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PEKSZTI
IN AMERIKA

. DUKTERIA ANT SMERT. pu Rusaj Ątej0 peksztj 
In Amerika Isz 

R’osijos
Moncton, N. B. — Baisi tra

gedija atsitiko name R. Spra
gue, kuriame motina, 45 metu, 
sukapojo savo keturiolikos alio
tu dukrelm Fklvina kirviu, po 
tam pati sau perpiove gerkle 
mirdama in kėlės minuta 
noma kad nelaimingu motina 
turėjo staigai netekti proto.

PASILIKS CZIA.
t

Ala-

NEISZ-

Mo. — Prabasz-
Katali k isz-

SZVENTVAGYSTE
ĖJO JAM ANT GERO.

Heidelberg, 
ežius czionaitines
kos parapijos Rev. Jmes Mo- 
nagan, nuo kokio tai laiko už- 
temino buk biednuju dėžutė 
bažnyczioja vis buna apvogta 
in kuria prapijonai inmesdavo 
ahnužna del vargingu žmonių 
o ypatinga idol dabartiniu be
darbiu. ‘

Pritaiso prie josios elek t riki
ai signola. Ta vakaru iszgirdo 
skamliejinui elektrikinio
polio ir nubėgės in bažnycz’.a 
pagavo vagi priv darbo ir ati
davė in policijos rankas. Ant 
15’tdjėus policija' nfdo vagiliu 
pasikorusį savo kambarelyja 
kalėjimo. Buvo tai vienius isz 
parapijonu Edvardas McShain

var

DVASISZKASIS
BUTLEGERIS.

Slidžia mibauSalem, N. C.
de ant szesziu menesiu kalėji
mo prie sunkaus darbo Rev. 
Tamosziu Rardue, Evangelis :- 
ka dvasiszknji, kuris užsiėmė 
butlegeriavimu ir kitu prasi
žengimu prieszais prohibicija. 

iszsiklabinejo buk
turėjo ant szalies vesti to*ki biz
Kunigužis

noli idant galėtu iszniaityt 
vo szeimvna.

su

RADO ŽMOGAUS KAULUS 
VIDURYJA ŽUVIES.

Now Orleans, La. — Kada 
atplauko su laivu 

4*Mexicn” in ezonaitinia pri
stova, atgabeno su savim dide
li marini vilką (shark) kuriuos 
viduriuosią surado žmogaus 

■ kaulus, kone visa szkelela. Žu
vis turėjo asztuoiiiolikn pėdu 

Manoma, kad nelaimin- 
buvo Ini void us Ir 

tui*ejo inpult in mares isz laivo 
•kuri marinis vilkas nurijo.

laivoriai
Mexicn f ♦

ilgio.
gas žmogus

> New York.- -

doferiu, kuriuos pamote
Evelina Marshall Field arti

KUDIKIS GAVO $750 DEL 
BEDARBIO TĖVO.

Penkių metu 
Mariute Donoghue prisidėjo
prie džiaugsmo savo tėvo neti- K ,,
ketinui aplaikydamu ana die
na 750 doleriu, kaipo dovana 
už suradimu vienuolika szmo- 
teliu brngenybiu verties 7,500 

Mrs. 
a

vo namo, ant E. 70-tos ulyczios.
Motoro apgarsino pametimą 

brangenybių, kuliuos mergai
te rudo maisziukyja, nuvažiavo 
su tėvais ant policijos stoties, 
kur jai iszmokejo pinigus kai- 

I 

me-
pu dovana, už suradimą.

Tėvas mslirlx> septynis 
nesiūs ir pinigai atėjo in pati 
laika, nes lomi ninkas st ubu ke 
tiū szeimvim is7Hn<*sti lauku u

Wi Ikes-Barre, — Ana. diena 
policija suome koki tai Rusa, 
Roman Sarapkin, 25 metu am
žiaus. Isz perklausymo jo pasi
rodė, jog jis pabėgės isz Sovie
tu Sibiro kalėjimo nelaisvės >r 
peseziomis atkeliavęs su kitu 
draugu in Suv. Valstijas. Tula 
laika jie ėjo pešti, vėliau pasie
ki* szianres vandenis ir neture- 
dini priemonių perplaukti apie 
30 mmyliu mariu plota, pasiė
mė maisto turėjo 
ant lyties. Ta. lytimi jiem teko 
szaltuose szianres vandenų, kol 
jie pasiekė Diomedes sala, 
kiu budu jie vargais 
pasiekė Alaska kur juos sulai
kė Suv. Valstijų valdininkai. 
Vėliau pbegcliai buvo perduoti 
imigracijos inspektoriams, ku
rie padara tvrinejima, pasiuntė 
j u 'keliones apraszymus in 
ashingtona. Imigracijos virszi- 
ninkai isztyrineja drąsiųjų pa
bėgėliu byla, už ju nepaprasta 
drąsą ir pasiryžimą leido jiems 
legaliszkai apsigyventi Ameri- 
koja.

Isz tu žmonių pasiryžimu isz- 
sigelbeti isz Sovietu “rojaus” 
nelaisvos, galima spręsti kaip 
gerai žmonieiiLs gyventi Sovie
tuose ir kiek tai paaukavo var
go gautis in Amerika.

ied iones

si gel boti isz Sovietu

ft

Rusa

rizikuol i

Fo- 
ncgalais

rp

KŪDIKIS MIRĖ 
NUO MUNSZAINES.

Philadelphia. — Mikutis Ma 
szak, septynių metu vaikiukas 
mirė nuo iszgerimo gana dideli 
gurkszni munszaines.Tcvns ma 
tydamas, kad kūdikis serga, 
davė jam puse stiklelio muu- 
szaines ir nunesze ant virszans 
in lova. Vai kinkini matyt pati
ko munszainc su cukrium nes 
in kolos miliutas po tam nuėjo 
žemyn, iszgere visa munszaind 
kiek radosi bonkoja ir atsigulė 
prie pecziaus.

Motina ifžtiko gulinti Mikuti 
mane,kad užmigo ir nunesze in 

ft

lova,bet kada ilgai nepabudo, 
pasz.uuke daktaru kuris apžiu
rėjas vaiku nutarė kad vaikas 
yra negyvas.

DU BROLIAI ŽUVO
UŽ VIENA MOTERE.

Oakdnle, Ore. — ('hester Gnr 
gol, 32 metu, atome sau gyvasii 
po susi barimui su savo broliu 
Ned motore, bot ]>irma pavojin
gai sužeisdamas javo broli.

Motore, kuri 'buvo priežaste 
broliu barnio, yra puti Cheste- 
ro, kuri gyveno prie^z tai pen
kis metus su 'broliu Nedu ir ne
seniai isztekejo už Cbestero, 
kuris pasiutiszkai in motore in 
s i mylėjo.

Ned su moterį* ome szliu'ba 
(‘hesterui lie|>e iszsineszt 
kan isz st u bos.
('hesteri in pasiutimu ir žudin- 
sta, nes brolis mirė vėliaus nuo

o 
lau

ras instnmeFI1

ii
į.
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PAŽEIDĖ PACZIA IR 
SAVE NUSISZOVE.

Leoji Pe
in ja isz

Jg • • ii'

Ellisburg, Mass. - Pasodines 
snv(> septyni u menesi u dukrele 
aut augsztos kėdės, 
cnch .,30 mel 11, szove
revolverio, palaikindamas kū
dikiui in krutinę, nuo ko in ko
los miliutas mire. Pati iszgir- 
dus szuvi, inbego iii kuknia ir 
norėjo atimti nuo vyro 
veri, bet pati likos
veidą. Po tam Pneuch pats sau 
atome gyvastį, nes mano kad ir 
pa ežia u u žudo.

Priežastis to darbo buvo, kad 
Pacucli nedirbo

revol- 
perszauta in

asztuonis me
nesius ir tuom buvo labai susi- 
rupiiK’s, sziaip, žmogelis 
nialszaus budo. Moterį1 
pasveiks.

buvo 
badui

. r

* W. I>. MOCZKOWMI, Pen. A Mg.T» • BU TT P Bk V 9
Fa W. UOCKKOWNIU, MlUr. & 42 METAS

■w

IŽMOGELIS SU 
ILGA PRAVARDE.

Detroit, Mich, 
vo pravarde” 
naujo aplikahto kuris geide pa
silikti <tk(‘su szio sklypo iszim- 
damas popieras. Kandidatas 
ant popieru atsake kad ji trum 
pai vdian Vazil Vk'Tenczik. Sli
džia. jam paliepė pasakyti jo 
tikra pravarde ir gei'ai atsidu
sęs kandidatas pasakė kad , 
pravarde yra Vazil Raško Ee 
rravodi ei i m< ><>cen i gearmoc iicco- 
ut.

Iszsižiojo slidžiu ir rasztiįlin
kai ir paliepė jam suspelyt pra
varde.

Kokiu La
užk la use sudžia

!O f,

ar-

ARKLIUKAS SU DVIEM 
‘ GALVOMS.
Jenings Junction, Miss.

Ant hirmos Petro Rikers, atsi
rado kumelukas su ii vieni gal
vom. Earmeris tikėjosi padau
ginimo, 'bet nesitikėjo tokios, 

isz ryto pažiūrėti i i 
'kumelaites.

Alėjas isz ryto 
dOVjilios UUo savo 
tvartu, nusistebėjo labai pama
tęs puiku kumelnka, bet ne su 

dviem, 
ir

viena galva tiktai • su 
KultiOlnkus auga sveikas 
kaip rodos gyvens.
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APDOVANOTAS MEDALIU
UŽ NARSUMĄ.

Harry Manning, kuris iszgel- 
bejo laivin ius isz skenstanezij 
laivo “Elorida” buvo apdova
notas auksiniu medaliu už ne-

Florida

STEBUKLAS — "
TĖVAS NUŽUDĖ 

SUNUPardavė Baczka Geros
Į

Munszaines Už 500
J- *' m i v > l‘ ..

Doleriu
V

KURI PERSIMAINE IN 
VANDENI.

St. Louis, Mo. Ignotas 
Sz.va.tek, norėjo padarvti kaip v r\'" 
sziandieniniai raketeriai l’hicu

ir pasilikti lengvu bildu

4 »

Pribuvo Isz Ameriko In 
Sveczius; Nepažino 

Jo, Nužudė Už 
Pinigus

I
v

\birszava, Lenk. — Zagajni- 
ku kaime, Lenkijoj buv

tingu žmogum sekaiieziu builu.| Joks atsitikimas kokis jau ne- 
liaczka ^11 karta atsitiko kone’po Europa, 

'kur tėvai nužudo savo suims 
nepažine juju. Pas kaimieti Cy- 
gana virė vakariene. Lempos 
grinezioj nebuvo ir senis Cyga- 
nas su savo žmona naudojosi 
ta menka szviesa, kokia sklei
dėsi isz židinio. Tuo tarpu ka
žin kas pabeldė in duris. Soniai 
inleido. Tai buvo ju suims An
drius, kuris 18 metu atgal bu
vo iszvažiaves Amerikon. Prie 
menkos szviesos seniai jo nepa
žino. .lis gi nutarė padaryt 
jiems siurprizą ir iki rytdienai 
nesakyti, kas jis y fa, tik pasi- 
praszė, kad jie priimtu ji nak
vynėn. Jis pasisako esąs isz 
Amerikos bet nepasako nei var 
do, nei pravardes 
vynen ji priėmė, ■i
siems prie ugneles, Amerikie
tis pradėjo pasakot apie iViiio- 
rikos nuostabu gyvenimą, kaip 
ežia darbininkai susideda tuks
tanezius doleriu, ir to patvirti- 

suvo pinigi
ne ir parode seniams dideli 
pluoszta doleriu. Senis pažiu
rėjo in pinigus, paskui pažiu- 

ir gudriai 
Sene m i lik tele jo

l”
o

v 
szi-

JAM UŽ MEILE

Apsipacziavo Nevos 
Su Varginga Moteria
DAVE JAM PASOGOS 

200,000 DOLERIU.

rn

Ignotas pripylęs’ 
vandeniu, pritaisė prie szpun- 
to viduryja gumini niaiszeli su 
kelioms kvortoms geros ariel- 

, už
kalbeda- 
keturiu

kos, pakvietė kelis draugus 
fundino gero sztopo 
mas,'įnik tuja buczka, 
metu senumo parduos tam, ku
ris daugiausia už ja pasiūlys. 
Žinoma, ‘‘munszainc” buvo 
fain sztapas, kuri nutarė pirkti 
penki draugai, nes anane kad 
ant to gerai uždirbs. Draugai 
surinko 500 doleriu, užmokėjo 
už gera, sztopa ir nusivežė nak
ties laike baczka namo. Kada 
viską iszgere isz guminio mai- 
szuko “
dėjo badyl su pagliu ir perdū
rė inasizuk, bet vietoja gero 
sztopo, gavo tikta] czysto van
dens.

