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fISZ AMERIKOS! NUŽUDĖ SKUPUOLI P A P U O L E
72 METU SENUKAS PRIĖ

MĖ ANT AUGINIMO 38 
METU MERGINA.

Cicero, III. — Skaitome ne
karta, kad bevaikes vedusios 
poros paima ant užauginimo 
vaikus ir tame nėra nieko ste
bėtino, bet kada Steponas Ark- 
shill, 72 metu senukas paėmė 
“ant užauginimo” Veronika 
Fermoy, 38 metu mergina, tai 
kožnas tuom nusistebės. Vero
nika buvo jojo tarnaite per 
daugeli metu ir todėl jaja pri
ėmė už savo dukteria idant ji 
prižiuretu senatvėje ir galėtu 
palikti jai savo turteli.

T >

SUSIORGANIZAVO KUOPA 
PARDAVĖJU MERGINU.
Shamokin, Pa. — Nuo AVill- 

iamsporto lyg Scranton viesz- 
patauja kuopa gerai susiorga
nizavusiųjų kupeziu gyvojo ta- 
voro, kurie vage merginas ir 
parduoda in paleistuviu urvus.

Praeita Subata dvi merginos 
isz Shamokin dirbdamos szilku 
fabrike — Agnieszka Ambtisz- 
ki ir Mare Janos, aplaike už
mokesti dingo slaptingu bildu. 
Policija mano kad tiejei raka- 
liai turėjo merginas iszvežti in 
New Yorka kur jais patalpino 
paleistuviu urvosia.

dl ■■ — ■
SURADO KAULUS 20,000 

METU SENUMO 
ŽMOGAUS.

Los Angeles, Calif,
diena likos surasti kaulai žmo
gaus, gipso urvoj arti Los Ve- 
gas, Nevadoj, kurie parodo, 
buk Amerike žmogus vieszpa- 
tavo 20 tukstanezius metu at
gal. Prie kaulu surasta keli mo
liniai puodeliai, 
strielos.

Ana

gurbeliai ir

vertas

DASIDIRBO TURTO SZVAI- 
STYDAMAS CZEVE- 

RYKUS.
Allentown, Pa. — Italas Gus 

Rossetti, sziadien yra
kone puse milijono doleriu, ku
riuos uždirbo szvaistvdamas fer 
czevcrykuH ir judėdamas pini
gus in žcmiszka turtą ir klio
kęs spėk ulaci jas.

Rossetti pribuvo in czionais 
vargszu isz Italijos, turėdamas 
tik tiek idan iszmaityt savo 
szeimyna. Uždėjo czystinimo 
czeveryku vieta, kuriam prigel 
bėjo jo du vikai. Visi dirbo ir 
sukrovė dideli turtą sziadien 
gyvena be jokio rupesezio.

ŽVĖRYS TAIP NEPADARY
TU KAIP SZITIE TĖVAI.

■ - Brio, Pa. — Stepas Carine- 
ron ir jo pati likos uždarytais 
kalėjimo už apleidimu savo tri
jų vaiku laike dideliu szalcziu. 
Kad policija likos paszaiikta 
per kaimynus ir inejo in stabu, 
nesirado lenais ugnies ne mais
to, vaikai buvo pusnuogi ir nu- 
szalia o ir maisto neturėjo nuo 
keliu dienu. Visus nuvožė in 
prieglauda del vargszu. Tėvas 
nedirbo kelis menesius, o
kiek padirbdavo tnojaus pini
gus pragerdavo, o motina tron- 
kesi kas dien pas kūmutes ap- 

Jeisdama vaikus.

kada

ISZEINA KAS ŪTAKNINKA IB PETNYCZIĄ

Prenumerata Kasztuoja: Amerika ant viso meto feS.OU 
Europoje ir Kanadoje >4.00 ant viso metq

Lalszkus Ir Pinigus visada siuskite tik ant szio adreeol

W. D. BOCZKAUSKAS - CO.,
? MAHANOY CITY, PA.
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; MAHANOY AND A STR.,

W. D. BOCZKOWNKI, Prea. A M(.
F. W. BOCZMOWSKI, I4IU>r. m 42 METAS

BEDARBIS MELDE DUO
NOS DEL PAOZIOS IR 
VAIKO — NEGAVO 
NUŽUDĖ SKUPUOLI.

Longdondale, Miss. — Hugh 
Fisher, 24 metu, likos areszta- 
votas ir uždarytas kalėjime, už 
nužudinima Mykolo Reftono, 
78 metu senumo. Priežastis žu- 
dinstos buvo sekanti:

Fisheris praeitinejo pro jo 
stuba, kada tasai valgo pietus, 
o kada jo melde idant jam duo
tu szmoteli duonos del iszbade- 
jusias paezios ir vaiko 
sknpuolis nuvijo 
keikdamas baisiai.

Siūle 
džiui:

tasai
ji nuo duriu

J

su-vargszas aiszkino
“Matai ponas sūdžiau 

mano pati ir dvieju metu vai
kas sirgo o asz jau nedirbu ke
turis menesius ir esmių be cen
to, o tasai sknpuolis turėjo už
tektinai ir nepasidalino trupi
nėliu duonos su manim ir nega
lėjau to dalaikyt ir isz piktumo 
ji nužudžiau”.

Sudžia nubaudė Fisheri ant 
deszimt metu kalėjimo, bet su 
tom iszlygom kad ji gali paleis
ti ant “parole” bile diena. Pa
vietas rūpinasi serganezia mo- 
teria ir kūdikiu, 
szino užmuszimu 
būti nuszautu.

Nepažinstamas suvalgo sze- 
bclbonus ir mire in puse vhlan- 
dos po tam. Isz surastu popieru 
ant lavono, pasirodo kad buvo 
Vokietis a 
nota.

ar valgyt ar

bet pravardes nedaži-

GIRTAS PASTORIUS VARE 
AUTOMOBILIU.

Waynesville, N. C. —
Caleb A. Ridley, Protestonisz- 
kas dvasiszkasis likos areszta- 
vots ir pastatytas po kaucija 
už varvina automobiliaus bu- 
damas girtu ir pasiutiszka va
žinėjimą. Teismas nusiunstas 
in Supreme snda.

R e v.

Isz prie-

NUŽUDĖ SUNU, PACZIA IR 
PATS SAVE.

Baltimore, Md. — 
žasties sužeidimu kokius aplai-
ke galvoja laike automobilines 
nelaimes, Andrius Thompson, 
45 metu ,staigai pagriebęs me
si niūkiszka ilga peili,
paezia, po tam 19 metu sunu, o 
kita mirtinai sužeidė, 
pats sau smeige peili in szirdi.

nužudo

po tam

NERISZK KARVEI PLYTOS 
PRIE UODEGOS.

Melžiant, kadTiledo, Ore.
karve neszvaistytu uodegos, 
Jick Horsfall, augsztesnos mo 
kyklos sutdents pririszo jai 
prie uodegos plyta. Bet karve 
vis tiek mostelėjo uodega, 
. i..4„ r.J..i.?..: • . ...

rn

vis tiek mostelėjo uodega, ir 
plyta palaike Jal'k’ui in smil
kinį.
nes.

Ji rado gulinti be šamo-

BANDITAI APVOGĖ ANG
LINE KOMPANIJA.

New Kensington, Pa. — Ban 
ditai ineja in ofisą Irngims 
Ferry angline kompanijų suri- 
szo tris rasztininkus ir apvogė 
kasa ant 350 doleriu. Banditai 
nupiove telefoną idant negalė
tu duoti žinia policijai, po tam 
nuvažiavo automobiliu.

, IN C 
SLAISTAS

UŽTRUCINO SZEBELBONA 
LIKOS SUSEKTAS IR 

TURĖJO SUVALGYTI 
PO TAM MIRĖ.

ne n tojus 
Reinert, 

jam duotu ka 
Reina r I Ii epe

virs, 
pažinslamo ir

Traiford, Kalis. — Kokis tai 
■pažinstainas žmogus

pas farmeri Szima 
melsdamas kad 
toki pavalgyt.
jam palaukt pakol pietus isz- 

bet nepatiko iszvaizda 110- 
farmeris Ii epo 

dukteriai teminti ant jo pasiel
gimu, nes nužiurinojo ji kad at
ėjo tikslo apvogimo. Kuknioja 
viio puodas su szebelbonais. 
Kambarelyja tam laike nieko 
nesirado tiktai nepažinstamas, 
kuris manydamas, kad da visi 
randasi prie darbo, priselino in 
kuknia. ir inpyle in puodą ko
kiu lai proszku.

Viena isz duktoriu atsiminus 
ant tėvo prasargos, lemi no ant 
nepažinstamo per duriu plyszi 
ir mate jo nelaba pasielgimu 
pranęszdama tuojus apie 
tėvui ka mate.

Kada visi susėdo prie stalo, 
farmeris pirmiausia padavė to
ri ei ka szobelbonu nepažinsta- 
mui, kuris atsisako juos valgyt, 
bet farmeris su revolveriu keę-

tai

NUTRUCiNO SAVO 
DUKRELIA.

Strington, N. J. — Ronald Not
hin, likos aresztavotas už nu- 
trucinima savo asztuoniu me
nesiu dukreles Voruos. Tėvas 
iszsikalbinejo buk nežinojo, 
kad tai buvo trucizna, bet pa- 
licijo buvo kitokios nuomones 
ir nelaba tęva aresztavojo.

ISZMETE PACZIA ANT 
SNIEGO.

i

MALDA
PRIGELBEJO Isz Visu Szaliu

* 1

*

MIRE ISZ BADO SKAITY
DAMAS AUKSA. I

Toni, Francija. — Gerai ži
nomas szioja aplinkineja dide
lis skiipuolius Pierre Lavina 
kuris gvvono vargingoja 

dama savo Hunaus j»j- keturis. k||ž(.lr,'jv kllinlvnai slu.a(|„ 
mirusi sėdint prie stalo ant ku
rio radosi sukrauta 15,000 auk
se. Matyt sknpuolis juos skal
iu kada ji paėmė mirtis. Kelis 
auksinus pinigu turėjo burnoįa 
kas duodasi, suprast, kad skn- 
puolius prijausdamas mirti no
rėjo kelis auksinius pinigus uu- 
rvli.

MOTINA SURADO SAVO SU 
NU PO KARSZTAM 

PASIMELDIMUI. 
-----  

,\Jy. -Brooklvn Joszko-

metus Mrs. 
isz

Verną Marrteller,'

kuris gyveno 
kuželrjc kaimynai

bą
li

Kansas City, j pribuvo 
(•žirniais ana diena su . 

suras,

► r.l
v i) ežia J

m\-kad gal ji ožio n ills 
šunelis pabėgo’isz namu ir in- 

laivofysta.rstojo in laivorysta. Būdama' 
dievobaiminga motore, Marste- 
llorieno nuėjo inbažnyczia Szv. 
J oho pasimelsti ant. intencijos 
greito suradimo mylemo 
gūsio sūnaus.

Eidama isz 
girdo baisa smaukiant

din-
f
bažnyczios isz- 

; “mo
tin!^ Apsidaiijus, paregėjo lai 
voriu, kurio nepažino, nes jos 
,sūnūs t urėjo ’tada IHunetu ka-

Greenwich, Pa. — Romanas 
Kadryk likos uždarytas kalė
jimo už nežmoniszka pasielgi
mu su savo moterių Agota, lai- 
'ke paskutiniu dideliu szalcziu 
už koki tai prasikaltima iszme- 
to jaja pusnuogiu ant sniego. 
Motore pavojingai apsirgo ir 
atszalo abi 'kojas ir likos nu
vežta in ligonbute, kur dakta
rai abejoja'kad turės kojas nu
pjauti iszgelbeti motoroi 
vasti.

.tn

Czionai-

500,000,000 ŽMONIŲ GYVE
NA KINUOSE.

Shanghai, Kinai. — Ministe
rijų Naukingo apskaito, 
Kinuosia gyvena daugiau kaip

buk

da pabėgo isz namu o prios’Ąv puse bilijono žmonių. Bet prie
stovėjo jau vyras.

Ant galo kada laivorius pri
siartino arcziait, motina mėtėsi 
jam ant kaklo szaukdama:

Antanėli, mano dingusis
Sūnūs sugryžo in narna 

su motina, nes laja diena buvo 
paleistas isz tarnystes nes jo 
laikas buvo pasibaigęs.

