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ISZ AMERIKOS1

BIAURUS
GYVENIMAS

MOTINA PRISPYRĖ MER
GAITE ANT PAl.EISTU- 
VINQ0 GYVENIMO IR 

PATI TAIP DARE.

Shenandoah, Pa. — Kaip tai 
14 metu mergaite buvo privers
ta kekszauti penkis ir daugiau 
kartu ant sanvaites su vyrais 
beveik perdu motus, buvo isz- 
aiszkinta pas skvajeri Juozą 
Miernicki, kada priesz ji stojo 
keturi vvrai atsakyti už suža- v w

gejima toįos mergaites. Jonas 
Sinkeviez, 18 metu, Julijonas 
Banevicz, 42 metu, Juozas Ce- 
gelskis ir Leonas Lehey kaipo 
ir .Jonas Czaplinskis ir Leonas 
Urbanski, kurie buvo kaltinin
kais, likos uždaryti Pottsvillcs 
kalėjime.

Mergaites vardas yra Ona 
Rakowskiute, 14 metu, 438 W. 
Poplar ulyczios, dukrele nasz- 
les Onos Rakowskienes, kuri 
vra motina keturiu vaiku. Onu
te likos atiduota in Good Shep
herd prieglauda o likusieji vai

ki ta prieglaudakai nuvežti in 
del vaiku.

Pagal Onutės prisiega, tai 
turėjo ji pasiduoti vyrnms po 
penkis ir daugiau kartu aut 
sanvaites per laika 18 menesiu, 
kurie ateidavo in motinos na
mus.. Josios molinejkekszayo 
taipgi su kokiu tai Teofilių 
Jcrmaku ir dabar yra ncszcze.

Daugeli kartu Ona likos už
klupta per vyrus kada josios 
motina gulėjo lovoje ir mate 
kas dėjosi po josios akiu. Dau
geli kartu likos iszvesta in 
miestą per iszgamas ir sužage- 
ta ant kalno. Da keli vyrai bus 
aresztavoti 
mergaites.
temberio menesi

su kokiu tai 'Teofilių

t

su
gy-

už užklupima ant 
Praeita meta, Sep- 

, szeszi vyrai 
iszžagejo mergaite ant kart ant 
Lloyd ulvezios ir dabar už tai 
traukėsi teismas.

Onute savo prisiegoje taipgi 
primena kad josios motina be 
jokios sarmatos gulėdavo 
Jermaku ir prie josios akiu 
vuliszkai pasielginejo.

Klausytojai pas skvajeri net 
drebėjo isz piktumo kada Onu
te apsakinėjo apie savo gyveni
mą su nelaba motina kuri pri- 

• vertinojo savo kūdiki pardavi
nėti savo silpna kuna del isz- 
gainu.
LAUKE IMPEDŽIO PER 16 
METU IR SUSILAUKĖ DU 

ANT KART.
Selinsgrove, Md. — Per sze- 

sziolika metu kantriai lauke 
Povylas Jankei* idant garnys 
atnesztu jojo paežiai kūdiki.

Po taip ilgam lankymui gar
nys susimylėjo ir atneszo ne 
viena, bet.... du ant kart isz ku
riu tėvas negalėjo atsidžiaugt. 
Vaikucziai yra drūti ir puikiai 
auga. Tėvas turi 49 metus o 
motina 38 metus.

TEVISZKA MEILE DEL 
SAVO 8ZEIMYN0S.

Newcastle, Md. — Feliksas 
Rhodes randasi mirsztancziam 
padėjimo isz priežasties baisiu 
apdegimu. Kada užsidegė jo 
namas, atsiminė jisai kad de- 
ganeziam name randasi jojo 
pati ir ketvertą vaiku. Keturis 
kartus mėtėsi in liepsna ir ne
žiūrint ant skaudaus apsvili- 
nimo, iszgeibejo paezia ir tre
jetą vaiku, bet ketvirtas pražu
vo liepsnose. Grover taip ap
degė ka<l po ketvirtam iszeji- 
mui isz deganezio namo, pats 
krito pajėgu notekes.
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W. l>. BOCZKOWIII, Fred. A Mff.
V, W. BOCZMOWMMt, Kdllor m 40 METAS

DVASE MOTERES
DARBININKAI 
LAVONA MOTERES KURI 
JIEMS PASIRODĖ KELIS 

KARTUS.

ISZKASE

Knoxville, Mass. — Kelioli
ka darbininku kurie dirbo nak
ties laike prie kasinio grabes 
prie geležinkelio, kelis kartiiš 
pabėgo nuo darbo iszbauginti 
per koki lai pasirodymu. Visi 
tvirtina kad regėjo dvasia ko
kios tai juodai pasirėdžiusios 
moteres.

Norints formalias darbinin
ku aiszkino jiems kad žmogus 
jokios dvasios niekad negali 
matyt nes tai yra tik žmonių 
iszmislas, bet darbininkai ki
taip apie lai mane ir nenorėjo 
sugryžt prie darbo trecziu kar
tu. Iszauszus dienai, kada vela 
darbininkai nusidavė in ta vie
ta, rado juoda skaruli, atplesz- 
ta nuo szilkinos szlebes, o kada 
pradėjo kasti grabeje tolinus, 
rado užkasta moteriszkes lavo
nu, kaip rodos nužudytos, nes 
veidas josios buvo keliose vie
tose perkirstas kaip rodos ilgu 
peiliu.

Palicije pradėjo tyrinėti bet 
lavono negalima pažinti, bet ti
kisi užeiti ant pedsakio. Kas- 
link darbininkių tai tikrai pri-
siegauja kad laja moteriszkes sudže atkirto: 
dvasia mate kelis kartus.
UŽMUSZE PACZIA KADA 

TOJI MIEGOJO SU 
DVYNUKAIS.

K'‘ypnr(>v y. Y, 
pa rėjas 

miuigzaino
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LEPSZE VYRAS
Ii ■

SUDŽE NUBAUDĖ MOTERE 
KALĖJIMU IDANT VYRAS 

TURĖTU PASILSI.

~ Per meta 
vienas isz 

vyru 
o jaigu jisai

pasilsi 
paniekintu

>

Norristown, Pa. 
laiko turės 
daugiausia 
per savo mot oria 
uores tai gales prailgint paka-
ju savo ano devynių melu.

Jonas Bažuk likos aresztavo- 
tas už perlaužima prohibicijos 
t’.'-m, bet 
stojo jo 
sodžiui Williams buk 
Jonukas nieko 
pardavinėjo gerymus ir daro 
ant to bizni, manydama kad 
sudže paleis josios vyra ir su
simylės ant moteres ir ja ne nu
baus. Advokatas Jono pasakė 
sudžiui buk jisai yra per savo 

paniekintas visokiais 
gauna daugiau nuo 

szunišzku poteriu” ne 
kaip kokis kitas vyras visam 
paviete ir geriau butu kad jo 
motoro'butu uždaryta kalėjime. 
Sudže susimylėjo ant Jono ir 
nubaudė motore ant vienu me
tu kalėjimo ir užmokėjimo 
bausmes 3,000 -doleriu.

Advokatas melde sūdo kad 
tai per didele bausme ir vyras 
turės užmokėt

jojo paeziule Ona 
apgynime sakydama 

josios 
nežinojo kad ji

bizni

paezia 
budais ir
josios 4 <

Georgo 
Bowman purejas namo per- 
senitas muiiEzaine, isztrauko 
revolveri ir pridėjus ji prie gal
vos savo mieganezios paezios, 
pile kurios gulėjo nesenei gi
rnių dvynukai, szove in jaja du 
kartus užmuszdamas ant kart. 
Kada kaimynai subėgo, Bow
man pridejas revolveri prie 
savo krutinės, atėmė sau gy
vastį.

BANKA PECZIUJE.
Bethlehem, Pa. — Ona Su

dak, Slavoke, turėjo paslėpus 
penkes bumaszkas, kožna po 
szimta doleriu, geležiniam pe- 
cziuje (hyteryj,) bijodama lai
kyti juos bankoje. Ana diena 
buvo gana szal t a, vyras pa rėjas 
isz darbo, užkure pccziu pirma 
karta, neprijausdamas’kad jojo 
paeziule turėjo paslėpus jame 
pinigus ir tame laike iszejo in 
sztora. Kada paeziule sugryžo 
ir užteinino pecziujo ugni, net 
apalpo isz susigraudinimo, bet 
jau buvo per vėlai. Dabar p;i- 
siegauja kad ateityje pinigus 
des in banka. Puikus pamoki
nimas už kuri brangiai užmo
kėjo.

NUŽUDĖ SENA MOTINA 
SU KIRVIU.

Mass.

pridėjus 
krutinės,

Boston, Mass. — James 
Doyle, 28 metu, nužudė savo se
na motina 73 metu su kirviu, 
kuri da laiko rankoje kada ji 
palicije atėjo suimti. Sumiš sa
ko buk motina norėjo senei nu
žudyt, nes jiji dėdavo trucizna 
in maistu norėdama nužudyt 
kitus szeimvnos narius. Ar tai 
teisybe ar ne, tai laike tyrinė
jimo viskas iszsiaiszkys.
VAIKAS 13 METU YRA

6 PĖDU AUGSZCZIO.
Flint, Mieli.

trylika metu, Clyde Brant yra 
Hzeszyi pėdu augszczio ir da 
nepaliauna augti. Vaikas pra- 
( 
gal, yra ilrutas ir
du sziintus svaru. Isz pirežas- 
ties jojo didumo, tovai buvo 
priversti duoti padirbti jam 
tinkama lova, o drapanas turi 
pirkinei kas kelis menesius nes 
greitai isz juz iszauga.

Nors turi vos

Maitina Iszbadėjusius Vaikus Kinuose
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už motore, bet 
“O ne, neturės 

o jaigu nemokės, tai 
motore turės atsėdėti kalėjimo 
po viena diena už kožna dolo- 

gali pats

mokėti

ri. Todėl tasai lepsze 
nusprensti ar turėti malszu gy-

ar 
kentėti tolinus pekla nuo bo
bos.“

OJ, TIE BOBISZKI 
LIEŽUVIAI.

Crosse, Wis. — Motiejus 
ilginus 

1 >

vonima per ‘devynis metus

negaledamas
bobisz'ku liežuviu

kuria kūma
vo-

< (

La 
Grover 
nukensti 
apie savo paezia, 
tęs bjauriai apkalbinėjo o
liaus pasirodė kad tai neteisy
be ir daro tai per užvydejima, 
jisai taip inirszo kad paleido in 
ja penkis szuvius kada valgė 
pusryczius?

Kada palicije pribuvo aresz
tavoti Motiejų,

lejo staigai augti du metai ad- 
svero apie

tasai pasislėpė

PUIKIAI APSIGAVODIDELI SZALCZIAI
EUROPOJE VIETOJ PAVOGTI “ANIUO- 

LELI" PAVOGĖ ‘‘VELNIĄ” 
KURI APDRASKĖ GERAI 

JIĘMS VEIDUS.
' 'FC

Z
V&įssS; DAUG SUSZALO, VILKAI 

SUDRASKĖ 18 VAIKU, 
DAUG ŽMONIŲ PRIGĖRĖ.
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K ■y Neapolius, Italije. — Mieste

lyje Ritanto atsitiko ana diena 
juokingas atsitikimas. Jauni
kaitis Guiseppi Capaldo insi-

LIi Į

SmuikusLondon. — Smarkus szal- 
cziai užėjo po visas dalis Euro
poje o Vestfalijoj per užszali- 
ma lipiu vanduo užliejo neku- 
rias aplinkines - 36 žmones 
-------- , Isz priežasties persi- 
mainymo oro, influenza taipgi 
platinasi. Anglijoj mirė per 
viena sanvaite 861 ypata. Apie 
200 žinoniu suszalo ant smert. 
Iszbadeja vilkai aplinkinėje 
KoritzoS užmusze ir sudraskė 
18 vai'ku.

Berlyne vieszpatauja toki 
szalcziai kad net tiltas per upe 
Oder sutruko, 12 
szalo ant smert o apie 500 tu
rėjo jeszkoti pagelbos 1 i go n bū
tose. Pirma karta nuo 1859 me
to upe Rhine užszalo nuo kran 
to iki kranto. Darbai sustojo
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mylėjo 
motina ant to 
draudė su juom matytis ir ne- 
pavelino ant apsivedimo. Jau
nikaitis nutarė mylima iszvog- 
ti isz namu nakties laike.

Prikalbinės sau in pagelbii 
kelis draugus kurie sutiko isz- 
pildyt praszyma draugo ir žo
di dalai'ke. Pavogė mylima, 
kaip mane, isz namu ir atvežė 
Capald’ui, bet kokis buvo visu 
nusistebėjimas kada 
“aniuolelio” 
buvo tikras 
szoko su 
jaunikio, kad nebagui vos pa- 

Motina dasi-

in mergina bet josios 
nesutiko ir už-

i prigėrė.1 
hJ
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sziomis dienomis?

444;

reginiu galima matyti. Pekine, Kinuo-
so sziomis Hienomis, kur (ukstaneziai vaiku yra 
per labdaringas drauguves ir Salaveisziu Armije.

'9 maitinami
vieszpatauja

žmonių su-

Isz Visu Szal iy
ŽYDU

ATKERSZINIMzXS
PAKORĖ KATALIKE UŽ 

KOTU, LIEJO SMALA IR 
KANKINO KAD SUSI- 

NESZE SU ŽYDU.

