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ISZ AMERIKOS RAGANYSTA
PAVEIKSLAI ISZ NAUJAUSIU ATSITIKIMU NEPASISEK E
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ISZ SOVIATINES
ROSIJOS

Nevažiuoti in Rosija; 
Patarė Amerikonams

“Juodos Miszios” Ne
pagelbėjo ant Sugrą

žinimo Jaunikio
BURTININKE ARESZTA- 

VOTA.
BRANGENYBE;BAISI

VALGO SZUNIS,

Ana diena su
gryžo isz Rosi jos Amerikonisz- 
kas inžinierius su savo paezia 
Mrs. Marine Warren, kuri per
gyveno Kalatoja, tarp Uraliaus 
kalnu, kur jos vyras stato fa
briką del Allis Chalmers Co. 
isz Milwaukee, AV is.

Mrs. Warren apsergsti visas 
Amerikoniszkas moteres idant 
nevažiuotu in Rosija su savo 
vyrais, nes Soviatai nenori ju, 
ba turi su joms daug bėdos nes 
neyra pripratę prie Bolszevi- 
kiszko gyvenimo. Rosijoj szia- 
dien niekas neyra užganadytas, 
niekas nesijuokia; visi gyvena 
baimėje ir lauko da kruvines- 
nes revoliucijos
'Maistas jiems kasztavo bran

giai — 300 doleriu ant menesio 
svaras sviesto kasztuoja nuo 
1.50 lyg 10 doleriu, kiausziniai 
70 centu už vie n 3,
bet pilna kirmėlių,’l>altu miltu 
negalima pirkti. ’

Mrs. Warren sako: 
kaimynas turėjo szuni. Nakties
laike iszgirdome szuvi ir sužeis 
tas szunis atbėgo in musu grin- 
czia, bet kaimynas atbėgo ir isz 
traukės szuni laukan szove an
tru kartu in ji, užmuszclamas. 
Kada jo užklausom del ko taip 
padare, mums su piktumu atsa
ke: “ka turėjau daryt, mano 
vaikai reikalavo maiste ir kai
linius szuo mums 
tys.°

Toki^ tai gyvenimas Soviati- 
neje Rosi joje, kuria Komunis
tai taip iszgyria in 
Amerike.

New York.

xiesa pigi.

4 C Musu

ka turėjau daryt

ta prisita-

padanges

KŪDIKIS ATGIJO 
GRABELYJA.

• ♦ „ K » H*

Kane, Ohio. — Kada asztuo-
. > > - sanvaieziu kūdikis Ilerma- VA lAloT’ , j.a ’ .
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Detroit, Mich. — Apleista 
per savo mylema Veronika Cc- 
gelskiute nusidavė pas burti
ninke, idant toji prisidėtu prie 
sugrąžinimo josios mylemo. 
Raganysta kasztavo merginai 

, bet mylemas ne
per ka Veronika ap

skundė burtininke Tekia Luka- 
sikieno. Laike teismo mergina 
pasakė sudžiui, kad davė Lu- 
kasikienei 50 doleriu ant 
kalbėjimo “ juodu misziu

125 dolerius 
sugryžo,

at-
“ j uodu misziu” 

idant josios mylemas sugryžtu 
pas ja.

Merginos mylemas pamėtė ja 
1930 mete. Burtininke apreisz- 
ke lengvatikiai merginai, 
turi tokius burtus, kad tikrai 
atras josios mylema, bet turi 
duoti da 50 doleriu ant “juodu 
misziu” 
daugiau, kad tik josios 

sugryžtu. ‘ ‘
likos nevos atkalbėtos, 

"Jeko negelbėjo. Na 
ir rajgana likos apskunsta už 
apgavysta ir sugrąžinimą pi
nigu.

Laike teismo ragana prisipa
žino kad užsiiminėjo būrimais 
ir iszdeti ateiti isz kazyriu, bet 
“juodu misziu” niekad nekal
bėdavo ir nemoka.

Kiek tai randasi panasziu 
kvailiukiu kurios praleidžia 
savo pinigus ant burtu — kvai
lys duoda o iszmintingas ima.

mas 
szios” 
bet i,r tai
l J I l» »* ♦ »* I « " j

kad

. Mergina sutiko duoti 
mylė

jo ūdos » mi

pas Claridge, gulėjo grabelyja 
ir parengtas ant palaidojimo, 
staigiai atgijo; atsiduso giliai, 
atidarė akutes ir isz t ra ūke ran
kutes iir graboriu kada tasai 
ketino uždėti antvožą ant gra
belio. Daktarai buvo nutarė, 
kad kūdikis buvo tikrai mires, 
bet dabar sako kad gyvas ir

1 1 sveikas. Grabelis likos atgal
nusiunstas del ’graboriaus, 
vietoja nubudimo, tėvai ir visi

o

’ Lt'; gimines, sziadten džiaugėsi isz
. i: .' netikėto prisikėlimo isz miru

siu. '• i./ ;y, i>
_______________ j • &
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Ruseli 

iStaAffe?,ihetu senunio/far- 
meris gyventojas netoli czionai 
pridejas dinamito in szmota 
paipos, i n si d ėjo sau in burna ir 
uždega knata.Galima dasiprast 
kokis buvo galas tojo kvailio.

'Htariffėr,V;fl'rii<-tu

A

l
1. — Pcrdotiniai Iszpan’szkos naujos valdžios po prasždinimui karaliaus Alfonso. Ko t

o

MERGAITE KURI GYVENO 
1,200 METU PRIESZ 

KRISTUSA.
Berlinas/ — Mokslincziat 

Motere Norėjo Nutru-! jes7jkodarai senoviwzku užiieku 

cyt Vyra

UŽMANYMAS

‘NEBASZNINKAS’ ATGIJO 
IR ISZPERE GERAI KAI- 

LI MOTEREI IR 
MEILUŽUI.

Hl

surado neseniai Jutlande, asz- 
tuoniolikos metu amžiaus, žal- 
vaiso gadynes, mergaites ku
na, kuris buvo labai gerai už
laikytas grabe, kuris buvo pa
dirbtas isz gyvo aržuolinio mo-

kuria pirko victi-

virtas yra naujas prezidentas Zamora.
Trust kompanijos ant kuriu užklupo banditai Puerto Cabezon 
3. — Sam H. Thompson narys federaliszkos fanneriu kamisijos. 

---- -------------------- j.----- -------------- -
VERSZIUKAS PANASZUS 

IN SZUNI. ,
Excelsior, Mass. — Edvardas. 

Remold, farmeris isz czionaiti- 
nes aplinkines, turi ant farmos 
nepaprastą sutvėrimą kokio 
kito gal nesiranda visam Ame
rike, o tuom yra vcrsziukas pa- 
naszus in “bull dogą” szuni. 
Galva tojo versziuko yra tikrai I 
panaszi in'szuni 
d ai i ti ms,1 i'k Ojos j <,« #
szesziu coliu ilgio, iszsikreipu- * ^l,^( inDa?? 
sios ant szonu, o nagai kojuipa-Į 
naszus iii 
.Milleris

14 METU KALĖJIMO UŽ UŽ
DRAUSTA OPERACIJA.
Springfield, 111. — Augsz- 

cziausias sūdąs užtikrino viro- 
ka mažesnio sūdo, kad dūkta; 
ras A man t e Rongetti yra kal
tas padarymo uždraustos ope
racijos ant tūlos keturiolikos 
metu mergaites kuri buvo nesz- 
czia ir bausme 14 metu kalėji
mo negali būti permainyta ir 

atsėdėti
bausme kalėjime.
dakfa r As turi savo

darbininkai Standard— Ofisas,.kuriame užddaro
Keli banditai likos užmuszti.

Isz Visu Szaliu

Indi dogą

su . dideliais 
yra trumpos

DRAUGE GYVENO, DRAU
GE MIRĖ.

Darrisville, Pa. — Ąna diena I)al)Wsta sutvėrimą, 
mirė czionais Java Casper tu
rinti 64 metus amžiaus. In tris 
valandas po tam mirė ir josios 
vyras Karolius turintis 72 me
tus. Toji pora gyveno su savim 
62 metus ir ne mirtis negalėjo 
ju perskirt. Drauge gyveno ir i los geležkelio

Daktaraskiaules.
kuris nupirko taji ne

nusiimto 
kaili in Chicaga ant iszkimszi- 
mo.

Paskutines Žinutes

G82 UŽMUSZTI APIE 1,000 
SUŽEISTA O BLEDES PA

DARYTA ANT $1,00,000 
KETURIOSE GUBER

NIJOSE.
Mosllva, Kosi ja Du smar

kus drebėjimai žemes Seredos
J

dziojl kurio ąžuolinė rng»ztta " 'I
Katovicai, Lenk. — Akyvas 

atsitikimas atsitiko Rudulto- 
vicuosia ant szlonzko, kur 35 
metu pati anglekasio Mikolo 
Mastako, turėdama jauna prie
laidini, nutarė atsikratyti nuo 
netinkamo diedo su pagelba 
truciznos,
nioje aptiekoje.

Aptiekorius 
kam ketina motere sunaudoti 
trucizna davė jiai laszu ant ap- t 
laikymo noro daugiau valgyt 
arba apiteto ir priek tam pra- 
nesze Mikui, kad jojo pati pir
ko* pas ji “truciznos” ir kad 
save apsisaugotu. Ta vakara 
Mikas sugryžes isz kasyklų, 
pavalgė gardžia vakariene ir 
po kokiam laiku nevos apsirgo 

“mirė”

prijausdamas

27 metu Vladyslovas

ir ant galo 
kankesia.

Tik ant to ir lauke apgavin- 
ga motore, paszaukdama in vi-

dideli uosiu

| vakaru sukrato smarkiai tris du lankanti prielaidini.
Pacziule atsisėdus ant keliu

I
padarydamas lile- ,

dės daugiau kaip . ant penkių ' savo mylimojo, pradėjo kalbe- 
milijonu <|oleriu.

Geuso aplinkinėje
tis apie savo ateinanti gyvenl- 

užmuszta|ma ir palaidojimo mirusio vy- 
300 žmonių ir sužeista kone 400 ro. Kad sztai netikėtai “prisl- 
Siriamo aplinkinėje 260 Už-į^lo isz numirusiu 
muszta o in 800 sužeista. Kone 
visas kaimas Zangezur likos 
sunaikintas.

I

GAL NEUŽILGO SUGRYSZ 
GERESNIS ALUS.

Philadelphia. — Alus ir vy
nai gal sugrysz ateinanti meta 
ir kongresas pavėlins dirbti ge
resni alų, pagal nuomone su
vienytu darbininku organizaci
jos, kuri turėjo savo seimą ežio 
nais.

Motiejus Woll, vice prezi
dentas American Federation of 
Labor, isztyrinedami nuomo
nes kongresmonu, sako kad se
natas ir kongresas geidžia 
idant prohibicijos tiesos butu 
permainytos o tik 17 senatorių 
ir 45 kongresmonai yra už pro- 
hibicija o likusieje yra ant per
mainymo.

Virszininkai unijos sako jai- 
gu alus sugryžtu,tai taksos bu
tu sumažytos, žmonys turėtu 
darbo ir moraliszkumas daug 
pasigerintu tarp žmonių.

f ✓

vice

DVYNUKAI UŽGIMĖ; TE- 
VAS IR BOBUTE

Trafford,' N. Y. — Mrs. Net-

& P U | F.*ii

• I
ta Towner, pagimdė dvynukus, 
o kada motina Towner bene 
apie tai dažinojo, taip nudžiu
go, kad puolė negyva. Tėvas 
dvynuku 49 metu, iszgirdcs 
apie užgimimą dvynuku ir • _ • • ■ •

drauge mirė. Daktarai tvirtina, | du traukiniai, 
buk senukas mirė nuo truku- mirtinai 

lengviau.šios szirdies isz gailesties. Abu
du palaidoti vienam kape.

DIRBA VISKĄ SU KOJOM.

