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ISZ AMERIKOS
PADĖJO DINAMITĄ 

PO LOVA

28 
kilus

ISZNESZE SAVE IR DU 
VAIKUS IN PADANGES.
Butte, Mont. — Padėjus kelis 

szmotus dinamito po lova ant 
kurios gulėjo Luke Duffy, 
metu su dviems vaikais,
eksplozija, sudrasko visus tris 
ant szmoteliu. Artimam kam
bary ja gulėjo jo motina su jau
niausiu vaiku bet apsisaugojo 
nuo baisios mirties. Vyro pati 
mirė praėjusi Sausio menesi ir 
luam labai rūpinosi ir nekarta 
kalbėjo kaimynams kad 
tlarv.s sau mirti.

pak

PASIKORĖ,ANT JUOKO
BET ANT TIKRŲJŲ MIRĖ.

Mandan, N. D. — Edvardas 
Lorun buvo drdeliu szposiuin- 
ku ir nekarta kalbėdavo savo 
broliui Tedui, kad pasikars 
ant juoko, idant pati manytu 
kad ant tikrųjų pasikorė.

Na ir ana diena Edvardas li
kos jialaidotas ant tikrųjų. 
Brolis surado Edvardo kuna 
kabanti nuo balkio skiepe, tik
rai mirusi. Lavonas kabojo tik
tai du colius nuo grindų, matyt 
juokdario neapsvarsto gerai il
gi virvutes ir ant tikrųjų pasi
korė.

APDEGINO KARBOLIU 
r PACZIA IR UOSZVIA.

Insiutes nuo 
apėmė, 

metu, li-

New York, 
užvydejimo, kokis ji 
Henry K. Kerną rd, 33 
kos aresztavotas už baisu ap- 
deginima karbolinia rukszte 
savo neseniai vedusia jauna pa- 
czinle ir josios motina kada tos 
gulėjo lovoje. Vyras buvo tos 
nuomones, kad pati draugavo 
su kitu vvru ir už tai
peysiskyre kėlės sanvaites 
gal, Ana vakara inslinko in na
rna, nuėjo ant virszaus kur mo- 
leresmiegojo ir apipylė abidvi 
su karboliam.

su jaja
at-
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DARŽELYJA

Motcre Užkasė Pinigus 
Darželyja

LIKOS NUŽUDYTA TIKSLE 
APIPLESZIMO.

(lape Giranlen, M o.— Artis 
C. Sehwank, darbininkas ci- 
mento fa'brikc,užsiimdavo taip
gi auginimu rožių kada turėda
vo laiko, kurios buvo puikiau
sios visoje aplinkinėje Szalia jo 
darželio radosi plot is'žemes ku
ris prigulėjo prie A. M. Bryce, 
o vėliausia prigulėjo prie jojo 
dukters Eern Bryce, kuri pagal 
žmonių apsakymu
daug pinigu po mireziai tėvo, 
kuriuos užkaso ant lanko. Mer
gina likos nužudyta tūla naktį 
per nežinoma pleszika kuris no
rėjo iszgaut nuo josios pinigus, 
bet mergina nepasako

apini ko

slaptos

k

>

l',

MERGAITE 14 METU 
NUSZOVE TĘVA.

Summer, Mass. — .Juanita 
Sullivan, 14 metu mergaite, ana 
diena nuszove savo tęva ant 
Rihert. Tėvas buvo persiskyrias 
su paežiu kuri iszvažiavo in 
Teklius. Mergaite tuja diena 
aplaike gromata nuo motinos, o 
kada tėvas inejo in stirba isz 
lauko, mergaite pagriebė kara
binu paleisdama iii ji szuvi su 
įnirtimą pasekmių. Kas buvo 
gromntoje puraszyta to policija 
neiszdave.
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TRYS ŽYDAI
ZOKONINKAI

BAISI SKERDYNE

Turkai Sunaikino 700 
Kaimus
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Praneija.

ISZSKERDE 4,800 ŽMONIŲ 
IDANT APMALSZYTI 

KURDUS.

buvo V la< I vslovas

Jeruzalemas. — Turkai no
rėdami apmalszyti Kurdu su
kėlimą, panudojo kruviniausią 
būda ant tosios tautos 
skerdimą gyventoju.

Turkai

DETROITAS KOVAS NUŽUDĖ MOTINA
SU BEDARBE

PARŪPINS DARBA DEL 
25,000 BEDARBIU.

BŪDAMA GIRTA I ■_
NEATSIMENA KA PADARE.

Beau vis, 
lis/Jois oralaivis R-101, didžiau 
sins oralaivis ant svieto, 
d i e 11 ^,1111 » • v

! lanko tulo farmerio 40. mvlin Į •
limo Paryžiaus. Nedėlioję, kada 
iszleke atlankyti Franci ja, stai
ga! užėjo szturmas su lietum, 
kuris pasunkino oralaivi ir ne. 
gi 
lo eksplozija 
visa balona ir 
liepsnosią, 
ku ajiimli liepsna viduryje bu
vo baisus, 47 sudege ant augliu 
kad negalima buvo pažinti, o 
lik septyni, baisiai apdeginti 
darbininkai i szs i gelbėjo. Nelai
me paliko 2 valanda po pusiau
nakti.

Paskalai eina buk 
kelias

Kng-

oralaivis ant svieto, szia- 
guli visas sunaikintas ant

TRYS KATALIKISZKI ZO
KONINKAI PAEINANTI
ISZ ŽYDISZKO GIMIMO

Budapeszt, Vengrai. — Ana 
diena Karmelitu bažnyczioje 
atsibuvo primicijos jauno zo- 
koninko tėvo Severino, kurio 
pravanle
Szedo, sūnūs turtingo Zydisz- 
k<> kupeziaus.

Jaunas Szedo, priesz priėmi
mą katalikystes ir instojima 
in zokoua buvo bankiniu vir- 
szininku. Jojo vyresnis brolis 
Mikola, keli metai atgal įlįsto
jo in Franciszkonii zokoua pri
imdamas varda Denoso. Laike 
primicijos jauno brolio, levas 
Dencso pasakė puiku pamoks
lą. i

Treczes brolis tėvas Miokar
das, jau nuo daugelio metu gy
vena atskyriai nuo viso svieto, 
kaipo kartūzas klosztoriji

įauginu kaip

isz** 
• 

sunaikino daugiau 
kaip 700 kaimus Zihiio distrik-
1o if'Zskersdami i 
4,800 gyventoju, o szijntai žu
vo nuo bombų mestos ant kai
mu per Turkiszkus eroplanu*.

Aplinkilieji* Julamcrck 300 
kaimu sunaikinta ir 500 žmo
nių užmiiszta, teipgi 400 kal
niu tarp Argi ir Pendiik likąs 
sudeginti per rroplanus.

skelbia,
kurdiszka brigada
120 kaimeliu užmuszdami 500 
žmonių kaipo ir 300 kaimeliu 

terp Cliahlrion ir 
Schitan, užmuszdami 390 žmo
nių, o tai 
Turkams
'Tosios baisios skerdynes visai 
lenais nepaliauna, nes vieni ki
tiems nepasid uodą.

Wilkils-Barre, Pa. — Laike 
teismo i|ž nužuilinima savo mo
tinos Mrs. Morta Calvin, 39 mo
tu, isz Hanover Township pri- 
sipažitnį, kad nužudo motina, 
bet tanui laike nežinojo ka dare 
nes buvo girta ir nieko neatsi
mena. Pati ])o tam’szokdama 
per Įauga susižeidė ir pergulėjo 

skaitliuos 12,000 randasi varge tris menesius ligonbutoje. Mor- 
mios- ta sake kad turėjo rūpintis isz- 

maitiniimu savo szeimynos, kas 
o prick 

tam rūpestis kad motina ketino 
atimti nuo josios narna kuri bu
vo jai užraszius. Ta ja diena ke
tino atimti narna ir būdama už- 

szove in motina už-

Detroit, Mieli. — Visi .miesto 
pramonininkai pradėjo kova 
prieszais bedarbe ir ketina pra- 

idant 
nors

galėjo iszkilt in ora. Staigai ki
li liepsna apėmė 

nukrito žemvn •
Riksmas darbinin-

Telegramaim buk 
sudegino?s

tuojaus parūpint darba 
del 25,000 bedarbiu, kuriu szia- 
diena mieste randasi 
kaip 75,000 žmonių.

violos kur pinigus užkaso ir už visokias pramani
tai likos nužudyta, kuna pleszi- 
kas inmete in sena szulini. Dau
gelis žmonių joszkojo paslėptu 

, betpinigu per keliolika metu 
nesurado.

Sehwank taipgi ir
apie paslėpta skarba, bet tam

girdėjo

daugiau
Isz tojo

sudeginta

c

1 
.................... » 

Kartūzu Calcijoi, netoli l’nd- 
vos. Bustus prisakymai tojo zo- 
kono nepavClino jam dalyvau
ti primicijoi savo brolio. Lai
ke primicijos, bažnyczioje ra
dosi visa jojo sezimyna kaipo 
ir gimines jauno levo Severi
no, kurie yra visi Žydai. Baž- 
nycze buvo pri pildyt a žrnoni- 
mis visokiu tautu ir 
nimu.

kartūzas
vis ai>imokėdami 

UZ JUJU <kerdvnefc. -ir kenezia būda, tiems, 
tas stengėsi duoti tuojaus dar
bus ir paszelpa. Vaikai atnesze ja instume prie gėrimo

o liejei, 
laihus prižadėjo pi-

netikėjo Parandavojo szmoteli jn nmkslaines senas drapanas 
czevorykus ir maišia, 
kurie turi i 
niginia paszelpa.

Fabrikauti visokiu pramonių sigerus, 
pradės darbus verties ant 10 muszdama jaja ant vietos, po

■ te a te ’te 'te .te * • i * . -

žemes arti savo darželio <lel pa- 
sodinimo daugiau rožių. Ana 
diena kasdamas darželi, iszka- 
se blokine dėžutė, o kada jaja 
sudaužė, net jam akys iszszoko 
in vrrsrai, regėdamas buinasz*- 
kas vkluryja. Kada perskaito 
rastus pinigus, buvo juju net 
30 tukstaneziu doleriu o tarp ju 
ir keli auksiniai iszpaniszki pi
nigai. Buvo tai užkasti pinigai 
Bryce kuri neteko gyvasties už 
juos.

LIETUVYS PERSIPIOVE 
GYSLA RANKOJ A;

MIRĖ.
Chicago — Petras Lukaszas, 

Lietuvys, ana diena piaustyda- 
mas daržoves, netyczia perli
pi o ve sau rankos gysla. Nežiū
rint, kad tuojaus buvo paszauk 
tas daktaras. Lukaszui tiek 
daug kraujo nubėgo, kad dak
taras nespėjo jam gelbėti gy- 
vasti. l’ž keliu valandų ir mirė.

SUCZEDINIMAS DESZIM- 
TUKO, ATNESZE JAM $80. 
Galt, Ontario. — Vietoje isz- 

duoti deszimtuka ant pirkimo 
palktuko, Tamoszius Hubbard 
panaudojo szmota. geležines

milijonu doleriu idant duoti 
žmoniems darbus.

la.m iszszoko per lahgn tiksle 
atėmimo sau gyvasties.

ne kurie 
virszinįnkai kelias valandas 
priesz (ai ruko cigarus ir mano
ma, kad nuo to kilo eksplozija. 

Visa Anglija .papuolė in di
deli nuliūdima, laja nelaime ku
rios visai nesitikėjo. Ii

jszpazi-
te tete«*i| te*—"”" "

NULĖKSIME IN KALIFOR- 
NIA IN 24 VALANDAS.

AVashington, D C
Oktoberio nauja orine kompa
nija Western Air Express pra
dės varyti didelius oroplanus 
isz New Yorko in Kalifomia, 
gabendami pasažierius, paszta 
ir ekspresą ir tai in trumpa 
laika in 24 valandas. Ekspresi
niai eroplamii iszleks isz New 
Yorko in Kansas City kur pa- 
sažieriai gales pernakvot ir at
likti ant rytojaus tolimesne ke
lione in San, Pranciška

— Nuo 15

ŽMONYS ISZDUODA DAU
GIAU ANT GERYMU NE 
KAIP PRIESZ PROHI- 

BICIJA. *
Washington, D. (\

guve kovojanti priest prohibi
eija ana diena apgarsino kiek 

gyventojai isz-

— Drau-

Amerikoniszki 
duoda kas motas ant pavilgini- 
mo iszdžiuvusiu gerklių. Ra-

pulpos ant inkaliino vinies. Isz p()1.tas k.ial kožna lu(,ta
akyvumo dirstelėjo in paipa, 
patemines, kad buvo užkimszta 
popieroms. Kada iszt rauke po- 
pieras persitikrino kad 
popiera, tiktai asztuonios 
szimtines bumhszkos — viso 80 
doleriu. Kas pinigus indejo in

tai ne
de-

iszduoda milijonus doleriu dau
giau ne kaip priesz prohibieija.

Pagal juju skaitliu tai kas 
metas iszduoda 2,848,000,000 
doleriu arba bilijoną doleriu 
daugiau ne kaip priesz prohibi
eija. Priesz prohibieija žimonys

EROPLANAS METE UGNĮ 
ANT KASYKLŲ.

Jau an-Madisonville, Ky. —
Iru kartu in trumpa laika ero- 
planai užklupo isz oro ant Ken- 
tukes kasykla, kur tęsęsi nesu
pratimas tarp kompanijos ir 
nnglekasiu. A na diena kokis tai 
eroplnas meto deganezius paga 
liūs ant kasyklų, bet vienas isz 
pagaliu nukrito ant
Smith tvarto ir sudegė. Valdžia 
jeszko tojo eroplano bet da no 
dažinojo prie ko jisai priguli.

James

GERIAU MIRTI NE KAIP 
EITI IN MOKSLAINIA.
Rockford, 111. — Nesinorėjo 

Margarietai Mitchell, vienuoli
kos -metu lankytis in mokslai- 
nin ir kada nueidavo ant moks
lo, tai visados verkdavo. Pa
szauk t a 'motina per daraktorka 
pasiėmė 'mergaite namo ir nu
baudė, paliepdama eiti ant vir
szaus. l’ž keliu'miliutu motina 

ir nubėgus ant

revol-

iszgirdo szuvi 
virszaus rado mergaite negyva 
kuri persiszove su tėvo 
veriu.