Isz Žeglevo da-VarszaVa.
nesza in ezionaitinius laikrasz- 
ezius.
Žydiszkas giesmininkas (kan- 

ioras) Mf'isze KazeteJ, patemi- 
, buk jojo 62 mietu senumo 

atlanko tankiai 
mergina katalike, kokia tai Jo- 
va Maryniak. Moiszc pradėjo 
n u žiūrine t tęva kaipo liesi mer
ginanti su katalike.

Netrukus ant tikrųjų persi
tikrino, kad tikrai taip yra, ta
da prikalbino sau in talka da 
szeszis Žydus, o kada tėvas su 
mergina radosi kainbarijc, už
klupo ant juju ir visi‘mėtosi 
ant merginos; sumusze baisei 
lazdomis, po tam iszgabeno in 
artima girria, pakorė už kojų, 
tarpino smala ir liejo ant au
kos. Ant riksmo kankinamos,

no
Ieva

!

buk jojo 6i
naszli

DARBAS
TAMSUNELIU

ISZVIJO VELNIĄ ISZ DUK
TERS SUSPARDYDAMI JA 

ANT SMERT.

Avignon, Italija. — Artimam 
kaimelije, tūlo ūkininko dukte
re, turėjo lają nuomonia, buk 
yra apimta velniu. Apio tai už- 
tikrine jo savo tėvams konia 
kožna diena 
mane kad juos velnes apemc.

Tik viena bobute turėjo ant 
tiek proto, kad in tai netikėjo.' 
Viend diena mergina 
ant grindų szaukdama: 
trauk szetone, 
vas ir sesers stengėsi iszbaidyt 
szetona su klyksmais ir stau
gimais, o matydami, kad tai 
nieko negielbes, pradėjo nelai
minga spardyt.

agiatbejo apginimas 
Tėvas ir sesers teip 

pakol 
nenusparde ant smert. Po tam 
tėvas nusidavė pas vietini ku
nigą,

savo tėvams
, ant galo ir tėvai

mėtėsi 
“Atsi- 

ejk szalin!” Te-

Nieko ne 
motinos.

t Į ilgai spardo guliiiczia,

o f A A IVk/CJ* AJLAAU Xin^iUV AVIVU R 1 J llUlAVkJj

ant pastoges, o matydamas kad subėgo žmonis pažiūrėti kas at-
negales nuo ju iszsprust, pats 
sau paleido kulka in smegenis. 
Keturi vaikai buvo liudinto- 
jais baisaus atsitikimo pasilik
dami sieratukais isz priežasties 
bobiszku liežuviu.

sitiko. Paliuosavo nelaiminga o 
pasmaukti žandarai, aresztavo.jo
Žydus ir uždare kalėjime. Mer
gina tuoj mirė baisiose kan-fina tuoj 
ežiose.

vietoje 
pasirodė kad lai 
“velnes” kuris 

asztriais nagais ant
velnes

'R

isz priežasties szaleziu; 400,000 ^bseke pabėgti.
darbininku pasiliko be darbu. Prjdo ka mano daryti jaunikis,
Duobkasiai turi naudoti dilin

ant iszknsimo kapu delmitą 
numirejiu.

Lenkijoj
smarkus

ir Lietuvoj taipgi 
szal ežiai.

kai j) kur sustojo nes geležin
keliai užpustyti sniegu ir lietu

mTrukiai

nuėjo gulti in dukters kamba 
ri o dukrele uždare savo kam 
baryje ir vietoje pavogti myli 
ma, pavogė josios motina.

r

apsakydamas jam kokiu 
bildu ižgujo 
terš. Kunigas iszklausos visko 
davė žinia apie tai policijai ku
ri tikejimiszkus 
uždare kalėjime.

szetona isz duk-

tamsu nelius

APSIVEDĖ SU DUKTERE 
SAVO PACZIOS.

Pensacola, Fla. — Praeita 
sanvaite apsipacziavo J. U. 
Neberry 
cock, 
mirusios paezios. Priesz 
tus, apsipacziavo su 
Bancock, naszle, turiuezia tris 
dukteres. Seilina su Noberry no 
ilgai pagyvenus, mirė po ketu
rių motu. In metus po tam Ne
be r ry apsipacziavo su vyriause 
jos duktere Judy. Su jaja, g.y- 
veno du metus — ir toji įnirę. 
Tadu apsipacziavo su jaunes
ne duktere pirmos paezios, o se
suo antros Morta 
szita mirė, i 
niause duktere pirmos paezios, 
o sesuo 
Rata. - 
na i!
NETURĖJO DARBO IR SIR

GO; BANDĖ NUSIŽUDYT.
Nusiminęs 

kad sirgo ilga liaka ir negulėjo 
dirbti, Aleksas Grcmkeviczius, 
26 metu, bando atimti sau gy
vastį iszgerdamas 'karbolines 
ruksztios. Jojo pati užtiko ji in 
laika ir tuojaus nuvožė ji in Ii- 
gonbuti.

apsipacziavo
pana Rūta Ban

ja u n ia use d ūkto re savo 
25 me- 
Sellina

su

apsipacziavo

o kada ir 
apsivedė su jau-

antros ir treczios—
- Tai jau nepaprasti-

Kulpmont, Pa.

su-

VILKAI SURIJO KUNIGĄ 
IPv TRIS KAIMIECZIUS.

'Vriena‘, Austrija. — Telegra
mai isz Sofijos pranesza, kad 
Bulgaru Dobružoj vilkai
draskė viena 'kunigą ir tris kai- 
mieczius.

Spaudos pranesžimais, per 
paskutines dvi sanvaites vilkai 
Jugoslavijoj, Bulgarijoj ir Ru
munijoj sudraskė ir surijo viso 
devynis žmones.

Szalcziai vis neatledžia. Bul
garijoj kai* kuriose vietose 
speigai siekia 22 laipsniu 
miau zero.

zc-

UŽMUSZE ARMĖNAIS 
BURMISTRĄ.

Spalato, Delmacije, Jugo-Sla- 
viju. — įPuse gyventoju mies
telio Drinis, likos aresztavoti 
už papildyta nesenei žudinsta. 
Visi — apie tūkstantis ypiitu—- 
yra kaltinami už užmuszima 
akmenais burmistro Zozo Aj- 
daniko, kuris buvo baisiai ne- 
kencziainas ir žveriszkai pasi
elgdavo su gyventojais, kurio 
ant galo negalėdami nukonsti

ERELIS NUNESZE KŪDIKI.
Geneva, Sz 

delis erelis staigai nusileido isz 
debesiu prie grinezios mal’ka- 
kerezio, 
vaikiuku ir nulėkė in kalnus. 
Daugelis ineclžiotoju su aplin
kines gventojais nusidavė josz- 
koti nelaimingo kūdikio, 
jojo esurado.

( , Įį

RADO PASLĖPTA TURTĄ 
NEBASZNINKES.

Ih oy, N. Y. — Kada gimines 
pradėjo daryti krata namo mi- 

Mrs. Angela Andrews, 
rado senam kūpate 2,300 dole
riu maiszolyjo nuo cukraus, kur 
nebaszninke buvo juos paslė
pus. Andrews’ieno gyveno sau 
viena; gimines rado jaja miru
sia staigia mirezia, in tris die
nas po mirimui.

zaicarija. — Di-

ri augliu. Žodžiu, žmones daug 
kenezia nuo szalezio, kokio ne 
yra užregistravota nuo 1590 
meto.

Tūlas kaimietis atvažiavo in 
ligonbuto K roką ve atveždamali 
savo paezia ir duktere kurios 
sirgo influenza. Kada jais ati
dengė isz po 'kailiniu, abidvi 
buvo suszalusios ant smert.

Konstantinopoliu je 
užėjo nepaprasti szalcziai ko
kiu niekad nesitikėjo. Dvide- 
szimts žmonių suszalo ant 
smert. Vilkai taip insidrasino 
nuo bado, kad atėjo in prie
miesti užklupdami ant žmonių. 
Vienas žmogus likos surastas 
pusiau suėstas per vilkus.

Pagal vėliausia apskaitymu 
tai lyg sziani laikui vienuolika 
sklypuose mirė 20,000 žmonių 
nuo szaleziu ir ligų.
BAISUS ATKERSZINIMAS 

VYRO DEL MOTERES 
PRIELAIDINIO.

Varsazva. — Pranesza in 
czionais apie baisu atkerszini- 
ma Vinco Berelniko ant prie- 
laidtuno savo paezios, bot su
seki negalėjo isz kart apgavin- 
ga paezia drauge su josios my-

taip-gi

VAIKAS NUDURE BROLIU
KĄ, PATS NUSIDURE, O

TRECZES PASKENDO 
UPEJE.

Taquara, Brazilije. — Tūlas 
kolonistas papjovė jauti, sku- 
jtyHų raU nuo jtuiczio sukrovė, 
ant arklio ir nujojo in garbor- 
nia. Jojo pati paėmus vidurius 
galvijo nuėjo pas upeli idant 
iszplauti ir iszczystyt, ir su sa
vim pasiėmė jauniausia laidy
ki. Neužilgio adbega pas jaja 
penkių metu senumo sūnelis su 
kruvinu peiliu rankoje szauk- 
damas: “
pjoviau!M

na

*

(Jjl

tusios
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pagliebe lllju metu lul(,,z;n Jrnnim rh insiiis niv.
limu. Anl galo juos susekė, bet 
tuom kart nieko nedarė tik nu
sprendė atkerszint jaunikiui. 
Tam tikslui paemo blokine ben
zino, o kada vela rado juęs vie
tojo sueigos, priszoko prie jo, 
aplaistė benzinu ir uždegė.

Akimirksnyje jaunikaitis pa
stojo ugninis stulpas. Nuo ben
zino užsidegė drapanos ir auka 
kerszto sudegė baisiose kan- 
cziose, mirdamas in kolos mi
liutas. Beret nikus po tam pats 
pasidavė in palicijos rankas.

Paskutines Žinutes

bet r

mama, asz teipgi pa- 
Nutirpo motina 

klausdama vaiko ka papjovė, 
vaikas sako, kad nudure peiliu 
savo broliuku Leopoldu. Mott- 

paregejus peili nuo kurio
kraujas da varvėjo, paguldo 
kūdiki ant kranto upes, o pati 
nubėgo in stttba kur jos akims 
persistatė baisus regėjimas: vi
dutinis jos sūnelis gulėjo su 
perdurta krutinę.^ Konia ap- 
kvaitus isz baisios rūpestis, 
nelaiminga motina, atsiminė 
apie kudi'ki palikta ant kranto 
upes, del to skubina prie jo, 
bėgdama pasitinka pirmutini 
sūneli savo perdurta peiliu. 
Vaikas bėgdamas paskui moti
na, puolė pataikindamas kruti
nę ant peilio, teip, kad peilis 
pervere ji perdėm ir po keliu 
minutu ir tasmirc. To buvo ne 
gana nelaimingai motinai; kū
dikis paliktas ant kranto upes 
nusirito in vandeni ir prigėrė. 
Kada vyras sugryžo namo, ra

do tris lavonus ir pusgyviu mo
terių apkvaituse, kuri po per
leidimui tos baisios nelaimes, 
badai teipgi mirs.

czionais, ana diena apgarsino, 
buk jojo duktė Ona Morrow, 22 
metu, neužilgio isztokes už pul-

likos aresztavoti 
a ‘•e a i ANTRA BIBLISZKA SARA.

Kotovice, Lenkija.

jojo žveriszkumo, užmusze ji 
ant smert akmenais. Tarp 
aresztavotu, rhndasi daugelis 
moterių ir vaiku.

— Žmo
na varginogo darbininko turin
ti 68 metus senole, sziomis die
nomis pagymdo kudike vyrisz- 
kos lyties. Tas atsitikimas isz- 
vere dideli inspude ant aplink!-, 
nes.

Trumputi stebetia — galima 
pavadyt sena motina szios ga
dynes Sara. Josios vyras turi
69 motus.

II Hercules, Calif. — Trys kininko Charles A. Lindbergho . 
visiems žinomas garsus lėkio- 
tojas.

1i Vilnius.

darbininkai likos sudraskyti 
ant szmoteliu o keli baisei ap
deginti, per eksplosije Hercules 
Powder Co., dirbtuves.

II Butler, Pa. — Jonas Ma
thers, 12 motu ir E. Jablonskis, 
9 metu, likos užmuszti per tru
ki, kada nusileido ant rogucziu 
nuo kalno tiesog ant atbėgau- 
ežio trūkio. Abudu vaikai likos 
sumalti ant szmoteliu.

U Mexico City, Mox. — 
Amerikoniszkąs Ambasadorius

— Asztuoni Lie
tuvi szk i kareiviai pabėgo isz 
Lietuvos in Lenkijo nakties lai
ke per rubežiu. Isz pradžių ėjo 
paskalas buk visas pulkas per
ėjo per rubežiu.

fl Butler, Pu. — Du darbi
ninkai prie Qneida kasyklų li
kos sudraskyti eksplozijoj di-
namito. Abudu paliko dideles 
szeimynas.
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Nuo kokio tai laiko anglines
kompanijos ypatingai Beadin-į Ramygalos
go turėjo užmanymą dirbti 
elektrikine pajėga prie savo 
kasyklų, nes tai butu pigiauses 
būdas pardavinėjimo elektriko 
tuo jaus prie kasyklų isz ko tu
rėtu didesne nauda ne kaip isz 
anglies.

Badai Rcadingo kompanije 
ketina susijuugt su didele elek- 
trikine kompanija.

