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Isz Amerikos
7 LIETUVISZKI SIERATU- 

KAI TURES SKIRTIS 
SU SAVIM.

Schenectady, N. Y. — 
tyni sieratukai likusieji po mir 
ežiai Vinco Baccno ir jo pa- 
czios, kurie gyveno ant 111 
Vanguishing avė., kuriu moti
na ir tėvas mirė nuo baisiu ap
degini mn kada ju namas užsi
degė, dabar tures visi skirtis 
vienas nuo kito. Vaikai tures 
nuo 8 menesiu lyg 17 metu se
numo ir visi randasi pas dede

26 N. College uli., 
bet sunku jam iszmaityti sep
tynis vaikus, pats nedirbda
mas nuo ilgo laiko ir trijuosia 
kambariuosia per sunku 
venti su tokia szeimynn.

Nelaime kuri paėmė tęva ir 
motina nuo vaiku buvo ta, kad 
kaimyno vaikai norėdami už
degti pecziu inpildami in pe- 
czru benzino nuo kurio užside
gė namas. »

Bacenas turėjo 40 metu ir 
dirbo General Electric dirbtu- 
veja pergy’vendamas czionais 
20 metu. Jo pati Marijona turė
jo 38 metus ir abudu gimė Lic- 
tuvoja.

J. Laskev J

Sep-

gy-

SAPNAS NUVEDE JI IN 
KALĖJIMĄ.

N. a nRjissaiė, N. - Mikai 
Leszko, turėjo labai tikra sap
ną, kad pabudias isz ryto, buvo 
pertikrintas kad iszti'kruju bu
vo vedes savo kaiminka Lija 
Braskicne, kuri gyveno už sie
nos ir kad josios trijų metu 
dukrele buvo juju kūdikiu. Mi
kolai sapnavosi, kad mergaite 
pavojingai sirgo.

Mikas pabudo apie 
valanda naktije, 
nuėjo in artimiausia bažnyczia 
parsineszt szventyto vandens. 
Nubėgo pas kaiminka, kurios 
durys buvo neužrakintos,nuėjo 
in kūdikio kambarį, pakepin
damas jaja szventytu vande
niu. Braskicne tame pabudo 
pradėjo rėkti gvoltu paliepda
ma Mikui nesztis laukan. Mi
kas iszaiszkino sūdo savo sap- 

bet sudže buvo kitokios 
nuomones ir liepė uždaryti Mi
ka kalėjimo kaipo beproti.

ISZGELBEJO TĘVA ISZ KA 
LEJIMO KAD PAAUKUO
TU SAVO KRAUJO DEL 

MIRSZTANCZIO KŪ
DIKIO.

Pottsville, Pa. — 
ras Ogaitis, buvo nubaustas eit 
in kalėjimą už prohibicijos pra- 
sikalitma ir atsėdėti bausme 
deszimts menesiu Trentono ka
lėjimo, sūdąs aplaike telegra
ma, kad jo 4 metu dukrele Eve
lina mirtinai apsidegino, per 
apvertima tampos nuo ko lieps
na apeme mergaite kaipo ir 
motina kuri stengėsi liepsna už 
gesinti ir jagu sudaJ paleistu 
tęva namo tai daktarai panau
dotu jo krauja ant inleidimo in 
dukrelia nes tik tokiu budu isz 
gelbes jos gyvasti. Sudas suti
ko paleisti tęva namo. Mergai
te ir motina randasi Pottsvilles 
ligonbuti kaipo ir tėvas lau
kiantis dienos kada daktarai 
panaudos jo krauja. __

t rcczla 
apsirengė ir

na,

Ka žirni c-

NUŽUDĖ PACZIA IR SZVO- 
GERI O GALVAS PASLĖ

PĖ CIMENTE.
Bergen, N. Mcx. — Serapino 

Maqualla, t ratingas fanneris 
Ikos arosztavotas ir uždarytas 
kalėjimo už nužudinima dvieju 
ypatų, tai yra: savo paezia ir 
jos broli Agnia, kuriu galvas 
paslėpė cimente, o kada ciinen- 
tas pasiliko kietas, iszveže in 
užmiesti kur iszgabena visas 
szaszlavas isz miesto.

Maqualla prispažino prie žu- 
dinstos kuria papilde apie pu
se meto atgal, sakydamas, kad 
tai padare savo apgynime, nes 
pati nuszove savo broli, po tam 
norėjo ji nusznut, o kada norė
jo isztraukt revolveri isz jos 
ranku revolveris iszszove, pa
taikindamas iii paezia. 
damas tais žudinstas 
nuo žmonių, sukapojo lavonus 
ir užkasė, o 
pažintu, jaigu kada surastu, 
nukapojo galvas, sumaisze su 
cimentu ir iszveže in užmiesti. 
Policija turėjo sudaužyt cimcn 
ta su kirjas idant galvas isz jo 
iszimti.

Nore
li žs lept i

idant niekas ju ne

ŽMOGEDINGA MOCZEKA.
Benton, W. V. — Da ant 

svieto randasi daug laukinio 
budo žmonių kaip parodo se
kantis atsitikimas.

Mrs. Mare Knapp susipykus 
su savo vyrtf ir negalėdama 
jam nieko padaryti isz to pik
tumo pagridbe deszimts metu 
savo 
uosi. Tėvas pranesze apie tai 
policijai ir moteres kailyj-žve- 
ris, likos aresztavota. Sudas 
nubaudė ja ant trijų menesiu 
kalėjimo, bet vyras pasigailėjo 
jos, užmokėjo kasztus ir likos 
paleista namo, su prižadėjimu, 
kad ateityja pasitaisys.

podu'kria ir nukando jai
Tėvas pranesze apie tai

NEGALĖJO ŽIŪRĖTI ANT 
GIRTU TĖVU — ATĖMĖ

SAU GYVASTĮ.
Omaha, Nebr. — “Mielas 

mano teveli ir motinėlių, nega
liu ilginus nukentėti sarmatos, 
meldžiu jus idant paliautumet 
girtuokliaut ir rėkauti namie 
per Subata ir Nedclia. Priver
tėt man sėdėti namie ir dirbti, 
o jus neuždirbot daugiau kaip 
asz ir dabar ant manės rugoja- 
te kad asz nedirbu 
prageret visa savo
Darbo negaliu gauti. Tikiu kad 
be manos bus jum lengviau ir 
linksmiau gyventi, ba vis ru- 
gojate, kad asz esmių1 jum di
dele sunkenybe.” — Tokia tai 
gromatele paliko savo tėvams 
19 metu Helena, duktė Charles 
M. Morgans, kuri ana diena

kada jus 
uždarbi.

ana
atome sau gyvasti, iszgerdama 
trucyznos negalėdama ilgiaus 
žiūrėti ant trirtuoklystes savožiūrėti ant girtuoklystes

... »tėvo ir motinos.

SZESZI ANGLEKASEI UŽ- 
MUSZTI EKSPLOZIJOI. ,

Parrott, Va. — Lavonai sze-

DIRBA EROPLANA KURIS ISZLEKS t)EVYNES MYLESAUGSZCZIO IN PADANGES.DIRBA EROPLANA KURIS ISZLEKS __________________________
Darbininkai Paryžiuja jau baigė dfrbti plienini eroplAna kuris iszloks 

devynes mylės augszczio tyrinėti orą. Badai szitas eroplanas gales lėkti net
in padanges 

250 myliu in va
landa. Varytojai eroplano ir žiaunai bus jame užpeczetyti ir turės naudot orines maskas ka
da iszloks taip augsztai. f

ISZ LIETUVOS
MEILUŽE PADEGE 

KLOJIMA.
(Dusotu

Gruodžio men. 12 d., 
stambaus ūkininko J. Kyliams 
klojimas. Nuostuoliu padaryta 
apie 9,000 lt. Padegimo kalti
ninke susekta ir policijai pasi
sakius, kad padegusi kerszyda- 
maJ. K. del nepavykusios mei
les.

A vyže
12 d.

valscz.)
sudegė

KIEK PROTOKOLU POLICI
JA SURASZE KAUNISZ- 
KIAMS U2 GIRTAVIMĄ 

IR TRIUKSZMO 
KĖLIMĄ.

Teko sužinoti,
policija nuo Kucziu nakties iki 
po Kalėdų už girta v ima ir 

kėlimą

kad Kaune

PRIVERTINEJO SAVO MO- 
TERE PRIE DARBO —ISZ- 

GERE TRUOIZNOS.
Newton, Mass. — Roy Truck 

metu czekas, nuolatosimui, 32
iszmetinejo savo paežiai buk ji 
tankci pasilieka namie, vieto
je dirbti fabrike, o jisai turi 
dirbti ant josios užlaikymo mo
tore teip tuom persiėmė, kaa 
inpylus truciznos in puoduką 
ir iszgere prio akiu vyro. Avie
tojo tame darbe užbėgti mote- 
rei, tai Roy paszaukc ambulan- 
sa. Kiida ambulansas pribuvo 
su policije motore gulėjo ant 
grindų mirsztante. Daktaras 
inpylo tris puodukus karsz- 

druskos moterei in 
gerkle ir tas ja ja iszgelbejo nuo 
mirties.
Kada vargsze atsigaivino pa

būk lankei jo- 
bardavosl

ežios i os

.1* A,J*.

rni rszt anie.
puodukus

--------------- Į— ... ..  ------------------  
KŪDIKIS PRIEŽASTE BAI

SIOS NELAIMES.
Newcastle, Ind. — Menesio 

Senumo kūdikis, buvo priežas- 
te baisaus atsitikimo. Juze 
Proctor, 30 metu motina, ketu-; 
riu vaiku, likos nužudyta per 
savo vyra. Tėvas guli ligonini- 
toje su perskeltu pakausziu ir 
'kaip rodos nuo to niirs.

Atlikai pabudo isz miego,

LAUKINIS
“VELNIAS j j

ŽMONIS JI MATE IR SAKO 
KAD YRA PANASZUS IN 

BEZDŽIONKA.

sake policijai 
sios vyras ant jos 
kad nedirbo fabrike ir tas jaja 
nustūmė ant atėmimo sau gy-j bedarbes, 
vasties. Vyras prisipažino buk 
tai 'teisybe ir likos uždarytas 
kalėjime už nepadoru pasielgi
mą su savo motore.

7

DE-
7

vietojo iszbegti laukan, 
, 103 

nubėgo ant vir

SENUKE PASISLĖPĖ 
GANCZIAM NAME 

UŽTROSZKO.
Vineland, N. J. — Persigan- 

dus labai, kada namas pradėjo 
degti,
tai Mrs. Dolphine Larro 
motu amžiaus, 
szaus užsidarė save kambaryja 
ir ten užtroszko ant smert nuo 
durnu. Jos siuvus, pati ir dvyli
ka vaiku visi radosi tame lai
ko žemai ir mane kad motina 
buvo iszbogus laukan, bot ka
da jos nerado, pradėjo jeszkoti 
po užgesinimui liepsnos, suras
dami senuke negyva.

SUDEGINO 1,115,999,858 GA
LONU GAZOLINO.

Harrisburg, Pa. — Penusyl- 
vanijoi 1931 mete parduota 
1,115,999,858 galonu gazolino 
už kuri valstis paėmė 33,188,- 
590 doleriu taksu. Matyt auto- 
rtiobilistai gerai pysžkino au-

sziu anglekasiu kurio likos už- tomobiteis kad tiek sudegino
muszti Pulaski kietųjų anglių 
kasyklosia, likos surasti po sun 
kiam darbui. Priežastis nęlai- 

buvo eksplozija kurios da 
noisztyrinejo. Keturiolika ang- 
lekasei gilukningai iszsigolbe- 
jo ir gavosi in virszu.

gazolino.