< i 
nelis.

su-

kur sunku

pro vi nei juosia 
nemažiau kaip

nes j

J

Db- 
Mitzi

APDRAUDĖ KŪDIKIO GY
VASTĮ ANT MILIJONO 

DOLERIU.
Los Angolos, Calif, 

szimts metu mergaite
Green, kuri losze krutamuosia 
paveiksluosiu, 
tęva apdrausta 
doleriu. Tėvas kas metas mo
kes po 15,000 doleriu už ., taji 
apd raudiniu.

likos per savo 
ant milijono

■4

SERGANTIISZGELBEJO 
VYRA, BET VAIKAI 

SUDEGE.
Jersey City, N. J. — Ugnis 

kilo name kuriame gyveno Juo 
zas Knych su paezia ir ketu
riais vaikais. Motina su pagel
ta vyriausio sumins isznesze *n 
saugia vieta serganti savo vyra 
manydama, kad da turės gana 
laiko su g ryžti ir iszgelbeti. tris 
vaikus, bet kada sugryžo in na

rna, kambaris radosi visas lieps 
nosia, negalėdama prieiti prie 
vaiku. Kada ugniagesiai užgo- 

si no narna, __ __
suanglėjusius. Tas atsitiko ne
tolimam miestelyja Dugdale, 
kelios mvlios nuo czionais. «

‘rado Yisus vaikus

.300
sa-

tojo skaitlio nepriskirta Mon
golija ir Tibetas, 
suraszvti. žmonis.

Keturiolika 
randasi
milijonai žmonių. Žinunai 
ko, kad Kinuosia niekados ne
suskaitys teisingai gyventoju, 
kurie yra labai iszmetinti, o 
randasi daug tokiu vietų, kur 
virszininkai nepasirodė in ke
lis szimtus metu suraszvti gv-

" r.. ..c.'i K,* . •Į’ S - - *

ventojus.

PERKŪNAS SURADO 
AUKSA MEDIJE.

Perth, Aiistralije. — Perkū
nas trenkdamas in sena medi 
Wembley Parke, atidengė ja
me paslėpta auksa. Tris szmo- 
tai žibanezio aukso radosi su- 
teszkintam medijo. Policije yra 
tosios nuomones kad vagis tu
rėjo medijo paslėpti daug auk
siniu daigtu, kurios perkūnas 
trenkdamas in medi sutarpi- 
110.

Jonas Dundas, kuris
surado, pasiėmė radini sau, nes 

auksa

auksa

jam policija pripažino 
kaipo jojo locnasti.

SZEIMINISZKA LIETUVISZKOS 
ŽUDINSTA

■ J ■ —

DU BROLEI NUŽUDĖ TĘ
VA, MOTINA, BOBUTE IR
KITAS YPATAS SU KIR

VIU IR BAGNIETU.

NEVALNINKES
■ -.-. . e

BAISUS LIKIMAS LIETU- 
VAIOZIŪ KURIOS I8ZVA- 

ŽIAVO ISZ LIETUVO& 
IN ARGENTINA.

r

M!

K

Luck, Lenk. —- Artimam kai- 
melije Makocuosia, du brolci 
kuriuos tėvai melde idant pa
liautu savo nelaba darbu ple- 
szimo ir vagimo, inpuole in 
toki paszelima kad isz piktu
mo kad lovai jiems nuolatos 

irvve- 
o

j uju nelaba

ypalas.

primindavo 
nima, vienas pagriebi' kirvi 
kitas bagnieta nužudindami tę
va, motina, bobute ir kėlės gi
mines, viso szeszes

Po tai baisui žudinstai, bro- 
lei Ivona ir Mikola Bondoru- 
kai, likos suimti per policije, 
kuri turėjo nemažai darbo su 
kaimoeziais apsaugoti žadinto
jus nuo pakorimo, nes kaimuo- 
cziai teip inirszo ant žadintoju 
kad norėjo juos pakarti, 

sužeidp kelis 
ir aut galo

jiems atimti nuo inirszusiu 
ventoju ir atvežti 
kalėjimu. Abudu likos nubaus
ti ant pakorimo.

Kaunas. — Teko patirti szi- 
toki smulkmenų apie iszvažia- 
vusiu in Argentina .merginu, 
būkle. Bendrai, ton jos, ypac^ 
epilnametes ir neturinezios net 
giminiu, neipažinstamu, yra 
baisiai isznaudojamos. Pasiro
do, kad Argentinos emigraci
jos direkcija juos iszduoda po 
paraszu samdantiems, kuino 
jas, parsivežė in namus, laiko 
tikroj vergijoj: verezia sunkiai 
dirbti ir nieko nemoka.

Policija 
moezius

kai- 
pasiseke 

gy-
in Lucko

Be to, isz ju atima paša ic d 
niekur neiszleidžia,*kad nepa
bėgtu. Saviszkiu ten neturin
ezios iki tolei vergauja,, kol 
pagaliau ju namiszkiai prade
du jicszkoti. Tada konsulatas, 
susekęs siūlo gula, pagaliam 
suranda ir paezia auka. Pa
il rius intervencija
kas gražina emigracijai, ir toto, 
jai prasideda nauja odisėja. 
Yra lokiu specialistu, kurtę 
elgdamiesi, nemokamai naudo
jasi svetimu darbu. Ife ♦ *

už isztamautaj

szeiminin-

Atlyginimą
Sir •laika retai kada pavyksta isu*

LIPTONAS PADOVANOJO 
' $50,000 VARGSZAMS. 
Glasgow, Szkotije.

Thomas Lipton, padovanojo
miestui 50 tukstaiiczius dole
riu idant valdže juos iszdalintu 
del vargingu motinu ir vaiku. 
Pinigus dovanojo ant atmin
ties mirusios savo motinos.

gauti. Darbo departamentus 
beveik visada palaiko darbda
vius. Merginos, szituip sunkiai 
padirbėjusios, dažnai neterika 
sveikatos. Su szitokiu merginti 
isznaudojimu kovoti labai sun
ku.

SEPTYNIOLIKA ŽMONIŲ 
SUSZALO ANT SMERT 

MANDŽIURIJOI.
Harbinas, Mandžiurije. — 

Nepaprasti szalczei apėmė da
lis Si beri jos, Mongol i je ir Man- 
džiuriujo; kokiu žmonis nepa
mena nuo penkesdeszimts me
tu. Szalczei daejo
68 laipsniu. Mandžiurijoi su- 
szalo septyniolika žmonių ant

ir Harbine 
suszalo ' keli žmonis ir

tena i s lyg

BUSZELIS AVIŽŲ UŽ NU
KIRTIMA PLAUKU.

Fairmont, Miniį, — 
tinem miestelyja, jaign kas no
rėjo sau duoti nukirpti plaukus 
tai mokėdavo" barberini du bu- 
szelius avižų, bot dabar moka 
tiktai po buszeli. Gyventojai 
kone už viską moka bulvėm*’, 
avižais, kviecziais ir 1.1.

1930 METE PADIRBTA 3,224 
EROPLANU.

AVashington, D. (’. — Depar
tamentas vertelgystes apgarsi
no buk 1930 mote Suv. Valsti- 
josia padirbta 2,514 eroplanu 
del eiviliszko naudojimo o <lol 
kariumenes 710. Szimet ketina 
taji skait lį eroplanu padaugin
nes žmonys kožna meta dau
giau pradeda naudoti eropla- 
ILUS. '

l „ * —'HP i"* ' Km -aMMta HN 4

Argentinoj nepapnislai sun- 
a padėtis ir tu vyru, kurie 

atvažiuoja, turėdami daugiau 
kaip 40 metu amžiaus. Tokiems 
labai sunku gauti darba, nes 
ju niekur nepriima. Yra dau
gybe jaunu vyru, isz kuriu ga
lima paežius tvireziausius ir 
tinkamiausius pasirinkti. Se
nesniems tenka dirbti paežius 
sunkiausius darlftis, kurie grei
tai palaužia ju sveikata. Jie 
greitai gauna gyslų traiikima, 
invairias szirdies ligas ir nebe
gali jokio darbo dirbti. Kaip 
skurdžiai jie veruziasi, galima 
spręsti isz to, kad daugelis Jp

.j,1 1,1 nY Ir

Siberijoismert.
leipgi 
daug gyvuliu.

18 ŽMONIŲ ŽUVO UGNEJE. 
I

Irtmbul, Turkija. — Asztuo- 
niolika žmonių rado mirti Ug
nėje, kuri sunaikino dideli kre
mą. Daugelis merginu likos 
apimtos per durnus ir vos likos 
iszgelbetos. Devyni sudegė ant 
smert, keturi užtroszko nuo du
rnu o likusioje užsiinuszo sauk
dami isz langu.

nakvoja lauke, žolėse. Pažymė
tina, kad isz visu iki sziol vel
tui ir už puse kainos gražintu, 
senyvi žmones sudaro daUgiah 
kaip rxK;.

I 

b " rli

Argentinoj tenka susidurti..
dar su vienu liūdnu neiazkimu: 
dideliu skaieziumi psichiszk^t 
nenormaliu iszeiviu. Pikfi gi
mines, 
savo nepageidaujamais szel- 
mos nariais, varu ar gražiai 
prikalboje, iszsiunczia juos in 
Argentina ar Urugx aju. Tokie • « fe ♦iszeivjai isz anksto pasmerkti 
skursti ir žūti. Jie niežui’ ne
gauna darbo ir neturi kur pri- 
siglausti. Bendrai Argentinoj 
yra neprastai daug paichiszkai^ 
nenormaliu žmonių. Pamisze- 
liams yra intaisytos milžinisz- 
kos ligonines, bet ir tai visi ne 
telpa, gatvėse ju pilna ko jo
kios globos,

LENKISZKA ZWIAZK0 
KOLEGIJE SUDEGE.

Cambridge Springs, Pa. 
l'tarninko nakti ugnis kilo 
Lenkiszkoje kolegijoj del vai
ku. . kuri prigulėjo prie Len- 
kiszko susivienijimo ZwiaZok 
Narodowy. Ugnis kilo komika- 
liszkoje laboratbrijoi ir grei
tai prasiplatino po visa narna 
kuriame radosi 225 studentai. 
Bledos padaryta ant $400,000 
o buvo asekurnvota tiktai 
$100,000.

*...................... 'II ..........................................................—

— O ka, ponas daktare, ar 
no kaltūnas mano boba vargi
na.

Daktaras:— Ar žinai ka, nu
pirk žmogeli paezoi nauja 
skrybėlė, o kaltūno ne turės ne 

z nedejuos. < • ' . > * ' ■ v * •

i, * ♦ - fe „

susivienijimo Zxviažok

VERKSMAS KŪDIKIO PRI
STŪMĖ MOTINA PRIE 

ŽUDINSTOS.
\rarszava, Lenk. — Nepa

prasta priežastis stūmė 21 me
tu Anna Visniewskiene prie at
ėmimo savo gyvasties, kuri szo 
ko isz lango, iszlauždama sau 
abi kojas ir mirtinai susižeidė 
mirdama valius ligonbutejo.

Kada josios užklausta kodėl 
taip padare, jauna motina ap- 
roiszke daktarams, kad josios 
keturi u menesiu senumo kūdi
kis nuo užgimimo nepaliauda
vo verkti. Tas ja labai suerzino 
nervas, paguldė kūdiki ant lo
vos ir iszszoko per Įauga ant 
u ly ežios. >

1 Kunigas Tumoszius F. (’on
ion isz (’hieagos, likos paskir
tas direktorium Saldžiausios 
Szirdies V. J. drauguvos Amc- 
rike, per kun. MrDormott Do
minikonu zokoninku perdėti- 
niu. Toji draugavo likos užde- 

mote ir vra seniausia
visam Amorike. Kun. (’onion 
paeina isz Waterbury, Conn.
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Kas Girdei Aresztavotas Už - 
Nužudima Reporterio

Gordon L. Hosteller, direk
torių Employees Association of 
Chicago, ant susirinkimo biz
nierių New Yorke ana diena, 
kalbėjo kas metas visokį biz
nieriai ir pramones moka del 
rakieteriu daugiau kaip tryle
ka bilijonu doleriu.

Brace Bielskis isz vnldiszko 
slapto tyrinėjimo biuro sako 
kad rakieteriai nciszspaustu 
tiek pinigo nuo biznierių jaigu 
net urėtu apsauga nuo prohibi- 
cijos, nesavžininiszku politi
kierių ir virszininku.

