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MATYT TAME BUVO 
BAUSME DIEVO.

Scranton, Pa. — In dvi va
landas po s'umuszimui baisiai 
savo seno tėvo, Teodoras Po
well, 28 metu, pabėgo isz namu 
užsikabino ant freito su tikslu

UŽSPRINGO ANT SMERT 
V ALGIND AM A 

GRANDŽIUS.
Pittsburgh. — Mrs. Loretta 

Ilisher, 33 metu isz Latrobe, už 
springo ant smert valgindama 
orandžius kada radosi ant va- 
karuszku pas savo drauge. Isz 
pradžių policija mano kad mo
tore mirė isz kitokios priežas
ties, nes ant vakamszku rado-

iszbegimo isz miesto idant ji sj daug gerymu, bot daktarai 
szmoteližmo-policija nearosztavotu, 

nys surado Teodoro sumalta 
kuna ant Lehigh Valles gele
žinkelio Tėvas pranesze apie 
sumuszima policijai, nes jau 
nekarta sūnelis buvo apdaužęs 
tęva.

rado gerkleja szmoteli Grau
džio nuo ko motore užspringo.

PAVEIKSLAI ISZ NAUJAUSIU ATSITIKIMU

OPERACIJA PRIEŽASTE 
ŽUDINSCZIU.

Pittsburgh, Pa. — Karsztai 
susikivirezino Juozas Be^ker 

.33 metu su savo paezia 
re 28 metu, apie siuntimą ja 
6 motu dukreles in ligonbute 
ant padarymo operacijos. Mo
tina nesutiko ant to, nes mane 
kad mergaite suvis nereikalau
ja operacijos, o tėvas kanecz 
spyrėsi kad operacija butu pa
daryta. Isz to kilo smarkus bar ♦
niai ir daejo prie to, kad Bcck- 
eris nuszove fuiczia ant smert 
po tam pats sau atome gyvastį.

Ma-

NELAIMES PRAMONYSTE- 
JE 1931 METE PENNSYL- 

VANIJOJ.
Harrisburg, Pa. — Visokiu 

nelaimiu visosia szakosia pra- 
monystes Pennsylvanijoj pra
eita meta buvo mažiau.

Departamentas Darbo ap
garsino savo metiniam rapar- 
te, buk tame mete buvo 1,485 
mirtiniu atsitikimu ir 109,976 
sužeidimu. Daugiausia nelai
miu atsitiko ant geležinkeliu ir 
automobiliu.

KANECZ SPIRESI PRASZA- 
LINIMO PROHIBICIJOS.
Washington, D.C. — Senato

rius Wagner, Demokratas isz 
New Yorko, ana diena pasakė: 
“paguodone del musu tiesu li
kos sumindžiotos po kojoms 
prohibicijos, todėl invesiu re
zoliucija kuri panaikins visisz- 
kai ir ant visados kvaila pro- 
hibicija. Visi žino gana gerai 
kad prohibicija buvo klaidin
ga, visi žinome kad invykdy- 
mas ir užlaikymas jos yra 
kvailybe. Bukime teisingi pri
sipažinkime, kad prohibicijos 
negalima toliaus užlaikyt.”

' ’ m

MIRĖ STOVĖDAMAS ANT 
KRIUKIU.

New Yoric. — Jonas Sbay, 
58 metu kolieka, ant kriukiu, 
benamis, iszalkias ir suszales, 
atejas in restauraci jo Jono 
Mooro ant 97 Mulberry uly- 
czios anksti ryta, melde jojo 
kad jam pavėlintu ineiti in vi
dų nuo lietaus. Moore davė 
vargazui užkąst po tam Sbay 
atsistojo kampelije. Pastovejas 
valanjdele reatauratas patemt- 
no kad jojo sveczes rodos už
migo ir galva turėjo nulenkus.

- Kada prisiartino prie jojo per
sitikrino kad vargszaa buvo 
hegyvas o kriokei ji parėmė 
. >•__  A i

PAVOGĖ BANKA SU 14,000 
DOLERIAIS.

Florence, S. C, — Banditai 
insilauže in Walter Lide bar- 

iszneszdamiberszapi, isznoszdami banka 
kurioja radosi 14 t'ukstancziu 
doleriu, kurie prigulėjo prie ni- 
geriu, kurie buvo pinigus isz- 
trauke isz banku ir davė 
Lide ant apsaugojimo, 
banditai žinojo apie tai

del 
Matyt 

, atva
žiavo su t roku pasiėmė banka
su pinigais ir iszpyszkino neži
no kur.

kuris ana

GUMO KARALIUS PALIKO 
20 MILIJONUS DOLERIU.

Chicago. — W i Ui am Wrig* 
h, fabrikantas kramtamojo 
gurno “czi ugumo”,
diena mirė Arizonoje, paliko 
turto verties ant <lvideszimts 
milijon udoleru. Visa turtą už- 
rasze savo szeimynai o bizni ap 
ims jo vienatinis sūnūs Pilipas 
K. Wrigley.

EKSPLOZIJE UŽMUSZE 
KETURIS.

Beckley, W. Va. — Keturios 
ypatos likos užmusztos pei 
eksplozije dinerkes, kuria su
rado ant kiemo arti namo ir no 
rojo ja ja atidaryti su peiliu. 
Užmusztieje yra Wilmer Bal- 

Ash Bailey,ley, jojo brolis, 
Emery Thurman, jojo pati, Ir 
Miss Paiker mirtinai sužeista. 
Namas teipgi likos smarkei 
suardytas. Kas toje dinorkejo 
radosi, tai da neiszyrineta.

paženklintas per valdžia,

L ■— Pana Lenora Me Aminch, induoda senatoriui Dovydui Walsh ir Robertui Bu!- 
kle, peticija, ant kurios randasi paraszai pėnkiu milijonu žmonių kad permainytu prohibici
jos tiesas Amerike. 2. — James B. Beverly isz Texu>, kuris likos 
nauju gubernatorium ant Porto Rico. 3. — Miestus Shanghai, kurio dalis Japonai bombar
davo. Daug sziadien girdime apie kare tarp Kinu ir Japonu ir apie užėmimą miesto Shang
hai (Shanghai) per Japoniszkus kareivius. Tasai miestas yra žinomas po visa svietą kaipo 
vienas isz isztvirkiausiu ant svieto arba tiesiog pavadinus Sodoma ir Gomora.

Žmonys ji atlanko isz visu daliu svieto, nes jame randasi visokiu linksmybių, palcis- 
tuvu urvu, salimai kurie turi ilgiausius barus ant svieto ir kitos paslinksminimo vietos nie
kados neuždarytos. Visu tautu kareiviai sergsti dalis miesto kur svetimtucziai yra apsigy
veno.

Anglia turi fenais 5,000 kareiviu1, Amerikos 1,200 ir da daugiau nusiuntė 
kais laivais. x ’

. Shanghai turi daugiau kaip 3,000,0(10 gyventoju isz tu 500,000

•su karisz-

v ra svotimszaliai:
4,000 Amerikonu, 8,000 Angliku, 1,500 FrancirZu, 18,000 Riisu ir kitu tautu.

Dr.

DAKTARAS UŽTRUCINO 
PACZIA, SŪNELI IR 

PATS SAVE
High Bridge, N. Y. —

Fredrikas Low, 64 metu, susi
rūpinės labai apie praleidimu 
pinigu ant spekulaciju, inciur- 
kszte drūtos truciznos in ranka 
savo paezios ir 11 metu šune
liui, po tam pats save ir nuo to 
mirė visi. Visu lavonus surado 
vienam kambarije.

ISZ LIETUVOS Isz Visu SzaEu
BROLŽUDYSTE ISZ 

GOBSZUMO
Plokszcziai, Szakiu aps. Sau

sio 8 d., rastas anužudytas MI- 
sziurkenu kaimo ūkininkas 
Aleksa Pr. Kaip aiszkeja, jis 
yra gobszumo auka, krites nuo 
savo brolio Petro ir jo sunu 
rankos. Velionis buvo rainus 
žmogus, visa laika gyveno vie
nas, bet septinta deszimti me
tu baigdamas sumanė apsives-1 
ti. Jaunuoji sutiko teketi tik 
tokia sąlygą, jei jos vardu vy
ras ūki užraszys. Velionis tai 
sutiko. Brolis norėjo po jo mir
ties pats jo 26 margu ūki pa
veldėti ir gobszumo apakin
tas, nužudė ji. Nužudytas labai 
žveriszkai, kirviais galva tiek 
sutriiiszkinta, kad užmuszta,p 
isz veido negalimu, pažinti. 
Piktadariai suimti.

DREBĖJIMAS
ŽEMES KUBOJE

18 UŽMUSZTA, 400 SUŽEIS
TI, BLEDES PADARYTA 

ANT 20 MILIJONU 
DOLERIU

Santiago, Kuba. — Visas 
Santiagas likos sukrėstas per 
smarku Urebejima žemes Serc- 
doje. Užmuszta 18 ypatų, sužei
dė in 400 ir padare bledes gal 
daugiau kaip ant 20 milijonu 
doleriu o daug namu sugriuvo 
ir sutruko.

Pirmutinis drebėjimas davė
si jaust apie antra valanda pu- 
siaunaktije ir žmonis turėjo 
gana laiko apleisti namus in 
saugesnes vietas. t

Pirmutinis drebėjimas
griovė kalėjimą isz kurio ke
liolika kaliniu pabėgo, o visi 
gyventojai skaitliuje 130,000 
iszbego isz namu.

Santiago katedra ir kiti ženk 
lyvi senoviszki budinkai sutra* 
ko ir yra pavojui sugriuvimo.

Amerikonu nepražuvo nelai
mėje. Raudono Kryžiaus Drau
gove suszclpineja A nukent ėju
sius ir sužeistuosius, ft

su-

VOS ATSIGYNĖ NUO 
VILKO.

Skapiszkis, Rolkiszkio 
Gruodžio 31 d. 7

VAGIS PAVOGĖ ISZ LOVOS 
3,600 DOLERIU.

Youngstown, Ohio. — 
savaites atgal, bijodama, kad 
banka nesubankrutytu, Mrs. 
Rose Rogan, iszeme isz bankos 
3,600 doleriu kuriuos paslėpė 
szienike, bet ana diena persi
tikrino kad įpinigai dingo isz 
savo paslėpimo. Kokis tai ne
žinomas vagis pasinaudojo isz 
progos, 
go.

nesubankrutytu

JTO.

Dvi

pinigus surado ir din-

10,000,000 BALSU ISZSIUNS- 
TA DEL ŽMONIŲ.

New Yoi'k. — Gerai žinomas 
laikrasztis “Literary Digest,” 
geisdama da karta isztynneti 
kaip žmonis stovi už prohibl- 
cijo iszsiunto po visa Amerika 
deszimts miljonus postel kortu 
idant žmonis galėtu balsuot ko 
nori — ar prohibicijos ar Jos 
atmetimo. Kožnas, kuris ap- 
laikys tokia postel korte gali 
paženlklinti ant jos ko reika- 
lauje — ar prohibicijos ar jo» 
prasžalinimo. Tosios postkai- 
tėsyra apmokamos ir nieko ne- 
IcrtsztUojc nusiuntimas irii ro

1

aps. 
vakare beet- 

nanezia Skapiszkio vienk., gy. 
L—te pradėjo inkandin sekti
vilkas. Laimei, mergina isz 
anksto turėjo pasiėmus gera 
lazda, kuria Jr gynėsi nuo vil
ko. O jo butą 'kaž kodėl pikto, 
nes sekdamas dažnai dantimis 
kaleno. Ne maža vargsze bai
mes turėjo, kol namo parėjo. 
Vilkai szioj apylinkėj sziemet 
no naujiena.

