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ISZ AMERIKOS
MILIJONĄ DOLERIU

ANT METO

GALVA TABOKINES KOM
PANIJOS GAUNA MILI

JONĄ DOLERIU ANT 
METO.

Mažesnieje szen- 
už- 

tokia

New York. — George W. 
Hill, prezidentas American To
bacco kompanijos praeita me
ta gavo metinss algos net 1,600 
000 doleriu,
ninkai tosios kompanijos 
protestavo jo prieszais 
milžiniszka alga nes patys ap- 
laiko tik maža szmoteli pelno 
isz tosios kompanijos,
tam Hill aplaike szeru ant 1,- 
275,000 doleriu už 
preke.

Prick

nužeminta

PRASZVILPE

IYtek.)

EKSPLOZIJA LAIVO

Ketino Imti Kintamuo
sius Paveikslus

20 ŽMONIŲ UŽMUSZTA; 
DAUG SUŽEISTA.

>St, Johns, N.F. 
Viking

Laivas 
“Viking” kuris iszplauke in 
žiemius su daugeliu krutamuju 
paveikslu aktoriais ir operato
riais tiksle darymo tonais kin
tamuosius paveikslus isz 
veninio žuvininku, 
tai nežinomos priežasties eks>- 
plodavojo daug parako ant lai
vo. Nelaimėjo žuvo dvideszimt 

tarp kuriu badai ran- 
Pennsylva- 

gubernatoriaus. Daug

gy-
isz kokios

Daug
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AUTOMOBILYE
NENORĖJO VAŽIUOT ANT 

DUOTO PALIEPIMO, LI
KOS NUŽUDYTAS.

SUKILIMAS
KALĖJIME

isz Visu Szaliu PAKUTAVOJA
UŽ RASPUTINA

BROLISZKA KOYA

KAREIVIAI
ATLAIKYTUS PINIGUS 

ANT BONU.
Detroit, Mich. — Vietoja pa

sinaudoti isz aplaikytu pinigu 
ant savo bonu ir indeli juos in 
bankas ant juodos valandos, 
tai daugelis kareiviu pirko sau 
automobilius arba kitokius da
lykus be kuriu galėjo apsieit.

Dovidas Steinmetz, 40 metu 
isz Glanchester. Pa., aplaikes 
nuo valclžfos V-fo dolerius pa
kvietė savo draugus ir drauges 
ir iszpyszkino ant geru laiku. 
In laika 36 valandų neturėjo ne 
skatiko ir pinigu 
bausme už pasiutiszka važiavi- 
ma.

Ir da daugiau randasi tokiu, 
ka nežinojo ka daryti su pini
gais.

kad milijonai

kapitalistai

aplaikes 
erius pa-

užmokėti

MOTINA PASKANDINO 
TRIS VAIKUS IR SAVE.

Muttapoisett, Mass. — Mrs. 
Chester Allison nuėjus prie 
Cape kanalo su trimi vaikais 
instume in vandeni du ir pasiė
mus mažiausia in glebi, szoko 
paskui juos. Vyriauses Dwight 
asztuoniu metu iszplauke ir 
drebantis nuo szalczio likos su
rastas per koki tai žmogų, ku
rini apsako kad mot ina ji norė
jo paksandyt. Taja diena moti
na su vaikais iszvažiavo novos 
ant pasilinksminimo,
ma vyrui kad ilgai neužtruks. 
Priežastis to baisaus darbo ne- 
dažinota.

žmonių, 
dasi ir seserunas 
n i jos 
žmonių likos sužeista.

Nelaime atsitiko asztuonios 
mylės nuo Horse Island, AVliite 
Bay.

Du laivai likos iszsiunsti 'n 
pagleba nelaimingiems. Po eks 
plozijai laivos užsidegė ir 
trump laika nuskendo, 
bet žmonys to nesupranta.

O gal Fordas no nori to su
prasti ir nežino, 
žmonių sziadien keneze bada. 
Tokie Fordiniai
per toki savo iszsitarimu šuke
le žmonis prie revoliucijos.

K A PADARE‘PROHIBICIJ A 
IN LAIKA 10 METU.

Washington, D. C. — Pagal 
valdžios apskaityma tai per 
laika užvedimo prohibiejos li
kos padirbta geros guzutes 
195,000,000 glonu; daktarai su
naudojo alkoholi aus ir ariel
kos 231,000 galonu; 68,173 žmo 
nys aresztavoti už padirbimą, 
pardavinėjimu ir kitus prasi
žengimu; prohibicijos agentu 
užmuszta 114; žmonių apskus
ta už visokius prasižengimus 
80,000; valdži pavėlino padirb
ti geros guzutes 3,000,000 galo
nu; ligonbutes sunaudojo 7,000 
galonu ir 20,000 galonu ariel
kos.

Valdžia aresžtavojo nuo 1920 
lyg 1930 konia 700,000 žmonių 
už laužymu prohibicijos tiesu 
arba tiek, kiek randasi gyven
toju Delaware, Wyoming, Ne
vada ir mieste Evanston, Ill.

sakyda-

TILTAS SUGRIUVO, 20 
ŽMONIŲ SUŽEISTA.

Astoria, Oregon. — Dvide- 
szimts žmonių likos sužeista o 
keturi užmuszti, per sugriuvi
mą tilto netoli Elsie. Jau nuo 
kokio tai laiko tiltas buvo pa
niekintas per valdžia, bet pa
vietas nesirūpino ji pataisyti.

1.1 —I. ......................................... .................

PADABINO DESZRAS 
VĖLIAVA NUBAUSTAS.

New York. — William Katz, 
buezeris, ant visados iszsižadė
jo padabinti deszras su Ameri- 
koniszka vėliava. Katz norė
damas pritraukti daugiau koi- 
tumeriu in savo <buczeme, pa
dabino keliolika deszru su vė
liava. Valdžia ji nubaudė po 
penkis dolerius ufž kožna vėlia
va su kuria apsupo deszras. košia

MERGINA GEIDE MIRTI 
GIMINAITIS JA 

NUSZOVE.
Graigsville, III.— Vienuoli

kos metu Marijona Gregori su- 
simusze susidurdama su krės
lu ir su 
kad geriau mirti ne kaip kent 
ti.
metu Medford, sujeszkojo ka
rabinu, atkiszo in mergaite ir 
iszszove, pataikindmas jai in 
krutinę, užrnuszdamas ant vie
tos. Vėliaus, vaikas apsako po
licijai, buk nenorėjo ja už- 
muszt tiktai nugazdyt. Vaikas 
likos paleistas.

)

gaileseziu paszauke,

Josios giminaitis, deszimts

Mrs. 
pevdotine

89,000 MOTERIŲ DIRBA 
DEL DĖDĖS ŠAMO.

Washington, D. C. —
Mary Anderson,
darbininkiszko biuro del mote
rių, apreiszkc 'buk 89 tukstan- 
cziai moterių ir merginu dirba 
del valdžios visokiuosia szako-

i ‘

Hazleton, 
vakaru kada 'broliai James ir 
Kennedy McGill ketino važiuot 
ant “card party 
priėjo prie ju Emma Tgnatavi 
ežiu t o pasidavus 'kaipo Mary 
Allen isz McAdoo su savo drau 
gu Mykolu Vladyku taipgi isz 
McAdoo ir insedo in automobi
lius. su paliepiiinu idant Mc 
Gili juos nuvežtu in White Ha
ven. Broliai pasiprieszino, tada 
Vladyka pradėjo in juos szau- 
dyt užrnuszdamas James’a o 
kada brolis stojo apginime bro
lio likos taipgi perszautas kai
po ir Vladyka. Abudu randasi 
ligonbuteje.

Ignatavicziuto su 
banditais ana diena bandė ap
vogti AVhite Haven Savings 
banka bet užmanymas nepasi
seko. Visi aresztavoti.

Pa. — Uta minko

1,800 Kalininku Jolict 
Kalėjime Šukele 

Revoliucija

r > ) Weatherly,
n-

keliais

RADO NEGYVA MOTERE 
ANT ULYCZIOS.

Cleveland, Ohio. — Lavonas 
Mrs. iMargariotos^Jaracz, 27 
metu telefonines operaratorkos 
likos surastas mažoja ulyczai- 
teje su perszautu szonu ir su- 
biaurintu veidu, kad vos gali
ma buvo ja pažinti. Policija 
jeszko josios treczio vyro Leo
no Jorczo, 26 inetu paeinanezio 
isz Carry) Pa. kuri pati apleido 
kelis menesius atgal. Badai jis 
atvažiavęs pas savo broli Ado
ma pasako jam, kad nužudo sa
vo motore. Nužudyta motore 
buvo persiskyrus du kartu su 
savo vyru, o Jaracz buvo josios 
treczias.

.07

PAAUKAVO GYVASTĮ 
GINDAMAS VAIKUS 

NUO VILKU.
Sequin Falls, Kanada. — Di

delis szuo, matydamas, kaip 
trys vilkai prisėlinėjo prie ve
žimėlio kuriamo gulėjo 18 me
nesiu kūdikis, supranta kokis 
jam grasina pavojus, lodamas 
mėtėsi ant vilku kurie pradėjo 
bėgti in girria o szuo leidosi 
paskui. Matyt, vilkai susiprato 
ir atsigryžo užklupdami ant 
szunc, kuri in trumpa laika su
drasko ant szmoteliu.

matydamas

METEORAI ISZBAUGINO 
ŽMONIS KANSUOSIA.

Denver, Colo. — Dr. H. H. 
Niningcr isz Colorado Gamtisz- 
ko Muzejaus dagirdes apie dau 
geli nupuolusiu meteoru Žio- 
minioja dalyja Kansu steito, 
nakties laike Februariaus 26, 
nuvažiavo in lenais isztyrineti 
teisybe tu j u nupuolusiu meteo
ru isz dangaus.

Dažinojo niro tenaitinlu gy
ventoju, buk tuja nakti nupuo
lė daugiau kaip keli szimtai 
meteoru, kurie iszbaugino žmo
nis, .gyvulius, torielkos sudrė
bėjo ant stalu, arkliai isžbegi- 
nejo in laukus kaipo ir kiaules.

Arti 'Castle Rock, Koloradoj, 
žmonys mato kelis meteorus, 
kurio iszrode kaip deganti oro- 
Pianai- ■ I . . 1....

KAIMIECZIU KARE

PENKIOS DIRBTUVES SU
DEGĖ; DAUG SUŽEISTA.

Lietuviszkas ir Lcn- 
kiszkas Kaimai 

Susimuszc

Arkivyskupas Theofan I
Už Pargabenima 

Rasputino In 
Rosije

Susimuszc Už Tėvo
Turtą

VIENAS KITAM PERSKELE 
GALVA, SULAUŽĖ RANKA 

SUTRIUSZKINO 
SZONKAULIUS.

IR

DAUG SUŽEISTA ANT 
ANT ABIEJU PUSIU.

DABAR GRAUDŽEI 
GAILESĮ

!po piet

sukilus taipgi 
užmuszta 
nubausti.

Joliet, Ill.1— Stuteville kalė
jime apie 3 valanda 
1,800 'kalininku staigai šukele 
revoliucija, kurie padegė peli
kes dirbtuves, sudege keliolika 
dažiuretoju, bet milicija pribu
vo in laika ir apmalszino indu- 
kusius kalininkus. Ugnis pa
dare blades ant puses milijonu 
doleriu.

Praeita Suimta tam paežiam 
kalėjime buvo
revoliucija kurioja 
trys kaliniai ir keli 
Kalinin'kai negalėdami nukons- 
ti biuriaus pasielgimo dažiuro- 
toju su ju draugais kaip vienas 
visi sukilo loja paezioja miliu
to ja.

In valanda laiko po sukili
mui ugniagesiai užgesino lieps
imi, vaiskas apmalszino 
ninkus ir vėl viskas apsimal- 
szino. ,

Valdžia dabar 'darys lyrine- 
ji mus yisu užmet i nejiniu prie
szais kalėjimo dažiuretojus.

kali-

PLENTAS

Ariliniis — Ant Lietuviszko- 
rubežiau's. ant Lie
pų sos

Lcnkiszko i 
tuviszkos puses, kilo tautino 
kruvina kova terp 
kaimo Kružcliu ir 
kiu. Kruzeloi vra Lietuviszku 

v 4
kaimu o Angel i szkes Lenki'sz- 
ku.

Priežastis 
ta, 
vaikas isz Anglekiszkiu, 
damas per Kruželius likos pa
vojingai 'sumusztas per Lietu
vius, kuris turėjo 
ereli ant kepures.

Kada apie tai dagirdo kai- 
muoczei Angeliszkoi, apie 70 
apsiginklavo in ka kas pagrie
bė ir c u pas 
jįesžkoti 
leeziai. paleido kelis 
in einanti pulką nuo kuriu li
kos keliolika Angeliszkiu su
žeisti.

Lenkai irgi nepasidavė

gyventoju
Angel isz-

narni s 
yra

in kuri tik vienas žmogus 
lyto

KONKRETINIS
ISZ SUV. VALST. IN 

PANAMA.
— Planai yra 

ant pradėjimo
Panma City, 

aps varstomi 
dirbti milžiniszko konkretinio 
plento, kuris eis per Vidurine 
Amerika, Suv. Valstijas ir lyg 
Panamos, kuris ketina kaszituo 
ii daugiau kaip szimta milijo
nu doleriu.

Tame tiksle suvaživo dele
gatai ant susirinkimo isz Suv. 
Valstijų, Panamos, Costa Rica, 
Guatamalos, Salvadoro,
duras, Nicaragua ir Meksikos, 
apsvarstyti planus padirbimo 
tojo plento.

Kujer Vilens-Vilnius. — 
pranesza apie szitoki ne

paprasta atsitikima Vilniaus 
Trakiu apskrity.

Viename kaime terp dvieju 
broliu kilo vaidas del tėvo pa
likto turto. Vienas brolis ta- 
.rasi, kad tėvas ji nuskriaudė 
savo testamente ir iszkele byla 
antrajam, bet nieko nelaimėjo.

Teismo diena po sprendime 
broliai susiginezijo ir susimu 
sze, bet kaimynai juos persky
rė. Tada vienas isz broliu pa 
siūle iszpresti klausima dviko 
va. Antras brolis sutiko, bei 
pareikalavo, kad dvikova bu 
tu “ant mirties.”