* Pirmutine Švieti ne Isz- 
kilme — Worlds Fair atsibuvo 
nuo 1 Mokaus lyg 1 Oktoberio,
1851, Krisztoliniam Palociuja,
Londone. '.. -------------------  ... A ••.--M..

ra
do negyva motina kurios kak
las buvo perpjautas nuo ausies 
lyg ausies su ilgu mėsiniu pei- 
hu.

Po papildiniui žudinstos at
sigulė ant geležinkelio iii kuri 
trūkis trenkė sužeisdamas ji 
mirtinai. Pagal kaimynu apsa- 
kima, tai abudu Proctorai bal
sei susibarė po pagimdymui 
paskutinio kūdikio, kurio labai 
nenorėjo vyras, nes sako, kaa 
ir teip uždaug burna randasi 
kurias turi maityti laike szlos

sako

MERGINA BURMISTRU 
MIESTELIO.

Linndale, Ohio. -— Ana diena 
apeme -savo nauja dinsta kai- 

‘4 burmistras”po “burmistras" pana Ona 
Lakavicziute (o gal Lietuve) 
30 medų amžiaus ir stengsis 
valdyti ji su malonumu ir gc- 
radejiste. Miestelis Linndale 
yra Clcvelando užiniestije.

86,814 ŽMONIŲ 
DARBUS PRIE BRAVORU 

IR SALUNU IR T.T.
AVashington, D. C. 

torbu’s Bingham, kuris 
už gera 
prohibicijos apreiszke senatui 
buk 1914 moto, 86,814 žmonių 
turėjo darbus iszdiėbime alaus 
ir kitokiu gerymu. Alėto 1910 
Suv. Valst., buvo 68,215 salimu 
ir 101,234 bartenderi'U, 
daugiau kaip 256,000 'žmonių 
Jaigu kožnas darbininkas tu
rėjo namie paezia ir du vaikus 
kuriuos turėjo maityt 
prasim, 
turėjo isz to užlaikyma, o kiek

TURĖJO

— Sena- 
1 kovoja 

alų ir praszalinima

viso

, tai su- 
kad milijonas ypatų

tai kitu! žmonių turėjo darbus 
katrie buvo sujunkti prie isz- 
dirbystes alaus, arielkos ir ki
tu gerymu. — Todėl spiadien 
ir užėjo didele bedarbe.

Vatikano palocius, Rymo
kuriam gyvena Popiežius, turi 
net 1,100 kambariu. ■ 
t

Do wington, Pa. — Keli žmo- 
ana diena mate 

'penkes mylės nuo
Lindin tojai sako kad ta
ve! nes

girtavimu 
triukezmo kėlimą kaunisz- 
kiams surasze szeszesdeszimts 
viena protokolą. Treczdalls 
sziu protokolu tenka Kucziu 
nakeziai. Kuo ne pusei isz tu 
asmenų, kuriems suraszyti pro
tokolai, teko policijos dabok
lėje iszsipagirioti.

“Jersey 
kuris pasirodė girrai- 

ozio-

UIS

Velnią 
toje, 
na is. 
sai “velnes” iszrodo kaip žmo
gus bot eina ant keturiuju, ap
želtas kaip bezdžionka ir bau
bo kaip gyvulys.

Nuo daugelio miesteliu Jer
sey valstijų, atėjo žinios, 'kaa 
ir tonais žmonis mate kokia tai 
laukine baisybe, kuri kabino- 
si ant medžiu ir pavogė dau
geli visztu farmeriams.

Manoma, kad tai turi būti 
kokis beprotis kuris turėjo pa
bėgti isz paikszu namo ir slan
kiojo po gi r ros.

Paskutines Žinutes

numažinimą
10 procento

luo
mą'

Praeita
Jack Sharkey Lietu

I 
ant kontrakto kumsztuotis 

kumsztininkuVokietijos

11 Pittsburgh, Pa. — Angle- 
kasiai minksztni! anglių Pitts
burgh Terminal Coal kompani
jos priėmė 
kosti es ant 
žiaus.

11 New Y orkas. — 
Subata 
viszkas kumsztininkas pasira- 
sze 
su
Max Schmoling. Imtynes atsi
bus 16 diena Juniaus New Yor
ke.

lt New Castle, Pa. — Mrs.
Plesniakiene, pagimdė 

svėre 16 svaru
coliu ilgio ir turi 15 colius

kuris
J. K. 
sūneli 
90 M
per krutinę.

If Pittsburgh, Pa. — Ter
minai Coal Co., numusze angle- 
kasiams mokesti ant deszimts 
procento Bruceton
Mollenauer, Castle Shannon ir 
Coverdale.

J Avella,

Ar Žinote Kad...
* Kiecziausias medis 

juodas medis”
yra 

“juodas medis” kuris aiuga 
Floridoja. Lengviausias medis 
yra Baisa medis.

* Kožnas suaugės žmogus 
Amerike suvalgo apie 1,365 
svaru maisto.

TRAUKINYS SUVAŽINĖJO 
SZIMTAMETE SENUTE.
Gruodžio 24 d., terpstoty 

Gimbogąla — Baisogala trau
kinys mirtinai suvažinėjo ėju
sia geležinkeliu’ pil. Viktorija 
Lazutkaite apie 100 metu am
žiaus, gyv. Baisogalos mieste
ly, seneliu prieglaudoje.

VĖL NEMUNAS BE LEDO.
Gruodžio men. 29 d., apie 12 

vai., paleido Neris savo ledus, 
o sziana'kt apie 1 vai., Nemu- 

Dabar ledu gabalai visu 
Garlaivis 
Raudone 
kol kas

nas.
Nemunu
1c

plaukia.
Rambynas” 

truputi apdaužytas 
ten pat tebėra.

ties
)

DAUG LINU TURI.

Tveria i, Telsziu apskr. —
Czia ūkininkai kasmet dau8 
sėja linu, bet ju pigumo stengė
si kiek galima mažiau parduo
ti. Pasilieka vis dar geresniu 
kainu laukdami. Tokiu budu 
per keletą metu susidarė 
maža linu atsarga,
kainos dar pigesnes,’ kaip pe- 
eritais metais, bet reikalas yra 
didelis isz kur nors pajamų pa
sidaryti.

ne
nes linu

RETOS KALĖDOS.

Miroslavas, Alytaus aps. Re
tas žmonių atminty invykls, 
kad per Kalėdas lauke gyvu
liai ganytųsi. Taeziau per t
szias Kalėdas tokia proga pa
sitaikė, nes visa Kalėdų ant
raja diena Laukintuku kaimo 
ukin. V. S. arklys ganėsi pie
voje.

PASMERKĖ MIRTI 
ŽMOGŽUDŽIUS.

i

Vilnius. — Vilniaus teismas 
pasnierko pakarti du Braslavo 
apskr. gyventojus Bergeli
Sadausku, kurie žiauriai nužu
do gryžusi isz Latvijos 
drauda. 1 !

DU

ir

savo
M «I

l

GIRTO ŽMOGŽUDŽIO 
LIKIMAS.

1929 m., vasara Mumszelio 
gyv. Urbonas, girtas, eidamas 
namo kelyje užmusze Petro- 
sziu «km., uk. J. Traszku. Lavo
ną nuvilko iki Szeszupes upe» 
ir inmeto vandenin. Po kolite 
dienu Traszkaus lavonas ras
tas. lintartas Urbonas. Pajutęs 
kad jam gresia kalėjimas, jis 
pasislėpė.

Slaptasis miszkuose, užpul- 
dinedamas ramius žmones, o 
rudeni staiga dingo ir apie ji 
nebuvo jokiu žinių.

P. m. Lapkriczio m., jo bro
lis Urbonas kirto Mumszellu 
miszke medžius ir užtiko supu
vusius kaulus ir drabužius, ku
riuos pripažino esant jo brolio. 
Be to, jo broliui vienoj rankoj 
truko 2 pirsztu. Szalia rasta 
diržas, ant kurio, spėjama nu
sikaltėlis bus pasikoręs.

N u od em i ngasi s, matydama s, 
kad nėra kur dėtis, 
padare gala tokioje 
kur net eigulio koja per kelius 
metus neinženge.

SŪNŪS PRIESZ TĘVA.
Sziomis dienomis buvo Vil- 

kaviszky Mariampoles Apy
gardos Teismo sesija, isznagri- 
nejo per 100 bylu. Terp ju bu- *
vo Majoriszkiu km., ūkininko 
J. Tamaszausko sūnaus Juozo 
25 m.,‘
ris insikarszcziaves bevaiszin- 
damas sveczius, susipyko 
savof tėvu ir smoge kokiu tai 
kietu daiktu tėvui in galva. 
Gydytojas apžiūrėjęs rado gal
voje tris gilias žaizdas. Tėvas 
apskundė sun u Mari jampoles 
Apygardos Teismui. Teismo 
salėje liudininkai ir kaltinama
sis vaizdžiai nupiesze szios 
szeimynos tragedija. Pasirodė, 
kad sūnūs nieko ukes nežiun

B l> •

ir lauko darbu nedirba. Žmo
nes pasakoja, kad sūnūs J. T. 
sa'kesis pinigu daug turis, nors 
ir nieko nedirbės ir juokdave- 
sis isz kiekvieno sunkiai dir- 
banezio. Jis sakydavęs Dieva 
turis kiszenej ar saujoj.

Teismas isznagrinejes 
byla pasiūlė 
praszyti tėvo, 
Bet kaltinamasis kelis kartus 
iszdidžiai atsisakinėjo, kad ne
są reikalo su juo ir kalbėti. 
Teismas paskyrė Tamoszaus- 
kui dvejus metus sunkiuju dar
bu kalėjimo.

1

pats sau 
vietoje,

>
baigusio 3 gttn'. 'kVj ku

SU

szia 
kaltinamajam 

kad dovanotu.

DVI SAVAITES UŽRAKIN
TA BUTĄ ATPLESZE IR 
RADO NEGYVA ŽMOGŲ.
Kaunas. — AraiSiu g,, 19 nr., 

gyveno pil. Jonas Valkaviczius 
70 metu amžiaus. Jau priesz 
pora savaieziu Valkavicziaus 
butas buvo užrakintas ir nie
kas iii ji neinejo. Pats Aralka- 
viezius taip pat nesirodo. Kai
mynai mane, kad' jis bus kur 
iszvykos. Pagaliau kilo intart- 
mas, kad czia gali būti kas ne
gero ir todėl Aralakavicziaus 
butas buvo atplesztas. Inejus 
in butą, Aralkaviczius rastas 
negyvas. Buvo manyta, kad 
mirė, ar tjfczia nusiiude. Ta- 
cziau atidžiau patyrinejuę at
rasta smurto žjrmėSu 

0. i ’
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Kas Girdėt
idant juos nubausiu, bet tamo 
atėjo karu kas in kuri sodan ir 
nuvažiavau ant stoties.

i

SĄU.Į<E

Naujas suraminimas del ko- 
daUbiu ir kenezeneziu nuo ba
do —

Dideli bankieriai, politikie
riai ir kpatalistai, vela užgie
dojo mums linksma dainele 
apie prisiartinanezia gerove. 
Taip, geri laikai ketina užsto
ti su pavasariu, bet t uom kart 
turime tiek suraminimo, kad 
mums saulute szvieczia ir duo
da sziluma.

Kad tik mielasąirlinga
veizda prigelbetu mum visiem 
iszlaikyti lyg.... pavasario.

