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Isz Amerikos TRAGEDIJA
LIETUVIU

KRUVINOS 
GEGUŽES

W. It. BOCTKOWMSI. Pre». A Mf.
K. W. IMMJZKUWHMI. k4110r. 42 METAS

KOVA PRIESZ .
PROHIBICIJA

KARCZEMOS TURI 
ISZNAIKINTOS NAMUO- 
SIA, PROHIBICIJA YRA 

BLEDINGA.

BUTI

KLEMEN. SZARKAS PER- 
SZOVE SAVO PACZIA, 

PO TAM PATS SAVE; 
GIRTUOKLYSTE 

KALTA. i

ARESZTAI,SUMISZIMAI, 
MUSZTYNE3, KELI UZ- 

MUSZTI, PO VISA 
SVIETĄ.

— A p-

Philadelphia. — Kongresme
nas Tierney isz Connecticut 
laike kalbos ant susirinkimo do 
legatu Labor National Commi
ttee ant permainymo sziandio- 
nines prohibicijos tarp kitko 
kalbėjo:

Suv. Valstijai turės atmest
prolribicija kaip padare ir kiti 
sklypai kurie jau iszbande prd- 
hibicija, nes prieszinasi 
gaus laisve, 
priversti
žmonys ju neparemia 
klauso.
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s a u

milijonai
apsi-

Washington, D. C. 
va i kszcz iojrmas pirmo Gegužio 
po visa svietą buvo gana nelai
mingas kaip parodo telegramai 
isz sekąncziu vietų:

Rosijoj apie du
žmoniu, 50 tukstaneziai 
ginklavę kareiviai apvaikszti- 
nejo taja diena bet didelioj bai
mėj idant neprasidėtu nauja

Buvo ir pralieji- 
daugelis sužeista

Suv. Valstijų Komunistai ža- 
dejou didelius daigtus, bet po
licija buvo pasirengus ant viso
kiu demonstracijų kurios nein- 
vyko.

Londone buvo kruvini
sziai Hyde Parke, kada maisz- 
tininkai užklupo ant policijo

Paryžių ja
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KIAULE SUEDE DIN AMI- ’ 
TA IR LYG SZIOLIAI I

NESŲGRYŽO. |
G n'cnysark, W.Va. 

prastas atsitikimas buvo ezio
nais, laiko naudojimo dinamito 
ant farmos Alleno (’lark. Po I 
iszszovimni keliu kelmu su di
namitu, į 1 
ant lauko, kada užkinkinejo ar- * % X ji '
klius. Clark patemino kaip atė
jus kiaule suede tris szmotus 
dinamito gulinezius ant žemės. 
U žsirust i nes 
griebė szimotą lentos ir 
y pa per szonujs goduliai, 
eksplozija ir kiaule likos 
draskyta ant pzmoteliu bet 
Clark neteko vienos rankos.

Nepa-

ant fa emos A Ueno (’lark.

paliko kelis szmotus

ant kiaules

DIDELE
EKSPLOZIJE

■..—- 1 " ' . ......1.1 l« NI.«HU ———. ■ II ,

BJAURESNE UŽ 
LEVA

i 

r DINGO TURTAS IR 
RAGANE

200 UŽMUSZTI PER EKS
PLOZIJE AMMUNICIJOS 

DIRBTUVĖJE.

VYRAS BUVO NARSUS 
TERP LEVU BET 

SZESZKU PRIESZ 
PACZIA.

, ISZGELBEJO TURTUS NUO
PRAKEIKIMO, KURI 
DINGO DRAUGE SU 

RAGANIA.

pa-
rože
Kilo

su-
ir

I

Nice, Francije. — Mrs. E. 
Simonnct, turtinga motore, at
ėjo pas žymia burtininke kad 
jai iszdetu kazyras ir iszbur.tu 
ateito,. Burtininke 
szavo kad neturės

Rio dc Janerio, Brazi liję. — 
Daugiau kaip puse darbininku 
isz 400 skaitlio, dirbanti am- 
municijos dirbtuvėje Nichthe- 
roy, likos užmuszti ir daugelis 
sužeista per eksplozije kuri su
naikino visa dirbtuve. Ligon- 
bules pripildytos sužeistais o 
kurio netilpo tai nuvežta in .Ja- 
neria. Priežastis eksplozijos da 
neisztyrineta. v

Trondelag, Denmark — Vie
tiniam teatre rode "koks tai ang 
Ii kas su perstatymu iszmokytu 
levu. Kada užbaigė savo persta 
tyma ir apleido kletka,idant pa 
dekavoti publikai iiž plojimus, 
tai jojo mylema paeziule sto
vėdama užpakali jo scennos, 
pradėjo ji kolioti bjauriausels 
žodžeis ir keiksmais isz ko da
vėsi suprast 'kad apmalszyto- 
jas levu ne yra ant geriausiu 
santykiu su 
Nusiminęs
bjauriu užmetinejimu savo prl- 
siegeles ant galo atsiliepė In 
savo paezia, 
ant jojo nžsipuldineja terp ki
tu susirinkusiuju aktorių.

Induko moterėlė ant tu žo
džiu, pagriebė stovineze szlilo- 
ta ir pradėjo szveist vyra. Ne
turėdamas kitokios progas, 
vienu szokiu atidarė kletka le
vu ir szoko in vidų, uždaryda
mas paskui save dureles, ir bu
vo užganedytas isz savo sau
gios vietos terp levu. Paeziule 
dirstelėjus aplink susirinku
sius, muosuodama bu szluota

‘ ‘ Ar kada regejoje

iszprana-
Myvenime

yra
b J

revoliucija, 
mas kraujo, 
ir aresztavota.

Žmonys toja aplinkinėje ne giliuko nes josios turtas
•i intiketi in taji atsitikima,1 prakeiktas. Idant nuo tojo p ra-nori

bet Clark turi ant to davada, 'keikimo atsikratyt, 
kad neteko rajikos.

savo prisiegelia.
žmogelis klausė

turi at- 
neszti pas joja visus pinigus ir 
brangenybes idant juosius už- 

DVI NASZLES ANT KOŽNO žadėt nuo piktos dvasios.
Motero teip padare, atnesz-

Washintgon, D.C. — Pagal dama šzimta tukstaneziu fran- 
paskutini surasza 
tai Miczigauo, steite 
du kart 
naszliu. Persiskyrusiu buvo te- 
nais 53,520 poru.

Chicago. — Klemensas Szar- 
kas, 44 metu amžiaus, turintis 
savo barbenie ant 1539 North 
Ashland Avė. pereita Panede- 
lio vakaru apie 5:30 po pietų 
perszove savo žmona Elena 35 
metu amžiaus dviem szuviais
vienu pataikydamas in kaire 
ranka, antru in krutinę, ir po 
to viena szuvi paleisdamas 
in galva pats nusižudė.

Su lyg Mrs. Szarkiencs pasa
kojimo, ji inejusi in ‘barberne 
radusi vyra pasigėrus! ir du 
kostumeriai lanke nesulauko, 
kad juos nu'kirptu. Ji pradėjusi 
ji barti; tuomet vyras paemes 
szaudyklc ir iszszovesjn ja du 
kartu ir po to perszoves save. 
Kostumeriai iszeje vos tik bar
niau nebuvęs taikus. Priežastis 
Szarkicne iszslinkusi ant
ežios isz kur ja ir nugabeno in 
North Ave. ligonbuti. Jos pa

yra kriti nga.
pasakojo

fu tiesuf n

ant
ir

zmo- 
negali 

žmonių, jaigu 
ne

Prohibicija nedaro isz 
žmoniu blaivus, nes blaivybe ir 
prohobicija negali eiti drauge, 
ju tikslas yra visai kitokis. Vi
sas sklypas lauke su nekantru
mu atszaukima prohibicijo ir 
tame tiksle musu organizacija 
inteiks bila ateinaneziam kon
gresui, kuris užtvirtins 
pareikalayimą.”
In taja draUguve priguli apie 

trys milijonai nariu Jwrffe spy
rėsi atszaukimv pruLibicijos Ii 
nepaliaus kovoti pakol valdžia 
prohibicijos visiszkai neat- 
szauks arba duos geresni alų.

mUdii

visiszkai

kasos
ne

— Isz 
pinigai 

kaip in-

PINIGAI SUV. VALST. IŽDO 
ISZEINA GREICZIAU NE 

KAIP INPLAUKE.
Washington, D. C. 

Suv. Valstijų
greieziau iszeina 
plauke pagal raparta finansų 
ministeriaus.

Szimet valdžia jau 
apie bilijoną doleriu 
szimet surinks

Lyg szioliai iszmoketa
900 mili-

iszdave 
o taksas 

750 milijonus 
doleriu mažiau ne kaip praeita
meta, 
kareiviams bonusais 
jonus doleriu. Bet nereikia abe
joti kad Suv. Valstijai suban- 
krutys, nes da randasi ižde ko- 

doleriu ir 
kiti

ne penki bilijonai 
daugiau aukso ne kaip 
Sklypai turi.

NIGERIS 7 PĖDU IR 6 
COLIU DIDUMO, MIRĖ.

— Sirgęs tiktai

1,7

New York.
trumpa laika ant uždegimo 
plaucziu, mirė ezionais tikras 
milžinas, James Finch, 28 me
tu nigeris. Tasai žmogus turėjo 
7 pėdas ir 6 colius augszczio ir 
svėrė 678 svarus. Czeinsztoru 
kompanija ji pasamdė del ap- 
garsinimo savo sztoru ir mokė
davo jam po $12.50 ant dienos,
1 ii k 7 i ' |

bet užmokesti pasiimdavo tuki
1 I' . ‘ ... *. .

i

I

t jauna nigerka szokike. Nežinia 
ar tai buvo jo pati ar sesuo.

MINISZKA 8UŽETI8TA AU- 
' TOMOBILIU (NELAIMĖJ.

Philadelphia. — Perdetino 
Szv. Franciszkaus klioszto- 
riaus Motina Klotillda ant 24 ir 
Green uli., likos pavojingai su
žeista, per BUsidurima automo- 
biliaus kuriame važiavo su tro- 
ku. Dreiveris troko likos aresz- 
tavotas.

ar tai buvo jo pati ar sesuo.

J* 8d .J U. i.'L

mu-

NASZLIO MICZIGANE. kad neteisingai

uly-

kad
nuo se-

aresztavota 60 
Komunistu O kitus iszvare isz 
miesto. Daug straiku atsibuvo 
po visas dalis Francijos.

Berlyne keli'žmonys likos nu- 
v •>

szauti, apie 100 aresztavota.
Madride, Iszpanijoj apie 200 

tukstaneziu žmonių ome
bas apvaikszcziojime su dauge
lėms musziais.

Barcelonijoj užmuszta ketu-

gyventojoj ku bumaszkomis, kurias raga- 
■% ---- .1 ~ —2 I

tiek' .naszleliu kiek

daly-

dėtis
Kaimynai

Szarku gyvenimas jau 
niua nebuvęs taikus. Priežastis
tame, kad vyras mėgdavęs isz- 
s i gert i.

Szarkai paliko du vaikus: 
kiek vaikams metu, neteko pa

lu igo nines dak t a r o 
mones Mrs 
sveikti.

tirti.

du

nuo-
Szarkiene gali pa-

• b

SUDŽLA LIEPE SUGRAŽYT 
ŽMONIEMS UŽGRIEBTA 

VYNĄ.
Philadelphia. —Slidžia Ales- 

sandroni, paliepė policijai su
grąžyti 50 baczku konfiskuoto 
vyno isz privatiszku gyveni
mu, kuri policija užgriebė be 
jokio paliepimo. Slidžia pasako 
policijai kad jaigu neturėjo da- 
vado kad tasai vynas nebuvo 
pardavinėtas kitiems, o buvo 
naudojamas tiktai tarp szel- 
mynos, tai neturėjo tiesos da
ryti krata ir vyną užgriebti.

AUTOMOBILIU SKER
DYNES NESUMAŽTA.

