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70 NAMU SUDEGE valdžia i s z d a l i n s 
BEDARBIAMS 

BUSZELIU KVIECZIU.200 ŽMONIŲ BE PASTOGIŲ.

BLEDES PADARYTA 
ANT $800,000.

Pennsgrovo, Pa. — Isz neži
nomos priežasties kilo ugnis 
prie Delawares upes, kada ve-

»
namu, 

sztorii.
penkiolikos 
kovoti Sil

jas pute 40 myliu ant valandos 
apimdama tris blokus 
bnžnvczia ir keliolika •r
Ugniagesiai isz 
miestu suvažiavo
liepsna ir ant galo pasiseko ap- 
malszyti Ugne, bet ne greieziau 
pakol 70 namu sudegė, per k a 
300 žmonių pasiliko be pasto
ges. Ble<les padaryta ant 80 
tukstaneziu doleriu.

Ugnis prasidėjo picninyczio- 
ja B. C. TurnerMilk Coi, 
Harmon v ui vežios * ♦
popiet ir žaibiniu būdu prasi
platino ant artyinu namu.

ant
Utarninke

UŽSTATE CZEVERYKUS 
KAD TURĖTU UŽ KA 
PIRKTI MUNSZAINES.

Harrisburg, Pa. — Jokūbas 
Norris, 48 motu, 
czevkrykus J 
laikytus pinigus 
szaines. Jo motore ji apskundė 
ba ftgians negalėjo kentėti pa
sielgimo savo vyro, kuris net 
kelis naminius rankandus par
davė kad užganadyt savo isz- 
troszkutiia gerkle. Jokūbas li
kos uždarytas ant trijų mene
siu in kalėjimą.

užstate savo 
fc/da, o už ap-

pirko m im

SURADO UŽMUSZEJUS
DVIEJU MERGINU.

Mount Carmel, Pa. — Juo-

40,000,000

kviecziu
bus

Washington, D. C. — Lokys
tos kamjsija nutarė iszdalinti 
40 milijonu buszeliu 
del bedarbiu. Kviecziai
atiduoti in rankas Raudonojo 
Kryžiaus Drauguvcs, kuri žino 
kaip tokius dalykus pasekmiil
giausia iszdalyti tarp žmonių.

DVASIA DUKTERS NEDUO
DA TĖVUI PASILSIO.

Easton, Pa. — Adomas Par- 
tacz, 
nais, buvo priveistas iszsi- 
kraustvt isz savo’namo in kita 
vieta, ne jam nedavinėjo ramy
bes jo mirusi duktere Veroni
ka, kuri tęva atlnakvdavo nak- 
timis, nes per kolos savaites, 
isz paeilos davėsi girdot namo 
visoki baladojimai, durys mieg 
kambario paezios atsidarinojo 
o kuknioja puodai ir 
szoko kazoko. Partacz kalba, 
buk du metai atgal, jo duktė 
atome sau gyvasti, isz priežas
ties, kad tėvas nepavelino jai 
teketi už vvro kuri labai mvle- •
jo, už ka aplaike nuo levu ke
liolika diržu per peezius: De
bar dukrele levui neduoda ra
mybes atsimokėdama jam nak." 
tiniais atsilankymais.

kuris gyvena netoli czio- 
pri verst as

blekes

PINIGAI DINERKINEJ 
BANKOJ DINGO.

Wilkes-Barre, Pa. — Rusna- 
kas Izidoris Szvedro, ana die
na neteko 500 doleriu kuriuos 
laike paslėpęs dinerkeja ku
ria neszesi in darba su valgiu.

zas Minkei, 402 W. Oak uli.. Ir Kfts t.okis priselino prie diner-
Vincas Hokink, 503 W. Atlan
tic uli., isz Shenandoah ir An
tanas Bekockis isz Mount Car
mel, likos aresztavotais ir už
daryti Sunbury kalėjimo kaipo 
Budintojai užmuszime dvieju 
merginu Veronikos Meduszevs- 
kiutes, 15 metu ir Bertos Da- 
nalevicziutes, 17 metu isz Mr. 
Cannel, Nedėlios vakaru 21

Visi trys prisipažino kari ra
dosi tam automobiliu ja kuris 
užmusze merginas,
apie tai nežinojo nes automobi
liu vare Kazimieras Gulipas, 
kurio sziadien policija jeszko, 
nes po tam atsitikimui jis 
dingo isz miesto. Tėvai Gulipo 
rado {automobiliu garadžiuja, 
kuris buvo sukruvintas ir žibu
riai sudaužyti ir apie tai pra- 
nesze policija kuri vėliaus 
aresztavojo kaltininkus. Badai 
visi buvo 'girti tame laike ir va 
žiavo (pasiutiškai.

bet nieko

Nikolas Dal

KATEI ATAUGO NAUJA 
KOJA.

Yonker, N. Y.
ton kate, neseniai atkirto, sau.
viena koja kuria ipkiszo in g«-, 
ležines glaistas su kuria Dalio
mis gaude lapes. Po kokiam lai
kui žaidulis puikiai užgijo. 
Ana diena locnininkas kates 
netikėtai užtiko ka toki išsau
gant isz tos vietos kur buvo nu
kirsta koja ir nemažai nusi
stebėjo kada pamate, kad tai 
kita koja iszauga.

puikiai

PAVEIKSLAI ISZ NAUJAUSIU
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100,000 KAREIVIU ARTI VLADIVOSTOKO. 
JIE BIJOSI JAPONU UŽKLUPIMO.
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Taponiszkas karei eis yra pasirengęs nuszaiiti Kir.iszka gyventoju už szaudvmaf

o
1

in Japoniszkus kareivius. 2. —Lokomtyvos stūmė
sniegu geležinkeli Coloradoja. 3. — Paveisklas Changchun sostapile 
Mandžiurijos, kuri Japonai uždėjo ir paženklino Henry Pu-Yi kaipo jos valdytoju 
kitados buvo Kiniszku ciesorium.

garini sziupeli kuris czystina užpustyta 
naujos ' respublikos 

, o kuris

Takai, Japonije — Japonisz- 
ka valdže rsztyrinejo, buk So- 
viatai mobiližilojo daug vaisko 
aplinkinėje Vladivostoko, bi
jodami kad Japonai ketina už
klupti ant žiemines Rosijos. 
Szimtai tukstaneziu kareiviu 

| jau suknopinta skersai Usmuri 
1 geložkelio artimojo Mandžiun- 
jos rubežiaus.

Olgojė bolszovikai
fabrikus kuriose dirba diena ir 
n akt i trucinanczius gazus ir ki
tokius kariszkus ynagius, o 
Vladivostoko prist o va yra su- 
drutinta su didėlėms anuoto
mis ir no va n deni n cm s bom
boms

Kožna diena buna atgabenta 
daug amunicijos ir maisto in 
czionais, 
fortecos. Daugiausia vaisko 
kuopina Radolveko arti Ode
sos.

ir statomos naujos 
Daugiausia

atidaro

ir povandeninėms

Jaigu ergelis neprasidės 
Mandžiurije tai už žuvininkys- 
ta ‘kuria Japonai geidže už
griebti jau nuo senei. Teipgi 
spėjama (kad jeigu kariszkas 
szokis prasidėtu terp Rusu ir 
Japonu, tai neužganadyti gy
vent o j a i isz bol sze v i k iszk os 
valdžios pasinaudos isz tosios 
progos ir pradės revoliucija 
namie.

UZ

FORDAS RENGIASI 
SUTEIKT DARBUS

400,000 DARBININKAM.
Detroit, Mich. — Fordas pa

skelbė, kad jau užbaigė priruo- 
sziamaji darba nauju modeliu 
iszdirbimui iru etrukus prade.- 
traukti in darba visus darbi
ninkus, kurio buvo atleisti kiek 
laiko atgal.

Viena Detroito farbike, For- 
daas mano pasamdyti 100,000

LEKIOTČJAUS LIN- 
BERGHO KŪDIKIS 

PAVOGTAS PER 
VAIKVAGIUS

NORI 50,000 DOLERIU UŽ 
SUGRĄŽINIMĄ. 

K.,
Hopewell, N. J. — Va i k va

gis Panedelio nakti pavogė 20
darbininku ir in diena iszdirbt' menesiu senumo sūneli, pulki- 
o 5,000-6,000 automobliu ir per ninko Lindbergho, kuris pats 
metus laiko in rinka, 
apie 1,500,000.

\ Kiti IFordo fabrikai invali
dose Amerkos dalyse 
agentūros suteiks darbo kitiem 
300,000 darbininku.

paleist i

ir

Isz Visu Szaliu
KRUVINAS MUSZIS 

UŽ TIKĖJIMĄ

JUOKINGAS 
ATSITIKIMAS 

. 4 ■ .. ■■

SMERTIS, VELNES IR 
ANIOLAS ATLANKĖ 

KAPINIU SARGA 
NAKTIJE.

KINCZIKAI
ATSTUMTI ATGAL
SUTAIKĄ NE GREITAI 

BUS.

200 UŽMUSZTA PER 
EKSPLOZIJE.

KELIOLIKA LIKOS 
SUŽEISTI.

kės, iszeme pinigus, bet duona 
ir mesa paiko, mat vagis buvo 
iszalkes ant pinigu o ne ant 
maisto. Svedro kaip ir dauge
lis kitu jam panasziu, netikėjo 
iii bankas, todėl kožna diena 
nesziojo pinigus su savim 
darba. Su užezedytai pinigais 
ketino sau pirkti stubelia kaip 
tik czesai pasigerintu, bet da 
pasiliko jam 800 doleriu namie, 
kuriuos turėjo paslėpęs szieni- 
ke, bet tuos ant rytojaus nune
sze in banka, ba suprato, kad 
ten pinigai yra saugiausi.

in

Liutcro- 
n 

czionaia, 
pilkus

KLUKSAI ISZDEGINO ŽEN
KLĄ ANT PASTORIAUS 

PECZIU.
Lucindac, Mieli. — Pastolis 

Rev. Roland Schatz,
niszkos bažnyczios Bruceton 
deszimts myliu nuo 
menesi atgal turėjo 
plaukus, bot eziadien, kaip jis 
sako: “• 
dienas pekloja” jo plaukai per 
simaine ant žilu. Rev. Schatz 
laike pamokslo paniekino bai-

Už

būdamas a sz tu ones

pecziu

šiai Kluksu organizacija.
tai Kliuksai atoja pas ji nak- 
tyja isztrauko laukan, nuvožė 
už miesto ir iszdegino ant jo 

tris dideles litaras
K.K.K. Manoma kad Kliuksai 
ji pirmiausia užmigdo kloro- 
formu priosz iszdegima litaru, 
nes jis mažai atsimena kas su 
juom atsitiko. Policija kalti
ninku da nesurado.

Varszava, Lenk. — Policije 
dagirdo kad kokie tai smarkus 
banditai užklupo ant d aži u re
to jaus kapiniu Lomiaukuosia, 
greitai atvažiavo ant sliectvos. 
Apstatė visa kaima policije ir 
pradėjo tyrinėti kas atsitiko ir 
sztai įkas pasirodė:

Kaime 
musziai 

isz priežasties atvažiavusio mi- 
sijonieriaus, Teodoro Heviuiko 
kuris platino terp kaimocziu 
evangeliku tikėjimą.

