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ISZEME ISZ BANKO PINI
GUS, UŽRAKINO SZEPOJ 

NAMIE, “DRAUGAI” 
ATĖMĖ PINIGUS.

(’hieago. — Antanas Krisiu
nas, gyvenas 6801 So. Artesian 
avė. (Manpiette parko apielin- 
keje), turėjo pasidėjęs stam
biausioje Lietuviu piniginėje 
instaigoje Bridgeporte — Uni
versal State Banke — gražia 
suma pinigu. Tai buvo gal but 
viso jo gyvenimo ir darbo tau- 
piniai.

Jau kuris laikas atgal Kri
si nnas buvo
Marquette parke narna, 
szio sumanymo jis turėjo pasi
turima su p. Elias, Universal 
State Bank’o prezidentu, žmo
gus pasisakė, kad manas staty
ti mūra, kuriamo apaezioje bu
tu jo czeveryku taisymo dirb
tuvėlė ir keturi kambariai gy- 
venimui; o antrame aukszte 
turėjo būti didelis gyvenama-

Grand Rapids, Mich. — Far- 
meris G. C. (’lark isz Wadena 
yra dėkingas savo dviems szu- 
nims už iszgelbejima jam gy
vasties. Staigai apsirgęs szir
dies liga, kada ėjo ant geležin
kelio, puolė tarp sztangu. Vie
nas szuo atsitūpė prie gulin- 
czio, o kitas nubėgo tolinus. 
Apie puse mylios nuo gulin- 
czio žmogaus pasirodė trūkis. 
Szuo pamatęs atbėganti truki 
pradėjo szokinet ir lot, kas at
kreipė atyda ant inžinieriaus 
kuris suprato, kad randasi pa
vojus tolinus.

Inžinierius Luther pradėjo 
varyt palengva ir saugiai lo- 
komotiva ir pamate kad kas 
tokis guli tai-p sztangu. Kada sai butą iszrendavimui.

sulaikė lokomotiva, 
pirmutinis szuo da vis tupėjo 
prie savo pono dairydamasis 
kur dingo jojo draugas. Inži
nierius patemino, kad antras 
szuo sėdėjo ant lokomotivos. .

Clark likos patalpintas ant 
trūkio ir nuvežtas in artima 
miestą in ligoributi, o kada at
sigaivino, szunes gulėjo prie

12,000 DUDU NAUJUOSE 
VARGONUOSE DEL 

KATEDROS.
Saint Louis, Mo. — Vienas 

isz didžiausiu vargonų ant 
svieto yra statomas katėti roję 
Szv. Patriko, New Yorke. Pir
ma dalis vargonų likos isz- 
siunsta isz ezionais keturiuose 
tavoriniubse vagonuose, o ki
tos dalys bus neužilgio isziuos
tos kaip bus pabaigtos.

Vargonai susidės isz 12,000 
dudu. Planai del vargonų likos 
padaryti per Pietro Yon, var
gonininku katedros o juos pa
dirbo Kilgon & Son ezionais.

sumanęs statyti
Del

visiszkai

joju lavos. .

Jau man

NORĖJO ISZNESZT SU DI
NAMITU SAVO UOSZVIA 

IN PADANGES.
Scranton, Pa. — “

už daug dagriso mano uoszve 
ir norėjau nuo josios atsikra- 

” Tokiu tai 
priežastį padavė szerifui Ste
ponas Gabora, 24 metu, kuris 
pakiszo dinamito po st ubą sa
vo uoszves Hriszienes i.... 
(’hildso.

Gabora tame laike stovėjo 
prie st ūbos kada kilo eksplozi- 
j(! ir prisipažino buk tai jisai 
taip padare padedamas po stu- 
ba.22 
isząeszt

tvt ant visados.

uoszves

szmotus dinamito idant 
visus in padanges. 

Laiko eksplozijos namie rado
si uoszve, jojo pati ir keliu me
nesiu senumo kūdikis, o norint 
visi likos parmesti ant grindų, 
bet sziaip nieko blogo jiems 
neatsitiko.

Gabora likos uždarvtas ka
lėjime už bandymą nužudinti 
ir už d i narni t avima.

. PELE JI INSZOVE.' .
Baltimore, Md. — Robertas 

W. King sėdėdamas ofise pa- 
tcmino po stalu peliuke. Pa
griebė stovinti kampe karabi
nu ir at'kiszo laupa tiksle szo- 
vimo kad tame užskambino te
lefonas, padėjo ka rabi na ant 
grindi! ir nuėjo prie telefono. 
Peliuko bėgdama per karabinu 
szoko ant vamzdžio ir karabi
nas isaszove. Kulka pataiko
King’ui iąpimta.
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ANT LIETUVOS
Bažnyczia. 3 Teatrai ir Daug Kitokiu Namu

Ta diena apie 12:30 valanda 
p. Krisiunas atvažiuoja bankai! 
ir reikalauja, kad jam butu isz- 
moketi jo taupomieji Univer
sal banke pinigai.

— Nesivežiok tokios pinigu 
sumos! — dar karta perspėjo 
l^anko prezidentas, bet kadan
gi p. Krisiunas buvo ne gr i no
rius, tai jis nuėjo prie langelio, 
kur vrą iszmękanp,, .pijj.igąj.. 
Czia vėl pinigu iszmoketojaš, 
p. Sttingis, cine inrodineti, kad 
nesi vežiotu tukstaneziu doleriu 
su savim, kad daug saugiau pa* 
siimti czeki. Bot p. Krisiunas 
norėjo cash, ir dacol!

Iszmoketa jam $3,415. Inse- 
do jis savo automobiliun, ku
riame sėdėjo jo draugas, kartn 
su juo atvažiavęs, bet nejes 
bankan.

Parvažiavo jiedu namo. P-as 
Krisiunas užnesze pinigus ant 
antro ankszto, kur gyvena, ir 
užrakino szopoje. Nulipo že- 
mjii, atleido kostumerius, ku
rte buvo atnesze czeverykus 
taisyti, ir pasiliko krautuvėje 
tik jis ir jo du draugai. Vienas 
ju buvo Lietuvys, o kitas —*■ 
Slavokas ar Czeehas. Susipaži
no jie buvo pirm keletą savai- 
cziu. Bet “draugai” iszrode 
p. K risi u nu i pa si turi utys žino- 
nes, nes dažnai sakydavo ir 

rodydavę” dideli glebi pini-
gU' .

Tik staiga Lietuvys 
gas”

Bet

nes dažnai
i i

bet

“dran- 
eme vaitoti ir aihianuoti.

isz Vidurius jam kvaraba pradė
jus sukti.

— Kur ežia brolau toile- 
tas ? — klausia jis.

— Apaezioje nėra — sako
— Leisk, susimildamas vir- 

szun — maldauja “susuktieji 
viduriai.”
Kaip del tokio greito reikalo, 

kur ežia geras žmogus neleis 
draugui lipti virszun.

— Eisiu ir asz — pareiszke 
antrasis “draugas” 
gorti.

Taigi lipa virszun visi trys: 
pirmas Lietuvis, kuriam reika
lingas toiletns, antras — Kri-. 
siuna^, isz paskos — norinty
sis gerti Slavokas.

Užlipo. Susuktais viduriais 
Lietuvys staiga isztraukia re
volveri ir atkreipia ji in p. Kri- 
siuna.^ Užmirszo ir Slavokas 
apie gorima. J6 rankoje taipgi 
revolveris.

— Tylėk! — iszgirsta Kr!- 
siunas komanda. — Atidaryk 
szopa, jei gyvastis brangi. Grei- 
czian!

Atsitupia Krisiunas rakinti 
szepa, bet negali pataikyti rak
to skylen. Rankos dreba.

— noriu

I
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Paveikslas parodo užszalusia ugnagesiu maszina prie Rialto Teatro. Ta teatrine sale buvo visizkai sudeginta.
T'"' ...................... .

FALL RIVER, MASS.—Pra
eita Ketverga vakarą szitam 
mieste prisidėjo gaisras Poca
sset Mfg. Co. dirtuv’ojo ir pri- .jk • , »
dirbo bledes ant beveik 25 mi
lijonu doleriu. Ugnis doge be 
paliovos per dvideszimts va
landas. Yra tai antra baisi ug
nis in dvylika metu. Apie 500 
ugniagesiu isz miesto ir aplin
kines kovojo su liepsna, isz ku
riu daugelis likos sužeista, ir 
260 žmonių apdegintais. Ugnis 
nebūtu taip greitai prasplati- 
nus jaigu nebūtu užsidegė 5000 
galonu gazolino New England 
Transportation Buss kompani
joj krautveje. Ugnis kilo biz- 
niavoje dalyje miesto — 20 biz
niavo namu sudege ir konia 
tiek apdege, 60 sztoru iszdcgo, 
daugiau kaip du tukstaneziai 
žmonių pasiliko be darbo.

Prick tam vandenines paipos 
o didelis

— Greicziau! — girdi jis pa
liepimą.
Pagalios szepa atidaryta. Už- 

risza jam pleszikai akis skara. 
Litpilt tylgli Jr nejudėti. • 5 Jei
g}rvybo jis vertinas. Liepia nn- 
sigryžti veidu sienon.

Pasigirsta duru trenksmas. 
Iszboga p. Krisiunas plesziku 
vytis, bet ju nei ženklo nepa
siliko. — N.

NUO KO Ž M 0 N E S 
DAUGIAUSIA MIRSZTA 

PENNSYLVANIJOJ.
• Ha rris’burg,

Pennsylvani.jn

Isz Visu Szaliu

I

BARA LIETUVOSPv ALDŽIA’ 
UŽ ISZDRASKIMA ROM- 

NU GELEŽINKELIO.

Ryga, Latvija. — Virt 
kiecziu laikraszlis

os A <>- 
“Riga am 

Sontag” indejo straipsni ant- 
rasztc “ 
tuose” J

vos valdžios

PASILIKO NEBYLIU 
ISZ BAIMES.

Philadelphia. —
7 metu,

Pa. ~~~ Pagal 
r Sveikatas Bitv 

ra, tai szioje valstijoje randasi 
f),616,879 gyventoju isz kuriu 
praeita meta mirė nuo visokiu 
priežasezin 66,265 ypatų mies- 
t uose turineziuose 
kaip po 10,000 gyventoju 

kaimeliuose ir 
miesteliuose —

Albertas 
Mantici, 7 metu, gyvenantis 
ant 610 N. 54th ulyczios, taip 
persigando ugnies ir netekimu 
tėvo, motinos, broleliu ir sesu- 
cziu kurie žuvo deganeziam 
name, kad pasiliko nebyliu per 
deszimts valandų pakol dak
tarai jam vela sugražino kal
ba.

Ugnyje žuvo jojo levai, du 
broliukai ir dvi sesutes.
GAVO $75,000 UŽ NETEKI- 

MA PACZIOS MEILES.
(’amden, X. J. — Szimas 

Oszuszek, vietinis ugnagesis,

daugiau 
, 0 

54,272 kaimeliuose ir mažes
niuose miesteliuose — vyrisz- 
kos lyties 64,699 o moteriszkos 
55,8.38, isz tu birvo 86,499 czion 
gimusiu o 24,718 ateiviu.

Szirdies liga daugiausia pa
ėmė nes mirė 20,788; nuo už
degimo .plaucziu .12,786; auto
mobiliai užmuszc 1,734; savžn- 
dinseziu buvo 1,188; nuo mnn- 
szaines ir kitokiu trucinancziu 
gėrynių mirė 3,368.

CARIUTE ERJBUNA
IN AMERIKA?

—„-
PRIESZ ISZPLAUKIMA NE
PRIETELIAI NORĖJO JA 

PASKANDYT; BADAI 
YRA CARO DUKTĖ.

Lietuviu kumsztis Ry- 
kuriame asztriai puola

ma Li<‘luvos ekonomine politi
ka su Latviais.

Laikrasztis sako, kad Lictn- 
insakvmu buvo

iszdraskvti 25 kilometrai Lie- 
pojos-Romnu geležinkelio, jun- 
gianezio keturis krasztus: Lat
vija, Lietuva, Lenkija ir Rusi
ja. Tasai geležinkelis esąs svar
biausia susisiekimo gysla Len
kijos žiemiu rytu krasztams, 
kuriuose gyvena daugiau kaip 
penki milionai žmonių, tai esą 
tiek, kiek turi gyventoju Lat
vija, Lietuva ir Estija viso pa
ėmus. Tuo tarpu kai Genevoje 
Voldemaras lingavęs galva, 
pritardamas visoms rezolinci- > 
joms, Lietuvos valdžia 
draskius geležinkelio linija 
kuri buvo jau per 55 midus.

Karo stovis tarp Lenkijos ir 
Lietuvos tik oficialiai buvęs 
skelbiamas priesz Lenkija. i>z 
tikro gi jo smailagalis bures 
atkreiptas priesz Latvi ja.

