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Isz Amerikos SUMISZIMAS
PARAPIJOJ

, LAIVAI KURIE NEPLAUKĖ NES NETURI TAVORO

APSIVEDĖ TURĖT4‘GERUS 
LAIKUS O NE BŪTI JO 

MOTERE.
Jersey City, N. J. — 

skundžia
Ado

mas Felarski, skundžia savo 
moterių Helena, buk ji apleido 
tuojaus po vinezevoniai in dvi 
dienas ir dabar geidžia nuo jos 
persiskirt. Ant iržklausymo su
džiaus del ko pamėtė savo vyra 
Helena atako: “Asz isztekejau 
už Adomo tiktai del to, kad tu
reli gerus laikus laike veseilios 
o ne būti jo moteria. Norėjau 
sau pasilinksmint su draugais 
ir draugėm, prisiszokt ir gerai 
pavalgyti ir eiti atgal pas le
vus.”

Slidžia atskyrė Adoma 
tokios moteres, nes su ja netu
rėtu jokio gyvenimo.

VIENAS ISZ PARAPIJONU 
ISZMETE KUN. KLORI 
LAIKE PAMALDŲ ISZ 

BAŽNYCZIOS.
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APSKUNDĖ PRICZERI UŽ 
VAIKYSTA. 

Camden, N. J. — Czionaiti- 
niam sude didele minia žiopliu 
prisiklausinejo iszmetinejimu 
phnos Onos McKenna kada toji 
iszpažino laike teismo buk Rev. 
Dr. Camille Fstornelle, prabasz 
ežius Episkopolines parapijos 
yra tėvu jos pustrecziu metu 
sūnelio.

Buvo tai skandaliszkas isz- 
pažinimas, kai jį jisai gyveno 
slaptai sn Ona nuo kelioli'kbs 
metu ir ant galo susilaukė su 
ja kūdiki. Parapijonai negalėjo 
tikėti kad ju dvasiškasis vede 
toki gyvenimą. >

KIAULE PRIEŽASTE 
PERSISKYRIMO.

Camden, N. J. — 
gali Luti

Sziadien 
žmogus ne gali būti inanda- 
gum, nes jaigu ka gero padaro 
savo artymui tai tave tuojaus 
nužiūri ir visaip liežuviai ma
kaluoja. Panasziai buvo ir su 
Louis Clark, turtngu farmeriu 
senurjaunikiu.

Clark padovanojo savo kai- 
minkai Mrs.-Hazel Stires, puse 
kiaules už jos gera szirdi, bet 
jos vyras taip buvo užvydus ta 
dovana, kad apskundė Clarka 
ant $16,000 už paveržima mei
les jo pisiegeles. Dabar eina 
teismas ant persiskyrimo, o 

-^tam visam yra priežaste kiaule.
O gal ir kitokia buvo priežastie 
bet to da nedažinota pakol teis
mas nepasibaigs.

. Dabar 
teismas-ant' persiskyrimo,

> J M WdH#' *1 '

kol policijos
sustabdė

Waukegan, 111. — Nesantai
ka tarpe kunigo Jono Klorio, 
per dvylika metu klebonai!jan- 
czio Lietuviu Szv. Baltramie
jaus Romo Kataliku bažnycziai1 
ir tarp daugumos parapijonu, 
pasibaigė pereito Utarninko ry 
ta, J ui.v 21, riauszemis, kuriose 
vienas parapijonas kunigą Klo 
ri laike pamaldų iszmete lauk 
isz bažnyczios.
Riauszems persimetus in gat

ve, smarkios musztynes tęsęsi 
kelias minutas,
skvadas atskubėjęs 
susirėmimą.

‘Parapijonai jau nuo pereito 
Balandžio menesio verte kuni- 
KlOri iszsikelti, bet kardinolo 
MuiKleleino kancleris neklauss 
parapijonu. Po szio invykio pa- 
rapijohai griežtai pareikalavo 
Mundelena, kad kunigą iszkel- 
tu.
■William Zupkus, 64 metu am
žiaus varante intartas del musz 
ytniu su kunigu Kloriu, bažny- 
czioja, likos aresztavotas. Zup
kus gyvena 810 S..Victory St.

Zupkus isz savo puses’ iszcmo 
varanta priesz Frank Buja- 
nauska, 1016 Tenth St.,
aresztuodino Zupku. Bujanaus- 
kas kaltinamas užpuolęs Zup
ku. Zupkus taip jau iszeme va-, 
rantus priesz Alike Butkus isz 
825 S. Victory St.,
Butkus, 706 He'lmholz St., abu
du kaltindamas užpuolimu.

A.J. Sutkus pasakoja, 
jau trys metai kaip eina asztri
kova tarpe parapijonu ir kuni
go Kloris. Sutkus, kus yra Szv. 
Juozao daugi jos vadas, prane- 
sze, kad apie nesutikimus su 
kunigu Kloris jau buvo senai 
informutas kardinolas Munde- 
loinas ir kad dabar Szv. Juoza
po draugija pasiuntė jam kopi
ja savo priimtos rezoliucijos.;

kurs

ir Joseph

kad

KRISTUSO PA-BIJOJO 
VEIKSLO — ATVERTĖ 

IN SIENA.
Etna, Kans.

Cal pin, 13 metu senumo vaikas,
— Edvardas
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M PRIEGLAUDA
SUDEGE

ISZPERE KAILI.
Stroudsburg, Pa. — Negana 

kad jam iszpere gerai kaili 
pacziide Adomo Berger, ir Už
vare isz st ūbos tai da paėmė 
nuo jo suczedintiiH 1,800 dole
riu paliepdama jam nesztis po 
velniu. Buvo tai Adomėliui per 
daug ir u'žvede skunda ant per
siskyrimo nuo savo paezios ir 
atidavimo jam paimtus 
gus.

Adomas sako, kad po persi
skyrimui pasi'jeszkos sau ge-

37 SENUKAI IR LIGONIAI 
SUDEGE ANT SMERT 

KATALIKISZKOJA 
PRIEGLAUDOJ.S1|T^S>- 
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Pittsburgh. — Isz nežinomos 
priežasties ugnis kilo skiepe 
Katalikiszkoja
užlaikyta per Mažas Seseres
Pavargėlių kurioja tame laike 
radosi in 230 seneliu turincziii

prieglaudoja
': ■■.

t.

.1■-.7.

t%

7
■

resnos Jevos ne kaip pirmini- nemažiau kaip po GO metu.
TT • i i t • 1 j '•

Ugnis greitai prasiplatino po 
visa narna ir norints buvo sun
ku gelbėti senukus ir sergan-

' * l’lf lik •’ii ' , llĮ t F « •

ežius bet daug iszgelbeta o 37 
rado mirti liepsnoja. Daug ap
degė ir randasi ligonbiiteje. Ne 
visus žmonis pažinsta lyg szio-* liai.

Ugniagesiai ir žmonys sten
gėsi kiek galėdami gelbet Senu
kus kurie radosi lovosia arba 
serganti.

Prieglauda randasi ant Penn * 
ir South Aikcn ulycžiu, East . 
End dalyja miesto.

ne.
O 11 
į

PASIUTĖLIS UŽMUSZE 5 
ŽMONIS IR SUŽEIDĖ 4.
Mercer, Pa. — Staigai netę- 

kes proto, Marko Denofonti, 48 
metu Italijoniszkas anglekasis 
gyvenantis Mine No. 2 nužudė 
avo paezia, szvogerka, Mrs. Pi- 
niliau ir Gastona Beviliqua, 
padege narna, apsiginklavęs in 
karabina, revolveri ir peili isz- 
bego laukan jeszkoti nauju au
kų savo peszehimo. Siržeide jis 
ketures ypatas, bet likos vėliau 
apsiaubtas per žmonis, paszan- 
tas ir nuvežtas in 'kalėjimą. Ta 
diena Marko ketino būti nuvež
tas in ligonbuti ant tyrinejiiho.

O ta
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. Pristovoja Gare Loch, arti Edinburgo, randasi daugiau kaip 20 tavoriniu Angliszku 
isz priežastieslaivu, kurie neturi darbo, nes nėra tavoro ant gabenimo in kitas dali?; svieto

dideles akcyzes, kokia uždėjo Suv. Valstija/

MOTERE PASLĖPĖ SAVO 
VEIDĄ PER 35 METUS.
Springdale, Town. — Palai

kydama savo duota žodi, dvi- 
deszimts metu atgal, kad nie
kados jokis vyras neparegos 
jos veidą, Miss Agnes Bevan,

“UŽ R AG AN AUT A” MERGI
NA ISZKOSEJO PEILI IR 

ŠPILKAS.
Ashmore, Ill. — Ant meldi

mo Justinos Shatt, giminu, su-
1 i

MOTINA PAREGĖJO MIRU
SI SUNU KRUTANCZIUO- 

SIA PAVEIKSLUOSIĄ.
Chicago. — Trys metai at

gal, Marko Masteratto, likos už 
musztas per automobiliu, kada 
losze kokia tai role del krutan- 
cziu paveikslu.
gailėjosi vienatinio sūnelio ir 
apverkinejo ana diena, <4* - • • 4 -

kada jos sūnūs likos 
tas. Ana.diena jos 
iszvadino ja eiti ant kurtainuju 
paveikslu idant užmirszti savo 
nuliūdima. Prasidėjo paveiks
lai ir motina net apalpo kada 
paregėjo savo sūneli 
mudsia paveiksluosią 
kokia tai meilinga role su mer- 
gna. Staigai motina paszauke: 
“mano sūneli eikie szen pas 
mane!” ir po tuju žodžiu apal
po.

nes ta 
diena suėjo lygiai trys metai 

užmusz- 
f 

kai įninka

Miss Agnes Bevan 
Motina labai dalaike savo žodi.

Kada Agnes turėjo 20 metu, 
buvo susižadėjus su savo myle- 
mu, tūla vakara mergina pare
gėjo savo seseria einant su sa
vo myli Imu, su kuriuom in tris 
savaites vėliau apivyriavo. ,

Baisiai suspaudė szirdi Ag
nes ir nuo to laiko davė sau žo
di, 'kad jokis vyras nereges jos 
veido pakol ji’bus gyva. Neszio 

ta 
laika. Jos sesuo įnirę keturi me 
tai atgal o vyras in szeszis me
nei sus vėliaus.

kruta- 
losziant jo ji juoda velona per visa

I

das patalpino ja in valstinia
( 

prieglauda del pamiszcliu, ap
saugodamas tokiu budu mer
gaite nuo tolimesniu persekio
jimu kitu giminiu, kure geide 
nuo jos atsikratyt. Mergaite 
nuo kokio tai laiko buvo kai f) 
apraganauta, o ana diena pati 
nejausdama ka daro, iszkosejo 
peiluka, keliolika špilkų ir kė
lės vinutes, nes tuosius dalykus 
nurijo pati nežinodama kokiu 
budu. Gimine tvirtina, buk ja 
turėjo kas toki s už raganauti iv 
būdama tokiam padėjimo tuos 
daigius nurijo.

DARBININKISZKOS
, - !»- ||l> > į , 4 >
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DUKTE ISZVARE MOTINA 
UŽ RENDA.

Washington, D. C Iszva- 
ryta dukters isz namu už neisz- 
kalejima užmokėti rondos, 76 
metu amžiaus senute Frances 
J. Custer t^res arba rasti dar- 

na. Ji gy- 
BUBn^rtkusiame 4 kamba-

ŽINUTES

GULĖJO MIRTINAI SUŽEIS 
TAS O PATI SIAUTĖ SU 

KITAIS.
Atlantic City, N.J. ‘— A. N. 

Mallory, gulėdamas ligonbute- 
je nuo sužeidimu kokius aplai- 
kę automobiliaus nelaimėjo, ne- 
stikejo, kad jo pati siuto su ki
tais vyrais ir net bandė atsi
kratyt nup savo kūdikio, kuris 
jai buvo per didele sunkenybe

apvogdamas narna savo kaimy- *ios Ja^s^yme» Kada Mallory pa-
no, pateinino kabanti ant sie
nos paveiksią Kristuso. Bijo
jimas idant ji Kristusas ne 
matytu kaip apipleszineja na
rna, apverto paveiksią in siena 
ir volei ėmėsi prie darbo. Bet 
norints Kristusas jo nematė, 
kaip sau vaikas mane, bet loc-

NUSZOVE PACZIA —
ARESZTAVOTAS AR 

TAI BUTU LIETUVYS?
Lancaster, Pa. — Su kelioli

ka szuviu lavonas-Margariotos 
Stankus,-57 metu • likos suras
tas per kaimynus praeita Pet- 
nyczia. Policija dagirdus kad

i jos vyras Kristijonas nesirado 
namie nuo keliu dienu, surado

*: ji pagavo’broli.
Stankus sako, kad jisai ap-

- leidcr' namus- Seredoja, kada 
jam nepasisdke nuszaut szuni jniu bet irždiibo in trumpa laika 

7"’”< ”7’7 ”71
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sveiko ir apleido ligonbute ana 
diena daginio nuo draugu ir 
kaimynu apie pasielgi ma savo 
paezios ir dabar geidžia persi
skyrimo, bet motore dingo su 
kudiku nežinia kur.

NORĖJO INPLAKT TIKĖJI
MĄ IN PODUKTE.

