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ISZ AMERIKOS KRUVANASKETVERGAS
SENA ISTORIJA
SUVADŽIOTA PER JAUNI

KI KURIS PABĖGO IR 
PALIKO JA ANT 

LEDO.

Chicago. — Kokia tai gana 
patogi Lietuvaite Katre Mor- 
kaunas (!) nusidavinejo tan
kei ant “petting purtys“ 
kitoms draugėms ir lankyda
vosi daugeli kartu in “ 

(plentiniu vieszbucziu)

SU !

rodau-
zes”
ir susipažino su kokiu ten Ed
mundu Rosedale. Katre pasiu- 
trszkai insimylejo in Edmundą 
ir daejo prie to, kad visiszkai 
aptemo Katrutes akutes Ir 
daugiau nieko nemato kaip tik 
mylema. Po trumpam laikui 
prižadėjo savo rankute ir szir- 
di ir tik reikėjo palaiminimo 
tėvu (sziadien ir be to apsiei
na) bet ir ta apteikė be jokio 
ergelio. Viskas jau buvo pa
rengta ant svodbosį bet Ed- 
munteliui stokavo pinigu, kaip 
ir visiems szpieliams ant apsi- 
paeziavimo, bet su pagelba 
Katrutes, iszviliojo nuo tėvu 
500 doleriu ant pirkimo
reikia. Ana diena susirinko už- 
praszti sveczei ant sužiedoti- 
niu, gere ir lyg vėlybai na keže i 
lauko jaunikio, bet tasai raka- 
lis dingo kaip kamparas isz- 
lekdamas in kurlcitur jeszkot: 
kvailiukiu ant suvadžiojimo ir 
prižadėjimo paczl uotU;

Dabar Katriute suprato ka/! 
likos baisei apgauta, bet jau 
po laikui gailėtis, o kas bus to
liau?. ..

Taigi, musu Lietuvaites la
bai limpa prie tokiu szpieliu, 
kuriems atsiduoda su duszia 
ir kunu, o tasai prisitotintas 
in vales, pameta

“ su gyvu 
Jau didelis laikas 
mergaites. — Koresp.

kas

i <

lendarka
kvaila po-

tavoru.
susiprast

KUNIGAI CHICAGOJ JAU 
NESILAIKO SAVO 

PATVARKYMU APIE 
LAIDOTUVES.

Chicago. — “Naujienos” 
skelbia sekanezia žino apie 
Lietuviu kunigu “unije,” ku
rio buvo susitarė nelaidoti la
vonu kurie atnesza žiedus iii 
bažnyczia ir sukrauna ant gra
bo. /Yna diena ta ji “ 
naikino.

Kilęs katalikuose didelis pa- 
“dvasiszko tnis- 

patvarkymais del nabasz- 
ninku laidojimo kapinėse pri
vertė paežius kunigus tu pat
varkymu nebesilaikyti.

Trys Lietuviai kunigai — 
Brighton Parko Briszka, Town 
of Lake’os, Skripka ir Cicero 
Vaicziunas — jau juos per
žengė. Pirmuoju du leido nesz- 
ti gėlės in bažnyczia, treczia- 
sis leido giminėms atidan’ti 
graba kapinėse.

sipiktinimas 
to”

<4

Naujienos 
žino 

unije,

ukaja” pa

NELAIME SZV. KRYŽIAUS 
PARAPIJOS MOKYKLOJE 

BROOKLYNE, N. Y.

New Yorkas.
Kryžiaus parapijos mokyklos

Szvento
------ __________________________ fl____1-1^.

žaidžiamoje vietoj, nuleidžia
moms durims inlužus, in dvi- 
deszimt penkių pėdui gilumo 
rusi sukrito ir skaudžiai užsi
gavo penkiolika mergaieziu, 
mokiniu, amžiaus nuo 11 iki 
16 metu.

Septynios mergaites, su su
laužytomis kojomis ir ranko
mis, buvo ambulansais nuga
bentos in Kings kauntes ligo-

"nine.

SZIMTAI ŽMONIŲ SUŽEIS
TA PO VISAS DALIS 

AMERIKOS.

“Rau- 
surengtas 

4‘Bedar- 
atsibuvo kruvinai

Washington, D. C. — 
donasis Kctvergas,” 
per komuni«tus kaipo 
biu Diena” 
su sudaužytais pakausziais be
jokios pasekmes. Sumiszimai 
kilo beveik po visus -didesnius 
miestus Suv. Valstijose.

Bostono, New Yorke, Phila- 
delfijoj, (’h i cage ir kitur tuks- 
taneziai bedarbiu turėjo susi
rinkimus ir parodas o policija 
turėjo muna'ža’i darbo iszvaikyt 
maisztininkus su pagelba asza- 
riniu bombų, paiku ir szuviu.

Nepasiseko Rusiszku komu
nistu surėdymas ‘‘revoliuci-

jautai ir valdžia nemiega ir yra 
pasirengus ant panasziu atsiti
kimu.

surėdymas
nes Amerikoniški palici-

ISZBARSTE TURTĄ ANT 
ULYOZIOS, BET APIE 

TAI NEŽINOJO.
Bethlehem, Pa. — Pasiėmus 

savo gyvenimo sucze'dintus 3,- 
000 dolerius, tiksle pirkimo sau 
mažo namuko 'Fountain Hill, 
Mrs. Ludvika Grochley, 60 me
tu, vos nekrito negyva isz bai
mes ir nuliudimo, kada persi
tikrino kad visas josios turtas 
dingo.

.Senuke iuąidejo 3,000 doleriu 
iii kruti, bet kokiu t6n nežino
mu budu pinigai iszsiliuosavo 
ir iiupuolinejo ant saidvoko ir 
kada motete dadjo iii ofisą par- 
daviko visi pinigai buvo dingo. 
Ant gili ūkio geri žinonys rado 
pinigus, nuncszo ant policijos 
ir atidavė, kada dažinojo isto
rija senukes. Apie 400 doleriu 
da nesugražyta.

15 KOVO ŽINOSIME KAIP 
ŽMONES BALSAVO PRIE- 

SZAIS PROHIBICIJA.
New York. — Laikrasztis 

‘‘Literary ,Digo.<” tikisi* su
skaityti sugryžbanezius ^balsus 
kas kiszasi klausime prohibici- 
jos apie 15 diena szi menesi. Vi
so likos iszsiusta 20 milijonu 
postkareziu po visas dalis Su v. 
Valstijų idant žmonys balsuo
tu. Jaigu aplaiket postkarte 
tai paženklinki t ir siunskite at
gal.

New York. — 
Literary Digosit

VIENAS STRAIKIERYS
UŽMUSZTAS; 8 SUŽEISTI.
Philadelphia. — Tarp darbi

ninku Aborte Hosiery Co., fa
briko ir straikieriu kilo kruvi
nas sumiszmas ant Roosevelto 
bulivardo ir Rucdmb ui vežios 

•f 

praeita Ketvcrga.
Straikieriai u'žklupo ant sko

bu važiuojaneziu automobiliuup 
in darba ir tuo prasidėjo musz- 
tynes kuriose likos užmusztas 
Carl Mackey o asztuoni kiti su
žeisti; dn/ug aresztavoti.

♦ 1

M

•5

1"

<•
4'

f

.«W—"

M

J k

d

,r

.-K':

1 i ll. i «*»

<i> . r * ,

* Ji:

ii

.J1........

DE-KABT SANVAmNIS LAIKRASZTI8 “8AULEw
ISZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIĄ

Prenumerata Kasztuoja: Amerika ant viso meto 98.0Q 
Europoje Ir Kanadoje |4.00 ant viso meto.

Lainkue Ir Pinigus visada siuskite tik ant stitf adreso 1

W. D. BOCZKAUSKAS - CO
MAHANOY AND A STB.,

į
•M

r

«

MAHANOY CITY, PA

■ 'Mil

MAHANOY CITY, PA. UTARNINKA011 KOVO 1930 (TUESDAY, MARCH II, 1930) *. O. BOCKKOira«l, rru. • Mr.r. W. BOCZKUVVBKl, IlIUr. m 41 METAS

TAFTAS MIKE RHODE ISLANDO
GYVENTOJAI BALSUOS

«•

PRAEITA SUBATA pbohibioijos reikale.
______ | Providence, R. L,-- Gyven-

VUSIS PREZIDENTAS IR valstijos
JGSZCZIAUSES ŠUDŽE (nrti Nep York) ateinantiu<>-BUVUSIS PREZIDENTAS IR

si a rinki/rnu oso 
szais 18į|a prideczka 
cijn, ar

balsuos prie
t

a užbrikyt ant tolinus 
nar palengvini ar visai numest . < Vi ’ ’

Isz Visu Szaliu
• , ■

PARDAVĖ SAVO VYRA 
KITAI MOTEREI.

tankei mainosi

valstijos, ,
IV- I *
i(. Į Biulapeszt, vengrai.

|>1.oilib/gri<.eziai

pardavinėja jeigu mano, kad

AUGSZOZIAUSES SUDŽE 
WILLIAM TAFT MIRE 

SUBATOS VAKARA.

SUDŽE SANFORD MIRE 
TA PACZIA DIENA.

IVP

- w

WILLIAM HOWARD TAFT

Washington, D. C. — B avu
sis Suvienytųjų Valstijų prezi
dentas ir sudžia Supreme Sudo 
mire 5:15 Subatos po pint tu
rėdamas 72 metus. Velionis sir
go gana ilga laika smegenų li
ga. Gimė Cincinnati, Ohio 1857 
mete; pasiliko advokatu 1887 
m., likos iszrinktas prezidentu 
1908m., paženklintas augsz- 
cziausiu su’džium 1921, padeka- 
vojo už d i nsta isz 
nesve i ka t os 1930in.

Lrtvonw rasis k-apltulcje vi
sa U t aėninko ryta per tris va
landas, po tam bus nuvežtas in 
narna kuriame gyveno, 
los atmintis bus laika. 30-dienu 
o bus palaidotas ant Arlington 
tautiszku kapiniu. Paliko pa
ežiu ir du sūnūs.

Ta pa ežia diena 
draugas su'džo IDdwardas Tdriy 
Salnford, 65 metu ir bus palai
dotas Knoxville, Tenn.

NUSZOVE VAIKA PAVOGU
SI DUONOS KEPALAITI 

BADAUJANOZIAI 
SZEIMAI.

Buffalo, N. Y. — Policinin
kas sziandio ežia nuszovo Der- 
wooda Nunemakeri, 17 metu 
berniuką, kuris, pavogęs krau
tu ve^j duonos kopal'aiti bego na
mo ir policininko smaukiamas 
sustoti, nesustojo.

Nuszauto vaiko motina rau
dodama papasakojo policijai, 
kad jos vyras jau keturi mene, 
šiai kaip be darbo ir del to pas
taruoju laiku jie visai nebetu
rėjo maisto.h>;

priežasties

Gai-

mirė jojo

SAKO KAD PEKLA 
RANDASI SAULĖJE.

Boston. — Pastoris Zimmers 
isz Science Religion draugoves 
brike pamokslo pasakė susirin
kusiems parapijonaams ka-d 
pekla randasi saule'je. Toliaus 
jisiai sake: “Žinau, kald szi-tas 
mano spėjimas nustebi n# jus, 
o kada pats pradėjau apie tai 
mastyti, pats labai nusigandau, 
nes nuo laiko savo tyrinėjimu, 
d'atyriau kad nesiranda niekur 
tokios vietos kad taip butu vi- 
siszkai panaszi prie Biblijos 
paaiszkinimo apie pekla kaip 
saulėje. Ne yi‘a tai jokia svajo
ne, bet apie tai tyrime per asz- 
tuoniolika mmotu”.

LIETUVAITE MISS ILLI
NOIS KANDIDATE BŪTI 

MISS AMERIKA!
Chicago. — Illilnois universi

teto ražuole, viena geriausiu 
studcncziir Lietuvaite Stefa Ba 
jarunaite, jau daug kartu pasi
žymėjus, dabar daugiausiai pa
garsi. Ji gavo Illinois valstijos 
gražuoles titulą ir Amerikos 
gražuolei iszrlnkti, isz vyk o in 
Minimi Florida.
Gražuole Bajarunaite gyvena 

12001 S Halsted St,, West Pull
man.

'Kadangi Bajarunaite yra ne
paprastai populiariszka ir gra
ži .mergina, ■ tikima) kad ji gali 
būti iszrinkta ir “Miss Ameri
ca”,
linkėtume.

Pora motu atgal Lietuvaite

po vein i iii
ZmoncMįturės proga iszreiksz- 

ti savo ntromonę per balsavirna.

ko jai laibai nuoszVdžiai
♦

• i

buvo “Miss Chicago”, tai p-le 
Kazlauskaite, kuri pasiskubino

Ven- 
gnecziai tankei mainosi ant 

į paežiu arba tiesiog pasakius
• ■ ; ; ’ i

gaus patogesne moterių. Neme
ilei kokia tai Tiszkiene, pa

savo vyra kitai mot erei,

f M

verk

iii valdže 
idant valdže ap-

perlu verties 16,000 
Ameriko- 

likos surastas 
Portman

“i ( * n

Pnnnszeį'privnlo padaryt visur.
V-“-——

SUEMB'100 DĖŽIŲ GEROS 
'ARIELKOS.

' I J • *
Cleveland, Ohio, —r Rubeži- 

niai proh’ibicijos sargai sulaiko 
szmugleriu laiveli su .1,000 do
žu geros Kanadinos arielkos su

’|O ir ilgai derėjosi. Per dvylika 
metu gyveno poroje laimingai

žei>?d'a<m i i m i r ti nai Fredu 11 on- 
ti'Ue, o kita Juozą liauna užda
ro kalojiiiie

NELAIMINGAS KRUVINAS 
KETVERGAS 800 ARESZ
TAVOTI, 12 UŽMUSZTI.
'Now York — Su v. Valsti'jo- 

sia diena ‘‘Kruvino Ketverge” 
likos aresztavota nemažiau 
kaip 800'žmonių ir 12 užmuszti
o'apio2l)() likos sužeistais.

I *o i c i jaį narsiai j xas idavbav o 
visur ir užbėgi nėjo inaiszaCzius 
visokiais budais. Badai Euro
poje daugelis žmonių taipgi 
aresztavdta ir sužeista ir už- 
muszt'a. Pilno skaitlio (negalima 
d’ažinoti. Jr už ka tas viskas at
sibuvo? Patys žmonys nežino.

