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ISZ AMERIKOS BUTU VEDĖS
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PENKI ISZGAMOS
ISZŽAGEJO JAUNA LIETU

VAITE, 17 METU.
TIKROS BESTIJOS ŽMO- 

GISZKAM KŪNE.

Rockford, III — Charles Mit
chell pasiskolino isz savo dė
dės automobili ir iszsiveže pa- 
važinet M. Povilaite 17 metu 
hmžiaus Lietuvaite. Jis turėjo 
su savim bonka munszaincs, o 
kaip szita iszsibaige, tai nusi
pirko antra. Bevažinėdamas su 
mergina po visokias Rockfordo 
“užeigas” jaunas Mitchell pa- 
sieme dar savo tęva ir tris ki
tus vyrus, taip kad isz viso pa
sidarė jau 5 vyrai ir viena mer
gina. Iszvažiave už miesto vi
durnakti jie sustojo laukuose 
netoli tilto ir tenai visi penki 
vyrai isz eiles atliko kriminali 
darba su jauna Lietuvaite. Bu
vo jau treczia valanda nedel- 
dienio ryto, kaip jie gryžo po 
“good time,” namo. Bet ka
dangi visi buvo girti ir ju au
tomobilis zigzagavo in 
puses, tai juos policmanas su
laikė ir pradėjo klausinėt, kas 
su jais darosi. Czia Povilaite Ir 
pasako policmanui, kas atsiti
ko. Policmanas visus juos

namo.

visas

Policmanas 
aresztavo ir jie buvo pastatyti 
po $500 kaucijos kiekvienas.

Suimtieji vadinasi: 
Charles Mitchell, suims. 
ChAries MRcheftlevasT"

UŽ BUTUTRUPUCZIO 
APSIPACZIAVES SU 

SAVO LOONA 
DUKTERE.
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Laiszkus ir Pinigus visada siuskite tik ant szio adreso 1 
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W. O. BOCZKOWNI1, Prea. A Mff.
F. W. BOCZKOWNkl, KAitor.

ft 40 METAS

BALSAS ISZ GRABO
SZAUKE PAGELBOS SAVO 

VRO KURIS ISZGELBE- 
JO J AJA IN 

LAIKA.

Springville, Pa. — Farmerio 
Cameroon pati, <po trumpai ir 
netikėtai ligai mirė ir in tris 
dienas likos palaidota. Vyras 
buvo baisiai nulindęs po nete
kimui mylimos paezios o su 
juom radosi giminaitis idant 
jam pertraukti nuliūdima.

Kada nusidavė ant atsilsiu

radosi

Isz Visu Szaliu
..į

< ii- n!APGAUTAS POPASTIRKAS SAPNASMOTERE TURI TIESA ISZ- 
PERT SAVO VYRUI 

KAILI.
Scranton, Pa. — Mrs. Jeva 

Primokiene užvedu skunda 
priesz savo vyra Motiejų už su- 
muszima. Primokiene yra dide
le motere sverenti apie 289 sva
rus ir turi szeszes pėdas angsz- 
ežio o Motiejukas apsivedė su 
savo prisicgėic ne isz meiles 
tiktai del josios pinigu po>pir- 
manwyrni, kuris buvo užmusz- 
las kasyklose, bet kada juju no nes mokslaines czionais. Tasai 
aplaike, pradėjo jaja visaip pa
niekinot. Sudže davė jai tokia 
rodą: “Jaigu 
sliekas tave’pradės paniekinot 
tai paguldyk ji 
duok gerai per sėdynė o jaigu 
tas nemaezys, tai asz jam duo
siu, nes asz manau kad jam u’ž- 
ganadysi. ” 
iszpi’ldyt rodą sudžiaus.

DVIKOJINE KIAULE.
Levans Mi’lls, Pa. — Farme

ris Leonai Moyers yra locninin- 
ku kiaules kuri turi tik dvi 
pryszakines. kojas. Kada eina, 
(ai szokineja nuo vietos in vie
ta. Kiaule yra sveika, ir apie 
trijų menesiu senumo. — Nėr 
ko per daug stebėtis, juk 
svieto turime nemažai “ 

ant dvieju kojų, beveik

BJAURUS KUNIGAS
SUBJAURINO DAUGELI 

MERGAICZIU; ŽMONIS

SAPNE PASIRODĖ NEDO
RAS TARNAS, KURIS 
NORĖJO NUŽUDYT 

SZEIMYNA.

NORĖJO APSIPAOZIUOT SU 
JAUNA MERGINA, NE

TEKO PINIGU IR 
LIKOS NUBAUSTAS.

PINIGU

ne

NORĖJO JI UŽMUSZT

l’omeszvar, Vengrai. — Val- 
dže arosztavojo kunigą Izidora 
Lamberg,

Vengrai.

mokytoju klosztori-

dvasiszkas lovelis

Dubliu
Ema mielo 
buk josios tanias ėjo 
rium,

1 rlandije. 
O’Hern,

ir

Leningradas, Rosije. — Po
pas Nihadieff, turintis apie 60 
metu, insimylejo in patogia 
maskalka vardu Niocefa Zudu- 
khar, nuvažiavo pas savo per- 
detini melsti pavelinimo idant 
galėtu su jaja apsivesti ir pa
mesti savo zokona. Perdėti n is 
labai užsirūstino ant popo ir 
iszkirto jam gera pamokslu. 
Papas labai nusiininias, sugry
žo namo ir nusidavė pas
pažystama kaloi, pas kuri su
eidavo su savo mylema, pas ku
ri paliko 3000 rubliu ant paslė
pimo, o kada purei kala vo savo 
pinigu, kolois atsisakė atiduoti 
tada nusidavė in policije ir lie

davo

— Pati 
sapnavo, 

karito- 
laikydamas vienoje ran

koje žvake, o kitoje peili
staigai paszoko isz lovos su di
dele baime. Po valandėlei vela 
sapnavosi jei tas pats sapnas 
bet tuom tarpe tarnas buvo už
lipęs ant trepu. Vela staiga pa
budo, o idant apmalszyl ner
vus, iszgere tam tikru gyduo
lių. Ir trecziu’kartu pabudo ki
bai persigandus,
sapnavo, buk lamas 
uždariu josios
Staigai paszoko isz lovos užpy- 
kus pati ant saves, kad negalį 
užmigt, paėmė žvake, atidaro 
duris ir isztikruju paregėjo 
vo tania stovinti už duriu
žvake rankoje o kitoje laike il
ga mėsini peili. Tarnas nesiti
kėdamas matyti savo ponios, 
matyt baisei persigando, nubė
go žemyn, inbego in tvaria, kur 
jau buvo parengiąs arkli isz 
laik ant kurio galėtu pabėgt po 
nužudimui savo geradeju.
nedoras tarnas prasiszalino ant 
arklio ir nuo tos dienos ji nie
kas daugiau nemato.

subjaurino 
daugeli jaunu mergaieziu nuo 
12 lyg 16 melu savo kamba
riuose, po tam prisiogdinias 
mergaites ant kryžiaus kad ji 
neiszduos.

Bet užbonas lyg tam laikui 
nesza vandeni pakol ausis 
sulinks, 
juju dukreles serga, 
pas valdiszka daktara 
peržiurėjas mergaites, * isztyro 
buk yra subjaurintos ir užkrės-, 
tos bjauria 
skundai in valdže 
daktarai ir virszininkal ir |>ra- 
sidejo kvotimas ir ant galo vis
kas iszsidave. v a

Žmonis baisei tuom atsitiki
mu pers icon e ir norėjo kunigė
li užmuszti, bet virszininkai ji 
iszveže in kita miestą ir uždare 
kalėjimo.

Apie taji atsitikma. laikrasz- 
cziai. plaėzei apraszineja, 
czionais to visko negalima 
szyti, nes geri 
susi bjaurint u tokiu apraszimu, 
todėl apraszome tiktai pavir
šinei del musu skaitytpjn.
NEDORUS BROLIAI UŽDĄ

RE SESERIA SKLEPE; 
ŽIURKES GRIAUŽĖ 

KOJAS.
Ostrovas, Lenk.

7

da karia lasui'
Cameron as iszgirdo kad ji kas 
szauke: ‘
Manydamas kad sapnuoja 

antru
Jau

‘'Charles! Charles!” 
vėl

raszinedavo gromatas stengėsi užmigt bet ir 
kartu iszgirdo ta j i baisa, 
beveik szvintant vėla iszgirdo 
szauksma: “ 
mano! Gelbėk

West more, Ind. —J. M. Dec
kers, 46 metu, ketino apsipa- 
czimrti, bet nežinojo kad jojo 
numyletina buvo jojo tikra 
duktė. Dvideszimts metu adgal 
Deckers apsipaeziavo slaptai 
su turtinga mergina bet uosz- 
vis nenorėjo nieko žinoti apie 
savo žentu, per ka tas iszkelia
vo in platu svietą. Per koki (ai 
laika
slaptomis pas savo paezia, bet 
niekados neaplaiikydavo jokio 
atsakymo. Vėliau dažinojo buk 
jojo pati pagimdo dukrele. To
linus, buk uoszvis subankruti- 
no ir atėmė sau gyvasti.
Nuo tojo laiko dingo visos ži
nios apie paezia ir dukrele.

Trys metui adgal, pradėjo 
susineszti su kokia tai jauna 
mergina ir ant galio nutarė su 
jaja apsipaezinot. Atėjo diena 
svodbos.
svodba Deckers 
savo mylima o 
fotografijos albume, užtemino 
paveiksiu savo mirusios pa- 

Pradejo merginos klau- 
7 si net i kas tai per motere ir žo

dis po žodžiui viskas iszsidave, 
buk jojo mylima yra tikra jojo 
duktė. Norints Deckers neteko isz to atsitikimo nudžiugo nes 
paezios ir mylimos, ’bet džinu- 

savo ’mv'lima

kaso,

1

ant keliu ir

Paežiui c prižadėjo

tam

ne-
Tevai užteminia buk 

nusidavė 
kuris

savo

Liga.
1

Pasipylė 
suvažiavo

tuom kartu 
randasi 

miegkambario.

ša
šu

Reles dienas priesz 
nusidavė pas 

peVžiurodamas

pe aresztavoti kaloi ir 
mylema už apgavima.

Laike teismo iszsiddvo, kada 
popas iszvažiaves pas savo per* 
(lėtini, Niocefa nutarė sau pa- 
sijeszkoti jaunesni dranga su 
3000 rubliu pasogos.

Apgautas tėvelis aplaike 
1500 rubliu adgal nuo savo my- 
lemos, gavo daugiau proto ir 
likos nubaustas ant penkių me
tu in kliosztori.

Charles! G ei bok 
mane Charles!” 

Paszoko isz ilovos, pabudino 
giminaiti, paėmė automobiliu 
ir kogreieziause nuvažiavo ant 
art imu kapiniu. Tuom kart Ca- 
meronas ant tikrųjų pažino pa
ezios baisa paeinanti isz kapo. 
Pradėjo abudu kast, o
kad da savo gyvenime taip ne
kasę. Daejo prie grabo, atsuko 
antvožą ir paregėjo nebasznin- 
ke krutant. Apdengė jaja su 
(lėkiais ,ir nuvožė namo. Pa- 
szankti daktarai visiszkai ad- 
gaivino motere.

Motere yra dabar sveika, bet 
nieko nežmiojo apie savo baisu 
padėjimą. Gyventojai visi yra

aut 
kinu-

są v o
ŽIOS. o

liti”
kož.riahi mieslclyje.

ISZARE 379 DOLERIUS
SIDABRE.

Clni-ksyille, III.

Ti

t iiarles Alitckcll, 
ChAries Mflchetf; 
Carl Carlson, 
Jack PhitU ir 
Lawrence Hedberg.

APGAUDINĖJO VYRA; PA
BĖGO IR NUSISUKO SAU 

SPRANDĄ.
Atlanta, Ga. — Užtiktu per 

savo vyra su savo priclaidiniu 
lietelyje, Mrs. Netta Cam
bridge, patogi motere 24 metu, 
szoko per Įauga isz ketvirto 
laipsnio ir nusisuko sau spran- 

- ---- ----- - —
laiko nužiūri nėjo savo ipaczia 
o neradęs jaja namie taja die
na, dažinojo nuo kaiminkos 
buk iszvažiavo automobilium 
su kokiu tai vvru in hoteli. Nu
skriaustasis nusidavė in hoteli. 
iszmuszc kandiario duris i_ 
jau ketino pagriebti paeziule 
in savo glebi, bet toji isz bai
mes ir sarmatos szoko per Įau
ga ir nusisuko sau spraudą. 
Prielaidinis Richard Morrison 
likos uždarytas kalėjimo 
svetimoteriavimą.
NEPAPRASTAS KŪDIKIS.