-------------------- I

SURADO PASKANDYTA 
SUBMARINA.

London. — Neri kai surado 
paskandyta submarina M-2 
kuris nuskendo praeita sanvai-

Dabar laivai stengsis už
traukti submarina su 60 laivo- 
riais kurie rado gyva graba ant 
dugno mariu.

SAUSAS SENATORIUS 
ARESZTAVOTAS UŽ

GIRTUOKLYSTA.
Washington, D. C. Senato

rius John' Anderson isz Bar
ron, kuris yra teip “sausas” 
kad net jojo szonkauli-v brasz- 
ka ir karsztai kovoje už užlai
kymą prohibicijos, likos aresz- 
tavotas už girtubklysta.

Policijautas ji sulaiko ir da
vė patarimu kad pasiimtu tak
si ir važiuotu in savo hoteli 
iszsipagiriuot, bet ponas sena
torius teip tuom inirszo, kad 
norėjo pal i ei jau tu i sudaužyt 
žandus. To buvo už daug poli
ci jautu, 'kuris paszauke patru- 
le, in'kimszo poną senatorių ir 
nuveže in koza ant atsilsio.

MAŽIULELIS KŪDIKIS.-
Lewisburg, Pa. — Mrs. Char- 

les Pfutzenrenter, pagimdo 
Evangelical ligonbuteje sūneli, 
kuris svėre tiktai tris svarus 
ir tris uncijes bet yra sveikas 
ir gyvens. Kūdiki peną tiktai 
laszais pieno ir gyduolėms.

PASIUTĖLIS PASZOVE MO- 
TERE BE JOKIOS 

PRIEŽASTIES.
Pontiac, Mich. — Ant netoli

mos farmos czionais, likos pa
pildyta baisi žudinsta ant mo- 
teres Goraldinos Coughlin. 
Pagal apsakymu kaimynu, mo 
tere iszejo melžti karves, tame 
pasislepiąs bernas Jonas Cut
ter, szoko ant moteres su ilgu 
peiliu, kuri buvo paskolinės ft 
nuo kaimyno sakydamas, kaa 
skers kiaule, perinote motore ir 
vienti užsimojimu perpjovė jai 
gerkle lyg kaului. Po tam pats 
sau perpjovė kaklu, bet neisz- 
pildo tai pasekmingai ir .likos 
nuveltas in ligonbuti kur In 
kėlės valandas mirė.

•Pagal nuomonių kaimynu, 
tai Jonas norėjo apsivešt su 
savo gaspadine, kuri buvo na- 
szle, bet motore nesutiko ant to 
ir sake kad Jonas pasijeszkotu 
sail kitos. vietos, ba tokio nuo* 
bftydžio nė nori pas save; laiky-- Vaikai reikalauja drapanų , k

Pfutzenrenter

i

“STEBUK-

“ sto
ma udyneje, tai tu-

PARDAVINEJO 
LINGUS” MAUDIMUS PO 

50 DOLERIU. ■ f"
Kansas City. — Kas geide 

iszsimaudyti viena kaista 
buklingoje”
rdjo užmokėti 50 doleriu del 
Mortos Banks, idant būti isz- 
gydytu nuo visokiu ligų ir prie 
puoliu. Tokiu budu iszmintin- 
ga motore iszgavo nuo visokiu 
kvailiu apie deszimts tukstan- 
czi'u doleriu. Morta butu darius 
bizni ir ant tolinus, bet jauna 
mergaite Patricije Kennedy 

stebuklinga daiktar- 
aresztavo-

TIKISI MAISZACZIU JEIGU 
VALDŽE NESUSZELPS

BEDARBIU. »
AVashington, D. C. — Dovi- 

das Rinne, naris anglekasiu su- 
szeliVimo komiteto, laike per- 
klausimo senate, atvirai pasa
ko, jeigu valdžia greitai nesu- 
szelps bedarbiu anglekasiu, 
tai galima tikėtis kruvinu mal- 
szacziu.

Rinne pasako senatui kad 
anglinesia Western Pennsyl- 
vanijoi dirba tiktai 15 pro
centas anglekasiu o 20,000 ran
dasi be darbo Allegheny 
vieto ir ant ju susze’lpimo

pa
re!- 

kės mažiausia 10 milijonu do
leriu.

WashingtoiiQ paviete randa
si mažiausia 8,000 anglekasiai- 
bedrbiai, kuru pavietas ilginus 
negali suszelpineti nes pinigu 
nesiranda. Bedarbiai su savo 
szeimynoms yra iszmetomi ant 
ulycziu už nemokėjimai randu.

iszdave “ 
ka” policijai, kuri 
jo apgavike ir pastate po belą 
'lyg teismui.

Patricija sake buk Mojda ja 
paguldė in maudykle aplink 
kuria stovėjo kelios 'žvakes. 
Laistė ant jos vandeni ant ku- 
rio barstė kokius tai raganisz- 
kus miltelius, murmėdama po 
uosi a nesuprantamus žodžius, 
už ka turėjo jai užmokėti 50 
doleriu, o kada gydymas nieko 
negelbėjo, o apgavike nenorėjo 
sugražyt pinigu, praneszo apie 
tai policijai.

ANGLEKASIU UNIJA SPI- 
RESI GERESNIO ALAUS.
Indianapolis, Ind. — Ant su

sirinkimo U. M. of A. angleka
siu, delegatai vienbalsei nuta
pė ir surasze rezoliucije in val
džia ka/1 pavėlintu bravorams 
daryti gera alų, nes tokiu budu 
valdže turėtu pelną, tukstan- 
cziu darbininku aplaikytu dar
bus ir sklypas vela pastotu ant 
tvirtu kojų.

*

singumo.
*• I

Meile džiaugėsi isz tei-

>■ Viesulą tau nieko ; -nepax

ISZKASE NEŽINOMU 
RUMU LIEKANAS.

Szilale, Tauragės aps. Perei
ta rudeni, Nevocziu kaimo ūki
ninkas P. Nikelis, sausindamas 
pievoje esanti szaltini, iszkasc 
žemoje apdirbto medžio sienai 
ir akmenines grindis. Kitas to 
kaimo ūkininkas P. Stanisz- 
kauskas, kasdamas po savo 
troba, rado užversta rusi, ku
rio sienų ir galo nematyti. Se
ni žmones pasakoja, kad bau
džiavos laikais toje vietoje bu
vęs didelis Nevocziu dvaras, 
bet kokiu budu jis isznyko — 
tai ir neaiszku.

SNIGO KIRMĖLAITĖMIS.
Kamajai, Rokiszkio aps. — 

Gruodžio 29 nalkti pasnigo. Ry-
1 h

to visoj apylinkėje pastebėta 
ant sniego daugybe mažu juo
du kirmelaicziu. Pasikalbėjus 
su senesniais žmonėmis, jie sa
ko, atmena ir daugiau tokiu 
atsitikimu. Isz visako matyt, 
kad kirmėlaitės atpūto vejas 
isz labai toli.

RASTAS NEŽINOMO 
ŽMOGAUS LAVONAS.

i' I 1 i Ui’* '' lb l' J i1 i <1 - " •

.Sziomis dienomis Alsėdžių 
valscz. Pasruojes kaimo gy
ventojai Sruojos upeje, netoli 
tilto, ant kelio Žem. Kalvari
ja — Telsziai, isztrauke isz 
upes nepažinstamo pilieczio la
vonu ir arkli, pakinkyta ratu
kuose. Matyt, nepažinsltamasis

te.

PASKUTINES DIENOS 
JĖZUITU.

Madrid, Ispanija. — Valdžia 
pradėjo' konfiskuot Jėzuitu tur 
tus, mokslai nes, kolegijas ir ki
tokius budinkus o 3,500 zoko- 
ninku malsziai iszsisklaide po 
visas aplinkines pradėti vesti 
privatiszka gyvenimą o neku- 
rie iszvažiavo in svetimus 
sklypus.

• •

ptUeti^ nežinodamas upeą go}- wu
darys, jaigu buri tvirtą įtikę jin mių, važiavo, ir, vandens sro-

JAPONAI NEPALIAUNA 
PLIEKTI KINUS.

Shanghai. — Japonai vela 
pradėjo muszi panaudodami 
maszinius karabinus, tankas ir 
eroplanus isz oro bombarduo
dami nekurtas dalis Shangha- 
jaus su dijdelems bletlems.

Amerikoniszku kareiviu pri
buvo daugiau apsaugoti Ame- 
rikoniszkus padonus mieste. 
Penki kariazki laivai teipgi at
plaukė.

Kinczikai paskandino viena 
isz Japoniszku (kariszku laivu 
kuris bombardavo Kiniszkas 
foftecas.

Japonai ne ant visu punktu 
sdtinka užbaigti kare, ant kO" 
kiu padavė tautu lygu ir pra
deda vėla muszius pricszais 
Kinczikus.

Japonai iszleido 120 eropla- 
ant , užklupimOj miesto

Shangbajaus, kurią bombar* 
rhino Kiniav.lrAe nnBlAllAK.

t

fll vfte nntrniiina nnakonHn
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X. r SAULE»«Aa
1

Kas Girdei
I

Faktu yra, kad taipe musu 
czionais Amerikoja, musu 
szventi g 
suvisai, ypatingai .iąunesnieji 
nedaug rasi jau tu paproeziu, 
kuriais didžiuoties galėjo mu
su sentėviai ir kuriais da ir 
sziadien mes galėtumėm pasi
didžiuoti jai juos įpildytume.

Ant paveizdos imsime skais
tybe ir dorydie senovės Lietu- 
ves arba Lietuvaites, ak, kaip
gi galima didžiuotiesl Bet -szia
dien ? O! net graudu. Nekal
bant apie vyru

Amerikoja, 
ražus pąproęziai dyla

graudu.
s, pažiūrėkim in 

moteres musu ir mergeles isz 
kuriu laukiama ateinanezios 

tuos 
kokius

*s.
taip guo-

laukiama 
geni kartės, argi pildo 
szventus paproeziu-s, 
pikio ju buvusios senutes

Seno ve ja moteres 
dojo savo vyra ypatingai lai- 
kuosia kol kryžiokiszkos kul
tūros nepažinojo, kad 
neisztikimyste ir ipamislyt 
dryso o meileja buvo
tvirtos. Motinom paveizdin- 
gom, kuriom rupeo vien nami
nis triūsas, labas vyro ir -szei- 
įnynos. Dukteres savo taip auk 
lojo, kad be motinos žinios nie
kur negaleo iszeit. Kožna mer
gina nesziojo apsijuosus 
szniura su varpeliais, kurie sa
vo skambėjimu sakydavo au
sims motinos kur randasi

nesziojo

apie 
ne 

amžinai

nuli.”
Pažino,jau žmogų, kuris pra-t 

dejogiret, del to, kad negavo 
merginos, kuria mylėjo; vietoj 
parodyt merginai savo gera 
būda, tai pasirodė,

SAPNAS
Riudamas susirinkimo tarp 

kalbojomoH apie 
pri- 

regėjimus nebasz- 
ninkii ir pauasziu atsitikimu.

Radosi tonais ir (lliktnras, ku

i medžiagos drabu- 
žiams, pavalgdinti ir aprengti 
viki tautu bet dar daug lieka. 