Tula. Amen kunka isz Bosto
no mano ifždeti 4 4 rojų be Ado
mo,

mano dždeti “
“ arba kolonija kurioje ra

sis vien tik moteres. Yra tai 
geras užmanymas bet ne ilgai 

44 rojus 
“Adomu,“ 
som pajėgoms 
da .Ievutes.“

Netrukus pribus in Amerika 
daugybe Lietuviszku snsibnn- 
krntusiu inteligentu ir kitu po
nuliu. Taip, visi dumia in taji 
palaiminta Amerika jcszkoti 
Amerikon i szku doleriu. Juk 
bėdos czionais neturės, Lietu
viai dolernku sudės. į

tasai pasislėps nuo
kurie stengsis vi-

i “vesti in pagun-

Krikszezioniszkos tiesos pri
sako mylėti artima savo kaipo 
patsai save. Pas Lietuvius apie 
tąja meile kitaip supranta Vo
kiečiai, Žydai ir 1.1. — tai ne 
artymai! lieto, da geriausi ar
timai del Lietuviu prisiskaito
Zvdai—sz t oru i nka i. Žyd i szk us 
sztorninkus užlaikytu 
tauticczius pragaiszytn.

o savo

Czionais Amerika ne tiktai 
žmones ant partijų yra pasida
lino bet ir nekuria dvasiszkic- 
ji. O tuom laik žmones nežino 
katra partije geresne, ar kry
žiokai ar barbarai, ar bedusziai 
ar dvidusziai, ar pliki ar kaltn- 
nuoti! Žiūrint isz szalies, visas 
joinarkas juokingai iszrodo.

ubernu-Al. Smith, buvusis g 
torius New York o valstijoj, ku
ris likos sumusztas ant prezi
dento Suv. Valst., aplaikines 
lyg pabaigos savo gyvenimo 
po $GJ(X).5L metines algos ar
ba po $508.38 kožna menesi.

New York o valstija turi tam 
tikra fondą del savo vaistiniu 
darbininku ir virszininku, o 
kad Al Smith’as pildo visokius 
politikiszkuH dinstus per su
virtum 25 metus, todėl aplin
kines dalbar metine pensije.

Smith’as nemirs isz bado!
Dabar paimkime padėti dar

bininko:
Milijonai darbininku dirba 

sunkiai ir naudingai del visuo
menes gero per dosetkus metu. 
Darbas tuja milijonu darbinin
ku no yra niekesniu už vaisti
nius uredninkus. Ne vienoje 
valstijoj jokios metines pensi
jos darbininkai ncaplaiko.

Kada savo pajėgu per darbu 
netenka, jaigti ne turi miela- 
szirdiugos szeimynos kuri ji 
priglaustu ant senatvės arba 
ncHuczedino ant senatvės — ci
ba in “purauze.“

Nors Smith’as
mas už dideli darbininku prie- 
toli, bet matyt nžmirszo inves- 
ti tiesas New Yorke kurios su- 
szelptu vargingus ir senus dar
bininkus.

Lengva kalbėti, o politikie
riai žino gerai kad darbininku 
galima nuramint saldžiais žo
deliais ir prižadėjimais, o po 
rinkimu parodyt jam szpiga. 
Todėl politikieriai aplaiko.pen- 
sije, o darbininkai tik prižadė
jimus. Tjk tada nplaikys ka 
geresnio kaip iszmc/ks proto ir 
neklausys saldžiu žodeliu poli
tikierių.

buvo laiko-

TEISINGAS ATSISAKYMAS
A: — Ar nebūtumei, brolau 

taip genis paskolinti man...
B: — Ne, tau negaliu pasko

linti! Kam paskui žmones turi 
isz manos juoktis!

A: — O tai del ko?
B: — Nes visi sako jog rei: 

ke būti dideliu kvailiu, idant 

m

A: — O tai del ko?

jtau pinigu paskolinti.
K® >■

ISZ LIETUVOS
»

SŪNŪS NUPIOVE TĖVUI 
OALVA.

i valscz., 
liu kaimo gyventojai buvo nu
stebinti netikėtu savo kaimyno 
Motiejaus Povilniczio dingimu. 
Nuo Sausio 4 dienos jo niekur 
nebuvo matyti. Dingimu susi
rūpino ir kriminale policija. 
Jau kaimynai nuivdinejo. kad 
Povilaitis turėjo ginezius su sa
vo giminėmis del ūkio, 
riausiai, sako, kur nors ji 
galabino sūnūs ir kiti gimines. 

Taip ir buvo. Policija visai 
szaiszkino, kad jo sūnūs Jonas 
Povilaitis 19 metu amžiaus ir 
posūnis Antanas Morozas, 24 
metu gyvena tam pat vaIsczili
jo, Linkenu kaime, pykdamie
si su tėvu del žemes ji nnžude. 

Patys policijai prisipažino. 
Parode ir lavona. Klojime ap
kastas szia ūda i s.

Atkasus prie liudininku pa
sirodė baisus vaizdas. Ant že
mes pritekėjo daug

Paszvle-*

rik
liu-

m

kraujo. 
Povilniczio galva atkirsta nuo 
kūno, pajuodusi. Simus ir po
sūnis nupiove tėvui galva.

SZEIMYNA SUVARĖ 1N KA
MINĄ IR APIPLESZE.

Joniszkio valscziuij, Pinikiu 
kaime, in ūkininko Tado Maro- 
zo namus nakti isz Sausio 12 m 
13 d., isiverže du picszikai. Jie 
bnvo užsidėjo ant burnos skar
malus, kad nepažintu ir turė
jo revolverius.

Prisikėlė szoimyna picszikai 
suvarė visus in kaminu ir ten 
tvirtai uždare, o patys pradėjo 
grozti. leszkojo pinigu. Bet ju 

g, tik 150 litu. Ta
pusiame kitu

rado nedau
da
daiktu ir iszkeliavo.

brangesniu

Kunigui 
užsikisze

ap. —

VIS TIK NEPRARANDA 
VILTIES SULAUKTI GE

RESNIU LAIKU.
Zizonai, Biržų apskr. — 

Nors gyvenimo sąlygos nepa
prastai pablogėjo, trūksta pini
gu ir maisto, bet žmones nenu
stoja vilties sulaukti geresniu 
laiku. Daug atsisako nuo bur- 
žuziniu laikraszcziu ir užsisako 
‘ ‘ Socialdemokratu. ’ ’ 
kalėdojant kai kas 
net duis.
VISUR TOS PAOZIOS DAR

BININKAMS BĖDOS.
Subaszius, Panevėžio 
Dabartiniu laiku musu apylin
kėje darbininkai atsidūrė .labai 
sunkioj padėty. Nors ir kitais 
metais darbininkams neteko 
džiaugtis, bet dabartiniu laiku 
su bado szmckla tenka kovoti. 
Nuo pat rudens, kai užsibaigė 
grrioviu kasimas, jokio darbo 
negalima gauti. Buvo kalbama, 
kad pradės kirsti miszka Suba- 
cziaus gi rink i joj, bet darbo te
gavo tik apie 20 žmonių trims 
keturioms dienoms.

PUSNY NEGYVAS ŽMOGUS.
Szestadieni Vevirženu valscz., 

2 kilom, nuo miestelio pusny 
rastas negyvas Antanas Kiau- 
kus. Jo mirtis neiszaiszkinta. 
Manoma, kad suszalo būdamas 
girtas.

PASIKORĖ.
Zarasu R. k. kapuose rado 

pasikarusi ant vielos sentiki 
Rusa N. N. 24 metu amžiaus 
paeinanti isz Petruniszkiu kai
mo, kuris buvo vienas pas mo
tina ir ja užlaikė.

Szis pil. gyveno Kaune, kur 
pavogė isz dėdės 200 lt. pragė
rė juos ir isz nusiminimo pa
dare sau gala.

VAGYS IR PLESZIKAI 
KEKIA.

Salakas, Zarasu apskrSalakas, Zarasu apskr., neto
li Žagarinos praeitu metu gale 
miszke ant kelio užpuolė trys 
ginkluoti peiliais pleszikai ėju
si keliu Inbrado valscziaus pi
lieti N. Supieuste jam galva, 
žandu ir deszine ranka, atėmė 
75 dolerius ir apie 100 litu.

Pasienio polio, rado jmken- 
tejusi gulint ant kelio bo sąmo
nes. Dabar guli ligon inoje tir ti
kimasi, kad pasveiks. Suarosz- 
tuota du in tariami Rusai.

. . ......

ČIGONU BURTAI

KAIP TAI ČIGONAI APGAU
DINĖJA TAMSIUS ŽMO- 

NELIUS LIETUVOJE.

Salaka yra vietos ir. atvy
kusiu czigonu, kurie visokiais 
budais apgaudinėja vietinius 
tamsesnius gyventojus.

Apgautas pilietis policijai 
gėdinasi pasiskusti ir tik po 
kiek laiko apie tai pasisako 
vienam, kitam kaimynui.

Sztai keletas apgaudinėjimo 
pavyzdžiu.

J. Pas pilieczius P.
vaiku. Tuo reikalu jie kreipėsi 
pas czigonc ir prasze duoti to
kiu vaistu, nuo kuriu galėtu 
gimdyti. Czigono tucz tuojau 
gauna pas kaimynu apsirino ir

nebuvo

duoda atėjusiai bevaikei mote
riai sakydnma:

— Nuo sziu vaistu tamsta 
laimingai pagimdysi kūdiki.

Bot praėjo pora metu, o vai
ku norą. 1

2. Joniszkio kaimo pil. J. 
Gruodžio 10 motu berniukas 
dažnai apmirszta. Gruodiene 
kreipėsi pas czigone ir prasze 
ja berniuką iszgydyti. Czigonc 
už tam tikra atlyginimą pasi
žadėjo ir liepe atneszt drabu
žiu ir dar gyva visata. Gruodie
ne visa atneszc. Czigone viszta 
paėmė už kojų ir per puse por- 
plesze, o krauju supylė in stik
line ir duodama Gruodienei da
li visztos kraujo, liepe dar ki
ta karta ateit ir atneszt gera 
staltiese ir pinigu. Gruodiene, 
kaimynu patariama, nuo czigo
nes “gydymo“ atsisakė ir dau
giau savo senui visztos kraujo 
nebepirko. Berniukas nors bu
vo gydomas ir per kitus burti
ninkus, bet nepasveiko.

3. Nariu nu kaimo pil, Ž. sir
go žmona. Czigone vyrui sako:

— Tamstos buvote vestuvė
se ir ten žmona užbure, — už 
tai dabar jiji serga. Czigone 
pasižada iszgydyti, tik praszo 
atvežti vežimą sziono, 
avi ir J 00 litu.

Pil. Ž. tamsus žmogus, 
gailėdamasis žmonos ir 
damas,- kad ji iszgytu, czigones 
reikalavimus iszpildo. Vežimą 
szieno czigono pasiima, avi lie
pe užkasti gyva žemen, bet sa
vininkas atsisakius, czigonc 
pati ta padaro. Szimta litu prie 
davėjo akiu “sudegina,“ (ži
noma tik apgauna), girdi, taip 

" iszgydytu 
vestuvėse žmona.

8-toj dienoj

sudegina,

viena

bet 
norc-

reikia daryti, kad 
“užburta

Po “ 
žmona mirė.

4. Naszle S. 45 metu amžiaus 
(sentikiu tikybos), 3 metus 
draugavo su vedusiu ir turin- 

vaikus sziauczium M.
Naszle karsztai • • T

lankosi tik tada,

J > 
gydymo 11

ožiu .3
(kataliku). C ‘ *
myli M. bet S. meilėje nesiseka 
nes myli ir
kai S. turi pinigu. Insimylejusi 
S. intare M. esą jis kita pamy
lėjo. Todėl, norėdama palaiky
ti savo meiluži prie savos, krei
pėsi pas czigone ir prasze isz- 
burti. kortomis. Czigone czia 
pat Salake gyvendama, žino 
visas bedas ir kelius sykius jai 
bure “teisingai,“ už ’ka ome po 
5-10 litu. Czigone pasisako 
naszlei, kad ji “ 
ca“ir “viską“ 
tanti.
pradeda pranaszaut, 
ateity
daiktas, kad liks be rankos, be 
kojos, be akies, o gal ir be mei
lužio, kas naszlei yra labai 
brangu. O czigone,kada tik su
sitinka su.S tada apie “bloga“ 
ateiti kalba. Lapkriczio pra
džioj kada S. gavo pinigu už 
žydu karvių ganyma, susitinka 
su czigone, kuri jai pareiszkc:

cziornaknižm- 
atoity numa- 

czigone 
l girdi, 

bus blogai. Galimas

“viską
Po kiek laiko

— Sziandien yra paskutine 
diena: jau bus blogai, 
nelaime.

Kokia nelaime, czigone ne- 
pakako, tik prie to priduria, 
k a. • & « k. . K * a.

invyks

kad ji (czigone) esanti miela- 
sziidinga jr dar galinti nors

Tam reikalui reikia atnesztl 
kuo ’daugiausia geriausia dra
bužiu ir kuo daugiausia pinigu. 
Ir kadangi “trumpa laiko”?tai 
reiks 12 vai. nakties eiti mels-

♦I.- i i' -M' ' r,:,'1 ; ■/ .1 ' i‘. i <

dienoj padėti.

'' 1 ' . ' ’ ''r'

i ■ *’

tis ant kapu. S. bijodama pra- 
naszaujamos nelaimes, czigonc 
praszo gelbėti ir nuperka 15 ai- 
szinu drobes* paima dvi sukne
les, vienus marszkinius, rank- 
szluosti ir 130 litu pinigu. Vis
ką snrisza kkaro'lon ir vakare 
eina, pas czigone. Apie 8-9 va
landa czigonc, pasiėmus “grab- 

’ ’ žvnke, 
knyga ir su S. 
melstis, anot czigones, 
velnio apsėdimo gint. ’ ’

Prie Salako senųjų kapu pri
ėjus, czigone pastato S. užpa
kaliu in kapus ir suszunka.