Winters, Kan 
du McDonald’u 
garnys atneszc septinta kūdiki, 
kuris taipgi turėjo po septynis 
pirsztus ant kožnos rankos ir 
kojos. Nepaprastu dalyku yra 
kad septintas kūdikis turėtu po 
septynis pirsatus, o kaip dak- 
tasai sako, tai visi yra vieno 
didumo. Jaigu kūdikis gyvens 

. ir gales valdyt visus pirsztus, 
tai isztikruju gales būti geru 
pijanistu.
NEPAPRASTAS PASIELGI- 

MAS PERKŪNO.
Mansfield, Conh. — Laike 

staigaus szturmo, inpuolo per
kūnas per kamina in kuknia 
farmerio J. M. Barrow, kuris 
inkrito jam in kiszeniu o vė
liaus inpuole in czebata. Isz nais prieglaudoje ddl senu žmo- 
ten gavosi in statine vandens, niu. Gimines žinojo buk senuke 
kuri sutruko ir vanduo jszsilie- 
jo ant grinru, vėliaus trenkė in 
gulinti szmota medžio perskel- 
damas ji ant Skiedrų. Farmeris 
turėjo kiszeniuje peili kuri per
kūnas ^utarpino o koja taip su
degimo kad reikėjo ligoiibuty- 
je nupjauti.

ge'si kad atrado
dūk te re.
ISZTIKRUJU SZIS ŽMOGUS

TURĖJO AUKSINE 
KANTRYBE.

Asbury Park, N. Y.

motore buvo myldta per visus 
savo kaimynus. Reike ir tai 
primyt, 
u'žbalsamavota

Re ik e ir 
kad tnotėre ne buvo

— Benjami
nas Brady, farmeris, ardamas 
dirva, 
kurioje 
dabre. Pinigai paeina nuo 1358 
metef ir turi diddle verte. Tarp

iszare bleszine dėžute 
radosi 371) doleriai si

Mus
o 'žiemos 
rodos isz 

nekaibeda-

PABIJOJO VELNIO; VAIKAS 
DINGO NEŽINE KUR.

“Asz es
mių velnes ir tave paimsiu už 

y >

MJlwaukee, Wsi. —

bet 
ra- 

krikszczionis

Miss Roma-

NETURĖJO DUONOS; BAN
DĖ NUŽUDYTI SZEIMYNA.

Lvavas, Lenkije. — Aronas 
Taube, Žydas kriauezius kuris 
isz priež^tu*^ netekimo darbo, 
inpuolo iri dideli nerimastį, 
bandė nužudyti savo paezia ir 
asztuonis vaikus su pagialba 
truciznos. Kaimynai iszgirdo 
dejavimus kriaucziaiis kamba
riuose, gavosi in viduri o dasi- 
prate kas atsitiko, paszaukc 
tuojaus daktara, kuris iszgial- 
bojo du nuo smert, bet likusioje 
mirė. Kada jojo užklausta del 
ko teip padare, atsiliepc buk 
norėjo palengvint savo szoimy- 
nai kentejima ir bada, kuris 
nuo keliolika dienu insiskver- 
be in jojo namus.

ISZMETE PACZIA PER 
LANGA.

B v tomTomis dienomis 
stojo priesz suda anglekasis 
Liszerskis, kuris jau keturioli
ka kartu buvo apkalytas už vi
sokius prasi'žengimus. Ana die
na sugryžo namo, gerai užsi
geriąs, pradėjo muszti savo pa
ežiu ir vaikus. Motore negalė
dama nukenst pažeminimn 

atidarė Įauga, 
pradėjo szankti pagialbos. Gir
tuoklis tai paregejas, priszoko 
prie lango, pagriebė paežiu pu-

I* M

uždaryta 
V 

savo bro-

tu randasi 18 doleriu Meksiko- 
niszkais sidabriniais pinigais.
V E L U K ISZTEKET NEGU 

IN KLIOSZTORI EIT.
Omaha, Nebr.

Rounin, 19 metu, paeinanti isz 
Franci jos, kuri diena priesz in- 
žengima in kliosztori, kur gei
de pasilakti ant visos gyvasties 
minyszka,
vo nuomone 
kliosztori a u s 
Marshall, Mo., 
pasekmingai per augszta mūra 
kiiosztoriaus ir
Omaha kur iszlekejo u'ž dakta
ro Beecher Duhring. Jauna po
ra iszkeliavo in Kalifornija an't 
saldžiosios keliones.'

adgal pana 
paszauktas

nukcnst 
girtuokliaus,

pabėgima isz mokslaines.
in velniszkas dra-

Sėdė
damas per visa diena ant siu- 
bynes vasaros laike 
laike prie pecziaus 
medžio iszdrožtas,
mas ne žodelio in savo paezia 
kuri turėjo dirbti ant jojo už- panas nakties laiko idant isz- 

diu Cambridge nuo kiio tai ir prikir.sti malku kad

Pasirodėb

•of t

Po tenal- 
tiniam rinkui, policija surado v
jauna Žydei kiute, 
nuo keliu dienu pei 
liūs.

Kada polioije aplaike danc- 
szimus nuo nežinomu žmonių, 
nusidavė rn ; 
persistatė baisus 
prie drėgnu sienų skiepo stov 
jo pririszta iszdžiuvus mergi
na, ■ 
gyva ypata. Žiurkes apgrauži- 
nejo josios kuna, o kraujas lie
josi isz daugybes žaiduliu.

rIasai atsitikimas iszvere di
deli piktumą ant žmonių prie- 
szais nedorus brolius, kurio li
kos uždaryti kalėjime.

Badai mergina puolė auka 
fanatizmo savo szeimynos, nes 
pripažino jiems, kad turi mie- 
ri priimti katalikiszka tikėji
mą, už ka brolei jaja užrakino 
skiepe idant mirtų kankytiniu 
mirezia.
PAVOGĖ PASKERSTA MEI

TĖLI SAVO KAIMYNO
DALGIS JI UŽMUSZE.

Maskva. — Kaime Sidkoje, teipgi pradėjo traukti ir

staigai permaino sa- 
ir pabėgo isz 
Notre Daine, 
persigaudama

skiepą km jiems sjau jr iszmete per Įauga.gazdint'savo deszimts metu su- 
nc4i, Walteris Reint’iehl’as taip 
suriko ant savo sūnelio tamsu
moje kada vaikas parėjo namo, 
o priek tam aplaike gera pa
mokslu nuo motinos.

Ant rytojaus vaikas iszejo in 
mokslaine, bet dara'ktorka kal
bėjo tėvams kad taja diena vi
sai vaidas nebuvo atėjus in 
mokslaine o tėvai dabar yra 
susigraudinę ir rūpinasi apie 
dingima sunaus kad net moti
na apsirgo nuo gailesties.— 
Tokio budo neveliname naudoti 
ant vaiku, .o ne jokio gazdini- 
mo nes suaugia toki vaikai pa
silieka dideli ais.szeszkais.

regėjimas-.
c-

Vargsze susimuszc,
• susižeidė 

už-

baise i 
iszlauže abi kojas ii 
vidurius. Girtuoklis likos

nesuszaltu, pati negalėdama il
ginus nukensti tojo inalszumo, 
užvedė in suda teismą ant per
siskyrimo nuo Charles Bord- 
man, josios kantru vyra.

Priežastis jojo tylėjimo buvo 
j p tas, kad 'keli metai adgal pa- 

cziule ji taip grauže, kad pri- 
siege sau daugiau su jaja ne
kalbėti ir iszpilde savo priža
dėjimą.
NETIKĖTAS GILIUKIS UŽ 

3 DOLERIUS.
Seaford, Md. — Nupirkęs 

maža geležine kasa (seifą) už 
tris dolerius beveik dvide- 
szimts metu adgal, Nathaniel 
Corwin, pastojo ant kart tur
tingu žmogum. Geležine kasa 
per visa, ta laika radosi tvar
to, apie kuria niekas nežinojo. 
Tomis dienomis isz. akvumo, 
kas joje galėtu rastis, Corwin 
sumusze szepa ir jojo akys atsi
daro kada paregėjo iszsiritant 
auksinius pinigus isz vidurio. 
Corwin neiszxlave kiek kasoje 
radosi pinigu, bet tik tiek pa
sako, kad ,per likusi savo gyve- 

' nima galės puikiai gyventi isz 
savo netikėto giliuko.

SURADO $3,500 SENOJE 
SIUBYNEJE.

Pittsburgh, Pa. —-Katre 
Clark, sena motere, mirė ežio-

u z

— Dėl Dovy- 
sanvaiteana

-už gyvasties turėjo pinigu, o 
kada suardė josios sena siu'by- 
ne (rakinezere) ant kurios nuo
latos sukdavosi, rado jojo ban
kines knygutes ant sudėtu pi
nigu keliose bankose suvirszum 
3,500 doleriu, Gimines pasida-

f **lino pinigais.

SUDEGINO 800 DOLERIU 
NEŽINANT.

Snyder, M d. — J onus Dūle, 
priesz nuėjima in cirkusa ku
ris ten atsilankė praeita '»an- 
vaite, padėjo visa savo surink
ta turteli, asztuonis szimtus do
leriu bumaszJkose, in dožukc 
nuo cigaru, o po tam indejo in 
kuknini pecziu, kuris buvo už
gesęs ’tuja diena. Jojo motei‘0 
sugryžo pirmiau negu jisai nuo 
ciikuso, užkure pecziu ir 'pra
dėjo parenginot vakariene. Vy
ras po valandėlei sugryžo na
mo, pareigejas su baime ugni 
pecziuje, szoko prie pecziaus, 
bet rado jau tik anglis dėžės, 
kuri da buvo nepabirus. Dale 
atsargiai iszeme ddže, suvynio
jo ja drauge su pelenais savo 
turto ir nusiuntė in Washing- 
tona, reikalaudamas sugrąžini
mo u’ž sudeguses bumaszkas 
nprints dalele pinigu. Nežino 
ar k a aplaikys, jaigu negalima 
bus pažinti numani.

nusidavė in

Reles sąnvaites
Rounin apsirgo o 
daktaras Duhring dirstelejas 
an't josios, karsztai i nsimylėjo 

gydymo susi- 
s 'pasekmingai

in ligone ir laike 
tarė pabėgti kuri 
ir nusisekė.

Paskutines Žinutes
1 Pittsburgh. — Dara»ta 

Weismantle, 3 metu, mirė nuo 
alkoholinio užsitrucinimo, isz- 

gurkszni mun- 
szaines, kuria rado bonkoje pas 
kaimynus, kurie tame laike ne
sirado namie.

II Manila, Filipinai. — Pa
gal naujausia apskaitima, tai 
per viesulą žuvo 12’2 ypatos So- 
godo ir Autigno, szeszi kaimai 
visiiszkai sunaikinti o daug pa
daryta bledos.

11 Bridgeport, < ’onn.
ponas Jakubisak, 7 metu likos 
užmusztas per plakimu dinami
tinio patrono o Berta Kirsz- 
blum, likos mirtinai sužeista.

11 FJkton, Md. — Keturi 
darbininkai likos užmuszti per 
eksplosije komi kai u dirbtuvėje 
Victor Sparkler Co. Asztuom

gerdama, gera

Md. —

/

Ste-

likos sužeisti ir apdegintais.
U Erie, Pa. — Mrs. Lucije 

Fillippo, 56 metu, motina pen
kių vaiku likos užmuszta. per 
Ponnsylvanijos Jtruki rinkda
ma anglis.

panasziau in mirti ne kaip c]alytas kalėjimo ant penkių
metu.

KIRMĖLĖ INSLINKO JAM 
IN BURNA.

Pelavus, Kaukazas. — Ant 
pievos miegojo piemuo su ati
daryta burna. Staigai pabudo 
ir pajuto baisu skausmu gerk
lėje. Pridėjus ranka prie bur
nos, persitikrino, kad isz*bur
nos kabo uodega ilgos kirmė
les. Pradėjo traukti visom pa
jėgom idant kirmėlių isztrauk- 
ti kuri laike migio inlindo in 
burna, bet visi jojo stengimai 
nuėjo ant niek. Ant riksmo pie
mens subėgo jojo draugai ir 

nu
traukė uodega o galva pasilįr 
ko vidurije. Užsodino nelaimin
ga ant arklio ir nugabeno pas 
daktara, bet kelionėje piemens 
mirė.

RUSNAKE PAGIMDĖ 
BAIDYKLA.

Kijevas. — Priemiestije Klo- 
kusze, tūla Rusnake, pagimdė 
kūdiki kuris iszrode visaip 
kaip parszelis. Akyvi žmonis 
nusidavė pas Juozą Venžavskl 
(nes tai jojo pati pagimdė t a ja 
baidykla), kuris užsiiminėdavo 
varimu nupirktu kiaulių in pa
skirta vieta. Tasai kūdikis yra 
senumo vieno menesio, turi 

žmonis, 
bet su taja permaina, kad gal
vele yra visai kitokio pavidalo, 
panaszi ant kiaules, ba akis? 
nosis ir apatinis žandas yra su
visai panaszus in kiaules snuki 
Kūdikis žint negali, tai motinft

menesio, 
pavidala kaip ir visi

gubernijoj Tver^ko, tūlas ūki
ninkas skerdė meitėli ir in pa- 
gdlba pakvietė savo kaimyną. 
Po darbui abudu pasivioszino 
gerai o kad priek tam szma’ksz- 
t ei ėjo po keliolika stikleliu na
mines, 
migo.

savininkas meitėlio už- 
Isz to pasinaudojo kai

mynas, iszncsze meitėli laukan 
o nuturėdamas karuežio, pasi
enio ant pecziu ir nesze namo.

Tame laike buvo tamsu. Ei
damas paszalems, reikėjo jam 
perlipi per tvora. Vagis drau
ge su savo lobiu negalėdamas 
to padaryt, pirma perinote mei
tėli po tam pats bando perlipi. 
Szbkant per tvora, pataikė ant 
stovinezio dalgio ant kurio už
mynė ir dalgis perpjovė jam 
szona taip 'baisiai kad mire in 
kolos miliutas. Ant rytojaus 
ūkininkas atKįkeles- ratio savo 
kaimynu gulinti baloje krauju.

