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ISZ AMERIKOS
DALAIKE SAVO ŽODI
ATSIMOKĖJO PUIKIAI UŽ 
PADARYTA JAM MIELA- 

SZIRDYSTA PER DVI 
MOTERES.

Moberly, Mo. — Kalėdų die
na, 1887 mote, in namus Mrs. 
Jennie CahilF; inejo apdriskęs 
valkata George Todd melsda
mas gaspadikv^ namo kad jam 
duotu ko valgyt. Motere norin
gai pavalgydino vargsza. 
si skundo jisai taipgi, 
kojos atszale todėl ir aprūpino 
ji sziltom paneziakoms.

Valkata iszeidamas, paliko 
gromatele kurioje buvo para- 
szyta: “Prižadu poniai Jennie 
ir jos seseriai po penkis tuks- 
tanezius ddleriu už juju miela- 
szirdyste ir malone kaipo ir 
doleri už paneziakas, bet užmo
kesti aplaikys nogreieziau kaip 
po mano m i rėžiai.” 
Todd.

Radusios gromatele, 
seserys nusijuokė ir nieko sau 
isz to nedaro, bet Jennie paslė
pė gromatele ant atminties. 
Tadd szimet mirė, palikdamas 
50 tukstaneziu doleriu. Jennie 
Cahill atsiminė sau palikta 
gromatele ir atsiszauko in sū
dą. Sudas jai pripažino 10,001 
doleri kaipo atlyginimu už jos 
mielaszirdyste.

Pa- 
kad jo

— Georgo

abidvi

sau

IMAS ŽMO
GAUS ANT SENATVĖS.

Jersey City, N. J. — Stanis
lovas Dambrauckas, 64 metu, 
gyveno su taja vilczia kad ant 
senatvės turės prieglauda prie 
savo vaiku. Jojo vyriauses sū
nūs Steponas, pas kuri senu
kas gyveno, užsimanė paskuti
nius 700 doleriu suezodintus 
per sena 
jam tas nepasiseko ir iszmete 
tęva ant ulyežios, pasiimdamas 
bankine knygute.

Senukas nuėjo pas jaunes
nius vaikus su vilczia, kad tieji 
ji priglaus, bet ir tieji atsisakė 
ji priimti. Tada tėvas kreipėsi 
in suda jeszkoti pagelbos. Su
das priverto nedora sunu su
gražinti tėvui knygute o senu
kas rado prieglauda pas mie-

LIŪDNAS

700 doleriu
tevit isz bankos, bet

laszirdingus svetimus žmoni

ŽIURKE ATKANDO MOTE
RIAI SZMOTELI NOSIES.
Winchester, Ind. — Mrs. Wil

liam Saucer, pati restanranto, 
randasi li gon bu te je serganti 
nuo užtrucinimo. Nakties lai
ko, kada motere miegojo, dide
le žiurke užszoko ant josios at
kakdama jai szmoteli nosies, 
nuo ko moteriai 
kraujas.

jai szmoteli nosies 
užsitrucino

MOTERE 10 METU 
AMŽIAUS.

Montduresville, Pa. — Kat
riute Hobbs, deszimts metu 
amžiaus mergaite, kuri nese
niai pabėgo isz teviszku namu, 
o kurios tėvai niekur negalėjo 
jos surasti, isztekojo už kokio 
tai Roberto Wring. Ne lygi to
ji porele, nes josios vyras turi 
24 metus amžiaus o jo motere 
turi tik deszimts motu.

VERSZIUKAS SU DVIEM 
GALVOM.

Aberdeen, N. J. — Czionais 
atsirado ant’ farmos Roberto 
Wilson, versziukas su dviem 
galvom, kuris turi du liežuvius 
ir tris žandus o ant abieju gai
vu randasi tik po viena ausis. 
Daugybe žmonių eina pareget 
tojo nepaprasto gyvulio.
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VARLE SKILVYJE
MOTERE NURIJO VARLES 

KIAUSZINELI IR TAS 
ISZSIPEREJO JOSIOS 

VIDURIUOSE.

Atlanta, Ga. — Pati Harry 
Schweinborgo, 
buvo nusidavus su

pereita vasara 
draugėms 

in girria, o idant užgosyt trosz- 
kuli, atsigėrė vandens isz te- 
kanezio upcluko. Po keliu me
nesiu po tam pradėjo jaustis 
blogai, turėjo dideli troszkuma 
ir tanku norą ant valgio. Valgė 
ir gere labai daug, bet pajėgos 
jos vieton stipret, pradėjo eiti 
menkyn. Daktaru gyduoles nie
ko negelbėjo, spėkos su kožna 
diena mažinėsi ir motere visisz- 
kai pradėjo nykti ir vysti.

Josios vyras būdamas aptie- 
korium, pats pradėjo tyrinėti 
liga savo paezios ir patyrė vė
liaus, kad viduriuose kas nors 

Pats stengėsi 
gyva dalyka” ir

atsigėrė vandens

randasi gyvas.
iszgaut t a ji “
pasekmes 'buvo pasekmingos, 
nes iszgavo nesenei isz skilvio 
didele varle, kuri gyveno skil
vyje per tiek laiko ir dabar 
motere visiszkai sveika.

Manoma kad motere turėjo 
nuryti

B
SZITOJI VISZTELE DEDA 

KETURKAMPINIUS 
KIAUSZINIUS.

Northrup, Pa. — Czionais tū
las fermeris yra locnininkn ne
paprastos visztclos kuri pade
da keturkampinius kiauszinius. 
Tieji kiausziniai yra 3l/i colio 
ilgio per l1^ 
meris isz to džiaugėsi

pa pel n i jo
nepaprastus kiauszinius 

del akyvu žmonių po viena do
leri;
IN PADANGES SU 

PAGELBA DINAMITO.
Perri, Ind. — Nubodo gy

venti ant szios aszaru pakal
nes turtingam fermeriui Pet
rui Cannon ir nutarė pasida
ryti sau gala su pagelba dina
mito. Padujas kelis szmotus sau 
ant krutinės, uždegu k nata ir 
lauke mirties. Drūtis eksplozi
jos.sudrasko Petruli ant szmo
teliu, kuriu visai nerado. Pi
gios tai laidotuves. Badai prie
žastis taip ‘baisios mirties bu
vo nuolatinis 
savo paezia.

varles kiauszincli su 
vandenin isz ko iszsiperejo var
le.

s. Ludgi- 
pardave savo vyra

P ARDA VE SAVO VYRA 
TARNAITEI UŽ $500.

Atlanta, Ga. — Mi 
ra Mouthe, 
tarnaitei v/.,penkis szimtus do
leriu. Taigi, visai pigiai Lud- 
gira pasirodė ir tuom, nes no
ringai pasirasze ant paliudini- 
mo ant kurio taipgi pasirasze 
ir pats tavoras. Mouthe patsai 
padėjo pinigus už save ant sta
lo ir pasiėmęs tarnaite iszejo. 
Ludgira užtiko juos no karta 
meilingam glėbyje ir ant galo 

, susumano vyra parduoti tai 
kuria meilinosi.

SENUKEI ISZAUGO DU 
DANTYS.

Taylor, Md. — Mrs. Mąrga- 
rietai R-awlson, 96 metu senu
kei, tomis dienomis i.užaugo du 
dantys,vienas žemai o kitas 
angsztai. Senuko neturėjo ne 
vieno danezio priesz tai, o da
bar džiaugėsi jog eina jaunyn 
o ne senyn. V ,

NELABAS VYRAS APSPIR- 
GINO SAVO PACZIULE.
Emittsvillo, Pa. — Petras 

Sidlicki, jaunas da vyras, ami 
diena likos nubaustas in kalė
jimą ant szcsziu menesiu už 
nelaba pasielgimą su savo pa- 
cziule. Sidlicki nesenei susiba
ręs su savo paeziulo taip per- 
pyko ant josios, kad pagriebęs 
ja pasodino ant karszto pe- 
cziaus ir taip ilgai laike pri
spaudęs, pakol drapanos ne- 
perdege ir kūnas pradėjo spir
gėti. Motere randasi ligon'bu- 
teje o kada pasveiks, ketina už
vesti teismą 
nuo Petro.

VYRAS APLAISTĖ SAVO 
PACZIA GAZOLINU IR 

J UŽDEGE.
Buffalo, N. Y. - 

Deszkevicž susibaręs
paezia, parmetė ant grindų ne
laiminga motere, aplaistė ga
zolinu ir uždegė. Ant moteres 
kliksmo subėgo kaimynai kurie 
rado motoro liepsnose gulin- 
czia ant grindų. Užgesino lieps
na, pradėjo joszkoti nelabo vy
ro, bot tasai prasiszalino in ne
žinomas szalis. Devynių metu 
sūnelis patikrino motinos už- 
metinejimus, buk vyras jaja 
uždego. Motere gal mirs.

ant persiskyrimo

Petras 
su savo

ra i 
tuos

■/ixlJZj ploezio. Far- 
, nos go- 

pa įviliodamas

nesutikimas su

PABUDO PO 19 METU 
MYGIO.

Wdbster, Vt. — Mr s. Carrie 
Jordan, miegojo per 19 metu ir 
tik ana diena pabudo isz ilgo 
m i ego p a r e i k a 1 a u d a m a 
jai atnesztu josios 
Paszaukta “
prie motinos lovos 
jauna mergina 19 metu, kurios 
motina visai nepažino, nes jo
sios ne tunte nuo užgimimo, 

iszaiszkini-

4 i 

beibuke

idant 
beibnkia.

>
•suaugusi

J ?

stojo

ne uja te nuo 
dideliam

DU-KABT SANVAITINIS LAIKRASZTIS “SAULE” 
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W. ». BOCXKOW8KI, Preu. A Mf.
F. W. BOCZKOWtlKJ, Klitor. 40 METAS

KINOZIKAS PASILIKO 
FRANOISZKONU ZO- 

KONINKU.
Cincinnati, Ohio.

Silvestras”, j
Juozas Ching, Kinczi'kas, kuris 
nesenei pasiliko Franciszkonu 
zokoninku. Yra tai pirmutinis
Kinezikas kuris instojo in zo- KUNIGAS ISZGELBEJO 
kona Amerike.

Po užbaigimui
L Antano kliosztoryje, levas 

in . savo te- 
’ l<i- 

-------j kur randasi kliosztoris 
vedamas per Amerikoniszkus 
ka tali k i szk us zo k on i n k u s.

—- “Tėvas
loki varda turės ATSIMOKĖJO‘ Tėvas

visu mokslu
O

Silvestras sugryž 
v i szk o Wucb an g,. 1 tu po i i 
nuošė,

TINKAMA BAUSME UŽ 
NELABA GYVENIMĄ.

La Crosse, Wis. - 
myne farmeriu užklupo ant 
namo George G avino, kuris su

mo toro 
gyveno

KUNIGUI

ŽEMSKI NUO SZALCZIO, O 
JISAI JAM GYVASTĮ.

ŽIURKES SUEDE
KA PASIKART PASIKORELI

VAŽIAVO IN AMERIKA, 
PRALEIDO IPNIGUS PO 
TAM PASIKORĖ O ŽIUR

KES APGRAUŽĖ JTO ' 
LAVONA.

czoveryke Lodžius. — Ottonas Bauer* 
pasilikęs be darbo, jojo motina 
nutarė jeszkoti pagelbos nuo 
savo brolio kuris gyveno Now 
Yorke, gana turtingas žmogus. 
Brolis nusiuntė sesenunu lai
vakorte ir pinigu raszydamaa 
idant atvažiuotu pas ji ir jisai 
pasirūpins jam darbą. Ottonas 
aplaikes laivakorte ir pinigus* 
parengė baliuką savo drau
gams ant atsisveikinimo ir ant 
rytojaus su krepsziais nusida
vė ant geležkelio stoties, o mo
tina atsisveikino graudingai su 
sunum nusiduodama namo. 
Nuo tojo laiko praslinko sze- 
szi menesiai. Motina neaplaike 
jokios žinios nuo brdlio ne sū
naus kad jisai pribuvo in Ame
rika. Tada motina parasze pas 
broli klausdama kaip jos sū
nui vedasi Amerike. Brolis su 
nusistebėjimu atrasze gromata 
kad Ottonas pas ji nepribuvo.

Ant galo dingimas Ottono li
kos netikėtai susektas sekan- 
cziu bildu. Vienas isz gyvento
ju namo kuriame motina gyve
no, nuejas in skiepą, pradėjo 
ji czystyt ir iszmetinet senus 
rakandus ir dėžės. Staigai už 
vienos dėžės paregėjo kabeli

, v„v,v.j«v rado gro- 
raszyta per pusi koreliGrodnas. —Prabaszczius isz 

artimos parapijos, sugryžinejo 
uamo Kalėdų vakaru nuo ligo
nio. Sztai paregėjo graboje gu
linti žmogų, kuriuom buvo 
žemskis Petrovas Nisi levas isz 
netolimo kaimo, kuris būdamas 
gerai užsigerės, parvirto ir už
migo ant szalczio. Prabaszczius 
su pagialba važuojaneziu uždė
jo ant rogių ir parvežė in kle
bonija, paguldo ant lovos, szn- 
le miegstubes.

Buvo jau gerai po pusianak- 
ies, kada pabudęs ir iszsipagi

rio jas žemskis, iszgirdo szauks
ma pagialbos szale jojo kamba- 

fanneriai relio. Szoko isz lovos ir iszbego 
aukan. Paregejas kunigo kam- 
barije žiburi, prisiartino prie 
lango ir paregėjo baisu regini.

miszinis

B"

Inirszus 
užklupo

Ella Ran- 
bo sz'liubo, 

abudu laukan, isz-

sinesze' su 
dali, kurie 
iszgabono 
vilko, isztepe smala ir apibars
te plunksnomis iszvaro isz ap
linkines. Padaro 
baidyklas, 
vare nuogus per kaima ant pa-
veizdos kitiems. ♦

Ado-

isz ju tokos 
inirsze _____ _

Kur tasai nelaimingas 
mas su Jeva

Rojaus”

H

1 1

pasislėpė 
nuėjo... nežino.
nuo savo kankytiniu.... in krū
mus.