Pinedale, Ky. — Martina 
Dunham, 19 metu, kurios ran
kos yra suparalyžiavotos ir be 
valdžios nuo mažens, gali siūti, 
raszyti ir triūsti prie naminiu 

savo kojų,darbu su pagelba 
bet per kelis menesius randasi 
Ii go n b u te j e gy d i n d a m a s i 
nusilpnėjimo nervu.

Martina priesz nuvažiavimu 
in ligonbuti, 
kam'bari szvariai

ant

užlaikinejo savo 
paklodama 
grindis d r 

pasiūdavo sau drapanas, o tai
vis su kojoms.

lova, sziuruodama

12 METU KALĖJIMO UŽ PA
VOGIMĄ KUMPIO.

Atlanta, G a. — Būdamas ka
lėjime per keturiolika metu, už 
pavogimą vieno kumpio (ham- 
so), KJ. Hebe, 'nigeris ,aplaike
pardona per gubernatorių, ku-

* J * i t >•. T 1

ris tvirtino, kad 14 motu baus* 
mo už toki prasikaltima buvo 
už daug.

Hebe būdamas kalėjimo ppr 
tiėk metu suezedino 760 dole
riu dirbdamas naktimis ekstra.

Mirtis'buvo staiga. Paliko jisai staiga mirezia uoszves, nuėjo Su tais pinigais nusipirko sau
paezia ir dvi suaugugsias dūk- in tvartu ir szove isz karabino Fordini automobiliu ir parda-

Inu Mm teres. Manom&. ,-kad ^enukas.(gau in galvar ■ iszteszkindamas vindja vaisius ir ant to gerai 
sau smegenis.r. » u .ui <■staiga! >netflk4hproU>. uždirba. r.i e t jiO1

apsaugojo kuna nuo Muputimo.
Mokslineziai apskaito, kad 

mergaite turėjo mirt apie dvy
lika szimtu metu da priesz už
gimimą Kristaus. Lavonas pa- 
talpytas muzejui.

1 * > ji ir

NETEKTAS PACZIOS NO
RĖJO DALGE VISUS 

ISZPJAUTI.
Slupicai, Lenk.— Kaime Ju- 

zefave,
Kravczyk, kūle jevus drauge 
su savo paezia Veronika, su 
kuria apsivedė tiktai dvi san- 
vaites atgal. Per neapsisaugo- 
jima, motore inkiszo ranka |n 
maszina, kuri jai nutraukė lyg 
peties. Nuvežta in ligonbute 
motere in trumpa valanda mi
rė.

Mirtis mylemos moteres isz- 
vere baisu gailesti ant Vlado. 
Inpuole in toki pasiutima, kad 
supjaustė abudu arklius įr 
žmonis kurie atbėgo gelbet 
arklius. Uždare ji grinezioje, 
bet suradęs kokios ten trūciz- 
nos iszgere ir likos- surastas 
negyvas’ už valandėlės, kada 
kaimynai atvažiavo ji nuvežti 
in ligonbuti.” vyras, ku

ris buvo pasirengiąs ant pore
les su gera lazda ir pradėjo 
ūbiems duoti

Guedinssene, A i nienioj <11 ebe-Į (masjs įszsigep)ej0 1IU0 mirties 
szokdamas per langa o moterė
lė likos nuvežta 
vos gyva.

gera lazda
szliuba.” Myll-l 4

- - r. f

1,800 KOMUNTSTISZKU 
BANDITU UŽMUSZTA.

Shanghai, Kinai. — Nema
žiau kaip 1800 komunistiszku 
banditu likos užmuszta Hupeh 
provincijoi, kurie likos ap
siaubtais per valdiszkus karei
vius ir nužudyti. Banditai ta
me laike apipleszinejo Kuig- 
man miestą, 
padegė.

J u vadas Ho Lung pabė
go už kurio galVa valdže pa
ženklino 21 tu'kstanczius dole
riu.

daugeli jjunas žemes uzmusze 
žmonių, ,
dzin suskaityt. Daug kaimeliu 

, sunaikinta.
Valdžia isziunte in nukentė

jusias vietas per drebejima že
li Lizbonas, Portugalija. — mcs milijoną doleriu in Trans- 

o ve-

V Paryžius. — Prie Bastil- 
stoties susidūrė 
8 y pa tos likos 

o 76 kitisu žeis tos

I

I

be tda negalima ble- in ligonbuti

Nuo numesto degusio poperosoĮ kaukaziszka aplinkine
“Arės 

tuoj ir nuskendo 'Ta'g 
Tryleka pasažieriu neteko savo .' 
locnascziu.

1[ Gladewater, Tex. — Per 
eksplozija aliejinio szulinio, 9 
darbininkai likos užmuszti, 8 
nesuranda ir 5 mirtinai 
ginti. Priežastis 
yra nežinoma.

11 Washington, D. C. 
gal naujausia apskaityma, tai 
ant viso svieto randasi dau-' 
giau kaip

užsidegė laivas > j

rus upėje.
kuris liaus siuns da daugiau. .

Matyt ir Rusijos žeme neuž- 
nadyta isz 

savo

ISZGAMA SŪNŪS.
Vilnius. — Janave, arti Vil

niaus, žmonis užtiko locninin- 
kes kromelio Bukauckienos la
voną kabanti ant balkio.

kurios vėliaus
J

apde- 
eksplozijos'

g 
parodo savo neužganadyma 
per sudrėbė j ima isz piktumo.

Bolszevi
Žu-

iku kad d into jai apiplesze kromeli ir 
.... „ I nrlolrn Iro a C»V ndiitnii

TAMSEIRAUDONOS IR 
MĖLYNOS VISZTOS.

Kanada. —Calgary, Alta,
Kokis tai komikas iszrado bū
da kaip apturėti tamsei rau- 

l donas, molynas ir žales visz- 
.... . . , I tas o tai su pagolba serumo,2o milijonai bedar- 1 *

biu. Yra tai didžiausias skait- 
lis bedarbiu, koks kada buvo 
ant svieto.

Scranton, Pa. — Kožnas •

Pa-

viską kas tik davėsi pa i imti.
> Policijc padarius slieetva 
daejo, buk žudintojui turėjo 
būti moterei gerai žinomi. 
Aresztavojo josios sunu Adol
fą, ’kuris laike karszto tyrinėji- 
mo ant galo prisipažino prie 
žudinstos. Prisipažino jisai 
kad prie to darbo prikalbino ji * trijų kaimu užmuszdami 184

GALVŲ MEDŽIOTOJAI NU
ŽUDĖ 184 GYVENTOJUS
Tokio, Japoniję.

dvieju sztamu gyventoju ant
salos Farmozos kilo musziąi. i* * ,i r »
Sztamas Tentsna užklupo ant

Terp

*

kuri inczirkszte in kiauszinius 
po devyniolika dienu perėjimo. 
Visztukai pasekmingai auga 
ir žmonis stebėsi isz juju. Ke-

I I.

lekasis dirbantis Skrantu' mik'is savo slaptybes kitiems 
pradedant nuo 1 da noįszdave. .

ang 
aplinkinėje, 
Gegužes, turės mokėti po 50 
centu assesinento in unija. Tie t 
pi ingai eis ant suszolpimo tu j u 
an'glekasiu kurie nedirba. To
kiu budu. unija mano 
apie 35 tukstanezius 
kas menesis ant užlaikymo be
darbiu.

surinkti 
doleriu

* John E. Ruark, gi’omat- 
noszis isz Baltimore, Md., lai
ko savo tamystos, suvaiksz- 
cziojo tiek, kad galėtu apditi 
5^/j 'kartus aplinkui svietą.

,r

jojo draugo Adalija Užond- žraonis. Tiejei iaukinoį žmonis
kovsikiuto,. idant sena motina kartas nuo karto užklupa ant 
ne butu jiems ant kelio apsive- gavo ]caįniynu tiksle nukirtimo

I gaivu kurias džiovina ir laiko
kaipo dideli giliuki. .

TT T t » . A •

j kartas nuo karto užklupa ant

dimo.
Porele likos aresztavota ir 

uždaryta kalėjimo.
• ■ Irt ‘ '* • X

VYSKUPAS IR TRYS KUNI-

Japonszka polioije pribuvo 
apmalszyti laukinius,* bet tiejet 
pabėgo in kalnus.

GAI PAVOGTI PER 
BANDITUS.

Ii b v * . ,,t: /"

Foochow, Kinai. — 
niszkas Daminikonu katalį 
kiszkas perdetinis aplaike ži- Moskva, Rusije. — Daugiau 
no, buk Kiniszki banditai pa- kaip penki tukstaneziai gyven- 

geležinkelio arti mažos stoties amo in nelaisve vyskupą Prat, toju buvo priversti apleisti sa
Benkos. Per inkaitusia aszia kunigą Andrejų ir du Kinisz- vo gyvenimus aplinkinėje Mos-

I . ’

t v ,

61 UŽMUSZTI IR SUDEGIN
TI DEGANCZIAM TRUKI-

■ 1 ~

V'

JE, DAUG SUŽEISTA.
Kairo. — Baisi nelaime pa

tiko ant Kairo-Ale'ksandrijos

I

■■UPS VOLGA 1INĖSILIEJO;
Iszpa- TUKSTANCZIAI APLEIDO

* ’• '■ 1 *'*• f Ik *’ f 4 • , -

4 
Air

GYVENIMUS.

trūkis užsidegė. Trūkis buvo kus kunigus, kurie tame laike kvos ir Baltrusijos isz priežas- 
pripildytas pasažiereis. Lieps- keliavo in Fengting, 75 mylės ties iszsi'liejimo upes Volgos, 
noje ir per iszszokima paeažio- nuo Foochow. Vyskupas Prat, Vanduo užliejo didelius plo- 
riu isz deganoziu vagonu, žuvo

' 61 pasažieriai o: daug'sužeista.

A1V4VF X VVU11V H » ▼ J 0H. O X 4 <A V į > CA'AIXXVIVF UUUVJV

tame laike Ihbai sirgo ir abe^ ožius žemes, padarydama mil* 
jotina ar iszliks gyvu. ' žiniszkas bledes. - ‘ ’ j
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Kas Girdėt
•Paskirt imam termine Potts-’

vilios sūdo buvo daug skundu 
už teViszkuma — suviliojimu 
merginu taip kuriu radosi ir 
kelios Liotnvaites su 
komis” ant ranku. Keno tame 
kalte, kad taip jaunos mergi- 
uor turi musklavinet i in sud u s ; 
jeszkoti teisingj’stos, jeszkoda-l 
mos savo tiesu ir nopasiolgimo 
moraliszkai.

kalte paantriname?

M hoibu-

Keno
\’e yra abejones, kad daug pri
veda prie to jaunuomene, auto
mobile! ir įprohibicija sziandie- 
nino jaunuomene nemokanti 
ant saves susivaldyt, pasileis- 
dami ant kelio paleistuvystes.

Priek tam daug kalti tėvai,

■ ■ • . t ■■ ' 5 v ■ i ’.-v * * r-* •1 - * . " , ?. 1 J ■' ’ ** 'rI ■ ■ —■■■■■■■ , H r .1. ima .i i i ■»■■■■ .i—   ■ , ,,

ISZBANDO NAUJA BUDA LEKIOJIMO
SU PAGELBA SPARNU
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Brooklyn, N. Y. t Udnas 

Kasparąviozius, 47 ano tu, 55 
So. 5th St., mire Bah, 24 d. Bus 
laidotas Bal. 27 d., Alyvų Kal
no kapinėse.

t Jonas Devonis, 38 metu

I

M mirė

? ►* F ,F F 4 M II* 4
t . * i.,.'

organizuot. Visi geri Lietuviai 
prisiraaze. 1_____
kur butu kilęs ir vis 
'Balandžio 26 diena buvo 
szaw susirinkimus ir tapo isz- 
rinkta valdyba K.B.K.A.

Pirmininku

Nedaro skirtumo 
raszosi. 

vie-

■...... ..... .., . ,, ,,

ISZ LIETUVOS
*r?

Kaz. Kregždei

VYSKUPAS RAINYS TRAU
KIAMAS IN TEISMĄ.

