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Isz Lietuvos
* <

Ugnis. — Pasiutęs szno.
Jonava. — Gegužes men. 27 

d. apie 5 vai. vakaro Jangelisz- 
kiu kaime Jonavos valscziaus 
sudegė 12 ūkininku trobesiai; 
Visas sodžius nuo sudegimo ira 
sigelbejo pasitaikius smarkiam 
lietui. Nuostoliai dideli.

— Gegužes men. 26 d. atsi
radęs isz kas-žin-kur pasiutęs 
szuo apriejo keletą žmonių (už
registruoti 8 asmenys) ir su
kandžiojo daug laisvai begio-

50 milijonu doleriu ant pada
rinio Amerika sausa.

New York. — Jeigu valdžo 
goidžo isztikruju padaryti 
Amerika sausa, tai kongresas 
turi paskirti 50'milijonu dole
riu isz žmonių kiszcniaus. Bet 
ar žmonis patys sutiks ant to 
idant patys priverstinai mokė
tu už ta, priesz ka prieszinasi? 
Sziadien valdZei užlaikvmas 
sznipu, agentu ir kitu dyka
duoniu kasztuoje devyni mili

tai be jokios 
naudos. Sz m 11 g I e re i 
arti doszimts tukstaneziu de 

visokiu arielku 
uždirbdami 

isz ko valdže neturi mažiausio 
pelno.

Du svarbus iszradimai.
San Francisco, Cak, — Ant 

czionaitinio sejmo daktaru li
kos apsvarstineta apie pasek
minga gydymą ligoniu serga n- 
ežiu vėžiu. Daktarai sako buk 
su pagialba eksrei spinduliu 
jau ižgydyta daug žmonių. Su 
pagerinta maszina kokia dabar 
iszrado, paleidže ligoniui apie 
150,000 voltu spinduliu, kurie 

Henrikiu sudegina viduriuosią veži ir Ii 
gonis pasveiksta.

New Yorko universiteto bu
vo bandiniui per keturis metus 
su naujais vaistais ant iszgy- 
dymo ruinatizmo. Isz penkių 
szimtu žmonių, 
serganezin 
v i s i sz k a i i ž g y d y ta i s.
Kita Amerikonka neteko proto.

New York. — Tosios turtin
gos Amerikonkcn kurios gei- 
dže apsivesti su bile Europisz 
ku subankrutytu poneliu tu
rinti ilga pravarde idant tuom 
pasirodyt priesz svietą, 
perka sau toki balvoneli už pi
nigus ir statosi save už kokia 

Sztai ana diena 
Wendell Phillips, 
buk apsivedė už kokio tai gra
fo Miką lojo Vladimirą von der 
Lippo-Lipski, su kuriuom su
ėjo in pažinti asztuoni metai 
adgal. Tasai “von der” tarna
vo ant rusiszko dvaro priesz 
nužudinima caro Nikalojaus. 
Isztikruju geri laikai Amerike.

Freeland, Pa. — Kitados tik 
milijonieriai 
darba su automobileis, bot 
sziadien ir anglekasiai važmo
je ir atvažiuoja isz kasyklų su 
automobileis. Czionais 
linkinėje moteres

Negalėjo iszsimaityt isz algos 
pardavinėjo automobilius.
Ashland, Pa. — Kaip szia- 

dion sunku gyventi del profe- 
sionaliszku žmonių pa renio se
kantis atsitikimas: Kun. Jud
son Barnes, prabaszczius bap
tistu parapijos czionais aplai- 
kydamas tiktai 60 doleriu al
gos ant menesio, buvo privers
tas užsiimti paszaliniu bizniu jonai doleriu ir 
pardavinėjimo 
idant iszmaitvt savo szeimv- 
nele. Parapijos komitetas pa- 
siprieszino priesz tai, bet apie 
pakėlimą algos nemislino, ma
nydami, jog Dievas turi juju 
kunigėliui prigialbeti.

Kunigas Barnes padekavojo 
už kunigysta ir parapije, nes 
sako daugiau uždirba parda
vinėdamas automobilius del 
pasilinksminimo • žmonių, 
kaip skelbti Dievo žinli už dy 
k a.
Mažiulėje apsives su milžinu.

New York. — Pana Darata 
Vieg, 28 metu, aplaikc laisnus 
ant apsivedimo su 
Tholloriu, kuris yra 
kart tokio dydžio kaip jojo mi- 
lema. Nuotaka, turi vos 40 co- 

53 sva-

automobiliu

žiu 
Vaisi.

ne

konia du

liu augszczio ir svėrė 
rus ir rodosi cirkuse.

Geriausia apmokami dar
bininkai.

St. Louis, Mo. 
kurie priguli 
laimėjo kova 
kęsti aplaikyi'-jiei dabar po

— Pieisterei, 
prie unijos, 

už didesni mo

14 doleriu n nt (Uenos už asz- 
tuones valandas 
po 84 dolerius 
Yra tai 
amatninkai Amerika sziadien.

Munszaine apsvaigino jam 
protą.

Louisville, Ky. — 
Zinsmeidtcr, 36 metu, 
ant parapinio pikniko 
szesziolikos metu (lukteri Ma
rijona, sužeido josios drauge 
Sara. Connelley ir tris kitas 
ypatas ant galo pats sau pa
leido kulka in smegenis. Tėvas 
buvo užsigeriąs pusėtinai muu- 
szaines kuria su savim atsine- 
sze ant pikniko.

Norėjo jaja parduot už 15 
doleriu.

Madison, Wis. — 
lee t, patogi «z< J metu 
aplaike persiskyrimą 
vyro už tai, kad 
parduoti savo draugui už pen
kiolika doleriu. Sudžc už toki 
pasielgimą norėjo (Ilgos vyra 
uždaryti iii kalėjimą ant de- 
szimts metu, bet motore melde 
idant ji paleistu, nes užteks 

jai duos liuosybe 
tokio vyro.
Tukstanczei lauke insigavimo 

in Suv. Valstijes.
New York. — Pirma diena 

Džiulajaus bus atidaryta rube- 
a te j vi u. 

Tukstanczei grinoriu jau ran
dasi ant laivu laukenti tosios 
dienos kada gales iszlipti ant 
sžio laisvo kraszto. Žinoma, in- 
leis tiktai paskirta skaitlį, to
dėl laivai skubinasi atplaukti 
su savo gyvu tavom. Apie 20 
laivai dabar randasi prie pa- 
kraszezio A me riko laukdami 
tosios dienos* Imigracijos vir- 
szininkai yra pasirengia priim
ti naujus sveczius.

Ant kitos puses Detroito, 
prie upes Detroito, ant Kana
dos szalies, szimtai utejviu 
lauke su nekantrumu tosios 
dienos, kada jiems pavėlins in- 
ejti. Daugiause isz juju, yra; 
Kanadiecziai, Anglikai, Italai, 
Slavokai, rusai, Turkai, Arme-

darbo, arba 
ant sauvaites. 

geriausia apmokami

grafienių.

Ka-

jeigu

isztikruju

atgabena

in Su v. 
milijonus

S0 procentas 
rūmai izmu likos

imsi-
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William
nuszove

savo

ana 
apreiszke.

von der

važiuodavo in 
automobileis,

Olga Van- 
moterele 
nuo savo 

jaja norėjo

nes
nuo

ir ap- 
anglekasiu 

nuveža savo prisiegeles in dar
bą ir isz darbo su automobi
leis. Baigent darba kasyklosia, 
anglekasiu moteres su fordu- 

ant procesijos 
parvežti savo 

“polius ir karalius” namo. — 
Juk sziadien darbininkams ant 
to nestoka.

kais bėga kaip
su automobileis

polius ir karalius

Baigė kelione aplink svietą.
Lancaster, Pa. — “Links

mas Jonas,’’ 62

žius del Europiszku

nai, Lenkai ir kiti.

__  4 4

Jonas,” 62 metu, kuris 
pradėjo pekszczias kelione ap- 

stumdamas priesz 
kuriame radosi 

ant kelio- 
apleisdamas Bostoną, pir

ma Apriliaus 1919 mete, perė
jo pro czionais baigdamas savo 
ilga kelione ir laimėti $50,000.

radosi szesziolika 
pradėjo taja ilga 

kelione bet tik Jonas Caves ar
ba kaip ji praminė

iszlaike savo užduoti.

link svietą,
save karuka
reikalingi dalykai
nes,

Isz Viso 
vvru kurie •f

4 4 linksmas
.Jonas”
Laižybas už taja kelione sutei
kė Jobu Hopkins universitetas 
isz Bostono.

Jonas laike savo keliones su
naudojo 47 poras ezoveryku, 
septynis ratus, 28 nazes, karti
ki je radosi kukne, budyke ir 
kiti reikalingi dalykai sveren- 
ti 202 svarus sunkumo. Kelio
nėje padare. 99,986 miles.

Jeszko užmirszto paslėpto 
skarbo.

Regina, Saskatchewan, 
naxla. — Gimines mirusio Cur-
tiso jeszko czionais užkasto 
skarbo ant farmos iszneszantis 
ant 18,000 doleriu, bet lyg sziai 
dienai jeszkotojp visi stengi- 
mai nuėjo ant niek, nes skarbo 
da nesurado. Istorija tojo už
kasto skarbo yra sekanti: De- 
szimts metu adgal pribuvo in 
czionais fermeris Norman. Cur
tis isz valstijos Iowa, Suv. 
Valstijų, kuris netikėdamas in 
bankas užkaso kur ten ant sa
vo farmos asztuoniolika tuks
tanezius doleriu. Laike didelius 
žiemos mirė, neiszdiiodamas 
savo slaptybes niekam ir nepa
liko jokio testąmento iszreiksz- 
damas kur tuosius pinigus už
kaso. Jojo szeimyna žinojo apie 
tuos pinigus ir pradėjo jeszko- 
ti po jo mirezei ir da sziadien 
jeszko o gal visai nesuras.

Taigi netikėjimas iii bankas 
kasztuos brango i. 
žmonių paslepi ne ja 
kiiparus,
paneziakosia ir kitur, netekda
mi juju kada kas sau prisisa-

ekevieziaus

ap.)

girtuokliavimas, atsira-

Paleistuvste, girtuoklyste ir 
isztvirkimai.

Ketvrvalnkitii (vilkav.
Po karo iszsi plati no paleistu
vyste,
do pesztuku ir kt. .Jie naktimis 
užpuldinėja žmones. Sziu metu 
pradžioj Dubenų kaime apiple- 
sze viena vokieti ir padare 
stoliu vi rsz

nuo-
2,000 litu. Pereita

savaite; iszplesze vieno gyven- janeziuju po miestą szunu. Mi-
tojo svirną ir daug daiktu isz- 
voge. Beržiniu kaime ant mus
kapiniu (evangeliku) sulaužė ,H> apskritie
visus kryžius. fie peszt likaim

nia szuni užmtisze pagaliais. 
Gžmuszfasis szuo nusiusta Knu 

•s veterinoriui isz- 
Jonavos mieste ir vaistirti.

daugiausia jaiuji, apie 20 metu šiuose nesant Jonavos mieste _ • 1 « «ir valsez. szunu laisves suvar
žymo gyvenojains gresia dide- • 
lis pavojus.

— Gegužes men. 26 d. buvo 
degtuku fabriką*.

Granas,” greieziausia papi-

vyrai, jie vagia nuo savo tėvu 
javus ir slapjoSi kareziamose 
Sako, kad Keturvaalkiliose esą 
8 slaptos pareziamos.

1‘anedcdeis, kada tie poszt ti
kai pasigeria, jau negalima Ke- 

gatvoję pasiro-

užsidegęs 
4 4
rosu užkrėstas. Tik aeziu Jo
navos stoties gi’lžkelninku pa
galbai gaisra pasiseko užgesin
ti be dideliu fabrikai nuostoliu 
(apie 8,000 — 6,000 litu). Jo
navos miesto gaisrininkai atvy
ko in gaisro vieta vėlokai.
to ir ju masžina buvo netvarko 
.F.
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iu r va lakiuose 
dyti.

Von isz kelio kainai!
Kaunas. — Gegužes 28 d. 

apie 22 v. koks tai apsirėdęs mi 
licininko drapanomis asmuo ei
damas su panele past<‘bojes Mi- 

2 laiptuosi’ 
du mokiniu bestovint drožė vie 
num ju kelius įkartus per ausi; 
gal but ir antram berniukui bu
tu teko, bet jis paspruko; be to 

dar labai nedailiai 
iszsiburnojo. rPaipgi apsirinka 
tie, kurie mano, kad daili mili
cininku forma tobulina žmones.

Sena bažnytėlė.
Utenos apąl<r. — Važinėjant

tai 
pinigus iii 

abrozus, — Gegužesszienikus,ISZVENTINIMAS NAUJU KUNIGU.
\\ ashingtone, 

klierikai ant kunigu isz kuriu 20 prigulėjo
Szv. Daminiko kntalikiszkoje -bažnyczioje 

*)»)
Szv. Daminiko zokono. A rribiskupas Curley 

mores dalybavo ceremonijoj. Y'ra tai didžiauses
szvenlytu klieriku toje bažuyczioje in laika 117 metu.

buvo iszventvti 
prie isz Ba.lti- 

skaitlis in-

Teisingas vagis dalaike savo 
prižade j ima. •

Randall, III. - 
pabudo rsz

ISZ VISU SZALIU
metai I ...Tris 

miego szei-1, ! i. -. • Popiežius atlankė Vatikanoadgal, pabudo rsz miego szei-' 
myna Diehard Parnell, per inJ spaustuve.

Kymas. — Ana diena atsida- 
00 i’e Vatikaniszka.spaustuve, kn- 

aplaike,

vi na arba dingsta po mireziai
Rosije reikalaujc 15,000 

kacziu.
Moskva. — Kusiszka sovie

tu kacziu kamisije pribuvo in 
Warszawa tiksle pirkimo pen
kiolika tukstaneziu kacziu su 
kurioms 
milijonus 
<r

muszeika

o* 1

Kalvarija

Be
'4

sigavima. vagies in juju mieg-| 
kambarį, reikalaudamas 
doleriu. Kada pinigus 
atsisėdo ant lango kalbėdamas kardinolas Gasparri ir kiti ša
šu Purnclhi apie svietiszkus 
dalykus kada jojo 
dantimis 
mes gulėdama 
sveikinos su Puruelleis,

‘ ‘ paskoly tus

barszk i no 
lovoje.