Jaigu taip tolinus bus, tai 
nereikės jokios valdžios mies- 
tnosia, nes rakietai ir bntlege- 
rai valdys visus miestus neuž- 
ilgio.

St.
bus,

Leonas V. Brotkus isz 
Louis, kuris likos arosztavėtas 
už nužudinima Alfredo Lingle, 
rej >ort er i o 1 a i k ra szczi o 
cago Tribune.”

i ( Chi-

isz Submarine i
Tokia tai rojus tenaitiniu vy

ru.... Afrike.

#innnai sako, kad jaigu tu
rėsimo da kare, tai bus viena 

niauriausiu.
slankios po mares kaip mari
niai vilkai, eroplanai bombar
duos laivus kurie iszplauks isz 
pristovu su kareiviais ir amu
nicija ir iszvarys gyventojus 
isz miestu naikindami milijo
nus žmonių su 
guzais.

Sztai ana diena Suv. Vaisi, 
kariszkas departamentas turė
jo pasekminga iszbandjTna su 

”, ku
ris be .jokiu kliueziu pereina 
per grabes, namus ir 
kaip peilis per sviesta, 
tankas, 338 arkliu pajėgu, ku
ris svėrė
per dratines

trucinancziais

nauju 4 l kariszku tanku

nuirus
Tokis

20,000 svaru, perejo 
kelmus, 

nuirus dvieju podu ploczio ir 
tai 45 m vics in valanda. Po at- V
likimui savo darbo numeta 
t ra k or i us ir važiuoja kaip pa
prastas automobilius ant plen
to 75 mvles ant valandos.

tvoras,

f

Tūkstantis daktaru .\ew 
Yorko steito pradės kova prie- 
szais szirdies liga. In 
praėjusiu asztuoniolika 
užmusze daugiau žmonių 
kaip kitos ligos ir vežis.

Szirdis žmogaus yra 
maszina del
Juk kožnas žmogus žino kad 
antomobiliaus maszina 
Jauja prižiūri liejimo o bet 
vienas žmogus isz tukstanezio 
visai nesirūpina apie savo szir- 
di.

Szirdies liga paeina nuo ru- 
pesezio ir daugelis žmonių li
kos užmuszta per patrotinima 
savo turtu laike 1929 panikos.

daktaru

laika 
metu

ne

kaili 
antomobiliaus.

re ika
li c

hiszkas keleivis

tai

Ana diena garsus Afriko- 
kapi tonas, 

Carl von Hoffman, turėjo aky
va prakalba New Yorke apie 
gyvenimą laukiniu žmonių Zu- 
JUSIL

Akyva tai tauta tiejei Zulu- 
sai ir akyvi yra jn paproeziai. 
Gera paezia galima nupirkti 
už tryleka karvių, bet kokia 
preke yra piktos moteres
nežinia. Zulusas gali turėti tiek 
paežiu kiek nori ir kiek turi 
karvių. •

Zulusai turi du tikslus savo 
gyvenimo: apaipaeziuot ir ka
riauti. Amerika suvis priesziU- 
gai, nes kariszkas gyvenimas 
musu vyru prasideda nuo die
nos apsipaeziavimo, bot pas 
Zulus yra kitaip. Tonais, vyras 
turėdamas pulką paežiu, pade
da savo szlenika prie budykles 
atsigula, uždega pypkia ir da- 
žiuri dirbanezias moteres, ku
rios kruta aplinkui savo vyra 
ir poną, idant jam pasaldyt jo 
gyvenimą.

Sztai kokis yra pasiszventi- 
mas Katalikiszko kunigo del 
mokslo. — Kunigas Bernardas 
R. Hubbert as, profesoris Jėzui
tu Universitete, Santa Clara, 
Calif., gy* 
creatori ja

Santa Clara 
per du metus 

gyvojo 
vulkano Alaskoja idant isztyri- 
net vulkanu gyvybe ir kokiu 
budo pradeda jie atsigaivinet.

Kunigas ir jo trys drangai 
atliks taja kelione su rogutėm 
ir szunims apie 6,000 myliu per 
Yukona, sustodami pas dvylo- 
ka Jėzuitu misijų. Tikslas ju 
keliones 
czak.

gyvenęs
(skylėje)

misijų.
bus in kalno Amiak-

miestelyje Italijoj, 
randasi namas, kuriame gyve
na ta pati szeimyna per szcszis 
szimtus metu, o kukniniam pe- 
cziujn ugnis neužgeso niekados 
per du szimtus metu. Gimine 
nuo gimines prižiurinejo ta ag
ni, bet ant kokios intencijos 
tai neisztvrineta.

Vienam

J

davi-

instatus

Slidžia isz Mauch Chunk, Pa 
nusprendė, kad kyszin 
mas bosnis ne yra jokiu prasi
žengimu prieszais
Pcnnsylvaiiijos valstijos. Savo 
nusprendime jisai sako:

‘Maigu darbininkas neturin
tis ant tiek proto, kad bercikj- 
lo duoda kyszius savo bosams, 
tai per tai pats yra kitas ir ne 
privalo rngot i ant ju. Jaigu bo
sai pri vertinėtu <________
kad jiems davinėtu kyszius (o 
bet czionais randasi daug tokiu 
boseliu ka priverezia darbinin
kus ant davimo kysziti), tai pri

po tokiu atsitikimu papulclavo 
in ligas ir jau kelios mirė nuo 
baimes.

Ant galo kokis tai 
sziauezius susitikęs su 
niais” 
liūs, kuriuos nupleszo nuo ju. 
Mat, tie “

d ra sulis 
“ vel- 

iszperc jiems gerai kai-
susitikęs

buvo pusi-velniai” 
rodo in jaueziu kailius. Bad ii 
sziaucziui už taj darbeli mies
tas padovanojo szimta zlotu. 
Pasirėdė velniai buvo lai du 
rasztininkeliai isz miesto.

Dnbar lauksime prisiaytin- 
aneziu szveucziu Velykų. Ypa
tingai moteisies ju lauke, nes 
ant Velykų perkasi sau naujas 
skrybėlės, szlebes ir kitokius 
pavedus. Gražu yra matyti pa
sirėdžiusia mot ere einant i u 
bažnyczia, bet jaigu neszasi su- 

tni vi-
Argi nege-

plyszusia maldaknyge 
sai kitaip iszrodo.
riau prisiims! i tokia knyga in 
redakcija ant apdarymo taipgi 
in naujus apdarus o tada vis
kas butu paredkia. Prisiunski- 
te savo maldaknyges tuojaus 
turėsite ant Velykų ir ne 
sarmata nesztis in bažnyczia.

o 
bus

PAJESZKOJIMAI
Pajeszkau Frana Maksima- 

vieži u. Jis seniau gyveno Utica, 
Tu- 

reikala. Dėkingas
busiu tam kuris ka apie ji žino 
pranosz sziuo adresu^ 3t.

N. Y., dabar nežinau kur 
riu svarbu

Mr. Mike Dalulis, 
649 N. Park Ave.

. Philadelphia, Pa.

Naujas Prezidentas
• *Guatamalijos

z

>■?

I

I
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Dr. Jose Maria Reyna An
drade, apėmė prezidento dins- 
ta Guatamiljoi, kuris yra ket
virtu prezidentu in trumpa lai
ka dvieju sanvaieziu. Andra
de pasiliks prezidentu lyg atei-

7

darbininkus nanoziu rinkimu.

valo inneszti skutida tiesiog *n 
kompanija, kuri toki boseli 
praszalihtu nuo darbo. Pennsyl 
vanijoj nesiranda tiesu 
taji biauru “grafta” užbėgti. 
Tegul darbininkai nepripranta, 
boseliu ant ėmimo kysziu, o bo
sas juos prie to negali privers
ti.”

Bet jaigu tasai sudžia gerai 
pasižiūrėtu, 
kad sziadien be 4<grafto

grafta
idant

tai persitikrintu
M nie-

ko nopadaiysi —- ton Visiems
4 „ ■ ‘Ik J, I • * «#'"' i’"' i. 4i«L JLlUi

kiszt in delną o nei ir ligonbu-

I

tesia turi duoti in delną dak
tarams idant prižiuretu ligo
nius.

Užmiestyje Vilniuje, nuo ko
kio tai laiko pasirodydavo nak-
tirais kokie tai ‘velniai”, kurie 
baugino praeigius — ypatingai 
moteres ir merginas. Bėgdavo 
paskui jais kada sugryžinejo 
isz miesto su visokiais pirki
niais, kuriuos numesdavo isz 
baimes pakely ja, o “velniai” 
isz to pasinudodavo. Moteres

H

W. TRASKAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, voseliju, pasivažinėji
mo ir t.t —Telefonas 50G
603 W. Mahanoy Avės Mah. City

Viktoras J. Palulis
Plumberis ir Blekorius

Jeigu jumis reikia gero Plumberio 
tai kreipkitės pas mane. Indedu 
visokias vandenines paipas, mau
dykles, Bzilumas, pataisau ar už
dedu naujus blokinius stogus ir t.t 
Kaipo Lietuvis, Lietuviams patar
nauju kuogeriausia.. t

Shenandoriocziai kreipkitės po 
adresu 409 E. Lloyd St. arba te- 
lofonuokitc 82G-W.

Isz Mahanoy City kreipkitės pas 
kalvi A. Duniuli, 1000 E. Pino St. 
arba telefonuokito 225-W.

■   1 ■ 1 s1111..........—1

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutipis Liotuviszkas 
Dantistas Mahąnojujo 

Ant Antro Floro, KHne Sztoro 
19 W. Centre 5t., Mahanoy City

"t i t ■iggMinvTagi i ■gugisii
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^Iszpanijos Pasakai
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^’omydami iszttlkusi žiureji-[grindis, ta pati padare ir pir-| 
m u vordanežius ryžius katile, 
dirbanti ant Parmos sžienauto- 
jai su atyda. klausė pasakojimo 
dėdės Correciola, stambaus se
nelio, 
segtu imnrszkiniu szluostesi 
nuo kaktos prakaitu ir glosto 
sau tankius suveltus galvos 
plaukus. Raudoni sukaito sau
les apdeginti veidai darbu ju 
kūnai leido isz saves hemalonu 
prakaito kvapa. Virtuvėje bu
vo neiszpsakytas tvarkas.

Senelis skundėsi nnt kaulu 
laužymo. Kaip sunkiai jis turė
jo dirbti ant szmoto juodos 
duonos!... Ir nėra jokio iszeiji- 
mo isz to sunkaus padėjimo:

Visados ant svieto bus bied- 
ni ir tureziai, ir tasai, katras 
pri si gimęs būti auka turi pasi
duoti likimui su nusižeminimu. 
Dar jo 'bobute jam ne karta 
sakydavo; kalta viskam Jieva, 
žmonijos motina... Visame ka
me nuolaltos vra kaltos mote- 
rvs! v

Pastebėjęs kad jo

i Jb *1

lovas gražiais

kuris dabar krasztu at 
imarszkiniu

kioj ]jataise iwu» 
baltais iižklodala’iH iiszbružijo 
su muilu ir smiltimis suolus 
užsidėjo ant saves goriausia an 
daroka o Adomui taippat liepė 
pasipuoszti rūbais isz medžiu 
lapu, kokius paprastai nedclio- 
mis nesziodavo.

Jai pasirodė kad jau viskas 
yraJvnrkoja, kad urnai iszglr- 
do vaiku riksmą ir apie 
skaillinguma atsiminė. Vaiku 
buvo daugybe cielas pulkas o 
visi purvini neszvarus. Plaukai 
suvelti, 
nu 
Ii.

akys užlipintos piirvy- 
baisu pažiūrėti kaip apleis-

— Kaip asz juos parodysiu 
Visagali neziam! — atsiliepė 
Jieva. — Dievas pasakys dar 
kad esu be tvarkos ir bloga mo 
tina... Bet argi vyriszkis turi 
supratimu apie ka tai reiszkia 
tiek daug vaiku!