Neturėdami jokiu ginklu 
broliai nutarė musztis lazdo 
mis. Sziomi's dienomis “dviko 

” invyko ir pasibaigė tra
giszkai: stipresnis brolis silp 
nesniam perskėlė galva, sulau 
že rankos staibi Ir sutriszkim 
szonkaulius, taip kad sužeista 
sis greit mirė.

Brolis žmogžudys suimtą, 
ir pasodintas in kalėjimu. Vi 
sas tas invykks šukele nepap 
rasto susijaudinimo apylinkėj

ki”
((

Zofije, Bulgarija. — Mald- 
Aleksandro Nivsklo 

pripildytas per pamaldas 
bet -szeip, jame malszu ir liūd
na,
kas diena ateina ir nuo 
lyg vėlybam vakarui klūpojo 
prie altoriaus. Mažas tasai 
žmogelis su ilga sutona, ilga 
barzda, kurios niekados nc- 
kerpa, su iszbliszkusiu veidu, 
meldžesi ilgai. Su niekuom 
nieko nekalba. Matyt jojo lu
pos yra uždarytos amžinu ty
lėjimu.

Lankosi jisai in taji maldna- 
mi. jau nuo keliolikos metu ir 
tik ana diena žmonis dažinojo 

kad tai bu- 
i Theofan

Mažas 
sutona, 

niekados 
su iszbliszkusiu veidu 

ilgai.

buvo
Leiikiszkas

ei-

musztynes 
ik a d kokis tai

Anglekiszkiu

Lenki'szka

Kruzelhszkius 
atlyginimo. Kruže- 

szuvius

kas jisai per viena 
vusi s

ir 
nuėjo in Kryželius, kur sumu- 
sze mirtinai kelis bernus. Lie- 
tuviszki sargai i’szgirdo szu- 
vius, atbėgo ant pleciaus musz- 
tynes, nuginklavo Angel įsa
kius ir suome apie dvideszimts 
apkausto ir nuvaro in Kauno 
kalėjimą ant teismo.

nuginklavo

nėjo Bobovo, 
karai iszka veselka

Hon- Stempllo dukters svodba,

FORDO NEISZMINTINGAS 
ISZSIT ARIMAS.

Fort Myers, Fla. 
I' ordas, 0XXWJC4O 
iszsitare buk prohibieija pada
re daug gero žmonijai (!) o 
darbininkai privalo sutverti pa 
lys sau darbus o tebyrb bedar- 
beyra priežastim neteisingys- 
tes, 'bet keno kalte neteisingys- 
tes, laito nciszreiszke. Tolinus 
Fordas sake: “Vargingi laikai 
yra žmoniems naudingi ir isz- 
mokins juos teisingystes. Pats 
prezidentas Hoovcris pripažys- 
ta kad nesiranda czionais sun
kiu laiku.

— Henry 
dirbėjas automobiliu

Yra tai gori laikai,
♦

Paskutines Žinutes

r— Ivotun 
szerifai likos sužeisti sumiszi- 
me su sziintu metaliniu strai- 
kieriu, kurio taipgi sužeidė 
apie dvideszimts maisztininku.

11 Lynn, Mass. — Ugnis su
naikino Lenox hoteli, padary
dama 'blades ant $200,000. Keli 
žmonys sudege ir dvylika ap- 
dege. j

11 Monsanto, 111.

u*

15,000 ŽMONIŲ ANT 
ŽYDISZKOS VESELKOS.

Krokuva, Lenk. —■ Aplinki- 
atsibuvo tikrai 

rabino 
ant

kurios suvažiavo ir atėjo net 
penkiolika tukstaneziu žmonių 
isz kuriu daugelis pribuvo isz 
Au'strijos ir Vengru.

Garbes gvardije susidėjo isz 
1,000 jaunu Žydu pasirodžiu
siu in Rusi'szku's kazokus, Aus- 
trijokiszkus užarus ir Ara'bisz- 
ku!s Iszeikus nuveda jauna pora 
in szkala. Veselka traukėsi ko
nia per dvi sanvaites.

s, J
arkivyskupas 

buvusia rektoris Petcrsburgi- 
nes dvasiszkos akademijos, 
dvasiszkos vadovas buvusios 
cariy^kos szeimynqs, kuris par
gabeno in Petersburga garsin
ga apgaviku Rasputina.

Tasai arkivyskupas, 
vėliaus pažino kas tai do pauk- 
sztelis ir ji svietui iszdave, 
kad tai buvo pirmutinis raka- 
lis ir apgavikas, likos nus- 
prenstas ant iszgujimo isz Ro
si jos. Po revoliucijai gavosi 
in Krymą. Po tam ėjo su Wran 
gelio armije in Konstantino
poliu o vėliaus gavosi in Zofi- 
je. Bulgariszkas bažnytinis 
Sinodas, paskyrė jam kamba
rį ir paaukavo dinsta profeso
riaus dvasiszkam seminariam, 
bet arkivyskupas Theofan ne
priėmė tosios garbes. Pasiėmė 
ant saves pakula ir kaltina 
savo už nelaime carisžkos szei- 
mynos ir visos Rosijos, kad

Dabar

Bulgariszkas

pargabeno Rasputina, 
nori už tai atpakutavoti.

41 _
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SURADO PAVOJINGIAUSI 
AUGUOLE ANT SVIETO.
Cape Town, Afrika. — Bo 

surado
viena isz

ir mirtingiausiu au
“Ad«

kurios viena tukstantin

aplinkinėj
pavojin

DAINININKE INSTOJO IN 
KLOSZTORI.

GERI LAIKAI BOLSZEV1- 
KAM ROJUI.

Moslkva. —- Korespondentas 
vardu“Chicago Tribune,”

Hbnry Wales danesza in Amo- 
rikoniszkus laikraszczius, 'kad 
du kiauszenei ir szmotelis kum 
pio (amso) kuriuos vos galima 
matyti ant torielkos,^kasztuo- h
jo Moskvojo $1.75. Pietus su- 
sidedanezius isz sriubos, szmo- 
teli žuvies ir szmoteli. mėsos
/1 ' 1 '7 ' * ' 'n' ’i ' ’ ' * L v ' y

su arbata kasztuojo $5.00.arbata kasztuoje $5.00. 
Kambaris su maudykle kote
li jo 'kasztuojo 15 doleriu ant 
dienos, o szmotelis keikso su 
kava kasztuojo tiktai vienas 
doleris. Sztai lin'ksfnybe pra
gyvenimo soviatiniam rojui, 
kurio rugojo ant Amerikonisz- 
ku kaptitalistu, kad laiko dar- 

i ' iibinįnkus nelaisvoje. . >4* .M

Viediiius — Žymi Vengrisz- 
ka operatisz'ka dainininke Te
rese Koszeghny, kuri susibarė 
su savo''direktorium, kad jiai 
nedave du bilietus del josios 
prieteliu, pamote opera ir in- 
tojo in klio’sztpri. Teresa, bu
vo atlankius Amerika 1930 mc 
te ir laimėjo dovana už pui- 
kiauso baisa.

atvažiuoja in

t an i kai 
Pretorio 
ginusiu 
guoliu kuria užvardino 
nia,”
dalele užmusza žmogų, bo jc 
kiu ženklu užtrucinimo. Dai 
bininkai, kurie ja ja nupjovė i 
pauosto mirė o keli mirtina 
apsirgo. Yra tai mirtingiaus 
tureizna, kokios lyg sziol bota 
nikai nežinojo, nes maža josio 
dalele gali užmuszti tukstar 
ežius žmonių. Kas jaja siiradc 
tai laikoma slaptybe. Jeig 
tokia trucizna prasiplatint 
po svietą, tai butu dideliu p« 
vojum del žmonijos.

MOTERE VADU 3000 
BANDITU.

Shanghai, Kinai. — Myc 
Kiniszku banditu susidedam 
isz 3,000, po vadu'sesers komi 
nistiszko vado generolo;. H< 
Lung, likos sumuszta per va 
džios kareivius, kurio apsaug 
nėjo miestą Lachih. > Bahdit 
užmuszta keliolika szimti^ i 
daug sužeista. '‘i1 i iWi f! i| ifc -'IF

*,* i F 3.

BUDAMAS VYGEJE LAI
MEJO 1,000 ZLOTU.

Varszava, Lenk. — Lail 
iszloszimo tūkstanti zlotu, g 
lukningas n umaras puolė ai 
vienuolikos menesiu senun 
Stasiuko Viegorkovskio. Kac 
sūnelis atėjo ant svieto, tęvi

KARMELITAI PAREIKA
LAVO ATIDAVIMO 
• ASZTRAUS BROMO.

Vilnius. — Pabaigoje Mof- 
cziaus monosio,
Vilnių dalis* zokoninku Kar- 
malitonu, 
ant ulyczios Asztrąus Bromos, 
kur sziandien randasi Lietu- 
viszka priglauda. Karmelitu 
zokonas dabar spirsis 
valdžios sugrąžinimo 
bažnycze Szvontos Teresos pirko jam losa ir gilukningi

kurie apsigyvens

nuo 
jiems

4

Asztrąus <Bromo koplyczia. vaikutis laimėjo.
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Kas Girdėti
Kitus mokina, bet patys ne- 

iszpildo.
Priczeriai William de Groot 

isz Krikszczioniszkos Rėforma 
toriu Bažnyczios, Racine,Wiš., 
apskundė savo dranga Reveren 
da J. Meiiderdopa ant 10 tuks- 
taneziu doleriu atlyginimo už 
nupleszima jam szloves ir gero 
vardo.

Tiejei priczeriai rėmėsi ant 
mosklo Knszto Szvento, kuris 
mus mokina, kad, kas in tave 
akmeniu, tai tu atiduok jam su 
duona, tai yra, kad turime 
skriaudas padarytas mums per 
musu ar tymus, su Krikszczio- 
niszku nusižcminhnn jiems at
leisti. — Sziadien prieszingai.

Jaigu tai atsitiktu kitam ko
kiam sklype tai padalytu ki
taip —

Burbridge Coleman Trenum, 
isz Milwaukee Wis., senas ka
reivis, kuris tarnavo civiliszko- 
ja karėjo Suv. Valst., turintis 
114 metus, mirė ana <liena po 
trumpai ligai, palikdamas dau
geli inpedžiu, net 33 vaikus. 
Prie mirties senuko radosi jo 
antra pati, kuri su juom susi
laukė 21 vaikus.

Amerike užsitarnavo senas 
kareivis vos kėlės eilutes laik- 
raszcziuosia apie jo mirti, bet 
jigu tai butu kokiam Europi
niam sklype, tai butu palai<lo
tas su didėlėms iszkelmcms.

ma- 
ir 
o

f '«T - 4A-

Gavo Bok’o Davana

>ww*

Dr. Povyls Cret, profesorių 
Pennsylvanijos

“SUGAR DADDIES” 
ARBA “SALDUS 

TEVELIA!”
t "' I: ‘

(Isxniazkinirnat Doi Shenadoriecziu)

“Saulėje”
13 Murzinus, buvo patalpint ži 

Amerikos apio

Universiteto
aplaike dovana verties $10,000, luvojima. 

už aP^varst°kuria duoda Bok kamuoja 
geriausia patarnavimu del ge
ro žmonijos.

“dykai” tai leožnas norėtu 
garsintis, bet Užmokėti už ap
garsinimu, tai “
Žvdai ir Amerikonai daugiau-

imtu griekas”.

numuro 21, diena
«• r ,
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NAUJAS “RADIO MIESTAS” KURIS
YORKE
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nia isz Amerikos apie “snl- j | 
džius lovelius” kurie.pirkinėju 
jaunas mergaites ant užgana- 
dininio savo gyvuliszku pajau
timu. Tas atsitiko Lon Angeles 
Kalifornijoj.

Žinute radosi visuosia laik- 
raszcziuosiu ir tai lieknrta bot 
daugeli kariu ir apio ju aresz-

Žmonys •J 
szlvksztuma• 1 

sugar daddies 
vadino, o mes 
nia
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perdeja ta ja ži- 
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Lietus smarkai lijo ir griaus
tinis be perstojimo trankėsi po 
dangų. Jonas ir Jurgis skubino 
si isz dai4bo namon. Nors namai 
loli buvo, bet 
priesz vakaru 
“drožė’ keliu neat'bod'mni ant 
li(4aus.
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w *
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nuo jo žipona.I

a.■ a .i,

i-'i f l '■ rr,

jie norėjo dar

— Tai nedjwfti tokiame lie* 
tuje, — atsake Jonas.

• — O ar jus vienas keliau
jate ? — užklausė ga^padine.

i — Ne, nevienas, mano drau
gas nenorėjo eiti su manimi sy-

, i.kiu, — atsake Jonas.
Tnrbut labai drąsus jis 

užklausė ga^padine.
Turbut,— atsake Jonas.

paniekti, todeV
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į Jons drebėti pradėjo ir sii bhi- 

liomis akimis apsidairė aplink.
— O ka, Jonai, jau asz ma

tau, kadiudivbi kaip aptiszies, 
a-'
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Smarkiai snžai l>av(),
m— *ii4

Vienu sykiu smarkiai sužai
bavo, sudundėjo langai ir pra
dėjo ledais lyti. ‘ •

— Tai korone Dievo, — at-
• » 1įduso gspadine.

Neužilgio nusiblaivė dangus.
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| Jonas, ptulekavojcs gaspadi- 
nei, isžejo.

Paėjės keletą varstu, pamate 
žmogų, gulinti ant žemes. Pri
ėjo Jonas ir ka-gi pamate? Jur
gis gulėjo juodas kaip žeme. 
Pasilenke Jonas, pridėjo ausi 
prie szirdies, bet szirdis jau il
sėjosi amžinu miegu.

— Jurgi! Jurgi! — Tai ta
ve Dievas nubudę, kad tu ty- 
cziojaisi isz jo darbu.

— Jurgi! ne laimi ngo  ja va
tuos žo-

lapas? Ar ne geda tau ’ — pi 
sijnoke Jurgih.

— Geda! kokia goda, 
asz bijausi.
- — Bijai f o ko ?

— Griaustinio, — tyliai isz *
tari? Jonas.

— Griaustinio? — nusijuo
kė J urgis. — Ar nori, kad asz 
tau papasakoeziau, kaip man 
buvo t si tiku su griaustiniu.’

