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ISZAMERIKOS!NlIžyD.E
——

KALBĖJOSI SU KAIMY
NAIS, UŽMIRSZO APIE 

KŪDIKI KURIS 
SUDEGE.

Dedroit, Mieli. — 
(’rawfurd, Hamtramcke,

Nnine Ned 
kilo 

eksplozija nuo varvanezios gū
žinės paipos, kuknioja, nuo ku
rios užsidegė namas ir vyge, 
kuri o ja. gulėjo asztuoniu mene
siu mergaite. Tame laike tėvai 
stovėjo prie tvoros ir kalbėjosi 
linksmai su savo kaimynais 
ant kiemo neriasiprasdami apie 
nelaime. 'Pik ant riksmo kokio 
tai vaiko, kad ju namas dega, 
tėvai mėtosi gelbet dukrele isz 
degnezio namo. Liepsna jau 
buvo užėmus visa kuknia ir te- 

nelai- 
sudege

vas negale jo 
mingo kūdikio,
ant aniert. Ugnis padare bledcs 
ant keliu tukstaneziu doleriu ir 
gavosi ant kaimyno namo.

iszgelbet 
kuris

SUNKI MOTERE MIRĖ.
—- Artimam 

penkiolika
St. Paul Minu, 

mestelyja Byuce, 
myliu nuo czionais, mire ka’n 
rodos sunkiausia motere Am-
riko vardu Daisy Tyrell, kuri «
svėrė 659 svarus.
keliolika metu rodėsi su
Iriais cirkirswis, 'bet nuo kokio 
taiJai'ko ni/bpdo jai tokis gyve-

Motore lier 
viso-

irimas ir apsigyveno ant 
kioH farmukos.

pm-
i >Velione ture j 

tiktai 40 motu. Priežastis mir- 
uodo,ties, 'buvo 

nuo ko užsitriicino kraujas. Di
delis t rokas buvo naudotas ant 
nuvežimo lavono ant kapiniu.

inkandimas

SZIAUCZIUS PIRKO 
‘AUKSA,’ DABAR VERKIA.

Bethlehem, Pa.
Snedbergasj sziauezius, an i 
diena pasigodejo ant pig*aus 
aukso ir per tai neteko 850 do
leriu kuriuos per daugeli metu 
suezedino. Apgavikai atėjo pas 
ji novos duoti, pataisyti ezeve- 
rykus rodos vienas kit<i nepa
žindamas. Laike pasikal’bejiino 
vienas.’ kitam pašilde grvno 
aukso verties

Robertas 
sziauezius, 

ant

pasiūk*
1,500 doleriu, ir 

tai prie akiu sziaueziaus. Sned- 
norejo ingyti taji 

apgavikas sutiko. 
Sziaczius nubėgo in banka, isz- 
tranke 750 doleriu ir atidavė 
savo auksini ziegoreli, lonciil
gėti ir žiedą. Kada pardavėjai 
“aukso” 
steloje in maiszinka, bot aukso 
tonais ne buvo tiktai misingi
nes skiedros.

bergas irgi 
• aukšti ' Ir

isZcjo sziauezius dir-

Cannon,z

»

Delnini

PAKVIETĖ ŽENTĄ NAMO 
PASKUI JI NUSZOVE.

Hawkinsville, G A.
22 metu apsipacziav<o,

su Maude Barbee, 20 metu, be 
pavelinimo josios tėvo, o kada 
atvažiavo namo su savo pa- 
cziitle, jokios tėvas Jim Barhve 
pakvietė idant žentas ateiti! 
pas ji pasikalbėt apie jo ateiti. 
Žentas nflpri ja lįsdamas nieko 
blogn nuėjo pas uoszvi, bet vos 
atida n* duris, uoszvis szove tie 
siog jam in v<*ida o kada Can
non pradėjo bėgti szove jam in 
peczius užmuszdanins ant vie
tos. Jo pati tame laike stovėjo 
ant kaimyno gonkelin ir mate 
visa atsitikimai Žadintojas li
kos aresztavptus. /

* ; * ..
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DU-KART SANVA1TJNJS LA1KRABZT1S 
♦

“SAULE”
ISZETNA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIA

J’remnnorntn KiiHztuoju: Suvienytose Valutijoso $3.00 rnetsnu^ 
Kitosy Vicszpntyfteso $4.00 metams

Laiszkus ir Pinigua visada siuskite ant szio adreso i

t ♦ t 
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W. 1). BOCZKA USKA8 - ('O
; MAHANOY ArND A STR. MAHANOY (1TY, PA.

i

W. V. BOCZKOWHtl, Pr*». A Mf. i? w uni'ffvnvtuu fF. W. BOCZK0WNKI, B4IU»r.
ft 42 METAS

PLAKTUKU -ft ..  „
VAIKINAS SUDAUŽĖ

GALVA PURTINGAI 
MOTEREI KURI JO

TA VAKARA LAUKE

Haverhill, Mass. — 
Noble, insigavo nakties 
in turtingos naszles namus 
taip jai sudauži* plaktuku gjdr 
va, kad ji buvo nuvežta ligo
ninėn be žado ir 
sveiks. Ji vadinasi Mrs. t’lara 
Ellis, apie 40 metu amžiaus 
moteris, 
mokinys 
les prisipažino ir 
kad jam reikeje pinigu, todėl 
jisai norejes 
niekas tam netiki. Jis via % 
žaus sudėjimo vaikinas, 
iszsivystes, ir žmones 
kad szita naszlc buvo ji prisi
viliojus ir terp jųdviejų turėjo 
būti kokie nors slapti meiliszki 
sentikiai. Indomu ir tas, kad 
ta vakaru ji liepi* savo.tarnai
tėms anksti eit gult. Duris ji 
sakėsi uždarinesiant pati. Bet 
kada tarnaites sugulė, ji pali
ko duris nuo gatves 
Visos szitos a py stovus ly 
liudija, kad ji to vaikezo 
naktil auki^ir nenorėjo, 
tarnaites j I ■ „? ■ J'1' J r 1
jis ja taip sinniisže, tai kol kas 
paslaptis. Gali but kad jam jau 
nusibodo ir jis norėjo nuo jos 
tokiu budu atsikratyti, nes jis 
turėjo viena mylima savu mo
tu.

Russell 
laiku

i r

nuvežta
vargiai pa

40 metu
o jis vos tik 17 metu 
Suimtas jis pine kal- 

aiszkinasi,

ja apipleszti. Bet 
gra- 

gerai 
mano,

atdaras, 
ir 
tu 

kad 
ji matytu. Bet kodėl

<r

GP EITAI NUBODO MEILE 
JAM; TURI PERSISKIRT.

Mrs. 
balt-

Greensburg, W’. Va. - 
Ella Kernan, 24 motu, 
plauke ir patogi moterėle, kuri 
apsivedė su savo mylemu ketu
ri menesiai atgal, dabar jeszko 
pertraukimo nuo to 

rvszio su
4 4

Magda le-

saldaus ‘ 
moteriszko rvszio su kuriuom 
likos sujungta su savo vyru.

Porele labai mylėjosi, bet to
ji meile greitai užgeso szirdyja 
vyro, 
siegele visokiais budais

kuris pradėjo savo pri- 
ganu- 

byt. Daugeli kartu jai užkirs
davo per veideli taip smarkiai, 
kad vargsze net apsiverkdavo, 
nes manydavo, kad tai vis isz 
meiles ir ant szposu. Bet kada 
ana diena, vvrtikas 
no”
ryku, 
suda jeszkoti pagelbos.

PASIRODĖ MORCZIUS KUO 
YRA: SNIEGAS, VIESU

LĄ, LIETUS. KELI 
ŽMONYS ŽUVO.' ' M «*

('hieago. ’ - Nuo Roekey 
pa

mario viesulą, sniegas ir lietus 
• pndiiro milžiniszkas blodes. \ i I

PASIAUKAVIMAS
MOTERES DEL 

SERGANCZIO VYRO.
1 . Ii ’ j. '

Allentown, Pa.
na Iriemiiigton neturėjo namie
ne szinotelio duoos i r buvo pri- Mountains lyg Allantiko 
versta pavogti 'bonkute ] : 
ir kepalėli duonos kuriuos | 
vogė nuo savo kaimyno idant 
užgai.iadyt bada savo 
neles. Nuo keliu dienu jos 
ras, kuris buvo paliegęs

pieno' 
pa

ANIOLAS
IR SZETONAS

BOMBARDAVO
KATEDRA

8 SUŽEISTI.

DREBĖJIMAS
BALKANUOS!?

250 Užmuszti, 8(M 
Sužeisti; 1,200 Namu 

SugriuvoKunigas Turėjo 
Dviguba Buda

Mexico (’it v - Szeszios mo
toras ir du vyrai likos 
tais laike sunriszimo kada bom
ba eksplodnvxojo bobiueziuje 
katedroje Jalapoje, Vera Cru
ze laiko pamaldų. Pagal spėji
mą, lai bomba turėjo 
komunistai.

Priesz eksplozije, tik mina
ta laiko du szimtni vaiku iszc- 
jo isz bažnyezios. Kunigas ne
paliovė laikyt miszias ir meldo 
susirinkusiuju idant melstųsi 
už kalt i niūk ils.

dūrine dalis \\’(*stu užsnigo,ke
liaujanti automobilistai likos 
užsnigti ir turėjo jėszkoti prie
glaudos pa> l’nrnierius. Marios 

<g Maine i s/.- 
i ’ > 4

m i esi us 
zesziu pėdu, stogai nupleszli If.

namu, telegrafai ir tolei" 
n a i sutraukti daugeli uosi a vi<*- 
(uosia. Bledes padaryta ant 
Lijonu doleriu,

W est uosiu |>ražuv<> 
žmoni u isz priežastie: 
nes
00(1 žinoniif kurie
ruošia
gautis

szeim v-
vyJ 
ant'

sveikatos, neturėjo maisto o pi ' nito New Jersov Iv 
kilo užliedamos

nuo

nigu nesirado namie ne 
ko. Vargingai moteriai 
i 
idant josios vyras 
vaikai nemirtu isz bado.

Sudžia pareikalavo 300 dobs 
kad nie-

skat i I 
niekas 

d

an I

s ližei s-

LIKOS PRASZALINTAS
NUO KUNIGYSTES.

PER SMARKU DREBEJIM
ŽEMES JUGO-SLAVIJOI

lauginn nepasiliko kaip vogti 
mažiir <lu

riu belos lyg teismui, o 
kas 'belos nepastatė nelaiminga 
buvo uždarytu kalėjime. Mies
tas nusiuntė vyra in ligonbuii 
o vaikus in prieglauda ir tai}) 
visa szeimyna pairo nuo bado.

SURADO DIDELI TURTĄ 
ŽUVIES VIDURIUOSIĄ.

I ’rib uveSt. Johns, 
pulkas žuivininku in czionais, 
apsakinėja, buk įbildami atito
linti kolos dienas nuo kraszta, 
suome, nedideli velioriba (did- 
žuvi) i r su dideliu bodą užtrau
kė ant laivo. Kada taji milžiną 
perplovė, vienas isz žuvininku 
užtemino bloszine dežukv. Por
imti diyleliiuakyvumu snmusze 
antvožu ir net atszoko isz nusi
stebėjimo, paregėdami joja n? 
paprasta skarba.
Dėžutėje radosi daugelis auk

siniu 'žiedu, keliolika siiilu per
lu ir daugelis mažu deimantu-~ 
viskas buvo apskaitoma
ties ant 50 tusktanezin doleriu.* gislaturos

patalpino' balsais priesz 47 atmetė rezo- 
banke ir apgarsino apie savo Uncija panaikinti valstijos pro 
radini laikraszeziuosia, o jaigu 
po metui niekas neatsiszauks, 
tai brangenybes parduos ir pi
nigais pasidalys.

Manoma, kad didžuvis turo-
pa-

V(»r*

■
• >-

hi i -

30 
smegi- 

viosulo.4. (’hieage apii* 10,- 
di rbo szto- 

ol’isuosia i .

i apir 
s

li rbo 
uega Įėjo 
nak vovi

i r
namo ir turejo 

buteli imsią, nes ulyczios buvo
’5

nes 
užpustytos .sniegu.
t ukstaneziaj žmoni u 
darbus czysjtyt ulyczias.

