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ISZ AMERIKOS46
NETIKĖTAS TURTAS

S RADO MOTERES 
SZLEBESE DAUG PINIGU 

PO JOSIOS MIRCZIAI.

Plainview, Wis. — Vargin
gas naszlys Steponas Huefner, 
gyvenantis užmiestyje, peržiu- 
rinedamas senas drapanas mi
rusios savo paezios, rado viena
me isz senu andaroku insiuta 
kvolduose bankini kvitą ant 
150 doleriu. Huefner, paragin
tas juom netikėtu radiniu, pra
dėjo perjeszkoti ir ardyt visas 
drapanas mirusios moteriszkes 
su vilczia kad suras daugiau, 
na ir po dvieju valandų darbo 
užsimokėjo jam tas darbas, nes 
iszarde isz senu draipanu ne
mažiau kaip keturiolika tuks- 
taneziu doleriu bondais ir ki
tokiu pinigu vertes popieru.

Huefner gyvendamas su savo 
motore, nieko nežinojo kad jo 
gyvenimo drauge neszioja taip 
brangius pamuszalus savo an- 
darokuose ir jekutese, nors ne 
karta abudu kente varga. Ko
kiu budu motere surinko tiek 
pinigu tai Težinoma, bet neku- 
rie kaimvnai vra tosios nuo
mones, kad tai turėjo po pir
mam vyrui, kuris buvo gana 
turtingu žmogum.

NELABAS PATĖVIS.
Collinsburg,. Vt. — Palicijo

aresztavojo koki tai Motiejų 
Ilokosza, kurie nemielaszirdin- 

. gai kankindavo savo podukte 
Elzbieta Denko, 14 metu 
žiaus.

Apie josios kankinimo daži- 
nota kada iszgelbeta joja isz 
vandens iii kuri inszoko idant 
nusiskandyt. 
mergaite isapažino 
savo nusiminimo. Daktarai ap
žiurėjo mergaite, rado visu ku
na pamėlynavusi ir sužeista. 
Nelabas patėvis likos uždary
tas kalėjimo.

Pa lie i jos

am-

sude 
priežasti

8 UŽMUSZTI, 28 SUŽEISTI, 
3 MOKSLAINES SUGRIAU

TOS PER VIESULĄ.
Charlotte, N. C. — Apie de

szimts žmonių likos užmusztais 
czionais per smarkia viesulą 
kuri prapute pro czionais pra
eita Ketvergą. Keli namai li
kos suardyti.

Atlanta, Ga. — Vėtra suar- 
• de czionais mokslnine kurioje 

užmuszta enki vaikai ir daug 
sužeido. Calhonno teipgi su
griovė mokslai ne su didelėms 
bledems.

Viesulą siautė smarkei
- - -------------

ir 
Wikono, kur padare milžinisz- 
kas bledos. •
ISZTIKRUJU BUVO NEPRI- 

SOTINTA MOTERELE.
Hollywood, Calif. — Mrs. 

Mary Crowthers, patogi mote
rėlė isz New Yorko, geidžo per
siskyrimo nuo savo septinto 
vyro ir jeszko sau asztnnto. 
Moterėlė turi vos 35 metus. 
Sztai pasiduoda eile josios vy
ru su kuriais jau pergyveno:

Kada turėjo 16 metu apsive
dė su Edvardu Wakeman. Tu
rėdama 21 pietus su Juozu 

' Powers, 23 metu su Jonu Good- 
frey, 24 metu su Wilemu Gay, 
27 motu su James Lindley, 31 
motu su Tamoszium Crowthers.

Jau tai kas per daug tai sze- 
Jauk. Bet motore sako: tai ne 
didelis daigias tiek vyru pra
leisti. Negalėjau sau atitikt tin
kamo vyro, todėl turiu da kar- 

, ta bandyti, manau kad patai-
O g , - ™

kyšiu, o jaigų no tai nepaliau-
"iiia vestis pakol ji surasiu.

ŽUVO KASIKLOJE
BAISI EKSPLOZIJE KURI 
UŽGRIOVĖ 233 ANGLEKA- 
SIUS, 17 NESURANDA, KA

SYKLOS UŽSIDEGĖ.

Parnassus, Pa. — Baisi eks
plozija gazo kilo Kinlock ka
syklose prigulinezios prie Val
le Camp Coal Co., 16 myliu nuo 
Pittsbnrgho, praeita Ketvergo 
ryta. Tame laiko radosi po že
me 233 anglokasiai isz kuriu 
312 iszsigelbejo per skyles ir 
senas iszeigas. Eksplozije buvo 
taip smarki kad uždego tipeli, 
drūtis eksplozijos sukrato na
mus aplinkinejeo ant keliu my
liu. Durnai ir liepsna vemia isz 
kasyklų kad gelbėtojai negali 
prisiartint prie szafto.

Baisus buvo reginys verken- 
cziu moterių ir vaiku netekia 
savo vyru ir tėvu. Ugnagosiai 
pribuvo in pagelba isz visu ap
linkiniu kaipo ir vaistine pali
pi je užlaikyti paredka. Badai 
kibirksztys nuo pabėgusio ka- 
ruko uždege gaza.

Vasario 21, 1928 mete tose 
paeziose kasyklose likos užr 
muszta 
taipgi per eksplozije.

Kasyklos yra intaisytos su 
elektriku ir iszduoda po 11,000 
tonu anglių per diena, kuriose 
dirba paprastai 392 darbinin
kai.
AMBASADOS GALES PAR

GABENTI GĖRIMĄ.
Washington, D.C. 

paliepė prohibicijos 
kams uekiszti uosiu in 
mas ambasadas kurios parga
bena gėrimus del savo naudos. 
Jeigu ant t roko randasi virszi- 
ninkas kokios ambasados, tai 
turi pilna tiesa gabenti gėrimą 
be jokio sulaikymo, per prohi
bicijos virszininkus.
PAVOGĖ KŪDIKI PALIKTA 

PRIE BAŽNYCZIOS.
New York. — Devynių metu 

mergaite, Lillian Prince, pra
eidama pro Gero Piemens ka- 
talikiszka bažnyczia, patemino 

su vaikais 
stovinezius prie bažnyczios ant 
kuriu niekas notemino. Pagun
da mergaites buvo didele, pri
sižiūrėjo vaikams ir insitemi- 
nns in puikiausia Doloresa Ko
oning, 22 menesiu, geide būti

kasyklose likos 
anglekasiudvvlika

- Valdže 
virszinin- 

svotl-

gzeszis vežimėlius

SUAUGĘ DVYNUKES NEGAVO
APSIVEDIMO LAISNU
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Prenumerata Kautuoja: Amerike ant viso meto 13.00 
Europoje ir Kanadoje <4.00 ant viso meto.
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GALYBE TAMSUMO PUSRYCZIAI
SU KIRMĖLĖ

M

I
■
■

114 YPATŲ SUDEGE
UGNIS KRUTAMUJU PA

VEIKSLU TEATRJKLYJE, 
KURIAME BUVO TIK 

VIENOS DURYS.

ISZKASE LAVONA ISZ KA
PO, SUKAPOJO ANT SZMO- 

TU IR VELA UŽKASĖ.M 
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melstiNepaprasta porele atėjo in suda Newark, N. J. 

laisnu ant apsivedimo. Buvo tai seserys Margarieta ir Mari
jona Gibb, kurios yra suaugo in viena vadinamos ‘ 
Dvynai”,] 
versiteto. Sudas nedavė jam laisnu, 
merginas ant kart.

Siamiszki4 4

kurias norėjo vest i Carlos Josefe, isz Meksiko lini
nes negalėjo vesti dvi 

- ■ *

du

SUV. VALST. TIESOS PRI
VERTĖ JUOS PRIE SVE

TIMOTERYSTES.
Freeland, Pa. — Jonas Lap- 

ezak ir Mikolas Ploczak
Slavokai pribuvo in Amerika 
keliolika metu adgal be savo 
moterių surinkti turteli tiksle 
atgabenimo savo moterių ir 
vaiku in Amerika. C) kad Amo- 
rikoniszkos tiesos vra sunkios 
del ateiviu ir tik inleidžia nau
ju grinoriu pagal metini pa
skyrimu, negulėjo ai gabent sa
vo paežiui i u kaip tikėjosi. Lau
ke ir lauke 
rusezios ir moteres negalėjo at
važiuoti. Ant galo Jonui ir Mi
kolai nubodo gyventi czionais 
be moterių, susijeszkojo sau 
naujas drauges 
antru kartu ir gyveno malsziai. 
Bet Dede Samas nesnaudžo ir 
seka paskui tokius paukszte- 
lius. Agentai iszszniipinejo apie 
juos, paėmė po savo globa ir 
dabar abudu sugrąžys in te- 
viszke pas savo tikras paeziu- 
les, nuo kuriu gali tikėtis pui
kaus pasveikinimo.

pagal
:Rtilejo nfgabenl sn-

bet tiesos buvo

susijeszkojo
apsipacziavo

“PORK-

Isz Visu Szaliu
BAISUS

ATSITIKIMAS
VAIKAS PASKERDĖ BRO
LIUKĄ KAIP TĖVAS PA- 

DARE SU PARSZU.

KŪDIKIUI DRAUGAVO DI
DELE KIRMĖLĖ PRIE PUS- 

RYCZIU, — NULIŪDO, KA
DA JAJA UŽMUSZE.

-
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tai'

ant

Budapeszt, Vengrai. — Ap
linkinėje Szeged i no, nuo kokio 
tai laiko pradėjo stipt artimu 
ūkininku karves. Kokis tai se
nukas iszpranaszavo buk prie
žastis to yra užmetimas burtu 
nuo nesenei mirusio ūkininko 
kuris kėlės sanvaites.adgal li- 

I kos palaidotas, o kuris gyven
damas labai pliovodavo
Dievo. Tanisuncliaiį tikinti in 
visokius burtus, 
apsvarsto ka thri daryti. Nu
tarta iszkast nusidėjėli isz ka
po ir kuna sukapot idant tokiu 
budu permaldaut rūstybe Die
vo.

Tula naktį susitarė keli ūki
ninkai, nuėjo ant kapiniu, isz- 
kase graba ir iszeme lavono, 
atkalbėjo ant jo kokius tai bur- 
tininkiszkus poterius ir atlikę 
kokias ton burtininkiszkas 
apeigas 
lavono.

Po tam darbui pastipo vela 
kelios karves isz 
priežasties,

J

susirinko ir

ton 
užkasė vela sukapota

Lodžius. — Pranefiza in czio- 
nais apie baisu atsitikima ku- 

kaime Vioskitna,ris atsitiiko
Pint rkovo gubernijoj.

Ūkininkas Jokūbas Barlskis 
skerde ineiteli. Paskerdes pa
davė peili keturin metu senu
mo šimeliui Antanukui mi- 
ncszt in st ubą. Va i kiltis radęs 
šluboje verkauti
tuoniu menesiu amžiaus 
liuką, priėjo prie vyges ir brū
žindamas peiliu per kakla ku- 

taip tėtis dare

vygeje asz-
bro-

dikio kalbėjo: 
parszui kada roke.

Tuom tarpu i nėjo motina ir 
paregėjus baisu regėjimą, puo- 

nt žemes ir ant vietos nu- 
Tcvas iszgirdes kliksma

i 4

su kuom kūdikis taip

menesiu 
josios motina.

Kada motina kūdikio iszejo 
isz bažnyczios ir neradus savo 
mylimosios dukreles, kone pa
pai ko isz gailestios. Paskubino 
in palicija praneszdama apie 
dingusi kūdiki. In kėlės valan
das po tam, Lillije su kūdikiu 
likos surasta o kūdikis atiduo
tas motinai.
NEISZMINTINGA MOTINA 

NORĖJO PAPJAUT 
DUKRELE.

New York. — Isz priežasties 
kad Mrs. Margaret Metzgar, 35 
metu, neturėdama pinigu ant 
pirkimo savo szosziu metu duk
relei naujos szlcbukos, perimta 
graudumu ir rupeseziu, pasi
ėmė britva ir norėjo papjaut 
mergaite. Ant riksmo kūdikio, 
adbego in laika kaimynai ir 
kūdiki atome isz ranku pami- 
szeles, kuri nusiminė kad nega
lėdama papildyt užmanyta dar
bą, norėjo pati sau atimti gy
vastį. Sužeistas kūdikis likos 
nuvežtas in ligonbuto ir kaip 
rodos turės mirti, o motina už
daryta kalėjime. Motcros vy
ras radosi nuo kokio tai laiko 
be darbo, o neiszmintinga mo
toro kanccz užsispyrė pirkti 
dukrelei szlebuke bet neturėjo 
pinigu.

Salem, Mass 
moto ant tropu.szmofa 
czaps” 
veno Mrs. Ella Pavnolds.

PASLYDO ANT 
CZAPO” GAVO $400.

- Kartok i s nu- 
“ pork-

name Handlev, kur gy- 
Mo- 

terele atėjus iszmiesto, lipo tro
pais in viražu, 
tojo ant tojo szmotelio 
czaps ’ ’ 
tropais ir iszlauže koja. Už tai 
apskundė locnininka namo ir 
laimėjo 400 doleriu atlyginimo.-

MOKSLAS NE ANT 
TUSZCZIO.

Tūlas daraktorius inkalbine- 
jo savo mokintiniam, jog del 
bereikalo ne tauksztu, o jeigu 
k a nori kam pasakyti, tai te
gul valandėlė pamisima, — 
teip ilgai, kol szimto ne atskal- 
tys. Ir teip bekalbėdamas sto
jo prie geležinio pecziuko už
pakaliu, kad pasiszildyti. — 
Tarno patemino, jog vaikai visi 
ka-toki sznabžda ir paszanko;

— Devinoszdeszimtis devy
ni, szimtai! — Ponas profeso- 
surdotas dega!....

le a 
mire. I 
puolanezios paezios, inejas in 
st ubą rado du lavonus ir Anta
nuką su peiliu, pagriebęs vai
kuti trenkė in siena ir užmuszo 
ant vietos.

