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VYRO LAVONAS DA NESU
STINGO JAU RENGĖSI 

APSIVYRUOT.
Wilmington, Del. 

iiėmiMingo
Stantono lavonas, kuris turėjo 
02 metus, kad sztai jo jauna 
paeziule nuvažiavo in suda isz- 
imti laisnius ant apsivedimo su 
Ponai Hueffnor ir vinezevones 
atsibuvo tnojaus po palaidoji
mui mirusio vyro. >Statonas ap- 
sipaeziavo su antra paezia du 
motai atgal, bet paskutini meta 
jauna paeziule negyveno su se
nuku, nes buvo 
Nuo asztuoniu 
gaspadines pas

ATSIMOKĖJO
PACZIULIAI

iszkai
4

Da vis- 
K i ehard

“per szaltas”. 
menesiu buvo 
llueffneri.

(as, kuris 'buvo dingės per

PO 25 METU, SURADO 
DINGUSI DEIMANTĄ.

Kast Chicago, III.—Deiman- 
25

metus, atsirado ana diena se
nam ez<‘voryk(‘, kuris'buvo isz- 
kastas ant kiemo. Deimantas 
buvo locnaste Mrs. Roy Dellion 
kuris yra vertas apie 375 dole
rius. *

Naujas locnininkas namo, 
kasdamas grubia del vandens, 
užtiko ez<‘veryka ir deimantą,o 
žiiHubiinas istorija jo dingimo 
sujeszkojo locninin'ke ir sugra
žino po tiek melu.

locni ninkas

NEGALĖJO GYVENTI 
TOKIA MYLEMA 

PACZIULE.
. Shamokin, 'Pa

*1 "*

SU

>— Juozas I 
Veacli, užvede teisina ant pea 
siskyrimo nuo savo 
Juzefinos su kuria ilginus ne
gali gyventi isz sekanezios prie 
žasties: Paeziule atsisako kel
tis isz ryto pagamyt jam pus- 
ry ežius, nes trankydavosi
naktimis po visokias vietas au- 
tomobiliuja su kitais 
nesakydama vvrui kur

paczitiles

nes

sportais 
•buvo, 

kelis kalius aĮidauže Juozuko 
veidą su czeveryku pavadinda
ma ji kad jisai smirda ir ki
taip ji paniekindavo,nuo ko ap

diegai e jo 
sumažino 

doleriu

sirgo nerviszka liga, 
dirbti ir jam <bosas 
mokesti ant deszimts 
ant menesio.

kabanti koki 
po medžiu m, 

po deganezm ng-

BAISUS ATKERSZINIMAS 
MEKSIKONISZKU 

BANDITU.
El Paso, Tex. — Dvvlekn mv 

Jin nuo Chiunhua, raiteliai su
rado prie kelio 
tai Meksikona 
galva žemyn

Matyt 'žmogus mirė bai
siausia kankesia palengva mir- 
czia. Ant jo k ri u t i nes (buvo 
prisekta kortele su paraszu: 
“tasai tludoszius nemokėjo ty
leli^.

Kelias valandas po ta vieta 
jodinėjo .bnnda kokiu

nia.

su

bnnda tai
Moks ikon u ir manoma ka<l tai
buvo ju dalbas.

ATSKALUNYSTA
PLATINASI AMERIKE.

— Ant susi-Philadelphia.
rinkimo žinvstos kliubo ežio- »
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KOKIU BUDU? NESAKYSI
ME, TIKTAI SKAITYKIT 
TOLIAUS 0 DAŽINOSIT. ’

Yonkers, N. Y. — Andrius 
Kuliesza, turėdamas patogia ir 
jauna paeziule, nuo kokio tai 
laiko nu^iurinejo ja, buk ji ap
gaudinėja bet ant to neturėjo 
davado ir nenorėjo namie pra
dėti velniavos pakol 
apie 
akimi.

A na 
adresuvofa del jo 
Su akyvuniu atidaro ir porskui 
te, buk jaunas sportelis dirban
tis pas buezeri ant kampo, mel
džia josios, idant, t a ji vakara 
eitu su juodi ant paveikslu.

Kad tai butu kitas vvras, lai 
butu uždraudus iszeiti moterė
liai taji vakara, bet. Andrius tu 
rojo kantrybe ir nemylėjo na
miniu barniu — lauke kitokios 
progos ai korszinimo. Užpecze- 
tino puikiai gromata taip, kad 
moterėlė 
kad buvo atidaryta. •

Kada atėjo asztunta valanda 
vakare, Įiacziule buvo užimta 
sulaisymu plauku, 
savo A nd rink ui, 
lankyti savo sergante 
Vyras nuėjo ant virszaus, 
stikle vandens radosi pacziįl
ies netikri dantukai. Nusijuo
kęs iszeme dantukus ir inside- 
jo in kiszeniii ir nuėjo in cigar- 
szlori lo«zti. boley.^. . .. . . .

Paeziule nesuradus dantuku 
turėjo sėdėti namie, 
ežia su mylemu iszeiti ir kalbe
li be daut u!

Geras būdas vyrueziai ar ne? 
Bot ka daryt su toms, ka turi 
savo tikrus dantukus? Patvs 
apie tai galite apmaustyti.

t >ksle

X

moti na 
deszimts

velniavos
lai nepersi tikrins

t ikrai
savo

diena gavofS groniata 
prisiegeles.

negalėjo dasiprast

, sakydama, 
kad eina at

nešu te. 
kur

nes kaip

1 / 1 \ '|i

TĖVAS SU DUKTERIA 
UŽTRUCINO MOTINA.

Littzenbnrg, Pa. — Steitine 
policija tomis dienomeis aresz- 
tavojo ir uždare kalėjimo Szi- 
mana Doyle ir jo dukteria Kat
re, kaipo nužiūrėti už nutruc.i- 
niina jo paezios. Vyras susitarė 
su dukteria užtrucvl 

nplai kymo
tukstancziii asekuracijos ant

Kompanija su
neš daktaras 

mmorejo iszduoti mirties 
lindimo nes ka tokia buvo nu
žiūrėjus, kad motoro įniro ne 
savo mirėžia ir \< 
ve. •“

t| ;
DAVADAS BUUZKIO 
PASILIKO ANT-JO VEIDO. “ fe

Baltimore, Md("— Moterėlės, 
jaigu bucziuojates su Įirieteliu 
savo vyro, tai netepkite > 
lupeliu suraudota kvarba 

. stiek”, nes jui>v‘ gali 
pnnasziai kaip dsitiko misiu- 

. koi PolkovskiOnoi, 
i ras dabar skundžia savo dran

ga Liudvika Gavlinski už pa
vogta buezki ant 10 tukstan- 
cziu doleriu.

