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PRIGAVO
KATALIKUS

DAUGIAU KAIP 5‘ MENE
SIAI LAIKOMAS KALE 
JIME DEL TO, KAD NĖ

RA KUR
TUOT”,

LIETUVISZKAS VAIKAS 
GAVO $5,000 UŽ SAVO 

MANDAGUMA.
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400 KUNIGU IR 6,000 KATA
LIKU PRIGAVO ANT 

2,000,000 DOLERIU.

New A’ork. — Du vvrai ir B'
trvs moteres likus aresztavoH 
už prigavima mažiausia 400 k u 
nigu ir 6,000 žmonių, Kataliku, 
daugiau kaip ant dvieju milijo
nu doleriu in trumpa laika dvie 
ju metu.

Toji kompanija buvo žinoma 
kaipo National Diversified (’or 

subankrutino, o
padaryti Katali-

venimo 
vi kai savo

kelioli-

i i

John Ro- 
yra 

be
žmonių, kuriu niekas 

koks

praeito 
ežia p:i-

za.

pas

poration kuri 
kuri ketino 
kiszkus k nitam uosius paveiki 
his isz gyvoimo szventuju ir Gy 

v.v. P. Marijos. Apga- 
apgarsi n imuosia

panaudojo pravardes
kos kardinolu ir vyskupu be ju 
kios žinios.

Agentai atsilankydavo
kunigus parduodami jiems sze- 
rus toja kompanijoj, o kunigai 
ant pamokslu kalbino savo pa
rapijomis ant indejimo pinigu 
in taij) naudinga kompanija, na 
ir tokiu budu apgavikai ketino 
uždirbti nuo Kataliku daugeli 
milijonu doleriu, bet užmany- 

ke, nors uždirbo> r*1iw nepnsi<(‘K 
kolis milijonus.

CZIKAGIECZIAI ISZGERE
25,000,000 PAINTU ALAUS t r 9

SANVAITE.
, t ’h i rago.
apskaito buk (‘zikagiecziai isz- 
gore ne mažium kai)) 25 milijo
nus paintu alaus kas sanvaite, 
arba paprastai po 8 ir vie.ua 
treczia dali paintu pripuola ant 
kožnos galvos trijų milijonu 
gyventoju tam mieste.

protekcija’’ idant )>ri- 
statyt tnji alų in salimus, szto- 
rus, klubus ir kitur del “

turi mokėti ant savai
tes apie du milijonus doleriu.

Tiejei ka žino,

Detroit, Mich. - 
dunske, ar Rodomskis, 
vienas daugelio iianasziu 
tevvnes“
nenori ir kurie nežino, 
dar ju likimas laukia.

Rodimske jau nuo 
Rugsėjo menesio sėdi
vieto kalėjime, imigracijos vy
riui usy bes uždarytas, i c stebim, 
kai]) ilgai ji dar laikys kalėji
mo. \’yriausybe bandė depor
tuoti ji in Kanada, bet Kanada 
neinsileido; bando deportuoti 
iii Arokietija bet Aro'kiecziu kon
sulas tai]) pat atsisako duot, vi- 

Ir Rodunske del to laiko
mas kalėjimo, kai]) koks pikta- 
daris.

Radauske yra ginies A’okie- 
ti jojo. Tevaį dar maža ji lit si- 
ga'beno in Kanada. Jis ten už
augo. 1923 metais jis atvyko ia 
Milwaukee ir ežia vede. \’eliau 
jo žmona mirė, palikus dvejota 
'nlilžu' ’vaiku. Praeita pavasari 
Rodunske gryžo in Kanada, 
norėdamas vaikus palikti pas 
sa vo sena mot imu gyvenanezia 
AVaternoo, <>nt. Rugsėjo mene
si jis grVŽd atgal in Suv. A’als- 
tijas, ir buvo suimtas, kaip ne
legaliai atvykęs imigrantas. Ji 
bandė deportuoti algai iii Ka
nada, paskui in A’okietilja, bet 
bieju krasztu vyriausybes at
sisako insi leisti...

ginies

UGNIAGESIS NORĖJO 
SUDEGINT NAMA.

A lek sand ra
ugno-

Už • » 11

koštu-
meri u > f 

f

— Gyventojai

ŽIURKES DIDUMO KACZIU 
' UŽKLUPINEJO ANT 

GYVENTOJU.
New A’ork.

Corona, Bron'kse, kuris randasi 
prie Flushing upeluko, 
skunde valdžiai idant 

apsiginti

pasi
duotu 

jiems pageliai apsiginti nuo 
daugybe žiurkių, kurios yra di
dumo kacziu,
ant žmonių ir sukandžiojo bai
siai szesziu menesiu dukrele

kurios užkluim

szesziu menesiu 
Lenos Lordi.

g-y vena

V0-

menesi
Widzel

kuri pastebėjo, jog vai-

Chicago. — Felix Hesminas, 
14 metu Lietuvis vaikas, szio- 
mis dienomis gavo $5,000. Hes
minas m savo tėvais 
6112 Kilpatrick Ave.

’fiek pinigu Hesminui pali
ko p-nia Widzel, kuri buvo pa
garsėjusi ateities spejike, ar
ba burtininke. Jaunasis l<\4ix Į 
lanko mokykla, o litiosoinis1 
valandomis ir Sukatomis 
džioja sena akla žmogų.

Pernai Lapkriczio 
Felix užėjo in ponios 
ofisą,
kas su didžiausiu pasiszventi- 
mu rūpinasi seneliu. Ponia 
Widzel vaiko mandagaus ap
siejimas ir szirdiilgumas tiek 
patiko, kad ji pakvietė ir kita 
karta, užeiti.

'Felix su seneliu padare ir ki
ta vizitą. Kalėdoms juodu su
silaukė isz ponios Widzel do
vanu. Pelix nepasiliko skoloj: 
jis nupirko už 25 centus karie- 
lius ir pasiuntė savo gerada
riai.
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Scranton, Pa.
Martin, pagel bildukas 
gosiu miestelyje Throop, likos 
uždarytas Scran t on o kalėjime 
už bandymu padegti Lyric te
atro (am micstelyja.
policija ji aresztavojo, 
negalėjo pasirupyt $3,000 be
los, todėl likos uždarytas kalė
jimo.

St ei t i ne 
o kad

vaiko 
tiek sujudino AVidzel, 
paszauke advokatu ir liepe pa- 
rhšzj'ti (estamenta, kuriuo ei
nant po jum mirties ITesminas 
turi gauti $5,000.

Vasariu 19 d., ponia AA idzid 
susirgo influenza. Po keliu die 
nu sirgimo, A'asario 24 d., ji 
pasimirė. Po mirties ji paliko 
$90,000 vertes turto, ‘kuris ei
nant testamento patvarkymais 
bus padalintas jos draugams 
ir kai kurioms katalikiszkoms 
histirigoms.

Savo testamente Widzel pa
žymi keletą sulygti, kurias jau
nasis Hcsminas turės iszpil- 
dyti. Ir jeigu los sąlygos bus 
iszpildytos, tai Hesminas gaus

szi rd i ilgumas 
kad ji

net daugiau nei $5,000.

ISZSIKASE DUOBE IR 
NUSIŽUDĖ.

Hartford, Uonn. — Peliksas i 
Grejiano, 
namo duobe, pastate 
medini kryžių su paraszu
be Dievui ant Augsztybes

50 metu, iszkase arti 
prie jos 

“Gar 
’’ po

tam atsigulė in duobia ir nus:- 
szove. Kaimynai iszgirdo szuvi 
atbėgo pažiūrėti kas atsitiko ir 
rado Grejiene negyva. Did ko 
likos prispirtas ant
sau gyvasties, tai nedažinota.

atemimo

APLAISTĖ NIGERI
GAZOLINU IR UŽDEGE.

Ch'irion, Miss. Gazolino 
pardavėjas Sim Stanton, norė
jo padaryti “fuui“ del stovin
ant gero neiszejo del nelaimin
gos aukos Harrison Jackson, 
ežiu žiopliu prie stoties, kuris 
55 metu senumo, 
nelaiminga u i geri

Sim aplaistė 
g

UŽ ALAUS BACZKA ISZ- 
RINKO GRAŽUOLE.

r

Vienam Žagarės 
valscziaus kaime ūkininkas N. 
turi 3 dukras, Vienai isz ,|u 
kažko trūksta, todėl ir pirszliu 
vis nėra ir nėra.

Szi a i jis padare geru alaus, 
pažada viena baczka vakarėlio 
rengimo komisijai — tegu tik 

dukra iszrenka
Tie mielai sutinka 
sigere ir vakarėlio metu duk
rele vienbalsiai iszrenka 
žuole. ’ ’
ir Lietuvos gražuoles sumany
tojai.

Žagare.

dukra*,
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PAVEIKSLAI ISZ NAUJAUSIU ATSITIKIMU SVIETE.
Nuleidimus ant vandenio naujo laivo

gra-
Matyt ta intencija turi

k 4

pakriksztino 
Dėdės Šamo lai- 

r Paveikslas karaliaus Zog >sz Albanijos, kuris apsisaugojo

A 4 Preside it Coolidge’’ kuri
poni Coolidge ana diena Newport News, Va. 2. — Septyni kariszlki laivai 
kauti maniubl’as
kulkos piktadario, kuris ji norėjo nužudyt.
■»HW 4 «MQ»>k <41.14I1II. i i^ĮHiMmii , BįtliihlHHi i iml|iiii<»-ih-Kiiii  ■—IOM44II i » nu*.. •

VAISIAI SZEIMYNISZKO 
NESUTIKIMO.

SI. LouisJ Mo. •— Antanas 
Spiegei priljuves isz Cleveland

• v

in czionais kur gyveno jo pati 
su kuriu iiii^ kokio tai laiko no 
gyveno drauge, pribuvo in jos 
gyvenimą ir po trumpam ’bar
niui dure moteriai in

I ’ana moja. • > 
f >«

PASIKORĖ DEL BEPROTES 
ŽMONOS.
24 d., Szi a pa be rže*

krutinę 
su peilni ir ikzmete laukan nuo 

Moterį* įmi
ni i r-

NEISZMINTINGAS KALVIS 
SUTESZKINO DIDELI 

DEIMANTĄ.
San Erancfcšco, Ualif. — Ke

leiviai kurie atvažiavo isz Bra
zilijos pasakoja, apie a trad ima 
deimantu datfgeliuosia vietosią 
tenis. Neseniai4ulas kalvis su
radęs puiku neszlipvota
manta, kuris s-vere keturis szim 
tus karatu, 
tai tikras

ISZ LIETUVOS

dei-

augsztii gonku.
daina nusilaužė sprandu
danui ant vielos. Po tam Spie
gei! dure sau in szirdi su tuom 
pa'cziu peiliu mirdamas ant vie

- Sztai vašiai szeiinvnisz-
- - - 1 * ■

ko nesntikiino.

NELAIMES UGNESE IR T.T.

’a.
užsidegė namas 

penki isz szeimynos: levas, 52 
Frano Daniel, kuriame sudegė 
metu anglekasis, jo pati Ant 
nia, 48 m., Vincukas 11 
Patsy 9 in., ir 
Ketvirtas vaikas iszsilauže ko
jas szokdamas per

Tarentum, I 
tusiu pecziaus

Nuo inkai

tėvas, .)2

o-
Vincukas 11 m., 

Jenina 7 metu.

>įauga, Po 
užgesinimui ugnies, surasta su- 
angliejnsins lavonus.

Camden, N. J. — Penki vai
kai radosi Ijgonbuteje serganti 
nuo gazo, o 
Patterson, 40 metu 
ant smei’t.

j u motina Elzbieta 
ūžt roszko

Pittston, Pa.