C gi keikė Ignotą ir kerszino 
užmuszimu, bet tuom kart Ig
notas jau radosi už septynių 
kalnu su savo senu forduku ne 
žinia kur. Ka galėjo daryt draa 
gai f ’Furojo tylėt, nes turime 
prohibicijos laikus ir da patys 
galėjo patekt in beda.

munszainc

karvute iszdžiuvo,,pva

nimui iszsitrauke

Seniai nak-
Susedus vi-

PAKLIUVO IN NAGUS 
PROHIBICIJOS SZNIPU.

Scranton, Pa. — Sudas nu
baudė szeszio'li’ka prasikaltėli u 
prieszis prohibi'c.ija. Kaltinin
kai buvo isz visu aplinkiniu o 
tarp tuja randasi ir: Antanas 
Stakoviez isz Hanover, S. Su- 
linovski, Freelnd, J. Munde- 
vjcz, Hazleton, Vitkorija Jub- 
czauskie'ne, Shamokin, S. Szy- 
dlovs’ki, Freeland.

F re el n d

Paskutines Žinutes
- 4 * . 1 1

re j o in savo 
mirktelėjo.
jam atgal. Ir nei žodžio nesaky
damas senis, atsikėlė nuo suolo, 
pasiėmė 'kirvi ir smoge Ameri- 
kieeziui in galva. fUas nuvirto 
nuo suolo, ir apsipylė kraujais. 
Seniai pasiėmė jo pinigus, bet 
ant rytojaus apsižiūrėjo, kad 
jie užmusze savo sunu. Prasi
dėjo didžiausis riksmas it vai
tojimas. Motina iszejo isz pro
to,

seni*

o tėvas uždarytas k įdėji
mą n.

—— I jai- 
ko sumiszimo straikieriu audi- 
nyczioja National Textile 
W'orks, 
vieiitioli'ka maisztininku, 
likos sjnarkiui sužeisti.

11 Greeuvile, N. C. 
motu merga'ite Kdnu Earle Cor 
bett, grajina puikiai ant piano 
kelis sunkins szmotelius. Notų 
nepažysta tiktai grajina ant po 
m i etos.’

11 Columbus, S. t— 
nais likos elektrikuoti szoszi ui 
goriai už nužudiuima dvieju 
baltu žmonių. ,

La uki-

11 Lawrence, Mass.

National 
policija aresztavojo 

Keli

f nr ri ju

(*žio-

■ J

11 l’ampico, Mex. - 
uis levas sudrasko dvi mot eres

‘I .

kurios dirbo ant lauko. Visa 
aplinkine jeszko 
jotf.

11 Ilarisburg, Pa. — 
puse milijono motoriniu

4

tosios bosti-

Apie 
ne isz- 

ome laisnus ant 1931 meto. Ma
tyt blogi laikai ir del automo-

'JM,

*

1

HELENA VELA ISZTEKES.

W| si

♦i

Paskalai eina, 'buk karaliene 
Helena persiskyrusi pati kara
liaus Karolaus isz Rumunijos., 
ko liną, i n vu ž i I gi t >' i szl e k ęi ‘ u ž 
Rumuuiszko ai'ieieriaus kūpi- -v. * k •

Y •

Rowiuls. — Terp žydu ant 
Vblyniaus apsakinėja apie ne- , 
paprasta apsivedinm poros ku
ri iszejo kitaip ne kaip sau gy
ventojai mane. Sztai tūla die
na atvažiavo iii miesteli gana 
patogi moterėlė, atkreipdama 
ant saves at yda visu gyvento
ju, kurie mane kad tai turi bū
ti labai turtinga, bet kada pa
sirodė kad tai varginga moto
re, visi nuo josios atszalo ba 
kas-gi gali turėti prieteliu be 
pinigu?

Kokiu tai budu apibėgo pas
kalas, buk motore jieszko sau 
vyro tiksle isztekejimo bet lik
tai isz .t ik ros meilety o ne del pa 
sogos, kurios neturėjo. Isz to 
žydai turėjo gana juoku ir ant 
galo pradėjo szandyl isz mote-

Bet tūlas jaunikaitis aut 
tikrųjų insimylejd in jauna ujo 
t ere, nesi rūpino apie joki tur
tą ir apreiszke jiai savo 
ir norą apsivedimo, 
atsibuvo szliubas.

Motoro ant tikrujii persitik
rino kad josios vyras tikrai su 
ja.įi apsivedė isz meiles 'ir už 
tai jam gausei atlygino, duo
dama jam 200 tukstanezius do
leriu.

Galima dašiprasti kokis bu
vo nusistebėjimas viso mieste
lio terp kitu vyru, kurie jiesz- 
koj^i tiktai moteres su pasogu. 
Pasirodė, kad “varginga” mo
tore buvo atvažiavus isz Amę- 
ruko jieszkoti sau vyro tiktai• 
i^z meiles o no už pinigus, kuri 
perkeliavo daug miestu ir 
miesteliu geisdama iszteket už 
vyro be pasogos, bet visur bu
vo atmesta per vyrus ir ant ga
lo surado sau vyra ezionais ku
ris paėmė jaja tik del meiles o 
ne pinigu.

STRAIKAS UŽ ŽUVUSIUS 
DRAUGUS 1928 METE.
Whitehaven, Anglija. — La* 

vonai keturiolikos anglekasiti 
užgriautais eksplozijoj Haig 
kasykloje, kurios randasi po i „ ■ i,
marioms ir lyg sziai dienai ju 
neutknsta, • buvo jprrėžastim 
streiko 1,500 angle^asiu, kūne 
nesugryž prie darbo, pakol 
kompanija nesuras ju lavonus. 
Nelaime patiko I‘128 mete.

ę res.

A

meile
Ant galo

varginga

mieštu

GILIUK1S TEISINGO 
ŽMOGAUS.

Lerna r, Franci ja. — Darak- 
toris mokslaines Aloiso Pcrgon 
m i este lyja N i mes, per apsilžio- 
plinima iszliejo kalimora atra- 
mento ant kamzoles. Jo pati 
galėjo iszczyslyt pietines ir 
vargszas tui’ejo eiti jmis autra- 
ranki k romą pirkti sau kita 
kamzoie. Kupezius pasigyrė 
kad turi puikiu drapanų ku
rias pirko po mirėžiai turtingo* 
kupeziaus. Daraktorius pirko 
kamzoie ir kada ant rytojaus 
ketino ja uždėti pajuto, kail 
ant pecziu randasi kas tokio 
kieto po paniuszalu. Nusistebė
jas, iszarde panmszala isz ku.« 
rio iszpuole koperta kurioje 

t 

radosi 14,000 franku bumi&z- 
kosia. Vargingas daraktoris, 
nuvažiavo pas szeimyna miru
sio kupeziaus ^ sugražydmuas 
surasta turtą.

Cž savo teisingumą aplaike 
nuo naszles 5,000 franku. Nusi
pirko sau visa nauja siutą ir 
du pasiliko jam užtektinai aut 
juodos valandos.

4

VĖTRA UŽMUSZE 100 
ŽMONIŲ.

Suva, Kidzi Salo*.

i 
i

Staigi 
vėtra, kuri užėjo ant tosiod sa
los, užputę milžiniszkas vilnis 
isz mariu, užlipdama daugeli 
kaimeliu. Badai daugiau kaip

• W • W *» * > ' vszimtas žmonių pražuvo.'“Dau* 
geli gyvuliu nuskendo, visi tail-
kai paplauti ir sunaikinti^ Daus 
giause bledes vėtra padare dis- 
trikte Lantoka, Ba jr Rėva.

Trumpi Telegramai. 1

ge kaipo j r drapanos. 
Pomong, N. J.

Ug-
Leono

•i Istanbul, Turkije.
mis sunaikino narna
Trockio at Prinkipo Salos, kur 
Trockis apsigyveno po. pa bė
gimui isz Rosi jos. Viskas slide*

Į
* " ii

Didelis 
autobusas susi du ra su kitu ant 
White Horse .Pike; du žmonis1.1 * , i * . .4*

likos užmuszti ir szoszi stižcis- 
n- . |

II Lima, Peru. — Preziden-* 
tas Cerra, likos priverstinai 
iszstuintas isz dinsto o in jojo 
vieta likos iszrinktns tnomlai- 
kinei sudžei Elias. ;

1[ Freeland, Pa. — Sandy} 
Run ILkos surasta 17 pėdu plo- 
ozio gysla .kietųjų anglių, ku
riuos pradės iszkasiuot nuo vir 
szuiiCS ŽOirtes. K

Santiago, Chile. — Dvy-

MAISZE VINIS, AKMENIS 
IR KITOKIUS NIEKUS

K IN DUONA.
Moskva. Valdžia praszali 

no nuo-darbo daugeli darbinin
ku isz kepyklų duonos, kurie 
maiszydnvo iii duona vinių, ak- 
tas, o suczodiiitus miltus pasi
imdavo sau.

Dvylektasis, Ivonas Sodovie- 
vas, apndszke, kad jisai gulėtu 
dirbti du sunkiau, jaigu jam 
prie jo duonos procijos *butu 
primestas vienas svaras mėsos 
dauginu. Buvo Ir jisai nuba.us-

n
lika ntiriu isz karistkdo kapeli- 
jom kurie grajino aut priėmi
mo Angliszko karaluiczio noa- 
kentlo kada juju Inotelc susidū
rė su kitu laivu.
'5 Budnpeszt, Veiigiui. -- 

Tarp Zydiszku ir Krikszczio- 
idszku studentu kilo orionai* 
suinisrimas kuriame sužeista 
87 studentai isz kuriu 37 nvnda- 
si ligonbutesiu.

DA ARSZIAU. *

l \» k num noszioji želabg 
Mikai ?

/Paskui paskutine mano 
sužadėtino.

— Ach ,da adžiau, mano 
my Įeina, ome ir apaipaeziavo
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' Liet u viai. ndkarta klauso, ka • 
I jiems apszvieta gali duoti! At- I _ _ i j1 *1 _ T" •

biuras, temindamas* 
liint ežionaitiniu pri'bidsziujiiri 

po laikui, persitikrina apie ne-|dan'^' *H‘. dava-du, kad žmogus 
laime užraszvTno savo turto del. 
vaiku priesz mirti. Kone kož-1 
nam atsikime priesz užraszylma 
turto, tai yra prapereziu ant 
vaiku, prižada teisingai, kad 
rūpinsis apie savo tėvus ir 
duos jiems prieglauda ir duona 
lyg smort. Tankiai labui tan
kiai duotu prižadėjimu tėvams 
neiszpildo. Atsitinka, kad ne 
visados nedalaikyti prižadėji
mai yra kalte vaiku. Aplaike 
turtą tėvu, vaikai gaunasi in 
visokius ergelius ba nemoka ar 
nežino kaq> vahlyti teviszka 
turtą, todėl greitai viską pra- 
szvilpia, )M> tam negali užlai
kyti tėvus. ♦

Todėl yra geriau tėvams ir 
daug saugiau, jaigu tėvai ne- 
iszsi'žades viso turto ant kart 
ir paliks dali sau, idant ant se
natvės nusigauti in prieglauda ■ 
<lel vargszu ir nebūti sunkony- 
l>e savo vaikams.

Jaigu už gyvasezio tėvai ma
tytu reikalu suszelpti savo vai
kus kokioja nelaimėjo ar reika
le, tai geriau butu jam atiduo
ti jo dali bet likusi turteli ap
saugoti del saves.