Butu ir pats 
sau gyvastį isz

kad sztai atsls- 
“pork- 

staiga sukrito, nupuolė

tėvas atemes 
to ka padare, 

bet atbėgės kaimynas • atomo 
nuo jo peili.

NARSI MERGAITE.
Porshau, Styrije. — Per eks- 

plozije benzino,
mas tūlo darbininko, kada tė
vu nesirado namie. S t ubo j e ra
dosi lamo laike 
isz kuriu 
motu buvo vyriauso.

nežinomos 
bet ir da kita ne

laime nupuolė ant ūkininku 
sprandu, valdže dagirdus ka 
tamsunoliai padare su lavonu, 
aresztavojo visus ir uždare ka
lėjimo.
TURKIJE VISUS VERCZIA 

IDANT APSIVESTU AR 
MOKĖTU BAUSME.

Konstantinopalifr, Turkija. 
— Panaikinus Turkijoj hare
mui, omo 'kraszte augti skai- 
czius novedeliu — senberniu ir 
senmergių. Vyriausybe tad su
sirūpino, kad nepradėtų mažėti 
gyventoju skaiezius. Paraginti, 
kad novodeliai vestu, invedami 
senberniams ir senmergėms 
amžiaus nuo 25 iki 45 metu 
taipjau 
ir naszlems, “baudžiamieji” 
mokesniai. 25 proc. tokiu mo
kesniu bus iszdalinta neturtin
goms szeimynoms, turinezioms 
no mažiau kaip penketą vaiku.
GYVUS PALAIDOJO SAVO 

PACZIA IR KŪDIKI.
Leningradas. — Peržiūrėji

mas daktaru lavonu kokios tai 
Radjonienos ir josios kūdiki, 
pasirodo, buk Rodjonovas ku
ris likos nubaustas ant de
szimts motu kalėjimo, užkaso 
in žemo savoi aukas, kada da

London. — Telegramai pra- 
ncsza apie atsitikima Indi jose, 
o kuris buvo sekantis: Pati tū
lo Angliszko aficieriaus iszgir- 
do tūla ryta juoką ir linksma 
kalba savo keturin metu duk
reles Gladys. Perimta akyvu- 
m u,
linksmai kalba, atidaro duris 
ir paregėjo nepaprasta pa
veikslu, kuris motinai net at- 
szaldc krauju gyslose. Kcturiu 
pėdu kirmėlė kobrų, vienu isz 
baisiuusiu kirmėlių Indijoj (su 
placzia galva), gulėjo ant stalo 
ir ede isz tos paezios torielkos 
ka ir mergaite, kodidžiansiam 
sutikimo.

Matyt jog mergaitei patiko 
draugas, nes su szauksztu 
muszdavo jam per galva, bet 
tasai visai tam nesiprieszino, 
ede tolinus ir nieko kūdikiui 
nedaro.

Idant kirmėlė nearzyt, moti
na buvo priversta malsziai sto- 

ir laukti, pakol kirmėle
pabaigė pusryczius, po tam 
nuslinko nuo stalo ir nuvežto
jo in artimus krumus. Tik ta
da nutirpus motina davė žinia 
kareiviams kas atsitiko, o tieji 
perjeszkoja krumus surado ne
geistina sveczia ir nuszove.

Moskva. — Baisi nelaime at
sitiko kaimelyje Igolkine, Vla
dimiro gubernijoj, kuri paėmė 
daug auku, padare daug nasz- 
liu, vaikai neteko savo gimdy
toju o tėvai neteko savo iriyle- 
muju vaiku.

Ugnis kilo laike perstatymo 
krutamuju paveikslu, kada už
sidegė - celuloidine stuozkele 
maszinoje ir tuojaus prasipla-
tino po visa medini narna. Žmo
nes pradėjo grūstis prie viena
tiniu duriu. Drutesni sumin
džiojo silpnesnius — tai yra 
vaikus, o sužeistieji negalėda
mi gelbėtis, sudegė ant smert. 
Sziadien kaimelis apverkineja 
114 ypatas. Kaimelis randasi 
apie 250 myliu nuo Moskvos.

PASKUTINES ŽINUTES
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veli

užsidegė na-

szeszi vaikai 
mergaite dvylikos 

Per eks- 
plozijo baisiai apdegė visi vai
kai isz kuriu penki pasiliko be 
žado. Mergaite norints pati li
kos smarkiai apdeginta, bet 
visus isznesze laukan. Bu vai
kai mirė ant rytojaus,

ŽMOGISZKA BAISYBE.
Lublin. — Sodžiuje Szcro- 

komio, pavieto Lukovskam, tū
la ūkininke pagimdė kūdiki su 
dviems nugarkauliais su sky-

nuo Zi) iki 4i> metu, 
bevaikiams naszliams 

naszlems,

PAŽINO.
Atėjo du vyrai in žviorineziu, 

vienas su ūsais o kitas be ubu 
ir tasai beūsis žiūrėdamas ant 
boždžionku tarė:

— Žiūrėk Petrai, kaip vie
na beždžionka žiuri ant įnames.

Petras, del to žiuri ba labai 
del josios patikai, o ir pana- 
8ZU8 esi in ja....

t

le galvoje. Noriiits kūdikis to
kiu užgimė, bot yra gyvas ir 
iszrodo sveiku.

NELAIMINGA SVODBA.
Moskva. —■ Ana diena prie

miestyje apgyventame per dar
bininkus, atsibuvinojo svodba,
laiko kurios kilo ugnis ir asz- 
tuonios ypatos sudege ant 
smert. Kalbama kad isz viso 
ugnyje rado mirti dvylika ypa
tų, bet kuriu da nesurado ir 
buvo labai girti.

f .'"i. *'

buvo gyvais. Radjanovas nuo 
kokio tai laiko negyveno sh sa
vo paezia, o kada, sngryžo pas 
jaja tiksle novos susijudinimo 
su jaja po sugVvžimui isz kalė
jimo in kuri buvo apsudintas 
už nomaitinima, sumuszc jaja 
su kūdikiu ir mahydamas kad 
užmuszo, 
me.

JOSIOS “VYRAS” BUVO 
MOTERE.

London. — Pati “kapitono” 
Lestio Parker, nemažai nusiste
bėjo, kada dažinojo buk josios 
“vyras” buvo motore. “Kapi
tonas L. Parker” apsipacziavo 
su pana Elfroda Howard, duk- 
tere turtingo aptiekoriaus isz 
Brighton 1923 mote. Vestuves 
atsibuvo prie tėvu ir nuotaka 
buvo per koki tai laika links
ma, bot už keliu menesiu labai 
nulindo ir ant galo po pergyve
nimui du motus su savo 
ru1 ’ 
pas savo tėvus ir nieko uodasi- 
prato kad josios “vyras” yra 
paiprasta motoro. Tik tada apie 
tai dažinojo kada ji jaja arosz- 
tavojo už apgaudinėjimą tur
tingu merginu su kurioms ap- 
sipacziiuodavp idant (pasinau
dot isz juju turto,

užkaso gyvus in že-

< (vy- 
pasimete, apsigyvendama

Mnžiulele Gladys labai nu
liūdo netekus savo draugo ku
ris tankiai atsilankydavo pas 
jaja ant pusrycziu. Skūra li
kos isiflrimszta ir dabar mer
gaite tankiai su iszkimsztu žal- 
eziu boviliasi.

NAUJAS PASIKĖLIMAS 
KINUOSE.

Nanking, Kinai. — Nanja 
kare prasidėjo tarp tebyrios 
valdžios ir pasikeleliu isz Han- 
kov, Vuchang ir Hanyang pro
vincijų. Valdžios kareiviai nu
ėjo in ipasikeluses provincijos 
apmalszyti pasikelelius. Pasi
kėlimai platinasi ir kitur. Pre
zidentas Chiang nusiuntė 150,- 
000 kareiviu in Kvangsi pro- 
vincije kur tikisi didelio susi
rėmimo su pasikeleliais.

SLAVOKAI PERMAINE 
SAVO RASZLAVA.

Belgradas. — Karalius Alek
sandra iszdave ukaza ant per
mainymo tautiszku litaru ant 
Lotyniszku (kaip mus Lietu- 
viszkos). Norints toji permaina 
kasztuos valdžiai milijonus do
leriu, bet statysis ant lygiu isz- 
lygu moksle su ’kitoms Europi
nėms veiszpatystems. Slavokai 
naudojo sonoviszkas 
per tūkstanti motu.

GIMĖ SU BARZDA 
IR ŪSAIS.

Londonas. — Aplinkinėje 
Rockersford, praeita sanvaite 
gįme kūdikis vyriszkos lyties, 
kuris turi barzda ir usus kaip 
senas žmogus, Nusistebėjimas 
kairaiecziu buvo didelis ir vi
saip apie tai pradėjo kalbėti sa
kydami kad tai Anti-kristas. 
Kūdikis po dvieju dienu mirė. 
ISO METU SENIS APSIVEDĖ

SU ^0 METU MERGAITE.
Belgradas. — Juredin Lnn- 

ne, soniauses gyventojas Alba
nijos, turintis 130 metu, ana 
diena apsipacziavo su dvide- 
szimtu metu mergaite isz Ma- 
lasakros. Pra-pra-pra-anukai 
Lanno stengėsi užbėgti tam ap- 
siipacziavimui ir reikalu pada
vė in suda, bet sūdąs nuspren
dė kad senukas turi pilna pro
tą ir gerai supranta ka daro.

U Washington, Pa. — Ug
nis sunaikino sziame mieste 
deszimts namu vidunniestije - 
visus biznius, padarydama bla
des ant $250,000. Tula motor* 
kuri apalpo, likos iazgialbeta 
isz deganezio namo.

U New York. — Fordham 
universiteto sismografai paro
de buk smarkus drebėjimas že
mes turėjo atsibūti Central|sz- 
kam Amerike. Bet kokioje vie
toje, tai da telegramai nopra- 
nessa." *** • ’

11 Maxwelborn, Ala.

likos

I 
I

!i. r

f

1 it aras

Vie
sulą perverto nigeru mokslaine 
kurioje likos užmuszti keli vai
kai ir daug sužeista.

Zagrzeb, Jugoslavokijc. - 
Antanas Schlegel, radaktoris 
laikraszczio MNovosti,”
nužudytas per nežinoma ypata 
kurio da nesuemc.

11 Peoria, Ill.— Trys žmo
nes sudege deganeziam Peoria 
Market kermosze o ugnys pa
dare bledes ant 1,000,000 dole
riu. Departamentinis Kuhl 
sztoras aplaiko taipgi dideles 
bledes. ‘

H Ijenoir City, Tenn. — 28 
Boy Skautai kurie lavinosi prie 
White Creek likos pagauti per 
tvana ir prigėrė. Tik 12 likos 
iszgelbeti. • -

II Hankov> Kinai. — Ki- 
niszki komunistai sudegino kė
lės misijos Kanchow-Ki, užmu- 
sze kelis misijonierius ir apl- 
plesze gyventojus.

H Rymas. — Pirma karta 
popiežius apleis Vatikanu, 24ta 
Juniaus ir nusiduos in Lateran 
bazilika atlankyti Szv. Jono 
bažnyczia kuri yra galva visu 
bažnyczių.

H Shanghai, Kinai. — Ap
linkinėje Kinkiang atsibuvo di
deli musziai kuriuose daug už- 
muszta o ligonbutes pripildytos 
sužeistais kareiviais.

H Philadelphia. — Du vai
kai ir du vyrai sudege degau- 
cziam name po 2950 N. Rosehill 
ulyczios o keli sunkiai apdegė.

H LouisvAlO) Ky. — Cum
berland upe užliejo 15 bloku 
miesto Celina, Tenn. Upe isz- 
kilo net 60 pėdu. Kaip kur van
duo mieste pakilo ant szeszitf 
pėdu. f

U Seville, Iszpanijc. — Du 
aviatoriai iszloke oro plan u 
“Jeszos” in Rio Janeiro, Bra
zi liję isz czionaie.

........................................  III

Tai Bent Nanunas.
Pati in savo vyną: — Kaip 

tu drysti mane kolioti prie sve^ 
ožiui

Vyras: — Matai, kaip mudu 
būnamo patys, tai ass no isz- 
drystu. . .
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108,767 isz-

Dabartinio i mm i gracijos mo
to pirmais szesziais menesiais, 
tai yra, nuo Liepos iki Gruo
džio, 1928 m., 258,190 ateiviu 
buvo inleista kaipo immignin-į 
tai nuolatiniu apsigyvenimui, 
ir 110,483 kaipo no-immigran- 
ir laikiniu apsistojimui. Per ta 
pati laika, 149,423 ateiviai isz- 
važiavo ir mus gyventoju skai- 
czius padidėjo 108,767.

Virszminetos statistikos pa
rodo immigracijos snmažojima.

1925 m., 232,692 ateiviai bu
vo inleisti, 135,303 iszvažiavo; 
1926 m., 243,961 bnvo inleisti 
ir 116,349 iszvažiavo: 1927 m., 
288,245 inleisti ir 111,938 iszva 
žiavO; 1928 m., 271,139 inleisti 
ir 119,468 iszvažiavo ir 1929 m. 
258,190 inleisti ir 
važiavo.

