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ISZ AMERiKOS
KAM LIKS 

$100,000,000?

Paskutine Isz Szesziu 
Seserų Mirė Apleis

tam Name
KAIPGYVENO 

PUSTELNYKE.

New York. — Jonas Weiide- 
lis, kupezius kailiu, kuris mire 
apie szimta metu atgal, kurio 
turtas daejo lyg szimta milijo
nu doleriu, o kuri valde sze- 
szios seserys ir paskutine isz p.i 
pjlln Von Wendell mire ana die 
na, nežinia kam bus iszdalintas 
dabar.

Paskutine Ella gyveno seno- 
viszkam apleistam dideliam na 
me ant Pifth Avė., ir 39 uly- 
czios, kuriame nesirado jokiu 
naujausiu intaisymu o žiburio

ft

DVASIA ANT 
KAPINIU

NORINTS
IN JA SZOVE, BET TOJI 
VIS SAU SZOKINEJA 

ANT KAPINIU.

POLICIJANTAS

.. Cleveland, Ohio. — Ant 
Grudnow kilpiniu pasirodinėja 
szokanti dvase kokio tai žmo
gaus be galvos. Kelios sanvai- 
tes atgal, tūlas žmogelis eida
mas pro kapines, dirstelėjo ant 
kapiniu, ka toki paregėjo, pa- 
trvne akis ir suklikęs isz bai- t'
mes, duro namo net ruko pan
kui ji.

Apsakęs savo draugams ka 
mato, pradėjo isz jo juoktis, bet 
ant rytojaus sulaukia nakties 
pulkas nuėjo ant kapiniu pa
žiūrėti dvasios, bet buvo atsi
tolinę nuo (o kapo apie 200 pė
du. Ne ilgai turėjo laukti žiop
liai. Nes apie pusiaunakti pare
gėjo dvasia, kauluota be gal
vos szokant kazoku ant tūlo ka 
po. Moteris suklliko o vyrai

tiktai žvakes, ir ne buvo telefo- l’nulejo'(limit nuo kapiniu ir in
UA Kll <4 V <« AVC, - ------------------

no. Gyveno su senu pudeliu o 
josios laidotuvėse 'dalybavo tik 
■devyniolika ypatų.

Visos seserys už savo gyvas- 
czio gyveno kai;>o kokios pūs
teli) i n kės, neiszeidavo niekur, 
nodrnugavd #u niekucmi 1Y isz- 
sržadejo 
linksmybių, u

Nepasinaudojo isz paliktu 
milijonu ir dabar nežinia kam 
tasai turtas bus iszdalintas.

visokiu svietiszku

DAUGIAU ISZVAŽIUOJA 
ISZ AMERIKOS NEGU 

INVAŽIUOJA.

penkias miliutas ne pasiliko ne 
vieno.

Po miestą pasklydo žinia 
apie tai ir kita nakti vela susi
rinko didelis .pulkas žmonių, 
tarp kuriu radusi ir policijan- 
tas, kuriu- p u rcg*?jC> < mokamo 
dvasia, 
vius bet nieko nepagelbejo.

Kone kožna nakti galima ma 
tyti szokanti kauluocziu ant ka 
piniu ir net 
dalykuosia negali 
prežaste tojo regėjimo.

miestą

•pure
paleido in ja kelis szu-

tokiosiazinunai
iszaiszkint

BOSTONAS UŽLIETAS PER TV ANA
♦ i

vanduo taip iszkiloLaike smarkiu viesulu kurios siautė prie Atlantiko pakraszcziu,
kd užliejo nekirrias dalis miesto Bostone. Žmonys t u re j
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13,000 ANGLEKASIU 
PRADĖJO DIRBT

10,000 Po Readingo Ir
3,001) Po Kitom

Kompanijom
NUO POTTSVILLES 

SHAMOKIN.
LYG

Ashland, Pa.
t ukstaneziai
Readingo angline 
pradėjo dirbti*-praeita Ketv 
ga o trys tukstaneziai

nuo PottsviUos lyg 
Pa.

Deszimts 
anglekasiu

isz Viso Szaliu
B UZMUSZ MILIJONĄ'

SZUNiU
EOLSZEVIKAI UŽ MUS Z 
APIE MILIJONĄ. SZUNIU 

DEL KAILIU.

Aloskva, Roisije. — 
liepimo valdžic* szimet 
užmuszta apie milijonas 

jiadii

Ant pa
bus
szu-

.fe 
a t O

o t r vs 
* 

kompanijų 
Shamokin

A,, 
k ompa ui ja 

ar
ki tu

J

y

Daugelis isz tuju anglekasiu 
nedirbo nuo praeito melo. Asz-

i Kalnuose Sierras Su
rasta Aukso Gysla

niu Lz kuriu kailiu 
mužikams skrandus o brangi 
nius kailinius iszsiuns in užru- 
beži. Daug ii.-z tuju szuniszku 

in Amerika
Ainerikoniszkoms 
“i'-”*-’• ■— kaili-'CASPADINE PALIKO VISA ĮSEGAMA NUŽUDĖ MAŽAl'".

SAVO TURTĄ BURDIN- 
GIERIUI.

Millon, Pa; -
’Cornelius ,kuri
paliko kniiMumui,
buvo užr.iszius visa savo tur 
del savo
les A. Berry, kuris pas ja rado-

Mrs 
neseniai mirė

I estą men t a

I

CCO ŽMONIŲ JAU ISZKE- 
LIAVO IN TENAIS.

(Meksikas. —-

Washington, D. C. — Imi
gracijos komisionieriaus Hullo 

dabar daugiau 
ne kaip at važi no-

praneszimu, 
iszvažiuoja 
ja..

Per sziu metu Sausio menesi 
in Suv. Valstybes buvo insileis 

o iszvy- 
vadi-

ta 12,815 svetimszaliu, 
ko 21,566 svetimszaliai 
iras 8751 daugiau.

Dagi Suv. Valstybiu pme- 
cziu emigracija padidėjo. Per 
ta pati Sausio menesi 
piliecziai iszvažiavo in

Valstybių

24,885 
sveti

mus krasztus, o gryžo isz kitu 
sklypu tik 19,844.

Sausio menesi atvažiavo 12,- 
mažiau kaip 

imi-
buvo laiki-

815 svetmiszaliu 
vienas treczdalis buvo 
gruntai; kiti 8,27 
nlai svecziai, vizitoriai.

Per ta pati 'menesi 1,517 sve- 
timszaliu buvo deportuoti at-
įf 
b ai ilsz kur pribuvo.

;r

MERGAITE, NORĖJO
JI PAKART. ,

Johnstown, Pa. 
Starczok, 28 metu 
saugojo nuo
t i jos, kada žmonys

11a rry, 
vos apsl-

kailiu gausis 
padirbimo 
moterėlėms 
nius.

K i nu ošia
rz

ant

bran dus
J

BEDARBIS APLAIKE 
100,000 DOLERIU.

Denver, Colo. — Jonas Snow 
bedarbis neturėdamas ne sku
ti ko prie duszios, aplaike ana 
diena žinia, Imk pasiliko locni- 
ninku szimto tukstaneziu do
leri!, kuriuos jam paliko jo mi
rusi teta Mrs
nasžle,po milijonieriaus 
Omaha Nebraskos.

Mary J. Poxton
ISZ

ALFREDAS SMITH 
ATLANKĖ KASYKLAS.

Scranton, Pa.— Praeita Pet- 
nvezia atlankė miestą, suniusz- 
tas kandidatas ant prezidento, 
Allfrėdąs Smith isz, New Yor- 
ko su kitoms ženklyvoms ypa- 
toms ir isz tosios progos atlan
kė M urvine kasyklas, priguliu- 
czias prie 
praleisdamas kėlės valandas 
po žeme 215 pėdu. Kada iszsi- 
gavo in virszu, reporteriai už
klauso jo kaip jam patiko būti 
po žeme, ant ko Smith atsake:

Labai buvo man akyva žinoti 
kaip darbininkai dirba po že- 

valan-

y

Hudson Coal Co.

i c

bet man tos kelios 
dos užteko.”
me

SUDŽIUI NEPATIKO 
JUOKAS.

Pittsburgh, Pa. — Kada Po- 
vyla Kruczykovski, 40 metu

PUIKUS PADĖJIMAS
UNIVERSITETUOSIA.

St. Paul, Minu. — Argi kas 
girdėjo, kad priesz prohibicija 
studentai imi versi tetuosia
kolegijosia tiek girtuokliautu 
kiek sziatlienf Priesz prohibi
cija studentai save guodėjo ir 
buvo blaivus, bet nuo kada pro 
hibicija užstojo padėjimas vi”- 
to visai prieszingni.

Ana diena septyniolika stu
dentu isz Minnesotos Universi
teto, likos praszalinti už gir-! užklausė Povylo kaip senas jo 
tuoklysta ir nepadoru pasiel- kūdikis. 'Povylas atsake, kad 
girna, o keturi buvo kaltinami vaikui suėjo jau trys metai. Už 
už butlegeriavima parduodami tai likos nubaustas ant 50 do

I J ------- ,
pszauke priesz audžia u'ž par- 
davinojima sztopo, pasakė 
džiai Sweeney, kad taji sztoĮia

su

'padirbo ant kriksztynu. Slidžia
I .

San Ignacio, 
Guillermo Laveąga, ana diena 
sugryžo isz Siena* kalnu 
apsakomu kad tooia kalnuotsia 
surado daugybe aukso ir jau 
6)0 žmonių nueidavę in tuos* 
kalnus jcszkoti savo giliukio.* 
Sinaloa provincijoi keli žmo- ’ 
niis surado aukso vertes ii\.35O 
tukstanezius doleriu, nFKurie 
susirinko net po penkis svarus 
ant dienos o nekuiie iszkrapSŽ 
to auksa isz kalno su peileis.

EI Tambor randami

r> su

sunaudoję
nes te

metąs

teipgi 
uniszku kailiu,

nais uZmusza
y poakis milijonus szunu ir 

ežiu.
sius

daug
k as Upeje

(augybe aukso, bet jieszkoto- 
jai jeszko turtingu gyslų auk
so kurios randasi cziomiitinc- 
jo aplinkinėje.

(

nek taizines
Mažino jo, 
sept yni a 

dukrele jo 
ar.i
Sil-

ll u la V. Į 
y 

kuriame
UI

burdingieriaus Char-; kad bai jisai nužudė 
metu Betty Moury, 

isz Co neina ūgli, 
czionais. Lavonu mergaites
rado jo name po i>astogia bai
siai su'inuszta su kirvuku ir už
smaugta.
Ui

si nuo daugelio metu. Gaspadi- kaimyno 
ral Czaliu-

4 <
ne buvo naszle. O 
kas buvo vienas isz tuju 
liausiu’’ Lurdingieriu...

O

gi

Lurdingieriu...

MILIJONIERIUS
MARKELIS MIRĖ.

— GoTai žiuHazleton, Ihu — uerai žino
mas bankieris ir buvusi* loc- 
uininkas kasyklu czionaitinu-

Alvii^M arkle, 
76 metu, mirė praeita Ketver- 
ga. Laidotuves atsibuvo Suba- 

laczia, penkis vai

! . ,. . .I je aplinkinėje
tuonios Readingo kasyklos, ku-1 toje. Paliko | 
rios nedirbo nuo dvieju lyg tri- kus ir broli Joną kuris gyvena
ju menesiu dirbs pilna 
Independent kasyklos 
pradėjo dirbti po keliu 
siu uždarumo.

po 
ka- 

Kinczikai iszdirba tuo- 
kailius gerai ir siunezia

in visas dalis svieto kirpo kal- 
: litis lapių, foku ir kurni.

Del ko taip padare 
t'ai pats negalėjo iszaiszkinti.

2,369 KALININKU SING ' 
SING KALĖJIME.