Taja diena evangelikai susi
rinko in paskirta narna laikyti 
savo pamaldas, dalis gyventoju 
apsiginklavę in kuolus, «szakes 
ir ik a pagavo in rankas, užiklu-

Lvavas, Lenk.
Okute buvo kruvini

vvti's

io kuriuos.1°

)

ant uždegimo plau- 
Porele gyveno dorai be

SZIRDIS TRUKO 
ŽIŪRĖDAMAS ANT 

MIRUSIOS PACZIOS.
Jersęy City, N. J. — Ana 

diena mire Georgina Statzell 
56 metu, 
ežiu.
jokiu barniu ir vienas be kito 
niekur neiszeidavo. Kada mo- 
tere mirė, jos vyras 
mas prie g 
iszbalusio veido savo 
mo drauges krito be žado prie 
grabo, mirdamas in kėlės mi
liutas. Paszauktas daktaras 
nutarė buk Statzell mirė nuo 
szirdies ligos, nes szirdis tru
ko jam isz dideles gailos tie 
Abudu likos palaidoti ta 
ežia diena tam paežiam kape. 
Porele paliko szeszis vaikus.

stoveda- 
p’abo, dirstelejas ant 

gyvenl-

■Pasza ūktas

s. 
pa-

UŽMOKĖJO $2,500 UŽ 
STIKLINIUS ŽIBUCZIUS.
New York. —

del kvailio, vela

Sena apga-;
vysta pardavinėjimo stikliniu 

deimantu”
atsikartojo ana diena per du
nežinomus vyrus ir motore ku
ria apgavo Natalija Tenejczi- 
kiene, 40 metu • kuri 
ant 1675

gyvena 
Bryant avė.,

2,500 doleriu. Moterėlė sueze- 
dino sunkiai tuosius pinigus 
per penkiolika metu.

Kada nunesze tuos “dei
mantus” pas auksori parduot’, 
tasai aproisžke nelaimingai 
moteriai kad jęs “ deimantu^” 
galima pirkti už 25 centus.

tuos < 4

ant

> J

vienas perioke per mares ia 
Franci ja. Lindberghas su mie
lu noru užmokės 50,000 doleriu 

va i k vagia i parei
kalavo. Vagis insigavo per lan
gą ant antro laipsnio su kopė- 
ežiom, kada vaikuti tarnaite 
buvo paguldžius iii lovę.

Praneszta apie tai policijai 
kuri pradėjo darbuotis po visa 
Amerika idant surasti vagius, 
bet lyg sziam raszymui nieko 
apie juos nesušokta.

paszvonczia. 
daug vietos apraszydami apie 
ta vagysta rodos kad koki ka
ralaiti pavogta.

Valdžia pasiule savo slaptus 
detektyvus ir proliibicijos 
agentus kad prigolbetu su-jesz- 
koti pavogta kūdiki.

Vėliaus dažinota, kad vaik- 
vagiai pareikalavo nuo 10,000 
lyg 750 tukstanezius doleriu už 
s u g r a ž i 11 i m a k u d i k i o.

Laikraszcziai

į po ant susirinkusiuju. Po isz- 
111* • • • 1

“SZAUK IN MANE”, NA IR 
PACZIULE SZOVE.

Monongahela, Pa. — Clyde 
Willman, 48 motu, užpykęs ant 
savo pacziules, kad «uždaug 
pyszkino su automobilium, pa
čiuos kirvi pradėjo daužyti ji 
ant szmotji. Pacziule pasiprio- 
szino tokiu darbu ir prasidėjo 
žandine kova. Ant galo pacziu
le pagriebė revolveri kerszin- 
dama savo vyra nuszovimu jai 
nepaliaus. Vyras narsiai atsi
stojas paszauke: 
ant tiek drąsos,
mane!” Pacziule nelaukdama 
antro pakvietimo paleido in ji 
szuvi sužeisdama pavojingai. 
Margaricta likos uždaryta ka
lėjimo o vyra nuvožė in ligon- 
buti.

“jaigu turi 
tai szauk in

kūlimui visi langu, pradėjo mė
tyt ant susirinkusiuju smir- 
danezeis tkiau'szineis ir agur
kais ir pradėjo užklupinet ant 
žmonių.

“Misijonierius”
damas isz sumiszimo, pamote 
savo “aveles” ir durno per už
pakalines duris. Apie dvide- 
szimts žmonių likos sužeista 
tarno sumiszimo.

žmogelis net sutirpo nuo

paišina udo-

DEL TURTO NORĖJO 
NUTRUCYT BROLIUS.

Pulava, Lenk.— Kaime Piot- 
rovicuosia, gaispadoravd' ant 
nikes paliktos jiems per mirusi 
ieva, trys broliai Kazokai. Vy- 
riauses isz juju 24 metu Vaitie
kus, geisdamas prisisavyt sau 
broliu dalis, nutarė atsikratyti 
nuo dvieju broliu. Pirko truciz- 
nos del žiurkių, ilipildamas m 
miltus isz kuriu kepdavo duo
na ir valgio. Ant gili nikio isz tu 
miltu iszviro moteres kukulius, 
kurie nepasiseko ir iszmesta 
laukan ir nelabo brolio užma
nymas iszojo in virszu. Vyriau
šes brolis meldo jaunesniu ant 
keliu kad jam (dovanotu ir 110- 
pranesztu policijai. Apie tai 
dagirdo policija, kuri pribuvo 
pas Kazokus, surasze protoko
lą ir nelaba Vaitiekų nuvožė in 
kalėjimu.

gaispadoravd'

Lomiankuosia randasi kapi
nes užmusztuju Italiszku ka
reiviu kurie žuvo laike Svirti
nes Kares. Taisės kapines da- 
žiuri Italas Petrazzi Arigo. Va
kare kas tokis pabarszkino in 
duris gyvenimo Arigo, kuris 
atidaręs, paregėjo tris ypatas 
lauke, kurie spyrėsi pinigu nuo 
Airi go. Atidaręs placziau du
ris,
baimes, ikalda pamato stovin- 
czius smerti, 
Greitai užtrenkė duris, many
damas kad tai banditai, davė 
telefoną in policije.

Policije Lsztyrinejo kad visas 
atsitikimas buvo nekaltas. 
Trys jauni vaikinai isz artinto 
kaimo, pasirėdė pagal paprotį 
in'smerti, velnią ir aniola eida
mi per kaimus ‘kalėdodami ir 
atlankė Airgo, kuris baisei per
sigando. Policijų iszrado vyni- 
kus nekaltais užpuolimo ir vis
kas apsimalszino.

vclne ir aniola.

buvo

BOLSZEVIKAI SUSZAUDE 
4 VAGIUS.

Mineralny, Vody, Bosiję. — 
Keturi vadai vagiu, kurie api- 
pleszinejo tavorinius trukius, 
prie ’kuriu prigulėjo rasztinin- 
kas ir geležinkelio kamisorius, 
likos susekti ir suszaudyti.

Toji kuo^a vagiu teip buvo
insidrąisinja, kad atkabindavo 
vagonus nuo trukiu, kuriosia 
radosi brangus tavorai ir mais
tas po tam juo's apipleszdavo 
kada turėjo laiko, be jokios 
baimes.

rvta.
V

* Shanghai, Kinai. — Japonai 
atstume Kinczįkus atgal ant 12 
myliu ant kariszko Capei Woo- 
sung f rimto. Kinczikai bėgda
mi atgal sudegino visus tiltus 
kad Japonai negalėtu 
paskui.

Japonai paėmė kiniszka for- 
teca Wootsung Seredos
Musziuosia daug užmuszta.

Taika terp Japonu ir Kinczi- 
ku ant užbaigimo musziu ne 
greitai uaribaigs, ba viena ir 
kita szalis ue nori sutikti ant 
paduotu iiszlygu.

Tokio. — Isz Harbino žinios 
danesza, buk 200 žmonių likoa 
užmuszta ir sužeista e'ksplozi- 
joi kiniszko parako magazino. 
Manoma kad kinczikai tyczia 
sunaikino magazinu kad nesi- 
gautu in Japonis^kas rankas.

9 TURKAI UŽGRIAUTI PER 
SNIEGĄ.

Istanbul, Turkije. — Tuks* 
tancziai tonu sniego nuslydo 
nuo kalno Zigana, arti Trebi- 
žando, ant praeinanczio auto- 
boso užmuszdamas devynis pa

ri vi motoras ir dusažierius, 
vaikus.

Žinios taipgi pranesza, buk 
kaime Dzi>de, prie Juoduju Ma
riu penki palioijan'tai suszalo 
ant smert laiko snieginiu puš
niu o juju lavonus suode mesz- 
kos. .4

VILKAS SUŽEIDO TRIS 
VAIKUS.

Vilnius. — Aplyginėjo Vil
niaus, iszalkias didelis vilkas 
užklupo ant tr^ju’vaiku einan- 
cziu isz mokslaines kurios bal
sei sukandžiojo ir apdraskė. 
Ant riksmo vaiku subėgo žmo
nis ir nubaidė vilką. Vaikai 
nuvežta in ligonbute pavojin
gam padėjime.
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KasGirdet
Prezidentas Hoovoris ketina 

pamesti “sausuosius”.
Tokie tai paskalai apibėginė

ja Washihgthne ir New Yorke. 
Kad apsaugot savo politikisz- 
kn kaili,* prezidentas Hoover 
ketina atsikratyti nuo sausu 
veidmainiu o bėgti ant szlapios 
platformos ant prezidento.

Kad atsivertimas prezidento 
tik no butu u žvalus.

Bet tasai, kuris atsiverezia 
paskutinioja valandoja, neten
ka užsi tikrinimo visuomenes 
kasi ink savo teisingumo.

Miestelyj Beaver Dam, Wis. 
randasi tiek darbo del moterių 
paneziaku dirbt n ve ja, kad gy
ventojai
nuo valdžios kad pavėlintu mo- 
I eroms ir merginoms dirbti 
naktimis.

Laimingais miestas, nes szim- 
tuosia miestuosia nesiranda 
jokio darbo del vyru dionomi®.

praszo pavolinimo

merginoms

Prižadėkime sau, kol 
Fzirdys .plaka, uepalvisimo 
vieno dniglolio palikto 
musu proseniu, tiktai eiplybojn 
užlaikysime del musu vaiku. 
Mokinkime mnsn vaikeliu-; 
skaityti, raszyt i, kalbėti 
maustyti Lietuviszkai, 
ir dainuoti gražias daineles --- 
tautiszkas ir bažnytines. Pri- 
žadėkime sau taipgi, kad ji 
jaunas szirdeles inkvepinesime 
meile Lietuvystes ir kad ser
gėtu ja kaip jauni ereliai savo 
lizdą.

Lietnviszkn tauta no yra nu
mirusi tauta, bet gyvuojanti, 
turinti savo garbinga praeiti, 
savo nupelnius priesz civiliza
cija ir savo užduoto priesz kul
tūra. Mnsn visuomene turi tie
sas ant gyvybes ir t uju tiesa 
neiszižadame ir neprivalome 
izsižadot. Svarbiausia tai yra 
skaitymas Lietnviszkn laikrasz 

tauta lie

mnsn
musu

raszyt i,

musu 
nė 

nuo

i r 
taipgi

ISZ LIEIVIOS
............>il

KUNIGAS VAITIEKŪNAS 
NUBAUSTAS.

Kaunas.
mns perkratinėjo teismą, kuni- 

li kos 
pa-

Kariszkas teis

J. Vaitiekūno, kuris 
už skelbimą

go
apkaltintas
nidkMu priesznis valdže, likos 
nubaustas ant dvieju menesiu 
kalėjimo
1 Jkstaneziu litu bausmes.

ir užmokojiiPu .’(111
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privalo gerai ap- 
atsitikima

au t

Tie kurie mano Imk Ameri- 
ko biznis yra apsaugoti visus 
po visa svietą, kas galėtu atsi
tikt czionis,
maustyti sekanti
Chicago, kur tūlas nerogis, mu
zikantas, Clinton Sabin, km is 
per daugeli metu grajino
armoniko rinko ir rinko cente
lius o jo pati Java ji apvedžio
jo po ulyczias. Gangsteriai no
rėjo jo prieteli Alberta Becza
ra iszvežti ant “raido”. Becze- 
ris pasiskundė apie savo nelai
me Sabinui, kuris priglaudo 

pastogių
kuris 

savo prieleli po savo 
nuo gengsteriu kulka.