Jau toji gerove kuri vis jau 
randasi “around the comer” 
labai visiems nubodo.

Didžiausia žmogiszka nelai
me yra visokį tikimiszki kvai
liai — kunigai, pastoriai ir ra
binai kaipo ir ju akli pasekėjai 
Tokie žmonys nelaiko dvasisz- 
ka iszsivystymą svieto. Visoki 
suvažiavimai ir
seimai yra praplatintotfai 
siilikimu, skriaudų, neapykan- 

Tos

ap-

‘around the corner

Ana savaite turėjau reįkala 
Filadelfijoj ir 
mingai savo 
prie Lietuviszkos

atlikęs pasek- 
bizni, stovėjau 

bažnyczios 
laukdamas kaniko idant va
žiuoti ant Pennsylvanijos gele
žinkelio stoties. Tame užtemi- 
naii ant bažnytiniu trepu se- 
dinezia kokia tai moterėlė, ku
ri lingavo in visas puses ir ka 
toki po nosia sau murmėjo. 
Turėjau gana laiko ir supratęs 
kad tai Lietuve, priėjau prie 
jos užklausdamas: “ko mamyt 
taip karsztai meldi nuo Pono 
Dievo?”

Bobele dirstelojo ant manes 
kaip szuo ant nulupto zuikio ir 
ka tokio pikto atsake po nosia. 
Asz nelaukdamas atsakymo 
pradėjau: “Matau moeziute, 
jau toki blogi laikai dabar už
ėjo, kad ir Ponas Dievas 
mirszo apie žmonis.

Bobele pakele akis atsiliep
dama : ‘ ‘ 
iszpraszau nuo Dievo, 
meldžiuosiu, kad mano neprie
teliai greieziau pastiptu, o po 
tam tai jau asz pati duosiu sau 
rodą ir nuo nieko nieką nerei
kalausiu.”

Gerai darai moeziut,

Matau

uz-
y y

Asz del saves mažai 
asz tik

“Gerai darai moeziut, kas 
už kitus meldiesi, tai Dievus 
greieziau iszklauso. Bet turi 
turėt daug tiuju neprieteliu, 
kad net isz dangaus jeszkai pa- 
gelbos.”

“Matai ponuli, argi tai pik
ti kaimynai duoda žmogui gy
vent ramybėje? Kur tik apsi
suku, tai tik visi ant manės 
žuri, rodos primanytu mano už- 
muszt ar nukryžiavot. Asztuo- 
nios szeimynos gyvena ant mu
su j’arilo, tai sakau ponuliui, 
per diena ir nakti darosi vel
niava, man visados lenda in 
akis ir visaip (mane sena perse
kioja. Bet ir asz kaip kada 
jiems snukius gerai uždarau, 
bet tankiausia sėdžiu malsziai 
ir kas diena medžiu Dievo kad 
juos kolera pagriebtu!”

“O ar Dievas iszklauso tavo 
maldų?”

“Paprastai kaip Dievas... 
Kaip kada iszklauso, o kaip 
kada ne. Vakar net uždegiau 
žvakute ant intencijos Varvft- 
liencs, ka tai gyvena skersai 
manes, tai ana diena apsiszuti- 
no sau pilvą su karsztu vande
niu ir dabar padla guli szpito- 
leja. Bet tokia valia Dievo ne- 
tankiai atsitinka. Dievas ne 
taip skubina idant iszklausyt 
vargingos senukes, ne...
asz ponuli nieko <1el savos 
f>raszau, tiktai vis del kitu, vi- 
sados...”

Norėjau iszkirst gera pa
mokslą taip dievobaimingai 
bobeliai, kuri taip paniekinėjo 
savo artymus ir melde Dievo

tu ir fanatizmo. Tos klaidos 
žadino nuo amžių ir žudina da
bar mokslą broliszko sutikimo.

Žmonys, nežiūrint ant jii 
veisles ir tikėjimo o ir pagonai 
tiki in Augszczausia Esybe, 
bet isz priežasties shvo tikėji
mo ir kvailybes, snko, buk tik 
jie, o ne kiti yra iszrinkti per 
Dievą, o kili, kurie turi kitokį 
tikėjimą gausis in dangų o ero
tikai ir netikėliai buri būti per
sekiojami ir paniekinti.

Kokis tai Dr. Pearson 
dalyvavo atidengime i 
Richmonde, ant garbes 
Wesley, uždėt o jaus Metodisz- 
ko tikėjimo, taip kalbėjo:

“Wesley mire ir tiesiog nu
ėjo in dangų, o kada iii tonais 
gavosi, užklausė Szvento Pet
ro, ar randasi danguja Meto
distai? Szv. Petras atsake, buk 
danguja nesiranda jokiu Meto
distu.

Ar turite czionais Presbi
teri jonu ? 
i l

i <
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GINA, O TRYS USŽĖISTI.
Loiidon, Ky. — Kivirczas už 

, pertraukė vbsėllm 
bažhyėzioja New Salem, peiiki 
žmones likos niiszautais ant 
snioTt o trys mirtinai sužeisti, 

dokumentu padare del Readin- Tanie laiko bažnyczioja radosi 
go ir kitu kasyklų kompanijų. 200 žmonių kurie suvažiavo 
Todėl neužmirszkite, jaigu isz visos aplinkines kada prasi- 
kndn jums prireiks to patarusi- dėjo sznu'dimai. Priežastis ta- 

kreipkites tiesiog pas mo buvo neapykanta tarp sžei- 
mynu Johnson ir Crook. Baliai 
vienas isz Crooku subiaurino 
dukteria Johnsono o kada Abi 
szeimynos suvažiavo ant Vesel
kos, susitiko ir pradėjo vieni iii 
kitus szaūdyti.

F. W. Boczkatiskas,“Saules” 
kuris taji darba atlieka kahuo- 
teisingiaUsi ir jau yra iszver- '' 1 < f 1 ’
tęs Užimtus tokiu dokumentu 
po visas dalis Ameriko, o žmo
nys neturėjo jokios sunkony- ' M | ! į ' " t 4į|. *
bes aplai'kyti pinigus. Daugeli

neužmirszkite,

tikojimiszki vimo 
no-' mus.

Isz Amerikos
T ■- $

SZUNES SUDRASKĖ 
VAIKA.

Santa Cruz, Calif. — Petras 
Pesenti, szesziū motu šunelis 
czionaitinio farmerio gyvenan- 
ezio Happy Valley, li’kos su
draskytas ant smert per penkis 
sznnis kurie ant jojo užklupo 
artimoje namo eidamas 
mokslaines.

kuris 
stovylo 
i Jono

»

Ne.
“Episkopolu?
“Taipgi ne.
“O Kataliku?
“Neturime ne ju.
“Tai kokie czionais randasi 

žmonys danguje ?
“Neturime kitokiu kaip tik 

vienus vaikus Dievo”, — buvo 
malszus atsakymas Szv. Petro.

< Tasai juokas privalo būti ge
ru pavyzdžiu del tikejimiszku 
kvailiu
nes jaigu jie turi szirdyja 
Krikszczioniszka ateiti, tai pri
valo kuogreieziausia 
tyt nuo tikejlmiszkos 
kautos ant kurios draugiszkai 
stos Visi iszpažintojai vieno 
Dievo ir Kristaus.

Taigi, privalome sūdyt žmo
gų ne pagal jo tikėjimą kuri 
iszpažysta, bet pagal jo darbus, 
juk atš Kristusas pasakė, kad 
žmogaus geri darbai ji iszga- 
nys ir padarys laimingu.

Gyvenimas duoda mums ga
na gera pavyzdi, jog kuo žmo
gus yra didesniu fanatiku, ar 
tai butu Katalikas, Protesto- 
nas ar Žydas ,tuom yra dides
niu veidmainiu ir hipokritu, ba 
užsidengės ploszczium tikėji
mo, geidžia paslėpt savo niek- 
szuma idant tokiu būdu 
tempt žmonių akis.

Žmogus teisingas ir turintis 
sveika protą, nepaniekines ki
to, kokis jisai nebūtu iszpažin- 
tojas tikėjimo arba iii kokia 
jis lankytųsi bažnyczia, bet pa
gal jo gerus darbus.

“Pagal ju darbus juos pa
žinsite,”
— Turėkime tuos žodžius nuo
latos savo mišlyja.

visokiu iszpažincziu, 
jie turi

a t si k ra- 
neapy-

ap-

— mokino Kristusas.

i

žinių.

isz

profe-

SURADO SENOVISZKAM 
KAPE DAUGYBE BRAN

GENYBIŲ.
Mexico Miestas. — Jeszkoto- 

jas senoviszku užlieku,
soris Alfonso Caso, surado ka
pa senoviszku Mekstevanu ka
reiviu arti miesto Oaxaca, ku
ris vra tukstaneziu metu senu- 
mo ir pervirszina savo turtin-- 
gurnu kapa karaliaus Tūtenk- 
haman Egipte. Kape surado 
deszimts Mekistekaniszku ka
reiviu kaulus,
rėdyti in auksines papuoszas 
lenciūgas, 
velio kiausziniu, 
kitokius brangiu žomeziuguss.
Taipgi surasta ir auksines ka
rūnos ir indai padirbti isz auk
so. Verte tu surastu dalyku ap- 
skato ant milijonu doleriu. Vis 
ka patalpino Meksikoniszkam 
valdiszkam muzejui.

kurie buvo pa- 
y 

pėdus didumo kar- 
ametistus ir

Chicago. —

SUPLAKĖ PACZIA PAGAL 
RUSISZKA BUDA BET 
NUBAUSTAS AMERI- 

KONISZKAI.
“Tu prakeikta,

panaudojai ant manes Ajneri- 
koniszkas tiesas, bet asz dakar 
tave nubausiu pagal Rusiszkas 
tiesas”,
moteriai Grigas Rementuk, ku
ri pati apskundė už sukiaurini-

— taip pasako savo

mergina pertrauko

Nors .
ne

Tankiai žmonys aplaiko 
sokes daviemastes arba kito
kius dokumentus isz Lietuvos 
ar kitur idant atimti po miru
siai ypatai ežionais Ameriko 
palikta turtą ar atėmimo pini
gu nuo kompanju, nežinodami 
kur kreiptis su daviernastems 
idant juos iszvorst ant Anglisz- 
kos kalbos ir neturėti jokio 
gelio ant atėmimo pinigu.

Tuom užsiima

vi

er-
W!1

redaktorių

Bent kokia žinia bus 
brangiai invertinta.
LIETUVOS KONSULATAS, 

Rm. 1904-201 N. Wells St., 
Chicago Illinois.

JN

t

Lietuvos Generalinis
Konsulas Pajeszko

Sekancziu Žmonių
Muckiene-Jacevicziule, Ade

1 rėnale, su 8 metu dukterim 
seniau gyvenusi 107 S. 3rd Si., 
Brooklyn, N. Y. kilusi isz Pa- 
dauguvio kaimo, Vilkijos vals., 
Ka'uno apskr. Dabar gyvenanti 
Chicago, Ill.

Lukaszeviczius, Julius, se- 
NOREJO SUKAPOT NUO- hiau gyvenęs 100 Johnson St.,

BRODU BURDINGIERIU. | Bridgeport, Conn.
Norristown, Pa. — Gioconio

A’ UlLV'lll, TV IIIUI'U ovimniv, 

lijonas, kuris radosi ant burdo 
pas Nėcifora MondottO, nuola
tos kibdavo prie gaspadinclcs 
keturiolikos iriotu dukreles 
Anita. Motina daugeli,kartu su 
bardavo 
dukrele tai ne 

bet jisai nepaiso

Fanelli, 40 metui senumo, Ita-

burdingieri, kad jos 
“del szunc desz- 

ra”, bet jisai nepaiso ant jos 
persergejimu ir vis neduodavo 
ramybes mergaitei.