SUOZĘDINO $315 ANT PA
LAIDOJIMO, VAGYS 

PAVOGĖ.
Waterbury, '('onn. 

dama vilti, kad po i 
puikiai palaidota ir 

savo

. — Ture- 
smert bus 

nereika
laus auku nuo savo kaimynu, 
Mrs. Madelina Gredekiene, 65 
metu, kuri gyveno isz ranku sa
vo pažystamu, turėjo suezedi- 
nus 315 dolerius, kuriuos laike 
užrakytus kuparija savo imieg- 
kambaryja — josios viso gyve
nimo paczednma kuriuos laike 
ant savo palaidojimo. Ana die
na senuke rado kupara isz- 
pleszta isz kurio kas tokia pa
ėmė josios “ 
gus.”

laidotūviu pini-

DAŽIURETOJA NUŽUDYTA 
PATAISOS PRIEGLAU- 

DOJA.
Media, Pa.

SVETIMOTERIAUTOJA 
GALIMA UŽMUSZT

ANT VIETOS-
Užtikus pas savo nioteri bu

te prielaidini, nuszauk mirtin 
abudu — atsakomvbes neneszi. 
Busi sulaikytas tik iki la rd v- 
mid pravedant. Nežiūrint lo
kiu griežtumu, Brazilijoje gy
venimas palaidas. A eneros li
gomis serganeziu skaiezius 
ežia siekia iki 90 nuosz, visu 
gy ven t o j u s ka i ežia u s.

O J

Brazilijos 
nio

bažnvti- v 

nepripažysta.

MYLUOTIS SU MERGINA 
PO TAMSIAI UŽDRAUSTA

Jeigu polieija sugaus vyra 
kur nors parke tamsiai su 
merginu myluojanties, ir jei
gu* hus jau po 9 valandos va
karo, tai abudu Ims paimti Ir 
prievarta policijoj apvesdintu 

Kiukia pasakyti, kad po 
valandos vienos moterys Bra
zilijoj gatvėmis jau nevaiksg- 
czioja. Jeigu po 8 sutiksi mo
teli imant gatve, tai ji bus su 
savo vyru. f

BOMBA UŽMUSZE 4, SU- 
ŽEIDO 11 LAIKE VIN- ’ 

CZEVONES.
Lenk. — Laite 
kokis

VARLES UŽKASTOS ŽEME- 
, JE 300 METU ATGAL, 

. ATGIJO.
' 'Oklahoma City,
Trys mažos vari i u kės kurios 
pagal tvirtinimą J. B. Thobum 
perdetinio istoriszkos draugu- 
ves, 'buvo užkastos žemojo, lu- 
flijoniszkam kape kokia 300 ar
ba 400 metu atgal. Va rinkes 
atrastos aplinkinėje Gate. Var
lį ukes buvo ])iismire, bet atga
vo szviežio oro visiszkai atsi
gaivino.

TRIS KOJINIS KŪDIKIS 
KOVOJA SU MIRCZIA.
Nyack, N. Y.— Kūdikis gi

męs su. trimis geroms kojoms, 
J^earl River, netoli czionais. 
Kūdikio motina Mrs. 
Humbord, turi vos 20 metu. 

, Yni tai josios pirmutinis kudi- 
kis. Trcczia kojele yra iszaugus

KOVOJA SU MIRCZIA.

Bella

isz nugarkaulio; užpakal.Vja.
Kūdikis hurtinai serga, bet
daktarai sako kad iszliks gyvu.

'to s 't ?.

pat pu lai nežinia, Nepaprasta jKZX|aV0 ant gėrimu'daugiausia Ikes I w fbankai

Jisai 
kuri 

grindis

NUŽUDĖ MOTERĮ, KURI 
JI MAITINO.

Cljieagoje pereita savaite bu
vo aresztuotas Michael Jaku- 
biak, matomai Lenkas, 
papiove savo moteri, 
mazgodama ofisuose
užlaikydavo ji ir vaikus.Aresz- 
tuotas Jakubiak prie kaltes 
prisipažino ir paaiszkino, 'kad 
jis papioves savo žmona isz pa
vydo. Jo mergaite pasakiusi 
jam, kad mama turinti sau ka
valierių. Todėl asz nuėjau pa
sitikti ja pareinant isz* darbo, 
sako Jakubiak, apkabinęs ja 
pabueziavau ir pasalčiau, kati

* * • • ’ I > '■ • ’ « * ■ * 1 ' ■atėjo jau paskutine tavo va- « te -v • • * I " • m 4 / »landa. Ir irtzsitrankos peili per-
• • * rvAtibln /pioviau jai gerkle.

1,817,000,000 doleriu 1913 meto 
o mote 1929 iszdavc 2,848,000,- 
000 doleriu Amerikiecziai szia- 
diena sunaudoja 790,000,000 
galonu alaus, 110,000,000 galo
nu vyno ir 20,000,000 galonu al- 
kpholiaus. Ir da prohibicijos 
veidnuiiniai skelbia, kad žmo- 
nys no puse tiek neiszgero kiek 
priesz prohibieija.

150 KŪDIKIU ISZGELBETA 
ISZ DEGANCZIOS 

LIGONBUTES.
Philadelphia. — Tsz nežino

mos priežasties ugnis kilo Szv. 
Vincento ligonbutoje ant 70-tos 
ir Woodland avė. Norses su 
daktarais ir kunigais pasiseko
isžneszti 150 k|idikin isz ligon- 
butos in siihgeimo vieta. Ugnis

.< 7 *
■kilb ligoubtttes koplyczioja.

I •

*... . «■■■—..... .. . »
700,000 AUTOMOBILIU 

NEW YORKE.
Xeew York. — Pagal naujau

sia apskaityma tai New York 
1920 mete radosi tiktai 220,000 
automobiliu, bet sziadien ju 
randasi 700,000. Policijantu,

— Prieglaudoja 
(Hen Mills, kur randasi apie 
600 vaiku, patalpytu už nepa
klusnumą ir kitus prasižengi
mus, likos nudurta ant smert 
dažiuretoja Mrs. 'Vida Robare, 
33 metu kada gulėjo lovoja. La
vonu savo paczioH surado josios 
vyras, kuris taipgi yra lenais 
dažiuretoju. Nelaiminga moto
re aplaike septynos skyles kru
tinėję, 
sekta.

BAŽNYTINIO SZLIUBO 
BRAZILIJA NEPRI - 

PAŽYSTA.
valdžia

szliubo
Kiekvienas be bažnvezios 
szliubo turi atlikti tam tikras 
apeigas policijoje, tuomet tik 
jungtuves laikomos teisėtomis. 
Pakanka susipažinti su viena 
kita moterimi ar tai vietine ar 
svetimszale, su ja kuri laika 
padraugauti ir jeigu szi mo
teris pasiskųs policijai, kad ja 
žadėjai vesti, o 
džiojai, tai turi ja vesti.

bo

dabar suvc-

bet sziadien ju

kurie prižiūri važiavimo užau-v ♦

go nuo .1,383 lyg 2,700. Bet ir 
nelaimiu pasidaugino nes 1920 
meto tiktai 723 žmonvs likos « • 
užmiuszti o szimet užmusztu 
1,926. Visam Amerike automo
biliai užmuszo 
praeita meta.

28,000 žmonių
■ ? 

.........

SZESZIU KOJUSZESZIU KOJU 
KATINUKAS.

Hurley, Wis. —
Granto Powers, atsirado tvarte 
nepaprastas katinukas kuris 
turi szeszias kojas. Dvi ekstra 
kojos randasi tuojaus prie kak
lo ir daug trumposnėsd ui pan 
prastas kojasį Į Sziaip katukus 
yra sveikas ir gyvens* a- ų

Ant faimos

Zuflintojans <Ih nusu

DARBININKAI UŽDIRBS
• PO $27 ANT DIENOS.
New York.’— Henrikas For

das fabrikantas automobiliu 
pranaszauja kad 1950 meto 
Amerikoniszki darbininkai už
dirbinės po 27 dolerius ant die
nos ir sunkiai nedirbs ha tiktai 
penkias dienas po szeszias va
landas ant dienos^ .JJot. ttuom 
Įnik tegul 'davlmiinkai nesi
džiaugė isz Fordo pranaszavi- 
rno kas hus už 20 nletu, geriau 
kad dabar darbininkai uždirbi
nėtu 'daugiau ne kaip turi tiek 
metu laukti.

■ <9. . ..... -I^... » , ■■■■>,te!-

II Milwaukee, Wk. — Visa 
szeįmyna Vinco Kuczinsko, su
sidedanti. įsz. tėvo, niotįinoB if:

DIDŽIAUSE AUKSO GYSLA 
EUROPOJE.

Atėnai, Graikija. — 
tvėrė czioiiais nauja kompanije 
per Anglijos Banka, tiksle isz- 
dirbimo auksines gyslos ant 
rubežians (Iraiku-Jugoslavijos, 
artimoje Aret Gizer. Pagal ži- 
nunu apskaitima tai surasta 
aukso gysla yra turtingiausia 
visoje Europoje. Verte t uju 

JK’i nauju kasyklų apskaito ant
250 milijonu svaru szterlingu 
arbą 1,250,000,000 doleriu.

Isze i myna .ViuęoKuczinsko

keturiu va įk u pn vėjingu i ap- 
sirgn y^Įgildami grybus. M. '■sirgo y^lgiodami grybus.

• ' 1 1 <į) 1 JJ1 .

BOLSZEVIKAI ARESZTA- 
VOJO 38 SPEKULANTUS
Moskva. — Valdže nreszta- 

vojo 38 spekulantus ir virszl- 
ninkus, kurie vogė maišia ir 
drabuži Samaroje. 'Piejei vir- 
szininkai sunaudodavo ir pai- 
davimjo maistu, drapana isz 
magazinu. Nesvnei likos aros- 
tavota 56 virsstininkaį ir knp-

• • > • > • ** 1 • B

t

sus7*nudyti praeita sanyuįte.
ežiai kjurjp vogė maistu likos

Varszava, 
vinrzevones kokis atsibūto 
Trimbosolije, Graiku-kataliku 
bažnyczioje, keturi uos ypatps 
likos užmusztos o vienuolika 
sužeistos, kada nežinomas pik* 
tadaris mete bomba in naujg- 
vodžius. Abudu likos pavojin
gai sužeisti. Manoma kad bom
ba mete prieszininkas jaiuV- 
kio kuris jam paveržė jjo mt- 
lema.

užmusztos

BARCELONIJOI KILO 
MAISZATES.

Madrid, lsz]>aniji.‘. — Komu, 
nistai šukele maiszati tiksle 
sukėlimo revoliucijos, bet už- 
manimas neĮiasiseke ir dauge
lis raudonųjų komunistu arosifr- 
tavota. Komunistai pakurstė 
studentus ir darbininkus aht

i 

st raiko Badalanoje bet vaiskaa 
niaisztininkus tuo apmalszino.

Dah-

NEVALIA NUSKRIAUSTI 
MOTERĮ.

Daug kalbama, kad moteris 
Brazilijoje — visagale,
nai tas pasitvirtina. Nors mo
teris ten visuomeniniame gy,; 
venime nedalyvauja, netiiri 
balsavimo teisiu, negali vals
tybinėje tarnyboje užimti at
sakomi nga vieta bet už tai 
sziaip moteris apsaugota insta- 
tyinu. Užkabink arba inžeisic 
svetima moteri gatvėje Žo
džiu — atsidursi policijoje. Su- 
muszk savo moteri namuose, 
jai pasiskundus irgi atsidursi 
policijoje, ir busi iszsiustaa 
dirbti

ir busi
Malto Grosso*’ 

miszkus, jeigu žmona nesi
in ■«.

mis7.kus, jeigu žmona 
kreips in policija ir nepraszy^

— ^4paleisti.
k " « * . ik *
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ik

Kas CSrdet
Viszlu augintojai isz Pietinio 

Ameriko stengėsi p ra platy t 
nauja veisle visztu Europoje 
kurie padeda (lažinius kiauszi- 
nius. liaunai pripažino, kad 
tokie kiausziniai yra daug svei
kesni ir gardesnį ne kaip balti.

stengėsi 
‘ visztu

rn i es- 
Simanu
• 1

Xekurie žnionvs New Yorke 
gal užmirszo kad turi pade ja 
bankosia daugiau kaip milijo
ną doleriu pagal apskaityma 
bankinio inspektoriaus. Dauge
lis žmonių mirszta palikdami 
pinigus bankuosia bet nepalie,- 
ka jokio testamento. Tokius pi- 

jaigu in 
arba

5 LITAI UŽ STATINE 
J* ‘ « J . T IT 7 i jfli

J

Kaunas. — Žaliakalnio', Vy
dūno ir kitu rtfjnnu gyvento
jai jau seniai nusiskundžia irt- 
vairioms instaigoms del blogo 
vadens, kuri jiems tenka var
toti. Keliu metru gilumoj ei- 

durpynp sluoksnis ir gau
namas isz tokio szulnio Van
duo — rudas ir smirdas. Var
tojimui visai netinka.

Dabar

b
I

na s

VANDENS.
n V Jr" ”

AN

_______ SAULE •

9 Spalio 1920
,, - į -r u

(Isž savanorio, kovu del Vil
niau dalyvavo užrašau.)

r.szaiiHžo szaluotas ir baltųjų 
voratinkliu laukuose nuklotas 
Spaliu devintos rytas.

r ■
M

j

aiszkiai

ingus paima valstis 
paskirta laika gimines 
locninkai neatsiszaukia.

ISZ LIETUVOS
-■ ■■ ' •" ' ■ >

KUNIGO SIMANO PAUTlE- 
NIAUS STIPENDIJŲ FON

DAS VILNIEOZIAMS.
Kaulins. — 1923 metais; mi- 

rūsio Philadelphia, Pa 
te Amerikoje kini.
Paufienihus fondas apie I mi- 
lijbrtas litu, kurio uuoszimtis 
skirtas sudėntn stipendijoms; 
munts lenką pątit’ti, kad miru
siojo testamente esą
paraszyta, kad stipendijas jis 
skiria Lietuviu universistetui 
Vilniuje Lietuviams 
tams katalikams.
naudojasi kun.’S. Pautieniau 
stipendijomis, mes nežinome, 
tik galime pasnkrii, kad Vii- 
minus Lietuviai katalikai stu
dentai tu stipendijų negauna. 
Reikėtų mirusiojo valia vy
kinti ir kun. S. Pautieniaus sti
pendijų fondą skiri i 
ežiams.