Lapkriczio men., Chicągoje 
buvo laikyta konferencija apie

8 UKIU GYVENIMO ~n,,lling<Mr 'zuimst navi
žinstm Anglikiute. Pribuvome 
vakare, kur 'užtikau gana daug 
patinstamu. Persi rėdžiau grei
tai o po tam nu'sidaviau prie 
elevatoriaus idant nusileist , r • Kip «

NEPAPRASTI I
PROGRAMAI* 

tL' ,1^-. *. -. i įt - , ' e ■
Dviojais vąkrais, Sausio 311 

d., ir Vasario 7 d., Guild Tea,f-Į
Folk

savo 
kad

kvailiu. Kvailiu reikeįu pava- re, Now Yorko mieste, 
dyti ta, kuris norėdamas spiaut Festival Council of New York 
ant savo veido, nupiautu sau City duos dviejus neiszpasąky-

v ra

AX / ' A ■ ./ ,1
PADĖJIMAS

paižystąmu 
stębukljngus atsitikimus, 
jautimus,

uosi. O bei panasziai ipasielgo tus gražius programos, kurio ris nu(]avinejo lengvatiki, prie
Užpykęsplonas Karsztis. Užpykęs ant programai užinteresuo^ netik 

savo pono ir atlaikęs gera isz- svetimu szaliu grupes ]ku-
programa i ūži n teresuo^ galounuHii pasikalbėjimo viena 

isz moterių paklauso jo: ar-gi
baiima nuo jo, pamote sax o din riuos programų dalyvaus bet jam kas tokio atsitiko jog gy-
sta ir netekes u'ždnrbio, dabar j;. visus svetim'Uuiozius. 
kenezia pati ir vaikai. — Rože 
buvo tingine kaip pati apie 
tai persitikrino. Vietoja lankti 

f

pabarimo nuo savo ponios už 
koki tai prasikaltimu, kai]) jai 
tas prigulėjo, tjii pati padeka- 
vojo už tarnysta. Tokiu budu 
neteko geros tarnystos, kuriai, 
užvydejo jai kitos tarnaites. —- 
Senas Baltrus pats sau prisi
pažino, kad yra kvailys už tai, 
kad užpyko ant kunigo kuris 
pasuke gera pamokslu kuri 
Baltrus prilygino prie savos ir 
dabar ne eina iii 
klausyti kito pamokslo, 
ant to daugiausia nukentejo 
bet kas nenori klausyti

užsis])yrinejn
nėra

Abieji progranuii susidės isz 
senoviszku sziu žmonių dainų

vast i ko sau negalėjo 
?hz Ii i

idant Pirma karta nuo 1922 m.
žemiu. Kuri tori jo sutikau kelis kuomet Agrikultūros Departa- žemos suvartojimą. Konferen- 
mano pažystamus, kurie teip- mentas pradėjo rinkti kasme- ojjo lanko atstovai Agriknltu

tinęs statistikas žmonių gyve- ros Departamento, Kolegijos tr 
gyventoj)i pabandymo stoeziu, Fedoyalis 

varpeli skaiezius Suv. Valstijose pato- Ūkiu Boxklas, Valstijų Žemes
In do padėjimą, ir tai buvo 1.930 Departamentas, žemiu kumpa

me! a ik Gal sziandien darbo nijos, ukiu organizacijos, gelž- 
paklejimas kiek nors sustabdo keliai, bankos ir kitos organi- 
nuolatini judėjimą nuo ukiu in zacijos. Vėl persergojimai isz- 

paeziu laiku pn- duoti.

gi lauke ant elevatoriaus, pri
siartinau prie durelių ir pas
paudžiau ele'ktrikini 
idant pribūtu elevatorius

; virszu. Po trumpai vadandclet 
iszgirdau einant in virszu karu >

i f n i?

iszreik- atsidaro ir staigai atszo-

na nežili ant n k i u

pabarimo nuo savo ponios

kau nuo karo rodos paregėjau 
tonais smerti. Atidarytuose da
ro 1 eso pa s i rod o vaikinas ;

miestus ir 
(rauke miestu žmones ieszkoli

Ūkininkams praneszta 
saugotis nuo per greito isz^>-Būdamas jaunesniu, tu- 

j 
iliu apsakyt (eisiu- 15 metu senumo su juoda man- 

diera ir misingineis 
Tuojaus visi pakilo su pra-'toki pati koki tiek įkartu 

szymais idant apsakytu apie tą.' jau sapne.
Turiu prisipažint, jog pajų- gyventoju skaieziaus padidėji-1 goru mokyklų ir visokiu pago

iapie pigesniu aplinkybių ant irklu, velijimo. Ūkininkams patar-
vi n v- \T 4- t »• <ci r 9 ■ < i z 1 i % i zl n n i 11 11 X »vi I ______ •  1 _ 1 * _ X _ ——

ir szokiu ir net invairus tautu , rojau labai navai na saipna 
‘i npvaikszcziojimai bus persta

tyti, seno pasaulio kostumats, gai. 
nok u ri uoso al si ti'k i m nesu 
žmonių muzikali sakus instru
mentai bus vartojam i su ku
riais mažai szios szalies žmo
nių apsi pažino.

Pirma vakara Sausio 31 d., 
8:15 vakare, Amerikos Indijo- 
nai, Armėnai, Anglai, Norve
gai, Ilawajos žmones, Lenkai, 
Iszpiuiai, Bulgarai ir Szvedai 
dalyvaus programų.

Kuomet antra sekmadieni 
Vasario 7 d., pasirodys netik 
Lietuviai bot. ir Amerikos In- 
dijonai, Vengrai, Czekai, Mek- 
sikiecziai, Rusai, Finai, Italai,

Vokie- 
eziai, Danai ir Ukrainiecziai.

Folk Festival Council susi
deda isz atstovu isz 24 invairlu 

malszum.' tautu, ir tikslas yra duoti New 
u yra | Yorko miesto žmonėms pro

dažny ežia
Pats

savo

tu

apie kuri gin
knipkeis, 

reiro-r>

Net ir sziadien (langiaus žmo- j ta nepirkti prastos žemes, arba 
ui u apleidžia ukes negu nauju žemos toli nuo geru keliu rr 

rinku.
Vietose kur nėr geru keliu,

gyventoju apsistoja, bet gimt- 
mai ir mirtys veda prie ukiu

nuo geru keliu

sveiko proto ir 
kai]> tas asilas, del tokio 
jokios gyduoles.

Nedaryk niekados to jaigu
jauti, kad tave apome piktu- Slovakai, Jugoslavai,
mas. Tegul piktumas karsztuo- 
lio luina del laves iprasergeji- 
mu: jaigu tave kas neteisingai

J11 bara, stengkis būti 
dukrele. Be tu varpeliu Lietu-( Nekarta žmogus pats 

kaltas per staigu užpykima ir apsipažinti su invairiais prisl- 
gailesi tokio pasielgimo iper vi- dėjimais prie Amerikos gyye- 

, si
incina per duris, tonais iszbega 1 pin 

j per Įauga iszmintingumas. Rif

s s a ga
vaite žengt neiszdrysdavo, ka
dangi jie buvo paliudijimu, jos 
neinžeistos skaistybes ir dorv- 
bes. Vargas buvo tai, kurios 
varpelis iszgirsta neprideren-' 
ežioj vietoj arba laiko. Ta pa-' Kur.sztUoiis palengva apsimal- 

, szina ir atvesta isz piktumo, 
bet kas jam Vela * prides nesi

i

I »a savo gyvasti. Kur piktumas

niekinta nuo visu ant visados
pasilipdavo nelaiminga. Savo.'
dorybe tamsybes gadynėse, anį veido, jaigu nupiąupa lai

ke piktumo? Gailesties ateina 
n)crgi-; p0 laiku! taip ateina tik karta 

tęsęsi per visa ^g
Pikt umas, atnesza žmogui daug 
daugiau bledes, ne
žastis to piktumo ir užsikarsz- 
cziavimo.
musu lupas o uždaro ausis, už
dega szirdi, slogina i’szminti o 
protą permaino ant pasiutimo.

■(

Lietuvaite stovėjo augszcziau- 
sia už visas ant svieto n^vcrl.i 
nas. . | bet

Nekalbu kad sziadien Lietu
vaite dorybes neguodoja, bet 
sakau, kad daug turime tokiu, 
kja neturi ne tūkstantines da
lies dorybes savo senovės sesu- 
cziu. Kas tame kaltas jaigu ne 
motinos?

Isztvirkimas tarpe moterių, 
ypatingai czionais Amerike, 
smarkiai eina pryszakiui. No 
noriu būti sudžia tu musu leli
jėlių

yvasti.

kaip prie-

Pikt urnas atidaro

ATSAKIMA1
Pa.

idant neužsipelnyt ju Kunigai užlaikineje vyslkupą 
keszto, nes kersztas jau ir mu- o teipgi ir parapijo kurioje

Roversfordv

parapijo
bu motorėliu pradeda but la- vyskupas kunigauju, 
bai vyram baisus, 
pasakyti, kad moteriszke 
ri rodhauzese geria,

bet turiu 
“ku?

trankosi 
bambiliais po visokias pakam
pes eina tiesiog in pragaru.” Į 

Merginu guodojanti savo do
rybe, kaipgi malonu butu, kad 
sektu pėdomis savo senovės se-;" I sueziu, kurios palaike už di
džiausia nedorybe tai, kuri isz- 
dryso szaudyt medingom akim 
in vyrus ir viliot anuos, o szia
dien ne tik akutėms vilioja, ko 
ketuoja, kuri žemina kožna mo 
teriszke, rasi ir musu Lietuvai
tėse — aplankyk tik kur kokia 
publiezna vieta tai tuo jaus dą- 
siprasi.

F. M. Brooklyn, N. Y. — Szi- 
met Kalendoriaus nespausdi
nome isz priežasties blogu lai
ku, nes kalendorių spausti 
daug kasztuoje o priek tam 
daug skaitytoju užsiliko sko
loje ir redyste turėjo daug ble- 

I dės.

nes kalendorių

K. RĖKLAITIS
Lietuviazkas Graborlus

n

gru-

fll

navatna sapna o daktaras pra
dėjo apsakinot sekaneziai:

— Dvideszimts motu atgal, kai]) man plaukai ant galvos 
perleidau laika Biarritze, kur atsistojo nuo baimes. Atszokau 

maudykles, adbulas ir pradėjau bėgti tre- 
Priek tam insimylejau in jau- paįs žemyn paimdamas du ir

f

ketinom valgyti, radosi žemai.
ant

tau pirma karta savo gyvastį,

Kau
randasi marines

na ir patogia Anglikiute.
Pavojas namon, 

kiau akis, rodėsi tinau, jog 
dausi kokiam tai 
mieste o prie kokio lai 
stovi karavanas, 
riame nobaszninkus veža, 
gana to. Prie karavano stovėjo 
jaunas Vaikinas gal 15 metu se
numo, parėdytas su juoda man- 
diera su žibaneziais knipkiaiP 
Paregejas mane, davė ženklą 
su ranka idant ineitau in veži
mą, nes tai]) persigandau, ir at
buks nusiyriu, 
trenkiau in kode. Žinomą tuo- ^)au*

i

tris ant kart Sale kuriuoje
ves uzmer- 

ra- 
<1 idol i am 

namo 
vežimas ku- 

Ne

Piktuma galima prilygint 
prie tuo laikinio iszejimo iszi 
proto... (temporary insanity).' 
Kuom mažiau gauname t a ji 
staigu sumiszima, tuom goriau 
buna del mus, o kuom mažiau 
inpuolame in piktumą, 
sveikesniais busime, 
tasai nueina, 
mus savo piktumą ant savo ar- 
tymo, pats save tuo skriaudže. 
Senas priežodis kalba: “Nenib 
plauk sau galvos jaigu tau 
bkauda,’ arba
grinezioa idant užpykint

galima ė

Laidoja nun.ireliuB pa- 
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagalbi
ninke moterems. Priei
namos prekes.