DĖJO RUPECZKES 
IN LOVA.

Albany, N. Y.

4 4

iszvaryti isz Kambarį je szvaistesi trys ple-
ir in kur 

Abudu pabėgo

SZEIMININKAS SUSIMAI- 
SZYMAS NUSTUME JI 

PASIKART.
Krokuva. — Ana diena vie

nam isz czionaitiniu parku po- 
licije rado pasikoreli. Kada ji 
nurengė 
mala,
priesz papildymu savžudinstos, 
kurioje iszreiszke del ko atomo 
sau gyvaste:

“ Sze i m i n i n k i szk as
priverto mane kraustytis isz 
szio svieto. Apsivedžiau asz su 
naszle kuri turėjo dukteria. 
Mano tėvas pasitikias naszlu, 
tankei būdavo pas mane ir., in- 
s i mylėjo in mano paezios duk
teria su kuria ir apsipaeziavo. 
Tokiu budu mano tėvas pasi
liko mano žentas, o mano po- 
dukte, iman motina arba pamo
ti a, «ba ji ji pasiliko paezia ma
no tėvo. Alano pati pagimdė 
sunu, kuris yra szvogeriu ma
no levo, o mano sūnūs pa
siliko podraug mano anuku, 
nes yra broliu mano pamotes. 
Pati mano tėvo, tai yra, mano 
podukre, pagimdė taipgi sunu, 
kuris žinoma, turi būti mano 
anuku, nes vra sunum mano y v

pamotes, o mano pati liekasi 
mano bobute, nes vra motina* 7 V r 1

mano motinos arba moezekos. 
Argi vienlaik ’turėjau būti 
savo paezios vyru ir anuku! 
Na, o vyras mano bobutes, turi 
būti mano diedukas, taigi o asz 
pats turiu būti savo .diedu.

Tokiame susimaiszime nesi
nori gyventi, nes nežinau kaip 
ka turiu vadyti ir kuom savo 
vadyti, o del to, turiu krausty
tis szaliu, idant mano vienoje 
ypatojo nebūtu net keli szei- 
mynos nariai!” — Isztikro ne
paprastas susigiminiavimas.

szikai su maskomi ant veidu, o 
kunigas kabojo ant kaklo pa
lubėje. Tuojaus žemskis iszsl- 
traukes revolveri pradėjo szau- 
ti per Įauga ir vienas isz pleszl- 
ku puolė ant grindų, o kiti du 
leidosi per langu bėgti.

Žemskis impuole in kambarį, 
perpjovė virve ant kuriuos ka
bojo.kunigas ir ji adgaivino. 
Ant giliuko dn ne buvo per vo
lai. Ant rytojaus suome tuos du

Albertas 
Cuff užvedė teismą ant persi
skyrimo nuo savo paezios, pa
duodamas priežastį, nedorumą 
savo paezios ir dakakimo jam 
visame. Sudui 

i savo 
iszbandyt 

budais kantrybe 
Labiausia už tai, kad paeziulo 
dėdavo jam in lova rupeczkes. 
^Motere ‘teisinosi kad ji tik gei
de iszbandyt kantrybe savo vy
ro,

Tik po 
mui pasiseko pertikrint motina 

bei buko.”
VISA SZEIMYNA SUSZALO.

Menominee, Dak. — Szoi- 
myna F. A. Barry, kuri važia
vo isz miesto, suszalo laiko di
deles sniegines viešnios. Vyras, 
pati ir keturi maži vaikai su
szalo vežime o arkliai atbėgo 
patys ant ukes kaimyno Gray
son o.

PRALEIDO $100,000 IN 
DU METUS.

’New York. — Mrs 
no Van Valkenberg 
rodyt ana diena sude ant ko 
iszdave szimta tukstaneziu do
leriu in laika dvieju metu, ku
riuos vyras jai davė po persi
skyrimui, 
ginu pinigu nuo vyro. Sztai 
ant ko iszleido tuos pinigus to
ji iszlaidi moterėlė: trys kelio
nes in Europa $32,000; kote
liai po 25 dolerius ant dienos 
$12,000; automobiliai ir szofe- 
riai $10,000; szlebes ir kiti pa
rėdai $20,000; palinksminimas 
svecziu $10,000; daktarai ir litariniu Sžauliu ir Geležinio 
dentistai $3,500.

RADO SENUS PINIGUS.
Lancaster, Pa.

Yoder, Jonas ir

kad tai josios i (

Dak.
szelmystes 
stengėsi

apsako visokes ir uždare kalėjimo. — Teip tai 
paezios kuri vienas geras darbas likos atmo- 

visokiais ketu kitu geru darbu, 
savo

ketu kitu geru darbu.
vyro.

žhibgaus lavonu nuo kurio bu
vo nugraužta beveik visas kū
nas per žiurkes.

Pranesze apie tai palicijai
fe ih -mb a a - a m*

Fili pic
ture jo pa-

o kuri spirosi dau- 
nuo

Charles 
Jonas ir Robertas 

Shneetz, dirbanti prie kirtimo 
medžiu, rado senoviszkus pini
gus arti sugriuvusio tvarto. Pi
nigai paeina isz 1642 ir 1780 
metu. Nesenei rado tonais dė
žute pilna sidabriniu ir auksi
niu pinigu po mirimui Elzbie
tos Klein, senos moteres.

PLIOVOTOJAS NETEKO 
KALBOS.

Cleveland, Ohio. — James 
Rosenberfry, 48 metu, staigai 
neteko kalbos kada perpykęs 
pradėjo keikti ant savo pa-
ežios ir visaip pliovot ant Die
vo. Rosenberry sugryžes namo

kuri pradėjo tyrinėti ir manyti 
kad tai buvo žudinsta, bet ka
da Bauer’iene nuėjo pažiūrėt 
lavono, pažino ant drapanų kad 
tai josios dingusia sūnūs.

Vėliaus isztyrineta buk Otto- 
nas praleido visus pinigus, ty- 
czia sėdo in vagonu idant paro
dyt motinai kad važiuoja, o ka
da toji nuėjo namo, iszlipo ir 
nakties laike nuėjus in skiepą 
pusi korė, o žiurkes per 6 me
nesius turėjo ka esti.

KAIP BETURCZIAI KINIE- 
CZIAI ELGIASI SU NEGEI
DŽIAMAIS KŪDIKIAIS.

inch a jus, Kinai. — Sau-
— Szancliajaus vieszu- 

valdy- 
bos praneszimu praeitais me
tais Szancliajaus gatvėse buvo 
rasti 23,000 kūdikiu kūnai, su
vynioti in skepetas ar maiszus. 

Pasak praneszimo betureziai 
Kiniecziai,

Sz: 
sio 29.todel dėjo jam taisos bjau

rybes in lova. Sudže paliepė po- ju labdarybės kapiniu
eiti namo, 

bot jaigu da karta pati indės 
in lova rupeczke,s tai nubaus 
jaja kalėjimu ant viso moto.

< <

roliai susitaikyt ir

KAUNE NERAMU 
GALI KILTI KARE

Londonas, Vas. 3. — “Daily 
Mail” korespondentas isz Var- 
szavos pranesza:

Pabėgėliai isz Kauno, Lie
tuvos, tvirtina kad tame mies
te investa apgulos padėtis ir 
kas momentas pramatomas su
sikirtimas tarp savanoriu mi-

Vilko organizacijų, kurios re
mia premiera Voldemara ir re- 
guliares kariuomenes, kuri sto
vi generolo Plechavicziaus pu
sėje.

SZMUTORIS ZIEGONINKAS

Pana ir ziegorninka:
— Atnesziau ziegoreli kuri 

nuo pono pirkau, da ji nesine- 
sziau niekur r— 
do!

o jau1 pagia-

— Hm, nesinesze pono žie- 
goreli ? 
mo neina!

♦ ♦••t
• •tai jis isz nuobodu*

i
'f

BAIMINGA.
•dįpi

susilaukė negei
džiamu vaiku, paprastai suvi- 
nioja naujagimius in koki sku
durą ir pameta kur gatvėj.

SU KOKIU GINKLU KA
RIAUTO, NUO TOKIO 

ŽUKIE.”
Paryžius. — Du Francuzai 

sėdėjo liotolije prie stalo ir ge
re alų. Nežinia isz kokios tai 
priežasties abudu suibare. Vie
nas isz ju pagriebė deszra kuri 
gulėjo ant torielkos ir mete su 
smarkumu in krutinę savo kai
myno, kuris isz staigaus iszsi- 
gandimo krito negyvas. Naszle 
nebaszninko apskundė kalti
ninką už žudinsta, sudže iszda
ve nusprendimą mirties. Bet 
jojo advokatus taip atsiliepė in 
sudže: “Kas su kardu užmusza 
nuo kardo buna užmusztas, bet 
niekur nėra užraszyta, kad kas 
su deszra užmusza, butu už
musztas su kardu.” Nusprens- 
taji ant mirties iszvede ant ple
čia us nukirtimo, budelis iszeme 
isz makszties
deszra ir kirto smarkia in ap- 
smoginta kakla 'kaltininko, kad 
net deszra ant szmoteliu truko. 
Kaltininkas greitai paszokes 
nubėgo namon terp juoku visu 
susirinkusiuju.

■

ŽYDAI NUŽUDĖ 
KATALIKE.

Praga. — Negirdėta sensacl- 
je iszvero dingimas 18 metu 
senumo tarnaites Marijos Oli- 
kiones, kuri tarnavo pas žydą 
Weissenburgs, Kaline. Terp 
gyventoju vieszpatauje persi
tikrinimas, kad Olikiute žydai 
nužudė tiksle gavimo kriksz- 
czioniszko kraujo.

LAIKE SAVO VYRA
UŽDARYTA TVARTE.

Vilnius. — Kaime Gury, Mal
vina Navicką, supaneziojo len
ciūgais savo serganti vyra 
tvarte. Nelaimingas žmogus 
iszbuvo tonais per asztuonioli- 
ka dienu o nemielaszirdinga 
motere su juoin pasielginejo 
tikrai barbariszkai. Ant galo 
kaimynas praeidamas nakties 
laike pro tvaria iszgirdo vaito
jimą. Pranesze apie tai valdžiai 

i kuri nusiuntė palicijanta ir su
rado pusgyvi žmogų. Motoro li
kos uždaryta kalėjimo o ser
ganti vyra nuveža in ligonbuti. 
SŪNŪS NUŽUDĖ MOTINA.

Zaleszczikai, Lenkije. — 
Kaimo Lubinicz, likos nužudy
ta Ona Koslicziono, 56 metu. 
Palicijo daejo ant pedsakio, 
buk žudinsta likos papildyta 
per josios sunu Povyla isz tos 
priežasties, kad motina nepa- 
vėlino jam paeziuotis ir neui- 
rasze jam dali savo gaspado-

NORĖJO SUDEGINT 
RAGANA.

Sardas, Portugalije. — Už 
trupuezio butu czionais atlik
ta cercmonije, primenanti se
nus laikus, kada tai aklai tikė
ta in raganas, kurias skandino 
ir degindavo ant laužu.

Portugalai norėjo parodyt, 
ka,d da ir szioi gadynėje randa
si “raganos” ir kad jeises rei
kė degint. In namus Marijos do 
Conceidad,įkuria žmonis laiko 
už “ragana,” myne žmonių in- 
sigavo, suriszo jaja, viską grin- 
ežioje sudaužė, sukrovė lauža 
ir uždėjo ant jo “ragana” 
idant sudegint. Už trupuezio 
motere butu pasilikus auka mi
nios fanatiku, jeigu nebūtu In 
laika pribuvus pojicije, kuri da 
iszgialbejo gyvaste moteres, 
khria labai suteriojo ir su- 
musze.

ŽUDINSTA BAŽNYCZIOJE.
— Danesza in ežio- 4

nais buk trys vyrai Gairink, 
Vitok ir Pstrong, nužudo kii*- 
vukais Antanu Valigurska baž- 
nycziojo Klodno ir tai laiko 
misziu. Palicije vos iszgelbe'jo 
žudin'tdjus isz ranku inirszu- 
sios mynios žmonių, kurio no
rėjo juos pakarti. Bažnyczia; 
bus uždaryta lyg naujam pa- 
szventinimui.

“raganos

Lvavas.

milžiniszka

ant jo

t • GYVU UŽMURINTAS; ISZ- 
GELBETAS IN LAIKA.

Fuerth, Bavarije. — Kokis 
tai darbininkas neturintis dar
bo, inejo in pecziuro artimojo 
uoloje, kuri ketino būti užmu- 
rinta. Jautėsi tonais taip užga- 
nadintas jog gardžiai užmi'go 
ir ne nopatomino atoja darbi
ninkai kad kas jojo rastųsi; tik 
tada jisai pabudo kada skyle 
buvo jau užmūryta, taip, kad 
gyvu likos palaidotas. Ant gi
liuko dailininkai da nebuvo 
nuoja, o iszgiixio jojo szauksma 
ir baladojima, po kokiam lai
kui iszgavo pusgyvi žmogeli.

Ar žinai, misiuke, mano slū
gine labai bijosi vagiu. Vidu-gine labai bijosi vagiu. Vidu- 
dienije net kuknios duris užra- 

nes, pakele namie vaidus, nore- kinoja.
damas muszti savo paezia, bet

po intekmo bjaurios munszai-

— O mano da baimingesno.
motere jam nepasidavė. Tada Teip nebagelo baiminga, jog 
* « ’••’••Ii**! T • 1 • j • d .1 •inszelos vyras pradėjo keikti ir tankoi paliomona turi ku'knio- 

subjauriai pliovoti, užspringo ir je ir tai užsidarius duris 
pasiliko nebyliu. raktu.

rystee. Žadintoju sukaustė ir 
atvožė in pavietam kalėjimo.

IF
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Paprastas uždarbis darbinin

ko fabriko yra 30 doleriu ant 
sanvaites, isz ko pasidaris ant 
mtfto, jaigu dirba kožna diena, 
1,500 doleriu. Apskaitant, kad 
darbininkas gali dirbti per 40 
metu, tai uždirbtu 60 tuksrtan- 
cziu doleriu.