O 
♦ )

na atlankė popiežius Prūsas,

narei popiežiszko dvaro.* Po- 
pacziule piežius gėrėjosi naujausioms 
isz bai- maszinoms ir kitokeis intaisy-

Atsi-! nulis. Darbininkai spaustuves 
prizą- j

už trijų metu. Savo atsilankymo.
dėjo sugražyt 
pinigus 
prižadojima dalaike ana diena 
prisiunsdamas pinigus su sze- 
sztu procentu už paskola. Kas 
tuom vagiu buvo tai Purnell is 
nedažinojo.
Szmuglerei turi dideli uždarbi.

New York. — Didesne dalis 
arielkos dabar buna szmugle- 
ruota isz Anglijos nes 
inas isz Bahamos daug kasztuo- 
ja. Szmuglerei moka už dežia 
geros szkotiszkos 
12 doleriu, 
kvorta., o 
80 doleriu, turėdami 
rius pelno 
Per diena szmuglerei parduo
da po 5000 dėžės kontrabandi
nes arielkos, per ka uždirba 
per diena 340 tukstanezius 
doleriu. Daugiause szmuglerei 
pardavinėja arielka del turtin
gu kliubu, milijonieriii, wliole- 
seleriu ir tiems, kurie turi už
tektinai ant pirkimo tosios 
szmugleriuotos arielkos.

Anglekasiu konvencija 
užsibaigė.

Scranton, Pa. — Konvencija 
anglekasiu kietųjų augliu,

praeita Petnyczioš va- 
Ant konvencijos buvo 

vien-bhlsiai nutarta kad reika
lauti nuo kompanijų 8 valandų 
dienos darbo, 20 procentą 
didinimo inokosti.es del angle- 
kasiu ir padidinimu mokesties 
del dieijiiiiu darbininku po $1 
ant dienos virszaus, teipgi nu
tarta kad kontraktas butu pa
darytas ant dvieju metu.

iža-l padovanojo puiku misziola del 
popiežiaus ant atminties jojo

Leonas 
czionaiti-

---- ^11 
gabeni-

arielkos po 
arba doleris už 

czionais parduoda po 
08 dole-

ant kežuos dėžės.

per
diena

si baigė 
k a ra.

ant

uz-

pa

Karėje tarnavo 51,000 vy-#

ru vardu Smith, 29,00 .Johnson, 
22,500 Green ir 
Brown ‘ ir
George (Washingtonu, 79 Ro
bert Lees, ir 2 Abrahomąi 1 Jn- 
colnaK

Jonės, 9000 
4500 Cohen, 74

Iszpaniszkas socialistas 
nužudytas.

Gijon, Iszpanije. - 
Meana, prezidentas
niu socialistu draugoves, likos 
nužudytas per nežinomas ypa
tus. Buvo tai 
džiausiu veikėju 
tiszkos dirvos.

Rado senoviszkus pinigus.
Catania,

vienas isz di
ant socialis-

liu liję. — Labai 
svarbu radini atkaso darbinin
kai artimoje kaiimdio Ognia. 
Buvo tai misinginis puodastai
kuriame radosi tris • szimtai 
auksinei pinigai paejnanti nuo 
300 metu 
Kristaus.

priesz užgimimą 
sako/ buk 

tiejei pinigai sziadieu yra ver
ti keturisęrnilijonus lyrų. Pini
gai ir puodas bus patalpyti val- 
diszkam muzejui.

Badai Tikonas mirė.
Lyga. — Pagal

1 ai k raszzi u s k e I b i i m i, 
siszkas

Žiaunai

Su Lenkais d a 
vis ne yra spakainybes, dar 21. 
diena Kovo lenkai nuszove Jo
ną Grabaucka isz Kumiecziu 
Kaimo po Kapcziamiesczio. Ji
sai tarnavo 9-toi kuopoj prie 
pulemetu, ir likos palaidotas 
po lenku pusei ba lietuviai ne
galėjo drauge pasiimti šavo 
užmuszto draugo, jo sesuo Ago* 

ge- ta buvo nuėjus jeszkot saVo UŽ-' 
muszto brolio bet negalėjo per 
lenkus daeiti. 
pirma 
ryte lenkai

galėtu kovoti priesz 
žiurkių ir negali 

aut su joms rodą. — Kam bol
szevikai suode tuosius miau
ktus.
Pasirenginejo ant mirties mie

godamas grabe.
Budapeszt, Vengrai. — Pet

ras Katona, vienas isz turtin
giausiu ūkininku isz Sabo kai
mo, miegodamas per tris mene
sius savo naujam grabe ana 
diena atėmė sau gyvasti. 
menesei adgal liepc pastatyti 
kryžių ant kajio, po tam pirko 
puiku grabu, padare paskutini 
testamenta, užsidarė namie ir 
pasirenginejo ant mirties. Kož- 
na vakara atsigulda vo i n gra
bą uždegdamas aplinkui žva
kes. Negalėdamas sulaukti gei
džiamos mirties pasiskandino 
dideliam kubile vandens ant 
kiemo kur jojo lavonu surado 
likusi szeimyna.

Patronas apsaugojo miestą 
nuo sunaikinimo.

Rymas. — Kada vulkanas 
Etna, atsigaivino ir užliejo in
kai tusia lava keliolika aplin
kiniu miesteliu, bet miestelis 
Linguaglossa likos nedalyps- 
tetas taja. nelaimia. Gyventojai 
•datyria panaszes nelaimes pra- 
ejteje pastate ant kalno savo 
miesto patronu idant juos ap
saugotu nuo nelaimes. Na ir 
miestelis iszliko cielas, nos la
va perejo per abi szalis stoviu- 

♦

Tris

po Auksztaitija negalima neat- 
lankyti Vižanu. Miestelis, 
riau pasakius — bažnytkaimis, 
turi tris galus: Biedžiu, Plikiu 
ir Gudu gala. Tie galai — kai
mai gražiai,

alejo drauge

- Per sekmines 
diena treczia valanda 

užpuolė lietuviu
.41'

n>

simetriszkai su
durti sudaro trikampa žvaizž- kareivius netoli Kalvarijos už 
de. Vidury miestelio kryžkele 
ir keletas krautuvei i u.

gale, už upelio, ant

Takenu dvaro, tai tonais buvo 
susirėmimas per tris valandas. 
Lietuviu kareiviu buvo tiktai 

kalniuko baltuoja murinę baž-|36, lenku net dvirotos, tai pa
sekme to mUszio buvo toki, par 

Kalvarija 6 lietuvius 
pažeistus ir viena užmuszta, o 

ei- lenku puses nuostolei nežinomi 
taigi tas užmusztas kareivis isz 
buvo bažnyczioje per dvi die
nas, Po tam palaidojo su dide
le iszkelme. Dabar czionais mi- 
licije surinko apie 70 tinkamu 
vyru in milicija ir iszsiunte ii! 
Liubavo del tvarkos palaikiino 
tai net geda, cine žmones plesz- 
ti, sziaudyti, netik apie Liuba
vą bet kur tik patiko ir Juode%, 
liu 'kaime viena nuszove, o dy- 
kiausi buvo isz tos kuopos Jur- 

Kalėdų kas ir Kume- 
cziu Joncziukas, dar abudu so-

Plikiu

nytele. Bažnytėlė, kaip seneliu 
padavimai rodo, statyta Ketu- 
riolitame szimtmety, kunigaik- 
szezioRadvilos, Bcržanskiu 
les. Pobažnyczia 1603 m. palai
dotas D. L. Hetmanas Kristu
pas Radvila, Szesziolikto szimt 
meczio pradžiaje Vižanu baž- 
nyczia, kaip daugelis Lietuvos 
bažnycziu perejo kalvinu ran-

1) v ie j u k u n iga i k szcz i u 
Radvilaicziu rupesniu 1664 m. 
ji buvo vėl 
kunigo globom Kalvinai gi pa
sistato Biedžiu gale, prie upe-

prie 
žymu

kapu vie 
toje draikosi kaulai, ir st y po jį kalėjime už žmogužudyste., 

s.
Vižanisz- 
“ Vizas.”

•-—- V i ža

veže in

4

kosna.

gražinta kataliku

ios, koplytėlė ir insitaise 
jos kapus. Dar ir dabar 
koplytėlės pamatas; o

gezeri u

czionaiti n i u 
tai ru-

Tikonas 
mirė kalėjime 16 Birželio. Šo
viniu valdžo • garsina buk ji 
paleido isz kalėjimo, b<;t kur ji
sai raudasi tai to neiszdimda.— 
O gal bolszevikai užtrucino se
na dvasiszkaji.

Arei visk u po
pravarde buvo Basil tvanoviez 
Bcliavin.
Sesuo apgynime brolio kunigo 

žudintojaus.
Montreal, Kanada.

Lili jo Delorme, pussesere žu
dintojaus katalikiszko kunigo 
Adelardo Dolormo, kuris nužu
do savo
Ottawa universiteto,, prisiego 
buk kunigas radosi namie ka
da Rautas likos nužudytas ir 
net ant rytojaus jojo suszau- kaip 400,000 nigeriu, isz kuriu 
dyta kuna surado. Teismas da 
nepasibaigė.

vienas kitas nususęs medeli
Pagonijos laikais 

kini garbino žalti 
Spėjama, kad nuo to 
nos.

patrijarkas

l’ikonio tikram:

— .Pana 
pussesere žil

ežio stovylo ir ncdalypstejo 
visai miestelio.. Žiaunai patys 
pripažysta, jog tai turėjo būti 
kokis norints stebuklas.

Ill.wli II—ui iW ■!— , ... n m ■ » „ iB—ii

AKYVI TRUPINĖLIAI.

tai turėjo būti

*

Milžiniszkas lokomotivas 
dabar

Kaunas.
v: i?- p* užsidegė

e

vietines mokytojas

‘Ii

maszinos tiesiog

Gaisras.
—— Gegužes JI d. 4 

Gardino g-ve Nr. 40 
Feinbergo papirosu 

(“Garbaty”) fabriku. Skubiai
atvyko Kauno Miesto Ugnia
gesiu Komanda, o paskui dar 
Kauno Savanoriu, Slabados ir 
Karo komandos. Pastaytos trys 

isz Rėmimo
trauke vandeni, bet gaisro ne
pajėgė greit užgesint, nes ne* 
galima buvo prieiti. PlacziaU 
neužsiimdamas gaisras užsibai- 

v. v. Užsidegimo
priežastis dar nesužinota. Ma
no,

kurias dabar naudojo ant 
6 Union Pacific geležinkelio, yra 

15 pėdu ir 10 coliu augszczio, o 
konia szimta pėdu ilgio, svare 
291 tonus.

Audinyczios Shanghai, 
naudoj e t u k štai i czi u s 

vaiku prie maszinu’ Daugelis 
isz tuju vaiku turi vos asztuo- 

i metus ir uždirba po de- 
, szimts centu ant dienos.

*> T

Kinai

kas

ge apie 9^2

pusbroli Paula isz ids

navo
Laike sviotines kares tar- 

karumieneje daugiau

didesne 
Franci je.• •

dalis iszplauke in

Lenku žiaurumai.
Jjinkmenys, Szvenczioniu ap. 

Gegužes m. 7 d. vietos partiza
nai ir milicininkai suėmė ties 
miesteliu
lietuves Manisikaite ir Stakau- 
skaite, o taip pat dar dvi drau
ges. Iszkreto kiszenįus ir atome 

jiems patiko, uždare jas 
kalėjimai!. Policija žmonėms
pareiszke, jog mokytojas suim
ta užtai, kad lietuviszkai mo- 
kinanezios. Suimtąsias nugabe
nus in Szvenczionis, kur klau- te nuo papiroso (mat nors bu- 
sinejo apie visokius niekus, 
ypacz užsipuolė, d ei ko jos ne
kalba lenkiszikai Galicijos ak
centu, ir užmetinėjo, kad mažai 
lenku kalbos dėsto j u mokyklo- 

gasdinimu, ko- 
luekinijnu ir inžeidi- 

mu mokytojas nubaudė kiek
viena po 1,000,000 1. m. paleido 
namo.

kad gal darbininkai užkiv-

se. Potasymu, 
liojimu,

vo szventa, bet fabrikas dirbu 
lig 2 vai.) Nuostoliai gan dide- 

Namo savininkui Segalhii 
paparyta nuostoliu už 70,000 
litu; fabrikos savininkui (Fein- 
bergui) — už 400,000 litu. Di
džiausia nuotsoli sudaro suga
dinti 5 ar 6 vagonai popierio. 
Namas buvo apdraustas ' 100,* 
000 litu, o fabriką — 200,000,

Ii.

inokosti.es
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•4. SAULE

« GIRDEI niu del tokiu, kaip 
kos dulkeles.

mes men- m u Suv. Valstijų 
Anglija.
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Vakncijos prasidėjo. M iii jo
nai vaiku ir mergaioziu maus
to apie paskutine diena kada 
lankysis in moksiaipęs. Mįlijo- 
nuosia munuosia tavai ir myti- 
nOs planuoja apie kelione ant 
farmu, priemariu arba in kal
nus. Prisiartino dienu linksmy
bių ant tyraus oro.

Bet 
ežiam

ant nelaimes tam pa
kuria mausto 

apie misas linksmybes, 
dusi ir kitos, szeimynos, ku
rios visai nenumato.apie tokias 
keliones laike didžiausiu karsz- 
cziu. Juju vaikai užbaigė pas
kutines diena# mokslo ne. ne- 
sapnuoje apie tokias linksmy
bes.

Vakacijos neatnesza. jokios 
tokioms szoimy- 

Juju vaikai nepasipau- 
ant tyraus

mieste, 
taisės ran-

linksmybes 
noms.
doje iszvažiavimu
oro idant sudrutyt savo pajė
gas ant pradėjimo mokslo ru* 
dėnije, Vaikas, vargingos szoi- 

14, metu senumo, gal

laikraszcziu,

mynos, 
jau užbaigs mokslą aut visa* 
dos. Prisidės jisai prie tosios 
milžiniszkos anuijos vaiku 
kurie tari užsidirbti aut kas
dieninei duonutes arba prigial- 
bet užlaikyti szeimynele.

Tukstancziui vaiku užsiima 
pardavinėjimu
dirba namie arba fabrikuosiu 
dirbdami ilgas valandas už 
maža atlyginimu.

Tosios szeimynos, kurios tu
ri pinigu ant praleidimo vaka- 
ciju prie pamario, kainuosiu 
ar kitur, turės proga matyti 
tukstanozius tokiu dirbaueziu 
vaiku, del kuriu vakacijos nie
ko neženklina, o czionais Ame
rike kas dvilektas vaikas yra 
vaiku darbininko, 
ketvirtas.