Ilgai nelaukus isz viso būrio 
vaiku iszrinko kelis,
prausė, suszukavo, aprengė

4
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N e si kankinki t e

Pasiliuosuokite nuo 
Skausmo

DABAR!
Jei dviejų minutų laiku patryni
mas su Enker PAIN-EXPELLE- 
RIU nesustapdis kiekvieną perve
riantį ir kankinanti skausmų nuo 
Reumatizmo, Neuritis. Neuralgi
jos, Strčndicglio. arba Galvos 
Skaudėjimą, Danties Gėlimų, Mėš
lungi ir t. t. — jeigu neisima per-

aųnarių — 
nieko ne-

■< ■

Ūmus Palengvinimas su Pain-Expelleriu
Ištrinkite skaudamas vietas sh Enker PAIN-EXPELLERIU, 
senu patikimu balniniu vaistu, kuris yra naudojamas jau nuo 
1867 metų beveik kiekvienoje pasaulio valstybėje.
Kaip greitai Enker PAIN-EXPELLERIS įsisunkia per odos 
skylutes ir pradeda veikti, taip greitai tas baisus senai pažįsta
mas skausmas išnyksta.
'žiūrėkite, kad butų “INKARO” vaisbaženklis, kuomet perkate

perve-
F 1

Reumatizmo, Neuritis Neuralgb
•__ O Ji • « » a

jvh, w b i va>viBV|i|a vjmvui)

Skaudėjimą, Danties Gėlimą, Mėi-

Aaltmą, Akaudėjima ir suMirimą ii 
nuvargintų muskulų ir sąnarių — 
jokit kitas Unimentas * - -- 
gelbės.

X |L A _ _ _ ______4 *.    * « .

Enker PAIN-EXPELLERJ. Parsiduoda visose gerose vaistinėse.

Nusipirkite Dabar!
Tik 35c ir 70c

f.A4l»ILHn?H CO.
JI**1 AMO >6 <^<1 rw m 

BROOKUVH, M. M

darbo 
draugai žiuri ant jo su žingei
dumu ir maloniu noru iszgirsti 
kame yra toji visa Jievos kal
tybe dede Corrėciolu* pradėjo 
pasakoti apie nelaime kuri pa
tiko biednuosius isz žmonių mo 
t i uos Jievos kaltybes.

# ijc i}j

Atsitiko itai keliais (metais 
po tam kada nepaklusni pora 
liko iszvaryta isz rojaus ir ga
vo prisakyma dirbti sau duona 
su prakaitu. Adomas praleis
davo visas dienas kušindamas 
žemo ir ap.4cdamas laukus, Jie- 
va užsiimdinejo vaiku auklėji
mu pirkioją kuriu vaiku skait
lius kas motai didinosi, taip 
kad prie gimdytoju kas kartas 
vis dauginą Atsirasdavo su al
kanais pilvą is* reiknlujancziais 
maisto ir liiednas Adomas ne
galėdamas su valgiu isztcseti 
kasdiena kentėjo vis didesnes 
sunken v bes. v

Laikas nuo laiko pas juos at
silankydavo kuris tai tez Para
finu (aniuolas) kuris atlėkda
vo isz dangaus patirti
reikalus idant paskui praneszti 
Sutvertojui, kas ten ant žemes 
veikiusi po tam nupuolimui.

Brangus!..
kalbėdavo Serafinui Jieva, žiu 
rodama in ji su malonum nusi- 
szypsojimu. —- Atlėkė pas muš 
ten isz virszaus (isz augsžtybin. 
Kada in ten sugryszi ir kalbėsi 
su Visagalincziu, pasakyk Jam 
kad ašz gailiuosi už papildyta 
grieka... Teitai rojuje buvome 
taip turtingi! Praneszk Jam 
kad dirbame ir troksztame tik-

• • A • -t . • • «

žemes

Mielasis!

juos nu- 
, o 

visus kitus suvarė in tvaria ir 
purvinus uždare.

Prisiartino Vieszpaties apsi
lankymo valanda, Snieguotai 

nusileido isz 
susivilniavo

baltas debesys 
dangaus ir oras 
nuo sparnu szlamejimo ir nuo 
aniolu choro giesmių, kuriu 
eiles žuvo tolimose erdvose 
nuolatos buvo girdimas vienas 
ir tas pats skambėjimas: Hosa
na! Hosana! Ėjo kaip tik pra- 
leizdami kojomis žeme o aplin
kui juos buvo iszsiliejus tokia 
sz vi esybe, kad rodosi, jog visos 
žvaigždes nuo dangaus nukri
to ir pradėjo raiezioties sau 
lankais.

Pirmiausia atėjo arkaniuolu 
kuopa kailio pagarbos 1 sargy
ba. Paslėpė jie £avo kalavijus 
in nuiksztis, pasakė Jioyai pora 

ja kad 
i n tek me s

gi esmių, 
tolimose

raiezioties

kaip ir

žodžiu užtikrindami 
metai praslinko be 
del jos, kadangi ji esanti taip 
pat jauna ir patogi,
seniau potam visi iszbegiojo po 
laukus.

Paskui juos apsireiszke Die
vas. Barzda turėjo žibanezia 
kaip sidabras, o ant galvos tri
kampis 
szviesa.

tni vieno idant ji vėl pamatyt 
ir persitikrinti, kad Jis ant mu 
su daugiau nesirustiiia..

— Nhuzmiiteiu to jus pra- 
szymo — atsake ahiolaš ir su
mojas sparnais isznyko debe
siuose.

Matomai tie atsilankymai 
atsikartojo gana tankiai kaip 
kad Jievos praszymas 
karta buvo Iszklausytas.

Bet viena diena nusileido tas 
dangaus aproiszkojas ir susto
jo priosz Jiėvos pirkia.

— Klausyk Jieva! Jei szia
dien bus daili diena tai Sutvor- 
tojas nužengs ant trumpo lai
ko ant žemes. Pereita nakti Jis

v a M >' ■ ' r I

kalbėjo su Mikola Arkaniolu ir 
paklauso: 
laimingi?”

Jieva taja žinia buvo perkū
no trenkta. Pradėjo szaukti 
Adomo kuris dirbo laukuose, 
sulenkės sprandą.

U

nors

Ką veikia tie no

■' *

Paszlavo įy iszplove virtuvėj
1 't. . ‘Y [Į* 'Y?' 1 :■'/ ; C"

.szviecziantis saules 
Paskui ji žengė pats 

arkaniolas Mykolas o toliau vi
si ministerial ir dvaro urednin- 
kai.

Viesžpats nusiszpsojd, svei
kindamasis su Adomu, paskui 
suplojo Jiovai per peti ir tarė:

— O, gražus veidelis! Na, 
ka ar nesi tokia lengvatiko, 
kaip seniau ?

Sujudinti tokiu Vieszpaties 
malonumu, padavė Jieva kro
se. Krose plati, drueziai nupin
ta isz Iszpaniszkti nendrių. To
kia kroso pas mus ne kiekvie
nas kunigas gali tureli.

Dievas sau patogiai atsisėdo 
ir pradėjo klausinėti Adomo 
apie jo reikalus.

re Dievas

u

Gerai, labai gerai — la- 
— tai tau pamokini

mas, idant niekados neklausy
tum paezios rodu. O tau rodėsi 
kad tu czionai ant žemes taip 
lebingai gyvensi, kaip 
Kentėk, mano sunau, 
prakaitu, dirbk, tokiu tai budu 
iszmoksi pagodoti vyresnius.

Bet po valandeliai, tarytum, 
gailėdamasis savo asztrumu, 
pridūrė malonesniu balsu:

— Kas jau atsitiko, tai at
sitiko, ir mano prakeikimas ue 
guli but atimtas. Asz tik dalai- 
ku duota žodi. Bet jei aplan
kiau jusu namus, nenoriu iszei- 
ti be palikimo goru atminimu 
apie savo geruma ir inieĮaszir-

V

Bet Adomas, isz prigimimo 
nedrąsus,

— Tai

di ilguma.
baimingai atsukę: 
butu Sutvertojaus 

nes ir taip 
Jam czionai nusibodejo būti.

Ir isztikro arkaniolas Miko-

Klausyk, Jieva, at
vesk czionai savo vaikus.

Kada trys Adomo vaikai at
sistojo prie Visagalinti Dieva nepagodojimas, 
su atyda nekuri lAika in juos 
žiurėjo.

— Tu — tarė pirmutiniam |aS foro saVo Vieszpacziui:
— Vieszpatic, jau velua

, laikas.
Dievas pasikėlė nuo kreses 

ir drauge su savo sargais anio- 
lais ir ministerial norėjo atsi
tolinti.

Bet Jieva negalėjo sulaikyti 
t iszmetinejimu, 

, atidaro

ritam vaikukui, kuris klausėsi 
su apsinjauksiom akim ir su 
pirszlu bu moja — tu busi su
džia tau iianasziems. Garsinsi 
instatymus, sutaisysi suprati
mus apie prasikaltimus, mai
nydamas kas kiekvienas am
žius savo 
ruoši vis 
na miera, taip kaip visi sergan
ti gydomi vienodais vaisiais.

Paskiau atsisuko in 
smarku, drąsu va’rkiuka turinti ' 
rankoj lazda su kuria jis nuo
latos dulkino savo broliu rubus 
ir tarė:

prasikaltimus ir mie- sulneues

jau

i visus prasižengėlius vie- priįeg0 prie tvarlo

antra

duris ir suszuko:
— Vieszpatic, ežia taipgi

l’u busi kareiviu vadu, 
(ihmms, 

Htunisi anas in skerdynes, kaip 
mėsininkas

— T_ __ _____
Tempsi paskui save

’ mano vaikai. Duok ka nors ir 
tiems nelaimngiems.

Visagalintis su nuostaba pa
sižiurėjo iri ta būreli purvinu 
vaiku.

— Neturiu jau daugiaus 
nioko iszdalinimui — tarė Die
vas. — Viską iftzdalinau. Pa-

gyvuliu pulkus; mjgiysįu apie tai... pamaty- 
nežinrint bet to, toji minia tave 
garbins ir tavo vardas skambės 
visuose kampuose ant 
Minios tave garbins 
kaip koki pusdievi. Jei kiti sa
vo artimus ar nepažinstamus 
užmuszines, tokie bus laikomi 
už didžiausius piktadarius, bet 
jei tu iszžudysi kuodangiausiai 
svo prieszu, (busi pavadintas 
karžygiu. Apliesi kraujais lau
kus, šu ugnia ir kalaviju su
naikinsi daug kaimu ir miestu, 
eisi viską aplinkui naikint, ves
damas paskui save smerti. Tu 
niekur be smerties nepasisuksi, 
tavo keliai bus permirko žmo
nių kraujais. Tuokart poetai > pasakojima, — kurios 
tavo garbei raszys himnus, o pra-motina buvo paslėpus 
istorikai apipiesz tavo pergale-! tvarte, paeiname mes, žmones 
jimus. Kiekviena kita, kuris nubausti per visa savo gyve-

4 rt ■ rl.. ■»»».( : ... nlnrlinui I nilYia Innlx+i cn nnrvn ro a lrrtia_
kaip tu, apkaustytu geležiniais 
panoziais.

Sutvertoji^ pamislijo valan
dėle ir tarė trecziam vaikui:

— Tu sutrauksi krūvon vi
so svieto turtus, užsiims! pre
kyba, skolinsi ant dideliu pro
centu pinigus karaliams, apsi
eidamas su anais, kaip su sau 
lygiais, ir jei privesi prie ban-

I kruto cielus miestus, svietas

žemes.
beveik

tavo garbei raszys himnus,

simc.
Szv. Mikolas austume Jieva «•» 

bet ji neperstojo inal-szalin
\ davus.

— Nors ka nors suteik jiems 
nors koki maža 

daikta! Ka jie veiks ant svieto 
tie nelaimingieje?

Bet Sutvertojas jau sau ėjo 
ir tarė:

— Ju likimus jau padava- 
dytas — tarė motinai — jie tu
ri tarnauti aniems ir ant ju 
dirbti.

I*

— Ir sztai nuo tu nelaimin
gu — užbaigė senas szienauto-

. Viefczpatie,

norėtu taip daryti ir elgties, nima lenkti savo nugaras, knis
ti žeme ir nuolatos nuo sun
kaus darbo būti prakaituotam.

666
, yra daktaro receptas de| 

Szalcrio ir Skausmą Galvos 
Yra yreicaiausia iinoma gyduole.

M

Szalcrio ir Skausmą Galvos

666 Teipgi Tabletuose.

rojuje? Htebęaia tuokart isz tavo mitru- 
apsiliek ir kytrumo.

a -i 4 r -

C(Adomasisz dėkingumo vorke 
kad tuo tarpu Jieva, pilna nėra 
mybes, norėjo ka tai pagąkyti, 
bet nedryso taip padaryti jos 
motiniszka szirdis prisipildo 
Humones iszmetinejimais, nuš
lijo apie uždarytus tvarte vai
kus, kurie neteko Vieszpaties 
dalinamu geradejyseziu.