— Su griaustiniu? — 
. klausė drebėdamas Jonas.

rl’aip; na tai.klausyk.
Viena karta, — pradėjo 

asz ėjau
kaip dabar

“Radio Aliosiąs
kuris kasztnos 250 milijonus doleriu ir užims tris blokus ant

48-tos ir 51-mos ulycziu. Namas viduryja turės 50 laip-

? 1 New Yorke

“sugar 
” nepa

tiko del keliu Szenadorieczin ir 
i laiszka 

Szenadoriszkiai 
“teve- 

buvo tai dvasiszkos ypa-

) ? ant

si apsigai’sina ir todėl daro di- al),e ^ai pautvze mums

Daugelis laikraszcziu skaity
toju negali surpasti, del ko Lie 
tuviszki laikraszcziai yra 
žesni, talpina mažiau žinių
mažiau turi apgarsinimu, 
tiek knsztuoja kone kiek kasz- 
tuoja Angliszki ir gal daugiau.

Pirmiausia skaitytojai ’pri
valo, žinoti, kad daug lengviau 
ir pigiau yra iszdavineti Ang- 
liszka laikraszti no kaip Lietu
vi arka.

Anglrszki laikraszcziai aplai 
ko visokius daneszimus drukuo 
tus ant masziniukin arba jau 
atlietus, per ka vienas reda k to
ris arba ir du gali taji darba 
atlikti lengvai. Todėl Anglisz
ki laikraszcziai gali iszeiti grvi 
cziau ne kaip Lietuviszki.

O kaip dedasi su žiniomi 
Lietuviszkoje redystejef

Sztai viskas turi būti pir
miausia perskaityta, pertlumn- 
czyta, ]>erdirbta, koresponden 
crjs perraszytos ir pertaisytos 
idant skaitytojai suprastu vis-j 
ka aiszkiai. Tas užima daug 
laiko ir sugaiszties. Ir keli re
daktoriai su pagetbininkais tu
ri ta viską apdirbti patys.

Todėl skaitytojai

5-tos,
su i u angszczio ir bus užbaigtas 1934 mete.
■ o.— Į,         >■ —, , Ui—hii..i.,...i 1.11 Irt!■*- IH.I I—I-

už

ilžinusius biznius.
Supras skaitytojai del ko 

Lietuviszki laikraszcziai yra 
mažesni ir daugiau kasztuoja 
už svetimtaiitiszkns. Jaigu nor 
musu biznieriai daugiau apsi- 
garsinetu, tai laikraszcziai bu
tu pigesni ir didesni. Jaigu mu
su biznieriai nesuszelpines dau 
giau laikraszcziu tai kas met 
bus sunkiau juos iszleidinet 1U

kad nekurto
praplatino, buk lie jei 
liai”
tos.

Kaipgi 'žmogus sveiko proto 
ir tiek iszmintingu žmonių 
venantieje Shenadori, 
perkreipint taji straipsni ir su

lieti ant dvasiszkuju, tai nega
lima suprast. O gal savžine 

1 juos krimto ir nedavinėjo

PADEGE MERGINA

V- O v 
galėtu

ra-
ueuŽilgio lures visiškai sustot ulumo- ka<1 aPit! tai nct.I’anw2e

I

Apipylė Ja Karasinu 
Po Tam Uždege

NELAIMINGA MIRĖ NUO 
SUDEGIMO.

stojas proto ir pamirszdamas, 
kad t uose paežiuose namuose 
jis pats su žmona ir vaikais su
degs. Daukintiene galvojo ki
taip: reikia iszvesti rn prieangi 
ir ten padegti,
iszgasczio begs isz nnmu. Taip 
ir padaro. Butkaite buvo apsi
rengusi lik apatiniais drabu
žiais. Sziais drabužiais ji buvo 
apipilta ir padegta. Ir sztai ug-

o Bu įkaite isz

Jurgis pasakoti, — 
namon isz darbo, 
mes einame.Beeinant užėjo lie
tus ir pradėjo smarkiai griausi. 
Asz neatboja n ant nieko ir tik 

drožiau”
()-gi man

lando ja tu isztariai 
džius:

“Dievui
neims.”

I —--------

nereikia o velnias

Vienrankiu kaime,
I įlies stulpas bego per laukus,

namon kaip padn- 
bed rėžiant ” 

tik žibyksz.t ir perėjo szviesa 
per mane, ir kabardykszt, 
nugriuvau ant žemes...

— Ant žemes! — suszuko 
nusigandęs Jonas.

m ‘
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I PAIN-EXPEILER

U m #

1928 m.,
Papilės yalsez., Sziauliu
Jomvs Daukintis i'sznuomavo1 
isz Barboros Butkaites 3 ha. 
žemes su triobesiais už 200 li
tu metams, 
namuose 

su szoinin
Barbora, tacziau 
kambarėli 

Daukintis 
nuomininkas.

kriaude Butkaite, o nuomos, 
sumokėjos 50 litu daugiau ir 
nemanu mokėti Butkaite pra
dėjo skustis apylinkes 
nems ir karta net policijai, nes

asz

Mandoktte lilaokk^M Bao
Bkaodasrg Mnatealg
PeriaMsm 
Skaunoq Kratftnflto 1

Bostinguaio Bpnndft 4
PoOq Skandljlme 
TBwtvi TkiĮrn^i

Iftaitemplnm <
Nouralgtjoe <

INKAR*d Mt
P«ff«lb4> lema apaUnapen. 
■tt. Irunūft padoedaaM pOal

_ ________ daofaly aultflrftnv, wi-
drtdMM prU IddrrieaM tMkvUrt.

Wrndeod* tUom vabttelm
Re llc. k ?#«. b«ek«. 
(wUaa UiMhfli etUM B

C<D
MMMTV AM* aowrtW O—

BROOKLYN, M.M

Juk Šzenado- 
žmo- 
laik-

mums laiszka.
yra iszmint'mgi 

skaito Angliszkus 
raszezius ir gana gerai suprau-!

“Sugar 
yal atsirado keli

J »• 
rikoniszku dodleriu 1 Ugi 82(> Ii sau isz Io juoko ir suarzyt da 

, kurie jau ir

ėja.

Praeita meta 209,211 Ameri
konai aplaike praszparlus isz- 
koliauti in Europa ir 
turistu didinasi

riszkiai 
uys,

ta kas tai per vieni tie 
” o gi.......

skaitlis 
kas- metas. Daddies

Kiek tie turistai iszleido Ame-jka tuos paskalas paleido, tur

Imilijonus doleriu ant pasilinks j daugiau žmonis 
luip yra siiarzyti gana.

Rodos kad szis
Sziandieniniuosia prohibici- užteks ant 

jos kukuosią atsitinka visokiu ’ per vieni tiejei 
szemyniniszku nesupratimu ir 
tragedijų. Sztai viena isz tokiu 
vela atsitiko Chicage tarp Lie- 
tirviszkoM szeimynos kaip:

Per savaite girtuokliavęs su- 
Hunuose, P. M-tis po tam gryž-

minimo. I

kas
Buikai te 
Barboros 
duriu.
ras

Tuose paežiuose 
gyvena nuoininin- 

ir savininke

rn

mas

i
Taip, ant žemes nugriu-’ 

vau, gulėjau nežinau kiek lai
ko, tik kaip atsikėliau pama- 
cziau savo virszugalvi netoli 
nuo manes ir... I

virszugalvi

kuna, isz pavirsziaus jau visai 
suspirgėjusi, degėsiais virtusi.. 
Pribėga visai nuoga ir apdegu
si prie vieno ūkininko ir pra- 
szosi vidun, tacziau tas matyda 

nuoga mergina atsako,
in kad neturi nuogai drabužiu ir 

nebuvo neinsileidžia vidun, r
nebuvo go- bėga pas savo drauge Autose. 

Visaip Szi pamaeziusi visai apdegusia 
juoda Barbora, kuria pažino 
tik isz veido insileidžia vidun. 
Butkaite szaukia: “

Visa pakvipus de- 
bego nežino kur. Ugnis svilina

Bu įkaite
nes I rukineja

Butkaite Meluoji! suszuko Jonas 
Ne, nemeluoju asz iszsy-

I

I

Kayrut*. tariūf* p« d nedarna pOal 
Mroąnnd m odoj to al PAlN-KJft 
PKLLERIO daufdy auĮtUrfta*. pafrkio nusigandau, bet pasiėmiau 

savo virszugalvi, užsidėjau ir 
pardrožiati nutbonVlbirejos na* 
mou manau sau, norėjo mano 
griustinis numuszti, bet nepa
siseko.

—■ Kaip tu drysti taip kal
bėti, juk tai tu tyeziojesi isz 
Sutvertojo darbu l

Tu tarpu dar smarkiau pra
dėjo lyti ir griausti. >'

— Ka? ar asz ty ežio j uosi? 
Juk tai tiesa buvo, — nusijuo
kė Jurgis. *

— Ne, tai negalėjo būti taip 
tu tik tycziojesi, — tarė paba
lęs Jonas.

Ha, ha, ha, — nusijuokė 
Jurgis.
kai... bet po szimts pypkių,' 
kad ir lyja smarkiai • kaip isz 
viedro pila. Į

— Žinai ka, Jurgi .* — eime 
vereziau in szita stuba lyg per
stos lietus.

Asz neisiu,
i «

kuria
straipsnelis 

iszaiszkinimo kas 
“loveliai” ir ne 

sikisza visai prie jokiudvasisz
kuju.
kinima tiksle kaijjo 
ma” ’
mes, jog ateityja neturėsimo 
progos “spaviedotis” isz husi

tą namo, pusiau girtas pusiau dėjimu kokiu nepupildeme. 
pakvaiszes nuo munszaino.

Namuose ima skandalinti ir 
vyti lauk žmona ir tris mergai
tes. Kuomet tos nesiskubina, 
vyras pagriebė puodą karszto 
vandens ir vyresniajai dukte
riai nudegina ranka, o žmonai 
veidą.

Žmona beg in miegama kam
barį, pasigriebia revolveri ir

Z* 
meta ji in sniegą. Namuose dau 
žymas indu ir rakandu. Neužil- 
go szeimynu bėga pas kaimy
nus prisiglausti, pernakvoti. 
Liekas tik vienas girtas szei- 
mininkas. Sudrimba ant grin
dų ir Užknarkia per visa nak
tį.

4 4

7 7

; lk*ga prie vyro. Dukterys pas 
/maiszo, atima revolveri ir is

sopias, 
kiek tai kasztuoja daugiau Lie- 
tuviszkas laikrasztis to paties 
didumo ka Angliszkas.

Taipgi supras skaitytojai, 
del ko Lietuvi saki laikraszcziai 
turi tankiai sutrumpinet viso
kias žinias, nes kitaip laikrasz- 
tis negalėtu iszoitinot ant pa
skirto laiko.

Bet tai da ne visi ergeliai 
Lietnviszko Jaikraszczio: Su 
garsinimais da arszian kožno 
laikra.4zcziQ. iBv tųigarsininiu * e • ft •
'jokis laikrašztis negalėtu užsl- 
laikyt, apgarsinimai laikraszti 
užlaiko kaip kraujas gyvas ii 
Žmoguja. Kaip visiems žinoma, 
tai da mum biznieriai nodaejo 
lyg tam laipsniui, idant supras
to, kad norėdami vesti bizni ir 
ji padidint, reikia kanecz apsi- 
garsyt — ir tai daug garsintis. 
Ketorio ln apgarsinimus tyki, 
bet didesne dalis visai netiki,bet didesne dalis visai netiki 
ba “few daug testuoją/’ Taų»

pe Jie.
* I

J
loveliai

Neraszome szita iszaisz- 
“atszauki- 

bet iszaiszklnima ir tiki- 
jog ateilyja 

“spaviedoti s y y

i

Kariszkas Advokatas
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Kas daryti; bijau eiti lai
kiausi a reporterio vorksz 

lendamą moteris.
Prohibicija isztikro patobu

lino žmonių gyvenimą.

Vi t»»»
M

mo

Moterėles, Velykos jau neto
li, todėl nevilkinkite prisiunsti 
savo sena maldaknyge ant nu
darymo. Isz senu padarome 
kaip nauja. Dabar laikas, jaigu 
nurito kad butu apdarytos ant 
szventes.

AUKSO ALTORIUS ARBA 
DIDELIS SZALTINIS 

Naujausia spaudimas pagal tikra 
deszimta ir szeszta aulyglnimn 
pagal Naujaji Szaltinl pirma 
spaudimo.

Minkszti apdarai tiktai $3.75
W. D. Boeskauskas-Co, 

Mahanoy City, Pa,
.X

K: 
• z"’ : '

« «« « 11
I l-«Cp?

t

•Pulkininkas Blanton Win-
ship, likos paskirtas kariszku 
advokatu Amerikoniszkos ka- M 
ruiornon(ks ant keturin metu.

T

ANT GAVĖNIOS

S tu e i j ob urbu Kalvarija Viusz., 
Jozauzo KriatuMo ...........................10c

Graudus Verksmai arba pasibudi- 
nimas prie apmhlinhno Kanczios 
Viesz. Jczuso Kristuso, (pagal jsonę- 
viszka būda) ....................................10c

Maldele Arcibrustvos Szvoncziau-
Kris- 

. . 10c
M

, V

• •

sio Veido Viejsz,, Mųsu Joz., 
taus. ............................ ..

W. D. BOCZKAU3KA3 . CO
MAHANQY CITY, PA.

•••rt*
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zmo-,
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nežinojo kaip tuo nuomininku 
atsikratyti, gal but ir nuomos

jo's nereikalaujant. Ypacz 
dalinosi savo vargais

draugo Autose Zuutaite.
1930 m., Kovo 31 d., ateina 

Autose pas Barbora ir dalina
si abi nelaimcmbs, skundžiasi 
Barbora nuomininku. Užgirs
ta tai 
szelti, iszbara abi ir Antose cziau 
iszvaro, nors szi, gal but, neno- 

. 4. rt k AO

isz
j»

' sudeginta.”
gelbėk asz

gosią i s 
skausmu 
skausmai veria szirdi...

Žaibo greit umu žinia apima 
visa kaimu. Subėga žmones pus 
Daiikinczius, bet szie ramiai 
miega. Netgi nenori insileifjti 
vidun. Inejus vidun rasta lova 
vėl grąžei paklota. Bet, karasi- 
nas lovoj pripiltas, negalėjo pa 

Daukintis ir pradeda slopti. Jis visa iszdave.

Sll

I
I

y

bet szie

netveria
oda,

KILLS PAIN-

9

, Ta 
Daukincziai aiszkinosi 

kad mate Butkaite bėgant 
rodama būti liudininke kito' ugnimi, bet mane, kad tai ty- 

ezia Butkite dare, norėdama 
iszgasdinti kaip 1 diena Apri- I 
liaus.