Chicago. —In laika trijų me
nesiu nuo pradžios moto, Ame- 
ri'koniszki automobiliai užmu- 
sze 6,230 ypatų, kaip pranesza. 
National Safety kamisija arba 
460 daugiau ne kaip užpraeita 
meta tam paežiam laike. Tiktai 
pamislinkite, in tris įmenesius 
užmuszta 6,230 ypatų!

Ąpriliaus menesyje užmusz
ta arba mirė nuo sužeidimu per 
automobilius 2,150 ypatų. Omą 

buvo dąu-
giausia nelaimiu isz visu kitu 
miestu Suv. Valst. 

♦ - - -
MOTERES ISZDUODA $4 

ANT KOŽNO VYRISZKO
DOLERIO. ;

Washington, D.C. — Mote
res iszduoda po keturis dole
rius ant Jloždo iszduoto dolerio 
per vyrus ant apsiredymu ir ki 
tokiu parodu. Taip praneszaa 
vertelgystes departamentas, 
kuris apskaitė iszlaidas mote- 
rili. . j

hoja, Nebraskoja,

departamentas

ri žmones, o 28 sužeisti.
Balboa

nuszautas o 38 Komunistu 
žeisti ir duag aresztavota.

Viedniuja 70 tukstaneziai 
žmonių dalybavo parodoje. Bu
vo ir keli musziai.

Tokio, Japonijoj kone 2,000 
žmonių aresztavota idant už
bėgti maiszacziams.

Capetown ir Melbourne dau
geli žmonių aresztavota ir su
žeista.
Lubartove, Lenkijoj, trys ko

munistai likos užmuszti laike 
sumiszimo tarp policijos ir Ko
munistu.

Ir kokia nauda isz tokio ap- 
vaikszcziojimo
Ar negeriau apvaikszczioti Ge
gužine malsziai.

vienas

70

policijai! tas
su-

pasinaudojo.

PIRKO MOTERE UŽ 80 DO
LERIU PO TAM JA 

APLEIDO.
Milwaukee, Wis. — Lndvika 

Krol, kuri pabėgo su savo bur- 
dingieriuim Povylu Paniek o ve 
liaus likos suimta Detroite per 
savo užrūstinta vyra,kur ja su
seko, susitaikė savo paezia 
parduot burdingieriui už 80 do
leriu ir daugiau paskui ja ne
sekti ir nejeszkoti. Bet tomis 
dienomis pati Kroliene gerva- 
liai šugryžo namo su 'kūdikiu 
ant ranku, kalbėdama, kad jps 
prielaidinis ja apleido kada ku- 
dikis užgimę. ‘

Gyvbnoji su Panišku Dbtroi- 
' v’ ’ * d . i ‘ i •

te, po tam pardavę savo rakan-

dikis užgimė.
„ ■' /■ : V ) . r. J n

' 1 ' ' - ’

dus važiavo gyventi in Meno
minee, Mich. Kada trūkis pra
dėjo judintis isz stoties Paniek 
iszszoko isz trūkio, palikdama^ 
ja. Taip tai vis būna su tokiom 
pabėgėlėm. Po kokiam laikui 
nubosta meiluže kito vyro, isz- 
cziulpo isz josios visus pinigus, 
po tam palieka 4 (ant lodo ’ \

randasi j na prie josios akiu nevos sude
gino, po tam atnesze jai da ke
turis szimtus franku, 
ninke nuėjo in 
reli atkalbėti užžadus. atiduo
dama maszna ‘su 
terei su paliepimu idant ju ne- 
dalypstctu už asztuoniu dienu. 
Panaszei padare burtininke ir 
su moteres brangenybėms.

Po asztuoniu dienu motore 
ketino nuneszti atgal pinigus 
in banka, 
net su’klyko 
vietoje pinigu, 
si tiktai sukaryptos popieros. 
Supratus turtuole kad ; likos 
apgauta pranesze apie tai poli
cijai, bet ragana tuom kart isz- 
piszkino ant szluotos pas biesa 
ir lyg sziolei josios nesurado.

Taigi, ne tik tamsus žmone- 
liai duodasi save apgaut burti
ninkėms bet ir iszmintingi 
žmonis.

Burti-
tamsu kamba-

---- , M v 
pinigais mo-

— Isz Excelše- 
buk miestclis 

visiszkai

VĖTRA SUNAIKINO KONE 
VISA MIESTELI.

Moxico City, 
rio daneszama,
Chiapas likos konia 
sunaikintas pčr pnszelusia vėt
ra kuri prapute pro tonais, po 
tam nupuolė ledai didumo visz- 
tiniu kiausziniu. Yra tai pir
mutinis nupuolimas ledu nuo 
nepamenamu laiku toja aplin
kinėje. Telefonai ir telegrafai 
likos sutrukdyti. Bledos pada
ryta ant puses milijono doleriu. 
Daug žmonių sužeista.

DIDŽIAUSIAS NAMAS ANT 
SVIETO ATIDARYTAS.
New York. — Praeita Pctny- 

ezia likos atidarytas czionais 
Empire State Building vienas 
isz didžiausiu ant svieto, kuris 
sie'kia debesis, 1,250 pėdu nuo 
ulyczios, kuriame gales sutilpti 
25,000 žmoniu, 86 laipsniuosiu 
augszczio. Atidaryme dalyba
vo daug
mas pastatytas ant vietos 
stovėjo senas Waldorf Astoria 
hotolis ant 5-tos avė. ir 33-czios 
ulycziu.

žcnklyvu žmonių. Na-
V

kur

DIDŽIAUSIAS EROPLANAS 
ANT SVIETO ATLĖKS 

IN AMERIKA.
Las Painias, Canary Islands. 

"V* A.— Vokiszkas croplands 1)0 
ezionais in Rio 

ant Afrikos pakrasz-
iszleke isz
d’Oro, 
ežio. Isz tonais nulėks in Gvi- 
na, po tam Per Arianti ko mares 
iii Pietini'Amerika i r New Ybr- 
ka. Kelione atlieka isz viso sep
tyniolika pasažieriu.

Tasai Vokiszkas erOplanas 
yra didžiausias ant svieto tu
rintis szeszis motorius ir gali 
sutilpti jame szimtas žmonių.

Į ■

Mote

EROPLANAIPERVEŽE
2,715,846 PASAŽIERIU.

Washington, D. C. —
1930 eroplanai. perveže 2,715,- f
846 pasažierius isz miestu in 
miestus. Szimet, nuo pradžios 
meto, perioke su 1,373,541 pa- 
sažieriais.

.1 ’>

O >

nuo

Atidarius 
isz baimes 

masznoje rado-

maszna
nesJ

ir

NEPAPRASTA MEILE 
ARABISZKOS MOTERES

DEL BALTO VYRO.
Tunis, Algerije. — Tūlas 

Anglikas susipažinęs su gražia 
Arabiszka moteria, apsipaezia- 
vo su jaja, bet ne ilgai džiaugė
si su jaja, nes laike medžiokles 
likos sužeistas ir mirė. Moterų 
labai mylėjo savo Europiszka 
vyra ir rodos neteko proto. Ne
laiminga szauke ir klykė prie 
grabo, mirusio, kaimynai ne
galėjo josios nutraukto
grabo, nes motore juos draskė 
ir kando, szaukdama, kad jiji 
nori drauge su juom keliauti 
in balta dangų.

Negalėdami josios atitrauk
ti, indejo jaja in vežimą drau
ge su lavonu ir vežu ant kapi
niu. Bijodama kad jaja neat
skirtu nuo vyro perinaine vieta 
su savo seseria, kuria pasodino 
szalo lavono, o pati nubėgo 
ant kapiniu ir pasislėpė duobo
je. Seseria lengvai atskyrė nuo 
lavono kuri palaidojo. Tik po »
keliu dienu pasirodė, kad už
kasta ir vyro žmona. Kada at

rado jame negyvakasė kapa 
motore.

i
800 ŽUVO DREBEJIME 

ŽEMES ROSIJOI.
Moskva. —- Tolimesni drebė

jimai žemes duodasi jaust 
Transkaukazijoj ir Azarabeža- 
ne. Gyventojai labai iszbaugin- 
ti ir gyvena ant lauko. Spėja
ma kad daugiau kaip 800 žmo
nių pražuvo o in 3,000 sužeista. 
Gyventojai daug kenezia nuo 
bado o nors valdže paskyrė 
apie puse milijono rubliu ant 
suszelpimo, bet to neužtenka. 
Bledos padaryta ant penkių 
milijonu doleriu. Tukstaneziai 
kaimuoeziu buvo liudintojais 
kaip juju namai sugriuvo 
priesz juju a'kis. Kafauco dis- 
trikte sunaikinta dvylika 'kai
mu ir miesteliu. Lavonai guli 
ant ulycziu nes nėra kam juos 
palaidoti, i ’ i i * ■>, <’ i

i 11

r

t.

.SUKILIMAI MADARIJOI 
DAUG SUŽEISTA IR

• UŽMUSZTA, 
i • I r • ..." t

Funchal, Madeira. — Trys 
garnizonai kareiviu sukilo 
prioszais valdže Funchalo, Por- 
tugalijo nusiuntė in tonais ka- 
risz'kus laivus ir oroplanus ant 
apmalszinimo pasikeleliu. Dau

L>

kareiviu

pati

BAŽNYCZIOS TURI MOKĖ
TI PADOTKUS RUSIJOI.
Kijevas. — Soviatine valdže 

pradėjo traukti padotkus nuo 
bažnycziu. Czionais valdže už
dėjo 1100 rubliu padotku ant 
vietinios katalikiszkos bažny- 
czios o ant protestoniszkos net 
3,000 rubliu. Cerkves teipgi 
turi mokėti didelius padotkus 
bet žmonis neturėdami kuom 
molketi, negali lankytis in cerk 
vos nes valdže jeises uždaro, 
jeigu nemoka padotku.

szauke:
savo gyvenime toki szesžka 
kad bėgtu nuo savo paezios!”

Nėr ko stebėtis veluk su žvė
rimis draugaut ne kaip su in- 
siutusia motore, o ant svieto to
kiu drąsuoliu daug randasi.

i C A

Paskutines Žinutes
U El Paso, Texas. — Mek

siko valdže neužilgio palieps 
7,000 Amerikonams nesztis 
lauk isz tonais kaipo nelegalisz 
ki gyventojai tojo skylpo.

H Clarksville, Tenn. — Pen
ki nigerei kurie radosi prl- 
glaudoje del vargszu, sudege 
deganeziam tvarto kuriame 
gulėjo. •

H Garfield, N. J. — Jonas 
Lubik, 40 įmetu,
smert savo tris sūnūs

nuszbve ant'J hi nuo 4
lyg 12 metu, po tam pats>au

'■'f i# " . ’ wf . l' < *

pasidarė mirti. NepasUekimas 
biznijo buvo priežastis tojo 
baisaus darbo.

DARBININKISZKOS 
ŽINUTES

MIRE ZOKONINKE SU 
ŽENKLAIS ŽAIDULIU 

KRISTUSO.
Rymas. — Mieste Neapohje,

je, mirė labai dievobaiminga 
zokoninke Maria Landina. Po 
josios mireziai surasta ant jo
kios kūno penkis Iszganyto- 
jaus žaidvilius ženklai — stig- 
matos.

Neapoliaus
kardinolas Ascalesi, paskyrė 
komisijo isztyrineti taji daly
ką. Kamisije susideda isz trijų 
žymiu daktaru ir trys pagelbi-

1

arkivyskupas,

■Centralia, Pa. Penki 
szimtai anglekasiu, kurie dirbo 
tiktai szeszis menesius m lai-

> rm • . »

ka penkių metu, pradėjo dirbti 
1 Gegužio per atidaryma Cen- 
tralijos kasyklų, kurios priguli 
pHe Lehigh Valles kompanijos. 
Manoma, ,,kad už keliu 
pradės dirbti taipgi ‘Continen
tal ir Locust Run kasyklos pri
imdamos apie 1,200 darbinin
ku. Gyventojai labai nudžiugo 
isz pradėjimo dirbti kasyklų.

