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ISZ AMERIKOS
UŽMUSZE PACZIA

IR POSŪNI
PO TAM NUDURE BURDLN- 

GIERI IR PATS PASIKO
RĖ; NAMAS SUDEGE.

West Salem, Ohio. — Staiga i 
netekvs proto isz didelio užvy- 
dejimo koki turėjo del savo pa
czios ir posūnio, 
Gregor, 65 metu, 
paezia sėdint su savo posūniu, 
aplaistė abudu su gazolinu ir 
uždegė po tam subadė peiliu sa 
vo burdingieri, kuris vėliau mi
re, kaipo ir posūnis Harold 
Biddle, 25 metu.

Kaimynai užtiko baise v
gėdija in dvi valandas vėliau, 
kada posūnis iszvežliojo pus
gyvis isz namo pas savo kai
mynus. Kaimynui rado motere 
baisiai apdeginta, o burdingie
ri Clayton Mc/Vffee, rado gu
linti ant grindų su keliais žai- 
duliais nuo peilio, 
surado kabanti 
tvarte. Namas 
l>et kaimynai užgesino.

MsGregor nuo kokio tai lai
ko nužiurinejo savo paezia ma
nydamas kad ji apgaudinėja ir 
tas buvo prW.*43iim lojo baL 
saus dai^bo. Jo motere buvo 15 
metu jaunesne už ji.

James Me 
užtikęs savo

t ra-

Senio lavona 
ant balkio 

pradėjo degti

GIRTUOKLISZKA PUOTIS 
— VIENAS NUŽUDYTAS.
Pottsville, Pa. — Lavonas Jo 

no Bowers, 76 metu likos suras
tas su žaiduliu galvoja szanteje 
Norwegian Township, tuojaus 
užmiestyja Pottsvilles. Vėliaus 
policija užtiko Rože Vilkoskie- 
ne, skalbiant kruvinas drapa
nas savo sunaus ir policija da- 
siprato kas Bowersa nužudė. 
Pradėjo jeszkoti moteres sunu 
Stanislova. Ta va'kara szanteje 
buvo susirinkę keli vyrai ku- «r*
Tie iszgere daug mnnszaines. 
Toja aplinkineja neseniai atsi
buvo trys kitos žndinstos. Žu- v
dintojaus da aesuenie.
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DU-KART SANVAITINIS LAIKRA8ZTIS “SAULE” 
ISZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZLĄ

Prenumerata Kasztuoja: Suvienytose Valstijoee $3.00 metama 
Kitose Vieszpatystese $4.00 metams 

Laiszkus ir Pinigus visada siuskite ant szio adreso:

W. D. BOCZKAUSKAS - CO.
MAHANOY AND A STR., MAHANOY CITY, PA.
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F. W. BOCZKUWNk I, Milo r.

feMAHANOY CITY, PA. PETNYCZIA 17 BALANDŽIO 1931 (FRIDAY, APRIL 17 1931) 
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Iszpanija Pasiliko Republika
& ___________

PAVEIKSLAI IŠZNAŪ J AUSIU ATSITIKIMU . *
tc;

1. — Daugybe žmonių kurie dalybavo laidotuvėse užin išžiojo Knutc Rocknc, stovimi
prie Notre Dame bažnyczios 2,

p

i 
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Karalius Alfonsas Nuverstas
nuo Sosto. Apleido Iszpanija 

savo Sžeimyna.su

Pietinia Amerika. 3. — Elmer E. (’rowlev

BANKIERIS NUBAUSTAS 
ANT 110 METU.

West Point, Ne'br. 
Wupper, 54 metu, 
“mažu Ikazjįeriu” 
banko Beemer, 
bankas subankrutino 1928 mo
te, likos nubaustas ant 110 mo
tu kalėjimo ir užmokėjimo 
bausmes 500 doleri u. Wupper 
prisisavino milijoną doleriu isz 
bankos po tam dingo.

NUPIOVE SAU NOSĮ DEL 
MEILES PACZIOS.

Wiliamsport, Pa. — 
mas gerai insidrasines su mun- 
szaine Mikas Biksza, 
t is artimam miestelyja 
so r, a t ėjas namo, pradėjo gin- 
czytis su savo motere, kuri jam 
iszinetinejo kad ja daugiau ne 
myli jaigu taip g 
rodamas parodyt savo meile 
del moteres pasako kad sau uo
si nusipiaus -del josios meiles ir 
pakol motere galėjo jam 
bėgti, Mikas pagriebė nuo stalo 
duonini peili ir vienu patrauki
mu nupiove galuka noses. Mo
tere paszauke daktaru, kuris 
uosi prisiuvo Mikui. Paeziule 
daugiau neabejos apie meile 
savo vyro.

— Paul 
vadinamas1 

kasi ori us , 
Nebr., tasai

kalėjimo ir

Buda-

irvveiian-
Wind-

ere. Mikas ne
savo

apie

u z-

Kunigaiksztis Wale su savo broliu George atsisveikina su 
naujas prezidentas Merchant Ffeet Corporation. 
„ ....... .... . ..................... —...... . „ ...... .............. ,

Nukirto Tėvui Galva
Idant iszgelbet jo duszia nuo prapulties 

už naoildvta žudinsta.papildyta žudinsta.
Kanada.—Greta Slave, Kanada.— Tu-1 užmusztu, bet visi staeziai. at- 

la Indijoniszka mergina užmn-'sisake jam padaryti ta geradu- 
sze savo Ieva, nukirsdama jamĮjyste. Tada kerszindamas savo 
galva, vien tik del to, idant isz- dukteriai kad užmusz jos foro- 
ganyt jo duszia nuo prapulties, liūs mergaite sutiko ir pasi-
Senąs Indi jonas- Zeabe, sngry- 

žes namo isz medžiokles, prisi
pažino savo dukterei kad turė
jo ginezas su savo draugu už 
kelis kailinius ir laike insiuti-\signle ant grindų. Kanadiszka

Idant už policija isztyrinejo visa dalyku 
atpaktutavot ir buvo tosios nuomones, 

ir būdamas tosios nuomones
kad turi už tai paaukaut savo baisaus 
gyvasti, melde jisai visur savo nima ir 
prieteliu ir pažinstamu idant ji; bausme.

szvente atiduoti tėvui “pasku
tini patarnavimui.”

Paėmus kirvi, vienu ypu nu-J 
kirto tėvui galva kada tasai at-

mo ji nudūrė peiliu, 
savo nusidėjimą kad 

mergina buvo priversta prie to
(laibo per levo korszi-
...........i.......... Inepapuola po jokiu
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ALFONSAS XIII
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MOTERES KOVOS PRIESZ

Madrid, Iszpanija.

sugriuvo

KARALISZKI SVECZIAI 
LANKOSI SUV. VALST.

** t i n * t r W|!

New York. — Ana diena at
plaukė brolis Japoniszko cieso
riaus su savo paezia kuris lan
kysis po Suv. Valstijas ir prie 
tos pragos eis ant operacijos 
akiu.

Praeita Subata taipgi ir at
plaukė ant laivo Pennland, ku- 
nigaiksztis Charles isz Belgijos 
antras stinus karaliausi kuris 

71 atlankinės žeiiklyvesnos vietas 
i • ■ ■ •' '

Du iszsi- 
ąpsake

iriai-

ir

cziorhiis'. 'b'
V

Prisi
lenkdamas ant žmonių valios, 
karalius Alfonsas VIII, pasku
tinis isz Bourbonu vieszpacziu, 
iszsižadejo karaliszko sosto 
Iszpanijos Utaminko diena ir 
republika likos tuojaus ap- 
szaukta po visa sklypą. Taip 
tai viena isz drueziausiu Iszpa- 
niszku monarkiju, kuri valde 
per szimtua metu
kaip ir kitos Europos yieszpa- 
tystes pagal*valia žmonių, ku
riems nubodo karaliai ir ju val- 
dvmas. 

tr

Nicelo Alcala Lamora, kuris 
neseniai likos iszlcistas isz ka
lėjimo už suokalbi numetimo 
karaliaus nuo sosto, likos ap- 
szauktu pirmutiniu prezidentu 
Iszpanijos. Visi politikiszki 
prasižengėliai likos paliuosuoti 
isz kalėjimu, gyventojai iszka- 
bino Republikoniszkas vėliavas 
po visa sklypą o karalius aplei
do savo palociu su sargais in 
Kartagena ant tuomlaikinio 
apsigyvenimo o vėliaus kaip 
girdėt ant gero apsigyvens 
Pranei joj. Jo szeimyna iszva- 
žiuos veliajis.

Alfonsas apleisdamas palo
ciu pasakė?1 Apleidžiu savo so
stą nes tokia yra valia žmonių 
ir apsaugoti praliejimą Icraujfr 
per namine karę. Apleidžiu su 
gryna savžinia. Visados dirbau 
Jei leisingystes.”

Per iszsižadejima Iszpanisz- 
so>to karaliaus Alfonso tai 

karalyste persi
maino ant republikos in trum
pa laika kaip:

Manuol TT karalius Portuga- 
1910. Pu-Vi ciesorius Ki- 

i nu 1912. Nikalojus II F^osijos 
caras 1917. Charles, ciesorius 
Andrijos, 1913. Wilhelmas II 
iesorius Vokietijos 1918. Mo

hammed VI Turkijos sultonas 
1922. Jurgis II Graikijos kara
lius 1924 ir Alfonsas, karalius 
Iszpanijos 1931.

Alfonso pati yra Angliszko 
karaliaus giminaite. Praszalin< 
tas karalius turi dideli turtą 
Anglijoj, apie penkis milijonus 
doleriu kaipo ir daugeli turtu 
kituosią vieszpatystesia isz ko 
gales gyventi sau malsziai lyg 
pabaigos savo gyvenimo.

ko 
įan « ptinl;i

F
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IN TRIS MENESIUS 
APSIPACZIAVO SU 

TRIM MOTERIM.!
Lafayette, Oa. — Jonas 

Tucker, 25 metu, in laika trijų 
menesiu turėjo net tris paezias , «^v.,
bet dabar pradėjo atsedet du szingos tebyriai 
metus kalėjime už daug patys- pradės kova ant 

kurie yra szla- 
praszalinti 

ja apleido po sausas tiesas. Ant to tikslo su- 
szliubui idant apsivesti su ket- rinks apie penkis milijonus do

bei policija ji ' leriu ant pradėjimo

| FROHIBICIJA; ISZDUOS I1 
MILIJONUS. I

I 
1

i lij‘»>Washington, D. C. — Tuks 
taneziai moterių isz visu daliu 
Suv. Valst.. kurios yra prie-1

SZUNYS, KATES IR ŽIUR
KES TURI PIRMYBE

UŽ VYRA.
Indianapolis, Ind. — Už tai, 

kad jo lova dalinosi kates, szu- 
nys ir baltos žiurkes, kuriuos 
jo paeziule pasiimdavo su 
vim in lova, vargszas Edvar
das Salton, dabar jeszko persi
skyrimo nuo savo 
kuria pergyveno tiktai szėszis 
menesius.

Edvardas taipgi užmetineja 
paeziuliai, ’buk* daugOlli kariu 
turėjo gulėti ant grindų arba 
persnaust ant krėslo, bu pati ji 
iszvarydavo isz lovos idant jos 
“mylemi vaikeliai” turėtu 
prie jos vieta.
virti valgi, szluot dirbti kiiK- 
nioja, skalbti ir szvarint grin- 
cza, kada jo paeziule iszeidavo 
pasivaikszcziot su myloipais 
draugais. Edvardas nesitikėjo 
kad jo pati turės tokia szeimy^ 
na o jisai turės del ju būti ne- 
valninku ir už tai dabar gei
džia no visu atsikratyti.

sa-

paczios su

vaikeliai ”
Taipgi turėjo

r> m

U OS METU MERGAITE 
ISZTEKEJO UŽ VYRO 40 

METU AMŽIAUS.
Omaha, Neb., Bal., 12. — 

Czia buvo areštuota jaunave
džiu pora: Albert Bryan, 40 * 
metu amžiaus vyras, ir Rosetta 
Copling, 11 metu amžiaus mer
gaite, jo žmona. Ju vedybos 
invyko 
Council Bluffs mieste, lowoj.