PERSZOVE ŽMOGŲ.
Jurbarko ra j. akeyz. ’vald. 

Zigmas Tamoszitinas Rugp. 17 
d., netyczia sunkiai sužeidė re
volverio szuviu ir paguldytas 
Kauno miesto ligoninėn.

studen-
Kas dabar 

s

gyventojams lenką 
vandeni pirkti. Už statine, ku
rioj yra 40 kibru vandens, ten
ka mokėti po 4 — litus ir dan
ginu, taeziau ir už pinigus ne- 
visuomet galima jo gauti. Czia 
miesto savivaldybe turėtu ras-

iii kokia nors iszeiti.mes

Vilnie-

vietoje, 
nau- 

svarbiausla — tai mo-

Žmogus, kuris negali sui*asti 
laimes savo tėvynėje, plaukia 
jos jeszkoti toliaus.Bet ar daug 
kas randa ja svetur, kas negali 
rast naimuosia ,savb tevvmeje !

Jaigu žmogus kenczia varga 
savo giintyneje ir neturi lai
mės, tai kitur nubėgusiam da 
sunkiau rasti laime....

Žmogui laime, turtas ir pasi
sekimas yra kožnoje
tiktai turime mokėti jais 
dotis, o

gamtos dovanas naudingai 
suvartoti, kad gamtos dovanos 
nebotu metamos ant niek, bet 
leidžiamos tam tiktai kad at- 
nesztu nauda; tas tai yra svar
biausi# žingsnis prie laimes. 
Žmėgus savo uždarbi naudin
gai gal sunaudoti tada, kada 
jis jau yra susipratęs; susipra
timas ateina tiktai pėr apszvie- 
ta. O aklas, kur tiktai begsi-eisi 
visur toji nelaime paskui ji 
seks, ba akla# nieko nesupran
ta, kožnas gudresnis isznaudos 
ji. kožnas nuskriaus ir laimes 
niekur negalė# surasti.

Neseniai su-

keti

SUDEGE FOLVARKAS.
Rugp. 27 d., dienos metu Ra

mygalos v. sudege Vit Arma- 
vieziaus folvarkas. Gaisras su
naikino kluoną, daržine su Ja
vais, paszaru, ūkio padargais 
ir maszinomis. Gaisras kilo 
nuo kuliamosios maszinos — 
lokomobilio. Nuostoliu pada
ryta 55,400 litu sumai. Turtas 
nebuvo apdraustas.

Gaisro likviduoti buvo
vykusi Ramygalos gaisrininku 
komanda, bet del didelio vėjo 
gesinimo pastangos nuėjo vel
tui. Pasak, nukentėjusio, per 
50 minueziu gaisras sunaikinęs 
trobesius ir juose buvusi ji tur
tą.

at-

•» iiim—t

ar “Jad-
MI..I ii w itihll ■ ........... b........ 'i

vyga,” rr isz musu puses atsu
,i i

liepė MortA. Ant kalvos, dir*
. t i.

ir karoivinnkai apie

DAR PALEIS ISZ 
KALĖJIMO.

Kaunas. Saraszy su kali
niu paduotais prezidentui ma
lones praszymais, prezidentūra 
pareikalavo isz Kauno sunk, 
darbu kalėjimo 40 kaliniu, pa
davusiu malones praszymus, 
bylu.

PASIKORĖ ŪKININKAS.
M ariam p.

ap. pasikorė ūkininkas Motie
jus Kairuksztis. Jis jau kelinti 
metai buvo kalas ir gyveno ne. 
santaikoje su savo žmona.

Springiszkiu k • 1

4 4 Lietuvos Žinios’y y

JAKUŽAITIS UŽ SUKTYBE 
SĖDI KALĖJIME.

Kauno
prancsza:

Priosz kuri laika Kauno ėjo 
paveiksulotas dienrasztiš”Ban 
gn.^ 
vo

Sztai pa vyz<lys 
gražino kelis isz Ameriko ir ke
liolika isz Brazilijos kurie nete
ko proto arba iszejo >sZ proto 
isž rupesezio ir vargo. Sveiki ir 
stiprus vyrai nuVažiavo už ma
riu jeszkoti laimes, o isz ten in 

bepro- 
del to,

Bedaktorium leidėju bu- 
Jakužaitis buvęs 

Keleivio”
buvo bulvarinio turi-

pasisekimo neturėjo ir

redaktorius.
“Liet.
Laik-

tėvynė sugražino juos 
ežiais. Nustojo proto 
kad apsigavo! Matote, tėvynėje 
jie nemokėjo surasti sau laimes 
till nliinL-n įtv mai.iti i Itai plauke .jos už mariu jeszkoti 

nerado tu 
aukso kalnu”,

o ten jeszkojimu 
galėtu 

kiszcnius
“aukso kalnu”, kad 
lengvai pasiremti ir 
prisipilti — tai isz proto iszejo.

Neužmrszkite tie, kurie plau
kiate in tais4‘aukso pagarsėju
sias vieta,” 
taip gerai kaip ja daugumas 
girna ir agentai prikalbinėja.

Gal isz tukstanezio vienas 
randa laime tosia pagirtuosia 
szalysia, bet tai tiktai tas ne vį- 
siems pasiseka. Kam gilinki 
surasti darba, 
vargstant uždirba skatiką, su- 
taupina, tada randa “laime” 
kada gal namo prisiunsti nors 
kiek, bet tokie ir tevvneje, da 
lengvinus dirbdami, neblOgiaus 
gyventu. Bet tie, kurie krinta 
in vargus tėvynėje del to tiktai, 
kad karezemas szelpia, paturi 
savo visokius isznaudotojus, 
tokie kur tik nueina, ten tuos 
paežius vargus randa. Aklam ir 
nesupratusiam žmogui 
slinku laime surasti, 
kiems, kas nori lengvai užpelną 
tokie pakliuvrt in varga 
proto nustoja.

Kam turite jeszkoti už mariu 
laimes, geriausia tevjmeje dar- 
buokites, dėkitės in naudingas 
kuopas, lavinkitės apszvietime 
ir supratime/ tada ir tevynejė, 
namieje — užžydes laime ir 
daug bus didesne tie jei jeszko- 
jimi “aukso kalnai”.

PUOLĖ PO TRAUKINIU
Rugpiuczio 31 d., apie 18 v, 

50 m., ties Kaulio placziuju ge
ležinkeliu dirbtuvėms Marijo
na Vandonyte, ” 
ko darbininke, 
g-ve. 14, puolė po traukiniu. Ja 
traukinys perpioVe per puse.

Priesz ateinat traukiniu M. 
Vandonyte sėdėjo puse metro 
atstu nuo begiu 
arti traukiniui privažiavus ji 

“da-

4 4 Eros 
gvv.J

fabri- 
Kauko

ir tik visai

kad ten toli nėra

tam sunkiai
4 4 laime

visur 
o da to

— ir

ANT PARDAVIMO.

Dvi st ūbos bizniavęs, kitos 
dvi del gyvenimo ant didelio 
loto 195 ilgio, 50 ploczio miesto 
Middleporte, arti kasykla ir t.t. 
Pars id uos visos ant syką ar 
sulaikysim kaip kas nori.

Mr. Pov. Valukeviczia 
E. Washington St.

L_  Middleport, Pa.
—I ' l ir*’ • ” . ' r

j

puolė ant begiu ir isztare
M. Vandony- 

metus gyveno su meilu- 
A. Siemaszka.

dienomis ji
kad jis gyvena su kita ir sako 
kad Rugpiuczio 30 d., jis ja 
su musze'.

bar jau sudiev, 
te 3 
žiu 
nemis

Paskui i- 
sužinojo, 

j

SUDEGE.
in 4' naktį Pa-Rugsėjo is^ 3 

taszines k., Kvietiszkio v. gyv. 
Matukaiczio Vinco ūkyje kilo 
gaisras. Sudege kluonas su ja
vais, tvartas, klttis, kalve, ma- 
szinbude, malkine ir invairiu 
ūki u maszinu bei padargu.

Nuostuoliu padaryta 35,000 
litu sumai. Turtas buvo ap-Turtas buvo 
draustas tik 14,000 litu sumai.

SZAULIO MEILES 
TRAGEDIJA.

Kretinga. — Bugs. 16 d., 
Kret. ap., Salantu Vai. Szau- 
lys Lucinskas isz Petuczinos 
k., szove in 19 metu amž., Mag
de Jonuszkaitc isz Selenių k. 
Paskui szaulys Luczinskas mė
gino pats nusiszauti. Luczins- 
kits ir Januszkaite be sąmones 
nugabenti in ligonine.

ISZ VILNIAUS.
— Didelis būrys muziku 

kaimoezirt stengiasi pereit ru- 
bežiu prie KakOVo, bet likos 
sugrąžyti per Lenkiszkas sar
gus po trumpai musztynei.

— Pagal paskutiniu apskai- 
tima, tai Vilniuje randasi 192,- 
629 gyventojų. Padalinant juos 
ant tautu tai yra: Lenku, 56

Rusu 5,procentas, Žydu 36, 
Lietuviu 2j Baltrusu 0.6.

— Policije surado slapta 
komunistu spaustuve ant Szk- 
lanos ulyczios. Keliolika ko- 
miinistu arčsztąvota,.

rasztis 
nio, 
greit sustojo. Jakužaitis, kiek 
pagyvenęs Klaipėdoj ir Kaune 
iszvažiavo in Vokiete ja.

Neseniai musu teismo orga
nai pareikalavo ji, kaip nusi
kaltėli, iszduoti Lietuvai. Vo
kietija Jakužaiti iszdave ir jis 
dabar sėdi Kauno sunkiųjų 
darbu kalėjime.

Dalykas yra toks
ku Jakužaicziui atsiuntė ne
maža suma pinigu vienas Ame. 
kos Lietuvis (apie 22 tukstan- 
cziu litu), praszĄrdamas pirkti 
jam “ 
ves akcijas.

savo lai-

Lietuvos Eksporto

ir 
u z

” b- 
Jakužaitis jokiu 

akcijų nepirko, o pradėjo leis
ti “Banga?’

Laikraszcziui žlugaš, nebeli
ko ne skatiko. Amerikonas ap
skundė Jakužaiti teismui 
dabar jam teks atsakyti
svetimo turto pasisavinimu.

LIETUVEI UŽDARINĖJA 
CERKVES IR PERMAINO 

ANT KLIUBU.
Kaunas. Valdže pradėjo 

uždarinėt Rusiszkas cerkve.-?, 
kurias permaino ant kllubii. 
Lyg sziai dienai uždaryta ar
ba iszardyta 35 cerkves. Už
griebtas cerkves permainė ant 
kliubu ir sZdkiti saliu, 
apie tai daejo in Vilnių 
kur prasiplatino.

Žino
Isz

PRIMUSZE IR APIPLESZE.
Rugsėjo 3 d., 19 vai. 30 mln.

p. Petktina Juozą, gyvenanti 
Varlitt kaime Kamajų vals- 
czinj, kelyje ketvirtame kilo
metre nuo Rokiszkio Kamajų 
link prisivijo piliecziai Kosko- 
nas Ant. ir Smolskis Pr., abu
du isz to pat valscziaus, ji pri- 
musze ir atomo 308 litus.r ■

Prof. Voldemri- 
inūsu kunigai

KUNIGAI VĖL RENGIASI 
PRIE POLITIKOS

Rokiszkis — 
rui nuslydus, 
nudžiugo, kad jau jiems vol
ateina karaliavimo ir laisvos 
dienos. Per atostogas klierikai 
važinėjo po kaimus ir užraszi- 
nejo in pavasarininku kuopas.-
Bet'klierikams labai nesisekė 
meszkerioti žuveles, todėl pats 
vikaras Matulenas apŽergės 
dvirati, prievarta visos parapi
jos jaunimą surasze in pava
sarininkus, o kas nesirasze, tas 
yra bolszovikas bedievis ir 1.1. 
Kalbama apie seimą, todėl ku-
nigeliai vėl nori visa Lietuva 
pavergti po savo leteno.

Galutinai sukilo per nakt ap
sitaisė ir apsjginklave, su szan- 
tuvais prie szalies nakvoję kul- ■

Prabudo kažkeno apleistas 
ir su iszdraikytais kambariuo
se sziaudais lįnt kuriu miego
jo kareiviai, palivarkas.

Jo savininkai buvo, berods, 
dar nuo bolszeviku 
pabėgo ir jis dabar buvo 
veik tuszezias ir kaikur tiktai 
sz.vilpavo iszdaužtais langais 
arba stovėjo susilenkęs iszver- * . « • ■> « * A A

ko# va i d i n i nka i ka r i a i.

voiiuoso, nlusu kulkosvaidžiai 
kleksi, ir karoivinukai apie 
juos tupinėja, gulinėjai Rolsz- 
kia prieszas eina. . .

Isz už miszkėliu klbny jau 
traukiasi musiszkiai. Raitelis 
ntnesza batilijono vadui plona, 
sz lauko knygutes iszploszta, 
su užraszais lyg avietini popie
rėli.

Dezinoj juda musu persigrui 
puojaneziu 
nugaros, 
lyg kas suriko 
Tai slenka Lenkai. 
Musiszkiams

r£n

kulkosvaidininku
t

Lenkijon 
be-

stomis isz kabilu durimis.
Palivarkas buvo apie -asztuo- 

nis ar deszimts kilometru anoj 
pusėj Vilniaus, deszinej pusėj 
geležinkelio — in ana puse va
žiuojant — ir jame stovėjo 9- 
to pėstininku pulko 2-ra kulko. 
svaidžiu kuopa, 
apsistoję mes.

Isz vakar staiga atsarginiai 
ginklu nesziotbjai buvo isz- 
szaukti isz Vilniaus, isz 
reiviniu, kur, 
szv. Petro ir Povylo 
ežios. Per penkias miliutas isz- 
kratemo savo sžiužinius, susi
krovėme kiekvienas savo ir vi. 
sos kuopos daiktus ir pagrei-

I

tai vra buvom

ka- 
berods, yra už 

bažny-

tintu marszu iszžygiavome isz 
miesto. , ,
Žygiavome per miestą. T Ados 

pusėn.
— Viens, du trys!

du, trys!... — be jokios 
ir griežtai,

Viens, 
ko

mandos ir griežtai, trumpai, 
musze grindini kareiviszki ba
tai, dardėjo musu kulkosvai
džiu prikrauti vežimai, o mes 
ejome tylus ir szautuvu# prie 
peties, irgi be jokios komandos 
tvirtai prispaudė.

