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ISZ AMERIKOS DVASE MOTERES MELDE-
• SI PRIE ALTORIAUS.

Ind. —
IN KALĖJIMĄ UŽ VAGYS- 
TA PUSES SVARO SVIESTO 

IR 5 KIAUSZINIU.
Juniata, Wis. — Miss Dolma 

Kantner likos nubausta ant 
septynių metu in kalėjimu už 
pavogimu puses svaro svieto ir 
penkių kiausziniu isz namo A. 
M. Glyndon, nakties laike. No- 
rints prieteliai merginos ape
liavo jo teismu in augsztosni su
da bet nusprendimas žemesnio 
sūdo likos užtvirtintas. Mergi
nu ta ja. diena buvo labai isz.al- 
kus o badas priverto jaja prie 
vagystės.

Po nogiu butu insilaužus in 
koki banka ir pavogus nors pu
se milijono ddloriu o norints 
svie'tas jaja pavadintu “smart 
girl” o gautu szeszis menesius 
kalėjimo.

NELAIMES APLEISTO 
VYRO.

Bethlehem, Pa. — Tikra ne
laime patiko farmeri Roy Stro
des, kuri visi giliai aixgailestau- 
ja. Kėlės dienas jojo pati pa
bėgo pas i imdama visa turtą — 
gyva ir negyva, palikdama jam 
tik viena asi'leli, kuris ketino 
palinksmint nulitfdusi vyra jo
jo nelaimėje. Bet ir asilas ne 
buvo užganadintas isz tokio po
no kuris buvo 
už gyvuli nes
nui taip smarkiai ir pakauszi 
kad tasai atliko ant vietos.

TRAREGEJO NUO 
VERKSMO.

Cedarville, Iowa. — Netikė
tai sugryžo regėjimas del Al. 
Kleven isz priežasties verksmo 
isz džiaugsmo. Jojo sūnūs Ji- 
mas, kuris per ilga laika buvo 
apleidęs tęva, ana klieno sugry
žo namo o tėvas isz džiaugsmo 
pasirėmęs ant 
verke. Kada 
staigai paszauke:

arszesnis asilas 
spyrė savo po-

J*

sunaus peties 
aszaras sz'luoste 

aszJimuk 
tave matau, sūneli mano! 
Tėvas buvo neregiu per szc- 
sziolika metu.
NORĖJO ISZDEGINT VEL

NIĄ ISZ SAVO KŪNO.
New York. — Latten Halls- 

ton, 26 metu, drueziai tikėjo 
buk jame apsigyveno vėl nes ir 
nutarė nuo 
kad negalėjo 
budo, mitą n 
velnią isz si 
ant saves drapanas ir iszbeges 
laukan szairke idant velnias ji 
apleistu.

Žinoma, liepsna ant paikszo 
užgesino Ibet baisiai buvo apsi
deginęs o prick tam nepanau
dojo tinkamo ginklo ant velnio 
nes kasgi girdėjo idant velnes 
pabijotu ugnies.
KLAUSYKITE!— VEŽI 
GALIMA GYDINT SU

LIMBURGERINIU SURIU.
Denver, Colo. — Jaigu tai 

butu teisybe, tai žmones dau
giau nesirgs vėžiu, sztai kokis 
tai komikas A. N. Sidman, tvir
tina, buk jisai iszrado nauja 
būda gydymo vėžio su pageliba 
limfliurgerinio sūrio (kuris tu
ri labai smirdanti kvapsni) ku
ris uŽmusza mikrobus tosios 
baisios ligos. (Bet kas ji pauos
to tai “kone ir apalpo). Gydy
mas yra sekaneziu budu: skau- 
danezia vieta pirma reike Me
rai iszmazgoti su “liquor of 
quidklime” ir saldum pienu, po

neregiu

jojo
S

J 
J >

atsikratvt o 
urarfti geresnio 
iszdegint poną 

ivo kūno. Uždegė

si!

tam atpjauti szmoteli limbur- 
gerinio sūrio, pamirkyt su gle- 
cerinu ir pridėti prie vėžio o 
ncuŽilgio isznyks. — Well pa
bandyti nieko ne kenks, juk 

. .j. yra. arszesniu gyduolių ant gy
dymo ligų*’. !

blast Louisburg,
Kaneshohu 

invesvlamas elektriką
1

Erickson 
'kicrius 
in S 
tvirtina drueziai, buk jisai ma
to bažnyezioje kokia tai dva
sia.

Būdamas

elėki ri-

v. Bernardo bažnyczia iszrodo
senu

APLAIKE SUNU LENGVU 
BUDU.

Buffalo, N; Y. — Lengvu bil
du susilaukė sunu Vladas Gru 
cha. Sugryžcs namo, rado ant 
trepu pundeli kuris
kaip pundas suvyniotu 
drapanų. Kada, inncszo in šlu
ba ir atriszo, rado jame sveika 
ir drūta kūdiki — žinoma pa
mestinuką. Laimingus Gruclm 
taip nerimavo kad
apie tai palicijai o 'toji jeszko 

, kuri kūdiki

prancszc

nelabos motinos 
savo padėjo ant trepu.

VISI GYVENTOJAI 
GALĖTU SUTILPTI IN 

AUTOMOBILIUS.
Washington, D. C. — Pagal 

valdžios tniskaityina, tai Suv. 
Valstijose, Amerike, diena. 1 
Sausio, buvo 24,629,920' auto
mobiliu, o ant viso svieto buvo 
32,028,584.

O kad Suv. Vaisi, randasi In
kis milžiniszkas skait'lis auto
mobiliu, lai in kožna galėtu su
tilpti po 5 ypatos, lodei visi gy
ventojai Suv. Valstijose galėtu

Washington, D. (
Km ta Ii k išž

Isz Visu Szaliu

pasimel-

pats bažnyezioje 
nakties laike, s’taigai patemino 
kokia tai motore, baltai pasirė
džius prisiartinant .prie jo. Isz 
baimes net jam plaukai apsisto
jo ant galvos, bet loji malsziai 
praėjo pro ji, nuėjo prie alto
riaus, atsiklaupė ir
džius valandėle nuėjo ant var
gonų ir lenais dingo.

Eleklrikiurius iszilunu4 lau
kan kogreieziause ir davė lar- 
ma, bet subegia žmones norints 
erkrate visa 'bažnyczia ir var- 
pinyczia, bet nieko nerado.

Senesni žmones pasakoja buk 
ant tosios vietos radosi senos 
kapines daugeli metu adgal.

NEDORA MOCZEKA.
Greensburg, Ky. — James 

Deck c rs i r jojo pat i Nel 1 i e 1 ik os 
paszaukti priesz suda už nedo
ra pasielgimą su savo -sunum 

motu am- 
kuriuom pasielgi nėjo 

arsziau kaip su 
skiriant nedoraus pasielgimo, 
vaikui nedavinėjo valgyt prie 
stalo tik paliepdavo valgyt ant 
grindų isz bliudo. Sudžo apžiu
rėjas kuna mažiulelio, rado vi- 

pamelynavusi nuo ypu už
dumtu su pagaliais 
laiko gulcdiv'o tamsiam skiepe 
ant supuvusio szieni'ko. Nebu
vo tai vaiko tikra motina, tik
tai moezeka, kuri baisiai jojo 
nekente nes turėjo ke’turis savo 
vaikus.

Edward u, 
žiaus, su

su 
szeszi u

(gyvuliu. Isz-

sa
Nakties

MERGAITE NUŽUDĖ SAVO 
SESUTES.

Ivison, Tenn. — Tomis die
nomis Ona Ryan, asz'tuoniu me
tu, papilde antra žudinsta. Ona 
iszstume isz lovos nesenei savo 
sesute kuri užsimusze. Dabar 
praeita sanvaite 
13 dienu 
nuo ko mirė. Taja iszgama 
mergaite likos atiduota in pa
taisos narna.

NUTRUCINO VISA SAVO 
SZEIMYNA.

Havre de Grace, M d. — Mrs. 
Hallie V. Stone, 40 metu, likos 
aresztavota už nutrucinima sa
vo penkoilikos metu sunaus 
Jurgio. Pagal daktaru sekcija 
ant lavono, tai viduriuose vai
ko surado daug truciznos. Pen
ki nariai szeimynos taipgi mi
re slaptingu ir nužiūrėtu budu 
in laika keturiu metu—mote- 
res vyras, du sunūs, uošzvis ir 
uoszve. Kada josios užklausta 
apie taisės staigas mirezias, tai 
motore davinėjo neaiszkius at
sakymus ir likos uždaryta ka
lieji me.

sesutei 
mirė.

uždavė savo 
k'loroformo 

raja iszgama

NEGALI ATSIKRATYT 
DABAR NUO MOTERES.

Allentown, Pa. — Sudžo 
Winggard nusprendė buk tasai 
vyras,
ežia per 
metu

kuris gyvendamas su 'pa
de vyn is

persta ti nedarnas
ar daugiau

* 1 •

y ĮJLl Old L1 J H J <1
svietui kaipo jojo tikra pati ir 
maitindamas nežiūrint ant’ to, 
kokiu budu jieji suėjo in krū
va ir koki |)riesz tai vede gyve
nimą, no turi tiesos jaja at
mesti kada jam ji ji nubosta no
rints su jaja ne omo szliubo.

Toki tai’
sudžo de'l Guy iSyberton idant 
užmokėtu savo paežiai po asz- 
tuonis'dolerius ant sanvaites 
ant iszsimaitinimo savo buvu
siai paežiai Elorentinai Kane 
su kuria susipažino Filadelfi
joj ir gyveno su jaja per devy
nis metus “ant vieros” kaipo 
vyras su paezia.
MOTERE ISZMETE VAGI 

PER LANGA.
Lebanon, Pa.

Dunkle užtiko savo kambaryje 
vagi kuris jai atkiszo revolveri 
prie nosies szaukdamas? “Duo- 
kie pinigus ar savo gyvastį!” 
Motore visai neiszsigando ne 
ne apalpo isz baimes kaip tai 
nekurios viszteles yra paprato 
daryti, bet staigai szoko ant va
gies, pagriebė už sprando, tren
kė ant grindų, pagriebė už k‘ly- 

per langa. Po

pamoksla iszkirto

ant vieros

*
Pati Mikolo

vrindu, pa 
no ir szmukszt 
•tokiam darbui motore labai nu
vargo ir ant galo kaip tai pri
guli... apalpo. Vag 
nes badai nuėjo 
duoti susinti galva.

NUŽUDĖ GIMINAITE UŽ 
JOSIOS TURTĄ.

Yonkers, N. Y. 
Whiteley, v r

ies nesurado 
in ligonbnti

Virginia 
pana,

vienu kartu atsisėsti in juos ir 
pasivažinėti.

Badai nuo Sausio 
automobiliu pasididino ant arti 
vieno milijono automobiliu 
daugiau.

milijono

menesio

NUŽUDĖ KATALIKISZKA 
KUNIGĄ

Winona, Minn.
kas kunigas Nikadojus Brom-
menschcnkel, 60 metu, isz La 
Crosse diecezijos, kuris radosi 
ant vakacijos, likos surastas su 
perszauta krutinę kur apsigy
veno. Pa Ii ei je isztyrinejo buk 
žudinsta papilde Jonas Gira, 
65 metu, 
sigyveno, v..* i...,
kad jojo pati per daug patar
naudavo kunigui ir isz ižvydu- 
mo 'kunigą nužudė. Paczci su
daužė baisei galva. Gira užda
rytas kalėjimo.

Jonas Gira 
pas kuri kunigas ap- 
o tai padare už tai

N. H. — Sziomis

Tampa, 
kas Antonetta Carata, 
niete,

nunesze di-

ISZKASE SAVO KAIMYNUI 
DUOBE IR NUSZOVE JI
Concord, 

dienomis netoli nuo ežia buvo
toks atsitikimas. Contookook 
kaimelyje gyveno tūlas Con
way ir kaž'ko susipyko su savo 
kaimynu Bartonu. Ilgai negal
vodamas, Conwav iszkase duo«. 
be, pakvietė prie jos savo kai
myną, ir kada tas atėjo, nuszo- 
ve ji ir užkasė. Paskui Conway 

griutėlėj ir patsužsidarė savo 
nusiszovc.

no

draugais uždare

APIPYLĖ MOTERE 
GAZOLINU IR UŽDEGE.

Flo. -— Perpykęs 
Ku'ba-

aįmote jojo meile ir pa
liepė Miguelhi Guano neatlan- 
kineti jaja, tasai inpuole in .bai
su pasiutimu. Prikalbino dū sa
vo draugus kurie
nerke gazol ino i u narna Anto- 
nettos kuria aplaistė ir uždegė. 
Ant riksmo deganezios mergi
nos iszbcgo kaimynai ir užgesi- 

liepsna. Mergina da tiek
gyveno idant apkaltint Guana 
už papildyta darba, po tam mi
rė dideliose kaneziose. Guana 
su nelabais 
kalėjime.
LIKOS UŽMUSZTA 

GINDAMA TĘVA
NUO JAUNIKIO.

Vetera, Ind. — Ona Braznell 
20 metu, g 
Charlesa nuo savo indukusio 
jaunikio Jono Reiner, 'likosi pa
ti užmuszta. Reiner užklupo 
ant Braznello su peiliu, sužeis
damas ji in veidą. Braznell gy
nėsi su ’bonka o jojo duktė stojo 

abieju norėdama apsau
got Ieva nuo užk'lupimo. Reine- 
ris norėdamas durti su peiliu 
Braznell i, pataiko in 
Onai kuri ant vietos mirė.