Porcija narsiai

DIDELIS LAIKRASZTIS 
........... PADUOTAS.

Phila'delphi-a. — Gurtis Mar 
tin kompanija ana diena nupir 
ko dienini laikraszti 
re r” 
000 doleriu.
yra locnininkais apie deszimts 
kitu laikvaszcziu.

‘/PADUOTAS

“Inqui- 
už Iru r i užmokėjo 10,500,- 

Curtis kompanija

SUDRASKYTAS PER 
VILKUS.

Quebec, Kanada. — 
mani miestelyje iszejo ant me
džiokles Eqgeno Ferrera, bet 
staiga! apsiaubė ji vilkai isz 
visu pusiu. Narsus -medėjas 
nors gynėsi -smarkei ir padejd 
keliolika bestijų, 'bot ant galo 
pats puolė. Kada szeimyna. isz
ejo jo joszkot, rado tik apkram
tytus kaulus ir 
drapanas.

Netoli-

sudraskytas

BRANGUS PAVOGTI 
BUCZKIAI.

Richmond, Va. — Mrs. B. G. 
Seitz, užvedė skunda priešzais
daktaru'Arthura. Springer, už 
pavogimu trijų buczkiu l>o jos

NEŽINOJO KAD RADO 
TURTĄ GRABEJE.

London. — Szniuras penkių 
puikiu'
apie 30 tukstamezius 
nUzku -doleriu, 
gra’heje ant ulyežios 
Square, West. Ixicnininke apsi
žiūrėjo, kada buvo Hyde Parke 
kad szni u rus jxnlu dingo, l'uo- 
jaus davė žinia apie tai polici
jai pasakydama kaip iszrode 
perlai. Szoferis Youngs iszskai- 
te apie dingusius perlus mine. 
Hzetant policijos stoties aiszkin- 
damas, kad nežinojo kairi taip 
yra brangios 'ir per visa diena 
nesziojosi kiszonitfje toki turtu. 
Kiek jam padovanojo moterele 
isz suradimo to turto kdkrasz- 
cziai nepranosza.

l:

BOLSZEVIKAI
NEAPVAIKSZTINES 

VELYKŲ SZIMET.
Berlinas. — l.sz Moskvos da- 

nesza, kad darbininkiszkos or
ganizacijos padavė 
praneszima
garsintu uždraudimu szventi- 
mo velyku szimet. Darbai ke
tina savo paredka t a ja diena. 
Valdže sutiko ant bedieviu pa
reikalavimo ir prisakė vaiskui 
laja paliepima iszpildyt jeigu 
žmonis neklusytu. Per Velykas 
tikisi turėti nemažai pralieji
mo kraujo nes ne visi yra tę
sias paezios nuomones.

1

laikuosebet 
kaip

Pati
naszlaite.

o

paskutiniuose
szuo sii kate. Tiszka i il

sini lojo in patogia
nenorėjo ant to tikti, 

kad nenorėjo vyra nuo to at
kalbinti pradėjo dorotis. Nasz- 
lelo laimėjo del josios 200 do
leriu bet Tiszkiene spyrėsi 800 
už savo vyra. Ant galo sutiko 
moteres ir pardavė ji už 4(X)— 
ir naszlelc su džiaugsmu parsi
vedė vyra namo Tiszkiene ga
vo kita vyra su kuriuom ap
sivedė in dvi sanvaites po par
davimui.

puolė ant moteres

KIAULES SUEDE MOTERE
Septograda, Bulgarija. — 

Kaimene kiaulių isztruikus isz 
gando, kur buvo laikytos, už- 

renkantes
malkas ir iii keliolika miliutu 
sudraskė nelaiminga ant szmo- 
tu ir suede teip, kad tiktai 
kaulai ir truputis drabužiu pa
siliko.

Bernas, 
in pagelba

kuris bego moto re i
1 likosi teipgi per

kiaules užkluptas ir turėjo ant 
o kad nebūti;pusži’os kairytis, 

spejaS užsikabyt 
kiaules suede.

bulu ir
* • 
p

BAISUS DARBAS
TIKEJIMISZKO PAIKSZO.
Brandenburg, fPrusa'i. >• —

Kaime Valfgung, 42 metu kap
erius Sneigal, npžude savo pa- 
czia, 16 metu senumo duktere, 
po tam pats atėmė sau gyvastį 
per pasikorimu.

Sncigel prigulėjo prie tike- 
jimiszkos draugavęs ir buvo 
labai dievobaimingas. Nakties 
laike jojo 15 metu sūnelis su- 
gryžo isz kintamųjų paveikslu 
ir negalėjo užmigti. Staiga isz- 
girdo klyksmą. Iszszokes isz 
lovos, mate tėvas su ilgu pei
liu pjaustė vyresni broli, vai
kas mėtėsi in pagelba, bet pats 
likos baisei supjaustytas, bet 
turėjo ant, tiek pajėgu 
isz'be^o ant nl y ežios

kad 
szaukt 

pagelbos, o kada žmonis subė
go, rado baisu perstatymą: 
kambarije gulėjo papjauta pa
ti, o kuknioje gulėjo duktė
sūnūs* Sncigel pirmiause pa

žinios ir pavelinimo. Mrs. Seitz ežia primusze su kirviu,

ir

tvirtina,.Ibuk daktaras be jos 
žinios pabueziavo ja in veidą 
tris kartus, už ka reikalauja už 
kožna buczki po penkis tilks
ta nezius doleriu, arba isz Viso 
15 tukstaneziu doleriu.

Trumpi Telegramai.
U Mount Carmel, Pa. — Prie 

plento arti Ashlando, likos su
rastas negyvas. neseuei girnų- 
sis kūdikis, kuris matoma bu- 
Vo iszmestas isz automobiliaus 
per nelaba motina.

U Lako Villa, 111. — Su
pjaustytas lavonas jaunos mo
teres likos surastas dogesiuose 
namo prie Deep laike. Galva, 
rankos ir kojos buvo nupjau
tos.

11 Oklahoma, Okla. — In 
400 žmonių kurie gero teip va-

III' *****

dinama “Jako” padaryta isz
Jamaikos nirbirio, staiga likos

ištekėti/'* Ohięagiszkos Lietu- suparalyžavoti ir pasiliko be 
vaitė# pasižymi |7. ‘ valdžios. ■ /’

> su kirviu 
tam papjovė peiliu.

po

BOLSZEVIKAI PANAIKINS 
PINIGUS. •

Moskva. — Bolszevikai no- 
užilgio praszalins visus pini
gus ir darys bizni mainoma. 
Kožnas darbininkas turės kny
gutę kiek turi uždirbės o ka 
norės pirkti tai bus užraszyta 
knygutėje ir t.t. Jau sklypas 
kuris panaikina vienatini bū
da mainu su pagelba pinigu, 
tai yra niekai, nes žmonis pa- 
trotins vilti dirbti nes neturės 
noro dirbti už dyka.

JAPONIJOI RANDASI 63 
MILIJONAI JAPONU.

Tokio, Japonijc.M — 
surasza gyventoju Japonijoi 
kuris užsibaigė 1 diena Decem- 
berio, tai Japonijoi randasitai Japonijoj

Pagal

ŽUDINTOJAS BE KOJŲ
Florence, Italije. — Tomis 

dienomis priesz suda atsakinė
jo už papildyta žudinsta kokis 
tai bekojis. Tasai bekojis turė
jo dideli drūtuma rankose, 
kad ant juju vaikszcziojo kaip 
kate. Užsmaugė jisai savo gas- 
padino tiksle apipleszimo 2500 
lirų. Nakties laike 
prie lango kopeczias, 
ant josios rankomis ir per Įau
ga gavosi iii vidų kambario. 
Kada; gaspadine pabudo, žu- 
d into jas jau radosi ant lovos 
ir pagriebė jaja už gerkles. 
Smaugdamas muszc jaja su 
szmotu geležies, o kada mano 
kaxl ji negyva, paėmė pinigus 
ir ketino prasiszalyt. Gaspadi
ne atsipeikėjo ir pradėjo 
szaukt pagelbos. Bekojis vela 
mėtosi ant josios antru kart, 
bet smaugeneze pagriebė jam 
už pirszto ir teip sukando 
skoudžei kad bekojis suriko ne 
savo balsu. Ant riksmo subėgo 
kaimynai ir suėmė piktadarį. 
Priesz suda turėjo parodyt ko
kiu budu jisai vaikszcziojo ir 
kaip kate užszoko ant

31,683,400 vyriszkos o 31,254,- 
; 800 moteriszkos lyties gyven- 
i toju. In kęturis motus JaponL* 

jas gyventojai užaugo ant 3,- 
20.1,378 ypatus

1 ,/i': I'"1/:'
♦ •n

Italije.

pristatė 
užlipo

atsipeikėjo

kaip kate užszoko ant stalo. 
Žadintojas likos nubaustas ant 
viso gyvenimo in kalėjimu prie 
sunkaus darbo.

BAISUS DARBAS MOTINOS
Straudsberg, Vokietijų. — 

Pati anglekasio Bergerio, su
sibarus su savo vyru ir kada 
tasai iszejo in darba, papjovė 
su ilgu peiliu* savo trejetą.vai
ku, po tam pati sau subadė 
baisei krutinę. Vyras sugryžes 
nuo darbo, rado visus lavonus 
kuknioje. Vyras matydamas 
lavonus nubėgo ant virszaus ir 
pasikorė.

LAVONAS PER PAOZTA.
Berlinas, Vokietije. — Pacz- 

toris czionaitinio paczto užti
ko pundelije naujei gimusi kū
diki kuris buvo užsmaugtas. 
Pundeli atnesze kas tok is ant 
paczto idant nusiusti in Sti- 
cinsberga, o kad tokio adreso 
tonais nebuvo ir pakelis sugrą
žytas buvo,
todėl likos atidarytas 
pacztori.

pradėjo smirdėt, 
per

ADMIROLAS VON TIRPITZ 
MIRĖ.

Bėdinas. — Alfredas Von 
Tirpitz, 81 metu, Vokiszkas 
admiriolas submarines flotos, 
mirė praeita Ketvergą, 
pitz padavė užmanimiL eieso

‘li.JĮ
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Udipur, indije

LĖKIOJENTI BAISYBE ISZ 
SENOVTSZKU LAIKU.

Rodos kad 
senoveje žmonių pasaka apie /
lekiojcnczius smakus buvo tai 
kokis plepalas ir kad nieka
dos tokiu žvėrių ant svieto ne
sirado, bet butam laikrasztije, 
randasi aprasz.ymas keti a un i n. 
ko Jean do Sebret kuris tlalxir 
apraszineja buk pasitiko kelis 
Indijieczius isz gilumos Afri- 
ko, kurie jam pranesze, kad 
mate baisia baidykle kuri le
kioja. Sebret nukeliavo in taja 
vieta ir isztikruju persitikrino 
ir mate lekiojenti smaka, bet 
neturėjo giliuko jojo nuszaut.

Kada da ant svieto nebuvo 
žmonių milijonai metu, tokie 
lekiojenti smakaį vadinami

I
i

•I..
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pieitadonnai' raitosi aiit srvfe-
to.

500 ŽUVO FRANCUZISZKAM 
TVARTE.

Paryžius. — Per trūkimą prū
do praeita sanvaito, apie ka jau 
buvo raszyta, pagal naujausia 
apskaitnna žuvo 500 žmonių. 
Valdžia paaukavo del vargszu 
100 milijonu franku, preriden- 
tas 20,000; iministeriai 50,000. 
Popiežius 100,000; biznieriai 
100,000 franku. Prezidentas De- 
uinergue su virszininkais atlan
kė užlietas vietas. Praėjusia ne- 
dolia paženklino kaipo valdiš
ka gailės diena ant atminties 
žuvusiu.

Tii%

riui Vilhelmui laike* karoe 
idant dirbtu daugiau submari-, 
nu ir skandytu laivus, no tik 
kariszkus bet, ir pasažierinius. 
Admirolas "Tirpitz buvo be 
szirdies žmogus, rūstaus budo 
ir nemilaszirdingas.

ŽUVININKAI ISZGELBETI.

Astrakau, Bosiję — Laivai ir 
eroplanai iszgelbejo 137 žuvi
ninkus su 125 arkliais, kurio 
JŲcos nuneszti ant szmoto ledo. 
Keli turdjo susealusias rankas 
ir kojas bet sziaip visi buvo 
sveiki.sveiki.

fa
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NELAIME BELGISZKOJE 
KASYKLOJE.

Bruksele, Belgije.—Deszimts 
anglekasiu likos užmuszti o ke
liolika
“black damp 
klosią ari i Charleroi. Kasyklos 
po eksplozijai užsidegė 1x4 iii 

— *

sužeisti
M

eksplozijoj
Ąrcinelle kasy_

teles valandas agni užgesino^

Paskutines Žinutes
b

I
b

U Eldorado, Ark. — Ugnie 
sunaikino du blokus bizniavo 
namu. Keturi žmonis likos su
žeisti. 4

U Helsinkis, Indija. — Vai-

4
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džios inžinieriai pranesza kail 
surasta dideli pluocziai žemes 
kur randasi puikus deimantai.

U Detroit, Mich. — Miestas

I I 
■ ■

I

praszalino 1680 darbininkus 
kurie neturėjo citizens pople- 
ras o in ju vietas priėmė u kę
sus.

U Harrisburg, Pa. — Penn-
Hylvanijos kasyklose žuvo 48

i me-darbininkai Februariaiis 
nesi jo o iszkasta 7,038,800 tonu 
anglių.

