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1920 METU 0HI0AG0J 
NUŽUDYTA 4,242 ŽMONES.

Chicago. — Apskriczio dak
taras (coroner) Bundesen per
žiurėjo deszimties metu laiko
tarpi ir pranesza, kad per ta 
laika 43,487 žmonis Chicagoje 
įnirę ne savo mirtimis. Jie žu
vo 
se.

MA'nW) m

nelaiminguose atsiti'kimuo- 
Daugiausia, žinoma, 

užmuszta automobiliu nelaiine- 
Daug Chicagiecziu 
prohibicijos arba nuodin- 
gerymu. Zmogžudyscziu 

per paskutini įleszimtmeti bu
vo 4,242. Ir kas metai nužu
doma vis daugiau. Pavyzdžiui, 
1920 metais Chicagoje buvo 
nužudyta 202 žmonių, o 1929 
metais isz piktadariu 
žuvo 429 asmenys.

pereitais 
žuvo ne 

ežia 1,400 žmoniiu 
ISZBARIMAŠ — TRUCIZNA 

— MIRTIS.
Frankford, Mich. — 

Sakoski, 18 metu, 
gyvastį per 
uos. Jaunas

buvo
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NORĖJO PAMATYTI
AMERIKA BE PINIGU.

Burlington, N. J. — Dvi pa
togios mergaites, Mare Gabriel, 
18 metu ir Ru1a Paul, 17 metu, 
paeinanezios isz West Hazle
ton, Pa., likos suimtos per ptv- 
licija ir Ims-husiunstos adgal 
isz kur pribuvo. Merginos pa
bėgo isz namu turėdamos su 
savim tiktai $3.50 o
suimtos turėjo tiktai tris 
tus. Isz Hazletono gavo pavė
žint per automobilistus net in 
New Yorka po tam ėjo peksz-

ft W. n. BOCZKOWMKI, Pren. A Mf.irt ovi/irvitfui. rrrNi* 
r. W. UUCZKOW8KI, Kiitor.

ft 41 METAS

se.
nuo
gu

mire

Žmogžudyscziu

rankos

Isz viso 
Chicago je

metais 
savo mir-

kada likos 
cen-

ežios iu Burlingtona kur likos 
aresztavotos. Merginos prisipa
žino kad norėjo pamatyti Ame
rika pigiu bildu arba kaip sa
koma “bomyt” isz miesto in 
miestą.

bomvt a J >

TURĖJO PRISIEGT STOVĖ
DAMAS ANT BIBLIJOS, i'
Harrisonville* Pa. — Mrs. 

Emilija Kistler užved© teismą 
priesz savo vyra už nedora pa
sielgimą su jaja. Karta kada 
josios vynas parėjo namo apie 
tiTCzia valanda ryte, iszmote 
ja isz lovos, padėjo didele bib
lija ant grindų, paliepė mote
riai atsistoti ant josios ir pri- 
siegt kad tik ji myli ir jog nie
kad neapgairdines. Da ir kito
kiais budais privertinėjo savo 
paeziule ant parodymo savo 
meiles del jojo, pasielgdamas 
su jaja gyvuliszkai. Kelis kar
tus apdegino karsztu pokeriu ir 
nukirpo ilgus plaukus.
TIK PER UŽPAKALI

TOKIEMS UŽDUOTI.
tauiesboro, Pa. — Henrikas 

Kegg, 1<> metu amžiaus, pabė
go su Rože Kantner, 18 metu 
mergina ir paėmė szliuba Me- 
rilande. Abudu vaikai lankosi 

Tėvai dažinoja 
neperszkadino

jaunai porai gyvenime sakyda
mi: kaip akys abiems atsida
rys tai ir daugiau proto ingys 
o kaip gerai pavargs tai žinos 
kas tai vedusiu gyvenimas. — 
Lazdų tokiems reike.
PALIAUS MUSZTI PUSTRE- 

TINIUS AUKSINIUS 
DOLERUKUS.

Washington, D. C. — Neužil- 
gio pnstretTiTTfti^^uk’siTiiai dA- 
lerukai iszeis visai isz bėgio 
Amerikon i szk u pinigu nes iždo 
ministeris Mellon pareikalavo 
idant kongresas juos atszauktų 
ir daugiau ju nemusztu nes tie
ji huksiniai pinigėliai dingda
vo nežine kur po Kalėdų nes 
žmones juos padovamxlavo gi
minėms po tam visai dingdavo.

DARBININKU MAISZATIS;
12 UŽMUSZTA.

. Mexico City, Mex. — Per tris 
dienas muszesi dvi partijos 
darbininku Allixco, provincijoj 
Vera Cruz. Badai dvvlika liktrs 
užmuszta, o apie szinitas su
žeista. Daug aresztavota.
UŽDARYDAVO SAVO

PACZIULE TVARTE.
Lockport, N. J. — Aurit Lu

cinda yra labai jauslus del sa
vo parziiries Nelies. Rūpinda
masis apie jaja 
jai niekas blogo mnitsitiktu ka
da jisai būdamas girtu turėjo 
“pikniką“ uždarydavo varg- 
sze iii t varta kur jaja plakda- 

regulariszkai po kožnam 
Kaimynai

apie

s.

Nelies.
baisiai ir kad

uždą rvilavo

Petras 
atėmė sau 

iszgerima' t ruciz- 
vaikas nuėjo ant

vakaruszku pas artima f'armc- 
ri be pavelinimo tėvu iv sugry
žo vėlyvam laike už ka likos 

iszbartas per tėvus 
Ant

va i kas d i ngo nežino

smarkiai 
kad valkiojasi naktimis, 
rytojaus
kur. Tėvai su pagelba kaimynu 
pradėjo jojo jeszkoti ir surado 
netoli upeluko apie mylo nuo 
namu bet taip silpna jog vos 
isztare kad atėmė sau gyvauti 
per nusitrueinima. In kėlės va
landas po tanv*pir-«
PRIE KO DAVEDA MEILE.

Stockton, Va. — Petrus 
Mueller, 32 metu, taip karsztai 
i n si mylėjo in Petrone Gish, pa
togia 19 metu mergaite kuri 
dirbo spaustuvėje, kada toji 
grajino namie ant piano o tasai 
klausydamas muzikes tail) su
sijudino kad isztraukes revol
veri szove in -mergina užmusz- 
damas ja 
pats sau i

1,100 TURISTU ISZGELBE- 
TI VOKIECZIU LAIVUI 

SUSIKŪLUS.
Buenos Aires, — Magelano 

sąsiaury sudužo in uolas Ham
burgo Pietų Amerikos linijos 
turistu garlaivis iMonte Cer
vantes, plaukes su 1,100 turis
tu isz Buenos Aires in Mage
lano sąsiauri ir pietinius Ar
gentinos ir sziaurinius Ugnies 
žemes pakraszczius.
ristai ir laivo įngulos žmones 
buvo Argentinos karo trans
porto Vincente Fidel 
iszgelbet i.

Isz ta SzalioSUDRAS1®
ii i ii | > *-*-•

POPAS NUŽUDĖ BERNĄ 
DEL JOJO PINIGU.

Minskan -— Kaime netoli 
Maham, Minskio gubernijoi, 
popas papjovė savo bėriui, ku
ris turėjo suozedines 300 rub
liu, po tam nuvilko in kluoną 
arti gyveiianczio Žydo. Vienas 
isz važuiįjancziu 
nakties Ūiike 
ri nėjo Žyd J7 
rios ir arjjsztavojo.

s’ iszsidave, buk popas 
nužudė berną del jojo pinigu. 
Kraujo laszai likos susekti isz 
popo gyvenimo in kluonu ir 
policije dasiprato kas papilde 
žudinsta. Prispyrė popa ant 
prisipažinimo, ka tas ir pada
re. '

■18 
ŽMONIŲ

Visi tu-

Lopez

“DVASE” SUARDĖ JUJU 
GYVENIMĄ.

Cbicago. -r- Negana kad gy
vi žmonog^^ūiPd t /•- gyVen imti 
tarp vedusiu poru bet reikėjo 

inkiszti savo dryle-

Belskio, kurio paeziule ba- 
“ dvasios ? J

Veliau

M inskio

rado lavonu 
. Policijų n ūži u- 
ir važnyczia kii-

1,500 žiMONIU PASILIKO 
BE PASTOGIŲ.

Shanghai, Kinai, 
miesto kuriame 
gingiausi žmonis ir ubagai 
iszdege visiszkai. praeita Ket
verge nakti. Pusantro tukstan- 
czio žmonių pasiliko be pas
togių, kone szimtas žuvo lieps
nojo ir du szimtai likosi su
žeistais ir apdegintais, nes vi
si stengėsi gelbėti savo loc- 
nastes isz deganeziu griuezeliu.

gyvena
ir

*•) t

Dalis 
var-

judama latyai užvy-

GAUJA VILKU UŽKLUPO 
ANT VELNIKU.

POPIEŽIUS PRIESZI-
NASIPUBLIKINEMS

MOKSLAINEMS

SUDRASKĖ IR JAUNA
VEDŽIUS.

DRAUDŽE IDANT KATALI
KU VAIKAI LANKYTUS! 

IN JAISES. Sl^

Važiuo- AMERIKE GALI KILTI 
NEUŽGANADYMAS.

su-

Taszkent, Rosije.
jent apie 30 myliu in miestą, 
28 vestuvininku pulkui, užpuo
lė didele gauja vilku ir 
draskė 18 drauge su jaunave
džiais — pasiliko isz viso pul
ko tik dvi merginos ir asztuo- 
ni vyrai, kurie konia iszejo isz 
proto ir apsakė kas atsitiko. 
Vestuvių pulkas važiavo ro
gėms ir norints daug vilku nu- 
szove, bet neturėdami daugiau 
ainmunicijos, vyrai sumanė 
duoti jiems žmogiszka auka,- 
idant apsisaugot nuo suedimo. 
Iszmete isz rogių kėlės mote
res su vaikais po tam pradėjo 
kryst arklei ir isz juju in kė
lės miliutas nieko nepasiliko 
tiktai kaulai. Per kele veda
mi vilkai sudraskė konia visus 
arklius ir žmonis. Pirmutinėje 
rogėse radosi keli vyrai ir jau
navedžiai. Paliepė
iszmesti sužiedotinia idant bu
tu roges lengvesnes. Jaunikis 
atsisakė paliepima iszpildyti. 
Tada vyrai iszmete abudu jau
navedžius ir tokiu Inrdn isztru- 
ko isz vilku nagu.

POPIEŽIUS PIUSZAS XI

ŽUDINSTA UŽ DESZIMTS 
MARKIU.

Suedeberg, Prusai. — In ar
tima miesteli nusidavė in k ro
mu Paulina Switzer, Suimtos 
vakara, o kada josios nesu lau
ke pargryžtant namo vyras ėjo 
su kitais jčszkoti ir surado ne
laiminga motere baisiai
žeista ir sudraskyta. Da turėjo 
tiek pajiegu kad davė suprast 
kad jaja sirmusze kokis tai Jo
hanas Wenks ir tuoj mirt*. Ne
laiminga motore paliko ketu
ris mažus vaikus o viena da 
prie krūties. Nužudinta turėjo 
prie sdves tiktai kleszimts mar
kiu. ♦

jaunikiui

GERAS RADINYS.
Odessa, Rosi ja. — Jauna siu- 

veczka Narova eidama nlyczia 
pamate kaip vienas ponas pa
mote ryszeli. Mergaite tuoj pri
lygo ir paėmusi sugražino jam 
o tasai ant uKczios apkabino 
mergaite ir pratlejo bueziuot. 
Pasirink* kad ryszelyje radosi 
20 lukstancziu rubliu. — Mer- 

motiiui ponas
apdovanojo tukstaneziu rubliu.
gailės varginga

eini klika
prieszais Amen-

asztria

vii
I

I
11

d
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M

, ant vietos po tam 
iszteszkino smegenis. 

Priežastis 'buvo ta kad Petras 
labai mylėjo mergina bet toji 
nedave jam suprasti kad ji 
taipgi myli.
MIESTAS CZIKAGAS SUSI- 
BANKRUTINO IR NEGALI 

ISZSIMOKETI SKOLŲ.
Szio miesto 3,- 

500,000 gyventoju randasi sko
loje lyg ausu ir neturi pinigu 
ant iszmokejimo savo darbi
ninkams,

“dvasiai “
k i in gyvenimą palici jauto Jo
no 
dai aplaike žino nuo
buk josios vyras susinesze su 
kokia tai moterėlė vardu May, 
na ir Belskiene užvedė skunda 
ant. persiskyrimo nes josios nu. 
žiurejimas puolė ant pažinsta- 
mos 
taipgi

Mav Sebertienes kuria 
apskundė ant 75 tuks- 

taneziu 'doleriu už paveržima

Chicago. —

savo 
užlaikyti 

prieglaudas, ligonbutes ir kitu 
institutu. Miestas randasi sko
loje 310,000,000 doleriu. Ban
kus nenori daugiau skolint pi
nigu isz priežasties kvailo ir 
neiszmintingo gaspadoriavimo 
virsziniuku kurie praleido pi
nigus ant vėjo.

Taigi, žmones

vargszu

v o
“gud tai m.“ Kaimynai nega
lėdami ilgiais žiūrėti ant tokio 
pasielgimo vyro, pranesze poli
cijai idant Lucinda apmalszy- 
tu. Policija pribuvo ant vietos, 
iszgell>ejo nelaiminga motere 
isz tvarto ir atidavė in rankas 
mielaszirdingo.s ■drauguves o 
Amita uždare in kalėjimą idant 
ant visados i 
gerai aipmanstytu apie savo 
nusidėjimus, kad motoro ne yra 
jokiu gyvuliu idant taip, su ja
ja pasielginetu.

SŪNELIS NUKANDO 
TĖVUI AUSI.

Pottstown, Pa. — Isz piktu
mo kad jam tėvas nedave pini
gu ant pirkimo gazolino kad Sigfmlo.

Sknneryj Jose Liūs buvo try-

i szsi pagiriot u ir 
9 ’

iszrinko ne-
tinkamus virszininkus o dabar 
ant juju rugoja. Patys žmones 
tame kalti kad renka netinka
mus virszininkus po tam turi 
mokėti milžiniszkas taksas.