Kada policija pribuvo, rado 
Reincri sėdinti prie lovos savo 

, sakyda
mi ega o ne

judama
savo

>
savo tęva

tarp

szirdi

mylimos 
la tik

nu žudin tos 
mas Kad Oi 
mirus. Taja diena, abudu vyrai 
g

MEKSIKAS TAIKOSI SU 
KATALIKISZA BAŽ

NYCZIA.
Meksikos Miestas. — Nors 

nieko neskelbia-oficialiszkai
iria, yra tikru žinių, kad konfe
rencijos tarp respublikos pre
zidento Po r tęs Gil’io ir katali
ku bažnyczios vyriausybes pri
eita prie visiszko sutarimo ir 

valdžios
lažnyczios pabaigtas.

Dabar laukiama tik nuo po- 
sutarties

kad girlczas tarp Ir

padarytosįiežiaus 
■patvirtinimo.

Manoma, kad po keliu dienu 
patvirtinimas pareis, ir po to, 
Szv. Petro szvente, 
visose kataliku
Meksikoj vėl įprasi dės 
dos ir tikybines apeigos.

Birželio 29, 
bažnveziose 

pamal-

18 PRAŽUVO, 6,000 BE PA
STOGIŲ PER TRŪKIMĄ 

DEBESIO.
Viednius. — Baisus trūki

mas debesio su- ledais, buvo 
priežastis iszsilicjimo upes Sa
mos,
vergą.

Ket-

167,000 MERGINU BUNA PA
AUKAUTOS KAS METAS 
ANT PALEISTUVYSTES.
Chicago. — Szimta metu ad

gal už juoda novalnirike mokė
davo po 1,800 doleriu už galva, 
o sziadien randasi suvirszum 
1,300,000 paleistuviu Suv. Val
stijose kurios yra 
milijonus doleriu.

Kožna meta 167,000 tuju pa
leistuviu buna paaukautos ant 
nemoraliszko gyvenimo po vi
sas dalis Ameriko, o beveik 
tiek kožna metu buna pristato, 
ma nauju rekrutu in glitas pa
leistuvystes kuriu gyvastis 
traukėsi i>c ilginus kaip peaikis 
melus. Tik vienam mieste Chi
cago randasi 87 tulkstancziai 
paleistuviu. y

J

vertos 965

žila pana, likos 
aresztavota už nužudinima sa
vo jaunos giminaites Grace 
triek'land, kurios kuna surado 
maudykloje. Sena teta likos 
tuoj nužiūrėta ir aresztavota. 
Merginos gyvastis buvo ap
drausta ant 15,000 doleriu ir-tu
rėjo žemistfko turto artimoje 
New Yorko vertos 20,000 dole
riu, kuri nelaba tetanorėjo pri
sisavini sau.

APKRIKSZTINO KŪDIKI 
DU KARTUS.

Detroit, Mieli. — Kokis tai 
Graikas Niko Manuos apsipa- 
cziavo su Lenk i ui c. Pakol dir
bo, buvo viskas gerai o kada 
paliovė dirbia buvo- negerai. 
Kada motore apsirgo ir Dievas 
ajxlovanojo kūdiki, tai vyras 
geide idant kūdiki ap'krikszfey- 
tu Graikiszkas kunigas o moti
na geide idant krilkszjytu Len- 
kiszkas kunigas. Jau automo
bilius radosi prie duriu o kū
mai atėjo bet Graikas pagriebė 
kūdiki ant ranku, nunosze pas 
Graiku kunigą ir kūdiki ap- 
kriksztino. Ant rytojaus kada 
vyras nuėjo in darba, motina 
paszauke savo kumus, Hope nu- 
neszti in bažnyczia kur ap- 
kriksztino Lenkiszkas kunigas. 
Graikas taip užpyko aut pa- 
czios kad jaja apleido ir nusi
davė pas saviszkius ant burdo 
o paeziule nusidavė pas tėvus. 
Sztaii vaisiai maiszytos poros.

erai buvo iszsigeria namines 
nuo ko užsikarszcziavo ir pra
dėjo pesztis.

ISZTRAUKE MULUI 
LIEŽUVI.

Stroud Junction, Idaho. 
Už isztraukima mului liežuvi
Simon Heaf, dreiveris, 'likos pa
statytas po 500 doleriu' kauci
jos lyg teismui.

Keliolika sanvaieziu adgal 
mulas pasiprieszino priesz ne-

J

pasielgimądora pasielgimu dreiverio 
spirdamas ji su koja ten, kur 
kemszasi valgis 
to laiko prižadėjo 
atsimoket už tai.
darba in kėlės dienas po tam, 
inkimszo lenciūgą in žiotis mu
lo, patraukė smarkiai ir Jsz- 
trauke gyvuliui liežuvi. Žvė
ris kentėjo 'baisiai, kad reikėjo 
ji nuszaut o nedora dreiveri 
aresztavojo.

D r ei v oris nuo 
ilgaausi u i 

Sugryžes in

VOGĖ IDANT MOTINAI 
PRIGELBET.

Philadelphia. — 
visame intikti savo mirszlan-

, Miss Felicija

Geisdama

Missežiai motinai
Merrill likos aresztavota už 
vagystę nekuriu dalyku isz na
mo kuriamo buvo už tarnaite.

DEL MEILES SAVO JAU
NIKIO NUŽUDĖ SAVO 

MOTINA.
Krokavas, Lenk. — Artimam 

miestelijc Lopszy, jauna mer
gina Teresa Kovai, 21 metu, 
nužudė savo motina, turtinga 
mieszczionka, kuri pas ja lan
kėsi, tiksle užgriebimo josios 
turtą ir isztekėjimo už mies- 
tiszko ponaiezio. Josios myle- 
mas jaja prikalbino idant mo
tina nužudytu, o dabar laukie 
jaja mirties bausme.

ASZTUONIOS YPATOS SU
KAPOTOS ANT SMERT 

PER PIKTADARIUS.
Varszava, Lenk. — Nežinomi 

piktadariai insilauže nakties 
laike iii grinezia turtingo ūki
ninko Vasilo, kaimelyje Būga- 
šlove, sukapojo su kirviais pati 
ūkininką, jojo paezia, penketą 
vaiku ir jojo uoszvia.

Žudinsta likos atidengta ant 
rytojaus kada kaimynas atėjo 
pas Vasilo paskolint koki 1011 
daigta. Lavonus užtiko gidin- 
czius kambariuose ant grindų 
ir lovose; matyt kad gynėsi 
baisiai nuo užpuoliku. Lavonai 
buvo baisiai sukapoti, kad net 
szlvksztu buvo žiūrėti — rodos 
kad tai galvijai buvo paskers
ti. Palicije jesrtko žadintoju bet 
vra tosios nuomones kad ture^ 
jo pabėgti in užrubeži.

KŪDIKIS SU BARZDA. >
Calabro, Italije. — Ant szio ■ 

svieto gamta padaro nemažai 
szposu kaip tai vela padare ma
žam kaimelyje netoli czionais 
kur iržgime tūlai ukrninkiai 
dvynai: vienas isz ju turėjo 
juoda barzdele, dvieju coliu il
gio o kitas buvo visai plikas.

I

H

H
I
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R u m uni j o j p ra eita 
Asztuoniolika žmonių 

pražuvo, 6,000 žmonių pasiliko 
be pastogių o bledes padaryta 
ant milijonu leju. Vanduo už- 

pacziule seme miestą Kluj, sunaikinda- 
hž ma visa komunikacija.

noriais tankiai 
vandenyje” 

savo 
bet .jam

Burke, 
karsztam 

per
< c

APSZUTINO SAVO VYRA.
Burlington, Iowa. — Tamo- 

szius 
buvo
lai kvtas 
Magduke, bet .jam buvo 

kada ji aplaistė karsztu 
vandeniu, kad net pergulės ko
los dienas ligonbutoje. Dabar 
nebagelis jeszko persiskyrimo 
nuo savo 
Magdukos.

dau <r n

u žsi karszczi a v us ios
'I |l i ' ' ji J - 'h ' ! ’

GERAS BANDITAS
i

APIPLESZINEJA TURCZI- 
US O SUSZELPINEJA 
VARGSZUS KURIE JI 

PASLEPINEJA.

Smyrna, Turkijc.’— Melimud 
Czakiro, narsus banditas ir jo
jo draugai apipleszinejo visas 
aplinkines Smirnos, taip, kaip 
tai darydavo senoviszkas Tta- 
liszkas razbaininkas Rynalda 
Rynaldini. Tasai Czakiro api- 
p'leszinejo geležinkelius, ban
kas ir turtingus pakelevingus 
o 'kada užklupdavo ant turtin
gu juju
szoimynai gerti su juom 'kada 
jojo draugai apipleszinejo na
rna nuo visu brangenybių. Tur- 
czius pasiimdavo su savim in 
kalnus ir liepe jiems iszsipirk- 
ti. ‘
Nesenei in puolė su savo drau

gais in maitinami, 
na is turtingesnius

namuose paliepdavo

Belgradas,

surinko tc- 
žmones ir 

nuvedė in kalnus ir tonais juo
sius laike pakol gimines juos 
neiszpirko. Kaimuocziai ji pa
šlepinėjo nuo žandaru kada ji 
jeszkodavo o taja geradejysta 
niekad juos neaipipleszdavo, 
bet prigelbodavo visame. Žan
darai negalėdami ji suimti, pa
ėmė jojo paezia, tikėdamiesi 
kad tokiu budu pats inputs in 
slaistas, Ibe't banditas su pagel- 
ba daugelio savo -draugu atmu- 
sze ka'lejima ir jaja paliuosavo 
iszkalėjimo. Tokiu tai banditu 
y ra Czakiro.

neaipipleszdavo,

Sunku Iszpildyt 
Paliepima

PERKŪNAS TRENKE IN 
MEDI IR UŽMUSZE 

SZESZIS ŽMONES.
Jugoslavija, — 

Zažecznre, užėjus smarkiai lie
taus ir perkūniju audrai, szeszi 
žmones pabėgo po dideliu me
džiu pasislėpti. Perkūnas tren
kė in medi ir visi žmones buvo 
užmuszti.

MEILISZKA DRAMA 
SENOS 62-METINES 

BOBOS.
Viednius. — Gmninoje Szent 

Geovgy, Vengrijoj, turtinga 62 
metu naszle Joanna Szeregliu, 
insimylejo in jauna vaikina 
Petra St re bora ir apsivedė. Bo
bele būdama sena tai vyras re
tai pasėdėdavo namie, jam ma
lonu buvo pasilinksmint su 
jaunom merginom arba mote
rim ir tūla diena bjaurei susl- 
pesze per ka sena boba velnisz- 
kai induko ir nutarė savo jau
nam vyrui baisei už tai atsimo
kėti.

Ana nakti, kada Strebora už
migo, boba paėmus isz kuknios 
dideli peili, nupiove jam galva, 
po tam du kart perdūrė szirdi 
o pati pabėgo in artima giraite, 

’ kur per visa nakti klaidžojo.
Isz ryto nusidavė in pa Ii ei ja ir 
pati save apskundė kad papjo
vė savo jauna vyra.

STAIGA MIRTIS 
PLIOVOTOJAUS.

Lųbovin, Rosije. — Czionai- 
tiniai bolszcvikai sutvėrė drau
gu ve “netikėliu”. Laike tūlo 
vakarėlio ant kurio turėjo be- 
dieviszkas prakalbas, vienas 
isz j u Mikolas Jashnievicz plio- 
vojo visokiais žodžiais ant ti
kėjimo, 
nuo stogo, pataikydama plio- 
votojuj ant pakauszio, užmusz- 
dama ji ant vietos. Szitas atsi
tikimas truputi apmal’szino be
dievius ir Jave jiems apie ka 4 
maustyti.
BANDITAI NUBAUSTI UŽ 

NUŽUDINIMA KUNIGU.
Hankow, Kinai. — Szsezi 

banditai kurie dalibavo nužu- 
dime trijų Pasijonistu katali- 
kiszku misijonieriu, likos su
imti per kareivius ir suszaudy- 
ti. Vaiskas jeszko da penktu 
banditu kurie tęipgi dalibavo 
toje skerdineje»

STEBĖTINAS ISZGYDIMA8 
VĖŽIO.

Barcelonia, Iszpanija. — Už- 
rubežinci laikraszcziai pranc- 
sza apie stebėtina iszgydima 
kuris atsibuvo czionais. Simus 
vietinio daktaro, 18 metu se
numo, nuo keliu menesiu gulė
jo lovoje sergantis, ant vėžio, 
kuri turėjo ant veido. Jauni
kaiti tankei atlankydavo senas , 
pažystamas Zokonykas Roma
nas Jessy, perdėtinis kliozto- 
riaus Tėvu Franciszkonu. Ta
sai dievobaimingas zokoninkas 
likos nužudytas paskutiniam 
maiszatije per pasikelelius. 
Žine apie žudinsta iszvere di
dele intekme ant jauno ligonio. 
Iii kėlės dienas po tam sapnavo 
jisai, buk jam tėvas Jessy pa
sirodo sapne ir pridėjo ant vė
žio savo ranka. Jaunikaitis pa- . 
budo visiszkai iszgydytas.

«
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staigai. nukrito plyta

Iszlaimejo Laižybas
- 4

Patrikas:- Eisiu su tavim isz 
laižybu, ’kad negalėsi man at
sakyti “cigar” ant kožno ma
no užklausimo, kokius tau už- 
davinesiuf '

Motiejus:- Tai susilaizykim!
Pat:- Gerai. Duokie man sa

vo deszimtine, asz laikysiu pi
nigus.

Mat. — Pirmas klausymas: 
Ar tavo tėvas buvo kalėjime už 
vagysta!

Pat. — Cigar.
Mat. — Antras klausimas: 

Jeigu tavo motina turėtu szmo
teli duonos, o tasai jiai iszgial- 
betu jai gyvastį, ar pavogtum 
nuo josios duona T

Pat. — Cigar, v .
Mat. — Treczias klausimas:- 

Jeigu asz pralaimėsiu laižybas, 
pavėlintum, turėti, pinigus ar 
cigaru T

Pat. — Cigar.
Mat. — Paduoda Patrikui 

cigara, o deszimtiiK) susideda 
in kiszeniu^d

cigar

lllll

Palicijantas kalba in stovin
ti užsigerusi žmogeli:

— No stovėk prietel po ži
bute 'bet oikie tiesiog namo.

