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DEL MEILES SUNAUS
SUNU UŽDARE KALEJIML, 

ISZ SARMATOS NORĖJO 
NUSITRUCYT,

KITA MOTERE SU INSZIU
RENC AGENTU PRIKALBI
NO MOTERE IDANT JIJI 

NUTRUCINTU SAVO 
VYRA.

« 
t

JaunasWilkes Barre, Pa. 
dinamito vartotojas Antanas 
Krusznaus'kas indetas in kalė
jimu už mėginimą savo tetos 
namus slidinamituoti. Dar ir. 
nubaustas $100 ir nuo metu iki 
dvieju kales.

Krusznaus4kas mėgino teisin
tis, kad buvo girtas, kai dina
mitu dėjo savo tetai ant virtu
ves slenksczio. Jo gi teta Kn- 
ziene Vaikszliene, buvo isz- 
krėsta ir pas ja rado degtines. 
Ja taip pat nubaudė, kad ji tu
rėjo degtines, pažymėdami, esą 
priežastis anūkui jai apdrasky
ti virtuve dinamitu, buvusi os, 
del to, kad ji jam davusi deg
tines gerti.

Vaikszliene ir užmokėjo $100 
baudos už turėjimu degtines 
savo namuose.

Krusznausko motina buvo 
nuėjus pas teisėja W. A. Valen
tine ir melde, jos sunu paleisti. 
Teisėjas liepe ateiti penktadie
ni Vasario 22 d. Bet motina ne
sijauto, kad laimes. Ji sumanė 
ar jau buvo sumainius namie, 
nes neszesi in teimabuti bonku- 
te nuodu. Iszejus isz teisėjo 
kambario ir lydima jos dukt~*s 
18 metu Tiliutes Krusznauskai- 
tes, iszemus bonkute nuodu, 
mėgino iezgerti.*

Staiga duktė patemijo — ir 
bonkute su nuodais isz jos lu
pu iszmusze. Bonkute nukrito 
in marmuro grindis ir susikūlė, 
padarydama sujudimo visam 
teismabuty. Motina nugabenta 
greitai in General ligonine ir 
gydytoju praneszta, kad ji ne
nurijus daug nuodu ir tikima, 
bus iszgelbeta isz saužudybes.

Tas viskas padare daugiau 
paskalų ir gėdos, kaip raszo 

ne tik jos namisz- 
apyli akos

nuodu

buna
nes

° Vienybe,” 
kiams, bet visiems 
Lietuviam.

Reikia vaikus auginti ir'kar
tu mdkyti, kad butu snionemis 
ir gerbtu kitus, bent savo gimi
nes ir, kad su dinamitu juoku 
nėra, taipgi motina turėjo žino
ti, kad jos sūnūs girtuokliauja. 
Kodėl nesudraude, kai buvo 
dar ne per vėlu! Gal butu ne
reikėję turėti tiek: gėdos!

Dabar jau pervelu maldauti 
dovanoti ir sūnūs isz kalėjimo 
atleidinėti. Dažnai tas 
dar blogesnis pavyzdys,
duodama progų, prie kito blo
gumo manant, kad ir vėl bus 
dovanota tėvams pasistengus.

I
MAfYT, GARNYS PASI

GAILĖJO SENUKU.
Trainor, Mo. — Farmeriui 

Charles Ritter garnys ana die
na paliko puikia dovana. Pa
eziule tojo farmerio, kuri jau 

. turi 60 metu, buvo taip laimin
gą, kad tas ilga-snapis garnys 
nepaisydamas ant žiemos szal- 
cziu, paliko pas juos du sūne
lius. Farmeris jauczosl labai 
laimingu kad jojo “bobele

. kuria pergyveno jau 2
. ant galo apdofivanojo ji net 

dvynukais..
RADO MAISZA AUKSO.
8an Francisco, Calif. — Ed

vardas Seleck, turintis užsiėmi
mą telegrafisto ant stoties 
Southern Pacific geležinkelio, 
kada pradėjo griauti sena na
meli, kuri pirko už 50 doleriu, 
idant sunaudoti ant malku ku
rui, rado kamine tojo namelio 
skurliu maisza kuriame radosi 
du takstahcziai doleriu.

” su 
metus,

BE-SZIRDE
ŽUDINSTA

PABARE UŽ METIMĄ 8NIE 
GO, LIKOS SUMUSZTAS 

ANT SMERT.

*  INI'» 11 * 11 * 1 *           B » . I I II, ip

NAUJAS SU V. VALST. PREZIDENTAS :
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HERBERT HOOVER IR JO PATI
I

Lawrence, Mass. — Praeita 
Sereda atėjo ant policijos pati 
Petro Jegelevicziaus, 45 metu, 
atsineszdania su savim bonkute 
truciznos, kaipo davada, kuria 
aplaike nuo Mares Grinkevi- 
ėzienes, 40 metu, su patarimu 
idant nutrucintu savo vyra, su 
kuriom nesutiko. Suokalbi nu- 
trucinti josios vyra surėdė 
Grinkevicziene su insziurenc 
agentu Vaclovu Binkausku, o 
kada vyras užverstu kojas kad 
jiai duotu insziurenc pinigais 
$2,000 nes už josios vyra Grin
kevicziene mokėjo apdraudima- 
Badai Grinkevicziene teipgi 
turi apdraudus sunkei savo 
motina ir kitus narius szeimy- 
nos ant $13,000. •

Jegelovicziene atvažiuodavo 
in drapanų sztora 
ezienes, J04 Lawrence uliezios 
ir tankei pasiskunsdavo jiai 
apie nesutikima su savo vyru, 
kuris laiko fauna, Salom, N.H. 
na ir poni sztominke davė jai 
patarimu idant vyra nutrucin
tu. Matvt moterei sanžinė' lie
davo ramybes, apsako apie tai 
savo vedusioms dukterems ku
rios gyv’ena Methune ir tosios 
prikalbino motina idant pra- 
nesztu apie tai. policijai.

‘ J egetevTez iene^G tink e v i čzi ti
no ir Binkauskas likos areszta- 
votais ir uždarytais kalėjimo 
be kaucijos. — Visi yra Lietu- 
veis. *

Is^karpa isz Angliszko laik- 
“The Evening Tribu- 

prisiunte musu skaitytojas

Mount Carmel, Pa. — Jonas 
Jelins likos uždarytas kalėjimo 
už sumuszima ant smert Joną 
Griskevicziu, 29 metu, kumsz- 
ežiomis.

(1 r i s k ovi cz i us 1 a i k o
czionais in kuri motinojo snie
go kamuolius stovinezia kuopa 
pusberniu. Griskcviczius iszojo 
laukan ir pradėjo barti viena| 
isz iu, Joną Jeliu, tasai iszga-

hotel i

josios vyrn 
su

Grinkevi-

ju, Joną Jeliu, tasai iszga- 
ma užklupo ant jojo ir taip su- 
musze kunisZcziomis kad žmo
gelis mirė ta paezia diena Dan- 
villes ligonbutyje nuo perskel
to žando, sulaužytu szonkauliu 
ir kitu sužeidimu. * . .

budintojas uždarytas Sunbu
ry kalėjimo lyg slieetvai. .

SAPNAS JI INVARE IN 
KALĖJIMĄ.

New York. — Kokis tai Al
fonsas Angelina, jaunas vaiki
nas, pradėjo ant ulycziu bu-, 
cziuoti merginas, kokia tik pa
sitikdavo ir nepaisydamas ant 
to, kad jau nuo ne vienos ga

per uosi, bet tolinus vare su
pa kol ji palicije su-

pradėjo

vo 
v o amata, 
aresztavojo. Sude pasako kad 
pabueziavo jau apie 64 mergi
nas ir gal butu da daugiau pa- 
bueziaves jaigu ne dėde su laz
da. Ant užklausymo sudžios

raszczio 
ne”
Teip, meldžeme daugiau pana- 
sziu iszkarpu prisiunsti 
gyvenimu musu Lietuviu.
TIKEJIMISZKAS KVAILYS.

Kalispell, Mont. — Pastorius 
W. S. Sanford, perdetinisfana- 
tiszkos tikojimiszkos sektos 
“Szventa-dusziu” likos užda
rytas kalėjimo idant atpakuta- 
votu už piktadarystes kokias 
papilde del savo tikojimiszkos 
kvailybes. Savo szesziu metu 
amžiaus šimeli priverto pasnin
ku u t per 72 
kad vaikiukas sudžiūvo kaip 
szeszelis, bet apsirgo isz bado 
ir butu miros, kad no butu ato
mo kūdiki

apie

valandas. Negana

geri žmones. Keli 
vaikai isz tos priežasties mirė, 
nes pryezeris juos numarino. 
Už tuos savo kvailus darbus li
kos uždarytas kalėjime.
MOTERES TURI MOKĖTI 

VIRTI IR SIŪTI.
Bisbee, Arizona. — Szitojo 

valstijoje perejo tiesos kurios

1 IS?’*-* 
. i ;r- ’

INAUGURAOIJE NAUJO

sudžios 
del ko taip darė, atsake kad 
jam sapnavosi kad kokia tik 
mergina sutiks ant ulyczlos, tu
ri jaja pabueziuot. Sudže nu
siuntė ji in pamiszeliu prie
glauda aut isztyrinejimo.
TARNAITE MILIJONIERKA

Ogden, Miss. — 
lietelyje apsistojo 
dienu adgal turtingas savinin
kas kasykllu, kokis tai Jona
than Oldham, turintis apie 70 
motu. Jo kambarį turėjo ap- 
triust ir apszvaryt 24 metu am
žiaus tarnaite Jennie O’Neill, 
kuri buvo patogi Airisziuto. 
Mergina taip patiko seniui kad 
tasai be apsvarstymo dalyko 
iszreiszke nusistebėjusiai tar
naitei savo karszta ir neužge- 
sama(?) meile prie jos ir pra
sze jos szirdeles ir rankos. Ži
noma kad mergina noringai ati
davė no tik ranka ir szirdi bet 
visa save del “aukso maiszui”. 
— Ar bus laiminga gyvenime 
su vyru, kuri jai reikėtų vady- 
ti tėvu, tai laikas parodys.

NELABAS TĖVAS.
Sallt Lake City,

Vietiniam 
keliolika

Utah. — 
Barberis Franas Rink, nuszove 

paezia o po dvieju dienu

Washingtonas, 1). ( 
nedelyje 41a d. Kovo 
inauguracija naujo Suvienytų
jų Aralstiju prezidento Herbert 
Hoover’ik> kuris buvo aprink- 

p re Z i d e n 111 Repub liko n u

PREZIDENTO.
’. — Pa- 
atsibnvo

tas prezidentu Republikonu 
Partijos praeita rudeni, ant ke
turių mdtty Laiko inauguraci
jos atsilh^O milžiniszku paro
da ir žnĮibniu , buvo suvažiavę 
isz visu Szaliu Amerikos.

NUKIRTO SESERIAI 
GALVA.

Werner, Ohio. ~ Miss Han
nah Hill, 30 metu amžiaus, Ii- 

per savo broli
33 metu, po tam jisai

kos nužudyta 
Izaoka, 
nuėjo iu palioije apsakydamas 
apie žudinsta buk jam dvase 
liepė paaukauti seserį ant at
vertimo netikėliu. Kada sesuo 
miegojo, inejas in josios kam
barį su revolveriu, nuszove ja, 
po tam paemo už plauku trauk
damas ja i)o grinezia, tada pa
ėmė kirvi ir visai nukirto jai 
galva. Hill buvo turtingu far- 
merių ir gyveno su sesore, bet 
isz priežasties pervirszinio ti
kėjimo, neteko proto.

O

DU VAIKAI UŽTRUCINTI 
PRIEGLAUDOJE DEL 

SIERATUKU.
Milwaukee, AV’i 

prieglaudoje
— Sieratu 
^milijono,

Isz Visu Szaliu
DU SENI ŽMONES

VIENAS ARABAS TURI 153 
METUS O LENKAS TURI 

147 METUS.

savo 
pats nesurasdamas niekur ra
mybes, pasidavė in rankas pa- 
licijos ir apsakė apie žudinsta. 

priverezo kožna mergina kuri Kada palicije atėjo in žudinto- 
geidže iszteketi už vyro idant jo namus, rado prie gulinczio 

lavono dvieju metu kūdiki ku
ris verko ir krato motina idant 

atsikeltu. Susijudinimas 
policijos ir žmonių buvo dide
lis kada mate nelaiminga kūdi
ki ir girdėjo jojo skundus kad 
‘‘mamyte nopabundtl.
kis per 25 valandas nieko nu 

valgęs,
valgyt, bet toji jojo praszymo 
negirdejo o tėvas ne nepažiū
rėjo ant kūdikio apsitorszusio 
motinos krauju.

parodytu paliudinima kad mo
ka virti valgįus ir sinti, lopyt 
ir megst kaipo ir skalbt, pro- 
syt ir sziek tiek rokundu.

Merginos, kurios negales su
dėti toki paliudinima, neaplai- 
kys pavelinimo ant isztekoji- 
mo. Valdžo tvirtina kad tos tie
sos sumažins daug persiskyri- »buvo 
mu. '
AUKSAS ANTIES SKILVYJ.

Rallston, Colo. —Szeimyna 
E. J. Glivitz pasipjovė anti ant 
Nedėlios ir rado skilvyje bliz- 
ganezius szmotolius metalio di
dumo kaip jevu grudai. Nuno- 
sze juos pas auksoriu kuris po 
isztyrinejimui apreiszko kad 
tai grynas auksas. Dabar jesz- 
koma vietos isz kur antis paėjo 
idant atrasti aukso smiltis.