22 ŽMONES PRIGĖRĖ 
DVIEM MEKSIKOS ŽVE

JU LAIVAM PA
SKENDUS.

Tampico, Meksika.
smarkia
vandenyne, ties Tampico, pa
skendo du Meksikos žveju 
skuneriai, .Jose Liūs ir (1onde

— Per
audra Ramiajame

galėtu naktimis trankytis po 
visas pakampes, < ‘
parejas namon užklupo ant te-pi turbūt, prigėrė, kadangi ne-

kokis žvėris. Pagriebęs danti
mis tėvui už ausies beveik at
kando visai. Nela'ba sūneli už
dare kalėjime o tęva nuvežę in 
ligonbuti kur daktarai prisiu
vo atkasta saimri» į

.Jonas Allen |jka ingulos žmonių, ir jie vi-

vo ir pradėjo ji kandžioti kaip į laimes vieton atvykę pagelbės 
suteikti laivai nei laivo nei jo 
ingulos žmonių neberado ne 
pedsakiu. Isz skunerio Conde 
Sigfredo deszimties ingulos 
žmonių tik vienas tebuvo isz- 
gelbėt**____________ .aavo atkasta sanari.

meiles savo vyro.
Sudžo 'dažinojas 

kalte tame 
“dvasia“

visakad
kokia tai 

iszmete teismą isz 
sodo nes dvasiu liudijimas yra
nepriimtas per suda.

buvo

Paskutines Žinutes
Kane, Pa. — Ugnis kilo 

aut Ideal Visztu fanuos, su
degino 500 visztu, padaryda
mas bledes locnininlku ant 10,- 
000 doleriu.

11 Atėnai. — Dvideszimts 
Albiniszku virszininku likos 
suszaudytais už suokalbi nu
versti nuo sosto karalių Žogu 
ii' sukėlimą inaiszacziu.

11 Philadelphia. — Gaston 
Presbyterian bažnyczia visisz
kai sudege aplaikydama ble- 
des ant $250,000 o du Ugnage- 
siai likos sužeistais. Btivo tai 
viena isz seniausiu bažnvcziu 
mieste.

11 Dayton, Ohio. — Du ban
ditai apvogė South Park Sa
vings banka ir pabėgo su $16,- 
000 automobiliuje.

U Pittsburgh. — Dreiverei 
taksikabu turėjo musztyne su 
skobais kurioje likos 14 su
žeista, 12 aresztavota. Keli li
kos mirtinai sužeisti.

11 Shamokin, Pa. — Molly 
Stank, 14 metu, likos užmuszta 
o keturios josios drauges su
žeistos kada rogutes pataikė 
in automobiliu.

11 Atlanta, Midi. — Per už
sidegimą namo Williamo Kent, 
sudege teipgi motina su pen- 
keisi vaikais tnojaus po vidur- 

, naktį* _

v

vede

SUKRITO NEGYVA ISZ 
’ SUSIJUDINIMO.

Marysijui, Eraneije. — Tula 
mergina, 
dns savo* jaunikiui nužudė ji
szuviu isz revolverio. Motina 
nužudyto žmogaus, nubėgo m 
policijos stoti idant praneszti 
apie žudinsta, nes tai buvo jo
sios sūnus. Eidama ulycze su
tiko policijautus kurie
koki tai supaneziota piktadarį. 
Dirstelėjo ant piktadario vedo- 
ina per policije, pažino jame 
antru suuu, kuris buvo aresz- 
tavotas už nužudinima kokios 
tai moteres. Nelaiminga mo
tina teip tuom atsitikimu susi
rūpino kad isz susijudinimo 
sukrito ant ulyežios negyva.

LAVONAS ANT VARPO 
VIRVES.

Vaiiang, Czekoslovakijei —- 
Apie pusiaunakt, miestelio gy
ventojai iszgirdo netanku mu- 
szima varpo paeinanezio 
artimos bažnvezios. Kada var
pas nepaliovė skambinęs, keli 
isz drąsesniu vyru nusidavė 
pas zakristijoną, pabudino ji 
isz miego ir nusidavė visi per
sitikrinti priežaste skambėji
mo. Ant varpo vrves pa regėjo 
kabanti žmogų, kuris subda- 
masis skambino varpa. Lavo
ne pažino pagelbihinka zakris
tijono, kuris pasikorė isz prie
žasties uelaiming;os meiles.

I

Rymas. — Popiežius Pi ūsas 
XI iszleido 
(paliepima) 
koniszkas jiublikines mokslai-
nes kuris gali sukelti Amerike 
dideli protestą ir neužganadi- 
ma. Amerike studentai visokiu 
iszpažinimu eina in publikines 
mokslaines, sėdi viens szale ki
to'ir mokinasi lygiai.

Savo iszduotain paliepiipc, 
kuris dabar yra perguldomas 
ant Angliszkos kalbos, popie
žius draudže siuntimo katali- 
kiszku vaiku in publikines 
mokslaines kaipo atsilankiina 
in kitas maiszytas mokslaines 
kuriuose nemokina katalikisz- 
ko tikėjimo.

Tasai paliepimas ne tiktai 
lytisi mažesniu mokslainiu, bet 
ir augsztesniuose kaip kolegi
jos ir universitetus. Kokia in- 
tekme tasai paliepimas 
iszversti intekmia Amerike — 

kur katuli-

MOTINA ARSZESNE UŽ 
ŽVĖRĮ.

Blumfield, Vokietija. — Ka
tarina Borgenmaster pasodino 
savo dvieju menesiu kūdiki aut 
karszto pecziaus apdegi irdama
ji baisiai. Negana to, mete iii 
lova verkenti isz skausmo kū
dikėli ir užrakinus duris iszejo 
in miešta ant szokio. Ant riks- .... 1

vaiku in

gah

Su v. Va 1st i juose, 
yventoju randasi ap:e 

> g

■
,|

j
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— Ge-

ŽMOGUS NEMIEGA JAU 
15 METU. 

Budapeszt, Vengrai.
riausi daktarai, likos pakviesti
isz Berlino geriause ligonbute 
tyrinėti tūla žmogų, 'kuris per 
15 metu nemiega. Yra tai 

, kuris 
1915 mete likos, perszautas in 
galva, laike musztynes Klebo- 
vienose, ^aidulis nuo kulkos 
btivo priežaste 'nemisžkos li
gos, kuri neduoda japi miegoti. 
Kern dirba dienomis o 
praleidžia hoteliuosia ant skai
tymo, Isz ryto gula in lova ir 

idant duoti 
Nuvažiavo da-

nemiega.
Vengras Povylas Keru

naktis

užmerkia akis 
joms pasilsi, 
bar in Berti na gydytis.
TYRUOSE MIESTUOSE IN- 
VYKO KRUVINI SUSIKIR

TIMAI SU POLICIJA.
Varszava — 

vietose
- In va iriuose Len

kijos vietose vakar invyko 
kruvini susikirtimai tarp ko
munistu ir policijos. Ypacziai 
asztrus susikirtimai 
Soltyczuose ir Linniczo, neto
li nuo Lvovo, kur Ukrainie- 
cziu koinunistai buvo surengė 
demonstracija, o Lenku polici-

invvko

ja demonstrantus atakavo. Du 
demonstrantai buvo nuszauti 
daug kitu sužaloti. Sužalotu 
buvo ir policininku. Dvylika 
asmenų suimta.

Gruzdziodze 700 bedarbiu
tariamai komunistu sukursty
tu, puolė rotusze, bet polici
jos atmuszti. Susikirtime 'ke- t "l « • • 1 • • • *liolika bedarbiu ir policinin
ku sužaloti. Keli kurstytojai 
aresztuoti, . „aresztuoti.

mo kūdikio adbegia kaimynai 
iszinusze duris ir rado iszski- 
rent apdeginta kūdiki da du 
mažus vaikus mirszUuiczius iaz 
bado, 
glauda 
kalėjime.

Vaikus paėmė in prie-M 
o nelaba motina uždare

■

■

KIEK TAI KARTU PANA- 
SZIAI ATSITINKA.

Nujauka, Galicija. — Atsiti
ko cziouais nepaprastas atsiti
kimas kuris labai inpykino ap
linkinius gyventojus. Adomas 
Rokosza iszkeliavo in Amerika 
ant uždarbiu pa likdamas jau
na paežiu kuri susinesze su 
jaunu vyru Dobiu. Kada Ado
mas sugryžo poi keliu metu in 
tėvynė, kas kliena a t si bu vine jo 
barniai tarp poros kurie pasi
baigė su žudinsta. Rokosziene 
geisdama atsikratyt nuo vyro, 
kada tasai miegojo paėmė re
volveri ir vienu szuviii užmu- 
sze vyra. Prie žu'dinstos prikal
bino jaja josios mylimas priža
dėdamas su jaja apsipaeziuot
bot to nesulauks nes abudu li
kos nubausti ant 15 metu kalė
jimo.

PAGIMDĖ KŪDIKI SU 
DVIEMS GALVOMS.

Lodžius, Lenk. — Pati dar
bininku, Fraida AlekKandravi- 
cziene, gyvenanti ant Vobors- 
kos ultczios, pagimdė kūdiki 
su dviems galvoms, antra gal-
va yra du kart didesne už pa
prasta galva.

Daktarai peržiūri lieja taji 
sutvėrimą, 
padaryti operacijos, nes abio- 
juosiu galvose randasi smege
nis ir nervas. Kūdikis’" ilgai 
i logy veps. Alek sand rav iczi a i
turi kelis .vaikus! kurie yra ipa- 
prasto gyvenimo ir sveiki,

prasta galva.

nutai’O ’kad negali* •

<k

k i szku g 
20 milijonai 
vojinga.

Popiežius apreiszkia savo 
nuomonių, kad privalumu kož- 
no sklypo, kuriame randasi ka- 
talikiszkii gyventoju, yra pri
valumu stengtis inkurti kata- 
likiszkas mokslaines ir 
užlaikymu. Jeigu sklypas 
nori ant to sutikti, tai kataliku 
priederme yra tai padaryti.

Publikines mokslaines • yra 
po valdže Amerikoniszkos val
džios, in kurias lankosi vaikai 
visokiu tikėjimu, o jeigu po
piežius yra prieszingas 
kataliku vaikai in jeises nesi
lankytu, tai valdže gali popie
žių už toki paliepima smarkai 
atlyginti.

Ar Emigrantai Dirba Už 
Žemesnes Algas Negu 
Kiti Suvien. Valstijų 

Gyventojai
o;ali būti labai pa-

apreiszkia

gyventoju, yra pri-

juju
ne

kad

BAISI ŽUDINSTA.
Nikolajevas, Bosiję. -— Ta

liui žmogus iszejo in miestą su 
reikalu palikes viena paczM 
namie. Iszejus vyrui, atėjo du 
vyrai pas motere ir kerszm- ~ A ' * • • 1 1darni niiszovimu; pareikalavo 
pinigu. Motere iszsigandus isz- 
bego laukan, bot iszgirdo rik 
ma vaiko ir vela inbego i

?S-
• m 

grineze, pamate gulinti vaiku 
aut grinda su suskaldyta gal
va ir jiji puolus ant grindų pa
gimdė kūdiki.

Vyrus sugryžes isz miesto, 
nerado žadintoju ir\tuo isz- 
bego laukan idant jiems ai- 
kerszyt, bet rado abudu pasi
korusias, matyt isz baimes ka 
padare. ‘ -

Motere pasveiks, bet kūdi
kis kuri pagimdė mirė ir ta
sai su suskaldyta galva.

! ">

tankiai girdimeLabai tankiai girdime ar 
skaitome, kad immigrantai ap
siima dirbti už mažiaus pini
gu iiegu paprastam tlarbinin- 
kui mokama, ir, kad taip da
rydami jie suardo algų skale 
ir žeidžia kitus darbininkus.

United States Daily 
j >asi kalbejima

Immigracijos Biuru Wash- 
, ir tas Biuras randa, 

kad su sziadienos immigracija 
toki praneszimai nėr teisingi, I 

“Ateiviai, kurie nvlegalisa- 
kai i nėjo in szali, ypatingai isą 
Kanados ir Meksikos, isztikrft 
sumažina algų skale.“ sake 
Daria) Departamento I m mi
gracijos Biuras Spalio 24 d..

“Todėl, kad daugumas tu 
nelegaliszku atvykusiu žmo
nių nepriguli prie legaliazka) 
inleidžiamu immigrantu, jie 
legaliszkai nebūt u galoje at
vykti in szia szali. Jie privera-

aini pranesza 
su 
ingtone

I

I
1 ■

nesc-

sake
Tm®,

t i dirbti toki darba koki ran
do, ir už tokias algas, kuinas 
jiems mokama. Jie negali sa
kyti kiek reikalauja. Jie nega
li prisiraszyti prie darbo uni
ja.

4 4 Apart tu, kiti immigrantai 
nedirba už žemesnes algas. 
Yra atsitikimu, kuomet immi
grantai atvykę Amerikon dir-s 
ba už mažesne alga pradžioje, 
bet kuomet iszsilavina prie 
darbo jie ir reikalauja augė
lesniu algų, jeigu darbdaviai 
nepakelia algas jie apleidžia 
tuos drbus iszkodami kitu su 
geresnėms algoms. F.L.I.S.
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Kas Girdėt
Gal isz uuobrvdžiausiu uba

gu yra kliosztoriai ir ligonbu
tes o ypatingai ligonbutes ku
rios tankiai atsiszauke in vi
suomene melsdami suszolpimo. 
Ligonbutes reikalaudamos su- 
szelnimo ir auk u nuo žmoniųszelpimo ir 
ai^patariiauja del tuja kurie 
drikalaujn paszelpos nuo juju ?

Kožnas isz musu kuris jau 
turėjo koki reikalu su ligonbn- 
tems arba jose buvo, persitikri
no kad tai institutai doleriu 
graibytoji!. Ligonbutes žmogų 
nepriima, jaigu už tai nemokės 
arba neduos kyszius. Tuosius, 
kurie neturi pinigu ant mokėji
mo už gydymą, siifnczia in pa- 
vietavas ligonbutes kur aplni- 
ko dažiurejima tiktai isz prie
vartos ir daug kartu žmogus 
mirszta nuo apsileidimo dakta
ru arba norai u.