Mishawaka, Wis. — Mare 
< Hazell, 14 metu mergaite, pasi

skundė valdžiai ant nelabo pa
sielgimo savo maezekos, 
ja baisiai sumusze, kad net pe- 
ežiai buvo pamėlynavo ir pa
juodo nuo plakimo ir vos galė
jo paeiti. Priežastis to nelabo 
pasielgimo moezekos buvo ta, 

; lead mergaite norėjo inplakti 
i tikėjimo, pagal jos nuomone, 

priesz ka mergaite pasiprieszi- 
no. Moczeka likos aresz'tavota 
o mergaite atiduota in rankas 
mielaszirdingos draugoves, ku
ri rūpinsis megaite 
pagal jos tkojima.

kuri

iszaukleti

NUŽUDĖ PACZIA, NEUŽGI
MUSI KŪDIKI IR PATS 

SAVE.
Allentown, Pa. — Jonas Ka- 

lendiak, 35 metu, nužudė savo 
paezia Ona 31 metu po tam 
pats sau paleido-szuvi in gal
va laike kada buvo smarkiai 
iszsigeres.
Su trim szuviais galvoja, md- 

tore liko nuvežta in ligonbute 
su vilczia iszgelbejimo da neuž- 
gimusio kyndikio, o norints ope
racija buVo pasekminga, 'bet 
motina tuoj mirė o kūdikis in 
valanda po tam.

Motere diibo sunkiai ant už- 
laikym szeimynos nes vyras ne 
dirbo jau nuo kokio laiko ir la
bai gerdavo.

bo aba eitt' ili u bagy
veno i
riu namelyj', mokėdama ’savo 
dukterei po $20 per menesi, ir 
kai ncbeiszgalejo, dukterei pa
siskundus Suv. Valstijų mar- 
szallas iszmte ja isz buto ir jos 
baldus iszneze in gatve. Duktė 
litsisake motina priimti pas sa-

——■*** |
ASHLEY PLENE SUSTOJO 

NETRAUKS DAUGIAU
• KARU.

Ashley, Pa.— Pieno kuria 
traukdavo karus ant Mountain 
Top sustojo visiszkai ir visi ’ka
rai bus traukomi sii lokotnoty- 
voms ant kalno. Daug žmonių 
per tai pasiliko be darbo. Ang
liniai karai buvo traukėm! ant 
to kalno 1,500 pėdu aukszctib 
idant sutrumpyt gęležkelio ke
lia kuris veda aplinkui kaina.

V

ve.

i

Mrs. Iza-

NĖRA DARBO MAŽIAU 
NELAIMIU.

Harrisburg, Pa. — Isz prie
žasties berdaibes ne tiek atsi- 
buna nelaimiu pamonesia. Me- 
nesyja Juniaus mirtiniu atsiti
kimu buvo 130 o sužeidimu tik 
889.

nininkas namo ji užtiko ir ati-• *
davė in rankas policijos.

11 J f" I ' ' . ' * . . t J l

SHARKEY GAVO 63,628 
DOLERIUS.

v ■ , I

New York, — Nors Sharkey- 
I Žukauckas nelaimėjo kumszty- 
I • fi j v i • rv • x j 1*1

kuris pradėjo siųst, tame laike ‘puiku szipta aplaikydamas 
jo pati sėdėjo prie lango prisi-. 63,628 dolerius už 
žiurinedama kaip jisai szauna kumszcziavimo už kėlės kumsz- 
in szuni. Po tam apleido namus ežias per “feisa”. Jo prieszi- 
nežinodamas kokia pasekme ninkas Walker taipgi likos pui- 
turejo nuszovime szunc ir neži- kiai apdovanotas* su 42,418 do- 
nojo kad ■ pataikė in paezia. lerais už kelis
Stankus taja diena buvo daug Kiek paaukauta ant pieno del 
gores.

valanda

SUŽEIDĖ TĘVA, UŽDEGE 
VISZTA PAVOGĖ MOTEREI 

AUSKARAS.
■ Millsville, Ind. — Mrs. Graęe

I

Thorton’ienei atsinorejo dau
giau laikyt viszte'les, kurias 
presz tai labai mylėjo, bet szia- 
dienJu labai neuzkonezia ir ne
nori matyti ant akiu. Priežastis 
tame yra sekanti: Aha diena 
kada Grace pabarstė kornu del 
savo visiteliu, viena isz j u už
tapo jai ant pecziu, pagriebda
ma puiku deimantini auskaru, bėgės in tvurtu, uždoge viską, 
Motere pasiguilojo visztukes ir ir pusikoro unt balkio sudeg- 
— 4. J JI 1-M J] ■ zx I J AM J /v Zir> i ii T r* d n

TVARTA IR PATS PA- ; 
SIKORE.

Stophens, Wyo. —- William 
Hazell, 28 metu senumo, bando 
tris kartus nužudyti savo tęva 
24 metu am'žiaus bet kožna 
karta jam tasai užmanymas 
nepasiseko. Paskutiniu kartu 
szovo in tęva du kartu, bot no
rints senukas likos sunkiai pa
žeistas, inbego in stuba id užsi
rakino. Tada tasai iszgama in-

/

PAVOGĖ BUSZELI BULVIU 
NUBAUSTAS ANT TRIJŲ 

METU KALĖJIMO.
Baltimore, Md. — Mykolu 

Panok, neturėdamas darbo ne 
pinigu pirkti bulviu aut isz-

i

et punczius”.

| vaiku, to neiszduota. r * i

budelio rankas damas degancziaimo tvarte. Se-neatidavė in budelio rankas damas degancziaimo tvarte. Sc
ant nukirtimo galvos, bet1 nukas pasveiks. Sūnūs neseniai 
lauks pakol gamta savo pada- paleistas buvo isz pamiszcliu 
rys^— t namo novos iszgydytas. .

bet nukas pasveiks. Sūnūs neseniai 
i I i • i i • _ _

NENORI VALGYT KA VY
RAS ISZVERDA.

Trenton, N. J. — 
bele Sayre užvedė teismą prie-
szais savo vyra Williama ir 
meldžia sūdo idant ji sulaikytu 
nuo virimo jhi valgi, nes ka jis 
iszverda, tai ji negali valgyt. 
Williams ne yra viriku tiktai 
statytoju namu, bet jam nubo
do paCziules viralai ir pats pra
dėjo gaminti valgi, nes tokiu 
budu nori atsimokėti paeziuliai 
už jos virimą, kurio ne szuo ne 
estu ir geidžiu idant paeziule 
iszmoktu geriau virti.

MEKSIKONAI DEGINA 
BAŽNYOZIAS KOVA

PRIESZ KUNIGUS.
Jalapa, Meksikas. — Maisz- 

tininkai Subatoja sudegino ko- 
turos Katali'kiszkas bažnyczias 
du kupigai, Acosta, 22 metu ir 
Landa, 23 metu likos užmuszti 
ir daug žmonių sužeista. Insiu- 
tus minia aplaistė bažnyczias 
gazolinu ir padego. Puiki kate-

, 4 »

maitinimo savo szeimynos 'bu
vo priverstas pavogti buszoli 
bulviu nuo sztorninko. Už tai 
likos nubaustas ant trijų metu 
kalėjimo. ’ k ‘ .

Tiejei, kad radosi sūdo, net 
nutirpo iszgirdo tokia bausme. 
Kada ji policijuntas vede in ka 
Įėjima Panok atsigryžos in au
džia paszauke: “Kita karta 
pavogsiu buszeli aukso o gal žeista. Vaiskus likos iszszauk-

l

dra Calvaro ir bažnyczios 
Beaterio ir San Jose likos su
naikintos ir daug žmonių su-

už tai mane taip ruseziai nenu- tas ant apmalszinimo maiszti- 
bausi!” f

i i
ninku.

t

KASYKLOS PRADĖJO 
DIRBT PANEDELYJA.

Plymouth, Pa. — Chauncey 
kasyklos, prigulinczios prie 
George F. Lee Coal Co., kurio- 
šia dirbo 400 žmonui, pradėjo 
dirbti po sustojimui .nuo 14 Ju- 
lajaus. Žmonys tuom labai nu
džiugo.

PAS DAKTARA AKIU. »

— Akys pono brolio buvo 
suvis sveikos, tiktai kaip skai
to, tai viskas dvejinasi. •. »

— Biednas žmogus! Bijau 
tiktąi praszau pono daktaro, 
kad jam nekenktu jo užtemi
me. f į .

— O kuom brolis pono užsi
ima!

— Yra kontrolierių gazau- 
neje.

I ’’

• ■ t .,i

— O, tokiame karte yra di-
* w »

deliai tinkamu del uŽvedos. Nu 
meriai ant gazometeru vfirto- 
janeziu gaza dvejiais, tai del 
kompanijos bus didele naiKįa.
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Gąl nesiranda sziadien tokio 
lai'krasczio kuriame netalpintu 
pana-szia žinute: “Jonas B., ar
ba Mare S. aplaike persiskyri
mą nUo’MM. ir 1.1, arba pabėgo 
su pri^Uaidinin.” Dhugiau per
siskyrimai ir pabėgimai Lietu
viu pas?baisetina o kas aky- 
vinusla, kad ne tik tarp czion- 
gimusiu bet ir gimusiu Europo
je.

Kokia tame priežastis, 
tiejei ateiviai — vyras ir 
tere “senam krajui”
nžavkgnti, užvedu skundus in su 
dus ant persiskyrimu ? Vertėtu 
ant to gerai apimanstyt, nes fe
nais Tėvynėje, mažai apie per
siskyrimus girdėti, 
girdėt, tai tarp 
Inomo žmonių.
pribuvo in

iszmintingai, be jokiu skanda
lu, tykiai, o ant galo apmanste 
gerai, susipras abudu, dovanos 
kalte vienas kitam, prižadės 
pataisa savo gyvenimo ir vela 
gyvens laimingai.

prižadės

Žmogus, kuris nėgali sutikti 
su savo iszlaiddmi, jis tankiai 
susitinka su savo skolininkais.

Į " * !<,>

kurios praleidžiii
(langiaus laiko, norėdamos už
laikyti savo gražuma, tokia ne
turi lai'ko užsiimti su kuom 
naudingesnio.

Moteres,

kad 
mo- 

girnia ir

su

c r

X

ir
;T

•pčV.
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METINIAI MANEBRAI AMERIKONISZKU UKESU.■
i

■

k

y 

Sztai,
kaip ir

New

4 . ■

Kožna meta valdžia.daro manėbrųs ir k^rifSzk}^ Jq.yijū;niiB ukęsu<kurie geidžia apt n-
1

kurie
czionais

isztikruju
tai in 

jeszkoti

šia isz 
žmonių.

o kad ir 
augsztesnio 

Tiejei,
jeszkoti

duonutes, czionais suėjo in po
ra, bukimę tvirtais, jaigu butu 
Europoja susiporavę, 
Amerika nekeliautu 
persiskyrimo.

Tame pribuvime in Amerika 
guli visa priežaste persiskyri
mu. Reikia neužmirszti kad mu 
su ateivyste susideda daugiau- 

vargingesnio luomo 
Tena is Europoja ne

vienas vyras ar motere, norints *
ir panorėtu padaryti ka tokio, 
tai jas badytu pirsztais, nes vi
same kaime ir aplinkinėje yra 
pažystami.
Czionais Amerike kitaip: Pri

buvo in Amerika, apsipaeziavo 
bu svetimais papratimais, apie 
vargu kuris juos iszgujo isz le
vynes užmirszo, girdėjo kad 
czionais labai lengvai aplaikyti

Nežiūrint kad prostitucija 
Amerikoja yra uždrausta, did- 
miesoziai ežia yra taip pat su
puvę doros žvilgsniu 
Europos miestai.

I r ’ 
Yorke iszejo aikszten, kad ten 
yra 40 nedorybes namu, ku
riuos per savaite aplanko tarp 
35,000 ir 50,000 .vyru. Namhi 
tie paprastai yra žinomi kaipo 
“szokiu sales”, ir
kas vakaras tenai atsibnna szo- 

** t *" 1 kiai. Bet jauni ir seni vyrai at
eidami tenai szdkti savo mergi- 

» 

nu neatsivedai Merginas tam 
tikslui užlaiko tu saliu savinin
kai. Isz viso per ta 40 saliu esą 
samdoma apie 3,000 merginu, 
kurios “linksmina” atėjusius 
vyrus sveczius. Atėjo vieni 
rai iszeina jau poromis, 
“szokiu sales
Sodoma ir Gomora.

? y

vv- 
Tos 

esanezios tikra

Daugelis žmonių užduoda sau 
klausymu, ar žmogus sutvėrė 
maszinas del savo laimes ar ne
laimes? Ar maszinos padidina 
bedarbe, ar dumia žmoniem 
darbu! Vis daugiau žmonių yra 
tos nuomones,

y

kad maszinos
• i • • * „ bUnO yra nevidonu žmogaus,persiskyrimus, vienas n kitas J . .

“gali gaut 
ka geresnio^ jaunesnio, pato
gesnio/ f — iszranda kokia 
priežaste, na ir. trauke in soda 
jėszkotin persiskyrimo. , '

Kas daugiausia užveda skun
dus ant persiskyrimu? — Mo
teres — Kodėl? Argi visi vyrai 
kuriuos motere skundžia, butu 
kalti! Visai ne. Kalte daugiau
sia bna moterių. (Dovanokit 
moterėles, bet tai teisybe).

Vyrai czionais Amerike turi 
•r

dirbti sunkiai. Darbu yra pail
sės jog kada sugryžta namo, 
negalima jam imti už pikta, ka 
da pavalgęs vakariene eina ant 
atilsio, prakalbejes vos žodeli 
in paežiu ir nemislina apie ko
kius, ten “zbitkus”... Pati • 
norints mylinti savo vyra ne- 
turėdama daug darbo kada vy
ras randasi prie darbo, mislina 
apie tai, kad jai vyras vakar ne 
pasakė “labanakt duszelia” ir 
pradeda jos galvoja maiszytis 
visoki velniukai su pakurstini- 
mais. Pribėga prie zerkMo ir 
mislina sau, kad ji verta geres
nio vyro ne kaip tasai pailsės 
lepsze... Vyras ateina isz dar
bo pailsės, pati pradeda isz- 
rasti visokias priežastes ir ati
daro avo fonograpa, kad vyras 
negalėdamas nukensti tojo ter- 
liszko legejimo, bėga in kokia 
spykyze apmalszyt savo piktu
mą.