Sztai ana diena dingo nere
gio muzikanto pati .levuke su 
kuria iszpyszkejo in platu svie
tą prietelis Beczara ir dabar 
neturi Jevutos kad ji vedžiotu 
po ulyczias o priek tam Sabi
nas skundžiasi kad be motoras 
aukos vra mažos.

New Yorko komikai ana die
na aplaike ant isztyrinojimo 
kelioliko naujausio iszradimo 
plytų kurios yra taip lengvos 
kad plaukineja ant vandens.

Tasai iszradimas yra gana 
svarbus, ba kaip visi žinome, 
tai dėjimas plytų kasztuoja 
daugiau ne kaip paezios ply
tos. Statytojai namu žino, kad 
kuom lengvesne, tuom grei- 
cziau galima jiems dėti ir pa
statymas namo kasztuoja ma
žiau.

Su tokioms plytoms, kurios 
yra gana drūtos, kad galima 
iszstatyti didžiausius mūrus 
iszbande komikas Burgess.

Laike iszbandymo pasirodė, 
kad tos plytos
isz molio, o bet yra lengvesnes 
už medi ir plaukineja ant van
dens. Tszradeja.s tvirtina, kai 
tos plytos, norints ir per visa 
meta rastųsi vandenyje tai ne. 
trotina savo sunkumo ir visa
dos plaukines.

yra padirbtos

Viskas butu gerai tarp Lie
tuviu, kad pamestu munszainia 
v ima, ba tas labai darkina 
szeimyiniszka gyvenimą ir isz- 
tvirkina moterėles ir dukreles, 
o priek tam kad nustotu para
piniai neužganadymai, nes pa
gal aplaikytas gromatas isz 
daugelio parapijų rugoja ant 
kunigu (o tame patys kunigai 
kalti), o kuriu negalime talpy- 
ti, ha tas nepriguli prie visuo
menes. Jaigus tas viskas apsi- 
malszytu, tai tarp Lietuviu su
rikimas užstotu.

k
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TELSZIU VYSKUPAS ISZ- 
KELIAVO IN RYMA.

' 4 ♦ * ' * *

Kaunas. — T ilk avi szki o vvs- 
a ’

kūpąs Karosas uždraudė kuni
gui Kupra vieži u i laikyti žemes 
uk. Alkademijos studentams

; tik kažkokio popie-1cento norą;
riai surutoliuoti. . .

Be noro turėti daugiau pi- 
Slraszinskas turėjo 

kitu reikalu;

Ekonomiszkai tvarkyk
Virtuve

nigu,

ožiu, o tada musu 
dings.

Sziandieniniame laike moks 
)as tikvbes vra neatbūtinai del 
Lietuviszkos jaunuomenes rei
kalingas ir jau reikėjo seniau 
apie lai gerai apmaustyti, nes 
jau viena geni karato priaugu
sios jaunuomenes nuėjo peklai 
ant preczetko, o yra ir tokiu 
užaugusiu vaikinu ir mergai-

UGNĖS.
Kaunas. — Kainu* Szn i n ruo

šia, pavieto Panevėžio, sudege 
tvartas gaspadoriaus Jankalic- 
ko. BĮ odes padaryta ant
tukstaneziu litu. Manoma kad 
kas padegė.
Durpininkuose, pavieto Sziau 

Ii u, sudegė kluonas gaspado
riaus Micziulio su jevais, pa
darais ir gyvnleis. Blcdes tu
rėjo aht 25 tukstaneziu litu. 
Apdraudimo ne buvo. Apsilei
dimas su Ugne buvo priežasto 
nelaimes.

Alkademijos 
paskaitas.

Szi's draudimas .daugeli ka 
sudomino, vėliaus priežastis to 
draudimo lik dabar aiszkoja, 
kai Telsziu vyskupas Staugai- 
lis su savo oficialu kan. Nar- 
jausku iszvyko Romon pa-s Po
piežių.

Pasirodo, kaip tam tikrose 
sferose įkalbama, kad vyskupu 
tarpe kilo nesutarimu. Atvy
kus Vatikano atstovui kun. 
A ra ta i ir p rudėjun sutaikintu 
su tautininkais, sutarimui pri- 
I a re a r k i vysk u pa s Skvi reck i s 
ir vyskupas Karosas. Tuo tarp 
griežeziau ideologiszkai nusis
tatė visi Ikiti v.yskupai, laiką
sis kitokios nuomones. Kad vi

ii esuta rimus galutinai isz- 
aiszkintu, vyskupas Staugaitis 
ir iszvvke's Romon.

sus

mergai- 
ežiu, kad apie tikyba ir mora- 
liszknma tiek iszmano, 
szuo apie pasnyka.

Sziadien toji
usius ir varputis nu

stelbė pamatus tikybos. -- 
Daug bus darbo kol toji dirva 
pradės geistina peną 
neti.

Mes geriems užmanymams 
neperszkadinejome 
ir neporszkadinešime, 
gai remsime kaip rememia 
rints mums daugelis už 
pricsztarauja.

apleista,

geriems

k i e k

dirva baisiai

iszdavi-

niekados, 
ypatin- 

no- 
daugelis už tai 
. Mes to nepaiso

me, tik einame tiesiu keliu kaip 
privalumai musu mums liepe.

Musu rodą visada yra gera, 
nebūna klaidi niekada.

J

niekus 
“szlek-

Vėla staeziai pasakome, kad 
jokiu daiieszimu apie apjuodini 
ma kitu žmonių nepriiminesim. 
ba tas jokios naudos del visuo
menes neatnesza. Kam svietas 
turi žinoti apie tokius 
arba staeziai pasakius
tas pauksztis ka in savo lizdą 
devge. ’ ’ 
platinimo visokiu biaurybiu, 
ne del sukėlimo maiszacziu ir 
erzinimo vienu priesz kitus,!ik 
tai del platinimo dorybes, me- 
raliszkumo ir pralinksminimo 
laiko.

Kas mums apeina jaigu Mi
kas kur ten Ohajui abiem ga
lais apsivemo. arba kur ten ko
kia bobele perženge dorybes 
rubežiu arba kunigėlis negyve
na kaip priguli. — Juk 
griekas, tojo pakilta; keno ve
žimas, tegul tas veža arba kaip 
pasikloja taip iszsimiegos.

.Jaigu vyras yra kelmu ir sa
vo paezios negali suvaldyti, tai 
kas kaltas ir kam da apie tai 
turi žinoti doros moteres? Jai
gu mos apie meszlus nesiszvai- 
stysime, tai nesmirdesime, — 
jaigu skaitysime apie davad- 
nas moteres, tai ir paklydusios 
moteres ims paveizda ir pasi
taisys; — juk ir priszvinkusia 
mesa puikios priprovos patai
so, panaszai ir puikus skaity
mai ir pamokinimai priszvin- 
kusia, nedora moterių pataisys.

Laikrasztis ne vra del

O

keno 
zo-

IN LIETUVA! Laika* užra- 
•zyti Laikra- 

•xti ‘$aule* ir del gyminiu in Lietuva, 
isz kurio* turėtu daug džiaugsmo ir 
linksmumo, nes žmonelei nors skai
tymu pralinksmintu sau gyvenimą po 
sunkiam darbui. Prenumerata kasz- 

*tuoja in Lietuva tiktai $4.00.

NUSKENDO NEŽINOMI 
KELEIVEI.

Telsziai. — Nežinomi kelei
viai važiucldami per tilta inkri- 
to su vežimu ir abudu nusken
do. Ant: rytojaus žmonis iszga- 
vo isz upes viena

rn

pa.skendeli, 
vežimą ir arki i. Vežime sura
do du gurbelius, du ražanc.zius 
ir Lonkiszjka maldaknyge. Mo- 
teres lavono Ivg sziam laikui 
nesurasta.

NELAIMINGAS INVYKIS.
3 d., p. Kanaka i ežio ginklu 

krautuvėj, Marijampolėje per 
neatsargumu apsiejimą su gink 
lu p. Kasakaitis sunkei 'smŽeido 
Įeit. V. Venczkauska. Nukeute- 
jusis paguldytas-ligoninėj. Ka- 
sakaitis laisvas, nes buvo nus
tatyta, kad tikrai butą nelai
mingo atsitikimo. Mat p. V., 
sudėjo in. revolveri szovinius, p 
p. K. to nematęs ir manydamas 
ji tuszczia esant, patrauko gai
duką.

PERSEKIOJIMAS ŽYDU.
Kaunas. — Panemunėje, ne 

toli Klaipėdos, myne žmonių 
susirinko prie žydiszku kronui, 
szaukdami: “turime iszžudyt 
žydus,

m vn o I

tu rime
pradėjo (laužyt kre

mus ir kelis žydus sužeidė. Tas 
pats atsitiko ir Tilžėje.

LIETUVOJE GRIŪVA 
BAŽNYCZIA.

Kėdainių aps. —- 
Po didžiojo karo baigta statyti 

murino bažny-

Krakes,

didele ir g 
ežia pasitaikė pastatyti szalti- 
ningoje vietoj. Bestovėdama, ji 
pa maželi griūva in žeme. Sako
ma, kad jau lyg sziol apie met
rą nugriuvo. Parapijieeziai to
kiu Veiszkiniu >su'si rupine ir 
ruosziasi imtis priemonių baž- 
nyczios griuvimui paszalinti.

graži

KEISTA VISZTA.
Marijampolės miesto viena, 

naujakure turi tokia keista 
viszta, kuri deda kaskart po du
kiauszinius.
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SIAMO NAUJAS MINISTE-

f

<

RIS.
Ana diena apėmė savo dins- 

ta Washington, D. C. 
Siamo ministoyis Phya Subaru 

ISompali.

naujas

Kaip cigonka iszviliojo 
1,300 doleriu nuo 

Amerikieczio

ir 
jis bylinėjosi su 

kaimynais. Čigone pasižadėjo 
ir sziaino reikalo Straszinskui 
padėti. Ji da.vo jam stebnklin- 
gn szaknelc, kuria, liepė bylos 
nagrinėjimo metu'kiszeneje lai-

Kiszeneje laikydamas 
szaknele St raszinskas kiekvie
na bvla iszloszias.

Už ta talismana Str. čigonei 
pridėjo 'dar 100 11. Vėliau pa- 
aiszkejo, kad tai — sudžiovin
tas bulves szmotukas.

Patfkui Straszinskai čigonei 
eme skustis, kad kaimynai ant 
ju osa pikti, matyti, užkeroję 
gyvulius, nes dvesia, 
čigone, kad jie ju gyvulius at
kerėtu. Čigono sutiko padary
ti ir tai: ji paėmė stikline van
dens, iszikole priesz saule ir 
Straszinskams nematant, kita 
ranka spaude suszlapinta nosi
ne; nosine spaudžianui czirsz- 
ko, o Straszin'skai mane, kad 
isz tikrųjų vanduo stiklinėje 
užviro. Už tai čigono irgi paė
mus honorarą.

Čigone gerai uždirbus susi
dėjo auksinius dantis, nes jos 
dantys buvo jau iszfrupeje Ir 
negražus. Kilus pinigus čigone 
atidavus savo meilužiui čigo
nui Jokūbui Jau a vi ežiu i. j Ja
na vieži us tapes vienas turtin
giausiu čigonu ir in. savo tau- 
tieczius omes isz aukszto žiūrė
ti, kad net liovęsis ir 
mainikaves. ..

