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KŪDIKIS KUPARE
STUDENTE NUŽUDĖ SAVO 

NAUJAI GIMUSI 
KŪDIKI.

DRAUGE JA ISZDAVE.

Bloomsburg, Pa. — Mare 
Horsefield, 19 metu studente 
isz State Teachers CoQlege, li
kos arcsztavota už nužudinima 
savo naujai gimusio kūdikio 
kuri paslėpė Ha v o kupare. Apie 
tai mokslaines valdžiai prane- v 
sze josios draugo Lot’tita Zem- 
brauskiute buk Mare paslėpė 
kūdiki kuri kales dienas adgal 
buvo pagimdžiusi.

Po atidarymui kuparo suras
ta kūdiki kuris turėjo sudau
žyta pakau-szi ir perpjauta gėr
io. Mergina atvažiavo in kole
gija isz Plymouth, Pa., lavintis 
ant dmraktorkos. Koroneris

mer-
(kiraktorkos. 

padaręs slieetva, paliepė 
gina uždaryti kalėjimo.

Žembrauski ute n ūži uri nėjo 
savo drauge nuo kokio tai lai
ko ir kada dasiprato kad ne 
viskas paredke su josios drau
ge ir turėjo pagimdyti kūdiki 
bet jojo nerado, pradėjo sznipi- 
>iet irdaejo ant pedsakio.
PEBMAJNE PACZIA IR VAI-I

KA UŽ MUNSZAINE.
Rendon, Ill. — Mikolas Pal- 

larono, Italijonas, permaina sa
vo paezia ir dvieju metu -sūneli 
už penkis galonus munszaines 
kuri turėjo vertes 25 dolerius, 
namogonka ir kitokes intaisas 
del varymo namines, del Anto
nio Abbitecua. Kitados abudu 
mylėjosi in juodveide Italijon- 
ka Karolina Moreno, bet Pal- 
lareno buvo giliukningesnis ir 
nu Karolina apsipaeziavo pri
būdami in Amerika. Ana die
na suėjo su 'savo mylima Ab- 
bitecua, pripažino savo meile 
Karolinai, o kad Mikolai buvo 
nuobodu, sutiko ant permainos 
ir padare mainas ant ko sutiko 

. ir Karolina. Dabar Pa 1 bireno 
butlegeriauna ir džiaugėsi isz 
savo giliuko, bet gal 
pakol ji prohibicijos 
nesuims ir uždarys kalėjime.

PADĖJO DINAMITO PO
KRĖSLU; 3 UŽMUSZTI.

Salem, Oregon. — Pasiėmęs 
nnt keliu savo dvi mažas duk
reles, Charlina, 4 metu ir Gla- 

• dys, 6 metu, Charlesas Stetter, 
38 metu, atsisėdo ant krėslo po 
kuriuom buvo padejas kelis 
szmotus dinamito, kuri užde
gė. Drūtis eksplozijos sudraskė 
visus tris ant szmotel’iu.

Badai Stetter baisiai buvo 
nulindęs už savo paežiu kuri 
mirė kefles

ne ilgai 
tsznipai

savo
sanvaitos adgal o 

negalėdamas toliaus pergyven
ti tosios gailesties ir gailėda
masis paliktu sierateliu, kuriu 
negalėjo prižiūrėti, nutarė ge
riau mirti ne kaip toliaus ken
tėti.
PALIKO VISA TURTĄ TAR

NAITEI IR VAIKAMS.
Philadelphia. — Juozas R.
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DU SENI DRAUGAI
VIENAS PASILIKO SUDŽIA 
PRIESZ KURI STOJO JO 
DRAUGAS KURIS BUVO 

GIRTUOKLIS.

Detroie, Mich. — Priesz sli
džia Chrisltopora Stein stojo 
apdriskęs žmogelis kaltinamas 
už tanku pa-sigeryma bet taip 
užsisarmatino’kad nžilenge sau 
veidą rankomis kada stojo 
priesz slidžia. ■Sudže tuom pa
sielgimu žmogaus labai nusi
stebėjo 'ir p all i epe jam atidengi

2
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PATI MILIJONIERKA — 
VYRAS TURĖJO MAZGOT 

TORIELKAS.
’Camden, N. J. — Walter A. 

A(piier, 39 motu, užvede skun
da. ant persiskyrimo nuo savo 
paezios rieinrictos, 37 metu 
duktė inilijonierians, už žv*e- 
i’iszka. pasielgimu su juom. Ka
da sudže jojo užklausė aut ko
kiu pamatu nori persiskirt su 
paezia,.lasai pradėjo iszdesti- 

s; “Ma
no pati privertinojo mane maz
goti 
kožna 
in a n 
knit u

PAVOGĖ
LIETUVAITE

ALICIJE LABUTIS 12 METU 
LIKOS PAVOGTA PER 

ŽMOGŲ KURIS DINGO 
DRAUGE SU JA.

VAIK-VAGIS VĖLIAUS 
SUIMTAS.

Philadelphia. — Penki tuks- 
taneziai pal'ieijantu jeszko Cur
tis’o S. Devonshire, 3 
kuris praeita

S. Devonshire
Kdt vergo diena

1 metu,1

veidą idant galėtu ji pamatyt, prikalbino 12 metu Alioije La
Valka'ta nutrauko rankas nuo butis iii 
veido, sudže gerai insiteminos 
in ji staigai paszauke: “Del 

ant ko 
“Taip,

ji staigai paszauke: 
Dievo, ar tai tu Bill!

atsiliepė:
Chris, asz esmių juoml”

Sudže pažino jame

stovint is

savopažino 
dranga isz jaunu dienu ir kada 
abudu ėjo in mokshvine ir ne
karta Bill jam prigelbinejo vi
same. Liepa pasakyti kokia bu
vo priežastie jojo 
ant ko Bill atsake:

“Kokiu budu pasilikau val
kata ir girtudkliu, 'tai pats no 
žinau. Su broliu turėjome dide
li ezeveryku sztora, o kada ji
sai mirė, pradėjau nupuolinet 
ir sztai kuom ant galo pasili
kau. Nesitikėjau idant ture- 
czia kada >jto*ti priesz 
idant mane gildytum.”

Sudže susigraudino, pasiėmė 
savo draugu namo, prižadėda
mas jam pagalba ir prieglauda 
po savo pastoge lyg '.smert ant 
ko Baili su aszaroinis padekuvo- 
jo savo draugui.
vertimo keliai draugu.

nupuolimo

tave

Nelygus gy-

PAKART TOKI RAKALI.J
Ventlnnd, Ohio. — Barbens 

Jansen Angelos, pa rėjas namo 
girtas isz pidruimio, gavo pi
piru nuo paežius, liet Jasai taip 
insiuto ant moteres, pagriebė 
lampa ir mete in jaja. Lampa 
truko in šmotelius prie lovos 
ant kurios motore gulėjo. Gu
zas uždegė lova, kurioje taipgi 

ulejo septynių metu sūnelis su
I Angelos Vertes, tunelis

sudegė ant smert o motore 
baisiai apdegė. Namas beveik 
visas sudegė o nelaba vyra isz- 
veže in kalėjimu.

automobiliu ir 
dingo su jaja nežino kur.

AMcije radosi pas Mrs. James 
I ? oss, 
kada turėjo (i metus, kuri 
(losi 
kuria
Vaiku M iolaszi rd i nga draugu-’ 
ve idant sumažint kaszlus te- 
vams važinėti in Philadelphia, 
nes josios levai gyvena arti 
Wilkes-Barre, Pa. Alicije szeszi 
metai 
nuo tos dienos 
sios viduriai 
gaite buvo linksmaus budo ir 
mylėta per visus kaimynus.

Devonshire buvo kalėki o- 
riu.m mokeseziu ant rakandu ir 
tuja diena paprasze ‘mergaites 
idant jam parodytu iii kur -isz- 
sikrausje 'tiria szeimyna, para-* 
gindamas Jaja sesti in automo
biliu ir nuo tojo laiko dingo su 
mergaite.

Isz pravardes mergaites pa- 
slirodo ka.d'tai'butu Lietuvaite, 
turi tėvus ir seserį New Yorke 
pas kuria tankiai raižydavo.

(•harlotte, N. C. — Palicije 
aplaikius žino apie pavogimu 
mergaites jeszkojo vaik-vagio 

miestus o kada De- 
'pribuvo czionais su 

mergaite, tuojaus ji pažino ir 
aresztavojo. Ant užklausymo 
del ko taip padare, sake buk 
buvo girtas ir nežinojo ka da
re. Mergaites nieko blogo ne- . * . a' — ' —A . • » . .

ša vo

2604 South lOtos ulyczios 
gy- 

Jefferson ligonbuteje o 
palaipino pas Rossiene,

adgal iszgere lajaus ir 
gydosi nes jo- 

vra iszeslli. Mer-

gindamas*Jaja sesti in a irt omo-

po VISUS 
vonshire

O 7

už
j

nei sekanczias priežasti

lorivPkas, 
diena, ;

veidą nagais
smarkiai

pasigerdavo 
apd raškydavo 

: . j p *(u.
apdaužydavo

i r daugeli

susineszdavo su svetimais vy
rais,
rnkyti paporosuS ir gerti, ke
lis krti'tus užtikau
svetimo vvrp ir.... — Gana!

moki no

ft W. II. 1OCZKOWSII, Pr... t Kf.
F. W. IJOCZKOWSKI, fiHor.

ft 40 METAS

jr

sesere

PARENGĖ SZUNIUI LAIDO
TUVES UŽ 300 DOLERIU.
Greensburg, Pa. —- Ana die

na parengė laidotuves II. H. 
Kittening, savo mylemui szu-

grabelyje kuris 
00 doleriu

15 metu, palai-niui “Teddv 
dedamas ji 
kasztavo 300 doleriu ir daug 
visokiu žiedu. Prie kapo gra- 
borius atkalbėjo" apeigas laido
tuvių ir palaidojo ant szeimy- 
niszko 'loto.

JI •> • )

atsitiko įr sugryžo namo per 
Didžiąją Pdtnyczia isz ko visi 
labai nudžiugo.
PAVEIKSLAS JA UŽMUSZE

Madisonville, Vt. — Kada 
52 metu Marijona Casey klū
pojo priesz paveiksią Szv. Mi- 
kolo, su ražanezium rankoje ir 
karsztai meldėsi, staigai dide
lis rėmas nupuolė nuo sienos 

tiesiog 
nukrito moteriai ant galvos. 
Szeimyna nesusiilaukos moti
nos ant vakarienes, sūnūs nu
ėjo ant virszaus ir užtiko moti
na negyva su poitskeltu pakau- 
sziu.

< <

nuo
per trūkimą virves ir

(■hicago. 
kunigas C. 
Dvasios Szvenitos

Isz Visu Szaliu l’AVE1KS'AS AK,JE
Į\ ............. 11^0 I .11

BRANGUS
KVIECZIAI

ŽUDINTOJOS PAVEIKSLAS
AKISIA N

. IŽDĄ VE ŽUDINSTA.

S PAVEIKSL. 
fUŽUDINTOS

Mote 1!>2H, <>k-
PASLĖPĖ PINIGUS IN MAI- 

SZA KVIECZIU, KURIOS 
PARDAVĖ KUPCZIUI

SZTAI BAISUS
RAZBAININKAS

DVI

Thompson kuris mirė Vasario 
menesyje, paliko testamente už- 
raeza, buk visa turtą suside
danti isz $9,000 paliko savo se
nai tarnaitei Ida Benzinger ir 
savo keturiems vaikams ku
riuos tarnaite turi prižiūrėt; 
taipgi ir puiku narna, kuriame 
gali gyvent lyg smert o po jos 
smert bus atiduotas vaikams. 
Ant galo testamento pridurta: 
*4 Savo paežiai nepalieku ne 
cento nes toji mane apleido be
- • • *• v A • 1 _ 1

INIRSZES TĖVAS PERSZO- 
VE MIRTINAI KUNIGĄ.

— Katalikiszkas 
A. Erkenswidk isz 

parapijos
ant West Side, likos perszau- 
tas mirtinai tris kartus ir kaip 
rodos nuo sužeidimu mirs.

Gaetano Aloima, Italas, atė
jus ant szverttoriaus kur kuni
gas kalbėjosi su keliais vy
rais, užklausė kur yra prabasz- 
czius. Kunigas altsake (kad jis 
yra juom. Tada Menna padavė 
jam gromata 'kuria kunigas 
pradėjo skaityt, ‘tuom kart 
Menna paleido in ji tris szu- 
vius, sužeisdamas ji mirtinai 
po tam pasislėpė in artima na
rna isz kurio palicije ji iszgavo 
su aszarinem bomboms.

Vyras buvo inirszes ant; ku-, 
nigo ikad *tusai liepe aresztavo- 
A? — ~ -J ~ -1 -- — -- X n Mff ZVAali lt

PASKOLINO” VYRA IR... 
JI NESUGRAŽINO.

New York, N. Y. — Kokia 
tai jauna moterėlė vardu Tes- 
sie Gauri, atėjus iii palicije ana 
diena, melsdama pagalbos su- 
jeszkojimo josios vyro, kuri pa
siskolino josios kaiminka ir no 
sugražino. Ka'iminka tankiai 
pasiskolindavo nuo Gauri’ie
nos torielku, cukraus, kavos ir 
t.t., ant galo pasiskolino josios 

k '.H ta. A b ’

NUŽUDĖ DVI PACZES, 
KŪDIKI, TETA, DEDE 

BROLI IR DAUG 
ŽMONIŲ.

i

Varszava. — 
toberio menesije, mieste Mins
ke, Adelina Jankovska, 28 mo
tu, likos surasta ant grindų sa
vo gyvenimo, subadyta 
27 kartus, peilis gulėjo 
lavono. Vienatiniu 
žudintojaūs, buvo keli plaukai 
rankoje merginos, kurios iszro- 
ve isz galvos žudintojaus, bet 
kaltininko nesurasta, o polici
ja dasiprato kad plau’kai paei- 

k sztai 
prie žu- 

dinstos prisipažino kokia

peiliu 
szale 

pedsa kiu

T

peilisVhidvvostokas. —l jkinin'kas 
Vasilicvas Zavavilla isz kaimo 
Obryto, būdamas paezedus 
žmogelis, susirinko sau kelioli
ka szimteliu rubliu. Bijodamas 
ijdant vagys jam pinigus nepa
vogtu, paslėpė juos tai kietije, 

patarė 
idant pinigus padėtu in banka, 
belt ūkininkas ne nori skirtis ir 
negali. Važiuojant karta ant 
turgaus iri miestą, paslėpė pi
nigus in kvieeziu maisza. Ant 
turgaus pamirszo apie pinigus 

kvieeziu pardavė 'ko- 
n o pa žy s't a m u i k u p- 

cziui. Po pardavimui žmogelis 
atsiminė apie pinigus kuriuos 
paslėpė ir pardavė.
Zavavilla, bet kaip cze dabar 
sujeszkoti 
ežia us, 
o ant

Imdamas

-musu dukreles jevuosia, peluosią, tai

suriko Slidžia, — 
skyrimą t nujaus 

pa k idos.”(i

mari-

na isz galvos mot eres. rPil 
kel i menesiai adgal

jaja glėbyje

gausi persi
mu) tokios

NEKOVOK PRIESZ DIEVO 
; f GALYBE.

