip kokiam kitam 
skl.ypo ant svieto.

Ant viso svieto randasi 62,- 
365 krutamuju paveikslu teat
ru ir teatrelilu, o isz tojo skait- 
liaus pripuola Amerike net 22,- 
731 arlwt konia’fiok. kiek visa 
Europa.

Kaip visokie atsitikimai 
mums pamde, tai geriausia pa
siveda Amerike gengsteriamrt. 
butelegerįams, szmugleriamr, 
politikieriams ir policijantams.

Prasižengėliui susidraugavo 
su papirktais politikieriais ir 
su grafteriszkn policija — visi 
laikosi už ranku.

Laike sūdo tyrinėjimo New 
Yorke, iszsiaiszkino kad pam

po! ici jos kokis tai J. 
IV. Kenna in laika szesziu metu
cznikas

visokie

Ana diena Rvgoia, tūlas Žv- vagis nurdde Balcziu- pa&tebcdo, 'kad nėra skrynios
kuriam nifbodo gyveni- 1

mas, nutarė atimti san gyvasti S,rdi,
del to, kad jo mylomn. nenorėjo

■4.

delisf
nu kaimyną pil. Matuli kuriam j su virtais szv. (daiktais. Prane- 

jis pavogtus kvieoziuš 
atidavęs. Balcziunai

sze policijai ir dėka sumaniai 
“ ‘ • - r t . • isuėmė I Betygalos policijai virti <įik- 

su juom eiti in teatre. Nupir- Matuli ir prrtdejo ji žiauriartini
kės bilietą, pats nuėjo in teatru kankinti, kad atiduotu kvie- 

treczio laipsnio ežius. Atvažiavo Vadokliu po- 
Klivickas, 

Balcziunas kankinanezius Ma

ir užlipo ant
galerijos isz kur szoko 'žemyn licininkart kuris
in sedanezius žemai.

Pats sau nenusisuko spran- tūli no tik nesudraude, bet dar 
do, tik pataiko ant žemai sediu- 
czios ponios Virzbickienes, nnt 
galvos kuria sunkiai sužeidė. 
Motoro apskundė Žydeli ir da
bar pritarė jin užmokėti 1,560 
litu nuskriaustai moteriai ir 
tris menesius in kalėjimu. Žy
deliui atsinores atiminet
gyvasties nes tokia būdas yru 
per brangus.

sau
I

tarnystes sudėjo iii liaukas ant pamokslu.
savo vardu net 237,235 doleriu. 
Geras pelnas policijos New 
Yorke. Juk isz algos tiek pini
gu nesuezedino, liet ne-pasake

'Svetimiantiszki laikraszcziai 
daug apraszineja apie Lietu- 
viszkus kunigus Lietuvoja ku- 
riuosr aresztavoja prieszais te- 
byria valdže pakurstindami pa 
rapijonus prieszais valdžia lai- 

. Kova eina tarp 
K r i k szczion i szk u 
su tautiszka partija. Tokia ne
supratimas bužnyczios su vai- 

nemialonu

paskatino.
Vėliau paaiszkejo, kad kai

mynas Matulis visiszkai ne- v
kaltas. Tieson buvo patraukta 
policininkas Klivickart, Simas 
ir Petras broliai Balcziiinai ir 
Szle'kys. Juos visus keturis Pa
nevėžio apygardos teismas nu
baudė po 4 men. kalėjimo. Pir
mieji trys padavė apeliacijos 
skunda Vyr. Tribunolui.
cziau Vyr. Tribunolas Panevė
žio apyg. teiso sprendimą pa
tvirtino.

*
Ta-

demokral u

dalyku.- , džia yra 
laike tyrinėjimu kur juos už- Nuom toji kova taip kunigu ir
dirbo. Jaigu toks paruezinin- 

- kas tiek uždirbo, tai ka galime 
tikėtis nuo kapitonu ]X)licijosl

No vienas apszviestam skly- 
pia banditizmas ne yra taip 
prasiplatinusiu ir apmokamu 
kaip czionais pas mus 
Valst i juosia, Amerike.

Neseniai atsibuvo isz bažny-
czios Szv. P. Marijos, New Yor- jos tarytas posėdis, kuris invy-

Suv.

valdžios užsibaigs tai nežinia, 
bet nuomone szviesesniu Žano-

I . . » • , « . . Ii > ♦

niu yra kad Lietuvoja kils 
tautiszka ba’žnyczi'a kaip ko
kias turime Amerike, taip va
dinamas i * nezaložnas * ’ 
priguhningas.

Lietuviszki laikraszcziai isz' 
Lietuvos szitaip apie tai raszo:

i i

buvo surasti ir in teikt itai 
nukentėjusiai, o kaltininkas pa 
dėtas kalejimun.

Nauja -

INVAIRUS NUOTIKIAI.
■

Sausio men. 5 d., naktį sude
gė Panevėžio apskY.,
miosezio valscz., Nnuradu kai
mo ūkininko Povilonio Adomo 
jauja, klojimas ir sziaudn stir
tos. Nuostoliu padaryta 9,5o0 
litu.

UŽĖJO LAIVAS ANT 
SEKLUMOS.

Klaipeda. Sausio 21 d., nakti 
burinis 

“Ilamne-
užkluptas smarkios pu-

JAUNIAUSIAS AMERIKO-

Nemokslumo Tautiszkas Ko
mitetas Vidaus Sekretoriaus 

Į Wilbur, su prezidento Hoover

pilnai 
tyrinėjo naujus budus isznai- 
knti nemoksluma. Valdiszka 
knygute mokytojoms augusiu 
nemoksi i u ku tik iszleista, ir 
yra pirmos pasekmes to iszty- 
ri liejimo. Dalbar dalinama mo
kytojoms kad jos galėtu geriau 
kovoti nemoksi tuma visose sza- 
lics dalyse.

Stebėtina Pirma Lekcija.
Beveik kiekviena nemokin

tas žmogus insitikines, kad jis 
negali iszmokti. skaityti ir ra- 
szyti. Ir del to nusistatymo yra 
sunkiausias dalykas juos pri
kalbinti lankyti mokykla.

Nauja knygute iszdesto pir
mos mokslo valndos instrukci
jas, ir tik perskaitęs ta, nemo
kintas pats supras kad jis gali 
mokintis. Už vienos valandos 
jis gali pasiruszyti savo vardu, 
tai isztikro uuveikimas, kuris 
paprastai reikalauja sunkiau
siu pstairgu. Bet naujas badas 
yra lengvas ir buvo iszmislytas 
Kentucky vlstijos vilkairineso 
mokyklose. Bile augės vyras ir 
moteris lengvai iszmoksta me- 
chaniszkus darbus. Žmogui pa
duota sergiamos popieros, blot
ter arba vaszkos ant kuriu už- 
raszyta kelios kopijos raidžiu. 
Žmogus paemes ])opiera arba 
szmota vaszkos seka raides. 
Visu pirmiausia jis tik su pir- 
sztu kelius kartus seka, vėliaus 
ta pati raszo su paiszeliu ant 
popieros.

Pa[)tastas žmogus i n 30 mi
nui u gali iszsimokinti kaip pa- 

. raszyt savo Varda vartojant 
|szita sistema. Liekama pusva
landi jis mokinasi kaip skaityt 
paprasta skaitymo lekcija nuo 
knygos kuria ome menesius *r 
menesius pagaminti.

Kuomet jis ateina in moky
kla 6 valanda vakare, jis nega
li raszyti nei vienos raides ir 
kaip atskirt viena žodi nuo ki
to. Bet 9 valanda jau jis gali 
pasiraszyti savo varda ir pa
skaityti paprasta knygos 'pus
lapi.

Kuomet jis i$ats insitikines 
kad gali mokintis, tai jam sun
ku ji sulaikyt nuo mokyklos. 
Kursas eina tolinus, lengvais 
žingsniais iszdestytas, yra nuo 
24 iki 30 valandų lekcijos, per 
ta laika jis iszsimokina raszyti 
lengvus laiszkus ir paskaityti 
žinias laikrasztyja ir lengvai 
gaili rokuoti ir laikyti savo ro- 
kundas. Po tam gali ilgiaus 
mokintis.