Konia kožna diena girdimo 
apie liūdnus atsitikimus kad 
po užraszymui arba -atulavimo 
turto vaikams seni tėvai po ko
kiam tai laikui turi kensti var
gą, buna be prieglaudos ir tuvi 
trankytis po svetimas pastoges 

S

Kas Girdėt
I —

sakymas ant to lengvas. Imi- 
■?' Į graci jos

Daugvlis tėvu, ant nelaimes

be apszvioįoH, yra aklas ir puo
la anka visokiu apgavyšeziu ir 
eina in prapulto, aut kuriu ty
koja v i so k i apgavikai ir 
naudotojai.

Dabar valdžia daro tyrinėji
mus prieszaia penkis pakampi
ams advokatus, kurio isznau- 
doja musiszkius, kurie ne yra 
apsipažinia czionailinems tie
soms o kurie isz tuju tamsune- 
liu surenka didelius turtus.
N'ienas is ztokiu szarlafonu ar 

ba užkaboriniu advokatu šių 
rinko trumpam laike suvir- 

tukstan- 
Tieje užkabori-

i sa

F
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o laike mirties pavHeta 
palaidoti savo kasztu.

Geriau būti atsargiais, idant 
nesiduotu savo vaikams prisi- 
kalbyt ant atidavimo savo viso 
turtelio,, o tokiu bildu apsisau
gos ant senatvės nuo visokiu 
nesmagumu ir vargo.
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Darbo Statisti’ku Biuras kas 
met renka statistikas apie or
ganizuotu darbininku algas ir 
darbo valandas. T’yrinejinias 
darbo aplinkybių tarpe Ameri
kos darbininku 1929 mete buvo 
apraszytas
Stati^iku Biuro.
ėmimai apraszyti ir infornuici- 
jos lieczia suvirsz 786,000 uni- 
jistu.
HOUpTUAUs

Darbo

piece work” darbi-
į : - . . h P ■!

tos agos “ 
ninko Now Yorko szapoja mai
nosi nuo $1*5!) pritaikytojui iki 
$0.93 klnieriu daūkininko; ‘gū
ži k u akyliu siuvėjas gauna 50 
centu. Marszkiniu1 siuvėju al

GUODUMAS ANT 
GERO NEISZĖINA♦

duszios.

Ant galo didelio kaimo sto-

.. Oj! kvailei žmonis, 
kvailei!... bet jeigu nori, eik, 
turi man vienok pirmiaus isz- 
pildyt tai ka tau liepsiu:

1— Prinesziot ant nago ma-
vėjo maža grinczelc, o toji grin žo pirszlo pilna baczka vande- 

a « ..i * 11. .gos irgi skirtingos, žymetojai’ gyveno ūkininkas bet di
delis tinginis, kuris apie nieką 
daugiau no mislino, kaip apie statyt stulpą augsztesni no ka-Į

knygutėje
Net 75 užsi- • •

h/
I
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laike 
szum penkesdeszimts 
ežiu doleriu.
niai advokatai daro sekaneziai

Atsilaiko vienam miestelyje, 
kad tok i s advokntelos prikal
bino motore, idant pabėgtu su 
savo burdingierium.
paklauso to szetono ir pabėgo 
nes buvo silpno budo motore.

Po tam nuėjo tasai pagunde- 
lis pas vyra tosios moteres ir 
nuvedė ji su policija 
kur jo motore radosi 
dingierium. Vyras mėtosi ant 
moteres su britva ir butu pa
plovęs ant vietos, bet policija 
tame užbėgo. Paimta in aresz- 
ta. Tasai advokatolis pasirupi- 

*no vyrui ir moteriai advokatus.
Taigi del dolerio tasai szetonas 
perskyrė motore nuo vyro, pri
kalbino motore prie sulaužymo 
prisiegbs, pagimdo vyra ir pa
state abudu ant juoko, areszto 
ir kasztu isz kuriu didesne da
lis insidejo sau in kiszeniu.

Da randasi ir kitokiu szarku 
kurie Lietuvius kitokiais 
<lais apgauna kaip užvedimas 
pro v u prieszais 
paimdami konia

pinigu i r

Rūgo ja žmonelių i po 
. Amerika kad blogi laikai ‘iy d a 

tokiu neinate, bet užklauskite 
senųjų gyventoju, Lietuvi u,ku
rie czionais pergyveno 50 ir 
daugiau metu, tiejei jum pasa
kys kokius laikus peagyv’eno 
Amerike, pribuvę iii neSiltoma 
sklypą, be kalbos, 
prieteliu.

Mes, kurie jau atmeiuim gy
venimus darbininku i 
priesz keletas deszimtis 
lyg dabar, pamenamo anuos, 
kartybių laikus, kada vargszai 
ėjo paryeziais ulyeziu said vo
kais, radę szaszlavosi išmes
tus bulviu lupynas, rinko ir na 
mieje szutino, rado plutelias 
duonos turtingesnių iszmestus 
su szaszlavomis, su džiaugiamu 
griebė ncsze^i namon pasidalin 
ti su szeimyneie. 
“auksiniai laikai” 
kad j u žmonys nesulauktu dau
giau.

Juk vis taip ne bus kaip 
sziadien. Laikai pradeda po 
truputi pasigerinet, darbai krn 
tet ir vėl bus normaliszki lai
kai.

Nerokuokim mes darbinin
kėlius su .szeimynoms, kuriu už 
darbi prarija didele brangeny
be, bet dirstelokim ant pavie
niu, kurie lygiai uždirba su 
tuom, kuris isz tokio pat už
darbio szeiinyna maitina ir den 
ge. Ar daug tas singelis užeze- 
dys isz dabartiniu uždarbiu? 
Oj daug yra stogeliu kad visisz 
kai neapmislina kad ryt, po ryt 
ju toki uždarbiai no bus, o ant 
senatvės kas priglaus be pini
gu. Tokiu kėlės tiesiog veda in 
pnrhauzes !
L

žmoniu 
i metu

Tai Imvo
Amerike

- nuo 43.1 
industrijoj

oi. 1

Uir

%
| j

niol
2— Isz grūdeliu piesku pagaunu $55.00; maszunu, kirpė

jai $43.00 updailintojai $35.00 
ir taiip toliau.

Savaitine rata International 
Ladies Garment; Workers Uni
jos (su1 nairyste i'sz apie 40,000) I 
yra del Chicagos $52.00 kirpė
jams, ir operatoriams $47.50. 
apsi uvi ne tojams $38.00, kriau- 

$27.00 guziku siuve- 
Ratos beveik vienodos 

New Yoike. Savaites darbas 
susideda isz 40 valandų.

Aktoriai.
Yra. apie 7,500 nariu Actors 

Equity draugystėje ir 345 na
riai Hebrew Actors unijoj. 
American Federation of Musi
cians turi apie 45,000 nariu.

Actors Equity reikalauja 48 
valandų darbo savaite. Chorus 
Equity Association paskiria 
$30.00 in savaite mažiausia al
ga New Yorke ir $35.00 kuomet 
darbiu inkai važinėja.
Muzikantai gauna nuo $4.00

ežiams, 
jams.
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radimu didelio sknrbo.
Praeiti nėjo dienos ir 

lios o tebiris ūkininkas nieko 
sau ne veiko, tiktai mislina 
rūpinasi apie tai, - ‘kaip tai ‘ rejo procevot, nes del aptureji-; 
czion tureli daug aukso isz kur mo aukso gatavas ir ant tokios

mule-
mino.

3— Sūskaityt lapus gi i rios.
— Och! — stena tinginis

to mužikas, kuris niekados ne no-

gi ji paimt, kada stotis turtin
gu.

Apie myle tolio nuo kaimo to piesku stulpą lipindamas

procios, eina neszioje vandeni 
ant mažo pirszto... state isz
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AUGSZCZIAUSIAS 8ZO-
*

K ĮKAS.
(leorge Spitz isz New Yorko 

universiteto, kuris szoko 6 pė
das ir 7^ colius auigsczioiMa- 
difeon Square drže, New Yorke.visus u 

sakinojo-gi

mažiulelius, grūdelius,o ant ga
lo eina skaityt lapus medžiu.

Te i p tai taip!... Del aukso 
tai ne už taip sunkios procios 
ėmėsi nevienas, o nežino ar isz 
to nauda turės, ir nesupranta 
to, jog jeigu dorei dirbtu visa 
gyvenimą, turėtu gal daugiau 
naudos ir didesni turtą, o ir 
dusze butu spakaina no amži-

njpmnq.tup upz^ 
valandos yra 44.8 
vai antį u staty mo 
iki 48 valandų skalbinyežiose.

Vidutines valandines algų ra 
tos parinktose industrijose Ge
gužes 15 diena, 1929 meto buvo 

Murininku $1.65
Daily du 1.33
Elevatorių statytoju ,$145 

. Tepliorių
Tinkuotoju 
Szvinoriu Ir 
Oazę pritaikytoju 
Plieno dailininku 
Geležies darbininku 
Statymo užsiėmimu 
Kopėju. 
Vežiku 
Bzoferu 
Akmens skald'žiu 
Knyg napdarytoju 
Statytoju 
Hlekt rotypu 
Inraižytoju 
Spaudintoju 
Knygų Iszleistuviu 
Uostu darbininikii 
Skalbinycziu da'rb.
Unijų ra tos paprastai augsz- 

mi estuose.
I Taip kad kalviai gavo $1.50 in 
j valanda New Yorko, $1.12 Pitt 
i 

iszlai-

Motore

in vieta
su hur-

bu-!

kompanijas, 
visus

metus pinigus, o skundikas ap- 
laiko tik po keliolika szimtu ir 
keliolikos tukstauicziu, arba to
kio advokatai iszęziulbia arba 
paskolina visus pinigus nuo 
savo auku apie ka patys jau 
isztyrinejome ir turime ant to 
davadus nuo žmonių.

Todėl žmogus be apszvietos 
bind žioja po tamsybes, 
gavi kai isz
kaij) Vokisžkos kiaules.

t 4
1.80 

$1.61

$1.45 
$1.35 
$1.46 
$1.35

0.97 
0.73 
0.71 

$1.’47 
$1.00 
$1.12 
$1.26
$1.:;;: la

kitur.

iki $8.00 už kiekviena persta- *a skft|’bft toz
tyma isz 3 valandų ilgio.

—FJL.I.8.
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tesnes didesniuose

Aukso Varpos
Kiek kartu atspiri

• • • •

pa-
gundąs, tiek kartu pergali pek 

0 aniolus linksmini, ir Die 
0.83 va garbini.

$1.04
0.86* su
0.46

t

isburge, ir $0.82 Seattle. Masti
nis lai statyuno iszdirbystej ga
vo $1.50 in valanda New Yorke 
ir Chica'gojo, $1.37 Kansas Ci
ty ir 90 ceutii Bostone. <

Unijų algos anglies kasyklo
se Coloradoj, Illinois, Indianoj

T7

♦ 
o ap

lekiu iszsipena

BALSAI MUSU
SKAITYTOJU

į . ' . I

| ir Ohio paduotos. Valandas pa
skiriasutartis«u United Mine 
Workers of America — yra 8 
valandos in diena neskaitant 
valgymo laika. Kolorados rū
tos in diena yra nuo $7.13 ma- 
szinistams ir elektros darbiniu- 

vežikams ir 
paprast i urns darbinin-

kams iki 
$4.5o 
kams.

$5.09

Baltimore

l’HsZli i 4

Ona Kubiszkis,
Md. — Turiu isztarti jum szir- 
dinga padėka už siuntimą laik- 

Saule” kuriu mano vy
ras skaitė pei; datng melu ir asz 
dabar skaitau. Neramu man bu 
jos, negaliu surasti malszios 
vietos liukui ja neaplaikau. Bu- 
rumina ji mano kaip ligoni su 
ramina geros gyduoles. Skai- 
cziau daugeli laikraszcziu kaip 
Lon'klszkli, Angliszku ir Lie- 
tuviszku, 'bet nevienas taip ma
no nesuramina kaip “Saule”. 
Acziu jum taipgi už apdaryma 
mu senos maldaknyges, kuria 
atsivežiau da isz Lietuvos nuo 
mano mamytes. Nesitikėjau, 
kad galima taip puikiai apda
ryti sena knyga ir vėlinu kož- 
nui moteriai prisiunsti savo se
na maldaknyge pas jus apda- a ’ Irvt. • v « *

Dr. J. J. WYCHUNAS
AKIU DAKTARAS .