Ana diena kada Giocomo bu
vo pasilenkęs užriszti czevery- 
kus, Ncclfora pagriebė stovini i 
kampe kirvi, kirto jam per ko
kia, padarydama baisu žaiduli, 
o kad 'butu drueziau užsimojus, 
tai butu jam nukirtus visai gal 

Sužeistasis likos nuvežtas 
kur jam padare 

tuojaus operacija, bet daktarai 
abejoja ar iszliks gyvu 
daug kraujo isztekejo. Motoro 
likos aresztavota bet 
paleista ant. kaucijos.

va.
in ligonbuti y

i s zl i k s o J nes

vėliaus

> ■ Julius,
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SULINDO PERADATA
RANKA ISZLINDO PER

koja:
Cleveland, Tenn. — Mrs. C. 

Conbow, I rys meta atgal per 
nelaime suvaro adata in viena 
rankos pirszta.
pradėjo skaudėti koja, 
dama vieta nuodugniai apžiu
rėjus, pamate isz jos kyszan- 
czia adata.

Neseniai jai
Škau-

Koiisulis Pajeszko
Sekancziu Žmoniu

Szio žmonys gyvena Ameri-
koje yra jeszkomi;

Galaune y Povilas. Ameriko-
ma jos veidelio su kumszleins. je V!U]jnosi ]>au Įlolovina. Gy- 
Kada Grigas stojo priėsz 
džia tasai pasakė jam:

su 
‘ ‘ Nu

baudei savo moteria pagal Ru- 
ssiszkas tiesas, dabar asz tavo 
nu'bausiu pagal Amerikonisz- 
kas tiesas. Užmokėsi savo pa
ežiai po 15 doleriu ant savaites 
o jai'gu to nepadarysi tai gausi 
90 dienu in kalėjimą.”

Grigas nuleido uosi, prižadė
damas iszpildyti šildo nuspren
dimą ir daugiau nebausti savo 
moteres pagal Rusiszka būda.

MIRĖ 100 METU LIETUVE, 
MARIJONA BEVIRSZIENE.

Ciiicago. — Sausio 8 diena 
pasimirė M'. Bevirsziene, kuri 
iszgyveno 100 metu. Amerikoj 
ji iszbuvo suvirszum 50 metu ir 
mate geru ir blogu laiku, nes 
szis bloglaikis nėra pirmutinis.

Kadangi a.a. Bevirsziene ku
ro draugiszka ir nuoszirdi mb* 
terisz/ke, tai ji ingijo daug 
draiugu, kure ja atmins per il
ga laika.

Velione paliko dideliam nu
liūdimo sunn Juozapa ir mar- 
czia Agota; dvi dukteris: Pet
ronėlė ir Marijona; du žentu J.

lai ji ingijo

Bileviczius, Mikas, kilęs isz
, Amerikon atvykęsAmerikon 

priosz kara.
Filipaviczieiie - Savickaite 

Stefanija, Amerikon atvykusi 
1912 mete ir gyvenusi Glens 
Falls miesto, neva mirusi apie 
1925 meta Elizabeth, N. J., pa
likdama snnu Richardu ir vyra 
Prana, 
nios.

Jurkonibne- Ramanauskaite, 
Palmira, 1927 metais gyvenusi 
Livingston, UI.

Jankeviczius, Antanas, kilos 
isz Paistriccziuku kaimo, Pum
pėnų valscz., Panevėžio apskr., 
apie 47 metu amžiaus ,gyvenos 
Cleveland, O., ir Pittsburgh, 
Pa.

Busilas

Reikalingos tikros ži-

ir Pittsburgh

Juozas
Maiszymu kaimo •f

Seinų apskr.
gyvenos Du Bois, Pa.
valscz. y

y

y

venos Chicagoje.
Jakštas, 

nūs.
Antanas, Jono su- 

Tarnavo Amerikos ka
riuomenėje 
je. Atsiliepė jo tėvas 
Ja'kstas.

Kilinšlkai 
ir Juozas, 
km., Alytaus vals., ir 
Stasys ir Juozas gyveno Brook

Gyveno Chicago-
, Jonas

Į ,

, >□, jylotiejus
Kilę isz Radžiūnu

Alytaus vals., ir apsk.

Stasys,

lyn, N. Y. Motiejus Cleveland 
Ohio.

Rymąviėzius, Viktoras. Ki
lęs isz Sziauliu. Gyvenas Chi
cagoje.

Stagis-Stogis, Kazys. Kilęs 
isz Dargaicziu k., Paszvitinio 
vals. Sziauliu apsk. Gyvenas 
Moline, Illinois.

Monstaviczius. Pranas. Tar
navo Amerikos 'kariuomenėje. 
Gyvenas Chicagdje.

Zaica, Petras, Antano sūnūs. 
Tarnavo Amerikos (kariuome
nėje. Gyvenas Chicagoje.

_ . > A , J* i _ ,

Sziauliu

Zaromba, Juozas. Kilęs isz 
Padaurihinku kaimo, Kvėdar
nos vai., Tauragės apsk. Gyve
nas Chicago jo.

* 1 '■

Aūkszcziau iszvardinti as-
Burba ir J. Brazi ir kitus gimi- menys yra praszomi atsiliepti 
nes, kurio siekia net treczia ir 
ketvirtu geh-tkarte.

I I ' '■ I i ■ , 1 , į I

ir kiekvienas kas ka nors aį)io 
juos žinotu praszomas suteikti

PASITARNAVO DAUG DLL DAKTARISZKOS ŽINYSTOS 
nuo 

” už
nervos vela atauga. Dr.

Daktaras Carl C. Speidel, laimėjo $1,000 dovanu 
American Association for the Advancement of Science 

>s
ll

atradimu, kad sunaikintos žmogiszki
Speidoel yra profesorium Anatomijos Virginijos Universitete, 
Charlottsville, Va.

Isz Visu Szaliu ir valdže
turtą.
nuo senei pasirengejinejo ap
leist Iszpanije. Jėzuitu turtas 
susideda nemažiau kaip ant 30 
milijonu doleriu.

Tai-gi iszgujimas

užgriebs juju 
Jėzuitai to tikėjosi ir

visa

KAIP 11 METU VAIKAS 
NUSZOVE

Adenan, Vokietije. — In kai
mą Alutscheid inejo kokis tai 
žmogus su juoda maska ant 
veido iii griiiczia, kada nesi ra- i , • 

7 I)
do nieko namie tiktai vienuoli-1 
kos motu vaikas ir trylikos 
metu mergaite, kalbėdamas 
kad jisai yra vėluos ir pareika
lavo nuo vaiko kad jam paro
dytu kur levas laiko pinigus.

Mergaite su dideliu baime, 
nuvede žmogų ant virszaus ir 
padavė jam 300 markiu ku
riuos tėvas buvo aplaikes už 
parduotus gyvulius. Kada ne- 
pažinstamas lipo žemyn 
pais, vaikas atsistojas priosz ji 
su karabinu, 

ant vietos.

“VELNIĄ.”

mergaite y

Jėzuitu 
pasibaigs po 400 metu juju 
vieszpatavimo Iszpanijoi, ku
riu zokonas prasidėjo 16 tam 
szimtmetije ir likos uždėtas per 
Ignatiusza Loyole. Mete ’767 
likos iszguiti per karalių Kar- 
losa III, kad pakurstinejo žmo
nis priosz valdže, bet vėliaus 
sugryžo atgal in Iszpanije po 
septynių metu.

Po iszguijmui karaliaus Al
fonso, ir atskyrimo bažny
czios nuo valdžios, politikieriai 
užmetinėjo, 
daug draugavo su ponais, ku
rie turėjo didelia intekmia ant

y

y

Utenos apskr., dir- 
, ir

kilos isz 
Rudaminos 

seniau 
vėliau

apsigyvenęs Mahanoy City, Pa.
SŽakalinis, Edvardas, kilęs 

isz Sugincziu kaimo, Kuktisz- 
kiu valscz.,
bes N. Wevmouth, Mass, 

tr f

priosz 10 metu atvykęs in Wa
terbury, Conn., pas seserį Ona 
ekiene.

Velyk is,
Long Island, N.Y.

Gnus, Moritz, ginies 1878 me
te Sausio 24 diena Seredžiuja, 
ir 1914 mete iszvykes Ameri
kon.

Ivanauskas, Juozas seniau 
2580 Pilkiu Avė.

Conn.

Adomas gyvenasb J

trc-

J uozas
^‘yVCllOS X ItAYJLAl XXV

Brooklyn, N. Y., kilęs isz Paež- 
erio kaimo, Skaudvilės vals., 
Tauragės apskr., turis broli 
An t ana.

Rupszys Jonas, isz Oszkienu 
kaimo, Kurszenu valss., Sziau
liu apskr., seniau gyvenos Cal
le, Cuba, No. G7, Haban, Cuba.

Jurkzaitis, Jurgis,

turis

gyvenos
Bostone ir Naugatuck,- Conn.,
jeszko tėvai.

Vaitekūnas, ginies 
y 

Moszkucziu valscz., Sziauliu 
a'ps. Amerikon iszvykos priosz 
kara ,tęvu vardai Antanas ir 
Agota Jurgaityte.

Valaitis-AValitus,
Amerikon atvykęs 1905 meto ir 
gyvenos San Francisco, Cal., 
turis seserį Agota.

Vaiszvila, Jonas, pastaruoju 
metu gyvenos 1541 S. Front st. 
Philadelphia, Pa.

Vaiczys-Vaiczius, Petras, ki
los isz Spandotu kaimo, Szidla- 
vos valscz., 
mota, turis seserį Marijona.
Amerikon atvykęs apie 1910 

Jeszkomieji aVba apie juos 
ka nors žinantieji nialonekite 
atsiliepti in
Consulate General of Lithuania 

15 Park Row,
New York, N.Y.

KVITU KNYGELE Draugystėms, 
del iszmokejimo pinigu liogoniams. 

Preke . . . 25c.
KVITU KNYGELE Draugystenis, 

del Kąsieriaus, nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu. Preke . . . 25c.

W. D. BOCZKAUSKO - CO., 
MAHANOY. CITY, PA.

Jonas, 
1874 mete Norkumi kaime 

valscz.

Petras•3,

Raseinių apskr •5

Preko . ' .

buk Jėzuitai už

szove in ji pade- žmonių ir daro suokalbas ant 
. Vaikas

manydamas jeigu tai yra tik
rai velnes, tai turi tiesa ji nu-'

damas ji Vaikas

szauti.
Kaip pasirodė vėliaus, 

nuszautasis 
O‘ a

, tai 
“velnes” buvo 

Į-irrios sargas, kuris gana ge
rai žinojo kad pas kaimieti ra
dosi piugiai, nes pats jam apie 
tai pasakė.

vėl nes

Biala, Lenk.

SZEIMINISZKA 
TRAGEDIJE.

Kada Ona 
Buniakovskiene, daginio buk
josios vyras likos uždarytas 
kalėjimo ant trijų menesiu už 
pavogimą kepalėlio duonos, 
teip tuom nulindo kad pasiko
rė.

Jaunai porai nesisekė nuo 
dienos apsivodimo ir nekarta 
neturėjo ka indeli in burna nes 
ne buvo už ka pirkti maisto. 
Vyras ta ja diena nuėjo in mies
tą jieszkoti darbo ir daugiau 
nesugryžo, nes likos aresztavė
tas už pavogimą duonos.