Knygute pagamino Dr. Wil
liam S. Gray, Ghicgos univer
siteto narys Julias Rosenwald 
fondas pristatė pinigus vesti 
tyrinėjimus ir tyrinėjimai bu
vo po prieiki ra Dr. Chudes S. 
Manu.

užtvirtinimu, 'paskirtas Gruo- 
jdžio menesi, 1929 mete

PREZIDENTAS TURKIJOS

I

iPAEME ANT AUGINIMO 
r SZITA PIEMENUKĄ,
Proziiiontas Turkijos, Komei 

Pasha, atsimindamas kaip jis 
isz jaunu dienu gano ožkas kai
nuosią, neseniai priėmė ant au
ginimo szitu sierateli pieninu- 
ka, kuriam duodu mokslą kaip 
pritinka del prezidento sūnaus. 
--- ------;---- ---- į--- —----------- 

Nuomone Muso Skai
tytoju Apie “Saule”

| NISZKAS GENEROLAS.
Liut. pulk. Thomas F. Riler 

isz Oregano, likos paskirtas 
per prezidentą brigadier gene
ral kariumenes. Yra jisai jau- 

gencrolu turėdamas 
tiktai 33 metus amžiaus.
niausiu

PAJESZKOJIMAI

I Hamburgo dvistiebis 
ir motorinis laivas
Lore, ’ ’ 
gos ir del, to pamėtės keliones 
krypti, netoli Juodkrantės už
ėjo ant seklumos maždaug 50 
metru atstumo nuo kranto, 

yra apie 150 lo- 
Jis plauke isz

Dancigo in Klaipeda ir

le tiri mel-

gyvena Ama

LIETUVOJ PER 11 METU
SUDARYTA 65,000 NAU

JU UKIU.
Kaunas. Pereitais metais ’Dancigo in Klaipeda ir gabeno 

visoj Lietuvoj' iszparceliuota dideliJuoki vadinamųjų duju 
31,884 ha. Isz to kiekio ūkiams- dulkiu Klaipėdos c^liilozos fa- 
sudaryli teko 14,559 ha., suda
lyta atskiru ūkiu 2,403, ūkiai

2 iki 20 laivai 
ha., daugiausia akiu nuo 8 iki 
20 ha. Kitas žemes plotas ati-' 
I i 1 1 v • • • 14

I
Į

invairaus {didžio nuo

i

“Hannc-Lore” 
nu talpos laivas

Hanne-Lore

nzie asmenys 
rikoje yra jeszkomi:

Peikus Jurgis. Kilęs isz Tau
ragės miesto. 1920 mete gyveno 
Chieagoja. Atsiliepė jo žmona,

v

Kilęs isz Ly-
Sziauliu askr., 

gyveno Detroit,

Aini Ii ja Petkiene. 
G i lis, Leonas, 

miesto 
mete

Antanas Braziūnas, Tu- 
scąrora, Pa., Gerbiamas re- 
daraktoriau, sziomi prisiu- 
neziu tris dolerius už lai- 
kraszti “Saule,”
d žiu rtiunsti mano dukre
lei Eleonorai Horneęk, in 
Now Yorka. Mano dukrele 
atvažavo drauge su mumis 
in Suv. Valst., būdama ku- 

f

dyki u, lankydavo publicz- 
nasanosklaines ir apsivedė 
su svetimtauoziii, bet, ne- 
pamįrszo savo kalbos. Asz 
ja.ja tankei raginau skaity
ti “Saule,” per tai iszmo- 

’ ko gerai skaityti lietuvisz- 
kai ir meldo kad jai užra- 
szyti laikraszti sakydama: 
“Mano szirdije plaka lie
tu viszkas kraujas ir kalba 
kurios niekados neužrnir- 
sziu pakęl skaitysiu “Sau
le,” kuria lab ja ilsia myliin

guniu
1928
Mieli.

Bepirsztiene Liudvika, kilus 
isz Lygumu miesto, Sziaulin a<p 
1928 mete gyveno Detroit, 
Mieli.

Taurinskis Stasy s. Kilęs isz
Į Mosiedžio vai., Kretingos aps. 
Antra kart atvažiavo i u Ame
rika 1921 metais. Gyveno Chi- 
vagoj. - 1
r r Bonas Jrtolvus. Kilos irtz 

Tauragės vai., ir apskr. Instojo 
Amerikos kariuomenėn ir žu-

Pirm karo gyveno Chica-

brikui. Viena vietine firma isz- 
siuntė in Juodkrante pagelbės '..I .
____. Tas laivas ankszcziau 

Į

priklauso vienai Klaipėdos fir
mai ir vadinosi “Alma.” Maž- 

g priesz 9 motus jis taip 
pat buvo užejes ant seklumos, 
bet. buvo iszgelbotas.

•W »"

ves.
K<U-

Lipskis Stasys.
Kelines miesto, !
Pirm karo gyveno Ohio valst.

Biržinis Pranas. Kilęs isz 
Salako vai., Zarasu aps., Gyve
no Detroit, Mich.

Jiireviczius Kazys* 
Chicagoje.

Valunta, Antanas.
Krinczino vai., Biržų aps., 1914 
mete gyveno Iowa valst.

Augszcziau iszvardyti asme
nys yra praszomi atsiliepti ir 
kiekvienas kas ka nors apie 
juos žinotu, yra praszomi su
teikti žinių. Bent kokia žinia 
bus brangiai invertinta.

Lietuvos Konsulatas
Rm. 1904 — 201 N. Wells St.

Chicago, III.

savivaldy- jau 
bin instaigoms vieszo naudoji
mo reikalams, k. a. mokykloms 
prieglaudoms, i ava iriems tro-x 

parkams, li-

arba ne duotas valdžios ir
I

Kilen isz
Raseinių aps.

‘ besiams statyti,
Lietuvos Tautininku parti- goninems ir kit.

- ’ Nuo 1919 iki 1930 metu im- bona kun.

NUBAUDĖ KLEBONĄ.
Butrimonys, Butrimonių kle- 

Meszkena Alytaus 
i adminis-ko, laidotuves nužudyto gengs- ko Vasario 1 diena apsvarstęs 1inni iszparceliuota 599,551.11Įt, Karo Komendantas

terio Juozo (Jalania, įtalijono. eile klausymu nusistatė para-1
• . • • • 'IJF*Lavonas nužudyto gulėjo bron- ginti vyriausybe kovoja su Ka- 

kuris kasztavo talikiszkuoju veikimu nenusi- 
deszimts tuksteneziu doleriu, leisti ir imtis 

vėže 40 priemonių pasiuneziant dau- 
25 giair imsiresizkusins

ziniam grabe,

Žiedus
dar griežtesniu

ir vųiinikus 1 
utomo’biliii, ju verte 'buvo 
tukstaneziai doleriu. Jo lavo- Varniuosna ir bausti kunigus

asmenis

nas ilsėsis antgnabyja (muze- už pasuktas kalbas,

kai,
Dydžiai

Ik

redyste:

Pa.
Saules f >

. ūkiams, Hiiihiryti isz to kokio tratjniu budu nubaudė 200 Ii- 
tu už tai, kad savo kambaryje 

valdy-
teko 420,807 ha, sudaryta ben-
(Irai 65,345 ūkiai, kita paree- padare pavasarininku 
Jiuojima žeme teko valdžios Ir t>os posėdi.

7’ savivaldybes instaigoms auksz ---------------
cziau minėtiems reikalams.

sudarant
lium) ant Raymond kapiniu, jiems kriminalines bylas. Pa-
Antgrabis kasztavo net dvide-i naudoti vyriausybes veto ski

riant kunigus in parapijas. Ku- 
Taip tai buna palaidoti Ame-1 nigams algas mokėti ne per

szimts tukstancZiu doleriu.

UGNĖS PADARE ŽMONIEM 
DAUG BLĖDŽIU. 62, pris. adv. pad.

Vi
I

KIEK LIETUVOJ 
ADVOKATU

Kaunas. — Lietuvoj isz 
so advokatu yra: prisiekusiu

129; tau- 
Joniszkio valscz. Kulpiu kai- lybes atžvilgiu Lietuvos adv. 

betarpiai kunigams, mo sudege Marcinkaus Juozo taip skirstosi: pris. Lietuviu

.. T*"*

rike paprasti banditai, b mili- vskupus, o
•__y* ______ |______________ii ' 1 i • _ i

du užsidirbs ant szmotelio duo- tektų Katalikiszkosios Akcijos vienu stogu, su iszkultais ja- 
1108.

Isztikruju
sklype užstojo tikra velniava' 
kurios ne valdžia negali apmtd- 
szyt.

Gyvenas

Juozas ir Ona Juszkaus- 
Philadelphia, 

gerb. “ 
Prisiuncziam ta-

mirttai, metine mokesti, už 
<<Saulo,, 
szvieczia musu nameli jau 
septyni metai ir szvies, pa
kol gyvi busime, nes kaip 
žinote, žmogaus geriausias 
drangas yra gera knyga ar 
laikrasztis. Taigi “Saule” 
yra musu geriausim. drau
gu. Lai geriausias Dievu
lis neteike jum kanuodan- 
giausia pasisekimu ir vėli

name isz tikros szirdies jum 
k anuodaugiausia 
skaitytoju.”

laikraszti, kuris
Kiles isz

1

•****%»

; • 11, Bu
rtu — 7 kitu tautu 2; pris. ady. 

žydu
70, lenku — 6, rusu — 3, kitu 
tautybių —- 2.

jonai žmonių rūpinasi kok’iu bu kad iszanokamieji pinigai nepa- svirnas ir vazaune, buvo po 25, žydu —14 Lenku
< I « J* z-a A ^-"1 a L& Aa A 1 a 1 1 A 1 ». A _ .1 r J 1 * 1 * B • A e *• (V a ZXVV v ■ CA 4" ZM1"« f>i 1 « ■« r« 1 » > "• I 4 ."X a Za -« z a 1_ * 1 .. L — 4 — i Y

rėmimui. Paimszyti Aridvysku- vais ir turtu. Nuostuoliu pada-1 pad. Lietuviu — 43, 
sziam laisvam pui platu memorandumą inro- ryta per 10,000 litu. Apdrausta

I

< < Saules

—

— — I

dinejant, kad dabaatine pade- nebuvo, 
tis galinti ba'žnycziai daug pa
kenkti.