Stovintis: —^Gerjii tau kal- 
dionas, vogė idant jai intikti bot. Pabandyk tu iszgorti do-

• -1 •• 1 .. .*«■«« A

Priesz sudžia mergina teisino-
si buk josios motina sirgo neisz-
gydoma'liga o geisdama jai vi- 

palengvint paskutinessame

visame. Sudže užlaikė jaja ant
tolimesnio laiko nes susijudi 
nūs galėtu tuojaus mirti.

szimts stikluku mtinezaines ir 
penkis butelius gaminio alaus 
• • 1 • 1 * • . Iir oikįe po. tamstUs^ namo.

• •

tojo skerdjneje»

I
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Kas Girdei Turi Patogiausius 
Peczius į

Politika ^pradeda krutet vi
sur. Visos tautos stengėsi savo 
iszaugsztint in virszu per drū
ta mazga politikoje, darbavosi 
isz vien ir laikytis vienybėje.

Czionais Ameri’ke kožnas isz 
mus privalo dalylbauti politiko
je. Nuo politikos priguli muiu 
ateitis. Darbai ‘patys ne ateis 
prie mus, jaigu ne dalvbausimc 
politikoje ir nebalsuosim taip, 
idant butu mums geriau ir turė
tumėm isz to didesne nauda. 
Nuo mus priguli idant iszrink- 
tumem 'gerus 
miesžtiszkus
ypatingai 'miesztiszkus 
ninkus. ,

Visiszkai politika Amerike 
yra svarbus .dalykas, jog kož
nas czionaitinis ukesas privalo 
jaja užsiimiuet. Ukesyste, tai 
yra svarbus dalykas apie kuri 
tevyneje 'kovojome o czionais 
be {jokio galėjimo ingyjeine, o 
liet isz to nemdkame pasinau
dot o gal nenorime. Pabuskime! 
Politika privalo rupet kožnam 
ukesui, kožnam Lietuviui!

pavietavus jr 
vi rszi ninkus o 

vakli-
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ISZ LIETUVOS
---- I

ŽYDUS BAUDŽIA UŽ NE- 
STOJIMĄ KARIUOMENĖN.

Taurage. Kai mu>u narsus 
Lenkais

___________________

Auksztas Szokikas
I Ii, .........................Į...................................II ■ !■ ilii'i

Kaip Jurgis Iszrode

Kukis tai vyrukas isb Mil
waukee, paliego nuo savo pa- 
cziules net septynis 
septynis kartus

kartus ir 
i... sugryžo. Toji 

porefe isztikru'jn apsivedė isz 
meiles nes prieszingam laike 
butu jau seniai pasimetia.

nes

Nekurie musu progresyvisz- 
ki( ?!) laikraszcziai ir katali- 
kisdei permainė sanvaitines 
dienas kaip tai: tPanedeli ant 
pirmadienio; Utamin’ka ant 
Antradienio ir taip tolinus.

Ana diena dagirdome nuo la
bai seno žmogelio, kuris pame
na gerai kaip nekurie Lietu
viai senoviszkuose laikuose 
skaito vietoje; viens, du, trys, 
keturi ir 1.1., sekaneziai:

Vienaiclie, Dvaieze, Traicze 
Korulę, Pede, Lodo, Sokman, 
Dokman, Deivei, Drei'kk. Kam 
naudojo 44 Deivei, Dreik,” to 
negalėjo atsimint, 
tik del dapi’hlymo pilno skait- 
liaus lyg deszim'ts, o kitaip ne
galėjo užvarduot devynis ir de- 
szimts.

Argi nebutu parankiau 
grynus” 

tiems

Utaminka

senoviszkuose

1

Deivei, D reik, 
bet gal tai

nau-
Lietuvisz-dėti tuos 44

kus žodžius tiems Liotuvisz- 
lai'kraszcziains 4

ahead boys, it’s not copyright!
kiems Go

Iszmintingas žmogus 
džiaugė isz lai k nes žino (kad 
pats save gali iszstatyti ant 
paikszo ir atsimena ant to prie- 

Kas po kuom duobe-

nesi-

žodžio* u
les kasa, pa'ts in ja ja inpuola.

Gerai, kad nors karta įpripa
žysta “ intiligentai!” idant 
žmones skaitytu ta, kas kam 
patinka ir netrždraudžia jiems 
to, ka ju szirdis geidžia. Lai
kykitės to, o i-szkirsime an't to 
gerai. Juk vyrueziai svietas 
platus ir galime juom pasida
lint.

Isz priežasties atszalusio ti
kėjimo Amcrike, a'teis laikas 
kada in puikes Lietuviszkas ir 
Lenkiszkos bažnyczios neatsi- 
lankines ant pamaldų nes atei
viai ||>ermiėsz unt Itolimesniu 
krasztu miestu.

Tada ateis valanda kad vys
kupai gales .pardavinėti

hit i ligenta i!”

‘ ‘ pro- 
pertes,” kaiip jau daugeliose 
viėtosc padare, kur miestai pa
reikalavo žeme o pinigai pasi
liks Airisziu kiszeniuose ant 
pakėlimo savo tėvynės ir 
szauks: °

Taip tai Lietuviai ir Lenkai 
prrgelbsti visom tautom ant 
svieto prie •dasigriebimo dni- 
tjrtbos, o visur gauna už tai per 
pakauszi!

tėvynės
Erin go ibrach!”

New Yorke likos nubaustas 
tula« vai kinelis už ipavogima 
keturiu centu ant keturiu metu 
kalėjimo. — O gafl dalba r pasi
taisys lyg iszaugs ir gales pa
vogti koki geležinkeli arba ka- 
ruka, juk trž *tai ne yra baus- 
uieu 

t* !

I

Fraulein KutaSztai poni
Neilson isz Viedniaus, Austri
jos, kuriai artistai pripažino 

pa tog i a u s i us pecz i u s 
vsoje Europoje.
buk turi

Saint Louis mieste Mrs. Jen- 
ings Haskell prariję du savo 
netikrus liautis du mensiai ad- 
gal ir dabar skundžesi kad jai 
viduriuose kas tok i s graužia. 
O gal dantys adgijo t...

Tik toje Jndi'janoje tankiai 
kvla visoki stebukklai. Sztai 
kokis tai narsnnas James Cor
bin ana diena užsmaugė szesziu 
pėdu kirmėti© su viena ranka o 
su kita su'gavo penkių svaru 
lydeka. — Tuom paežiu kartu 
gal iszmusze ik vapa mėlynam 
sloniui su 'kairia koja o su tie
sia užmvne ant raudono kroko- 
diliaus.—'Oj, turime ir mes 
czionais Skulkino paviete pa- 
nasziu milžinu, nes kada pa
mato peliukia tai palenda po 
bobiszkn pantapliu o kada isz- 
gere (kelis Stiklirkus munszai- 
nes, tai sugriautu ir bažnytini 
boks^ta...

Emilius Jansen užvede skun
da prieszais Charles Stringer, 
kasieriu National Bank of 
Washington, D. C., buk tasai ji 
reže su pundeliu Ibumaszku. — 
Kvailys,'kad skunde; mes, jojo 
vietoje, butumeni pagriebė pun
dą bumas^ku už toki panieki
nimą o butu tai užtektinas at
lyginimas už nupleszta szlove.

Sunkus vrir užsilaikvmas 
vargingu žmonių ant >szio svie
to. Jaigu valgys duona isz bal
tųjų miltu tai gaus pendesaitis 
o jaigu valgys duona isz kor- 
niniu miltu tai gaus pellagra 
(nauja liga 'kuri 'priskubina 
žmogui senatve ir savžudinsta) 
— Vargas, daugiau nieko.

vrir

Tankiai laiĮkraszcziai apra- 
szineja apie lyges tiesas mote
rių su vyrais ir kad turėtu vi
same savo tiesas.

'Tiesu lyginimas vyriszku su 
moterimis, po teisybei prisiduo- 
tu Rosijo'j ir kitur kur moteres 
niekur Inegali pasiskunst ant 
vyro, nors jaja ir smarkiai nu
skriausta, liet czionais Ameri- 
ke, nežino isz kurios puses rei
kėtų lygybes tiesu, kilia tiktai 
balsavimuose renkant 
ninkus ant urėdu.

Amerikos moteres

virszi-

juk turi

Taurage.
savanoriai kovėsi su 
ir kitais tėvynės prieszais, kai 
kurio Tauragiszkiai vyriszkiai 
pirkliavo musu kaimo produk
tais ir krovėsi sau maiszus ost- 
markiu. Kad iszvengln karines 
prievoles atlikimo, jie insigijo 
klaust uotas mot ri kas 
budu pasiliuosavo nuo kariuo
menes. Bet, sztai po keliu metu 
ju darbeliai iszkilo aikszten ir 
pasodino juos iii 
suolą. Sz. m. Gegužes men. 13 
diena Sziauliu Apygardos 
Teismas nagrinėjo ju bylu ir 
nubaudė O. Rikmana, C. Szvar- 
ca, A. A bromą, R. Janelavicziu 
A. Berkovicziu ir M. Ch. Son- 
zulius kiekviena po pusantrų 
metu šankiųjų darbu kalėjimo.
KARAS TARP ŪKININKU.x

Plutis^kes. Mariampoles aps. 
Vilkabudes kaimo ūkininkai 
jau senai barėsi ii” bylinėjosi 
del sumanymo skirstytis, kiti 
prieszinasi. Byla buvo atsidū
rusi net Kaune, bet nei ten abi 
puses sutaikinti nepavyko. Szi 
pavasari viena ūkininku dalis 
pareiszke kitai neduosianti ke
lio per savo laukus ginti galvi
ju in miszka. Gegužes 11 d., 
vieni užsispyrė ginti, o kiti ne
leisti. Invvko 
nes. Subėgo visi kaimo gyven • 

maži, v v ra i ir 
net žili seneliai. Ap- 

kirviais, basliais, 
akmenimis gana il-

ir tuo

kaltinamųjų

dideles peszty-

tojai, dideli ir 
moterys, 
sigin'klave 
kastuvais, 
gai kovojo. Kovai pasibaigus,
vieni kiaurom galvom, sulaužy
tom rankom ir iszmusztom ko 
jom skubėjo pas gydytojus, o 

drožėkiti, kurie liko sveiki, 
pas advokatus.

MIRTIES BAUSME UŽ 
ŽMOGŽUDYBES IR 

VOGIMĄ, 
apygardosKauno

nutarė kilusi isz Babtų
cziaus ir vienkiemio

teismas 
vals- 
Kazi 

Szpakauska, 24 metu amžiaus, 
mirties bausme

♦
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Jess Hill, studentas isz Sou- 
( ’ a 1 i f o r n i j o s Ui i i v e r s i t e - 

szoki kas
them 
to v ra
Amcrike, nes iirsilbeges nuszoko 
25 pėdas ir % colius laike susi
rinkimo Association, of Ama
teur Athletics of America kuris 
atsibuvo Filadelfijoj.

smagi a u sės

f

t f ’;>• t ■ iį •' ♦ •

MENULIO SPINDULIAI 
SUDARĖ KRYŽIŲ.

Gog. 22 d., apie 21 vai. Kau
niecziai galėjo pasigėrėti ypa
tingu 
sidabriniai 
nepaprastai 
žiu, kuris buvo ii

nubausti mirties bausme su- 
szaudant. Jis nubaustas už tai, 

Gruodžio 21 d., 
apipleszimo tikslu nužudo sa
vo kaimyno žmona Juze Paula- 
vieziene, jos motina Petre Va
liuliene ir pagrobė 1,600 litu.

SKANDINOSI ISZ 
PIKTUMO.

17 metu mergaite
Imszyte isz Gardino gatves su
sipyko su savo motina, kad ta 
nenorėjo jos leisti in .miestą, ir 
sumanė pagąsdinti.
skandintis, bet, 
kad nepaskęstu.

, Priesz motinos norą iszbego

kad .1928 m.

Jadvyga

Nutarė 
žinoma, taip

in lauka ir, atėjusi ant ^Vle’k- 
soto tilto, pliumptelėjo in van
deni. Tacziau vandeny 
skandino, ir su žmonių pagal
ba buvo isztraukta. Del vieszo- 
sios tvarkos ardymo, kaip skel
bia policijos raportas, Imszaite 
traukiama in teismą.

nesi-

ŪKININKAS NUŽUDĖ DU 
SAVO VAIKUS IR PATS 

NUSIŽUDĖ.
Rokiszkio apskrities Ausėtos 

vienkiemio gyventojas Matas 
Kiela nužudė du savo sūnūs 10 
ir 13 metu ir pas'kun pats'savo 
lauke vienam griovy nusiskan-

tiesas per'pInezes nes kada tik 4ino.
panori, tai savo vyra per virvių 
te szokindja, už menkiausia 
prasi'kaltima vyrus skundžia, 
moteres net ir antausius api- 
behlžia, vyras iszejas in tlarba. 
o motere bėga pas kumute, 
užgeidusi, andaroka meta sza- 
lin, vyro kelnėms apsimauna. 
Moteres ir merginos daugume 
vietų užima darbus ofisuose- 
kanedarijose, o vyrai be da?bo 
vaikszczioja.

Taigi nežino, kokiu tiesu rei
kėtų moterems su vyrais lygiai, 
o gal kad ir vyrai turėtu gim
dyti k mirkius.

Policija rado jo ranka raszy- 
ta laiszkeli, kuriame sakoma/ 
kad žudesis del ligos. Vaikus 
nužudęs, kad nekęstu vargo.