Mat, prie ko priveda tamsu
mas. Tai keleivines dvasios 
auklėtinis Lietuvoj.

Čigono suimta, 
jau negavo.

Shirley W. Wyne, M.l).,DrP.II. 
New Yorko Miesto Sveikatos 

Komisijonierius.

k vt i.
’ M1

Prasze

iwakelo priesz saule

ark i i us

bet pinigu
I

szoimininkes 
savo pinigu

J

Dabartinis ekonomiszkas pa
dėjimas verezia. 
s k lipiau laikyti 
m aszn n kės. N o nori
m on atsitikimu priverstos, pet 
daug pinigu iszlėisti tik vai
kini, bet vistiek szeimyna pri
valo turėt užtektinai maisto pa 
si likti sveikais — kad galėtu 
atlikti tinkamai savo kasdieni
nius darbus.

Jaigu szoimininke tik bisku- 
ti sutvarkys pirkimą, galu galo 
dar galės sutaupyti sziek tiek 
pinigu. Statistikos ekspertai 
sako, kad net 40 mmszimtis pa
rasto ‘dirbanežio žmogaus al
gos eina in virtuve. Galima ta 
nuoszimti sumažinti vis duo- 

maisto

PAJESZKOJIMAfl. 
iiw"iii4h,i111 w ii , i t ■ v * ‘

Asz Agoia Rankiota po vy
ru Lukaszevicziene pajcszkau 
Ignotą ir Damininka Rankio
tus. Isz Uotu vos paeina isz 
Ivaszku kaimo, Kapcziamiesto 
parapijos, Suvalkų Redybos, 
Seinų Apskriczio. Gyvena Mil
waukee,
tyni motai atgal Jurgis Ran
kiotas atsilanko pas mumis, 
bot kaip iszvažiavo tai dabar 
nieko negirdėt. Meldžiu ju pa
ežiu ar žinaneziu apie juos ka 
pranoszti sekaneziu antraszu:

Jonas Lnkaszeviczius,
49 Waverly St.
Worcester, Mass.

I

Wisconsin. Apie sep-

dant szeimynai gero 
l< u ris yra maitingas.

Kad nors prekes sziais me
tais mažesnes negu buvo per 
pereitus kelius metus, szeimy- 
nos galvos alga taip nukirsta 
kad biedna szoimininke vistick 
negali naudotis numažini omą 
prekėms. Bet paprasta szeimy- 
na praleidžia daug dauginus pi 
nigu ant maisto negu roikalin-

Szoimininke turi kreipti
atyda in maisto verte kuomet 

Jaigu taip darys gales 
pristatyti

gil

KALBA NIEKAS.

Vaikas vakare parbėgės prie 
motinos, sako:

— Mama, asz visa diena bu
vau su tuo kaimyno vaiku, •r

Motina. — Ka-gi tu ten da
riai ? Juk jis kitaip nemoka 
kalbeli kaip tik Italiszkai.

Vaikas. — Tas niekas bet jis 
biA’inos Lietuviszkai.

l

KOVAS — 1932 — MARCH

Kaunas.
Panemunes 

ūkininką
Straszins'ka atėjo čigone ir pa
sisako, 'kad ji esanti gyvuliu 
ir žmonių ligų daktare, o be to 
isz vieno cento galinti padary
ti tūkstanti litu... Be ko'kita 
čigone pardėjo mesti kortas Ir 
pasako, kad jis turis daug pi- 

s, bet jei 
tai butu

A
if

Amorikiet i

Virszužigliu km.

Juozą
valse z

ISZ WILKES-BARRE
IR APLINKINES

A u tomo bi I i a us nela i me j 
arti Szikszines, likos mirtinai 

.Sužeistas Edvardas Karai mins 
30 metu, isz Fairmount Springs 
mirdamas in trumpa laika Nan 
tiko ligonbuteja.

perka, 
netik pristatyti maitingesni 
valgi, bei gales nusipirkti 
mažiaus pinigu.

Imkime mesa — ji gali žy
miai sumažinfi mėsos byla jai- 
gu tik pirks pigesne mesa. 
Brangumas nereiszkia kad me
sa yra geriausia. Svaras piges
nes mėsos yra toks mailingas 
kaip ir grynos jautienos ir ki-

Kad nors > 
ta pigesne

1 * M * I

a kaip brangesne, kotletais
i

I

u z

— Vincas J. Kvietkauskas, 
buvo apskr., komisionieriaus 
sek rotorius. Kai kitus atleido 
buvo atleido ir Kvietkauska. 
Vėliau kitiem komitionieriams 
užėmus vietas, Lietuviui Kviet 
kauskui. teko dar geresne vie
ta: men. gauna $1.65 algos. Jis 
ves pasaulinio karo veteranu 
Luzernes apskr., užraszus.

ryszuli

nigu ir esąs laiminga 
jos būtu nesutikęs', 
mires.

Paskui čigone jam liepe at- 
ueszti savo pinigus, kuriuos ji 
padvigubi n si an t i. St raszinskas 
tikėdamas čigones žodžiais, at- 
nesze isz kito kambario $l‘,100 
ir 1,000 lt. banknotą ir pada
vė čigonei. Čigone pinigus pa
ėmė, suvyniojo in popiera, pas
kui in pakulas ir čigone, Stra- 
szinskas su žmona ta
nunesze in kieti ir indejo in 
skrynia užrakino, o rakta pasi
ėmė čigone. Straszinskui čigo
ne insake per nakti prie tos 
skrynios su deganezia grabny- 
czia stovėti ir skrynios nedari- 
neti. Ryto meta čigone žadėjo 
ateiti ir i'szimti padvigubintus 
pinigus.

Straszinskas su grabnyczia 
prie skrynios isztisa,nakti sto
vi, o žmona vailkszezioja ir 
džiaugėsi, kad piktos dvasios 
esanezios isz klėties iszgaudy- 
tos.

Už patarimu h* darbo
džia čigono isz St.raszinsko pa
ėmė 100 lt.

Atėjo sutartas laikas, kada 
čigone turi Ateiti su raktais ir 
skrynia atrakinti, o čigones vis 
nėra. Straszinskui nutarė, kad 
svarbu tik pinigus padvigubin
ti, o iszsiimti jis ir vienas su 
žmona gali. Pasiėmė kalta, a’t- 
plesze skrynia ir žiuri — ne

In p. Balukoniu namus, 
56 Anthracite St., insiverže va- 
<y e> - , 
Navickai, 
sugautas. Byla teisme, 
nin'kas paleistas 
$1,000.

Js ir pagriebė $260. Vagis J.
— isz Anderson St.

Kalti-
užstaczius

t Urszule Gurąs mirė žen
to Skuczo namuose, 321 Meyers 
St. Palaidota su bažnytinėmis 
apeigomis parapijos kapinėse.

t Jurgis Vyszniauskas 12 
Green St., Ashley, neseniai 
mires, palaidotas'su bažnytinė
mis apeigomis parapijos kapi
nėse. —~V.

pra-

Lietuviszki Bonai
o

Norintieji parduot gaunate
aukščiausia markėto preke.
pei informacijos rašykite in 
Dept, 4.

Kurt H. Schurig & Co 
50 BROADWAY 

NEW YORK
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tos brangios mėsos, 
negalima vartoti^ 
mes i 
ir taip panasziai, bet galima 
ja szutinti, su kitoms prietai-' 
soms keptli, padaryti pajus, 
sriuba ir 1.1, 
visztoms, [ 
toli sriuboms ir taip skaniai 
sutaisyti.

Patartina vartoti žuvies nors 
du kartu in savaite. Privalome 
valgyti žuvies nes pristato ku
liui labai reikalinga ioda.

Iszmintinga szeimininke pri
žiuręs kad szeimyna gauna už
tektinai pieno, nors viena 
kvorta kiekvienam vaikui 
panto kiekvienam 
Pienas yra isz visu geriausias 
maistas nes pristato mineralus' 
kuriuos kūnas reikalauja. 
Jaigu tik kiekviienas žmogus 
gers stiklą pieno su kiekvienu 
valgiu bus sveikesnis. Pienas * 
pigus, vienas isz pigiausiu1 
maistu — vartok dauginus.

Negali valgyti perdaug dar
žovių, ypatingai lapuotu, kaip 
kopūstu, ižiedkopustu, 
coli

.1. Ir tas pats su j 
pigesnes galima var-1

Ir tas pats

nors

augusiui.

vienas

t

I

‘4 broc-1 I
” salotu, ‘salieru ir pan.

Daug daržovių galima žaliais 
valgyti, ypatingai salotas, te
matęs, salieras, morkvas ir 
kopūstas. Vaisiai ypatingai cit 

apelsinai, ir u 
tankiai vartojami. Cibu

liui ir bananes ypatingai geros.
Daržoves ir vaisiai pristato 

reikalingu vitaminu, kaip ir, 
mineraliniu druska ir kas svar
biau pristato viduriams pa-. 
1 luoša vi mo medžiagas.

— FJLIA

salotu, ‘Salieru

morkvas

i

rinai, 
fruit”

grape-
>

If

* Generolai ir mokslincziai
no likos padirbti, tik patys sa
vo padaro tuom, kuom yra. |

Almužna yra lengvesne 
no kaip meile; 'būti pagirtu yra 
saldžiau no kaip girti. I

■ft

1 u Albino vyskupo
2 s Simplirijaus
3 k Kunegundos
4 p Kazimierio
5 s Feopilaus vyskupo
6 N Koletus
7 p Tamosziaus A k v.
8 u Jono Dieviz.
9 s Franciszkaus nas.

10 k 40 Kankintiniu
11 p Pelagijos pop.
12 s Gregoriaus pop.
13 N Niceporo karai.
14 p Matildos karai.
15 u Longino kank.
16 s Cirijako kank.
17 k Patriko
18 p Gabrieliaus ark.
19 s Juozapo
20 N VERBŲ NEDELIA
21 p Benedikto
22 u Katarinos
23 s Benaventuro
24 k Dideji ketvergas
25 p Dideji Petnyczia
26 s Dideji Subata
27 N VELYKOS
28 p Jono Kapistr.
29 u Eustakiuszo
30 s Jono Clim.
31 k Balbinos

>♦

►

Malda ■ Knyges
Mažas Naujas Aukso Altorius, 

didei naudinga maldų knygele, 
pavesta Lietuvos Kataliku Jau
nuomenei. Graži knygele pui
kiai ir drueziai apdaryta mink
sztais skurineis apdarais, auk
suoti lapu krasztai, tiktai, $1.50

Aniolas Sargas; yra tai nau
jausia malda-knygele, su bažny- 
czios aprobatu, 448 puslapiu, 
visos reikalingos maldos, skuri- 
eis minksztais apdarais, puikiai 
iszmarginta, auksuoti lapu 
krasztai,............................$1.50

Vainikėlis; katalikiszka maldų 
knygele. Juodi apdarai, auksuo
ti lapu krasztai, 302 puslapiu, 
didelis aiszkus drukas,. .$1.00

Visuomet; malda-knygelo ka
talikams lietuviams visokio am
žiaus. Puiki maža knygele, 256 
puslapiu, baltos celluloides ap- 
darelais, su kolioruotu pavei
kslėliu ant virsziaus.
knygele del dovanojimo vai
kams ir mergaitėms, . $1.50

Puiki

Balsas Balandėlis arba Mažas 
Szaltinelis Dievo Mylistu.