Savo nuomininkus randa ^(‘lainūn£0T 
i

A. RAMANAUSKAS 
L1ETUVISZKAS GRABOR1US 
MILL & PATTERSON STS.. 

ST. CLAIR, PA. 
Bell Telefonas 1480-R

£ bzbalaamuoja Ir laidoja mirusius^
ant visokiu kapiniu. Pagrėbus pa- 
ruoszla nuo papraszcziausiuikipra 
kilniausiu. Parsamdo automobilius 
del laidotuvių, veseliu, krikszty- 
niu ir kitiems pasivažinėjimams. 
Isz Frackvilles, Port Carbon ar isz 
kitu artimiausiu miestu jeigu kas 
pareikalaus mano patarnavimo, 
meldžiu man duot žinia c pribusiu 
in trumpa laika

y

SU — Koks tu baltas pali-(

nelaimes pati, palieka Barbora 
Bet liūdesio slegiama iszeina | 
ir gryžta tik apie 6 vai., vaka
ro.
jau sumigusiuls. Pabaladojus 
jai iu duris, i'szeina atidaryti 
palis Daukintis ir vol bara Bar
bora už volu va'ildszeziojima. 
Mat 6 vai., vakaro, tai jau vo
lus laikas...

Butkaite nueimt in 
kambarėli poilsiui. Bet, apie 3 
valanda nakties Butkaite pa- 
juta kad, padtiszka slogia jai 
galva, tai sapnas? Ne, tai ti-k-

Daukintis paduszka 
o Daukintie-

Bai •

greit nuvežta 
Mažeikiu ligoninėn, bet iszple- 
szti ja isz mirties nagu jau ne
buvo galima. Visas kūnas su- 

oda luposi 
pajudinus braszkejo.

deges, suspirgejes, 
gabalais,

♦

atsake *

Jurgis.
Bet, juk matai, kad lyja 

ir griaudžia taip smarkiai, —
BILE KOKIA SUMA

Nuo$10 
iki $300

Galim paskolint Privatiszkai 
ir Greitai.

Galite atmoket pagal juso 
finansiszko stovio.

Jumis patiks muso draugias 
kas szimyniszkas finansisz 
kas patarnavimas.
Ateikite, raszykito ar telefonokito 

In juso artimiausi ofisą.

IDEAL FINANCING 
ASSOCIATION, Ino.

f 1 II '

Peoples Trust Co. name 
Tamaqua, Pa. .. Telefonas 6-0-7

O , > » - . " | o.......... ..................- -”-l- ------------------ ---- ------7

Po septynių dienu įniro Buikai I kalbino Jonas.
—■ O, tai tu bijaisi, kad bi

jai, tai eik o asz neisiu, — at
sake Jurgis.

— Bet juk mus perlys, — 
tarė Jonas. 1

Asz neisiu!
Kad tu neini, tai asz vie

nas eisiu,— tarė Jonas eidamas 
link grinezios.

— Ha, ha, ha! — nusijuokė 
Ju^is, —
vetf nekeikia o velnias neims.

Dar karta Jonas praaze, kad 
■eitu, bet gavės ta pati atsaky-, 
ma, nuėjo vienas. !

Jonus iuejo, grinezioja žmo
nes sėdėjo tyliai baimes apimti.

— Ar galima ežia pasislėpt 
nuo audros? — mandagiai už
klausė Jonas. |

— Taip, meldžiamo, bot jau 
matosi, kad jus gerai permir
ko,

te didžiusiuose skausmuose ir 
savo kankynėje.

apie

reny be.
jai slogiu galva, 
ne risza rankas ir kojas, 
mes apimta Butkite sukaupia
visas savo jogas, nori iszsi- 
traukti isz žiauriųjų ranku, 
pruszo, maldauju paleisti ja, no 
pruszysianti no jokios nuomos, 
viską dovanosianti, tik paliki 
to gyvybe. Bot Datikintas atsa 

tau daugiau 
roikrtlauti, . J 

nei policijai škulis”.. Apipylęs 
ja. suriszta lovoj ir padegs Joks 
buvo nužudymo planas. Ir taip 
<lings lavonas, nepalikęs podsa 
ku. Taip mane Dukintis, nu

“Noreikos 
nuomos isz musu
ko:

I
I

>

4

1930 mete Rugsėjo menesio 27 
diena Sziauliu Apygardos Teis 
mas žiauriuosius žmogžudžius 
nuteisė iki gyvos galvos kalelį 
sunkiu darbu kalėjimo.
" ’' « . "i/, j. ; • ■.1 o 1. f į . J

I i . I , \ s • 'I— Iidlirt   IĮ »IMM II m ■■ < ■■■ <rt» Irti BMlrtMMrtrtW> 
A-BE-CELA arba pradžia skaitymo ir 
raszymo, dol Lietuviszlcu vaiku. 15c 

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

—.................... t &ŽSBS ! .............!-'
1

Lietuviszki Bonai
Jei norit pirkt ar parduot 
gaunant gera kaina, raezy- 
kit del informacijų dykai 
in Dept. 4 

Kurt H. Schurig & Co 
50 BROADWAY

NEW YORK

/?
I

i.

1

*
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Nesibijok Dievui ta-

ma, nuėjo vienas.

- tari? gaspadine imdama.

•I* ii

t **

4.

Ji"

Grand Sstore

I
9 N. Centro St. < 
Pottsville, Pa. Telefonas 2-3-41 t

First National Bank nam
Mt. Carmol, Pa. Telefonas <1?

■■■—i 9

'f



■MMtaMI
o’ M k *4 <L * ’ i. 4; * t * t 'Ik« * i. iir

11*

JB

Kas Girdėt
Kitus mokina, bet patys ne- 

iszpiklo.
Priczeriai William de Groot 

isz Krikszczioniszkos Rėfoima 
toriu Bažnyczios, Racine,Wis., 
apskundė savo dranga Reveren 
da J. Meiiderdopa ant 10 tuks- 
taneziu doleriu atlyginimo už 
nupleszima jam szloves ir gero 
vardo.

Tie jei priczeriai rėmėsi ant 
mosklo Rnszto Szvento, kuris 
mus mokina, kad, kas in tave 
akmeniu, tai tu atiduok jam su 
duona, tai yra,
skriaudas padarytas mums per 
musu artymus, su Krikszczio- 
niszku nusižeminimu jiems at
leisti. — Sziadien prieszingai.

* • w i v. * ’*»» ■ r rv ■*1 •> ,i ■ *

Gavo Bok’o Dovana

I

profesorių
Universiteto

Dr. Povyls Cret, 
Pennsylvanijos

“SUGAR DADDIES” 
ARBA “SALDUS 

TEVELIA!”
(Itxniazkinima* Dul Shenadoriecziu)

.k

NAUJAS "RADIO MIESTAS” KURIS

1 £

It*'

KETINA STOTI NEW YORKE t4
M

b
I, ,»i t

kad turime

Jaigu tai atsitiktu kitam ko
kiam sklype tai padarytu ki
taip —

Burbridge Coleman Trenum, 
isz Milwaukee Wis., senus ka
reivi*, kuris tarnavo civiliszko- 
ja karėje Suv. Va 1st., turintis 
114 metus, mirė ana dienu po 
trumpai ligai, palikdamas dau
geli inpodžiu, net 33 vaikus. 
Prie mirties senuko radosi jo 
antru pati, kuri su juom susi
laukė 21 vaikus.

užsitarnavo senas

tai

Amerike
kareivis vos kėlės eilutes laik- 
raszcziuosia apie jo mirti, bet 
jigu tai butu kokiam Europi
niam sklype, tai butu palaido
tas su didėlėms iszkolmems.

ir
o

Daugelis laikraszcziu skaity
toju negali surpasti, del ko Lie 
tuviszki laikraszcziai vra ma- IF 
žesni, talpina mažiau žinių 
mažiau turi apgarsinimu,
tiek kasztuoja kone kiek kasz
tuoja Angliszki ir gal daugiau.

Pirmiausia skaitytojai ’‘pri
valo, žinoti, kad daug lengviau 
ir pigiau yra iszdavineti Ang- 
liszka laikraszti ne kaip Lietu 
viszka.

Angliszki laikraszcziai aplai 
ko visokius daneszimus drukuo 
tns ant masziniukin arba jau 
atlietus, per ka vienas redakto- 
ris arba ir du gali taji darbu 
atlikti lengvai. Todėl Anglisz
ki laikraszcziai gali iszeiti grei 
cziau ne kaip Lietuviszki.

O kaip dedasi su žiniomis 
Li etų v i szko.je rėdys te je ?

Sztai viskas turi būti pir
miausia perskaityta, pertlumo- 
czyta, perdirbta, koresponden 
cįjs perraszytos ir pertaisytos 
idant skaitytojai suprastu vis-j 
ka aiszkiai. Tas užima daug 
laiko ir sugaiszties. Ir keli re
daktoriai su pagetbininkais tu
ri ta viską apdirbti patys.

Todėl skaitytojai 
kiek tai kasztuoja daugiau Lic- 
tuviszkas laikrasztis to patie: 
didumo ka Angliszkas.

Taipgi supras skaitytojai, 
del ko Lietuviszki laikraszcziai 
turi tankiai sutrumpinet viso
kias žinias, nes kitaip laikrasz
tis negalėtu iszeitinot ant pa
skirto laiko.

Bet tai da ne
Lietaviszko laikraszczio: Su 
garsinimais da arsziau kožno 
laikra.'fzczio. IBc apgarsinimu

* * « •*• 4
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— Tai nedyvai tokiame lie. 
tu jo, — atsake Jonas.

— O ar jus vienas keliau
jate? — užklauso gaspadine.

— Ne, nevienas, mano drau-

GAMTOS KERSZTAS11UO j0 
l y ė?'* Ifl,.1.i. !•■

Lietus smarkai lijo ir griaus* 
ii nik be perstojimo trankėsi po 
dangų. Jonas ir Jurgis skubino 
si isz darbo namon. Nors namai 
toli buvo, bet 
priesz vaknra pasie

drožė’ keliu neatbodiimi Ant'
Smarkiai i
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jie norėjo dar g0K "»norej° ei,i su manimi ay- 
nariekU Wot'W"> “ n,sakekl I
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Saule,j(l 4 >*»

aplaike dovana verties $10,000, ^nv°ji,nn<
; apsvarstokuria duoda Bok Kamisija už 

geriausia patarnavimo del ge
ro žmonijos.

kamisija

dykai” tai kožnas norėtu 
garsintis, bet itžmoketi už ap
garsinimu, lai ”
Žydai ir Amerikonui daugian-

4 4 tai

butu griekas”.

VA-

“snl-j 
kurie pirkinėjo

I.
I

k

F V?
numuro 21, diena 

13 Morziaus, buvo patalpint 
niu isz Amerikos apie 
džine tėvelius”
jaunai mergaites ant užgana- 
dininio savo gyvuliszku pajau
timu. Tas atsitiko Lon Angeles' 
Kalifornijoj.

Žinute radosi visuosia laik- 
raszcziuoaia ir tai nekarta bot 
daugeli kartu ir apie j n aresz- 

Zmonvs to1
szlvkszlnma 

“sugar daddies”
perdeja laja ži- 

“sugar dad-
“ teveliu 
užvardiinas 
ant

perskaito, 
t uju 

kaip juos pa-
vadino, o mes 

perjojome
” aut

Tasai
daddies” ant “teveliu 
tiko del keliu Szenadorieczin ir

ma
dies

rr 4 4

y y

sugar 
nepy

ai npsigarsina ir todėl daro di- "I’'*' la’ l’nia.-ze mums luiszka

del ko
yru

<Ižiausius biznius.
Supras skaitytojai 

Lietuviszki laikraszcziai 
mažesni ir daugiau kasztuoja
už svetimtautiszkus. Jaigu uor 
musu biznieriai daugiau apsi- 
garsinetu, tai laikraszcziai bu
tu pigesni ir didesni. Jaigu mu
su biznieriai nesuszclpines dim 
ginu laikraszcziu tai kas met 
bus sunkiau juos iszleidinet ir

iv>
d

j

v v
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Szenadoriszkiai 
“ teve- 

bnvo tai dvasiszkos ypa-

kad ne kurie 
praplatino, buk tiejoi 
liai” 
tos.

Kaipgi 'žmogus sveiko proto 
ir tiek iszniintingu žmonių gy
venant i oje Shenadori, galėtu 
perkreipint taji strai|)sni ir su- 

'deti ant dvasiszkuju, tai nega
lima suprast. O

*juos krimto ir nedavinėjo 
ūeužilgio turės visiszkai sust0|.'mumo, kad apie tai net parasze 
ėja.

gal savžine 
ra-

I
' V •, VIII ?sužaibavo, "

J sii bai
liomis akimis apsidairė aplink.'

— O ka, Jonai, jau asz ma 1 
tau, kad tu divhi kaip apuszies, 
lapas? Ar ne geda tau? — pra
sijuokė Jurgis.

— (leda! kokia goda 
asz bijausi.
• — Bijai f

Turbut labai drąsus jis
— užklausė gaspudine. , 

Turbut,-— atsake Jonas.
Vienu svkiu smarkiai sužai- *

bavo, sudundėjo langai ir pra
dėjo ledais lyti.

— Tai ko rone Dievo, — at-I 
siduso gspudine.

Neužilgio nusiblaivė dangus.
Jonas, pndokavoje*' gaspadi- 

nei, isZejo.
Paėjės keletą varstu, pamate 

žmogų, gulinti ant žemes, 
ėjo Jonas ii ka-gi pamate? Jur
gis gulėjo juodas kaip žeme.

i Pasilenke Jonas, pridėjo ausi 
prii.

< 4

lit'laus.
Joiis drebėti pradėjo ii
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Radio Miestas
kuris kasat uos 250 milijonus doleriu ir užims tris blokus ant 

48-tos ir 51-mos ulyeziu. Namas viduryje turės 50 laip-

Sztai kaip iszrodo nauja f 4 >» New Yorke

5-tos, 
sniu augszczio ir bus užbaigtas 1934 mete.

PADEGE MERGINA

Apipylė Ja Karasinu 
Po Tam Uždege

NELAIMINGA MIRĖ NUO 
SUDEGIMO.