Kone 
aplaike

VĖŽIO LIGA PLATINASI 
DAUGIAU.

New York.
dusi kone puse milijono 'žmonių 
serganeziuju liga vėžio, kaip 
rnszo Dr. t*, t4. Little, pirminin
kas užbėgiino vėžio ligos drati- 
guves. Mote 1920 mirė 71,756 
žmonių nuo vėžio o 1929 mirė*» 

Szihiet tasai skaitlius 
dvigubai pasididins.

APIE VEIKIMĄ 
PROHIBICIJOS.

Columbus, (Ohio.

11,562.
(

()hio le- 
atstovu butas 76

Laiveliai
ir apgarsinu apie

skarba I

jo nuryti dėžutė isz kokio 
skandvto laivo.

32,000,000 ŽMONIŲ
SUV. VALS» VARO 

AUTOMOBILIUS.

hibicijos vykdymo iustntyma.
s Rezoliucijoj buvo

kad prohibicijos panaikinimo 
klausimas butu pavestas isz- 
spresti valstijos piliecziams 
per balsavim.us ateinanti Lap- 

. kriezio menesi.
I Hartford, <

pasiūlyta

Nepaprasta is- 
tori.je yra kunigo Juozo Tar
mei, kuris likosmna diena pra- 
szalintas 
nuo kunigystes už raszima 
straipsniu ir knygų prieszinan- 
eziu prieszais katalikiszka ti
kėjimą per 40 metu po nuduota 
pravarde.

'Tasai kunigas vede dviguba 
gyvenimą arba 
dus, kuris per 40 metu su di
džiausiu pasiszventimu tarna
vo katalikiszkai bažnycziai, 
kožna diena atkalbėdavo die
vobaimingai miszos, mokino 
vaikus katekizmo ir valdže no- 
galėjo tikėti idant tasai kuni
gas galėjo teip pasiolginet.

Kada kunigas Tnrmel rasda
vosi savo pakujui, griebdavo 
už plunksnos ir kanuoilgiausia 
raižydavo apie tikėjimą ir baž- ........ ” ' ' ’ " 
nyczin. Dhugiaiisia raszydavo 
apie pusiaunakti.

Tidas kunigas 
apie kun. 'Turmela, ])ersižegno- 
dhvo saknlnmas: 
galima tvirtyt kad tasai žmo
gus turėjo I
aniolo ir szetono. Matvt kokia e
tai pikta dvase ji valde jojo 
ranka ir plunksna.

Ant galo žiaunai

Paryžius. —- 
kunigo Juozo

(ekskomunikuotas) 
už

turėjo du Im-

bažnveziai

imszes,

kalindamas

i i Isz t ikru j n

savije du budus:

dvase ji valde

padėti

idant
I

Washington, D. (!. —- 
\’ulstijuosia randasi

Suv. 
daugiau- 

sin automobiliu ir 'žmonių ku
rie juos varo. 'Prisdeszimts <lu f Į ’
milijonai žmonių turi pavelini- 
inus varyti 26,500,000 automo
bilius Suv. Valst i juosia lyg
dienai J-anuaro. Kas akvviau- 
šio kad 22 isz skaitlio 32 milijo- 

Elln turėjo nusiduoti ‘.i nu žmonių, kurie varo karukus 
gyvena kitosia steituosia,
rie neiszduodn jokio egzamino, 
ar yra tinkamas ant varymo 
įintornpbiliaus ar neį kurie po 
pirkimu automobiliaus važiuo
ja |)O plant us būdami pavojum 
del kitu automobilistu. •

1
4 4

savo prisiegele su
papiksi-

cze ve

Vvras 
sake kad tai padare isz meHes, 
bet kada motore parode pamė
lynavusi kųna, juda .stulas užr 

60 dienu indaro vvruka ant
» 1 J » <■ *

czvscziu. a

JESZKOJO PABĖGUSIOS 
DUKRELES, VISI 

PRAŽUVO.
Knoxville, Tenn. — Penkio

likos motu Verną McManoe, pa 
begu su Clarence Pack ir keti
no' sugryžt i atgal namo 
Springfield, Ohio,
jos levas, motina, sesuo ir bro
lis iszvažiavo automo'bilium 
jeszkoti pabėgėliu ir 
namo, likos pataikinti per tru
ki arti Davton ir visi likos už- 
inuszli.

in
Taja diena

i sz važia v o
gryždami

kri-

Greensburg, Pa.

IN ANTRA DIENA 
DAŽINOJO KAD 

APSIPACZIAVO.

Jonas
Hanhricz isz Manoro, tik iii an
tru dona susiprato, kad apsipa- 
eziavo su naszle Juliui Kovulie- 
ne. Sako jisai kad nieko nopa- 
mena.’kudu likos suvineziavo- 
tns nes buvo per visa laiku gir
tas. Dabar nori atsikratyti nuo 
naszleH kuri ji. apraganavo 
munszuine.

su
1 *4

DU KAIMAI SUSIMUSZE 
UŽ MERGINA.

Bydgoszcz, Lenk.
(Istrovieoi laike 
kilo ginezai už viena mergina. 
Ginezai persimaino ant kruvi
no muszio terp gyventoju dvio 
ju kaimeliu. Muszis tęsęsi sa
vi rszmn ketnre> valandas, ka
riami* likos sužeista apie szim

Prilmvus policijaitas ypatų.

T<‘l(‘glTiinni <b 
isz Zagrzebo, Juoslaviji

London.
nesza
biik per smarku drelajima ž 
mes 2;
ta, S6() s 
sugriuvo 
gosią vi joi. žern<

dvi dienu
Juodu,

Kainu’ 
vakaruszku,

)0 žmoni u likos nžmuk 
užristi ir 12OO mirt 
pietinioje dalijo Ji 

1 )rebejima.‘
davėsi jaust per 
nuo Bulgarijos lyg 
Mariu. Didelis tilta> terp Sk 
plie ir Snloniko> sugriuvo J 
trukiu.

Karalius Aleksandra 
neroln Zivokovicz ir < 
vaisku nusidavė in sugriaut 
vietas neszti pagelha nelaimi 
giems. Raudono kryžiaus Dr 
guvu taipgi pradėjo rupini 
siižeistaisris ir nukentejusoj.* 

Nuo drebėjimo sugriuvo ki 
Has Siherijos užgriaudamSi Ip'ri jor>

f

>ii g 
langei

apmalszino revoliucija ir aresz piemenuku su daugeli avinu
tavojo '30 ypatų.

JAUNA PATI NUŽUDĖ 
SAVO SENA VYRA.

Jeruzolimas. — 
fay, 20 metu, jauna 
motore likos uždaryta kalėjime 
už nutruciniina savo 80 meti
ni'vyra laike svodbos. Mergina 
buvo priversta per tėvus teketi 
už senio kuris buvo turtingas 
kupezius.

Sabba Ha
ir patogi

)onn. — Wdstijos 
atstovu butas ISO balsu priesz 
59 atmote biliu, kuriuo turėjo 
Imt leista pardavinėti vynai ir 
alus, joi jie negeriami (p;irda- 
vimo vietoje.

Providence, ,R. I.
vas Hazard pasiūlė legislaturai 
biliu,
gamintu ir pardavinėtu 
stiprumo vynus ir (597 stipru
mo alų.

1

Atsto-

kuriuo einant valstija,
l;VA

Paskutines Žinutes

11 Ottawa, Kanada.
muloje randasi 108,012 Indi jo
nu isz kuriu 4,934 gyvena t oi p ' «
kaip gyveno juju protėviai —• 
laukiniai. Puse t uju I ndijonn 
isžpažysta katalikiszka tikėji
mą. ' '

1[ Berlinas.

Ka-

— Generolas 
Bluczer, likos aresztavotns už 
suokalbi prieszais Stoviai u vai- 
dže. Pakustinejo jisai Ukrai- 
nieezius ant sukėlimo ir pra
dėjimo revoliucijos, d’oipgi li
kos aresztavotas generolas Ko- K. . f
znk su
don ta is J » 1

11 l’z musziina savo motinos 
Stonis Vidra likoA uždarytas 

Į kalėjimo ant 90 dienu.

• > 
• ) 0 P k rainiszkais s tu-

suseko 'o t/
raszta ir viskas iszsidave. Ka-. 
da ji paszauke bažnytine val
dže ir prispaudė prie muro, 
ant galo prisipažino prie visko. 
Iszeidamas isz sudo kun. 'Pur
inei prakeiki* savo apkaltinto- 
jus. ln (ris dienas po tam mirė 
sndže Charou po tam antras in
kėlės sanvailes vėliau. Gyveii- bažny(*zioje, 
tojai sako kad prakeikimas ku
nigo iszsipilde.

Atsitikimas kun. 'Purmelo ne 
yra pirmutinis toksai,
priesz, ji radosi v i so k i atskalū
nai, bet tiejei atvirai prisipa
žino ir pamesdavo bažnyczia. 
'Pasai a t si tiku inas iszvere dide
li inspiuli% ant teologu ir psika- 
toru. v

lO !■ —mni—I I l—l' ■!.—»i.i , —A. -Ii .......... . ................. .

JAUNAVEDŽIAI 
SUKRIPO NEGYVI 

PRIE ALTORIAUS.

(’zionais 
atsit i kl-

Bulgarijoj daug miiru -utį 
ko ir kaminui nuvirto k 
žmonis ii: vaikai liko- užmuš 
per griuvnnczjns ;““Mrus.

Dideles l»led(*s padalyta S< 
hijoi, distrikiuosią SkoJib, D 
sane ir Strnnieoj**. Visa kou 
nikacije pertraukta ir ne«r 
imi dažinoti kokos bleil 
nais padaryta.

Ant rnbežiaiis terp 
jos ir’J uoslavijos o ypatiii) 
kaime Kavalion daug 
sugriuvo, keli žmonis pražu 
ir daug sužeista.

I ’ra goję.
Macedonijoi jaute drebejin 
žemes b«»t bled**s mažos.

kaminui nu virt

t i rai

nai

Czeko-Slovakij

mo t n

Brindisi, Italije. — 
atsit iko nepaprastas 
mas kuris sujudino visa aplin
kine. Valteris Balha, 73
gyventojas, stojo pri<* altoriaus 

susiriszti mazgu 
moterystes su 70 metine Rože 
Mandugna. Svori bin is pulkas 
lauke atcinaiiczio kunigo
riszti mazga, bet pakol kuni- 

galejo juos 
jaunikis”

altoriaus, kada kunigas ketino
permainyti žiedus. Jojo myle
ma Rože, tei]j tiiom atsitikimu 
susijudino, kad krito szale sa
vo vyro, mirdama nuo szirdies 
parai ižo.

su- t a veri
Da

gas
i 4

su v i aržia vot 
krito negyvas prie

— ■■ —— I. — , ,     Į

KINISZKI PASIKELELIAI 
ARDO GELEŽINKELIUS, 
MISIJONIEREI PABĖGO.

kurie prigul
Rusiszkos int 

augsztos kelines

Hankow, Kinai. —- Deszimts 
tukstaneziu valdiszku kareiviu 
sukilo prieszais valdže Sinyan* 
ge ir prisidėjo prie 10,000 Ki- 
niszku koinimistu. Pasikeleliai 

i
suardo geh*žinkeli Peiping — 
Hankow ir perkirto telegrafus, 
Bada i tanu* kalte v ra raudo- t *
nuju kurie pakursto kareivius 
prieszais valdže. Pasikeleliai 
apiploszinoja miestus ir gyven
tojus. Amerikon iszki misijo- 
nieriai Kiknughshan pabėgo 
in laika. Dvideszijnts distrik- 
tai Hanehunge randasi raudo
nųjų rankose.

EUROPOJE RANDASI
12,500,000 BEDARBIU.

Pa ryžius
» . J ’ U I I

jo Ernflrijoi randasi

kurie

Visoje Kumpoje 
yra baisesni s bedarbiu padėji
mas ne kaip Amorike. Paczin-< 

32,794 vv-
ru be darbo ir 9.678 moterių. 
Mie.sta.4 Paryžius duoda jiaszel- 
pa del 15,000 žmonių, 
reikalauji* siiszelpimo, bet ne
visi pasinaudoję isz valdžios 
suszolpimo. Krancuzinis kon
gresas ketina paskirti 100 mi
lijonu franku ant suszelpimo 
bedarbiu. Po visa Europa pa- 
nnszus padėjimas; žmonis no. 
turi darbo, pinigu ir maisto.