* II
Szaltinelis Dievo Mylistu. II * dNaujausia spaudimas su Offici- 
um su dadejimu litanijų, maldų 
ir giesmių prie Paneles Szv., 
576 puslapiu, apdaryta plonais 
kietais skurineis apdarais, auk
suoti lapu krasztai, ... $2.00

Pinigus siuskite per Paeito ar
ba Express Honey-Orderi, 

' jeigu norite pinigais siusti, tai 
reikia užregistruoti laiszka su

1 pinigais.
reikia ’dėti už 2c., stemjm, o 
ant registruotu laiszku reikia 
dėti už 17c., stempu; o ir visi 
laiszkai visada turi būti siusti 
vien tik ant szio vardo ir 
adreso:
W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 

Mahanoy City, Pa.

o

Ant laiszku visada

i
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ežia gero girdėt!
Arklinėje visikas

- Taip 
Alena

Pakutavojanti 
Duszia

—.... «*■■■

Aa, Alena! JKaip drūta? 
Kdkia tu didele užaugai! Kas 

Kaip ežia 
persimaino

per tuos keturis metus! 
sveikinosi Justyto su 
iszejus, po miszparu isz bažny- 
czios.

— Ot, viskas po senovei —• 
atsako Alena.

— O man rodosi, kad ne vis
kas! O t ir tu pati buvai beveik 
vaikas, kada asz iszvažiavau, 
o dabar tu jau suaugusi mergi

ni jau rengiesi eiti užna. O 
vvro ?v

g

Ar-gi tai dabar nebutu 
laiko? Kam ežia su tuo taip 
sku binties!

— Mariute MisZkiniute, ar 
didele jau iszaugo, ba jos ežia 
niekur, nematau? Ar tokia pati 
vis linlksma ir szposinin’ke 
kaip tai būdavo pirmiau?

— O, asz nežinau, kas su ja 
pasidarė,
Tiirbut buvo ant sumos, o. da
bar namie bovina savo jauna 
broliuką, idant motina galėtu 
iszeiti bažnyczion. Oi, ta Ma
riute tai mergaite ir prie tan- 
cau> ir prie ražaneziaus. Kaip 
snsiszukuos ir inpins mėlyna 
sztangele baltais, czystais mar
škiniais ir susiseks szniurau- 
kele tai sakau tau, kad priešą 
ja visu akys tik juokiasi. O ant 
veseiliu, tai neturi sau jokio 
atsilsiu, taip ja visi szokt kvic- 
czia, vienas nuo kito traukia. 
Ir kožnas norėtu, kad Mariute 
tik su juom szoktu. Bet Mariu
te nei apie viena nieko neat
boja. Kada pas ja kitos mer- 

•gaites klausia,-su kuo goriau
sia myli ir nori szokti, tai tuo- 

“Man vis viena, 
su bile kuom, bet tik ne su Pe
liksu, ba tasai turi medine ko- 

Visos tada juokiasi, tiktai

kad jos ežia 
ftirbut buvo ant sumos

jaus atsako:

ii era.

Bijausi bot vagies kokio hutu kreida ?
ba$i 'gyvate1 ii’ kaip tik jA no razbainin’ko, apgaviko... o nu

mirusiu nesibijau, 
svietą novaikszczioja.

O matote, kad 
czioja — ginezino Aržuolaitis

Jpk ja andai tik szneka. Alena turi pei 
gast

damu kad in darža atszlianžus'
J * 1 • .' ■ f i < .i . >! i ‘ :

ba jie poibkandus in ranka. Visi urnai 
paszokome ant kojų kas ka ga
lėjo nutvėrė ir visi iszbegomc1 
laukan... Žiūrime gyvate žo
lėse guli, iszsižiojus tarytum Ir Petrosziene.

ingolti. mate J okubienc ir labai persi- 
balsais gando.

Susibėgo

o

vaito-
Mažko pati 

Juk tai tokia

norėdama mus katra 
Pradėjome ne savo 
szaukti pagelbos!
daugybe žmonių, visi paliko ir puin boba insimaisze 
vakarienes! Atbėgo ir Floru-

I kas norėjo ta bjaurybe su bo
tagu •sukapoti, bet kiti persor- 
gejo, kad ji užgauta 
pulsis ir visus ©nkandžios 
pasakojama, 
pyksta, tai beda:szoka stacziai 
in akis taip, kad ir pabėgti ne
galima, pavys, kad tu ir kažin 
kaip bėgtum, niekur nepaspru- 
si. Kada visi mislino, ka turėjo 
su ja padaryti, Antanukas, at
bėgės su dideliu, kuolu, jau už
simojo gyvate apt vietos 

Ala rinte tuojaus
ja už sprando! Mes rėkti, kad 
ja sužeis ant amen toji bjaury- 

I

be; o Mariute juokais raiezio- 
jasi, kad mus teip suvedžiojo, 
kad tai yra vijūnas, o ne gyva
te. Po tam ilgai to atsitikimo 
negalėjome užmirszli ir 
kiai atsiminus juokėmės.

— Labai gaila, kad ir ma
nes tada nebuvo — tarė Juste.

— Ot, butum ir tu pati per- 
igandus, kaip ir mes visi —

Ba i saus r ik smey -p4ida re 
feo'kubas: 

ar daržine 
uždaryta kad tuotarpu inpuo- 
la pirkion su riksmu kad Fet-

— iszejo pažiūrėti

muszl i.

'kaip gyvate

i

tuojaus rosziene stovi prie 'kluono. Isz- 
ba 
su-

Taigi patrynė biriceli. krci-Į 
dow, iszbaltino veidą, ir pasižiu- 
vejo n zerkoleli. 
nepersigando.
pati baidykla, apie kuria visi 

rs i - 
gasti kad kažin kas butu! —, 
mislina sau viena Mariute: —• 
o kaip nusigąs, tai tada turėsiu, 
daug juoko; o matai, pasaky
siu tai tu manės Mariutės per- 
sigandai, o ka jau sakyt i apie 
tikra baidykla! Gal Alena už
pyks?. .. Bet ne, ji gera, mer- 

j gaite supranta juokavimus.
Pasižiurėjo Mariuto dar sy

ki in zerkoleli, 
o j isz pirkios,

began bet nieko jau neradau.
Tai tiktai matymas — užgin-

czino Jokūbas — kada manisz-
' ke taip persigando kad buvo
[ krecziama kaip drugio ir kei- savo duris ir nuėjo.

bai-1 Lauke buvo szalta.

nusijuokė, isz- 
užĮdaro paskui

Menuo 
laikas nuo laiko iszlyzdavo isz 

I po debesiu ir tada pasidaryda- 
Tai taip sau matymas ir! vo ant kiemo szviesu taip kaip

kosi macziuis Petroszieno 
tuose marszkiniuose ir su baltu 
veidu.

uz-
capt

t a ii-

S 
atsake Alena — o paskui bū
tum prisijuokus. ‘

Kada dabar Mariute no
rėtu ka toki iszmislvti. .. 
praszneko Juste; — bet 
jau kelias in musu pirkia

sztai 
m musu pirkia, o 

tenai laukia mano tėvukai, ba 
vakar da ne iszsisznekejome. 
Buk sveika!

Buk sveika,
pasiniu lytie —

juk .dar no-

keli
tai

ja.”
viena Leosia in ja'kaip tai krei 
vai žiuri. O ant lauko Mariute 
taipgi pirmutine. Rugius pjau
nant būdavo pjauna ir juokia
si, kad jos niekas negali pavy
ti. Kaip kada kuri ir pikta ant I 
jos, bet ne ant ilgio, ba Mariu
te tuojaus arba ka pasakys juo
kingo, arba iszkirs'koki szposa 
ir tada tu žmogus buk nors1 
pikeziausias, tai vistiek turi! 
nusijuokti ir tuojaus po piktu-1 
mui. Mariute vėl niekam jokio1 jau ir .suputi. ji tm-bnt praneu-

žmogus buk 
tai vistiek

tiktai taip

paantrino

syki galėsime 
atsake Alena,

Ir kožna nuėjo savo keliu.
Kalba apie Nabaszninke 

Petrosziene.
Pas miszkinius pirkioje sėdi 

gaspadoriai, kaip papras- 
Nedėliojo po miszparu.

Atėjo pasiszndceti apie isz- 
mintingus daiktus, ba senis 
Miskunis tai mandraw žmogus. 
Aliszkiniene pakuria krosui, o 
lariute triusiasi aplinkui pir

kios kampus ir klauso, ka se
niai kalba. Gaspadoriai atsi
mena ka toki isz senu laiku.

— Apie tai — papasakoja 
Jokūbas — tai geriausia pasa
kytu sene Petrosziene jeigu iki 
sziam laikui gyventu. Bet tai 

i senute buvo, taigi buvo laikas

pikto nepadarys,
sau iszdykauti juokavoti myli 
ir viskas*.

Taigi su ja visada linksma
nes ji visada koki juoką isz- kaip numirė, tai ir pati spakai-

zu vaina gerokai atmine.
Gyveno, gyveno — įsako 

Aržuolaitis — ir lauke smer- 
tie.M kaip kokio iszganymo

ir lauke
o

mrslys. Arba tada su tuo viju- n ūmo neturi ir žmonoms n e-
nu kaip tai visus inbaugino.., ' duoda, tik vaikszczioja ir vi
— Su kokiu vijimu! paklau- baido.

se Juste pertraukdama Alenai 
kalba.

— Ach teisybe tavęs
kart Arklinėje ne buvo — at-

ir visus

Kas jai tas nespaikaimi
mas ir baidymas! Tai pasaka. 

t110 Ji džiaugiasi, kad nors ant ano 
svieto rado sau priglauda Ir

juokomis Miszkiene.
— Ot, neszneketum tokiu 

nieku — tarė M'isz'kinis. Kur

sako Alena: — pamirszau apie spakaina vieta, ba ant žemes 
tai ir norėjau apie kita ka pa- to visko neturėjo — insimaisze 
šakoti.

— Na bet kas buvo su vijū
nu ? —r Klausinėjo Juste.

— Tai buvo vienus metus, ten kokia duszia turėtu baidy- 
per Rugpjiute. Miszkinis, Ma
riutės tėvas -sugavo vijūną ir kaip ežia?... Ka noriu tai da- 

o pats iszejo darau. Tenai ponas Dievas du-

t is! Gal (int ano svieto taip

pamesze namo, o pats iszejo darau. Tenai ponas Dievas du- 
paleisti arklius paganyti. Ala- \szia paskiria ar iii dangų ar in 
rinte žiuri in vijūną ir mielina pekla arba iri ezyseziu ir po 
ka ežia padaryti! Ji vijūną pa- viskam o po žeme valkiotis ne
ėmė, isznesze in darža ir žolėjo pavelys.
isztiese. Mes tame paežiam lai- j — Tai jus, Miszkini tokiu

Jokubienc

I
daugiau nieko 
Miszkinis.
Kaip vėl pasirodė Petroszienes 

duszia.
Per visa kita Nodelia Arkli

nėje apie nieką daugiau nekal
bėta kaip tik apio kad Petro
sziene vaikszczioja ir žmones 
baugina. Labai mažai buvo to
kiu žmonių, kurio netikėjo kad 
duszia po smerties vaikszczio- 
tu. Kožnas tada sau atsimin
davo visokius girdėtus pasako
jimus apie baimes kožnas pa^ 
Jokubienc klau'sinejo apie ta 
atsitikima, kaip tai butą su na- 
baszninko duszia.
kožnam pasakojo apie savo al
si tikima. su duszia pridedama 
dar, kari kaip nebaszninke gu
lėjo grabe o ji atėjo poterius 
sukalbėti už jos duszia, tai ma
te kad lavonas pamaži sukru
tėjo. Bet tada mislino, kad tai 
jai tik taip akyse pasirodė, o 
dabar juk persit ikrino, kad isz- 
tikro taip buvo.

Taip” visi klausėsi ir visi ti
kėjo, kad Petrosziene po smer
ties vaikszczioja. Vieni labai 
norėtu pamatyti duszia kaip ji 
iszrodo: kiti taipgi žingeidus ja

w
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SUMUSZTI PER SRĖBUS IR POLICIJA KENTUKIJOJ.