— Eisiu ir atvesiu juos 
kalbėjo Adomui niekam negir
dint.
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CAPITAL STOCK $126,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $628,868,62

Mokame 3-czla procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride- 
dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir Jut 
turėtumėt reikalausiu oram ban
ka nepaisant ar malas ar didelis.

G. W. BAUL0W, Prea.
J. FERGUSON, Vice-PresdrfCas.
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Del Lietuvio nėra ramesnes — ar žąsiuku? 
szalies, kaip Lietuva jo tėvynė!

f

Žąsiuku, vaikeli! purvas 
Žalios oszenczios girios, misz- juodasis, vis bėga in vandeni 
kai ir gojai.
gus kaip stalas, aparti, apsėti, 

triobesiais ir so
dais.- Pievos ir lankos žaliuo- siukai, po vadovyste penkių ar 
janėzios, sinbuojanezio, apries-

iszkaiszyti

— 1

• • •

— Ozion ji man pasakė sa- Su mus sztai džekonu kartu 
vo tikra pravarde, papasakojo 
szi ta dauginus apie savo su- 
nu kArijiera.
jau ir seniau buvau girdėjos.
Viens, vyresnysis; pabaigęs 
dvasiszka akademija, tarnavo

Asz apie ’1 juos

kur ten kapeliontmi, paskiaus,
i. Platus laukai, Jy-* Ar neiszbaidytum tu juos, do- jioszkodamas platesnes gnr- 
:alas, aparti, apsėti, bileli, in kraszta? bes, iszvažiavo in Varszava ir-- J----------

Paaugę, padaiguoti jau ža-

Mm

i
szesziu seniu žasu, maudėsi

I 
nuduodamas dideli poną, pasi
liko pralotu prie arcikatedros. 
Kitas vėl, baigos daktarystes

tos, lyg sidabro diržais, ariau-' karklyne, kitoj pusėj upes. Asz mokslą Maškolijoj, in Ievyne 
jiioms vagoms upeliu, — kas sėdau iu laiva ir pradėjau bul- suvis ne nepargryžo, apsiliko
gal būti dailesnio ir mielesnių dyti, Pagazdinti, duie isz kark- Maskvoj, 
už Lietuvos girias, laukus upes lyno iszlindo, gyrksedami per-

I

plauke per upe, ir; iszlipo ant
Kalva, ant kalvos matyt dvi' smiltinio kranto, plesdendanu

senos sulinkę puszys — tai kai-1 sparnais ir svyruodami, greit 
mo kapines. Myliu asz tave bego in pūdymą.
Lietuva, ir niekad nepaliaunu
gaivinęs, ta misli, kad kadaisi,

ir pievas?

ran-

Asz ir iszlipau. Ant kranto 
stovėjo jau ir pats piemenukas 

nors ant senatvės, pargrysziu — be kepures, lyg lauko dobi
lu savo szali ir nors senus, isz- las, lyg paupino akmuo,
sekusius kaulus savo sudėsiu kos ir kojos, nelyginant pudy- 
ant kapinyno prigimtoj žeme- mas ant kurio ganė, suskilę, 
lej. Bet daug Lietuviu yra, ka lyg gervių snapais sukapotos.

ir savo

b suskile

Isz suskilusiu kojų plysziu 
srioveno kraujas. Kaip kur

užmirazta savo tėvus 
tėvynė.

Buvo giedrios pavasario die- .kraujas jau buvo sukrekėjęs, 
nos, kada asz, dar būdamas 
Lietuvuoje, svecziavausi karta 
pas savo

liko tik gruoblėti szaszai. Pie
menukas verke. Senutė, prioju- 

pažinstamus ant Szc- si prie jo, glostydami jo gel- 
szupes kranto. Apielinko puiki, fonus parudusuius nuo šaules 
sodyba didele, namai turtingi, plaukus ji ramino.
o naujos stubos, kaip laivas 
tarpe vilniu, 
žvdincziu sodo medžiu: obeliu M 
griu szi u. 
Pauksztelei 
i.sz rvto e 
cziurszkejo visuose sodo kam
puose. Smagu buvo anksti ke- ar antikas! — paklausiau. 
Jus atsikvėpti tyru ryto oru.

Viena ryta, atsikėlęs su ausz. J ak ir du sunu, bet jau tie di
ms tekėjimu, prirengia u niesz- i’

I 
i

mokinosi, tai parvažiavęs pas 
ji sustoja, pėbuna, firba atsi
lanko ih dvara, o pas mano kur 
važiuos in bakūže? Tik in ko- 
lėta nedeliu po tam jau kaip 
iszkeliauja atgal, tai dusi Žinau 
kad ten ir ton buvo.

Na ir jiedu ne vien's no 
prntes tau dabar nesuteikia?*^- 
divi jausi. >

Nuo daktaro nelaukiau, 
ne dabar nelaukiu nieko. Die
ve jam duok tik Dvasia Szven- 
ta... KasŽin ka Ji ten mokino

WmmmwWHNlWIMIMWMHItMMMMI
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apsivedo su kokio tuose moksluose? tas jau stu- 
ten kupeziaus duktere, mas- 
kaika, ir lobsta.

— Ar ne nepaszclpia jie da
bar tavęs, 
niekad T

— Tėvai, szirdžiuk 
vaikus rūpinasi, 
Vus... užmirszta, 
greit... Anais metais, teisybe, 
da amžina atsilsi velionis ma
no vyras buvo gyvas, bot jau 
namu buvome neteko, tai par
važiavo daktaras,

Taikomi ponas

ne neparvažiuoja

tik apie 
o vaikai to

li žmirsz ta

y

in dvaru

naliai kiek tu szaliu gyventoju 
gyvena Su v. Valstijos. - PoDarbo Sekretoriaus

'' ,,u nu'' r vPaskutinis Raportas sziuo tautines kilmes ptittnn,
m

Jo deszimtame ir paskutini a- 
raporte, kuri Darbo Sekre-

imigracija isz rytines ir pieti
nes Europos sumažinta iki ma
žiausio laipsnio. Sulyginus su 
immigracija priesz invedimu 
kvotos instatymo, immigracija 
isz Europos sumažinta iki ma
žiausio laipsnio. Sulyginus su 

priesA invedimu 
imigracija

me raporte, Kuri varno oeKre- 
torius, iszfeido kuomet jis re- 
ZignaVo nuo Kabuieto lupti 
Suv. Valstijų senatorium, .Jobn 
J. Davis, aprnsze isZsivystiji 
mo szioja szalyja dabartinio 
imigracijos kontroles sistema, 
kuris prasideo su ihvetliniu 
kvotos instatymo 1921 mele, 

j Imigracija iii Suv. Valstijas 
nebuvo valdyta Eedernlbs val
džių regnlacijonis priėsZ 1822 
meta, ir netapo 1822. Kongresas 
nenorėjo tvarkyti ateiviu inva- 
žiavima in szia szali, ir ne in- 
vede varžingus instatymus tik 
po 40 metu instatymas investas 
draudžiant rytinius darbinin
kus.

Koiitrajdnio darbo instaty
mas buvo inVestas 1884 metė, 
kuris permainyto j formoj ir 
sziadien egziistuoja. Po tuo in- 
Uatymu darbdaviai Suv. Vals
tijose negali prikalbinti sveti
mus darbininkus vykti in szia 
szali po kontraktu arba su pri
žadėjimu darbo.

i Pirmas generlis imigracijos 
instatymas isz 1882 metu buvo 
pųrinktinis instatymas tuomi 
kad atsake inleidima nekuriom 
kliasom kurios skaitomos ne
geistinos. Ir tas instatymas pa

žymėjo tik keturias tokias kilia 
pas, bet per sekanezius metus 
visokios negeistinos kliasos 

* pridėtos iki 1917 mete kuomet 
ĮirtstatjTTias aprūpino neileidi- 
ma suvirsz 30 kliasu ateiviu.

Paprastai 14,000 imigrantu . ' r
kas metas atvyko per metus 
nuo 1821 iki 1830. Per sekan- 

Iežius deszimts metu apie 60,000

im i gracija 
kvotos instatymo, 
isz Europos sumažinta nuo 813- 
000 iii deszimts metu norma- 
liszkos nevaržytos imigracijos
1901-1910 iki 156,000.

Pryszakines durjrs pusėtinai 
uždarytos Europiecziams, bet 
durys in Kanada ir Meksika ir 
kitas Sziaurn ir Pietų Ameri
kos vaisivbes atdaros. Ir imi- 
grantu skaitllius isz Naujo Pa
saulio augs nu o 77,400 — 1922 
iki 219,000 - 1924 mete. Bet ve 
lesniais metais sumažintas. Per 
fiskaliszkus metus 1930 mete, 
tik 65,000 atvyko isz Kanados 
ir Nel’und landi jos ir 12,700 isz 
Meksikos.

Darbo Sekretorius pranešta 
imigracijos sistemos silprtumns 
savo raportu kad dabartines 
yra kad neaprupina hidušttia- 
liszkus szalies reikalavhtius.Tn 
statymas neinleidžia netinka
mus bet kiton pusėn ; deinlei- 
džia ir tinkamus žmonis.

—F.L.IJ8.
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Gudrusis 
Piemienukas

Badai Binghaimptono moterė
lės darbszios labai 
Pasielgia dorai.

Po lumberjardus vaikszczioja. 
Alai kėlės ir 'anglis rankioja.

Paima in pagelbininkus, 
Ba jaigu maiszas per sunkiu, 

Tai viena negali paneszt, 
O prikrovus nenori iszmest.

Teisybe poliemonai vaktuoja.
Už* tai ir nusztropuoja, 

O turi po deszimtine užmokėt,
Kad tai provos neturėt, 

Ir kozoja atsedet.
Moterėlės, geriau namie sėdė

kite,
Ant uždarbiu nesiVarykite 

Ba kas per daug, 
Tai szirdelos szelauk.

Sakote, kad hkz to nėdažinosiu, 
Ne Užklys pas jus niekados,

Tai mat, vik suradhu, 
Ir atlankiau.

Su lumberjardais pasiliaukite, |
Skiedreles uerankiokite, i 
Ba poliemonai nužiūri,

deniu būdamas apie mus men
kai bojo, bile tik pinigu gau
davo. .. Bet kunigas pirmiaus 
gailėdavosi. Kada da buvo klo- 
rikn; mato, būdavo, jog mums 
vargais, 
ant kiemo 
verkdama, tai ramindavo ma
ne: — “Tegul tik — girdi — 
mamyte mane inszventins, asz 
jus noužmirsziu, neapleisiu, 
vis sziokia ar tokia rodą dary
sime.”

— Bot paskui insisžvontino 
— kalbėjo Šciiute Joliaus —žy
dai namus iszstate ant licita- 
cijos raszem mudu su levu pas 
ji gromata ir viena, 
kad tik parvažiuot u, duotu ko
kia nors pagelba... Isz pra
džių nieko ne neatsakydavo, 
bet paskui teip jau parvažiavo 
pas kunigus in klebonija ir 
Hope mus paszaukti. Nuėjome, 
tai ka? — nieko ir gana — 
mudu su tėvu pasodino teip | Pas vaitu nuveda ir pelną turi.)f 
ant suolo, o juodu su amžina 
atsilsi da su senuku mus pra- 
baszczinmi kalbėjo kažin ka 
terp saves Lenkiszkai, supra
tom tik, 
apie namus.
ežius atsisuko prie mudviejų 
su tėvu: — Apleiskit jau kibą 
tėvukai — girdi — jus tuos 
savo namus žydams ir gana, 
skolos jau anų neisznesza, kad 
ir apsimokėtumėte dabar kiek, 
tai vis skursi t e, vargsi to ir to
linus, o kam jums to ant se
natvės? Ir tu, mama, gerinus 
pereitumet sztai in miestą, 
prie bažnyežios, nusirandavo- 
tuniet kokia grintele ir gyven- 

u 1 i

tumet ramiai senose dienose, o 
sūnūs visgi jus neužmirsz, vis 
prisiims po kiek ant užlaiky
mo. .. ” 
mums deszimti rubliu, — 
ko — “sunaus dovana tuom 
tarpu.