.Jaigu ligonbutes yra veda, 
mos ant pelno ir naudos priva- 
tiszku ypntu tai kokia tiesa tu
ri szauktis pagelbos nuo visuo
menes kuri isz to neturi jokios 
naudos! Tokios ligonbutes ne- 
iszduoda roknndu ineigu ne 
iszeigu.

Praeita meta fa'brikai pa pe
ronu išdirbo 128 bilijonus pa- 
jierosu arba w2 
giau kaip 1928 mete. Ant kožno 
gyventojaus pripuola po du 
tukstanezius paperosu.

Pagal valdžios apskaityma 
tai Su v. Valst. 1922 mete buvo 
tiktai 60,000 radio aparatu o 
sziam laike randasi juju 10 mi. 
lijonai kuriu verte isznesza 
ant 650,550,000 doleriu
siunsta in kitus sklypus už 
800,000 doleriu. Apskaitoma 
kad da 19,907,000 namuose ne
siranda radio. Nuo 1922 meto 
fabrikantai radio padirbo juju 
net u*ž pustroezio bilijono dole
riu.

bilijonus dau-

O ISZ- 
O

Praeita sanvaitr suvažiavo 
suvirszum szimtas delegatu in 
Brooklyn, N. Y., isz 
Lietuviszku parapijų ant ap
kalbėjimo apvaikszczioti 500 
metines sukaktuves Laisvos 
Lietuvos nuo jungo Totorių ir 
Kryžioku. Seimas atsibuvo 
rapineje saloje ant Havemeyer 
ulyczios. Likos iszrinktas ko
mitetas kuris surengs ap- 
vaikszcziojima. ant tos* atmin
ties kuri pripuola szimet bet 
dienos da nepaskirta, 
vaikszcziojimai atsibus po di
desnes Lietuviszkas 
das.

daugelio 
ant

lo

Ap-

apygar-

Vyrai skundžesi ant savo mo
terių kurios maliavoja savo 
veidus bet tankiai atsitinka 
kad ir moteres skundžiasi ant 
savo vyru už da'binima savo 
veidu kaip tai neseniai atsitiko 
New Yorkt*. Priesz audžia stojo 
jauna porele Weesley — pati 
17 metu o vyras 21. Paeziule 
apskundė savo vyra kad nesi
rūpina josios užlaikymu bet da 
ja ja arzina kožna, diena malte- 
vodamas savo veidą ir juodin
damas antakius o paežiai tas 
taip pafbjuro kad ant savo vy
ro daugiau negali žiūrėti.

Belgijoj kožnas paeziuotas 
žmogus turi tiesa balsuoti du 
kartus ant miestiszku virszi- 
ninku o jaunikiams pavėlinta 
balsuoti tik viena karta. Mada
gaskare, jaigu vyras yra nepa- 
czinotas tai turi mokėti $3.75 
padotku ant meto o merginos 
kurios ne iszteka lyg 26 metu 
arba motore kuri yra bevaike 
turi mokėti padotku $1.80 ant 
metu. — Gerai butu kad ir 
Amerike užvestu tokes tiesas.

Angį i szka kaltei naudoja vtetir, 
fabrikuose ir visuose užsiėmi
muose* per tai privalote susipa
žinti geriau su laja kalba, idant 
tave Amerikai noringai priim
tu prie darbo ir mokėtu geres
niu alga. Tankiai atsitinka kad 
“foreignerius 
kad nemoka 
kai. \

(’zionais’ Amerikc Angliszka 
kalba yra raktu in gerbūvi. Jai
gu jos ! 
karines 
sunkiai

” isz j nokia visur 
kalbėti Anglisz.

nemoki tai eikie in va- 
moksteines, dirbkie 
greitai iszmoksi.o

Žmones 
naujos spaudos 
vra visai netinkamos nes mal
dos ir poteriai labai iszkra i py
ti ir ju nesupranta o ir žodžiai 
k i tok i nukalti 

mokytu.”
Jaigu kas turi senas malda

knyges tegul prisiunezia pas 
mus o apdarysime jaisir'bus 
kaip naujos.

labai kadrugoja 
malda knygos

pagal kurpaliu
i 4.

PAJESZKOJIMAI
Asz Ona Kulkiute po vyru 

Ainoriene pajeszkau savo gi
miniu, pusbroli Petra ir Anta
ną ir dede .Jurgi Kulkius. Asz 

Kauno Redybos, 
Lied avienų

Meldžiu atsiszaukti 
sziuo adresu:

Mrs..Ona Ainoriene,
202 South St., Athol, Mass.

paeinu 
Raseinių 
parapijos

ISZ 
apskr.,

y
(t.9

Dingo isz Philadplpliijos
Bertha 

Lauksh 35 metu senumo, 5 pė
du 7 coliu aukszczio, 150 sva
ru, trumpi rusvi plaukai, kar
pa 'ant lupos, žemiau akies, ir 
viena ant kaktos. Pasiėmė su 
save 14 metu senumo mergai
te vardu Silvia, ir vaika Al
berta 12 metu senumo. Moto
re gal gyvena su savo szvogc- 
riu Steponą Lauksh. Jeigu kas 
darodys tikrai apie tokia szoi- 
myna, apturės $10 nag

A. Lauksh,
51 N. Salford St., 

Philadelphia.Pa.

1929 mete,
24

radus.

(F. 11)

si.

PRIEŽODŽIAI
Kas mnszasi tasai m vi i-V

Kas anksti kele, 
vas rėmo.

ta I be

Turime 
terp žmonių, 
kada padaro blcdc del kitu.

Jiiom katras butu 
lai latras da di-

i

hekenezia latrai, 
norints tokiam ir kas daro ge
rai. — Vis piktu užsimoka bu 
kitaip atlygint nemoka.

szelpia ubagus, ta
sai Dievo malonėjo bus.

Kad ir per visa 
szauksi:
vis saldu burnoje ne bus.

Darykie gerai, bet nes!- 
isz to, ba Dievas nemyli

y
palaikiu

y
tokiu 
kad džiaugėsi

Iv
szventesnis, 
dėsnis.

’ Teisingo

» Kas

medus!
diena 

medus! tai

gi rk 
to.

Kvailvs szirdi ant liežu
vio turi o iszmintingus liežu
vius ant szirdies guli.

JAU DAGRISO.

— F.

Tai jau tu paeziuotas? 
Tai jau, flirolau! 
Na, ar

t
gerai būti pa-

eziuotu.
— Taip, gerai, kaip rodos 

turi žmogus szunvote ant sėdy
nės.

f

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

Laidoja kunus numirėliu. Pasamdo- - ,

Katnis czionais nemoka Ang- automobiliui del laidotuvių, kriksz-
Itezkos kalbos Amerike tai yra 

Į - panaszus in szlubi arba vien- 
I

t
•*

į I1’ 
IR f,* 
f

ranki; sunku jam gyventi ežio, 
n ai s. Iszskiriant savo motinisz- 
kos kalbos, kožnas žmogus gy
venantis Amerike privalo isz- 
mokti Angliszka kalba jaigu 
geidžia ezionais turėti gerove.

tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t. t.
520 W. Centra ir 603 W, Mahanoy St.

" ■ 11 ■ 'P ■' ■—■ m* la l — ...... -i m—■ ■ .i

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje. 

Ant Antro Floro Kllne Sztoro
19 W. Centre St; Mahanoy City

"’"VAI 1 >

Szimetinia Prižadėjimai
Kaip Pasielginet

■ V.

DEfc VYRU.
ll

Neužsiginczinek kad esi 
be klaidos. Tas tau ant gero 
gaji iszoiti.

Nekoliok be reikalo sa
vo padzios.

r, . '---------
•’’*------k t '

pirkti geru gužui e

1 a t

”,

SAUJjBJ
• ft i.p* »- 11.

SZUVA IR VAIKAS AUKSINĖ
PASAKAITE

f 
A

r

| įminiu ne

o •rf «
v

Tiktai
v

tureziai gali 
, bot innn- 

szaine tave apjakina, pastoji 
kuiv.ziu ir nebiliu, 
josios negert.

4.— Tegul tavo namuose bu
na linksma diena. Kas atsitiko 
užmirszk pakol užmiegi.

geriau

5.— Ilgai baimei yra bai
sus kentėjimai kurie tęsęsi per 
ilgus metus.

G.— Nesigailėk pagyriu del 
savo paezios. Tankus pagyriai 

IHicziiilei kuri imasi 
sparėžiau prie darbo, buna go
resne motina ir meilesne 
cziule.

7. — Jeigu tavo 
retu tiek pinigu 
ka kitos moteres 
tai iszrodytu 
Neužmirszk. to.

8. — Duokio savo paežiai pa
silsi, eikie su jaja 
paveikslu ir teatru.

9. — Nemeluok kiek uždirbi, 
abudu svarstykite kokiu bildu 
pinigus praleisti, 
t <‘isingas visame. 
I

pesezius prie darbo o tik 
didesnius pasi'kalbekie su pa
ežio.

pat inka kuri

pa-

paeziule tu
nu t szjebiu

praleidžia
kaip

y
y 

dievaite.

tankui ant

bukie ji ai

10.— Palikit* savo mažus ru- 
apio

DEL MOTERIŲ.
1.— Nbsupratimiiosia su vy

lio
je ra i kad tu

ru pripažyk jam 
rints jisai žinotu 
turi teisybe.

2.— Nekoliuok vyro, nes tas 
ji da daugiau suerzina.

— Negerk i e drauge su vy
ru o po tam neiszmetinck jam 
kad perdaug gere, A’yras bjau
rinusi girta boba.

4.— Negulkie
szirdžia. Melskit

«>♦

teisybe, 
<y

skaudan- 
czia szirdzia. Aieisme atleidi
mo. Moterei. tas daugiau pri-. 
tinka iie kaip vyrui. t

Nesiginczyk su vyru ka
da ateina namo, jisai turi ga
na ergelio prie darbo arba biz
ni je.

(i.— Jeigu vyras turi pinigu 
stengkis rėdytis puikei, 
jeigu ju neturi, 
apie tai iszmet i nedarna jam.

Eikie drauge su vyru 
jeigu tavos praszo. Yra tavo 
privalumu teipgi pasilsėt nuo 
darbo ir eiti 
drauge su juom.

8. — Nemctyk ir neiszdavi
liok pinigu neroikalingai. Tu- 
rokie namie sistema ant 
ko.

9. —

/ •

su

bet
nekankyk ji

pasilinksmyt

vis

vyruiNeužverti nekie 
aivos su visokeis namineis 

kada pareina isz der
cr o 
erge! ei s 
bo.

10.— Pasakyk jam kad jisai 
yra* geriausiu vyru ’ant svieto 
o tokiu ir bus del tavos.

Kas tu rodu klausys, gyvens 
laimingai ir to nesigraudys. F.

GYDUOLE NUO ANGLEKASIU 
ASTMA IR NOSINIO KATARO 

Neapmokama gyduolejvartuojama su 
stebėtina pasekme per 30 motu, del 
Gerklines Astma arba dusulio, Bron- 
kitis, Gerklines kosulio, Plauti, Sunku 
kvepavima, UžCima ir szalti galvojo, 
Priszakini skausmą galvos ir t.t. Gy
duole kuri visad gelbsti. Vieno mono- 
sio gydimas Preke 30c per paczta. 
Iszrasta ir parduodamu vien tik per 

HAMPDEN LABORATORY 
724 MULLBERY ST. READING. PA.

v i Šoke i s

'oriausiu vyru ’ant svieto

M

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

MILL & PATTERSON STS 
ST. OLAIR, PA. 

Boll Telefonas 1480-R

Iszbalsamuoja ir laidoja* mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo- 
Bzla nuo papraszcziausiu iki prakil
niausiu. Paraamdo automobilius del 
laidotuvių, veseliu, krlksztyniu ir ki
tiems pasivažinėjimams. Isz Frack- 
villes, Port Cnrbon ar isz kitu arti
miausiu miestu jeigu kas pareikalaus 
mano patarnavimo, meldžiu man duot 
Žinia o pribusiu in trumpa laika.

Vienoje triobojo gyveno ne
turi ingus ūkininkas su 
žmona ir mažu vaikeliu, 
gry žus karta 
darbo, žmona jam sako:

parsincszl i 
sodelę

žinomi nuėjo. (Vandens ne 
arti butą.’ '

Pasėdėjo žmogus, 
buvo prie tokio

i nsi py ko 
kaimynu

” Pa-

.1 •... .. . ♦ ■ . .f J, ... I *—— ------- i-------------------
mdtiii^ visuomet pagarboje 
laikydavo, nes joje būdavo su-

CIMBORIJA » A •

rojo jie virtuvėje

: m ' a J ■,* įU į Į jį įį

M '■'j y lt —ii i ii .y *4+ į f f" 4 *
DEL MUSU VAIKU

t

♦ Tu-

ūkininkui

savo
«u-
isz

(Eucharistiszka Iszpanu 
Legenda).

NEPAKLUSNUMAS.
Viena poni gyveno puikiam 

fszeidama

O Cimborija? —- Ach 
krisztolini 

platu ir gražu stiklą (jnda), 
.....................

kad niekuomet neeziupinejama 
ir nevartojama.

Ten, tatai, sesute ir broliui, 
pilni pagarbos, i neįėjo szvenla
ja Ostija. Tada gi inkvepta se
suo suszuko:

— Vieszpatic 
szilame

I bet taip numylėta ir gerbiama
I ....... ______i___

miestelis
iszpažino Kris

taus mokslą. Tacssiau stovėjo 
jis toli nuo visu didžiųjų ke
liu, gi Ii Ame, tyliame slėny pn- 
sislepes. Bet viena diena, va
karop, ežia i nsi veržė lauki ne 
[lugonotu gauja. Priesz sziu, 
kraujo isztroszkiisiu, stabmel
džiu buvo dar prisidėjo ir dau
gelis kitu vyru. S 
Hugenotai nors su jais ir ėjo. 
Jiems mat rūpėjo, patogia pro
ga. pasinaudojus, gerai ir gau
siai prisipleszl i.

visos

Smagus dar iki
— Dabar asz eisiu vandens' sziol. ramiai 

Iii prie vaiko pa-J O

bet nin-
tyt, nop rati 
darbo:
“Kiek galvoja 
ežia nueiti pasisznoketi. 
siszauke szuui.