Isz 258,190 inleistu ateiviu, 
159,327 atvyko per New Yorka. 
Per deszimts metu periodą bai
giant Birželio 30 d. kas met pei 
ta uosta atvyko apie 872,235 
ateiviai in metus. Bet, kad nors 
(langiaus immigratnu atvyksta 
per szita uosta, negu bile per 
kita uosta Suv. Valstijose, vis
ti ek pasirodo aiszkus sumažė
jimas. Isz pajūriniu uostu, Bos
tonas užima antra vieta(5,393) 
San Francisco treczin (4,777); 
Key West ketvirta (3,624). Su 
padidėjimu immigracijos isz 
Kanados ir Meksikos rubeži- 
niai uostai yra labai svarbus. 
Per tuos virszminetus szeszius 
menesius 39,697 ateiviai atvy
ko isz Kanados ir 26,284 isz 
Meksikos.

Isz 258 ateiviui inleistu per 
pirmus szeszius menesius, Vo
kietija pristatė daugiausia 43,- 
049; antroj vietoj stovi Angli
ja su 38,378; Meksika pasiuntė 
26,095; Airija 21,211; Italija 
20,463; Škotija 18,684; Skandi
navija 16,356; Franci ja 14,147 
ir 1.1.
Interesingas faktas kad Grai

kija su kvota isz 100 — atsiun
tė 3,020 žmonių in Suv. Aralsti-

Isz visu 5,651 žmones iszde- 
portuoti paežiu laiku ir 9,105 
atsakyta inleidimas.
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Jimmy Ball isz Winnipeg
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Prasidedant /Liepos 1 d., 1929 
m. natūralizacijos mokestis bus 
nuo $5. iki $20.

1MEKSIKE

4

Generolas Gonzalo Escobar,

SZALTA ŽIEMA DAUG 
NUOSTOLIU PADARĘ 

ŪKININKAMS '
Žiemiu Lioluvo-Kaunas".

b daugumo ūkininku tvartuo- 
suszalo naujagimiai erio- 

kai ir toli ūkai. Senesnioji gy
vuliai labai sublogo ir nuszalo 
invairias kūno dalis, 
ir duobose suszalo bulves ir ki
tos daržoves. Tai pamoka. Ūki
ninkai turi pampinti gores
nius tvartus gyvuliams.
NUSISZOVE KARININKAS.

*< f' k ! ’ ki iT A . L .ii 11 ,2*1 i K .i ’ k

I.
I.l<
so

rūsiuose

—- N ai u ra Ii ža
vimas žmonių, kurio per pasku- 
linius penktas motus gyveno, 
dviojso, arba dauginus, npskri- 
ozinso bus nalpnirvlntas. - - Re- 

Žpio-i 
nu if vaikai, kurie ingijo pilio- 
tvsto su vyro ar levo untiirali- 
izacija gali gauti 'atskiras natų- ’ t i » • •

czinse bus palengvint as. 
zideneija, pnaiszkintia. —.

Fix _ • I ! 1..f J
J1
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Kanados, laimėjo dovana už 
groieziausia bėgimu, padaryčiu-! 
mus 300 mastu in 33 sekundas. 
Likos apszauklas czampionu 
visojo Kanadoje.

ir keliauna in didesnius mies
tus. Moto 1909 ant farmu gy
veno 32 milijonai žmonių, bot 

Į sziadien randasi tiktai 27,511,- 
000. Apleidimas farmu da nie
kad taip nopasididino kaip 
paskutiniuose metuose, nes nu
bodo vargti ant farmu jau
niems žmoniems kurio goidžo 
dastoti turto greitesniu ir leng
vesniu budu.

Katrie gyvenate Ameriko ir 
gerai pasiveda, tai neužmirsz- 
kite apie savo tėvelius, brolius 
ir gimines bunanezins Lietuvo
je, nes fenais labai didelis var
gas, kaip isz prisiunstu groma- 
tu duodasi skaityt. Galite jiems 
suramin t gyvenimą ir padaryt 
daug džiaugsmo, jaigu užraszy- 

“Saule” kuri
juos per visa meta pralinks- 
mvs. ■r

site laikraszti

persitikrino.jau
yra vienatiniu

Viena sZviesia menesio nak
tį protingasis ir didis Kriszna 
susimastė giliai ir fare:

Macziau k aid žmogus yra 
puikiausiu^ sutvėrimas ant že- 

•. ir klvdau. Sztai matau
lotoso gėlo, supama nakties vė
mos

ii .....  imiiB —

žmogaus dainos žodžiai.
— Tai dainius Va Įmiki svei

kina saules užtekejima.
Po valandėlės prasiskėtė pri

augusiu vandenyje purpuriniu 
geliu uždanga, ir ant ežero pa-

* a w e *si rodo Vnlmfki .
Pamatęs inkunytaji lotosą,

Jr

Kaunas. Sžesztadionio vaka
ro, Vasario 23 d., savo raszt inc- 
jo, nusiszbvo Ry^ziu bataliono 
ūkio dalies virszininkas majo
ras Juozas Szmidlas, 35 metu 
amžiaus vyras. Nusižudėlis pa
liko motina, žmona ir 4 mažus 
vaikus.

Nusižudymo priežastis, kaip 
girdėti, iszaikvojimas jo žiny- >» « * e e

ralizaeijos popioras.
dienose A701 as 

Kongresas priėmė daug svar
biu permainų diabartiniamo na
tūrali za c i jos' i n statymo.

Daugumas aprūpinimu, ini- 
mnnt didesni natūralizacijos 
mokesti, ineis galon Liepos ld. 
1929 m.

Paskui i nose

Praeita meta Viedniuje užsi- 
keisejo ant savo gyvaseziu 3, 
078 ypatos — 1,412 vyru ir 1,- 
666 moterių. Isz tojo skaitliaus; 
mirė nuo savžudinscziu 567 vy
rai ir 393 moteres, o likusius 
iszgelbejo nuo smort. Net 474 
mirė i 
nusiszove, 96 nusiskandino, 57 
iszszoko per langus, 15 mėtėsi 
po trukiais, 8 perpjovė sau gys
las, 6 sudegė ir 1.1. Priežastis 
tame visame buvo: szeimynisz- 
ki nesutikimai, bedarbe, meile, 
ligos ir kitos priežastys.

Lietuviai 
kad “Saule” 
laikraszcziu kuri kožna užima, 
as kart aplaikineja daugy
be nauju skaitytoju o ir tieji 
sugryžta, kurie per kelis metus 
skaito “progresLviszkus ir ap- 
szvietos( ?) ” laikraszczius, bet 
mažai su jais apsiszviete nes ne 
buvo kuom. “Saule” kožnas 
griebia ir godžiai skaito už tad 
turi daugiausia skaitytoju ir 
nereikalauja siuntinėt krepszel- 
ninku ubagauti skaitytoju.

Saule

ATSAKIMAI.

nuo gazo, 207 pasikorė, 97
• 1 't* V M* '

Nežinomu! isz Shamokin, Pa. 
— Kas prisiuntė maldaknygute 
ant spaudimo paduodamas sa
vo nu m a ra 1338 Walnut Str. 
bet nepadavė savo pravardes.

A. S. Wilkes-Barre, Pa.— 
Neturime tokios knygos, iszejo 

i isz spaudos.

Mylekite savo neprietelius, 
o ju neturėsite — pasakyta 
moksle dvylikos apasztalu.

Mylėt savo neprietelius, ded, 
daugelio žmonių tas iszrodo ne
galimu daigtu, kad mylėt savo 
ne\ idonus yra sunku ir net 
kvailysta. <) bet, kas yra galin
gesnio už meile, kuri viską per
gali, kuri trumpina ginklus. 
Krikszczioniszku didžiausiu in- 
statymu yra mylėt, bet ar pil
do taji instatyma krikszczio- 
nys? Buddos mokslas draudžia 
net gyvulius užmuszinet o ar 
budistai insakymus pildo savo 
tikybos mokytojo?

Mylėt neprietelius savo — 
reiszkia neužmuszinet j u,
skriaust, neisapleszinet isz ju 
to, kas jiems yra brangu, o jie 
nebus tada jau neprieteliais.

Jaigu isztikro krikszczionys 
bent isz dalies pildytu mokslą 
Kristaus — nebotu kariu, 
vieszpatautu amžinas saldus, 
smagus vaisingas, teikiantis 
žmonijai, iszsivystantis žmo
gaus protą ir vedantis ji in.... 
pakajit!

PAJESZKOJIMAI
Asz Marijona Aluszkiuto po 

vyru vardu Lukoszcvicziene 
pajeszkau savo giminiu Bu 
jausku. Paeina isz Lietuvos Lu- 
dvinavo Parapijos, Szimuliu 
Kaimo. Jeigu kas ka apie juos 
žino arba jie pats tegul atsi- 
szamkia po adresu. (lt.

Marijona Lukosovicziene, *
21 Amderson St., 

New Haven, Conn.

ne

Departamentas ukystes pra- 
nesza buk gyventojai ant ukiu 
£radeda susimažint, nes dauge- 

s žmonių apleidineja farinas
radeda susimažini, nes dange-

Kunigas T. Burokas, (sūnūs 
Dr. Joakimo Buroko iisz Juod
galviu kaimo, Malagenu vals., 
Szvencziojnu apskr., — dabar 
okup. Lietuvoj) pajoszko savo 
giminiu ir patinstamu Ameri
ko. Praszo atsiliepti szino ad
resu: . (t.25

Europe — Lithuania
Leipalingis, Seinų apskriczio, 

Kunigui T. Burokui.

Pajeszkau savo vyra Antana 
Urboną paeinanti isz Lietuvos, 
Daunoru. Jeigu kas ka apie ji 
žino tegul atsiszaukia ant szlo 
adreso: (t .25

Mrs. Anna Urban
6522 So. Rockwell St., 

Chicago, Ill.

bon pavesto valstybinio turto. 
SUSZALO ELGETA LOVOJ.

Isz Naumiesezio valscziaus, 
Tauragės apskriezio, pranosza, 
kad pereita savaite Szpycziu 
kaime rastas negyvas savo, tro-j 
bolej Gediminas, senas žmogus. 
Jis maitinoisi. elgetaudamas.- 
Manoma, kad gryžes isz žmo
nių, neturėdamas kuro atsigu
lė ir suszalo.

GAISRAS.
Andriejavas. (Kretingos aps). 

Nakti, isz Vasario 11. in 12 d., 
Andriejave kilo gaisras. Užsi
degė Žydu tvartai. Buvo pavo
jus visam miesteliui ir jau pra
dėjo liepsnoti gyvenamieji na
mai, bot sumanus vietos moky
tojas su girininku szoko prie 
darbo, ir Andriejavas liko isz-
gelbėtas. Žydu tvariai sudege. 
Gaisro priežastis nežinoma, bet 
matyt, viskas atsitiko del 
atsargumo.

—•.TEISYBES .

nc-

Jeigu motina krikszczio- 
no užauginsiniszkai vaiku nv iinuu^mni, 

džiaugsmu ant senatvės netu
rėsi, 

e
ro nueina, jeigu in geras ran
kas ineina.

♦

gosiesi, ir laikraszczio
les”
tara stuboje turėsi.

Norints savo mažai turėsi

Ii’ kunigo pinigai ant gc-

.Jeigu saules szviesos sau- 
”Sau- 

neskaitysi, tai tankai dak-

tai ir isz to džiaugtis gali.
Jeigu sveilcata ir pinigą 

žudysi, tai ant senatvės dejuosi
* Jeigu pikto sergesiesi, nie

ko ant vieto nebijosi.
Vistiek ar durnas ar pui-

kybe, tai didžiauso kvailybe.
Piktybe yra labai meili,

bet pabaigoje nukonsti negali.
* Juom daugiau darbszian- 

si del kitu, padėkos no turėsi o
• gargala gausi.

* Iszganytojas pasakė: ‘1 at
siras daug pranaszu ka lups pi
nigus nuo žmonių.”

* Žmonis verkia kaip dideli 
rūpesti turi, bot ant kito žmo
gaus rupesezio no nežiūri.

* Žmogus godus ant pinigu, 
turi gyvenimą vargu.

žmogus sveikas
smegenis turėtu, tai in pinigus 
ne insimyletu.

Jeigu

>F- — į"" - J M——. 1

K. RĖKLAITIS < 
Lietuviazkaa Graboraua 
Laidoja numirėlius pa
gal naujausią mada ir j 
mokslą. Turiu pagalbi
ninke moterems. Priei
namos prekes.

616 W. Spruce St., 
nAHANOr CITY, PA 
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W. TRAŠKAŪŠKAŠ 
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY 

______ • * i
*

"nil-*0
Laidoja, komiu numirėliu, Pasąmdo 
automobilius del laldotuviu, 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t. L 
S20 W. Cdutre St. Mabanoy City, Pa- 
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Atvažiavimo Certifikatai. — 
Nuo 1924 m. beveik visose da
lyse Suv. Valstijų — tik no De
troite ir San Francisco — 
toncijos deklaracija ” 
popieros) no buvo
ateiviams, kurie atvyko po Bir
želio 3 d., 1921 m., pakol <nebu-

”111- 
(pi mos 

lazduotos

’ kuris apėmė kamamla ant pa- 
si keleliu Meksiko prioszais 
valdžia prezidento Portas G ii. 
Escobar buvo goru draugu 
nerolo Calles ir bnvo prie joj 
ka r i szk u m i n i si o ri u.

Meksiko

go-
O

užvo Natūralizacijos Biuro 
tvirtinta kad aplikantas inleis- 
tas nuolatiniai apsigyvenimui 
sziojo szalyje. Naujas instaty- 
m'as invoda ta aprūpinimo, Ir 
aprūpinimas ininia visas Suv. 
Valstijas.

