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JAUSLI MOTERE
VYRAS DA GYVAS O PA- 

CZIULE PARENGINEJO 
SVODBA SU KITU.

PERGYVENO 18 METU ANT 
PUSTYNES,

KARTA PAREGĖJO 
MOTERIA.

PIRMA

MAHANOY CITY, PA. i
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Riverton, Minn. — Petras 
Nižerka, kuris ketina mirti ant 
kartuvių, padare paskutini tes
tamenta, kuriame užrąsze visa 
savo turtą ir farma vertes $6,- 
000 del paozios kuria buvo ap
leidęs. Tieji pinigai prisidnos 
moterei ant isztėkejimo su kitu 
vyru ir na taisymo savo namo 
pagal nr fjausios mados. Kada 
jaja 'Pe pvs — ri— 
vakijoj iu

'4
apleido Czekoslo- 
dvejeta vaikucziu, 

kurie r fe, motore atvažiavo 
ivo Petruką in Ameri- 

^da pribuvo, rado ji ka
lėjime apkaltinta už nužudini- 
mn moteres, su kuria gyveno 
ant vieros, o kuri priesz tai pa
bėgo su prielaidiniu.

Motore davė prižadojima 
jaunam vyrui, kad su juom ap
sives, kada josios vyras kabos 
ant kartuvių. Abudu pribuvo in 
pavietava kalėjimu atsisveikint 
su vyru, kuris sudėjo gerus ve- 
linimus akiems ir inteike jiems 
savo paskutini testamenta. — 
Yra tai baisi pabaiga tokio 
žmogaus, bet motore?... yra be 
szirdies!
ATLANKĖ SAVO TĖVYNĖ, 

LIKOS NUŽUDINTAS.
. Pittsville, N. Y. — Niuo Riz

zo, iszkeliaves in savo tėvynė 
Italijo, menesis adgal, atlanky
ti savo paezia ir gimines, likos 
nužudintas laike miego-per sa
vo paezia ir josios prielaidini. 
'Abudu likos arosztavoti. Nelai
minga žmogų abudu sukapojo 
ant szmotu ir ketino sudeginti 
jojo kunti, bet vienas isz kai
mynu, kuris senei nužinrinejo 
nedora motore ir nematydamas 
Kveczio isz Amoriko, pranesze 
apie tai pa'lieijai, kuri in laika 
pribuvo užbėgti juju nedoram 
darbui.
NUŽUDĖ ŽMOGŲ, PALEIS

TAS; PASZOVE KARVE
GAVOSI IN KALĖJIMĄ.
elitus, Okla. — Charl(*s Blair 

kuris nužudo žmogų, likos pa
leistas ant liuosyhes, bot kada 
nuszove karve, turėjo atsėdėti 
viena meta kalėjimo. Blair pa- 
szovo serganezia karve l>et ne- 
damuszc josios. Pradžioje me
to nuszove ant smert Hayes 
Watm'plor laike barnio ir likos 
pripažintas nekaltu.

KARVE ATKERSZINO 
GELEŽINKELIUI.

Troy, N. Y. — Ant New York 
Central geležinkelio, bego pie
ninis trūkis, užėjo karve (o gal 
ta paezia kurios pieną veže). 
Trukia karve užmusze bet loko- 
motiva iszvirto

jaja 'Pe

pask* 
ka <

davė

su vagonu in 
npia. Negana to, vagonai užsi
degė o peczkurys likos užmusz- 
tas ant vietos, maszinistas sun
kiai sužeistas.

Tai tau kersztinga karve. Už 
paimta pieną geide papildyti 
savžudinsta, nes ka jau atsi
mokėjo, tai atsimokėjo.

RADO 600 DOLERIU 
VIKADE.

* 1 *

Williamsport, Pa; — Sam 
York, valydamas vi kada, isz* 
trauko su kriukiu molini puo
dą, kuri sudaužės rado jame 
600 doleriu aukse. Nesenei 
czion mirė kokis tai Bumann, 
turtingas jaunikis nerimauda
mas iaz priežasties baimes, isz- 
t ra ink c pinigus isz bankos, pa
slėpdamas vikade. Po jojo mir- 
cziai, niekas negalėjo surasti 
pinigu.

Wingert on, Wash. — Wilbur 
mažo kaimelio 
ten kalnuose 

sve-

Stricklers isz 
anglekasiu, kur 
Brit iszkoje Kolumbijoj, 
cziavosi czionais per kėlės san-
vaites. Wilbur turi vos 19 metu 
ir savo gyvenime ne yra matos 
moteres. Su tėvu gyveno Žie
miu szalyso, labai toli nuo civi
lizacijos. Kada da buvo kūdi
kiu, jojo motina mirė. Po tam 
tėvas ji angino lyg 19 metu am
žiaus. Dirbdami jprie kasimo 
aukso, ne tėvas, ne sūnūs neat- 
silankinejo tarp žmonių. Mais
tu ..pirkinėjo už žvėrių kailius 
nuo pakelevingu kupeziu (tra
ders). Praeita
daug aukso ir nutarė apleisti 
pust ynos. Kada jaunas Strick- 
leris priplaukė prie mažo mies
telio, paregėjo lenais pirma 
karta savo gyvenime motore ir 
užklausė tėvo kas tai do pui
kus sutvėrimas. Toliaus kalbė
jo, buk moteres 
siais sutvėrimais
sziam laikui vra matos ir vra > v e •
tvirtas kad jojo motina turėjo 
prigulei prie panaszin puikiau
siu sutvėrimu.
KUNIGUŽIS ISZDUME SU 

FARMEĘIO DUKTERE.
Wheeler, Mass. — Rev. W» 

Stanton, pastorius Reform 
Church, randasi uždarytas 

czysczi u je

žiema iszkase

yra pu ik lan
koki us lyg

pastorins 
randasi

‘‘czysczinje” už pavogima Ele
nos Cantor, 16 metu mergaites, 
duktė farmerio ir parapijono. 
Mengimi liko^s sugražinta pas 
tėvus o kunigėlis dabar randa
si ant pakiltos.

BAISIAI KANKYTI PER 
PLESZIKUS.

Glenside, N. J. — Du pleszi- 
kai insigavo in narna Antano 
Novickį, kurie pradėjo kankyti 
motere tiksle iszgavi'ino nuo jo
sios vieta paslėptu pinigu, ku
riuos aplaike už sužeidimą per 
t roką josios vyro. Novickio ta
me laike nesirado namie, 
radosi • ligon'buteje. Norints 
pleszikai jaja baisiai kankino, 
iszsukinejo rankas, iszrovc 
daug plauku ir degino padus, 
bet motore ta viską kantriai nu- 
kente ir neiszdave ‘kur pinigai 
paslėpti. Josios kliksmas isz- 
vaike pleszikus bet vienas bėg
damas per duris, kirto moteriai 
per galva, prarnuszdamas pa
ku uszi ir sziadien guli toje pa- 
czioje ligortbuteje kur ir josios 
v v ra s.

ligon'buteje.
nes
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PERGULĖJO VISA NAKTĮ 
GRABE UŽ 100 DOLERIU.
Dunean; 1'11. — Idant iszlai- 

meti padarytas laižy’bas už 100 
doleriu, Gį V. Almont pergulė
jo visa nakti tuszeziam grabe 
name savo draugo kliube Tra
velers CluO).

■Almont; apsiginki a vos ir pa
ėmęs su savim szuni, nuvažia
vo in kliuba ir pergulėjo net 
lyg 6 vahindai ant rytojaus, 
bei per visa mukti negalėjo už
migti. Keli nariai kliubo serge- 
jojo ji per visa nakti idant jam 
kiti nariai nepadarytu koki 
szposa. Szimta doleriu laimėjo 
ir nuėjo namo ’atsigulti o drau
gai. nulindo netelvia szimtines.
NEPAPRASTAS LIGONIS.
Philadelphia. — Tomis die

nomis mirė ligonbnteje, elek- 
trifkienins, kuris pradėjo paik- 
sziiol isz priežasties skausmo 
viduriuose. Daktarai jam ne
galėjo niekuom palengvint ir 
stebėjosi nepaprasta liga. Kada 
jisai mirė padare ant jojo sek- 
cijė isztyrinot priežasti mirties. 
Sztai ka.
du'heltavas spi'lkas, asztuonos 
špilkas nuo plau'ku, dvi dideles 
adatas, 
szimts

PRASARGA DEL MOTINU 
KURIOS GYDO SAVO 

VAIKUS.
Bel'lany, Pa 

re trvs
- Czionais mi- 
isz priežasties 

davimo jiems karasino per juju 
motinas ant užkimusios gerk
les. -— Nekurios motinos vra B- 
tai'p noiszmanios kati duoda 
karasino savo vaikams per da- 
rodyma savo kaimynu manyda
mos kad nuo to iszgis. Karasi
nas yra trneizna kaip sako 
daktarai ir minėtam atsitikime, 

’ ga"uždegimą gerklių ir nuo to

vaikai

vietoje vaikams pasveikt 
v o 
įniro.
ISZGAMA SŪNŪS SUMU- 

SZE BAISIAI MOTINA.
Auburn, Ohio. — MaVijona 

Prusdel turinti 91 metus, guli 
ant mirtino patalo ligonbnteje 
su iszlanžla ranka ir daug ki
tokiu žaiduliu, 'kuriuos uždavė 
jai iszgama sūnūs ir likos už
darytas kalėjimo, o jaigu moti
na mirtų, tai sūnelis eis ant 
ėlektrikines kėdes. Sumusze ji
sai baisiai motina, 
girtu ir hutu užmnszes, kad ne
būtu adbegia. keli kaimynai ir 
iszgelbeja motina isz ranku pa
siutėlio. Sunirs alėjas namo pa
reikalavo nuo motinos pasku
tinius 50 centus kuriuos moti
na turėjo ant pirkimo maisto.
NEDYVAI KAD JAI 

NUBODO TOKI VYRAI.
Kansas City, Mo. — Mrs. 

Margarieta Justus 'likos užda
ryta kalėjime už daug-vy vyst a, 
kuri apsivėdo net szcszis kar
tus be aplaikymo persiskyrimo 
nuo savo vyru per suda. Mote- 

4<Sziur, kad es
mių įkalta. Turėjau szeszis vy
rus kurie man labai nubodo, o 
taipgi nubodo man luomas mo
terystes. Visi mano vvrai buvo 
farmeriai. su kuriais gyvenau 
pakol man nubodo o paskui 
juos painecziau. fPieji farmeriai 
lai tikri žiopliai ir lepszes; ne
žino kaip su motere apsieiti. 
Jiems tik darbas rupi o ne mei- 

Taip kalbėjo 
o

tai sūnelis

re1! e aiszkino:

Imdamas
Pado viduriuose: dvi 

spi'lkas,

raktukus, kėlės

kasdien savo

Dukoborcai 
j u tikėjimas

l». BOCZKOWHK 
F. W. HOCZKOWHK

I, Preu* A Mg.
I, Editor.. 40 METAS

Viliota

ders, 
pažinstamosios

500 DOLERIU SU NEGYVU 
KŪDIKIU.

P i 11 dbu rgh. — Pa rec lyta i n 
puikos szilkines szlednikes, prie 
kuriu buvo prisegta 500 dole
riu bnmaszkorns ir gromatėle 
kurioje melde surastojaus 
idant kūneli palaidotu kriksz- 
czioniszkai, likos surastas kū
nelis menesio senumo mergai
tes vienam isz cziomiitiniu par
ku.

Lavonas mergaites'likos nu
vežtas pas koroneri, kuris da
vė palii'pima ant palaidojimo. 
Palicije rado du kitus kūdi
kius prie B.&O. geležinkelio. 
Turcziai turi budus ant atsikra
tymo nuo negeidžemu kūdikiu. 
RAKALIS PALICIJANTAS;

PAKART TOKI.
Wheeling, W. Va. — Andrius 

40 metu, buvusis pali- 
likos

melde

Pastors,, 
.cijuntas, likos pastatytas po 
$3,000 kaucijos už nepadoru pa- 
siėlgirna su svetima motere.

Tasai iszgama, pagal mote
res i.szpažinima, priverto jaja 
su pagelba revolverio i neiti 
iii automobiliu ir laiko jaja per 
ketures valandas 
East Wheeling, 
nuo jojo pabėgti, tai jaja bai
siai sukandžiojo. Motere randa
si ligonbnteje su iszlaužtais ke
turiais szonkauliais, perskeltu 
pakausziu ir daug mažesniu su
žeidimu kuriuos atlaiko gimla- 

Imasi nuo tojo szetono.
DUKTĖ ŽIURĖJO KAIP 

MOTINA SUDEGE ANT 
SMERT.

Pleasant RoQlgof Pa*

sudegė ant smert isz 
priežasties trūkimo bonkos su 
terputinu. Motore turėjo szal- 
ii ir laiko rankoje bonka terpu- 
tino idant susziJtu priesz pate
pimu sau krutinės, 
ka truko o 
upipyllo motore -kurios szlėbes 

ir pati sudegė ant

Irma Vosburg 
žiaus

o
rodhauze je 

kada bandė

52 metu 
smart

Mrs.
am-

Tame bon- 
degan'tis terpntinas

užsidegė 
s inert.

Liūdna kad josiqs duktė bu
vo 1 judintoja 
bet negailėjo jai 
gdlbot,
(leganezios motinos. 0 gal isz 
didėles gailcsties duktė negalė
jo motina įgel'bet.

mirties motinos 
niekame pri

žiūrėdama su baime ant

Isz Visu Szaliu l7\HRIVI's15 METU 4

žino-

METE AKMENI IN SZV. P. 
MARIJOS PAVEIKSLA.
Viednins — Bažnyczioje Szv. 