N. Y. — Skaitlis 
g Sing kalėjime

Ossining 
kalini n k u Siu 
yra 2,369, pagal raportą dažiu- 
retojaus Lewis F 

kad /t i kis,

i

Lewis, kuris 
s kai t lis

PARYŽIUJE

BOMBOS DEL APICIERIU 
— VIENAS UŽMUSZTAS.

Belgradan. — Keturios bom
bos eksplodavojo prie karisz- 

ezionais. Viena 
majoru ir

sužeidė keturis apicieriu's. Po- 
kad tai buvo dar-

PASKERSTA '
50,600 ARKLIU 1930 METE. *

Paryžių*. — Drauguve Ark
liniu Buczeriu 
metiniam
mete pa.' korde

ku bud inkų 
truko užmuiszdamn

licija mano, 
bas Albaniszku komunistu.

arkliena "turi ant
) arklio galva,' ka* pare- :

New Yorke.

neužilgio 
pasididins ant 2,400. Kalėjime 

randasi

SUBADĖ SAVO MYLEMA 
2G KARTUS.

laika, 
taipgi 
mene- 

Tuom lai k Le
high Valles kompanija pradė
jo pataisinet 
Los Creek ir Centralia 
kins, kurios neužilgio vela pra
dės dirbti.

Packer iO. o 
kus v*

Nuo 1 Apriliaus kompanijos 
papigins anglis nuo 1 lyg 2 do
leriu- ant tono.

Readingo kasyklos West She 
nandoah,

funnel Rklge,
, Pine Knot 

ir Brookside pradėjo dirbti pil
na laika.

Ellengowan
Hill,
City, Silver Creek

r p
, Maple 
Mhanov

y

Pradėjimas tuju kasyklų 
džiugino in 13 tukstanezius 

rodos 'bus

nu-
iii 13 

anglekasiu ir kaip 
darbo per keliolika menesiu.

1,300 doleriu
pasl- 
aisz- 

ka ridi

ISZ $1,300 GALI PASTOTI 
MILIJONIERIUM.

Springfield, ill. — Indekie 
butlege riszka

bizni o in trumpa laika 
liksi milijonierium teip 
kino Antanas Cernak 
datas ant domokratiszko tikin
to ant majoro miesto Chieagos.

, ti

Už $1300 galima nusipirkti 
vagonu industrinio alkoholio, 
jis sako. “ Isz vieno vagono in
dustrinio alkoholio galima pa
daryti 120,000 kvortų 
niszkos degtines,
kvortų džines, ir jas 
parduoti

PRISIPAŽINO KAD APGA
VO VYRA; NUSITRUCINO.

AI ii waukee, AVis. — Ali;s. 
Ona Kelisgen, prisipažino sa
vo vyrui kad ji apgavo priesz 
szliuba ir jisai ne yra levu jo
sios vyriausio vaiko, po tam 
iszgere truciznos ir tuojaus

vaik o 
ir

mirė. Ana diena jojo brolis pa- 
siszauke Antanu, pasakė jam 
kad npri jam pasakyti kokia 
tai slaptybe. Ona mane kad pa 
sakys apie josios gyvenimu Ir 
isz baimes

Porele nutarė

y

prisipažint)

da randasi vietos del 
burdingieriu. ’ ’I I

300

MORMONISZKAS 
VYSKUPAS PASIKORĖ.

Utah. — 
koplyczioja, 

lope parapijonai surado lit- 
vyskupo Williamo T.

Mexico City. ---- Policije 
ome Ramona Nieto Diaz, ku
ris subadė peiliu patogia 
kike 22 metu

os

su-

paskelbė savo 
raportą, buk 1930 

30,000 arkliu 
ant mėsos. Buczernes, kurios
])arduoda 
lange 
do kad ten parsiduoda arklie
na.

Amt nekuiiu ligų, daktarai 
ligonbutese užraszineja arklie
na del ligoniu. Valgimas ark- .i 
1 ienos Francijoi ženklyvai pa- . 
sididina kožna meta.

-Salt Lake Cit v 
•f

Mormoniszkoja
<k
vona
i larkness.

Williamo 
\ryskupas pasikorė ll.'

prie 
p atsis

kirt ant kokio laiko ir vyra* 
i'szvažiavo in

kaltes,

IMttsville, Wis. 
Po is'zvažiavimui motore ato
me sau gyvastį.b J

11 BANDITU APVOGĖ
BANKA ANT $25,00.J

Philadelphia. — Praeita Pei
li veži a i priesz pint, vienuolika 

gerai apsiginklavę, 
atvažiavo keturiuose autom',)- 
biliuosia in Elmwood banka, 
kuri prigulėjo prie National 
Bank and Trust '( -o.,ant 70-tos 
ir Elmwoml uli., uždare pen
kiolika žmonių in kasa, paėmė 
25 tukstanezius 'doeriu ir isz- 
pyszkejo isz miesto.

> 
bandit u J

KA TAI ŽMONES 
NEISZMISLINA.

Berlinas. — Vokiecziai pra
eita

i

szo-
Consuleta Do- 

surado 
Kūnas

minguez, kuri 
į dvi mot eres

, j merginas buvo (subadytas 26 
kartus isz kuriu vienas butu 
užtekt i na* pada ryt i

sklepe uždėjus‘ant kaklo virve,Į ‘ v
atsistojo ant kėdės po tam 
koja 
ore.
žinunia

(F

kuna 
Įrabeje. meta iszmi'slino daugeli 

nauju iszradimu, bet akyviau- 
si buvo parasonai. \ri^pas žmo- 

a sumerginai I gelis iszml'slino para
imirti. Jaunikis .merginos pri- elektrikiniu žiburiu, kitaS laz- Ikad buvo jai labai delia su radio o treczias mbte-si pažino, i

su 
nuspyrė kodo ir pasiliko 
Priežastis pad korinio ne*

. užvydus kad kalbėdavosi su 
. A1 kitais vaikina rs

' * * ’ lį 1 h
krepsziuka; kuriame

V
PMzka 
teipgi radosi radio. 1
TUKSTANCZEI GARNIU . 

UŽMUSZTA.
Natol, Afrika. — Pietiniam 

Afrike siautė nepaprasta ledl- 
viesula -kokioj nepamena- 

gyventojai nuo

A

ASZTUONI UŽMUSZTI 
TRŪKIO NELAIMĖJE.

Etanupos, Francije. — Asz- ; 
tuoni pasažieriai likos užimi, z 

in trisilcszimts sužeista 
iszlsiritima

WISCONSIN 20,000 SALUNU 
DAUGIAU.

V\ isc. ------ KJVU1.1V 11 111 H1ŪUW«11UIŠ> CIU/A IOKI,

• randasi 20,- • per iszlsiritima ekspresinio 
kaip trūkio Paris-Bordeaux ir susl- 

i su kitu trukiu kuris sto- 
j vėjo prie stoties, idant praeitu 

Sužeistieje likos 
nuvežti in ligonbules Etanu- 
pes, apie 30 myliu nuo Pary
žiau*.

Stcite ti oMadison,
Wiseonsine dabai
000 salinau daugiau ne 1. . .. .' ' ' bu v priesz prohi bicija, kaip pa duro 
sake senatorius E. Clifford.
Priėsz prohibicija buvo tiktai okspresiini's. 
,10 tukstaneziai salinių Wiscon- 
sine, bet s.ziadien j u priviso 
kai)) grybu po lietum, o ypa
tingai maži uosiu szloreliuos'a 
ir pulruimuosia.

I

i

ANT GYVASCZIO
IN KALĖJIMĄ, UŽ

KVORTA MUNSZAINES.
Kansas Cit, Kaus. — E

Butler, 55 metu, likos nubaus-

BUVO “MIRUS” DVI 
DIENAS; STAIGAI ATGIJO.

Santiago, 
i*z Lo« Angele

ku ri buvo

UŽSIJUOKE ANT SMERT. tas ant viso gyvenimo in kale'ji-
< r . /vi. » ■ I * J * >_ l J. 1___ .

— Danesza

no
ma seniausi
daugelio metu. Daugiausia nu
kentėjo ksugryžtanti garnet isz 
Europos, kuriu užmuszta not 
keli tukstaneziai.

POLICIJA SURADO 180 
BOMBŲ.T)l į- .. J, Iii .... į. > . "f I

Havana, Kuba. — Valdžios 
policija užklupo ant

1 slaptcvs dirbtuves bomba, ku
rioje rado 180 visokio didumo 
bombų ir daugybe dinamito, 

sprogstan

; slapta

provincijos parako ir kitokio
ežio materijalo.

* *

11, J

UŽRASZE SAVO TUfe^A 
POPIEŽIUI.

Leghorn, Francije. — Jįhio-
*

mas labdarys grotas Kalcy'Ai- 
riszis, mirdamas, paliko visa 
savo turtą popiežiui. NewMiet 

pa- mirė jojo pati, o su jojo mir-f 
atgijus ežia dingo visa gimine Šatų,,

* “■ “

Chile
S

Biobio, buk 22 metine motore, 
“mirus” dvi dienas

ir kuria tuja diena ketino pa
laidoti, staigai atgijo tris va
landas priesz palaidojimu.

Daktarai buvo tosios 
pagal tonaitinos mones, kad jauna motore Aci- 

jaigu žmogus yra kaltas ma Castillo, sirgo ant ilgos k“ 
nepaliovė juoktis per kolos va- trccziu kartu už ta pati prasi- talepsijos ir jeigu Imtu 

žengimu, tar buna baustas ant laidotą, I M i —

Youngstown, Ohio.
14 **» < • r-,* ♦'"ft?

— Mrs. ma už (ai, kąd turėjo kvorta
, Buvo kino-

Vi B14Ida (luzzie, 43 metu, mirė nuo munszainos. Buvo jisai bau- 
szirdios patrūkimo, po ilgam ūžiamas už ta pati prasikalii- 
juokui laike vakaruszku laikv- ma du kart, o į 

>3 tiesas,

burbo- 
arba 80,000

Įiilima tu'j>9w savo kaiinynka. MotoreM 
po $10. kvortai.

Kaip matote, isz $1300 tuojaus landas. Szirdis to negalėjo

y1

nu tai vis butu

nuo-

i<n-

i
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Kas Girdėt
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ja tėvai surado, buvo ’jau su
stingus ant mirties.

Yra tai vaisiai blodingu tike- 
jimiszku mokslu.
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TORONTO, ONTARIO, 
CANADA

Isz priežtistios tebyres be
darius po' visa Amerika, dau
gelis ateiviu neturinti ukesisz- 
ku popioru po visa Amerika, 
geidžia sugryžti atgal in savo 
tėvynės ant valdžios kaszto.

Emigracijos tiesos tokiosia 
atsitikimosia užmoka kasztus 
keliones tokio vargszo. 1

Aplikacijas ant tokio parei
kalavimo galima aplaikyti imi
gracijos biure, arba ant paczto 
kožnam didesniam mieste.

Amerikas sziadien ne yra 
sklypu “ 
keneziu” 
czionais daug turto, bet ne del 
darbininko.

pienu ir medų plan- 
. Po teisybei randasi

bet neini-

>• 7 ' o • • jGalingas bznipuka
X ‘ X.

% 1, J ji -f r

s
ATMINTIS ANT KARISZKU KARVELIU
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Vokiecziai neužilgio pastatys szita paminklu ant atmin-

v7-<

o

— Baisus nesutikimai, ne
ilsi pratimai tarp Lietuviu Ka-

13 
diena klebonas tidk pasėjo 'no- —

i nesusipratimo. Priesz 
evangelijos skaitymą iszbare 
iszkoliejo vienus parapijomis 

kentėti' Anglu kalhoja už visus darbus1 žiodavosi vargingesniais, 
nudirbtus kurie buvo padaryti 8a^° .1au nesirado ne nieko ka 
del parapijos labo. Anglu kai- galėtu iszvirt ir pavalgiui. Ta
ha vartojo del to kad nauji snj&i visi trys sue,įa tarė:

■ — Negalime visi trys czio- 
’ nais ii gi an s

Amerikon iszkas
Kaune iszdave szimet mažiau Įpdiku. Sziu metu Kovo men. 
vizų del žmonių norineziu ke
lianti in Amerika ne kaip pra- apkautos 
eita meta. ' pvnmnrli i

O gal ir geriau.
Jaigu ateiviai 

j vargu Amerike, -j
kenezia pas save namie.