Jautėme kažka baisu, nors 
nieko nežinojome, nei kur ei
name, nei ka darysime.

Žinojome tik, kad Lenkas ei
na in Vilnių ir kad mes turime 
ji neleisti. Vi#u galvoje kilo ko
lektyvi tyli mintis. — Atlaiky
sime ar nė f...

Ginklu mums užteko, ir bai-
mos nejautem. Tiktai kiekvie
nas svarstome — kiek, jei bu
simo vienas priesz tris ar pen
kis, savo uždavinį sugebėsime 
atlikti.

Mieste jautėsi kruvinas pa
rakas: atmosfera nervino sza- 

asztruft
neapykanta

1 igatvi nose k a ikeno 
žvilgsniai, 
mums svoidžiami.

Bet szaligatviuose buvo 
jaukiu mums siuneziamu spin
dulėliu.

Vakare, sutemus, apsistojo
me jau minėtame palivarke. 
Musu sargybos jau buvo ne
toliese, už smulkiu miszkeliu; 
suposžkedavo vienas kitas szu- 
vis,

Susziurpe ir lyg.in ledus ih-

su

ir

Susziurpe ir lyg in ledus ih- 
detomis kojomis iszšiskyrėme 
ryta po kalva, ir ememe dir
vonuose trypti vietas savo kul
kosvaidžiams. Paskubomis žiū
rėjome# jiems vandens. Dari
nėjo antri numeriai dėžės su 
szoviniaiš, o pirmieji pradary
davo standžiai i szsi žergusiu 
“Maxim’u” plieninius vožtu
vus. — Ar veikia vidaus plie
nines dalys... 4 •

Už miszkeliu ruknose 
balu, pasigirdo szuviai.

— Ta-ta-ta-ta!.., pasigirdo

nėjo antri numeriai dėžes
<i

nuo

tonai ir musrt bieziulis, kuko- 
svaidis. Mat, ton raiteliai niu- 

n tii-sszki, mažiuką “Maxim’a 
ri.
r — Eina j Art jie...

< Palivarko jau atsidūrė musu 
lauko telefonas.

In desziho ir in kaire tim
poje nutiestos juodos, storo
kos, lauko telefono vielos.

— Alo!... N" būrys ? Tre-
ežia kuopa? Eina?... Kalba 
batilijono vadas, ant 
abiem keliais atsiklaupęs, o ki
tu jo žodžius nebegirdimo, nes 
isz tos kuopos, kuri kalba, pu
ses byra szautuvu spriguoziu 

a m * *

žemes

garsai. Snbum$d‘ ii* už miszko
k

,1 'T

I 'J

Tiesiai, kiek toliau 
“Vivat!”.., 

J u daug, 
beszaudant m 

tirszta ju gradine priosz akis,
jau prijoja isz užpakalio ketur
kampėmis kepusemis vaiteliai. 
Laikomos, musu “Maxim’as” 
ir “bordankos” veikia in prle-

, musu 
berdankos ’ ’

ki, in szona, ir in užpakali.
J'iiu ir kairėj slenka isz už 

miszkeliu keturkampes kepu
res. Viena grandine už kitos. 
Spragsi. Not Ir in sudeginto pa. 
livarko tvarto akmeninis kam
pinius sustotymus tvaksi kul
kos.

Cvirrl... lekia jos apsi- 
, nes mat ilgos, 

.Tu raudonas 
sudavęs

sukdamos
Prancuziszkos. 
varis drimba žemėn 
in akmens pamatus.

— Vivatl... — neaiszkiar 
rėkia. Ju labai daug, viena ei
le po kitos.

Jau girgžda notaip reikalin
gi musu vežimai isz palivarko: 
Prancuziszkosios jau pasiekią

nes mat ilgos

palivarko medžiu lapus ir sza- 
kas.

Atsiszaudydami traukiamės 
link geležinkelio.

Vežimai nelygiu keliu, isz 
duobes in duobe, krypuodami 
traukiasi — nors ir nervingai, 
bet lėtai. Lyg kad kraustome#.

— Palauk, sustok! — szau- 
kia musu vyrai truputi nepri
girdinti viena gurgUolininka, 
kuriam iszkrito deže su kuo
pos muilu.
; — Et, tai glusžas, 
nėjo viena szmota! — kelda
mas pailga, vežimo rata por- 
trekszta muilo gabala, murma 
auksztas pirmo būrio kulko- 

, geras 
gaspadorius — kilstelėjo ant 

berdanka,” 
nuo žemes minia.

Tolumoje, dabar deszinejc, 
didžiojo kelio tąsė, prie mels
vu miszku, iszplaukia plati Ir 
tamsi banga raitu.

— Keturkampiai!.'..
Kai artinamės prie didžiojo 

kelio, ten— nuo Vilniaus at- 
reida, vis didėdamas, tamsus 
taszkas. ,h

Automobilius. '■>
Mes jau arti kelio. AutomoJ 

bili praleidžiam in isz miszko 
iszplaukusi'ii raitųjų banga.

svaidininkas. Jis, mat

diržo ii

su važi -

ir siekia

iszplaukusi'a raitųjų T
Automobilio prieszaky Prancu-
ziszka vėliava plesdena, o ja-

c •

me sėdi no tai ponas Bobul, ne 
tai koks ten Petisne.

, Skersai kelia sudarė, dabar 
grandine iin abi puses lauko, 
artėjam i U Vilniaus puse. Už
pusvalandžio — ar dvideszimt 
minueziu — gryžta ir pralekia 
tas pats automobilis.

Musu vežimuose prisiglaudo 
tai prie kulkosvaidžio, tai prie

Musu vežimuose prisiglaudo 

szoviniu dėžės kenczia susirie
tos, > tūlas musiszkiu sužeistas.
Sunkiasi kitam dar žygiuojan- 
cziam kraujas. Eina biczįulis 
prieszais, perriszta nosine su 
iszsisunkusiu krauju 
Deszinej traukia ant

“Maxim’a.
Kairėj nesza sunku Vokiszka 
ant diržu per peczius užsidėję. 
Drangai imasi antklodėje, nesž- 
ti in kojas sužeista kari.

; Visa kelia iki pat Vilniaus

Rusiszko tipo

ranka?
ratuku

> y

einamo lėtai ir ramiai, niekur 
nestodami. Pirmau matytas 
raitųjų būrys nebesirodo.

Bet, jau prie pat Vilniaus 
esant, staiga!:

-— Žiūrėkite, žiūrėkite, — 
deszinėje!...

Isz miszko, iszlekcs raitas 
ilgas lankas kuria, kiek tik ga
li iii musu puse, — nori mat, 
bestijos 
mums kelia užkirsti. . \

1 Cssionki'; ežionai!

Ugnil...

ti
i

priesz pat Vilnių
_ .1 M . » ' 4 ' • • *
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iniiiii'birtniiii n d

greieziau!... ŲgnPj— lijj^ 
tuoj musu keli,
kiszki “Maksim’ai” ant grio
vio’ kraiito, gula ten isžtiesto#

F 'I

berdankos” i 
pyszkejinio rtiitoji banga at
slūgsta, jos liekanos dingsta 
vėl miszke.

Vilnius tylus. Szesztadienlo 
ankstus popietis. Palaike musu 
grūdines prie paties miesto, 
leidžia mums palengva tuoj 
pat už geležinkelio tilto per ke
lia, susirinkti susibtirti; '

Czia susirinko musu isz in- 
vairiu knopu, ir su vežimai#, 
su
U epe rikiuotis *- 
miesto iszeisim.

—-

Ijaklįtec^u Imk Žalioj į 
žmio tilto.

Per žaliaji tilta' jbd vietii 
musu kareiviu ėjo kiton puseti.

ii—4

sfc i n
sc<

u

slūgsta

arkliais. Batalijono vadas 
pamažu isz 
Bet vos tik 

kelsim koja žengti — kai isz 
__ ___  ____ j,mūrinio namo antro alikszto 

prie kurio mes buremes, prasi
darė staiga langai ir balsai 
prapliupo in mumis... kulko
svaidis. Pliumptelėjo ir kelios 
granatos in gatve.

Instinktyviai musu szautu- 
vai nukrypo in ta narna, tik su. 
cinksejo smulkiai stiklai ir 
dar kai kas, kartu su jais susi
mai sze.

Namas tas — tuoj kertėj, 
po kaire nuo stoties in miesto 
vidurį — in Auszros Vartus, 
einant.

Czia ant kampo buvo pra
daryta, kad apie ta vieta mu
siszkiai susibnilu, nes in czia, 
matyt, ir buvo nutaikytas isz- 
anksto nevidonu pastaytas kul
kosvaidis.

Isz to namo pradėjus szhu- 
dyti, kepyklos savininkas du
ris tuoj uždare, ir pasilikę ten 
musu karėiviai turėjo vargo 
isz ten paskubomis per langus 
laukan iszsilaužti.

Kai kulkosvaidis, patylėjęs, 
nusisuko iszilgai siauros gat
ves link Auszros Vartų, tai 
musu dalis tiesiai pro Auszros 
Vartus pasitraukė, o dalis — 
kurioje ir asz, kažkaip pasuko
me deszinen pusėn — in gat
vele pro pat Auszros Vartus.

— Irt Žaliaja tilta visi! — 
tiktai tuos žodžius paliko 
mums vadas. # .t » A * * >
•i Kulkos rekoszetu per siaura 
gatve ėjo net po tris — keturis 
sykius, in siena nuo sienos at-’ 
simuszdamos.

Kaip iszkrisdavo kuriam 
nors gryžte szoviniu arba atsi
kabindavo kam rankine gra
nata, tuoj nematomos rankos 
isz užvareziu stengėsi juos sau 
pasigrobti.

Matyt, isz anksto buvo ne
vidonu susiorganizavo ir in vi
sus kampus sulindę, musu be
laukdami išk lauku fronto su- 
gryžtant.

Dar, tiesa, reikia pastebėti 
ir tai, kad vienas kitas milici
ninkas, kuris dar mums tebesi- 
buriant krūvon prie ano kam
po vaiksztinejo su žaliu ralsz- 
cziit apie kepure ir su szarttu- 
vais už pėcziu, — dabar tie 
patys žaliaraiszcziai iic'n

staiga langai ir

Auszros Vartus

žodžius
4

“ sargai” 
savo szautuvais in mus isz už 
kampu kyszojO.

Prie Auszros Vrirtu kelioms 
musiszkiu atsiskyrusioms gru- 
pelems kažkerto užkleisti buvo 
kiemo vartai, jie valandike 
ten buvo nuo szuviu užbėgo.

Visas miestas Virio užvirė 
isZdavikiszkais szuviais tuoj, 
kai tik pasigirdo pirmi kulko-, 
svaidžio garsai.

Mano būreliui, apie deszim- 
ti žmonių, bėgant rodėsi ne pro 
viena langa piktai besiszypsas 
veidas, pasigirėdavo munis tai
komos pajuokos ir net plump
sėjo isz auksztutiniu langu 
kaikur in mus rankines grana
tos, o kaikurie vaikezai su 
sžautrtvais jau isz tolo mums 
iii kokios ndrS gatveles kam
pa besiartinant isz tėti kysZo- 
jo, iszlysdami ir pasislėpdami, *' * * •• .•

• • Jie

o kaikurie vaikezai

arba ir sziattde in mus.
Begomo pro Gedimino kabia 

kažkokiomis gatvelėmis ir ge
ležiniu tilttt. Buvorii beisžetni* 
vėl irt lauka — dėšziriej,' kur

kažkokiomis gatvelėmis ir ge-

Bet ir ežia — pastatyti kažkur, 
gal apie pati Jurgio prospektą 
keli kulkasvaidžiai szaude isz- 
ilgai tos gatves in tilta. O 
mums būtinai juo reikėjo per
sikelti.

Besiartindami in fdta staiga 
pamatome kitoj pusėj atslen- 
kanezius szarvuotus automobl- . 
liūs.

įerzinta mintis nogalojo Ikž- 
t vert i: w

Lenku!... O jeigu ju, 
Bet visu 

mes

tai kas tuomet?...
musu szirdyse praszvįtoį
n n t sza r v uoczi u szon u 
aiszkiai iszskaitemc:

— Perkūnas, Žaibas, 
binas...

— Isz syk pakilo visu dva
sia, nes pamatome, kad plient-

Sh-

niai vėžliai gerai pavaduos 
kolkas itirisu jau gerokai Iš
vargintas krutinės ir leis 
mums po gera priedanga vi
siems per tilta persikelti svėi-

kis

kiems.
Ir isz tiesu, — sustoję prie 

kito tilto galo musn szarvuo- 
cziai isz savo kulkosvaidžiu 
užviro tokia kakofonija lą 
szaudyma nuo Jurgio prospek
to puses, kad ten tiktai skam
bėjo, ruko ir smilko.

Bet ir mums per pati tilta 
beeinant nemažai Prnncuzisz- 
ku bieziu, tarpe invairiu gete- 
žiniu tilto szoniniu kryžiavoniu 
maiszesi.

Bet iszdavikiszki nevidonai 
vis tik to, ko norėjo — mumis

*

visai sunaikinti — nepasieke, 
ir mos, daug didesnes jėgos ir
prie to dar taip klastingo isz- 
davikiszko peilio in nugara
stumiami, palikome pati Vil
niaus miestą, kad toliau testu-
rąe už ji tas paezias kovės lau- 

Arejas Vitkftnskas.kjUdse.
h'

RUBLIUS
PASAKAITE

• * ’♦ •' • * J<H l. J, f*|| »

Vienas sodietis, vardu Bal-.. -vtrus, buvo žinomas, kaipo pa- 
žmogus. Jismaldos ir doras 

dažnai kalbėjo:
— Kas visa 

Vieszpati Dieva, tam nesunku 
dirbti genis darbus ir vengti 
bloga.

Tame paeziamo kaime buvo 
labai audringo budo bernas i 
pyko jis del bile smulkmenos, 
keike kobiauriausiais žodžiais. 
Baltrus dažnai szi Henia ir ba
ro ir praszo, kad jis mest d tb- 
ki savo papratima, bet bombs 
visuomet atsakydavo:

IĮ

szirdžia myli

— Kur-gi ežia nepyksi ir 
nekeiksi, kad žmoitės ir žvėris ' 4.
viską daro prieszingai.