Strickersvinie, Pa. A n ta
ri as Clark, 42 melu, kuris buvo 
naszlys, susipeszes su kaimy- 

isz piktu- 
Nera. jokio Die-

susipeszes sunaszlys
na is pri'e-savo -namo 
mo pasmaukė: “ 
v o, o jaigu yra
rodo savo galybe ir 
tai

tegul Jisai pa
mano už

Vos

ir niaisza 
kiam 'tai

tai 
Marijona Novojevska isz Var- 
szavos. Sake jiji, kad josios vy
ras susipažino su Adelina, gy
veno su jaja ii’ susilaukė kudi- 
diki. Kada josios melde idant 
pamestu josios vyra, toji pra
dėjo isz josios szidyt ir sake 

g

Moskva, Bosiję. — Czionais 
tesasi teismas baisaus razbai- 
ninko kokio tai Kuznecovo, ant 
kurio sprando sunkina daugiau 
kaip 200 prasižengimu, prie ku
riu pats prisipažino.

Kuznecov buvo vadu
niu razbaininku ant upes Vol
gos. Pinniause tasai kraujege- 
ris nužudė savo dėde, po tam 
teta, broli kuris sugryžo isz ka
res sužeistu, panikių metu duk
relių, pirmutiniu paežiu, 
tam ir antra, kurios už
žinojo apie jojo darbelius. N<

josios szidyt ir 
kad nepames savo mylimo ly 

Nutirpo xmert. Tada Marijona insiiitus

nubaudže!” Vos isztare 
(uos žodžius, krito negyvas ant 
žemes. Paszaukti daktarai ap- 
žrurejaJ lavoną, pasakė, kad 
mirties-priežast is buvo szirdie.’s 
paralyžius.

K0NGRESM0NAS
ARESZTAVOTAS UŽ 

SZMUGLERYSTA.
— Vai dže Ii epo 
kongresmona

lavoną
L

(’hieago.
aresztavoti kongresmeną M. 
Alfreda Michaelson už szmug- 
lerysta arielkos ir kitokiu gė
rynių, kuris statėsi save dide
liu apgynėju' 
Agenltai surado 
daug g__ _  1.
Kanados.

. Ko stebėtis jaigu 'kongresme
nai szmugleriuoja o ežia žmo
geliui uždraudžia turėti pain-

1

prohibicijos. 
jojo k u pare 

pizutes kuria atveža isz

tu'ke munszaines!
NELAIME PALIKO 138 SIE- 

RATUKUS; 46 LAVONUS 
SURADO.

il’arnassus, Pa.
t r i s d e sz i m t s a s/411 o n i

Szi nitas ir 
vaikai 

pasiliko sieratitkais per eksplo
zija K in lock kasy klose kuri ki
lo czionais užpraeita Ketvergą, 
pagal apskaitymu kompensęi- 
szion agen'ta Black. Viso pražu
vo 46 anglekasiai o paskutini 
lavonu surado praeita Sereda.

Likusi 0's naszles ir vaikai ap- 
laikys kompenseiszion daugiau 
kaip 200 tukstaiieziu doleriu 
paszelpos.

nepažystmo kup- 
kurio visai nepažinojo, 
jomarko radosi daug 

žmonių. Telkiu budu nelaimin
gas žmogelis neteko savo kelio
likos szimteliu sunkei suezedy- 
t us, kas parodo, kad geriause ir 
saugiause viejn..pinigams yra 

t< Įlankas. ' • <
KINCZIKAI VĖL MUSZASI 

TERP SAVES.
Nanking, Kinai. — Smarkus 

musziai atsibuvo ant rubežiaus 
Hupeh- Auhrvai
Raudon iszkas vaiskus paėmė 
miestą Husuali. Daug žmonių 
užmuszta ant abieju szaliu ir 
sukeista. Li Chai Sunu, guber
natorius Cantarno likos suszau- 
(lytas nž
valdže o Feng Hisang, kriksz- 

generolas
sau gyvastį kada ji bando 
imti.
ISZBIAURINO IR NUŽUDĖ 
DAUG MOTERIŲ. UŽDAVI

NĖJO NEPAPRASTA 
PAKUTA.

Kijevas — Viškoterskam pa
viete, Penio gubernijai, 28 ver
stai nuo czionais, nuo 20 metu 
gyveno mažoje bakūžėlėje pra
si rupines pustelninkas, kokis 
tai Teodofas. Aipsjaubinejo jis 
save slaptvbia,' neiszeitinejo

provincijos.

suokalbi prieszals

czioniszkas atėmė
sn-

s 1 aptyli i a / nei szei t i nėjo 
niekur ir buvo palaikytas per 
aplinkinius gyventojus už 
szventa žmogų. Kas kart atsi- 

, ypatingai 
lengvatikiu^ melsdami jojo vi
sokiu patarnavimu, o tasai pa
sinaudodamas isz lengvatikiu, 
ypatingai moterių, uždavinėjo 
joms nepaprasta pakula. Liepo

yventojus

lankydavo žunoniu

ABIEM SKUBU.
— Na, Jonuli, likie 

kas, turiu skubini namon jies 
slūgine iszejo ir tiktai pati vie
na liko namieje.

— Tr man Juozui i skubu 
nes pati iszejo o tiktai.slogi
na i te liko namie, 
hint...

jisai joms maudytis grabe sza- 
s ve i-

turiu sku-

vyra ir nuo tos dienok dingo su 
kainrinka nežino kur.
KERSZINA NUŽUDINIMU 

KUNIGO.
Bridgeport, Pa. — Atėjus in 

klebonija Lenkiszko kunigo 
Martinu Maciejevski, Swedes- 
bii'i’ge, .Jonas Žugel, pradėjo 
iszmeftinet kunigui buk jisai 
yra priežastimi jojo nellaimiu ir 
jaigu jojo 'kūdikis įnirtu, tai 
sugryž ir ji užmusz. ,

Paszaukta palicije pqi; kuni-

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

KARVES SVIESTAS.
Ateivis — Ar girdi, Kelneri, 

tame svieste yra plaukas, tai 
yra ?

Kelneris — Tąi karves plau
kas. Mes vis indedame in svies
ta, idant sveczei mislintu, jog 
tai tikrai karves sviestas.

le stovinezios pirtelėje ir gulti 
in ji nuogoms. • 'e.

Visi turėjo gulti in graba*— 
vyrai ir moteres — jaunos ir 
patogios turėdavo ateiti vienos. 
Na ir kas iszsidave? Sztai ana 
diena isz netyczin kokis tai 
jaunas vyrukas persitikrino 
del ko U'pustelnin;ka>s liepdavo 
patogiomis merginoms ir mo
torams ateiti vienoms. .Jisai bė- 
gediszkai su joms pasielgineda- 
vo, o katros jam nepasidavinc 
jo, tai jeises nužudydavo. Kel-

• • -• 1

HUgryž ir ji nžmrtsz.

ga pradėjo jeszkoti Žugel’o bot
• • t *1 • v ♦

GERAI ISZRINKO.
Budelis in apsudinta ant 

smert:
Kokia smerti sau iszreh- 

ki: ar elektriką, atf kart Vive iir
t / 3

t ' V M A

giilgias
A _____JI L

pagiebe peili ir pradėjo badyti 
su juom savo prieszininke. Vė
liaus Marijona iszsigyne visko, 
kada jaja apsodino in kalėjimu 
ant szesziu metu sunkaus dar
bo. Policija vėla nežinojo ka 
darvt. v •

O kad Varszavine policija tu
ri papratima nutraukiiieti <fo- 

ir 
kada fotografijos padidino, pa
tam i no kad alkvsia 
randasi atmusztas kokios 
paveikslas, kas lankei atsitin
ka, kad nužudyta ypatų insite
minus in savo žudintoju, pa
veikslas jojo atsimusza akysiu. 
Policijų padidinus da daugiau 
fotografija akiu, isztikruju ra
do paveikslu žudintojaus sto
vinezios su peiliu rankose. Ka
da policija parode Marijonai 
taji davada josios nekaltybes, 
Marijona toliaus negalėjo už- 
ginezyti savo baisaus darbo, 
prisipažino ir likos uždaryta 
kalėjime. Teip tai paveikslas 
akyse iždave žudintoju.
VOKIECZIU ŽYDAI PA

SIUNTĖ RUSIJON 13 
VAGONU MACU.

Vietos Žydu 'komi-

tografijes nužudytu ypatų

po 
daug

A 
gana to, pasiliko piratu, o kat
ras jam pasipainiojo, tai be jo
kios milaszirdvstes nužudvda-♦ 
vo.

Laike teismo sake jisai, kad 
nužudė dukrele ha buvo jam 
sunkenybe, dwle nužudė už tai, 
kada sugryžau namo, nenorėjo 
man atiduot turto palikto per 
mano tęva. Pirmutine pati ji 
pavadino žadintojom, todėl in- 
mete jaja in upe, o antra kar
štino ji ižduoti, todėl ir ja nu
žudė. Gyrėsi “kad turėjo daug 
draugu kurie jam prigialbinejo 
kruvinam darbe ir nužudo daug 
žmonių.

<1

nužudytos 
tai Paskutines Žinutes

K Lausanne, Szvaicarije. — 
Kpislkopolius biskupas Charles 
Brent isz diecezijos Buffalo mi
re czionais turėdamas 67 mo
tus.

II Tokio,

novoje po grincze rado dauge
li ^moteriszku lavonu. Palicije 
isztyrinejo gyvenimą tojo ra 
kalio ir persitikrino, kad jisai 
buvo pabėgius isz kalėjimo ir 
apsigyveno girioje, gyvenda
mas kaipo ptistphiinku: TąMl* 

apie triėdė1szotdhas nužudė i /
szimits mbtėriu, bet no visu' liV 

surasta/’’ Likėk ap-
- J O 1 » • 1 ii t •

Vonus da* surasta? lūkėk ap- 
knu«i vtnslr nuvežtas in kale ii -

su-

Beri v n as 
tetas-pasiuntė sovietu Rusijos 
ir Ukrainos Žydams 13 vagonu 
macu, teip jau ir didele suma 
pinigu macams nusipirkti.

Sovietu valdže buvo oficia
liai praneszus komitetai kad 
macu miltu importuoti iii Ru
sija visai neleista, bet kepti 
macai importuoti galima,
mokant kiekvienam macu kilo
gramui 50 kapeikų muito mo
kesnio.
VAIKAS UŽAKMENAVOJO 

SENUKE.
Lodžius. — Septyniolikos me

tu Mikolo Jelenovskis, isz kai
mo Stremezicziu, nužudė sena 
motore baisiu budu. Nuo ilgo 
laiko gyvena tonais du kaimy
nai nesutikime. Ana diena, ka
da 60 metu Jelenovskiene isze
jo in laukus varyti antis namo, 
pribegiąs Mikola prie senutęs 
pradėjo in jaja mėtyt akmenis, 
pataikindamas jai in galva, c 
norints senuke jau buvo mirus, 
tai ižgama da vis mete ant jo
sios akmenais. Lavonu rado 
žmonis po keliu valandų. Iž- 
gama likos nuvežtas in ’kalėji
mą.
DIDELE NELAIME

PASIKLOJO BELGIJOJE.
Brussels — Praeita Subatos 

•liHkti per eksploziją gązo Wifi- 
tersliig krtsyklbje arti miesto 
Hašselt, Limburg, nemažinus 
kaip 24 vyrai lllkos užmuszti b 
25 snž(>isti isz kuriu keletą vv-

Japonija. — Ita- 
liszkas laivasMuggia, susidaro 
su Japoniszku laivu Matsuma- 
to, netoli Shanghai. Visi laivo- 
riai likos iszgialbetais.

U Bukaresztas, Rumunija. - 
Trisdeszimts Besarabiszku kai
meliu likos užlietais per vande
ni isz priežasties iszsiliejimo 
upes Cogahiicos. Asztuoni žmo
nis prigėrė.

V Bu’karesztas, Rumunija - 
Valdže uždraudė pardavinėti 
svaiginanezius gėrimus kareze- 
mosiu Nedalios diena po 
sklypu ir tai po bausme.

V Windsor, Pa. — Negalė
damas aplaikyti darbu per ilga 
laika, K. Jaruga, 49 metu, an- 
glekasis pasikorė aid diržo. 
Pa'liko paežiu ir du vaikus.

11 Shamokin, Pa. — Už
griauti Cameron'kasyklose per 
16 valandų, George Ritzman ir 
Vladas Adamskis likos iszgol- 
beti gyvais.

U Berlynas.
G ra f Zeppelin ketina volu at
lėkti in Amerika su pasažie- 
riais apie 10 diena Gegužio in 
Lakehurst.

II Mexico ('Pty, Max. — Li
kos atidengtas naujas suraszas 
an't nužudinima kariszko mi- 
nistenio Plutarco Callen kada 
atvažiuotu jisai in Torreona.

T likos

visa

Ovalai vi s

° | Du revoliucijonieriai 
> aresztavolti.
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GYVAS TĖVAS. r

— Ar žinai, mano duszele 
kalba jaunas tėvais in savo pa
ežiu žiūrėdamas ant šunelio 
mieganezio vygeje, — yra svei
kas vaikiukas digtas, bet suvis 
ne gražus.
Tame in eimi kaiminka ir pri-

žiūrėdamas ant sūnelio

ne gražus

siartlndama tarė: 
Parodvkite •f I D I

sūneli
man savo



J
I' 1

ft

»
f

11
f

I

Kas Girdėt
Ana diena pmna Vilhelmina 

Robinson isz Bostono apvaiksz- 
t i nėjo sa vo szimt-metines su
kaktuves gimimo.

Tokiu senu Žmonių jaunieji 
myli užklausti kam yra dėkingi 
savo ilgam amžiui. Kada josios" 
užklausta, pana Vilhelmina 
st’acziai atsako kad savo ilgam 
amžiui yra dėkinga kad luiisiai 
nekentė vyru: ‘‘Nebuvau tokia 
kvaila idant i'szteketi už vyro 
ir kad mane ganubintu.

