
•4

1 * 
f

%

<

I

M

9

I

f

*

V

r

f

f

. F
*

v

THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY SAULE (SUN) 
PUBLISHED EVERY TUESDAY AND FRIDAY

ESTABLISHED IN 1888. YEARLY SUBSCRIPTION $3.00 
Advertising Rates On Application.

PUBLISHED BY
W. D. BOCZKOWSKI - CO., 

MAHANOY CITY, PA.MAHitNOY AND A STR.
« » — MB «*- «— > ■*

9

No. 33 KNTKRKD AT TIIK N A IIA NOY ('ITT, PI/ KNTKRKD AT TUK W .III ANOT ('ITT, PI., \ 
trONT.OHKK AN 8bWNl> CLANS MAIL MATTKHj

ISZ AMERIKOS
VELNES NE MOTERE

Aplaistė Vyra ir Vaikus 
Verdancziu Lajum, 

Vienam Iszbade 
Aki

O

VISI MIRS.

New York. — Policija aresz- 
tavojo Mrs.'Minnie Sisserson, 
už baisu pasielgimu su savo vy
ru ir dvieju posūniu, kuriuos 
baisiai apdegino verdancziu la
jum nuo ko badai turės mirti.

Posūnis Martyna, 14 metu ir 
Haroldą 11 metu, baisiai supla
kė su plaktuku o vienam iszba
de aki, po tam darbui toji szc- 
tonmotere iszszoko per langu 
iszsisukdama sau koja ir to
kiam padėjimo ja rado policija.

Szimas Sisserson, buvo nasz- 
liu, kada apsipaeziavo su ja 
praeita meta. Motore taipgi bu
vo vedus jau karta ir turėjo 4 
metu sūneli.

Pagal apsakymu
tai motere 'buvo labai užvydus 
antro vyro vaikams, baisiai in 
neapkentė it. pasielgi ne io su 
jais nedorai. Motere užtikus sa
vo vyra prausianti, aplaistė ji 
lajum nuo ko apmirė isz skaus
mo. Po tam ji užrakino, iszvirc 
daugiau vandens in kuri inpyle 
lajaus po tam apliejo du mie- 
ganezius vaikus. Kada vaikai 
paszoko isz lovų nelaba moeze- 
ka pradėjo juos daužyti plak
tuku. Visi trys nuvežti in li- 
gonbuti, kur daktarai pripaži
no, kad visi trys turės mirti.

kaimynu,

UŽMUSZE TETA SU PROSU 
LAIKE BARNIO.

New York. — Girtuoklyste 
ir barnis buvo priežastim bru- 
taliszkos žudinstos szeimynoja 
Jesierskin, Newarke. Jonas Je-
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MERGINOS DVASIA'PAVEIKSLAI ISZ NAUJAUSIU ATSITIKIMU VAISEI ’PASLĖPIMO SZESZI4

Važinėja Su Gyvais
Vyrais

BUVO UŽMUSZTA PER 
AUTOMOBILIU.

važiavo

Newport, Ky. — Tarp žmo
nių eina ypatingos kalbos apie 
dvasia vienos merginos kuri 
devyni metai atgal užsimusze 
automobilio nelaimėjo, ir dabar 
kas metai ta pat diena su kuo 
nors parvažiuoja automobiliu 
namon ir prie namu dingsta.

Kovo 24 diena vienas vaiki
nas isz Bellevue, Ky.,
automobiliu per Licking upes 
tilt aisz Covington in Newport. 
Privažiavus rie tilto, ji sutiko 
graži mergina, kuri rodos isz 
miglu isz upes pakilo, ir papra- 
sze pavėžėti, nes ji pametus sa
vo pinigus ir negali pareit na
mon.

Vaikinas sutiko ja pavežėt ir 
ji insilipo in automobili užpa
kalyje ir atsisėdo. Jis klauso 
kur vežti, bet ji nesako tik sake 
nurodė važiuot in Ft. Thomas, 
Newporto priemiestyje. Ji pa
sisakė kad jos vaidas yra Vir
ginia Smith. Važiuojant jiedu 
szie ktik kalbėjosi ir ji atsake
jam trumpais* žodžiais. Mergi
na buvo gražiai apsirengus.

Kada jis važiavo didžiąją 
gatve per Ft. Thomas, ji paro
de vaikinui in viena narna. Da- 
važiaves narna vaikinas sulai
kė automobiliu ir iszlipes eme 
atidaryti duris jai iszlipti, bet 
ji jau ‘buvo dirigus.

sierskis, 40 metu, atejas namo Lekancziai: 
gerai iszsigeres, pradėjo bartis 
su savo teta ir taip užsikarsz- 
cziavo, kad pagriebęs prosą, 
mete in teta užmuszdamas ja 
ant vietos.

Žudinsta užtiko 15 metu sū
nelis nužudytos moteres, kada 
atėjo namo isz mokslaines. Po 
valandai policijai pasiseko 
ąresztavoti Joną kokioj tai 
“spykyzeje” kuris prisipažino 
prie žudinstos, bet iszsikalbinc- 
jo tuom kad buvo priverstas 
gintis, nes teta jam reže per gal L -i * <.« iHh1'

. Jis nogir- 
dejo jokio garso, jokio judėji
mo bet automobilyje jos nesi
rado.

Priėjės prie namo, 
paskambino ir paklauso ar ežia 
gyvena Virginia Smith. Seny
vas žmogus kurs pasirodo du
ryse, pasako kad jis yra jos tė
vas.

■ • v.
Vaikinas apsakė jam kas at

sitiko. Tada senis papasakojo 
________ ; “Devyni metai at
gal mano duktė buvo užmuszta 
automobilio nelaimėjo. Tai bu
vo Kovo 24 nakti. Nuo to kas 
metai ta diena kas nors pana- 
sziai parveža namon ir ji ding
sta.”

vaikinas

Va au pokeriu.

*ith
PREKE “DŽINO" ATPIGO.
i? Washington, D. C. — Prekcr 

Amerike ženklyvai 
atpigo pagal žinos paduotas
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PINIGU NAMIE
“KULAKAI”

BUS SUSZAUDYTI
PASIKORĖ ISZ RUPESCZIO. PER BOLSZEVIKUS.
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1. — Tszvcžimas lavono mirusio kongrcsmono Nicholas Longworth isz bažnyczios Cin-
cinnati, Ohio. 2. — Kur likos p (laidotas Longworth — ant Spring Garden kapiniu. 3. —War 
ren R. Arestin, naujas senatori.is isz Vermonto.

SAUSIEJE ARESZTAVOJO RADO MERGINA KABANTE 
5,228 ŽMONIŲ KOVO ANT MEDŽIO.

MENESYJA.
Washington, 1). C. — Prohi- Tenber, 17 metu, likos surasta 

bicijos direktoris Woodcock, į kabanti ant medžio. Matyt ko- 
apgarsino buk Kovo menesyja( kis tai iszgaina pirmiausia isz-

ANT MEDŽIO.“ r'
San Dingo, Calif. — Louise

Isz Visu Szaliu
agentai arcsztavojo
prasi'žcngelin prieszais

daugiau žagejo mergina po tam pakorė 
. < * Iii ! « zl 4* n 4 1. 4-« ■*i .. z* z. ZA 1TA z.* t.

bicija ne kaip'in penkis 
sius. Tame menesyja aroszta- 
vota 5,228 ypatų, konfiskavo 
729 automobilius,,, 125,622 ga
lonu alaus, 182,752 galonu al- 
koholiaus ir arielkos, 1,852 
samogonku ir 2,386 bravorėlius 
ant dirbimo naminio alaus.

prohi- idant atkreipti nuo savos 
žiūrėjimą už papildyta žudin- 
sta. Policija ^ado szmotolius 
skaros po n'agais merginos pir
šot u, kas pared®*, kad kovojo už 
savo unara ir gyvasti.

meno-

kuris pri-
vy-

METAS KALĖJIMO UŽ 25 
CENTUS.

Fan 'Claire, Wis. — Walter 
Courtiss, 19 metu,
spyrė iszvažiuoti dviems 
rams in užmiesti po tam su sa
vo draugu juosius apiplesze, 
gaudami tiktai 25 centus, likos 
apsodintais ant vieno meto ka
lėjimo. Kad aukos 'butu tureja 
daugiau tai butu pasienio — 
užmanymas buvo tas pats, api- 
pleszti ant kiek galėjo.

nu-

Imigra-

KOVO MENESI AMERIKON 
IMIGRAVO TIK 19 

LIETUVIU.
Washington, D.C.

cijos Departamento oficialemis 
žiniomis, Kovo menesi in Ame
rikos Jungt. Valstijas iszviso 
iuvažiavo likk 1,711 imigrantu, 
o tuo tarpu kvota per ta menesi 
leido invažiuoti 14,846 aslme- 
nims. Daugiausia imigrantu in- 
važiavo isz Britanijos ir 'Sziau- 
res Belgijos. Isz Lietuvos in- 
važiavo 19, o pa’gal kvotos ga
lėjo išvažiuoti 39.

f

po antram

Efronuov, Rosije.
turtingi “Kuldkai” likos nus- 
prensti per Soviatus ant su- 
szaudimo, o deszimts, terp ku
riu randasi ir viena motere nu
bausti kalėjimai! nuo trijų lyg 
deszmts metu už suokalbi ir 
pakursiinima žmonių ant su- 

' kėlimo revoliucijos prieszais 
valdže.

Apkaltinti kulokai pradėjo

— SzesziVarszava. Valentui Brod- 
niakui, gyventojui kaimo And-! 
reik i u, dingo isz pastoges ma
žas medinis kuparelis, kuria
me radosi jojo visi suezedyti 
pinigai. Buvo jame daugiau 
kaip trys tukstaneziai bumasz- 
kuosia ir sidabre.

Susirupinias gaspadorius ap
kaltino savo berną už vagysta, 
bet vėliaus pasirodo, kad ber
nas buvo visai nekaltas tam karszta agitacije prieszais val- 
užmetinejime, nes kuparelis 
'buvo surastas netikėtinai tvar
te, su kuriuom bovinosi 
padori aus szesziu metu 
lis. Tėvas atemias 
nuo vaiko, net nutirpo isz bai
mes kada pamate sukarpytas 
bumasZkas ant szmoteliu. 
džiausiam piktume, 
kirvi norėdamas užmuszti kū
diki, bet ji sulaikė nuo to kai
mynai ir bernas.

Nesuramintas isz 
gaspadorius nuejas in artima 
girraite pasikorė ant medžio.

gas- 
sune-

dže. Vienas isz ju likos iszrink- 
tas “prezidentu” o kitas sek
retorium paviete. Valdže da
ginius apie toki pasielgimą

kupareli kuloku ir aresztavojo szeszi o] i-

Di- 
pagriebė

gailcsczio

k a < 4 revoliucijonieriu. > >

DA RANDASI 13 SOSTU 
ANT NUVERTIMO.