516 W. Spruce St., 
Bell Telefonas 149 

MAHANQY CITY, PA.
439 Willing 3tr«et

Bell Telefonas 638-J 
TAMAQUA. PA.

..- ■ -....... ■■■

Ant. J Sakalauskas

tuom. 
Netoli1 

kuris iszverda-'

Nepadeg savo

L1ETUVISZKAS GRABOR1US 
331 W. Centra St; Shenandoah, Pa. 

r Bell Phohe. Dial 2-1612)

Busite pilnai užga-

Nulludimo valandoje, sutei
kiam goriausi patarnavimą. Pa
laidojimą atliekam rūpestingai 
ir gražiai, 
nčdlnti.

įsą Mahanojąus ir Girąrdvilley 
jeigu kas pareikalaup mano pa
tarnavime tai meldžiu man tele- 
fonuoti o pribusiu in deseimts 

I minutu. Bell Phone, Dial 2-1512

nimo sziu svetiintaucziu 
gyvena ju tarpe.

Kiton pusėn, duos proga tiems 
patiems svetimtaucziams per
statyti ju artistiszkumus — 
daile, dainas, szokius ir 1.1.

l^ąrpe rėmėju ma’tome Dr. 
.John H. Finley. Gubernatorius 
Roosevelt, panele St. Denis ir 
kitus garsus Amerikieczius.

Inžanga nuo $1.00 iki $5.00 *
Galima bilietus gauti isz Folk 
Festival council of New York, 
222 Fourth Avenue, New York 
City, telefonas Algonoum 
4—6440 arba isz Guild Theat
re, kuris randasi 243 West 52- 
nd Street, New York City.

kurios

telefonas

Monroe Pavieto Žmo
gus Gire Dr. Whites 
Lon-ge Hai-la Už 
Praszalinima Szal- 
czio Ir Kosulio 

Kurio Labai 
Bijojo.

mo.
Sausio 1 d., 1931 m., ukiu gj’- 

ventoju skaiezius buvo 27,430,- 
000 sulyginus su Sausio 1 d.,' 
1930 m., 27,220,000.

Tarpe 1,392,000 žmonių, ku
rio apleido miestus ir i 
ant ukiu, ,1930 m.

rinimu. Nekurie kalbėtojai ra
gino valdžia ir valstijų val
džias nupirkti apleistas arba 
taip prastas žemos, girioms ap
sodinti.

Suv. Valstijų Agrikultūros
iszvyko Departamentas pagamino kny- 

daug buvo gutes apie pasekminga ukin’in- 
svetimtaueziu. Valdže vi« gan- kavima, kaip nusipirkti ūki su 

kart sėdėjau boteliniam ofiso' na 
norėdamas truputi atvest nuo klausimu
baimes ir pajutau, jog buvau vieszas žemes. Svetirataucziai

Elevatorius gal lauke 
daugiau pasažioriu o asz tuom 'I

t
n e i sz pasiiky tai daug 

apie neapgyventas
u z-

I

žemes—bankos notomM, kaip 
vesti ūki, ir beveik visas ūki
ninkavimo dalis. Ant parcika-

iszbales kaip drobule. Ir ne zl- kurie savo szaluso sziek tiek lavimo Agrikultūros Depart’a-
irau... Gal praėjo kelios minu
tes, o gal kelios sekundos, kaa 

riksmą,
i

'’’ sztai iszgirdau baisu
po tam trenksmą ir pasidarė stijose,

apsipažino su ūkininkavimu, mentas pasius surasza vi*su tu 
vis ieszko ir kartais pasisavi- knygucziu.

rytinėse val-na 4 4 apleista ūki” i 
arba laukia kuomet

mal) teip bjauru ant

Valstiju Agrikultūros Kole
gijos per savo invairius depar-

jog su galva

jaus pa'budaiu.
In kolos dienas po tam, už- 

mirszau apie mano sapnu bū
damas prie Anglikiutes szono, 
bet troezia diena sapnas pasi- 
ąntrino taip paežiai kaip pir-

Kožnu meta Mr. Ira Everett, žy
mus farmeris jsz Monroe pavieto pa
gaudavo szalti ir turėjo gulėti lovoja 
kone per visa žiema, BET SUSIPA
ŽINĘS SU DR. WHITE’S LON-GE 
HAI-LA kostymo gyduole, kuri pir
miau buvo žinoma kaipo Dr. Whites 
Lung Healer. Sztai ka jisai sako: 
“Kožna meta per praėjusius metus, 
pagaudavau szalti ir koseziau taip, 
kad turėjau atsigulti, pakol man kas 
tokis drodino Dr. White’s Lop-ge 
Hai-la gyduole mano paežiai, kuri 
pirko bonka. Naudojau pagal patari
me ir vos sunaudojau dvi bonkąs, ko
sulio ir szaltis dingo |r jauczjausi ge
rai. Dabar kožna žiema pradedu nau
doti Dr. White’s Lon-ge Hai-la regu- 
lariszkai ir mano szaltis dingsta grei
tai. Gyvename ant fermos ir sunku j 
dasiszaukti daktaro kaip mlesczioniui 
todėl turime atsidėti ant gyduolių 
kuros yra iszbandytos ir geros, toc|el 
už tai visa mano szeimyna daug užsi- 
tikj Dr. Whites Lop-go Ilai.lo kosty
mo gyduolei. Bandėme visokes gy
duoles, bet per savo daseklma žinome 
kad Dr. Whites Lon-ge Hai-la yra 
geriausia ir visados laikome bonka ' 
pamie ant greito pareikalavimo -1—25 
it 75 centai už bonka. Dr. Whites 
Black Crow Cold Pills yra labai ge
ros del szalczjo galvoja, neuralgijos 
ir skausmus sanariuosia ir yra par- ,

jog sėdėdamas ant kėdės apal- valstijose,

Kada alsi kvotėja u 
jau

• I . O v I 1
szirdies ukiu prekes puola vakarinėse tamentus nuolat teikia infor

ir ingija sau ūki.1 maciju apie žemes produktu 
i Daugumoj atsitikimu, tie ku- pardavinėjimu ir 1.1. Specialiai

parego- rie apleidžia miestus yra nepa- biurai teikiant ukiu informaci
olise žmogiszkus krūmus tenkinti industriali'szkus dar-

apsuktus in sukiuvintas drobu- bininkai, kurie pameta savo inimant New Yorka. F. L. L S.
les.

Vaikinas teipgi pražuvo. Du
ži no jau apie tai vėliaus o teipgi 

ma nakti. Po tani pasiantrimĮa- inano pažinstama.
vo kas tris ar dvi dienas, 
gąlo nubodo man tasai, sapniai.

Bet pradėjau nerimaut

Ant

jų veikia didoluofco miestuose,
, kurie 

darbus arba nepatenkinti 
visokioms naujoms permaino
mis, ........... U

Bet tik ateitis parodys ar tie

su

O dabar kalbėkite sau kaip sziadieno's pionieriai bus pasek
BALSAI MUSU

SKAITYTOJUlnorite. Ne bereikalo mane
nes jeigu yra visai kitokios nuo tu ku-I - - . ....pa dinate lengvatikiu,

va mingi. J u problemos sziadien

truputi turėdamas nuolatos ta tas butu atsitikias kam kitam,
U

tai no intiketau.
Szendien esmu persitikrinęs 

jog tasai sapnas mane iszgel- 
cziam hotelyja ka ir mano pa- bojo nuo baisios smerfies.

pati sapnu keliolika kartu.
Po keliu nedaliu iszvažiavau 

in Paryžių ir sustojau tam pa

Adolfas Markelionis, Kings
ton, Pa. — Prisiunczin tamis- 
toms užmokesti *už “Saule” 
kuria skaitau jau per 18 metu

riuos pirmieji žemes apgyven-
tojai turėjo pergalėti.

Pirma, kolonizacija buvo ra
ginta federales valdžios ir vai- ir nemanau paliaut ja skaityt

Nors dabar blogi
<4Qrtlli^»> ])uįu

reikalauja daugiams maisto ne
gu reikalautu jaigu butu sana-TAVO MAISTAS IR

TAVO'SVEIKATA ton m ;;
Nedirbanczio žmogaus

Kiekvienas asmuo reikalai)- gis turėtu susidėti isz lengvu 
ja kiek nors kuro, ir kiek kuro pusryczi'ii

” nuo tavo ni, r suneksniu pietį). Mažiaus 
reikia vartoti cukraus ir krak- 

Kuoinet toks

« vai-

užkandžio vidurdic-
reikalauja priguli
darbo koki tas asmuo atlieka.

Galimo lyginti žmogaus ku-1 molinio maisto.
na su kokia maszina arba su ki žmogus perdaug cukraus var
tų žmogaus padarytu sumany- loja, kūnas ant syk
m u

nesudega 

reikalauja gazolino. Bet kiek i ir todėl tiek daug žmonių turi 
tokias dideles 
smakrus.

Vei k 1 u s dar bi n i n kas, 
pusėn, reikalauja sukoncen
truoto valgio. Jis lengvai gali 
vartoti riebu maistu, kaip tai 

Ir tas pats su musu jcunu. Ko sviesto, grudu, kiaulienos, pu- 
veikliaus kūnas veikia to (Jau- p'ii ir panaszu maistu. Jo atsiti- 

Ir kimo kurtas reikalauja

. Važiuoti, motorinis karas bet kur nors nuvaro, pastumia
I . • A • A • V • 1 1 1 4 • 1 1 V • J ,

gazolino reikalauja priguli nuo 
kaiu greitai tas motorinis ka
ras važiuoja. Laibai greitai va-

kuo-
Žiuojąnt karas suvartoja dau 
dauginus gazolino negu 
met povaliai važiuoja.

giaus maisto reikąląują. 
kiekvienas isz m^su, turime pa 
sirinkti toki tinkama maistu, 
kuris tiks musu kūnui. Ir pla
nuojant valgi turime atsiminti 
vsu reikalavimus. Sunkiai dirb 
antis reikalauja sunkesnius vai 
gius negu žmogus kuris pei; vi
sa diena sėdi.

Musu kunui, kaip mos gerai 
žinomo, niekados neilsiai.
ir kuomet gulime lovoja, szir- 
dis, plaucziai ir kiti organai 
nuolat, dirba. Tokiu budu kas 
miuuta. degame kure.
. Bot kuomet esame pabudo, ir 
nors mažiaus krutame kūnas 
vis pilnas energijos, kuras gjreL 

duodamos aptiekuosią ir gėruosia CfliaUS sudegintas, dauginus 
« f' - . . *' t .

.. I

Net

sztorųosiu, , ■ *-•
First National Laboratories, Inc.,

Lehighton, Pa. (Ad.6)
muisto reikia.

IN[et ir nedirbantis žmogus

iszsikiszusias

kiton

greito 
kuro. Bet irgi turi vartoti szvie 
žius vaisius, daržoves. Pienas, 
kopūstai, tomates ir panaszus 
maistas pristatys reikalingus 
vitaminus ir mineralus. Kiek
vienas žmogus privalo vartoti 
pieno kasdien. — F.L.l.S.