Darant tyrinėjimas pasirodė 
kad mergaite isztekejo už Bry- 

naszles

Neb.

V •

jo žmona.
priesz keletą dienu

motinos, 
pritarimu.

p ra dės 
ta. Paskutine jo paeziule Alice kongresmonu 
Kuts užvede skunda prieszai 
Tuckeri, kuris

s

virta mergina, 
surado ir užbeigo vinezevone.

kurios
prohibici jai 

iszrinkimo

piais ir stengsis

ant pradėjimo kovos. 
Szimtai moteriszku delegatu 
suvažiavo ant susirinkimo ir 
laike wav posėdžius Mayflower 
hotelyja nutarti geriausia būda 
vedimo kovos prieszais probi- 
bicija. — Vėliname joms ka- 
nuogeriausios kloties savo gar
bingam užmanyme.

GIRRINES UGNYS
SUNAIKINO MIESTELI.

Milwaukee, Wis. — Sziauri- 
niame Wiseonsine ir virszuti- 
hiame Miohigane siauezia di- 

, spnaikine 
miesteli ir

no su savo 
Berth os Copling 
Dar daugiau. Kartu su mažos 
dukters vestuvėmis invyko ir 
rutinos vestuves, isztekejusios 
už Lewiso Frenkerio. Dvigu
bose vedybų ceremonijose mo
tina ir Frenkeris buvo liud- 
.nlnkal Rosettai ir Bryanyi,
Rosetta ir Bryanas buvo liudi
ninkai motinai ir Frenkeriui. 
Motina liudijo, ir pati Rosetta 
sakėsi, kad ji esanti 16 metu 
amžiaus.

11 ŽUVO DEGANOZIAM 
TUNELYJA.

Chicago. — Vienuolika dar- 1$ 
bininku, kurie dirbo kanaliza
cijos tunely ja nžtroszko ant 
smert nuo durnu, o 16 vqs iszsi- 
gelbejo laike ugnies tunelyja 
ant West Side ulyczios.

deli girriu gaisrai
Wallace, Mich., 
daug farmeriu namu ir kitokiu 
trobesiu. Wallace miestelyj tik 
trys namai iszIi ko sveiki. Visi 

gyventojai 
palike

I

VALSTIS PAĖMĖ PO SAVO 
VALDŽIA 20,000 MYLIU 

KELIU.
Harrisburg, Pa. — Ana diena 

perėjo bilius, kuris davė val
džia valscziui paimti po savo 
globa 20,000 myliu keliu, kurie 
da ne yra konkretuoti aiJba isz- 
lieti smala. Pennsylvanija 
stengsis tuos kelius pataisyt ir 
laikyt juos geram padėjimo.

. ■' v '

to mažo ijiiestblio 
bėgti

O

ISZ BAIMES VAIKAI SUDE
GINO 21,000 DOLERIU.
Ashland, is. — 

gande f a r me r u k a i,f
paczto inspektoriui kaip jie su
degino 21 tukstanezius doleriu 
kuriuos rado pacztiniaih 
sze ir matydami tiek pin’igu
taip persiėmė baime, kad juos 
sudegino.

Franas Bowers, 20 metu 
Teodoras Paluguist, 12 metu
ra’do maisza prie geležkeles sto 
ties isz kurio išzemo auksiniu 
dalyku už 350 doleriu o pinigus 
sudegino. Abudu likos areszta- 
voti.

buvo priversti mv^^, 

liepsnmos, visa savo manta.
Gaisrai te'besiauczia ir grėsė 

pavojumi kitiems tu srieziu 
kaimams ir miesteliams.

APASIKELELIAI NUŽUDĖ

New Orleans, La
czionais žinia isz

< | J | f 'J r . 4 , < t I f Į 4 < r1 . , J’ y ' ' , r

buk tenaitinei paaikeleliai‘nu-* Rdleman ana diėna ėjo isz lai- 
žude szesziolika Amerikiecziu žybu kad suvalgys 
ir Anjįfliszku padonu. Nužudyti nius in 20 įminu tu ii 
Amerikiecziai buvo tai darbi- duonos. Neperejo 17 miliutu o’ant lauko. Sake jisai, kad tasai 
ninkai Standard Fruit Co.
Bragmans Lumber Co. Pasike-
leliai labai neapkenezia Ameri- 'tuziną kiausziniu,

> k

‘ū/ npczionais žinia isz
< r u t’! ' > <. f

l"4

t
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GZIU 
UA.
:^Daejo in

♦ f * j į I

A" 
Nikaragvos,

ir

smala.

SUVĄLGE 55 KIAUSZINIUS 
IN 17 MINUTU.

Lost Nation, Iowa. — James"

55 kiauszi-
:• kepalėli j
r ah I

JAUTIS SU TRIMI KOJOMS.
1 Tithisvilė,' Wyo? ^Thdijonas 
White Crow, pribuvo in ezio- 
nais atnesze su savim kaili ne
paprasto jauezio kuri nuszovo

16 NAMU SUDEGE 1 4
* <"

(P KANADOJ A,
Acton Yale, Quebec.

i
- A

TRINUKAI DEL BEDARBIO
Camden, N, J. — Trynukai, 

i ir vaikas gimė 
isz Montreal ir St. Hyacinthe,'del Mrs. Ethel Burkland 
(rvvAnfnini 'iv/owainn irlLlnlin ncr_ I -J.-... i.a......

viskas dingo nuo stalo.
Pasiūlo kad da suvalgys dvi isz priszakio ir viena stora 

, bet žiopliai isz užpakalio. Kailis tojo nepa- 
konu todėl.juos žudina kur tik nenorėjo užmokoit už daugiau prasto jauezio randasi pas vie- 
. 1 • tl O 1. 4 1^ O ..ft t.,1 ./I .1. W1 11 .. 1. I L . n .an. ... (J la.ra. L...41 1. ■ . 1 a a 1 I .1 .1 W X. r» a . . 1 . a. 1 .... 1 a -1 ... a .. a .lak

jautis turėjo tiktai tris kojas,

(įuotj suti^ką^ Pravardžių pužur kiąsziniu. Suvalgyti kiauezi- Į na kupcziu, kuris Indijonui da- 
~ ■“ --- - — A — — • « « ■ I • t /X 1 M «

I tr\An 1/! u rlnlmvi ii m litžL H ..

; ' Ji''' ' r * i^i A * t? V ,/ V

Ar Žinot Kad r;..
" James Bressler, gyvenan

tis Mamėnce, Illinois, turi vie- 
aki mėlyna o kita ruda.

• Francois de Ceville, mire 
ir likos palaidotas. In szoszes 
dienas po palaidojimui jojo 
brolis tikėdamas -kad jisai da 
yra gyvas nuėjo ant kapiniu ir 
isžkase lavona. Francois gyve
no da 76 metu po jo mirimui o

I

• ■■ ... ■
p " , | ' 1 i L * »r " ’

KASZTAI UŽLAIKYMO
RADIO PROGRAMŲ.

Washington, D. C. — Pagal 
apskaitymu National Associ
ation of Broadcasters,
laikymas radio stocziu ir 
siuntinėjimas koncertu, 
ka’bbu ir kitokiu palinksmini-

na
— Su *

pagėlba pribuvusiu ugniagesiu dvi meigaitos
isz Montreal ir St. Hyacinthe J del Mrs. Wthel Burklaiid, 29 
gyventojai užgesino didelia ug-Įmetu. Porele jau turi pora dvy
niu ,kuri isznaikino szesziolika įuku deszimts metu amžiaus.
namu kaimely ja Acton Yale. Trynukai sveiki

auga pagal daktaru nuomone.
Tėvas trynuku jau nedirba sze-
szis.menesius ir nežino kaip mu del žmonių kasztuoja ant kada antru kartu mirė tarėjo 

1-------------- meto 75 milijonai doleriu.

4>

nia ,kuri isznaikino szesziolika,

Biedos padaro ant 108 tukstau- 
cziu doleriu. Priežastis ugnies 
buvo užsidegimas kamino vie-
TiiiTYi rvnnnA , i

I ' fl

amžiaus.
ir visi trys

mnitvs nania dovanele garnio.

tai už- 
isz- 

pra-

I

* 105 metus. I 
ai'

1 * 
<1 *'’h
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BSĮJEE

Kas Girdėt
T Vadas Amerikoniszkos

Laivynes ISZ LIETUVOS
‘ * Šimonys pra ka 1 bėjo. ’ *
Buvo tai paskutiniai žodžiai 

buvusio majoro miesto Cliica- 
go, kada sudėjo gorus vėlini- 
mns naujam majorui (1zorma 
kui. Kada gyventojai 
tojo
“Big Bill’ Thompsona inklam- 
pino in gilia bala ir per dvyle- 
ka metu kas kart iuklampiuejo 
giliau per... dvyloka metu ir 
miestas juisiliko raukusia anar- 
kijos, kuri neužilgio apėmė vi- 
>a miestą. Bet su pagelba balo- 

‘‘žmonys prakalbėjo’’ 
sziadien Chieagas stovi ant ke
lio paUiisos ir iszczystinimo tu 
gyvūnu demoralizacijos.

Naujas majoras Cermak,ku
ris yra Czeku isz gimimo pra
dėjo tuojaus karsztai darbuo
tis, pasiraitojo rankoves ir lyg 
szioliai jau pnaszalino von 2,000 
miesliszku <larbininku ir poli- 
cijantu kurie 
gengsteriais ir butlegeriais dir
bo isz vien.

Ne tik (.’zekai

Kada 
miesto iszrinko majoru

to ir

Admirolas F. 
kuris pasiliko vadu 
niszkos f lotos.

11. Schofield, 
Ameriko-

DA APIE “SZVENTA MER
GAITE” KURI KALBASI 

SU “ANIOLAIS.” .
Kaunas. — Kaip jau buvo 

raszoma apie 
gailo

Kaunas, 
das”

<4wįį

su grafteriais,

Europoja bet 
ir Amerike džiaugėsi, kad j u 
tautietis ynųtuom, kuris sugra 
žys Chicago gaibe mandagaus 
miesto. Czekai darbuojasi ge
riau už mus nes laikosi drn- 
cziai ir pastato ant savo.

Amerike 
taip

ne
apleido kalėjimo, tai visi vien
balsiai atšaki“. “ 
czionais nors gauname

“pork and beails
laisves mirtumem isz bado.

Kada ju užklauso dulko

kvailiu, 
kavos 
o ant

Taip, užgandytas pilvas dail
inau duoda ramybes žmogui ne 
kaip laisve.

su J !

Szvontaja Mm^ 
” Marija Astrauckibtc 

isz Dziagoniszkiu,.tai ja ja kas 
dien atlanko szimtai žmonių 
isz visu szaliu. Mare priiminė
ja nuo žmonių praszimus pa- 
raszyti ant popioros, po tam 
eina in savo kambarėli, kuria
me badai kalbasi su “anio- 
lais” 
kins turi duoti atsukimus ant 
užklausimu. Žmonis jai tiki vi
same. Badai mergaite gydo vi- 
sokes ligas per uždėjimą ranku 
ant ligoniu.