Kas gal žinoti 
žasties del ko ji ji neisztekejo o 
gal noatsi'taike tas, 
reikalautu josios 
rankele.

Senoviszki Graikai perstati
nėjo žeme yra gyva sutvėrimą 
ir maitintoja žmogiszkos veis
les, kuri pakilo isz žemes ir in 
žeme sugryž. Tu Olimpą galė
jo gautis tiktai dievaieziai ir 
pusdievaieziai.

pana

tikros prie-

kuris pa- 
szirdele ir

Jaigu kam padarei gerai tai 
jam to neiszkalbinekie ir priesz 
nieką tuom nesigirk, bet taip 
daro tik niekszai. Jaigu gali 
ktame žmogų suszolpti tai dary- 
kie taip idant tavo kaimynas 
apie tai nieko nežinotu o busi 
vertas dideles garbes nes geras 
darbas vis kada nors iszkils in 
vii*szu.

Del mus isz rod o kad musu 
žeme vra baisiiai dideliu ka
muoliu bet isztikruju tokia ir 
yra o jaigu jaja prilyginsime 
prie saules, tai mUsu žemiu 
tilptų in saule nemažiau kaip 
1,300,000 tokiu kamuolėliu. 
Saule yra didžiausiu įhingiszku 
kurni o randasi da didesniu už 
saule. Todėl gerai yra ir turi
me ne tiktai žiūrėti priesz save 
bet taipgi in dangų ir žemyn 
idant susipažint su slaptybėms 
musu svieto ir tojo stebetino 
dangaus.

Nemetykite pinigu ant viso
kiu nieku.

Pervirszinis
gaus

redvmas žmo- 
nedabina ji. Tegul buna 

nepuikus drabužis bet szvarus. 
Apatinis drabužis turi būti 

szvarumas daug 
'Veikai tos.

r>

nessz varus
priduoda sveikatos. Tankiui 
duodasi matyt motere puikiai 
pasipnoszusia isz virszaus o ,su 
apatiniais drabužiais kaip de
dama. Bene kas mato? Tankiai 
duodasi matyt kada motere, li
pa in automobiliu: be panezia- 
ku, czeverykai niekados szepe- 
cz’o nemato, kaip žeme ir nu- 
szleivoti.

Jaigu jau szvaru tai visur tu
ri būti szvarus. Apsidangsto, 
norints be smoko, o tas visai 
nereikalinga.

Ne daug tas proto turi, kas 
ant parodu tik žiuri.

t

Olimpas buvo 
kaip musu dangus. Žeme moti
na vadinosi Dome t Or arba Ge 
meter.

Paskinti n i noko laikuose laiik- 
raszeziai daug raszo kiek szia
dien žmonių randasi ant žemes

1

KAIP JAUNYSTES 
PRASIŽENGIMAI

PRASIDEDA
* ft , u- ’■ * . Ik •

Laikraszcziai pilni su viso
kioms piktadarystėms, policĮs- 
tu ieszkojimais prasikaltėliu, 
ilgoms ir brangioms teismo by-

Laikraszcziai pilni su

SAULE
.....................................

sugryžo i*n namus. Ir taip ma
tyt kokia svarbia role namai 
loszia,

Vaiku Biuras suriUko kaiku-
‘i i; 1 *

riuos faktus nuo deszimts tuks- 
taneziu prasikaltGliu (vaiku), 
paimtu isz jaunystes teismu, Ir 
raportas rodo, kad 40% tu val
ku paėjo isz namu kur smertis,

rri»

Jonuko Pasiszventinimas
m

I

Skaitant.loma ir taip toliau.
apie la vidka ar nors syki kaip 
pamąstei kaip tu prasikaltėliu

ir kiek da gailėsis aid josios su- Jkriminaliszkas gyvenimas pra-
tilpt*

Pasirodo
musu žemes gyvena apie du bi-

kad sziadien ant

Ankstyvo pavasario rytas. 
Rukai apklojo žemo., Laukai 
pabiure visur klampynes, ke
liai neiszbrondami. Kur-ne-kur

I
■ III ■ ■ ' *»

sigastu per daug, viskas, esą, 
gerai. Nieko nelaukęs, padavė 
vaistus tėvui, kad nunešiu mo
tinai. Ji gi vargsze, oi kent e 

Baisei klejojo, 
labai lauke jo

II

visa diena!...
Joneli szauke 
pargryžtant...

Dabar ji buvo a palpus ir nie
ko nojauįe, kai jis inpyle vais
tu burnon 
dedamas, vos inejo trobon.

Mat, jo kojos buvo labai su-

senėlio pareinant, kas žino?....
Suskaudo gerajam Joneliui 

szirdi, gailestis draskė jo kru
tinę. Ir jis, nieko nelaukęs, per-

•V •

J
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apleidimas ar persiskyrimas dar baltuoja sniegas. Bet ir ta 
tėvu Suardo szeimynit. Kur tė
vai draugo gyveno, motina dir
bo ir negalėjo tinkamai namus 
prižiūrėti. Svarbiausias reika
las yra motinu pensijos, ‘tada

sižegnojo, giliai atsiduso,: pa
galbos praszydamas Vieszpnti 
Dieva. Ir szoko narsiai per’Ne
muną....

Lyg koks didvyris kovoje, 
grūmėsi jis su szelslancziu Ne
munu. Szoka ant lyties, loji ne- 
sza, sukasi, trūksta... Jis puola 
ant kitos, spiriasi lazda ir sten
giasi, kiek gali, 
šiai ūžia...

Platus, patvinęs Nemunas. 
Nuo vieno ligi kito kraszto bus 
porą varsnų. Be galo sunki ir 
pavojingu kelione, 
lytys nesza ji vis szonu 
menkai stengiasi pirmyn.

Jau perėjo didele 
dali. Jau tik pora sieksniu ligi 
kranto..... Jonas sukaupė visas
jėgas ir spiriasi, kiek gali. Bet., 
o Dieve!... Staiga lūžo lytis ir 
jis nugrimzdo sulig pažaseziu 
vandenin... Rauže 'kitos lytys, 
sutrupino ta, ant kurios jis lai
kosi, ir Jonui blogai...

Suriko nesavu balsu 
bos szaukLlamas. Rdke, szauke- 
si žmonių. Pats gi isz paskuti
niu jeigu stengėsi iszsimuszti 
isz vandens, užlipt ant lyties, Jau neklejoja ir viena kita žo- 
bet viskas veltui.Szauke ir ver- ‘deli prakalba. Onute mano dūk* 
ko ir Dievuli prasze pagialbos. 
Jis ne tiek.bijojo netekt 
brangios g 
dabojo, kad nesugestu 
nuo vandens kiszoniuj.

Nors toli, žmones 
v i e n sed ž i a i s gy ven a 
guliau,

Jonas, Petro pa-
tirpina sziltas onis.:

Ta ankstu penktadienio ry
ta Skuba, 
keliu. Uždusęs, privargęs, ko
jos purvu apkopusios, 
prie batu. Jo veidas 
akys spindi gailesiu. Vidutinio 
ugio berniokas. Apsiavęs ba
tais, kurie perdėm permirko.

klampoja vaikinas
kovoje

žeistos, lycziu sutrintos. S zona i 
teip pat aplamdyti. Jis nesiro
do vargszei ligonei motinai. O 
tik tėvui greit nupasakojo, 
ramindamas, baisu nuotyki. 
Tėvas baisiai iszsigandes, akis 
iszideszes klausė.

— Teip, teveli, 
mieliausias, Panele Szvencziau- 
sia mano stebuklingai iszgelbe- 
jo... Ji Geriausioji iszklausc 
mano karszta atdusi. Kad ap- 
silpau, žodžio negalėjau isztar- 
ti, tai mintimi, szirdimi karsz
ta i maldavau Josios Gailestin
giausios užtarymo...

Ir... iszklause Szvencziausio- 
ji Motina Užtarytoja manes ne
laimingo, 
jauno gyvybes ir motinėlės, gu
li nęzios ant amžinybes patalo 
Teveli brangus, ar geriau mot 
nelei ? — pro 
Jonelis tėvui.

— Nesirūpink, Joneli, ji bu
vo labai silpna, bęt nuo par- 
nesztu vaistu daug pagerėjo.

veliasi 
liūdnas.,sidejo ir ar negalima sustabdy- 

t i pat pradžioje.
Insteigimas prasikaltėliu in- 

i klausymu. 
Eik prideda milijonus doleriu 
prie musu valtiszku ir tautisz- 
ku iszlaidu, ir skaitlynes rodo, 
kad toks vaiku sulaikymas nc- 
nukreipia prasižengimus. Buvo 
parodyta, kad didelis procen
tas augusiu kalėjimuose buvo 

i jaunystes

lijonai žmonių. Bet jaigu gali- Htaigu neiszrisz ta 
rma būtį padaryti teisinga su- 

skaityma visuose sklypuose tai 
skaillis butu daug didesnis.

Kada likos padarytas |>askii- 
tinis sura*szais gyventoju (trys 

dietine Kare) taimelai priesz ,S
radosi 1,600 milijonu žmonių 
bet in !
apie 400 milijonu žmonių arba 
pasididino ant 20 .procento.

Jaigu ateityje 
pasidauginęs,

20 metu padidėjo ant praeityje padėti in 
pataisymo namus.

Viena valstija invede nauja 
pabandymo sistema, sulyg ku
rios vaikai padėti prie norma- 

■ tas kasz- 
sidaugins taip, kad metę 2,000hnvo asztunta dali kiek pa

žmoni nI iek 
tai už 75 metu Į 

skaitlis gyventoju'anl moto pa- itszku aplinkybių, ir

bus ju keturi bilijonai žmonių, taisymo name kasztuotu irkuo- » • ii i_«„ . ............. ....Argi del taip didelio skaitlio 
žmonių užteks maisto? Ar žeme 
gales iszduoti užtektinai duo
nos? — sztai užeina klausymai 
mokytu.

Liūdna ateitis Europos nes 
Amerika kas kart daugiau sun
kina ateivvsita in czionais isz 
seno svieto. Senoviszkuose lai
kuose nesirūpino apie iszmai- 
t in ima svieto bot sziadien su 
užstojimu civilizacijos, rūpes
tis apie iszmaitinima bilijonus 
žmonių yra-svarbu klausymu.

Mergaite vardu Betty Joan 
Mary Mikolson isz Milwaukee, 

s., t u ni nti tris menesius li- 
: ana

Wi 
kos ana diena apkriksztyta. 
Tame nieko svarbaus nėra, juk 
vaikai turi būti apkriksztyti, 
bot. maža Betty likos apkriksz
tyta tikru vandeniu isz upes 
Jordano, kurioje Szv. Jonas ap- 
kriksztino Kristų.

Vanduo ar tai isz Jordano ar 
isz paprastos upes turi ta pa
ežiu galvbe krikszto.

i u* 
c i jos

motinos ne bus priverstos, prie
žastim biednumo apleisti savo 
vaikus.

Vaikai su protiszkais truku
mais turėtu but paimti ir pri- 
žiureti tinkamose instaigoso. 
Bet daugelis su tokiais truku
mais gali lankyti Speciales v in

gai į 
ra-

Vanduo bai-

ramindamas, baisu
• •

Ji

szu mokykla kliasas, ir 
pramokti kaip skaityti ir 
szyti. Ir kuomet priversti dirb
ti, turėtu dirbti po augusio 
priežiūra. Nepilno proto vaikai 
tapsta nestropus ne del kitko, 
tik dėlto, kad lengvai pastūmė
ti keno intekme, ir kad netin
kamai gyvena. Yra taip lengva 
iszinokyti py 
kaip ir blogus.

Reikia vaikus lavinti
ju naturaliszku gabumu. Turi
me pavėlinti jiems ])rigideti' 
prie i n vairi u vaiku ir mergai
eziu kliiibu ir organizacijų. Ir 
tėvai turi namus linksmai už
laikyti,-

Mokyklos tik 
prasti kaip svarbu tinkamai 
sužinoti kodėl vaikai nelanko 
motkyklas. Jau keliose .miestuo
se “dykumu
(truant officer) vietoje pasam
dyta mokytoja, kuri lanko vai
ku namus ir bando surasti bu
dus praszalinti priežastis.

Bet ir miestas turi pagelbėti. 
Pirmiausia reikia czysta aplin
kybes, reikia insteigti daugiau 
geru vaiku kliubu organizacijų

gerus pri pratimus
mot vaikai paliuosuoti pataisy
mas buvo pasekmingesnis.

Mes suprantame, kad dauge
lis vaiku ir mergaieziu, kurio 
pirma syki suaresztuoti už in- 
statymu prasižengimą nėr blo
gus vaikai; jie novmaliszki vai
kai. ir gali tapti gerais pilie- 
ežiais bet per klaidingas intdk- 
mes ir neprielankumus ka'nors* 
blogo padare.

Žinoma, tarp vaiku in teismą 
atvestu, yra dauginus nepilno 
proto vailku negu taip visos 
szalies vaiku. Geriausi jaunys
tes teismai turi protiszkus eg
zaminus vaikams, kurie henor- 
maliszki. Ir tie egzaminai pa
rodo kelia kaip pasielgti su 
normaliszkais vaikais, kurie 
daugumoj. Proti»ffi?)pabandy. rr7prasibovinrmo vi'ehi'.'

iziszkais per-mai suriszti su 
žiūrėjimais ir su Iszty r i liejimas

rt 11 ‘vaiku aplinkybim Toks iszty- 
rinejimas inima vaiku fevus, ju 

, gyvenimo 
?š.

visokiais 
papras- 

sprandingi

namus, mokykla
vieta, ju draugus ir intokmė

veikti su 
Vienas isz

Reikia 
vaikais, 
cziausiu typu yra 
vaikai, ir už juos galime tėvus
kaltinti, nes juos per 
valde.

pradeda

sulig

■su-

a l’i c i ori aus

Vaikai reikalauja geru aplin
kybių! b.■h .<> jr.L.LS.

SAULESNO. 11 IR 12 “SAULES” 
CENZŪRUOTI IR NEIN- 

LEISTI IN LIETUVA.

Prohibicujos ergeliai Ameri
ka pridaro nemažai bėdos ir au
ga kaip grybai po lietui. But- 
legerysta, kysziai, vagystes, 
žudinstos, ūžt ručinimai ir kar- 

vaisiai prakeiktos prohibi- 
gali Dede Samia instumti

m pragara.
Sztai agentai ana diena pa

skandino ‘szmugleriszka laive
li su arielka kuris plauke isz 

; Kanados ir dabar valdže turi 
užtektinai bėdos Lszsikivinklio- 
jimo isz tos bėdos.