KVITU KNYGELE Draugystėms, 
(įol iszmokėjimo pinigu liogonianis. 

Preke . . . 25ę.
KVITU KNYGELE Draugystėms, 

del Kasieriaus, nog sudėtu pinigu ant 
Preke . . . 25c.

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

susirinkimu.
••

tffl* Neužmirszkite guodotini skai
tytojai, atsilygint su prenumerata ui 
laikravati “Sauia,’’ kurie apie tai ui. 
mirsio ir prasąe idant ngaulaikyt lai. 
kraasoaio. Paskubinkite I

w. I

stiju va'ldžiu. Nauji geyvento- ant ilgiau.
jai vis toliaus stūmė Amerikos laikai bet be “Saules” 
rubežius. Nelabai seniai mažai man labai nuobodu gyvent.

Saules

apgyventos valstijos bandė pri į 
traukti kiek tik galint immi- Petras Volungeviczius, AVil- 
grantu ūkininku. California ir kes-Barre, Pa. — Prisiunczin
Wisconsin insteige specialius tamistoms 7 dolerius už prie- 
iinmigracijos kolonizacijos de- numerata 
part mentus, kuomet Texas pa-' ir in Lietuva. Asz be “ Saules

Saules4 f del saves
> > 

saulini pranesze, kad gali pa- tai taip, kaip be ranku, kuria 
xralgdinti tiek gyventoju kiek jau skaitau 22 metus ir skaity- 
galetu pavalgydinti bile Euro
pos szalis.

Kuomet gyventojas iszvyks- 
ta ant ukes tada jam genaus! va. 
rasti dar geresne vieta ir ge
resnius parankumus. Beveik 
kiekvienas apskritis turi agri-j patinka kaip “Saule” ir kito- 

valstiju kio visai nenori skaityti, 
visuo- “Saule”

met gatavos duoti ko geriau-: tinka. Man raszo kap “Saule 
sius patarimus ir informacijas, ateina, tai daug 'žmonių sueina

Galu gale Suv. Valstijų Ag- isz viso kaimo klausyti “Sau- 
r i k u 11 u ro s Depart amen t a s 
teiks, ant pareikalavimo, viso-:nas klauso akyvai visu skaity- 

Bet vistiek, mu.

kultūros agentus ir 
agrikultūros kolegijas

<r_

su-

ninkavimo dalis.
kios literatures apie visas uki- 
sziuom laiku labai mažai pąra-

siu koliai gyvas busiu ir mano 
gimines meldžia kad jiems ne- ’ 
sulaikyti laikraszczio in Lietu-

Asz jiems buvau siuntas
' visokiu laikraszcziu isz Ameri- 
ko, bet jiems ne vienas taip ne

nes
jiems geriausia pa-

isz viso kaimo klausyti 4‘Sau
les” naujiem) ir istorijų ir kož-

Mrs. J. Boterus, su savo vi-
gnime teikiama norintiems ap- sa szeimyna, Elizabeth, N.J. .
gyvent visokias apleistas >ukes. Siuncziu jums 6 dolerius kaipo 
Nuomone tarpe valdžios ir ki- skola už 
tu ukes ekonomistu yra, 1__

Saule! ’ ir džiaughio- 
kad s*u kad man laikraszti peaulai-

Amerikon žemes pionieriavimo kete, nes tąip myliu ją skaityt
laikas jau iszsi baigė. Bot tie *r laukiu su nokantrumu pakol
patys ekonomistai pataria go
resni zemtxs vartojimu.
Agrikluturos Sekretorius įly

do sake, “kad nors itez viso tu-

ateis in musu nameli, Skaitau 
“Saule” nuo kada turėjau 8 
metus ir nuo kada jusu tėvelis 
pradėjo iszleidinet ‘‘Saule”, ir

rimo 1,903,000,000 akru žemos “°* tada «’Ven°ra Mahanojuj.
galimo sakyti kad tik paso 
ukiu žemo, ir tik apie 360,000,- 
000 akru apsodinta javais, ir 
Amerikos ūkininkai netik pro
dukuoja užtektinai maisto ir

Dabar gyvenu czionais 23 me
tus ir be “Saules” negaliu ap
sieit ne viena savaite, 

-■■I .......  v*" *

Skaitykite “Saule”
1
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J buyo spakainas, jog ant boksz-
| to bus teip kaip pakajuje.

Irena nubėgo in szoiminstu- 
j be paliope sestio Mariukai 

i J lo duriu mot inos ir jaust ant 
j| josios, tarydama:
5 tf i _ n

szn-
i

Kada pabus, paszauk'.o
No reike teip labai juo- mano tuojaus, rasi mano ant 

atsako ponai bokszto, — paskui bogo 
Zawistowskis. — Musu vadas jaus augsztin ant bokszto. Lle< 
moka Žalnierius laikyt bausme- po Jonukui sargui eitio žemyn, 
je, žino, per kur vest, kaip pa- kad padėtu strielcziams, o pati 
rengt ir nevidonus ingalet. Be jojo vieta užemo.
jojo, vargei būtume ingalcja
Valakus I

Vaikinas nusijuokęs tarė:
— Nesibijok, no trukus isz- 

baidysime ta vilką.

sius niekint tuo- h-
į
I
i:i t

Ri 
!* *
Si.

i

.4

* * ‘ Zrmn

Klause, tyka buvo aplinkui, 
ant dideles lygumos prieszais 
dvaru nieko nematyt; miglos 
apsiaubė žeme, rodosi, jog cie-1 
1 i svietas josios nugrimzo, 

tiktai
svietas josiosPcr ciola las 

nakte vaikszcziojome po kiemą ties galva Irena mate 
nes hirbut pabijojo tiejei szu- tamsius debesius, o žemumoja 

miglos, nes terp debesiu bliz-nes.

I
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DARBININKISZKOS 
ŽINUTES

B "*» ('

TARADAIKk

*

Ashland, Pa. — Po dvieju 
mensin 'sustojimui Road ingo 
kompanijos kasyklos Potls ar
ti czionais pradėjo dirbti ir vi 
si anglekaslai sugryžo prie dai 
bo.

Pittsburgh, Pa. — Už ta. 
kad jiems nuraažyta 25 procen
tas nuo mokcjozio, visi pleište 
rei ir darbininkai prie statymo 
namu pamėto darbus prie nau
ju statomu namu.

Athens, Ohio. — Apie 5,003 
anglekasiu atsisako dirbti 35 
kasyklosia Hoching Valley ap
linkinėje isz priežasties suma
žinimo mokesezio, tai yra 3 do- 
lorei ant dienos ir 38 centus už 
valanda del loderiu. Operato
riai kerszina uždarymo kasyk
lų ant ilgo laiko jeigu angle- 
kasei nesutiks ant juju parei
kalavimu.

Wilkes-Barre, Pa. — Apie 
szimtas angiekasiu susitarė 
pirkti Conlon Keystone Coal 
Co., Plainse, ir pradėti darba 
ant savo ranku iszkasti dau
giau kaip tris milijonus tonu 
anglių. Prie kasyklų teipgi pri
guli 28 namai, sale ir sztoras.
Lansford, Pa. — Lehigh Val

ley Coal Co., pradės dirbti strl- 
pinsus prie No. 11 kasyklų, kur 
randasi daugelis anglių.
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JAPONISZKI TRUKIAI YRA GERAI APGINKLUTI MANDŽIURIJOJ. 
chongalian

dojamas M audžiu rijoj ir yra tikra forteca ant ratu.
4 4 > ,

« ■ ■ ■■ ■

sujudinoTas labai
s, leido szuvius visi ant

arba apginkluotas vagonas Japoniszkos kariuomenes yra nau-

— Turit dabar pasilsėt, ba gejo kaip kur žvaigždele. Tame žemeA 
velei nakti turėsite jaust, eiki-1 kokis tai lyg dundėjimas lyg draugu.-

girdot kart, puolė net keturi razbal-
Tai pasakius Irena, paskubi- isz szalies girrios po dcszinei 

no pas motina.

te kiek pramigti szna bždej ima s davėsi

szalei, kur juodavo tamsios gir-
ninkai ant kart. Tai jau szeszi 
užmuszli, tai no maža tvota dei

Dienos laike ne buvo reika- rios, dirstelėjo in tennis ir nu- ne didelio, pulko razbaininkn. 
naktinėse Vadas suszvilpo

mikli užpuolinejo, tai sau per' miglose, pasirbdinejo kokie tai visi aplinkui ji valanda roda-
Jo bijot, Imi Kafunkay tiktai, 

| A • V 1 • • 1 •
davė jai, jog t ošia susikuopino
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eiela diena kalbėjosi su moti-'juodi szeszeloi, prisiartinant ie. vojosi, paskui paeini a pažeis-

jei, jog razbaininkai jau dau
giau no drys užklupt ir pats 
matomai in tai tikėjo, ba jau 
nesergėjo teip labai kaip isz 
pradžios. Irena no tikėjo jojo 
žodžiams.

— Sergentisi Dievas sergs
ti, — Kalbėjo nuolatos Kasz- 
telonas, — sergekimes: Miko
lai — tankei kalbėjo seniui, Į 
ir ne dyvai, jog netikėjo, kai 
muoczei apsakinėjo jog Kafun- 

, jog 
jojo

na apie tęva, ir apio Valakus.

Tik toja Filadelfijoj gvvuli'ii 
daug, 

Kurie per dienas be paliovos 
staug,

Ne lik ant ulycziu, 
Nepaguodoja ne bažnycziu. 
Sztai neseniai laike maldų, 

Tarp keliolika kvailiu, 
Galima buvo matyti juokus, 

Balžnyczioja dare visokius 
szposus.

Žmonys tuom pasibiaurino, 
Iszmest kvaili ketino, 

Nes buvo tai iszkilminga diena. 
Kurioj visi dorai apsieina.
Kita karta to nepraleis, 

Padarys kitaip su kvailiais, 
. Smala apipils visus, 

Tszvarys žmonis in vestus. 
Vėlink Gaveniaja paliaukite, 

Dieva garbinkite, 
Prisakymus Dievo mokinkite, 
Szventa diena szvensti atsi

minkite.
* * ♦

Nesakysiu kur tas ‘atsibuvo, 
Bet in mano rankas pakliuvo, 

Tokie tėvai, vietoja vaiku, 
Geriau kad dažiurėtu kiaulu. 
Jaigu policijantas nebutu at- 

gymes vaiku, f 
Tai sziadien nebageliai neturė

tu sveiku kaulu, 
Motina kaip pasiutus aplink 

narna bėgiojo,
O tėvas asilelis prie grinezios 

stovėjo,
Vaikus baisiai apdaužė. 

Dantimis girta motina griaužė, 
Negana da to, 
Staigai pasiuto, ‘ 

Tėvas nedryso atsiliepti, 
Už savo vaikus užstoti 
Ba bijojo gauti per terla, 
Sėdėjo tykiai kaip varle.

Kaimynai turėjo daugiau jaus
ies,

In prieglaudos narna atidavė, 
O motina in policijos rankas 

davė.
Jau gana su tokiais tėvais, 
Jaigu žveriszkai apsieina su 

vaikais, 
Akis užspylia per dienas, 

Vaiku nedažiuri ne vienas, 
Geriau tokiems kiaules ganyt, 

Ne kaip vaikuczius augint
* * *

Namon važiuodams in Spring- 
fielda užkliuvau,

Nes ten daug pažystamu turiu 
ir už tai sustojau, 

Vos truputi atsilsėjau,
Jau kelis delegatus prie kote

lio paregėjau,
Su skundais atėjo, 

Kožnas savo pasaka kalbėjo, 
Ir sztai ka dažinojau: 

Tenais randasi vienas druto- 
lius Baezkele, 

Kuris kožna nedelia biaurybes 
iszkele, 

Karta tik gavo, kad vos paėjo, 
Nebuvo gana, da vėl užėjo.
Staugė, reke ir klykavo^ 
Kaip isz gyvulio garavo. 