Madryt, Iszpanijo. — Po is^-

RADO PUODĄ SENOVISZ
KU PINIGU.

Maribor, Jugoslavi'ja.—-Puo
das senoviszku pinigu, kuri ba* 
dai atnesze in Jugoslavija ka
ralius lianai balas, 
musziui Pumice.

Darbininkai sugriaudami se
no viszka narna, kuriamo gimė 
admirolas Tegetthoff, rado 
puodą kuriaipc radosi keli szim j važiavimui ir apleidimui Isz- 

pahiszko karaliaus Alfonso, 
randasi da trylika karaliszku 
sostu ant nuvertimo, 
yra: Albanije, Anglijo, Belgi- 

Italije, 
Jugoslavije, Holandije, Norve- 
gije, Rumunije, Luksemburge, 
Monsoko ir Szvedijoi. Bet dru- 
cziausia sostas randasi Angli
jo!, o silpniauias yra ant Bal
kanų. Bet ateis laikas, kad ir 
tiejei turės sugriūti.

admirolas Tegetthoff,
f

tai senoviszku auksiniu pinigu,! 
paeinaneziu cju szimtai motu da 
priesz užgimimą Kristaus. Pi
nigai yra neap.Mkaitomos ver
tes. je, Bulgarije, Danije,

r

o tieje

PREZIDENTAS MOSCIOKIS 
NORI MAŽIAU ALGOS.
Varszava, Lenk. — Lenkijos 

prezidentas Moscickis, prane- 
sze kad nuo 1 Gegužio, priims 
mažiau algos — 15 procentą. 
Nuo tosios dienos valdže nu
muša visiems virszininkams al
gas todėl ir pats prezidentas 
nori mažesne alga nes valdže 
nori suezedyt 'kanuodaugian- 
sia iszlaidu. 

. ■■■....
NEPAPRASTI SUAUGUSI^

IN DAIGTA DVYNAI.
Celbu, Filipinai. — Nepa

prasti suaugia in daikta dvy
nai turinti viena kuna, dvi gal
vas, dvi szirdes, dvi poros plau- 
cziu, keturias rankas, tris ko
jas pagimdė Filipiniszka mote- 
re Venancio Rivas, miestelyja 
Lianga, Surage. Daktarai yra 
tos nuomones, kad dvynai gy
vens. Tėvai atveže dyynufe in 
Manila parodyt žmoniems, po 
tam atvažiuos in Su. Valst. ro-

- * * i <

LENKAI TRUKSZMAUJA 
BAŽNYCZIOSE.

Vilnius. — Kovo 19 d., buvo 
Iluksztoje rebolekcijos. • Buvo 
daug dvasiszkiu, daug maldi
ninku, nemaža ir Lietuviu. Pa
maldos buvo atliekamos Lat
viu kalba. Kad latviam latvisz 
kai giedant, Lenkai pradėjo 
giedoti Lertkiszkai, bažnyczio- 
je kilo sumiszimas, kad net 
klebonas ausis susiėmęs iszejo 
isz bažnyczios. Kalbama, kad 
klebonas nori Lenkus traukti 
teisman už pamaldų trukdy
mą.

sumiszimas

(I * p

dyti dvynus už pinigus.
i " 1 >

400 DREBEJIMU ŽEMES 
JUGOSLAVIJOJ.

Belgradas.,—In laika pas-

ISPANIJA ISZDALINS DVA
RUS DEL VALSTIECZIU.
Madrid, liszanija., — Nauja 

Iszpaniszka Republika ncužil- 
gio apskelbs žemes reformas. 
Didžiausius dvarus ir žeme isz- 
porceliuos ir iszdalins del vals- 
tioeziu. Daliartiniams locninin- 
kams už tai bus atlyginta. Tam 
tikslui bus paskelbta paskola.

5,609,252 AUTOMOBILIAI
ATLANKĖ KANADA 

1930 METE.
Washington, D. C. — Praeita 

meta atlankė 5,609,252 auto
mobiliai su svecziais Kanada, 
gal ne visi in lenais nukeliavo j pabudęs isz miego, pamate sa- 
pasivilgyt gerkles, bet didesne wo tęva stovinti prieszais zer- 
dalis sveteliu pasinaudojo isz kola su britva v leno ja rankoja 
szlapumo. L.!_•_.... i_„ •„------—
kad tiejei sveteliai turėjo pa-. perplauti gerkle. Vaikas pama- Į ge didele.byla, kurioj szeszias-

PABUDO ISZ MIEGO RADO 
MOTINA NUŽUDYTA PO 
TAM TĖVAS PERPIOVE 

SAU GERKLE.
Elizabbeth, N. J. — Vienuo

likos metu Jonukas Kublys, 
’l • • HA

kutiniu keliu dienu, Gevgalio 
distrikte davėsi jaust net ketu
ri szimtai drebejiniu žemes. 
Valdžia paliepė dviem tukstan- 
cziams gyventoju apleisti1 ap
linkine pakol nepereis pavojus.

DAUGIAU SUSZAUDYMU 
SOVIETU RUSIJOJE.

Maskva. — Dniepropetrovs-

ate Ata )H<

"s

pasivilgyt gerkles, bet didesne 
JI* £ 1• * 1* • IAPLEISTAS VYRAS NUŽU

DĖ SAVO TRIS VAIKUS 
PO TAM PATS 

PASIKORĖ.
Syracuse, N. Y. — Webste- 

ris Weinwrightf 64 metu, kuris 
turėjo varginga pasėkima sa
vo vedusiam gyvenime su Mare 
McGarr, 31 metu, isztrucino sa 
vo tris vaikus, o kada du da pa^ 
siliko prie gyvasties suplakė 
juos baisiai ant smert po tam 
pats pasikorė. t ;

Jauna paeziule pabėgo nuo

szlapumo. Kanada apskaito, turėjo kirvuką ir rengusi sau ke, sovietu Ukrainoje, pasibai- 
• I______••___L. ... 1 1 TT ./ I ................... ' . .

likti Kanadoja nemažiau kaip 
30 milijonu doleriu.

‘‘ Rikio pas moti- deszimts ' asztuoni
ji 'guli kitam ruimo I” Vai-j daugiauiai sovietu grudu trus- 

i, buvo kaltinami

tęs jis suriko: 
na,,
kas su tais žodžiais iszsZoko isz' tarnautojai 
lovos, tėvas perpiovo sau ger-l —u 
klel. Nubėgės in kita kambarį, j 

Washington, D. C^ — Prana- rado motina mirsztante nuo su- 
szaujama, kad Demokratiszka teszkinto pakaušio. Kablys su

SZLAPI KOVA PRASIDĖS
I 1932 METE.

Washington, D. C. — Prana-

asmenys,

lovos, tėvus perplovė sau ger- 8abotažu ir kitokiais kontrre-
voliucininiais darbais.

Deszimt kaltinamųjų buvo 
nubausti mirties bausmei ir

/ »

partija 1932 mete stengsis pa- paezia likos nuvežti in ligonbu- suszaudyti. Kiti pon.
naikinti prohibieijos tiesas ar- Ii kur vehaus mirė Vaikas, kosd(Jszimt nsztuoni nutcisti

Jauna paežiui© pabėgo nuo 
vyro su szoferiu Harry Blaib 
chart in Utica. Priesz papildy 
ma tojo baisaus darbo 
skriaustas vyras paliko groma- 
tele kurioja parasze: “ 
džiau tai, kad mano nelaba pa
ti mane apleido ir ta diena ke
tino sugryžti pasiimt savo dra
panas ir vaikus. Nenorėjau kad 

ta dii'nes kasztavo $3.15. Mat vftikni jautusi in ra-nkaa tosios
4 nelabos motinos, žinojau kad 

jiems bus geriau su manim ąnf t

“The Washington Cnm- 
HRpusaji j^ikraezti Būtie 

genai szlapiaušiuosia vietosią 
rugoja daugiau ne kaip ferme
riai kurie nukentejo nuo sausu
mos. Washingtone butlegeriai 
dabar parduoda po 75 centus 
lyg $1.15 už kvorta džino, o 
kada prohibicija užstojo kvor-

Bajidąikraezti. Butlo- 
apimiši

54

nu-

Papil

daug kupeziu priviso ant 
—A m , v w vttAnan 1

nelabos motinos, žinojau kad

, " 1 ’ ) ‘j, 1’1 I , - I ............. * I • • t • •
ba ja visiszkai permainyt, sako, vienas isz szesziu vaiku nežino-1 
dAnnl/vviiwVoxrPiHmcnT larj \Tn J in i/lnl Irn faunu n nnuinlcFn" r į . -’I i "L ‘ 1 « r’ J

senatorius Key Pittman isz Nc- 
vados. Demokratai karšztai 
kovos prieszais prohi'bicja ta
me mete. >

jo del ko tėvas taip pasielgė.

STRAIKAS PASIBAIGĖ SU 
NIEKUOM.

Shamokin, Pa. — Tik ko] i 
szimtai anglekasin da nodii'ba 

Washington, D.'C. — Valdžia' isz skaitlio 10,000 kurio susto-

PRADĖS DIRBTI 
MILŽINISZKA PRŪDĄ, i 

. rl-i • a tx rr i 1 v< _ ’ i

pasiraszc ant kontrakto ant pa- jo dirbti czionaitineje aplink!-
’I • « • 1 ’i -t. I_ • 1____ • 1 _ 1________ •______________dirbimo Boulder prudb per szo- noje. Straikas buvo iszszauk-

. _ - - - ■ - _ f .   .. . a . * * * A _ aa. -szes komainjas; Tasai prūdas tas be. užtvirtinimo unijos. Vi- 
l>harjitvizta Lianio AO *mi.lii/Yknn cdn&iilVjiaVVIr\a trnl n v^vnrlAin

» i į

invairioms terminams 'kaleji- <\ i i . j ’ ‘ ? 4
mo.

_________

UPE UŽLIEJO MIESTELI 
ŠLOVINA.I

Varszava, Lenk. — Trys 
tukstaneziai Žydiszku szeimy- 
nu turėjo apleisti savo gyveni
mus miestelyje Slovin, per isz- 
siliejima upes Saros, kurie už
liejo visu aplinkine ant dvieju 
pėdu gilumo. Ugniagesiai pra-

. . L -f
rlo-in iii nnmi t imf Irvinu n n UTIM

1į
t f

JAPONISZKA KARALISZKA SZEIMYNA LANKOSI 
SUVIENYTOSIA VALSTIJOSIA.