Bet jaigu smarkus politikie
rius mokes in viena meta ap
vogti žmones ant szimto tuks- 
taneziu doleriu ir už tai da bu
na apdovanotas augsztu dirtB- 
tu per jojo iszrinkima per žmo
nis ant tojo dinsto.

Vargingas darbininkas, kada 
iszdirbn 40 mdtu fabrike, buna 
apdovanotas iszmetimu 
ulyczios isz darbo.

kur * ‘Saule ” nesirastu ir kur 
tik randasi Lietuviu tai “Sau-

nna
tik randasi Lietuviu tai 
lo” juos pasiekia. Sztai 
diena aplaikomc volą nauja 
skaitytoja isz Transvaaliaus, 
Pietines Afrikos, kttr gyvena 
musu tautietis Leonas Vaskls, 
kur užsiima jisai kriauezysta. 
Kiek ten Lietuviu yra, tai Imtu 1 
žingeidi! žinoti ir tikimės kad
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Tszeivybo — tai musu nolai- 
riio. Skursta, 'žusta Amerikoje

Tszeivybo

daugelis musiszkiu ir nežino 
kili* dingti. Savo menkos© oi-
lutoso parodysiu ka jauezia 
daugelis musiszkiu iszciviii:

ant

p. Veskis upio tai mums pra
neš?..

neiKaiauja r a g e i d o s 
g

p MVU pi. IMBX1CV

“nelegaliszkai invažiavusi. ’f 
Kaip Sekretorius*Davis pasa
ko —* “ j.
gu ateiviu szioms Ii tikybom s 
apsunkinti. ’ ’

Nedeportuojami.
Juos negali iszdeportuoti, 

bet kad nors jio pasilieka, ežia 
negali tapti piliecziai. Musu 
natūralizacijos instatymai rei
kalauja. atvažiavimo oertifika- 
ta, ‘kuri iszduoda tik kuomet 
randa užrekordnvima atvažia
vimo immigracijos rekorduose.

UUMU11I1U3 A >«kVA J MV V pi

nelegaliszkai invažiavusi.
lit

raas fu ateiviu, kuriuos szia- 
dion negalima iszdeportuoti ir 
kurio t ei Be pasilikti Suv. Vali* 
tijoso, sulaiko ju asimilaęij®f 
sulaiko juos nuo daug profesi
jų ir užsiėmimu, perskiria juos 
nuo szeimynu ir abelnai pra- 
szalina juos nuo pilno ir nau
dingo dalyvavimo sziog szalies 
gyvenime, ir

Kadangi Suv.
rinusiams interesams szitas pa 
dėjimas turi būti permainytas.

Tuomet nutaria, kad Globė
jai Foreign Language Tnforma-

.i •.
Immigrantams,Kurie 

Negal Tapti Suv.
Vals. Piliecziais

■■
> ' '' * Tr* ~ “ r r |-w

Szindicn Suv. Valstijose yra 
tnkstanczlai ateiviu, kurioms 
teise tapti Amerikos piliecziais 
Atsakyta. Jie czionais minui 
tarpe iszgyvone daug molu.

•N

.

gnl tnkstahcziai toirin-

Kad asz bu'tau paukszteliu 
Kur’s augsztai •skrajoja.

Kad t u rot nu spamolins 
Kuriais jis plasnoja, -—

■■
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Valstijų ge-i vinims jis plasnoja,'«—
Lekeziau, lokdZiait irt TeVync

Dienu ir naktele, *
Kol pasiokczihn asz gimtino 

Lietuvos szalele. ' 1
Kol pasiekeziiiU kftlmitžoli,

Medine grintolo,
Kol iszvyscztan totilŽeli 

Ir sena mamele.
Asz linksmas ant szakoles 

.Sescziau prie langelio, 
Ten nuszvistu man akeles

Ne jausezi au vargol i o.
Kas dienele, vakarėli,

Kol saule tekėtu,
"Mano dainos po gojeli 

Skambėtu, skambėtu.
Lokcziau, nes ežia žūva

i *

i ’<

Rildo musit i nata tymus ir skni- 
fotrti draugijos reikalingi na
riai. Jio turi teise czionais pasi-

Stntislikai, kurie viską ap
skaito, garsina buk mieste New 
Yorko randasi daug vyru ku
rie ne yra apsivedė arba sen
berniu. Beveik ant kožno sep
tynių g.vvontojii tojo didelio 
miesto, pripuola vienas jauni
kis. Randasi j u apie 900,000.

Kodėl nenori jie imti sau gy
venimo drauge?

Vieni sako kad negali apsi- 
paezhiot nes neuždirba užtek
tinai ant užlaikymo paezios ir 
vrtikti. Kiti sako kad neturi lai
ko rtianstyti apie vedusi gyve
nimą, nes turi bėgioti paskui 
doleri, o kiti vela, kad jiems ir 
taip malonu gyventi ant svie
to be “kaitimo.

sklypai 
augsztus pado!kus ant savo 
jaunikiu kurio ne nori apsipa-

Amerike panaszus

Ant artimo Vn-

I * r

!

likti bet sulig dabartinio pilie- 
tystos instnlymo jio negali tnp-

Jio nognli apleisti Suv. \ aisti- t j0H Service ragina Kongresą
jas laikinai, kad nors ant vie
nos dienos in Kanada, Supran
tama, jie gali iszvykti bot gryŽ-

pavėlinti ateivius, 'kurio inva* 
žiaVo iu Suv. Valstijas priesz 
Liepos 1 d., 1924 m., bet kuriu 
inlcidimo net rekordu, ir kurie 
nėr deportuojami, sulbgalizuo- 
t i ju stovi Suv. Valstijuose kad 
jio galėtu iszgauti atvažiavimo 
certifikatn kuri natūralizacija 
reikalauja. * * *

Globėjai susideda isz sekan- 
cziu nariu — George W. Bacon,

.d
ti Amerikos piliecziais, ir kai

li f sitikimuose turi 
kęsti daug sunkenybių.

Tie vyrai ir moterys tankini 
užvardinti 
važiavusieji” (illegal en
trants). Sulig instatymo, no- 
logaliszka invažiavima sudaro 
invažiavimas in szia szali be 
peržiūrėjimo ir noužmokejimo 
iilvažiavimo taksu, arba apsi
gyvenimą Suv. Valstijose per 
ilgesni laika negu buvo 
d žios paskirta,

Praktikoje, jeigu tik negali
ma rasti žmogaus atvažiavimo 
rekordą immigracijos rekor- 

kad tas

kuriuose

neligaliszkni in- Ka5knrjuose

y
,4*

. (h

tani atgal skaitomi naujai at
vykusieji, ir turi prisilaikyti 
prie vizų r kvotos aprūpinimu.

i atsitikimuose 
kvotos reikalavimai nepavėli
na juos gryžti per ilga laika. 
Kadangi ateivis, 'kuris neloga- 
liszkai atvykęs in Suv. Valsti
jas negali tapti Amerikos pilie- 
czin, jo szeimyna negali atvyk
ti be kvotos reikalavimu ir ne
gali reikalauti pirmybos kvoto
je, ka teikia aktas isz Gegužes 
28 d., 1928 m., žmonoms ir vai
kams ateiviu legaliszkai inleis- 
tn iii Suv. Valstijas.

Darbo Sekretorius ir Immi- 
gracijos Komisijonierius, abu-

(illegal

ANGLISZKAS ASTROLOGAS 
i PRANASZAUJE DAUG, 
' NELAIMIU SZIAM 

METE.

Gal ne vienam sklypia žmo
nis tiek tiki pranasznvimams 
kiek Anglijoj. Smagiauses ju
ju Kalendomis yra leidžemas 
per astrologa Moor’a, vadina
ma “The Old Moore Almanac” 
ir jeigu nors dalele jojo inspe- 
jimu iszsipildytu, tai 1929 me
ta galima palaikyti už nelai
mingiausia. Paduodame del 
skaitytoju trumpai kokius ta
sai kalendorius inspejimns isz- 
bure ant szio meto;

January. —
karu kils kruvina kare. Angli
joj mirs vienas isz karaliszkos 
szeimynos. Visi laivai kurie 
perplauks 30 laipsniu ant vaka
ru dings nuo ugnies.

Februnriaa. — Terp Graiki
jos ir Turkijos bus muszei, ku
rie gali davesti lyg kares. An
glijos ItaraliszkOjo szeimynoje 
užgims naujas impedis. Prezi
dentas Suv. Valstijų rasis di
deliam pavojui savo gyvasties.

Morczius. — Kinuosia ir In
dijoj bus baisios nelaimes. Dub
lino, Trelandijoi, bus kruvini 
politiszki susimaiszymai.

Aprilius.

■
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Muscoda, Wis., atsibuvo no 
Tena it ipaprastas galėjimas: 

ni« sztominkas paliepė valka
tai nuvalyti sniegą priesz jo 
sztora, prižadėdamas jam duo
ti pusryczius. Kada darba pa
baigė, sztominkas davė jam 50 
centu, liet vai kai a nepriėmė sa
kydamas kad tai per mažai, o 
kad sztominkas nenorėjo duo
ti daugiau, valkata pradėjo 
mesti sniegą adgal ant peimen- 
to. Prasidėjo galėjimas kuriam 
prisižiurinejo daug žiopliu. 
Sztominkas paėmė kita szitipc- 
li ir kiek valkata užmesdavo 
sniego, sztominkas t nujaus nu
valydavo ir taip darbas ėjo per 
puse valandos, ant galo nubo
do tasai darbas valkatai ir su
pratęs kad dirba už dyka, nu
moto szinpeli ir pabėgo.

I

i

! !

Nekuria uždėjo

Suv. Valstijos laiko Svieti- 
nes Kares neteko ant musziu 
lauku ir ligortbutese viso 77,- 
118 žmonių, o sužeistųjų kurie 
da pasiliko gyvi ir bus kolie- 
koms ant viso gyvenimo vra 

[221,059.
In paskutinius asztuonis me

tus po karei — nuo 1919 meto 
lyg pabaigai 1926 meto, Suv. 
Valstijose likos užmuszta per 
automobilius 137,017 ypatų o 
sužeista suvirszum 3,500,000 
ypatų. Argi ne baigų pamislyt 
kiek tai žmonių žūsta per auto
mobilius?!

cziuot. Ir 
užmanymas buvo ne karta pa
duotas^ bot nieko ne padaro.

Juk apsivedimas ir szeimy- 
na, tai brangus dalykas, o isz 
kitos puses ir merginos szia- 
dien kitaip žiuri ant vedusio 
gyvenimo ir veluk pasilieka 
senmergėms ne kaip kokio vy
ro nevalninko ant viso gyveni
mo, o priek tam merginos turi 
gerus užsiėmimus ir yra nepri- 
gulmingos.

Žinios isz Lietuvos.
CZIGONAS APGAVO IR 
LABAI INDOMIAI TEI

SINOSI.
Apie czigonas pasakojama 

daug visokiu anekdotu. Pana- 
szius atsitikimas invyko nese
nai žaliojo kalno turgavieteje, 
kur A. Panemunes gyventojas

# ** -Jk* * * °

J. Kizeviczius atsivedė par
duoti kumelaite.

Kur buvęs, kur nebuvęs — 
prie jo priena czigonas ir pra
deda derėtis. Sudera už 100 lt. 
Czigonas — vis czigonas: viena 
ranka laiko kumelaite už pava-

—‘ AustrijOi bus 
nelaimingi atsitikimai. .Tapani- 
joi apgailestaus daug nelaimiu. 
Tome menesi jo kone po visa 
svietą bus revoliUcijoniszki sn- 
miszimai.

Mojus. — Saitam 
gyvenimas 
szus.

Junius. — Atsibus didele ori
ne musztync. Bruksolioje pa
tiks karai iszkojo szeimynoje 
nelaime, kuri sujudins visa Ho- 
landija ir Vokietija.

Julajus. — Bus daugeli ori
niu nelaimiu. Anglijos parla
mentas nupuls.

Augustas. — Ant viso svieto 
bus daugeli nelaimiu ant gele
žinkeliu ir ant mariu. Japonijai 
prasidės namine kare. Argenti
noje prasidės rovolticije. A na
tri je liūs paimta per nepriete
liu.

Sept em beris.

menesi jo 
žmonių bus mal-

Jausmai paskutiniai, 
Lokcziau, lekeziau in Lietuva 

In savo gimtyne.
Kaip žuvele be upeles, 

Trokszta, negyvena
Be girai ynos taip szaloles.

Žūsta jogos mano,
Kaip lapelis nuo szakolos 

Nupūstas vėjelio,
Taip asz žnstu be mameles, 

Broliu ir lovelio. -—F.

DEL GAVĖNIOS
i ) • • » , «■ '——‘p—
No. 196 Stacijos arba Kalvarija 

Viesz., Jezuso Kristupo. ....... lOc
No. 197 Graudus Verksmai arba 

Pasibudinimas prie Apmisiinimo Kan- 
czioR Vieš., Jezuso Krlstuso. Knygute 
rciknllnga ant Gavėnios. Pagal seno- 
viszka būda. . w10a

II

MALDA-KNYGES
No. IAB Bnlflas Balnndolia arba 

Mažas Szaltinolis Dievo Mylistu. 
Naujausia spaudimas su Officium su
dadėjimu litanijų, maldų Ir giesmių

- - - 576
puslapiu, puikiai apdaryta .drūtais 
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bute, auksuoti lapu krnsztat, 
j ? ,x ‘e *

v •

vai-

dtioso, tai skaitoma, 
žmogus nelegaliszkni atvyko in 
szin sžali.

Allen T. Bums, Frėd M. Btit- 
zel, Anthony Campagna, John 
Palhier Gavit, James L llbugh- 
toling, Will Irwin, Julia C. La
throp, Frank Al. Leavitt, Geo. 
McAnony, Mrs. Walter H. Mer
riam, Herman A. Metz, Hugo 
Pam,. Micheal I. Pupin, Mrs. 
Jacob A. Riis, Josephine Ro
che, Ida M. Tarbell, Graham R.

du, ragina koki nors instatyma Taylor, Arthur H. Young.
Kaip Jie Invašiavo.