Kalbėdamas apie tai. kokia 
ateitis lankia Latviu Liepojos 
uosto, kuriam Romnu geležin
kelis esąs kone gx vvbes khiu- • .... ji M * i r * i •simas, Vokieczin laikrasztis 
sako, kad tokia padėtis ilgiau

galva

namie
5

jį r i j w * •
Vokieczin laikraszlis

ekonominiaitestis negalinti: 
reikalai turi paimti virszu ant 
nacionalistines politikos.

fru

SZMUGLERIAI
SUIMTI vejas

N. J. 
vietinis

apskundė Ikontraktoriu Petra 
Malinovski,
les jojo pacziules ir 

spirdamasis 
200 tukstanezius doleriu už pa
veržima pacziules ir 50 tuks- 
taneziu už apszmeižima. Džiū
vo jam pripažino $75,000 bet 
vyras sako kad geriau turėti 
meile savo paezios ne kaip pi-

Norints Malinovskis perra- 
sze savo dideli turtą broliui už 
viena doleri bet audžia sako 
kad tai padare per vėlai nes 
teismas jau buvo užvestas ir 
dabar turės užmokėti 
skliaustui vyrui.

J

už paveržima mei- 
užvede

priesz ji teismą

im

NORĖJO TURĖTI. TIESIAS 
KOJAS NETEKO JU 

VISAI.
Chicago. — Airs. Sadie Hol

land, 19 metu mergina turėjo 
kreivas kojas, o kad . dabar 
merginos noszioja labai trum
pas szlebos, todėl Sadie sarma- 
tinosi savo kreivu kojų ir nu
tarė duoti jais pataisyt. Kokis 
tai daktaras jai padare opera
cija kuri nonusi'seke, gangrina 
užėjo ir merginai turėjo ntt- 
pjaut abi kojas idant ja iszgol- 
bot nuo mirties. Dabar turės 
tiesias kojas, bet.... gunpnos.

LIETUVISZKI SZMUGLE
RIAI GABENO SLAPTU 

BUDU GRINORIUS 
IN AMERIKA.

buvo užszale 
prigelbejo liepsnai prasi platy t 
iHit kitu namu.

Berlinas.

in Amerika

— Suokalbis ant 
atgabenimo vogtiniu budu len- 
kiszkus naicionalistus ir kitus 

likos susektas ir
vadas szmugleriu likos suim
tas.

Vadas ir keturi Lietuviai li
kos nubausti ant metu in kalė
jimu ir užmokėti po 1,600 mar
kiu bausmes. Suokalbis likos 
atidengtas per Aniorikoniszka 
konzuli. Szmuglerei gaudavo 
po 200 doleriu nuo tokio grino- 
riaus, ketindami padirbti Vo- 
kiszka praszparta ir atgabenti 
ji in Amerika 
kvotos.
Jugo-Slavokije taipgi ątiden- 

ge panaszu suokalbi iszeiviu in 
Amerika.
prižada tuosius vargszus at
vežti in Amerika prie kokio 
pakraszczio ir juos ten palikti. 
Daugeli kartu kada valdžios 
sargiszki laivai pamato toki 
laiva ir pradeda vytis> paskui, 
tie szmugleriai tuos nelaimin
gus Jmneta in mares

Berlinas. — Mergina, kurios 
gyvenimas yra apdengtas slap- 
tybia, likos ana dienu iszgel- 
bota isz ranku nežinomu nevi
donu, kurie norėjo jaja pa- 
skandyt, pakol inlipo in laiva 
plaukti in Amerika pas Mrs. 
William B. Leeds, buvusi kita
dos kunig. Ksenia Rosijos. Ma
noma kad toji mergina yra 
Anastazija, vienatine gyva 
duktė suszaudvto Rusiszko ca- fr*
ro.

Vieni sako kad tai apgavike, 
bet tieji, kurio pažino ir mate 
carisz’kus vaikus, sako kad tai 
tikrai yra Anastazija. Pagal 
apsakymu tūlo Lenkiszko ka
reivio, kuris tarnavo Rusiszko- 
je karinmeneje, tai jisai sura
do gulinczia cariute prie kelio 
po egzekucijai caro ir jojo 
szeimvnos.

Glen Bodkin, sūnūs eariszko 
daktaro, pažino Anastazija nes 
su jaja nekarta siautė palooiu- 
je kada da buvo maži. Taipgi 
pažino jaja Feliksas 
caro ilvarinis tarnas.

Slapta mergina jau randasi 
kelionėje in Amerika ir tomis 
dienomis ketina atplaukti in 
New Yorka.

vienatine

caro

Dasiel

ant Vokiszkos

i
Tiojoi szmuglorei

i ir tokiu 
budu užslepia sįivo amata.

Ai• 1

ŽUDINTOJAS MERGAITES. 
/ Adolfas Hotelling, zakristi
jonas isz Owosso, Mich., kuris 
prisipažino, buk tai jisai pavo
gė ir nužudo penkių metu mer
gaite Darata Schneider isz 
Mount Morris ir sukanevoike 
dvi kitas mažas mergaites. Li
kos nubaustas in kalėjimu ant 
.L. .....ne$; Michiga-
no valstijoj nesiranda mirties 
bausme. Jaigu ji butu gavus 
myne iiiirszusiu žmonių tai nc-

viso gyvascziio,

•atkutinai butu ji pakoria.
H

VILKAS PAGRIEBĖ 10 
METU MERGAITE.

Stolpieai. — Kaime Kno- 
(uwszczo ant einanezios mer
gaites užklupo didelis vilkas, 
kuris pagriebęs už josios žiurs
to ir andaroko trauke in girria. 
Pers i gandu s mergaite pradėjo 
baisiai klyki. Ant giliuko ėjo 
du sargai ir iszgirde szauksma, 
mergaites, paleido kelis szu- 
vius in bestije, kuri paleido 
mergaite ir pabėgo. Nuvedė 
mergaite namo, bet nuo persi- 
gandimo gavo neiwiszka kvai
lai i nuo ko miro in kolos va
landas vėliau.

ŽIURKES UŽKLUPO ANT 
VISOS SZEIMYNOS.

Paryžius. — Užmiesti jo \ i- 
try sur Seine, keliolika szimtu 
žirukiu užklupo ant grinezios 
vargingo darbininko. Iszbadc- 
ja žiurkes mėtosi nakties laike 
ant lovos kurioje miegojo sep- 
tvni vaikai kuriuos baisiai su- 
kandžiojo. Ant riksmo vaiku 
atbėgo tėvai, bet žiurkes ir ant 
ju užklupo. Tik su pagolba tru- 
einanezio gazo apmaLzino ir 
iszvaiko žiurkes.

POSŪNIS NUŽUDĖ 
MOCZEKA.

Lvavas 
J uozas

— In ezionais atėjo 
apreikszdamas 

policijai buk jojo moezeka Ona 
Jungiene 33 metu isz kaimo 
Sygniovcos, Įiapihle >avžudin- 
sta szokdama in szulini. Pali- 
cije pribuvus isztrauke nioterc, 
kurios galva buvo apsupta iii 
ilidele skepeta o 
jo skuduri per ka likos tuo jaus 
nužiūrėta kati motore liko- už
smaugta po tam inmosta iii 
szulini. Posūnis
t nujaus aresztavotas kaipo nu
žiūrėtas už nnžinlinima moeze- 
kos.

RADO SZIMTA ŽMONIŲ 
SUSZALUSIU.

Jung

metu isz;

burnoje ture-

mmesta
Juozas likos

Teheran, Persija. — (’/Jo
nais buvo nepaprasti smarkus 
szalcziai nuo kuriu ne tik žnm- 
nys nukente bet ir gyvuliai, 

surastaArtimoje Ardebilo 
szimtas keleiviu suszalusiu ant 
smert.

SMERTIS GERESNE.

— Jonai, ar smertis ar dak
taras goresnis .*

— Smert is!
— Del ko?
— Del to: jog kol daktaras 

žmogų papjauja, hii kelis kar
tus atsilanko, o smertis liktai 
viena karta atsilanka ir buna 
po žmogui!.,.

atsake Jonas.



BAULK

ADRESAI LIETUVISZKO 
AMBASADORIAUS IR KONZULU:
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Lithuanian Legation.
2622 16-th Street, N. W.» 

Washington, D. C.

Lithuanian Consulate, 
21 Park Row, New York, N. Y.

Lithuanian Consulate, 
608 So. Dearborn St., Chicago, Ill.

Kas Girdėt
Pagal raportus padarytus 

per Pennsylvanijos Departa
menta Apszvietos, tai vaikai 
ateiviu geriau mokinasi ne 
kaip czion gimusiu tėvu.

Isz 207.5 aplikantn kurie už- 
sirasze ant auksztesniu moks
lu in kolegijos ir universitetus 
savo aplikacijoj padavė buk 
49 procentas tėvu gimė czio
nais o 51 Europoje, 51 procen
tas atkeliavo isz Rosi jos, Len
kijos ir Lietuvos. Isz 1,849 stu
dentu, 72 procentas gimė Suv. 
Valstijose isz ateiviu tėvu, 23 
gimė užrubežyje, 60 procentas 
gimė Rosi joj ir 1.1.

Pagal kamisijos tyrinėjimą 
tai svotimtawziu vaikai yra 
geriausi studentai ir mokinasi 
daug daugiau ne kaip Ameri- 
koniszkn tėvu vaikai.

Finansų departamento pra- 
neszimu, 1928 m. Lietuva isz 
viso (kartu su nuoszimcziais) 
turi sumdketi užsieniui 3,660,- 
738 litu skolų. Tsz tos sumos 
sziomis dienomis jau pasinns- 
ta 1,500,000 lt. Anglijai, kuriai 
l>endrai Lietuva iki 1932 metu 
turi isznu^keti 7,500,000 litu 
skolų.

Pereitais metais Liepos men. 
1d. Amerikai sumokėta skolos 
320,000 litu ir nuoszimcziu 
896,900 litu. Amerikai Lietuva 
yra skolinga 61,625,900 litu ir 
tai stambiausia Lietuvos sko
la. IszmOkejimo terminas bai
giasi 1986 metais.

Be to, Amerikieczin
vosios Paskolas”* bonus 18,- 
463,500 litu sumai isz 5% už 
praeitus metus sumokėta 900,- 
000 litu. Bet beveik puse tu bo- 
nu yra Lietuvoje, tai užsieniui 

sumokėti apie 450,(XX)

“Lais-

reikia 
litu.

Ne ant puikios szlebes žiuri 
Kziadien vyrai, bet ant mote- 
riszku paneziaku.

Suv. Valstijose randasi ant 
streiko apie puse milijono an- 
glekasiu. Tieji anglekasiai, ju
ju moteres ir vaikai užsilaiko 
prie gyvasties ant 5—10 centu 
per diena, kuriems duoda ang
line nnije. Angl^kasiu vaikai 
neturi pieno, vien tik toki ka 
iszcziulbe isz motino* krūties. 
Konia kožna diena isz baraku 
isznesza mažus grabelius vai
ku.

Pana Hawkes, perdetine Ka- 
talikiszkn Moterių Knights of 
Oolumbus, lyg sziai dienai nie- 
kuoni nesuszelpe straikierius. 

•—vargszus savo sklype, tiktai 
skverbia savo nosis in tolima 
Meksika, kur užduoda milijo
nus doleriu kovoje su Meksiko- 
niszka valdžia, bet del savo ar
timo czionais, kurie kenezia 
bada ir szalti, ne turi pinigu.

Nebijokie rėksnio žmogaus, 
bet saugokis kaip nuo 'kirmė
les žmogaus, kuris negali tau 
žiūrėti drąsini in akis.

Sziam turtingiausiam skly
pe ant svieto, kur auksas plau
ke upelnkais, kur laikraszcziai 
baube kas diena apie negirdė
ta gerove — tukstaneziai žmo
nių slankioja po ulyczias be 
darbo.

Ana dienu ateine sau gyvas
tį Milwaukee, Wis., Franus Hy- 
nek, turintis vos 24 metus, ku
ris neturėjo darbo per kelis 
menesius ir negalėjo jokio su
rast. Hynek buvo laivorium, 
apsipaeziavo nesenai, atėjo ant 
svieto kūdikis ir neteko fabri-
fee darbo.________

Visoki geradejai duoda rodą 
tėvams idant'turėti vaikus po 
bausme nusidėjimo, bet jaigu 
szauke duonos — niekas neno
ri rūpintis apie svetimus vai
kus. Vieni turi savo vaikus, ki
ti sznnis, o vela kiti ghhnone- 
jasi su katėms, ’bezdžionkoms, 
paukszcziais ir 1.1.

Pannsziai atsitiko
k’u. Apleistas, be pinigu, 
galėjo žiūrėti ant vargo savo 
mylemos paežius ir kūdikio — 
nutarė užbaigti viską su pa- 
gelba gazo. Laikraszcziai 
trumpai aprasze apie 
vargszo, 
žmones 
szo darbininko ir po viskam.