11

o

c

pradės dirbti taipgi Contlnen-

Ojsteris sunaudoję arba 
iszgere apie 80 kvortų vandens 
in laika vienos .dienos jeigugeli žmonių užmuszta ir sužeis- minkai. Pasekmes juju tyrinėji

* mu du neapgarsyta. | vanduo ne per szaltas.ta.
1

I
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Kas Girdėt
— Kožnas isz mus turi dvi 

motinas — viena isz ju tai toji 
kuri mums davė gyvastį.

>

Kuzy ria v imas arba gemble- 
riavhnas kokiu tai noriais bū
da, tai vienas isz didžiausiu 
prasižengimu, kokio gali dasi- 
leist paeziuotas vyras prioszais! 
savo szeimyua. Kazyrninkas ue 

(tik praleidžia savo laika, svei-
(

I

Antra motina, yra Tėvyne kata h pinigus snukiai uždirbu
musu, tasai sklypas kur atėjom 
ant svieto, kuria mus motinėlė 
mokion ja guodoti. Todėl esam 
ar gerais ar piktais sunais tuju 
dvieju motinu.

Tasai, kuris ne myli, no gina 
ir guodoja motinos, kuri jam 
davė gyvasti, yra vadinamu isz 
gamų. '

Iszgamu su num yra ir tasai, 
kuris ne myli, ne guoduoja ir 
neapgina arba paniekina savo 
antra motina — Tėvyne.

Norints ant viso svieto užėjo 
laikai bedarbes bet akyva kad 
paczediunas tarp žmonių pasi- 
lidino kaip parodo valdžios<

1 apartai.
Paskutini meta paczedmno 

pacztiniai skyriai Kansuosia, 
Suv. Valst. užaugo ant trijų 
szimtu milijonu doleriu. Pana- 
<ziai užaugo skaitlis bankuo- 
-ia sudėti per žmonis pinigai. 
— Matyt ne visur žmonvs «r •
jauezia bedarbe.

at-

Kentucky steite, lyg szioliai 
tenai t i nei gyventojai buvo ži
nomi kaipo didžiausi munszai- 
nieriai ir butlegeriai o ir tan
kiai parenginejo szaudjunns 
tarp saves ir pyszkinimo ant 
valdžios agentu.

Bet pagarsėjo tasai ateitus ir 
kitaip kaip apie tai garsina 
laikraszcziai, kad mieste Lex
ington e, gyvena anglekasis, ko
kis tai John D. Sloan, kuris te
igiamas 58 metus, turi 34 vai
kus.

Tasai žmogelis su pirmutine 
paezia susilaukė 18 vaiku, o po 
mireziai josios, volą apsipa- 
cziftvo su antra; kuri ji apdova
nojo su 16 dovanelėms, tarp tu 
buvo keli dvynukai. *

Negalima stebėtis isz 
dideles szeimynos,

taip 
nes tai la

bai lengva, bet reikia stebėtis, 
kaip tasai anglekasis duoda

I t4r <į& • X*

i
4

I
tus, bet apvogė savo szeimyna, 
inslumdamas ja in didžiausia 
vargu ir nelaimia.

O kiek tai kazyrninkai turė
jo už tai atkensti kalejimosia. 
už savo lengvumu?

I

Laikraszcziai skelbia, 
Kansuosia kokia (ai mot ere 
pasninkavo per 36 dienas. — 
Tas yra labai naudingu daigiu 
ba yra tame paezedumas ir ap- 
malszina žveriszkus pageidi
mus. Per visa ta laika motore 
nenustojo trinstis prie naminio 
užsiejimo ir iszpildinejo savo 
užduotos. Jaigu josios vyras at
eidavo ant vakarienes desz.imts 
minutu vėliaus, tai male liežu
viu, kad net stubn sukosi aplin
kui! O bet pati pasivėlino su 
valgiu net 36 dienas, 
tai galima pavady! 
protu”.... •
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SZTAI KO SIEKE
PASAKAITE

Buvo rytas. Miesto gyvento
jai dar miegojo. Kur ne kur sar 
gni szlave gatves. 
bokszte suskambėjo
szaukdamas žmonos in ankstv- 

t ‘ Jr 
vašias miszias.

bnž^

Bažnyczios 
vrttpa.4,'
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4HKelios paimi 1- 
Ižios moterėlės nuskubėjo <n

Gatve ėjo apdriskęs kokiu do 
vyniu metu berniukas. Ėjo la
bai palengva. Atrodė, kad pa
vargęs ir kelias dienas neval- 
gos. Jo veido spindėjo iH‘isZ<ly- 
kusio vaiko klastingumas, bei 
kažkoks gilus liūdesys.

Jo praeitis liūdna. Motinos 
jau neturi. Ji mirė, kai jis turė
jo dar tik penkis metus. Bet jis 
ja gerai atsimena. Atsimena, 

Į kad mokė ji ji'potcrius kalbeli, 
Ikai abu eidavo in bažnyczia. 
Motinai mirus jis niekuomet 
nebuvo bažnyczioje; vienas nu-
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KUR SVECZIUP3IS SIAMO KARALIUS BŪDAMAS AMERIKE.
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Laiko |savo svecziavimo Amerika, Siamo karalius su savo paezia gyvens szitam pain
ei uja, kuris priguli prie Mrs.Whitelaw Reed, Purchase, N. Y.
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— Batiuszka, kelkitės! Pas 
ligoni reikalaujamaI

— Ka! Pits ligoni?

darni inlysti in daržu, o juo da 
labiau, kad aplinkui tvora bu
vo suirusi. Senolis roke ant ju 
mosavo su rankom, liet ka i ii 
reikiant 'kojų negalėjo suval
dyti, taigi, viskas ir buvo d y-

Tegul 
užeina pas djaka. Tegul jis cer
kve atidaro ir viską greitai pa
rengia. Asz tuojaus užsikellsiu.

Tarnaite uždarę duris ir bu- kai. 
vo girdėti, kaip ji kuknioja 

kuri antrino bntuszkos prisakymus.
užsiima dvasiszka isztobulini-
mu savo vaiku tikros Kriksz- Keikia eiti, norints norėtum ,r 

Katalikiszk'i miocfo.
Niekados miegas nebūna to- 

kada
mums neduoda miegoti. Pasi
taiso užklodala ir ant valanje-

Mislys

J > Vienatine bažnyczia,
Pas ligoni!O

Į
Ka <larvsi

16 METU EROPLANISTAS.
Hugh Shepherd, kuris turi 

vos 16 metu isz Detroit, Mich., 
i'iti bijojo,o tėvui nei bažnyczia už baigė pasekmingai savo le- 

| li> m j. a HM* «'»««>•nei mažas sūnelis nerūpėjo nes 
visa laisva laika praleisdavo(

Ir jus taip vieni ?
Ne vienas, turiu vaikus, 

gerus vaikus, griekas butu ant 
ju ka pasakyti. Sziamdic nei 
vienas isz pirkio nenorėjo isz- 
eiti. Apstojo mane ir verkia. 
Bet'asz sakau: Ko jus verkia
te? Eikįte kožnas sau. Manes 
niekas nepavogs. O kaip turė
siu mirti, tai ir be jus numir
siu. Tu. Griszka, sakau vyriau
siam sunui, oik in 
Laukas gatavas,
apsėti. Gali ateiti pagrabas — 
vėl viskas nusitrauks. Tu sa
kau dukteriai, eik in miestą ir 
nusipirk ko reikia.

ar jus isz manes koks reikaas ir prisieis pirkti, 
tai ežia pas Žydus daug bran- 

Marczia pasiun- 
Kaimyniszku kainia, 

visiems
o.žentas turėjo nueiti

kiojimo mokslą ir aplaike dip
loma ir pavelinima lekioti po 

smuklėje. Jis viską praleisda- orą.
vo, kad tik uždirbdavo. Motina 
užsidirbdavo ir sau ir 
šuneliui iszlaikyti. •K

Motina apsirgo, o tėvas sėdė
jo smukieji'. Nebuvo kam varg- 
sziu mažiuku rūpintis. Jis no
rėjo valgyti ir labai verkė. Mo
tina taip pat verkė. Viena die
na 'pasiszanknsi savo sūneli, 
pasakė: “ Asz mirsztu.. tu lieki 
vienfts. Visuomet mylėk gera ji 
Dievuli, buk geras ir viską ken 
tek del Jo.” 
met suprato, bet viską insidejo 
in szirdi. Kas toliau buvo jis ne 
žino; atėjo žmones ir motina 

jis lie galo verke.
Sunku pasakyti kiek daug isz 

to jis kentėjo. Tėvas dar labiau 
ger.e' Savo šuneliu jis tik tiek 
rūpinosi, kad atneszdavo su- 
džiuvnsios .siMisos difondš. Kaž
kokia moteris norėjo paimti isz 
girtuoklio naszlaiti ir auklėti, 
bet tėvas supykęs ja iszvare, 
sakydamas kad pats savo sū
numi pasirupinsia>.

Taip skurdo vargszas nasz- 
laitis per kelis metus baisiame 
urve, kur buvo vieni polesiai ir 
dulkes. Susirgo džiova ir jis 
pradėjo kraujais spiaudyti.

Paskutine nakti jis miegojo. 
Ryta nubudęs pamato tęva gu

dinti ant žemes ir taip kriokiau- I

laika pralcisdav

mažam veideli nuriedėjo sunki skaus
mo aszara. Jis nuėjo ir atsiklau 
po už vieno stulpo bažnyczios 
kampe. Jis nusprendė ta bran
gu daiktu pats pasiimti. Kai 
kunigas ir visi žmones iszeis 
isz bažnyczios, jis prieis prie’ 
altoriaus ir pats pasiims.
Tam kampelyj jis glūdėjo per 

visa diena, nes bažnyczioje vis 
buvo žmonių. Pagaliau pradėjo 
temti, sugirgždėjo raktai ir za
kristijonas užrakino duris.

Dabar jis pasijuto laisvas. 
Bažnyczioje buvo visai tamsu, 
ti kprie altoriaus žibėjo maža 
szviesele. Sunkiai
ėjo prie altoriaus. Szirdis dau
žėsi krutinėję. Neapsakomas 
džiaugsmas apėmė siela. Dabar 
jau Riekiu nekliudys pasiimti 
ta brangenybe. Priėjės prie al
toriaus drebaneziomis ranko
mis sieke talienakulio durelių. 
Nepasiekdamas isztempe visas 
jėgas ir nusilpęs bei susijaudi- 
nes nukrito ant altoriaus laip
tu. Pro pravertas lupas iszteke- 
jo srovele kraujo. Veide buvo 
dangiszkas džiaugsmas.
mirė.

yra
Taip iszsitaro lai-

Protesto- kiu gardam, kaip tada,
J 1

Solo inkus, 
seniai reikia

czionybes 
bažn\’czia. •r
ke pamokslo vienas 
niszkas kunigas Ręv. Lehigh
Barston isz Newark, N.J.

“Tikru yra faktu, 
toliaus tasai pastoris, — 
Katalikai isztobulina savo vai
kus del bažnyczios, o vaisiai to 
yra, kad praauksztinima savo 
tikėjimo visus kitus tikėjimus. 
Daugiausia prasiplatinęs tikė
jimas, kuris milžiniszkai auga 
Amerike, yra Katalikiszkas, o 
jaigu mes norime jiems but pa- 
naszus tai turime tureli isz- 
minti Katalikiszku kunigu ir 

in-
pa-

stengtis visom 
kvėpti dvasiszka 
szvenlima ir

kalbėjo . les sumerkė akis.
kad ligonį primine jam varpu

taip mislydamas 
skambejima vėl užmigo.

— Batiuszka, praszau, dja- 
kas jau seniai laukia.

— Laukia ?

apie 
s iv

apie varpu

Jaigu bus Jis mažai-ka tuo-

J

pajėgom
musu 

žemiauvaikus
' dvylokos metu del garbes Die
vo.”