-nukaus d

LIŪDNAS LIKIMAS 
RUSISZKOS

INTELIGENCIJI
Moskva. - Soviatu vali 

priverstinai s;pire žmonis p 
visokiu darbu kaip: krovi 
vagonu su visokeis
czystinimo sniego nuo ulye 
ir kitokiu darbu, o ypatin; 
tuosius, kurie neturi jo 
amato. Prie tokiu žmonių | 
guli žmonis, 
seniau pri<* 
gencijos,
nai ir tai nežiūrint kiek m 
turi.

Tanibove prie 
bo dirba sziadien buvusia

• i < y k

rok toris gimnazĮjes turintis 
metus. Roslovi* czystina sni 
nuo nlycziu pati buvusio x 
gubernatoriaus turinti 59 ; 
t lis ir naszle profesoriaus C 
koviskio universiteto kuri 
turi 76’motu. Tiejei žmonis 
ri dirbti per deszimts valai 
ant dienos, už ka aplaiko t 
pinigu, kad vos nusipirko 
svaru duonos. Nuo priver 
no darbo yra paliuosnoti 
tai serganti žmonis o szvip 
si turi dirbti nežiūrint ant j 
amžiaus ir kokios kilmes j 
butu. — Tikras rojus, ar n

4 ■
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Kas Girdėt
J’rohihieijos agentai ana die

na padare ablava ant Filadel- 
phijos Fabrikantu Kliubo kur 
rado asztuonis szimtus kvortų 
geros guzuios ir kitokiu gery- 
mu.

Tiejei gerymai radosi ne tik 
prie baro, l>et ir daugelis nariu 
tojo kliul>o turėjo gera zoposti 
guzutes savo prjvatiszkosia de 
žesia.

Ne del visu yra sunkus lai
kai.

Kokis lai 
aloviczius, turintį vos 45motu 
pasikorė ant balkio apleistam 
name užiniestya Jersey City, 
N.J. Pribuvo jisai in Amerika 
keliolika metu atgal, sunkiu 
darbu suezedino kiek 
užsidėjo geležiuni bizni, b<‘» 
per bedarbe biznis dingo ir vis
ką pražudė, turėjo pnezia irszo 
szis vaikus.

Darbo negalėjo surasti ir isz 
dvieju |>iktu isszrinko sau mir
ti su vilczia, kad tonais žmogus 
daugiau neturės vargo.

Bet ar visados taip bus 
svieto, jaign vieni turi užtekti
nai visko ir gali gerti geriau
sius gėry mus o kitiems stokas 
darbo ir uždarbio ant szmotelio 
<1 nonos .*

Franciszkus Kri-

pinigu, 
bizni,

am.

sznipu, agentu Ir kitokiu šun
snukiu, paaukautu tuosius pi
nigus ant palengvinimo vargo 
tnju, kurie randasi be darbo, o 
bimbazeliai imtųsi ant iszgani- 
mo duszi u savo pampi jonu nu > 
prapulties.

Juk Kristus aiszfkiai pasako,

1. s

k.

CANAnA
TORONTO, ONTARIO,

L' 11 ■ , . v ■ . . V '
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— Ir mus Kataliku eilėse liūd
nos gyvenimo dienos, kas kart 
darosi vis didesnis nesutikimas 
vienu su kitais, ir gaila bežiu-

kad pirma, reikia alkanus jjri- rint kuomet ten ka viskas ma-
I ...

soty! o po tam juos mokyt ir lyti pergyventi. Paežiuose Lie- 
reformuot, liet .Jo npasztalni Į tuviuose nyksta Kutaiikiškil
davo suvis priešingai.

b<»1 .Jo

Mirtis nedaro jokiu 
m n. —

Neseniai mirė garsingu ope
ros daininke Nellie Melba, kuri 
savo paskutiniam testamente 
aiszkiai kszreiszke idant ja pa
laidoti prastam grabe ir palai
doti kaimelyjn kuriamo 
gimus. Grabas, sukaltas isz 
prastu lentų nuveltas ant ka
piniu prastam 
vežime.

Amžinantis kokia mus lauke, 
kokis Ims skirtumas ar mus pa
laidos nuslinem grabo arba me- 
taliniiam su didelioms ceremo
nijoms ir 
Juk isz dulkes 
dulkes pavirsi.

Grabas,

skirtu-

buvo

' r'i • ■ . ' . S ‘ ' i; v ; !• 'B V ” "

bsūdji

Sijonus bei jn Vai kito užgttitlidt 
kuris yra paezios Lietuviu Baž 
nyczios vaikai ir tu paežiu dr. 
nariai. Geda Katalikmas mur- 
nūdienes kelti del brangaus sa
vo tikėjimo. Ypncz gavėnios 
laiko kur mintimis Krislu vaiz
duojamos kanezioso 0 <lel Jo 

M į A ' ' ,

kanezin Liet iiviai Katalikai Ui-
fei'-U-r/1’ ■ . 1 j 1 . A J

'> X Ii

jhiki wt šlove viens h n kilu ir 
aisusirinkimus pasibaigė lain 

negražiojo formoje ir priesztim 
-suteikė 

na, kad norą geros dvasines v:d nemažai pajuokos , ir del spau
džios, 
vesti ant tikro 
gyvenimo.

mus, artymo meile, dora ir kiti 
kilnus gyvenimo peri,jodai. Vie'tikybiniam, Katalikaii

kur butu kam visus pri-|dos darbo ir kritikoj kur net 
Katnlikiszko. nėra ko pykti nes patys kalti.

Nors parapija yraI 1,..... 1 y *
gyvuojanti bet pažiūrėkime ka
turime. Nieko gero.
žmonių szirdvse

farmoriszkam

pasisziauszinie. — 
pastojai ir i u

Jaigu duot urnom porai žvir
bliu prasiplatyt 'be jokiu kliu- 
cziu ir ju isznaikinimo, tai toji 
pora žvirbliu taip prisiveisintu 

• kad in deszimts melu, butu iu
nei 275 bilijoni žvirbliu.

i .
*

J

Nei kiek 
padidėja 

f 

maldingumas bei keleropai pa
mažėjo turini parapija. Nes nė
ra tikro dvasios vadovo kuris 

žmonių ir
Vietos klebonas kar-

no

gyvenimąszirdis
laisvių.
tais daugeliuose dalykuose pa
daro bloga. '

Pavyzdi žiu i: Yra atidaryta 
parapijos saloje Kataliku skai
tykla kurijoj pareina apie 13 
invairiu lairkaszcziu kaip Suv. 
Valstija taip ir isz Lietuvos. 
Vakarais mylintieji Lietuviai 
ateina pasiskaityti ir po pasau
lio gyvenimą jiasidairyti. Dau
gumas Lietuviu žino kad eina 
“Saule” gralžus, turingas laik- 
rasztis ir myli daugumas pa

gu
lk u rios

• F .

' • I I l ■ I ■■ ..................

hz Chicagos
“Stockjardu

,!'K' t-*.___ <.! -AK ,

fe

life įlfj

it
'kiii41!'1'

I
I S " k T8H i

-----------L-
1 '

Juras Matulionis paėjo isz 
Suva Ik u gubernijos. Tylus, su
si rankos mužikas, su geltonais 
plaukais, nukritusiais jam ant( 
kaktos, ir šu nepaprastai plą-ir šu nepnpi*ą»tai pltp

kaij) tikrito
iii' Z11 B

Taigi užsispyrė, kad turi 'but
J -p ■ . '

kal< los 
ežiais pecziais.

Atkaklus buvo, 
Lietuvis.

nemoka

Tarno namažai kalttas ir kle
bonas kad dvsiniais reikalais

Lietuviu sutaikinti. | 
Tai mat broli ai-es “Saules”
skaitytojai kas ir pas mumis 
girdelis. Būdamas ir 
ei lose ir dirbau kiek 
tiek Katalikybei ir del Katali
ku labo. Bet

a sz. tose 
galėjaun

ja i gi i Lietuviui 
ženge pirmyn o vis atgal tenka 
apleisti visi darbai. Lai poszad. 
j)Or savo tamsumus. Sustiprin
kime d vašia*kiekvienas Katali
kas su tokia kantrybe 
Krislus kentėjo kantriai.

Girrios Volungis.

kaip

PAJESZKOJIMAI

i>.

Mr

i

bagotiis ir dirbo kaip kokiui
! 'D7

j f ’ 1 1 L ' f f"

Sunku jam bhvd'gyventi Lie 
luvojn taigi Moniilo motina al- 

ir pasakoj tuos žo-

mulas. r
i

■

Tai arena musztjm

• kr • <» r w • • 

MBMTM
ĮĄ. J

ĮO 
I *

ras.
Tuojaus prasidės muszties 
ntsako užklaustasis.

— Kas ežia muszis? — pa
klausė Matulionis vieno Vokie-

Sjį •A| kibg prie mergiinos, kuri taigi 
be žygio galėdavo paėmus ant

* diržo užmesti.
Niekados Juras Jos nouszno- 

kino^ ka<Įaugi. žinojo jog tose
milžiniškojo skordy'klane tarp' ežio darbininko. 
Josteku tuksianeziai darbinin
ku yra visokiu tautu, bot nesi-i— Peter Kelly 
tikėjo sutikti sayiszkins žmo- Bet sztai jau pradeda.

'■ 'I * I

tids.i , * Ant arenos stovėjo koksai lai
Viena Suljata kad atsistojo’ponas ir sząuke garsiu balsu.

— Visos Amerikos mėsos 
darbo'Irusio direkcija paskiria du 

pateipijo kad murino, kuris $za, tukstnezius dovanu tam katras
f

Ana, tasai rudis velnias 
—*- atsako. --—

lieto.

h n t. puvo platformos ir pasi
raitos rankoves lauko

fe. le jo d i rijo, jau nebuvo

Keliauju in Amerika! • •

sisveikino 
<lžius:

— ir iszkeliavo.
Bet ir Amerikoja buvo sun

ku pasidaryti turtingu, apie ka 
Juras Matulionis svajojo.

Atkak 1 us Lietuvis dirbo kaip 
i jautis. Du metus iszlaike trans 
portinimo kontora Jonės and 
Company, San Francisco, ne
paisydamas to, kad tasai godo
jamas kontoras buvo žinomas 
po vardu 
pragaras”,
nai ilgesnius laikus negalėdavo 
dirbti. " ■ >

Susirinkęs sziek-liek pinigu 
pasJones and (’ompany, Juras 
Matulionis iszkeliavo in Chica- 

Liudvi-1 go ir ezionai gavo, kaipo pa-

Asz Vincas AVauciaskas pa- 
joszku Baltraus Ardicko. Paei
na isz Gužiszku kaimo, f “*1"

I Ant arenos stovėjo koksai lai

i

o jo sumuš Potora Kelly isz Blu-• r z t . •

viėloj vikszcziojo milžiniszka* terš leido, ('Idcakos skerdyklų
i rudas Amerikonas ir su panic- championa. •

Tuo paežiu laiku ant arenos 
išėjo rudis milžinas ir 
mušiu balsu paklauso:

— Na! kuris ten?
Minia susirinkus tylėjo Ir 

lauke. Bot neilgai, nes kns tok
sai garsiai sušuko:

— Asz!
Minia susijudino praloizdii-

Jo buvo Juras

k in imu aplinkui dairėsi.
Na, bus šiandie darbas! 

gaivu— tarė kaimyniška^ 
pi a ustyloja’-s Voki saka i.

— Kas ežia ypat ingo a tsi t i - 
paklauso Juras. 
Pralieti k t ps 'I rustas

ko?
pa-

idant su darbu

Tai Peter Kelly zmo-

1

nžki-

sistojo szalia Kada

“Amcrikoniszkas 
kuriamo nei mūri-

oieiliim -

State ta rudi
pusi s kubiniu mem.