PAJESZKOJIMAI
Asz Jurgis Plota pajeszkau 

Stanislava Stankevieziu paei
na isz Vingrenu Kaimo, Ruda
minos Para., taipgi pajeszkau 
Vinca Križanaueka. Jaigu kas 
apie juos žino, meldžiu pra-

su 1 i y no
ne-

neszt. lt prasižengi til u

tai, lytis ir distribucija maino-J notas. Tautos kurios turi dau- 
ginusia žmonių volstiju kale- 

valstiju pataisos 
apsigyvenu, namuose del svarbesniu prasi- 

žčngimu yru Meksjkieqziai, 
J)igosiavai, Grekai, Italai’ ^ll- 

budiis, nuspreiisti munai, Anglai, Kamidic($iai ir

gazo.
aprasze apie mirti 
gal mielaszirdingi 

gilei atsiduso ant varg-

Seno budo žmogus yra tas, 
kuriam iszrodo juokinga jaigu 
kas pavadina du žmonis 
m vna.” I

< < szei-

l’ebvris padėjimas žmonių 
yra baisiai neteisingas, nes ka
da tukstaneziai žmonių slan
kioja be darbo ir turi maitintis 
ant penkių ar deszimts centu 
ant dienos ir kovoje už savo 
būvi su kapitalistais tai tur- 
eziai nežino ka daryti su savo 
pinigais.

Nesenai Ba'ltimores milijo
nierius Aaron Benesch, 66 va
sarėlių, apsipaeziavo su

“ Follies

rp

gar
singa akt orka isz “Follies”, 
New Yorke, kuri turi 23 motus, 
na ir ana diena slidžia Sabath 
isz Cbicagos pripažino jaunai 
paežiai p(‘rsiskyrima ir szim- 
ta tukstaneziu doleriu alimen- 
to.

Argi tai teisingysta?
Darbininkas per visa savo 

gyvasti dirbdamas sunkiai ir 
isztikiamai del visuomenes ne
uždirbs ne puse tos sumos. Jai
gu buna sužeistas ar užmusz- 
tas, tai jojo likusi szeimyna ap- 
laiko kelis tukstanezius doleriu 
atlyginimo, jaigu gaus, o ak- 
torka, už abejotina pardavimu 
savo “cnatos” del milijonie
riaus ant keliu menesiu — gau
na szimta tukstaneziu doleriu.

Da randasi keli szimtai skai
tytoju kurie da neužmokėjo už 
“Saule.” Žinomo kad kaip kur 
yra blogi laikai, bet laikrasz- 
czio negalime leisti be užmo- 
kesezio nes ir mums iszdavys- 
ta daug kasztuoja. Jaigu grei
tu laiku užmokestis ne bus pri- 
siunsta tai busime 
laikraszti sulaikyti.

Del visu t uju, ka prisiims už
mokesti nusiunsime kaleidoriu 
dovanu. Pasiskubinki!!

Saule.

priversti

NETURĖJO JUODYLO.

A. — Ar žinai, jog mano 
plaukai in viena nedele pabalo.

B. — Gal furejei koki rūpes
ti!

A. — No, tiktai juodylo ne
tekau plaukus krosit.

• žinai

TIKRIAUSES KABALAS
Arba Atidengimas Paslapczlu Atei
ties. Su pagelba kazlrom. Pagal 
Chaldelszku, Perslszku, Gralkiszku, 
Arabiszku Ir Clgonlszku burtlniku. 
Iszguldlnejlmaa to kabalo yra labai 
lengvas ir kiekvienam gali būti su
prastinu.

MORALISZKA KABALA
Katra lazdeda žmogaus ateiti. Su 
Salamono Nose.

TIKRIAUSIA BURYKLA
Sudėjo Cigonka Iss Egipto Rubiną 
Sulva. Del vyru ir moterų.

VISOS TRIS KNYGUTES 
TIKTAI U2

Prisiuskite mumis 25c. Gausite 
visas tris knygutes per paėsta. 
Pinigus galite siusti stempomls.

W. D. ■OCZKOW8KI-CO.
MAHANOT CITY PA.

25c.

Jurgis Pieta, 
Elmora, Pa.Box 85

/

Pajeszkau savo marezios .Ie
vos Didvaliules su annum, po 
mirusiam vyrui pavarde Dubi
ni kieno, gyvenanti Lietuvoj, 
gimus Balsupiu Kaimo, Alavi
jam poles apielinkeje, gal ir gy
vena kur apie Marijampole. 
Jeigu kas apie ja žino ar ji gy
va ar mirus, tai meldžiu pra- 
nėszti už ka busiu dėkinga.

Airs. Alare Kvasauckione 
1038 E. Pine St., 
Mahanoy City, Pa.

Ateiviai Nėra Dideli 
Kriminaliszkus

Prasižsngeliai
Nosciini tulus Minnesota Uni

versiteto profesorius tyrinėjo 
•kriminaliszku
problema ateiviu tarpo Ame
rikoj, ir jis užbaigė savo tyri
nėjimus sprendžiant, kad nėr 
surinktu faktu, kurie parody
tu, kad ateiviu tarpo yra per
di dis skaiezius prasi žengimu 
kaip nesenei buvo raszyla.

Tas profesorius prauesza
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$1,000 TIK UŽ 60 CENTU.

Ka tas tūkstantis doleriu žmogui 
rciszkin, jeigu jis yra apimtas ko
kios nors ligos bei viduriu sugedi
mo? Toks žmogus yra susiraukęs, ne
linksmas ir invairiu nesmagumu ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sini kaina parodytum, tai jam malo
nesne butu sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jeigu jautiesi esąs ap
imtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vaist-žoliu nuo 
bile vienos žemiau pažymėtu ligų ir 
atgauk savo sveikata.

Vaist-žoles yra nuo sekaneziu li
gų: viduriu užkietėjimo, skilvio ne
matinio, nenoro valgyt, strėnų ir pe- 
cziu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapinimosi lovoj, ir 
kitu ligų. Atsiunsk 60c. tai gausi 
vaist-žoliu, kurios jums sugražins 
sveikata, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomaru, 
szirdios liga, tai atsiunsk 85c. o gau
si musu gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervu Preparatas.”
ga yra labai blogas dalykas, bet mu
su Nervu Preparatas užbėga tai li
gai kelia ir suteikia žmogui ramu
ma. Atsiusk 10c. o gausi musu žolių 
ir knygų kataloga. Reikalingi musu 
žolių pardavinėtojai visuose miestuo-

M. ŽUKAITIS,
Gillct Street Sponcerpoint, N. Y.

Nervu Ii-

Ne.
25

No. 196
. . 10c

ANT GAVĖNIOS

Stncijos arba Kalvarija
Viesz., Jezuso Kristuso. ..

No. 197 Graudus Verksmai arba 
Pasibudinimas prie Apmislinimo Kan- 
ezios Vieš., Jezuso Kristuso. Knyguto 
reikalinga ant Gavėnios. Pagal seno- libviszka būda..................... 10c

MALDAKNYGES

No. 185
ii

576

... .$i.so

......... $1.50
katalikiszka

Balsas Balandėlis arba 
Mažas Szaltinelis Dievo Mylistu. 
Naujausia spaudimas su Officium su 
dadėjimu litanijų, maldų ir giesmių 
prie Paneles Szvencziausios.
puslapiu, puikiai apdaryta drūtais 
mlnksztais skurincis apdarais su ka
bute, auksuoti lapu krasztai.. . .$2.50 

No. 186 Balsas Balandėlis, tuoj 
pati knyga kaip virszuj parodyta, tik 
apdaryta plonais kietais skurincis 
apdarais.....................................$2.00

No. 187 Mažas Naujas Aukso 
Altorius, didei naudinga maldų kny
gele, pavesta visos Lietuvos Kataliku 
Jaunuomenei. Graži knygele puikiai 
ir drueziai apdaryta mlnksztais sku
rincis apdarais, auksuoti lapu krasz
tai, preke tiktai. .. .

No. 188 Aniolas Sargas; yra tai 
naujausia malda-knygcle, su bažny- 
czios aprobatu, 448 puslapiu, visos 
reikalingos maldos, skurincis minksz- 
tais apdarais, puikiai iszmarginta, au
ksuoti lapu krasztai....

No. 189 Vainikėlis,
maldų knygele, mažiausia knygel lie
tuviu kalboje. Skurini juodi minkszti 
apdarai, auksuoti lapu krasztai, 302 
puslapiu, didelis aiszkus drukas $1.00 

No. 190 Visuomet, malda-kny- 
gele katalikams lietuviams visokio 
amžiaus. Puiki maža knygele, 259 
puslapiu, baltos celluloldes apdara- 
llais, su kolioruotu paveikslėliu ant 
virsziaus, auksuoti lapu krasztai be 
kabutes. Puiki knygele del dovanoji
mo vaikams ir mergaitėms.. .. .$1.50 

No. 191 Kanticzkos arba giesmių 
knyga, paprastais kietais apdarais 
Preke .......................  $1.00

No. 194 Trumpas 
pagal iszguldima Kun. Pilauskio, su 

i 
Arcfbrostvos 

Szvencziausio Veido Viesz. 
Jėzaus Kristaus..«••••••..<

W. D. BOCZKAUSKAS-CO. 
MAHĄJįOY PITY, PA.

Katekizmas,

nekureis naudingais padėjimais. 10c 
No. 195 Maldele

MU8U
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si mi() cziagimusiu grupes. Tas 
faktas svarbus, nes daugumas jbnuose' ir

> i u ( V V I* U ) o j.»n • j > viiu i
miestuose ir prasižengimu ra
tu miestuose yra augszta.

'Lreczias a..... J-Z » k ...’V* | —--- v _
pataisyta prasižengimu rata,’ Austriecziai. Bet informačijos

baltu ir atei-Jvns nėr teisingoms. Tas siirbszas 
viu, bet reikia imti vieno am- neparodo daugybe prasikalti*-

ateiviu
yni

reikia padaryt palyginimu tar-iapi(‘ Meksikieczius ir J.ugosla- 
pe cziagimusiu baltu ir atei- vus nėr teisingos. Tas silraszaspe cziagimusiu

Kaip Saule Pasiliko 
Nevedus

(Makedonu Pasaka.)

Visi gyvuliai buvo saulei dė
kingi už jos szviosa ir sziluma. 
\’iena gražia pavasario diena, 
kai buvo jie susirinko juros 

gaidys pasiūlė 
saulei koki malonumą. Pirmas 

“Dievas pa lai-
gyvulius, kad jie 

plistų, tiktai saule nuo pasau
lio inkarinio vis viena. Jszlei- 
sim ja už vyro — tesidžiaugia 
kaip ir mes” 
tik liūtas tylėjo sus'imanstes 
meszka

liti isz rytiniu ir pict-ryfiniu 
Europos szaliu. Jnigu mes ne
skaitytume Meksikicczius, ran
damo kad 1910 metais, Italai 
ižcine pirma vieta del trijų ar
ba ket uri u .svarbiausiu prasi
žengimu, ir l923m., Grekai už- 

kad ateiviu rata yra lik 1.2 sy- ome pirma vieta trijų arba ke
turių svarbiausiu prasižengi
mu, Italai nupuolė iki treczios 
arba ketvirtos vietos. Szkotai 
dasi(“ke augszta vieta už va
gystes.

Bet ti'kras problemas yra, 
kodėl ateiviai szioje szalyje, 
nepaisiant ju krutumo, papil
do mažiaus prasižengimu ne
gu eziagime baltu's gyventojai.

Jie mažiaus prasižengia už 
cziagimusius maždaug todėl, 
kad stiprinus užlaiko tradici
jas kurias ingijo savo naminė
se apielinkVse. Atvyko in Suv. 
Valstijas apsigyveno grupelė
se, nuolat garbina savo polici
ja, teisdarius, teismus, legisla
ture ir paežius instatymus. Už
laikymas

paaiszkina 
kriminalis/kumo 
grupėse. Italai ir urekai, ne 
del ju karszto kraujo, papildei 
baisesnius prasižengimus už 
viottinius. Italu moteres, su pa
ežiu karsztu krauju, nepapildo 
tokius prasižengimus. 1923m. 
pirmais szesziais menesiais tik 
viena Itale Suv. Valstijose pa
pilde dideli prasižengimą, kuo
met paežiu laiku net 5 vyrai 
suimt i.

Jauni vaikai pirmos 
kartos dauginus 
negu antros gentkartos vaikai. 
Nes tie pirmieji vaikai neturė
jo progos tvirtai apsipažint i su 
szios szalies visais reikalavi
mais. , , ..

('hiniecziai savo vaikus mo
kina “ 
pmboeziali tavimi džiaugsis.” 
Bet moderniszkame gyvenime 
vaikai apleidžia savo tėvus ir 
gimines dar jaunais esant, ir 
pergreitai užmirszla savo pra- 
boezius. F.L.I.S.

žiaus prasižengėlius vienos ly
ties ir vienos vietos. 'Tas per- 

virszmineta
Jaigu mes pa va r 

statistikas

prabilo ežys: 
mino visus

crudemaino
orime rate.
lotume 1923m. statistikas, ir 
palygintume augusius vyrisz- 
kus pra’sižcngoiiiiH, rast nine,
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kad ateiviu prasižengimu sta
tistikos yra abejotinos del ke
turių priežaseziu.