Jaigu toliau

ANT GAVĖNIOS

Lygumu valscz., Vėberiu kai
me sudege pil., Antanaitienės 

nepasireiksz Barboros gyvenamas namas 
i ir kluonas su 

sytbei nusistatymo, tat antras visu inventorium ir turtu. Nuo
■ “ . A *. * . a • » ..

. ne-

Turime puikiai apdarytus ko vyskupu prielankumo vyriau-1 tvartas, daržine 
« YYintn Iii 1 iin 4 i C! 14 > 11 • • a i t » i ’ - . - *liu metu laikraszczius “Szalti- 

niusM Isz Lietuvos, siustus ir 
apdarytus puikiai in Francųzi- 
ni audeklą su titulais, dvi dide
les knygos. IMipgi vieno meto 
PSzaltineli0 del vaiku puikiai 
atidaryta knyga.Kas norėtu jas 
pirkti arba kam padovanoti 
tai butu gera proga. Raszykite 
in redyste o duosime žinia kiek 
kasztuoe visos trys knygos.

tarybos posėdis jeszkos nauju stoliu 9000 lit. Apdrausta
kovos bildu. P. Lapenas dnl buvo. Sudegusio klojimo vietoj
ganytojiszko larszko pasakęs, jurtas labai apdegęs vyriszkos

* *

A-
*

Skaitykite “Saule”
* H<

***MV*V*<
1 v

T Y”

Vienam miestely j a Fonebp- 
ka, Italijoj, žmogelis vardu 
Giocomo ^ledini, sumano po sa
vo namu isz<k»sti nieži. Mauy- 
dama*j kokiu budu butu allik- 
tas darbas geriau ir pigiau^ 
jisai utmigo. Sapnavo savo mo-

kad jis savo tikslo nepasieke, 
kad ir nevisi kunigai jam pri
tarė.

Pranaszejai isz vietų ypatin
gi puolu Paneveži kaipo opozi
cinio veikimo centra. Smarkiai 
puolė ir Mariampole. Smar
kiausiai kalbėjęs Telsziu ntsto- 
vaa.”

Skaitlis automobiliu ant

lyties lavonas. Manoma, kad 
lavonas yra Stankaus Adomo, 
kuris bus padegęs Antanaitie
nės trobesius. ,

~ Panevėžy, Puszaloįo gat. 
84 sudegu pil. Qurevicziui Ge- 
seliųi (savininkus gyvena ki
toje vietoje) priklausantis, su 
gyvenamu namu sujungtas, 
trobesys daržine ir pasziuro. 
Be to, sudege gyvenamojo na-

<•

CAPITAL STOCK 6125,000,00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $628,868.62
1 ii J t; ,• “ r ' • _ ■ . ’ t i "' i.

Mokame 8-eria procentą ant 
•udStu pinigu- Procentą pride-r*

‘ 1 Liepos. Mes .norim kad ir jus 
turėtumėt reikalaus bu musu ban-

dąm prie Jubu pinĮgu 1 Sausty ir

i

t

1

I

szir-

svieto pasididino ant 30 pro- mo stogas ir apdege sienos, 
cento in laika paskutinius pen- Nukentėjusio payeiazkimu nuo- 

steliu yra apie 20,000 litu. < tįkis metus.
4

ka neptia^nt gr ipąlMurdldeUfl. ,

G. W. BARLOW, Pres.
J. NW0U80N, Vi««.PrM-|rKMj

''r‘ V« 1,4 į .* • 4’ * ■

Jeva Sarpaliene, Wil
kes-Barre, Pa. “Prisiuncz- 
iu užmokesti už “Saule,” 
be kurios negaliu apsiejtiv 
kaipo ir mano vaikai, kur
ie tu o ja us skaito, kada tik 
“Saule” atejna, ir man 
kada pikta darosi, kad tu
rim laukti su nekantrumu 
kaloinos. Taipgi
dingai jum aeziu už apda- 
ma taip-puikiai mano mal- 

. da knyges.” 
......         ui.............  i.

12 ISTORIJOS UŽ' 25c
Nodarykla skirtumo terp vaiku 

miliekia visus ligai. Velnisxkas 
kaririavimas. Jeszkojo tarnaite* 
o rado paezia. Stebuklinga kuczia. 
Krėslas. Nelaiminga karalių ir jio 
vienturte dukterų. Nelabas vyras. 
Prakeikimas. .Delegatai pas grafa. 
Užkeikta skripka. Del tu, ka keti
na antra karta apslpicziuot. Pikta 
Onuk*. PREKE 26c.

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

t i

T

i

■ 6 6 6
GYDUOLE AB PIGULKOS

Gydo Sgalti, Skautma galvot. Karšatį 
6 6 6 MQSTIS

Gydo kūdikio saaltl. ApHokoso.

W. TRASKAUSKAS

Stacijos arba Kalvarija Viėsr. 
Jezauso Kristuso ...

Graudus Verksmai arba paalbudi- 
nimas prie apmislinimo Kanczios 
Viesz. Jezuso Kristuso, (pagal sono- 

..........10c 
veneziau- 
jz., Kris- 

10c
W. D. BOCZKAUSKA8 - CO., 

MAHANOY CITY, PA- 
rf* A p ™ ‘P'i k “i HL y‘h, * i i

viszka būda)......... ..........
Maldele Arcibroztvos 

šio Veido Vieše., Musu 
tane.

• • • • • ..10c

“ I

e^e • « • • • į> • a* • • • •

MAHANOY CITY, PĄ.
v W' iNf * "Y ' » r i ML ” 'hi

leeeteeif R- ° T ******

.. ..A —K. ______

K. RĖKLAITIS
/ LIETUVISZKAS GRABORlUS

I

Laidoja kubus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, veoeliju, pasivaiinfijl- 
mo Ir t.t —Telefoną* 606

| 603 W. Mahanoy Ave> Mab. City I

Lietavisaka* Graborive

Laidoja numirėliu® pa- ( 
cal naujausia mada ir | 
mokslą. Turiu pagelM- ( 
ninke moterems. Prisi- i 
narnos prekes. 1
616 W. Spr«ee 3trn
Bell Telefonas 149 

MAHANOY CITY.PA.
306 Market Street

Bell Telefonas 44U '
TAMAQUA. • PA. •’
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METELE
Apysaka isz Pirmųjų Kriksz- 

crionybes Amžių.

Nenorėjo to pasakyti.
Manau, jei

kad negali pasislėpti nuo savo 
skolininku.

— Linkocziau matyti Mete
le karsto, no kaip prie szono to 
žmogaus.

— Tai-gi ir asz 
manau, bet visa svarba tame,

ne kitaip

Paskutinis jo

asz, kaip kad prefektas melde mus duk- 
miesto prefektas, meldžiu tavo teres rankos to vaikino vardu, 
dukters rankos jaunikaiezio • Knjp tik jam atsakysime, jisai 
vardu, tai turi užtekti tokiam kerszys ir atmins, kad mes... 
Morkui. krikszczionis.

— Paskutini žodi palieku žodis mane intikrina. 
savo dukteroi.

— Laikau tave namu gal- vo valiai. Ant galo, jeigu tam
va, bet apsivyliau. žmogui einu tik apie pinigus,

Po tu žodžiu prefektas alsi- gali ta nelaime lengvai pasza- 
stojo supykęs, o isz akiu jo žc- linti.
rojo neapykanta. Morkus taip-' 
gi atsistojo.

— Už trijų dienu laukiu ta

I — Atsiduokime su visu Die-

Viskas galima, bot pre-
lėktas nepasitenkis vien pini
gais. Prie to Julijus mate Me- 

vo atsakymo, — mszcziai at- tolo ir pasistengs jia varu pa- 
Manau, kad imti.sake Kliaudijus.— 

linkėjimai, kokius tau iszreisz- 
kiau, neis perniek,

Dieve mano, Dievo, 
nes kitaip gailestavo moteriszke, — 

galiu ju pasigailėti. Kliau'tlijus to 
neleidžia savos užgauti

asz
nepergyvcsiu.
— Klausyk tik, Lucija, — 

labiau tokiam... žinai ka no-| (are Morkus, — pienas jau pri
J tuo

ruosztas. Žinai, kad Metele su 
iszejo per du-( Povylu jau sukalbėti ir mes ta 

sankalba palaiminom. Teisybe, 
ju vestuves paskirtos už metu.

rin pasakyti.
Tai pasakos, 

ris, neatsisiveikindamas. Mor
kus klausosi atsitolinantiems
jo žingsniams bei važiuojan- bot dabar, nelaimei artinanties 
ežiai karietai, iki viskas neap- galima pasiskubinti. Kuomet 
rimo. Paskui, sugriebęs galva Metele bus isztekejus, visas da- 
abiem rankom, puolė ant kė
des. Ilgai sodoje pasinėręs 
mintyse; paskui atsikėlė ir sun Isztiesu sunku 

žingsniais apleido kam-

sėdėjo

galima pasiskubinti.

kiais 
bari.

laika Morkus

* ♦ *

Lucija, turtingo pirklio Mor
kaus pati, sėdėjo puikiai isz- 
redytamo kambaryje ir pelta
kiavo. Tuo tarpu pas ji a inejo 
jos vyras. Lucija labai nuste- 
lx>, nes apie ta
visuomet vede skaitlines ir nie
kados ju nepertraukdavo.