Pas Maro atsialnko ’keli laik- 
rasztiliinkai isz Kauno iszlyri- 
neti josios “galybe.
te apreiszko jiems, kad Lietu
voje neužilgio užeis didele per
maina ir padarys sutaiką su sn 

su ku- 
nesutikime, tai

4 4

Marija

kalbasi su 
kurie jai apreiszko ko-

ari imu

4 k ? v Mergai-

vo artimu kaimynu 
r i uo m gyvena 
yra Lenkija.

^TETA
I *

. .........I ■ —II—O

Priesz kambaryj suskamlbejo 
varpelis. Durys atsidarė. In sa- 
liona inejo ponia ir ponas 
vyras ir pati.

— Ar neateiname per anks-

——- - - - - - - - .. v----
KOKI INVYKIAI . DEDASI 

BAŽNYOZIOSE KUR PO-
- UTIKUOJAMĄ.

U Lietuvos A i-
raszo, kad Szvirintu kle

bonas kun. Juraitis sako Len
ku kalba priesz vyriausybe nu
kreipta pamokslu.

Nepatenkintu kun. Juraiczioj ti, Juozai ?
Lekająs nieko neatsako, sto-1 

vedamas prie duriu nepajudi
namai ir labai keistai žiūrėda
mas. j |

Ta viską Teresa de Rioux pu-į 
macziiis, paklausė gana rimtu
halsu:

— O gal apsirikome 
link dienos? Gal tai dar ne szia 
d i on ?

kalba klausytoju dalis pradė
jo giedoti Lietuviszkai. Liku
sioji klausytojai, taip pat sn- 
prate, kad pamokslas buvo 
kreipiamas priesz vyriausybe, 
pritardami giedantiems, 
dojo szaukti:
nyczioje politikos! Mos atėjom 
pasimelsti i r paklausy t i 
mokslo, bgt no politikos!
kias prakalbas praszome saky
ti Jocziaus aluje ir bežn,vežios 
nepaversti mitingu vieta!”

kad pamokslas

4 4

prn-
Neroikia baž-

kas-
pa-
To-

AVELE ATSIVEDĖ 5 
ĖRIUKUS.

< f

Sm i Igi u Km.' — (Kūpi sz k i o 
valscz.) Sziamo kaime, vieno 
ūkininko avis, jau antri metai 
atveda po penkis (‘rinkus. 'I’oki 
gamtos szposai labai retai pas 
mus tepasitaiko.

I ’orele
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turėjo kenkti sniegas su vėtro
mis ir pustymais.

Truki s sustojo prie mažos, 
neapgyventos stacijos. Sniego 
vėtra liovėsi, bdt tuojaus prasi
dėjo smarkus lietus, per kuri 
abudu Libesac turėjo važiuoti 
dvyleka kilometru menku ir 
rastu vežimėliu. Nežiūrint pa
rašėlio, abudu baisiai snszlapo, 
neliko nei vieno sauso siūlo ir 
ponia Teresa atrado reikalingu 
savo vyrui patemyti tai:

— Tavo teta mums tyezia 
taip padare... Esu tame persi
tikrinus. Ar ji negalėjo su 
smerezia palaukti pavasario? 

| — Bet-gi...
— Praszau tave 

ezvk su manim, 
paprastai buna pikti.

Ant g) J _ 
nūs 
dinta 
skambino pas vartelius 
syki ir kita bot niekas nepasi
rodo.

Ar-gi galima* i

Bu i h us liki-

Žinoma 
mislyti apie valgi tokiame lai
ke ir padėjime? Kas ežia toks 
man spainlžiu gerkle... Nogale- 
czia nieko praryti. Taip, pati
ko mus nelaime
mas... Bet, teisybe, ponus szia- 
die užpraszemo ant pusrycziu ? 
Gaip tai gaila! Bet pouąi dova
nos ? Juk negalėjome tokios ne
laimes pramatyti. Kas teisybe, 
mes net neatjaueziamo bado... 
Sopulys... Bet gal kaip nors ant 
greitųjų, ka ?

| O ne, no, ponas Libesac. Szir- 
dingai dokftvojamo. Godojamo 
jusu sopulius. Daleisime sau 

l tai kitus kartu... Likite sveiki, 
ponai 
kad atjaueziame jusu 
rnains..
siunsti 
provincijos, 
sa ?

Ar

nesigin- 
žmones

Praszome mums tikėti, 
skaus- 

. Nepamirszi mums at- 
atviro laiszkelio isz 

Allx»rlina, netio-

> 
Seni—r Žinoma pricszingai, po

nai buvote užpraszyti ir szin- 
dien laukiami. Bet, ant nelai
mes, apturėjome labai nesma
giu žinia... Sztai einu ponas, tai 
jis geriau papasakos visa atsi
tikima.

t V i

In saliona inejo Julijonas Li- 
besac su paežiu Albertina — 
ripiti, liūdni, apimti sielvartu.

— Mano brangi, kas atsiti
ko ? — paklausė ponios Libesac 
neramiai Teresa. —- Kas po
nams yra ? .

Libesac tuojau

— Szirdingi velijimai, atsi
sveikinimas... Bet ponia dc 
Rieiu, gryžta nuo slenksczio 
sakydama pusbalsiai savo prm- 
telkai:

— Klausyk, Albertina,man 
rodosi, kad turite ant szio die
nos nuolatini a’bonamenta ant 
dvieju foteliu “

— Ak, mano Dieve, 
sziandieii ?

— Taip, sziadien. Žinai ka.
Gal

alo sustojo priesz liud
ijamus, kurie aplinkui va

pi lis Beucastel”.4 4 Su-
viena

ti

— Ka, turėsimo laukti?In- 
eikime, juk esame pas save.

— Taip turi tiesa. Bet ži
nai, tavo teta neturėjo pada- 

Neprisodino prieszais 
kasztonu,

bones. 
namus kasztonu, vienatinip 
medžiu, kurie prie tu namu la
bai pritiktu... Kokios tai suny
kusios akacijos... Julijonai, esi 
nepaĮmigtas netikėlis. Pasižiū
rėk kas veikiasi su vainiku?

Vyras pajudintas tuo klau
symu, atsisuko ir pasižiurėjo 
aiit vainiko. Tikrai, lietus per- 
szlapino stangas, kurios iszro- 
de, kaip kokios iszskalbtos pan 
cziakos. Vejas iszpute plona 
popiera kurion be rūpestingu
mo jokio buvo susuktas vaini
kas. Popiera baisiai buvo sky
lėta nuo lietaus, 
pus.

Varietese” ?
t a giKUN. SPUDA NUTEISĖ 2 

METAMS VIENUOLYNAN
Kaunas. — Telsziu dvasisz- 

kijos tribunolas nuteisė kun. 
Spuda dviem metam vienuoly
no uždaryti, 
bojo tris liudininkus duoti jo 

melaginga pa rodymą. 
Szioj byloj už toki pat nusikal
timą nuteisė kun. Birntavieziu 
vienais met. vienuolynam

nuteisė
iszvyniojo isz

stovėdamas Iszkeliauja isz Paryžiau 
mums galėtum?...

— Bet labai mielai...
geriau jums tuos bilietus ati
duoti, negu sunakinti... Pra
szau... dvi kėdes... No. 37 ir 39.. 
Kaip tai gaila! Na, sutik, ma
no brangi... Neturiu laimikio, 
k a

Isztikro gaila man tavęs. La- 
variere turi but puiki, o tau ue- 

Tai tikra ne- 
Na buk sveika, brangi

'S

stu-
Kataliku Veikimo Cent Juk

už tai, kad in'kal-

Priesz suda Krems, Austrijoj, 
stojo G0 metine Ona Ner’iene, 
kuri likos apkaltinta už bandy
mu nužudyt savo vyro.

gyveno su savim per
30 metu ir norints vyras gana 
gerai žinojo apie tai, kad jo pa- 
cziule ji lankiai 
bet ant tojo pasielgimo žiurėjo 

, bet buvo užgana- 
lytas kad jo motore buvo gera 

Bet ant nelaimes 
flaperka

atsibuna 
runai 
run

tankiai 
vadinami

banku. Panasziu “run” 
Kuinuniszka karalyste ant 
vo senberniu uždedama ant ju 
didelius padotkus. Isz tos prie
žasties tarp tuju senberniu ir 
senmergių arba tail) tuju pla
tintoju “ 
mystes’” v
mast is, “run”
mergių, žinoma, ne isz meiles, 
bet isz baimes priesz padotkus 
kokius valdžia ant ju uždėjo.

Valdžia yra tai “dvvnas” 
dalykas. Pirmiausia •r
idant duoti gyventojams liuo- 
sybe, o vėliaus, kad jiems ai ■ 
ima ta liuosybe ir kemsza juos 
in moterystes nelaisve.

O gal persitikrino, kad 
teriszka nelaisve” yra “saldi 
nelaisve.

4 4

4 4

; * *
šukele

sa-

ant Iapgaudavo, byloj

Ii uosy bes ir neprignl- 
sukilo didelis 

senberniu ir sen- 
.‘s»

neri
mu

4 4 dyvna 
garsina,,

4 fc mo-
, ♦ v ra

Gubernatorių New Yorko 
valstijaus, Franklinu Roosevel- 
ta kas kart daugiau garsina 
kaipo kandidatu ant preziden
to Suv. Valstijų ’kaipo 
data ant Demokratiszkos par- 
t i jos.

Jargu Rooseveltas 
noMinacija 
Ilooveris turės drūta nevidoną. 
Kepitblikonai 
rinkimuosia negales 
gerkliuoti apie 
niszka gerove Amerike.

New

kandi-

aplaikys 
demokratu, tai

per pirsztns
<
gaspadine...
GO metine “ f 1 a perk a” 
karszta meile del tūlo 
ninko ir g 
leisti linksmai paskutines savo 
dienas nutarė 
savo vvro.

Pirmiausia padavė savo vy
rui torielka užtrucintu grybu,) 
o kad tai nepagelbejo, iszvire' 
jam sriubos isz triicinanczin 
uogų. Nelaimingas žmogelis 
pergulėjo kelis menesius ligon- 
buteje kovodamas su mirezia.

Ona iszsikalbinejo laike teis
mo, kad ja prikalbino nužudyti 
jos vyra kromininkas, 
ro<

i.

užsidegė 
k rom i- 

geisdama su juom pra-

atsikratyti nuo

isz
Nelaimingas

SUĖMĖ 10 KOMUNISTU.
Kaunas. — Krim.

Kaune padare dauk* kratų ir 
suėmė 10 komunistu. Suimtų
jų tarpe 3 asmenys bo doku
mentu, kuriu asmenybe polici
ja dabar aiszkina. l’il. Golde 
Polonskaite perduota 
karo komendantui.

polie.

KLERIKALU SUĖMIMAI 
LIETUVOJE.

Kaunas. Bal. 13* — Praeita 
szesztadioni Kaune buvo suim
tas vienas kunigas ir du 
deniai,
ro komiteto nariai. Jie kaltina
mi del skleidimo proklamaci
jų, kuriomis žmones kurstomi, 
laikyti susirinkimus ir atitin
kamomis rezoliucijomis remti 
vyskupu ir 'kunigu kova 
valdžia del kontroles valsvbes f 
mokykloms.

J

su

t

Kauno

TOKIOS GILIOS ŽIEMOS IR 
MUSU SENELIAI NEAT

MENA.
Kupiazkis. — I\lusu provin-

(rri

zmo-
bei pasi- cijoj szia žiema tiek prisni

Iv kad tai neteisybe, nes pats kad dol snego daugumo, 
ki(»mininkas ja iszdave poliui- nes nevisur begali invažiuoti. 
jai, kad ji bando atsikratyti Kaimuose pusnykad ji
nuo savo vvro.