1

TARADAIKA

M.

i f Į

1#

Aplinkineja Pitsburgo pas 
kėlės,

Atsilanko garnys pas mergeles, 
Dovaneles paliko,

Del keliu net ant sykio.
Kokio sztamo tos dovanos, 

gal niekas apie tai neda- 
žinos,

Vieni sako kad tai nuo Žyduku,
|V Ji Kj. i, ui O JIAtlJL V 1 V'M 44 Į ' <A u <-4. L< J 4 v I I 4 V MVA.Illi MV 11 OVK411XAO IViKU*' į «

; Kiti mano buk nuo Italijonuku.

ma per tenaitinius locnininkus kasyklų ir ju sėbrus. Abu vy
rai likos sumuszti ir sužeisti per skobus ir kasyklų policija ir 
dabar, surinko davadus tuju biauriu pasielgimu, inneszc pra- 
szyma iii kongresą idant isztyrinetu tenaitini darbininkiszka 
padėjimą.

Waldo Frank (ant deszines) žymus raszytojas ir Allen 
Taub darbininkiszkas adavokatas, nuvažiavo in Harlan ir 
Bell pavietus kur vieszpatauja ilga bedarbe ir streikas tenai- 
tiniu anglekasiu kad isztyrinet ju baisu padėjimą ir kankini-

nuvažiavo
Tai

diena bet tuojaus vėl slėpėsi ir 
tada sutemdavo. Mariute nėjo 
t iesiog per kaima ba galėjo 
daug žmonių sutikti o to neno
rėjo; prie to bile kokis szuva 
jos nepažines galėjo užjpulti 
ir inkasti. Tai-gi 
aplinkui; pirmiausia. Aržuolai- 
czio užkluoniu, po tam pasukti' tis in galva kad sukalbėti Po- 

o ton po kairei torius už Petroszienes duszia.
Tai-gi tuojaus atsiklaupė su- 

tuojaus bus netoli Alenos. Me- kalbėjo vienus poterius, paskui 
nuo kaip isykis už debesiu, pa
sibarė tamsu. Mariute tad be knygele, atkalbėjo maldeles už 
baimes perėjo jau puse kelio.'

4

nepažines galėjo
sumano eiti

prie szulinio, 
prie tvoros ir senu gluosniu ir

I
i

t i Amžina atsilsi tegul jai szvle- netrukus galva perstojo skau
dėjus ir visoks szaltis pere Jo 

, tiik
ežia.”

Po tam Mariutei atėjo mln-

tris po tam paėmus in rankas

Vis tas pats isz kur bile do
vana,

Ir gana, 
O ko laukt jus bambilines dur

niukes, 
Jaigu duoda imkite kvailiukes, 
Lai Žydiszka veisle Dievs jus 

Idimina, 
Juk garnys turi to tavoro 

gana.
Taigi jus naktines bambilines 

szirdeles,
Da apteiks kėlės, 

Musu Li|tuviszkos mergeles, 
Juk tonais yra mergų, 

Yra keli tuzinai, 
Ir tai jau apnokusiu, 

Ir apszarmojusiu, 
Kone su žylais, 

Ant galvos plaukais, _ v 
Tai vis szirdeles grybas jaigu 

ne rudmėsė, 
Tai vis grybas ir lepsze.

* ♦ ♦

Mariutei pasidarė geriau 
tai buvo susirupinusi.

Miszflcinieno nužvelgė, kad 
Mariute prie darbo jau visai 
negieda kaip tai visados bū
davo, ir ko tai liūdna. Taigi jds 
ir paklausė:

— Kas tau yra Mariute kad 
tu tokia markatna?

— Et, niekas!
Mari ute.

— Ir nieko sziandie nedal- 
gal tu sergi? Nuo ko

Dieve apsaugok.
— Ne motinėlė!
— O kas tau sapnavosi, kad Skulkino miestuosia merginu 

gaite prie darbo, bei sziandie rj-tmetyj surikai! —klausė to-

mirusiu duszias. Tas viskas ja 
li

te1 prieszai save Petroszienes ir 
tada kada, ir akis užmerkė.

Jau buvo prie szulinio pasiliko , sziek tiek suramino; jau nemi
po kairei.

k

ran-

— atsake

Mariute dabar sau atsiminė, 
' jog neužilgo pareis tėvai namo: 
taigi užkure krosui ir pradėjo 
trusties apie vakariene. Ir ne

gabi mer-

nuo j i...

pamatyti ir paklausti kaip tai 
jai ant ano svieto, kur ji paš
iurta ir ko nori, kad vaikszczio 
ja: Ar žmones bauginti, ai* gal 
jieszko sau kokios pagelbos ? 
Buvo ir tokiu, katrie sake at
virai, kad velytu sau duszios 
niekur nesutikti, ba labai jos 
persigastu.

Taip praslinko visa Nedelia. * 
Nekuri laika vienok niekas 
niekur duszios nesutiko ir ne
inate, norint kožnas apie 
mislino. 
Petroszienes duszia ir Mariu
te Miszkiniute, tiktai ji taip 
kaip ir jos tėvas netikėjo, kad 
po žmogaus smerties 
duszia jo vaikszczioti.

Nedėliojo Miszlkinis su savo persižegnojo ir koveikiausla
I 

O i

pažiurėjo in 
sustojo, nei

Visai tamsu, tyku 
nieko negirdeti, tiktai sniegas 
pa maželi po kojom girgžda. 
Tuojaus menuo vėl pasirodo: 
pasidaro szviesu. Mariute pasi
žiurėjo prieszai save ir sustojo 
kaip inkasta.., Tiesiog in ja 
už kokiu tik penkias-deszim- 
tis žingsniu balta moteriszko
aukszta, slenka pamaži vis ar- 
cziau ir areziau prie jos. Ma
riute nori rėkti -— negali; nori 
bėgti — isz vietos negali pasi
judinti; norėtu baidykla per
žegnoti, kad isznyktu —
kos negali pakelti... O moto- 
riszke eina ir eina... Tuo tar
pu pakele galva, 
Mariute ir tuojau
nepasijudina. Prieszai ja stovi 
persigandus ir be žado Mariu
te; nori paklausti,
reikalauja bet nei vieno žodžio 

i negali pasakyti nei rankos per- 
žegnojimui pakelti. Tik jos szir 
dis bo perstojimo plaka, kaij: 
kuju musza ... O Dieve, Die
ve! Jėzus, Marija, Juozapai! 

' o*n l nnilr i f n rvintm nnlniiminirn _
ja 

Mislino taipgi apie

ko duszia

O*elbekite mane nelaiminga —

rints buvo smagi ir
į,v..vw

jai visoks darbas isz ranku kri
to. Ir taip virdama kosze, pir
miausia puodan pripylė drus
kos bet tuojaus suprato ir savo 
ta klaida pataisė; po tam vieto
je nusunkti iszvirusias bulves 
ko nenusunke koszcs, ant 
pripjauste cibuliu ir 
puodukan su .druska vietoj dė
ti in bulves... Vienok prie dar 
bo Mariute truputėli prasiblai
vė, prasimanksZte. Perstojo 
mislinus apie baidyklas, netru
kus vakariene iszvire ir parojo 
lovukai; po vakarienei visi pa
simeldė nuėjo gulti.

Mariute užmigo, bet miega 
turėjo labai neramu. Ba sztai 

! jai sapnuojasi, kad semia van
deni isz szulinio, žiuri, kad 
szulnyj plaukioja Alena. Ma-

galo I 
sumoto

i
I

žiuri

3 pamisimo Mariute ir parpuo- | fiuto nori ja i.sztralftti> iszgel.
1 n o ii L onmiVA . _

galėtu

lo ant sniego.

Urnai juodas debesys užden
gė menesi, pasidarė visai tam
su. Mariute pasižiurėjo priesz

I m

daug yra,
O szirdeles traukia namine ir 

byra,
— O gal tu vakar vakare O kada namines gerai pritrau- 

pamirszai poterius atkalbėti,

]iau motina.
— Visai pamirszau.

atkalbėti ke,
tai tau sapnavosi visoki niek- Tai da ir in spykyze nutrauko,

Gerus drįnksus gauna, 
Trauko, ne neragauna, 

Alų su namine sumaiszo, 
Ir neprisotina maiszo.

Turi paskui isz ten iszvaryt, 
Duris uždaryt,

Žinoma da paintuke ant kelio 
jam ir sapnuojasi visoki niekai Į 

man dabar tai jau niekas nie
kad nesisapnuoja.

—: Toliaus bus :—

niekiai ?
— No nepamirszau 

sake Mariute — man taip kas 
sapnavosi, bet neatsimenu kas.

Dievas tikėjimas sapnas 
niekas,
ne. — Kaip žmogus jaunas tai

at-

tikėjimas
— užbaigė MiszHnie-

BALSAI MUSU
SKAITYTOJU

I

A. Kaupelis, Amsterdam,
bėjo, nori paklausti, kokiu bu-1 N. Y. — Nors ir pas mus blogi

> I

paima,
O kaip namo pareina isztrauko, 

Ne nesusirauke,
Pradeda riaugset abiem galais,
Kad net persiima stuba smir- 

dalais.
O mergužes kaip tai negražu,
Ypatingai del jaunu merginu 

tai biauru, 
Apsivolioti drabužius, 
T net reikia neszti in 

buszias, 
Grinczioja laikyt negali.

Negražu mergeles pas bara 
stovėti,

Munszaine ir alų gerti, 
Girdėjau knd vienoja vietoja 

viena ta padare 
Kaip kiaulaite nusigėrė.

Ant galo turėjo karezemoja 
nakvoti,

Ir taip padare kad visi nuo 
virszaus turėjo bėgti.

Geriau tu mergele pasitaisyk, 
Po urvas nesitrankyk,

O ypacz po baliui ten nestovėk, 
Geriau namo tuoj eik, 
Ba visai susivalkiosi,
Ir vyro negausi — 

Jaigu da apie tai iszgiraiu, 
Tai net vardus apgarįysiu.

ANT GAVĖNIOS.
—I

I Stacijos arba Kalvarija Viesz,,

Įlaikai ir mažai dirba ir pinigui 
o ežia ne Alena, tildai Petro- didelis stokas, bet kaipo senas| i • i i • it i « •

du szulnin inpuole, prisižiūri

sziene, sena, sausa tiktai vieni

i

skaitytojas “Saules per 20
save; nieko nematyti. Pasikėlė ( kaulai ir skūra, stovi priesz ja, esmių prie jus labai pri- 

nutvėrė ja už rankos ir sako:. siriszes ir nenoriu iI

nudume namo.paezia iszejo pas Jokūbus, 
Mariute 'paliko viena namie.

— Oka ? ■■— pamislino sau ’ greieziausia 
kad taip persirengus už

Gerai )

nuo jossiriszes
dead mane isz'trau'kei, | skirtis, todėl padariau invente-

ir nenoriu

Parbėgus namo Mariuto ko- negalėjau jokiu budu isz tenai ir* P° savo v^sus kiszenius. ir

nusi- iszlipti. Atėjau pas tave, kad
Via ve vjlj

gyvenu ir'Jcaip man dabar gc-' 
visai persirede kaipo bijodama ' riau buki.”

nu'sirenge
bai- prausė iszbaltinta veidą, nusz- 

dykla ir eiti pabauginti Ale-1 Įuosto czeverykus vienu žodžiu 
na. Alena, sako, geru mergai-1 
te, ;
kas tau! Asz isz jos alkiu pa- neateitu ir nepažintu jos. 
žinstu,
man, ar ji bijotas, ar ne? Et, 'misdino. Sene Petrosziene jai kaip ledas ranka ir szaukia: Į 
kas tas, pabandysiu! — paša- nuolatos akyse stovėjo. Mariu- Eik, eik, eik! • * — - — _ A

surinkau 3 dolerius kuriuos 
I ainn/wiii Izoinr, nnnmarnlu (
: Prisiuncziu jum užmokesti ir 
už G. Nevali. Vėlinu jum vi
siem sveikatos ir gero pasise
kimo.