— U- u- u!
Tuo momentu ant kapu kaž 

kas pradėjo cypt. Czigone sa
ko:

n vežino 
. 6

r?
įf
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SIELOS (DUSZIOS) 
VERKSMAS

4 ' S ’ '

Kaip liūdnas pasaulis 
man sziadien iszrodo

Ir gyvent ant svieto
jau man nubodo, 

Buvau asz laiminga 
mažu kūdikėliu,

Ir buvau turtingu 
ąnt teveliu keliu.

O. k. A * A
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kaž kokia 
eina ant kapu 

“nuo

nuo— Czia cypė velnias, 
kurio tave geibiu. j

Czigono uždega žvakė ir Ho
pe laikyti, o pati atsiverezia 
knyga ir prasideda “pumai-

CM

dos. “ V ėja s žvake gosi na. > Czi - 
gone aiszkina, kad tai velnias 
trukdo melstis. Vienu momen
tu kaž kas ant kapu pradeda 
szvilpt, staugt ir gailingai rėkt.

“Pamaldos“ baigiamos, nes 
perdaug girdi, ‘‘didele velnio 
galybe.“ S. pradeda isz iszgas-
czio drebėti. Czigonc liepe mest 
visus skarelėj surisztus daik
tus ir kuo greieziausiai neatsi
gręžiant bėgt nuo kapu. Nubė
gus nuo kapu ir atsipeikėjus, 
klausia czigones:

—- O kaip su daiktais bust 
Ryt rasi pas mane - at-

sake czigone.
Ant rytojaus S. nuėjus daik

tu atsiimti gavo atsakyma, 
kad daiktai velniui paduoti ir 
jis negrąžino. Mat taip reikia.

,S. jausdama, kad liko apgau
ta, apsiskunde policijai. Pasta
roji abi iszklausinejo ir sustato 
protokolą, kuri padavė Zarasu 
taikos teisėjui.

Czigone paklausta pasako-.
— Atėjo pas mane S. ir at- 

nesze du pusbonkiu degtines, 
10 sztuku kiausziniu, 25 litus 
ir prasze, kad nukirpeziau ly
ties plauku ir isz ju pačia,ry- 
cziau vaistu pagirdyti meilu
žiui, kad jis jos nepamestu., Isz 
dvieju pusbonkiu degtines pra
szo padaryti kitu vaistu nuo 
kuriu pranyktu nosztumas. Pi
nigus paėmiau, kiauszinius su
valgiau, vaistu nedirbau.“

■ »ĮĮ A ■ . ■ ................................... IIWU

Apsisaugokite Influenzos 
Kosuliai ir Pers'zalinmai. Nau
dokite Dr. AVbites! Lun-ga 
llea-la gyduole ir Black Crow 
Pigu Įkas. i- t.f.

A. RAMANAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

< (I

28 Frack St., Frackville, Pa.
Bell Telefonas 172

MILL & PATTERSON STS
ST.CLAIR, PA.

Bell Telefonus 1430-R
-- - ......... .. . *

Iiizbalsainuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo- 
szia nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu. Pa r samdo automobilius del 
laidotuvių, veseliu, kriksztyniu Ir 
kitiems pasivažinėjimams.

81,000 TIK UŽ 60 CENTU

•»

-Ka 'tas tukstantiB doleriu žmogui 
rotezkia, jeigu jis yra apimtas ko
kios nors ligos boi 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 sveiksta, negu tas. aukso 
kalnas. Taigi, jeigu jautiesi esąs ap
imtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vaist-žoliu nuo 
bile vienos žemiau pažymėtu Ilgu Ir 
atgauk savo sveikata.

Vaist-žoles yra nuo eaknncziu li
gų: viduriu užkietėjimo, skilvio ne- 
malimo, nenoro valgyt, strėnų ir pe- 
cziu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po 
krutino, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, ezlapinimosi lovoj, ir 
kitu Ilgu. Atolunsk 60c. tai gausi 
valst-žoliu, kurios jums sugražins 
sveikata, panaikins minėtas Ilges.

Jeigu kenti nervu suirimą, galvon 
skausmus,' užima ausyse, nuomare, 
szirdies liga, tai atsiunak 85e. e gau
si muro gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervu Preparatas.” Nenm li
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 kataloge. Reikalingi musu 
žolių pardavinėtojai visuose miestuo
se. 'M. ZUKAITIS,
25 Glllet Street. Spencerport, N. Y,

sveikata, panaikins minėtas 1ig»a>.

VELNIO ISZ-PAŽINTIS
' 1' / ■ ,

LEGANDA; KAIP IR PASAKA
* *
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kokio vaisiaus tikies isz 

paklausė.
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sato iszpažinties f —

— Labai didelio. Paatėbe-
-r • t,u if
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liet viskas praėjo 
liko tik sapnai 

Bet mano s^irdyje 
neužgis žaizdai, 

Pragyvenau su vyru 
szesziolika meteliu, 

Diev’s laimino mane 
i su penketą vaikeliu.

Norinis asz pati 
vos trisdeszimts du 

Bot; kaip apraszyti 
tu mano vargu

V v ras sau isztrauko 
giliuko jeszkoti, 

Vaikeliams tik liko 
jo vardas neszioti.

Virginija ir Rūta, ketu- 
riu ir dvieju meteliu 

Turėjo trauktis iii
Szv. Juozapo nameli 

Kiek tada skausmo 
mano szirdis kentėjo 

Kaip mano dukreles 
tuom keliu lydėjo. 

Mano szirdies žaizda 
niekad noužgys, 

Bet aszaru ant veido 
mano niekas nematys, 

Nes upelis aszaru 
iszdžiuvo isz akiu, 

O i jausmi nga siela 
ant szaltu kapu. 

Turiu seseri ir brolius 
bet visi mane apleido, 

Nes tukstanezius vartoja

I
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— Vienas dvasiszkis, klau

sydamas susirinkusiu savo 
rapijiecziu velykines iszpažin
ties, pastebėjo ineinanti in 
szventykla nepažistama žmogų 
kuris prisidėjo prie atgnilau- 
janeziuju. Tas vyras, stiprus, 
petingas, paniurusio ir indegu- 
sio veido, matyt, atėjo isz toli, 
nes visai nebuvo panaszus in 

• vietinius krikszczionis. Incjes 
in bažnyczia nesiklaupe, iszdi- 
džiai iszsitieses lauke savo ei
les prie klausyklos. Priesz jo 
kiaurai perverianti žvilgsni, 
nusileisdavo visu atganiaujar- 
cziu akys, jo gi veidas, kuomet 
žmonos artinos prie dvasiškio, 
reiszke iszdidu pasitenkinimą, 
kuris virsdavo in nusistebėji
mą, kaip tik pamatydavo pa- 
eiannnti nusidėjusi iszriszta. 
Labai tns suidomino dvasiszki, 
bet fuojaus domėsi atkreipė in 
savo dvasiszkas pareigas, ku
riais pildo.

i Kuomet visi parapijiecziai 
buvo jau iszklausyti ir nepažįs
tamas stojo priosz kunigą.

Ar nori iszpažinties, ma
no broli? — paklausė nuodem- 
klausis.

—j Taip
tarnas, užkimusiu balsu.

— Tai atsiklaupk.
Nepažįstamas sujudės 

ke:

atsake nepažis-

atsa-

— To niekuomet negalėjau 
padaryti, atsake nepažistamas, 

panaszin in žalczioinbaisu, 
sznypsztima.

Dvasiszkis, manydamas, kad 
kokia nesveikata kliudi varg- 
szui atsiklaupt, patarė tik, kad 
prie groteliu truputi pasilenk
tu ir sukalbėtu “Confitoor”
(asz nusidėjėlis iszpažinstu”).

— Nemoku,-girdisi ntsnky-
mas.

.. ............ Tai kas esi ?
Juk matai.
Kaip vadinies?
Neturiu jokio vardo.
Isz kur esi ?

— Negali žinoti rtiano krasz- 
to. Jo niekuomet saule neapsz- 
vieczia....

Tuomet dvasiszkis pats sa
ves paklausė, ar tas žmogus ne
būtu vienas tu, kurie sziaurej 
gyvena — ESkimosas ar lopa
ms; žinojo, kad tie nelaimingi 
krasztai yra paskendo fizinėse 
ir dvasinėse tamsybėse. Perim
tas gailesezio ir susijaudinės; 
džiaugėsi sugryžimu sielos.

jau, kad visi, kurie ejo pas tavo 
buvo daugiausia sunkiai nusi
dėję. Macziau ateinanezius su 
labai biauriomis nuodėmėmis, 
ir nežiūrint negirdeto tu nuodė
mių didumo macziau, kai juos 
iszriszai, nuodėmės nyko, ir vi
si tie žmones po trumpo saves 
apskundimo, liko vėl inpedl- 
niais amžinu linksmybių. Vil
tis pasidalyti su jais ta laime 
atvedė mane pas tave.
Dvasiszkis, labai nustebės, va

landėlė tylėjo. Paskui— Die
vai atleidžia atgailaujantiems, 

udave mums, val
džios snriszti ir iszriszti, Die
vas nciszskyre nįoko Jn viena 
žodi tikro gaileszcio už nuodė
mes 
žia vis.

masis in
kurio trokszti, negali tnref; ver
tes, 'kaip tik tarpininkaujant 
atgailai. Jei nuoszirdžiai iszpil- 
dysi ta, ka liepsiu, visos tavo 
kaltes tikrai bus atleistos.

— Esu pasirengęs, — at
sake velnias, — ir kad tave in- 
tikineziau, kad ne sunku bus 
man iszpildyti, papasakosiu 
tau, ka vienas mano isztremi- 
mo draugu atsake, kuomet jo 
paklausė: ar nosigailis tos gar
bes, kuria seniau džiaugės.

— Lai insivaizdina, kad bai
siausias kankinos drasko; tegu 
pakelia nuo žemes lyg dan
gaus geležies ar ugnies stulpą 
su sukirstais asmenimis, tegu 
man duoda žmogaus kuna, tegu 
mane paskui nuo virszaus in 
apaezia tuo stulpo traukia: no
riai pasiduosiu tai bausmei, 
kad tik atgaueziau dangų ku
rio nustojau.

Dvasiszkis smarkiai susijau
dinės ir labai nustebės tuo vel
nio prisipažinimu tarė pats 
sau:“Na, panasziam esant susi
graudinimui, gal Dievo gailes
tingumas tikrai isznyks: Ir 
kreipdamasi in velnią tarė:

Dievas yra pilnas geru- 
Nepaskyriau tau tokios

taro sau,

x:
atleido latrui ant kry- 
> 1

Klausyk, tarė kreipda- 
velnia, iszriszimaa,
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mo. A epą skyriau tau tokios 
bausmes kuria patš*sakot Tavo*' ’ 
geras noras, jei tik tikras, nu
valo tave nuo nuodėmių. Atlik
si atgaila labai malonia. Per 
metus, tris kart in diena, atsi
sukęs in rytus, pulsi veidu ant 
žemes ir tarsi:

Mano sutvėrėjau ir 
Dieve, esu menkas, gailiuos, 
kad Tave užrustinau, atleisk 
man, mano Dieve! Dievo Mo
tina, melsk už mane!

Velnias nieko neatsakė
— Na, ir ko ? — paklauso 

dvasiszkis.
— Et, kas! tarė velnias isz- 

didžiai galva keldamas, — nu
sižeminimo bausmes asz nepri
imsiu.

Ir nuėjo sau....

* H

mano Ii

Tacziau kažkas aptemdo ku
nigo protą, kad užsimirszo pa
klausti svetimszalio ar szis 
esąs lapkriksžtytus, ar katali
kas.... Pirm, negu klausinėti 
Dievo insakymu, kunigas pa
klausė tik septynis didžiąsias 
nuodėmės.

Nepažistamas pisipažino prie 
tiek baisiu nuodėmių tiek krei
vu priesaikų, kad kunigas su- 
szuir<*-

— Mano brangus, kad g}’- 
ventum 1000 metu, jei tavo isz- 
pažintis yra nuoszirdi, vos tu
rėtum laiko papildyti tiek nuo* 
dėmiu.

— Gyvenu juk tūkstanti me
tu, ——
ir neiszpažinau ne puses maut

• •••

ir limusynais važiuoja 
Sako, eik in miestą

jis tau maišia įduos, 
Nereiks sunkiai dirbt, 

viskas gerai bus. 
Norėjo kad vaikus 

asz jiems atiduoezia
Tuos brangius žemezi ilgus 

del ju užraszyczia, 
Al irti kad atsiims t u

man Su tverto jas, 
Ir siela priglaustu

mano geradejas. 
Bet mano sieloje

pasilsiu ne butu, 
Aszaros vaikeliu

man 'kapus mirkytu, 
Bot anapus grabo

asz ir nemiegosiu, 
H k ri a u dej us vaikeli n 

in pekla nu jodysiu. 
Jau ilgas laikas

be daitbo buvau 
Ir už mano dukreles

mažai ka mokėjau, 
Dar viltis praszvito

o siela prabilo, 
Gal ateis rytojus

sužeistai krūtinei. 
Diev’s Visagalis

leidže visaip būti 
Ir mažam 'žvirbleliui 

neduoda pražūti 
J’uriu da motulia

ir Dieva augszcziausi, 
Jie mane ramina

prieteliai tikriausi. 
Motules laiszkai

mane suramina 
O Diev’s brangiauses 

mano dvasia stiprina 
Be Jo szventos valios 

man plaukas nekris 
Szioj svetrmoj szalelej 

kiaules nepraris.
Vėl akys praszvito 

ir szirdis nurimo
O lupos prabilo

Diev ’s mane suramino 
Priimk mano ipalda 

o Dieve brangiauses, 
Szirdis tykini meldžo, isz- 
klausyk jos aukszcziausos.