.netikėdamas kad 
deimantas f

aut pi iekallo jr suteszkino
nes buvo tosios

padėjo 
su 

kujn, nes .buvo tosios nuomo
nes, kada likpas deimantas ne
siduos smnnszt. Bet deimantas 
sutruko aut szmotelin ir pasi
liko tik vienas isz didžiausiu 
szmotelin isz kurio davėsi nusi- 
szveist tik devvniu karatu <lei- 
mantas.

'I’okiu budi: žuvo didelis dei
mantas už kuri galėjo gauti ke
lis milijonus'Tloieriu.

BEPROTE MOTERE IR JOS 
KATE.

Washington, 1). (’. — Mrs. 
Kimi ra Stettston, turi 'kate, ku
ri yra prižiūrama daugiau ie 
kai)> daugelis kūdikiu ir turi 
kanuodidžausias viuadas vi
same.

r H

ADATA ISZBUVO RANKO
JE 6 METUS.

Batakiai, ’Tauragės apsk. — 
Priesz (i metus vienai Batakių 
miestelio gyventojai Galskytei 
besiuvant nulūžo adata ir 
lindo in ranka, 
tuojau iszimti, adata 
lyg ir pradingo.

Dabar, vadinasi po G metu 
ranka eme labai skaudei. Mer
gina kreipėsi pas gydytoja. 
Gydytojas padala*, kad rankoj 
vra užlužusi adata. Dabar tik 
mergina atsiminė, kad priesz 6 
metus ten iszbuvo.

rr

in- 
Nesiskubus 

rankoje

kreipesi pas

ISZSIPILDE BURIKES 
PRANASZAVIMAS.

Sausio 
km., Dotnuvos valscziaus gy 
ventojas Ant. Galintas del 
szeimyniniu aplinkybių, tun? 
damas beprote, jam inkyrejw 
šia žmona, savo svirne patriko 
re.

KIAULE KIAULE GINA
Surgucziuose, Sasnavos vai. 

Sausio 10 d., ūkininkas <'z. pa 
sikviete kaimvna 
meitėli P. parsivertė ,|i an 
szono. Meitėlis pradėjo rėkti 
Iszgirdus riksmą didele kiaule 
kuri buvo su tuo meitėliu p<* 
nima, iszsiveržo isz tvarto, ai 
b<»go pas r»4tiantf meitėli * I 
nutverus P. už kojos, |)arsiv'ei 
te ji ant žemes. I’, sziap tai| 
koja isz kiaules snukio isztrau 
ke. Tada kiaule nutveri' ji

i r

P. papiald 
parsivertė

U 
peties ir užgulus pradcj» 
draskyti. Atbėgusiam t’z. n*l 
kejo gerokai buszilti, kol sav< 
kaimynu iszvadavo isz kiaule 
glėbio. Apžiurėjus inkasta nie 111 1 
kur nerasta, tik rūbai buvo np 
draskyti.

Mariampolins — Kaime Pau- 
žiszkiu, laike Veselkos pas gas- 
padoriu Guszta, kokis tai Ka
zimieras Žukas 
uietu Vinca A’itkaucka, užduo
damas jam mirtina žaiduli. 
Laike teismo iszsidave akyth 
priežastis tojo užklupimo. Pa
sirodė, kad Žukas da
nusidavimn ant Veselkos, isz- 
asztrino gerai bagnieta, saky
damas kaipo kareivis 
rni užlaikyti savo 
(iriek tam kokis tai 
jam pasakė, kad heužilgio bus 

todėl pasiėmė su

„■ ■■,.,,■■.1—... .... -I-II »» *

NUŽUDYTAS AR GYVU 
SUDEGINTAS?

Trakei. — Kaimo Giouitult 
je, paviet** .Trockam, ‘kilo Ug 
uis grinezioje gnspadoriau 
Juozo Narnėk to. Ant rytojau 
surasta suanglojusis lavoua 
gaspadoriauK. Manoma, iou 
Naruckis likos pirm n nužudy 
tas po tam, idant uždengti pe(j 

žudinstos, žudintoja 
Palicije dar

v i gudas
Toji siieiszmanelu laiko 

tarnaite del savo kates ir szere 
ja lovoja, o tarnaite turi tai 
bestijai atneszti kas rytas pus- 
ryczius in lova. Kur tik pone 
tosios kates važiuoju autumo- 
biliįvm tui pasiimu kate su sa
vim. Tarnaite kas dien turi ka
te iszpraust ir aptaisyti perfįi
ma ir kvepaneziom proszkom. 
Kiek toji neiszmanele galėtu 
palengvyt vargingam vaikam 
su tais pinigais ka iszduodu ne 
■Reikalingai ant t uju smagumu 
del kates.

priesz 1 r

, turi go- 
ginkla o 
raganius

užmusztas,
bagnieta, idant galėtu 

apsiginti nuo užpuoliku. Zi> 
kas likos nubaustas ant trijų 
menesiu* prie sunkaus 
kalinime.

savim sakius 
padege grincz**. 
tyrinėjimus.

VELA NUŽUDINIMAS 
ANGLEKASIO.

— ’Toja paezio- 
ja vietoja kur buvo nužudytais
/Meksandra Campbell ir Petras 
Reilly tris metai atgal, 'dabar 
Tamosziiis Licaca, 32 
ris buvo geru draugu nužudy
tu likos nuszalitas ant smert 
per keturis vyrus kurie radosi 
automobili uja. Licaca buvo imi 
jos veikėju. Policija sako buk 
jisai dalybavo nuszovime Char 
leso Calamero du menesiai at
gal. Jo pati su trimis vafliais ji 
apleido praeita meta.

darbo
“UPSTAIRS“.5 metu, k u-

(t’•azoliuu isz 
paipos po tam mete ant jo <le- 
gaczia zapalka, nuo kurios už
sidegė drapanos ir nigeris pa
stojo visas liepsnoja. Kiti pa
mate kad isz t uju “fnniii“ 
Ii būti nelaime, 
nigeri, nupleszdami 
drapanas.
šiai apdegintas ir nugabentas 
in ligonlmti o sztorninka užda
re kalėjime.