Tasai pamokslas nelabai pa- 
bet daugelis

Tasai pamokslas nelabai pa
šau rodą su iszmaitinimu tiek'tiko nekuriama, bet daugelis 
vaiku. Well, duoda Dievas pagyre pastoriaus isžgyrima
vaikus, duos ir ant vaiku.

Bet mažiau laimingas pasi
rodo antras tėvas, kokis tai Le
nas Branson isz Colorado.

Kada stojo priesz audžia, ap- 
skunstas už apleidimu 1 
szeimynos ir nedavimu jiems 
prigulinezio užlaikymo, audžia 
jo užklauso “kiek turi vaiku

4 a I <» U z 1 11 Ir 4 t\ «*/% £• ( t t •

Kataliku ir davė gera paveizda 
mokinimui vaiku tikėjimo.

Prisiunskite savo senas kny
gas ant padarymo in redyste, o 

> naujos, 
ypatingai maldaknyges.

savo bus apdarytos kaip

Szeszias dukteres”, 
sako Branson.

“Tai turi septines 
iszskiriant saves ant iszmaiti
nimo.”

4 4

namie yra tryleka gaivu, isz- 
'.'kiriant mane” — atfiiliepc nu
liūdęs žmogelis — “visos mano 
dukteres yra vedusios ir būna 
pas mane.” 
tižia paleido ji ant liuosylies.

BERŽINE KOSZELE.
Pasakaite

I

i

ypatus 1

— atsiliepė slidžia.
Ne, šviesiausias sodžiau,

fszmintingas su

Tokie

Blogai daro tosios moteres, 
kurios del mažos priežasties 
skundžia savo vyrus, būdamos 
toja nuoononeja, kad savo vyra 
“isamokyff razumo”.
skundai priveda tik prie toli 
mėsniu ncftupratimn ir barniu 
tarp poros o tankiausia ir prie 
Apleidimą per vyrus savo moto- 
res.

Neseniai putys bu vonių lin- 
dintojais pas skvajera, kaip 

žmogelis mokėdamas
kasztus, iszsitare, kad volu k 
eiti kur ji akys nesz, nekaip su 
tokia boba gyventi tolinus, ku
ri jam padare tiek sannatos už 
be reikalu.

Mamyte, pasakyk, kas 
per daiktas ta beržine koszele? 
Ar ji gardi ? — klausė Petriu
kas savo motutes.

— O, vaikeli, 
szele yra labai “macai”. Visi 
vaikai jos paragavę tuoj apsi
verkia.

— E, mamyte, tai jie ne 
vyrai, kad verkia, — tarė Pet
riukas: — asz jos ragaudamas 
neliecziau ne vienos aszaros. 
Tik tu, mamyte, iszvirk kada 
nors man tos koszoles — be ga
lo noriu.

— Na, gerai, gerai, —• pa
žadėjo szypsodamosi motina.

Praėjo kelios dienos. Petriu
kas karta nusikalto motinai.

gausi 'ko-

(bci*žine ko- 
macui”

lai

tūlas

Pasakyk, kad

— Na, Petriuk, 
szoies paragauti, — tarė moti
na, paėmusi rykszte: — tu ana 
karta jos labai norėjai.

Petriukas tuoj suprato, kas 
ta beržine koszelė ir verkda
mas pradėjo praszyti:

■Aw ^famyto,dovanoki... Ne-
•• d .\noriu, nęnftrju koszęĮęs

Popas nekiiri laika in tai žiu
rėjo, bet potani pradėjo nekan
triau! i. ’

O k a tai jus — sako —~ 
ka jus sau mislinate? Kas pas 
jumis serga? Kas ligonis?

Seneli pasižiurėjo ir lingte- 
rejo galva.

— Tai, tai asz, praszau bą
li u szkos, tai asz, mirsztu.

- Kas tai,
juokeles ar ka? Mirsztu ir be
ragius vaiko po visa kiemu.

— O kaip-gi, praszau dva- 
siszko tėvo...
reikia suvaryti, 
žan, 
Ajuksz!

Kas žino, khip ilgai dar butu le, pasilikau vienas ir 
besitraukęs tasai silpnas par-(guliu ant lovos 
szn vaikymas po kiemu, kad ne ‘ 
djakas. Tasai padėjo ant žeręes 
varpeli ir liktarnia ir suskubo snukucziais vartus kelia, 
seneliui in pagelba. Meitelukai 

save tokiu 
rimta asaba, tuojaus

ginu viskas, 
eziau in

atėjo žmones ir 
isznesze. o)

atsikėlė irKaip iszejo, tai idant praneszti tenai
Sulystu diir-|1 saviems,

einu.
Ir 'praslinkus valandai .slin

ko per kaima Uvi asabos. Mig
lose skendo, kaipo pieno 
riose ir vienas kito neinate.

Varpeliui praei- 
puldavo ant keliu,

kaip tai prideru visada daryti 
kada popas e 
vu.

Lauke buvo rudeninis szaltis ir subėgo in tvartu. Senis da sy 
ir Gruodas. Kaimo, kaip mai- ki juos asztriais žodžiais suba- 
Hzyinas dėžėje, iszminkyta^ pur re ir uždaręs duris užsuko su- 

’ t t

vynas linko po kojom ir trasz-’ kyne.Dabar tik prisiartino prie

v ienas 
Skambinant 
liautieji

<r„

ma-

ina su Ponu Die- matydami priesz

arba ubeglu pas susieda Pus batiuszka ir užeiti pakeliui 
pas slaloriu. Tai-gi kaip mato- 

tykiai 
, kad tuotarpu 

.1 girdžiu: pasmeitelukai isz tvar 
to iszhndo. Ziurau per langu— 

Rei
kia juos suvaryti atgal in tvar- 

1 ta — mislinu sau — ir sziaip ir 
nusileido' taip, tegul bus Dievui gai4be, 

1 .suvariau.,.
— Na ir kaipgi jums, ar ne 

baisu priesz srnert ?
Ko turiu bijotis?

gai4be

Jis
E.S.

ko jo kaip stiklas. Popas pajuto popo ir pabneziavę jam ranka, 
szalti ir skufbinosi, djakas ėjo 
pora žingsniu pirmiau ir kaip’'

Tegul, ‘batiuszka ant ma 
nes nesirustina. Ba tai kaip pa-1

kada Skambino. Taip perėjo ii-1 ... . , . . . 1. . t prastai isztruko, tai juos reikia r
suvaryti.

— Asz ant jus nesiinistinu 
atsako popas — bet mane be 
jokio reikalo czionai trukdyti 
tai be sumone. Jus juk nedėlio
ja galėjot ateiti in cerkve ir isz- 
sispaviedoti.

— Dieve mano mielas! Kat
ra n odeli a?. Asz juk iki pusian- 
dieniui, nežinia, ar datrau’ksiu. 
Mano kūnas buvo laibai apsun
kintas, norėjau tik spaviednes 
sulaukti. Dievas mato kad ne
meluoju.

—- Na, ])amatysimo 
niurno popas, 
kion.

Senelis-gi irdindo kamaron 
kad persirengti 
drabužiais, 
nusiprausęs 
Popa su

Nie
kam žmogus gyvasties nesutru- 

I pinai, nieko ueapvogei. Tai 
. taip, kaip tasai samdininkas, 

tnt lauko. Pabaigei darba — ii

nieko neapvogei.

ga ulyczia ir atsirado palei szu- 
lini prie mokyklos.

— Tai czionai — apreiškė 
djakas.

— Czionai
atsargiai popos,

— panantrino 
eidamas per 

vartus. Nemažai nusidyvijo, 
kad jo niekas neiszejo pasitikt, 
kad nei susiedu, nei giminiu 
nemato, nei kaimo daktaru, nei 
dakla rku.

— Gal tai ne ežia? — 
temijo.

— Cziic žinau g 
Schrechota serga, [neikime I

Ir iilejo. Pirkioją buvo tyku. 
Tuszczia kaip iszluota.

Lova sutaisyta, 
nematyti.

Ei, ar yra ežia kas? 
szauke djakas visuose kampuo
se. Bet niekas neatsiliepe,apart 
visztu tupinezin ant laktos.

Atsisėdo ant suolo ir lauke. 
O ežia ir saule užkaito, miglos 
iszkrito. Ir girdi nuo kiemo:

— Aju!ksz, ajuszk iii tvartai 
Prisiartino prie slonksczio ir 

pamate basa senoli su sutarszy- 
tais plaukais, kaip vaikėsi po 
kiemu paskui ineitolukus ir va
rinėjo juos i u tvartu. Bot mei- 
telukai, matydami jo negalia, 
bėginėjo p<> visa kioma, uorę-

9

«

pa-

;erai, juk

<

bet ligonio

i neidamas
— su

pi r-

J

szvare«niais
* *Tuojėus sugryžo 

ir susiszukavc. 
reikalu nesiskubino 

nes nieko nemato blogo.
labai morojosi su senoliu pa- 
Hzncketi, kuris mirdamas kiau
les vaiko.

i() ar seniai sergate?

t

Jam

— <u ur sunitu jsvrgtuiu — 
paklauso sesodamas prie jo 
ant suolo.
' — O, seniai, seniai... Taip 
man sopėti, tai nieko nosopa, 
tiktai sylos isz mamos iszejo o 
nogalcjimas i nėjo ir szaltis in 
krutinę lem.hy: uiszkįai smortis

< ♦

. ti, kad net skambėjo aplinkui.
eik pirkion! Jau antras menuo, 
teisingai pasakius, 
duonele nereikalingai valgau. 
Šylu neturiu ,darbo jau nega
liu dirbti, o taip dykai pas vai
kus peneties, tai. nepridora ir

Net sunku ir nuryti 
Ot, Dievui dėkui kad

CAPITAL STOCK >126,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,858.62

Jis labai iszsigando ir iszbego, 
pat nežinodamas kur. Parnates' 
kad moterys eina in bažnyczia, 
ir jis paskui jas nusvyravo. 
Bažnyczioj jautėsi kažkaip ne
paprastai. Jis mato, kad kuni
gas,

1 kokidaigia, varpeliui skani 
Ko turiu b7.jo-i įmonėms. Visi su

szveuta,

negražu.
duona.
galas artinasi.
l ies? Vaikus aut žmonių iszau-
g’inau, visiems'vietas kaip ga
lėjau pagaminau biski proto 
pamokinau...

— Gal pradėtum jau? 
atsiliepę popas.

—. Pradekime su Dievu 
suniurno senelis persižegnoda
mas tris sykius.

Kaip tik popas sugvyžo na- 
. • iprie pusrycziu,

iszemes isz altoriaus kaž

didžiausiu ipamaldumu erne in 
burna isz kunigo ranku kažka 
spindanti. Jo szirdis pradeįjo 
smarkiai plakti. Jis pajuto ne
paprasta jausmu, kuris trauke 
ji priimti kartu su žmonėmis 
ta daiktu. Tr jis palengva arti
nosi prie grotu. Jo szirdis pla
ko džiaugsmu. Jau netoli spin
dėjo kunigo rankose kažkoks 
mažas, baltas daiktas, kai vie 
na moteriszke paėmė ji už ran-

kad tuotarpu isz varpinyyczios kos ir nustūmė nuo grotu šaky-
. - •> . . .. - - ’ 1 Z / 1 • 1.1atsiliepe varpai: 

bam I
Senis Schrechota numirė.

‘ \ . M .. . ■ pus- 
meiteliukai tvarte, tiktai dūk
tos is zmiesto pareinant kas tai 

••alejo rainiai sau

I
1 Mokame 3-czia procentą ant 

sudėtu pinigu. Procentą pride
dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir
1 Liepos. Mes norim kad Ir jus 
turėtumėt reikalaus su musu ban
ka nepaisant ar mažas ar didelis.

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

Barni bam! dama: 
iszpažintieti.

Kviecziai ja uužseti ir

nematyti — 
numirti.