Kaunas. (L. Ž.) —Už pasa-
Viro Pirm. Anielo Kntk-evi li-vln Vilkmergės bnžn.vczi^je

J i ri'. f! S J ą* 7 *’’’' ’ * *"*W* "f * # Y "T* *"’5 *• *'Y *'*■* * ** Yj**:’***’ '> nįT» Dr ''

Klausytojai tuojau pasidalK 
jo in dvi dalis ir vien norėjo 
ktm. Paulauskui leisti kalbėti 
kiti neleisti. Pirmiausia kilo 
didelis triukszmas, o paskui 
ir musztynes’

Kun. Paulauskas nuo stalių- 
ko buvo nuverstas, apstumdy
tas ir purvuose suvoliotas.

Yra daug apdraskytu, 
pleszytais rubais etc.

7 žmones policijos suimti.
Be Alytaus, buvo panasziu 

invykiu ir kitose Alytaus aps., 
bažnycziose. Antai, Daugiuose 
kun. Sabaliauskas pradėjo 
žmonėms po pamaldų aiszkin- 
ti, kad valdžia persekiojanti 
katalikus ir siūlo pasiraszyti 
po praszymu, kuris busiąs p. 
Respublikos Prazidentui. Pub
likoj kilo triukszmas ir kuni
gas buvo nustumtas. Tada val- 

szalininkai priėmė savo 
rezoliucija, 
vyskupui, praszydami, kad ku
nigams neleistu bažnyczioj po
litikuoti.

Panaszus invykis ta paezia 
diena buvo ir Pivosziunu baž
nyczioj, Alyt. apskr.

politini pamokslu, kuris bijves 
iiukroptas priesz dabartinę vy
riausybe, . vyskupas •

vo

ežiu to (Pasachiene) 
Kasierius Dan. žąsinus 
Rasztininku Jonas Baltrenas 
Organizatoriais.

Juozas Maru okas
Kas ta n tas Szim k u na s

Albinas Kaulakis 
Antanas Tuhas

Ąnielo D adai te (Baltrione)
6. K. Šinkūnaite (Remeikiene) 
Visi pažangus Kupiszkio vnl- 

seziaus žmonos pasižadėjo 
pa-

su-riausybe, . vyskupas Rainys 
traukiamas in teismą.

l'z ta pati ir kunigas Krupa- 
viezius esąs perduotas teismui.

1.
o r*?
3.
4..
5.

KIEK PERNAI LIETUVOJE 
MIRĖ ŽMONIŲ. <

Kaunas. — Per pirmuosius 
mirė 
7752

’♦ ‘BB

K

j A..

£

Adolfas Matz, ana dien turėjo pasekminga isfibandyma

re: 
$

304 Metropolitan Avė 
Bal. 26 d. t

Praeita sanvaito man 
būnant Aprciszk. P. Szv: par.
bažnyčioje teko matyt sztai 
ka. I vai., p. p. laike vienu su- 
tuoktuviu, klebonas Panlonls 
iszvedft tulus jaunuolius per 
duris lauk, juos paniekinda
mas, gėdindamas, ir dar iszba- 

“Asz jums policija pn-
sznuksiu, kurie manos nenori-

■te klausyti.” Klebonas isz baž- 
nyezios vaikinus iszvijo, kad 
jie turėjo saujoj ryžiu apibats- 
tyt jaunuosius; na ir stovėjo 
prie duriu grasindamas, jaunų
jų nesveikinti. — V.

9 men. pernai Lietuvoj 
26,659 žmones, 
vaiku iki 1 mot. amžiaus. G097 
žmones mirė noisztirtomis mir
tos priežastimis, 3280 senatvės 
marazmu, 2029 plauczin džio
va. 1732 plnuoziu uždegimu.

žmonos 
dirbti teisingai kad duoti 
vyzdi visiems kad yra teisingu 
Žmonių kurie gali visuomene* 
vadovaut. Sziame kultūros ge
roves darbe linkėtina geru pa
sekmių Kupiszkcnams parodyt 
ka gali nuveikti tokiame svar
biame dai<be kaip kad insteigi- 
įmo liaudės namu ir vięszo kny
gyno. Kupszkio mieste, Pane
vėžio apskrityje visur ir visi 
pa'žangus, kilnos dvasios Lie
tuviai tėvynainiai remia ir ža
da remti ant toliau.

Iszgirde Brooklyno Lietuviai 
ir Kupiszkeniai kad genoralis 
organizatorius ir sumanytojas 
K.B.K.A. žada isz Pittsburgo 
'kada atkeliaut in 
didžiai nudžiugo ta 
iszgirde ir rengiasi, <

ju tarpe

su pagelba dideliu sparnu panasziu in sparnus 
nio. Žinoma, su tais sparnais reikia nuszokti nuo kalno 
nuo namo ir taiPriek tam daug kulti tėvai 

suvaldyt savo 
vaiku, pavėlindami dukrelėms 
ir sūneliams, praleidimu vaka
ru po užnamio, lakstymas auto
mobiliais po kabius ir rodhau- 
zes, per ka tankiai savo vaisins 
pamato jau už vėlai.

Kiek tai randasi tokiu tėvu 
ir motinu, kurie su užganady- 
mu žiuri ant to, kaip sūnūs ar 
ba duktere praleidžia savo lai
ka tarp piktu draugu, jaigu 
dukreliai kokis tai szpickus 
perimtas nemoraliszkumu už- 
verezia dukteriai galva, netu
rėdamas jokio noro apsipaezia- 
vimo sn ja. Po tam labai gaile
sį už savo nusidėjimus, bet jau 
per vėlai!

Tada tai nusidiUKla in suda 
su beiboku ant ranku, idant 
apsaugot “unara” savo dukre
les. Bet pa v ei 7x1 a iszrodo, kad 
tankiai tokiuosia atsitikimuo- 
sia, tankiai būna priverstos 
apsivyriuoti priverstinai prie 
ženybu; gyvena nelaisvėje, no- 
sutikrmiiosia ir barniuosia, ba 
tokia karszta meile 
su savim atsiskyria 
pati ir vyras ir vaikai buna sun tjcsn j* - - -

neužganadi- nieldcsi ir prasze Dievo pagel-

sziksznocpar- 
arba

nemokėdami

greitai
7

kenybe del visu; 
mai tarp savos, 
musztynes o ant galo vyras pa
meta savo motore arba motore 
vyra ir eina ant kelio paleistn- 
vystea!

'Graudingas gyvenimas tokiu 
poru!

Geriau butu, jaigu prie to ne
būtu daeja. Tėvai privalo dau
giausia dabot savo dūk toros ir 
nuolatos turėt jais ant akiu, in- 
kvepti in jais moraliszkuma ir 
vaisius tokios meiles, o ypatin
gai motinos turėtu tuom užsi
imti idant ju dukteres iszaugtu 
ant doru moterių ir butu pa- 
guodotos per savo vyrus ir vi
suomenes. .

nevisados su pasisekimu.

ric lindo jiems in akis, sugryž- 
ta prie “Saules” raszydami: 
“Ka galėjau padaryt, sunku 
buvo atsipraszyt ba buvo tai 
pažystamas, kuris inrinko skai 
tytojus idant aplaikyt
za”. Juk žmonyB supranta ver
te laikraszczio “Saules” ir mo
ka atskirti gera nuo blogo 
ba tai laikrasztis del visuome
nes o 
dos.

< i prai-

džio
ISZ LIETUVISZKU

¥'
1 jKAIMELIU

Chicago

i

P. Marcinkų gyv. 
1516 So. 49 Ave. ilga laika sir
go drtktc, gulėjo namie ir ligo
ninėje; tėvai tankiai lanko ir

~~ tikėjosi,kad duktė greit gryž

Kingston, Pa. — Praeita sa
vaite kun. Tncznira, suriszo 
mazgu moterystes pana Mari
jona Dapkeviczitue su Vincu 
Rigoliu. Po sugryžimui isz sal
džios kol Tones jaunavodžei a p- ' * * r
sigyvens ant 38 Center uly- 
czios.

kuria pasiuntė

visur ir

ne del privatiszkos nau-
kaip patiko kita nei ai- 

Pereita nedeldieni, Bal. 
18 d., 8 vai., vakaro p. Marcin
kiene lauko gatvekario ant 69

namo
• me.

Angliszkas parlamentas (kon- . ,TT . . > . , , . ,° 1 j ir Western Avė., kaip koks taigresas) panaikino senovisžkas 
mėlynas tiesas — Blue Law.;, 
kurios 'buvo
Puretoniszku laiku, kurios ųž- 
drausdavo visokias linksmybes 
o ir laike puretoniszku laiku, 
kurios uždrausdavo visokias 
linksmybes o ir bueziavima sa-

— Blue Law 
invest os laike

pasvaigos automobilisas inle- 
kein buri žmonių ir kelis su
žeidė. Labai nukentėjo ir p. 
Marcinkiene ir dabar guli Szv. 
Kryžiaus ligoninėj, abdvi su 
duktere. Jei kas isz Lietuviu 
mate ta nelaiminga invyki,

— Ponstva A. J. Barauc- 
kni ir sūnūs Robertas, 82 N. 
Atherton nvo., automobiliavo 
nedėliojo pas p. Barauckus in 
Shenadori ir p. F. W. Bocz- 
kauekus Mahanojui.

Pittsburgh, Pa. 
o Kupiszkenai 
jau ir dabar turi savo

Brooklyna 
, naujiena 
organizuo

jasi padėt sutverti milžiniszka 
Pittsburg- kuopa. K.B.K.A. ir nėra abejo-

nelaiminga
vo Jociui moterių Szventadie- kaip tas automobilistas inva-
niuosia, o panaszus tiesas turi
mo ir Ameriko kuriu priezerei 
ne nori panaikint.

Laike balsavimo ant panai
kinimo t uju tiesu, tukstaneziai 

molinu

žiavo in žlnones, butu gerai žl-

o po tam tikejimiszku fanatiku
klūpojo bažnycziosia,' ?*’I

keiksmai, bos idant tiesos pasiliktu.
Norints tiejei veidmainiai 

karsztai meldėsi, bet
tiejei 

meldėsi matvt
Dievas neiszkiause ju maldų jr(

1

noti. Adresas, A. ^farcinkus 
1516 So. 49 Ave., Chicago.

— Netoli gyvenamos vietos 
skersai 50 Ct. ir 18 gatves bego 
tyrs jauni draugai, kaip neti
kėtai atbėgo automobilis ir 
perkirto viena isz ju 
Kuzmos sunu 
muszta galva
ir bendrai sužeistas pavojin-

automobilis
, tai p. 

kuriam pra
šu! a u žy t a koja

mėlynos tiesos likos praszalin- ga>- Tovai buvo tikrai nusimi- 
tos. ne, bet po keliu dienu 

viltis, kad vaikas pasveiks.
gryzo

susiorganizavo nes. Visi Lietuviai rems taip 
3-czia kaip ir kitur. O czionai ir Kn- 

kuopos numeri. Nariu 76, o vi-jpiszkenu tikru daug yra; ---- m..— j---------- kurie
sa organizacija skaitoma, apie pasznibždoms veikia kaip pri- 
446 nariai. Tai
Kupiszkenai verti kanors. Su-Inas bus didžiojo

pasirodo kad bus Kulis tada Expled as Baliu- 
i New Ycxrko 

maniu žmonių yra kurie turi Kupiszkcnu K.B.K.A.
rrnVHM linviio S!ii »»i «i xr/l n »■»! ■ lr<i«_llo 44V/1 r 44 1 4 4 C4 1 4 J V * < < 4 44 I IViAi.” j

kuopa.
norus. Sumanydami kai-'Bet klausymas No....(?) dar

po toki tikslą, kaip kad Kupisz organizitoriu toli nuo -New’ Yor 
kenai sugalvojo tai labai pagir- 

kulturiszkas veikimas.
liaudies na-

knygynas. Nors mes turi-
1,000,000

No....(?)

Laike tyrinejimmo apie vir- 
szininku algas mieste Ohicage, 
pasirodo, kad tarp kitu virszi- 
ninku, 1

besi

ŽMOGŽUDYBE.
Kovo men. 21 d., ant viesz- 

kelio Tiltagaliai-Geležiai (Pa
nevėžio ap.) per musztynes 
smūgiu in gaiva užmusztas pil. 
Klimaviczius Feliksas, apie 
30 motu amžiaus.
užmuszimu Balna Alfonsas su
laikytas.