Pirmiausia, turime manyti, 
kad jaigu arcszltii skaiezius pa
didėjo, tai paežiu atžvilgiu
prasižengimu skaiezius turėjo 
didėti, arba jaigu (langiaus 
ateiviu suaresztuota negu czia
gimusiu gyventoju, tai yra to
dėl, kad yra (langiaus prasižen
gėliu ateiviu tarpe negu czia
gimusiu gyventoju tarpe. Szi- 
tas dalcidimas tvirtos propor: 
ei jos tarpe prasižengimu 
aresztu, 
(convictions), yra 
del keliu priežaseziu. Bet jaigu 
imsime statistikas tai turime 
pripažinti ta daleidima.

Antra, kaslink statistika, tu
rime tik prasižengėliu snskai- 
(yma. Neturime aresztu ir nu
kali ininiu (convictions) statis
tikas, tas statistikas turi tik 
atskiros valstijos ir atskirus 
miestai.

Treczia, prasižengėliu statis
tikos imtos tik syki kals dc- 
szimti metu, ir isz paskutiniu 
trijų suskaitymu, du imti at
skirai ir no sykiu su paprastu 
gyvent o j u s u sk a i tymu, 
cenzą, kas yra būtinai reikalin
ga jaigu norime teisingai paly
ginti prasižengėlius su gyven
toju skaiezium.

Galu gale, gauti informaci
jas apie prasižengėliu gimimo 
vieta reikia tas informacijas 
nuo paežio p rasi žengei io isz- 
gauti ir užrekorduoti jo atsa
kymą. Jis 
be, arba 
vistiek vra svarbu sužinoti ka 
tokios statistikos parodytu. 
Bet kaip ankszcziaus minėta, 
reikia abejotinai žiūrėti in sta
tistikas apie prasižengimus ir 
prasižengėlius.

Invairus budai vartojami su
rasti ateiviu prasižengimu pro
porcija.

Pirmas būdas yra palygini
mas tikru skaitlyniu ir ne nuo- 

Judge Kavanagh isz 
vartojo szita būda 

1 a i k ra sz t i n i u s t ra i į >s n i u 
apie pereitu metu prasižengi
mus, jis sake, kad “apart neg
ru prasižengimu, dutrocz da
lys visu prasižengimu papildy
ta isz Europos’atvykusiu žmo
ni n, arba j u paeiniu.” Tas pra
neszimas Imtu teisingas jaigu 
proĮiorcija nebūtu tokia augsz-' 

Te i s i ųge s n i s p ra ne sz i i n a s 
butu 55 nuoszimtis, isz kuriu 
pirmoh gentkaVles ateiviai su
darytu 30 nuoszimti, ir ju pa- 
einiai 25 upos’zimti. Su ta pa
taisa praneszimas gal butu tei
singas. Kad nors teisingas bet 
vistiek klaidinantis. Nes duo
da inspudi, kad yra didesnis 
kriminaliszkumas ateiviu tar
pe negu skaitlynes parodo. 
Skaitlynes bevertes, jaigu ne- 
paduotos proporcijoj su kiek
vienos grupes gyventoju skai
ezium.

Antras būdas yra paduoti 
arosztus, u u kai tinimus arba 
pasodinimii'S kalėjimuose, kai
po rata, t. y., proporcijoj su 
kiekvienos grupes gyventoju 
skaieziu. Taip darant randa
me, kad isz 100,000 ateiviu, 489 
pasodinti pataisos namuose 
kas met, kuomet isz 100,000 
baltu cziagimusiu gyventoju, 
239 pasodinti kas me't, propor
cija yra apie dvieji ateiviai 
kiekvienam cziagimusiui bal
tui žmogui. Galime szitn rata 
pavadinti “crude crime rate.” 

rodo, kad ateiviu grupes mo

ki taip augszta kaip cziagimu- 
siu. Ir jaigu pa lygintume vie
nos vietos gyventojus tai skait
lynes butu ateiviu
Pav., imkime New Yorko vals
tija 1920m. Ateiviai pasodinti 
kalėjimuose 1.1 syki taip tan
kiai kaip cziagimo balti gyven- 

visu amžių

naudai.

arba
*' ir 

nukaltinimu 
abejotinas

arba

gal pasakyti teisy- 
gal pameluoti. Bet

szi možiu. 
Chicagos 
eile.j

1

Pas p ra

ta.

Ta ratu irgi klysta, nes nopa

tojai, proporcijoj 
gyventoju skaieziaus, bet tik 
65% taip lankiai skaitant lik

Imant New Yorko 
miestą ir miesto kalėjimu pa- 
sodinimus, randame tik 59 
tiek ateiviu, kiek cziagimusiu

augusius.

r t'O
J 

proporcijoj pilnamocziu vyru 
kiekvienoj grupėj. Taipgi im
kime Minnesota valstija, 
tjios kalėjimo pasodinimo 
ta yra 145 del ateiviu, 
del cziagimusiu, jeigu visi am
žiai ininiti; bet pataisyta ratu 
padaro ateivius 55% tokius 
kriminaliszkus kaip eziagimu- 
sius. Iowa valstijoj ateiviai tu

tink pasodinimu 
kiek vietiniai, skaitant tik pil
nameczius vyrus.

'Lokiu būdu, rhkuojant tik
rai skailipios, tai tik 30% vi
su ypatų pasodintu kalėjimuo
se yra ateiviai; jaigu vokuosi
me ratas, proporcijoj su visais 
gyventojais, ateiviai pasodinti 
kalėjimuose du syk taip tan
kiai kaip cziagimo balt irs. Bet 
priežastis to yra, kad ateiviai 
yra jaunus vyrai gyvendami 
miestuose ir ne dėlto kad jie 
yra ateiviai. Jaigu palygintu- • * > "vi •. i *« •' <l \ 1 • •

r i tik 65%

55%

va Įs
ra - 

ir 100
taipgi

paproeziu ir idealu 
skirtumą 

in vairiose 
Italai ir Grekai,

baisesnius prasižengimus

gent- 
p ra s i žen gi a

Žvėrys sutiko, 
, o 

tuojau ji paklausė: 
Ka manai, didysai karaliau, 

apie ežio pasiulyma?” 
t a re: ‘ ‘ 
vyro, tai prigims daug nauju 
šauliu, ir mes visi gyvi sudeg 
sim. Jau dabar, kada spindi 
viena salde, esti sunku iszturet, 
o kai atsiras šauliu daug, kaip 
tada bus! Tdkia mano nuomo
ne.” Visi žvervs suszuko: “Tai 
tiesa, neleisime jos už vyro.” 

Saule, isZklausius tu kalbu, 
eme ir nugrimzdo in jura, il
si ai ga pasidarė naktis. Žvėrys 
labai 
pasakė: “Nebijokit: ryt ryta 
užgiedosiu jai giesme, ir ji isz- 
plauks isz juros!” Kaip buvo 
pažadėjus, taip ir padare, bet 
saule nepasirodo. Tada jis nu
tarė pasielgt kitaip. Kita ryta 
isz>imaude juroje ir eme plas- 
uot sparnais, kad veikiau ap- 
džiut u. Pastebėjus 
paklausė: “Kodei taip nera
miai planuoji sparnais ir toks 

Gaidvs atsake: 
Mano draugai nori mane ap

vesdini ir tuo budo instumt in 
nelaime. Asz noriu pasilikt ne- 

) geresnio Imt ne
gali. Teesie prakeikti tie, kurie 
nori mane apvesdinti!”

Liūtas
Kai iszleisim saule už

iszsigando. Bet gaidy 
“Nebijokit: ryt

tai, saule 
Kodėl taip

nusiminęs:
< i

vedės.

nie miestu pilnameczius 'iitei
su pilnamecziai's cziagi- 

tai ateiviu ra- 
cziagim usiu 

Szita's praneszimas yra 
atsakymas, būtent, 

2/3 dalis j u

SILPNOS STRĖNOS
GREITAI

SUSTIPRINAMOS I

pilna inecziai's

•2/5 d a I \ s

būtent

VI lis 
inuwiais baltais 
t a v ra 
ratos. g ' 
teisingas
immigrantai turi 
kvotos, arba 2/3 dalis vietiniu 
gimusiu baltu prasižengimu va
tos.

Kartais girdeli, kad ateiviai 
turi didesne proporcija dideliu 
prasižengimu, kaip tai vagys- 
cziu, žmogžudyseziu ir 1.1. Ne
galima diskusuoli tuos dide
lius praisižengimas bet tas nc- 
permaino galutina nusprendi
mą. Jaigu pertaisytas ratos 
palyginamos, ateiviu piktada- 
ryseziu skaiezius yra mažesnis 
už vietiniu baltu gyventojų. 
Pav.,

VlCl i’.l’ll
Chieagoje 1920m., pro

porcijoj pilnamecziu vyru 
skaieziuje, (ik 47% tiek 
viu kiek vietiniu nubausta pik
tadarystėms miesto teismuose. 
Kuomet 62% nubausta ma
ža is p rasi žengimais.

Karlais raszyla, kad ateiviu 
antra geni kart o 
dauginus negu senesni eziagi- 
me. Cenzo raportas isz 1923m., 
neduoda statistikų kaslink szio 
punkto.

Imant domėn, visus prasižen- 
randame, kad Finnai

pilnameeziu 
tik 47 c/( ut ei

prasizenge

ra ta, 
Airiai, Grekai,

gimus, 
turi augszcziau'sia pasodinimo

juos seka Meksikiecziai, 
Austriecziai,

Norvegai, Szvedai, Lenkai, Ru
sai ir Vengrai. Bot tas vėlgi 
nereiszkia, kad daugiausia pra
sižengėliu paeina isz rytines ir 
piet-rytiues Europos. Bet tos 
skaitlynes, kadangi inima vi
sokius mažus prasižengimus, 
yra tokios augsztos del didelio 
skaieziaus pasodinimu/už gir* 
tuoklyste arba pražengima go- 
rymo instatymo, ir už netvar* 
ku pasielgimą kurie prasi-K u puoiviguuu — 
žengimai yra beveik menkiau
si.

Jaigu imtume tik svarbiau-
sius prasižengimus tai rastu-
' . J _ - h ’ - k

mo visai kitokias tautas pami-
I ■ [ I '» I *

taip gyvenk, kad tavo

Nosinis Kataras ir Asthma 
arba Dusulis.

Mainieriu asthma, Gerkline asthma, 
Bronkites, Gerklinis kosulis, Plautis, 
Sunkus atgavimas kvepo, Katariszkas 
kurtumas ausyse, Užymas galvoje, 
Galvos perszalimas, Užkimimas gal
vos, Isz priszakio galvos skausmas. 
Neapmokama gyduole naudojama su 
stebėtina pasekme per S0 metu. 
PREKE 25c. (užmokesti prisiuskite 
pinigais ne stempomis). Iszrasta Ii 
parduodame vien tik per

THE HAMPTON LABORATORY 
724 MULBERRY ST. READING. PA. 
Pasinaudokite isz tos stebėtinos gy
duoles už tokia pigia preke.

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuvisžkas 
Dentistas Mahanojuje. 
Ant antro floro Kline Szioro.

19 W. Center St. Mahanoy Citv

jeigu jums skauda 
“szaltis yra 
arba jei jus

Jeigu jums skauda strėnas keliant 
sunku daiktu, 
strėnų muskulus, jeigu 
insodes jusu “strėnose,”
keneziate del lumbago, vartokit Red 
Cross Kidney Plasteri ir jus gausite 
greita pagalba.

Jis teikia pagalba silpniems, skau
damiems muskulams. Jis teikia nuo
latini automatiszka masaža kiekvie
nu kūno judesiu, tud paszalina su
kietėjimus ir suteikia cirkuliacija ap
imtam kūno audiny. Gyduoles persi
sunkia per oda ir eina tiesiog in silp- 

skaudamas vietas, nusilpusius
muskulus, malszina skausmą, gaivina 
pavargusius nervus ir atstato liuosa 
muskulu veikimą.

Buk tikras pareikalaut Johnson’s 
Red Cross Kidney Plaster su raudona 
flanele užpakaly. Visose vaistinėse.

n as,

I

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABOR1US 

MILL & PATTERSON STS., 
ST. CLAIR, PA.

Iszbalsamuoja Ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo- 
•zia nuo papraseziausiu 1M prakil
niausiu. Pa ream d o automobilius del 
laidotuvių, vąšeliu, kriksstynlu tg 
kitiems pasivažinėjimams.

Rali Telefonai 117B-M

i

LIETUVOS LAISVES PASKOLOS BONUS
PERKAME IR PARDUODAME

Raszykite del informacijų: — Dept. S.

ZIMMERMANN & FORSHAY
170 BROADWAY NEW YORK

FIRMA inateigta nuo 1872

X

MERCHANTS BANKING TRUST CO. 
MAHANOY CITY, PA, 

--------$--------
3-czia Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 
pinigus yra gorinus negu 10-tas Procentas, be jokio 
saugumo.