Kiela buvo turtingas ūkinin
kas — turėjo 107 ha žemes ir A A A A

A-BE-CKLA arba pradžia skaitymo Ir 
raaxymo, del Talkams. - Proka 18a 

W. D. BOCZKAUSKAS-CO.
MAHAĮĮOY CITY,

4

gražius trobesius.
SUŽEIDĖ NUMYLĖTINĖ IR 

PATS NUSISZOVE.
Užpaliai. — Gudeliu kaimo, 

Užpalių valscziuj, J. Baltana- 
viezius laukuose rasta 5 szu- 
viais sužeista Anele Sakalaus
kaite, szale jos lavonas Kazio' 
Meiszto. Iszaiszkintti, kad 
Meisztas sužeidė Sakalauskaite 
ir pats nusižudė. Priežastys? 
Kaip dažniausia: Sakalauskai
te atsisabe teketi už Meiszto? 
Jei netenki man, tai neteksi ir 
kitam. Ir szove. i

Iszaiszkinta

— rijoTi^"

Jurgis kuris ne senei apsipa- 
pnciavo nuėjo ana vakaru in
most i iii ski’inute gromata o 
kad toje vietoje nesirado larn- 
pos per tai su vargu atitiki 
ski’inute.
jam iszrode savo paęziule kuri 
sugrižinejo nog krutaneziu pa
veikslu, o 
susznabždejo:

— Tuojaus su tavim busiu 
duszele.

Vos isztare tosios žodžius, 
motere begte bego namon dirs
telėdama ant jo veido persigan- 
dus. Jurgis dabar buvo tosios 
nuomones kad ant tikrųjų ne 
buvo tai jo paeziule o tamsu
moje padare klaida. Apie tai 
nutarė užtilet.

Kada sugryžo namon rado 
savo paeziule sodinte iszbalus 

, kal-

tai su
Netoli sutiko 'kaip

prieidamas pro jn

žodžius

namon

(f 
n amtos prajovu. Menulio 

spinduliai sudarė 
taisyklinga kry- 

gai matomas. 
Kauniecziai placziai kalba ir
po sziai dienai apie ta nuosta
bu regini.

DIDELIS GAISRAS 
UPYNOJ.

Nakti isz 21 d., in 22 Upynos 
miestely, Ta u rages aps k r i t y 
kilo didelis gairas. Gaisras be
regint iszsirilete sudegino 4 gv- . . i 4 y.. ..veliamuosius ir 2 negyvena
muosius namus, tame skaieziuj 
sudegė ir vaistine. Gaisro prie
žastis tiriama. Gaisro padalyti 
nuostuoliai tiksliai 
cziuoti.

neapskai-

ATSAKIMAI
(’has. b>. Pittsfield, Alass.

Gali atsiimti su pagialbu kon
sulo. Apraszyk visa dalyku ir 
nusiuskie ant adreso: 
nian Counsit 
York.

J. R. Naugatuck

Lithua-
Park Row, N©w

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

Turkiszki Priežodžiai
f

Jautis nejaiiczia Kimkli
mo savo ragiijine pauksztis loc- 
nu sparnu.

§ Kas bijo žvirbliu, ikad jie 
daro bledes, tegul.miežiu ne še
fo* 
i § 
ka, kurios niekas negali 
kirst.

f T
.' ry»?uf t

DĖt MllSU' VAW!(jT
I

, § 9

Tiktai bueziuok laja rau
nu-

NASZLAITIS.
Antanėlis neturėjo nei tėvo, 

nei motinos, nei jokiu giminiu; 
neturėjo taipogi jis nei namu, 
nei savo lovos, nei kąsnelio 
duonos. Vargszas naszlaitis gy
veno be jokios globos.; niekas 
juo nesirūpino: niekas jo nie
kuomet nepasiklausa, ar jis so-

§ Buki© nevalininku tojo, tus, ar ko jam netrūksta. Ėjo
katras tave paguodoje, o ponu yargszas 'keliu nuilsės u\ neži

nojo kur eina. Norėjo valgjTi,tojo k n s (avim niekina.

vi, tasai
va.

§

vaigszas 'keliu nuilsės ir neži-
AM A Mb. A A M .

I

drebėdama kaip lapelis 
bedama:

— O Jurguti, kaip asz nu
sigandau! kada ėjau .namon,, 
kokis tai žmogus norėjo mane 
sulaikyti kalbėdamas tuojau s 
su tavim busiu duszele! Began 
namo kiek turėjau pajėgu ir 
baisei nusigandau.

Jurgis ka tik norėjo iszaisz- 
kint jai, kad tai jisai buvo, bet 
u žk 1 a use pa cz i ules:

O kaip tasai vyras isz
rode ?

— O-gi maeziau ji aiszkei 
da tokio rakaliaus savo gyve
nime ne buvau regėjus. Buvo 
tai didžiausias pi'ktadaris o ant 
veidą, galėjau suprasti, jog tai 
buvo žudintojas pirmutinio lai
psnio, kuris nevilkintu ne mi
nutėlės mane nužudinti

Jurgis truputi užsimislino ir 
nutarė,
užtylet. Toip 
dydeles akis. 

4k

jog geriau apie viską
baime ture

MARIUTE NASZLAITE.

Saulute augsztai iszkilo; jau 
buvo vidudienis. Galvijai, ai

med žiu 
padėjo dal

gius ir pjautuvus, skubinosi at
silsėti ir pietų pavalgyti.

Motiejiene parbėgusi 
isz lauko, priszutino bulvių, in- 
pyle bliudan pieno ir paszauke 
szeimyna valgyti. Antanukas ir 
Onute su pasimėgimu valgė nes 
jau buvo abudu pusėtinai isz- 
alkusiu.

Staiga jiedu pamate priome- 
r nėjo Mariute, 
jau įniro, o 1

sigere upelyje sugulė 
pavėsyj. Žmones

namo

( į,, Uonn. — 
Pasakorių daugiau neturime. 
Visi užsibaigė. Manome ateity
je spaudyt daugiau.
' 'M. L. Philadelphia ~ Su pa
rapijos veikalais neužsiimamo, 
tai yra veikalas vyskupo ir pa
rapijom!, “ 
mus veža.”
ne savo veikalus? Ant galo ta- 
mista busi paniekintas už savo 

nevidonai pasl-

ne mus vežimas ne 
Kam noses kiszt in

, kurios motina 
tėvas nežinia kur 

buvo iszkeliaves.
Naszlaites veidas buvo isz- 

blyszkes isz alkio. Stovi ji už 
slenksczio, žiuri kaip kiti val
go, ir aszaras braukti pradėjo.

— Kas ten stovi prie duru?
— paklausė motina.

— Tai Mariute, 
tarė vaikai.

— Eik szen

naszlaite !-

darbszuma, o 
liks geriausiais.

PAJRSZKOJIMAS.I

pa-Asz .Jurgis Aliszauskis 
jeszkau savo broli Viktorą Ali- 
szauski, Angliszkai vadinasi 
Viktor Alis. Taipgi ir szvogeri 
Juozą Vogniari. Abu paeina isz 
Kauno Red., Raseinių Valscz., 
Girkalnio parapijos. Jau virsz 
35 metai kaip jie Amerikoje 
gyvena, apylinkėje Waukegan, 
Ill. Daug metu kaip nieko apie 
juos negirdžiu. Nežinau ar gy
vi ar mirė. Tegul patys arba 
kas ka apie juos žinantis pra- 
nesza man ant sekanezio adre-

Kas pirmas pranesz tam 
skiriu dovana $5.00 auksu, (lt.

Jurgis Aliszauskis,
797 Bank St, Box 108, 

Waterbury, Gonna

TERP PAKELEVINGU.
, J. Laike mano kelionių mn- 
cziau toki hoks^įta, kuriuo vir- 
szus sieke lyg pądangiu.

U. O asz maeziau toki hoksz-( 
ta, kuris teip buvo mažas, jog * • _ . a

so.

I

ne galima buvo Jie matyti.

t

Mariute, sėsk 
szale musu. Antanėli, leisk jai 

areziau bulviųsesti areziau bulvju, nes 
vargjsze-maža ir naszlaite.

Ji.

— Atminkite vaikeliai, — 
tarė szeiminin'kas,— kad atku

Kas va k tuoju sa vo tiežu- 
apsaugoja savo gal-

Teisvbe buna žmonių di- 
džiause neapykanta, ba teisy
bes niekus nekenezia.

Kas myli malszuma, pri
valo būtie kureziu, neregiu, ir 
nebyliu.

§ Motere susijudinus, netu
ri micros kalboje. (

§ Kaip jau vežimas sulūžta, 
tai kožnas rodo gera kele.

§ Daugiau žmonių užmusza 
liežuvis, ne kaip kardos.

§ Vyras ir motere tai dvi 
saldžios truciznos.

§ G i aras vyras ir

§

nelaba 
motore daugiaaše pagadina vy
rams galvas.

f

Darbininko Nelaimes
Darbininko sunkus stovys, 
Daug jis kenezia, vargsta 

drovy s 
Visu isznaudotas ir užgautas 
Velka jisai nasztus

nepaliautus.
Tankiai jo szirdis krauju 

verda 
insmeigus kardu,

f

!

Skausta lyg 
Aszaros isz alkiu jam pluszta, 
Jo sveikata kensmuos žūsta.
Nyksta neturte jo gabumas, 
Dingsta dora ir tvirtumas, 
Tik vien nelaimes dari) i ii i n ko, 
Lyg sziol nepražuvo, neisz- 

nyko.
—F.

Laiszkas Amerikonisz- 
ko Suneliaus Pas 

Teveli

bet nieko neturėjo. Kojoms su
skaudus, sėdo Antanėlis prie 
kelio.

Pradėjo temti: artinosi nak
tis. Naszlaitis labai bijojo bu
dėti vienas per nakti. Pažiurėjo 
jis augsztin: tamsiam dangaus

. * a » M . M. 'skliaute pamate žvaigždute ku
ri, tartum, jam mirktelėjo ir 
prasznabždejo:

— Nesibijok, asz in tave žiū
rėsiu !

Nubraukė naszlaitis aszara, 
sukalbėjo poterėli ir nusirami
no. Jis jau nesibijojo, nes atsi
minė mamos žodžius, kad dan
guje ir visur yra Dievas, kuris 
naszlaiczius ir i>avargelius lai
ko savo globoje. Dar karta jis 
pažiurėjo augsztyn, kur mirgė
jo žvaigždute; jai meiliai nusi- 
szypsojo, atsigulė ant žoles ir 

Į užmigo.
Jam pabudus, 

szviete saulute: buvo gražus 
vasaros rytas. Antanėlis pama
te 'keliu einanezia žmona mies
tan su pienu. Pamacziusi vai
keli, žmona sustojo ir pasiklau
sė:

skaiscziai

— Ka tu ežia vienas darai 
laukuose f Kur tavo motina!

— Mano tėvai mirė, — at
sake naszlaitis — asz neturiu 
jokiu globėju.

Žmona davė vaikeliui duo
nos su pienu ir nusidavė ji sa
vo pirkiom Vaikelis pas gera 
žmona iszaugo, 
maitino ir gerbe 
moji na.

senatvėje ja 
kaip tikra

1

na reik papenėti.
Marjute pavalgė, padėkavo- 

jo ir tarė:
— Asz jienoriu dykaduo-1 

niauti ir deganti: jau pabai
giau septyniems metus, tada 
meldžiu priimti mane in savo 
namus: asz jums kūdiki pasup
siu, indus mėginsiu mazgoti ir 
žąsis paganysiu.

Szeimiįlinkai priglaudę nasz
laite: jie nevargino jos sunkais 
darbais mokino mėlstieS ir 
žmones guodoti. 
juos ilgai tarnavo;
lauko darbu, austi, virti ir siū
ti.

Dievas gerus 
rome 4r » 
nelaimiu.

Mariute pas 
; ji iszmoko*

i szeimininkus 
saugojo nuo visokiu

■ 'A. ’ ’■ * . / ' r' ’ '■
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MOKSLAINEJE.
Ka matai ant dangaus 

nakties laiko?
I

perskaityt?

"■yW

— Žvaigždes!
Gerai, o ar galėtum jais

/ 'I

M ••

/ GnletaU, nes jaigu persimai
nytu ant doleriu ir gulėtu ant 
stalo.

I

y

Detroit Mich., June 14., 
Dir fader:

Vėl dabar as gona raszit for 
ju gromata. Asz'kom in dis eiti 
ant freito first Idas, raidas bu
vo fain, ale sanovagon buvo 
hot, o valgyt norėjau kaip dog, 
nuėjau begit in viena auza tai 
man davė gud kika ir sake ski- 
du ju bom. Dabar vorkinu pas 
Fordą ir gaunu 5 dolors ant 
dienos. As hunu ant bardo pas 
uhgeri ba Litvisz pipels nega
lėjau faindyt, ba tai big siti, 
a j kom ant Denksgiving dej 
pas jus ant vizito tai meik mo
der daug valgyt, ba kir galiu 
pastipt. Vėl gi v Meimi mano

Užmokėk 
mane,

kaip važiuosiu ant freito 
gali mane užkilyt. No turiu ka 
more raszyt,

JursJruli
Maik Raskkevich

P. X. J eigu neforsteini szi t a 
letter, tai duok rydyt Anglikui 
tai jisai tau rydys ja good ir 
žinosi ka as jum raitinu.

PASAKA.
Papasakosiu pasaka, — ilga, ( 

kaip smilga. Asz ta smilga 
begi, bėgt ir pribėgau triobele. 
liitejau vidun. Žiuriu — stale
lis, ant to stalelio — baranka. 
Asz ta baronka kramst, o dure
les brakszt. Asz isz tos baimes 
begi. Pribėgau 'kita • trobele. 
Liejau vidun. Žiūriu — verda 
boba kukulius. Asz paprasziau

> ji man szauksztu 
Begu vėl isz baimes. 