NETEKUS TRIJŲ SUNU, 
MOTINA BANDĖ 

PASISKANDYT.
Caliz, Iszipanije. — Tula ne

laiminga naszle, užgauta liūd
nais atsitikimais savo gyveni
me, mėtosi in mares ana diena 
tikslo pasi^kandinimo. Motere 
turėjo tris sūnūs kurie žuvo 
Sviotineje Karėjo kaipo liuos- 
noriai. Motere netekus mylimu 
vaiku, kas diena vorke ir liūdė
jo ir ant galo neteko proto. Nu
ėjus prie mariu, szoko in van
deni tikslo pasiiskandinimo.

Žmones jaja patemino ir isz- 
gelbejo ir nuvožė in pa m išželi n 
prieglauda.

peną su szaukszteliu. Bet szeip, 
kūdikis yra sveikas ir kaip 
daktarai tvirtina, tikrai augs. 
— O kiek tai turime žmonių 
ant svieto, kad nors neiszrodo 
ant pavidalo kiaules, bot turi 
kiauliszkus budus!

BLEDINGAS DREBĖJIMAS 
ŽEMES ARGENTINOJE.
Buenos Aires, Argentina. — 

Apie trisdoszimts žmonių pra
žuvo ir didesne dalis kaimo 
Villatnel sunaikinta per sude
gimą nuo drebejimo žemes. Ke
li tiltai sugriuvo, daug sužeis-
ta ir mokslaines uždarytos, nes 
yra sutrukta ir pavojinga mo
kyti vaikus. Miestuosia Men
doza, San Louis ir Cardoba 
baisiai sunaikinto* ir visa ko
munikacija sulaikyta. *

Oslo, Norvegijoj t^jpgi buvo
smarkus drebėjimas.^mes, ku
ris padare daug blcaes.
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Kas Girdėt
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Musų Liet u v isz k os mergai
tes pirkinėją taip brangius pa
retins, kad ne vienas isz jauni-
k i u, isztyri nejauta j i dalyku ge
rai, apmazgojo rankas nuo Vis
ko ir užsiraszo in kliuba senu

jima nebaszninko; burti apgau
tas ant keliu szimtu tloloriu, 
nieko sau isz to nedarai. Re
daktorius jxaraszo apie kriksz- 
(ynas, szliuba arba laidotuves, 
meluodamas apie geradojingu- 
mn žmonių, kad jam net svai
gulis atsiranda galvoje, o jaigu 
pareikalauja penktuką už laik- 
rritzli, tai žmones j 
skupuoiium,

DU EYGUS SAU
KAIMUOTIS APGAVO POPA 

O POPAS KAIMUOTI 
” r”v i j v ., j -u ■

DU BROLIAI
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APSISAUGOJIMAS NUO

v
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PIRKDAMAS SKARBA
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kavalierių. To'byriuose laikuo
se žmogus turėtu uždirbinėti 
nemažai ant užlaikymo savo 
mylimos pagal naujauses ma
das: skrybėlė už 15 doleriu, 

i ir dauginu, žipo-
skrybėlė 

szlebes po 3.' 
nai, ir tai keli ant meto, po 50 
ir 500 doleriu. Priok tam ken
tėti bada. Už tai musu jauni
kiai szalinaisi nuo tokiu 
dzin 
nai te

“ lei- 
’’ nes paemia tokia “pa- 
” už motore neuždirbtu 

ant josios užlaikymo. .Juk tė
vai ne sztant pirkinėti tokius 
parėdus kokius dukreles szia- 
dien -dėvi ir isz kur gauna pi
nigu ant’pirkimo tuju parodu 
tai ne sunku atminti.

nes paemia tokia 
už motore

Kokis tai jaunas kvailys isz 
Long Island buvo tosios nuo
mones kad kiliką 22 kalibrio 
nodasieke dvieju sziintn pėdu, 
kada būna iszszauta isz karabi
no. Idant tai persitikrini, Hope 
savo draugams szauti in save. 
Vienas szuvis |X‘rtikrino ne- 
iszmaneli jog paHludo tame la
bai ir jau daugiau tokiu bandy
mu ne daiws 
buvo vakar.

sznvis

Laidotuves atsi

K vai lys 'kuris nuduoda pro
tingu, primena mums aguonas 
kurios i>asisziauszia laiko savo 
galvas, liet su mažiausiu pūs
telėjimu vėjo, linguoja in visas 
szalis nes kaip visi žino, mažas 
turi savyje sėklas. — Kvailys 
turintis didele galva o mažai 
joje randasi proto...

Fula be'ždžionka aplaiko ant 
sanvaites 1,500 doleriu už pa
rodymą savo išzminties kruta- 

.paveiksluose. Na, tai 
matote, kad užsimoka kaip ka
da jaigu žmogus pasidarytu isz

muose

saves <4 monke.

Vienas isz garsingu daktaru 
rodi jo idant valgyt daug cibu
liu ir gerti rugsztu pieną, jaigu 
kas nori ilgai gyventi. Neku
rtos ypatos mirtų nuo tokio 
valgio o juju (nevidonai szalin- 
tusi nuo juju kaip nuo amaro. 
Dabar žmones sza'linasi nuo Žy
du ir Italijonu,'kad valgo czes- 
naka, o kas tada'butu?...

Balsas • apkalbetojaus, 
szmcižtojaus,

Sunku isznaikint

ap- 
mpjuodintojaus 

yra girdėtas daugeliose vietose.
taji sztama 

apszmeižtoiju kurie sznabžda
melagystes paniekinant žmogų 
ir užmusza gera vardu mote
rių. Bet moterės narsiai pakilo 
prieszais toki apszmeižtoju 
miestelyje Warren, Ohio, ir at
sikrato nuo tokio žalczio ant 
visados.

Negalėdamos ilgiau nukensti 
jojo apszmeižimu, .pakilo visos. 
Ant sutarto laiko apie trys 
szimtai moterių at ėja in jojo 
narna, iszgnjo laukan, o su laz
domis pradėjo apdirbinoti jam 
kaili. 1 In kolos vallandas likos 
surastas girriojo pusgyvis nuo 
žaiduliu. *Ga‘l ipasveiks nuo laz
dų, bot aplaiko puiku pamoki
nimu ant visos gyvasties o per 
tai ir del kitu bus prusarga 
idant nekaltai moterių 
szmeižinetu.

neap-

B rook lyne tūlas žmogelis li
kos nubaustas ant deszimts do
leriu už pabueziavima savo pa
togios giminaites. Gerai raka- 
lini! Kam-gi po nogiu turi ati
da vinet savo meile del giminai- 

f Įes ,jaigu fenais randasi tiek 
merginu kurios tik lauke ant 
tnkiosr progos. Bausme tinka
mų.

Advokatas pareikalauja nuo
žmogaus $10 uŽ deszimts minu- 
tu pasikalbėjimo. Daktaras 
iuna $2 už paraszyma recepto. 
Graborius ima nuo 300 ir dau
giau szimtu doleriu nž palaido-

I *

LINKSMOS' ari
PASAKAITES
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PAKLAUSKIE MANO TĖVO
Ne senei vienas isz smarkiau

siu ad vokai u Pottsvilles sude 
iszklausinejo 
laike teismo.
jojo metu, kur gyvenn ir teip

RAUPU FRANC1J0J
./V1" ’ O . . '

Saule prapuldamn kur 
karuose, paskutiniais 
spinduliais auksino žeme. Ant

Karšu, kur

paskutiniais
va- 

savo
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Volsznius, Lenk.
Graicijone, gubernijoj Mukinc

Kaime-t-įkaręs lauko prie

ji pavadina ato.i0 ^aimuotis pas popa, ku- koltu su Turkaist
f neseniai virė Smarki kova mas-

bnisiausiA?
su dideliu slaptybe apsako matymas pdrsistato. Žmonių 

kuris niekad gero nephdaro ir iftnl Kaip ardamas ant
apgaviku ir Lt., ris

lauko
nuolatos žmones apgaudinėja. Pns viena Bulgaro iszare dideli
Tokis tai žmonių būdas ir už
mokestis nž padarymu gero.

Kansas (‘ity gyventojai pa
dovanojo tūlai moteriai dei
mantini žiedą už iszperima kai
lio savo vyrui. Kiek isz Lietu- 
viszku motorėliu yra kandida
tes ant aplaikymo taip puikios 
dovanos? O gal ir atsirastu ke- 
lios...

Toji Uzikagino moterėlė kuri 
apsivyravo su žmogum kuris 
neturi abieju 'kojų yra labai 
laiminga. Norint s bus užgana- 
(linla isz to, kad naktimis jo
sios vyras nesivalkios po sipy- 
kyzes, pu Iru imi us ir panaszes 
vietas.

vienaNew Yorke viena moterėle 
sverenti tiktai 400 svarus, ap
skundė strytkario kompanijų 
ant 20,000 doleriu už aplaiky- 
tus žaidulius, kada lipo isz ka- 
ruko. Tvirtina ji ji jog priesz 
sužeidimą svėrė 600 svaru, per 
ka pragaiszino 200 svaru, o jai
gu skaitysime po 100 doleriu 
už sVara, tai turėsimo 2,000 do
leriu. Aiszkus dalykas kad to- 

moteriukes mesute vrastos moteriukes mesute 
brangesne už aviena...

James Parson, 16 metu am- 
vaikas likos aresztavo- 

ipavogi-
žiaus
tas Saint Louis u'ž 
ma” 
centu

augliu

paleidžiu 
nes noriu 

pa mokinimą.

16 metu vaiku 
Po užklausimui

skarba — skryne su auksincis 
pinigais. Viena isz tuju pinigu 

parode po-turėjo su savim ir 
pui. Popas greitai nuszveite pi
nigą ir 
tikrųjų buvo tai 
dukatas, 
skarba 
mieli.

Tasai sutiko noringai ir nu
sidavė su kaimiecziu arti kapl

iai ke, kur 
skryne už

persi tikrino, kad Isz- 
senovisžkas 

“Pa rd nok ie man savo 
— tarė popas in kai-

niu nakties 
nupirko 
tuk s t anez i u s ru b 1 i u.
namo, persi tikri no kad likos 
apgautas, vietoje raudonikiu, 
skapam popiu pardavė skryne 
dvikapeikiu. Popas padare ta
rimą paszauke policije kuri nu
sidavė pas kaimieti ir areszta- 
vojo.

Priesz suda
užtiko

ant sariszkio.”
kejo už skarba tikrais pinigais 
tiktai bolszevikiszkoms burna- 
szkoms ‘kurios neturėjo jokios 
vertos. Sudže pasako visiems 
nosztis “von“ isz sūdo.

apgavikai

popas 
asztuonis 
Sugryžes

kadpasirodo,
“sariszkis

Popas neužmo-

von

NARSI MOTINA
ISZGELBEJO TRIS VAIKUS 
ISZ UPES, PATI PRIGĖRĖ 

O VYRAS PAPAIKO. » I - *

Novgorod, Rosi jo’.
4 4

vertes trylikos 
isz angliniu jardu. Su

dže ji paleido ir nenubaudė sa
kydamas: 
tave ant liuosvbes 
tau duoti
turi norą vogti, tai palauk pa
kol pasiliksi politikierium ar-

4 4 Vaike,

Jaigu

ba buHėgeriu*. Tada, galėsi vog
ti be baimes viską ka's tau pa- 

Lyg tam 
laikui neprivalai žiūrėti ant 
svetimu daigtu nes busi aresz- 
tavotu.“

Turėjo teisybe tasai sudže, 
bet už tai užsitraukė neapy
kanta nuo visu tureziu ir poli
tikierių.

tiks be nubaudimo.
neprivalai

vieszpataujaA rgontinoje 
paprotis kad prezidentas būna 
krikszto tėvas septinto sunaus, 
kad ir butu vargingiausiu tėvu. 
Po kriiksztui, krikszto tėvas 
duoda savo krikszto sūnui auk
im medali.

Bet ana diena kilo ’labai ne
paprastas atsitikimas. Sztai 
szeimyndje Italo Massa, kuris 
Argentinoje gyvena jau nuo 
23 metu ir yra vedos nuo 1913 
meto, susilaukė net szeszis su
nns paeiliui o neužilgio motina 
tikėjosi vyra apdoyanoti sep
tintu šuneliu, kaip visi mane. 
Bet namo Masso kilo didele ne
rimastis, ar isztikruju tuom 
kartn garnys paliks septinta 
sunu — o gal dūktere? Atėjo 
laukiama diena ir vietoje vie
no sumins... gimė net trys!

Akuszere kuri priėmė vaikus 
taip 'tuom buvo susimaiszius, 
kad nežinojo katra isz trijų pir
ma “pagavo.“ Užėjo nesupra
timas ir diddlis ergelis, prezi
dentas ne nori iszduot savo nu
sprendimu katras pirmiau gi
mė ir atsisakė būti kri'kszto tė
vu.

O kakl tąjį dalyku sunku ap
svarstyt, gyventojai spiresi

krikszto

pagavo.

gyventojai 
idant prezidentas butu kriksz
to tėvu del visu trijų ir kožna 
apdovanotu medaliu.

NUSIGYVENĘS.
Turėjo arklius, roges ir ve

žimus.
Valgė mesa ir gardžius gori

mus.
Suvalgė ūkia po tėvu ir dali 

paezios.
Dabar girdo Žydo arklius isz 

bėdos.