DARBININKISZKOS >
ŽINUTES

§ Mt. Carmel, Pa.—- 5,000 an- 
glekasiu pamėtė darbus Lo
cust Summit, Locust Gap, Re-

4 4 Repu'bliko-
f >

šia isz priežasties

s siekia kloji
mu stogu szelmenis. Szimtamo- 
cziai seneliai, kurie dar gerai 

kaii> Kupiszkio
centre buvo karklynas ir jame 
laukiuos antys perėjosi, pasa
koja, kad tokios žiemos su tiek 
sniego dar nėra buvę.

Jei staiga bus palaidinys, tai 
neviena tilta srove nunesz in 
Nemuną.

kuri

— I a i p.
KUNIGAS ARESZTUOTAS
UŽ SUOKALBI PRIESZAIS keturis metus. 

VALDŽIA.
Kaunas. Valdže ėmėsi 

rustai prie kunigu, kurie agi- 
tavoje prieszais 
daug aresztavojo. 
valdže paliepė

valdže ir jau 
Ana diena 

aresztavoti ku
nigą Matleika už skelbimą pa
mokslu, pakurstindamas žmo- 

ant 
vAldže.

matinis toks atsitikimas idant 
butu'* 

statomas prieszais kariszka su

iszsitrauke 
isz kiszeniaus sulenkta ketur
linkai laiszka, 
ten telgorama ir,
nepajudinimai, kaip kokia sto- 
vyla, nepakeldamas net akiu, 
nežiūrėdamas no ant svecziu, 
pradėjo kalti užkimusiu grabi
niu balsu:

— Sztai telegramas,
neseniai gavome: ‘‘Teta Juoza- 
pina numirė.”

— Ka ponia sakai? Ponia 
do Sainto-Kndosmose ?

Ta i-gi vakar bu
tu pabaigus septynias deszimts 

Bet ant nelai
mes nedagyveno to gražaus am 
žiaus, prie kurio truko jai sep- 

Ityniolikos valandų. Ledinis at- 
nepermaldauja-

sunakiuti...

Neturiu laimikio

uis 
szais

susi kėlimo
tai

katalikiszkas

Yra

kunigas

da. Kerszina jam 
suszaudima.

mirtis

;nll sidunksejimas
juos smerties...

Ir Libesac nepabaigė, stovė
damas tiesiog, kaip sopuliu sto' 
vylu, su užlaužtom ir žemyn 
nuleistom rankom, žiūrėdamas 
nuolatos ant isztiesto kauro.

— O tas isztikro didis nn-
, lindimas, juo labiau, kad pra- 
, žuvo tail) staiga...
niekados nemato 
tetos?

prie
pir

Bet ponai 
numirusios

per

PASKENDO ALUJE.
Vilnius. — Miestelije Dok- 

szu, kokis tai Szloma Levitan,

— Sunku, praszau ponios. 
Paryžiuja gyvenimas visiszkai 
paglemžta in savo nagus žmo
nes. Kas teisybe, laikas per lai
ka gaudavome nuo tetos gro-

65 metu žydus, insignvo imk-1„1U1US su užpl.aHZymais. Rasze,
ties laike in bravoru <iGordo- i 

r I Lft- jai jau.kojos atsisako tarnaut..
vitan, semdamas in viedra alų, Taip- Rasze taip pat, kad regis

• i„. i_ _ * .i .. ... .. ..i. ,1! ,1 ..i:.. I • .i • »,
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kuriame smerti norėtu dar nors pušku-

> >na* tikslo vogimo alaus.
ateinaneziosia

daugiau liance, Alaska ir Basi kasyklo- 
sulaužimo 

kontrakto dideliam brekerije
Locust Summit ir streikas pra
siplatino in kitas kasyklas. 
Unijos 
sutaikint neužganadinanezius 

? j angh‘kasius.

§ Lansford, Pa. — Angle- 
artimam kasiai isz Panther Valley daro

in kitas 
virszininkai

apipleszi-
geide ir jie

Du sūnūs turtingo farmerio 
Panasevcziaus isz Kensington, 
Conn., prisiskaitė laikraszcziuo 
šia apie banditus ir 
nejimus banku,
panaszial padaryti. Bet ju ban
dymai nepasiseko 
rniestelyja Berlin ir abudu Ii-'stengimus, idant visos Lehigh 
kos uždaryyti kalėjime aut 26 Valles kasyklos dirbtu tiktai' 
metu. Sūneliai apiplesze banka pen’kes dienas ant

UBAGAS PONAMS ŽEME 
ISZPRASZE. 

./ * • 1 ft. . '

Lakecziai,. Szakiu aps. —• 
Jau buvo nesyk i raszyta, kad 
Lekecziuosę valdžia davė skly
pą žemes praplatinti bažnyt- 

Į kaimi ta visa rupesni daro se
nas žmogus, tai Lekecziu utl- 

juokesi, kad ubags
nūs žmogus, tai Lekecziu 
tilgentni”
ubagams žemo iszpraszys. Bot 
kada iszprasze, tai visi ponai 
pagriebė, ubago almužna i_ 
pasidalino! Sukibo visi; giri
ninkas, mokytojai vietiniai ir

Kellogg isz
mo tyezia paliko atidarytas <lu- kompanija isz Battle Creek, 
ris kalėjimo idant “burdingie- Mieli., užvedo savo dirbtuvėse 
riai” galėtu ji apleisti.

Nusistebėjo nemažai dužiu -į nos, pakeldami savo darbinin- 
retojas, kada ant rytojaus per- kams mokesti ant 12VŪ procon-

C21. t. r. I ■ <1 t ti r\l> I..I 
ant 13,000 doleriu, bet pinigai 
likos sugrąžyti.

Miestely ja Little Rock, Ar- 
kansnoeia, dažiuretojus kaleji-

isan vaitos 
idant tokiu budu galėtu dirb
ti ir kitos kasyklos kad žmonis 1 
turėtu darbu.

I

§ New York. —

penkių valandų darbo ant die-

sitikrino kad ne vienas isz to daugiau. Tikslas penkių 
erių”“ burdingferi

Įėjimo ir nepasinaudojo isz lais- užbėgti bedarbe ir priimti dau-
ves* .. , r> j> •

neapleido ka- valandų darbo yra tas, idant

giau daii)ininku prie darbo.
* M

Ak, koks esu alkanas,

ar 
atidėti

toks pamatyti... 
laiipe..
prietelka! Dekavoju labai! Buk 
sveika!

Kaip tik užsidarė’durys pas
kui ponus Reux, Libesac pra
dėjo szaukti tarnui:

— Juozai, Katre! duokite 
mums valgyti! Greitai nes nėra 
laiko...
kad mane kas toksai spaudžia.. 
Bet kad badam ir n ūmi rėžiau 
juk jau vistiek isz grabo Juo
zapa tos neprikelsiu!

— Klausyk, Julijonai, 
iszt ikro negalei umem
savo iszvažiavimo.. ant vienos 
dienos? Juk szermenys ir taip 
atsibus bo musu dalyvavimu.

— Mano brangi, kalba, at- 
sipraszant, tokius niekniekius. 
Nieko neapeina tetos szerme
nys kurios per visa gyvenimą 
nemateme. Bet ežia apeina apie

kad puti negali atvažiuoti, kad palikimu ir tai gana dideli pa-
• n't A A A Alikimą... Turtas tos geros tetu

les isznesza mažiausiai puse m i 
lijono franku; sene neiszleisda- 
vo nei treczios dalies savo in- 

Turime pasiskubinti, 
ba visokios jos prietelkos ir 
kaii,niokos pasirengusios isz-

* draskytį brangius daiktus... O
j Atsekė 'dabar ilgesnis tylcji- gal teta slapsto pinigus knr po 

bravoras'mas- Ponai do Rioux žiūrėjosi, kokias skyles?

pasilenkė už daug ant didelio jau negyvens ilgai,
kubilo pilno alaus,
radosi J,650 litru alaus. Skęs- tini-syki pa'bucziuoti savo anu- 
tantis pradėjo szaukti pugel-’ke ir seserios dukterį.. Biodna 
bos, bet pakol žmonis .subėgo, Į moteriszke... Supelejo visiszkai 
žydelis buvo prigerės nes ne- ’ ant tos provincijos.
mokėjo plaukti. Policije liepe
alų iszlįeti, per ka 1___
aplai’ke 2,000 zlotu bledes.

priesz

plauku.

Turi tiesa.rn

visa pcrszla-

— Tai menkniekis — 
niurnėjo. — iVnt provincijoj

su- 
s ir. 

tas 'bus gerai, nieko nesupras. 
Gera teta, jei ji galėtu pama
tyti, juom butu labai užimta ir 
dar džiaugtųsi.

Prieangyj nebuvo nieko. Na
rna iiszrode tuszcziais ir apleis
tais...

— Incikini czionai... Durys 
pravertos.. Kas per tvarka! Po
nia Teresa pastūmėjo duris ir 
inejo su vyru in didele valgo
mąja gana gražiai papuoszta. 
Visur viskas tik žvilgėjo, bet 
kambaryj gyvos duszios nebu
vo.

sėdėjo teta

* Didžiauses medis koki ges ant vienos vietos
lyg sziai dienai surado bota.nl- mafy

randasi meksikoiiiszkam wm«i suszuko su piktumu, 
y kaimelije Tūlą. Turi jisai 154

Didžia usės medis

paslapta an duru, vedaneziu in 
valgamaja. Libesac jau nuvar-' žinoti tuojaus. Bot —

. I L-no »stoveda- kas?

kai,

pėdas aplinkui
■S—

I

apylinkes, policininkai,'■
žvalgai, sekretoriai, klebonijos 
visas sztabas. Galiauiai pradė
jo skundus raszyti, tam senu
kui neduot sklypo, kurio isz- 
prasze, bet Kauno inteligentai, 
pripažino ir senukui. Tai, mat, 
ubags ubagams almužna įsz- 
prasze, o ponai pagriebė pasi
dalino .. •

W. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

, i

J
Laidoja kūnus numirėliu. Patam- 

do automobilius del laidotuvių, 
kriksstinlu, vesellju, pasivažinėji
mo ir t.t ;
603 W. Mahanoy Ayei Mak. Cltr

\ • 4 ' . i
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—Telefonai 506

G
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. .1 \

pasižiurėjo per langu ir 
ne pamirszau

Reikia va
to vaini-

Teisybe ? Be mažko ue- 
Bet dar suspė

siu kaip misliji, kokis pirkti? 
Ar babkavu lapu, ka? Taip., už

*4 •

— Isz kito kambario maty
tis szviesa... Eiksz gi-eicziau, 
potam sidabrinius daiktus per- 
rokuosi.. Tam dalykui dar bus 
pakaktinai laiko.

Abudu prisiartino areziau ir 
sustojo staiga, tarytum juose 
visokia gyvastis butu sustin
gus.

Prie pecziaus
Juozapais de Sainte Endosmo- 

’ ’so. Ji pasižiurėjo in Libesac ’us 
ir tarė per dantis:

— Koks tai puikus vaini
kas. Matau, mano vaikeliai, ga
vote telegrama, koki jums pa- 
siuneziau. Tai tik tokiu budu 

' jus pas save pasivadinau. Da
bar jaueziuosi gerai. Tik truko 
man draugijos...

lėkdamas kantrybes:
—• O kad ežia juos visus!...