Margink

,‘S 
greit jam 

pas

ink szen! gulk 
sergėkgera i

Uode-

ežia ir žiūrėk 
vaikaI

Margiukas p'ahiosavo 
ga ir taip iszmintingai žiurėjo
in savo poną, tarytum viską 
suprantąs. Apojo aplinkui lop- 
szeli, aptioste ji, 
sigute, gi 
ir ramiai 
Smogus, 
duris 
ta.

Guli szuva, 
paini rszdamas

nosim 
vra ?

ties durimis stovėjo dubuo su 
pienu. T 
pro 
pieną, 
szliaužo 
Margiukas, sukando dantis ir 
lankia. Gyvate, priėjus prie 
lopszio, ima in ii lipti. Paszo
ko Margis, pagriebė 
nukando jai galva.
greitumo, netycziornis taip pa
stūmėjo lopszi, kad tas iszvir- 
1°, 
žemes ir ome Verkti.
tada Margis prie vaiko ir ėmė 
ji laižyti, lyg n u ra įpinti norė
damas 
žemes 
O’

pagalinus at- 
dva ant kojų 'padėjo 

sau žiuri in durte, 
iszoidamas, ne 

uždare; lauko buvo szal-
visai

CIO nebuvo

Miestelyje visos durys ir 
langai buvo jau uždaryti. Ūki
ninkai, *savo darbus ant lau
ko paliko sugryžo iiamo. Pie
vos, pirma 
džiusios, dabar, 
dėjo, 
avys,

taip puikiai 'a t ro
ta rytum, 1 iu- 

ti žd a rytos

Galėtu

mes 
so, 
tai

no valandėlė ne
savo ptiedor- 

sztai pastatęs ausis klali
pai raukia oro. Kas 

Ant žemes triobojo

Tuo tarnuft 
trioba

inlindo in pirkia ir 
prie dubens.

gyvate.
in

slinko sau
Suvuode

Sulojo

gyvate ir
Tik isz

n.

ir vaikas isz jo iszkrito ant 
Pirszo'ko

Vaikas nutilo ir ant 
užsnūdo, o Margis

;Ulo greta. (

jo linksmas
loti

atsi

atsidarėSugryžo žmogų
Szoko Į>i;i<‘ , 

ir ome loti isz 
Dirstelėjo žmogus 

apversta 
, ne

duris.
szuuiukas 
džiaugsmo.
iii lopszeli; mato ji 
ir vaika gulini i ant žemes
nejudant o szunios nosis krau
juose, paszoko tad prie lojan-

szunelio.
“Pasiuto 4 

kandžioje! 
isz karto.
Pastvėrė ji

ežio
ir 'vaika ap-
pasirodo jam

iszkai’szczio pei
li nuo stalo ir pervert1 jis Mar
iui szirdi. Margis 'krito negy-O's

va^.
Vai kutis p nuo triuksz- 

mo pabudo ir omo verkti.
— Gvvas!... suszuko le

vas ir szoko prie vaiko.
Dabar tik jis pamate ant že-

suprato

I r 
r>

gyvatemes negyva 
visa, szoko prie Margiuko, bet 
jau buvo per vein.

K. Rėklaitis
Lietuviazkaa Graboriua

f

• Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagelbi- 
ninke moterems. Priei
namos prekes.

516 W. Spruce Str., 
MAHANOY CITY, PA.

306 Market Street, 
TAMAQUA, - PA. IM

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $023,858.62

Mokame 3-cz.la procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride
dant prie Jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalo su musu banką 
nepaisant ar mažas ar didelis,

G. W. BARLOW. Pies.
J. FĖRGŪSON, Vice-Pres.irKtta. t.

ifin&K a

Tvartuose
lyg nujausdamos pavoju 

bailiai bliovė.
Priesz pat in žengiant gaujai 

kuri turėjo būti pri- 
laukiniu staugesiu, 

ir keiksmu

y
staugesiu

, ome 
varpas.

, visu

in vieta
pildyta
grasinimu
s ka m b i 111 i bažnycz i os
Bot tai nebuvo vakarinis 
mylimas “Vieszpaties Ange
lo”
nors szventes džiaugsmas, nei 

•szventei džiaugsmiu- 
, tai buvo 

iszgastingas drebąs muszimas, 
skundas, vaitojimas...

Ir sztai, g 
jo kaimas, 
plosziku 
nytelcn.v

Vieszpaties A4 4

ska mbinirnas

tėvynes 
gas balsas...

zventei
Ne

nei kokios

rcitu laiku sužino- 
kad bedieviszkoji 

minia insivorže baž-

atidaryk!

♦
Atidaryk, sesut, greitai

— keletas tvirtu 
smūgiu trinktelėjo in duris.

— O Ji ar turi? — paklau
so isz vidaus gaudes balsas.

Teip, sesut, — atsake 
berniukas, ir durys tuojau at
sidaro.

Mergaite puolė
paskui, atsistojus, liždbge žva
ke ir tyliai pratarė: 
liroliuk!”

Jie iuejo

ant keliu;

“ Eiksz,

vienam savo var
gingojo buto kamabreliu. O 
mergaite nuolatai 

Kur mes Tave
!kur paslepsi- 
ju laukes bro

liu i liai drebėjo.
— 0 kunigo, broliuk 

nebuvai sutikės? — 
paklauso mergaite.

, sesut
<r J O

Tio žinogžudžei ji iszvilko gat
vėn..- Jie’ nu va r te nuo alto- 

szventuju stovylas, o 
Dangaus Karaliem's paveiks
lui iszbade akis. .Jie pasiėmė 
gražiausius arnotus ir kitus 
bažnytinius rubus. o su kirviu 
atplesze Tabernakuli... 
buvau j u tarpo: 
siryžes, slinkau prie altoriaus, 
jauežiausi begaliniai stiprus... 
Szimtas ranku iszsitie'se prie 
szventosio.4 Cimborijos. O ta
da, asz, isztempes savo maža ir 
silpna ranka, 
ja, kuria szios 
rankos norėjo pagriebti ir, 
szukes: “

4 4

Gerasis Dieve 
me.” .
liukas

—
Antrasis

■b
y

— Kunigas 
musztas; fintai

liau s

aimanavo: 
paslėpsimo.

, ar 
vėl tyliai 

f'

, yra uz- 
uli gaivoje.

Asz 
visam kam pa-

pagriebiau Osti- 
prasikalteliu 

su- 
SJi man priklauso!” 

sprukau isz bažnyosios. Jie vi
josi kaip pasiuto, 
Sz vei icz i a u šia sis i szsigelbejo.

— Sztai Jis, sosut!
Brolis atmetės apdaru pa

rodo virpaneziai seseriai dider 
le Ostija, kuria laike prispau
dus prie savo plakaiiczios szir
dies.

taoziau

Musu Dieve! — suszuko 
mergaite, — kur mes dabar 
Ta ve npgyvoudinsim ?

Kad gi turėtume mes bran
gia Cimborija, 
szilko Tau i'nvynioti... Kad 
nors butu puiki, gražiai isz- 
puoszta sale Tau apsigyventi! 
Bot ne vieno isz tu mes neturi
me.

Ir kaip kopi,vožia, paskyrė 
jie aini paprasta kambarį, ku
ri ju mylimieji gimdytojai pas
kutiniąja komunijai priimti 
buvo paszvento; altorans vie
toj: didele skrynia, kuria ju

’arba puikaus

Vieszpatic 
vargingame bute, g~ 

lesi sau ramiai vieszeti.

diena, 
jau buvo atgal atsitraukė, vi
sas kaimas skubinosi czionai 
aplankyti Iszganytoja. Jo nau
jame, prastame bute.

Ir sztai kas atsitiko: viskas 
jau buvo isz brangaus rūbo, 
baltoji Ostija šviesiausiai 
spindėjo, o krisztolo indas i>er- 
simaine in auksu.

• Viso to liudininkai kalbėjo 
vieni antriems:

Taip persikeiezia ir mu
kai

Kuna,
szirdi,

Kita.

b I -y 
ga

su

name, užmiestije.
isz rvto tare in savo tarnaite:

— Magduk, einu in bažny- 
ezia. Jeigu iszeisi isz namo tai 
uždaryk gerai durte,
kas i neit i ir padaryti bledes.

Kada poni iszejo, Magduka 
apszvarino pakaju, vėliaus nu
ėjo parneszti vandens bet vi
sas duris paliko atidalytas.

randa
Juk nieko aplinkui nesl- 
— tarė pati in savo ir 

kai Hugenotai juokėsi isz baime
0

y

es savo gas

isz brangaus 
(1st i ja

priimdami 
priimame 

savo

szirdys, 
Vieszpaties 
Iszganytoja in 
skaistumu ir szvarumu pana- 
szia. iii krištolą. »

l Ant. J. Sakalauskas | 
LIETUVISZKAS GRABORIUS °

JĮ (Bell Phone 872)

pad i nes.
Tuom laik, kada Magduka 

kalbėjosi prie szulinio su ki
toms mergaitėms, i nėjo in pa
kaju ožis kur radosi didelis 
zerkolas auksiniuosia rėmuo
se. Ožis matydamas zerkole ki
tu oži, pradėjo jam kerszyt ra
gais kadare ir anas ožis. Tada 
inpykes ožis tren'ke su ragais 
in zerkola, siimusze ant szmo- 
toliu. :

Tame paežiam laike jMag- 
duka sugryžinejo su viedrais 
girdėdama trenksmą stiklo ir 
bego in pakaju. Czionais pare
gėjo nelaime o atsiklaupė ant 
keliu pradėjo graudžei verkti.

zerkolas

ožis kur radosi 
a uksini uoste

i

r
1

LIETUVISZKAS GRABORIUS
/

Nubudimo valandoje sutoi-JNuiiuditno valandoje šutei- j 
1 kiam goriausi patarnavima. Pa-
J laidojimą atliekam rūpestingai y 
' ir gražiai. Busite pilnai užga- /

nėdintL,
A Isz Mabanojaus
A j’cigu kas pareikalaus mano pa- 
3 L<WJU Alt* ▼ amu v«»i itav/avamaM *««•*«• 
3 fonuoti o pribusiu jn deszimts 
2 minutu.

ir Girardvillcs :J 
jeigu ruts puiumumua uiauu j><*- J 

tarnavima tai meldžiu man tele- r

Bell Telefonas 872

• ♦Tasai Pavojingas

KOSULYS
VAKTOKITA TA KOSULĮ 

KURIS JUS NEAPLEIDŽIA!

FLAXINE nauja sutaisyta 
gyduole suteikia palengvinimą 
arsziausiam kosuliui.

FLAXINE yra visai ne
nes padarytas isz 

sudecku.
kenksminga 
geriausiu sudecku. Ji gali 
vartoti jauni vaikucziai del gy
dimo visokio kosulio.
kurie kenezia nuo Asthma arba 
sunkam kvėpimo, atras pale
ngvinimą vartojant FLAXINE 
gyduole.

Parsiduoda po 60c ir $1 Bonkute

Per paczta 10c extra del apmokėjimo 
nusiuntimo kasztu.f

Tie

Parsiduoda Aptiekoje pas:

W. J. MILUS
Centre & Catawissa Sts., 

MAHANOY CITY, PA. 
51,000 TIK UŽ 60 CENTU.

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, tai jam malo
nesne butu sveikata, negu tas aukso
kalnas. Taigi, jaigu jautiesi esąs ap
imtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vaist-žoliu nuo 
bile vienos žemiau pažymėtu ligų ir 
atgauk savo sveikata.

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

Jaigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomari, 
szirdies liga, tai atsiunsk 85c. o gau
si musu gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervu Preparatas*'. Nervu Il
ga yra labai blogas dalykas, bet mu
su Nervu Preparatas užbėga tai li
gai kelia, ir suteikia žmogui ramu
mu. Atsiusk 10c. o gausi musu žolių
ir kny<u katalogą. Reikalingi musu 
žolių pardavinėtojai visuose miestuo
se. M. ŽUKAITIS,
25 Gillet Street, Spencerport, N. Y.

Bet nuo verksmo 
nesu g i jo.

Kada poni sugryžo namo isz- 
vijo nepaklusna mergaite pa
laike visa josios alga. Būdama 
ant tarnystes pas kita ponia, 
nuolatos uždarydavo duris.

vaikeliai, nuolatos
reik e vyresniųjų klausyt o tas 
ant gero .jum iszcte.

Matote

KAIP NEDORUS VAIKAI 
PASIELGĖ SU SENŲ 

ARKLIU.
Gaspadoris turėjo arkli, sena, 
Keike vaikai kad jis stena, 
Vaikai nuolat lazdom pliekė, 
Botagais per galva sieke. 
Atėjo senis, kaip jie sake, 
Ylga nosis kaip ta žvake. 
Padek Dieve, vaikam tari*, 
Kagi arklys jum padare?

• atsake: dokui dede,’Tie

I

• I

itsaku: dekurdede, 
Kad ji butu vilkai suede. 
Jaunas buvo labai greitas. 
Dar paseno kaip tas metas. 
Kaip prisieina jnom važiuoti. 
Reike peili rankoj imti, 
Rambus stervil — kieto .’kimo 
Jo notura po perkūno. 
Sesuo lauke nepagauna, 
Laigi ji vilkai papjauna, 
Tegu perka ji čigonai, 
Žydai arba vargo ponai. 
Mum su sterva gyva beda. 
Dykai aviža tik suėda, 
Szitai vaike mane klausyk, 
Nemuszk arklio ir netasyk. 
Arklys yra senu metu, 
Norints ir butu be dantų, 
.liaunas buvo procevojo. 
Kaip paseno tai nustojo.

(Isz tos daineles galima pri- 
lygint gyvenimą Lietuviszko 
redaktoriaus, kuris Ikaip tas 
arklys dirbo pakol jaunas, o 
ant senatvės neranda sau mai
štaus kampelio ir niekus jam 
ant senatvės neprigclbes. —R)

GERAS SŪNŪS.
Mažas berniukas ėjo keliu. 