Novgorod, Rosije'. —- Nepa
prastas a'tsiženkliniinas moti- 
niszkos meiles, parode kaimuo- 
te i.<z Gūros, gubeimijoj Sa
ma rs k o j. Motore gryžo su savo 
vyru ir trejetą vaiku isz vesci- 
lios sesers. Užsigerės vyras pa
klydo o norėdamas pagirdyt 
arklius, invažiavo in upia Kru- 
pica. Nežinodamas gerai aplin
kines, pataikė ant .gilumos i u 
akimirksnyje arkliui, vežimas 
ir vaikai nudjo ant dugno. Tė
vas rūpinosi pats iszsigelbeti 
ir pasisekė jam priplaukti prįp 
krasz'to, liet motina užmirszda- 
ma apie vyra, 
vaikus. Tokiu laidu iszgclbejo 
visu? tris o kada iszkele pasku
tini ant kranto, taip buvo pa
ilsus ir be pajėgu, kad negalė
dama iszsigaut ant stataus 
kranto vargsze nuskendo.

Vyrauja lįsdama s kad tai jo
jo kalte per pasigėrima, nuvo
žęs vaikus namo, inpuole in 
melankolije ir in tris dienas pa
pa i ko.

A a

pradėjo golbet

NEDORI VAIKAI
t " r' ; / {4 /• -T " - į

ŽENTAS SU PACZIA NUŽU
DĖ TĘVA IR MIRTINAI 

SUŽEIDĖ MOTINA.
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Skernioticai. — Artimam 
kaime gyveno du seni gaspado- 
riai, tai yra 84 metu senumo 
Kranas Pudzo’li'k ir jojo pati 
Katre, 73 metu. Turėdami tik 
viena vedusia (lukteri, nutarė 
da už gyvasties padalint savo 
turtą tarp vaiku, paklusnus ir 
dori vaikai visame staiga i per
simaino. Vietoje būti .dėkingais 
savo gimdytojams, atsimokė
davo didžiause nedekingysta 
ant‘kožno žingsnio. Ant galo 
tūla diena, vyriausioji duktė 
prie kurios senukai gyveno, nu
tarė atsikratyt nuo sunkenybes 
užlaikymo seneliu ir tame tiks
lo abudu su vyru vidurdienyje 
mėtosi ant seneliu. x

Vyras su> geležiniu špatu už
klupo ant tėvo, o dulkto su J<o- 
czelu ant motinos. Nelaiminga
sis tuojaus mirė o motina su 
praskelta galva Hikes iszge'l‘lx> 
ta nuo mirties per pribuvusius 
ant riksmo kaimynus. Nedori

kraujas noseniai taip gausiai 
iszlieths, tai szen, tai ton pada
re klanus, isz įkuriu gerai ga
ruoja
dar neužszalo, dar nesustengo.- 
Aplinkui matyties krūvos pra
žuvusiu maskolių ir Turku ln-‘ 
v on u.

Kad bile kas pasižiūrėt u ln 
ta.Į lauka, užklota lavonais ir 
mirsztancziais, turėtų karei 
piktžodžiauti, o labiausia* 
tiems, kurio tas karos sukelia, 
kurie ramius žmonos patraukė 
szalin nuo lauko dirbimo, nuo 
szeimynos, nuo darbo, nuo-na
meliu, o varo kur in svietą, 
idant tenai pražūtu toli nuo sa- 
viszkiu ir tad dar už tuszczia 
daiktu I

Liūdnas buvo matymas ant 
kares lauko prie Karšo. Czla 
tuojaus Turkai maskolius ap
galėjo, ežia vėl maskoliszki 
dragūnai su kalavijais Turkus 
sumindžiojo.

Ale ar, 
mot kad tarp TurĮcn 
butu daug Lietuviu.
Taip yra — vienas Turku rai

teliu eskadronas, kuri masko
liai dragūnai sutrempė susidė
jo isz Lietuviu ir Lenku, pael- 
naneziu nuo Vislus ir Nemu
nėlio — tai pabėgėliai ir isz- 
tremtieji isz savo prigimtos le
vynes.

Terp kruvu lavonu ant ka
res lauko gulėjo kraujuose pa
plūdęs jaunas Turkiszkas rai
telis, mirtinai sužeistas, o prie 
jojo isztikimas beras arkliukas.

Biodnas gyvulėlis, kaip kri
to nuo maskolių kuklos j)asi- 
szoRedamas, tAip dabar ir gu
lėjo su iszticstomis priesz savo 
kojomis, 
jais. KaržygiAzkis raitelis tu

nu o 
pricg

Mat kraujas ant žemos

tolinus, pradėjo vaikinu! užda
vinėti sekJancziuR klausymas:

— Kuom užsiimi? .
— Niekuom
— Ar tu suvis nieko nedir-

bif
Ne. ' -' '■
Tinginiauji namie.

V v

Ar
teip ?

turėtu
o

■ #

— Ves.
— Ka tavo tėvas dirba?
— Suvis mažai.
— Ar jisai nieko ^nedirba 

ant užlaikymo szeimynos?
— Dirba kada kasvklos dir

ba.
’Kada raupai prasiplatino po Anglija, Eraneijos valdžia Ar teisybe, kad tavo te-

uždratide keleiviams atvažiuoti isz Anglijos, pakol juos n e už/- vas yra pirmutinis tinginys ir
cziepino. Paveikslas perstoto keleiviu 
bjure kurie turėjo pasiduoti cziepinimui.

s Londono daktariszkam
I*

lurkiszkas raitelis, 
vėsumu

algaivin- 
stengesi

mano mieli, t i ketu
mi toliu

— Kaip tu vadiniesi ? — 
paklauso saldotas, iszklauscssaldotas

*Jo to vaitojimo.

o ežia a pl i li
Jonas K. — atsako vai-

telis.

to nuo maskolių kuklos pasi-

«
a pd a užy t om i s k ra u-

rojo sudraskytu krūtine 
neprietoliaus kulkos, o 
tam daug .ronu nuo * durt uvu. 
Smert i s pamaži, pamaži gesino 
Hkucziūs. nykstanezios jame 
gyvasties. Tai buvo LietuVis, 
kuri Lenkai paprato vadint sa
vo “rodaku.B Jis kadaise 

te vyne jo 
būdamas, bot kariavo ne už sa
vo prigimta szali, tik už Len
kus, kurie ji prie tos tuszczios 
kares prikalbino. Ale sakysi
me, tuokart tai jau buvo tokia 
Lietuviu dvasia, kad už kitus 
savo galva guldyti, savo nekal
ta krauja lieti. Po tam privers
tas apleisti tėvynė, prigimta 
kraszta — valkiojosi visur,

“rodaku?’ Jis 
taipgi kariavo savo

Kiaszta — vaiKiojosi visur, o 
sziandien netikėtai žūsta ant 
svetimos ■ žemes! Isztremtojo 
duszia prisipildo sopulingais 
jausmais. Su mislimi atsisvei-
k’ma savo numylėta kraszta — 
atsisveikina tenai paliktas sau 
mylimiausias ypatas, kurias te
nai, tėvynėje, paliko o kuriu 
jau niekados ant 
ginu negales pamatyti.

žemos dau-

Szale jo, laikydamas rahkoj 
jau nesuvaldoma muszkieta, 
gulėjo maskoliszkas kareivis 
su perskelta Turkiszku kalavi
ju galva. To maskoliszko sal
dote veidas buvo visai nekal
tas, ir norint aplietas kraujais 
ir aplipęs purvynu, vienok 
aiszkiai rode, kad jis tai ne bu
vo maskolišzko paėjimo. Ir szis 
buvo Lietuvis, nors ir apsiden
gęs su maskoliszka mandiera. 
Jam dar esant vaiku buvo mas
koliais paimtas nevalion, idant 
isz jo padaryti isztikima 'caro
tarnu, saldota, idant jisai žu- ra, ale mate nelaiminga kaip 

gal jis pats tevyniani.

tas nakties 
pasikelti — bot negalėjo, 
ronos buvo smertelnos 
baisiai troszkina, 
kui. nei laszelio vandenio, kad
palengvinti sau smerties sun
kia v’alada. Sudejavo sopulin
gai nelaimingas kariauninkas, 
o potam pasiremdamas 
paskutiniu savo šylu,
ranka užaulu ir isz tenai isz- 
Irauke maža auksini kryželi, o 
pabueziaves ji 
savo lupom, žiurėjo 
meldėsi... ’ 

_  p 
sveika -

ant 
indejo

sudžiu v usioms
:in ji —

manoTėvynė mano, pasilik
— suszvopejo priesz pat 

smerti — mano motina, kur tu 
jau tavos nepamatysiu... mano 
broli — mielasis teveli... 
Dievo, susimilk ant manes!

Ir vėl pradėjo sunkiai dūsuo
ti, o 'kraujas vis dar palengva 
isz jo ronu sunkėsi.

T ‘ ‘ : ■ 
javimas sujudino arti 
maskolisžka saldota. 
džiausiu sunkenybe jisai prisz- 
liauže prie Turkiszko kareivio 
ir isztare silpnu balsu:

— Tu Lietuvis ?.. O, kalbėk 
da)’, kalbėk! asz taip ilgai ne
girdėjau prigimtosios kalbos, 
tegul su ta kalba nors priesz 
pat smerti pasidžiaugsiu — o, 
kalbėk dar, del Dievo meiles 
pasakyk, isztark nors kelis žo
džius!...

Užvertęs akis atvėrė Tur- 
s, o matydamas 

ir girdėdamas, kas in ji kalba 
tarė su sunkenybe:

— Neprietelius, prie manei 
— szalin szetone! Tu esi mas
kolius, tau prakeikimas — at- 

asz sau ramiai

ak

Fasai Turkiszko raitelio de- 
gulinti 
Sti di-

kiszkas raiteli
atvėrė

9

sitrauk, tegul 
numirsiu!

— Broli, nekeik! Asz ne- 
maskolius, ;dovaiu>k man, asz 
nekaltas — esu Lietuvis, pali
kes maskoliaus tik auka aima
navo nuiskoliszkas kareivis.

— Kas-gi tu esi — tarė 
Turkiszkas raitelis — jei mano 
vadini savo broliu? Asz kadai-

maskolius, dovaiyik

girtuoklis!
— Veli, asz to nežinau ir ne

žinau ir negaliu jum pasakyti, 
bet geriau bus jeigu tu jojo 
pats užklausi. Jisai fenais sėdi 
ant “dziures.0

Advokatas daugiau neklauso 
vaiko 
pons advokatas iszejo 
drutyt” truputi.

ir liepė jam atsisėsti o 
pa.sl-<<

iszsi-

— Mano broli! — suaima
navo saldotas — asz esi u tavo 
tikras brolis, Antanas K.!

So p u 1 i n gos k I i k sm a s 
verže isz raitelio krutinės ir
abudu broliai gulėdami apsika
bino.

— • Tai-gi esi gyvas, broli - 
suszvapejd draugunas - sakyk 
apie save, apie motina... Grei
tai sakyk, ba man labai silpna 
— mirsztu....

— Ir asz su tavim žustu, ba 
esu labai sunkiai sužeistas. Mo
tina jau numirus — tankiai mi
nėdavo tave ir tęva; mane pa
ėmė kariumencn ir nuvarė in 
tolimus krasztus, kur net pri
gimtos kalbos negalėjau isz- 
girsti... O, kiek sykiu asz atsi
mindavau savo triobele, kur 
sykiu pas brangus tėvelius lai-

ri ro
Dieve ant svetimos žemes ir tai 
už svetimus reikalus 
priesz kita kovojome!

— Mano broli — pratarė 
raitelis — nors neprieteliai mu
du gyvus perskyrė, ale Dievas 
priesz smerti mudu suvienijo.

Ir nutilo kariauninkas, ba

PRIESZ SZLIUBA.
Name merginos jaunikis die

na priesz szliuba apreiszke sta- 
czei savo norą, kalbėdamas:

— Reikalauju idant mud
viejų szkiu'bas atsibūtu lygiai 
ant antros valandos po piet, po 
szliubui, kad butu puikus pie
tus ant kurio rastųsi artimiau
si gimines ir geriausi priede
liai, o tuojaus po szliubui noru 
iszvažiuoti su savo paeziule In 
New Yorka ir Bostoną.

Kada jaunikis iszejo, motina 
nerimaudama, tare in dukte
ria :

m ingai augoinė... o dabai’

vienas

juodas kraujas, smerties ženk
las pasirodė jam aut lupu, ap
kabino brolio kakla su deszine 
ranka, su kairiaja prispaudė 
prie krutinės kryželi ir... narni-

' 11 *

areziau

Del tavo tojo ateinanezio 
vyro, tai kaip matau, sunku in- 
tikti. Dabar da bo szliubo, o 
ja u sa va* noro s“ pat iepineja .'

— Nevermaint mam, juk tai 
jojo paskutinei norai; palauk, 
asz ji papiksysiu kaip paiimsiu 
in savo rankas po szliubui!

ant

KATRAS ISZ JU GERIAU 
PASAKĖ? 

i* W , (M* W

Tūlas kunigaiksztis už svar
bu prasižengimą vieno isz savo 
padonu, nusprendė ji
smert. Vargszas puolė ant ke
liu melsdamas susimylejimo, 
bet dovanai, kunigaiksztis bu
vo neperpraszomas. Tada ne
laimingas žmogelis, matyda
mas kad nieko negialbes, baise! 
susijudino ir pradėjo kanuo- 
bjauriausias žodžeis plūst ir 
keikt ant kunigaikszczio. Ku- 
nigaisztis žinojo, kad tasai

re.
Saldotas prislinko 

brolio, jam in veidą pabuezia-. 
vo ir iszsiemes toki pat kryže
li isz kiszeniaus, meldės ir lau
ke smerties.