.* Varles

O’ 
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A. RAMANAUSKAS 
L1ETUVISZKAS GRABORIUS 

MILL A PATTERSON STS- 
ST

į laibalsamuoja Ir laidoja mirusius £ 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus pa- 
ruossia nuo papraszczlausiuiklpra 
kilniausiu. Parsamdo automobilius 
del laidotuvių, vąšeliu, krikszty- 
niu ir kitiems pasivažinėjimams. 
Isz Frackvilles, Port Carbon ar iss 
kitu artimiausiu miestu joiffu kas 
pareikalaus mano patarnavimo, 
meldžiu man duot žinia c pribusiu 
In trumpa laika.

‘Tau negalima, tu be

Su didžiausiu skausmu 
nesiprieszi ndamas 
nuo altoriaus ir ojo duru link. 
Jis nesuprato, kodėl kitiems 
galima, o jam negalima priim
ti to brangaus daikto. Kodėl 
tas daiktas jam atrodė brangus 
jis nežinojo. Tuo tiirpu kunigas

4

, bet 
atsitrauki*

ai i ajisieti be
maisto per szeszioli'ka menesiu paslėpę ta blizganti daiktą al- 
0 nekurio8 kirmėlės por du me- tnriuja

I'tus.
i

y
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. “ Man nedavė“ — pa
manę jis, ir per pageltęuavusi
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Serganczio 
Kambario

Paslaptis
LABAI GRAŽI PASAKA

IV.
Kada Soros ant rytojaus atė

jo kaip paprastai paskirtoj va
landoj, kad atlankyti maža Jo
se, prie jo atrado daktaru Ca
pello. Susigraudinęs ir susirn- 
pines pasitranko su juom vie
non kambario kerten, kur vai
kas ju pasznekejimo negalėjo 
girdėti ir paklauso pas dakta
ru apie ligonio padėjimu.

Pasakė Alfonsui.
*11

Iszsineszti “Von”
— Ponia taip < 

tikrai man daug prisitarnau
tum.

_______ SAULE

• • i “*“! Daktarai Perdirbo Szita GERAS GASPADORIUS.
M* > • 
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Grafas do Romanonoa, kuris
davė rodą karaliui Alfonsui isz 
sineszti isz sklypo idant užbėgt

— Juk ponas pats matai— i kruVMini revoliucijai. Karalius 
kad su suliko ir padekavojo 

t 4 ,1 A ! 1. r. ’ »
kalbėjo daktaras
maŽycziu bloga labai bloga.

Visu pirmiausia jis turi szir-
dies liga. Ponas turi but pasi

už savo
džiaba karaliui.

Bet karaliene tam vis- 
reuges ant visko ant arszian kam nekalta — patemijo ant-
norint po keliu jau dienu,

Jaunas žmogus buvo, nesu- juk beveik dar vaikas.
Nors Teresa to visko gerai 

vienok

ras. — O sosto impedinis, tai

raminamas. Negalėdamas susi-1 
laikyti nuo atžaru maldavo su 
sudėtom rankom:

— O tegul ponas daro kas lik kogreiczlausiai iszeiti 
tik galima, ponas daktare! Te- tenai, 
gul ponas gelbsti nepaisant in varpelio guzikeli duryse. Dak- 
jokius gydimo kaštus! Gal pa- 
praszyti kitus daktarus?

— Viskas dykai ponas So
ros. Esu tame dalyke persitik
rinęs. Kiti daktarai turėtu ma
žyti su savo bandymais tik 
kankinti ir kankinėse jo gyve
nimo valandose, nes nei vienas 
daktaras jau jam daugiau ne
gali pagelbėt i.
ligoniui isz krutinės 
silpna jo szirdi o jo vieton in- 
tuiayti nauja tvirta kaip laik
rodininkas bile laikrodžiui 
nauja sprenzina in vieta suge
dusios. Kad negalimas daiktas 
tai ponui paežiam gerai 
rantama.

nesuprato, ka girdėjo^
I labai daug persigando, Kad 

isz 
paspa ude elek t ri kinio

neiszeidainas

Juk negalime 
iszimti

sup-

Norints suprantu vienok 
hzirdis plyszta pripažinstant 
ta teisybe. Ir turėtu 
taip jau dabar vienas numirti 
toli būdamas nuo motinos! Tu
riu tuojaus jai telegrafuoti.

—- Kur ji dabar būna *
Madride prie serganczio 

levo.

suprantu

vaikas

— Tai privalai vistiek su- 
gryž. Genaus ponas suezedyk 
jai jos jausmus. Juk lengviau 
jai bus viskas iszkensti, kada 
bus atliktas viskas, visas fak
tas. Mažiau bus sopulio. ’

Pedro turėjo pripažinti jam 
teisybe ir su sopuliu szirdyj 
apie nieką daugiau nesirūpino. 
Nusprendė vienok neapleisti 
vaiko netaki paskutinei jo gy
vasties valandai ir nubėgo sa
vo darbo vieton, idant tenai 
iszpraszyti sau urlopa ant ke
liu dienu.

Nekuri laiku vėliau, atran
damo priesz daktaro Capello 
Kabineto duris Teresa. Did
žiai ji stebėjosi atradus kabi
neto duris uždarytas. Nieko 
blogo neatjauzdama perejo *in 
szonini senatorijum^o sparną, 
kur buvo daktaro privatiszkas 
gyvenimas.

Prieszpakajuje jai esant, jos 
uosis pasiekė gudus vyriszki 
balsai isK vieno kambario*. Vy
riškiai karsztai ginezijos.

— Ne — kalbėjo vienas
tai tik menki užmanymai! Ne žodi: 
Cnrlosa viena, reikėjo jo visa 
szeimyna iszžudyti! Visus, vi- 
sya, sakau j
vis-gi nebus Portugalijoj 
parkom, nei ramybes.

— Gal dabar daktaras pa
raižys smerties paliudijimu,

— Dabar neturiu laiko. Ta: 
padarysiu ryt ryte. Tuotarpu 
iki pasimatymo.

I Ir nubėgo vėl pas savo priv- 
toliUH.

Ant .rytojaus, atėjės, 
grabu jau uždaryta ir 
parengta prie szormenu.

— Taip greitai? -— paklausu 
žiūrėdamas in grabu.

— Taip reikia —Jmtu jau 
gana laikas — atsako Terosn. 
Daktaras daugiau nieko ne
klauso, nes tame pietų klima
te., tankiausia reikalaujama 
grabas tuojtius uždaryti.

jau pasirengus 
pfl- 

temijo pamatęs visus pakus ir 
skryneles sukrautas priesz pa
kojų je. Atidavė taigi jai masz- 
na sakydamas:

— Czia ponia rasi viską ka 
prižadėjau palaikau savo žodi. 
Buk sveika ponia ir vėlinu jai 
visokiu palaimų tolesniame 
gyvenime.

Czia. jai padavė 
tuo budu atsisveikino.

V.

— Ponia 
kelionėn pana Teresa?

palaimų

I

jii;
A ■i

Vyra Ant Moteres
rį

x>

I t

S
f: j

H

rado 
viską

i

a

$3

ranka ir

>1"^ ■*

r v 
■

h

I

14

1 

j
d

■f

A 
141 4

•k, .*<'

<4x1

4
<

I H

4 <■ 
•’ i

T

L

X 

f!

f-?
<8

L
1 j

i
$ . J

I j i

u
>

’X

r ■ u
j

« 1I

■w

Trys -pakele v ingi pribuvo in 
karėžoma Suv.alkuosia “po (ri
ju žvaigždžių” ir praszesi pas 
gaspadorlu ant nakvynes —bot 
tik viena lova tonais radosi, — 
kožnas norėjo gulti iii ja. Pa
stojo barnis o ant galo nusida
vė pas gaspadoriu ant apsvars- 
tinimo. 
vieno:

—• Kas tu <lb vienas ir kuo 
užsiimi? ; /

— Esmių Žalnierium — gu
lėjau po Viedniu per asztuonis 
menesius.

— Alpi, jaigu tij vyreli gu
lėjai per asztuonis menesius,tai misliji apie smerti, tai niekis ir 
per ta laika galėjai gerai atsil- vyriszkis.

Bet kaip painisliji apie vy
riszki tai niekis, ir smertis.

-* Asz esmių burmistram ir 
{Skerdžių, kur per tris motus 
sudnosia pasėdėjau-

Tai tu da goriau atsib 
— tarė gaspadorius.

j|r . 41..... h  r r* -t er p n * nr-'

Iszleke in Ora 32,500
Pėdu

Pirmiausia

sėjai/

užklausė įes

O tu jėga mast i ? |
Asz ponuli opmiii Boni- 

fruteriu, ir snvirszmn deszimts 
metu vaikszezioju po svietą 
rinkdamas aukas ant ligonbu-

J<a! Tai tw daugiausia 
reikalauji atsilsio. Paimkie sau 
lova ir siLsekis gerai.

DAVATKA.

Dievuliau brangus! Kaip pa-

set.
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Elinore Smith, 19 metu, ne-

Kas apvaszys ponios Perez 
sopulius ir nusiminimą, kada

Taip

ir asztriai

taras paszauke 
isz kambario:

— Kas tenai?
— Tai asz,, Teresa!
— Praszau palaukti!
Daktaras iszejo

užklausė:
— Ko ponia nori ?
— Praneszu, kad Jose Pe

rez negyvas.
Ant daktaro veido apsireisz- 

ke neapsakoma baime tai vėl 
didis džiaugsmas.

greitai atsiliepe.—
Tuojaus einu.

Inejo kita kambarin, o liku
si Teresa iszgirdo ji kalbant 
tuos žodžius:

— Praszau atleisti ant va
landėlės, manes szaukia pas 
serganti.

— Bet ponas Skubinkis — 
atsiliepe balsas. — Ponas ži
nai, kad už bertainio turiu isz- 
va žinot i!

Daktaras skubinosi paskui 
einanezia mergina.

— Nesitikėjau taip greitos 
pasekmes — tarė.
ponia ta skystimą sumaiszei 
su vaistais?

Viską taip padariau, 
kaip ponas prisakei.

— Poszimts!... Greicziau 
viskas iszejo, ne kaip inislinau. 
O kas vaikui padavė vaistus ?

— Visados Soros. Vaikas 
tiktai isz ranku imdavo 
tas.

Kaip tai

palaidojus tęva sugryž 
ir czionai patyrė, jog netekus 
ir vaiko tai yra visko ka tik 
turėjo ant szio svieto.

Toji nuotrota jai net aut pa
ties proto. Užmetinėjo SerosuI, 
jog jisai vaiko prigulineziai 
nedabojo, daktarui-gi jog prie 
to daleido, kad jo instaigoj tu
rėjo žūti jos brangiausias tur- 
l as.

Prisiartino laikas . kuriame 
daktaras Capello jau galėjo at
keršyti savo rivaliui ir jo sn- 
žiedotinei.

Su szetono gudrumu ir sma
gumu mokėjo poniai Perez pa- 
kiszti pertikrinimus, jog So
ros nunuodino jos valka idant 
tuo badu palikti vienatiniu 
paveldetojum Perezu turtu Ir 
suprato taigi, jog tame reikale 
kaltas tiktai Soros. Jo didelis 
sopulis netekus mažyczio buvo 
laikomus tik nudavimu ir me
lagyste.

Netrukus pasklydo 
Elviros de Lios
leidžia jai teketi už Pedro Se- 
ros, kadangi dabar tasai pali
ko paveldeju dideliu turtu ir 
gerybių ir regis jau buvo pas
kirta szliubui diena.

Ponia Perez jau dabar buvo 
persitikrinus kuo tikriausiai L .. . . , .

namo

žinia, 
gimdytojai

vais- kad tasai daktaro nužiūrėji
mas teisingas. Daktarui labai 

Tai-gi ponia esi lengva buvo prikalbinti, kad 
ponia Perez tuojaus Serosa ap
skustu.