f imi u

e- Dienoja priesz ln|eugiiaa, i 
Daugu \'iesz4>acziv, artėjo Si 
vokas pas bosą ir kalba:

~~~ Mister Lo*>s, mi no ktr 
fu verk tu-maro!

Ant to bosas užklalise:
— AVai na t Džou*
Slavokas atsake:
— Koh Kraist 'gn tu-mo 

up steiis

SUSZALO MERGINA.
Prieriszk iu kaime, N emu-

ŽMONYS PASIRENGE BAL
SUOTI PRIESZAIS PRO- 

HIBICIJA.
Washington, I). (’. — Henry 

H. (’urran, pirmininkas 'drau
gavęs priešaingos prohibiyijos 
pasakė ,hu!k Amerikonai yra 

prieszais 
kongresas

*

kaime, 
nairzio vatssziuj Alytaus aps

iauta sniege 
Rinkavos dvaro 
A i lo me ny te Em i 1 i ja.
silpno proto ir turėjo nuomaro 
liga; atneszta in kambarį, nors 
gaivinama, bet |»o trijų valan
dų mirė*

krit v suszalusį' 
gyventoja
Ji buvo

1 “inniu" ga
rnet esi gelbet 

nuo jo 
Senukas likos bni-

TURĖJO UŽ DAUG KELNIŲ 
LIKOS ARESZTAVOTAS.
Springdale, Ohio. — ’Pik jau 

teisingystes nesiranda ant svie
* -*"■ ‘t<b jaigu moterį* turi dvide- 

szimts szlebu, tai jai niekas už 
tai neiszmetineja, bet jaigu 
vyras turi keliolika poru kel-

: ui u, ta ji už tai nresztavoja,
kaip tai atsitiko su Petru Rie
dulį, kurio knpare policija ra
do dvideszifints poni kelnių ir 
daugybe visokiu kitokiu paro
du. O kad Putras negalėjo isz-į būdavo apsvaiginaneziam pa- 
aiszkint jkokiu bildu aplnike plojime.
tiek kelnių, todėl ji policija it'.-ipo prežiuru motinos kuri tomis dasiprast, nes ant tosios vietos 
. 1 I < f 1 . I ■ . « • t . . . t . L . t ■ k « Ii 11 t I i • j • 'I I .• 1

likos at-

TĖVAS APGIRDĖ SAVO 
SUNU.

Patterson, N. J .— Szeszioli- 
kos metu Jef. Blair,
imtas nuo savo tėvo, ant prn- 
szsuno motinos, kuri melde sū
do idant atskirtu ji nuo tėvo, 
kuris nori isz jo padaryti gir- 

Tevasi nok Ii kuipo pats yra. 
davinėjo šuneliui kas diena po 
szeszis stiklelius munszaines 
idant paniekinot u motina kada

1

darė kalėjimo Ij
• • * •

t y rinejimiti.
•'g

r> I

I Sudžia atidavė sūneli

nusi-tolimesniam dienomis apleis vyra ir 
duos ant gyvenimo kur kitur.

Washington, Iowa.
Brooks kasdamas 
darželi, 
ke kurioja. radosi 1,510 doleriu
aukse ir bumaszkuosia. Prie ko 
tie pinigai prigulėjo tai negali

RADO SKARBA 
DARŽELYJA.

AV. 12.
ana diena 

iszkase blokine dožu-

gyvena jau arti peiikesd<*szimt 
metu,

LIETUVISZKA MINISZKA 
MIRĖ.

Scranton, Ibi. — Pojigui tik 
deszimts dienu, czionais mirė 
sesuo Irena, Kazimieriete, 
Mercy ligobuteje. Velione tu
rėjo 32 metus ir buvo duktė 
Oiios Vailionienes isz Dubois, 
Pa. Laidotuves atsibuvo Ket
verge ryta su pamaldomis ant 
kuriu dalybavo daug žmonių ir 
kunigu.

I

.A..-*.

pasirengia balsuoti 
prohibicija jaigu 

1^' • 1 • v Jant to sutiks ir duos zmomems 
balsuoti. Tolinus Cuių*ran pa- 
sake: “pakol prohibieja nepa
daro no žingsnio ant užlaikymo 
tu tiesu ir didesne dalis gyven
toju geidžia balsuti jirieszais ja 
Prezidentas I looveris
|)ormainyt ] iro h ibio i jos tiesu, 
be d'a daugiau geidžia pinigu 
ant jos užlaikymo ir visai yra 
k u rėžias ant pareikalavimo 
žmonių idant, jau karta pada
ryti gulti vrohibicijai.

nenori

r —»

Perpykias tėvas ant klost 
| riti vaiku, S metu Jonuko 
dvieju jaunesniu mergaiozi

— Na, su 
negaliu rast. Visados klasto*

katra pirmiauA* 
nu kovot!

Jonukas

Nakties laike paszauke:
jumis tai rod

BANDITAI DARBUOJESI 
ANT PROVINCIJOS.

Sziaulei, 
ant palivarko llgalvo, pavieto
Sziauliu trys banditai gavosi 
in vidų per langu gaspadoriau* 
Szvtmderiso paiimdanij 150 li
tu ir visokiu dalvku vertos už 
1975 litu. Banditai <la nesuim
ta.

Na, tut

PlasiaU tėtės, 
moteres czionai Anun ike vi*? 
dos turi pinny Imk a

vie.ua
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8

%
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Kas Girdėt
Bet stebėtina yra, kokiu bil

du vyras persitikrino kad 
yra tėvu dvynuku.

ne Isz Visu Szaliu
> T f; ' * i,u į. ”'14 ' 11 ‘ ' 1 .

B A U D B 
i.-i ,-; yja

X ; H . J ' į f l| '*■

KERSZTAS
tn r 4*1 -

•B MM iJXi 14 -

Rado Danti Milžiniszko
l

ZOKONINKO
>r:>l

Sloniaus
Pulkininkas

ilerson, vienas isz Wickersha- 
mo proh ibi cijos kamisijos isz- 
reiszke savo nuomone apie te- 
byria prohibieija laike baukie- 
to laikyto ant biznierių brau- 
guves Now Yorke. Sake jis kad 
proh ibi vija pa pavojinga del 
titeinanczios genl kartės ir prie- 
szinasi visom instatoms, žimo- 

pradejo daugiau gerti,
daugiau žmonių būna arcszta- 
votu už girtuoklyste ir peržen
gimą tiesu o jauniuueue dau
giau gere ne kaip per poakes- 
deszimt melu.

Butlegeriai, szmugleriai ir ki 
ti, kurie iszsiima nclegaliszku. 
bud u pardavinėjimu gerymii 
uždirba nuo dvieju lyg keturiu 
bilionu doleriu ant meto.

užsilaikoma vi 
draugu- 

tavoru
Laikas yra protingai

apmaustyti apie ta'ja prohibici- 
ja, su visai ja prszaJyt isz musu 
.sklypo.

Henry W. Au-

.  T—1      "'    i
Gyveiiiinas, norints turi vi 

sokes klintis, yra puikus, 
sunkus vien tik del to, kad lyg 
sziai dienai žmonys neiszrado 
geresnio gyvenimo o apie gerus 
n i nežinome.

rp i i __ ....

Yni

uvs

Todėl gyvenimas yra puikiib, 
o jtiigu ne yra.^ii pasilieka, 
mums tik du iszojinuu: Pirmas 
atsikratyt nuo lo gyvenimo ar
ba stengtis ji pageryt — Kito
kio iszejimo ne yra.

Kitados, kada tai ant svieto 
nesirado 
paskirtas 
ežiai) tada vyrai buvo žinomi
kaipo vyrai, o 
paezios.

»Sziadion

alimentų (mokestis' 
persiskyriusiai ^pa

motore* kaipo

Isz

po iszradimui, ali- 
kuris durody

tu pinigu yra 
šokios prasižengėliu 
ves, kupezysta baltųjų 
ir kitu.

meniu, vyras, Kuris uuroays, 
kad turi apgavinga paežiu, pa
aukauja jai persiskyrimą su 
nlimenlais ir kone visados pri- 
pažysta kad jisai yru kaltu.

bažnyczia ne-Katuli kiszka 
pripažysta vinezevoniu su Pro- 
testonais kaip apie lai žinonie 
nes jaigu Protestoniszko tikėji
mo mergina apsivoda su Kata
liku vvrn Protestonu bažiiv- w *

czioja tai Katalikiszka bažny
czia laiko toki Katalika neve
dusiu ir duoda jam szliubą su 
kita moterų —arba prieszingai.

Panasziai atsitiko ana dieua 
su kokiu tai Altonsu Sinuird, 
kuris apsipaeziavo su Proles- 
toniszka. meilina. Katalikisz- 
ka bažnyczia ta szliuba panie
kino ir suriszo ji su kita mote- 
riszkv. Bet Montreal, Kanados 
teisus paeinu už tai-*Simarda ir 
uždare kalėjime už daugpatys- 
ta. Katalikiszka laižnyczia ne 
yra jokiu slidu ir negali szliu 
ho panaikinti, pasakė slidžia.

Kitados Erancijoj pauaszi<<i 
buvo b(4 dabar bažnyczia turi 
pripažint szliuba Kataliko
Protestone kaipo legaliszkas ir 
ir užtvirtintas per bažnyczia.

si • i

tvirtindj-

Suomijai atsinorejo prohibi- 
cijos po keliolikos motu iszban- 
dyrno, nes daugelis žymiu mo-, 
terin isz visu daliu Suomijos 
inteike prezidentui Avinhufud, 
kad kanuogreieziausia panie
kintu prohibicija,
mos buk prohibicija yra bledia 
ga del ateimuiczios gentkartes, 
girtybe daugiau prasiplatino, 
naikina vyru, moterių ir vaiku 
sveikata ir moraliszkuma. — 
Moterėles turi teisybe ir kožna 
protinga moterų pripažys, kad 
prohibicija sziadien daugiau 
padaro bledes ne kaip priesz 
tai.

Ar gali būti du vyrai levai
dvieju vaiku — dvynu vienos 
moteresl Toki tai painu klau
symą apsvarstinejft au'gszcziau 
sins sūdąs Sztokholme. Daly
kas taitie: Tula motore pagim
dė dvynukus —mergaite ir vai 
ka. Jokios vyras neprisipažino 
kad jis yra tėvu abieju kūdikiu 
ir užvedė už tai teismą mote
riai. Siįdas liepė daktarams pa
daryt į ra ujo tyrinėjimą. Profe 
sorius Volfas padaręs kraujo 
tyrinėjimą persitikrino, kad 
vyras galėjo būti tėvu mergai
tes, bet tyrinėjimas neduoda 
jokiu dardu kad vyrai* butu tė
vu vaiko. Tolinus tasai profe- 
sorius aiszkino kad galimu yra 
daigtu, kad dvynai galėjo turė
ti bailu tėvus įr tik viena mo-

JMMMkl » *aUK

Saulėje” bu- 
kuni-

N u me ryja 15 “ 
vo patalpinta juokas apie 
geli kuris pribuvo in tula para
pija ir laike pamokslo iszvadi- 

apsileidusi lis nnrnni innnspampi j on n 
Tūlas kuni-

no
nuo kiaulių ir U.
gelis atvažiavęs in Shenadofi, 
turėjo
panasziai 
tame apraszyme

16 LAVONU SURASTA PE
LENUOSIĄ SUDEGUSIO 

TEATRO. « ’ T’TT ’
Mexico City. — Ugniagesiai 

iszėmo szcsziolika suanglėju
siu lavonu isz pelenu sudegusio 
Ihincipal teatro kuris turėjo 
178 metu senumo. Teatras su-

".Ni ' < ■ j 'V . » 5

degu po naktiniu persta t imul.
Sumiszime sužeista kone szim- 
tas žmonių. Terp žuvusiu buvo 
daugiausia moterių
Teatra buvo pastate zokonin- 
kai 1752 mete po tam perėjo 
in privatiszkas rankas.

ir vaiku.

I
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Iszsipilde Prakeikimas 
Zokoninko 1583 

Mete

ft

. V

KURI KARALIUS ISZVAR3 
ISZ KLOSZTORIAUS.

Pra-

>y

i t.*.T

>

1® t nu
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NEADVOKATAI TURES 
UŽILGIO SAVO PATRONĄ

f . ■ m • f

Rymas. — Popiežius Pi ūsas 
XI. nejižilgio ant susirinkimo 
kardinolu iszkels in palaimin- 

p r o feso r 1 Co n t a rd a 
i mes Secilijoi, o kuris 

mila-
darbus ir diovobai-

ii.. w
■į

i. d ■ * ■ » .1 y f r ■« 
MT

L1ETUVISZKU Moterys daugiau
VI

ISZ
KAIMELIU

M

* J 4

s
MT Į| Ii. I

1 • • 1 “ •nebijo skausmu!
P

Kuomet jos turi po ranka
7

i

Worcester, Mass. — Ąutanas 
Jasaitis turėjo užstatyt; $1,000 
kaucijos už nelegaliszka deg-1 
tinęs vežimą. Ji sulaiko Suv 
Valstijų Komisijonierius • prt- j 
kol fed erai isz kas teismas ne
nuleis ji, už jo prasikaltima. 
Policija buvo sustabdžius Ja* 

Vasario 11-ta diena*ant 
Jie vado 10 