Indianos steite užsibaigė 
ana <lienn 16-dienins teismas, 
kuris pasklydo po visa Ameri
ka isz savo svarbumo. Buvo 
teistas 20 metu jaunikaitis, ku
ris drauge su savo keturiais 
ilraugais, jaunesniais už savo, 
laike girtuokliszkos orgijos už
klupo ant 18 metu savo sužiedo 
tines, kuri isz to vėliaus mirė.

Kaltininkas likos nubaustas 
ant viso gyvasezio kalėjimu, 
Taip, atpnkutavos už savo ne
dora prasižengimą,
trins biaurios pletmos kuria už 
dėjo ant savo gyvenimo.

Laike teismo jo advokatai I 
stengėsi numesti visa kalte ant 
prohibicios. Advokatai tvirti
no buk tai ne tik Indianoj, p.i- 
nasziai atsitiko, bet tuom pa
ežiu laiku panaszus atsitikimai 
po visas dalis Ameriko — to
kios girtuokliszkos orgijos.

Apginė jai tojo jaunikaiezio 
turėjo teisybe.

Prohibicija praplatina tarp 
jaunuomenes baisius vaisius. 
Ta patikrina laikraszcziai kož 
na diena, 1x4. tojo nemato ir ne 
nori suprasti prohibicijos veid
mainiai.

asztuonios

sos,

K >

konzidi

turi 
geriau tegul

>/

Bolgiszkas Katalikiszkas mi- važiavo Lietuviai nesuprastu.
sijonieris kun. Verbois, pralei
do ilgus metu vakarinėje da
lyje Mongolijos, kur jam pasi
sekė gauti pavelinima nuo Bu-' 

laamu (dvasiszkujn) 
perkrat imo senoviszku 

rasztu kurie radosi ju klioszlo- 
riuosia.

Tyrinėjimas kun. Verbois bu
vo akyvas. Ratio jisai tarp se
noviszku rasztu, ] 
paveikslus Budiszku szventuju 
visokius stebuklingus medali- 
kus ant užkeikimo piktu dva
siu kaipo ir kryžius visokio di
dumo.

Tas parodo, kad kryžius taip'

l’askiaus atsigryžo Liotuvisz-

tie-

tuos
geruO

Pirmininkas Draugavęs Prie- 
szais Prohibicija. Hrry H. Cur
ran, Washingtonv, pasakė, kad 

dcszimts doleriu
užmokėti ypatiszkosui paklot- 
košia, galėtu pasilikt žmonių 
kiszeniuosia, jaigu prohibicija 
butu praszlinta metas laiko at
gal.

Jaigu ne prohibicijos
tai du milijonai Ameriko- 

t

nu, kurie moka ypatiszkus pa- 
dotkus, galėtu pasilaikyti tuos 
pinigus, arba sunaudoti 
pinigus ant sugrąžinimo 
laiku.

Valdiszkas ypatiszkus padot- 
kas (personal tax) praeita me
ta isznesze 1,146,844,763,68 do
leriu, o szimet, isz priežastie 
blogu laiku daug 
Jaigu prohibicija butu prasza- 
linta praeita meta, tai valdžia 
butu aplaikius 882 milijonus 
doleriu padot k u už vyną, alų ir 
arielka ir tokiu budu žmonys 
galėtu suezedyt ant ypatiszku 

’ padot k u po asztuonis dolerius.
Bet kaip yra sziadien, tai 

pinigai, kurie eitu in valdžios 
iždą, dabar eina in kiszenius 
butlegeriu, banditu, prohibici- 
jos agentu ir policijos kaipo 
kysziai. "

a 
susimažins.

Dukte farmerio E. Robertso 
isz aplinkines Genesee, Ill., 
laiko staigaus tikojimiszko ap
kvailinimo, nutarė save nu-

* J*Jr 

bausti už koki tai prasižengi
mą.

Tame tai tiksle, laike dideles 
sniegines viešnios, iszojo lau
kan, nupleszo nuo saves drapa
nas įr metesį ant žemes. Kadą

Kariszka Apysaka

Kitados gyveno trys broliai sados, o vakare keptos bulves, 
..■ii. ui nu t l? • ir lu/t iv. .A «i .z. ri, z. v»'i I   u turi Izjl <1 ii z..| z. .. iriu I.tifizii ‘1 11 1.1

kurie stengėsi visom pajėgom*— atnake anglorius. Jaigu turi 
su manim pusi-iszsimaitinti, r Jnes kožna diena norą tai gali 

ant drutint.
Szirdinga aezin bet kaip j

i

diszku
ant

I.

matau tai ne turi in vales del; 
savos, o nori dalintis su manim 
nesitikėjai 
nori, tai asz tave 
ant vakarienes.

— Kaip tai ? Ne matau nie
ko prie tavos idant turėtum no 

Ėjo visi trys keliolika dienu rints kokio maisto, o in miestu
• • i • y • * w « «« * y

iszbuf, kad iszsi-

-iI

sveczio, 'bet jaigu
užpraszysiu

kai, xkelbe kad nepripažysta skirstytumem ir kožnas eitu 
jokiu Katalikiszku draugija,1 «ayo keliu jeszkot giliuko po 

svietą.jokiu valdybų nei parapijos 
komiteto kur iszversdainas žo
džius,komisijom ir liepa visiem 
komisijom važi
liūdna, kad Dievo namuose o-

nei

nc.su rasdami jokio giliukio. užimtu mažiausia dvi
» . 1 .. . .1 . >1 » * S 1 *. 4 * • '• r. 4. . . . 1 ~ . . )

valau-
komisijom važiuoti Rusijoj. O Bet viena diena eidami per gi- dus idant norėtum ka tokio at- 
liūdim, kad Dievo namuose oĮ rriii užtiko kaina, o kada prisi- neszt, — atsake anglorius. , 
dvasios vadovo tu iszgirsti. O artino areziau pamate jog kai-
ta. diena buvo pilna bažnyczia

pageltusius vĮnonįu, q kunigas po kelis sy-
kins sake, kad nėra daugians

1 nas visas buvo sidabrinis.
— Nors karta užtikome gi

linki, koki ašz norėjau, — pa-
Kataliku kaip dvylika, o savai- szaukė senesnis isz broliu, 
te atgal ant susirinkimo Lietu- asz nieko daugiau nenoriu,
vi u sake, kad visoja kolonijoja 
nėra dauginus Bolševiku kaip

I
I

...
prisidojas in krepszi sidabro

k g

gi buvo naudojamas per Budis
tus laike ju ceremonijų.

I

T

BILE KOKIA SUMA

Nuo $10 
iki $300

Galim paskolint Privatiszkai 
ir Greitai.

Galite atmoket pagal juso 
finansiszko stovio.

Jumis patiks muso draugisz 
kas szimyniszkas finansisz 
kas patarnavimas.
Ateikite, raszykitc ar telefonokito 

in juso artimiausi ofisą.

IDEAL FINANCING 
ASSOCIATION, Inc.
Peoples Trust Co. name

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

9 N. Centre St.
Pottsville, P*.

Grand Sztore
Telefonas 2-3-41

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

VV. TRASKAUSKAS 
L1ETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunus numirėliu. Pasam
do automobilius del laldotuviu, 
kriksztiniu, veseliju, pasivažinėji
mo ir t.t —Telefonas 506
003 W. Mahanoy Avej Mah. City

A

Dr. J. J. WYCHUNAS
AKIU DAKTARAS

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

Telefonas Shenandoah 1055.

g
RWJ

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $628,858.62

Mokame 3-ezia procentą ant 
euddtu pinigu. Procentą pride
dant prie juau pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalaus su musu ban
ka nepaisant ar matas ar didelis.

G. W. BARLOW, Prw.
J. FERGUSON, Vico-Prei.irKii.

kiek til 
keturi. Na ir kur ežia klebono namon, 
pratarimas choras susidedan
tis isz jaunuoliu kuris gieda ir ganadyti isz sidabro ir leidosi 

sūdai- toliaus in svietą. In kėlės die- 
nuoja ant kokio parengimo.Kle' nas priėjo kaina, kuris visas bu 
lamas iszbare, kad pasimokina 
kokia daina Lietuviszka girdi 
jus tauta mylite sojato bedie
vybe. Ta pati Sekmadienio va
karu klebonas norėjo vargonin
inku už nosies iszvesti isz sales

Bet mon visai užganadintas isz ša
ut- vo gili ūkio.

Bet trcczias pamislino

bažnyezioja ir kartais

■a lojo paneszt sugryžo

vBet. likusioje no buvo už-

vo isz aukso. Antras brolis su
stojo kalbėdamas.

— Užteks man auksas, pri- 
1 dėsiu maisza o užteks man ir 
mano szeimynai lyg senatvei. 
— Pridėjus maisza, leidosi na

ir visus choristus iszvyti. 
vargonininks nepasidavė, 
stūmė kelbona nuo savos ir pa
siliko savo darbe. Tose savo sidabras ir auksas mane nouž- 
pamokas kur mokinosi bažny
tines giesmes giedot. Klebonas 
bego policijos szaukti, kad cho
rą su vargoninku isz sales isz- 
laikytu bet visgi susilaikė kle
bonas gediszko darbo.

Ta paezia diena por pamoks
lu Kataliku skaistykla iszvadi- 
no pekla ’kur patsai 
kas vakaru neliek skaito Kata- 
likiszkus laikraszezius kiek ka- 

( zyruoja juka ir seszkems losze.
Na ir kur ežią klebono sėja

ma vienybe, kur ežia vedami 
parapijonai ? 
keliu? Jau klebonas

sau,

I

. I gandins, eisiu toliaus in svietą, 
’gal mano giliukis bus geriau- 
sis. Leidosi toliaus in kelione. 
Tris dienas jau ėjo ir priėjo 
prie didelios giiTios. Ėjo ir ėjo 
ir negalėjo daeit prie galo, o 
badas jam pradėjo duotis j n 
ženklus. Užlipo in augszta me
di, kaip tik toli galėjo matyt 
visur pamate tik virszus me
džiu. Ant galo lipdamas nuo 
medžio tarė: o kad asz da ga- 
lecziau nors karta geri paval
gyt. Bet kaip nusistebėjo kada 

Ar tai Kristaus nullipo nuo medžio ir paregėjo 
liek prisi- uždengta stala su visokiais 

virė neapykantos ir koszes kad gardžiais valgiais ir gerymu.

— Nesirūpink apie tai, tuo
jaus turėsim tokia vakariene 
kokios da savo gyvastį ne val
giai .— Kalbėdamas tai paklo
jo uždangala ant kelmo szauk- 
damas.

— Užsiklok tuojaus su val
giu — tuojaus stojo visokiu 
valgiu o pavalgo gardžiai ang
lorius atsiliepė:

— Ar žinai ka, szitas uždan
galas prisiduotu man labai ge
rai, neturiu kam iszvirt valgio 
szitoja girrioja per tai butu 
man labai paranku. Ar žinai ka 
asz turiu sena raneziu, nors 
yra tai stebuklingas daigias, o 
kad man daugiau jis nereika
lingas, per tai noreczia su ta
vim mainyt.

— Bet pirma pasakyk man 
kokia jisai turi verte, — už
klauso pakelevingas.

— Mano senas
turi tokia galybe, jog kada pa- 
barszkinu su ranka, tai tuojaus 
iszszoks isz jo kupraius su sze- 
sziai'S ižalnieiHais/ apsiginkla-

ties karveliu, kurie nesziojo kariszkas žinias laike kvietines 
Kares.

ir parode jai 
galybe seno kaneziaus.