Laiminga toji pora kuri ap- 
laiko persiskyrimą arba jaigu 
viens nuo kito pabėgo, jaigu ne 
turi vaiku, bet jaigu randasi 
keli vaikai, tada jau po laimei. 
Tėvas kaipo ir motina liūdi pas 
kui vaikus ir apie juos mislina, 
keike suda kad juos perskyrė 
aiba vyras keike motere kad ji 
paliko, leidžesi ant kelio paleis
tuvystes pakol visai neinpuola 
jn smirdanezia bala.

sau pamisimo, kad

y

y

zbitkus”.. .

* - <$, *'

Geriausia visokius nesupra-

Viena geležkelio kompanija 
invede rokuojamas maszinas 
kurios sumažino 
nuo 1,500 lyg 470.

Maszina kuri pripila bonkas, 
padaro tiek darbo apt valandos 
ka kitados turėjo padaryt asz- 
tUQiiiolika žmonųų /
, Del apdirbimai 10,000 akeriu 
lauko, kitados reikėjo mažiau
sia 500 žmonių ir 1,000 arkliu.

užteks deszimts žag-

darbininkus

Sziadien
riu ir deszimts žmonių.

Galėtumėm czionais pripildy
ti visa laikraszti prilyginant 
ka sziadien maszinos gali pa
daryt,kurios praszalina žmonis 
nuo darbo, ir tai kas diena pa
sidaugina o darbininko darbas 
susimažina.

Argi ateis laikas, kad žmoni
ja prakeiks, iszsižades ir sunai- 

pa-kins ka patys iszrado del 
lengvinimo sau darbo!

Turtingiausia 
svieto yra

mergina

ri

turte-

ant 
Amerikonka Miss

Doris Duke, duktė buvusio ta- *■ ■■». ’t 
bakinio karaliaus, kuris nese
niai mirė padarydamas isz ta
bako “Duke’s Mixture” 

4

Ii iszneszanti ant 160 milijonu 
doleriu. Pana Duke sziadien ke ’■ . t ‘ t »
laimu po svietu, jeszkodama I 
visokiu linksmybių, o jos sesu
tes sziosia sunkiosia laikuosia 
jeszko budo kaip galima butu 
iszsimaityt ir užmokėti randa.

SZV. MIKALOJUS VAGIM.
I • *’ • 1 *

4‘Diakas” pavogė ūkininkui 
sūrio ir sviesto, o norėdamas 
nukreipi nuo saves užmetimą, 
isztepe burnas szventuju cerk
ve duodamas suprast kad tai 
jie suvalgė, ūkininkas atejas 
ant rytojaus in cerkve,
kad piina burna sviesto szv. 
Mikolo. Tada perpykęs tarė:

— Nestebėtina, esate jauni 
tai godus,bet seni Mikalojų?

žiuri

reti kariszka mokslą per vasara. Daug’žmoniu inženge prie tu 
. • ' » * a ' / ' Mil . a J ? ’ \ • • 1 > U i Cli L

isz New Yorko in kariszka abaza.

Isz Visu Szaliu
..................- .V-' ,■ “

> / i ' ’ C?! * t ” ’ -b, f į1 yr,, 1,4 fl! \ % l n ..-10P

UŽKASTI GYVAIS

ŽUDINTOJAS PRISIPAžI - 
NO PRIE KALTES KAD 

' f ’ * * ♦ f t 1 . ' *

aplaiko didele nauda, kariszkam- moksle ir tai viską už dyka. Trūkis atveži* « t n * | z * * ■ * i t j t i •y ■ 1 k
isz New Yorko in kariszka abazu. i

lavinimu laike vakaciju isz ko 
vyruszi nitus

h
S’’ 
-r* 
! “ .h

>

k
t ■«

■ <

'A

Ant galo tosios rankos pagrie
bė moterci už ranku augszcziau 
alkuniu. ", , ' , . . . 4 *

Dalypstejimas tu j u ranku
' / ' f,1

buvo kaip inkaityta geležis ir
V • ■ . ■ 'i ’ ' .• .iii1 .

lama
’ ■ ? .

t

I.

z tVi
ŪŽKASE GYVAIS DU 

SENUKUS. 
4 .J ' t ’ A ' |

L |Ą< > l ‘ ■! J H . - ■ '»

vardu 
prisipažino ana.

Dijon Qha- 
diena 

f

Paryžius, Franci jo. — Loc- 
nininkas keliu namu miestely
je A u ra y 
lons,
prie papildinio bjauros žudins- 
tos per užkasima poros senu
ku Bodėjus, kurie gyveno vie
nam isz jojo namu.

Porele senuku dingo nežino 
kur apie monesis laiko atgal* 
Nepoilgam, juju lavonus sura
do ant kiemo, 
ritime gyveno.

Nužiūrėjimas puolė ant loc- 
ninin'ko namo, kuris buvo žino
mas visiems kaipo blogo pa
sielgimo žmogus ir tankei bar
du vosi su žinonimis iszn'aiidd- 
d a imi s juos visokiais budais.

Tasai nelabas žmogus prisi
pažino, buk tūla diena senukas 
atejas pas ji vi'ena diena su ka
rabinu kerszindamas nuszovl- 
mu už tai, buk Chalons, nuo jo 
prisisavino vogtu budu malu- 

Kada vela paregėjo ana 
diena prisiartinanezius prie jo 
namo senukus, jisai apsigink
lavo su szmotu geležies, o kada 
senukai žengė per slenksti įl: ' * ' ' 1
kirto su geležiu abiem per gal
vas, bet tiktai primusze o ne 
užmusze.

Chalons pasako, 
sius nžkase, tai. padėjo viena 
szale kito, o kada juju lavonus 
palicije surado, tai gulėjo ki
taip, kas pasirodė, kad senu
kai turėjo but'i palaidoti gyvi.

na.

y

prie namo 'ku-

primusze o

kada juo-

SŪNŪS UŽSMAUGĖ ABRU-, 
. SU SAVO MOTINA. .

Danzikas, Lenk, 
ežius gizelis,
fman, 23 metu

• /

Joakimas Lanf- 
atejas namo, 
sena motina,

ant to abriksa.

> 
užsmaugė savo 
naudodamas

užsmaugiino moti
nos buvo ta, kad jam nedavė 
pinigu iszvažiuoti su mergina 
iri parka. Tėvo (amo laiko ne
sirado namie, nes buvo iszva- 
žiaves su reikalu in kita mios-

f

Priežastis

ta.

v •

D VASE APDEGINO MOTE-
REI RANKAS NORS' NA-
MIE NESIRADO UGNIES
Sonderton, Angliję. — Kada

F

Mally Kears surgyžo isz miesto
4 * t

su pirkineis, nusidavė in kuk
iu užp’ilt pecziu, kad sztai įtai
gai paregėjo iszeinant isz pe-< 
cziaus dvi rankas. Arcziau Ir 
areziau prisiartinojo tosios ran

motore sugriuvo apalpti 
ant grindų.' /

Kada.
lojo in pecziu
te bėjo pa re ged ama

1

atsigaivino ii
)

RA UDONOJI 
QILTINE 
ar'' 'j*

r,,.’1 “ i
1G2J mote, Vicbiirge, Vokie

tijoje, tapo iszleistas, vyskupo .' . •.o1’1.

ĮI

d irst o 
nemažai nusis 

i, kad 
cziuje nesirado ugnies. Nuėjo 
pas daktaru, 
apdegusias rankas. Kitas dak
taras teipgi užtvirtino apdegi- 
ma ranku. Dabar eina klausi
mas, kokiu budu motere likos 
apdeginta, jeigu pecziuje nesi
rado ugnies. Tame yra kas to
kio stebėtino. Elektriko narnie- 
je nesirado nuo kurio 
a psi degint.

pe-

kuris apžiurėjo

galėtu
I

BALTA MOTERE” 
PASIRODĖ PALOCIUJE 

HOHENZOLLERU.
Berlįnaį — “ Balta. (Mote

re” vein pasirodė palociujo 
Jlolienzollerh Nedėlios naktį, 
vaikšZCziodAma po vFsti^’kam
barius. Pagal'Vokiecziu apsa- 
kimus, tai dvase mirusios ka
ralienes pasirodo karaliszkam 
paloeiuje priesz kokia 
nanezia nelaime del

> ip

Sakoma kad dvase tosios 
moteres pasirodo paloeiuje dio- 

priesz Švieti ne Kare
kamba- 

mete

< 4

jos. ■

vėla pasirodė

VELA

grasi-
Vokieti-

0 vena 
liaus d vase pasirodė 
riuosiiv Kaizerio 1918 
diena priesz numetimą cieso- 

1 riaus nuo sosto. I

SZUNES SUEDE KŪDIKI.
Sohol'ka’/Lėnk, 

unite pagimdo kūdiki ir kad 
nieko nežinotu, paslėpė ji kluo
ne, kur užeidavo du ai- tris 
kartus ant dienos idant ji pa- 
žindyti; matyt nelaiminga'mo
tina ne visai* buvo nustojus mo- 
tiniszkos janslos. In kėlės die
nas vėliau iii kluoną insigavo 
didelis szuva kuris pagriebė 
gulinti kūdiki ir iszvilko lau
kan. Tula motere užtemino 
szuni tesenti kūdiki, bet teip 
nusigando, kad parbėgėsi 
mo palindo po peczium. Kada 
jaja ksztrauke namiszkiai ji 
apsakė ka buvo maezius ant

Tula ,tar-

uly ežios. Žmonis iszbego gel
boti vaiku, bet buvo jau /vper 
vėlu, kifi szunes įspėjo ji1 su
draskyti. Motina kūdikio l?kbs 
uždaryta kalėjimo.

l J---- I-------- ............ —

NE VISADA.
''f*'*l* : , . \ 's''- I > . t

— Nesuprantu, kaip gali

i

toket už ubago ir da sziubiioja

patvirtintas, pastarųjų 2 metu 
nu’baustuju už burtininkyste ir 
raganų darbu suraszas 
rio matyt, jog tapo iszvi^o 
bausti 157 'žmones; — ir ' 
tieji nebuvo vien tik seųos luo
mus ir prasti žmones, bet tarp 
j u buvo ir miesto galvos žmona 
nekvirie klebonai, invairus 
rybos”

? U i

bausti 157 'žmones;

Isz ku- 
»r mi

nu bau s-

fa
savo
C 4
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Minėtasis miesto galva savo 
atsisveikinimo laiszke papasa
kojo sayo dukteriai kaip ji bai
sia kankįuo ir pagalinus jis 
primena, (a atsitikima, kad net 
ir ko(as tuomet jai suteiktas 
skundo rasztas pasiraszymui. 
“Žiūrėkite”, Jėzuitai, 
pasmerktąja 
ant lau^.o, klykė: 
matykite, jog ji ragapą, 
raszo su kairia ranka!”

Minėta mergaite ta szauks- 
ma girdėdama, atrisza apriszta 
su skarele deszine ranka ir da-, 
bar žmones pamate,kad jos ran 
ka buvo baisiai sukista. “Taip 
asz raszau su kaire ranka, —< . 1. f ll " . 7
skundėsi ji, 
del, kad kotas mano deszine 
ranka, kaip matote, sužeulg, 
kad priverstinai iszgautu ma
no prisipažinimą, kad asz esu 
burtininke. Žmones tuomet per 
ome sziiirpulys, 'bet Jėzuitai, 
szventas giesmes ,giedodami, 
palydėjo ta nelaiminga 
gaite ant lau*žo.

i Tie, kurie nutarė tokius bai- 
darbus atlikti, 

vadindavosi szventais žmone- 
mi ir jautėsi save apdovanotais 
su dieviszka dvasia. Jiems. Im
davo puikus priyroeziai ir dai- 

( le brangindavo ir neki'irie isz 
kaip antai Vircbnrgo ir Bam
bergo vyskupai Lidarodc, nors 
liepdami pastate puikins ir 
dailins rūmus, kuriu gražumas 
ir dailumas rodo kultūros tur
tingumą, 'bet vienok -žiūrint 
in papildytus kiaurus, darbus, 
apie kurios liudyja jau koletas 
pažymėtu pavyzdžiu, tad di
desne garbe suteikiama musu 
laikams todėl, kad dabar to
kius baisius ir kiaurius darbus 
pildyti — deginti žmones ant 
laužo — neleidžia svietiszka 
valdžia * — J

i *

Jėzuitai

šiai

vyrai drauge su 
žmonomis ir trys vikarai. Be (o ' 
dar buvo nubausta Gebele Ba- I 
belin, gražiausia Viclmrgo 
miesto mergaite; — o bia u riau
šių buvo tai, kad tuomet ir vai
kai bausta, isz minėtu vaiku 
daugybe buvo labai jauni, tik 8 
ir 12 metu amžiaus. Jiems pir
ma kirviu nukirsdavo galvas, o 

lavoifus degindavo

gražiausia

kol minėtasis

pa skui j u 
ant laužo.