Pirm i aus ateiviui 
mokėti už atvažiavimo užtikri
nimą bet pradedant Liepos 1 d., 
1929 m., bus reikalauta $5.00. 
Tas iszduotas ceftifikatas už
ims vieta 
fikato,” 
d., 1906 m.

nore ike,Io

“atvažiavimo certi- 
kuris nuo Birželio 29 

, buvo reikalautas 
nuo visu pilietystes aplikantu, 
jeigu tik atvy’ko in Suv. Valsti
jas po tos dienos.

Natūralizacijos Mokestis Pa
keltas. Sulig Natūralizacijos 
Instatymo isz 1906 m., vienas 
doleris buvo reikalautas už pir
mas popioras ir keturi doleriai 
kuomet natūralizacijos petici
ja paduota. ♦

Natūralizacijos mokestis da
bar pakeltas. Pradedant Liepos 
1 d., 1929 m., penki doleriai bus 
reikalauta už padavimu ir isz- 
pildymu pirmu poieru ir $10.00 
už padavimu natūralizacijos 
peticijos ir iszdavimo pilietys
tes cortifikato.

Kadangi reikės penkius dole-
»

už

nors

Natūralizacijos Liudininkai. 
Nauji aprūpinimai invest i kas 
link liudininku paliudijimu. 
Dabartiniu laiku pilietystes aip- 
1 i kantas turi iszgyvonti
penkius motus SuV. Valstijose 
ir paskutini meta turi gyventi 
valstijoj kurioje jis paduoda 
aiplikacija. Jeigu per tuos pen
kius motus gyveno dviejose ar
ba (langiaus valstijų, jo liudi
ninkai turi prisiegti kiek laiko 
jis iszgyvcno tojo valstijoje ku
rioje paduoda peticija, ir kau
link rezidencijos kitose valsti
jose aplikantas turėjo pristaty
ti afideivitus nuo žmonių, kurie 
ji pažino tose valstijose. Apli-* 
kantas kuris gyveno dviejose 
arba dauginus vietų
valstijoje nebuvo pavėlintas 
pristatyti dauginus kaip dvie- 
jus liudininkus apdengti invai
rias rezidencijos vietas valsti
joje, ir kartais jie negalėjo pri
statyti dviejus liudininkus, ku
rio ji pažino visuose vietose.

Naujas instatymas paleng
vins szita 'pa'dejima. Reikalau- 
jaujama, kad aplikantas iszgy- 
vontu apskrityje (county)-

vienoje

vonių apsicrnyje (county;- mo 
valstijoj — kur paduoda peti
cija, nors szeszius menesius, ir 
jo liudininkai turi užtvirtinti ta 
rezidencija. Jeigu aiplikantas 
gyveno dviejose vietose arba 
dauginus, paczinmo apskrityje, 
ir jis negali pristatyti dviejus 
liudininkus kurie galėtu pri
slėgti apie jo rezidencija, kitu 
liudininku žodinis paliudijimas 
bus priimtas.

Rezidencija Paaiszkinta. Nau
jas instatymtis paaiszkina žmo
gaus rezidencija, ka naturalL
zacijos insfatymas isz 1906 m., 
visai neminėjo. Jeigu ateivis 
sugryžta in gimtiną szaly ir to
nais isztisai iszbuna dauginus 
knip szoszius menesius hr ma
žiaus kaip vienus motus priosz 
padavim’a jo pilietystes petei- 
jos, manyta, kad jo rezidencija 
sziojo szalyjo pertraiflda, 
gu tas ateivis turi tinkamu da- 
rodymu kiad turėjo toip ilgai 
iszbuti, tie darodymai bus prl-

sugryžta in gimtiną szaly ir to-

jei-

imti. Iszbuvimas isz Suv. Vals
tijų per vienus metus arba dau-

jos padavimu pertrauks rezi-
ginus priesz pilietystes petici- 

dencija Suv. Valstijose.• •

(

h'O ;

j, -.įt mi.;?
lt

rius už atvažiavimo cerlifikata 
tuomet reikės mokėti $20. 
pilna natūralizacija.

Laike diskusijų Kongrese, 
paaiszkejo, kad natūralizacijos 
kaina Kanadoj yra $25., Angli
joj $40., ir Szveicnrijoj $25.00.

Natūralizacijos Gertifikato 
Kopijos Mokestis. Jeigu pilie- 
tygtes eertifikatas pamestas ar
ba sunaikintas, 
of Naturalization iszduos kit
kopija bet kasztuos $10. Apli
kuotas turi pasiusti dvi foto
grafijas.

Commissioner 
a

Special Pilietystes Certifika
tai. Jeigu na turai iznotns pi lie
tis turi darodyti jo Amerikos 
pilietyste szalei Europoje lai 

;ali gauti kopija specialio 
Turi 

užmokėti $10. už kopija ir turi 
pristatyti savo fotografijas. 
Valstybes Departmentas tinka- 
mams autoritetams pristatys ta 
cert ifikata.

g 
tam tikslui J ceri ifikato.

Special Certifikatai Ameri-

jelio. Ir kiek-gi ji dailesne už 
visas gyvuojanezias būtybes: 
hifpclivii jos atsivėrė sidabrinei 
nakties szviešoji* — ir negaliu 
nuo jos akiu atitraukti...

— Teip, nėra taip žmonių 
ko nors pnnaszalis! — pratarė 
irlsiduses.

Bet po valandėlei ome masty
ti:

galeėziaii
tverti būtybes, kuri 
tarp žmonių, kuo yra 
tarp geliu. Toosi I ei p žmonėms 
ir žemei ant džiaugsmo. Lotos, 
persimainyk in gyvuojanezia 
Vjiata ir stokie priesz mano.

Staiga sudrėbėjo tyli vilnis, 
ir kregždes pajudinta sparnu, 
naktis praszvito, menuo sužibo 
flanguose labinus garsiau su* 
dainavo nakties strazdai o pas
kui urnai nutilo. Ir burtas isz- 
sipilde: priesz Kriszna atsisto
jo lotosas žmogaus paveikslu.

Patsai dievaitis nustebo.
— Buvai ežero gele

— buk nuo to laiko gėlo minties 
ir prakalbėk.

O mergaite omo taip 
sznabžidet, knip sznabžda balti 
lotoso lapeliu, bueziuojomi va
saros dvelikimo.

j —Vieszpatie! pamainei ma
ino in gyvuojanezia ypata; kur (lijo pamaeziau ir

i dabar man apsigvont liepsi? įkalini virszunes, ir
--------------------15-------------------------- ’ 1 ‘

uglaus bin ir dykumas su vėjais ir au-
1 "> * 1 ~ I 1 1 •• Till 1 "»

Del ko gi asz, dievas, no 
žodžio stiprybe su- 

tuo butu 
lotosas

sustojo grojęs. Perline straigo 
iszpuole jam lengvai isz ranku 
ant žemos, rankos iszilgai kūno 
nusviro, ir atsistojo nebilis7?kal, 
rodos didis Kriszna permaino 
ji in auganti viražui, vandens 
medi..

O dievaitis apsidžiaugė tuo 
pasigėrėjimu jo ypatiszku dar
bu ir tarė:

— A t busk, Valmiki, ir <pra-

vasaros diena.

taro

tyliai

g'l
Atmink, Vieszpatie, nes kada 
buvau gele, drebėjau ir si 
davau lapelius vėjeliui. Bijo-' 
jausi, Vieszpatie gausingu lie
tu ir audru, bijojausi grausti- 
niu ir žaibu bijojausi ’pagalinus 
kaitriu saules spinduliu. Tu lie
pei man

tark.
Ir Valmiki pratarė:
— Myliu!...
Visagalio Krisznos noras die

vybes noras pradėjo stumt mer
gaite prie dainiaus sziiMios 
Dievaites teip-pat padaro Val- 
miko szirdi skaidria, kaip ’kry- 
stalas.

Szviesi kaip
rami, kaip Gango vilnis, ženge 
mergaite in lemtąją jai vieta. 
Bot staiga, giliaus pažyelgus 
in Valmikio szirdi, jos veidas 
iszbliszko, ir apomo ja baime, 
ir szaltas vejas.

O Kriszna nustebo.
— Imkunytoji gele — pa

klauso -- ar ir dainiaus szirdies 
bijaisi ?

— Vieszpatie — atsako mer
gaite — kur man liepsi apsi
gyventi? Sztai toj vienoj szir- 

snieguotas 
vandeniu 

i gelmes, pilnas invairiu buty-

!*

apsigyvont i inktiny- 
tam lotose, ir užlaikiau sonaji 
prigimimą, ir 
Vieszpatie, žemes ir 
kas ant jos randasi.,
man liepsi apsigyventie?

pakeles protingas 
žvaigždes, valandėlė 

paskui paklausė:

dabar bijausi, 
viso ko, 
. Kur-gi

Kriszna, 
akis in 
masto,

— Nori gyvent ant 
virszuniu ?

— Ten

O* kalnu

sniegai ir 
Vieszpatie, bijausi.

Fll ‘ *

sZalta,

— Tai..., pastatysiu tau ro
mus isz krystalu ežero dugno.

— Vandeniu gilmėse slan
kioja žalcziai ir kitos biainy- 
bes, bijausi, Vieszpatie!

— Nori neaprihotu dyku-

dra, tamsiais Elloros olas; vol 
bijausi Vieszpatie!

Bet gerasis 
Kriszna tarė:

— Susiramink inkunytoji 
gele. Jeigu Valmikio szirdyje 
guli apleisti sniegai, bu‘k sziltu 
pavasario dvelkimu, kuris juos 
sutaipys, jeigu yra Vandenų 
gilme, buk perluju dugno; jei
gu yra bevaise dykuma pasek 
joj laimes gėlos; jeigu yra Ello
ros olos, buk tose tamsybėse 
saules spinduliu...

O Valmiki, kuris to tarpu at
gavo kalba prataro:

— Ir buk palaiminta.

ir protingasis

jeigu yra

A. RAMANAUSKAS 
L1ETUV1SZKAS GRABORIUS 

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

kos Piliecziu Žmonoms ir Vai
kams. Nuo Rugsėjo 22 d., 1922 
m., isztokejimas už vyro nemai
no moters pilietyste — priesz 
ta diena isztekejusi moteris au- 
tomariszkai ingi jo Amerikos 
pilietyste savo vyro naturaliza- 
vinui arba isztekdama už vvro, 
kuris jau buvo Amerikos pilie
tis. Naturalizuoto pilieczis ne- 
pilnamecziai vaikai tapo Ame
rikos pilietyste tokios moterys 
ir toki vaikai privalo turėti vy
ro ar tėvo natūralizacijos cer- 
tifikatus ir kitus pilietystes da- 
rodytaus. ' ’

Naujas aprūpinimas ka lik 
Kongreso užgiftas ir po kuriuo 
Prezidentas pasiraszo pavėlina 
asmonius, suvirsz 21 metu am
žiaus kurio ingijo Amerikos pi- 
lietyste tėvo arba vyro natūra
lizacija iszsiimli atskirus pilie
tystes eertifikatus. įnamiu $10. 
už toki cerlifikata. Aplikantas 
turi prisiųsti dvi fotogi’afijas. 
Apliikantas turi būti Suv. Vals
tijų gyventoju ir turi tinkamai 
prisiegti isztikimuma Suv. Val
stijoms prie Natūralizacijos

Vieszpatie,

mn?
— O Vieszpatie! vejai ir au

dras lakioja po dykumas, ir 
laukiniu gyvuliu bandos.

— Ka gi tau padaryti in- 
kunitoji gele? Ha! Elloros olo
se gyvena szventi atsiskyrėlei...

Ar nori apsigyventi olose? to
li nuo žmonių ?

— Tamsu ten 
bijausi.

Kriszna atsisėdo ant akmens 
ir parėmė galva ant rankos, 
mergaite stovėjo priesz ji, dre
bėdama ir iszsigandusi.

Tuo tarpu auszra pradėjo 
szviesti dangaus sauleteki. Pa- 
siauksavo ežero vandens pal
mes ir bambukai. Vienu balsu 
atsiszauko rausvos žuvėdros, 
blaivos gerves ir baltos gulbes 
Ant vandenų, povai ir bengalai 
giriose, o jiems padedami pra- 
balso stygų skambėjimai, už-

• t . « * a a G

Biuro tinkamo atstovo.
Pilietystes Aplikanto Foto

grafijos. Pradedant Liepos 1 d., 
1929 m., kiekvienas pilietystes 
praszytojas turės pristatyti sa-
vo dvi fotografijas sti kiekvie
na “intencijos deklaracija” ir
.. a > * .....

kiekvienu pilietystes pruszy-
v ■ 1 1 ', ' * Imu.
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MILL & PATTERSON STS^ 
ST. CLAIR, PA.

Bell Telefonas 1430-R,

Iszbalsamuoja ir laidbja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrėbus paruo- 
Bžia nuo paprasczlausiu Iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, vesaliu, kriksztyniu k 
kitiems pasivažinėjimams.

A. J. SAKALAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

(Bell Phone 872) ' « 
331 W. Centre StM Shenandoah, Pa.

A

y®

Palaidojima

I H
Nuliūdimo valandoje adteikiam 

geriausi patarnavime. Palaidojime 
atliekam rūpestingai ir gražiai. < Bu
site pilnai užganėdinti.

įsa Mahanojaus jeigu kas parei
kalaus mano patarnavime tai mel
džiu man telefonuoti o pribusiu in

Tele£onar 872,

■ — 1 Jį
MERCHANTS BANKING TRUST CO. 1

Hsk; I

balso stygų skambėjimai, už- 
risztu ant perlines st ra iges, ir dešimts minutu.