Iki sziam laikui jauno žmo
gaus gyvenimas buvo 4 be jo
kiu užmetinejimu, bet jo nu- 
duoturnas taip daug priesz ji 
liudijo kad sūdąs nusprendė 
tame reikale as^tru tyrinėjimą

— Gerai.
liuosa nuo visokios atsakomy
bes.

— Suprantu ponas dakta
ras, kad nenoriu ežia ligiau pa
silikti. Taigi praszau...

— Taip. Ponia gausi 1,000 
milraiau, 
Amerika.

— O ta vekseli taipgi, po- 
nas daktare, kitaip net tenai, du policijos agentai parodo '■ 
Amerikoj, nerasiu sau ramy
bes.

o taipgi bilietu in
Į
1

Viena diena pas Podra atėjo

Daniszkas 
malonus paveikslu, kuris buvo 
vedes keliolika metu, ir gyveno 
su moteria, likos perdirbtas ant 
motores. I'rofesorius daktaras 
AVarnehross isz Dresdono pa
dare ant jo pasekminga opera
cija — permainydamas ji isz 
vyro ant moterea ir dabar vadi
nasi Lili Ęlbe. Hudas pripaži
no jo apsipaeziavima nelega- 
liszku. Sztai kaip dabar iszro- 
do Einar Wegner kuri yra Miss 
Lili Elbe. Wegener turėjo su
dėjimu daugiau motcriszkos ly
ties ne kaip vyriszko.

— - ■■ ■ I-------------- 1 .....................- ■■ ■ ..... — -------- --------------------------- .■■■

Einar Wegener,

prapuolęs.jisai dabar visai 
Piktadaryste buvo sunki ir di
dele taigi nleaiminga tuojaus 
uždaryta kalėjimam

Dabar seke tardymai vienas 
paskui kita. Nekaltybes užtik-’ 
rinimas isz puses apkaltinto, 
iszrode ant pricszingygtcs, me
lagingas kaltybes užsiginimas. 
Daktaras Capello tvirtino, ko 
Pedro niekados negalėjo užsi
ginti, kad tik jisai vienas duo
davo vaikui vaistus. Sudas nu
tarė iszkasti grabu su lavonu, 
kad isztirti numirėlio vidu
riuos nuodus.

Sūdo komisija nukako ant 
kapinyno ir atidaro grabu. 
Iszimta isz medinio grabo me
talinis grabas, bet szis buvo už 
darytas. Bet kas apraszys ko
misijos nusistebėjimą, kada 
atidaryta grabas ir atrastu ji
sai tusezias. Lavono jame vi
sai nebūta.

nusistebėjimą

Kur pasidėjo j Ant to klausi
mo nebuvo jokio atsakymo.

jam aresztavimo paliepima ir 
luojaus liepe su jais oiti sn-

— Ir vekseli poniai atiduo- dan.
siu.

Inėjo sergauozio

Arcziausiame tardymo 
dže užsipuolė ant Pedro, idant 
tasai prisipažintu prie kalty
bes. Iszrodymu lenciūgas bu
vo taip tikras, kad nebuvo kal
bos apie jo isztoisinima. Jisai, 
Soros, nunuodijo vaiku, idant 
ankseziaus arba vėliaus pavel
dėti ponios Perez turtus, Jisai 
taigi ir lavonu paslėpė nes tik 
su tuo vaiku turėjo reikalu, ži
nodamas gana gerai, jog lavo
no peržiūrėjimas suseks nuo
dus. •
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Ana diena pasirodė ant ulyczios New Yorke szitas senas 
strytkaris, kuris buvo padirbtas 1857 mete ir žmonys buvo už- 
ganadyti tokiu važiavimu. Zmonys nemažai buvo nustebę 
kada ji pamate.

nemažai buvo

bereikalo yra nudžiugus kada 
su eroplanu iszleke in padan
ges 32,500 pėdu isz Roosevelt, 
L.I. Kita motore, Ruth Nichols 
iszleke 28,743 pėdas.

PAJESZKOJIMAI
Asz, Marijona Burokaite, po 

..A 4. "

vyru M. Wa lai kieno, pajeszka’i 
drauges Onos Ližnkes, 

}s apskriezio ir vate 
Mikaileszgiu kaimo.
drauges kada laukėm abi Lie- . 
tavo ja mokykla. Girdėjau kad 
gyvena <?hk*agoj. Melžiu atsi- 
szankt ant žemiau paduoto ad
reso:

savo 
T k morge •I

Buvom

Mrs. M. P. Wallaika, 
812 N. Spring St.

Beaver Dam, Wise.

W'

<

J

Tas nelabai gerai

Pajefizkau, Povyla Urbeli, 
Benedikta Razminą ir Marijo
na Prkturnnite. Turiu svarbu 
reikalą, nežinau kur gyvena isz 
sisklaide po Amerika. Busiu-la
bai dėkingas kas pranesz. Pa
tys ar žinantieji raszykit sziuo 
adresu:

Mr. Alex Blutaviczius
49 Nort 3 St.

Duquesne, Pa.

Ten kur paszalya Chicago, 
Tarp keliu Lietuviu nėra gero, 
Moterėlės burdingierius skriau 

1 džia, 
Kožna vaikina baudžia, 

Kad namines ir kendžiu pirktu, 
Nežiūri kad ir mažai uždirbtu. 
Jaigu neperka, tai persekioja, 
Priesz visus vaikina aploja, 

Tai yra laimi negerai, 
Jaigu bobeliai užauga norai.

* * * 
Norėjau apie viena pleisa užty- 

let, 
Nenorėjau del visu apskelbt,
Bet del pavoizdos del kitu, 

Nutylėti negaliu.
Ten kur apie Pottsville, 

Apygardoja Lietuviszkoja, 
Kada tik kokis pasilinkmini- 

mas atsibuna, 
Daugeli provu buna.

Tai mat, argi ne kvailybe, 
O tai vis daro girtybe, 

Kad laikraszti skaitytu, 
Tai to niekados nebutu.

t

Pajeszkau Martyna Radi- 
szauska. Kares laike gyveno 
Chikagoj. Dabar nežinau kur, 
Praszau atsiszaukti ar žinanti 
praszau duoti žinia ant adreso: 

Juozas Radiszauskas,
913 E. Diamond Avė.

Hazleton, Pa.2t.)

Ant J. Sakalauskas 
LIETUVISZKAS GRABORIUS

(Bell Phone 872)
331 W. Centre St., Shenandoah* P*- 

Nubudimo ▼Blandoje, eutei- 
kiam geriausi patarnavime. Pa
laidojimą atliekam rūpestingai 
ir gražiai. B u aite pilnai užga- 
nėdinti.

įsa Mahanojaus ir Glrardrillee 
jeigu kas pareikalaus mano pa
tarnavime tai meldžiu man tale* 
fonuoti o pribusiu in deezlmts 
minu tu « Bell Telefonas 8TB

x cin uviUL/ai

Jaigu kas imasi staigai, 
Turi kas piktumą ant ko, 

Tuojaus szauke Taradaiko.
Ypatingai nekurio vyrai, 

Daro no suvis gerai, 
Jaigu katro nemyli mergina, 
Tuojaus su Baltruviene gazdi- 

na.
Juk žinote, kad be meiles 

Ne buna veseilios,
Pirmiausia turi susipažinti, 

O paskui susiporuoti.
Jaigu mergina su vienu meilei 

kalba,
Kitas tuojaus paima sau in 

galva,
Nori atkalbinti mergina, 

Peikia priesz ja josios vaikina, 
O jaigu negali nieko padaryti, 
Tuojaus kerszina parAszyti, 
Pas Baltruviene daneszimu, 

Kad paiimtu in puca mergina. 
Bukie vaikine paežedus ir prie 

. pinigu,
Tai tau brolyti ne bus stokus 'I • - . p

mergų,
Kur tik pasisuksi tave mylės, 
*1Y niekas nuo tavęs medinos 

. noatkalbos.

'* r

J

P

Vienas raszo: 
Penkis szimtelius surinkau, 

Savo tėvynė atlankyti ketinau 
Pas tėvelius in Lietuva, 

Ba czion insipyko iii kaula 
gyva.

Jau dabar nevažiuosiu, 
Vela per kelis metus var- 

t guosin, 
Piaiigus visus iszdnviau, 
Ant kazyriu atidaviau.

Kad asz kojas bueziau nušilau-
/J LS, '

Ne in ta kazyminku gauja 
insigaves,

Per asztuonis metus vargau, 
Kol penkis szimtelius surinkau 
Viską ant kazyru pralosziau, 
Nuo to laiko prakeiksiu, ka- 

zyras, 
Ir ta žmęgu, jaigu mane szauks 

• katras.
Daugiau kvailas no busiu, 

Pinigėlius rinksiu, 
Negersiu, 

Nekazyriuosiu.

minu tu « Bell Telefonai 8TB

K. RĖKLAITIS
Lietwhakaa Graborlaa

M

v

!> Laidoja numirėliui pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagelbi- 

. ninke moterema. Priel- 
r narnos prekes. 

t

BIS W. Sprvee Str<< 
Bell Telefonas 149 

MAHANOY CITY. PA.
306 Market Street 

BeU Telefonas 44bJ 
TAMAOIIA
11 ■ 1.

;»

, Fedro jaute, kad aut jo už
mestas tinklas, kaskjirtas vis' "

j labiau eina siauryn, kad jo ( yieua8 taip man danesza:
(laukia sunkus kalėjimas ir ge- Amų t(>kin HU vyru SBparkinosi,

- - - - < | - — > • > - ’ --'f--- — - - ~y „ , , ~ v , . . _ ~ M - „7*3

apžiurėjo ir tarė tiktai viena sai tonai husidyvijo kada da- vienok dadave žinojimas savo
. luunvs Aivivmvy u

įo jisai skdndžiamas. Apskun- Dievtijo, kursai

I •

i

Nustebės ir įnbaugintas bet 
kambarin, vienok' su nekaltybes. iszdidu-

Daktaras pavirszutiniai vaiku mu nuėjo su agentais. Kaip ji- dingą smortis. Drąsybes jam

p «i

W. TRASKAUSKAS r

žinojo, ąpio kokia piktadarys-, loonos nekaltybes ir vilties ’ 
t savo

I
LIBTUV1SZKA3 GRA.BOR.lU3r

k«■

I

VLaidoja kanus numirėliu. Puaąae? 
do automobilius del laidotuviu 
krlkiztiniu, veeellju, paaMHn||i 
mo ir t.t —Telefonu £08 H

Į 603 W. llabanojr Arei Mah. Chy

Vis tik du sznabždo^i, 
Jisai del josios viską pęrkineja, 

Su ja bambiliūm važinėja.
1 Tas dedasi .tarp visu luomu
' - — M*. A.. . . J M* 1 lw • f A* B «

f.

tikini r- Negyvas.
— Ar ponas daktaras sau dimas buvo paremtas ant fak- tiems ateina bu pagolba pasku- 

s! Ankszcziau velija,
Tarp praszczioku o ir ponu,

idant asz užsakycziau ,tų kuriu pats užginti negalėję, tiniame reikale. Toji viltis jo Vienas antra pažino per meile,,

i

I

f

nei graibu ir užsiimoziau palaido- o protavimas buvo’taip artus jieturejo apgauti.
• jimu \

»■.- I I iRUh II ■ iii

i

l ir lQg^zka« kad jam rodosi jog i
> . ■ 1 ' v . 1 »

lr paskui padaro voseilo.
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Surinkęs in Lietuva važiuosiu.
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ŽINIOS VIETINES
— Mare Kazlauckiene, ku

ri keli menesiai atgal gyveno 
karves tvarte su trimis vaikais 
likos nusiunsta in Pottsvilles 
suda, kur sūdąs nutarė vaikus 
ir motina patalpyti in prieglau 
dAs, nbs ne turi pastoges ne bu- 
do iszsimaitinimo.