Birželio 3d., 1921 m., pirmas
kvotas instatymas, paskirda-
mas kiek iminigrantn isz visu 
sžalin gali atvykti in Suv. Val
stijas, inejo galcn. Priesz to 
laiko, nelegali szkas in važiavi
mas nebuvo laikomas tokiu 
svarbiuoju instatymo peržen
gimu kokiu sziadien yra, ir im- 

nebuvo 
kaip

migracijos instatymai 
taip gerai suprantami 
flzuidieh. Isz tukstanezio immi- 
grantu, kurio atvyko in szin 
szali be peržiūrėjimo priesz 
Birželio 3 d., 1921 m., daugelis 
nežinojo kad peržengė Szios 
szalies instatymns ir daugumoj 
atsitikimu jie butu buvo loga- 
liszkai inloisti jeigu tik butti

pavėlinti sziems ateiviams būti 
natnralizuotais. Kongresmono 
Schneider, isz Wiscon Aino, in
vest a byla palengvinti szin na
tūralizacija, buvo prielankei 
priimta Buto Immigracijos ir 
Natūralizacijos Komiteto ir 
dabar randasi Atstovu Bute. 
Aprupit kad ateivis kuris iriva- 
žiavo in szia szali priesz Bir
želio 3 d., 1921 m., ir kuris nuo-

1921 no.,

-F.L.I.8.
Ii 1,1
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Kaip ežia gyventi ant svieto 
tam musu Ameriko, kur auksas 
u [Milukais bėga, kur kilo bili
joniniai t rustai, kur milijonie
riai auga kaip grybai po lie
tui, bet no visiems pasiveda 
vienokiai. Kada vieni nežino 
kaip daryti su savo turtais, tai 
kiti nežino kaip užbėgti var
gui. Daugiaaše kenezia atei
viai, kurio dirba prie sunkiau
siu darbu už maža mokesti.

Sztai turime priesz save vie
na isz daugelio grnmatu nuo; hcija, kuri “kupeziu

Sėptomberis. — Palestinoje 
kils kruvini musziai. Žydai pa- 

| kils prieszais Anglikus. Ta-prieszais

Lietuv’iszko darbininko isz Ro
chester, N. ¥., kuris labai ru- 
goja jog uždirba vos 18 doleriu 
ant sanvaites, o iszskirent sa- 
vcb ir paezios turi da szeszis 
vaikus. Raszo jisai: “Kaip ežia 
žmogus gali iazmaityt paezia ir 
vaikus su tokiu uždarbiu, kaip 
siiczedyt kelis dolerius ant už
mokėjimo už laikraszti, kuris 
del manes . yra 
džiaugsmu gyvenime?

vienatiniu
f»’

džio o kita iszemes padavė saj™ -b’r^tV!U’k''S„d!'C: 
viniUkni
ta, tariamnja szimtine. 
paežiu akimirksniu striktelėjo 
ant kumelaites ir kaip vejas 
nudume. Ūkininko rankose li
ko tik perplesztas ir be verten 
Vokiecziu 100 markiu bankno
tas.

Nei pinigu, nei kumelaites... 
ka daryt! Kreipėsi in krim. po-

i” sujesz- 
kojo. Rado nusidanginusi in 
Turženu v., Kleboniszkin k., 
kur pas viena ūkininką czigo- 
nas buvo užejes “susiszilti.”

Suimtasis teisinosi taip pat 
czigoniszkai. Netikusi bankno
tą sakėsi indaves per apsiriki
mą. Kumelaite-gi suszahisi ir 
iSzalkusi, tai norėjo palakstyti. 
Kai tik užsėdės, ji pasileidusi 
szuoliais bėgti. Na, jis žinoma, 
negalėjos spėti Kizevicziui in- 
duoti tikro banknoto, kuri tu-

suglamžta bankno-
Tuo-

Kleboniszkiu k.

susiszilti.

Turtinga musu valdžia turi reJes kiszeneje. O ka jis kaltas
užtektinai pinigu idant kožna 
meta iszduoti szimtus milijonu 
doleriu ant padirbimo kariazku 
laivu, tvirtindami, 
yra reikalingi ant apgynimo

buk laivai

Vaikai yra daug daugiau 
reikalingesni ne kaip laivai, 
nes kas butu isz tti laivu, jaigu 
nebotu žmonių juos valdyti! 
Laivai gali būti reikalingi, bet 
vaikai yra palaiminimu, pama
tu ir ateitis visuomenes, taip 
•ako tieji, kurie pritarė dide
liems Bzeimynoms. *

Jaigu taip yra, tai visuome
ne privalo suszelpti szeimy- 
nas kurios augina daug vaiku. 
Jaigu randasi milijonai dole
riu ant statymo laivu, tai pri*

i nors tukstaneziai 
ant gelbejimo vaiku.
▼alo rastis

kad kumelaite kvailas sutvėri
mas ir neleido no su savo pir
muoju szoimininku atsiskaity
ti? Matyti, antrasis jai labai 
patikės...

Czigono Aleksandravicziaus 
kvota perduota III nnov. tei
sėjui, o jis pats iki teismo pa
dėdintas in kalėjimą.
RAITA ISZ LIETUVOS IN 

PARYŽIŲ.
Lietuvaite szokiko Lydia' 

Kuohler, kaip pranesza “Daily 
Telegraph,” isz Lietuvos atjo
jo in Paryžiu. Ji joja, kad gau
ti ilga jojimu galėjimo garbe. 
Isz Lietuvos ji iszjojo 25 Rug
sėjo. Jojiko yra kilusi isz Ky
bartu. Grįžusi isz keliones ji 
kotina in Amerika iszvažiuoti 
ir ten dirbti kaipo artiste (szo- 
keja) žymiausiuose Amerikos 
kino teatro užvedimuose.

szokiko Lydia'

bejimai žemes, baisios viešnios 
ir tvanai.

Oktoberis. — Mirs vienas isz 
karalių ir žymiu generolu, kai
po ir daug garsingu politikie
rių ir kif ti žymiu žtnoniu. >

— Vokietijoje

prie Paneles Szvencziausios, \

minksztais skurinois apdarais su ka
bute, auksuoti lapu krasztai.. J.$2.50

No. 186 Balsas Balandėlis, tuoj 
pati knyga kaip virSzuj parodyta, tik 
apdaryta plonais kietais skurinois 
apdarais............. ..................  $2.00

No, 187 Mažas Naujas .Aukso 
Altorius, didei naudinga maldų kny
gele, pavesta visos Lietuvos Kataliku 
Jaunuomenei. Graži knygele puikiai

Novemberis. — Vokietijoje 
kils revolueije. Bedarbe Angli
jo! dings. Vertelgyste ir pra- 
monyste žymiai prasiplatins.

December. — Daug žmonių 
pražus nuo ugnies, nelaimes 
lokiojime, nuo gazo, susimūSzi- 
mu laivu ir t.t. Vienas isz kara- 
liszku impedžiu pražus.

Sztai ka mums ketina atnosz- 
ti szis 1929 motas, bet goriausi 
inspetojai padam klaidas, to
dėl turekiirtle vilti kad nelai
mes ne bus taip baisios kaip

ir drueziai apdaryta minksztais ftku- 
rineis apdarais, auksuoti lapu krasz- 
tai. preke tiktai.. .$1.50

No. 188 Aniolas Sargas; yra tai 
naujausia malda-knygele, su bažny- 
czios aprobatu, 448 puslapiu, visos 
reikalingos maldos, nkurinois minksz
tais apdarais/puikiai iszmarginta, au
ksuoti lapu krasztai............. ... .$1.50

No. 180 Vainikėlis, katalikiszka

tuviu kalboje. Skurini juodi minkszti
maldų knygele, mažiausia knygel lie
tuviu kalboje. Skurini juodi minkszti 
apdarai, auksuoti lapu krasztai, 802

inspotojai pranaszanjo.
I
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SUDIA.
ii- *

jau tu sedojei kalėjimo?
Kaltininkas: ~ Taip, ponas 

Riidžiaū.
— Už ka sedejei?
— Už cziauduli.

Kaip tai!
Na teipi Naktį insiga- 

svetima grinezia, su-

Sudžia in ‘kaltininką: — Ar

vau in
cziaudejau irr..u nutvėrė mane,

' ' ' l * • ■

* ", 1.ponas sudžiaib

666
yra tai. Receptas del

— - . -1 . —

A

puslapiu, didelis aiszkus druknd $1.00 
No. 190 Visuomet, malda-kny- 

gele katalikams lietuviams visokio 
amžiaus. Puiki maža knygele, 254 
puslapiu, baltos coliuloides apdaro- oi' >_ ----- —ii—
vįrsziaus, auksuoti lapu krasztai be 
kabutes. Puiki knygele del dovanoji
mo vaikams ii* mergaitėms... ..$1.50 'f 'UI • < 1 ) K >7 'f '■ T

No. 194 Trumpas Katekizmas, 
pagal iszguldima Kun. Pilauskio, su 
nekurčia naudingais padėjimais. 10c

Arcibrostvos 
Szvencziausio Veido Viesz. Musu 
Jezaus Kristaus.........................    1 Oc

No. 198 Gromata arba Muka M u 
ka musu iszganytojaus Jezuso Kristu- 
so, peraszyta isz gromatos rastos gra
be musu iszganytojaus Jeruzolime.

“ ) J

llais, hu kolioruotu paveikslėliu ant

pagal iszguldima Kun. Pilauskio, su
I jį A 1 A * A

No. 195 Maldele

Užgyventose szalyso per katalikui, 
koŽnaa nezioja ta gromata apsiūta in 
puiku ceiki ant stuczkeles pakabina 
kaipo szkaplsri. «••.«. • let 11" ■ • »• ••••••

W, D, BOCZKAUSKAS-CO,
i ' ; "MAHANOY CITY, PA
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Szalczio Gripo, Flu, Dengue, 
Bilious karszerio ir Materijos.

Greitai taikia. GauritC aptiakbaa

Apsisaugokite Influenzos
Kosuliai ir Perszalinmai. Nau-

1 . A* ,i7 I ’ . ’į • * S,T ' vvil, ”

dokito Dr. Whites Lun-ga
Hea-la gyduole ir Black Crow
Pigulkas. 4. V t.f. i
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K. RĖKLAITIS
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Lietuvlszkaa Graborlue
Laidoja numirėlius pa
gal naujausia madai ir 
mokslą. Turiu pagelbs
nlrtke motetams. Prie!-
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atvykę pas tani tikru^-immv 
gracijos nficierns. Jie atvyko 
in sžia szali ant traukinio ar
ba per tiltus isz Kanados be 
peržiūrėjimo ir nemano iszsi- 
sukt isz immigracijos peržiūrė
jimo. Kiti atvyko su permainy
toms pravardems ii’ su laivo bi
lietais kitu vardais iszduotais, 
daugumoj atsitikimu iszsisukti 
isz tarnystes kariuomenei, in 
ka jie žiurėjo kaipo in dideli 
prasižengimą, bet Suv. Valsti
jų akyse nebuvo jokios prasi
žengimas. Ateiviai jūreiviai ga
lėjo apsistoti' czionais per 60 
dienu gauti darbo ant svetimu 
laivu kurie plauko in kitas 
szalis, bet in ta laika nerasda
mi naujo darbo užsiėmė kitu 
užsiėmimu ir apsistojo czio
nais. Paprastai manyta, kad 
kuomet deportacijos periodą 
iszsibaige immigrantas ingijo 
ICgaliszka apsigyvenimą Suv. 
Valstijose.

‘ Kiton pusėn, yra daug atei
viu sziojo szalyje, kurio prisi
laikė prie visu immigracijos 
iiistatymu bet kuriu in važiavi
mo rekordą negalima rasti. 
Immigracijos rekordai turi vi
sokiu klaidu. Kartais pravar
des visaip iszkraipytos ir nega
lima rasti žmogaus varda re
korduose. Tiems ateiviams at- ' Ji , j ’ \ ,
važiavimo certifikatas yra bu-

lojo apsistoti czionais per

J

tiiiai reikalingas kuomet pra- 

tai kurie peržiuroit po kitoms 
pravardems, jau seniai užmir-

1 ■ irti a ,1 4 > t • ''i t <

kelias dienas kuomet atvyko 
Legnliszko ihloidimo

1 » 4 > 4 • • ♦

szo riaturalzaęijos. Immigrnn-
'f

zsq Varda, kiirl vartojo tik pėr

orionais.
rekordai nogrilimh Tasti jeigu 

kaip 
kada ir

ateivis neatsitaeiia 
tankiai pasitaikotankiai pasitaiko — 
ant kokio laivo atvažiavo. Pav. 
turimo atsitikima jaunos mer
gaites, kuria atsivožė in Suv. 
Valstijas motina. Mergaite tik

« 4 a . . v. *

turimo atsitikima jaunos mer-

Valstijas motina. Mergaite tik 
sulaukus pirmu motu amžiaus.

. r ' . *
Motina mirė, ir mergaite noga- i-s 4ii,-? X
žavo. Ji negali tapti ^Amerikos
U atsiminti kaip ir kada atva-

pliote ir negali iszgauti sugry-
2 a* a* i •' •žimo certifikata jeigu non

v
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Irttni gyveno szioja szalyje, ir 
gero moraliszko lindo, gali le- 
gąliznoti jo invažiavima.

Ta byla nelieczia ateivius, 
kurio atvyko tarpe Birželio 3d.

it Liepos 1924 m.,
kuomet dabartinių instatymas 
inejo galeu. Ateivis atvykęs ne- 
lėgaliszkai po Liepos 1 d., 1924 
m., $ali būti iįizdnportuotas 
kiiomet tik siigaiiiasį "bet nele- 
galiszkas inloidimas priesz los 
(Ilonos yra deportacijos prie
žastim tik penkiems metams. 
Tokiu budu, tik keli kurie at
vyksta in ęzita szali nelegalisz-

gali būti iazdcportuotas
V*-.*? i f I « - . W

kai tarpe Bįrželio 3d., 1921 Ir 
Liepos 1 d., 1924 m., dabar gali 
būti deportuoti ir po iepos 1 d., 
1929, visi ture.s teise czionais 
apsigyventi.