Tas žudytojas ir budelis bu
vo vyskupas 'IriTipas Adolfas 
fon Eren'bergas. Jam paliepus 
tapo sudeginta beveik tūkstan
tis žmonių. Ir
vyskupas vieszpatavo, tol žmo
nių kankinimai nesiliovė. Kan
kinimas tapo nuo intariapiu 
ypatų 
prisipažinimas kaltu 
ir kitu žmonių apmelavimus, 

buvo delI ■*’ 
kimo ezysezius. To 
turtingo vyskupo 

yventojai gyveno tuo-

nuo
priverstinai

y

iszgaula 
o taipgi

•žmoni u 
bet laužai — tai tie 
“grieszno ” 
gražaus ir 
miesto g 
met baimėje, juk nieks nebuvo 
apdraustas nuo to, kad kauki- 

I

namasis nusiminime nepasaky
tu taip: jog tas ir tas yra bur
tininkas. Jau paminėta žįnia 
rodo, kad tuomet negailėdavo 
ne mietu, ne auksztesniu luomu I' 
ypatų. Pagalinus vienam kan
kiniui gimė galvoja mintis, pa
ti vyskupą apmeluoti ir kaltin
ti, buk jis taipgi yra burtinin
kas. Tas 
tuomet aszkiai pamato, ka jis 
buvo padaręs; jis tuoj liepe vi
sas dar nepabaig’tas bylas 
baigti ir surengė iszkilmingas 
pamaldas nnkankintiiju 'žmo- 
niu labui; žionma, jiems tos pa
maldos nieko nebegelbejo...

Minėto vyskupo kaimynas, 
kuris taip gi, stengdavosi būti 
tokiu pat dievobaimingu vys
kupu, kaip ir Filipas Adolfas, 
Bambergo vyskupas. Tuo laiku 
buvo jau szimtas metu po Liu
terio: bęprotingas tikėjimas 
monams ir burtininkams, tuo
met būdavo dievo'baimystes

ge 1 be j o: Vys k u pas

i v 
u z

n;
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Difterija tarpe
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Duetimtaucziu
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Svetimu kalbu grupes vis tu
ri difterijos mireziu arsynau- 
sius rekordus, parodo raportas, 
kuri Thomas W. Lamont, pir
mininkas Diptheria Prevention

f *• r1 "y f

kurie
mergaite lydėjo

^Žiūrėkite ATi/i • • • 4 . • Xt xr.. Commission pristatė New Yor- 
’’’Įko Valstijos Sevikatos Komisi

jom erių i, Shirley W. Wynne. 
Mafome, kad 1930 mete difte- 

‘ Į rija užpuolę,!įk, 90 vaiku vieti-

ir taip darau to-

kaip matote

bjaurius

neleidžia

b—A.

mer-

VEIDRODIS
< PASAKAITE

Onute buvo labai pikto bu
do. Motina dažnai jai aiszkino 
kaip negera būti piktam žmo
gui, ypacz mergaitei, 
klausė motinos aiszkinimu bet 
neeme szirdin.

Karta Onute u darbeliu sėdė
jo prie staliuko, ant kurio sto
vėjo labai gražus geliu indelis. 
Mažytis Onutės broliukas be- 
žaizdainas nenoromis eme ir na 
mete iiMleli kuris sudužo in szu r I 

užpyko: 
vei-

i

Onute

'*1

t no-

kėlės. Onute labai 
akutes baisiai sublizgėjo, 
da paraudo ir susiraukė.

Motina, tai matydama,
jau paėmė veidrodi ir pastate 
priesz Onute. Mergaite, pama- 
cziusi pati save, staeziai iszsi- 
gando ir paszoko atgal: tuojau 
ding/f piktumas ir vargsze eme 
verkti.

— Matai dabar tarė motina 
— kaip piktyba žmogų Ijiauri-
na. Jei priprasi pykti, tai ir vei

i , ' 1 r ’ # « « Ii'1"

das su laiku persimainysi pusi-
darys rugsztus, negražu^ busi 
kokia susiraukele.

Motinos žodžiai smigo Ony
tei szirdin ir nutarė ji permai
nyti Bavotbrida. Neužilg^ Die- 
vuUui padedant, Onyte paliko
'labai maloni, mėili Ir nėbepyk- 
davo. Veidas jos pasidarė 
dus, gražus.

- 4

sal-
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niu Amerikos tėvu kuomet 108 
svetimtaueziu vaikai mirė, isz 
vięo per metus 198 vaikai mirė. 
Ir tos skaitly nes perstato dif
terijos padėjimą beveik visuos 
dideliuos miestuos,

Italu tėvu 27 vaikai mirė, ir 
19 Žydu, Vokiecziu mažiausia 
mirė.

D r. Wynne sako “kad turim 
dėti 'ko pilniausias ir ypatingas 
pastangas musu svetimtaueziu 
tarpe jaigu iszgelbesime sai
tuos žmones nuo difterijos. 
Kad nors labai daug svetimtau
eziu ti'ki in. “ 
gydyjma apsaugoti vaikus nuo 
difterijos bet randasi tukstan- 
cziai levu kurie netiki in tai, ar 
mislina kad yra kokis nors pa
vojus. Jaigu norime sumažinti 
mirtingumo rata tarpe ,sziu 
žmonių turime investi 
gus budus.

Jau labai daug svetimtaueziu 
tėvu pertikrinti kad jie turi 
vesti vaikus iii sveikatos cent
rus kad jiems duotu apsaugo
jant! “toxin-antitoxin”.. Jie 
mato kad tik tas sumažina mir
eziu skaitliu. 1928 mete difte- 

Įrija buvo priežastim 104 Italu 
Vaiku mirčziu kuomet 1930 me
te tik 27 mirė, nupuolimas isz 
74 nūoszimczio. 1928 mete Žv- I
du mre 103, kuomet pereitais 
metais tik 19.

1928 mete žmones nepaisė 
u toxin-anti toxin”
Bet tos skaitlynes turi parodyt 
kiekvienai motinai 
“toxin-antitoxin”
Mirties sumažėjimas pats sau 
kalba. “Toxin-antitoxin” grei
tai iszrisza difterijos problema, 
bet pilnai neiszrisz pakol kiek
viena motina neves savo vaiku. . * 
ji imti.

“Toxin- antitoxin” 
mas yra lengvas dalykas. Vai
kai sulaukė 9 menesius gali 
imti. Turi aplankyti savo szei- 
mmynos gydytoja, arba Svei
katos Stoti (Health Center) tik 
tris sykius. Vaikas gauna leng
va, neskaudanti “ txoni-antito- 
xin” inszmirkszcziama vaistą, 
kuris apsaugoja vaiku nuo dif
terijos.. ( "Ą 4

Nėr ko bijotis! • ' *

• •

toxin-antitoxin ? >

varžau-

toxin-antitoxin”.

o

gydyjima.

svarbumu 
gydijimo.

gydyji-

inszmirkszeziama vaistą

— FJjJA

I

lik ♦'* f

SUDŽIA. F
*

Ar budintojas esiSudžia: - 
paczi uotas.

Liudntojas: — Ne, ponas sū
džiau nes mano pati apsivyra- 
vo.

S; — Prazau ne szposaut pa-
•

— Asz neszposauju ponas 
au nes priešz menesi atsi-

szauko sudžia su piktumu.

su
skyriau su paežiu. Ji antra kar
ta paėmė vyra o asz da ne apsi- 
paeziavau su antra boba.

[iv/

X

TAIP YRA. 
i f

Pati in pati

f T .

Kuom tu sūneli nori bu-

aiszkiausias ženklas ir todėl 
Bambergo vyskupas stengda
vos pervirszyti savo kaimynu 
vyskupu Filipa Adolfą bur
tininku ir raganų kankinimo ir 

► gabumo. Pagalinus 
Bamberge tapo ir miesto galva 

— Ka ežia daug! tai kasz- pirma kankintas o paskui ji su- 
. degino ant laužo.

t f

kada ubaguoja.
* ’’ 

I ■ ■■■ ■ w
VISAI PIGUS.

nauju overkoeziu!, 
užmokėjai?

ant vietos nutirpus isz baimes, tuoju du menesiai kalėjimo
l ’ 11 , . • 1 '
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kos prio moteres, kuri stovėjo
i * *■ . ■■ /' . . .. , ? J

Ai

J i f A r ' f i

Pai, vyreli! ana ve! su 
Ar daug deginimo

k :
f

GERIAUSIA. *

Ar žinai pa
ežiui, skaidžiau tavo gromatas 
ka būdamas jaunikiu raszei
pas mane, o vienoją rasziai jog 
gatavas .su . manim eiti in pek-

• į
— U-gi kaminszluoszcziu.
— Del ko kaminszluosz-

— Ba nereikia, taip tankei 
praustis. <
* Ak » .. i

t

la.
?'I * V'1' '» K |i I

Pats: — Na ir ka nori ? ar ne 
gyvenam kaip pekloja)

ežiu t
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ant prasikaltėlio sėkanezia 
Pulkauninkai Lee turės atlik 
ti degradacija priesz kariaunų 
frontą ir po tam nueis ant de-' 
szimto metu kalėjimą. Už trijų 
dienu rezidentas sūįryž ir nus
prendimą patvirtins pasiraszy- 

fe M.
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Moteriszke su ilszgasczia pad 
žiurėjo in vyra. Kiekvienas jo 
žodis (kaiip jdurtivas pervere 
jos szirdi. Jis meldžia, jos1 
idant ji ji savo numylėta vyra 
nužudintu užmusžtu! Norėjo 
atsakyti, jog geriau pirma pa
ti savę nužudis, negu iparirisz 
iszklausyt jo praszima bet da

ir mokino kareiviszku 
angliszki aficięriai,

hib’ai

I

i

TRUCIZNA 1 *
Apiakai ta isz Rytiniu Indija.

t < *

Miesto Itiberabad’e, laikuo
se kada nors jau gaspadoravo 
tonais Anglai, bet kuuigaiksz- 
tis Hiderabado, Nizam, buvęs 
da Heprigulmisgu, ir jo kufti- 
gaiksztyste -savistovinga. Mies 
te buvo labai krutu daug ka
reiviu ežia buviu ir anglisz'kn 
atlikinėjo prisakymus aficie- 
yiu, kuriais būva vien anglai.

Nors kaip minėjom kuni- 
gaiksztis . buvęs neprigulmin- 
gu, turejes savo tautiszka ka
riauna, bet ta jo kariauna la
vino
privohi 
kurios kunigaiksztis dėlei to ir 
priėmė in savo kariauna.

Ant kiemo kunigaiksztisz- 
ku rumu atsibuvinejo karisz- 
kas sudus, kurio sąnariais bu- 
yo aficieriai ir jenerolai, Isz 
Europos atvykusio lavint k n* 
nigaikszezio Nizam’o karei
vius.

Pirmsedžiu tiesdarystes, ar
ba sūdo buvo pulkininkas Hu- 
gues, apskustasis . vadinosi 
Į^ee’s o kaipo budintojas stojo 
priesz suda Bertram Sing’as 
mahometonas iždininkas kuni- 
gaikszczio Nizimo.

Negaliu •atszaukt ne žo
džio isz mano iszpažinimo Su

kalbėjo iždininkas
Singas in pulkauninką. — Nor 
mano vieszpatystes reikalauja 
didelio deimanto, kuris neyra 
jo savaseziu, o vien tik viesz- 
patystes. Vieszpats mano po 
rimtam apsvarstimui nuspren
dė sugražint jį vįėszpatystes 
iždui. Asz pats su dvylika ge
rai apginkluotu tarnu su vežiau 
ta dideliai brangu akmeni in 
namus poruezninko Lee’o ir 
Bztai yra jo paties paliudiji
mas jog deimantą priėmė.

— Visai tam neužgineziju 
atsake aps/kustasis — dei

mantu priėmiau ir paliudijimu 
duviau, indejau jf in skryniutė, 
kurioje paprastai laikau pul
ko pinigus, kaipo intendantas. 
Nežinau ir niekaip iszprast ne
galiu kas ir kokiu budu ji isz 
^en man iszvogt galėjo.
i — Kas rakta no skryniutesT

— Asz tiktai, daugiau nie
kas kitas skryniutes neatida- 
ris. Rakto niekad no saves ne
leidai! visados pamidamas apie 

« ji prie saves nesziojau, o vie
nok, atidaręs skrynutes nera
dau deimanto. Žinau kuoge- 

Į riausiai kad buvau suvyniojęs 
deimantu in raudona szilkini 
skaruleli ir padejes kamputije 
prieskrihkio.

— Ir nieko daugiau, tamis- 
tu, negaliu pasakyti del nutei
simo suves?

. — Nieko, visiszkai nieko, 
kadangi ka iszpažinau ta tik 
žinau apie deimantu.
.. — Ar žinojai, tamista, ver- 
Įt.e tos brangmenes ?
4 — Žinau kad deimantas 
yra vertas puse milijono svaru 
pzterlingu. - -

Po pušiai adynos pulkaunin
kas Hugues, kaipo pinnsedls 
mido pagarsino nusprendimą 
pūdo, kursai skambėjo sekan
čiai: 1 !

I “Pulkauninkas Lee, tapo su 
do pripažintas kaltu vagystos 
deimanto prigulinezię prie ri
tiniai — indijiszkos kompani
ja kurio verte iaznesza. puse 
Ipilijono svaru szterlingu. Ka- 
ijszkas sūdąs nutarė bausme 

.... 4 ’

• •

mu, o tada nutjprendimas taps 
iszpildytu.”

Byla ta iszszauke didele sen
sacija. Leo’a kursai sulyg szioi; artinęs, daleides pulkauninkui 
buvo ateina i guodojamu vyro 
mylemu draugu afioieriu, 
dabar turės teip nusižemint 
akyveizdoj tukstaneziu karei
viu žmonių, idant visi isz juok- 
tu ir iszniekintu kaipo vagis 
nors vieni nebuvo kaltas. Ne
liek jam buvo gaila Savo gar
inis, kiek geros, labai gražios 
savo žmonos, kuri to nužemini
mo gal nedatures.