MERCHANTS BANKING TRUST CO., 
moka S^ezia Procentą trž jusu sutaupytus pinigus ir ta
suma kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir czedina. Dėkite savo 
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite 
kaip tai pįnigas auga su padauginimu Procento. •

, ..................... . —-..—-h.-.. ------ .... - -------- ----------------- -- ... _ ... .. ..... ....... ......... ........

del žmogaus kuris dirba ir czediua.

kaip tai pinigas auga

I
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Ka ralienes
Šunenas

Sulietuvino A. BLAŽYS
Del Darbininko.

ežias naktis

Pagaliau pasklystn gandas, 
kad Užukos pilyje visai kitaip 
persikei t v dalykai. Karalius 
Sivanas, atsiminęs rzv. Pran- 
ciszkaus Ks. žodžius ir jaunu 
dienu užslopinta sąžines baisa, 

, rimtai galvojas per nemiegan- 
jam nodftve ra

mybes kaul-lige — apie amžina 
bausme ir noris priimti Kriksz- 
ta. Jis per 
kad Krikszezioniu tikėjimas 
yra tikras. Bet nno jo patyrimo 
iki tikėjimui buvo didelis tar
pas, kuri tik Dievo malone gali 
sujungti. Dabar iszmetinejo 
jam sąžine už pnisinszima prie 
žemiszko sosto ir neklausymu 
malones balso. Jis susiprato it 
daro atgaila.Dėkojo Dievui už 
viesza jo pasigailėjimu, už szv. 
P. Ksaverieczio užtarimu ir už 
daugeli kitu Krikszezioniu jam 
suteikiu pavyzdžiu, kaip Tozos 
karaliaus, tarno Stepono, kuni- 
gaikszczio Sabastijono ir kitu. 
Bet ypatingai dabar in ji veikc 
Sikatoro pavyzdžiai; už tai dar 
karta iszklausinejo Sikatondo
na apie Sikatoro pasikėsinimus 
ir kuomet patyrė jo dvasios 
kilnumą,pats panorėjo visa gy
venimą pasilikti belaisviu negu 
Kristaus užsiginti. Prasze at
siusti in Uzuka Sikatora ir pa- 
reiszke noru P. Kabraliui tapti 
Krikszczionimi.

Žaibo greitumu pasklydo toj 
žinia po visa szali. Krikszczio
nis apėmė džiaugsmas, pagonis 
— pyktis ir baime. Bet po no 
daugelio dienu paskirsta dar 

kad 
insi-

0 motu patyręs,

DEDES ŠAMO NAUJA PAŠIUSIO VIETA DEL KELEIVIU
I

Mount Baker, tautiszka pasilsiu vie(n*del keleiviu, kuri susideda isz 75,000 akeriu že-
yra 10,750 pėdu augszczmu mariu, kuri guli AVasldngtouo valstija arti miesto Bdll-mes,

ingham. Vieta labai phiki ir smagi ant pasilsiu del tuja kurie atlieka keliones automobileis.

lo kunigai kzt is Sabas! i jonas, 
buvusia pažas Steponas ir ak
las Tobijus su Pranciszkumi. 
Po to dar valandėlė meldėsi at
siklaupęs ties szv. Paneles pa
veikslu, atidavė jos globai sa
vo siela ir prasze Dievą, kad 
per jos užtarimą praplatintu 
Japonijoje savo bažnyczia.

Tszauszus pasigirdo
balsai, būgnu muszimas ir gin
klu žvangėjimas. Kariuomene 
žygavo in kova. Sivanas gi gu
lėjo ant naszykliu ir žiurėjo in

nes
negalėjo szi 

kovos lauka.
Kuomet jis pamate Sikatora su siuntinys ir pranesze, kad prie- 

suskaudo jam szas labai didele jėga siauezia 
aplinkui. Zotsumos kunigaiksz-

M ano su- t is, ;
man kad t kariuomenes

t rimitu

praeinanezia kariuomene, 
jis del kaul-liges 
karta joti in

suprantąs apie karo dalykus. 
Be to žyniai jam prižadėjo ka
ro dievo vardu pergale, jei pu
sžali nsias isz savo armijos 

Todėl visi ka
reiviai, turintieji kryžiaus žen
klą, kuri laika negalėjo pasiro
dyti jo stovykloje.

Sikatoras dar ta paežiu die
na su 1,000 kiii'kszczioniu-ka- 
reiviu apleido stovykla.’ Vy
riausia karo vadas visa nakti 
praleido pokilyje su ol'icieriais. 
taip kad tvirtoves paėmimu 
szvente pirmiau. Tsznuszus, kai 
visi girti g 
atvyko Sikatoro greitasis pa

ISZ
Krikszczionis.

4 4

1

O*

t iesa isz ak- 
Asz tave norėjau 
alingu karalių ir

raiteliu buriu, 
szirdi ir pasiszaukes artyn t ies 
damas ranka tari*: 
nau, sudiev! Ath*isk
asz tau bloga padariau; tai at
sitiko isz meiles - 
los meiles, 
padaryt i
karžygiu ii' vereziau Kristaus 
iszsiginti — tai buvo mano 
klaida. Tu gi likai auka del Jo 
ii’ davei man pavyzdi; už ka 
asz tau labai esu dėkingas. 
Kuomet sugryszi isz karo ir asz 
priimsiu Krikszta.“

Kebiinie pagarbintas malo- J >
\sz gal 
nes vi-

1 u

“T 
n i ilgas i r g 
atsake kunigąiksztjs.

i

gailestingas Dievas 

jau daugiau negrysziu, 
duinis balsas man sako: 
greitai atsieksi savo tikslą. Ka
raliau, tik viena praszau: grei- 
cziau priimk krikszta ir buk 
Japonijos krikszezioniu globė
ju B’

Sivanas pasižadėjo iszpil(ly
ti jo praszyma ir padavęs ran
ka apsiverkt*; kunigaikszczio 
kilnumas suminkszt i no jo szir
di. Sikatoras nujojo atgal pi ie 
savo būrio. Ilgai dar mate Si
vanas jo blizganezius saules 
spinduliuose szarvus ir auksi
ni kryžių; pagaliau uždengė 
jauno didvyrio paveiksiu ka
reivio ietis ir žirgu pasagomis 
sukeltos dulkes.
Sikatondono armija nužygia

vo Fijungo provincijos linkui, 
kuri pietuose susisiekė su Bun- 
go karalija ir czia susitiko su 
Zotsumos kariuomene. Ilga lai
ka kovosi vien kardais. Sikato
ras daugelyje musziu iszbande 
savo nepaprasta drąsą 
riszka sumanumu. Ir Sikaton- 
donas, kuris vis dar žiurėjo in 
ji kaipo in dievu iszdavika, bu
vo -priverstas labiau su juo su
siartinti. Pradžioje kare sekėsi 
gana gerai ir jau buvo matyti 
laiminga pergale. Bet padarius 
klaida vyriausiam karn vadui, 
vėl viskas žuvo ir Uzukos pily
je džiaugsmas persimaino in 
nuliūdima.

Sikatondonas laike apgulos 
prieszus ant Zotsumos rube- 
žiaus ir nesiliove briovesis in 
ju viduri. Jis nesuprato, kad 
pneszas sutrauks visas jogas 
atlaikyti tam puolimui ir ap
sups ji; bet pergale ji apakino. 
Jispadalijo kariuomene pusiau 
ir dali pavedė neprityrusiam 
generolui, kuris tuojau puolė 

r ant prieszo tvirtoves; tuo tar- 
jis meldusi su aszaromis misio- pu pats nieko nesirūpindamas 
nieriu koplytėlėje ir ryto meta, tese apgulima toliau.

jos dvasios stovi.

ir griaudžiai apsiverkė

antroji ir treczioji žinia: 
Zotsumos kunigaiksztis 
veržė su kariuomene iii Ei jun
go provincija ir kad Sivanas 
už tėvynes iszdavima pasodi
nes kalejimau savo žmona. Abi 
biD’o. teisingos.; ^ tik karaliene 
tapo inmesta kalojiman nevien 
už Zotsumos kunigaikszczio pa 
kvietimą — tuo ji mane sugra
žinsianti prie Japonijos dievu 
savo vyra — bet ir už sugedusi 

Tuo laiku
pradėjusi ji siusti, lyg kad bu
tu buvusi velnio apsėsta.

Taip buvo persikelt e Uzuko- 
je dalykai, kai Sikatondonas, 
pildydamas karaliaus norą, pa- 
liuosavo isz kalėjimo Sikatora. 
Kas pasakys koks buvo kuni- 
gaikszczio džiaugsmas, kuomet 
atvyko in Bujiga pasiuntiniu 
Sabastijonas ir visa tai prane
sze jam. Puolė viens kitam aut 
kaklo
Sikatoras, kad po tiek laiko ka
lėjimo vėl gavės sugryžti pas 
Si va na ir parodyti jam savo 
meile kovoje priesz Zotsumos 
kunigaikszti. Paliepus Sikaton- 
donui jis surinko didele kariuo
mene ir leidosi visi trys, vesda
mi didele armija Sivanui pa- 
gelbon in Uzuka. Karalius gi 
sužinojęs, kad jie atvyksta Ali 
didele kariuomene, iszjojo pa
sitikti.

“Asz dėkoju Dievui, kad dar 
suteikė man proga tau parody
ti savo meile, 
Sikatoras. “
tysite, kad tvireziausia sosto 
parama yra Krikszczionys”.

Uzukoje buvo apie 40,000 ka
reiviu ir s<*kanczia diena ren
gėsi patikti priesza. Sikatondo
nas pasiskelbi* vyriausiu karo 
vadu; Sikatonii gi pavedo da
li raiteliu. Gatvėse, parkuose ir 
visoje pilyje žvangėjo svecziu 
ginklai. Kunigaiksztis, nepai
sant sunkaus darbo, kuri jis 
turėjo atlikti rikiuodamas pas
kutini karta pulkus, 
laiko prisiruoHzimui
mosios szv. komunijos; ko jis 
jau kalėjimo būdamas labai 
troszko.

tare SivanuiJ >

Dabar jus puma-

surado 
prie pir-

Didesne dali nakties

ir ka

NEI ISZ SZIO, Tokios rie-parnesze net dvi.
bios, su dideliais kuodaissu

NEI ISZ TO 'Pardaviau Žydui ir gavau gi

Per mažu kamaraites lange
li, ežiu pat per auganezios gra
uži os. szakos, inpnola vidurdie- 
nos szviesa.

Nuo placziu lauku, nuo toly- 
mu pievų, nuo mėlynos gojiliū
lio linijos vereziasi saules spin-

i

rus pinigus.
— Negale but!
— Dievaži! Kaip mane ežia 

gyva matai!.. Bet jisai da ne 
tokia galva turėjo! KodosF taip 
po metu ponas pardavė miszkn 
ir atėjo visokiu burloku pnszis 
kirsti griauti. Matau vienas, 
antras, treezias; kožnas su sa-

.liiliu kamuolini k kaipo kokie viin lllri |)U()(|n]<llfI, |,budeliu.
auksiniai

i sk verbiasi.
lapus savo

langeli insi-
skverbe kamarai ten'

tai ant suolo

peklai javu 
Ta i

szios
szviesa, tai per

džioja ir mirga

'IIIIIHNIVMVMtlllllllMllllHIIIIHIIt MlltttlllHllWtHIIINVMMlIf IIP

visur 
aplieja gru- 

sidabrino

vol lan

i Norint žmones iszrodo liiedni. 
bet turi pinklus ir kirvius to-
kilis žibanczi/is ir asztrius, kad 
tik žiūrėk ir norėk. Pažiurėjau, 
pažiurėjau ir lik atsidusau: — 
Motina Szvencziaiisioji, toksai
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BALTRUVIENE ii

tai po suolu, tai vėl ant sienų kinds ir mums namie butu rei-

szu eiles. Sikatoras, skindamas 
sau kelia kardu, vis labiau ir 
labiau artinosi prie tėvo. Szis 
gi pamate ant jo szalmo auksi
ni kryžių ir tiktai dabar pažino 
insunio drąsu ir kilnumu: kad 
už tiek jo padarytu skausmu, 
atsimokėjo jam didžiausia mei
le. Jau buvo perlaužtos 'prioszu 
eiles ir susitiko paskutini kar
ta levas su sūnum krauju ap- 
szalkstytoje ižemoje. Sikaton
dona, kuris smarkiai buvo su
žeistas ir g 
k r i k s z e z i o n y s- k a i ’C i v i a i 

p*yžo in savo szetras, ko po užmusztu arkliu;

(‘din. Suskambėjo ietys 
džiojo vilyczios ir 

smagiu

T<*n kur Pitlstono užkaboryje, 
Dedasi per bobeles tikra 

bjaurybe, 
Dorybes jokios neturi, 
'Liktai alutis ten žiuii.

ir ant visokiu daiktu. '
Saules spinduliai nėra links- 

mybe ir juoku...
Bet kamaraitėje girdisi verks

mas... Kampe atsisėdo gaspadi- 
ne akis su rankom uždengus, 
szalia jos stovi kumute ir arti
ma susiedele, < 
priesz jas skrynele suskaldyta.