Mikolo, 42 m. senumo 
gus Hendrick, kuris neturėjo-
jokio užsiėmimo, laike miszin, 
moto akmeniu in paveiksią Szv. 
P. Marijos, kuris radosi altorių 
Kaltininkas likos atiduotas iri 
palieijos rankas. Aiszkino jisai 
kad neturėdamas jokio 
mimo papilde tai,
kad pasibaigs jojo bėdos 
vargai turėdamas prieglauda 
kalėjimo.

užsie» 
t i k oda ma a, 

ir

TURTAS PURVYNE.
London..— Praeita meta va

lytojai ulieziu mieste Londone 
surado purvyne ir dulkėse so- 
kanezius dalykus
pinigais, auksu ir sidabru;

i

128 franku 
3 - 

625 bankiniu kortu; 48,526 bu- 
maszkomis; 8 ziegorelius; 314 
žiedus; 216 boszku; 711 bron- 
zaletu; 8 poras dantų; 18,000 
fotografijų; 98 žiūronu ir t.t. 
Visas tas turtas eina in mies- 
tiszka kasa jeigu in paženklin
ta laika locnininkai neatsi-laika lęcnininkai 
szaukia.

MOTINA SU DUKTERIMIS 
laike sunu užmūryta 

IDANT UŽGRIEBT JO 
TURTĄ

BUVO PASISLEPES 26 DIE
NAS ZIEGORIJE.

Parvžins. — Kariszkas sūdąs- 
nubaudė rekrutą Bucetta ant 
trijų menesiu kalėjimu už tai, 
kad be pavelinimo apleido savo 
pulką per 26 dienas.

1

M

daktaru.

H

I 
I

Salsberg, Vengrai. — Czio- 
naitineje ligonbnteje, nuo keliu 
sau va i ežiu guli nepaprastas li
gonis, npie 30 metu amžiaus, 
kuris atkreipineja atyda visu 

Tasai nelaimingas
žmogus buvo tamsiam skiepe, 
neregėdamas szviesos ne žmo
nių per visa taji laika. Priežas
tis jojo nelaimes, buvo jojo tik
ra motina ir dvi sesers, kurios 
geide užgriebti visa turtą pa
likta jam per tęva. Jojo mais
tas buvo kanuobjauriausias, 
kuri inmesdavo jam per maža 
langeli mure. Padėjimas jojo 
kalėjime kuriame iszbuvo 15 
metu, nesiduoda ne apraszyti. 
Nėr ko stebėtis, ’kad uždarytas 
jame per tiek laiko, nematyda
mas žmogiszko veido, negirdė
damas žmogiszko balso, iszrodo 
kaip gyvulis ir apreiszkineja 
visus savo norus per murmėji
mą arba staugimą. Plaukai ilgi 
o barzda nuo keliu pėdu.

Jau nuo senei kaime ėjo pas
kalas, buk namo kuriamo ne
laimingas. buvo užmarintas, 
kas tokio baidinosi, bet moti
na ir seseres tvirtino, buk pas 
juos ant tikrųjų “baidinasi,” 
kad ti'k žmonių neprileist prie 
atidengimo slaptybes, bet ant 4 
galo viskas iszsidave ir budelei 
tojo nelaimingo jau randasi už
daryti už sztangu. Daktarai ne
pražudo vilties, kad jiems pasi
seks taji nelaiminga užlaikyti 
prie gyvasties ir sugražyt prie

Vargszas turės

1

11

Bucėtlo mylima atmetė jojo 
szirdi už kito junikio, o tasai 
norėdamas mergina iszgazdyt, 
parasze jai gromata buk 'ketina 
atimti sau gyvastį. Po tam din
go kaip akmuo va'ndenije, pasi
slėpdamas ziegorije kuris sto
vėjo kazarmesia, per 26 dienas. 
Tszeidavo tik naktimis in kuk- 
nia jesZkoti maisto. Virszinin- 
kai ant tikrųjų buvo tos nuo
mones kad Bucetti papilde sav^ 
žudinsta ir sargas ji tūla naktį 
suome. Mergina vela priėmė in 
savo szirdele prisikėlusi isz nu
mirusiu. '
PINIGAI UŽ SENO ABROZO.

Viednins. — Netoli Absdarfo 
kokis tai Johan Kammerei 
szvarindamas savo kambarį, 
netikėtai surado 3{>,000 markiu 
paeinaneziu nuo 1864 meto. 
Tuosius pinigus paslėpė jojo 
giminaitis laike kares su Prū
sais, užpakalijo seno abrozo. 
Ir nebūtu juju niekad suradęs, 
bet kada nuėmė abrozo nuo vi
nies, puolė ant grindų ir susi- 
musze stiklas. Norėdamas in- 
deti Ikita stiklą turėjo atpleszti 
užpakali ir tokiu bildu užtiko 
paslėptus pinigus.

132 METU AMŽIAUS 
ŽMOGUS.

Tallin, Estonija — Laikrasz- 
tis “Rachva Zona,” pranesza, 
buk czionais gyvejm senas Es- 
tietis kriauezius, 'kuris gimė 
1797 mete ir sziadien turi 132 
metus. Senukas da yra gana 
sveikas ir drūtas pagal savo 
amži. Kitados gyveno jisai Ro- 
sijoi isz kur nesenei atvažiavo 
in Estonija pas gimines.

NUŽUDĖ KUNIGĄ PRIE 
ALTORIAUS.

Zofije, Bulgarije.

visuomenes, 
ant naujo gyvent.

UŽMUSZE SAVO SERGAN- 
CZIA PACZIA.

Paryžius — Czionais ėjo teis
mas kokio tai Bennadino, kurta 
nuszove savo serganezia paezia 
idant jai sutrumpyt kankes Ir 
likos per suda už tai paleistas 
ant liuosybes. Jojo pati sirgo 
dusuliu nuo ilgo laiko ir melde 
vyro idant jai sutrumpytu gy
vastį, ba ilgiaus ne buvo gale
rna gyvent. Isz pradžių nenorė
jo tai iszpildyt ant galo negulė
damas atsisakyt nuo jos mel
dimu, paleido paczei szuvi in 
galva. Daktarai nutarė kad 
motere negalėjo ilgiaus gyvent 
kaip du menesius.

szmotoli allavelio, do
viniu,

rinkutes nuo lene.iugelio, spil- 
kutes, knypkius, akmenukus ir 
daug (kitokiu mažu daigiu.

SZOKINEJO APLINKUI 
. NUOGA LAVONA.

Picikerty, Manitoba. — Gy
ventojai innesze skunda prie
dais nauju sekta Rusiszku Du- 
koborcu, kurie
riksmais ne duoda kaimynams 
pasilsiu. Skundže juos, buk 
1 a nike pastate altorių ant kurio 
uždėjo mirusi 'lavonu jaunos 
merginos, suvis nuoga ir aplin
kui jaja szokinoja. per ketures 
dienas ir naktis 
tvirtinu ikad tai
juos taip mokina, idant daryti 
tokes apeigas jaigu mergina 
numirszta atėjus prie moterys
tes*
SUVILIOTA PRIE MIRTIES 

SAPNE.
Uagorsville, Md. —

per mojanti pirszta savo miru
sio vyro sapne, Mrs. Viola 
Ha mil i n,‘ 68 metu, atidaro Įauga 
mieigikambario ir iszpuolo že
myn nuo treczio laipsnio. Mo
tore tuojaus pabudo,bet priesz 
mirti apsako priežasti savo ne
laimes. Sapnavosi jai, apie jo
sios sunu, kuris nžsimusze nu- 
puldamas nuo haisikelio. Tame 
sapne pasirodo josios mirusis 
vyras kuris mojo ant josios su 
pirsztu idant eitu paskui ja. 
Mtxiere nuo sužeidimu mire in 
kolos minutas.

NUSZOVE MARCZIA 
ISZ MEILES.

Uniontown, N. J. — Už tai, 
kad nesugrąžino jam savo mei
les ir ji paniekino, Nikas Par- 
telli nuszove savo marezia o 
po tam pats sau atome gyvastį.

Geriauses Mokinys

le moteres.” 
toji neužganėdinta motere 
gal tame ir turėjo teisybe!
PAVOGĖ ŽIEDĄ NUO 

LAVONO — NURIJO.
Boston. — Pana Grace Lan- 

atejo ant szermenu savo 
Julijos Gray

kuri mirė tomis dienomis. Ta
me laike .prie grabo nielo nesi
rado. Grace atsi‘klaupe 
grabo savo drauges, pradėjo 
graudžiai verkti ir pasilenkus 
ant lavono, numovė puiku dei
mantini žiedą, kuri padovano
jo josios vyras pniesz szliuba ir 
kad josios nesusektu, žiedą nu
rijo. Vyras alėjas in kolos mi
liutas po iszejimui Grace, pate- 
mino kad ant. pirszto veliones 
nesiranda žiedas. Tuojaus da- 
siprato kad ji niekas negalėjo 
paimt kaip tik veliones drau
ge. Davė žinia apie tai palicijai 
kuri mergina aresztavojo ir ji 
prisipažino buk žiedą turi vi
duriuose.

savo
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MERGINA 19 METU SVĖRĖ 
622 SVARUS.

Albany, > 
atvažiavo i 
versdale Mi 
metu mergina, kuri s voro 622 
svarus, kurios tėvas svėrė vos 
142 svarus ir turi 24 vaikus isz 
kuriu 22 yra gyvi, o jojo pati 
svėre 139 svarus; yra vedos jau 
ketvirtu kartu. Pana May tu
rėjo sesere kuri svoro 220 sva
ru, o kada mirė turėjo 14 me
tu. Mergina rodosi su cirkusais 
jau nuo keliolika metu.
FACZIULE UŽ DAUG RUKO.

Knston, Pn. — Ed Hubers 
jeszko persiskyrimo nuo savo 
pacziules Eduos, nžmetineda- gzimtus-doleriu. Ant tos paozios

L Y. — In czionais 
iii sveezius isz Ri- 
iss May Walker, 19

mas jai buk ruko už daug pa- 
perosus. Negana kad ruko per 
visa diena, bet isz ryto uždega 
paperosa lovoje ir įleidžia Edui 
durnus in nosi. Sudžo sulaužė 
moteriszka ryszi ir kožnas nu
ėjo savo keliu.ėjo savo keti ii.

MAURAI UŽKLUPO ANT 
FRANCUZU MOROKE.

Kalbat, Moroko. — Dvi kom
panijos Senega tesu peksztinin- 
ku ir pulkas vertrtiudiniu rai- 1 1 • 1 1 V • Y "Y 1
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VAGYS PAĖMĖ ISZ PA- 
DUSZKOS 800 DOLERIU.

Scranton, Pa. — Vagys insi
gavo in spykyze Jono Szlomo 
ana diena kada gaspadine buvo 
isze’jus in sztora, nuėjo ant vir- 
szaus dn miogkambari ir pra
dėjo daryti krata. Juju darbas 
gausiai apsimoJcejo nos isz- 
trauke isz paduszkos asztuonis

li’lyczios vagis insigavo in kita 
narna paimdamas 179 dolerius 
ir kitokiu brangenybių.

Palicije mano buk vagys ne 
buvo svetimi ir žinojo kur pini
gai radosi paliepti. Kelis vaiki
nus jau nužiūrėjo Už vagystas.

budintojas ir savžu'dintojas tu- 
rdjo 62 metus amžiaus o jojo 
marti 42 metu. Nužudinta mo
tore buvo patogi, juodbruve 
Italijonka 'su aniudliszka szyp- 
sena. No dyvai kad senis in- 
simylėjo in jaja.
KATE UŽDUSINO KŪDIKI.

Scranton, Pa. Mrs. Katre 
Simmons pabudus nakties 'lai
ko idant uždengti kūdiki, kaip 
tai buvo josios papratimu, nu
sistebėjo nemažai, 
kūdikio pamate didele kate vy- 
gojo. Motina iszszokufc isz lovos 
iszgnjo kate kuri iszszoko per 
ai įdaryta langa. Kada sugry- 
ž<o prie kūdikio, rado ji sustin-

t aro, kad kūdikis likos užtrosz- 
kintas, kaip mano, por kate.

tt

kada prie

gusi. Paszaūktas daktaras nu- . i ii i • i • i !■ i . .. v •

T1
Internationan

Webster isz San 
D i ago, Callif., atlaiko garbe ge- 

studento kariszkoje 
laivynoje niokslaine'je United 
States Navai Akademijoj. Taja 
garbia laiko nuo (kada instojo 
in akademije.

John B.

rijusio

T

PERKELIKAS.
— Perkėlinėjo valteloja per 

upia viena ponia ir toji tare in 
per kelika:

— Kad tiktai ne iszverstum 
f

— Ko ezo bejoti, , popo ne 
dingsi, r-r in diena ponia 
v andon i ja surastu.

asz to labai bijau! -rir y • • a ♦

dingsi, r-r in ^TOjį^o diena ponia

— Kaimo 
Samorodo atsibuvo negirdėtas 
atsitikimas nužudinimo kunigo 
(popo) prie altoriaus. Žudinsta 
likos papildinta isz kerszto, 
per tūla kaimieti kurio sūnūs 
keturi menesiai adgal likos nu
žudintas per sunu popo. Po pa
sibaigimui pamaldų, kada po
pas ėjo nuo altoriaus, žudinto
jo i mėtosi ant popo su peiliais. 
Žudinsta atslbuvoj prie akiu
daugelio žmonių.

toliu, po valdžia Francuziszku 
kareiviu, likos užklupti isz ne« 
žinių per Morokiszkus pas i ko- 
lėlius prie Atlas kalnu. Susirė
mimas buvo kruvinas ir smar
kus. Ant abieju szaliu buvo ga
na dideles hledes. Pasikeleliai 
randasi po kamanda garsaus 
bandito Ka.Mba Tadia.

-----  > T

Seltzer City, Pa. f Jonas 
Szmulksztis, 55 mirė nuo užde
gimo plaucziu. Velionis pali
ko paezia ir kelis vaikus.

■
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TAI ROTS DRĄSUS.

Slidžia :- Ar tu matei, kaip 
du kartus szove in Blozovt-
ežiu!

- Macziau!
-Y- Kaip toli . buvai, kaip•—v

pirma 'karta szove!
— Szuvis arti, gal penkis 

žingsnius. *•*-
— O kaij> Mritu kartu! 
J— Gal tuksenti žingsniu!