Buvo tai moteriszke labai 
graži; graži ir patogi netik 
kuniszkai, bet ir dvasiszkai: 
turėjo apie 25 metus senumo Ir 
no penkių metu bnvo žmona 
pulkauninko Lee, su kuriuom 
laimingai gyveno. Dora, me 
lint i tikrai savo vyra moterie 
ko draugavo jam visose jo 
sunkiose kelionėse po Indijos, 
kurias turėjo pulkauninkas at
likinėti kaipo kareivius pildau 
tis, tamysta. Ju vargus ir nes
magumus tokiu kelionių pra- 
szalindavo keturi u metu Ju 
dukriuke, kuri buvo ju visudii 
džjansiii džiaugsmu.

-Sielvartas jaunos moterisz
ke neturėjo rubežiaus, kada 
pamate savo vyra tokiam sun
kiam padėjime, kad atskiria ji 
no jos. Nelaiminga moteriszke 
draskė «au krutinę, pesze nuo 
galvo plaukus lauže rankas ir 
beveik dūko. Jos vyras jos vi- 
subrangiansiais teip pažemin
tas iszniekintas ir da in kalė
jimą intrenktas! — Tos mislls. 
ateminejo nuo jos protą ir da- 
vesdinejo prie pasiutimo.

Už trijų dienu sūdo nuspren
dimas bus rszpildintas. Temps 
ji priesz frontą, Žalnieriai kai
po niekiausi žmogų, ten kapra- 
lius nuplesz jam palietus su
laužys jo karda ir apreiksz ka
riaunai ir miniom žmonių, jog 
jis nevertas neszioti kareivisz- 
ko uniformo. 0 juk jis nekal
tas! Tvirtai ji in jo nekaltybe 
tikėjo, nors ir pati nežinojo 
kokiu budu deimantas galėjo 
dingti. . .

Pasiuntinis atnesze jai laisz- 
ka isz kalėjimo nuo vyro. Mo- 
teriszko tuoj perskaitė: asza- 
rom apsiliejus skaitė praszy- 
ma numylėto vyro, idant atei
tu prie jo, nes yra daleista ma
tytis jam su paezia priesz isz- 
pildima sūdo sūdo nusprendi
mo, bet akiveizdoj dvieju ka
reiviu sargu.

Su • perpildyta 
szirdžia ' • iszsirenge ' tuojaus 
moteriszke su savo dukriukia 
ir nuėjo rednami. Viename isz 
ekspedicijiszku kambariu ma- 
teriszike radus savo vyra mete 
m jam in glebi ir ilgai laikėsi 
susiglebave szirdimis viens in 
viena kalbėdami, kadangi abu

neatsiliepus jai kareivis priri-

matymo:
’ Duok man nuodu kurio

■

užmuša tuo jautės nesu rengda
mi mažiausio skausmo.

Aha, tai da ji myli! No 
r i vionog jam ątmonyt.— Duok 
man da keturis tokiu? pinigu*’, 
koki davįai, o tav6 ndrams už
gali n d v ma padarysi u . ((

Nelaųninga motęriszke in-

o

skausmais

du žodžio. isztart nuo didelio
H '

susijudinimo nebegalejo.
—• -Vienatine mano numy

lėta! — tarė galinus pulkaunin
kas in savo moteri. — Turi da
bar parodyt, jog mane myli 
Gelbok mane ir padaryk ta ko 
tavęs meldžiu. Pasirūpink man 
vaistu, kprie mane užmusz ir 
paliuosuos nuo tokios gėdos tr 
pažeminimo ka laukia manės. 
Susimylėk ant manes ne norėk 
matyt* įmanė* taip iszniekinta 
nužeminta, y. Ta bent nendrele 
to tu bent myliamiausioji, pa- 
ingailek tu manes. V

da karta atsisveikint paezia, 
perskyrė juodu.

Žmona pulkauninko sugryžo 
namon. Skausmai da smarkiau 
drasko jos szirdi, negu priesz 
nesįmatima su vyru. Rūpestis 
nednleido jai nusirominti ne 
ant valandėlės, troszko iszpil- 
dyt praszima numylėto vyro, 
bet tos m i slys jai buvo neapsa
komai baisiom. Galutinai atsi
minus apiepasigarsejuso mies
te burtininke, arba “sena ra
gana,” kuri gyveno mahometo 
niszkoj dalijo miesto nuspren
dė nueit klaust jos rodos, ka 
turi daryti.

Apio ta “ragana” kalbėta, 
kad už brangius pinigus par
davinėja invairius juodkny- 
giszkius arba raganiszkus skys 
timus nuo kuriu žmogus mir
davo kaneziose didžiausiuose, 
arba vėl užmigdavo tik ikuo- 

besapnuodamas,

kalbėta

gan n dyma padarysiu

dėjo .in -sausa kaulėta ranka 
raganos keturis auksinius pi- 

(nigus kuriuos ta tuojaus bosi- 
szypsodamg linksmai pasislė
pė, o po tam atidarius dureles 
sienoją, kame buvo ?zepa pilna 
invairiaus didumo bonkucziu 
ir dėželių, iszeme isz vienos 
dėželes skrynuteli, didumo vai 
natiszko rieszuczio, kuri gali
ma atvožti kaip kuburkaite, 
o toj aps'kriczioj kuburkaitej 
buvo rusvi milteliai.

— Inberic tuos nuodus in 
tauro su vynu ir duok iazgert-^ 
kalbėjo ragana paduodama 
nuodus pulkauninkienei.

— -Kaip tik iszgers, puls ne
gyvai po tavo kojų, i

Pulkauninkieney 
nuodus sugryžo namon.

Per dvi dieas Visai jos 
prileista prie vyro. Misi i s, kad 
pati turi paduot nuodus vyrui 
buvo jai baisu ir ’skausminga. 
Sulankn-s didžiausioj nerimas-

p

iszeme isz

pasiėmus

ne

na-
persiredžius

atydos

kieno gavo dalcidima paskuti
niu kartu atsisveikint sii vyru 
priesz iszpildyma nusprendi
mo.

Iszsirengdama eit in kalėji
mą kubiukai to su nuodais in- 
snko in skepetą i te, idant galė
tu inteikti numylėtam savo vy
rui. • Viskas buvo parengta. 
Inejus in kambarėli kalėjimo, 
kuriamo buvo patalpintas ‘jos 
vyras, pidkaupinkas * Lee pa
žiurėjo in alpstanozia • savo 
žmona tokiams praszanczioms 
akimis, kad tai nors nieko kito 
nemato, tuoj suprato, ko no jos 
jis meldžia. Kada ju delnai ir

ku- lupos šusijunge, moterisžkiai 
pavyko, ingniaužt kuburkaite 
in jo deszine ranka bet da kar
ta snsipaudžius jųdviejų lu
poms, moteriszke griuvo, Ir 
butu parpuolus, ant akmenines 
aslott, jei nebūtu'puolanczios 
suturėjęs vyras.

Aficioras dižiurnas 
isz jo glėbio moteriszke kalbė
damas: '• • ‘

— Atlik, tamista, veik nes 
trumpas laikas... Nesirūpink 
moteri atjduorim globai gydin- 

' tojaus kuris ežia besiranda.
Ir paemes drauge su žalnie-
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PIRMININKAS SHRINERIU
DRAUGUVES. ’

Thomas J. Houston isz Chic
ago, likos iszrinktas pirminin
ku d raugu ves S h r i nors
North Amerika ant paskutinio 
susirinkimo. '

of

eiksz pažiūrėk 
kaip mano lele gražiai miegu 
eiksz...'

Motina be jokios mislies 
nuėjo 

paskui ja ir žvilgterėjo in lele 
paguldyta vežimelije.

Urnai motina iszgastingai, su 
riko, pasistverc už galvos, puo
lė prie vežimėlio. Iszvydo ja
me raudona szilkini skaruleli, 
ant kurio kamputyja vežimėlio 
gulėjo brangus deimantas, ku-

Mama,
v •

traukiama mergaites

' ________________________ ,, / ..4
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jus visos, jaunos motęriszkes I
Žinofnas dalykas, jog “jia,r ne: 
kaltas, o kalta esi tu, jog neap- 
Bvarozius pirma savo kerszta
iszpildei! Tai jau paprasta is-
torija tu insimylojusiu jaunn 
moteriszkiu, jog už menka nie
ką užsiRūstinusios Juoj korozi
ja, o po tam susipranta ir jau 
gailisi už savo neiszmnnu dar- 
ba> bot būna po Įnik! Bet Aissa 
ne tokia kvaila! Eik sznlin no- 
iszmanele. Vyras, kuri norėjai 
nuniiodint, nemirs, o tik yra ap 
mires ir iszsimiegojos vėl nu
bus ir bus sveikas, kaip krie- 
nast-NidniH, nubus po 12 valan
dų miego... Ar manai tikrai, 
jog asz parduodu nuodus to
kiom jaunom moterisZkcm in- 
si-myiejnsioms, kurios yra 
kersztingos ir užvydžios, kaip 
tu ? A-ho-ho, Aissa, por daug 
tur proto, kad ne galėtu tuoj 
suprast jaunu moteriszkiu. Ne 
tu esi pirma, kuri davei do- 
szirnt syk daugiau irž antidotu, 
kaip už nuodus... Yra ju gana 
tokiu, kurios kada pamato vy
ra, kuri mylėjo ir nuo kurio 
buvo mylėtos, negyvena, pabun 
ga i n bėga pas mane, idant su- 
gražineziau jam gyvasti...

— Eik jis gyvas ir mylėk • • 
p-

Ar manai tikrai

kurios

Eik jis gyvas

ISZ WILKES-BARRE 
IR APLINKINES 

.■ -1____ ‘ •
— Mare Jerzbiak, 40 metu, 

2.55 Clark Crossing, pasiskan-
rio spindulis d u re jai iii akis, dino Truesdale prude isz prie-

žastes menkos sveikatos. Ve
lione paliko vyra ir penkis 
vaikus. ♦ i ’

'-A Apie 2 valanda praeita ♦
Petnyczios ryta, ant Central 
geležinkelio prie Georgetown 
likos surastai kūnas užmuszto 
'nežinomo* •Žmogaus. Užmusžta-

lig W.m*-’
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Mano szirdeles paklatiftyRlt, 
Auksztyn nuris pastatyk!t, 

Padainuosiu jum apie moteres, 
De) keliu paimsiu už keteres/ 

Ten kur toli apie Wiskonrina,
9Vyrai su boboms turi Varga 

Ba vienus laidoja, 
Kitus vela vilioja. • 

Pasimirė lėtas vyrelis, 
Nužemintas tarnas bobeles, 
Kuris su pantapliu tankiai 

gavo, 
Ir in kita svietą insigavo. 

•Bobele tuo gavo vyra kita, 
Norėjo pliekt su pantapliu ir 

szita, 
Bet tas to labai nenorėjo, 
Ir da bobai kaili iszakejo.
Ka tada jam 'boba daro, 

Su žandarais pas vaita varo, 
Kur užmokėjo .30 dolerius, 

Isz ko bnvo labai nesmagus. 
Da boba pasiutimo nenustojo, 
Koki tai latreli pasijeszkojo, 
Kuris žmogų sunkiai pažeido, 
Net per ausi krauja iszleido. 

Rado ant nlyczios vos pusgyvi, 
Kuri kaip negyva namon par

vedė, 
Tokios tai naujienos ant to 

balto svieto, 
Ir tas tankiai atsitiko ir ne vie- 

noja vietoj.
Czia da kita tokia pagonka, 

Apsivyravo su paezedžiu vyru, 
Žmogum davadnu, labai geru,* 
Kol biedni buvo gražiai gyveno 
Kad ir vargu valgo, tai nede- 

’ javoi
Kada jau kelis szimtelius susi

dėjo, 
Boba pasiėmus pinigus isz- 

pleskejo, 
kejo, 

Dabar žmogeli dejuok* 
Daviai labai didelia valia, 

Ir ka tau padare toji nevalia? 
O j tik ir vargas su tom bobom, 

Tiktai grinezioja sėdėt be
p J dariai, 
Isz ko vyras turi daug vargo.

I Vyrucziai, valios neduokite, 
i Jaigu prasikals in kaili duokit, 

Mylėkit kaip duszia,' 
O krėskite kaip gruszia.

I • w

Pagriebe brangmene ir tuojau 
suprato kas buvo. Kūdikis be- 
si'bovydamas kam’baryja tėvo, 
matomai laike kada tėvas bū
damas užimtu darbu pamirszo 
kad skrynele ne uždaryta, mer
gaite radus raudona skaruleli 
pasiėmė savo, leloi o podraug 
paėmė ir blizganti akmenėli I sis turi apiė 50 metu ir kaip 
ko tėvas visai nepatomijo. i

Deimantas, atsirado, bet kas 
jau isz to, kad ji davė nuodu 
vyrui, o ta peabejotinai veik 
juos iszgore.

Nevilkindama ne valandėlės 
kaip pasiutu^ iszbego ir nube- 
go in rūmus rezidento.

Ten atgavus sziaip-taip kva
pą suszuko:

— Mano vyras nekaltas, 
mirszta nekaltai! Deimantas 
yra! .

S.ubogo uredninkai ir karei
viai o nelaiminga moteris bent 
trumpai, kaip galėjo apsakė 
kaip buvo ir kas stojosi.

Pasakius jai kad davė vyrui 
nuodu/ idant gelbet ji nuo bai
laus pažeminimo, tuojaus visi 
puolėsi prie celes, kurio ja buvo 
kalinis uždarytas. Rado kuna 

I* >

pulkauninko be jausmo szirdis 
vienok da silpnai judėjo.