Vienrankiu kaimo,

Bui kai te isz

o ko ?
— Griaustinio, — tyliai i;sz 

tarė JolHlH. ’
— Griaustinio? — nusijuo-i 

ke J urgis. — Ar nori, kad asz 
Inu papasakoezian, kaip man 
buvo įsi tikę su griaustiniu?

— ySu griaustiniu? — 
klausė drebėdamas Jonas.

— Taip; na tai klausyk.
— Vienu karta, — pradėjo 

asz ėjau 
kaip dabar 

mes einamo.Beeinant užėjo lie
tus ir pradėjo smarkiai griausi.

m

Jurgis pasakoti, — 
namon iszdarbo y

*

Pri-

rzirdies, liet szirdis jau il-
* Isejosi amžinu miegu.u z- ’ °

Jurgi! Jurgi! — Tai ta- 
kad tu tyve Dievas nubudę, 

cziojaisi isz jo darbu.
— Jurgi! nelaimingoja va

tuos žo-landoja tu isztariai 
džius:

o velniasDievui nereikia 
y *

4 4 

neims.
?

Asz neatboja u ant nieko ir tik 
“drožiau” namon kaip padu-j 
k (‘s. O-gi man “bedružiant ”

stojas proto ir pamirszdamas, 
kad tuose paežiuose namuose 
jis pats su žmona ir vaikais su
degs. Daukintiene galvojo ki
taip: reikia iszvesti in prieangi 
ir ten padegi i, o
iszgasezio bėgs isz narnu. J’aip 
ir padaro. Butkaite buvo apsi
rengusi lik apatiniais drabu
žiais. Sziais drabužiais ji buvo 
apipiltu ir padegta. Ir sztai ug-

I nies stulpas bego per laukus, 
kuna, isz pavirsziaus jau visai 
suspirgėjusi, degėsiais virtusi.. 
Pribėga visai nuoga ir apdegu
si prie vieno ūkininko ir pra- 
szosi vidun, tacziau tas matyda 
mas nuoga mergina atsako, 

in kad 'neturi nuogai drabužiu ir 
nebuvo neinsileidžia vidun.

‘drožiau
O-gi man “ 

tik ži'bykszt ir pere jo szviesa 
per mane, ir knbardykszt 
nugriuvau ant žemes...

— Ant žemes! — suszuko 
nusigandęs Jonas.

***>>*«.:**

> >

man y ? PAIN-EXPEILER
1928 m., 

Papilės v’alscz., Sziauliu aps., > 
Jonais Daukintis i'sznuomavo1 
isz Barboros Butkaites 3 ha. 
žemos su triobesiais už 200 li
tu metams.

gyvena 
su szeima 

Barbora, 
kambarėli

Daukintis nebuvo go- 
nuomininkaK 

skriaudė Butkaite, 
sumokėjos 50 litu daugiau ir 
nemanu mokėti Butkaite pra
dėjo skustis 
nerns ir karta net policijai 
nežinojo kaip t do nuomininku 
atsikratyti, g 
isz jo’s nereikalaujant. Y|>acz 
ji dalinosi savo vargais 
draugo Antoso Znutaite.

1930 m., Kovo 31 d.
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Juk Szenado
riszkiai yra iszmintingi 
uys, skaito Angliszkus 
raszczius ir gana gerai supran- 

“ Sugar 
gal alsi rado keli

Ugi 82(>' Ii sau isz to juoko ir suarzyt da 
. u<i u^Ki u z.mvr 111 ■->, kurie jau ii
tain vra suarzvti gana.

straipsnelis 
iszaiszkininio kas 

i “loveliai 
sikisza visai prie jokiudvasis 

Neraszom(k szita iszaisz- 
“atszauki- 

bof iszaiszkinima ir tiki- 
jog ateityje 

“spaviedoti> 
koki u nepapi kieme.

mums laiszka.
zmo- 
laik-Praeita meta 209,211 Ameri

konai aplaike praszpartus isz- 
koliauti in Europa ir 
turistu didinasi kas
Kiek tie turistai iszlcido Ame-jka tuos paskalos paleido, tur

s kiti t lis 
motas J Daddies

ta kas lai per vieni tie 
" P’ o

rikoniszku dodloriu? 
milijonus doleriu ant pasilinks 
minimo.

[daugiau žmonis, 
taip yra suarzyti ;

Bodos kad szis 
užteks ant

s laikuosia atsitinka visokiu per vieni tiejei
• • 1 1 • • I • 1 • • •

l namuoKo 
kas 
Butkaite 
Barboros 
duriu, 
ras

'Uuose paežiuose s, 
nuominin- 

ir savininko 
tacziau

Butkaite 
begu pas savo drauge Autose. 

Visaip Szi pamaezinsi visai apdegusia 
o nuomos juoda .Barbora, kuria pažino

Sziandieni ui uosiu prohibici- 
jos 
szemyniniszku nesupratimu ir 
tragedijų. Sztai viena isz tokiu 
vidų atsitiko Chicago tarp Lie- 
tuviszkos szeimynos kaip:

Per savaite girtuokliavęs sa
li linuose, P. M-tis po tam gryž- 
la namo, 
pakvaiszes nuo munszaino.

Namuose ima skaudulinti ir 
vyti lauk žmona ir tris mergai
tes. Kuomet tos nesiskubina, 
vyras pagriebė puodą karszto 
vandens ir vyresniajai dukte
riai nudegina runka, o žmonai 
veidą.

Žmona beg in miegama kam
barį, pasigriebia revolveri ir

kuju.
kinima tiksle kaipo 
ma” ’ 
mes, 
progos• . . ipusiau girtas pusiau dėjimu

; bėga prie vyro. Dukterys pasi-
r'maiszo, atima rcvjilvcri ir isz- 

meta ji in sniegu. Namuose dan 
žymas indi! ir rakandu. Neužil-

supras,

iŠ

visi ergeliai

'jokis 1 a ik rasztis negalėtu užsl- 
laikyt, apgarsinimai laikraszti 
užlaiko kaip kraujas gyvastį 
Žmoguja. Kaip visiems Žinonia, 
tai da mufm biznieriai rtodaejo 
Jyg tam laipsniui, idant supra4- 
tn, kad nurodami vesti bizni ir 
ji padidint, reikia, kanecz apsi- 
garsyt — ir tai daug garsintis. 
tfekurio in apgarsinimus tyki, 
bet didesne dalis visai netiki, 
M “lite dauę ka&tuęjęh” Taij» 

t

ir ne

neturėsime
isz nusi-S ’ ’

v /

Kariszkas Advokatas

I

apylinkes žino- sudeginta.
11-—................ -:-, nes -

juoda Barbora,
tik isz veido insileidžia vidun.

”gelbėk asz

gal but ir nuomos

s ii

ateinu

Butkaite szaukia:
Visa pakvipus de- 

bego nežino kur. Ugnis svilina 
Butkaite 
nes Iru kini* ja 

skausmai veria szirdi..
Žaibo greit umu žinia 

visa kaimu. Subėga žmones pas 
Daukinczius, 
miega.

gosią is 
skausmu

f >

Betveria 
oda

apima

bet szie ramiai 
Netgi nenori insileisti

v • -1 J • - - - - -------
I

go szeimyna bėga pas kaimy
nus prisiglausti, pernakvoti. 
Liekas tik vienas girtas szei- 
mininkas. Sudrimba ant grin
dų ir iszknarkia per visa nok
ti.

t i

mo”
lendamą moteris.

Prohibicija teztikro patobu 
lino žmonių gyvenimą.

prisiglausti,

Kas daryti; hi jau eiti na- 
klausia reporterio verto

Moterėles, Velykos jau neto
li, todėl nevilkinkite prisiunsti 
savo sena maldaknyge ant ati
darymo. Isz senu padarome 
kaip nauja. Dabar laikas, jaigu 
norite? kad butu apdarytos ant 
szventes.

. AUKSO ALTORIUS ARBA
DIDELIS SZALTINIS

Naujausia spaudimas pagal tikra 
deszimtu ir Hzeszta sulyginimą 
pagal Naujaji Szaltini pirmo 
spaudimo.

Minkszti apdarai tiktai $3.75 
W. D. Bocikauakas-Oo.

Mahanoy City, Pa,

i

i

vi

I

rh> »< i

« MK f I; 
i »•*■**;

• ■' r .-J 4"F7
Pulkininkas 

ship, likos paskirtas kariszku 
advokatu Amerikoniszkos ka- 
nuomones ant kotnrhi metu.

Blanton Win-

yr»m W'pwv *FT **fr**w

ANT GAVĖNIOS

Stucijob arba Kalvarija Viesz., 
Jezauso Krintuso ............. 10c

Graudus Verksniui arba pasibudi- 
nimas prie apmisliniino Knnczios 
Viesz. Jezuso Kristuso, (pagal «on<>- 
viszka būda) ......................................10c

Maldele Ardbrostvos Szvcncziau- 
šio Veido, Viesz., Musu Joz., Kris
taus. ................................ 10e

♦ • •

t

W. D. BOCZKAUSKAS - CO 
. MAHANQY CITY,, PA.

Autose pas Barbora ir dalina- vidun, tnejus vidun rasta lova 
si abi nelaimėmis, skundžiasi 
Barbora nuomininku. Užgirs
ta tai Daukintis ir I * I

szelti, iszbara abi ir Autose cziau
iszvaro, nors szi, gal but, neno- ( kad mate Butkaite bėgant 

........ . ... .1______ 1___j .K..*______ 1... ,J X.*

vėl grąžei paklota. Bet, karasi- 
lovoj pripiltas, negalėjo pa 

. Ta 
Daukincziai aiszkinosi, 

; su 
•ėdama būti liudininko kito ' ugnimi, bet mane, kad tai ty- 

ežia Butkite daro, norėdama 
iszgasdinti kaip 1 diena Apri- 
liaus.
Nelaimingoji

jau sumigusius. Pabaladojus Mažeikiu ligoninėn, bet iszple-

- c • Į nas I ? ~
pradeda slėpti. Jis visa iszdave.

1

nelaimes pati palieka Barbora 
Bet liūdesio slegiama iszeina ; 
ir gryžta tik apie G vai., vaka

ravo nuomininkui randaI ro. O’ a reit nuvežta

jai in duris, i'szeina atidaryti 
patįs Daukintis ir vol bara Bar
bora už vėlu va'ildszcziojima. 
Mat G vai., vakaro, tai jau vo
lus laikas...

Butkaite nueina in
kambarėli pbilsiui. Bet, apie 3 
valanda nakties Butkaite pa- 
jutu kad, paduszka slegia jai 
galva, tai sapnas? Ne, tai tik
renybe. Daukintis paduszka 
jai slegia galva, o Daukintie
ne risza rankas ir kojas.* J * 
mes i 
visas savo jėgas, nori iszsi- 
traukti isz žiauriųjų ranku, 
pruszo, maldauju paleisti ja, no 
priiszysianti no jokios nuomos, 
viską dovanosianti, tik paliki- 
1 * *•* t *-*. fe • *1 1

I

szti ja isz mirties nagu jau ne
buvo galima. Visas kūnas su
degęs, suspirgėjus, oda luposi 
gabalais, pajudinus braszkejd. 
Po septynių dienu mirė Butkui 
te didžiusiuose skausmuose ir 

savo kankynėje.
1930 mete Rugsėjo menesio 27 

diena Sziauliu Apygardos Teis 
mas žiauriuosius žmogžudžius 
nuteisė iki gyvos galvos kalėti 
sunkiu darbu kalėjimo.

/

Bai - 
apimta Butkite sukaupia

te gyvybe. Bet Da tikintas utsa- 
“Nereikes tau daugiau 

nuomos isz musu reikalauti, 
nei policijai akutis”.. Apipylęs 
ja suriszta lovoj ir padegs,toks 
buvo nužudymo planas. Ir taip 
dings lavonas, nepalikęs pėdsa
ku. Taip mane Dukintis, ntV

ko:

i

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

W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 
MABANOY CITY. PA.

=il . ----------- ...................

Lietuviszki Bonai
Jei norit pirkt ar parduot • •

t
gaunant gera kaina, raszy.
9 a w Ki! K Jk J* a a m *4 *
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I

l’aip, ant žemes nngriu- 
vaii, gulėjau nežinau kiek lai-1 
ko, tik kaip atsikėliau pama- 
cziau savo 
nuo manos ir...

— Meluoji! suszuko Jonas 
nemeluoju asz iszsy- 

kio nusigandau, bet pasiėmiau 
savo virszugalvi, užsidėjau ir 
pardrožiart nartioif!’Parėjės mv 
mon manau sau, 
griustinis numuszti, bet nepa- 
siseke.

— Kaili tu drysti taip kal
bėti, juk tai tu tyeziojesi isz 
Sutvertojo darbu ?

Tu tarini dar smarkiau pra
dėjo lyti ir griausti.

— Ka? ar asz ty ežioj uosi.’ 
Juk tai tiesu buvo, — nusijuo
kė Jurgis. * * i

— Ne, tai negalėjo būti taip 
tu tik tyeziojesi, — tarė paba
lęs Jonas.

— Ha, ha, ha, — nusijuokė 
Jurgis. — Koks tu baltas pali
kai... bet po szimts pypkių, 
kad ir lyja smarkiai ‘ kaip isz 
viedro pila.

— Žinai ka, Jurgi ? — eime 
verezian in szita st ubą. lyg 
stos lietus.

— Asz neisiu

— Bet, juk matai, kad lyja 
ir griaudžia taip smarkiai, — 
kalbino Jonas. |

— O, tai tu bijaisi, kad bi
jai, tai cik o asz neisiu, — at
sake Jurgis. |

Bet juk mus perlys, —• 
tarė Jonas.

Asz neisiu!
Kad tu neini, tai asz vie

nas eisiu,  — 
link grinezios. '

— Ha, ha, ha! — nusijuokė 
Jurgis, — Nesibijok Dievui ta
vęs nekeikia o velnias neims.

Dar karta Jonas praaze, kad 
eitu, bet gavės ta pati atsaky- 

1

I

virszugalvi netoli

*»

i

Jurgis.

norėjo mano

per-

atsake

ture Jonas eidamas

su

Borodywai na ūdoj iro n<

Kl > PAI N -

A. RAMANAUSKAS 
L1ETUVISZKAS GRABOR1U5 

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

Bell Telefonas 1480-B 9

J

o

.to< ■!»