.• „^4 4. , . □ i ' siuncziu kaipo prienumerata.tau parėdyti, kaip asz dabar . . . ; x v

Mariute nori isz-
kad baidyklių nesibijo! Bet Adant baidykla pas ja in pirkia traukti, nori bėgti, o Petroszie- 
. X .. . . t A t J — — I t 11. 1 .. z.t -t r-. virt rlnu nil n -irt i

kad bijosi. Žingeidi!

ke garsiai sau Mariute. 
r

no dar tvireziau spaudžia jai
Apie ta baidykla nuolatos1 ranka savo kaulėta ir szalta

j tei rodosi, kad, ja mate ant šie Leisk mano! suriko

M. ir J. Damidoviczei, Her
kimer, N. Y. — Prisiuncziame 
tamistoms užmokesti už 
lo”

i.

Sau-4(

ir meldžiame dovanot už
Taigi ilgai nieko negalvoda- nos ant duriu visur kur tik ap- per miega Mariute ir tuojaus ' pasivelinima, nes jau du metai ;

I

ant rubu užsivilko ilgais siverte. Ji pravers alkis, nieko iszbudo.
' baltais marškiniais, su kreida nemato, bet kaip tik suspės už- 
pabaltino czeverykuą ant gal- merkti tuojaus jos akyse stovi Klausia jaukdama motina.

Bet ^Mariutei, nebuvo juoko, prie jos prisiriszes kaip vaikas jezuso ^Kristuso 
žiuri ii< Jai galva labai skaudėjo jaute prie savo motinėlės o tai deltoj 

koki tai sunkuma ir buvo kaip kad tai yra teisingiausias laik-

ma,
>

r
— , O kas tavo taip laike!—

kaip esmių be darbo, bet be 
“Saules” negalime būti, kuria 
jau skaitau 30 motu ir esmių

užsidejo balta •skepetaite Petrosziene. Tai-gi Mariuto vėl
ir pasižiurėjo m zeikola. Bai- akis trina žegnojasi ««««»* j..uiwmuxvo v *-------- — j. * t '

tikra baidykla, kaip duszia nieko nemato. koki tai sunkuma ir buvo kaip kad tai yra teisingiausias laik- Wi® pmWinimo
Tfu! — pamislino sau drugio krecziama. Žodžiu sa- rasztis Amerika, o mano moto- reikalinga ant Gavėnios.

vos
i

I zuso Kristuso,................ ..  .y 10c
Graudus Verksmai arba Pasibudi-

me, 
Petro'szienos, tiktai veidas tru- i

ke kaip sykis valgomo vakarie- budu jokiu baidymu nesibijo- puteli raudonas, o ežia* reikia, prapulk, pražuic per szvonta kant — Mariuto atsikėlė kaip rele taįp myli skaityt4‘Saule»» wnovtaka būda)

Vicsz. Jezuso Kristuso. ' -Knygute

ž.aoc
(Pagal

ne, o ežia Mariuto inbego rėk-. to? paklauso Aržuolaitis. ka$ butu iszbales ... O kąm-gi | kryžių! — ir tuojaus dadure^nuo kryžiaus nuimta^ Vienok .kad bo jo negalėtu rimauti.
W. D. BOCZKAU8KO-CO. 

Mahanoy City, Pa.
PI

4

/ i



I

SAULE
7*7

C. I. R E K L AITIS ŽINIOS VIETINES SHENANDOAH, PA.
Mahanojaui laatikimiausia Graborius 

Gabiauaiaa Balaamuotojaa ;j 
Geriausia /Vnibulnnco — 

patarnavimas 
npelinkejc.
kiam laike, diena ar 
nakti. Visada turi pil
na pasirinkimo meta- 
liszku ir kieto medžio 
Grabu,
mitelius pagal naujau
sia mada 
Turiu 
moterems. 
prekes.

DU OFISAI:
MAHANOY CITY;516 W. Spruce St. 

Bell Telefonas 149 
TAMAQUA, PA.. 439 Willing Street 

Bell Telefonas 538-J

i:

s z i O j 
Bile Ko-

Laidoja nu-

ir mokslą, 
pagelbininke 

Prieinamos

CAPITAL STOCK ? 125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $023,358.62

Mokame 3-czia procentą ant 
Rudėtu pinigu. Procentą pride
dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 I epos. Mes norim kac^ ir jus 
turėtumėt rcikalaussu musu ban-- 
ka nepaisant ar mažai ar didelis.

I

«

Žemaiczio

G. W. BARLOW. Pres.
J. FERGUSON, Vicc-PresJr Kas.

- —

Dr. T. Tacielauskas
Pi rm u t i n i s Li e t u v i sz kas 

Den tįstas Mahanojuje I 
i 

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

U--------------------------------------------- J

*

o

A. RAMANAUSKAS
L1ETUV1SZKAS GRABORIUS 
510 W. CENTRE STREET 

MAHANOY CITY, PA.
TELEFONAS 285-R

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

Wm. Traskauskas
LIETU V1SZK AS GRABOR1US

L 32

a

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

Skaitykite “Saule"

6 6 6
G6C Gyduole ar Tabletai imant ’n 
vidurius ir 666 Mostis isz lauko, su
teikia v’siszkft ir veiksminga gydinima 
del perszalimo.
Yra Tai Sveikiausios Gyduoles 

, Žinoma.

Ant. J Sakalauskas 
LIETUVISZKAS GRABOR1US 

33! W. Centre St; Shenandoah, Pa.
(Bell Phone, Dial" 2-1512)

Nuliudimo valandoje, sutei
kiam geriausi patarnavima. Pa- 
laidojima atliekam rūpestingai 

Busite pilnai užga-• ir gražiai.
nėdintL

Isz Mahanojaus ir Girardvilles 
jeigu kas pareikalaus mano pa
tarnavima tai meldžiu man tele- 
fonuoti o pribusiu in deszimta 
minutu. Bell Phone, Dial 2-1512

namu vofalidos. Tlo- 
fridžereteris buvo didelis

bet jame buvo labai 
mažai valgiu. Dr. Jonas J. Že
maitis neseniai apsivedė ir gy
vena ant No. 6 (’hatlia.n Pau-e

| 
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sunkus,

j.r ■'

W-A ■.
r a ’Szv. Jurgio pa ra p i jo ja

1 atsiims 40 valandų altaidai pra 
Hill kasikiu su- ,dedant Nedėlios ryta ir baigsis 

stojo dirbia ant kokio tai laiko
nes inveda naujas elektrikiuos 
pompas in kasikio.

Žmoneliai da vis
ba, visos
nedirba jau nuo ilgo laiko. Pa
dėjimas su kožna diena 
blogyn.

Juozas Kozlovskis,

Pctnyczioj Sz. Kazimir- ■5W> <V

...
s: s h n

ri <».
Mapel

Vtarninko vakara.
t Juozas Katultu, 42 metu, 

119 Bowers nlyczios mirė Pa-*|

> V 11 < V <<|ll Ji 1 r e \J X 1 1 ( ( l 1 1 11 t 1 I J I < ( v X | 

pirmo aukšto.
Kada visa VailkevicziiL

#1
>'y;

■
:'W<

A- ■

s 1

neJir- nedelio ryta Locust Mountain ^zeimyna buvo išėjus in Szv.

oina I

o

56

kasyklos Mahanojuj ligoubute„a in kuria atvažiav 
praeita Subata gydytis.

— Kazimieras Boczv 
metu, 967 W. Coal nlyczios, li

ti') kas pavojingai sužeiistas Knic- 
metu isz Barnesville likos su- kerhocker kasyklose. Griuvan- 
žeistas per automobiliu arti 
mu. Likos nuvežtas 
dale ligonbuti.

— William L.

na t i anglis nuo virszaus sudaužė 
in Coal jam krutino ir sulaužė kelis 

szon kaulius.
t Po trijų sauvaieziu ligosSVkes i ■/

Aurora, Pa., supredontas prie Locust Mountain ligonbuleje 
statymo naujo St. Nicholas bre Sercdos ryta mirė gerai
korio, puolė
užsimusze ant vietos.

— Sored o ja likos
namo isz ligonbutes poni Ste-

nuo virszaus i r

atvežta
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NAUJA RODYKLE VĖJO EROPLANU STOT YJA CAMDEN.
* .................... ....

ir randasi Cam-
Sztai nauja rodykle, kuri parodo isz oro del eroplanu is : kur puczia vejas ir kur turė

tu nusileist. Rodykle yra apszviesta elektrikiniais žiburiais nakties laike 
din, N. J., eroplanu stotyja.

I

i PREZIDENTAS ARGENTI-MAW'* , y. >. y. .■ ■ ■ .TO '

į V.     „ M į M—Ifc——ai .ui   .ii aii m ar^

NAUJAS LAIVELIS SULEISTAS ISZ VIENO.> «
kuriame

diena

žino
mas Augustas Valukeviezius, 
218 E. Mount Vernon nlyczios, * 
pergyvenes miesto 40 metu. Jo
jo pati mirė szeszi motai atgr* 

?s ir 
ket u ri s

vo namuose,

imnnviezieuc, W. Mahanoy ave. V(,|i()1|is pnliko (lvi (|111;tel.es ■,
kuri pavojingai serga.

Naujai sutverta Lictn- 
viszka politikiszka organizaci- 

kvieezia visu kliubu kad 
>iunstu delegatus in New Phi-' 
ladelphia, 20 diena Morcziaus1 
ant apsvarstymo politikiszko 
padėjimo Schuylkill pavieto ir 
užtvirtinimą kandidatu began- 
cziii ant visokiu urėdu.

J3

DARBININKISZKOS 
ŽINUTES

Lansford, Pa. —■ Summit 
Hill kasyklos vela pradėjo 
dirbti kurioje buvo sustraika- 
ve 400 anglekasei kad Lehigh 
Coal Co., praszalino nuo darbo 

anglekasiii'S be jokios

- Apie

kelis
priežasties.

Manchester, N. II.
12,000 darbininku dabar dirba
Hampshire Shoe (’o.. Interna-

I •
’ tional czeveryku dirbtuve pra-

( los dirbti nuo 1 Apriliaus su 
kolois tukstanezeis darbininke.

(’ounnellsviile, Pa. — Nuo 
1-mo Youngh Coal

ik Uoko tkompanije atidarys 
kasvklas Trot tore ir Da-4

in įkurias priims 700

A pritinus

dirbti 14,000 czia

i savo
I

1 \ id.-ono
į darbininku.

Halifax, Nauja Szkotija.
’Geriau ne kaip straikuoti ir Ut|‘ 

nnglekasiu
gervaliai priėmė 10 procentą 
niimuszimo mokesezio.

Chicago. — Sellers Mfg. (*o. 
ir Independent Steel Mill, bu
riuosią dirbo in 800 darbinin
ku pradėjo vėla dirbti po su-

I stojimui kone metas laiko
< rai.

DALINOSI KATE.

ai-

Tėvas, kurs turėjo du vaiku, 
parsivežė namo kate, 
negalėjo kate 
<r

rn

Vaikai 
pasidalinti ir 

finezijosi katram kate priklau 
•so. Tėvas matydamas vaikus 
besiginezijant, pasakė, kad ka
le parvežė abiem. Už valandos 
iszgirdo už duriu kates 
ma. Pravėręs duris pamate ma
žasis vaikas užsistojus ant ka
tes uodegos.