Asileli, jaigu tai vis darysi, 
Tai neužilgio save isz svieto 

iszvarysi,

dės.
Irena nieko neatsako.

. — Eikio su manim, oikie — 
szauke.

Ir nubėgo nuo tropu in prie
mene isz priemenios ant kiemo 
Užpuolė, Valukas paskui ja pu
siau apkvaitęs, pusiau susnu- 

mislino, jog Kaf'iinkas vėl 
puija ant dvaro uižvode.
— Mykolai! kur esi ?

ke Irena

dės
O’ nIsz pradžios tiejei szeszeloi isz- lūs draugus leidosi skubo! pas-

L

ant galo no dasieke razbaininkn, tiktai 
ant

Knszteloniene užmirszo suvis rodė mažiukai, nes kas kartas kui .keliolika szuviu, kurio jai 
rytmetije didinosi ir aiszkinosi

siuntys ponios Požarskienes at- Irena pažino juose žmonis. Ėjo priverto
nosze jei gera naujiena, jog va- ai tin dvaro, o ‘kada daejo prie Dabar Irena nubėgo nuo boksz- 
das Tarnowskis sugryžta m kastines, susilaikė, pastovėjo, to žemin ant kiemo no bijoda- 
Pakuoti, o Kasztelonas sveikas paskui keli isz juju nusileido ma jau porszkadyt Mikoiui

apio razbaininkus, J

pasiskubinimo. kas da. girriose randasi 
kožna diena dauginasi 

tankei savo butine 
kad sumaiszintio

gauja ir 
o maino 

suvis. Apsimalszinus taje žine, in sausa kastine ir perėja m norėjo dasižinot, ar pažeistas das.
kalbėjosi su duktere linksmai, kita kraszta, pradėjo kabintis per razbaininkus iszgis. Buv<

in viražu, pasilikia už kastines paszautas lengvai, pažeistas sios nakties. Irena atsigulė bet
tikimus isz musztynin, kuriose' matomai rodavo josi, o toliau* petis, nes Mikolas tuojaus ap- ant lusezio mėgino užmigt, pa-

ikele ant galo ir atidarius lan- . 
užsidnnkso-

apsakinėjo jeijei visokiu ah<i-

L> po-
m norėjo dasižinot,

lengvai,
) Nedelia praėjo nuo tos bai-

Valukas.

Paszoko

*
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szau 
bėgdama per kiemą.

— Mykolai! kur esi? — pa
ini ri no iszsigandes
Jo balsas butu galėjas numiru
si pabudint, o ka szneket apie 
bambardiera, kuris nuo laiko 
užpuolimo miegojo visada prie 
bromo po stogeliu, 
nuo guolio senis.

— Atidarykie bromą tuo
jaus — paszauke Kasztelonai- 
I e.

Mvkolas nežinodamas ka da- t
ro, taip buvo inmigos, 
bromą, 
paskui ja Valukas ir Mykolą.

i — Ir tu Mykolai 
žmones,

va’a ūdai isz t ra u ko isz 
dvaro pulkas link girriso. I

Slinko ipapiaželi — tylumoja; 
prioszakyj ėjo keli vyrai, ku
rie žinojo gerai girria, paskui 
juos rateliai, 
apsiaubinejo girria, 
pabėgtu. Gilumoja girrios, ant 
vienos ipelkos, nužiūrėjo gos- 
tanezias ugnes. Prisiartino at
sargiai, Kasztelonas ir jo drau- 

ai paregėjo nedidele pelke, 
tarp tankiu pusziu ir da tan
kesniu eglaioziu, baigonti degt 
ugnis meto raudona szviesa 

I ant keliolikos barzduoeziu, ap- 
jr judusiu, baisaus veido vyru, 

giliai mięgancziu. Vieni turėjo 
ant saves trumipas jekutes, bu
vo tai Vokiocziai, 
tautiecziai, kiti su 
mis, tie tai turėjo būtie isz vie
tiniu kaimu. Visi turėjo už 
juostu polius ir puczkas 
rankos. Kelios baczkos, visokį 
■bertainukai, apgraužti kaulai 
aplinkui primėtyta, liudijo, jog 
turėjo neseniai bankieta. Gal 
už daug prisigėrė, ba kietai 
buvo apmigo, jog prisiartinan- 
ezin negirdėjo ir kaip lūžo sza- 
kos gulintos nuo arkliniu nagu. 

.Vienas ipo teisybei isz razbai-1 
ninku stovėjo po puszczia ant 
jausies su ginklu ant peties, 
bet ir tas padujas smakru ant 
krutinės drucziai kriokė, o kok 
sai braszkojimas ugnies ir krio 
kimais iniegancziu užkurtiinejo 
triukszma
Kasztolionas liepo apsiaubi

trenka nuo kitu buvo matyt stovinti žiurėjo žaiduli.
— Niekas jam nesistos, — 

kalbėjo — paimsiu ji pas save, ja
ukinus Mikolo ir kad tiktai Kasztelioniene

prikalbino ! apsimalszino truputi: senis jau
raz- 
at-

josios vyras radosi, 
klausė ausis pa*
na jomis prabėgo, kaip trum-' mergina

o
klausė ausis pastaezius. Ir die . augszta pavei-ksla. 
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, Sudrėbėjo: 
dirstelėjo ant kiemo,

S

<<11

prisiartino, Irena
motina, idant ankszcziau nusl- 
duotu ą»>‘ ntsilsib kaip visa-

sėdo szalia jo
. Sunkiau del jos sziadien 

buvo ant szirdies negu kitais 
kartais, labai nerimavo. Viską 
lai (palaike už grasinanti pavo
ja, . pašlami vijo eitie ant bok
szto. . . .

no
už ko

ka i p

atidarė
Irena iszbego nt uolo,dažinotu ir ne pamatytu

Ii u nedeliu bus 
krienas.

J'

Irena žinojo, jog Al i kola nu- 
gydymo, tai ligom 

ir pavedė jam. o

sveikasbuvo pasirengiąs priiintie 
baininkus: ant kopiecziu I * *T 4 t 4 F 9 M .

da; paskui matydama jaja mie- remtu prie munv stovėjo dva*
rankose, si mane ant

apibėgo ant kiemo buvo matyt iszkel- 
boksztus, o kada viską rado da- ta armota, ant galo pamate ir bego dirstelėt pas motina. No-

*
silsiu kaip

14 ** 9

ganezia, iszbego ant kiemo, isz- 
dave savo paliepimus J

rokai su puezkomis
tuom lai k nu

rint buvo szaudimu invade, nusidavė in savo stubele. pati Mikola, kuris ant iszkei- rint buvo szaudimu in valos, 
stovėjo szale anuotos ir klyksmo no mažai, kokiu bu

vo per puse advnos ant kiemo, . * . . , nuji Kasztelonieno miegojo kietai;
usa pasziojeni: po teisybei musztyne

ir tuomi apsimalszino. Pakele rytu szalyja, ji-gi miegojo nuo

mes
lauke laiko kad iszduotie pa
liepimą tvikstelet.
stovinti tiesei,

Jau buvo gana vėlu, mėtėsi ant 
laveles, kad susidrutint miegu 
ir tuojaus užmigo. Tame stai- 
gai likosi pabudinta kokiu tai 
sujudinimu, paszokus no love
les drebėdama, ir užsimetus 
ant savos szlebuke iszbego in 
priemene. Ant kiemo buvo gir
dėt bėgiojimą, triūsa žmonių,' baininku. Jau tiejei ka iszkas- 
atitrauko skabei stuma atidarė tinis 

iszejo ant gonkeliu, tai jau stovėjo szio puseje, 
dvieje prislinkę prie muro pri-

duris ir 
kur pasitiko su Mikolu.

Pažino
‘6 buvo

in dangųakeles in dangų, sukalbėjo 
trumpa maldele in Apveizda

vakaru szalies,vienok gqlcjo ir 
czion dasiekt balsas szuviu.

paskui volei pažiurėjo ant raz- Net persigando biskuti Irena

rabantinosi ant kranto
prisiartino ant pirsztu prie lo
vos pasilenke ties mieganczia,

O fe
Kasztelonienc vra sveika suvis

9

o nes lengvai kvapas ludino, jo

Ėjau pažiuretie ar gerai stato kopeczuke ir jau užlipo ir teip isz tikro buvo, ba nuo
duris uždarytos, — tarė senis, I iszvažiavimo vyro, tai da pir-ant josios, jau vienas iszkiszo 
sugryžk panaite in savo stube- galva virsz muro, kad sztai isz mutine naktį da teip malszei 
le ir nesibijokite nieko Jonu-! vidurio kiemo atsimusze dru-
1 ’t v* • i • • 1 e I A___ 1________________
kas davė žine, jog razbaininkai 
ateina, liepiau vaikinam sto
tie ant kopiecziu su puczkoms 
ir pasveikint artimesnius 
kulkom.

— Tai ir asz eisiu su jumis, 
— tarė Irena.

Senis su galva pakratė kad 
ne reike ir tarė:

— O tai ko? kam? — te
gul panaite eina pas Kasztelo- 
niene ir prie josios pasėdi.

'— Asz pas motina, Mariu
ką nusiimsiu, o su jumis eisiu, 
-— atsake Irena.

— Teip, eisiu ir tiktai turė
siu ergeĮio in vales, ba turėsiu 
nuolatos dairytis ar kas panai
tei pikto nekistojo.

miegojo, apl niky tos naujienos 
ramuma ir nobąi-( sugražino

I

su

tas storas balsas?
— Ugni!!
Dvarokai kokie buvo: leka- 'na liepė Marijonai nueiti Iii 

jei kukoroi, bernai ir važny- szeimynstube, pati-gi nusidavė 
czei, vienu balsu trenkė isz ko- ant atsilsio. Jau nereikejo bi- 
liolikos puczku, du razbainin- jot antro užklupimo, 
kai nusirito nuo muro, net in 
kastine insiverte. Likusiejei su 
kliksmu mėtėsi atgal, rengda
miesi bėgt. Tiktai tasai toliau akimis, auses patempus.

nesudrebejo ir

j.*— - ............. ‘v
i minga miega. Susiraminus I ro-—S** *<**VS— — ----
na liepė Marijonai nueiti

bernai ir

Gal sargas užmigo gal 
o jis j u ne

suimsi 
eisime drauge.

pa-

vienok 
užmigt negalėjo. Ir teip buvo 
nuo sziol visados, kožna naktį 
tiktai gulėjo su užmgerktom 

Ma-
žiauses krepsztclejimas ant ko
jų ja jo stato.-

Kasztelonieno nieko apio tai 
nežinojo, nes Irena rustai už
draudė tarnams tylėt. Prižade-

stovintis
szauko paliepenezoi:

. — Gryžkito atgal! Katras 
bėgsite tai kaip szuni perszau-
siu!