Moterc nuėjo ant policijos 
melsti kad paleistu josios vyra, 
ant to policije nesutiko, tada 
jauna motoro atėjus namo pa
sidaro sau gala. Nelaimingas 
vyras dagirdes apie mirti savo 
mylemos moteres melde polici
jos pavelinimo kad ji paleistu 
namo dalybauti laidotuvėse 
ant ko policije sutiko o po lai
dotuvių vela likos uždarytas 
kalėjimo.

ISZGUIS VISUS JĖZUITU 
ZOKONINKUS ISZ ISZPA- 
NIJOS IR UŽGRIEBS JU 

TURTĄ.
Madryd, Iszpanije. —

zidentas Zamora iszdave do
rota kuris praszalins visus Jė
zuitu zokoninkus isz Iszpanijos

Pre-

i

nuvertimo naujos Iszpaniszkos 
repubulikos. Už tai dabar tu
rės apleisti Iszpanije.

PAJESZKOJIMAI

Asz, Ignacas Martesus pa- 
jeszkau Povyla Ostreiki. Paei
na isz Lietuvos, Plunges para
pijos, Jodienu kaimo. Taipgi ir 
Domicėlės Vaitkienės 
szvogcrkos.
vos, Plunges parapijos. Tegul 
patys ar kas ka apie juos žino 
tegul atsiszaukia sziuo adresu:

Ig. Martesus, 
Box 1285

East Hampton, .L.I.N.Y.

savo
Paeina isz Lietu

Juozas Bulotas, pajesz-Asz, <
kau savo giminiu Augustu Ki
nu. Pirmiau gjwono Dayton, 
Ohio. Taipgi pajeszkau ir Vin
cu Kriaucziunu. Pirmiau gyve
no aplink Hartford, Conn. Pra- 
szau atsiszaukti pats ar kas ki
tas sziuo adresu:

Mr. Jos. Bulotas,
Marine Det., U.S.S. Idaho 

^Postmaster New York, N.Y.

ending
TraVel 
►Bargains

Nedeline Ekskurcija in

Philadelphia $2.25
Isz Shenandoah 25c., virsziaus 

IN TEN IR ATGAL
Nedelioj, JANUARY 31 

Czia gera proga atlankyti gimi
nes ar draugus ir pasinaudot isz 
pigios ekskurcijos.

Isz valanda
Shenandoah Centre stacijos 1:50 
Mahanoy City . ..
Tamaqua

... 2:36

... 2:05
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saujele Lanku drystu priesz 
tokia daugybe pasistatyt, nua
lino jog tuojails begs, o pats 
vadas Valakinis labai geide 
galvos Tarnovskio ir ne tieno 
nepaleisi. — Liepė-gi tuojau^ 
apsiaubi abaza lenkini ir aiunst 
akvatninkus, kurie iszviliotu 
Lankus ant lyguihoS.

Tarno vskis neiszleido 
vieno ir saugojosi no haudin- 

i gos musztynes, prisakė tiktai 
i strielcziams iminet ant akies 
tuosius, katrie prisiartinojo. 
Kaip tiktai katras Valakas 
per daug prisiartinojo, tai ne 
vienas szuvis nenueitinejo ant 
tuszezio. Tada valakinis vadas 
liepe pradėt ugni isz 50 anuo
tu, dundėjo kaip perkūnijos 
per penkes adynas, žeme dre
bėjo, saules szviesa pabalo, bet 
musiszkiems ne kenkė, kulkos 
praeitinejo per abaza arba iu- 
siknisinejo in uolas.

Czionais dabar parode savo 
galinguma bambardieras Len- 
kiszkas Staszkauskas Lietuvis, 
kaip ne pradės liet, tai Vala
kai atsistojo isz tosios szalies, o 
ėmėsi prie 'kitos, kur mislino 
turės geresne prieiga. Stovėjo 
toje szalejo Baltakio vyrai, 
Andriaus Tamovskio ir kitu 
rotmistriu.

— Na tai vardan Dievo pa
dekite! — paszauke ant juju 
vadas armijos lenkinės.

Prigulėjo eitie pirmiause 
Trajanovskiui, nes tasai savo 
jaunysta ir uedasekysta iszsl- 
kalbejo: mat persigando dau
gybes valakiniu nevidonu. Ba
ltakis norint senu metu žmogus 
aeiszsikalbinejo.

— Dieve prigelbek Lenkl- 
jei! — paszauke ir leidosi ant 
nevidonu. Smarkus buvo už- 
.dupimas, kaip malkakerczel 
girnoje su kirveis, teip pinlkė- 
.is Lenkiszkas, dare sau kele 
>u szoblemis terp susikuopinu- 
siu spendženeziu isz visu sza- 
du Valaku. Sunkei jemi vienok 
ėjo. Apsiaubti kaip ir su gele
žiniu ratu, muszesi ne del to, 
Kad gyvaste apsisaugot, bet 
kad tiktai garbingai ant ple- 
ciaus krist. Baltakis kartas in 
karta dėjo užpuolus, nes’ma
tydamas su smutku, jog jau ke
li jojo draugai puolė, pamisli- 
no:

I
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sau negirdėjo griovimo annot u 
ir užmirszo visai apie pavoju 
ir apie sttgryžima. Ji davinėjo 
kareiviams pieną o jie buezia- 
vo jai rankas. Kas ju per kan
trybe mislino sau Marite,
kius jie sopulius kenezia, o vis

ko-

1 i I i I
žino apie jumis. Pasakyk man
savo vaifda ir kur gyvenat.“

“Ji Madame Courtois, ir ji H
. . ir!

būna Tamines kaime pas savo Į į 
ten negyveno.drauge, bet ji : iO ’ V CF *7 Iff

Mes apie nedelo laiko turėjo-! I ?
me apleisti savo maža nameli 

apie vienas kita klausinėja ai' Alioux ir bėgti nuo Vokie- 
dar liks pieno del jo draugo, ji 
jaute kad ji dauginus niekao 
nesiskuns maniai dantų ir an- 
su gėlimu. Czia ir ten ji gelbėjo 

kareiviams pas!- 
, ki

tiem ji dėjo szalta savo rankele 
ant karszcziu deganezios kak
tos. Ji vaikszcziojo toliai nuo 
vieno kareivio pas kita kol tik 
visa pieną neiszdalino. Ir 
buvo isz to labai linksma, kad 
ji nors kiek galėjo jiems pagel
bėti. Bet ji negalėjo susilaikyti 
nuo gailesezio, kad ji negalėjo 
atrasti terp ju savo broli Char
les, ir ne vienas nerege jo jo ir 
negiiKlejo apie ji. Jo dabar turi 
gryžti pas motina nciszgirdusl 
ne jokios žinios apie jos myli
ma sunu. Ir vėl ji turės žiūrėti 
in verkenezia motina, 
nuolat kartoja žodžius: 
kim vilti.“

Ji klūpojo pas viena sužeis- 
kareivi kuris baigė gerti 

pieno. Dabar 
szeszeliai

sužeistiems 
taisyto ir geresniu vieta

4 4

kur;
Ture-

ant

ta 
paskutini lasza 
ji atsistojo, nes jau 
nevidonu buvo atsitolinę. Ji ne
žinojo kad vienas Vokietis bu
vo pasisli*]>ias už kupelio szie- 
no ir jis ja pamate. Sztai dide
lio skausmas perėjo per jos pe
tį didesnis dar skausmas ir už 
liautu skandejima, ir skaudes
nis už ausies gėlimą. Ji tik 
skaudžei sudejavo, akyse pa
sirodė tamsu ir ji griuvo

-žale sužeisto kareivio.
* * *

Kada ji pabudo ir atidarė 
akis, ji gulėjo lovoje liet ne na
mie pas motina tiktai ligon- 
buteje ir ligoniu dažiūrėtoja 
sėdėjo szale jos lovos. Jos gal
voje zvanijo kaip varpais ir ji 
negalėjo mislyti.

Buvo labai susirupinusi, kad 
ji nežinojo kur yra jos Motinė
lė, brolis Lois ir ah kur yra 
brangus jos brolis Charles. 
Visas pereitos nakties atsitiki
mas teip ja buvo peremes, kad 
ji norėjo szokti isz lovos. Pri
žiūrėtoja ligoniu paguldė, 
vela gražiai ant lovos.

“Tamistos esat sužeista 
jus negalit judinties, 
jo dažiuretoja.

Maryte pradėjo verkti.
“Ar jumi labai skaudai 

kalbėjo dažiuretoja dedama sa
vo szalta ranka ant Mari tęs 
kaktos.

“Man nelabai skauda,“ kal
bėjo verkdama Marite.“
negerai padariau kad asz nėra-

žemes

ja

1 ! k ai be-

> /

ir bėgti nuo
ežiu.“

“Allank,“ 
retoja ligoniu.
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Istoriszka Apisaka. g

Te gyvuoja Kaszteloniule! —

a t kartojo dažiu- 
“Tai yra

pats kaimas kur mano Belgisz- 
kas kareivis gyveno. Kaip jus 
sakot jusu vardas buvo ?

“Court a is, “
“Tai ir jo tokia pat pravar

de,“
Dabar Maryite su nopapras- 

greitumu sodos ant lovos 
skaudėjimo ne*

tas

y ?

kalbėjo Mari t e.

ka I bėjo d a ži u reto ja.

tu 
tartum ji jokio 
jaute.

“Ar vadinamas

les ? 
ju

■M ? i < A r
s ji regėjot ?
4 4 r

Jau tik tam I'llinojuja, 
Bobeles gyvena kaip rojuja, 
Per dienas nieko nedaro, 
Kaip tik per dienas namine 

varo, 
Vaiku ne vyru visai neapžiuri, 

Bile sau gerus laikus turi, 
Burdingieriai pas juos nepabu- 

na, 
Ba gero užlaikymo negauna, 

Patys sau viską turi pagamini, 
Todėl neilgai ten gali užsi'lai- 

kyt, 
Ypatingai Sukatos nakti ir Ne

dėlioja, 
Namon visai negali gryžt i

Policmonai (roke turi vežt; 
E j mamules negerai darote, 

Jaigu szoki gyvenimą varote.
* * *

Skulkine nemažam plcise, 
Žinoma Pennsylvanijos steite, 

Sakysiu ir sakau,

n ______ _____  
T .___ / “

paszauko visi.
pakrato rinkes ant 

pikes stojo priesz gon- 
Jaunikaiczei paskubino 

už vienas antro paimtie kama
nas isz rankelių Irenos, 
padavė jei vainiką garbi 
na padekavojo jiems sn links
mumu, nUszdko ant žemes ir tė
vui, kuris pribėgo prie josios 
užsikabiijo ant kaklo.

—■ Na, ka, kaimyne ar 
man ne pavydi tokios dukters i 
— tarė Kasztelonas su. puiku
mu atsigryžes in karvedi Po- 
žarski.

— Tai ne didelis daigias 
rink u te paimt, 
bintas — ka-gi maezina! mer
gina vis drutvietes ne paimtu.

Kasztelonas nudavė jog to 
ūž

Irena 
smaigo 

. kėlės
r>

f•

rinkes

panos
•s. Ire-

d a

— tave užkal-

SZITA GASPADINELE NOĘI EITI IN KONGRESĄ.
Sztai Mrs Regina Benson isz Marietta, Ga.,kuri bus kan

didate in kongresą ateinaneziuosia rinkimuosia ir kovos kar
sztai už praszalinima prohibieijos.

karvedi karaliui iszsiuncze

no

“Teip,

Jis 
Namur

kareivis 
Courtais — ar jis butu Char- 

paszauko Marite.