Skryneles virszus su kirviu 
sudaužytas, skudurai kokie ten 
buvo ant žemes iszmetyti ir isz 
skryneles iszimta paskutiniai 
pinigai, kokius ji, gaspnfline 
juodai savo valandai buvo su- 
siezodijus ir aut pat dugno pa
slėpus.

Ir taip padare galgonas, loc- 
nas ir tikras sūnus.

O, Jėzau, tu mano, Jėzau 
Saldžiausias!... Už ka tu manei 
taip nubaudei 
už k a ?..

Kumute juk reikia sutieszy- 
ti.

kalingas! — Ka mislini!... Tuo- 
jaus mano Simukas kirvi ir 
parnesze... Nusidyvijau ir per- 
sigandau..

— Ir delko las lai p.' 
persigando i

— Sakai delko? Nagi <h*lt

I Ko

--— . — ohkiii (leiKo : *\agi u<*no
o viduryj aulos klld klli greitai apsiži u re

jo ir pagimdė
Kirvi kas pavogė

visame kaime 
riksmą: Kirvi kas pavogė ir 
Lik kirvi ir kirvi ir kirvi!... Ke- 
turpesti visus kampus 
džiojo bejeszkodami to kir\ io..

— () d(*l Dievo! ar taip !
Burloka i 

Bėk resdami 
musu.

iszlan

Katra myli, tam ir valgi 
pataiko,

O katras m* fundina, ta ant 
juoko palaiko.

N<* gero valgio nepagamina, 
(> ii* da bnmbadieriais 

padalina.
Merginos pas save vadina.

1 ž, k a v v ra i

gu ro

— Na-gi mulai! 
tai piki i žmones! 
pirkias priėjo ir prie 
Misi i na, jau dabar Ims man be
da. Bėginėja kaip suszlapus 
viszta ir nežinau jau ka pradė
ti. O ežia mano las vaikelis iii 
mane kytras pažiurėjo ir sako: 
(Kirvi puodan mesk, matule, te
gul verda su bulvėmis! — kaip 
sykis viriau bulves, taigi jo žo
džiu klausvdama: 
ugnin budi!
pas verdanezias bulves! 
kirvio pas mus jie ir nerado!

— Žinoma, kad paliko...
Czia pasakojaneziai motinai 

galva ant krutinės nulinko o 
isz akiu paplūdo gailios asza- 
ros.

gulėjo aut žemes, 
pa vil
ku ris 

iszliko gyvas ir iszgijo. Sikato
ras gi tapo užmusztas. Pervere 
jo kilnia, isztikima ir Dievui 
paszvesta szirdi priesz jetis, o 
siela nulėko Iszganytojo prii*- 
globstiu, kuri beabejo apvaini
kuos ja dangaus garbes vaini
ku ir paves amžinai naudotis, 
laitg brangesnėmis, savo links

mybėmis.
Si katondonas, 

prisimindavo Sikatora, 
t verda vo nesusisiolojes; 
cziau jis pasiliko užsikietinęs 
pagonijoje. Bet nuo to laiko 
krikszezioniu niekada daugiau 
nevadindavo tevvnes iszdavi- 
kais. Karalius Sivatias isžpildė 
duota Sikatorui žodi: tuojau 
priėmė krikszta. Jis insake at
vežti in Uzuka kunigaikszczio 
lavonu ir iszkilmingal palaido
jo misionierių koplytėlėje, ka
nu* jis buvo p rimuos krikszta ir 
pirmąją szv. komunija. Nelai
mingoji karaliene, kuria labai 
mylėjo Sikatoras, ju*atįtaise 
liūdno savo dvasios stovio ip 
t ragingai baigė gyvenimą kalė
jimo. Už keliu (leszimcziu metu 
.Japonijos krikszczionys susi
laukė linksmu ir laimingu die
nu, kol vėl nesukėlė persekioji
mo audros pragaro kersztas ir 
dar daug auku del tokios Die
vo valios žuvo joje. Isz tos did- 
vyriszkos kovosUĮaug pateko 
szventais bei kankiniais in 

gražius

Už ka? už ka,

i, kurna,
ir nesikrimskie nerei-

nebedavok

kuomet lik

perdaug
kalingai!.. Žinomas daiktas, ge
rai žinomas.. Kas turi bites, ta
sai turi medų, kas turi vaikus 
lasai turi smarada!... Visur 
laip yra, visur taip esama, ži
noma!...

Vienok tasai

ta-

jos

kirva-koti 
o kirvi in puodą 

Taip

Taigi sztai tuo paežiu 
kirviu szita skrynele suskaldo! 
O Jėzau, Jėzau, Jėzau!....
Ir jos gailestis dabar neturėjo 

rubežiu.
— Kad jis man nors butu 

pasakęs, kad nors žodi iszta ros 
gal bueziau jam davus puse pi
nigu, o taip! Bet nieko nesaky
damas atėjo ir viską paėmė, pa 
omo, paėmė...

Placziuoso 
kvepuoeziu lanku 
ant puszyno mirga auksiniai 
saules spinduliai.

Ir tuose spinduliuose gyvybe 
dreba....

Ir džiaugsmas ir linksmybe.;.
Tik kamaraitėje girdisi asz- 

trus verksmas; jau abi bobos

1

guzule fundina. 
O joju vyrai negali ne iszsižol, 

Ne savo bdbai in kaili duot. 
Tuo ja us revoliucije padaro, 

O ir savo diedą iszvaro.
Iii bažnyczia ne eina, 

Ba U) centu inžangos pareina, 
Ir sako: veluk ta deszimtuka 

pragersi m,
O ne inžangos duosim.

♦ ♦ ♦

Jau asz nekarta kalbėjau, 
Ir visus persergejau, 

Idant in mane neraszytu, 
Nepažinsi aini nesikisztu, 
Kas ne skaito gazietos, 
Tam joje ne yra vietos, 

Jaigu ir geriausios žinios butu, 
Tai vis in gurbą nugarbetu. 
Vienas žmogelis isz Spring

vales raszo, 
Apie savo vargelius apraszo, 

Meldžia kad in laikraszti 
patalpinczia

Jo vargeli visiems
apgarsinezia.

Tndeka meteliu czion 
pergyveno,

Na ir susirinkęs graszio, pa 
ožiuotis užsimano,

Laiiriingai pradėjo gyventi, 
Supirkęs daigtelius lengvai 

pradėjo kvėpuoti.
Kada jau viską turėjo, 

Pacziule in ji taip prakalbėjo:
“Ar žinai! laikysime 

burdingierius, 
0 norints nauda sziokia 

tokia bus, 
Asz tada turėsiu užsiėmimą,
Ir nenuobodu gyvenimą.“ 
Na ir per pora metu taip 

trankėsi,
Sziaip taip bobele laikėsi, 

Kada paskutine bedarbe užėjo, 
Mano ramumas naminis nuėjo, 

Visi vyrai in kitur isznyko,
I Tiktai vienas senyvas pasiliko, 

llodos gana davadnas senas 
Amerikonas,

Rodėsi davadnas, bet szir- 
dyje tikras balvonas, 

Isz pradžių maniau, kad tai 
szventas vyras, 

O ežia supratau kad tikras 
velnias.

Pasiliko jisai tikras namu 
gaspadonus,

Ir pamislinuu, kas czia 
lobaus bus,

Pradėjau ji nuo burdo varyt.
Jisai prie manes bando 

prisika'byt, 
Užmuszt žadėjo, 

Ir jau muszt pradėjo.
Asz žandaru tuoj paszaukiau.

Ir nuvest in koza liepiau. 
Bet ir mano boba paskui 

nulapsejo,
Ta kulneli isz kozos iszvalnijo. 

Vaitas paliepė nuo burdo 
iszeiti,

Ir pas kitus nueiti, 
Mane su boba perskyrė, 
Nežinau ar gerai padare.

O norint ta užbaigt, 
Turiu czia pertrauki, 

Gana kad mano boba su juoui 
volei susinesze,

Ir abudu ten kur po velniu 
iszsinesze.

Dabar žmogelis nulindęs. 
To visko datyres, 

O kąd juos kvaraba, 
JJus apie tai guiia.

patieszijimas 
neisž- skamba blogai ir nelaiminga 

motina apima da didesnis gai
lestis; kad ‘sūnūs su kirviu su
daužė skrynele ir paėmė 
paskutinius pinigus.

— Jaigu taip, jaigu taip!... 
B(‘t jisai niekados nebuvo tokis 
ir asz isz jo to visko nelaukiau! 
Nuo kūdikystes, nuo jaunystes 
dienu jis bu\i> toks paezedus ir 
minus kaip avinukas — su juo 
kas ka norėjo daryti tai visada 
<r

vpsupes generolą su dalimi 
, artinosi prie Si

katondono ir jei Sikatoras, ku
ris su Krikszczionimis stovėjo 
lietoji stovyklos, nebutu sulai
kė prieszo, tai ji butu užklupę 
visai netikėtai. Tacziau jis tol 
lik galėjo sulaikyti, kol Sika- 
tondonas nors truputi aprilfia- 
vo pulkus. Sikatoras pastebė
jęs, kad prieszu galybe yra la
bai didele pasitraukė ant arti
miausio kalno.

Dabai* su dideliu triukszinu 
puolė Zotsumos kariuomene 
ant vargiai surikiuotu Bujigos 

, s k ra i-
Inaszkejo 

szarvai nuo smagiu kirezin. 
Tiktai dabai* pamate Sikaton- 
donas 
ja atitaisyti atskiru asmenn 
drąsą; pats gi, pasirinkęs ge
riausi ir tvireziausi buri, drą
siai puolė priesza, kuris staiga 
truputi atsitraukė atgal, 
greitai ingave naujos drąsos 
vėl brovėsi artyn ir atkirte nuo 
savųjų vyriausiąjį karo vada 
su minėtuoju buriu apsupo. Si- 
katondonas stvėrėsi, szautuvo 
ir kaip liūtas szoko in 
bet veltui. Prieszai vis 
ir labiau isz visu pusiu spaude 
ji ir gavės keletą kirezin apsi
pylė krauju. Sikatoras, kuris 
po rytikszczio niuszio pasi
tranko ant kalno pailsėti, seko 
niuszio eiga. Jis pastebėjo, kad 
pralaimėjimas yra 
gi amas, 
ant rosios J<ariubmenes 
kuri irgi buvo prieszu nasruo
se. Bet staiga pamate, kad nu
puolė nuo arklio vyriausias ka
ro vadas ir didžiausiame pavo
juje radosi jo gyvybe. Kilni jo 
szirdis pergalėjo visas mintis ir 
suszuko: “ Kas nori liuosai sek
ti mane, kad iszgelbejus Sika
tondona?’’

“Kunigaikszti, 
tiek gera padaręs, kad tu galė
tumei už ji paaukoti savo 
vasti,’’ 
niu.

“Ar gi Kristus taip mane, 
kuomet ėjo už 
žiaus mirti?” 
gaiksztis. “
mane! Kristus ir Marija!” Isz- 
tare tuos žodžius jiersižegnojo 
ir paspaudės žirgą pintynais 
leidosi in banguojanti muszi. 
Paskui ji ir visas būrys. Tarp 
ginklu braszkejimo skambėjo 
obalsis: ‘‘Kristus ir Marija!” 
Nors būrelis, palyginant su to
kia galybe, buvo labai mažas,

savo klaida ir stengusi 
atskiru

pats gi, pasirinkęs

niuszio

Bei

kova, 
labiau

t •

dangų ir mums davė
pavyzdžius, kuriu gražiausias 

minėtojo jaunikaiezio pa
vyzdy
v ra

alejo...
Taip, kurna, sakai.'

Matai, kad pasakoju tei
sybe, taigi man dabar dideli 
dvvai ir lo viso atsitikimo su 
juo negaliu suprasti.

— Tai žinoma, kaip jau ap- 
tai viskas ir persimai-

laukuose tarp 
ir ten toli

neiszven- 
jei neat i trauks laiku 

dalies,
«

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.02

siveda, 
no.

Ant valandėles pasidaro ty
ku ir toj tykumo j ateina atsi
minimai.

— Kad tu, kurna, žinotum, 
kaip jis augo būdamas vaiku, 
koks buvo smagus, gudrus... 
A-a-a-a O,o! o,o! Būdavo nei 
jam ka sakyt,nei jam parodyk! 
Sztai būdavo atsistosiu prie pc- 
eziaus, atsidusiu ir sudejuosiu, 
kad malku neturiu, o jis tuo- 
jaus per duris nabagėlis, jam 

Į buvo tik led va asztuntas me
tas, žiurau: gryszta ir parnesza

Bet kaip, bet kaip!...

trus verksmas;
raudoja, baubia.