Vaikai, kurie yrą priversti 
dirbti, negali turėti vakaciju, 
o daugiau, negali iszsitobulint 
priguljnczjai fiziszkai ir prq- 
tiszkai, kas neužtvirtina utej- 
teje drūtos ir iszmintingos 
veisles.

valanda#

pamario, 
turės

o kaip kur

draugauja

vo 
niu. tai di-

nevidonu, se-

tamay.bia- 
drauge, ir lengvatikyste. Leng- 
vatikysto yra. didžiausiu pra
keikimu žmonių kuri laiko sa- 

letenuosia milijonus žmo- 
Len gvati ky ste,

džiauses. nevidonas žmogaus, 
kuri apima, jojo protą, nepri- 
leidže prie progreso, daro jam 
neiszpaaakytas kaukes per vi
sa gyvenimą.

Lengvatikystęs ajniu yra 
baimę. Szimtai milijonu žmo
nių per visa savouunži gyvena 
nuolatinėje, baimėje. Kiek tai 
nelaimiu, ant. žmonių ntnesze 
lengvaiikyMo < ir tamsumas J 
Kiek, tai, blades; aplaiko žmo
nis per tuja tamsybių, kokios 
nesuprato ir neturėjo mažiau
sio supratimo.

Žmonis, bijosi smerties, bi
josi to, kas bus po smart; už 
gyvasezio bijo
nutvos, vargo, bijosi kad jiems 
nepavogtu pinigu, 
sius turi, 
save.
•^O bet sveikai, maustantis 

žmogus neprivalo bijotis nie
ko. Baime niujilpuina žmogų. 
Baime sulaiko ji nuo pažinimo 
teisybes. O. ’kuom toji baime 
ilgiau#, traukėsi, tuom drūtes
ne yra, tuom sunkiau jąja nu- 
kovoti.

Mu#u žeme gyvuoje jau nuo 
milijonu, metu ir du,gyvuos 
per tukstaneziu#* milijonu me
tu, -kada jau mus no bus ant 
josios. Tokju.žomiu kaip mus 
randasi bilijonui, o ka# prie- 
szinsią jog ant juju nesiranda 

maustaneziuju kaip
ll

Kuom yru.musą. Žeme prily
ginant su saule,, kuri yra mili
jonus, kttrtu. didesne? O tojį 
saule yra, kaip,* žirnis piesku 
prilyginant su kitom# žemoms,

jeigu juo- 
bijosi konia patys

o kas prio-

Žmonių 
mes,

Wilsouo žentas McAdoo lai
ke kares vede Amerikoniszkus 
gelęžiakelius, nes- tnih1 geležin- 
keliųsjiaome po savo valdže. 
Jojo gaspadoriavimas su gele- 
žinlspleiB. iuklampino sklypą 
aut $1,800,000,000 in kkola ar
ba po szimta milijonu doleriu 
ant menesio arba daugiau 
kaip po tris milijonus apt die
nos.

Idant suprasti 
niszka yra toji suma, daleiski- 

jeigu valdže turėti? tiek 
sidabriniu doleriu i 
viena mėtytu in margs kas mi- 
puta ir mėtytu juos, kol visas 
1,800,000,000 doleriu sumestu

kaip •iv’ milzi-

me, ______ __  i

ir kpd po

in mares. DaJeiskime, kad me
tant tuos dolerius, irtumes ad- 
gabsu laiku o n6 pirmyn, tai 
pakol inniestuinem puse tuju 
pinigu in mares, tai daejtu- 
mem prie Kristaus užgimimo, 
o kada priejtuniem prie Alek
sandrams mirties,
metintuniem kada Egipto ka
ralius 
pūtavo 
<r n

tai da vis

Tutankliamenas viesz- 
1350 priesz Kristaus 

imima o kada tasai karalius 
gimė, turėtumėm, da nuo 150 
lyg 200 doleriu i n mesti in ma
res. Taigi 1,800,000,000 dole
riu, in minuta po viena doleri, 
tai pasidaro 3424 metui ir 24 
dienos. Tiek tai ženklina vie
nas, bilijonas, asztuoni szimtai 
tukstanezei milijonu doleriu. 
O bet McAdoo, žentas AVilso- 

po savo valdže 
geležinkelius • « v •

no, turėdamas
Amerikon iszkus
laike kares praszvilpę žmonių 
tiek pinigu in laika pusantrų 
metu I

giliau ap- 
tuosius muri-

Reikėtų truputi 
svarstyti apie 
niūkūs kurie kanecz spyrėsi po 
12 doleriu ant dienos, ną ir ant 
galo gavo ko 
kimo vilti, jog 
stengsis ir užsispirs 
jeszko, tai aplaikys, jeigu gy
vensime gana ilgai, juk už 
szimta metu bus kitokia-veis
le, o szimtas metu greitai pra
slinks.

Paprastas stenografistas ap- 
laiko ant sanvaites po 25 dole
rius, rasztininkas, bukiperis, 
agentas, szoferis,

jeszkojo. Ture- 
kožnas, kuris 

gap t i ko

rasztininkas, bukiperis 
barberis ir 

t.t. aplaiko nuo 40 lyg 50 dole
riu ant sanvaites.

Kaip ilgai turi tiejei žmonis 
mokytis savo amato? O kaip 
ilgai mokinasi mūrininkas. Ka
tras isz tujų dinstu arba ama
tu yra painingesnis? Katras 
reikalauje daugiau iszminties 
arba tobulinimosi! Argi ama
tas mūrininko yra svarbesnis 
ar pavojingesnis ne kaip sku
timas žmogaus arba raszyinas 
laikraszczio ?

Jeigu visi mūrininkai aplan
kytu po 72 dolerius ant sanvai- 

barberei, 
ir kiti pasiliktu mu- 

Bntu kvailais jeigu

tęs, tai stenografaj, 
kelnerei 
ri įlinkais.
to nopadarytm

Vienatine iszeiga isz to yra, 
mokėti visiems algas pagal 
mūrininko darbu — po 72 do
lerius ant sanvaitos kaip: cze- 
butu czystytojams ir pastum
dėliams nuo 30 lyg 35 doleriu 
ant sanvaites.

tai butu pavojinga, 
nes tada turėtumėm begije už 
daug pinigu, o kuom sklypas 
turi daugiau pinigu tuoin pini
gai turi mažesne verte. Raudos 
pakiltu ir prekes ant.visko pa^ 
kiltu. Doleris butu vertas tik
tai 25 .cgutai. O kada visas nc- 
užganatįimas praslinktu, 
muriuinkai pęrsitikrintu, 
po apmokėjimui burdo ir kitas 
iszlaidas, tai jam daugiau ne
pasiliktu kaip už senoviszku 
laiku kada gaudavo už ta pati 
darba po du dolerius ant die
nos ir dirbo kajp kokis mulas.

visiems

liet ir

tai 
jog

1 nepos 4- toj i ■ d iena .kąri szi ■ 
met pripuola Se.red°jc yra įpi- 
netina kiekvienam amorjkję- 
c^iui. Ta diena yrą,Suv. Vaistu 
jo#e nąoionalę. s#vęnte. Tą i 
Suv. Vaišiju. Nepriklausomy
bes paminėjimas,

_ __ ValętįlOft^nėpigiai ingi’ 
kaa,dši_____________ bus ^o.napriklawmybe.

jonus, kartu, didesne? 0 toji

ffrpogua ne »turi kp abejoti.
Bilijonai ir bilijonai žmonių
gyVeno ir mirė ant mpsu že
mos. Ta. pat į, galima pasakyti
apie bilijonus svieto, kaip mu- 
su, o
yo gerai, npgąlli ■ feuti. ąĮ^zes-

Suv,
• *

įį Lygi 177<inetu.( sziandigni:

valdo 
ežia nebuvo dar 
miestu, vientik 
&
buvo apsigyveno ri, ....
oliavo. Kumpos iszęiviai

- žymia dali 
Tais laikais 
tokju dideliu 
sodybos mar

eli a
kolonijomis- 

Tas kolonijas valdę Ispanija, 
Portugalija, ir Angliju, Angli
jai priklauso visos sziandieni- 
nes. Rytu valstijų kolonijos.

Tu kolonijų gyventojams pa
kurto- vilkti Anglijos jungu, 
Anglijos valdymas buvo auto
kratinis. Prireikus Anglijai 
pinigu ar. kitu produktu, tuo
jau# visa tai iszreikalaudavo 
nuo Amerikos kolonistm

Anglija tais laikais 
r 

instatvmus 
bet ir visoms 

Ant kolonis- 
auksztuS mokos- 

czins ir muitus. Taip daro ne- 
a.tsiklausius szios szalies žmo
nių.

Amerikos kolonistai iszpra- 
džiu kente, 
Anglijai.

rejo parlamenta, 
mentus leido 
vien Anglijai 
savo kolonijoms, 
tu užkrovė

J

ŽINIOS ISZ LIETUVOS.

Nesirūpina apsisaugoti nuo 
ugnies.

Sudergus (Kkk) —

jau tu
ras pariti

no

nepa keneziama

kol on iš
šūki lo

ties Bunker

Gegužes 
men/13 d. Racziszkiu k. gvyen- 
tojai iszejo valscziun halsuęti.1 
Ūkininko. D> vaikai susikūrė 
pastogėje ugnele, nuo jos sude
gė visas ūkis su jiųjoinupju tur
tu. Plėnys, mdęknsio.s ant kai
myno stogo, taip pat insidege 

turtas sujileszikejo. 
maža kas iszgellieti. 

Isz viso sudegė 4 trobos.
— Gegužes m. 20 d; per Sek

mines 
bos, kur vėl visas turtas dingo.

Dabar gyventojai pradeda 
suprasti, ka reiszkiu gesinimo 
priemones ir priverstinas tro-

ir to visas 
Pasisekė

užsidegė uk» Depszio Iro-

•yventojai pradeda

besiu apdrapdimas, kuri sumo
ku nenąromisy

Kjduliu valscz. valdyba ren
giasi versti gyventojus, kad ru-

pasiskelbė 
Pos kolonijos

buvo paklusnus. 
Bet su laiku tos ne

teisybes taip padidėjo, kad ir 
lecziausias žmogus turėjo ne- 
pasitenkin t i 
padėtimi.

Dėlto 1774 metais Amerikos 
kolonistai suvažiavo Philadel- 
phijon ir nutarė nepasiduoti 
toliau# Anglijos insakymams.

Sekancziais motais 
tai ėmėsi ginklu ir
priesz Anglija. Pirmasis kolio- 
nistu muszis su Anglijos ka
riuomene invyko 
kalno.

.1776 metais trylikos atskiru 
kolonijų atstovai 
nepriklausomos. f
pasivadino Suv. Valstijomis.

Septynerius metus tęsęsi re
voliucija del nepriklausomy
bes. Pagalios 1781 metais An
glija kapituliavo ir pripažino 
Suv. Valstijoms nepriklauso
mybe.

Kadangi
ni., buvo paskelbta Suv. Vals
tijų nepriklausomybe,
diena liko uaciouale Suv. Vals
tijų szventę, kuri kasmet czįa 
vispr iszkilpUugai inininla. ,

Liepos 4 J., 177(\

tad ta

AMERIKONAI ATLANKO SENOVISZKUS.GRIUVĖSIUS

pintųsi gesinimo- priemoiteifiis, 
kurįu ^uijlyrgo in. vjiįtąįp^rą.

Nuskendo. — Pasikorelis.
Panevezys — Gegužes

99 (‘
i num.

d» valęąrpp, Nęvežies upe be- 
sivažinejant laiveliu, pil. Coda- 
kuii Koczerginskiui 18 metu ir 
Cipei Kurickaitei 16 m., nukri
to ju skrybėlė upėn, kuriu be
gaudydami, laivui pakrypus, 
abudu upėn isz krito ir pasken
do.

Per 20 minueziu 
juos ir pribuvus g 
jams, darytos pastangos atvai- 
vinti, liko be pasekmių. Lavo
nai geguž. m.

1 isztraukus 
ęreit gydyto-

93
— Gegužes men./ 1   v 

vėžio apskr. 
nuo

NAUJA KVOTA PRASIDĖS 
LIEPOS!’d.

jeigu ateiviai
— paezioms, te- 

broliains, seserims ir vąj-

Anierikoniszki laiveliai kurie randasi Konstantinopoliu 
je, turėdami kiek laiko, atlanko senoviszkus Egipto griuvę 
sius ir liekanas. Ant paveikslo matome senovės liekanas lly 
postyles sales rnaldnamio Amono Karmiko, kurios turi kelio
lika tulęstaneziu -metu-senumo.

i i m 1 1

T

T

f

f

i

d. palaidot).
. 23 d. Pane

apie kilometras savo-- - . ,. i iz..___ i miestelioAndrioniszkio 
miszke, Szventosios pakrautoje 

pasikoręs pil. Pranasrasta
Ibiszkonas 59 metu, isz Pa kita
vęs vienkiemio Andr. valsc.z.
Pil. Tuszkenas dviem savaitėm 
apkseziau, jiamiszo ir s 
kąd jis pasikorę pats.

pejaina,

Amerikon iszlc os k a s i k 1 os 
sziadien gali iszkasti nuo 700 
lyg 91)0 tukstaneziu tonu augliu 
ąnį ipeto.

»

JURGIS IR CZIGONE.
(Dialogas).

tikslo, kad iszto pralobs!. Bid(Czigone sėdi ir ruko didele 
pypke. In eina Jurgis, atrado ant nelaimes, ta visztii pradėjo 
labai suvargęs, plaukai sutar- dėti minksztpauczius ir tas tau 
szyti, ūsai žemyn nuliuke, pa? duoda pusėtinu nuostoliu. Ka

da tavo kaimynai tau pastebė
jo, kad apsirikai savo pirkly- 
boje, tai ant ju pykai ir tebe
pyksti, nors
kad jie teisybę suko.. Ta viszta 
tavo veda in desperacija ir

; gali tau 
dar didesnes ndpasek-

silpnu, plonumates Czigone, 
balsu pradeda kalbeli:)

—- Gera, diena, poniute, Ar 
girdėsi, atėjau, kad man pasa
kytum mano ateiti?....

Czigone: — Gerai, eik szian 
sėsk ir duok ranka. (Jurgis at
sisėda.) O J tumistos gyvenimas 
yra labai margas, daug porgy- 
evnai visokiu biedu, bet dar 
daug turėsi pergyventi.