Kas Girdėt
•_________ ________________ •

■ >■ ■ ■■ .*i ui■■ ■ J
Ana diena Washington, Io

wa, mire motina dideles sžei- 
mynos; daktaras apsvarstė buk 
toji motore mirė nuo ’bndo. Nie
kas lame n wore jo tikėt, liet 
daktaras darode faktais kad 
taip atsitiko. Motore turėjo pa
gamini pietus del didelei szei- 
mynos ir t u re jo nemažai triū
so idant visus užganadint. Pa-

savo vaiku neatsakydami jiems 
•nieko, ypatingai jnigu randasi 
vienturtėlis.'Suaugia toki vai
kai, pripratin prie visko, gei
džia idant jiems tėvai nieko ne- 
atsakinotu kada pastoja vyrais 
arba jaunoms moterems, o jei
gu tėvai atsako, ant ju pagei
dimu, tada imasi prie visokiu 
budo Idant joju norai butu už- 
ganadinti.

Paimkime ant paveizdos žu
dinsta Wiskonxine, kur tekis 
sūnelis, Benas Masthope, nužu
dė savo motina, kad jam neda-

kol kožna vaika nuprausė iri ve pinigu, po taan pats sau ate- 
valgis|me gyvastį. Sztai priesz mirti 

surasze priežasti taip baisios 
žudnstos isz kurios sunaudosi
me tik trumpa isztraukima:

“Kada turėjau vos deszimts 
metu, pradėjau vogt nuo tėvu 
centus. Isz pradžių buvo tai 
tik centai, liet po tam daojo

nuvalydavo nuo stalo, 
moteriai atsinorejo — neturė
dama noro ant valgio. Dakta
ras prilygino, kad visztukai pa
tys atloko Įniko valgio, bet vai
kai niekados, reike juos su
rinkti. — Viszta turi didesne 
proga pavalgyti ne kaip moti
na dideles szeimynos. 
ne teisvtbef

liet po

r 
O1.
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ateiti

Ar gal

Baisia ateiti pranaszauja 
profesonus ScowaU Small isz 
Angliszko universiteto del žmo
giškos veisles! Sako jisai buk 
už tukstanezio metu žmogiszka 
veisle daug persimainys. Sztai 
ka tasai mokias profesorius 
kalba: Žmogus tame laike vie
toje padu turės kanopos pana- 
szes in karves ir kitu gyvuliu. 
Gal but ir teisybe, nes ’žmones 
sziadien mažai vaikszczioja tik 
važinėja automobilinis, todėl 
kojosr’bus nereikalingos ateity- 
k-

turime ko ibi jot i, juk inks- 
tantK metu da toli, o tebyriam 
laike ir taip randasi ant svieto 
daug tokiu žmonių, kuriom ka
napes ir ilgos ausys laimi pri
tiktu...

Alpu kalnuose, Austrijoj, ve- 
dikai pa realinėj a keleiviams ne
paprasta kabia ant kurio vir
simos sėdi rodos iszkalta per 
žmogiszka ranka motore, rodos 
kad audžia. .

< Apie taji kalneli ir motore 
seni žmones pasakoja szitaip:
• GrinOzoleje gyveno mergina,
darb-szi ir labai mielaszirdinga -

SAULE

ISZ LIETUVOS Šiandien Petrlyczia
““ *'■ *“ . - -

11 '»■ !

DIDELIS PINIGU ISZEIK 
VOJIMAS MOKYKLŲ 

INPEKTORIAUS 
RASZTINEJE.

Alytus. — Gegužes pirmo
mis dienomis pasklydo gandu, 
kad Alytaus apskr. II rajono 
pradžios mokyklų inspektorius 
B. Sirutis, važiuodamas isz Ne- 
munaieziė kely pamote portfe
li su 33,000 litu, valdiszku pini
gu (Balandžio men. mokyto
jams Algos.)

Gandai pasiekė ir Kauna. 
Toks paslaptingas pinigu pa
metimas pasirodo intartinas.

Skubiai isz Kauno atvyko 
specinle revizijos komisija su
sidariusiai padecziai iszaisz- 
kinti ir II rajono pradžios mo- 

raszt i nes

lt

J

prie penktuku, deszimtuku ir k.vklu inspektoriaus
doleriu, o kada turėjau trylika 
metu jau parasziau kelis cze- 
kius ant vardę brangios mano 
motinėlės o pinigus praleidau. 
Mano prasižengimu niekas ne
suseko, bet mano troszkimas 
buvo idant tėvai iszrastu mano 
kalto in laika ir jiems užbėgtu 
ir nubaustu mane nuo tolimes- 

o sziadien

. SC > , * Ag

ir gaila jai buvo paszvenst fru-\ 
p indi laiko ant maldos. Vetpe ■ 
irverpe be pasilsio, nuo ryto 
lyg nakeziai o ir szventadie- 
niais nepaliove austi.

Senesni kalnuocziai eidami 
ant misziii, primindavo mergi
nai, kad kas Dieva negarbina, 
tam Dievas neprigėlbsti ir ne
palaimina juju darlxi, bet mer
gina neklause t uju persergėji
mu ir verpe nuolatos szventa- 
dieniais. '

Viena karta, o (buvo tai die
noje didelio atpusko, visi žmo
nes skubino in bažnyczia, bet 
varginga mergina nuolatos 
verpe. Kas tik praeidavo pro 
grinezde, primindavo jai idant polis,

niu prasižengimu 
gal buezia doru žmogum o ne 
žadintojom. Szirdyje buvau go
ru kūdikio, bet negalėjau atsi
kratyt nuo pagunda kurios ma
no apemo, už tai ėmiau kas kart 
daugiau nuo tėvu, inbrisdamas 
giliau ir giliau in prapulti.

Negalėdamas ap’laikyt dau
giau pinigu, iszl raukiau 600 
doleriu isz banko nežinant ma
no levams, kuriuos praleidau. 
Nežinodamas isz kur aplaikyt 
dauginu pinigu, nutariau nužu
dyt tęva ir motina kada mie
gos; apipili gazolinu lova ir už
degti narna idant mano žudins- 
ta nebotu susekta. Nužudžiau 
tiktai savo szventa motinėlė ir 
josios ’lavonu paslėpiau. Tėvui 
parasziau (gromatele kad moti
na iszkeliav’o pas sesere, o pats 
iszvažiavnu isz miesto, po tam 
ketinau sugry’žti nakezia ir už- 
muszt tęva, bet tėvas laikėsi 
ant sargios. Buezia užmuszes 
ir savo mylima ir tame tikslo 
atėjau pas jaja.“ — Czion bai
gėsi jojo apraszymas, nes in 
valanda po tam atome sau gy
vas) i, kada palicije atėjo jojo 
jeszkoti ir apsakyti jam apie 
žudinsta motinos, bet isz bai
mes, manydamos kad ji palici
je atėjo arosztavoti, atėmė sau 
gyva st i.

Tai matote vaisius glamonė
jimo vaiku ir davimo jiems va
lia visame. Yra tai geras pamo
kinimas del tėvu ir vaiku.

t

■___ r ”

Naujas Ministeris Isz
* 1

;r ' (Tikras įsitikimas.) '??

Ponas Antanas vesdamas sn- 
vo gyvenimu dOrni niekados ne 
užmirszo kad Medele turi 7 die
nas ir isz to viena diena vadi
nasi Potnynda, klirioj turi už
silaikyti nog valgimo mėsos.

Viena diena, o buvo tnl Pet-

atsisėdo jo szuo 
valgau-

h įsa Vengriszko.

Pralėidžiau
• •• ••

vnldiszkns
pinigu#

Moteriszke iszbalo.J1 

r.,_. . - - - J

— Turiu daugiausia ketu
rias arba penkias dienas laiko 
iki pabėgimui. Pabėgsiu.

Pagalios pati prasznėko:
— Gal dar yra kokia pagal

ba....'. Mano tavas....
Negalimas daiktas. Su

ma milžiniszka, daugiau szim
to tukstnncziu. Dar szia nokti 
iszkeliauju in Hamburgo.... 
Amerika....

— Keliauju su tavim....

in

mergina
numerius

tikrinti.
Revizijos

rasztineje esamu dokumentu 
patikrinimo ir rado iszeikvotu 
apie 60,000 litu valdiszku pini-

komisija padare 
esamu

nyczia, iszejo su savo dideliu 
szuniu, kuri niekados nepalik
davo, in miestu isz pats ryto 
npsireikalavus mieste ir grįž
damas namon užėjo pakeliui in 
viena hoteli ir atsisėdo už sta
lo prie kurio daugelis pailsu
siu ir iszalkusiu valgo ir gero. 
Užpakali jo
godžei žiūrėdamas in 
ežius.

Kitoj pusei stalo sėdėjo po
nas B. ne mažas storulis, ku
ris gardžei valgo kepta auti ir 
gerai ja paszlapindamas bur- 
gunsku. Ant pamntimo koptos 
anties, o da pažiurėjas kaip tas 
storulis anti naikino, ponas 
Antanas pradėjo seiles rijinoti.

sznabžda 
balsus.

Tumo laiko i nėjo jo 
pažinstamas,

B. Sirutis buvo suimtas ir 
laikomas policijos priežiūroje.

Darant krata, jo buto rasta 
vakso dėžutėje paslėpta virsz 
21,000 pinigu, kurie, kaip pa- 
aiszkejo, buvo Lietuvos banko 
Alvtaus skvriaus iszduoti mo- 
kytoju algoms apmokėti.

.Tenka pažymėti, kad B. Si
rutis būdamas pradžios mo
kyklų
prisitaikinti prie esamu politi
niu sąlygų ir savo rajono mo
kytoju buvo “ 
pats.“

Bot szodlen Potnyczia — 
jam in ausi koksai

būdamas pradžios 
inspektoriumi, mokėjo

geras 
soda szale Anta

no ir paliepė garsui paduoti du 
koptus viszcziukus.

Kelneris uždengė stula ir at- 
nesze valgi, naujas ateivis pra
dėjo gardžei valgyti. 1 ' •

— Kodel-gi tu da nieko no 
valgei? — užklausė Antano* ’

— Szedien Potnyczia — nt-
visagalis viosz-

Debeikiu

fmliautu savo dariau, bet mergi
na atsakydavo: “Esmių var
ginga, turiu dirbti idant gale- 
czia užsidirbti ant pawogo. Die
vas ant manes irž tai ne pyks. Adresas: 
Kodėl man nedave turto kaip 
kitiems? Ausiu tolinus, pakol 
paskutinis žmogus neiszeis isz 
bnžnyczios!“

Girdėdami toki atsakymu, 
dievobaimingi kalnuocziai žeg
nojosi isz baimes, o mergina 
szandino isz juju ir audė to
linus. Ratelis bulYgejo ir burz
gė jo o varpai skambino ir 
skambino.

Ant kart sutemo. Kilo baisi 
vėtra kuri sugriovė josios grin- 
czele o jaja pagriebė ir nune- 
sze ant tojo kalno su josios ra
teliu. Vos tai atsitiko, vėtra ap- 
simnlszino, saule pasirodė isz 
už debesiu o gryžtanti žmones 
isz bažnyczios nemato ne grin- 
czios ne verpėjos, bet patemino 
jaja suakmenijuria sedinezia 
ant kalno.
f Daug vandens upese prabė
go, perejf) amžiai, subyrėjo kal
nai o s ua k meni jusi mergina vis 
sėdi ant kalno kaipo prasarga 
žmoniems kad be Dievo palai
minimo, žmonių darbas eina 
ant niek. ' J

’ Tankiai nokurie tėvai sntin-
* ai) t, visokiu pareikalavimu

Aplaikome kelis 
naujoanenesinio laikraszczio po 
vardu “Szv. Pranoiszkaus Var- 

“ mėnesinis Lietuviu Tre
tininku ir Szv. Antano Mylėto
ju žurnalas*’

coliu, susiūtas ir apdarytas, 
ant metu kasztuoja 80 centu. 
______ : Lithuania, Kaunas,

Benctdiktiniu gatve Nr. 4,
44 Varpelio“ administracijai.

DVIEJU PACZIU 
INSIGEIDE.

Gorkoniu kaimo 
valscziuj vienas pilietis apsi
vedė pereitais motais be jokios 
tėvu ir pažystamu žinios, apsi
vedė su viena panele isz An- 
drioniszkio parapijos. Niekas 
nežinojo, kad jiedu vede ir vie
na su kitu a t si k i ra i savo tevisz- 
l<cje’įgyveno? Bot 'vyras pradėjo 
eiti per vakaruszkas ir insimy- 
lejo kita panele isz artimo Pa
gerklio vienkiemio, su 
jau mano vestuves padaryti. 
Vienok, apie ta dalyku kaž
kaip sužinojo jau tikroji žmona 
ir visa dalyku pradėjo aikszton 
kelti. Norėjo apgauti kunigą, 
bet nepavyko ir dabar minimas 
vaikinas turi kęsti didele goda. 
O mylimoji artimoj ateityj lau
kia “garnio dovaneles,“ kuri 
nors tikrumoj mergaites szia- 
me dalyke nekalta yra, vra jau 
nemalonus dalykas. Žinoma 
“dovanelei“ teks teismo keliu 
isz savo uždirbtu centu atskai
tyti kas menuo po 25 litus. Ta 
dalyku žino jau kelios aplinki
nes parapijos. Ot kokiu dalyku 
esti!

vestuves

garnio dovaneles,

nemalonus dalykas.

kuria

— 40 lapu, 6VL>x

Suv.Suraszas -gyventoju
Valstijų prasidės 1 Apriliaus, 
1930 mote o ne Novemberio mė
nesyj kaip buvo garsinta. Ant 
suraszymo gyventoju valdžia 
paskirs nemažiau kaip 100,000 
suraszytdju.

LABAI JAUSLUS.

Labai jauslus vyras gyveno 
su savo paezia kaip szuo su ka
te. Staigai jojo pati apsirgo o 
vyras stovėdama* szale lovos 
girdi kaip jojo pacziule meldže- 
fli:

Vieszpatie,— 14 Vieszpatie, iszvalnyk
mano isz nevalios tojo niekade- 
jaiw.” ' '

Kada vyras tai iszgirdo, puo
lė ant kdliu ir pradėjo karsztai 
melstis:

— “Vieszpatie, iszkhiusyk 
maldos mano nelaimingos ir ne! 
n^ganadlntos paežio* kogrei- 
ozianse.”

Pati greitai pasveiko po to
kiai maldai.