SS

ll

* t

MAHANOY OITY, PA.
•C . V ' 'I ‘ *r J . .» t lit I

3-czia Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu
•____ • ... • <4 a W a « • « •pinigus yra gerinus negu 10-taę Procentas, be jokio

MERCHANTS BANKING TRUST CO
I J

moka 3-ozia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir tą
suma kas-kart augati didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir czedtaa.
pinigus ih arita Banka o persi tikrinsite ir matyrita

Dėkite tavo

kaip tai’pinigas auga su padauginimu procento* 
mi i i» >11111 in> .i n..............Ii. i—..... ■«■■■•■■■■.... ... ,į <la.
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Arba Vadas
Kontrabandnesziu

(Tasa.) 
III.

Kalviu szeimyna.
Kaimas, kurio vardo noisz- 

reiszkiamo, kadangi daug dar 
gyvena isz tu, ka atmena tuos
laikus, kada tas viskas dėjosi, 
o ir patys" losze istorija savo 
roles, gal kam nesmagu butu 
girdot ju apraszymus, guli pn- 
rdbežyje, labai gražioj aplinki
nėj. Dirva deiHiuga, isz vienos 
puses giria isz kilos ežeras; bot 
ta derlingos dirvos ploti turi 
u žemes dvaro ukos, bot kaime 
ukys szvakos, kloniai per daug 
drėgni, kalneliai moliniai ir 
ūkininkai nevisi turtingai gy
vena; daugelis turi eit in dva
rą uždarbiaut, idant gyveni, 
kiti vėl užsiima kontrabanda ir 
tuoini szolpia ir romia savo gy
venimo reikalus.

'Tokia pramonysto vienok no 
dideli suteikia pelną, o vargo ir 
pavoju neskupi. Kontraband- 
neszis eina uždarbiaut nakti
mis, dažniausia laike darganu 
ir tamsos, basas pasirisze.s kel
nes, pasiraitojus ir 
sermėgos skvernu, su “Mo
toms ant poezin, eina szun-ta- 
kiais

grabemis, kol neperbe 
rnbežiu, nuolatos ( 
per 
H f (
kia uostyt kaip žvėrini medė
jais apsuptam isz visu pusiu 
pro kur galima isz apsiaiibimo 
iszsprukli.

Lengviau buvo eit, negu su- 
gryžt; nekarta su sunkenybe 
reikėjo bėgt kolos ilgas valan
das be atsilsiu, nekarta reikėjo 
visa tavora mest kad tik isz- 
vongt abjeszcziko nagu ir baus
mes, kokia uždėta ant kontra- 
bandnesziu. Kontrabandos ne
užimti užsiiminėt gali vien jau
ni kurio apart lengvesniu koja 
drąsesni ir neiszstatineja szei- 
mynos ant pavojaus, kadangi 
pagavus noszanl kontrabanda, 
toki atsako lik savaimi už savo 
darbus, bet valdžia nesi kabina 
prie namu. Jauniems vėl tokis 
užsiėmimas net patinka ir daug 
geriau buvo jiems neszt spiri
tą, negu užsiiminėt nuobodžiu 
darbu ilgais rudeniu vakarais 
stnboso.

Tokios keliones pilnos atsi
tikimu, slaptingumu, reikalau- 
janezios atsargumo ir gabumo, 
jauniems daleisdinejo kaime 
/lidžiuotis, kad laimingai jas 
atliko. Bet tos keliones labai 
jaunuosius įgadina, atiminėja 
norą prie darbo, inpratineja in 
geryma, o ko pasekmėms yra 
pesztynes ir visokį papiktinan
ti negražus darbai.

Negana to isz užrubežos im- 
diryo dar “ 
seni rimtesni žmones te •.
isz iNivatnu užrubožiniu paro
du; graudu jiems buvo žiūrint, 
jog jaunuomene meta savo gra
žia Lietuviszka sermėga, dovi 
trumpus žiponukus, arba .jo
kės, o merginos vėl nenorėda
mos apsileist vyrams, seka 
juos ir pradeda rėdytis Pru- 
siszkais kiteliais ir navatnom 
įokem, kurios isz jaunu, tiesiu, 
drtjo kuprotas ir juokingas, 
nors tie navatni parodai, ap
juokiami rimtesniu žmonių, 
nemažai kasztuija.

l’ardavinojas spiritą juk 
liautis jis negali, nes isz ko gy
venses, ypacz kuomi su t ciksės 
savo *!zeimynai smagu gyveni
mą; jifc kalviaudamas nedaug 
teguli pelnyti, vaikai atpratę, 
arba nepriprato prie darbo, juk 
jo ir nodirbse, o kas tada su
teiks vaistus gyvenimui ? Taip, 
reik vis užsiiminėt szinkavimu 
noszamo isz Prašu spirito, bet 
reikė padėt gala gužynėms jo 
namuose. — Taip mislydamas 
ėjo kalvis takais namo.

Nesmagu sziadien buvo kai-!

idant

pa si juosės 
su

ir

naisas sanzines nenutilo no 
ant valandėlės, tik'be paliovos 
ragino kalvi prie ntmainymo 
gyvenimo prie metimo nedoros 
prainonystos.

I’žejos ant kalno mato tuos 
savo namus, su JiAltylom sie
nom, apdriskusiu slogu, szale 
kuriu isz vienos puses stovėjo 

kalvinv-
isz kilos gan gražus, bei 

kitados 
tvertus, bet dabar (voros lik 
vietomis žolėm apaugusios sto
vėjo, kitur gulėjo iszvcrslos — 
ežia visiem vale buvo vaiksz- 
eziot ir daryt kas kam paliko. 
Isz tolo jau
linksmus balsus 
sziadien jam pasirodo balsais

aprūkusi 
ežia, 
apleistas

akmenine

sodas, ap-

iszgirdo sodelyje
, o tie balsai

jam
i iszdaraneziu isz jo pajuokas ir 

piktus iszjuokimns; duszia jo 
nebuvo rami ir kalvis kaltino 
už ta
visai nekaltus,
žin og 11 s u u s id e j as,
grynos sanžines.

beveik

savo neramybe duszios ir 
kaip paprastai 

neturintis

Kalvis beveik grieždamas 
dantimis isz rūstybes ir piktu
mo, neojo vartais, 
prie sodo, perėjo per 
iszvorsla (vora ir urnai sustojo.

Pa veikslas, kuri turėjo prie- 
szais savo akis 
nauju ir netikėtinu, kuris kita- 

net linksmino ji, bei 
lik padidino rnstybo

bei nuėjo 
ulinezia

nebuvo jam
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Szlai 'kaip iszrodo iiaujis oroplnnas -
FRANO BOLGER’O NAUJAS “SLAPTINGAS LAIVAS.

gal

f f

zeppelinas lekidjimo maszina kuria padirbo
Pranas
tas visas isz metalio. Nonžilgio Bolgor’is perlėks per 8uv. Valstijos atlankydamas apie t ūks- . 

tani i ženklyviausiu miestu. c

Bolger, prezidentas As me in ted Aviation Clubs Amorike. Szitas oralaivis yra padirb-

paprastai, nežinodami kas pa
sidaro.

Kalvis

o j, duo-

viouna vienok turbiit supratus j 
molą atsake:

— Nesi teisi n k 
kur su vaikinu sprandus sukai. 
Bet turėk jau protą, atsimink 
kad amžinai nemergausi 
rėk vieno...

— Bot sztai
stuba iszvydo Povylu,

J geriau kad

ZIU-

ineidamos in i 
kuris 

tuojaus priszoko prie merginos 
i r (pradėjo klaust kur buvo, kad 
jos rast negalėjo. Kalviene at
sake už dukterį, kad miegojo 
kamaroj ir dabar prikole ja.

— O sloguoziai nesmuugo? 
— klausė apsikabinės mčrgina.

Jule nudavė inžeista ir norė
jo atsitrauki, bet Povylas ja 
laiko drueziai pasisodinės ant 
suolo prie savos.

_>p ■ ■ 
puri iiiimns

l'ai kam ežia da tas besi- 
vis merginu

TARADAIKA
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.Taigų sutarėte su mergina 
pacziuotis,‘ 1

Turite ibiski vaktuotis, 
Kad pinigus nedavineti, 
Savo procia nematyti.

Vienas 90 doloruku sukiszo, 
Ir ant galo viskas pamiszo, 
Nuo merginos jįnkti gavo,

ill

Nuo merginos šakti* gavo 
O pinigu neatgavo.

Gerai turite apsižiūrėti, 
Ir žinot kokiai pinigus duoti, 

Ba daug yra tokiu, 
Netikusiu best i jok u.

.Taigų in pora velnes 
insimaiszo,

Tai jau ir su uodega maiszo, 
• • *

Mieste dideliame, 
Viename name, 

Susirinko visokio sztamo kucii, 
Badai Lietuviu ir puču, 
Gere, klykė ir klegėjo, 

Bjauriai viskas iszžiurejo.
Boba su vyru stiklą iszmusze, 

Isz ranku, kai p ai u gere, 
Isz to vaidas ipasidare, 

Keiksmas su perkūnais, 
Riksmais ir žaibais, 

Net baisu buvo klausyti, 
Ne to visko apsakyti.

H
'■ iii 11
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Jule, juk tu mano, ono tau, Matjoszeli.
Jis žiurėjo jai in akis

kunigu! -
ežia u! ■
la kad visi kaip ožiai bliautu. 
In Prusus spirito nevaikszezio- 
tu! Iszlikro laimingas žmogus, 
kas' kunigu pasilieka: 
jam galvos nedžiovina,
graužia kaip rudis geleži szir
dies pikta boba, no nesuteikia 
kartybių nedori vaikai.—Taip, 
taip, kunigui lengva bart vy- 

nežino kaip (ai smagu 
, turėt augi

- taigi ar d y va i 
bent

Duocziau, 
Pasakycziau ‘pamoks- ,o asza- 

ros kurias jis jose iszvydo, pa- 
g

I uotarpu iszl raukos 
isz tvoros stora staeziauka pri
szoko .prie sumins Prano kuris 
matydamas jog sziadien su le
vu nėra szposu, paszoko, dre
bantis isz rūstybes, kuria pa
gimdo jame toks kompromi- 
I uojant is 

pasielgimas. Suims stojo 
sukandės dantis, 

paraudės isz dideles apmaudos 
o levas nemažosnia degdamas 
rūstybe ant nedoro vaiko, ku
ris iszdrysla szokl. priesz tęva 
su savo korsztu ir iszvadinel 

~ ir kas- 
joigu no

t oks 
akyvoizdoj draugu

nieks 
ne ne-

tėvo 
priesz lova

gai visu
ne

f

imde jo szirdyje rustybe.
— Szlnbiui reik lazdos 

tu mano ir nekalbėk man to: 
tavos neduosiu niekam!

Jule
m ingai

o

, (ai 
mada, kad nors patinka, to ne 
parodo.
nori begi nuo manės.

Julei sunku buvo, o
sunkiausia, sodel glėbyje 
apkeneziarno, malant ir tikrai 
mylima, kuris stovėdamas žiu
rėjo i u juos — ir dar jis klau
sia jos užtikrinimo jos jam pri- 
klausvmo. 
nuo jo,
drvso, nusiraminus (are:

Kaip busiu tavo pati, ta
da busiu tavo, o dabar da levo 
ir molinos esmiu.

—- Bot jie man tave atida-

m

'i
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1111 s i szy pso jo džiaugs- 
Matjoszius

net nusijuokė gar-
o 

džiaugsmo 
šiai.

Abudu lyg persigando to juo
ko nes a t bojo idant niekas ne- 
iszgirstu ir neįižtiktu juodu, 
bet la ju baime tai buvo tik 
pirm sekanezin veju, apreisz- 
kanezin aloi nanezia viešnia 

ir vėl

ISZ Norėjo 
bot to padaryt

iszsi verži
neisz-

rus, nes 
gyvent su paežiu 
savo namuose

žmogus bent stiklelyje 
susiraminimo. — O,

dos 
sziadien 
jo dusziojo.

Sztai pavėsyje medžiu ant 
žoles sėdėjo keli pnsgulsti viii- 

visi dantyse
paperosus, ran-

ir
kad
jeszko
žmogau —- kalbėjo

vszcziodamas ,po si ubą, mis- 
lydamas apie laimingumą kuni- 

pirma karta savo 
gyvenime pradėjo pavydėt ku
nigui.— Pasirodęs, gardžiai 
pavalgęs,

aiplink kalnus daubomis 
ga per

I a Įjojama
i—kareivi,

nuolatos 
inkluota 

abjoszezikn ’
<jr sarg 

vadinama. Rai

su

mada” dėvėjimo; 
juokėsi

kuria kar-
vienas

kinai isz kaimo, 
laike insikando 
koše kazyras, apsode aplink di
deli buleli degtines, 
tas nuo karto trauke:
kad laimėjo, kitas vėl kad pra
laimėjo.

Vaikai kalviu sukinosi ap
link, tik keturiolikos melu Vin
cas sėdėjo užpakalyje brolio 

ranka pasirėmęs, 
kita bosijai k vdamas už basos •/
kojos ir su didžiausia atyda ir 
nžsiintoresavimu žiurėjo in ka
zyras. Biski atstui gulėjo po 
medžiu pavėsyje
ka Jule pasibrukus rankas po 
galva ir lyg kad žiurėjo in kru- 
tanezius medžio lapus; bot mis- 
lys jos matomai kitur skrajojo 
ir mate kitus
Veidas jos buvo raudonas, ma
tomai nuo nuilsimo inkaites, 

namo gryžtanl;

sėdėjo
Prano viena

Biski
pave augszH ienin-

pa veikslus.

n u o 
besiskubinan t 
krutino jos dar godžiai intpui
kinėjo in save orą ir kilnojosi 
gana smarkiai o kartas nuo 
karto szaude akimis in sedin- 
ezius kuzirninkus, kurie buvo 
i szsi vilke vi o n m a rsz kiniai 
iszsegiotom kamzolom ir 
besilaikaneziom ant virszugal- 
viu nusmauktom kepurėm. Ju 
visu akys (logo geismais ir rus
tybe ant laimėtoju. Losze visi 
su pastanga, kadangi losze “isz 
pinigu,” 
vienas stengėsi pasinaudot ap- 

jai tik priėszininko 
temijimas daloido.