Ant rytojaus saule užkaito 
ant dangaus. Ant kruvino, lau
ko pasirodo žmones, jieszkanti 
sužeistu, kuriu vakar negalėjo dėjo ir paklauso vieno isz tar
sni mti, ir graboriai, kurie ture- nu ka jisai kalbėjo? Tarnas, 
jo palaidoti numirėlius. 7

Per karo lauka prajojo Tur
kiszkas oficieras su savo sky
rium raiteliu. Kuomet prijojo

žmogus ka toki kalba, bet per 
dideli laruma žmonijos, negir-

' ▼ ” Jk. " .. iii__ ' !,►

t

kuris buvo dorum žmogum, at
sake:

šiai tėvynėje turėjau broli, alc J“ k.l\r gulėjo maskolisz- 
maskoliai ji paėmė sykiu su kas ir Turkiszkas kareiviai ir
motina — ak Dieve, tasai kry- ll)i apsikabino, ofioieras, maty-
želis nuo motinos — kur ji, asz 
nežinau — kas-gi tu esi sakyk, 
ko nori nuo manos ?

— Asz tik noriu
prigimta kalba, ba ja labai my-

iszgirsti

dainas pas abudu tokius ] 
ežius kryželius liūdnai tarė:

— Tai turi būti vienos mo
tinos vaikai, tai turbut broliai, 
nors ant ju nevienados mandie-

pa-

liu, noriu su Lietuviu broliszko 'ros- TęSul 3iems graborei isz- 
_ ___ •____ • i ! Iznco if imi n ulnnf -iirkpasisveikinimo — ir 
verkti gailias 
mas...

Raitelis pasižiurėjo in ji ati
džiau; jau nežiūrėjo in mandie-

pradejo! kasa viena duobe, idant jie
aszaras lieda- abudu krūvoj ilsėtus, o mes 

atiduokime jiems prigulinczia 
garbe, t -

Ir taip stojosi, kad viename

dytu nurodomas ypatas, 
net iiavo gimdytojus ir brolius;
sziandien su Turkais kariauda
mas puolė nuo/ Ttirkiszkos kuL 

.kos!
' ■ I < • v.

Jau saulę nusileido ir graži, 
giedra naktis iszplete ant pa- 
virszaus žemos savo vioszpata- 
vima. Mortulis pasirodo ant

— Maloniausias kunigaik- 
szti! Jis kalbėjo, kad tasai, ka 
parodys milaszirdyste ant szio 
svieto, aplaikys mielaszirdysto 
ant ano svieto, kur visi dideli 
ir maži vargszai bus sūdyti.

susijudinęsKunigaiksztis 
tais žodžeis, dovanojo gyvastį 
prasižengėliui. Tada antras 
tarnas, tare in taji pirmutini, 
kad netinka savo pono prigau
dinėt, o atsigryžes in kuiųgaik- 
szti pasakė, kad jisai ji priga
vo, : 
nekalbėjo, kaip jam pasakė 
anas tarnas, tiktai bjauriau
siais žodžeis plūdo apt jo. Ku
nigaiksztis dirstelėjo rustai 
ant abięju tarnu ir tare in ta 
antra: '

— Ar žinai tu? Jojo mela
gyste yra goresne ne kaip tavo

nes tasai piktadaris taip *

grabo palaidota ir maskolisz- 
kas saklotas ir Turkiszkas dra
gūnas — sunai vienos motinos, 
aukos už svetimus reikalus,

I *

siais žodžeis plūdo ant jo. Ku-

— Dovanok man, 
tarė raitelis — asz tave laikiau 
,už neprieteliu, ba neszioji to 
neprietoliaus mandiera. — O 
gal tii mane nudūrei smertel- 
nai — alq tau atleidžiu. Jei ka
da sugryszi in Ievyne, dasiži- 
nok, kur mano brolis, k\ir motL

’ v -oDie-
atiduok jiems 

ta kryželi, man labai sunku — 
0 Dieve! <

Menulis pasirodo ant 1 
dangaus ir ąpszvictę savo sida- na, kur tėvas pražuvo

K
briniais spinduliais ta kovos ve! asz mirsztu

t

vaikai likos uždaryti in kale ji- kruvina ir baisu lauka' 
Gulintis priema.

J

I

I

broli —

o Die-

• • '
• ••• 

tfavo arklio
'■ • . r h ' »1 • : .

i

1

biedni Lietuvos vaikai.

MOKYKLOJE.

Daraiktbris: — Ei, Py te ris, 
už ka Dievas pirmutinius te- IK . ■ 4 *vus, Adoma ir Jeya iszvare isz
rojaus!

— Petrukas: — Tai gal jie
du randos neužmokojo.

teisybe. Jeigu melagyste padu

bę butu padarius didele rusty-
re mielaszirdyste, o tavo teisy-

be, tai jojo melagyste apsaugo*
jo jam gyvastį, o tavo teisybe
butu atėmus jam gyvastį, bet, 
dadave atsigryžes i n pirmuti
ni: “Daugiau nemeluok?1 —F.
dadave atsigryžes i n pirmutl-

t
a--,l4
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Ne Visi Užmarimai 
Yra Geri

11

Mikolai lengviau pasidaro. 
Mislis kad jis dar kam nors ant 
szio pasaulio yra reikalingas, 
suteikę jam toki smagrfma ko
kio nuo laibai ' $»eniai nejauto. 
Juk jis gali sugražint savo Į* 
szirdi dar tai gerai moterisz- 
kiai, ji neats turns, priims no
ringai, jiji taip‘gera, jiji viską
pamirsz, jai tik jis rūpinsis pa
taisyti gyvenimą. Jis juk vy
ras, geda jam sielvartaut ir
desperuot, jis juk turi vyrisžka 
energija, jis gali pęrgalet vis
ką ta, kas nžtverinojo jam ke
lia prie pataisos; užsigedijo sa
vo silpnybes ir tvirtai duszioje 
savo nusprendė gebbet kūdikiui P 
gyvastį ir sveikata, golbdi ta 
gera motere ir save.

Nusprendimas tas vienok ne
buvo lengvu prie iszpildymo, 
bet Dievas susimylėjo ant nusi
dėjėlio ir besigailenti irž savo 
nusi'dejim.a. gelbėjo nuo pra- 
gniszfiois, iškvėpdamas in jo 
duszia geras iszganingas mis- 
lis. Mikolai apleido namus ir 
nubėgo beveik bėgt e linkui tos 
szalies, kur gyveno jo buvusis 
darbdavį® p. D.

Kada vienok prisiartino prie 
jo namu, pražudė drasas, ka
dangi atėjo pas ji mislis: “Jai
gu jis mane iszstums kaipo ne
laba žmogų, jaigu nenorės ne 
iszklausvt manės!“ Per va- e 
landele s varstėsi bet 
troszkimas gelbėtis nuo prapul
ties pergalėjo prieszingus jaus
mus, kada nuo seniai pamir- 
szes apie Dievą pakele prie Jo 
savo mislis ir szirdi ir atsidū
sėjimu nusiuntė savo meldimą 
idant susimylėtu ant jo. Po tai 
trumpai, bet 
dai, stebėtina, Mikolas pajautė 
savyje ramuma ir drąsą. Nuėjo 
laiptas* prie duriu ir užskambi- 
no.
, Tszejo netrukus tarnaite ir 
pasakė jog pono nėra namieje. 
Mikolas manydamas jog jo ne
nori leist, stvėrėsi abiem ran- 
kom iMJ galvom kadangi paėmė 
ji sielvartas visudidžiauses. 
Tuom tarpu iszgirdo keno tai 
Žingsnius ant laiptu ir iszvydo 
beveik prie saves poną D.

Mikolas puolė tuoj jam in 
kojos, stverdamas 
idant pabueziuot.

Nusistebėjas

Per 
viltis ir

szirdingai mal-

jo ranka

D. keldamas 
klūpojanti Mikola, atsiliepe: 

nuo manės,— Ko-gi nori 
prietelf Keik. —

— Gelbėk mane pone. Es
mių baisiausiam padėjimo. — 
Nebuvau niekad blogo velijan- 
cziu ponui, bet nelabas žmogus 
pragaiszino mane. Prasikaltau ♦ _• _ • A * • •

dien jog kalbinamas piktu 
draugu'tikau mest darbu pono 
dirbtuvėse, liet tas atidarė man 
akis, supratau kas yra gero, o 
kas blogo — meldžiu, gelbėk 
mane maloningas, geras ipone.

— Bet-gi prie te 1, — ju’k ži
nai jog asz darbo niekam jau 
duot negaliu nes dirbtuves sa
vo pardaviau, kada motete dar
bą del bereikalo.

— O pone! — szauke mol- 
džianeziu balsu Mikolas. — Už
tarymas pono gali mane iszgel- 
bet nuo pragaiszties, per užta
rymą pono, gal gausiu vėl dar
bą o iszgelbesiu savo szeiroy- 
nele nuo baisaus vargo.

— Na, mano mielas — tarė 
susijudinęs D., — ežia priean
gyje negalima reikalo apkalbė
tų eiva fn vidų, ten pasikalbe- 
rime. Apsakysi man apie visa 
tfayo padėjimu o gal instengsiu 
taupagelbėt.

Mikolas nuėjės paskui D. in 
puikius kambarius ir kada po
nas sėdo ant minksžtos kėdes 
prie savo rasztinyežios, prade- 

m'*1** JI

4 
jaueziu tai gana gerai szia-

• jo jam iszpažinti viską, apsakė
- visa gyvenimo istorija, nuo 
pradžios savo gyvenimo luomo 
moterystes, 'kaip buvo laimin-
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ISZPANISZKI KADETAI PRIBUVO ATLANKYTI NEW YORKA.
Ant lavinimo laivo < i Juan Sebastian 1 !
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atplaukė Iszpaniszki kadetai po 3.0,000 myliu
kelione#, atlankyti Amerika. Miestas New Yorkas jiems labai patiko, o ka'd prrsižiūrėt geriau
au'gsztiems mūrams, naudojo armota kaipo žiūroną.,

t e re, save ir kitdiki; Mikolas 
atliko tikra iszpažinti isz savo 
nedoio pa.-ielgimo, nieko ne
slėpdamas; ncužslope net ir to 
kad galutinai Ibuvo užmanęs 
nnžndint gera savo motore, kū

jam vis-

kadangi rado Viktorija links
mesne, sedinezia prie sedinezio 
ant lovos vaiko. Vaikas iszvy- 
des tęva, lyg instinktu atjaus- 
damas jo jausmus, isztiese iii ji 
savo sudžiuruses rankutes, o 
tėvas pribėgo prie jo ir su jaus
lumu kokio nuo seniai jau ne
jautė savo duszioje, bueziavo ir 
glamonėjo kūdiki kuris glaudė
si dabar prie jo lyg seniau da
re.

Viktorija tuom tarpu apsako 
;al 'kūdikis jau 'kad po iszojimui jo, kūdikis ap- 
Taigi imk-gi silpo-ir iszrode jau mirsztan-

kur atsisveikindamas kalbėjo:
— Buk geros mislies, Vik

tutė. Rūpinkis tik savimi ir kū
dikiu— daugiau niokuom, o 
kada atsigausite sveikata, 
lauksiu jusu sveiku sugryžtant 
namon, kur rasi'te ir mane vi
sai pasitaisiusi.

Po keliu sanvaieziu Viktori
ja pranesze vyrui per gromata, 
kad dokui Dievui, 
ra i sust i prėjo ir

4i k i ir save. Apsakęs 
ka ponas |). tarė:

— Matau ’kad tavo pataisa 
yra tvirta, bet matau po draug 
kad reikalauji tuojaųs ipaszel- 
pos del gelbėjimosi isz baisaus 
padėjimo, o 
miai uždirbti 
nesulauks...
sziuos pinigus, tegul motere su'ežiu, po tam pradėjo urnai at- kus sugryžsz. Tas Mikolai, tik- 
vaiku važiuoja in kaima o vi sigaiveliot, pradėjo žvalgytis ir rai. pasitaisiusiam, suteikė di

le knist kur yra tėvelis, nes jis deli smagumą ir nurasze jog ir 
nori ji matyti ir būti prie jo.

M i kolas jautės 
Atidavė pinigus

pakol instengtu-
<ri i

paszau'k

I

va ikas tik- 
linksmas ir 

budrus, ‘kad sunku pažint jame 
silpna Franuka. Kad labai abu
du pasiilgo jo ir namu ir netru-

|| 1 , W - • F -S -T - • - -R r W -I• - » IĮF' - . « ' •) -o ” ' • ’ ’
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t V • 7 V' I F IRIMĄ T kimu ateiviui pilietyste atsa-
—— kyta jeigu jis iszbuvo isz Suv.

Kas met. Immigrncijos Bin- Į Valstijų daugiams kaip sze-

džia kas sudarę nuolatine rezl-
dęncija. Bet daugumoj atsiti-

kyla jeigu jis iszbuvo isz Suv.