— Kas atsitiko ? — paklau
sė Morkaus nusigandusi mote
riszke.

Morkus nieko neatsakes at
sisėdo prieszais.

— Tiek mes apturėjome ma
loniu nuo Vieszpaties Dievo, 
kqdel-gi negalime priimti isz 
Jo rankos ir bloga, — kalbėjo 
vyras. — Lucija, ilgus metus 
gyvenome Vieszpaties palai
moje, dabar ateina bandymo 
valanda.

Toliau Morkus iszpasakojo 
savo paežiai viską: prefekto 
atsilankyma, jo pirszlyste ir 
užsimstinima...

išzgiidusi apie
toki atsitikima, nubalo ir jos 
akis prisipildo aszaromis.

— Kaip tai f Ar tas palai
dūnas nesigėdi tiesti ranku in 
musu nekalta vaikeli ? — vai
tojo moteriszke.

— Matyt, mano pinigai ji 
prie to privedė, — atsake Mor
kus, — nes labai gerai žinau

Iykas virs kitaip; juk Povylas 
gyvena toli nuo mus miesto, 

mums bus su 
duktere persiskirti, bet ta au
ka turime padaryti.

Svajojau, apie dideles iszkil- 
mes, iszleisdamas Metele, o da
bar viskas pavirto in gailesti... 
Tavo tiesa, kitaip negalima.

— Iszsiunsiu raita pasiun- 
bus 
bus 
pa-

y vena

tini, tai Povylas greitai 
Sužicdotuves tegu 

sziadien vakare asz
ežia.
dar
kviesiu vyskupą, kad juodu pa 
laimintu. Tai-gi priruoszk Me
tele. .

* ♦ ♦

Puikiuose savo soduose vaik- 
szt inejo Povylas su savo jauna 
žmona. Abudu szirdingai juo
kėsi ir žaidė.

— Metele, kaip asz esi u 
laimingas! — tarė Povylas, — 

galo pasibaigė tavo 
nuliudimo szeszeliai.

Moterį szke

kad ant 
szirdyj
Szviesiai dabar spindi man isz 
tavo akiu dangiszka laime.

— Laiszkas, gautas nuo ma
mytes, iszskirste mano nuliūdi
ma, ir ruposezius. Kuomet esu 
tvirta, 
ežiu,

kad Kuosa nuo rupes- 
nekenkia 

džiaugtis mano neapsakoma 
laime. Kokius linksmus iszsi- 
reiszkimus tėvelis vartoja lai- 
szke. Gal musu ryszis nebuvo 
dar taip reikalingas?

— Metele, ar tau to gaila?
— Jaucziuosi per daug lai

minga, kad gaileeziau.
Povylas, jai dėkodamas, pa-

nieks man 
mano

II

p-
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NORI PADOVANOT SZITA NAMA DEL BUVUSIU VIGE
PREZIDENTU.

k

BAUBU♦i

14

J,

ntemtelion)!U J
' M

■■

v' te s v faį&Sf*

■’•'•T* '

Mr’V .

PRIGELBSTI TĖVUI AUGITI SZITUOS SUTEVRIMUS.
isz Los Ans eles,

viii auginime krokodiliu isz ku iii turi nemaža nauda nes ju 
skaras parduoda fabrikams an’ dirbimo czeverykij, valizas, 
masznas ir 1.1. Elenora. visai ju nebijo ir pasiėmus in globi 
vaikszczioja. su jais po prūdą.

Elenora Link Calif., prigelbsti savo te-

czeveryku 
nebijo ir pasiėmus in

1

«
••

bueziavo veidą. Morkus isztie- 
su rasze laiszka juokingai, kad 
tik nedrumdus jaunuju lajines.

teikti tvirtumo.
— Prefektas kerszindamas 

nori mus sunaikinti, —
Vienok diena ir nakti kankino jo vargsze.

teini te

vaifOr

Be abejones, bet už ka 
kuriuos šlepe net priesz savo gali mus apkaltinti?
paezia.

— Kaip seniai, mudu apsi- 
vqde? — paklausė linksmai 
juokdamosi Povylo Metele, — 
man rodosi, 
menesiai kaip daigte gyvena
me.

ji koki tai nesmagus jausmai )

Esame krikszczionįs ir 
lo jam užtenka. Jeigu norės — 
atims mums gyvasti.

nos siege jiPovylas tylėjo,
kad mes jau keli koks lai neramus jausmas. Po 

kiek laiko fare:
Motojo, ar i'šztiesu bijai- 

į ' ’’I
•L

— Keturiolika dienu, mano si mirti?
brangioji.
na valanda sulaikyti 
greitai jos bėga.
asz manau?

— O ka I
lt t * * f

— Kad rytoj mudu drauge ra tikros laimes. Žmogaus gy- 
Teve- venimas susideda isz laimes ir

i svo-
i
I lopszelio gy

• ’ 1 • A

Norecziau kiokvie- 
, nes per 

Ar žinai, k a

Janežinosi lai p laimiu

. ♦važiuosime in ‘Trevira. 
liai sulauks 
ežiu.

nelaukiamu

ira ..
—■- Sunku nesutikti su Aug- 

. szcziausiojo valia, juk gerai 
žinai, kad sziametpasaulyje np-

kentejimu. Jau ant kiekvieno 
vuoja rupeseziai ir 

isz' skausmai. Ankscziau ar vėliau— Puikiai, — suszuko 
džiaugsmo plodama rankomis mes vis turime mirti, nes ąnii 
Al otele.

Tuo paežiu laiku pasigirdo 
arkliu žvengimai. Staiga so
dan inpuole persigandęs tar
nas ir suszuko:

— Tamsta, kareiviai apsu
po musu minus, o ju vadas in
ejo in vidų!

— Iszgirdes tokia
Povylas nubalo;

persigandus 
szuko ir apalpus puolė in jo

lebi. Povylas, ja paerries, nu- taip tvirtu

m

na 
moteriszke,

O‘

lis yra žmogui lenda. Jeigu už 
tikėjimą praliesime krauju, tuo 
mot pasieksime amžinos laimes 
vainiką priesz Vieszpaties Sos- ♦
ta. Tai-gi neabejok, kad mirtis 
sujungs mudu amžinai.

Metele, glauzdamosi prie vy- 
ro,taro:

— Melsiuosi, kad ir s 11
jaunoji Vieszputs suteiktu tavo tvirto
naujie- man

su-
J r*'

tikėjimo.
Povyla

Y

s

l| } r .1
' I1 ■. I t

. ? ’ ■■ . * 
vienok nesijauto 
kaip . buvo tvirti

nesze in rumusdr paguldo ant jo žodžiui. Taip jiems bokal- k ' l k.i z M *' ■ T .. . i 'O 4'11 1 Į 1 ' ' ' iii1 f t □ te' ’’ | ■, ■ * * » ■ ■■ ’1 *v

minksztu iszkiotu kauru. Jia bant ne nepasijuto, kaip karje-
MA Ipaguldęs, tuoj norėjo išeiti ta sustojo priesz kalėjimo dy-

’ .-t ? > r • <. l i , * iJl » / j. .A„ * ' t I - Į." / *■ ‘ .4 * ,

pasitikti vado, kaip tas patsai riš. Povylas turėjo vilti, kad
*

inejo iii kambarį.
■| .te ■■ 'S f " 1 I ? j « 4 «' , 4. |

— Gavau paliepimu tave name kambarėlyje, bet apsivy
si! žmona suimti ir pristatyti le.^Nuo perdetinio iszgirdo kad 
in Trevi ra, — tare truputi nu- ir jo uoszviai suimti ir kalėja,

Metele patalpis įni juomi vie

— tarė truputi nu- ir jo uoszviai suimti ir kalėja

M
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BALSAI MUSŲ 
SKAITYTOJU

1 ■„ ....

. v

______________ ■>

JnrgisA. Novnlis, 
dam, N. Y.

(mistoms tris dolerius už 
lo” ir linkiu jum kiuniogoriivi-’ 
šio pasivedimo ir

Kada “Kaulo
..11 . ♦ 1' ’

, Amster-
— Prisiuncziu tn-|

4 l San-

* *

A. RAMANAUSKAS
LIETUVlantAS GRABORIUS

MILL A PATTERBOW
ST. CLAIR, FA? ■■

BeU Talsfoaas 14B0-B

g M 7‘
■J1

V f

1

namus mano 
szviestu,

Apszviotos spindulius in

M

I

£lszbabamuo)a 
1 ant visokiu ka
1 
l

juos nesztu.

i ir laidoja mirusius^ 
ant viiofriu kapiniu. Pagrabus pa- 
ruoszia nuo papraezcziaualu ikipra 
kilniausiu. Parsamdo automobiliu* 
del laidotuvių, ve»elin, krikszty- 
niu ir kitiem* pasivažinėjimam*. 
Isz Frackville*, Port Carbon ar tos 
kitu artimiausiu miestu jeigu kas 
pareikalaus mano patarnavimo, 
meldžiu man duot žinia o pribusiu 
<«> tiump» laika.