—'Blanch Nasto, 
Newport, N. Y.
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LE JJ’ą.Jgg-»T? LBS 
IN KENTĖTOJUS

• Gerklinis kataras, Bronkitis, Ger
klinis kosulis, Sunkus kvėpavimas, 
Katariszkaa kurtumas, Užimąs gal
voje, Priszakinls galvos skausmas. 
Neužmokama gyduole vartojama 
bu stebotino pasekme per 80 metu, 
r
kožnam name. iBiraatn ir parduo- 
doma vien tik per
THE HAMPDEN LABORATORY 
724-786 MULBERRY STREET 

READING, PA.

Neužmokama gyduole vartojama 
bu stebotino pasekme per 80 metu. 
Preko 25c per paczta. Turi raatii
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atsake nepažįstamas, —

slegiancziu nuodėmių.
— Tai kas esi? — paklausė 

dvasiszkis nustebės.
— Deja! atsake nusidėjėlis, 

t— be galo skurdi būtybe: esu 
vienas tu angelu kurie buvo su 
Liuoipieriu isztremti.

: Susigriebė nusigandęs kunt-
gas.

-m

CAPITAL STOCK 1125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS 6023,358.62

Mokame procentą ant< 
sudėtu pinigu. Procentą pride- 
dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikale jra musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.

t

J. FERGUSON, Vico-Pm. ir Km.
G. W. BARLOW, Proa.
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MERCHANTS BANKING TRUST CO.

MAHANOY CITY, PjL
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3-czia Procentas už jusu pinigus ir saugumas, del jnsu 
» •_____ -______ ________ •_____ __________  TlM ___i t t 1 •pinigus yra geriaus negulO-t a s Procentas, be jokio 

. aaugunao.
MEĘ0HANTS BANKING TBU8T 00.,

moka 3-czia Procentą už jusu e u taupytus pinigus ir tg
Burna kaa-kart augau didyn, j Yra Ui Baugiau ir garinu 
del žmogaus kuris dirba ir oeediaa. Dftkįte tavo 
pinigus in esita Banka o persitikrindU ir maty4ta
del žmogaus kuris dirba ir oeediaa.

kaip tai pinigas ąuga an padaDgipimu £tp#«nię.
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Isz Tamsybes Prie 
Tikros Szviesos
APS AKIM AS MISIJONIERIU GYVENIMO

Taip praėjo kelios sanvaites. 
Jaunas Yung-lu seniui jau bu
vo sveikas. Misijonierius ne
lankė jau, jo, bet pats jaunikai
tis besiilgėdamas savo iszgel- 
belojaus, slaptomis pradėjo at- 
silankinet in misija misijonie
riu.

Tula diena Yung-lu tarė in- 
sijausliuos in tęva Aloiza:

— O geras Tėvo jus tokis 
geras, jus kiekvienas žodis teip 
meilus, teviszkas. Jeigu dalei- 
džet, lankysiu jumis, kada tik 
galėsiu, nes mano szirdis dega 
neužgesinama prie jusli 
le ir dekingyste,
kad isz mano szirdies nebeisz- 
ges. Tik meldžiu, idant man 
nedrausuniete lankyti jusu m:- 

! sijos.

mei-
kurios niv-

— Atsilankinek, sūnau, ka
da tik norėsi — atsake sujudin
tas misi jonieri us,

j visados mielu ir miliniu 
ežiu.

Netrukus po tam atėjo Yung- 
lu drauge su savo prieteliu 

j Szan’u. Iszpradžiu buvo jie ne
drąsus, matydami misijoj vis
ką kitaip negu pas juos, bet pi
keliu atsilankimu apsiprato ir 
jautėsi tikrai laimingais kada 
tik besi rasdavo misijoje. Apsi- 
pažino ir su krikszczioniszku 
religija, tuo veikiau, kad geras 
ir malonus Tėvas Aloizas buvo 
ne tik mokintojumi, bet ir prie- 

, t ei i ūmi. Szilti jo žodžiai paei
nanti isz pilnos tikėjimo szir
dies, ‘buvo kaipo grudai kvie- 
cziu sėjami ant minksztos der
lingos dirvos, iszdirbtos meilia 
ir dekingistia, delei ko veik su
dygo, iszaugo ir iszdave gerus 
vaisins.

Vienas

I
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parengi lietu. abudu
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Komunijos reikėjo utidet ant
L - * / • . - • • •

— busi man
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I Szan’u. Iszpradžiu buvo jie

le.
Ir szirdis seno Kino kas kart 

didesniu neupikantu prie sve- 
timžemiu, o net ir prie loeno 
sūnaus dege, o ta jo neapikanta 
ir apmaudu htbai dar padidino 
žinių upie Yunglu’o apsikri'ksz- 
tijima.

Misijoj
naujus katalikus prie pirmos 
Komunijos Szv. Turėjo pri
imt ja už keliu dienu. Pasku
tine diena priesz tai pribuvo 
motina Alfredo ir sn aszaromis 

misijonieriu, idant
leistu sunui eit namon, kadan
gi tėvas isz susirūpinimo apsir
go ir praszo, idant priesz mir
siant gautu matyt sunu.

Tėvas Aloizas tuojaus
reiszke Alfredui ta liūdna nau
jiena. Persigandęs jaunikaitis 
nežinojo ka daryt. Rytoj ketina 
priimt szventa Komunija, o 
czin mirsztantis tėvas szaukia 
ji prie savos. — Katro balso 
klausyt ? Paklausė patarimo tė
vo Aloizo, o szis primine jam 
ketvirta prisukimą Dievo. Lie- 
guodot tęva nors tasai buvo 
nevidonu jo, vien liepe būti at
sargiam ir saugotis nuo inkliu- 
vimo iii spaustus. Liepe drau
ge su juoin eiti ir Grigoriui 
Szan’ui idant butu Alfredui ne
laimėj esiincziam pagelboje. 
Palaiminės abudu, tarė:

Eikite su Die v’
> o
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•M PA JESZKO JIMAItolinus. Tėvas Aloižas rado jam 
tokius skiltus žodžius surami
nimo kad jaunikaitis ne tik at
leido savo tėvui jo nusidėjimą

i

I' i
A.
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Pajeszkau sekanezias ypatus 
Martyna Lasdauska, jo seserį 
Marijona Lasdauskaite, Joną 
Kamincka, ir pusseserių Jo
ni eszka Sziupieniute, po vyru 
jos pravarde Lioranciene. Gir
dėjau kad pirma gyveno apie 
Elizabeth, Pa., arba Elizabeth, 
N. J., dabar nežinau kur gyve
na. Aaz po tėvais vadinuosi 
Marijona Berziniute norecziau 

’snsiraszyti su savo draugais. 
Taigi meldžiu atsiszaukti po 

sziuo adresu: (t 14
Mrs. Marijona Matuseviciene,

1009 Quarry, Ave,, 
Grand -Rapids, ^Cch.

„ . • . I ■

Asz Juozas Petraitis pajesz- 
knu savo broli Ant ana Petraiti. 
Pirmiau gyveno Illinois valsti
joj dabar nežinau kur jis gyve
na. Norecziau susirasžyt nes 
turiu labai svarbu reikalą. Jei
gu kas ka apie ji žino arba jis 
pats tegul atsiszaukia ant szio 
adreso: (t.15

i®
>7h' i“

bot melsdamos u‘ž ji prie Dievo
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yra dklžiause ant aviete, 
kuri randasi Londono forteeoj ’. ><ibiiicze t uri 7 j>edas aplin
kui s n ’,500,000 žvakių pajėgu, o 
ant keliu szimtu myliu tolumo.

josios szviesn galima matyt

jam ge/kle
J atleisdamas tiki mo tėvo jis iszpildyt negalėjo

ant bridžio, idant po tam darįjį- teegians mirti negu tikti ant
smarkiau suspausti, kad ne tik (wo noro nusprendęs, pradėjo

vo dvasia szventa, apszviestu
*. J . M .m I. 4. A ‘

kos tamsybes o maloniai teik-
ij’ isztrarikitu’ isz slnbmeldisz

- . L ii ii 1 « Ik ? 4 a.

tusi priimti in slkaitli savo tik
ru sunu. .. ;v. . ,

Alfredo žaizda gijo nepa
prastai greitai, taip kad galėjo 
vaikszcziot nepraėjus dviem
sanvaitem laiko nuo to nelai
mingo atsitikimo. Jaunikaitis 
buvo tikrai laimingas dabar ir 
linksmas jauslingoj apgloboj 
misijonieriu o žino apie priėmi
mą pirmos szvonios Komunijos 
pripildo jo duszia tikru 
džiaugsmu. Su 'tikru maldingu
mu ir karszta meile Alfredas 
pasirengė prie tos ceremonijos 
ir su aszaroms džiaugsmo ir de- 
kingystes dekavojo dangui už 
malones, kokiu datyre, ypacz 
Marijai, Motinai Dievo deka
vojo karsztai už apsaugojimu 
jo nuo 
Aloizo

mirties. Prasze tėvo 
daleidimo paraszyt 

laiszka in gimdytojus, o‘kad 
misijonieriui tas gražus sūnaus 
pasielgimas tikrai patiko, ne
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BALTRUVIENE

Tai jau linksmybe^' nustojo, 
Szventa Gavėno užstojo, 
Turite gražiai užsilaikyt, 
Szvontas knygeles skaityt 

d r ne szumyt,
J

i

9

Mr. Jos. Petraitis,
1150 W. Calhoun St., 

Springfield, III.
Pajeszkau savo szvogeri An

tena Czesnulevicziu. Paeina isz 
Vilniaus Bed., Kanavo Valscz., 
Dalenos Kaimo. Taipgi pajesz
kau Juozą Arlauską paeinanti 
isz Vilniaus Red., Kanavo Vai,, 
Kasotu Kaimo. Girdėjau kad 
gyvena kur apie Shenandoah, 
Pa. Turiu su jais labai svarbu 
reikalą. Meldžiu patiems ar ka* 
apie juos žino praneszti man 
ant szio adreso.:

Mr. Ant. Pakorus,
■ 216 IV.. Howard St., 

Coal Dale, Pa.
Kazimieras ir Ona Antusziai 

taipgi ir Elzbieta Karžauskaite 
pajeszko savo broli ir szvogeri, 
Juozapa Karžauska. Paeina isz 
Lietuvos, Kauno Redybos, Tel- 
sziu Apskriczio, Luokės Para
pijos. Kas apie ji ka žino ar gy
vas ar miros, arba’jai gyvas 
pats tegul atsiszaukia ant szio* 
adreso:

Mr. Kuz. Antuszas, 
I 4557 S. Talman Avė 
I Chicago, Ill.

tik daleido, bet da pagyro savo 
mokytini už ta patogu norą. Al
fredas savo laiszkc prasze gim
dytoju atleidimo jam knlcziu ir 
dpkavojo už visas geradejys- 
tes kokiu datyre nuo ju.

Atėjus dienai kurioje Alfre? 
das ketino priimt, pirma szven- 
ta Komunija, maža misijos 
koplyczia žėrėjo nuo žvakių ži
buriu,

balso, bet ir kvapo Alfredas at
gali t negalėjo, ir lauke jau tik 
valandos mirties. Senas Kiną4 
nepasmauge vienok jo, ti'k pra
dėjo tempt in kita kambarį. Al
fredas atgavės sziek-tiek dva 
uos, suriko
Grigorius iszgirdo ji ir suprato 
situacija; mėtosi smarkiai in 
vidų: ežia iszvido pasibaisėtina 
scena, bet pirma negu suspėjo 
nriszokt prie esanezio baisiam 
padėjimo draugo, senas Kinas 

, dūri

sznabždet malda. Netrukus pa
jautė ramybe ir baime mirties 
visai ji apleido. Dabar buvo 
jau tikrai tvirtu,nes pats per
sitikrino jog tas ka jam kallie- 
jo tėvas Aloizas yra teisybe jog 
*magu mirti del Iszganytojaus, 
mirti kaukytiniu mirtimi sma
gu ir miela. Senas tėvas jo aty- 
džiai klauso ka toki suims kal
ba ir
ginusia

t
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Ta laikeli trumpa, 
Galima užlaikyti visada 

Dorai ptt^įolgti, 
Stdboje sodeli, 

Nešit raukyti, 
Ir negirtuokliauti.

Ir jus, mylimos /moteriukes, 
Mano szirdžiukes,

Po-urvus nelnkstykite, 
Gailesti už grie’kus 'darykite. 
Muuszainukes taip netrauki! 

Savo linksmybes paliauki!. 
O 'busite sveikos, sumažės 

taukine,
Ir busite lengvos vaikine,

. Jaunesnes,
G ražesnes, 

Ir smagesnes.
V s i karai s jgiedoki te, 

Ir vaikelius tikėjimo mokykite 
O geresne nauda turėsite,

Kaip dorus vaikelius matysite.
'Mat, tobyriai pilozopai, 
Tai kvailiai — niokszai, 
Norints dideliais statosi, 
Bet kai)) szeszkai bijosi. 
Ne vienas, kol da gyvas, 

Rodos 'kasžin jis kas,
O kaip galas prisiartina, 

Porsiganda, ka daryti nežino.
Toki Gavėnios nežiūri, 

Dorus žmonis ant juoko turi 
Ir tuosius ant juoko laiko, 
Katrie Gavėnia užlaiko.