žydu vežimai nuolat
I asz skundžiuosi

ir kita
* t

r

Neverk, maželi, — kal- 
, asz 

tau kojeles sziltu vandenėliu
I « • . *numazgosiu, vaistais, 
nele ant nakties aptepsiu 
verkie...

— Ar tai sūnūs, moeziute,

skendėjo tarpe bėjo — szi vakaru, ateisi

vyszniu. 
cziulbesiais 

miegot nedavė —•

slvvu
savo

ir
I

smeto-
ne-

ri y

parvažiavo.
mat sirgo; vietiniai daktarai 
dare operacija, bet nepagijo, 
tai paskui musiszki parkviete. 
Tik eiva, sakau in vyra, eiva, 

7 vii

tėvai, in dvara, nors pasimaty
sime su sūnumi.”

Bet jis ve, amžina atsilsi, 
jau buvo ant vaiku inszirdes. 
—■ “Eik, sako, viena, kad no- 

o asz ne jau eisiu, ne ka.
Mes girdi, juos iszauginom, in 
mokslą iszleidom, per juos na
mus prapuldem 
mus pažinti, pas mus nenor 
atvažiuoti tai ko jau mes ten 
pas juos vaikszcziosim?...

Ir nėjo. Asz nuėjau viena, 
motinos szirdis vis mat niinksz 
tesue, bet kad ponas sirgo, tai 
in pakajus ne nesiprasziau, vis 
but neinleide, atsitojau tik po 
langu prie tvoros ir laukiau 
rymodama, gal misliju, pama
tys per Įauga, tai vis lieps mo
tina paszaukti. Bet po valan
dai lekajus atbėgo, — 
sako, mama su sunum nepasi
matysi, jau Hope karieta už
važiuoti.”

Užvažiavo briginai: vežėjas 
ir lekajus, jis iszejes inlipo in 
karieta ir nuvažiavo... Ku- 
mecziai pasakojo — “iszveže, 
girdi, ant geležinkelio,” tai 
kasžin ar jis mate mane tada, 
ar ne, o asz ir jo nuo to sykio 
jau dauginus nemaeziau.

-r- Ak, szneka, jam ten ge
rai einasi. Susiedu sztai stu
dentas mokinasi Maskvoj, tai 
pasakojo, — turi, girdi, kelis f 
murus, o tas jau, ka jis pats 
gyvena esąs isztaisytas, iszre- 
dytas neiszpasakytai, trys, gir
di lekajai: viens duris atidaras 
kits ponam, kaip ineina, 
imas vilkus, treczias viduryj 
jam taniau jas... ir szeip, sako : 
jau dideliai turtingai apsieina: 
ketvertą arkliu vis laiko/ po 
sveczius, ponus didelius, važL 
neja... szirdin skauda, kažin 
ar teisybe; pasakoja, buk su 
maskalka apsivedęs.

Tai isztarus, sėnutoi isz akiu 
pradėjo rietet aszaros; sunkiau 
šiai del jos, matyt, buvo nu- 
konsti tai, 1 kad sūnūs »mėvien 

gė, iszejo in ponus, viens yra jos, motinoj išsižadėjo, bet

J

o jie nenori 
pas mus

1

Anūkas, karvelėli! turiu

deli, senei aprūpinti, in margatekėjimu, prirengiau mesz-
.kere ir nuėjau in paupi. Nore-’svietą iszleisti, o szits dukters; 
jau ta dien paregėti tolesne to geras vaikas , tik dar maža?*, 
kraszto apygarde, sedan in lai- nepagano, tai kankinamės abu. 
x a ir upes sriove pasileidau pa- du nors asz ir jau, ve, sena, ne
va ndeniuL

Rytas buVo tykus, kaip visi
Lietuvoje.1

kurie kaip
rvtai

žuvys mau-
bet

i
C‘ o

paeinu, 
iszpasakojo 
vargus, kokius kente.

Pirmiaus ji gyvenusi pas 
gaspadorius ant 'kampo, toj 

, ka ir dabartės
Žentas buvo kriau-

— guodėsi senute ir 
man visus savo

i i Jau

kad vis apie mus ir 
Paskui prabasz-

tvanu

]>a vasari o
Karklynuose tik, 
vainiku apricczia abu upes pa- 
k r; i szcz i u ,cz i u 1 bėjo la ukszt inga 
los. Už karklyno pa rūgėjo grie
že griežle, o ties kaimu, kito
jo pusėje, naktigonykai, joda
mi namo arklius, dainavo link- T r
sma rytmeczio daina. Isz van
denio kilo garas
dėsi atvesusioje srioveje, 
kabyt nekabino.

Už keliolikos varsnų nuo na
mu priplaukiau sala, apklota 
margais akmenėli is ir žvyriu- 
mi, sunesztu, turbūt, pavasario 

ten apsistojau, pri
traukiau laiva prie kraszto už. 
moviau ant meszkerse nauja 
slieką ir ketinau mėginti lai
mes.

Abiems pusėmis upes ir 
czion tęsęsi placzios pievos, tik 
toliaus kiek buvo matyt dirvos 
ažia, kelias, o prie kelio stovė
jo aprūkusi bakūže. Man besi
dairant isz bakūžes iszejo sena 
moeziute, prisiartinus prie tvo
ros pažiurėjo in dirva, atsigry- 
žo atgal, užrakino grintole ir 
paėmus nuo 'kiemo stagaru, pa- 

’ maželi, takeliu, leidosi žemyn 
/ in paupi. Apsivilkusi buvo se

na pakulinio jopele, apsisegusi 
apibrizgusiu anadroku, apsi
gaubusi raudona marszkonc 
skepeta. Galėjo turėt jau per 
70 metu. Pecziai jos buvo su
linkę veidas surauktas nuo var
go, o basos kojos ir rankos bu
vo suskilo nuo vaikszcziojimo 
ir darbo. .

— Ko teip, moeziute, jiesz- 
kai — užklausiau jos, matyda- 
ynas, kaip dairėsi po pakrante

• •

pat grinezioj 
su žentu, 

o

eziumi, tai ja su duktere mai
tino, bet priesz pora motu mi
re, ir dabar juodvi gyvena tik 
dvi-vieni: žiema abi veikia, o 
vasara duktė einant in dvara 
dirbti, vaikas gano...

— Isz to — girdi — ir mai
tinamos, nors elgetauti ant se
natvės nereikia.

— Na o sūnūs dabar kur, 
ar no nepagelbstif — klausiau.

— O, vaike, tai ilga pasa
ka. Simus ponai. Kitąsyk mat 
mes turėjome namus, szeszes- 
deszimts margu lauko, turėjom 
dar ir pinigu,— vaikai, ne kas, 
ir prabaige.

Kaip pradėjome vaikus
leist in iszkala, atvažiuodavo, 
būdavo, prabaszczius, ateidavo 
is^kalos mokytojas ir vis gan
de, kad leistum abu iii moks
lus tik leiskit — girdi — tik 
leiskit, x’aikai turi ak vata, in 
mokslą imasi, o jus in namus 
paimsite žentą.

Pasiukvatijome ir, pasiroda- 
vojo su tėvu, atidavėme in gim 
nazija, beveik abu pavymu. Ir 
ka? matai, jie mokslus pabai-

ant geležinkelio, Tai isztares padavė 
sa-

- I— nu-

1

i

Karta kareivis paėmė nuo 
piemenuko avina ir nusinesze 
ji. Piemenelis su aszaromis 
prasze jo, kad jis jam atiduo
tu avina, bet kareivis nenorė
jo klausyti jo. Tuomet pieme-

Ant to užbaigsiir,
Į Veluk kitu kartu atkeliausiu

O tada aiszkiau padainuosiu
| O gal ir gerai pakoeziuosiu

*

Jau jaigu motore vyrams žan- Į atvyko kas met, ir’171,000 nuo ne^8 nubėgo pas pulkininką. 
1841iki 1850, kuomet didele Pulkininkas pasako:

— Asz nubausiu ta karei
vi, bet turiu žinoti, kuris gi 
isz visu taip padare.

— Kai asz ji tiktai pama
tysiu, tai tuojau ir pažinau ^ 
pasako piemenelis.

Pulkininkas insake visam 
pulkui sustoti eilėn, ir vaike
lis ilgai negalvodamas, nuėjo 

vagio,

I 

4 •

*

dus teszkina
Tai jau gana,, . I immigracija isz Airijos ir Vo- 

Vienas žmogelis nuo moterėlės | kietijos prasidėjo. Ir per sekan 
gerai aplhiko,

In vėida bomba aplaike,
Badai su pokeriu ar su peiliu, Įszaliu. Laike Naminio Karo ir 

Pasakyti to negaliu,
Taip biauriai, net dantys buvo jimas mažas.

matyti, Nuo 1881 metu ik: 189(

<**■*#»

• J ' t
daigu vyrai tokiu moterių ne

f siūti,

ežius dvideszimts metu daugu
mas imigracijos paėjo isz tu

nuo 1871 iki 1880 metu padide-

sunaus
n Bot toji dovana bu

vo pirmutine ir paskutine, o 
ir ana net ne savo ranka pa
davė.’ Tol. bus.

• •

. 3

H 'i < . ■

Tol. bus.
M # » I -

7 .

Lietuviszki Bonai
• ' l ' l » , _ ‘ ? »

■■■1'^1 ■— yiU i i       . i !■■■■■

Jei norit pirkt ar parduot 
gaunant gera kaina, raszy- 
kit del informacijų dykai 
in Dept. 4

Kurt H. Schurig & Co
I

■r

50 BROADWAY 
NEW YORK
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tu kasmet imigrantu atvyko
I puše hmilijono. Per tuos 10 me-' ieszkoti

Kad daktaras turėjo veidą su-Į tu 1,450,000 atvyko isz Vokie- tarp kitu kareiviu.
Suvaldo. h

Tai tės kitiem galvas skaldo. 000 isz Anglijos, ir daugiaus' žiurėjo in ju peczius.
— Klausyk, — tave puikL 

ninkas, — tokiu būdu tu va
gio nerasi. Pecziai juk visu 
ju panaszus, tu eikie prieszais 
ir žiurekie in veidus.

Bet Vaikelis visgi ėjo toliau • 
ir pagalinus parode.

— Szitas, pone pulkininke.
Piemenukas iszsitrauke isz 

kisženes gabalitika raudonos 
kreidos ir tarė: k ’

Szita kreida padirbau 
Ženklą jam ant pecziti, kad ji 
pažinus.

kas, — szitas gudrūmaš Vertas 
rublio.

duris 1921 mete invedant pir- kas-gi man duos ji?
i k * /i * ft

tare juokdama-
— nes tu guli

I pasislėpusio
Piemei.u-

tijos, 655,000 isz Airijos, 645,- kas ėjo kareiviu užpakaly ji ir

kaip 300,000 isz Italijos. Szi- 
tuom laiku imigracija isz Ang- L ~ 

Moterims daug valios nereikia | Ii jos, Vokietijos ir isz Skandi- gį 
duoti, 

Vyras turi vyru pasirodyti
Ba juom tolyn, 
Tuom arszyn.

Nelaimingas tokis gyvenimas, 
Lyg smert turi pakutavot, ,

I Sunku kryžių ant sprando 
nesziot,

Tai gorai, 
Vyrai.

Del to gerai apsižiūrėkite, 
i Bile raganos už paezia neim

kite,
Į Juk tai ne karve -—ne parduosi, 

' Nieks rie ims, 
1 ' * 1 ' ' I
Už dyka neims, 

Da pasius,
Ir tokios niekas nepagii’S*

1 • ♦ ’ ❖ . * | 
Ant viėnii vakaruszku iSž kur

tėii pribuvo mergirta, 
Kokia? tai jau gana, 

'Kožnam vj^ui in ausis sznabž-
dejo, 

Pacziuotis su juom žadejė.
Jau tai vyrueziai no kas, 

Jaigti morgica praszo kad imtu
kAs,

Pacziuotnsi ir džiaugtųsi, 
Ir su peleda gėrėtųsi. 
Oi vyrueziai net burr, 

I Tokiės Visai proto ne tur. 
Ugi tas buvo badai Virdžinijoj

Ir da užmuszti gali, 
Pagriebus koki pagali,

&

Į

navijos pasiekė augszcziausia 
laipsni.