Apsikabinu pabueziavo ji

klebonas

riu prie .saves,
Kada broliai pamate ji visa ap- lingiausia karaliaus kada ji tu 
driskusi su sena kepure ant pe
cziu pradėjo isz jo juoktis ‘r 
visaip jam iszkalbinet szaukda!
ini: Kada musu brolis ateis tai ir tuom kartu nelaba pati atri- 
bus galingas karalius o ne toks szo raneziu nuo 
ubagas kokiu tu esi. Ir su tais gus laukan 
žodžiais iszstume laukan Sznip pc 
kuli.

Sznipkntis baisiai užsirusti-
' no ant savo broliu už toki pri- kepure, 

o pabarszkines raneziu kartus ant 
daugeli-kal^i iszszoko isz jo tiuudc.jo baisei, 

ve. Ka paliepsi tai tuojaus pa-

ranezius

durys.v

— Jaigu nori tai mainyki m 
— ir tuojaus apsimainė abudu. 
Sznipukas, taip vadinosi musu 
pakele vingus, uždėjo raneziu 
ant pecziu, leidosi toliaus.

Paėjus valandėlė norėjo per
sitikrini ar anglorius
teisybe, pabarszkino in raneziu

pasako

pecziu iszbe- 
įiabarszkino ir lie

davo
J

Žalnieriams paiimt 
ir nuneszt toli no savo

Bet pasiliko jam

ėmimą »

vvra
vieszpatystes

kuria apsukias kelis
O’

nėgerbe niekas. Mokescziu jau 
nemoka. Visi szalinasa Iszpa- 
žiuties neina, laukia kokios per 
mainos. Dievas žino kas iszeis

— Na, norints kiuda mano 
noras iszsipildc, -— ir sėdės 
prie stalo pavalgė ir atsigėrė 
in valos. — Butu didele iszka-

isz Kataliku judėjimo ar visai[da idant palikt toki puiku už- 
iszkriks ar sustiprės, nes blogi dangalu szitoja girriojaant pa
gyvenimo vaizdai pasirodė.

Prie tu visu nesutikimu dar 
atsiranda tokiu žmonelių su 
ifgais liežuviais kurie dar gy
vena deszimtam amžiui. Tie da 
pamaiszo savais liežuviais tuos 
visus klebono pasėtus darbe
lius. -Vertėtu Katalikams gorės 
nes ' 
m o visame kame. Tuomet no 
gaspadoriautu toks kunigas ku 
ris jau baigia viską isznakinti 
ir draugijas iszvaiko.

— Kovo menesi tapo isz- 
vežtas vienas Italas in Italija, 
isz Toronto, Kanada. Gyveno 
sn viena Lietuviszka mergina. 
Italas turėjo žmona viena savo 
szlyja, Itnlijoja, o ežia vede ki
ta ir dar svetimos tautos. Pir
moji pajeszkojo savo vyro per Bet da ne buvo užganadintas 
savo konsulą ir pasisekė suras
ti. Valdžia pasiuntė pas pirma 
paezia. O Lietuvaites bukite at 
sargios su jaunikaieziais, jai
gu norite sukurti dora, 
gyenima.

sigadinimo, nes sudėsiu pui
kiai ir pasiimsiu su savim. Kai 
bedamas tai sudėjo puikiai už
dangalu nuo stalo, inside jas in 
kiszeniu nuėjo toliaus.

Nuojas taip keliolika myliu 
vėl pasijuto alkanas o norėda
mas porsitikrint verte uždanga

vienybes, geresnio suprati-ho, paklojo ant žoles ir paszan- 
ke:

Norecziau pamatyt kad

A-BE-CELA arba pradžia skaitymo ir 
raszymo, de! Lietuviszko vaiku. 15c 

W. D. KOCZKAUSKAS - CO., 
MABLANQY CITY, FA,

szimtas penkesdeszimts Žalnie
rių, kuriam paliepė apsiaubi 
namus savo broliu o du nusiun
tė su lazdom in viduriu, idant 
gerai brolius sumusztu pakol 

I n m *✓ i n ♦ 11 ii<ni VFH j|]nepripažintu jog jisai yra 
brolis.

Mieste pasidarė isz to didelis 
sumiszimas o norint atbėgo ke
li szimtai Žalnierių idant nepa-

aivos armotos už- 
užmuszdami 

visus Žalnierius kurie prisiar
tino prie jo. Ant galo atėjo jo
jo pati ir meldės susimylejimo 

labai meilinga o 
7* trumpam laike pasakė jai apie 

galybe savo kepures.
Pati lauke pakol jisai užmi

go, paėmė jojo galinga kepure 
ir iszmcte ant nlyczios bet pa

nuduodama

L. i įminiu k'/ <7nk’n wa.7{ žiiistama isz miesto iszvyt, bet jain (la lagas. Kada pa-
11 tllOJUU'b ISZbZOkO SZCSZl Zžll* t i y v y • hnrln rlnv.innin nnin Tiotibiis.ni

nieriai su kapralnu, kuris už
klausė:

— Ko sau reikalauji mano 
ponia?

— Noriu idant eitumėt pas 
angloriu ir atnesztumet man 
uždangala ka pas ji palikau.

Žalinieriai in trumpa laika 
atnesze ka sau vėlino Sznipkus 
Paliepė vela Žalnieriams inlyst 
in raneziu ir nusidavė toliaus 
Kada saule jau nusileido, užti
ko kita angloriu sėdinti prie 
ugnies kaip ir pirma. •*

I raneziuje tiek buvo Žalnierių 
jog visus miestiszkus 
rius iszmusze.

budo, dažinojo apie netikusia 
)s, iszejas lau

kan užtrubino ant rago jog net 
užmusz-

žalnie,- ,larl’n Sftv" I’1,czil

Tadu burmistras miestu nu- m“™* pradėjo griūt 
siuntė žinia pus karalių idapt dumi pati karalių ir jojo duk- 
daugiau vaisko prisiunstu ant rele. Nepaliove trubint pakol

visas miestasnepažinstamo isz nesugriuvo 
miesto, bet kada Sznipkus pa- kad nebutu paliovęs trubint 

’ suko kepure, užgriovė anuotos butu visa karalyste pastojus 
karaliszkas turėjo in gruvesius.

Jau nesirado jam prieszu, 
Sznipkus dabar buvo ant tik-'idant jam užbėgt jojo darbui, 

ir pastanavijo per apsigarsino save kara- 
__  j°g neapsileis ne karaliui jaigu pum an( visos vieszpatystos.

KadiTir’su tuom pavalgu ir ™ 8avo 
atsigėrė, anglorius prasze 
idant mainytu su juom uždan-

iszgujimo

0 vaiskus 
prasiszalinti.

ruju perpykęs
• •

dukters už

o

anglorius
Po kokiam laikui nusidavė 

pas savo brolius kaipo kara- 
Karalius noru no noru ture- nus Jiet! jam nesispyre ir pil

paežiu.

gala ant kepures, kuri turi to- 3° an^ to tikt ir atidavė savo pažino už savo broli ir meilin-
ant tavos vela rastųsi visoki kia galybe jaigu pasuki ja ant d akt ere jam už paežiu. Pati ne gaį jį priėmė. Paėmė juos vi-
valgiai. #

Vos isztare tuos 'žodžius, 
kad ant uždangalo pasirodė vi
soki valgiai ir gerymai.

Dabar tai žinau isz kokios 
kuknios mano valgiai paeina, 
esi del manos daugiau vertas 
ne kaip visi skalnai aukso. —

v •

isz to, ir leidosi toliaus in svie
tu jeszkot geresnio giliukio.

į in 
girria paregėjo suodina ang- 

gražu lioriu stovinti prie ugnies. De
gino malkas ir tame paeziame 
 laike kepo bulves ant vakarie

nes.
— Labas vakaras, žmogeli 

kaip tau czionais einasi! ;
Kaip sziaįien taip if vį

I
Vienu vaicarą kada inejo

‘ I * *

galvos tai armotos isz josios buvo. užganadinta isz savo 8Ug pas įr vięszpatavo
szautu in visas puses. Kada ap-1 u;bagiszko vyro kuris nenuim-
simaine ir paėjas koki gala, vėl davo savo senos kepures nuo
nusiuntė Žalnierius.

Kelios dienos perejo ant ke
liones kad vela atėjo pas tre- 
czia imgloriu su kuriuom apsi-

•ii. i|i
maine ant rago o kas ant jo už- 
triubino tai namai, drutvietes 
ir kiloki murai plyszdavo _

galvos ir kaneziaus diena ir
I t * “

nakti mislino kaip galėtu nuo
jo atsikratyt, — o gal jo galybe 
guli tame kaneziuje ir kepurė
je, Atėjus pas ji viena diena 
pradėjo su juom glamonėtis o 
pabueziavus kelis kartus pa-

I

iki smert. F. B.

Ant J. Sakalauskas1 
LIETUVISZKAS GRABORIUS

(Bell Phone 872)
S31 W. Centra St., Shenaadoah, Fa.

Nultudimo ralandoje, sutei
kiam geriausi patarnavime. Po- 
laidojime atliekam rūpestingai 
Ir graliai Busite pilnai ui<a» 
nėdinti.

įsa Mahanojaus ir Girardvfllee 
jeigu kas pareikalaus mane pa* 
tarnavime tai msldiiu ma 

, fonuoti o pribusiu tn ds 
minutu. 0* Bell Telefonai 8?1

’ f > I' lt w . *

sugriudavo nuo jo balso. Bet klausė:
• * ‘ • *» » • I , , i“ ‘

kanezia ir laja bjauria kepure
Na dabar tai esmių gi- maao mylomas nes tu iszrodai

Nuimk no saves ta senair sti tuom taip padaro kaip su 
nais dviems anglorems.

liukmingas ir turtingas; eisiu
pažiūrėt namon kaip mano bro sarmata pasakyt žmoniem jog 
liains pasiveda.’ ’ , tu esi mano vyras.
( |Kada atėjo namo pamate jog 
broliai pasistato sau puikus kanezius yra didžiausiu skar-' 
IrWbas ir sail puikiai «mna.Ibu del manes, nesibiimi ■»»’«.

su jai's kaip ubagas, net man

hi i.wiiM Mano szirdžiuk, szitas

«ii puikini «yvo»a. Į bu dęl mnneH, nesibijau m® gn-

k

v

toto-

I

nc.su


t

t

Motin Mylėk 
Mane

-kilk*

4. Pamesto Perlo Atradimas. / •M* i W *'I' *■ *
Vėl praslinko daug metu. 

Antanas pagalinus privedo 
prie to kad tėvo žodis “bran
gus”
mas vis buvo didesnis vis dau
giau pinigu nuo tėvo reikala
vo. Senis Svidnickis raukyda
vosi. . ’ ■

....... .1 4 4dar kad sziandie viskas szeip žiurėjo in -savo dukterį ir, tar.y- 
taip iszejo! Tėvas vis-gi kaip turn, jos kalbos nesuprato, 
nors ta viską nukentės ir vis-.
kas pereis.

Dviem dienom vėlinu prienz' teisybe, yra sunkus, bot jis 
pono Svidnikcio banka slWiL'mums taipgi ir šylu priduos

— Mama, motina! Ponas 
uždėjo ant mušti peczin kryžių J

Svidnikcio bnnka susi- mums taipgi ir šyla priduos 
A s^5 tau pa*

i

f

K

L

>

iszripilde. • Jo veltlėidi-

— Mano mielas tarp toliau 
tai jau negali būti — tarė vie
na diena kada Antanas parei
kalavo gana dideles pinigu su
mos. — Turiu tau pasakyt kad 
jau man sunku tavo reikalavi
mus iszpildyti.