.Pelkovskiene su savo vyru 
ir Gavlinskiu, ketino eiti ant 

pati papraszo kad 
vyras atncsztu jai nuo virszaus 
skrybėlė, tuom kart kada vy
ras nusidavė ant virszaus, Lud 
vi kas su Pelkovskiene karsztai 
kelis karius pasibueziavo, 
kad motore iszmalavojo lupe
les su raudona kvarba, 
ženklus dvieju raudonu lupeliu 
ant jo vciylo. Ayvras užfemiiies 
ženklą, dasiprato kas atsitiko 
ka’da nuėjo ant virszaus, 
spyrė dranga ir motore 
prisipažinimo ir dabar gyveni
mas abieju pairo.

.jos gyvasties, 
laike asekuracija

pa veiksi u,

pa-

nd re 
J iszsida-

savo 
‘‘ lip 

atsitikt

kurios v v- t

su savo 
ket i no

o

paliko

pri- 
prie

20 PĖDU SNIEGINES PUS
NYS KOLORADOJA.

Denver, Colo. — Sniegine 
viesulą kuri
Rocky Mountains buvo 

daug kentėjimo, 
bledes ir sulaikė szimtus auto
mobilistu ant kelio. Nekuriuo- 
sia vietosią priputo sniego net 
ant 20 pėdu. Geležinkeliai tu
rėjo sustoti o szimtai automo
biliu likos užpustyti ant kelio. 
Daug žmonių žuvo nekuriuosia 
dalysią pietų vakarinėj dalyj.

Ben
Colo.

užėjo' aplinkinėje 
prie- 
daug

BUVO GERA DEL DIEDU
KO, GAVO 5,000 DOLERIU.

Los Angeles, Calif. — l’ž tai 
kad Fiorentina Prescott, buvo 
labai prielanki ir niekam nesi- 
]>rieszino savo diedukui ’Benja
min Gray, lasai mirdamas ne 
užmirszo josios Įirielankumo 
palikdamas jai snvirszum
tukstanezins doleriu. — Yra 
tai puiki pavoizda vaikams 
idant senesnius guodotu ir bu
tu jiems visame paklusni.

ŽUVIS SU KETURIOM 
KOJOM IR RAGAIS.

(‘apc North, N. F. — Nepa- 
Įirasta žuvi sugavo ana diena

Hempfonl czionailinoje
inlankoja. Buvo tai žuvis apie 
szesziu pėdu ilgio 
ežios pėdos ploczio.
plaezia burna kad galėtu nury
ti szuni. Priek tam turėjo kotu- 
ros kojas ir du ilgus ragus ant 
galvos. Zuvi davė iszkimszt ir 
nusiuntė iii Britiszka muziejų.

ir pustre-
T u re j o

1

i)

ARGI TAI BUTU DARES 
ISZ BADO?

Duluth, Minn. — Lester Ki- 
bart, likos nubaustas per suda 
ijnt^80 doleriu ir sūdo kasztus 
uz nedora pasielgimą su savo 
keturiais vaikais.
bas tėvas du kart ant sau vai tos 
Įirispirdavo su botagu vaikus 
kad valgytu muilą, nuo ko vai
kai baisiai apsirgdavo. Del ko 
prispirinejo vaikus ant to, tai 
sode iieĮiaaiszkino. Motina vai
ku guli ligonbuteje jau szeszi 
menesiai.

u z nedora pasielgimą su
Tasai nela-

SUDEGINO MASZNA SU 320 
DOLERIAIS.

ŽANDINE JAM SUGRAŽINO 
KALBA.

West Newton, N. J. — 
vardas Maicak szladien yra la
bai dėkingas savo kumui 
sugrąžinimą jam kalbos, kuria

F,d-
M
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42 METAS IW. n. BOCZKOWHKI, Pr«s. A Mf. 
F. W. BOCZKOWSKI, MlUr. 
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Isz Visu Szaliu
f. w. bocznownki, mi tor.

=t=;
*

Puikiausia ir Didžiausia Ligonbute Amerike
*I,

...... yM1
I' < <

n m

I tepiW

■i

HHI
‘ii'i ill

■C

i
į
f O't»86

Ifl

.1

■; k

O
*

■

■ ■'

hž .į*

c t

■

I 

|| ii i ii 
Iii ii 
Iii iii 
niii 
iitiįj 
!OS

.iii

3, 
i :

hi ■•$

$• ■>.

'y :<• fe '.f■’

*

'<
’X; ■:

i ;

Hm 
imi 
H r h H

;■r

;< f

■ii
4 1

.

J

t
Į

4 
ilb

&

4

. t

;į;į'g

4*

to

■

*■?•** ■‘f!’

«?•'■ I*1 •

S

Mr O i (H <1 
■Bu* R

r
f<

<8 '

& /;■<<*
o
a

I *

Apsiginklavusi Dvasč 
Pasirodė Muzikantams

• TOS 7 ' f
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H Trūkis Inbego In Upe’ 'l.r<
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LOKOMOTYVĄ IR DU VA
GONAI VANDENYJE; 

DAUG ŽUVO.
DIREKTORIUS NET 

APALPO.

London. — Szokiu kabareto 
Coven t Garden, praeita san- 
\’aite pasirodė dvase ant szo- 
kaneziu žmonių. Dvase buvo 
pasirodžius in simoviszka zbra- 
j u su kardu rankoje, direkto
rius orkestras pamatęs dvase, 
iszbnimes net apal|M>.

Direktorius orkiestros Ifer- 
D(‘re\vski, staigai pare-

F L
J.. I

į1 

i a 
M 
4 I

Nantes, Franci ja. — Per pa- 
plovima geležkelio per iszkihl- 
sia upe Leniere. greitasis pa- 
sažierinis trūkis Paris-St. Na- 
zire, nubėgo in upe arti An- 
eensis. Lokomtyvn ir <lu vago
nai pripildyti pasažieriais in- 
krito in upe. Kiek žmonių žu
vo tai da 
manoma apie du szimtai.

Nelaime atsitiko apie 11 
landa praeita Ketverge nakti.

peck u riii taipgi
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Sztai kaip isz rod y.s baigenli statyti naiija 11 arborview li- 
gon'bute Seattle, Wash., kuria stalo isz vien miestas ir pavie
tas King. Toji ligonbute yra didžiausia, puikiausia ir geriau- 

'3,000,000 doleri u.šia inlaisytn visam Amerike ir Kasztuos 
Jojo lalpysis 500 lovu del ligoniu. 