Iszbalsamuoja Ir laidoja mirusius^ 
ant visokiu kapiniu. Pagrabu* pa- 
ruoszia nuo papra*zcziausluUdpra 
kilniausiu. Parsamdo automobilius 
del laidotuvių, vąšeliu, krikszty- 
niu ir kitiems pasivažinėjimam*. 
Isz Frackvilles, Port Carbon ar isz 
kitu artimiausiu miestu jeigu ka* 
pareikalaus mano patarnavimo, 
meldžiu man duot žinia c pribusiu 
in trumpa laika.

h

kit dėl Informacijų dykai 
in Dept. 4

Kurt H. Schurig & Co
50 BROADWAY

i

VigMĮyra

NEW YORK! , ' • 
<£»»»&»&»

t

I

H?

ma, nuėjo viena*.
Jonas inejo, grinezioja žmo

nes sėdėjo tyliai baimes apimt i.
— Ar galima ežia pasislėpt 

nuo audros? — mandagiai už
klausė Jonas.

— Taip, meldžiame, bet jau 
matosi, kad jus gerai permir
ko,

BILE KOKIA SUMA

Nuo $10 
iki $300

Galim paskolint Privatiszkai 
ir Greitai.

Galite atmoket pagal juso 
finansiszko stovio.

Jumis patiks muso draugiez 
kas szimyniszkas finansisz 
kas patarnavimas.
Ateikite, raazykito ar telefonokito 

In juso artimiausi ofisą.

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

Tamaqua, Pa. ..

4

Telefonas 6*9*7

„ t

'H

1ll»

- tarė gaspadine imdama;

Gr&nd Satore 
Telefoną* 1*3>41 

H flirto 1 1

Flr*t National Bank naaM
Telefoną* 617 ~ i Ui T

9 N. Centre St. 
Pottsville, Pa.

Mt. Carmel, Pa.
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Motin Mylėk 
Mane

szirdis vaiko, be

Kam man tas viskas, jei 
mane motina nemyli! — atsa
ko mažyte liūdnai.

*

Pirmu sykiu boua pažino 
giliau mergaites duszia, ir su
prato, kad žmogaus szirdis, o 
ypatingai
meiles nyksta taip, kaip auga
las be saules spinduliu.

Urnai ant kiemo girdisi mai
šatis. Tarnai bėga vienas pas
kui kita, Jomis dideliais žings
niais tropais žemyn ir atidaro 
duris. — Ponai sugryžo!

Netrukus ineina ponia Svid- 
nicka in pasibovininio kamba
rį.

............. 4 *. • . ...

vo tėvai visi tave myli!
O ne tėtis ir mama apie

4MMP* atsake ma-
—in—

mane nesirūpina 
žyte susilaikydama nuo aszaru 
— net ir tarnaites apart tavos!

Tai pasakius in tarnaite žiu
rėjo taip maldaujancziai, kad 
ta negalėjo susilaikyti nuo su
sijudinimo. Pakele ja su ran- 

• kom pabueziavo kakta ir vei-

I

Taip noriu ja mylėti vi
sados kaipo gera gražia dan
gaus motina kuri teip pat ma
no mylės.

Iszejus i’sz bažnyczios Elz- 
bietuko isz‘džiaugsmo net szo- 
ki liejo,

— O kaip ežia buvo gražu 
'kaip mah linksma kaip dabar| 
, esu laiminga. Turiu motina kn-

/ ■ ’.h
— .....

i

BASO ' 'S
•r >* r ir

Paminklas Ant Atminties
Žuvusiu Arkliu, Laike Svietines Kares
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* * /atK.AS YRA 
PRIETELWM

'H 4 I* » f, ♦i

Prietelium yra tas, ku
ris visosia atsitikimuosia sto
vi po tavo szalei. Prietelis nie
kados paskui tave neseka.

-j- Kada visoki paniekini
mai ir apjuodinimai yra mėto
mi ant tavęs, jisai neklauso ju- 
ju,-jisai spyrėsi idant apjuo
dinto ja i iszsiaiszkinetu isz tn- 
ju apjuodinimu.

Jificri tave myli tokiu, 
kokiu esi. Niekados nesistenge 
tave permainyt pagal kalbos 
kitu.

*w ■

ir" i *

K-

ii>

dus ir szirdingai prispaudė' ri mane myli p kuria asz už tai 
— Mano lygiai labai, labai, myliu!

— Už tai-gi jai turi pada
ryti dar.didesni džiaugsma: Ir 

v O prižadėti, jcad busi dora ir die- 
kaip tai gerai! — suszvapejo. vota.

i I
Ar tave tavo mama my- bėjo tarnaite.

—Su didžiausiu noru tai pada 
rysiu: tiktai man viską pasa
kyk kaip asz tai turiu atlikti!

Tarnaite jai tai iszaiszkino 
kadangi tame vaike atrado sa
vo mokintine. Kas kartas vis 
labiau ii\ jautriau jos abidvi 
draugavo. Tasai susidraugavi
mas negalėjo ilgai būti paslap- 
czia. Nekurtos tarnaites juokė
si kad Onute mergaite mokina 
ant “zokoninkes” kaip jos isz- 
sireikszdavo. Vienok jai nieko 
negalėjo padaryti. Tėvas apie 
tokius dalykus visai nesirūpi
no ba buvo bankierium o mo
tina tiktai juokėsi kada jai 
apie tai tas viskas papasako
ta. — Zokoninke cha, cha, cha, 
o tai puiku: nąvtyt kad ta mer
gaite’daugiau niekam ir neti
kus.

Prisiartinus vakacijoms, at
sirado namu vienatinis sūnūs 
penkias metais už mergaite 
vyresnis Antanukas. Jisai vi
sas laikas kokioj tai mokykloj 
mokinosi. Del jo ponia Svid- 
nicka visados turėdavo daug

prie savo kini t i nes.
I mieliausia brangiausia szirde- 
le!

I Vaikas užvėrė akeles.

i*
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wilts.

Tiktai tokie gali būti
J ; i

tikrais Marijos vaikais — kal-
X Ji

to

’■i>!

fate ii

Urnai paklausė:
i --

1 Įėjo I
Siera tai akys apsiaszarojo: 

pradėjo pasakoti kaip tai ji 
savo motina buvo visai sura
minimas, o ji pati del motinos 
viskuom.

— O kad mane mano moti
na teip mylėtu! — Pasakė tuos 

' žodžius biedna Elzbietuke irV 
pradėjo verkti. Onute glostė 
juos minksztus plaukelius su 
savo kieta subambėjusia ranka 
ir žiurėjo su sanjausmu in ap- 
siaszarojusias akeles.

— Buk rami Elzbietele Iv 
neverk. Tavo mama be abejo
nes tave myli tiktai neturi lai
ko su tavim pasibovyti ir pasi-
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byro,

— Sziandien po pietų pali
kau knyga sodne — pradeda 
greitai pasisveikinus — ar pa
na jos tenai nematei?

Elzbieta, iszgirdus motinos 
baisa, iszbega priesz ja su Už
tiestom rankutėm: Mama! ma
ma.

Ponia Svidnicka pasitraukė 
t ruputi.

— Bct-gi, vaike, ne teip 
smarkiai. Kas tau dabar pasi
darė* Suvoliosi man šilkine 
suknia!

— Mama, praszau tavęs, i 
į ra-znu — mylėk maue!—pra
šo su aszaromis mergaite.

— Aiszku kad tave myliu, 
tu kvailiuke, o juk vienok da
bar tavęs ant savo keliu nega
liu imti — juokiasi motina— 
siinaikincziau sau brangia suk
nia, pagalinus ir daug laiko ne 
turiu. Tėtis ir asz tuojaus vei 
turime iszvažiuoti.

Po tu žodžiu iszejo sau.
Sopulingas vaiko žiūrėjimas 

paskui ja iszejo. Durys užsi
darė ir tuojau* 
dėjimas karietas. Elzbietuke—• 
gi atsisėdo sau kampan, su 
rankutėm užsidenge veidą, ir 
pradėjo graudžiai verkti. Dy
kai bona stengėsi biedna val
ka suraminti. Toji viena, kuri 
vaikui galėjo visados aszaras 
apszluostyti, dabar iszvažiavo.

Ta trumpa laika, 
nai namie rszbnvo, panaudojo 
pažinti nauja tarnaite. Galvos 

, greitas palenkimas, 
persepejimas, 
klausytu, ir mergaite vėl nuo 
jos tuojaus turėjo pasitraukti 
szalin. Taip szaltu, taip be 
szirdies jai viskaa išrodė tuo
se namuose. Ak, dabar ji su
pras, ka ženklino gimtinis kai
mas!

3. Priesz Dangaus Motinos 
Altorių.

Kelios dienos praslinko. Bu
vo lengva numanyti, kad jau
na tu namu duktė ir Onute 
abidvi terp saves susipras. Elz
bietuke sutiko nauja tarnaite 
kada ta tropais nosze sunkia 
rekste; vaikas pasijuto laimin- paveikslas. Marija su savo ma

li, kada kaimo mergaite in ji loningumu žiuri ant žemes, ant
Jos ranku kūdikėlis su viena1 mokyti sau tik szirdingai juo- 
ranka iszkelta kaipo del lai- kosi.
minimo vaikeliu. Nusistebėjus — 
Elzbietuke nei ant valandėlės' manės juokiasi

lo; namie jai nieko apie Dievą padariau?
nepasakota o juo labiaus apie
paveikslus tokius. Kaip tik kentėsi labiau busi A panaszi 
drysta atsidusti o kožnas szir- mieliausiam savo Jėzui ir Jo 
deles plasnojimas beveik buvo Motinąį. Turi ta viską pakelti 
girdimas. Onute prie jos atsi- kantriai, o tada dangaus Moti- 
suko ir paklausė.

—« Ar pamylėsi Elzbietele ma. 
Mjarija dangaus Motina ir ar

žod žilis biedna 
pradėjo verkti.

!•
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vaike,

Durys 
tr

iszghsla dun-

koki po-

ida n t
trumpas 

virėjos

ir ry 
linksmai pasižiurėjo. Kaimo 
mergaite nebuvo tokia szaltu Ir 
bedusze ir gražiau mokėjo ap
siūti už kitas visas laimaites. 
Teip greitai, nors trumpu lai
ku, susipažino dvi dūšios. Ma
žajai darė džiaugsmą kaimietis 
malonus ir gero velijantis pa
sižiūrėjimo, o Onutė vėl džiau
gėsi to vaiko aiszkia nekalty
bei •

Viena syki Elzbietuke nuėjo 
in Onutės kambarį.

— Tu esi vienatiniai viena

Bet Elzbietuke užėmė nauja 
misi is.

Klausyk Onute — tarė 
kada ta-

veidus

at-

■■ ........ a

— ar tu labai verkei 
vo motina numirė?

Onutei nusirito per 
gausios aszaros.

Žinoma kad verkiau —
sake — po tam kasdiena mel
džiau dangaus Motinos idant 
ji mane paimtu savo globom

—* Sakai dangaus motinos! 
Kas tai per motiną?,.Ar ir asz 
galiu jos to daikto praszyti?

— Žinoma! Dangaus Moti
na taipgi ir tave myli; ji la
bai džiaugiasi kada prie jos 
kas artinasi!

— O kur ji yra? Kur gali
ma ja pamatyti ir sutikti?

— Palauk sekanezia nede- 
lia tavo pas jn nuvesiu.
bonos turi papraszyti,
tau leistu su manim eiti.

Savo 
kad ji

bai užganėdinta

I

.s ii-

at-

Vaikas kaip tik galėjo 
laukti nedėlios. Bona buvo la- 

kad jai 
liks pora valandų liuosu o pa
tiems gimdytojams visai nerū
pėjo kas su vaiku dedasi jiems 
kas kitas rūpėjo.

Onute nusivedė mažiuke in 
artimiausia bažnycze atsiklau
pė priesz altorių ir su pirsztu 
rodydama tarė:

— Žiūrėk tai tavo dangaus 
Motina Marija kuri tave isz 
visos szirdies myli! Tos dykai 
meiles nereikės tau praszyti.

Altoriuj skaiseziai spindėjo 
puikus Dangaus Karalienes

— Tu esi jam geras ar esi 
parėdytas puikei ar in pras- 
cziausias drapanas darbinin
ko. Tu jojo akysia esi visados 
puikus.

Džiaugėsi isz tavo lai-

MMMHMMa.RMMNIHIMWMMti.HHMmmRM.WH.M.MMMMW.

Aplinkinėje Frilando ne yra 
garo,

Motorolos labai priprato prie
, i Y'IV i l'li *

Juk širdeles ant pagalios, 
Gere kiek invalios,.

Jau. ne vienu baisiai nutukus 
Terla, szirdeles išpiltus, 

Baisu žiūrėti,
Turi net drebėti.

Kam ežia vyro sunkia proce 
czedyti,

Kam ežia ant senatvės pavesti?
O jaigu numirs vyras

Tai atsiras kvailas kitas, 
Jaunesnis, 

Ir gudresnis!
* * ♦
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/■> mes ir pasisekimo ir niekados 

tau neužvydi niekame, o tavo 
nelaime ji susirūpina ir dali
nasi su tavim rupcczeis.

Geresni jislafi.už myle- 
nes niekados ne yra tau

užvydus.
— Negeidže nuo tavęs nie

ko, tik to, idant butum tokiu, 
kokiu jisai tavo mato.

— Gali jam visame užsiti- 
ket ir atidaryti savo • szirdi 

>— tavo gerumu Ir
bloguma — gali jame visame 
užsitiketL

— Daug yra viernu paežiu 
ir vyru; mažai yra viernu prie- 
teliu.

■'

Neužilgio Berlyne, Vokieltijoj bus pastatytas paminklas ;
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mt kariszko lauko Svietinejo Karoję, kuri 
sunkenybes.

del žuvusiu arki u : 
taipgi kovojo panėšėdami visokias 
yra padirbtas per Vokiszka skulptūra profesori Limberge.

visisžkai insimylejusi, o dubai 
jai jos suims Antanas 'buvo ko
kia tai dievyste. Mažiausius 
velijimus pramatydavo isz jo 
akiu bet būdavo labai nubudus 
kada jo per kelias dienas ne
matydavo namie pas save. Po- 
nas-gi Svidnickis visada su no
ru atidarydavo kasa kuomet 
patogus jaunas poruezninkas 
pareikalaudavo
giems baliams pinigu. Pinigus 
jis mėtydavo visur. ’

— Girdi netrukus asz tave 
turėsiu pavadinti savo “
gum” sunum — kalbėjo bau- mergaite butu atsitiko jei ne 

laiko. Negalėdavo be jo nei va- kierius juokdamasis.
Jei nežinoeziau kad tu- -- - i .

uoroikalhi-

cziau savo iszleidimus aprube- 
žiuoti — atsake sunūs.