Jurgis: — Kadangi, ar
dėsi, sakai, kad dar daug var
gu, turėsiu pergyventą tai, ar 
girdėsi, butu gerai, kad paisz- 
kintuin, ar girdėsi, kokius var
gus esu pergyvenus, tai, ar gir
dėsi, jei atspėsi, tai neimsiu 
nuo taeves rendos visa menesi.

» Czigone: — Gerai, Jurgi, 
klausyk; savo, ^yvenimų niegi-

pats gerai žinai.

tu

I

«ilw i—., /j,, ■1*11, ■■

Bažnyčioje.
Meldžiasi davatka 

masi in krutinę:
Dieve mano
— i n leisktavo

1 
iii

1

°* i r*

del jos nyksti, ir tas 
duoti
mes.

Jurgis: — Poniute, ar, girdė
si kadangi atspėjai, ar girdėsi, 

gal gale- 
ateitis tos

kad turiu viszta, tai 
turn pasakyti, koki 
visztos.

Czigone: — Tai kokios u atei 
ties savo visztai nori “?

Jurgis: — Nagi, ariJurgis: — Nagi

JUOKAIj

Kvotų ncliecziu A-inerikos pi- 
lieczius, gimusius ar naturali- 
zuotus. Ir neliecziu ateivius dar 
neturint 18 metu, kurie pilie
cziu vaikai. Bet visos kitos gi
mines ineinn in kvota, ir jeigu 
kvota iszbuigta, nebus inleisti 
in Suv. Valstijas.

Jeigu kvota neiszbaigta, pir- 
mylie duota 
inleidžiami 
vjuns
kains dar neturint 16 metu, ir 
'iužiedotinems. (1) Suv. Valsti-

(2) ateiviu Suv* 
' Valstijose, kurie prasti piliety- 
t sies sulig instatyjnu, arba (3), 
ypatų, kurie tarnavo Sųv. VaL 
stiju kariuomenėj ar ląiyynuį; 
tarp Balandžio (>, 1917, iki/Mlh

11, 1918, ir garbinga^ 
paliupsuoti.

Kuomet kvota iszbaigta (mė
nesinė ar metine), tik sekantie
ji bus inleisti.

L Valdžios uredainkai, 
<zeimynos, ]ialydoyui, tarnai i r 
darbininkai.

Ateiviai, kurie pareina per 
Suv, Valstijas. 

•>J •>. 4

I inleist i, bet

ju piliecziu;

kriezio

ju

t

I

o*** •

inuszda-

mes aveles 
avinyczia

• >

malda,

Isz apgarsinimu, 
Re i kai i n ga n eszi ot e, galinti 

vaikus mokinti, dirbti ir pre
suoti . ..

Drūta, g 
bevaikio kavalieriaus

graži inotėriszke jesz- 
suko 

moterystes tiksiu. . .
Dantų daktaras

Vyras iszgirdes ta 
teipgi niuszasi in bruslota:

asz avinas; dantis už $3 be skaudėjimo, už 
mane pas! $2 su vidutiniu, 

baisiausiu skaudėjimu. Pavar
gėlius torturuoja už dyka...

Neseno i pribuvęs 
mano vvra 
gini palaidojo; apie 
laime praneszdama savo gimi
nėms ir pažystamiems 
kad visi pasistengtu kuo tan
kiausiai kreiptis 
boriu.

iszj raukia
ulinio,Dieve

i n leisk irtavo — 
aveles savo!

•)

Petrui — Ar tu tiki kad žino-
gus vra ant menulio?

Ne, bei asz tikiu kati įno
riu les.toris vra ant

— Del ko?
— Užtai kad teip karszta.

diena 
penkis centus ties 
ir žiurėjau ar jis nepajims.

— Na ar pasienio?

I

su o už $1 su

gra.borius 
gražiai ir labai pi- 

tokia uo

rodiju

Ana • asz numeezniu 
aklu ubagu

• t ,♦ *< *
pas ta gra-

— O ne — jisai sako — nu
mesk deszimtuka tai tąja asz 
iszsiduosiu.

Malda.
linksmas 

melsdavosi:
Vienas 

teip 
Dieve Visogalis! 
lengvai rasti duona, 
ryk ja sunkia;
daug tvarkos, bet kuo mažiau
siai tvarkdariu; 
tingiems

žmogelis
“ Vioszpatie
Duok mums 

bet padū
duok mums

duok iszmin- 
o galingiems 

iszminti. Duok ilga gyvenimą, 
linksmas dienas, kantrius sko- 

moteris, 
iu dangaus 
neteip grei-

< >*n Į tu ^<4 IVj

meiliasli n t o jus, 
priimk mus visus 
karalyste tik dar 
tai.”

ir

\ Perdaug negeidžia.
Kalbasi dvi merginos.
•—- Mano miela

rysi,
gerai padu

joj isztekesi, liet kuoge- 
riausiai padarysi, jei visai ne
tekėsi.

— Asz norecziau 
tik gerai.

padaryti

— Ivaip
misi Bavarijos sostapile? 

Mokinys: —
in ja bavareka supila.

Mok into jas: vadi-

Baczkute, neS

Ateiviai, kurie legal iszkai 
t kurie vėliaus einu- 

isz vienos dalies Suv. Valstijų 
in kita per artima svetimžęmes.

4. Aieiviaiį kurie lauko Snu. 
Valstijas kuilio
arba laikinai del biznio ar pusi- 
linksminimo. Jie gaji apsistoti 
tik ant szesziu menesiu ir jeigu 
tie ateiviai 
Valst i jose,

keliauninkai 1

ap.sigj’ventu Suv. 
painirszdami, jog 

tik lanko Bu v.
deportuoti.
/ 5. Ateiviai, kurie vienus me
tus priesz atvažiuojant in Suv.

Kanadoje, 
Kuboje,

Valstijas, bus

Valstijas, gyveno
Newfoundlandijoj,
leksikoj, Uentralej ar Pietinėj 
Amerikoj, arba kaimyniszkose 

salos netoliuosszalyse
Bermudus).

6. Ateiviai
18 metu, kurie vaikai »8uv. Val
stijų piliecziu.

Ateiviai, kurie gryžtą nuo

J tos

dar neturėdami

na i auginti, barzda, bęt ji neau
ga, ir turėjai. bu(i-be barzdos, 
nes piankgauriai, ka buvo u^r 
augę, daro isz tą ves kęistą, isz,- 
žiūra. Kiek volams, su^ipaftinv# 
KUitainsia-męrgįnu, bet ta juo,d? 
vięju pažintis labai jums nema
loniai užsibaigė. Gi dabar visai 
trumpoje praeityje

fabrikus, bet 
kaip nuvažiavai tos szalies so
stinei! ir susipažinęs su mergi
nom U pradėjai szokti, 
szpkiai taip užsibaigė, kad pra- 
szokai netik,!abrika, bęt ir dra
bužius, likai apiplesztas, ir tu
rėjai grįžti, nuskriaustas ir fa
briko . neinsteiges. Tai yra pa
matiniai jusu gyvenimo ipvy-

vazinejni
užjūri n steigi

tai tie

'kini, kurie jums yrą istorįszkai, 
Artęisybe?
' '-r- Jurgis: — Teisybe, ar gir
dėsi,... ' .
’ Czigone: — Na, tai. kjąusyk,:
Vejiąusin ląikp inąig^į
ros y^istes^- .vfeĄtaj! taV. turėjai
r

girdėsi, 
kjek ji įtiaiisziniu palias atei
tyje ir ar daug visztųku pripe- 
TQS ?

*

Czigone: — Visztoms jokiu 
Iginiiu nepranaszauju, jei nori 
tpy^ti jos nauda, tai ja ge
rai prižiūrėk, ir viskas bus ge
rai.

Jurigs: — Tai, ar girdėsi, po- 
piuto, gul dar? man. ka pasaky- 
tutneį, nejaugi ateitis man dau- 
gjau nieko nelemia?:

Czigone;— U’ai.apie ka dau
giau norMumei žinoti?

Jurgis: — Nugi, 
artinąjį yra lemtą apsivesti 
vienam visados reikę# gyventi?

I

s Czigone: — Kaslink apsive- 
dimo, tai. aiszkai negaliu pasa
kyti. Kiek duodąsi .suprast i, tai 
apie tave vis maiszosi ta ‘ ‘ apy
tamsi” mergina ir gal kajpka- 
da: su ja apsivesi.

s 1

tjų’cti isz jos nauda, tai ja

Czigone: Tai apie ka dau-

ar girdėsi
i

j

ar

Jurgis; — Tai gerai, poniute. 
Kądangi, ar girdeįsi, po 

' . 0 '■ i1 •'Kadangi, ar girditsi, po vienu 
stogu gyyenaYne, tai gal dąu- 
giau atspėsi, as» ateisiu kita sy
ku Lik sveįka. (Jurgis iszei- 
ha,) ' Girkąrniszlds.
I '' . .

kt Lik svejka. (Jm'gis ipzeb

ūžjurin. 3'as 
neturi vjrszeti szą- 

Szis aprūpini
mas svarbus visiems atei viams, 
kurie dar neturi pilietystes. po- 
pieras ir nori ant trumpo laiko 
vykti in savo tėvynė. Jeigu atei 
vis sugryž in Suv. Valstijas in 
szeszis menesius nuo dienos isz- 
važiavimo, jis bus inleistas, 
kad nors jo szalies kvota isz- 
baigta. Jeigu ateiviai dauginus 
szesziu menesiu bus iszvažjave, 
gal gales Imti inleisti nes gryž- 
ta nuo laikino aplankymo, jei
gu gali prirodyti jog kuomet 
iszvažiave isz Suv. Vajstiju, ke
tino 
užjurm 
ežia tik 
savim veža

laikįno lankymo 
lankymas 
szis menesius.

,ps

4

kokiu
;reit ap-

Mare — sakyk tu ma 
bildu tos naszles t ei ii 
siycda ?

— Kvaile, dėlto jos apsive
ja kad tie žmones 'kurie visa 
j u gyvenimą žino, tai yra nu
mirė.

f r
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Tūkstantis Naktų ir Viena
ARABISZKQS., ISTORIJOS

PUIKI DIDELE; KNYGA. 27 ARABISZKQS ISTORIJQS.
150 Paveikslu.704 Dideliu Puslapiu.

Drucziai Puikiai Apdaryta Audekliniais Iszmargintais Vyrszaiz
* * * f * f

*

'lakstantis Na kki
ii

S^TAI KA RASZO ISZ LIETUVOS 
APIE SZITA KNYGA

Gerbcmąpls Tomistai:-—
Sulaukiau nuo jusu sluncziamoM 

, , "Tūkstantis 
už kuria tariu

mano vardu knyga 
Naktų Ir Viena” u.

5 Hzjrdinga aeziu ir labai džiaugiuosi 
. kąd tokią knyga kaip

Naktų ir Viena’’ apturėjau, nes man 
labai yra žingeidu skaityti visokias 
istorijas, jas skaitydamas nei nepa
sijunti kaip laikas szvental ir sma
giai praeina. Asz visiems linkSczIąu 
kąd nusipirktu tokia knyga kaip 
"Tūkstantis Naktų ir vMna” nea ja 
skaitydamas žmogus apie viską tada 
pamlrsztl ir visokį rupeseziai nors 
ant valandėles atsitraukia.

Su pagarba, A. ŽOKAS,
18. d. Gegužio 1921m.
D v, Palazduonys.
Czekiszkes vai. 
Kauno apsk. 
LITHUANIA.

“Tūkstanti®

sugryžti ir ju lankymas 
laikinas. Tas lie- 

ryžtanti ateivi. Jejgp 
jiaezią, vaikus ar 

kitas gimines, jie dęport.uoja- 
mi jeigu kvota iszbaigta.

8. Profesionaliszki aktoriai 
dailinipĮęaį, kalbėtojai, dąjųį- 
ninkai, slauges, kpnigai ir, mi
nistrai, kolegiją profesoriai, 
ir ateiviai, kurją priguli, prie 
pripažintos mokintos profesi
jos.

9, Ateiviai, 
kaipo naminiai tarnai. Bet tas 
tik inima tuos, kurio jau saąb 
dytį, 
svetimoje szalyje, 
szeimynoje su kuria atvažiuo
ja Amerikon, arba pas ka ati
važiuoja, ir jeigu atvyksta 
tikslu tęsti savo darba.

Kurio ncinoinn in jmžyme- 
tus kliasas, jeigu kvota isz- 
baigta, deportuojami.

tik
i?

>

profesoriai

kurie samdyti.

ar. Suv. Valsiijęęę ai’ 
tos ypatos

jeigu

H e •
Yrą ,tai ketvirta# iszdayima# tos puikios knygos, tas

Teipgį. gajijną.
Preko knygos Amerike $2,00 

Preke kpygos, in Lietuva su, nusiuntimu tiktai $M0- 
W. D. BOOZKAUSKAS - OO; MĄHANOY CITY, PA.

purodp kad žmonėms,labai,patinl<a.( 
ja;nusiųsti in?Lietuva, >

ROYAL MAIL*
Greitas “
’ NEW- YORK,___________ __

IU HAMBURGO,
Ant naujausiu puikiu “07 laivu 

«K»*mL MNk 4 ZL Aa h m. d*«.a JA ■ K-.. |h «— • k

1N EUROPA —
Trcczia klesa \

Hamburgt 
PlUau 
Mėmei 

Kaunaa

Tiesioji n (r Kelias Tarp 
kOIlK, SOUTHAM1‘TGK >

•' i *
r.
1

ORIO, ORČA, OKDUNA, ORBITA
ISZ ĖUROPOtf 

Trcczla.klesaJy
$193.50 
$106150 
$107.00 
$105.15

$103^0 lt
I

$106.00.1
X
p

$105.50
$106.00

ROYAL MAIL STEAM PACKET COMPANY? ’
r

arbapąa. vUtlnliumentua.___
26 BtyMway*
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apielinkeje

vamzdelius darė, kaip ant ro- 
gucziu važinėjo, kaip in moks
lą ine einant jis ja nuo kitu vai
ku ajigyne...

Jai labai buvo smagu, net 
nemislijo apie tai, delko Katre, 
kaip Jonas pirma syki atėjo at
silankyti, iszejo laukan.

buvo smagu

o
Teip gal butu tokis gyveni

mas ilgai traukęsis, jeigu ne 
vienas atitikimas, kuris pats 
savyje nieko ypatingo neturi, 
vienok Perkūnu
turėjo nemaža ženklinimą.