Peliksas, 
Tut ariamas

ELEKTRA LIETUVOJ NU
TRENKĖ 3 MOTERIS.

Kaunas. — Netoli Kaimo 
priemiesezio Aleksoto laukuo
se elektros sroves nutrenktos 
3 moterys. Jo ten rinko kau
lus. Ant vieno stiprios olekt-

L.ros sroves laido buvo užmesta 
viola. Viena sziu moteriszkiu 
ta viela užgavo ir vietoj nu
trenkta. Dvi kitos atsiskubino 
jai prigelbcti, bet vos tik nu
trenktąją palytojo — taip pat 
sukrito negyvos, nes anoji dar

Kauno M

KUNIGAS PASISLĖPĖ NUO 
INIRSZUSIU PARAPIJO.

NU DAUGUOSIA.
“Lietuvos Žinios

Balandžio 14 diena pranesza:
Be Alytaus Balandžio 12 die

na buvo panasziu invykiu, pa- 
nipijiecziu neramumu del po
li tikaujaneziu kunigu ir kitose 
Alytaus apskriezio bažnyczio-

Antai, Daugiuose kunigas
Sabaliauskas pradėjo žmonoms 
po pamaldų uisziknti, kad val
džia persekiojanti
ir siūle busiąs .pasiustas Res
publikos Prezidentui.

Publikcrja kilo triukszmas ir 
kunigas buvo nustumtas.

W tįĮ 4 ’ ■■

se.

Katalikus

Tūlas 16 metu vaikas Fila
delfijoj likos axesztavotas už 
“pavogimu” maisziuka anglių 
verties 15 centu isz geležkelio 
jardo. Sudžia ji nenubaudė ka
lėjimu ir paliuosavo nuo baus
mes pasakydamas jam sekanti 
pamokinimą.

“Vaike, nebaudžia tavęs, bet 
noriu tau duoti pamokinimu. 
Jaigu turi norą vogti tai pa
lauk da kelis ipetus, pakol pasi
liksi prezidentu geležinkellio. 
Tada* galėsi vogti be abejones 
viską, kas tau patiks be nubau
dimo. Lyg tam laikui nepriva
lai žiuręti ant vagonu, ba gali 
būti areuZtavotu,? ’ i • J •Tasai sudŽią turėjo teisybe, 
už ka užtraukė'ant saves ne
apykanta nuo kmopaniju.

aplaiko 
kožna diena nauju skaitytoju 
isz visu szaliu Ame riko o ir tie 
ka buvo užsirasze kitus laik- 
raszozius nuo “nuobodžiu” ku-

J

Rėdyste “Saules

H/

M

tebelatke rankoje Viela. Viena 
žuvusiuju buvo vedusi antra 
susižadėjusi ir turėjo tuoj in- 
vykti vestuves, o treczioji bu- 

4

Tada valdžios szalininkai pri
ėmė savo rezoliucija, kuria pa
siuntė vyskupui, praszydamų 
kad kunigams neleistu ba'žny- 
czioj politikauti.

Panaszus atsitikimas ta pa- 
czia diena buvo ir, Pivosziunu 
bažnyczioj, Alytaus apskrityj.

ko dar gali daug kuopa pri
tverti.

Visu nariu paveikslai bus 
traukti Gegužio 3-czia diena 2 

' valanda po pietų Varnagirio 
Y innn rt_________ cr.

sugalvojo. Pasirodo kad mws Side. Praszau visus pribūti ant 
daugiau rūpinamos savais roi- to istoriszko paveikslo.Visi ga- 
kalais. Kad tik man o tau tu lesite insigyti.
pats pasistoravok. Bot sztai 
vienas žmogus isz milijono ta 
daro, sumano ir ta trokszta in- 
vykdinti. Jo sumanymą visi 
apszviesti kultūringi geros va
lios ir kilnus Lietuviai parėmė 
ir rėmo ja. Visi ir'visos Lietu
viai gera szirdžia tai vieniritelo 
organizacija Lietuviu Tautai. 
10 centu menesi organizacija. 
Sumanyta per Amerikoja laik- 
raszcziu platintoja por 18 motu 
tai Jonas J. Kulis. Buvęs Ru'b- 
suviu Unijos vadovu Brooklyn, 
N. ¥., nuo 1908 iki 1910 metu. 
Visi Brooklyno Lietuviai di- 
džiojaso tais laikais turonti uo-. 
lu, rlarbsztu, teisinga, delegatu. 
Businos agentu. Isz unijos pa- L 
sitrauke pats, manydamas <la- 
siekti ramesni gyvenimą. Uni
jos 54n58 skyriai nors labai ne
norėjo pu juom persiskirti ir 
nuo to laiko Brooklyno, N. Y. į 
Lietuviai minavojo, tai kad bu
tu John J. Kulis. Jis padarytu. 
Jis sutvarkytu, suorganizuotu, 
patartu. Per 20 suvirsz motu 
Brooklyno Lietuviai Rupšiu-, 
viai miiutvoja Joną J. Kuli, kai i 
po geriausi vada ka anksty vos- 
niuosia metuosia yra turėjo. Ir 
jis iszgivdes 1918 Pittsburgho 
straika 'Fort Pith vieszbucziC 
darbininku straika, Kulis Jo-< 
nasbuvo paszauktas organi
zuoti ir laimėjo. Jonas Kulis’tu 

’ ’ nuo 
Ttornational Hotels of Pitts
burgh. Todėl buvo lengva Pitts 
burgh Kupiszkcnu B. K, A, su-

I tinas
Bendras kliubas 
m as, 
me apie 1,000,000 Lietuviu'valanda po pietų Varnagirio 
Amerikoja,'bet ne vienas to ne-' Studijoj 1930 Carson St.,South

i

i

nariu

—Kliubietis.

vo 13 metu mergaite.

DIDELIS TRIUKSZMAS
KAUNO ZITIECZIU SALĖJ

Kaip pranesza

— Balandžio 23 d., 
ruoszdamas eit in darba Juo
zas Szimkus, 36 metu amžiaus, 
staiga mirė. Jis gyveno 3612

------ , --y •*
vienas policijos kapito

nas, aplankydamas metines al-'LoweAvo.,irdirboSwiftkom- 
gos 4,000 doleriu, in laika ketu- panijoj. Ligos priežastis neži- 
riu metu suezedino ir indejo in noma ir tyrinėjimu nesusekta, 
banka pinigais ir szerais 50 Lietuvoj liko sesuo ir 
tnkstaneziu doleriu. Kiti poli
cijos virszininkai indejo in

I

brolis. $4.00 «*

I

laiko

Ana ryta vos tik'atida- 
bankas nuo szesziu lyg asztuo-Į rius valgykla prie Halsted ir 
niu tukstanežiu doleriu. Norint' 35 gatvių atėjės pleszikas ban- 

” Val- 
Pauksz-

milijonai žmonių kenezia badaJ de padaryti “holdupa. 
gykla priklauso p. 
ežiui. Už patarnautoja toje 
valgykloje dirba p-le Adele

1 Matūlevicziute. Pleszikas ine- 
jo in valgykla dar ka tik po 
penktai valandai ryto ir kiek 
pasedęjes užkalbino Adele,

1 kaip girdi, einasi biznis. Ade
lei tas sveczias ir jo klausymas 
isz sykio pasirodo intartini ir 
ji nesiskubino su juo in bet ko-* 
kias kalbas eit. Tuomet 
ežia” paklauso, 
registory pinigu ir atsistojęs,

bet Ohiengine policija to 
neat jauezia.

visai
4

Lehigh V alley 
EKSKURCIJA 

in NewYorka
NEDELIOJ 3 MOJAUS

Dubeltavaa 
Tikletas

Tčmykite ant anksto iszėjinio 
spccialio treino kuris apleis Maha- 
noy City 4 :25 ryto. Grįžtant apleis 
Jersey City, Exchange PI. Sta. 
7:30 valanda vakare.

BASEBALL
Yankees grajis su Bostonu 

Now Yorke 3 Mojaus

Fordas praeita meta uždirbo | 
pelno 44 milijonus doleriu, o 
daugelis žmonių neturėjo pro
gos uždirbti gryno polno 44 do
leriu per metus. Argi nebūta į 
geriau, idant Fordas pasiliktu 
sau 4 milijonus o likusius 40 
milijonus iszdalytu tarp varg- 
szu savo dirbtuvėse, kurie dir
bo tiktai puse laiko?

Darbininkai turėdami dides
nius uždarbius, daugiau valgy-

ggg?- ■■ ■- 'MT !■ JJg,■JUJ!' ■!.' ■■ L—JI—..... . -.=■ *

Lietuviszki Bonai

Kaunas.
i *oficialiszki szaltiniai, Kaune 

Zitiecziu salėj buvo pavasari
ninku susirinkimas, kuriame 
dalyvavo in 200 žmonių. Kun. 
Adomaitis susirinkime 
paskaita.

Baigiantis susirinkimui at
ėjo 15 policininku ir paprasze 
leidimo, kurio pavasarininkai 
neturėjo. Policija susirinku
siems liepe iszsiskiratyti, o pa
skaitininką kun. Adomaiti ir 
pirmininkaujanti pil. Bernotą 
policija pakvietė nuovadon 
protokolui. Tacziau susirinku
sioji policijai pasiprieszino. 
Kilo truksimas ir stumdynes. 
Keletas apmaigyta ir keletas 
suimtu.

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABOR1U3 

MILL A PATTERSON STS 
ST. CLAIR, PA. 

Bell Telefonas 1480-B

lazbalsamuoja ir laidoja atrašiusi,
ant visokiu kapiniu. Pagrėbtu pa> 
ruoszia nuo paprasscziauaiuUdpra 
kilniausiu. Parsamdo automobilius 
del laidotuvių, vąšeliu, krikssty- 
niu Ir kitiems pasivažin&jimama. 
(sz Frackvilles, Port Carbon ar Įsa 
kitu artimiausiu miestu jeigu kas 
pareikalaus mano patarnavimo, 
meldžiu man duot žinia c .pribusiu 
In trumpa laika.

I

“sve-i 
ar daug yra

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

Kurt H. Schurig & Co
50 BROADWAY

• NEW YORK

1

Ant J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS

V (Bell Phone 87®)
331W. Centre St* Shenandlneh.Pa.

Nuliudimo valandoje, autel- 
klam geriausi patarnavime. Pa
laidojime atliekam rūpestingai 
ir gražiai. Busite pilnai užga
nėdinti.
In Mahanojaus ir Gtrierdvilleo 

jeigu kas pareikalaus mano pa- 
' tarnavime tai meldžiu man tūlo- 
fonnoti o pribusiu in desrimto 
minutu. MT Bell Telefonas 871

■ ... .. 1 " r — 1 ■■■'

tu rodytųsi ir tokiu bud u pra- priėjo ■ prie rogisterio, pinigu
leistu daugiau ir prigelbotu 
bedarbyje.

Didžiausia prižaste’ tebyrios 
bedarbes tai mįjijoniniai už
darbiai rankose tureziu, o dar
bininkai aplaiko mažiausias al
gas.

'tl f
°Joc»key,

Skaitykite “Saule”
6

pasiimti.
'» I d 1 j- ■ .

Adele nieko kito nobesuma- 
nydama, suszuko
come hero!” Momentaliai isz
skiepo in Vaglykla inpuolo du 
szunes*kaip kumeliai ir su visu 
smarkumu iszvijo sveozia, ne-į 
spėjusi not rfgisterio pradary 
ti.N.

ri pagyrimo “credential

•f

* e

bažny-
Pau-

LIETUVOS BAŽNYCZIOSE 
POLITIKAVIMAS IR 

PESZTYNES
Alytus. — Alytaus 

ežioj po pamaldų kun.
lauskas paskelbė, kad žmones 
isz bažnyczios dar nesiskirsty- 
tu, nes busiąs perskaitytas vie
nas rasztas.