- -------------- -  - --- - ---------- --------------------------- - ..............

JO PATI BUVO JAM VERTA 
$200,000.

Houston, Tex.
shaw, 71. metu, apskundė Fre
da M. Terry už paveržima nuo 
jo paezia su kuria buvo apsipa- 
eziaves 27 motus ir dabar pa
reikalavo kuo jo 200 tukstan- 
czziu doleriu, nes jam tiek buvo 
verta jo pati. Crenshaw’o pat i 
gavo nuo savo vyro persiskyri
mą ir apsivedė su rPerry.

Crenshaw pad uodą verte sa
vo Įiaezios sekancziai: už už- 
I ručini run imezkw; mint i(*s prio- 
szais ji $25,000; už paveržima 
josios meiles nuo jo $25,000; už 
suardymą josios moraliszko gy 
veninio $25,000; už subiaurini- 
ma josios 'nekaltybes $25,000; 
už sulaužyma josios apsivedi
mo prisiegos $25,000; panieki
nimą ir nuskriaudima $25,000; 
netekimą josios- draugavimo 
$25,000; netekimą tiesos ja nu
bausti už josios nepri derant i 
pasielginia $25,000 — viso 200 
t u k s tan cz i n s doleriu, 
tiek, tai nižinia.

F. C. Cren-

sekancziai:

X

“SZUNUKU”SUVALGĖ 50
IR GAVO 10 DOLERIU 

PRIDECZKO.
Philadelphia.

Varrechio, 24 metu
t roko, pavalgęs Įlietus restau-
TiH'ijoj paprasze da

hot dogs”

Mykolą 
d re i veri s

dvieju 
(inažos 

Ko-

Matyt tu labai 
” Ant ko

O jes, asz gale-

szunuku 
frankfurl i nes deszrtikes). 
kis tai žmogus sėdėdamas szale 
jo užklausė: “ 
myli tuos szunyczius. 
M i kas al sake: ‘ ‘
ežia j u s u va Įgyt 50 kožua kar
ta.” ‘ ‘

Nusistebėjo žmogelis isz lo
kio valgiko, sutiko užmokėti 
už 50 szunuku ir pridėti 10 do
leriu jaigti Mikas juos suval
gys. Neperėjo daug laiko, kad 
Mi'kas visus 50 nuszlove nuo 
stalo, szluostydamas burna sa- 

“butu malonu sutikti toki
žmogų kas diena, 

. man taip sunkiai dirbti.

ke:
o nereikėtų

Ar gaus

UŽ ATKALBEJIMA JAI VY-
RO GAVO 10,000 DOLERIU. Į ko i

New York. — Mrs. Augusta

RAGANA KURI
PERSIMAINO IN ŽVĖRĮ?
Detroit, Mich. — Priesz na

rna Katrės Karibus, Hanitram- 
įce isz nežinomos 
pradėjo susirinkti dau

priežasties
g žmo-

Fairfield, apskundė savo uosz- 11111 sn pamatymo nopa-
ve už alkaibinima josios 
idant su ja negyventu, 
iszklauses teisina, 
apleistai nioterei deszimts t ūk
sią nezius doleriu su geru pa
mokinimu uoszviai, idant nesi- 
kisztu in reikalus vedusios po
ros. Pnnasziai 
sudžia ir su I 
jaigu stos priesz ji už panaszu 
į ir a s i žengimą.

vyro 
Sudas 

pripažino

prasto regėjimo. Žiopliai •da- 
girdo |)o miestą paleista 
skala per kūmutes buk Katre, 
turi taja galybe persiinainyt in 

gali daryti

pa-

If

tasai
kitom uoszveins,

pasielgs

nesuskaityta, bet

va-

Inžinierius su 
žuvo. Ambulansai su daktarais 
pribuvo neszti pagelbn sužeis- 
t ierns.

- Latviu sienos sar- 
kad Pūsi

mą t v t debesia i

KAIMU DEGINIMAI IR 
ŪKININKU SZAUDYMAI 

SOVIETU RUSIJOJE.
Ryga.

gybiniai praiu'sza, 
jos puseje buvo 
durnu, kilaneziu isz deganeziu 
kaimu, ir girdėt szautuvu bei 
kulkosvaidžiu szaudvmai. Ma
tyt iii kaimus buvo 

baudžiamoji
Maskvos 

atsiusta baudžiamoji sovietu 
czekos ekspedicija maiszta kc- 

“mal-liautiems kaimieeziams 
szinli.”

Tulu kaimu ūkininkai, taip 
pat kai kurie sovietu valdžios 
lnst(‘igli praeita pavasari ko
lektyvai. ūkiai, buvo atsisakė 
atiduoti savo javus valdžiai ir 
prieszinos konfiskavimui.

82,000 ŽMONIŲ SERGA
INFLUENZA LENKIJOJ

Lodžius, Lenk.
Leukije prasiplatino influenza 
liga arba “įilurze”
šia miesto Lodžiuje, kur serga 
apie (>5,000 žmonių. Bažny- 
czios, mokslaines ir fabrikai

—■ Po visa

o daugiau-

(>5,000 žmonių, 
mokslai nes ir 

uždaryti. ______________ i
48 UŽMUSZTI DREBEJIME 

ŽEMES.
Vilainius, Austrija. — Pagal 

aplaikytus daueszimus isz ki
rmio, lai smarkus drebėjimas 
žemes buvo priežastim 48 nur
ėžiu Albaniszkam kaime-Taga-

DaugVbe žmonių likos su
žeisti per griuvQiiczius namus. 
Visi gyventojai pasiliko be pa
stogių.

REVOLIUCIJA PRADEDA 
VIRTI ROSIJOJA;_BADAI
STALINAS NUŽUDYTAS.
Bygfi. — Europiszk i laik- 

raszcziai raszo buk ant Kusisz- 
sukilo.

vieszpatauja
neramumas.

ke.

Monticello, Iowa. — Hilda 
Lembock isztraukus isz bank os 
320 doleriu, atėjo namo ir pa
dėjo maszna ant stalo arti po- 
cziaus. Masznn nupuylo in arti 
stovinti vied ra su

14 METU MERGAITE TURI 
G PĖDAS DIDŽIO. *

Kingstree, N. Car. — Sadie 
Corydon, kuri vos pabaigė ke
turiolika metu, t uri szeszias pe 
das didžio ir da nepaliovė aug
ti. Savo nepaprastu augimu nu 
stebino daugeli id a k ta r u ne tik 
isz North 'Carolina valstijos 
bet ir kitu daliu Anieriko. Mer
gaite yra sveika ir daug 
“kendžiu”.

valgo

visokius žvėris ir 
visokius 'burtus.