— Kas-gi toksai tasai... ru
dis? — dar pa’klanse Matulio
nis.

gus-maszina. Jis taip smarkiai 
dirba, kad pa skili ji niekas ne 
gali suspėti. Jis dar nuolatos 
rėkia ir dar kitus darbininkus 
musza... O kada ant katro kotu- 

ta skerdy-

ma drąsuoli.
Matulionis.

U'žlipo ant plaftormos ir at
buk sero.

abudu nuo savos nusimetė ba- 
lakonus ir marszkinius, 
sklaido riksmai:

— Aba! Tai tau kiūtinėjai 
Peter turės sau 

nauja bokseri 10

iszsi-

tau rankos! 
darbo. Tž 

kliu trustas nuo darbo prasza- priesz 2. 
dina....

Toja
signalas ir Vokietis nesuspėjo 
pabaigti savo pataikoj ima. 

Ii mu iwm,
V O

ris sykius surėkia,

Abudu pradėjo kova. Patyri
mas buvo Peterio pusėje, bet 
Juras buvo tvirtesnis ir vikres
nis, taigi gavės kelis kumsztis 
in krutino ir nugra, stengėsi sa
ve prauniklinti prie tos kovos.

Atsiminė Juras, storus Pete
ro Kelly pirsztus, su kuriais jis 
merginos veidą gnybo, ir aša
rojusias akis ir jos baisa:°Duo 
kite mane ramvlK1”!

Juras baisiai perpyko.
—. Tu, rudi beždžione, nori 

musiszkius skriausti — na, m 
ft. a 

i « ■ o

Ir uždrožė anam isz visu šy
lu.

Peteris, pataikintas in pa- 
užmirszo. žande, krito, kaip perkūno 

viena partrenktas, o Juras nusistebė
jos ir apkurtintas riksmais, sto 

Palūkėk! asz tau parody vėjo tylintis ir vis dar sunirau-

na isz Gužiszku kaimo 
navos parapijos. Suvirsz valandoja iszsigi rdosi kaityti. Kur nors ndbuna 

limy bes prieiti,, kad 
draugijos vardu ir leszomis bu- 

, bet
a t si ras

darbu•?7
m..

parapijos.
metai kaipo jo nemaeziau. rI
gnl jis pats ar kili pranesza' dykloso), kur visas lizdas Ame 
ant adreso:

\V . Wauciaski,
541 E. Dimond St.,

Hazleton, Pa.

praslas darbininkas
stokjarduose” (gyvuliu sker-

•: t

o- 4 4

Panešimai isz 1,000 dides
niu miestu parodo kad kas dic-

Alkani pradeda apipleszinei.
Minneapolui mieste 

bedarbiu vyru ir moterių šuke
le muiszati ir pradėjo apiplo- 
szinet sztorns su maistu, sudu.i 
že langus ir pasiėmė kas davėsi 
pasiimt. Badai jjanaszus atsiti
kimai atsiliko ir kitokia mies
tuos ia.

A me r i k on i sz ka s da rbi n i nka s 
paprastai guodoja save kaipo, 
žmogų, žino kas tai yna. darbas 
ir taikosi su tiesoms savo sklv- 
po. Amcrikoniszkas darbiniu- ke neseniai suakmenėjusi 
kas ne mėgsta sumiszimu idant repoka, 
parodyt kad ne yra neužgana- daugeli žinunu 
tas isz to arba kitko. , Istorijos. <

minia 0-

visokiu

ar k i t i

na atsibuna po 1,775 
prasižengimu. Decembėrio me- 
nesyja Chicago buvo 28 žndin- 
stos ir septyniolika perszovimu 
nuo kuriu žmonys įniro. Los An 

3,290 prasi žengi mu i
szi menesi. Dot rile 2,307, Phila- 
dolfijoj 1,200 o kiek Now York 
tai da neapskaityta.

tu užsakyta, in skaitykla 
vis-gi goru Lietuviu 
davo isz namu in skaitykla at- 
neszdavo.

• gėlės buvo

Tai ta padarydavo 
senas skaitytojas A. 

s man trys metai
“Saules
Belickas kuri 
gana gerai žinomas ir visiems
T ’' ‘ ' '
ramus žmogus mylints Lietu
viu sjiauda. Katalikybe irgi

rikos galingo mėsos trusto ran
dasi.

Dirbo jau antri motai ant an
tro f toro viename skerdyklų 
geležiniame name.

Penkta valanda

mėtydamas

Pajicszkau brolio Franczis- 
ko Szadausko jis turėjo farma Matulionis su Sknrine prijuos- 

foronto Lietuviams kad tai yr Canton,«Mass. Jieszko Mario- te ir su kreivu peiliu rankoj sto

ryto Juras

Katalikybe
V

Hurrv! Hurry! — reka- 
nuolatos rudas milžinas ir, 

kaip maszina, tai lenkdavosi, 
lai išzsitiesdavo,
ant v i ūdos jauezius be gaivu. 

Karta surėkė ant Juro..,. 
Tasai dantis sukando ir jm- 

sižiurejo in mergina, 
veido matosi
persigandimas, Jurui tas %- < ,k |I u JĮ iJH '

Ant jos 
neapsakomas 

szirdi
* * - ■ ,• * * I

r « ’

na Szadauskiute, Vaizgilione. vėjo ant aukszfos plat fonines, 
Turiu svarbu reikalą, praszau prie kurios ant bloku, užkabin- 

virviu slinko 
šviežiai nžmuszti dideli jauezei 
isz Kansas valstijos.

Lietuvis turėdavo kiekviena 
slenkanti jauti, sulaikyt ir grei 
tai kiek vienam su peiliu nu- 
j)iaut i milžiniszka su ragais 
galva.

Nuplovus galva jaipi paleis
davo slinkti sau toliau, kur ki
ti darbininkai paeiliui sulaiky
davo ir paleisdavo su kita vin- 
da žemyn, ant žemutinio namo 
floro.

Nuplauta janezio galva Ju
ras mesdavo ant grindų,ten sto 
vinti mergina ja greitai paim
davo ant plataus skurinio dir
žo,k tiri s nuolatos bėgdavo in 
viražu ir su savimi vilkdavo 
szimtus ir tukstanezius gaivu 
jaueziu ir kitu galviju.

Susiraukęs Juras tik 
syki pasižiurėjo in apaezioj dir 
banezia mergina.

Buvo tai laiba moteriszkaite, 
j uodam apsi aszaro j usiorn 

akim, tyki ir nuolatos tylinti.
Neapsakomas

ant jos veido matosi. Kelios ap
linkui platformos su gaivu nu- 
kapotojais buvo, o ji buvo tik 
viena kuri turėjo visas numes- 

ir suspėti

labai suspaudė/ lxd toj valau-Į te tau ! 
doj rudas Amerikonas vol su
riko;

nemažai darbuojasi ir rėmo Ka at»imukti arba kuris žino kur,tu ant plieno 
talikiszkas draugijas ir an visu TOalonekite pra-

neszti už ka busiu labai dėkin
ga. Mano antraszas:

Mrs. M. AVaizgelione,
659 Central Avė.,

<>amden, N. J.
.*■■■ ........... .. ................................................ ................... ........ .. .... .......... .. ................... .. *
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Field inuzejns Chicago aplai-

cz<‘- j savo
kuris at kreipė atyda kioja Liet uviszkoja Katalikisz

Naturaliszkos koja draugijoja nei mažiausem
Czerepokas yra neži-

is, ant jo

šeimyna neatsilieka jo- i
randasi

i

Istorijųtas isz to arba kitko.
Bet tebyriuosia laikuosia kas nomos veisle

dalykeliu. Szti kelbonas pasa-
, kad neatneszk “SaulesJ’inkad nealneszknugaro ko ’ e I ” ‘ . I '

kart daugiau sumiszimu kurie yra iszpiauti Kiniszki ženklai,' skaitykla,netinkamas Lietuviu 
kuriuos turėjo iszpiaut kokis spaudos roikszme ir jos kryptis 

kaip kada ir žmliiiscziu. Darbi- tai Kiniszkas mokslinczius (ajp jjs elgėsi o nemato kad 
ninkai šiądien yra labai kan- apie 4,000 metu atgal. Likos ji 
trus, kūne iš niekur neaplaiko surastas aplinkinėje Shen-si ir las

persimaino ant apiplCszimii o I

su

— Hurry, tu, Barbare!
Juras apie viską 

Galvoja užgimė tiktai 
misi i s.

Kiniszkas
s

W. TRAŠKA USKAS
kės.

Apsirėdė, 
raguotos tai pono du popieraieziu po

siu, kaip dirbusi!
Ir Matulionis užsimojo 

blizganeziu peiliu, o ; 
galvos kaip bulves isz jo ranku tukstanezio doleriu kiekviena- 
krito ant sukruvintu apaezioj me ir nulingavo sau namo, 
grindų.

Rudis negalėjo suspėti ir su
riko :

s n paome nuo kokio

kartais ant stalo keno atnesz- 
u ir.u.c.v-icJ, gU]į km-pU- 

“Maikis su te- 
szioni cicalisti- 

O ten nepamato ir

Keleivis” 
paszelpos o apie dariia ne sap- atvežtas per (’.F. Yon. Pagal ežiam klebonui 
nuok žmogau, o bet reikia gy-’apskaitymažiiiuniitaiczerepo- 
vent, gyvasezo sau negali atimt kas isz Milocene gadynes apie niu bizūnu.
ne kitiems, nes už tai valdžia 19 milijonu motu atgal. Kinisz- nieko nesako. Stebėtina, dide- 
baudžia kalėjimu. < 
kart didesnis skaitlius bedar-'kas paraszvta ant 
bin randasi pavojuje mirties nugaros.
nos nėra kuom maitytis.

Valdžia sėdi rankas nuleidus 
o tas neburia nieko gero, 
prižadėjimai, kad tiek ir tiek 
milijonu eis in begi, darbai pra 
sules del tukstanezu žmonių, 

žmonių karšto 
ūpo, nes tiejei prižadėjimai ne- 
iszsipildo.

Yra tai keršinantis padėji
mas, kur alkani pradeda api- 
pleszinet —J.

atvežtas per (’.F. Yon.
VU > > kerta per

UETUVISZKAS GRABORIUS
* . t ' <
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Laidoja kunua numirėliu. Pasam
r ao automobilius doi laidotuvių,
■ kriksztiniu, vesellju, paaivažinflji- ‘

mo ir t.t —Telefonas 506
603 W. Mahanoy Avei Mah. City |

b U ''’ .1

do automobilius del laidotuvių,

nesumažins

• I'

O bet kas ki profesoriai bando ištyrinėti lis pasipiktinimas sveikai pro
czerepoko

r
mt! s klobo-

nes Per 1931 Suvienytuosia Vals- 
tijuosia bus išduota du bilijo
nai doleriu ant padirbimo nau
ju ir pataisymo senu plentu. 
Japonija ir Kanada ketina iš
duot ant jiadiibimo nauju plen
tu 20 milijonus doleriu,
tralija 6 miljonus o Porto Rico 
milijoną doleriu.

žiniomis dalintis apgaile-

Aus-

A-BE-CELA arba pradžia skaitymo ir 
raszymo, del Liotuviszku vaiku, 15c 

W. D. BOCZKAUSKAS - C0.» 
MAHANOY CITY. PA.

— Halt! Atsilsėti!
Pertraukus darba, Ameriko

nas prisiartino prie merginos 
ir sugnybęs jai veidą, ka toki 
pakuszdejo.

Duokite man ramvbo!— ¥ 4
• • T* *1 • •

A

viena

Metodistu — Episkopolino 
dniuguve Blaivybes Komiteto, 
pradėjo <la <iairgiau mobilizuot 
savo pulkus ant didesnio suvar- ...
žynio žmoni ii su prohbicija ir
net i n vedė tam tikras pamal
das melsti Ųievo padėjimo.

O tuoni kart, kada tiejei fari- 
zeuszai ir vekhnaniai praszy-

* r < / p «.

darni Dievo pagalbos ir dau- 
giau <milijonu doleriu iwz val- 
diszko iždo, tai milijonai žmo
nių slankioja jeszkodami šio
kio tokio užsiėmimo užilirbti 
ant szmotelio duonos.