Viena ryta Bhltrus tarė:
— Klausyk i e Andriau, szta! 

dedu rubliu: jei isztisa diena 
busi kantrus, nesupyksi, netar
si ne vieno bjauraus žodžio, 
nesukeiksi, duosiu vakare t«iu 
szita rubliu.

Andrius sutiko visa dieha 
net jo draugai nu-laikyt ies, :

tarė Andriu erzinti, kad ji# ne
galėtu to rubli Aus laimėti, i

Ka ne darė drangai Andriiii, 
bet jis iszkente ir per visa die
na neisztares ne vlefto bjaures
nio žodžio. . ' v ' •

Vakare Baltrus davė And
riui nibliu, tardnfoas:

— Te, brolyti; rubliu, lai-
mejai. Bet gedn tau, kad dlel 
menko pinigo' padarei dafr-
gian, negu del Dievo meilėj.

Tie žodžiai: puolė Andriaus1
ji# bAžnyezion, karszttd pirėi- 
mėldė, o rūbini isžHaliifo ėlge- 
ičįms, kad DiėVrts jairt atlbisiu 
ir’ duotu isztvertnfe laikysies

1 H * |lh • ' |l

szirdin. Ant rytojtitis nubėgo

meldė, o rrtblirt iszHalirio ėl
fčįtfis, kad DieVrt# jatiūt atlbizin

_ ! . i m. *r L . 1 * _ i . a

nuo visa bloga, o eiti1 Dieto
meiles keliu. Vieszpats iszklau- 
se Andriaus praszymo, ir And
rius pasidarė pavyzdingas Ti
se Andriaus praszymo, ir And- 

* • • t i • M
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stovėjo kažkokia ligonine ar 
kareivine n? isis ku^ pamrttėtiio 
besiartinanėžiu# riiitu Lenku 
burtus.

Me# traukenhe, kiek galėda
mi, nrto szutin miesto parkef 
r.a • jJXALlkjU’fAXt J tidkUlė'L ’

v

#

sai apylinkei.’
t ’

i
! u

satfgodnmiosi, prie Vilijfts

Dol ko kurtinto nė tftl-
gai liežuvio, rtsz taiįl įfarflžei
isžvitiau 'h

■

Kad man kninuįbld tfn-
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i 
u ■

1 *

nigas liepe ant spatfft&cs strtr- 
'U*-gelis liežuviu.
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Sala Burtininkes Martos
I it v

I. 
Pribuvimas.

Juodos ir tirsztos miglos ap
lojo mares ir jos visus pa- 
raszczius. Su savo plosczium 
Įalenge taipgi ir nedidele sa 
i riogsianezia netoli sausže- 
rio — o apdengė teip tamsiai, 
ad sala isztolo iszrode kaipo 
toksai mariu žvėris, iszlindea 
it pavirsziaus vandenio 

i.su savo negražiu,
>rmos milžiniszku kunu. Per 
is miglas nematyti buvo taip- 
i viduryje 
ties, o da labiau kelio, vedan
čio in ta pili; taigi reikėjo la- 
li nusidvviti, kokiu
tnai ir vi<ai netikėtai cziapat 
rie salos supliuszkejo vanile- 
vje tiktai keli žmones tun
us isz pirmo luoto iszszoko 
nuėjo keliu tiesiog per kru- 

iks ir tankumvnus ant syk

SU 
be jokios

salos stovinczios

bildu

l

ir tankumvnus ant 
opijo ant pilies duriu, kil
os mure buvo užglaustos ir su 
dėžinėmis >turnomis uždary- 
•s.
Tie žmonys-gi ėjo su tokiu 
krūmu ir tokia drąsybe, kai

li*
bet

) rodos jiems ne naktis 
odos miglos draugavo, 
•ažiausioji saule szviete. 
Tai-gi vienas isz ju drąsiai 
ibarszkino in duris su plak
iku, kabaneziu prie juostos, 
arszkinimas tasai turbut jau 
•rai buvo žinomas, nos t no
us sunkio 
sidare ir

s geležines durys 
szviesa žibinczlu, 

iriuos laike tarnai apszviete 
?a, siaura su iszgaubtu vir- 
u karidoriu ir ineinanti žmo- 
i.
Tai metubuvo vidutiniu 
ilžiniszko auksztumo vyras; 
>siszarvojes, viena ranka pa
rėmęs ant saidoko antraja-gi 
ike gražia skrynele pasukta 

isz po 
didelis

kc-

> ilgu ploszcziumi, 
įtro vienok kyszojo 
įlavijas (paloszius.) 
Turbut i>z kokios nors 

mes sugryžo savo locnon, pi-
ba ėjo tikru žingsniu, o 

'.litai .jam pirmiausia pasiklo- 
oje su godone szviete. Jisai- 

į ėjo koridoriumi gilyn. Nu- 
•nges vienok kelis žingsnius, 
re in ineinanti su juoni taip-
•kaip ir jis pats aukszta I* 

tsiszarvojusi dranga:

— Susi lai k vk czionai Hu- 
o temyk ir klausyk ge-

n,

me, 
.i!
Draugai nieko neat.sakc, tik 
imszti sugniaužė, ko vienok 
rmiau einantis nepamatė.

kolPalukejes-gi, 
mintis atsitraukė, 
sisaginejo szvarus, iszsitaise 

ir pus-

piamiau 
Hunonas

)t akmeninio suolo
ilsiai ne norom s tarė:
— Palauk puikusis Vitalie- 
li atsimokėsi man už tai!
Paskui-gi pridūrė:
— Ach, kad ne tavo pati, 
gera, musu burtininke, kad

i Vigo, visupirmn tau pn- 
luszi suskaldveziau!
Ir nutilo.
Po valandeliai

>:
ve! suni ur

— Szunes tamysta, tegul 
> marios praryja!
— Ir ji!... pridūrė tyliau, 

ii ižiurejes koridoriaus gilu- 
on, kur isznyko Vitalienas.
Prie pilies tuotarpu vis tan- 

gi rd ima siau buvo girdimas irklu 
liuszkėjimas ir ramus luotu 

einan- 
žmoniu sunkiais žings- 

iais, kaip paprastai tu, kūne 
i savim nesztu ten kokias 
mkenybes.
Gulintis ant suolo tai iszglr- 

es nusispjovė ir murmėjo:
— Paikai, kilnoja skrynias

»siartinimas, 
du

paskui

vol suniumo:
— Kam tasai mariu siuva 

mane czionai paliko! Jisai sau 
dabar tenai linksminasi geran- 
ja raudona vyną ir valgo gard
žius valgius sutaisytus mote
rį szkes o asz per visa para at
silakiau tik szlapiu miglu, nei 
nebuvo galima to menkniekio 
alaus nuo hanzeatiku paimti!.. 
O kad jus!...

Nodabaigo vienok prakoiki
rn ir visas sudrėbėjo.

— Brrr! da jaueziu tas 
miglas kurios insiede 
skuron kurios mane visa kaip 
koki skuduri permirkino. Tu
riu tas miglas savo viduriuose, 
galecziau anas iszgaruoti ka:p 
vandeni isz suskvleto laivo 
tfu! tfu!

Ir nenorom nuspjovė atsisė
do ir vėl pradėjo 
Kas tai ar asz jo esu 
ninkas? kalbėjo toliau murmė
damas — tegul jo visa pekla 
saugoja o asz tai nei nemisli- 
nu! Tegul ji net velnias peklos 
dugnan in karszta smala nu
tempia, tegul ji marios prari
ja kas man apie tai!

U žs imi si i no vienok o paskui 
kaip žengdama* paskui tas 
mislis vėl nekantriai suniurno:

— O kas man tasai Vigo ir 
toji moteriszke! Ar jie mttne' 
apeina? Tegul ir juos marios 
prarija!

Ir s 
bet tik del (o idant didele 
kumszczia suduoti sau in gal
va prieg tam suszuko:

— Oi, kvailas tu seni! Oi 
nesulaikanti ' savo 
Skiepiu ka tau seile atnesz, o 
patsai pirmutinis kaipo koks 
laukinis staugtum jeigu kas 
atsitiktu inoteriszkei arba Vi
gui! — Ne aisz ju neprakeik
siu, bet pasitrauksiu isz ežia 
nors ant valandėlės, idant nors 
truputėli pasidrūtinti! Juk te
nai užsiimant su tais dideliais 
pleszimais — pridūrė su iro
nijų — gal tikras tarnas iszti- 
kimas prietelitiS"Ir vado (’odi
ninkas gali, nors su kokia plu
ta pasidrūtinti arba gerkle ko
kiu gėralu praplauti!

Nežiūrint vienok in savo pa
žadėjimus vieton eiti in duris 
atsisėdo vėl ir atrėmė alkūnes 
in kelius, po tam apkabino pla- 
cziais delnais galva.

Taip sėdėdamas 
priesz save kaipo 
iszspjauti miglas apie kurias 
mislino arba iszmesti su scilė
mis piktumą, draskanezia jo 
placzia krutinę visa plaukais 
apžėlusia kaip meszka.

Spjaudė isz burnos 
seilių kaskadas vis baisenius 
prakeikimus kad urnai koksai 
tai delnas jam lupas užėmė ir 
tuojaus skardus jaunikaiezio 
oalsas prie jo užskam'bejo.

— Hunonai delko taip 
gražiai kalbi ! Vigo ir jo moti
na tokio kalbėjimo nemyli.

Imk sztai uzbona su gardu 
karsztu gėralu imk duona ir 
kepta įneša — pridūrė duoda
mas jam atneszta valgi. Pat
sai-gi atsisėdo szalia senio ir 
glostė jam da szlapia nuo ma
riu miglu barzda.

Hunonas urnai 
ir, neragaudamas 
prisitraukė prie saves Vigona 
ir tarė minkszcziausiu kaip tik 
galėjo balsu:

— Geras mano mielas Vigo 
tikras Šimus! — Ir nepabaige 
pradėtos kiilbok tiktai paėmė

1

mano

isz suskvleto

rai vyties, 
neval-

n tais žodžiais paszoko

tikras su nūs!

liežuvio!

spjaudo 
norėdamas

apart

ne

suszvelnejo 
net gėralo,

abidvi vaiko rankas savo pla- 
delnais ir užsikabino 

sau ant kaklę.,
ežiais

— Geriau* valgyk — atsake

f |r J ' * • *'

jau nieko nėra —

I l IIIIM 
ant keliu atsįremes viena ran
ka jn jo pati ;<> antra, prilaikė 
i^bona ku\*ty knskąrtah darėsi 
vis. lengvesniu. ,

—• Na,
nnt galo tarė Vigo paimdamas 
uzbona — o dabar pasakok.

—- Ka npri,, kad tau pasa- 
koeziau! — atsake Hunonas 
valgydamas paskutinius 
nesztus valgius.

— Turbūt viską
nuo tėvo apie didi Vitaliena 
musu vada pridūrė su pa
niekinimu.

— Tėvas nieko nesako ant 
manos ir motinos kaip tik pa-

at-

girdėjai

sižiurejo; inojes tik garsiai už
keikė nieko negero ir nevalgo, 
(’žsistume tame kambaryj ku
riame paprastai visada užsida
ro kada sugryžta pailsės.

' I A 1

nesi-— Motinos su savim 
vadino! — paklausė umaj Hu
nonas.

— Kur tau motina 
niekad ne ineina! Tik suriko, 
pasakyti tam 
kad nuo duriu 
Asz supratau kad vilkas 
Hunonas ir atėjau pas ji, bet 
su uzbonu kad turėtu ka val
gyti ir manes neprarytu— kal
bėjo vaikas apkabindamas vėl 
savo prieteliaus kaklu,

— Turbut bijosi užpuolimo 
ar maisto ir tyczia pasiuntė 
prie manes vaika — pamislino 
sau Hunonas.

Ir nutilo. O paskui vėl 
murmėjo;

— Aha, senas Vitalien pa
žino mano silpnumą prie vai
ko! Bot Vigona galiu apsan- 

'i mariu ga:-

tonai

seniui Vilkui 
nesijudintu 1 

t a i

sau

goti, o ji nušihMi 
valams!

— Na, seni, 
žuvis ir nenori nieko pasakoti ? 
paklausė vaikas tylinezio savo 
prieteliaus.

— Ka nori kad 
cziau!— atsake asztriai Huno
nas.

ko t vii kaip

pasako-

— Jau tau syki pasakiau:- 
apsakyk man, kur buvote per 
cielas tris uedelias ir k a pla- 
cziam sviete matote, gal ko
kiu naujienų? — tarė Vigo to
kiu tvirtu balsu, tarytum tai 
butu ''pasakds '1Y0 Mdoszinnies 
metu vaikas, bot kailio koksai 
vadas reikalaudamas apsakyti 
visokius atsitikimus, koki bu
vo jiems nebūnant namie.

Hunonas nenorėdamas 
balso paklauso.

— Ha, ka ežia pasakoti Ir 
kalbėti; dabar iszejimai, tai 
tik sunaikinimas laiko ir dy
kas žmonių tampymas — pa
sakę kaip ir in savo. — Kol 
gauni niekam tikusio -kelias 
syk kam tavoro, kuris dykai 
tikrynias pus užverezia, reikia 
ne maža laiko pasiszvaistyti po 
marias! Negausi nei aukso,

to

dabar iszejimai

nei aukso

' •*■
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marias! Negausi 
nei sidabro nori koki maisza 
pinigu gaut tai tik žmoniem 
padarai gala, o maisze atrandi 
tiek mažai kad neisztenka net 
[X) deszimts sztuku pasidalin
ti.

— O d ei k o jie dabar geruo
ju nenori tėvui mokeseziu mo
kėti/ — paklausė Vigo.

— Mokeseziu, ha, ha, ha 
mokeseziu! — nusijuokė su pa
niekinimu Hunonas^

Vigo nuėmė savo ranka nuo 
senio kaklo ir pasitraukda
mas nuo jo aSztriai paklauso:

Del ko teip juokios Huno- 
nai o neatsakai ant mano klau
simu?