JŲ'

>, Kudi-

prasze motinos

TRUMPI TELEGRAMAI

u Bradford, Pa. — William 
Burnett, 50 motu, nužudo savo 
paeziule kuri jam uždaug kle
gėjo ir davinėjo kožna diena 
szunpoteriu. Likos apsūdytos 
imi Ifl m n 4-ii Irnln'iim/vant 18 motu kalėjimo

s 
>Szv.

mirtinai apsirgo du vaikai ku
rie vėliaus mirė: Filipas Gigan
te, 11 metu ir Juozas Dijeslia, 
12 mel u o kili pavojingai ser
ga. Vaikui valgo saldumynus 
kurio buvo sumaiszyti su tru- 
cizua, kuriuos rado skiepe ir 
suvalgo. k

'Prieglaudoje randasi 170 
vaiku po priežiūra kunigu 
Kroli ir Baier kaipo ir zokonin-

randasi 
po priežiūra

kiu. »

Akyvi Trupinėliai
Pienas susideda isz 86

procento vandenis.

aut Amerikoniszku farmu
500 žmonišku gyvaseziu.

Vokietija iszdirba tu'ks- 
tanezius visokiu kainu deszru.

Ugnis paima kožna metu 
3,-

U Philadelphia. — 
nas Rubino, nuszove ant smert 
savo mieganezia paezia po tam 
pats sau pasidaro mirti. Badai 
ta ryta porele baisui susibarė. 
Paliko'penkis mažus vaikus

SKAITYKITE

Gaeta-

rSANVAITINIS LA IASZTIS "SAUDE’*DU- k

l| .ISZEDiA KAS UTABNINKA IB PETNYOZIA.,
K " t • . , .

■ a

i
! ;

A

f ♦

jrrtattmarata Kaactaoja: Amerika ant rta mato 88.88 
Paropoję ir Kanadoje |4.00 ant viso moto.

Latakus Ir Pinigui visada rinsklta tik ant slid adreaa i tF
W. D. BOOZKAUSKAS - OO^

MAHANOY AND A STS., MAHANOY CITY, PA

W. D. BOCKIOWMV, Pr«a. A Mf.
F. W. BOCFAOWMKI, JMItor. 40 METAS

5
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NUBAUSTAS VAGIS
PAVOGĖ KAIMYNO MEITĖ
LI, LIPDAMAS PER TVORA 
PASIKORĖ ANT VIRVES.

Vilnius. — Kaime Szeszove, 
tūlas ūkininkas skerde peneta 
meitėli ir in pagelba pasikvie
tė savo kaimynu. Po darbui 
abudu kaimynai pasivieszino 
gerai o kad prick tam iszmovc 
ir ne viena stikleli guzu tos, sa- 

paskersto meitėlio 
Isz to 

f

vininkas
sunkiai užmigo.
naudojo , kaimynas
meitėli lauk,
karuezio pasiėmė ant peties ir
nugabeno namo. Buvo tai nak-

pasi- 
iszneszo 

o neturėdamas

ties laike ir tamsu. Eidamas pu
sžaliais, reikėjo perlipt per 
tvora. Vagilius drauge su savo 
lobiu negalėdamas to padary
ti, pirma perinote meitėli o po 
:am pats lipo. Szokant jam per 
:vora, virve, kuria turėjo ant 
jecziu užsikabino už tvoros 
a i p, kad nnszokdamas žemyn 

nepatemijo užkliuvima virvėj 
virve užsinarino už kaklo ir va
gilius pasikorė arba pasismau
gė. Ant rytojaus ūkininkas ra
do už tvoros v savo meitėli ir 
caimyna — abudu negyvus.

MARIOS UŽLIEJJO TRIS 
KAIMELIUS.

Tokio, Japonijc. — Tiys kai-Tokio, Japonijc. — Tiys kai
mai likos užlietais o kiti pane- 
sze dideles bledes, kada marios 
iszkylo pakrasztije Chosi. Kiek 
žmonių žuvo, tai da negalima 
apskaityti. 

• * 
DU PLESZIKAI SUDRAS

KYTI PER DINAMITĄ.
Budapeszt. — Aplinkinėje 

Vasko, Vengrijoj, keli bandi
tai insijauže in ginino rasztiny- 
czia ir isz ten isznesze geležine 
kasa kurioje radosi pusėtinai 
pinigu. Tuojaus ant rytojaus 

Lenkijoj 1782 žandarai leidosi jeszkoti ple- 
sziku. Geležine kasa rado su
daužyta girraiteje ne toli Vas
ko if prie jos buvo du sudras
kyti lavonai. Viena isz moterių 
kuri radosi su keliais žmoni- 
mis, pažino viename sudrasky- 
iame lavone savo vyra, sakyda

REVOLIUCIJE 
MEKSIKE

ASZTUONIOS VALSTIJOS 
SUKILO, VERA ORUZ PA
IMTA, KOMUNIKACUE 

PERTRAUKTA

Meksike pra
sidėjo nauja rcvoliucijo ir jau 
penki miestai paimti: Vera 
Cruz, Jalapa, Orizaba, Perote 
ir kiti miestai pakliuvo in ran
kas pasikeleliu. Badai keli pul
kai ramlaviszko v’aisko prisidė
jo prie pasikeleliu. Sostapyleje 
verda kaip puode, kareiviai ke
liauna apmalszyti pasikelelius 
o kiti sergsti prezidento Calles 
paloviu ir jojo gyvasti.

Visa komunikacije sustojo, 
telegrafai ir telefonai kaipo ir 
geležinkeliai nukirsti.

RevoliuOije tęsęsi valstijose 
Vera Cruz, Chihuahua, D u rau
go, Sonora, Mayarit, Jalisco, 
Coahuilla ir Sinoloa. Pasikele- 
liai užėmė muito narna ir kitas 

prie

Kairo, Egiptas. — Artimoje : 
Fayum palicije surado senuką 
arabu, kuris turi 153 metus. No
rin ts senukas ir iszrodo kaip 
giltine bet turi gera protą ir 
kalba iszmintingai. Sako jisai 
kad gimė 1776 mete, tai yra, 
laike Amcrikoniszkos revoliu
cijos.

Antras yra Mikalojus Szap- 
kovski isz kalninio kaimo La- 
ty, kuris gimė 
mete, po tam jojo tėvas iszke- 
liavo in Kaukazu. Senukas nie
kados ne s'irgo, o kada turėjo 
120 metu paneszdavo sunkeny
bes kokius nepakeltu 25 metu 
žmogus. Ne naudoje akuloriu 

-ir da turi viena danti. Senukas 
buvo vedos tris kartus. Pirmu
tine jojo pati pabėgo in Turki- 
je, palikdama jam kelis vaikus, 
antra mirė palikdama jam tris 
vaikus kurie mirė isz priežas
ties senatvės, trecze gyvena su 
Juonį ir turi 91 metus, turi da 
keturis sūnūs ir duktore.

Szapkovskis niekad neaplei
do savo aplinkine Abchazo ir 
tik žino miestu Suchuma. Ap
sakinėja daug akyvu atsitiki
mu isz savo gyvenimo, kuriuos 
suraszincja profesoriai kurie ji 
atlanko.
PER RIAUSZES BOMBĖJU

JE 145 ŽMONES BUVO UŽ-
MUSZTI, 743 SUŽEISTI.
Bombėjus, Indija. — Oficia

liu praneszimu per paskutines 
riauszes tarp Indusu ir Musul
monu, kurios traukosi daugiau 
kaip sanyaitc laiko, 
nes buvo užmuszti ir 
žeisti.

35 ŽMONIŲ MIRĖ NUO 
BADO.

Borlinas. — Žinios prisiųs
tos isz Žagžebo per žmonis ku
rie gavosi iii tonais su didė
lėms sunkenybėms per sniegi
nes pusnis, sako buk atėjo in 
kaimeli Zavaja, rado jame 35 
žmones mirusuius nuo bado o 
likusius pusgyvius nuo szal- 
czio ir .neturėjimo maisto. 
, Per paskutini sniegini sztur- 
ma, kokis buvo po visa Euro
pa, toji aplinkine likos užsnig- Skaitlis gimimu peraugsztina 
ta ir negalima buvo prisiszaąįkt 
jokios pagelbos. :,

145 žrno-
743 su-

H jokiospagelbps.

Mexico City.

Sonora, Mayarit

valdiszkas kancelarijes 
rubežiaus Arizonos.

Spėjama, kad rcvoliucijo no 
greitai apsimalszyt nes kožna 
diena daugiau žmonių priside
da prie pasikeleliu kurie yra 
gerai apsiginklavę.

SAKO, KAD IKI 1935 METU 
ŽIEMOS VIS BUSIĄ 

LABAI SZALTOS.
Bourges, Franc i ja. — Kuni-

i - 1 t i n m 'hi

gas Moreux, Bourges observa
torijos direktorius, kuris priesz 
lęeM a itzprananavo ■
pastaruosius didelius szalozius 
Europoje, sako, kad iki* 1935 
pietų žiemos vis busią labai 
szaltos. Oras isz viąo busiąs 
szaltesnis del to kad žeme arti
nasi prie 34 metu saules ak- 
tivumo icklo galo.

Moreux pranaszauja daug že-
mes drebėjimu 1929 ir 1920 mie- • 
tais ir stipriu vulkaniszku isz- 
siveržimu 1930 ir 1931 metais.

gyva užmūryta per
13 METU.

Božen, Auutrije. — 
pietiniam Tiroli ujo žmones yra

Visam

ma kad jisai susitarė su trimi baisiai inirsze kada gminoje
kitais pleszikais pavogti kasa. Vergine surado 59 metu Dami-

ninke Fintoari, kuri per 13 me
tu buvo užmurta kliosztoryje, 
mažam kambarėlyje kuris tu-

Aiszkus buvo darodvmas kad 
pleszikai visokiais budais mė
gino jaja atidaryt ir ant galo

per greitai truko dinamitas ir davinėjo maistu.
panaudojo dinamitą. Matomai, skyle per kuria jai

► 8

Mergina sirgo ant proto ir 
likos kliosztoryje užmūryta 
ant paliepimo brolio ir sesers, 
kurie paėmė josios dali palikta 
po mirusiais tėvais o idant ne-

sudraskė antpleszikus
Kiti, du persigando 

tuom atsitikimu iszsižadejo pi
nigu ir pabėgo nieko nenaudo
dami isz savo nelabo darbo.

du 
szmotu.

laikyti namie beprote ir jos pri
žiūrėt, atidavė in kliosztdri. 
Nedoras brolis ir sesuo likos 
aresztavoti.

atidavė in kliosztdri.

ir tuojaus

LAIVAS SUSIDAUŽĖ, 92 
ŽMONES ŽUVO.

London. — Tsz Ilongkongo 
telegramai danesza buk Ki- 
niszkas laivas Shuman, susi
daužė ant povandenines uolos 
arti Yangtze Kiang
nuskendo su 92 pasažieriais.
SZESZIOS YPATOS 

SUDEGE KARCZEMOJ.
Sebas topoliu s. — Laiko ug

nies karczeinoje kuri buvo pri- 
sigvudus svecziais, szeszios 
ypatos sudoge ant smert ir 
daug likos sumindžioti. Kar- 
czema sudege lyg pamatu.
18,000,000 ŽMONIŲ PASI

DAUGINA KAS METAS.
Duesseldorf, Vokietije. —

svecziais

Žymus profesoris R. Henning,

VIETOJE KIAULES — 
PAVOGĖ LAVONA

Budapeszt. — Vengriszkam 
kaimelyje Nagylak, 70 metu 
kaimuote Czervonka paskerdė 
kiaule ir paprhsze mėsininko 
idant jai pridirbtu deszru. Bet 
senuke staigai mirė nuo szir- 
dies ligos.

Mėsininkas uždengė lavonu 
moteres su paklode ir nubėgo 
pas burmistrą praneszti apie 
staigia mirti senukes. Kada 
burmistras su mėsininku atėjo 
in namus veliones, lavono ne
sirado.

Pasirodo kad kaimynai no-
rojo pasinaudoti isz mirties se- 

pagal suskaityma suraszo gy- nukes, atėjo ih st ubą ir many
dami kad kiaule guli po paklo-vontoju, apskaito buk ant viso 

svieto pasidaugina kas metas 
asztuonioHka milijonu žmonių, pe skiepe. Nemažai nusistebėjo rS t • j i • • * • j • k _
m'irima po 50 tukstaneziu ant 
dienos.

do, suvyniojo greitai ir pasle-

kada burmistrąg padare name 
krata ir rado vietoje kiaules..,

*' Ib •>

4

ž llavona sentikes.
i , ■ V ■ •
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Kas Girdėt

siuncze-

Ant užklausymo keliu skai
tytoju ar “Saule” eina bo per
traukos in Lietuva, tai turime 
pasakyt kad “Saule” 
si desetkais in Lietuva — in
visas valstijas iv visi paskirtam 
laike Oaikraszti aplaiko, kuri 
Amerikiocziai užraszo del savo 
giminiu. Užraszykite savo gi
minėms ir pažinstamiems o pa
darysite jiems neiszpasakytina 
džiangsma. ’

Ant meto kaštuoja in Lie
tuva keturi doleriai. Argi jums 
broliai gaila tu kclin doleriu 
del meiles savo giminiu ?