Pakol agentai žudo žmonis, 
ne buvo kam priesz tai pasi- 

• tai padaro 
nu ne stokus, yra visur, tiktai J Ilinojuj, užmtfszdami motere 

o rasi, ir sumusze baisiai josios vyra
,n!dingai veikt ka nori

Bet kas kitas kada pradėjo

Ne vienas sau galva kaso ir 
sako: kad mergina gauezia tai 
apsipacziuoczia! Brolau, mergi- j prieszinet, kaip

atsidek kelis
Mergina pas tave ne ateis. Juki už tai kad namie turėjo 

ėdžiu I vyno.

dolerius
galima

žinote kad arklys prie 
eina o ne ėdžios prie arklio.

Juk merginu pilnai: Baltinio- skaadyti AngHszkus laivus ir 
Filadelfijoj, szaudyt in Angliszkus pado- 

Shenadoryj, Mahanojuj ir ki- nūs. Angliję užvedė dabar pro- 
tose Lietuviszko.se apygardose I testa ir reikalauja atlyginimo 

nes Angliku negalima žadinti

roję, Brook lyneM

Lulasm vaikas mokslaineje

— kiek nori, tai surasi. Reikė 
žinoti kad merginos sziadien isz priežasties kvai'los Ameri- 
bijosi už bile kokio teketi, o tai konfszkos prohibicijos.
del to, kad turi būti nevalnin- 
ke del burdingieriu, turi dirb-1
ti kaip mulas be pasilsio, kad ant paliepime) daraktorkos pa- 
neturi laiko prižiūrėti ne savo rasze kompozicija apie czeba- 
vaikeliu ir ant doru žmonių už- tus sėkancziaii:

Czebatai turi padus o ir žmo- 
Atminkite jus seni jaunikiai nes. Czebatai yra pasiūti tau-

• ••VA -V-V. • -■ • • ’ m • * ■ .•• a a

vaikeliu ir ant doru žmonių už
auginti.

kas isz jus bus! Dabar dirbate 
del kitu ir ant kitu o kaip pa
jėgu suvis neteksite, kas tada 
bus? O kol ateis mirtis kuri 
vargus užbaigs, tai da ne vie
nam daes.
toliu turėsime i n va les invalidu 
kurie per grinezes slankios ir 
valgyti praszys nes in purhau- 
zes visi nesutilps.

Da dabar laikas o ilgai ne- 
mi^linus, pasijeszkokite sau ko
kia mergaite, apsipaezinokite 
ir sveikam gyventi.

Da už keletos me-

Apaipacziavus nesigailėsi ir 
suv’ty kiloki gyvenimą vesi o
ir b|į kam užžiebti. Sziur!

X '
9

>

ii Mi 
M
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kiai isz netikros skuros verszio 
o žmonos Huną tikrais ver- 
ežiais. Czebatai nekenezia van-

• 1 lz t1 " I f t

dens o ir nekurio žmones. Cze
batai turi ausis kaip ir žmones. 
Czebatai 'tankiai spaudžia, bet 
žmones da daugiau. Ne kožna 
czebata galima apsvarstyt kiek 
jisai verbas, ta puti galima pa
sakyt ir apie žmones. — Vai
kiukai laimėjo medali už tai.
KVITO knygele Draugystėms del lax* 
mokėjimo pinigu ligoniams.Preke 25o 
KVITU knygele Draugystėms del Ka
sis riaus nog kadeto pinigu ant 
susirinkimu. Preke * • - ISo, 

W. D* BOCZKOW3K1-CO., 
» MAHANOY CITY. PA.
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kuriose

asztriai
Po to seka pijeszingi 

vaikai, kurie per daug iszple- 
pinti, nepažysta jokiu reikala
vimu apart savo noru. Apga- 
vingi vaikai yra tie,
patys tėvai pripratę apgauti. 
Kad nors vėliaus tėvai musza 
už melavimą bet iszauga in me
lagius, nes vaikai lengvai seka 
kitus, yjmtingai augusius. Nie
kintas vaikas ir gali pavirst 
apgavingu, nes nieks jo nepai
so ir kuomet negali teisingai 
atlikti savo tikslą tai atlieka 
melais. Nieks ji nebara ir ne
mokina kuomet pradeda klai-

Vaikas, kuris vagia, daro ta 
dėlto, kad tėvai mokina, arba 
per daug laiko praleidžia ant 
gatvių, arba blogus draugai pa- 
mikina, ar per blogus priprati
mus, ar biednumas ji priver- 
czia. Reikia surasti tikra prie- 
žasti iy praszalintii

Daugelis vaiku pabėga nuo 
mokyklos dėlto, kad negali už- • a .e ' a lasi i nteresuoti. Ir kuomet vaikai 
pabėga isz namu, tai gal namai 
per prastus, arba namie viskas 
netvarkoj. Yra atsitikimu kur
kuomet vaikai pabėgo nuo na
mu, buvo nuvežti aut akiu, pa
dirbę ten kiek laiko, linksma:

TFT

Apsirengęs jau gerokai apdė
vėtu palteliu. Mokinio kepure 
ant. galvos rodo ji. moksleivi 
esant.

Skuba, kiek gali, net susziles. 
Bet blogas,

kelias neleidžia jam grei-
pavasario atleis-

•Vanduo ir
o jis

1'

tik Dievas

Numare vienuoliktame “Bau
žiu u t e 
” ku

ria negailime czionalis vela pa
antrini. Žinute aplaiky'ta per 

ir pa
talpinta visuose Amerikos laik- 
ra szczii u ošė.

sugrąžinimas 
ant kuriu

buvoles” buvo paltalpinta 
apie neramumą Kaune,t < ku-

Londono 4 4 DailvMail J >

Tdkis r ;
maiszu “Saules” 
randasi prilipytos markes, da
ro nemažai kaszto redystei ir 

žmonių la'ik-
raszczio.

.Jaigu Lie'tnviszka Rasi imti
ny be Washingtono nžginezytu 
to'kes 'žinos in laika, tai la'ik- 
raszcziai galėtu apsisaugoti 
pamasziu nesmagumu.

Kaip girdėjome tai cenzūra 
likos 'pana<ikin'ta Lietuvoje nuo 
kokio tai laiko bet pasirodo ’ki
taip. V

Laikraszczpti ’bu/tu niekingi 
del Lietuviiszkps Pasiuntinybes 
Washingtone jaigu ateityje

sutrukdymą del

galėtu

J 1

keliu

ateityje
" • • J ' t , —r. V

įpie tok ius . dglylkus pranešėt u

" FARMOS
1 ■ ‘ Į ' ! ‘ 'I-

Parsiduoda pigiai trys geros
a P 1 M a A

Washingtone 
n 
in laika.

FARMOS.I

' 1 p — « ’ ' T

farmos Ringtown, Pa., netoli
Shenahdoah it Mahanoy City, i-v i -ft • 1 • • ’ ♦ 1 < C - « t » i ♦Del daugiau informacijų atsi-
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Nemuno

1 pagal-

I pasigailėjo mano

i-

aszaras kalbėjo

Tėvai y

nes
t

— graži paguo-

'ii
'"R 

ii'
tas 
tai eiti, .

Ir 'kur jis skuba taip anksti, 
tas vargszas, geltonplaukis ber
nelis? Koks vargas, kokios bė
dos veja ji taip anksti ?

Tai Baltru Jonukas, ketvir
tos klases moksleivis, viensė
džio vargingo ūkininko suims. 
Jis vienturtis pas tėvus. Turi 
seseri, bet jau treti metai, kaip 
ji isztekejusi in tolima kaima. 

n o rs n epe rt u r t i n g i a u s i
bet -Joną leidžia, mokytis, 
myli ji be galo. O Jonaš doras 
gerai mokosi, 
du tėvams. Tėvas labai silpnas, 
senas, o motute dar stipresne, 
bet jai tenka visi namu darbai 
nudirbti.

Bėt, o nelaime! Jau treczia 
diena, kaip Baltrienc sunkiai 
serga. Visur siautės gripas ir 
Baltru namu neaplenke. 
sirgo ir persirgo.
Baltrienc negalėdama 
vaikszcziojo, nes kas gi 
buose užvaduos? Perszalo, ga
vo plaucziu uždegimu ir dabar 
sunkiai serga.

Jonukas buvo

Visi
Bet vargsze 

l dirbo, 
i ja dar -

parvežęs isz
miesto gydytoja. Balt,ri,en.ei tuo
tarpu buvo pagereje. Bet szia
dien po nakties liga vėl bai
siai jautėsi. Ji visa nakti akiu 
nesudėjo. O vaistai jau iszsibai' 
ge. Labai ji prasze Jonuką kad 
jis parnesztu isz miestelio vais
tu. Gailestingas sūnūs nelaukė 
ilgai praszomas: vos tik isz- 
auszo, leidosi jis in miesteli.

Ne arti buvo eiti: apie ketu
ri kilometrai kelio. Tai tiesog, 
per Nemuną, o aplink per tilta 
dar toliau, nors jau Nemunas 
ledus laužo, lytys eina, bet drą
sus jaunuolis drąsiai pei’ejo,' ne
paisydamas pavojaus ir skuba 
tolyn.

Jau buvo 10 valanda. Nusi
pirko vaistu, dar užėjo pas gy
dytoja (patarimu ir vėl gryžta 
namo. Nėjo keliu, bet vėl tiesog 
per Nemuną. Bot staiga dins 

galvojitolėjo Jonui mirtis
“Kažin, ar nepavojinga bus 
per Nemuną ?( Szianakt ji jau 
lauže, lytus eina, patvinęs. Ry
ta jau buvo pavojinga, o dabar 
dar baisiau. Kažin, kad ėjus ke
liu?”

Lyg ka nujauto Jonas. Kaž 
kas versto verto ji gryžti atgal, 
eiti keliu per tilta.
Bet, atsimi nes s i Ipna 
janezia motute, namie, visa bai-

i •

v

Dvejojo.
f dejuo-

me/Aięte jn szali ir pasiryžęs,
greit pasileido tiesiai link Ne
muno.

Jau buvo

atvažiavote atvažiavo sziandien ir ja 
savo 1 maloniai slaugo — ramino Bai- 

yvybes, kiek baisiai 
vaistai

aplinkui 
bet, 

numireliszka

t rus su nu.
Jis apsiramino. Labai buvo 

nuvargęs, del to greit miegas 
užmerkė jam akis. Petras atši

po- Į sveikinęs iszvažiavo.
Visame kaime ir net mieste-iszgirdo

dkestanezio szauksma. Kas tik ;|y aplėkė ta keista, netikėta ž;-
« • • M . • • • ___gali, pagriebė kartis, kas yif- 

ve, kas kit ka pasileido ton pu
sėn isz kur baisas szauke.

Atbėgo uždusę artimiausio 
ūkininko suims ir bernas..Viens 
isz ju, Petras, greit pažino skę
stanti. savo....jaupyst(;s. dienu,
pradines mokyklos, 
.Jis pažino ji, — g 
dingą artimiausia drau^...

nusigando Petras! 
Pagailo jam vargszo 
ežio.

d r ii uga 
savo gera szir-

ga. .
iri I

Baisiai
skėstam

— O .Jėzau, Marija! — 
riko jis ir, pagriebęs virve 
ko nuo stataus kranto.

— Nebijok, Joneli

su- 
szo-

mielas, 
laikykis, tuoj tave iszgelbesiu. 
Sze virves galas, imk ir laiky
kis, o brangus drauge!....

Bet jau Jonas buvo bejėgis, 
žodžio neisztare, nieko nemato, 
tik pajuodęs, kaip žeme, rymo
jo tvirtai ant lazdos, in lytis 
inspaustas ir negalėjo ne paju
dėti. Tik .bejėgiai, numirelisz- 
kai dejavo, akis pa kėlės l iūd
nas galestingai žiurėjo iii dan
gų....

Antanai duok man ta 
karti. Greicziau, vos, oi, Dieve, 
kad nors nenuskęstu! — szauke 
Petras savo broliui.

Tuojaus paslinko ant Įvožiu 
ilga karti, kuria Antanas su 
bernu abu tvirtai laike. O Pet
ras greit pasluoge ja pirmyn už 
mete ilga virve skenduoliui už 
liemens ir trauke. Priszoko An
tanas su bernu ir visi isztraukc 
Joną.

Apsidžiaugė Petras. Bet Jo
gu lojo

Antanai J

nia. Visi stebėjosi ir kalbėjo 
apie nepaprasta Jonelio drąsą, 
pasiaukojima, saves iszsižadė
jimą ir teveliu meile. Visi kir
bėjo ir didžiai stebėjosi juomi.

Jonas apie tris sanvaites nė
jo mokyklon, kol yisai pasvei-,, 

į ko. Ant rytojaus jau visa kla
se visa mokykla žinojo ir apie 
Jono didvyriszka žingsni kal
bėjo. Mokytojai stebėjosi ir vi
si, kas tik Joną pažino, reiszke 
gilu pasigailėjimu ir kartu nus
tebima. Draugai viens po kito 
ateidavo aplankyt savo gerąjį 
d ra uga ir jo motute ligone.

Jo kojos, nors buvo labai su
trintos, 
gos, kaulai neipaliesti, del to 
gražiai sugijo. Po ilgoko laiko, 
pagaliau, vėl Jonelis aplanke 
klase ir nustebusius draugus 
bei mokytojus. Visi džiaugs
mingai pasitiko Joną, triuksz- 
mingai sveikino ir prisisyre 
klausinėjo apie jo baisu nuoty
ki. Visas pulkas lydėdavo po 
kiemą apspitę ir žingeidžiai 
klausydavo Jonelio pasakoji
mu.
szirdinga užuojauta,gyrė nepa
prasta jo drąsą, 
Visuomet Joną state pavyzdžiu 
kitiems draugams.

* T ' ' ' ' " 1 ■f'1 + t'

Jonelio motute taip pat pas
veiko pamažu. Tie vaistai daug 
jai pagialbejo. Bet, žinoma, dar 
daug laiko praėjo, kol Baltrie- 
ne kaip reikiant iszsitaise.

Atėjo Velykos — linksmos
Linksma

bet žaizdos nepaveji u-

Mokytojai reiszke jam

pasiryžimą.

pavasario szventes.
Baltru namuose! Džiaugsmas 
spindi visu veiduose. Baltrienc 
su džiaugsmo aszaroms mini 
savo sūnelio didžiausia mila- 
szirdinguma, jo pasiaukojima 
ir pasiryžimo. Dievui dėkoja 
už savo sūnelio iszgelbejima ir 
jai sveikatos sugrąžinimo....

— Garbe Dievui, Galybių • 
Vieszpacziui, Kurs galingu sa
vo petimi sutrynė mirties tam
sybes ir sziadien kele, ir Kuris
L (1
mano. Jonelio!
džiaugsmingai motina, dėkoda
ma Aukszcziaūsiajam.

nas apalpo. Valandėlė 
be žado kaip negyvas. Vanduo 
bego isz burnos ir ausu.... Bai
su ir žiūrėti, kaip jis atrodė.