Kunigaiksztis Taliamatsu, brolis Japoniszko ciesoriaus, 
kuris su savo paezia lankosi Su v. Valstijuoso po tam atlankys ’ i <L. ' 1 ’ k > • • « a a a * A. * - . i . . .žvmeHnes vietas do visa svietą. Paveikslai likos
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Kas Girdėt
nustojo seniausia

praszalinimu

> 
I 

laike atradimo 
di-

viwzpatyscziu ant

Ku ropoja 
vioszpatyste su 
karaliaus Allfonso XIIl isz Is
panijon, kuris paėjo isz Barbe
nu tautos kuri prasidėjo sep
tintam szimtmetyja. Iszpanisz- 
ka karalyste vioszpatavo kone 
per tuksktanti metu.

Iszpanija
Ameriko, buvo viena isz 
džiausiu
svieto, bot sziadien vol Iszpani- 
,joj užėjo nauja gadyne.

Buvusia karalius Alfonsas ir 
jo szoimyna neprivalo rūpintis 
api oateiti, nes turi apie dvido- 
szimls milijonu doleriu an r 
“duonos ir druskos“. Bet Isz- 
paniszki žmonys atsikrato nuo 
sunkaus jungo ir lengviau kvė
puos užvesdami republika, nes 
lietuves maityti karaliszkos 
szeimvm/s ir tukstanezius dv- 
kadnoniu.

rieni, kuriem aut szio svieto 
pasiveda gerai, mėgsta daug 
gerk loot i.

Paakinusia
iszsireiazke

megsrt a

Kordas
Suv. Vaisi, 

geroves: 
isztikriiju gerus hii-

zvmiis
apie

kaipo sklypu pilnu
“Turime
kus, bot tiktai keli žmonys apie

, pasakė Fordas
kad lik keli

i»tai žino
Žinoma, 

apie gerus laikus, o tais yra tie 
kurie kaip Fordas, Įiasinaudo- 

Juk apie
gerus laikus negali žinoti mili
jonai berlarbiu.

Antru
Fordo buvo:

ja isz> i 4 geru laiku.

žino

kvailiu
i i

f 1 — Bet del

iszsifariinu
Užtektinai v ra •> 

darbo czionais, kad tiktai žmo
nys norėtu dirbti, •r
ko pats Fordas atstato tukstun- 
ezius žmonių nuo darbo, kada 
užėjo bedarbe?

Juk darbininkas ne yra bosu 
savo daiJbo, 
ji užlaiko. Darbininkas turi 
laukti pakol jam fabrikantas 
palieps dirbti:

tiktai darbdavis 
Darbininkas

Kaip tave 
mato, taip apie tave raszo.” 
Bet argi tasai priežodis 
prisilygint prie moterių — tai 
didelis klausymas.

Gal ne, ,ba sztai, ka žymus ir 
mokyti žmonys kalba apie m<»- 
teres: “Vyras, kad ir butu pik- 
cziausiu, niekados nekalbos 
apie mpteres piktai ne 
kaip josios paežius apie tai mie
lina.

Prižodis sako:
*1

k 4

tave
gali

niekados

Ana diena apsipaeziavo 
las Amerikoniszkas dolerinis 
aristokratas 75 metu amžiaus 
James Wood Johnson su 32-me 
tino norse pana Nora McBain. 
“Jauniki8,’ yra prezidentu 
Johnson and Johnson Co., isz 
New Brunswick, NJ. Senukas 
gali džiaugtis kad gavo paezia, 
bet jo paeziule yra tvirta kad 
gavo maisztf pinigu.

yra

t ti

Henry Curran, prezidentas 
draugoves kuri kovoja prie- 
szais prohibicija sako kad Ame 
rikoniszki gyventojai szimet 
sumokės daugiau kaip 882 mi
lijonus doleriu daugiau padot
ku iszaąvo kiszeniu b tai už tai
kad valdžia neteko padotku 
ant gerymu 'bet valdžia turi 
lazduoti milijonus doleriu aut 
privertimo žmonių kad neger
tu. Žmonys turi mokėt, o but- 
legeriai, politikieriai, polici- 
jantai ir virszininkai isz to pa
sinaudoja.

New Yorke, turtingiausiam 
mieste ant svieto, mieste bilijo
nu, vyrąs ir motoro (vyras pro-

r

S8J

SZTAI CHICAGOS NAUJAS

i J

MAJORAS CZERMAK.
Antanas J. (’zormak, isz gi-* 

mimo Uzekas, kuris dabar val
do miestą Uhicaga. Prižada jis 
iszezvstvt miestą nuo.visu ra- 

neteisingu politikie
rių ir szinugleriu.
kieteriu,

“foreignoris’bet Amerikonas 
kaipo ir jo pat i) nulare pardtio 
t i savo du vaikus 3 ir 2 
amžiaus, o patys atimt i sau 
vast i, nes abudu nugalėjo 
rasti sau darbo ir abmlu su vai
kais kente būda.

'l'ai matote, ne buvo tai 
ponijoj, bet Amerike, 
rojuj, sklypia kur moteres szil- 
do dantis ant saules — motina 
siūlo parduoti savo du vaikus 
kaip kokius nevalninkus.

Du arsziaii kaip novalninkus: 
kaip krūva senu popieru arba 
senus rakandus nes suaugės 
nevalninkas, g 
sau pamislyt: 
mano kana,

foreigner!* f

mot n
gy- 
su-

ISZ LIETUVOS
—.1 —11 Wi !■ ■■ '1

NEPRIEME POPIE
ŽIAUS SIUNTINIO

Parvežė
Smetonai Dovanas ir
Pasveikinimus, Bet
Smetona Jo 

Nepriėmė

Prezidentui

PERTRAUKS RYSZIUS SU
VATIKANU.6 F •

•llSllft

KARALAITE DAEJO IN

d?,
7$

į>

> K,

s| 
■H

if

ATSAKIMAI
t ---------

Wilkes Barre, Pa. — 
Nogirdojoino apie jokius dar
bus kurie1 ketina prasidėt No- 
vadoje,
apie dideli

J. A.

O gal tamista mayai 
valdi szka prūdą

kuri 'ketina szimet dirbti. Je-i-
apie 

bid ūmom 
a geni ai 
P<>

gU 1)111 u

popiežiaus 
monsinjo-

Kaunas. — (Chicago Tribu
ne Press Service.) — Užsieniu 
diplomatuose ežia padare dide
le sensacija Lietuvos respubli
kos prezidento Smetonos atsi
sakymas priimti 
nuncijų, (siuntini) 
ra Bartaloni.

Modernios diplomatijos isto
rijoje tai dar pirmas toks at- 
siti’kimas, kad valstybes galva 
atsisako priimti audiencijoil 
popiežiaus pasiimtini.

Lietuvos vyriausybe reikala
vo, kad nuncijus butu atszaūk
tas isz Lietuvos, 
kad jo maiszymasis in konflik
tą, kuris pina tarp kataliku 
bažnyczios ir valdžios del szvle 
limo kontroles, yra nepateisl- 
nimas.

Monsinjoras Bartaloni nese
niai gryžo in Kauna isz 
mos. 
žiaus, 
Smetonai keletą nauju popie
žiaus monetų, o 

Valdžios prohibieijos agentai ’ eme ir popiežiaus 
________neprieini*.

Tai buvo inžeidimas, ir, dip- 
nuomono, Vat ikanui 

dabar belieka arba savo nunci
jų atszaukti, arba nutraukti 
santykius su Lietuva.

Santykiai terp Lietuve 
Vatikano buvo vėsus nuo pat 
laiko, kai Vilniaus arkivysku
pija popiežius pavedu lenku 
kardinolo jurisdikcijon, tuo 
Vilnių pripažindamas 
jai. Tuo tarpu Lietuva nieka
dos neatsižadejo savo preten
zijų lenku užgrobtam Vilniui 
ir Vilniaus kraszlui.

priimt i

r p Ja-
moterių

sakydama,

METUS.
Kunigai kszcziu te Ingrida, 

vienatine duktė kunigaikszcziu 
Gnstovo Adolfo isz Szvoclijos 
ana diena apvaiksztinojo savo 
21 metus. Ingrida yra proanū
ke vyriausios karalienes Vi k- 
tori jos isz Anglijos.

NE BUVO VERTAS ISZ- 
GELBEJIMO.

Pulkininkas ka riszko laivo

lai 
girdoje, 

važiuoja 
Amerika

I visybe, 
Tankiai 
darbar 

pri kalbi nedarni
žmones prie darbu prižadcdii-
m i jiems rojų ant žemes, 
iszvože kur in girres kirsti 
medžius kur turi iszbuti tris 
motus kaip 'kokis nevalninkas. 
Geriause apie lai isztyrinoli 
ant. paežio, kur valdžo prisiun- 
t ineja žinos apie lokius darbus.

iii
bet

Lietuviszki Bonai,
J '■ 1............... ” ’ 11 .........................- ■

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

Kurt H. Schurig & Co
50 BROADWAY

NEW YORK

nes
ai i nors dvasioja 

“galite pirkti 
bet muno ■duszios, 

mano minties niekados ir už jo
kius pinigus nepirksit!1. 11

ana diena padare 
pirmos

ablava 
restauracijos *

Ro- 
Kaip dovana nuo popie
tis parvežė prezidentui

ant su dovanomise 
klasos

Milwaukee, Wise., del to, kad lomatu 
laikau no lai'ko kokis isztrosz- 
kes sveezias prie pietų iszgere 
sau stiklą alaus.

Tuloja augsztesneje mo k v- 
kloja užklausta apie tris szim- 
lus studentu nuo 14 lyg 20 me
tu ar jie gere arielka! Puse isz 
tu studentu atsake, kad gere. | 

Amerikoniszkas moraliszku- 
inas isztikruju virto

r n

augsztyn . 
kojom. Suaugusiai ypatai, kuri 
geidžia iszgerti stiklą alaus 
pietum uždraudžia o del vaiku 
ir m ergai ežiu 
arielka.

pavėlina

SU

gerti

Pavyzdingas
ukesas ponas Pish, atvažiavęs

Amo r ikon isz

szmugle-

arba

p. Smetona 
pasiuntinio

s « ir

pavedu
jurisdikcijon,

Lenki-

LIETUVIU LAIVAKORCZIU AGENTU SĄJUNGOS 
UZGIRTOS IR TVARKOMOS

Dvi Didžiosios Ekskursijos 
IN LIETUVA

Isz New Yorko 27 Gegužes (May) 
o isz Bostond 28 Gegužes (May) 

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

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

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

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

itzrupina dokumentu*Parduodi laivakortes bei keleiviu czkius, 
bei pilnai įsirengia kelionėn Lietuviu Laivakorcziu Agentu Sąjungą:

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

AMERIKOS LIETUVIS,
14 Vernon St. Worcester, Mas?.

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

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

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

DIRVA,
6820 Superior Ave. Cleveland, O.

FRANKLIN SAV. & TRUST CO. TRECZIOKAS A. S.
K. Vaisznoras Manager, Adams St. Newark, N. J.