Sekant 1890 mete immigran- 
tu skiezius isz Anglijos, Vokie
tijos ir Skandinavijos augo, ir 
didesnis padidėjimas isz Itali
jos, Austrijos, Vengrijos, Rusi
jos, Graikijos, ir kittt pietiniu 
ir rytiniu valstybių. Nuo 1881

I

iki -1920 metu, 3,908,000 immi
grant u buvo inleisti isz Austri
jos-Vengrijos, 4,115,000 isz Ita
lijos, 3,237,000 isz Rusijos ir 
370,000 isz Graikijos.

Kongresas pusėtinai uždare

Gečai — tarė puikiniu-
MM

ma kvotos instatyma, kuris ėjo paklausė vaikelis.

1!i' '

r 1 i1<
I

Ant J. Sakalauskas
’ l ' M '■ ' ’ ri . • ' i v

kunigu, kits ponu daktaru, o suvis prie kitd tikėjimo ir prie 
mos per juos tik in skolas in- J ' I ' i *
si varome.

T '4

O kaip ju, mama, pavar-

— Ka asz galin apie pravar
des, szirdie, pasakyti. Mes, ve, 
teip vadinamės, o jie savo vi- g*as ve, parvažiuoja in tėvynė 
sai kitaip praminė.

de?

i'l
‘ kit<)8, neapkeneziamos, tautys
tes prisibloszke.

— Na o kunigas! — klau
siau asz tolinus senutes.

— Nesimatau jau dabar, 
vaike, ne su kunigu. Ak kuni-

taukiaus,

I 
i 
1

J

J

Turi ozion draugu (

LIBTUVIBZKA3 GRABOR1U3 
(Bell Phont 873>

931W. Caatre 3to Shenandoab. Pa
* , , r_ i « ♦ 4 i; ■ »X, u

1 1(jliU. -<■ v* ; :rr, ■:

Warn feeriatiBį patarnavimo. Pa- 
latdojlma atliekam rūpestingai 
ir gražiai. Busite pilnai užga
nėdinti.

les Mahanojous ir Oirardvillos 
Jeigu kas pateikalaus manu pa
tarnavimo tai meldžiu man telo- 
tonuoti o pribusiu in desslmts 
mlnutu. K Bell Telefonas 873

, (Bell Phone 873> «

Nulitidimo Valandoje, autel-

>1

f
Tiktai nežinau katroj,

fAsz
Tas įstatymas paskyrė metine^8 pulkininkas,
. . ... . -r-. '_______U-

»

Kareivis turėjo atiduoti avL

galcn iki Birželio 30 d., 1924.
tu gu4-

immigracija isz visu Europos ruolis. 
szaliu iki 3 nuosziinczio skait- 
liaus žmonių tos tautos kurio na ir buvo nubaustas.

• '* *’ * A . •*' lt, p||> f J. >•/ M
A w 1 m M ■1buvo gyventojai szios szalies 

sulyg 1910 cenzos. Pasekmes to« - - s
1921 instatymo buvo sumažin
ta imigrticija isz Europos nuo 
652,OOO 1921 metu iki 216,000
1922 mote.

Nuolatinis imigracijos insta- 
tymas inejo galeli Liepos 1d., 
1924 mete tolinus varžant mi
gracija isz Europos. Po sziuo
instatyfnu, kas mot tik 153,714 
ateiviu inleista — proporcijo

M

4

K. RĖKLAITIS
Lietuviesltae Graborlue

Laidoja numiraUufe pa-
tai naujauaia mada ir . 
molai*. Tarto paąolbi- 
nieke moterema. Prtel- ' 
namoa pralies., . y
Slf Wo 8pr«ea gir.,
Bell Tfejefonaa lifl 

MAHANdV CITV.PA.

300 Merkel Street 
Boll Telefonai 441-J 
TAMAQUA.

mokala. Turiu pagalbi-

Bell Tifonas 14fl

PA.

■!di
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SAULE

ŽINIOS VIETINES SHENANDOAH, PA.
Pana Milda, dūkto po- 

dakcijoj ponios Ona Misiuke- nios Kaziunienes, aptiekorie-

■ ’V.V

— .--Ana-diena lankėsi Re-

vieziene isz Shamokin su sesu-1 neu, užbaigė mokslą daraktor- 
te p. Szeszkevicziene isz Ta-1 koj Bloomsburg
makves. Prie tos progos at- chory kolegijoi lazduodama pa- 
ląnke pažystamus ir gimines seknungą egzaminu.
mieste.

State Tea-rn
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' — Indepandent Clubo po
kylis, kuris atsibuvo Panedelio 
vakra, buvo pasekmingas ne 
tik draugiszkai bet ir finan-1 
siazkai. ‘ ,

— Seredojo Szv. Jurgio 
bažnyczioje likos suiaszti ipaz- 
gu moterystes pana Helena Bo- 
czys isz Schuylkill avė., 

( Heights su Aleksu Bakus isz 
1 Mahan oy

aut

City. Jauna ved že> | 
apsigyvens Rochester, n. v.

— Vagis insigavo in Lehigh Pana Helena buvo knygvede 
giižolino stoti užmiestije paim- Klines sztore.

Laisnus ant apsivedimo 
isz 
Gi-

darni dvi pinigines 
Vagiu nesusekta.

maszinas.
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NEPERKA SZVEDU DEG
TUKU LIETUVOJ

Kaunas. — Invedus degtų,- r 
ku monopoli, Sziaurinej Lie
tuvoj kai kuriose apylinkėse 
pradėjo vartoti senoviszka lie
tuviu tautini skiltuvą. Plieni
niu skiltuvu vienoj tik kalvėje į 
esą užsakyta per 1000 sztuku...

Tai tau, Lietuva! Nėrėme 
svetimiems iszduotas pramo
nes ir tiek!

III.I, ^1, ,,

ISZ LATVIJOS IN LIETUVA 
BE VIZŲ.

klebonas veik kiekviena sek
madieni politikuoja. Nesenai, 
sako, jis iszkoneveikes ir civi
line metrikacija,
kurie skaito “Liet. Ūkininką 
ir kalėdoti visai nevažiuosiąs. 
Daugelis žmonių tokiais kle
bono pamokslais baisiai nepa
tenkinti.

MARIAMPOLEJ STATOMOS 
MODERNISZKIAU8E STO

TIS IR MOKYKLA.
Mariampole. — Autobusu 

Centraline stoti manoma sta
tyti didele ir modemiszka. Ji 
užims 10,000 k v. metru plo
ta. Ten bus stoties namas apie 
900 kub. metru talpumo, ga
ražas, plovykla, tapszildomos 
iszeinamosios vietos ir didelis 
artezinis szulinys. Visi trobe
siai bus mūriniai.

Mokyklų rūmai bus statomi 
dvieju auksztu, mūriniai, apie 
2640 kub. mtr. talpumo. Ju 
statyba su centrai i niu szildy- 
mu atseis apie 132,000 lt. Bet 
dar apie 20,000 tiltu kainuos 
tai statybai reikalingas žemes 
sklypas, nes miesto centre sa
vivaldybe savo žemes neturi.

•r

Mokyklai praszoma isz szvieti- 
mo ministerijos 50,000 litu pa- 
szalpa, o visos kitos iszlaidos 
tikimasi padengti isz vyriau
sybes praszoma paskola.

NAUJAS NAMAS DEL MOTINOS ZOKONO MILASZIRDINGU SESERŲ. 
,r , , 1 1 j H , . I 111 >■ ' I /i'll-1’ *

Szitas laukas vadinasi Kintsdale ir susideda isz 976 akeriu puikios žemes arti miesto 
Washington, D.C., kuria nupirko zokonas Alilaszirdingu Seserų ir bus naudojamas per moti
na arba perdetino tojo zokono kaipo kancelarija.

■y' ' j'1'

................................................. .N- ■ ■

Prohibicije
P asiliks

<

iszeme -Albertais Balutis 
miesto su Ona Willet isz

Sercdoja po piet užsido-) rnrcĮvilles.
"t Povylas Kazlauckas, ge

rai žinomas agyventojas, 334 rytojaus Viszniauskas pasimi- 
E. Alt. Vemon uly., mirė nuo re Cook pavieto ligoninėj nuo 
uždegimo plauczin praeita Pot- perskelimo galvos.

Automobiliu važiavęs 19 mo
ję, at važiuodamas in Amerika tu vaikiszczias tapo suimtas ir 
jaunu vaikinu. Paliko paezia įp yra laikomas kalėjimo 
Viktorija, suhu Juozą ir dūk- koronerio tyrinėjimo.

i toros Ahiro Burba, K. Korengo, 
W. Shovlieno ir Tamkeviczie- 
ne. Laidotuves atsibuvo Panc- 
delije su bažnytinėmis apeigo
mis.

I
gc automobilius ant W. Centre 
uli., kuri greitai užgesino žmo- 
nys. Ugniagesiai likos isz- 
stankti bet buvo nereikalingi.

. — Florijonas Žukas pranc. 
sza visiems savo pažystmiems 
if giminėms kad jisai dabar 
randasi priglaudojc Schuylkill 
Haven in kur likos patalpytas 
priverstinai ir be jojo noro. 
Kas norėtu su juom susiraszy- 
tLtegul raszo sziteip: Florian 
Žtikas Box 529 Schulykill Ha 
vėn Hospital, Schulykill Ha
ven, Pa.

nyczin. Velionis gimė Lietuvo-

vekari lenkti automobilius, Ir 
taip sunkiai sužeidė, kad ant

Paskutines Žinutes

iki
WTCKERSHAMO KAMISIJE 
NIEKO NEPADARE TIK 
PASILIKO ANT JUOKU 

Pb VISA SVIETĄ

Il Madrid, Iszpanije— 4,000 
drukoriu austrai kavo spirda- 
miesi trumpesniu valandų dar
bo ir daugiau mokesties. Daug 
spaustuvių užsidaro isz prie-, 
žasties straiko.

Ryga. — Latvijos Vidaus 
Reikalu Ministerija per Užsie
niu Reikalu Ministerija 
kelbia, kad nuo 1931 m., Sausio

Latvijos piliecziai

pas-

— Onos

—- Marijona Navakiene, 512 
, aplaike liūdna

— Pinchotas pastojo gu
bernatorium pradėjo visus vir_ 
szininkus “iszpinczyti’’ nuo 
dinstu. Neapsisaugojo ne Paul ' 
W. Houck isz Shenadorio, ku
ris per keturis terminus buvo 
nariu ant kompenseiszeno ka- 

ir daug gero padare

iszpinczyti

Kast Pine St., 
žinia isz Lietuvos kad Sausio 
2^ 1931 mirė jos mylema moti
nėle Ona Petrauckiene. Paėjo misijos

apskriezio, musu žmoniems. Ant jojo vie- 
Mutiszkiu kaimo ir parapijos, tos likos paženklintas buvusis
ibz Alariampoles

>

1 d., Latvijos piliecziai lei
džiami Lietuvon invažiuoti su 
vidaus pasais. Lietuvos Vidaus 
Reikalu Ministerija taip pat 
davė parėdymą atatinkamoms 
instaigoms, kad Latvijos pilie
cziai Lietuvon butu inlcidžia- 
mi su vidaus pasais. t <1

V Boston. —■ Colonial Eks
presas isz New Yorko, laike di-

į DAUG ELGETŲ.
Sziauliuose daug yra elgetų 

ypatingai prie bažnycziu. 
deliomis

Washington, D. C. — Wicher- 
shaino kamisijė susidedanti isz 
vienuolika nariu, rodavojo, 

į sznipinejo, uoste rasze ir gerk
lių vo per du metus, iszdave pu
se milijonb doleriu tikslo tyri
nėjimo prohobicijos ir ant ga
lo padare “pukszt!“

Teisybe, keli narei rekomen
davo idant prohibicijc atmest, 
keli ant pataisimo bet didesne 
dalis kad užlai'kyt kaip yra ir 
da iszbandyt kelis metus 
nusiseks ar ne.

Visas svietas 
Ameriko ir tokios kvailos ka
lu isi jos,
pi o nori kitus priversti negeri.

Kongresas su ta ja rekomon-
. ... f

deles sniegines viešnios susi
ni u sze su kitu trukiu Rcad- 
ville. Apie 60 žmonių sužeista 
Keli vagonai apvirto nuo bc-

nariu No
jų prisirenka dar 

daugiau. Tarpo clgetaujancziu 
daug jaunu vyru, neturinczlu 
darbo ir negaunaneziu jokios 
paszalpos Elgetų skaiezius, už
ėjus szalcziams, dar padidėjo. 
Ju era kur dėti, nes prieglau
dos perpildytos ir negali visu 
sutalpinti, 
dos statvti nėra leszu.