Taji paskala ant merginos 
paleido kelios kaiminkos isz 
piktumo. Kvailiai tikėdami iii 
tokius paskalas 
priesz narna.
užklausti žiopliu ko jieje nori 
ir ko lauke.
nusistebėjo pamato vietoje ko- 

žverio patogia ir jauna 
stovinezia

Visi nuleido 
skleiste. V

Mergina dasiprato kas to
kius paskalas paleido po mies
tą ir dabar skundžia moterėles 
už nupleszima jai szloves.

susirinko
Ji iszejo laukan

Žiopliai nemažai

. angliais.
neteko praeita meta ir praleido Hilda matydama kad, peczius
kelis szimtiis doleriu ant dak-♦ r 1 , jį, f ini’ ’ fi į, j

Presbitrijonu baž- tarų.
Edvardas su savo kuinu Bie- 

ninku kumszcziavosi ant kie
mo. Tame kūmas kaip netrenks 
Edvardui in'žada, tasai staigai 
paszauke: “'brolyti tik tu 
smarkiai daužai in žanda kaip 

‘ ' i už tai, 
girdi, sugražinai 

” Abudu nuėjo isz 
džiaugsmo paragauti i< naujo

nais turėjo prakalba Jonas Da
vies, kalbėtojas isz Anglijos, 
daktaras Jesse Holmes, profe- 
soris isz Swarthmore kolegijos 
ir Dr. Clarence McCarty mo- 
<leratorius
<n vežios Amerike.v

Szis paskutinis kalbėjo:
sur po Amerika ‘ platinasi at- 
skalunysta ir atszalimas priesz 
Dieva. Netikėliai atvirai skeP 
bia savo mokslus ir ne tik 
mokslai neso liet ir u n i verpi to
tuose. Atskalunysta permnino

“Vi-

“'brolyti

už. tai

kio 
mergina

n oho s
4

durysia. 
ir iszsi-

Szarkis, bet arži n tau 
kaip pats 

svietą, vaikai auga 'be jokio# man kalba.
- - - .. .. 4^w.

aztoph, kuri kumag ta ja dioiui 
pirko. .

like jį-Dievo baimes, o be to, 
man neturi jokios verties ir vi- 

a V, .- sa dora eina ant niek.” a mi

reikalauja anglių, užpylė ang
lis nepatemindama kad masz- 
na, su pinigais randasi viedre. 
Kada peczius insidege, motore 
suuodė smarve deganezios ska
ros ir dasiprato tnojaus kas at
sitiko. Dirstelėjo in pecziu, bet 
isz masznos su pinigais pasili
ko tik rankena ir keli misingi
niai papuosziai. Mot eres paeze- 
dinimas nuo penkių, metu nu
ėjo su durnais in minuta laiko. 
Su tnis pinigais ketino atmo- 
ket skola ant namq.; b . <i * i

RADO ŪKININKO 
PALIKTA AUKSA.

Saguache, (jojo. — Pirm tri
jų metu mirė skupuolis ūkinin
kas .J. O’Neil. Visu gyvenimą 
jis krovė airksa, kada jam se
kėsi ūkininkavimas. Bet jam 
mirus nerastu paliktu turtu.

’Pik tomis dienomis rasta že- 
memje inkastos trys aprūdiju
sios bleszines, kupinos 20 dole
riniu nukso monetų.

! Į
Tolesniai vedami ai kasine-' 

jimai aplink jo užio triobas.

15,000 doleriu.
I *

Pasirodė
*

■ , t. v » .

ŽUVIS PASIGĖRĖ NUO 
MUNSAZINES

Kada in uĮieluka, kuris plau
ke per miestą Reaufort, South 
Carolina, prohibkujos^ agentai 
inpyle daugeli bonku munszai- 
nos ir kitokiu gerymu, tai ant 
rytojaus žmonys su rankoms 
sugavo daugeli žnvu tnojaus 
prie pat kraszto. Vargingi su
tvėrimai t taip Įiasigere, kad 
žmonys lengvai pagavo žuvis 
po (> ir 8 svarus sunkumo.

* ■* ' . ‘ ■ * ' I ». y ■ ■ ' ,i

> 1 Pnnasziai duodasi.-,u suimtu 
lengvai ir žmonys kurio yra

(

pas i geria i 1" net u ri pro t o.

mans iierewski, staigai pare- 
gejo bubnminka akyvai temi
nanti ant szokiku ir pats at
kreipė savo akis iri taja puse, 
pamatydamas plaukent ote • 
dvasia senoviszko kareivio, ir 
net apalpo. Orkiestra paliovė 
grajt, o 
subėgo aplinkui direktori, ne
žinodami isz kokios priežasties 
jisai apalpo. Isz szokiku niekas 
nepatemino dvasia.

Darevskis tvirtina buk pa- 
sirodvmas dvasios 
prisiartinanezia kokia tai bal
sia nelaime. Spėjama kad tai 
buvo dvase Zigfrido isz operos 
\ agnero. Dabar Londonieczini 
laukia akyvai kas atsitiks per 
psirodymą tosios dvasios.

plaukant

misi s tola • je szo k i kai

perspėja

Paskutines Žinutes

Aplin* 
davėsi 

jaust gana smarkus’drebėjimus 
žemes,, bet blbdos nepadaryto. 
Žmonys labai iszsigamlo ir isz- 
begioio isz namu.

1f Philadel)>hia. — Per »4cs- 
plozija 'bonkules prvperacijos 
del czystinimo drapanų, Mrs. 
Carrie Shoultz, 32 metu ir mo
tina deszimts vaiku neteko 
akies. Apskundė kompanija ir, 
gavo už aki $7,500.

Vera. Cruz. -r-M
kaimelis Paraje

11 Pont i ar, Mich. 
kiheje '_____ __

1 II J y f V

Oxbow Lake

deszimts

('ordoa, 
Kone visas 
Nuevo sudege nuo kibirksztlea 
praeinanezio lokomotyvo. Sze* 
szios ypatos pražuvo liejwnoja 
ir daugeli sužeidė.’

11
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k Kvailus Parduoda
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ku rubežiu kareiviai 
Tarp gyventoju 
didelis neramumas. Valdžia 
suvaržė laikrnszczius su rusta 
cepzura.

Paskalai apibegineja, 
Stalinas liko# nužudytas per ne 
žinoma žmogų MoskVoja. Re
voliucija pradeda virti daugo- 
liuosia vietuosia. Szimtai žmo
nių 'būna aresztavotais kas die
na tarĮ) kuriu randasi daug žy
miu žmonių.