II Washington, D. C. — 
Ministeris darbo Davis pripa
žino kad Suv. Valstijose szla- 
dien randasi 'keturi milijonai 
be darbo ir sako, kad pade ji-
dien randasi 'keturi milijonai 
be darbo ir sako, kaxl padeji-

bet ant to gyduolių neduoda.
mas labai yra^uegeistinas,
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Kas Girdėt
11

iriai atviMiaVus isz Lietuvos 
kad buvo daraktorka ir praszo 
kad prisiunstn

“Kiek gaivu, tiek razumu.
Szitas priežodis laibai tinka 

del Lietuviu — Iba kas galva, 
tai razumas. Jaigu katras ma
no užsiraszyti koki laikraszti 
tai nojetu kad tame laikraszty- 
je talpintus! viskas o taji laik
raszti laiko už mokslingiausia, 
katras duoda pipiru Dievui ir 
dvasiszkiems, tas tai yra szios 
gadynes didžiai moksliszkas!— 
O jaigu suranda katram laik- 
rasztyje apie higena, botanika, 
biologija ir da kokius daigtus 
apie kuriuos tiek supranta kiek 
kiaule apie pipirus ir spangys 
apie borvas tai kad ir skaitytu 
per deszimts metu tai vis bus 
kvailas kaip kiaulunas ir neži
nos kas tai yra fizika, kemija 
ir 1.1, o ir nedaaiprastu kas tai 
y ra ‘4
ja, tamsologija 
“ologijos.“

Geriausia tokis iszkirstu jai. 
gu imtųsi už mokslo

girtuoklogija, kazyrologi- 
ir kitokios

“drilolo- 
gija, szovelogija ir pikszleito- 
logija. ”

Taigi daug tokiu “žalelogu“ 
turime kurie nedabrvndia mok
sle, del kitu rodą davinėja o 
patys būdami “spangologais“ 
ne sztant u*ždirbt sau ant szmo- 

<4duonalogijos. “telio

4 4 žalelogu

spangologais

Tik ant to margo svietelio 
raudasi tamsiu žmonelių kaip 
mums danesza isz Lietuvos mu
su skaitytojas kuris raszo szi- 
taip:

Tūlai moteriszkiai Kauno re- 
dyboj susirgo kūdikis. Motina 
nubėgo pas kūmutes klausti ro
dos, ar ne patartu kokiu gy
duolių.

Viena davė tokia rodą: pa
imt sena maldaknyge ir isz- 
pleszti kelis puslapius ir užde
gus, nikyti kūdiki tais durnais.

Kitos vela kalba jaigu kūdi
kis nusigąstą tai reikia apžio
jus kūdikio burnele patraukti 
in save jo,kvapu tris kartus ir 
nuspjauti, tada kūdikiui isz- 
gastis nekenks:

Vis tai daro neskaitvmas 
laikraszcziu ir nemoksiąs. Su- 

mielip raskite, mieli skaitytojai, 
kiek gali panaszus vaistai pa
gelbėti!. .

Netikėtai persimaino giliu. 
kis vargingo jauno žmogaus 
gyvenanezio Chicago po vardu 
Jokūbas Rusza kuris per du 
metus pardavinėjo laikrasz- 
czius ant ulycziu ir isz to mai
tino savo szeimynele. Ana die
na aplaiko žino isz Europos 
buk mirė jojo dede palikdamas 
jam visa savo turtą vertes 22 
tukstaneziu doleriu. Rusza isz- 
važiavo in Lenkija atsiimti 
turtą bet vela sugiyž in Ameri
ka nes aako kad czionais ge
riausia.

Kokis tai nigeris Memphis, 
Tenn., likos nubaustas ant pen
kių metu kalėjimo už pabuezia- 
vima baltos moterėlės be josios 
pavelinimo.

O Kansuoso kokis tai baltas 
žmogus likos nubaustas ant tri
jų menesiu kalėjimo už ’bandy
mą sužageti dvylikos 
mergaite.

Kur czionais randasi teisin- 
gyste ?!

metu

Kas geidžia apsipaeziuot tai 
suras sau mergina ar motore 
aplinkinėje kur gyvena o ne per 
laikraszti nes tankiai toki apsi. 
vedimai su pagelba pirszlinio 
laikraszczio neiszeina ant gero 
kaip neseniai atsitiko vienoje 
vietoje.

Kokia tai naszlys pajeszkojo 
per laikraszti del vedimo namo 
su tikslu apsipaeziavimo mote- 
res — naszles, turi 'būti jauna, 
bevaike, neeenesne kaip 30 me
tu, kad mokėtu grajyt ant pia
no ir Lt. Na ir szmutoriai 
susitarė, surasze gromata pas 
ta nuliuduai žmogeli varde 
jaunos naszleles ir indejo ko
kia tai fotografija merginos. 
Gromatojo paraszc buk nesc-

kad prisiunstu 50 doleriu ant 
kasztn keliones. Žmogelis pri
siuntė del nebuvusios naszleles 
pinigus, abudu szmutoriųi pa
sidalino

gud ta i rtis.
pinigais ir 

“gud ta irtis.’’ Žmogelis 
jcszkojo patogios i 
nesurado. Ant giliuko kad vy
rukai nepateko in paežįine val
džia nes’butu už lai gerai nu-1 
bausti kalėjimu.

I u rojo 
gana

Tankiai aplaikome groma- 
tas su visokiais danrszimais ir 
kitokiom žiniom ir lai be pąsi- 
raszvmo. 
galime 
imi net. 
ir
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Isztikro reikėjo gerai padrebėti 
iki suHzilsent bet jau sziadien 
24ta Vasario nors sznlta bot 
langai jau neapszale — minksz- 
tas oras, o
dys. 'Parpė tu dvieju sanvaieziu 
szalezio 17ta diena ’buvo tokia 
migla kad uždeszimts žingsniu

toliau ateitis para-

I ■:■> I,., ■ 
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9 AR DAUG PANASZIU
F RAGANIŲ RANDASI
S ANT SVIETO?

dai vaisingu medžiu kuriu sza- 
kos buvo paremtom nok liuko

grebliai ir visoki kiti daigtai 
reikalingi artojui prie apirbi- 
mo dirvos buvo sukrauti ant 
vežimo, o ant pats virszaus tos 
piramados stovėjo didelios pė
dos ausiniu jevu, kuriu dide
les varpos svėrė žemin.

Du puikus, dideli jauczei 
trauke vežimą su visais daig
iais artojau s.

Fundauiszas, kuris tycze ta 
viską parengė tare in sudže 
rodydamas ant sūnūs, jauczlu 
ir ant parėdyto vežimo:

— Sztai mano raganystos, 
nuolatos jas naudoju. Sztai 
piktos dvasios kūrės pristoju. 
Puriu da kitokius dalykus ant 
užkerėjimu ir užkeikimo; tuo
jaus iszskaitysiu ir tuos: pa- 
czedumas, jautimas, blaivumas 
iszmanumas — mažai miegot 
daugiau dirbt, prociavot pri
guli nezei. — Tokiu spasabu už
kerėjau savo laukus ir pievas!

Prociavoju nuolatos ir pro- 
ciavoju prigulinezei nenuils- 
tanezei; — o kada jauczei trau
ki? sunkei su prakaitu, — ka
da mano plūgai atversdineje 
vagas inszildintos žemes, kada 
prakaitas upeleis per musu 
smilkinius, 'krapina musu vei
dą iszdžiuvusi liejosi ant nu- 

mes
i 

prakaito ir sunkenybes; viskas 
tada rūksta viskas gyvuoje! — 
tada pamirsztame apie nuo
vargi n ima ba matome nauda 
musu raganystos! O! ba tai yra 
apraganaujentis del kožno ar
to jaus regėjimus! — Tegul-gi 
mano skundikai imasi už tos 
pekliszkos raganystos o duodu 
žodi, jog laukai ju tuojaus at
ras savo derlingumą. Paszven-

metas mažiau turi vaisiaus o 
dabar jau suvis nyksta išdžiū
sta. Ali! tas latras, toji piktasta. Ali! tas latras, toji pikta 
dvaso jame sėdi.

Raganius, raganius! 
paszauke visi.

Skubinkime-gi in kaimu!
Ten pradėjo prikalbinei kai

mynus, rinkt balsus ant Fnn- 
daninszo, po tam nubėgo in Ri
ma ir 
da.

In kėlės dienas 
szas aplaiko žine isz sūdo, kad 
stotųsi priesz suda kaipo kai- 
tiniiikas. —

yra kokis tai slaptas daigths ir .‘l°K Y™ apskuiistu per kaimy 
be raganystos nebūtu jis tokiu | uus, jog savo apraganavimais 

turi jis žinot raganys-, "^kerėjimais, i. L
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Ne yra raganių ne burtinin
— sziadien visi esamo apie 
persitikrino liet laikuose

4»

kiš
tai 
tamsumos kada. žmones buvo 
tamsumais dideliais, ne ap-

ui
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naszleles ’bet nieko nebuvo matyt, per tai ta 
diena atsitiko daug nelaimiu. 
Susidūrė bos-karis su gatvė-ka- 
riu, abudu gerokai nukentėjo, 
abieju pryszakiai nedakrike tu
ri i‘iti ant operacijos, ir greit 
nesugydys. Už keliu valandų 
netoli tos vietos vėl bos-karis 
su darbiniu motor-kariu susi- 

Abejose nelaimėse ;žrno- 
nen u kentėjo, tas dėjosi 

Buvo taipgi ir 
traukiniu susirėmimas bet ton 
jau kas kita, jau ten žmonių 
desotkai turėjo but gabenami 
in ligonbuezius ir teikiama 
greita pagelba o kitiems jau ir 
pagelba buvo po laikui.

Dabar negaliu iszkesti Plepa
mi neja s apie 
16ta Vasario, 
klausomv'bes 12 metu sukaktu- 
viu paminėjimo. Surengta tai 
jau buvo visiszkai 
tas surengimas ] 
svet imta uezin 
atsilankė net žymiu ypatų isz 
Angliku puses pažiūrėti ir visi 
tuom gėrėjosi. Buvo atsilankė 
net valdžios parlamento narys, 
keli vietiniai kataliku Angela
is i kunigai ir ministerial, net; 
keli gerai žymus kalbėjo Lie
tuviu tauta pagirdami ir ragin-

tamsmiais (lidehais, ne 
szviostais kaip sziadieii, tikėjo

o vienas isz ju

uiinesze skunda iii su-

niro sunkenybes dideliu vaisiu.
Ant pievos ganėsi dideli, 

digti su dideliais ragais, juodi 
jaueziai.

Matydami ta viską musu tin
giniai net žaliavo isz piktumo 
ir u'žyydojimo 
paszauke:

— Alni! aha! pas ji visur 
visame matyt bagolyste! — o 
pas mus tokia biednyste, toki 
vargai, visur tuszczia. Arba tu
ri jis tuos turtus didelius tei- 

skailytojai, apraszysiu, ntsiti- ’singai surinktus? Ne! Tame 
ko aplinkinėje Rymo, tris szirn- 
tus metu priesz užgimimą Kris
taus arba 2,200metu suvirszum 
tam adgalios.

TrVs žmones ėjo laukais su- 
gryždami in kaima; sustojo 
ant galo prie 
lauku. Buvo

m visokes raganystes ir bui- 
tus.

Atsitikimas koki jums, mieli
... .

Eundaniu-
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Duoda jam žinot

-rd;
; iiszkeikimais,

-- jis yra raganius ir' atima ju lauku ir pievų visa

tokiu ypatų ne- dure. 
daneszimu pri-

kad (■raignenkyje.O 
butu

a uo 
jokiu

toki daneszimai
geriausi keliauja in 

gurbą o vėliaus in peczin. Mes
turime kožnoje apygardoje ge
rus ir teisingus skaitytojus tai 
tik del tokiu musu laikrasztis 
tarnauja o ne del nežinomu.

Velykos 
mausto 

ar kitokius 
idant iszrodyt puikiai, 
dabar laikas duoti apdaryti ir 
savo suplysznsia maldaknyge 
ir uždėti ant josios puikius vir
ažus kad nebūtu sarmata nesz- 
tis inbažnyczia. Prisiunskite in 
redyste o Ims jums puikiai ap
daryta.

Prisiartina 
mot o rele 
szlebe

1 
apie

kožna 
nauja 

parėdus
Todėl

nes tas

praeita, iszkihne
Lietuvos nepri

gražiai ir 
padare 

dideli
tarp 

inspudi,

Tulas matematikas apskaitė 
buk žmogus gyvenantis 60 me
tu turi praleist apie tris metus 
laiko ant užsegimo kalnieriaus. darni savo tautos neiszsižadeti 
Bet kodėl tasai 
matematikas neapskaite kiek 
metu motore nereikalingai pra
leidžia ant užsidejimo skrybė
lių, pauderiavimo ir kitu niek
niekiu

i szmin tingus

Aplaikeme tris numarins 
“Jaunuju Pasaulis,“ dvi-sa- 
vaitinis jaunuomenes žurnalas, 
prenumerata su priedais me
tams 5 litai. Leidėjas ir redak
torių .Juozas K. Beleckis, Kau
nas, Ožeszkienes g. 21, Lietuva.

Žurnalas yra su daugybe pa
veikslu, 16 puslapiu, 
7x10 coliu. iupAjAnv nuliu i 
jums prisiunstn kopija ant pa- 
matvhio.

tris 
Pasaulis,

didumo 
Raszvkite

ISZ SKOTLANDIJOS

ir laikytis. Svarinimas visas ta
me kad ant tos iszkilmes atsi
lankė isz Londono mus Lietu
vos atstovas p. K. Bizauskas, 
jau draugams Amerikiecziams 
gerai žinomas. Malonu buvo 
klausyti kaip in įmones prie
lankiai atsilieja* ir gana gra
žiai pakalbėjo. Užvis maloniau
sia buvo matyti ir nevienam 
džiaugsmo aszaras iszspaudc 
kaip susitikęs
su geliu vainiku, su kokiu prie
lankumu priėmė vainiką kad 
sunku ir apsakyt.

Pradžia to viso surengimo ba
idant | vo Mossend Bažnyczioj su pa

maldomis ant kuriu buvo pil
na bažnyczia o bažnyczioj pasi. 
baigus tuojaus 'buvo viražui 
minėtos 12tos metu sukaktuves 
dideliam teatre, taip buvo pil
nas kad daugybei stovėt reikė
jo, tas visas surengimas buvo 
mus gerb. dvasios vadovo kun. 
Petrauskio už ka turim tart

kaima; 
r u bežinąs 

tai žmones didėli 
tinginiai dykaduoniai apie ka 
t nejaus persitikrinsit.

Pidami keliu nenoringai, ne- 
užganadinaneziai žiurėjo ant 
savo dirvos, kuri iszrode labai 
liūdnai apleista dideliai. Dirva 
buvo užaugus žolėms — akme
nų krūvos stovėjo tai ezion tai 
ten, stirojo 
žagarai, ažios užaugę krūmais 
visokiom vijoki i nem žolėm kad 
pereit buvo negalima. Trumpai 
paša kius, 
apleista, dirva, pievos 
vinyczios, tridbos sugriuvo 
stogai apiplyszia, skylėti, 
kas kas tik prigulėjo prie ju 
buvo liūdnam padėjimo.