— Ar neesame turtingi ?
— Turiu tau sziandio An

tanai pasakyti apie ka pirmiau , 
norėjau užtylėti kad jau mano 
interesai eina vis silpnyn. In- 
tekminga žmogus galiu pasa
kyti gildijos kunigaiksztis yra 
mano padrikusiu neprietelium 
ir jau nuo ilgesnio laiko po 
manim duobes kasa. Vėluos ži
no, isz kur dasigirsta apie ma
no paslaptis norints anas visa
dos kuogeriausiai užslepiu. 
Geriausios spakulacijos su ku- 

daug sau galvos p ri
ja visai

kuogeriausiai

riomis 
džiovinau ja visai naikina. 
Gali taigi pamislyti kokius tu
riu rupesezius.

— Tai dar negresia pavo
jus dar ne...

— Subanknityti ? — pabal
iu* senis Svidnickas. — To ne
reikalauji bijotis. — Svidnic- 
kio namai stovi labai 
turėtu but didele vėtra 
juos sugriauti, bet turiu czedy- 
ti, o tu privalai apsirubežino
ti.

Kelios nedėlios praslinko po 
tam pasikalbėjimui. Sostą pi les 
aristokratiszkus ratelius uže- 
med didis skandalas, kuris at
sitiko viename labiausia žino
me kliiila*.

Apturėjo to kliubo sąnariu 
prielankumą o paskui su kazi- 
romis isztrauke dideles pinigu 
sumas. Tarpe 
ir Antanas Svidnickis. Ant ry
tojaus stojo iszbalos oficieras 
priesz tęva.

— Teve, reikalauju pinigu 
neatbūtinai!

— Vėl! ar asz tau nesakiau 
kad savo iszleidimus turi ap- 
nibežiuoti!

— Teisybe bet...
— Kiek-gi tau reikia
— Bijau net

iiitiii
ncszti kryžių.

Su nusiatebojimu ponia Svid 
nieku žiurėjo in mergina, kuri

’1 v*

V’!c| 0' *

jau tuokart buVo suaugus. Ji 
stebėjosi isz jos gražaus budo. 
Visos tarnaites apleido, tik tą

A

rinko žmonių minios kalbcda- kryžių,
mi npic koki tai nepapmsta at
sitikima Vienas sako:

— Kas-gi apie tai butu pa
mišti jos! Svidniekis jau gata
vas! — Visai subankrutijo.

— Et kad tik tiek! Daugu
ma žmonių netenka pinigu. 
Apgavikas pajudino ir dopa- 
zitns.
kad dideli vagiai visuomet mo
ka pasprustik

gelbėsiu, mama!
I Po tu žodžiu ponia Svidnie- 
ka atgavo protą.

Elzbieta,
y •

viena pas ja ir ant toliau pasi
likti.

— Tos, ant kuriu noatkreip.

Juk ir sako priežodis;

[ trauko viena isz savo pažysta
mu — Antanu Karaveeka —

i Gmbliausika, esą szis pasam*
I dytas už 200 litu, Pranckaili

M

■

slililftISZ LIETUVOS
itj lL_a4 M^i,. . .Al , -a- , *1 1

NELAIMINGA 
TRAICE

4 '1 r

k nužudo. Bet Ųrubliau^kę nc
tl i

kaltumas teismo buvo nerody
tas, tikra kaltininke buvo

PATI SUSITARĖ SU PRIE- Pranokaitiene,' kuria Sziauliu
I A f *! Apygardos Teismas nubaudė 

12 metu sunk i uju darbu kalė
jimo.

Pranokaitiene- padavė ape
liacijos ’skunda Vyr. Tribuno
lui, bet ir szis nerado galimu 

Prane- ja pateisinti ir sz. m., Vasario 
gyvenę 14 d 

suslauke 
vaiku. Gyvenimas szeimos ėjo 
ramiai, v ilsi patenkinti nieko, 
;rodos, szeimai netruko. Bet 

. Diena 
debesy s

LAIDINIU NUŽUDYTI 
SAVO VYRA. GAVO 12 
METU, TRIS VAIKAI 

BE APGLOBOS.

Idavau atydos, nori man pagel- 
mznieiu, geras vaikeli, beti — pamislijo liūdnai 

nepažinojau tavos. Dėkui tau 1c. 1
už tuos žodžius. > | Elzbieta bucziąvo dora tar-

Tai buvo jaupo bankicriaus naite, isz ko ponia Svidnicka 
szormenu. visai nesistebėjo. Priesz )

Dabar atsistojo priesz visa lin butu prie to nedaleidžius. P°« priviso visdkiu daktaru-, 
Ir daugybe apgaviku, 

Vieni su stebuklingom gyduo-| 
d uolom, 

Kiti su monu knygelėm.
Treti auksinius daigius par

davinėja, 
Visokiais budais Lietuvius ap

gaudinėja.
Tie jei apgavikai pas mane 

raszo, 
Kad apie menus apgarsyti 

Lietuvius paakvatyti, 
Kad raganiszkas knygas nusi

pirktu, 
Ir raganauti iszmoktu, 

Kaip pinigą iszduota sugražyt, 
Kaip mergina priviliot,

Po tam kaip szuo galėtu loti; 
Tokiu kvailiu daug atsitinka, 
Kuriems tokie szposai patinka.

Dckui tau le.
DUSZ-

visa lin butu prie to
szeimyna atkaklus klausymas Dabar in savo pakajuka szir- 
— ka dabar pradėti t

— Turiu persikelti in kita

noje- Girdėjau kad po visas pakam- 
1 V • ' . t . * ■ • * * . < ..l.tZtil....

d i nga i nūsisypszo jo.
Pagalinus pasirodė, kad nasz

R a ud en u miest ei i o, 
Ii u aps. polici jautas 
kailis, vedert žmona 
ganu laimingai

Sz i ali

o
Sziauliu Ap. Teismo 

sprendimą patvirtino.

ASZTUONI MILIJONAI 
LITU “PABĖGO”. ISZ.

LIETUVISZKO BANKO.
Kaunas. — Laikrasztis “Ri- 

garsindamas apie susi
rinki ma szeri ninku Liet u visi
ko banko, apraszo kad, po per- 
skaitiniui ineigo ir iszeigos to
jo banko, ponas Stulgiuskas, ųj *
iszreiszke savo nuomone kaip 
perstatyti valdžiai klausima 
ir iszreikszti faktu, kad no
rints Lietuva aplaiko paskola 
nuo Szvedijos ir bankas turė
jo gana gera pasisekimu — 
bet pinigu banke trūksta asz- 
tuoni milijonai litu, Aut tojo 
klausymo niekas neatsakė isz- 
aiszkimincziai ir nežine kur 
milijonai “iszleke.”

------------------------ T——

MIRĖ NUO SZALCZIO IR 
BADO.

Sprandaicziu km.,
13 d., savo trobelėj buvo ras
ta mirusi Petre Atsisz4iu»kie- 
ne. Manoma, kad ji mirė nuo 
szalczio ir bado, nes neturėjo 
malku pasikūrenti ir socziai 
pavalgyti.
vaiku, bet vyras nuo seniai 
kartu negyveno. Mirė visu ap
leista. Velione buvo trethiinke 
ir gera katalike.

■r

O kokius jis Lszleidimus pUi]{a> mano pienas lengva in- les po bankieriui padėjimas ne 
— atsiliepė greitai buvo toksai blogas, kaip piv- 

žodžiai jo taip miau buvo mislyta.*
kemszasi skambėjo, kad tarytum norėjo jus skolas ir atlyginus visiems 

pasakyti: — Asz esu apdraus- už kitokius reikalus, paliko dar 
Tas daly- 

Antanėli, tu mane nori kas labiausia linksmino Elz- 
— suszuko senute bieta. Žinojo kadangi, kad pi-

turėjo! Tai be sumenąs toksai 
darbas!

In banko namus 
tarnai ir 

buvo visiems
i narna namo ir tarnaitėms nes

vvkdinfi
Antanas. rnUie

i

1 szmoke

nredninkai.
tar- tas, darykite sau, ka norite!

neteko duonos. Vaitojimai vi- apleisti?
suomis pusėmis buvo girdžia- naszle. nigu trukumas jos motinai gali

Oficieras sujudino peeziais: but tikra užmuszeijyste! Tiktai 
dabar jai rūpėjo savo motina

' minia 
Nesmagu sau kukliai-gyventi.

t

>

stipriai, I 
kad

apgautu buvo

fI 
pasakyti — 

labai daug, penkiesdeszimts 
tukstaneziu...

— Del Dievo, Antanai... 
tu kazyriavai... asz mLsliju, 
tu dalyvavai tame kliubo ne
laimingame skandale?

— Taip — primpažinstu— 
atsako iszbaleo oficieras. — 
Tai jau paskutinis sykis, užti
krinu savo žodžiu.

— Kad-gi tas viskas dabar 
atsitiko — rugojo bankierius. 
Neseniai pakėliau tokius dide
lius iszleidimus, o laukiu dar 
didesniu, viskas gali atsitikti. 
Negaliu!

— Teve del Dievo nenorėk 
kad asz bueziau pažemintas 
— suszuko jaunikaitis. — Ma
no garbe, mano gyvenimas,

v

mano tarnysta nuo to priguli!
— Sunkus laikas pere jo ir

mi. Pirmiau ponaą Svidnickis 
jiems buvo geras iszmintingas 
ponais, o dabar ji visi vadino 
apgaviku latru. r ,

Dabar dirstelekimo in ban- 
kieriaus namus.
vieszpatauja didis sujudimas. 
Kada ponia apie pusiaunakti 
sngryžo isz teatro atrado savo 
vyra apalpusi prie lovos. Spe- 

nenusiseke,

— Ka-gi turiu daryti? No
di u nieko pagelbti.

negelbėjo
ganu niCKO pagoiDu. Į pripratinti prie kitokio gyve-

Nieko negelbėjo molinos nimo. Bet ir tas viskas laimin- 
verksmas ir maldavimai. Grei- gai savu keliu nuėjo. Nelaime, 

Czia teipgi Antanas atsisveikino ir isz- kas teisybe, ja suvargino, buvo

kuliacijos kurios
o taipgi didžios sumos atidavi- 

sunui, buvomas sunui, ouvo priežastim 
tos visos nelaimes. Svidnickis 
jau to negalėjo dalaikyli. Vie
nas smūgis ji parbloszke. Da
bar guli lovoj 
zeszeli's,

kaipo koksai i 
szeszeii's, be žado be kalbom. 
Laikas nuo laiko su sunkenvbe 
pajudina blakstena's bet tno- 
jaus vėl uždaro apsidairęs ap
linkui kambarį.

Ponia Svidnicka isz. rupes- 
czio netenku proto. Laksto isz 
vieno kambario in kita laužy
dama desperatLszkai rankas. 
Antanas sėdi visai ■sunaikintas 
ant kanapos. Ar jam ateina 
nors ant miisliu, 
tos visos nelaimes dalininku? 
Ka's tau? .Jis mislija: Kas bus 
su juom ar galės ilgiau būti 
tokiame brangiame pulke ku
ris jam tiek daug kasztuoje? 
Yra deja labai daug žmonių, 
kurie apkainuoja nelaimes di
duma pagal to kiek toji ne
laime jiems daugiau arba ma
žiau gresia.

Kambaryj, kur buvo sergan
tis, turėjo užsiėmimą prie ser
ga nezio dvi y pa tos. Tai buvo 
Elzbieta ir Onute, pakajauka. 
Kiti tarnai ir tarnaites susidė
jo savo daiktus, nepamirszda-

Ar jam
kad jis yra

! pripratus prie linlcs-mu laiku; 
esi bet dievotas dūktos paveikslas 

dabar visas mano suraminimas ja padare kitokia.
Antanas labai retai pas juos 

O atsilanko. — Ubagais paliko— 
juokiasi sau oficierais— to vis- 
jco neapkeneziu. Dabar biedna 
motina visa savo meile atiduo
da pirmiau apleistai dukterei

keliavo.
— Tai-gi .tu > Elzbieta >

— narakavojo sunkiai nubaus
ta savo likimu moteriszke. 
nors tu manes neapleisk!