16 N. Jardin St. Shenandoah
Ofiso valandos: 10 iki 12 priosx 
plot. 1 iki 6 po plot. 0 Iki 8 vakare.

Telefonas Shenandoah 1055.

buvo didele girria, vadinta per’ 
užkeiktu miszku.” Ap- 

visi aplinkinėje, 
jog toje girrioje randasi užkas
ti dideli skarbai, jog naktimis 
dega, ir jog kas juos paimt ga
lėtu, tas rastu ragana turenrze 
girria savo galybėje.

Godam aukso žmoguj, tas 
geismas no nueitinejo no miš
ių niekados.

— Turiu turėti 
aukso, kad man dirbti ne rei
kėtų niekados, turiu gaut asz 

“užkeikto misz- 
ko” kalbėjo in save o nežinojo 
asilolis, ar tas padaris ji lai
mingu ar ne.

Ėjo vienkart jis vakaro lai
ke namon isz miesto ir pakly
do baisioje girrioje. Ant kart 

’ paregėjo koki tai žiburėli toli

žmoguj,

daugybe

ar tas padaris ji

uos prapulties. Bet ka ten apie i 
tai pasakot. Aukso, tik ir auk
so szauke žmonis, nor reiko eit 
už tai in amžinas prapultos.

Kada jau visa paliepima bo
bos Užpildo pragobelis, kalba 
jam ragana, 'kgip turi eit jiesz-

silsės. ..
— Palaukie! pasidalysime! 

paszauke kas tai isz užpakalio 
staigai.

Atsigryžo pažiūrėt kas nori 
su juom teip sunkei uždirbtais 
pinigais dalintis. — Paregėjo 
ta pati velne kuri seniau mate 
girrioje, o toje valadoje tas 
auksas persimainė in skiedras!

Teip, teip, ne vienas isz mu
su gyvenime geidže to kas mig
liną sau gyvenime jo bus jam 
didžiause laime, bet kada turi

I

kot skaibo, kaip turi laukt net tai Pamato kadv nieko nevertas, 
lyg pusiaunaktu girrioje, tada ald klu’io mažai ir gyvasties 
paregės ugni, ton turi nusiduot nepadėjo.

jieszkot, o kadair kast gilei, 
ras pinigus kad supiltu in mai-

Dirbkime, dirbkime! ... lai
me atrasime tiktai vienatinei

į Kalbėdamas
” pažink savo aukszta stoną.
į Visus savo darbus atlikio 

vardan Teisybes, nes tik toji 
sutinka tau laime ir pasivedi
ma.

| Jeigu rūpiniesi-per daug 
apie žemiszkus meilumus ir 
szvolnūs rubus, žinokie, kad no 
užilgio Ims kirminai tavo ap
dengimu. '

6 f f

| Visame esi lygusi tahb 
kuri niekini ir neapkenti, del

‘‘Teve M u-
v •

to, apie anuos piktai kalbi, kad 
piktesniu.

'Tllinois valstijoj lod uoto jai 
(kasyklose) gauna $10.07 in 
diena, ju pagelbiįlinkai $7.50 
in diena ir visi viduriniai dar- 
binikai $5.95. Illinois neklasi
fikuoti darbininkai gauna 
$6.57 in diena ir ranku kasy- 
mas $1.01 už tona.

Indianoj ra tos mainosi 
$9.00 iki $6,00.

Czeveryku ir Drabužiu Darbi
ninkai.

Organizudti czeveryku dar
bininkai paprastai dirba nuo 
stukio (piecework). Chicago ja 
algos didesniems darbams yra 
$49. in savaite vyrams ir $28.00 
in savaite moterims. Mažes
niems darbams vyrams $28.00 
ir moterims $21.00. New Yorke 
keliose szitoso industrijose dar 
bas taip sutvarkytas kad kir
pėjai, tiipdirbejai ir siuvikai 
gamut $1.25 in valanda ir stalu 
darbininkai $24. Jn savaite.

Daugumas 103,830 nariu Am 
ulgamated Clothing Workers į 
irgi dirba nuo stukio (piece 
work). Chicagoj paprasta ratai 
yra $.95 in valanda. 44 valan
dų savaite kirpėjams reikalau
ja $52.00; maszinistams $48.00 
ir irrosytojains $50.00. Papras-

esi pats daug
t Visosia nuopclnuosSa, kalbo 

šia ir darbuosia, rūpinkis būti 
nužemintu, o mylėsią Dievo vi
suomet bus greta tavęs.

į Nemanyk, kad del savo 
iszganimo gana g 
bet rūpinkis ir apie amžina 
laime kitu, o tada turėsi užmo
kesti už darbus savo.

nuo

btoinkai paprastai dirba

I

in ten kur matyt buvo žiburėlis 
kada daejo rado ten juodai pa
sirodys i vyra, kuris paregėjus 
ūkininką pasikloniojo guodo- 
tinai.

f' .: * ! ' • *** * -

— Isz kur ponas? — klau
sė ūkininkas.

Isztolo — atsake ponas. 
Ka czion veiki ?

— Pirkinėju duszos del ma
no pono.

— Kuom perki tais duszes! 
klausę toliau akyvas mužikas.

—' U gi kuom daugiau ir 
Į-roicziau nupirksi, jeigu ne pi- 

nigais —^ atsako tas juodas po
nas, arba geriau paakius 
nes.

m iRidlwim

vel-

— Daugiaaše dusziu už pi
nigus gaunasi in peklakal
bu toliaus vėluos — yra ir to- 

paezios už dyka.
1 gaunasi del musu, bot isz tokiu 
maža del musu nauda ir never-

torai darai,, kiu> kurios>

BILE KOKIA SUMA

Nuo$10 
iki $300

Galini paskolint Privatiszkai 
ir Greitai. , 

. ■ ■ į ■ ; ’ f 1 •' " • J I ' %l f < I
• t ‘ . M v. ii. < 'Y ) '!t ■ ■ '

Galite atmokot pagal juso 
finausiszko stovio.

Jumis patiks muso draugisz 
kas szimyniszkas ‘finansisz 
kas patarnavimas.

' k ji

Ateikite, raižykite ar tolefonokito 
in juso artimiausi ofisą.

IDEAL FINANCING 
ASSOCIATION, Inc.

- i j i |! T .i ' ’ i •/ : ■ ,j 1

Peoples Trust Co. name 
Tamaqua, Pa. . .

9 N. Centro St.
Pottsville, Pa.

girrioje, nuėjo musu ūkininkas sza kiek jam reikė ir bėgdamas prigulineza dora proce ir auk- 
neatsigryžtn atgal, ba kitaip sa, ir turtus mums suteiks pro- 
viskas dings.

Nuėjo ūkininką
tos vietos Itasa, kasa, šukei ir 
kantrei, p prakaitas upeliu jam 
isz kaktos sunkėsi da vis kasa 
ir da, ant galo atrado auksu. 
(!) Pripildė pilna kone maisza 
auksiniu dukatu fkiek tik pa
kelt galėjo, bot ir godumas dū
davo jam pajiegu (!) Užkaso 
vėlėj duobe, užsirito maisza 
ant pecziu ir su t aje sunkeny
be nuėjo namo.

1 <4

o priesz viską rūpinkimės 
mt parody-' apie laba ir pakaju musu du-

t

ce

szios, ir doiybe. Nekarta yra 
tas jog inaiszas aukso 
liek kit*k maiszas skiedrų.

JUOKAI

vertas

TRIUBA IR SNAPAS ARBA 
ABUDU TIEK ŽINOJO.
Aizikius ir Tekūs atlankė žve- 

Susitiko prie bromorinyczia.
Ęina Džiaugėsi jau jr taip pradėjo kalbėtis: *

dideliu turtu kuri jau turi ir — Aizike? Ar tu matei to
kiam trubu, ka taip turi ‘ pik-

_ P los tiek kiek duszios paežiu....
Czion velnes užsikosėjo il

gai kosėdamas, o mužikas nc- 
kantrei lauke, ka toliaus pa
sakys.

| — .Tai duszios vienu 
tuokliu, tinginiu ir pragobeliu 
paezios jos eina in pekla, 
kitokes reike pirkinėti. Tos ka 
dorios tai drueze^ laikosi ir 
suriku jais prikalbint ant pek- 
liszko kelio ir nuvest pas ma
no vieszpati.

Godus aukso mužikas nusi-

jjfir-

nesza namon. (!)
Sztai girdi staigai paskui tumu tai leidžia isz saves van- 

save bėgimą arkliu, kad net že
me dreba, cieli pulkai vaisko 
vejesi ji... Ūkininkas eina sau 
nesidairo suvis; sztai velei ma
to priesz save visokiu žalczius 
gyvates ir baisiauses kirmėles, 
kurios szvilpe ir gieluones jau 
sieke jo kojas, metasi ir vejesi 
paskui ji. Pragobelis eina, o 
velka kaip drūtas savo mylc- 
ma auksa. Tai velei didžiūnai 
baisus, augsztesni no didžiau- 
siuju girrioje bėga paskui ji su

i n 1. Ml. i 4 .... Z.. ....

deni!

t

— klauso Aiži-

• — Ne, tu kvaili, tai vadina
si slėnius. ,

— lokauf
kas .— Ar tu matei tokiam di
delis snapas ka tai priaugtas 
prie paukszczio?

— Tu kvailas, tai vadinasi 
pelikonas.
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Grand Sztore
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First National Bank name 
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Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Liotuviszkas 
Dentistas Mahanojuje 
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bet ’ aužuolai isztrauktais su szak- 
Y>s ‘kn !a>imis isz žemes rėkdami:

— Sustok!... palauk!...
Jis eina toliau.
Ne vienos baisybes sunkina 

vejesi ji tigrasai su rau
donomis akimis ir baisus lavai, 

džiaugė, jog ant galo, jau ra-' staugė szuucs...
do toki, kuris gales jam duoti tai baisiausi sutvėrimai be ran- 
auksa tons didelius turtus ku- ’ ku ir gaivu su ugnineis spar
nu no senei geide, pradejo-g! (nais, szaukdami:

— Begkie... greieziau 
uŽmuszt ji !

Jis eina toliaus bet jau ji 
pinigu tingtoysta (!) Galas ga-! toip baime nuilsino ir tas be- 
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pats praszintis, ant tos tarnys- 
tos velniui.

Prie 'ko tai nedavęs geismas

• ■ 
JI...

vejesi koki

* « •

Ėjo per kalėjimą pora mote
rių peržiurinedainos kalėjimą, 
o kada priėjo prie duriu kur 3 
mot eres siuvo paklausė dažiu- 
rytojaus viena isz tu moterių:

— Ah, pone kokios tai m 
gražios ir baisios moteres, pa
sakyk man del ko jos cziou 
'buna!

— Del to, jog netur kito
kios vietos, tai yra musu paka- 
jus, o ta viena tai mano pati c 
kitos dvi tai mano dukteres pa
gelbėja jos motiuai siut.

Moters susisarmatine iszejc 
palikia dažiu re to ja keikianti.

lu susidorojo musu ūkininkas girnas, jog jau ir pajėgu jam 
su velniu priimt tarhysta jam,1 pritrūksta.
o tas už tai prižadėjo jam duot 
tiek aukso kiek tik jis pats no
rės, ir pasaike jam kokiu spasa-

I lui <»nlna nuimi’ n’/L-ncifn clz.ii'lin

Visi strokai dovanai jis turi, 
savo auksa eina sau kad ti*k 
greieziau namon gautis. Ach! 
kiek-gi tas auksas jam kasz- 

.. Ach! kaip susimuozi- 
su tais pinigąis-reke baisui bo-1 no... pailso... bet jau turi,

1 bu gales paimt užkasta skarba.
I- — Jau man nubodo baise! tuo jo..
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ba kožnas tik pinigu ir pinigu! jau aukso net cielu maisza, jau
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K. RĖKLAITIS
Lietavitskaa Graboriu*

—szauke!... o no žino asilai suvis arti namo, da kelis žings-
I t ,

jog tai geriausios slastos ant;Inins o jau bus namie ir ten at TAMAQUA,

) Laidoja numirėliu* pa- 
f gal naujausia mada ir 

mokila. Turiu pagelbi-
. ninke moterems. Priei

namo* prekoa.
516 W. Spruce Str., 
Bell Telefonas 149

MAHANOY CITY, PA
906 Market Street

Bell Telefonas 44U 
PA.
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Stebėtinas
Atsitikimas

lio auksini medali kuli su pa
veikslu jaunos motoras, kuris 
paveikslas buvo stebėtinai 
panaszus in veidą mergaites.