*

sa-pinna paszau'k gydintoja, 
tegul apžiūri ir užraszo jam gy
duoles. Atlikęs tai, 
pas mane o pasikalbėsimo apie 
darba. Dabar eik su Dievu tuv 
mo, dekavok Dievui jog susi
mylėjo ant tavęs, esi dabar da- 
tirtas, žinai ka vej’ta.s žmogaus 
bedieviszkas nedoras gyveni
mas. Nesuk lysk vėl, turėk Die- 

<> Dievas vėl lai-va szirdyje 
mins jum.

vel ateik

Mikolo net il
ia usniai sumi-

aszarom
jaigu nebū

Susijudinimas 
rojo rubėžiaus. . 
szo jo duszioje, visas drebėjo, 
lyg drugio kreeziamas, gal bu
tu puolės in kojas savo iszga- 
nytojuj, aipliejes jas 
savo dek ingutes,
tu ponas D. pasikėlęs ir iszejcs 
in kita kambari.

Mikolai nepasiliko 
nieko kaip tik eit.

* Jszejo ir pirmiausia nuėjo in 
miestu kur nupirkęs maisto su- 
gryžo namon.

• C'zia rado nauja džiaugsmu,

gu gyvendamas m eile j e su savo 
gera žmona, kada venge piktu 
draugu ir karezemu, o kaip vė
liaus ta laime sunaikino ir in1

daugiau

nusistebeju- 
slai isz to Viktorijai, apsako isz 
kur juos gavo ir ant kokio rei
kalo juos davė jam geras po
nas D.

Džiaugsmas moteriszkos taip
gi buvo didelis, kadangi mate 
pataisa vyro, sugryžima jo prie 
doros ir Dievo, kuri dabar gar
bino ir dekavojo už Jo susi my
lėjimą ant jo.

Vaikas papenėtas nupirktu 
maistu netrukus užmigo. Miko
las pirmiausia nuėjo pas gydin
toja, kuris pribuvęs apžiurėjo 
vaiku ir užrasze gyduole®. Po 
keliu Mienu vaikas buvo jau 
ant tiek sustiprėjus kad gali
ma buvo važiuot su juom in 
kaimu. Viktorija nupirko rei
kalingiausius daigius ir isžsi- 
rengo ipagal vyro noru.

Mikolas pa lydėjo motero su 
vaiku ant geležinkelio stacijos

s deli
ijis pasiilgo ju ir trdkszta matyt 

i laimingu vėl. ’sveikus.
In* kolos dienas po tą m Vik

torija su
slenksti namu. Vyro nerado na
mieje nes buvo prie darbo, bot 
pasidžiaugė nemažai, kada 'kai- 
minka Žvirbliene, pas kuria 
buvo raktai,, ptidare namus ir 
apsakė apie ^itsimainyma Mi
kolo. Namuose jau Įmvo su
pinki i visi reikalingi daigtai, 
gražiai apžiūrėti per kaiminka

Pranuku peržengė

J pas kuria

Žvirbliene, 'kęri 'kalbėjo:
— Tikrai, mano szirdele

NAIKINIMAS VOKISZKU
KARISZKU BONDU

TAĘAnATgĄ
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rus gauna nuo 120,000 ”iki 140,- 'szįus menesius per ta perikiu
metu laika. ’• -

Bet szituom laiku ‘ dau-1 Liepos 1 d., naujas naturali- 
1 ginusia aplikacijų gauta. Tik zacijos instatymas ineis galen

1 000 sugryžimo leidimu aplika-
’zii-iti a r* i i-ii ntn rlnn.C1JU. *

per viena sanvaito baigiant if tas instatymas turi aprupi- 
“ - nima, ‘ 1 “

iszkia, iszbuvima isz Huv. Valstijų.
■ Balandžio 20 d., apie 4,200 ajK 
likaeiju gauta, tas rei

mina kuris aiszkiai iszdesto
tas

J

H
i

I
I

■apie 700 in diena. Bet isz tu Aprūpinimas sako, kad vieno 
'apie 100 in diena buvo sugra- melo arba ilgesnis iszbuvimas 
žinia praszy tojams del viso- isz >Suv. Valstijų priesz padavi-

■apie 100 in diena buvo sugra- meto arba ilgesnis iszbuvimas
I y.L. i ____ ______ .1 - i - _ •  5 Cdn ado v\n /1 fi'tr t

kiti klaidu. Gafima matyti kaip ma pilietystes praszymo per-
• •tas sugrąžinimo darbas trukdo trauks ateivio rezidencija Suv. 

un.»i.„8:mA Jnvkn m«. s .i oo Vidsiti in.qo rm tu va 1 i Z11C1 ios tiks- 
tankiausia atsikartoja ’!«»»»• Tas pats jeigu ateivis gy-

Iszita sugryžimo darbu. Klaidos Valstijose natūralizacijos tiks-
i kurios
,'yrn sekanezios —
I 1. Aplikantas

..„i

kas reikalaujama arba klaidin
gi pasiraszc varda. Vardas tu-

vardu ant abieju fotografijų

I

I i

k* I
1
I
FjlH

Steitc Masacziužes dėjosi 
szittfip,

Žinoma szunije, ne krtalp, 
Pas viena pribuvo bdba, 

Turbut boba nelaba, 
Kurios žmogelis priimti’ 

nenorėjo, *■

jventu (langiaus kaip szeszius 

metus savo gimtinėj szaly. Bet 
vistiek ateivis turės proga da- 
rodyti gera priežasti iszbuvimo 
isz Suv. Valstijų, ir teismas 
gal jam teikti Amerikos pilie- 

Iszbuvimas dauginus 
szosziu menesiu bet 
metu nepertrauks rezidencija 
natūralizacijos tikslams jeigu 
ateivis gyveno kitose szalyse, 
netik gimtinėj s žaly.

Sugryžimo leidimu kaina yra 
$3.00. Ateivis su aplikacija tu
ri pasiusti pinigus krasoženklu 
arba “express money orderiu“ 
Ta aiszkiai Aplikacijos forma 
631 paaiszkina. Neriuskite pi- 

F.L.I.S.

nepasiraszu menesius bot mažiaus vienus 
i ‘

f

ri būti paraižytas skersai kiek
vienos fotografijos bet ne tokiu

Bet to padaryti negalėjo. 
Kada miesto valdže apie tai 

d a žinojo, 
Iszsisukt nuo to negalėjo,badu, kad iszveizda apdengta, tyste. 

instrukcijų 
duota labai daug aplikantu pa
si ra szo varda ant fotografijos 
užpakalio aiJba visai nepasira- 
szo.

2. Aplikacija netinkamai no- 
tariuota. Aplikacija yra afide- 
vitas ir aplikantas turi pasira- 
.szyti po juo prie notaro arba 
kito aficieriaus kuris autori
zuotas prisiegdinti žmones, ir 
tas žmogus irgi turi pasiraszyti 
pO tuo afidevitu ir uždėti savo 
antspauda. Labai daug aplika
cijų neturi szitu notaru para- 
szu ir antspaudu. Kituose atsi
tikimuose notaras antspauda 
uždeda bet užmirszta pats pa
siraszyti. z

3. Instrukcijos aiszkiai sako, 
kad aplikacija turi paminėti 
ateivio paskutini invažiavima 
in Suv. Valstijas. Daug ateiviu 
užraszo pirma atvažiavimu ir 
taip trukdo dalykus.

4. Tankiai ’negalima iszduoti 
sugryžimo leidimu todėl, kad 
ant ateivio paduoto laivo su- 
raszo negalima rasti jo varda 
To'dcl yra labai svarbu pilnai 
peržiureti visus savo dokumen
tus, pakalbėti su draugais ir 
pažystamais, kad tik butu ga
lima sužinoti tikras informaci
jas.

Ateivis Turi Asmeniszkai 
Isžgauti Sugryžimo Leidimą. 
Ateivis turi paduoti sugryžimo 
leidimo aplikacija nors trisde- 
szimts dienu priesz jo iszVažia- 
vima, kad jam butu iszduotas 
priesz iszvažiuojant. Pirmiaus 
leidimai buvo pasiusti pacztu 
ir aplikanto szeimyna arba 
draugai galėjo jam pasiusti. 
Bet dabar taip nedaroma. Atei
vis turi asmeniszkai nuvykti 
iii Immigracijos Ofisą, kuri ap
likacijoj pažymėjo, kaipo pa
togiausia, ir gauti sugryžimo 
leidimą. Nebus iszduotas ki
tam vientik praszytojui. Rei
kalui kilant sugryžimo leidi
mas bus pasiustas užseiny atei
viu bet jis ta turi isz anksto ap
rūpinti, praneszant Immigra
cijos Ofisui priesz iszvažiuo
jant.

Sugryžimo leidimas yra ge
ras szesziems menesiams, kaa

nepaisiant/ kiek

nigus bus sugražinti.

mažiaus

SUNKI DAVATKOS 
NUODĖMĖ.

- 1 .

Davatkai apie pora valandų 
iszklupojus prie langelio ir 
iszsipasakojus visas savo nuo
dėmės, kunigas paklausė:

—. O ka daugiau nusidėjai?
Davatka drebaneziu balsu 

atsako:
— Turiu dar viena baisu 

nusidėjimą, bet bijau pasisa
kyti.

Kunigas szvelniai klausinė
ja:

— Gal ka apkalbėjai?
Ne! — atsako davatka.
Gal ka pavogei?
Ne.
Gal žmogų u’žmuszei ?
Ne.
Gal ieva ar motina nužu-

dei?

Priverto žmogeli paezia pitimti. 
Ir 'kaip pri’guli maityti. 

Už Nedėlios laiko, vyrelis 
taip inirszo, 

Kad vos paežiai galvos 
nenukirto, 

O kad bobele drūtesne už 
vyra buvo, 

Tai to padaryti negalėjo. 
Da ir sziadien bobele galva 

neszioja.
O josios vyras dejuoja. 

Czionais yra ir keli tuzinai 
merginu, 

Lietuviszku, Lenkiszku ir 
Slavokiniu, 

Kurios liežuvius tarp saves 
vedžioja, 

Vienos kitas aploja.
Tankiai subėga in kuopa, 
Po kvoteriuka sumeta, 

Gerymo visokio parsigabena, 
Greitai iszbubena, 

Po tam namo karuojesi, 
Ba savo vyru bijosi, 

Kad in kaili ne gautu, 
O paskui ne sirgtu.♦ * •

Skrantone dvi merginos, 
Lietuvaites ne kitokios, 

Per nakti slankiojo, • 
Sportu jeszkojo. . 

Ant vienu krikfeztynu uižejo, 
Gavo gert ir valgyt kiek tik 

% norėjo, 
Paskui trauke ant namu,

O rado ir sporto; 
Kaip ten buvo toKaus 

nesakysiu, 
Da del saves pasilikeiu.

J

(I

m

Ne.
— Gal da-da-dasileidai pa

leistuvystes ?
— Ne! Dar sunkiau nuside-

, mano
Mikolas dalbai’ jau žmogus, ko
kio reiktu jesZko't ilgai; pamo
to ne tik ka kita, 'bot ir geros. 
Sugryžes nuo darbo neina nie
kur; skaito sau gerus rasztus, 
in bažnyczia eina ir darba guo
dėja. •

Kada sugryžo . Mikolas nuo 
darbo ir rado Viktorija sugry- 

raetesi vienas kitam in 
b uczi a vos i sziid inga i, 

susijudinimo, o 
Franukas glaudėsi prie tėvo.

—r Millcolc mano, kaip 
miu laiminga! — tarė ji.

- Ne mažiau esmių laimin- 
kad Dievas iszgelbejo ma-

žusia, 
glebius, 
verkdami isz

es-

jau.
— Na tai ka jau tokio esi 

padariusi, mano nekalcziausio- 
ji avele, pasisakyk. Apie tai 
niekas o niekas nežinos.

... in viszta paša- 
7 >

<J 
iii

M®
K

Berlyne, valdiszkam banke yra didele pjaustoma maszina - ' • a • 1 1 1 _ _ 1 koki varga ir padėjimą instu- kini sukerpa ant szmo'teliu sug.yzusius kariszkus bolidus, ku-
jne savo gora mylinczia ji mo-* rie jau likus Užmokėti.

ne ir jus nuo prapulties. Tasai 
ne klykta, kas Dieva szirdyje 

Lai buna Jis tarpeneszioja. 
musu, 
mos...

praszykimc Jo ipalai- 
Galas.

KAS VYRESNIS.

pasakyk,— Juozuk, 
yra vyriausiu?

— U-gi poni meisteriene.
— Kodėl?
— Ba musza 'meisteri.
— O paskui kas?

kas

— U-gi meisteris, nes plus
ta ant gizeliu, gizeliai musza 

(mokinius). Vaikai 
yra jauniausi, nes visi juosiu^ 
musza.

burszus

f

■ K. Rėklaitis '
Lietuvisckas Qraboriua *

Laidoja numirėlius pa
gal naujausia riada ir i 
mokslą. Turiu pagalbi- ‘

narnos prekes

ss*=

ninke moteremb. Priei-

516 W« Sprue® Str., 
MAHANOY CITY, PA.

306 Market Street, 
TAMAQUA, - PA.
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nors leidimai trumpesniam ir 
ilgesniam laikui iszduoti.

Jeigu ateivis nori pratęsti 
leidinio laika, pirm negu su? 
gryžimo leidimas iszsibaigia 
ateivis turi tam tikslui para- 
sžyti praszyma Commissioner 
General of Immigration, Wa
shington, D. C. Reikia pasiusti 
su praszymu arba aplikacija, 
sugryžimo leidimą ir tris dole
rius. Jeigu ateivis paduos gera 
priežasti kodėl praszo pailgini
mo leidimas bus pailgintas.