Laukai kaip sakiau, prigulė
jo prie tu trijų praoigiu: — 
“Blogus metai 
vienas, “ 
mažiau javu

iszsikisze

savo

LA lose

viskas buvo baisiai 
sodžiai,

v is
t ridbos

“ — atsiliepė 
mažai szieno, bet da

tos, vynuogių

buvo matyti ir
aszaras 

maža mergaite

Craigneuk. — Kiekvienas ir 
kiekviena ta patarle nuo seno
vės žino kad kuris nieko nevei
kė tas ne klaidos jokios nepa- jam pagalbos ir padėkos žodi, 
daro o kuris turi invairiu užsi- <-------------- ---------- ---------
ėmimu ir darbuojasi žmonijos 'prisirengia, bet keno ? O-gi Ka- 
reikaluose, tas ir nėra dyvo napinsko su Laszinsku. Na tiek

.Jau artinasi vaina tad'bukim

nera dyvo napinsko su Laszinsku. Na tiek 
kad kokiam reikalo ir suklvs-|l°’ katras laimes nesvariai bet 
ta, ar per inkal'bejima nekuriu 
ar per savo nesupratimą, 
reikia kiekvienam darbuojan- gaiš ir 
ežiam atleisti. Prisižiūrėjus ant vietinėje patogioj svetainėj Ims 
inteligentu kurie ‘nori

savo nesupratimą

i . . . 'pasilikt vaina minėta,mus mo
ta tai. torys nutarė su arbata, pyra-

s. Tad Ima Kovoszokiai
Į mums moterių szeimyniszkas vaka-

vadovais pasirodyti o suklysta ras vyram taipgi podraug, 
taip kad net nemalonu apie tai Miela tas matyt kad einama
plepėti. Tarp mus atsirado tik 
keli o tarp saves nesutinka isz- 
sireikszdami skirtingom nuo
monėm, o mums prastiems žmo_ 
neliams visiszkai ne 
nes tas paprotys isz mus da 
neiszsigaravo kad ant kito szi 
ta pakalbėti o žinoma kiekvie
nas iszgirsta kalba stengėsi pa
gražint ir tokiu budu isz ma
žos kalbeles gal tik juokais o 
perėjus per keletą plepėtoji! 
pasidaro jau keliu lapu istori
ja, ta tai reikia mesti ir senam 
paproeziui nepasiduoti. Bus ga
na szio kalbėjimo kad nesukė
lus 'daug 
leist o vereziau apsileist.

Neseniai buvo sziam Įnik, 
rasztyje raszyta kad paamus 
Scotijdj žiemos nėra,’ kurie ne
turi sziltu apsivilkimu tie Die
vo iszprasze, ir žiemos nebuvi
mu patenkinti. Czion ir vėl 
kaip tik rodosi klaida kad isz 
kalno buk spręsta bet mus 'Su- 
tvėrt ojas žino ka daro, gal kaip 
kada ir pabaikauja bet ir visus 
nori patenkint. Taip ir pas mus 
iki 9tai Vasario žiemo-s nebuvo 
bet lOta Vasario jau pasirodė 
langai apszale, taip ir iki 24tai 
dienai kas diena vis didesnis 
rodosi szaltis be jokio sniego.

naujiena 
mus

i

ergelio, veluk nesusi-

vis prie vienybes ir moterys 
neapsileisdamos subruzdo viso
kiais budais darbuotis. (Bet 
asz neiszkencziu vėl neprisiki- 
szes su savo dvylekiu). Matyt 
patiko praėjusiu Nauju Metu 
szeimyniszkas vakaras nes da 
ir 'dabar randasi tokiu ka pa- 
gire ir nori daugiau tokiu va
karu, gire dideli, maži ir vidu
tiniai, o moterių a’sz nemanau 
kari maži ir dideli girs 'bet ne
galima to 
netrukus ta viską pamatysim, 
but akvata pagirt o ne papeiki.

Jaunimas ežia angos jau pra
deda žymiai dėtis prie Lietu
vystes. Jau yra akvatninku ir 
mylėtoju muzikos, dainų, gies
mių, loszimu, sporto ir kitokiu 
visokiu užsiėmimu. Garbe jum 
už tai jaunime, Dieve julm pa
dek nes isz to Tėvynės mylėto, 
jiems yra didis džiaugsmus, tik 
ura visi prie daibo o pasekmes 
isz to pasirodys netrukus.

—Szkotinskas.

isz kalno sprensfi,

PRILYGINO.
Ach, Evulka! asz baiseir

jauslus, kaip degantis kalnas, 
(vulkanas).

— Teip, asz tikiu, 
vulkanais iszgesias! 

‘ I ■ i

tiktai

tureziu, I
ta. Taip!
savo užkeikimais iszcziulpe isz 
musu dirvos
be kuriu niekas augt negali ir 
nuveda ant savo lauku, del to 
pas ji auga viskas.

— Nėra abejones,

J derlingumą, sutraukdamas ant 
visus skystimus’* i

I

turės u'žmoket už tai savo 
o tada. mes busime

avižos iszdogin- 
suvis» nėra, ne 

vaisiu soduose suvis nedera. Ar 
lai verta apdirbi net dirva kad 
ant galo jokios naudos neat- 
nesztut Gana man to — ver- 
cziau sudėjus rankas sau sėdėt 
negu tureezia prociavot ir ant 
tos prakeiktos žemes.

Fsztikro tas žmogus, kaipo ir 
jo kiti du draugai didesne da
li laiko praleidinejo 
sudeja rankas. • •

— No visi-gi taip nelaimin- 
, —— t u -

sededami
I « t 4 « į * » ■♦*' '

digti,

kalbėt

gi — atsiszauke antras 
rime-gi ezion arti kaimynus ku
riu vinyczios duoda didele nau
da jiems kas metas, kuriu lau
kai blizga dirva aukso javais, 
pievos 'žole kurioje žmogus pa
sislėpė, gyvuliai drūti,
sveiki. Taip*, yra tokiu. Nore* 
ežia asz žinot labai tais slapty
bes kurias jie žino.

— Žinau asz apie ka nori 
atsake pirmutinis —-

mes visi pažinsfamo taji lai
minga kaimyną mus. 
apie Fundaniusza, — 
be? Asz pats ne karta užduodu 
sau klausymą, kokiu spasabu 
turėt gali visados tokius gra
žius javus, tokius didelius kas 
metas užderejimus, kada musu 
dirvos nieko gero nedera ir jo
kios naudos neatnesza. Dirva 
musu ne yra ne Linki blogesne 
už jo o da daug goresnėje vie
toje guli ir geresne į žeme už jo. 
Turi ezion but kas nors slap
tingo, tai no yra abejones. Žiu- 
rek-gi ant dirvos Fundaniuszo, 
žiūrėk ant tu turtu, ant tos ba- 
gotystes, ant tos derlingos vy- 
nyczios, ant vaisingu sodu, ant 
tu gražiu javu, kaip skirosi 
nuo musu vargszavimo.

Tinginiai stojo ant rubežiaiis 
lauku Fundaniuszo. Visur bliz
gėjo puikus augalai.Nebuvo su
vis na vatna, del koi Fundaniu-

Mistini
notoisy-
v -

szas buvo daitbsztufe labai, rū
pestingas, unokailtis sau visa
me duot rodą, tikrai iszmanus 
buvo žmogus. Nukirsti javai 
gulėjo lygiose pedOse ant dir
vos, — netoli žaliajvo szilkine 
žale pieva perpjauta tai ežia tai 
ten gralbutem su vandeniu ku
ris tekėjo in klmp in sodžolka 
gal tyczioms del susirinkimo 
vandenio iszkasta o tuomlaik 
tekedamas iszkastom grabu
tėm insisunkinejo in žeme ir 
niekados nedave iszdžiut jai o 
dėlto žole turėdama saku ge-

— netoli žaliajvo szilkine
• ■ • J J • • 1 . •

ten grabutėm su vandeniu ku-

nai žele tolinus ant kalnelio ma
tyt buvo rupestingąi užlaikytu

- -V'

vynyczia o isz kitos szalios re-

I

—— daria- 
ve jo draugai. — Dalykas aisz- 
kus, gerai iszreiszkei mums. 
Bagetas jis musu kasztn — su 
musu skriauda. Bet-gi yra tri
bunolai, yra sūdąs, yra teisin- 
gyste! Reiko ji apskunst in tei- 
siligysle! Niekszas turės prisi
pažint prie savo piktadarystes B
gyvastim 
turtingais.

—~ O taip, mano prieteliai, 
asz turiu ant to davadus. Klau
syki t e-gi :

— Viena diena sėdėjau sau 
po medžiu, kuri 
llsejausi. Baisiai buvau nuvar
gęs, susimuezines, nes 
dienas praleidau ant medžiok- 

. Funda- 
pro mane 

su sūnumis. Manes nemato. Ka
da atėjo mano dirva Fundaniu
sza s sustojo ir rod indam a s ma
no uiekyste, nenaudinga dirva Įn;s 
vaikams tarė:

— “Žiūrėkite 
dirva, su prilyg

ezion matote. • .

’savo dirvų. Apsknndimns tas 
! buvo, isztikro, kvailiszkas ne 
I apmislintas, pasiutiszkas. Bet 
kaip jum sakiau buvo tai lai
ke, kada tikėjo žmonis in viso
kius burtus tamsos dvases, nor 
ir szedien galima rast da užsi
likusius tokius tamsunus, 
ric tiki in raganystes ir 
noviszkus burtus, 
bet tuose amžiuose 
atsitiko buvo žmonis dideleis 
tamsunais kone visi,, tai ir 
ezion, jeigu butu Fundaniuszas 
ne davedos gerai, tai isztikro 
turėtu smereze but nubaustas.

Paskirtoje dienoje peržiūrė
jimo proves pločius publiezna 
Kimo, kur iszdavinetos buvo 
proves ir virokai prasikaltė
liu, buvo pripildytas

akyva kuopa

k u - 
se

nes mažai
kada tas

žmoni •

’f'l

I

mis ir kas kart 
kėlės augo.

Sudže su pagelbininkais pri
buvo ant pleciaus užėjo 
augsztai pritaisytos vietos kad 
visiems butu galima matyt ji, 
sėdosi ant kėdės ir liepe pa- 
szaukt pirmutini skundiką, o 
tas pribuvęs pradėjo kalbėt 
,<us žodžeis:

— Ateinu ezion vardan cie- 
vaikai, toji Jo kaimo apskunst už szvent- 

inimu su musu ( vaginga pasielgimą vieno isz 
daugiau yra geresne negu mus musu kaimynu, kuris

— kerėjimais ir užkeikimais ati- 
apdirbimas ir minėja musu

les artimose girriose. 
niuszas praeit i nėjo j

I

ant

sa vo u z-
ir butu derlingesne už mus 
ezion geresnis s 
vanduo ne užseme ne saule taip 
labai nedegina o vienok kolei ri kanuopiiikiause, jau net per 
gyvens ant joęi musu kaimynas, 
tasai didelis medėjus, trigubai 
mažiau dores negu mus.

— rras aiszkus kaip saule— 
dadave antras, mete savo už
kerėjimą ant tavęs ir ant tavo 
žemesi Pats iszsidave, kalbė
damas tokiu spasabu in sunns 
savo. Bet ir asz esmių tam pa
ežiam padėjime. Tuojaus jums 
.,no..l,.,(.:„ . (.>: r.o.r..c. I

i laukams derlin
gumą. Dirva Fundaniuszo de-

mylėtos žemes, — kada laukai 
jauczei, musu drobužei, 
patys tirps! ame nuo karszczio

ežiu mano -dirvai pajiegas, lai
ka, 
ti

s

■ j r
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I

liį
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apsakysiu: — Buvo tai pavasa
ris. Gryžau su visa savo szei- 
myna nuo giminiu kur pralei
dome keliolika dienu ant ves
tuvių dukteres. Buvome 
džiaugsmingi, užganadinti, dai
navom sau linksmai, kaipo do
ri žmones. Bet kada vos* mes 
iTŽva'žiavomo ant to-gi kelelio 
pasitinkame... ka? Szetona 
žmogaus — kūne Fundaniusza. 
Žvilgtelėjo1 isz paniūru ir tarė: 
po nose: “Kaimyne, turėsite 
szi meta daugiau ant savo dir
vos fžoliu negu javu.“ —Ir 
taip atsitiko. ’ Dirstelkite ant 
mano dirvos!

— Negadnas!
ris! užkerojo tavo pusėjimo! — 
szauke kiti.

— , O asz, asz 
freezes, sveikas, drūtas, digtas 
vaikinas, ar asz neturiu priesz 
ji jokiu davadu ? Pradžioje va
saros skubina us i in vynyczi a,

dukteres.

-— piktada-

'o — kalbėjo

saros skubinausi in vynyczia 
pasitikau \ Fundaniusza kada 
jau sugryžinejo nuo dariio. 
Guododamas žilus plaukus se
nio, pasveikinau ji su guodone 
ir norėjau su juom pasikalbėt. 
Pertrauke man su rūstybe ir 
tarė: “Ar jau-gi atsikėlei ma
no ponaiti? Puikus isz tavęs 
žmogus. Asz tris kartus po tiek 
metu turiu kaip tu o jau nuo 
kettiriu adynu rinkau savo vy
nuoges vynyczioje.

Tu dviem adynom pirmiaus 
manes eini ant atsilsio. Pažins
iu asz gerai tavo būda. Mėgsti 
miegot ilgai mano vaikine — 
tunki, tai teisybe, nes tavo vi- 
nieze kusta ir džiūsta. Nuėjo 
sau juokdamasis velniszkai 
isz manes, Ir no to laiko mano 
vinycze prade džiūt, nykt, kas

M. -'W. ' ' .'■': ...i L Y’’"' ■.d''"'
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virsz, o szale jio dirvos gulen- 
czios musu dirvos, kur 
iszrodo kone geresne no jio su
vis nederi, pusėjimai kas me
tas blogesni kas metas nyksta 
labinus pavirst in žole 

musu teipo-gi
vis menkesni kudesni ir puo- 
la,
ne atnesza. — Kalte tame Fun
daniuszo. Jaucze jis savo pik
tadaryste, ba su mumis nenori 
no sueit niekad, niekados ne
nori imtie dalybų musu zobo- 
vose,
na tiktai su savo szeimvna. Ne 

isztikro, mums teip 
turėtu 
piktu 

kurias turi ant palie-

valei

žemo

)s. Gy- 
stojesi

medžei džiūsta ir vaisiaus

— visados vienas g v ve-

galėtu isztikro, mums 
kenkt baisei jeigu ne 
pagalbos pekliszkos ir 
dvasiu, 
pimo.