Foreign Language Informa
tion Service Globojai siūlo re
komenduoja investi instatyma 
kuris inimtu visus 
kai atvykusius”
Suv. Valstijas priesz Liepos 
1 d., 1924 m.

Rezoliucija skamba sekan- 
cžiai

Kadangi sriadion Suv. Vals
tijose randai daug tukstancziu 
ateiviu, kurie yra naudingi na
riai musu draugijos, bet kurie 
negali rasti savo atvažiavimo 
aficialiszka rekordą, ir

Kadangi tie ateiviai negali 
o musu dabartiniu instatyma, 
uiti JHitilralizuoti kaipo Ame

rikos piliecziai, kad nors jie 
išzgyveno Suv. Valstijose per

“nelegalisz-
ateivius in

ilga laika, ir
> Kttdangi szitas padėjimas 

sudaro rimta sunkenybe, kuria 
szie ateiviai neužsipelnijo, ir
yra ypatingai neteisinga atsi
tikimuose kur negalima rasti 
ju atvažiavimo rekordu. Kad 
nors jie prisilaiko prie musu 
immigracijos instatymit, ir
nors jie prisilaiko prie

- * 
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Ka tas tūkstanti* doleriu žmogui 
reiszlcla, jeigu jie yra apimtai ko
kios nors ligos bei viduriu sugedi- • 
mo? Toks Žmogus yra susiraukęs, ne
linksmas ir i n vairiu nesmagumu ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sini kaina parodytum, tai jam malo
nesne butu sveikata, negu tas aukso 
Kalnas. Taigi, jeigu jautiesi asas ap
imtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vaist-žoliu nuo 
bilo vienos žemiau pažymėta liga te 
atgauk sato sveikata.

Vaist-žoles yra nuo sekau ežiu II- ' 
gu: viduriu užkietėjimo, skilvio na- 
malimo, nenoro valgyt, strėnų ir pa
ežiu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapinimosi lovoj, te 
kitu ligų. Ataiunsk 60eT Ud 'kauri 
vaist-žoliu, kurios jums sugražins 
sveikata, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervu suirimą, galvot 
Bknunmus, užima ausyse, nuomarą, 
Bzirdies liga, tai atsiunsk 8 Be. e gsu- 
si musu gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervu Preparatas.” Nervu H- 
ga yra labai blogas dalykas, bst mu
su Nervu Preparatas užbėga tai li
gai kelia ir suteikia žmogui ramu
ma. Atsiusk 10c. o gausi musu žolių 
ir knygn katalogs. Reikalingi musu
Žolių pardavinėtojai visuose miestuo
se. M. ŽUKAITIS,
25 Gillet Street. Spencerport. N. Y.
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M. ŽUKAITIS,

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS L1ETUV1SZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY
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Laidoja kunus numirėliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kiiksz- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t. t.
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520 W. Cantre St. Mahanoy City, Pa.
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IN KENTĖTOJUS 

Gerklinis kataras, Bronkitia, Ger
klinis kosulį®, Sunkus kreparimaB, 
Katariszkas kurtumas, Užimąs gal
voje, Prisxaklnis galvos skausmas. 
Neužmokama gyduole vartojama 
su stebetine pasekme per 80 metu. 
Preke 25c per paczta. Turi rastii 
kožnam name. Iszrasta te parduo
dama vien tik per
THE HAMPDEN LABORATORY

f
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724-736 MULBERRY STREET 
READING. PA. > -

±==
READING, PA.

♦ 
4-

2ŽS
-*4

i
MERCHANTS BANKING TRUST CO.

i V' iMAHANOY CITY, PA.
J < „.t JHMI —*“—ežia Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jūsų 

pinigus yra geriaus negu 10-tas Procentas, be jokio

i J Ii , p k

f
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MERCHANTS BANKING TRUST 00.,
saugumo.

moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytai pinigtia ir tą

k' 1
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suma kąs-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau
_i y__ L _ __ 1 <_ ♦ i • _ i a i ...it t\ • a _

pinigus in srita Banka o persitikrinsite ir matyaįt^
del žmogaus kuris dirba ir czedina.

• • ' • • j ’t
/4 lt Dekite savo

kaip t»i pinigas angą su padauginimu Procento.
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Tikra Teisybe.

Vieiiame kaime gyveno, var- 
unistra ir turėjo vienatini su- 
i vardu Kazimieras, taipos-gi 
noma yra kad vargrtmistra 
islužina visokiuose dalykno- 
prle kunigu.

VargamiMros snniiR Kazi- 
jeraa turėjo jau apie 18 motu 
nžians ir iszsirodė visiems 
id jisai nieko nebijo ir nepa
ilsta jokios baimes, tėvas pa- 
ko/lavo jam apie visokius

snmi#

emos ta paozia plyta paleidau
adgal, tai girdėjau kad ir kojas 
užvertė in vitszu, 
Kazimieras.
užvertė in atsake

Kunigai girdėdami kalba 
Kazimiero, visi vienu balsu su
riko!

— Tai tu užmuszoi ?
— Ne žinau gerai, tiktai 

asz mislinn kad jam galas pa
reis.
. Kunigai suriko: * “

— Tai tavo levns tonais
buvo!

O velnes lenais ji neszo 
net ant vargonų mane gazdint, 
— t n re Kazimieras.

Visi kunigai greitai paszoko,
dgtUR ir baisius ntsitikimUR, leidosi kogreieziauso in bažny- 
•t snnns atsakydavo jam kad 
it svieto jokios baimes no yra 
tai, ar tik nebus žmonių to

ns kalbos.
Tėvas sumislino sau apie ko- 
dalyka ir nusidavė pas pra-

isz.cziu ant rodos hot nncjnR 
namus rado kelis svetimus 
inigus kurio buvo atvažiavo 
svocziuR. Vargamistra sodos 

rpo kunigu no sako ru kokiu 
ikalu jisai pribuvo tiktni 
ūke iki pradėjo pasakoti apie 
pokiuR atsitikimus ir baime, 
vienas kunigas taro:

Asz bijau eiti in kokia 
i žinoma vieta, — ant ko visi 
migai atsako, kari ir jie bi
tu eiti.
V’argamistra stovėdamas no- 
asiai prakalhojo:

Mano sūnūs Kazimieras 
nesibijo taipos-gi gali

i in visokos nežinomas vic
s’
Kunigai pažiurėjo viens in 
ta, po tam vienas tarė:

Ar tavo sūnūs nueitu in 
žnyczia szitam laiko, — nes 
vo jau dvylikta adyna nak- 
ia ir jis mislino jog tai no 
tu galimas daigtas.

Taip kunigėli, — atsake 
rgamistra.
Kunigai susitarejuojaus jam 
’pp eiti namon ir paliepti gu
li kad jisai tuojaus pribūtu 
s prahaszcziu o vargamistrai 

id kogreioziausia iszejas isz 
mu nusiduotu 

! užliptu ant vargonų laukti 
naus, o kada jisai pribus in 
žnvezia tai l 
siimk ru savim akmenuku ir 
?tyk in ji.
Vargamistra greitai nusida- 
namon ir pasako sunui kad 

prabaszczius reikalauja. Su
la tuojaus nusidavė pas knni- 
i o vargamistra in bažnyczia 
lauke.

'‘ko

ežia ir pribuvo ant vietos per
sitikrino kad vargamistra gu
lėjo negyvas ant žemes su per
kirsta kakta. Nusigandę kuni
gai nežinojo kn padaryt, paėmė 
negyva kuna ir nunoszo in na
mus prabaszeziauf* isz kur in 
freczin diena likos palaidotas.

Kazimiera norėjo paduoti in 
sūdą, bet pamisime kad bus 
snukiai nukorotns, tuom laik 
prade'jo mislyt k a su juora pa
daryti ir visi kunigai vienu 
Imlsu pritarė: Imkime ji in 
dvasiszka suda ir taip turės da
ryti kaip mes jam liepsime.

Visi nutarė kad turi keliauti 
diena ir nakti ir kur užpuls 
ant jo naktis ar girrioje ar lan
kuose, lenais turės nakvoti. 
Žmonių buvo daugelis susirin
kę iszklansj”! i Kazimiero viro- 
ko, ir visi jo labai gailėjosi, nes 
buvo jisai labai geras, <loras ir 
patogus vaikinas. Visi žmones 
atsisveikino su juorn ir paly
dėjo net iki girrios kur su mo
tina ir kaimynais graudingai 
persiskyrė.

Iszsiskyrės isz pulko, ėjo vie
nas jam nežinomu keliu per vi 
sa diena iki prisiartino nak- 

ji užpuolė laukuose, 
pasitraukė nuo kelio ir atsisė
dės užmigo. Kada pabudo, pa
kele akis in dangų ir taro:

— Dieve mano mielas, jau 
rytas, taip dailiai pramiegojau 
pinna nakti:

lis, kuri

tai taros pa
in bažnyčia szoko ant kojų ir trauke keliu

toliau iki prisiartino prie gir
rios kur užpuolė ji kita naktis, 

tu ji pabaidyk, Vela pasitraukė nuo kelio toli
in girria, sodo prie storo me
džio, o kad rudenio naktys vė
sios, tai
ugni ir szildosi, bet sėdėdamas 
iszgirdo kad kas tokis barsz- 
kina, Kazimieras fare:

— Praszau labai gražiai ne
žinomu žmonių nesibarsz'kinti

Kazim ievas 11 žsi k u re

Kazimieras pribuvęs klausė įr manes negazdinti nes tai yra
abaszcziaus ko jisai reika- 
uja o kunigas tarė:
— Nueiki© in bažnvezia ir 
is knygas kurios stovi ant al- 
riaus, ntneszkic man. Ar pa- 
jryxi taip kaip asz tau liepiu? 

J— Taip prabaszteliį viską 
k darysiu.
Kazimieras tuojau# nusidavė 
bažnyczia. Ine jas in zokrfc;- 

ja užsižiebo žvakia ir artino- 
** prie altoriaus o tuom laik 

is tokis pradėjo mėtyt in ji 
het Kazimieras

asz nieko

du atskaitis, tas su manim kal
bos.”

Tuo jaus Kazimieras pasau
kęs nusidavė in visus pakajtis 
ir porjoszkojas nieko nerado. 
Priėjo prie tos knygos, pradėjo
skaityt malda ir beveik bai- 
gent, pasirodo kokia tai ypatų 
iszrodanti kad paeina isz 
aukszto gimiiho. Kada' Kazi
mieras pabaigė malda skaityt, 
toji ypatn prisiartino prie jo ir 
davė laba diena, o mus Kazi
mieras taip pat atsake. Tas ne- 
pažinslamas žtnogus užklauso 
Kazimiero ka jisai czionais vai
ko. Kazimieras tuojaus apsako 
savo visa gyvėniitia 
atsitik iihus.

Toji nepažirtstama ypata vis
ką iszklausius tarė:

— Tu esi jaunas ir gražus 
vaikinas ir no išzrodai ant 
prasto gimimo, asz misi i nu kad 
tu paeini isz augszto gimimo.

— Dievaži teisybe, asz es-
e—

ir vi rus

no išzrodai

rt l-

ant

su-

Pradėjo kažyritioti isz pini-
gti, Velniai visados kafcyres iriė-
tn pirmh, o Kažiinlemi parei
davo ant tirszaus ir visada rė
kė kad jo iszgrajyth rtes jota* 
zyre virszrti.

Velniai pažiniąja jam in
• ' to * A a m.akis nieko no sake ir grajitio 

grajiiio. Kada jau neteko pini-
tolinus iki visus pinigus pra- 
grajiiio. Kada jau neteko pini
gu, paSzoko tint kojų Visi ir su
riko ne žmoniszku halsu, ant to •i » *

J

t,

' * * . * r L

riksmo pribuvo pilnas pakajus
velniu ir kožnas stūmėsi pamą-
L * - - M . j. ' * ■' ■ f 4 <

L* i
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Apysakėlė.

Tai buvo mergele-paukszte- 
lis. : 
dainuodavo ir dainuodavo

Niio lyto ligi vakaro ji 
' i no-

vien tiktai del to, kad paro
džitis savo Skambu lyg Pane- 
Uu uewna, mvv «
todėl, kad gyvenimas ja taip

UK viena, kada pajuto, kadjoa
viduriuose sukrutėjo Jonelio 
Dabar ant tos grinteles riauks- uhlt

I i

1

7?

viskas ant nieko ir 
nesibijau.

Barszkejimas nenustoja. 
Kazimieras klauso bet negali 
suprasti isz katros szalies bet 
pakreipė ausi in virszu ir girdi 
jog ankszėziau jo galvos, me- 
dyjo kas tokis barszkina. Ka
zimieras pasZokes mislino ka 
toki jam padaryt, tuojaus nu
ėjo tolyn, prisirinko in vales 
malku ir uždėjo ant ugnies 
kad butu didesne szviesa ir 
pradėjo lipti in ta medi, inlipes 
atraito kokius tonais kaulus 
pririsztus su virvuke. Virvuke

cmenukais, 
įsiliepc:
— Ne mėtyk in mane ak
eliais nes bus ne gerai ir asz ntipjove ir kaulai nusirito per

tvos nebijau.
Vargamistra ant vargonų no- 
nodamns kad jam bus smer- 
r, nepelytojo mėtyt akmenu- 

įif». Kazimieras priėjus prie ai
ri a u* ir paemes pasakytas

L

ožio jai paliko geda. Bot tai ne
buvo baisi geda,'kūpa ji jauto 
szi ryta, kada iszgirdus liūdna- *

užmufize-

Ne, dabar jai buvo saves ęe- 

szingai, tartum gaįvino.
jį inejo grltelon. Der raudo

jimus, kurie slopino ja, ji lik

btivo baisi geda,-kuria ji jauto 

ja naujiena tarė sau: 

jas! O Dieve!