Žinau apie nedideli ploisuka 
Skulkino užkaboriuka, 

Kur kelios szeimynos gyvena 
Bot jau 'bobeles, tai gana.

Baisiai neszvarios, 
Apsikudlojusios,

Pilna blakių,
Net laipioja ant kaklu, 

Apsileidia bjauriai,
Tai jau negerai.

Ir pasieni apsileidia. 
Girtavimu pasileldia, 
Su anglikais muszasi.
Kur sueina tai peszasi.

Vienam Anglikui iszbelde akis, 
Tai dvejota po belą pastate^ 
Kitus in kalėjimu pasodino, 

O keli iszruhijo,
Tai mat, ka girtavimas daro, 

Kalėjimus atidaro.
O j tikri tai Bolszevikai, 

Naktigoni kai!
$ ♦

t

J

Kad tamsuma Įiraszalintn, 
Vargus ir bedas panaikintu; 
Asz be “Saules” niekados ! ii V . ,| -H ■ ■ II

nebusiu,
Kol gyvensiu tai jos skaitytoju 

busiu, i

Mrs. P. Gužeikis, Brooklyn 
N. Y. — Prisiuncziu tris dole 
rius ant atnaujinimo musu pre
numeratos ant tolinus.

Prisiuneziu tris
J

JSau-4 4

le” skaitome daugiau kaip de- 
szimts motu ir randame ja. la
bai akyvu laikraszeziu. Yra la
bai užimantis ir talpina savyja 
viską kas ant svieto atsitinka. 
Linkiu jum geresnio pasivedi
mo szimel no kaip kitados ir 
kanuogeriausio giliukio.

t Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mabanojuje 

Ant Antro Floro, KHne Sztoro 
19 W. Centre St., Mabanoy City

.. - -. -... - ■ -. - - . - . ’ J-*-**

Džeržos steite, 
Viename pleise, 

Dvi Veselkos atsprovinejo, 
Tai vaikine Anglikai juoku 

turėjo/ 
Gerti ir valgyti turėjo, 

Bet žmoniszkai apsieiti 
galėjo, 

Kada nuo namines inkaito 
Tai kone visi papaiko.

Nežinau kaip galo nebuvo, 
Ba kairi laukiniai klykavo.

Al, s 4 *****>''*/

tb’

no-

J
i

Lilija Macoviczien, Stratford, 
W IS, 
rata už “Saule” kuria siunti
nėk ite ir ant tolinus, ba be

Saules” butu mums nubodus 
Asz su savo vyru 
“Saule

Atnaujinam pj’enumc-

ir ant tolinus,
< i

ąvvėiiiijlas.
laibai myliu “Saule” skaityti 
ir laukėm jos kaip kokio gar
bingo sveczio. Skaitome ir ki<-

Saule” 
a isz-

us laikraszczius, bet 
yra už visus geriausia ir 
kiaušiai

i i

Kodėl (u Agota ne pa

' < ' p Ii. ■ J 1 • ' *
Minios Angliku laukia stovėjo, geriau.,

l« I'j

Da niekad tokiu staugimu ne ( 
girdėjo.

»

Jau tik ne kurio isz proto eina,
Jaigu pasiutimo nepaliauna,

Jau nuo viso atlikot, :
Ir aid juoko pasilikot.

Paihatysite, jaigu siųst nepa
liausite.

Tai dideli ergeli ant saves už- '
trauksite.

Geriau klykant nustokite,
Žmonimi pastokite,

Ba bus szlektai,
Bus Lietuviai makalai, ■

Ba kas yra niekai,
Tai to noužkenczia Anglikai, ,"

• ______________ .1 . _____ . T

*■11 mite

szokini savo jaunikio!
— Ka ežia szokint po 

seilei asz ji paszokirisįu biski
VC-

—

silenkdamas vadas ir parodo ju tarnus paliuosavo, ant namu .
dokumentus, pasiraszytus pre- uždėjo antspaudu ir apsupo 
fekto ranka.

— Už ka mus kaltina?
paklauso PovyJas.

— .Nežinau, nes ne tame 
mano dalykas.
— Mano pati guli ir dabar be 

nuovokos. Negalima dabar no 
manyti apie jos suėmimą.

— Tokiu budu palauksiu
patariu tau nesistengti pabėgti ville, Pa. kuK? 
nes isz to nieko gera neiszeis.

musu karietoje?
Ir to man neuždrausta,

sargyba.
-: Tnlianu hb* j—S‘ V1 f*
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Vaikai iszgdyinti nuo
”1A .11 ’a.

I

sunkaus kosulio
KITA LINKSMĄ MOTINA

Sabold, S. Ba|liot St., Frack 
\ “Mano du vaikai tu- 

r6jo sunkus kosi uitus ir nieko jiems 
negelbėjo. Skaitant apie Dr. Whites

4

t

Mrs. E. t
1»

■f?

Ei, jau gana su tokiu protu, 
Ir su žmogum varijotu.

♦ ♦ * ■

Girdėjau, kad Kanadoja, 
Vienąja apygardoje, 

Pas viena žmogeli buvo gery- 
mo invales, 

Alaus ir Szkotiszkos degtines.
, *Buvo tai varduves 

Badai namu dėdienės,
O tame name buvo porele, 

Vyras ir graži bobele. J 
Kada jos vyras in dnrba iszejo, 
Tada bobele gerti drąsiai prai 

deją, 
Kada jau net riaugsejo, 

Pliovojo ir visokiais vardais
-

\ *
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BILE KOKIA SUMA

Nuo $10 
iki $300

Galim paskolint Privatizzkai 
ir Greitai, r

Galite atmoket pagal juso 
finansiszko stovio.

Jumis patiks muso draugisz 
kas szimyniszkas finansisz 
kas patarnavimas. • '
Ateikite, raszykitc ar telefonokite 

in juso artimiausi ofisą.

IDEAL FINANCING 
ASSOCIATION, Inc.
People* Trust Co. name

Tamaqua, Pa. . . Telefoną* 6-9-7

n
9 N. Centra St.
Pottsville, Pa.

Grand Sstar* 
Telefoną* 2-3-41 
____  t jį * V

Fir.t National $ąnk 
Mt. Carmel, Pa. Telefoną* 617 7 •

M > . ••V F

b
GAS :

■
*

DR. C. A. ZERDECKAS
. .LIETUV1SZKA3 ” DENT1STAS...

Tamaqua ofisas, randasi People’s Trust Co., Banko namp ir adaras kas

X—RAY
i Eh '

dien, nuo 9 iki G valanda (pagal senovės laiko), iszskirent Seredomls.
Vakarais pagal pareikalavimo.
New Philadelphia ofisas 34 Water St., adaras kas vakaras 7 iki 9 valan

dos. Seredomis visa diena buna adaras.
Telefonas, Tamaqua 638

Dr. J. J. WYCHUNAS
AKIU DAKTARAS

16 N. J ar din St. Shenandoah
Ofiso valandos: 10 iki 12 priesz 
piet. 1 iki 5 po piet. 6 iki 8 vakaro.

Telefonas Shenandoah 1055.

Pottsville 9-R-2 '
A

INFLUENZA
PLATINASI

Sustabdykite szalti tuojaus s a 
666. Imkite kaipo apsergėtoji. 
Vartokite 666 Mostl Vaikams

I .J* 1 ' f*11 t 
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Yguptura arba F atitikimas
" Gali but iszgydyta be operacijos

• ; , . a 1 k

Isz tukstaneziu vyru, moterų ir vaiku kurie gydosi mano ofise, veik visiIsz tukstaneziu 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 ypatiszkai mano ofiso. Kreipkite 
ypatiszkąi in mano ofisą arba raszykite o gausite knygute kuri ,pa-

" * ' vduoda pilnas informacijas. ’ *

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

S
___________________________________________________________________________J ---------
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’sutaiso“ Vaipos Žolių Arbata
(Yra sudėjimas isz szaknu, žievių lapu, uogu ir invairiu 
žiedu. Sria arbata yra geriausia vartoti nuo viduriu u 
tėjima. Teipgi priduoda apetito, sumažina guzus viduruose

i

e- ■ ■

ii-iii 1 į'teį

K va d yti 
O save girti,

j1
Vi 1

I
O katra moterolo laukan ėjo,

I

* > : i

Muno du vaikui tu-

Ar leisi kelione atlikti Couorh Medecine pamislinau nųpirkt 
bonkute tds gyduoles. Tuojaus po 

I pirmam vartojimu maeziau pagerini- 
— ir to man neuzurausia, mu ir už keletu dienu vaikai , buvo 

tai-gl daryk, kaip tau patinka.
Už pusvalandžio jau važia

vo per Povylo rumu. vartus už- to pareikalavimo’*. > 
Szitas puikus namas ketina būti padovantotas per Mrs. dengia karieta' 

John B. Hemleraon del Suv. Valstijų del buvusiu 
dentn pakol jie būna gyvi. Namas su žeme yra 
tukstaneziu doleriu. •

bonkute tos gyduoles Tuojaus po
I
i

joje sėdėjo

dccine yra tokiu geru gyduole jog 
visada laikau bonkuteH namiedel grei-

Dr. Whites Black Crow Pigulkos 
greit sustabdo nuralgija, galvos ssulti

vice prezi- pats Povylas ir jaunoji jo žipo- ir skausmu, toipgl dieglius ir skaus-
vertrts 800 na. Mylintis vyras prilaiko Dr, Whitesmui sanaroso Ir kune. Dr. Whites 

gyduoles yra gvarantytos Ir parsi-
i.