Hunonas pritrauko prie sa
ves vaika ir tarė nenoromis:

Toliams bua.

aipo turėtu jie isž to sau ko
tą nauda, tvirtinu, kad keliu 
odeliu medžiojimas neatneša 
ožnam nei szimto doleriu. Di- 
elio ežia daikto, kelios skry- 
io« kokio ten niekam neverto 
avoro ir vienu viena skrynia 
inigu.
Ir vėl nusispjovė, paskui isz 

iese savo tvirtas rankas ir 
oip d nieži a i panirai yę,

vaikas pnsįglan.sdamas prie 
senio ir antrd syk spauzdamas
• • 4 I d 1 ' • 1 •

jam rankoje uzbona apie kuri
rodosi jis visai buvo užmir-

r i

HunonasJgke*tu užsimojimu
« •Ii t • i _ •

szes.

patraukė isz uzbono ir tuo jaus 
prisipildė pilną burna mėsos. 
Nekuri laiką buvo girdetfes 
tiktai liežuvio burnoje krute-

prisipildė pilną burna mėsos.
—. -J _ J I

. J -'k*1 d 
iet jos subraškėjo,, po tam

tiktai liežuvio burnoje krutė
jimas valgio kramtymas ir gė
ralo rijimas. Vigo per visa ta 
laika savo prietolitl! t neper- 

uu

ralo rijimas. Vigo per visa ta 
laika savoj

t

Y

Ant J. Sakalauskas 
LIETUVISZKAS graborius 

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

Nubudimo valandoje, sutei
kiam geriauii patarnavima. Pa
laidojime atliekam rūpestingai 
ir gražiai. Busite pilnai užga
nėdinti.

Isz Mahanojaus ir Girardville! 

tarnavima tai meldžiu man tele- 
fonuoti o pribu'du ln deezlmtd 
minutin tfr Bell Telefonai 872

- , . 1X*,1" ’’

jeigu kas pareikalaus mano pa-
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Pūlkl DIDELĖ KNYGA. 2? ARABISZKOS ISfORIJOk
704 Dideliu Puslapiu. 150 Paveikslu.

Druosiai Puikiai Apdaryta Audekliniais Iszmargintais Vyruah
•ZtAl RA RA8ZO ISŽ LIETUVOS

APIE BZITA KNYGA
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Q«rbeniMla TamliUii—>

Sulaukiau nuo Juau •luneziamoa 
mano vardu knyga 
Naktų Ir Viena" ui kuria tartu
azlrdlnga aczlu Ir labai džiaugiuosi 
kad tokia knyga kaip "Tukstantu

I Naktų Ir Vtana” apturėjau, nan man t 
labai yra lingetdu skaityt! ▼Uokiau 
latorljaa. jau skaitydamas nei nepa
sijunti kaip laikas szyental Ir sma
giai praeina. Ass visiems linklcziau 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 
“Tuksiantis Naktų ir Viena" nes ja 
skaitydamas žmogus apie viską tada 
paniirsztl Ir visokį rupescslal nors

__ Su pagarba, A ŽOKAR. ’ 
ii d. Gegužio llšln. 

Dv. Palazduonys, 
Czeklszkes vai. 

Kauno apsk. 
LITHUANIA;

Yra tai ketvirtas iazdavimas tos puikios knygos, tas 
Teipgi galima 

Preke knygos Amerika $2.00

11 * iftt

I

marina U.S.S.V-4 vienas isz didžiausiu ant svieto, 
plauke in pristova Los Angeles,, Cali f. Kapitonas William Qul 
gley v ra jojo komendantas. .. ..—

----------------------------- 1 11,1 ■■ | ant TRlandclec ataltraukla.
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Kodėl Tavo Vaikai Tu
ri Lankyti Mažuliu 

Vaiku Mokyklai

Jauni vaikai ypatingai, jsz- 
moksta vartojant jausmus. Klo
jos reikalingos suprasti knygas 
ir idėjos ingytos cziupinejant 
daigius, regėdami ir praszyoĮa- 
mi paaiszkinimu. Pirm negu 
vaikai pradeda lankyti moky
klas, jau kas minuta nemiegoji
mo laike mokinasi. Garsus mo
kytojas sake, kad vaikas isz- 
moksta daągiaus per pirmus 
tris metus savo gyvenimo negu 
bile kitus tris metus. Ir tas to- 

vartoja 
k u-

■<l» 
tl

t
b JU‘Jkimo na t u ra 1 i szk urnas, 

jami pasibovinimai kuriuos vi
su tautu vaikai žno, praszalina 
svetimumą. Czion svetimi vai
kai iszsimokina’Angliszka kal
bėti, ii* iszsimokina skaityti. 
Tos mokyklos mokytoja ypa- 
tiszkai* užkvieczia vaiku moti
nas lankvti motinu susirinki- 

mokyklos 
kambariuose, ir pakvioezia mo
tina ateiti in mokykla pasižiū
rėti. Tos mokyklos darbas yra 
p U i k i ausi a s A me r i k a n i za v i mo 
darbas Amerikos vaikams 
stiprinus surisza 
savo szeimvnos. r

Tojo mokykloje, vaikai drau
ge dirba ant grindų arba atsi
sėdo prie staleliu; prie piano 
su mokytoja, ariba mokinasi <lai 
nuoti jaunystes dainas. Czion 
girdi geriausias pasakas ir ei
les, tikra literatūra. Su moky
toju eina pasivaikszczioti. Jie 
iszsimokina apie kvietkas, me
džius, paukszezius, gyvulius. 
Jie pažysta policista, mato vy
rus laukuose dirbant, vyrus ant 
gatvekariu, traukiniu. Taip 
gerai pažysta pasaulio 
niūkūs.

Apart 
vaikai praleidžia 
ant oro. Pasi'bovinimo viduose 
yru ,y.ispjei ža i-sla i. ?‘ ... •

Ir tokiu budu prasideda ma
ži ii j u mokslas. . - - f

.Leiskite savo vaikus lankyti 
mainžuliu vaiku mokykla.

.. . —— jpJL.I. &czion vaikai ■

mus, kurie
motinu 
laikyti

vaikus
ir 

prie

r

parodo kad žmonėms labai patinka 
ja nusiusti in Lietuva.
Preke knygos in Lietuva su nusiuntimu tiktai $2-50.
W. D. B0CZKAU8KA8 - CO. MAHANOY CITY.

--      —............................................. . „    .............. ...... .................... ...........-     iB i l , JUo—

3 -i 
tris metus, 
•i į ' . I .

del, kad vaikai tada 
gamtoS.isZdcstytus budus, 
rie per szimlus motu pasekmin
gai vartoti.

Mažuliu vaiku mokyklas 
(kindergarten), (iki, kad toks 
mokslas neturi užsibaigti kuo
met vaikas 
mokvkla. Veiklus « *
turėtu eziupinoti pieskas, žyr- 
kles, plaktukus, ir 1.1. Kuomet 
normaliszkas vaikas užklausia 
ka nors, visuomet 
atsakyti. '2 

maitinti — ne marinti. ’Vaikai 
mokinasi vaiks.zczioti ‘vaiksz- 
ezujntit; kalbėti kalbnttį'if to
dėl sunku suprasti kodėl 
sznabždejimas arsziausias grie- 
kas mokykloje.

Mažuliu vaiku mokykla yra 
del mažu vaiku;
nepermainyti del augšžtcsnes 
mokyklos. Mažuliu vaiku mo
kykla tik (repas nuo namu iki 
mokyklos. Mažuliu vaiku mo
kykla mokina vaikus perdarba 
ir pasibovinima svarbus koope
racijos ir ssusivaldymo pripra
timus. Mažu vaiku susineszi- 
m*as su mažuliu vaiku moky
klos mokyytoja yra apszvieti- 
mo svarbus faktorius. Kuomet 
vaikas sulaukia ketvirtus arba 
penktus metus, jau laikas su
sidurti su kitiems apart savo 
szeimynos nariais. Mažuliu vai
ku mokyklos mokytoja, protin
ga ir meilinga, kaip motinos, 
tik truputi 
turi aiszkiai 
mokyklos gyvenimo reikalavi
mus. Ji turi 
draugus, valdyti nelavinta va
lia, ir paežiu laiku suprasti jo 
ypatiszkuma; turi prižiūrėti 
jog vaikai ingyja gerus pripra-

* • ' a I

vaiku

pradeda lankyti 
pirsztukai

jam reikia 
žingeidumą reikia

suprasti

Mažu

neypatiszkos, nes 
vaikui parodyti

jam* pristatyta

timus nuo pat mažens.
Mažuliu vaiku mokykla pa

stiprina vaiko fiziszka iszsiple- 
tojima per .enorgiszk’a lauke 
miklinima, ar in didelius, sau
lėtus, gerai vedintus, mokyklos
kambarius. Kuriuose mokyklo-
so vaikai turi imti fiziszkus ir 
protiszkus mėginimus. Tas lai
kas yra geriausias laikas susi
pažinti su savo vaiko stiprumu 
ar silpnumu, ir kaip geriausia 
prasžaliuti silpnumus.

Musu miestuose, kur apsigy
veno daug ateiviu, mažuliu vai
ku mokyklos neiszpusakytai
svarbios. Kuomet nedrąsus sve 
t imas vaikas pradeda lankyti 
mokyklos pirma kliasa, jis jau

% • A • • • 1 • 1 •randasi svetimoj vietoj kur visi
I vartoja jam nesuprantama kai 

h 
tima moteriuke. Ta Amerika 
4 
sunki, ir jos pnsoknu's apgAilo-

*WB. .

Mažuliu vaiku mokyklos vei- c ' ' ,

ba, ir kuriuos moki ha visai sve

nizavimo pradžia yra baisiai 

t irios.
P ■
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Taip 
darbi-

] )a s i v n i k szcz i o,j i mo, 
daug laiko

-U

Vienas per laikraszti apsigav
ai po, 

Kad ji mot ores su blokem isz- 
barszkino,

O gal vertus to buvo. 
Jaigu in bobas nagus pakliuvo. 
Kaip girdėjau tai buvo vertas 

lazdų.
L* kad butu net isz miesto isz- 

lydetu, 
Tai vis apszvietos mylėtojai 

Jsz Lietuvos khistadąriai.
Jaigu isz Lietuvos ne butu pra- 

■> t smukias,'
Tai seniai butu sprandu nusisu

ktas, *
Czibnais stojosi galimas, 

Nuo “ Liotuviszkos dirvos” 
szviestunas.

»
* #

Kur randtisi daWg mergų
J fcJL. . . ..

lazdų.

>

Nuo ” Lietuviszkos dirvos ap-

*

1

Isz ten jauni'kia’i runija nuo ju.
Gal but dagriso del vaikinu 

.Jaigu liaisesi merginu. 
Vienam rodos nebuvo, 

Ant 500 doleriu belos pakliuvo, 
Gal pareis vai kineliui sekioti, 
Jaigu nendres in pora sueiti. 
Jau ten negali būti geras sto

nas moterystes,

J

■'I

>

w a •

Kur prasideda riuo szelmystes.
T,...*-! K.... I.. 1.. ,. A —Isztikruju tas Amėrikas,
Tai isztikruju niekas,

Atbegia in czion paežius p’a-
tryt "r,4 '1 1

I

—

Ūkia,;

Gyvena kaip latrai atlikia, 
Palieka tėvynėje vaikus ir pa

ežiu, 
Ir d a atsigabena kito boba in 

ežia.
Atranda tokius ka priglaudžia, 
O kad ir žino apie tokius tai no 

baudžia.
Negali Dievas ant tokiu susi

mylėti, 
Ir dori žmonvs tu»n sarmatn 

turėti 
Tik tu Dieve susimylėk, 

Milaszirdy'ste ant mus turėk 
Ba už nusidėjimus* niekszu, 

Bausme puola ant visu.

7

Ant vienu kriksztynu bobeles 
nenorėjo,

Kad juju v yra i prie jnju sėdėjo 
Užsigeidė poli omon us pavadyt, 
Kad j u vyrus namon iszvaryt.

Mat prie vyru akiu, 
Negalėjo daryti zbitku.

1 Poličmonai kaip i nėjo, 
Vyrams pancziu'kus uždėjo f 

Ant ranku, in koza pasodino.
O ir viena bobele in lakupa pa

kliuvo, 
Katra smarkiausia buvo.

Ir taip nebage sėdėjo, 
Apie niekysta svieto durnojo.

♦ *

Pažinau vienus girtuoklius
Liet u v iszk us Angliku s, 

Grinežioja neszvaru. 
Pilni kapnpai vėmalų.

Mat, kokie gaspadoriai, 
Tokie ir burdingieriai, 

Gero visi neprapal, 
Svetimi net ineiti negal. 

Tuojaus apspinta girtuokliai
Kaip kokio padūkeliai,
Ne ka žmogus piularys,
Turi įbėgti per duris.

Vienas yra labai mokytas 
Ant szelmyscziii iszlavintas

Dideles klasas iszejo,

i

Bet mokslo pabaigt negalėjo. 
Mat mokytas, o kiauliszkai pa- 

sielgc, 
Griebė mesa su sauja ir godžiai 

valgė,
O kad susibiaurino kiti, 

Pradėjo inokslincziu barti. 
Jau pra ddjo po st ubą skerezio- 

ti, 
Norėjo kožnam su kuloku duoti

Paskui buvo mufctftynO'S, 
Ir pas vaita tasyneJ, 

Ne szia i p no taip nusibaigė, 
Ir ant kasztu pasibaigė. 

♦ ♦ *

DA ftaiig naujienų turiu, 
Kuriu sutalpyti negaliu, 

Dieve duok, kad norints jau 
pasibaigtu, 

Jįnondiai kitoki protą gautu. 
J uk jau neva biski susivaldo,

Jau sziek tiek apsibeldė, 
Bet da nemažai vandenio nu- 

v plauks,
.Jfrpk’Lietuviai protą gaus, 

Tai ir bus gana.

1
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Dr, T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas * 
Dontistas Mahanojujo 

Ant Antro Floro, Klin© Srtoro 
19 W. Centre Si., Mahanoy City 
irt "iirsĮgTi^^ r«Ti—nri risiaii ■■rm

Mažo Jonuko Malda
PASAKAITE

Karta vargingoji naszle tara 
in savo mažyczius vaikelius:

— Mano mylimieji! neturiu 
jums sziandie ko duoti pusry- 
cziu, nes nėra, nei duonos kąs
nelio, nei miltu dulkeles. Pra- 
szykitė Dievo kad mums pade-, 
tu. Jis yra gailinti ogiausias.