No

f

I

I

Pavojinga motore yra ta, 
kuria gamta ap<lovanojo sku- 
piai savo moraliszkom dovano
mis. Tokios moteres tai yni 
szaszai ant kūno moteriszkos 
būties. Szlianžineja jos paže
miais ir tik kaip tykus vanduo 
raujentis krantais neturėdamas 
tvirtos valios, mislics savryval- 
doj apart instinkto apsiaubė 
savo tinklais vyrus isz apn
ešios ir vargas tam, kuris apja- 
kintas patenka in josios tink
lus. Motoro, kurios duszia sle
pia veidmainyste ir szventiny- 
bes skraistele daro tai idant 
paslėpt savo duszios vargingu
mą.

Nerugok, motin, ant išdyku
mo savo dukreles, juk taja duk
rele užauginai ant paveikslo ir 
panaszumo savo.

O ir dukrele jaukiu nagus 
iazeketus ar kokis Vincukas 
neprikalbins pacąinotis.
viena ant visko tinka 8U vilczia 
kad Vincukas aprtpftczinos, nes 
daug kartu nosi užrieczia už 
boreikalo ant tokio Vincuko. 
Kada jau kelis “folorius” per
maino, tai jau tegul nesitiki 
greito apsipainiojimo.

Duokite dukrelėms mokslą, 
mokykite naminio darbo: siut, 
skrybėlių rodyt ir pagamint 
valgius o tada dukrele koki no
rės toki gaus vyra o jaigu ir 
tektų pasensi tai vis sau rodą 
duotu nes:

Amerike yra visokiu darbu 
Dėl vyra, vaiku ir morgu.
Tas pats ir su vaikinais de

dasi. No vienas beibokas no
vos lankosi in mokslai ne bet ar 
jisai tikrai nueina ar ne, tė
vams neapeina — ir ka: sūnelis 
prastumo dovanai kokius pen
kis metelius ir laukia tos die
nos kada bus siunstas in breke- 
nne akademijo. Jau sūnelis bu* 
na pabaigtas žmogus, jau Vale 
rūkyti, tabaka kramtyti ir 
bambiliais pyszkyti.

Taip nesieina tėveliai, neno
rėkite idant jusu maži vaike
liai, kaip vabalėliai, bo mokslo 
vežliotu in fabrikus ar mainas 
ant uždarbiu.

Duokite savo vaikeliams 
mokslą o ant senatvės turėsite 
lengviau, nes szviesus sūnelis 
neužmirsz savo gera dejų, kurie 
sunkiai dirbdami davė 
mokslą.

savo

jam

I
i
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Žydas nuo amžių Žydu buvo
.... *

ir žydu pasiliks nors ji ir kas 
diena kriksztytu, kas diena
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EMIGRANTU
PROBLEMAI

Visos apšviestos linstoigoty.

KASTAI YRA 
“VARANTAS. > >

<. Y".
Vara u tas” yra

Klausymas: Ar man negali
te paaiszkinti kas tai yra i‘va
ra ntas”?

1., A. New York, 
Atsakymas; “

teismiszkas insakymas autori
zuojant aficierius suimti žmo
gų (suaresztuoti), 
krata, ar atlikti bilo koki kita 
pažymėta akta.

Tuo budu‘ “
reiszkia teismiszka insa- 

kyma sulaikyti žmogų, 
prasikalsta.

44

kymas paieszkoti narna
kita pažymėta vieta del nelo- 
gnliszkai paslėptu daigtu.

mitmont warrant) 
miszkus insakymni suimti in-
vnnlintus žmones pažymėtoms 
tikslams.

Pilnesnis straipsnis apie 
varantus ir ju vartojimus bus

padaryti

arešto varan-
tas,

kuris

Krato va ra n t as” yra insa- 
arba

Suėmimo Varantai” (com- 
yra teis-

straipsnis
• •

‘ ■
kurios užrašytos Darbo Sek
retoriaus suraBS50 “užgiriu in- 
stoigu” pasižadėjo prisisiusi! 
Immigracijos Biurai informa
cijas apie visus atoivius-stu- 
dontus, kurio tik tose insteigo- 
se užsiregistravo. Tos insteigos 
net tris sykius in motus siun- 
czia raportus Immigracijos 
Biurui. Jeigu studentai susto
ja lankyti kliasas tas 
Immigracijos Biurui pranesz- 
ta.

PABĖGĖLIU PROBLEMA. K1 .vnrKk ir gana
KlausjTnas: Ar galima gauti 

informacijų kaip Europos val
džios ir Tautu Lyga nusprendė

pasižadėjo prisi siusti

• •

ta.

pabegeliu problema? Ar pabė
gėliai invairiose szalyso gain 
galo gavo logaliszka stovi?

D. K. New York City.
A Į sakymas: Penkias-doBzįm- 

t i s-viena valdžia priėmė Tautu 
Lygybos pa sportu aprūpini mus 
kurie investi 1,300,000 Rusu 
pabėgėliu naudai, ir tris-dc-

Rožyte j
Graži Pasakėte, i

Jis dairėsi po kambarį. Per
žiurėjo visus paveikslus,

1 - -

j taveįs vis nėra....
Dar skaudesnis insmeige

• « A a A 488 A A * A A

W. TRASKAUSKAS'
UETŲVUZKAS; fl? i f

kardas in jo szirdi ir jis mirti
no apie savo varginga padėji
mą. Persistatė jo akyse tos vi
sos neteisybes, tos visos skriau
dos kurias jis iszkentejo nuo 
neteisingu žmonių, nuo netei
singo ir bjauraus dabartinio su
rėdymo kuris ji jau baigė va
ryti in juoda žeme, kad ir pa- 
cziose jaunystes dienose. Die
nomis ilgos darbo valandos isz- 
nikvoja jo geriausius jausmus, 
užmusza jo geriauses mintis;! 
vakaro stdaukus vėl mokslus, 
nes jis tik vakarais pastudi
juodavo knyga paėmęs. Nors 
jam labai buvo malonus tas 
žodis kuris slaptingu balsu pa
kilo isz rožes: ”Kodėl negryž- 
ti?” Bet gryžti jam ne buvo 
galima, nes visas jo turtas tai 
— kelios knygos o troszkimak 
gryžti buvo neapsakomas, ypa
tingai toje valandoje kuomet

t

GRABORIUS MAHANOY CITY ik

ku- 
rio ’kabojo ant sienos. Priėjės 
prie lango, pakele uždangalu n 
apimtas ko'kio tai neramumo 
žiurėjo per langu. Bet staigu at
sisuko ir su pilnu 

irgi veidu praszneko:
— Niekai....visai niekai.....

— ir sėsdamas iii kerte pridūrė

Bet jam in tuos žodžius nie
kas neatsiliepė, tik vienas ve
jas sznabžzledamas ir judinda
mas lango uždanga lyg klauso 
ko tai tdkio nepaprasto ir ne
suprantamo jam klausymo. Jo 
galvoje sukosi tai verpetai 
skverbėsi kokios tai nepapras
tos mintis. Viena ranka pake
les inkiszo pirsztus in savo il
gus nudribusius ant kaktos 
plaukus, kurie beveik sieke jo 
ihdnbusias in kakta akis; bet 
jis juos pabraukė savo sudžiū
vusiais pirsztais augsztyn ir 
vol žiurėjo in Žiburėli, 
meto savo iszblyszkusi spinduli 
ant jo sudžiuvusio veido, kuris 
buvo pilnas liūdesio ir kokio 
tai nqiaprasto neramumo kan
kinamas. Bet tas jo veidas pra
dėjo lyg kc/kis naujas už žiob
tas žiburėlis, žibėti szypsa, jo 
lupos pradėjo virpėti, ir jis, lyg 
kn atsiminęs, tarė:

— Atmenu, o atmenu...
Jis priėjo prie mažo sfnlcziu- 

ko, atidarė duriukes ir isztrau- 
ko no maža pluoszta kokiu tai 
senu ratu ir viena pusėtino di
dumo knyga. Pirmiausiai per
žiurėjo rasztus, in viena gana 
iszsigilino ir skaitė. Perskaitęs 
pamislino valandėle, palingavo 
galva ir tik sukandės dantis 
vos tik ka isztare:

— Niekai, viskas niekai....
Pavaikszcziojo, apsidairo ir 

poemos ta knyga mete ant stalo 
Knygos lapai pasileido ir isz- 
puole kokis tai apskritas daig- 
telis. Valandėlė patemijes pri
silenkė ir paeino ta išmesta ji 
daikteli nuo žemes. Sėdosi 
greitai'in kede ir pvidojesivie
na ranka prie kaktos prataro:

O tu rože!....
Paskui pabueziavo ta 

pakraipo galva in szalis, bet 
nuo rožes akiu niekur nonn- 
kreipc, žiurėjo teisog lyg ap
miręs, o isz rožes statėsi pui
kiausi ir gražiausi praeities pa
veikslai! Stojosi jam priesz 
akis jo visos pragyventos jau
nystes dienos. Atsiminė ta va
landėle, kuomet motina su 
aszarotu veidu žiūrėdama jam 
in akis kartojo:

—■ Vaikeli mano, iszkeliau-
! "------ 1 nors

liūdnumo

I

Niekai

i1'"'#

Laidoja kimus numirėliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, krikss- 
tiniu, veeeliju, pasivažinėjimo ir t. t. 
S20 W. Centra St. Mahanop City, Pa.

6166
yra tai Receptas del 

Senlczio Gripo, Flo, Dengue, 
Bilious kanzezio ir Materijos.

Gi eilei veikla. Gausite aptlekosa

; 1,000 TIK UŽ SO CENTU . 
k e tat lakstantis doleriu imogel 

reisxkls, jeigu jis yra apimtas ko
kios nors ligos bei viduriu sugedi
mo? Toks žmogus yra susiraukta, ne
linksmas ir invairiu nesmagumu ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sini kaina parodytum, tai jam malo
nesne batu sveikata, negu tas aukso 

jam rože kartojo tn slaptingi! kalnas.. Taigi, jeigu jautiesi ease ap-
—“Kodėl negryžti?” 
buvo tokis troszkimns kad tuo- 
jaus ir atsisėsti szule savo nu
mylėtines ir kartoti jai labai 
linksma nepaprasta žodi:

SmImio Gripo, Flo, Dengue,

it r

IV.

F

pabėgėliu naudai; ir 
szimts-asztuonios valdžios ra
tifikavo panaszu aprupinima 
Armėnu pabėgėliams.

TarpvaldiszJkas seimas laiky
tos Goncvoj, Birželio 28-30 d., 
1920 m., kuriame penkiolika 
valdžių dalyvavo, invedo dan
ginus aprūpinimu certifi k lie
jant pabėgėliu tapatybes ir cl- 
viliszka stovi, inimant G roku s, 
Bulgarus, Assyricczius ir Tur
kus.

Apart aprūpinant pabėgėlius 
tarptau ti szka i s pa spo r- 
tukstaneziai apsigyveno

Jam tik

kuris

imtu kokiu nors nesmafumu, thl 
fp-dt reikalauk muro vaiaMoliu nuo 
bilo vienos žemiau pažymėta litu ii 
atgauk savo sveikata.

Vaist-žoles yra nuo eekaneziu Il
gu: viduriu užkietėjimo, skilvio ne- 
malimo, nenoro valgyt, strėnų ir pb- 
czlu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), persz&llmo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapinimosi lovoj, ii. 
kitu ligų. Ataiunsk 60e. tai gausi 
vaist-žollu, kurios jums sugražins 
sveikata, panaikins minėtas ligas.

* Jeigu kenti nervu suirimo, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomare, 
szirdies liga, tai atslunsk 85e. o gau
si musu gausius vaistus, taip vadina
mus "Nervu Preparatas.” Nervu li
ga yra labai blogas dalykas, bot mu
su Nervu Preparatas užbėga tai Il
gai kelia ir suteikia žmogui ramu
ma. Atsiusk 10c. o gausi musu žolių 
ir knygų kataloge. Reikalingi musu 
žolių pardavinėtojai visuose miestuo
se. M. ŽUKATTI8,
25 Gillet Street. Spencerport, N. Y,

l't

K.

iszlcistas truputi vėliaus.
VIESZU8 DARBO OFISAI.
Klausymas: Ar man galite 

paduoti adresus vioszo darbo 
agentūra Chicagojo?

Ir kiek tos agentūros reika
lauja mokesties už pagclba?

S. K. Chicago, III.
Atsakymas: Suv. Valstijų 

Darbo Tarnyste bendrai su 
valstijos ir miesto darbo tar
nystėms turi ofisus beveik 
kiekviename didžiame miesto 
ir ju adresus lengva surasti te
lefono knjTgose. No reik jiems

susiliejancziu su ko-

(f 
r> 

kys!BU “ 
tais,” 
Tautu Lygos insteigoso pabė
gėliams kolionijose. Skaitlius 
ne dirbaneziu pabėgėliu suma
žintas iki 200,000. Amerikos 
organizacijų paskp’imas $100,- 
000. pavėlina Tautu Lyga ap
rūpinti iszvažiavima Rusu pa
bėgėliu isz Konstantinople, 
kaip reikalauja Turku valdžia.

Pastangos dabar dėtos vežti 
nesamdytus pabėgėlius in Pie
tų Amerikos szalis.