T
t

KAUNAS SKOLINASI TRIS 
MILIJONUS LITU.

Kaitnašv gegužes men. 9 
diena miesto'taryba yra priė
mus gana svarbu nuturima, bū
tent kanalizacijos ir vandentie
kio statybos reikalams isz'eist* 
garantuota isz szeziu procentu, 
trijų milijonu aukso litu pas
kola su kasmetiniais iszloszL 
mais, kuriems skiriama kasmet 
75,000 litu. Pirkęs tas obligaci
jos už nominale kaina gauna 
.kas met nuoszimczius du kart 
in metus ir be to gali tikėtis 
iszloszti žymesne suma. Pasko
la gražinama kasmet lygiomis 
dalimis. Paskolos laksztai bus 
iszleidžiami nuo Liepos pirmos 
dienos sz. m. po 100 litu, o pir- 
masai pasiraszymas ant sziu 
laksztu bus atidengtas jau Bir
želio menesi.

Spėjamu jog vyriausybe pri
tars sziam paskolos sumany
mui ir duos savo sutikima.
' Paskolos projektas pristato
mas Savivaldybių Departmen
ts.

i*•M
Netrukus tuojaus jau ant 

kraszto mariu; ežia tiesog eina 
ant laivo ir klausia savo kaju
tes. t

žejo sėdynė.

4
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Urnai jo veidas prasiblaivė o 

szirdyje ntjauje nekuri 
lengvinimą.

— Liko dar man biskis pi
nigu — kalbėjo. — Kaip lai bus 
gerai tenai pi'adeti nauja gyve
nimą.... Dviese...

— Tryse!
Vyras su nusistebėjimu 

pasižiurėjo in paezia.
— Juk vaikas! — pasako.
— Kibą nesmislyk jo imti 

tikion kelionėn. Keturiu mene
siu kūdikis neiszlaikvs tokios 
ilgos keliones. Geriau jis palik
ti pas motina.

— Tokiame atsitikime ir 
asz nevažiuoju! — atsake szal- 
tai.

Vyrai pradėjo jos maldauti.
— Mano saldi, brangiausia, 

vienatine!....
— No, pasakiau, kad ne!
Pa gabaus turėjo sutikti. Va

kare nukako ant gelžkeldvario. 
Ji su vaiku ant ranku.

Buvo vėlus ruduo, miglos ap
klojo ulyozias, o mažytis be su
stojimo kosėjo.

Neturėjo drąsos ineiti lauki
mo kambarin. Nejutomis insi- 
spaude ant gelžkeldvario tuo
jaus priesz pat trūkio atėjima 
ir greitai sulipo vagonan. Sky
rius, in kuri insedo, buvo nuo 
miglu szlapes ir pilnas nuo ci
garu smarves ir durnu. Tneita rf y o * . . . r* i I < •••»*’.? r* f (• » ♦ ». t i i
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sake tas, — asz niekados Pet- 
nyczioj mėsos ne valgau, tai Ir 
szedien no valgysiu.

—- No buk mažas, — tarė 
drangas Antanui. — Kas-gi 
ant tu nieku žiūrėt u. Nesiduok 
szvetimiem iszjuokti. Sztai ta 
viena viszeziuka ir valgik. Asz 
no senei įkandau tai ne I nriu di
delio noro. Pasakius, tai idejo 
viszeziuka Antanui in toriolka.

Kaksai ne matomas 
volei atsiliepė.

— Szedien Potnyczia. — No
ra ant valgio turėjo dideli,* 
pagunda da didesne, Antanas 
paomo peili ir szakute kad su- 
sipjaustit paduota viszeziuka; 
bet tas balsas — szedien Petny- 
czia — be paliovos jam in.-ausi 
sznabžda. — Susiedas vis prls- 
pirineja o prieszais sodintis 
storulis giro kad viszeziukai

i 1 • Ai '■ A

balsas

:o

pn-

Ana diena užėmė dinsta mi- 
nisterio Wasbingtone kuni- 
gaiksztis Amoradhat Krimaha- 
ra isz Siamo.

Washingtone

Tsz-užmerkė nuilsusias akis, 
budino ji urnai nesavas paežio.1, 
riksmas:

— Numirė! numirė! jau ne 
gyvas!

Vyras pradėjo žiūrėti in kū
dikio burniuke. Tsztikro vaikas 
buvo negyvas. Kas toksai žin
geidus prisiartino prie ju sky
riaus vagone. Greitai uždare 
su ranka verkianeziai mote- 
riszkei biii nn ir atsisziepe:

— Del Dievo meiles tvlek
jau!

Moteriszke sudejavo 
sugriežė dantimis.

o • • 
Jis

Po szimto peikimu! ty-

neatšiti-
su-

va-

labai gardus. Ant galo Antanas 
poėmius viszeziuka už sparno 
numėtė in užpakali. Pradžiugęs 
szuo tuojaus ji paskandino sa
vo pilve. ,

— Bet ka darai Antanai?— 
suriko nusistebėjas Susiedas.— 
Nors ne rodykle ponas kitiem 
kad esi kataliku — tarė storu
lis. Žiurekie ponas visi isz tu
mi stos juokėsi. *

Ponas Antanas ant to links? 
mai atsake: Norėjau persitik
rinti ar mano szuo yra filiozo- 
fu ir kaip matote, tikrai juom 
yra, ba jisai teip kaip jus nėsi- 
rupina apie Potnyczia ir prisa
kymus bažnyczips. — Ta pasa
kius atsikėlė ir iszejo.

Kiek kataliku, būdami to
kiam kaip Antanas atsitikime, 
teip daro, -

*
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Musu Tėvynė
Lietuva tėvyne mieliausia, 
Szailis ant svieto brangiausia, 
Szventa žeme — numylėta, 
Isz seno mums prižadėta. __
Mylimo mes tave szirdingai,
Kaip motina musu meilingai, 
Brangi szalis, 'grožybe svieto, 
rti » i » W • "1 iTu aukso vieta žemei padėto.

Mums esi rojus, rodos Adomo, 
Tavo tauta garbingo Abraomo, 
Niekur szirdžiai neriant svieto,
Taip mielakaip ievyne i 

v. ' ■ .. j
Motina musu, įdės vaikai tavo, 
Priimk mus po sparnu havo, 
Tavo mylėsim©, javo labui 

dirbsim,

numylėto

di kibsim

lėk!
Ir iszbego kad suraminti ke

liauninkus, kurie iszgirde mo- 
teriszkos verksmą su atvda to 
visko klausėsi. »

— Niekas, niekas
ko! — Moteriszke bisterija 
sirgo, ule viskas jau perėjo.

Sugryžo pas paezia, negulin- 
czia susilaikyti nuo verksmo.

‘ ....... t • •

liepe su savim imti ta benkar- 
tat

Moteriszke neatsako nei vie
no žodžio, tiktai prisispaudė 
prie krutinės savo brangia sun
kenybe.

— Tegul niekas nežino, kad
— numirė. Turėtum kitaip 

ji palaidoti; priegtam lavonė
lio apžiūrėjimas, policija, pas- 
partai — ir mus ant galo dar 
suaresztuotu. Taigi laikyk vai
ku, taip kaip ligsziolei.

Vėl gelžkeldvaris. Jszseda ir 
inseda. Vyras vėl pusbalsiai 
paliepia:

— Uždengi; vaikui veidą ir 
laikyk ji ant ranku taip, kaip 
tarytum jisai butu gyvas.

Paklausė.
jausmingiausiais

Tdijote! Vaikui nieko ne net nudavė, kad ji peni.
Po ilgu baisiu valandų ant

ir iszeitn tam vagdnan/ant ga
lo pasiliko tik jie Vieni.

Moteriszke užsiėmė vaiku, 
vyras-gi žiurėjo per lango Ir 
drebėjo, kada tik iszgirsdavo 
arti vagono kokius nors žings
nius. O traukinis greitai bego 
per tamsia nokt i ir miglas.

Turbūt vagonai neapszildy- 
ta, togi kas kartas darėsi szal- 
cziau. Per kiekviena plyszeli 
skverbėsi szaltos nakties ato- 
duksis. Vaikas neporstojo ko
sėjęs.

Jau auszo. Perszale, iszbale 
ir sunervnoti žiūrėjosi in savo.

— Vaikas turi drugi su- 
szvapojo.

Ant vyro kaktos pasirodė 
raukszles.

—- Kad butu galima kur 
daktaro sutikti! — atsiduso.

bus. Duok jam krūties.
Vaiko burniuke

Karsztys 
smulkuti kūneli. ? " 
tos negalėjo prasiverti, 
prie plaucziu nepriėjo.

— ’Eisiu jeszkoti daktaro !- 
suszuko moteriszlke su aszaro- 
mis akyse.

Vyras ja pagriebė brutalisz- 
kai už peties.

— Nei nesijudink! Nori gal 
mano iszduoti ? Nori juos už
vesti tiesog ant pėdu?

— Ale vaikas serga! Ar ne 
matai kaip jis konezia?

— Kam-gi ji emei su savim?
Pati to norėjai!

Nutilo. Tiktai sunkiai ban
guojanti krutinę ir aszaros,

užsidegė, 
ir drugys mankė 

Mažos lupu- 
. Oras

Ar narstosi ? Kasiau

Kalbino kūdiki
žodžiais o

galo atsirado Hamburge1.

szite

— Su vaiku negalime isz- 
sesti. Reikia jis paslėpti.

Pasižiurėjo in ji.
— Greitai! dek in 

skrynele!
Ji sudėjo rankas taip kaip 

ant maldos.
— Taip turi būti! — pasa

kė asztriai.
Trūkis pradėjo savo greitu

mą mažinti. Tuojaus 
žinos gelžkeldvari. 
kantrus
ant vagonu platformų.

— Nepamirszk skryneles!— 
kalba vėl jam moteriszke..

— Ji jau nesza.
Ir isztrkro skrynele padėta 

ju kajuotoj. Moteriszke pasi
lenkė ant skryneles, gulinezios 
ant grindų.

— Raktas! Kur raktas?
— Ne, dar ne! Gali kas atei

ti ir pamatyti.
— Tik ant valandėlė^....
— Iki pat nakeziai no!...
Iszejo ant virszaus ir dairėsi 

aplinkui laivo deni, jeszkoda- 
mas bent kokios slaptingos vie
tos. Per ta laika moteriszke ne
sijudino nuo grindų ir nuolatos 
laiko apkabinus Skrynele.

Garlaivis jau judinėsi. Ko
manda, balkiu girgždėjimas, 
lenciūgu žvangėjimas, vande
nio putojimas ir laivas pamažu 
iszlindo isz porto.

Vyre sugryžo kajuton.
— Eik valgyti.
— Duok rakta!
Papurtė su galva ir pats vie

nas nuvejo valgomojon.
Slinko valanda paskui

landa. Moteriszke nesijudino 
isz kajutes, vyras vaikszcziojo 
po laivo deni.

Vakaras. Valgomąja ir salio- 
nai visai isztusztejo. Keliau
ninkai eina ant atsilsio Laivo 
denis tamsus ir be žmonių.

Devinta valanda.
Deszimta.
Vienuolikta....
— Atsikelk; dabar galima 

vai'ka palaidoti.
Pažiurėjo in vyra, kaipo ne

galėdama suprasti, ka jis sako.
— Atradau vieta, isz ku

rios niekam nematant bus gali
ma vaikas inmesti in mares.

Atidarė skrynele. Tarpe dra
bužiu gulėjo kūdikio szaltas 
lavonėlis.

Nuožmus verksmas supurtė 
moteriszkes krutinę. Nutverus 
priglaudę vaika prie savo szil- 
tos krutinės. •

— Greitai! greitai! — kal
bėjo vyras. .

Nei nepasijudino.
— Tai buk czionai! Vienas 

viMka atliksiu.
— Palik! maldauja mote

riszke.
Pagalinus pasikėlė ir prade

da lipti tropais. Ant laivo denio 
(pavirszaus) visiszkai tamsu. 
Vyras veda ja už rankos, o ji 
glaudžia prie saves vaika vis 
gaszliau ir leidžia vilkties net 
iki laivo aptvarui.

— Esamo ant vietos! 
szvapejo.

Isz apaezios laivo girdisi rit- 
miszkas maszinu dejavimas ir 
oszimas, kurios skaldo mariu 
vilnis ir daro laivui kelia. Mo
teriszke atsiklaupia:

— Nedaryk to! nedaryk!
Vyras yra pasiutime.
— Tai-gi nori, kad mus su

gautu ?
Jos rankos apkabino kūdiki 

nei geležines reples, vyras tu
rėjo panaudoti visas savo fi- 
ziszkas spėkas, idant isz jos 
ranku iszpleszti maža lavonėli.

Pagalinus jam tas pasiseko.
Už poros sekundų ju ausis 

pasiekė silpnas vandenio sii- 
burbuliavimas.

Moteriszke apalpus parpuo
lė. Vyras atsipeikėjo...

f • • ♦ >

sn-

priva-
Kurie ne- 

keliauninkai, iszejo

Greitai atidarė skrynele Ir
isztieso rankas prie vaikė, ule 
motina ji labai tvirtai laiko sa
vo glebyj. ‘ 1 ’;

Duok I — prabilo, rodydamas 
sugniauszta ‘ktimszti. .

Ji rankas nuleido. Pagriebė 

indejo skrynolen ir uždare. Tuo 
paežiu laiku trūkis sustojo, o 
tarnai tuojaus subogo in vago-

ISZEIKVOJO 18,000 LITU. Del tavos gyvensim ir mirsim. Incs mjer<h
Jonava. — A. Segalauskas 
« a a a apolicijai praneszc, krtd E. Bc- 

rolsztoinas padare afera 18,000 
litu sumoje. Dabar jis pasisle-
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guojanti Krutinę ir aszaros. 
plaukianczios isz akiu, parodo 
jos dideli sopuli. Ant vieno 
gelžkeldvario trūkis autojo il
giau Keliauninkai susėdo ap- užstengusi mažyczio lavotiėll 
link- stalus. Vyras taip pat nu-1 
vėjo in restorono salo^ mote
riszke nenuleido akiu nuo- vai
ko. Užmigo pagalinus, kada nūs. Vienas tarnas nutvėrė ta 
trūkissusijudino,* noszdaxnas 
juos vis areziau prie tos kelio-

tarė mote-•***—• Miega • • •

4 - •

**•

■ riszke.
———

Apsupo uoliai ir rūpestingai
Na matai! *

mažytiar supo ntsargiai.iVynis
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skrynele. ?
r Moteriszke isztiese rankas
prie Skryneles, alc vyras pa-
trauke ja pH© saves. 