Tuo tarpu* dvieji ratai beva
žiuodami susigrūmė ant ke
lio. Arklys parstūmė vaika, ir 
ratas sulaužo jam koja. Pamc- 
sze vargsza namo iszblyszkusi 
ir nuo skausmo'aieziojanti. Jo 
motina, ligota moteriszke, ko 
neapalpo isz iszgasczlo. Pama
tęs tai berniukas liovėsi ver
kęs ir vaitojes. Atėjo daktaras 
sudėjo sulaužyta koja, apvy
niojo. Per visa ta laika berniu
kas dantis sukandės tylėjo.’

— Ar tau neskauda ? — pa
klauso jo daktaras.

— Oi, ponuli, skauda, labai 
skauda!

verki, novaitoji!

ii.

&

»

fe

I

i

Kodel-gi taip tyli, ne-

Nenoriu matutes griau
dinti, — atsako berniukas.

6 6 6
Yra tai Racaptaa nuo 

Perszalimo, Grippo, Ųengue, 
Influenzos, Karsrt-liges, kaipo
. ll ’ M. . ---  — A . * A

a

' I
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v
I

ir Materijos. Visose aptiekose.
• •'Yra tai veikiausia gyduole žinoma
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VAIDINELIS I**

Parasze N. Pinkertonas, 
garsus detektyvas.

Verte F.W.S.B. .

Tavo myliautis brolis Kes
tutis.

N. Pinkertonas tyliai padė
jo laiszka ant stalo; jo veidas 
nieko neatjautė.

Kunigaiksztis užklauso: — 
Ka tamista ežia numanai? — 
Tam nutikimui vargai tegali
ma tikėti, vienok asz dedu gal
va, kad brolis niekad nepara- 
szis man melo!

— Tamistos brolis visai ne
meluoja! Bet tamista, kuni
gaikszti, praszau — netikėtai 
jokiam vaidinelui! Szitam da
lyke ruosziasi tik piktadarls 
kuriam jo amatas labai gerai 
yra, žinomas.

Asz nujegiu, jog mums nu
vykus in Verkius tas nelaba
sis pamėgins tamista nužudy
ti tarė kunigaiksztis.

Tai dar paregėsimo,
kuriam sprandą nusuks. Mano 
szventa ir pirmutine pareiga 
bus siicziupti ir apkalti geleži
mis nevidoną, vieszpataujanti 
Verkiuose... Rytdiena savo 
laike asz pribusiu in garlaivi 
“Audrakirtis.“

Sžiais žodžiais Pinkertonas 
atsisveikino; ant rytojaus jis 
su kunigąikszcziu iszplauke In 
laepoju, o isz ten nudundėjo 
in Vilnių.

Skvrius 11. 
ir

Baisieji nutikimai.
Karieta kuri kunigaikszti 

Gediminą Radvila ir
Nata Pinkertona

kuris

kuri
garsųjį 

*—szniĮia .\ata nnKcrtona veže 
isz Vilniaus in Verkiu palociu 
pasuko ka tik in liepų alėja, 
pasidriekusia nuo vieszkelio 
ligi Radvilu sodybos.

— Tikrai gražus
— tarė sznipas, i
nokli žiūrėdamas in milžinisz- 
ka romą ir tvrimalamas kiek
viena jo langa. Jis nepraszalino 
binoklio nuo akiu nei tada, ka
da jie artyn privažiavo; todėl 
kunigaiksztis Gediminas stebė
josi tokiam uolom žvalgymui. 
Jie dar nebuvo prisiartinę prie 
paloeiaus ir sztai sznipas urnai 
atsigryžo in kunigaikszti.

— Dabokite, kunigaikszti! 
Pažiūrėkite in deszini palo- 
riaus fligeli: ten pastogėje yra 
szeszios boneles su langais. Ma
ne interesuoja antrasis langas 
isz deszines. Nuvažiavus

isztyrinesiu ta vieta 
indomu žinoti kas 

slapstosi ten po belingi.
Kunigaiksztis pakele akis ir 

ntydžiai pažiurėjo in minėtąją 
vieta.
be 11

palovius! 
dydžiai per bi-

asz
tuojau s 
nes man

r1 ,, , <O ■■ ■ 4'*-' " * i' '»«•*' « **•'

laukia tamistos ir tyko
ja t muistos galva, per Ui asz 
jas sucziupsiu.

Karieta iinvažiiavo in palo- 
ciaus kiemą ir privažiavo prie 
didžiųjų duru; ten jau buvo su
sirinkę tarnai gedėjimo rubais 
apsivilkę, nuliudusiais, rimtais 
veidais jie pasitiko savo viesz- 
pati.

Senasis paločiau* tarnas pa
dėjo kunigai ksacziui iszlipti 
isz karietos. Senuko akyse ži
bėjo aszaros ir pats kunigaiksz- * 
• • •

r> >

tis vos ne vos susilaikyti pri
veikė nuo laszaru. Prieteliszkai 
linktelėjus visiems pasitiku
siems, kunigaiksztis tarė:

— “Sztai ponas Jonus Pal- 
meris, mano rasztininkas, kuri 
asz pasamdžiau Amerikoje; tai 
žmogus kuri asz itin guodėju. 
Po tu baisiųjų nutikimu man 
ypacz malonu laikyti greta sa
ves padoru ir darbsztu vyra!’’

Kunigaiksztis kalbėjo dre- 
baneziu 'balsu, pakirstas gilaus 
liūdėjimo delei nužudyto bro
lio ir apsvaigusios motinos.. ., 
Urnai inžengo jis in priemene ir 
nužingsniavo in savo kam'bari 
podraug tarė jis lekajiti:

— Nuveskite p. Palmeri in 
antra ji aukszta ir paveskite 
jam abudu mėlynuosius kam
barius!

— Tamista p. Palmeri, asz 
lauksiu už valandos tuomet ap. 
žiūrėsimo vieta baisaus nutiki
mo !

Kada tarnas iszejo, 
gaiksztis susznibždejo sznipui 
in ausi:

— Isz tamistos

kimi-

kambariu 
eikite koridorių in kaire! Ta
mista atsidursi prie szriubuotu 
laiptu kurie nuves tiesiog in 
belingi. Kaip užlipsite ant be- 
lingio tai antrosios duryš isz 
kaires puses nuves tamista in 
bonia kuria norite apžiūrėti!

Pinkertonas nepatemijamai 
linktelėjo ir seke paskui lekaju 
kuris podraug su kitais tarnais 
nuvede ji in antraji aukszta ir 
nugabeno bagažai ten jam bu
vo pavesta du szaunus kamba
riai su puikiais meblinis.

Pinkertonas isz pradžių nu- 
bloszke savo pilkaji keliones 
kostiumą ir apsivilko tamses
nėmis drapanomis: paskui ap
žiurėjas keturis revolverius ir 
kitus daigtus 
amato, jis 
t i sziuose namuose.

Patylomis atidarė jis duris ir 
apžiurėjo koridori. Kadangi ne 
buvo ne gyvos duszios tai jis 
pasileido eiti ir pasuko in kai
re. Už keleto žingsniu korido
rius turėjo sudurima ir dabar 
Pinkertonas pamate prieszais 
szrinbuotus laiptus. Isztieses 
revolveri jis eme žengti laip
tais augsztyn ir atsidūrė po 
stogu. Szio fligelio belingis bu
vo labai platus pertat ežia 
vieszpatavo amžina prietema: 
augsztai snkisztieji langeliai 
buvo apterszti dulkėmis ir pur
vais, todėl szviesai takas buvo 
visai sumažintas. Abiszaliai 
stipsojo salkos su boniomis,

sznipinejimo 
iszvyko pašilei riau-

4- Asz negaliu nieko paste
bėti, — praniurnejo jis, — ar
gi ten yra kas nors ?

— O kaip-gi! Koks ten žmo
gus žvalgi nėjo tamista bet asz 
nesugebejan patirti jo veido: 
mat jis tuojans pasislėpė pa
matęs kad asz žiurau per bi
nokli !

— Gal tai kuris isz mano 
taniu — tarė kunigaiksztis.

— Asz taipgi neabejoju, 
nors tai man stebėtina, ko jesz- 
ko tas žmogus augsztai tusz- 
cziam belingy f

— Ten riogso senos skry- prie j u sznipas pamate kad tos 
nes ir vožtuvai, ten visur isz- durys yra padarytos isz labai 
mėtyta ir suversta visokį seni kieto medžio, turi dideles spy- 
baldai; isztisirs 
ten neužiipa.

— Tuo indomiau butu suži
noti kas toks ton buvo?! — su- 
szuko sznipas. Asz esiu jau in- 
sitikrines jog Verkiuose dabar 
yra vienas ar keletas nepraszy- 
t’1 gyventoju ir szitie gyvento
jai tai tikriausia bus tos pikto
sios dvasios kurios sulenda die
nomis in pastoges o naktimis 
va idinasi,

— Tai gal butu geriau bu
vę jai asz buezia atvažiavęs ne.

' tikėtai, — tarė kunigaiksztis.

metus niekas

♦ < • - > 
taku, kuris tik katėms pridere7 
tu. Pinkertonas nusprendė eiti 
pedsakiais. Jai jis. susikupro- 
jas cziuožtu tais pedsakiais tai 
ji isz apaezios niekas turbut
nepamatytu. Užsidegęs noru 
žut-but atidengti szio paloeiaus 
paslaptį, sznipas eme smarkiai 
ruožtis. Sznipas buvo insitikri- 
nvs jog ežia pa loci u ję vaidina
si vienas isz tu galvažudžiu ku
rio užduoda baime visam Vil
niaus apylinkių i.

Jis vos norėjo iszlysti pro 
langu bot sztai suskrebojo du
rys už jo nugaros. Urnai atsi- 
gryždamas jis pamate kad du
rys, kurias jis paliko truputi 
pravertas, užsidaro visai! Vie
nu szuoliu priszokes prie duriu
jis norėjo jas atidaryti bet vol
tui — durys buvo užkisztos!

Didis sznipas pateko in glais
tus! Piktas szypt oloj imas per
ioke jo veidą.

— OI, velnio sėkla! — pra
murmėjo jis piktai — turbūt 
piktadariai sergėjo kiekviena 
mano žingsni. Bet pažiūrėsimo 
kuris kuriam kaili iszlupsimc!

Kadangi atsitraukimo kelias 
buvo jam panaikintas, tai prisi
ėjo pasinaudoti vienatiniu 
szuntakiu per Įauga, 
panorėjo invykdinti savo plo
na, pasigirdo 
juokas. Pakeles galva augsztyn 
sznipas patemino nedidele 
kiaurine stogo kuri lyg sziol 
nebuvo jo 
stipsojo žmogaus kaukuole.

Šlepingas juokas vela atsi
kartojo.

Su žaibo greitumu Pinkerto
nas isztrauke revolveri ir pa
grožo augsztyn. Vos norėjo jis 
paspausti gaidžiuka kai kau-

— Aha, — mane garsinga-, 
sis sznipas — dvasia nusigando 
plienines kulipkeles! Ji greitai 
supras kad Pinkertono nepa- 
baidysi pnnaazia komedija!

Keletą szuoliu 
atsidūrė pas Įauga 
užropojo ant stogo, 
kiauri nes pasigirdo 
kulipka praszvilpe pro jo ausi.

—’ Aha, dvasios jau numetė 
liezina ir stojosi 
— suniurnėjo nu-

pasinaudoti
Kaip jis

velnioniszkas

patemino
kuri

aptikta: dabar joje

kuole pasislėpė.
, — mane

r>

Pinkertonas
ir skubiai

Bet isz
szuvis ir

Pinkertonas
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Tomistą |klausenoji' maine su
tokio uolumu, kad butum slap
tos policijos agentu. Nors ta
mista esi kunigaikszczio rasz- 
tininku, anaiptol neturite tei
ses sziurkszczilii apsieiti 
sziuo paločiau* tarnais.

Didis sznipas iszmieraves ji 
iszs'ilgai gilu žvilgterėjimu, 
sutraukė pecziais ir paklausė 
kitu tarnu:

m ■mv

kambarys yra

sn

Pasakykite man keno 
ketvirtame 

augszto apaezioje szios salkoš? 
Anam kambaryj gyvena
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VAIKAI
Linksmos kriksztynos, svc- 

cziu daug giedojimo ir girtuok 
liavimo kiek tik kam intelpa, 
o po tam 1,..

Po tam kūdikis auginasi...
Tik

triūsti* apie savo kūdiki dau
giau, nes vargsze užimta sun 
kiu darbu, no turi ne valande-

viena motina geistu

it

t

All
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Ne eina czionais apie paga- 

dinima vaiku, pasidavimas ju
ju valei arba pavėlinti jiems 
ant juju pareikalayimu. Vai
kus galima mylėti ir apsiaubti 
teviszku gerumu, nes užlaiky
ti savo paguodone ir teviszka 
rustuma.

Vaikai privalo tai pažinti 
ir suprasti; jeigu tėvai ant ko- 
nesutinka, tai ne isz piktumo,

■*w■!

los, idant kūdiki prigulincziai 
dažiuret.

Kita motina gal ir turėtu | nes del juju gero ir laimes, 
laiko ant to, nes tingi, kas jai 
rupi vaikui, kad tik duoti ka 
pavalgyt, apredyt ir szioki to
ki paroda ir iszstumti laukan 
idant jąi nesipainuotu po ko
jų-

Atėjus in tokius namus klau
siu :

tarnaites.
— O dabar ežia nįekas ne

buvo atėjus ?
■— Kiek asz žinau niekas 

nebuvo!— atkirto antrasis tar
nas, piktai žvilgterėjus in mil
žiną isz ko Pinkertonas supra
to jog milžinas nebuvo myli
mas kitu draugu.
—Hm! Tai labai keista! Pasa

kykite, meldžiamieji, kaip va
dinasi anas tanias? — užklau
sė sznipas, nurodydamas in 
žiaurai žiūrinti galiuna.

— Jurgis Jakas! — atsake 
užklaustasis.