Teip Namuro ligonbuteje. 
Charles Conrtais buvo jo var
das drūtas gražus vaikinas da
bar asz galiu matyti kad tu 
jam euvisu panaszi. Asz ji pri
žiūrėjau ir asz visados vadin
davau mano Belgijos kareivis; 
dėlto kad jis tik vienas karei
vis ten buvo kuris paėjo isz 
Belgijos. Na ir tai stebuklin
gas atsitikimas, ir kokiu budu 
tu atsiradai ant kares lauko?“ 

atsake Marvto.
“Mano motinėlė buvo labai nu
siminus ba mes negavome apie 
ji jokios žinios ir mes bijojom 
kad jis sugryžes negales mus 
surasti: Visi kaimynai isz kai
mo pabėgo su mumis ir nebus 
kas jam pasakytu jeigu jis su- 
gryžtu. KAip mano motinėle 
bus linksma! Ar jis geresnis— 
pasakyk man kur jis dabar ran 
dasi?“

“Jo žaizda buvo labai pavo-1 
jinga, bet baigia sugyli, 
dar yra ligonbuteje
nebus dauginus kaip penkios 
mylios nuo czionai. Asz duo
siu žino jusu motinai apie ji 
tuomi paežiu laiku kaip asz 
siunsiu siuntini duoti jai žino 
apie tave.“

Marite jauties visiszkai už- 
ganadinta.

Dažiuretoja buvo viena isz 
u moterių kuriai viskas buvo 

galima. Ji pajieszkojo siuntini 
kuris nujojo in Tamines, ir už 
keliu valandų Madame Cour- 
tais žinojo kad Marite ir Char
les randasi gyvi ir tuojaus isz- 
sirengo eiti juos atlankyti. 
Kada ji atėjo in ligonbuti ku
riamo buvo Marite ji girdėjo 
linksmus balsus kareiviu.

Tai yra kareiviai kuriuos
Mante aplanke ant muszio 
lauko jie dabar sveikina Mari
te kada ji iszejo isz pavojaus,“ 

dau savo broli Charles, ir da-1 paaiszkino ja dažiuretoja ligo- 
bar mano Motinėle nežino kur niu. “
asz esmių ir ji bus dar dau- laikoma už didvyre 
giau susirupinusi negu pir- mergaite kuri atėjo ant karos 
miau. Ji dabar mislis kad Ir lauko jieszkoti savo brolio 
asz pražuvau teip, kaip mano Į idant numažinti rūpesti savo 
brolis Charles.“

“Esi drąsi mergaite ir ėjo
te pagelbeti sužeistus karei
vius,“
szypsodama. “Jumies perszove 
per ficti. Mes viską girdėjome 
apie tai ir turim eiti pasakyti 
kareiviams, nes jie visi apie ta
ve klausė, Jie nori žinoti kaip 
tavo sveikata. Asz pasirūpin
ai u kad jusu motinėlė gautu

4 4

Asz

Ji dabar yra tarpe Ju 
maža

kalbėjo prižiūrėtoja

motinai ir pastiprino troszkan- 
czius kareivius, kurie gulėjo 
sužeisti ant muszio lauko. Tik
rai ju sziadiena yra tarpe Ju 
didvyre.“

GALAS

<r
OJ - ’

*

nudavė jog 
negirdi, atsigryžes in visais, 
prasze in pakaju, 'kur jau bu
vo kapeli jos balsas

Saule buvo jau 
ba jau vakaras artinosi, augsz- 
tai ant galerijos graino puiki ir 
garsi kapelije. Ponios buvo la
bai puikei pasidabinia, jog net 
žėrėjo nuo deimantu ir kitokiu 
brangenybių, ir vos inženge in

girdetas. 
apszviesta

Isz ten bobeles dauginus funin *kde szokiu, tuojaus leidosi po

Į > 
1 i

matau,
Ten 'moterėliu veidai pradėjo 

raukszleti, 
a mat nepaliauna namine

; geidi,
Bet ant to burda nauja jos 

atrado, 
Su miltine koszc žandus lipdyt 

pradėjo,
Ant to da užbarsto pauderrio 

Ir stebuklai,

roms. Pernokia senei pirmuti
ni palonesa, nustojo, 
vietas kėdėse o pavedė del jau- 
numenes.

Na ka ar ne pavydi man 
dukters, karvedį?
volei Kasztelonas.

Palauk tu su savo duk- 
ba asz savo aunu rengiu 

_ * pu

li žeme

paklaust*

visai kitaip iszro- 
do, 

Ant nosies užsimauna akulo- 
rius,

Kad vejas neinpustu in akis 
pauderio.

Geriau munszainc in szali mes
kite,

Tada nereikės visokius paude- 
rius pirkti,

O nuo veido dings riaukszles 
Ir 'busite patogios moterėlės.

* * *
Viena moterėlė su dukrele isz 

Klcvelando,
Badai in Detroitą nusibastino, 

Pas savo seserėles 
Doras mergeles.

Tas jai labai nepatiko,

J

Ai" Neužmiraskite guodotini skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už

I

Ba pas gerus žmonis jais užti
ko,

Tuojaus dideli lamina padaro, 
Sesutes ir gaspadorius labai 

iszbare.
Butu moterela in kreiziu narna 

■uždare,
Bet jos dukrele sutaiką padare,
Kad namo galėtu volą sugryžt, 
Insultus mamyte apmalszyt.

Jaigu toji misiute neapsimal- 
szys.

Tai pas ja diediene atlankys, 
O tada gud nait, 

Padarys viską-olrait! •
* * *

Tula bobele savo vyra in koza 
pasodino,

Kur malsziai akmenis skaidine 
Bet nusibodo vyrui ton sėdėti. 
Ir gražia gromata bolbeliai nu- 

siuntė.
Melde kad isz ezyseziaus isz- 

imtu.
Prižadėdamas goriau gyventi.
Milaszirdinga moterėle taip ir 

padare,
| Ir namo savo vyra atvaroI

(ere, 
szokt su laja nevidonka 

I 1

žiūrėsime, o tada kalbėsime.
Ilgai naktije traukėsi zobo- 

va, ne tiktai saloje szokiu, bet 
ir visi pakajei buvo užimti. 
Svetingas Kasztelonas liepe isz 
kelnores iszrist baezka midaus 
ir alaus, 
tarnu dvariniu, 
kaimuoeziu. Senas boinbardie- 
ras iszgere czierka su dvaro- 
kais, tai bėga pas maždžieriu, 
idant garsini vivatus del gc- 
reneziu ponu.

Jau szvito, o jaunumene da 
buvo užimta szokcis, senesni 
gėrimu, o moteres apie ateito 
savo vaiku. Zobova pertrauke 
sveczes netikėtas.

Ant slenksczio sales stojo 
karaliszkas siuntinis, kaip ant 
drabužio iszrode, klauso apie 
kasztelona.

Ponas Zawistowskis kaszte
lonas paemias raszta karalisz- 
■ka su guodone sikaityt. Muzika 
szokel ir szniaktos nustojo, 
lauke kožnas ka tokio no pap
rasto.

prineszt valgiu dci 
szeimynos irl .

Tamistos ponai! — tarė 
Petrila karve-

ir 
szaukia visus isztikimus sunue 
del apginimo žemes. Tamistos 
ponai! tėvynė mus szaukia!. . .

Apie zobova jau niekas m 
mislino. Senesni suskuopino m 
runda ^įpie kasztelona, midi 
gaudami apie pavoju ir kaukes 
jau padarytas per Valakus, 
jaunuve karsztai provijo apie 
.care, dairydamiesi ant tėvu, 
kaip greitai keliaus norėtu ka- 
greieziausia traukt ant Vala
ku.

Motore tiktai ir mergos rau
kosi ant seniu ir jaunu tojo 
džiaugsmo; juju szirdes skau- 
džiause prijautė baisybes val
uos,
ir isz laiko rūpinosi apie kelia- 

klausinejo karabino 
kaip daug Petrila

norint ir laiipingiausios,

do?

vimą, 
siuntinio: 
turi vaisko? kaip apsiginkla- b 1 *
ve? Ar narsus? ar karvedU 
Tarnowskis yra tikes ant va- A'

ar vaiskai k a ra Ii nei jau
isztrauke?

Ne truko adynos, 
iszvažinojo.rengtis ant vainos; 
iszvažiavo teipos-gi siuntinis 
karaliaus Zigmanto idant ncszt 
tolyn paliepimus; likos tiktai 
karvedis Požarskis, ne galėda
mas surast savo vaikino ir ark
liu.

— Na ka kaimyne, — tarė 
in kasztelona, — tai ir dabar 
norėtum merginos o ne vaiki
no?

Kasztelonas nieko no atsake 
galva tiktai nukabino ant kru
tinės ir sunkei atsiduso. Požar
skis suspaudė jam delną, žiu- 
jo valanda ant jojo, ir pama-

3

visi jau

I

atims nuo jojo taji skarba, tąjį
“ džiaugsimi “
na... Drebantem rankom pa

ir

kaip pats vadi-

griebė už galvos mergaite 
pabueziavo in veideli.

— Mano džiaugsmeli iszta
re.

— * Teveli, 
lurupiniesi apie

kasztelonas.
dis valakinis, sulaužo prislė
gti savo proseniu, kurie visada 
buvo privalus ir paklusnus ka
ralių Lanku, insiverže su savo 
žmonimis in Pakuti, mes ta ir 
kaima paverto in plonis: Ko- 
lomije, Tismenija, Sniatina ir 
daug ’kitokiu dvaru ir miestu, 
net iki' Haliczo, per ka 'kara
lius priesz ji Joną isz tarnavo

Pasiuto vdla kaip tik gavosi 
namo.

Motercle vol ji in koza padavė 
Ir lyg koki pasiutėli ten ji

uždare,
Dabai’ ilgiau ten pasėdės,

atsiliepė Ire- 
ui — lurupiniesi apie mus, 
kaip tai.be tavęs sau rodą duo
sime, bukie malszus 
“džiaugsmelis“ 
kus ir vėjo pilna, bet duos vi 
same rodą. Nesirūpink, tevel' 
apie motinėlė, asz ant to vis'kc 
jausiu; nesirūpink apie poszne 
užsiėmimus, asz prižiūrėsi u 
užstosiu tave visame.

Kasztelonas atsiduso, pakra 
te su galva su neisztikyata, ta 
rydamas:

— Gaila, jog ne turi brolio 
Irenele, r pavestai! jam . tavi 
Turejei juosius net tris ne 
sziandien visi po žeme...

In treczia diena po tam nu 
kiemo dvarinio isztraukineji 
ginkluotas pulkas, su nuludu- 
siu kasztelonu ant prieszo. Ka 
reivei giedojo szventas giesmes 
kuriuos balsas maiszesi su aszi »
mu girrios in kuria ne trukus 
injojo.

Langelije bokszto dvarinio 
verke kasztelouiene žiūrėdama 
in taje szale kur dingo pulkas 
vestas per josios vyra. Dova
nai Irena glamonedamasi prie 
josios sznabždejo:
• — Motinėlė, nesibijok nie
ko juk asz likausi namieje.

Kasztelonieno szluostydama 
aszaras, nuolatos kalbėjo:

— O kam man Dievas nei 
vieno ne paliko sūnelio?!

Susarmatinti visi tokia nar
sa ir puikia szirdže, paliovė 
žalnierei rugoja, vienas tiktai 
Žavistovskis nuliūdęs, rūpin
damasis apie savo familije.