galionu degtines ‘automobiliu* 
je, bet policija negalėjo ji 
suimt isz priežasties vieno no- 
senei pcrbalsuoto nustatymo. 
Policija pranesze apie tai pro
hibicijos agentams, kurio turė
jo teise ji t raukt atsakomybėn.

— Anksti ryta, apie 6:30| 
valanda, Juozas Balkumis, 
metu Lietuvis, 
sziais kitais važiavo treku ant 
Marlboro kelio, arti Soutbboro 
kada kitas t rokas pralenkda
mas juos paslydo užgavo pir
moji ir nustumt; 30 pėdu nuo 
kelio prie medžiu, kur apsiver
to. Balkumis skradžiai 
buvo trenktas in medi, 
nompanijos trys buvo sužeisti, I 
o kiti iszliko laimingi. Sužeis
tieji buvo nuvežti in Marlboro 
ligonine kur Balkumis po pietų 
td paežiu diena mirė. Szie jau
nuoliai, medžiu ekspertai, dir
bo F. S. Bartlett kompanijai ir 
invyko in St. Mark’s mokykla 
dirbt. Jau jie dirbo Malboro 

septynias san-

šituos puikius vaistus, nąu-M do j amus nuo Civilio Karo 
laikų.

..... (...... .
Kiekviena moteris, kuri turi 

savo vaistų šėputeje bonką Pain- 
Expellerio su Inkaro vaisbaženk- 
llu, niekuomet neprivalo bijoti by 
kokios rūšies skausmų, nežiūrint 
ar tai butų Reumatizmas, Neurai- 
tis, Neuralgija, Mėšlungis, Galvos 
Skaudėjimas, įsisėdantis į kūną 
Peršalimas ar geliami ir sustingę 
muskulai ir sąnariai.

Pain-Expcllcri.s su Inkaro vais- 
bažcnkliu yra tokis lininientas, 
kuris naudojamas beveik kiekvie
noje pasaulio valstybėje nuo 1867 
metų. Tik patrinkite skaudamas 
kūno dalis su Pain-Expelleriu ir 
jis be jokios abejonės suteiks jutps 
lygiai tokį urnų palengvinimą, ko
kį suteikė milionams dėkingų jo 
naudotoji] visame pasauly.

Labai efektyvūs ir lygiai pagel- 
bingos sudėtys greitai įsisunkia 

Į per odos skylutes ir tuojaus pa
siekę sukepimą kraujo suteikia 
palengvinimą ir atsteigia tinka
mu kraujo cirkuliaciją — ir be
veik momentaliai skausmas iš-

II'
yit•> -‘ik

Ji sulaiko Su v

i
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10 metu

«

saiti
Millbury gatves.

Hastings, Anglijo, 
'keikimas per 
ui” 
bev inirszes zokoninkas 348 I •>
metai atgal iszsipilde lyg sziai 
dienai, nes dalis tojo palociaus 
nesenei sudegė.

Prakeikimu uždėjo 1583 me
te, po paėmimui zokono per ka
ralių Henriykio VIII, kuris zo- 
kona atidavė del vieno isz sa
vo dvarinu tarnu. Zokoninkas 
apleisdamas zokpna paszan- 
ke: “Tavo szeimyna, dings per 
ugni ir vandeni nž taji pasiel- 

kada zokonu užėmė Sir *1 ] /■*
A n ta nas Brow ne. I 
ko du seseriniai priižuvo ugne-

• i T ■

likofl permainytas 
’ > i « « «' •

t

. • 1 Ii ,

ph neoim-tH

‘‘ugni ir vande- 
kuri uždėjo aiį. Battle Ab- 

zokoninkas

girna >)

Skaudėjimas, įsisėdantis į kūną
V • * • • • • . •

Donovan Harper, 
km bl jeszkoj 
mos

szeszkii ant f ar
inei Idheisse v, 
rado linloja 21

sykiu su sze-

o 
('harles

Croinwall,' Ind., 
szita inilziniszka dantį svm'enti
pusdevinto svaro, kuris .paei
na nuo sloniaus kuris gyveno 
indi jomis motu atgal.

ir be-kraujo cirkuliaciją — 
veik momentaliai skausti 
nyksta.

Energingas, jaunas kūnas, 1ais» 
vas nuo visokių sustingimų, skau
dėjimų ir gėlimų — tokis žmogus 
visuomet gatavas prisidėti prie 
linksmos žmonių grupės, prie 
žaislų ir pasismaginimų ir šitai 
jums užtikrina už 35c. ar 70c. 
bonka Pain-Expcllcrio su Inkaro 
vaisbažcnkliu, kurią galite gauti 
nusipirkt bile vaistinėje. Geres
nis vaistas, negu visi brangus be- 
sigydymai pasauly.

Apgr.—No. 87

u o tojo lai-T VARGINGA NASZLE
APLAIKE $250,0000.

Bromley, Anglija. — Mrs, 
Sarah Planner, varginga nasz- 
le s u keturiais vaikais, kuriuos 
maitino isz sziuravimo grindų 
hotelyja nplaike žinia buk jos 
dedu James Hamilton, kuris ko 
liolika metu atugal iszvažiavo 
in Amerika, kur dasidirbo di
delio turto paliko jai 250 tuks- 
(anezius doleriu. Nudžiugo ne- 
iszpasakytinai varginga moto
re isz to netikėto palikimo.

»

tuosius 
Ferri n i, g 
mirė 1902 mete už jojo 
szirdi ogus
minga gyvenimą.

Profosoris Kerrini buvo pro
fesorium tiesu universitete f
Messnioje, Pavijoi ir Modenoje 
ir buvo ypatiszku prietelium 
tebyrio popiežiaus kada tasai 
buvo knyginiu Abrosia Knygi
ne Milane.

tiesu jo ir vaiidenije
Zokonas I* 

ant palociaus o paskutiniuosia 
meluosią uždėjo jame mokšlai-

galva
Isz jo

-r ti

ne del jaunu merginu. Dalis to
sios mokslaines ana diena su
degė ir kelios vos nepražuvo.

(I 
kaip 
” ra-b*

pa rupi jonai labai 
“8au-

pamokslą ir prilygio 
pa ra pi jonus, 

i <* Saulėje 
dosi (matyt skaito taji straipt 
neli). Isz to 
pasipiktino k a 11 i i n 1 am i 
le” kad už taji juokinga 
straipsneli gavo užmokei idant 
parapijomis iszszandyt ir viso 
kinis budais kerszino 
riui už tai.

Reda k t ori b raižydamas t,r 
ne atėjo jam

redktu-

NAUJOI SZKOTIJOI DAUG 
GERIAU PO PRASZALI- 

NIMUI PROHIBICIJOS
Halifax, X* S. — Nuo kada 

likos atmesta prohibicijos ir 
gėrimą valdo dabar valdže No
va Scotia, lai in laika szesziu 
menesiu padėjimas pasigerino, 
girtuoklysla

„7 -T-—i

Lietuviszki Bonai
Vaši ui, Roza-

taji 
straipsneli ne atėjo jam ant 
mi>l<‘s kad Shenadorio bažny- 
czTos stogas kiauras ir kiloki 
pataisymai yra reikalingi apie 
tai nežinojo. O jaigu tasai ku
nigėlis panaudojo pavyzdi isz 
lojo straipsnelio ir prikiszo tai 
parapijonams, tai negalite už 
tai kaltyt redaktorių. Kunigai 
lankiai ima pavyzdi isz to ka 
skaitė, mate ar girdėja ir ant 
tu pamatu turi pamokslu.

“Saule” yra užlaikoma per 
žmonis ir žmoniems tarnauja L" 
i u jokius parapija nesuprati
mus ncsikisza. Tasai dalykas 
yra parapijonu, kunigo ir vys
kupo. Bet jaigu žmonys yra už 
daug skriaudžiami, tai laikrasz 
ežio privalumu juos apginti, 
bet kaltyt ląikraszti už tai,’ ka 
kunigas isz jo pasinaudojo ir 
prikiszo parapijonams, negali
ma kaltyt.

Todėl Szenadoriecziai nOpri- 
valo “Saule” kaltyt už tai, ka 
kitas jiems prikiszo isz per
skaitymo Mraipsnelio, Ų‘Sau* 
le” su visais žmoniiuis gyve
no, del ju nepaliaus tarnauti iv 
už 'žmonis užstos kada t anie 
yra re i kalius.

■■■■—......... .. ............T*” " " —

Skaitykite “Saule”
« ♦ «

Ant J. Sakalauskas
L1ETUVI3ZKA3 GRABOR1U3 

(Bell Phono 872)
S31W.Centre St., Shenandoah, Pa.

Nuliadimo valandoje, sutei
kiam geriausi patarnavimo. Pa
laidojimo atliekom rūpestingai 
ir gražiai. Busite pilnai užga- 
nidinti. ,

lez Mahanojaue ir Girardvillea 
jeigu kas pareikalaus mano pa
tarnavimo tai meldžiu man tele- 
ai—- - s a — - e — s a —S — - 4-

Bdl Td.fona, 871
tonuoti o pribado io deuimU
mlnuta.
———

Jei norit pirkt ar parduot . 
gaunant gera kaina, raszy- 
kit del informacijų dykai 
in Dept. 4 i

Kurt H. Schurig & Co 
50 BROADWAY 

NEW YORK

apielinkeje per
vai tęs. ——• A. L.

SENUKE TURĖJO 126 
METUS. 
Kurna ui je

lijo Kuiliu, kuri niekados savo
gyvenime ne sirgo ir buvo ga
na sveika lyg paskutiniai die
nai, mirė ęzionaiK ana diena su
silaukdama puikaus amžinus 
126 metus. Ant josios laidotu
vių dalybavo szeszios gentkar- 
tes anūku, kuriuos 
nuo jnju užgimimo, 
toros kurios turi po 9i 
metu gyvenu Amerike 
kuri turi 81 
motinos.

visai susimažino 
ir sklypas apturėjo milžinisz- 
kas naudas.

Gyventojas Nova Scotia 
sveczęi iszleidže ant gorimu po 

tiikstancziu doleriu 
sa n vaitos o valdže turės isz io 
naikios milijoną doleriu ant 
meto nuo padurku, 
yra po valdže dažiura 
czysti o «► 
kos isznaikinta. Praeita mene
si aresztavota tiktai 157 ypa
tus už girtuoklysla 
meta tam paežiam laike 298. Jaus*as mažiausia 
Kalėjimai kone tuszti o prieszi . 
tai visados buvo pilni 
žengeleis.

100

F
ir

ant

doleriu
Gėrimai
, geri ir 

butlegerysta vi&ai li-

o praeita
298.

p rasi-

y

metus

1
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PLAKA MEDI KAD NEISZ- 
DAVĖ VAISIAUS.

Texacosco, ^leksikos. —Vai-
PUIKUS ATLYGINIMAS.

rr

p ri žiurėjo 
Dvi dūk 
2 ir po 90 

o kita 
buvo prie

FORDUI BUS BEDA SU TO
KIU PRIESZININKU.

Berlinas. —
liu parodos buvo rodomos nau- 

s a u tomo- 
penkiolika

Ant automobi

kuris turibilius
į_ ' arkliu pajėgu o tik dvieju cl-

Karukas yra daug
v uz

linderiu. 
mažesnis Ąmerikoniszka 
Austin, turi ketin iu pūdų aug- 

Budapeszt, Vengrai. — Dau- yzczio ir gali bėgti 60 myliu in 
giau kaip 150 žmonių uusitru- valanda tiktai su

• I saitiri vnl «vx’rl •»»■> i c <il rl ii „i n u jjllO
Vokiecziai mano statyti fab- 

džiausiu departamentiniu kro- vika Amerike kur pradės dirb- 
i tuosius mažiulelius automo- 

s gud 'bai For
dui su jojo blokinėms 
tems.

cino valgydami saldumynus 
vienam isz cziouaitiniu . di

mu. Jau keliolika mirė. Prie-jti

užtrucintu saldumynu bilius o tada bužaslis
lyg sžiam laikui neisztyrinota.

I

Berlynas.

KIEK ALAUS ISZGERIA 
VIENAS VOKIETYS?i

Statistikos ži
nios paduoda kad 63 milijonai
Vokiecziu iszegre 1929 meto 55 
mil. hektolitru alaus. Tad kiek 
vienam Vokiecziui, mažam, ar 
dideliam, vyrui ar moteriai 
tenka po 87 litrus. Kiekvienas 
litras alaus kasztuoja nuo 1 lt 
80 centu iki 2 litu, 20 cen,|u. 
Tad per metus kiekvienas Vo- 
kietys iszleidžia alui po .1.35 
Hitus. Keturių žmonių szeiipy- 
na prageria i u alų per metus 
350 litru už 600 litu. Daugiau-, 
šia genama pietų Vokietijoje. 
Be to, kiekvienas Vokietys isz- 
gere vjtio per metus už 20 litu 
ir degintos už 35 litus.

Lietuviai alaus, tiesa, geria 
mažiau, bet degtines mes iszge- 
riame tiek, kad deszimts Vokie 
ęziu neprily'gys vienam Lietu- 
vio, Didžiuotis ■nėra kuom.

f

♦

galonu gazo-

Užu-

si uis medis llucxote, kuris pra 