RICHMOND TRUST CO.
2701 E. Allegheny Ave. 

Philadelphia, Pa.
RAUKTYTE, Miss. J.
123 Millbury St. Worcester, Mass 
SEKYS JOHN

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

Cambridge, Mass.
STULPINAS V. M.
3255 S. Halstcd St. Chicago, Ill 

Ml KOLA IN IS P.
188 Sands St. Brooklyn, N. Y.

isz Irlandijos, geide 
riuot in savo sausa tėvynė zo- 
posti geros Airiszines guzutes 
kaipo ir daugeli bilietu ant 
Airiszines lenktynių loterijos 
verties pustreczio milijono do
leriu.

Bet neturėjo tame giliukio. 
Rubežiniai inspektoriai užtiko] 
kuparuosia bonkutes ir bilietus! 
— Kam ponuliui Fish reikėjo 
būtie tokiu goduliu kuris geide

I r J audi

KAUNAS NUKENTEJO 
NUO POTVYNIO.

Kaunas. — Potvyniai pakū
rė dideles pragaisztys, kuriu 
padare laikine smarkus potvy- 

g didesnes, no kaip
pirmesnes žinios skelbo.

Daugiau kaip szeszi szimtai 
namu tapo sunai'kinti, Neniu- 
nd upes vandeniu iszejjis isz 

Tukstancziai szinmu

ni s, yra dau

inszmugleriuot puse 
jos?

ir pareikalavo

Banditai, kurie pavogę bra- 
vomii^ka Fraaia BlumeĮi’i tisz 
Monroe, Wise., 
už jo iszpirkima szimta tuiks-
tanezius doleriu, turėjo su juo 
turėti dideli bizni.

Kaipgi tiejei banditai galėjo 
žinoti, kad Blumers, isz tuju 
sausu laiku del bravominku, 
galėjo žinoti kad jisai turi szim 
ta tukstaneziu doleriu pinigais.

' i krantu.
A 1

| buvo priversti palikti namus, 
kai vandens sriautai ome in 
juos veržtis.

Slabadoj ir Aleksote, Kauno 
priemieseziuose, dagi 
biausios gatves patvino, 
cziame Kauno mieste potvinio 
vanduo beveik pasiekė Valsty
bei} Teatru.

. Skaudžiai del potvynio nu
kentėję gyventojai, daugiausia 
žydai, atsidūrė dFdoliam var
ge.

ome

svar-
Pa-

t Puikybe yra pradžia visu 
nusidėjimu; puikybe daro ne- 
paklusnybe, murmėjimą, 
klauso persorgejimu ir kitus 
niekina, todėl nedaleiskim anai 
musu szirdysia insikeret, idant

ne-

t - * — 'i F >1 [( . •

fągAFMia . wittOPlr>ft ~ nalnnnrniiulvhifnmrn rln

t Nėra tas mažu daiktu ka 
Dievas duoda, -nors butu duo
tas didžiausias vargas, turime 
meilingai viską priimti, nes tai 
vis ant gero musu iszganymo.

t Nesunku būti geru tarp 
blogu, nes patsai prigimimas 
traukia prie gero, bet Esantis 
gėrti tarp piktu, vertas dideles 
f *41

2615 Penn Ave. Pittsburgh, Pa. URBSZO J. J.
187 Oak St. Lawrence, Mass. 

VASILIAUSKAS J.
814 Bank St. Waterbury, Conn 

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

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

WEISUL K. J. 1128 Washington 
Street, Norwood, Mass.

ZOLP J. J.
4550 S. Paulina St. Chicago, III.

GENDROLIS N. 395 W Broadway 
South Boston, Mass.

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

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

MOLIS P.
1730—24th St. Detroit, Mich.

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. Chicago, Ill.

JAI TURI RAMATA
Kam skauda kojas, rankas, ar kitur, 

“John’s Remedies Oint-Parsitrauk 
inpuole in mares. Iszgelbejo ji j ment”. Gausi paliuosavima nuo skau-

nic kaip del prabos tiktai už $1. Taip
gi gausite paaszkinimn kas tai yra 
ramata, kaltūnas, ncvralgija ir kaip 

Jeigu negaletuto prisiųsti 
dolerio tai paraszyk laiszkeli del pil
no paaiszkinimo. Pasiusime nurody
mus ir gausite žinias kaip turite gy
dytis. Raszykito ant adreso: 

Western Chemical Co.
P.O. Box A. 117.

mą rinis kareivis, o 
du stojo ant laivo, pulkininkas 
užklauso jojo kuom jisai gali 
ji apdovanoti už iszgelbejima 
jam gyva st i.

— Geriaiise dovana butu,— 
atsake kareivis — nesakyti 
apie tai nieko, lies jeigu mano 
draugai apie tai dažinotu kad 
asz tave isztraukiau isz van
denis, tai muito už tai uuskan- 
dvtu. *• -

I

Icid'i abu- 1 sm0, l<ainU0Ja $1.75, bet prisiusi-

gydytis.

Plainsvillo, Pa.

W. TRASKAUSKAS
LIETUVtSZKAS GRABORIUS

s 
p

CAPITAL STOCK $125,000.00 ' 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.02

Neužsivilk ant stiprumo 
tavo, o nennpulsi pagunduosia, 
nes anų bijodamas saugosies 
patogybes nupuolimo.

t

n

Dr. T. J. Tacielauskas!
Pirmutinis Lietuviszkas I 
Dentistas Mabanojuje

Ant Antro Floro, Kline Sztoro 1
19 W. Centre StM Mahanoy City

Dr. J. J. WYCHUNAS
AKIU DAKTARAS

16 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. 16 N. Ogden St.

Ofifco valandos: Ketvertais
G iki 8 valandai10 iki 2.

<*

it
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A. IN K

i.

Laidoja kunu» numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vescliju, pasivažinėji- 

i mo ir t.t —Telefonas 506
603 W. Mahanoy Avej Mah. City

Mokamo 3-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride
dant prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mos norim kad ir jus 
turėtumėt reikalaussu musu ban
ka nepaisant ar mažas ar didelis.

G. W. BARLOW, Pres 
J FERGUSON, Vico-Pres.irKas

PAIN-I
/ ■.t YikžiaL

V
u

EXPELLER
1 US JPAT. OFF

6.1

5< g)

rara

SKANDINAVU-AMERIKOS LINIJA 
ATLANKYKIME LIETUVA 

Renkime Savo Uosta—Klaipėda
Kam baladotis po svetimus krasyjus kuomet del lietuviu yra 

palaikomas nuolatinis susisukimas tarpe 
New York — Kopenhaga — Klaipėda

17 .
Naudojamas Išlaukiniai nuo 

Skaudamu muskulu 
Reumatišku skausmų 
Strėnų diegimo 
Galvos skaudėjimo 
Influenzos 
Išsinarinimu 
Nusimušimy.

Nusipirkite originali

6'’

t !

Nusipirkite originali viriam 
penkiasdešimt metų scnunjd ] 

INKARO vaisbažcnklis ant pa 
kelio apsaugoja jus. Milijonai beti
ltų parduodama ka« tr.etai.

Knygutę kurioje pilnai nurodo
mi kaip vartoti PAIN-EXPEL- 
LERIS, pridedama prie kiekvienos 
tbonkos. Minimoj knygutėj taipgi 
išaiškinama amulkmeniškal kokiuo
se atsitikimucac galima naudoti šis 
linimentiid.

Visose Vaistinėse
35c. Ir 70c. už bonk%. 

Arba užsisakykito 
stačiai iš

INKARO vaisbažcnklis ant pa
kų parduodama ka« tr.etai, 

'TjF 1 • j S

Arba užsisukykito

k ,f‘1J 
kilB' 
PA1N>•1

I

A. RAMANAUSKAS 
L1ETUVISZKAS GRABORIUS 

MILL A PATTERSON STS.. 
ST? CLAIR, PA. 

Bell Telefonas 1480-R

^Iszbalsamuoja ir laidoja mirusius^

(S’, 7X»
r.A.t- HIOIFER t* CO. 
vtIRRV AN# IOVTW FIFTH OT*

įfy X^^OOKUYN, H.M,

4 J i

4.v

ant visokiu kapiniu Pagrėbus pa- 
ruoszia nuo papraazcziausiuikipra 
kilniausiu. Parsaindo automobilius 
do) laidotuvių, veseliu, krikszty- 
niu ir kitiems pasivažinėjimams. 
Isz Fruckvllles, Port Carbon ar isz 
kitu artimiausiu miestu jeigu kas 
pareikalaus mano patarnavimo, 
meldžiu man duot žinia c pribusiu 
in trumpa laika.

SVARBI PASTABA
Labai numažintos kainos treczios klesos tiktai $150 in Klaipėda 

ir atgal ant sokaneziu iszplaukimu isz New Yorko:
Balandžio 25 (April) Laivu “FREDERIK VIII

Laivakortes geros dviem metam.
>»

'' ‘ » <t r- ) ,

Banka yra gera vieta laikyti visokiu svarbiu popierių, 
kaipo tai Inszuranc, Didsus ir t.t.

Parandavokite skrinele Mercants Banking Trust Co. 
banke o turėsite saugia vieta padėti visokius brangius dai- 
gtus. Szi banka žino kaip jumis patarnauti ir žino kaip būti 
prietelium savo prieteliams. Jara banka yra geras prietelis

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY. PA.

. MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM

v

VINCAS MINKEVICZIUS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

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

Ofiso telefonas—110 Namo telefoną*—799

DIDŽIAUSIA BENDRA EKSKURSIJA
Gegužes 15 (May) Laivu 

Lietuviu Laivakorcziu Agentu Sąjungos užgirtoa

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

Linksmi.u.m Vycziu Ek.kur.ija Tieaiof in Klaipeda 
Birželio 6 (June) Laivu “HELLIG OLAV”
—.... ■ t Į ■

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 užgirtos

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

Lietuvos Pasztu Valdybos Kontragento Pasxtui Volioti 
Reikalaukito nuo savo Agento Laivakortes ant

SCANDINAVIAN-AMERICAN LINE
27 Whitehall Street, New York City

130 LaSalle St. Chicago, III.
' ' \969 St. Antoino St.

“UNITED STATES”

*

248 Waahington St. Bottom Maw.
Mongrel, Canadai11

jl’l I
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1st baudžiavos laiku nesens 

t&nti pasakaite..

Grinczia Puplaiszkiu Jono 
Padubisyje, ka tai visu, senu ir 
jaunu ūkininku buvo gerbia
mas, stovėjo nedidelio kalnelio 
inkalneje, ir kaip ant mažo 
suolelio, jos pasienyje stovin- 
czio, atsisėdės aplinkui in toli 
mote akis, tai siekei toli, toli.... 
kaip sparnuotas pauksztis, ku
riam visur keliai lygus ir lėki
me nekliudo niekas.