InSedo vežiman.
Illi—ill I

pejo.

/ t

Kur skrynele? — suszva-

Ant virszaus, palei vę-

| KRAUJO 
43h Stosi**™1118 

Žmogus lekiant su eroplanu per 
mares yra ne didesniam pavojuje 
negu Žmogus «u dideliu krauju 
sloginimo. Jeigu kraujagyslos yra 
užkietėja; juos gali trukti bile 
kada. Laikykite savo krauja, aslr- 
di, nervus, planelius, inkstus ir 
vidurius geram padajinM ir apsi
saugokite nuo pavojaus.

KREIPKITĖS PAS
Dr. Hodgens Specialistą

TRc Utaminke, Seredoj, Ketverge 
Nuo 9 valandos ryte iki 9 vakare. 
Antro floro, 4 & CENTRR ST. 

POTTSVILLE, PA. t
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— Kad asz iniegotinegaliu, 
asz negaliu mis-ly’ti apie ka ki
ta kaip tiktai apie savo mie
liausia kūdiki, a»pie savo sieni- 
tiszka dalia! Juk ‘jau ketvirta 
kūdikėli ant kapinyno palaido-
• A % A 1 • •jome. Ar asz del to sopulingai' 
gimdžiau, locna krūtimi pono- 
.jan, bovinau, glamonėjau, glau
džiau prie savo krutinės, idant 
po tam ta viską atiduoti že
mei ?! Už ka Dievas mano taip 
slinkiai baudžia? Juk niekam 
jokio piikto nepadarome; kodel- 
gi taip •sunkiai turėt urnom ken
tėti!...

— Tylėk, moteriszke, tyl(»k! 
nes Ponas Dievas už tavo tokia 
kalba mus gali dar arsziau nu
bausti.

— Arsziau? O kokios ant 
svieto nelaimes buna 
nes!

arszes-

!nSAŪBE
II..........................................................  R'i l ... .

Nustdbes Vaitiekus klausosi ta žemyn galva, . vienok kaip: 
Viena priesz kita taip stovi]to keisto paezios pasakojimo, o kada pasižiūrėdama per czysta

teriszke.

laika; Katro su iszgas.- norints gerai supranta kad tainekuri ■ 
ežiu 'žiuri in iszbalusi ir nuo 
ryt medžio szalczio pamelyna-

ne ju isz grabo prisikėlus duk
rele, kad ežia iszejo koksai tai 
nesupratimas —bot szventai ti
ki, kad Dievo malone in ju pir
kia pribuvo su tuo mažu vaike
liu. Taigi taijipat kaip ir jo pa
ti, ima Onute 
cziuoja, bovina, glo&to ir ginu? 
džia prie saves sioratclos szvie- 
sia (galvele prižadėdamas kad 
ja mylės kaip savo'locna vaika.

Dar tn paežiu diena kada 
Katre 1 ant kapinyno 
mergaite, vyras tuojaus nuėjo 
pajeszkoti apie ja vbcnt kokiu 
žiu i n. Jam nerei kojoj ilga i apie

vusi vaikn. Knip sykis ir jos 
vaikelis taip iszrode, kada in 
grabeli guldė. Jos Onute taip- 
pat turėjo tokias pat mėlynas 
akeles. Kas ežia yrą!... Katre 
negali suprasti, kas su ja vei- 
kesi... Ar-gi tai Onute iszejo 
isz grabo an’t motinos szauks- 
mo? Kas tai do vaikas, taip in 
jos numirusia dukrele paną- 

jszus?... Toksai pat ūgis, toki 
pat .szviesus plaukeliai, toksai 
pat veidelis sudžiūvęs ir iszba- 
les, — o juk Onute jos numirė...
Juk niiinirusieji isz grabo ne-Įtai klausinėlis kadangi Onutės 
atsikelia... Katre orisižinri kriksztat<»vis, tuojaus po jos 

nulindęs savo pa
Katre

<■* *
■

Vėliausios Natural^- j i

l!’11 '11

ir szviosu , stilrio langeli, pa- 
puoszta mirtomis ir rūtomis o 
tuokart jai dar linksmiau ir 
spaiTZiau norėjosi dirbtik

•’Katre su užganodinimu isz 
paszalies in ja žiūrėdavo, kad 
mergina^ moka atsnkaneziai 

ant ranku, bu- (laiba ir dirbti netingi. Katie 
taipgi rlabar su linksm.tbe žiu
rėjo per įauga ir in savo Buau- 
giisi sunu, ant kiemo stovinti 
ir Hiittevu kalbanti. Taip pnt 
sena gaspadine nuolatos inisli- 
no kaip ta savo audėja už vyro 
iszlcisti, kaip iszikelti vesoile... 
•. Ir sztai notru’kus prisiartino 
diena, kurioje vyriausioji mer
gina,

atrado

! ' i
M cijos Regulacijos
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Naujas Natūralizacijos In- 
shdymas 70to Kongreso priim-
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ta« ir užgirtaH Kąvę 2 d., eina airaMe ir $15 
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rio priežiūroj randasi teritori
ja kurioje aplikantas gyvena.

Su Bzita forma 2400 aplikan- 
tas turi pasiusti dvi fotografi
jas, ant kuriu jis tinkamai pa- 

, money-orderiu ' 
$5.00 už atvažiavimo certifika- 
ta ir $10. už pilietystes certi- 
fikata. Tie certifikatai iszduoti 
tik kuomet visi faktai ir visos 
paduotos nformacijos pilnai ty
rinėtos ir rastos teisingos. Tas 
tyrinėjimas gali inimti egzami
navimu liudininku-draugu ir 
giminiu — jeigu reikalinga. 
Szifie aplikantai turės prislėg
ti sztikirnuma Suv. Valstijoms.

— F. L. I. R.
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Darbo Departmental jau užgy- 
re naujas regulaCijas. Tarpo in- 
vairiu permainų platume liau

kas) pirmoms ir antroms po- 
pieroms; pakelta natūralizaci
jos mokesti; naujus rogulacijas 
iaslink legaliszko irivažiavimo

jas aplikacijos formas (blan-

';įM

BALTRUVIENE

Beje 
Pennsylvanijbjc,

T n viena miesteli atsilankiau, 
Ir k a szirdeles da žino ja u: 
In viena spykyzia užėjau 

Dvi .marteles užtikau, 
Paraudia nuo gerymo, 

Iszpu t i a nuo byro.
Kai)) liktai koks žmogus 

incina, 
Tuojaus jodvi prieina, 

Lcnida in akis,
Ar gerymo kas neatkis|. 
Sarmatos jok ios rieturi, 
Ant bjaurybių iszžiuri, 

O jaigu katras nofundina 
Tai jau gana, 
Žiotis atidaro, 

Laruma, padaro, 
Plusta bjauriais žodžiais, 

Velniais ir paraliais.

m Suv. Valstijas nuolatiniai 
apsigyvenimai; atskirus pilie-

L B * M 1 A A
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ystes (sertifikatus tiems, kurie 
ugijo piįįvtyste tėvo arba vyro 
uitiiralizacija: ir fotografijas.

i-. H i 1

it# tVaitiekų mylima Onute, 
mazgojo stalus, -langus, triūso- 
si ir dabino pirkia rytdienai 
ant veseilios. Motina jai in 
skrylne krovė kraiti; drabužius, 
patalus ir sudynns, o Vaitie
kus, 'kuri ko tai nžsimislijo, 1 • • 1 ♦ • žiūrėdamas m besitriusenczes 
moteres, urnai atsiliepe:

— Imsi, Onute, isz tvarto 
margute ir žedrnkes teliuka, 
tai tau bus pradžia gaspadorys- 
tes.

tuojaus po joskriksztatevi 
pražuvimui, 
rzios sziurksztu apsiejimu su 
ta mergaite iszejo pa'ts jeszkoti 
p&k'lydusios Onutės o atėjus in 

dasi'žinojo tuojaus 
atsitikima kaip tai 

pakeleivis karezemninkei pa
sakojo. Taigi tuo s'liedu nuka
ko in bažnvtkicimi ir tenai su
sitikęs su Vaitiekų, •dasižinojo 
viską apie siorateles likimą. 
Vaitiekus ne klausyti nenorėjo 
apie mergaites sugrąžinimu o 
Onute pamaezius jai žinoma 
kriksztatoA’i, padarę tidk riks
mo kad nebuvo galima nei m iš
lyti apie jos paėmimu atgal. 
Tai-gi kriksztutevis tuojaus su
tiko palikti mergaite Vaitie
kums o kad jo butą doro ir pri- 
sibijanezio Dievo sūdo, pasiun
tė jiems taipgi karvute, drabu
žius, pakJodala, 
sakant, viską kas tik prie Onu
tės prigulėjo.

Kas teisybe kriksztatcvio pu
ti savo vyro tokius daibus ne
pagyrė bet jo valiai prieszintis 
negalėjo. Ji su noru sutiko ati
duoti neapkeneziama mergaite 
kuri per isztisas naktis nuola
tos verkdavo, bet nudžema kar- 
vnke ir vi'sus kitus daigtns no
rėjo pasilaikyti ir prisisavini i. 
Bet visame tame dalyke vyrui •f <trr

nesiprieszino.
Ir taip sztai biednos sieratev 

les likimai visiszkai persimai
no. Isdbiicziuota, i'szbovyta, pa
valgydinta, czystai nuprausta 
ir aprengta, dar ta pati vakaru 
miegojo lopszeiyje prie Katros 
lovos-soeziai pirmiau iszsibovi- 
nus ir pasijuokus. Isztisa vaka
ru pasakojo savo matulei kaip 
jos ilgėjosi kaip ji daug kentė
jus nuo tos kriksztatcvio pa- 
czioB bjaurios motorisakes. Bot 
juk Onute žinojo kad kalia na
rinis sugryžsz pas savo matule, 
kad sztai dabar ir sugryžo.

Praslinko szesziolika metu. 
Per ta laika daug daigiu ant

Iatsikelia... Katre prisižiūri 
tam apsireiszkimui, mislydnma 
kad tuojaus gali nulėkt in dan
gų ir tenai isznykti jai isz akiu. 
Bet mergaite neprapuola, tik 
taip pat nuohdos žiuri in Kat
re. Pirmiausia ta moteriszke 
pasveikino linksmu szauksmu, 
o dabar žiuri su nusistebėjimu 
ir nedrąsą, kaipo nebutu persi
tikrinus, ka turi priesz save.

Pagalinus isz smulkiu -lupu- 
eziu, iszbalusiu ir pamėlynavu
siu nuo bado ir szalczio, iszle- 
kia liūdnas ir gailestingas pra- 
szvmas:

— Pas matule! Asz noriu 
pas matule! Im'k Onute!

Katre, 
kaip to 
janezia, kad jos szirdis prade
da smarkiau phikti, kad du- 
szioje darosi saldžiau ir kasžin- 
kas ja stumia prie 'tos mažos 
verkianezios mergaites.

Motina jai

karezema, 
apie visa

k u s, 'kuri

Dr. T. J, Tacielauskas
Pirm utinis Lietuvi szkas 
Dentistas Mahanojuje.

Ant Antro Floro Kline Sztoro
19 W. Centre St; Mahanoy City

Naujas inslatymas taipgi na- 
uraližuos ateivius, kurie invn- 

žiavo i;i Suv. Valstijas priesz 
Birželio 3 fl., 1921 m., bet ku
riu inleidimo nėr rekordo. Pirm 
negu toki ateiviai gali iszsimti 
pirmas popieras turės iszgauti 
rekordą užregistravimo ir už
mokėti $20. hnmigracijos Biu- 

Tik 1 m migracijos Biuras 
’iiri teise padaryti 
ateivi u užregistravimo.

Naujos Aplikacijų Formos
Pertaisytos formos pirmoms 

aplikacijoms, pirmoms popie- 
roms, 
joms, ir 
tams bus pagamintos ir varto
jamos po Liepos 1 d.

Senos Formos 2213 
dabartiniai 'atvažiavimo certi
fikatai nebus vartojami po Bir
želio 30 d., 1929 m. Naujos for
mos No. 2213a “ 
j) i eroms,” ir No. 2214a 
ralizacijos peticijoms ’ ’ 
161 ir No. 160 del atvažiavimo 
certifikatu bus vartojami po ta' 
diena.

Atvažiavimo Certifikatai.
Po Liepos 1 d., 1929 apl i kan

tas negales praszy t i pirmu po- 
ieru ir negales praszyti natūra
lizacijos, nepaisant kada atvy
ko in Suv. Valstijas, jeigu ne- 

. O kaip užeina sziluma, •. . gales darodytikad buvo inlcis- 
tas in Suv. Valstijas nuolati
niui apsigyvenimui. Ta turi 
darodyti certifikatu nuo Darbo 
Departamento parodant diena, 
vieta ir kaip aplikantas inva- 
žiavo. .

I
*

’U).

rekorda

CAPITAL STOCK 1125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS 1623,358.62

t

ir brangi, 
jauni,

Miela mano 
iniulu esame dar 

priesz mums gy venimas pla
tus... Dokui Dievui mums vis
kas laimingai klojasi, metai in 
metus galime ka nors susieze- 
dyti... Galima iszanginti dar ne 
tik vaikus, bet galima dar su
laukti ir anuku...

Moteriszke ajisiliejo karezio- 
mis aszaromis, puolė ant keliu 
szalo lopszio, kuri apsikabinus 
pradėjo raudoti, narakaveda
ma ant 
Vyras j 
damas ir kiek mokėdamas, bet 
ji nieko 
szaukdama kad nusiramins tik 
tada, kada ir ji jiati szale vai
keliu žemoje atsiguls, 
liaus vyras atsiliepe:

— Ar žinai kas man užėjoJ‘, 
ant misliu? O tai vyresnes po
nios žodžiai, netekus mums tre- 
czio musu vaiko. Atsimeni! —

Priglauskite kokia sieratele 
— kaliojo 
savo locna 
jums vaikai augs, 
taip ir padu ryt urnom...