eita meta liedavo paprasto vai
siaus likos ana dien miubaus- 
tas pi;r plakimu.
los aplinkines yra tosios 
monos,
bustas už savo apsileidimą to-

Gyventojai 
nuo- 

kad medis turi būti nu-

pa-d rang 
žmoniimis

Lon-
'j

Juokingus ir po 
mokinimas kaip su 
apsieit atsitiko neseniai 
done. Pribuvo in lenais jaunas
žmogus isz mažo miestelio. Ap
lanke jisai vieta banke ir anks
ti sėdo in ulyczini vagonu, kad

del ji nubaudė. Susirinko daug nuvažiuot in biuru ir persista-
žmonių isz kuriu vienas su tan 
parengtu 'botagu uždavė 
džiui deszimts diržu po tam vi
si iszsiskirste su vilczia kflc

me

,1

I

Sekretorius Fran- 
cųziszko Kabineto
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vilczia 
medis iszdnos iszduos daugiai 
vaisiu szimet.

tvt direktorių banko. Nuo vie- 8K
uos pažiūros ne kam tikins 
nukas, kuris per neapsižiūrėji
mu užminė tam jaunam žmogui 
ant kojos.

— Po szinits
paszauke jaunas žmogus — jai- 
gu esi spaugu tai pirk sau aku- 
lorius.

Senukas norėjo iszsitoisinf

Dr. J. J. W YCHUNAS
AKIU DAKTARAS

16 N. Jardin St. Shenandoah ‘
Ofiso valandos: 10 iki 12 priesz 
piet. 1 iki 5 po piet. 0 iki 8 vakaru.

Telefonas Shenandoah 1055.
se

kva ra bu —

ATSAKIMAI
Mrs. 0.R. Cambridge, N. Y. 1

— Apraszykite savo reikalu ir jaunas žmogus ne paselino 
nusiunskito pas Lietuyiszka
konsuli ant adreso: Lithuania!
Consulate General
Row, New York, 
jum paturima ka turite daryti.

J. D. Ilerkiner, N. Y. — Nc- 
G y ven i m a Sz ve n t uju 

Kaip girdėjome,

15 Park 
o jisai duos
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Blaise Diagne, BeugalUzkas
negras, likos pužinklintas sek
retorium Fran-eįiziszknin kabi
nete, Bengalu kohmijoMia.

turime 
menesiu.” 
tai mokės pensijo seniem žmo- 
niems. Niwiduokile in suda o 
jum iszaiszkins apie tai.

Del kareiviu apie bonus. — 
Daugelis isz musu skaitytoju 
kurie tarnavo kariumenej czio- 
nais arba Svietineje karėje 
klausė apie pinigus kurie ap- 
laikys dabar aut savo bonu. 
Ttiji klausima gali jum geriau- 
si i
Legion Post ir duoti jum visa 
pntarnavima, 
blankas ir kitokias- infonnaci 
Jes.
ant kožno certifikato kareiviai 
gali gauti 50 procentą bonu 
pas'kolyt aut savo certifikato. 
Legion Post gali jum goriausia 
taji. dalyku noringai iszaiszkyt.

Duoki
te žino kur iszskaitot kad Juo- 

miru. Ar isz

jam kalbėt ir paszauke.
— Tylėk! asz tave tuojaus 

pamokinsiu.... .
Vagonas sustojo, abudu isz* 

lipo. Kada voznas taji jaunu 
]>urszkiu invede in 
direktorius, 1 | 
kada pamate ta pati 
del kurio pasirodė tokiu sta- 
czioku. k. t 1

— O! tai tamista! — (are 
direktoris — kuom tamistui 
galiu pritarnauti.

— Tamista direktoriau — 
pradėjo ;bambet pribuiszas

perskyn-i, 
labai nusistebęjų 

senuku,

BILE KOKIA SUMA

Nuo$10 
iki $300

Galim paskolint Privatiszkai 
ir Greitai.

Galite atmoket pagal juso 
finansiszko stovio, •U, r -WI |f sr

Jumis patiks muso draugisz 
kas szimymiszkas finansisz 
kas patarnavimas.
Ateikite, raszykite ar telefonokite 

in juso artimiausi ofisą.

IDEAL FINANCING 
ASSOCIATION, Inc.
Peoples Trust Co. name 

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

9 N. Centre St. 
Pottsville, Pa.

Grand Satoro 
Telefonas 2-3-41

ia iszaiszkyt jusu lokaliszkas
• 1’1 1 • I J • • •

l,

•• **tM«*w*

atėjau padekavoti už aplaikyta 
dinsta.

— Ta i p... Tu ri u v i euo k pri
pažint, jog esi labai staigaus1 

_ — * . '
I

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

Turiu vienok pri-

budo. Galecziau tave nusiunst 
atgal isz kur pribuvai, bet no

kaip i.szpildyl noriu tau to nesmagumo pada- 
kins- informaci -! r.vt- Paailikid pas mano Londo- 

Mes tik tiek žinome kad ne, nes mislinu jog iszmoksi ge-
1 rian su žmonimis apseit ir busi 
sz ve 1 n es n i s aps ie j imuosi a.

Ar daug tokiu žmonių ant 
svieto randasi kaip tas senukas 
bankieris?

P. B. Pittsburgh.

zas (juntorius 
Kaimeliu,” 

straipsni je ? 
surasti.

< i

NE TAS.
— O... paži'nstu asz tave, ma

no paęziuk. Tu norėtum iilaut 
ar kitam kokiam asz jau karta už<|arytau akis!
Kitaip negalėsim Tas suvisai ne,.., 

\T bunie.
***** bet sfir

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje 

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

; ....—
H . h

K. RĖKLAITIS
LletuTUskaa Graboriue

- v - f

V)) Laidoja numirėliu® pa- 
gal naujausia mada Ir 

1F mokslo. Turiu pagelbi- 
L. ninke motorems. Priei- 

narnos prekes.
816 W. Spraca Str^

I 1 Bell Telefonai 149
MAHANOY CITY. PA.Iii oIMt.lF’ ,j 1 j • tp .VW ;*1|V

306 Markat Straet
A Bell Telefonai 4414
V TAMAQUA, • ra.

I

>'»i
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Piktadaris siszkuju — tie rodos buvo ju 
didžiausois noprtetelcjs, di-

* k '' ' ■» »

4

9

Ant tos misles nelaiminga li
gone atsiduso gylei. Ne visa
dos ir jie buvo tokeis nelaimiu-

Buvo tai priesz szvente Vi- gais’ ° ne! PirmiaUfl j"?““’ >«■ vo paprastinai, jog kunigai su- 
su Szvontu. Lauke siautė ru-

« ■ f •

dirbo ne vieno skatiko,
. - w į J

o na- i
mio badas ir vargas kas kart 
rodėsi baisesnei s. Jonas nuėjus 
jieszkot darbo ir duonos. Ady- 

|jia praeitinėje po adynai, ne
bot ar turi nor kokia mažiau- laiminga ligone su nekantrybe 

I Bet tuomet ir jos vyras buvo šia mielaszivdystc aut žmonių lauko sugryžimo vyro. Paga
limi n nn him vnrvdnmn inn sllv‘s kitokiu. Tuomet būdavo noturcziu, jog kunigai yra di- liūs jau sutemo pusėtinai o vy- 

U ĮIU C4111A i ii 1J Viii U Iii JIIU“ c v
tikiu- džiausois skriaudikais žmonių, 

skupuolois, kurie tik patys ge
rai valgo ir geria o kitiems pa-

* ,• r*i '■ X* r . 'r m t

džiausois nevidonais. Kalboda-
J • • • I _____ • •

sujSzveutu. Lauke siautę ru- bni gorai sekesi> 0 uevat ansu praskinde piipguose,
denine a udra oszdania ir k ra- t
lydama nuo medžiu geltonus

1

f
_ _....... .............. .. ................ _ •

UNIVERSITETE.
• ' , V- . I

Sudžia iii miestiszka valka-
tas.
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e
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sus ulyczioinis Krokuvos priek 
tam-gi buvo sznlta, labai szal- 
ta ūkanota. Delto-gi kiekvie
nas džiaugėsi, jeigu galėjo pa
sislėpti nuo szalezio ir peromi- 
ne.įvnczio vėjo po szilta pasto
ge ir jeigu galėjo atsisėst sau 
smagvi prie szilto pecziaus ir 
> z ilties be rupeseziu.

Vienok ne visiems gyvento
jams miesto Korkuvos tokia 
laime tamauje. Ne vienas kone 
suvis sustengęs nuo szalezio, 
nuolatos apipilinetas lapais 
medžiu ir žemen, vilkosi gatve, 
nes norint gana noringai norė
tu pasilsėt prie karszto pe
cziaus, bet gal suvis jo neturė
jo, arba turėdamas, 
kuom prikuryt.

Teip lyginai ir butije darbi
ninko Wabalo, ne buvo ugnies 
ne mielos szihimos, nes ne bu
vo tai tykus ir malszus kampu
tis szeinųvniszkas kur galima 
butu po cielos dienos procei 
rasti miela pasilsi. Teisybe pc- 
czius stovėjo prie sienos kam
pe, bet buvo atszales, 
truko malku ir anglių, 
pat ir pinigu už kurios galima 
butu ta viską gaut.

Prie lovos sėdėjo

Ar turi tęva?
Turiu.
O kurt
Sėdi kalėjime.
O motina.
Name pataisos.
Ar turi broli?
Turiu. Yra univęrsitete.

— Kaip tai?! Tavo It^olis 
visame rojo tikėt tuom plovonem ir ap i Yctsojo ant locnotj gyvasties sa- universitete o tu teip labai va- 

ir ne nusiuntinejo ant jo ir jo skelbimams dvasiszkuju ir tik| vu gul papildyt isz baisios ru- gi- 
įremi postios pat žudinsta?”... Bet

tikru kataliku druezei 
ežiu iii Szv. bažnyczia ir dru- 
ezei prisiriszusiu prie savo ti-

i

I

"" w , I*
kybos, o per tai ir Dievas bu- vėlina mirti badu.

1 vo su juorn ir Apveizda dan-
giszka prigelbste jam

Isz pradžių Wabalas ne no
rėjo tikėt tuom plovonem ir a p i

ras da vis nepargryžta. Liud
uos ir baugios mįsles poreitinc- 
jo per jos galva, kaip tai:

‘uGal tas nelaimingas
gus apimtas desperacije 
keisejo ant locnos gyvasties sa-

zmo- 
užsi-

7
■

, faiuilijos vargo. Kaipo sąnaris juokėsi isz to, nes gana gerai pasties pat žudinsta .

neturėjo

nes pri- 
, o teip

v

i
7T

t
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keliolikos 
metu vaikinukas apsisupias su 
ginu1, idant ne drebėti nor nuo 
szalezio ir su skausmu savo 
jaunos szirdios veizėjo ant lo
vos, ant kurios gulėjo serganti 
motina.

— Mamyte, — atsiliepe val
kas po ilganv tyVJimui r— ar 
gulu nueit pas namsargi susi- 
szilt nes man labai szalta.

— Eik mano vaikeli, 
nes ir tu da apsirgsi ant galo.

Jr vaikas iszejo.

Nelaimingas mano kudi-
— pamislino motina. — 

Jeigu butum sūnum turtinges
nių tėvu kitokiu suvis žmogum 
galėtum tapti. Gal butum lai
mingu. Dabar-gi per dienas tik 
žiūrai ant vargo ir štoko visa
me, turi būti kasdien alkanu 
suszalusiu ir ne turi tu mano 
mielas vaikeli linksmesnes va
landos niekad.

Kada taip mistino nelaimin
ga moterų apie savo vargingu 
gyvenimą, uszaros pasirito jai 
isz akiu. Ach, Dieve, kokis bai
sus vargas vieszpatavo ju bu- 
tije! Nei pinigu, nei kuro, nei 
duonos, o priek tam da ir ji pa
ti sunkei sergu, o vyras bedie
vis, be tikėjimo, be vietos, be 
procios kuri suteiktu, szioki to
ki paspirti. In kur tik mete aki 
visur mate vargu ir stoka, kur 
tiktai sieko mįslėmis, isz nie
kur negalėjo tikėtis paszelpos, 
paspirties ramszczio, kuom ga
lima but paremt ju puolanti 
gyvenimą, 
s n ramini m del 
nelaiminga motore, tik tuom 
save ramino, kada paimi si i no, 
jog ir musu Iszganytojas su 
savo Motina, toki varga kentė, 