Argi nebūtu Dievui malo
niau, jaign tiejei milijonai do
leriu išleisti ant užlaikymo

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 
MILL A PATTERSON STS 

ST. OLAIR, PA. 
Bell Telefonas 1480-R

^lubalaamaoja ir laidoja mirusiu*^ 
ant riioldu kapiniu. Pagrabur pa- 
ruoMia nuo papraMeziausiuikipra 
kilniausiu. Paraamdo automobilius 
del laidotuvių, veseliu, krlkszty- 
niu ir kitįems pastvalindjlmame. 
įsa Frackvillea, Port Carbon ar isz 
kitu artimiausiu miestu jeigu kas 
pareikalaus mano patarnavimo, 
meldiiu man duot iinia c pribusiu 
in trumpa laika.

taujaut. Tai mat, 
nas patsai nesuprasdamas lai k 

i 

raszcziu reikszmes ju pažiūra 
žemina save ir neduoda gero 
turinio laikraszczio snpažindin 
Ii su liudžia Lietuviu, ir “Sau
les”
tinais vaizdais gyvenime.

— Sziu metu Kovo menesio 
1 diena Szv. Jono Paszelp. Dr.! 
susirinkime buvo triukszmo. 0 
vis del žmonių tamsumo. Tai 
del dvieju dalyku; Kad žmonių 
szirdys atbukę nuo tikėjimo 
kaip pikis kur prie cymento. O 
antra, kad klebonas neistengo 
tas savo Lietuviu szirdis Kris
taus mokslo atgaivinti. Dr-jos. 
reikalai toko iszpradžiu gerai 
apsvarstyti, bet kada priėjo 
apsvarstyti Velykine iszpažin- 
tis atlikti kiekvienam nariui 
sulyg konstitucijos tai jis pasi
daro murmuliene tarp naru. 
Vieno omo rėkti savais balsais 
iszduoti kvitukes suregistruoti 
iszpažinties atlikėjus. Kiti vol 
priešą tai ir pasidaro czystas 
žydeliu jomarkas kaip apie ža
vu karzynka. Kiekvienas rėkia. 
Vienas kita vaiszina tokiais žo
džiais kur szlyksztu spaudo ja 
minėti. Klebonas vol ome para-t

I

l

t • *
Ant rytojaus iszbudes, 

ėjo sau skerdyklon ir dirbo, 
kaip visados.

Darbo pertraukoja pasiszau- 
ke prie saves mergina ir tarė 
• • .jai:

nu-

---■----------------------------------

BILE KOKIA SUMA

Nuo $10 
iki $300

*y

, ■

Galim paskolint Prlvatiszkai 
ir Greitai.

Galite atmoko t pagal j ūso 
finansiszko stovio.

Jumis patiks muso draugisz 
kas szimyniszkas finansisz 
kas patarnavimas.
Ateikite, raszykite ar telofonoklto 

in j ūso artimiausi ofisą.

IDEAL FINANCING 
ASSOCIATION, Inc.

I r

People* Trust Co. namo 
Tamaqua, Pa. .. Telefonas 6-9-7

Grand Sstore9 N. Centre St. 
Pottsville, Pa. Telefonas 2*3-41

First National Bank namo 
M t. Carmel, Pa. Telefonas' 617

1 ' ' Tff

A į A ■’
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nuvargimas

"•*••**
ištarė ji Lenkiszkai.

Juras suvirpėjo, nulipo grei
ti nuo iJlatformes, ant kurios 
stovėjo, ir, prisiartinęs prie to 
Amerikono — maszinos. naštų-

— Nežinojau, kad esi Len
ke.... Asz — Juras Matulionis... 
Gal už manes ištekėtum... Ke
liautum potam in savo sęna 
kraju... Asz esu turtingas,gana
tos Amerikos.

...Ka ant to atsake tyli mer
ginu, niekas, apart Juro, negir
dėjo, bet po keilu dienu ju pas- 
kui Chicago j niekas jau dau
giau nemato.

maszinos, pastū
mė ji peeziu ir pasižiurėjo krei
vai jam in akis.

Rudis paslydo ant cemento 
aslos ir ant krauju parkrito.

— Palūkėk, na! — tarė — 
mudu pasikalbėsimo! Bet prie 
.merginos jau nesiartino ir tik 
su atyduinu savo darba dirbo.

♦ «n ♦
Ant rytojaus buvo Nedoldie- 

Matulionis, dailiai apsi-

Amerikono

ii

į

I.

tas galvas surinkti
r

anas ]>adcti ant slenkanczio 
diržo.

Daižiuretojas tenai aplinkui nis
slhnkiojo ir mažiausis mergi-1 taisės vaikszcziojo po miestą ir 
uos susivolinimas arba nopa-* jeszkojo merginos. Buvo ji 
spėjimas nepraeidavo jam pro

1 ’f i ‘ ' 11 |t|' ■ 5 .

akis nepatemijus.
I - Hurry! — sznnlrtlnvo iis
tuokart garsiai

r

i,.

I
I Buvo ji 
lenke, taigi galėjo lengvai apie 
savo krasztus pakalbėti...

Bet niekur negalėjo jos rasti. 
Tuo tarpu nuėjo net ant Rin
kos, kur skubinosi daugumas 
darbininku, apie ka tai garsiai 
szenkucziuottami. ‘

Nuėjo paskui juos. Ant pla- 
pioviniedamas jaueziama1 taus pleciaus buvo padaryta 

galvas, stengėsi galvas numes- iszkelta platforma. ,. .
Kas tas yra paklausė Ju

szaukdavo jis 
ir 4yli mer

gina, kaip inbauginta, pauksz- 
te teimijosi in rėkianti su di
džiausiu isz'gascziu.

| rl?ai patėmijo Juras Matulio
nis,

*' | " UrF s " f ' jį. N'’ h ’ •} 4 w ||f

CAPITAL STOCK 1116,000.00

*

4

' “l

Hurry!

■ u. _ _ n ___
SURPLUS IR UNDIVIDED

PROFITS I628.8M.M

Mokame 8-cria procente ant 
auditu pinigu. Procentą pride
dant prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mos norun kad ir jua 
turėtumėt reikalaus su musu ban
ks nepaisant ar maiaaardidoUe.

j

jti, taip, kad jos nusiristu tie-
i

G. W. BARLOW, Pre.
J. FfcBGUSON, Vioo-PreJrKM. j

I /
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Acziu Dievui, teip tai jis. ne|ai^cs į 

Atidaro duris ineina in stuba, 
tylėdamas užžiebė lempa, sėdo 
ant kėdės prie stalo ir pasirė
mė sau galva ant ranku.

1

■■MMMpwvwHqmFWVWWWWHRi 
darni jam jokios naudos. Nuo
latos jis rugojo ant Dievo, ant 
savo likimo, keiko kunigus ku
riuos palaiko jis u*Ž didžia il
so ir pirmiause priežaste savo 
---------- ir vargo. Netrukai 
Jonui gyvenimas stojosi ne
mielu visas svietas stojosi jam 
nuobradžin, visi Žmonos ap
maudingais, sviete jnm buvo

Nelaiminga pati veizi ant Jo ankszta ir noringai apleistu ji
tuomet su abejone ir vilczia: ar anf ftingIn> jeigu ne butu ežion
rado ka nor, ar papelnijo, ar 
velei-gi jo visi stengimai ir ru- 
pesezei buvo ant tuszczio?

Klaust is ne<lryso. Ant galo
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PASZVEN TINIMAS AUTOMOBILIU NEW YORKE.
i
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MIRĖ NEPAPRASTAS 
ŽMOGUS, KURI ŽMONIS 

VADINO MUOZELNINKU.

Szesztokuose, Mariampoles 
apskrity, numirė Petras Miliū
nas, 74 metu amžiaus vyras. 
Szi žmogų del jo nepaprasto 
gyvenimo kaimynai vadindavo 
“muczclninku.” Jaunas būda- 
mas Petras Miliunas mylėjo 
viena mergina. Ji susirgo ir

-lysi,
A

ue,.

♦

t

kite,
O moterėles gražiau užfiilaiky-

"Į,

r

<!i

. V M lin ■ ■ ■ < ■ • ■ ■ « t • vr A • »7i • Pi 
numirė. Mylimosios mirtis taip 
paveiku stipru ir augalotu vy
ra, kad jis tarytum pamiszo. 
Moterių ne isz tolo prie savos

*1‘ 
bt

da tokiu esybių kurias mylėjo 
szirdigni, kuriu gailėjosi pa
likt, nes tik jos jam buvo szczy 
ros ir mylenezios ji, o tuom-gi 

ir 
vienatinis sūnelis. Ant pamis- 
liniino apie juodu skausmas 
lyg baisi ugnis draskė jam szir 
d i. Jeigu galėtu nor tiek už
dirbti kad ntneszt del juodvie- 
ju nor po szmoteli duonos! Di
džiausi sopuli szirdyje savo 
kente isz priežasties jog ser
ganti pati ir jo kūdikis turi 
kensti, o prick tam ir szalti.

— Ant meiles Dievo, Jonu
ti, ka-gi tolinus galimo veikti, 
ka-gi dabar pradėsimo? — pa
klausė pati su aszarom akyse. 
— Meuosis baigėsi, 
da už šluba užmokėti,

vienok negali nnkenst to knn- psvbpnl< buV() nlv|emn pn(i į
tylėjimo v v re irkinanezio

klausė:
— Jonuti — tarė dreban- 

eziu balsu nno susijudinimo ir 
ne pakajaus, — Jonuti ar 
gavai darbo .*

— Darbo.’... Ne! — atsa
ko Jonas su kartybe.

— Kur gi teip ilgai buvai?
.fonas nieko ne atsake. Tr vo

lei apsivieszpatavo stuboj mir
tino malsza.

Tuo lai k blaszke ir draskė jo 
szirdi visoki jausmai, tai skaus 
mas ir rūstybe,•gailestis ir ne
apykanta meile ir kartybe vii-

no

re i kės ran-
<1 nonos

t is ir desperacijo. Sėdėdamas neturime jau suvis ne kąsnio
• • 1 * • t • • 1 • I

teip, 
siausios

iszrode tikriausiu bai- 
žmoniszkos nelaimes 

abrozu. Baudženti ranka Tei
singo Tėvo dangiszko dalyps- 
tejo ji sunkei, nes buvo ant io 

' "rs nubaudė ji Viesz- 
pats teisingai. Dievas vienok 
ir tada kada mus baudže, my
li mus 
no

Ana diena prio Kataliki <zkos'bafžnyežios Szventos Szeimynos, Now Yorke, kuri yra ži- 
A u tom o b i 1 i st u Bažn y c z i a atsibuvo paszvenfinimas keliolikos automobiliu.

szventina
noma kaipo ° Automobilistu Bažnyczia”
Buvo tai pirmutinis tokia pasz ventili ima s miesto. Kunigas Dauielius De Norm o, 
automobilius. •

. . . ■„ ,. ,. ’ Savo jaunu dukrelių nepiktin-nopnsileisdavo. Brolio kiemo
I pasistato lentine budele ir joje T> i,„;„ 
gyveno tikru atsiskyrėliu. Vy
rams nedrausdavo in butele in- 
eiti, bot jeigu prisiartindavo 
moteris, naminis pauksztis, ar 
gyvulys, Miliūnas susijaudinės 
puldavo muszti. Maitindavosi 
jis tik duona, silkėmis ir van
deniu. Mėsos, sviesto, sūrio ir 
kitu valgiu nevartodavo. Gulė
davo ant kietu pagaliu. Sziur- 
pulys krėsdavo pamaezius pir
ma karta jo gyvenimo vaizda 
tojo budelėje, bet jam, regimai, 
linksma buvo. Dažnai budeleje 
pasigirsdavo smuiko balsai 
kurie visus patraukdavo, 
jis buvo neblogas

Jis niekam niekad nepa
sako blogo žodžio. Mažiausiam 
vaikui pasitraukdavo isz ke
lio. Visa savo amžių sunkiai 
dirbo kirsdamas miszkuosc 
medžius ir malkas skaldyda
mas. Szia žiema tas nelaimin
gasis senelis sunkiai apsirgo. 
Nors ligonis buvo giminiu pa
imtas in butą, bet nesileido gy
dyti ir neprisieme jokiu pato
gumu. Numirė gulėdamas prie 
krosnies, pasidėjęs po galva 
kieta pagali.