Žmoneliai susiejo mėgdavo 
veizėdami gėrėtis, o Jonas vie
toje vasaros metu visuomet 
vakarais kasdieninius poterius 
kalbėdavo. Jis sakydavo, kad 
kaip insižiuri in žaliuojanezius 
žaliąsias pievas, in juru vilni
mis juruojanezius, banguojan- 
czius, szlamanczius savo lai
mes pasaka berstanezius 
vo gerybes laukus, kaip insi- 
klausai Dievo giesmininko, vy
turėlio puikios padangių auksz 
tybese giesmeles skambanezio- 
eziurliavimo ir visu kitu pauk- 
sztoliu oziulbuoneliu gausiau
siai invairaus choro cziulbeji- 
mo, in pilkosios laksztutc*' sal
desnes už medų treles, m nasz- 
laicziu motinėlės gegutes gran
džiai malonu kukavimu — mu
su vargeliu skaicziilvima ... 
Kaip pasižiūri in tirpytu auk
su varvanezia vakaru saulėlei
džio pažarelio nuszviesta dan
gų, skaistu auksuotai raudona, 

vaivorvksztes

Die

visomis vaivoryksztes spalvų 
ir atspalviu szeszeliu atspin- 

grožy-džiai’s žaidžianeziomis 
biu grožybėmis, kuriu virszu 
mi papuro balti debesėliai auk
suotai purpti motais kraite
liais spindėdami tarsi koki 
sparnuotu angelėliu galvucziu 
būriai 
tamsiai žalios gireles in tam-'

• a . • *1*. • t

saulute motinėlė vuz

laukus, kur žiemkeneziai ir namo nudume. Valstiecziui 
vasarojai ir bulves bei pieveles peksztuto nebebuvo ko be’beg- 
žaliuoju, kur Dievo rankos ti, nes akamonas jau netoliau 
gausybe puikiu geliu nubars- kaip už varsnų buvo; valstietis 
tyla, in ta dirva iszdirbta mu- nužemintai nuemes 
su pūslėtomis rankomis ir kru- nulenkė galva ir
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maitytoja juodąją, sieraja že*|
nxelo.. *

nudume.

1

skribliu 
stovėdamas

vinu prakąitu, in ta musu visu vietoje lauke.. •
— Žinot ka, juk tai Gro- 

Ay ežia ne didžiausia, buonis — atsiliepe kas tai isz 
žingeidžiausia indomybe? Isz būrelio susirinkusiuju pas Pup 
to grmlu tavo in žemo inberto, laiszkius; matote kaip pakan- 
pasoto ir inaketo, palengvėle szi krapsztosi ir nuolatos link- 

iszplau- cziadamas kloniojasi, ka taipviskas digsta7 auga, i 
kioja varpomis, subręsta gru- atsipraszineja ir meldžia kad 
dais, tuomet žmogus pjauja, jam dovanotu.
kulia ir szventa duonele daro, 
kurios gerojo Dievulio
ras poterėliuose maldami pra- kieta ranka, kad (kirs, tai kaip 
szome? Ar tai no didžiausia ir peiliu...
žingeidžiausios indomybe ?

Žmones mažai visa tai invor- bandei, atsiliepe juokaudamas 
tina, nes veik 
žiūrėdami, matyt, priprato Ir 

norėdamas už 
nuodėmės žmones nubaust, ne
duotu szventai žemelei czielus, 
bent vienus metus isz saves laz
duoti ne žoleles, ne lapelio ir 
žeme paliktu juoda kaip saulu
tei pavarsari sniegą nuvarius 
po žiemos buna, tiktai tuomet 
tikrai pažintume ir suprastu
me, kaip pasaulis yra stebuk
lingas ir, koks menkas žmogus, 
kurs save auksztina. O vienok 
dovanu kaip reikant negrebia, 
kad ir sunkiai uždirbtus daly- 
kus meta nereikalingai, prage
ria, eikvoja be naudos ir vieni 
kitiems naikina...

jeigu Dievulis,

vaka-
— O! ka nemaldaus, in (ai 

Griežlys atkirto, akamono toki

Matyt tamsta jau isz-

ka sd ion in tai kad akamono ranStumbras, 
ka taip dokumentaliai žinai.

— E! tik viena karta, syki 
kaip mano Magde, — in tai at
sako Griežlys poezius įtrauk
damas — dvaro debiliu piaulu 
vu prisipiove savo karvei.

— O kaip tai buvo, pargul- 
de, ar ti'k taip sau sausais kir- 
cziais?
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INDUSAS PALAIDOTAS GYVU PER DVI VALANDAS.

? r .^2
3

Turėdamas tiktai dvi lenta 4 ant saves idant žeme ji vis 
iszkai neuždengtu, Hamid Boy, Indnsiszkas pilozopas davėsi 
save palaidot per dvi valandas mieste Los Angeles, Calif. Tas 
visai jam nieko ndkente ir likos iszkastas sveikas.

AUKSO VARPOS
, -Wl!

t Kožnam luomia gali būti 
iszganytu; ir tu brolau mylėk; 
tu luomą (stoną) Kuriamo esi, 
o dievobaimingai pildimas anų 
pasznukimus, pasiliksi tokiu 
pate kaipo tie, kurie to luomo 
jau danguje karaliau jo.

| Nebijosi szetono, jeigu 
turėdamas tikėjimą ženklu 
kryžia ns apsidengsi.

t Nesigynė Avictiszki sma
gumai jeigu tik yra gero dar-1

t

I

bo; bet pikti pageidimai yrn 
prapuolingi.

t Jeigu priimdamas Szven- 
eziausia Sakramenta esi tikė
jimo atszales, tai geriau butu 
kad ta dieviszka peną

t Jeigu myli Dieva ir pri- 
akymus Jo užlaikai, tai Viesz- 
pats 1nžengs iii szirdi tavo Ir 
tonais padarys gyvenimą savo.

t Labai retai galima 
tyti

ma-
9 °

Evangelije sako: kąd tik nu
žemintos sžirdies bus paaugsz- 
t Intas.

tikra nusižeminimą
* w * *■

t Dorybe 
mo, yra kaipo pauksztis be 
sparnu; kas nenusižemins, to 
maldos no kyla augsztyn.

t Jeigu nusidėjimais
rūstini Dievą, daryk gailesti ir 
glauskis prie milaszirdystes

’ — m e m m

he n usi žemiu i-

uz-

nera-

Jo, nes tik ten surasi mylėsią 
ir malonu priėmimą.

<*

t Norėdamas ingyti dorybe 
nusižeminimo, nesirustink ant

gautumėt ir su tuom dangisz- <u» kurie tave niekina arba ap- 
ku vaistu negydytumet duszio? ( kalboms drasko szlove tavo, 
savo.

į Jeigu atmesi pakula
nusidėjimus, i
sunkesni vargai

Sunoru

t Kuom daugiau su gailės- 
i už'ežiu apverksi nusidėjimus sa

tai sutiks favr ’vo tuom ezystesniu stosieSi;
be naudo? nes dvase aszaromis pakutos

dvasei. Sunoru skubinkimės numazgota, atgema nekaltybe-I

visi prie pakulos, nes esmame jo ir vol darosi meilinga Die- 
visi apsunkyti nusidėjimais. vui. I

puodo, 
Kaiminka kuknioja nerado, 

Pamaželi in kita ruimą inejo, 
Moterėles nebuvo, tiktai jos 

vyras sėdėjo, 
Valandėle pasikalbėjo, 

Sztai ir pati vyro parėjo, 
Puodą padavė, toji iszejo, 

Bobele likus, ant savo vyro už- 
. sisedo:

“Ka tu rakali su ja kalbėjai? 
“Gal kokia sutarti turėjai? 
“Asz tau rakali parodysiu, 

“Kaip ka blogo dažinosių.” 
Paskui in kuknia nubėgo.

O vyras paskui ja eiti norėjo, 
’ Vos duris atidarė,

O boba karszto vandenio 
paėmė, <•> .Ii* *’'•

Ant krutinės vyrui liejo, 
Visa priszaki nuplikino. • 
Bobele laukan iszbego?

Kolioti biauriai pradėjo 
Ir da akis iszpleszti norėjo, 

Kaip dvi kates susirupeziavo, 
Viena kitai in plaukus insiga- 

vo.
Draskėsi kiek tik galėjo, 
Net grinezioja smirdėjo. 

Katrie pro szali grinezios ėjo, 
Atsistojo ir žiurėjo.

Argi taip jums reikėjo daryti, 
Ar reikėjo visa svietą juokyti.’ 

O tai vis tamsybe
J r kudifkine kvailybe.

— E! taip tai — atsake 
Griežlys nieko nemanydamas, 
Kad Vingilis ji pasziepia — 
akamonas du kart rože 'kumsz- 
ezia in sprandą, o paskui tuo 
stirnakoju lyžtelėjo apie pen
ketą kartu.

— Ir tiktai tiek?!
— Tiek, tai tik tiek, 

mano amžyje to neužmirsziu.
— Tai matyt tamstai tikrai 

gerai pritaikė.
— Hm!

Griežlys,

bet

žmonių triūsa pagerbti, (ai nėr nėra nuodėmės, tik kaip pada- 
no kalbos. Pavogt, tiesa gal Ir rysi valstiecziui skriauda, tai 
nepavogsi, bet lauke paraut ka tuomet yra mirtina nuodėmė, 
paszarui, iszpiauti svetima ple Tokia

ar taip palei save ir žmones bet Dievo neap- 
tai esi gausite ir Jo teisybes

sznoka
I

apgaudinėjate
va. ar iszganyt, 
namus ka nuglemžti 
vienu isz tu pirmutiniuju.