Žiurau — musu namai. Inteinu 
vidun. Ugi guli meitėlis pas
kerstas, peilis garklen inkisz- 
tas. Asz ta peili trukt, o meitė
lis kriuki, — kaip ėjo taip nuė
jo tvartan.

kukuliu, o 
kaukszt.

4

lov ir gud regardz. 
fader in sosaiti už

A. RAMANAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABOR1US

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

- .... ...

MILL & PATTERSON STS
ST. CLAIR, PA.

Bell Telefonas 1430-R

M

lia 
tai

Žinojo Kur Gimė 
Kristusas

Kunigas at ėjas in Nedvlinc 
mokslaine, klausinėja vaiku 
katekizmo. Priejas prie viėho 
suaugusio pusberniuko užklau
sė:

— Kur gimė Kristus F « 
, — Allentowne.

— O tu kvaili! Argi nežinai 
Bethlehem©! r -

— Taigi asz maniau, kad 
tai turį būti arti ten prie Rea

K t

dingo geležinkelio, bot.negalė
jau t nejaus sau atsimyt. ’

(Miestas Allentown randasi 
netoli Bethlehemo nnt Reading 
geležinkelio važiuojant in New 

?; ii <
___ 1 X •

Yorka. — R.)'

Iszbulsamuoja ir laidoja mirusius 
unt visokiu kapiniu. Pagrabus paruo- 
szia nuo papraszcziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, veseliu, kriksztyniu ir 
kitiems pasivažinėjimams.

ANT PARDAVIMO. ~
Kotelis ir farma. Namas tu

ri 1G ruimu. Maudyne, vanduo . .■«« . —ir visokios vigados st ūboj. 
Fauna turi 45 akieriu, daug 
vaisingu medžiu, visos dirba
mos maszinos, arkliai, karves, 
visztos ir antys. Priežastis par
davimo yra kad vyrui mirus 
sunku man ja apdirbti. Kreip
kitės ant adreso: (t.f.

Anna Konsavage, 
Locust Valley, 

Box 144, R. F. D. No 1,
i •

Barnesville, Pa.
GYDUOLE NUO ANGLEKASIU 
ASTMA IR NOSINIO KATARO

Neapmokama gyduole variuojama su 
stebetine pasekme per 80 metu, del 
Gerklines Astma arba dusulio, Bron- 
kltis, Gerklines kosulio, Plauti, Sunku 
kvepavima, Užėima Ir szalti galvoje, 
Prisxakini skausmą galvoe ir t,L Gy
duole kuri visad gelbsti. Vieno mene
sio gydimas Preke 30c per paėsta. 
Iszrasta ir parduodama vien tik per 

HAMPDEN LABORATORY
724 MULLBERY ST. READING, PA.

i iV
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Dievo Valia
■■

Japoniszkas Apsakymas.
I ■

Joszisado inejo puikiam na
meliu ant tdlimiausios ulyezios

MW|l I ■ —    ........................ ■■■—■

llis prisipildo, kada, gavo aut szirdyje nebuvo kartumo. Mis- 
greito paraszyta Kvansuko Ujo apie savo pono nusiminimą 
laiszka, kuriame prauesze kad kada tasai iszgirs baisia žibia, 

.......... ‘ ....‘
pasiszventima ir tglLaiszkivs baigėsi labui jaiismin- kad n'sz pati Imęzln galėjus nu-
•.......°— 1..... 'gaiš žodžiais; (paskirtais ma- mirti Vieton S(ilboM

žum Sobq. Sekaneziame laiszko’savo dvasioje be perstojimo.
Vžbąiges valgyti Kvansuke

Atnėszk skrynele su su 
— pagKR.iy«u«tf-

privalai būti uarseanc už nar- 
siiiiisih' kareivi. Japonijos mo
teres savo armijai atiduoda vi
sa meHe. Ir vienatiniai per ta 
meile, ta |
tikėjimą musu moterų, Japoni
jos armija viską visur ima;viską visur

Japoniszkame kaime, ineida- virszu ir savo neprietelius peiy 
iiiaa pasikloniojo ir patrynė 'gali.
delnu abudu kelius. Namu gy
ventojai, Kvansuke ir Chana
zono su šuneliu iszpįlde tuos 
paežius judėjimus. Pasisveiki
no tuo budu visi keturi, susėdo 
ant divonu ir pradėjo valgyti 
pietus, paduotus mažuose origi
nali szkuose kružikeliuose, ant 
raudonu 'lokeriuotu taeu.

— Atneszu 
dideles naujienas 
Joszisa'da trindamas bemisli- 
jant kakta.

Gaspa'doriai paliejo ant sta
lo lazddles, kuriomis naudojo
si valgant, atsikreipdami in 
sveczia su nuosteba. Mažas So
bo 
“O

/ . ..jums sziadieu
— prabilo

atvėrė burna kaip litara 
ir lengi’ai prasijuokė.
Apgarsinta vaina 

trauke toliau sveczes. — Regu- 
liariszka armija •skubiai ren
giasi o liuosnarei traukia isz 
visu vieszpatystos -krasztu. Po 
keliu dienu vaiskus iszplauks 
laivais ir užduos pirma smūgi 
Rusams.

— Ar tas gali būti! —- atsi
liepė insikarszcziaves Kvansu
ke. — Taigi ir asz eisiu musztis 
už tėvynė. Kaip nuo seniai sva
jojau apie tuos laikus.

— Pamislyk apie paezia ir 
sunu, kol tuos namus padary
si liūdnumo pribuvimu — atsa
ke iszkilniai Joszisada.

Bet Kvansuke 'buvo 
maldaujamas.

— Tėvynei tarnavimas yra 
svarbiau geram
paezia ir vaika. Kokia tai butu 
nesmagi istorijos knyga, jai vy
rai visados sėdėtu kaip priseg
ti prie paežiu
krasztui gresia pavojus, 
ne Joszisada. Esi 
tavo gyslose plaukioja 
kraujas. Manyje-gi kraujas bu- 
szuoja ir verda. O tie szuviu 
trenksmai, (asai kareivijos tri
mito garsas, lygaus ėjimo at
balsis tasai blizgesis nuogu ka
laviju. Užsilipti ant neprieina
mu kalnu ir ant ju iszkelti Ja
poniszka vėliava! O, garbe! Ei
na prie manes mano pirmtaku- 
nai, mano rankom priduoda šy
lu, o szirdžiai vyriszkumo. Di-

> 1

v

lupiai ko sunkia žaizdų galvoje, kad jo •vaikas jau numirė.
1 • • ’1 1 • • • t I J »• 1 ' ‘ • 1 •

gaiš žodžiais,* (puskirtads ina- mirti Vieton 3dbo
____ L ___ u—t.______ 1 ? . — jl\......................... I____ \

Kvansuke nuolatos minojo apie 
greita namo sugiyžima. “ 
dyk Sobo man parkeliaujant 
gražiausia kimono rasze 
Kvansuke— ir tegul manos 
laukia, tegul neonui gulti, kol 
asz ji pamaty'siu.” Apie ja, 
apie paežiu tuose luiszikuose vi
sai neminėjo, arba kad ir minė
jo, tai labai mažai;.bet viltis su

— A*z apie tai nežinojau, 
bet jai taip yra, mano pone, tail 
asz atiduosiu Mikailai tavo gy
vauti ir savo meile — pasakė 
Chanazono, b iszbalcs nnsiszyp- 
sojimas apsireiszke ant jos lu- 
pueziu.

— Dabar negaliu juoktis — 
atsiliepė urnai Sobo. —Kasi vyru, su savo ponu pasimaty- 
toks atsistojo man gerklėje, ry- mo,‘ti’lde jai szirdies populius, 
ju bet jokiu budu negaliu nu-l Keliomis dienomis 
rvti.

— kartojo,

Pare- atsiliepei
-rr Atnėszk skrynele su sti

ebais — pa^^ajysiinr.
(’kannzouo latnesze skrynele 

su šachais ir sustatė medines 
l'ignras.

G i’ajy'ta
Apie ja

Keliomis dienomis priosz 
Kvansnkes sugryžhna oho sn- 

Kvansukc karsztai prispaudelsirgo drugiu. Kaimo daktaras 
vaiku. Mylėjo jis savo sunu dLI palingavo su galva stovėdamas 
delei, nepaprasta meile. Laimo prie serganezio vaiko, kuris 
jam buvo klausytis vaiko juo- dejavo ir mėtosi ant savo patu
ko, kada jisai ant saules bovi-jlo. Mažos Sobo rankeles, tai bu- 
uosi. Diena, kurioj pirmu sykiu vo uždegtos, tai vėl drėgnos ir 
pavadino ji tėvu, ant visados jo| be jokios saumones gaude 

kvietkėlės, iszsiutas ant szilki- 
kant, labiau mylėjo savo vaika Inos kaldrukes, tai vol szaItos 
ne kai'p paezia. Pats tai ne syki kaip ledas, 
patomino, bet savo jausmu ne- Į perstojimo virpėjo. Laikais 
galėjo ĮMirmainyti. Jo meile del vaiko akeles atsiverdavo pla- 
suuaus rubežiavosi kaip tik su ežiai ir tarytum žiūrėdavo 
stabnidldyste ir gulėjo ant tėvo augsztai in kdki tai matymu, o 
galvos užtraukti nelaime, atve- tuo kart Chanazono graudžiai 
<lant ant tokio didelio grieko verkdavo.
Apveizdos rūstybe. Sdbo su kiekviena diena ėjo

Kada Kvaisuke laike apsika-Įvis menkyn. Ne motinos pasi- 
bines sunu, pati paklausė:

— Myli Sobo daugiau

— szirdyje insismeige. Teisybe sa-

I

saumones

o
tai 

visas kūnelis be 
virpėjo.

tyliai. Chanazono 
grajino labai plastai.

— Gana to — ture Kvansu
ke pikiai. — SzJadien blogai 
grajini. Kiekvienas tavo judėji
mas buvo netikrais.

Ir greitai sužėrės szachus 
skrynelen suszuko:

— Negaliu ilgiau laukti. 
Turiu 1 nujaus pamatyti Sobo.

— Mano ipone, tegul miega. 
Eik su manim in darža. Irisas 
žydi. Stebuklingos menulio 
blizgesy j iszrodo ant savo stie-. 
belli u kaip .purpuro petelisz- 
kaites, lengvai siubuojanezios.

— Ka jos ženklina sulygi
nus su Sobo?

Kvansulke atsistojo, paleng
va atstume paravana ir inejo 
paszaPinian kambarin. Atsisė
do ant motos prie gulinczio sa
vo sunaus ir pradėjo žiūrėti in 
ji linksmai, <ko net negalima ne 
apraszVt'i.

NORS JAUNAS, BET GERAS ŽUVININKAS Indusu 12 Prisakymai 
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stengimai, ne jos meile negale- 
už jo jo iszge'lbeti. Priesz smerti

mane? vaikas prasiblaivino. Veidas
—- Daugiau myliu tave, ma- ant trumpo laiko senoviszkai

no maža pacziule. praszvito, pralinksmėjo.
Kvansuke nepasako teisybes; — Tėvas sziadieu 

neper- Chanazono ta atjautė kaipo in- liaus. Palauksi jo, teisybe? —- 
strigusi savo szirdyje pei'li. [

Vaikas iszlindo isz tėvo gle-jsavo 
patrijotui už bio.

parke-

ir vaiku kada 
Ne, 

jau senas o 
ramus

prabilo motina, glausdama prie 
krutinės sunykusi ir sli

džiu vusi vaiko kūneli.
Kastan, Sobo? Į — Pasakyk
Eiksz, tėvo, pusibovink myliu — atsake vaikas vos tik 

su manim kareiviuose. girdimi balsu.
Po tam netrukus Chanazono augsztai dideli žydraini sodną, 

pamate kaip tėvas su sunuin Dzizo manės ten laukia.—Žiu- 
bovijosi kareiviuose. Mate kaip rok, kaip jis mane vadina! Jis 
vaikosi, girdėjo, kaip Sobo juo- pradėjo kokia tai nauja zobova 
kosi, pasislėpėt už akmenio ar ir man norisi su juom pasibo- 
medžio. vyti!... Mama esi czionui ? Taip,

numi- taip!... Daug juokai uosi u kol

— Koks jis sziadieu gražus, 
kaip jisai IpeY miegus juokiasi! 
Kn (u matai, SO'bo, kokius ste
buklingus daigius?

Ilgai 'taip sėdėjo Kvansuke. 
'Pagalinus jam pritruko kan
trybes laukti ilgiau kad nepa
žadinus Sdbo, kad jo po tokiam 
ilgam laikui neapsikalbinus.

— Tszbudk,
yra ežia prie tavęs.

Bet vaikas gulėjo nepajudi
namas.

Kvansuke su ranka lengvai 
palytėjo savo sunu, ikad ji paža
dinti.

mažyti! Tėvas
tėvui ’kad ji

— Matau ten

Numiriau, * leve,
— Szauke linksmai vai- Įiszeisiu, kadangi 'tėvasman ne

puldavo ant minksztu y pe juoktis ir tave padaryti lai
minga.

Sobo tykiai nusijuokė. Ir jam 
besijuokiant, Dzizo /paėmė ji 

nunesze in ta 
kur bovinasi

riau! 
kas ir 
baltu piesku.

Ir girdėjo Chanazono kaip 
ant to Kvansuke atsakydamas 
garsiai juokėsi. Bet toji karei
viuose zobova nepatiko Chana
zono; buvo joje kas tokio bru-

deli ju darbai atgimo manyje, taliszko ir nuožmaus.
Ta paezia nakti Kvansuke 

apleido savo puiku nameli. Su 
szeimyna jausli ilgiausiai ‘atsi
sveikino, vienok buvo žinoma, 
kad Jcares garbe kur laukuose 
jam buvo brangesne nei namu 

, norints lupos jam vir
pėjo glaudžiant prie szirdies 
maža Sobo. Kaip tai smulkiu 
iszrodo tasai kūdikio kūnelis, 

Neverk, mažvte — tarė ilsintis jo glėbyje ir kiek tai ja-
MA SS A * -.4M A

Joszisado, sziadieu, dėkui man, 
mano pirmtakunu duszios su
drebės linksmai.