Ne buvo ne laiko ant pabe-

, tave
norint iszdy-

želi iszejo. Ponas Zawistowskl
ne iszleido 

kaip tai 
supynęs 

pirsztus dunksojo, ne matyda
mas dukters, kuri stovėdama 
paszalije, girdėjo žodžius kar
vedžio: kada tas iszejo. Irena gimo, ba ne trukus stulpai dul- 
priklaupė prie kojų levo ir pra- kiu apreiszke prisiartinimą ne
dėjo rankas bueziuot.

Kasztelonas krūptelėjo, pa
griebė jei su rankom už galvos moję vietoje abazui, kast volus 
ir su aszai’omis -akyse insižlu- 
rinejo in jaja.

sėdėjo ant kėdės, 
svecze in priemene, 
iszpuolo padarytie,

vidonu.
Vadas liepe apsistot tinka-

mano ta-

— Ne del manes, bet de! 
mano Žalnierių prisiunsk Die
ve pagelba.

Vadas nesiskubino vienok 
su pagelba, vaisko turėjo ne 
daug, tada kada jau saujele 
Lanku pradėjo būtie uždengta 
per Valakus, paslinko rotas 
Motiejaus Wladkaus, Mikolas 
Sieniavskjo, o paskui kitas ku
rie prigelbinejo smagei Balta
kiui.

* ’

Ant atitolinto kalniuko sė
dėjo vadas Petrila, žiurėjo ant 
musztynes ir siuntinėjo pulkas 
po pulkui. Musiszkei velei-pra
dėjo apsileidinet ir maiszitis, 
gaujas Valaku užklupinejo 
kaip migla. Ne dalaike Broko- 
pa 3 ir Aleksandras brolei 
Sieniavskei, ka stovėjo da nę- 
simuszc, godus musztynes už
puolė isz szalies ir kaip kokis 
kilis insigavo in glitas nevido
nu su savo vyrais. Musztync 
prasidėjo ant giaro — ir tęsęsi 
pusantros adynos ne iszrodant 
vienok katrie laimės.

Tarnovskis siuntinėjo nuola
tos naujus pulkelius in musz- 
tynia, net jaudik abaze pasili
ko pulkelei akvatninkū, terp 
kuriu buvo kasztelonas ir kar-

vežimus prie vienas kito sura- 
kinet, ant pavydalo kokio mu, 
ro, ant kuriu patalpino geriau
sius strielczius, vidurije abazo 
stovėjo pul'kelci su savo karū
nom ir kazokai. z

Vieta buvo labai puiki mn- 
sztynei: aplinkui dideles lygu
mos, o vieta ant kurios apsis
tojo Lanku vaiskus turėjo 
augsztokus kalnelius, arti upes 
Czermovos, szale kaimo Ober- 
tinp.

Valakams labai norėjosi pas-

Džiaugsmeli ’ ’ 
re pamažėl! drebaneziu balsu. 
Priesz valandėlė pikta mislis 
perbėgo jam per galva, — ne
tektai! keliu sunu ir pats sa
ves klausiau, del ko man vie- I
toje merginos nedavė Dievas 
sūnaus? Turetau dabar ka ant 
vainos iszsiunst, del apginimo 
tėvynės... Bet dabar nusigan- 
do? kada paregėjo prie savo 
keliu klupjente Irena, pasiju-

, sau- 
I žinos, o jeigu už bausme Dievas

i >

miwxo’r ,Wantrne*u|,^*i<yt i*i- Bet tasai neiszpildo savo priža • Kol smegenys nuo munszaines dino jame iszmctinejima
P I , * • .  i 1 . _ _ l t. . . . . . a. .. .

kraiscsio. P*»kubinkite! dėjimo, <■
. .14J

ne atves,J *

kubint užklupt ant Lanku; vedis.
mat ne daleido jiejci idant (TOLIAVS BUS)
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ŽINIOS VIETINES JlSZ WILKES-BARRE 
IR APLINKINES

I
— Steponas Humanick isz 

Bukmauto, likos mirtinai su
žeistas laike darbo prie staty
mo St. Nicholas brokerio, mir
damas in trumpa laika vėliau. 
Velionis paliko paezia ir du 
vaikus.

— . Pacziule Stanislovo Ku
biliaus, kuri turėjo operacija 
ant viduriu, Geisingerio ligon- 
buteja, Danville, Pa., jaueziasi 
daug sveikesne ir už keliu die
nų sugi’yi namo.

— Kunigas Czesna ir Tėvas *
Brigmonas, eme dalybus pa- 
szventinime dvieju puikiu al
torių Nedelio8 vakaru S.S. Pet
ro ir Povylo Lietuviszkoja baž- 
nyezioja Hazletone.

— Vaikai mažiaus 14 metu 
senumo turi rastis namie 9 va
landa vakare. Miestiszka vai

tudžia paliepė poliemonams 
paliepimu iszpildyti.

— Galite suezedyt pinigu, 
jaigu pirksit valgoma tavora 
ir mėsa, pas B. J. SKLAR IS, 
601 E. Pine St. (2t.)

SHENANDOAH, PA.

— Kūnas Onos Pctrnszkic- 
nes — Tur, 27 metu, kuria nu- 
szove josios persiskyres vyrai 
Ansonia, Conn., likos atvežtas 
in czionais pas Petruszkus ant 
110 Boulevard nly., East Ena. 
Motore likos mirtinai sužeista 
13 Januario o mirė praeita Ne- 
delia Ansonijos ligonbutejo. 
Policija žadintoju uždare kalė
jimo.

t Juozas Alba i ti s, gyv. 390 
So. Washington St., Nanticbke, 
Pa. Mire Sausio 13-ta.

Sausio 16-ta, po pamaldų 
szv. Juozapo bažnyczioje, pa
laidotas par. kapuose W. Nan
ticoke.

Velionis gimęs ir augės Lie- 
tavoj. In Amerika atvyko 25 
metai atgal. Ilgai dirbo ang
lies kasyklose.

Velionis priklauso prie L. R. 
K.S.A. 234 kuopos.

Paliko tris sūnūs — Juozą, 
Vinca, Dominika; teipgi dvi 
dukteres — Mrs. J. Christian 
(badai Krikszcziuniene), Mrs. 
V. Nazitsko, Ansonia, Conn.

f Sausio 16-ta Nesbitt Me
morial ligoninėj mire 
Ellis, 20 m.,
St., Luzerne. Ji .mirtinai sužei
dė strtykaris prie 
Company.

— Sausio 14-ta

Paul 
gyv. 257 Bennet

Sun Oil

sa-

159 
ran-

ton
i 4

steigiamasis
Dalyvavo virsz

kuris

— Trys jauni vyrukai likos 
aresztavoti už turėjimą kelio
lika siutu o kada negalėjo isz- 
aiszkint kur drapanas gavo li
kos uždaryt kalėjime. Manoma 
kad tai jie apvogė drapanų 
sztora Mahanojuj praeita 
vai te.

—• Jonas Slavickas, 
Schuylkill avė., Heights,
dasi vietinioja ligonbuteja nuo 
žaduliu kokius aplaike laike 
darbo Locust Mountain kasy- 
klosią.

— Jurgis Navickas,
likos smarkiai sužeistas per 
karuka greitai sveiksta Locust 
Mountain ligonbuteja.

— Maderia Hill 'kompanije 
nutarė numažyt mokesti ang- 
lekasiams Lawrence kasyklose 
ir kad kontraktinei anglokasiai 
dirbtu už kompaniezna mokes
ti-

f Berta Taczilauskiene mi
re staigai namie praeita Petny
czia. Velione paliko penkis su
nūs, dvi dukteres, seseria ir 
daug anuku ir pra-anuku. Lai
dotuves atsibuvo Panedelio ry
ta.

Reding- 
vieszbuty invyko Tauru 

(Buffalo )Klubo 
susirinkimas.
50 organizacijų komisijos pa
kviestos asmenų.

Steigimas Klubas pagrindi
niais uždaviniais pasistato vie
ny t Wyoming Klonio profesio
nales ir biznio pajėgas,
Lietuviu sociale, kultūrine ir 
moskline sąmone.

In laikina valdyba 
adv. Jonas S. Lopatto pirm. 
Jerominas Dailyda,

isz Pittstono

kelti

i n ei na

rasztin.

seseria

Port Carbon, Pa. f Andrius 
Skrūbonis, 43 metu, isz Szein- 
tauno, likos perszautas in pil
vą, per nežinoma pik tada ri ku
ris norėjo gautis in pulruiml. 
Sužeistasis likos nuvežtas 
Pottsvilles ligonbuti.

Andrius Kižis, 
iždin.

Sekantis
Vasario 11-ta “Redington 
vieszbutv. Bus renkama nuola- 
tine valdyba, komisijos ir kiti 
klubo reikalai bus svarstomi.
t Privatiszkas laidotuves 

turėjo Leonardas Kulikauckas, 
82 N. Fulton u-l. Palaidotas ant 
Szv. Traices kapiniu 
town.

X 
susirinkimas bus

11-ta ) J

George-

in

Tamaqua, Pa. — Tėvas Brig- 
monas isz Szv. Szirdieg Jezau.> 
vienuolyno, Harveys Lakes ap- 

' ims Lietuviszka parapije am 
•keliu sanvaieziu užvaduoti 
prabaszeziu Klevena, kuris isz- 
važiuos ant vakaeijos ir atga
vimo sveikatos. Po tam Tėvas 
Brigmonas važiuos ant Gavė
nios laikyti misijos Mount Car
mel Lietuviszkojo parapijoi. 
Tėvas Brigmonas yra szviesus 
zokoninkas, malonaus budo ku
nigas ir geras kalbėtojas.

sanvaicziu

< • Arizonoja randasi auak- 
; menejusia girria kurioja ran

dasi 25,625 margu suakmenė
jusiu medžiu.

6 6 6
666 Gyduole ar Tabletei imant in 
vidurius ir 666 Mostis isz lauko, su
teiktą, visiszka ir veiksminga gydinima
delperssallmo.
Yra Tai Sveikiausios Gyduoles
-e**1 ‘•'ii ■■ « « • - < <S»* —r—V j,j-,, „

Žinoma.

i

Isz Visu Szaliu
' . T"

KELI MIESTAI 
SUGRIUVO

Antanas Karpinski, 36 
kontraktoris namu, 

Oakwood Lane, atome sau gy
vastį per nusiszovima. Velionis 
paliko tiktai paezia. Priežas
ties savžudinstos nedažinota.

f Alena Budvietyte, 5 m., 
amžiaus, duktė Vlado Budvle- 
czio gyv. 82 North Fulton Str. 
Wilkes Barre. Mire Sausio 12- 
ta Contagious ligoninėj nuo 
sziltines. Palaidota Sausio 14- k
ta Szv. Petro ir Povylo kapuo
se, Hazleton.

— Ludvikas Besiadckis, 49 
metu, isz Glen Lyon, prisipazi 
no prie nužudinimo savo pa- 
czios kuria sukapojo kirviu 
praeita meta ir dabar meldžia 
sūdo idant turėtu ant jojo su- 
simylejima ir nubaustu kanuo- 
lengviausia.
t Juozas Grinceviczius, gy. 

106 Elk Ave., Korn Krest,'pa
laidotas Sausio 14-ta. Užduszj- f 
nes pamaldos atlaikytos szv. 
Kazimiero bažnyczioje, Ply
mouth, Pa.

metu 8

• Kožna mota atvažiuoja 
in Washingtona atlankyti taji 
miestą 60,,i 
daliu A’mdtiko.

03

I- SAULE

BANDITAI
I1

• •

vaiku isz visu

DREBĖJIMASSMARKUS 
SUGRIOVĖ KELIOLIKA 

MIESTU; DU VULKA
NAI ATSIGAIVINO.