Mažytis septyneriu metu Jo-
nukas nuėjo mokyklon neval
gęs ir labai nulindęs. Pakeliui 
jis užėjo bažnyczion, atsiklau
pė pas altorių ir garsiai einą 
mel sties:

— Tėvo musu, Kuris ėst 
danguose!., mus namie yra net 
penketas ir 'neturime ko valgy-
ii! Mamyte jau neturi nei duo
nos nei miltu! Duok mums ko 
valgyti, kad drauge su mamyte 
nenumirtume badu! Tu, Gailes- 
tingiausiasai Dievuliau, gali 
miimms padėti, 
žadėjai szelpti tuos, kurie Ta
vęs nuoszirdžiai maldaus.

Taip meldėsi mažytis Jonelis 
o aszaros redejo per veidelius, 
paskui jis pasikėlė ir nuėjo mo« 
kyklon.

Sugryžes isz mokyklos nam'd 
Jonelis rado ant stalo kepalą' 
duonos ir maisziuka miltu.

— Voje — džiaugsmingai 
suszuko Jonelis — aeziu D i va
liui brangiausiajam, Kuris isz- 
klause mano maldeles! Pasi.ky- 
kie man, mylimiausioji įnamys 
te, ar ne aniuolas isz dangaus 
tai visa mums atnesze? :

— Ne — tarė mama — be? 
visgi tai Dievo -dovana, Kurią 
tai visa suteikė mums szia ko
kiu budu; Tavo karsztos nial- 
deles žodžius girdėjo bažijy* 
ežioje viena ponia. Jai mus vi
su labai pagailo, tad sugryžusi 
namo atsiuntė sztai szita kepa-

nes juk ir pri-

la ir miltu. Džiaugkites marinį 
mažycziai ir paidekavoktte 
Vieszpacziui Dievui už Jo glo
ba. . .

ir padėka vokite

į Iii

K. RĖKLAITIS
Lietuviukas Graborius

Laidoja numirėlius pa-
gal naujausia mada ir

t

mokslą. Turiu pagelbi- 
į nlnke moterems. Prie!- j 
F numos prekes.

516 W. Spruce Str . 
Bell Telefonas 149 

MAHANOY CITY, PA.
306 Markot Straat 

p. Bell Telefonas 441-J 
PA.S7 TAMAQUA, .—........ ....... — ..
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W. TRASKAUSKAS
Lietu vi szkas graborius

A ’i
Laidoja kunus numirėliu. Pasam

do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, voseliju, pasivažinėji- 

.|mo ir t. t.
603 W. Mahanoy Avei Mah. City
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ŽINIOS VIETINES
—- rtarninke P. M. Ražan- 

eziavos.
Laisnius ant apsivedimo 

iszeme Kranas Kriner, isz Bar- 
ncsvilles su Mare Petrauckiute 
isz Mahanojaus.

— T n Mahanoju praeita san- 
vaite atėjo pekszczias isz (*bi- 
eagos kunigas i
kuris daug darbuojasi del labo

T1"..f» i

ISZ KANADOS
T

'M

Toronto, Ont, Kanada
— Lietuviai mus kolonijoje 

begalo keistai savo gyvenimo 
vaga veda. Daugelis yra suva-
žiavo isz Lietuvos jaunu vyrui « • A w • •nevedusiu. Bet nemažai yrn..U’< I• • 1 • • 1 ųJ

C. S. Urbaitis, nus Lietuvoje.
vedusiu kur paliko savo žmo- 

, Daugelis ir po 
kelis vaikuczius szeimos. Žmo-

Lietuviu Kataliku bažnyczios n«* I™ gyyeiulanios pusiilksta

■ 
tHn S* » *>» '» A >0 rt# |I^...............  - ■ ■■ -į •  r- .-..u t * — _______ _

—IN SKAITYTOJUS
I

Kreipkitės pas szitus Biznierius kuriu apgarsinimai ošia " *** 
randasi, jie suteiks jumis mandagu patarnavima ir už- 
ganėdinima visame.

eawwaw^^wu^»p^aa^**oawa »iwii O»iiinĮii nu      fu «ii nyyiiti į—n u<yii*Hwwi4tyiiaaiiiEi>ie4uii ..... "*l*'.l..eĮ111 iwi_—iiiwiiiii ■■■' I ■■■InII. <B>I- in^ ■■■ I I >ii-*y
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Safe Deposit skryniukes para ndavojame po $1 iki $10 ant 
meto, pagal ju diduma. Skrynele invales didele del laikima 
svarbiu popierių po $1 ant meto.
Siuncziame pinigus in Europa. Kada keliaujate tai vieton 
nesziot prie saves daug pinigu mes duodame jumis Trave
lers Checks kurie yra visur geri, hoteluose ar bankose.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM

V Pi1'*t « i* I• ’ . ' :: r , į j f . % ' ■•- ■, • į • i", p , , • | i •

Vaikai Apsisaugoja Nuo Viesulu, Inlipdaini In Skiepus3t

SA TILE
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MUSO BANKA SUTEIKS JUMIS PAOIALBA

!

. Lauke 
laiszko ar vieno kito dolerio at-

Anierike. 'l'ajn ilga kelione utli-1si,vo gyveninio <1 raugo.
ko pekszczias tame tiksle, kad
eidamas pekszczias, gali geriau siunczianl, o jos vyrelis czionai
jmžinti visus miestus ir mieste
lius kuri uosta yra apsigy vonia 
musu tautiecziai. Sztai tikras 
npasztalas, kuris platina Dievo 
mokslą eidamas pekszczias.

su kita jau gyvena. Atvažiavo 
pasiskelbė kad vaikinas. Pasi
renka mergina ir gyvena arba 
da žada szliuba koki tai imti.

Jau Toronte apie dvi poreles
- Gavome smagia naujie- '"ki K.vvenn O (Inu-

kad kasyklos Park Place, planuoja.

lO 4

Valles

na, 
kurios nddirlw) per kelias san- 
vaites, pradėjo dirbti Panedeli 
Oktoberio 6-ta. Taip apgarsino 
virszininkai Lehigh
kompanijos. Kitos kasyklos tos 
kotmpanijos kaip, Springdale 
vaszeris ir Bukmautas nedirbs. 
J^rk Place dirbs igi tolimes
niam paliepimui.

— p. Marijona Navakione, 
512 E. Pine St., iszvažiavo Ne- 
delioj in Kearny, N. J. kur 
svecziuosis pas sunu Edvardą 
kurjs dirba Western Electric 
Co., tonais. Svecziuosis taip-gi 
ir pas gimines ir pažystamus 
Brooklyne, New Yorke ir Wa
terbury, Conn.

gumas tik planuoju. Vertėtu 
toms Lietuvaitėms apsižiureti 
sziek tiek su kuo susideda, ir 
koki turės gyvenimo dranga ir 
ar ilgai.

Jaunime stenkis supinti szei- 
mynini gyvenimą, tbet pasvars- 
tvk kad butu atatinkamas. Ne 
reketu divorsnoti savo 
pintu.

Tūlas žymus žmogelis czio- 
nais labai myli liežuvius suda
ryti ypacz tarp jaunimo ir dar 
pasikviesdamas talkininku. Na 
nėr dyvo vos per dvideszimti

žymus žmogelis

dienu

vietosią po 
idant lavintis kaip greicziau- 
idant

, nes tankiai nunesza visa 
mokslai no nuo pamato. Nuo 1928 meto, kada laį baisi.vėtra su arde keliolika mokslainiu, už_ 
musze ir sužeidė daugeli vaiku szioje aplinkinėje, tai nuo toj o laiko mokslaincs virszininkal 
paliepė iszkasti tuosius skiepu s ir lavini vaikus idant knogre ieziausia galėtu apleist moks- 
laines laike prisiartinanezios nelaimes.

A'aikai mokslainesia We st l’oint, Nebraskoje, o ir daug oliuosią kilosią 
“drills” ‘ ‘ ’

šia galima iszeiti isz mokslaini u kada nžejna vėtra ir szturmai 
Vaikai eina in tam tyczia iszkn stus skiepus pakol vėtra prapuezia

West us, kelis karinsiant sanva ites turi marszus arba
apsisaugo! nuo juju. 

nes lankiai nunesza

SHENANDOAH, PA.
Stasys Rot nutekąs, 

melu likos sužeistas per auto
mobiliu in koja ir nuvežtas in 
vietine ligonbutia.

45

— Vincas Kairuksztis, Met
ro Covis ir Vladas Juodaitis, 
prisipažino, buk apiplesze ge
ležini sztora Petro Buck, Ash- 
laude 4 valanda po pusiaunak
ti jo. Visi radosi ant stogo kada 
juos suome. Visi likos uždary
ti Pottsvillos kalėjimo.

60 me-— Man* McGarry, 
tu isz St. (’lair, atvažiavo at
lankyti savo gimine ant 1256 

t greieziau 
sumam* pereit per Le

high Valles geležinkeli palys- 
dama po angliniu trukiu kuris 
tada stovėjo. Vos palindo po 
kafu, kad sztai trūkis pradėjo 
judintis isz vietos, pagauda
mas viena mote ros koja, kuri 
buvo nupjauta ligonbuteje pra
eita Potnyczia.

W J Coal nly., o idant 
nueiti,

judintis isz vietos

Dayton, Ohio. — Neseniai 
mi fe czionais Povylas Damb- 
ranekas traginga mirezia.

Nors seniau velionis buvo 
getas visuomeniszkas veikėjas 

biznierius, bet
pastaru laiku likos sau žalin
gas delei pradėjimo be 
naudoti nuodingus alkoholi- 

Mire nuo sun-

ir sėkmingas

motu perslinko. Mažai ka žino 
dar ir su jaunimu.

Neseniai viena vaikina, kad 
supliauszkc su savo liežuviu to
kiu plektu ka<l biauru klausyti. 
Nukentetasai susitikęs perspė
jo liautis už tokius elgesius nes 
kartais gali dantys iszbyreti. 
Isz to žodžio nubėgo vyrukas 
policijoje užregistruoti minima 
vaikina, kad norėjo sumuszti, 
ir kad Lietuvoje buvo krimina
listas. Pikczius pristatė polici
jai. Na tai ir vadas Kataliku 
savo tautiecziu policijai regis
truoja del savo liežuvio ilgio. 
Ir kad nepajėgė merginu iszflni- 
cziuoti visu Toronto tai viską 
daro isz pavydo net su valdžios 
agentais.

— Lietuviai inprate ne vie
nybei! burtis bet krikti, kad ir r 1

pas mumis nedidelis skaiezius 
randasi liet niekad vienoje vie
toje nesusirenka, kad ir pasku
tiniais laikais vieni palei kitus 
tik per skersai gatve.

Kas Subata buna surengta 
dveji szokiai. Vieni kaipo Bol
szoviku o antri Kataliku 
parapijos saloje ir nei ten nei 
ten yra gerai kam szokti.

’Parpė Kataliku vieszpatauja 
nesantaika, vieni kitais nepasi
tenkino kad Katalikai. Tai ir 
nesilaiko vienybes tai daugelis 
ir Kataliku mudulyna in Bol- 
szevikiszkus szokius ir tuom 
susidaro, kad Bolszevikai dau- 
gihus turi publikos neatsižvel
giant kad parapijonu tikietai

Tai mat

Isz Visu Szaliu BANDITAI ISZŽUDE
8,500

savo

CRESTMONT DAIRY
FRACKVILLE, PA.GEORGE G. FISHER, Loc.

Jeigu Reikalaujate Geriausio PIENO, SMETONOS AR PASUKOS, 
Tai Orderuokite Nuo Mus. Telefonas 89-J

■■m .n i... , - „ „ „    ............................ . kae ■ ■ i ■  

DR. C. A. ŽERDECKAS
. . .LIETUVISZKAS DENTISTAS...

Tamaqua ofisas, randasi People’s Trust Co., Banko name ir adaras kas 
dien, nuo 9 iki 6 valanda (pagal senovės laiko), iszskircnt Seredomis.

Vakarais pagal pareikalavimo.
New Philadelphia ofisas 34 Water St., adaras kas vakaras 7 iki 9 valan

dos.

X—RAY GAS

Seredomis visa diena buna adaras.
Telefonas, Tamaqua 638 PotUville 9-R-2

ISZ ARGENTINOS
PEKLOS

Skurdas Lietuviu
Didelis

Rosario 
siog 
mingus savo tautieczius, kurie 
atvyko in Argentina su t i Ieš

koki

, Argentina. — Tic- 
baisu pažvelgti in nelai-

lu savo būvi pagerinti 
bot nelaime 

prisieini net
centą sutaupyti, 
nekuriems 
brangiausio turto 
sveikatos.
ežiam jokio amato, ypacz imi- 

<auti geresni

Žmogui

1

savo 
nustoti — 

nežinau*

PAIMDAMI JAUNAS 
MERGAITES IN 

NELAISVE.

saiko
nuodingus 

nius gorimus.
kaus susižeidimo puolant ant 
cementiniu grindų, kas dave 
tūliems piktos valios žmonoms 
prasimanyti buk velionis buvęs 
kono užmusztas.

Lai buna pamoka kitiems 
kurio panasziai daro ir tuomi 
trumpina savo gyvenimą, nors 
sziems jau vargu ka gelbės. 
Bet geriausia isz to privalo pa
simokyti kiti visi kurie kartais 
mano jog alkoholyje gali rasti 
ramybe. — D.

kas dave

ISZ WILKES-BARRE 
APLINKINES.

IR

— Monsignoris — džekonas
Rev, Peter C. Winters, 67 metu 
prabaszezius Szv. Jono Katali- 
kiszkos hažnyczios Pittstone, 
mirė Nedėlios ryta szirdies li
ga. Atkalbėjas miszias 6 va
landa, pusrycziavo apie 8 va? 
landa ir sėdėdamas prie stalo 
mirė. Džiakonu pasiliko du mo
tai atgal.

— Florence brokeris, Du 
Ponto sudegė Nedėlios ryta. In 
siulegusi brokerį gapeno anglis 
iRjZiFldrenee, Yatesville it Lus- 
con kasyklų. PitUtono ugniai 
gesiai pribuvo gesinti ugm.

iant kad parapijom!
žemesne kaina buna.
kaip mus Toronto Lietuviai su
pratu savus idealus ir iszeivy- 
bes gyvenimą ir vienybe.

—Girrios Volungelis.