Jas sujudina sumuszta skry
nele ir paimti isz jos 
visokie skudurai iszmetyti

Na-gi tikras

pinigai, 
o

kas taip padare?
sūnūs...

— Dievo szventiejei, kas 
apie tai pamislytu kat??.. Taip 
augo kaip avinukas, buvo ge
ras ir protingas, turėjo kydrū
mą. Ir sztai nei isz szio nei isz 
to neprietelius pasidarė latru...

— Septynių sopuliu Moti
na Kam tu prie to duleidai?...

nėra jis tau

tarė vienas kriksZczio-

Mokame 3-czia procentą ant 
Rudėtu pinigu. Procdnta pride
da m prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalu su musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.

kelis‘sulaužytus strakolus. Isz 
kur-gi-klausiu-vaikeli cmei! — 
Toli, sako, motule, tai Petrie
nės tvora. <Ot, iszlupau, sulau
žiau kelis strakolus, parnesziau 
ir jau... Sakau, kūmute, kad jis 
isz jaunu dienu turėjo 
szirdi...

gera

A. J. SAKALAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

(Bell Phone 872)
331 W. Centre St., Shenandoah, Pa.

Palaidojimu
Nubudimo valandoje suteikiam 

geriausi patarnavima.
atliekam rūpestingai ir gražiai. Bu
site pilnai užganėdinti.

Isz Mnhanojaus jeigu kas parei
kalaus mano patarnavima tai mel
džiu man telefonuoti o pribusiu in 
deszimts minutu.

mus ant kry-
— atrėžo kuni- 

Pirmyn kas seka
W. BARLOW, Pres.<* G. ...

C J. FERGUSON, Vico-PrcH. ir Kas.<

W.TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABOR1US MAHANOY CITY

-Ml '. _ _ L

■
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— Aa! matau, kad turėjo...
— Viena syki, neatsimenu, 

mums viszta pasmaugė, turbūt 
lape ar kas kitas. Jeszkojome, 
szaukome, visus paliepius isz- 
kreteme, bet niekur taip nebu
la. Parpuolė ir viskas! Asz 
tuo jaus ir pradėjau verkti rau
doti. O jis man, mano sūnelis 
ant to: tylėk1, matule, tiktai ty
lėk; asz tau viszteli surasiu, su- 
jeszikosiu bus gražesne už pra- 

i puolusia.
— Ir atrado ?
— Na-gi taip kaip ir atmi

nate. $ztai bimbalas inlindo

^Telefonas 872.

Li«tuThBk«* Graborlut
K. RĖKLAITIS

Lairfnja numirėlius pa- 
gal naujfturfn mada ir Įjfcį 
mokslą. Turin paąelbi- II 
ninke motoram a. Prioi- IĮ 
namoa prakea. , II
616 W. Spruce M., II

MAHĄNUT (ITT, l*A. IĮ 
806 MAUK KT STh f II

Laidoja numirėlius pn-

j •' ,;%****

r
Laidoja kunus numirėliu, 
automobilius del laidotuvių, kriksM- 
tintu, voseliju, pasivažinėjimo ir t. t. 
820 W. Centra St., Mehanojr City, Pa.

Kristus ir Marija!Sikato
ras laiko pareiga perspėti savo 

priėmė su džiaugsmu tęva. Tacziau toks kunigaiksz- 
garbinga angelu duona. DHu- ežio sumanymas tiktai supyk- bet jo puolis taip smarkus, kad

priesz i įžygiuosiant in kovos 
lanka,

ge su juo priėjo prie Dievo st a- tde Sikatondona. Jis daugiau lyg kirviais skaldomos iro prie

a*

Pasamdo

viena pavakarį Juozienės dar
f

•žan ir vieton . vienos visztos 7 ?> » M i V Vi ♦i'm’ *«*■

CITT, r A

TAMAQUA, 1*1

i#I rįT//’o'

L/



■

dukrele

, ŽINIOS VIETINES
Jurgutis, devynių mene

siu mylimas sūnelis Jurgio Ju- 
cziukoniu, 717 E. South uli., 
mirė praeita Sereda.

— Franciazkute,
M. Steponavicziu, 337 W. Ma- 
hanoy Avė., persipjovė skau
džiai galva puldama ant said- 
voku laike žaidimo su kitais 
valkata.

— Nemalonia žinia uplaikc 
Lehigh Valles kasyklų nngle- 
kasrai ir kiti darbininkai Su- 
batuje po piet, kada ant kam
pu likos prikalti atsiszankimai 
apreikszdami buk Lehigh Val
ley Coal Co., uždare Bu k ma li
to ir Vulkano kasyklas, iszeme 
mulus isz kasyklų, isztrauke 
ugni isz po Imilvriu ir kada ve
la pradės dirbti tai niekas ne
žino — daugelis mano kad ne
dirbs per visa vasara. Keli 
tukstaneziai vyru ir vaiku ne
teko darbo ir nežino kas bus su 
bedarbiais. Sakoma kad užda
rymas kasyklų priežasts leng
vos žiemos o žmones didesniuo- 
so miestuose nenaudoja kietu 
migliu. Sztai tau ir bedarbe 
kuri greiezinu užėjo ne kaip 
pranaszavome kolos sanvaites 
adgal.

— Netoli Pottsvilles likos 
pataikintas per Pennsylvani- 
jos truki Jurgis Holeevicz ir 
taip labai sužeistas kad vėliaus 
mirė cziunaitinoje ligonbuteje. 
Kur jisai gyveno tai nedažino- 
ia.

ugnis— Pottsvillej kilo 
Marble Hali lietelyje kuri pa
dare bledes ant 5,000 doleriu.

Gerai f t žinomas visiems 
“Red” Patrikas McInerney, 
218 W. Pine uli., mirė po trum
pai ligai nuo kraujatekio, pra
eita Kctvergn. lakos palaido
tas Panedeli i vta.

Bed

SHENANDOAH, PA.
t Agnieszka, 53 metu, my

lima pati Motiejaus Garino, 
UOS. Bowers ulyczia, mirė 
praeita Ketverga ryte. Velione 
paliko dideliam nubudime vy
ra ir sekanezius vaikus: Jurgi, 
New Yorke, Ant. Kuczinskiene, 
Mikola, Ona, Margrieta, Tessie 
Katre ir Juozą mieste, viena 
seseria \”isockiene miste ir bro
li Frana Buka isz West Frank
ford, III. Laidotuves atsibuvo 
Panedelio ryta su apeigomis 
Szv. Jurgio bažnyczioje, 
kurios velione prigulėjo.

•— Ana diena bažnvtinis 
koras turėjo rogių iszvažiavi- 
ma ant Kuraucko fanuos Bran- 
donvillcj, kur buvo pagaminta 
puiki vakariene, atsibuvo szo- 
kiai, dainom ir kitioki pasi
linksminimai. Prezidentas ko
to Petras Frank pasakė puikia 
prakalba po tam koras po di-

prie

I
I < Iii.:
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Sztai Pocasset Mills dirbtuve, mieste Fall River, Mass, kur prasidėjo didelis gaisras kuris pridirbo bledes ant $25,000,000 v
A. /M* n*. d

C HARRIS & twins
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lekcija prof. Zcinaiczio padai
navo keliolika puikiu dainų ir 
.linksmi iszvažiavo namo jesz- 
koti pasilNio savo lovelėse.

— Madas Zubara, 421 Tur
key Run ir Feliksą Bolszvs li
kos pagauti per eksplozija ga-

Gilbertono kasvklosia ir 
abudu baisiai apdeginti. Zuba- 
ra likos nuvežtas in ligonbuti o 
Bolszys namo.

t Regina Jauczinviene mi
rė Schuylkill Haven ligonbutej 
nuo paralyžiaus. Lavonas likos 
atvežtas pas Joną Banoni ant 
W. Coal uli., 
laidota Subatos ryta su pamal
domis Szv. Jurgio bažnyczioje. 
Velione paliko tris suims ir dvi 
dūk t eres.

— Laikrasztis 
skelbė buk kokis tai balberis 
Bryan Svalovicz ant Columbus 
nlyczios subjaurino szesziu me
tu me.rgaite, kuri atėjo pas ji 
nukirpti plaukus. Balberis in- 
<raufce mergaite in kita kam
barį [r ten pasielgė su ja krinri- 
naliszkai.

— Musu gerai žinomas biz
nierius p. Jhkubas Banruckas

70

isz kur buvo pa

i 4 Gornik

k':

likos iszrinktus kasierium Szv. 
Jurgio Lietuviszkos parapijos 
ant paskutinio metinio susi
rinkimo, todėl kad yra savži- 
uingąs ir teisingus žmogus.4 •
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t Kazimieras E. Kurszvy- 
dus, 4(1 metu, gerai žinomas 
gyventojas isz Lower William 
Penn, mire po ilgiu plaucziu li
gai. Velionis paliko ketures 
duktere* ir keturis sūnūs. Duk
tė Bertha, kuri lavinasi ant 
norses Szv. Agnieszkos ligon
buteje Filadelfijoj atvažiavo 
valanda per vėlai idant atsi
sveikint su savo 
liu ant amžinos keliones.

Worcester, Mass. — Juozui 
Baltromaicziui pavesta jo ke
tiniu vaiku užlaikymas ir pri
žiūrėjimas. Jowžmonos, Ameli
jos Baltramaitienos praszymas 
del “separate support” likos

ISZ LIETUVOS
NAUJUOSIUS SUTIKO 

SU PEILIAIS IR RE
VOLVERIAIS.

Vilka viszkis. — Sausio 1 d. 
Keturvalakių valseziaus A id- 
giriu kaime pas ūkininką Ko

kainui pasi-

KAREIVIAI SUSZAUDE 
ŽVERISZKA 
PULKININKĄ.

Artimoje Nauju
kareiviai taip mpyko 

ant savo pulkininko už žverisz-

Smalius ir jo Sūnūs
(Liaudies Pasaka.)

Harlan H. Zodtner iszvažiavo 
ims valdžia ant Smithsonian observatori ie 
tiksle tyrinėjimo saules ir oro.

iii (’.dama, Chili, kur ap-
per tris met us

Kaunas, 
fraku, Kita karta buvo smalius. Jie 

nieko daugiau neveikdavo, 
ka pasielgimą su jais, kad pa- *<nll) L'k

langiau
keimus lupdavo ir

Ūkio Žmona ir Ubagas j 
(Liaudies Pasaka.)

f

•it jo kariszka sifda pa- lepi leisdavo.dare a
tys po tam pastate prie muro ir

mvlomu teve- ' ieka buvo szio 
| linksminimas. In pasilinksmi-j 

atvvko ir

suszaude. Pravarde pulkininko ; piuiu>rrju

separate support 
atmestas.
. — P-le Valentina Paltana- 
viezaite 
prie* gavimo .\ew 
Conservatory of Music diplo- 

Peroita savaite ji atlaike 
pusmetinius kvotimus. Birželio 
mėnesyj stos prie kvotimu in 

1 )abar 
ruosziasi prie 

savo primutinio vicszo pasiro
dymo mokyklos svetainėje.

Prasidėjo teismas Leono 
Paszakinsko isz Gardner, kal
tinamo nužudvme Juozo Mar
kaus, Lapkriczio 29, 1928, Tem
pleton miszkuosi*. Jo byla isz- 
klausys prisiegdintuju teismas 
isz 12 vyru. Valstijos byla veda 
District Attorney Charles B. 
Rugg. Paszakinsko gynėju pa
skirtas adv. J. II. Meagher. Jei 
Paszakinskas bus atrastas kal
tu papildyme žmogžudystes, 
jo laukia elektros kede. — A.L.

sparezia žingine eina 
gavimo England

mo.

k laša.“Senior”
Paltauaviczaite

p-le

nima atvyko ir nepraszytas 
jaunimo būrelis isz kitur. No
rint nekviestuosius iszpraszy- 
ti kilo pcsztyues, kuriose* visoj 
apylinkėj žinomam peilininkui 
— Stasiui Gabanairziui,

Jonui Gicevi- 
.sunkiai

per-
szauta koja ir 
ežiui peiliu 

aiva.
Sužeistieji nugabeni i Mari- 

amphles ligoninėn. Kaltininkui 
tuo tarpu nesurasti. Kvota per
duota Vilkaviszkįo teismo tar
dytojui.

sužeista
< r

SPROGO “GERYMELIS” 
UŽDEGE MOTERĮ.

Timsriai.

IR

T'imsriai. — Vieno szio kai
mo gyventojo szeiminike, norė
dama pavaiszinti 
anodija, padėjo to 
biili'li už karsztos krosnies kad 
atsziltu. Po kiek laiko ji, pasi
ėmusi deganezia skala, ėjo at- 
szilusio gėrimėlio atsiimti, tik 
per neatsargumu, prikiszo per- 
arti žiburį. Anodija sprogo už
degdama moteriszkes drabu
žius. Kol priszokusiem gelbėti 
pavyko nupleszti nuo kimo de- 
ganezius drabužius ir juos už
gesinti moteris skaudžiai apde
gė.