Susilaikė razbaininkai, svar- jo tėvui jaust ant motinos ir 
stesi ir atgal sugryžo in kanti- iszpilde prižadėjimu. Bet ne
ne ėjo dabar su davadu, po du bago jautėsi nuvarginta, kas 
laikydami puczkas ant szovl- diena lauke pargrysztanczio

— Jeigu teip, tai eisiu ant mo.
bokszto, jums Jonuką prisiim
siu,o pati nuo augsztumo duo
siu ženklą kaip razbaininkai 
ateitines, ba grinezioje no isz- 
Fti gosiu.

Mikola jau neai-spyre žinoda-

tėvo.
Atėjo volu žinia apio atlik-

i azbaininkai ateina 
mato; Nerimastis mano paemi- 
neja%

Tai kalbėdama in save, pa
sikėlė pamaželi ir iszslinko isz 
miegstubes. Isz dideles prie
mones buvo galima gautis sūk
iais tropais ant bokszto. Tam
su tonais buvo suvis, tai api- 
cziuopa gavosi augsztyn, o kas 
kartas sustojus klauso, ar sūr
ias ne krikoo miegodamas, ar 

Kur 
v i e s ze1 j c) b o k szt e. 

užtekėjusios

(»•

neis zgi rs v a i ks zcz i o j a n t. 
tik tvkuma
Kada užėjo nuo 
szviesos menulio, pamate rituo
janti Valuka prie sienos L 
mieganti: drucziai miegojo, ba 
negirdėjo ineinanezios Kaszte- 
loniutes; ji ne budindama, pri- 
sjartno pre bari j oru augsztu- 
moja, ka buvo isz lauko apie 
bokszta apvesti ir pradėjo apie 
aplinkine .dairytis. Naktis bu
vo sviesi ir graži, mažiau sės 
krūmelis buvo matytas, tyku
mą vieszojo aplinkui, kada tik 
buvo girdėtas lojimas szunios 
kaime tolimame. Irena žiurėjo 
tolyn nuo saves ir smutnei už- 
simislino; užmirszo apie raz- 
bainnkus, apie baisu Kafunka
mislino apie tęva, kada sugryž * ’ 
namon, 
mi laikai.
jog girdi rodos dundėjimą rai
teliu ir žvengimą arkliu: su 
drebėjo, pabudo isz užsimisli- 
nimo ir akys in ta szali pa
tempė, nuo kur tai buvo girde
li. Pastovėjo taip koki laika 
nutirpimo, kas kartas baime

4

kada velei užeis links-
Tame nudavė jai,

Dvarokai vienok ne pražudė
narsa. Senas Mikola už kaman- ta mu'sztyno po Obertinu, bei ____
dieravo velei: da nieko nežinojo, ar vaiskai pražibo rodos nuo džiaugsmo

— Ugni!

tr

Po

1

o poksztininkai 
idant ne-

Kafunko 
skrando-

prie

priaiartinancziu.
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VELA 
LAIMĖJO LENKTYNES.
Eleonora Hahn, ana diena 

laimėjo svietines lenktynes 
New Yorke, nuplaukdama my- 
le in laika 1:53 sekundas.

GERA PLAUKIKE

Paskutines Žinutes
Mex.U Mexico City, 

Kuopa banditu užklupo 
miestelio Jerey, kuri apiplesze 
ir užmusze kelis žmonis kaipo 
ir kūdiki policijos vįrszininko. 
Banditai po tam prasiszalino.

H Pittsburgh. — Praeita 
meta czionais atsibudvo pa
prastai po viena žudinsta kož
na savaite arba 52 žudinstos 

į per meta pagal detektyvu biu
ro surasza.

ant

Tegul laivas buna geriau-
nrieganczius, o pats su kolioli- s.įag ,bet jeigu jame randasi

apiminojo, bet ant kurt akys ka kituis Pa«wželi įprisiartino mažiausia skylute tai ji pa- Kas isz tavęs bus jaigu tokiu

slinks toliau, ar glaunas vadas įr paszauke: 
Ir sudrėbėjo velei žeme nuo sugryž ir paleis vaisku.

griausmingo szuvio. Dabartės 
mas, jog su Kasztelonaite no ir isz kitos szalies puolė szu- 
daeis davado . ir ne i 
kaip ko užsimano, žinoma H | roką dalypste, kuris griuvo ant Į 

j ,1
• <

Valukl Valuk!
O kad norint karta su- Vaikinas kruptelojo ir stojo 

gryžtu, tai pasilsetau, — kai- ant lygiai kojų, pastato akis.
sudraus,1 voi, viena kulka koki ten dva- bęją tankei in Mikola. — Ar razbaininkąl atft|na,

pas ugnį.
i

*

TOLIAUS BUS
N

ilgai liksi?. *
Žmonys kurie yra asztraus' Juk žinai, kad mažai proto tu- 

sau pii'sztus in-

skandys. 
«<

budo, patys 
Mirtis sutaiko nopriote- piauna.

liūs ir szoimynas, ba tai yra 
paskutinis lapus tavo gyveiU’ d»as/ praszalina

Senas bambaiidieras tikrino tpanele? — paklauso pereigai^-4 mo* 1 ■ 14 ' ' •
- ' , 5. .. .I'.'*' ,t ■

d m HM* rt

t

*

riaukszles.
' jl'MM *• -J

ri ir tuo plikei, 
Niekur no tiksi, merginos ne 

gausi,Geras ir doras gyveni- 
ruo veido Q ant senatvės i&z gailwties * 

staugsi.
«!
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ŽINIOS VIETINES '..Riverton'lir +
Pana Helena Matulal-

■ Mateuszas Amsterdam, N. Y. — Sausio 
Petkus, 74 metu, mirė nuo h- 24 buvo koncertas ir szokiai 
gos vėžio. Velionis paliko dide-

cziute isz Hillso, pasekmingai nubudime paezia ir ketu- 
iszdavo steitini egzaminu ant Įls xa,kus. L---- ~ - - -.......
norses. ' 
norses mokslą Szv. Juozapo li- 
gonbuteje Read inge.

t Marijonu, mylemu pati 
Juozo Zimydo, 513 W. Maha
noy avė., kuri sirgo ilga laika 
szirdies liga, mirė Utarninko 
ryta namie. Velione paliko di
deliam nubudimo vyra Juozą, cijos agentai konfiskavo czio

nais vagonu alaus prie Readin- 
kuriame rado du 

penkpro
centinio alaus. Alų nugabeno 
in Pottsville.

— Jonas Alekneviczius ir

ris vaikus. Laidotuves buvo
Pana Helena užbaigė iškilmingos ir palaidotas ant

Springfield kapiniu. Amerika 
pergyveno apie 47 metus. Kas 
isz giminiu geistu placziau da- 
žinoti apie velionio mirti tegul 
raszo pas: Jonas Petkus, Box 

i 392, Riverton, Ill.

Minersville, Pa. — Prohibi-

tris dukteres: Helena Sclvienc 
isz Gilbertono, Adele Bubnio- I

ne ir Antanina namie kaipo ir szįmtus beriainius
go stoties,

tin sunns Juozą, New Yorke Ir 
Antanu namie. A. a. Marijona 
gimė Seinų Apskriczio, Suval-
ku vedybos, Leipalingio mies- jmias Burczinskas, du vaikai,
telyj. Laidotuves atsibus su t re 
joms mišrioms Szv. Juozapo 
bažnyczioja Subatos ryta. Bus 
laidota ant Szv. Jurgio kapi
niu Shenadori jo.

likos nubausti užmokėti $10. 
bausmes ir atsėdėti kalėjime 
tris menesius už apipleszima, 
likos paleisti per sudže Hicks 
ant paroles.

— Mikola Strenkovski ir 
Mikola Smully likos nubausti 
ant trijų menesiu kalėjimo už 

I užkhipima ant Helenos Kon- 
! vol i u tęs. AbuDu melde 
! paroles, bet sūdąs atmete juju 
! praszyma ir abudu turės atse- 

, , . i v .. i ... dėti savo bausmes.h szonkaulei sulaužyti, kiti an- 
tomobilei sustojo ir nuvežė 
Schistle in Locust Mountain li- 
gonbuti bet Gružas nesustojo 
idant persitikrint kiek bledes 
padare ir nupyszkino tolinus 
o kada atvažiavo arti 
Hill, trenkė in automobiliu ku
liamo važiavo Mikola Turczi-Į 
naviezius, 116 E. Market uli., 
kuris važiavo in Shenadori, 

auto-

Chester Gružas, 514 V»\ 
Mahanoy avė., važiuodamas- 
namo isz Shenadorio nuo'po-i 
kyliaus Panemuniecziu, trenk
damas in einanti Charles Schis-1 
tie isz Shenadorio, kuris likos| 
mirtinai sužeistas in galva, ke-

Maple į

i

in 
trenkdamas in užpakali 
mobiliau* kuri apverto. Bet ant 
gili ūkio Turczinavieziii1 nesu
žeidė, bet knrukas likos smar
kiai apdaužytas. Mergina Ma- 
lakauckiute kuri . važiavo su 
(iružiu likos sužeista smarkiai 
ir nuvežta in Shenadori. Gru-j 
žas likos arcsztavotas ir pasta
tytas po belą lyg teismui.

— Lehigh Valles 
aresztavojo doszimts 
už rinkimą anglių Bnkmante. 
Už visus pastate belą Guinanas 
lyg teismui.

sudo

i -------
Frackville, Pa. — Utarninko 

ryta apie 2 valanda kilo ugnis 
Petro Lazaucko name aut kam
po Oak ir Line ulycziu. Durnai 
apėmė visus kambarius. Dvi 
dukterse Tessie ir Katre galė
damos ant virszaus vos neuž- 
troszko nuo durnu bet policl- 
jantas Walters isznesze abi 
mergaites isz namo. Ugnis pa
dare bledes ant keliu 
doleriu.

szimtu

policije 
žmonių

SHENANDOAH, PA.
— Panemuniecziu pokylis 

nusidavė pasekmingai. Svete
liu buvo isz visu aplinkiniu ir 
kožnas turėjo “gud taims.“

— Szv. Stanislovo bažnv- 
ežioje likos suriszti mazgu mo
terystes pana Ona Dolney su 
Edvardu Andrukoniu.

— Pana Helena Szukai- 
pasdlcmingaicziute, 

steitini egzaminą ant
Ant norses mokinosi Szv. Ag- 
nieszkos ligonbuteje Philadel- 
pbijoi.

iszdave 
norses. 

r.

Bay City, Mich, t Bronislo
vas Netlžinskis, 56 metu mirė 
czionais ir likos palaidotas 
Sausio menesio. Velionis paė
jo isz Suvalkų gubernijos, Sei
nų pavieto,1 Rudvend gmino, 
Gudonių Ikai-mo, Seiriju para
pijos. Katrie isz giminiu geistu 
susiraszyti apie velionio mirti, 
tegul raszo pas broli: Kajeto
nas Nedzinskis 1013—32nd 
Str., Bay City, Mich.

Nedzinskis

Plymouth, Pa. — Jonas sū
nūs ponstvos Martino Viakta- 
raiezio, likos surisztas mazgu 
moterystes su naszlia Rožia 
Mieliauskiene 8 diena Februa- 
riaus. Veselka atsibuvo pas 
innnikio levus.

kuri veda S. L. A. Jaunuoliu 
kuopa 373 ir Albany Glee Kllu- 
bas.

S. L. A. Jaunuoliu kuopa 
373 pirmininkas Jonas Kiskis, 
perstatė vecleja panele Dane- 
ievieziuto, kuri perstatė Alba
ny Glee pirmininką Antana 
Bametaiti, kuris pasako pra
kalbėto apie Albany Glee Kliu- 
bn ir kad yra labai malonu 
dirbti isz vien su Amsterdam' 
Jaunuolias.