Rezidentą tuoj prisako duot 
karieta ir arklius pulkaunin- 
kieniai. Ta kuoveikiaušiai važ- 
nyczai prisakė vežt ja in apgy
venta Mahometono dali miesto. I Labfta ek ant naudos Lietuviu

Aissa tuojaus ja pažino ir Į Motinu KBubo isz Wyomingo.
I H I

l

gražiausiai 
galėjo ir nuo tokiu nnodu mirti tie treiezios dienos pulkaunin- 
arba, tik letargoj nekoki laika 
būti. Tas lyg sulinlksmino ne
laiminga pulkauninkiene Ir 
tuojaus ant ryt nuėjo in 
mus “raganos”
už mehometka, tai yra apsitai
sius teip, kaip neszioja ežia 
buvę mahomotoniszkos mote
res; padare tai del to, jau tai, 
kad jos nepažintu, jau tai, kad 
ant saves neatkreipt 
cziabuviu.

Atradus butą raganos tapo 
tuojaus inleista in jos namus. 
Per valanda laiko turėjo laukti 
prienaminiam kambaryje,* pa
kol nepaszauko joe in tamsoka 
kambarėli “sena ragana,”
ii sėdėjo kerezioje, kad iszkart 
pulkauninkiene pamatyt - jos, 
negalėjo, o kada akis, jos biski 
apsiprato su tamsa iszvydo 
blizganezias akis senos žinu-> 
nes ir net persigando 'bet ana 
atsiliepe szvelniai matydama 
kad atsilankusi, jos vieszne yra 
ne svetimžemia, o mahometo
no..^

— Prisiartink-gi, duktė ma
no ! Pasakyk ka nori no manes 
ko reikalauji nuo Aissos. Ar 
gal meiles laszu, gaPnori pra- 
szalint savo prieszininke sau 
no kelio, kuri paveržineja szir- Į riais jsznesze apalpu'se moteri 
di tavo numylėtinio t Pasakyk o celes duria uždate.' l< . 
gi drasiai ko reikalauji? ^ Pulkauninkas* pasiliko

Pulkininkiene iszsiėme auk- Į nas. Tuojaus atvožė kdburkai- 
sini pinigą ir padavė Aissai.

: —i Auksas, tikras auksas—| keli, ant kurio jo paezios ran
tą re nusiezypsodama Aissa.— ka buvo paraszyta, su vande- 
Aha, tai reikalauji nuodu už- |niu -°Sudiev! P »" - 4
muszancziu. Ar neatspejau?
: Pulkauninkiene, 

su galva del patvirtinimo.
‘ Pirma, negu tau duosiu Į ir iszgere. Po tam puolė ant 

nuodu, turi man atsakyti ant gultos idant laukt valandos 
trijų klausimu. Ir szeip: Ar | mirties. Nejauto nieko. ! 
vyrui nori nuodu, ar moterisž-
kiai T | pet kada nug*abenta ja namon

r —i

V •

t

*

7

*

atome

vio-

te ir rado jojo'iittCfdus ir laisz- '

J .¥ f

Lee nusidžiaugęs, iszpyle - 
linktelėjo Į nuodus in stiklą vandenio, ku-%

1

Vaszkėvicrius

rodos yra ateivys/ Randasi pas 
graboriu Kniffen ant S. Main 
ulycžicte? ” * 

Op H J
-h ViflėHk

isz DrifMriOj1' užvede teismą 
prieszaitr10/ W. Wagner kon- 
traktoriik ilsž' Plymoutho ant 
$6,100 už ttžmušzima juju sū
naus Antano per viena isz juju 
trokU. *

<—• Ona Rusj^kiene, 361 S. 
Main uiy., užvede skunda ant 
persiskyrimo nuo ’savo vyro 
Antano isz Pittstono už nepa
doru parielgima «u jaja. Pora 
likos suriszta mazgu moterys
tes per kum Kasakaiti, Apri- 
lians 29; 1912 metė. Abudu’ tu
ri penkis vaikus, kurie randa
si paė Onos motina.

i

< Lietuvos Dukteres isz 
Edvardsv&lles, turėjo puikia 
“party” pas Dr. A. J. Valyba, 
Nedėlios diena ant kampo 
Swallow ir Churrh K ulyezlti.

ris tuoj priėmė žalsva 'spalva, pįkfni nusijuokė. Pulkaunin-H

Apalpusi pulkauninkiene,

H ' ♦. L

O vėliai, jai’gU alaus, 
Niekados negaus, .

Tai ’bus gera moteriszke, 
Mylės savo vyriszki.

Tegul moteres neužmirszta, 
Juk jau kltoki laikai kirsta} 
Jau ne tas ka seniau 'buvo, 
Kitokia gadyne pribuvo.

Sziadien reikia pasitaisyt, 
Akis isz miego prakrapsztyt, 
In svietą linksmai žiūrėti,

Senovės budus pamesti. • 
( , Ateis vela geri laikai,

•(

.. i..nu> ,

UBAGAS.
kieno ka tik neapalpo iszgirdus Į • 
tuos raganos juokus. • | 
r— (O ka? ateini vėl! —r kai- ’ .
bėjo iszjuokiancziai ragana. Vienas ubagėlis atėjo in viė-
Aissa žinojo, kad taip bus! Ma- no bedievio karezema ir radęs

kal-
I

Vyrui — atsake tylomis atsipeikėjo, Pirtnutinia mislim 
poniai Lee. - Įjos buvo. “Dabar jau viskam įtaane įpirkti, savo padaro.
;— O, suprantu! 

ragana — ; ‘ 
roli«, ir nori atmonit jam. DaĮbet kūdikis, ah! kūdikis!

«•—* suszuko pasibaigė; jis nuodui iszgere, 
prigavo tave, nedo- Į padarycziau ir asz taip-pat, 

b..P pinigus!
—• Pradėjo vėl

kiu nuodu reikalauji, ar greit Į šiolvartaut ir trankytis. •

ilgai, įr užmuezanoziu. Aisaaltinos sielvartu ir skausmu ra- 
turi visko, ko tik kas nori.
i

viend klausymą užduosiu: Ko- Dieve mano!

Vįii

4 «

tau ant tavęs, kad nuodai pas Įsedinezius apszViestunus pra
ūžė almužMOB: Iv

r* Susimylėkite ant biednoHa, ha, ha! — dabar ateini, nęs Į;
jndri turret antidotą už brangius pavargaiio ir apteikite norint 

,]skatikęliu« *, #4
—* O ar tu ne eisi sau por t

usaaneziu, ar kankinaneziu L Mergiuke nesuprato da mo- szaukia ponia Lee didžiausios 
baimes paimta ir padavė į Aie- 
sai maiszeli su pinigais kuriuos 
Aissa rūpestingai persiskaito.

k <

U ■ 
vėl ragana. 

N “

T

miai, be rupesczio boyijosi ki 
Jauna moteris drebėjo kaip Į tam kambarine su savo lelia. 

apuszies lapas ir alko isz ezird- Besielvartaujent motinai, at- 
gėlos, kad vos dasitaike ant I begO prie jos, paėmė nž rankos 
kojų, bet atsake be 41go best-1 įr traukdama kalbėjo:
1 ' j, i , '• , f ; g ,i k. . ■ ,■ * J. f . ■ 1- .1 ' : * • | ■ f

Taip, duok man antido-1
ta, bet tik greit. Jis nekaltas—I velniul—tarė vienas apszvies- 

,tunas. Artu Ue žinai jog Ne- 
dole! Ar tu žinai jog dabar* szi- 
itame laike atsiprovinejė <noba- 
ženstva! Eikite sau laukan!

I 
•F—•

f

Ha, ha, ha 1 juokėsi
— Žinojau gerai, ^ulelei, jog asz jums portrau- 

Ijog sugryszi pas mane! Tokios

II
Bus linksmi Lietuvos vaikai,

Visi pašitaisys,
Laikraszti skaitys, 
Bėdos visos dings, •

Pinigėlius rinka,
«

■feh

NELAIMINGI.
< ’M

t
11 tet. t 
" .. ..

Pati: — Kokia asz nelatarift- 
ga! Turiu szladie atlankyt siė- 
szes vietas o turiu laiko tik M

Tai gali shlygint

J I r %

trijų. 
Vyras:

' su mano nelaime ase esu sz&a- 
Ne pykite ant manes po- die ntfžpraecytas in tris vietas 

jaut piet, o po geru ptisrybait
Ikiau nobažanstva L.

■utoii *

turiu vietos tik del vienu. •
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ŽINIOS VIETINES

— Sziadien Readingo pede,
— Ant Moreos kelio auto- 

moibiliu nelaimėjo likos sužeis
tais Fay Althoff, Miss Keus- 
cher, John Bradbury ir John 
BlackWelL ^liss Althoff likos 
nuvežta iri Ashlando ligonbute 
su sužeista galva, ranka ir su-

• i W Ji i 1

SHENANDOAH, PA
1 Ar ' ''

j , , ' »

— Du prohibicijos agentai 
iszverže duris garadžiaus ant 
Coal ulyczios be varanto ir jo
kiu paliepimu, pradėjo daryti 
krata o kada buris žmonių su
si ri nko prie garadŽiaUs, atki-

piafrttlthMfrįtūo stiklu.

— NUO kada pati Fra no 
Mėlahsko, E. South uli., pabė
go nu priolaidiniU, 17 Kovo, pa
likdama vyra ir sžeszis milžtos 
vaiknš vyras visai nesirtipino 
apie mažiulelius kuriu metai 
yra nuo 2 lyg 9 metu. Ant skun
do kaimynu Franas likos ipa- 
statytas priesz suda ir vėliaus 
uždarytas kalėjimo o vaikai li
kos atiduoti in Kataliku Prie
glauda Filadelfijoj. Sztai kur 
Lietuviszka lalbdaringa drau
gu ve prisiduotu mieste.

«■ 44-”’’Pas ponstvn Jonuk No- 
vakus, 512 E. Pine uli. lankėsi 
kėlės dienus ju sūnūs Edvardas 
fcu.paczia isz Jersey City, N. J. 
Edvardas-turi atsakanti dinsta 
Western Electric <’o., Keamy, 
N. J.

ISZ LIETUVOS
ATSIRADO DAKTARAS, 
KURIS VARO VELNIUS

Keletą kartu laikraszcziuosc 
buvo skelbimai, kad Salake 
reikalingas gydytojas. Matyt?, 
sulyg tu skelbimu ir atsirado 
^‘daktnras.” Teisybe tas “dak 
tara4” aklas ir be vadovo sari 
kelio nemato, bet vadovo pa- 
gelba sekviėcziamas1 pats sn- 
rasda ligonius ne tik mietely, 
bet ir kerime ir ligas atspėja.’ '

Gydymas rnvainis ir nepa- 
ptaatašj Vieno vaiko gydymui 
jik liepe tynė daryti 'sykiu su 
trijų’ dienu parsziuku; kitam 
liėpe ožkbs pieną gerti; tre- 
cziam vare velnią isz samu Ir 
t:t.

Daktaro insakymus klijėntar 
Stropiai pildcF—- suranda tri
jų dienu parsziuka, nusiperka, 
ožka.

Velnią i$z samu bevarant, 4 f Cb *visžta staiga nuo kiausziniu 
paszoko ir iszmuszdama Įauga 
inkrito in bala; tas buvo aisz- 
kus inrodymas, kad velnias 
raitas ant visztos iszjojo. 
■/Nežiūrint tokiu neabejotinu 
daktarystės gabumo i n rodymu 
policija “daktara” pasodino 
daboklei! ir nebaigęs pradėtu 
gydymu; jis priverstas liko ap
leisti" Sulaka. Stebuklingam 
“daktarui” kaikurie sumokė
ję, po 30, 50 ir net 70 litu.

t

Paskutines Žinutes
• r

U Sofia, pulgarije. — Sze- 
szi žmonis likos užmuszti per 
nudegimą eroplano kuris loke 
per, Balkanus.

fl . Tuscarora, Pa. — Perkū
nas tr,6nke in Bell brokeri su- 
baikiridamaa • elektriko ‘ ripa-
^'atk, padarytlartias bledes ant 

b dęleriu. 1 ‘ .
T-—----- i-------

Teisingos Teisybes
h / < r: \‘> - v i •

11 '‘V Kas-UzmintlngaP kalba 
tad^eja, kad’gerai klauso tai 
Waiije. ’ r : •.

§ Kvailys ta niekina, ka 
sriVįs nesupranta. ■

§ Svetimos rankos lengvos, 
neg ne daug bus naudos.

§ Kožnas kvailys geru pra- 
sargn neklausyt; iszmintingas 
visados isz geros rodos naudo
kis.
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ISZ UETUVOS
. - •- ■' '

POLICIJA SURADO SZIAU-
» |4‘ ..h j. *1

LIU PANIKOS KALTI-
NINKE.

> i+ris A*-.’* ®

i. F"1’— Gautomis žinlo-
krhiiinAline £80 jan

*

'»; ■

M

. • "* . -4 > 4 *’•
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Frackyille, Pa. + Po dvieju* * 1 '■ s V ■ iT • •

h

• /nenešiu ligai, miro czionais se- fl
o

szo in juos revolveriu^keršžin-
darni szauti. Atėjo pąlicijantnš 
Dabrovolskis kuris nuginkla
vo

nas biznierius Antanas Rasi
mas (Raiša) Ashlando ligęn-

*
-- .... .... ,------ į----------------- 1 ■ 1 i .........*........ 1 , *-- W - 

BEPIAUDAMAS SZIENA'i 
RADO PAVOGTAS BRAN.