Atsipraszau gražiai, pamirszau penkios deszimts franku? 
visai, kad ežia ponios... Bet 
žiūrėkite ponai, kaip tai snieg-' deszimt. Del provincijos nerei-

Gana bus iv už keturias

PARSIDUODA GERA 
KARMA.

| Isz priežasties ligos locninin-
ko, parsiduoda fauna Maine
ville, 5 mylios nuo Bloojpsbur-

ti! O mes turime keliauti! Ma- kia geresnio. Tik skubinkis nes &°» akerei žemes su 20 ako
' į reis girnos, geras vanduo, 2 

Nupirkus vainiku, prisiuvus namai, tvartai, gyvulei ir Aar- 
l’inniausiu trukiu. Neži-'sau ant rankovių juodus žele- bines masziuos kaipo 300 vai-

I galimo susivėluoti.Joni mums bus kelione, ka ?
— Kada ponai iszkeliauja?

nau net, ar suspiesime nupirkt 'bos ženklus, abudu Libesac at- »iniu medžiu. Parsiduos pigei. 
vainiką.. Net pusryčiams ne- si rado greitojo trūkio vagone. Atsiszaukite ant szio adreso: 
turėsimo laiko..

Tai-gi ponai visai novai- kus, misli jaut apie rytdienos j
gysite pusrycziu t

I

Keliavo per liūdnas, baltus lau John Sweet, 337 W. Maplę St., 
Mabimoy City, Pu. .

laidotuves, kurioms labai daugi A. 3. O. W. 5 W.
* » l> ♦ F
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Mano szeimyna iszvažiavo in

ji su galu

Bartkus tylėjo.
Vyresnysis mislydamas, jog 

naiegti, bakstelėjo 
kardo.

— Tamsta mane induroi.
— O, i sugirdai, nabag!
—r Kodėl negiixlosiu.
— Del ko neatsakei?
— O ka asz sakysiu f
Varesnis Užgirdės (Bart

kaus baisa, tarė sau po nose: 
— Kur asz po velniu tn baisa 

tarė gar-girdėjau — pankui 
>iai:

— Ka tu dabar pasakytai, 
jaigu asz liepezia tau in sme-| 
genyuzia keletą strclu inkalt 
nž tai. jog tiek pražudei 
rn

vy-

— Pasakyczia, jog 4uri 
valia vienok darai neteisingai, 
nes vietoje užmokesties,. nori 
mane užmuszt.

—- Už ka ir kokios tu nori 
užmokestis ♦

— Tai ve, u-gi už nemato-

jog

ma.

gaut ?
O kada galima ji pa

GRIUVĖSIAI PO DREBĖJIMUI ŽEMES NIKURAGVOJE

MirilSiS Koiljįrcsrnonos kaimu ir asz vienu vienas Ii-

Nicholas Longworth

■/

' ♦' ' ( 
*'•* 'i

ii

Naktije .daly-

adynos,

— Kad ir sžianakt. Jaigu__
turi raiteliu, tai galėtum greit 
pagaut.

— Meluoji!
— Kam man meluot. Ma

no gyvastis tavo rankose. Ži
nau szitas aplinkines. Goveda 
nematomo iszmuszus pulką j 
o______ _______ , ba nesitiki
but i per kryžiokus užklupti. 
Raiteliai galėtu visus suimti.*

♦
— Kokiu’laiku galėtumėt a^js 

kur

Nicholas Longworth, pirmi
ninkas Suv. Valst. kongreso ku 
ris mirė po trumpai ligai užde
gimo plaucziu. Vedc jisai duk
teria prezidento Roosevelto.

Jo laidotuves atsibuvo pra
eita sukata ir likos palaidotas 
mieste Cincinnati, Ohio.

į&i •”B
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Kone visas miestas Managua iszrodo szitaip po smarki im drebėjimui žemes, kuriamo
daugian kaip 2,000 žmoni n keli tukstancziai žmonių pasiliko be pastogių.

&

KAS GIRDĖTI 
LIETUVOJE*

-«p<*
>■: f* i

it.

žuvo 
iszkai sunaikintas.

Miestas vis-

iszmuszus
griovose nesėdės,

gumai del iszriszimo jos sunai-' 
kinti. Asz padėjau savo kairia- 
• -t 1 • * 1 • •

palengva 
ehloroformotas, į'

Ar gal

ja ranka ant deszinio peties ir j

Bartkus pisilenkes 
resnyji tarė:

— Jau turime ji.
— Ar tikrai!

tai!

in vy-

Žiurekite, ana! ten ma

Ne, 
Ugi

velni.szkai tamsu.
žiurekie, sargai

• (vaikszczioja. 
Pq velniu! turi katino

kausi namien.
riau priepuolio, kuri czion ap
sakysiu: “Asz, užraki n ias du
ris ir žemutinius langus rupes-

11 ingai apžiurėjas skaieziau lyg 
miegas pradėjo mano apimti ir 
guliau in lova vienuolikta ady-1 
na, užmigdamas toja pat minu- 
toia*

Galėjo praeiti dvi
kada asz pabudau. Naktis bu
vo labai tamsi ir tyki, bet Ikaip 
tik mano akis atsidarė, asz pa
jutau, kad czion kas negero 
yra. Sunkenybe gulėjo ant ma
nes. Asz mėginau ja nuversti 
nuo saves. Daigtas, gulintis 
ant manes, buvo tai žmogaus 
ranka! į

Kas galėjo atsitikti! Ar ple- 
szikas in mano narna inlindo ir 
szale manos užmigo? 
asz likausi
pavogtas ir iszgabentas in 
svetima vieta? Asz atsargiai 
apsiezilipinėjau ir dasilytejau 
rankos vela. Ji nekrutėjo ir bu
vo szalta, kaip ledas, 
tebejinio ir iszgastyja asz pa- ? 
leidau ja, ir nupuolė ant mano 
plakanczios szirdies kaip koks 
szvino szmotas.

Durys buvo uždarytos. Asz 
atsimenu, kaip rakinau įjais. ‘ 
Kaip galėjo szita žmogysta, szi ’ 
tas negyvėlis inlysti in narna? 1

Nusis-

apeziupinejau ran
ka; asz pakėliau ja su kairią
ja ir
kaip ne gyva. Pakeldamas Ja 
antru kartu, iszradau, kad ji 
buvo szalta ir be jausmo. Trin
damas ir kratydamas ja, 
sugražinau jai jausmu, ir judė
jimą galybe. Tada szviesa už
tekėjo ant. manes: nebuvo sza- 
le manes jokio negyvėlio. Asz 
turėjau gulėti tokioja pozici
jų ja, kad mano deszineji alkil
ui* buvo po manim suspausta 
ir cirkulacija kraujo sutabdin-

paleidžiant, ja puolė

asz

. .. . . i .. . ta, padarant ta valandini pa-Ar ji atėjo apipleszti ir tapo ’ 1 . 1
in ta vieta nuvest, 

galėtu būti nematomas!
— Kad ir dabar. Asz ga-

mus ♦Su t aiTaip, jie tonais.
kinkie glitas, tegul visi iszima 
kardus isz maksztu ir kiek 

pi pas-
mak sz t u ir

lecziau jot kad aikli tuieczia, arkijflj inkabina leidžiasi
nes matai, kad nepaeinu...

Vyresnysis nieko neatsake, 
tiktai da labiau užsidunkse-

ties Bartkum. (jajg paskni mane, kas tik kiek 
pamatęs vyresniojo iszga]įtj

Raiteliai suspaudė pentinais 
szonus arkliu — žeme sudrė
bėjo... ir tame baisus riksmas

1 atsimusze tarp griovų... Tuo-

jas prislenke ties Bartkum. 
Bartkus pamatęs vyresniojo 
veidą nusiszypsojo, akys užži-

turėjo pa
bėjo ir su ranka pacziupineji 
po skvernu, kur 
slėpta sztilicta.

Į kui mus.
Zowada!

— Kapokit kar-

ralyžiu,

atvilko

vyresnysis.
• •

— paszauko

gdo v u
Fame xiresnysis paklaust*: jaus nusztilo, tiktai buvo gir-

— Kiek tau paskyrė na- 
grados už iszdavima nemato
mo ?

dėt traszkejimas kaulu, 
landeles vela viskas buvo ty-

— Keturis 
t y m pu.

— Po perkūnu! 
asz su tavim eiezia, 
kyczia puse tu pinigu? j

Ant perkūno prisiegiu, jog < 
tamstai puse tu pinigu?

tukstaneziiH

U Z VU-

Skirstnemunis. -rr 
tuvoja eina susikirtima^ vaL 
džios su dvasiszkija. Keletas 
kunigu traukėm! tęisman už.pA 
sakytus pamokslus. Ir KatalL 

i kii draugijoms siuiku gauti lei
dimą susirinkimui. Pas mm>u 
veikė da karo stovis užtat susi
rinkimui reikalinga leidimo isz 
komendanto. Skirsnemunėje 
taippat buvo numatytas susi
rinkimas Kataliku veikimo ęen 
tro skyriaus bet leidimo nedn. 
ve. Kitais praėjusiais metais to 
nebuvo. Visas ginezas su val
džia prasidėjo del Ateitininku 
moksleiviu draugijos uždary
mo'. Valdžia aiszkina kad mo
kiniai būdavę draugijose kad 
ir Katalikiszkose pradeda la
bai politikuot, ir del to drau
džia. O vyskupai nurodo kad 
Ka tali k iszkos <1 ra ugi jos nepo, 
lit ik uo ja tik rūpinasi palaikyti 
Katalikybe. Bet greieziausia 
valdžia turi da kokiu nors da
lyku priesz Kataliku akcija 
Lietuvoja kuris mums nežino
mi. Kaip szis dalykas baigsis 
nežinia. Pas jus Amerikoj tur
būt niekas nedaro kliuezia

Szimet Lie-

Karta szitaip atsitiko, 
Viena kita susitiko, 

Prasidėjo koliojimas, 
Staugimas ir lojimas.

Antras su bobom ant galėjimo 
ėjo, 

Bet bobeles vaikina ingalejo, 
Vienas ant grindų su viena 

parverto, 
į Kita per sprandą su szluota 

kirto, 
Pradepo szaukti, 

Kaip briedis bliauti.
O jus gyvates Naujos Anglijos 

Ne paties Dievo nebijpt, 
Arba, viena davė vaikinui 

guzą, 
Didumo Lietuviszko arbūzo. 
Jeigu toji bobele greitai ne

pasiliaus,
Tai gerai nuo kaimynu in kaili 

gaus, 
Gerai tokias kvailiukes pa

mokytu 
O gal daugiau proto turėtu, 
Kaip sziksznocpamei ne

lakstytu, 
Savo žiotis uždarytu.

Sziuom kart da truputi už- 
* tylėsiu, 

Kita karta isztikruju pravar- 
* dės indesiu, 

Visas tenaitines bobeles isz- 
desiu f 

Visai aplinkinei pasakysiu.

• »

draugijoms susirinkti kokios 
jos pakraipos bebutu. Lietuvoj 
paprasti žmonys gana religingi 
tik einanti mokslą inteligentija 
szalcziai in tikėjimą žiuri ir 
kaskartais daugiau paskui sa
ve patraukė ir priutu žmonių. 
Daug matome tokiu inteligentu 
kuris ateina in bažnyczia eina 
Iszpažinties o kiek galėdami 
naikina KatalikiszRas draugi
jas. Tokiu budu jie prastu žmo
nių akyse rodosi geri Katali
kai, o netiesioginiu budu dirba 
priesz. Žinoma greitu laiku da 
Kataliku skaiezius nesumažės, 
bet per pora deszimti metu jai
gu taip vis bus daromos klin
tys Katalikams jau bus žymu.

Szimet ilgai užsitęsė žiema. 
Pernai tuom laiku jau žvejo- 
jom o szimet da ledu žmonys 
važiuoja. Sniego da daug yra 
ir gali būti didelis tvanas Kau
nui ir arti Nemuno gyvenan
tiems.

Szimet girdėt daug žada 
parvažiuoti in Lietuva ant vi
sados ant blogu laiku Ameri- 
koja. Sudiev. — V.

• • I • • • •• • t M • »IM M« t 111 • 11M • M.