Petras tuoj ėmėsi ji gaivinti.
i, paguldė f ant 

ir omo abu su broliu

arti vidudienio. 
Saule prasklaidė debesis ir ge
rokai szilde. Vakaru vėjelis pu
te ir tirpdė sniegą ir ledus. Ne
munas kaip koks piktas žvėris, 
putojo, sziauszes, ledus laužo, 
lytis stumo. Prie tilto taip 
daug ir tirsztai privaryta.

(t.27

Shenandoah, Pa.

szaukit po adresu:
John Sųpienius,
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Atėjo Jonas' prie Nemuno.
> kaip jisOi, Dievuli tu mano, I 

baisiai atrodo! Kaip jis patvl-

Nusisegė palta 
jo Joiia,
Antanu supti. Vanduo pamaži
iszbego ir
JIernas gi nubėgo 
važiuot.

Jonukas atsigavo, 
arklius at-
* •f i '1 L ' | I f J 4
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MERCHANTS BANKING TRUST 00., 

moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigusjr t* 
suma kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau 

_ 1 Dėkite savo
pinigus in saitą Banka o persitikrinsite ir matysite — J ta ta ta * . ta ta ’’ I ,
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del žmogaus kuris dirba ir ozedina Dėkite savo

kaip
——.—r,..

tai pinigus auga
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nes! Vilnys ritasi per lytis, ly
tys maiszosi, sukasi, stoja ir 
lūžta. Ūžte ūžia Nemunas.

, Nusiminė vargszas, bijo eiti.. 
Pavojus gyvybei gresia. Ap
linkui nesimato žmonių, jokios 
pagialbos. Bet vėl jam priesz 
akis atsistojo miela moeziuto, 
kenezianti ir laukianti jo pa

pagailojo manes vargszes Ir 
I — kalbėdavo

"I

nesuprasdamas kas ežia

rej nant. Gal j i va rgszo jau yj-
sai silpna, niekaip nesulaukiu

* R ♦

In pavakare sulojo Baltru 
szuo, sudundėjo ratai ir... inva- 
žiavo vežimas, o jame sėdi Jo
nas su Petru. Nusigando Balt
rus,
yra. Dar labiau nustebo pama
tęs sunu teip baisiai iszbalpsi, 
persimainiusi. Suprato, kiįul 
jam kokia baisi nelaime atsi
tiko.

I Bet geras Jonelis, karsztai 
surųmino teveli, kad jis nenu,-

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszk&a 
Dentistas Mahanojuje.

Ant Antro Ftyro KUno Batoro
19 W. Centre St. Mah&noy Oity
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SPIRITAS
Arba Vadas 

Kontrabandnėsziu

(ir

pėlea akis ir iszsižiojes žiopso- 
si m nepažystamus vyru pamis- 
1 ijua “kvailas bernas“

1

— nuė

ft

(Tasa.) 
V.

Kantrabandos Nesiimas.
Ant rytojaus po'karsztai die- 

.. 1 usztojo negiedra;nai naktis 
kuopinosi kamuoliai juodu de
besiu vakaru szalije ir trauke

Ijoprie brolio^ (
Kalvis su savo sunumi Pra

nu buvo ežia kaipi pas save lin
iniuose. Tuvjaus sėdo prie stalo 
intarpą apsėdusiuju.vyru ir 
pradėjo gert ir rūkyt pypkes, 
besikalbant apie ėjimą in Pru
sus spirito.

Matijoszius apsidrąsinęs teip 
gi atsisėdo ant suolo, o Jule 
nenorėdama sėst in tarpa vyru

!
palengvelo židriu dangiszko paszali ir sodo arba

atsirėmė in lova.
Taip tu visu vyru buvo tik 

viena jau nejaunu moteriszke, 
kuri atidarė duris pribuvusiam, 
o kuri buvo gaspadino namo.

Buvo tai naszlo kuri savo na
muose* laike viela sueigos kon- 
trabandnesziu ir pati užsiimi
nėjo neszimu kontrabandos. 
Gyvenimas jos buvo sunkus ir 
priek tam nepagirtinas. Buvo 
iszblyszkus, akys patine ir 
sveikata menka. Turėjo ketver
tą vaiku isz kuriu vyriause 
mergaite, suvarginta, apleista 
dabar sėdėjo ant suolelio prie 
pecziaus ir snaude atsirėmus in 
siena idant eit ant motinos pa
reikalavimo iszpildinet jos pa-

■ liepimus, nors nelaiminga mer
gaite nuvargus labai troszko 
jau pasilsiu. Nubudus ir iszvy- 
dus prisėdusią ant briaunos lo
vos nepažinstama jai mergina, 
Jule, žiurėjo in ja kaip žiuri 
tas kas nieko veikt ir mislvt no 
turi, žiuri be jokio žingeidumo 
ir mislies — ot taip kad akys 
mato ir žiuri — taip in mer- 

žiurėjo ir
pasidarė ir norėjo 

liepi in ja kad sztai isz užpa
kalio kas toks spyrė in ja niur
nėdamas. Atsikreipė paszokus 
ir iszvydo basa koja isz po pa
talo iszkiszta. Ant priegalvio 
gulėjo trys galvos, su pasi- 

apsuiikinejo jiems sziausziusiais nekirptais plau
kais, vaiku.

Szalin isz ežia — bare 
kad mūras, vaikiszczes pakeles galva niur- 

pro verksmus ir

skliausmo linkui rytu szalies, 
temdindami dangų ir mėtyda
mi ant visos žemes savo ne
linksminanti 6zeszeQi.

Keliu einaneziu per pusžilio 
giria, ojo koletus žmonių, treje
tas vvru ir viena moteriszke 
ypata.

— Kasos ne laszo — bus lie
taus — tarė vienas isz ju, arba 
kalviu Franas.

— Aaz sakiau, kad bus nak- 
czia lietaus, ju^k teip šautino 
diena kaip katile, bet jus uszsi- 
spiret eit — dabar matot — isz 
motinojo Matijosziu$. — Ar ne 
Imtu geriau palaukt rytojaus?

— Ah-a, poezos tai kožnas 
mandras! Atsake Franas - Bot 
iszeja jau ei‘t turime; iszejau 
del to, kad szianakt eina keli 
vyrai isz Kloniu kaimo, susiei
si m<» ir bus smagiausia visiems 
eit.

viena

prie
Vakaras buvo 

kibint is isz

gait e 
gaila

.Jule kuriai
atsi-

— Teip, pritarė senas kal
vis. — Anie vyrai gerai žino vi
sus takelius ir ežias, o priog 
tam neszasi visados ginklus, 
saugok Dieve kokio atsitikimo, 
žmogus drąsiau stoji.

Jule ėjo pirma visu ir kai
po lyg ragino savo smelkiu bei 
smarkiu žingsniu vyrus 
pasiskubinimo.
tamsus ir tykus: 
klonio ar isz visu drėgnu vietų, 
kokiu girioje nestokavo, tirsz- 
tsuH rukas 
kvepavima.

Juodi debesiai vakaru 
lyje iszveizejo lyg 
ar miszkas atitveriantis toli
mesne aikszte nuoregrklos; ko- gus balsu, 
liauninkai kada tik katras isz 
ju žvilgtelėjo iii tuos debesine, 
darėsi neramus,,kadangi rodėsi 
jog debesiai nesza audra ir ne
laimes savo iszcziuje. Viena 
Jule nedaug ant to paisejo e,jo 
drąsiai pirmin kartais nuo kar
to besiszluostvdama nuo veido 
prakaitus. Ragino ja gal prie to 
pasiskubinimo užrubežis o gal 
daugiau mislis apie 
sziu, kuris ėjo paskui, kuriam 
norėjo parodyt savo drąsą ir 
smarkuma.

No trukus pasiekė menka 
miesteli gulinti ant kelio. Mies- 
tolije, ypacz priemiestije viso
se gnnczelese buvo tamsu, žmo 
nes seniai sugulė in pasilsi ir 
szunes net lojo, nepratę rūpes
tingai dabot namus savo gas- 
padoriu — neabejotinai kaime 
ir szunes doresni. Jule dabar 
turėjo pasilikt paskui, nežino
dama kelio. Franas su tėvu ži
nodami kur eit ėjo nesusilaiki- 
nedami kreivom ulieziom kol 
nepriėjo triobos, kurios Įaugai 
buvo uždaryti langinėms 
riose. iszpjautos buvo 
paveikslo szirdies o pro kurias 
matyt buvo žiburis stuboj. Fra- 
nas pabarškino in duris, o ne
trukus jas atidarė ir užklausė 
neaiškus uszkimes moterisz- 
kas balsas:

— Kas ežia

t rvs

sza -

sinti jo-

drąsą

trukus pasiekė

ku- 
kvles a

iszvido
vyru,

t

— Sa vie jie — pažystami — 
atsake kalvis.

Duris placziau atsidarė, idant 
inleist naujai-pribuvusius sve- 
czius.

Ineidami in stuba, 
czionais daug neblaivu
kurie sėdėdami aplink ilga eta- 
la gere, kaži ravo ir ruko pyp
kes, spjaudydami ant grindų 
toli nuo saves mėtydami seiles 
czikszcziuodami pro dantis.

Jule kuri, nors sakiusi. Ma- 
tijosziui, jog eijmas in Prusus 

buvo czin

nnnczin inie-

Jule pasitraukė szalin ir sto
jo prie sienos atokiai.

— Laikas jau 
garsiai kalvis.

— riaukiame

eit — tarė

dar Nastazi
jos.

Ar ir ji eina? — klauso 
kalvis kuris turbūt pažinojo 
Nastazija gerai.

— Gal virkszcziu vainiko 
jeszkot — nusijuokė kas tok is 
isz draugoves.

Na, jaigu rotu vainiku 
pamote, tai nors isz virkszcziu 
turi nusipint — pritarė jaunas 
dar vyras. Ir nusijuokė visi. 
Toje valandoje pro galva pa- 
juokenezio Nastazija pralėkė 
pagalis ir atsimusze garsiai in 
siena.

Visu akys atsikreipė in szali 
duriu ir visi iszvvdo ant slenks- 
czio Nastazija, kuri taiko jau 
in priesza antru pagaliu.

Buvo tai mergina augszta, 
drūta ir matomai,buvusi kita
dos graži, bet dabar jau nors 
negalėjo dar daugiau turėt me
tu kaip 27, gražybe jos buvo su
varginta ir sunaikinta. Nepri- 
derentis jos gyvenimas paliko 
savo spaodeles ant jos.

Nuo metiimo antru pagaliu

v v ras.

sulaiko ja moteriszke, surikus: 
.— Ar nepaliausi tu ežia pa

galiais besidaužius, ar isz pro
to eini!

— : Tegul tas prakeiktas no 
zaunija ko nereik. Nesiduosiu 
per dantis traukt, visus pirma 
iszkulsiu isz jo neprausto snu
kio.

ir

NEATSARGUMO 
AUKSZTA 

KAINA

Jule beveik buvo apkvaitus; 
duszify.j^sĮ. J^ivo pilna ’didžiau-’ 

lies laiko,,tamsoje vidur-lauky- 
je — ji niekad savo gyvenime 
no buvo; jos insivaizdinejime 
rodosi jai visokios vaidyklos, 
troszko glaustis prie Matjo- 
szinus, vienok atsiminus savo 
isz jo pasijuokimu, 
drąsos parodyt, jam savo bai
me idant neaplaikyt nuo jo at- 
monijimo — juk jis dabar ga
lėtu juoktis i'sz jos o gal ir su 
piktumu nuo savos nustumti, 
kadangi lik del jos jis priėmė 
tuos nesmagumus ir vargu. 
Mergina jaute didele kartybe 
mislydama kad pati priverto ji 
prie ėjimo ir pati be reikalo 
iszejo.

Netrukus vienok nusiramino 
iszgirdus pažinstama baisa ir 
paprasta, keiksmą, jos tėvo, se
no kalvio, kuris užsigavęs in 
koki szakgali koja koiko trauk
damas seiles per dantis i'sz 
skausmo.

—r Kas jum teveli ? — klau- 
dukte areziau eidama prie 

tėvo pu

o už ta kūdiki nemažai ji kas
dien gauna ir kenezia. *

Motina dabar nuėjo in kam- sios neramybes ir baimes.,$a)<- 
pa ątubos kui' medinoj vygoj 
gulėjo kūdikis, iszeme ji, sodo 
su juom ant slanelio, davė kru
ti ir glostydama jo lyg pūkais 
mažycziais plaukais apžėlusia 
galva, . kalbėjo su 
jauslumu.

— Žvsk,
♦ r

ji niekad savo gyvenime

motini szk n

mažyti, Žysk, ry
toj negausi, gal ilgu biis tau be 
motinėlės, kuri gal jau ir ne- 
gryžsz prie tavos... Szuniszkas 
gyvenimas mano, negaila jo, 
vien kaip jus liktnmete mano 
mažycziai, ypacz tu mano bran
gi a uses mažyti.

Netrukus visi susitariusieji 
e*it iszejo, bet ne drauge, vieni 
po kelis arba po viena visokiais 
keliais ir visi ketino užmiestv- 
je susieil in viena sutarta vie
ta.

MnljosziuK, Jule ir Franas 
ėjo drauge. Mergina dabar jau 
pražudo norą ėjimo in Prusus, 
pamaėzius jau tai, ko nebuvo 
murzinsi. Matjoszius ir ėjo pas
kui Fra na lyg kad ir prievar
tos ir ne buvo užganėdintas, 
kadangi tamsoje beeinant ba
siem nekarta reikėjo Užaigaut 
koja in akmeni arba susižeisi 
in koki asztru daigia. Smagiau 
dar buvo e’if kada ėjo visi 
drauge ir reikėjo taip slapsty
tis, bet dabar reikėjo klausyt 
Frano kaipo vado ir laikytis jo 
beveik už skverho, klausyt au
sis pasistaezius ir nesižiopsot.

Urnai užpakalyje savos isz- 
girdo kostelejima, Franas su
stojo ir tykiai suszvilpe. Aplai- 
ke toki pat atsakymu. Lauke. 
Netrukus priėjo Nastazija.

— Misi i na u kad mus veja 
du žandarai — nusijuokė Fra- 
11 a.s.

se
neaiszkaus tamsoje 
veikslo.• -■ —

negaliu
erszkelis!

nei u re jo

Ko,ra! susižeidžiau, ’kad 
prakeiktastnivot,

— Ir vėl keike.
— Ka. ežia tiek būdavot — 

atsiiliepe (Nastazija, juk 1 kon- 
I rabandnosziam tas nopirmie- 
na.