Vienam mužikui prireikėjo 
smalos, nusidavė in miestą. O 
kad nežinojo kur gaut, vaiksa- 
1 inejo per kromus, inkiszinėjo 
galva iii kožua, o pažiūrėjęs 
vresi tolvn.
in viena, pamate tiktai viena 
kupeziuka stovinti už stalo kįo 
me daug visokiu i_____
szepiiczin aplinkui.

—- Tai gal ežia gausiu 
pamisimo mužikas

o pažiūrėjęs 
Tame dirstelėja*

st niežiu ir

v
ir inejo iii

buk

Daugeli

—
NELAIME ANT KINISZKO 

GELEŽKELIO.
Shanghai, Kinai. —

Įiasažieriu likos sužeista nelai
mėje* ant Nanking gok»žkelio,20 
mvliu nuo ezionais. Badai Ki- 

*

niszki Komunistai iszarde 
sztangas nuo kuriu trūkis nusi
rito. Buvo tai užsikeisejiinas 
ant marszalo ' 
biang gyvasties.
tikėjosi kad Kiniszkas marsza- 
las radosi ant tojo trukiu. r

(‘hang-Hsenh- 
Komunistai

fl

vidų, pastate szhierinyczia atit 
kupcziukas paklausėto

Ko nori, žmogau ?
Man (lyvas didelis, kas 

czion parsiduoda ?
— Otų ko nori ?
-y- Noriu gauti smalos.

Czion i 
smala, tiktai kvailei parsiduo
da. ...t ,

Pažiurėjo ant kupeziuka mu
žikas nusidyvijas ir tnre:

aslos,
A ...—

ne parsiduodrt

v
— Tai czion, vaikino, pusė

tinai kvailiu parduooda, jaigu 
isz visu vos vienas pasiliko.

f

TERP ŽMONIŲ.

*> I

Ha turiu tave vagie t—
tu man niaszneto su pinigais 
pavogei!

No, mister! asz ne masiB-
i
uolos, imu, tik ziegorelius, į

■■ i-

J .
■l

I

■ I

J
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Kas Girdėt
„ ..... y.    

Visur tarp Lietuviu dinalasi 
jaust stokaas mokytu ir gerai 
iszlnvintii bob-daktarku (aku- 
sz.erku). Paprastai senos bobel- 
kos, neturinezios atsakanezio 
mokslo kaip turi pasielgi net su 
ligonėms ir naujai gimusiais 
kūdikiais per ka tankiai atsi
tinka nelaimes kenkenezios ne 
tik del motinu liet ir kūdikiu.

Neseniai tūloje Lietuviszko- 
ja apygardoje likos aresztavo- 
ta tokia hob-daktarka, kuri bu
vo pi’iežaste apjakimo naujai 
gimusio kūdikio, o kuris bus 
aklas ant viso gyvkšezio, o mo
tina turėjo hntie nuvežta in li- 
gonbute.

Juk randasi daug isz
Lietnvaieziu, užbaigusios aug- 
sztesni .mokslą, Public High 
School, kurios galėtu užsiimti 

to

musu
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NAUJO BUDO FACETINIS EROPLANAS DEL DĖDĖS ŠAMO.
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Pacztiniai virszininkiii peržiūri naujb budo pacztini croplana del valdžios, kuris yra
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, LIETUVOS POLICIJE 
GERAI VEIKIA.

Ukmerge. 1919 m.
Pažmlupib vienkiemiu, 
teriu v., PknieVges aps 
nužudytas pil. Albinas

9 t ies 
Pana- 
buvo 

Bu-
surast j

4 
knuskus. Žmogžudžio 

1 nepavyko.
Praėjus 10-cziai metu, szio- 

mis dienomis Lietuvos krim.
iszaiszkinti, 

kad Bukauskas nužudė Vincas 
Kisielius. Žmogžudyste invy- 
kus tokiomis aplinkybėmis: ve
lionis Btiknuskiis su savo drau
gu MUgionių szvontadjenio pa
vakare eidami in Balėnu k. Bu
kauskas buvos lo'szes kortas isz 
pinigu ir apie tai sužinojęs Ki
sielius. Atėjus prie Pozadupiu 
Kisielius pradėjo szaūdyti in 
Bukauską ir Mugieniu ir Bu
kauskas buvo mirtinai nuszan- 
las. j

policijai pavyko

1
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KARALISEKA PORA ATLANKYS AMERIKA.
r i

! i O
i .

aproiszko Amerikonisz- 
su savo pa-

akuszervsta ir darvtu i 
puiku gyvenimą.

Kokis tai Baptistu pastoris 
isz Kansas City, perskaito visa 
Szventa Raszta in laika 68 va
landa ir dvieju miliutu. — Jai- 
gn jam butu paliepta malkas 
kirsti, tai isztikruju nebūtu • ♦ • \ • • • • viszpildes taip greitai tosios už
duoties ir svietas apie tai nieko 
nebotu žinojus.

Skaitome, 
pas tvirtina,

kad tūlas pilizo- 
buk geriau gy

vent aut 25 doleriu ant sanvai- 
tes, ne kaip ant 25 tukstanezin 
ant moto.

Teisvlie turi tasai v

vyras, ba 25 doleriai ant 
vaitos szinosia laikuosia tai 
mažai ant pragyvenimo, 
gyventi pridereneziai,

mokvtas
san-

kad
25o 

tukstaneziai ant meto taipgi 
permažai ant linksmu laiku ir 
whoopee!

>_ Didžiausiu tikėjimu pas Žy
dus-— yra giszeftas. Del giszef- 
to,Žydeliai net pereina ant Ka- 
talik'iszko tikėjimo o ypatingai 
ckionais A me rike stengėsi tu
rėti pirmybe visokįuosia pra- 
monystesia o senoviszkas t ai
ni ūdas pas didesniu dali Žydu 
isze jo isz mados.

Nekurie

monvstesia

Žj’dai insimaisze 
tarp Amerikonu, nepri si pažys
ta kad yra Žydais ir noringai 
lankosi in bažnyczias kitu isz- 
pažiimu idant tuoin pritmukt 
daugiau 'biznio, 
stovi apgynimo Kataliku, 
nvszku ir 

■ v 

advokatai tankiausia buna ap
gynime teismuosia Katalikisz- 
ku vyskupu ir kunigu o ir net 
pat popiežius turi Žydu kaipo 
vedeja jojo finansų (turtu).