GENYBES.
- 'f » . *

Krosna. — Nesenei spaudoj 
buvo raszyta, 
piktadarei 'iszmusze langa, bu
vo iįilinde in Krosnos kataliku 
bažnyežia, isz/kęr payogo in- 
yairjn braugenybui apie?.« 
00d litu vertes:

Teko patirti,'jog Baldinis die
nomis Krosnos vairi*/, ftama- 
pavo km., gyventojas Vilkaus-

>■

8 ■1 1 -.............-
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Kilantis Skaiczius
r *'
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■ ■« ' * r 'T ,
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REIKIA APSIŽIŪRET.
mA

i4"tC' 
b H

Iszdeportavimo
. • ' k « 11

1 i h ’Kas tik įkaito dieninius laik-
I *» . ’ J ( / # .*

raszczius gerai -Žino, kad Dar-

— Seskie kūmai, asz tiktai 
paraszysiu gromata pas paczia 
in Philadelphia, o tada pasi
kalbėsime.

— Ar tankei pas ja raszaiT
— U-gi kas diena.
— Tai butu per tankei!

huteje praėjusi Ketverga. Vė
lioms turėjo apie 60 metu am
žiaus. Velionis gimė Lietuvoja 
irpribuyain Ameriką $2 motai 
atgal, apsigyvendamas Gil^ef{-.įĮhi 
tpne isz kur persįkrupste in' surado ir sulaiko moterį, kuri 

CEąclcville, 17 mętu atgal. Vejlįa- jJ^rieTio.mep. 28 d., per encha- 
ni$ paliko dideliam nujįuditnc ristini kongresą buvo sukėlusi 
paežiu,Lietu vaja, dVi seseres1 ir j (Sziaulitt szventoriuje panika, 
(Ji}(,į)roliųs.( Lajflotąvcs atsibip apie kuria taip platziai buvo

• L Szianliai
... ............. ........... .';'is, ę \‘\i.

tpne įsft kur porsikraąs.te in Surado irisdlrtlto m Meri, k<

kad nežinomi

10,

bo Departamentas> dabartiniu 
Jttiku yedą taip tikra kova prie
dais ateiviu s, kurie atvyko in 
'Suv. vali, nelegaliszkai. Ir isz-

agentu ir areszttkvojb už rio- ’ 
legaliszka’krata bot vėliaus Tr-

" * į - \ rii '•

Palūkomis, \ 74
kos paleisti.

— Jonas
Swart ra Road, likori sužeistas 
Ellengowano kasyklosia ir vė
liaus likos nuvežtas in Pot t su
vilios ligonbuti.

— Subatoje Italiėzkas ku
nigas paszventino daugybe au
tomobiliu nes taja diena pri
puola Szv. Krisztupo, kuris yra 
patronu laimingos keliones. 
Kunigas kožnam padovanojo 
pi/iku medali su tojo patrono 
paveikslu. ’*

■— Pacztas iszdave paliėp;- 
ma idant namai butu numera;

paveikslu.

• ' / ’ • *’■ i 4 

voti nes gromateeziai turi daug 
ergelio suradime žmonių kurie 
gyVbna stubūosia ant kuriu vi
sai nesiranda numani.

nis paliko dįdeliajn nujįudj^10 ristini kongresą buvo sukėlusi 
paežiu.Lietu vaja, dVi seseres «rj pziauliu szventoriuje -panika,

f7
serS’ MarijonpSv^usiĮipnes, Gil-1
vo.Paęedęlio ryta,isz napau se- įjutlbama/ visoje Lietuvoje Ir 

.. r -

Stolgaite Veronika
amžiaus, bUvusi siuvėja, gyv

bert one su pamaldomis viętį- 
nioja Lįeluviszkoja bažnyczio- 

t • 

m.

Chicago. —

4 *
— Suvis ne per tankei. Jei

gu asz kas diena ne raszytau, • 
tai pamislytu, jog kas pikto 
stojosi ir parvažiuotu, o as*/? 
to ne noretan.

. 1 1 Į k ’ k ».■ y ’* ui.- - w 1 r

tysai s ateivius, kurie atvyko in 
Šuv. Vali, nelegaliszkai. Ir isz- 
Joport-avimas tu ateiviu, ir ki
tu dėpohtriojėmu ateiviu, labai 
ripareziniuiria. praeityje nie
kad tiek daug ateiviu iszdepor- 
t uotą. Per pirmUB szio immi-

merie- 
siu, tai yra nuo Liepos iki Ba
landžio menesio., 14,585 ateiviu 
iszdeportuota, arba kas menesi 
net 1,485. Ir tikima, kad sziais 
metais tie iszdeportavimai pa
sieks net 20,000. Iki sziam lai
kui, 1930 metai, u 16,631 iszde- 
deportavimu laiko rekordą.

Nelegaliszkas invažiavimas 
llyba jnojimas yra svarbiausia 
priežastis. Dauginus kaip puse 
iszdeportudtu ateiviu iszdepor- 
tuoti todėl, kad nelegaliszkai 
atvyko. Antra priežastjs — 
“galima tapti 
sunkenybe.”

I

1 If g ' * ■ Itf

kas bepiaudnmas.sziona ties 
plentu, netoli Krosnos link
•r • V" • ”• ‘ 1 t /

’n ■tuota. 'Pęt pirmus 
gracijos moto deszimts

i <4

et .užrie^yje. Toji moteris v- 
, 33 mėtų

/f- 
nanti Kard^unu vienk iemyjo, 
Szinuliu yalflozStolgaite bu- 
volna motelfls. iTi ’buvp nėt.Brą- 
z i 1 i jo j; tik? pOcri ja> kai p ps 1 - 
eiliniai riesJveika iszsiunto ir 
gražino įen; ibz kur atvykusi.

a, ji atvirai 
irhdejrisi 

e visi

Nuo karszczio 
daug žmonių mirė. Pavirszuti- 
niai, kiek man žinoma, tai per 
ta laika įhire apfie 180 žmonių,' 
o Lietuviu mirė apie 12. Bend- - v,;, ei 
rai atrodo, kad Lietuviai kiek 

i stipresni'stipresni ir ntlailco (Įmiginti 
karsžcrio negu kiti. ’ 'rii

Karfczly, kuris siautė Liepos
L **•■. . ■ .. • . ' t.

‘ 1 , * e* • 4

, visi' avėti,mtaucziai.
I ftt L ' L*

I

I ’I 'I u ■' į / ‘ ' f *4

14 ir 15 d., mii*e net 8 žmones
< " A •* 4 'A* 1 t ' iii* 4

po tilteliu rado

, g “ ' 1 Jj, I ' . *

Szinuliu valscz / Stolgaite bu- 
i buvo riėtBrn-

j>risipHžW'j>firM§jiS> 
Iszaūkti lt bėfijfi' ?hf PŪ.4

Liudvinavo, po tilteliu rado
• ' , r ■ * ' ’l J 'J L *

kupkas ir monstrancija, ku
rios priesz 
pavogtos.

•i 
kuri laiką u;buvo

LIEUTUVA PIRKS DU DI
DELIU LAIVU.

Kaunas. — CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED ‘ 

PROFITS $623,858.62 11 
.z.

1
Mokame 3-czia procentą 

sudėtu pinigu. Procentą pride- ,1 
dam prie jusu pinigu 1 Sausio h 
1 Liepos. Me* norim kad ir Jųa’> 
turėtumėt reikalausiu raunu ban
ka nepaisant ar mažaeardideli*.'

Nepri klauso
mos Lietuvos valdžia .nutarė

1 JI •

kitais metais pirkti du dideliu 
. . - *• .'V# 1 ' . S- .

« . * 4^, •." Lk -

į(i' &«fpB^ke vi

DIDELE AUDRA SZIAU- 
' LIUOSIA.

I Ties
* r

ęinute labai didele -nudra-vet-
ra. Keletas namu nugriauta.'

^zaukti i
' ■v-‘1 (

1 • /IIkiti $ H

laivu, kurio plati'kios yiSaU pa 
šaulio vandenynais^ sziol 
Klaipėdos udste visi didesnieji 
laivai buvo svetimu Valdybių.

u C' ‘ t » • . . * , m. . i *• '
Dabar bus.susilaukta aavo lai-

■ .l1 -'ifj / ■ • ./

1 ■ * ’’ ✓ ” - f • w z ai

varidenynais?^Tki sziol
1ir 4 t

1 —• P’as mus nesenai i n vyko 
■ komedijo sp nuoga motore, 
•T.r.« *''• J-1 r‘’Lietuve, 
Lt/ < . • 1 ? M

Das mus nesenai invyko
LIUOBI A.

f . ** | j, M . >'

i es -featili aW * i į ■» P-hnigo’
.. . ... -j * .. _ 4i & w

savo lai-

Lietuve. Pasirodo,f kad tūla 
kas nežinotu numari savo stu- jKarpiėno nusirengus

‘ « « »'•*> : i* y.,'.

* . 
< M ■ * >

ĮM t

H*

V

Jeigu
visai

bos, Jai tegul paklauso gromat- ūuoga pradėjo langus valyti.
neszio o jisai jums suteiks rei 
kalinga 5nformacije.

— Praeita Petnyczia atsi 
buvo laidotuves Antano Jesin- 
skio, S. Emerick uli., su pa
maldomis Szv. Jurgio bažny
czio ja ant kuriu dalybavo daug 
žmonių. Laidojo grabore Lėya- 
navieziene. ‘ <'J1

f Jokūbas Szereika, 34 S.
Į t 'J ’ r ’

Catherine uli., mirė Ashlando 
ligonbuteje nuo sužeidimu ko- 
»' JI ' Jt ♦ * * t

kius aplaike kasykloje. Velio-
f. ' ..i ' f i’.i ;.' , i ‘ . ' < . ’

ir tris Muilus, motinaLietuvoja, 
seseria Tamakvejė ir du bro
lius Pietiniam Amerike.' '

' * 11 «wi n )hf • \L i II

kelis menesius nuo* paralyžiaus 
mirė praėita Petnyczia. 'Velio
nė yta gimus Mahapoy City o 
22 mėtai atgal apslgyveno czio-

nis paliko paežiai dvi dukteres
A . ’ i • ? ® >

1

seseria ‘Tamakvejė

* v 1 e e
.Žmones pastebėję krūvomis su 
t . - - _ _______

Įjietus užlijo kai kurias žemes
ne vietas ir izgriove kelius.

' i

visuomeniszka 
Praeityje, i mm i-

ištrinko žiūrėti. Viena ranka j! 
; vale langa, o kitoj laike tusz- 

czia buteli, kuri iszmete in gat
ve, o vėliau ir tuszczia deže. 
Publika užtvenkė visa gatve, 
taip, kaj atvažiavo ir policija, 
kurį ni^oga jnoteri ir nusigabe-

Jines iszdavok. Esą, kada ji isz- 
geria degtinės tuojaus, 
maiszo jai protas ir ji nežino 
ka daro. —-y.- 

šžūWrkū5Ikis 
< ' . 'Pasakaite

I

i «

PQ. ^mopes sako, kad taii,deg- 
■w 1,1 ’ * * * 4 . ♦ I . . ■ d » * ‘

I *

t ’

f Katre Gilidne, k u fi sirgo
■ * v* I „ * ♦ „I . M A ° ■' ' ' •

Gyvęno ploninki!#t $u jaunu 
ūkininke. Vaiku pa b jpodu 'bu
vo tik vienu viena#,, žudomas 
Jonukas. Gryžo karta szejini-

nais. Paliko vyra Joną, aunu ir ?am 
dvi seseres. Laidotuves atsibii-|i

t Juozas Kirkickas mirė 
praėjusia‘Petnyczia namie Wm 
Penu, po trumpai ligai. Paliko 
paežiu Mare, tris sūnūs ir viena

• r 4. ’ • I

vo Utarninko ryta.

ninkas iąz darbo, 9 žmona tarę
I į t * t » *

•r Pabūki© truputi pas Jo
nuką, o asz eisiu linu pažiūrėti 
tuoj sugrysziu.
, Szeimininkę. iszejo ir sziek- 
tiek užtruko. Szoimininkui nu- 
1 J ‘ • 1 ‘ f

tad jis
1 i ■

fiibodo būtį pas vaįka, 
d * r- t f ■

dukteria. Laidotuves atsibus »8ZM? pas. ^Wna, o pas 

IŠzmiiitihgas tai 'buvo sziįva. 

prie pikniko kuris atsibus 1 ir 2 apvųdstfe, paskui atsigulė ir gū

Seredoja. - J? 7.
............. F"

St. Clair, Pa. — Visi rengėsi

mažyti paliko szuni,

NUGIRDĖ IR APVOGĖ.
Birželio 23 d., Vilkavisžklo 

mieste Levmoviczaites Soros 
i traktieriuje nepažinstamas as
muo, sakesis esąs isz Lelpalin-

GAISRAS VISZTYCZIO 
MIESTELY.