Griežlys ome aiszkintis, isz- 
sisukineti; vieni liudijo priesz tai bus žole, 
ji, kiti už ji, dar kiti pasziepe, malkos

neper- 
manysite, nepordirbsite. Kaip 
tik imi tai kas yra ne tavo, ar 

, vaisiai, 
, ir ar lai priklauso

I valstiecziui, dvarponiui,

grudai 
ar taiTojo vietoje Jono kalba nu

truko, visu bendras domėsis 
buvo nukreiptas in dvar’keli. O 
žiūrėt buvo in ka; dvaro lauko 
rubežiaus aže in ta puse kur 
pakalnes paupelio lomoje gulė
jo dvaro pievos, bego dvaro 
lauksargis lazda mojuodamas 
ir visa gerkle szaukdamas, o 
isz dvaro kaip tik arklys iška
bina zovada raitas loke aka- 
monas taip pat in ta puse —in 
pievas. Neužilgo antroje puse- 

nuo 
skaliku bėga, isz Ii nd o koks tai 
valstietis ant kumeles ir bota- 

u pliekdamas vargszo gyvu-

< l f > . _ _
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šiai mėlynai violioteniu kas .1° lomos, kaip lapo kad 
kart labyn tamsejaneziu ir 
tirsztojaneziu vakaro miglu rū
kti minkszta pa tai a palydi, tai

violioteniu
|

t

(F

tuomet savo sieloje taip džiau- l’° tvojo, batu užkulniais jam 
raudi- pil^A muszdamas, szuoliavo 
jauti, taip^greitai ir taip

matai, Dievo galybes didybe Ir kad lik žeme dundėjo, kanopos 
, o 

apskriebal

giesi, taip jaudiniesi, 
niesi, taip visame tame

<rb
i

I skubėjo,

Jo visa savo smiltis in visas puses tasake 
troksz- skribliau skvernu

kimais pakyli, kad paprasta ia’P Inkste, kaip skubiai le- 
malda pradedi szirdingiausiu kianezio paukszezio sparnai 
atsiduksejimu, o užbaigi de- kad laiksto. Aisziku kad vals- 
kingumo aszaromis už visus tietis isztni'kt norėdamas bego 
tuos stebuklus, kokiais Sutver- ir bego isz kokios eibes, kad ji

meile, taip prie 
siela, visomis jėgomis

savo

kianezio paukszezio
o užbaigi 

už visus

I • • •tojas žmogų apipylė, tankiau- vijosi net du dvaro pristovu;

neinvertl- bet pasukdamas isz vieszkelio 
nanti ir visiszkai nedėkinga, in dirvonus, kaip jam reikėjo 

Viena nedoldieni, kaip pap- per griovi perszokti, kumpel- 
rastai ežia būrelis kaimynu su- palaiko neisztesejo, nedaszo- 
sirinko, Jonas vienmarszkinis, ko, pirmutinėmis kojomis už- 
be kepures sėdėdamas žiurėjo klimpo polkoje, valstietis link
iu toli kur tai priekin, žmone- tolėjo, 
liai stovėjo tylėdami, galiause mes iszsitiesdamas kaip ilgas.

Tokiam
isz kurio nuo arklio, tai kaip niekas ga- 

nekarta visi turėdavo gana Įima sprandas nusisukti 
malonaus juoko, iszsiimdamas žiu mažiausia tai prisitręnkt 
isz dantų pypke ir pelenus isz- keliu sanvaieziu pagulėjimui 
krapsztydamas tarė: lovoje. Bet matyt kad valstie-

nes

šia nuodėminga nusidėjėli 
maloniu tinkamai

tu ir butu tikriausia pasprukę?,

Griežlys, stambus linksmiau
sio budo kaimynas,

o pankui dribo ant že-

sm ark u me nulėkt

» o ma-

tik burbtelėjo 
patraukė pecziais ir 

atsiduso, tarsi (ai dabar butu 
i n vykę.

— TaRiž 'lia jus fiaude kad 
jei be ne jus bet jusu Magde pa 
dare?

O!

galiausia tarė:
— Mano kaimynėliai

isz dvaro 
lauko kartais kokia sauja žoles

ar ko kito tai pasi- 
bet -nuo ]

1 teisybe tai teisybe,
kas

vals- 
tyboi ar žydui, ar čigonui, vis- 
tiok esi vagis ir peržengi Die
vo, insa’kyma — nevok! papil
dai nuodėmė. -Bet žmones 
sziais laikais 
sugedo, kad tos vegystes-net 
blogu nelaiko: gal todėl Die
vas mus nusidėjėlius užtat ir 
baudžia visokiomis savo rykz- 
temis seniau negirdėtomis, 
kaip invairios ligos, blogme- 
cziai, nederliai... Gal Dievas 
žmones savo ryksztele plaka 
mylėdamas ir trokszdamas ju 
pasitaisymo, kad jie savo klai
das ir blogus darbus pamestu* 
vieni kitiem padarytas skriau
das atlygintu arba bent už jas 
atsipraszytu ir tolinus vieni 
kitu neskriausdami kaip tik
ri broliai vieni kitus mylėtu ir 
laiminga szventa ramybe visi 
džiaugtųsi... Bet jau vėlus 
vakaras eisime kožnas in savo 
lizdeli ir pasipoteriavo gulti— 
juk rytoj neszventa ir darbai 
laukia.

Labanakt visiems. 
Labanakt... ir iszsiskirs'te.

«IMMOee HOM MM I MMOaoeMOMM
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Newarko moteriukes susival-
dykit,

Norints karta žiotis uždarykit,
Sztai viena juoda varna,

Nesustoja kvarksėjus ir gana,
Tiktai su liežuviu teszkina, 
Na ir su nagais draski na,

O kaip prigėrė munszaines,
Tai gauna būda kates,

Tuoj su nagais kabinasi.
Norints vos ant kojų laikosi,

Susiraukusios bobos sergėkis, 
Isz tolo nuo tokios lenkis.

Nežinau szirdelos kad josios 
•• vyras.

Turbut ir niekam netikės,
Nekurtos suvis proto ne teko

Ir konia jau apjako,, 
Bobos isz peklos, pekliszkai 

gyvena,
Po smert kipszas in pekla 

gabena.
Girdėjau ir apie kita ten žmo

nele,
Visai supuvusia bobele

Dantų seniai neturi, 
Bot už tai vyra jauna turi.

Tas vyras josios tai neiszmano
Nes savo bobele neiszgano,

O toji kaip kiaule ka bulves szalitt manes Kas ten pasidaro 
knisa,

. Bet
.. \ 1' s *

taip isztvirko,
ar žirniu 
naudoju, bet -nuo kaimyno 
valstieczio — lai Dievas sergs
ti, nes tai didele nuodėme, 
dvaras liks dvaru, o gerai kad 
žmogus nuo jo szi-ta nukniauk
si ir susiszelpsi: ika nuo krūmo 
nutrauksi — pirkt nereilkia.

— Žinoma, žinoma, aplin
kui visi vienbalsiai pritarė, ka 
ten biskelis reiszkia. . . 

Jonas laike visu tu
i nieko nesako, tik klausėsi, bet J
matyt, kad jam tos kalbos ne
patiko, nes sutraukė antakius, 
ir tankiai ‘kakta raukszlemis 
deigesi. Žmoneliai jau isz to ži
nojo Joną pykinantis, todėl 
pamažu visi nutilo, akis ji nu
kreipė, o jis tarsi su savim ko
vojo, sugniaužo kumsžtis, ir po 
valondeles delnu per veidą per
braukęs, skaudžiai giliai atsi-

in tai Į dusdamas atsiliepe prabilo: 
Mieli kaimynai, 

krikszczionys katalikai ?
Ne! jus kaip koki pagonys, nes 
jei bijotumeto visagalio Dieve, 
tai visuomet turėtumėte ome
nyje deszimti Jo insakymu 
kur yra pasakyta: 
negeisk tavo ar tymo 
ežio, no asilo, ne tarnaites, ne 
jokio daikto kurs jo yra; taigi 
ne avižų, ne žirninį; nė malku, 
UO Žoles, ne dobilu. O ar tai UŽ- Ruszykite ant adreso: 
laikote, ar pildote? ar praeina 
bent viena diena kad dvarui ar 
kaimynui kokios jei bos nepa
darytumėte, arba kad tarp sa
vos už koki vagiliavimu nesu- 
sipyktumeje? O ar tai ne sve-

Ir 
uzmane 

'kad asz jos.

Mano

o! žmogeli, jis 
Magdei nepraleido, 
tai iszplumpino 
szeimininkas. Bet matote asz
jai sakiau kad ka nors 'kar
vėms pasiszert pasirūpintu, o 
kaip pasako, kad nežino kur 
jeszkoti, tai asz jai sakiau, kad 
eitu iri dvaro dobilus,
paliepimu tik viena karta taip 
buvo padaryta, 
kaip priprato, tai paskui kas
dien nokur 'kitur nėjo, nelygi
nant kaip ta kiaule, dobiliuosc 
ir dobiluose. Kaip ja sugavo, 
tai tuomet ir jai ir man kliuvo 
tarsi aszta m bueziau kaltas.

bet mergina

r

— O! teisybėj teisybe, tarsi 
liledamas, atsiliepe

Vingilis, jau tamsta visuomet 
turi laime but nekaltai intari- 
nejamu. Tamstos mergina pr»- 
silaužo nuo dvaro kopustdar- 
žio tvorų, 
sumokėjai,
pat negavai in pasturgali in- 
karszt.

— Teisybe, ir jei ne panele 
tai bueziau poną ileperpraszes. 
Na ir kur ežia pasaulyje 
teisingumas ?

— Teisybe, Jonai, teisybe, 
atsiliepe vėl Vingilius galva 
kraipydamas, nes kad taip ant 
manes, tai butumete savo kai-

<rt&

jus

kalbu

ar tai

seniau

o tamsta pabauda 
ir bemaž ko taip

Nevok, ir 
ne jau-

yra

JAI TURI KIETUS VIDURIUS
Naudoji visokius piles ir druskas, 

turi dūmimas, skaudėjimu po kruti
no, balta liežuvi, galvos skaudojima, 
nakti nemiegi ir pailsima paryczeis. 
Siusk tiktai 15c conto stempomis, 
gausite “Ventrole ir Interfax” ir ma
tysite kaip tamsta paliuosuos nuo to 
nemalonumo, ir ligos dar praba. Szi- 
tos gyduoles kas jau naudojo tai ko 
toljaus reiks retinty ir mažinty, nes 
jos atpratina nuo kietumo, kolei nc-

Plainsvillo, pa.
Western Chemical Co.

K. RĖKLAITIS

P,O. Pox A. 117.

>

Da pridėsiu truputi pakol už
baigsiu, bet dainuot neturiu lai 
ko tik žodžiais pasakysiu. Ne
dėlioja Wyoming buvau ir in 
uerportan nupiszkejau, ba ten 
už doleri davinėjo raida eropla- 
ne. Viena rūtele 'buvo iszejus 
isz eroplano, o kada arti stove* 
jau, tai szirdele iszlaikyt nega
lėjau, kada toji moterele ėjo

Iszlando szen
eroplane tai nesakysiu, tik tiek

ir ten pakampi apsakysiu, kad du nigeriai tu*'
Visa. rrvin ti flwmi i fl9.A9.Vfit vf Rfitriflrtrejo ji gerai iszezystyt. Ragino 

ir mane kad iszlekczia in pa-
_ - . _ ■ _ -

Kur tik kas kvortele namines
atgabena,

Tuojaus pas ta ir nusigabena, taip neatsitiktu kaip tai isl
dangės 'bet bijojau kad ir man

Atsigeria lyg valiu, paszvaksz- i<iI(gBtono.