jog varge gyveno Betlejuje, 
Egipte ir Nazarite.
Jis savo Dieviszku žodžiu pa
sakė: “ palaimint i ubagai, nes 
ju yra karalyste dangiszku.”

| Didelis Nupiginimas ten ir atgal Laivakorcziv

Trecziaja Klase in Lietuva
Padrąsinimui ankstyvam pavasariniam keliavimui in 

Lietuva, Szvedu Linija nutarė duoti geroka papiginima
II I -I. v l T " * / » r 11 < . _  _

del ten ir atgal Laivakorcziu Treęziaja Klase in Lietuva. 
, Keliavimui isz New Yorko laike Kovo ir Balandžio 

menesiuose. Nauja kaina yra:

$150
t

v
t

lt
kVu

i

K

Už ten ir atgal Trecziaja Klase
Isz Amer kos in Lietuva ir atgal in Amerikt

Ant sekaneziu iszplakimu isz New Yorko:
“DROTTNINGHOLM” .................. KOVO 14
“GRIPSHOLM” ............................. KOVO 28
“KUNGSHOLM” ...................... BALANDŽIO 4
“DROTTNINGHOLM” .... BALANDŽIO 11

Taipgi iszplaukimai isz New Yorko tarpe Rugpiuczio 1 
ir Spalio 15 dienu.

Isz Lietuvos galima sugrįžti bile kada laike dvieju mętu.
Szioji ženut kainu nuprisknilonui inzpiaukimams isz New Yorko Ge- 

gužetų Birželio ir Liepos menesiuose, tada bus galioje musu regulia
rios kainos. Naudokis proga szio didelio laivakorcziu papiginimo, 
pasirenkant viena isz virsz minėtu iszplaukimu in Lietuva. Plates
nius informacijas gausite isz areztasio laivakorcziu agento arba

SWFD SH AMERICAN LINE
21 STATE STREET, NEW YORK CITY
181 S. MICHIGAN AVE. CHICAGO, ILL. '

10 State St. (Kampas Washington St.) Boston, Mass. 
Informacijos, ir kitos žinios teikiamos nemokamai.

BEDA.
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Ka tai kenkei Numirė 
. • už tai iszgirdo keno tai, kalėjimo, tai daktarai mesas

f ,ri

katalikiszko susivięnyjimo San gyventi, kaip tuomet kada tar
navo klosztorije kunigams. Pa-, žingsnius... Ar-gi tai ne jis su 

gryžta.
—: Toliau* hn« :—

ne.
daros, per pasivupiuima susi- 
vienymo aplaikes labai gera 
tarnysta viename isz tenaitiniu 
klosztoriu. Algos, kokia gau
davo už tarnysta, ir daeigu ne
tiktai buvo užtektinai ant už
laikymo gyvenimo savo szel- 
mynos, bet da ir galėjo užeze- 
dyt kiek ant ateities.

Buvo tada visiem trim mie
las ir linksmas gyvenimas. Va
balas visados stengėsi pildyt 
savo privalumus tamystos tei
singai, visados stengėsi nžga- 
’U’dint savo darbu savo duon- 
davus, delto-gi buvo
nuo ju, o jis jautėsi tuomet vi- 
siszkai laimingu, nes ir sugry- 
žes namon ant pasilsio neturėjo 
ko lust ir rūpintis, nes ir czion 
buvo visko užtektinai o priek 
tam visados szirdinga meile 
doros paczios.ir linksmi žbdę- 
lei UĮažo sūnelio — ko-gi dau- 
cr rS

mylėtu

i apipjaustė, kaulus sudėjo ir 
atidavė iii. universitetą del 
studentu.

maželi tie skelbimai ue doru 
draugu kas kart didesne in- 
spuda pradėjo iszverinet ant 
į’o, teip, jog kas kart, stojosi la
bi aus noužtikincziu dvasisz- 
kiems, o ir ne prilaukiu del sa
vo perdetiniu, duondaviu, 
Juonį ilgiau ir dažniau būdavo 
draugystėje tu žmonių tuom 
veikiau ir labinus stojosi pa- 
naszium in juos, tuom labiau 
persieminejo jo dvase ju mie- 
reis ir tiesom, o drauge su 
tuom pametinejo tikėjimą sa
vo, kas kart labinus pamirszi- 
nejo apie malda ir Dieva. Pa
liovė eiti in bažnyczia klausyt 
Misziu Szventu ir pamokslu, 
netrukus suvis pamirszo ir 
apie kasdieninia malda pote
rius ir jau ne buvo tokiu darb- 
szum, kaip pirmiaus ir paklus
nu savo tarnystoje, nes tankei 
atsakinėjo ant paliepimu szau- 
szei ir su puikybe ir per tai ko
ne kasdiena užtrauki nėjo ant 
savos neužganėdinimą perde
tiniu. Kas kart dažniau lanke

pa- 
mirszdvo suvis apie savo tar
nystes privalumus, kas buvo 
priežaste netekimo tarnystes, 
nes vienkart sugryžes isz kar- 
czemos suvisai pasigėrės,, ap- 
laike ne tiktai iszkoliojima nuo 
duondavio, bet ir atsakymu 
tarnystes, jeigu da karta pa
či rys teip. Ta paezia diena su 
ne apinalszoma rūstybe ir ne
apykanta apsmeižinejo kuni
gus karezemoje ir velei pasige-

perdėti ni u,

ir tiesom

I. »■»!... 1| Ii , -j 1,

Esate tikri avinai, 
Bobom valo duodate

Įlagu nelaužote,
Ant savo moterių nežiūrite, 

Rodos lakiu neturite.
• ♦ ♦

Jau tik tain Brook ly ne gana 
Viena nierg'ina, 
Dovanele gavo, 
Taip kaip savo,

Mat jos nenorėjo, 
Tai paskandino.

I
X

iau galėjo reikalaut?
Nieko! Ir-gi Wabalas nieko 

daugiau ne reikalavo, nes bu
vo laimingu visam ženklynime 
to žodžio.

Nelaime! vienok ir gyveni- karezemas per tai tankei 
me .Jono Wabalo turėjo but at
maina. Czion pasirodo teisybe 

lE priežodžio:
Jeigu žmogui gilukis tar- 

nauje
Jo szirdyje puikybe tuoj ap- 

aivieszpatauje”
Teip buvo ir su Jonu Waba- 

lu, nes po nekokiam laikui pra
stojo būti užganėdintu isz sa
vo luomo; tai szis, tai tas jau 
jam ne patiko, teip, kad pradė
jo rugoti tai ant savo darbo, res sugryžo del to teisingai Ii-, 
tai ant asztrios tvarkos kokia 
turėjo užlaikineti savo tarnys
tėje, tai volei kad jam valgis 
jau ne patinka, kad turėtu bū
ti geresniu ir t.t. Isztikro padė
jimas jo ne truputi ne persi
maino, bet jis pats stojosi kito
kiu, nes puikybe jo szirdyje 
apsivieszpatavo. Ant nužudint- 
mo savo laimingo likimo susl- 
nesze net nikus su draugyste 
socialistu, kurie tuojaus ir isz- 
minti ir szirdi jo perdirbo ant 
savo kurpalaus. Tada jam su
vis jau tarnysta ne patiko, nie 
kad isz nieko negalėjo but už
ganėdintu. Kas Subatvakaris 
pradėjo iszeitinet in miestą ir 
atsilankinet in ta karezema, in 
kur susirinkinedavo dažniause 
socialistai, kurio mgodami ant 
savo darbdaviu ir blogos mo- 
kesties, kurios jiems neužtenka 
nei ant gyvęniiįno, prągerdavo 
visa savo uždarbi cielos san 
vaitos ne pamislina apie reika
lus naminio gyvenimo. Kada- 
gi nedeldienijc volei buvo tusz- f
ti kiszenei, tada pradėdavo isz- 

jog kalbinėti ne sutvertus dalykus
ant visu tu, kuriem gerinus sc- palu. Dabartęs-gi ne tiktai roi- 
kasi gyventi, nes fię yietoje lęejo pinigu ant gyvenimo, bet 
pragerti pinigus ęzędino ir įr ant gydytojaus ir gyduolių. 

Ir da vienas spindulėlis vilties slėpė atliekaipa graszi ant atei- Ant padidinimo nelaimes ir 
spinaojo ir da neužgeso jos du- tęs. , vargo žiema veikei užstojo ir
szioje: gali sziaudien pagaliosi Ypatingai savo visa pikty- buvo szalta. Nuo visos sanval- 
vyras raą kur koki darba! O, be, pavyda, neapykanta ir plo- tęs laiko Wabalas jau ne ture- 

ntkr^wiwp. dw |i° fakto ir p°r tai

4 ft

eik

m

kis!

Viena tik turėjo
,saves

ir

spinsojo ir da neužgeso jos du- tos.

kari tai Dievas duotu! v ones

• •

kurio

kos atstatytas nuo tarnystos— 
nes tokio žmogaus klosztorije 
laikyti negalėjo.

Nuo to laiko jau praėjo puse 
metu.

Jonas Wabalas niekur nega
lėjo atrast sau darbo, kuris duo 
tu jam vaistus užlaikymo gy
venimo. Tai mat mielaszirdin- 
gi socialiszki draugai,
savo teisingais žodeleis atėmę 
nuo jo paskutini szmoteli duo
nos, o kurie dabar jau suvis nei 
ne paisejo apie ji, nes tas ne 
turi už ka drauge su jeis gerti, 
szelpe pavargusi tais žodžiais: 
“Matau, kaip tau dvasiszkiejo 
padare, tai tau kunigai!”...

Isz niekur paszelpos no gau
damas, o daeigos isz uždarbio 
suvis mažos, priverto praleist « 
suezedytus pinigus, kuriu jau 
ir nedaug buvo, bot puse gal 
liko karęzemojo. Delio vargas r ' i; P1* i 11 i ' 1 F ii ’M ** '' <• 'I . I 1 /

jau *kas kart namie. Jono Wa- 
balo pradėjo didintis; nuola-

" 4 t > t ' 1

tini s vargas, ir stoka visame, 
nuolatinei rupeseziai, badas ir 
pagalios ir szaltis phryerto ne
laiminga, mo|ere ant patalo so-

f

. ........

Jaigu motore savo vyra prižiū
ri,

Ir visame aki ant jo turi
Tai ne kas szpicelis.

Ba yra didelis nabagėli
Nevalo nuolatos i,

Jaigu ant kožno žingsnio ji nu
žiūri.

liiebi moterele,
Tai gera žmonele,

Bet katra pasmelus 
Tai ir szirdele netikus

Geria u

»» 
b

f

Žinoma

kad tokia buezerneje 
sėdėtu, 

Ir kad geriausia, moša estu, 
Tai riebesne vis neiszrodys, 
Ir vis savo biauruma rodys. 
Kad tai tik savisriu krimstu, 

Bet ko tokia užsipuldineja aut 
kitu, 

Jaigu žmogus in katra stu'ba in 
• eina,

, su reikalu ateina,
Tai tuojaus visaip iszmislija, 

Niekiausius daiktus loja.
Ir girtis mėgsta, 

Kad jai pinigu netrūksta, 
Iii kur tik pribunu juoku 

. padaro,
Ba visur kvailybe daro.

O gal kad ndbutu taip iszdžiu- 
vus,

Tai ne giltu liežuvius, ‘ 
Gal in senatve susivaldys, 
Norints priesz smerti apsi-

•

vargo žiema veikei užstojo ir
♦ ” r ■ • » * * ■ - ♦ »

I

Yra tau merginos ir bobos, 
Tai ne kas,

Josios yra gyvos raganos 
Darbo ne žiuri,

Tik jaigu kelis centus turi, 
Nuo munszaines pasigėrė ir

f ri t
Del ko tu teip daug gc-'

W. TRASKAUSKAS

guli
Šlubos neprižiūri, 
Ba laiko neturi.

Ant galo nėra kada žiūrėti, 
Kad per dienas reikia gerti 

nnnnunn ž,san,ra.Lk

— Bedas noriu arielkoj pa- 
skandyt.

— Na kaip / ar tau pasise-
ka?

— Kur tau! yra tai ’tikru 
dalyku, jog mano beda yra peri

_ _i
1 engva nuska nd i n t.

J. j' * J

ai>e g>
Ne nori nieko prižiūrėti, 

O ka nuo tamsunes ir 'girtuok-
» les gali ko noreli1?

Kaip pripratino vyras, 
Tai neklauso kad ir baras 

O kad in kaili daugiau pliekiu, 
Tai iv nieko nebutu, 

Ba kaip pa pranta in geryma
Tai jau gyduolių nuo to neyra.

J

PAJESZKOJIMAI
xi / Ai r /' r į i1’, 1 S «•,

, j

Pajeszkau savo sesele, Mari
jona Damidavicziute po vyru 
Pulokiene. Seselia nebijok, ta
vo vyras miręs du metai, o ta
vo dukreles ir anūkėliai norėtu 
labai su tavim pasimatyt. Ma
lonėk atsiszaukt ar parva