I . ... gyUUOIOB yru ųvuruilty VU* u puve
l Metele, stengdamasis jai Stl-Jduoda gerose aptiekoso ir attokęs©

Tai rėkdama lydėjo.

Pasitampo Ant virves ga|o, 
O kad virvute per plona buvo,

< k /

Ant galo, B h

Tai nepašidai*e sau galo ■W ▼ 1 JI 1 1 •
. v y

1

Valandėlė pagulėjo,

O kad mandra, tai mandra, 
Už tai ne kvatieros sau besu- 

randa.
Sziadien jau apsimalszino, 

P14H 'Žydą liszsiihuvino, 
Viši kyepuoja lengvai,

Atsipeikėjo.

Tai ir laibai gerai.

I I

ir sustiprina viduriu sistema. Preke $1.00. Rassykite lietu- 
■■■■■■IK Laboratory, 
t Cor. Eight and LincdnSts.
.............. .. ........... 4 "*-------

MERCHANTS RANKING
MAHAN0Y OITY. 

member or the Federal reserve system 
--------$--------

visikai ih b
6

T IĮ

i
Į

4
TT

Waukegan, HI.
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TRUST CO.
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Jus patinstate virszininkus ir direktorius szio banko. 
1 u 1 i ■ i ir J HMM Ui1 '

Pažinstate klerkus kurie visada bando jus užganėdinti.
■ 1.1 f te,.''1V*ilĮT*|ll|i I ■ !* if ■ *Į* ' h* i *'*• U H* » * A '''f’7 rf į

Virssininkai, direktoriai ir klerkai užkvieczia jus idant 
padėtumei savo pinigus in szi banka. Sri banka žino kaip 
fouti pieteliam savo pieteliams.
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— Musu Schuylkill paviete 
lankosi in .publikines mokslai- 
nes 28,320 vaikai o 11,580 in 
privatiszkas ir parapines moks 
lai nes.

— Rvadingo ir Maple Hill 
kasyklos mokes Į’tarninke 
Morea Su bato ja.

— Vandenėlio volą yra už
tektinai pruduosin mieste, She- 
nnrlnrrin ir Aahlnnrln VoViirin

o

ŽINIOS VIETINES e ■» .

nadoryja ir Ashlande. Nekuric 
prūdai pilni lyg virszaus.

— Szia savaite pripuola, 
czvertis meto su pasninku So- 
redoj, Petnyozioj ir Subatoj.

Mount Carmel, Pa. -- Niip 
sužeidimu kokius aplaikv Kj- 
chord kasyklosia mirė AsbJan- 
do ligonbiiteje Petras Szcrpins- 
kas, 39 metu.

Negana tos nelaimes, vos da- 
žinota apie tėvo mirti, kad rei
kėjo nuvežti in ta pati ligon- 
būti 11 metu dukrele, kuri stai- 
gai apsirgo ant pendesaitis.

.p

- ------- i.

ISZ WTI KES-BARRE
IR APLINKINES

M

•'T1 ‘tB'MUMI

— Vėliausiu aiku pas mus 
Lietuviu ' mirė daugiau, negu 
kada nors kitada. Isz Lietuvos I 
atkeliavo jau paseno, ir del tol 
m i r t inguma si žy m i a i pa did e jo. 
Jau mirė

j h 
| Lietuviu vaiku gimė api

apie 145 Lietuviai.
io 10

Pana daugiau, nei senųjų mirė. CziaMount Carmel, Pa. —
Mare Klepoiiiute, kitados gy- daugiausiai žmones mirszta del 
ventoja szio miesto likos su- nejahningn atsitikimi kasvklo- 

o.. t>.. >

— Panedclya pripuolė gi
mimo diena pirmutinio prezi
dento Suv. Valstijų George 
Washington, kuris gimė 1732 
mete Westmoreland pavieto, 
Virginijoj. Buvo prezidentu 
nuo 1789 lyg 1797. Mirė 14 Do- 
cenoiberio, 1799 — 132 metai at
gal.

t ' Panedelio ryta atsibuvo 
laidotuves naszles a.a. Marga

SHENANDOAH, PA.
liszta mazgu moterystes su Po- 

Philadelphijos. 
atsibuvo

t Praeita Subata likos pa- 
laidotas Kazimieras Jekutis, 
kuris mire Utarninke Fordham 
ligoniuiteje, New Yorke.

—n Juozas Kozlovskis, 334 
W. Mount Vernon u I i., 35 metu 
vedusis žmogus šu dviems vai- 

, kais likos užmusztas Maple 
Hill kasyklpsia o jo bode Povy-

vvlu Lucas isz •7
Vinczevone atsibuvo bažny- 
czioja Sz4v« Benedikto tam mies 
to.

KLAUSYTOJAMS RADIO.

notos Vencienes-Ruszkienes 68 las WalleV, 3221/* W. Arlington 
uli., 
ir likos nuvežtas iii ligonbuti.

— Inpykes, kad jo persi-• I 
skyrusi pati nenoreo ji suszelp-- 

Mykolu Po- i

metu motinos p. S. J. Norkevi- 
czienes 408 W. Mahanoy Avė., 
kuri mirė praėjusia Petnyczia 
Ęrooklyno ligonbiiteje, po 
trumpai ligai. Velione paėjo isz

• Sznncku parapijos,

likos pavojingai sužeistas

ligonbiiteje,
t i laike bedarbes, 

Suvalkų laskis, 45 metu mirtinai paszo-
gubernijos, Mikuliu kaimo ir į ve savo paežiu ir josios motina;
pergyveno Amorike 50 metu, 
keli metai atgal apsigyveno 
Brooklyne. Velione paliko vie
na dukteria Helena Norkevi- 
eziene Mahanojui, sūnūs Anta
ną, Wilkes-Barre, Adolfas ad
vokatas Brooklyne, Jonas Ka
lifornijoj, Juozas Brooklyne, 
visi Venciai ir Laurentas Rusz- 
kis advokatas Brooklyne, kai
po penkis anukus ir viena pra-!
antika. T^iidotuvesia dalybavo jos. 
ciatig žmonių bažnyežioje Szv. 
Juozapo kaipo ir ant kapiniu. 
Grabu nesze M. Auksztakalnis 
Mur, Dulskis, St. Gegužis, 
Ancereviczius, F. Boczkauskas 
ir J. Milą nekas. 
Traskauckas laidojo.

' Margarieta Gunockicne. Uos/-’ 
vis ant galo apmalszino ženteli, 
su pokeriu' perskeldamas jam * 
galva.

Daugelis musu skaitytoju 
laikas nuo laiko nžklausineja 
kuri galima iszgirsti per radio 
Lie t u v i szk us program u s ir ko
kiame laiko.

Sztai kaip žinome tai Lietu- 
visziki programai būna sunezia- 
mi isz t uju Stocziu:

Pittsburgh. — K.Q.V. Neda
liomis nuo 2 lyg 3 valandai po 
piet Charles 
Lietuviu Wakemanu sunūs 
ris Amerikonams 
kams žinomas 
Gim'ber

I Radio W. C. A. E. Giber Bros.

musu

A.

Maizeville, Pa. — 
prabaszczius Szv.

Liudviko Lietuviszkos parapi
jos serga szalcziu.

«— Lietuviszka parapija Szv.
Liudviko laikys Card Partv 12 ksz stoties AV.F.A.N.
diena Kovo ant naudos parūpi- Lithuanian Hour”

Tiszkus

t Jonąs V. Frankas, 32 me- j 
tu, plaucziu uždegimu. Buvo 
isz profesijos graborius, pla- 
cziai žinomas visoje apylinkė
je kaip linksmas ir malonus 
Lietuvis. Palaidotas su bažny
tinėmis apeigomis iii pavapi-

J■ jos kapines, 29 West Main St.

u /

'i

.

T

■ —a—I ||II II........—I-

jfl

Wanamie.
+ Mare Blažiute, 21 metu, 

plaucziu uždegimu, 
nut St. Luzerne. Palaidota su

I 'I

bažnytinėmis apeigomis in pa-j Parsitrauk 
rupijos kapines

t.' 480 Wai-
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KURPIUS
PURŠKU LIS

4* • *
* *

I

Yra daugelis žmonių, kurie 
nuolatos vaikszczioja susirau- 

. nagine, visus 
visus mokina ir patys

prisartino prie dangaus duru, 
tuoi smarkiai paklabino ir ome 

kad jie czia neinsi- 
faiso nei skambueziu.