Katre nustojo verkus ir su 
nnostdba pakele galva.

Kaip tai ? — paklausė — 
o ka toki norėtum padaryti?

— O sztai, jai tu ant to su-
, nu-

juk

i i

<į

savo sunkaus likimo.

nie-nesuprasdama 
stebėtino atsitikimo,

natūralizacijos petici-
piliotystes ceri1 ifi'ka-

vienu įžodžiu

man-gh Tsz kur tuosius žodžius seme? .

Taigi 
ant to liūdno mergaites praszy-

ii "(i m .’’K iiautin iin min, . • •...... . mo, Katre pagriebė savo glėbinin ramino kiek tik gale- . , , . . . . . ,.
i »* v* r* t I Azl ri « 1 t AO I ti tir pradeda jai galva bueziuoli 

, , x. spausdama prie nenorėjo klausyti, . ..
•' • 7 l.r f a 11/Vo

•savo sziltos

Paga-

— auklėkite kaip 
o pamatysite 

1 >
kaip

O kad mes*

tiksi, tuo ja u s, kad rytoj 
keliausiu in bile miestu, tenai 
isz prieglaudos nameliu pasi
imsiu maža sieratuka ir tada 
galėsime sau ji auginti, kaipo 
savo locna vaiku.

Kalt re vėl pradėjo verkti.
— Kas man isz svet imo vai

ko! Juk tai vistiek nebus mano 
Onute. Svetimas vaikas nieka
dos neužvaduos sava; -dar ar- 
sziau bus man su juom nes ji
sai man nuolatos atmins mano 
numirusius vaikus ir man bus 
nuolatos kartybių pilna szir- 
dis. Ne, ne! Asz nenoriu sveti
mo vaiko, asz reikalauju Onu
tės! Manosios Onutės, kuri nu
mirus tonai, ant kapinyno guli 
prislėgta pieakomis...
mvlimiauses vaikeli!
miela Onute! — szaukia be žit- 
do, gailesties apimta moteriu
ke.

Ir neklausydama vyro per
spėjimu, verkdama iszbega isz 
pirkios.

Bėga biedna motina takeliu 
oinaneziu in kaipinyna, o asza- 
ros per jos sudriuvusius vei
dus kaip žirniai krinta. Nesuti
kus pakeliui nieko, atsiekia sa
vo tikslo, atidaro kapinyno 
vartus ir tiesiog žengia prie 
szviežio kapo, pasislėpusio už 
putinu krūmo.

— Onute mano, Onute! Kur 
tu esi brangiauses mano vaike
li! — szaukia laužydama ran
kas.

O! miŲio
Mano

krutinės.
Paežiai

n judintas jos
locnais kentėjimais,

liūdnumo,

iszojus, Vaitiekus, 
sujudintas jos nusiminimu ir 
savo locnais kentėjimais, ne
slėpė savo liūdnumo, kuris 
jam spaukle labai szirdi. Stam
bios aszaros plauke jam isz 
akiu. Žiūrėdamas in tuszczia 
Ibpszeli, miglino apie tuos savo 
mažus vaikelius, kuriu užgimi
mą su dideliu džiaugsmu svei
kino, o kuriuos po tam su to
kiu sunkiu gaileseziu grabe
liuose nesze ant kapinyno. Ar 
visados-jgi taip bus! Ar jiem 
jau taip nuo paties Dievo skir
ta? ar visados pirkioje bus 
tuszczia? ar iki grabui abudu 
vienu turi iszgyventi?! O! kad 
nors vienas pas juos vaikelis 
augt u, ufbautu tame lopszelyj, 
bėgiotu po grinezia! 
daug lengviau nnkensti kitu 
vaiku pražuvimu...

Knom-gi ežia Poną Dieva 
perpraszyti, permaldauti ir ant 
jo susimylejimo užsitarnauti? svieto persiimaine. Jauni inede- 
Kiba reikia neatbūtinai paimti 
kokia biedna sieratele ant isz- 
auginimo ir tuo miela'szinlingu suaugusius, 
darbu atgauti sau Dievo palai
minimu. Taip rodija vyriausia 
ponia; o ta asztuoniu desziintu

Kaip neatsivere žeme. 
Nekarta net palicije, 
(Jauja latru iszvaike, 

Nes da abi a va parengs, 
Kolei jierklinas ne trenks.

ir 2214 ir
Mokame 3-czia procentą ant ( 

sudėtu pinigu. Procentą pride- j 
dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir ( 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus ‘ 
turėtumėt reikalą su musu banka ( 

1

L
nepaisant ar mažas ar didelis.

tai butu

didelius me-liai iszaugo in 
džius, maži vaikai pavirto in 

vyresne gentija 
pražilo ir susikuprojo, o daug, 
daug kapu pribuvo ant kapiny
no. Vaitiekaus pirkioj,

- (aro
— jau

pirmoms po- 
“natu- 
ir No.

G. W. BARLOW, Pres.
J. FERGUSON, V ice-Prei.tr Km.

Stalus nuvalyti

* ♦ ♦
Baltruvicnole atsilankykio, 
Del musu ga'spadinin pri- 

golbekie,

Szauksztus numazgoti.
•Ba kaip pavalgia iszeiname, 
Tai paveja vakare randame, 

Stalus sutersztus,
B1 i u d u s a pgl i a u m i j n s i u s.

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETU Vi SZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY

savo tikra

kuris 
metu senele tiek jau daug vis- jau'buvo persikėlės kitur ir ant 

viskas I

— Asz ežia esi u, matule! — 
atsiliepia silpnas, drebantis, 
liet pilnas džiaugsmo balselis 
ir nuo kapelio pasikelia maža

ko savo gyvenime maezius ir 
tiek daug jiems gero velija... kitaip iszrode ne kaip.toje die- 
Dar Vaitiekaus diedukas buvo 
dideliuose Pabaliuose gojinu 
sargu; jm) diedukui tėvas, o po 
tėvui dabar jis apėmė vieta.
Gerai jam klojasi, — tiktai jam 
neauga. Bet jink abudu dar jau
ni, jis ir pa‘ti, ir sveiki, taipgi 
duos Dievas viskas dar atsi
mainys... Gerai , jiems pataria 
vyriausia ponia. Reikia jos pa
tarimo klausyti, ir ilgai nieko 
nelaukiant.. '•

Taip sau misi i no doras žmo
gelis, kati urnai durys atsidaro ir raudonais veidais moterisz- 
ir inbega uždusus ir paraudus 
Katre laikydama ant ninku 
maža mergaite.

— Kasdas yra ? Keno tasai

s (x l'y'I >os ga s p a d o r i a v o;.

noljo .kada netekus jam ketvir
to vaiko abudu su paczi.a rau
dojo. Dabar pas ji buvo szei- 
myna. Pats Vaitiekus biski jau 
suseno bot nuolatos buvo svei
kas ir stiprus. Ir sztai tai-gi su 

v uz-
kieme'lio ’ gryžda- 

mas isz lanko kuri'su savo pen
kiolikos metu sunaus pagelba 
apsėjo. Pirkioje Vaitiekaus pa
ti Katre dabar jau neiszbalus 
ir neapsiverkus, bet suriobejus

— Teveli! teveli! — szau
kia mergina — ka darote ? ge
riausia karve man norite ati
duoti ir dar te’liuka pridėti, o 
juk patys tik isz viso tris turi
te. Ju'k Jonukas gaus karve 
nuo savo (gimdytoju, tai pieno 
I uresime pakaktinai; 
pakanka teliuko vieno.

Paimsi margute ir lėliu
ką, nes tai tas tavo loenastis. 
Tau palikta karve po tavo mi
rusiai motinai.

— Po mano mirusiai moli
nai ? — susziinka persigandus 
Onute — ežia kas dabar? Juk 
mano matule gyva.

— Mielas vaikeli 
susijudinęs Vaitiekus
laikas idant dasižinotum kad 
ne esi musu tikra duktė tiktai 
siermta priimta pas mus tiktai 
mirus musu keturiems vaikams 
del iszjiraszymo pas Dieva svei
ku pata-mkUi Tu mums buvai 
suraminimtr musir sieratysteje, 
su tavim ant mus užplaukė Die
vo mielaszirdyste, susilaukėme 
ir iszailginome sveikus vaikus; 
mylėjome taipgi ir tave kaip 

duktere, taip 'kad
ne žmones ne tu pati nedasi- 
mislijai apie *<avo 
Bet rytoj priesz 
pasisakyti savo locna pravar
de, kita ne mano; del 'to pasa
koju tau teisybe kad imant 
szliuba noužsimislytuin ir ue- 
nuliustum. Bot nors neesimu
su vaiku, mes visados tave lai
kome kaipo mieliausia musu 
duktere ir visados kaipo tikra 
duktere mylėsime kaip tai lyg 
szio'l my-lęjome.

Tik dabar Katre nustebintai 
merginai apsako visa istorija 
kaip kadaise ja: ant kapinyno 
atrado ir sau ja‘pasiėmė; Tada 
mergina puolėsi ant'kaklo do-, 
rai motorisz'kiai szaukdama:

— M a t ule! brangiausia ma
tule tikra gal motina manes 
tiek daug nebutu mylėjus už 
jus... ' . . Galas'.

į 6 6 6
YRA TAI RECEPTAS DEL 

Szalczio Gripo, Flu, Dengue, 
Bilious karszczio ir Materijos. 
Greitai veikia. Gausite aptiekite.

[ O *

siera tyste. 
szltuba turi

linksmu veidu žengė ant 
tverto savo i

Skaitykite “Saule”
♦ A A * *

ko stovėdama prie krosnies ga
mino pietus. Motinai gelbėjo 
trylikos metu mergaite o treje
tas jaunesniu vaiku laukdami 

vaikas?-~ klausia su nuosteba sugryžtant tėvo, ir brolio su 
Vaitiekus. szauksztais rankose bėgiojo poVaitiekiw. i

Tai Onute! Onute! — pirkia besibovydami. 
szaukia tarytum be žado mote- 
riszke.

Prie lango staktose sėdėjo de
vyniolikos motu mergina ir

1 ■ "• « M JT-U ■ ' j

Ka tu K at rink plepi? Kur tu; plaukai glotniai susznkuoti,

I — - - - •
1 > ' r

Onute! Kokia Onute?!’spareziai audė drrilies. Šzviesus

emei ta vaika ? apipynė patogu veideli, juodai
— Iszejo isz kapelio, mane žydraines akys linksmai ant

apipynė patogu veideli, juodai

mergaite, trindama užmiegotas pavaidino matule ir isztie^e svieto žiurėjo o puikios ir kaip 
„ .1 1 _ *  I ___ ▲ 5 _ J    21X?    m* s* vm neino m zvl aa . a-e » I____ f ~ _ 1  .akeles ir isztiesdama sudžiuvn-'prie manės rankeles; jdurek, vyszniu uogos raudonos lupu-

nea rankeles in suakmenėjusia*tokia pat iscbalus kaip musisz- tos laikas nuo laiko szypsojosi. 
z—-----i------- ---------------- -- Dirbo i^ieiriszusiai, Bu nulenk-L.isjLhaimes ir nasiMebcjirno mo- ke, kada grabelyje ‘gulėjo. Dirbo irfisiriezusiui, bu nulenk
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Ant. J. Sakalauskas
a

(Bell Phone 872)

V 
z 
[/ 
/L! ETŲ Vi SZKAS GRABORIUS į 

\ (Bell Phone 872) !
331W. Centre St. Shenandoah, Pa.
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Nulludihio 'valandoje šutei- j 
klam geriausi patarnavimu. Pa- < 

t laidojima atliekam rūpestingai i 
t ir gražiai. Busite pilnai užga- į 

nfidinti.
į Isz Mahanojaus ir Girardvilles 
Į jeigu kas pareikalaus mano pa- 
Į tarnavimo tai meldžiu man tele- 
Į tonuoti o pribusiu in deszimts

Bell Telefonas 872

Palaikyti ne bus galima.
Diena muses,
Nakti blakes, 

Ant dvieju sziptu žmogų 
■kankys, 

Ka,'d niekas nedalą i ky s. 
Czion būna szeimytnos, 
Isz viso tik devynios, 

Su dviem da puse bėdos, 
Nes kaip tos kitos, 

Tai niekam netikusios.
Taigi rūteles taip skundėsi 

vyrai, - 
Kad baisiai del j u negerai 

Ir neturi kur pasidėt,
T u r i v a rga keri te t.

Asz sakiau ir sakysiu 
Kad isz varnos karvelio 

nepadarysiu.
* * *

Jaigu tos musu rūteles pas 
viena k i t a nebegio t u, 

Tai dzievaž nieko nežinotu, '
Kaip tik inbega,

Vos atsisėda, 
Dairosi in szalis, 

Rodos nekalta avis.
Kaip genai viską apžiūri, 

Tai ir medega turi, 
0 kaip susieda, 

Tuojaus pas kita bėga.
Pripeleriuoja ant kūmos, 

Be galo, bo micros.
Taigi szirdeles, 
Mano rūteles, 

’ Snmuria jusu vaikai 
Kaip p ar sz i ūkai, 
Nevalgia, k'l/kia,
Vieni pasilikia, 

O da ir bledes padaro, 
Kaip vienus st ulboj uždaro.

A'sz nežinau ko tos mergicos 
dejuoja,

7

s

minutu.
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Fotografijos.
Po Liepos 1 d. 1929 m., Kiek

vienas natųraliz’acijos praszy- 
tojas turės tinkamai išzpildyti 
ir pasiraszyti po pirmos aplika
cijos formos No. 2213a ir pa
siusti ja Natūralizacijos Dist- 
rikto Direktoriui su divem fo
tografijom ant kuriu jis tinka
mai pasirasze ir $5.00 (money- 
orderiu) del reikalaujamo cer- 
tifikato, nepaisiant kada buvo 
inleistas in Suv. Valstijas.