Tuojau bažnyczios
ant baž., laiptu pastate staliu
ku, ant kurio užazoko kun.
Paulauskas pradėjo skaityti 
K. A. K. instrukcija.

tarnai
W. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIU3 

k ( ’

t
ILaidoja kunua numirėliu. Pasam

do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, voseliju, pasivažinėji
mo ir tt 
ii

—Telefonas 506
603 W. Mabanoy Avej Mah. City į

■ 1 ■ •
I,' i.* ., \ * '»■ * I 1

J J ■ <'

I

VINCAS MINKEVICZIUS
• GRABOR1US IR BALSAMUOTOJAS

: Seniausias ir IsztikimiausiaB Graborius Visam Mieste.
216 SOUTH MAIN ST. SHENANDOAH, PA.

Ofiso telefonu^—116 Namo telefonas—-799

i a
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Serganczio
Kambario

Paslaptis

mos

LABAI GRAŽI PASAKA

novo-

patogiam žmogui.

I.
— Ar teta mane pasiszauke 

pas save? Sztai ,asz esu. Kam 
tetai esu reikalingas?

— Dėkui lau szirdingai, 
mano gerasis Pedro — atsilie
pė vyresne jau ponia, paduo
dama abidvi rankas jaunam, 

Naszlo
taip visu ant szio svieto apleis
ta — netrukus turbut greitai 
dar bus arszian su manimi 
skaityk! < i

Padavė jam telegrama, 
rinti tik kelis žodžius:—r Tėvas 
sunkiai serga, atvažiuok tuo
jaus.

Pedro persigando.
— Nereikia laukti 'tuojaus 

arszesnio — ramino ja. — Kiek 
tai sunkiai serganezin jau pas
veiko.

su

in

— Duok Dievo — atsiduso 
ponia Perez — bet tuom sykiu 
yra jau mažai vilties. Tai 
jau antras smegenų užgavi- 

O asz važiuoti negaliu,
jeigu, tu mnn tame reikalo ne
padėsi.

— Ka-gi turiu dalyti, te-

mas.

>erga. Kaip-gi ji ežia 
O juk lovas manos 

paimti

sugryžta.
Musu tas apsakymas, daro-.

Lizbouoj, /Portugalijos 
sostapileje. Kuomet ponia Po-
rez skubinosi ant geležinkelio I 
stoties, Pedro vaikszcziojo po 
miestą ir jieszkojo ntsaknnczio 
vaikui sveikatos namo. Dar 
ta paezia pusiadieni Pedro 
ypatiszkai pergabeno savo ko- 
tnriu metu pusbroli in dakta
ro Capello senatoriumu.

n.
Tasai daktaras buvo

dės; metu gal trisdeszimts ke- 
turiu ir turintis didelius tur
tus. Niekas jo areziau nepaži
nojo, bot po miestą slankiojo 
kurezios žinios, kad jisai savo 
turtą gavės isz slaptingos drau 
gijos, kurios mieriu sugriauti 
dabartine karalių dinastija, 

tai draugijai buvo
Faktas

taigi jisai
daug prisitarnavęs.
buvo, kad nuo keliu metu gy
veno Lizbone, kur turėjo savo 
locna liekoryste, 'kurioj atliko 

isz tokų racijų

savo kabineto viena

daug garsiu 
tai-gi jis ir pagarsėjo.

Kada priortie maža Jose ir 
iszejo daktaras pasiszauke isz 

mergina
prižiūrėtoja žinaneziu labai gc 
rai Lizbonos mieste kaipo sa
vo gimtine vieta.

— Teresa — prabilo in pa
togia mergina — ar žinai po
nia Perezu szeimyna?

— Žinau tiktai, jog tai tur 
tingi žemes savininkai. O go
riau — pataisė — ponas Perez 
neseniai numirė, vaikas-gi gal 
taipgi eis paskui tęva, nes gy
venimo taip tankiai buna. Ki
tu viltis labai prapuolus.

— Kas do viltis?
— Dalykas taip buvo: Mo- 

ponu Perez neturėjo 
per keturiolika

terysto 
vaiku 
Jaunas Soros buvo artimiau
sias, net vienatis turtu pavel- 
dejas. Kad tuotarpu in keturię 
liktus metus atėjo ant svieto 
mažas Jose ir visokia viltis isz 
nyko. Tai-gi nors Soros 
uredninku gera alga, 
gi iszrodo nedaug atsakanti 
partija numylėtos mergaites 
gimdytojaus ir jie jos ne nori 
duoti.

melu.

f

yra 
vienok

Inte?
— Czia mano sergantis vai

kas, o už trisdeszimties myliu 
mirsztantis tėvas.. •

— Ka, Jose sergantis?
— Jau bus visa nedelia.

Sunkiai 
apleist!
szaukia! Kas daryti? 
vaika su savimi? Daktaras ne
leidžia! Vieno negaliu — gi — 
juk palikti globojo. Dėlto no
rėjau tavos praszyti, idant tu 
man ne esant namie ji dabo
tum. Tenai ilgai nebusiu, tiktai 
kiek bus tam reikalas.

— Bet-gi isz visos szirdies 
tegul tik mane teta pamokina 
kaip vaika auklėti.

— Tai lengvas daiktas. Vi- 
a sunkenybe tame, kad mažy-

, nei 
tamaieziu. Žinok jog tai vie
natinis musu vaikas ir kad jo 
laukėme isztisus metus o po 
tam iszdykinome. Sunku su 
juo susitaikinti ir jam patikti.

— O, juk mes abudu buvo
me gerais prieteliais — tarė 
Pedro nusiszypsodamas.

— Tai-gi tame visu mano 
viltis. Jis tave labai neapsako
mai myli, tavęs visame kame 
klausys. Tik pasakyk man tu 
prižiūrėsi!

— Duodu žodi, tetule! Ir 
idant mes ji atiduo

tum kokiam sveikatos naman, 
kur nuolatos bus po daktaru 
priežiūra ir kur yra tam tikras 
personalas vaiku auklėjimui. 
Gal Jose tenai nebus toksai at
kaklus, kaip kad namie su tar
naitėmis. O asz tuotarpu ap- 
siimsu prie jo visa liuosa laika

— Dieve užmokėk,- gerasis ' Gali ponia iszoiti. 
manė Pedro. *' Taigi •padaryk 
viską, ka pasakai, nes tas bus' Capello 
be abejones kur kas geriauses * puiku kambarį, 
daiktas. Nnemei man nuo szir-

O’

t is neklauso nei daktaro

patariur

praleisti.

—• Isztikro! — suszuko 
prajuokintas daktaras .— ir 
kas tai tokia butu, kurios ne
galima pasiekti?

— Tai mergina Elvira de 
Lios. Jau tenai buvo nemaži 
perstatymai. Gimdytojai prie-, 
szingi tai moterystei, o-gi mer
gina Elvira aproiszke vienaip, 
kad ji myli Pedro daugiau ne
gu savo gyvasti ir, jei. jo paežiu, 
negali būti, tai visai neiezeis

v 1uz vyro. i
Daktarui sudavė kraujas in 

veidus. Su sunkenybe buvo pri 
verstas raueziu balsu paklaus
ti :

— Lios — Lios — žinau f 
ežia kelius szeimynas • su taja, 
pravarde. Tai jau kibą ne dūk-, 
te pensijonuoto pulkauninko 
do Lios ? j

— Ta pati.
įnirtos daktaras Capello iš

sikėlė nuo savo biuro.
— Dėkui poniai

I
4 4 it

Teresai.

«VM.
■n
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mo, ji, kuri stengėsi sugauti] 
gražiausios patogiausios ir tur 
tingiausios merginos ir auksz- 
itoa draugijos.; Iv kas tai, kas 
jam stovėjo ant. * kelio, idant 
paimti ta patogiausios esybes’ 
szirdi? Kas teisybe patogus ir 
jaunfts, bot sulyginus su juo 
maža ir nieko ne ženklinanti 

’ 1 f

urodnin’keili, kuris, teisybe, turi 
•tik, kad pragyventi, bet anaip
tol nosižonyti.

Daktaras ilgai neramiai 
vaikszcziojo po kambnri, o ka-. 
da ėjo gulti apmislino plona 
kuri baisiausiai turėjo itam ri-t 
valjui atkerszyti o per ana i&Zz- 
jdidžiai merginai.

Ponia Perež Žinojo ir apsi
rūpino gerai aplink savo vio- 
maiti. Mažas Jose buvo isztik
ro nelengvas ligonis. Tas pa
sirodo tuojaus pirmoj dienoj. 
Ant rimto daktaro paklasy- 
mu atkakliai tylėjo peržiūrėji
mui su visomis sylomis nedasl- 
leido o. daktaro paliepimams 
atvirai prieszinosi. Truputi 
buvo malonesniu dažiuretojai 
Teresai, 
suves pripratinti prisimoilavl- 
mais, juokais, saldainiu davi- 
nejimais. Bot negalima'jis bu
vo priversti idant priimtu 
vaistus kokius jam daktaras 
iszrasze. Kada tiktai dažiure
tojai nepasisekdavo jis ant.va
landėlės pralinksminti nuola
tos dejavo ir skundėsi ir norėjo 
gryžti namo pas mama.

Piktas būdas vienok 
slinkdavo tuojau kada Podro 
Soros atsirazdavo szalia jo lo
vutes. Mažytis nusiramindavo v 

palikdavo linksmas ir daug 
sznekedavo. Džiaugdavosi, ma
žomis dovanėlėmis kokias nuo
latos jam palikdavo jo pusbro
lis ir tik tani prikalbant jisai 
priimdavo daktaro 
vaistus. Tiktai Soros jam galė
jo paduoti vaistus ir daryti 
szaltus apklodus. Jaunas žmo
gus savo naujame užsiėmime 
parode daug kantrybes, tikra 
geraszirdinguma ir pasiszven- 
tima.

Ant tu tai užimtu jsz Kuosos 
valios užsiėmimu, 
serganti daktaras Capello at
rėmė visa savo atkerszijimo 
plena. Keliomis dienomis vė
liau pasiszauke Teresas savo 
kabinetan.

— Pana Teresa — pradėjo 
ar mažas Porez regulariszkai 
vartoja savo vaistus ?

— Taip pons daktaro tris 
sykius per diena po stalavo 
szaukszta.

— Ar ponia jam vaistus 
duoda? .. . /

— Ne. Visados tiktai po
nas Soros. Mažytis nei nuo vie
no jokiu vaistu nenori priimti.

Daktaras perejo kelis sykius 
per kambari. Atsistojo po tam 
priesz Teresa ir perveria ja 
isZbandymo žvilgterėjimu.

— Ponia matomai turi 
žiedotini?

Teresa nonoroms parausta 
iszgirdus netikėta • paklausy- 
ma. Vienok valandėlė paabe
jojus atsako: 
dinties kibą.

— O delko 'ponia neiszteki
Capello pastate ta 'klausymą 

truputi sziltesniu balau, tai-gi 
Teresa tuojaus laisvai atsake:

— Mano sužiedotinis *dirba 
banke ir iki sziam laikui už-

ilgai

rl

kuri mokėjo ji prie

p ra-

pusk irtus

kad daboti

su-

ilk- ,

BEDARBIS PASILIKO *

TURTINGU ŽMOGUM

1

it

r

r

n

Sztai szoimyna Clayton C. Woods, isz Buffalo, N. Y.,’ku
ri laimėjo 861,541 dolerius ant lenktynes arkliu Trlandijoj. Pi
nigus indejo in banka ant procento ir gyvens sau be jokio rn- 
pesezia. Woods, buvo be darbo daugeli menesiu.

— O taip, tūkstanti milral- 
su — gal tuokart užtektu ?

— Jau'tik puses mums už
tektu insitaisyti namus, r

—Na, tai-gi dėl tikrybes pa
siliksime jau prie tukstanezio. 
Dabar poniui atsitinka proga 
ir tai vienatine apturėti ta su
ma. M

— Kaip 'tai — klausė nus
tebinta mergaite.

— Labai paprastu budu. 
Tn iszras'^ytus inažam Perez 
vaistus, tegul ponia inlies tik
tai ta skystimą sztai isz tos 
bon'kutes.