Chanazono pradėjo verkti. 
Aszaros jai isz akiu krito tie
siog in kružikeli su ryžiais. So
bo gaude aszaras su pirszczn- židiny 
kais, smaukdamas linksmai kad 
jos taip stebuklingai saules 
szviesoje blizga.

Kvansuke — nėra ko 
Neilgai trukus sugryžsziu. Man 
taip kas kalbėto kalba kad ne
ilgai trukus gryžsziu. Eik, pa
sižiurk kaip stebuklingai žy’di 
azalijos; raudonos, rožines, gel
tonos, kvepenezios kvietkos ta
vo szirdi pripildys linksmybe. 
O tu Sobo taip linksimu juokie
si, kada motina mrliudus f

— O taip t— atsake vaiku
tis. — Asz daug juoksiuosi. Pa- 
graibstysiu Joszisa'dai plike tai 
ir jis taippat pralies juoktis. 
Asz noriu idant visi juoktųsi. 
O kaip iszgirsiu kad tėtės szali
tu vas padarys bum! bum! tai 
pasakysiu: mama, tai kudlota 
meszka parkrito pilvu augsz- 
tyn!

Kvansuke su iszdidumu pa
sižiurėjo in savo sunu Joszisa- 
da-gi nuludes iszejo.

— Brangus Kvansuke, ar 
tu isztikro nori mane apleisti! 
— paklauso verkdama Chana
zono.

ve r k t i.

— Taip turiu eiti. Girdžiu 
baisa isz kares lauko. Kare ma
ne szaukia.

— (r eisi sziadieu f O Kva li
nuke!

Jszbalus ir verkdama prisi- 
glaudo prie motos, verksmas 
pripildė namelius.

M-k

savo glebiu ir
žvdraini sodną 
mažu vai'keliu amžinos dusze- 
les.

J

me juoko,'linksmybes ir gražu
mo. Kai'p tai labai mylėjo tas 
tvirtas valko kojas ir tas duo
butes ant ranku.

Po tam po keliu dienu laivai 
nuplaukė ant mariu ant vieno 
laivo stovėjo Kvansuke, žiūrė
damas per miglas ir likusia^ 
tarp kulnu savo brangia tėvy
nė.

III.
Sėdėdama ant motis ir žiūrė

dama su akimi pilnom aszaru 
iii savo valka, Chanazono urnai 
iszgirdo 'linksma 
greitus žingsnius.

‘Chanazono atsistojo, atstu
me paravana ir iszejo in prie
mene, uždarydama paskui save 
paravana.

— Kvansuke 
sis pone!

— Chanazono 
le!

y

y

n.
Chanazono kariavo vyriszkal
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Horace S. Major, 5 metu vaikas isz Ocean View, Va

Will
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v ra» 
geru žuvininku ir pralenkė daug senesnius žmones gaudini-
mo žuvu. Jaunas žuvininkas gali irkluot valti ir ruko kaip se
nis.
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Daugelis, kad ir kairu ne 
praszo, 

Kuopele graži, keli desetkai, 
Rodos kad jau eis viskas 

gerai. 
O kas isz to iszeina? 
Kada mitingas ateina.

Daugybe nariu, 
Eina po velniu.

vienas sau protauja

TARADAIKA

t i

y

— Sza lt as, sza 1 tąsi 
szuko ga’iliai. — Sobo, Sobo! 
Iszlbusk, asz taip labai troksz- 
tu tave ma'itvti!

Padėjo ranka vaikui ant szir
dies ir liūdnas ęlejav’imams isz
ejo isz jo lupu.

— Sobo — praszneko leng
vai — tavo tasai szypsojimas 
kitam svietui priguli, jau ne 
musu o asz jo negaliu iszgirsti. 
Ateis rytmetis bet tu jau nie
kuomet nciszbusi. Niekad jau 
nežiūrėsi kaip tavo lakūnas pa
sikels augsztai padangose... O 
Sobo, Sobo, ar atmeni kaip mes 
su tavim bovijomes kareiviuo
se? Atmeni, 'kaip parpuklavai 

giesmele ir «nt piesku ir szaūkdavai: ‘‘Tė
vo asz numiriau!” Juokiausi 
tada, mažyti, nes tu szposavai. 
Bet dabar jau niekados nesi
juoksiu, 
re i.

Su meile ir guodone paemc 
in rankas mažus sandalobus 
(szli perins).

Maži Sobo sandaleliaj I.

mano m i cla

mano paeziu-

su sopuliu ir vienyste. Sukinę- sziau, idant lauktu, kada su
josi aplink gaspadoryste, o 
laisvais laikais audė szilko au
deklą isz kurio po tam pasiuvo 
gražės drapanas del Solio. Tail 
buvo stebuklinga suknele, isz- 
siuvineta kvietko'mis, petelisz- 
kemis, pusziu szaikeleinis ir kle
vo lapeliais. Sudėdavo etikietos 
vizitas ir priimdavo atsilan- 
ka.nezius su senoviszku nuolan
kumu ir visa Japoniszka cere
monija. Kasdiena vaikszcziojo 
in szventyne ant kaimo ir mel
dėsi už vyro ir pono gyvastį. 
Mažas Sobo nuolatos bovinosi 
kareiviuose, arba darydavo isz- 
kiimingas laidotuves auksiniu 
peteliszkiu.

Kaip tai iszdidžiai jautėsi 
(’lianazono, kada viena diena 
įsiskaitė vardo vyro, iszskirta

SU-

nes tu isztikro numi-

— Vyras su paezia pusi- Kadaise jie buvo ant jo kojų, 
sveikino ir atsisėdo ant motu.

— Kaip tu blogai iszrodai. 
Akys raudonos, blakstienos pa
tinusios, kas tau a'tsit'iko?

— Ach, mano pone, taip bu
vo sunku laukti!

— Isztikro? O kur mano 
mažas Sobo? .Pacžiule, juk ra-

gryžszi u.
— PalengveTi 

taip saldžiai 
Suvalgyk ’ka nors — viskas pa
gaminta. Nejudink Sobo tegul 
miega. Jis dabar toks laimin
gas tam esavo miege.

Kvansuke, norint labai 
užganėdintas, pradėjo valgyti 
ryžius ir kitokius pagamintus 
vaisius. •

— Mažas Sobo — kalbėjo 
valgydamas — turi but jau di
delis: Turbūt jau iszsimok’ino 
.daug nauju žodžiu Ir nahju zo- 
bovu. Mislijau apie tavo, Sobo, 
net kovoj ugnyje. M’islys apie 
tave mano pecziams suteikė 
daugiau šyli u.

Chanazono tylėjo. Suspaudė 
mažas rankeles ir sukando gra-

mano pone, 
jis dabar miega.

ne

Kiek tai girdėjau kaip

Tūlas žmogelis man raszo 
Ir kitiems prasarga duoti 

praszo: 
Ir saiko:

In Lietuva pasirengiau,
Isz banko pinigus pasiėmiau,

Ėjau szipkorte pirkti, 
Už kdliu nedeliu ketinau 

keliauti,
Bet kvailas buvau,

In viena urvą užėjau, 
Stikleli munszaines iszsigeriau 

Ir in paszalini ruimą 
dirst die ja u.

A'pie stalu keletas sėdėjo, 
•Priesz kotžna pinigai gulėjo 

Do 1 e r i a i‘, pe ink doleri n i ai,
y

y

O ir deszimtiuiai 
Auksiniai, 

Ii; sidabriniai.
Valandėlė taip stovėjau 

A t s i ži u re t i ne gale jau,
Pamisimai!, laiko turiu, 
Patraukti einiki galiu.

Tiek to, kdlis dolerius 
pralosiu 

Tai ir nustosiu.
Dolleri pastaeziau, 

Vyreli is^lairnejau,
In trumpa laika jau deszimts

< turėjau.
Ehe! jau asz užsidegiau, 

Da smarves stikleli iszgeriau
Bet karszczio neužliejau, 
•Pralosziau ka turėjau.

Nu ir savo locnus iszemiau
Traukiau tolinus kaip apjakes, 

Rodos suvis protą pamotes, 
iSzipkorte 'pirkti jau ne ėjau,

Ba visus pinigus praka-

4

y

y

y

x y 
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Mat, nuo girtavimo protą 
gauna, 

Ugi kam man prigulėti 
Už dyku mokėti.

Neturiu paezios ne vaiku, 
Kam palikti pinigus dul ikituT 

O tu kvaili, 
O nOisznianeli, 

Kaip tave 'suspaus liga, 
Ar kitokia inlys kvaralba. 

Jaigu pinigu neturėsi, 
Tai kur tvarte gulėsi.

Ne prisiszauksi žmonių, 
Kad paduotu lasza vandenio, 

Sziadieu sunkiai dirbi, 
Pas Žydą neszi uždarbi. 
O kaip galas tau pareis,

rrfa i Žydas pas tave neateis 
Tavęs užsigins,

Ir da jukszn iszvadins. 
Tai ne yra dideli dyvai, 
Visur randasi kvailiai, 
Ka sveiko proto neturi, 
Ant keturkojį! iszžiuri.

f

Del Galvos Skausmo ir 
;■ Nuralgijos, imkite 
Quick Relief Tablets 

! Prektį 25c Baksukas 
Del Bumatizmo ir Skausmą 

Peczuose, imkite
Co-Sal Capsules 
Preke 60c Baksukas 

APT1EKOJE PAS

Litschs’ Drug Store 
14 E. CENTRE ST. 

MAHANOY CITY, PA.

v

1

sykiu 
dundėjo Slukstuk-tup-tup! ei- . 
nant per kiemą. O dabar jau ju 
niekados neužsides... Mano 
biedni sandaldliai, apleisti per I 
mažas kojeles. Niekados jau 
ant kelio nesudundesite..^

Staiga Kvariksuke taip kaip 
isz įproto iszejo. Meiles ir sopu
lio rci'kszmc pranyko nuo vei
do. Akyse jam sužibėjo žve- 
riszkas pasiutimas, lupos kon- 
v u'lsiszkai susieziaupe.

Nepažino ipaczios i nejus jai* 
in kambarį, kuri verkdama at-į 
sistojo prie jo. Iszeme kvietkas 
isz vazono ir mdte jas oran, sa
kydamas kokius tai nesupran
tamus žodžius. Paskui paguldo 

sunaus krutinės,

ne užsidės

r

galva ant sunaus krutinės 
juokdamasis ir verkdamas.

Po tam iszbego daržan, per
bėgo kelia ir pasileido in kai
mo kaipinyna ir tenai pagaliaus 
atsisėdo sunkiai kvėpuodamas.

GALAS.

6 6 6
YRA TAI RECEPTAS DEL 

Szalczio Gripo, Flu, Dengue, 
Bilious karszczio ir Kalorijos.Kvansuke ja apsikabino, už ne|>ąprasta karžygiszkuma.jžos luputes idant sulaikyti de-

Na, na, mažyte — ture—J Ir kokiu nusiminimu jos szir-' ganezes akyse aszaras. Jos| Gr«lt»i vaikiu. G«imU« •pti«ko»«.

, zyriavau
Suvis pavargau, 

Nuo keliones atlikau.
Sziadieu pati laukia Lietuvoje,
O ežia Mikutis neparvažiuoja, 
Pasilikau nuogas kaip pyplys,IBe skatiko suvis.

Šarmotinausi raszyt.
Ir nuo kitu prasUyt,

Kad pinigu paskolytu, 
Ar sztore pasirenezytu. 
Pricteliaus nesuradau, 
Ne vietos sau nerandu, 

Ne greit u i tuosius pinigus 
atidirbsiu,

Kad ir penkis-metus vargsiu 
O nežinau ar dalaikysiu, 

O gal ir gaila sau pasidarysiu/

Isztikro apsakyti negaliu 
Kokiu randasi gumulu, 

O mažesnėse peczese. 
s daugiaaše, 

Ten gali užtikti kvailiauso.
Jaigu protingi iszmano,
Katrie apie tai numano, 

Kad sutverti kokia draugyste 
Nes tai yra didele gerudejyste, 

Visokiose ligose,
Del dirbaneziu mamose.

Juk po teisybei uzsiraszo,- ’

y y
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W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS
GRABORIUS MAHANOY CITY

Laidoja kunui/ numirėliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t. t.
520 W. Centre St; Mahanoy City, Pa.

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $023,358.62

Mokame 3-cziu procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride
dant prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalu su musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.

G. W. BARLOW, Pres.
< J. FERGUSON, Vice-Prs8.jrKas.

.1 Del paezios, ant žemes ne
siranda nieko 
josios vyra.

2. Tegul motere turi seniau
sia vyra, baisu ir žvėriško bu
do, norints ir visiku paleistu ka 
turi, pati tiiri temyt, kad su 
juom privalo pasielginet k«T 
su savo ponu ir va!dytojum.

3. Kožna motere turi būti sa
vo vyrui paklusnu visame.

4. Kožna motere turi sergėtis
kanuodaugiausia jaunu ir pa
togu vyru ir suvis ant ju 
temyt. >

5. Motere neprivald sėdėti 
prie to paties stalo su savo v.y- 
ru, bet turi* džiaugtis isz to, ka 
jiai vyras palieka.

(i. Jeigu vyras juokėsi, tai ir 
motere privalo juoktis, jeigu 
jisai verke turi su juom verkti.

7. Kožna motere privalo pa- 
gamyt del savo vyro valgi savo 
rankoms.

8. Idant jam patikti, turi 
inandintis czystam vandenije, 
galva suszukuot ir isztept kve
palais ir ipzmaluvot raudona 
ženklą ant kaktos.