Povylas Jokūbu, kuris taip
gi losze daugiau žiurėjo in gu- 
linczia mergina, 
kazvras.

—• Julka, eikszc! — (are 
praloszos ir imdamas bonka su 
degtino.

Mergina pažiurėjo ir parodo 
eile blizganeziu dantų; isztrau- 
ke ranka isz po galvos ir isz- 
liese ja prie butelio.

jos!

ga vysto,

su
vos

o del laimėjimo no

negu in savo

šavo korsztu ir 
in kova, pakele lazda -
žin kas butu al sit ikes 
molina kalviene, 
dus levo, arba savo vyro rus 
lingu barimo, 
bos, 
beveik vienu szuolin priszoko 
ir stojo tarpe snnaiis ir levo.

Pasiutai ar ka?! — suri
ko iszpleszns lazda nuo levo ir 
numetus ja iii szali.

Ka-gi blogo tau vaikas 
padare kad nori ji krividyl, 
muszt su lazda kaip szuni. Kas 
darosi, pasigerini, cik gult, bet 
nedaryk ežia musztynin. Jaigu 
prasikalto 
sas mokyt! Žiūrėk 
rali, atmink kad ir tave velnes 
paims, nes Dievo seniai iszsiža- 
dejai...

Kalviene norėjo tolinus dar 
rėkt ir iszmetinet vyrui jo nu
sidėjimus, 
stispri ngos

va ii

kuri iszgir- .go kada jis

isžbego isz stu- 
o iszvydus kas voikiasi,, 

vienu

— no dabar jau czo- 
savos nedo-

bet balsas jos urnai 
gerklėje nutruko,

kalvis stovėjo lyg
o 

apk vaitos, 
negalėdamas suprast to, jog jis, 
kuris bara vaikus už nedorybe, I 1kuris bara vaikus už nedorybe, 
už gervina ir bedievyste, pats 
girdi tokius jau barimus. Su

gurai žodžius “da
ne czesas”

prato vien gerai žodžius “ 
bar no czesas” mokyt vaikus 
kad jie jau levo nedaug tebijo 
ir neguodoja, bet kad dar insi
maiszo pati ir užstoja už nedo
rus vaikus, nelaimingas kalvis 
besijaiisdamas iszginkluotu ir 

atsiduso sunkiai 
alsi! rauke

ne bėga lingu, 
ir nuleidęs 
murmedaimas:

— Lengva kunigui kalbėt ir 
kalte verst, ant vieno, nes jisai 
nežino kas tai P.boba.” Žmo
gus kad ir geriausiai norėtum 
gyvent ir vaikus iszmokint — 
neturi g 
vok, duona jiems duok 
už szuni laiko ir neiszdrysk

ga I va

nežino kas tai ‘.‘.boba.

— Negersi jos! — suriko 
griausmingu balsu kalvis, isz- 
szokes isz už medžio. — Gana 
sziadien sarmatos suėdžiau už 
tai, gana jau gana, daugiau to 
nebus! Gera mergina nesivolio- 
ja parėjus isz bažn.vczios bot 
misi rėdžius 
o tu ežia 
bedieviais 
si .'
O jus nedori valnamaniai sza- 
lin isz ežia, kad mano namuose 
ne koja nepastotu tu nelabųjų 
paklydėliu kurie vieton nueit 
in bažnyezia, paklausyt szvon- 
to pamokslo, geria ir kazyriuo- 
ja, plūstasi ir pliovoja laike 
szventu misziu!...

Jaunieji visi buvo nusistebe-'

imasi prie triūso, 
su tais nedorėliais, 
girtuokliais uliavo-

— Greicziau man in stuba!

Į’a'Ies, vien dirbk, proce- 
, o tave 

ne 
atsiliept. Vol jo szirdyje užsi
degė rūstybe, kad jis vyras, tu
ri klausyt “bobos,” ir lenkt 
sprandu priesz nedorus vaikus. 
G riožl dlejo dantimis, pagrū
mojo kumszezia ir inejo in stu
ba.

Czia 
viskas apleista

bobos

viskas apskre- 
, sienos no 

ant \abrozu, kuriu 
seniai nemazgoti,nemazgoti

ant po-

nebuvo jokios tvarkos

tęs, siūba ne szluotą 
dulkintos, 
stiklai nuo
kabojo vorl inkliai, 
eziaus tik spirgėjo mesa ir k ve

ga rd i sriuba, o antpejo
szauksz-deezio tuoj

O 
kalvis

Pasi rodos, 
pinigu maiszai o pa

ežius, piktos bobos 
kas do laimingas! —■ 
nigu gali pasilikt ir ūkininko 
suuos, 
suuos, 
mostelėjus su lanka ir suniur
nėjo:

neturi — 
O juk k vi

savo
piklai nusispjovė

- Pamislino apie 
bot

Kas gi bus isz to nedorė
liu, padykėlių,

Kada pati sugryžo in šluba 
kalvis vengdamas barnio, 
ėjo in kamara primigl nes aky 
jam jau lipimai, o 
silpnos. Nei rukus užmigo mie
gu teisingojo ir nogirdejo kas 
veikosi namuose.

IV.
Nodoldioniais 

pas kalvius 
szpieliavimni,

pasileidėliu ?...

nii-

kpjos buvo 
.. - .

-------------- imv.

ir
susi rinki-

visi turėjo, ka-

gerai

iszgirdo

už krūmu

arba Matjoszius su kaivu- 
ka tokio svarbaus 

nes nuo-

atoi nanezia 
audros, kuris pro lekia 
tyku aplink. — 'Taigi jaunieji 
veikiai nusiramino vėl kalbėjo 
tylomis. Jule, būdama jau pa
taupiusi mergina, prick tam 
gudri, norėjo 
mylėjusi vaikina ir kalbėjo:

jog g:

ve.
—Tik tu da nepaemiai...
.— Sztai.laikau.

Pankszc'ziui

F P »

morgi na, 
isztyrinet UZS1-

mano brangusNetikiu,
įali'si praszalint visas prio- 

szinybos. Atsimink jog asz es
mių biodna, kraiezio neinne- 
sziu in jusu namus o juk tėvai 
ypacz molina 
ežios be kraiezio.'

O, k a ta motina; jai gc- 
dogtine, ji

k ra i ožio

nepriims mar-

v rar i a usiu turtą 
namams lyg kad jau numirus, 
namai, ne niekas, 
mp, jai nerupi. .Kunigai duos 
szliuba su kuo asz nOriu, ne
klausys girtuokles o lovas nesi- 
prieszins.

Jule atsiduso; ar lengviau 
jai pasidaro ant szirdies ir del 
(o atsiduso, ar gal kas kitas 
iszszauko ta jos atsidusejima? 
Taip, smagu jai buvo iszgirsti 
toki Matjosziaus apreiszkima, 
vien nesmagu jai buvo, kad tas 
aproiszkimas primine jai kuni
gą 
kada atlikinėjo “velykine

apart gery-

ar

ar

kuris nedavė jai iszriszimo 
/J ir 

pasako jai, kad gaila to vaiki
no, kam ji teks. Dusziojo jos 
nubudo neramybe ir lyg kad 
kuteno ja, bijodama idant Mat- 
joszius nesuprastu ir nesiklaus
tu ko nerimsta,

O jei tavo paims in vais-

teks.

klauso:

Ne, manos neims, nes es- 
lyg vienturtis; tėvas so-

liūte, asz

k a ? —

miu
nas, brolis kolieka. Nebijok Ju

ta ves nesuviliosiu,
kalbu teisybe, man gali tikėt, 
bot tu nieko nepristok, nes jai 
žinosiu kad mano vilioji ir pri- 
gandinoji, tai...

— O mano 
pertrauko mergina — asz tave

i

Matjoszeli —

reikė klet- 
kos, be jos gali palėkt...

Kada Povylas ir Jule tokiom 
kalbom užimti buvo 
szius piktai žiurėjo

Matjo- 
in broli 

bet pagalinus tarė pats sau:
Kvailas szlubis, mistiną 

jog 'mergina myli ji. — Tegul 
glamonėja ja tokis kaip jis, ne
reikalauju pavydėt bet tik 
juoktis. Tolinus bus.

pavydėt

4

f

)

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mabanojuje.

Ant Antro Flęro Kline Šito r o
19 W. Centre St. Mahanoy City

♦ ♦ *

No vienas Maika, Džioze ir 
Džianas, 

Turi per naktį vargt kaip 
mulas, 

Muszti blakes kaip maskolius, 
Argi moteriukes vis taip bus?

Jaigu vaikinelis užbnrda 
užmoka,

Tai tegul nors blakes ant 
žmogaus neszoka.

Negali nakezia pasilsėti, 
Turi su blakėms kovoti.
Palaukite, ateis laikai, 
Kad susipras vyrai, 

Ant tokiu moterių nežiuręs, 
Pas Angį i kus burda turės.

ii-
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O 
prie pc- 

cziaus stovėjo butelis degtines, 
kurios matomai nuolat ragavo 
del atsivedini'ino,inszilusi prie 
kakalio virėja. Kalvis visupir- 
ma p riejo prie szauksz-deezio, 
paėmė buteli, patrauko gerai 

_ isz jo syki/antra ir treczia, nu-
vbii gryžt namon, kurio dabar ja ir žiurėjo placziai atidary- siszluoste, pastate buteli ir af- 

-i------------ ______ ---- 1.!_! rūstinga kalvi, sitrAuko.
liafdtv? grieku ir lizdas piktos kuris elgiasi sziadien taip ne-l — Na, kad bueziau dabar I , > ' J’

natriai skambėjo ausyse kaipo tom akimi in

į

visados buvo 
'susirinkimai 

toks
mas buvo ir sziadien apie 
kara. Pinigu
daugi ir neturtingi užpelno ju 
dvaro prie pjutes kviecziu, bet 
nežino kodėl nors daugelis ir 

gere, nebuvo niekam taip 
linksma kaip paprastai būda
vo. Priežastim to neabejotinai 
buvo pamokslas kunigo; kurie 
ne buvo bažn y ežioje, 
nuo kitu, kurie papasakojo na- 
mieje ka kunigas sako, o nors 
daugelis lyg kerszindami kuni
gui dare, kaip sake, ant tu pa- 
tycziu — bet kožnas jaute 
dusziojo koki lai baisa ir ne
smagumą. Muzikantas inirėžiai 
brūžino stygas skrijikos, vie
nok szokancziii ne daug tebu
vo.

Užpakalyje namu,
agrastu 'matomai pasislepo nuo 
žmonių, sėdėjo dvi jaunos ypa- 
I o s, 
toJido ir 
kalbojp tarpo save,
lai atydžiai klauso ir žvalgosi 
ar kas ju nemato ir negirdi ju 
kalbos.

Pirmu kartu jiedu slėpėsi 
nuo žmonių,
Povylo, ir Matjoszius sziadien 
buvo visulaimingiausiu, 
daugi ji apkabinus rankom jo 
kakta paguldo savo galva ant 
jo krutinės, kurioje beldėsi, ne
rami jo szirdis, o jis galėjo bu- 
cziuot jos veidą ir lupas iki so- 

ir sotintis tais jaunųjų " t '
ll 1 ' • / ■ ' /’

Juliute piano, Juliute

o labiausia nuo

ka-

viena vienutėli myliu. — Ir pa- 
bueziavo vaikina kuris ja. pri
spaudė prie savos. Jule kalbė
dama nemelavo, pati tvirtai ti
kėjo savo iižtikrincjimams.

— Jule, Julka ! — suskam
bėjo balsas kalvienes ajit kie
mo.

1 Jaunieji
persiskirt, o mergina kita pu
sią namo nubėgo prie motinos.

Į, i. j
ežios ant priemenes slcnksez.io

$1,000 TIK UŽ 60 CENTU
Ka tas tūkstantis doleriu žmogui 

coiBzkia, jeigu jie yra apimtie ko
kios nors ligos bei viduriu sugedi 
mot Toks ftmogus yra susiraukęs, ne
linksmas ir invairiu nesmagumu ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sini kaina parodytum, tai jam malo
nesne butu sveikata, negu tas aukso 
Kalnas. Taigi, jeigu jautiesi esąs ap
imtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vaistažolių nuo 
bile vienos žemiau pažymėtu Ilgu k 
atgauk savo sveikata.

Vaistažoles yra nuo eekaneziu Il
gu: viduriu užkietėjimo, skilvio ne- 
mnlimo, nenoro valgyt, strėnų ir pe- 
cziu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapinimosi lovoj, ir 
kitu Ilgu. Atsiunak 60c. tai gauni 
valst-žoliu, kurios jums sugražins 
sveikata, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomarą, 
szirdies liga, tai atsiunsk 85e. e gau
si musu gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervu Preparatas.” Nervu li
ga yra labai blogas dalykas, bet 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. ŽUKAITIS,
25 Gillet Street. Spencerport. N. Y

Yra vienas sztamas 'merginu 
Kaip tiktai Nedėliojo isz 

lovos iszsirabantina, 
Tuo jaus apsiredo ir 

iszsiszukuoja,
Ir in kita miestą bambiliais 

važiuoja.
Kitas pas save pasivadina, 
Tuojaus vaikinams duoda 

žinia, -
Tieji subėga, alų pundina, 

Ir munszaine gabena. 
Pasigėrė mergeles,

Nuo munszaines kaip brogos 
karveles.'