Apstus būrelis žmonių 
suėjo dauboje.

Ar \iisi jau 
užklausė vienas.

Pradėta skaitytis; buvo vie
nuolika ypatų, reikėjo dar Vie
nos.

ja n

esame? —

Grigienės nėra — atsilie-

vengt negalėjo, žengė tiesiog’ 
besipliu'szkodamas ir be^itasz- 
kycląinas ir nesmagus ausimi, 
neszamn tuszczin bletu dunde-

u ’ L t Zį
jimUs, pa nasrais in tyku atito
lintu griausmu niurnėjimą.

Nckurie kalbėjosi pusbalsiai 
savytarpyj, kiti ėjo tylėdami.

sziui, kaipo pirmu kartu einnn-
3 alini vyrai apsakinėjo M ai jo

ožiam in Prusus savo visokius 
atsitikimus, kūrinas bent me
lu piosze kaipo baisiausius ir 
pavojingiausius, I 
savo 
daleido jiems iszvengt ranku 
rubežiuus sargo, arba kanabim- 
nos kulkos.

Jaunas vaikinas nesibaugino 
t'ais apsakymais, tacziau jautė
si žeminamu jais ir net norėjo 
idant atsitiktu koks pavojin
gais atsitikimas kame jis paro
dyt galėtu save drąsą ir atsi- 
žymet kaip ir kiti. Nuo rubo- 
žiaivs buvo dar toli. Vyrai ėjo 
pirma, motoriszkes: Jule, Nas
tazija ir sena Grigiene — pas
kui.

besigirdami
drąsą ir gabumais, kas

Įl« 1 f F ■« J *, . 1 # ’

Da vis atsiranda niekucziu
Nuo Velykų likucziu, 

Sztai yra ir tokiu kvailiu,
Kad laike Gavėnios karėžo

moje skripkavo, « « »a «•Katip padūkeliai klykavo, 
Katrie in bažnyczia ėjo, 

Tai tuosius iszsiszaukt norėjo, 
Gunde kad szokti eitu,

Ko ji 
Nastazijos,

verkia? — klausė 
gi rdedama

■ t , «

Gunde kad szokti eitu 
Tu bažnyczia ne eitu.

Isz to kit-viej<iai stebėjosi 
JJidelia'i piktinosi,, 

fa karezema juokingai vadina,
Ir isz paties sziinkoriaus 

szidina.

»

atsake Nasta- 
Isz manes juo-

* * ♦

f

— Palieka jis mus szmeke- 
riams ir abjeszczikams; tie rau- 
donsiuliai ka-gi isz mus nau
dos? — atsake Nastazija apsi
kabinus Jule už kaklo.

Taigi turime du naujus 
draugus.

— Turbūt no draugausimo 
su jums — pakaks to vieno 
karto — atsako Jule su koktu
mu.

Ha, ha, ha! pavojaus ne 
jau kiszkos tavo dre-matei o

ba, kas butu kad pamatytum 
rubežsargi beszaujanti ar besi
vejanti raita szmekeri?

— Neduok Dieve man ma-
tvt. .

sakau pama— Taip, nes 
ežius ant vietos isz baimes ga
la gautum, o ka-gi paskui veik
tu tavo szlubis Povvlas?

Matjosziu eme piktybe gir
dint pajuokas mergos, bet tik 
tvlomis grieže dantimis.

Na, o ka sakytu tavo sc- 
jeigu tave jam paimtu? —n'is, 

klausė Franas. — Ar jis tau ne
draudžia valkiotis in užrubeži ?

— Kodėl jis man draus? Jis 
dėlto ir paeziuojasi žinodamas 
kad ji maitinsiu isz savo uždar-

pe Nastazija.
Tuo tarpu tykus ai i tolintas 

suszvi'lpinfias lyg kad davė at
sakymu, !f

— .Tai ji,-—ir jauke. ' , 
Sėdėtu sau boba namie; 

jeigu prisieis- begi, ka-gi s.u ja 
daryt, nejau-gi ant pecziu pa
siėmus neszkP'
-—‘-.Ka-gj daryki*, kad eina, 

o palikt netinka. Juk ji isz to 
gyvena — atsake miėlaszirdin- 
gesnis.. •

— Greicziau, greieziau, — 
ragino Nastazija prieinanezia 
Grigiene. ’

Einu, juk einu — kalbė
jo moteriszke balsu, kame ga
lima buvp jaust jos nuilsima.

Priėjo szniokszcziodama prie 
sustojusio rateliu būrelio kon- 
trabandneszin.

— E, kurna, vereziau tu 
gryžk namo, jau ne tau vaiksz- 
cziot su spiritu.

— Ka-gi turiu nelaiminga 
daryt, reikia klumpant kovot 
su vargais ir gintis nuo bado; 
kuom užkimsziu burnas vai
kam szaukentiems duonos?

— O kas-gi liepe padaugi-

Jule 
verksmą Grigienės.

— Kvaila — 
zija szaltai. —• 
kesi jog einu už naszlio, l>ct ma
no nuszly-s manos nepaliks taip 
kaip ja paliko jos jaunikis. Isz- 
siganius boba norėjo dar kaip 
tau štoko pauliavot — tegul da
bar uliavoja su jaunais, kada 
nieko neteko vien gavo.... Pro- 

boba pamote, pati kalta o 
kad butu kitaip gyvenus, butu 
dar gavus antra vyra ir gera, 
v v ra — o dabar ka ?

Nastazija kalbėjo prisiglau
džiusiai prie jos Julei isz loto, 
susilaikinedama ilgai tarp vie
nos nuomones ir kitos, o Juk1 
žingeidžiai klauso apsvarstine-

tegul du

Ant vieno didelio atryto, 
Antra diena Velykų isz pats 

ryto, 
Karczemoje dundėjo, 
O vis rinktis pradėjo.

Kada jau prigėrė gurgoles, 
Pradėjo sau skaldyti mokoles,

K a rczemoje d undo j<

ta. Durys teszkejo, 
Lapgai .skambėjo.

Žmonių daugybe lauke stovęjo,
Ant tu baiilsip orgijų žiūrę jo, 

Iszsipyle gauja isz karezemos,

>

ve rėžia u

dama Nasįtazija kalba.
Kontrabandnesziam beeinant 

pradėjo kriist i<sz debesiu (.stam
bus laszai lietaus.

* — Sekasi mums 
puikiai |— tarė

•I

Se k a s i m u m s sz i a d ien 
|— tarė Nastazija 

■szluostydama nupuolusi szlaka 
lietaus nuo galo nosies. — Su- 
szlapsįm(‘ kaip vantos o kad 
prisieik begi tai kas-kas, bet 
Grigiene turės likt: ’sausa vos 

o kas bus kada 
pradės jai jas paneziot szlapios 
padalkos ? Tolinus bus.

4

kojas tampo

CAPITAL STOCK $125,000.00

Kruvini, laikydamiesi už 
galvos. 

Vieni sukniubę gulėjo, 
Kiti ulyczia namo lapsėjo. 
Tas dejpsii Mičigano st ei t e, 

Ne mažam mieste, 
0 kaip ten merginos apsieina 

Kada in bažnyczia nueina.
Jaigu ant tiek nesusipranta, 

Kad bažnyezioje guma kramto, 
Tai jau JoiaųUią, paskutines,, 
() ne Lietuviszkos merginos. 
Jau ant niek tokia mergina, 

Kuri niekina Lietuvi vaikina 
Prie žalablekiu kabinasi, 

Su jais bambiliais valkiojosi 
Tai beždžionkos tokios 

mergaites, 
Dalibuk, ne Lietuvaites,

Ba kad Lietuvaitėms butu, 
Bažnyezioje gurno nekramtytu

- ------- ---- IF

Nelaimingus atsitikimai Suv. 
Valstijose žmonėms kaštuoja 
net $3,200,000^000. kas met. Ta 
tfkaitlynę yra vidutiniszkas isz- 
rokavimas, kuri padarę Natio
nal Safety Council, tyrinėdama 
geriausius szaltinius per perei
tus kelius menesius.

Trys bilijonai, dušimtai mi
lijonu doleriu! Tik pamislykite. 
Ir tai vientik pinigais! Negali
mo apskaitliuoti kainu aszaro
mi s, kentejimu ir apleistais na
mais! Nėr užtektinai pinigu vi
same pasaulyje atlyginti už 
t nosinis. . • i

Galime neatsargumo kaina 
?ardkiuoti sekaneziai —

1927 m. buvo 95,500 mirtin
gu nelaimiu atsitikimu ir JO,- 
XX),000 paprastu 
atsitikimu.

Industrialiszikos nelaimes ato
me 320,000,000 dirbaneziu die
nu (neskaitant mirtingus ne
laimingus atsitikimus ir dides
nes nelaimes).

Kiekvienas darbininkas szio- 
je szalyje serga apie 7 dirbau- 
ežias dienias kas met.

Ekonomiszkas pražiutię ir 
pirmlaikio mirtis taipe darbi
ninku rokuojama kasztuoja 
apie $1,500,000,000.
SZOFERIU LEIDIMU IN- 

STATYMAI SUMAŽINA
MOTERINIU VEŽIMU 
NELAIMINGUS ATSI-

| TIKIMUS.
Jau per kiek metu, kas met, 

invyksta labai daug, ir vis dau
giau nelaimingu atsitikimu 
nuo motoriniu vežimu, ir tas 
priverto daug valstijų priimti 
varžingus leidimu instatymus. 
Dabartiniu laiku, Massachu
setts, Connecticut, New Yonk, 
Maryland, Pennsylvania, New 
Jersey, California, Maine, Ver
mont, New Hampshire ir Rho
de Island turi leidimu instaty- * 
mus, kurie reikalauja iszegza- 
minavima nauju szoferiu Ir 
draudžiant žmones turėti mo
torinius vežimus jeigu netinka-

Valstijose žmonėms kaštuoja

pasaulyje atlyginti

nelaimingu

e
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mai užsiregistravę valstijos v?- 
žimn departmente.

National Safety Council ro- 
kuoja, kad varžingas prižiūrė
jimas ir užlaikymas automobi
liu leidimu instatymas, atimanv 
leidimus už mažiausius prasi
žengimus, sumažino nelaimin
gus atsitikimus net 20 nuošim
ti.

National Safety Council da
bar bando invest! vienodus rei
kalavimus motoriniams veži
mams per visas Suv. Valstijas, 
ir. kelios dideles organizacijos, 
kaip American Automobile 
Association ta romia. '. < 
SZ0FERIAMS PATARIMAI.

National Safety Council i*>

Jau tik Mainersville 
Tai dalibuk, nežino, 

No nori vi'sai skaityti, 
Kaip tik guzute gerti.
Pasigeria slankioja, 
Po atrytus klykauja, 

O jaigu kam ne gal ka 
padaryti, 

Tai imasi' langus daužyti. 
Juk nuo kvailiu negalima 

gero norėti, 
Roike ant to visko verkti 
Ir tas jiems neilgai seks, 
Nes kaip in cypė pateks,

i

SURPLUS IR UNDIVIDED 
PROFITS $628,858.62 

f

Mąkame 8-czia procentą ant 
midStu pinigu. Procentą pride-

I

1 
turėtumėt reikalą bu mueu banka
* *' * * -J* * ’L ‘. . ' ' X. 'L_ r"

dara prie jusu pinigu 1 Sausio anet Juos vaikus — nusijuokė 
kūmas,
pristot jauna? ;

— Taip, taip — p rita re kiti 
— gana buvo tu k a liko.

— Taip, gana nemažai sun
kino mano gyvenimą tas ket
vertą likusiu po nebaszninkui 
Grigui. O kad Dievas davė dar 
viena ne kadarysi,’ ne asz pri
stojau, bet.jis szungalvis...

— Oj kurna, kurna, ne e$i 
yerta pasigailėjimo. Pasilikus 

ę sziadien bile vaikezas; naszje, juk neturėjai vargo, ne- 
• * a ” g « ' ” * « i r 1 | 4 f • f i#

nai ?

kam ant senatvos

1 4

5V 1 Liepos. Mes norim kad ir jus < 
> turėtumėt reikalą su musu banka S 
< nepaisant ar mažas ar didelis. < 
J .. ■ , J
C G. W. BARLOW, Pros. > 
S J. FERGUSON,.Vice-Pros, ir Kas.<

. /........ ................... ... —-- ------ - — -- - ' 7 1

$1,000 TIK UŽ 60 CENTU
Ka. tas tūkstantis doleriu žmogui 

relszkia, jeigu jis yra apimtas ko
kios nors ligos bei viduriu sugedi
mo T Toks Žmogus yra susiraukęs, ne
linksmas ir invairiu nesmagumu ap- 

I Imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk- 
sinl kaina parodytum, tai jam malo
nesne butu sveikata, negu tas $ukso 
Kalnas. Taigi, jeigu jautiesi esąs ap-

j’f

j

Tada gaus protą kvailys, 
Ir žvengs kaip kumelys.

$1,000 TIK UŽ 60 CENTU 

reiszkia, jeigu jis yra apimtas ko-

leidžia sekanezius sakinius šo
feriams ir kitiems vežimu savi- 
ninlkams.

Yra daug gerinus povaliai 
automoboliu važiuoti negu 
greitai ligonbuezio vežime.

Vienos rankos szoferis gali 
vylioti savo mergina, bet pa- 
czia laiku vylioja pavoju ir gal 
mirti. , ,

Jeigu tankiai neduodi per
žiūrėti autompbiliaus, verstu
vus, tai nors prisiraszyk prie 

*| geros paszalpines draugystes.
Kartais pavojingiausia karo 

dalis yra nuteifke, kuri laiko 
rata styrui valdyti.
Trumpas pastvimas prie kam

po gali iszvengti labai ilga pa
laukime kapinėse..

Automobilius nėr saugesnis
,* iį,..!k

Kaip lengva sužinoti šoferio 
—•• po nolaimin- 

'd1 ]
***
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Isz tu visu ■apsiejimu,
Gali pažinti tamsuma vaikinu, 

Davadni vyrai, gražiai 
apsieina, 

In bjaurok kompanijos no eina 
Namie jo sodi, knygas skaito, 
'Skaitymas no vieno ne 

pragaišino, 
Ir kožnas gėrisi isz tokio 

t , .vaikinb.
Isz tikro, laukiniai to nedaro, 

Ka Lietuviai sueja iszdaro, 
Duvudniai apsieiti nemoka, 
Itysigoria viens antram in 

akis szoka. 
Kada ir einiki lupa.