—-------------- ------ ---------- ----
' KINISZKI BANDITAI ŪŽ-

MUSZE 166,000 ŽMONIŲ 
IN DU METUS.

Peiping, Kinai. —• Valdžios 
kąmįsijo isztyrinejo, 
laika dvieju metu, 
banditai nžmusze 166 tukstan- 
czius žmonių ir pavogė 79 tuk
si anezius ant iszpirkiino.

buk m 
Kinidzki

1th . ------- ----- --- " '     • “ “ "

Dr. Whites Lon-ge Hai
fa Kosulinc Gyduole 

Iszgyde Allen
town Motere

f

* — ——
f

i

Į

A. RAMANAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS 
510 W. CENTRE STREET

MAHANOY CITY, PA.
TELEFONAS 285-R

Itzbalsamuoja ir laidoja miruniuR 
ant visokiu kapiniu. Pagrobus pa- 
ruoszin pagal naujausia mada už. 1 
prlėnama preke. Parsamdau auto
mobilius del laidotuvių, veseliu ir 
kitiems pasivažinėjimams.
Naminis Telefonas 1430-R St.Clair

Ban Salvador, Gutamala. — 
Miestai Atnigna, Santa Lucia, 
Colzilmallmapa ir kiti likos su
naikinti per smarku drebėjimą 
žemes praeita Petnyczia, kaipo 
du vulkanai atsigaivino, kurie 
padare daug bledcs aplinkinė
je-
Drebėjimai žemes buvo smar

kus ir net dcszimts kartu že
mo sudro'bejo. Gyventojai mies 
tu is^beginejo isz namu perimti 
didelia baime. Juodi durnai isz 
vulkanu iszkilo in dangų ir bu
vo tamsu kaip nakties laike. 
Kiek žmonių žuvo tai da neda- 
žinota, bet bledes daeina 
milijonu doleriu.
Lima, Peru. — Czionais taip

gi irdavosi jaust keli drebėji
mai 'žemes kurie sugriovė dau
geli namu. Daugelis 'žmonių su
žeista.

• Sheik 
Persijos

kad Salim
ant

MAŽIAUSIAS ŽMOGUTIS 
ANT SVIETO.

London, Angliję.
Salim, paeinantis isz
iszkeliavo ana diena atlankyti 
Europa. Tame nėra nieko pa
prasto, tiktai tik, 
yra mažiausik žmogeliu
svieto, turintis tiktai'48 colius 
didumo. Turi jisai 50 metu am
žiaus ir yra sveikas ir tikisi su
laukti žilos senatvės, nes nyk- 
sztukai gyvena ilgai ant svie
to.

ATSAKIMAI

ant

FORDO FABRIKAS RUSI
JOJ PRADĖS DIRBTI.

Autostroj, Nižnyj Novgorod, 
U.S.S.R. — Po 20 menesiu pa
stangų didžiulis Fordo auto- 
mdbiliu, traktorių fabrikas 
pradeda dirbti motoru 
Vasario menesi laukiama atva
žiuojant nuo Fordo isz Detroi
to 450 techniku, kurie su jau 

sudarys 710 
techniku. Kovo gale laukiama 
pagaminant 700 Fordo vežimu, 
motu gale 30,000 Fordų ir pas
kui po 140,000 kasmet. Pasam
dyta 8,000 moterių, 
.Drengti technikos kursai.

traktorių
dalis.

atvažiavusiais

kurioms

ATKANDO NOSĮ SAVO SU- 
ŽIEDOTINAI.

Lodžius, Lenk. — Nepapras
tai atsimokėjo Alfonsas Ber
toldas, 25 ment, savo mylemai 
Zofijei Mikalskiutei 23 metu, 
kuris buvo su jaja susižiedo- 
jes ir tanke! jaja atlankydavo 
namie bet Zofije neatsako mei
les kitu jaunikiu kurie pas jaja 
teipgi atsilankydavo. Todėl Al
fonsas baisei nerimavo ir nu
tarė savo mylemai už tai at- 
kerszyt. Nuėjo ta ryta pas mer
gina, ‘kada toji da gulėjo lovo
je. Pasveikinės gražiai ,tėvus, 
prisiartino malszei prie lovos, 
greitai paėmė jaja in glebi ir.... 
atkando jai nosi.

Suriko baisei mergina
skausmo, o kada tėvai iubego 
in miegkambari, rado dukreles 
visa veidą sukruvinta, paszau- 
ke ambulansa ir mergina likos 
nuvežta in ligonbute.

Jauniki arcsztavojo ir nuve
dė ant policijos, kur prisipaži
no, kad pasiutiszkai mylėjo 
Zofije ir buvo užvydus ir tokiu 
budu jai atkcrszino subjaurin
damas josios veidą kad kiti 
ant Josios nežiūrėtu.

i sz

118 BEDARBEI ARESZTA- 
V0TI SPIRDAMIESI DAR- 

, , BO IR DUONOS.
' '•’i i' 1 ' r < • < r » • i 1* r 1 1 *" « ■ < / . > l

Budapeszt, Vengruii jjuuapęszi, vengrąi. -r- My
ne Amoniu susidedant isz kolio- 
likbs tukstąncziu, kurie ėjo pas 
mįnįstori su szauksmu: '
me darbo ir duonos!” 
me su policijo kuri neprileido 
jųjų prie palooiaus. Polipijo

“nori- 
suaire-

apdaužo smarkei inaisztinin- 
kuą, daugeli sužeido ir uždaro- 
kalėjimo 118 vyru ir motorini

/

A. G. Williamstown, Pa. —. 
Gali tamista gauti citizens po- 

Padarykiopierao. 
sude.

P. V. Wilkes Barre, Pa. — 
Katras iszvažiavo isz Ameriko 
nebūdamas, citizenu o dabar 
geidže sugiyžt, tai tokio žmo
gaus neinleis in czionais.

A. L. AVilkes Barre, Pa. — 
TJie Worlds War was the out
come of the assassination of 
the Serbian Prince and his wife 
at Saratovo. As they wore re
lated to almost all of the Euro
pean monarchs;naturally they 
took sidesx with Serbia and 
C 4

.'i.

1

f

aplikacijc

Žodžiai negali ištarti padekavones 
del Dr, WhiteH gyduoles, 
kpd žmonys, kurie gyvena 
cziuosia ne 
kaip miestuoida nes ncvfaados 
pariszaukti daktara kada jiems 
kin, todėl turi patys palengvinct ir 

i gydytis jaigu kada apserga. Nekarta I 
žmonys turėdami tinkama gyduole' 
namie, apsisaugoję pavojingos ligos Į1 
ir mirties. Tik klausykite ku gerai ži
noma motore Mrs. Jonine Snyder 
isz, Lehigh Pavieto kalba apie gyven
toja isz. Rural Route No. 1 isz Brein- 
ingsvillc, Pa., apie DR, WHITES 
LON-GE IIAI-LA gyduole priesz kos- 
tyma. ‘Pagal mano nuomone tai kitos 
gyduoles negali lygintis su Dr. 
Whites Lon-ge Hni-la. Žinau ka kal
bu, nes savo laiko sirgau ant pavo
jingo kosulio ir szalcziu ir negaliu žo
džiais iszrcikszti kaip man palengvi
no Dr. Whites Lon-ge Hai-la gyduo-1 
le priesz kostyma. Galiu sakyti kad < 
tai geriausia gyduole prieszais kosu- ' 
Ii ir savo žodžius užtvirtinu ir kož- 
nam vėlinu ja naudot kas keneze nuo 
szalczio ar kosulio. Parduodama po 
25 ir 75 centus už bonka. Dr. White 
Black Crow Cold Pilis yra labai geros 
del szalczio galvoja, 
skausmo sanariuosia. 
pardavinėjama Aptiekuosia ir geruo- 
sia sztoriuosia visur.

First National Laboratories, Ine., 
Lehighton, Penn’a.

T II t

CAPITAL STOCK >125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS >023,858.62
Žinoma,' 
užmies- 

yra taip gilukningais 
gali 
re i-

I

I 
i

l
Mokame 8-ezia procentą ant 

sudėtu pinigu. Procentą pride- 
dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 I .epos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalaussu musu ban
ka nepaisant ar mažai, ar didelis.

G. W. BARLOW, Pres.
J. FERGUSON, Vice-Pres. ir Kas.

Galiu sakyti kad

Neuralgijos, 
Gvarantyta ir

(Ad. 3)

K. R E K L AITIS
Lifltuviszkna Graboriua

Laidoja nur.irelius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagelbi- 
ninke moterems. Priei
namos prekei.

516 W. Spruce St.,
Bell Telefonas 149 

MAHANOY CITY, PA.
439 Willing Street

Bell Telefonas 538-J
TAMAQUA,

Skaitykite “Saule”

Ant. J Sakalauskas 
LIETUVISZKAS GRABOR1US 

331 W. Centre St; Shenandoah, Pa. 

(Bell Phone, Dial 2-1512) 

A

šutei-Nubudimo valandoje, 
kiam geriausi patarrwivima. Pa
laidojimu atliekam rūpestingai

13 u si ta pilnai užga-ir gražiai, 
nėdinti.
Isz Mahanojaus ir Girardvilles 

jeigu kas pareikalaus mano pa- 
tarnavima tai meldžiu man tele- , 
fonuoti o
minutu. Bell Phone, Dhd 2-1512

pribusiu in deszimts

t

r

1

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dent/stas Mahanojuje i

i t^Ant 2-tro Floro, Kline Sztoro Į 
i 19 W. Centre St., Mahanoy City i

Wm. Traskauskas
LIETUVISZKAS GRABOR1US

, i—" ji ‘ ~ .

» •

y
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Laidoja kunus numirėlius. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, veseliju, pasivažinėji
mo ir t. t. —Bell Telefonas 506 
603 W. Mahanoy Avė; Mah. City

SAUGIAUSIA IR GERIAUSIA VIETA 
------------ -----------

Tankiai žmones pameta pinigus, kada juos laiko namie.
Kartais vyrai juos iszduoda. Kartais vagis juos paima.
Kartais ugnis juos sudega. Banka yra geriausia vieta juos pinigams.

MERCHANTS BANKING TRUST CO
MEMBER OF Tllfc FEDERAL RESERVE SYSTEM 

MAHANOY CITY, PA.
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PA.tho big” party, started.
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1 The American Juuucco Co.

v

Aš žinau savo LUCKIES
“Aš žinau savo LUCKIES — mano gerkle man pasakė, kada aš pirmą karią vieną jų 
užsirūkiau, kaip jie malonūs. Nuo to laiko aš vis rūkau LUCKIES. Prieš dainuo
siant aš kilų negaliu rūkyti kaip tik LUCKIES, jie nekenkia mano gerklei. Jūsų 
patobulintas Celofaninis pakelio įvyniojimas irgi puikus. Tas skvelelis tikrai 
nepaprastas sumanymas.”It’s toasted

Jūsų Gerklei Apsauga—prie! knitėjlmus—prieš kosulį . 
C ^gemnaanaaimaa

Ntperllampamat Cellophane Uilalho tq “Spraglnlmo** Skoni Vliuomef Svleflu
VŽSUK RADIO LUCKY STRIKE PROGRAMAI—60 inodernilkų minulių su geriausiais pasaulio loki.', orkestrais ir Waller Winchell, kurto
pasakojimai apie Handienų tampa rytojaus iinios, Programos kiekvienų Antradienį, Ketvirtadienį, ir Šeltadienį, vakarais per N.B.C. ra. to tinklų,

K J » ’ _____