Vidurnaktyje namon 
parkeliauja,

Ir važiuodamos klykauja.

i
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nenoroms turėjo

K
klauso stoviu-

g
H

ežiai 
nektarais.

- dHUUlU tJlUlUie — 
kugždėjo drebancziil balsu jau
nas vaikinas, tu mano, mano, 
niekam tavos neduosiu.t . ' ‘ " 1.1 *

(), atsiduso sunkiai mer
gina — argi taip bus? — Neti
kiu, paskirta esmių szlubiui, o

1 ' ! M • . " ■ "■ • • •• ! 1 j • ■ ,

gina

i

mano

i

motinos.
-— O kur tu buvai? — Po

vylas jeszko tavęs ir niekur ne
randa, o nebagas labai pyksta, 
nes vaikinai juokėsi kad “pati 
jam pabėgo.“^

Mergina nereikalaudama tei
sintis priesz ihotina kur buvo, 
kadangi toji apsigryžo ir ėjo in 

1 1 t * Ii* 1

i

C CAPITAL STOCK >125,000.00
> SURPLUS IR UNDIVIDED

stuba, pradėjo meluot eidama >
.../i

:i . 1 ■ !i i . i' ■' ■ ’ ' ■‘■"‘i ■

Jį

teito1 i

PROFITS $628,858.62

Mokame 8-czia procentą bnt 
sudCtu pinigu. Procentą pride- 
dam prie jusu pinigu 1 Sausio m 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalą su musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.
* ' . • i . ' • • | Į ** S ‘

G. W. BARLOW, Pros.
J. FERGUSON; Vice-Pros. Ir Kas.

Ten kur apie Vi’lkesberius, 
Pagirdau apie Lietuvius, 

Ypatingai apie bobas, 
Dideliai nelabas.

iVnt vieno loto daugelis gyvena, 
O kaip josios susipesza, 

Tai viena kitai szpiga atkisza.
Ant to st ryto beveik visi 

t gimines, v 
O bobeles baisiai netikusios, 
Už tat ir nuolatos provojesi, 

Per ka Anglį i kai juokėsi.
Kad vyrai iszmintingi butu, 

Užpakali a pi pliektu, 
Tada viena kitai nerodytu, 

Ne nosiprovotu.
♦ ♦ ’ ♦

Du galingus broliukus pažinau, 
Mat ant kriksztynu užtikau, 

Niekas juodu nesuvaldo, 
Norints del daugelio galvas 

skaldo.
Tokius tai parszus merginos 

lAyli,
Norints ir jos gauna nuo ju 

in kaili, 
Bet nuo tokiu kvailiu 

merginos naudoja, 
Kaip taksukus ant saito 

vedžioja.
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ŽINIOS VIETINES ISZ LIETUVOS UGNIS SUNAIKINO AUTOMOBILIU UŽ 2 MILIJONU DOLERIU
— Sziadien Aplankymas 

Szv. P. Marijos.
— Dideji ir Szventa San- 

vaite. Didysis Ketvergas, Di
deji Potnyezia ir Dideji Suba
ra.

GRAUDINGAS
ATSITIKIMAS

— Lakewood Park szokei 
prasidės nuo 1 Apriliaus.

— Dieneles puikios, tikras 
pavasaris - bet žinunai prana- 
szauja kad da turėsimo sniego.
.— Poni A. Grigaliūniene su1 * 

sunum i
vosi pas savo tėvelius p. Felik
sus Pangonius ant W. Mahanoy 
Avė., ir prie tos progos daly- 
bavo Lapinskienės laidotuve-! 
se.

MOTERE SUSZALO DRAU
GE SU KŪDIKIU, SĖDANT 

ANT AKMENS.

Kaunas. — Ties Pažėrų na i.s 
’;szalia kelio Taurage — Sarti- 

ninkai, žmones rado sedinezia• i i • • uiti iv cit* /.uiuiii n i tmv ovii ui'isz r įlauelfijos sveczia-1 i / • i n • i n±__ ,.J__  rn v, Hint akmens ir latkanczui kaž
kokį pundą, moteri. Žmones 
nusistebėjo kad tokiam szalty 

j ji sėdi. Kalbino isz toli, bot mo
teris nieko neatsako; 
kad moteris negyva.
lusi. Glėby laike Skara apdeng- 

keliu metu vaikuti
taip pat buvo negyvas — su- 
szales.

Iszaiszkinta, kad 
isz Skaudvilės m., 
džioji karo metu Vokiccziu ka
riu buvo suviliota, paskui pa
mesta ir galiausiai tapusi mo-

* m a * e a w e

— Schuylkill pavieto kalė
jimas Pottsvillej buvo perkra- 
tomas per grand (Įžiuro už ap
sileidimą ir neprižiurejima ka- 
lininku pagal tiesas, kada ža
dintojas Miguel isz jojo pabė
go su pagelba nekuriu kalinin- 
ku ir motteres kuri jam pristato 
revolveri. Tarp 26 užmetineji- 
mu prieszais dažiuretoja kali- 
ninku ir kamisoriu yra kad da- 
žiuretojas kalėjimo Hortter 
tankiai buvo pasigėrės, kad tu
la motore kuri atėjo atlankyt 
kalininka prikalbinėjo ja ant 
paleist u v jrstes, kad jisai atlan
kydavo moteriszkas kalininkes 
juju kambarėliuose nemora- 
liszkam tiksle, imdavo pinigus 
nuo kalininku kurie padirbinė
jo raktus nuo savo kambarėliu 
ir užmokėjo kamisoriui Walton 
1,000 doleriu idant ji paskirtu 
dažiuretojum. Grand džiure 
paniekino jojo pasielgimus ir 
dabar bus užvestas teismas 
ant jojo praszalinimo ir kitu 
kalėjimo darbininku. Nėr ka, 
puikus padėjimas kalėjime. O 
ka czia kalbėt apie kitus vais
tinius institutus kur panaszus 
padėjimai vieszpatauja. Tu vie
ta praszalinto dažiurotojaus 
kalėjimo, likos paskirtas nau
jas, John W. Reese isz Saint 
Clair.

— Panedelio ryla 
czystys visas ulyczes, lodei pra- 
szo visu gyventoju idant priesz 
savo namus nuszluotu szaszla- 
vas in kruvutes o tas daug pa-

John W. Reese

ta

i

supratę 
Ji susza-

kuris

ji kilusi 
Žyde. Di-

tina. Žydai labai ja pažemino. 
Todėl nuo namiszkiu buvo vi- 
siszkai atsikirta. Kiek pasibas- 
cziuši po žmones, vargo neper- 
neszdama, sumiszo. Kaip silp- 

negalejo užsidirbti 
duonos, ėjo per žmonos ir nc- 
szesi kūdiki.

Ir paskutine kelione baigėsi, 
matyti, duonos ieszkant. Per 
pusnyną eidama nuvargo, su- 
szalo, radusi akmeni atsisėdo 
pasilsėti užmigo ir užmigo am
žinai. ‘

VILKAI SUDRASKĖ 
MOKINI.

Pivaszinnai. Alytaus apskr., 
Kedoniu kaimo, Vasario 15 d., 
pil. Marcziulaiczio 12 metu vai
kas ėjo isz mokyklos. Mokini 
apstojo vilkai ir sudraskė. 
Rasta tik rubu skudurėliai.

U kmerge.
keje priviso dau 
liems ūkininkams yra 
nuostoliu.
tvartus ir paplauna daug aviu 
ir szunu.
Taisyklingos medžiokles drau
gija paskelbė griežta kara vil
kams. Vasario m., 10 d., buvo 
surengta vilku medžiokle. Nu- 
szauta keli vilkai. Terp medžio- 

mt vieno iszi'oJn»

naprotc J

— Szioje a py Ii n- 
g vilku. Ke-vilku.

padare
Naktimis lenda in

miestas

I

I

lengvins darbininkams ir grei- 
cziau darbu atliks.

a._. ____ __
pasilinksminimu P'» nuszove du vilku.

Lietuvoje priviso 
kurie padaro u’ki-

pasižymėjo prisiek adv.— Rengkite? 
didžiausiu į 
kokis atsibus po Velykų, 8ta 

taineje, o kuri parengė gerai vdku, 
žinomas Lietuviszkas Indepen-,uinkams daug nuostoliu, 
dent klinbas. Komitetas nesi-l Anykszcziu v., Utenos aps 
gailėjo spėkų idant szis vaka- ’ Anykszcziu miestelio laukuose

pavadinimas) slėnyje ganosi

Aprilia us 
taineje,

Norkevicziaus sve-
parengė gerai

Bendrai paėmus, szi a is mo
tais visoje

Anykszcziu v., — Utenos aps

relis pervirszintu kitus. Pusiau" įu* Szventragio (auksztumos 
naktyj duosis skani vakariene pavadinimas) slėnyje ganėsi 
kuria pagamins miisn geriau- ‘ arklys jr kumele sn kumeliuku.

Tsz kažkur atsiradęs vilkas ir 
pradėjęs slinkti in arklius.sios kukarkos. Užpraszymai 

jau likos iszsiunsti.
Ana diena atlankė reJTuojaus susitikęs su kumeliu-
“Saules” su reikalaisdyste su

ponai Klemensas G l auželis isz ' ilkas ji peibloszkes
Cramford, N. .1. ir Jonas Mize- 
ra isz Shenadorio.

ISZ SHENANDOAH, PA.

H

go bruzgtyuosc, Kuzas likosi 
pats.

I* * illi ■
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— Tai tu mislini nepirksiu? 
— atsake pasipilti as Kuzas. 
Kai Dievulis duos dn kokius 
tris ar keturis tokius metelius 
tai ant dvarelio uszteks. Žiū
rėk, ar mialini mažai pinigu tu
riu?

Tai kalbėdamas, iszcme isz 
gilumos anezio digta pundeli 
popieriniu pinigu.

C

— Cze bus ne kas tiktai 
abiesezikai! pamisimo.

— Kad tiktai pakininkai 
gautųsi in Raudonia, jau a&z 
sau duosiu rodą.

Szuvis pertrauko tykumą. 
Kuzas pasviro ant kojų ir puo< 
le sudejavęs ant žemes.

— O Jėzau!...
Szuvis buvo smertelnas, kul

ka pataiko in krutinę: isz žal- 
dulio pluptejo kraujas ir pa
raudonavo sniegas.

Netrukus pasirodo lekug. 
Rankoj laike dvivamžde musz
kieta isz kurios da iszeitine* 
jo melsvas durnelis. Menuos pu-

1

••

k

•Ws-

v

M, :

S

rr-W:
B

* idh ,

Bal

į,

■Ž:

H

x.
V

m

J*

>•

A

!£. v ____ r
įš••

:> ::

/1

■f
-'*■ 4^1*-

. /'yMMb y" *

“ y*1 •

•■i
>•>

> - •

f <

s

- ‘

B

»S: .

t

■R

m

| Žydui net akis pražibo ir pa- 
szauke:

— Ai-vai kur tu tiek pinigu 
turi ? Kiek czia gali būti ?

— Kiek yra tiek yra, 
no pavogiau, juk pats žinai isz 

,kur turiu — atsake Kuzas, in- 
dejo pinigus ir 60 rubliu prie 
iszimtu ir inkiszo in anti.

— Asz tau vėlinu, idant 
szimta tnkstaneziu surinktum. 
Auf maine mimes! Nu, tai cikle, 

tavos lauksiu prie Raudo
nas....

Žydas iszejo.

asz

sirode isz uždebesiu.
— Kvailas — suniurnėjo

„.•X ' X-T*

.’į

Ugnis sunaikino narna kuriame atsibuvinejo automobiliu paroda Los Augeles, Calif.,
kui1 radosi puikiausi, ir naujausios mados maszinos. Bledes padaryta ant dvieju milijonu do
leriu. Laike ugnies perdetinis parodos paliepė darbininkams iszgelbeti lenktynių automobi
liu vertes $10,000 bot nctiirojo pasekmes. ’ -

SZOKANT APSKR. VIRSZI- 
NINKUI NUKABINO 

LAIKRODI.
Mažeikiai. Sz. m. Vasario 10

, savivald. saloje 
czinu

szimui buvo iszkirsta apie 30 
jaunu cglaicziu, isz Mažeikiu 
girininkijos miszku. Elektros 
szviesos buvo jau nesuskaito
ma. Upas visiems buvo geras, 
nes blogu metu saskaiton klu-' žvdu 1 • i v • t t ♦ %

In kėlės adynas Kuzas giluk- 
ningai pervedo visus per rubo- 
ži. Ėjo pirmutinis su dvi laupė 
muszkiefa su at laužtais gai- 
džeis vidurnakti. Paskui ji ilgu 
szniuru,
trauke kontrabantnikai su di-

kai]) laukines žąsis

(1. savi vai d. 
szeimyninis 
panasziu balius 
“Žaliumbalius.

< c
invyko 

ir jiems) f

vadinamas
Sales iszpuo-

paszalpos.but teko nemažaiilpaszalpos.” 
Publika buvo isztikima, lodei 
ir policija nedežuravo.

KOKIS GYVENIMAS 
TOKIA SMERTIS

Jn grinczele ant galo kaimo 
ėjo gkubei Tekus Rudis, pažins- 
tamas aplinkinėje, kaipo kup- 
czius spiritaus.

Jojo ilgas szeszelis strioge- 
si ant balto sniego.

Žydas iszrode kaip daugelis
i, sausas, stambiu kaulu, 

su ret'a barzda, su kumpa ilga 
nosia lupos sueziauptos, su ju-

Kaip dosziniu szaipu. Rudas Tekus,
dažnai, atsitinka, taip ir tuo buvo drąsus ir drasei žiurėjo lollrn . - . . ..............’’

lauso Žydas — atidarydamas 
sujuodusias maksztis masznos.