J a ninka pridėjo modallikoli 
prie lupeliu ir bucziuodaina ji

buvo ♦ •toji didele
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ant kaklo apėmė savo rankc-
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H.
Mename nuoszaliniame kal- 

melijo terp kalnu, buvo szian- 
dien labai krutu, negu visados 
būdavo.

Kožnoje grinezioje vieno ir
antroje ta pati kalbėjo, jog ju-

po teisybei 
užtatai parvežė

ne

jog jau yra

ju geras prabaszczius nukelia
vo in Hamburgą, in kur pribu
vo jojo giminaitis isz Anieriko 
in sveczius.

Giminaitis, 
pribuvo, nes
kunigas prabaszczius su savim 
kitokia sveczia — mažiuke, 
geltonplaukiu mergaite, o kada 
parvežė, pasakė, 
namieje.

Kunigas rado maža mergai
te Hamburgia, verkianezia ant 
ulyczios ir szaukianezia:

— Mama, mama! ir lakstė 
in visas szidis, o motinos nera
do.

Gera ir jausli szirdis pra
baszcziaus negalėjo to nukenst. 
Ir prisilenkiąs prie kūdikio pa
klausė, kur buna josios tėvai.

— Nežinau ta — atsake su 
verksmu mergaite, pagriebus 
už rankos kunigą, rodos pri- 
jausslama, jog rado prilanku 
del saves, kalbanti Lenkiszkai.

Ketinome toli, labai toli 
plaukt. Ėjau su tėvu, kuris 
man pasakė, kad greieziau nu
bėgtai! paskui motina. Jis pats 
ne trukus paskui pribus

szirdis

Ėjau su tėvu

kalbėjo: — labanakt, motinėlė! 
t i*labanakt!

III.
Skubiai begu dienos, mene

siai ir motai, kaip vilnis mariu, 
kuri atplaukė ir velei sugryži-

Motinėle miega.

Janina užaugo ant patogios 
mergaites ir buvo džiaugsmu 
del seserų kunigo PraJb. ‘

žmogus 
smagus vyrukas;

>
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durnais nupleszkes. Malda kū
dikėlio atnesze laime Užgimu
sio Kūdikėlio!

Dabartis po ilgu vargu už* 
ėjo laime ir džįaugsma^ terp 
brolio ir eeseries, o kada užėjo 
vakaras atsirado ir eglaite su 
daugeliu žvakelių žibėjo szvir- 
sa, buvo linksma kaip danguje.

Garbe ant augsriybes Die
vui ant žemes pakajus Ome
nims gero noro!

1 'IF , .! 1 ' . ■ 1 ’ I -

ma ir tare:
—...Ne nieko aieturiu. Da 

turėjau keturis mqtus, tai pas
kutini, Iprta mawiau mano 
tėvulius ir lyg sziol nežinau, ar 
da gyvi, ar numirė.

-r-u U • 1 • a*

žiuri,
Žydedka Kdtalika vyra, vis už 

gojų turi.
Tokios Šorais vyro iszpraszo, 

Kad tas savo turteli del josios 
užraszo,

Ir ant to pareina, 
Kad net in prova eina. 

Sore nori su vyru atsiskirt. 
Ir isz stubos iszvaryt.

Isz tokios tasynes pareina, 
Kad visa® turtelis ant provu 

iszeina.
Isz to tegul patmokinima turi, 
Tegul gyvendamas gerai apsi

žiūri, 
Airiszes ar Žydolkos už paezia 

neima, 
Tiktai savo tautos mergina 

paima.
Sakoma kad szimet bus karsz-

«Mt ■ a . e 

lems ir pasakė.
— Ne, ne teip meilei, kaip 

tu motinėlė, — no! Teip meilei 
kaip tu, niekas ant mus ne žiu
ri, ne!

Motina ne norėdama turėjo 
nusiszypsoti, ir buvo laiminga 
ir didi isz to, jog yra geriausia 
ir mylemiausia del savo vaike
liu.

Jonuk, ar tu mielini, jog Kū
dikėlis Jezusas prisiims ir eg
laite?
brolelio, kada ėjo gulti. Sapna
vo jiji apie eglaite su daugeliu 
žvakelių ir visokiu aniuoleliu 
daugybia, — sapnavo teveli ir v

L

Pribuiszas dirstelėjo ant jo
sios ne.isztikedarnps.

to motina, o vięnok yra tai tei
sybe. - • ,

Tokiu spasabu perleidal 
pono .sunkei savo gyvenimą, —

— paklausė Mortpka atsako jaunikaitis su sunkum 
atsidusimu. — Kaip tai yra 
sunku augti be tovu! Szirdin- 
gai dekavoju ponei, 
manos svetimo, apsakei savo 
praeita gyvenimą. Bet asz su
vis užmirszau persistatyt, kas 
per vienas esmių: vadinuosiu 
Karolus Lesnikeviczius.
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Kaip nutirpus motere in- 
smeigo savo akis ant pribuiszo. 
Nutvėrė už atloszo kėdes idant k . „,i „ 'r '1 f > V '■ ’ 41 " ■ ' i*”.,* . į ■

lupos atsidaro,

Stebėsi pono — tarė ant

žiruojo kaip nusileido ir žvaigž 
deles pradėjo rodytis.

— Motinėlė, 
szvieši žvaigžde nuo kurios tė
velis musu ant mus žiuri, tai 
jau pasirodė. Ateikio tik ir. pa- 
žiurekie — paszauke mergaite.

— Tylėk, sesute! — tarė 
Jonukas užimdamas su delnu 
jai 'burna. —

Su baime apsidairė Mortuka. 
Motina užmigo sukniubus ant 
stalo, nuvargus ergeliais ir ro
pe seziais.

— Ka tau pasakysiu, — 
kalbėjo vaiki nelis sznabždeda- 
ma skatakizma mums labai 
gražiai kalbėjo apie gerybe to
jo kūdikėlio. Del to-gi eisiu 
tuojaus in bažnyczia ir papra- 
szysiu tojo kūdikėlio, idant ap
dovanotu mudviejų motinėlė 
sveikatele, tai kitokios dova
nos nenorėsimo. Ar taip bus ge
rai ? *

Sesute linktelėjo su galvele 
ant ženklo tikėjimo.

— Taip, tiktai eiki e!
kepuraite

uGALAS.-

kas del

t ■ 11

TARADAIKA

motinėlė.
Ant rytojaus buvo Kuczia. 

Nekantrei lauke vaikai sve- 
czio. Sztai pabarszkino kas in 
duris; inejo svetimas in vidų.

Prisiartino prie motorus, ku?. 
ri stovėjo prie stalo ir tarė:— 
Perpraszau, jog dryętu ponia 
atlankyti; nes sūnelis ponios 
mane in czion partraukė. Ka
da pats vienas ėjau ulyczia ir 
iszgirdau meldžiantiesi vaiki
nei! pastanavijau pažinti moti
na kuri augina teip dievobai
minga kūdiki.

Motina padavė pribuiszui 
kode ir pati prieszais ji atsisė
do. — Teip, vaikai mano yra 
didžiausia laime del
nes lyg sziol mano gyvenimas 
perpintas vargais, kentėjimais 
iszskyrent trumpa laika gyvo- 

’ nimo su mano nobaszninku vv- * 
ru.

Dailei dirstelėjo ant josios 
pribuiszas.

—- Biedna esi motere. Gal 
alesiu kame ponui, paszc'lpti. 

Troksztu tai isz cielos szirdies
Apsidairė po maža grintele, 

kur viskas buvo szvaru ir di
džiausiame davadia. Priesz ji 
ant stalelio gulėjo puikus siu- 
vinis nuo kuriu akiu negalėjo 
nutraukti, t

— .Gal ponia dirbi del ko-

Prie koki tai laika in tu ty
kia szali pribuvo maloris isz 
Kriokavo ponas Radvanskis 

jaunas, patogus, ir
Geriausia 

jam patiko už aplinkiniu kal
nuota juitoga mergina augyti
no kunigo prabaszcziaus. Pra
baszczius jau nuo keliu metu 
silsėjusi ant kapiniu tarp savo 
aveliu, o Janina gyveno prie 
nekiszninko seseries nusisam
dę st ubą nuo gas pad ori aus.

Toji lai senuko vos novos pa
vėlino sueiti in pora. O kaip 
gerai apsvarstė, jog gal ir jos 
ne ilgas gyvenimas, tai Janina 
pasilikus, viena nežinotu ka 
pradėt aut svieto.

Maloris susivineziavojes, su- 
gryžo in Krokava ir ten apsi
gyveno. Abrozus per ji mala- 
votus, visi noringai pirkinėjo, 
per tai puikiai gyveno.

Ant kart — kada ju puikiai 
ėjosi del jaunos poros — atėjo 
smertis ir isztrauke isz tarpo 
brangu ir mylema vyra.

Jauna naszle tokiu spasabu 
likosi pati
vaikeliu ir dabar turėjo rūpin
tis apie užlaikymu ju. (.) vienok 
Jonuką ir Mortuka buvo del 
josios didžiausiu s kai bu ir 
pasaldinimu sunkiuosia kentė
jimuose. Del j u dabar gyveno, 
ba tai buvo vienatiniu paliki
mu ndbaszniniko vyro.

Maloris per trumpai ant avie 
tu gyveno, tai negalėjo, sudėti 
turto; — reikėjo intaisyti, vis
ką, kas tik reikalinga tai/ ne 
mažai kasztavo.

Janina naszle turėjo rūpin
tis apie uždarbi. Turėjo ranko
se puiku amata siuvinėjimo da 
bartos norėjo isz to nauda ture- 

Nusidave in kelis kromus, 
visur ddl josios atsake

tuom jog turi invalcs darbinin
ku, kurios dirba gerai ir pigiai.

Janina greitai apsižiūrėjo, 
jog turi labai paezedžiai gyven 
ti. Paėmė pigesne stubele ir 
tuojaus iszsikrauste. Ant galo 

I ilnrioiiu ■ irvrfe«rz\ y i rr

mo isz tos auksines szirdies sa- siemmima, liet suvis mažai ga
vo mylemo brolio.

*
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Jonukas paėmė I 
dirstelėjo meilei ant motinos 
ir iszejo. *

Ulyczios miesto pradėjo 
tusztytispam želi ir jau konia 
žmonių nebuvo, ba priesz teip 
didele szvente jau daugumas 
buvo apsireikalavia.

Del to-gi Jonukas ėjo pats 
vienas ulyczia. Dairėsi mal- 

o veidelis 
szalczio.

miesto

neparpultu,
bet žodžio isztart negalėjo.

— .Kas ponei? Kuom teip
nugazdinau ?

— Niekuom — tiktai pra-
Karolus Lesnikovl-vardo

ežius — isztare nabagėlė.
ponei žinoma toji
Daug yra žmonių

ta pravarde, — atsake pribui
szas.

9
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pravarde?

ta vasara,
O ežia vyrueziai ledo mažai 

yra,
O priek tam bus ir brangus 

Tai kas tada bus?
Asz vyrueziai jum rodą duosiu, 

Ir tame pameluosiu,
Mano meisteris turi materijolo 

• invalcs,
Tai kožnas gauti gales.

Saule” geriausia žmogų kar- 
sztyja suramina, 
Ir vedina, 

“Saule” karszti apmalszina 
Kožna žmogų suramina, 

D uszia kožno atszildo, 
Karszti didžiausia aptildo.

f

Arti Nantiko vienam miesteli 
vaikai namie alkani, 

Baisiai nuskurę ir basi, 
Nuo motinos suvisait apleisti

Per kaimynus musZti ir šimuti.
Toji valkata, septynis vaike-

‘lius tui,
Bet ant sieratu nežiūri 

Ba tėvelio neturi, 
Kuris neseniai mirė.

Oj motin, kad tu prasmegtum, 
Kad kur sprandą nusisuktum. 

Metai procia nebaszninko, 
Ir jeszkai sau vy ro kito.

Toji bbl)Cle jau ir po sudu buvo
Įr nubausti gavo
Gerai užmokėjo,

Ba pinigu turėjo.
Bujok, bujok tu bobele,
Tu kvaila avies galvele, 

Netrukus pinigus praszpicuosi, 
Ir didelio vargo sulauksi.