žinojo kad jis no

J. M.. Port Washington, IV is. mokc(į pinigu.
A _ . „ _

už tai netilpo, kad užsimetė n^kęsties.
šiūruotum szepecziais, aliejum — Tamistos korespondencijų
teptum, tai vis atsiduos cibu
liais ir czesnakais ir... Žydu 
mirs. Ar tai Leiba ar Loizeris 
su balakonu ir cicalais ir saky
tais peisais ar surdote ir su 
pirštinėms, ar jisai lankosi in 
szknla (synagoga) ar ne, ar ji
sai bus dideliu patrijotu ar ne, 
tegul agi tavo ja kiek nori, kad 
ir jam net guzikal trukt u nuo 
kamzolcs nuo patrijotizmo, tai 
vis jame sėdi Žydiszka dnszia 
ir gana.

Darbdavys irgi nereikalaus
Žydu

Tasai žmogus yra daug gar
bingesnis kuris jauczeti vertas 
pagyro, o tuom nesipncze ir ne 
jeszko garbes.

Tūlas krcps’zclninkas ant lai
kyto susirinkimo Skrantone, 
taip nesenci kalbėjo apie prie- 
žasti drebėjimo žemos:

t‘Mat, broliai tauticeziai, že
me yra apvali, kaip mano gal
va ir sukasi in rata, taip kaip 
vilkelis paleistas ant artos. Del 
to sukasi kad turi aszi, o jun, 
broliai tantiecziai, žinote kad 
aszi reikc tepti su szmeru kaip 
mes tepame savo gerkles. Sztai 
tepalu tosios žcmiszkos aszies 
yra gazaš, — ar kitaip pavadi- 

“smirdalas,”
nafta”, kuris randasi žemoje

o da kitaip

Tai mat, broliai

nus 
<4

o reike žinoti kad tojo smirdalo 
yra “plenti.”
tautioeziai, atsirado milijonie
riai ir ta ji smirdala isz žemes 
trankia ir jau daug lyg sziol 
isztrauke ir jau beveik baigėsi 
tasai smirdalas. Tai be tepalo 
aszis pradeda girgždėti ir per 
tai žeme aplinkui aszi dreba. 
Matote broliai tantiecziai gro- 
grapije! Asz tu grograpiju tu
riu, nusipirkite, o busite to
kiais mokytais kaip ir asz.”

Gal iszmintingesnio asilo ne
siranda kaip šitas 
tas.”

C c moky-

Malda pakelineja, dabina 
kožna dūšia bet labiausia da
bina kožna motore, del josios 
daugiaaše reikalinga ir jai ge
ri ause pritinka.

Pus Lietuvius yra bjauri nuo
mone, ypatingai tarp moterių. 
Juigu katra turi viena ar dvi 
suauguMs dukreles, tai dairosi 
in sulis ar nuo kur vejas neat
pus jauniki ir nepaims sloga 
nuo galvos.

laike permainos rnsztininku. 
Paraszyk tamista isz naujo kn 
norėjai apgarsyti, o patalpinsi
me.

Yra penki vieszus darbo ofi- 
— 116 N, Dear- 
2383 Milwaukee

A. 1*. Springvallejr, III. — 
Kaip yra didele Lietuva, pa
duodame sekanti sutrumpyta 
skaitlį kuris gal bus atsakan
tis ant jusu užklausymo:

Visa Lietuva su Vilnija uži
ma 75,000 kvadratiniu kilome
tru. (Neokupuotoji Lietuva už
ima 55,000 kv. klm.). Visas 
žemes kamuolio pavirszius, pri- 
skaitant ir vandenynus, užima 
509,950,000 kvadratiniu kilo
metru, o visos žemes sausmos 
— 149,000,000 kvadratiniu ki
lometru. Palyginant Lietuva su 
visa žemo, ji užima tik 6799-ta 
dali, o lydinant su visa žemes 
sausuma — 1986-taja dali.

Jei palyginsim Lietuvos gy
ventojus su viso pasaulio gy
ventojais, tai Lietuva atrodys 
didesnis krasztas. Visoje žemė
je gyvena apie 2,000 milijonu 
žmonių o Lietuvoje 2 milijonai 
300 tukstaneziu. Lietuvos gy
ventojai sudaro visu žemes gy
ventoju 856-ja dali.

sai Chicagojo 
bora Street;
Avenue; 4713 S. Ilalstcd Street 
417-419 East 35th Street; 105 
S. Jefferson Street (neprityru- 
siams darbininkams).
SVETIMUS STUDENTAI 
PRIVALO LANKYTI DIE- 
NINES KLIASAS IR NE 

Naktines.
■ ) ia •. Laukiu brolio at- 

isz Lietuvos.

VIZOS IR VIZOS 
MOKESCZIAI.

Sziadien žmogus norintis ap-
lankyti kita szali privalo turo-

Po tu eilu-

SUMANUS PRASGZIOKEUS
PASAKAITE

Kuky toju vagonas buvo pil
nas pasažieriu. Tarp juju tū
las ‘‘džentelmonas,” 
ruko cigarus viena po kitam, 
kad beveik tamsu buvo vagone 
nuo durnu. Daugumas pradėjo 
kosėt ir p3rko ant rukiko, bet 
niekas nenorėjo užgauti savo 
pasiprieszinimn

Bot tūlas praseziokelis,

smarkiai

“džentelmo-
na.”
sėdintis šalę tojo ponulio, ka
da durnai jam labiausia dagri- 
so, atsiliepė:

— Patariu ponuliui paliaut 
rūkęs, nes gali būti blogai...

— O tai kodėl? — užklauso 
stebėdamasis ponulis. — Juk 
tai vagonas del rukaneziuju ir
niekas neturi tiesos mane už
draust. Gal tau dūmai kenkia?

— Tas tai nieko, l)et matai 
ponuli, asz vežu su savim ežia 
po suolu krepšį parako, jalgu 
kibirkštėlė nukristu, galėtu 
pasidaryt smarki eksplozije,
tada visiems ežia butu bloga 

Ponulis nubalo isz baimes ir 
tuojau* išmetė laukan per lan-

Kh 
\ \'kimo

. L. kaipo studentas.
Jis at-

v v
Ar jis gales lankyti vakari

nius kolegijos kursus ir dirbti 
dienomis?

Jis jau prie kolegijos prisi- 
rasze.

C. F. Buffalo, N. Y. 
Atsakymas: Tas nepavelinta. 

Ateivis, inleistas laikinai kaipo 
studentas, privalo lankyti mo
kykla kurioje prisiraszes die
noms. Laikinas darbas ar ati
dirbamas už kambary ir valgi, 
jeigu nekenke mokslą, pavėlin
ta.

Ateivis-studentas gali dirbti 
vakacijos laiku. Bot turi imti 
pilna mokslo kursą.

gu cigaru ir lyg galui keliones 
nerūko.

Ant paskutines stacijos pnis- 
cziokelis iszsosdamas isz trū
kio, pasilenkė ir traukdamas 
savo krepszi kalba:

— Eikit szia,

t i savo szalies pasporta ir įsi
gauti pasporto viza nuo diplo- 
matisiko ar konsulinio aficie- 
riaus tos szalies, kuria ketinu 
aplankyti. Kelios fizalys nerei
kalauja pasportu nuo visu sve- 
tur-gimnsiu keleiviu^ kelios nc- 
ei'kalingauja pasportu tik nuo 
tautiecziu nekuriu szAliu su ku
rioms turi spociales sutartis.

Dabartiniu laiku Amerikos 
pilietis gali vykti in septynias 
szalis bo Amerikos pasporto ir 
vizos, ir dar kitos penkios sza- 
lys nereikalauja vizų, kad nors 
keleiviai turi turėti pasportus. 
Suv. Valstijos reikalauja, kad 

kiekvienas ateivis, kuris nori 
czionais atykti, turėtu paspor
ta ir immigracijos viza kuria 
išgavo Amerikos Konsulate. 
Taip-pat, no-inimigrantai atei
viai privalo turėti tinkamai nŽ- 
vizuotus pasortus. Yra keli isz- 
emimai -ne-immigrantai atei
viai, kurie yra piliccziai Kana
dos, Nowfoundlandijos, Benau
dos, Bahamos ir Britu Vakaru

rože,

mano žirno-
liai!

Visi dasiprato szposa pi’as- 
cziokelio, prunksztelejo gar
siai juokais net ir patsai džen- 
tolmonas/ nusijuokė, kuri pri
gavo praseziokelis per 
sumnninguma.
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SUSIKALBĖJO.

savo

Ineina in knygyną senute ir 
sako in pardavėja:

— Asz noriu savo anu'ku: 
dovanu nupirkti knygute, pra- n if* 1 •szau duoti kokia nors jam tin-
karna.

— O koks tai vaikas ? 
klauso pardavėjas. 1 j

Mėlynakis, baltaplaukis, 
labai gražu* berniukas, —
szove senute.

— pa-

at-
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A-BE-CkLA arbt rtUtymo fr

W. D. BOCZKAU3KA8-CO. 
MAHAHOY CITY, PA.

rasiymo, del vaikėme. - Preke 15e 
i

Indijos, ir kiti Britanijos pa
valdiniai, kurie gyvena tose 
szalyse neturi turėti pasportus 
ir viza kuomet atvyksta in Suv. 
Valstijas. Tas pat su ne-irrimi- 
grantais, kurie yra pilieicztoi 
Miquelon ir St. Pierre ir Fran
ci jos piliccziai tonais gyvenan
tieji, ir su ne-immigrantals 
ateiviais pilieoziais Meksikos, 
Kubos, Haiti ir San Domingo.

Kaikurios szalys noreikaiąb*. 
ja vizų mokeseziu, bot papras
tai reikalaujama. Bot pasiro
do mokeseziu sumažėjimas. Va
sario 25 d., 1925 m. Su v. Vals
tijų Kongresas autorizavo

/

ji, bet neužmirsz/k mus 
laiszkoliu, nors tuom pamar
gintu negyvu žodeliu suramint 
savo sena motinėlė.

Atsiminė kuomet jam jo my
lima, jo mylima sesute, atne- 
8ZUS puikiausiu nusirpusiu uo
ga, prasze jo valgyti.

— Valgyk broleli.... valgyk 
matai, jau rengiesi in tolima 
kelione; pagyvenk nors pasku- 
tiniose dienose gerai. Sziandien 
matomės bet rytoj jau — nesi
matysim.

Tokiais meiliais žodžiais mel
do mylima sesute, ir tas atmi
nimas kele jame koki tai ne
paprasta džiangsma, bet sykiu 
ir liūdna, nes tas jo atminimas, 
paženklino jo veidą dviem gai
liom aszarom lyg žibaneziais 
deimantais. Bot tuoj jo mintis 
vol kitur nurterydo ir nuskrydo
toli nuo motinos ir sesutes kaip

tai reikalaujama. Bot pa si m

sarto 25 d., 1025 m. Suv. Vaja

kokis lakunelis pauksztolis ir 
lyg pasigirdo balsas isz tos su- 
džiūvusios rožes:

Imk ja, mano mielas...

“Jau 
sugryžau!” Geide jis neszti ta 
sudžiovusia rože ir sakyti jai: 
“Sztai dar ji tebėra, dar asz ja 
guodoju,” bet likimas ruseziw 
balsu lyg
kiomis audromis pratarė jam:

— Buk ežia, tau nevalo 
ryžti! Szia n rys tave šudras- 

m

Norėjo gryžti, bet žinojo kas
jo laukia, 
liuesas nuo sziaures draskau- 
cziu ereliu. Žinojo kad laisve, 
kuria jis taip kibai myli, bus 
užgniaužta jo krutinėjo, ne ga
les jis jos pilnoje szviesoje ro
dyt, ne galės jis laisvai pasa
kyti žemes artoju] tuos dai
niaus žodžius:

“Tn ari tuos laukus jau se
niai, seniai.

Bet kur-gi tau dingsta tie 
gausus vaisiai?”
ežiu nutruko jo mineziu siūlas 
apie sugryžima. Jam tik rodo
si niekai viskas ir viskas nie
kai. Nelinksmino jo szirdies tie 
visi paveikslai: Bet ilgesy s 'sa
vo numylėto kraszto kankino ji 
labiausia: jam buvo niekas ne 
miela, tiktai sziadiena atsimi
nė apie savo atsivežta turtą — 
knyga. Pamisimo in ja pažiū
rėti, pažiurėjo in tas kėlės ei- 
lutofs kur kadaise dar savo ma- 
žystes dienose skaitė.

Jis pasikėlė greitai nuo kė
dės, susijeszkojo popieroli ir 
parasze savo numylėtiniai kelis 
žodžius. Isztrauke viena su
džiūvusi lapeli ir vyniodamas 
tn popieroli, kalbėjo:

— Lai pamato ji kad toji 
rože randasi dar pas mane ir 
kad asz ja vis guodėju.

Prispaudė dar syki ta rože 
prie lupu ir dedamas in knygos 
laksztus pratarė:

— Ilsėkis dar ežia, rožyte, 
dar neatėjo laikas gražinti ta
ve pas tavo savininke!.*..

CAPITAL SJOCK 1125,000.00A > <
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS 1623,358.62
' 1..

Mokame 8-czie procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride- 
dam prie Jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reiksią su mnra banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.

G. W. BARLOW, Pre*.
J. FERGUSON, Vice-Prei. ir Km.

K. RĖKLAITIS I 
LietuTlsxlcaa Graboriwa < 
Laidoja numirėlius pa- . 
gal naujausia mada Ir ( 
mokslą. Turiu pagalbi
ninke motereros. Priei
namos prekes.