Jonas Vėžaitis parėjo viena
vasara namon ant vakacijn isz ja Jonas sveikino, galima buvo 

Jo brolis Juozas pntemyti, kad jos szirdyje kas- 
buvo locnininkas nkes, jo jau- ž.in kas nepaprasto darėsi teip 

Marike, Katrės pat ir Jonui rodėsi kad tie sze- 
Vvresne ju se-jszi metai nesimatymo yra tik

tai kaip szeszios sanvaites. Jis 
purtino, sveikindamas, jos ran
ka teippat drueziai kaip ir w- 
'nio Perkūno, kepures nenusi- 
moves ir juokdamasis:

— Na, tai asz ir vėl czionai. 
Kaij) patinku asz jums 
mūrininkas ?

— Tu patinki man labai — 
tarė Mare: —
visgi tau gerinus, nebu ant ma
riu.

— Teip, tai teip, sumurmėjo 
Jonas: — ale
trumpo laiko in sveczius par
važiavau...

— Iszsigerk viena — tarė 
Perkūnas statydamas ant stalo 
degtines Inmka ir du stikleliu:
— mes dar nieko negerom, kiek 
asz ])amenu.

— Ne, — patvirtino Jonas:
— kad asz iszejau, buvau dar 
per jaunas su tavim gerti.

— Dabar tti esi vyras — gy- 
asz jau ki-

kariumeues.

i

nesne sesuo, 
gera drauge. Vyresne ju se-Į 
šuo buvo isztekejusi už ūkinin
ko in Pageidauja. Jonas tarna
vo marinėje kariumeneje ma
trosu arba laivininku. Atsilai
kė, jog po dvieju metu jo tar- 
nvstos kareiviszkas laivas su
stojo ant nekurio laiko Palan
goje, Baltike marėse, kur jis 
būdamas arti savo tėvynės pa- 
siprasze laivo kapitono urlio- 
po ant keliu dienu 
savo gimines.
savo gimtaineje 
tai, taigi tuom didesnis buvo 
giminiu džaugsmas.

Vežatis grižo ilga gatve savo 
kaimo visur žvalgydamasis. 
Tamsiai mėlyna jurininkiszka 
jaketa, szviesiai mėlyni ant 
krutinės marszkiniai su dide
liu ant pecziu apykakle, viskas 
gražiai jam pritiko. Ajivalo ke-- 
pure su ilgais kaspinais nesze 
jis visai ant pakauszio. Be 
barzdos rimtas 
gražiai iszžiurejo, 
kalbėjo. Abelnai 
nekalbėjo, 
laivo at)>rato kalbėti.

Pavieszi'jes Jonas pora die
nu brolio nąmuose iszejo teipgi 
pas kaimynus atsilankyti. Kai
mynu ukes, už senu beržu pasi
slėpusios, 
nuo ju teviszkes, ir 
takas vede in 
viena lauka ir ganykla. Norint 
visi susiedai iszgirdo, jog Jo
nas Vėžaitis parėjo isz vaisko 
vieszeti, bet visi lauke, pakol 
jis pats in ju namus neatsilan
kys, todėl ir 
prie Marikes, 
paprastai kasdien susieidavo.

Už tai ir Perkūnu namas ne
jaunas kareivis 

greit pas juos atsilankys, 
ypacz Mare buvo apie tai pil
nai persi tikrinus. Jonas už ja 
buvo tiktai vienais metais vy- 

dar vaikais būdami 
abudu ant gatvių žaidė, drau
ge lankėsi in mokslaine, tokiu 
bildu gerai susipažino, ta pa
žintis tolimesniuose 
padare juos draugais, 
tarp j u niekados ne buvo jo
kios kalbos nei 'ženklu, kurie 
but galėjo turėti koki norint 
sanprotavima apie ju moterys
te. Kadangi, kai)>o susiedu vai
kai, drauge suprato gyventi 
turėjo koki tai patrauk ima 
prie viens kito, o gal ir neisz- 
reikszta inisli, 
ant visados susivienyti, tad 
kad juodu turėjo pasimatyti, 
apio tai visai neabejojo, nes 
tarnyste kariiuugneje buvo tik
tai valandinis persiskyrimas.

Noras pasimatymo Marės su 
savo.susiedu jos szirdyje buvo 
dau» gilesniu Tas troszkimas 
pasimatyti. Mares szirdyje ne
būvą paprastus* koks, žingeidu
mas, kaip jis po teip ilgo nesi- 
matymo iszrodo, ir ka jis per 
tuos metus, isztyre. i .

Ji pati jaute, kad joė skruos
tai kasžin delko. kaitp ir szir- 
dis druczjaus, kaip paprastai 
plakę.

Tųkstapti sykiu ji per ląu- 
ga žiurėjo; turėjo pati prisipa
žinti, kad tai ne kita prieža^- 
tią buvo, kaip kad kas-žin ko * « 1 • •* A • 4 • 1 1*

atlankyti
Jonas pasirodė

visai netiko-

■*

I

visur

abejojo, jo

resni*;
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NARSUS KAPITONAS LAIVO.

i
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kaipo

nio mus sodžiuje

asz tiktai ant

pakauszio.
veidas gana 

ypacz kada 
Jonas daug 

gali būti kad ant

nelabai toli buvo 
atskyrus 

jas tiktai per

Katre nesilanko 
su kuria pirma

szypsojosi, bet
Mare pripylė

metuose 
norint

kada su laiku

— Asz,sukau.tiktai.taip...
* a I— Kaip tau vedėsi'/

— Eipie, Kn t re, i n sodu, asz 
tau. viską apsakysiu.

— Ne, ne dabqr,
Mpre jau mano, ir 

asz te i p ilgai

asz turiu
eiti namon.
teip keiks, kad 
užtrukau.

— O kas Marei galvoje ?
— N.iekgs, vienok ji bgrsis, 

kita syk, Jonyi, juk dar užsi
liks! ilginus?

— Keturias sanvaįtes.
Jonas dar nenorėjo jos jia- 

_._.i, ale ji isz^prukp isz jo 
d r titu ranku ir m diego. Jonas 
atsigręžęs dar valandėle pri-

TAMDAĮKA,*

a

4
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! 
g

M

p 
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KOVA PRIESZ BULVES.
Ka mes darytume be bulviu? 

Nieks tpl<s biednas jog. negali 
vartoti bulves. Nieks toks tur
tingas jog negali be ju apsieiti. 
Jeigu Europos bulvju, augalai 
ant syk isznyktu ir nebylu ga- 
aI * m • e * m*

F

I 
t

I

r

leisti
i

8,
I 

I

valandėle pri
*||{ sižiurejo ir purtino galva. Kat- 
•B1 re! matai kolda.. .

ant kožno

atsake

1

g b

I

Kapitonas Motiejus Peasley isz LpsAngeles 
kuris jilaukinejo ant mariu per 39 metus neturėdamas ne vie-

* ? Knliforiiijos t

Sugrįžęs Jonas in savo sese
rį Marike kalbėjo:

— Kibą ji turi 
pirszto po viena kavalierių ?

— Kad ji norėtu,
ji: — ale Katre nėra tokia, ki
bą turėtu kokis visai nepapras
tas kavalierius būti.

Visai nepaprasta, kavalierių 
suprato Jonas bagota, na ir to
kia graži gaspadorjaus duktė 
turėjo tiesa tokio jeszkoti.

Nepraslinko beveik

Vįonas smarve Iz^aelius, 
7j y d e 1 į s ’ p r n s m i rd o 1 i u s, 

Atsilanko pas Uotu ves, 
Ir daro sugertuves.

Kada vyru ne yra namie, 
Bobos ji priima pas save, 

Mat tasai žydelis koszera isz 
s i žadėjo, 

Ba. su Lietuvėms užsidėjo.
Tai jau tos Skill kino bobos,

Ne turi jokios gėdos, 
Už toki smirdeliu peszasi
Jog net kaimynai juokėsi. 

Neužilgio in tonais prisiimsiu 
Baltruviene su koeziolu nu 

sinnsiu, 
Užklups ant t u žydbobiu, 
Žydui perloriui užduos, 

“majo-
fus giedos.

#

1

negalejo apsisaugo! nuo josios ana diena, 
Cascada ”

Jojouos nelaimes, 
laivas “Cascada” iszplaukdamtis isz Kinu likos užkluptas 
per marinius kiniszkus razbainiuikus kurie1 nužudė' 
jo laivorius ir butu paemia laiva, bet kapitonas s 
keleis laivoriais naršei apsigynė,1 iszmusze kone' ’visus 
įlinkus paymdamas visa, jnjn laimiki verties 50 tukstanezius 
doleriu. Artimoje Kalifornijos jojo laivas užėjo ant jiovandc- 
nines uolos ir butu nuskeneles, nes kitas laivas atplaukė' in pa- 
gialba ir laiva atitraukė' in czionais. 
teina Peasley

szeszis jo-
u likuseis 

razbai-

Paveikslas parodo kapi- 
ir jojo laivu isz kurio pumpuoju vandeni.

— užklausė juokdamasis.
— Asz tuom neužsiimu — at- 

ale tu pats turisake Mare: 
akis.

atsa-

■— atsileido Perkūnas, tos bjau
rybes, teisybe, priverezia kar
ves gyliuoti.

— Tu visados ja

ne vie
nos dienos, kad'but Jonas pas 
Perkūnus neatsilankes, kad 
tiktai, su dukterimis pajuokau
ti. Mare jis visados rasdavo 

o Katre tankiausiai 
pas

n eats i lankos, Jog per kėlės dienas

limą vėl apsodinti daugeliu gy* 
vęntoju turėtu isz tp vietų, isz- 
važiuoti ar badu muniftp.

Bet žmones kovojo hulvM 
kai)) kovotu kokia baisia liga 
\uomet pirmiausia buvo atvež
ta in Europa. Jie sziek tiek,Up7 
sipažinc su ligoms, ir žiurėjo in 
as kaipo tinkama nubaudima 

j Vi g riek u, bet 
turi atėjo isz necivilizuotos A* 
nerikos, buvo kas naujo ir bu
vo ko bijotis.

Sakytu,
Drake atveže bulve in Anglija 
1586 metais. Gal jis ten nuvežė 
•zaknis, kurias paėmė nuo kon* 
cio nors iszpaniszko laivo kar
iu su kitais brangmnynais. Bęt 

Vokieeziai duoda jam 
, ir jam pastate pa- 

Offenburge 1854 me
rais, ir paskyrė jam medali kar
po iszgelbetojarn Vokietijos 
1916 metais, kuomet tik su są- 

galėjo

kasi ink bulves.

jog’ Sir Frąpgią
I

I

I

/ištiek 
ta garbe 
minkla

j

I 
I 
Į

— J is dar per jaunas 
k e Perkūnas.

Matrosas I
peiliu prabilo:

— O •kur. Katie ?
— Lauke.
— Kad asz iszejau iii svietą 

ji visai dar buvo vaikas,

bovvdamasis su

isz teisini, 
— atsako Mare sujiykusi ir isz- 
eidama isz stubos trenkė duris.

Katre pa gelbėjo 
gulti ant suolelio.

.Joną Vėžaiti 
Tai

p.ejo daug apie 
galoj) užmigo.

re ji gaspadorius: 
ba su tavim nesiimeziau nei sv- 
loje, nei geryme, nes mariu asz- 
trus vejas greitai iszjmezia vis
ką laukan.

Mariu i akas 
nieko neatsako,
'pilnus st ik Inkus ir paduodama 
Jare: “Meldžiu” Matrosas, pa
ėmęs stikluka. prikiszo jai, 
melsdamas, kad ji biskuti at
geriu. Ji be jokio tolimesnio 

biskuti paragavo ir 
melde, kad jis jau regzta gertu. 
Jonas susidaužės 
Perkūnu 
iki dugno, 
stiklukus, i
tęs duonos, sviesto ir puse keji- 

del užkandos; visi 
sii>edo ju ie stalo. Valandėlė ty
lėjo, pakol užsikando ir iszsige- 
re. Mare galva ant alkuniu jia- 
silemus, žiurėjo, kaij) sveezias 
>u gasjiadorium užkandi baigė 

Ant galo jirabi-

Meldžiu” 
stikluka, 

kad
gertu, 
raginimo

tos žąsies

stikliukus su 
iszgere viena burna 

Mare vėl pripylus 
atnesze ant pintinai-

Mare, kad

ma-

skruostukai paraudo-

Jonas, kuris
dar rei-

— atsake

cziulbdamas

ir matrosas 
° j(‘igu 

reeziaąs mato, tad

isz pintinaites.
lo matrasas:

— Man instabu, 
tu dar neisztekejai ?

— Dar ne vienas nebuvo, už 
kurio asz galecziuu iszteketi, — 
atsake ramiai Mare. •

— Teip, teip, pirszliu tau, be 
abejones, netruko, — tarė mat
rosas.

— Ji tavęs lauke, — juokavo 
Perkūnas mirkeziodamas 
žas nuo insigerimo akis.

Mare užtai neužpyko, tiktai 
biskuti
navo.

— rl’okis kai)) 
ant mariu važinėjasi 
kabintu moteries, 
i szd rišusi.

Jonas tabaka 
atsake:

— Kaip tai, jug
nevisados ant mariu, 
jis moterį 
tarp ju mažiaus buna piktumo 
ir barniu.

— Ar 
pasiliksi — klausė Perkūnas.

— Kibą teip padarius ge
riausiai bus, — atsake matro
sas: — czionai ant žemes...
hsz veiksiu? Kaip bernas tar
nauti neturim jokio, noro.

— Alę tu, galėtum įuotęri 
auti, kuri tave gt|spąęlprium

kyateą {įienn kąip netikėtai,
laukia. Ji,atsiminė visus kudi-

jai į»z gluosnio tosziu

tu visados ant laivo

padarius

ku

gauti, Kuri tave g^spąaprium 
padarys — pridūrė Mare visai

mažai v ra tokiu

kibą 
dabar jau užaugo in pilna mer
ga ?

— Žinoma, — tarė Perkūnas 
— ale didele, kaip jos sesuo, ji 
nėra.

Na, juk
dideliu, — atsake lyatrosas.

Atsistojęs priėjo prie Mares, 
atsistojo _gret viens kito; su 
viena ranka braukė jis per jos’ 
galva ir atsimusze ranka iii jo 
ausi.

— Tai tu dar iszaugai,
ma siekei man tiktai iki petii'S-

— Tai jau tu ir iszmieravai 
mane ?