O jus mano sakalelei, draugau- 
t i pasiliautumėte,

Su isztramoms moterems 
nebodžiautumele,

Žinote, kad sziadien daug pri
viso lokiu niekszu, 

Visokio sztamo gyvanaszliu.
Czioji Pennsylyaiiijoi daugybe 

tokiu randasi, 
Ka prie kožno vyro kabinasi.

Viena tokiu sau vyra pamėtė 
prie kito prsikabino,

Ir net jam laimius pasirūpino.
Bet tasai gerai pasimislinas, 

net sudrėbėjo,
Paemcs bakęa po pažaste 

iszmuigo, r
O gal dabar atsiras kokis

Kva 1 as nebagelis,
Ka duos tokiai prisikalbėti, 

Ir turės del josios duona duoti. 
Yra tai motore netikiause
O ir snuki turi už kitos 

bjauriausia,
Gedos mažiausios neturi, 

Saviszkai daro ant nieko ne
žiūri.

Viena diena pas kaimynus 
nuėjo,

Kaip savo žiotis atidarė ir 
dainuot pradėjo,

Visi žmonis sustojo ir žiurėjo, 
O szirdeles balsas ne kas ty

Staugė kaip vilkas,
Ir da su koja trepsėjo,

kuri mes vadiname: 
ir kojos buvo 

♦Supraližiuotoji ran
rankos

užmigo. ’ ’
ka puola skersai mano krutinę, 
atsiszalde nuo oro,

v < « o V ' •

per Įauga, ir kada asz ja kilno
jau, ten nebuvo kam inteikt 
man žinios 
priguli.

Teip tai vienok atsitiko. To
ji negyvoji atszatusioji ranka 
buvo manoji, 
gau.

musu
* i

nuo bro einanezlo

nuszauta ar sužeista ir atrop- 
lojus prie mano szono numirė. 
Ar gal žmogžudinsta tape pa
daryta, ir padarytojai jos, su 
l.iktadariszkit drąsą,
savo aukos kuna i u mano na- 

pagulde szale mane?s?
Jeigu teip tai ar jie padare tai, 
idant ane manės mesti nužiū
rėjimą.

Juodas medžiu szeszolis sza
le namo derejo del tokio darbo 
ir jie galėjo kopecziomis per 
Įauga inlysti, bet kodel-gi szi
tas baisingas daigtas tape at
gabentas pas mane? Asz netu
rėjau nepriateliu, ant kiek ma
no buvo žinoma. Po visam 
kam, ar ne yra tai tik baisin
gas sapnas. Ne. Asz matau lan
gą, asz ne miegu ir negyvėlis 
guli szale manes.

Ima laika szita paraižyti. 
Bet reikia tik sekundos lel 
įpislies, ir kada nsz mislijau, 
man kraujas pradėjo stingti 
isz baimes ir plaukai pasiszian- 
sze. Ar valno man pasijudinti? 
Jeigu lavonas tape atgabentas 
in mano narna, tai abejones Ihi- 
vo koks beprotis! Sziojo va-y

tai landoje jisai gali tykoti kur I 
kampe su peiliu, pasirengęs 
„N__11 man gyvastį; o mano/ 
vienintelis ginklas buvoXIta- 
mo kambarije.

Asz klausiausi. Visur buvo 
tyka, kaip grabe, iszs’kiriant 
plakimą mano szirdies. Daryk 

’ ka darais, bot gulėti yra baisu.
Asz sugniaužiau negyvąja! 
ranka ir trenkiau ja in szall.

ma ir
J kad’ ji prie inanes

Asz vela užmi

Naujo budo malimas
T3T*"

iįį.

s

t
I ka ,kaip grabe. 

-1 * ♦ 
praszvito

♦
Kada praszvito Lietuviai 

jaigu pradėjo rinktis pas griova, ke- 
ar aplai- |ju suimtu pėdu augszezio ir 

baisėjosi pamate ’baisu persta- 
tvma.

Žemu moja

O

griovos gulėjo
Ant perkūno prisiegiu, keli desetkai kryžiokiszku la-

jog lamstai puse tu pinigu ati- vonu, su arkliais s ilsima iszu-
dnosiu, norint turetau pražūt! sju 0 tarp ju ir Lietuvy® negy-
vyresnysis. vas laikydamas sustingusiais 

gerk-Sustojo visi. Bartkų užkėlė piratais už vyresniojo
ant arklio ir pririszo jam prie jes<

Tuom vyresniu buvo.*., 
sas.

Tas Lietuvis nebuvo 
Bartkus, tiktai Dagilius,

rankos virvute, už kurios pats
• K.-1 • J . * I Fuk-

vyresnysis laike, idant nepa- 
bėgtu.

— Tamsta man netiki!
Asz niekam netikiu; ir budinto per kryžiokus Kupsto' atimti

didele tavęs nelaukė laime, jei brolis!
Tai tas Dagilius buvo nema-gu prigautum.

Po tu žodžiu, negyvėlius nu- tomu ir prisiekęs rūstybei ir 
siuntė in Lazdynus; vyresnis be atlaidos kryžiokus 
uh wikttnl imu i w trrulilm -ta n ir* i/v ’ t n •

I kunki-
suruiteliuis ir vedikn nujojo no> pakol nepasigavo kuntoriu-
link kalnu. Fuksa, kuris nužudo jo broli, 

marezia, dvejetą vaikucziu ir 
Radasta — marezios soseri, oPerėjo pusantros adynos.

Raiteliai smagiai jojo augsz-1 kuria, tai Dagilius labai buvo 
3. X B 1 W. . M O ■» A. . Z^. m. V    ________1 — . - —

laidu kalneli.

nematomo ?

tyn ant kalnu ir dujojo nuo-' pamylėjus.
Dagilius kryžiokus

Ar jau artinamos prie' nuo toa griovos in bedugne ap- 
gavingai invede. J ‘

— Taip, už valandėlės ji griova nesziojo varda: 
pakalnėj pamatysim. Meldžiu žioku szokiH*\ 
tiktai tegul niekas neatsiliepė.
Temykit!

Naktis buvo tamsi, jog vos kilme “World Faįr

tyczia
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JAI TURI KIETUS VIDURIUS
Naudoji visokius piles ir druskas.

Inpuole žmogelis pas kuni- 1 turi dūmimus, skaudejima po kruti- 
. u v. . ne, balta liežuvi, galvos akaudejinm,

ga ir pi O verksmus meldžia JO“ ,naktį nemiegi ir pailsima parycxeiA, 
jo idant jam paskolintu pen- Siusk tiktai 15c cento atempomis; 
kpsdoszimtq doleriu Kimiiraa *ausite “Vantrole ir Interfax” ir ma- Kesacszimts aoieriu. Kunigas tygiu kaip Umsta pajiuosuos nuo u> 
po trumpam apdūmojimui sa- nemalonumo, ir ligos dar praba. Sab 

Paraszyk gromata pas' to‘«rduo'e‘ k“ ko
* ° * ratinfv iv rviniintv YkASt

ne, balta liežuvi, galvos skaudejima, 
; nakti nemiegi ir pailsima paryexeia

gausite “Ventrele ir Interlex” ir ma-
i tysite kaip tamsta paliuosuos nuo to

u
toliaus reiks retinty iy moiin<y» nes 
jos atpratina nuo kietumo, kolei no-

P.O, Box A. 117. Plainsville, Pu.
Western Chemical Co.

gTomiltfl, reik. Raszykito ant adraso?

wiaaa

/ Ant farmos Charles L. Law
rence, East Islip, L. I., randasi 
szitas neparastas malimas va
romas per orą. Yra tai vienati
nio ’budo malimas Aiperiko.

Ar Žinote Kad...
Maro Ollivei\ kuri gyvo-

Mat pasirodyt su tuom norėjo.

* ♦ ♦

O jus mamutes Bostono ne
gerai darot,

Kad painine Subatoms per 
daug gėrėt,

S^ventadiepiais szluotoms 
stabas va lot

na Houndschoote, Franci jot, Savo žiotis niekad neuždaro*.
Girdėjau Ikaip ji puolė ant buvo apsivedus su dviem vy- 
lovos briaunos, ir tada pasi- rais. Už tai ji buvo nubausta

Argi ne geriau jus padary- 
. tumete,

rengiau szokti isz lovos. Kas! noszioti dvi poru® kelnių apie Jeigu to darbo nevarytumėte,-
Labai ilgai kas atsitiko! Kur dingo mano savo kakla pakol ji gyvas bps. Atsijpykit, kad tai negražu

<4 kry- deszineji ranka! Mėginau at- Pauksztis vardu Kįvl,
Galas, rikelti ant savo deszines alku- gyvena Naujoi ZMandijoi, kil

nos, bet negalėjau. Dedant ne- Hs neturi visai sparnu. Sna-
— - * * M B . . B

ris neturi vi«ai sparnu.

r Ir del moterių nepadoru. 
Anglikai isz to juokėsi, 

Ir visaip isz jus tycziojesi.

ko:
Poną Dieva...

Žmogelis surasze 
ąpraszydamas ant ko mano
iszduoti pinigus, kad jam pati 
ir vaikai serga ir neturi už ka 
užmokėt daktarui ir pirkti gy
duolių. Koperta užadresavojo 
“Ponas Dievas” ir inmate lu 
bak^a., , . i e

- Gromatneszis iszemias gro- 
mata isz baksę, nunesze pae 
prezidentas masoniszkos drau
gavęs, kuri daug rūpinosi 
vargiais ir juos ‘suszelpinejo. 
Draugai sumoto 35 doleriu Ir 
nusiuntė žmogeliui.

i Nusistebėjo žmogelis uplaL 
kes-25 .doleriui, o da daugiau pąrultrsuk ‘‘John’s Remedies Oln^ 
užsimstino ant Dioviszkos ne- smo. Ji kainuoja $1.76, bot prt&tusU

. I L JU 11111 —J 11 J. aag

Lietuviszki Bonai
■ > I . .....   I , ■( x f II ■ III ww

Jei norit pirkt ar parduot 
gaunant gera kaina, ra&iy-
kit del informacijų dykai
iii Dept. 4

Kurt H. Schurig & Co
ii * i Iiii

50 BROADWAY 
NEW YORK

w

t

I

Ji'- •,

JAI TURI RAMATA 
Kam skauda kojas, rankas, ar kiturt

Užsirūstino ant Dioviszkos ne ™n‘
teisingystos. Nubėgo kiek gp/ me kaip del prabos'tiktai ui |i. Trtp*

o. ’"'S"”,’,/*’* ramata, kaltūnu, nevralgija ir kaip

Ateinanti svietiszka isz- gyveli czionai, ar ji nosužeido pas ir kojos ilgos. Diena pasis- Yra czionais ir du kvailei ka
>> atsibus tik man ranku! Czion tai bu- lepo terp lapu ir girriosia, o ejniki trauko.

galima pora prieM savo žings- szimot- Paryžiuje. Paskutine vo komplikacija isatikro; pa- vakare laksto ir gaudo vaba- Paczios ju su pedems niekad
jiiu matyt. 1

— — < t. v ” --—i

szlaptis szale manos ir visi pra lūs ir kirmėles.
r.

*
o X

1 f.

*
/ !

nesulauke,

Įėjo greitai vela pUS ta kuni- *
. i . lx • ... i- ramate, ka|tuW, nevrrf<ij» iy

ga ir paszauke! Kunigėli! Ku- irydytis. Jeigu negaletute'prisiųsti 
n i geli! Ponas Dievas nusiuntė <lol»rfo tat parasiyk lahxkali del pik 

, no *-i-1— r*--‘—1—-----
mano pinigu® ant masonu drau ,
guves tie padlo« inivoge man (<iytu. ^srkĮte ant 
25 dolerius,

paaisakinimo. Pasiusime nurodą
... . .. .