1— Pinna visas choras 
Elyte

su
dainavo Elyte tu Miela Ir 
Moonlight & Roses.

Pranas Ziokus dainavo 
sesuo Brane Zickiute 

paskambina ant piano.
3— Gerai žinomas sesere ap

sivilkiu Lietuviszkom spalvom 
szoko Čigonu szoki tai yra Bro
ne ir Malvina Kiaukukcs.

4— Labai gražu balsu dai
navo solo panele Paulina Jo- 
duke, panele Brone DanelevI- 
cziuto paskambino ant piano.

5— Visos nares Kliubo loszc 
viena akta apie szios gadynes 
paneles o panele Monika Adam 
skinte pasakė eiles apie szios 
gadynes moterėlės, kuri publi
kai labi patiko.

6— Antanas Barnetaitis ir 
Albertas Adams grajina 
bandžio o panele Prane Dane- 
levicziute ant piano.

7— Albertas Adams grajino 
solo ant bandžio.

Patricia Barnetaite
Da ne 1 e v iczi u te a psi ta rse

o__

solo o

ant

ir

t_____
Chicago. — Praėjusia Suba^ 

fa ryfmetyj sudege Lietuviu na 
'mas So. Lafayette avė., tarp 60 
.61 nlyczu. Tai buvo dviflatis ir 
priklausė, jei neklystu, pp. 
Ga uezams.

Savininkai nespėjo nieko 
iszsineszti ir pasiliko be nieko, 
o jau pagyveno žmones. Net ir 
namas buvęs mažai apdraustas 
ar visai neapdraustas.

Viename fliate gyveno reu- 
daunininkai, kurie Subatos ry
ta kur ten ankseziau buvo isz-

Kai sugryže namo, tai 
buto vietoj rado tik pelenus. N.

jei neklystu

nespėjo

vvke.

Tas, kuris sako, i<au ji 
Dievas nesutvėrė yra melagiu. 

Nesiraanda tokios szven-

4* kad

tos galvos in kairia velnias ne
galėtu inkiszti savo galvos.

1932 - February
1 p Ignacijus
2 u Grabnyczios
3 s Blažiejaus
4 k Andrius Corsini
5 p Agotos
6 s Tituso, Daratos

7 N Romualdos
8 p Jono isz Matha
9 u Cyrilo Aleks.

10 s Pelenu Diena 
Ilk Paneles Liurdo
12 p Bąnedikto
13 s P. Angele, naazle

14 N Valentino
15 p Faustino, Jovito
16 u Jupjono
17 s Flavijono
18 k Simeono
19 p Konrado
20 s Eucharijaua

21 N Pepino
22 p Petro Antiokijoj
23 u Petro Damiano
24 s Matas Ap.
25 k Tarasiuso
26 p Aleksandrp
27 b Leandro

Vasario

28 N Romanas
29 p Osvardas

><n>

AMERIKOS SZVENTES
12 Vasario — Prezidento Lincolno 

gimimo diena.
— Prezidento Washing-
1_____Ji-______

22 Vasario

y >

Jean
ūkininku drapanoms szoko ūki 
ninku szokius o Antanas Bar
netaitis grajino ant bandžio o 
Jean Meistas ant Harmonikos.

9— Panele Brone Kiszkiuke 
szoko solo “tap dance.

10— Paneles Prano ir Jean 
Danelevicziutes, ir Antanas 
Barnetaitis, Antanas Barnetai
tis Jr. sudainavo daina.

11— Panele Monika Adams
ki u te, pasako eiles.

12— Panele Prane Yakaitu- 
kegrajino ant gitaros o panele 
Brone Zic-kiute ant kojų pirsz- 
tu szoko o 
prigelbejo.

14— Visiems žinomos

ir

OZj-

kitos paneles jai

dvi 
seseres apsivilko Lietuvos spai 
voms szoko Čigonu szoki ta: 
buvo Brone ir Malvina Kiskiu- 
tes.

15— Paneles Jean Danele- 
vieziute ir Patricia Barnetaite 
szoko Spanish Tango visi na
riai paneles’P. ir A. Ya’kaita
kes, B. ir M. Kiszkutes, S. Ru- 

A. Lapenskiute

z

I

I

: Ji 

s . I L

Programai kiekvienų Antradienį, Ketvirtadieni, ir Šeštadienį, i akarait per N.B.C. ; adio tinklų.

7

Jūsų patobulintas Celofaninis pakelis, kuris piršto truktelėjimu apiplėšia, 
tikras laimėjimas.”

Aš visuomet remsiu LUCKIES'
“Aš visuomet remsiu LUCKIES. Aš išimtinai lik juos leperku. Mėginau 
visokios rūšies cigarelus, bet LUCKY STRIKE, palankūs mano gerklei.

It’s toasted”
Jūsų Gerklei Apsaugo—prie! knifejimus—prieš kosulį

Noperilampamas Cellophane Užlaiko tq "Spraglnlmo" Skonį Vliuomef
UŽSUK RADIO LUCKY STRIKE PROGRAMAI—60 moderniškų minučių šit geriausiait patauho tokių orket/rah ir Walter Wintoell, kurto 
pasakojimui Hand ieną i am pa rytojaus žinios.

Lopr., ivin, 
The American Tobacco Co.

Albany orkestras v

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkaa 
Dentistas Mahanojuje

«Ant 2-tro Floro, Kline Sztoro 
19 W. Centre St., Mahanoy City 
__________________________________ I

u

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

& 
P

Reading
4XrvdVei v 

Bargains
LINCOLN’S BIRTHDAY 
Ekskurcija, 12 Vasario in

NEW YORKA 3.00
PHILADELPHIA $2.25
ATLANTIC CITY $2.50
Isz Shenandoah 25c., virsziaus

su pagarba už ta jos pasidar
bavimu.

Dabar visi žmones sustojo »i 
sudainavo musu brangiaus'ia 
Lietuvos Ilymna ir programų! 
užsibaigus^
pradėjo griežt szokius.

Svecziu buvo pilna prikimsz- 
ta svetaine, visi uže, vieni su
dėjo ir kalbėjosi, kiti valgo n 
gere, treti szoko ir liuli;salinu
si ir matyt visi linksmai laika 
praleido. Vakaras pavyko Vi
sais atžvalgais ir visi, kurio ja
me dalyvavo buvo pilnai pa
tenkinti ir ilgai szito gražaus 
vakaro nepamirsz. Szitokie pa
rengimai yra labai naudingi ne 
tik senesniems bet visiems Lie
tuviams 
butu tokiu 
daugiau.

NEDELIOJ 14 VASARIO
Ekskurcija in New Yorka $3

.... .............................. ’■ " 11 į

Ant Reading© Geležinkelio

I
i

Wm. Traskauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS

■XT?.? *.' ''y.i • į. y ‘ - — r----—
*
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i
!
i

I
Mokame 3-czia procentą ant 

sudėtu pinigu. Procentą pride- 
dam prie jusu pinigu 1 Sausio U* 
1 t .epos. Mes norim kad ir jua 
turėtumėt reikalaus su musu ban
ka nepaisant ar mažai, ar didelis.Laidoja kunus numirėlius. Pasam

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

S G. W. BARLOW, Pres. ' ' 
$ J. FERGUSON, Vice-Prei. ir Kas.J.

B. 
l.r.

zuskiute,
Zickiute, M. Adamskute, 
Saltukia, ir P. Jodekuke, Vy
rai A. Barnetaitis Jr., J. Kis
kis, A. Mitchell, A. Barnetaitis, 
A. Joedis, Al. Barnetaitis, S. 
Yakaitis, S. Barnetaitis, C. 
Kulis, B. Rancis, A. Adams, C. 
Remkis J. Meistas, P. Zickus, 
gieda o panele Prano Danele- 
vieziute pasfleambina ant pia- 
no.

16— Gerbiamas Klebonas 
Amsterdam, J. Zidanaviežius 
labai grąžei pagyro Albany 
Jaunuolius kurio terp suves 
yra iszsimokinia nuo savu te- 

« . . r. ’ . < -w- 4 i

J

S. Barnetaitis,

i vu dvasei inkvepti Lietuvos.
17— Pirmininkas Amster

dam Jaunuoliu Jonas Kiskis, 
inteike gražiu gurbą geliu idol 
Pranės Dknoleviczhites už sa
vo pasidarbavimu ‘kuri yra la- 

i bai darbszti Lietuvaite nes 
czionais yra gimus ir augus ir 
ir teip iszmokinta Lietuvisz- 
kai. Ir mes visi Albany ir Am
sterdam Jaunuoliai dokavoiam

I

Jaunuoliams ir kaa 
vakarėliu daug 
B. Radzeviczinte. r

Lietuviszki Bonai

Sao Paulo Brazilija. — Bra
zilijos Lietuviu laikraszcziai 
skundžiasi Lietuvai temis, kad 
jos susideda su juodukais, pa
meta tėvus ir pabėga su mei
lužiais. Pirmiau vaikinai pasi
žymėdavo girtuokliavimu ir 
musztynemis, ko dabar nopasL* taiko, už tat merginos pusi žy
mi naktiniais ^silinksmini- 
mais su Bražilajis. Gausiose 
szokiu salose niekad netrūksta 
su Brazilais szdkancziu ir go- 
rianeziu Liotuvaiqziu.

Norintieji parduot gaunate 
aukščiausia marketo preke. 
Del informacijos rašykite in

1 Dept. 4.

Kurt H. Schurig & Co 
50 BROADWAY 

NEW YORK
■

I

it

Brazilais. Gausiose

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABOR1US 
510 W. CENTRE STREET 

MAHANOY CITY, PA.
TELEFONAS 285-R 

Iszbalsamuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus pa- 
ruoszia pagal naujausia mada už 
priėnama preke. Parsamdau auto
mobilius del laidotuvių, veseliu ir 
kitieips pasivažinėjimams.
Naminis Telefonas 1430-R St.Clair

Štai Yra Jūsų Darbas, 
Moterys!

Tvirti vyrai labai nemyli prisipažinti, kad 

kūme. Todėl 'priguli nuo jus, MOTERYS, 
prižiūrėjimo, kad 
sveikais.

jiems reikalinga bent kokia 
kūme. Todėl prig . —~-
prižiūrėjimo, kad jūsų vyrai pasilaikytų

Visuomet turėkite po ranka bonkų*to gar
saus linimento

PAIN-EXPELLER*
peg. J. V. Pat. Biure.

Pailsę muskulai, ankstyvi peršalimai, visokių rūšių 
skaudėjimai greitai pasiduoda šiam linimentui. 
LERIS'* yra pigiausia “darbo apsaugos” forma.
Kaina 35c. ir 70c.....................................

• Tikrania turi INKARO vaiabaženklį.

Trade

4

M*rk

J

>‘l

■ j
4

PAI
gėlimai ir 

N-EXPEL-

Parsiduoda Visur
I} 

•vf It 1

—r

6 6 6
666 Gyduole ar Tabletai imant in 
vidurius , ir 666 Klostis isz lauko, su
teikia visiszka ir veiksminga gydinima 
del perszalimo.
Yra Tai Sveikiausios Gyduoles 

Žinoma.

del perszalimo.

Apie 350 vyru gyvenanti Mahanojuje dirba Maple Hill/ . 
EBangown ir Knickerbocker kasikiuose.
Daugiaus vyru neužilgio dirbs Mahanoy City kaslkloje
Geresni laikai artinasi. , ‘

MERCHANTS BANKING TRUST CO
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