žiuok pas mano ant szio adreso 

Jos. Damidovicz,
230 Perry St., Herkimer, N. Y.

ar

Pajeszkau savo broli Tarno- 
sziu Malickevicziu. Kas ka nor 
apie ji žino tegul atsiszaukia 
žemiau paduotu adresu už ka

) A

malszys. 
♦

Viena Hazletono moterėlė sako 
in savo vyra:

Ar Antanuk podo paruesziai, __
O gal in sztora nunesziai?

Jaigu nuncsziai, tai negerai, 
Kam be manes, tai darai?

Ana miesto maeziau, 
Kaip vakar ėjau,

Puikus ceikis gulėjo, 
.Daugelis moterių žiurėjo, 

Ąsz ir naujos dreses užsima
niau,

Ir laukdama tavos vos akis } 
V.neprašiu r e jau, 

Į Jaigi\ parnesziai, tai sakykJ

busiu dėkingas:
M. Malis,

516 Crawford St., / 
Martins Ferry, Ohio.

66 6
GYDUOLE AR PIGULKOS 

Gydo S.alti, Skinama galvot, Karaztl
6 6 6 MOSTIS

Gydo kūdikio acaltl. Aptiekoaa.

*

4

i

Manos ilgui ne aiįyk, 
• ne- 

'gfįobs 
Ba ka ęzia 15 doleriu tai nieks,

Juk velnias gztormą^o
J l - Ml P J ' 7 f>i OikiJ

As® dreaę noriu turėti. 
Kad ir turėsiu pastoly t.

Taigi, tu sztorninko duok ant 
bargo.

Nępaisyk ant savo vargo, 
Kaip viską iszdalysi, . - I < i1 f . ',, ’ , 1 įį''• • . i, , B

Pats ubagu pasiliksi. Į
O jus vargszai vytai, : įO jus vargszai vytai,

i

LIETU V1SZKAS GRABORIU3

Laidoja kunus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, veseliju, pasivažinėji
mo ir t.t —Telefonai 506
603 W. Mahanoy Aval Mah. City ;

ATLANKYKIME LIETUVA •
Remkime Savo Uosta—Klaipeda
Kam baladotis po svetimus krasztus kuomet del 
Lietuviu yra palaikomas nuolatinis susisekimas 

New York — Kopenhaga — Klaipėda.

-.i

VELYKINE EKSKURSIJA 
ISZVYKS ISZ NEW YORKO

Kovo 21. March) Laivu “FRDEDRIK VIII”
II

DIDŽIAUSIA BENDRA EKSKURSIJA
Gegužes 16 (May) Laivu “UNITED STATES”

H • "" ii
LINKSMIAUSIA VYCZIU EKSKURSIJA

Tiesiog in Klaipėda
Birželio 6 (June) Laivu “HELLIG OLA V”

AMERIKOS LIETUVIU JAUNOLIU EKSKURSIJA
RENGIA

Rengia Lietuviu Ekonominis Centras
Liepos 3 (July) Laivu “FREDERIK VIII”
Liepos 25(July) Laivu “UNITED STATĖS”■M

■/I

i

*

’ II’ II

tf Mm® *

Visos pastangos bus paszvostos padaryt kelione atmintina ir 'pilna 
invairumu irv malonumu del tu kurie dalyvaus ekskurcijojo

Reikalaukite nuo savo Agento Laivakortes ant

SCANDINAVIAN-AMERICAN LINE
Lietuvos Pasztu Valdybos lęontragento Pasatui Vežioti 

27 Whitehall Street, New York City
130 LaSalle St. Chicago, 1U.

invairumu irK malonumu del tu kurie dalyvaus ekskurcijojo

248 Washington St. Boston, Mass.

i

*
4

II

I

CAPITAL STOCK >125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS >023,858.62 •

Mokamo 8-czia procepta ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride
dant prie juou pinigu 1 Sausio ir 
t Liepos. Mes norim kad ir Jus 
turėtumėt reikalaus su musu bajj- 
ka nepaisant ar mažas ar didelis'.

y

G. W. BARLOW, Prta.
J. FERGUSON, Vice-Pr«e.irK«.
•ja i ,i,'< r i|« i. i M»i ■ ’ <» 'f ( < >■> M' *

I 
I
j

VINCAS MINKEVICZIUS
GRABORIUS IR BĄLSAMUOTOJAS i

Seniausias ir Isztikimiausias Graborkm Visam Mieste. 
215 SOUTH MAIN ST. SHENANDOAH, PA.

Ofiso tolęfon>8—116 Namo tehfonMr-799

1,1 i įVi n H inif . h ■ i ■ i'ii

MERCHANTS BANKING TRUST CO,
MAĘANOY OITY, PA.

MĘ^BER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM 
---------- $----------

1 ■ <■ * •

Jus patinstate virszininkus ir direktorius sąio banko.
. ■ J i i-*' i ( ' a >n ** r

Patinstate klerkus kurie visada bando jus uiganędinti.
Virssininkai, direktoriai ir klerkai utkvieęsia jus idjtyt 

padėtumei savo pinigus in szi banka. Ssi banka tino kaip 
būti prietelium savo prieteliams.

215 SOUTH MAIN ST. SHENANDOAH, PA.
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ŽINIOS VIETINES

Xudelos vakaru Rev. \V. 
K. Houser, prabaszezius Christ 
Evangeliku Luteronu bažnv- 
eteiok turėjo pamokslu apie 
‘Bledes nuo svaiginanczlu ge- 
• • «li ■ *"

l L.

— * - - -
Pnned41ije pastorelis 

Užvažiavo su paežiu automobi- 
Uum ir likos abudu sužeisti, 
kyda Jonas Andruszkvcviczius
i<z Frackville# trenke in pasto
lio automobiliu ir už tai likos
pastatytas po $1,000 belą už

* •. ii " h * 1■ * ft I *

tarimu automobiliaus būdu- 
nias girtu. Pastorių isztikruju 
dabar persitikrina kokia blede 
dhro svaiginanezei gėrimai.

♦ — Nekurie sztorninkai ma
tydami kad ture# subanknityt 
jeigu toliau# daviues žmoniems . 14 • « t eutavora ant knygucziu, sulaikė 
knygutes ir dabar parduoda 
tiktai už kesz, o ypatingai ant 1 . ■ ■ 41
pecziu. Ka dariu biznierius? 
Tavora iszduoda ant bargo o 
pats turi už tai užmokėt. 

* •
— Daugelis žmonių 

naudojo isz puikaus paveiks
lo Szv. Terese# rodyto Family 
teatre Nedėlios diena. Kone 
du tukstanezei žmonių mate ta 
paveikslu, kuris buvo rodomas 
ant naudos Szv. .Juozapo pa
rapijos. Ateit i je bus rodoma 
da puikesni paveikiai kaip, 
“Karalius ant Karalių“ 
ti.

pasi-

ir ki-

pasekmingai
Pana Elena

nupuolė

Pana Elena Paulukoniu- 
te isz Park Place, kuri užbaigė 
norsos mokslą Ashlando ligon- 
buteje iszdavv 
steitini egzaminą.
buvo užbaigus Maįmnoy Town- 
ship High School.

— Scredos nakti 
keli coliai sniego ir oras ženki v
vai atszalo. Taigi Morczius atė
jo kaip avinėlis o gal pasibaigt 
kai^u levas.

— Valdžia užpeczctino sa
lima John Doraudo ant 500 W. 
Cet|t/e uli., už periaužyma pro 
hibicijos tiesos.
• • —- 4 Mieste bu v
apie du tukstaneziai žmonių 

I ■

maistu ir drapanoms nuo Jan- 
nario 8 lyg Februuriaus 18. Isz 
duota jau apie trys 

ant s

o suszelpiami

ežiai doleriu 
bedarbiu.

tukstan- 
uszelpimo

TEISYBE PASAKĖ.

t is

1

• Ateina sveczes pas savo pa- 
žinstama daktara ir užeina pi r 
misuse in ligonbuti kuri (lakta 
ras buvo intaisias ir tare in 
tama: e
:, J.Niięgi kur jusu ligonei 

‘ dingo T
•; lUjgi visi iszmire!...
Parsiduoda farm a.

* ’ y i,, i

‘ Turpfe Mahailoy City ir Ta- 1 1 * •maqifii, h. žeminus Barnesville. 
Atsišaukite ant 
ant adreso: *

» ’ j
Box 27

■ ..

. A RAMANAUSKAS

ir tarė

vietos arba 
3t.

Vs MMyH • ■

' M * \

—.............— J-— - ------------ , -.... . ...............i ~ ■ - - .. - ■ -n.

SHENANDOAH, PA.
— Lehigh, Valles kasyklos 

Packer No. 5 bus noužilgio ati
darytos ir mažiausia 300 žmo
nių vela gaus darbus isz skait
lio 800 kurie dirbo prięsz užsi- 
darima kasyklų. Visas anglis 
ims isz No. 5 ir dumpuos in Np. 
4 ant czysthiimo. Toji žino pra
linksmino žmonis, kurie nedir
bo kone asztųonis menesius.

— Banditai perszove mir
tinai - Nedel ios va ka ra
Malloy, 28 motu isz Lost Creek. 
Manoma kad szioje aplinkinėje 
prasidėjo aliniu rakieteriu ko
va, kurie nori apžioti pristatl- 
ma alų o kitus prašalinti isz 
biznio.

Joną

Mntuleviczius, 
, mirė po 

trumpai ligai namie. Velionis 
gimė Lietuvoje 58 metai atgal, 
pribūdamas in Amerika kada 
turėjo 18 metu apsigyvenda
mas czionais. Prigulėjo » prie 
Szv. Jurgio parapijos ir keliu 
draugyseziu. Paliko dideliam 
nuliudime paezia penkis sūnūs 
ir ketures dukteres kaipo dvi 
seseris Neszkevicziene mieste 
ir Urboniene Tamakvcje o Lie* 
tavoje broli Mikolh ir motina. 
Laidotuves atsibuvo Ketverge 
ryta su pamaldomis Szv. Jur
gio bažnyczioja.

435
-f- Motiejus

W. Llovd uly.> įįį’ «,>

— Mrs. Viskovskiene, 623 
W. Penn St., puolė ant kiemo 
iszsinerydama sau koja. Likos 
nuvežta in Ashlando ligonbuti.

25
metu, gyvenantis ant W. At
lantic uly., likos sužeistas in 
galva \Vm. Penu kasyklosią.

Vincas Komanskis,

t Kazimieras Polubinskas, 
gyventojas miesto mirė F 

po trumpai ligai namie. Velio
nis buvo Szv. Jurgio bažny- 
czios pa ra pi jonu ir pergyveno 
czionais 37 metus. Paliko dide
liam nuliudime paežiai dvi duk
teres, du sūnūs ir du anūkėlius.

senas

Shamokin, Pa. — Ugnis Pn- 
nėdelio nakti sunaikino Atlan
tic ir Pacific sztora kaipo pa
dare daug bledes del Reitz 
Bros., auksoriu, Krigerui gra- 
boriui ir kelioms szeimyoms. 
Bledes padaryta ant 50 tuks- 
taneziu doleriu. '

ISZ WILKES-BARRE IR 
APLINKINES.

t Mikola Baikauckas, 42 
metu mirė 22 Vasario ir likos 
palaidotas su bažnytinėms 
apeigomis 26 diena Kingstonė. 
A*elionis paliko dideliam nu
liudime paezia Marijona su 
keturioms

pa ežia Marijona 
dukrelėms. Paėjo 

isz Suvalkų red., Prucku para
pijos, Nevenyku kaimo. Gyve
no ant 2 Miklen ulyczios.

’4*
L. J. Hankes, 

Barnesville, Pa.

■j

PIGI EKSKURCIJA IN
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LIETUVEI
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BRAZILIJOJ iMt
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—,4*-' .........—........

Sužeistoji motina sugryŽO 
pas vyra gyventi su šuneliu, 

žadu savo vyra iiikisztii . .

, • ’ ■>

Ar Žinote Kad... i r telegra fo

i,
n "v

ST. OLAIR, PA.
B«U Ttkfonas 1430-R

LIETUVI3ZKA3 GRABORIU3 
MILL’< PATTERSON STS.,

*’ A

A 
bebaUamuoja hr laidoja <nirn9ia9^ 
ant rlaolrio kapinio. Pastabus pa- 
ruooU nuo papraBzczlauiiuikipra 
kilniausiu. Paraamdo automobiliui 
del laidotuvlu, vąšeliu, krikszty- 
nlu tr kitiems pasivažinėjimams. 
(m PrackrUles, Port Carbon ar isz 
Bitu artimiausiu miestu jelfu kas 
pareikalaus mano patarnavimo, 
IMldilu man c|uot Žinia o pribusiu 
h* trumpa laika.

■ m »» a.........  ■■ 1111 1 —r

NewYork
In ten ir ( 
adgal ,

Praleiskite diena New Yorke arba 
atlankykite gimines ar pažinstmus 

eis speciaiiszka ekskureija

NEDELIOJ 8 MORCZIAUS

$4.oo

Specialia Trcioa* Subatoa Nakti
Shenandoah ....................... 12:35
Mnhnnoy City.........................1:16
Tamaqua ............................. 1:45