•1 I

. 1.

no ] 
mus ir gausite tinias kaip turite py
dyti*. Kaišykite ant adraeo:

Western Chamie^ po. 
* Jf1, A ---- — *

,(iV ?' < r ' B . r*,!*/
P.O. Boi A. 117. Plainsville, Pa.

♦ r Ir * 1'

ii r
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— Andrius Smetana ir Ja
mes Fritz, ilkos uždaryti kalė
jimo už pavogimą automobi- 
liaus prigulinezio prie Mikolo 
Moran isz W. Spruce uly. Abu
du kaltininkai likos aresztavo- 
tais Norristown in kur iszpisz-* f
kejo su pavogtu automobiliuin.

— Jurgis On i fry 20 motu
510 W. RaiKoad ulv.,
aresztavotas už apvogimu ug- 

. nines stoties pirmam varde isz

likos

ran-
s u

p rie
di na-

— Grandžiure Pottsvilles 
sude atmete teismą prieszais 
Frana Nadauski isz miesto, 
kuri apskundė dvi jaunos mer
gaites už sužiigejima,
pavėžino automobiiiuje 
Frackville praeita Soptembe- 
rio n)onosi. Sudas neturėjo už
tektinai davado prieszais Na- 
dauski ir ji paleido.

Antanas Krustas,
dąąį Ashlando lignobuteje, ’ 1 * • t — 
nutraukta ranka kuria dakta
rai turėjo nupjauti isz 
žasties trūkimo szmoto
mito. Krustas gyvena szanteje 
prie garadžiaus Juozo Polako 

• ant E. South ulyczios. Vaikai 
tankei ji erzino ir mėtydavo 
akmenais, kas da daugiau in- 
afzino Antana, kuris geisda
mas iszbauginti vaikus, badai 
uždegė szmota dinamito ir me
te in vaikus, bet pats nukrito 
su uždegtu dinamitu ir pakol 
galėjo ntsikelt nuo žemes, di
namitas truko, nutraukdamas 
jam ranka. Antanas yra neve
dės, be jokiu giminiu.'

— Utaminko laike piet, ki
lo ugnis ant treczio laipsnio 
name Andriaus Reklaiczio, 412 

Badai ugnis
prasidėjo nuo numesto popero- 
so. Bledes padaryta mažai ir 
ugnis likos tuo užgesyta.

— Ana diena iszkeliavo in 
Kibartus, Lietuva, Juozas Ko
vas, 1200 E. Pine uly., 
sveoziuosis tėvynėje per
tai laika pakol darbai nepasi
gerins czionais.

— Utaminko rvta, likos'su- 
riszti mazgu moterystes Szv. 
Juozapo bažnyczioj pana Kat-

W. Center n Iv.

kuris 
koki

re Valincziuie, duktė Rožes 
Valinczienes, G01 W. Pine uly., 
$u Antanu Urbonu, 635 W. 
Spruce uly. Kun. Czesna suri- 
szo mazga moterystes. Veselka 
atsibuvo pas jaunikio tėvus.

— Sveikatos kamisije ap
garsino, buk likos atszauktas 
draudimas kas kiszasi 
e lankyti in teatra i: r 
ties prasiplatinimo 
uos. Liga apsimalszino ir nėra 
jokio pavojaus.

— Jurgis- Beilis isz Fila
delfijos tomis dienomis lankėsi 
pas savo motina ponia Stanai
tiene, G03 W. Mahanoy avė., 
kaipo ir pažystamus mieste ir 
lankėsi pas ponstva Zakarevi- 
ezius Shenadorije.

— Vaikai Szv. Juozapo pa
rapines mokslaines aplaikys 
pirma komunije Gegužio .3. 
Daugelis jau pasirenge priimti 
taji svarbu sakramenta. 
mavone szimet bus anksti. 
Vysk lipas 
mieste Ketverge, 28 Gegužio.

— Kun. Czesna Ketverge 
lankėsi Tamakveje, kur daly- 
bavo ant posėdžio kata lik isz- 
ku kunigu isz szios aplinkines. 
Kardinolas Daugherty, buvo 
pirmininku posėdžio.

•j'M Kaziukas, asztuoniolikos 
.menesiu mylemas sūnelis De- 
reflzkevicziu, 636 W. Mahanoy 
avo., mirė Utaminko ryta. Lai
dotuves atsibuvo Ketvcrgo ry
ta.

duktė

vaiku 
priežas- 

szka rieti-

szimet bus 
d i ima vos

Dir-

vaikus

19

— Utaminko po piet ant 
W Center uly., automobilius 
varytas per Juozą Rubel, 
metu isz South A uly., parmu-
szo ir sunkei sužeido Ona 
Szerksznienia gyvenante ant 
102 S. Catawissa uly. Motere 
likos nuvežta pas daktaru Hol
land, kuris apžiurėjas sužeidi- 
miifl. nnainntA mnfpro nnmn

SAULE
* • ♦

ISZ W.'5™„REIsz Visu Sza liuIR APLINKINES

«k

’I 
k

* 
kur paėmė drapanų ir kelioli-1ir 
J<a doleriu pinigais.

SHENANDOAH, PA.
— Praeita Subata likos su- 

riszti mazgu moterystes pana 
Kuczinskiuto 

Mozdinevicziu, f 
bažnyczioje.

Agnieszka 
Mikolu 
.Jurgio bažnyczioje. Veselka 
atsibuvo pas nuotakos tėvus.

— Poli(’ije anxsztavojo Teo
dora Szinkevicziu, 20 metu, 
isz Filadelfijos kuris prigulėjo 

kuopos plesziku kurie 
darbavosi szioje aplinkinėje. 
Prie bandos plesziku prigulėjo 
ir Juozas Kovack, K. Paszke- 
viezius ir Juozas Bisko. 
likos uždaryti 'kalėjimo.

Nedėlioja, Balandžio 19 
Jurgio Lietuviu 

7 valanda vakare, 
nau ui

prie

Sil

5V.

20

Visi

diena, Szv. 
baznyezioja, 
atsibus paszventinirnas 
sfovvhi Szv. Antano ir Szv. To-
roses. Szventys kun. (’zesna, 
klebonas isz Szv. Juozapo pa
rapijos Maliaony City. Pamoks 
la pasakys kun. S. Stonys taip
gi ir isz Mahanojaus.

dažiuretojas 
iszdavo ukaza idant
kos West End dalyje 
butu praszalintps in laika 
szimts dienu. Ant W. Washing
ton, Penn ir Coal ulyeziu ran
dasi daugiau kaip szimtas 
ku.

visos oz
ui i ėst o 

de-

oz-

Girardville, Pa. — Nedelos 
po piet likos suriszti mazgu 
moterystes pana Marcele Stu- 
bovieziute su Petru Kvedaru 
per kunigą Valancziuna. 
selka atsibuvo pas nuotakos 
tėvus. 

*

a t si buvo pas
Ve-

Mahanoyx Plane, Pa. f Ma
riute, szesziu metu, mylemaszosziu motu, 
dukrele Vinco Veliczkiu miro 
Warne ligonbuteje Pottsville, 
po ligai keliu dienu. Laidotu
ves atsibuvo Sęredoje su 
maldomis Szv. Ludviko 
nycziojo, Meizville.

pa- 
baž-

GREITAI ATLIKO.
Jauna paeziule: Pasakykie 

man tikra teisybe Vladuk... 
Turėjai tu priesz mutįii szliuba 
kokia mylema?

Vyras (su nusiszypsojimu). 
Turėjau mano anioleli. (Maty
damas jog pati pabalo, greitai 
kalba:) Bet jiji jau yra... 
mano pati!

PAIN-EXPEI1FR

► 
►

b

k
i

MaiwWMtt IAl*oMM4 Rm 
Bhaudamį 
Ptrtafimą 
dumm 
Bosti&culo Bpraofl* 
im, ,

w !-<• 1 * te - a. _ <

vi.
rodymai Bit
ĮįLXBMIO dĮĮj^Įy ai 

yWrftfwdA vitMO wlftlBlot 
pe If*. Ir FH. beak*. . -1-4- -1

•dojlrnd

X.

t I

' «te- 
ea«

4

I

a—nr * i ia oowyw o»»*w 1w
BROOKLVH. H.X

> PAI N * /

Musu aplinkinėje mire 
kanti žmonis:

f Po trumpai ligai mi^c 
Katre Ka/Jaucklene, ,72 metu, 
isz Lynnwood pas savo dukte
ria Sabaczjenc, 
uly. Velione ] 
Sabacziene, Helena T’alunienc 

’ sunu Ant ana. Palaidota 
Uta minke su bažnytinėms 
apeigomis Szv. Kazimierio 
bažnyczioje.

f Antanas Akronas, 49 me
tu, mire namie 86.3 Charles 
uli. Paliko paezia, sunu ir peli
kes dukteres. Velione pergy
veno Luzerneje 25 metus.

SI ani kūnas,
94 Myers uly., Edvards- 
mire namie. Velionis gi- 

Lietuvoje ir per 40 metu 
pergyveno czionais. Paliko pa
ežiu ir keliolika suaugusiu 
vaiku.

f Edvardas 
sunūs Jono Jurczikonio, 
N. Walnut uly. Luzerneje, 
re po trumpai ligai. Paliko le
vus ir sesute Irena kaipo die
dukus Szimonus Urbonus isz 
Luzerncs. Laidotuves atsibu
vo 7 diena Apriliaus su pamal
domis ant kuriu dalybavo 
daug žmonių.

— Pabaigoje 
sanvaites szioje aplinkinėje li
kos užmusztos trys ypatos per 
visokes nelaimes 'kaip: O. Ja- 
nuszinas, 1.3 metu, likos sužeis
tas per truki ir mirė. K4. Pro- 
there, 17 metu isz Lynwood 
miro nuo žaiduliu kokius ap- 
laike Lance kasvklosia ir Juo- e
zas Milius, .33 metu isz 
tono mirė nuo sužeidimu ko
kius aplaike laiko darbo Sene
ca kasvklosia.

f Po

sc-

334 Phillips

I

30 YPATŲ SUŽEISTI 
NELAIMĖJE.

Edmonton, Attn, Kanada. — 
l’(ir iszsiritima nuo 'begiu pana-

C • • A 1 •

I riH<lc87#imts žmonių.
kad keli mirs

žierinjo trūkio

-—

KUNIGAS ARESZTAVOTAS1 
UŽ PARDAVIMA BAŽNY- j 

TINIO LANGO.
Florencijo, Italijo. — Mios- 

telijo Casota Elba, likos aresz
tavotas vietinis kunigas szios 
parapijos ir kiti parhpijonai, 
kurie susikalbėja pardavė pir
klį rožini langu isz bnžuyczios 

aplaikytu kuris paėjo da nuo 14-to szimt- 
meczio už 20 tukstanokiu dole- 
r i u. La nga nupirko B run gale- 
rije New Yorke.

TEISMAS ŲŽSIKIETEJU- 
SIO PRASIKALTĖLIO.

Duesseldorf,
Ana diena prasidėjo czionais 
teismas Petro Knertono 47 me
tu darbininko, kuriam užmeti-

V 1

Zll-

likos sužeista
Manoma■ t

U u o
paliko dukteies|sl|.;<ei(pInu> Priežastis nelaimes

Antano, 
su 
Szv.

•f- Mikola 
met u 
vi lie 
me

J

J

keliolika

hlfM

I

/

LIETUVIU LAIVAKORCZIU AGENTU SĄJUNGOS 
UZGIRTOS IR TVARKOMOS 

Dvi Didžiosios Ekskursijos
IN LIETUVA

Isz New Yorko 27 Gegužes (May) 
o isz

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

J xh

70

Jurczikonis 
74 
ml-

t

3

ant kuriu

praėjusios

Pitts-

Paskutines Žinutes .
Helsingforda^. Finlandi- 

ja. — Valdžia pavėlino dirbti 
geresni 2.25 procentini alų ant 
praszymo 100,000 moterių ku
rios pasiprieszino 
prohibicija.