— O kaijigi, netiktai iszmie- 
ir saldu

pi

raves esu, ale ne svki
r buczki gavės.

Ji susisarmatijus pastūmė ji 
nuo savi's.

— Su Diev! — tarė ))aduoda- 
mas ranka Marei ir tėvui,

— Meldžiame vėl greit kada 
atsilankvti 
Perkūnas.

Mare buvo labai užganedim 
ta tuom atsilankymu, 
migo in gražu vyra,” 
< i

r

pas mus — tarė

4 i

vėl be. jokios

Mare 
namieje, 
sutikdavo j>as savo seserį. 
Kantriai jis hikuriuodavo isz- 
tisas dienas ant josj jiakol ji 
neatėjo; tada jis nuo jos szono 
neatstodavo. Jos linksmumas 
ir drąsumas jam labai patiko. 
Ji užmesdama visokio men- 
ciaus klausymus mokėdavo ji 
jirakalbinti. Ji buvo kilia tik
tai vienatine, kuri apie kelio
nes norėjo ka 
noriai klausė, kad jis apie sve
timas žemes ir jos gyventojus 
žingeidžius daiktus apipasako
jo. Norint ne viskam tikėjo, 
ka jis jiasakojo, ale ja užėmė 
tas kaipo pasaka, jis ir gi ne
pyko, kad 
iszjuoke.

Tolinus bus.

iszgirsti i r jo

Norint

ji kada-nekada ji

j)o beržu ir 
’girdėjo.

■ daugiausiai

— už

o tuokart 
vaikinu 

turėjo tokias ilgas 
ir plauke

tevui alsi* 
J is dq r ple-

f 
jis buvo 

czionai, tas tiek Katrei ženkli-
no, kad ji dabar 
klinties gali draugauti su Mn: 
rike. Ji jau sekanezia diena ir 
nuveju pas ja. Mergaites susi
sėdo ant suolelio
apsakinėjo, katra ka 
Marike, žinoma, 
kalbėjo apie savo broli.

—- Ar jau tu ji matei 
klausė ant galo.

— Ne, — atsyke Katre: — 
ir ne suvisai žingeidi. Jis kibą 
mažai ’ jiersimaine, 
buvo daug gražesniu 
už ji. Jis
kojas kaij) gandras 
visados savo rankomis kaij) žu
vis, asz kiek sykiu ji maeziau, 
visados savo szirdyje juokiasi.

Dabar tu isz jo jau nesi- 
, — užtikrino Marike 
užgauta, -r

adyna iszejo, kitai)) turėtum in 
trioba ineiti, 
kas matrosas visai kitai]) isz- 
žiuri negu prastas bernas.

ale jis 
i atvirus ant 

juo-

j noksi 
biski Jis priesz

KUR BUNA?
t ..... t.......... ...
Hm < H H V > •H't

Mari| Leikauskiene pa-
Tefszka.u savo vyra Be r na si n 
Leikauska, jisai iszvažiavo 19 
diena Kovo jeszkoti darbo ir 
negavau jokios žinios nuo jo. 
Jisai juodu plauku, rudu akiu. 
Paliko mane 
liais. Žinantieji apie 
dzin praneszt.

Mare Leikauskiene
Bok 241

# * #

Kokie tai klaniukai, 
Ar badai sportu kai, 
In bųszins nusidavė, 

Vienas kltąm gerai uždavė.
Pesztyne maža buvo, 

Už mergica susikruvino, 
Dantis vienam iszbaladojo, 

O ir peili pa naudojo.
Namine su bunka vilko, 

Iii gerkle daug tilpo, 
Ant ]>raejgiu užpuolinejo, 

Susilaikyti negalėjo.
Šarkiu yri dirbo gana, 

Po tam suėjo in salima, 
Padare musztyne, 
Kruvina pjovyne.

Kazokai raiti pribuvo,, 
Su paikoms mosavo, 

Arinideri dideli padare, 
Tuo szpiclius uždare.

Panczius uždėjo ant ranku 
Vaikai susibėgo isz ptąĮęainpi)i.

Keke, szvilpe ir staugė, 
() ir sportelei pa$ vaito, baube 

Užmokėjo gana daug, 
Iszvare isz ofiso szelauk;
Dabar didesni protą turi, 
Ir ant svieto kitaip žiuri.

su trims vaike- 
ji mel- 

(55)

ls i ng wood, W. Va.

J

juodnugare karve

Jis už
suki1 ji.

Na ir drūtas yra” pridūrė tė
vas, kurs jau nevisai tvirtai ant 
kojų stovėjo: — Teip, teip, ant 
vandens visoko iszsimokino 
musiszkis to negali pakelti.”

Katre inejo per užpakalines, 
duris in stuba, pastate tuszczia 
milžtuve ant grjūdų ir kalbėjo 
pusverkianti:

— įniktai reikia kankiptis vis 
bereikalo,
pastūmė man kibirą ir visa pie
ną iszliejo aut žoles.

tu nedąbpjai, — 
barėsi Mare: — tu vis ka kita 
mislyji, ant mažo vaiko galiniu 
dauginus pasitikėti negu ant 
tavęs.

— Gražiausias ir riebiausias 
pienas
nas. — Kaipgi jau, juodnugare 
tiktai tada pataiko^parversti 
kibirą, kad jau pilnas yrą, tau 
vis. teip atsitaikOi
netikusi I

Katre vis teisinosi: ’ <
— Asz. už tai ' nekaltu, kad 

muses ant karves puolu;* jeigu 
asz niekam netinku, talkam 
mane šiuneziat?’ >

— Teisybe, jeigu museles,,-

Užtai kad

— žlabupojo Perkų-

tu niekam

— Ąr prižadi man surasti?

tok is kareivisz-

dėvi— Lik jau, < 
marszkinius visai 
krutinės, gali nnszalti 
kės Katre: — asz jokios grožy
bes tame neraudu.

Ka tik ji nuėjo, grižo Jonas 
namon ir czionai juodu susiti
ko. Jis apsidairė ir nusistebė
jo, delko ta mergaite juokėsi. 
Visai netoli stovėjo dar Mari
ke.

— Kas ji tokia yra ? — už
klausė savo sesers.

— Ar tu jau tikrai nejia- 
žysti Katros Perkuniutcs? * 4

— Katre? — suszuko nusi
stebėjos. Ale ji iszaugo iii gra
žia merga!

— Kaipgi 
buvo gražus vaikas.

Jis grižo ja vytis ir szauke 
ja vardu, pakol ji nesustojo.

— Delko tu mane pralen
kei? —
mus. <

— Teip, ule delko tu manės 
penžkalbinai? — atsako ji fig- 
liariszkai.

— Kad asz tavos nepažinaių 
alo tu ir iszaugai! ir tos akutes 
ti|vo vis dar mėlynos ia-plaukai 
geltoni.

— Apie ta tai nesirūpink! -i- 
tarc traukdama savo rardeuto 
isz jo storu matrosiszku ranku.

4
— Katre? — suszuko

y

• t . I
juk ir pirma ji

i
užklauso ją sveikinda-

Asz Katrina lieimariene-pa- 
ieszkau savo vyru Joną Keima
rį, 47 metu amžiaus, jiaeina isz 
rJ1 i ta. v en 11 i nested i o, 
Apskr., 
Pirmiau
Asz važiuoju in Lietuva, jeįgu 
kas žino apie ji meldžiu pra
neszt arba tegu! pats atsiszau- 
kia. (53)

mostelio Kaseinu
6 metai nežinau kur. 
gyveno Passaic, N. J.

Katre Reimariene 
64 Second St., Passaie N. J.

Mano brolis Benediktas Vai- 
kasa, paeina isz Kauno Bed.,isz Kauno Red.
Szauliu Apskr., 
cziaus, Avižių Kaimo; 11 metu 
kaip nežinau kur. Taipgi pa- 
ieszkau Kazimiera Maiga, isz 
to paties kaimo. Mpldžiu atši

Papilės Valo

(53)szaukt ant adreso.
Ant. Vaikinas , 

PhilĮipftburg East
Quebec, Canada.-a

»

Lietuviszkas Banjcierias
.į ir Laivakorcziu Agentas;

J, G, BQQPĘN
S. Main St Du Bois, Pa.

GERA PROGA PLIKIAMS!

Arabiszka Mostis yra tikrai 
pusokniinga. ir kas prisiims ke
liolika stempu ir savo adresu 
tąi aplaikys tuju arabiszku gy
duolių.. dykai. Raszykito ant 
szio adreso Dr. Jmbco,
Broadway, Box 9,. Brooklyn
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N. Pasinaudokite ‘ szios 
progos, visi kurio yrh pns-pli- 
kiąi arba visai yra nuplikta.

v o bulvėms Vokieeziai 
lar metus pramisti.

rrik ,)<> szimta metu arba dau 
<iaus žmones sujauto, jog bul- 
;es geras valgis. Jie szere kiau
les 
ie
•ziai kares nelaisvius ir maiti
no .bulvėms, pasitaikė jog vie
nas isz j u Francuzu chemikas, 
Paimentier, kuris suimtas 1758 
netais, buvo laikytas nelaisvė
je llanoveryj per penkis metus 
ir turėjo maždaug gyventi tik 
uit bulviu. (lai manytume, jog 
jam nusibostu valgyti, bet kuo-

1

vo tautieczius 
kaijio daržoves, 
lai k u

.jaus žmones sujauto, jog biti

ir gyvulius 
gyvuliai ede jas.

su bulvėms ir
Vokie-

mot paliuosuotas jis ragino su
augi n ti bulves 

“jog reikalo 
gali Imt vartotos kaipo 

paprastas maistas”. Bet Fran- 
, ne- 

pakol galu gale 
Pnrmentier prikalbino Karalių 
ir Karaliene paragauti jas ir 
neszioti ju žiedus. Žmones ma
tydami, jog Karalius ir Kara
liene nenunuodinti se^ę ju pa
vyzdi.

‘ 1728

•uzai kad nors badu mirė 
valgė bulves

# * #
Ugi jus vyrukai, 

Brook lino szneideruka i, 
In unije prigulėkite, 

Ir apie tai nesirūpinate, 
Tai suvis nusiszpicuositc 

Jeigu neprigulesite.
Badai randasi czionais szni 

pūkai, 
Bolszevikinei 'bernukai 

In czionais atkarki no, 
Gali nežeis apsigarsino, 

Jeigu ant ju Lietuvei susitars, 
skilandžius pakars.

*

Vienas Mahanojietis man ra 
szo, 

Ir szirdingaį praszo, 
Kad susilaikyczia, 

Merginu uegundyezia; 
'Kad per žandus ne pyszkytu 

Ir dantu nedaužvtu.
Sako užkabyti merginos ne

gali,
Ba 11 tojaus .per. žandu vali.

Lyg sziole.i tylėjo, 
Kaip jqįsęs.. užkabinėjo, 

Dabar nagus augina, 
Kožnam akis kabina.

Kas isz tavo juodo žipono, 
Jeigu is^rodgi ant balvono?

Dirstelek in kitus, 
Dorus ir puikius vaikinus, 

Ba bjauriu žodžiu nevartoja. 
Da, kitas mergaites ajisaugoji 

Jeigu pasielgi kiuuliszkai, 
Ir bcgediszkai, 

Kaip tave merginos gali 
guodoti, 

Ir gera žodeli duoti ?

Tai kaip
*

Ir bcgediszkai

t 
J

i.

T i ' jjp (\ u O' , » *

Daktaras Juozas J; Austrą

I" 
v

LIETUVIS.
Buvusia, daktaras

Gydo visokias Ilgas,
Priima ligonius Iki 10 valanda ryte.
12> Iki 2 popiet, griki 9| vakare, r

TupttyrląŲdtyls ofisas randasi
I KAZUNOAPTIEKQJJW 
»S, S. Jardia, St, Shenandoah, fru

KAZUNO AFTLEKQJIU

metais buvo bandvta 
vesti bulves Škotijoj, bet nuo 
sakyklos žmonėms praneszta, 
jog nepatartina vartoti, jog bi
blijoj neminėtos ir todėl nega
li but 
knikszczioniu 
drausta
Adomo bedu. Buvo sakyta, jog 
bulves atnesze karszczius ir 
raupu liga.

Anglijoj Royal Draugystes 
pastangos iszplatinti bulviu 
sodinimą buvo manyta, jog ka
pitalistu 
bjednus.

tinkamas maistas del 
, jog buvo už- 

vaisius ir priežastis

sumanymas bausti 
Darbo vedėjas, Wil

iam Corbett, sake, u vėliausiu 
laiku yra mada pagirti bulviu 

kaip kadaise buvo 
mada garbinti Miltano ir 
Shakespero rasztus. Jis patarė 
jog darbininkai neturėtu 
loti gyvuliu maistu.

Kuomet Anglijos armija bu
vo pasiusta in Fliandrija — ne 
1904 metais, 
priesz to — jie 
sus papratimus, 
mižmoniszkai keikti, ir valgyti 
bulves. Bruges zokoninkai pa- 
gyne ju auginimu priversdami 
ju arenduotojus užmokėti sko
bus bulvėmis. Ūkininkai jnuua- 
tydami 
gyveno

geruma”
garbinti Miltano

var-

bet szimtas metu 
ingijo du bai- 

Iszsimokino

jog zokoninkai gerui
pmdejo patys taupyti 

bulves savo reikalams.
musu Benjamin 

kuris tapo Count
Vokietijoj

Thompson,
Rumfort isz Bavarijos, apsiėmė 
isznaikinti ubagus isz Munich. 
Kuomet jis visus surinko jis 
turėjo juos maitinti ir būdamas 
valgio studentu nutarė, jog bul 
vi u sriuba pigiausias ir geriau- 

, sias maistas. Jis turėjo paslėp
tai parsitraukti bulves.

Ir tokiu būdu aeziu pirminy- 
bei mokslininku, karalių zoko- 
ninku, su pagelba kiaulių, Be
laisviu, ir ubagu, pasaulis,pra
dėjo naudotis bulviu gerumu.

Kažin ika mes sziandien klai- 
dingai kovojame, kaip musur . 9 • » • . . > » f ]pvotevhu praeityje kovojo bul* 
ves.
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Ant J. Sakalauskas
LIETUY18ZKAS GRABORIU8 

IB BALSAMUOTOJAS

Laidoj* kana* Numirėliu pagal Nau- 
>*o*l* mad*. Pigi preko. Tolpgt pri
stato automobiliu* visokiem* relka-

Parduodu visokius paminklu*, didel
iu* Ir mažių* oi pigiausia preke, todėl 
jet<u pirksit* POMNINKA tai krelp- 
kitM pa* mane, ne* asz gailu jumis 
pigiau geriau* parduoti negu kiti.
Ml E, Pine BU Mahanoy City, P*.