Ne vieni jau pursztikavo, 
Kol nesulaukė galo, 
Vyrucziai retavokite, 

Greitai kunigą szaūkite.
Taip, taip, del visu galas 

pareis,
Priesz smerti protas ateis, 
Nedorybes gerkle spaus, 

Ir tada kitokį protą gaus. 
Doras žmogus smerties nebijo, 

Kad mirti reike žino, 
Ant lovos nesivartys, 
Ba savo ateiti matys.

Apie tai ant sziudien bus gana, 
, ana, 

Negaliu palikti ant nieku,

perpildyta buvo kvaps
niu ‘žiedu, 
puoszta,

jauni 
sveiki.

Karaliene dangiszka, o jeigu 
jums atsitiktu nelaime szauki- 
ties prie Marijos, Motinos Jė
zaus, U rizt ari tojaus musu; Ma
rija Szvencziausioji iszgirs ju
sli Kliša ir užtars priesz savo 
Simu.

Susijudinę ir apsiverkė jam 
nikaieziai atsisveikino tęva A1- 

gimtines kai- 
in kur pirma ju nuėjo jau

sugryžkite
Lai sergsti jus nuo viso pikti
broliai

užgimusiu balsu.

ku riais Jnivo isz- 
suHiniaiszusiu su 

kvapsniais aromatiszku kody
lu. Isz arti ir isz tolimesniu 
kaimu suėjo ant tos coremoni- 

|jos pusėtinas buris krikszezio- 
niu. Alfredas drauge su
draugu Grigorium ir dar tre- 
cziu naujai pakriksztintu jau- 
nikaieziu atėjo in bažnyczia 
priesz 
klūpojo karsztai 
mas.

savoiszgi rdo: 
Dievotik juodas debesiu 

temdė savo szeszeliu džiaugs
mu, misijonieriaus ir abieju jo 
mokintiniu. Tėvas Yug-lu’o ap- 

( maudavo labai, žinodamas apie 
sūnaus persikeitimą arba pa- 
_____ tėvu stabmeldiszkos 
tikybos, o priėmimą tikros ka- 
talikiszkos religijos. Senas fa-

<r S 
patol nonusiramins, kol sūnaus 
nesugražys vėl prie senos tiky
bos, pakol neatmonis misijonie
riui už atitraukimu jo sumins 
nuo tikėjimo.
Yung-lu’o teviszkam name bu
vo neapsakomai sunkus, 
galutinai 
szviesos sugryžt prie tamsos, 
turėjo ]msi t rauk t szalin, idant 
turėt ramybe ir nematyt levo 
apmaudavimo ir rūstybes ne
girdėt jo keiksmu ir piktžod
žiavimu.

Tula nakti apleidęs 
nuėjo in kliosztori misijonieriu, 
in kur veik likosi inleistas ir 
maloniai priimtas. Radęs czia 
pasislėpimu nuo apmaudos tė
vo, mokinosi tolesniu! teisybių 
katulikiszkos tikybos draugo 
su Sziin’u ir viena diena abudu 
draugai priėmė krikszta szven- 
ta; Yung-lu aplaike prie 

Į krikszto vardu Alfredo, o Sza- 
n’as Grigorians.

a

Nuo to 
sanvuites. Abudu jaunikaieziai 
kuriu szirdis dege karszta mei
liu del Kristuso, 
biau susi tvirtinę jo tikyboje ir 
darbavosi po draug idant 
tat atsimokėti misijai, 
gyveno. .

Szeimina Alfredo reikalavo 
idant sūnūs sugryžtu namon, 
bet kad sūnūs iszpildyt tėvo, 
kuris buvo jo didžiausiu ne- 
prietelinm dabar, noro ne no
rėjo, nusiramino ir tartum pa- 
inirszo visai apie neiszti’kima 
sunu. Slaptomis vienok senas 
Kinas jioszkojo budo, kuris pa
duotu in jo rankas sunu.

— Jeigu tas man pasisektu 
— dažnai kalbėdavo in save 
degdamas kersztn — tai jau 
pataikineziau asz ji atitraukt 
nuo meiles prie Europiszko 
Dievo, pataikineziau asz už- 
gosyl jo szirdijo ta nelaba mei-

I

metimą

hatiszkas Kinas prisiegavo, jo

Gyvenimas

nenorėdamas
tamsos

Yung-lu

namus

m.
laiko praėjo kelios

kas kart la

u z 
kame

numon

oiza ir nuėjo iii 
ma, 
motina Alfredo.

Netrukus abudu drangai su
stojo priesz namus Alfredo te- 
viszkes. Visur ežia vieszputavo 
tyla, tartum namuose nieko ne
bebuvo.

0 Dieve mielaszirdi il
giausias — suvaitojo Alfredas 
— kad tik dar užspecziau ji gy
va. Dudk Dieve, idant 
cziau dar ji matyti ir prispaust 
prie szirdies. Su neramybe 
plakanczia 
priemene, 
lauke,

gale*

insitempe ji in kamara, duris 
uždaro smarkiai ir užrakino.

gulėjo ant žemes kryžius 
su paveikslu nukryžiavote Tsz- 
ganytojaus. Kinas su piktybių 
’’odydamas ji sūnui kalbėjo žo
džiais ezirszkiancziais apmau 
los ir piktybes nuodais:

Czia yra tas nukryžia- 
votas žmogus kuri kvaili Euro- 
piecziai Dievu vadina! Tu 
uioksze, akyveizdoj mano turi 
ji’ kojom suniindžiot nes jis tau 

Turi su- 
iszsižadet

Czin gelbėtu nuo amžinos 
Mot i na. mielaszir- 

už mane

t renkamu Užvirto

atėjo in 
prasidėjimu.

•iai>
’as

paežiais, 
szoko

Ge
sina rkini

inisziu ir 
besime Isda- 

Vakar jis atliko iszpažin- 
ti ir da’bar su tikra gailestimi

(t.14

U 
szirdi m i nėjo in

Grigorius pasiliko 
klausydamas atidžiai, 

idant ncpraleist ne valandėlės,
jeigu jo draugas pareikalaus 
pagelbos.

Priemenėj nebuvo nieko. Al
fredas inejo in stuba. Czia isz- 
vydo gulinti ant gultos tęva, 
užsimerkusi. Kada iszgirdo jis 
suvarstima duriu, pražiūrėjo, 
vėl užsimerke ir pradėjo vaito
ti. Doras Alfredas vienu szuo- 
liu priszoko prie jo,.atsiklaupė 
ir prisilenkus prie tėvo 
verksmus pradėjo kalbeli:

— Tcve mylimas leve ma
no, tu taip labai sergi, o asz ne
žinojau apie lai nieko iki sziai 
dienai. Kodėl neliepiai 
szaukt mane prie savos?

Urnai pertraukus balsas jo 
krūtinėj užmirė, kadangi

pro

pa

ta* 
mirsztantis jo mylimas" tėvas 

vienu s>-kiu kaip tigras tysu
kojantis ant savo aukos, szoko 
ir pastvėrė ta gera supu uz 
gerkles savo vanagiszkais na
gais.

— Iszgama, atskalūne — 
ramnojo lyg liūtas—aha! turiu 
tave savo rankose, galiu nu
bausti Už nepaklusnumu. Jei-bausti Už nepaklusnumu. Jei
gu neiszsižadėsi savo Europisz- 
ku dievu, jei nesugiyžszi prie 
tėvu tikybos, pasmaugsiu ta
ve nedoras vaike.

Nubalęs kaipi suakmenejes 
isz iszgasties Alfredas žodžio 
isztart negalėjo. Suprato tėvo 
gudrybe ir klasta kad nudavė
serganti tik del to idant past- 
vert auka in savo nagus — no-
re j o szaukt pagalbos, bet nela
bas tėvas feip smarkiai spaude

melde idant >

visai protą suinaisze 
naikint ta stabu ir 
kvailo tikėjimo tuojaus jei ne
nori pragaiszt.

Alfredas mėtėsi su verksmu 
tėvui in kojas ir
reikalautu nuo jo visko, ko tik 
nori bet nereikalautu iszsižade- 
jiino szventos tikybos kriksz- 
czioniszkos del kurios jis pasi
rengęs mirt, o ne tėvo baisu no
rą iszpildyt.

Tas praszymas Alfredo vie
nok paliko nepasekmingu, te- 
czians dar labinus inrrtino se
na Kiną., Trenkė sunu in gulin
ti ant aslos k ryži u ir sublizgėjo , 
akyse persigandusio Alfredopersigandusio 
aszmens sztilieto.

jes

gyvent lik

— suvaitojo 
atsiklaupęs jaunikaitis ir sude- 

lyg prie maldos rankas.
įhisimylek, daleisk man 

dar viena dienele
idant galecz.au priimt in savo 
grieszna duszia Tszganytoju, 
pu tam galėsi * užmuszt mane, 
nesiprieszinsiu tau.

— Nežudyk jo! — melde 
motina draugo su sesere, ku
rios atbėgo in czia ir stengusi 
nutvert ranka indnkusio senio. 
— Nebausk ji, uždaryk ir lai
kyk kol iszgaruos jam isz gal
vos krikszczioniszki dievai ir 
jn religija,'bet nežudyk.

Senis visai nenorėjo klausyt 
moterių praszymo, tl'k laikyda
mas pakelta sztilieta paszau- 

; į ■ ‘ • ■
Ka?! Tu rytoj nori pri- 

pirma Komunija?/ Ne

ko:

“O maloniu- 
Motina, Szven- 

eziausioji Marija, užtaryk už 
mane neverta priesz Savo mie
liausi Simu idant Jis man butu 
malonus,
pasknndos.
diilgiausioji melskis 
valandoj<‘ mano mirimo.

Tame su 
durys kamaros iszverstos stip-

Grigoriaus
draugas

gelbet nelaiminga Alfreda bet 
ini’in negu suspėjo priszokt, se
nas Kinas nuleido smarkiai 
ranka su sztilietu kuri insmei- 
gc in krutinę snnaus; Alfredas 
suvaitojus griuvo ant žemes. 
Grigorius priszokcs prie senio 
pastvėrė už rankos baisiai isz- 
žiurinezio, tartum ,'kraujageris 
žvėris iszvydcs kraujus, seno 
Kino, iszsuko sztilieta isz ran
kos ir numėtė szalin. Motina 
su du'ktere, idant apsaugot nuo 
tolesniu žudinseziu, mėtėsi prie 
žmogžu'diszko innagio ir pa- 
stverusios nimosze ji Įiabegda- 
mos. Grigorius paemes ant rau
ku savo sužeista dranga, leido
si su ta naszta lauk isz kamba
rio ir bego keliu vedaneziu prie 
misijos. Senas Kinas nugink
luotas ir ant kart isz apmau'dos 
praradęs atmintis,-^stovėjo lyg 
apkvuitos, po tani leidosi vytis 
Grigori u 'bet szis su savo bran-» 
gia naszta smarkiai bego, o abi 
moteres insikabino drueziai in
žadintoju ir neleido ji.

IV.
Sziaip taip geras .Grigoriusį 

nnnesze kraujais aptekusi? 
dranga in misija. Baime, idant'

kraujais aptekusi?
- Jk

padūkęs Alfredo lovas nopasi-
' ' 9 * 1 ’’I

atlikinėjo už savo nusidėjimus 
metavone. Akys jo atkreiptos 
buvo ant nukryžiavoto Iszga
nytojaus, o lupos drc'banczios 
isz maldingo 
sznabždojo: “< 
gyvent, Tavyje ir mirti troksz- 
tu; Tavo esmių gyvas, Tavo te
būna ir 'pasimiręs”...

Tėvas Aloizas pradėjo 
szes ir buvo jau pusiau misziu 
kada in koplyczia inejo senas 
jau vyras, baisiai iszŽLurintis 
ir sustojo viduryje koplyczios. 
Apreibusiom akimi žvalgėsi 
aplinkui lyg ko jeszkodamas, 
akys 'blizga piktai. Jau iszsi- 
trauke blizganti sztilieta isz po 
skraistes, matomai atradęs ta 
kurio jeszko ir rengėsi mestis 
ant savo aukos ir pervert jos 
krutino, kada ant kart suskam
bėjo varpeliai prie altoriaus, o 
visi maldingi pasilen'ke atiduo
dami Dievui garbe. Senas Ki
nas arba tėvas Alfredo, aky- 
veizdoje to lyg apkvaito, lyg 
suakmenėjo; stovėjo nepasiju-f 
d i nantis ir neiszmananczioms 
akimis žiurėjo in kunigą prie 
altoriaus kuris tuom tarpu at
sikreipė in žmonis su tauro ir 
peržegnojo visus o po tam nu
žengė nuo trepu altoriaus ir 
priėjo prie Dievo stalo prie ku
rio klūpojo trys jaunikaieziai 

tinęs yankonis, o akimis pilno-

susijudinimo
Jėzau, Tavyje

mi-

ko jeszkodamas

v - - -
r -

priėjo pile Dievo stalo prie ku-
'a J' " • » a « • * *

su sudėtoms maldingai ant kru-
j < *' * i* s" o h . a, j ., j ■■ , u Ti

leistu vytis paskui, szelpe pa-j 
jiegas Grigorians, pors tai bu
vo gana sunki naszta ir ganu ■ 
tolima kelione. ; ;

Tėvas Aloizas prįęme savo 
mokvtinius su aszaroms akyse.