“svetelius 
skvst linelio

nedažinota.
! ŽVERISZKI KAIMYNAI.

\’ilkaviszkį,\ ilkaviszki, Kybartu vals. 
Kibeikiu 11 kaimo gyventojas 
buvęs npsienio polio. Izidorius 
Szvencziunas gryžo isz Kybar
tu namo nakti isz Gruodžio 30 
in 31 diena. Sz.iame kaime ji 
užpuolė kaimynai broliai Pijus

Petras Gliaubicai, kurie 
cveneziunui su buteliu smar-

T

ir

kini sudaužė jam galva ir pei
liu perdare kairiji szona. 
Szvencziuno gyvybe* pavojuj, 
l’žpuolikai suimti ir pasodinti

I • • • •kairįjį 
gvvvbe

kalejimau. Spėjama, 
puolimas padarytas del 
szto. Kvota vedama.

BANDĖ NUSIŽUDYTI.
\ kor, —■ Saii-

Philadelphia, Pa. — Helena 
Služiuto, penkių motu mergai
te, atsikėlus nuo pusryeziu ėjo 
szale gazinio peeziams 
užsidegu naktinei marszkiniai
ir tnojaus visa pastojo liepsno-

Motinai pasiseko užgesyt 
bet mergaite baisiai 

ir motinos ran-i

nuo ko

|U. 
liepsna, 
apdegė kaipo 
kos. Mergaite likos nuvežta in 
ligonbuti. Szeimyna Služiu gy
vena ant 1623 Ruffner ulv-' 
ežios.

Paskutines Žinutes.

162 • > 
« )

ti

sudegu degan- 
gyveno

ISZSIGANDO IR LIKO 
NEBYLE.

Mieteliai, Sz.iliites apsk. — 
kiek džiaugsmo 
at nesza

Kas nežino, 
vaikuczinms a t nesza Kalėdų 
diodas, pilnu maiszu gražiausiu 
dovaneliu neszinas ir apdova
noja geruosius vaikus visokio
mis gėrybėmis. Bet kartais ne 
tikėtai visuotinas džiaugsmas, 
<!(•! kieno nors neatsargaus juo
kavimo, gali pavirsti nelaime. 
Taip, Kalėdų vakaru ir pas 
musu kaimo mėsininku R. atėjo 
Kalėdų diedas ir utnesze dova
nu jo 4 metu dukrytei. Tėvas 
juokaudamas pasuke kūdikiai, 
kad jis nupiausias gerajam die
dukui galva. Pasiszabnus vai
kui in kita kambarį, 
kaudamas 
sveteliui jo kauke ir parode 
vaikui. Tik jo dukryte priėmė 
ta szposn už tikrenybe ir taip 
persigando, kad nustojo kal
bos. X
KIRVIU UŽMUSZE ŽMOGŲ.

Ežerenai. “V. kor.“ — Knie
ti isz 27 in 28 Gruodžio menesi, 
Skineikiu kaime, Dusetų Vals. 
gyventojas Jonas Pukauskas 
dviem kirvio smūgiais in galva 
mirtinai sužeidė Semioną Lari- 
kova. Pilkauskas sulaikytas, o

nuėmė
jis juo- 

maloniam 
parode

Waterbuty, Conn. — 
Du vaikai, M. Monihan ir neži
nomas žmogus 
ežiam name kuriame 
szes z i os sze i 1 n v n os.

Catalonia, Ispanija. — 
Straikas vis platinasi czionais, 
musziai ant kasdieninio pared- 
ko, daug sužeista vyru ir mo
terų ir keli užmiiszti.

11 Managra, Nikaragva. — 
Pasikebeliu vadas Sandina li
kos surastas su savo vaisku ir 
bus užkluptas per Amerikonus 
in kolos dienas.

<1 Barcelona, Iszpamjii. — 
Apie szimtas tukstaneziu dar
bininku užstraikavo ir vis dau
giau platinasi pasiprioszini- 
mas mokėt i taksu nuo savo už- Larikovas rytojaus diena mirė, 
darbiu. .Vedamas tardymas.darbiu.

V. kor.

,V ed amas ta rdy i na s,

'Turėjo jisai sunu, jau gerai 
* įsi. Bet szis tėvo ama

tu nesidomėjo ir nieko apie ji 
neisziiiaue.

\’iena karta tėvas, prisilei- 
j dės statini* smalos, vėže in kal
imus pai'davinet. Paėmė su sa
vim ir sunu, norėdamas ji nors 
kiek po žmones pralavint.

in viena kaimu, 
apsiklojo. 'Tėvas iszlipo isz ve
žimo ir nuėjo žmonėms pasiu- 

snialos; sunu paliko prie 
vežimo ir liepė žiūrėt, kad kas 

statines vole

I n važiavę

.lyi

neiszt raukt u isz 
;H j I ir nepaleisi u smala.

vienas pasilikęsSimus J vo-
kad už- 1°’ l’ats l)a(‘,nes .ia isztrauke ir

i er

Rokiszkis ‘‘ 
šio (i diena po naktiniu trau
kiniu mėtosi jaunas vaikinas, 

gyventojas, S t a s z k i a u -slot i(*s 
ežiukas

Maszinistas pastebėjos, 
laiku sulaiko traukini, o S. pa
davė stoties žandarams. Nenu- 
sisokelis sanžudys paaiszkino, 
kad jis bandos nusižudyti del 
mergaites, kuri jo neapkentė, 
o jis labai jos.troszko.
ISZŽUDE VISA SZEIMYNA 

VAISZVILOS.
Sausio devinta diena Biržų 

apskrityj, Pasynbo valseziaus, 
Szimoniu kaiuie, nožiiTomi pik
tadariai iszzvide Miko Vaiszvi- 
los szeimyna,rnuszaudami pir-

su

I ■ t 11 '

ma vyra Miką;..po žmona Elz-
r - * ” I-Ali * u— 1 jL - A-

bieta ir tarrih'ije Veronika Bar- 
kevięziute. Idant užslėpt savo
baisu darba, piktadariai pade
gė (rioba, I, ku'rioje' likos nužu- 
dinta szeimyna. Policija užėjo 
ant pedsakiu žudintoju ir kaip 
rodos neužilgio juos Pilims.
KIEK ISZGERE IR SURUKO

Statistikos4 daviniai rodo, 
kad visoje Lietuvoje 1926 mete 
iszgerta degtines —. 
litru, ir alaus — 7,800,000 litru 
o 1925 mote buvo iszgerta 
degtine/j

4,600,000

5,200,000 litruiiv^uiivp ----- *iv. u,

alaus 8,500,000 lt r. Iszeina, kad
1926 mete iszgerta kiek mažiau 
kai I925 metu. Bot vis dėlto 
kiekvienai galviu iszeina po 
2 litru degtines ir po 3 litrus
alaus. Tabako pirktinio surū
kyta: 1925 (neto 740,000 klgr 
o .1926 m. — l
gi tabako rūkymas per vieno-

Viena 'karta ūkininko žmo- 
vire pusryti. Puode užkais- 

“i k , ■ • ) •

iui virė pusryti, i uode užkais
ti klegėjo barszcziai ir pene-i 
tas žąsinas. Žmona kažin kurį

insidejo in kiszeniu. Dabar be„ 
rupetezio sėdi sau ant vežimo 
ir dairos.

Po
“ Vaike
< . U’

valandėlės atėjo tėvas, 
ar teturi vole” —

‘‘'foturiti, teveli. Asz ja kai 
tu nuėjai, tuojau isztraukiau 
ir insikiszau iii kiszeni.

teisybe, visa smala jau 
buvo iszbegus

le,

>»

visa
Apszauke, api- 

pesze smili ir daugiau niekada 
nusivožė. Mate, kad

tas žąsinus. Žmona kažin kurį 
skubinos. Bet, lyg tveria, atėjo į

poteriaut. Zmo-| 
11 f - - - 1

atidavė elgetai iszmakla, o pa
ti iszsiskubino kažin ko pas 
kaimvne.

Elgeta Ino tarpu papoteria
vęs apsidairo, isz-igriebe isz 
puodo žąsiną, insidejo iii krep- 
szi ir iszejo. Einu per lairka 
pas kita iikininka, ogi sztai į 
bepareinmiti ta žmona isz kai
mynes. Susitikęs ja, elgeta sa
ko: “Szeirnininkelo, ar nepa
žinsi i tamsta Gagena isz Buo- 
diszkiu, kuris neseniai jiusi- 
krauste in
Žmona neturėjo laiko ir 
bimlamos atsake: 
nuo mano galvos: 
gono nepažystu ir neturiu lai- į

* - - ’■ *,” tare !
keliais.

Ūkininke tiktai parėjo namo sa

elgeta ir cine 
n.a, ncsidau'kus maldos

Szei mini akele 
dusti tamsta

galo,

I

K rep>*ziszkius ? ’ ’ 
sku-!

Kik tu sau 
asz jokio (ia-' 

• 1 •

f ’»

4 k

ko.” — “Na, tai sudie 
elgeta ir nuėjo savo

* 1 tarė i

drauge nesi vožė. Mate 
suims no tam tikos.

ANT PARDAVIMO.

Holstein karve, 
metu senumo.

ir neradus puode žąsino, su
prato, ka sake elgeta. Norėjo 
vytis atsiimt moša, bet jau bu
vo per vdlu. Dabar krimtosi 
žmonele, kad lau'ke pati atsi
sako nuo savo ....... ”

I

szviežia, 
Parsiduoda

prieinama preke. Atsiszaukite 
pas Jokūbą Bagdanavicziu ant 
farmoS, 3 mylios nuo Brandon
ville ant Nurombergo kelio.

Jacob Bagdnnavicz
R. į". D. No. 2;

Ringtown, Pa.

4 
už

gagono.

ATSAK1MAI.
k ■ •

A.K.Z. Shenandoah, Pa. — 
1 Jaigu tamislos sūnelis tankiai 

pasigėrė ir žinai vieta kur go
rima aplaiko, tai galima už
drausti taji, kuris sunui duoda 
geryma. Lai advokatas para- 
szo uždraudimu su persergėji
mu kad sunui neduotu'gėrimu 
o jaigu tas nepagelbes tai duok 
žinia in prohibicijos bjura, o 
tieje prisius sznipa kuris grei
tai padarys pa Aid ka su tumu, 
kuris sunui duoda gėrimus.

K.S. Red Hill, Pa. — Ar su
gert) 

Taip, turime vilti kad

875,000 klgr. Tal

rius metus padidėjo daugiau
' - > 11 _ L. •

A.,,. „i,,,,,
kaįj) 100,000 klgt
KVITU knygele Draugystėms del lew-

r-*~
mokejimo pinigu ligoniams. Proke 25c 
KVITU knygele Draugystėms del Ka- 
sforlaua nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu. Preke - - - 26o.

I-

Preke • - - 
W. D. BOCZKAUSKĄS - CO 

MAHANOY CITY, PA.

sislauksim sugrąžinimo 
alaus? r ., 
gera alų valdžia turės sugražyt 
žmonėms. Jaigu ’iszrinks gu
bernatorių Smith’a ant prezi
dento tai galime tikėtis kad 
aluti vela turėsimo.

6 6 6
hNWį

yra t*Į receptas del

Szalczio, Grippo, Malaria, 
Flu ir Tulžinio karszcrio.

Užmušta mikrobus. -
i

Aptlefcose
.1*

... >■

>

A

z/'/

p.

■> f

< į-.

■

■4.

's

f'

'V si

y • <31
t *

LATVIJOS NAUJAS 
PREMIERIS. .

Daktaras Julio Smnila,
“i galva Einlandijos valdžios 

panaszini kaip Mussolinas yra 
Italijoj. Jisai yra vailn uki- 
ninkiszkos partijos Piniszkain 
parlamente.

SKAITYKITE SAULE

Szita Tuszczia Vieta Paskirta Lindberg’ui

vi

I

AVashingtono sostapylej (Capitol) randasi puikus pa
veikslai isz istoriszku atsitikimu, bet x^ena tuszczia vieta 
pasiliko dek svarbaus atsiti’kimo. Kongresmenas Andrews isz 
.Massachusetts inneszo užmany ma idant ant tosios (uszezios 

Parvžiu, nes tai 
buvo vienas isz žymiausiu istoriszku atsitikiinn kad žmogus 

mares su emplanu in Europa.
■ III     | ■■

Ii <

— O kas man galvo 
svetimo žmogaus nelaime. Asz 
ne girdėsiu kaip jisai būdamas 
su tavim verks...

vietos iszmaliavot allc'kima Lindhergho in
1, Ir

perlėktu in para ir pumper
’ r F

PATI IN VOS GYVA VYRA:

— O kaip tu numirsi, 
asz galėsiu už kito isztekett

ar

Vyras. — Rodei ne? Man vis 
tiek.

Pa(i. — Asz matau, 
kaip už-gykes kalbi!

jog tu
'u-l

Vyrus.

KANTICZKOS arba giesmių knyga, 
paprastais kietais apdarais. Preke |1, 

W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 
MAUANOY CITY, PA.
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