&!• IT. SjirEc® Si..
MAHANOY CITY, 

NAHKKTHT..
TAHAfįt'A, l’A. Iii

A

SKAITYKITE “SAULE"
j

A. RAMANAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

— ..... .......... 11—■■■

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

BeU Telefonas 1430-R

Iszbalsamuoja ir laidoja mirusius 
ant' visokiu kapiniu. Pagrabus paruo- 
flzia nuo paprasesiausiu iki prakil
niausiu. Porsamdo automobilius del 
laldotuviu, veeellu, kriksztynlu Ir 
kitiems pasivaiinSjimams.

jį f, irj K.ii l\ >, ,fc ,u ' Mt k,“ . ,
■p o ■seiyshP^^ii RSiyi ^Tl,uTg. W

A. J. SAKALAUSKAS 
L1ETUV1SZKAS GRABORIUS 

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

Nuliūdimo valandoje suteikiam 
geriausi patarnavimu.
atliekam rūpestingai ir grožiai Bu
site pilnai užganėdinti.

Isz Mahanojaus jeigu kas parei
kalaus mano patarnavimu tai mel
džiu man telefonnoti o pribusiu In 
deroimta minutu. 
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MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY OITY, PA.

Palaidojima

Telefonu 872.
e M
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imk, kaipo atminti; tik nepa- 
pažiūrėk tankiai 

jr atmink, kas tau ja inteike.
Buvo tai jo numylėtinės žo

džiai kuomet nuėjo atsisveikin
ti su jii. Tie žodžiai jam giliau
siai, kaip peiliais, rteriode kru
tinę, o rėžo virto jo numyloti

1j.

Valstybei Departmenta už- mirszk jos —
baigti abipusiszkas sutartis sn 

nažlnimo
baigti abipusiszkas sutftrtiB sn 
kitoms sjJftlirtiB del sumažinimo
arba praszalinrmo Vizų
ožiu no-immigrant airis. Iki 
sziam laikui sutartis užbaigtos 
net šn 28 sveimbriis szalitiiš, pa-

no-immigrant airi S. i * Iki

Hokmes 7 szalys sumažino
mokesezius, 14 praszalino mo< 
kOszcziUs ir 7 no tik neroika- 

noroikalftUjalaUja vizų bot 
pasportu. t F.L.I.S.

■'J ' ■ 1 '2l
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'Buvo tai jo numylėtinės žo-

nes paveikslu. Suspaudė ja 
rnrikomis in pabueziavo, o ro-rarikomis ir pabueziavo, 
že lyg vis kartojo:

Kodėl nogryžti —— Kodėl nogryžti — sakėsi 
už motu: jau du, trys metai, bet

3-czia Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu 
pinigus yra geriaus negu 10-tas Procentas, be jokio 
saugumo.

MERCHANTS BANKING TRUST 00., 
moka3- ‘ ' * * 1 1 * ’ * \
suma kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir ezodina.
pinigui in uita Banka o persitikrinsite ir maty riti 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.

<•
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a Procentą už jusu sutaupytai pinigus ir tg
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Patogios Akutes
Puiki Apysaka.

Kud Petrukas ne norėjo art 
ne ganyt gyvidiu, atidavė tėvas 
ji pas kalvi idant kad nors 
padarytu tėvui kirvi arba dal- 
gi‘

Buvo Petrulis pas kalvi pa
kol reikėjo dumpt dumples ar
ba anglis nesziot, bot kada at
ėjo prie sunkaus kūjo, tada 
Petrukas saugojos! kalvystes 
kaip velnio.

aYtemc tėvas ji nuo kalvio ir 
atidavė pas staloriu bet ir to
nais nesinorėjo Petrukui ne
sziot sunkiu. lentų.

— Mano sūnelis yra silp
nas ir menkos sveikatos, — sa
kydavo Petruko tėvas. Atiduo
siu ji pas barberi o kada iszsi- 
mokins savo re mest o, skus visa 
kaimu ir turės szmoteli duonos 
ant senatvės.

Buvo Petrukas j>as barberi 
puse meto bet tennis jnm ne 
pasidabojo nes
nuobodus darbas, vis tik reikė
jo muilyt barzdas o pati barbe
rio varinėdavo Petruką tankini 
iii k u knin skųst bulves ir dar
žoves. To visko Petrukns negu
lėjo iszkcnst ir pastnnavijo pa
bėgt.

Taip stojo 
ulyczios ir nežinojo in kokia 
szali nusiduot, kad sztni prisi
artino pas ji kokis tai ponas, 
juodai pasirodęs, o paemes Pet
ruku! už peties, paklauso jojo 
apie ka toki 
mislino ?

— Ne žinau, — atsake Pet-
— norėjau pabėgt nuo

buvo tai per

viena karta ant 
nežinojo

taip giliai užsi-

rūkas, ■
savo barberio nes jau ilgiau ne 

Barbe- 
rys liepe man tik bm*zdas skus
ti ir muilvt o kada neturiu ka 
veikt jojo pati varo mane in 
ktrknia idant supeziau kūdiki 
su koja o su rankomis skusezia 
bulves ir kitokes daržoves.

• HWI *

eit!

galiu tonais iszlaikyt.

nori dabar

1

.

I

Tai kur tu
- paklausė nepažinstamas 

Petruko.
— Nežinau, -- atsake Pet

rukas, — bijau mano tėvo, to
dėl pas ji ne eisiu.

— Nieko ne moki ir niekur 
ne nori eiti mokintis, tai ka 
dabar pradėsi i

— Asz nieko ne noriu veikt, 
prie nieko ne turiu akvata, — 
atsake isz szirdies Petrukas ne
pažins t am u i.

— Ha, jaigu taip, tai asz ta
ve priimsiu pas save ant tar
nystes, pas mane nieko ne

t veiksi tiktai gersi ir valgysi

j

I

ldant tiktai būtumei del manus 
viernas.

— Busiu viernas, idant tik
tai ne supezia vaiku ir bulviu 
ne skusezia ir nieko ne veik- 
czia, — tarė Petrukas 
džiaugsmu.

— Na, tai gerai, — tarė lie
pa žiustamas, — eikie su ma
nim — ir szokdauias ėjo paskui 
savo nauja poną.

♦ *

su

i
1

♦
alo miesto, senam na-Ant g

me, gyveno ponas Petruko.
Tame name apart jo, nieko 

daugiau nesirado, navatni na
miniai rakandai radosi visur o 
ant krėslu ir stopose radosi vi
sokios knygos, iszinotintos bu 
jokio paredko.

— Žiūrėk, — tarė ponas in 
Petruką, visas tavo darbas vra * »sergėt viską ka tik czionais 
matai, svetimu žmonių ne in- 
leidinck kada asz busiu kelio
nėje, o tuju duriu neatidarinek 
kurios veda in ta maža kamba
rį, bet szitam kambaryje gali 
rėkaut, giedot arba szokinet 
kiek tik nori, bet tiktai pa
ežiam, be draugu. Snoja tik 
mieste karezemoje gali pasi
matyt, jaign sau norėsi.

I
i «■
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laika užmokėsiu tau isz laik ta
vo užmokesti, o jaigu man bu
si riemas, tai kada sugryžaziu 
padarysiu isz tavos žmogų, o 
jaigu sau vėlinsi tai pasiliksi 
ir dideliu ponu.

O busiu tau labai vier 
nas idant tiktai pasilikezia po
nu, nes turiu dideli norą pasi
likti ponu.

— Tikiu tau lal>ai ir asz tu

svietus. Kada Petrukas pririar- nąis keliauja jaunikaitis o per
. » k ' k. - * J . 1 * • • B•Itinejo, boba pradėjo rankomis 
mosnot in visas szalis o Petru
ku! net szirpnlini perėjo per 
poezius ir jau mislino dumt isz 

bot keliais puikiais 
prakalbėjo inboba

tos vietos 
žodžiais 
Petruką:-

Ne bijok, mano vaike, ne 
bijok, — turo sena boba, — įli
eja i netikėtinai o asz mislinau 
jog tai tas, kuri turėjau laikyt 
už sprando, prisiartink ir pasa
kyk man del ko in czionais in- 
ejai, bet pasakyk viską teisiu-

riu noru pasilikt, pakol ne at
eis laikas, dabar lik sveikas ir 
neužniirszk ka tau sakiau.

Petrukas norints temino ant
visko ka jam ponas kalbėjo bet gai ir atvirai nes mane no ap- 
ne fpuso ne suprato, džiaugėsi gausi tik pats sau privirtum 
isz to jog turėjo pinigu, vaiksz* 
cziojo po miestą, gero ir valgo 
ir nieko ne veiku.

Valgyt tai mažai valgė, bet 
ka gei t, tai gere be atsiminimo 
o ne iszejo da puses meto, jau 
neturėjo ne skatiko isz pinigu, 
kuriuos ponas paliko jam ant 
vieno meto ir szesziu nedelin.

♦ * ♦

Ponas Petruko buvo 
nium, bet nuo 'laiko kaip pra
dėjo priesziutis pricszais 
ko Kalno,” 
ganos ant jo, liek jam insipyko 
ir pradėjo jam kenkt, jog ato
me jam beveik puse valdžios.

Per tai radosi po užkeikimui 
ir jau negalėjo tiek raganaut 
kaip priesz tai. — Po teisybei 
norėjo ji nuo tojo užkeikimo 
atvalnvt bet ant laibai sunkiu 
iszlygu, kuriu raganius ne no- 
ro.io priimt, tikėdamasis pats 
isz to iszsisukt.

Tszlygos visu raganių buvo 
tokios: idant raganius su viena 
labai 'baisia ragana apsipa- 
cziuotu; o kad ant to nesutiko: 
bobos ėmėsi isz kitos baczkos 
jam dagrist.

Nelaimingas raganius no ga
lėjo sau duoti rodos ir privers
tas buvo pasiraszyt locnu savo 
krauju ant sekaneziu punktu:

stot ant raganių 
apsipaeziavimo su viena isz ne mylėt ir tik su manim apsi- 
ju seserų, nors jau turėjo sze- 
szesdeszimts ir devynis metus 
ir pasilieku prie czystos panys
tes o kad turi kanecz turėt vv- •I
ra, per tai raganius turi isz sa*
vo szalies rūpintis idant jisai les pastanavijo jcszkot tos lai- 

už vyro ir taji

ragn-

“Pli-
susitarc visos ra-

daug koszcs.
Persigandęs Petrukas viską 

apsakė senai raganai ka tik pa
minė nuo pradžių savo gyveni
mo. <

— Gerai mano vaike, bet 
nesibijok ir prisiartink prie 
manos, tas tavo ponas yra 
zdraica, tavo gili ūki s jog in 
czionais atėjai ir su manim su
sipažinai, tu man o asz tau bu
siu pagelboje, asz esmių raga
na ir daug galiu padaryt o kaip 
man užminei jog

ponu, 
o tavo

mano raganystft tegul jisai por- 
juokina szirdi užsikietojusios 
karalaites. v

Po tai kalbai trys geniuszai 
isznyko o Petrukui llepo isz
eit ir vėlino jam laimingos ke
liones.

♦ ♦ ♦
Vienojo karalystėje gyveno 

galingas karalius kuris turėjo; 
dukterų 'bet kada toji dukterų 
buvo da kūdikiu, su savo meilu 
pažiurejimu akiu visus prie sa
ves pritraukdavo ‘ kas tik ant 
josios pažiurėjo o kada daejo 
ji lyg 16 metu, ne buvo galima 
ja’ja pamylėt. J^es kas isz to? 
Tasai puikus pažiūrėjimas už- 
trneindavo kdžna kuris ant jos 
pažiurėjo, iszskirent levo ir vi

jų ok d a vos i d a 
puikaus ricieriaus 
mylėjosi in kara-

insimyle- 
nes ir jisai

dideliu 
visame 
dys.

Petrukas

nori pasilikt 
klausyk manes 
noras iszsipil-

isz džiaugsmo ne 
žinojo ka ant to visko atsakyt 
bet. prižadėjo bobai viską isz- 
pildyt, norints nežinojo ant ko, 
bet toji liepe jam dabar atsito
lini ir už trijų dienu vėla, ateit 
ta paežiu adyna.

Po trijų dienu Petrukas vė
lu stojo priesz bo'ba kuri taip 
in ji tarė:

Klausyk vaike, busi ponu ir 
tai dideliu ponu, pasiliksi juom 
per pagelba mot eres, puikiuose 
motore kokios tu da neregėjai, 
o (a viską su rėdys galybe Pli
ko Kalno. Bet turėsi apsisukt 
greitai nes laja laime, kuri ke
tina tave patikt, nori tavo po-

Jaigu raganius ne nori pri- nas paimt nuo tavus, tas zdrai
ca kuris yra priverstas tik ma

be jokios

iszlygu ant 
viena

paeziuot. — Petrukas isz bai
mes truputi atsikvėpė o boba 
tolinus kalbėjo:

— Tas ponas tavo, o mano 
zdraica; -meta ir*szeszes nude*

liepimą ir baisu mHŽįna1. t}';
Pakelevingas' \

gai priiminėjo o del kožno bu
vo meilus ir linksmas. O kad.

dasiprato del koi

ponas, gal ir kokis karalius ar-| 
ba kunigaiksztis, labai jojo gai
lėjosi, o nedrysdaini jam pasa
kyt tiesiog in akis kiek tai mil-

su
są u

vimhr svdfin-r

visi tuojaus i
pas juos pribuvo taip turtingas

žinąs visokiu kareiviu nužudė 
isztolo davė 

bet jisai 
nieko iyz to nedaro.