Mergaite žiurėjo in daktaru, 
kaipo nięko nesuprasdama.

/Kaip-tiktai,ponia

j- <",
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m i e 1 a s z i rd i n ga i d ak t ura s 
kaip pasakysiu 
viena žodi — i

t sužiedotinini 
tai tamista at

stums nuo savos kaipo kokia 
užkrėsta.

— O nedaryk ponas to 
daryk ponas to! — maldavo 
mergina ir parpuolė ant keliu 
priesz daktaru apimdama jam 
kojas. — Padarysiu ko ponas 
nuo manes reikalauji kadangi 
privalai1!...

Tokiu tai bodu padaryta 'bai
si sutartis.

Daktaro Capclo

1 no-

BALTRUVIENE 
i“ F
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Neseniai mail teko būti, 
Ant garnio baliaus pakliūti.

Užguglinau isz netycziu, 
Ant garnelio magarycziaus. 
Buvo ten visokiu kumueziu, 
Storu, kliszu ir p'lonucziu, 

Visko turėjo kūmutes, 
Naminio alaus ir guzutes. 
Vienos sau anauke guzule, 
Kitos užtraukė dainute, 

O dvi garsiai sznekucziavo, 
Bet neužilgio susirupeziavo. 
Viena stora kaip statine, 
Antra plona rodos silkine, 

Storule tuo iszsižiojo, 
Ploniu te visaip kėliojo. 
Sako varna ir dvaroke, 

'Sudžiuvelc sze ve kokia...
Ir jai szpiga parode.

Namines gerai prisilakus, 
Norėjo griebtis in plaukus, 

Cziupt už stiklo puksztelejo.
in stala, 

Ir paliejo numini alų.
Stiklu pasveikint norėjo, 

Bet plonute neadbojo, 
Szitaįp anai užgiedojo 
Vai tu szyve sena sterva,
Tu begedo žydo karve.

VAIKAI IR 
AMATAI

T

*
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apie ta ypatinga
Jis nebuvo iszmokos

Apie penkeadmimU metu 
atgal kiekvienas dirbantis vai- 

1 kas turėjo proga iszsimokinti 
koki nors amai a. Paprastai, 
vaikas dirbo prje prityriusio 
darbininko, kuris paaiszkino 
jam viską 

. amata.
I darbininkas pakol pilnai neap- 
sipažino su amatu. Tose dieno
se turėjome kurpius, netik ku
rie pataiso czeverykus, bet juos 
galėjo isz<lirbti, dailydus kurie 
galėjo statyti namus, kalvius, 
kurie galėjo padaryit visokius 
darbo inrankius, kriauezius, 
kuri egalejo pasiūti drapanas.

Sziadicn sunku rasti tokiu 
darbininku. Besimokinimo sis
tema pranyko su maszinu inve- 
dimu. Musu vaika užsiima ko
kiu amatu be jokio iszsilavini- 
mo mokyklose, ir dirbtuvėse 
nėra žmonių, kurie galėtu juos 
pamokinti. Jie patys turi npsi- 
pažinti su savo amatu kiek tik 
gali. Galime lengvai suprasti 
kodėl senas amatui n kas iszny- 
kko. Tas pavojus grasina musu 
tauta. Pasaulinis karas nors 
sziek tiek atidarė musu akis.

Kares laiku kuomet naujai 
prisirasze kareiviai turėjo isz- 
laikyti egzaminus, pasirodė, 
kad tik treczia dalis visu prisi- 
raszusiu apsipažino su savo 
amatu. Kares laike armija tu
rėjo lavinti apie viena ir ket
virta dali milijono vyru užimti 
armijos reikalavimus del mo
kintu darbininku.

Kaip galime lavinti jaunuo
sius? Tik per musu vieszas mo
kyklas. Ka senovėje jauni dar
bininkai iszsimokino nuo pri
tyrusi! darbininku dabar turi 
iszsimokinti amatus mokyklo
se.

Federalis Užsiėmimu Mokslo 
Akktas isz 1917 metu invede 
musu vieszose mokyklose pra
džia naujos mokslo sistemos. 
Aktas insteige Federaiszka .Už
siėmimu Mokslo Komiteto. Ko- 
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mitetui pavestu didele suma pi
nigu, kurie paskirti keturias* 
deszimts asztuonioms valsti
joms. Pirmais metais buvo p i- 
skirta suvirsz milijonas ir ,pu<e 
doleriu ,ir kasmet ta suma a i- 
go iki 1926 metu pasiekė $.< 
000,000. Ir potam $7,000,0ė0 
nuolatine paskirta suma.

Tie valdžios paskirti pinig ii 
invairiu valstijų mokslo Lor
dams, insteigti ir platinti užsi
ėmimu kliasas vieszose moky
klose. Tos kliasos neturi Lut 
tik ranku lavinimo kliasos. 
Jau per daugel metu daugelis 
mokyklų užsiėmė rankiniu la
vinimu. Bet visai atskiraas da
lykas gali vartoti darbo inran
kius visai nežinant koki ypatin 
ga užsiėmimą. Bet užsiėmimu 
mokslas pamokina koki nors 
amata, kaip tai, dailydybe, me
talu liejimą, žemdirbyste ir t.t. 
Visi tie valdžios pinigai pa
skirti tik amatu lavinimui.

Valstijos turi paetios pridėti 
lygia suma pinigu kiek reika
lauja nuo valdžios. Prieše pri
ėmimą akto >tik penkios valsti
jos turėjo aprūpinimuspamatin
iui mokslui savo mdkyklose. 

j Kuomet vaikai užbaigo mo- 
kvklas ir susiranda darbus, 
jiems butu gerai lankyti vaka
rines mokyklas, nes visuomet 
kas nors naujo pasirodo, ir jie 
turi sU visku Luti apsįpažine.

Ta uŽsimemiu moltslas yra 
praktiszkas mokslas. Ir tėvai 
turėtu priversti savo vaikus 
lankyti tas mokyklas.

w n
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i‘Tu begėdė žydo karve. 
Tuojaus in kede pagriebė 

Storuliai per szonus .sriebe 
Kaip baczka nusivingiavo,
Net szirmoji sužaibavo, 

Isz piktumo taip inirszo, 
Aplink ja oras pasmirdo. 
Kur taip buvo nesakysiu, 
Tik del saves palaikysiu, 
Tarp Plimonto ir Nantiko, 

Vienam pleise taip atsitiko.

senutoriju- 
me ta nakti visi sunkiu miegu 
miegojo pradedant nuo paties 
savininko iki.sargui, tik dvie- 
sybes jaute. Ma'žas Jose dejuo- 

L, Oiman -damas po lova d’aicziojosi 
tame dalyke prisitarnausi gan- szalep jo, dar laibiau nerami už 
si tūkstanti inilraisu ir gali po- i ligoni sėdėjo Teresa Marios.

— Ir tai asz turecziau li kties 
tavo užmuszeja, tu biednas, ne- 

Suįkaltas kūdiki! — kalbėjo pati 
mano pagolba ponios sužiedo-' in save.— Jei tai padarysiu gy
liais Amerikoj gaus a įsakau- 
czia vieta. ’ <.

— Tai turbut kas kokio pa
vojingo? — atsiliepe persigan
dusi Teresa.

— Ne ponia, 
pats nuolatos vaikui 
paduoda?

— O tai del vaiko?
Tegul poniai apie tai

.neskauda. Ar padarysi ponia 
ko reikaląju? a *

— .Jei tas turėtu užmuszti 
vaika tai nepadarysiu.

—■4 Ir tu niekšzo drysti akl- 
veizdoj manės turėti savo loc
na valia? — suszuko daktaras 
baisiai. — .Sutrinsiu tavo ran
kose k*aip vaszka!

— Matau jau, kad ponas 
ka tokio baisaus užmano da
ryti su tuo vaiku. To nepada
rysiu net ir už pinigus.

— Turiu tvirtesnius budus
ir be pinigu idant ponia pri, 
versti — tarė daktaras su pa
sibaisėtina ramybe. — Kol po. 
nia atradai vieta pas mane 
I .. ... . .™.,7
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nia tada Au savo sužiedotiniu 
iszkeliauti 
galėsite

in Amerika tonai 
ramiai gyventi.

Juk Soros 
vaistus

gaiva

I
venimas bus maiio sulaužytas o 
jai neatlikau tasai szetonas su
naikins mane ant visados. Po- 
tam ipasijeszkos sau kitos, kuri 
už auksu bus pasirengus vis
ką atlikti. Ne taip ne gali būti! 
— tarė pati sau. Pasilenkė ant 
vaiko ir jam veideli pabuezia- 
vo. — Miegok sau ramiai, anio- 
leli ! Nieko tau blogo neatsitiks, 
norint prisieitu man ir savo gy
vastį paaukauti už tave!

— Tolinus Bus.

j

I
CAPITAL STOCK $125,000.00 j

SURPLUS IR UNDIVIDED į 
PROFITS $623,858.62 į

9 9 9

Mano rūteles apsisaugokite, 
Kad jums sunku, per daug 

negerkite,
Jus manote, kad pajėgu dau

giau gausite,
Ir smagesnes busite.

Viena Mainersvile pažinau 
, Ir gerai žinau,

Kad kvorta virytos per diena 
iszsitrauke,

Ir da vakare aluezio szaukia.
Užtat .vaikai josios vos vėžlioja
Priesz blaivu moterių vaikus 

neatboja,
Tokie vaikai buna girtuokliai, 

Vagiai ir pasileidėliai.

OH

sufalszavai veksęli, NU(> ilgo 
laiko asz ji turiu savo rankose 
ir kožnu sykiu galiu ponia už
daryti in kalėjimu.

Dažiurotoja apt tu žodžiu 
iszbalo kaip siena. Visa drebė
dama anLgalo iszture:

— O mano ’Dievo padariau 
i tai įtiktai dėlto ba mano tovąs 

dirba labai mažai, tai abiem labai sunkiai sirgo asz isz nie-
*

ant pragyvenimo neužtenka, -kur pinigu negalėjau gauti 
i Turime laukti, kol negatis kur idant jam pagelbėti.

ir kelis nykius jos prielankumo,;o geresnes vietos, arbaikol —

Neturiu ko gc-
v

Mokamo 3-czia procentu ant 
sudčtu pinigu. Procentą pride- 
dum prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus , 

; turėtumėt reikalaussu musu ban
ka nepaisant ar mažas ar didelis, >

)
.•fG. W. BARLOW, Pres.

J. FERGUSON. Vice-Pres.irKas. 
f *• r *• * «*• .*•

I

Mergaitei iszejus daktaras 
eme vaikszczioti po

K. RĖKLAITISI*

A Lieturiaakas Graboriua
♦

Ba tai ir ne menkas 
dies sunkenybe. Dabar galiu daiktas taip smarkiai sujudino 
ramiai iszvažiuoti irtai dar taszaltaramu.žmogu.Užsidc- 
tuojaus. O taipgi dar syki tegul ge karszta meile prie iszdi- 
bus tau dėkui ir .szirdingas džios merginos-Elviros, kuria 

pažino apt baliaus, maldavo I * i ♦ ' '

I

e 
sudiev! < .

— Laimingas keliones, »
tegul teta greitai ir linksmai! ji juk nuolatos nuo saves stu-J iszgrajinsimo ant lioterijps. rankose

' ■ .. ■ ' v. • iv . . : •
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Taigi ponia turiu 
kalbėjo toliau. ne- 
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Bell Telefonas 441-J 
TAMAQUA.

Laidoja numirėlius pa- (ų 
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagelbi- 
ninke motorems. Prie!- w 
numos prekes.
516 W. Spruce Str., 
Bell Telefonas 149 

MAHANOY CITY, PA.
306 Market Street

PA.

*•

Macziau ana dona viena bobule 
Keliu dukrelių mamule.

O taip yra neszvari, 
Kad pasakyti negali. 

Kada josios vyras ant jos už
klumpa, 

Norints da kailio nelupa, 
Tuojaus stiklą gūžes pripilu, 

Ir gerkle vynu inpila. 
Tas 'biski apsimalszina, 
Tuojaus antra insiulina, 
Apsvaigintas ^usmuka.