— Pottsvilles sūdąs pasta
te Frana Babrinska po $1,500 
doleriu belos irž užpuolimą ir 
sližagejima Stellos Reklaicziu- 
teš. Abu yra isz miesto. 
: — Burmistras 
prnnesza vaikams idant ne 
losztu boles ant ulycziu nes bus 
už tai baudžiami. Daug žmonių 
pasiskundė burmistrui kad vai 
kai per tai daro daug bledes 
iszkuldami langus o priek tam 
buna ^dideliam pavojuj 
automobiliu.

■— Perdetiniai Coaldale

Llewellvn 
idant

nuo

kad

li- 
gonbutes pranesza visiems žmo 
hioms szioja aplinkineja, 
daugiau ne bus pavėlinta žmo-
niems lankytis in taja ligonhli
te Nedeliomis nes svecziai lan
kydami ligonius padaro isz li- 
gonbutes tikra pikniko vieta, 
nepasielgdami padoriai, kalbė
dami garsiai, juokdavosi ir ne
duodami ramaus pasilsio ligo
niams.

— Panedelyja 
atpuskas“

ant kurio suvažiavo 
žmonių isz visu daliu

4 4

dvmo. 
d žiūrės

termine sūdo 
apsvarstineti

prasidėjo 
Potsvilles sude 

da ugel is 
pavieto

jeszkoti teisingystes ir užgana- 
Sziame 

turės
daugiau kaip 350 visokiu teis
mu isz kuriu daugiausia yra už 
pametimą ir nemaitinima jau
nu paeziuliu.

— Petras Spirelis, Graikas, 
kuris nudūrė peiliu ant smert 
tarnaite restauracijoj Pottsvil
les, bus elektrikiuotas Juniau 
15.

— Bernardo Sklerio szei
myna 601 E. Pine ulv., motara- 
vo- Nedėliojo in Skrantus at
lankyti gimines ir pažystamus. 

1 — Nedėliojo per 9 valanda 
miszes, daugelis vaiku ir mer- 
galcziu priėmė pirma Komuni- 
je. Vaikuczoi iszlavinti 
vietines sesenis puikiai 
prie Dievo stalo,
puikei parodytas per 
Kun. Czesna 
puiku pamokslu sugraudinda
mas szirdis senesniųjų klausy- 

prisiminc

per 
priėjo 

kuris buvo 
seseris,

pasakė vaikams

toju kuriems prisiminė toji 
svarbi diena kada priėmė Pir
ma komunije.

*— Nuli uties, 
tdks pavogė ar turėjo pamesti 
2,000 doleriu, kuriuos ketino 
padovanoti del fcavo pacziules 
dienoje vinezevones 
Jankowski, 39 metu, 
Kvietines Kares kareivis baudė 
užbaigti savo nrpesezius ir gy
venime iržmiestyja praeita Pet
nyczia. Praeita Su ha t a, tai yra 
25 diena Apriliaus Juozas ’i- 
kob surisztas mazgu moterys
tes su naszlia Juzefina Minke- 
viezienė. Ta diena buvo isztrau 
kės $2,000 ‘Jsz hankos idant 
padov’anot savo paeziulei, bet 
laike svodbos, kas tokis pini
ngus pdemo ir daugiau jam nie
kad nepasitiko kaip užbaigti 
savo gyvasti. Kuojas prie seno 
^įlįsto, szove sau in galva ir 
hbkrifo in frusta,"kiir ji vėliau 
suPado ‘praeinantis žmogus ir 
pranesze apie tai policijai, ku
ri su pagelba vyru isztrauke 
in virszu ir nuveže in Ix>cust 
Mountain ligonbuti Shenadori. 
Pagal daktaru nuomonių, tai 
Jankovskis iszliks isz savo 
žfdduliu. Buvo tai neiszmintln- • 
gdsržingsnis jaunavedžio. |

kad jam kas

Juozas 
buvusia

1 '
SAULE f

I 
7*y T T f, - 'l'V 1. 'I ■»}.

t Praeita Petnyczia, po sep
tynių metu ligos, mirė Marga- 
rieta Kirkitskiene ant E. Rail
road ulyczios. Velione paliko 
vedusia dukterc ir sunu kuris 
tarnauja kariiuxmeneje. Laido
tuves atsibuvo su bažnytinėms 
apeigoms Utarninko ryta.

- Card Party kuri atsibu- 
Nedelios vakara poliažnyti-

« ■   ' 1 *1 —   —  *" - *

ISZ LIETUVOS
t

KLERIKALU PAVASARI
NINKU MITINGAS SUSI

KIRTO SU POLICIJA.
) — Kaip pra-Kalinas. (I 

ncsza

B :■ i**'

v o
nėjo salėj atsibuvo pasekmin
gai. Daug puikiu dovanu iszda- 

(lyta ir daug žmonių dalyvavo.
Nesmagu buvo del losziku kad 
vaikai nepasielge malsziai rėk
dami ir bėgiojo po sale.

— Kun. Karalius isz She- 
nadorio lankėsi pas kun. Czes- 
na, Nedėlios vakara.

SHENANDOAH, PA.
— Kokis tai apgavikas pa

sirodęs in steitinio policijanto 
mandiera atėjus pus A. Kazuna 
ant Heights pasako kad turi 
daryti pas ji krata. Laike kra
tos pasiėmė 60 doleriu nuo vir
szaus ir dingo. Policija jo da ne 
suome.

— Nuo numesto paperoso 
Užsidegė langas sfrtoro Žomai- 
cziu dry goods sztoro. Bledes 
padaryta gana daug per 
mus ir vandeni.

du-

laisnus sc-

loški su
Antanas Juokis isz

Minersville, Pa. — Ant ap- 
s i vedimo iszeme 
kanezios poros: Albertas Stu- 

Ona Mataloniute Ir 
St. Clair

su Mare Gruzdas isz miesto.
Mt. Carmel, Pa. — Praeita 

sanvaite likos suriszti mazgu 
moterystes Petronėle Justauc- •k
kieno su Martinu Belecku Szv. 
Kryžiaus Lietuviszkoje bažny- 
ezioje.

Shamokin, Pa. — Juozas 
Lukauskas, sustojo prie lango 
ant virszaus kada jojo szeimy- 
na ėjo in miestą suszuko “gud 
bai,”
na szove sau in galva, f
ma kad buvo susirupines kad 
neteko darbo.

po tam paėmęs karabi-
Mano-

Girardville, Pa. — John But
ler, 23 metu kuris nudavinejo 
steitiniu palicijantu apvogda
mas Kazunus ant Shenandoah 
Heights ir Andriu Zubly Maize 
vi lie, likos susektas czionais ir 
aresztavotas. Jis naudojo tcip- 
gi pavogtūs laisnus nuo kitu 
automobiliu.

TURES IN VALES PEKLOS.
Dukrele jn motina:5— Asz ne 

galiu teketi už Antano, nes ji
sai in nieką netiki ir sako kad 
nėra peklos; x

Motina:— Tai nieko szir- 
džiu'k, gali už jojo teketi, nes 
tu ir asz padarysime jam gana 
peklos kada ji gausim in savo 
rankas. *

PASTABA DEL PLYTINIMO

Darba atliekamas gerai ir 
gvarantuotas. Pigi kaina. Kas 
nori dreses suplytyt juergai- 

” atsi-tems ant “graduation
szaukit sziuo adresu;

Mrs. S. Yankowsky,
1218 E, Centre St.

, Mahanoy City, Pa.

ANT RANDOS. <<
o .(.'G? V'/ / t • H , ) i

Gera farma * arti Tamaqua.
Atsiszaukite tuojaus po adresu.

156 Spruce St.
Tamaqua, Pa.

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistns Mahanojuje 

Ant Antro Floro, Klino Sztoro 
19 W. Caatre 3 U. Mahanoy City

rz j.Zj

• oficialiszki szaltiniai 
Zitiecziu saloj buvo paVrišari- 
ninku (klerikalinio jaunimo)’ 
susirinkimas, kuriame dalyva
vo apiė 200 žmonių. Kunig/i> 
Adomaitis 
paskaita.

Baigiantis susirinkimui atė
jo 15 policininku ir paklatisc 
leidimo, kurio pavasarininkai 
neturėjo.

Policija susirinkusiems liepė 
iszsisikirstyti, o paskaitininka 
kunigą Adomaiti ir pirminin
kaujanti pil. Bernotą policija 
pakvietė nuovandon protoko
lui.

Vėliau susirinkusioji polici
jai pasiprieszino. Kilo trinksi
mas ir si landynes* Keletas ap- 
daužya ir keletas suimta.
. Krikszczionys sako, Jcad ta! 
buvęs susirinkimas cucharisti- 
ninku, kurio renkasiš grynai 
religiniais reikalais ir susirin
kimams daryti leidimu nepra- 
sze.
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susirinkime laike
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DRAUDŽIA KUNIGAMS 
DALYVAUTI TAUTI

NINKU PARTIJOJ.
Kaunas. — Isz tikru Szalti- 

niu teko sužinoti, kad Kauno 
metropolitas Skvireckas Lie
tuvos kunigams iszloido aplink 
raszti, kuriuo kunigams drau
džia dalyvauti tautininku par
tijoj, t. y. veikti joje ir būti jos 
nariais.

VILKICKAS, SZAULIU SĄ
JUNGOS NARYS IR LEN
KU SZNIPAS, SUSZAU- 

DYTAJ3.
Kaunas. (L. Ž.) — Szaujįu 

Sąjungos nario Stepo Vilkic- 
ko, sznipinejusio Lenkijos nau
dai, byla buvo ilgokai užsitę
susi, bet visiszkai jai paaisz- 
kejus, ji likos iszspresta Vii- 
kieko nenaudai.

Kariuomenes teismas
isznesze mirties sprendimą, 
Vyriausia tribunolas ta spren
dimą patvirtino.

Malones praszyma atmetus 
teismo sprendimas 
tas, t. y. 
tas. '

I* . ,r e c *-

BALSAI MUSU
SKAITYTOJU

111 ' ■

M. Žiedelis, Freeland, Pa. — 
Acziu szirdingai ka nesulaiket 
man mylemos “Saules? isz 
priežasties bedarbes buvę

su prisiuntimu prienti- |
. 2 _ “ Saules ’ ’ sunk u ♦
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ve.ines <
meratos. Be v“ 
apsieiti, nes asz skaicziau kitus 
laikrasz/czius, ‘bet nėra malo-| 
nosnio laikraszczio kaip “Sau-- 
le”. Pakol gyvas busiu nepa
liausiu būti jos skaitytojųpi. j 
Lai ji szvieczia visam svietui t 
per ilgus metus.

Saules’^ sunku
I

I

iiMb

PUIKUS PAMINKLAS DEL ŽUVUSIU ITALISZKU KAREIVIU SVIETINEJ KARĖJ.
Szis puikus pminklas likso pastatytas Ryme, Italijoj, ant atminties 'žuvusiu kareiviu 

Sviotincje Karojo. Italijos nežinomas kareivis silsisi viduryj szito stovylo. .

POPIEŽIUS ARKIVYSKU
PĄ SKVIRECKĄ APDO
VANOJO AUKSZTAIS

' 4 r

TITULAIS.
Kaunas, —r Teko 

kad Popiežius Lietuvos t arki
vyskupui Skvireckui suteikda
mas auksztus V(atikano titulus 
būtent, Solio -Poptificio Asis- 
tens ir Romos Grafo, konsta
tavęs “sunkias arkivyskupo 
Skvireckio ganytojavimo dar
bo aplinkybes.”

sužinoti 1

sunkias

RADO MOTERS LAVONA.
Naumicsczio (Vi 1 k a v i szk i o 

ap.) miesto Tauktioso prava- 
žiuojantiėji rado nežinomo as
mens lavona. ^Policija nustatė, 
kad rastas lavonas yra Elenos 
Ogorodnikovaites, 35 metu am
žiaus, isz Kybartu miesto.'r 
sirgo nuomario liga 
psich iszkai uošvei ką.