Tas geras ponas kuris Visus 
puikiai vieszino be skirtumo ir 
saujomis pinigus barsto, buvo 
tai musu pažinstamas Petrukas 
— tas pats k m* i s no pas kalvi, 
ne pas stalloriu, ne pas barberi, 
kur turėjo lengva užsiėmimą, 
ne. norėjo dirbt, bot nuliudnsia- 
jne mieste, km* radosi puiki ka
ralaite, apie tai niekas nežino-

nėrinis jam 
prasti nelaime

apie tai niekas nežino-ra lai te 
i"-

Put rūkas pavmlges ir prige
rės su savo tarnais, liepe reng
tis ant rytojaus in kelione ir 
nusidavė apie pusiaunakti ant 
atsilsiu. Ant rytojaus ne priesz 
užtekėjimą saules, kaip tai pas 
meisteri keldavo, bet apie pie
tus atsikėlęs, apsirodė in pui
kius drabužius, sodo in žiban- , 
ežia karieta ir iszvažiavo isz 
miesto in szali karaliszko palo- 
ciaus.

Niekas nusitikėjo svetainėje 
idant turtingas

* *■ ■,■■'' ■ į | u i 1

SUDE.
Slidžia: — Del ko tu leidaisi 

ant vagystes!
Vagis: — Del puikybes, po

nas sūdžiau.
S. — Kaip tai del puikybes!
V.—

0

Norėjau, ponas sudilau, 
pamatyt sayo varda gu z tetose.

PRIE PIET.

r

1

IM

■fe
F

k

Vyrueziai paezedžiai gyvenkit, 
Ne girtuok’liaukit, 

Visko stokus del Lietuviu, 
Apart daugybes spykyziu.

Tu turime in vales,
Tai in tamsybe kolos

Bet jau [iradeda snsiprast, 
Jau ir blaivybių pradeda 

atsiras!;
1

m'Tiktai suviz mažai 
Tiek to ir tai bus gerai.

*
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Misis:— Kodėl Petrai ne 

valgai pajaus?
Petras:— Dėkui, misiukc asz 

pajų suvis ne mėgstu. 4
Mažas Juozukas:— Jis ma- • 

myte meluoje, asz maeziau 
kaip jis suvalgė szanteje net 
du pajus.

J

. m
' ’ SIKri w
H®

’f
■JO
fll

■' JM ■
'ji JĮT1*

JI

mes, bet asz jam užbėgsiu su 
savo užkeikimu, 
to ko jesžko nes
kada jisai puls priesz mane ant 
keliu ir praszys mano meiles ir 
mano szirdies! — atsiduso ke
lis kartus ragana ir vela pra
dėjo :

nedasilauks 
ateis laikas

— Klausyk vaike tolinus. 
Tu esi laimingas, rytoj ateik 
pas mane, rytoj keliausi toli ir 
keliausi puikioj karietoj su tar
nais o dabar eik ir pasirengk in 
kelione.

Nuėjo Petrukas pasirengt in 
kelione o kaip visados buvo 
pasirengęs in kelione, per tai

Ant rytojaus atėjo Petrukas

jog jau yra pasirengus in ke
lione ir jog keliaus ir in gala 
svieto del josios idant tik turė
tu ant ko ir su kuom.

Ragana pasikėlė nuo
skrynios ir septyniais raktais

savo

jaja ibzduotu 
vyra del josios pasirūpint o ta
da Plikas Kalnas isz užkeiki
mo ji atliuosūos.”

Pastanavijo.per tai raganius 
pajeszkot koki tingini ir isz ne- 
tycziu surado. Petrukas buvo 
jaunas ir patogus vyrukas, prie 
nieko ne turėjo noro ir nieko ne 
norėjo dirbt per ka raganius 
aprokavo jog tokis žmogus su 
noru griebs boba idant tik tu
rėt n ka gert, valgyt ir nieko ne 
veikt.

Ne norėjo isz pradžių Petru
ką paaukaut senai bobai, norė
jo del saves pasilikt jaigu jam
jojo mierei nusiduotu; rcikalin- nekantriai lauke rytojaus, 
gas ir jam buvo jaunas vaiki
nas aut patarnavimo ir per tai pas savo geradeja ir pasakė jai 
paėmė ji iii narna ir užmokėjo 
isz kalno alga ant metu ir sze
sziu nedaliu.

O kad in puse metu jau ne
teko Petrikas pinigu, mislino 
ant spasabo kaip gauti dau
giau, atėjo ne karta ant misliu atidarė skryne ant kurios sede- 
apvogl savo poną ir pabėgt, bet jo, iszemo 
ant tu patycziu nieko no buvo 
namie ka toki idant galėtu pa
vogt, pastanavijo per tai ati
daryt mažas dureles nuo už
drausto kambario ir pažiūrėt 
ar gal jame kas tokio nesiran
da idant galėtu pavogt.

Niekas tame ne galėjo prie- 
szinlis nes raktus tui’ojo ir Įli
ejo in uždrausta kambarį. Bet 
kai<p nusistebėjo kada nieko ja
me ne mate kaip tik lentyna 
ant kurios nieko neinate; sieke 
su runka ir užtiko milžiniRzka 
misingini rakta rodos nuo baž
nytiniu durelių. No iszrodo tai 
raktas ne nuo kufaro ne szepos

isz jos dežuke isz 
aukso o laikydama rankoje in 
ja tarė:

— Tris metus vijausi, per 
penkis mylėjau o apgavo mane 
szesztam, gavau septintam, ji
sai vaitoja užkeikime, prie ma
nos prigulite ir jnanes turite 
klausyt nes asz jus valdau.

Po tokiai kalbai atidarė auk
sinu dožuko isz kurios iszemus 
tris deimantus mele ant grindų 
szaukdama:

sos szei mynos 
prie vieno 
kuris labai 
laite bet turėjo jisai priesza 
baisu milžinu, kuris kožna už- 
muszdavo kuris tik 
davo in karalaite,
pasiutiszkai mylėjo ja.

Karalaite mylėjo kareivi o 
milžiną baisiai nekentė, o kad 
milžinas buvo prieszingas ka
reiviu, lauke progos nužudint 
savo priesza, ka ir trumpam 
laike pasiseko padaryt.

Nuo to laiko gailestis su
spaudė karalaites szirdi jog 
nuo tos dienos iii nieką nesi
juokdavo o jos szirdis pastojo 
kaip szmotas ledo 
jauslos.

(Milžinas dabar pradėjo spiri 
jam atiduotu 

nes kitaip 
pradėtu žudint jojo padonus, o 
kad karalaite, jojo baisiai ne
kentė, karalius apgarsino toki 
v 1 roka:

i i
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laicziu, KunigaiKszcziu, ponu 
arba isz padonu aplaikytu vie
na nusijuokimą arba, prasi
juoktu duktė isz jojo priežas
ties, tai atiduos ja jam už pa- 
ežia, bet jaigu to neinstengtu 
padaryt, tai tupėtu eit galelis 
su milžinu ir jijiržinuszl. Jaigu 
kas per laika vieno meto ir sze
sziu nedeliu np atsirastu isz|)il- 
dyt tos užduoties, lai po tam 
laikui atiduos dukterų už pa
ties milžino.”

Pristojo milžinas 
iszlygu o kad daugelis atsirado 
iszlygu,
sunu bet visi dingo nuo kardo 
milžino kuri ne galėjo jngaHot.

Tiek jau milžinas, užmusze 
karalių, kunigaikszcziu ir po
nu jog visas -sklypas buvo gai- 
lesczia apimtas o gyventojai 
pradėjo d o ve t gailės r u bus. Ne 
vienas ievas praguiszino savo 
sunu, 
gailės aszaras.
buvo didėlėje gailestyje o kara
laite da didesnėje gailestyje 
nes jau metas praslinko o mil
žinas buvo tikras jog gaus ja 
už paczfa.

In liūdna miestą atvažiavo 
musu pakelovingas geriausioje 
restauracijoje gere ir valgė, vi
siems traktavojo ir auksu py
le. Daugelis isz jojo geradejin- 
gumo pasidrūtino o jisai sėdė
damas už stalo klausu juju ap
sakymo apie karalaite ir jos 
gražės akis, apie karaliszka pa

karailų idant 
d|iktere už paežiu

Jaigu katras isz kara- 
kunigaikszcziu,

ponas taip 
greitai iszvažiuotu o labiausia 
tarnai ir tarnaites kurie tarna
vo svetainėje, kurie priesz ji 
szokiriejo ant mažiausio noro, 
tikėdami aplaikyt gera dovana 
bot ant joju Petrukas suvisai 
no lemi no ir iszvažiavo no ap
dovanojus. Tolinus bus.

į,,, , Ji . . ' • 1. į 1 j

Kaip Prasidėjo Naujas
Metas Lietuvoje

ant tokiu

daugelis atsirado na r-

ne 'Viena motina liejo 
Pats karalius

Vos praėjo puse Sausio 
jau pilietis krapszto ausi 

Dvideszimts devintais metais 
nieko gero nesimato-

Litu norą, duonos maža 
ir bendrai mažiau bagažu,

Važiuoja* t nszuzhtis* ratai JT-2- 
lai vis 29-tas motas. 

1 1 j ' ’■'«! ; . 1 ♦ 1

Kiaules blogos, karves kudos 
žmones sziona sveria pūdais,

Ir gyvent nebor akvatos
Itai kas dedasi sziais metais.

Kaimuose pleszikai veisias 
žiema upas visu baisus, 

Rėkia Magdės ir Daratos — 
sztai tau su Naujaiseis Metais. 

Žmones trinasi in pecziu 
ir prie pecziaus szaltis kreczia; 
Skundžias rūbais, skundžias 
' *■ ‘batais
ir gyvenk brolau, sziais metais! 
Pirszli u norą, panos liūdi 
'akimis (paskendo bliude,

Tai supyksta, rankom kratos 
bloga su 29-tais metais!
Eiles

“Spaktj’vos” 
to iszeinanczio Kaune, Lietuvo
je. 
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SUSTABDYKITE KOSULĮ pacinan- 
czio nuo pei'Hzalimo. Variuokite DR. 
WHITES LUNGA IIEALA gyduole 
nuo kosulio; ir Dr. Whites Black 
Crow pigulkas. Klauskite savo sztor- 
nlnko ai’ aptlokoriaus. —apg.

lt

isz

negyvi, bukite— Gyvi 
czj’stais.;

Isz trijų akmenų stojo trys 
geniuszai o ragana tare in juos:

— Keturiais arkliais, su 
auksine karieta iszsodinta dei
mantais ir sidabru,
jaunikaitis in tolima sklypą o 
atvažiavęs atsilsės per tris die
nas įr tris naktis, kur jauna 
karalaite su gražiom akimi

nes j u czionais suvis nesirado. 
Taip rugodamas dairosi aplin
kui ir užtiko mažas dureles ap- 
kaustintas su geleže.... Ha, pa
misimo sau, — tai gal but skar- 
bas mano pono ir kogiteieziau- 
se ėmėsi prie atidarymo dure- kaip saules spinduliai bet jos

važiuos— Gerai mano pone, —• at
sake Petrukas, — viską sergė
siu, duriu ne atidarinesiu o 
draugu in czionais no atvesiu, 
jaigu tau taip patinka.

<laWkyt
di, asz tuojaus iszvažiuojn ir liu, bet l>aisiai persigando nes
no sugryŽsziu net uz vieno me-j m vieta skarbo mn v m v*'-
to ir szesziu nedegiu, už ta visa diddles skrynes boba, sena kaip1 dėjo savo galvas, tegul in te-
ne sngryžsziu net už vieno mo* in vieta rtkarbo

szirdis szalta kaip ledas, kur
I i 1 i • • • *1**paregėjo ant .tukstaneziai jaunikaieziu pa
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perspaudintos 
iliustruoto rasz-
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Vieni tėvai turi mergina, 
Kurie prikalbino už žentą 

viena vaikina,
Bet pirmiausia iszviliojo isz 

jojo pinigu, 
Kelis szimtus doleriu.

Kada visi in darbą iszejo, 
Tevelia! ir dukrele nežine iii 

kur iszgarmejo, 
Daigius ant dypo nugabeno, 
Ir puslapiai sau iszvažiavo.

Tuszczia stuba ppHko, 
Be to, ir dvi lovos liko 

Bet iszvežt negalėjo, 
Ir da vieno vyro pinigus turėjo, 
Tasai pasivijo ant dypo kito,

Atome savo pinigus ne cento 
nę paliko.-.

O ka, turint dukrele, tai laibai 
gerai,

Ba vis atsirandu kvaili vyrai 
Juosius prigaudineja, 

Sudėta procia atiminėja, 
Mat, reikė tureziu pasirodyt, 

Su pinigais mergina primonyt.
Brolau, czion merginos 

neprigausi,
Kvaila vargiai rasi, 

Visos geros — visos meilios 
Kol nuo kvailio neiszvilios.

. ^Sziadion visko notalpysiu, 
Kitu kartu pasakysiu.

J

J

GERAI ATSAKE.
Žydas klausia akademiko, ko 

jis mokinasi ?
— Asz mokinusiu tiesu-at- 

sake studentas.
— Pasakysiu ko mokintis, 

geriausia mokintis drūtumo, 
ba dabar drūtis daugiau giliuo- 
je negu tiesa, — kas drūtesnis, 
tas teisingesnis.

i

i

TIKRAI UŽMOKĖS.
Atbėga klarka pas bosą, ka 

sėdėjo kitoje persk i roję sztoro 
ir klausia:

—- Ar duot ant bargo del 
vienos poros, —• vvro ir mnte- 
res?

vyro ir mote

— O kaip iszrodo?
— Jis jaunas, labai pato

gus o jiji Sena ir baisei iszrodo.
— Duok jiems ko tik nori! 