Nuo kokio tai laiko Najorki- 
niai Žydeliai pajudino agitaci
ja'suvienyti in viena mazga 
visus iszpažinimus ant svieto, 
davadziodami isz szalies irra- 
monystes, kad isz tokio susi
vienijimo pasinaudotu varg- 
szai, nes susimažintu skaitlis 
bužnycziu, 
randasi 
skaitlis kunigu, 
Darniu didesniuosia miestuosia 
per ka dieviszka tarnysta hutu 
jiigesne. ■

Žydai taipgi 
mi- 

Žvdiszki

(kuriu
apie

sziadien 
2,000 tuszcziu) 

vietos (inald-

Raszydami apie Žydus 
bus pro szali prhnyti viena tik
ra atsitikima, kokis atsitiko 
npli nkinėjo Wi lkes-Ba rre.

Tuloja LietuViszkoja parapi- 
joja buvo laikytos misijos. Lai
ke pamokslo vienas isz misijo- 
nierin kalbėjo grandžiai apie 
mirusius ir duszias esanezias 
ezyseziuja, kad kožnu privalu
mu yra duoti ant misziu užmi
rusius tėvelius,‘brolius ir kitas 
gimines. .

kokis

ne

Tula moterėle, Žydiszko gi
mimo, kuri persi k rikszti no ant 
Katalikes ir buvo vedus Lietu
vi už vyra, klausydama tojo 
pamokslo, susigraudino ‘dabai 
jr nutarė užpirkti miszias už 
ihiszias savo mirusio tėvo ir 
motinos.

Nuėjo pas prabaszcziu tosios 
parapijos sakydama: (“Dvas- 
iszkas teveli, girdėjau misijo- 
nieriąus pamokslą apie miru-pieriąus pamokslą apie

padirbtas iszmetalo ir jame pacztiniai maiszai talpinusi sparnuosia, kurie yra tuszti.
4

sius ir geidžiu duoti ant misziu 
už savo teveli.”

Kunigas priėmė pinigus, pra
dėjo užraszineti diena kada at
sibus gailios pamaldos ir už
klausė kaip vardai mirusiu le
vu.

Moterėlė pasakė kad 
vardas Leiba o
Sore. Kunigas iszgirdes tokius 
vardus dirstelėjo akyvai 
mot eres, pasikasė galva ir 
klauso: ‘‘T 
vai buvo Žydai 1

Džiova Nenusilenkia
Kliasoms

tėvo 
motinos vardas

ant v uz-
Viii gal tamistos te- 

” ant ko moto
re atsake kad taip yra ir kad ji 

i veislespaeina nuo Žydiszkos 
tiktai yra persikriksztyta.

Kunigas stumdamas pinigus 
atgal, pasakė moteriai kad ge
riau eitu jas Žydu ra’bina ir pa
aukuotu jam tuos pinigus.

Szis atsitikimas vra tikras ir 
tosios moterėlės vaikai gyvena 
szioja aplinkineja ir yra gerais 
Katalikais.

Visur randasi Dievobaimingu 
motorėliu teip vadinamu

Prancszimas, kad prezidento 
sunns, Herbert Hoover, jauna
sis, džiova serga nustebino be
veik visus žmones szioje szaly
je. Bet baisus prieszas, džiova, 
nežiuro in kliasas, nepaiso ar 
žmogus jaunas ar senas, ar 
biednas ar turtingas, ar riebus 
ar sudžiūvęs, ar dribtas ar men
kas, ar miesto gyventojas ar 
ūkininkas, 
krėsti.

Civilizuoto pasaulio beveik 
visi augę žmones turi džiovos 
gemalu kūne. Kuomet kūnas 
persidirbimu sumenkėjos kaip 
prezidento sūnaus atsitikime, 
arba jeigu žmogus sirgo plnu- 
cziu džiova, influenza, szalcziu 
arba negana miega, tas gema
las tavo kūne tave atakuoja ir 
liga prasideda.

u r. buvo paskel li

kliasas, 
jaunas

bile kas g‘ali užsi-

44da- 
randasi 

dievobaimingos 
neprasikalto ) 

vaktuojenezios 
savo nosies,

ISZ LIETUVOS
24 VAIKU, 62 M. VAIKU 
TĖVAS LIETUVOJ GAVO 

500 LITU DOVANA
. Kaimas. — Sziu metu Musu 
Rytojaus 12
ta konkursas surasti skaitlin- 
giausiaja szeimu Lietuvoje. Isz 
prisiųstų pi*aneszimu tokia su
rasta: Mato Akiicevicziaus, 
Pajavonio valftcziuj, rlTilaukio 
kaime. Aukeviezius eina 62 
metus; dabar jau turi

Dvi pirmosios 
Viso turėjo 24 vaikus 
dukterų ir 13 su nu; kai kurie 
vaikai jau mirė, 
gyva duktė Birute 
ru metu ir sūnus Ignas 
men... Žinias patvirtino Pa
jevonio klebonas kun. Sakevi- 
czius. Pranesze apie szia szei- 
my n a V. A k ucev icz i u s.

M a t ui Ak u cev i ežiui 
Rytojaus R e d a k c i j a

zinona.

eina 
treczia 

mirė.
- 11

.Jauniausia 
pusant- 

A

vatkos, 
geros ir 
toreles, 
svietu,

terp kurių
i mo- 
priesz 
“galo 

kurio nekisza iii

Džiovos iszgydijimas prigu
li nuo ligos greito pripažinime? 
ir asztraus prisilaikymo 
sveikatos 
biausias laktomis yra paiišė
jimas, ir reikia ilsėtis gulint 
lovoje ir nebevaikszcziojant.

Džidvos gemalas gali ata
kuoti bile kūno dali, bet grei- 

atakuo ja
Musu plaucziai veikia su kiek
vienu krtvpu kuri

prie 
reikalavimu. Svar- 

faktorius yra pailse- 
ir reikia ilsėtis

I 9 

svetimu reikalus, ant nelaimes, 
randasi t’erp juju ir tokiu, ka 
klupoje bažnyczioje ir karsztai 
meldžesi, o velniu szirdije tu
ri, ba vartodamos rožaneziu, 
dairosi aplinkui ar kur nepa
matys kokia ypatų kad galėtu 
ant liežuvio paiimti. Ar tokios piame, ir todėl plaucziai reika

lauja pailsio. Kuomet 
cziojame, sedime,

davatkos nežino instatu
Zokono, 

puslapio 
užmirszo, 

tai ezion del juju primename: 
“Negal priimt in Tretaji Zo- 
kona tokiu asabu, kurios mėgs
ta meluoti, apkalbinėti, dras
kyti szlove artimui, taipgi upa- 
roezei, nespakainu draugystė
je, inpratusiu be trauke barties 
už savo aespakainyste doros 
neapkeneziami giminystėj.”— 
Taigi, davatkėlės, atsiminkite 
ant savo prisiegos del Zokono, 
nes kitaip kunigas gali jus isz- 
braukt isz tosios garbingos 
drauguves.