Immigrncijos pavėlina atei
vi iszbuti užseiny metus arba 
dvi ėjus, metus ir nebus many-1 
ta, kad jis sustojo būti Suv. i d , r . . . ivai»t-žoiiu,

— In... in 
kiau “'bestija!

GYDUOLE NUO ANGLEKAS1U 
ASTMA IR NOSINIO KATARO 

Neapmokama gyduole variuojama su 
stebetine pasekme per 30 metu, del 
Gerklines Astma arba dusulio, Bron- 
kitis, Gerklines kosulio, Plauti, Sunku 
kvepavima, UžSima ir szalti galvoje, 
Priszakini skausmą galvos ir t.t. Gy
duole kuri visad gelbsti. Vieno mene
sio gydimas Preke 30c per paeita, 
[szrasta ir parduodama vien tik per 

HAMPDEN LABORATORY
724 MULLBERY ST. READING, PA.

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

reiszkia, jaigu jis yra apimtas ko
kios nors ligos bei viduriu sugedi
mo? Toks žmogus yra susiraukęs, ne
linksmas ir invairiu nesmagumu ap
imtas. Jaigu tokiam žmogui ir auk
sini kaina parodytum, tai jam malo
nesne butu sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jaigu jautiesi esąs ap
imtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vaist-žoliu nuo 
bile vienos žemiau pažymėtu ligų ir 
atgauk savo sveikata.

Vaist-žoles yra nuo sekaneziu li
gų: viduriu užkietėjimo, skilvio ne- 
malimo, nenoro valgyt, strėnų ir pe- 
cziu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po 
krutino, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapinimosi lovoj, ir 
kitu ligų. Atsiunsk 60c. tai gausi 

kurios jums , sugražins
Valstijų gyventoju, ir kaipo ‘sveikata, panaikins minėtas ligas.
tokis, sugryžtl in Suv. Valsti
jas kaipo nekvotlnis immi- 
grantas. Ka ateivis negali su
prasti yra faktas, kad jo pail-’gintas iszbuvimas trukdys pi- 

a a a ▲ A > alietystes gavima. Amerikos pl- 
lietystes aplikantas turi paro
dyti kad jis nuolat gyveno Suv.

į Valstijose per penktas motus 
'priesz padavima natūralizaci- 
'jos peticijos. Teismai spron-
‘i-

priesz padavima naturalizacL

Jaigu kenti nervu suirime, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomari, 
azirdies Ilga, tai atsiunsk 35c. o gau
si musų gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervu Preparatas”. Nervu li- 
ga yra labai blogas dalykas, bet mu
su Nervu Preparatas užbėga tai li
gai kelią |r suteikia žmogui ramu
ma. Atsiusk 10c. o gausi musu žolių 
ir knygų kataloga. Reikalingi mueu 
žolių pardavinėtojai visuose miestuo
se. M. ŽUKAITIS,
25 Gillet Street, Spencerport, N. Y.

« *' te • * f '<*■ '■ . 1 ’ t ■ ' * WV, i l, !■!

Pennsylvgnijoje, 
Apygardoje ne mažoje, 

Kur Lietuviu pusėtinai 
gyvena, 

Bet jau su ne’kuriom ’bobelėm 
tai jau gana, 

Ant savo vyru užpuldinėjo, 
O prie įeitu prisirSszineje. 

Vienas savo bobele pabaudė, 
Burdingieriu iszvare, 

Bobele baisiai perpyko, 
Vyra in cypia pasodino, 

Ka maezina, netikta nekurie 
ženoti vyrai, 

Kad lauke pakol užaug bobai 
4 ragai.

Žmogeli, isz laik bobele 
pri'žiurek, 

Visados ant akies turėk, 
Ba tada per vėlai bus, 

Kaip boba gauna ragus. 
Arba tūlas vyras ant teatro 

n puejo, 
O kada namo parėjo, 
Rado durils.uždarytas, 

O ir užrakytas. 
Baladojo, niekas neatidarė, 

Tada laroma padare, 
O kaip in stuba ineigato, 
Tai nepraszyta sveczia ant 

vitszaus rado. 
Jaigu vyruoriai kaili netapsite, 

Tai naudos isz moteres 
neturėsite, 

Ba kada bdbai užaug ragai, 
Tai buna per vėtyti.

W. TRASKAUSKAS 
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHA&OY Cp)TT

Tai naudos isz moteres

i

i

M. ŽUKAITIS,

ii.

m 4*
ĘaHftfc kilaus .n unureMliu 

autcąnobhiufl del laidotuvhų krlkoz- 
tiniu, veaelfju, pasivaimijlmą ir 1.1. 
520 W. Ceetre St} Mahaaay Cltf, Pa-
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Menesis Juniaus — pus-
metis jau suėjo.

—- Ateinanczia
pripuola bažnytine szvente

Petnyczia

Saldžiausios Szirdies V. Jė
zaus.

— Subatoje likos surisztas 
mazgu moterystes musu tau
tietis daktaras Antanas Dani- 
seviezius su pana Genovaite 
Dines, nurse isz Indiana, Pa. 
Moterystes mazgu suriszo kun. 
Czesna Subatos ryta.

t

Isz Lietuvos.
KARO PADĖTIS?

DA KETURI NUTEISTI ANT 
SUSZAUDIMO UŽ DALI- 
BAVIMA PASIKĖLIME 

KAUNE.

Kaunas. — Paskutiniam už- 
sikeisinime nužudyti Lietuvos 
minister! pirmininką Voldema- tr_i___ __ ___ii i

1 ■

JAU VYRAI PRADĖJO 
NAUDYTIS.

Dienos laiku Veiveriu gat
vėje nuodijosi Aleksas Rubens. 
Iszgore acto. Gavės vaistu tuoj 
atsigavo. Del to policija jam 
suraszo protokolą.

Tai bus bene 3 vyras, mogi-

I
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Bus tai paskutine diena del pirkimo
' ' . .1 <
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i15 Diena
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Pennsylvania Power & Light Co.
A *
j Preferred Stock’o arba Szeru. Po

15-tai diena Juniaus neturėsime tu
"*J 1 ■ ■ L ■ * .

szeru daugiaus parduoti.
a, ' . ■ Y •' *!, H'l* ■ t1 • . . * III-.. ‘ Hf
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■■(t "Jnes szin sanvaite nuodytis. 
TIKROS 5 LITU MONETOS.

Kaunas. — Senojoj turgavie
tėj policija sulaiko Adolfą Spo- 
gi isz Kritiku valscz. ir Z. 
Szneideriene (Kauniszke) pla
tinant netikras 5 litu monetas. 
Jie isz kaimiecziu ko nors pirk
dami, stengėsi inbrukti netik
ras monetas. Abu perduoti kri
minalinei policijai.
EMIGRAVO 1520 ASMENŲ.

Kaunas. BaIndžio men. isz 
Lietuvos emigravo Argentinon 
747 (Kovo men. 570) Brazili
jon — 542 (5G0), Afrikon — 49 
(112), Kanndon — 97 (210), 
Urugvajun — 154 (202), Ame
rikon — 72 (76), Meksikon 
7 (8), Kubon — 5 (5), Palesti
non — 15 (5), ir kitas szalis 3. 
Isz viso 1520 asmenų. Perna: 

t 

Balandžio men. emigravo 865. 
Sziemct pop 4 menesius emi
gravo 6175.
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da turite laiko igi 15 Juniaus nusi-
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Bet vis-gi
Dr An- rft Kaune tapo paskelbta karo

k

Ryszy su tuo pasikėsinimu 
yra suimti keturiolika studen
tu, kurio bus karo teismo tei
siami.

Vienas studentas (Vosylius) 
kuris sako, prisipažinęs kaip 
atentato dalyvis, buvo praeita 
sanvaite suszaudytas.
Kauno “Lietuvos žinios 

duoda tokiu žinių:
Gegužes 10 diena Sziauliuose 

invyko karo lauko teismas ke
turiems “teroristams,” suim
tiems Balandžio 21 diena, bū
tent, Teofiliui Ruzgui, Aleksui 
Markeliui, Vincui Augaicziui 
ir Petrūi Gavėnui.

Visi buvo pripažinti kalti ir 
nuteisti mirti.

Nuteistieji pasiuntė Respub
likos prezidentui (Smetonai) 
malones praszymus.

Prezidentas Smetonas 
praszymus susimylėti atmetė ir 
visi keturi karo teismo nuteis
tieji buvo sekmadieni, Gegužes 
12 diena, 2:15 ryto, suszaudyti.

Tos pat “Lietuvos Žinios” 
Gegužes 13 dienos leidiny prh- 
nesza, kad Gegužes 12 diena 

Į Sziauliuose pasibaigė didele 
i Tauragės puczo byla su szito- 
kiu kariuomenes teismo spren
dimu:

Albrechtas, P. Paulauskas, 
Norvaisza, M. Paplauskas nu
teisti sunkiųjų darbu kalėji
mai! iki gyvos galvos.

Jokubauskas, Lemkis ir Sa- 
moszka nuteisti sunkiųjų dar- 

kiekvienas

tanas yra annum musu seno gy- Pn^° Pft(^c^'8;
. . . — . - I Rvszv sn tventojaus pono A. Danisevi- 

cziaus 630 W. Center uliczios.
—- Malszu aplink Mahano-

ju. Žmonelei gyvena malsziai o 
katrie turi automobilius atlan- 
kineja savo gimines tolinus. 
Darbai eina blogai, vieni dirba 
o kiti nedirba jau nuo ilgo lai
ko.

Juodaitis— Juozas Juodaitis isz 
Jacksono peczes pirito automo
biliu nuo Juozo Budrike nes 
jam nesenei sužeidė koja mai- 
nose ir dabar negali su auto
mobili um daugiau važinėti.

SHENANDOAH, PA.

nukrito
i szsi'lau ždamas
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pirkti tu szeru kurie moka procentą
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pirkti muso ofisose arba per bile

koki szios kompanijos darbininka.
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VELINIMAS MOTINOS
MIRUSI MOTINA PALIEPĖ 
DUKTEREI UŽMOKĖT PA

DARYTA SKOLA.
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Cut out and "Mail Coupon Below to Subscribe

— Mikalina Vaituleviczie- 
ne, 113 S. Bower uly., .iszvažia- 
vo in New Yorka 'kur sės ant 
laivo Majestic iszplaukti iii 
Lietuva atlankyti gimines.

— Aleksa Barovskis, gyve
nantis ant Oak uly., 
nuo medžio,
ranka. Gydosi namie. v

•111 I ■ ”" —

Girardville, Pa. -p F ranas Ba-' 
leskis, 217 S. Second ulyczios, 
mirė Ashlando ligonbuteje, 
sirgdamas szoszes sanvaites. 
Velionis paliko du sunūs ir vie
na vedusia duktere. Laidotu
ves atsibuvo Utarninko ryta su 
pamaldomis Szv. Vincento baž- 
nyczioje.

‘ ANT ULYCZIOS.
— Del ko pono šzuo ne turi bu kalėjimai! 

ženklo ant kaklo?
. — Kad tai ne mano szuo.

Tos pat “Lietuvos Žinios

15

Zitomiras, Lenki jo. — Nese
noj pas tūla ra'bina atėjo jau
na motore, paaukaudama jam 
225 zlotus ant iszdalinimo Žy- 
diszkiems ubagams, prie in tei
kimo pinigu, pasaike jam, kad 
nesenei mirė josios motina, ku
ri priesz smert praszo dukters 
idant toji tuojaus užmokėtu 
skola vienam isz locnininku 
kromo. Būdama dideliam nu
liūdinę po paiaidojimui moti
nos, duktė pamirszo pravarde 
to kupcziaus ir nežinojo kur 
pinigus atiduot. Pirmą nakti a a te • a C .M
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metu.
Bajorinas, Bortkoviczius, Ei-

— Kaip tai, juk jis seka ozas Juszka, Linde, Naujokas,
paskui poną? Denikomas ir Zavackis gavo

— Hum, juk ir tu jau gera po 8 metus sunkiųjų darbu ka-
valanda seki paskui 
juk ne esi mano szunim....

PARSIDUODA FARMA.

paskui poną T Zavackis gavo

46 a-keriu frma Locust Val
ley, persiduos pigiai. Geri bu- 
dinkai, vanduo stuboj, maszi
nos, 3 karves, 2 mulai, visztos.

mane, o Įėjimo.
Jankus, Kavaliauskas, Okas, 

Mikalauskas, Grinkeviczius ir 
Szaukneris nuteisti kalėti sun
kiųjų darbu kalėjimo po 6 me
tus.

• i “ Bronenbergas,

Žeme jau apsodyta.
A. G. Klingerman

R. D. No. 1 Barnesville, Pa.
ANT PARDAVIMO.

Kotelis ir farma. Namas tu
ri 16 ruimu. Maudyne, vanduo

Jagugaitis, 
j Radvilas ir Zigmantas gavo po 
•5 metus sunkiųjų darbu kalėji
mo.

Bružas Deksnys, 
Brundza ir Burzelis nuteisti 
kalėti po 4 metus sunkiųjų dar- 

\

Jagminas,

bu kalėjime.
Gudjonis 2 metus.
Kinderis ir Jurgis Paulaus-

ir visokios vigados stuboj. kas — po 1 metus sunkiųjų
Farma turi 45 akieriu, 
vaisingu medžiu, visos dirba
mos maszinos, arkliai, karves, 
visztos ir antys. Priežastis par
davimo yra kad vyrui mirus 
sunku man ja apdirbti. Kreip
kitės ant adreso: (t.f.