— Gerai, gerai tu prisilal- 
žytojau! Bet iv szulinis 
iszsisemti.

Tuo tarpu Elzbieta vis la
biau buvo užmir.szama. Tėvai 
su Antanu važinėjo isz balių 
in balius, isz puolu in puotas, 
mergaite-gi palikdavo samdo
mu žmonų globai kurie ja tu
rėdavo mokinti. Mislijo kad 
tokiu savo pasielgimu
iszpildo gimdytoju priderys- 
tes. Ir Dievas žino kas su ta

turi

su num

> ma ?

visai

b ra il

Jaigu katrie susiporuoja

landoles praleisti kur tik eida
vo
Su juom galėdavo visur pasiro
dyti. Tokio gražaus ir prielan
kaus ir smarkaus vaiko kaip 
Antanukas, juk turėjo visur vi 
su linksmybe ir džiaugsmu but. 
Taigi ir nestobetina kad Elz
bietuke tame dalyko vis labiau 
buvo apleidžiama ir pamirsz- 
tama.

Isz pradžių Elzbietuke pa
vydėjo ir už tai pyko ir paty
lomis savo broliuko neapkentė. 
Dabar vaikas buvo jau kitaip. 
Jos mokytoja tarnaite ja isz- 
mokino idant apie save už- 
mirsztu o meile visiems paro
dydavo net tada, 'kada pas ki
tus jokios meiles nematydavo.

Antanukas buvo linksmas ir 
szposininkas jaunikaitis. Jam 
buvo labai linksma erzinti se
serį, o labinus tada kada dasi- 
žinojo kad Elzbietuke paliko 
dievota. Dabar tai pasipylė 
iszjuokianczios kalbos ir kiti 
szposai taip kad mažoji ne sy
ki nuo to apsiliedavo karčio
mis ašaromis. Kada-gi moti
nai už tai pasiskuzdavo ta vie
toj szposininka pabarti ir pa-

visados su savim imdavo, riu toki gera teveli kuris priek 
tam yra gana turtingas ture-'

“ J f i, . •*. • * * ■ • *•, • t , * * ;»

Visi mano žemina ir isz 
skundėsi 

nenukreipia akiu nuo paveiks-' Onutei: — ka asz jiems blogo 
i

■ ■ ■

Pakentėk! Juo labiau—«M
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biedna, visais paniekinta tar
naite: ji tai apsiėmė lavinti 
Elzbietuke tikėjimo dvasioje.

Tol i mm buh.
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Yra aszaros, kaip kūdikis gema,
Yra aszaros, kaip sunn in vaisku gena

Ant grabo dukteries, 
Taipgi aszros liejos.

Yra aszaros, ka verkia tėvas senas,
Jaigu užauga jam s linus nedoras,

Geria seneliai aszaras, 
Ba. tai jn paszaras.

Yra -aszaros, mergaites pralietos,
Ant nejauslios jaunikio szirdies kietos,

Ir džiaugsmo aszaros, 
Prie szliubo daros.

Yra aszaros, prie kapo teveliu,
Yra ’aszaros, ir džiaugsmo vaikeliu

Yra. ir baimes aszaros, 
Kurios isz akiu varos.

Yra aszros, vargingu ’žmonelių,
Isztrcmtu isz tėvynės ant didžiu vargeliu,

Tos aszaros galingiausios, 
Del visu skaudžiausios.

Yra aszaros, visokios ant galo,
Džiaugsmo, graudumo ir kitu be galo,

'O kada verks visas svietas,
I
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Bus tada didis stebuklas!
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Ant J. Sakalauskas 
L1ETUVISZKAS GRABORIU3 

(Boll Phone 878)

Ir

Tegul sau sveiki gyvuoja, 
Kas priesz tai buvo, nereikia 

minėt, 
Geriausia užtylet.

Ba ar jisai Lenkiukas, 
Ar Slavokas, 

Vienokia meile turi, 
Ant tikėjimo, nežiūri. 

Jaigu Lietuviszki vaikinai 
ilgai laukia, 

Tai kaip Lenkutis atsitaikia 
Tikra meile turėjo, 
Ir in pora suėjo. 

Jaigu Lietuvaites ne butu 
mylejas, 

Ne butu prie altoriaus stojas 
Tegul Dievas judviem laimina, 

Ir sutikime gyvena. 
♦ * *

Ana diena Forest City buvau, 
Viena mergica maeziau, 

Kaip beždžione pasirėdžius 
Rodos drignu apsiėdus.

Da dabar nieko nesakysiu, 
Ant kito karto pasiliksiu, 

O kada da karta in tonais atsi
lankysiu, 

Tai puikiai pakoeziosiu.
Mergele luk aut, 

Ne szumyk per daug. 
• * *

Buvo vienam pleise susirinki- 
i mas, 

Suėjo ant jo jaunimas,
Vienas kas kita prasze pinigu, 
O vienam prireikia pora dole

riu, 
Neprasze kad jam skola ati

duotu, ’ 
Ba buvo kaltas, tik kad duotu, 

Vaikinui per nosi uždavė, 
‘‘ežia ne vieta pra- 

szyti pinigu, 
Prie viso svieto aidu/’

Szoko ii’ namo gaspadoriaus su 
paežiu, 

Suteriojo vaikina ai'becze.
Vaikinas pas vai ta nuvežliojo, resu: 

Ba paeiti vos galėjo, 
Badai viena vieta užgavo, 

Ir vos kvėpavo.
Ir kas isz te iszejo 

Moterėlė bausme rusta užmo
kėjo, 

Ir da perpraszyt vaikina prie 
visu turėjo, 

Norints kasztus užmokėjo, 
Bet nepasibaigė ant to, 

Pasiekė rodos vaito kito, 
Ir volą ant sūdo stojo, 

Ir volai moterėle pralaimėjo, 
Tai szirdele, matai, noužsimo- 

ka tarp vyru kisztis, 
Kur vyrai muszasi, turi laukan 

nesztis,
O kam da graibyti, 

į Kam tokia skriauda daryti?

Paszauke:

>

>

>

priesz ji .

— Daugelis tam pripažins 
teisybe, jeigu teisybe stos po 
tavo szalei, bet būdamas nelai
mėje, tik geras prietelis Stoa 
po tavo pusei.

— Prietelis — tai nepaim
ta drutviete, duodama tau 
priglauda laiko pavojaus.

— Jisai yra tavo viltis 
priesz nusiminimą, jisai su- 
drutina tave rupestije, jisai 
yra gyduole prieszais savžu- 
dysta.

t

— Laime juom daliniesi, 
nelaimėjo priesz ji spaviedo- 
jesi, o kada numirsi, nori idant 
prie tavęs butu. —

— Daliniesi su joum norin
gai ka turi — ymi nuo jojo r e 
klausimo.

— Laimingu busi jeigu du- 
gyvensi 50 metu ir surasi šir
dinga ir teisinga prieteli.

žmogaus yra szuo. Laimingu 
busi, jeigu surasi vyra ir mo
tore, kurie tau butu isztikU 
mesniais prieteliais kaip szuo.

Didžiausiu prietelium

PAJESZKOJIMAI
Pa j ieszkau savo broli Igno

tą Yorku. Jis pirmiau gyveno 
Pittstone. Taipgi ir drauge 
Marcele Aleknaite, isz Daujie- 
nu Kaimo, Sedos Valscziaus ir 
Paczto Atsiszaukit šiuo ad-
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L. Yorkas,
130 Tappan St., 

Kearney, N. J.PHHHHH į
GYDUOLE AR PIGULKOS

Gydo Szalti, Skausmą galvos, Karssti 
6 6&MOSTIS

Grdc* kūdikio saalt). Aptiekosa.
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W. TRASKAUSKAS
UBTUVISZKAB GRABOR1US
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Pajieszkąu savo trijų eese- 
riu Ona Kaszinskione^. ir. Elz
bieta. ir. Magdalena Zarankai
tės. įsa Lietuvos Suvalkų gnb.
Naumiesczio pavieto, Leke- 
cziu kaimo ir parapijos. Mel-

*' if* X į ,« f*

džiu paežiu atsiszaukti ar kas 
ka žino apie jas tegul atsiszau- 
kia sziuo adrwu:

John Zaranka,
328 Exchange StreHąi

- Now Haven, Conn.
11 ‘r....... '
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» 1 (BoU Phone 872) "
331 W. Centre St., Shenandoah, Pa. 

n Nubudimo valandoje, sutei
kiam geriausi patarnavlma. Pa- 
laidojimą atliekam rūpestingai 
Ir gražiai. Busite pilnai užga
nėdinti.

Isz Mahanojaus ir Girardville* 
Jeigu kas pareikalaus mano pa- 
tarnavima tai meldžiu man tole- 
fonuoti o pribusiu in deszimts 
minuta> *** Ęell Telefonai 872

I H-., UI 1 .....
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nai padarysi didesni džiaugs-
i,,. 4»», yt\ ,‘ . . t - ■

Taip slinko metai. Antanas
ptlMC4A£)V lUVlV^AUU ** j .

kiumenon pasiliko oficierium 
vienam garsingame pulke. * 

| Prieš tai motina jame buvo

šitame name, kad mane myli noresiy pasilikti toa Motinos pabaigė mokslus ir instojes kn- 
pasake. — Su nom pas tavo vaikui ' |
b teinu.

l

Mergaite tuoyaus džiaugs- vienam 
Bot mano vaikeli — ta-' mrogai ątoįike:

»
M ■ « «■> • MM»

r

Laidoja kunus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, veseliju, paaivažinOji- 
mo tr t.t — Telefonai 506 
603 W. Mahanoy Avei Mah. City 

... .......... 'i i.i-r,-oiM,'Main, ssassgssagg; u i,ri-,-m
Skaitykite “Šaute" ta
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Szia Nedelia yra “Kan- 
czios Nedelia”.

— Subatoj pirma diena prt- 
vftsario.

— Tunnell Ridge kasikht 
dljbbs keletą dienu idant darbi- 
iiibkai galėtu iszimti liuosa an- 
li- o po tam girdot kad visai už- 
dArys taja kasikio.

— Petras Spirellis, Graikas 
kūris peiliu perdure vidurius 
tftmitei Marei Da8zen,Pottsvil- 
les restauracijoj, likos per sli
džia Hicks apsodintas ant el- 
ėktrikines kėdės. Diena da ne
paskirta per gubernatorių.
t Seredoj Schuylkill Haven 

ligonbūtoje mirė Petras Alek- 
Handraviczia, 46 metu senumo. 
Kūnas likos parvežtas in Ma- 
hanoju ir paszarvotas pas An
driu Rėklaiti, 412 W. Centro 
St., isz kur atsibus laidotuves 
Subatps ryta su misziom 
Hzvonto Juozapo bažnyczioj.

2 seseres. 
Graborius Rėklaitis laidos.

— Badai ant tikrųjų pra
dės statyti dideli brokeri St. 
Nicholas Apriliaus menesi, pa
gal apskelbimą Readingo kom
panijos virszininku. Naujas 
btekoris kasztuos penkis mili
jonus doleriu ir czystins anglis 
isz Hammond, Gilberton, West 
Hhenandoah, Maple Hill, Ma- 
hanoy City, North Mahanoy, 
’funnel Ridge, Knickerbocker, 
Shenandoah ir penkiu stripin- 
su. Manoma kada pradės statyt 
nauja brekeri, tai priims prie 
darbo apie du tukstanezius 
darbininku kurie turės 
mimus per visa meta. Kad tie 
prižadėjimai išsipildytu.

t Gerai žinomas senas biz- 
Juozas Kaczmarczyk, 

509 W. Pine uli., mirė Panede- 
lio ryta po ilgai ligai. Velionis 
prigulėjo prie Szv. Nikalojaus 
Ukrinų parapijos ir pergyveno 
mieste 40 metu. Paliko paezia 
ir keturis suaugusius vaikus. 
Laidotuves atsibuvo Ketvergo 
ryta. Graborius Traskauckas 
laidojo.

— Andriukas, 8 metu ir Jo 
sesute Katriute Klipolai, 617 
W. Pine uli., likos sužeistais 
per automobilius. Araikai ėjo 
isz kalno ir likos pataikinti per 
automobilius.

— Sz. Juozu po dienoje Ma- 
banojui lankėsi Maro Sznekien 
Hanojuje llankesi Mare Szne- 
kiene isz WmPcun, ir Elzbieta 
Szileliene ir Elenora Stankie- 
vieziene isz Shenandoah.

VATIKANO NAUJI 
PINIGAIz I
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412 W.

Snbatps

Paliko 2 brolius ir

hierius

užsie-

Trumpi Telegramai.

baudi-

U Peiping, Kinai. — Dvejos 
Ameri koniszkos m i Ii jon ierkos: 
Mrs. White isz Battle Ground, 
Miph., ir Mrs. Viktoria Miller 
isz. Spokane, Wash., likos už- 
mutfztos per Kiniszkus 
tus.

f Gary, Ind. — T’rulds už- 
miiszc ant vietos Lietuvi Mo- 
tjeju Ęavoliuna, 45 metu, kuris 

‘ dirbo ant geležinkelio.
1 * ■

f
As tamistelioms pasakysiu 

labai akyva daigia! Tai teip: 
‘ Kąip tam uoszve iupuls in gilu 
vandeni, tai vadinasi atsitiki-

I J v ■ • _ , ’ ' k
mas. Bet kam tam uoszve kas 
isz vandenio isztraukia —■ niu, 
tai vadinasi didele nelaime.

r :

i'- 34 VAIKU TĖVAS.

Vilnius. — Vilniuje gyvena 
dailide Judyckis, kuris yra 34 
vaiku tėvas. 22 vaikai mirė, o 
12 gyvena ir visi sveiki. Visu 
34 vaiku motina taip pat gy- 
VA1XA ir TAnAr.inbri i/ahr sveika.
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Sztai kaip iszrodo nauji Po
piežiaus pinigai: ant vienos 
puses randasi paveikslai Szv. 
Petro ir Povylo ant kitos puses 
Pi ūsas Popiežius XI.

SHENANDOAH, PA.
— Skvajeras

keviezius, 412 W. Centre uli., 
ana diena aplajke pagelbinin- 
ka, kuri jam padovanojo jo pa- 
cziule — drūta ir sveika sūneli.