JUOKAI
sunn— Tėvas parsivožias 

isz Suvalkiniu klasu, klausė:
— U-gi kur tavo ziegorelis
— Palikau teveli banke.
— Ka, po velniu ir tu man 

tokius daigius drysti kalbėt ?
— Ba ve, teveli dabar Su

valkuose daug vagiu priviso, 
tai gerinus kaip banke gules, 
tada ne pavogs.

grant ui gauti geresni darba 
negalima, nes ir bjaurius, svei
katai kenksmingus darbus sun 
k u gauti. Daug Lietuviu dir
ba saldvtuvuose konservu l’ab- 
rike, kur yra biaurus ir svei
katai kenksmingi skyriai, k.t. 
kaulu malimo skyrius, kur 
nuo smarves ir pats szuva pad
vėstu, ar prie virimo 
kur per garus ir lempos nema
tai, o ežia dar karsztis. Tai 
tikras pragaras. Koks 80 Lie
tuviu dirba prie gatvių pože
miniu kanalu kasimo Rosario, 
nedirbaneziam priėjus prie to 
urvo regis, kad jame gyvas ne- 
iszbutum pusvalandi, nes bai
sus oras veržiasi isz požemiu 
su i n va iri u charbino lempueziu 
gazais, o ten žmogus turi dirb
ti, ir dar kaip! Darbininkai 
sako, kad nekurio net apsvaig
sta, kad tik su draugu pagel- 
ba in namus pareina, nes ir na
mu nežino kur. Praeitais me
tais du kanalu kasėjai Lietu
viai mirė 
liūs ir džiova, 
žiavo in Lietuva. Tūlas J. Ka 
lauskas labai sirgo džiova, da
bar laukia eiles važiuoti. Pi
jus Sakalauskas ir džiova su
sirgo.

Peiping, Kinai. — Telegra
mai pranesza in czionais, buk 
banditai iszskerde 8,500 
vontoju ir apiplesze visa mies
tą Liksian, pietinioje provin
cijoj Kan.^U.

Banditai buvo apgulia mies
tą per ketures sanvaitos, ku
riame iszskerde tiek gyventoju 
bet jaunas mergaites pasiėmė 
su savim in nelaisve. Juju li
kimas vrrt baisesnis už mirti, r

Kiniszki banditai, arba ge
riau pavadinus juos pabėgė
liais isz kariumeniu, neturėda
mi kuom muilytis ir apsirengti 
užpuolineje miestus ir kaime
lius, apifiloszdami juos ir 
dindami gyventojus.

gy-

zn-

dirbi,— Ka tu žmogau 
pats kai be jei, jog tau daktaras 
liepc ne gert spiritą czysta, 
tik su vandeniu, o ir tavo pa- 
czei ta pati prisako.

, asz su paezia
jeigu viena,

— Tai mat
susitikau;
jiji gero vandeni, tai asz spi
ritą, kita-gi diena asz geriau 
vandeni o jiji spiritą, tai vis 
matai maiszova.

— Ar žinai Onuka, jog asz 
tave teip myliu, jog gatavas 
prią tavęs numirt, , t (

f Bijok ’tn Dievo! < jeigu 
nori numirt, tai in susaide in- 
siraszyk. ...... ......

mėsos

o ežia dar karsztis.

kiti gi. gavo dusn- 
iszva-neseniai

BOLSZEVIKAI SUSZAUDE 
MASKVOJE 547 ŽMONES.

PER 9 MENESIUS.
Ryga, -r- Oficialiomis bolszc- 

viku statistikos žiniomis, Mas
kvos PraVdos ir Izviestiju pas
kelbtomis, per pirmus szin me
tu devynis mėnsius sovietu 
czeka (slaptoji žvalgyba) sn- 
szaudo Lubianku kalėjime vi
so 5'47 žmonis, kaltinhmus del 
kontrorovoliucijos, sabotažo ir 
spekuliacijos.

Bolszevikai spekuliasija lai
ko ir taupymu smulkiu sidabro 
pinigu, ir už tai per paskuti
nius du menesius czeka suszan- 
de daugiau kaip J00 žmonių.

Daugumoj atsitikimu kalti
namieji buvo suszaudyti be jo
kio teismo, o vien tik paezios 
czekos nuosprendžiu.

Suszaudytu Rusijoj žmonių 
žinoma, yra kur kas daugiau 
ne kaip paduotas 547 skaiezius 
nes provincijos laikraszcziu 
paminimi ^uszaudymai in Mas-

Daug persiskyrimu Rosario: 
viena moteris painei e vyra ir 
8 metu vaika ir iszejo gyventi 
pas Ukrainieti: kita moteris, 
Rimsziene, susigyveno su Ju
goslavu; J. Krisziaponis ato
me žmona isz kito Lietuvio ir 
vaikus Lietuvoje pamirszo. 
Dar vienas rekordas, kokio ir • r m • a ■ t « ijus Sziaures Amerikoje netn- 
rosite,
Rosario, Czepas, jo žmona su
sigiminiavo su juoduku, o. 
phts Czepas susirado pusjuodė 
žmona ir savo (lukteri iszleldo 
už pusjuodžio!... Pas jus tik 
Lietuviu loja vest, daryt bro
lybe su jUbdukaifJbėt Arįeh- 
tinos bolszevikai ir darbais in- 
rodo. 

• MM t » >

tai Bolszoviku vadas

provincijos laikraszcziu • • ‘i i 1 . , • • r
Ievos statistika neintratikti.

UKRAINIECZIAI ARDO
TILTUS, DEGINA NA- 

MUS IR ARDO 
GELEŽINKELIUS- į ' R 

London. 'I..I •*.

MUS IR
lf .-U C

Rent oro tolęgra 
v • ’piszka agentūra pranesza žinos 

• ' w a * a * • aisz Lvovo, buk Ukrainiocziai
• • 1 • • • >1 •isz pietines Galicijds (kuri da
bar priguli prie Lenkijos) pra-
dejo parodinei savo neapykan
ta primai s valdžia, deginda
mi likos, ardo tiltusmi ukos, ardo tiltus ir gele
žinkelius ir padeda dinamitą 
po valdi saikai s namais. Arki
vyskupas Lvovo ana diena nn- 

I marszala 
pi’aszali ntu

A r ki

loko eroplanu pas
Pilsudski idant 
histfi paliephmv policijos kurtr I
Ukrainioczius labai porsoklo-

e tu
M

14 ANGLEKASIU UŽMUSZ- 
TI EKSPLOZIJOJ GAZO. 
Walsall, Stratford, Anglija.

— Baisi eksplozija gazo kilo 
Williams Harrison’s kasvklo- 
sia Brown Hills užmuszdama 
keturiolika anglekasiu ir dau
geli sužeidė ir apdegino.

Eksplozija kilo kokios 
mylios nuo szafto po žemo. 
Gelbėtojai

dvi

Yra iszkepta teip kaip muio žmonis 
Geriausi miltai, dideli kepalai, 

gas gali pirkti. Padirbta per:
H A R T E N S T I N E ’ S 

Telefonas, 376-J

duona mili.

Ribbon Duona”
Geriausia Duona ka pini-

BAKERY
FRACKVILLE, PA.

Teisybe man .yra reika
lingas sargas prie mano namo, 
bet asz noriu tokio, idant su 
randa u n inkai s 
nesi vaidintu.

— O, ponuli! asz įmyan sar-

PARSIDUODA FARMA.

nesiplūstu ir
nuo szafto po

negalėjo i nei t i in
kasyklas isz priežasties daug gu penkiolika metu tai asz su 
monoksaid gazo ir sugriuvimą 
virszaus.

vienu žmogum ne prasikalbe- 
jau.

Paskutines Žinutes
O kur tu buvai.

buvau sargu 
Suvalkų kapiniu.

— U-gi ant

11 New York. — Namas ku
riamo gyveno keturios sz^iiny- 
nos Greenwich Arillago, staigai 
sugriuvo. Penki žmonys likos 
užmuszti o septyni sužeisti isz 
kuriu du įnirs. \

1[ Dansville, Va. — Nesu
tikdami ant numuszimo mokes- 
tios 10% Dam River
side audinyeziosia sustraikavo 
4,000 audėju.

1!
Mrs. A. (hinningham ana diena

Pora
Isz

◄ Reading
. lines

ir River-

Iron Mountain, Mich.

pagimde 21-ma kūdiki, 
gyveną su savim 27 metus, 
tu vaiku 17 da yra gyvais.

1[ Harrisburg, Pa. — Isz ne 
žinomoms priežasties kilo ug
nis naujam Education Building 
tuojaus szale kapitulos. Bledes 
padaryta netoli ant 
doleriu.

U Teheran, Persia — Smar
kus drobėj i mas žemos Dam- 
goende padaro nemažai bledes, 
nuo ko sutruko bažnveziu ir

V

r*

milijono

v aid isz k u namu.
11 Philadelphia.

ir moiormonas likos sužeistais 
ir apie 200 žmonių baisei persi
gando, kada du stryt karei su
sidūrė ant 22-ros ir Allegheny 
avė.
' II Elizabeth, N. J. — Dvi- 
deszimts pasažieriu likos
žeista kada didelis bosas ei
nantis isz Hollidaysburg, Pa., 
in New Yorka, pataiko.in medi.

visi
I

— Motoro

sn-

Pasažior’uū tame laiko 
miegojo...

Port Stanley, Ont. — Henry 
Kelley nuo kokio tai laiko nete
ko regėjimo — ant akiu užaugo 
kataraktas arba pieva, Dakta-.

nnn .jliottn viorlavn n 11 i in' 
operacija
rai ana diena padalo ant 
operacija, •
akiu ploA’a. Operaėtja biivo pa-

■■■■■Kjo'
nuplaudami nuo

sėkminga, o kada Kėllėy pare- 
nu~ 

džiugo kad įniro ant krėslo.
gojo dienos szviesa,

II' I ‘
JEIGU MYLI.

Tu kalbi Sena neko jog 
mano myli.

— 0 jei! kaip myliu, viską 
del tavos padarytai!...

Na? tnį/tip$ifrnwiuok su
.   JL.  ji __ •   *-■ — *. . ? .

jauneliui.

ti jei! kaip myliu, viską

f !
mano motina, tai asz gausiu

Inas Sukatos Naktį
Valanda 

.. 12:35 
... 1:16 
... 1:45

• • • • • • • •

t

Praleiskite diena New Yorke arba 
atlankykite gimines ar pažinstmus 

cis specialiszka ekskureija in

NEW YORKA
Nedelioj 12 OKTOBERIO 

$4.00 IN TEN IR ADGAL 
Specialia Ti 
hz 
Shenandoah
Mahanoy City 
Tamaqua . .. 
Grįžtant treinas apleis New York 
isz West 23 Street stacijos 6:47 
vakare, isz Liberty Street 7:00 
vakare, o isz Elizabeth, N. J. 7:32 
valanda vakare.

Specialiszka Ekskureija
IN NEW YORKA $4.00
Per Kolumbo Diena

PANEDELIJ 13 Oktoberio 
Ant regulariszko treino Panedeli 
ryta iszeis isz sekaneziu vietų: 
Shenandoah ......................... 5:30
Mahanoy City..........................6:10
Tamaqua .............................. 6:39
Grįžtant— Apleis New Yorka nuo 
W. 23rd St. 7:47 vakare, nuo Li
berty St. 8:00. Isz Elizabeth 8:27

Atlankykite LURAY, VA. $4.00 
GROTTOES, VA., $4.50 

hz Shenandoah 40c. virsziaus 
, Subatoj 18 Oktoberio 

Specialia treinas SUbatoa vakara 
hz Shenandoah 6:17. hz Mahanoy 
City 6:49, hz Tamaqua 7:20 vai.

Columbus Day Ekskurcijos 
PHILADELPHIA,PHILADELPHIA, v 

ATLANTIC CITY
Panedelije 13 OKTOBERIO 
RegulariszkHH troinua Panedeli ryt. 
hz Shenandoah ..........
hz Mahanoy City .... 
hz Tamaqua ............. ..
Dubeltavas tikietns už
City in Philadelphia $Š.25o in At
lantic City $3.50. hz Shenandoah

Apio daugiaus informacijų apie 
szitas ekskurcijas kreipkitės ant 
Roadingo geležinkelio stacijų arba 
raszykite pus John M. Rolin, Dis
trict Passenger Agent, William
sport, Pa. a ;

I I Xil

. 5:30

. 6:10
6:39i* k- 6:89Mahanoy

d

J
ANT READING GELEŽINKELIO 

t ** ' 1 ........ ..........- "I 1 v. »»

——• J-

lG7*/2 akerrai žemes; 135 akc 
riai dirbamos, likusi ganyklo 
ir gi irios. 27 akeriai užsot 

Dideli 
gyvenimo namas 6 ruimu. G( 
ras vanduo ant fanuos. Parsi 
duos sykiu su maszi neri jom i 
gyvuliais. Priežastis pardavi 
mo ta kad neturiu gaspadine? 
Noriu parduoti greit atsiszau 
kit sziuo adresu: (t. 8

A. Wasel, R. F. D. No. 1 
Clinton, Pa.

27 akeriai 
kviecziais ir rugiais.

Teip bus už szimto motu.
Matiejeui:—• Kur 

kūmutes susieisime?
Joniene:— U-gi asz misliir 

in ta naujo karezema.
M :— Kažin, ar verta bu 

mariiszki atsivest ?...

sziedie

Kažin,

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

i Mokame 3-czio procentą ant 
, sudėtu pinigu. Procentą pride- 
i dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir 

r 1 Liepos. Mes norim kad ir jua 
J turėtumėt reikalaussumusuban- 
> ka nepaisant ar mažas ar didelis.

> G. W. BARLOW, Pres.
Į J. FERGUSON, Vice-Pres.irKa».

^6 6 6^
Praszalina galvos skausmą ar neural 
gija in 30 minutu, sustabdo perssa 
lima pirma diena, ir sustabdo malari 
in tris dienas. Gausite aptiekose.

666 Teipgi Tabletuose.

t

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS G R AB ORIUS 

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

Bell Telefonas 1430-R '

t Iszbalsamuoja ir laidoja mirtudutJio&uaidaiii uuja ir luiuujti iim učbjud^ 

ant visokiu kapiniu. Pagrabum pa- 
ruoszia nuo papraszciiausiulkipra 
kilniausiu. Parsamdo automobilius 
del laidotuvių, veseliu, krikaaty- 
niu ir kitiems pasivažinėjimams. 
Isz Frackvilles, Port Carbon ar iss 
kitu artimiausiu miestu jeigu kas 
pareikalaus mano patarnavimo, 
meldžiu man duot iinia o pribusiu 
In trumpa laika, «» " ' fį, » *'

___