ši
■ Uiil.1'’1.

imtaa. 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 vaisMoliu nuo 
bilf vieno* žemiau pažymėtu Ilgu Ir

— >

Vaist-žoles yra nuo sekanesiu Il
gui viduriu užkietėjimo, skilvio nu
metimo, nenoro valgyt, strėnų ir pa
ežiu skagdejimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatismo, plauku, alinki- 
mo, pleiskanų, szlnpinimofd lovoj, ir 
kitu Ūku. Atslunsk 60c. tai gausi 

m a ta su m m a w m

sveikata, panaikins minėtas ilgas

Skausmu*, užima ausyse, nuomare,

bio o ir atsigers p riek tam spi
rito visai kad ir ežy st o.

— Ar-gi tu protą turi eit 
už tokio kuris nepaliuosuos ta
vos nuo tokio sunkaus ir pavo
jingo užsiemimę? Gal jau ne
geriau vienai gyvent ?

— Ka-gi gal but geriau vie- 
Ka-gi turiu daryt — ki

tokio nėra man nes pinigu ne 
turi'u, < 
keliu szimtu pasogos reikalau
ja — 'isz kur juos imt?*— Ko
kis t a t si taiko, tok i s gerai, vis 
nereiks morgą u t iki smert.

Ne smagu turbūt jai buvo 
apie tai kalbėt nes nutilo ir pa
likus k'itijs ėjo pirma taku pil
nu asztriu akmenų. Paskui ja 
nedrąsiai žengo ypatingai Mat- 
joszius su Jule kurio du nepra

basZninkaa paliko ii“ šiokius 
tokius namelius ię karvute ir 
pinigu žiupsnęli, kur tas vis
kas isziadjfen dėjosi ? Norėjai
ai jaunei ir kito vyro užsima- 

paleidai viską su veju, 
gavai ne vyra kuris duona už-
nei

greit reikalauk musu vaisMoliu nuo 

atgauk savo sveikata.

i1

dirbtu bet Įopszi su bostru ku
ris tėvo savo nepažini niekad. 
Ar tas re’ikąlinga f — baro kū
mas suklydusią moteriszke.

Grigiene norėjo ka toki at-

— Gana ežia bartis 
kaut negalima...

— Taip, gana ir eime idant 
priesz diena pereit rubežiu.

Moteriszke priėjo prie snau- 
džonc^ios ftnergaites kalbėda
ma i . .

— Mariuk, pamyk, neuž
miršk.ka tau sakau. Szeputej 
yra buielia pieno, žiūrėk kad 
nealkintai kūdikio, o pati ne
gerk nes saugok Dieve dažino- 
siu, tai tavo tiŽmuszhi.

— 'Gerai — atsake mergai
te XitdrehojiM isz baimes: nio-

b ‘

— Mariuk, pamyk

re- už szofeti.

te buvo prie tokiu kelionių, 
abudu nuolatos szypdami už-
atgavę kartas nuo karto tai tas, sakyt bet aszaros susprangino 
tai (kitas in akmeni k oje.

Takas pradėjo nuaileisdinot
žemyn in pakalne ir dar dau

Y1
’■1netainkamuma 

gu atsitikimu.
d
■R

F.L.I.S.
1 r.iyr 

r i\

vaist-žoliu, kurios jums sufražlns

Jeigu kenti nervu >ulrlm>, galvos 

uirdiea Uga, tai atslunsk ®5e, a gao> 
rt musu gausius vaistus, taip vadina-

Za yra labai blogas dalykas, bet mu-

Viens ant kito užklupa, 
Ba prie kazyravimo, 
Neapsieina be sukimo, 

Paskui vaidai,

~"T .............. .

K- RĖKLAITIS
Lfotarieskaa Gtaborta 
Laidoja numiralica pa
gal naujanda mada Ir 
mokala. Turiu pagelbl- 
ninka motorams. Priei
namo* prekes.

SIS W.- iįiimraicm, 
80S ■ AWT RT.. ’ ’

ta Mauna, H*
i >> < ■' • »

«k 14

jos krutinėjo balsu ir užsikosė
jo. (

!*• L * • 1 •

trukdintis ir gai'szint laika

V

Eimete gi — ka ežia
O tas ne būna gerai. 

Geriftuse sztant užsilaikyt, 
“Saule“ sau skaityt, 

Ba jaigu vyriicziai ne

giau buvo nesmagus ėjimui, 
vienok ‘Nastazija suvisai lyg 
kad eitu minkszcziausiu ir ly
giausiu keliu, ėjo drąsini kol

mui “Nervu Preparatai.’* Nerra H- *11bu ietis pieno, žiūrėk kadjai 4*>iiepiriiiiena,M
pirmu kartu ir buvo teip nedrą
si kad insiveizinedama pasako
se girdėtas grinczeles razbai- 
ninku, prispaudė prie Mntijo- ( _•   X — _  • •<
isivydus kad ir jidai stovi i«z-* kuomi ji negali motinai intikti
szians, vienog žvilgtelėjus in^ji,

k

atsiliepe keli balisai.
Visi jud'iinosi isz vietos ir ėjo *p Nervu PrepiurMtM užb*c« Ui 11* < 1 • rt « i J_ * _ ___________________

nenuėjo įn< pakalne, kur sti- 
szvilpo pratesliai.

tokiu pat szvilpimu.

kaip žąsys vienas paskui Juta

Atsakymas netrukus atėję

M .....
Ir knygų

f

Atsluak 10c. o gauti pultu toliu 
nygu kataloga. Reikalingi uratu 

toliu pardavlnatojai vituoM mloatuo- 
. M. 2UKAIWS,

šio o kuriu tamsoje melcas isz- 25 GlUot Streat. Spencerport, N. T.

takeliu; tylos nilekas nodriiins- 
te, negu pliuszkojimas van 
dons klanuose dar neršzdžluvii 

'unA n ninlmu i«7.

ma.

negu pliuszkojimas van-
o Vi

pardavinėtojai
„ ( M. ŽUKAITIS.,

pasitaisysite, 
Ir tokius triksu^.darysi te, 

Mano žodi paminėsite, 
Ir kaip rudos peles dingsite.
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ŽINIOS VIETINES
— Tai ir po Velykų.
— Balandis—Aprilius.

Visos aplinkines kasyk-...... .

los pradės dirbti Ultarninkoi 
ryta. Budk Mountain 'kasyklos 
kurios nedirbo nuo lOtos die
nos Sausio taipgi pradės Utar- 
ninke dirbti.

— Tūlas Rnsnakas likos su
važinėtas ir užmusztas per au-
tomobilini troka praeita Suba- 
ta ant kelio arti Morojos po- 
czes.

t Szi (Panedelije)

SHENANDOAH, PA.
■ iiii-ii ............................ mmh p p, ng, giqmnnwiM

Isz Lietuvos.
52
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SLONIŪfl.
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Slonius yra gyvuliu, kurta 
turi labai pulke iszminti ir 
augszcziause dorybes gerade-

I ’

1/4.

I 
HI

■
EDuCllVlOp HlLLClilhUn VVJWD jjuguup 
pusto debesius sniego. Vi kam
po grinezios vejes susukęs su
kuri sniego mete Vinceliui in 
veidą. Vincelis užsimeyke, su
siraukė, bet, pratrynęs nuo 
sniegu akis, nuėjo toliau.

• i •

f

t Vladas Czeruauskas, 
metu, miro Subatoj, Kovo 23, 
sirgęs dvi sanvaites. Paėjo isz 
Lietuvos, 
G i ra it el i u Kaimo. Iszgyveno 
Amerike 30 metus. Paliko di
deliam nuliudimo paezia, du sū
nūs, vienas vedos, dvi vedusias 
dukteris, ir seserį Juze Balutie- 
no isz Girardville, Pa. Laidotu
ves atsibuvo Seredoje, Kovo 27 

trejom misziom Szv. Jurgio 
___• !

■ Ii Balsiu 
kareziama, kurioj ir taip jau 
nukamuoti 
pragerdavo paskutiniji savo 
turtą. O Szilu gyventoju dau
guma, kaip ir ju ponas, buvo 

, muszei-

Lazdlju Parapijos,

atsibuvo Seredoje, Kovo 27
• • • T •su 

Baznyczioj.

t Jonas Szvingla nuo 522ryta
staigiai mire, del daugeliu pa- W. Coal St., mire praeita Suba- 

senas

BAISIOS VELYKOS
GIRTUOKLEI PADARE 
' PROOESĮJE APLINK KAR-

CZEMA, VISI NUĖJO
SKRADŽEI ŽEME.

Prie pat viešėk e Ii o isz Szi ta
les in Balsius yra Sziln kaimas,

Ryga, Kovo 26
besiartinant Velykų szvente-
mis Maskvos spauda pranoszu, 

i metus sovietu 
valdžia uždare 354Vtacziatikiu i
kad per praeitus

GERASIS VINCELIS.
Žiema. Szaltis lyg koksai pa

sakų burtininkas, užbure 
ra gyva-, migdo vašia

i vo ir d i limo ’kietojo. ‘A’
baznyezias, 38 viomiolynus, 59 
sinogogas, 38 Mahometonu mo- 
czotes ir 43 invairin protstonu 
sektu baznyezias. >i

už-

kuriame gyveno baudžinunin-. naja Gazieta

1 kui. Kaimo galo, jau visai noto- 
, prie vieszkelio, buvo

jiste, dekingyste, pajėgas, in
teligencija, jautimus privalu
mu ir už nudkriaudima netei-

jo.'Ant4 lauku, 
kur vasftrA MfubaVo juros javui 
ant laukių.kĮir klestėjo- žydėjo 
kauras visokcri<įpu gėlėliu, da
bar užpilta stėra eile sniego ir 
didele pusnynai. Girioje tyla. 
Tik nughztn eglih < vir^zunepo 
tyliai oszia vejas, krėsdamas 
smulkias sniego svaigždeles.

Tyla. Negirdėti jokio balse
lio.

Paiikszteliai,

Jkčriopii gelnliu, dn- 
1 i rf • < ■ *

Pro veji) staugimą ir izvilpi-fringa keršai na. Jo akys yra tik
ru., isztikjmu abrozu duszios. 
Pas Indi jonus pildo role neszio- 
tės. Aplink^tsu kreida apraszo 
ratu ir palieka po jo apgloba 
kūdiki. Ne ant valandėles slo- 

sparnuocziuz-Visi jie szokinejo mus ne nuleidžiu nuo jo akiu 
tankiose medžiu szakose, tai 
prisikabinę prie kamieno ka tai 
rankiojo plyisziuose žieves. Bet 
sunku jiems buvo ka nors rasti, 
nes medžiai buvo apneszti snie
gu ir apszale.

Pagailo Vinceliui.
Ir kad neatsitiktu su jais taip 

pat, kaip su anuo dagilėliu, 
pradėjo galvoti, kaip jiems pa
gelbėjus. Pastebėjos, kad pauk- 
szcziukai nėlabai tupia ant že
mes, o tik medžiu szakose jesz- 
ko sau maisto, taip sugalvojo: 
Pasiėmė kelias duonos plute
les, pririszo prie ju si ui u galus, 
ilgio maž daug pėdos, 
iszsineszes in sodeli 
jas medžiu szakose. Ir atliktas 
darbas.

Iszalkusiems pauksztukams 
nereikejo rodyti tokiu gardžiu 
kąsneliu. Užtikę pluteles inki- 
bo in jas ir supdamiesi ir viens 
kita peszdami, linksmai lose 
duona. Neilgai tos pluteles ka
bodavo, bet ir visai neisznyk- 
davo, nes Vincelis aprūpindavo 
kad jos neiszsibaigdavo.

Laikas nuo laiko ,kuomet 
Vincelis gaudavę skerstuvių, 
atsimindavo ir savo szeimyne- 
le. Ir vieton pluteles pakabin
davo jisai riebu spirgeli. Ant 
ju ypacz labai puldavosi zylai- 
tois. Prilesdave lyg soeziai, lyg 
tardamos Vinceliui- szirdinga 

• • * * 1 ** ■ 1 Ilk**. .

pima iszgirdo jis sodelyje silp
na kelkiu tai paukszteliu ciksės
• • ' b « e

ru isztikitnu abrozu duszios

jima. Nuėjo areziau aht balsu 
ir pamate keletą iszsisklaidžiu- 
siu žyloliu, dagilėliu ir kituPer sziuos motus, pasak Kras- 

i, sovietu valdžia 
mananti uždaryti dar 253 baz
nyezias.

Bažnycziu trobesius komu- 
mistai vartoja 'kaip patalpas 
klubams, mokykloms, krutn- 
muju paveikslu teatrams etc. 'I

savo. 4
Jeigu kūdikis iperejo per ru- 

bežiu paraszyta, tada Jonius 
ima pamaželi, grąžei su savu 
truba ir pasodina vėlei ant vi
durio apraszyto rato, o jeigu 
verke tada ima ant savo fru bos 
ir pasupa. Jeigu geru apsieji
mu su juom iszsinaudos pas ji 
prilankuma, tada slonius dru- 
czei prisirisza ir myli savo po
ną apsaugoje nuo nelaimes ar 
pavojaus, o laikais skubi su pa- 
gelba. Užpelnyta bausme ken- 
cze kantrei su didžiausiu spa- 
kainumu ir pasidavimu ir nh 
laiko gailėsies bet jaigu ne tei
singai kas. nuskriaudže tada 
kerszina.

baudžiauninkai 
paskutiniji kruta-si rg< 1 a mas u ž< leg i m užinstamas senas kriauezius

Juozas Jurkszaitis. Nabasznin- plauczhi. Paliko paezia, 3 su
kas buvo neyodes ir turėjo arti mis ir tris (lukterės. Prigulėjo

tos ryta

Iszgyveno70 metu amžiaus.
Mahanojuje suvirsz 40 motus. 
Apie (langiaus bus sdkaneziam 
numerije apraszoma.

prie Szv.»Jurgio parapijos.

deszimts— Suvirszum per 
sanvaieziu kasyklos Bukmaute 
nedirbo, per ka daugelis darbi
ninku nemažai nukentojo. Bet 
linksma naujiena aplaikyta, 
buk kasyklos pradės dirbt i nuo 
Utarninko isz priežasties ap- 
laikymo daug užkalbinimu ant 
anglies. Readivgo kompanija 
teipgi apgarsino, buk nuo Uta
rninko pradės dirbti 28 kasyk
los kurios buvo sustoję nuo ko
kio tai laiko nuo Mahanojaus 
lyg Szamoku distrikto. Apie 
15,000 darbininku vela turėt 
darba.

ap-

t Laidotuves a. a. Rynkc- 
vieziaus Panedelio ryta, 
buvo iszkilmingai su 
nems apeigomis ir trim i miszio- 
mis Szv. Juozapo bažnyczioje, 
kuriose dalybavo daugelis žmo
nių ne tik vietiniu, bet ir isz vi
sos aplinkines.Graba nesze 
kantieji velionio drangai:
Kriaucziunas, F. Boczkauskas, 
M. Auksztakalnis, St. Rajkauc- 
kas, S. Gegužis ir J. Jegelskis. 
Likusi Ryirkevicziu szeimyna 
szirdingai ddkavoja visiems 
kurie paaukavo misziu korte
les ir žiedus del velionio, kai
po ir visiems 
lai dot uvese.

atsi- 
bažnyti-

S(»-

J.

už dalvbavirna 
Jisai prigulėjo 

prie vietinesS.L.R.K.A.kuopos.