4

1 kite*
Ba kaip užauga ir vyra gauna, 
Tai tas vyras rodos su ja ne- 
i gauna.
Vienas nenorėjo už paezia 

Amerikonkos, 
Mat užsimano Italijonkos, 
Na ir ka norėjo, tai gavo,

Ba gero gyvenimo neužragvo. 
O loji juoduke jau buvo isz- 

mokytn, 
Kad reikia sau priimti kita,

Tai vis geriau, 1 
Ir daug linksmiau.

daigu tokia dukrelė per motina 
taip užauginta,

Tai jau per vyra nebus iszmo- 
kinta.

Kad ir prisiminus kaili luptu, 
Tai gero jau neiszluptu.

Vyrucziai juk nesunku apsipa- 
cziuot. ’ 

Koki kaltnna gaut.
Ka moka pasi szvaistyt, 

Ir munszjiine varyt, 
Reikia gerai apsižiūrėti, 

Kad po tam nereikėtų stenėti.
e - - ‘

■r

tarė iszojas vyras.
PriHipažinstu, jog abejojau 

tame kad tu nusprensi sziteip, 
nes mislinau, jog tu veikiau 
vėlinsi badu stipti, o ne gelbell 
savo tokiu būdu. Isztikro butai 
paskutiniu
vėlintum pa oze i, 

varga kensti

jo būti tvirtu, jog per tai isz- 
gelbes save ir savo szeimyno- 
lia nuo vargo ? O jeigu ne pasi
sektu. kas tada bus su jo szlo- 
vo ir geru vardu? Du prieszin- 
gi balsai kovojo jo szirdijo; 
vienas trauko atgal in šluba, o 
kitas stumo priszakyn. Katro- 
gi turėjo klausyti!

Paklause-gi jis tojo paskuti
nio, kuris jame liepė užmany- 

“Turi teip but, 
pamislino sau Jonas — “nes 

padarysiu

Ruimeli Wabalo teip pat bu
vo malszu ir tyka.

Vaikinukas norint alkanas 
atsigulė in lovele ir užsiklojąs 
dekiu, miegojo tikrai miegu 
nekalto, szypsodamas teip grą
žei teip meilei ir linksmai, ro
dos būtent buvęs kokiu kimi- *
gaiksztuku, rodos, kad nieka
dos vargo ne mates, jog būtent 
miega ant minkszcziausio pa
ku patalo.
gražaus sapnavo, matomai
Aniolas Sargas bovino ji. M o- lai
tina-gi kerisdama baisus sopu- idant gelbėti savo paezia ir kn-| pamirszk tiktai ir apie tai, kad

kvailiu, jeigu pa- 
kudikiui ir 

sau varga Kensti, žinodamas 
gerai, kad nuo to gali iszsigel- 
bet suvis lengvu budu. Matai 
juk pats kad dorumas nieką ne 
pavalgydins nei aprengs. Imk- 
gi sziuos įnagius ir eikime. Ne-

nes 
smuikinin-gyduoles iszsibaige o sziandien 

gydytojas ir pasako jog jav 
daugiau no ai lankiuos manės. 
O Dieve teip man sziandie ne 
gerai! Jaucziu, jog neužilgic 
reikės man apleisti szi svietą, 
užbaigti vargus vargti, 
musu padėjimas ne atsimainy 
ne kiek.

Kaip-gi baisu, skausmingu 
ypn buVo del jo szirdies tie žo-' 
džei mylemos, nelaimingos pa- 

žodžoi tos mot eres, kuri 
per visu pagyvenimu luome 
motervstes su juom, buvo del 
jo visuomet teip labai gera my- 
czia ji szirdingai ir szczyrei 
prisiriszusi prie jo. Ach! Die
vo dabar-gi vargas turi jam 
iszpleszt ja ir paguldyt in gra
bą. Ne, teip būti negali, teip ne 
privalo būti! Užsimislino Jo
nas gilei..« tiesos socijalisz- 

los buna su žmogum paklydu- kOSt nuodai inlcisti in jo dusze * * A. - - * 1 *........... - ....... , | pra(|ej0 veikti... Pagundim

Į užsipelniji 
t k 1 • •

Al

e

’5

4

•6

I

*

»

ijll
i

kas.

/

jeigu
8

Matomai ka labai ma iszpildyti. 
sapnavo,

tiktai.
< < 

dėlto f

tikra leviszka nzirdže, 
nori-gi Jis žmogų padalyti 

suvis nelaimingu, o tik troksz- 
ta atkreipti ji ant kelio teisy
bes, ant gero 
pataisyt ji.

tam

kelio nuvest ji. 
Kada-gi žmogus

ne nori klausvti bažnvežios • •
szventos, pildyt Dievo prisaky
mu ir už tat Dievas nubaudžo 
ji, tada jis-gi dasipranta, 
jo szi rd is yra del Dievo sutver
ta, pražiūri tada savo akymis 
duszios ir pamato katras kėlės 
vra klaidus ir katras in kur • » 
kur nuveda žmogų; tas visa- 
do?
siu, vis turi ar ankseziau ar ve
liau suprast, jog paklydo ir tu-1 matj bnisus ntsiliepc in ji... 

teisybes pamcfcs tikybe, pamoto ir vii-
y 44V 

pro- galėjo, nes no turėjo tiek pa
jėgu, idant galėtu atsispirti, 

privaloma pamirszo pagundai... Teip, teip pinigai

rasti kur tai nebutu, pamislino 
sau Jonas juk žmonių ne stoka 
tokiu, kuriems nustojimas kė
lu arba keliolekos rubliu, yra 
nieku apie ka suvis mažai pai
so.

— Apsimalszink, mano bran 
gi — atsiliepo in ligone — ne
trukus, gal jau rytoj turėsimo 
pinigu ir nustumsime taji sa-

» ežios,

jog

pradėjo veikti... Pagundim

ri sugryszt ant kelio 1 \ ______ _  _
ant dorans kelio. Žmogus yra ti Dievn.je ir baime Dievo, ne- 
sutvertas ant maldos ir 

jeigu apie ta savoeios, 
džiausi

di-

būdama laimingu, tada Dievas būtinai turi bnti, turi jis juo
per užsiuntima ant jo nelaimes 
ir vargo priverezo volei atsi
minti apie tuos privalumus; 
procevot ir melstis!

Nelaime, vienok Jonas Wa- 
balas ir da dabar ne galėjo da- 
siprotet, jog tai pats Vieszpats 
Dievas teip druezei o ir kas 
kart drueziau klabeno in jo už
kietėjusia szirdi, idant jis vo
lei atsilieptu prio Jo ir praszy- Vo baisu varga.

Isz kur-gi ju gausi, Jo-tu Su t verto jaus idant atkreip- _
tu ji ant to kelio kuris žmogui ’naif
da ant žemes suteikė laime. To tau sziandien da no
Wabalns jetzkooj procios, bet gaiju pasakyti, bet nesirūpink

«• 1 _ _ I%-k *>w* teMM I* tete a. I te* »•« <« rw *. •«*<•«.* *

pagelbos pas Visogalinti Vie- jngysime pinigus
no jieszkojo Dievot

szpati!... Jau senei meldėsi

ne prasze niano miela ir tikėk man;
• r •

Kode! su tokiu susijudinimu

jog

prie Jo, dėlto ir Vicszpata Die- jr svarstinimu isztare tuosius 
pamirszo apie ji, nes tikra žodžius! Ar pats gal ne buvovas

teisybe skamba jaiuose žo- tvirtll tamo jngyjimo turto!
tižiuose.

<<
Ar-gi gal baiminosi to darbo

liūs savo organizme, kaipo ir 
nemalszuma savo szirdies jaus
liu ilgai užmigti negalėjo, bet nuėjo gatve tolyn. Ėjo teip gaJ 
ant galo isz apsilpirao ir 
vargimo užmigo.

diki.” Po tam užsismaukęs jeigu kas nužvelgs ir galėtu 
drueziau aut galvos kepure ir mums padaryt perszkada pri

valome nopaleist jo, o priverst
nu-

Tevas teip gai susilaiko priesz viena na- 
pat gulėjo pasiklojąs ant aslos ma ir isz lengvo 
nepasijudinantis, bet nemiegan in Įauga. Po valandėlei isz im
tis suvis. Misles kurios lyg gil
mei duszios pereminejo ji nu-1 
varo nuo jo miega. Susijudini
mai jo buvo milžiuiszkai dide-' 
Ii, ne buvo jam suvis galima 
užmigti. Girdėjo jis muszima 
laikrodžio ir juom vėlesnis lai 
kas buvo nakties, tuom baises
nes misles blaszke jo duszia ir 
pripildinejo baugumu.

Pradėjo volei laikrodis bok- 
szto bažnyczios muszti valan
das, o Jonas AVabalas suskaite 
net dvylo ka y pu,
musze dvylikta adyna.

- Teip, dabar gerai — ta
in save dabar jau laikas

deszimts minutu po tam štai-' amžinai tylėt. Matai kad mes 
turimo pasiezvenst ant visko, 
kad ingyt turtą kad rytoj ne 
reikėtų tau kenst vargo bado 
ir szalczio, kad nereikėtų 
mums nieko melst darbo ir pa
talpos... Tol. bus.

pabarszkino

mo iszejo vyras.
— O ka? matai insidrasi- 

nai ir paklausei mano fodos —

:Ž

y I

■te-**1,

> *i * 
’ V. ’ ■

i

tai yra isz-!

re
man...

Tai isztares Jonas pasikėlė 
nuo savo migio nesibelsdamas, 
pažiurėjo ant savo mylemo^ 
paezios inieganczios ir ant vrti- 
ko, bet ir tas saldžei miegojo 
nuvargęs per diena; persitikri
nęs, jog jo nemato ir negirdi 
ne pati ne vaikas, pamaželi ne
si belsdamas pasijieszkojo ke
pus© užsismaukė ant galvos ir 
iszejo tykei atidaręs ii' uždą- 
res duris. Norint gana stengė
si kad no pažadint susibeldi- 
mu paezios, bot uždarinėjamas 
duris truputi subruzdo, 
ganti pabudo.

— Kas ten? — paszauke 
persigandus. — Ar tai tu Jo
nai? in kur-gi eini?

— Asz, asz turiu iszeit... 
tuo jaus sugrysziu — iszsikal-
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RENGĖSI ANT CHICAGINES PARODOS.
(‘liicngas jau pradėjo pasivengi'iiot ant ateinanezios avie

tines parodos. Sztai pirmutinis budinkas del Travel ir Trans
portation.

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Liotuviszkas 
Dentibtus Malianojujo 

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

--- ------------------ - --- --------
-*■y* *»te*w

x—RAY
k

6 6 6
GYDUOLE AR PIGULKOS

Gydo Szalti, Skausmą galvos, Karšatį 
6 6 6 MOSTIS

■' • * ■ .» ' • Y •• • i ' ■ i 11" w *•

Gydo kūdikio »»alti. Aptiektu*.
y ... .......... ■■■■-;...............................ii..... . ................ .. ................................

DR. C. A. ŽERDkCKAS
” 1 r L1 , ru ■ -< 7

• • •

■A

GAS

.. .LIETŪVISZKAS DENTISTA8
Tamaqua ofisas, randasi* People's Trust Co., Banko namo ir adaras kas 

dien, nuo P iki 0 valandų (pagal senovės laiku), iszskirent Seradomis.
„ *' i r w L 1 • 1 *

Vakarais pagal pareikalavimo.

dos. Seredomia visa diena buna adaras.
( . k _ . _ _ •
a viui vnuDi 

■ ■■■■■■ BUMUI Į OI I I ■

VUI\C1I<*13 P<4|£U1 jJ<l4 Viltam V Alnu*

New Philadelphia ofisas 34 Water St., adaras kas vakaras 7 iki 9 valan- n i L it. 1„ 2 _ •________ f
i

Telefonas, Tanmqua 638
i , „ į— ■■teteik ........................ . ............................

Pottsville 9-R-2
i i, iumi<.i,i>,iiI|ii ■ i i.i m ..mi M..I i. *•o

— Kokis yra skirtumas terp 
paezios o daktaro?