— Velniai žino, kas ežia da
rosi! suszuko milžinas — asz 
ir pats galiu pasakyti savo pa
varde! • , -

Didis sznipas jau nebemano 
slėpti savo uždavinio: jis sku
biai prisiartino prie Jako ir 
tarė:

— Paklausykite manęs, 
Jakai! Ašz atvažiavau in Ver
kius idant suimti t.v. dvasias 
kurios padaro didi peržengi
mą! Tnsidemekite tai, Jakai, 
ir tu rėki tęs.

Milžinas sudrėbėjo ir, 
niurzgėjus per dantis prakei
kimą atgręžę sznipui nugara ir 
skubiai iszejo.

— Eiva! r— 
kitiems: dabar man ežia nebė
ra ka veikti! Mažai bedaboda- 
inas ant kitu tarnu sznipas nu
ėjo in savo kambarius.

Jis ilgai galvojo apie nutiki
ma: aeziu savo ilgametinei 
praktikai ir gabumui isz vei
do atspėti žmonių mintos jis 
sumojo,t kad Jurgis Jakas tu
ri netyra sažineį kad jis pri- 

i pratęs yra atlikti visokes pik
tadarystes ir kad ji reikia 
prižiūrėti.

Į Valandai praslinkus po szio 
I nutikimo, sznipas nuėjo 
kunigaikszti. Pakelėje jis ati- 

| džiai žvalgosi aplinkui kad ne- 
in nauja, piktadariu 

užpuolimą.
Kunigaiksztis 

puikume kabinete ir

v

manęs

su-

turo šznipas

ir kad ji

pas

nuo saves 
žmonėmis 
szvites sznipas. .. ’Nežiūrint in 
gresianti pavoju, 
ome roblioti augsztyn ant sto
go; pagalinus jis pri si riete lyg 
mažo languczio, uždengto dul
kėtu ir palszu langu. . .

Revolverio 
su davimu jis 
ir inkiszes savo galva pamate | SZnipo su didžiu nekantrumu, 

nes vilesi sužinoti nuo jo svar
bias naujienas.

— P. Pikertonai, nuo, mano 
seno tarno Velžio asz jau su
gebėjau sužinoti apie keista 
nutikima ant stogaus. Ar ne
pasiseko tamistai iszaiszkinti 
ta slepinga nutikima?

— Taip kunigaikszti, — at-

patekus

vienurankeles 
pramusze stiklą

Ii

buvo savo
lauke

j j BALTRUVIENE
I
Plunkiau, plunkiau po svietą 

Ifcz vienos in kita vieta,
Braidžiojau po sniegą ir 

purvyną, 
Kad lik dažinoti kokia na vynu. 

O vis už morgu, kad jos kirvis 
penezia, 

Kiek mano szirdis nuo ju 
nukenezia,

Besivaikydama, inkliuvau in 
malkas, 

ir persiplesziau dreses 
padalkas.

Nežinau kur pamecziau puspa
džius czev ory ku, 

Nuvažiuosiu in Springvale 
Gal moterėles susivaldys, 

szirdelė,
Ir jau nepykdys taip mane, 
Praszau jus szirdeles nors d 

negerkite, 
Viso gyvenimo griekus 

apverkite.
Dukreles priverskite kalbėti 

rožaneziu, 
Jai neklausys tai duokite 

paneziu, 
Ba jeigu jus savo vaiku- 

nemokysite, 
Tai sunkiai už tai atsakysite.F

J 'T
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Puri dorybes ir dafbu mokytis, 
Neduokite joms bambiliais 

trankytis.
Nepavelykite užsidėti su 

fricukais,
Ungarukais, kazokucziais ir 

szpicukais,
Ba isz tokiu neturės jokios

malones, 
Bu juokėsi visi gori žmonos. 
Ir asz nesuprantu, galit man 

galva kirstie, 
Kaip Lietuvaite in Anglikaite ' • a A

— Kur jusu vaikai
— Vaikai!,.. Juk žmogus 

džiaugėsi, kaip iszeina isz na
mu, ne reke ir nedagrisa.

— Kaip-gi jie jums dagri-
sa:O

— Ne gali nuo ju ne atsi
ginti, nuolatos tik klausinėjo 

“Mamyte!... 
del ko saule nusileidže 1 Ma
myte, del ko musu kaimynas 
turtingas o mes keneziam var
gą?. . • ” Už tai iszveju laukan, 
tegul sau laksto po stryta, ne 
turiu laiko atsakinėti tokiems 
snarglems.

Iszguitas snarglis eina teip 
kitu vaiku, klausinėja ir klau
so mokinasi visokiu bjaury
bių.

U-^i, ka jau mokinasi, tai 
mokinasi!...

Iszmokina ji vogti, keikti,

per visa diena:

. • “ Už tai iszveju laukan

Vaikus rėike teip auginti, 
idant turėtu visiszka užsitike- ‘ 
j ima tėvams ir nesislėptu 
priesz juosus žodžeis ne mįslė
mis.

Niekas ant svieto ne galt 
parodyti kūdikiui teip lygaus 
kelio kaip tėvai, nes tėvai pri
valo kūdiki vesti tuom keliu 
žingsnis in žingsni ir rodinti 
savo priklodais kele teisingys- 
tes, cnatos ir iszmintingystes.

Daugeluosia musu szeimy- 
nuosia kitaip atsitinka.

Tėvai stumdineja tuosius 
mažiuleluis, iszvaro laukan, 
plaka, keike o ant galo laiko 
juosius kaipo darbininkus, ku
rie atnesztu uždirbtus pinigus 
namon.

— Tegul musu vaikai pri
pranta prie darbo ir vargo nes 
ju visas gyvenimas toksai but- 
— kalba tėvai. — Jeigu vaikai 
mums neprigelbetu, tai nega- 
letumem isz vargo iszbrist.

Žinoma — vaikai turi pri
prasti prie darbo ir privalu
mu, bet tasai pripratimas tu
ri būti pagal pajėgas kūdikio 
o ne kaipo nevalnyko nes ku- 

rukyt, ir kramtyt ežiu, mokina I dikis tik pradeda iszsitobulin- 
musztis akmenais, kankyt žve-1 ti, reikalauja luosybes, links- 
ris ir tuksti kitokiu dalyku.

O po tam, kada ‘kūdikis pra

so mokinusį visokiu bjaury-

mybes ir szirdingos teviszkos 
szilumos.

Ar-gi tokiam kūdikiui 
nepaklusnus, tada jiems pra- Į skauda szirdis nekyla jojo du- 
doda atsakinėt ir prieszintis ir sziojo piktumas prieszais jojo 
atnesza in namus sarmata, ta- gimdytojus? Vėliaus tokie te-

deda del levu būti piktas ir ne

da tai motina pradedą verkti vai stebėsi kalbėdami:
ir rugoti: — Tokie tie vaikai pikti!...

— Auginau ji, auginau ir Gero žodžio tėvams ne duoda • 
už tai dievyti tiek rupesczio ir t.t.
ir sarmatos dabar apturu? Piktumas ir neapykanta pra-

Neauginai kūdiki motinėlė, deda augti szirdije tokio kudi-

už tai dievyti tiek rupesczio ir t.t.
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tiktai ji maitinai ir apdengi-1 kio jeigu su juom piktai apsiei- 
nejai o tas ne yra auginimu.

Auginti kūdiki, tai ne reisz-
ke ji maitinti ir aprėdyti, bet I po teviszka, pastogia niekad 
ir duszia reike isztobulint, tu- nepamislys, jog tėvai jam ne
reti gera atyda ka t kūdikis gerai vėlina, tokis kūdikis bus 
girdi, dirba ir su kokeis drau- Į per visa savo gyvaste dėkin
gais sebrauje.

Tėvai negali padaryti,

gal pavirstie, 
Savo prigimtos kalbos nereike 

niokintie, 
Sztai turite neatbūtinai isz- 

mokytie, 
O jai ne tai asz nuvykus in 

tonais, 
Iszmokysiu visas nais, 

Ir savo kurna atsiimsiu del ne
kuriu 'berneliu,

na.
Kūdikis, kuris randa laime

reti gera
i

gu tokiems tėvams. Tiktai tie-•

ill
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di- je teVai, kurio su vaikais go
desnes krividos savo vaikams, Į rai apsieina, žino kokius sal- 

Tegul suklupdys juos ant keliu, kada juos iszvaro isz namu,balzgana szeszeli kuris skubiai 
tolinosi laiptais žemyn... Szni
pas, pacielijas in ji, iszszove ir 
greitai eme laužti plytas idant 
inlysti adgal in belingi. Darbas 
jam pavyko ir netrukus Pin
kertonas 
laito.

Szmekla jau 'buvo dingusi,
Š7,.upaSen1u ayuzKU zvaigyuH|sako szni agz ja„ 
ru\ll\ohtwvi li/ki- vnlrnit iiinl/nrl 
nebuvo matyt vaidinelio pedsa- 
kiu... Pasinėręs savo tyrinėji
muose jis nei nepamato kaip
atsirado keletas tarnu. i jįg trumpai apsakė kuni-

— Vardan Dievo, kas ežia -__ - - j -
nutiko? suszuko vienas isz ma, vienok užtylėjo savo spe-

Privers daryti pakuta, 
Atves juos in tikėjimą drūta.

? dus ir auksinius vaisius aptu- 
idant jiems neripainuotu po res ant senatvės nuo savo vai- 
kojom ir neklausinėtu nereika- ku.
lingu užklausimu. Daro jiems

nuszoko žemyn ant

Sznipas omo ątydžiai žvalgytis1 
po'belingi bet veltui; niekur U.-

viena turėjo langeli kaip tai 
buvo matoma isz oro puses. 
Sznipas pastovėjo minuta, isz- 
tempe ausis ir durianeziomis 
akimis apsižvelgė. Paskeliau < 
patylomis ’ženge tolyn in antrą
sias duris po kairei. Atsistojas

rinau, jog nelabosios dvasios,
susimetusios sziame palociuje, 
yra tokie pat žmones, kaip ir 
mes su tamista.

Jis trumpai 
gaikszcziui apie visa atsitiki-

ju, milžiniszko sudėjimo žmo-1 kavjmUs ikaslink Jako.
— Man • norėtųsi atidžia 

apžiūrėti ta sėkla (kambarį), 
kurioje tapo pasmaugtas ’ta
mistos brolis ir kur iszejo isz 
galvos tamistos motina!

mis ir velkes. Durys buvo už
rakintos lx»t tas dalykas nesu
laiko sznipo .

Sznipas tyliai iszeme atgrai- 
žas ir skubiai atrakino duris: 
po tam ji>s pa maželi atidarė du
ris ir kysztelejo galva in kam
barį užversta visokiais gruo
dais; jmne nebuvo ne gyvos du- 
szios. [nejus in kamliari, garsu
sis sznipas tuojans privėrė du
ris. Priėjus prie lango jis pate- 
mino žmogaus pedsakius. Ant 
medines aslos, dulkiu apklotos 
aiszkiai stipsojo basu kojų ped-

Atleiskite, kunigaikszti! sakiai. Susilenkęs <ant prielan- 
ges sznipas eme atyd'žiai žval
gyti visa stogą. Jo smaili žiūra 

visi žinojo ir policijos vir-[greitai aptiko pedsakius ant 
szininko telegrama ir tamistos j inio>, samanomis apaugusios

Ir kadangi “

gus. — Ponas Palmeri, ka ta
mista ežia veiki? Ar tamista 
ežia szaudei ?

Sznipas verianeziai pažiurė
jo in užklaus loja ir tarė:

— Ar-gi apaezioje girdėjosi 
szuvis?

— Kaip-gi! Net gana aisz-
kini!

Kas-gi ji girdėjo ?
tarė sumiszes— Asz! 

milžinas, patyręs ant saves
Pinkertono. insmoigtaiee» akis.

— Sztai kaip! — tarė isz 
loto sznipa#. -~- 
szuvi

ta-Taigi eikime tepi — 
re kunigaiksztis, užleisdamas
kelia sznipui.

Kunigaikštis, išmista 
ka tik kalbejei apie seną tar
ną Velži, — ar jis yra isztikia-

>y ■

Taip, tai labai atsidavęs 
ci. vmswiriii »• + nimnii4<i
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Girdėjau ka'd Variorunio neku- 
... rios bobeles nekas, 

Valkiojasi po visokes vietas, 
Per dienas pasigeria guli, 
Su stikleliu rankoje szauke 

buli.
NeprPžiuri ne namu 

Ne mažu vaiku, 
Ne savo vyru,

Ypatingai randasi czionais 
viena,

1

/

Kuri savo vyra trenke in siena, 
Ant pakauszio torielkas badai 

'daužė, 
Keliolika dantų nabagui, 

iszdauže!
, t ; I

lingu užklausimu. Daro jiems I Vienoje isz Rusiszku daine- 
didele krvida, jeigu juos ne-1 liu randasi sekanti žodžei: 
apsiaubineja teviszka meile.

Vaikai — tai yra jaunos au- 
guoles, kurie reiklauje szvie- 
sos ir karszczio (teviszkos mei-1 gu ji neaplaikis namie.

Svietas ne tėvas, 
Gyvastis ne motina.

No turi žmogus giliukio jei-

los) idant augtu ir iszsipleto
tu, szviesa ir karsztis teviszkos I kis gyvenimas randasi priesz

Niekas ne sztant inspeti, ko-

meiles puola in kūdikiszka musu vaikus, ar jiems yra pri-
• -ai * i • i j • » I . - - . . - *
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szirdole o tik mylinti vaikai žadėta garbe ir turtai, ar ke- 
les in laime iszklotos rožėms 

Iszaugyt kūdiki teip, idant Į ar erszkecziais.
Bet tiek žinome, jog niekas 

ir kitiems, kurie su juom gy-1 musu vaiku teip nemylės, kaip 
vens. O idant gerai butu, tai tėvai 
yra svarbu reikalu ir privalu- linkio ne duos ir vėlins, ka 
mu tėvu. j

Vaikai niekados neprivalo 
būti sunkenybe namuose, nes 
jieje turi tiesa būti szoiminisz: 
kam lizde, nes reikalauje ir tu
ri tiesas reikalauti nuo savo 

‘tėvu mokslo ir pasikalbėjimo, 
nes juju tėvai yra jiems da
raktoriais ir augintojais.