Anna Konsavage,
Locust Valley,

Box 144, R. F. D. No 1, 
Barnesville, Pa.

daug darbu kalėjimo.
25 kaltinamieji iszteisinti ir 

paleisti laisvėn.
Tokiu budu, Tauragės puczo 

bylos rezultatai yra toki:: isz 
38 teistu asmenų 33 nubausti, o 
25 iszteisinti ir paleisti.
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16 DIENU EKSKURCIJOS 
IN 

ATLANTIC CITY 
OCEAN CITY, Etc. 

SUBATOM1S
Birželio 8 ir 22, Liepos 6 ir 20 

Rugpiuczio 3, 17 ir 31
Dubeltavas $7.20 Tikietas

Įss Mahanoy City, Pa.
Tikietai gerj ir'ant Ptillman Karu 
primokant regulariszka Pullman 
prekes.
Tikietai geri ant bile kokio treino 
dienoje ekskurcijos tojpgi ir ant 
to trsjno kuris iszeina isz William
sport 11:20 Petnyczios nakti. 
Galima sustot Philadelphijoi va
žiuojant ir grįžtant.

Ant Readingo Geležinkelio

DEGTINDARIAI APGIRDĖ 
VAIKUS.

Isz Alytaus gauta žinia, kad 
Miroslavo v. Balasodžiu kai
mo ūkininkai Szvedauskas ir 
Krigele vieži us slapta

tuojaus po palaidojimui moti
nos, pasirodė ji sapne ir parei
kalavo nuo jos idant prižadėji
mą užpildytu ir užmokėtu sko
la. Per visa diena duktė jeszko- 
jo to kromo po visa uliczia, bet 
nesurado tojo kupcziaus kuris 
prisipažytu prie skolos. Antra 
nakti vela pasirodė sapne mo
tina, priversdama pinigus ati
duoti.

Pagal kaimynu rodą, duktė 
geisdama iszpildyt mirusios 
motinos velijimus, nunesze pi
nigus pas rubiną idant tasai 
:... n varg-

Nuo to laiko motina 
daugiau nesirodė sapne.
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DEL MUSU VAIKUr*

KAS SU DIEVU, TAM IR 
DIEVAS PADEDA.

?' H'i*
> k'

. jH.hi

—- «— —— —- —— <— —m* M «MM» 4NMM —> — ■—» ■— —MM M——, —M— MMMM^ «■

PBNN8YLVANU POWER A LIGHT COMPANY
*

(Mark X ta □ meeting powr requirement!)
° * *• aubaertbe f©r——----------aharee your S3 Preferred Stock at price

•f >97.00 and accrued dividend per share. Send bill to me ebowtag exact 
•mount due. »

□ I wieh to subscribe for...... . shares your S3 Preferred Stock ea Eaey
Payment Plan of Sio per ehare down and S10 per ehare per meatb until 
•97JN and accrued dividend per share bae been paid.

□ Please ebtp------------------shares your S3 Prefcrred Stool .
aocraed dividend per share with draft attached through

Rstneef Twqtoh
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Preferred Stock Depu, Allentown, Fa«
i
□ 1 wleh to eubeeribe f©r-

amount du*. - (
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Viename bažnytkaimyje gy
veno ne turtinga, bet dievobai
minga naszlc. Turėjo ji du šu
neliu: Jonuką,

jam gresia pavojus, pamėto no- 
laiminguosius ir pradėjo bėg
ti. Bet palbegefjus ’keletą žings
niu iparigirdo szuvis. Nusigan
dę vaikucziai skubinosi važiuo
ti isz misziko. Važiuodami pa
mato ne toli szauli, o prie jo 
gulėjo ir nuszautas vilkas. Par
važiavę namo apsage savo ser- 
ganeziai mamytei, kas -atsitiko

TAI ROTS NORAI.

Motoro phsgalve: — Jaigu 
buezia žinojus jog mane tan
kiai ipal'ikinesi namieje viena, 
tai ne buezia už tavos iszteke- 
jus.

Vyras:' r Tai tada suvisai 
būtumei pati viena lyg -sziol.

1*"

'te

I*

' M

J5
*

i*

Y
* 

*

h '

1^'

■

«

iszdalytu Zydiszkiems 
szams.

varg-

DAUG ŽUVO GIRRIU UG
NĖJE, DAUG SUŽEISTA 
KELI KAIMAI ISZDEGE.

Tokio, Japonijo. — Pietinėje 
dalijo Sagalino salų, užsidegė 
didelios girrios, liepsna ap
siaubė daugeli kaimeliu isz ku
riu keturiolika visai iszdege. 
Miestelijo Esutori sudegė pen- 
kesdeszimts namu. Kaimuose 
lavonai guli ant ulieziu pana- 
szei kaip po drebėjimui žemes 
1923 meto. Manoma kad apie 
du szimtai pražuvo, szimtai su
žeisti ir tukstanezei pasiliko be 
pastogių.

ISZGAMA MOTINA.
Krigeleviczius slapta vare 

’ miszke netoli Nemuno degtino. 
Ten juos užtiko kaimo vaikai, 
Degtindariai, pabijojo, kad ju 
nepranesztu policijai, vaikiife 
prisiviliojo ir taip nugirdė kad 
isz ju vienas, Zigmas Butonas insuko in senus skudurius, in- 

dėjo in statine o ant virszaus 
užpylė jevu.

Žudinsta likos atidengta,

13 metu, mirė.

PAMĖTĖ 33,000 LITU. 
4

Kaunas. Sziomis dienomis 
Alytaus apskr. pradžios mo
kyklų II rajono inspektorius 
B. Skirutis, važiuodamas isz 
Nemunaiczio in Alytų, ant 
plento pamėto portfeli kuriamo 
buvo 33,000 litu valdiszku pi
nigu.

Sziuo reikalu Alytaus apskr. 
polic. vadas veda kvota.

Inspektorius B. Skirutis, iki 
paaiszkesiant, pametimo aplin
kybėms policijos priežiūroj bu- 

I « • _ Jh _damas, susirūpino ir nusižudė,

keturiolikos _________
metu ir Antanėli, dvytlikos. Gy- kelionėje. Iszklause visa tai 

vargszes buvo labai mamyte ir su aszaromis tarė:
mano,
nes važiuo-

venimas 1
vargingas, ir vos tik galėdavovargingas, ir vos tik galėdavo — Brangioji 
ji iszsimaitiriti su savo sune- Dievas iszgelbejo,

jus 
j nes važiuo- 

liais. Bet pasidarė dar blogiau darni in miszka užėjote 'bažny- V i* * V* • . . - .— užstojus žiemai vargsze ap- czion pasimelsfi, kad Dievas
sirgo. Negalėdama pati nueiti 
in imiszka pasirinkti szakucziu, 
kad suszildžius savo menka 
grineziute, pasiszauko savo vy
resnįjį šuneli ir tarė: 1

Brangusis sūneli, szalta 
grincziu'te, asz negaliu

su

musu
nueiti in miszka parinkti sza- 
keliu, tad ipaimkie 1‘ogutes ir 

Antanėliu nuvalžiuokite in 
miszka. Paklusnus Jonukas
tuojau pasiėmė rogutes ir su 
Antanėliu iszvažiavo. Važiuo
jant pro bažnyczia Jonukas 
pralbilo:

— Broleli, užeikime in baž
nyczia, sukalbėsimo poterius 
už sveikata mamytes ir papra- 
szysite Dievulio, kad apsaugo
tu mus nuo kokios nelaimes. 
Paliko vaikucziai prie szvonto- 
riaus rogutes, o patys nuėjo 
baižnyczion ir suklaupė priesz 
altorių karsz’ta’i pasimeldė, pas-

apsaugotu nuo nelaimes. Tad 
visuomet, ar pradedant'koki 
nors darbą, ar rengiantis kelio
nėn, reikia praszyti Dievo pa
gelbės, kad saugotu nuo viso
kiu nelaimiu nes ir pats Augsz- 
cziausiasai yra pasakęs: “ Kas 
su manimi su tuo ir aisz.” Isz- 
klause vaikucziai mamytes kal
bos, pabueziavo ranka ir priža
dėjo visuomet kur nors keliau
jant praszyti Dievo kad saugo
tu nuo nelaimiu.

NAVATNAS PRASZYMAS.

Vagis: — Ponas audžia! Ar 
negalotumei prailgint viroka 
lyg Petnycziai, tai nuo tada at- 
aedeczia bausme?

Slidžia: — Kodėl?
V.: — Utarninke bus Vilka- 

viszkyje jomarkas, tai gal da 
ka papelnyczia!...

Vilnius. — Marijona Osins- kuijszojo isz bažnyczios ir pa
siėmė rogutes nuvažiavo misz-kieno, 24 motu, pagimdžius kū

diki tvarto užsmaugė, po tam kan. v
Prisirinko szakUcžiu ir susi

krovė rogutosna, rengiasi va
žiuoti namo, bet staiga mato

♦ ♦ ♦ 
Skaitykite “Saule" 

♦ ♦ ♦

'h

O vilką, kuris tiesiai bego in Jo-
_ * ' * <• A & a * ’ <•nelaba motina prisipažino prie nuku jr Antanėli. Nusigando

viuVn T g'/ui Ir n IK! nnin i užvyti Knlr K Jvisko. Iszsikalbinejo tuom, bule 
tai padaro isz vargo, nes juja 
vyras apleido keturis metus 
adgal, iszvažiuodamas in Bra- 
zilije ant uždarbiu. Kūdiki su
silaukė su meilužiu.

Ka-H Peshawar, Indije. —f—* 
da naujas valdytojas Indiju, 
Eninas Habibullah, peržiurine-

vaikucziai, neturėjo ka daryt 
nes m'aup kad jau neiszbogsia 
isz vilką* nasrų. Jonukas su
griebė tuojau kirvi ir pradėjo 
gintis kiek tik galėdamas, bet 
voltui. Inirs^s vilkas kas 'kart 
labiau užpUola nelaiminguo
sius. Nusigando vaikucziai jau

nes mano kad jau neiszbogsia

voltui. įnirsiąs vilkas kas kart

mane kad vilkas juos sudras-
kys, bet staigai pama'te ne tėli 

jo kariuomonia, kas tokis mete saves atbeganczi’us du szuniu,
bomba, bet ji neužmusze tiktai 
jojo adjutantu.

t ŽIŪRĖKITE I

Lietuviszkas Plumeris
Uždedam ir Pataisom 

Blekinus Stogus. 
Invedam in Namus Ssilumas 

ir Maudykles.
Su virsE-mlnėtals reikalais 
kreipkitės pas savo tautieti * 

Al. Ramaszauskas

Z

kurie pamate vilką tuojau puo- S 
losi. Suprato vilkas kad jau

<»
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619 PINE HILL STREET
[ MINERSVILLE, PA
? Bell Telefonas 80R15

A. RAMANAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

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

Bell Telefonas 1430-R

Iszbalsamuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus paruo- 
ežia nuo papraszcziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, veseliu, kriksztyniu ir 
kitiems pasivažinėjimams.

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED'

PROFITS $023,358.62

Mokame 3-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride
dant prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalą su musu banka 
nepaisant ar mažas ar didelis.

O, W. BARLOW, Pres.
J. FERGUSON, Vice-Pres.irKas.

j 331 W. Centre St. Shenandoah, Pa. g
j:
Z

J

Ant. J. Sakalauskas 
LIETUVISZKAS QRABOR1US 

(Bell Phone 872)

n n
Nuliudimo valandoje sutei

kiam geriausi patarnavima. Pa-

1 jį Ir gražiai. Busite pilnai užga- 
Ą nėdinti.

Isz Mahanojaus ir Girardvilles
2 jeigu kas pareikalaus mano pa- 
l tarnavima tai meldžiu man tele- 
jį fonuoti o pribusiu in deszimts 
f minutu.

■jj laidojima atliekam rupeatingai
S .r...

Y

Bell Telefonas 872
♦

666
YRA TAI RECEPTAS DEL 

Szalczio Gripo, Flu, Dengus, 
Bilious karszczio ir Materijos. 
Greitai veikia. Gausite aptiekoee.

H

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

Ant Antro Floro Kiine Sstoro
19 W. Centre St; Mahanoy City

,| ■- -T,......... ... |, ■ ■■- I HI— —■■I — ■■■II- I

ISZPILDOME VISU 
DAKTARU RECEPTUS

Turime Visokiu Daigtu 
Ligoniams, teipgi ir patentuotu 
gydoliu už nupigintas prekes.

APTIEKOJE PAS

Litschs’ Drug Store
14 E. CENTRE ST. i 

MAHANOY OITY, PA. Į
................— ——H..............................................................  11 I is i. i .peš

"T*!'

''-"'"rMr. ' ■■■■■I,.,, , [J|■■■■■■
MERCHANTS BANKING TRUST CO.

MAHANOY OITY, PA. 
--$-------

3-czia Procentas už jusu pinigus ir ^augumas del jusu

«

i

1 ‘A.

pinigus yra geriau-s negu 10-tas Procentas, be jokio 
i saugumo.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
: moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta 

suma kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
’ dol žmogaus kuris dirba ir czedina. Dekite savo

... pinigus in azita..Bank«. ft -pewtikriftsite ir matisle
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.