Regulos Treezio 
ypatingai 
“Szaltinio ?”

ant 33
Jeigu

ežia lįsi n pi miežius.

mes inkve-

arba
4‘o

Naujas Didelis 
Sapnorius jau 

Gatavas
Jau užbaigom daryt 

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

9

JF. D» BoczkaiMka^Co.
Mahanoy City, Pa.
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Musu 
iszmoka 

žadėta premija <500 lt. ir pra- 
neszejtii 100 lt.

Isz 'kitu praueszimu matyti, 
kad szeimu su 15—16 ir dau
giau nariu esma daug.

(Kupiszkio
j

tvariai, 
grudai ir 

Nuost uoliu 
nes tro-

VAIKAI NORĖJO KIAUSZI- 
NIU ISZSIKEPTI.

Naiviu kaime 
valseziaus) Spaliu men. 13 d. 
dienos melu sudegė pil. Kosto 
Gilduczio klojimas, 
dvi kiaules, iszkulti 
apdege paszaras.
padaryta gana daug, 
besiai buvo neblogi.

Gaisras kilęs, kaip nukentCr 
jusio vaikas pl’isipažysta, kad 
jie su kitu 7 metu gyventojo 
vaiku noreje kiausziniu iszsi- 
kepti ir paszaleje susikūrė ilg
ui.

Kalų

jį

UŽMUSZE TARNAITE.
Garliavos vai. gyv.

szinskas pranesze policijai kad 
iszvažiuodamas Kaunan

tarnaite La lipinai! yl e palikes 
bemiegant, o sugiyžes radęs 
tarnaite užmuszta. Policija nu
statė, kad Laurinaityte užmu- 
sze pats Kahiszinskas. Kala- 
szinskas su Laurinaityte gyve
nos.

PADEGE NAMUS.
Spaliu 19 d, Skapiszkio mies

tely kilo didelis gaisras ir pil. 
Mažeikos sudegė keletas namu. 
Intarimas krito ant pil. Mar- 
keviczien.es, kuri suimta.

Pfftjn Dhipok, karalius Simno, 
kai valdžiai buk jisai mano atlankyti Amerika 
■ziule Mirrie apie Apriliaus menesi 1931 mete. Karalius turi 
skaudanezia aki, kuria mano iszgydyti su pagolba Ameriko- 
niszku ■daktaru ir prie tos progos atlankyti nckurias dalis 
Suv. Valstijų'. \

<

UŽ GERA DARBA 
PIKTU UŽMOKĖJO

PASAKAITE

Semi senovėje, kada Lietu
viai buvo stabmeldžiai, 
Lietuvos žeme buvo apaugusi 
tamsiais miszkais. Tie miszkai 
buvo |)ilni visokiu gyvulėliu, 
visokiu žvėreliu, visokiu pauk- 
szteliu. Tarpe tu žvėrių buvo 
taip vadinamas Drakonas.

Viena kartu Lietuvis ėjo per 
tamsu miszka pas vyriausiąjį 
kunigą Krivu-Krivaiti
klausti, kodėl jam blogai seka
si gyventi. Beeidamas pamate 
jis ant kelio gulinti ąžuolą 
priėjės areziau, žiuri — 
stuobriu guli drakonas.

Drakonas pamatęs 
pra kalbėjo
kad ji iszgelbetu isz,po stuob
rio. Žmogeliui pagailo žvęries 
pakele stuobrį ir paleido. Dra
konas pasipurtė ir atsistojęs 
tarė:

esi.u, nes, jau,.kelinta, danui gu
liu po tuo stuobriu, 
i sza Ikes.

Žmogus nusiminė 
prieteliu iszgelbejes nuo 
ties. Erne jis praszyt diakono

visa

pasi-

9 o 
po

žmogų
praszydamasis,

ji suszuks — ko ežia prieteliai, 
stovite nuliudef Rytas gražus, 
diena szilta, paukszteliai links
ma i gieda, gegute kukuoja, te- 
tervas burkuoja 
nosis nuleidę.

A t sid ūso žmogelis,

o jus stovite

ii

vaiksz- 
vis duoda

me plaucziams darbo. Jie 
kia ir veikia, diena ir ’naktį. 
Bet darbas lengviausias kuo
met miegame arba lovoje guli
me. Ir del plaucziu džiovos, pil
nas poilsis lovoje būtinai rei
kalingas duoti plaucziams pro
ga nukratyti ligos gemalus.

Daug žmonių mano, kad ko
sėjimas, kraujo tekėjimas ar
ba kraujas sęilese, krasZtis yra 
džiovos apsireizskimai, 
ženklai.
yrasilpnejimas 
jausmas.
yra kitas apsireiszkimas.

vei-

ligos 
Pirm i apsi reiszk i ma i 

ir pavargęs 
Lengvas piktumas 

Po
tam nesinori valgyti arini ne
galimu valgyti. Krutinę arba 
peti pi’adoda skaudėti, daug 
žmonių mano kad tas vra reu
matizmo^.

Džiova sziadien nėr toks pa
vojus szioje szalyje kokis buvo 
kuomet užsipolnijo varda 4 4 di
dysis! baltas maras.’’
rata nuo szios ligos sumažėjo 
net per puse nuo 1900 m. Žino
vai sako, kad in kitus 50 metu 
džiova bus jsznaikinta isz Suv.

TAIP GYVENA VARGSZAI 
ŽMONES.

(Czekiszkes v.)

rodamas daugiau uždirbti 
damas darban iszsivede ir sa
vo žmona. Palikti vieni du ma
ži vaikai pasiėmė degtukus ir 
bežaizdami uždegė lovoj sziau- 
dus ir visi namai su vaikais 
pasipylė liepsnoje. Vięnas vai
kas liko gniūžta gyvos mėsos. 
Tai antras atsitikimas.

Guileviczius del duonos kas-\ 
nio nuomoja isz Gaižausko 4 
ha žemes su gyvenamu namu. 
Nuomos moka. 400 litu metams 
bet naudos isz to turi tik pūs
lėtas rankas.

Guileviczius nuo sunkaus 
darbo apsirgo proto liga. Gu
lėjo 4 sanvaites ligoninėj. Nors 
jis apart vieninteles karves 
nieko daugiau neturi, bet ligo
nine isz jo reikalauja 174 litu 
už gydymą. Guileviczius lau
kia, kada policija iszves par
duoti paskutine karve.

BESIBYLINEDAMAS
Pasikorė.