— Kokius turi ant to dava
dus? — paklauso sudže.

— Priesz viską turiu 
liūdinto jus.

Po tam visi trys apsako su- 
džei aplinkenybes isz kokiu da- 
siprast galėjo raganystos Fun
daniuszo.

Po tam sudže atsikreipė iii 
Fundaniusza ir tarė:

— Ar teisybe, jog naudoji 
raganystos ir pagelbos peklos 
del nuvarginimo dirvos kaimy
nu o tuom laik luobini savo.

— FuncĮaniuszas atsake su 
uodorie ir spa kai num u:
— . Del nuvarginimo dirvos

kaimynu? Ne! Bot del praluo- 
bimo savo. Teip. Naudoju ra
ganystos, 
nieko nesikisza ir su raganys

du

storone, sveikata ir gyvas- 
~ o jie dėkinga ir palai

minta ataduoda man už viską 
szimtaropai užsimoka man už 
mano proces už mano prakai
to, bu suteikė man turtus ir 
duoda szendien, pakaju ir duo
na ateitoje. Jus, — ka del jos 
nieko gero ne padarote — ka 
ja pamirsztate, aplerdžiatė, ka 
galite norėt kad jums nauda 
atnesztu ir už ka jums butu dė
kinga?!! Keikete dirva. Ne 
dirva ne yra dėkinga, bet sa- 
sako viską tiems, ka apie ja 
pamirszta ir ne padeda ant jos 
savo ranku procios, ne palaida 
savo prakaitu! — Vietoje to 
skunst mane sekite pankui ma
ne!!

Ant tų žodžiu isz visur grio
vė balsas pagyrimo ir plojimas 
in delnus tukstaneziu žmonių. 
Fundaniuszas atsigryžo in sa
vo skundikus. Nuleidę akis isz 
godos stovėjo jie szale toli ir 
ne dryso pakelt akiu in vir- 
szu ir dirstelt in ji kuris atsi
szauke in juos tais žodžeis.

— Už atkerszinima jums 
duosiu prieteliszka rodą. Ne- 
praleisdinekitę ciehi dienu; tu 
ant medžiokles, tu ant voseiliu, 
dainavimu ir zobovu; tu ant 
miegojimo; pirmutinis mažiau 
valgysit szviežienos laukiniu 
žvėrių, nes trigubai dauginus 
surinksi jevu ir vaisiu. — An
tias mažiau dainuosi pavasa
ri ir vasara, nes linksmesnis 
bus rudeni ir žiema. — Tu gi 
jauniauses gal ne busi tokis 
di'ktas skaistus, nes tavo vini- 
cze už tai ne gels o puikiau žal
iuos ir raudonuos.

Visi, net ir pats sudžo dide
liu balsu nusijuokė. Kuopa ap- ' 
supo Fundaniusza, sudže pri
pažino ji nekaltu. — Kožnas 
apžiūrinėjo isz arti jo arto- 
jiszkus daigtus glostė jaueziua

bot pekla prie jos su spaudinėjo rankas senelio 
ir jio sunu. O kada jau atsi

ja jokios dalybos no turi, o del tolino, tukstanezei žmonių pra-
to pekla ne galima kaltint ir 
jos gyventoje*! nieko no kalti. 
Tuojaus parodysiu jums mano 
raganysta. Sztai yra pirmiauso 
mano vaikai!

Tojc-gi valandoje pasirodo
trys sūnūs Fundaniusza. Jau- 
nikaiczei patogus, sveiki, drū
to sudėjimo kūno raudoni, ve
dė su savim dideli vežimą pri- 
pildinta artojiszkais daigtais, 
kurie blizgėjo priesz saule kai
po sidabras.

akoczios,

lydėjo juos net ligi bramui su 
paroda iszduodami garsus pa- 

“Te gyvuoje dorus 
darbszus žmonis!” 
paniekinimas tinginėm, dyka-

TAI ROTS PRIEŽASTIS, 
k " <•* »

girinius:
— Geda

duoniams I

Slūgine; — Acziu ponei už 
služba.

Poni; — O tai del ko t
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Poni; — O tai del ko f
S. — Ba mano jaunikis nb 

nori idant ilgiaus služytau.
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— Esmių ligotu...
— Neteisybe, — daduoda 

pamaželi ponas Kazimieras nes 
cielas būrys svecziu atkreipė 
savo temijimus ant musu tylė
dami, su dideliu akyvumu žiu
rėjo in mane — isztraukiau ji 
isz lovos...

— Neklausiu tavęs — per
trauke skabiai poni Klementi- 
na — asz ji geriau pažinstu. .. 
nuduoda... Užsirūstinai po
nas; priėmei mano gromata ku
ria nusiuneziau per Tamosriuf

— Priėmiau.
— O del ko neatidavei man 

mylimo roto. .. Na, atsakinek- 
gi, ko tyli...
moki?

— Neturėjau laiko perskai-

O Jokūbo role

tyt...
— Na, matote, ponai — ta

re atsigryždama in sveczius ir 
iszskesdama rankas buk rodos 
mane jiems perstatinėjo — tai 
tokia dabar yra jaunuomene! 
Nori idant juos priiminėt idant 
rūpintis apie juos, idant davi- 
net del ju vakariene, szert, gir
dyt, o kaip eina apie mažiuleli 
dalyku, apie iszsimokinima 
trumpos tokajaus rotos, tai jiem 
nesinori. Ponas K. — kalba in 
užpraszyta artistu — turėsime 
atlikti mėginimą kaip galėda
mi, tegul jis skaito savo roto. 
Ponas Adolfo, imk nuo jo my
limo roto, pažinstate viens kita. 
Ponas Vladislovas, musu kai
mynas! o.. . o tai ponas Adol
fas Denrtbickas, pripažink pats 
— kalba in mane — jog daug 
tinkamesnis nuo pono.

Pasikloniojom vienas kitam, 
atidaviau Dembinckui mylimo 
role o tuom laik poni Ktomen- 
tina pradėjo sustatinet in szali 
kėdės, darydama vieta del sce
nos. Parėdyta in bnlta tiulinc 
szlebe su daugybe prisiuvinetu 
falbonu ir butiniu raukiniu, 
prisipažystu jog iszrode man 
da gražesne negu lyg sziam lai
kui buvo, rodėsi man buk ko
kia dievaite kuri sukinėjosi 
tarp susirinkusiu, rodėsi man 
jog nelypsti žemes o tas tiuli
ais, baltas jos apredalas, rodos 
viliojo regėtoju akis.

Tas viskas ir ypatingesnis 
su ponu Adolfu užsiėmimas ku
ri norėjo sziadien matomai at- 
ženklint nuo kitu, taip baisiai 
mane inkirkino jog kada pa
ėmė mane už rankos, paduoda
ma man szepeti del nudulkini- 
mo rakandu pakajuose, kaipo 
tokajus, atsakiau stacziai:

— Perpraszau, pone, 
negrą jinsiu!

— O tas ka-gi vela ženkli
na? — paszauke mieruodama 
ant manes rūstingo pažvelgi
mu.

apie

asz

— Neturiu pajiegu ant ut- 
loszimo tos roles...

— Puikiai! Ka, ar lekaju 
loszt nepataikinsi?! Nes tai 
yra uparas!

— Kalbu teisybe...
— Paradnas! Girdite ponai 

ir ponios, teisinasi jog loszt ne
pataikins lekajaus: Cha, cha, 
cha! Nebukie-gi ponas kūdikiu, 
na, imkic szcpeti ir stokie orio
nais ...

— Stacziai pone užtvirtinu 
jog loszt suvis nęmislinu....

— Turi! — paszauke trep
telėjus su koja.

Nusijuokiau tiktai patraukęs
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ANT ATMINTIES ŽUVUSIU VOKISZKU LAIVORIU.
Mieste Kiel statys szita 250 pėdu augszczio stovyla ant 

atminties žuvusiu Vokiszkn laivoriu kurio žuvo laike kvieti
nes Kares.

man ponas jog klausysi manės, 
jog viską padalysi ka praszy- 
siu ir liepsiu — ar neprižadė
jai f

— Neprimenu sau nieko pa- 
naszaus! — atsakiau su guodo- 
ne.

iszmuszti tris valandas kelino-l 
si ir begu darbo jeszkoti.
Nubėgu prie prieplaukos mu-

■ nydamas ten darba gausiu prie 
laivu, vakare nusipirksiu duo
nos, bus užkandis man ir mano 
motinai.

Prisiartinau prię minėtos 
vietos,

i minia,
jcszko darbo...
iszeina jaunas ponaitis su bi-

žmonių nesuskaitomu 
visi juda kruta..

Valandėles
j! ’

Ir
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DEL MUSU VAIKU
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SODŽIAUS SZUNELI6.I
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Turiu maiste menka,
Alkis kensti tenka •—
Mat szuniu gimiau...

♦ Il

Nėr kada dribsėti, 
Įteik namai daboti 
Oi kaip nuilsau!

Au, au, an!

Au, au, au!
Vejas dūksta, gaudžia, 
Szaltis kietai spaudžia, 
Lodams nustipau,

I
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Augusiu Nemokslumas 
Yra Rimta Amerikoje 

Problema
.......... * " įfiį

L. R. Aiderman, augusiu :ip- 
szvietos žinovas prie tautisz-
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ko niekados czion nebuvo. O 
rinkdama iszmetytas ant stalo 
gromatas, vela atgal in skrynn. 
te sudėjo ini save kalbėdama: 
“Gyvastį gatavas atiduot o to
kajaus roles loszt negali, neno
ri.. . turi, pertikrinau ji... v

Po lokei scenai, kurios da-— Tai tokis ponas esi! — 
szauko jau su rūstybe — gali tirt niekados nevelinu tau, 
jau navet rengtis. — O ka, 
neraszei ponas in mane? Pa- rojau proto 
lauk ponas, asz tuojaus pertik- isz nusidavimo ponios Klcmcn- 
rinsiu... Puikus esi; jisai ne- tinos in kita pakaju su skrynu- 
pamena, jis nežadėjo... ne bi
jok, ponas, turiu visas tavo 
gromatas. ..

Isz priežasties dideles rūsty
bes pamirszo poni apie susirin
kimą daugybes svecziu, augsz- 
tu asaibu, apie vyra savo, kuris 
nežinojo ka czion su savim da
ryt ; bėga in kita pakaju ir už 
valandėtos su skrynute groma- 
tu sugryžta.

— Tuojaus poną pertikrin
siu jog neteisybe ponas kalbi — 
kalba skubiai statydama skry
nute ant stalo, prieszai stovin- 
czia 
skubiai gromatas, 
viena gromata po kitai 
kiszdama prie lempos ir ant 
kožnos akyvai ’žiurėjo.

“Maloninga poni, 
vyszniu sziadien negavau... 
Ne toji — ima kita. — “ 
kaip visada ant kožno ponios 
paliepimo pasirengęs.“

—‘ ()t, matai, bet palauk, 
tai da no ta; puikus, jis sau ne 
pamena... ir vela skaito: 
i l Ak 1 L* r\C9 VA O ’»♦<•> Y1 rw»r\  

ar

kanapa ir perrinkdama 
iszimineja 

, pri.

szviežiu
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Esmių

ir
Sardelkos pabrango 

penkis skatikus pas Ebcrlajna 
piginus negalima gauti... bi- 
bulkos del paperosu no tinka
mos. .. ” Tuojaus rasiu ta, ku
rios reikia — ir su karszcziu 
iszverczia isz skrynutes .visas 
gromatas ant stalo, varto, mai- 
szo ir iszrinkineja, o asz tai^) 
būrio svecziu stoviu kaip koks 
niekadejas: tai raudonuoju 
kaip vyszne, tai vela balu kaip 
drobule girdėdamas iszjuoki- 
mus cielos draugijos.

, — Sztai yra... Deszra at- 
nesziu suvyniota. — Na, skai
tyk ponas pats — szauko tver
dama man už rankos ir bady
dama pirsztu in popiera. —Kas 
czion paraszyta, ka? Sztai žiu- 

“del ponios viską esmių 
gatavas iszpildyt ant mažiau
sio prisakymo, nave t jaigu gy. 
vasties poni pareikalautu, no
ringai paaukauezia. ” Na, kaip, 
ar ne pono rasztas! — skaityk

rėk:

tai

pecziais o kada kalbu pakajuje!— kalba pakiszdama man po

mielas skaitytojai, tiek da tu- 
jog naudodamas

te groinatu traukiausi pama
žėl i adgal, dapuoliau po tam 
prie prieszpakajaus duriu ir 
lyg zuikis, per kurtus vytas, 
nežinau kaip ir kada gavausi 
mt treczio piontro.

t

* * *

Tikiuosiu jog nebusite, mieli 
skaitytojai, taip prispirinejanti 
idant tuojaus jums apsakyczia 
apie tolesni traukini to atsiti
kimo. Gana bus jaigu pasaky
siu jog ant rytojaus, vakaro su
laukus paslapczia iszsikrauste- 
ine su Tamoszium isz to namo 
not in kita gala Varszavos. Per 
ei e lūs metus saugojausi susiti
kimo ant ulyczios su pono Kle- 
mentina lenkdamasis isztolo 
nuo moterių navet in jaja pa- 
nasziu. Bet vienok tas neap
saugojo mane nuo atnaujinimo 
pažinties kitose, kas teisybe, 
iszlygose ir aplinkybėse su taja 
pone apie ka vėliau pasakysiu.

Sztai tokiu spasabu atsibuvo 
pirmutine roto mano grajaus 
ant scenos svieto taip jaustose 
kaipo ir dinste. Kitiems parsi
eina, pasenstate tarp paprastu 
iszlygu ir paprastinu žmonių, 
mane mano giliukis isz pradžių 
mano jaunystes mete ant pono 
dviem ne vienos lyties origina
lam o ir po tam no czedino to
kiu prieteliu ir protektoritu.