— Jonai, sėdi ir žiūrai ne- tis sau gerai susitrenkė,
žinai kur ne ko; vereziaus bu- nekuri laika pagulėjo visai ra-' lio nepažinos, nes žinoto kas 
tu kad mums ka žingeidaus pa- miai ir tik po valandėlės teat- 
pasakotinnei, nors už kaip ka nikele, pasiėmė s/kribliu, nusi- 
kad ir pabartume! — nepyksi- purto žemes ir priėjo prie isz-

— juk tamsta už visus esi griovio iszsirabantuojanczios 
seniausias, žiliausias, protin- kumeles. Bot vienu '
ginusias — mus tikras patriar- niekuomet dalykas neužaibai Į in giria sausu szaku pasirinkt, 

t ■ * if. ’ . I
— Bene tai teisybe? užklau-

sake Jonas, žingeidumu nerel- ožiui prie jo priėjus ir norint lik užsigerines Griožlys, juk sunku buvo kvėpuot, o Jonas 
ke ieszkot ne žmonėse* ne ju už pavadžiu paimt, atsuko pas- man niekas to neinrodis.
kalbose, tik pasaulyje apie sa- turgali, spyrė užpakalinėmis — 
--- MA -MOAB** 1_ ___ _ — -— - J! _ V. /L* a*.

Liet urfaska* Graboriua

me

isz to iszejo? Tu jusu Magde, 
kaip noturejo dobilu, o a'kamo- 
no bijojo, tai mano lauko rovė 

kaip pritruko dvaro 
blogumu1 tvorų, tai tvėrėsi už mano, nes 
. .v m < I .i...

žirnius; I

kas. • gia; nes arklys isz revo dumb- rit tingėjo.
— Mano kaimynėliai, at- lynas, iszsirabantaves, valstie-

Ne nusigink, no iszsikal-
t M 1

-J _

timos nuosavybes troszkimas, 
prisiavinimas, ar.tiii ne vagys
te! ar k’uomot .už tu s'kriaudn 
darymu Dievas nenubaus1?

Tai girdėdami žmoneliai at
siduso, pakraipo galvas, Griež- 
lys net sudejavo, kad jam taip

po valandėlės tolyn tose:
Kąimynai, sakote, kad

i

k

Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada Ir 
mokslą. Turiu pagalbi
ninke motorams. Priei
namos prekes.
816 W. Spruee Str., 
Bell Telefonas 149 

MAHANOY CITY.PA.
806 Market Street

Bell Telefonu 4414 
HMAOIIA PA

A-BE-CELA arba pradžia "kiUtymo Ir 
ruszymo, del Lietuvieakų vaiku. 15c.

AW. D. MOOZKAUSKAB . CO,

ežia pameluoja, ► j 
Ir vakarui atėjus namo sau 

kliviksztuoja. | 
Namu neapžiuri, neiszvalo, 

O ten jau bambadieriu ir bla
kių yra begalo, 

, Ir du vįs dejuoja, kad vyru 
mažai turi, 

Ir kas pas tokia gali būti, kad 
ju neapžiuri.

e . • ♦
Kad nors karta tosios moterė

lės susivaldytu, ‘ 
Liežuviui savo sulaikytu, 
O gal kad liežuvis pastirtu,

.1

( Tai biskuti susivaldyfti.
__•_____ i____ a___ • —

I

Ant J. Sakalauskas
f

LICTUVISZKAS GRABOR1US
(Bell Phone 878)

331 W.CeetreStM 3heaa»deak,Pe.
Nuliudlmo valandoje, estei* 

kiam geriausi patarnavima. Ph» 
laidojime atliekam rup sotintai 
Ir gražiai. Busite pilnai *!<** 
aidinti.

les Mahanojaus ir GlrardvOlu 
jeigu kas pareikalaus BMi >». 
tarnavime tai meldiiu 8MB Uit- 
fonuotl o prtbudu in dontati 
mtnntn MT Bell Tele^onea ■ BM

1

H
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SAULE

ŽINIOS VIETINES

ku.

— Oras daug atvėso/
— Darbai musu aplinkinė

je da vis blogam padėjime. 
Daug žmonių randasi be dar
bo, kožnas lauke geresniu lai- 

* i ». . i 4
Kontraktas jau iszduo-

tas Įper ‘Roadingo kompanija 
imt padirbimo tilto arti Saint 

Soulkrop 
kompanija isz Filadelfijos, su
lygins žeme ir dirbs pamatas o 
Marshall kompanija isz Potts
town pastatys plieninius para- 
mus.

2|icolas brokerio.

nelaime patiko— Baisi
William Marshall, 49 metu isz 
Forest City, Pa., kada važiavo 
namo drauge su paezia ir tri
mis vaikais. Pataiko jisai in 
trdka arti Hometown. Visi li
kos pavojingai sužeisti ir nu
vežti in Hazletono ligonbuti.

— Garnys ana diena pali
ko dukrele del Juozu Konsevi- 
cziu, 603 AV. Pine ulyczios, o 
del Jonu Szimku, 1404 E. Cen
ter uly., sūneli.

— Musu aplinkinėje dega 
girrios jau nuo keliolika dienu. 
Ugnis padaro milžiniszkas blc- 
des del girriu. Keliolika szim- 
tu akeriu girriu ir krūmu jau 
iszdege.

— Fiorentina Selegrath isz 
New Bostono, likos suriszta 
mazgu moterystes su Antanu 
Pacenta, sūnum Trimlielienes, 
isz Pottsvilles. Vinczevone at
sibuvo Szv. Patriko bažnyczio- 
jo Pottsville. Pacenta yra ap- 
tiekorium Whalen aptiekoje 
Pottsville.

— Panedeli apie piet, užsi
degė kaminas ant namo Anta
no Kaminskio, 406 W. Pine 
uly., kuris priguli prie Zuza
nos Roman. Ugnis likos tuo 
užgesinta su mažoms bledems.

— Vincas Juodeszka, 
viažiavo in Jefferson ligonbuti, 
Filadelfija ant operacijos ran
kos Seredoja.

— Juozas Zaborskis, 422 \V 
Pine uli., iszvares savo paeziti
le isz stubos, kuria kerszino 
nužudyti ir turėjo jeszkot prie
glaudos pas kaimynus likos už
darytas ant pakiltos in 
‘‘czyszcziu”
suda už savo nusidėjimus.

vietini
po tam stos priesz

◄ Rending • 
. lines

►

Sztai Pigi Ekskurcija
In New Yorka $4.00

NEDELIOJ 3 MOJAUS
Matykite Žydėjimą 8,000 Japonisz- 
ku vynininiu medžiu visokiuose 

. koloruose, ka niekad nepamirszite
Sutverkite partija ir matykite szi 

Amerikos kapitolo miestą.
, PIGI EKSKUROIJĄ IN

Washington, D. C.
AR 

BaltimoraA

d#'

*

, $4.00 in ten ir atgal
NEDELIOJ 26 APRILAUS

Pirkite tikietus isz anksto.
- Greita* specialia treinas apleis 
Shenandoah .....................
Mahanoy City ....................
Tamaqua ..............................

. 3:25 
. 4:07 
. 4:37

1 w ■ ■’ "" ” ■■ ■■■■ ■ 1

Apįg dauftaui informacija apie
•aitu** akakurelja kreipkite* ant 
Readlngo ffelelinkello stacija arba 
raitykite pa* John M. Rolln, Dis
trict Paaaenter Afent, WUllam- 
RPor^.pe., --- ---------------------

» i<1 *

t

f

v

Hi

KUR ATSIBUVO NELAIME TUNELYJA KUR ŽUVO IR
KELIOLIKA LIETUVIU.

Szitam tunelyja Chicago žuvo vienuolika darbininku o 50 
sužeisti. Tarp užmusztuju radosi ir s4»ptyni Lietuviai, 
me atsibuvo 35 pėdos po žeme.

SHENANDOAH, PA.

12 W.

— Sekanczios nelaimes at
sitiko in ’kėlės dienas: Andrius 
Cberneckis, 211 W. Mt. Mer- 
non uly., sužeistas in ranka. 
Daminikas Magclskis,
Laurel uly., aplaike sužeista 
galva, • o Antanas Melauskas, 
31 S. Bowers luy., teipgi likos 
sužeistas. Visi dirbo Mapel 
Hill kasj^klosia.

— B. Mickeviczius, 16 me
tu, isz Oakland, likos sužeistas 
in galva su lazda laike loszimo 
boles su kitais vaikais. Likos 
nuvežtas in Ashlando ligonbu
ti ant gydimo.
t Vincas Randauc’kas, 413 

W. Center uly., mirė Utamin- 
ko ryta namie, nuo sužeidimu 
kokius aplaike laike darbo 
Turkey Run kasyklosia. Velio
nis prigulėjo prie Szv. Jurgio 
parapijos, paliko paezia Mari
jona, dukteria Mare Tarutie- 
ne, ir sunu Vlada.

j- Jonas Matoczaitis,
metu, mirė Utarininko vakara 
sirgdamas szirdiės liga. Velio
nis paliko paezia ir broli Juo
zą Girardville. Laidotuves at
sibuvo isz namo ant 207 E. M t. 
Voroon ulv. Subatos rvta su > • 
apeigomis Szv. Jurgio bažny- 
czioje.

OI'

Subatos

Jonas Narbutą, 248 Vir- 
antginia avė., ikos sužeistas 

veido Indian Ridge kasyklose.
— Pirmo apskrięzio S.L.A. 

bus laikomas susirinkimas abie 
ju kamisiju kas kiszasi apsvars 
tymo Seneliu Prieglaudos Na
mo ir pirmo Apskriczio pikni
ko pas A. Steponlkevicziu,Nedc 
lijo, 3 vai. po piet 26 Apriliaus 
po nunlaru 113 S. Bower uli.To 
del visu priklausancziu prie pi r 
mo apskriczio. kuopos S.L.A. 
noriu tie dalybauti ir turtinti 
geru patarimu sziam taip svar- 

. biam ir sunkiam darbui, yra 
kviecziama visu prisidėt. Kvie-

* i ... • • .., <ežia kamisijos pirmininkas Ai 
- SteponkevieziufL

a— ,, ■*■

Paskutines Žinutes
-'■■■» ■■

H Albany, N. Y. Ryti-
nioje daliję New Yoritty davė
si jaust gana smarkus drebė
jimas žemes kuris sukratė dau
geli namu ir iszbaugino gyven
tojus ir net ziegoriai sustojo 
ėja.

i t Su szirdipgu noru konte- 
kime del Jėzaus, nes Jisai ken
tėjo del musu; Dievas užmokės
amžftios garbes vainiku, o svie-
4.1—i— ____ i —i-xl.