• . . T L

mis džiaugsmo ir dekingysteš 
žiurėjo in ieva Aloiza, ir in al--y*___ 1__________________ A 1 J*_ _ • • 1

toriu. Šonas Alfredo tėvas vi
sai buvo apibartas tuo niekad 

f?poregetu paveikslu.
1

SZIRDIES SKAUSMAI NU- 
LIUDUSIOS MOTINOS PAS

KUI SAVO KŪDIKI.

Ba da likucziu turiu

Ir neguliu laukti net po 
Velykų.

* ♦ *

Bjauru žiūrėti ant bile 
susirinkimo,

Ant susianglikusio vaikino, 
Kuris sarmatinasi Lietuviszkai 

kalbėti,
Su savo kalba pasirodyti. 

O ka, priesz toki Anglika
* Jaigu da lupa plika,
Turi kožnas nutylėti, • 

Ba Angliszkai nemano kalbėti.
Nesenei vienas tokis, 

Ant Veselkos pribuvo kvailys, 
Ant Veselkos norėjo pirmybe 

turėti, 
Pridirbo funiu nemažai, 

Už tat ant galo pasidarė 
negerai, 

Kad del visu pabjuro, 
Per an'kszta jam buvo, 

Turėjo su savo Meimo 
.. iszsi raustyti,
Ba ketino jam in kaili duoti.

Iszmintingi vyrai, 
k ' • ■ Ii. • •’

imt
Mirk pirma negu tai padarysi 
Sakyk, ar nori paklausy t mano 
prisakymo būti i sz t i kimu sū
num ar no? ...

Jaunikaitis tylėjo. Brisaky-

! 7 1Tuojaus apžiurėjo žaizda Al- 
ir rado ja nepavojinga 

ii »^ilz\inrJlr A 14 1 <• Ct 1 v

žeistam Alfredui lyg sugražino 
» • i, v • • 1

rūpestingas tėvas Aloizas liepa

esant. Tas upveis^kimas ir su
' > 4' ’ .ei- . i • • to i „ a a . j . i"

pajiegas, nusidžiaugė, vienok 
rūpestingas tėvas Aloizas liepa 
ramiai gulėt ir ramino kad po 
dvieju sanvaioziu galės pasi
kelt isz lovos sveikas. Susi
krimto vienok jaunikaitis isz
tos priežasties kad priėmimą

* s

'.Į

Skaudus nuliūdimai ir asza- 
ros del motinėlės kuri neteko 
savo mvlimos dukreles szeszi 
menesiai adgal, kuri mirė 16ta 
diena Augusto, 1928 mete, o 
S ubą toje sueis szeszi menesiai 
kaip mano mylima dukrele Ro
za liję silsisi szaltam kapelyje. 
Alire mano brangi dukrele po 
sunkiai ligai, kuriai daktarai 
nieko negalėjo gelbet. Atsisky
rė brangi Rozalije, 13 metu, su 
tėveliais, -broleliu ir sesute ir 
su savo draugėms. O Dieve, 
kaip motinos szirdis plyszta 
isz skausmo atsimindama ant 
savo gero kūdikio, kuri buvo 
paklusni, didžiausiu mano 
džiaugsmu, mano drauge, kur

didžiausiu

ėjau ji man draugavo, kuri ma
ne mylėjo kaip geriauses ku-
dikis. Palikai mane, Rozaliuk, 
liūdna, su Skaudanczia szir- 
džia, verkiu diena ir nakti/bet 
nesugryžti mano dukrele isz 
anapus grabo. O Dieve, susi
milk ant kūdikio mano ir sura
mink szirdi mano ir lai buna 
vale Tavo.

Tuos žodelius Skiriu ant at
minties mano brangiausios . 
dukreles, ant szios dienos at
minimo josios mirties.

Nubudus motina, 
Urszule Dirgincziene,
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ŽINIOS VIETINĖS

— Gavėnia.
— Juozas Rutkauckas, 1017 

E. Mahanoy Avė., mirė Nedė
lioję nuo influenzos, po trum
pai ligai. Velionis gimė Lietu
voje 42 metus adgal, buvo ne-, 
vedės ir pergyveno czionais il
ga laika. Keli broliai ir seserys 
pasiliko czionais. Likos palai
dotas ant Laisves kapiniu She- 
nadoryje.

— Szv. Juozapo parapijos 
koras turėjo pasekminga va
karėli Panedelyje Norkevi- 
cziaus Saleje. Laike perstaty
mo publikos buvo pilna salo, 
mandagiai užsilaikė ir kožnas 
buvo nžganadintas isz persta
tymo kuris pasiseko kogeriau- 
sia. Po perstatymui prasidėjo 
szokis. Trepsėjo jauni ir seni 
lyg vėlybai nakeziai o reiko ži
noti kad Stasio orkestru moka 
rėžti smages polkas ir valcu- 
kus. Teipos-gi ir finansiszkai 
•Vakarėlis buvo pasekmingas.

a

b

GRAŽI PRAVARDE.

— Kaip Žyde vadiniesi?
— Berelis Meszlungis.
— Isz kur po velniu paemei 

tokia pravarde?
— Tai ve as paėmiau tam 

pravarde, tiktai mano tėvas 
taip vadinosi. Jam labai bjau
riai vadinosi... tpfu...
dinosi Mendelis Kolera, tai jam 
rasi in vyrausybe idant pra
varde permainytu ant Mesz
lungis ba tai mažesni liga.

jam va

ANT PARDAVIMO.

paipos, dviNaujas baras, 
pumpos ir registeris. Parsiduo
da pigiai. Atsiszaukite in 
“Saules” ofisą. (t.14

Atsiszaukite

SZTAIPROGA!
* 100 AKERIU FARMA

Proga del tinkamu žmonių, 
kuria insigavus nereikia bi
joti© bedarbiu, maža-darbiu ir 
straikn. Parduodu labai pigiai. 
Jaigu tinkama mainau ir ant 
stabos. Atsiszaukite ant szio 
adreso: tl6

Mr. Peter Szvilpa,
Lake Side, 

Tamaqua, Pa.
MOTINA IR VAIKAI.

»» ■■■ *

Mrs. Charles Searfoss isz Free
mansburg, Pa., raszo: “Kentėjau nuo 
sunkaus kosulio per koki tai laika ir 
vartojau keletą gyduolių bet be pa
sekmes, pakol mano drauges patarė 
man pabandyti Dr. White’s Lun-gc 
Hea-la gyduole nuo kosulio kuri tuo
jaus suteikė man palengvinimą. Ma
no maža mergaite taipgi turėjo sun
ku kosulį ir ta pati gyduole ja isz- 
gyde.” Szita gyduole kasztuoja 75c. 
už bonkute ir galima pirkti sztoruo- 
se ir aptiokose arba tiesiog nuo First 
National Laboratories, Lehighton, Pa.

6“66
yra tai Receptą# del 

Szalczio Gripo, Flu, Dengue, 
Bilious karszexio ir Materijos, 

Greitai veikia. Gausite aptiekoso

R.D. Box 2,

4 Reading
< lines >

NIAGARA VANDEN-PUOLIS UŽSZALO IR APSZVIESTAS

'A:

4

.. ’

JP
■ ; •< T.

■’Wi
-I

.................

V •Sztni kaip dabar iszrodo vanden-puolis Niagara Falla kada užszalo per žiema. Idant
geriau iszrodytu nakties laike, vanden-puolis likos apszviestas elektrikinO szviesa. Tnks'tan- 
cziai žmonių atlanko vanden-puoli diena ir na'kti.

SHENANDOAH, PA.

Paliko penkes

■f* Augustas Utaras, gyve
nantis ant Heights, mire Utar- 
ninko ryta, sirgdamas tik san- 
vaite laiko. Jojo pati mirė du 
metai adgal.
duktores ir broli Jonu Lietuvo
je.

f Albertukns, 10 motu senu
mo sūnelis A. Petraucku, 21 S. 
Lehigh uli., mirė Panedelije. 
Laidotuves atsibuvo Seredos 
ryta.

kino tris szonkaulius ir perdū
rė viena plaucziu.

Kaip Alesziunas pasakoja, jis 
buvęs restorane, 32 Hartford 
St. ir, pavalgos, pasiūlos $20 
užsimokėti, bet nustebės, kai 
jam mažai reszto iszdave. Misz- 
kinis stojo in gineza ir pastū
mėjos Alesziuna.

Pereita diena jie vėl susitiko 
Zmitravicziaus krautuvėje ir 
Alesziunas pradėjęs Miszkiniui 
iszmetinoti. Szis, sakoma, tada 
jam kirtęs kumsztimi ir Ale
sziunas,
susižeidęs.

Alesziunas gyveno Belmont 
hotely, kurio savininkas yra A. 
B. Stankus. Szis iszgirdes Ale
sziuna vaitojant ir
gydytoja, kuris insake ligoni 
nuvežti in miesto ligonine. Kai 
pasirodo Alesziuno rimtas su
žeidimas, buvo paszaukta poli
cija, kuria Alesziunas papasa
kojo virsziau iszdcstuta.

Ta dalyku apraszo ir Ameri
konu laikraszcziai. Miszkinis 
paleistas $5,000 užstaezius.

nors turėjo ji užmuszt ir in- 
kiszo in maszina kuri jojo ku
na sumalė. Velionis turėjo 29 
motus, paliko paezia Marijona, 
po tėvais Zebleskiute du sūnūs, 
tėvus, du 'brolius ir seserį Ur- 
szulo, vedusi. Juju sunu Joną 
21 motu, užmusze 1925 mete ka
syklose Sullivan. Yra tai dide
lis smūgis del likusiu teveliu 
ir visos szeimynos.

■' If

NATŪRALIZACIJOS
KOMISIJONIERIAUS

1928m RAPORTAS
f
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kuomet Aktas buvo

Sulig metinio Natūralizacijos 
raporto daugiaun žmonių buvo 
naturnlizuoti fiskaliszkaiR me
tais baigiant 1928 m. negu bile ! 
kitais metais nuo Birželio 29 d 
1906 m., 
priimtas.

233,155 pilietystes certifi ku
tai buvo iszduoti, 101,975 vy
rams ir 51,280 moterims. Tas 
yra moterų augszcziausias re
kordas.

Net 2,233 fcderalei ir valsti
jų teismai vOde ateiviu natura- 
lizavimo ateiviu. Komisijonie- 
riaus raportas pranesza, kad 
1928 mv. pinigu surinkta net 
$260,234,97 daugiaus
kasztavo vykinti natūralizaci
jos instatyma. Tas roiszkia su
rinkta $1,015,235.08, iszlaidu 
$755,000.11.

Ne visi, kurie prasze pilietys
tes, “ “*

negu

?

‘t
J
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Pirmutine Didžiausia
VIENU LIETUVIU EKSKURSIJA TIESOG 

’ IN LIETUVA

Per Klaipeda
BE JOKIO PERSED1MO

Rengia Visi Amerikos Lietuviai Laivakorcziu Agentai
BALTIC AMERICA LINIJOS LAIVU

S. S. “LITUANIA”
18 DIENA GEGUŽES 1929

Garbes dalyvis bus vice-konsulis gerb. P. Daužvardis

Palydovai bus prityrė ir gabus bei žinomi Lietuviai 
laivakorcziu agentai. Atminkite! Didžiai svarbu 
yra vietas laive užsisakyti tuojaus, iszanksto!

Del informacijų ir kitko, kreipkues in Baltic America 
Linijos agentus. Jie suteiks jums pilnas ir puikias infor
macijas, teipgi pagelbės paruoszti kelioens dokumentus.

$3.50 
IN 

PHILADELHPIA
Washington’s Birthday 
Petnyczioj 22 Vasario

. Dubeltavna 
Tikletaa

Specialiszkas Ekskurcijos Trcinas 

. 5:10 
. 5:10

Shamokin 
Mt. Carmel 
Ashland ................................ 5:53
Girardville ............................ 5:59
Shenandoah ........................ 5:40
Mahanoy City (Preke $3.25) 6:22 
Tamaqua Preke ($3.26) .. 6:46 
Pribua in Philadelphia .... 9:40 
Grįžtant apleli Philadelphia 7:30 
vakare ta pati vakara. 
j r< -- ---- ------ ■

Ant Readiogo Geležinkelio
T

— S.S. Petro ir Povylo ka
tedroje, Filadelfijoi, Utarninke 
laike piet, likos suriszti mazgu 
moterystes Valerija Norkevi- 
cziute duktė Konstancijos Nor- 
keviezienes, West Lloyd nil., 
su Juozu Matulevicziu. Nuota
ka užbaigė mokslą Sargent 
mokslaino Bostono, o jaunikis 
lankosi in University of Penn
sylvania, kur mokinasi ant 
dentisto.

kur

Tamaqua, Pa. — Gailės mi- 
szios buvo laikomos S.S. Petro 
ir Povylo bažnyczioje už dusze 
kunigo P. Gudaiczio, kuris įni
ro 13 Vasario 1926. Daug kuni
gu dalybavo pamaldose
rias celebravo kun. Klovomis. 
Kun. Czosna isz 
teipgi dalybavo.

kli.

Mahanojmis

Elizabeth, N. J. — Musu mies
te isztiko szitokia nelaime: du 
jaunuoliai susitarė 
Praeita diena turėjo

krisdamas, * mirtinai

paszaukes

Collinsville, Ill. f Senas skai
tytojas “Saules,” 
Kiarszis, 60 metu, novedos, mi
re 1 diena Vasario Chemical 
fabrike, Velionis paėjo isz Vil
niaus redybos, Traku apskri- 
czio, Varėnos valstijos ir para
pijos, SzaUkiszkiu kaimo, in 
Amerika pribuvo 1893 mete. 
Paliko dideliam nuliūdime se
serį ir szvogcri ir daug giminiu 
Amerike. 
sesuo Ona

Jokūbas S.