Namai be vaiku yra liūdnas 
ir ‘ kurczjas, kaip sodas be 
pau'kszcziu, kaip laukas be 
žiedu. Gyvenimas be vaiku, tai 
nubudus kelione be vilties.

Vaikai priduoda norą ir pa
jėgas tėvams ir taja vilti, jog 
viskas kas yra gero ir laimin
go duosis del vaiku iszlaimeti. 

Nes vaikus reike žinoti kaip 
auginti ir paguodot, 

garbiausiu yra isz jaunu me
tu apsiaubinoti vaikus savo 
Saldžiai ir jauslinga meile, ku
ri teip yra reikalinga dęl jau
nos szirdeles o be koriuos na
mie yra szalta ir nesmagu.

auga laimingai. les in laime iszklotos rožėms

jam butu gerai .dnt szio svieto
t

"■IRU i" niekas jiems tiek gi-
R

■vargingą motina vargingoje 
grinczeleje ir tėvas, kuris sun- , 
kei dirba per dienas del savo 
kūdikiu.

Tegul musu vaikai žino ir 
jaucze tai ant kožno žingsnio, 
jog meilo ji apsiaubineja, te
gul ir tai prijaucze, jeigu ku-
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Klevelande viena baidykla 
užtikau, 

Kada įn tonais užėjau,
Panaszi in cigonka,

O sakosi kad tikra 
; r

Rinkes išz fersztorio ant ranku, 
Batai kabo ant ausu.

f
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da užsitamauje ant nubaudi
mo, j°K tai darome su skaus
mu szirdies, nes tai del jojo ge
ro ir laimes.

Gyvenimas po teviszkam 
stogui privalo būti del vaiku 
saldum ir tykum, teip, idant 
vėliau savo gyvenime atsimin
tu jaunas dienas kaipo žiban
ti žvaigžde isz czysto dangaue.

Amerikonka.masT

ir tikras žmogus ir tarnauja

l|li

Batai kabo ant ausu.
Karta ant vakaruszku atėjo, 

Bartis su kitais pradėjo,
l Bet mano rūteles, in kaili gavo, 

Kad net laukan iszsilingavo.
O j buvo cypimas, 
Dantų griežimas,

•in
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musu namuose jab 30 mętu.• ▲ • • « • 
szimo naktį?

-'T

Taigi tamista 
iszgirdai pirmutinis. Į

Kur-gi tamista buvai ? Szuvio 
balsas buvo taip silpnas kad ji Į 
vargiai tegalima buvo girdėti!

■ Bet asz ji girdėjau la'bai 
aiszkiai nes buvau laiptu apa-[ 
ežioje. UflNM

— Ka-gi ten darėte ?
klausė Pinkertonas, v 

Tarno veidas susiraukė, akys

Bartis su kitais pradėjoAr jis buvo ežia užmu-

j Taip, jis pirmutinis pa
liko mano nelaiminga broli!

—• Tai asz praszyeziau pa- 
įszaukti ji in ana kambarį! Asz 
jam noriu užduot i keletą kinu 
sirnu, kurie man yra labai 
svarbus!

Asz viliuos, kad jo utsaky-

Kad net laukan iszsilingavo.
4
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Tai asz praszyeziau pa- 'i
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Laukan pusnuoge, iszbcgo

Misliuo kad tai komedijonku 
Bet pažino tuojaus cigonka, 

; O roike žinot kad Au vyru 
pasimetė, <

MŽmonos isz namu nubėgo, I

— Ar tu žinai J e vate, jog 
įasz tave teip myliu ir isz toK 
meiles suvalgyczia.

Suvalgyk tu szuni no
• RSZ

—- prabilo Pinkertonas — ta
mista vistiek -žmones lauktu
!10H

atsakvma.
■
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I

I

I

uz-

dva-1 Kažkas, matyt, naudojosi tuoj
• stojosi piktai bailingos.

1 O tamistai kas darbo ? -
I

1

i jam noriu užduoti keletą kjau-

svarbus 1 ■u

mm užganėdins manę, .ture 
i Pinkertonas, Tolinus bus.Tolians bus.
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ŽINIOS VIETINES SHENANDOAH, PA.
— Sziadion Readingo pede.
— Park Place ir Bukmau- 

tes kasyklos pradėjo dirbti
Panedeli. Bukmaute nedirbo t *
nuę 24 Decern bėrio* Szaltas 
orais atidaro vela kasyklas.

-r- Szi vakara didelis poky
lis Ind. Liet. Kliubo Norkevi- 
czihus saloje. Daug svecziu su
važiuos isz visu daliu.

r- Musu Lietuviszka orkes
trą vela buvo New Yorke, kur 
ingrajino keliolika smagiu 
Rzmoteliu del Columbia fono
grafo kompanija. Muzikantai 
yra: Franas Jetka, Jonas Vai- 
cziulionis, Jonas ir Antanas 
Urbonai, Vincas Silvestravn 
ežius ir A. Szaukeviczius isz 
Bzenadorio dainininkas. Yra 
tai tikra Lietuviszka orkestrą 
ir gal daugelis žmonių girdėjo 
juju smagius szmotelius ant 
fonografo.

keliolika

— Praeita Subata Szv. Juo
zapo bažnyczio'je likos suriszti 
mazgu moterystes Baltrus Sa-
dauskas su naszle Petronėlė Ve
lioni ene.

t Vladas Jerszikonis, apie 
40 motu amžiaus, mirė praeita 
Subatos vakara Ashlando li- 
gonbutyj. Vargingas vyras gy
veno vienas mažoje Ibakužeje 
ant kalno netoli Hillso peczes. 
Miegodamas arti karszto pe- 
cziuko užsidegė jam drabužiai 
ir taip baisiai likos apdegintas 
kad in treczia diena mirė. Ji
sai neturėjo jokiu artimu gimi
niu todėl bus palaidotas Utar- 
ninke • ant vargszu kapiniu 
Schuylkill Ilavene.

,— Sudže Kirkpatrick isz 
United States District Sudo Fi- 
la'delfi'joj paliepė uždlaryti 33 
vietas kur pardavinėjo svaigi- 
rtanezius gervinus Schuylkill 
paviete. Tarp kitu ran’dasi se
kantieji: Malianojuj Juozas 
Cziczkus; Minersvillej F. Vor- 
kunas, Antanas Jurkeviczius ir 
Jonas Milcežetficz; Pottsvillej 
Jokūbas Kulgis ir J. Szeimis; 
Mahanoy Plane Szimas Napin- 
skas; Tamakveje Mare Bemic- 
kiene ir Violeta LuckeVicziene; 
Frackvillej Franas Gudaitis, 
Vincas Pavlauckas ir II. Ivasz- 
keviez; Ashlandė Petras Urbo
ną; Port Carbone V. Dembos- 
ki; rodhauze kuria laike Teo
doras Narvidas tarp TaiAakves 
ir Allentown; ‘Saint Clair Jo
nas Doniacka; Shenandoah Szi
mas Gudaitis, Kaz. Vasilevski, 
John Mansik, Juozas Czislu- 
kovski. William Schwartz isz 
Macungie iszsigelbejo nuo ka
lėjimo kada pasakė sudžiui 
buk jisai turi 20 vaiku todėl ji 
paleido namo su persergejimu.

Malianojuj

• •

MOTINA.

— Asz labai džiaugiuosiu 
mano sūneli, jog pasitaisei ir 
bo mano pavelijimo ne skini 

. vaisius sodia. Juk szia nedelc 
vieno obuolio ne nuskynė!!

— Ne motinėlė.
— Ne vienos gruszios?
— Ne motinėlė.”

, — Gerai mano sunau, 
miu užganadinta isz tavęs.

Kazukas in save: — Tai ma
no gilukis, jog mama apie sly
vas neklausi.

eš-

r

r

ISZ WILKES-BARRE IR 
APLINKINES.

— Jonas Luszczinskas, 38 
metu, 332 S. Market nJiyczios, 
likos, sužeistas iii paežius 
Maple Hill kasyklose ir likos 
nuvežtas in vietine li/gonbuto.

• Lehigh Valles ^compani- 
iszdave paliepio m idant, 

pradėtu dirbti No. 2^ 3, 4, ir 5 
Packer kasy’klos nuu Panede- 
lio. '

I • 

JO

— Subatos ryta, ugnis kilo 
name Juozo Popik.'o, 220 Flo
rida ulyczios ant heights.

Binghamton, N< Y. — Jei vi
si prasikaltėliai butu toki, 
kaip Jonas Szimoliunas, 
elektros kėdės nereikėtų. Lie
tuvis Szimoliunas prasikalto 
priesz savo szeima: jis gir
tuokliavo, nedirbo ir nepado
riai ir žiauriai elgėsi su savo 
žmona ir szeima. Netekusi 
kantrybes, žmona ji aresztavo.

Jai laukiant teisme su vai- 
kucziais, pasiraugusiai teisėjui 
iszpasakoti jo visus blogumus, 
jis užsidaręs namie, kambary, 
atsisuko gaza ir nusinuodijo. 
Jis vargu tikėjosi tokios sun
kios bausmes, liet, matomai, 
pats sau davė didžiausia baus
me.

Szimoliunas 
savo szefima:

Brooklyn, N. Y.

T

tai

— Vienai 
Lietuvaitei, kurios vardo ne
norim skelbti teko pusėtinai 
nusivilti del to nelaimingo 
Lietuvaieziu romanso su sve- 
timtaueziais vaikinais. Minėta 
Lietuvaite turėjo dideli nesma
gumą ir geda, kada Marriage 
License Biure leidimas tapo 
iszraszytas, o jos Airis vaiki
nas pasirodė neturi pinigu nei 
už leidimą užsimokėti. Lietu
vaites, jei jau negali be sve- 
timtaueziu apsieti, tai nors 
szieik tiek turėtu pasirinkti 
bet neiti už bomeliu.

Minersville, Pa. — Pagautas 
per karukus Pine Knot kasyk
lose, Kazimieras Plaktys, 
metu likos mirtinai suspaustas 
mirdamas Pottsvilles ligonbu- 
teje.

22

St. Clair, Pa. — Vincas Pin
kus, 42 metu, mirė Pottsvilles
ligonbuteje nuo apdegimu ko
kiu aplaike per eksplozije gu
zo Reppelier kasyklose. Velio
nis paliko paezia ir posūni.

MOKINA KŪDIKI.
— Petrai, bijok Dievo, 

tai galima įaip muszt kūdiki? 
Juk tu kaulus jam sulaužysi.

— O kam rakalis baido kar
velius? Kaip jam aprauda nu
suksiu tai žinos jog su sutvėri
mais reikia žmoniszkai apsiei
ti©.

ar

MOTINA IN SUNU.
— Kaziuk, iszvaryk muses 

isz grinezios nes moeziute nori 
valandėle pramigt.

Kaziukas: — Kad motinėlė, 
tete yra grinezioje ir no karta 
kalbėjai jog tėtis turi muses 
nosyje, tai kaip asz jais iszva- 
rysiu?

5 Puikus Sieniniai Kalendoriai 
Ant 1930 Meto už $1.00

Kas prisiuns Viena Doleri, aplaikys 
5 Puikius Kalendorius ant 1930 meto. 
Prie kožno kalendoriaus yra prisiūta’ 
szvontuju kalendoris su pasnykais.

W. D. BOCZKAUSKAS-CO., 
MAIIANOY CITY, PA.
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ATIDARYTAS SUBATOMIS VAKARAIS NUO 7 IKI 8 Į 
VALANDOS IR LAUKĖME JUS.

MERCHANTS BANKING TRUST CO. Į
MAHANOY CITY, PA. I

Member of The Federal Reserve System
, -----------------------$------------------------

f ii

3
3 
jiII

Užkvieczia juao atsilankimo ir pradėkite dėti pinigus in | 
szita Banka.
Gera Banka yra geras prietelis, ir muso Banka yra prite- 
telium del kožno depozitoriaus.

DIREKTORIAI 
D. F. GUINAN 

WILLIAM R. MILLER 
JAMES A. DOLPHIN 
JOS. B. REING 
P. C. FENTON

JUOZAS MACIEJUNAS 
ANTANAS DANISEVICZIA 
JOHN J. MORAN 
GEORGE OLIVER

I*

t Mirė Vincas Czaikauskas, 
78 {m.' komplikuota liga, 354 
WarsaW St., Maltby. Czin gy
veno apie 35 m. Paliko szeimu 
jau užaugusia. Palaidotas su 
bažn.VtpiomU apeigomis in pa-
rapijos'kapines.
t Mirė Antanas Kamaraus

kas. Buvo kasyklose sužeista.^ 
ir mirė po keliu dienu. Buvo 
jaunas vyrukas. Palaidotas su 
bažnytinėmis apeigomis iii Ai
riu St. Mary kapines.
t Jonas Kudirka, 321 Da

mon St., West Pittston. Palai
dotas su bažnytinėmis apeigo
mis in parapijos kapines.

— Antanas Blažis isz Plains 
Emilija Gutaus-

1

apsivedė su
kaitė isz Nanticoke.

— Viena Lietuve papasa
kojo, kaip jos sztoreli iszvoge, 
keturi Lietuviu vaikezai, pa
imdami visa kumpi, sūri, sep- 

nuo pienotynęs bonkas nuo pieno, nes 
jos parsiduoda po penkis cen
tus ir daugiau mažmožiu 
sugražino lekszte 
lemi s.
visi maži ir kaimynu vaikezai 
tai 'kagi, sako, darysi, vienas 
yra naszlos sūnūs. Czia reikia, 
kaip tik gerai juos pamokyti 
su tėvu žinia, kad jie daugiau 
to nedarytu! Tėvams nepristo
jus, juos perduoti in policijos 
rankas. Žinoma, gerai in pas
turgali inkretus, kad atsimin
tu visa amžių. Pagelbsti. Jei
gu jie dar taip e.lgesi, lai ant
ra karta pranesziu ir ju var
dus. — V.

— Jonas Czemedkis, 37 me
tu, likos užmusztas per eksplo- 
zijo dinamito Pine Ridge ka
syklose.