(

1 ko, nelyginant
* peikia, »
sakosi tobuli esą. Paklausyki
te tiktai, ka iszkaicziau vieno
je senoje knygoje, apie kurpiu 
(sziaucziu) Purszkuli.
tai žmogutis pasisziauczes, isz- 
džiuvusiu veidu, ilga nosia ir 
neraminai krutaneziomi aki
mis. Jis visur inkiszdaves savo 
uosi, viską peikdavo, už visus 
skaity|davosi mokytesnis. Tiesa 
turėdavo visados likti jo pue- 
jc.

Eidavęs jisai protekine ir vis

Buvęs

A, ponas

Szventas Petras pravėrė du
ris ir žiuri, kas czia taip drasei 
beldžiasi dangaus.
meisteris Purzkulis!—tarė Szv.

i. nIF

Petras, — inleisiu sveikuti, bet 
žiūrėk man nesmarkauk dan
guje ir nieko nepeik, ka pama
tysi, jei nori Iga czia pagyven-

1 ti.— Patarimą būtumėt galeje 
sau pasiezedyt,— atrėžė Pursz
kulis, —kas to ne žino, kad dan 
guj viskas gera ir nėra ko pei
kti. Inženge tad musu Pursz
kulis in dangaus plotus; eina ir 
dairosi. Kart kartomis bam
ba kaž-ka po nosia, bet peikti 
nieko neiszdrista.
mato, kaip du aniolai nesza di
deli balki. Tas balkis buvo isz- 
imtas isz akies to, kuris patemi 
jo szapa savo artimo akyje. • 
Aniolai ėjo gretai ir nesze bal
ki ne iszilgai, tk skersai.—Kas

Tik sztai

NETEKS DARBO PO 45 
METU TARNYSTOS.

Charles Henlock, kuris turė
jo darha sodininko prie-Balina
mi o Wash ingi one, turės atsi
traukti nuo tojo darbo nes isz-' mosykuodaves rankomis taip, 
buvo savo laika ir dabar gaus kad syki inkiszes nagus in ki- 
motinia pensija. Jo vieta užims bira su vandeniu, kuri 
jaunesnis sodininkas.

JAI TURI RAMATA.
i Kam skauda kojas, rankas, ar kitur,

: “John’s Remedies Oint- 
j ment“. Gausi paliuosavima nuo skuu- i 
' rnio. Ji kainuoja $1.75, bot prisiusi-

f

bira su vandeniu, 
mergina.

— Ei, tu varna,—užsipuolė 
jis ant merginos, ar negalėjai 
padabot, kad asz einu pro ta
ve?... Sakdu jau,

nesze

• * T . »’ ; .

mate Purzkulis, bet tyli lupas 
sueziaupes, liežuvi prikandęs. 
Galop, ar man ne vistiek, kaip 
jio nesza?
ruimo ūžia, niekur neužkliusi! 
Eina Purszkulis toliau ir mato 

J ’ giliai, giliai nugrimzdusi veži
mą.
szitaip nugrimzdo; reikia būti 

1 beproeziu, kad szitiek užkrauti 
I suniurnėjo jisai ir klausia sza- 
Į lyj stqvinezio žmogelio: —o jus 
czia taip prikrovėte? — Geru 
noru — atsake tasai,— atitem
piau iki sziol, toliau ne galiu 
bet gal Dievulis padės sziaip 
taip inkrapyti in dangų.— Ir 
tikrai atėjo aniolas ir užkinko 
kita pora bėgliu arkliu.— Ge
rai, gerai, — mano Purszkulis 
bet pora arkliu nepatrauks. 
Czia reiketu bent ketverto.
Atėjo kitas aniolas ir užkinko 
kita pora arkliu,bet užkinko ne 
priszakyj, tik isz užpakalio.

kad jis bu- 
Dro- 

tvom taip toli varstydavo, kad
gija ir kaip gydytis. Jeigu ncgaletute ' ncpnsisaugok tik ,tai tuoj gau

si in paszone. Joks gizelis pas 
jin ilgai nepabudaves, ir prie 
geriausio darbo jis raz,davės 
prie kabe. Tai tau siūle netiesi, I 
tai da neiszlyginta, tai kurka 

Palauk, asz 
tau parodysiu, kaip reikia oda 
lyginti... ir tuo davės gizeli per 
strėnas, kuo papuola.

Visus vadindavęs tinginiais, 
bet, pats nepastygdave ant 
daikto ir keliu minutu. , - Už
kais pati pusryczius, o jis tuoj 
szoka prie jos.

— < Ka, ar namus nori sude
ginti?. .. Prie szitokios ugnies 
tik meitėlis svilinti! Atsimink, 
kad malkos kasztuoja!

Skalbia merginos drapanas, 
juokuoja ir sznekucziuojasi tai 

’ . *i- ii J • ' h

ir tu nepraleis nepakirszines. Kas perdaug, tai szelauk!—ta- 
Ko paleidot koseres?

nežinot, kad muilas gadinasi?
Szitokios s zi szk a d a r es, 
nes! Šoko nuo ju vol prie sa
vo darbo, bet parklupo ant ba-1 
lijos su szarmu ir iszsimaude, 
kaip koks Šlapjurgi. ;

Pradėdavo kur statyti narna • 
tai jis pribėgs, pribėgs prie lan
go ir murma: A, pastatys tau 
jie pasziure, kad ten susirgs vi
si gyventojai. Naminesit mano 
Žodi, jai tas namas nesugrius( 
Galop neiszkesdavo nenubeges 
ir nepamokines meisteriu. Spa
ngy!.. .žiūrėk siena parszlijus.

i Juozas Mezaitis 49 metu mo kaip del prabos tiktai už viena vo kurpius (sziauczius).
Berods, dangujedoleri. Tcipgi gausite paaiszkinima 

kas tnj yra ramata, kaltūnas, nevrai-31 Dadson Lane, plaucziu už
degimu. Paskutinius kelis me
tus sirgo ir liga, ji tai suvargi
no, kad žmogus viską pabiro. 
Palaidotas su bažnytinėmis 
apeigoms in parapijos kapines.'
.f Jonas Janaviezius, jaii-Į

lias vaikas mil'e plaucziu užde- I apie darbus jeigu galite būti pats 
girnų. Palaidotas su bažnytine-

♦

mis apeigomis iii parapijos ka
pines.

j- "Bladas. Kubilius, 1
f

Palaidotas
kapinėse,

ypacz
4 Ckaip su

prisiusti dolerio tai paraszyk laiszkeli i 
del pilno paaiszkinimo. Pasiuaime nu
rodymus ir gausite žinias kaip turite 
gydytis. Raszykite ant adreso:

Western Chemical Co.
Plalnsvillp, Pa.

KAM JUMIS RŪPINTIS

Nora ko stebėtis, kad

Wakenmn, 
, k u 
vai- 

Uncle
kuris kalebdavo per

darbuojas, kad ir Lietuviu kal
ba butu nors per savaite viena 

Kunigas karta radio programa.
Philadelphia. — Kaip kada 

f ’ 7 t

fSu'batomis 7:20 vakare isz sto
ties W.T.E.L. buna siuneziami 
Lietuviszki programai kaipo ir 

‘ ‘ Dubrow
Ufarnin

kais kaipo Philco Hour.
Chicago, * —

7 P.O. Box A. 117.

i

River St. 
Lietuviu 
Wyoming.

ponu. Pirkite sau farmn geram 
padėjime arti miesto Pottsville, Pa. 
103 akru žemes, 85 akru dirbamos, 
(J sodo o reszta girrios. 7 ruimu na
mas, didelis tvartas.ir 7 kitokiu bu- 

t dinku su garadžiu visi geram pade li
mo.
padaras ir 1.1. Parduosiu už
arba inmokėti galima $3,500 ranK- 
pinigu o reszta ant lengvu mokeseziu 
Adresavokite: Stanley Stelnicki,

9 N. Piice St. St. Clair, Pa.
JAI TNR1 KIETUS VIDURIUS

I 3 karves, 3 arklei, trekas, visas
“kesz”

*/

I '

stoties

per augszta!..

1 
d.

(Iraborius

Grand Rapids, Mich. — Pas' W.C.F.L. nuo 1 lyg 2 Nedėlio- 
mus didele bedarbe ir isz tos mis ir Budriko stotis W.X.9A.

Shenandoah, Pa. — Kas Ne-
isz stoties

1 miesto suszelpimo. Tarp aresz- į .J.M.P. kurio leidzlippuikius

Plain, 
laisvose

f .1 i i

— Garnys lanke Vincus A.
Daukszius, 102 N. Meade St. 
Wilkės Barrb, Paliko dukterį.