ATSIUSK TIK $1.00
O gausi sallklo ir apyniu del 15 gor
ėsiu naminiu alaus . su pamokinimu 
kaip padaryti ir prisluntima apmoka
me.
arba 6 pakelei už $3.30.
35c arba 6 pakelei už $1.75.
žottu 30c arba 6 pakelei už $1.40. 
Knyga . "Daktaras Namuose” $1.00. 
Kantlczkos $1.25. Garsas Dienos Sūdo 
po 50c. Elementorius valkams po 25c. 
Gyvenimas Szventuju $6.50.
Altorius Maldų Knygele.
smagus drukas, prasto atdaro po 75c. 
Mlnksztu abparu su kabe $1.60. Celu- 
loido abdarais $1.50. Vainikėlis mažu
ke prasto atdaru 65c. Celuloido $1.50, 
Mlnksztu abdaru $1.25.
popleroR 30 gatunku. tuzinas už 65c.

M. J. BUKAITIS.
451 Hudson Ave. Rochester. N. V.

Geriausia stambi trajanka 60c 
Puplaiazkai 

Truk-

Aukso 
senovės

luiiszkams

TrlrcaUatla LletavDak* 
B A H K A

Dldal* kaucija audėt* Valatl- 
)m Bank* Departamento.
Estu p* pri«ttur* Valstijai, 
taip kad ptnifal nudėti mano 
Baakojo bo<*U p r aluti. Pri
imu pinigu* saugiam palalkl- 
mul. Siunčia pinigu* 1* rt- 
•** dali* iTlat*. pagal dieno* 
kur**. Parduodu Lalvakor- 

tM kompanija nustatytam* 
kainam*. Parnpln* Pasiper
tu* keliaujantiems 1* Lletura 
Visk** darom* teisingai, grel 
tai Ir pigiai. Raižykite apie 

gauilte totilnga
atsaklma. Adresą vokite:

V. LAPINSKAS
MI W. Mahanoy Ave^ 

MA BAY O T CITY.

kal*a«

FA.

JONAS M. CISARIKAS 
.lire lasurauce Agent

Apdmadilu (Inszuriniu) Namus, f 
Tavoms, Naminius Rakandus, 

nuo Ugnies.
Q*ri*u*lose Kompanijose

t

s i I
flis W. Mahanoy Avė, Mahanoy City-

■■■■IIMIMMMMMM SS •• ■ 1 ••••••••• M •« ••••«• f I • •• ••••••••• • • •• *•

Uetnvieikaa Oratoriau

K. RĖKLAITIS
Laidoja Numirėlius nagai 

. naujausia mada ir mokslą.
Turi pagelbininks moters, 

Prieinamos prekes.
-. —»

*11 West Spruce Street 
MAMAHOY CITY, FA.

Bell Telephones No. 149

ii 
,P

CAPITAL rrOCK I12S.0H.M 
B*r»l** ir Profits $684.144.14

**tr* >rocenta ant aadfttu 
>*Ulra. Frotaata prldedam pria jua 
{piulcv x Sana!* Ir 1 Uepoa, nepal- 
Įaa*t ar *t***aat parodyt knyfute 
>ar b*. Mm aorba kad ir jua turė- 
<tWB*t raikai* >n biuru banka, *•- 
Cpaiaaat ar maža* ar dideli*.
F Bank** adara* nuo 9 ryta iki S 
C tupint. Bubatomtn 9 ryte Iki 19 ral. 
1—■ ■■■
> 'H. BALL, Prezidentas,
r Geo. W. BARIXJW, Vice-Prez. 
C Joc E. FERGUSON. Kaelorlue.

I

i

W. TRAŠKA U S KAS 
raunrruriB ltftuviszias 

MBABBBTU* MAMANOY CITY. PA.

Caltfoja Kanu* Numirusia. Pasamdo 
Automobiliu* del I-aidotuvlu Krik- 
Mtlniu. Vs*silju, Pasivažinėjimo 

Ir L t.
UQL W. Ceatr* 8U Mahuoy City, F*.

* OMAS. B. PARMLEY 
Beal Bgteto Agent — Netary Fiblle

JelfU norit* >irktl ar parduoti Stubae, 
med galima jumle tama patarnauti.

-- Raadavojaind namus, koletavojame
* randa* ir teip toliau*.
m W. Centre SU Mahanoy City, Fa.

Žinios Vietines
— Liepos monesis.
— Sziadien kataliku szven- 

te At laukimas P. Marijos.
— Puse 1923 meto jau pra-

TEISINGUMAS.
I

vjo.

kad senas

— Seredoj pripuola Ameri
kon iszka szvente Nepriklauso
mybes Diena.

— Yru sakomu
Daktaras J. C. Biddell buvusia 
vyriausias daktaras Ashlando 
ligonbuti, ir jo sūnūs Dr. R. M. 
Biddell, ketina 
tiszka ligonbuti Pottsville.

— Uogų mažiau szimet ne 
kaip praejta ribėta. Vaikai par
davinėja po 25 centus už kvor
ta. Daug siuntinėja in dides
nius miestus.

uždėti priva-

Szi menesi, ketina už
baigti ir atidaryti nauja Mer- 

Bankti. Mieste dabarchants
turime ketures bankas.

— Kun. ('zesna suriszo maž
ti moterystes p. Katre Žukas 

.Juozu Andmlioniu. Teipgi
<rS
811

Ona Vaichulonis isz Trentono
su Juanu Pena isz Park Place.

Panedelio ryta likos isz- 
szaukti ugnagesiai 
Rinkevicziaus
Railroad St. užgesyt uguia, bot 
kada pribuvo, rado daugiau 
durnu ne kaip ugnies. Moterė
lė imnete in pecziu tauku isz 
ko kilo didele baime.

užpakalije 
namo i 234 \V.

ANT PARDAVIMO.

Vienas mūrinis namas, dide
lis sztoro ruimas ir 8 ruimai 
del

ruimas
su naujausiaisgy veninio 

intaisymais, ant X. Centre St. 
Freeland. Pa. Atsiszaukite ant 
adreso. (t.f.)

A. P. Mavberrv
Freeland, Pu.

ANT PARDAVIMO PIGEI.

Gera pelninga temprenco i^z- 
lirbyste. Geras biznis ir visas< 
intaisymas. Iszmokysijne dirb
ti. Dali pinigu
ežio. Atsiszaukite arba raszyki- 
te ant adreso. (t.56)

ant iszmokes-

J. R.
3.30 \V. 6-th St.

M t. (’arinei, Pa.

leading1 k

IN PAMARES 
ATLANTIC CITY 

OCEAN CITY ir 1.1.
16-Dienu Ekskurcijos

KETVERGAIS
Julajaus 5 ir 19 

Augusto 2, 16 ir 30
Septemberio 13

<£*■7 94^1 Dubelt*v»* q> / Tfkietae
(Tikietal geri ir ant Pullman karu 
užmokant regulariBzka 
preke.)

ISZ MAHANOY CITY 
Tikietal geri ant bile kokio trelno 
dienoj ekskursijos. Galima sustot 
Philadelphijol važiuojant ir grįž
tant. Apie daugiaus informacijos 
pasiklauskite ant stacijos.

Pullman

CUNARD
Ar Turi Giminiu Atvažiuo- 

janeziu in Amerika? 
Suvienytu Valstijų Konsulas 

Kauno dabar priima aplikacijas del 
pasporlu vIhu kitu metu "Quotos”. 
CUNARD linijos patarnavimas yra 
grciczlausias pasaulyje. Pasažiorel 
su Cunard bilietais neturi laukt 
ligai del to* kad Cunard laivas ap
leidžia Europa kas koletą dienu.

Cunard Linija turi padarius su
tarti Lietuvoje del pagėlbojlino 
pasažierlatns per ju paežiu darbi
ninkus. Sutaupo jiems laika ir 
iszlaldas del to kad priveda pasa- 
žierius prie pat laivo, szltas patar- 

Dol tolesniu
informacijų kreipkitės pas bile 
laivu agenta arba: 
CUNARD LINE, 
25 Broad way* 
New Yort.

navimas yra dykai. ’

►4^

A ugsz-

pal
ojo

gus. Nei vienas isz

Buvo szalta .naktis.
tai iszkiles menulis szviete savo 
sidabriniais spinduliais. Mieste 
buvo didelis judėjimas — 
kai jaunu vyru ir moterių
in teatrus ir panaszias pasilink
sminimo vietas, kad užmirszus 
dienos sunku darba ir savo var- 

praeinan- 
cziu nepatemijo vargszes mote-
riszkes, stovinezios szaligatvy- 
je. Jinai apiplyszusi, suvargu
si, drebėjo nuo szalczio. Laiky
dama rankoje dideli ryszuli, lai 
kas nuo laiko apimdavo lai de- 
szinen, tai kairėn. Jos akis bu
vo pilnos aszaru. Moteriszke, 
žiūrėdama in praeinanezia žmo 
niu minia, prisiminė tas dienas 
kuomet ir jinai buvo linksma 
bei laiminga, bet girtybe atne- 
sze vargus ir aszaras. Nuo ap- 
siverdimo jinai neinate 
mos valandėlės.

links- 
Ir taip bėgas 

laikas atnosze vis didesni ir di
desni varge. Atėjo diena, kuo
met badas inženge in ju namus 
ir jos vyras, parėjės girtutėlis 
namo,

daryti su savo šu
nį intis prislėgė 

K a daryt i ? Kur ji 
Vercziau kam nors ati- 
nevu

iszvare savo paežiu su 
kūdikiu, kuris tebuvo vos ky
lėtos menesiu. Jinai dabar ne
žinojo ka
num. Baisios 
jos szirdi. 
dėti ?
duoti, negu matyti savo kūdi
ki badu mirsztant. Pi'ktai dva
sia pripildo galva visokiomis 
blogomis mintimis, bet jos szir- 
dy.je gyvuojanti krikszczionisz- 
ki principai nedave jai inmesti 

Verkdama 
pati nežinodama

prieglau-

savo kūdiki upėn, 
nuėjo gal ve 
kur beeinanti. Staiga moterisz- 
ke atsiminė, kad prie B gatves 
randasi prieglaudos namai. Ji
nai tuoj nusiskubino 
dos linkui.

Priėjus prie duriu, dar karta 
prispaudė savo kūdiki prie 
szirdies, pabueziavo jo suszalu- 
si veideli ir, paskambinus var
peli, skubiai nuėjo, 
savo kūdiki.

Praėjo apie deszimts

savo

palikdama

metu. 
Jonukas būdamas prieglaudos 
namuose, pradėjo svajoti apie 
pintųjų pasauli. Jisai niekuo
met pasaulio nebuvo matos, to
dėl dabar užsigeidė ji iszvysti 
—tapti liuosu tartum pauksz- 
telis.

Apleidęs
jo pardavinėti 
ežius; tokiu 
pragyvenimą.

p radę- 
atvese laikrasz

prieglauda,
cr

bildu pelnėsi sau 
Viena

Jonukas stovėjo nulindęs, 
žai teiszpardave 
nebus nei už ka 
pirkti.

vakaru 
mu

lai k raszcziu; 
duonos nusi- 

Zmones nežinojo, kad
jisai isz to tmejo pragyventi, 
o jeigu ir žinojo — nenorėjo 
jam padėti. Priėjo vienas gra
žiai apsirengęs žmogus ir nusi
pirko laikraszti. Jonukas, nu

pūdavę reikalaujama 
vėl nuleido akis 

žemyn. Ir sztai ant žemes pa
mate kokius 
Drebancziomis 
emes nuo
tai butą popieriniu pinigu. Ka 
daryti! — Pinigai jam 
lingi, su jais

lindės, 
laikraszti ir

tuolis insivede Jonuką invidu. 
Jonukas, 
kas atsitiko.

Turtuolis buvo pirklys, kurio 
turtams .nebuvo galo. Vienok 
jo gyvenimas nebuvo linksmas, 
nes .senatvėje
Pamatęs Jonuko gražu pasive
dima, nutarė laikyti vaika pas 
save. Ant rytojaus geradejas, 
parėjės 
Jonukui, kad 
jam mokytoja.

piktžodžiavimą toPO APGLOBA MARUOS.
................ -1 --

Du prieteliai keliavo po Ita
lija. Kaip daugumas kitu jau- savo szkaplieriu vis prie kruti
nu žmonių, pamoto ir jie savo 
tikėjimą, kuris jiems isz jaunu 

neturėjo vaiku, dienu buvo inskiepytas. Vienas 
isz ju net rodo tikra savo nea
pykanta prie visko,

niekuomet suprasti

Ant rytojaus 
isz

( lieviszka
baisiame laike, Karolius 

sudrėbėjo ir
c lame
sz persigandymo

bet jau ugninis 
apdengė ir jo

Ar tai delei proto netekimo, 
Karoliui tame laike pasirodė, 
kad 
buk atsako pirmajam:* 
.— Negaliu niuszti!

mielaszirdystes, prie

pasirodė
girdi antra baisa, kuris (V

Marija,nes spaude...
pažaras juos
draugas perkūno užgautas isz-
sitiese negyvas ant žemes. •

Karolius baisiausiai pergaz-
yvas ant žemes.

kas jam 
primindavo, dintas sukerta arkli, idant kuo- 

miesto, pranesze Antras buvo daugiau abejojan- 
ir savo klaidose seko savo

visko
tikėjimo teisybes

žodžio

taip

jisai pampinės 
Jonukas isz 

džiaugsmo negalėjo nei 
isztarti.

Laikas bego. Jonukas
pasižymėjo savo gabumais, jog 
mokytojas patarė turtuoliui 
leisti vaika i.n kolegija. Kasga- 
lejo apsakyti Jonuko džiaugs
mu, kuomet 
klauso ar jisai norėtu būti ku
nigu! Turtuolis iszleido Jonu
ku in kolegija, vėliaus in semi
narija, kame jisai buvo visu 
gerbiamas ir mylimas.

Po keletos metu Jonukas už
baigė mokslą. Atėjo linksmoji 
insiszventinimo 
diena, 
dejas

eziu, 
prieteliu.