— Ugnis kilo Levy duon- 
kepysteje, Durijoi, kuri sunai
kino visa narna kaipo iszdegc 
dvi szeiinynos ant virszaus. 
Bledes padaryta ant $35,000. 
Ugnagesiai isz Pittstono, Old 
Forge ir Avoca pribuvo in pa
galba.

y 

su sziu'ksz-
Kadangi vagiliai yra

y

— Wilkes-Barre Deposit ir 
Savings Banka insikrauste in 
savo nauja 14 laipsniu au’ksz- 
czio narna, kuris kaszfavo 1,- 
200,000 doleriu.

— Alden Coal Co. po bai
sai nelaimei kur banditai isz- 
neszo in padangos truki su 
pinigais, mokes savo darbinin
kams dabar su czekeis kurias 
permainys Nanticokes bankuo
se. Yra tai daug saugesnis bū
das ne kaip pagal senoviszka 
sistema.

NEDELINE 
EKSKURCIJA IN

NEW YORKA
$4.oo
NEDELIOJ 2 VASARIO

Dubeltavas 
Tikietas

Specialia Treinas Subatos Naktį
Isz Shonandoah .... 12:35 ryto 
Isz Mahanoy City ... 1:16 ryto 
Isz Tamaqua.............. 1:45 ryto

Grįžtant treinas aplois Now York 
isz West 23 Street stacijos 6:47 
vakare, isz Liberty Street 7:00 
vakaro, o isz Elizabeth, N. J. 7:32 
valanda vakare.

$3.25 ir adgal
IN

i

v-lf

3 j

1

’t

’Hf f

PHILADELPHIA
VASARIO 

12 IR 22
--- ---- ------ 1 ..... .. .

EKSKURCIJA 
IN

DETROIT, MICH.
$12.00 In ten ir adgalios

Chicago, ill.
$16.00 In ten ir adgalios 

22 VASARIO
Apio dauginus informacijos apie 
Virsz-minGtas ekskureijas kreipki- 
ant stacijų arba raszykite pas 
John M. Rolin, District Passenger 
Agent, Williamsport, Pa.
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92 METU KALVIS D A KALA ANT PRIEKALO.
Turėdamas jau 92 motin,Tamoszius Bickle (viduryje) kožna diena dirba savo kalvi- 

nyczioje Chelsea, Anglijoj ir kala ant priekalo geleži ir kausto arklius. Jam .prigelbsti darbo 
jojo suims ir anūkas. Senukas visai nepailsta l

KIEK KALINIU
AMERIKE

t.\‘U70 Biuras La tik iszleido 
raportu apie kalinius tedera- 
liuosc ir valstijų kalėjimuose 
1926 m. Labai idomu matyti, 
kad svetimtaueziu kaliniu nuo- 

žymiai nupuolu 
paskutinio raporto 1923 
1923 metais 12.0 nuoszimlis vi
su žmonių pasodintu

szimtis
raporto

nuo
m.

kale ji-
muose buvo sveti m? žaliai, jau 
1926 m. tik 7.9 nuoszimtis

Cenzo Biuras sako —
Kad gal immigracijo;

v a ržym a s sumažino, 
, nes nuo 1920 m. 
ateiviu in leist a ii:

šu
tu nuo-

ma • 
szia 

szali, ir kad kaliniai, knrie 
mo Meksikoj nėr priskaityii 
prie svetimszaliu kaliniu. Pir- 
miaus jie buvo priskaityti.

1923 m. kalėjimu raportas 
apdengė visus l'ederalius ir 
valstijų kalėjimus, pataisų na
mus ir apskrieziu ir miestu ka
lėjimus, darbo namus ir pa- 
naszias vietas, isz viso apie 

rapor-

szimti, 
žiaus

2’1 - *. in

, isz viso 
2,341 insteiga 1926 m. 
tas apdengia tik i’edęralius ir 
valstijinius t kalėjimus ir pa
taisos namus, 
steigus. Rokuojama, kad 49, 
000 kaliniu, buvo teismu nu
bausti 1926 m. tose 99 instei 
gose, bet informacijos surink
tos tik apie 43,328 kalinius. 
Alabamos, j Floridos, Idaho 
Georgia, Now Mexico, Texas ir 
Tennessee kalėjimai nepasiun
tė raportu tik pristatė neku- 
rias informacijas. Tik galime 
sakyti, kad tose valstijose ne
gyvena daug svetimtaueziu.

Isz tu 43,328 kaliniu apio 
4,321 buvo svetiinszaliai, 4,035 
vyrai ir 195 moterys 
785 paėjo isz Italijos, 632 isz 

s, 341

isz viso 99 iri-

kada vaikszczioja po penkcs mylės ant 'dienos.

TEISYBES
Ir kazirninkui turi in ana

svietą keliaut, ha smertis ne
siduoda prisigaut.

Jeigu viena koja turėsi
tai. sunkei varksztinesi, bet be 
smegenų visa svietą perbėgsi.

Isz tos merginos paežius 
geros neturėsi jaigu in josios 
gražu veideli insimylesi 

neskaito
tam negali būti ant svieto vie-

Uas negali luiti terp žmo
nių, vieta tokiam prie gyvuliu.

Sveikata ir ramumas, t a r-

tos.

Kas

rr

gazietos,

no Dievo geradejiilgumas.
Jeigu isz jaunystes 
sergėsi, tai lygkata

gerai turėsi.
Laime kaip

zau-ksmo

h

S

svei- 
senat vei

ga rsas 
bet

ant 
ant

Ir puikiausias paeziuoje- 
d kiszeniuje bai-

atsiliepe, 
szauksmo neat begs.

i. kaip pinigj
ges i.

-

tiktai tarp žmonių nesibuvina.
Tiejei daugiau reikidauje 

pasigailėjimo katrie neturi pa
sigailėjimo del silpnesnio. —b’.

Teisybe A' labai v ra sena,

JUOKAI

ISZ LIETUVOS
SAMAGONKOS”

10 M. JUBILIEJUS... > . . . ......

C c VIRIMO

Daugiszkiai. Skapiszkio v. 
Czia pagarsėjusi apylinkes pil. 
Rauplieni’ jau deszimts metu, 
kai vertėsi slaptu degtines va
rymu; jau 
10 metu

MUSU VAIKAI.
Tėvai prižadineja Elziukoi 

jog kaip bus gera, tai jei gar
nys atnesz broleli ar sesele, r

Po kokiam laikui atsiranda 
namuosia dvynukai.

Elziuke matydama susirūpi
nusi tęva, tarė:

— Tėtuli, g 
vau per gera.

rn

'ai jau asz bu-

GIRTAS KALINTOJAS 
PASIMOVĖ ANT TVOROS. 
Kauno - kalėjimo vyresnysis 

prižiūrėtojas Gruszauskas ana 
vakara girtas eidamas paslydo 
ir pasimovė ant geležinio ka
lėjimo tvoreles sztakieto. Szta- 
kietas inlindo pro apatini žan-. 
dakauli ir i nėjo in burna ligi 
gomurio. - •

Apsvaigęs Graszauskas tuo
jau nugabentas in Kauno mies
to ligonine. Ten ir tebeguli.
PAVOGĖ 20 PUDU LINU.

Litviniszkis, Rolkiszkio v.— 
Pas turtinga Amerikieti Du- 
bicka buvęs nuomininkas Lat
vis paliko 30 pudu iszbrauktu 
linu. Gruodžio 27 d. Dubickas 
pranesze buk linus, nakties 
laike nežinomi piktadariai pa
vogė. Linu savininkas su kri
minaline policija padare pas 
Dubicka krata. Linai buvo atr 
rasti svirne po asla skiepe, ku
ris t y ežiomis buvo padarytas 
Vokiecziu Okupacijos laike. 
Sustaczius protokolu, ir vos 
spėjus policijai isz namu isz- 
važiuoti.

_ Dubickas
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Dubickas nusiszove. 
buvo Litviniszkio 

dvaro centro savininkas.
NETIKĖTA MIRTIS.

Aszmucziai (Szakiu valscz.) 
Neseniai czia netikėtai pasimi
rė bežemis gyventojas Zukaus- 
__  ______ i vežėsi plytų su 
savo žmona. Kelioms plytoms 
nukritus, jis rankiojusi; bet,

• neszdamas in

gal butu szventusi 
sukaktuves, jei po-

licija la biliu sukliudžhisiGruo- |<as< Velionis
džio 7 d. 11 nuov. pol. v-ko pa

lias Kaupliene atrado 
užkastos samagonkos 

litjTiiis ir ne jos daiktu. Su
da t vii 3

dej(\jas 
žemejė 
O e)

protokolai.

STATYS BAŽNYCZIA
Liubavas, Mariampoles a.

Didžiojo ka- 
Ligi sziam 
rūpinamasi 

bet vis

Vietos bažnvezia 
ro 
laikui,

jis rankiojusi;
vežimą apvirto 

auksztienikas ir, prispaustas 
plytomis, staigu klane užtrosz- 

Velionio turėjo apie 70 
metu amžiaus; paliko žmona ir 
užaugusias vaikus.

| EMIGRACIJOS

ko.

HI

parapijos

metu sudegė, 
nors buvo 

bažnyczi os st at y m u, 
dar nepradėta statyti. 1 n vyko 

susirinkimas, pirmi
ninkaujant klebonui kun. Ku
dirkai ir sekretoriaujant p. 
Stasiulevicziui Juozui.

Aptarus bažnyczios statymo 
klausima, vienu balsu nutarta 
bažnyczia statyti isz atmenu, 
kuri pigiau kainuos negu me
dine, ir bus patvaresne. Gy-

ir sekretoriaujant

ir bus patvaresne.
\ ontojai pasižada akmenis su- 

; daromas 
vežami ak- 

alikos ir nu-

vežti. Tuojau bus 
bažnyczios planas, ' 
mens, renkamos 
statoma mokestis nuo ha.

LIETUVOJ YRA 153
UGNAGESIU KOMANDOS.

BIURAMS 
BUS GRIEŽTA PRIE

ŽIŪRA.
Kaunas. — V. R. Ministerio 

pasi raszy tos emigracijos in- 
statymui vykdyti taisykles nu
mato (‘migracijos 
griežta kontrole.
kad gave leidimą emigracijos 
instaigai asmens ar bendroves 
leidimo negali perleisti, 
kitaip jis atszaukianiHs.
pat invyksta jei gavus leidi
mą vienu metu bėgy instaigi; 
neatidaroma. V. R. M-jai turi 
būti pristatyti visu tarnautoju 
emigracijos biuruose saraszai 
su apskr. virsziniko liudymu, 
kad vedėjos yra pilnateises as
muo, nebaustas ir netardomas. 
Jei norima svetimszalis emi
gracijos instaigos tarnautoju 
skirti, tai reikalingas specia
lus V. R. M-jos leidimas 

Emigracijos biuruose
būti vedamos sutareziu su 
e m ig ra nt ai s k i lygos.

PASIKORĖ ANT DURIU 
SU SZALIKU.

Jonavos g. 63 nr. buvo buto 
ugniagesy- ant duriu su szaliku pasikorė 

.Jonas Petrauskas, 
žiaus. Korimosi priežastis 
nesantaika szeimoj.

emigracijos

biurams 
Nustatoma,

nes
Ta*

Kaunas. — Priesz karu Lie
tuvoj nedaug buvo ugnagesiu 
komandų, o kur buvo, tai joms 
priklausė policijos tarnautojai, 
žemesnieji valdininkai, bend
rai ugniagesiu organizacijos 
buvo policijos vadovybėj. Ru
sai krausi vdamies isz Lietuvos 
iszsiveže geresnes
bes prii mones. Musu ugniage
siai prUilejo organizuotis. 1918 
pj. organizavosi sparėžiai, pav. 
pirmais organizavimosi met. 
buvo 24 komandos. 1924 m. —■ 
86, o dabra yra 
dos, 
593

vedamos
turi

LAIME.
Antanas:- Kas yra laime, tik 

apsipaeziavi-
isz tu, 

žmogus gali po 
66 is'z 'l'.'ėnki.jo^ muj

Kanados, 330 isz Rusi jo 
isz Meksikos, 3i
220 isz Vokietijos, 223 isz Aus
trijos, 143 isz Anglijos, 113 isz 
Graikijos, 82 isz Vengrijos, 
isz Szvedijos, 62 isz .Jugoslavi
jos, 49 isz Norvegijos, - 
Franci jos, 38 isz Danijo
isz Lietuvos, 19 isz Belgijos,

60

Agota :- 
bi!

ii ■ m mfnm

Agotos —

Gerai tarnista kal-

Teip, praszau 
nes

panos 
jau tada buna

41. isz l,er velai!
\ "" " ... J IJI>

SZYKSZTUOLIS.
Szy kszt uoli s a i >sva rsto

s 90

16 isz Cžekoslovakijos, ir nia- i
F.L.l'.S. pirkti k ažiaus isz kitu szaliu. I mi

norini savo paezei 
ant i meni u.

— Na ka nori, kad tau

organizavimosi

153 koman-
1924 m. kiekvibniems 23,- 
gyventojams buvo viena 

komanda, dabar viena koman-

57 ra. am-

MOKYKLOJE.
Profesores in maža Matilda: 

Kokius žmogus 
nius dantis?

Matilda: — Už kiek nori, no

gauna paskuti-

lygus ponas profesoriau.da tenka 13,963 gyventojams.nu-

ant tuszczio t įn jog
I

***^
■<-

SUDE.
Apskunstasis

žinau pati isztikro... 
tiek to, duodu tau 

skubei tart

esi j pirktau ant varduvių ?
i 

poną •
—t A (?

XT. .........

ciela meta!
szvksztnolis.

, Slidžia :- 
valnas.

— A, tai perpraszau 
slidžia, 
baci jotos

DAUG ALIEJAUS SŪDEGE. t

V*

UŽMUSZDAMAS DESZIMTS VAIKU BEREA, OHIO.
X '

Deszimts ugnagesiu likos sužeisti kovodami su szia ugnia 
kuri kilo dirbtuvėje aliejaus Salino Oil Co., Ulevelande, ()hio\ 
Su didžiausiu stengimu užbėgta baisiai eksplozijai szitu mil«r 
žiniszku kubilu.

b *.

$
f.

NELAIME KUR TRŪKIS TR ENKE IN BOSĄ
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