Pataisykie tuojaus savo gyve
nimą.

Tegul būna tam valkiojimui 
gana,

Nedarykie sarmatos del savo
„ , vaiku.

Ne del visu Lietuviu.
Tu mislini kaip savo vyra pa

laidojai, •
Tai kaip ant szimto arkliu už- 

sodai?
Oj tu neiszmanele, visi isz ta

vęs juokėsi,
Ir isz tavo pasielgimu piktina

si.
Geriau tikyT>ej sėdėk, 

Vaikelius savo prižiūrėk 
O Dievuli mylėk, 

Tada žmonys tylės, 
Nieko blogo nekalbės, 
Ir tave visi mylės.

9
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— Mano tėvelis ir brolis 
teip vadinosi. Jau daug metu 
kaip tokios pravardes negirdė
jau, o dabar matau priesz save 
ka toki, kuris taja paezia pra
varde neszioja. Net man ant 
szirdies saldu jog net isz 
džiaugsmo drebu — ir padavė 
jam ranka.

Paskui toliaus kalbėjo:— 
Dėkui Dievui, jog atradau toki 
gera žmogų kuris turi pravar
de mano mylemiausi‘u teveliu.

Toji mislis ir — ir tas pa
veikslas.

Paėmė medalikeli ir atidaro 
su džiaugsmu, kad parodyti 
nepažinstamui. ;

Padavė „ęavo ta didžiausia

manos.ulyczia. 
szei in visas szales, 
buvo raudonas nuo 
Ėjo in bažnyczia, in kuria teip 
tankei su motina vaiksztinejo. 
Kada norėjo atidaryti duris, 
jau buvo užrakytos. Atsiklnn- 
pe tada ant szaltu akmeniniu, 
trepu ir meldėsi, kalbėdamas: 
— Brangiauses Jezuleli juk ir 
tu turi motinėlė kuria myli — 
tai ir asz turiu mylema motinė
lė tai mudu abudu sesukių pra- 

tfzome Tavęs labai, duok svei
kata motinėlei, o ‘kitokiu dova 
neliu no norime.

Persižegnojo ir jau pradėjo 
pasikialtf kad sztai pajuto kc- 
no tai ranka ant savo galvos ir 
iszgirdo baisa meilu:— geras 
ir doriis esi vaikelis! Kudike 
lis Jezusas iszklausys tavęs tik 
rai. Kaip vadinėsi?

— Jonukas, — atsake dra- 
sei vaikas, — o mano sesute

-N > , *•

Mortuka.
— Kur gyveni?—paklau

sė nepažinstamas.
— Tonais, toje aygsztoje 

akmenyczioje
szaus. Ir parode su pirsztu ant 
vieno augszto namo.

— Bet dabar jau turiu grei
tai skabyt namo, ba mano mo
tinėlė labai rupytusi apie ma
ne, o teip labai serga.

— Gerai,

Ant J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABOR1U3 , 

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

Nuliudimo valandoje, estei- ' 
kiam geriausi patarnavime. Pa-» 
laidojime atliekam rūpestingai 
ir gražiai. Busite pilnai užga- 
nfidlnti.

Isz Mahanojaus ir Girardvillec 
jeigu kas pareikalaus mano pa
tarnavime tai meldžiu man tele* 
tonuoti o pribusiu in' doszimts . 
minutu. tr Boll Telefonas 872

6 6 6
GYDUOLE AR PIGULKOS '

Gydo Szelti, Skausme galvos, .Karseti
6 6 6 MOSTIS , 

Gydo kūdikio sealti. Aptlekos^. «

Asz
nemotinos ne pamaeziau, 

tęva pamecziau ir do-
n viena su dvejetu

radau, o 
vana i jo jieszkau.

Ir volei pradėjo
verkt.

Kunigas

raudžei

veideli, 
aszaroms apipilta ir nuszluos- 

Paskui tarė su geiybia: — 
Neverk Asz tavęs ne apleisiu
kolei nėra-siriję tėvu!

Mergaite • prisiglaudė prie 
kunigo ir žiurėjo jam in akis

paglostė

te.
9

kunigo ir žiurėjo jam in

If o

■ ’ *u atvda.

Kunįgs pnfliaszezius sugry- 
žo namon, o su savim parvežė 
mažiukia Janina, o kada vede 
su savim nuo stacijos geležin
kelio, dairėsi po nepažinstama 
aplinkiniu.

— Nugi, kunige broli, — 
ka tu ežia dabr'parvežei? Jau 
ta tavo szirdis surinktu visus 
sierateliu sisz cielo svieto! — 
Taip kalbėjo sesuo prabasz- 
cziaus pusiau su piktumu, o via 
nok pilna džiaugsmo ir puiku- po ilgiaus jeszkojimui gavo už- __ _ 1* __ _ f "1 ♦ ’ • • 1 i • V •

Įėjo uždirbt, norints tas darbas 
Apsako jis trumpai istorija J buvo du kart vertesnis.

Musu naszleie sukudo ir isz- 
maŽiūke Mortuka

I

ti.
nes

ant pats vir-

klos krautuves? 1 .
Motore patvirtino klausymą, 

r--’Tai yra nuobodūs’dafcbas, o
Motore patvirtino klausymą.

♦ • 8 . > <. K,

skarba įpribuiszui ir tarė:
— Tai yra mano motina a
-------- JLC4 1 JIM. UKIUV lllVlllim 

Geras prabaszczius, kuris ma
ne augino, pertaike rūpestin
gai, kol užaugau. Yra tai ma
no vietine atmintis, ka turiu 
po savo mylemiausiu teveliu.

Vos aki užmėtė Karolius ant 
paveikslėlio, tuo jaus paszoko 
staiga! nuo kėdės ir prakalbėjo 
drebaneziu balsu:

, i

gal ne kas užmokestis a V teip?
— Teip nuobodus ir reikia 

Įerai temyti. Vienok dėkui 
Dievui ir už tai, jog davė szio- 
ki toki uždarbi. Dievas mus 
vis laiko savo apgloboje ir gal 
mus neapleis jeigu.. •

— Czia motere nustojo ir 
pravirko.

— Gal ponia nesvęikauji, 
jog esi teip nubudus, tarė pri
buiszas. Gal asz kame ga.iszi- 
nu ir per mane da didesnis 
smuikas apima? *z . .D »' . .

Motere buvo dėkinga už ta 
no puikumą ir atsake:

— Teip, turi ponas teisybe;
— nesmagauju — o kas labiau- 

» • v - ’ ■ >1 ‘ 1

O'

>

Ar gal pasimetei pone 
Hamburgia su savo tėvais,

*

CAPITAL STOCK 1125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS >628,858.62
—

Mokame 8-csla procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride
dam prie jutu pinigu 1 Saudo ir 
1 Liepos. Mee noron kad ir jus 
turėtumėt reikalaus su musu ban- ’ 
ka nepaisant ar mažas ar didelis.

*

iG. W. BARLOW, Pres.
J. FERGUSON. Vico-PresdrKas.

■>" * tarp žmonių pristovoja laivy- 
neja? Tėvas liepe eiti paskui 
motind, bet josios neradai? 
Kalbėk pone, ar teip ne buvo? 
— prispirinejo pribuiszas.

Y— Teip, teip tikrai buvo,— 
atsako ir žiurėjo lyg su baime 
ant ateivio.

— Asz tai žinau isz raszto 
kunigo prabaszcziau, kuris ma
ne surado terp žmonių verken- 
czia laivynes pristovoje. 
rasze visus mano žodžius, kaip 
asz jam sakiau, o net mota ir 
diena, kada teip buvo.

— Janinka, mylema, bran
gi sesute, ant pagalios radau 
tavo! Jau daug metu jieszkau 
tavos ir negalėjau ant pėdu už- 

* eiti. Buvau balsei nuliūdęs 
Į sziandien, ba jau ir kuczia pri-. 
siartinoja ir nežinojau kur pa- ’ 
sidot! Jau nieko ne naudojas 

I >u dideliu nuliudimu ketinau

Jaigu pareina in Katalikus 
Žydas, 

Tai vis buna bradas, 
Žydiszkas būdas jame pasi

liks, 
Koluk nepastips.

Ne vienas jaigu apsipaeziuoja, 
Su Žydelka tai vis dejuoja, 

Ba vilkas isz girrios in girria ...... .Y-:- - - -į - ....- ------------------------- ---------- -

eikite ir pasvei- 
kyk motinėlė nuo manes. Pasa- 
kykie jei, jog ryt pats atšilau-

apib taja mergaite ir dadave
ant pagalios, jog pastanavijo balo.

daug del josios rupesezio pri- kyšiu. Mislinu jog galėsiu ka-
— Ne szis, ne tas, tai ka mes davinėjo. Buvo silpna ii’ liguis- 

pradesime su tokia mergaite! tu mergaite, del to-gi tampame
laike iszdaye paskutinius pini- 
ggus ant daktaro ir aptiekos.

Apsunkyta darbu psirgo. — 
Po teisybei ne gulėjo lovoja/

jog’bet ne tiko prie jokio darbo Mvevc,> r«o*'*«v*'* °“ 
. Ina tt>klu linksma naujiena.

tavo gera szirdele apsimalszys.'daklara kuris prigulineziai ap- Motinėlė, motinėlė!
n _ L,..;;.. ... '.žh.rHoK „„Inrn nnn ^«uko J“u- k«d» V°S b“™

laikyti prie saves.
Ir i

* i — o kas labiau- 
šia mane vargina esmių viena

• ir: ? . ■ ’ J ’ i •« t| r ** T’; ' k • >■' -i ■

ir apleista. Gal ne užilgio nega
lėsiu nieko uždirbti, o kas ta

me paszelpti.
Veidas vaikiuko pražybo nuo 

džiaugsmo. Greitai nubėgo uly- da stosis su mano vaikeleis?—
• A ... , ' T Y 1 1 • 1

į

Juk abudu ne esava taip jaunij 
o tu taip mėgsti tykumą ir da- 
vada namieje.

—- Gal Dievas padės tam vi 
sam: Žinojau gana gerai, ;
tu be urzgejimo ne apsieisi nes 'suėmė visa nebagele.Nuėjo pas

1 A ri UitFirt 1 * n/iri i n t <y

O ant galo — kasžin, ar gal ne- žinrejes, nutarė, jog nuo persi- 
trukus atsiras ir josios tėvai.

— Ar taip broli kunige'dirbti, jaigu nori kad no numir 
mislin? Na tai paskui turėtum tu ir vaiku neapseratytu!
atiduot? t-------------- -

Tie žodžiai buvo isztarti su ke. Ne dirbt!T *—
’____________________________________, __ _________________________________________________________________ „ v

ežius atsisuko ir nusiszypsojo. imti azmoteli duonos kad gy- Kaip tik pabaigiau maldele, kus, isz kuriu galima buvo su-
I 4 « . - V Y -Y • * i • J • * • •

czia net pasiszokincdamas, o Jau dabar negalėjo nuo verks- 
da greioziau tropais augsztyn 
bėgės, kad pasidalyti su moti-

I

T

X—RAY
UŽ- DR. C. A. ŽERDECKAS

. .LIETUV1SZKAS DENT1STAS...
rno susilaikyti, o aszaros kaip 
žirnei byrėjo. Pribuiszas davė 
jei iszsiverkt. Motore nustojo 
matydama, jog atrado, žmogų,

J . t

kuris su jaja jauezia sopuli.
— Ar ponia ne turi arti

mesniu pažinstamu, ar giminiu

■I ■■■■'« ■

GA3
• 4

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

Vakarais pagal pareikalavimo. - .
Now Philadelphia ofisas 84 Water St., adaras kas vakaras 7 iki 9 valau-

1 . 'i w '■ 1 I p 1 I

Telefonas, Tamaqua 688 , Pottsville 9-R-2 '
dos. Scredomis visa diena buna adaras.

iK

slenksti pražengiąs. . — Ryto 
ateis pas mus ponas, ka Kūdi
kėlis. Jezusas prisiunozia. Pa-j pas katruos galėtumei atsi-

Janina nicko’ant to ne atsa-'sveikina jisai grąžei, o gali szaukt tojo nelaimėje? —
___  ___ ~ , mislino su- mus paszelpt. O kaip geras ta-' klauso jaunas žmogus, o žo-

nuliiMlimu, o kunigas prabasz-}gryžus pas save. O isz kur pa- sai Kūdikėlis del pavargėliu! džei jojo buvo didelęi prilan-

žinojo gana gerai būda savo' vari! užlaikyti f Dieve mielaszir stojo tas ponas užpakalyje ma- prast jog atjauezia josios var- O?* at#al m 0 cz,a
___  __ ____ •_ •_ I ____ _ __ ______________ ______________aar» rvr.