Neini-

DAINOS SZVENTE

Liepos 15ta Diena 1931 
Seredos Vakare 7:30 

Lake Parke

ISZ LIETUVISZKU
KAIMELIU

Pittsburgh, Pa 
go Kup’szkenai 

| gcneraliszka

Pit’.sbiir-
8hVO
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EROPLANAS NUKRITO ANT KIEMO UŽMUSZDAMAS DU ŽMONIS.

lEV

Negalėdamas suvaldyti savo croplano, tūlas lekioto'jas pralėkdamas per Ix)s Angeles,;
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priėmė
, organizatorių Jo

ną J. Kuli pu iszki memos ir už 
trij udienu Prof. Birziszka kar
tu pagerbdami 
per 18 metu, 
raturos tarpe Amerikos L’otu- 

|Viu. Dabar atvyko su reikalais 
K.B.K.A. suorganizuot skyrių 
3-czia. Pennsylvanijos valstija, 
kur atsibus Kupiszkenu su pri
tarėjais, rėmėjais vieszas susi
rinkimas ir bus renkama val
dyba K.B.K.A. skyriaus April 
26 diena, Nedėlioja, 2:30 po 
piet salėjo Lietuviu Moks. Kliu 
be ant 142 Orr uly., 
ir bus nufotografuoti visi da
ly bau to jai. Paveiksimi 'bus ren
giamam liaudies naman visuo- 
sia valscziuosia ir narei gales 
insigyti sau.

Jonas Kulis turėjo pasikal
bėjimu su prof. Biržiszku, ku
ris iszgyre Joną Kuli už jo su
manymą irdarbavimai del Lie? 
tuvos žmonių ir pakėlimo var
do tu žmonių kurie rome toki 

Todėl 
Pittsburgiecziams yra 

proga dalyvau t i i r pasi rodyti 
kad mes no esamo tokio kaip 
mus kitos kolonijos laiko. Pasi- 
rodykim kad esamo susiprato 
ir gerbiame mokslą. Jau daug 
prisirasze prie Kupiszkenu ir 
juos reinc. t Visus kvieczia ant 
to susirinkimo. — Komitetas.

abudu. Kulis 
platintojas Lito-

ant Soliu

K.B.K.A. sumanymą, 
mums

a.pielinkeja Schuyl
kill ir North Cumberland Coun
ty 7 chorai isz Mahanoy City, 
Shenandoah, Tamaqua, Now 
Philadelphia, Minersville, Gir
ardville ir Mt. Carmel, Pa. ren
gia didžiuli koncertą pagerbi
mui Dainos Szventes ir savo 
tautos.

Choras isz 350 ypatų, nuste
bins klausytojus.

Sujudins žeme, kaip užtrauks 
savo numylėtas, landės daine
les.

Graži idėja, pagirtinas daly
kas, kad szioj apielin’kej var
gonininkai padare ta sumany
mą, o dar didžiai gerbiami kle
bonai, pritarė tam sumanyjpui.

Valio! choristams kad vien
balsiai iszsireiszke stot in ta J? 'II 
garbinga dauba pakėlimui mu
su Lietuviu varda, tarpe Ame
rikonu.

Pasirodysime kad esam auk- «/

sztai pakilę kultūroj ir dailės 
s ryt.v ja.

Daina yra brangiausias tur
tas musu tautos. Kad ne daine
les ne butu Laisvos Lietuvos. 
Mocziirte prie vygėlės aszare- 
les liedama mažutėli supda
ma numodavo, dainele, koliai 
užaugino — koliai iszauklino. 
Dainele yra mums inkvopla 
moeziutes sengalvėlės.

Dainuojame kada szirdys yra 
vargeliais suspausta.Dainuoja- 
me ir kada džiaugėmės. Daine
le palengvin musu vargelius 
pasaldina musu dieneles! — • 

Sztai graži Idėja, ir pelnas
isz to visas ,yra paskirtas Sese- * dusi szeima: 
rim Kazimicretem, 
fondą.— 1 i

Už tat-gi Visi, kas gyvas in 28, 1883 m. Mariampolej, Lie- 
I An i .. C? n, . n v. 4*. n . 4" f* ' 4 .<■ J T « n w. * m n Iv v. 1 n L... v.

anksto, bus ka ausis ndgirdejo, baigos New Yorke. Amstorda- 
m. '

Velionio nuopelnai dideli 
iszledžiant Lietuviu jaunolius

•i '

Szioja

Philadelphia. — Helena M a- 
linovski, 20 metu, 
man uli., likos pavojingai su
žeista taiftomobilyja nelaimėjo 
ant Black Horse plento. Ran
dasi Jersey ligonbutojo.

1200 Thur-

— Emjpa Dakis, 
4836 Ogden uli., likos užklupta 
per koki tai nežinoma vyra ant 
53-ros ulyczios. Ant riksmo 
merginos subogo žmonys ir tik 
tada užpuolikas pabėgo.

23 metu

Ansonia, Conn. — Balandžio 
9 d., vakare policija gatvėje 
rado girta gulinti Lietuvi, J. 
Jakelaiti. Kalėjimo jis iszbuvo 
visa nakti. Ryta policininkas 
nuėjės Ji iszleisti, rado negyva. 
Kreipėsi in vietinius biznie-

I 

l

I
Į

rius, kur Jakelaitis dažniau 
lankydavosi, kad jie atsiimtu 
lavona. Vėliaus visi pasakė jo 
nepažysta ir nežiną. Taip na
bagas ir liko palaidotas, kaip 
nežinomas ir nereikalingas.-V 

t ,, I , ,*, f, • jh. 1 .. ’ .
Amsterdam, N. Y. — Balan

džio 18 d., 1:20 vai. ežia mirė 
visu mylimas tautietis,

l mus veikėjas Jonas Karuža, 
143 East Main St. Liko nuliu- 

Žmona Ona ir
I

inžy-

Terosos 3 sūnūs.
Velionis gimęs Rugpiuczio ■

Dainų Szvente rengkites isz tuvoj. Velionis mokslą buvo

o akys neinate. Po koncertui ir
- a . - ' ' r ' '.'Lszokiai bus 

ro gražiam pavilione.
PARSIDUODA GERA 

FARMA.
r’ 1*. 4 *

Isz priežasties Ilgos locninin- 
ko, parsiduoda farma Mąins- 
ville, 5 mylios nuo Bloomsbur- 
go, 92 akerei žemos su 20 ake- 
reis girrios, geras vanduo, 2 
namai, tvartai, gyvulei ir dar
bines maszinos kaipo 300 vai
siniu medžiu. Parsiduos pigei. 
Atsiszaukito ant szio adreso: 
Jdhn Sweet, 337 W. Maple St., 

nnnv fMfv "Pn

, l

> *

- Ant kranto eže-
me vaistininkavo apie 25 n w M A a * D ' • « • i «. *

< • -I. I

** t

in moksja..
■f ■■ I/; ų

9l r ■ "'T"""
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’ ■* ’ •' ( . i * "■ ' f" i > ■ - i

į Minersville, Pa. f Nedėlios 
ryta mirė gerai žinoma gyven-1 
loja KatretLekaekiene, 504 N.

; 1

ryta mire gerai žinoma gyven-o I I

School uly. Velione pffliko vy- ‘ 
ra Juozą, du sūnūs Alberta ir 
Tamoszįu ir tris anukus, sese- '' - * 'fria Elzbieta Kastanienia Det
roite ir broli Vinoa Jankaucka 
isz miesto. Laidotuves atsibu
vo Ketvergo ryta su bažnyti
nėms ^apeigomis.

et Jew IMT nli

If*

Graborius
fIUn

dRK

Calif., nukrito ant kiemo vieno namo užmuszdamas du žmonis 
kiemo.

_ JĮ

kurie tame laike radosi ant

i

Scranton, Pa. — Vincas Za-1 konfiskavo. r I
Darant krata ir konfiskuo-girskis isz Dickson City, likos

I 
i
I

ba tiktai po 2 ir 3 dienas.
t Diena 15 Apriliaus mire

pripažytas kaltas ir nuteistas tuosius gorimus neszant lau'k, Aniele Agoniute, po ilgai ligai.
ant 7*/o metu kalėjimo, prisi- szo'kikai policijos agentus er- Velione paliko dideliam nuliu-

A <•* A ' t* a. m •'

pažindamas prie sužage'jimo 7jn0 ir fycziojosi, vėliaus ypa- 
■a • . adesziints metu mergaites. tingo trukszmo nebuvo.

| Federaliai agentai ateszta-
Baltimore, Md. — Balandžio voz (]u svetimtauezius: Howard 

ir Eckstein.
i

Greenfield, Mass. — Darbai 
o

dime savo tėvelius, broli ir tris 
sesutes, kaipo daugeli gimi-* ' niu. Laidotuves atsibuvo suta *
bažnytinėmis pamaldomis. Nu
liūdę tėvai siuneze szirdinga 
aeziu visiems kurie dalybavo 
laidotuvėse juju mylemos duk
reles.

10 d., Lietuviu Saleje, Holins 
ir Parkins gatvėse buvo svetini 
taueziu parengti szokiai. Szo- ■i*. •
kiu metu atvyko būrys prohi- pas mus eina labai blogai,
bicijos federaliniu agentu, tiks kas turi szioki toki darbeli, tai
lu iszkresti sales s’klepa, ku- da puse bėdos o kas neturi, tai 

rado greitosioms pada-1 ir kenezia. Atvažiavusiems iszr i ame
ryta bara ir nemažai kontro- kitur sunku aplaikyti darbas 

visa kad ir už pinigus. Fabrikai dirbandine degtines, kuria
—

F

i

■■"!■■» . ........- ■■ i............... ........

KVITU knygele Draagyetem* del lis- 
mokėjimo pinigu ligoniam*. Preke 264 
KVITU knygele Draugyste m e del Ka- 
nieriaua nog audetd pinigu ant 
'uairinkimu. Preke - - - 26a.

nog sudėto pinigu 
Preke . . .

_________ ■ .

$98 sziandien
41

’99
Moj aus ta

Pennsylvania Power Light C o.

PREFERRED STOCK
f

?l

*

t

Reikalavimas elektrikos jiegos ir apszvietimo, szios kompa- 

jos szeru, teip pasidaugino kad dabartine ju preke $98 ir pri- *
augintas procentas už szera yra žemesne negu ju dabartį- 

1 ’ »

nas marketas. Todėl kaina bus pakelta iki $99 ir priaugintas 
procentas už kiekviena szera 5 diena Mojaus 1931.
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I O h>ve representative call to give further infortnZtion. 
.-•harca your $S 

I per there. Send

Ml1 I
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/ta/tm I ecact amount due.

..eharee your *S Preferred Stock or
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Stock at

from any em* | □ I wish to aubtcHbe foe..
. ploy0 Of tbf | *•»pl«<»fjjOP«‘i»^ down*nd *10mr^h*f«___ 7 $98 and accrued dividend |>cr Bhare ha* been paid?
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men.
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