Velionis Viszniauskas pali
ko žmona ir dvi dukteres, taip 
gi broli.

Worcester, Mass.
Pikteliutes, devynių motu mer
gaite, pereita savaite tarpdury ■ 
suspaudė deszines rankos pir- 
szta, taip, kad žiedas insispau- 
do pre mesas iki kaulo. Kala 
buvo nuvežta pas gydytoja ir 
kol jis nuėmė žiedą nuo pirsz-

ji tyliai konto. Gydytojas 
labai nusistebėjo isz szios mer
gaites paknatos.

— Jimis Kureskis gavo in- 
sakyma užmokėt $50.00 isz kal
no ir $10.00 ant kiekvieno sa
vo paežiai Onai Kuroskienci 
sulyg jos paduotos peticijos. 
Vyras sake, kad jo žmona buvo 
aresztuota 'kaipo prasikaltėlė 
1921. metais. Po to laiko jiedu 
tegyveno pusantrų metu ir da
bar susitaikė. Adv. Ben Men
delsohn Slater Bldg, buvo p. 
Kureskienos atstovas ir adv. 
Hartwell atstovavo vyra. By
la tosesi per keletą dienu. -A.L

gi u.

to >

ar

prisirenka

Hazleton, Pa. — Duplano 
szilko atidinycze vela pradėjo 
dirbti kuris buvo sustojas nuo 
Novemberio menesio isz prie
žasties straiko 7,800 darbinin
ku,
ežios mokesties.

kurie sutiko ant tos pa- o naujos p r i ogiau-

PANEVĖŽY PASTATYTA 
DIDELE MODERNISZKA 

LIGONINE.
Panevėžys. — Panevėžio ap

skrities savivaldybes pastaty
ti ligonines naujieji moder- 
niszki rūmai jau visai inreng- 
ti. Tu rumus siena inmuryta 
Vytauto Didžiojo už 1000 litu 
nupirkti didieji medaliai. Nau
ji rūmai belieka ti’k paszvcn- 
tinti ir perkelti isz esamu lusz- 
nu ligonius. 

_____ i___

sudže Arthur Dale isz Centre 
Sūnūs pavieto.

t Ona Brugicne, mirė Sal
džiausios Szirdies ligonbutoje 
Allentowne po ilgai ligai. Pa
liko vyra, dvi dukteres, sunu 
Adolfą Mahanojui, ir 

Laidotuves
Petnyczioje su apeigomis Szv.

, I s

Paliko dideliam nuliudimia du 
punus ir tris dukteris.
Jonas Petrauckąs ir duktery 
Marijona Navakiene ir Magda- 
jį * ,3 ® *

leha Andriuliene gyvena Ma- 
lyanojuj.. I\ltas sūnūs ir duktė 
Lietuvoj. Paliko taipgi ir vie- 
ha seseri Marijona Medeliene, 
įsz. Kearney, N. J.

seseris.
szeszes 

atsibuvo

/ r>

juokėsi isz

kurie patys buvo szla-I

' .Ilsėkis ramiai motinėlė szven jurgi0 bnžnyczjoje.
tpj Lietuvos žemelei. Mes nors 
mintimis tavo kapeli lankysim.

Nuliude dukterys ir sūnūs.(
( AUKSO VARPOS.

dacije turės gana bėdos ir ap- 
futbole. 

sako 
kaba

If Sheboygan, VVis. — Ug- 
su na i kino General Box 

dirbtuve, padalydamas Medes 
J 00 tukstaneziu

Apie szimtas darbininku note 
| H Gi p r 

ko darbo.

uis

ant

y Wis. — t 
General

į r
doleriu.

| ) n M | * /r

LIETUVOS KUNIGO NEPA- 
VYZDINGAS ŽMONIŲ 

DEMORALIZAVIMAS
apskr.

Al.

šie i s su ja j a kaip su 
politikieriai

kad toji rekaniendacija 
terp dangaus ir žemes.

Ženklvvi
Mex.Cit vMexico

Smarkus bet nebledingas dro
žėjuos davėsi jaust 

Guavme. Buvo tai treczias d re- 
bejinias in 
nu.

U Agentai suome Kanadis.:- 
ka motorine valti su gera guzu- 
te verties $150,000, bet žmonių 
nepaėmė.

be j imas davėsi
neką tali- TERP DVIEJU 

SZLAPNOSIU.

Barzdai, ’ Szakiu 
Parapijos klebonas kun. 
Kalėdų pirma diena isz sakyk
los per pamoksta iszvardino vi
sus tuos, kurie yra
kiszkos sąžines. Anot jo, neka- 
talikiszkas sąžines turi tie, ku
rie leidžia vaikus in valdžios 
pradžios mokykla, kurie skai
to pažangiuosius laikraszczius 
ir 1.1. Ministeris, kuris iszleido 
insa'kyma uždaryti katalikisz- 
kas organizacijas, yra 
džiausiąs bedievis.

Brazdiecziai

— Kazimieras Ludzis, 54 
metu 504 Alt. Vernon uly., li
kos pavojingai sužeistas Maple 
Hill 'kasyklosia per nupuolimą 
anglies ant galvos, mirdamas 

lauke Locust Mountain ligonbutoje. 
Velionis dirbo kasyklosia

į Isz kur 
džiaugsmo isz ten 
apturi nuliūdima,

o dieviszka

žmogus
tankiausia
bet tikra virszum dvideszimts metu, bu- 

hnksmybe užsilaiko ramioj ir vo naszliu ir turėjo tik viena 
nekaltoj szirdyja.
- t Prigimimas Tedo žmogu
mi pavirszutiniai,

•’mylista perein visa. Svietiszki
prižadai tankiai apgauna, bot 
turintis Dicvuja vilti, niekados 
nepasilieka apleistu.
. t Del ko jeszkoti ateilsio, 
jaigu užgimei kad dirbti, o ko
dėl nori ragauti saldumu kieli- 
ke kartybių! Geriausikc Kąriyoiui ucnausia 
džiaugtis garsingu juoku.
kis tykiai kentėti ' ne kaip 

t Manymai ir rodai žmonių 
taukiausiai buna klaidingi, pil
ni.apsirikimu . ir smarkybes 
bet sūdąs Dievo visados yra tei 
siilgas ir maloniai mielaszirdin 
gHR.

t Buk draugystei tarp die- 
,vo baimingu, nužemintu teisin
gų, sekto anų'dorybes ir visa- 

^dos daryk ta, kaa yra naudin- 
t ga del tavo iszganymo, o nuo

i

laika deszimts die-

su-

sunn.

— Pona^Jokubas Barauc- 
kas iszvažiavo in Filadelphia 
dalyvauti laidotuvėse Prancisz 
kaus, brolio graboriaus Stan
kaus, 1023 Mt. Vernon uly.

Philadelphia, Pa. — Pran 
ciszkus Staliukus, Philadelphi- 
jos graboriaus A. F. Stankaus 
brolis, 3 dienas sunkiai sirgęs, 
mirė Sausio 19 d.

Kūnas savuos namuos, 256 
So. 57th St.,'Philadelphia, Pa. 
Buvo laidotas su bažnytinėms 
apeigomis Sausio 22 d., Szv. 
Kryžiaus Khpinese, szalia mo
tino!

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

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

Bell Telefonas 1430-R 9 
4

£ lazbalsamuoja ir laidoja mirusius^ 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus pa- 
ruoszia nuo papraszcziausluikipra 
kilniausiu. Parsamdo automobilius 
del laidotuvių, veseliu, krikszty- 
niu ir kitiems pasivažinėjimams. 
Isz Frackvilles, Port Čarbon ar isz 
kitu artimiausiu miestu jeigu kas 
pareikalaus mano patarnavimo, 
meldžiu man duot žinia o pribusiu 
in trumpa laika.

ISZ WILKES-BARRE 
IR APLINKINES

apeigomis Sausio 22 <Į,

(< di-
y y

sako, kad j u asz myliu.

Ona:— Ar tu daug turi jau
nikiu Agotėlė?

Agota:— Ne galiu pasakyti 
ba konia kožna myliu.

O:— O ar tave daugelis my
li?

A:— Ka ant to paisot, bile

Gilberton, Pa. ~ Aleksa Am- 
bromaviezius, 19 metu, likos 

'7 * suspaustas per karukus Gil- moky- .... 1 vbertono kasyklosia ir nuvežtas 
in Ashlando ligonbuti ant gy
dimo.

Girardville, Pa. — Szv. Vin- 
.’ cento bažnyczioje likos surisa- 

ti mazgu moterystes pana He
lena White su Edvardu Ba- I
rausku isz Shenadorio. Vesel
ka atsibuvo pas nuotakos mo
tina.

Chicago. Bedu katantys
užsivietrinimo puikybes labai ^a^veso atuomobiliai pasiėmė

• t V* • 1 • W"V

sergėkis.
t Nuo graužimo 

niekur nepasislėpsi, kur tik lėk 
tum, savžine seks paskui drau
ge no tik sziame gyvenime, bet 
ir an u opus grabo stos draugo 
du žmogum ant sūdo Dievo.

t Nesisavyk svetimu daig- 
tu, noperkratinek svetimu dar
bu, o visame bukie teisingu ir 
jnnlonn del visu.
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szius Golomb ir 
Gust.

— Per eksplozije guzo No. 
5 kasyklosia Nantike, baiso! 
apdego Juozas Swank, Tamo- 

Stanislovas
Visi randasi vietiniojo 

ligonbutoje. >
: —- Upe Susquehanna smar- 
kei užszalo ant szesziu coliu

I • n • -• •
; szesziu 

storio aplinkinėje Wightsville.
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Rekomendacijos senu kostumeriu suteikia naujus kostume- 
riu kas savaite del

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM
Seni kostumeriai pažinsta direktorius szio banko kaipo 
vyrai ant kuriu galima pasitikėti ir kurie stovi ant drūto 
pamato. Jie žino kad vyrszininkai szio banko yra geri 
biznavi vyrai. Seni kostumeriai žino kad szio banko kler
kai jiems suteikia mandagu patarnavima. Seni kostume
riai rekomenduoja Merchants Banka. ’
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d- Kada Perkate Mesa
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$ Praszykite savo sztorninko arba buezerio kad jum 

parduotu SHENANDOAH mesa, visokiu gatunku. 
Lietuviszku deszru, skilandžiu, taukines, lasziniu. 
Mes turim gyvuliu skerdyne, eziseziause ir geriau
sia intaisyta pagal vėliausia mada del skerdimo ir 
užlaikimo mėsos visokiu gatunku po priežiūra 
rando Pennsylvanijos Steito.
“HONEY CURED HAMS ir BACON“ 
kumpiai ir laszinai. : ; t
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geriausi '
, — Lietuvi. Pas- ■

ju auka yra Antanas 
Viszniuskis, 44 metu amžiaus, 
gyvenos 7136 So. Maplewood 
Ave., kilęs isz Tytavenu mies
telio.

Jis Sausio 15 d., apie 8 vai. 
vakro važiavo in darba (dirbo 
naktimis). Belipant isz gatve- 
kario prie 43 ir Ashland gat
vių, ji parbloszkę l>a»des gąt-

I dar viena auka
savžines kiausia
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z J SHENANDOAH ABATTOIR CO.,
SHENANDOAH, PA.

VĖLIAUSI ATSITIKIMAI PAVEIKSLUOSIĄ 
Joseph 15. Ely (ant deszines puses) priima prisioga gubernatoriaus 

9
William AlacLaren, kurie dingo ant Atlantiko mariu lėkdami oroplanu isz Bormudos’ in
Azores sains. 3. — Submarinas “Nautilius 
plauks in Žiemini Poliu po vandeniu.

L
setts, pirmutinis Domokratiszkas gubernatorius in laika 15 metu.

• <**•

> >

Massachu-
Mrs. Beryl Hart ir

kuriamo Sir Hubert Wilkins su draugais isz-
t'

VINCAS MINKEVICZIUS 
GRABOR1US IR BALSAMUOTOJAS 

Seniausias ir Isztikimiausias Graborius Visam Mieste.
215 SOUTH MAIN ST. SHENANDOAH, PA.

Namo telefonas—799Ofiso telefonas—116