_ ___ . . w _ »

vaikelius! Ryto bus Kuczia gandau, ba teip meilei ant ma-1 Su nuliudimu dirstelėjo ne-1 savim, ir del to dabar linksmai

dirbimo! taip toliaus negali

pa-

I

1

i MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY. PA.

MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM 
-------- $--------

>

sesers, kaip prisirisz prie sic- dingas, gelbėk mane ir mano nes ir asz suvis jojo nopersi- ga. 
pateles.

Kada vakaro sesuo 
paguldė iu lovele, nužvelgė pagalba ir mano vuikelliams! motinėlė, 
aut josios kaklo ant lenciūge-j .Vaikai stovėjo prie langą įrĮ Po tu žodžiu mėtosi motinai

** ■»»*/. Y ■'* ’ i k t i - ‘ ► > >’ •• i •• ■i' 1 i t ‘ ' ■ ■ < > ’ ' • i J J '

tavo vaikutis suvede mudu su

kunigo priesz Kalėdas. Priduok man nes Žiurėjo. Konia teip, kaip tu laiminga motina ant prilniiszo, apvaikszcziosime szvente Ka- 
o ant akiu josios galimo buvo. Įodu. Jau Ratavę atvesiu inant akiu jomojs galimo buvo lodu. Jau asz tave atvesiu in
suprast oiela varginga padeji-1 sveikata, o beda ir vargai su t ,

Jus patinstate vimininkus ir direktorius szio banko.

Patinstate klerkus kurie visada bando jus užganėdinti.
Virssininkai, direktoriai ir klerkai užkviecria jus idant 

padėtumet savo pinigus in szi banka. Sri banka žino kaip 
būti prietelium savo prie toliams.

J"1*11 "■ 'ni'ilii.. %
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ŽINIOS VIETINES
Mcncsis Kovas prasidė

jo.puikiai, bet nežįuin kaip 
užsibaigs. .

* * 1

Seredoja pripuola diena 
Szv. Kazimiero.

* ’1 l1' <! *' t * » «

in m pa- 
5,05$* r»

vjki o ini re 3,102.

Praeita meta musu 
viete Shcuylkill užgimė

Mahauojuj 
gimė 433, mirė 233. Gilbert one
mire 80, gimė 56. Shemuloryja 
mire 361, gimė 601. Pottsville 
mirv daugiausia ba net 
gimė 656.

584 o

Gil-
pa-

Praeita Sereda kokis tai 
banditas norėjo apvogti gazo
lino stoti Bruco Fellows, 
bertone, net loenininkas ji
žeidei ir banditas pabėgo inse- 
des in automobiliu kuriame Inu 
ke ant jo kiti. Virtine policija « 
jcszko banditu.

Perstatvmai duoti 
milv teatre Nedėlios diena -r 

buvo atlankomi per 
Paveikslas

F;i-

vakare 
daugeli žmonių.
buvo rodomas ant naudos Szv.
Juozapu bažnyczios.

SHENANDOAH, PA.
ryta 

mirė gerai žinomas \’incas Bu
rokas 42 metu sirgdamas trum
pa laika plaucziu liga. Velionis 
gyvenų pas savo giminaiti 171- 
szinska, ant 968 W. Coal uly. 
Velionis buvo parapijonu Szv. 
Jurgio parapijos. Paliko broli 
ir seseria Lietuvoje.

— Mrs. Della Vinskeviczie- 
no, 25 metu, teipgi žinoma kai
po Betty .Marks, kuri kitados 
gyveno Pittstoue, pasiszove in 
go Iva -tikslu užbaigimu 
gyvasties

--------------- b, „■ , „

ISZ UETUVJSZKU
■r

KAIMELIU
Fayette City, Pa. — Pas mus 

fabai blogi laikai. Jau 40 me
tu kaip Av.ierikoj gyvenu, bet 
tokios bedarbes dar neatmenu. 
Daug žmonių neturi darbo, pi
nigu ir badauja. Sztai bedarbio 
sziurpu’ii ngas likimas. Vąsa- 

apie vidurnakti pakilo
isz loV’os Jonas Lukas ir iszejo. 
Žmna nieko blogo nemano, bet 
ilgai liesuiankus ju gryžtant, 
pradėjo jieszkoti. Jieszkojo ga- 

To-

rio 2,

na ilgai ir rasti negalėjo, 
linu, ji pastebėjo, kad szulinio 
dangtis atdarytas. Pradėjo su 
kartim, maiszyti vandeni ir ra
do sav-o vyru szulinyje. Sukė
lus kžįimynūs Skenduoli isz- 
t rauke.

Tai imat prie ko privedu be
darbe! Vaikas buvo 8 vaiku tė
vas, isz kuriu vyriausia 
gait e 1G metu.

f 11

mer-

savo
ir likos nuvežta in 

I

Pottsvilles ligonbuti.

PARSIDUODA FARMA.

Taii>e Mahanoy City ir Pa- 
maepra, žemiau s 
At^israukite aid r ' 
am a'dreso:

L. J. Bankcs, 
Barnesville, Pa.

Barnesville, 
a rba 

3t.
vietos

Box 27

◄ Reading
Lines .

►

PIGI EKSKURCIJA IN

NewYork
In ten ir 
adgal 

Praleiskite dienu New Yorke arba 
atlankykite gimines ar pažinatmus 

eis specialiazka ekskureija

HEDELIOJ 8 MORCZIAUS

$4.oo

S^ecialU Trcinąa Sukatos Nakti
Shenandoah .......................... 12:35

'Mnhanoy City............................ 1:16
Tamaqua ................................  1:45
Tggff"' J_1_J i —
ANT READING GELEŽINKELIO

o
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A. RAMANAUSKAS 
LIETUVI3ZKAS GRABORIUS 
MILL A PATTERSON STS 

,8T. CLAIR, PA.
Bdl Telefonas 1430-R

Iiftbalsamooja ir laidoja miruiiua^ 
aot Tiaokio kapinio. Pagraboa pa- 
ruoazfa nuo papraizcziauaiuHripni 
kilniausiu. Paraamdo automobiliui 
del laldotorio, voleliu, krikisty- 
niu Ir kitiami pasiTažinėjimams. 
Im Praekrilloi, Port Carbon ar bs 
kito artimiausiu mlsstn jaigu kas 
pamikalaai mano patarnavimo, 
Mldfin man duot Žinia o pribusiu

y «J
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SAULE

ISZ LI ETŲ VO S
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NUSISZOVE TEISMO PIR- 
... | | MININKO SEKRETORIUS.

YtlMHI-io'Kailinis. Vasario 3 d., sa
i ' tjil * ({į 4* * r ''

vo bute ntisiFžbve Kautio apyg
teismo pinh.

* , F / < f * *

teismo pirm, sekretorius Pel 
rus Vaitkeviczius.
pnežasH&Hibr hlšzklnlibfa.

'. Vj PAMISZELIS NUŽUDĖ

Zudvmosi

,l»

♦

b V “1

Panevėžio apsk.,
Gristupio vien-

SAVO MOTINA IR BROLI
Raguva,

Sausio 25 d., 
kiemy beprotis Antanas Sztiti-
lis kirviu .nužudė savo motina 
ir broli Prana. Kitas brolis, 
Kostantas, tuo metu liuobė gy
vulius. Kai apsiliuobęs Kostan
tas atėjo in grinezia, beprotis

Forest City, Pa. t
Pau.ksztii’i, 54 metu, vienas isz 
gėrai žinomu gyventoju, mirė 
praeita Utarninkn Szv. Juoza
po ligonbuteje aiuo sužeidimu 
kokius uplaike puldamas nuo 
.repu namie. Velionis gimė Su
valkų gnber., Zapyszkiu vals., 
Pribuvo iii Amerika turėda
mas 27 metus. Buvo sūnūs ’Mo
tiejaus Paukszczio ir moliuos 
Marijonoj P<> tėvais Milkodu- 
te. Apsivedei 1899 mete su Ma
li jonu Jusevicziute ir pribuvo 
i n Amerika 1904 mete. Paliko 
dideliam 
duktere Natalija, Gilberton 
stmu Bernuinla namie, 
yra prineipalu No.2 mokslaine- 
je;broli Stanislova, Browndale 
ir seseria Lietuvoja. Laidotu
ves atsibuvo praėjusia Petny- 
czin kuri uosiu dalybavo kuni
gai St rungis, Ezerskis, isz Mi
ners Mills ir Tiszkus isz Maize- 
villes.

Vincas

nuliiuHme paozia,

kuris

Chicago. — Policija kaitino 
komunistus del iszbombardavi- 

Internationa! Harvester 
kompanijos prii? 2«)t) t Blue Is
land Avė., pereita pirmadienio 
nakti. Bomba susprogdino 
szimtus langu ir padare 
stuoliu už apie $1,500.

mo

Bomba
nuo-

— Juozas Alekas, 3339 South 
Al organ st., organizuotojas ne
priklausomos duonkepiu 
jos pereita antradieni 
policijos aresztuotas 

iszbombardavimu 
Yuknio kepyklos, 3357 
Avė., kur bomba sprogo pusiau 
antros vai., nakti in antradieni 
Vasario 24 diena.

Yuknius pareiszkes policijai, 
kad Alekas dare jam 
mn už tai, kad jis, 
atsisakęs prisidėt in jo unija 
ir pardavinejes duona po 7 
centus kepaliuku.

zMekas isztardžius paleistas.

HU

uni- 
buvo 

sa raszy 
J uozo 

>7 Auburn

grasini- 
Yuknius,

I ,1 .»■! —-I—■■ ■ — iįmB

DEL MERGŲ- 
IR MOTERIŲ
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NORI ATIMTI FRANCUZISZKA SOSTĄ.

■ 
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ft

4

1 a • • *Su užstvjimu civilizacijos 
reikalavimai vyru kas kb^a.-i^

i

iszsilavinimo ju kotiiianczlu įnl
b a • t * ' 1 * * i?' iii.* Z .e 11 , fc' f w' *"" >

t i paežiu yra kas kartas didbJ-''
ni. I
pinli.s, idant ju;du1ttę kanuogt

Deltu-gi tėvui privalo ru-
Į ~

riausia butu m/Javinta, o tuom

GUBERNATORIUS KA
NADOS.

Lordas Bessborough, paskir
tas per karalių Edwarda kaipo 
g( n'Į.iil grJliei’ndtorius Kana- 
doja iii vieta Willingtono kuris
pasiliko vice karalium Indiju.fir ji puolė sakydhnuls:

Klhupk, žegnokis, bus ir 
tau taip.. .

Brolis atsiklaUpe. Norėda
mas nukreipti boproezio domė
si 'kiton pusėn Kostantas klū
podamas pasako?

Antanai, Kas

ISZ WILKES-BARRE 
IR APLINKINES

— Motiejus Zgaga, isz Fo
rest City, papilde savžudiusta 
sudraskydamas save su dina- 
mitiiiu patronu kasyklosia Ri- 
climondale.

t Ignas Berneskis, 86 Kent 
Lane, Wilkes Barre. Palaidotas 
su bažnytinėmis apeigomis in 
parapijos kapines.

t Juozas Ataka uskas,
metu komplikuota liga. Jis 
ežia atvažiavo isz Baltiinores 
pas savo sunu. Pabuvęs pora 
men. apsirgo ir mirė. Ameri
koj Iszgyvėno 40 metu. Paliko 
didele sZeima. Palaidotas' sn

"i . ’. ' . " ' ’ • •bažnytinėmis apeigomis King
ston parapijos kapinėse.

—■ Žiūrėk, 
ateina. ..