' U *
iauktio.se

n )

ISZ WILKES-BARRE1 BALSAI MUSU
IR APLINKINES SKAITYTOJU

* i I

Juozas Viraks, Athol, Mass.
— Prisiuncziu prenumerata už 
mylema laikraszti 'Saule” ir 
meldžiu dovanoti už pasiveli- 
nima. Rodos mano gyvenimas 
yra visame pasvelinimas: gi
miau vėliau už savo broli, laik
rodėlis pasivėlina ir kiti mio- 
tikiai mano gyvenime pasivėli
no. Todėl acziu jum szirdingAi 
už malonu laikraszti, kuri ne- 
paliausiu skaitės, paiko! nenu
eisiu pas Abrahoina. Yra tai 
parankiausias laikrasztis, kuri 
privalo skaityt visi Lietuviai 
ir vėlinu jums geros sveikatos 
darbuotis del labo Lietuviu per 
daugeli metu, 0 ponui Taradai- 
kai ir kūmai Baltruvienei už ju 
gerus pasidarbavimus ant kitu

Sudas nutarė kad Penn- 
Power and Light 

elektriko kompanije turi 
mokėti tėvams Juozui 
kovskiui 3989 dolerius 
muszima 13 motu sunaus, kuris 
dalypstejo d ra ta kuris 

I ant ulyczios.
— Ltizerne pavietas ketina 

da pirkti 275 balsavimo 
szinas, 
liuosia josios randasi, 
viino inaszinos teisingiau 
skaito balsus ir nėra tiek 
gavyseziu kaip pernai.

— Nuo Panedelio, 
szapai pradėjo dirbti po 
szes dienas ant sanvaites. Apie 
250 darbininkai pradėjo dirb
ti.

syl vania

I

Mrs. Aniele Kavalauckienc, 
Baltimore, Md. — Priimkite 

už- mano padėkavone už jusu laik- 
kuri jau skai

tau kelintas metas. Mano val- 
kucziai iszmdko grąžei skaity

tojo ti su pagolba jusu laikraszczio 
be kurio sziadien negali apsiei
ti ir kantrei lauke tos dienos Kalėdų prisiimsiu savo fordu- 

ma- kada gromatneszis atnesz ka . . . i t . .ines ne visuos:a mieste-, “įSaule”.
Baisa - 

su- 
ap-

Bin- 
už už-

g

Aside v •r

szc-

raszty “Saule”

groma tneszis
| 't 741 U IV • I UI I 1 14 

reikszt jum szirdinga 
apdaryma man teip puikei

kai po Krismus prezenta
Puriu taipgi isz- idant galėtu po svietą grei- 

k « * * v ■ • . •

Ji 
ir buvo

KUN. MIRONAS ISZEJES 
ISZ PARTIJOS.

Kaunas. — Teko patirti-, 
kad kun. Mironas iszejes isz 
tautininku partijos.

H
KOVA TERP VALDŽIOS IR 

KLERIKU LIETUVOJE
Kaunas. (Elta.) — Isz pati

kimu szaltiniu patirta, jog del 
susidariusios paskutiniu laiku 
padėties (vadinas, inasztreju- 
sios kovos terp Lietuvos vy
riausybes ir klerikalu), Lietu
vos pasiuntinys prie Szv. Sos
to dr. J. Szaulys $zip metu 
Balandžio 16 d,, pas 'kardinola 
Pacelli padare svarbu demar
sza (žingsni), palietusi, terp 

, kitko, kai 'kuriuos surisztus su 
I i. asmenl-

i

1 L

• • *' » . .<♦ " A !r> *» * ■ 1 " i
namas namelis. Gaisro priežas- padaryti, Lietuvos vyriausybe

1 1 • i • ’ • ... : noru 
ge- 

. tiems santykiams momentus ir

ir koidato paremtiems santy-

jam
o

invykdy-
Vilkidkas sjiszaudy-

UGNĖS PO VISA LIETUVA.

Likiszkeliu kaime, Alytaus ' kalbąmaja padėtim,
1 .♦ Y V *1 Y • * I Vi , .

valscziuj geležinkelio zonoje 
sudegė valdiszkas sargo gyvc-

1 
irius paklausimus.

•h 4 ' •’ " ; ' ’Ingaliodama szi demarsza

tis, spėjama 
dūmtraukis.

—‘ Sziauliuose, Vilniaus g
nr., 26, sudegė Jacheso medi- daryti goriausias salygaš kon- 
nis namas. aKrtu sudegė
Vaiszvilo Vlado kilnojamas kiams su bažnyczios organais 

patikrinti. ? '
' - i

netvarkingas vadovavosi vien vien tik
1

pasza 1 i n t i k 1 i ud i na ncz i u s

turtas. Nuostuoliu 6000 litu.
— Pakruojaus miestely ki-

I
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na maldaknyge kuria mano te-
• vol is atsivežė da isz Lietuvon 
ir man jaja padovanojo. Pata
riu visiems duoti apdirbti pas 
jus senas knygas nes darbas 
isztikruju yra puikus ir ne
brangus.

acziu už czau keliauti.
se- —

yra puikus ir

— Ona Igną tavi ežiuke ir 
Mikas Vladikas Carbon 
teismo gavo visa amžių kalėti 
už žmogžudyste, už banko už
puolimą ir jo pasikėsinimą isz- 
pleszti gavo nuo 10 iki 20 metu 
kalėjimo, Liizerrres apskr. teis- 

o dar laukia vienas teis- 
Gales gyventi du amžių

aps.

me, 
mas. 
kad kalėjimo bausme atliktu.

— Mirė sekanti žmonis mu
su aplinkineije:

f Ed. Stanikas, Petro sū
nūs 371 Vaugh St., Luzerne, 
palaidotas su bažnytinėmis ap
eigomis in Lietuviu laisvas ka
pines, Wyoming.

t Mikas Grigas, 
plaucziu liga 41 N. Meade St., 
Wilkes Barre.
Lietuviu
Wyoming.

t P. Pęczukoluęne, 40 metu 
komplikuota liga.

- ' ‘ .i ■ ' >

371 Vaugh St.

#

57 metu

Palaidotas in 
Laisvas kapines,

t Kastas Rimkus mirtinai 
sužeistas Truesdale kasykloj. 
Uola netikėtai užgriuvo, 
laidotas in Lietuviu Laisvas 
kapines, Wyoming.

Pa-

T— 
1

f

K. Inkarta, M t. Carmel, Pa. 
— Acziu kad mums nesulaike
te laikraszti “Saule 
prisiunezemo užmokesti, ha be 
“Saules“ butu mums nemalo
nus gyvenimas, o kuria skaito 
musu visa szeimynele su di
džiausiu akyvumu isz kurios 
turi dideli džiaugsma.

! 7 už kuri

J.
Mass.
už “

Budrevicz, Lawrence, 
— Prisiuncziu mokesti 

Saule“ kuria man kitados 
mano draugas užraszo ir teip
jaja pamylėjau už visus kitus 
laikraszczius kad negaliu da
bar apsiejti bo “Saules.” 
Skaicziau daugiau Lietuvisz- 
ku laikraszcziu bet man “Sau
le” 
dies ir da'bar pats prisiuncziu 
už jaja mokesti. Teipgi užra- 
szykite ant puses meto mano 
pažystarnui in Pilveliu kaima, 
Lietuva.

apsiejti bo

geriausia prilipo prie szir-

skaitykite 4 4 SAULE? >»

Mrs. Ona Rimsziene, Nanti
coke, Pa. — Acziu szirdingai 
už laikraszti “Saule” bo•ku* 
rios mums -dieneles 'butu labai 
t amsios. G ai ne vienas laikrasz- 
tis mums taip nepatiko kaip 

Saule“ kuria skaito musu vi
sa szeimyna nuo seniausio lyg 
jauniausio' ir‘ negalime juom 
pasidalyti. Taipgi siuneziu jum 
szirdinga acziu už apdaryma 
man taip puikiai sena malda
knyge, kuria atsivežiau isz 
Lietuvos daugeli metu atgal ir 
norėjau sudegyt, bet atminiau 
kad jus apdarote senas knygas 
ir da'bar turiu kaip nauja. Vėli
nu visoms moterėlėms siunsti 
savo knygas jum ant apdary- 
mo.

be ku

4 4

Mrs. M. Rutkevicziene, Pro
vidence, R. I. 
jum 3 dolerius už “ 
acziu ka nesulaikete, nes man 
butu labai nesmagus gyveni
mas be “Saules” ir vėlinu jutn 
darbuotis kanuoilgiausia del 
musu broliu Lietuviu.

uz
Prisiuncziu

Saule",

į Žmogus mylintis Dieva 
szczyriai darbuojasi, negaiszi- 
na iszdvkavime mažiausios v

valandėlės laiko, sergesis drau
gavimo dykuliu ir tarp dva- 
siszku dūmojimu apsidengė 
gražiomis dorybėmis.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA

; MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM 
Žmogų galima pažint pagal jo draugus su kuriais drau-

- • t.

Banka galima pažint pagal susivienijimą banku ir per 
vyrus kuria ja kontroluoja.
Muso banka yra narys Federal Reserve Sistemo — naryste 
Federal Reserve Sisteme yra certifikatas gero stovio muso •

. I M .r 1 ' ' ' ’•
- i ( ♦ I « '

Muso banka nori kad ir jus o vardas rastųsi muso knygose 
*‘ **' -■ * * * f ‘

Reading*◄ ►——
IMI naujokai. 
-į 11)29 m.y rudeni 
įj3^ai paleidžia- 

Hl". . _ „ _ L •

J io, paląidžitjini. y iri ii monewid 
...... 1*2
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les gaisras sunaikino pradžios PALEIDŽIA
- Jįjį _ ■*. J

Kgunaš, 
pąszau'kti m

* ’ f III k. ■

mokykla ir 
pavojus1 grėsė 
liui. '

— • Mikoliszkiu'* bažiiytkin- 
my, Kartenos vhIsdžiuj, ’'Krė-] 
11 h go's apskrity,* Sudegė1 Jitbzė 
Brėniszo kumetyhds. Nuoštiio-

J

daržinė. Gaisro 
s visam 
5 „ , ' į > • ■' į f ,

mieste-

I

1 iu padaryta 8,500 1 itū.51 * j /

K *

; y >

nampl(dar' priesz Vęlykas.
Ts F'/

iinkseziaii •uogų r
4 *

gauja.ji IN
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Qzia gera profit atlankyti

*'s
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***1

gimines ar draugus ir pasi-
.-.ii . . >*' ' Jin V • r"

I
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jląiidot isz pigios ekskūreijos

Sztaį Pigi Ekskūrcija banko. . ■*; 1"f ii

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

NEDELIOJ 10 MOJAUS
Specialia Trainee Subatoa Naktį
Isz Valanda
Shenandoah ........................ 1:50
Mahanoy City ................... 2:86
Tamaqua .............................. 3:05
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įS. Kriiovieze, Coneburg, Pa. 
Prisiuncziu skola už “Sau

le” be kurios man butu labai ♦ 
nemalonu. Isz priežasties be
darbes sunku sugraibyt kur 
doleri, bet bo laikraszczio no 
galiu būti nes jisai mane suru

>> > kaipo depozitoris.
’i" ■ ■■ ............................. i m
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KRATOS IR SUĖMIMAI 
KAUNO STOTYJE. 

II « . ■ ♦ « *

Kauno stotyje padalyta kra
tos pas klieriką Vytautą Lap- 
szi ir p. Pocių isz Panevėžio, 
kuri nusivožė kriminalen poli-* mina mano nuliudimuosia lal-

' eijon.

Pocių isz Panevėžio
I
ko bedarbes.
i H K

■m*1

DR. C. A. ŽERDECKAS
... LIETU yiSZKAS DENTISTAS...

Tamaqua ofinas, randasi People's Trust Co., Banko name ir adaras kas 
dien, nuo 9 iki 6 valanda (pagal senovės laiko), iszskirent Seredomla.

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

dos.
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Seredomis visa diena buna adkras.
Telefonas, Tamaqua 638. Pottsville 9-R-2

1l

iauktio.se