Jiji turi pinigus, tai užmokės!
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MAGNESAI.
•

— Vaikas:— Tėvuk, kas tai 
yra magnesas?

Tėvukas:— Tai vaikeli to
kia geležis ka pritraukia prie 
saves ir laiko.

— V. — Tai ir musu Ona 
magnesas.

— T. — Ka tu vaikiu kalbi.
— V, — Na, teip, Jonas Die- 

le ana syki sake in jaja.
— Tu Onute kaip magne

sas prie saves trauki.

PATINKA.
— Kaip daktarui patinka 

Shenadorisf
— Gražus miestelis, ne tu

riu ka sakyti. — Raupai niekad 
ne iszeina, vaikus difterije 
smaugė, vandenio žmones netu
ri už tatai alaus in vales: o jau 
ka laike pedes, tai net kėlės 
galvas reikia susiūti! Nieką, ne 
giluoja kiti miestai priesz Sho- 
nadori. -
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Vienas plik-lupis, 
Turėjo aptemuses akis 

Mat labai pasigėrė, 
Ir pruszkauti eme.

Ant galo moterėlės susitarė
Tai vyruti kaili gerai iszpere, 

Net palupi sukruvino, 
Visa panose raudona buvo, 

Ir da paliemonams prigelbejo, 
Su paika sudavė, ba iszeit 

< nenorėjo, 
Sziadion Lietuviai visi 
Isz plik-lupio juokėsi, 

O moterėles net už szonu 
laikosi, 

Taip labai juokėsi.
• * * *

Kur ton Meine, 
Gi'liukis atsimainė, 
Per daug bujojo, 

Kol galo nedasigrabaliojo. 
Da palauksiu;

Kol daugiau žinių isz ten 
gausiu.

♦ * . ♦ '

Su iiutriuszusia barzda arkly 
, Ir su geltonais dantimi 

į kumelys,
Bažnyczioje dvejetas stovėjo, 

Kada kunigas spaviedojo, 
Juodu kožnam pamėgdžiojo 

Kaip szuneliai lojo.
Tai ne dyvai, ba tamsunai, 
Proto neturi ir atskalūnai, 

Kita karto to nebus, 
Ba vienam barzda nuskus, 

O kitam dantis iszmusz, 
Geri žmones proto neturėtu, 
Jaigu tokiems ‘gyvuliams 

dovanotu.

t

PAS!
lekus isz Vilkaviszkio, važe- 

vo geležkeliu in Kazlus ir net 
Mauruczuosc iszsedo isz treino. 
Atiminetojas bilietu paszauke 
paemes bilietą.

— Kas tai, in Kazlus o ne in 
Mauruczius.

— Nu asz pasimilijei, as» 
neužilgio gryžiu adgal. Af mai 
ne munos....
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KATINAS IR ZVIRBUS.
Karia žvirblys atkeles in vie

no ūkininko miežiena ramiai 
rankiojo grūdelius. Nelaime at- 
nesze ežia katiną; jis iszpasalu a. • W • v • •
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pritykino prie žvirblio ir nesze- 
si in szali suėsti. Bet žvirblis 
prabilo:

— Ne vienas ponas pusry- 
cziu nelaiko neprauses "butuos.

Sugėdintas katinas pasideda 
žvirbli ant žemes ir pradeda 
prausti koja savo burna. Žvir
bliui to tik reikėjo, nes pasiju
tes liuosu, purpt, ir nulėkė. Ka-
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SUSARMATINO.
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— Ar Žinote, vyrai, asz ne
galiu stoti ant galvos, man tuo- B • M . • • VA

tinas labai perpyko ir prižadė
jo nuo szio laiko visada pir
miau pusryczius atlaikyti, o 
paskui jau tik nusiprausti. 
Taip jis po sziai dienai daro.

h
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USZTIKRINIMO.
— Asz tau atiduosiu Mausz- 

kuti tuosius du rublius ir at- 
H| ■ .ir

Žydas: — Kam tas svietkas 
geriausiu bus svietku tavo ser
mėga.

jaus kraujas pultus! in galva? 
Na ar ne?

Niekas, no atsako

ko man kraujas no puola in ko-
■' ■ ■ * * n .

Ba mat, tavo galvh tuszozla 
p kojos pilnos.
4*

* * I

O dabar, pasakykite, del
“ <1 U. B. -
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Willimas ir Homy Bruns’ai isz Woodville, Ohio, yra se

niausi dvynai Amoriko turinti po 95 metus amžiaus, kurie ap-, 
vaiksztinejo sukaktuves ana diena. Abudu pribuvo isz Vo-jas, jeigu ant juju stoviu? 
kietijos 1852 moto ir laiko sztora czionais daugiau kaip per J ’ t60 metu.
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vesiu navet svietka.
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Sziandien Sz. Kazimie-

— Kovas atėjo su sniegu, 
bet sziadien gražus oras.

— Lehigh Valley kasiklos 
pradėjo mažiaus dienu dirbti.
• — Sziadien
prezjdeuto Hooverio, Washing
tone, daug žmonių iszvažiavo 
isz musu aplinkines prisižiurėt 
ceremonijų.

— Ar žinot kad Mahanojie- 
espai praejta meta surukę 13,- 
765,943 paperosu.

Gilberton, Pa. f Motiejus 
Daniloviszius, 37 metu, 
Ashlando ligonbuteje, sirgda
mas tik trumpa laika. Paliko 
viena broli Kazimiera czionais 
isz kur buvo palaidotas Pano- 
delio ryta.

SZEIMYNA SUVARĖ IN 
KAMINA IR APįPLESZE.
Joniszkio vnlsczinj, Pi rakiu 

kaimo in ūkininko Tado Maro- 
___ zo namus nokti isz Sausio 12 in 

inauguracija 13 d. insiveržo du pleszikai. Jie
• e fe e 1 V • _ • A l 1

mire

buvo užsidėjo ant burnos skar
malus, kad nepažintu ir turėjo 
revolverius.

Prisikėlė szeimyna plesrikai 
suvaro visus in kaminą ir ten 
tvirtai uždrtre, o patys pradėjo 
grozti. lesiojo pinigu. Bet ju 
rado nedaug, tik 150 litu. Tada 
pasiėmė kitu brangesniu daik
tu ir iszkeliavo.

In pleszimo vieta pasiusta 
policija. Plcszikai dar nesugau
ti. *&

m

Mount Cannel, Pa. ■—• Jonas 
Žekovskis, 34 metu, ketures 
sanvaites adgal pirko pora 
nauju czeveryku nuo ko jam 
pasidarė pūslele ant kojos nuo 
ko uŽsitrucino kraujas ir žmo
gelis mirė praeita Petnyczia.

Justinas

SENAS KALĖJIMAS KAIPO GYVENIMAS
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Boston, Mass. —
Makaczenas pasidaro sau bė
dos. Jis sumuszo savo szeiml- 
ninka Antana Natku ir paskui 
iszbeges da pasiszauke policija, 
kad Natku aresztuotu. Bet Nai
kaus duktė paaisj&ino polici
jai kaip viskas atsitiko, ir poli
cija nugabeno in belange pati 
burdingieriu. Natkui pramusz- 
ta galva, padaryta juoda akis 
ir vienas dantis visai iszmusz- 
tas, o du iszjudinti. Natkus tu
rėjo szauktis net dvieju dakta- 

Dabar jam dantis gydo
d-ras Kapoczius, o adv. Bago- 
czius veda byla priesz Maka- 
czena.

Paklaustas kaip visa tai at
sitiki, Natkus papasakojo szi- 

A A • • . • t

atsipeikėjo

rų.

tokia istorija:
*‘Justinas gy'veno pas mane 

ant burdo. Jis yra mano pa- 
czios parapijomis ir vis bunta- 
voja vaikus, kad manes neklau
sytu. Taip pereita Nedeldieni 
asz jam ir pasakiau: Justinai, 
tu savo liežuvi nekiszk, kur tau 
nereikia. Jis pradėjo kokiotis, 
ir pavadino mane senavob.....
Tada mes ir susikibom. Asz gal 
bueziau ji nukirtęs, ba asz zda- 
ravesnis, ale pati ir sūnūs ma
ne sulaikė. Bet kaip tik asz ji 
paleidau, taip jis man ir kirto. 
Pramusze galva, iszmusze dan
tis ir paskui da paszauke poli
cija kad mane aresztuotu. Ale 
policija nuvežė ji pati, ir da
bar jis sėdi dželoj.” —K.M

teleChicago. (“V-bos kor.
grama): — Vas. 25 d., apdegė 
“Vilnis.”
ryta “hold up.”
mikalais ir uždegė. Nuostoliu 
virsz penki tukstaneziai dole
riu.i

Prižiūrėtojui pada- 
iVpipyle che-

Scranton, Pa. — Sziomis die
nomis J. Butkaus žmona iszcjo 

•:isz proto ir norėjo kirviu nu
kirsti savo vyrui galva. Ji kir
to kelis kartus in galva jam 
miegant, bet jis pabudo ir su
žeistas pabėgo. Paskui Butku
viene mėgino Skustuvu pasi- 
piauti, bot pribuvo kaimynai ir 
policija ja sulaikė. Policija nu
gabeno abudu Butku kruvinu 
in ligonbuti. Vyrui galva su
siuvo, o jai žaizda apriszo ir 
nugabeno kalėjimam Daktarai 
pripažino, kad ji serga proto 
liga ir dabar ja nuvežo in be- 
proeziu namus. Butkus paleis- 

. tas namo. — K.

JAUNIKIS PABĖGO NUO 
ALTORIAUS.

Joniszkis. — Atėjus Jonisz- 
kio bažnyczion prie szliubo pa
nele Kl. D. su jaunikiu V. S. ir 
kunigui besirengiant suriszti 
amžinu moterystes rysziu jau
nąja pora, staiga jaunikis pa
likes jaunaja prie altoriaus isz- 
bego per bažnyczia lauk ir pa
sislėpė.

Vestuvininkai,
nuo netikėto invykio, leidosi 
sykiu su jaunaja ieszkoti pabė
gusio jaunikio.

Po neilgo ieszkojimo atrado 
jauniki pasislėpusi pirty po 
plautais.

Insikarszcziavusi jaunoji pa- 
gelbejant vestuvininkams ap
kūlė jaunaji ir nusitempe poll- 
cijon, kad pastaraji priverstu 
suvineziavoti.

Bet jaunikis nuo szliubo 
griežtai atsisakė, sutikdamas 
apmokėti dali padarytu iszlai- 
du.

O jaunoji paliko, kaip ir bu
vusi, be vyro.

MARIAMPOLES SKERDYK
LOS SKANDALAS.

(Naujienų korespondento.)
Mariampoles Miesto Valdy

ba jau treti metai stato sker
dykla ir vis negali pastatyti. 
Dabai’ jau vargais negalais ne
va pabaigė, bet toli gražu, dar 
nėra taip, kaip reikia, padary
ta.

Skerdyklos
Skerdykla pastatyti isz varžy
tinių apsiėmė tūlas Jokūbas 
Blechaviczius už 18,960 litu. Jis 
isz to norėdamas daug pasipel
nyti, skerdykla taip pastate, 
kad geram vėjui pūstelėjus ji 
galėjo sugriauti. Statydamas, 
isz Miesto Valdybos iszsunkc 
sudorota kaina ir dar 7,000 litu 
papildomu. Be to Valdyba jam 
virsz sutarties iszmokejo 5,930 
litu. “Užbaigų” skerdykla, ko
misija jos nepriėmė. Padare re
vizija valdžios atsiusta žmo
gus, ir rado darba padaryta vi-

istorija tokia:

Užbaigų

sai netinkamai. Visas dalykas 
pateko in laikraszczius ir in 
teismą. Skerdyklos statytojas 
viską padirbo, bet ir vėl komi
sija nepriėmė.

Visa dalyka tardytojas isz- 
tardo ir perdavė Valstybes Gy
nėjui.

— IszblyszJkes, suvargęs ji
sai nuo nelaimiu, rupeseziu; 
dreba jo rankos nuo sunkiu 
darbu, kurios dirba isz jaunu 
dienu. Nelaimingas gi dėlto
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kad paniekintas. Jo sunns lji 
užmirszo senatvėje, neatminda
mas, kad. ji maža taip labai 
mylėjo, augino ir jo labui sa
vo sveikata padėjo. Jam už
augus visa turtą atidavė4®
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jis 
ji užmirszo. Ne geras sūnūs, 
tur but, ne mano kad ir jis gali 
pasenti ir visu gali būti už- 
mirsztas, apleistas. Bet nors 
senelius ir labai mylėtu, gerb
tu, tai vis jiems no butu taip 
gera, kaip jauniems, nes ju 
taip nelinksmina pasaulio gro-

vaikszeziojo, nusl-

žybes, jiems ateitis taip ne- 
szvieezia sz vie si ai, kaip szvieto 
pirmiau; jiems nebemiela gy
venti. Na, o jei dar paniekina 
tai baisu ir pamatyti, kas da
rosi krutinėję seneliu.

Graudu buvo mergaitei mas
tyti apie seneliu būvi, todėl ji 
apsiszluosczius aszareles, nu
siskubino namo. Bet ir ten ne 
rado sau vietos, vis jai rodos, 
stovėjo priesz akis nuvargęs, 
iszblyszkes, panaszus in numi
rėli senelis.
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Sztai senas Amcrikoniszkas kalėjimas Yuma, Arizonoje, kuriame kitados buvo laiko

mi kaliniai apsudinti ant viso gyvenimo. Dabar valdže parandavojo kambarėlius del vargin
gu žmonių kurie negali mokėti už stabas. •

NELAIME ANT GELEŽIN
KELIO.