4i

Mano sūnūs....

j I

■J
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da, Ta goda nedegino jos prie
šingai, tartum gaįvino.

jį inejo gntelen. Per raudo
jimus, kurie slopino ja, ji tik 
įka galėjo prašnabždėti:

— Joneli!.....
Jis gulėjo savoje lovelėje 

atsiminima apie meilu žvilgesį, pelei spykšant, ji pamate, kaip 
kitas — rtpie i 
dasilytejima, treczias — apie

riu laksztingales, baisa, bet Ir 

džiugino ir mylėjo. Ir isztikru-
ju Ar-gi nevisi vaikinai apie

4 ktesi apie ja, argi ne visi stengė-
1 ,
jti gaudavo truputėli vilties.
Vienas nusincszdavo su savimi Griieles pustamsoj, mažai lem-

~ ___ a________ *1— ?1___'Į ________________!>_.&___a •• 1_*L ____ •

kitas — rtpie mažos rankytes

m *ttyt ta žmogų, kuris sėdėjo ant 
žemes apsirožes kreida. Kada 
velnini užklaUsb:

— Kas tu esi per vienas?
— Asz esmių tok is kaip ir 

jus esate.
— Velniai pa si žiurėją ant 

vienas kito, tarė:
— Tu ne gali būti tokiš ga

lingos kaip mes esame, nes mes 
galimo pasiversti in miKŽirtu- 
sius vabalėlius ir ih kokius tik
tai mos norime. Esame toki ga
lingi kad ant szio svieto tokiu 
ne yra kaip mes, galime viena 
minn’ta szita mūra Sugriauti, o 
kita minuta, vėla pastatyti.

Vienas isz tu velniu priejas 
iszlupo isz sienos plyta ir taro:

— Matai tu pats, koki mes 
esame galingi.

Kazimieras pamatęs koki tai

Katros mamutes Su dukrelėms si intikti jai? Ir kiekvienas i sa

miu vargamistros sunns!
sake Kazimieras.

Toji ypata nusijuokė 
vaikino atsakymo ir tarė: 

vargamistros
na u. pasakyk kokis tavo var
das ir pravarde?

— Kazimieras Toliau!
— Ponas Toliau, tu nieko 

czionais vienas
dvitras kuriame niekas negali yra ponai, pamislino kad reikė 
pernakvoti, tai jaigu ponas To
liau galėsi pernakvoti tai asz 
tave apženysiū su savo duktė- 
re.

nosibijci, yra• «

— Taip mielas pone, asz ta
me dvare pernakvosiu, tiktai 
praszau pono no permainyti sa
vo žodžio, — atsake Kazimie
ras ir prasze parodyt kur yra 
tas dvaras. Tas ponas parode 
su pirsztu per Įauga o mus var- 
gamistros sūnūs atsisveikinęs, 
nutrauko in dvara.

Tarno dvare diena gyveno to
ji ypa'ta arba tas ponas ir kas 
diena svecziu pribūdavo, bot 
nakezia tame dvaro gyveno 
tiktai piktos dvasios. Tas po
nas no viena žmogų jau buvo

su jais kytrihu apsieiti ir tArė:
— Asz ir taip galiu pada

ryti, bet jus visi sulyskito in 
ta skyle, tai tada asz pats pri
pažinsit! jog esate galingi.

Asz ir taip galiu pada-

bėdavojo, 
Tegul daug gere ir neiszsi- 

pngiriojrt, 
Dukrelėms roike duoti 

užsiėmimą, 
Tada noužkabinos vaikina.

N lėky s tfe nerūpės, 
Kaip šiokį toki datba 

rankose turės, 
Aluczio mamyte in valos turi, 
Kaip jau dukrele arit merginos 

iszžiuri, 
Mamytei ženteliai rankas 

bueziuoja, 
Mnnszaines bonkutos neszioja. 

Mamyte taukine augina> 
Dukrele nuo gerymo ne gina.

O kad tu motina prasmegttim, 
Kad tu gerdama užspringtum. 

Ne i Iga i d ž i a u gsiesi,. 
Ne ilgai girksznbsi, 

Kojų ncpavilksi, 
Ant lovos raivysiesi.

Baisiai stenėsiu; 
Kąsnio duonos neturėsi 

Liežuvi kramtysi,

tinkanti jo savymeilei patemt- 
jlma.

Tuo nemažiau, kad Danutei
* •

sukrtko jau dvi-deszimtis sep
tyni metai, bet nei syki ji nc-

iszžiuri

r

žibėjo jo akis.
• b 
J18Blakstienu pajudinimu 

paprasze ja atėiseėti gaivu ga-
lyje-

.M

Velniai kogroiczialise sulin
do i u ta skyle’ o Kazimieras
nusiėmęs nho krutifiea kryželi, 
pribėgo prie skyles ir užkabi
no, tada velniai turėjo sėdėtitada velniai turėjo sėdėti 
skylėjo nes negalėjo iszoiti.

Kazimieras atsisėdės da ilgai 
vienas sau kazyriavo, paskui 
nuėjo gulti ir gardžiai miego
jo be jokiu perszkadu iki ry
tui, po tam atsikejes apsidava- 
dino ir vaikszczidjo po visus 
pakajus. TuOm laik kada Kazi
mieras apžiūrinėjo viską, ato-

Aszarom troszkuli gesysi. 
Tu fnislini, jog kaip tavo 

dukrele isziekes, 
Tai ant tavos ji ji ir žentelis 

žiūrės?
O no, turėsi bėgt,

Tn ta szali nežiuro t, 
Kur žentas dukrele proto 

mokys, 
Už 'kudlu po žeme lasys;

O kam dukreles nesaugojai, 
Aut visko per pirsztus žiurėjai.

* * *

Tu fnislini, jog kaip tavo 
dukrele isžiekes,

. . . / •’*" ”“7 jo žmogelis-paėiunėtas per po-nusiuntęs m tn dvnra, bot kada nn „„z;llra. „v X
nueidavo ryto atrasdavo visa
dos negyva. Tas p( 

fb “
dos negyva. Tas ponaitis atsi
mindamas ant kafbos Kazimie
ro, nusijuokė.
. Kazimieras eidamas

na tojo dvaro, pažiūrėti ar da 
Kazimieras gyvas^ Pamatęs 
per Įauga, kad vaiksžcziojo ji
sai po pakajtts, apsigryžės skri-

invykdino paduotąja jai vilti.
Paczioje paskutinėje valan

dėlėj kokiii tai stebuklinga jle-
ga ateidavo jai in pagelba Ir 
iszgriandavo visus jos garbin
toju užmąnymuR. Pamato jos 
didele.se akyse aszaras, jie susi
gerdavo ir nutildavo.

— Danute ncstipranta, kad 
savo pasivedimu paduoda vil- 
1-, . v

Ir tie žodžiai labai

tikėjo ln tos komedijos teisin
gumą. Nerviškai tartį py darnom 
ėkbpeteliu kertės, jdė kartoda
vo:

—- Jus klystate, manyda
mos, kad Danute dar jauna. 
Jtik ji jau turi sunu. Paklausy-

kuri ji mums vi-
. - Ji ▼ h i "!i i m

ti, — kalbėdavo jie apie ja.
Ir tie žodžiai labai erzino 

Dantites draugęs. Jos mažai
’ 1 <V| i • i ” 1

guma. Nervišzkai tarijpydamo

kito, kiek meti tam mažam Jo-
nei i ui, apie kuri ji mums vi
soms taip daiig pasakoja, bet 
kurio už viena isz musu nieką- 

if , V'" i " ' * ■ ■ ;

dos nematė.
: , f

Ji tiesa, tankei apie ji kalbė
davo. Tada ant jos veido past-

in ta 
dvara, turėjo pereiti per nedi
deli miestą. Užejas in krotna 
nusipirko sau kazyres del pasi- 
bovinim© ir pasiėmė kreidos. 
Priejas prie dvaro pamatė dau
gybe ponu iszvažiuojancziu ant. 
nakties, atidaro duriė ir inėjo 
in viduri kur pamate pakajus 
kopuikiausiai intaisytus kad 
tokiu gražiu niekur negalima 
buvo rasti. Kazimieras atsisė
do viduryje didžirtusio paka-
jaus, apsirežo su kreida aplink 
save ir iszsiemes kazyres pra
dėjo kazyriuoti. ' '

Kada jau užėjo vakaras ir 
buvo asztnnta adyna, iszgirdo 
ka toki už duru kalbanti. Ka- 
zimieras mislina sau: ateina 
kas pas mane, bus man daug 
smagiau. Tuo jaus inejo kokis 
tai ponelis ir tarė:

— Ka tu czionais dirbi?
— Nugi, poneli, kazyrido-

binosi su naujiena pas poną ir 
alėjas tarė:

— 'Šzviesiauses pono, 
ponas tame dvaro yra gyvas!

Ponas iszgirdes ta kalba pn- 
szaukė:

— Meluoji lekajau, tai ne 
gali būti teisybe, jau ne toli kė
li szimtai žmonių apsiėmė per
nakvoti tame dvare ir no vie- 
nas gyvas ne pasiliko.

Tarnas su aszaromis akyse 
roke kad tas ponas yra gyvas. 
Ponas liepe kogreieziause pa
kinkyti arklius in karieta ir 
važiuoti in užkeikta dvara.

Ponas nuvažiavęs iszlipo ir 
greitai nuėjo in pakaju kur

tas

pamatęs Kazimiera1 tarė:
— Laba ryta, ponas Toliau! 

Kaip porleidote nakti ir ar po-
nui patiko nakvyne?

‘ — Tjabai dailiai nakti pra
leidau! — atsake Kazimieras.

ponas Toliau,

ju-

Viena narsi mergina, 
Už kokias tai popieras ap

skundė vaikina, 
Tai 30 doleriu bausmės 

užsimokėjo, 
Ir visokiu triksu iszsižadejo. 

Mergina su tuom sau pagadino, 
Ba visus vaikinus nuo saves 

adbaidino,
Pittsburgo yra tokiu merginu, 
Kaip gyvent ant svieto nežino, 

Ulyczioms bėgioja, 
Kaip apsvaigusios klykauja. 
Bus džiaugsmo del Lietuviu,

X’

Bus džiaugsmo del Lietuviu 
Ba ant gero neiszeis, 

Kada tokios in metus dacis.
* ♦ *

rodydavo gilus užsimastymaS, 
kuris pridnodavo jai dar dides
ne grože.

— Mano aunu#, mano dide
lis ir gražus sūnūs, — sakyda
vo ji.

Ir, be abejones, kad paro
džius, koks jis didelis, ji iszim- 
davo isz maldaknyges paveiks
lėli. Tai buvo metu keturiu 
bernukas, su szviesiais garba
nuotais plaukais ir szvelniu, 
puikiu truputi lindnn veidu.

Danute didžiai mylėjo ta pa
veikslėli. Kiekviena vakara 
guldama in lova ji bueziuodavo 
ji, o ryta, pabudus, žiūrėdama
in ji sakydavo:

l

— Pirmiau, negu mane ap
kabinus, mama, iszklauRyk ma
nos, — tarė jis, kada jie pali
ko vieni. Jo balsas virpėjo nuo 
susijudinimo.

— Mtidu su Petruku užbai
gėme pusryczins. Stnigai Pet
rukas užklausė:

— Kodėl mudu leidžie tar
nauti, kada kiti vaikai beru- 
pestingni žaidžia namie? Ma
no motina sake man norinti, 
kad asz nuo mažens pripras- 
cziau prie darbo ir mano, mano 
tuo prigavusi.

Ji retkareziais atvažiuoja 
pas mane su kokiu tai vaikinu. 
Jis guodžia ja, pakol tėvas 
Amerikoje. Namie jie gyvena 
linksmai, asz tiktai trukdy- 
cziau juos.

Asz negaliu apsakyti tamis-

J <■*<**•<« j i naiviu yoj rk

— tarė jis, kada jie pati

tai, mama, kaip Petriukas tuo 
laiku iszrode man baisu. Vi
sas kraujas metėsi man galvon,

Vi-

kada jis, valandėlė patylėjęs,
paklattse:

— O tave, Joneli, kodėl mo
tina leidžia tarnauti t...

Asz negalėjau jam leisti kai-
A . A t ' A < A
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bet i apie tamista, brahgioji 
mamyte.... Arz atsakiau: —
Todėl, kad asz pats to norėjau.

Tada jis ome juoktis ir tarė:
— Ar tu nuduodi kvailu ar 

isztikruju tokiu esi? Juk tavo 
motina — merga!;... *

— Mamyte, meilioji tu, ne
gali to suprasti, bet asz, — 
asz, vyras, —asz supratau. 
Mano rankoje buvo botagas. 
Asz priszokau prie Petriuko 
sugriebiau ji už apykakles, ir 
po tam....

Užmirszes savo žaizdas, jis 
pasirėmė ant alkūnes.

— Mama! Kas su tamista?
Danutes akis buvo užmerk

tos, o lupos tik-ka galėjo prii^ 
sznabždeti.

Mano

asz, vyras,

:1:
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—- Sveikas, Joneli! 
Isztikruju-gi Joneliui buvo

i • '. • I • rti •
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svarbus berniukams laikas: 
prasideda gyvenimas, reikia

sznabždeti.
i1* jį h A *l|i ▲ jja, 1

— O mano kūdiki....
mažas brangus kūdikėli!jau arti deszimties metu. Tai

mastyti apie datba. Isz tos tai
I 

viena. Negalėjo juk ji nuolat 
mainydama gyyenimo vieta, 
tampyti ji su savimi: sziandien 

™ AB IMK Ui rilF • A

rugiu riszti, rytoj Katnen —

pripžasities Danute dirba visur 

mainydama gyvenimo vieta, 
f “ •• •
Palaukesiia ar Užbaliuosna

.! Į, i......................        !■

A. J. SAKALAUSKAS
LIETUVI SZKAS GRABOR1U9 

(Bell Phone 872) { J
331 W. Centre St^ Shenandoah, Pa. •’ ___ _______ ■ T®

■ ■ 'i^1!