Tavos niekados neaple-i- 
brangiausia motina — at-

— Asz tau tai
siu, 
sake Elzbieta.

)

prižadėjau. Dirbsiu dienomis a* j<urį jftu nereikalauja ubagau-

* ♦ *

szeimai netruko, 
pradėjo viskas keistis, 
po, dienos nelaimes 
slinko ant Pranckaieziu szei
mos. In gyvenimą insibrauna 
treezias žmogus. Stumbraus- 
kas, kuris suardo szeimos lal-

St umbra u > ka s pamy 11
I ’ ra n ck a i t i e ne. Pra neką i t i e n c, 
gal but priversta dažno Stum- 
brausko lankymosi, irgi 

Stumb ra usk a.
Prasideda in- 

vairus nesusipratimai terp vy
ro ir žmonos. Vyras supranta 
žmono's nei^ztikimybe ir pra
deda neapkesti Stumbrausko, 
bet žmona vis teliemyli.

Bet Pra neką i t is trokszta, 
kad žmona butu tik jo vieno, 
o ne visu. Tacziau kai karta 
suseko Stumbrau'ską su nuo- 

paruosztals 
jam, pyktis Pranckaicziui dar 
labiau padidėja ir net bando 
karta ytumbrauska nnszautl. 
Bet nuszauti Stumbrausko ne
pavyksta.

Pranckaitiene vėliau negali 
nurimti ir galvoja kaip czia 
nusikratyti tuo prieszu 
vyru, kuris kenkia jos meilei 
su Stumbrausku. Reikia ji nu
žudyti, o tada jau laisvas ke
lias, tada jau gales laisvai su 
Stumbrausku gyventi, nors tas 
kainuos kitados mylimo žmo
gaus gyvybe. Ir susitarus su 
savo meilužiu" Stumbrausku su 
galvoja nužudymo plana.

Karta pareina vyras isz 
miestelio. Nuvargęs po dienos 
darbo ruosziąsi poilsiui, tuo 
tarpu žmona lyg niekur nieko 
kalbina ji, meilinasi, juk vis 
viena maža laiko paliko kartu

- * . h - i ii^ .i, ; 'imi 4* r

gyventi, galima prisiversti 
save pasirodyt gera žmoąa. 
Langiniu neleidžia tarnaitei 
uždaiyti, nes tada jos meilužis 
but negalėjos atlikti to judo- 
sziszko darbo, o pati vis žvel
gia in Įauga, kad tik greieziau 
vyro gyvybe pražudytu. Tik 
staiga szuvis prp Įauga ir 
Pranckaitis žodžio netaros 
krinta negyvas. P^anckąjtiepe

nie.

myli 
židinys gesta.

pa-
Szeimos

tas”

»

Pranokai t isAtnerike randasi daug dvikoju 
kiaulių,

Apie kurias nutylėti negaliu 
Kurios apie mandagumu neži

no nieko,
Ba kvailiszkai augsztas, kiaule 

liko.
Pribuna in szita apszviesta 

Amerika, 
O bet kiaule vis pasilieka, 

Ne žmonysia ne bažnyczioja 
apsieiti nemoka, 

Isz tolo gali pažinti toki tamsu
* apuoku;

No prie tanciaus,
Ne prie rožancziausl 

Jaigu klapcziukas ne zvanytu, 
Ti isztikruju ka daryti, bažny

czioja nežinotu.
Dirstelėkit in kitu tautu baž

nyczia, 
Pažiūrėkime apie spaviedny- 

czia, 
Suoluosiu sėdi visi, 

Apie spaviednyczia jomarko 
nematysi.

Po viena isz suolu eina, 
Ir visi in spayiedni prieina, 
Bet Lietuviai tik prie alaus 

sėdėtu, 
Bet bažnyczioja palaukti neno

rėtu.
Prie spaviednes spaudžiasi,

>

dais kiszeniuje Vasario

niekoi naktimis, idant tau tik 
nepritruktu.

— Neužsitarnavau ant to.
— kalbėjo motina. — Ak, taip 
inažaidavo mylėjau. Dabar tik' 
panmeziau, kad esi perlas del 
manos!

Pirmu sykiu Elzbieta iszgir- 
do tokius motinos meilingus 
žodžius ir rūpestingumą.

Tuo tarpu prisiartino Onute 
prie savo buvusios ponios.

— Ponia, leisk man paan-

I

pas svetimus meiles

, mylėk mane! 
jai už. tuos žodžius

ti kitur, 
jieszkoti:

— Motina
Dabar

ga usi:u a t mok ama.
Beveik kasdiena 

tikt tris 
sius 
ežias

galima su-
i ■ i.

kukliai apsiredžiu- 
moterįs, 
in bažnyczia,

minu sykiu Elzbieta maža bū
dama pažino

1 les motina.”
kauti savo prisitarnavima, no-l Tenai visos trys klaupiasi ir 
riu pagelbcti, panai Elzbietai meldžiasi. GALAS.

f
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AUKSINIS OBUOLYS
I

besiskubinan-
kur pir

«
idealiszkos mei-

pats klept! seneliui in rankas..
Peliuke paszauke tuojau 

szaukszta, pakinkė in ji dvi pe
liukes ir abu su seneliu in ji su-

r .. .. 'sodo ir nuvažiavo. PrivažiavoGyveno senelis, vaiku us ne- . , ■. .... ,
. . . *-iii • miszka. Czia peliuke ir saketurėjo vienas žilo plauko susi- 
lauke.

Eina karta jis per miszka ir 
mato: auksinis obuolelis guli. 
Paėmė jis ta obuolcli, rankose 
varto. Eidamas nciszkonczia 
pasižiūri. Taip jis neatsargiai 
norėjo dar karta obuolcli ran
kose pažiūrėti ir iszmeto... L

(Isz Senuoliu Pasakų)

miszka.
seneliui: •

Žinai ka, seneli, tu imi 
už žmona, bet juk tu da- 

vežies —■
mane
bar peliuke namo
kirsk man galva!

Senelis buvo geras žmogus ’r 
sako peliukei:

O — Na, kaip jau asz tau gal- 
obulelis toks lygus, toks grei- va kirsiu,tokiai gražiai pelytei!, 

mi ka nors pavogti, ka stik po tas, kad tuojau po žagarais nu- A.8Z sutikau tave taip namo 
rankom pakliuvo. Kitaip elge- siriedejo ir dingo. vežtis!,..

4

H

v

■savo

Turėjo vyra ir du 
bet vyras nuo

GAISRAS RAGUVĖLĖJ.
Panevėžys. — Vasario m., 

1 d., Panevėžio apskrity Ragu
vos vasez., Raguvėlių dvare 
kilo gaisras, kurio metu sude
gė to dvaix) savininko Koma
ro Kosto klojimas su javais, 
paszaru ir kuliama maszin:. 
Sudege tvartas invertinama; 
apie 60,500 iltu ir nebuvo ap- 4 *
draustas.

I ! ’ * H

NEPIRKO CZEVERYKUS,
»gi

si Onute. Ji nuliudusiai Elzbie
tai pagelbėjo prižiūrėti sergan- 
czio tėvo.

Žinojau apie tai, kad ma 
neapleisi — tarė silpnu

Jeszko senelis obuolclio po1 
žagarais ir neranda. Tik jo bo- 
jeszkodamas rado duru rauke- tiek!

nes
balsu in Onute.

Dar dvi dienas baladojosi 
duszia nelaimingojo bankie- 
riaus sopulingame kūne. Paga
linus kuna apleido ant visados. 
Tegul ji Dievas sudija.

Sunku praszyti ta laika, ka- lis. 
da ponia Svidnicka atsistojo 
prie numirusio vyro lovos. Ne-

Bet peliuke nepaleidžia: 
•>— Kirsk man galva ir»

nele. Tikra rankenėle. Na ka, | Ka galėjo bedaryti senelis? 
toki daikta radus, reikia ir pro Suspaudęs viena ranka szirdi 
duris eiti. Ir paspaude senelis kita galva peiliukei nukirto 
rankenėlė ir atsivėrė durys.
Žiuri senelis ir mato: graži pe- atsiskyrė, ji pati tuo paežiu aki

. *

‘J

L

Kai tik galva nuo peliukes

mirksniu dingo. Jos vietoja at- 
Ar nematei aukso obuo- sistojo tokia mergaite, kad Ir 

1-1_____ ___k I _ * •*! _*?_____ v
• •• 4

liuke prie pat duru stovi.
- 

lėlio, pelyte? — klausia sene- sziandien puikiausia žmona bu.

Sztai, — sako mergaite,
— Jaigu tu mano vesi, asz1 asz tavo peliuke, kuria trt auti- 

j buvo tai pilna abejones naszle, tau pasakysiu, kame aukso kai sziandio sau žmona imti, 
be beprote moteriszke.

O peliuke jain atsako:

I ohulelis.
I

tu.

. ‘ i Tuotarpu prie jos prisiartino 
iri. .. .. .< .4 . «

ti^gul bus jau taip — tare ban- j slwzuĮj0. ’ 
kierius. — Bet tu nežinai An
tanai kiek tai bėdos darai!
Dievas žino kas rytoj gali at- apleis, 
gitikti! 1 -

Sunkiai dūsuodamas Auta-

Argi bereikia sakytiČ jog se*

O moterėlės net barasi 
Ir sznairuojasi. 
Aha, užmirszau, 

Apie ka pradėjau, 
Kad ir tokiu turime, 
Ir daugeli matome, 

Kurie ne turi jokio mandagu
mo, 

Ir be jokio szvelnumo.

DUKTĖ PASIKORĖ.
Kąunas. — Vasario 10 d., 

Pakarkliu km., Krakių valscz. 
Kėdainių apskr. pil. Emilija 
Ramoszkaito, 20 metu amžiau/

11

nusinuodijo acto esencija del

*

to kad tėvas nenupirko batu 
ku. Ji mirė.

«

ii*1

IN LIETUVA ATVAŽIAVO 
ŽYMUS RABINAS 

...

t

M

— Senelis greitai susivokė nelis nudžiugo! Jišborėjo vol
' laiba mergaite apsikabino ja ‘.r ir tuojau atsake: , in szaukszta su mergaite, Sesti,1

— Gerai, pelyte! .................. ‘ ‘
Peliuke dar paklauso:
— O kada tai padarysi ?
Senolis beveik nustebės del 

tokio klausymo atsake:
» m.. ... - Na, kad ir sziandien!

ai>1ei<lo tėvo pamuš. Gerui Ponią ^vįduię^ą ^eprotisz^ni? pzią aukso obuolelis beveik

— Mama, prakzau tavęs no 
pamesk viltis. Dievas mus ne- 

Juk jis yra musu goru
tėvu.

Taip kalbėjo duktė Elzbieta.

I
I 

bet atsisukęs in ta puse pamate 
geriausia veŽimli, o
vietoje' puikius arklius... Kasgi ( 
beliko seneliui? — Važiuoti su

1 i <1» « . ■ v f

< •' f

« i. nA > ,r į1

Rokiszkis. — Isz Ukrainos . 4, 1
bolszeviku persekiojamas at-

dar bando verkti, szaukti bal-
I JUV/V L4VJH M ** VA

paslėpti melą ir jokia aszam 
nepasirodo jos akyse. Tarual- 
tei-gi liepia niekam apie szi

i

Tuojau duota žinia polici
jai, kuri stropiai pradeda iu- 
vyki tirti ir, žinoma, buvo in- 
tartas Strumbauskas. Vėliau 
jis po nuszovimo Pranckaiczio 
pradėjo slapstytis ir policijai 
teko dauk darbo padėti ji su-

Norints puikiai pasirėdė, nėr’ SU; bot deja ežia jau sunkiau
ka sakyti,

Bet prie apszviesto, negali pri
lyginti,

Norints veidas aplaižytas, 
Ir kalnierius pastatytas, 

Bet vis juokingai iszrodo, 
Kada tarp žmonių pasirodo. 
Puikus pasielgimas dabina,
Kad ir prastai pasirodžiusi 

' vaikina,
Katras pasielgineja gražiai, 
Prigulincziai ir mandagiai, 

Bet jaigu ne bus tokiu, 
Tai visi laikys ant juoku.