Szarfriszkiu kaimo

tad

susi vest i.
i n vykti 

vestuves, bet garnys atskrydo 
su mažutėliu ankseziau, 
vestuves reikėjo atidėti Vasa
rio 10 d., Tada viskas sykiu in- 
vyks: vestuves ir kriksztynos.

— P. Zubri'kiutc susimylėjo 
su vaikinu, kurio vardo nesuži
nojau, o pravarde tai Raudonis 
ir sutarė abu susivesti. Bot te- 1 
vam neleidžiant, susivesti, abu 
nutarė iszvažiuoti in kita mies
teli, rodos in Long Island, pas 
merginos soseri. 
vestuves. — V.

Ansonia, Conn. — Czia 
siautė didžiausia lietaus audra.

Naugatuck River, suvirsz 3 
valandas vanduo bego, 5 pertas 
aukszeziau normos. Tai buvo 
baisus reginys. Miesto centrui 
grėsė didelis vandens pavojus. 
Žemesnėse dalyse apsėmė kele
tą gatvių, privaro pilnus skie
pus vandens, daugelis žmoni u, 
ju tarpe ir Lietuviu szaukes pa
galbos in policijos stoti. Van
duo bego didžiausiu smarkumu 
su ledais, net akmenis iszgrio- 
vos vilkosi.

mi

Laidotuves užsiėmė 
Ajdukonione, 5ta 

diena Vasario S.S. Petro ir Po
vylo bažnyczioje su pamaldo
mis. Kas isz giminiu geistu su
si raszyti su velionio giminėms 
lai raszo pas: Mrs. Ona Ajdu- 
konienc, 404 South Combs Ave. 
Collinsville, 111. 

< *-----
New Philadelphia, Pa. 

nigas Mozūras,
Szv. Szirdies Jėzaus parapijos, 
kuris nuo ko'kio tai laiko ser
ga, ant paliepimo savo dakta
ro iszvažiavo in Hot Springs, 
Arkansas, gydytis. Jojo vieta 
tuom-lai kiniai užims kun. Ka
ralius, kuris lankosi Amerike 
ant kokio laijko.

Ku-
prabaszczius

r>

Philadelphia, Pa. — Randa -Gatves užverto
vandens rynomis, akmenimis ir si czionais tautiszka Liotuvisz- 
žememis. Miestui padare daug 
nuostoliu. Nukentėjusiu yra 
nemaža ir Lietuviu szeimynu.

Ten invyko

New Britam, Conn. — Jonas 
Miszkinis, 38 motu, isz 324 
Church St., 
sandro Alesziuno inkai tintas. 
Sako, Miszkinis ji taip sumu-
szes, kad nosį inlauže, sutriusz- nis dirbo ant nakties ir kas

buvo labai Alek-

ka parapija ir kapines, prie ku
riu priguli daug žmonių — vi
sokiu, kaip ir kitosia parapijo- 
sia — geru ir blogu, kurie vi
same trukdo.

mima OLAM BAKE.

Clinton, Indijana. — Darbai 
ojna blogai, pribuvusiems isz 
kitur sunku gauti koki užsio- 

nes randasi czionais 
daug žmonių kurio jau po du
metus neturi darbo. Szeimyna 
Jokimo Salomanu aplaiko žinia 
buk juju sūnūs Antanas, likos 
užmusztas laike darbo prie 
Consumers Gas Plant, Flint, 
Mich, kurio kuna nesurado, nes 
buvo sumaltas ir sudegė. Velio-

Sukatoj 16ta Vasario. Taipgi 
yra reikalinga pusininkas ar
ba pusininko prie rostauranto, 
Seafoods in Season biznio. 
Kreipkitės ant adreso:

Justin Balseviczius
269 E. MaiW St.

Wilkes Barre, Pa.

(t.14

y

DAUGELIS DIDŽUVIU LIKOS ISZMESTA ANT KRANTO

Paskutiniuose dideliuose szturmuose kurie siautė ant pakraszcziu Pietines Afrikos,
szimtai didŽuviu likos iszmesta ant krantu artimojo Kommetye ir pastipo ant piosku. Darbi
ninkai turėjo jais supjaustyt ant užmotu idant galėtu jais užkastį in žsnie.

i
e

I

ingijo pilietyste. 12,479 
žmonėms buvo atsakyta del in- 
vairiu priežaszcziu.

Svarbiausia atsakymo prie
žastis buvo netinkamus liudi
ninkai, kitos — nežinojimas, 
nemoraliszkus budai ir 1.1. 
Daug teismu neduoda piliotys- 
tes i

kitos — nežinojimas

žmonoms, kurie atsisakė 
tarnauti inilitariszkoj tarnys
tėj laike pasaulinio karo.

1924 m. raporte iszsisukimas 
isz militariszkos tarystes buvo 
pirma syki pažymėtas 1924 m. 
isz 18,324 atsitikimu, 'kurie ne
gavo pilietystes, 5,001 buvo del 
netarnavimo kariuomenei. 1925 
m. 3,261 vyrai isz 15,613 nega
vo pilietystes del paezios prie
žasties. 1926 m., 1,569 isz 13,274 
— 1927 m. isz 11,946 — 1928 m. 
399 isz 12,479. Keliose vietose 
teismai nekreipia atydos in szl- 
ta punktą. Pa v. New Yoiko 
distrikte buvo 2 atsakymai 
1928 m. kuomet Chicagos dis
trikte 2, 
vienas.
69 žmonėms pilietyste atsaky
ta isz 31,320 praszytoju pilie
tystes. St. Louis 3,204 prasze 
ir 94 atsakyta; Seattle distrik
te 2,600 prasze, 73 atsakyta; 
Los Angeles distrikte 3,721 
prasze, 116 atsakyta. Tos sta
tistikos yra ypatingai intere
singos.

ir Philadelphijos nei 
Kiton pusėn, Bostono

sujungtas su kaikuriais 
aprūpinimais.
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BALTIC AMERICA LINE
315 S. Dearborn St. 

Chicago, Ill.
8 -10 Bridge Street. 

New York, N. Y.

Union Trust Building 
Pittsburgh, Pa.

433 California St. 
San Francisco/ Cal.

ISZPLANKIMAI LAIVU ISZ NEW YORKO
LITUANIA 
ESTONIA

2 Kovo
16 Kovo

Į POLONIA
| LITUANIA 6 Balandžk

26 Kovo

4
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Jugoslovafkija .
Rumanija..........
Vengrija..........
Turkija............
Sz ved i ja ...... 

Austrija...........
Lietuva............
Norvegija ....

I Holandija .... 
į Szveicarija ....
Danija..............
Suomija..........
Belgija............
Syria ir Lebanon.......... 1,334
Francija............
Portugalija........
Iszpanija............
Centrale ir Pietn 
Amerika............
Bulgarija...........
Luksemburgas . 
Meksikas.........

... 6,669 
.. 6,386 
.. 5,979 
.. 5,022
... 4,584 
... 4,237
.. 3,767
... 2,498
... 2,011 
.. 1,987 
.. 1,856

. 1,506
1,356

1,294
994
784

386
350
132
120

Apsisaugokite Influenzos
Kosuliai ir Perszalinmai. Nau-

Whites Luu-ga
Hea-la gyduole ir Black Crow
Pigulkas. t.f.

rtokite Dr.

KRAUJO

Natūralizacijos Tarnyste Ir 
Immigracijos Instatymai.
Natūralizacijos Biuro darbas 

yra 
immigracijos
Pereitais metais Amerikos pi- 
liecziai padavė not 30,797 peti
cijas (form 633) parsitraukti 
gimines in Suv. Valstijas ‘kaipo 
nekvotiuius immigrantus arba 
prasze pirmybo kvotoje. Yra 
Natūralizacijos Biuro darbas 
isztyrineti tu žmonių pilietys- 
to. Ir sulig Komisijonieriaus 
raporto pereitais metais rasta 
kad 30,476 žmonos isz 30,797 
turėjo teise praszyti giminėms 
vizų. Kaikuriuoso atsitikimuo
se natūralizacija buvo apgavin- 
gai ingyta ir su tokiais tinka
mai pasielgta.

Natūralizacijos Biuras turi 
pertikrinti ateiviu legaliszka 
invažiavima pirm negu tiems 
ateiviams iszduota sugiyžimo 
leidimai jeigu ateivis atvyko 
priesz Liepos 1 d., 1924 m. 21,- 
003 aplikacijos gautos 1928 m. 
sulyginus su 11,699 — 1927 m. 
ir 5,772 1926 m. Isz tu 21,003 
aplikacijų, 17,094 užgirtos n 
3,909 sugražintos be užgyrimo, 
priežastis buvo, kad rekordai 
parode kad ateiviai nelegalisz- 
kai atvyko in szia szali arba 
nebuvo galima asti ju atvažia
vimo rekordą. 1,919 atsitikimu 
raporturuota
Biurui del deportacijų.
Sekanczios statistikos parodo 

kiek invairiu szaliu žmonių ta
po Amerikos piliecziais. 
Italija.........
Angliją.......
Lenkija.......
Rusija.........
CzekoMo vairi ja......
Vokietija.....................
Graikija . • • ................

Virszminetos skaitylynes ne- 
inima ateivius naturalizuotas 
Alaskoj, Hawaii, Porto Kičo, ir 
Virgin salose.

Natūralizacijos Komisijonie- 
rius, kaip ir Darbo Sekretorius 
siūlo sekanezias rekomendaci
jas —

Nori kad savininko paveiks
las butu pirsegtas prie kiekvie
nu pirmųjų popieru ir rie kiek
vieno pilietystes certifikato.

Kad atskiras pilietystes cer- 
tifikatas butu iszduotas kiek
vienam kuris tik tapo Ameri
kos piliecziu, ar per tėvo natū
ralizacija ar kitaip.

Kad instatymu nutarti kas 
sudaro “logaliszka rezidenci
ja.”

Kad vienoda mokestis butu 
imta per visa szali in kopijas 
pilietystes popieru kuomet ori
ginates kopijas žuvo, sunaikin
tos ar pamestos. F.L.I.S.

Sloginimas
Žmogus lekiant su croplanu per 
mares yra ne didesniam pavojuje 
negu žmogus su dideliu krauju 
sloginimo. Jeigu kraujagyslos yra 
užkietėja; juoB gali trukti bile 
kada. Laikykite savo krnuja, szir- 
di, nervus, plauczius, inkstus if 
vidurius geram padėjime ir apsi
saugokite nuo pavojaus.

KREIPKITĖS PAS
Daktara Hodgens

Kožna Utarninke; Valandomis 9 
isz ryto iki 8 vakaro 

Antro floro Hub Building, 
Main ir Lloyd St. Shenandoah.

Patarimas Dykai.
— ... . ,..............................-

A. J. SAKALAUSKAS 
LIETUV1SZKAS CKABOR1US 

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

Nuliūdimo valandoje suteikiam 
geriausi patarnavimu. Talaidojima 
atliekam rūpestingai ir gražiai. Bu- 
site pilnai uŽganddintL

Isz Mahanojaue jeigu kas parei
kalaus mano pntarnavima tai mel
džiu man telefonuoti o pribusiu tn 
d e.« z imta minutu.

aesse j1 .t „a
Nossokoff’s Beauty Parlos 

BALBERIU MOKYKLA 
Del Vaikinu ir Merginu 
Kreipkitės ar raszykite 

ant adreso
1202 Penn Avė. Pittsblrgh, Pa. 

Telefonas—Grant 7771

Telefonas 872.
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. 53,206
. 38,053

.......  35,293
. 17,931
. 10,533 

9,380 
9,005
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Naudojamas Išlaukiniai nuo 
Skaudamų muskulų 
Reumatižkų skausmų 
Stržnų diegimo 
Galvos Skaudėjimo 
Influenzos 
lialnarinimų 
Nusimuiimų.

Nuilpirkite originali —viriau# 

INKARO vaisbšienkli# ant pa-
i prnkiasdtiimt metų senumo I

kelio apaaugoja jua. Milijonai bon- 
kų parduodama kaa mataua ’ » —II___ k . ----- -

mi,i kaip vartoti
- ĮKRIS, pridedama prie kiekvieno#

. iinUkinatna anų r ■
H !;«■
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V’*' «» i »
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bonko*. MinimvJ

»e ntaitlkiiiiuose gidima naou 
liuimcnUa.

Viso## Vaistini## 
ISc. ir 70$ ui boak%.

uUl taipgi
.uo
lia
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Visu Daktaru Receptai 
Atsargiai Iszpildomi 

APTIEKOJE PAS

Litschs’ Drug Store
14 E. CENTRE ST. ! 

MAHANOY CITY, PA. aaai — ■> aae— see #e » —
W? TRASKAUSKAŠ
PIRMUTINIS LIETUVI S Z KAS 
GRABORJUS MAHANOY CITY

KILIS
PAIN

c galima naudoti —

Viso## Vaistini## 
Ję. ir 70$ u* bonk%. 
Arba užfiaakykit# 

atsčiai ii

< MNMV M. .M.VW ar* ,MM* r#*w» rr^,

I

Laidoja kunus numirėliu. Pasamdo 
automobiliai del laidotuvių, krikis- 
tlniu, veaallju, paaivatinijlmo ir t. t.

w. shar a. “•‘•w eiti