— Policija aresztavojo du 
nužiūrėtu bambilistu kurie su
žeidė Ona Pazurczikiute, 26 me 
tu, po tam pabėgo.

— Poni Teofile Karpauc- 
ant S. Jardin uli., ap- 

gim'i-
S ve toli u isz 

Minersvilles ir 
suvažiavo

A. Valiuke-

kieno, 
vaiksztinojo diena savo 
mo sukaktuves.
Wilkes-Barre, 
kitu miestu suvažiavo sudėti 
savo volinimus poniai Karpauc 
kienei.

■— Dvi mergaites 
ght s, Helena Hafner 15 metu 
ir .leva Gillman 15 metu, isze- 
je in mokslaine, daugiau nesu- 
nesugryžo namo. Kur 
dingo tai nežino, nets manoma 
kad turėjo iszvažiuoti in Cle- 
velanda, bet pinigu neturėjo, o 
gal kokie iszgamos pasiėmė 
mergiotes ant “raido.”

t Ona, 50 metu pati Fredo 
Beck, 311 W. Coal uly., mirė 
strigai namie Utarninko ryta. 
Velione gimė ir pergyveno vi
gą savo amži midste. Priesz 
apsivedima po levais vadinosi 
Miliauckiute, 'sesuo Andriaus 
Miliaucko. Laidotuves atsibus 
Su'batoje su pamaldomis Szv. 
Szoimynos, Airisziu bažny- 
czioje. Paliko vyra, viena duk
teria, du brolius, Andriu ir Al
bina M ii i a uck u s, dvi 
Minnie O’Brien mieste ir Mar- 
garieta Modalięno Chicago.

Hei-

jdsios

k 4

11 W. Coal uly.,

Airisziu

seseris

PILOZOPIJE SENO
. MORKELIO.

Ar tomistus žinote kas 
greitumas ?
Niu, tai as jum pasakysiu; 
Greitumas, tai yra tuom daik
tas, jog kaip žmogus paiima in 
ranka puoduką karsztos arba
tos ir vela padeda ant stalo.

* :>

Ar žinote? 
as jum

tai
Niu?

Vi heist? Tamstos man neti
kit, kam as esmių tam, biskl 
kiirczes? Ny, tai as jum pas
kysiu, kad viehu kartu as nuv
ežiau tam toki ilgu szuni, kati 
kaip Už prisakio lojo, tai pats 
negirdejo isz užpakalio tam 
balso...

isz užpakalio

♦ * *

Jum įklauso manes kaip at- 
kerszyt uoszvei ? Asz vai I Ne- 
sižonik su jos duktere ir bus 
trad!

Praneszimas Schuylkill 
Pavieto Gyventojams

SAULJB

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU

Tamaqua, Pa. — Visoja I’an
ther C’yeck aplinkinėje Lehigh 
Valles kasyklų kompanija pra
dėjo praszalinet rasztininkiis, 
bosus ir kitus mėnesinius dar-

ISZ WILKES-BARRE
IR APLINKINES

Norints jau daugiau ne es
mių nariu Darbininku kompeii- 
seiszion (Workmen’s Compen
sation Law), bet esmių pasiren 
ges patarnauti visiems Žmo-
niems kurie jeszko atlyginimo bininkus arba numuszinet al- 
už sužeidimą arba mirti ir tu- gos nuo 25 lyg 50 procento tiks 
rodamas per 14 motu gana pūty Į le sumažinti kasztus.

— Steilinis po'licijantas Ho 
ward Gay, isz czionaitiniu ba
ra ksu likos surisztas mazgu 
moterystes su Lietuvaite pana 
Leonu Levickiuto isz Ilazleto- 
no. Pana Leona yra dūkto Bo-' 
lleslavo ir Jevos Levicku isz 
West Hazletono.

rimo tamo darbo, geidžiu idant 
visi žmonys Schuylkill pavieto, 

| kurie jeszko komponseiszion 
asz jiems patarnausiu ir ant to
linus ir tai visai dykai. Tegul 
kiržnas darbininkas ar motoro, 
kurio jeszko komponseiszion 
nuo kompanijų ateina pas ma
ne bile kokiam laike jaigu turi 
beda tame reikalo o tuom pa
darysite man džiaugsmo, kad 
jum galiu patarnauti visai dy
kai.

Su dideliu pasiszventimu del 
visu,

Paul W. Houck,
101 W. Jardin St.

Shenandoah, Pa.
Prideczkas: — Ponas Houck 

buvo kamisorium kompcnsci- 
szion kamisijos bet užstojus 
naujam gu’berntoriui Pinchot, 
likos nepaskirtas in tuja komi
sija tiktai tokie,
supratimo ir nėra susipažinia 
su darbininku padėjimu kas 
del ju yra svarbiausia.

kurie neturi

f
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ATLANKYKIME LIETUVA f

Girardville, Pa. f Utarninko 
Juozas 

Laipinis, kuris mirė praeita 
Pctnyczia po trumpai ligai. Ve
lionis paliko dukteria Daugir
diene, czionais, aunu Aleksa isz 
Wm. Penn, du brolius Vinca, 
Hartford, Conn., ir Kazimiera 
Lietuvoje ir seseria Stankevi- 

Bridgeport, Conn., ir 
Palaidotas

ryla likos palaidotas 
mirė

eziene,
tris anūkus.
Shonadorio kapiniu.

ant

Centralia, Pa. Jonas Pe- 
cziulis likos nuvežtas in Ash- 
lando ligoributi, kuris pavojin
gi apsirgo ar užsitrucino
gėrimo namines. Kada ji sura
do, buvo konia 'be gyvasties.

nuo

PAGAVO MILŽINISZKA ŽUVĮ
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GAISRAI LIETUVOJE.

Vasario 9 d., sudegė Skirbu- 
czio Simono, Burkiemio km., 
Kruonio v., Traku ap., gyvena
mas namas ir tvartas. Nuostuo 
liu padaryta 15,000 litu sumalu 
Trobesiai buvo apdrausti in- 
staigoje 6,000 litu sumai.

Vasario 13 d., Armeniszkiu 
km., Seredžiaus v., įsudege Juo 
zo Ambruczio tvartais su 6 kar
vėmis, 2 avimis ir 25 visztoms. 
Nuostuoliu padaryta apie 3,- 
000 litu.
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Kongrosmbnas Will Wild, isz 

Indiana, sugavo 
prasta'žuvisPearl Islande, kuri 
svėre 147 svarus ir turi 10 pė
du ilgio. Padovanojo del Smith 
sonian muziejaus Washingto
ne.

•szita nepa-

4 Reading
> lines x k

Sztai Pigi Ekskurcija
In PHILADELPHIA $3.25 
In ATLANTIC CITY $3.75
Isz Shenandoah 25c. virsziaua 
Nedelioj 22 MORCZIAUS 

Specialia Treinaa Subatos Naktį 
Isz Valanda
Shenandoah ........................ 1:50
Mahanoy City ................... 2:36
Tamaqua .............................. 3:05

ANT READING GELEŽINKELIO

— Jonas Aszączek, 34 me- I 
ta isz Exetero, likos sumaltas 
per truki. Nelaimingo žmogaus 
liuli mirė keturi menesiai atgal 
o jo trys vaikai randasi prie-, 
glandoja del sieratu. Buvo jis 
labai nusiminęs nuo tojo laiko 
ii manoma kad pats buvo prie- 
žaste savo mirties. • I

— Charles S. Watkins, isz 
Kingslono bosas Woodward 
kasyklų mirė po trumpai ligai. 
Gwcno Parsone. 41

— Musu aplinkinėje 
sekanezios ypatos:
t A. Navickiene, 

szirdies liga. Plymouth.
t II. Rinkeviczius, 43 metu 

komplikuota liga Plains.
•— Sužeisti per automobi

lius likos sekanti žmonys:
— Mare Stasulevicziute, 20 

metu, 432 S. Sherman St., auto- 
mo'biliaus auka. Perskelta gal
va ir mirė kelyj nepasiekus li
gonines.

— Josephine Bartkus, 19 
metu, 47 Harkins Lane sužeis
tas, randasi namie.

A u t o m o b i 1 i us pa s lydės 
atsimusze in stulpą. Važiuoto
jas buvo Juozas Yurkauskas,22 
metu, 176 Almond Lane.

likos sumaltas

įnirę

48 metu

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dantistas Mahanojujo 

Ant Antro Floro, Klino Sztoro 
19 VV. Centre St., Mahanojr City

K. RĖKLAITIS
Lietuviizlcns Graborius
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Remkime Savo Uosta—Klaipeda 
Kam baladotis po svetimus krasztus kuomet del 
Lietuviu yra palaikomas nuolatinis susisekimas 

New York — Kopenhaga — Klaipėda. / 11

11

VELYKINE EKSKURSIJA ' 
ISZVYKS ISZ NEW YORKO

Kovo 21. March) Laivu “FRDEDRIK VIII”

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

n
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LINKSMIAUSIA VYCZIU EKSKURSIJA
Tiesiog in Klaipėda

Birželio 6 (June) Laivu “HELLIG OLAV”
II ’ II

AMERIKOS LIETUVIU JAUNOLIU EKSKURSIJA
RENGIA

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

. ' 4
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Visos pastangos bus paszvestos padaryt kelione atmintina ir pilna # 
invairumu ir malonumu del tu kurie dalyvaus ekskurcijoje

Reikalaukite nuo savo Agento Laivakortes ant

SCANDINAVIAN-AMERICAN LINE
Lietuvos Pasztu Valdybos Kontragento Pasztui Vežioti

27 Whitehall Street, New York City
130 LaSalle St. Chicago, III.248 Washington St. Boston, Mass.

1

Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagelbi- 
ninke moterems. Priei
namos prekes.

516 W. Spruce Str., 
Bell Telefonas 149 

MAHANOY CITY, PA.

306 Market Street 
Bell Telefonas 441-J 

TAMAQUA, PA.

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $023,358.02

‘Z

Mokame 3-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride
dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalaus su musu ban-' 
ka nepaisant ar mažas ar didelis.

G. W. BARLOW, Pres.
J. FERGUSON, Vice-Pres.irKns.

PAVEIKSLAI ISZ NAUJAUSIU ATSITIKIMU

t;

1. Joe Crosson, kuris nulėko su oVoplanu in Alaska su gyduolėms del sergancziu dipte-

iI
l

rija. — Aliejinis miestas Kilgore, Tekšnosią, kur žmonys padare paredka iszguidami viso-rija. 2. — Aliejinis miestas Kilgore, Tekšnosią, kur zmonys padare paredka iszguidami viso
kius gemblerius ir paleistuves. 3. — Kapitonas Henderson apdovanoja Yproso medali del 
keliu generolu.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM ’ • 

---------- $----------

Szita banka palaiko pasitikėjimą depozitoriu ir visada 
patarnauja publikai teisingai ir sažiniszkai.
Szita banka yra biznije 28 metus ir josios virszininkai ir 
direktoriai yra vyrai kurie 
bankava bizni.

žino kaip vesti pasekmingai 
Gera banka yra geras prietelis. 

_____

LIETUVIU LAIVAKORCZIU AGENTU SĄJUNGOS 
UZGIRTOS IR TVARKOMOS

Dvi Didžiosios Ekskursijos
IN LIETUVA

Isz NewjYorko 27 Gegužes (May) 
o isz Bostono 28 Gegužes (May)

Stacziai in KLAIPEDA, be persėdimo 
Gražiuoju CUNARD laivu “L ANO AŠTRIA

„ 'i
Antra Ekskursija 16 Birželio (June)
Isz New Yorka per Southamptona in KLAIPEDA pui
kiausiuoju Cunard Ekspresiniu Didlaiviu AQUITANIA

Dovanai aplankant didžiausi pasaulio miestą Londoną.
Sziai Ekskursijai Anglijos Lietuviai rengia speciali priėmimą 

Londono Lietuviu Kliube.
Ekskursijos plauks in Klaipeda tiesiu keliu per puikuji Kiel kanala.

iaxrupina dokumentu* 
bei pilnai isarengia kelionėn Lietuviu Laivakorcziu Agentu Sąjungai
Parduoda laivakortes bei keleiviu «kius,

AMBRAZIEJUS J.
168 Grand St. Brooklyn, N. Y.

AMERIKOS LIETUVIS,
14 Vernon St. Worcester, Mass. 

BALTUTIS P. P.

RICHMOND TRUST CO.
2701 E. Allegheny Ave.
Philadelphia, Pa. 

RAUKTYTE, Miss. J. 
123 Millbury St. Worcester, Mass

lt ■F'
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ii
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SEKYS JOHN
226 Park St. Hartford, Conn. 

SIDABRAS K. 875 Cambridge St 
i Cambridge, Mass. 
STULPINAS V. M.

3255 S. Halsted St. Chicago, III 
MIKOLAINIS P.I

3327 S. Halsted St. Chicago, Ill.
BARTKEVICZIUS P.

678 N. Main St. Montello, Mass. į 
BOGDEN, J. G.
432 W. Long Ave. DuBois, Pa.

DIRVA,
6820 Superior ?\ve. Cleveland, O. 188 Sands St. Brooklyn, N. Y.i----------------------- - |

197 Adams St. Newark, N. J. I
H’nncfrn T t .

FRANKLIN S A V. & TRUST CQ. (TRECZIOKAS A. S. 
K. Vaisznoras Manager, '
2615 Penn Ave. Pittsburgh, Pa. URBSZO J. J.

GENDROLIS N. 395 W Broadway „\8L?ak M****
South Boston, Mass.

KAŽEMEKAS K. C.
797 Bank St. Waterbury, Conn.

MAKAREVICZIUS K.
95 Liberty St. Ansonia, C >nn.

MOLIS P.
1730—24th St. Detroit, Mich. 

NAUJIENOS

Į

VASILIAUSKAS J.
814 Bank St. Waterbury, <?oni 

VIENYBE,
193 Grand St. Brooklyn, N. Y. 

VARASHIS A. 12 & Carson Sts.
Pittsburgh, Pa. * 

WEISUL K. J; 11U« Wf»shfo<to«» 
, Street, Norwood, Mass.
ZOLP J. J.

if

1

1789 6. Halsted St. Chicago, Ill. i 4650 S. Paulina St. Chicago, III.

VINCAS MINKEVICZIUS.
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

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

Ofiso telefonas—116 Namo telefonas—79®
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