Tėvas. Kas dabar.’ Kam 
mini katei uodega ’ 
Vaikas. — Asz stoviu ant savo 
dalies, bet mano dalis labai 
rėkia.

K

riks-

.....  ■ ■■■- N ....... .. ..................  I' ■ ■»,■■■■........ ■ ...... ■■■■ ■■■

Kuomet vagis žirfo kad laikote pinigus namie, jie ateina 
dienos ar nakties laike idant juos pavogti. * Yra bepro- 
tingai laikyti daug pinigu namie. * Indėkite savo pdnigus 
in banka ir mokėkite sif “czekiais” * Banka yra sargiau
sia vieta juso pinigams.

MERCHANTS BANKING TRUST CO., 
•MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM 

MAHANOY OITY, PA.

sūnūs kaipo
Laidotuves

keturis 
anūkus. Laidotuves atsibus 
isz namo sūnaus Antano 133 N.
Catherine nlyczios Suimtos rv- 

i ta 'su pamaldomis Szv. Jurgio
bažnyczioje.

Palmerton, Pa. — Pas pons- 
tva Jonus Visockius ana diena 
atsilanko garnys kuris paliko 
puiku ir sveika sūneli. Ponas 
Visockis iszdalino kelis baksus 
cigaril del savo draugu isz 
džiaugsmo kad susilaukė nas- 
lednika.

New Philadelphia, Pa. t Pa
ti Jono Pužausko, mirė namie 
po trumpai ligai. Velione per
gyveno ilga laika czionais ir 
buvo gerai žinoma. Turėjo 30 
motu, paliko vyra, tris sūnūs ir 
mot i na.

St. Clair, Pa. — Szv. Kazi
miero parapijoja atsibuvo at
laidai. Kot vergo vakara per 
Miszparus sako pamokslu Kun. 
Czesna isz Mahauojnus. Atlai
dai baigėsi Petnyczios vakara.

I

Chicago, -v- "Miro An tanas 
Radomskis, 71 motu, kilos isz 

i

Lietuvos, Marijampolės apskri 
ežio, Degucziu kaimo.

Amerikoje jisai išgyveno 
apie 50 metu. Isz Lietuviu jis 
vienas pirmiausiu pradėjo rū
pintis Chicagos politika ir ga
na aktyvus jojoe pasili’ko i'.ki 
pastarųjų laiku. Patsai per 20 
metu yra išbuvęs policiniiiku 
ir įau keletą metu ome pensija.

Velionis paliko žmona, ketu
ris sūnūs ir (lukteri p-ne Anas
tazija Palionis.

Daugelis musu yra tokiu, ku
rio i sugyvenome Amerikoje po 
20 arba net 30 metu. Bet gana 
mažai iszgjwenusiu po 50 me
tu. Nes vieni vėliau atvyko in 
sziaszali, o kiti atvykusieji au- 
kszcziau jau persis'kyro su 
sziuo pasauliu. Dabar persis
kyrė Antanas Radomskis.

I;

I

— Diena 26 Feb. ryta apie 
9 valanda, pąsikore Lietuvos 
Jonas Vilis, kokiu 45 metu am
žiaus, buvęs Chicagos Lietuviu 
Draugijos Savitarpines Pa
šalpos ir, regis, S. L. A. 36 
kuopos narys.

Vili® pasakore vonineje, savo 
name, ant elektros idrato. Gy
veno jisai name, kur turėjo, 
kartu su Jonu Jurgelioniu, 
malevojimui ir dekoravimui 
reikmenų krautuve adresu 
2116 Milwaukee avenue.

S. L. A.

Worcester, Mass. — Vagys 
del kažin kokio iszrokavimo 
pavogė penkiasdešimts svaru 
rofridžeretoriu nuo Dr. Jono J.

Kazimiero parti pi jos- 
kur atsibuvo Lietuvos Nepri
klausomybes paminėjimas, Mi
gis insibrovė per langu in vidų 
ir pavogė daug daigiu, verte* 
už $75. Vėliaus slaptoji polici
ja. ’.sugavo tuos visus vagilius. 
Pasirodo, kad visi yra Lietu
viu vai'kai apie 15 ar 16 metu. 
Geda tokioms tėvams, kad ne
suvaldo savo vaiku.

t LiuHvika (Vikinte) Gi
bono po trumpos ligos įniro sa- 

Sliort. ui vežios
(■liorrv Valley. Apart savo vy
ro Juozo, ji palieka viena, sunu. 
Jurgi, duikteri Alicija; tris sc- 
sesorp.s Petrone Paulauskiene-, 
Ona Budrockieno ir Urszulo 
Aidint ietie Lietuvoje.

Laidotuves atsibuvo su baž
nytinėmis apeigomis Auszros 
Vartų bažnyczioje, 9-ta valan
da. ryte. Buvo palaidota Notre 
Dam kapinėse.

— Rožo Šapaliene, apskun
dė savo vyra Juozą Sapaila ir 
rei'kalauna atskiro užlaikvmo. 
Juozas Sapaila pavedė apsigy
nimo reikalus adv. B. Mendel
sohn’ui. Žmona kaltina v v ra 

* 

už žiaurumą ir noužlaikvma. •r

— Ona Kureskiene jieszko 
perskyros nuo savo vyro J. Ku- 
reskio, kuris gyvena dabar Con 
tral Falls, R. T. už apleidima 
jos Lapk., 1921, už žiaurumą ir 
nori globot du'kteri Marijona. 
Adv. B. Mendelsohn, 931 Sla- •' I' J )
ter Bldg. atsovauna moterį. 

I .. >
— Jonas Valangeviczius, 

53 metu, nuo 14 Harlem uly., 
atomo sau gyvybe inkvepda- 
mas gazo, Amerikos Plieno ir 
Dratu kompanijos dirbtuvėje, 
pietinejo Worcesterio daly. Ji
sai ten dirbo per 23 metus. Jo
nas Valangeviczius ir Vladas 
Jakavonis, nuo 20 Suffield gat
ves, abudu dirbo sykiu. Jaka
vonis sustojo dirbės pinna va
landa po pietų ir iszejo namon. 
Jis sake, kad Valangeviczius 
neatrodo nusiminęs, bet buvo 
linksmas per visa ryta. Vėlai 
po pietų, vienas isz prižiūrėto
ju, suseko gazo kvapa ir pra
dėjo jeszikot isz kur paėjo. Su
rado Valangevicziu tame kam
baryje, kur dirbo su vamzdeliu 
burnoje. Buvo' paszau'ktas gy
dytojas ir ambulansas, bet jau 
vyras buvo miręs.
Jis palieka, savo žmona Anas- 

tazijo (Jakavoniute), tris val
kus Juozą, Ona ir Juk1 
seseris Apolonija ir

3; ir dvi 
Petrone.

PARSIDUODA FARMA.

200 akru žemes.
bėga per vidurį farmos. Nauji 
bud i n kai, gazolino stciszenas ir 
sztoras prie 'gero kelio.
duodu ant lengvu išlygų arb i 
iszmokejimo. Atsiszaukite ant 
adreso

Graži ūpo

Par-

3t. I
Ig. Chillis,

R. 2 Box 47, I 7 *
Branch, Mieli.

PARSIDUODA FARMA.

67 akru tarpe dvieju miestu, 
viena mylo nuo stacijos. Gera
lygi vieta ir pigiai parsiduo® 
tik už $3,500 todėl pasiskubin
kite. \ (3t.

Clias; Stankūnas, 
Main St. Green Lane, Pa.

A >".H IJ I! '» V. . 1 .,'■*'1

Yra tai pirmutinis suleisi i s laivelis 
jokio nito (rivet) kuris likos padirbtas ana diena Bostone. 
Laivelis buvo padirbtas ;mt žemes po tam nuleistaas in van
deni. Turi jisai 65 pėdu ilgio.

n<'siian<b>

NOS.
G< nerijas August inas P. J us- 

pasiliko prezidentą 
Argentinos.

to, kuris 
respublikos

•> <«

ATIDARYMAS POSĖDŽIO APVAIKSZCZIOJANTI WASHINGTON© SUKAKTUVES.
atidarė posėdi ant kurio apvaikszcziota sukaktuves gimimo diena 200 

įsedyja dalyvavo kongresas,
Prezidentas

motu pirmutinio prezidento Washingtone. Tame p< 
riai, ministerial ir kitos ženki v vos ypatos.

Paskutines Žinutes

11 Braddock, Pa. — Ona 
l^ndauski, 50 metu, likos už- 
muszta per apvsivertima aulo- 
mobiliaus josios vyras William 
lengvai sužeistas.

Louis, 
Skerdinycziojo Hunter 
ing (1o., truko katilas su amo
ni je kuris užmnsze 400 kiaulių 
ir keturi darbininkai likos su
žeist i.

If East SI. UI. — 
Park

11 Scranton, Pa.— Proliibi- 
ei jos agentas James Nagle isz 
PWiladolphijos likos aresztavo-

i tas už girtuoklysta ir važiavi-
ma pasiūtiszkai automobiliu.

U Carbondale, Pa. — Harry 
Miller, 58 motu atomo sau gy
vastį per nusiszovima. . Sirgo 
jisai ifga laika.

11 Dunmore, Pa. —
Meyers, 11 motu sudego ant 
smort doganeziam name o jos 
motina likos baisiai apdeginta.

Marion

Liežuvninke gali tave pri
verst tylėti, bet niekados nepri
vers prie klausymo.

*

ambasado-

PRIGELBSTI TĖVUI LIKTI 
'J f 
gu- 

I).

PREZIDENTU.
James Roosevelt, sūnūs 

bernatoriaus
Roosevelt isz New Yorke uz.si

politika ir darbsza

Franklin

om e visa
vimu ant isziinkimo savo levo 
ant Suv. Valst. prezidento au'; 
Demokratikiszko t i kieto.

Ageles, Calif., mieste 
516,106 automobiliu. 

Pripuola 1 ant kožno 2 gyven
toju. * Detroito randasi 423,102^ 
automobiliais, arba vienas ant 
kožno 4 gyventoju.

Los 
randasi

#

w

BCAN

lfcį ,

■' V;

J
Mano Privatis Gydytojas-

Aš rekomenduoju I’ATN-1 \l’ELLFRI kiekvienam. Aš ji naudoju per pasta-“Ai rrkommduoju VATN-l'WKLLI'RI kiekvienam. VI ’’ __
ruoniu* .15 metu* ir vadinu l'A I N-KX PEI.LLRį mano priv•aliniu "namų 'gydytoju, 
lieki puikiausi patarnavimų jis man suteiki1.

“.Iki ąi gyvas busiu, PA1X-EX PELLF.RIS pasiliks gydytojurman ir mano iei- 
raat. Jis palaiko mus sveikais ir tinkamais darbui."

, (pasirašo) E. S., Buffalo. N. Y.

Trade PAIN-EXPELLER*
Ireg. J. V. Pat. Biure

Per suvirs 60 metų tikram Enker 
PA1NEXPELLER1S gelbėjo tlarbi- 
ninkaina “sugi j>ti vėl prie aavo darbo." 
Suttinirc sųnariai, skaudanti mmkulai, 
tikausinai pečiuose. rcuinatUkl gilintai. 
Mrėndieglis, neuralgija ir kiti panaiųs 
ukausniai greitai pasiduoda šio puikaus 
liniiuento dideliai gydančiai galiai.

Kų PAINEXPF.LLERIS padarė 
kitiems, jis padarys tų pati ir jums.
Kaina 3Sc. Ir 70c. Parduodamas visur

•Tikrasis pažymėtas, INKARO 
vaisbaitukliu.

Mark