— K arai i u k — kalbėjo atsi
sveikindama 
Karaliu'k, 
daug

(f n

jo geradejas už-

kunigystėn
Džiaugėsi patsai gera- 

džiaugesi jo pati ir visi

greieziausiai isz tos vietos pa
sitraukti... bet kas-.gi nuo Die
vo mstybes gali 
Nauja, milžiniszka szviesa

antram, linkui visas uolas apszviete ir 
baisus balsas, baisesnis už už1- 
muszto 
kartoti:

— Muszk! degink!
Ai' tai

pasislėpt!
ap-

Motina 
kurios jis szaukesi, sulaiko ma
ne !

Daugiau numiręs, Imi p 
vas, 
praszymus. Griebėsi abiem Zo- 
koninkams už ranku ir gruz
damasis prie ju upreiszke, kad

<r v. r> J 
jaunikaitis kartojo savo »

draugo baisa pradėjo

Karolius, beveik bė

motina
mano szirdis labai 

kenezia nuo tavo bedie-
viszkumu ir drebu, mislydama 
apie baisia, Dievo bausme ko
kia sziame ir aname sviete nu
sius ant tavęs. Duok man ta pa- sanmones isz baimes, savo vai- 
tieszijima, 
laikę savo keliones ta szkaplie
riu ant savos nesziosi. Daviau 
tau viena prie pirmosios tavo 
komunijos imk ta antra dabar 
isz mano ranku. Nors turėsiu 
vilti, kad Dievo Motina, kurios 
glolion tave pavedu, laikys ta-

prižadėk man, kad dentuvej girdėjo

pažinstamieji žmones, nes mate szvies protą.
• « • • * i • rti • _ _ 'Taip

atsidavė glo- 
motina

Atmink 9 9 , kuria

nuo ju nepasitrauks ir. jei nuo 
tos Dievo teisybes iszeis svei
kas, tai visa savo gyvenimą pa- 
kutavos. w.,

Netoli nuo tos vietos 
buvo iszkaltas urvas. Zokonili
kai ir Karolius tenai pasislėpė 
ir klupojant melzdarniesi, lau
ke vėtros galo.

Kada dangus, 
visi trys pasuko atgal ir atra
do Karol i aus draugu be gyvas
ties gulinti ant žemes. .Jo kūnas 
buvo juodas ir kaipo ugnis su
degintas.

Karolius kaip tai baimėje 
būdamas prižadėjo, nuo zoko- 
ninku nesiskyrė. Tie Dievo tar
nai prigulėjo prie kliosztoriaus 
gulinezio antrioj pusėj kalno. 
Karolius in tenai 
kais nusidavė
Pranciszikaus zokoninku ir kas 
diena 
kad ji
Dievo bausmes kokia paliko jo 
dranga.

Karolius ilgus metu*, 
no zokoninku ir ta 
kimu nuolatos visi<‘in> pa

uoloje

prablaivėjo,

i

savo draugo 
baisu piktžodžiavimu! Nežinia 
baimes apimtas 
l)on Marijai, kuriai jo
buvo pavedus. Szvento Bernar
do Maldele “
vaiku būdamas tankiai kalbė
jo, atėjo jam dabar ant mislies 

ve savo prieglobstyj, ir gal ka- ir ja su dideliu dievotum pra
dėjo kalbėti;

Arklys nemažiau kaip raite
lis pergazdintas leidosi greitai 
pirmyn ir tuojau pavijo du zo- 
koninkus, isz kuriu priesz va
landėlė abudu bedieviai bege- 
diszkai juokėsi.

— Tai ne asz isz jus juokiau
si! — szauke Karolius juOs pa- 

»s, — tai mano biednas

da nors tad atvers akis ir ap-

aiszkiai Dievo palaima.
tai apmokamas teisingumas ir reikalavimais 
gailestingumas. Dievas laimina 
kiekvienam, kuris gyvena su- 
Jyg Jo insakymu; Jisai laimina 
visiems, kurie vaikszezioja tie
sos keliu.

Geras arklys.

dera nuo čigonor>

juk

Žmogus 
arklį:

— Bet tas a i k lys szlubas — 
suko žmogelis.

— Na, juk jis in vaisku neis, 
atsako čigonas.

— Ale jis ir aklas!
— O kam jam akys? 

laikraszczin jis neskaitys.
— Bet tas arklys be liežiu-

< l"

— O kam jam liežiuvis! juk 
jis no advokatas (lojeris.)

ANT PARDAVIMO. 
I

* 1 ,........ II - _______

Du namai po No. 721 E. Pine 
St. ir 720 E. Market St. Geram 
padėjimo. In viena, namu gali
ma insikraustyti in dvi sanvai
tes. Atsiszaukite po

No. 720 E. Mahanoy St.
Mahanoy City, Pa.

ISZVAŽIAVIMAS 
PIKNIKAS!

vio!

S. L. R. K.
■ North Side Pilts-

A. 87

kaip tai baimėje

motinos 
pasijuokda.

Karolius sutiko su 
ir 

mas isz jos tikėjimo ii’ vilties, 
leido uždėti ant saves szkaplie
riu, koki jam motina buvo pa
rengus.

Stebedainasis visu gamtos ir 
dailos gražybių, kokias Italijoj sivij<‘> 
taip tankiai per poetu apraszy- 
mus ir giesmes girdime ir su
tinkame, du keliauninkai susi
laikė apžiūrėti paminklus ir a- 
pylinkes, kokias pakeliui sutik
davo. Taip norėdami pamatyt’ 
puikiausia regini, koksai nuo 
Apeninų kalnu persistato, jojo 
abudu siauru ir staeziu takelii 
einaneziu tiesičg ant tu kalnu

Tas buvo rugpjiuezio mene- 
syj- Saule skaiseziai szvidte ant 
dangaus neužtemdinta jokiu de 
boseliu, o deganti jos spindu
liai kaipo kokia ugnia pripildė 

Tvankas buvo nepakelia
mas, nei jok is ve jalis to ugnisz- 
ko karszėzio neszvelnino.

Ant to kelio keleiviai sutiko, 
du zokoniakus pesezius ton pa- 
czion pusėn einanezius. Zoko- 

.‘įiiūkiuose rūbuose

-«e.Bti v •
— tai 

prietelius!
• Bet debesiai vėl su 
siu trenksmu tr.vnesi ir antru 
sykiu rodėsi Karoliui, kad tarp 
griausmu ir perkūniju 
mirusio prieteliaus 
vimo atbalsis po orą 
skriaudžiojo.

— Muszk! degink! — pagie-

didžiau-

baisus 
piktžodžia- 

nuolatos

orą.

ninkai tie
buvo labai nuilsę, ju veidai ap- 

dideliu prakaitu, i$z ko 
jauni bedieviai pfadejd juok- 
ties. Mat jiems raitiems buvo 
gerai keliauti. Bet zokoninkai 
in tai nieko nepaisydami ėjo 
sau ramiai ir kalbėjo ražaneziu 

toksai abejingumas 
dar labjau jaunikaiezius vede

lieti

Rengia I 
Kuopa nuo 
burg, Pa. I vyks nedelioj Liepos pagundiniman ir juokėsi, kiek 
8, 1923 ant Amsziejaus farmos, 

West Park, 
Prasidės 

vidurdieny ir trauksis iki vely-r 
bam vakarui. Kviecziame visu 
Lietuviu ir Lietuvaites i ■ 

apielinkes atsi
lankyti o užtik l inam jog laika 

smagiai.

Moon Run ltd 
McKees Rocks,

ir
Pittsburgo ir

praleis it

taigi ji u

•9

Pa.

tik galėjo.
Staiga paszoko smaukus ir 

baisus vejas, dangus apsiniau- i •. << n i it • • i. i rke nuo jiiodu debesiu, viesulas 
pradėjo

su zokonin- 
pasiliko Szv.

Dievo Motinai d»*kavojo 
iszgelbejo nuo dideles

gyve- 
savo atsti- 

sako-
davo sakydamas:

— Dievotai m‘sziokite Mari
jos szkaplierius jum 
kad Dievo motina jus savo glo
boji* laiko tuokart jusii szirdy- 
se bus didesne 
Asz taipgi szkaplieriu

prunin'.

tai popiergalius, imkit 26 West Park o 
prie Moon Run Rd.rankomis pa

žemes pamate, kad

Tuojaus motes laikrasz- 
žemes, nusiskubino

reika- 
galetu linksmai 

pragyventi, bet atsiminęs sep
tinta Dievo insakyma — nu
tarė sugražinti pinigus savinin
kui.
ežius ant
paskui. Gal savininkas ii- jam 

Jonukas pasivijo 
visas pailsės, nusigandęs — ne
galėjo nei žodžio isztarti, t... 
tai padavė savininkui pinigus. 
Pastarasis labai nustebo, bet 
paemes jnnigus, insidejo in ki- 
szeniu.

— Kaip tavo vardas! Kur tu 
’■yveni! užklausė. <

— Mano vardas Jonas, atsa
ke vaįkas. Kur asz gyvenu!., 
pratese atsidustdamas.

— Kaip, ar tu neturi tėvu!
— Ne, tamsta! Man sake, kad 

mane rado prie prieglaudos du
riu palikta.

— Labai gerai, 
nim!

Ir turtuolis, pasisodinės Jo
nuką in automobiliu, nusivežė 
pas save. Pavažiavę keletą vars 
nu už miesto, automobilius su
stojo prie puikiu

kiek duos!

<r O

Gatvekuri 
i iszlipkit

DUOKIT APDARYT SAVO 
SENAS KNYGAS.

Gal turite da isz Lietuvos 
brangu paminklą savo sena 
maldaknyge ant kurios moki
notės poteriu, o kuri yra suply- 
szus ir be virszu. Prisiunskit 
---------- _ Op(]aryttt įns pas mus, o bus apdaryta m 
skūra ir bus geresne no kaip 

tik- buvo nauja. Apdaromo toipgi 
visokes istorines knygas, na
ta, mėnesinius laikraszczius ir 
tt. Prisiunskito’ knygas in ro- 
dakcije “Saules.”

neszi’oti smiltis, erne 
isz gviausti ir perkūnijos trankyti 

ir ant galo pradėjo 
lyti. .
Zokoninkai 
nius ir aplenkę savo draugus, 
kuriu pabūgo arkliai kaip tik 
vilkosi priesz kaluli. Laikais 
kelias tarp tu smileziu pusty
mu isznykdavo nebuvo maty- 
ties, medžiai nuo smarkaus vė
jo linko ir lūžo, o nuo baisaus 

trenksmo drebėjo 
vienas keliauninkas, tasai ku
ris ant savos nesziojo Motinos 
Dievo szkaplieriu. Laimingas 
toj valandoj, kad jin nuo savo 
motinos priėmė nenoromis da
bar prie krutinės prisispaudė 
ir szauke Motinos Dievo pa-

perkūnijos

o darbas

smarkiai

paskubino žings-

szauke
gialbos.

Juokėsi isz
jo draugas, piktžodžiaudamas 
ant Dievo ir ant visko,

jo bedieviszkas

Kada
bus padarytas puikei ir #0- smarkus žaibas ant jo galvos 
ral* 't.i. perplesže debesius ir tuo jaus

Kur asz gyvenu?..

Eik su ma-

namu. Tęr-

Valgiu Gaminimas ;
toks galingas perkūnas trenkė,

szau-
jus, gelbėkite

nustebinti susi-

meile ir viltis, 
neszio- 

jau prie Mariją pagal bos. pui
kiausi ir toli mielaszirdVKtes 
Motina nuo bailios mirties ma
ne iszgialb(ej<>M. «

. žos balsas szauke.
; Karolius nulipo nuo arklio ii 

puolė po kojų zokoni nkams.
— Gelbėkite mane! -

ke — meldžiu
mane!

Zokoninkai
laike, nežinodami, ka toji regy
kla reiszkia.

—Tai no asz isz jus-juokiansi, 
melskitės už mane, idant manės 
Dievo teisybe, 'kaip mano drau- 
rr/i -nmi'zlnusrzi n > 1

KVITU
------   -........... . ————1—•

Knygele Draugystėms del 
iszmokojlmo pinigu ligoni*- 
mi ... - fOc.

KVITU Knygele Draugystėms, del 
Kantoriaus nog sudėtu * pinigu ant 
Btisirinklmu Wc. *

go, neužmusztu.
W. D. BOCZKAUSKA3-CO..

MAHANOY CITY. FA

J

Merchants Banking Trust Co.
MAHANOY CITY, PA.

Nori kad taupytume! savo pinigus sziam banke. 
Nori kad atydartumet taupinimo ar Czekiu 

skyrių. Ji gali jumis suteikti pagelba.
Ji žino kaip suteikti pagelba savo prieteliarns.
Musu depozitorai yra musu prieteliai ir szita 

banka jeszko daugiaus prieteliu.
Ji suteikia patarima kur geriausia investyt 

pinigus. Prigclbes jumis pirkti prap^rte.
Gera banka yra jusu geriausis prietelis.
Dekite savo pinigus in

-MERCHANTS BANKING TRUST CO.

DIREKTORIAI:
D. M. GRAHAM, Prez.

LEON ECKERT, Vlce-Prez.
J. H. GARRAHAN, W. F. RYNKIEVICZIA, P. C. FENTON. 

T. G. HORNSBY,

D. F. GUINAN. Sek. Karjerine

DANISZEVICZIA. M. GAVULA. JI!

Pirkite Columbia Grafonola Dabar

Per dvi sanvaites
duosimo jumis dykai 
25 rekordus, jusu pa
ežiu pasirinkimu, jei
gu pirksite pas
grofonola $125-8150.

mus
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Namu Prižiūrėjimas 
Kožna moteris ar mergina 
privalo turėti aria knyga 
ir ji turėtu rastis kiek
vienam name. 162 puslapiu 
didelio formato. Drūtais 
audeklineis apdarais. Pre
ke tiktai . • • . $1.50 

W. D. BOOZKAUSKAS-CO. 
MAHANOY CITY, PA.

I j.- ■

kad rodosi priesz ta trenksmu 
prigiiniimas savo galvas 

nulenkė.
ganezius

visas f 3

Arkliai priesz bliz- 
žaibus kaip tik ant 

kojų laikėsi, o tuotarpu nelai
mingasis bedievis, pakeldamas
auksztyn atkakliai galva, tary- 

Įtum Dievo perkūnai, asz jus 
nepersigasiu!

— Belskite, belskite pievo

Mr. Watkins mekanikas ran
dasi musu sztore ir jumis gali 
pataisyti bile koki fonografa 
ar grafofona.
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perkūnai, asz jus nebeiszMga- 
siu! . \ .

Girdėdamas ta atkaklu ir be GUINAN’S 201 W. CENTRE SI
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