Dvi fotografijos ir aplinkan- 
to “pirmos popieros’’ turi būti 
pasiusta su forma 2214a (pir
ma aplikacija del na turai izaci- 
jos); Reikės pasiusti $5. jeigu 
aplik'anto “pirmos popieros” 
buvo adarytos priesz Liepos 1 
d., 1929 m., nepaisiant kada at
vyko in Suv. Valstijas.

Iszbuvimas Užsieny.
Naujos regulacijos skaito ~ 

kad natūralizacijos egzaminuo-

Laidoja kimus numirėliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, kriksz- 
tlniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t t. 
S20 W. Centre St; Mahanoy City, Pa.

GYDUOLE NUO ANGLEKAS1U 
ASTMA IR NOSINIO KATARO

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

HAMPDEN LABORATORY
724 MULLBERY ST. READING, PA.

$1,000 TIK UŽ 60 CENTU.

A
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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, akOvio ne- 
mallmo, nenoro valgyt, strėnų ir pe- 
cziu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), perszalimo, skaudėjimo po 
krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapinimosi lovoj, ir 
kitu ligų. Atsiunsk 60e. tai gausi 
vaiat-žoliu, kurios jums sugražins 
sveikata, panaikins minėtas ligas.

Jaigu kenti nervu suirimą, galvot 
skausmus, užima ausyse, nuomari, 
szirdies liga, tai atsiunsk 85c. o gau
si musu gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervu Preparatas“. Nervu li
ga yra labai blogas dalykas, bet mu
su Nervu Preparatas užbėga tai 11- 

meta szalyje kur pruszytojaA tai kelia ir sutelkia žmogui ramu-

pirmos popieros

tojai neturi sulaikyti pilietys- 
tes praszymus kuomet prašy
tojas iszbuvo isz Suv. Valstijų 
szeszius menesius arba mažiaus 
per laika priesz pat padavimu 
praszymo kuomet nuolatinis 
apsigyvenimas

f

(

dejuo’ja, 
Ja ilgu kat ras kucasr in kur 

«važiuoja, 
Nugi ko! ba su kožna : 

vedižiojesi,
O kada mato, kad rodos ne bus, 

Tai turi in kitur pust, 
Tada subėgta seimaveda,

I

Baisiai dejuoja, 
Dievulio szaukia, 

Isz dangaus perkūnus traukia,
Bet 'szunc balsai in dangų

M

v ne eina, ,
Busty be Dievo neateinu.

l f t

*

t

i reikalautas.
Jeigu iszbuvo ilginus szeszius 
menesius bet mažiaus viena

gimė jau kitos klausimas, ^nes
turės darodyti, kad rezidencija

1 > J • •

mi. Atsiusk 10c. o rausi musu Žolių 
ir knyru kataloga. Reikalingi musu

nepertraukta. Pa nauju insta- 
tymu iszbuvimas isz Suv. Vals
tijų bile kitoje szalyje per mo-l *“ 

pertraukstiis nutomatiszkai pertrauks 
reikalauta rezidenciją.

Pilietystes Certifikatai. .
Po Liepos 1 d., 1929 m., bile 

asmuo Suv. Valstijose, suvirsi 
21 metu amžiaus, kuris sako,K

žolių pardavinėtojai viaanae miestuos 
se. M. ŽUKAITIS,M. ŽUKAITIS,
25 Gillet Street, Spencerport, N. Y.

kad ingijo Suv. Valstijų pille- 
tyste tėvo arba vyro natūrali- | 
zacija, ir kuris nori gauti oer-
tifikata pa rodent tokia pilie-
tysto turės tinkamai Užpildyti- 
ir tinkamai pasiraszyti po for-

'X .2 ■" - rk

| ; p£’-

K. Rėklaitis
Lietuvisxlcas Graborlut

Laidoja numiriUva £•- 
j gal naujausia mada ir 

mokslą. Turiu pagalbi
ninke moterems. Priei
namos prekes.

816 W. Spruce Str., 
MAHANOY CITY, PA.

306 Market Street, 
TAMAQUA,' 2  J.

I
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ŽINIOS VIETINES

— Sziadien (Pe- 
tnyczioje), yrą Vė
liavos Diena—Flag 
Dav. Neužmirszkite 

iszkabyti Amerikoniszka vėlia
va ant namu.

— Nedėliojo pripuola ° Tė
vo Diena.” Ktusžin ar “Old 
Man” aplaikys dėžute kendžiu 
ar nors ęigara nuo savo vaiku. 
Daugelis vaiku visai nesirūpi
na apie tęva, juk tai “naminis 
mulas” kuris turi rūpintis apie 
savo szehnyna.

— Juozas Sinkeviczius, 17 
metu, Antanas Bowers, 16 me
tu ir Jonas Džiadosz, 15 metu, 
visi isz miesto, likos aresztavo- 
ti už pavogimu vario nuo Le
high Valles geležinkelio, kuri 
pirko skudurninkas Tulin už 
kelis dolerius. Tulinas taipgi li
kos aresztavotas 
vogtu dalyku.

— Subatoje iszvažiuos Juo- 
zrfs, sūnūs musu progresyvisz- 
ko barberio Ancerevicziaus, in 
Cape May, N. J., apimti dinsta 
pirmos klases barberio Ideal 
Shaving Parlor, 420 Washing
ton St. Lankydamiesi in Capo 
May, užeikite pas Juozą atlan
kyti ji, nes džiaugsis atsilanky
mu saviszkiu isz angliniu. Lai
mingoms keliones ir gero pasise
kimo Juozuk.

— Sausieji sznipai užklupo 
ant miesto Ketverge ryta, bet 

dagirde apie juos, 
paslėpė alų kur galėjo o dauge
li bertainiu iszrito in kariszkus 
daigelius ant kaOno.

— Apie 1:15 valanda Sere- 
doje po pusiaunakt, isz nežino
mos priežasties užsidegė fomi- 
cziu verhauze prigulinti prie 
Prenskv broliu ant East Rail- v
road ulyczios. Bledes padaryta 
mažai.

— Artimoje 
steitine palicije sulaiko treką 
su devyniais pusbacz-kiais gero 
alaus, kuri gabeno Vladas Per- 
koVski isz Slienadorio, ir pa
statytos po 500 doleriu kaucijos 
lyg teismui.

— Vincas Gregys isz Gir- 
ardvilles likos aresztavotas ar
ti I/akeside už varvina aut omo. 
bilians būdamas girtu, 
nubaustas.

— Su ba toje 31 Augusto, 
Lakeside ir East Mahanov sve- * 
tainejo bus laikomas vienas isz 
linksmiausiu iszvažiavimu — 
pokylis su szokeis, kuri renge 

211 kuopa isz Mahano-

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU

Kasžin

už priėmimą

biznieriai

S. L. A. 
jaus.

Barnes vilios

Likos

Gilberton, Pa. — Pas mus 
sausa kaip nelijo o ypatingai 
garsus “aneziu prūdas.” Mies
telis butu puikus, kad pataisy
tu kęlo kur gulėjo strytkario 
sztangos, bet miesto valdinin
kai apsileido ir apie tai nesirū
pina. 1

— Gerai žinomas musu tau
tietis ponas Bacon i ka pertaiso 
savo narna 
mados ir užvedimu pristatė 
naujaus kambarius, iszpopiera- 
vo, invede elektrikus pagal 
naujausia sistema kuri užvedė 
Flo Electric Co.
Bacidkauckas) 
City.

pagal naujausios 
užvedimu

(Florijonas 
isz Mahanoy

— Baltruviene važiuodama 
pro miesteli praeita Nedelia sa
vo fordukije, net nusistebėjo, 
matydama sedinezes musu mo
terėlės ir jaunas rūteles ant 
poreziu prie namu: szvarei/pa- 
sirodžusias, veidelei skaistus ir 
net miela buvo žiūrėti in jeise$ 
kad tai nx$su sesutes, o viena 
pažinojus ponia B. net buczki 
mete su ranka. Ne už ilgio pri: 
bus ir p. Taradaika atlankyti 
taisės rūteles ir pasikalbėti sn 
joms saldžei.

Hazleton, Pa. — Ana diena 
sugryžo isz Filadelfijos ligon- 
butes p. Jonas Bogdonas, 206 
N. 3 uliezios, kur buvo nuva
žiavęs ant operacijos gerkles ir 
dabar jauezesi daug sveikes
nis, norints turi gerklėje sida
brine paipuke.

Brooklyn, N. Y. — Kataliku 
laikrasztis “Tablet” pranesza, 
jog Pan. Ap. parapijos valdyto
ju, kur klebonavo mires kuni
gas Kuodis, paskirta kunigas 
Kazys Paulonis, kuris insi- v y

szventines Birželio 2, 1928.
Jam pagelbininku paskirta 

nosenei insiszventines jaunas 
kunigas Aleksiunas.
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ža k sėjimo
Gyv. 17 Regent St.,

sužeidė
Pergule-

4

KARISZKU NORSIU UŽBAIGIMAS MOKSLO

Walter Reed ligonibutejo Washington, 1). C., atsibuvo ceremonijos užbaigimo .norsiu
mokslo 42 jaunu merginu. Geriausia atsižymėjo moksle dažiurejimo ligoniu buvo Miss Mal
vina Griovos, aplaikydama puiku medali. Merginos lavinasi po priežiūra kariszkos valdžios.

Isz Lietuvos.
DIDELE MOTORCIKLO

KATASTROFA; MIRĖ

PASAKA APIE PETRUKĄ.

jog

SUŽEIST ARTISTE.
Maironio g. 8 nr. gyventojas 

Kazys Jasaitis pasikvieto pa* 
sivhžineti “Alhambros” resto
rano artiste Marta Pekka mo
tociklu. Pasuko in Kauno apy
linkes. Tacziau gryždami at
gal nuo Prienų Kauno plente, 
už kokios 18 kilometru nuo 
Kauno, apvirto ir smarkiai su
sitrenkė. Abu sužeisti labai 
sunkiai.

. Artisto Pekka, vežama i n 
Kauna, pakeliui nuo žaizdų mi
re. Jasaitis sužeistas kiek leng
viau. Jam pateikta medicinos 
pagelba. Yra vilties, kad isz- 
gis.
NUSISZOVE KYBARTU 
SZAULIU BŪRIO VADAS.
Gegužes 10 diena del nežino

mu priežaseziu nusiszovo Ky
bartu szauliu būrio vadas Va
balas.

Abu sužeisti

Pek ka,

isztromta isz Kauno, 
pavojingi ramybei ir

studentai Rendrov •-

Moteriais Katechizmas

Szimtai bot knr-gi tukstan- 
ozei vyru gali pajudint,
kiek kartu iszeitineje vakaro 
isz.namu, būna per savo paeze 
užkluptais su szituom ” 
chizmu” 
minusiu paczįulhi.

Pati:—
Vyras: 

nu ant keliu minutu.
In kur?
Ta i-g i. niekur.
Ko eini ?
Nieko. Teip sau.
Tai ko eini 1 
Pasiva i kszcziot. 
Ar kaneez turi eitie? 
No kaneez. 
Tai ko eini? 
Del to.

Bet del ko?
Tai — del to.
Ar tuojaus pareisi 
Tuojaus.
Kadai pareisi ?
Nežinau.
Kas su tavim eis? 
Niekas.
Hum. Ašz ne galiu sū

dei ko tu kas vagaras 
valkiojosi. Ar-gi no galėtum 
namieje sėdėt ir su manim pa

jau,

tu rojo

prast

kate-
isz szalies savo mile-

In kur eisi?
- j...., uTai. asz tiktai oi-

»

■
«I 

vede prie altoriaus ir abudu 
meldėsi prie Dievo iki dienai. 
Kada praszvito, atėjo tarnai m 
bažnyczia pažiūrėt ar ir sze
nakt likos gyvas ir sztai, pa-1 
mate Petruką su karalaite klu- 
panezius prie altoriaus, tada 
tarnai labai nusistebėjo ir tuo- 
jaus danesze to viską karaliuj?/; 
Karalius dažinojas, paėmė visa 
d vara ir sU didele parode pri
buvo in bažnyczia ir pamate 
savo duktere daug patogesniu . 
kaip buvo. Tada karalius ne- 
iszpasakytai džiaugėsi ir tuo
jaus suvinezevojo juodu, o ve- 
seile traukėsi per kėlės nedeles, 
o po kokiu tai laiku likos Pet
rukas toj karalystei karalium 
ir laimingai gyveno su savo, 
mylima paeziule ilgus metus,

ANT PARDAVIMO.
Kotelis ir farma. Namas tu

ri 16 ruimu. Maudyne, vanduo 
ir visokios vigados stuboj. 
Farma turi 45 akieriu, daug 
vaisingu medžiu, visos dirba
mos maszinos, arkliai, karves,

vii f **

- vSenukas tarė:
—- Nebijokie I mano vaike

li te tau szita rikszto, o kaip 
nueisi in bažnyczia, tai uždeg- 
kie žvakie ir skaityk i e, kaip 
jiji ateis tave griebt, tai tu su 
ta ja rkyszte mosterk, O Jl.ll
tuojaus nuo tavęs atsitrauks h 
tau nieko blogo nesistos.

Tada nuėjo vaikinas in baž- 
nteze, uždege žvakia atsiklau
pė ir karsztai meldėsi prie Die
vo, nes sztai atsidarę geležinis 
grabas,- isz kurio iszejo juoda 
pana ir puolėsi ant jo, bet jis ’ 
mostelėjo su ta ja ryk szt e, kur 
davė senukas ir tuojau atsi
traukė nuo jo.

Ant rytojaus kada atėjo tar
nai pažiūrėt, o rado ji gyva, 
tuojaus danesze karaliui kuris 
labai isz to džiaugėsi, jog jis 
likos gyvas ir velei prasze ant 
nakties ateit.

Tada Petrukas velei nusida
vė pas senuką ir apsako apie 
Viską, o senukas tarė:

— Kaip jiji iszeis isz savo

N

grabo tai tu atsigulk in josios visztOs ir antys. Priežastis par-
vieta, o kada jiji praszis, idant 
tu leistum ja ja in graba tai tu 
jos neleisk, o jiji pasidaris bal
ta .