1

Naudoji visokias piles ir druskas, 
—V. turi dūmimus, skaudėjimu po kruti-

priesasties buvo sukibą 
provindamiesižmonių

daug
nuo delia po piet 2:30

b v. 1 < r M UUCiV 1 | / 1. L ll l Į / All VU/4

tavotu maisztininku pakliuvo programas.
ir keliolika Lietuviu, kurie bu- Kaip kada turi LietnviszĮiąs
vo karsztesnio kraujo; Žinoma [ dainas isz stoties W.J.J& New 

Golden isz miesto iszdave savo ' priesz valdžia pasiprieszin 
20-to

— Kasyklų inspektoris Bert

1930 pietini raparta isz 
aulinio distrikto, kuriame pa
duoda, buk ’ musu distrikte 
randasi (> brekerei, 17 kasyklų, 
l vaszeris, iszkasta 1,855,698 
tonu anglių, 3,596 darbininku 
dirba po žeme, ant virszaus 
Į342, ilžmuszta po žeme 7, su
žeista 829, pasiliko naszlems 6 
moteres su 3 vaikais ir 1.1.
r Bet stebėtina,
kokios tautos ir kiek dirba ka
syklosia pasirodo kad tiktai 6 
Airiszei įdirba kasyklosia. Mat 
Airiszei teip jau isztauteja kad 
laike suraszo nesisako kad ji
sai yra Airiszis bet Amerikan 
o daug tokiu yra ka net neturi 
Citizens popieras ir savo tautos 
sannatinasi. 
patalpiname

si, kiek priesz veja papusi.
Yorke bet tikros dienos ne pa
ženk Ivt a.

• J Z.

SUDE.

— Tai tu tikrai prisipazins- 
ti jog savo paezia teip sumu- 
szpi ?

— Ne musziau ponas 
džią tiktai kaili iszperiau, 
už tai in koza nesodina...

su-
o

------------ - - ’ ’ F IF ---------W w— -

j ne, balta liežuvi, galvos skaudėjimu,
nakti nemiegi ir pailsima paryežeis. 
Siusk tiktai 15c cento stempomis, 
gausite “Ventrolc ir Interlax” ir ma
tysite kaip tamsta paliuosuos nuo to 
nemalonumo, ir ligos dar praba, Szi- 
tos gyduoles kas jau naudojo, tai ko 
tolinus reiks retinty ir mažinty, nes 
jos atpratina nuo kietumo, kolei ne
įeik. Raszykite ant adreso:

‘ Western Chemical Co.
P.O. Box A. 117. Plainsville, Pa.

Ar

ting-

I

kad surasze

itei žinios visu 
kokiossurasza

tautosįr po kiek dirba aplinki
nėse kasyklosia.

Tauta .Po Žemo. Ant Virszaus. Viso.
American 
Engi ilrfh 
Scotch 
Iri.h 
German < 
Slavonian 
Italian 
Polish 
Hungarian ; 
Austrian 
Swedish 
Russian 
Belgian 
Bohemian 
French 
French •* 
Finnish 
Canadian 
Lithuanian 
Greek 
Tyrolean 
Pertin 
Portugese 
Ukrainnian -

1 _Spanish

>rk

2,093
17

1

’ 13 
82 
U 

370 
1 

53 
0 

, 81 
2 
0 

1
< ' 1

o
’ r 

681 
55

1-
9
5
2

39

1,158, 
10 

1 
2 
4 
31 
8 
28 
3 

52 
0 
5 
0 
0 

1 
1 
0 

0 
21 
7 

• 1 
0 
0 
O 
o

3,251 
27 

2 
6

17 
113

82 
398 

4 
105 

0
86 

2 
0 1 
2 
2 
0 
1 

702
62 

2 
p 
5 
2

39

t

M
i

k
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siekiau dviem merginom jo

— t

ANT READING GELEŽINKELIO
I

Reading
sLllQSSs.

!į^’L

NakV 
12:35 

. 1:10 
. 1:45

S

. ■ Kn*,-
■■■■

DU SYKIU PRISIEKĖ.
Sudže:— Ar jau tu kada pri- 

siekei?
— Teip ponas slidžia prl-

•gsiekiau dviem merginom jog su 
juodviem asz kada paeziuosiuo 
siu.

Praleiskite diena New Yorke arba 
atlankykite gimines ar pažinstmus 

ris speciallszka okskurciia 
IN NEW YORKA $4.00

NEDELIOJ 8 MORCZIAUS 
.Speciali, rrrinaa Subato, 
Shenandoah ....................
Mahanoy City..................
Tatna<iun ............ ............ .

I*K X .< 'AU
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— Kunduktoriau — klau
sinėjo senoji moteris nuo katro 

i galo karo man nulipti?
Nuo bile kokio galo, nes

! abudu galai karta sustoja — 
atsake kunduktorius. ■t

i-!

*<•& i

I
ISZVARO NEGEISTINUS ATEIVIUS ATGAL IN

1

—*•

Maniau,-Į—

i

*

y

EUROPA.
Surinkti isz visu daliu Suv. Valstijų

O

kastelgardes ir ten bus laikomi pakol juos laivai nolszvež :n 
ten isz kur pribuvo.

APSIPLESZIMAS.

n.
Tai viskas. Dvideszimts doler- 
iu užmokėk man už daktarisz- 
ka pa taisymai

s ..

ii

v v 
f ik

į

I

Ne žodeli I
O j I susimilk I

' Sakiau, tylėki- 
kad teip bus Rumatizmą tu-

Gali dabar nuleisti rankas.

* • -A;.
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GARSUS SZUO NETEKO PASTOGES.
Garsus krautamujii paveikslu szuo Rin Tin Tin pasiliko 

su savo locnininku Lee Duncan be pastoges, nes baisi vėtra su 
griovė ju narna Malibu Beach, arti Los Angeles.

re sau Purszkulis ir neizkentes 
suszuko: —Neiszmaneli, ka da-if. * 'I. 1 » 
rai? — Kaip sviet svietu stovi 
nieks nekinke arkliu isz užpa
kalio. Nu, puike daiktail— 
jiems r6dos, kad jie viską ge
riau iszmanol— Da norėjo to
liau kaž-ka kalbėti, bet, vienas 
dangaus gyventojas stvėrė po
ną meisteri už pakarpos ir 
szelauk isz dangaus! 
kulis ties dangaus vartais dar

Prusz-
1 kulis ties dangaus vartais dar 
I syki atsigryžo ir pamate, kaip

Ww# ■ h. *' ’

l tie arklai iszskete sparnus ir 
vežimą kilto iszkele augsztyn.

Czia pabudo ir emc bumbėti:
O tu taszyt nemoki. Czia grie- danguj kaį-kas, žinoma, pui-
bia kirvi ir nori pamokyti dar
bo, bet pamatęs,

• *

atveža vežimą molio, meta kir-

vis tiek 
litui kaimietis kink-vk tu man ar’kliuf'isz M • • • *

kini surėdyta, bet,

szakio ir isz užpakalio. Kas
vi it szoka prie vežiko, Tokius ««>vjo žinoti, kad jie turi spar-

jaunus arklius, kinkyk tu man 
in szitoki darbai Kas tai ne
matei Kur tavo protas, kurt 
sąžine ? Kaimietis vienok ge-1 
rai pažinojo Purszkuli, tai ne 
pyko, ne ka sake, tik nuvažiavo 
toliau. Nieko nepeszes, ponas 
kurpius griszta piktas namon.

Kaimietis vienok gc-:

nūs. Galop, kam jiems duota 
keturios kojos, kam jie prasi
mano lakioti? Ir szmesk man4 * r 
už toki menknieki isz dangaus!
Gerai dar kad tikrai ne eisu nu
miręs, nes kur ir pasidecziau!I!

negeistini ateiviai 
kurie gavosi in czionais visokiais apgavingais budais ir per-. .. . _ . _ .
žengdami tiesus likos ana dienu nuvežti ant Ellis Island salos I lZt 1 *,n Uot a *,am a ,ai£ta

— Rankas in virszu!
— Va jei l
— Augszczia u!
- iii Oj!

. Da augszcziaui
- Ojl, Oj! Oj
— Parodyk, ka turi ?
—— Bet... asz.. •

• — Tylėki'
Ka asz...

A
‘ 4 « imW i. ‘

—--------
Praeita mota pargabenta 

in Amerika 4,300,00() poru ezo- 
veryku ir czebatu isz Europos.

'X*

JI. I*. Tv » -« ,

O kas czia vėliai do perbata.
veltukas,!—užsipuolė kurpius, 
ar asz nesakiau, kad batu ne
reikia taip riebiai tepti. Asz 
reikalauju, kad mano prisaky-
mai butu pildomi insakmai! 
Panie meisteri — atsake moki- 

gal- but tas batas no 
geras, bet, tai tas pat ka jus isz 
eidami uedabaige pasidejot ka 
ant stalo.
aniolas isz dangaus neiniiktn.

Ponui meisteriui prisisapna
vo viena syk, buk jis numiręs 
ir keliaująs in dangų. Kaip jis

nys

Ak, jau jums ir

Jl>
M,

r j™

‘ If

Ant J. Sakalauskas
UETUVISZKAS GRABORIU3

*

(Bell Phone 872)
>31 W. Centre St., Shenendoeh, Pa.

Nuliudimo valandoje, autai* 
kiaru goriausi patarnavime. Pa
laidoj ima atliekam rūpestingai 
ir gražiai. Busite pilnai užga
nėdinti.

Isz Mahanojaus ir Girardvilles 
jeigu kas pareikalaus mano pa
tarnavime tai meldžiu man tele- 
fonuoti o pribusiu in deesimta 
minutu. Bell Telefonas 871