',1
i 't p i’

■’1

Tii'i

■

*'f n|i " A ||

■ w

*fi j 'lifflM

f;

Isziėno grėbti, porytoj Kutk- 
——

linu rauti r
Danute nutarė Jonuką leisti

tarnauti. Bet ne in kaima, kur

Labai dailiai nakti pra-

Mažam, ponas Toliau, 
turėjote kokia nors nelaime?

— Tai kokia bxis do nelai
me. Buvo a te ja keli kvaDiai ir 
atsinesze su savim po kiški pi-

^3 i jl___ •____ ___ •

sus tai norėjo pasirod'ti galin- 
cziais o asz ne norėdamas su 
jais užsidėti, suvariau visus in 
viena skylę ir da dabar ten sė
di, t

1

liuosna J - vežimu krauti, ar 
♦t i

• eee

Kriaucziu kaime,
Badai Illinojuj, 

Tonais pusėtinai Lietuviu 
gyveną,

Bet juju bobeles, tai jau gana.
Sarmatos jokios neturi, 
Suvis ant nieko nežiūri.

Bambiliais po pusiaunakti po 
miestą valkiojosi,

Visus in karezemas vedasi
Kad užfundytu,

Ir linksmai laika praleistu.
Netiki' in nieką,

Ba kaip vyrai in darbą nueina, 
Bobeles ant visos dienos 

iszeina.
O jaigu vyras in imesta užeina, 

O poros buteliu neparnosza 
kaip pareina,

Tada kele vaidus, 
Klykdo vaikus.

Tasai su kumszczia malszina, 
Ant ryt bėga pas skvajera,

Tada ant tu palycziu.
Dirba triksus ant ulycziu,

Praeigius juokina, 
Bus apie tai gana.

A. RAMANAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

28 Frack St., Frackville, Pa. 
Bell Telefonas 172

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

Bell Telefoną. 1430-K 
1 •*** r '

Iszbalsamuoja Ir laidoja mirueiue
" te inejo Vilkaueko kieman.

I

Nuliūdimo valandoje suteikiam 

atliekam rūpestingai ir graliai, Bu-
1 * >.

kalaus mano patarnavime tai mel-

Nulludimo valandoje suteikiam 
tariausi patarnavime. Palaidojime
I

site pilnai užganSdintt
įsa Mahanojaus jelm kas parei

kalaus mano patarnavima tai mel
džiu man telefonuoti o pribusiu in

Telefonas 878. ‘

— Ar isz pinigu?
— Galiu ir isz pinigu, — 

atsake Kazimieras.
— Tai priimki© ir mane ka- 

zvriuoti.
— Kodėl ne, pone, praszau 

prie kazyriu.
Velnes priejas klausė:
— Kam-^gi turi apsirožes 

szita ženklą aplinkui savo, asz 
su tavim negaliu kazyriuoti.

piemenims prisieina pakelti 
dadg vargo.Ji nenorėjo kad jos 
mažas žmogelis vargiu, tai-gi 1 • ii •• • • • i nry*ri.
ka. Czia Joneliu buvo getai: 
nedideli karvių būreli ganė 
dviejuos, oi pievos — tiesog 
buvo neapmatomos.

szakaR žemyn. Iszlipes isz me
džio, uždėjo juos ant ugnies ir 
gerai inkaitines vela inkele in 
ta pati medi Ir pririszo taip 
kaip pirmiau buvo, sodo prie 
medžio ir gardžiai užmigo.

Bet jam prisisapnavo kad ji
sai turi eiti tokiu ir tokiu keliu 
tai atras raktuku, ta raktuku 
paėmęs turi eiti toli tuom pa
ežiu keliu ir ras stora labai ar
puoja kuriame bus durys kurias

gas, ėjo jau isz bažnyczios
Kada-priėjo netoli duru Zo- 

jristijos, puolė netoli jo puse
lytos. Kazimieras atsigryžes 
dgal parimę plyta ir taip 

r.Tnarkiaijsmleido kad pataikė
t 

f1 r

pietos fiuole negyvas,
Kazimieras i Riejas isz zo- 

,j ri<ti‘jos užgesino žvake ir lei-
osi tiesiog in kunigo namus, Priejas prie aržuolo atrakino

priėjo netoli duru to-

ui tiesiog in kakta kuris ant (bus galima su tuom raktuku at
rakinti. Kazimieras atsikėlęs 
leidosi in pasakyta szali ir vis
ką rado kaip mate per sapna.

Kazimieras atsikėlęs

nigu, d kaip prakrtžyriavo vi-

tarė Kazimieras ir nuve
dė poną pas ta skyle ir parode.
__  -__  . A

leidb ji pas girininką Vilkaus

— Kazyres mesime in vidu
rį to ženklo, tai ir ponrts galėsi

Kada ponas pamate tiek daug
* < a i e

I

kai ant galvos pastojo ir grei-
cypencziu velniu, net jam plau- Dirba triksus ant ulycziu,

ieko nevuriydamas apie savo 
lelafme. Parejas kunigui pa4,

. lave knyga o kunigas užklau- 
o:

— Gal tu kokia baime tu- 
’ ėjai?

duris ir inojo in viduri to ar- 
žuolo kur buvo labai daug pa- 
kaju kogražiausiai isztaisytu,

kazyriuoti, — atsake Kazimie
ras ir liepe velnini pirma mes
ti kazyres, o jisai mete paskui 
kalbėdamas:

J ► *' ' * ''

— Mano kazyre vyresne, 
tai asz turiu paimti.

Kazyriavo kelis kartus, vi
sados Kazimieras velne pra^

• • V V 1 .4 - ‘ ' v

tai atsitraukė. Kazimieras pir- 
miause prakalbėjo;

o vienam pakajuje atrado di
dele knyga gulinezia ant stalo, szvilptelojo ir da trys velniai 
Tuojaus paemes ja pradėjo
skaityt, knyga iszrode ant mal- priimtu kazyriuoti o Kazimiė-
Tuojau8 paemes ja pradėjo
'.I* •’ a « • • Ii— Tai butą tokios baimes, 

cokis fenais dumiukas metą in daknyges ir atrado viena mal- rks tarė: 
A * * * . A - A . t-l . - - « - - * I

rtane akmenukais, o paskui ir da kuri turi szitoki apraszymaj
1I

I
I ' , ,

— Šzviesiauses pbne! Ka
da mane paeziuosite su savo 
dūk t ere?

Ponas iszgirdes tokia kalba

Totiaus bus i-
♦. *' i1 1 į »

nusistebejfts tarė
r 8*-* ST. CLAIR, PA.

of pievos — tiesog A o j
Syki, kada Danute užganė

dinta savo pasisekimais it 
draugiu užvidejimais, dainuo
dama grebe Karnoje sziena, at
važiavo Jonelio szeimininkas. 
Jis pranesze jai liūdna žinia: 
vakar Jonukas, susimuszea su 
savo draugu, sudavė jam du sy
kiu su botkoeziu, tas-gi užpy
kęs, dure jam peiliu. Nors žaiz
da nepavojinga ir neturės blo
gu pasekmių, bet dabar Jonu-

• •

grasindamas, bet tas velnes
\ ‘ ‘ ‘ ’ ' ’ * ‘ Apsisaugokite Influenzos

pribuvo praszesi kad^ir juos Kosuliai ir Perszalinmai, Nmi-

— Galite kazyriuoti, bus.Pigulkas.
, - *

Apsisaugokite Influenzos

dokite Dri Wiilies Lun-ga
Honda gyduole ir Black Crrtw

k* t.f.
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ant visokiu kapiniu. Pagrabus pi 
i _ ,
niausiu, Parsamdo automobilius del

kiti.™

10- 
ežia . nuo papraacalauslu Iki prakiL

A • . Vk • * X A I HK.

lis dega karszoziu ir klejoja.
Naktis jau leidos ant žemes, 

kada dar ta pati vakara Dann-

mnuMu [ w-r Ji visu keliu verkė ir kauki-
toidotuvio'“writa," nos. Tartum kas-tai naujas gi-

„ _ ■ _ u * I ♦ ik • «i v* s a akIme joje. Tik syki gyvenime ji
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ŽINIOS VIETINES

Juozas Petruseviczius,

o

SHENANDOAH, PA. ISZ LIETUVOS
NORĖJO NUŽUDYT 800IA- 

LISTA POPLAUOKA?
Kaunas. — (Nuo ^Saules” 

korespondento) — Kauniszkas 
sztabas nutarė nužudyti sočia-

>

kuris laike sztora per daugeli 
metu po. No. 917 E. Pine uly- 
czi’os, iszvažiavo in Boston 
Mass., pradėti kita bizni 
mieste bizni pardavė.

f Margarieta, trijų metu 
dukrele Jurgio Bieliūno, East 
Market uly., mire Nedėlios va
kara.

+ Franciszka, 56 metu, my
lima pati Juozo Valiukonio, 
631 W. Spruce ulyczios, mirė 
Panedelio ryta. Paliko dide
liam nnlindime savo vyra, sū
nūs Stanislova, Juozą, Alberta, 
Vinca ir Frann, duktoros Mrs. 
Bush, Katre, Elzbieta, Mrs. 
Sheehan ir Ona. Laidotuves at
sibus su Misziomis Szv. Juoza
po bažnyczioje Subatoje. Velio
ne gimė Simno parapijoj, Pra- 
lancziszkiu kaime, Suvalkų gu
bernijoj ir po tėvais vadinosi 
Damulevicziute. Paliko taip-gi 
trylika anūkėliu.

t Juozas Masys, apie 53 
metu, singolis, pergyvenes Ma- 
hanojuj apie 30 metu, mirė 
Ashlando ligonbuteje nuo už
degimo plaucziu, Subatoje. Ve
lionis pribuvo in Amerika jau
nu būdamas isz Suvalkų gu- 
ber., Lapankos kaimo, Gižu 
gmino, Vilkaviszkio parapijos. 
Paliko broli Antano, 123 E. 
Pine uly., isz kur atsibus laido
tuves ketvergo ryta.

— Szv. Juozapo Parapijos 
Choras rengia Dideli Teatra 
ir Baliu Panedelyje, Vasario- 
Feb. 11, Norkevicziaus Saloje, 
Mahanoy City, 8 valanda vaka
re. Teatras yra labai gražus! — 
Pirma syk szioj apielinkej bus 
rodomas. Pirmos Klasos Orkes
trą griesz Lietuviszkus ir Ang- 
liszkus Szokius. Choras užtik
rina tokius gerus laikus, kuriu 
dar niekad neturėjot. Inžanga 
bus tiktai 75c.

DIDELIS BALIUS!
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ezioti. Perejo Liuzos tilta, pa- 1, pogimdyve knrsztlige sirgo Klaipeda), pagal eglaite, ant MYLIMA PAC7IULE 
« • *» * i • « 7' e • ‘ • r* c Mk « 'l— -^11 *1 w ATM > A-Z M 1 M J M A A

dukrele eme sukintis apie gete- re 1, kokliuszu sirgo 295, mirė Už keliu sieksniu pamate sziur- 
...— •—ant sniego gulėjo H||Į • ■!

mergina, kuri pasirodė velnią norėdamas ji

suko in Klaipėdos puse. Tik 17, mire 1, gripu sirgo 347, ml- kelio rado moteriszkus rubus.

— Subatoje likos užmusz- 
tas Indian Ridge kasyklose 
Juozas Bauža, 25 metu, neve- 
dias jaunikaitis. Velionis pri
gulėjo prie vietinio koro, buvo 
mylėtas per visus kurio ji pa
žinojo ir buvo labai popula- lietu perdotini Poplaucka, ku

ris iszbego in Vilnių. Tame tik
slo iszsiunte in Vilnių koki tai 
Butkeviczin, bot tasai atynžia- 
ves in Vilnių, porsergejo Pap- 
laucka apie užsikejsejTma ant 
jojo gyvasties. Tolinus su pa- 
gialba sznipo Bikszas, pasiūlo 
Paplauckui dins ta sznipo kad 
dirbtu del Lietuvos naudai, bet 
Paplauckas nepriėmė pasiulini- 
mo. Biksza susipažinęs -su ko
kia tai Grigąrevieziene, davO 
jai užtrucintus saldumynus su 
kuries ketino užtrucinti Pap- 
laucka, bet toji neiszpildc jojo 
paliepima už ka Biksza norė
jo ja ja nužudyt.
VIENA KARVE — TRYS 

VERSZIUKAI.
Kruopiai. — Sziauliu apskr., 

Žarėnų dvare, priklausanczla- 
mo p. B. Liutykui, vietines vei
sles karve nesenei atvedė tris 
versziukus: dvi telyczaites ir 
viena verszi. Visi trys versziu- 
kai visai sveiki ir linksmai 
szokineja.

Tai isz tikrųjų labai rotas at
sitikimas.

PRISZALO LIEŽUVI.
Gauta isz Tilžės žinia, kad 

ten pereita pirmadieni viena 
žymi ponia iszejo su savo sze- 
sziu metu dukrele pasivaiksz-

riszkas. Paliko brblius Izidora 
ir Mikola gyvenanczius ant N. 
Emerick ui i.

Nashua, N.H. — Jonas Šle
kaitis, jaunas vaikinas susive
dė su Miss Beryl Nelson, Szve- 
duke. Jo motina mirus, tėvas 
pasiszventos daugiau munszai- 
nui, neturi savy jokio insitiki- 
nimo nei partijos. Vaikai 
skrenda nuo tėvo in platu pa
sauli kuotoliausiai.
tys nežino, kas jio yra.

— Czia gero tautieczio Juo
zo Staniulio sūnelis, 22 men. 
mire sirgęs visa savaite. Vaike
lis buvo labai iszmintingas. Tė
vams didelis nuliūdimas.