............................ ■ . • r ’• • ? y I '■ ' •

I

« 1

i n vyki nesakyti.

važiavo in Rokiszki* žymus Žy
du rabinas. Pas SĮzmeiursona 
in Rokiszki važiuoja daug žy
du isz . Kauno, Klaipėdos, 
ir Sziauliu.

ATVAŽUVO IN SZLIUBA
BE ŽIEDU,

Kruonio bažnyezioje buvo 
retas szliubae, kuriame jau
nieji buvo atvažiaVe be jung- 4vvATkv UMM'V pMvivk#. Ji row- | U1VJ1 MUVV aivutinvv iw

rasti. Surastas ant vieno kai- tuviu žiedu. Mat jaunieji va-
W «4- < « « « 1 ■»* 4 «4. A. 2 2 — — — A- 1 • 1 — — — * A —. . ^4 1

dės terp gyvenamo namo ir ku iki 9 vai. vakaro, todėl uįde ' :
myno kūtes aukszto insisprau- žiavo szliuban nuo 6 vai. ryto

. • I _ _ - - _* ■ .

1

>■

■J ’tV-į M

t

peliukių
.... . -'l 6 6 6

M: !i7W

skaisoziajn mergaite naiųo ir

Žiburėli^/
laimingai gyventi...

«Wll Ii * **■

1 GYDUOLE AR PIGULKOS

0 6 6 MOSTIS
. Safa imiws A»y.*ka»«.

les in plyszi. Policijai liepiant žiedus ir užmirsže. Tada tuoj 
atsiszankti arba iszlysti isz ant greitųjų žiedai buvo nu- 
ten nepaklauso ir buvo sziiviu pirktij ir szliubas invyko. f

i iii Skaitykite “Saule”

su žeistas, nuo ko netrukus 
mirė. Priesz mirti klausinėja-

• mas dar be reikalo irt bylą In

>1
4
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ŽINIOS VIETINES
— Seredoja pripuola 

nytine szvente Aplankymas Sz. 
P. Marijos.

Szv. .Juozapo atlaidai bu- 
iszkilmingi musu 

kuriu

baž-

parapijoj 
suvažiavo

vo 
ant kuriu taipgi 
daugelis žmonių isz visu daliu 
pavieto. Per miszias giedojo 
visas koras po Vadovysta prof. 
(Ir'goraiczio, ;o (pana Violeta 
Moekaicziute puikiai grajino 
ant smuikus. Vakare atgiedojo 
puikius Stearn’s miszparus, ?r 
grajino taipgi p. Mockaieziuti. 
Kunigu suvažiavo in pagclba
prabaszczini .Czesnai apie dvi-Į 
deszimts o daugelis žmonių pa
sinaudojo isz dvasiszko peno 
per atlaidus.

Darbai praliejo truputi 
I uis i garint i nes kasyklos 'Tun
nel Ridge kuris stovėjo per ke
lis menesiu pradėjo dirbti pra
eita Pctnvczia. Badai ir Ellen-

• 1

gowanas pradėjo dirbti.
f Panedėlio ryta atsibuvo 

laidotuves Jono Juodžio, 714 
E. Railroad uli., kuris įniro pra 
eita Ketverga po trumpai ligai 
szinlios. Velionis pergyveno 
mieste 30 metu, paliko paezia 
ir tris dukteris, vivna namie ir 
dvi New Yorke.

— Suimtos vakara ugnis ki
lo ant virszaus Friedbergo szto 
ro, kur gyveno
Liepsna prasiplatino ir ant ki
tu namu, per ka nemažai nu
kentėjo keliolika szeimyuu nuo

Bledes
o tukstaneziu do-

Globe

tilki

rn

motore.

nemažai

pa-

SHENANDOAH, PA. SUSZELPKITE 
i 

laikraszcziai 
inmaisze S. 

jisai likos

Angliszki 
bildu 

buk 
aresztavotas uždirbimą ir par-1

kokiu tai 
Buszkevcziu,

KALININKUS
LIETUVOJA

vandens ir durnu, 
dar v ta ant 37 c
leriu. Bledes
sztoras, Refavicziule, McLarin 
Brothers ir aplinkines szeimy- 
nos.

aplaike

Netoli Maple Hill kasy- 
kllu atvažiavo in darbu Jonas 
Ih.ma, 631 W. Mahanoy uli., ir 
Mvkola <’zervinka.63(> \V. Pine 
uli., likos pataikinti per auto
mobiliu kuri vare Elwood Hoo
ver isz Forty Fort, Pa. Abudu 
vvrai likos skaudžiai 
ir atvežti pas daktaru 
ant sutaisvmo. F

— Pagal metinio
A. J. Maloney prezidento Rea- 
dingo anglines kompanijos, tai 
parodo 
grino pelių 
doleriu o

sužeis' i
Diuma

raporto

jog 1930 mete turėjo 
) suvirsz milijoną 

1929 mete buvo ineia <1 
in skilo apie 
ddleriu.

800 tukstaneziu

— d Ir musu paviete gana 
žmonių kenezia bada ir vargu 
kaip pasirodo isz seknezio at
sitikimo, kuris praeita sanvai- 

aplinkinėje, 
vaiku

(F

paviete

te atsitiko
Tula naszlc su keliais 
kuri sziuravo užtarusia 
lilkos praszulinta

musu

ST I' ■ 'ill *
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juos gražintu visuomenei ge
rais piliecziais. Tad modernisz- 
ki kalėjimai visai kitaip in- 
rengti.

Kaip plati dirva darbuotei 
gal bni aiszku ir isz 

l ra ugi ja globoja ne

........... —>■*

STEITO PALOCIUS DEL CHICAGOS ISZKILMES

1 
k ui 

vien
l(», 

tik
Kauno* kalinius, bet, juigu tik 
yrag almgumo siekia, ir kilus 
kalėjimus. Nekalbant apie mo
raliu globa paskui lomi s, 
kalbejiinuis, nurodymais, 
tarimai,

| les paszelpos kaliniams: upru-

Kauno sunkiųjų darbu kale-

apskriezvo 
kurie

davinejima mnnszainio. Ponas jime yra apie 1,500 kaliniu; I
Buszkeviczius niekados nedir
bo ir negero svaiginaneziu ge-

to, 
mieste v ra • •

kiekviename 
kalėjimai,

tymu ir nelaiko jokio wdiuno. taipgi pripildyti kaliniais.

L

i

Buvo tai paduota per klaida ir 
neteisinga žinia.

f Adomas Milleris (Milius) 
mirė praeita Petnyczia sirgda
mas trumpa laika. Velionis pri 
buvo in ezionais būdamas jau
nu vaiku. Paliko paežiu, tris 
sunūs ir penkis anūkus. Palai' 
dotas Utarninko ryta S 
Jurgio 
domis.

Utarninko ryta fszv. 
bažnyczioje su pamal-

Kaipo buvęs Kauno sunkip- 
ju darbu kalėjimo kapelionas, 
noriu pateikti sziek tiek žinių 
apie kalėjimu ir kalinus.

Kauno kalejmas yra viduryj' 
miesto. Tai didelis muro namas ! 
apsuptas auksztn. tvora, 
mas visai mažas. Ineiti in pati 
kalėjimą reikia pereiti pro dve
jus geležinius vartus. Viduj in- 
rengiamas 
kiekviename a ūksite ilgas tam 
sus koridorius, abiejose pusėse 

tėvais kambariai — durys apkausty
tos geležimis, lang 

kannbariuose vi-

• k

kb»-

papraszcziausias:

I
I uos e geležies

Giltertcn, Pa. f Adele Kara- 
laiticne, 34 metu, po 
Gmlaieziute, kitados gyvenda
ma ezionais, mirė praeita Utar- grotai. Lovų 
įlinka nuo uždegimo plaucziu sai nėra; žmonys miega ant len
Brooklyne, N.Y. Lavonas likos tynu. Senovėje mat, praskalte- 

lius visokiais birdais bausdavo, 
ta mtikslui ir kalėjimai buvo 
pritaikinti. Nors Kauno kalėji
mas ir nesiekia gilios senovės, 
bet Rusu valdžia, statydama 
kalėjimą, pripuolamai ar tiks
liai taip suderino kad kalinius 
bausti, atsakant jiems net žmo- 
niszko gyvenimo. Toki elgimą
si su žmonėmis civilizacija va
dina barabariszka. Pedagogika 
ir krikszczioniszkas mokslas 
nurodo, kad prasikaltusius, kai 
po kenksmingus,
gus žmonijai ,aIškirtu isz 
suomenes, bet duoti jiems ata
tinkama pragyvenimą, atsakau 
t i darbu ir tail) paveikti, 
jie supratę savo klaidas, pasi
taisytu. Tam tikslui sargyba 
kalėjime pavedama doriems — 
protingiems piliecziams; 
riarni prityrė kapelionai, 
pakeisti blogus inproezius ir
vieni ir kiti padėtu kaliniams

pargabentas ir paszarvotas pas 
seseria Ulbinskienc, ezionais, 
isz kur atsibuvo laidotuves Su- 
liatoja su pamaldomis Szv. Lud 
viko bažnyczioja. Velione pali
ko vyra Stanislova, penkes 
dukteres, tris sūnūs, tėvus Juo
zus Gudaiczius 
tris seseres.

du brolius ir

Connerton, Pa. — Julius Kas 
cianskas, eidamas in darba li
kos pataikintas per troka ir nž- 
musztas. Velionis paėjo isz Su
valkų guber., Alytaus apskri- 
czio, Ūdrijos valscziaus, Cibi- 
lieku gmino. 'Turėjo snvirszum 
30 metu. Praetam numurę 
“Saules”'buvo klaida apie me
tus velionio. Buvo raszvta kad 
turėjo 78 metus 
pataisome

todėl klaida
sziam numari.

Shaft, Pa. — Ponstva Juo
zas Stepulaitis su savo paežiu- 
le Ona ir sunum Martinu su sa
vo pacziule Ona isz Win. Penn 
ir duktė Helena su savo prisie- 
a Stanislovu Mudlinskiu, bu

vo ant atpusko Si 
Mahanojuj ir prie tosios 
gos atlankė 
les”.

I f

redakcija

. Juozapo 
pro- 
Sai i-

Paskutines Žinutes

Hoklerness, N. II. — Sep
tyni vaikai Ludviko Avery sn- 

ant smert deganeziam 
Tėvai ir vienas kūdikis

V

J

pasp 
pn- 

daug teikia materia- 
l

; pindama apaply,»zusius drabn- 
:žiis, ligonius — vaistais, meis
trus — inrankiais, skaitytojus 
—knygomis. At likusiems baus
me parūpina dauba, gryžtau
tiems in teviszke iszduoda, ben 
kelioms dienoms, miaisto, taip
gi gcležkelio bilietus. Sunkiau- 
sis darbas — 
szoi mynas, 
žus vaikus; ežia jau reikalinga 
nuolatine paszalpa ir priežiū
ra. - *

i

Isz savo puses užtikrinu: 
kiekviena, nors ir mažiausia 
auka, pasiusta kaliniu globos 

Keist u ežio 
Ims su 'džiaugsmu

globoti kaliniu 
ypacz likusius ina-

puses 
nors ir

9 

• ttaupiai sunaudota
, o mes alsi-

draugijai, Kaunas, 
gat ve No. 3 
priimta ir 
paskirtam tikslui
lygind'ami ir ateityj pateiksi
me daugiau žinių tuo 
mu. — Kun. D. Mikszys.