— Juozas Grineviczius, stu
dentas isz Lehigh Universiteto 
lankėsi per szventes pas savo 
motina Mare Grinevicziene, 517 
W. Pine ui vežios.

«f

— Gal nesiranda bjauresnio 
sutvėrimo ant svieto, kaip mo
tina kuri priverezia savo duk
reles ant vedimo paleistuvingo 
gyvenimo idant turėti isz juju 
pinigisftka pelną. Tokia moti
na atsirado musu mieste, Ona 
Cziginskiene, kuri laiko šalti
na ant 537 W. Pine uliezios. Ke
lios sanvaites adgal josios dvi 
dukreles, jiasiskui/de policijai, 
buk juju motina jeises prikal
binėdavo parduoti savo kimus 
del atsilankaneziu vyru. Palici
je persergejo motina idant pa
liautu prikalbi net mergaites 
ant paleistuvingo gyvenimo ir 
apsimals^yti savo karszta bū
da. Motina prižadėjo, bet savo 
prižadejima greitai užmirszo ir 
vela pradėjo mergaites privers- 
tinet prie paleistuvystes. Mer
gaites negalėdamos ilgiaus at- 
sis’pirinet motinai, vela prane- 
sze palicijai, kuri aresztavojo 
nelaba motina praeita Ketver- 
ga ir nugabeno pas skvajera, 
kur laike perklausinejima isz- 
rode visokios bjaurybes moti
nos, o kad negalėjo pastatyti 
500 doleriu belos, likos iszvež- 
ta in Readingo (kliosztori ant 
peržiūrėjimo drauge su kita 
motere Kalinauskiene isz Coal- 
dele, kuri tame laike radosi pas 
jaja. Du vyrai kurie tame laike 
raičiosi saliune likos paleisti. 
Net kraujas gyniosią stingsta, 
girdint apie tokia motina gim
dytoja savo dukrelių, kurias 
privertinejo prie kekszingo gy
venimo. Argi galima pavady t 
tokia moteri Motina! Ne! Yru 
tai didžiausia ižgama ant svie
to. Vietinis Anglu laikrasztis < fl__ •_! ______ _

■

Philadelphia. — A. Na jaus
kis, 49 metu, 200 Watkins uly- 
czios 'bandė sau atimti gyvas
tį per iszgeryma trneiznos, bū
damas nusiminęs per ilga lai-

pa ga r sėjo girtuokliai 
kos ir isztvilkeliai.
Buvo tai devynioliktam szimt- 

metyje. Alt ėjo Velykos. Jau Su- 
vakara nusipasnikavo 

gausingais

1 X 1 • •

ka. Palicije ji surado gulinti 
ant kampo 4-tos ir Morris uly- 
cziu ir nuvožė in ligonbnti 
Mount Sinai.

Daragh, Pa. f Jonas Szlekis 
kuris mirė 22tra Kovo likos pa- 
iaiddtas 24ta diena su bažny
tinėms apeigoms. Velionis pa
liko dideliam nuliudimo paežiu 
Marijona. Isz Lietuvos paėjo 
isz Suvalkų guber., Vilkavisz- 
kio apskriezio, Alvilos parapi
jos, Rutkiszkiu kaimo, pergy
veno Amerike 25 metus.

batos 
žmonos gausingais būriais 
trauke in Balsiu bažnyczia pa
simelsti ir pasveikinti prisike
lianti Jszganytoja. Iszsiskubi- 
no ir deszimts Sziln kaimo vy
ru, tik ne in bažnyczia, bet in... 
kareziama. Tuo metu, kai baž- 
nyczioje žmones karsztai mel
dėsi ir giedojo szvontas gies
mes,

15,000 APDRAUSTU DAR
BININKU KAUNE, 
't !|l .'A *• '! . • •

Kauno miesto ligoniu kasos 
nariu darbo klasėmis iki perei
tu metu Gruodžio, 1 d., buvo: 
2,530 asmenų, 
per menesi po .100 litu: 
j
200 litu: .1,250 asįfa. po 250 litu: 
848 asm. po i
asm. po 400 litu A

Isz viso iki Giijodžio 1 d. ap
draustu darbininku buvo

kurie uždirba 
.3,988 

asm. po 150 litu: 2,413 asm. po

30tt litu ir 2,543 
i

14,-

apsivilkės - szilta

DIDELIS BALIUS!
Atsibus Utarninko vakaru 2 

Apriliuus, Norkevicziaus salo
je. Rengia kapiniu darbininkas

kareziamoj, nusigėrė iki 
gyvuliszkumo, vyrai 
szlykfczcziailsias dainas.
varpu garsai pradėjo skelbti 
žmonijai linksma naujiena jog 
Kristus jau kėlės, ir nudžiugo 
žmonos eidami procesija aplink 
bažnyczia, giedojo:

je girtuokliai užsimano suda
ryti savotiszka “procesija.” 

kaczergu, lopetų, 
szluotu ir muszdami in keptu
vą szlykszcziausiai rėkaudami 
pradėjo eiti aplink kareziama. 
Karcziamninkas norėjo iSztvir- 
kelius sugėdinti ir nuo tokios

diena apturėjom

Stvėrėsi
< 4

trauke
Kada

“Linksma 
sugyvule-

procesija.

476 asmenys.
Sziu motu Vasario 1 d., ap

draustu darbinitdcu buvo 15,- 
235 asmenys. Skaiczius apsi- 
draudžianeziu vis gausėja.

Kauno miesto ligoniu kasos 
pirmininkas p. • Galinis invai- 
riais kasa liecziamais klausi
mais buvo tartis pas 
reikalu ministori.

’’ A

vidaus

NUBAUDĖ KUNIGU ‘‘RY
TO” REDAKTORIŲ.

Kaunas/ — Kauno karo ko- 
mendato nutarimu “Ryto” at-

t

kurie vasaros 
metu linksmai czinlbejo, vieni 
prisiartinant žiemai apleido 
misžlcus, kiti - atsikraustė ar
eziau trobų, kad szaltyje leng
viau suradus sau reikalingo 
maisto.

Viena tokia szalta diena Vin- e
colis, norėdamas pamatyti, kas 
dedasi oro,
skranda ir užsimovęs ant austi 
kepure, atsargiai pravėrė du
ris. Tik sztai, ant slenkszczio 
guli iszskleides sparnelius su-, 
szales daigelis, labai 
paulksztelis.

Skubiai paemes ji Vincelis 
sugryžo in vidų. Labai pagailo 
Vinceliui to gražaus nekalto 
pauksztelio. Manydamas, kad 
dagilėlis sziltame kambaryje 
atgis, atsargiai padėjo ji ant 
szi 1 to pecziaus ir neatsitrauk
damas žiurėjo ar nepradės kru
tėti. Bet jokio gyvasties ženklo 
nebuvo matyti. Galestis su
spaudė Vinceliui szi rd i. Kati 
tik pirmiau butu pravėręs du
ris, dagalelis butu pats inįekes 
in Vincelio kambarį. Vincelis 
butu lesiuos ji duonos trupinė
liais, o dagilėlis linksmai bu
tu eziulbejes savo linksmas

gražus
paskui 

pririszo

SPAVIEDIS JAPONU.
Japonai tankei atlikinėjo ke

liones in szventus kalnus, kur 
gyvena rastus Bonzai (dvasisz- 
ki) priesz kuriuos spaviedojesi
isz savo nusidėjimu.

Bonza sudina nusidėjėli ant 
briaunos staezios griovos; be
da pakutininkuj. Jeigu Bonza 
supras jojo žodžiuose melagys
te, tada stūmė no briaunos in 
skrudino griova ir nusidėjėlis 
Idke in prapulti. r

Kad teip czionais Ameriką

Adomas Butkus ir užpraszo vi-1szlyk.szczios nedorybes suluL
su atsilankyti nes bus tai sina- kytij bct szic žinoma, nepakiltu-

balius po Velykų. In- jfar norėjo Žydų sumuszti.gi a uses 
žangu vyrams 
renis ir merginoms

tik 50c.
25c.

I

Mote-
(t27

Persigandęs ir baisiausiai pa-

sakomasis redaktorius Leonas 
Jokubau^kajį nubaustas 500 IL 
tų arba 1, mėn. kalėjimo, “už 
melaginga žinių skleidimą, su

sipiktines Žydas sįi visa savo 
szeimyna paspruko, o girtuoOc- 
liai teseitoliau savo bjauru dar
bą.

Kada szi

tikslu žeminti valdžios autori-
I* -4.’teta.’ ’

Trr

7
II*

eziulbejes savo 
daineles.
Kiek pagalvojęs suprato Vin

celis, kad pauksztelis butu ne- 
suszales, jeigu butu turėjos už- tararia 
tenkamai majsjto. Pagalvojęs jeszkoti užvėjos nuo szaltu žie- 
vailkinas iszeję .laukan. Lanke mos vesulu ir veju.

• * * * » 1 » ’ ’ * ' * 1 iaeziu už vaisė, linksmai czium- 
suczi ulbėjo lėkdavo

vailkinas iszoję .laukan. Lanke mos vesulu ir veju.

butu suduose del žadintojų taip 
del kriminaliniu 

provu ir del tuju, ka del akiu 
svieto atlikinėjo spaviedi, o 
ypatingai del tokiu ne sudo pri
slėgė, ne bažnytine pakuta ne 
Dievas nidko ne ženklina. O 
czionais yra gana gilu brustu; 
tai del tokiu geriauso vieta.

pritaisyta,

/

*

Visu Daktaru Receptai 
Atsargiai Iszpildomi 

APTIEKOJE PAS

Litschs’ Drug Store
14 E. CENTRE ST.

MAHANOY CITY, PA.

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

F f

laidoja kunus numirėliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t. L 
520 W. Centra St. Mahanoy City, Pa.

A. RAMANAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

MILL A PATTERSON STS
ST. CLAIR, PA.

BeU Telefonas 1430-R

Iszbalsamuoja ir laidoja mirusiu* 
ant visokiu kapiniu. Pagrabua paruo- 
*zia nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, veseliu, kriksztyniu ir 
kitiem* paaivažinėjimam*.

♦f

r.

Ant. J. Sakalauskas 
L1ETUVISZKAS GRABORIUS 

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

Nuliudimo valandoje sutei
kiam geriausi patarnavimu. Pa- 
laidojima atliekam rūpestingai 
ir gražiai. Busite pilnai užga
nėdinti.

Isz Mahanojaus ir Girardvilles 
jeigu kas pareikalaus mano pa
tarnavimu tai meldžiu man tele- 
fonuoti o pribusiu in deszimts

*

“procesija” pabai
gus eiti treti karta aplink kar
eziama, suėjo in jos vidų, Žydo 
gaidys sugiedojo tris kartus. 
Rodos pagal gaidžio duotąjį 
ženklą, žeme staiga atsivėrė ir, 
visi girtuokliai kartu su 'kar
eziama gyvi sumarme jo in pra
garu.

Duobe, kur kita karta stovė
jo prasmegusi kareziama ir da
bar galima matyti seneliai pa
sakoja, kad kiekviena Velykų 
nakti, per pati priskelima, pri
ėjus prie duobes, girdėsi isz po 
žemes trys gaidžio “kakariko” 

Bet Dievo rūstybe tuomi ne
pasibaigė. Greitai po to Sziluo- 
so pasirodo baisus maras, vc-
liau apemes visa Žemaitija. Per 
vasara iszmire tiek žmonių, 
kad rudeni in garsius Balsiuos 
Simono Judo atlaikius ir jomar- 
ka isz visos Žemaitijos susirin
ko tik septyni žmones.

PASISAVINO 20,000 LITU 
VALDŽIOS PINIGU.

Kaunas. — Sziomis dienomis 
Joniszkio muitines valdininkas 
Zigmas Staczius, 
muitines kasos 20,000 litu val-
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disziku pinigu kėsinosi pasis
lėpti.

Jam važiuojant isz Joniszkio 
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dininkai ji pavijo ir sulaiko., 
Pas sulaiįctaji rasta'visa pa- 

Slavintoji pinigu suma. Stan

miestelio tos įjat muitines val
dininkai ji pavijo ir sulaiko.!

Pas sulakta ji rasta'visa pa
sisavintoji pinigu suma. Stan- 
czius atiduotas kriminalinei

$ hf ipolicijai.1 ' 1 <
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UŽPUSTYTI KELIAI.

Kaunas. — Paskutinėmis 
dienomis kai kurios siauruju 
geležinkeliu linijos užpustytos 
sniegu. Del užlpustymo Szialiu- 
Biržu ruožas,uždarytas jau nuo 
Sausio 24 d., Skapiszkiu Survi- 
niszkiu ruožas yra uždarytas 
nuo Sausio 26 d., o nuo Sausio 

yra uždaryti Jonavos.27 d., yra uždaryti Jonavos. 
Žiemelio siauruju geležinkeliu 
ruožai. Geležinkeliu valdyba 
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AN UNBROKEN DIVIDEND RECORD OF 8 YEARS
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Pennsylvania Power & Light Company has
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paid dividends on its Preferred Stock, every
three months, without a break, ever since the '
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first share* were issued over eight years ago.
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Cut out and mail to order stock
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areour salesmen ♦
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PBNNSYLVANIA POWER « LIGHT COMPANY
Preferred Stock Dept., Allentown, Penn, 

tl" 1į f ’ ■

(Mark X In □ meetinc your requirement*)
□. 1 with to eubecrlbe for......... ......aharea your S3 Preferred Stock at price

of *97.00 and accrued dividend per ahere. Send bill to ma ahowing eaaet 
amount due.

□ I with to eubecrlbe lor................... aharea your *S Preferred Steak on Keep
Payment Plan of *10 per ehare down and *10 per share per month until 
*97.00 and accrued dividend per ehar* had been paid.

□ Please *telP...,......L _
crued dividend per chare with dreft attached through

il ’’’ ( i ■ ; v

WFrocaf.Yguc b*q*
Hum,. ........
film

(Mark X In □ meeting your reculretneata)
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We maintain a
Resale Depart-
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ment ta auiit 
and advise our 
stochholders 
whomayu>Uhto 
sell their shares