Kaunas — Ketvirtadieni Va
sario 7 d., 7 vai. 30 min. ryto, 
Kauno geležinkeliu stotyje, 
ant 5 linijos, manevruojantis 
traukinys mirtinai užmnszo 
ekspeditorių 45 m. amžiaus pil. 
Streptoka (Rusa). Sziurpulin- 
gas nuotikis invyko prie tokiu 
aplinkybių: kuimet pil. Strcp- 
tokui reikėjo pereiti skersai 
geležinkeli, 
traukinio sąstatas stovėjo vie
toje, tat jis norėjo ralis vagonu 
protarpiu ir tuo paežiu momen
tu traukinys pradėjo eit isz vie
tos ir nelaimingaji vagonu ra
tai instrižai perpjovė per kruti
nę, kad net isztreszko jam 
plauczius.

Baisi žmogeliui nelaime.

...■.'ir >?
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manevruojanczio

kad net isztreszko

PRIGAVO JAUNIKI
PASAKAITE - 
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Tula jauna porele gana ilgai 
merginos!. Karta jaunikis sako 
savo mylimai:

— Negaliu su tavim pa- 
cziuotis!...

— Kodėl f
— Apmanscziau kitaip.
— Gerai. Asz tavęs negaliu 

priverst. Pasakysiu tau vienok 
ka padarysime. Kada žmones 
dažinos kad tu mane pametei, 
tai asz negalėsiu su kitu apsi
vesi, ta man ir tu pripažinsi o 
tu galėsi visada ąpsipacziuot. 
Duosim ant usaku o kada tavos 
kunigas užklaus: Ar tu nori 
imti mano už paežiai — tu at
sakysi: Taip. O kada manos už
klaus: ar asz noriu imti tave 
už vyra! — tai asz atsakysiu: 
No.

Jaunikis sutiko ant to. Pa
skirtoj dienoj szliubo, abudu 
stojo prie altoriaus. Kunigas 
užklauso ta svarbu klausvma 
jaunikio, o jiskri atsake “taip.” 
Paskui užkjause merginos ir ji

atsake “taip.”
— Ka? — paszauke jauni

kis, — sakei man kad atsakysi 
“no!”

navusioH.
kad vargszas

Žinau — atsake mergi
na, — bet asz apmanscziau ki
taip paskutinėjo valandoje.

J

ožiuotis'!...
TARP VAŽNICZIU.

— Oj Motiejėli, turiu 
czia įiuri nuo ryto lyg vakaro 
nuolatos tarszka ir tarszka! 
Duokie rodą 'kaip jaja apmal- 
szinti!

— Ugi uŽdekie
rinkias aplinkui, tai no tarsz- 
kes.

pa-

gumines

SENELIS.
Buvo tai vasaros vidurdie

nis. Saulute, augsztai pakilus. 
Szilde savo 'karsztais spindu
liais visa gamta. Vėjo ne ma
žiausio, tocĮel ir karsztis buvo 
neapsakomas.

Nuo taip didelis kaitros, ja
vai pagelto, susilenke ir tar
tum prie žemes glaudėsi, ma
nydami, kad ji juos apgis, pa
slėps nuo baisaus karszczio. 
Gėlės nors ir liejamos buvo, 
teeziau ir ju lapai suvyto, nu
linko.

Žmones
mine ir sake:

— Jei dar nors kelias die
nas toks karsztis bus, tai visi 
augalai iszdegs ir reiks kitais 
metais bada kęsti.

Tuo laiku ėjo per sodžių, 
lazda pasiremdamas, 80 metu 
senelis. Jo drabužini buvo se
ni, apdulkėję: veidas iszblysz- 
kes, sudžiūvęs; lupos pamely-

Isz visa-ko galima
buvo matyti, 
daug nelaimiu iszkentcjo. Jam 
beeinant prisiartino prie jo 
mergaite ir paklausė:

— Kur eini, seneli ?
Szis jai norėjo pasakyti, kad 

einas in sunu, kuris, paemes jo 
visa turtą, apleido ji, apsigy
vendamas kitame sodžiuje/Bet 
vos tik isztare: “einu in sun...” 
ir, nepabaigęs žodžio, apsipylė 
nszaromis. Pagalios apsiezluos- 
tes, nutilo. Ji, matydama toki 
jo szirdies skausmo, negalėjo 
susilaikyti nuo aszani ir nedrį
so daugiau jo klausti. Bet kad 
kiele suraminus seneli, 
prasze jo užeiti pas save in na
mus. Senelis neturėjo laiko, tai, 
padėkojęs už pakvietimu, ir nu
ėjo savais keliais.

Mergaite pasiliko viena. Jos 
krutinę musze, isz akiu asza- 
ros birejo, o galvoje kilo viens 
po kito klausymai, kodėl sene
lis toks suvargęs, iszblyszkcs, 
jo rankos dreba, toks jis ne
laimingas.

Czia jai lyg koks balsas at-

prie

pa

TEISINGAS VAIKELIS.
Neturtingas vaikelis — ka- 

minszluostis turėjo karalienes 
rūmuose iszszhiostyti kamina, 
kuris vedė per kakali, (pecziu) 
in jos gyvenamąjį kambarį. 
Nusileidęs žemyn lyg kaklio 
ir inejos kambarin, jis rado ji 
tuszcze ir truputi apsistojo kad 
pasigėrėjus gražiais karalienes 
daiktais. Ypacz vaikeliui pati
ko aukso laikrodėlis, kuris bu
vo padėtas ant stalo. Jis pa
ėmė laikrodi in raifkas ir pra
dėjo in ji žiūrėti.

— O kad asz turecziau to
ki laikrodi! — galvojo vaikelis 
•— o, kažin, kad asz ji pasim- 
cziau! Bet tuokart asz bueziau , 
vagis! Kažin, ar galeeziau kuo
met nors ramiai ilsietis ir mie
got! Bot, visgi, asz iszsylrpN. 
likeziau didžtureziu, galeeziau 
dėvėti puikias drapanas, kas
dien gardžiai valgyti ir gerti. 
Ir rodos, niekas to nematytu! 
Niekas! Ugi Dievas tai pama
tytu, kurs yra visur? Ar gale
eziau asz vėl ramiai prie Jo 
melsties? Ar galeeziau asz ge
rai ir ramiai numirti?

Tokios mintis vaikeli per
gąsdino ir padėjo jis laikrodi 
vėl ant stalo, tarydamas patsai 
in save:

— Ne, geriau būti netur
tingu ir turėti gryTria sąžine ne
gu būti turtuoliu ir vagimi!

Po to vaikelis kuogreieziau- 
siai iszlipo tuo paežiu keliu, 
kuriuo ir inlipo, isz karalienes 
kambario.

Karaliene viską mate per du
ris ir pažino vaikeli.Ji liepe pa- 
szaukti pas save maža kamin- 
Hzluosti ir gausiai ji apdovano
jo. Nuo to laiko vaikelis mete 
savo amatu ir pradėjo mdky- 
tios. Iszsimokinos buvo labai 
doras ir turtingas vyras.

ATMAINA.
— No senei buvai kurtinis, 

o dabar ubagauji kaip neregįs.
— Maloninga panaite, juk 

reikia del žmonių parodyt ko- 
kiO. atmaina...

“i ■ r f |

PRIE RANDAVOJIMO.
— Ar tosios stubos sziltos!
— O kaip! vasara nei kurt 

no reikia!

20 METU IN KALĖJIMĄ UŽ 
ŽUDINSTA.

Paparęziai. — Czia nuteista 
V. Naidzinaviczius, 20 metu 
sunkiu darbu kalėjimo už nu
žudymą Žmuidinavicziaus.
Zmuidinaviczius nuvežo kiau

les parduot Kaunan ir kaip 
gryžo namo ties Budeliu kal
inu pereme ji Naidzinaviczius 
ir kirto kirviu, iktemo 1,000 li
tu, mano pralobti, bet valdžia 
pavyko sugaut ir dabar ji nu
teisė.
TREJŲ METU VAIKAS UZ- 

MUSZE SESUTE DEL 
DUONOS PLUTOS.

Kaunas. Vas. 27. — Jaunsa- 
les (!) miestelio policija pra- 
nesza apie szitoki atsitikima.

Artimo kaimo moteriszko, 
Emilija Samulioniene, iszojo in 
miesteli kai ko nusipirkti, pali
kus namie trejetą vaiku: Jonu
ką, 3 metu: Potriiika, 2 metu, 
ir Maryte, trijų menesiu. Iszoi- 
dama motina inbruko Marytei 
duonos pluta, pamirkius ja plo
no ir apibarsezius cukrum.
Kada sugryžo namo, rado ma

žyte lopszyje negyva. Kiti du 
vaikai žaidė asloj. Motinos 
klausinėjimas Jonukas pasisa
ko, kad jis atomes isz Marytes 
duonos pluta, o kad Maryte ro
kus, tai jis paemes pliauska ir 
muszos ja per galva, kol nuti
lus.
MUSZIS TERP LENKU IR 

LIETUVIU ANT 
RUBEŽIAUS.

Kaunas. — Lietuvos vyriau-

ŽYMIOS MOTERES KAIPO FOTOGRAFISTES
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Naujo prezidento pa'ti Mrs. Hoover, pati ministcrio pacztu Mrs. New ir prezidento pa-
ii Mrs. Coo'lidgo dabar yra nares Baltojo Namo Fotografistu Draugavęs kurios trauke pa
veikslus beveik kožna diena del laikraszcziu.
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Askam, Pa. — Už kažinka 
susikivirezije Pranas Groiczius 
su C. Gudaicziu, pirmasis an
trajam revolveriu szlauni per- 
szovo. Kilo trukszmas. Jei tik 
kiek, jau ir mirtis.

Teisėjas W. S. McLean G ret
ežiu nubaudė $100 pinigais ir 
nuo metu iki dvieju kalėti. ’ ' ... > ‘ M . M ■ /
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KAIP ISZRODO KALNAI MOUNT BLANC ISZ EROPLANO.k' »

Nepaprastas paveikslas ’kalno Mount Blanc nuo eroplano, kuri nutrauko pulkininkas
r
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PARDAVĖ ISZ VARŽYTI
NIŲ MISZKO UŽ 213,000 

LITU.
Kaunas. — Miszku departa

mento invyko varžytynes sta- 
ezio miszko likucziams parduo
ti. Isz 4 miszku urėdija iszpar- 
duota už 213,000 litu. Tai buvo 
paskutines staezio miszko var
žytynes. Greitai bus pradėta 
pardavinėti pagaminta miszko 
medžiaga.

Vasario 4 d., skirta parduoti 
isz Rokiszkio, Kėdainių Pane
munėlio ir S'kaipiszkio stooziu.

ŽMONES SERGA IR 
MIR8ZTA

Rokisžkis. - Po Kalėdų žmo
nes labai pradėjo sirgti užde
gimu plaucziu ir kitomis ligo
mis. Sausio 5 d., turtingas Žy
das, eidamas gatve, krito ir mi
rė. Sausio 12 d., vienas ūkinin
kas sumokėjos žemes mokesni,

., Johnston City, UI. f Po sun
kiai ligai, kuri tęsęsi per tris 

.metus, mirė “Saules” senas 
i skaitytojas Jonas Gražulis, 68 

metu senumo, (kuris czionais
> pergyveno dvideszimts metus. 
Velionis paliko dideliam nuliū
dime savo paezia Marijona, 
szeszis sūnūs ir viena dukteria. 
Laidotuves atsibuvo 26 Vasa
rio su bažnytinėms apeigomis 
ir palaidotas ant vietiniu kapi
niu. Lai silsisi a.a. Jonas sziam 
laisvam sklype o lai Dievas su
ramina likusia nulindusia szel- važiavo gatve <t vienu aki 
** ■ ** ■■■ -"ir.n*1*1 - ■"*’11'* ■ ■ - ~ • (F . M e ■ ■ 9 . .. - .
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metus, mirė 1 Saules

myna,

sybo pranosza, kad demarkaci
jos linijoje invyko naujas su-jos linijoje invyko naujas su
sikirtimas tarp Lenku ir Lietu
viu sargybos kareiviu. Vienas 
kareivis buvo užmusztas, keli 
kiti sužeisti.

Praeito Panedolio nakti siau- 
cziant stipriai sniego audrai, 
Lenku sargybiniu kuopa pakly
do ir inejo in Lietuvos teritori-

1.

isz Rokiszkio, Kėdainių Pane-
ja. Deszimt Lietuviu sargybos

1

mirksniu mirę,.

kareiviu bando juos suimti, bet 
Lenkai nenorėjo pasiduoti, ir 
del to kilo musztyno. Pagaliau 
Lenkai buvo suimti ir pristaty
ti in Kauna, kame jie dabar lai
komi kalėjimo.
SUSTABDYKITE KOSULĮ paeinan- 
czlo nuo perszalimo. Variuokite DR. 
WHITES LUNGA HEALA gyduole 
nuo kosulio; Ir Dr. Whites Black 
Crow pigulkas. Klauskite savo aztor- 
nlnkų fU’ aptlekoriaus, *—upk*

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dent i st a s Mah anoj aje. 

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

V
1

Visti Daktaru Receptai 
Atsargiai Isapildomi 

APTIKKOJE PAS 

Litschs’ Drug Store 
14 E. CENTRE ST. 

MAHANOY OITY, PA. 'l'horat, kuris su vioaiuolika pasąžieriais perteko pro Alpas,
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