Ir jie pa-

Mocanaqua, Pa. — Marijona 
O’Braitis, 144 North River St., 
padavė in teismą su vyru persi
skirti norėdama skunda, už jo 
žiauru su ja elgimąsi ir isz na
mu iszvaryma. Jonas O’Brai
tis gyvena 330 Front St., Nan
ticoke. Juodu susivedė 1906 m. 
Spaliu 26 d., szliubavosi pas 
kn. Vizgirda, Plymoutho — 
1927 m. Sausio 5 d. skyrėsi tu
rėdami sugyveno trejetą vai- 
kucziu.

Scranton, Pa. — Ona Dani- 
liute, 16 metu amžiaus isz szlo 
miesto Patersone, N. J. nusi
žudė.

Ryto meta jos draugo Stella 
Shinlie rado nelaimingos lavo
ną ir draugei adresuota raszte- 
li:

ii Praszau, man atleifdc. Asz 
norėjau pas savo mamyte.

PAJESZKOJIMAI

L' * 1

žinius grandinius ir, matyt, isz
smalsumo prikiszo prie vieno 
liežuvi. Prikiszti prikiszo, bet

2, tymais sirgo 58, vėjo rau
pais — 35, epidem. seiles linu
ku uždegimu — 62, rože — 33,

• << 71 V* a. a zvrP A

pais
pu vaizda 
nuoga !

.— ant sniego gulėjo Viena karta vilkas vijosi 
su-

jau pamėlynavusi, sustirusi. ®8V‘ Pfl*e&e’i° netycziu 
- - kaimuotiš, ir pamisimo sau, 

— 315, sifihu vyru 144, no ja — dar truputi kruta, n>- ^ad ^a8ai raguotas ponulis gali
• w « « « •_ mm Lr n /1 o iftiiii Ttofvmlhnm oitcii., do gyvybes ženklus. Tada jie 

Mergaite davė rėki, motina motoru 46, niežais sirgo 42, mergaite paėmė ir pemesze In v * ■. .••f 1 .. ‘ L . . . _ . _ i • • ♦ 'T * *  P ft

atitraukti negreit pasiseko, miro 1, džiova sil’go 107, tra- Ta diena gerokai szalo. Pajudi- 
» chom’a 

ir priszalo. motoru 67, triperiu vyru 114,
Mat, tuo kart smarkiai szalo 
tai liežuvis omo

szaukt, o liežuvis vis prilipęs!
Tik atbege in pagalba keli pra
eiviai mergaite iszgolbcjo. Ta- 
cziauš liežuvio galiukas dar li
ko prie geležies prilipęs, o jos 
savininke buvo nugabenta in 
ligonine.
DVIEJU VAIKU TĖVUI 

GALVA KIRVIU PRA
KIRTO.

Mariampole*.
kaimo, Kvietiszkio vals. gy
ventojas Tamulis per Kalėdas 
sumano pasvotimoteriaut ir už
ėjo pas to kaimo ūkininko Pi-

r '■

Kuirielionlu 
gy-

chomn

— 10, rubcola 
kraujo užkrėtimu sirgo

kaimuotiš, ir pamislino sau,

51
’ I "Illi

MilI

do gyvybes ženklus. Tada jie jam kada būti pagialboje, susi 
mylėjo ant jojo ir nubaido vii

yi■ f 1*■ I 
W •

Ant paszialpos Juozo Reklai- 
czio, 17 metu senumo vaikino 
kuriam buvo nulaužta koja 15 
menesiu adgalios ir iki sziam 
laikiu da negali vaikszczioti, 
todėl rengia balių idant galėtu 
toliau gydytis. Balius atsibus 
Panedelio vakara 4 Vasario 
ant Norkevicziaus sales. Gra- 
jis gera orkestrą visokius szo- 
kius. Ir.žan&a bus 50c vyrams, 
25c moterims ir merginoms. (4t.

SENOVISZKAS DIDELIS* 
BALIUS.

Utarninko vakara 5 Vasario 
ant Norkevicziaus sales. Ren
gia Mahanojaus Mainieriu Or
kestrą, kuri užpraszo visus Lie
tuvius ir Lietuvaites atsilanky
ti ant to vakaro ir praleisti 
linksmai laika. Bus visokį 
szokiai, geru užkandžiui ir go
rimu. Inžanga vyrams bus tik 

Moterims ir merginoms50c.
35c.

SZTAI PROGA! 
100 AKERIU FARMA

Proga del tinkamu žmonių, 
kuria insigavus nereikia bi- 
jotie bedarbiu, maža-darbiu ir 
straiku. Parduodu labai pigiai. 
Jaigu tinkama mainau ir ant 
stubos. Atsiszaukite ant szio 
adreso: t!6

Mr. Peter Szvilpa
R.D. Box 2,

9

Lako Side 
Tamaqua, Pa.

SZI TEIP REIKS MYLĖTI.
— Ar tu isz tikro Petreli my-

Ii mane teij/iabai T
— Ir da tu Mariuk gali apie 

tai abejoti! Sakyk man, ka tu
riu padaryti del tavęs!

— Paimk Petreli mano te
ta Kriste už paezia....

NAMIEJA IR NE NAMIE JA.
— Ar namieje *f bosas ’ ’ t
— Yra, nes teip, kaip ir jo

jo nėra! |
— Tai nė namie ja?
— * Juk namieja, tiktai par

vežė ji nuo pikniko, tai da ne
prasiblaivė. . ..

if

Pajeszkau savo szvogeri ^Mi
kola Lekavicziu. Pirmiau, 1920 
mete gyveno 129 Dickinson St., 
Trenton, Rhode Island. Busin 
labai dėkingas jaigu jis pats 
arba kas ka apie ji žinantis at- 
siszauktu aut sekanezio adreso 

Mr. J. M. Bitinus
460 — 15th Avė., 

Longview, Wash.
Pajeszkau Onos ir Mares Ka

šubu. Paeina jos isz Lietuvos, 
Sloviku Parapijos, Šilininku 
Kaimo, Kidulu Valscziaus ir 
Naumiesczio Gmino. Pajesžko 
ju sesuo Agota Kasuliutc po 
vyro vardu Dobiliene. Tegul 
jos arba kas apie jos ka žino 
atsiszaukia ant szio adreso- (2t.

Mrs. Agota Dobiliene,
11 Webster St., 

Pittston, Pa.
Pajeszkau pusbroli Kasta riti

na Stulpiną,
Liupszi, ir seserį Elena Lup- 
szaite, Motina, Liupsziene yra 
mirus Lietuvoj. Patys tegul at
siszaukia, arba kas apie juos 
ka žinanti, ant sekanezio adre
so: (2t.

(2t.

broli Feliksą

Europe Lithuania.
Kauno Redybos,

Telsziu Apskr., 
Varnu Miestas Tverų G-ve

Eleksandra Miciene.

Naujas Didelis 
Sapnorius jau

Gatavas
"♦ MHSMUmSMSMSNOei

Jau užbaigom daryt 
Nauja Dideli Sapnoriu. 
160 puslapiu, su dau
gybe nauju paveikslu,, 
iszaiszkina visokius sa
pnus kokius žmogus 
gali sapnuot. Knyga 
puikiai drueziai apda
ryta kietais audeklineis 
apdarais. Preke su nu
siuntimu tiktai $1.50.

IF. D. BoczkauskaB-Co.. 
Mahanoy City, Pa. ,
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įkastais intarti 
_  2
2, mirė — 1, ir szknrlatina 93 
asmenys.

Vadinas daugiausia sirgo 
gripu, paskui trachoma, kok
liušas ir lytines ligos, kurio
mis bendrai vyru ir motoru sir
go 371 asmuo.

AKMENIU UŽMUSZE
„ ŽMOGŲ.

— Senuosius metus lydint 
Dogucziu priemieszczio gyv. 
Strikas 50 metu amžiaus smar
kiai insigores ojo namon. Gat
vėj sutiko vaikezu Kazlausku 
Juliu, kuris griebės akmeni, 
skelo Strikui kakton jr prakir-

artimiausias kareivines. Tuoj szaukdamas garsei:

ta
9

pakvietė miesto policija, gydy
toja. Mergaite pavyko, atgai
vinti.

Policija iszaiszkino, kad 
mergaite buvo pasiusta gydyti
kaipo silpnaprote in Tepliuvos 
(Klaipėdos kraszte) psichiniu 
lign ligoninėn. Czia ji kuri lai
ka gydyta, bot gydytoju pripa
žinta jau sveika esanti, leista 
jai vykti namo, pas broli. Pa
keliui, matyti, ji vėl sumiszo ir 
miszke iszsirengusi atsigulė 
ant sniego.

lypo tarnaite. Tamuliui links- 
Mariampolejo gerai 'žinomas 
les meilužis Balccviczius per
skėlė kirviu galva. Tamulis at
gabentas apskrities ligoninėn. 
Tikimasi, kad pasveiks. Jis ve
dos ir turi du vaiku. Balcevi- 
czius suimtas.
KIEK IR KOKIOMIS LIGO

MIS SIRGO ŽMONES LAP- 
KRICZIO MENESI.

Kaunas. .
partmento žinios Lapkriczio 
mėnesyj visoj Lietuvoje su 
Klaipėdos krasztu žmones sir
go sziomis ligomis: domėtąją 
sziltine sirgo 6 asmenys, vidu
riu sziltine — 45, parathypus
— 8, diffiteritu sirgo 25, mirė [darni Macikiu miszkely (ties

r!Sveikatos de- 
žinios

to smilkinj, nuo ko Strikas vie
toj mirė. Žmogžudys tuoj buvo 
suimtas. Kaip muszeika, jis 
Mariampolcsjo gerai žinomas 
ir nuo jo rankos jau antras 
žmogus netenka gyvybes. Kaz
lauskas serga nuomario liga ir 
kaitomas
Sziiio laiku sziam “nepilnapro- 
cziui” teks pasigydyti ilgesni 
laika.
KAREIVIAI RADO NUOGA 

MERGAITE SNIEGE.
Kaunas. — Kalėdų szvenczlu 

metu du kareiviai vaikszczio-

TRAUKINĖLIS NUVIRTO 
NUO PAASZMENES TILTO

Paaszmene. — Gruodžio 27 
diena naktinis traukinis Sziau- 
liu-Biržu linija nesiekenjt Szau- 
liu nuvirto nuo Z ____
nes tilto ir 5 prekių vagonėliai • U « m « a • a 'V -

nebuvo, nes keleiviam

Pdaszmo-

. * •

ead this

nepilnaprocziu.

V

susikalė.
mes:
goneliai buvo jau perejd, o pre
kių traukinėliai virsdami nu
trauko sukabinimus.

Su keleiviais nelal- 
is va-

?!

ISZ VARGO PASIKORĖ.
Varliai, Kamajų valscz. — 

Gruodžio 26 d., prie pat kaimo 
miszko pasikorė vietinio kaimo 
gyventojas Navickas. Priežas
tis — slinkus gyvenimas.

f
/

— IIu, hu, szalin, szalin!
Velnias nudžugo, kad nuo[ 

vilko atsikratė, padekavojo Ir 
lužprasze ji atejti in girna 
idant jam padėkavot i, bet pra- 
szo idant atsivestu su savim 
ypata kuri ji daugiausia mylė
jo. Kaimietis turėjo paezia, la
bai patogia, bet labai pasl- 
sziausiusia ir lenkvaprote, bet 
kuria laike už labai teisinga ir \ 
dora. Manydamas, kad ji ji yra 
ypata, kuri ji daugiausia my- 

| li ne kaip viską ant svieto, pa
siėmė su savim, ejdami drauge 
in sveczius pas velnią. Kada at
ėjo ant paženklintos vietos, da 
velnio ten ne buvo. Isz nuobo
dumo žmogelis, padėjo galva 
at peties pacziules ir užmigo. 
Po valandėlei, velnias pasire- 
dias kaip kokis ponaitis, pri
siartino prie moteres, pradėjo Į 
meilintis ir mirkeziodamas sal- | 
jdžia akimis, teip greitai apėmė 
i josios szirdi ir duszc, kad toji, Į 
su meilu noru, paėmė nuo vy- | 
ro peili, ir norėjo savo 
perpjauti gerkle.

Bet sztai, velnes persimaino 
vela ant velnio, pradėjo garsei 
szaukti:

— IIu, hu, szalin, szalin!

Mi

I

''

7 I

vynu

Žmogelis pabudo gana grei
tai idant matyti ka jojo pati 
mane jam daryti. •

Vėl nes jam tarė:
— Norėjau tau atmokėti už 

tai, kad mane iszgelbejai nuo 
vilko — ir asz tave ižgialbcjan 
nuo apgavingos mot eres. Da
bar matai, kokia ji ji vra ne-

.V ■

ba r matai, kokia ji ji yra 
teisinga ir apgavinga. Geresniu 
už ja ja yra tasai priedelis, — 
rodydamas ant szunyczio kuris 
nežinant adbego su juom ir 
pradėjo jam laižyt rankas.-^-F.

Old Chinese Proverb
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Pennsylvania Power & Light 
elektrikine kompanija iszdave 
nauja 8tock’a arba Szerus. Tie 
szerai parsiduoda dabar tik po 
$97., atnesza penkta procentą 
ir procentas mokamas kas trys 
menesiai. Daugelis musu Lietu
viu turi tos kompanijos 7 ir 6 
procento szerus ir jie žino kad
tie szerai yra saugus ir ju pre-
kės daug auksztesnes negu ka
da juos pirko. Galite tuos sze
rus pirkti taipgi ant lengvu 
mėnesiniu mokeseziu ir galite 
pirkti tos kompanijos ofisuose 
arba per bile koki darbininką 
dirbanti prie tos kompanijos 
arba iszkirpkite kuponą isz di- Į 
delio apgarsinimo ant szito
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miaus padėto adreso.
Pennsylvania Power&Light Co.

Preferred Stock Dept.,
9 th & Hamilton Sts., 

Allentown, Pa.
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Nossokoff’s Beauty Parios
A BALBERIU MOKYKLA 

Del Vaikinu ir Merginu 
(flįpgP Kreipkite# ar raškykite 
*2^*1 ant adreso 
1202 Penn Avė. Pittsblrgh, Pa.

Telefonas—Grant 7771
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