Kada jis nusidavė in bažny- 
cze tuojaus uždege žvekia ir 
volei meldėsi prie Dievo, o to 
ji juoda palia volei iszcjus isz

davįmo yra kad vyrui minia 
sunku man ja apdirbti. Kreip* 
kites ant adreso: (t.L

Anna Konsavagc,

Tūlam mieste kitados gyve
no du broliai, kurie buvo labai 
turtingi, ir turėjo savo locnus 
laivus. Vienas isz ju 
snnu vardu Petrukas.

Bet Petruko tėvas no ilgai 
gyveno su juom, ba tuojaus nu
mirė, o kada tėvas numirė ta 
tuojaus visi turtai iszsibaige, o 
Petrukas su savo motina ne 
turėjo ka valgyti. Viena karta 
davė motina jam tris rublius, 
ir liepe eit in miestą nupirkt 
duonos. Kada jis nusidavė in 
miestą pamato tris pagonus 
muszant Szvento Petro abro- 
za, tada taro in juostis:

— Kam jus ji muszat ?
Pagonai atsake:
— Kad jis szventas, tai ko

dėl jis mum ne duoda pinigu?!
Petrukas pasigailejas to ab- 

rozo, atidavė tuos tris rublius 
paėmė ta abroza, parnesze na
mon ir apsako apie viską moti
nai, tada pakabino ta abroza 
kamaroi ant sienos, pasimeldė 
abudu ir nuėjo gult. Ant ryto
jaus atsikėlęs Petrukas nuėjo 
i n ta kamara, kur tas abrozas 
buvo pakabintos, idant priesz 
ji pasimelst, nes szitai pamate 
koki tai sėdinti seneli, tada la
bai nusigando ir jau norėjo 
bėgt isz kamaros senelis pra
kalbėjo:

— Apsirengk

grabo puolėsi ant jo, bet jis vo
lei kaip ir praeita nakti, atsi
gynė su ta ja rykszte no josios 
tada puolėsi prie muro jr pra-
dėjo griaužt, o jis tuom laik at
sigulė i n graba, o radus ji gra 
be, pradėjo melst gražumu ir 
baust piktumu, idant leistu ja 
in graba, bet jis gulėjo be bai
mes. Ir sztai stojo isz juodos 
panos balta, kaip lelije pavasa- 
rija tarp pinaviju. Tada Pet
rukas paėmė jaja už rankos nu-

Locust Valley,
Box 144, R. F. D. No 1, 

Barnesville, Pa.

A. RAMANAUSKAS
L1ETUV1SZKAS CRABORIUS

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

—♦ .i
MILL A PATTERSON STS

ST. CLAIR, PA.
Bell Telefonas 1430-R

—.. e
Iszbalsamuoja hr laidoja mirusius 

ant visokiu kapiniu. Pagrėbus paruo- 
szia nuo papraszcziausiu iki prakil
niausiu. Parsamdo automobilius del 
laidotuvių, veseliu, kriksztyniu ir 
kitiems pasivažinėjimams.

••

LIETUVOS LAISVES PASKOLOS BONUS
PERKAME IR PARDUODAME .

Taipgi perkam Ir parduodam Amerikoniaxkua STOCKS ir BONDS.
Siuncziam Pinigus Pacztu arba Kabeliu in visus pasaulio krasztus.

ZIMMERMANN & FORSHAY
170 BROADWAY NEW YORK

FIRMA insteigta nuo 1872

si’kalbet ? Tiek to, eikio 
tiktai ilgai ne užtruk.

— Ne-ne! *
— Pareik tuojaus.
—• Gerai gerai....
Sztai toki s bobiszkas 

iechizmas”

T

ISZTREMIMAI
Kaunas. — Komendanto nu

tarimu 
kaip ” 
tvarkai”
ežius, Jaknczionis, V. Grigaiiu-

Racziunas (ats. kariu.), 
Banionis, Vainauskas, (ats. ka
riu.) ir dar 4 asmens.
KAM NELAIME,

O KAM DŽIAUGSMAS.
Ro'kiszkis. Geg. 6 d., rinkoje 

pil. Sz. savo'eržilu raitas su jo
dinėjo viena moterį, kuria pri
siėjo in ligonine gabenti. Joji
kas su nukentėjusios vyru ge
ruoju susitaikė už 80 litu. Vy
ras truputi ingeres isz džiang-

“Ot,
tai laime, — 80 litu kaip rasta, 
o pora savaieziu ir galva pabus 
spakaina.”

mis

“ka- 
yra viena isz prie

žaseziu, del kuriu nerimauja 
savo grinezioja ir — neužgana- 
dintas isz savo paezios.

į MERCHANTS BANKING TRUST CO.

i!
P

!r 
jį

MAHANOY CITY, PA.
------------------------------------------------------------------------------------------

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

saugumo.
MERCHANTS BANKING TRUST CO.

moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta 
sumą kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir czedina.
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.

— Apsirengk vaikeli, tai 
eisim mudu in marias pasižiū
rėt.

Kada jis apsirengė, nuėjo 
abudu su senuku in marias ir 
rado jio tėvo stovinti laiva prie 
kraszto bet buvo visas skiletas 
tada senukas tarė:

— Dabar važuosim mudu 
i n kita karalysta kupezevot.

Tada pridėjo pilna laiva ply
tų ir leidosi ant mariu. Kada 
privaživo kita karalysta, tuo
jaus sustojo prie kraszto, o se
nukas liepe Petrukui paimt po
ra plytų ir neszt i n miestą par
duot. Tada jis nunesze in la
bai dideli kroma tas dvi plytas 
nes tos plytos buvo kaip vieno 
aukso. Kupczius pamatias tais 
plytas tarė:

— Ar daug turi to aukso?
Petrukas atsake:
Turiu pilna laiva.
Tada tas kupczius pribuvo 

ant laivo, nupirko visas plytas

į

* ą •

ISZ WILKES-BARRE IR 
APLINKINES.

— Elena Miszkinas, 18 m.
eidama ulieze pradėjo žaksetl 
ir tiek, kad jau randasi ligoni
nėj ir sunkiai nuo 
serga.
Lee Park.

— Kasyklose sužeistas Ka
zys Jurgelis ligoninėj. Pagis.

— Automobilius 
Marijona Petri kieno, 
jus, isz ligonines iszleista.

— Garnys lankosi pas Pet
rus Paszkonius, 150 Kent Lane. 
Paliko gražia dukterį.

— Vedasi Jonas J. Juszkc- 
viezius (Savage) su Matilda

— Franas Jagminas, 
metu, likos surastas negyvu 
dintis ant krėslo pas 
Kurchinska, 32 W. Spruce ui i. 
kur radosi ant burdo. Velionis Czerkauskaite. Abudu isz mies- 
pergyveno czionaitineje aplin
kinėje apie 15 metu, bet pasku
tiniam laike turėjo uszsiemima 
ant faunu, jojo pati ir keliolika 
vaiku randasi Lietuvoje, 
czionais nesiranda jokiu gimi
niu.

45 
se- 

M i kola

to.

AMERIKONISZKAI.
Tik pamislyk sau: einu 

Laike kada

Dekite savo i

smo trina delnus ir sako:

◄

SZIAUCZIAUS MOKINIS.
Sziaucziuvieno:- Na, kialk tu 

tingini!.
Mokinis :-

nuilsi-as
Sz:-

bet su savo mylima.
noriu praszyt idant pasiliktu 
mano paezia — inpuole 
muse in nosi... pradėjau cziau- 
dyt.

SUDEGE.
Ūkininko Brazbato Bartinin

kų valscz.,

Reading
. lines .

►

man

O man/da geriau atsiti- 
pasi va i kszczioj imo

Oi, oi, kad labai

jukKaip tai, rakali, 
per ciela nakti kaip stipdamas 
knarkei, kaip užmusztas?

Mok:- Tai nieko, kad knar
kiau, nes sapnavau, jog 
ma malku sukirta u.

veži-

ko! Laike
inpuole man žvirblis in aki.

— Ar tai galimas daigtas ?..
e!

Ir iszloke per kita aki.
Tai man da navatniau

Kada miegojau gir-atsitiko.
rioje, inejo man in ausi meszka.

— f —.
— Buvo tai viena* isz tuja 

mokytu meszku ka szokineje 
per lazda ir musza in bubneh 
rinkdama centus. Kada inejo 
i n ausi užtiko tonais bubneh 
(auses) ir pradėjo miiszti isz 
visu pajėgu.

— ?—.

kenst, nubėgau in artima soda 
užtikau tonais avilį su bitėms 
ir prįdejau prie ausies. Kaip 
tau yra žinoma jąg meszkos my 
Ii midų. Tai mano meszkele isz
ejo ir pradėjo laižyti midiu

ANT KAIMO.
Žydas, randauninkas sodo, 

ateina, pas poną su skundu.
— Vi, jegamasti.. tiejei raz- 

baininkai bernai man vakar 
nakti visas griuszes nukrėtė.

— Ka asz galiu daryti! 
Reikėjo juosius nuvaryti.

Ka4 asz negalėjau!
Del ko?
As ir krecziausi da 

biau, negu toji /viuszia.____
DIDELIS KONCERTAS.

Rengia Szv. Jurgio parapijos
Choras, Shenandoah, Pa., baž- 
nyczios naudai, 16 d. Birželio.!smegenų! k

School A'uditorium. Ineiga 75, ga nog savo prietelio idant no 
gauti in kuprai 4 A t

Negalėdamas to isz-

■"-4

la-
• e

Na o bites?
Tosios bestijos paliego

isz avilio ir apsisedo ant tavo

Pradžia 7:30 v. vakaro, High Draugas da ir szendien be-

p0 ir 35 centai.

Paszimenu kaimo 
kluonas su javais. 
3,500 litu.

Nuostoliu $4.00

$4.00

Lehigh V alley 
EKSKURCIJA 

in NewYorka
NEDELIOJ 23 JUNIAUS

Dubeltavas 
Tikintą*

Specialiszkas Treinas apleis Maha
noy City 4:30 ryto. Grižtant apleis 
Jersey City, Exchange Pl. Sta. 
7:20 vai. Dakare Standard Time. •A A

BASEBALL
Yankees su Philadelphia 
New Yorke 23 Juniaus

Del Galvos Skausmo ir 
Nuralgijos, imkite ‘ 

Quick Relief Tablets 
Preke 25c Baksukas *

Del Rumatismo ir Skausmą 
Peczuose, imkite

Co-Sal Capsules 
Preke 60c Baksukas 

APT1EKOJE PAS 

- Litschs’ Drug Store 
14 E. CENTRE ST. 

MAHANOY CITY, PA.

, Nuralgijos,

s

4

Dubeltavas 
Tikietas 

IN

NEWYORKA
NEDELIOJ 16 JUNIAUS
Speciali* Treinas Subato* Nakti

Isz Ryte
Shamokin .....................  12:01
M t. Carmel 12.10
Ashland................................. 12:47
Girardville .............................12:55
Shenandoah.......................... 12:35
Mahanoy City 
Tamaqua ............'................ 1:45
New Yorke pribus Liberty St. 6135

, F

• •••••••••••

o**ssee****e

< 1:16« į

New York pribus W. 28rd St. 7:40 
GRĮŽTANT—Aplefs New Yorka 

nuo W. 23rd St. 6:47 vakare, nuo 
Liberty St. 7^00 vakare Standard 
Time.

Nupigintos Vakacijos in Pamares 
į

Sukatomis
In Atlantic City, Ocean City ir tt.

♦ i1

Subatomia
Birželio 22, Liepos 6 ir 20

• Il MRugpiucild 3, 17 ir 31 
$7.20 in ten ir adgalios 

Isz MAHANOY CITY 
Tikietai gci$ ir ant Pullman Karu

prekes.
primokant regulariszka Pullman 
prekes. “i -
Tikietai geri ant bile kokio treino 
dienojo ekskurcijos tejpgi ir ant 
to treino kuris iszeina isz William
sport 11:20 Petnyczięs nakti.
Galima sustot Philadelphijoi va
žiuojant ir grižtant, __ .

Ant Readingo Geležinkelio
I'*'"' ’’'.''7V'|rA "

< ■5’

už kurias brangei užmokėjo ir 
vožė in savo kroma.

Tos žemes karalius turėjo 
duktere, kuri gulejo/palaidota
bažnyczioje ir kūrei (turėjo 
duoti kas nakts ant prariimo 
žmogų, tada tas karalius pąsta- 
navijo duot jei ant prarijimo
tuosus žmonis kurio pribuna 
isz kitu ’karalyscziu. Kada po
licija pamate Petruką, tuojaus 
1 • ’ • A • f 14 •liepe jam, idant jis azenakt ei-
tu in bažnyczia kur guli/ pa-
szarvota karalaite. Tadai jis 
praszesi idant pavėlintu jam 
nueinant laivo atsisveikint sn 
senuku, kuri ir pavėlino. Tadu -   M ~ J ‘ ■susirupiniasPetrukas labai
atėjo ant laivo, o senelis tarė:

■MM*

ii?

' I

Kas tau yra mano vaike- *
1 * ♦

Petrukas atsake:
*— Szenakt man reiko eit in 

bažnyczia, kur guli paszarvota 
karalaite, o nuo kurios busiu 
prarytas.

' ! %

18 BIRŽELIO-'June
TIESIOG IN KLAIPEDA

Antra Sziu Metu Didžiausia Lietuviu Ekskursija

IN LIETUVA
TIESIOG IN KLAIPEDA

ISZVYKS ISZ NEW YORKO

18 DIENA BIRŽELIO (June) 1929 

Laiva “LITUANIA”
Baltic America Linijos

‘.t Ji" a

SMAGIAUSIA — PATOGIAUSIA — KELIONE 
Atsižvelgdama in skaitlinga ekskursija Gegužes 18d. 
ir pildydama Amerikos Lietuviu norą, Baltic Amerika 
Linija nutarė ta norą patenkinti ir rengti ekskursija 18 
diena Birželio.

i

LAIKO NEDAUG! RUOSZKITES!
Del visu informacijų kreipkitės in vietos agento arba

BALTIC AMERICA LINE
8 Bridge St. New York

IBZPLAUKIMAI LAIVU ISZ NEW YORKO 
20 LieposLITUANIA .. 18 Birželio | LITUANIA

18T0NU . J. S Liepos I ESTONIA .. 10 Piucrio
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