Beprotis misigryžo. Tuomet 
Kosta n tas, pasigriebus koezela, 
sudavė jam in galva ir beproti 
užmusze vietoje.

rr

Bajorai de Guise, žinomi kaipo ”nekarunavoti valdytojai 
Franci jos
apie 1936 mete. Ji<‘ tvirtina, kad jau turi po savo valdže60,0f)0 
kareiviu kuris stos jiems in pagelba.

11 ketina sugražinti karaliszka sostą del Barbenu

6!)

Amcn-

t į* ’ į ■ ’ « , I t " l ’ t’ »

t Antanas kaczauskiis, 45 
m.,* 733 Main St., Shgar Notch, 
plaucziu uždegimui j^uliko kot-

' » ‘ I * f V f I ,.t * " .

verta vaiku, du hrolju^/’ Kazį
'' • i * . %

Brooklyn, X. Y.
— Stasys ZilskasY 18 m°Mbc 1

J

58 Cook St., AMdey, ligoninėj. 
Paslydo szaligatvy ties namais.

— Teofilius Kiczius, 42 me- * 
tu, 7 Hemlock St., Plains. Su
žeistas kasyklose, anglis 
kirto veidą. — V.

— Sziomis dienomis 
kasyklose Xo. e

Lietuvis a ūgli akasis

per-

• ežia
5 užanglies

musztas
Bladas Virbickas 49 metu ain-

\rclionis Amerikoje
°;

žiaus.
/

veno ap|e
Plyihouthe'. .

Hazleton, Pa, f Ona, mylenta
513

gy-
j metus, turi broli

.> •• } ' f

OLSZAUSKAB busiąs pa 
LEISTAS “SVEIKATAI 

PATAISYTI.” ♦ * - h 
Kaunas.

< ,(j •

— Buvęs pralotas 
Olszauskas pats, nuo . kunigo 
darbo atsisaikę. Dabar jis,pa
du ve praszyn^^, kuriame ,skun- 
(Iž.iasi, kad j^^sveikatu )<ide.ji-
ipę labai susijppęjo ir, turis bu- 
timii užsienyje pasigydyti. Jo 
pažymas busią,s patenkintas 
į r Užleistas pasigydyti in 
užsįęui.' , .

▼ f * i / ’ • Au

!

f

Jau iszhnde, tiek ji ir tema- 
. J1&r. i r .

I 7h T, M '4^ *  '» 1 w b r ’ 4

100,000 lWu gaisras 
LIETUVOJE.

Raguvėlė, Pan. aps. — €-zia 
užsidegė isz nežinomos prie
žasties p. Komaro klojimas. 
Ugnis sunaikino nekultu mie-

25 ha., dobilu, inv 
ir 'kuliama

'.U
• c " •’

I >r;
- «v A

• : .m *I

žiu isz 
.sziaudu

,rJ ri u 
maszina.

LIETUVOS VAGONU
KATASTROFA RYGOJE.

Ryga. Vasario 9 d., vaka
re ties Ryga, Berlyno — Ry
gos traukini isztiko katastro
fa. Nuo begiu nuszoko du Lie
tuvos ’‘vagonai.
via i nenirkentejo. Traukinys
pavėlavo 22 miliutas. Taip pat pus sieke arti 10,000 litu. Vals- 
suvelavo kiti 5 traukiniai.

Gelžkelio bėgiai sugadinti kios paszalpos. Visa apskritis 
Katastrofa i n vyk o 

del automatiszkos 
cijos posto klaidos.

KEBLUMAS SU 
PRIVERSTINU MOKSLU.

I ii vedusRokiszkis. — I n vedus pri
verstina pradžios mokslą, buvo 
žadėta paszalpa. Jau baigiasi 
Sausio menuo, o Rokiszkio v., 

Paeziau kolei- • dar nėra niekam suteikusi pa
szalpos. Reikalavimas paszal-

cziaus neiszgales suteikti to-

užtikrins del j u geresne ateiti.
— Ix? t urnas ir d or v l>e -yra 

visada dideliu pagyriu mergi
nos ir geresni vyra gauna. Vie
nok mergina ne del apsivyriavi 
mo privalo būti dora, 
paezios dorybes.

— Mergina nepaisanti ge
ros rodos senesniu ir dasiekitsi 
ypatų, gailėsis lengvamįslybcs 
savo kada jau bus per vėlai.

— Merginos paklusnos ge
rai motinai niekad to ne reika
laus gailėtis. Ba kas joms po 
teisybei gali teisingiau davinė
ti rodą kaip locma motina.

— Mergina kuri rūpinasi 
turėti kanuodaugiause jauni
kiu, tai paprastai sunku yra 
gauti vieno — paties; o toji, 
kuri apie jaunikius ne paiso, • 
tai apie vyra nerei kalifu ja rū
pintis, — ba tokia kožnas nori 
gaut už pa ežia.

Pati, tai radasta daržely jo; 
vyrus-gį tai spjauni ūkas.

nes del

I

20 metru.
rent raliza-

arkivyskupui 
kad ji

PRALOTAS OLSZAUSKAS 
JAU NE KUNIGAS.

Kaunas, r-r Priesz kuri laika 
pralotas. Olszauskas buvo pa
davęs Kauno
Skvi rėčkų i praszy ma, 
arkivyskupas atleistu nuo pa
reigu Bazilikos ka pit uoloje, o 
taip pat atimtu beneficijas. 
A r k i v y s k u p a s pa ra sze dek re - 
ta, kuriame pasakyta, kad ar
kivyskupas metropolitas pri
imąs gautaji atsisakymo pra- 
szyma, atleidžia ji nuo prela- 
turos Kauno metropolijos ka
pituloje ir nuo turėtos kapitu- 

ir lameli ei-loję pareigavietos
jos.

nuostuoliu i.i-iskaitmnH apie., VaciamOk/nu-knį 
iniioon i:i.. ' ..o...... ....

___ ___igystes,
vyskupijos teismo

100,000 litu-. 'Purtąs buvo apj j.«|US )<ull| 
1 sz pui'ka u s 'klojimo 

- ' - • 1
draustas.
liko apdegusios ni'iil ines siodos. ina.

r>.

atsisa- 
jo byla arki- 

ind raukia-

tures’tokios paszalpos duot ar
ti 100,000 litu. Instatyme apie 
paszalpa nėra aiszkiai nurody
ta kas gali gauti paszalpa* Pū
dei jos reikalauja net turtingi 
ūkininkai.

J aigu s<xia u nrnka Vy feįuįk u i 
tai toji jo ru<lastel,e. apaugs 
pCr dageis ir stosis ne mmĮi dėt 
kitu: o jaigu josios ne vaktuo- 
ji gerai; tai ožiai jam ja suos.

-— Dorybe ir pui'kvedyste — 
tai didžiausias skarbas mergi
nos ir 
azaba mot eres.

•pui kiaušiu papuosza

RADO NUŽUDYTA
MERGAITE

Sausio 26 d., 18 k Imt r., nuo
Sziauliu prie plento Sziauliu-
Joniszkis, gyvenamajame 
me rastas moteriszkos lyties

Isz rasto prie jo

W. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

na-

lavonas, isz rasto prie jo vi
daus paso paaiszkejo, kad tai 

Rozalije Petrauskaite, gi
musi 1902 metais. Isz pavirszu- 
tinio pažiūrėjimo spėjama, kad 
Petrauskaite kieno nors nužu
dyta.
—7  — ■ I- - —      

vra Laidoja kunus numirėliu. Patam- 
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vascliju, pasivažinėji- 
Į mo ir t.t —Telefonas 506

i 603 W. Mahanoy Ava; Mah. City

.j
pati
E. Walnut lily.,
Sereda sirgdamas

‘ «

vaitos. Velione gimė Lietuvoje 
pergyvendama czionais apie 30 
metu. Paliko vyra, tris dukte- 
res ir sunu ir seseria Maslovs- 
kiene czionais. Laidotuves at
sibuvo Subatojo.

Mount Cannel, Pa. Mikola 
Vėižilaitis, 55 metu, likos su
žeistas iu galva ir koja klaiko 
darbo Alaaka^kasyklttje.jUkos 
nuvežtas iįpt gydimo ijį^Ašh-1
- $ Velykų a<Wsj4o-

AdOmo Supszinsko, 
mirė praeita 

i kėlės sau-

nuvežtas jyit gydimo i
■ .• ■

Kunigai'ksztis

RADZVILLA APLEIDO 
LIETUVA.

Kaunas. -
Radzvilla, Uicniuinkas daugy
be žemiszko turto, apleido Lie
tu va tiksle apsigyvenimo ant 
visados Lenkijoj. Priesz aplei
dimu atlanko prezidentu Sme
tona. Už savo locnasti Tovia- 
nus aplai'ke nuo valdžios tiktai 
100 tilkstaneziu litu.

I

NUSIŽUDĖ MOTERE.
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5 <1.,Vasario men.
Kedainiu stotyje 
.name Mervalaitiei^

11 vai., 
geležinkelio 

StftMO, Ke- 
dainių kelio ruožo 'hhtftilterio
žmona, nusižudymo tikslu isz- 
gere acto esencijos. Paguldyta 
Kėdainių m., ligoninėje, ji ta 
paežiu dienu mirė.

Arėjus Vitkauskas.

EROPLANAS KURIS NEAPSIVERCZIA -
Szitas naujo budo eroplanas iszrastas per .Albert A. Mer- 

orastoti ant 
Lon'g Islaml. Erojplianas negali apsiversti ir suktis.
rill, likos ana diena iszbandytas Glenn Curtiss

I

b
4 ■■■
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KONFISKAVIMAS JAVU BOLSZEVIKISZKOJA ROSIJOJ.
javus idant pan lindi kitur už že-konfiskuoja kaimuoeziii
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PASMAUGĖ SAVO .

ISZGELBETOJA.
Aszmenos aps 

gryzp 
vienas senyvas gyventojas. Ei
damas pastebėjo, kad kažkoks 
žmbgJilšr'meghiH pnsHRaH* hi me-.

'pj'ikelej. N lėktY Moga tvoda
mas jis puolė prie to žmogaus 
ir,: gudą tas užsinei’ė sau ant 
kaklo kilpa, ja,nutrauko irjsz- 
gelbejo jalu gyvybe. Tuo tarpu 
iszgelbutasis, psiehiszkai ne
sveikas jaunas vyras, vietoj pa 
(.lekavo!, užmoto iszgelbetojui 
kilpa aut kaklo ir pradėjo ji 
smaugti. Kada smaugiamasis 
neteko sąmones, jis užmoto kil
pa ant storos sfisakos ir mėgino 
paikarti savo iszgelbotojo k ima 
Tuo tarpu užėjo eiguliai, bet

! :

Vilnius, —t
•1 •miszku m savo namuslando ligtJhbtite.

t u vi szkas k y 1 i u s šit *$8>irk i e-
tti antįkiirio f J y .JT-A . 'tu antjjpirio jau iižjOfelyta

ix puriausiu vakarbtp<\fe>kiu

Vasario 24 d., apie 6 vą- (
Konstanto Staszaiczio daugeji>s^ctefiu. Biiįf4^Jq[ėnas 

B buezenie prie 59 St., ir Racine t isz puriausiu vakar^Jj^>kiu 
* Ave., iiiejo vienas banditas ir 

iszsiemes revolveri, liepo Sta- 
szaiti, kurs pasitaiko vienas 
krautuvėj, iszkelti rankas.

Nusivaręs prie registerio 
banditas pasiėmė isz registerio 
pinigus, kuriu rado $60.00 ir 
tada Staszaiti varinas iszvede 
ji isz krautuves. Atvaręs in 
siaura, tamsu gatvekampi, pa
liepė Staszaicziui gryžti atgal 
'm k rn n t n \'p. o imt h nimio savo

landa in
►v,.-

I czionais da no buvo.

Seredoj Lie-St.Clair, Pa.
tuviu Parapijoje atsibus atlai
dos ir apeigos Sz. Kazimierio 
dienoje. Kun. Matulaitis szioj 
parapijoje kleboniauja jau 5
mutus. Apeilgos prasidės utar- 
nin'ko vakaru su miszparu 7 
valamla. Seredoj pamaldos 7:30 
ir 9:30. Daulg kunigu suvažiuos 
in page!bn kun. Matulaieziui ir 
tikima kad daugelis žmonių

r

if jcada tas užsinešę

> 
UNUI K WOOD 
A l N D t fOVOUO

So v i a t i n ia i v i rszi n i nka i