Boba isz stubos iszsmuka 
Tada gerus laikus turi,
Kaip vyras girtas guli,. 

Taip tai geriausias spasabas,
Jaigu vytos girtus, 

.Juk su girtuokliu vyru viską 
padarysi,

Ir ka norėsi darysi.
i

ii i Dr. T. J. Tacielauskas I
III > , , •

lt

i.m

J»

f

f.
t •

Pirmutinis Lietuviszkas 
Dantistas Mahanojuje 

Ant Antro Floro, Kline Batoro 
, 19 W. C«ntr« St», Mabanoy City

- • iii7«T'linu ,iTi7H- iii jį. -u r T-rr-r-, I r.
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ŽINIOS VIETINES SHENANDOAH, PA.
Aipsivedimo laisnus isz- 

___ ______  emo Edwardas Poszka su On.\ 
cziute parengė puiku muzika-' Pacencziute, abudu isz Shena- 

liszka koncertą su savo 50 dorio.
, f Morta Jakimonieno isz- 
Vąžiavo ant boso in New Yorka 
dalybauti apsivedimif

1 * ■ M 'i , ’ L h „M

Gegužis — Mojus. .
Pana Violeta Moczkai-

“A • > 'u.

THpkjniais, kuris atsibus 4 ir 9
• ♦ / e w « « «•j < • - 1 ; f " h 1 .

szio menesio, High SchooJ salė
jo.

‘ Ana diena Lenkai suor- 
ganižavojo politikiszka ’kliuba

savo
P 11 [11 I . *

dukters Anieles su Pranu Tay-
I *

lor isz Brooklyno. Džiaugės: I
iii kuYi priguli kone visi mics- motinos szirdis kad ncuŽilgio h

teki isz Schuylkill pavieto. 
Tikslas tosios organizacijos 
yra kovoti politikoje už Savo 
tiesas ir laikytis vienu drutu 
mazgu politikoje ir 
isz politikierių “džiabus“ už 
savo darbszavima. Taigi Lie
tuvei vela pasitiko užpakalije. 
Jau keli metai atgal Lietuvei 
bando sutverti panaszia politi- 
kiszka organizacijo bet ne bu
vo kam pradėt. Argi Lietuvei 
pasiliks užpakalije! Atsime
name kaip tūlas sudže pasakė: 
“ko jus norite ir kaip galite 
reikalaut politikiszku dinstu 

esate susiorganiza- 
Laikas pradėti darl^iotis!

Juozas Rutkauskas, ati- 
dare Nauja Buczerne, po No. 
601 West Spruce Street, 
užmirszkit atsilankyt o pama
tysite kad Juozas užganėdins 
kiekviena!

— Risto Brankovicz, kuris 
nuszovo savo dranga 26 Kovo 
ir pats likos pavojingai sužeis
tas ir pergulėjo koki tai laika 
Ashlando ligonbuteje likos pa
leistas namo po prižiūra poli
cijos ir bus statytas ant teismo 
už žudinsta.

— Artinasi “Memorial 
Day” arba papuoszimas miru
siu karpu kuri pripuola szimet 
Subatoje, 30 diena Gegužio. 
Visi tiejei, kurie turi kokia 
brangia ypata ant kapiniu, at
siskyrusia su sziuom svietu, 
o sziek tiek turi atmintije, pri
valo neužmirszti ir apie juju 
amžina atsilsio vieta. Nekuriu 
grabai ir darželei ant musu ka
piniu iszrodo kaip viesulą pra- 

'ejo pro juos: tvoreles sugriau
tos, kryžiai pCrkraipyti in vi
sas szalis, o grabu ne nepažin
ti. Ar tai tokia atmintis del

iszkalbyt 
džiabus

jeigu' ne 
ve. ’ *

iSe-

4 4

I

pasjamtys su savo dukrele ir 
kada bosas sustojo, duktė pa
mate motina ir su ranka davė 
žino motinai kur stovi pasitik
ti su ja ja. Vos motina pradėjo 
iszeiti isz boso, vargsze sukrito 
ir pakol paszaukti daktarai ga
lėjo jiai prigelbeti motina mi
re. Jaunavedžiai paėmė szliu- 
ba atvožė motina in Shenadori 
ant palaidojimo. Velione pali
ko vyra Juoza,.szeszis su nūs ir 
dvi dukteres 'kaipo 12 anuku. 
Gimo Lietuvoje, pragyvenda
ma Shonadorijo daugeli metu. 
Laidotuves atsibuvo Ketvergo 
ryta su pamaldomis Szv. Jur
gio bažnyczioje.

f Juozas Skrobulis, 36 rrie- 
tu, 420 W. Coal uly., miro War
ne ligonbutejo Pottsville, pra
eita Subata. Velionis paliko 
paezia Aniele, tėvus Motiejus 
Skrobulius, tris seseris ir broli 
Vinca, kuris yra manadžerium 
American sztoro ant Main uly.

— Jonas Rėklaitis, 19 me
tu, likos sužeistas per bole lai
ke loszimo arti namo. Likos tuo 
nuvežtas in Locust Mountain 
ligonbiite ant gydymo.
— Ponstva Kazimieriai Kri- 

žinauckai, parengė puiku pasi
linksminimo vakarėli <lel savo 
anūkėlės Janinos Gulick ant 
kuriu dalydavo josios draugai 
ir <1 ra u ges.

Polioije surado ant uly- 
žmogu be minties,

< f

rodos vadinasi Juozas Mitchell 
ir nuvožė in ligonbuti. Mano
ma kad ji užklupo ir suimuszc 
piktadariai.

— Per sugriuvimą virszaus 
Kn i ck erbock e r k a s y klosią,
kos užmusztas .Jonas Sinkevi- 
czius, 45 metu, nevedias, likos 
mirtinai sužeistas ir kada ji

ežios kaip

li-

mirusiu! Kaipgi norėtumėt, atvožė iii Ashlando ligonbutiUlll UOLU | nuiuiuiuvu I

idant apie jus taip atmintu po į 
... . . . , ismert! Imlcities prie darbo, pa

taisykite kas reike, o musu ka
pines iszrodys kaip kitu tautu; 
szvarei užlaikytos, neapleistos.

■ >, » I

Tada ir mirusieje lengvai ga
les silsėtis kapuosia. Neuž-

' tai mirė. Gyveno pas savo gi- 
1 mines ant Oak ulyczios. Ta pa
ežiu diena likos užmusztas 
teipgi Jomis Goberis, 28 metu 

ulv- v 
pileriu

les silsėtis kapuosia. 
mirszkite!

—- Moterėlės! Jeigu norite 
gauti Geros ir Šzviežios Mėsos, 
y.r- ; .. .;

kauska, kuris
Buczerne,

i

tai, užeikite pas Juozą Unt
il žde jo 

po No.
Spruce Street. Naujas biznio- 

,« * •’*|n >• 'I * •• M -i 4H>

r i up žada pristatyti tik koge- 
riausia tavora, todėl, moterėlės 
neužmirszkit atsilankyt o pa-

Nauja
601 West

nevedias, 216 K. Center 
ežios laike rabinimo 
tosia paeziuosia kasyklosia.

Frackville, Pa. f Steponas 
14 S. Wylan 

sirgda-
Zubrys, 27 metu, 
įdyczios, mirė namie, 
mas koki laika.'Velionis paliko 
dideliam nuliūdime motina Je- 
va Žubrieno ir viena seseria 
Marijona.

Gilberton, Pa. f Vincas Alek-
matysite kad Juozas užganė- Munas, mirė pas savo giminai-
dina kiekviena. (1-t.)

• * 4 ->

*- • Nedėlioję didelis skait- 
JHa^Vaiku ir morgaicziti priims 
^hhna'komurtije 9 valanda Szv.

r r

’ J ėožd po* ‘ ’ bažnyčzi o jo. Seserį s 
r tniPbemažrii triūso parengime 
vdikiPdht eip žvarbios dienos.

“Card PartyA‘ 
^t^ibų^ Nedėlios vakare po baž

'} 1' t

“?ard ?n,‘y

tj Petra Szideri, pas 'kuri buvo 
apsigyvenęs. Laidotuves ,atsL 
buvo Seredos rytu suJmžnytii 
nemis apeigomis.

narsumą ir

* Žmogedžiai tiki, jeigu su
valgo savo nevidonas tai ingl- 
ję juju iszminU;

i f 7"! ■’ 1 ■■ A, * ** tilf 1 a ■

drūtuma. . ,
» * J į ' < a 1

* » T /

• Suv. Valstijei konia kas 
metas isztsiuncze in kitus skly
pus daugiau kaip 27 milijonus 
falsziVu daneziu.

. nyczia, kuri prasidės 8 valan
da. Del laimėtoju bus iszdalin- 
tos puikios dovanos. Pelnas 
vakarėlio ejs ant naudos para
pines mokyklos.

• Cullihan deimantas buvo
vienas isz didžiausiu koki ka- ghts of Labor, 1884 mete. Co- 

‘ da surado. Turėjo jisai 4V2 co? lorado vąlstije pirmiauso ap
ijus ilgio o 2 colius storio. 1 vaiksztinejo taja szvento.

• Kad darbininkiszka szven- 
te Labor Day likos instengta 
per darbininkiszka unije Kni-

I
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POLITIKISZKAS SUMISZIMAS PRIESZ VALDŽIA TOKIO, JAPONIJOJ.
*

ii

« 
'L

Drūta poltikiszka partija “Seiynkai” šukele sumiszima kaipo protestą prieszais val
džia Tokio Japonijoj, kaipo <avo noužganadima isz tc/byrios valdžios. Ta paežiu tliena ture-
geli savo susirinkimu ir Proletaru partija. Policija visus iszvaike.

ZVERISZKI
CZEKISTAI

BAISI MOCZEKA

i

LIETUVIU LAIVAKORCZIU AGENTU SĄJUNGOS 
UŽGIRTOS IR TVARKOMOS

Dvi Didžiosios Ekskursijos
IN LIETUVA

Isz New Yorko 27 Gegužes (May)
I

o isz Bostono 28 Gegužes (May)
J'M

Stacziai in KLAIPEDA, be persėdimo 
Gražiuoju CUNARD laivu “LANCASTRIA 

•>F-------------- . ..

f

►
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Privertincja Moteres 
Ant Paleistuvystes

IR J E I S E S KANKINO 
JEIGU NEPASIDUODA.

Paryžius, Bal. 27. — Gauto
mis ežia žinomis, Nižne-Udins- 
ko rajone (soviet!joje), parti
niu opozicionierių tremtiniams 
griežtai reikalaujant, prokura- 
turob likos suimtas 2-ros poli
tiniu tremtiniu nuovados vir- * 
szininkas, czekistas Gomožan
ko, kuris tremtines moteris 
versdavo turėti su juo santy
kiu ir būti jo sugulovėmis.

Areszto metu, ezokisto bute 
buvo rastos dvi moterys, ku
rios vyriausybei pasisako, kad 

bijodamos Gomožanko
kerszto, buvo priverstos 
venti su juo ir kartu būti jo 
tarnaitėmis. Už atsisakymu 
visados kresia aresztas szaltoj 
patalpoj, plakimas, atėmimais 
virzutiniu ir apatiniu drapanų 
ir nedavimas maisto per dvi ir 
tris dienas.

Keturiasdeszimt dvi 
tremtiniu nuovados
pasipasakojo apie savo priver
stina santykiavima su Gomo- 
žanko, apiej o žveriszka elgėsi 
su atsisukusiomis pasiduoti jo 
užgaidoms ir apie mokytojos 
Makaravos ir gronomse Putni- 
kovos nusižudymą del to, kad 
nebegalejo pakęsti žveriszkit 

persekiojimu ir

jos,
gy

2-ros 
moterys

Gomožanko 
kankinimu.