Tinku su skaitytojum jog ne
buvo kuom girtis del to istorija 
gal nepatinka kam bot vienok 
kad aprasziau ciela teisybe, už
tvirtint gali draugas mano Ta- 
moszius kuris del paraszymo 
tos istorijos musu praeities, 
prikalbinimo mane, nuo to be
ne jaigu rasis laikas tikai ant į.

lieteliais, manau sau, dabar ir 
sz ganius darbo, vakare asz ir 
mano alkana motina busim 
sotus.

Kas nori darbo, suszuko po
naitis, minia žmonių akimirks
niu nutilo, po tam tukstaneziai 
ranku iszsitiese prie bilietė
liu. Ponaitis gi iszdalines ke
liais deszimtis bilietėliu nusi- Kurios žada pamesti savo vyra, 
veda darbininkus. Asz ir daug, 
daug žmonių liekame be dar
bo...

Giliai nulindęs ir vėla cinu 
darbo jeszkoti...

— Vakar namu savininkas 
prancsze, jog pasibaigė mene
si s, reikia pinigus mokėti, 
jei ne tai busiu iszvarytas.
Prisiartinu prie fabrikos var

tų. Matau kaip vartus atidaro, 
ten iszeina darbininkai, 

jiems vietos atsakytos, darbo 
pritruko...

Einu tolinus silpna, akis 
temsta... Matau kaip maudu
liais verezias juodi durnai isz 
kaminu, tam kraszte yra fab
rikas, ten darba rasiu... einu...

Nespėju kontoro duris pra
verti, kaip ant slenksczio pasi
rodo drūtas raudonaveidis po
nas.

>4

O
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jis.

silpna

Ko nori f... suszunka

žodis > > 
galvoj sutižę.

)

sujudo visi

— Darbo, darbo ponuli!.. 
Atsakiau asz.

— Nereikia, nereikia, daug 
valkatų valkiojasi. .. Durys už
sidaro.

It peiliu skriode szirdin 
“valkata,

jausmai,
— Ponuli, darbo, darbo, 

mano motina bada keneze. Su
simildami duokit darbo 
szmoteli duonos!,..

— Ach! ir vėl asz lieku be 
darbo, iszmestas ant gatves...

Nepamenu kas tolinus dėjo
si su manim. Tik girdėjau juo
ką, 
nes isz 
spraudau:
tuoktis... valkata... —

Norėjau surikti, kad negir- 
tuoklis ir novalkata, bet dar
bininkas nustojęs darbo, norė
jau praszyti valgyti, bet nega
lėjau žodžio isztarti...

darbo,

) ar

pasitycziojima isz
Smūgius kojų

— Jis girtas, gir-

ma- 
man o

!S

J 331 W. Centre St. Shenandoah, Pa.

U

I Ant. J. Sakalauskas '
Z L1ETUVISZKAS GRABORIUS 
3 (Boll Phone 872)
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Nuliudimo valandoje sutei
kiam geriausi patarnavima. Pa
laidoj ima atliekam rupentingai 
ir gražiai. Busite pilnai užga
nėdinti.

Isz Mahanojaus ir Girardvillos

ji
41
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Sunki yra sziandienino 
Lietuviu ateitis, 

Jaigu poros žada pasimestis, 
Ne tik jaunos, 
Bet ir senos.

Girdėjau kad Mairūnojuj ir 
Szenadoryje tokiu .yra,

Atsiskyriinu guduose nori, 
Norints juju vyrai yra dori. 

O gal bobelėms avižai dure... 
Gal vyrai su rimbu neužkure, 

Tas laibai joms prisiduotu, 
Jaigu po kelis per diena 

užduotu.
Geriau kad susivaldytu, 

Lietuviams sarmatos nedarytu 
Kam po paibeliu isztekejo, 
Ir prie altoriaus prižadėjo, 
Kad viernasti užlaikys, 
Lyg smert susivaldys.

.Tau tik Sodoma ir Gomora 
užeis, 

f r sudnn diena tuoj ateis, 
Gerai kad Lietuviszkas perkū

nas užeitu, 
Visas to kės isz svieto karta 

iszbelstu, 
O gal butu gerai,

Tada nors atsidustu vyrai.
♦ ♦ ♦

O jus D obojaus 'balandėles 
pal iaukit, 

Bambiliais po ulyczes nesi- 
trankykit,

Žmoniems miegot duokit, 
Ir in langus ndbaladokit.

Jau pasirengė jus priimti, 
Karsztu vandeniu apszutyti, 
Jaigu da karta taip 
Nuo to apsisaugo t negalėsit. 

4' ♦ * *
Konctiko ant vieno baliaus tas 

atsitiko,
Kad vienas net savo barzdos 

neteko.
Vieni sako, nupesze bobos,

O kaip man vyrueziai rodos, 
Tai buvo priežastis kita no 

szita.
Teisybe, bo>betos prie to 

prisidėjo,
Ba ne viena ir savo nagelius 

pridėjo, 
Buvo žymiu ir ženklai nagu 
Rodos peibraukta su noragu.

O vienas ėjo pasigėrės isz 
karezemos,

O jau buvo kaip be galvos, 
Tai akmenis in treina Įeidinėjo, 

Isz to sau funcs turėjo.
Bet kada ant rytojaus iszsi- 

pagiriojo, 
Tai isz baimes net susidudojo, 

Ba kiti gazdino, 
Apskundimu kerszino, 
Tai vyrueziai niekai 

Toki juokai.

• «

darysit,

7

Au, au au!
Ponai valgius renka, 
Man kauleliai tenka. 
Kad bent tu skalsiau!

Au, au au!
Gana pustros laszo 
Ir tuoj laukan praszo, 
Sako pririjau,

Au, au, au! 
Ir priesz bobas mažas, 
Jei supyko — ražas! 
Suszunku balsįau:

Au, au, au! 
Žydas, ubags, keikia, 
Kam to szuns ežia reikia 
Mums be jo ramiau,

Au, au, au! 
Piemens, ipcrgos bara, 
Musza laukan varo, — 
Ot. tarinys te tau!

Au, au, au! 
Ar ten Ii ja, sniegą, 
Kiti grin ežioj miega, 
Tu ant kiemo jau,

Au, au, aul 
Diedas nor miegoti, 
Asz pradedu loti — 
Sako, pasiutau,

Au, au, au!
O jei nesulotum,
Vagi pramiegotum,
Butu piltis tau,

Au, au, au!
Nors be kailio liksi 
Ir tad jiems netiksi — 
Isz tiesu sakau...

Au, au, au!
Tad tegu sau szneka,
Kaip kas nori sako,
O asz losiu sau:

Au, au, au!

ATSAKIMAI

ko Apszvietos Biuro mato, kad 
sziadien nemokslumas isztikro 
yra rimta problema.

Amerikoje turime apie 20,- 
000,000 žmonių, 
lauja pat pradini mokslą. Tos 
skaitlynes yra senos (imtos 
1920 m.) nes sziadicpi rapor
tuojama, kad 71 žmones isz 
1,000 vyru ir moterių szioje 
szalyje suvirsz 21 m. amžiaus 
negali raszyti jokioje kalbojt. 
Gailine toms skaitlynems pasi
tikėti kuomet atsimename kad 
kuomet Amerikos vyrai szauk- 
ti tarnauti szatoi kares laiku 
1917 m. radome, kad ketvirta 
dalis visu vyru negalėjo pa
ras zy t i laiszfka.

Sziadien turime net 256,104 
viesziu mokyklų namus, kurie 
pilnu laiku nevartojami. Tu
rime 900,i
žmonėms patiems reikia Suras
ti budus kaip gali pasinaudo
ti toms mokytojoms, bet ir 
mokslininkai deda visas pas
tangas surasti budus sumažin
ti augusiu nemoksi urna. Kai- 
kurie miestai invode naktimi 
kliases. Los Angles ir Detroi
tas yra geriausi pavyzdžiai. 
Detroite net 700 mokytoju ve
da naktines kliasas augusiems.

- F.L.I.B 
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KLC mokytoju. Netik

‘Tegul Dievas Užmoka’ 
Kuris Isztikruju ir 

Iszsipilde
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, 1,1Vargingas sziauczius viens 
diena pasitiko su Žalnierium, 
kuris isz prežasties ilgos ke
liones buvo labai nuvargęs, o 
ant užklausymo atsake, jog at
liko ilga kelione, idant gautU, 
in savo pulką, jog jau kone įei
davo visus savo pinigus ko
kius turėjo ir nežinojo, kaip 
gausis prie savo pulko.

Nuvargęs veidas tojo k Ai p 
gaus ir jojo apsakymas, snju-

■

A. M. Pittston, Pa. — Tame 
reikale, negalimo jum patarti, 
turite raszyti in Lietuviszka 
ambasada. Apraszykite jam 
viską kaip reikalai stovi ir 
siunskito gromata ant szio ad
reso : Lithuanian Legation, 
2622 — 16th S. N. W. Wash
ington, D, C.

A. N. Nangatuck, Conn. — 
Kožnam yra mielas gyvastis, 
geriauso nuo velnio prasisza- 
lyt. Kaip matyt isz gromatos, 
tai per didele vato davėsi bo
bai, jeigu in trumpa laika ra
gai užaugo. Liūdnas yra tamis- 
tos padėjimas. Nežinome prie
žasties jusu ergelio ir katras 
isz jųdviejų yra kaltesnis.

Mrs. E. R. Mount Carmel, Pa. 
— Teisybe susirinkę kad Ame- 
rike beda su vaikais, bet ir be 
vaiku negyvenimas. Jeigu kat
ra nenori turėti daug vaiku, 
tegul paveda savo vyra čigo
nui. .. Mes kitokios rodos jum 
negalimo duot ir tas yra už
drausta kad ir žinotumėm. Nu- 
siduok pas daktara.

Dr. T. J, Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dantistas Mahanojuje.

Ant Antro Floro Kline Sitoro
19 W. Centre St; Mahanoy City

dino szirdi sziaucziaus kurta 
pats vos gyveno.
pas save, davė jam pavalgyt

Nusivedės

ir iszsigert, o kada Žalnierius 
pasidrūtino ir truputi atsilsėjo 
sukrapszte jam sziek tiek pi
nigu, idant galėtu sau nuii-

; II-

«i

pirkt biliete ant trūkio. Po 
tam nuvede savo sveczia d* 
ant stacijos. Eidami ant staci
jos, Žalnierius Lankei iszterda^ 
vo.

— Tegul tau Dievas užimta 
ropai užmoka už tavo gera 
szirdi ka man vargszui prigeb 
binai!

Prie atsisveikinimo isiettta 
isz kiszoniaus popierele, ku^a 
paduodamas savo geradojui 
tardamas: , j ,

— Ant tos popiereles yra 
užraszas, kaip galima padaryt 
gerinus juodylal del czebatn. 
Daug pardavinėjau jojo mWBU 
aficieriams ir tikiuosiu, jog 
ir tu padarysi ant jo gera inte
resą.

Kada sziauczius sugryžo na
mon, bandė tuojaus daryt juo
dyta ir tuojaus persitikrino

■
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Jus szirdoles, katros pribu- 
nate isz Lietuvos, tai nepikiuo
kite del savos jaunikiu nieka
dos nes galite ne vieno netektii jeigu kue pareikalaus mano p.- į . mergolom pasilikti.

tatnavima tai meldžiu man tele- 4 t . °
perskaitymo tos ramatos.

Vienok, jaigu panasziai kaip 
priesz sunaikinimą Sodomos ir 
G omo ros rastųsi ant szimto 
skaitytoju nors penki ar trys 
toki, kurie norėtu tolesnio trau
kio atsitikimu mano dinste gy
venime — gatavas esmių geis
mam užgana. padaryt ir patai
syt tolesniu apraszymu taji 
mano no puiku apraszyma.

PALAS.

Bell Telefonas 872 jį

nosia laiszka, nelaime mano 
locno raszymo gr 
rasziau in Vieržbna.

— Gal ir dabar ponas už
ginsi? Dabar matai pertikri- j Neapmokama gyduole variuojama ra

Gerklines Astma arba dusulio, Bron- 
, kltls, Gerklines kosulio, Plauti, Sunku

užimas nustojo, visi atkreipė 
akis ant manes.

— Ponas Vladislove, nebu- 
kie navatnas... turi loszt nes 
asz taip noriu ir prisakau! — 
kalba szvelniau in mane, gai
lingai Žiūrėdama.

— Teiksis pone man dova
noti, nepaklausysiu...

— Ka-gi tas ženklina, phsi-' norėjai/.. Na, pradekime savo duole kuri visad ąelbstt Vieno meno- 

donavus isz piktumo poni Kle- su manim procesą, atsigryzda-1 hampden laboratory

»jnO> tos kuria
GYDUOLE NUO ANGLEKASIU 
ASTMA IR NOSINIO KATARO

! tonuoti o pribusiu in deszlmta 
į minutu. T

Z RAMANAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

Boll Telefonas 143U-R

Iszbalsamuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo- 
szia nuo papraszcziausiu iki prakil- 

Parsamdo automobilius del 
laidotuvlu, vesellu, kriksztyniu Ir ki
tiems pasivažinėjimams. Isz Frack- 
villes, Port Carbon ar Isz kitu arti
miausiu miestu jeigu kas pareikalaus

menti na. — Ka, ar nežadėjai ma in aktorius, rodos kad nie-’724 mullbĖry^T? READING. PA žinia o pribusiu in trumpa laika.

nau tave... Tai taip, pamirszt 
galima savo prižadėjimu, tai
taip daro doras ir davadnas kvepavlma, Užsima ir szalti galvoje, niausiu.
Žmogus? Turi ponas, jaigu to Prlszakinl skausmą galvos Ir t.t. Gy-

I

kėlimas, ka? — szauko parau- pastanavijima — tarė pabaigus **reka 800 por paczta.
F a a v * w laiittaAift nnn/iitAfl n Mn „iftn iya*

donavus isz piktumo poni Kle- su manim procesu, atsigryzda-1

Mat, viena nenori plikio, 
Kitados vai’gszo be skatiko, 
Kad butu gražus*ir jaunas, 
O ne kokis sukumpęs senas. 
Taip darydamos niekad 

neiszlaimesite,
Tiktai ant juoko savo 

pasiliksite.
O jus vyrai, austrai kliokite, 

. i Per dantis save traukt 
nesiduokite, 

Jaigu tokios mandratos 
pribuna, 

Tegul sau tuoj kad ir supuva, 
Kaip bėdos pamatys^

Tai ta pasimokys, 
Kas yra vyras, tada .žinos,

mano patarnavimo, meldžiu man duot

4
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Ir vyra paguodos.
Ant sziadien gana bus, 

Mano kūmas tuoj pribus, 
Eisiu kur .atsilset, 

Malszioje vietoje pasėdėt,
I 1 h-* * f

Aut sziadien gana bus,

Eisiu kur .atsilsėti

T f

geruma jojo. Pradėjo szale sa-
vo sziauczystos isz darinet jttd- 
dyla ir nepoilgam pastojo tur
tingu fabrikantu.