— Pati prisiego vyrui, jog 
ji ne apleis iki smert o ne kož- 
na to dalaiko o daktaras ne 
prisiego o dalaiko.

Bobute:— Nustokit valkelei 
kaip tai galite rėkaut!

Anūkėlė:— Tegul bobute 
nepyksta, ba jeigu no mes, tai 
bobute ne butu bobute.

Profesorius:— Jeigu turė
tum pirkt 6 svarus sviesto, ka 
turėtum su savim paimt ?

Vaikas:— Gurbą pone pro
fesoriau.

t

Ant J. Sakalauskas 
L1ETUV1SZKAS GRABORiUS

(BeU Phone 872)
S31 W. Centre St., Shenandoah, Pa.

Nuliudlmo valandoje, sutei
kiam geriausi patamarima. Pa
laidojimą atliekam rūpestingai 
Ir graliai. Busite pilnai užga
nėdinti., I ,

les Mahanojaus ir Girardvilles 
jeigu kas pareikalaus piano pa
tarnavime tai meldžiu man tele
fonuos o pribusiu in dessimts 
minutu 99 Bell Telefonas 871

6 ♦
Oj tas Sentkleras,
Ne kas miestas, 

Tiligrapa isz ten gavau, 
Bet da ji netalpinau* 

Netrukus in ten pribusiu, 
Tai purima padarysiu, 

Velnius isz ten iszvarysiu.
• ♦ • •

Vienam mieste važiavo bosu
Rusai, A 

Buvo ten ir keli Komunistai,
Lietuviai ir Palokai, 

Ir keli Szvedai.
Rusu buvo skaitlis diktas, 

O tuju Komunistu penketas, 
Tai kaip musztis bose pradėjo, 
Nustabdyti niekas negalėjo.

Kraujas Komunistu ir Szvo lu 
teszkejo, 

Ingaleti Komunistu negalėjo.
Pasažieriai isz boso iszejo, 

Ba bnti tenais neglcjo, 
Visi isz boso iszlipo. 

Tiktai szofori ir kraujus pali
ko., 

Tai taip tarp girtuokliu darosi, 
Vieni ant kitu varosi, ~

Kaip gyvuliai pjaujasd,
Kaip szunes ėdasi, 

Su tuom taip sau pagadys, 
Kad isz Ameriko iszvarys.

Ui . 4i- ■ *»

Kur ten Arkanzuosia
Badai Indi josią, .

, Kelios szeimynos Lietuviu gy* 
vena,

Dieve susimilk ant jo, jau

Novos draugyste užsidėjo, 
Draugais vięni kitiesus būti 
i

f

■■■■■ prižadėjo,
Bet ne ilgai duravo, 

Daugelis iszsibostavo,.
In draugyste namines inetojo, 

Apsvaigalais .pastojo,
4 T; —nj—„Į, —1|WI| .fe

Prisirasze in girtuokliu Jdinbu, 
Gauna rakta in atubaj ' 

Kaip doleri užmoka rakta 
‘J , T gauna,

Inejus kiek nori tai gaspado-

Jaigu namines ir nenori tai vis

K. RĖKLAITIS
IV — p 1 f ' lig

bėjo Jonas ir skubei iszejo vo
lei isz stubo, nenorėdamas 
laukt ilgiau klausymu paezios, 
kurie reikalavo atsakymu, o 

Naktis užstojo. Ant gatvių atsakymu del jo labai sunkiu, 
miesto | apsivieszpatavo mal-

Visi stengiami žmogaus l>c pCr įmj turėjo ingyt tuos pi- 
. naudos pražus,; nigu* | 

I ♦
naudos pražus, 

Jeigu padėjimo Dievujo pro- 
. cios ne bus.” 

Teip lyginai buvo ir su Jo
nu Wabalu notw gana stengė

(I

m. T

Ant ulyczios susilaiko ir ap-
’ si nustumti nuo iavei nelaime «za ir tyluma, iiee-gi visi gy- sidairo aplink. Szirdis jame 
ir varga, vienok jeigu tuose ventojej po dieninei procoi nu- druezei plako. Ar no geriau

I

te# f te te#

stengimuoso no buvo pagelbos sidavo ant pasilsio, idant ju butu pasilikti namie? Ar tas .. * k#
...» «. T .... - - ------------------ -r—

. jnai nuojo ant niek, neatneša- J sau pasilsi.
f

Dievo, tai ir vis tik tie stengi- dvasia ir kūnas miege atrastu jo užmanymas turėjo gelbėti jo 
, I serganezia paezia ? Ar-gi gale- j

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA 

MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM
—-r——" . 4' v V v '

. * f \ 'K.1 1 11' ' ■ ' ’ : i

■ , i ’ '{J i. ‘ 1 ■ ■
« « ,-i * ' .

Jus pažinstate virszininkus ir direktorius szio banko.

Pažinstate klerkus kurie visada bando jus užganėdinti.
Virszininkai, direktoriai ir klerkai užkvieczia jus idant 

padėtumei savo pinigus in szi banka, Szi banka žino kaip 
būti prietelium savo prieteliams.
■KMMMMMUbMNteHMMmMMMMMMMMIMMMMVNMMMMMMMMMNMamMMMMMMMMHMteM

Lietuvisakas Graberins .

Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagolbi-

*

\

ninke motorams. Priei
namos prekes.

816 W. Sprvco Str., 
Bell Telefonas 149 

MAHANQV CITY, PA.
< 306 Market Street
BeU Telefonas 4414

PA.
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TAMAQUA.
>*» /u , ? t

gene,
Kol susivemc, 

Daugelis tokiu svaiguliu priai- 
rasie, t 

Norints niekas ji neprasto.
4 Mte* ” K
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kankytoju.

-— Darbai musu aplinkinė
je da ir blogi, daugeli žmonių 
randasi be darbo ir daugelis 
hadnuje. ' • • ,

Utnrninke pripuolu 40
4'

Jonas Sadanekas, bu- 
czeris, ant E. Market uly., ran- i
dasi Pottsvilles ligonbuteje, 
kuris gydosi ant skaudamos 
10jos. 4* S|, , ,tt *#' |||. 4)1

" '*> ' Springdale

4

•t

Washery 
pradėjo dirbti ant trijų sziptu 
kuris nedirbo per kelis mene
sius.

>

Lietus su snieguti! kuris 
pradėjo Subatoje ir nepaliovė 
lyg Panedelio nutrauko telefo
nus ir telegrafus musu aplinki
nėje. Tiunakveje vėtra nutrau
ko sitoga nuo brokerio ir kone 
visur padare bledes visoje ap
linkinėje. Upelukas nuo Maha- 
nojaus lyg Ashlandu pasikėlė 
net 29 colius, užliedamas
Gilbertona o plentas gulėjo no 
szesziu coliu vandens.

visa

40

f Antanas Ambrose (Am- 
brazas) apie 60 metu, kuris gy
veno pas savo dukteria Kras- 
nickiene, 825 E. Pine uly., mi
rė Schuylkill Haven ligonbu- 
tejo. Velionis gimė Lietuvoje 
ir pergyveno mieste apie
metu. Prigulėjo prie Szv. Juo
zapo parapijos. Paliko dukte- 
rja.Krasnickiene. Stockuvienc 
Baltimoreje. sūnūs Jonas ir 
Juozas namie ir Mikolas Lietu
voje kaipo kelis anūkėlius. 
Laidotuves atsibuvo Panedelio 

itpeigo-

1

ryta su bažnytinėmis 
mis. Qraborius Rėklaitis laido
jo.

d i de

įnylemn. pa1 i

— Vincas Mickeviczius isz 
Lost Creek, kuris likos aresztn- * .
votas keli mensiai atgal už dl- 
namintavima keliu namu o ku
ris vėliaus likos pastatytas po 
belą po tam nestojo ant sūdo, 
likos isz naujo aresztavotas ir 
uždarj’tas Put tavi lies kalėji
me. Policije surado Mickevi- 
cziu pasislėpusi namie 
Ii am k u pu re.
t Marijona,

vargonininko Nzv. Jurgio pa
rapijoj, Jono A. Žemaiezio, mi
le apie 4:25 Ketverge po piet, 
namie ant 315 S. West ulyczios. 
Velione pergyveno Amerike 37 
metus ir visa ta laika pergyve
no Shenadoryja. Velione buvo 
malszaus ir malonaus budo mo
tore ir guodotu per tuos, kurie 
ja pažinojo ir daugeli kartu su- 
szelpdavo tuos kuriem paszel- 
pu ‘buvo reikalinga. Paliko di
džiausiam nuliūdime savo vvra.* 
snnu Vladislovu aptiekoriu 
mieste ir Edvardu aptiekoriu 
Prackville kaipo ir viena duk
terų Mrs. Schill, isz New 5rorko 
ir keturis anuktis. Laidotuves 
atsibuvo Panedelio ryta su pa
maldomis Szv. Jurgio ’bažny- 
czioja kuriuosia dalybavo dau
gybe žmonių. Lai ilsisi a.a. Ma
rijona amžinam atsilsi o Die
vas suramina likusia nuliudu- 
sia szeimvna.

Visiems dalybaujentiem^ lai- 
dotuvesia ir paaukavusiems 
misziu ir žiedu siuneziu szir- 
dinga aeziu ir lai visiems Die
vas atlygina už ju atminti del 
mano gyvenimo drauges.

— Prof. A. J. Žemaitis

Shamokin, Pa.
Vincas Brazys,
Szv. P. Marijos parapijos ant 

mire1 Marion Heights draugo su sa- 
PottfjviRea ligonbuteje Juozas vo

f

—. Kunigas 
prabaszczius

f Praeita Ketverga
seseria Ona ir broliu Juozu

409 W. Markei iszvažiavo in Kalifornia kur' 
svetziuosis apie menesi laiko.

Demanskas, 
uli., uno uždegimo plaucziu. 
Laidotuvėms užsiėmė grabo- 
riūh Traszkauekas. 
nis pribuvo in Amerika

atgal apsigs’vendamas \Vor lio,
t I ll x. • ir keli metai at • j Strrkalaitiene, pergyvenus I

gil atvažiavo in miestą. Paliko mieste apie 39 metus. Velione!

Velio-
22 me-

pinyin ir dvi poduktes Mare ir 
Olijj Kiižutea ir du brolius Lie- 
tiif o/a. 

!• ‘
Gerai žinomas 

(ah J. O. Adamson,
virtuvo.kontrolerio, mirė pra
eitą Potnyczia pas savo broli 
Ęrhekvillo. Velionis turėjo 53

advoka- 
brolis pa

4'

riiofuB, buvo rodininku First
National Banko. Laidotuves at 
sFbtis Cfaminke.

’ TAI TEISYBE
Ar senei Onute 

naszle! (* *
IT-gi nuo numirimo ma-

j I i kais

4 .

no vjTh * .
. ■ *-----------

J TIK IR BAIME
A.— Tik tas Juozas turi ir 

linksma gyvenimą.
‘ B,-— 0 tąi del ko ?

A.— Ba kaip jam pati szvil- 
pe tai jis’ szoka. 
----- ----n-— ............. —

I
i j "•* S h
• .

. * 
rS* f

, Sztai Pigi Ekskurcija

":'c Reading ■ 
. lines

►

In PHILADELPHIA $3.25 
In ATLANTIC CITY $3.75
lu Shenandoah 26c. vir.ziaua 
NedeUoj 22 MORCZIAUS 

Specialia Traiaa* Sabato* Naktį 
lis . . Valanda
ShOnandoali ........................... 1:60

:.. 2:36 
... . 3:05

Mahanoy City.
Tamaqua .............v..

ant reading geležinkelio

Plymouth, Pa. f Mirė czio- 
naia gerai žinoma del <laug-?-Į 

gyventoja Rozalijo 
pergyvenus

sena

paliko dideliam nubudime peli
kes dukreles ir viena sunu, 16 
anuku, ir tris praanukus, kai
po daugeli giminiu ir pažysta
mųjų. Velione buvo doraus ir 
pavyzdingo gyvenimo motore 
ir guodota pef visus, kurio ja ja 
pažinojo. Palaidota su iszkil- 
mingom inisziom ir palaidota 
ant kapliu u Hanoveri isz namu 
ant. 180 Vine ulyczios. Paėjo 
isz Kibiekiu kaimo, Virbalio 
parapijos, Vilkaviszkio aps^ 
kriezio, Kaupiszkiu valscziaus.