9. Jeigu vyras kur is^keliau- 
na, turi pasninkaut, gulėt ant 
žemes ir atsisakinet nuo viso
kiu linksmumu.

10. Kada vyras sugryž, pri
valo su džiaugsmu bėgti prie- 
szais ji,
isz visu savo darbu, mysliu ir 
pasielgimu laike jojo nebuvi
mo namie.

11. Jeigu iszbara, turi už tai 
jam būti dėkinga.

12. Jeigu jaja musza, priva
lo su kantrumu ta viską pa- 
neszti, bueziuoti jojo rankas ir 
kojas ir melsti atleidimo už už- 
rustima jo.

—' Kožnam sklype kitokia 
papratimas! Bet reike pripa
žinti, kad tokie papratimai yra 
barbariszki — ba nesiranda to
nais krikszczioniszkos •meiles, 
kuri žmonių papratimus per
mainytu, isztremtu nelaisve o 
moteres liktųsi iszaugsztintos 
kaip kitosia 
sklypuosią.

iszduodama ro ktfnda

apszviestuosia
— F.

M

Dr. T. J. Tacielauskas

Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje.

Ant Antro Floro Kline Sztoro
19 W. Centre St; Mahanoy City
. ............... 1 ..............     ■ ■■ w !■ ■

$1,000 TIK UŽ 60 CENTU. i

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

Vaiet-žoles yra ppo sekančiu li
gų: viduriu užkietėjimo, skilvio ne- 
malimo, nenoro valgyt, strėnų Ir pa
ežiu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatismo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapiidmosi lovoj, ir 
kitu ligų. Atsiunsk 60c. Ui <<usi 
vaist-žoliu, kurios juin> sugražins 
sveikata, panaikins minėtas ligas.

Jaigu kenti .nervą suirimą, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomari, 
szirdies liga, Ui atsiunsk 85c. ji gau
si musu gausius vaistus, Uįp vytina
mus “Nervu Preparstaa’’Xk Nerpi li
ga yra labai blogas dalykas, bet ,mu
su Nervu Preparatas užbėga tai il
gai kelia ir suteikia žmogui ramu
ma. Atsiusk 10c. o gaps! musu toliu 
ir knygų kaUloga. Reikalingi musu 
žolių pardavinėtojai visuose miestuo
se. M. ŽUKAITIS,
25 Gillet Street, 
— ■■ i........... .

mus “Nervu PrapKata*’^ t Nerpi Ji-

Nervu Preparatas užbėga tai ii-

Spencerport, N. Y. 
a» uqiO’r i
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K. Rėklaitis ’
Lietuviaakaa Graboriua

Laidoja numirėlius pa- 
gal naujausi* mada ir 
mokslą. Turiu ptfelbi- 

Nninke moteren^a. Popi
namos prekes.

516 W. Spruce Str. 
MAHANOY CITY, PA.

306 Market Street, 
TAMAQUA,

aim——u—žts 11 C.imį

nipke moterėlį
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i—• Seredoj iszvažiuoja in 
Lietuva Vladas Sklera su savo 
sosere Morta Brazinskioue, kur 
aplankys savo sena motina Ir 
kitus gimines. Lietuvoje iszbus 
kokius tris menesius.

— Juzefina L. Traskauc- 
kiute, 1002 E. Pino uli., likos 
suriszta mazgu moterystes su 
Juozu Pelogaicziu isz Lost 
Creek, 7 Juniaus per kun. Czes- 
na. Nuotaka yra duktė Petro 
Traskaucko.

— Ona Szukiene, kuri buvo 
nukritus nuo gonku savo namo 
ant East Market uliezios, su- 
gryžo isz Locust Mountain li- 
gonbutes daug sveikesne.

JVilliamo Bobbit
gyve-

t Pati 
(Baubliene), 34 metu, 
nanti ant 112 W. Bearch nil., 
mirė Ashlando ligonbutijo sirg
dama menesi laiko, 
Petnyczia 6:20 ryte.
gimė. Bukmaute. Paliko vyra, 
tris sūnūs ir dvi seseres. Laido-

graborius

praeita
Velione

i
Nieko ncraszemo apie pasiel

gimą nekuriu musu “fain” 
motorukiu; jeigu dažinotu apie 
jeises juju vyrai tai pasidary
tu tikra pekla.

O apie nekurias dukreles do
ru tėvu, kiek tai kartu užtyle
jom, kąd po rodhauzes tranko
si ir gere, o apie ka patys tė
vai nežino?

Žodžiu ta rent, daug žinome 
visokiu atsitikimu apie kurios 
žmonis nežino, bet tylime, ba 
per tai neužmintumem varda 
Lietuviu musu miestelije, o už 
ka aplaikome szpiga ir da pa
niekinimą nuo tokiu 
szviestu Raulu.”

Bet musu užduotis yra pada- 
vinet teisingas ir akyvas žinu
tes o ne judint lizdą szirsziu. 
Oj žinome daug apie ka kiti 
ne nedasiprastu, b tiejei ka ir 
žino, paniekina mus, nežinoda
mi patys, kad juosius tas pats 
gali patikti rytoj.

“fain’

(< ap-

l - 1.

y ■■ ■ ii< i^

kan. Ant uliezios jie tuojaus 
sulaiko žmogų su automobi
liam ir, inremo jam in nugara 
revotVdri liepe nuvežti juos iki 
Nashua, N. H. Tonai jie iszlipoNashua, N. H. Tonai jie iszlipo 
ir pasiėmė kita automobili, tuo 
budu sumaiszydami policijai 
pėdas. Rokas buvo nuteistas 
kalejiman sariszy su nuszovi- 
mu kito vaiko. — K.r ’ a

Girardville, Pa. — Praeita 
Sereda parapijonai Szv. Vin
cento parapijos surengė puiku 
vakariene ant pagerbimo savo 
prabaszcziaus kun. T. Valan- 
cziuno, kuris ta diena apvai'k- 
sztinejo 10-inctines sukaktuves 
nuo kada pribuvo in Girard
ville. Apie deszimts kunigu da- 
libavo vakarei i jo kaipo ir dau
gelis parapijonu.

SAUEB 
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nuramino pulilika ir perstatė 
vyria use vedeju,. Antana Revu- 
ka, kuris gražiai atidarė -pro
grama. Pirmas numeris ant 
programo buvo vieno veiksmo 
komedija: “ 
Turi Apsivesti.

Pirmas numeris ant

Vienas Isz Musu

Antras 'loszimas: “Tote Pa
kliuvo”
gas (r-labai mandagiai sulosz- 
tas. Jonas Obuolys

buvo ir gana ju-okin-

, dp. ■ ^■■•■4.
I

Meksika
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Meksiko turi net 14,000,000 z 
s— - w I

* Szalis Žemiau Rio Grande i ė
T>!^ /I____ .1^ I i

rados piet-yakaru dalyje, šildą 
ro sziaurine rubežinc linija tar-11

gyventoju.

Rio Grante upe, kilant Colo- I

i' , ,, » " lt

SOL LEVIT 
i 

Schuylkill County’s Leading Jeweler

\

SHENANDOAH, PA.
Nathan Auerbach, 
•kuris

Motinu 
paskyrė

P-
409

48 
metu, kuris pradėjo statyti 
Shenandoah Heights, likos už- 
musztas o jojo sekretorka Li- 
ttian Levine mirtinai sužeista, 
kada jojo automobilius susidū
rė su kitu ant Roosevelt Buli- 
vardo, važiuodami namo isz 
Now Yorko.
— Antanas Menk e vi ežius, 3G 

metu, likos apdegintas eksplo
zijoj gazo Kehjey Run kasyklo- 
sia. Jonas Malinauckas, likos 
sužeistas in koja Kohinoor ka- 
syklosia.

— Naujas steitinis plentas 
terp Tamakves ir Allcntowno 
prasidėjo dirbti praeita Suba- 
ta. Bus tai trumpas ir puikus 
kėlės in Allentown ir kasztuos 
$66,539.

— Helena Zikuski, 9 metu 
Catherine uli.

Chicago. — Czia. Lietuvis J. 
Nakvosas, praszydamas pilie- 
tiszku dokumentu, 'klausiamas 
ar buvo teismo baustas, pažy
mėjo nebuvęs. Keturiems men. 
praslinkus, jis aresztuotas už 
melavimą valdžiai ir nuteistas 
4 men. kalėti. Mat, surasta, jog 
jo meluota, buvęs aresztuotas. 
Atsedejes, busiąs iszsiustas in 
Lietuva. —N.

Argentina. — Gegužes m. 5
y 

SU-
d. vakaro >

vai. nakties pasi- 
Lagu- 

Žeimiu vai., Kedai-

lankosi dvi
uosz-

tuves atsibuvo Panedelio ryta 
kurioms užsiėmė 
Traskauckas.

— Praeita Panedeli pavo
jingai apsirgo poni Rože Povy- 
laitiene, 1239 E. Center uli. Li
kos nuvežta in Ashlando ligon- 
butia ant gydimo.

— Pennsylvanijos 
Paszelpinis Fondas
Schuylkino pavietui $95,314.12 
ant suszclpimo vargingu moti
nu. Katroms yra reikalinga pa- 
szialpa tegul nusiduoda pas 
daktariene Holland, kuri yra 
pirmininke tosios draugoves 
musu paviete.

— Ponas Juozas Lubinskas 
isz Frackvilles, lankosi kėlės 
dienas pas savo dukteria 
Juoziene Ancerevicziene,

• ,W. Center uli.
— , Sziomis dienomis lanko

si p. Antanas Kižys isz Filadel- 
phios pas savo paezia, dūk tore 
ir uoszvia Zablackicnia ant 
319 JV. Mahanoy uliezios.

— Nekėlioje 9 vaikai ir 3 
mergaites isz publikines moks- 
laines priėmė pirma komunija 
Szv. Juozapo bažnyczioje laike 
8 valanda miszes.

—Petnyczioje pripuola susi- 
lyginimas dienos su nakezia ir 
pirma diena vasaros. Toji die
na buna ilgiause visam mete.

— . Ponstva A. J. Barauckai 
isz Kingston, Pa.,
sanvaitos vakacijos pas 
vius F. W. Boczkauskus. Poni 
Barauckicnc yra duktė redak
toriaus “Saules.” 
kas turi užsiėmimą kasyklų in
žinieriaus (mine foreman) 
Plymouthe ir yra su nu m p. Jo
kūbu Baraucku Shenadorije.

* * *

— Daugelis atsitikimu ran
dasi musu miestelije apie ku
riuos užtylime. Bet už tai re- 
daktoris neaplaiko ne gero žo
delio nuo tuju, apie kuriuos už
tyli, o kada lotie ponulei gauna 
pirmutine proga, tai paniekina 

, iszdavysta visaip

P. Barauc-

#

(mine

ir iszloja...
Sztai ant pavyzdžio priminsim 
kelis tokius atsitikimus 
kurios užtylejom:

Nieko neraszem kada tūlas 
žmogelis pragėrė visa savo 
pede o vietoje mesutes parnesz- 
ti savo paežiai ir vaikams, tai 
atneszc munszaines ir alaus bet 
ne bonkoje^tik pilve.

Užtylejom apie tuosius džen
telmenus ka per visa nakti per
sėdėjo prie kaziru ir praleido 
visa savo uždarbi o sztorninkui 
neužmokėjo.

Nieko neraszem apie tuosius 
sportus ka eidami namo vėly
bam laike daužė bonkutes nuo 
pieno stovinezas prie duriu gy
ventoju ant Mahanoy uliezios.

Užtylejom apie vedusias mo
terėlės kurios su szpicukais isz- 
vaŽiavo' bambileis in kitus 
miestus ant geru laiku o apie 
ka* vyrai juju ir sziandien ne
žino.

Teipgi neraszem -nieko apie 
taja nuotaka *ka pasikolino nuo 
savo pažystamos szilkine dreso 
in szliuba, o 'kuria atidavė su
naikinta ir supurvyta in kelis 
menesius.
*- Apleidome apie tousius, ka 
vage nuo duriu “Sauk”

visa

apie

0 W5

20 S. Catherine uli. likos su
žeista per automobiliu ir nuga
benta iii ligonbuti.

Manchester, N. H. — Iszsi- 
kalejimo ir 

13 metu 
žiaus Lietuvis vaikas, ir kartu 
su juo pabėgo da du vaikai. 
Rokui vadovaujant, visi
jie užpuolė kalėjimo sarga, su- 
musze ji atome raikius ir atsira
kinę trejetą vartų, iszejo Jau

laužo isz 
Pranas Rokas,

pabėgo 
am-

t rys

# * t

Frigorifico Anglo 
Dock Sude, buvo sunkiai 
žeistas Lietuvis darbininkas 
Jurgis Jakutis, nuvežtas sana- 
torijon Doyen, Uspallata Nr. 
1096 apie 12
mirė.Velionis kilęs isz 
žiu kaimo, 
niu apskr. Lietuvoj liko senute 
motina, 2 broliai ir sesuo. Ve
lionis buvo taupus vaikinas, 
nes po jo mirties liko taupme
nų knygute Bostono Banke su 
kelinta szimtu pesu ir kita p. 
Misterio su indeliu apie 200 p. 
Konsulatas užvedė byla del at
lyginimo giminėms už 
nies mirti, 
tos,

velio-
Taupmenu knygu- 

velionios draugai perdavė 
Konsulą tan.

Yonkers, N. Y. —Szesztadic- 
nyj, Gegužio 25d. invjlko invai- 
rus 'balius Szv. Trejybes Audi
torijoj, vardan Marijos Vaike
liu Draugystes. Prie
Jurgio Dramos Ratelis gražiai 
ir juokingai prirengė dvi ko- 

yisus palinks- 
Isz pradžių pirmininke

•to SzV.

medijas kurios 
mino.

i
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IiDidžiausia Auksiniu Daigtu 
Krautuve Schuylkill Paviete

pe Suv. Valstijų ir Meksikos .| 
nuo jos i n takos Meksikos užla
joj iki truputi tol i aus EI Paso,

In 
Meksikos vakarus matome Ra- 
inusi Okeanu; Guatemala ir 
Britu Honduras guli in pietus; 
in rytus Yucatan pussalis isz- 
sikisza in Meksikos užlaja.