11 Belgtradas, Jugoslavija.— 
Žinios isz Zagzebo pranesza, 
buk Džiurnberke davėsi 
s m a r k u s d r dbe j i m a s
Daugiausia nukentėjo kaimai 
Pertovinia ir Slavetai. Žmonių 
nepražuvo.

§ Shamokin, Pa. — Už tai, 
kad kompanijos nedalaike sa
vo kontraktu su anglekasiais, 
szioja aplinkinėje sustojo dirbt 
apie 10,0000 anglckasiu.

prieszais

jaust 
žemes.

◄ Reading- 
. lines

►

T

I

Bostono 28 Gegužes (May)
i r 1

i

buvo paplovimiis'geležkelio.

perpjovė Merginos
« SZIRDI IR VELASZIRDI IR VELA 

SUSIUVO.
Beri inns. — Kokis tai 

cialistas darydamas operacijo, 
per kalida perpjovė tūlos jau
nos merginos jvzirdi. In laika 
suprato savo klaida ir (uojaus 
szirdi susiuvo ir mergina 
siszkai sziadien yra sveika ir 
neužilgio apleis ligonbuti. Kiti 
daktarai .stebėsi tokia 
prasta operacija.
i

spe-

vi-

ne pa-

TRIJŲ METU MERGAITE 
ISZTEKEJO UŽ VYRO.

Vietinis

metu
užisztekejimo

Tndijoi

‘ Belga um, Ind i jo
,sodas nubaudė nelaba motina, •i 
kuri iszdave savo trijų 
mergaite ant
septynių metu vaiko.
tokia iszte'kejimas yra uždraus 
tas per valdže, bet kitados bu
vo gana prasiplatinus kad ma
ži vaikai isztekedavo.

i
PADIRBO SKRIPKA ISZ 

4,500 ZAPALKU.
Lublinas. — Kokis tai jau- 

Tadeuszas 
taisytojas rediu 

kaip kada

muzikantas 
a

liueso 
s'k ripka 

Su dideliu kan-

nas
Kopczinskis, 
turėdamas 
laiko, pradėjo dirbti 
isz zapalku.
trumu sukliavo jisai 4,500 za- 
palku isz kuri d padare

Ta ji darba atliko in 
aszt uonis menesi us.

■■ -------------------------------------I T--',"

sk ripka.

,1 •

Vok ieti.jp.

devynesneja mažiausia 
dinstas, daug padegimu ir api- 
plezsimu namu. Petras prisipa
žino prie žudinseziu vyru, mo
terių ir vaiku. Upas žudinseziu 
apėmė ji 191.3 mete, kada tai 
pirmiause nužudo jauna, mer
gaite ir nuo tada negalėjo susi
laikyt ka toki nenužudytu. Ap
sodintas ant pakorimo.

ŽMOGEDŽIAI SUEDE 
PROFESORIŲ. 

Moura vi a. 
pranesza

Telegramai 
buk žmogedžirti su

valgė Angilszku profesorių G. 
S. Penrose, olnndisz'koi Naujoi 
Gvinoje. — O gal dabar žmog- 
edžiai, paragavia profesoriau* 
mesutes 
szvies.

I

dabar truputi apsi-

gora

Dr. J. J. WYCHUNAS
AKIU DAKTARAS

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

Telefonas Shenandoah 1055.
Girardville, Pa. 1G N. Ogden St. 

Ofiso valandos: Kotvergais 
6 iki 8 valandai10 iki 2.

*

i1

SKANDINAVU-AMERIKOS LINIJA 
ATLANKYKIME LIETUVA 

Renkime Savo Uosta—Klaipeda 
> •

Kam baladotis po svetimus krasy/us kuomet del lietuviu yra 
palaikomas nuolatinis susisukimas tarpe

New York — Kopenhaga — Klaipėda

SVARBI PASTABA
Labai numažintos kainos t pe c žios klesos tiktai $150 in Klaipėda 

ir atgal ant sekaneziu iszplaukimu isz New Yorko:

Balandžio 25 (April) Laivu “FREDERIK VIII
Laivakortes geros dviem metam.

>»

Pigios Ekskurcijos
Czia gera proga atlankyti 
gimines ar draugus ir pasi
naudot isz pigios ekskurcijos

In Philadelphia $3.25
In Atlantic City $3.75
Isz Shenandoah 25c. virsziaus

NEDELIOJ 19 APRILAUS
Speciali* Trains* Subato* Naktį
Isz Valanda
Shenandoah ....................... 2:30
Mahanoy City.........................3:10
Tamaqua ................   3:46

Apie dauginus Informacijų apie 
szlta ekskurcija kreipkitės ant 
Readingo geležinkelio stacijų arba 
raszykite pas John M. Rolln, Dis
trict Passenger Agent, William- 
®P<^^Pa. ___ _________ _____

ANT READING GELEŽINKELIO

I
I

I

t

į 4

DIDŽIAUSIA BENDRA EKSKURSIJA 
Gegužes 15 (May) Laivu “UNITED STATES” 

Lietuviu Laivakorcziu Agentu S^ungos užgirtos
n, . m • ? ~

Lietuviu R. K. Susiv. Amerikoje Pirmoji Ekskursija 
Gegužes 29 (May) Laivu “FREDERIK VIII”

*

Linksmiausia Vycziu Ekskursija Tiesiog in Klaipeda 
Birželio 6 (June) Laivu “HELLIG OLAV”

» I
I

!>

1

Amerikos Lietuviu^ Jaunuoliu Ekskursijos
Rengia Amerikos Lietuviu Ekonominis Centras

Liepos 3 (July) Laivu “FREDERIK VIII
Liepos 25 (July) Laivu “UNITED STATES“ 

Lietuviu Laivakorcziu Agentu Sąjungos užglrtos

Visos pastangos bus paszvestos padaryt kelione atmintina ir pilna 
invairumu ir malonumu del tu kurio dalyvaus ekskurcijojo 

Lietuvos Pasztu Valdybos Kontragonto Pasztui Vežioti 
Reikalaukite nuo savo Agento Laivakortes ant

SCANDINAVIAN-AMERICAN LINE 
27 Whitehall Street, New York City 

130 LaSalle St. Chicago, 111. 248 Washington St. Boston, Mas*.

Antra Ekskursija 16 Birželio (June) 
Isz New Yorka per Southamp tona in KLAIPEDA pui
kiausiuoju Cunard Ekspresiniu Didlaiviu AQUITANIA

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

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

>.!■ W HsiHli**' I <4M* eMMl* MMPHlMllMlU.hli4l4lluliH.il i, i*i. jtM' UUrtllMh* 'iH<Hi>||e.i -WMG—■ "I** !»■ I

Parduoda laivakortes bei keleiviu czkiua 
bei pilnai iaarengia kelionėn Lietuviu 
AMBRAZIEJUS J.

168 Grand St. Brooklyn, N. Y. 
AMERIKOS LIETUVIS,

, iazrupina dokumentus 
ivakoreziu Agentu Sąjungą:

[RICHMOND TRUST CO.
2701 E. Allegheny Ave.

Philadelphia, Pa.
14 Vernon St. Worcester, Mass. RAUKTYTE, Miss. J. 

BALTUTIS P. P.
3327 S. Halstcd St. Chicago, Ill.

BARTKEVICZIUS P.
678 N. Main St. Montello, Mass.

BOGDEN, J. G.
432 W. Long Ave. DuBois, Pa.

DIRVA,

123 Millbury St. Worcester, Muss • w
SEKYS JOHN

226 Park St. Hartford, Conn.
SIDABRAS K. 875 Cambridge St 

Cambridge, Mass.
STULPINAS V. M.

3255 S. Halsted St. Chicago, Ill 
MIKOLAINIS P. •

6820 Superior Ave. Cleveland, O. | 188 Sands St. Brooklyn, N. Y.
FRANKLIN SAV. & TRUST CO. TRECZ1OKAS A. S.

K. Vaisznoras Manager,
2615 Penn Ave. Pittsburgh, Pa.

GENDROLIS N. 395 W Broadway
South Boston, Mass.

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

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

MOLIS P.
1730—24th St. Detroit, Mich.

NAUJIENOS
1739 S. llalsted St. Chicago, Ill

197 Adams St. Newark, N. J. 
URBSZO J. J.

187 Oak St. I.awrence, Mass. 
VASILIAUSKAS J.

814 Bank St. Waterbury, Conn 
.VIENYBE,

193 Grand St. Brooklyn, N. Y.
VARASIIIS A. 12 & Carson Sts.

Pittsburgh, Pa.
WEISUL K. J. 1128 Washington

r

tr
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K. RĖKLAITIS
Lletuvisxkas Graboriua

Mtf

Laidoja numirėliu* pa
gal naujausia mada Ir 
mnknla. Turiu pagelbi- 
ninke moterema. Priei
namos preke*.

• at* * ■ * j * * h) * '*

516 W. Sprue* Str., 
Bell Telefonas 149 

MAHANOY CITY, PA.
306 Market Street 

Bell Telefonas 441-J 
TAMAQUA. . PA. MM

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahnnojuje 

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

i

A. RAMANAUSKAS 
L1ETUVISZKAS GRABORIUS 
MILL A. PATTERSON ST3.. 

ST. CLAIR, PA. 
Bell Telefonas 1430-R

o

I

!

o o

£ iBzbalsamuoja Ir laidoje mirusiu*^ 
ant visukiu kapiniu. Pagrabus pa- 
ruoszia nuo papraszcziausiuikipra 
kilniausia. 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.

ant visokiu kapiniu. Pagrabus pa-

Street, Norwood, Mass. 
. r “ ’ ’ZOLP J. J.

4550 S. Paulina St. Chicago, III.

CAPITAL STOCK >125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS >623,358.62

J

Mokame 3-czla procentą ant , 
sudėtu pinigu. Procentą pride- i 
dam prie jusu pinigu 1 Saurio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus , 
turėtumėt reikalaussu musu ban
ka nepaisant ar mažas ar didelis.

G. W. BARLOW, Pre*.
J. FERGUSON. Vice-Pres.irKas.

* 5jc )|(

Skaitykite “Saule"
* * ♦

g* 1

Mi .101

Ant J. Sakalauskas
LIETUV1SZKAS GRABORIUS 

(Bell Phone 872)
331 W.CentreSt., Shenandoah, Pa.

Nubudimo valandoje, sutei
kiam geriausi patarnavima. Pa-^ 
laidojima atliekam rūpestingai Į 
ir gražiai. Busite pilnai užga
nėdinti.

Isz Mabanojaus ir Girardville# 
jeigu kas pareikalaus mano pa
tarnavima tai meldžiu man tela- 
fonuoti o pribusiu in deszimte 
minutu. Bell Telefonas 871

DAUGIAUS UŽ JUSO PINIGUS
Du geriausi pardavėjai arba agentai sziadien yra Garesni 
Tevorai ’ir pigesni spasabai del iszdirbima tavoro. Tada 
tavorai patis parsiduoda be pardavėju arba agentu.

Tas pats ir su Bankinu bizniu. »* ’
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MERCHANTS BANKING TRUST CO. t
MAHANbY CITY, PA.

MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM
MAHANOY CITY. PA. >1

i
4 r . Jfl
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yra tai banka del jus. Gaunate daugiaus už juso p 
gaunate patarima virszininku apie juso investmentus. 
Gaunate saugumą juso pinigams.

VINCAS MINKEVICZIUS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

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

Ofiso telefonas—116

K*

Namo telefoną*—79®
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