Teip tai iszsipilde velijimas 
Žalnieriaus: ° Tegul tau Die
vas szimteropai užmoka. ’ ’ Die
vas i s zp ii do ji už padaryta 
mielaszirdyste, kokia padare

Tegul tau Dio-

iszpilde ji už padaryti

vargingas sziauczius žalnto-. 
riui. Q teip, Vieszpats Dievo*
atsimoka gerai už papildini 
mielaszirdyste:

A

E^.
CAPITAL STOCK >125,000.00 

SURPLUS IR UNDIVIDED
PROFITS >628,858.02

Mokame 8-csia procentą ant 
į sudStu pinigu. Procentą pride

dant! prie Jusu pinigu 1 Sausio ir 
Į; 1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
iį turėtumėt reiksią su musu banka 

nepaisant ar mažas ar didelis.
L ■ mmmmmmb

PARSIDUODA PARĮ

4 G. W. BARLOW, Free.
i J. FERGUŠON, Vice-Prcs.irKas.
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Arti miestu ir darbu. Gdra’Į A . —

i del pienininkystes. Kreipki- 
! ties ant adreso;
j Mrs. Mary E. Bonz,
[ 156 Spruce St,

..

Tamaqua, Pa.
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ŽINIOS VIETINES SHENANDOAH, PA.
Redyste aplaike labai— Szia savaite pripuola

Czvortis Meto. Pasninkas se- (akyva gromata isz Shenadorio 
redoj, Pctnyczioj ir Subatoj.

— Sziadien pripuola Ketu- ir juju pasileidimą o daneszl- 
rosdcszimts kaukytiniu. 
žmones sako,

apie baisybes nekuriu moterių

Seni kas net surasze keliolika pra- 
kokis oras bus į vardžiu. Moteres teip paszelo 

taja diena tokis bus per 40 kad vyrus prikalbinėja 
dienu.

ant
bambiliniu pasivažinėjimu ir

— Rendingo kompnnije mti- mok“ visus eksponsus knd tik
no statyti dn tris milžiniszkus «» joms trankytus! po visas pa-
brokerius sziojo aplinkinėje isz bulkes. Kaip patys vyra sa
kuriu vienas bus West Wood 
Junction.

— Isz priežsties pertaisy
mo First National banko, biz- 
niava mokslaine McGann, pa- 
naudavojo tuszczia publikine 
mokslaine prie West Parko.

: ‘‘Dievaž sunku atsikratyt 
nuo tuju Jevucziu, kuriuos ve
da vyrus in pagunda ir praga
ru. Gromata sunaudosira atei
ti jo, o bus iszszmanti skaityti.

— Jurgis Januszauskas ku
ri iszrado nekaltu už žudinsta
iszvažiavo su kitais vyrais au- 

pradejo sugryžinet in musu1 a * • •
Laukines žąsis ir antis

vakacijuaplinkines isz savo 
po sziltesnius sklypus. Isz to 
galima spėti, kad jau vasara 
netoli.

— Girdėt kad Pennsylva- 
nijos geležinkelis inves nauja 
kelia terp New Yorko ir Chi- 
cagos, kuris ejs per Mahanoju. 
Kompanije pradės viena tru
ki isz Chieagos o kita isz Now 
Yorko. Bus tai trumpiauses ir 
goriauses kėlės terp trijų 
miestu.

tomobilium ir lyg sziam laikui 
jojo nesurasta. Policijo jo 
jeszko.

— Didele skyle ant Hei
ghts kelio vela pasirodė ir ne
žino kaip yra gili, 
miestas stengėsi 
skyles da nepripilde. Keli na
mai pradeda apsisest in kasyki 
las.

t Blanche,

Poli ei je

Norint S 
užpilti bet

— Ir Mahanojui atsibuvo 
Kruvinas Ketvergas” bet neU

per komunistus tiktai per mer
ginas. Praeita Ketverga pike
tai apstojo Ideal Shirt Factory 
užklupo ant Vinco Luckaus ir 
Miko Medeviczio kurio dirba 
fabriko kaipo ir ant droiveriu 
bosu kurie atvožė skobus dirb
ti. Kilo didelis reivakas. Mer
gos apdaužo gerai nekuriuos 
skobus o policijo pribuvus isz- 
vaiko straikierkas. Straikas 
tęsęsi jau ketvirta sanvaite Ir 
300 merginu randasi be darbo.

— Alfredas F. Ducznova
lus, avietines kares kareivis, 
mirė pas dede Strylecki ant 
537 W. Spruce ulyczios isz 
priežasties įtrucinanczio gazo 
kuriuom buvo apimtas laike 
kares. Laidotuves atsibuvo 
Panedelio ryta su pamaldomis 
Szv. Kazimierio bažnyczioje. 
A. Rėklaitis laidojo.

TRUPINĖLIAI
H * Memphis, Tenn. — Baisi 

viesulą prapute per Arkansas, 
Mississippi ir Louisiana. Daug 
žmonių užmuszta ir sužeista.

U* Philadelphia. — Apie 
35,000 bedarbiu dalybavo lai
dotuvėse užmuszto straikierio 
Carl Mackley, kuris likos už- 
muBztas praėjusi Ketverga lai
ke maiszaicziu.

1T Niagara Falls, N. Y. — 
Thomas Meyers, 23 metu, nu- 
szove ant smert paezia Prano 
Jones kad neapleido savo pa
liegusio vyro ir negyveno su 
juom, po tam pats paleido kul
ka in smegenis.
REIKALINGA GASPADINE.

Lietuve mergina, naszle ai 
vyra apleidus nesenesne 42 
metą ir ne jaunesne 30»metu, 
del vedimo paredko namie Ir 
prižiūrėjimo vaiku. Jie iszeina 
in moksląine. Nenoriu kad 
iszeitu noapsirengia ir neval
gė. Asz esu naszlys. Del pla
tesniu žinių aUiszaukit laisz- 
ku raszydamos ar turit vaiku 
ir kiek. Atsiszankit sziuo ad
resu; (t.20

Mr. Wm. Prelgau,
f, 771 Agato St., 

St.. Paul, Minn.

K. RĖKLAITIS
Liatuvltska* Graboriua

, ji g

Laidoja numirėlius pa
rai naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagelbi- 
ninka moterems. Priei
namos prekes.
SI6 W. Sprac« Str., 
Bell Telefonas 149

MAHANOY CITY, P AL 
306 Market Street 

Bell Telefonas 441-J
TAMAQUA, - PA.
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ISZ LIETUVOS
BROLIS UŽKRĖTĖ 14 METU 

SESERĮ BIAURE LIGA.
Isz Szallu praneszama, kad 

netoli Pasziauszes kaimo suim
tas kaimietis Jonas Gylys. Jis 
kaltinamas baisiu nusikaltimu 
priesz dora ir szciinymi; jis pa
laikes lytynius satykius su sa
vo 14 metu seserim. Ne gana 
to, jis seserį užkrėtęs sunkioj 
firmoj lytine liga. Kai sesuo 
susirgo ir pradėjo skustis, bro
lis ja ramindamas davė sesc- 

“ant saldainiu” 50 centu. 
Kaimynai sužinojo tikra mer
ginos liga priežastį nugabeno 
ja in ligonine, o Gylys aresz- 
tuotas ir laikomas kalėjimo.

14 metu seserim. Ne gana

riai

ISZTVTRKES JAUNIMAS.
Deltuvos v. SzioSroscziai, 

kaimo viena mergaite susilau
kė kūdikio, kuri tuojau nužudė 
ir paslėpė. Bet tuoj viskas su
žinota ir kaltininke skundžia
ma teisman, kai žmogžude.

mylema pati 
Vinco Jakimonio, mire ligon- 
butoje praeita Ketverga. Ve
lione paliko vyra, sunu Kazi
miera, tėvus Vincus Romakius 
ir broli Alberta. Laidotuves 
atsibuvo Uterninko diena su 
pamaldomis Szv. Jurgio baž- 
nyczioje.

St. Clair, Pa. — Praeita Ket
verge ryta užsidegė Lenkiszka 
S.S. Petro ir Povylo bažnyczia, 
kaip manoma nuo inkaitusio 
pecziaus. Bledes padaryta ant 
keliu tukstaneziu doleriu.

— Musu mieste lankosi in 
publikines mokslaines
vaiku ir 1872 mergaites — vi
so 3816 studentai.

1944

Montreal, Kanada. — Už di
delio paskelbimu lentų 
Aleksandro gatvėje, 
Dorchester,! policija rado per
pjauta gerkle Lietuvi Joną Ja- 
siuna, 26 metu amžiaus, gyve
nusi 2763 Chateau-Gay gatve-, 
jo. Szalia jo gulėjo sukruvintas 
skustuvas.

Sniego pėdsakai rodo, kad 
tai butą saužudybe, nes pėdos 
tik vieno žmogaus. Velionies 
kiszeniuose rasta 6 centai pi
nigu ir du tikietai gatvekariais 
važiuoti.

Jasiunas gyvena pas 
Czeponi,
atvykęs isz Kanadas vakaru. 
Isz amato dailyde, jis, negau
damas darbo nei Winnipego, 
nei Toronte, atvyko 
real, bet ir ežia nevyko,
dirbo tūla laika, malūne, bet 
netekės ir ten darbo, 
nusiminęs nutarė sau gala pa
daryti.

Szv. 
netoli

Joną
szeszi menesiai atgal

in Mont- 
Jis

matyti,

Glen Lyon, Pa. J Mikolas 
Mei’keviežius, apie 76 metu am- 

gyventojas 
savo

ežio-ziaus, senas
nais, mirė pas savo duktere 
Katre Nolisieue, 41 W. Thomas 
Ave., Kingstone, isz kur atsibu
vo laidotuves Painedelio ryta su 
bažnytinėms apeigoms. Velio
nis buvo senas skaitytojas 

Saules”.
senas

& <

PAJESZKOJIMAI
Asz, Antanas Buczkowiski, 

prijcszkau savo pus-seres Kat- 
ries Buczkauskiutes po tėvais 
po vyro pavarde nežinau. Ji 
paeina isz Suvalkų gubernijos, 
Szventežero parapijos,
kalimo. Pirmiau gyveno apie 
Cuddy, Pa. Praszau atriszaukti 
sziuo adresu:

Mr, Ant Buohkowiski
1133 W. Scott St., 

Kulpmont, Pa.

Enenu

1133 W. Scott St
f

(3t.

PAjeszkau Veronika Grina- 
vieziute po vyru pavardę But- 
kevieziene. Kitados gyveno 
Worcester, Mass. Pajeszko dė
dė (t.20

Antanas Navitskas, 
737 E. Diamond Avė 

7 Hazleton, Pa.
M

ISZSIKEPE PIRTY.
Degucziai 

sari o 1 d.
Zarasu aps. Va- 
dabartinio vals- 

cziaus virszaiczio tėvas Pet- 
ruoka, gyv’ Biržunu kalime, bū
damas pirty, pasigėrė garu, 
nukrito ant karsztojs krosnies, 
kur nelaimingas gerokai isz- 
kepe.

Namiszkliai, 
gryžtant, nuėjo ieszkoti ir ra
do pirty vos gyva ant kros
nies kepanti. Senukas netru
kus — mirė.

r

pasigėrė garu
1

nesulaukdami

LIŪDNAS ATSITIKIMAS.
Androniszkis, Panevėžio ap. 

Sausio 22 d. Sabaliunu kaime 
invyko liūdnas atsitikimas.
Ta diena Jonas Zarskis, isz- 
leisdamas savo broli in Urug
vajų, susikvietę savo gimines 
iszleistuvems. Svecziams be&- 
linkminant, atėjo neblaivus du 
to paties kaimo vyrai ir pra
dėjo musztynes. Migdaliszkio A — - A M A * fe M fe ''kaimo Povilui Ža rakiui peiliu 
perpiove žanda, jo žmonai pra
dūrė aki, namu szeiminin’kwi 
peiliu pradūrė galva. Sužeis
tuosius reikėjo tuojau gabenti 
pas gydytoja. Kiti svoeziai bu
vo lengviau sužaloti. Užpuoli
kai yra pasižymėjo muszeikos 
ir abu turi po keletą bylu teis
me už musztynęs ir žmonių su
žalojimus.

dure aki, namu

NUSKRIAUSTI ŽMONES.
Linkuvos apylinkėje jau me

tai, kaip gryžo isz Argentinos 
vienas gyventojas. Gryžo ne
turtingas ir nuskriaustas, nes 
neteko ramybes. Dabar dirba 
savo žeme. Namuose dabar 
vyksta baisi revolucija. Viską 
jis nori isz pagrindu pakeisti 
ir perdirbti. Namuose sudau
žės Dievo kanezios kryželi, su- 
pleszes tikybinius paveikslus. 
Motinai ir seserims revolveriu 
grasina neiti bažnyczion. Jei 
nepasidarysiančiosnepasidarysiancziios tokiomis 
kaip jis, tai, girdi, neturesian- 
czios gyvenime ramybes. 
Szvencziu taip pat nepripažys- 
ta. Kiti bijo savo kaijnyno 
perspėti, nes bijo, kad noat- 
korszytu.

Namiszkiu pasakojimu —
turto neuždirbęs ir 
praradęs sugryžo.

tikėjimą

>i
__________ Į|

NUOSTABUS 
SAPNAS
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VASARINIS ORAS WASHINGTONE.

z J

Dievotas, bet giliai perimtas 
kentėjimais žmogus, nulindo 
ir pradėjo abejoti, ar Dievas 
rūpinasi žmonių gerove. Tasai
abejojimas daugiau UŽ kartu 

j likimą iszspaude aszaru ir juo- 
. mi kamuojamas užsnūdo. “Asz 

1 sapnavau, -rr 
j buk paklydau kelionėje. Tuo- 

' met prisiartino įn mane tu-

jo paties žodžiai,

las žmogus, prižadėdamas eiti

Patogios sekretorkos kongresmon.il Washingtone, pasinaudodamos isz puikaus oro, 
kad Washingtoneiszejo laukan pavalgyti savo užkandalus. Isz paveikslo galima dasiprast 

oras turėjo būti puikus.