______ I_____J49. B J ■ LLJL'JJ.' ■l.l.’.'mUIl'HiaMgg
ANT READING GELEŽINKELIO

• _ ± a_____ __

Villa Anastacia gyvenas Lie
tuvis Jonas B. Sausio 10 d., pa
rėjės girtutėlis taip sumuszx^ 
sukruvino savo žmona ir toki 

i šukele namuose riksmą, 
insimnisze pasznliniai žmones 
ir policija.

Pabludes žmogelis puolėsi 
ant žmonių su kirviu. Bet pa 

; t t .• ./ j. <. ' x!

■ • 1 nors visam amžiui in kalėjimu, I
jeigu'jis savo pažado neiszpil-'• S

I

kad

/

galiaus atsiduri fjolicijoj. Te
nai patupėjęs ir atvėsęs di^Ve

. A a , o' < tt

pasižadejima policijai rasztu 
daugiau niekuomet degtines
nevartoti.

* L ’', 
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* Telefono 
kompanijos kas metas turi $5,- 
000,000 bledes nuo kirmėlių ir 
vabalu kurio suėda stulpus.

* Dr. Bell apskaitė, kad 
czionais randasi 802,942 mesz- 
kos. Kalifornijoi juju yra 256,- 
525. Elniu yra tiktai 12,620.

. X
Visoki apgavikai paten

tuotu gyduolių pbt paczta ap
gauna žmonis kas metas aid 
$3,900,000.

Jeigu Kiri)utokhv' bankas

Priežastis Del 
Ko Nekurie Lietuviai 

r ' ’i 4
s. . , * • * e i »

Neskaito Laikraszcziu

II.

*

t

In szeszis menesius pro- 
! hibicijos valdžt» Suv. Vaisi. 
į konfiskavo 60,000,000 galonu 
alaus, 929 galonus guzule ir 

hnibapdo kąltiniiikus ant 4,- 
629,'247 doleriu: 

' ' ' v.
Gal ne visi žilio kad po?

Sztai del ko musu Lietuvei 
neskaito laikraszcziuy- kuriuos

Hl

“Asz in laikraszczius neti-
užver-

4
1

* r
i I

: ' "1 k H1 !■ 1b f . i,turimu htetuvos 
. “T ta)

Konsulato daviniu galima tik-
—— Isz

■ J

•ą

A r

surinkome nuo keliu metu:
♦•4h 

-MLrai sakyti, kad Lietuviu
gentinoje yra dauginu, gal net nas Santa Cinus gyvena mb

d ''' *■

«/•

I

A,

virsz 40,000. * V’ Į žYm niiostelije Marshall, Mo.
* '

— /Per viena diena pfheita
«aifva i t c' 3- laivu*! ai veM v i i*sz

" f
.1,700 emigjįjnntu, kuriems
bo noprairirttOma. 77 1.1.
szimtu vyriausybe gražino at-

S. .

r

gal.

'I

dar.' pribwv.
Keletą de

Nuo žydiszko meto 5690 
(i)(io‘ I, (IktoliCfrio L|p29 meto) 
“ !t ■ o isz Palestinos in Suv.

., 5,883,Žydą i
8uv. Valstijosią randasi 

7,429 ligonbutes.

Vai st
I ■

■ i.

i#
1. J
subankrutina, tai ir juju vir- ' i J
szinihkai dingsta ant virvute#. 
Amerike turėtu paiiaszel baus
ti virszininkus banku.
......................■l::„:,',=7-r-Jsi±rTT":-ZT7..

YRA TAI SAUGUS, 
TEISINGAS INVESTMENTAS

' . ■ i ,

i ‘ ■■ ,j, ' J.t; ■ į.i„ . ■ '

Pasitiketinas >
i I 5 f X i K >•

Isztikimas ir
' '4

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT CO.

PREFERRED STOCK
DABAR PARDUODAMAS del kostumeriu szios kompanijos

*'**•’■ 7 ’ ■ * . • * 4

ir del kitu apelinkiniu gyventoju 
_____ ______ '______ !____ _______

Preke $97 ir priaugantis procentas už szera
i > *

* ( . . .

Galima ant kart užmokėt visa suma arba po $10 už szera kas menesis.

7)

ft

I

If

V,

Tuksi antis vvru ir moterių d
turi nusipirkia szerus szioj kfxmpanijpje ir 
visados aplaikp procentą regulariszkai kas tris 
menesius, 1 Sausio, L. Balandžio, 1 * Liepos ir • • 
1 Spalįp, Į r muso preferred Stock atkartoja ta 
kas tris monesius (bo pertraukos nuo kada tie

szioj apelinkeje
r

o ,|

i

Yra tai tikri faktai, ka turi pripažint už tiesa. 

Szitas Stock’as ne yra. tai jokia sjiekulacije. 
Penns}]vania Power ir Light Kompanija su
teikia: elektriką per daug metu. Yra tai drūta ii , 
sutverta, kompaiiija.
siekia milijonu doleriu.
namine pniinom* ir kas kart auga did\m.

Jos n uoHnvybe i r t u rtas

kiu, ba tiktai žmogui 
ežia galva.”

“Ajsz skaitau tiktai Anglisz- 
kai, ba ten paraszyta daugiau’*

“Kam man skaityti laikraš
ti', kad Ir be jo galiu jprVenL *'*'

“Mes neturimę laiko skaityt : 
jokiu laikraszcziu ne knygių“

“Asz negaliu skaityti, ba 
man nuo skaitymo akis prakai- 
tauje.“

“Negaliu pirkti akuloriu, o 
be akuloriu negaliu matyti.“

“Kunigas uždraudė skaityti 
ta laikraszti ka myliu, tai da
bar visai neskaitau jokio.“ .

[ 'i ’ 1 ■■ * " * I » > » K » *

“Alos nemokam skaityti.Lie- 
tuviszkai, tai kam mum reikė 
laikraszczio.“ . ,

“Asz per senas skaityti laik-. 
raszti, o vaikai skaito Anglisz- 
kai.“

.“Mano tėvas ir diedukas ne 
skaitė laikraszcziu o bet gyve
no.“

“Asz ir teip viską žinau, be 
skaitymo laikraszcziu.“

“Ne noriu skaityti jusu laik- 
raszczio ba paraszet kad sėdė
jau kozoje.“

“Kaip mano duktė ženijosl, 
tai nieko apie josios szliuba ne 
raszete.“

“O gal po pedei užsiraszy- 
siu, ba dabar neturiu pinigu.“

“Kam man laikrasztis, jei
gu noriu pasiskaityt tai einu 
pas kaimynu.“

Ir daug kitokiu priežaseziu 
del ko Lietuvei neskaito laik- 
raszcziu kuriu czionais negali
ma butu patnlpyt.

szerai bnyb pinigą karta parduodat šuvirsž
deszumts metu atgal.
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Szita kompanija yra

Kodėl .tie szerai parduodami
Sziandien, nė viena apelinkeje ne gali apsiėti be elektrikos. ’ 
Idant užtektinai pristatyti elektrikos delei visokiu reikalu

t

I

r-

GRICAS.
l

del tokio milžiniszko skaitlaus kostumeriu, kompanija kas 
kart turi padidint ir pagerinti kompanijos systema. Pinigai 

i i... »i ’ " t , f* • .. » >1 4

reikalingi del iszpildimo to reikalo turi paeiti nuo pafda-
—-...L i L________ ■■ ..

»
9

vima kompanijos szeriu.
f

A r -•

Jeigu norite ka'd juso pihigaiJahimtu*jumis ka didžiausi procentą 
saugioj vietoj, t

Jeigu norite aplaikyti suffifšžI» i » I

irJ kad pinigai rastųsi

iĮ|f

1 i
I

Ii *
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5 prbcėnta už juso pinigu# SAUGI AI,

Jeigu norite pastoti szerįninku kompanijoje kuri parduoda žmonimis reikalinga daigta
• ,,; „ 5: . L X’i..: i J... t .......... i 'V - j.? * ■ ’

.,iiha ]>rocentii,
1 1 ' ■' k ' IS .A. .
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:i Jėigū norėtumei turėti szerus Htsakanėžioje
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pinigą i r re^ularišzlęa užmoka- • h

Gricas nukeliavo pirma kar
ta in miestą, per ka viskas ki- 
tip iszrode ne kaip ant kaimo, 
b kada prisiartino prie cerkves 
t i žiurėjo iszsižiojas ir pradė
jo skaityti obuolukus ka buvo 
cerkve padabinta, tuom kart 
praeitinėje maskolus ir maty
damas kvaila mužiką mielino 
koki jam szposa intaisyti.

Priėjau maskolus eupt Gri
pai už kalnieriaus ir paklausė:

— Ka tu czionais mužiko 
skaitai ? . •

— Obuolukus ka ana gra
žiai žiba ant cerkves, — atsake 
pricas. . ..
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ir drūtoj kbmpanijoi,

Jeigu norite turėti szerus apie kurias bankai gerai lląlba, 
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— Ak tu mužike, kokia ui 
turi prova savintis randamus

t. 41 1 < Ai > *1 / ,

Jeigu norite turėti szerus kurias galite lengvai parduoti, arba ant •kuriu galite paskolinti- 
pinigu jeigu kada reikalautumot,

Jeigu norite turėti szerius kompanijoje kuri, moka procentą regulariszkai ir be pertrau
kos kas tris mėnesius, tai ' ,
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daigtus, žinai kad cerkve pri
guli prie rando o tu saviniesi ir 
skaitai tuos obuolukus, dabai* 
asz tave kaip szuni vesiu in po
licija ir turėsi užmokėti didele 
kora. H '* ?

Gricas pei'sigandes pradėjo 
maskoliaus 

kad ne aresztuotu, bet mauko-
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lisu atsake kad ne gali ir turi
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PENNSYLVANIA POWER ft LICHT COMPANY . -
I Preferred Stock Dept., Allentown, t a.
| 1 ' (MarklX iri □ meeting y*ur requirement*)
■ □ Please have representative call to give*ftirt
I n I ....... •«

J 1 / ' 1 (Murk.'X’lh □ meeting

ciesoriai »Vierhei‘tarnauti ir vi
sokius" i*andavus daigtiH Jvak- 

>jluoti. VŽ tai asz tatb nepaleisiu 
iki man neužmokesi už kožna 
obuoluka po 10 kapeikų, 

r , < 
szauke manko lūs. >

’ | J } B

Tai duosi man deszunls 
grivninku tai paleisiu, — szau- 
ke maskolius.

Grivas padavęs 10 grivninkuI į.r t {   '
maskoliui nusidavė pas savo 
draugus ir juokdamasis pasa
kojo kati maskolių apgavo ant 
10 o’buoliu bn'buvo suskaites 20 
o užmokėjo tiktai uždeszimts.
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O 1 wTeli to eubecribeTor.. .:... vharee your 99 I 
at price of 997 and accrued Alvklend ptr share,

•harea your 95 Preferred Stock

•tlon.
*I Deszimts, atsukę G rietis.įer information. | 

Preferred Stock 
ire. Bond bill/to |

LU i winu iu •MVivnuviut.......... .ii.i.b jvui '

I on Soar Payment Plnn of 910 per ahore down nnd 910 per I 
* uwjb >w>r until >a.1 *»il alluidMind nA* ahare* ’

I
vhuree your 99

■ *
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Buy your shares from any .
. employe of the Company 

they are our 
salesmen

? 1

I

I
L

me showing exact amount due.
□ I wish to subscribe for...........—i

ihare per month until 997 and accrued dividend per share

O Please ship.
han been paid.

i O Plente ehip...-......... eharce yow 95 Preferred Stock at šš?
I and Hccrued dividend per eliuro with draft attached through
I
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share* yow 95 Preferred Stock at 997
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Į We maintain a Resale Depe 
to assist and advise our stock*I

I holders who may wish to sell
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their shares
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