Baltimore, Md. — Kovo 1 d., 
apie 11 vai. naktį S. Fremont 
Avo., ties kapais trys juodvoi- 
džiai užpuolė ir apiplesze Lie
tuvi Dovidavicziu. Atome pi
nigus pabėgo.

Szio nedarbio metu reikotu 
būti kiek atsargesniems, o ypa
tingai biznieriams.

— Vasario 28 d., nakti va- 
žiuojent automobiliu skersai 
geležinkelio bėgius ties Lan
down, traukinys užvažiavo au
tomobiliu ir užmusze jame va
žiavusius Antano Pilipausko 
(lukteri su maža dukrele ir ve
žiką svetimtauti. Mažutes mer
gaites rado tik butelius. —V.

I Dr. J. J. WYCHUNAS
AKIU DAKTARAS

16 N. Jardin St. Shenandoah <
Ofiso valandos: 10 iki 12 priesz 
piot. 1 iki 5 po piet. 6 iki 8 vakare.

Telefonas Shenandoah 1055.

nes teisėjas nori to jauno vai- 
71 | keZo 

žmones sziomef, pradedant nuo lyti. 
Sausio I <1. Vien tik pirmadie* 
ui užmuszta trys žmones. Lio- 
liiviszku pravardžių nesiiuato.

Pernai metais isz 25,331

* >

t •

4 lliii illite 

J į <’ 1 "i’’,l 'AU ,!>.•' , ' ’JyA 
gaisru Chicagoj, 3,202 gaisrai 
kilo del pypkoriu neatsargumo 
numetant cigaretu, cigaru ir 
kitokius deganezius galus, tsz 

8,52K 
gaisrai kilo užsidegus* atma
toms (rul)ish). Dauguma gais
ru, 14,812 atsitiko ne lamuo
se, bet-kur nors isz lauko. — X

rekordus geriau apsvars-
V

f

Stanislovai!ūkas yra vos lik 
17 melu amžiaus, bei huvo jau 
daug kartu aresztuotas už plo- 
szimus ir daug kartu pabėgės 
isz valdžiois ranku. Sziiio kar- 
tu jis buvo kalatiHamns da ir 
vieno žyd<‘lio “pansz.apes“

imp iW ■ »i w

ISZ LIETUVOS
.1.1 ;.n^f vk- :

žydelio

vizo gaisru skaicziaus

Worcester, Mass. - 
das Slavickas, nuo 83 Riehlapd 
uli., 
75¥u ...................... ,
areszt not i už elegt ines 
nepaisant atszaukimn 
Volstead Akto.“

K d var-

ir Jonas Tamosziimas nuo 
buvoSevmour uli. S!l - 

vežimą 
“Ba.br 

Policija, kai
po privatiszki piliecziai tik ga
lėjo juos suaresztuol Ttarnin- 
ko po piet n. Po suaresztavim<», 
policija pranesze federaliams 
agentams, kurie rado ~) galionu 
baczkute spirito automobili ujo. 
Vyrai buvo sulaikyti kaipo fe- 
deraliszki kaliniai ir turėjo už
dėt $1,000 kucijos. — A.L.

Boston, Mass.
Stanislovaitis kuris angliszkai 

“Stanwhite. “ Szi 
Panedeli jo byla vėl buvo 
svarstoma Suffolko apygardos 
teisme. Jis buvo kaltinamas 
užpuolimu ir apiplcszimu tulo 
White’o aptiekos Dorchesterj’, 
prie ko jis geruoju nenorėjo 
prisipažinti. J n 45 miliutas 
“jury” pripažino ji kaltu, liet 
bausme bus paskirta

vadina save 
j<>

Viktoras

vieno žydelio “pansz.apes’* 
api|»l<'szimu ant Dover streeto, 
bet prie szito jis prisipažino, 
todėl teismas to nei nesvarsto.

■ I ,<

fii ...............

fSZ WILKES-BARRE
IR APLINKINES

-— Ncsenei ežia kasykloje* 
užmuszta angliaksis Lietuvis 
Vladas Vii’balius, isz Luzernes. 
(rž lai nežinia kuo pamatuoda
ma. kompanija, aresztavo aug
liu kasi dirbusi draugo su Vir- 
balium. Matomai, (lion Alden 
(Mai Co. kaltina ta angliakasį 
tuo noredartm nuo saves beda 
numesti, tacziau vargu iszsi- 
suks. Szis i n vyk is be* ne pir
mas toks pas mus, tada geriau 
būti atsargiems.

PI'SZTYNES
IR MUSZPYNE3.

• Kaunas. — Ka<ln gaspado-
'• is 'jm t yi "*,t

rius Gallnskas gryždajrms ii 
turginis Retovė, snsipėsze sh

į 

kitais Vnžiuojiuczeis namo gns
. . u. s

HS 1HZ
111 - 
J
J f
i I i

bi

padoriais ir aplaike .perskeli-
1 -f

mn gaivus nuo ko iii trumtin 
laiku įniro, lindai visi .buvo go- 

‘rokai užsigėrė^ Zudintojus su
ome* ir uždare kalėjimo.

Kainie* Szaltupiuuosia, gmi- *
nėjo Prienų ant Veselkos 
tūla gaspadoriu kilo i-niisztync 
tejrp girtu svodbininku, kurio
je likos mirtinai sužeistas \'in- 
eas Kazin nekas.
ligonbule mirė*, 
kai likos suimti.

' Ilk

.

K 11
pas

Kelionėje in
Keli muszln-
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BAISUS NEGIRDĖTAS 
NUOTYKIS.
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O n.

' '1 , Lp '' ' ' '"’hjTies Blauzdų dvaru (Prusu 
Lietuvoj) atsitiko dar lyg sziol 
niekur negirdėta nelaime: va
žiavęs isz Skaisgiriu 'Tilžės 
linkiu alaus dėžėmis ir stati-

'X T11' ' * I T T

npmisAT. Kupraitis nuslydo su i •'
szlajomis in griovi ir apvirto.

'l? i........... . i..................  *1.1.
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Szlajosi* buvo alaus szildoinfift 
pecziukas. Versdamas vežimas 
prispaudė Kuprai!i prie besl- 
kurenezio pecziuko ir szis jie- 
galodamas iszlysti baisiose 
kanezibsc sudegė. Ryta eidami 
žmones rado SUanglejusi ne
ini minga ji ir bestovi nczin.s 
arkliu,s. Su nelaimingouju su
degė ir 
b-ves nemaža pinigu.

iszlysti

ir

filžes alaus akcines
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ISZ LIETUVOS NELEIDŽIA
IN BRAZILIJA.

Vidaus Reikalu5 
insakyma: 

į

% i

Kaunas. —— 
Ministeris iszleido 
apskrieziu virszininkams ir ki j 
toms vyžas ir pasus iszduodan- 
ežioms instaigoms, neiszduoti 
vizų iszkeliauti in Brazilija.

Szis minosterio parėdymas
Dorancc kašyklo-! padarytas, kad dabar smarkiai 

šia per eksplozije gazo. S. Sto- didėja
Juozas Nuvykę ten svetiniszaliai 
Visi

I

J

—• Trv$ t 
apdegintais

anglekasiai likos
M

Brazilijoj
V. Petro, ir1 a rėžyk, 

Buina, visi Slavokai. 
kos nuvežti in ligonbule.

TURĖJO.
į

Macziau kaip

LIETUVOS KUNIGAI KARO 
TEISME BAUDŽIAMI.

Kalnins— Kariuomenes teis
me surnszvtas kaltinamasis ak- A1

keturiems kunigams už 
bažnyezioje pi iesz

vvriausvbe ir devvniems stu-• « •'

tasI

i a gi t a v ima

I deniams už tu pat agitacija ki
tu būdu. Ju teismas netrukus 

kariuomenesbus svarstomas T
teisme.

nedarbas.
pa- 

li-1 tenka in beda ir lieka be jokios i 
pagelbos.

I

DRĄSI VAGYSTE.
Sausio 25 d., nežinomi pik- 

iszplesze

dvido-

BAŽNYOZIU STATYBA 
LIETUVOJE.

Kaunas. »— Vyriausioji Lie
tuvos statybos inspekcija per
nai davė leidimus bažnyczio- 
mis statyti Kvedornojc, Rau
dondvaryje, Bijūtiszlgr 
I i nonoj, -Stirniuos, Vievio par. 
bnžnyczios statybai užbaigti, 
atstatyti bokszta Seredžiuj ir 
Vilkmergės’ bažnyčia atre- 
mont uoli.

^Ve

Trumpi Telegramai.
4 ''"J.

U New York. — Athintiko 
pamūriję nuo czionais lyg New 
foundlando viesulą sunaikino 
daug namu ir suduaže kelioli
ka laivu.

IT Santo Dominge 
torius prezidento Marino Ces- 
tero, nuszove ant smert Czeko- 
Slovakijos konsidi Manuel Del 
Jesus Gomez, laike bankieto 
laikyto pas Joną Abbes, 
gentines konsuli. 
nenlažinota.

). Sek re

Ar- 
Priežastis

i

<

ge Davis, likos aresztavotas už 
pardavinėjimu dideliu rieszutu 
kokosu kurie buvo pripildyti 
su munszaine. Rado pas ji teip-

i 211 galonu alkoholimis — 
viso apie $5,000 vert<*s.

Cleveland, Ohio. — GeoT-

tadariai,
J uozo,
Tauragės vai., stogą i n lindo in 

gyvenamame name 
ir pavogt*

Aiigaiczio Į , •
. V •Pa juro bažnytkaimy, v;

T 
| jo
krautuve* ir pavogė i

I'auevežio aps. Raguvos val.Į (lajktu | S(M| litll HUmai Vclh 

! pasikinko Augaiczio arkli, isz
važiavo su pavogtais daiktais. . sveczius prie sienos ir apvogė

......yw, ... .

BAISI ŽMOGŽUDYSTE.

Grisztupo vienkiemy nužudyti.
szimts ypatų szendien apleido trys asmenys: Szpikiliene Zo-
stalu.

Del ko t

ešama Hollywood, Fia. — Pan
invairiu elitai užklupo ant namo milio- 

au nieriaus pas kuri ai si bu viliojo
f

linksmas vakarėlis. Sustatė

fija ir broliai Szpikiliai Pranas

vėliaus

V

v*

Ba jau buvo pavalgia.
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i ir Antanas. Policija žmogžu
džius aiszkina.
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SEPTYNIS POROS SUVINCZIAVOTOS TUOM PACZIU KART.
Septy.ni'os poros jaunav**<lžiu isz St. Denis, 

ežiu laiku katedroja, kur yra palaidoti Francuziszki karaliai-. 
.... . . , • • l* - - ....

Frakcijoj likos siivincziavotos
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tuom pa
lvosios poros laimėjo dovana

su-
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Į Arklys su rogėmis pakele 
rastas.

ant 45,000 doleriu dingo tam
sioje nakties.
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DIRBS POPIERA ISZ PUSZIES.
(’limfos II. Ileitv isz Xew Yorlęo, žynius komikus, iszrmlo

bilda dirbti popiera isz puszies. jo iszbandymai buvo pasek-
kaipo paveizdingiausios ir doriausios merginos ir ja linkiai isz vinis aplinkines. m ingi
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STUDENTAI NETEKO KLIUBO PER MUNSZAINE.
UGNIAGESIAI PRALEIDŽIA LIUOSA LAIKA TAISINDAMI Z0B0VELES DEL

e►
*

Penki studentu kliubai priguliidi prieMichigano l’niver- 
siteto likos uždaryti per valdžia', nes agentai rado tonais viso
kiu svaiginaneziu gerymu ir studentai turėjo kraustytis

Jiau kaip ant paveikslo matomo.

VAIKU.
l’gniagesiai Portland, Oregane, surenka sugedusias zoboveles kurie vaikams jau nubo

do, po tam jaises pataiso, apmaliavoja ir iszdalina del vargingu vaiku -per Kalėdas.