P. S. Kiti laikraszcziai 
s z on d a t s i s pa u d i n t i.

kinušy

pra

PAJESZKOJIMAS
bei pavojin-

vi-

kad

ski- 
ku(i

Pajeszkau savo
Mikase Ignat a vii ežiu t e, po vy- 

Paeina isz Lie
tuvos, Kalvarijos Parapijos 
Santakos 'Kaimo. Pirmiau 
veno Brooklyn, 
žinau kur. Kqs apie ja ka ži 
atsiszaukito sžiuo adresu:

J. Lukaszeviczius, 
21 Anderson St.

New Haven, Conn.

ru Baliunione
Kalvarijos

Įt

A.
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pus-sesere

gy-
N. Y., dabar ne 

not
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Sztai kaip iszrodys Steitu Palocius laike Chicago szimtmetines iszkilmes 1933 mete. 
Kožnas ateitas turės savo atskirus kambarius, kuriuosia rodys visokias pramonystes 
tus iszdarbius.
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K. RĖKLAITIS
Liet u vi tek a • Graborius Isz Lietuvos.

p
Al

f

LnidojH numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagelbi- 
ninke moterims. Pnei- 
namuH prekes.

SIH W. Spruce Str., 
Bell Telefonas 149 

MAHANOY CITY,PA.
3Ott Murkei Street 

'Bell Telefonai, 441-J 
r AM A OI I A P A

emi- 
nnniato

Alininkas A. Kropas. Nelaime 
invyko ioszmininkui Kropui, 
sukabinant vagonus: nesuspė
jo pralysti atkabintu vagonu 
protarpiu ir suwpauistas. Velio
nis paliko žmona ir 11 metu su 
nu.

if

A. RAMANAUSKAS 
LICTUV1SZKA3 GRABORIUS 
MIL! & PATTERSON STS.. 

ST. CLAIR, PA. 
Bell Tehifonaa 1430-R

ęažįaagašjBA
OJB

o

NEGRAŽUS DAVATKOS 
KERSZTAS.

“Žemaitis
kad Tehziu policija

p. Vale Drazdaus-

LIETUVIAI ISZ PIETŲ 
AMERIKOS GRYŽTA 

IN LIETUVA.
Kaunas. — Lietuvos 

gracijos i įstatymas
kad kiekviena emigracijos in- 
staiga kasmet turi grąžint 2% 

: nemokamai ir 2% už puse ke
lionei.? kainos 'savo iszgabentu 
isz Lietuvos piliecziu.

Keliais paskutiniais metais kaitė už tai, kad ji isz kerszto 
didžiausia emigracija itsz Lie- Į klebonui Narkevicziui pribiau 
tuvos buvo in Piet. Amerikos

’ . Valstybes. Bet ten nepaprastai dra (bažnyczia).

70
Telsziai —

raszo, 
aresztavo

»J 8 nr.

rojo Telsziu vyskupijos kate- 
Esa ji pn- 

i ekonominei buk-1 bjaurojusi in akmeni su szven- 
daugelis emigrantu

£ I»zbnlBamuoja Ir laidoja miruBiun^
ant visokiu kapiniu. Paicrabus pa- 
ruoazia nuo papraazozlauNiuiki pra 
kilniausiu, Paraamdo automobilius 
del laidotuvių, vesoliu, krikszty- 
niu ir kitiems pasivažinėjimams, 
hz Frnckvilles, Port Carbon ar Isz 
kitu artimiausiu miestu jetau kas 
pareikalaus mano patarnavimo, 
meldžiu man duot žinia c pribusiu 
in tiump* laika

nenorėtumėt atlikti kelione per mares ant seno
vės žeglinio laivo vieton keliauti ant modornisz- 

ko sziandieninio milžiniszko gar-laivio.

' pasunkėjusI 
lei, < 
gryžti Lietuvon.

Pernai isz Brazilijos parvež
ta nemokamai 97 emigrantai 
ir tiek pat už puse kainos; isz 
Urugvajaus 16 nemok.

kainos; isz Argentinos 116’ rasti kapai isz priesz 1,500 me- 
nemokamai ir 52 už puse kai- tu. Tam tikra archeologine ko

misija kapus tyrinės.

nori tu vandeniu.

3 už

OKUPUOTOJ LIETUVOJ 
RADO 1,500 METU KAPUS.

Vilnius. — “Slovo” 
sza, kad Suvalkų kraszte

pranc-
at-

nos.
1931 m., isz Brazilijos Liet, 

emigrantu dar daugiau Lietu
von nori sugryžti. Nustatyta, 
kad sziemot visos emigr. insta: 
gos turės gražinti Lietuvos 77 
pil. nemokamai ir 77 už puse 
kainos.

Lietuvon pirmoj eilej gra
žinami tik tie, kurie būtino 
reikalo ve rėžiam i.

Pernai 
emigrantu

IESZKOJO LASZINIU SU
RADO BRAVŪRA.

kurie

gražinta 
kuriu

Lituvon 
, AU..U gražinimo 

iszlaidos sudaro $40,000, bet 
kuriu nemokėjo nei valstybėj 
nei emigrantai.

fe

I

Veiveriai, 
skr., Vasario 4 in 5 d., naktį 
Girininku kaime isz užrakinto 
sandėliuko iszvoge ūkininko 
Pr. Andriuszio laszinius. Vogi
me buvo intartas Dievogalos 
km. gyventojas J. Šviežius. 
Plicija pas Svideravicziu pa
dare krata. Lasziniu nerado. 
Bot rado užraugta kubilą cuk
rines, kuri jau gana smarkiai 
dvoke ir biivo pamoszta va
rymui. Dabar -S. traukiamas 

v 

atsakomybėn už slapta degti
nes varvma.

aMriampoles ap-

RADO PAS DURIS 
KŪDIKI.

Virbalis. — Virbaly pas vie 
tos klebono duris 
padėjo naujagimi

PASIKORĖ NELAIMIN
GASIS.

kažin kas
(‘.ai:.u: >>

dege 
name, 
likos smarkiai apdegintais.

Apskaityta, kad reikė 2,-
404,026 tonu anglių kas metas 
ant padarymo garo ant szvilpi- 

loko-

J S 
rindi 
<lurbo.:mo v‘su szvilpyniu ant

Netnrudama pinigu pirkti ke
muisto,

nuo
mot i vu 8uvt Valst

turiems vaikams maisto, isz 
didelio rupesezio, užmusze szu-’ 

• • • a a .a a * a aniūkti ir pradėjo kepti del vai
ku, kurie buvo alkani ir spyrė-1 
si valgyt. Tame ateina kolekto
rių elektriko idant motore už-' 
mokėtu už szviesa, ir 
kepsnį, sakydamas kad gar
džiai kvepia. Motore atsake 
kad ganius kepsnis ir atidarė 
pecziu idant kolektoris pama
tytu kokis tai kepsnių. Nusiste
bėjas, nuėjo pas.locnininka stu- 
bos ir apsakė ka male. liocnin-'

suuodė

I 
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inkax atėjus pas motore persi
tikrino pat* savo akimi ir kep
snį iszmėte laukan, paliepda
mas moteriai eiti in sztora ir 
pirkti ant jo vardo maisto del 
saves ir vaiku. Pavietas dagir- 
des apie toki baisu padėjimu 
va,rgingos moteres davė jai pa- 
szelpa. Pravarde moteres už
laiko slaptybėje. — Zmoneliai 
kenezia vargu, bet apie tai už
tyli ir nepranesza svietui api“
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Pigios Ekskurcijos
In PHILADELPHIA $3.25 
In ATLANTIC CITY $3.75

Isz Shenandoah 25c. virsziaus
IN NEW YORKA $4.00 

PETNYCZIOJ 3 Aprilaus
Czia gera proga atlankyti 
gimines ar draugus ir pasi
naudot isz pigios ekskurcijos 
Ant regulariszko rytmetinio treino

Isz Ryte
Shenandoah .......................... 5:30
Mahanoy City.......................... 6:10
Tamaqua .................
■ -J . . ■. >

ANT READING GELEŽINKELIO

6:39

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistns Mahanojuje 

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

I

Bet, daugelis žmonių da ir sziadien laikosi senovės idė
jos; kurie yra iszėja isz mados lygiai kaip ir tas senovės lai
vas naudojamas per Kolumbą 1492 mete. Pavyzdant, randasi 
tukstaneziai vyru ir moterų kurie ant vietos stovi aplan
kant mažesne dali svietines linksmybes ir geroves kas 
jiems priklauso, už tai kad jie .negauna pinigu kurie ju su
taupyti pinigai galėtu jiems uždirbti jeigu jie butu juos 
IN VESTINE. • v .

Jau iszėjo isz mados laikytį pinigus liuosai. Paveskite 
savo sutaupytus prie darbo per insvestinima juos in muso 

PREFERRED STOCK’A

«

Yra SAUGUS ir atnesza suvirsz 5% už juso pinigus
. *****

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT CO
? f
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Buy your shares 
from any em
ploye of the 
Company— they 
are our sales-

• men.

pilieti.
Kūdikis tik keturiu men. am-

Pilieti’s0 tuojaus pri-H

Sziauliu m., saviVald. iszlai- 
komoj Rekyvos seneliu prieg
laudoj nakti isz 28 in 29 d., 
Sausio pasikorė prie savo lo

po balkiu globojamasVOS

■ I ■■ I ■■■!

X—RAY

žiaus.
statytas vietos policijai.
t -- - . - . - - f

GELEŽINKELIO NELAIME.
Vasario 14, Kauno geležiu-' Stankus. Nescnei jam buvo pa 

keliu stoty einant tarnybos pa- daryta operacija — nuplautos 
reiga’a užmuszta.s 37 m., iese- kojos. 

. . ........... ..........„„M. .

DR. C. A. ŽERDECKAS
...LIETUVISZKAS DENTISTAS...

Tairiaqun ofiaHs, randasi People's Trust Co., Banko name ir adaras kas 
dien, nuo 9 iki G valanda (pagal senovės laiko), isiskirent Seredomis.

Vakarais pagal pareikalavimo.
New Philadelphia ofisas 34 Water St., adaras kas vakaras 7 iki 9 valan

dos.
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Cut out and mail to order stock or for complete information 
p — - — — — — — —
J PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY

Preferred Stock Dept., Allentown, Pa, j' I
V I fl ifmiV * «• I * •-» • * |

v thuree your $5 Preferred Stock I
(Murk X In □ meeting your requirements) 

( » • » ■ i i i »*i j ■

■t price of $97 and ace rued dividend per share. Send bill” to
i □ 1 with to •ubzcribe for• tm

| □ I wish to subscribe for
I ~ “ ““
I
I
! Hunt of Ybmf Btinli

me showing exact amount due.
eharea your IS Preferred Stock I

_____ ____ P**r eharai dnuun HJid PC? ’ 
•hare per month until S97 and accrued dividend per share I 
haa been paid.

□ Please ship.......... shares your 15 Preferred Stock at 197 and k

on Eaey Payment Plan of $10 per share down and tIO per
haa been paid.

accrued dividend par share with draft attached through

I ----
I limit 
I 
| 
J
1 £Rx_

•bares your IS Preferred Stock at $97 and h 
nur aliar« with draft attaehad thrniicrh
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Seredomis visa diena buna adaraa.
Telefonas, Tamaqua Pottsville 9-R-t

*

JP'tf maintain a 
Resale Dept, to 
assist and ad
vise our stock
holders who 
may wish to sell 

their shares.
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MERCHANTS BANKING TRUST CO:
MAHANOV CITY. PA

MEMBER OF T11E FEDERAL RESERVE SYSTEM

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

Szita banka palaiko pasitikėjimą depozitoriu ir visada 
patarnauja publikai teisingai ir sažiniszkai.
Szita banka yra biznije 28 m?tus ir josios virszininkai ir 
direktoriai yra vyrai kurie žino kaip vesti pasekmingai 
bankava bizni. Gera banka yra geras prietelis.
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