UŽSIMUSZE ŽMOGELIS.
Stulgiai, Tauragės apskr. 

Sausio 23 d. Szimkaicziu kaimo 
siuvėjas Rūkas, 38 metu am
žiaus, norėjo pasidėti liepta 
per Anczioę upe. Pasiėmęs ka
ži lo didumo karti, jis nusinc- 
sze prie upes, užsivertęs ta ras
ta ant vieno peties. Pa cz i ame 
paupyje Rūkas paslydo. Vienu 
smilkiniu jis griūdamas smar
kiai susidavė in leda, o in ant
ra smlkini pataikė jo nesztasis 
rastas. Tuo bildu žmogelis už- 
simusze vietojo.

Va-

22 m.
Gėlvonyso jie smar-

PASIGĖRĖ IR NUŽUDĖ 
SAVODRAUGA.

Gelvonys. Ukm. apsJkr., 
sario men. pabaigoj in Golvo- 
niu turgu atvažiavo Keižoniu 
kaimo du broliai Paplauskai ir 
atsivežė trcczia dranga 
vaikina.
kiai pasigėrė irbegryždami at
gal— šusiihUSze. Puplauskai 
taip smarkiai savo dranga pri- 
musze, kad fezis po trijų dienu 
nUkeliavo in kapus, o Paplaus
kai — in kalėjimu. Visi 3 pa- 

papludusias 
motinas, be jokios globos.
liko aszaromis__ ..___ i

PRIGĖRĖ 20 LIETUVIU.
Kaunas. — Lietuvoje, 

Plateliu ežerą bevažiuodami
per

Protines Hygienos
Klinikai

Ka tik insteigla naujos ru- 
szies insteiga. Yra vaiku val
dymo klinikos, arba protines 
hygienos klinikas. Yra visai 
naujas klinikas nes apsiima 
atlikti tokius darbus koki iki 
sziam laikui dar nebandyti.

tikėti, kad tas pats vaikas.
Ir szitie klinikai atlieka to

kius darbus. Mikutis buvo la
bai bailus vaikutis, visko bi
jojosi, nesibovno su kitais val
kais. Viskas ji gazdino. Ir tik 
su kliniko pagelba pavirto in 
gera, normali vaiku.

Sziadien 
szi nitai
szalyje, ypatingai dideliuose 
miestuose. Jeigu gyveni dide-

| draugę ir parodyti man kelia.
. Asz sekiau paskui ji. Jis ma
no nusivedė pas viena ūkinin
ką kuris mus maloniai prieano 
ir iszrode esąs geras žmogus. 
Iszejus isz jo namu asz patemi- 
jau, kaip mano keliones vadas 
paėmė slapta szalia stovinezia. 
jo auksine taure.

— Antra diena apsinakvo
jome tūlo pikto žmogaus na
muose, kame davė musu pasil-f 
si ui menka kertele; tasai žmo
gus nieko neveike, tik valgė, 
gere, barėsi ir keikė. Jam ma
no vadas paliko pavogta pir
mutiniuose namuose auksine 
taure.

no nusivedė pas viena ukjnin-

szesziyra apie 
tokiu klinikų szioje

Mes visi apsipažine su pap- ]iame mieste tai gal tame mies-
rastais klinikais. Klinikas yra to gali toki klinika rasti. Jel-
vieta prie kurios žmones kyci- gU tavo mieste nėr tokio kil

ni ko, tai gal to meisto mokyk- 
___ . specialistą

soči a les geroves

piasi patarimu ir jeigu reikia 
iszegzaminavimo. Kaikurie ]a turi tam tikra 
klimkai priguli arba yra dalys arba gali kreiptis p?ie ligon-

ligonbucziu. Lankant kaiku- draugystes.
ligonbucziu, kiti nepriguli prie buezio arba

riuos kllinikus rotikia mokėti 
pinigu. Kiti nereikalauja už- 
mokesties.

Visu pirmiausia vaiku val
dymo klinikai no gydo fizisa- 
kas ligas. Ne gydo szalti, dan
ties skaudėjimu ir kaulu ligas. 
Tikslas yra visai kitokia. Jie 
prižiuro vaikus, kuriuos ievai 
negali suvaldyti. Kuomet Jo
nukas,

National Committee on Men
tal Hygiene, 370 Seventh Ave
nue, 
sius pilnu informacijų 
tik su jais susineszi. Arba gali 
kreiptis prie Child Study As
sociation of America, Inc., 54 
West 74th Street, New York 
City.

Skaitlius szitu klinikų :v:s 
auga. Ir kad nors sziadien

h______ nrrA ri _____ a i b______

New York City tau pa- 
j<dgu

— Trcczia diena atlankom 
labai dora ūkininką, kurs mu
su priėmimui nesigalejo jokiu 
vaiszni. Mano vadas iszeida- 
mas isz tenai, uždegė jo namus.

— Ketvirta diena labai ge
ras ir mandagus žmogus mus 
taipgi gražiai vaiszino o ryto 
meta, mano vadui pasiskun
dus, kad nežinąs gerai kelio, 
szeimininkas iszsiunte drauge 
su mumis avo sunn, idant nu- 
vetu ir parodytu kelia.

— Bet vos tik perėjom til
ta, mano vadas sugriebė varg- 
sza vaikina ir inmete smarkion 
upėn, kur szis ir nuskendĄ 
Toks žiaurus pasielgimas ma
ne teip smarkiai sujudino, kad 
jau ilgiau nebegalėjau susilai
kyti ir suszukau: “O tu žmog
žudy! vereziau klaidžioti pli- 
koi dykynėje, negu keliaujant 
su tavim žiūrėti iu teip baisius 
tavo pasielgimus *’

Kuomet tai sakiau, mano va
das priėmė koki tai nepaprasta 
dangiszka paveikia,
gryžes tare in mane rimtai:

— Mokykis ir stebėkis isz 
Dievo apveizdos.

— Taure, kuria paėmiau 
isz pirmojo, buvo užnuodintą 
ir tam, kuris ja palytėtu, butą

ir atsi-
Juozukas, Onute arba

Mariute yra nepaklusni, tėvu žmones nemėgsta juos lanky-
11 j* • 1 1*1 1 *1

nors

neklauso, tingi arba bailus, tai ti ateis laikas kuomet taip juos 
klinikai lankys kaip sziadien lanko li

goni) ucz i us.
Ateinanoziame Gegužes men. 

Pirmas Protines Hygienos 
Tarptautiszkas Kongresas bus 
laikytas Washingtone. F.L.I.S

tada szitie naujieji
gali tau pagelbėti. Tikslas yra 
studijuoti ir pagerinti pasiet- 

imo problemas. Interesuojasi

kuria paėmiau

(V- J Į/l mun, UllLl v;

inlužo ir nuskendo 20 žmonių. | in žmonių jausmus ir protus.
Nuskendusiu tarpe: A. Dauk- 
szas, 60 m. Alb. Gerkauskas, 
20 m. Petr. Bute; 13, Ant. Bur
ba 35, Stase Jeszmontaite 17 
m., Pranas Screckis 23 m., Už- 
pal'is 16 m., Jonas Janauskas 
19 m. ir Kazys Radys 22 
Nuskendusioji buvo žvejai. Ki
ti nuskendo juos gelbėdami, 
kuriu pavardžių negauta pa
tirti.

, ■«. -------------<>.!■! .............................................. ............ .1! 1.11-^

DAKTARAS SU AFICIERIU
Daktaras:-r- Ponas parucz- 

niko, kaip tau iszrode, kaip 
pirmutini žmogų užmuszei ?

Aficieriiis;
C) kaip poną

m.

Gydytojai 
tiki, kad žmonių laime 
sveikata, priguli nuo 
jausmu *ir proto. Ir tie gydyto
jai isztikro yra protines svei
katos arba hygienos specialis
tai.

Davyzdin 
viena u r~ *

prie szitu klinikų 
kad žmonių laime, ir 

, priguli nuo musupriguli

Protines
n

PARMOS — FARMOS!

-r-Man iszrode na- 
vatna. C) kaip ponas dakta
ras užmuszei pirmutini ?. .

PROPOSALS
Sealed proposals will be received 

by the undersigned, the Controller of 
Schuylkill county, at his office in 
Pottsville, Pa., until 10 o’clock A. M., 
Thursday, March 20, 1930, for furn
ishing the Almshouse, Insane Hospit
al and County Prison with supplies, 
including knitting and weaving ma
terial, for the three months ending 

ljuno 30, 1930,
Samples required for the Alni^-

VĖL APVOGĖ.
Jovaiszai, Deltuvos v. Per

nai rudenop t buvo apvogtas 
szio kaimo Vaitkunas. Ji bu-

sziomis dienomis, vėl vagyste to date for opening bids; those for 
the Prison at the County Commission
ers office.

Schedules' of supplies and other 
information may bo had upon appli
cation at the Controller’s office.

Mark envelopes plainly “Propos
als for Almshouse,” “Proposals for 
Insane Hospital” or “Proposals for 
Prison,” addressed to County Con
troller.

The right is reserved to reject any 
or all bids.

By direction of County Commis
sioners’ Directors of the Poor and 
Trustees for Hospital for Insane.

-- W. R. Adamspn,
County Controller.

Pottsvillq,. Pa., March 8, 1930.

vo apvogęs jo giminietis. Sztai

pasikartojo. Pavogė kuo 
viską isz (kloties. Intarimas 
daug kam kliūva, bot paežiu 
vagiu nesurandama. Kreczia- 
ma.

SJTATYS NAUJA

no

BAŽNYCZIA
Szakiuoso norima pradėti 

statyti nauja bažnyczia, daug 
didesnę u'ž scluaja. Naujoji baž
nyczia, daug didesne, už seną
ją. Senoji bažnyczia labai ma-
ža. Yra net patarle — spaudžo 
kaip Szakiu bažnyczioj

house and Insane Hospital must bo j 
delivered at those institutions prior '

molina atvyko in 
klinika ir pasakė — 

“Taip noreczi.au kad man ga
lėtu pagelbėti su savo Jonuku. 
Mes nežinome kaip su juom 
pasielgti ir apsidirbti. Jis tuoj 
isz mokyklos niekad neparei
na namon, naktimis kažin kur 
vaikszczioja, už draugus pasi
rinko blogus vaikus, kurie mu
su visa apielinke apvogė. Prn 
deda nelankyti mokykla. Na
mie labai mažai kalba. Valgyt 
nenori. Nieks jam nepatinka. 
Nežinome ka daryti. Ar nega- 
letute man pagelbėti ?”

Ir klinikai! buvo atvestas 
mažas Jonukas. Galime ji va
dinti ligoniu. Gydytojai pradė
jo bandyti surasti kame daly
kas. Jie rado, kad Jonukas ne
buvo gana linksmas. Neturėjo 
užtektinai darbo. Tėvai to vai
ko juom nepasitikėjo ir jis ta 
labai prijautė ir jo bėdos pra- 

n epą si tiko jo te-

40 akru farma ant kranto 
ežerio $800. Kita 120 akru far
ma už $2,500 Lietuviu Koloni
joj. Trys medžiokles szunes po 
$10. teipgi zuikiu, karveliu, ba- 

(t.21landžiu visai pigiai.
P. D. Androkus, 

Pigeon Ixifts R. 1
Pent water, M icb.

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

Laidoja kunus numirėliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvlu, kriksz*

r ♦ r

kenksminga. Dėlto paėmiau 
ja isz dievobaimingo žmogaus 
ir atidaviau piktam už baus
me. Po namus, kuriuos buvau 
padegęs, yra didele krūva pi
nigu, kuriuos doras žmogus su
naudos geriems ir naudin
giems darbams. Jaunikaitis, 
kuri inmeeziau in upe, netru 
kus butu nužudęs savo teta, o 
motinai visi jo pasielgimai bu
tu tikra kankyne, o giminėms 
ir pažystamiems 
piktinimas.

— Liaukis abejojęs apie 
Dievo Apveizda ir mokykis 
isz jos kelio, o jeigu jo nesu
pranti, nusižemink priesz Die
vo Apveizda.

— Tai pasakos, mano vn 
das isznyko, o asz pabudau.

■ —■III „1 ■■■■—I.......     UI ||,| |ll„|,| ■! I . ................m,

6 6 GTabletai
Prassalina galvos skauama ar aaaral- 
gija ia 30 minutu, austabda peraaa- 
įima pirma diena, ir auatabdo malaria 
in tris dienas. Gausite eptiokose.

geda ir pa-
/

. i* 
« b
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tiniu, veeeliju, pasivažinėjimo ir t. t »“ tr»« Gausit, aptiekusi
520 W. Centra ir 603 W. Mahanoy St. 666 teipgl gydUOlSSO—gerti

I I I II

sidejo. Jis i
varas. Žmonos klinike tapo Jo
nuko draugai lir bandė Jam pa-
gelbėti. Jie pusi kalbėjo su Jo
nuko mokytoja mokykloje ir 
ji tuoj pradėjo su vaiku kitaip 
elgtis. J!is jai papasakojo savo 
visus vargus ir bedas. Ji pra
dėjo duoti Jonukui visokiu in-
toresingu darbu atlikti ir ga-
lu galo prirasze ji prie Vaiku 
Skautu. Jau jis neturėjo lai
ko savo draugams. Pareidamas 
namon tapo daug goresniu ir
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ATIDARYTA KOŽNA SUBATA VAKARAIS
**NUO 7 IKI 8 VALANDOS 
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MUso kostumeriai giria muso banka, ir 8se užganėdinti
su jos patarnavimu ir gerumu. '
Muso klerkai gali su jumis susikalbėti Lietuvisskai.
Muso banka turi daugiaus Lietuvissku szerininku negu
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bile kita kokia banka Mahaaojuje. * j

MERCHANTS BANKING TRUST CO. |
MAHANOY 0ITY, PA.

Member of The Foderal Reserve System 
-------- $-------*
DIREKTORIAI
D. F. GUINAN

JUOZAS MACIEJUNAS
ANTANAS DANISEVICZIA 
JOHN J. MORAN 
GEORGE OLIVER... ........

«. lib- »■ »•«*»- " I 1
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WILLIAM R. MILLER 
JAMES A. DOLPHIN . 
JOS. B. REING 
P. C. FENTON
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