Pradėjo dorelis. Czia ėjo apie

Žydas lenkdamasis, ir nori Ku- 
za apversti.

Atsegės skranda Kuzuj sura- 
dias plusgta pinigu, jau isz- 
trauke, tame paszautasis ati
darė akis.

— Ickau.... 
no pinigai ?

Godumas pridavė jam pajie- 
gas, su viena ranka nustvėrė 
Ickui už kojos, su kita pagrie
bė už peilio, ka turėjo už juos-

Žydas — mu

.delcis pungulois nnt pecziu ir tos ir duro žydui in pa- ei i't 1 \ I zy Ijrt ■»! t ■»» t 4 ti v i n V T ■ z% M • 1

pervedima daugybes spiritaus, 
ka net asztuoniolika žmoni u ke
tino neszti ir ziegoreliu už 6,000 
rubliu. Kuzas iszpradžios rei
kalavo szimta rubliu, iszgirdos

sn blekinem spiritaus. Vienas 
isz ju nesze skryne su ziego- 
riais. Pereit i nėjo per tankia 
girro, o kėlės buvo nidkai. Tan
kus kad uogynei krūvai ir isz- 
vartos painiojosi po kojų o 
sniego buvo lyg keliu. Reikėjo 
būti labai atsargeis.

Ant kart Kuzas stojo, pasta
te ausis, ir visi vyrai sustojo.

— Ar ka toki, iszgirdai ? — 
paklausė keli pasznabžda Ku
zo....

ranku

szonia, tarydamas:
— Mano pinigai!
Tekus isztrukias isz 

Praniaus, nes paėjės kelis žing
snius puolė ant žemes keikda
mas.

Stengėsi pasikialti, bet ne
galėjo, Pranas savo padare.*

Tame davėsi girdeli isz toli 
staugimas vilku. Prisiartinojo 
kas kartas ir sztai pasirodo 
szviesele spikstaneziu
Buvo tai ruja iszalkusiu vilku.

Szoko vilkai ant Kuzo ir Ic- 
kaus, akimerkoje sudraskė su
ede ir tiktai kaulus palike nu

siaugdami in giluma

Žydas net paszoko, ant paga
lios tiko ant 60 rubliu ir tai isz 
augszto kad butu užmokėta.

— Ir ka tu su tais pinigais 
darysi?—tarė dedamas pasku
tine triruble. — Gal sau dvara 
pirksi ?

akiu.
— Szi... czia kas negero — 

atsake Kuzas. — Pasukite ant 
kaires ir greitai ant Raudonos.laiku neiszejo ir be 

Paežiam inkaitimo kai 
svecziai, placziai atsisegiojo 
szvarkus,
T r sztai p. Apskr. Virszininkas 
Braždžius neteko nuo krutinės 
auksinio storo, sako Ameriko- 
niszlko, aukso laikrodžio. Naba
gui liko tik trumpas grandine- 

.................................. *. “Ža- 
P. Povidicnei buvo 

bot pas-
Nors baliaus 

Jlelcermanas ir 
kas rado laikrodėli, 
” tacziaus taip ir li

ko nežinomo rankose. Ir sakyk j 
tu man; iszdrisk toki aukszta 
poną apvogti. Sziaip ar taip vis 
del to drąsaus vagies butą.

VAGIU SUĖMIMAS.
Gurneliai, Utenos vai. — Va

sario 14 d., naktį apie 12 vai.
Dubaus'kaitei rubai; 

pas ja buvo Gurneliu “ 
sarininku” iždas. Ryto 
kaimo gyventojai omo ieszkoti 
vagiu pėdu. Pėdos ra'stos. Apie 

, 'kuri

< 4 szposu." 
kurio

piaežiai 
szoko prakaitavo....

lio galas, prisiminimui 
liumbalio.” 
prapuolęs ridi kini is, 
kiaus atsirado, 
pirmininkas 
szaukino “ 
at i d noki to,

pavogta

iždas.
pava- 

viso

in muszkieta ar peili, ba jau 
su ginklais buvo papratęs o jei
gu reikėjo viena isz tu ginklu 
naudoti, tai nevilkino ir darsoi 
imdavosi.

Stojas prie griiiczcles, 
barszkino in duris.

— Kas ten nakties laiko 
trankosi: — atsiliepė szuiksz- 
tus balsas vidurį jo.

— Atidaryk groieziau, ba 
suszalau p ir laiko no turiu — 
pasmaukė Telkus nekantrei.

— Jau Tekus ne ant tusz- 
czio atvyko t— 
lietingas vyras,

i duris: —Eik greiczkvu in vidų 
ba szalta.

Grincziojo no 
vargo.

Ant sienų tarp keleto abro- 
zu, kabojo ziegoris, 
keliom torielkom ir 
tais, ant szopos gulėjo puikus 
armonikas su trimi oilemi kle- 
visziu ir dviem .skambuezois. 
Tasai gyventojus grinezios 
Franciszkus Kuzas, buvo (ko- 
nia turlingiaitsiu už visus gy-

pa.

kalbėjo jaunas 
atidalydamas

)

buvo matyli

gyventojus

I

Tenais Žydai laukia. Jeigu jie 
ežia eitu, asz juos sulaikysiu.

Kontrabandinei pasukia din-
trauke 
girrios.

PREZIDENTO HOOVERIO NAUJAS PASKIRTAS KABINETAS
KURIS BUS JAM IN PAGELBA

szepa su 
szauksz-
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3—Kiniam D..Henry L. Stimson, secretary of state. 2—Andrew W. Mellon, secretary of the treasury.

Mitchell, attorney general. 4-»Arthur M. Hyde, secretary of agriculture. 5—James W. Good, secretary of war. 6—
Uobert P. Lamont, secretary of commerce.
secretary of labor. 9—Pay Lyman Wilbur, secretary of the interior.

7—Charles Francis Adams, secretary of the navy. 8—James J. Davis, 
10—Waller F. Brown, postmaster general.

ku ir pradėjęs imtis, bot grei-
Tada tai davė žinia policijai 
seniu tuoj atvyko.

arkliu ir nuvijo vilką spardy- s esą Bernotas ir Mikulenas, kil
dami per visa slėni.

APLEISTA BAŽNYCZIA.
Renavas. Szis miestelis yra

ne didelis, teturi dvi krautu-

jam atėjo pagalbon abu

— District korte Filadelfi- ]
joi, likos perklausyti daugelis ves, kurios yra privaeziu pirk- 
saliuninku už peržengimą pro-
hibicijos tiesu. Ant giliuko nie- moka du, tris sykius daugiau 
ko nebaudė kalėjimu tiktai už- negu reikia; vpacz pas Žydą __ 1-______ ____ ___  -« i I v-. •! m • w

liu rankose. Dažnai žmones už-

Vagys pasirodo voniojus kaimo.

ric jau senai sziame amato “la
vinasi.” Policija padaro krata 
ir tardymu. Vagys prisipažino 

.kaltais ir pavogtus rubus gra
žino, bet pavasarininku pinigu 
jau neturėjo, matyt, buvo isz- 
leido. Policija iszvože juos in 
Utenos kalėjimu.

mokėjo bausmes nuo 100 lyg 
150 doleriu.

Tenafly, N. J. — Lietuviu 
czionais yra labai mažai tiktai 
vieni Airiszei ir Vokiecziai, vi
si turtingai gyvena bet brangu
mas didelis ant visko. Airiszei 
turi czionais savo bažnycze bot 
vargingai užlaikyti — tamsi ir 
žema bet turi tris kunigus ir 
visi sutikimia gyvena.

Turimo medine

Apart grinezios ir da keliu 
kitu trobų,
dirvos o kaip žmonis nuszncke- 
jo, tai ir pinigu turėjo ne ma
žai. Pats gaspadorysta no usz- 
siiininejo, turėjo sena dede, tai 
tas viską prižiurinojo.

Franciszkus prigulėjo prie 
drąsiausiu ir apsukriausiu kon- 
trabantniku vadino ji rizikan- 
tu, o jis tuom labai putėsi, kaip 
rodos isz didžiausio amato. 
Pats retai kada nesat pakus, 
tiktai gal, kada tavoras turėjo 
didele verte, q szeip tiktai buvo 
pravadyrium^kontrabantniku.

— Nu, Frank, jau laikas 
tarė Ickus, segdamas ant suolo.

— Asz žinau 'kad laikas — 
atsaflee Kuzas abejotinai.

— Nu lai rengkis in kelione 
jie ton laukia. >

Tegul laukia.
• Ar tu neisi?

Kodėl no? Tiktai už dy-

I ,
turėjo pusėtinai

7,A •’ 
■ V. i

Faibe. Turime medine maža 
bažnytėlė, kuri labai bijosi di
deliu veju, nes yra ant kalno, o 
sienos jau baigia puti, lubos 
taip pat irsta, vakaru vejas no 
karta palinguoja bugu ir mels
tis. Tiesa, buvo pradėta statyti 
nauja bet jau vėl baigia griūti, 
nes nebeturejomo-kuo užbaigti. 
Dabar naujai perkeltasis kle
bonėlis žada pabaigti, bet abe
jotina, kad ir jam no daug lai
ko bėra, nes reilkia bedieviszki 
laikraszcziai apvalyti, bedie
vius prikalbinėti, kad tie varg- 
szai “nežutu.”
2 ŽMONES PO TRAUKINIU.

Kaunas. — Važiuojant trau
kiniu isz Pilviszkiu stoties isz- 
krito keleivis Juozas Miestą 
kilęs isz Barzdų vallscziaus, 
Miknaicziu kaimo, sužeistas.

Ties Labos stotin vagonu te
pėjas nukrito nuo stabdžio ir 
cinanczio traukinio sunkini su-

ANT PARDAVIMO.
Puikus namai ant dvieju fa-. 

miliju. Geroj vietoj. Galima 
pirkti dėl biznio arba del ran- 
davojimo nes atnesza didele 
randa. Parsiduos pigiai ir gera 
proga tam kuris pirmiausia at- 
siszauks. .Turi būti parduota 
begyje dvieju sanvaieziu. Dar 
tojuos progos no buvo. Galite 
raszyt Lietuviszkai ant szio 
adreso: (t.25

Miss Elizabeth Smetton, < 
Box 322, Tamaqua, Pa. žeistas. I

NORĖJO PASIKARTI.
(UtenosVienas Vyžuona 

aps'kr.) d v. naujakuris, pralo- 
szes kortomis vekseliais apie 
800 lt., isz liūdesio sumanė pa
sikarti. Todėl nuėjo in pavieti 
(priostata) ir ten jau buvo be
kabąs, bet tuo laiku jo vaikai 
pamato tėti “kažin ka dir
bant,” pasako motinai, kuri 
iszbegusi, pagelba peilio, atpir-

i

pasako motinai

ko gyvybe. Bjaurus dalykas tos 
kortos!

— lipant szaltai žiemai (gal
isz szalczio) daugelyje vietų 
serga gyvuliai (raguoeziai) ir 
žmones. Žmonoms szi žiema 
taip atsibodo, kad kiekvienas 
laukia atdregiokaip gerve gie
dros.

—■<
Jl'Sįį;

ka nenoriu kaili kiszti.
Žydas sucziul'bo, nusiszypsojo 

ir ranka in anti inlkiszo.
— Aj-vaj, kokis tu man-

1 — fare Žvdas. — Arz in-dras!

GMINOS SUDIA.

raszy damasRaszti ninlcas, raszy damas
protokula*klausė nužiūrėto Žy-
do:

■n mw.niM 

f*,

'L

Kaip vadinėsi ? 
Tool Rizikantas. 
Ar paeziuotas? 
Del ko ne 1 

Ar turi vaikui

♦

FARMA ANT PARDAVIMO.

Gera farma 120 akoriu su gy
vuliais ir maszinoms. Randasi 
labai gražioj vietoj. Didele upe 
su daug žuvu bėga per farma. 
Ganykla gera ir medžiu daug. 
Nauji namai, naujas garadžius 
ir kiti budinkai. Dėl tolimesniu 
žinių kreipkitės pas:

Miss M. Kairaite
R. P. D. Route 3,

(2t.

Hopkins, Mich.

DR. ED. W. MARAZAS 
— ......

Pirmutinis Lietuvlszkas 
Dantistas Mount Carmel

41 S. OAK ST, MT. CARMEL, PA.

taro Žydas. — Asz ta
ve ne pririgautau, ar tai pirma 
karta daromo gosžofta ?

Tu pati rabina prigautn- 
— norint priosz ji gana • • t

— Nu, kiek iu įjori ? — pak-

mei 
linguoji!

J r''!,fe
, y' i

s

Turiu!
Kelis?
Penkis.
Kokio amato?

— Jie visi mato!
— Kvailas esi, kiek vyriau

sias motu?
Nu jiojei visi mato.
Tu apgavikas?
Asz kepurninkas 1

SKAITYKITE "SAULE"
«

II

FARMOS — FARMOS.
Parsiduoda pigiai trys geros 

farmos Ringtown, Pa., netoli 
Shenandoah ir Mahanoy City. 
Del daugiau informacijų atsi- 
szaukit po adresu: (t.2Z

John Supienius,
13 N. Emerick St., 

Shenandoah, Pa.

_______________

EXTRA! FARMOS!
Didžiojoj Lietuviu Ūkininku 

Kolonijoj. Parsiduoda lengvais 
iszmokojimais 17 farmu viso
kio didumo. Mylintieji ūkinin
kauti atsiszaukite ant adreso:

J. A. Žemaitis,
Fountain, Mielut.2G)

Visu Daktaru Receptai J 
Atsargiai Isspildtnni 

APT1EKOJE PAS

Litschs’Drug Store I
14 E. CENTBX ET.— I 

MAHĄN0Y atTY, PA. I