Liepos 1 d., 
gaisras. Sudegė 10 trobesiu. 
Gaisras kilo isz vieno kamino 
ir taip staiga 'iszsiplete, kad { 
per pusvalandi jau liepsnojo 
.visi 10 trobesiu. Sudegė 4 
kiaules, vienas ver$zis ir daug

Visztyty kilo

igio miestelio, geros kartu 'rin
Vilkaviszkio m., gyventoju Po- Uaiktu b«i ūkio padargu. Pu 

•» • 1 • * 1 t 1; 1 • • -t « 1I I* A
eziuliu And mi, kuri nugirdė ir 
paliko bė Bamohes. Atgavės 
sąmone, Pecziulis pastebėjo, 

‘kad jam isz kelnių kiszeniau& 
pavogta juodos odos pinigine 
su joje buvusiai^ pinigais, sve
tima valiuta 5511 litu sumai Ir

kad jam isz kelnių kiszeniaus
'V”, "ii j i' . .■r-

1

daryta d'ideli nuostuoliai. Ge
rino Visztyczio ir Vokietijos 
gaisrininkai.

s į 7

gracijos valdininkai mėgo yj- y 
sokius iszxleportavimus pažy
mėti “
nybem”
daug žmonių kreipei prie teis- 
piu, ir tie teismai pripažino 
kad daugybe nebuvo Visuoine- 
niszkoms sunkenybėms, tada 
ta priežastis daug atsargiau 
vartojama. , % ((
n Gegužes 13-ta diena, Darbo 
Sekretorius, William N. Dęak, 
kalbant gelžkeliu darbininku 
sejmo, papasakojo kaip valdžia 
stengia iszvaryti ateivius, ku
rie czionais atvyko nelegalisz
kai arba kuri© del kitu priežas- 
cziu yra dęppętuojami. Tarp ki- 

uMusu valdžia / . '*1 ®,| ** ’(i /
teikia visiems isz svetimu sza- 
liu visokiu progų ir tokia insta’

]

O. W. BARLOW. Proa. ... 
J. FERGUSON. Viro-PrealrKaa,

visuomeniszkiom fjunke- p—? 
bet kadangi labai

v* 9 *

W. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIU3

1 Laidoja kurtus numirėliu. Paaam-
do automobiliu* dal laidotuvių, 
kriksztiniu, vaaaliju, paaiTažinijl- 
mo ir t.t •—Telefoną* 606
603 W. Are) Mak City

■ '■ « ■ I I I* ■ II »lllįl ....... Į, III Į

<

1

«

l

NUKRYŽIAVO LITRĄ 
DEGTINES

Užpaliai — Meisteriai, baig
dami statyti kokia nors troba, 
j$zkelja kryžių su vainiku, žy
du szesziakampe ar sziup Jfa.

J; .Masu baigia statyti ,nauja . I »
-Mums prane- pienine ir jai parvežė paskuti

ne maszinu dali, didžiuli katl-į 
la. Ant katilo vežant buvo isz-. 

’ v fkeltas kryžius papuosztas vai
niku, o ant kryžiaus kabėję lit- 
iras degtines^ :

Žmones, subėgo žiūrėti ka
tilo, seko paskui ji ir grožėjos,- 
seile rydami, litru. Buvo malo-i 
nios ir ’inddmios 'sulauktuves.

’ i

su joje buvusiai^ pinigais, šve-

Vtiikaviszkio teismo antstolio
■ ’■ ■ 1 I f . . . ‘ ■

- . von" ’ u 1 ■' !
— -Į’■" "■ i i i—P

LIETUVOJ NEUŽDEREJO 
RUGIAI.

> ■. X I \ * J1 u <

Klaipėdą. -
^ža, kai| sziemėt visoj Rytu 

i__

derlaus. Visur rugiai iszrode 
imaži, reti, o kai kur ir visai su- 
n

‘ i- Į ’ , • •
kvitu 500 litu stirnoje.

f

J | V I . t 1

Kluipedjį. •

L J

• J4.V 4 ' W "į 1 1 11

Lietuvoj busiąs menkas rugiu
4

iiyke. Sako, pakenkusi gili 
žiema irpėt daug sZlapiaS pa
vasaris. Dėl tė jau dabar kaip 

•rūgiu, taip ir duonos kainos

—L----- ............... ...
—

kyla. A
f

h Jj,-

M*
-u—

* H * ’ 

į

■n

I I' t • 1 -

toko sake:,

tymais apsauga kokia teikia

, .Musu baigia statyti ,nauja

'---------------------------

6 6 6
GYDUOLE AR TABLETAI 

Praszalina galvos skausmą in 30 mi- 
nutu, sustabdo szalti pirma diena* 
ir sustabdo Malaria in tris' dfėrias.

666 Moatia del kūdikio azalcsio. ?

f

Ant J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABOR1US 

(BeU Phone 872)
331 W. Centre St., Shenandoah, Pq.

Nuliudimo •valandoje, sutei
kiam geriausi patamavima. Pa
laidojime atliekam rūpestingai 
ir gražiai. Busite pilnai užga
nėdinti.

Isz Mahanojaus ir Girardville* 
jeigu kas pareikalaus mano pa
tamavima tai meldžiu man tale-. 
fonuotl o pribusiu in de*ximts 
minutu *< Bell Telefonas 872 '

savę pliecziams. Ir tik nuo ju 
praszo, kad jie užlaikytu musu 
instatymus, ir tikėti in musu 
k* • • • •insteigtas ir jos užlaikyti.
• "Bet vi^tiek labai daug immi- 
grantu czionais atvyksta, ku
riems tas viskas visai nerupi. 
Ir kiti atvyko visai nelegalisz- 
ka. Galiu akyti, kad apie 400,-j 
000 ateiviu atvyko nelegalisz- 
kai. Ir mes-bandome tik tokius 
ateivius iszdeportuoti. Per de-1 
szim'ts metu valdžia iszdcpor- 
tavo 92,157 ateivius, kuomet 
net 95,147 kurie buvo depor
tuojami liuosnoriai iszvažiavo. 
Nuolat prižiūrėsiu, kad szios 
szalies immigracijos instatyma 
mai pilnai ir varžingai užlaiky
ti. —-F.L.LS,I ■ ,

instatymus, ir tikėti in

I d
i

I
I

Readingo Geležinkelio EkskurcijosTu o jaus apėjo jis apie lopszi, 
i 

(i. Bet pagulėjo szia ka jis ma- 
zia per pirkia baisi g y 

vate. l^rišZliauže iri lopszi ii’ 
rangyd'amrisi kopia lopszin. .Pa 
mato sžUva, kad'bloga, subtir^- 
gė, sulojo'ir — kapt gyvate už

į

- t t * t » ' . , .

A ugusto ant parapijos naudos.r
I aigi jaunimas kuris renkia szi (0. riliau^ia per pirkia baisi gy
pikniką darbuojasi iszsi^ilkeS’ 
kad viskas but paredke. Plat-j 
forme szokiams randasi sžaliA 
klebonijos, kuria neseniai pa
rapija gavo parąndavot nuo

IReadingo kompanijos. ” ,

Boston, Mass. — Prie Augus-, 
tino bažnyczios ant E ulyczios

rangydamasi kopia lopszin. Pa

’J • 14^ i .V' k w

galvos. Gyvatei tuoj atėjo ga-
Ids, bet ja stverdamas szuva 
parvertė lopszi ir iszmete Jo
nuką.

Pradėjus kūdikiui verkti, • i iTgyvena Lietuviu szeimyni J>— HZUfį pnoiegi prio jo> omo jį llxi.
Jie užlaiko gardaus skystimė
lio ir da kitko. Pereitos Petny-’ 
ežios naktį jis pafci'kviete paB- 
save kita Lietuvi, kuris dirba 
viename restorane, ir tasgero-f

žyti kad tik jis neverktu. Kūdi
kis tuoj aprimo ir /užmigę, o 
szuo atsigulėyszalia.jp^ 

A Grysztariamo szęinpjųnka
. 4 ' ■ J r , t ’« • a * a * .

4 <

v ųryezta namo szeinpipnkas. 
fizuvą puolei prię jo garsiai jr

kai nusivaiszino. Kas ten dau-i linksmai lodamas. S^eiminin-
giau atsitiko minėt nenorime,! kas *žiuri - 
bet užtenka to, kad P—- ture-j 
jo iszsipraszyt s’aVo sveczia,-jo iszsipraszyt s’aVo •svecziaį 
arit gatves ir prasidėjo Morkos, j 
Jis pagriebė savo sve’cziuli iiž- 
skvernu, užverto ezVarka ant 
galvos, partrenk© ant gatves,1 
paskui rtūmovo kėliries ir pali-
kės ji be keliniu,' pats pabėgo^ 
Kadangi tas atsitiko jau isz ry- 
to, tai aplinkui gyvenanti žmo-‘
nes pamąteif;potery» per lan-1 

m f • . w «' « hgus pradėjo Maukti: “polakas 
be kelnių, polakas bo kelnių.”

1 .

i
t .

—X
rl, f

« ><

* ’ ^4
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i? L ' ’ d * Į ir m f*■to-1

' i LA 1 •

K. RĖKLAITIS

lopszlys Užverstus 
vaikas įszincstaH, sunęs kruvi
nas "snukis, — pe prigaudė.

tąrę .ąaiį, tąi mn- 
SUi ,$zuya, pasiutę ir pasipaugo

tarę ^au

vaika, Su tais žodžiais ji pasb 
emo pagali ir norėjo szuni už- 
muszti, bet pamate szale lop- 
sžio papiauta, gyvate, o vaiku
tis tuo tarpu prabudo ir ome 
verkti^ • 1■ \

Dabar .tai tėvas po truputi 
suprato kame dalykas, ir savo 
szuni labai ome branginti.

'fe ' ’ J’i

Lietuviuką* Graboriua ,

Laidoja numirėliu* pa-' 1 
gal naujausia mada ir 
mokala. Turiu pagalbi
ninke moterems. Priel- 
narnos prekea. * '«
BĮ6 W. Spruce Str, 
Bell Telefonas 149

MAHANOY CITY, PA.
306 Market Street 

BeU Telefonas 44 W 
TAMAQUA.
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SPEOIALE EKSKUROIJA

In Atlantic City $3.75
Y » * i* <

SUBATOMIS
. 1 IR 15 AUGUSTO

/ »♦»11
4i * i: • r r

I

Reading 
. lines

i U

I

I ;
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ReadiiW
< lines > ...
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Ant regulariszko rytmetinio treino

h- ■ Isz, ’ . Ryte

J' '
: * ’•

11 K r
Mahapoy .City
Tamaqua ...

i į *

__________ 1 .♦ 

5:39 ' 
__ L j

'' i ■

In New Yorka $4.00
NBDEUOMIŠ ■ 

2 IR 16 AUGUSTO "■ / 
. 4

Praleiskite diena New Yorke arba . 
atlankykite gimine* ar pažinstmua « 
Matykite ezi didžiausia Amerikoj

Tamaqua
: • •įi» •
• • • •

.1

I
16 Dienines Ekskurcijos in 
Atlantic City, Ocean City, Stone 
Harbor, Wildwood, *r Capą May.

SUBATOMIS

1, 15 IR 29 AUGUSTO , 
12 IR 26 SEPTEMBERIO
Isz Shenandoah $7.74. Isz Mahanp; 

..City $7.20.

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje 

Ant Antro Floro, Kline Sstoro 
19 W. Centre Mahanoy City

x—RAY

•t

m**

DR. C. A. ŽERDECKAS

f

GAS

n /

Nedeline Ekskurcija

NEDEGIOMIS i
! ,. . . . ... , k

miesto. Matykite nauja Cbrj^lpr 
aukszta narna.' 1 't P.. C.cr
Speciali* Trainee Subato* Nakti
Isz ' valanda
Shenkndoah JX.lXU'./wiU
Mahanoy City\<Vr.;..'.... 1:16
Tamaqua 1:45

v \

.f •

Shenandoah
l'-r 1
• r K *' k-..,

• 4^9 4‘ *•••••<• f
• • • • • 4 • • t •

I) '
i

H

Isz Tamaqua $6.78
1 i? T" > ?¥« ■ 1 »*■ ’ ’ , ‘ .1 , , į f p f " ‘aJ 1’ 4 , **

Imkite bile koki regUlariszka treia 
? 1 Atlankykite draugus ar gimine*

Iszsimaudykite maruose. Pasiyaik- 
szcziokyte ant Boardwalk.
. 1 • ' ' ' ' . ■ a ■ " 1 -x-'

•r

EKSKUROIJA į

In Philadelphia $3.25
; Isz Shenapdoah 25c, .virpziau*

I

In Atlantic City $3.75

»n r :

j

SMAGI NEDELINE 
EKSKUROIJA

AR

I*z Shenandoah 25c. virsdąūs

NEDELIOMIS 
9 IR 23 AUGUSTO 

j

1 Atlankykite draugu* ar glm|rte*
• M « 4 A A * * • ~ V *A

‘7'

Sutverkite partija ir matykite 
Matykite plakatu* apie daugiau*.

.. .LIETUVISZKAS DENTISTAS...
Tamaqua ofisai, randasi People's Trust Co., Banko name ir adara* ka* 

4l*n, nuo 0 iki 6 valanda (pagal senove* laiko), iszskirent Seredomi*.
Vakarai* pagal pareikalavimo. *

ų New Philadelphia ofisas 84 Water St., adara* kas vakaras 7 iki 9 valan
dos. Seredomi* visa diena būna adaras.

j Telefonas, Tamaqua 638
»■ I — '■ —* » I ■I^wpmh.a. !■—I ■ .1 ■

Vakarais pagal pareikalavimo.
KT.» Dkll.4«Ul.U Wk

Pottavllle 9-TL2
——W . .........■P.I-.I--

■■■■ I * I

LAIKAI PASIGERINS
Darbas jau buvo pradėtas prie iszvedima geležinkeliu 

,, prie St. Nicholas brokerio.
; Merchaiits Banking Trust Co. banka turi drūta vilti
* ir pasttikljlma dabartinėm ir ateitinam laike del Maha-

•nnimia kvlraaimn Uiatnin onnrHaa

iv*

■ I >

I*

s

k*

f

H

I «

i

nejaus, iszkasime kietojo anglies.

Geriausia vieta kietųjų anglių apelinkėje.

MERCHANTS BANKING TRUST CO. 
MAHAMOY CITY, pa.

.MEMBER or THE FEDERAL RESERVE SYSTEM .
f ‘ W '» • I ,

I

t