Kartu Gomožanko buvo su
imt dar trys prievaizdai-milici- 
onieriai,
tremtinėmis moterimis.

taip pat naudojosi

DARBININKISZKOS 
ŽINUTES

Detroit, Mich, — Chevro-
lėto automobiliu fabrikas pra
dėjo dirbti pilna laika. Dabar 
dirtltuvesia tos kampanijos dir
ba 34,627 darbininkai. Neužll

I -i 0 ■ ų . / ■<

gio priims daugiau,' 4r *

Philadelphia
' r'" «i.i yi -- v į I. < '4

• Philadelphia. — Straikas 
audėju pasibaigt Darbininkai 
sutiko ant sumažinimo . algų. 
Audėjai gaus dafoiir po 42 do
lerius ant sanvaitos.

r <

M

• Ashland, Pa. — Penki 
tukstaneziai darbininku kurie 
iszejo ant straiko Readingo 
soptyniosia kasyklosia, užsi
baigė. Straikieriai sutiko lai
kytis patarimu savo virszinin- 
ku.

Sudaužė Kirviu Galvas 
Dvieju Podukriu

O VYRA PAKORĖ 
TVARTE.

Kovim, Lenk. — Kaime Ll- 
atsl- 

buvo baisi žudinsta. — Kokis 
tai naszlys Marzel, metas lai
ko po mireziai savo paezios, tn-

seen pavieto kominsko,

I. I »           — -     n    

JUOKINGAS PRILYGI
NIMAS.

u f ■ '■

Laikrasztis “Žema Lubelska 
paduoda sekanti atsitikima:
Važiuoja du gasapadoriai ve-' 

žimu ant kart locnininkas veži-' 
rno pradėjo apdestinet botagu 
viena isz arkliu ir rėkti: j

— O tu netikės Socialistai!
— Socialistai! užklausė an-1 

del ko ji

f9

rodamas du vaikus 9 ir 4metu 'vos ^i au^

t ras gaspadorius, — 
vadini Socialistu.!

— Ba tas rakai is apgaudi
nėjo taip kaip socialistas, 

, l------ ------
Ji ;• '

apsipaeziavomergaites, apsipaeziavo sn 
antra motore, manydamas, kaci 
antra motina prižiuręs jo duk
reles motiniszkai.i

Per visus metus Marzel turė
jo tikra ezyseziu $u(sąvo ant
ra paezia isz»tęs (priežasties, 
■kad motore turėjo kelis priete- 
lius. Ana diena motore iszejo 
pas savo kaimjm'ka, o kada su- 
gryžo namo po kokiam tai lai
kui, suszauke visa kaima per 
savo riksmą. Kada subėgo 

^1 

kaimynai, paregėjo baisu rege- 
jiima: ant grindų gulėjo dvi 
mergaites su sukapotoms gal
velėms su kirviu mirsztan- 

bet da turėjo ant tiek 
kad ant užklausymo 

kas teip padare, 
moezeka.

' s s !

Tęva kaimynai surado pa
karta tvarte. Kada., sugryžo 
kamisije, kuri padaro slieetva, 

‘rado užtrucinta duona: paeita, 
kąd Marzelis likos pirma nu- 
frnnint'nc Tin 1‘Privn T'i n V n v* 4 n c I

ežios, 
minties 9

atsake kad

trucintas po ' fain pakartas. 
Motore likos aresztuota kaipo 

raugaį. jfįir josios du {1 B f

,1

DANGISZKAS PATARIMAS.

Tamistai vėl gimė
A. . "kas ?

—: Teisybe: suims./
VW»»W<aS 

. : , 

tamistai vaiku ?
— JĮevypetiis.' -
— Oo! nemaža!
— O kas daryti!..

*1

f

vai-'

Kiok-gi dabar jau bus
1 Vii * k. Žiu L J 1

T
:•
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lista!-- '■

V
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*

ne- 
i 

o žiuri idant kas 
kitas Įrauktu už save ir už ji.

PARSIDUODA GERA 
FARMA.

Isz priežasties ligos locninin- 
ko, parsiduoda farma Mains- 
ville, 5 mylios nuo Bloomsbur- 
go, 92 a kerei žemes su 20 ake- 
reis girnos, geras vanduo, 2 
namai, tvartai, gyvulei ir dar
bines maszinos kaipo 300 vai
siniu medžiu. Parsiduos pigei. 
Atsiszaukite ant szio adreso: 
John Sweet, 337 W. -Maple St., 

Mahanoy City, Pa.
A. 3. O. W. 5 W.

^Reading'’
jb «

►

Sztai Pigi Ekskurcija 

In New Yorka $4.00 
NEDELIOJ 3 MOJAUS

Praleiskite diena New Yorke arba 
atlankykite gimines ar pažinstmus 
Speciali* Trcinaa Subatoa Naktį 

Isz Valanda
Shenandoah ...................... 12:35
Mahanoy City .............t.... 1:16
Tamaqua .................... . 1:45

į

Atlankykite draugus ar gimines

In Philadelphia $3.25
NEDELIOJ 10 MOJAUS
Isz Shenandoah 25c. virsziaus

Matykite plakatus .apie dauginus.
Apie dauginus informacijų apie 
-izita ekskurcija kreipkitės ant 
Readingo geležinkelio stacijų arba 
raszykite pas John M. Rolin, Dis
trict Passenger Agent, William
sport, Pa.

ji , i.itai i'i;1 i^rasasssaseaagm
«port, Pa

I

i!
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ĄNT READING GELEŽINKELIO 
'......U..............................  ■■

IA. VARASZ1US
''' l'AGENTAS IR NOTARAS

4
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I
VEDĖJAS BUVUSIOS FIRMOS P. V. OBIECUNAS CO.
r '■ i '*» . -l ‘K 1 ‘ I . t • i* J ’■ . m, uu » ’M* ? 'i

Suranda varda lalvp di^i
>boja ’senus* rekordus MuoS

.. •! < j X- a" «'.v ’ . ! «'• t «w' '■ .1 ■ ' ’!■ , “ 14 k ■ ''* r i1 1 li'l 

na atkeliavimo ih Amerika, turėdamas savo
U >

globoju senus, rekordus nuo 30 motu del kuriu buvo iszpirktos laivą 
kO^tfis per sena agentūra i?.^V. tybie.ępnas G. Pittsburgh, Pa.

• Slunczla pinigus su pilna garantija Lietuvos litais arba Amerikos do
kortės per sena agentūra i?. V. Obieqpnns C. Pittsburgh, Pa.

• j i it . • i * * , . ' »«At t A*

leriais parduoda hiyąl^ortes 
Parūpina pasus 'kėliaujanuėhi

ant geriausiu linijų.
s in Lietuva, ir taip vadinamus Permi- 

tus. del.liuosfr sugryžimo atgal in Amerika, ■
Padirba ipgaillojimus orba doviernastis, kaip lyginai aktus pavedimo

daliu vieni kitlenis Lietuvoje. Todėl reikalui esant kreipkitės ypatiszkai 
arba per laiszkus isz visų szaliu Amerikos po žemiaus sekaneziu adresu
I A. WARASHIS

’ i ?

ROOM 206 ALL NATIONS BANK BUILDING
Formely with P. V. OBIECUNAS CO.

1200 GARSON STREET, S. S. PITTSBURGH, PA.
‘ p

Antra Ekskursija 16 Birželio (June) 
Isz New Yorka per Southamptona in KLAIPEDA puL. 
klausiuoju Cunard Ekspresiniu Didlaiviu AQUITANIA

Dovanai aplankant didžiausi pasaulio miestą Londoną.
Sziai Ekskursijai Anglijos Lietuviai rengia speciali priėmimą 

Londono Lietuviu Kliubc.
Ekskursijos plauks in Klaipeda tiesiu keliu per puikuji Kiel kanala.

iszrupina dokumentusParduoda laivakortes bei keleiviu cz kius, 
bei pilnai issrengia kelionėn Lietuviu Laivakorcziu Agentu Sąjungą: 

[RICHMOND TRUST CO.
2701 E. Allegheny Ave. 

Philadelphia, I’a.
RAUKTYTE, Miss. J. 
123 Millbury St. Worcester, Mass 
SEKYS JOHN

BARTKFVir7IU8 P 226 lark St. Hartford, Conn.
' J M Ln w SIDABRAS K. 875 Cambridge St678 N. Main St. Montello, Mass. , 

BOGDEN, J. G.
432 W. Long Ave. DuBois, Pa.

AMBRAZIEJUS J.
168 Grand St. Brooklyn, N. Y.

AMERIKOS LIETUVIS,
14 Vernon St. Worcester, Mass. 

| BALTUTIS P. P.
3327 S. Halsted St. Chicago, Ill. »r

SIDABRAS K. 875 Cambridge St 
į Cambridge, Mass. 
STULPINAS V. M.

3255 S. Hoisted St. Chicago, Ill 
; DIRVA, MIKOLAINIS P.

6820 Superior Ave. Cleveland, O. t 188 Sands St. Brooklyn, N. Y. • 
FRANKLIN SAV. & TRUST CO. TRECZIOKAS A. S.

K. Vaisznoras Manager, ■ 1®^ Adams St. Newark, N. J.197 Adams St. Newark, N. J.
2615 Ponn Ave. Pittsburgh, Pa. URBSZO J. J.

GENDROLlfe N. 395 W Broadway 18? Onk SL L«wr<’nce, Mass.
South Boston, Mass.

KAŽEMEKAS K. C.
797 Bank St. Waterbury, Conn.

MAKAREVICZIUS K.
95 Liberty St. Ansonia, Conn.

MOLIS P.
1730-^24th St. Detroit, Mich.

NAUJIENOS
1739 S. Hoisted St. Chicago, Ill.

VASILIAUSKAS J.
814 Bank St. Waterbury, Conn 

VIENYBE,
193 Grand St. Brooklyn, N. Y.

jVARASHIS A. 12 & Carson Sts.
Pittsburgh, Pa.

'WEISUL K. J. 1128 Washington
Street, Norwood, Mass.

ZOLP J. J.
4550 S. Paulina St. Chicago,-PI.I

Va

y

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA a

MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM
Žmogų galima pažint pagal jo draugus su kuriais drau
gauja.,
Banka galima pažint pagal susivienijimą banku ir per- 
vyrus kuria ja kontroluoja.
Muso banka yra narys Federal Reserve Sistemo — naryste 
Federal Reserve Sisteme yra certifikatas gero stovio muso 
banko.
Muso banka neri kad ir juso vardas rastųsi muso knygose 
kaipo depozitoris.
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Klaipėda
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“UNITED STATES
Lietuviu Laivakorcziu Agentu Sąjungos užgirtos

SKANDINAVU-AMERIKOS LINIJA 
ATLANKYKIME LIETUVA 

Renkime Savo Uosta—Klaipėda
Kam baladotis po svetimus krasgtus kuomet del lietuviu yra 

palaikomas nuolatinis susisekimas tarpo 
New York — Kopenhaga —*-

DIDŽIAUSIA BENDRA EKSKURSIJA
Gegužes 15 (May) Laivu
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Lietuviu R. K. Suaiv. Amerikoje Pirmoji Ekskursija 
Gegužes 29 (May) Laivu “FREDERIK VIII“ ■

1 ■. j ■ i?*... .  'Ri Į11 ........  ,"■■■■ 1 ", 'T'
Link.mi.u.i. Vyc.iu Ek.kur.ij. Tiekio, in KlaipM.
Birželio 6 (June) Laivu “HELLIG OLAV”

II , '11

Amerikos Lietuviu Jaunuoliu Ekskursijos
'.Rengia Amerikoj Lietuviu Ekonominis Centras

4
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• 7 Rengia Amerikos' Lietuviu Ekonominis Centras
Liepos 3 (July) Laivu “FREDERIK VIII

i Liepos 25 (July) Laivu “UNITED STATES
A. L. Laivakorcziu Agentu Koorpęruojant
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Visos pastangos bus paszvestos padaryt kelione atmintina ir pilna
invairumu ir malonumu del tu kurie dalyvaus ckskurcijoje 

Lietuvos Pasztu Valdybos Kontragento Pasztul Vežioti _ ■■
Reikalaukite nuo savo Agento Laivakortes ant * *

SCANDINAVIAN-AMERICAN LINE
27 Whitehall Street, New York City ,

248 Washington St. Boston, Mase.
Montrel, Canada

130 LaSalle St. Chicago, III.
969 St. Antoino St.
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