Vidurinis klimatas yra pui
kus, bet pakraneziu kloniu kli
matas yra tropiszkas, karsztas 
ir nesveikas su daug lietaus

tas. Jonas Obuolys nemažai 
juoku pridarė, gerai vaidinda
mas profesoriaus arba tėvo ro
le. Stasys i 
roles kopuikiause ir Mariutės 
gražus dainavimas buvp net 
szirdžiai malonus. Visu daina
vimas buvo 'laibai gera®. Tas lo
szimas tikrai artistiszikai ’buvo 
atliktas ir nemažai laiko iszsi- 
rnokinimui buvo padėta.

Treczia komedija negalėjo at- Į 
sibuti nes Lietuviai no susi- . . A . T, • .. . . k ... . i •. pne užlajos. Apie Ramusi parinko ant paskirtos valandos ir t 4- • 4’ -i • • • •.... ....... .... i,„,i k,’nntl lr P|ltl vldl"-‘ imgacija

ir Mariute atliko ju ^,vi"° ,let J’100 m\li,L

i Lietuviai ne susi
rinko ant phskirįos valandos ir
pritruko laiko del to, kad sveti
mi atėjo del szokiu ir jiem ne
buvo svarbus tie teatrai. Labai 
gaila kad Yonkcrio Lietuviai 
tik tiek supranta, musu darba 
ir tu artistu sunku triūsa. Tie 
kurie atėjo nesigailės ir neuž- 
mirsz nes buvo daug kuom pa
sigėrėti bet’'katrie no atėjo, 
tiems ir padekayojam už ju ap
garsinimą to- baliaus nes kitos 
ko'lionijos isigii^de apie ta pa-ko'lionijos isigirtle npie ta 
rengimą isz kalno ir atsilanko, 
kairiem esa m szirdingai dek in-• * f I1
gi. 'r •'

Po programa visi' pasiszoko 
iki soeziai. Pelnas buvo paskir
tas Yonkcrio parapijai.

Dabar tarėme acziu 
klebonui 'Cybeliui kad visoms 
jiegoms pasiszventes mums pa
dėjo. Taip ir p^ Marijonai Ža- 
jankauskaiįei režistoriai teat-

rnus u

ro kad su visa pastanga labai 
puikiai iszmokino tuos losze- 
jus. Didele garbe jai priklauso. 
Visoms narėms Dramos Rate
lio vienu žodžiu tarėme acziu 
už ju pasiszvontima ir ne at
stojama nuo j u dalyba mumis 
palinksmint. Mes esam dėkingi 
toms mot eroms Szv. Altoriaus 
Draugyste^ kurios gražiai ir 
iszmintingad szeimininkavo ta 
vakarėli; taip ir vyrams kurio 
mums padėjo.

Baigiant, acziu nuoszirdžiai
j*

tliems kurie malonėjo atsilan
kyti musu ’parengiine. Tie yra 
isz Brooklyn, New York, New 
Jersey ir Yonkers. Pirm. A.L.

ISZPARDUOTI
u

■ į z

Visas Preferred Stock’as arba
■ 5 ’ ■ i

Szerai, ka turėjome del par
davimo sziame laike; jau yra 
iszparduoti.

11 r’'' ' M ■ l' ...

kostume- 
darbininkai yra 

stockholderiai szitoj kompani

Tukstancziai muso
nai ir dabar

Tas parodo juju pastike-Jo
jimą muso kompanijoj
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pirkti visokiu gražuGalima czia pirkti visokiu gražu 
dovanu del Pabaigusiams Mokslą ir 
del Vestuvių. Teigpi dideli pasirin
kimą naujausios 
žiedu.

mados szliubiniu
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būtinai reikalinga ir gamtos 
investos upeles tam tikslui pui
kiai vartojamos.

Senoviszkoi Civilizacijos 
Liekanai.

Meksika, Conquistadoru ir 
Montezumu szalis, turi istorija 
kuri sieke net priesz istorisz- 
kus laikus. Ncsenei hrchcolo- 
giszkus tyrinėjimai' parode, 
kad Meksikoj gyvavo' Mongo- 
liszfka civilizacija, kuria 
liaus kita tauta seko. Istorisz- 
kais laikais kita civilizacija at
sirado kuri paliko tokius lie- 
kanus, savo nuveikimu, ku
riuos galime lyginti su Egypto 
ir Tolimu Rytu liekanais.

Maldnamu liekanai, pyrami
dal ir palociai Yucatane, Oaxa- 
co ir Central Plateau parodo 
augszta civilazacijos laipsni 
tarpe Meksikos originaliszkn 
sžeimynu. Garsus “Calender” 
akmuo Meksikos Muzejui skai
tomas vienas isz seniausiu Az
tec civilizacijo veikalu, 
trales Meksikos 
ca n ’ ’
Egypto pyramidus.

Iszpanijos Užkariavimas.
1521 m. Hernando de Cortez 

su 16 arkliu ir keliais desetkais 
vyru užkariavo Meksikos im
perija. Ir per 300 metu Iszpa- 
nai valde Montezumu žeme. 
Kataliku misijonieriai atėjo su 
“eonquistadorais.” Ne užilgo 
senoviszkas Indijonu maldvie- 
tas užėmė puikus, gotiszkus ka
tedrai, kuriuos galima lyginti 
su Franci jos ir Vokietijos pui
kiausiais, Iszpanai prispaudė 
Indijouus visokiais budais ii 
isz ju padare vergus bet nega
lėjo yisiszkai isznaikinti juos. 
Iszpanai pradėjo apsivesti su 
Indijonu moterim, ir tokiu bu
du atsirado “mestizo,” kurie 
sziadien sudaro didžiuma Mek
sikos gyventoju.

tyrinėjimai1 parode

Ve

Calender

Cen- 
“Teotihua- 

pyramidai, yra senesni už

du atsirado

Ne užilgo

Meksikos Nepriklausomybe.
■ 1810 m., 

priesz Iszpanus ir deszimts me
tu vėliaus Meksika tapo nepri
klausoma ir save valdanti tau
ta. Kaip daugumas Lotynu 
Amerikos Respublikų, taip ir 
Meksika priėmė Suv. Valstijų 
konstitucijonaliszkas

Meksikiecziai kilo

konstitucijonaliszkas instei- 
gas. Aficialiszkas vardas sza- 
lie yra “Suvienytos Meksikos 
Valstijos.” Sulig 1917 m. kon
stitucijos Valdžia yra republi- 
koniszka, domokratiszka ir fe
derate. Valdžia turi tris szakas 
•— Egzckutuve (prezidentas), 
logisliatura (Įkuria sudaro At
stovu Butas ir’ Senatas) ir 
Tcisdariszka (Vyriausias Teis
mas, kurio teisdarius paskyria 
prezidentas).

Szalis turi 28 valstijas, (ne
priklausomas ir savc-valdam 
ežias), dvi teritorijas ir viena 
foderali distrikta.,

Meksikos sostapilė yra Me
xico City, kur senuojo pasaulio 
gerumai maiszosi su naujo pa
saulio naujęnybems. Gyvento
jų-turi apie 600,000. Kiti svar
bus miestai yra Guadalajara 
(vakaru perlas) gyventoju turi. 
140,000; gyventoju turi 110,000 
Monterey gyventoju turi 85,-
000; ir yrą Meksikos industria- 
liszkas cnetrąs; San Luis Po
tosi su 85,000 gyventoju yra 
komercialiszkas centras; įr 
Tampico garenste^iestasr-'^*

Ą Ji "

komeroialiszkas centras;

Žemdirbyste, Komercija ir 
Industrijos.

Svarbiausios Meksikos In
dustrijos yra galviju^ augini-
mas ir žemdirbyste. Žemo vra 
labai derlinga. Bet žmones vis 
vartoja priimtyviszlcus budus, 
kad nors pastaruoju laiku mo- 
derniszkos maszinerijos inves
tos. Antroj vietoj, po žemdir
byste, mineralu kasimas yra 
svarbi industrija. Nuo 1521 m. 
iki Sausio 1 d., 1922 m., iszkas- 
to sidabro verte yra $3,000,- 
000,000. ir galima sakyti kad 
yra du-trecz dalys viso pasau
lio produkcijos per pereitus 
400 metu. Apie $500,000,000 
Amerikos pinigu indeta in 
Meksikos kasyma.
sziadien pristato apie treczia 
dali viso pasaulio sidabro pro
dukcijos ir apie 5% viso aukso.

Tarpe kitu mineralu yra cin
kas, szvinas, grafitas, gyvsida- 
bras ir kiti. Meksika produkuo
ja prastos ruszies augi i. 1926 
m.,

pinigu indeta
Meksika

Coahuila valstijoj produ
kuota net 800,000 tonu.

Aliejus.
Meksikos aliejus tapo pasau- 

komercialiszku faktorių 
Daugiausia aliejaus 

produkuota 1920 m. kuomet 
Meksikos szaltiniai produkavo 
net ketvirta dali viso pasaulio 
proidukcijos. Tampico, svarbus 
rytinis uostas, yra didžiausiais 
aliejaus centras, i

lio
1910 m.

m.

Gelžkeliai.
Meksika turi 16,000 myliu 

gelžkeliu. Daugumas gclžkeliu 
randasi po valdžios kontrole. 
Didžiausia gelžkeliu sistema 
yra National Railway of Mexi
co (valdžia laiko 51% kompa
nijos akcijų); antroj turime 
Northwestern Railroad ir Sou
thern Pacific of Mexico, kuri 
surisza Amerikos rubežiu 
Meksikos Miestu.

su

Apszvicsta
Meksikos apsziestos istorija 

prasideda szesziolitame szimt- 
mety. Meksikos Tautiszka:. 
Universitetas buvo insteigtas 
priesz atvažiavima Pilgrimu in 
Suv. Valstijas. Bet senoviszko- 
se dienose biodni žmones 
Įėjo ingyti mokslo kaip 
dien gali. Nembkslumas turi 
labai augszta rata tarpe bied- 
nuju kliasu. Bot sziadien Mek
sikoj matomo kad laiko Calles 
administracijos (1924 iki 1928) 
nepaisiant visokius sukilimus. 
4,000 pradiniu mokyklų in- 
stoigta. 1910 m. nemokslumo 
rata buvo 80%, 
62%.

Tautiszka:

nega- 
szia-

♦

I
sziadieu yra

■

Revolucijos
Nuo 1884 iki 1910. Meksika 

valde Porfirio Diaz, depotisz- 
kas bet miclaszirdingas dikta
torius. Ir milatariszkas didvy
ris. 1911 m., revolucija pasiro
dė. Pradžioje judėjimas buvo 
politiszkas bet persimaino, ve
dėjai bandė pagerinti visas ap
linkybes, duodami žmones že
mes ir apszvietos. Meksikoj pa
sirodė stiprus darbo judėjimas. 
1922 m. Meksikoj buvo 564 fe- 
deruotos darbo unijos su 640,- 
000 nariu, apart kitu stipriu 
nepriklausomu uniju kaip Gcl- 
žekliu Darbininku Unija isz 
47,000 nariu, ir uosto darbinin
ku unija isz 15,000 nariu. Mek
sikos instatymai apsaugoja 
darbininku tiesas. Czionais jie 
turi asztuoniu valandų darbo 
diena. Motoru ir vaiku darbas 
draudžiamas.
kompensacijos instatymais ap
saugoti. Teise organizuotis vi
sur pripažinta. Jeigu darbinin-

instatymai

Darbininkai

kai paliuosuoti nuo darbo be
reikalingai, be priežasties, 
jiems trijų menesiu algos isz- 
moketos.

Meksikiecziai Suv. Valstijose.
Nuo invedimo Iminigracijos 

Instatymo 1924 m., daugiausia 
Meksikiccziu atvyksta in szia 
szali. 1920 m.,
480,000 Meksikiccziu 
szalyje. Komisijonieriaus 1926 
m-, 
nas milijonas

cenzą paduoda 
szioje

raportas sako kad yra vie- 
Meksi'kiecziu 

szioje szalyje. Szįadien jie gy
vena visose valstijose. Bet 
daugiausia randame San Anto
nio, Texas, apie 75,000; EI Pa
so, 60,000; 
apie 7,000.

Yra daugybe czionais Ame
rikoje gimusiu 'Meksikiccziu. 
Per pereitus metus apie 50,000 
Meksikiccziu in metus atva
žiuoja in Suv. Valstijas. Mek
sikoj yra apie 15,219 Amerikos 
piliccziu. F.L.I.S.
3^0000000000000000000000001 

[AntJ.Sakalauskas | 
! L1ETUV1SZKAS GRABORIUS 9 
į (Bell Phone 872)

Detroit, Michigan

331 W. Centra St. Shenandoah, Pa.

A Nubudimo valandoje sutei- 
kiam geriausi patamavima. Pa- 

jį laidojima atliekam rūpestingai 
Į ir gražiai.. Busite pilnai užga-

J jeigu kas pareikalaus mano pa- 
S tarnavima tai meldžiu man tele- 
Q fonuoti o pribusiu in deszimts 
q minutu.

* nčdinti.
Isz Mahanojaus ir Girardvilles

Bell Telefonas 872

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
* 111 ‘

MAHANOY CITY, PA. 
5 1 *

-----------------------------------------$------------------------------------------

3-czia Procentas už justi pinigus ir saugumas del jusu • • • , '» rs j "r-k i B • « •pinigus yra geriau^ negu 10-tas Procentas, be jokio
ii"

MERCHANTS BANKING TRUST 00.
moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta

saugumo.
I,

suma kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir czedina. Dekite savo
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento
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