Sz i lu va

Antkainiai
Spaliu II d., Guileviczius
1 VV.CVUJUO ./V.,

nuo

Mirties

Valstijų. Žmogus kuris labai 
greitai pažysta apsireiszkimuš,
greitai tariasi su goru gydyto-
• • • |Z • a a « •

ju, ir pilnai seka jo instrukci
jas net ko bijotis.

-------------------- ■ --- --------------------

TAI ROTS ATMINE

— Tu Julute turi teip ma
žas lupelės, jog ne žinau, kaip 
gali ant stambiu literų 
lyti.

skai-

no-
01-

Raseinių apskrit.
Spaliu 7 (l., Jurgaicziu kaime

9

pasikorė Kostas Kavaliauskas, 
N usižudymo priežastį s 
byla del pęsztynhi.

buvo
9

GAISRAI SZIAULIU 
MIESTE.

Sziais metais per 9 menesius 
buvo 21 gaisras. Daugiausia 
gaisru buvo Rugsėjo men. bū
tent 9. Nuostuoliai i n kainuoti 
Lt. 166,335. Sudegęs turtas bu
vo apdraustas Lt. 399,700, bet 
isz sudegusiu savininku 5 savo 
turto nebuvo apdraudė, o 2 ap
draudė mažiau negu 
padare nuostoliu.

ga i s ra &

KASTUVU SUKAPOTA 
GALVA IR ISZMUSZTI 

DANTYS.
. Jau seniau kažko pykosi 
Liudvinavo valscz., Varnupiu 
k., keli piliecziai. Sztai, Spaliu 
13 d., 1 vai. nakties minėto kai
mo Vincas ir Juozas Kurtinai- 
eziai, Motiejus ir Antanas Va
lentai užpuolė to pat kaimo gy
ventoja Kaži Giedraiti i'r’jnjn 
su kastuvu smarkiai sukapo
jo galva ir iszmusze prysza- 
kinius dantis. Visas sukruvin
tas buvo atvežtas in Mariam- 
poles ligonine ir ežia pagukly- 

betDabar jau sveiksta,ta s.
dantų vis vien nebėr.

Sziam prasižengimui iszaisz- 
kinti vedama kvota.

Amerikoje esant

SMARKEI SUVARŽO INVA- 
ŽIAVIMA IN AMERIKA
Kaunas. — 

nedarbui, Amerikos vyriausy
be insake visiems savo konsu
latams, neduoti kitu sza Ii u pi- 
lieęziams vizų, kurie nori va
žiuoti Amerikon darbo ir tar
nybos ioszkoti. Amerikos vy-

byla del jiesztyniu. '1928 m.; 
Kostas Kavaliauskas susipesze 
su Juozu Kavaliausku ir ; jo 
žmona. Besipeszant jis nukan
do Juozui Kavaliauskui dęszi- 
pos rankos pirszja ir sužeidė 
Ona Kavaliauskiene. Del tu 
pesztyidu kilo byla teisine. 
Sziemet Birželio men. t„_ 
teisėjas pritaisė Kostui Kava
liauskui už tas pesztynos alse- arba žmonos pas vyrus irgi

taikos

doti 7 paraše Nenorėdamas sė
dėti szaltojon, jis buvo pgda-
ves apeliacija in apygardos 
teismą, bet bylos nesulaukęs 
piisikoro.

t

4 # «

riausybe insake duoti vizas in- 
važiuoti Amerikon tik tiems 
piliecziams, kurio inrodys, kad 
J. Amerikoj turės kuo gvven 
Ii. Vaikai Važiuoja pas tėvus

turi inyodyti, kad ju kvietėja: 
pasituri ir gales kviestuosius 
isyjaikyti.

; zruristams taip pat vizos bn- 
siąnęzios retai kam duodamos.

1

ir atsistojo

Tai dabar asz tave su-

esi u labai

savo ne
ini r-

kad dar nedraskytu, ]>alauktu 
kokia valanda — gal kas ateis 
ir padarys teismą.

Sztai ateina senas pavarytas 
arklys, liesas, szlubas, vos-ne- 
vos paeinąs. Praszo tad žmo
gelis, kad padarytu teismą bet 
drakonas ji nori suėsti, už tai 
kad ji nuo mirties iszgelbcjo. 
Arklys sunkiai atsiduso ir ta
re:

Kaip asz buvau jaunas, 
galėjau sau 

linksmai ‘bėgioti ir sunkiai 
dirbti, tai manim žmones gėrė
josi: jode ir važinėjo, ir gerai 
szere, ir mylėjo, o kai pasenau 
jau netekau pajėgu, tai eme 
mane ir isz namu iszvare. Tai 
dabar dVeskie badu... Už gera 
darbu piktu užmokėjo. Eskie, 
drakone, žmogų. Dabar galvo
ja sau žmogelis nusiminęs — 
bus bolga, reiks mirti. Bet jam 
begalvojant, sztai atbėga mar
gas sz u nelis,

linksmas, gražus,

visas purvinas, 
susivėlęs, vos-ne-vos paeinąs. 
Praszo tad žmogelis seno szu- 
nelio,. kad padarytu teismą. 
Szunelis sako:

— Papasakokite, kokia-tu
rite katras kaltybe.

Žmogelis smulkiai viską api
pasakojo.

Atsidifsp szunelis irgraudin-
i

jaunas,,
linksmas, lojau,

o kai pasenau

AIsiduso žmogelis, aszaros 
pradėjo jam riedėti per veidą. 
Ir pradėjo pasakoti laputei 
kaip jis iszgelbcjo drakonu nuo 
mirties, 
d rask v t i. •r

Lape, viską iszklausiusi, ta
re: — Eikime in ta vieta, kur 
drakonas gulėjo. Tada asz ga
lėsiu jus teisti. Drakonas iszal- 
kes nenorėjo lapes klausyti, 
galu gale teeziaus sutiko. Ir 
nuėjo žmogus, drakonas ir lape 
pas ta stuobrį, kur drakonas 
gulėjo.

Dabai' lape sako:
— Pakelkie, žmogau szita

kai p ji dalia r nori

stuobrį. O tu, drakone, pakisz- 
kic galva ir parodykic, kaip 
ežia gulėjai. Drakonas dar isz 
pradžių nenorėjo, bet paga
linus visgi

bet paga 
sutiko ir pakisžo.

Žmogus uždėjo jam stnot>ri"ant 
sprando. Tuomet lape sako:-r- 
Dabar, Drakone, kaip gulėjai 
taip ir gulekie, o mudu eisime 
toliau.

Eidama lape klausia žmo
gaus:

A

Ka ma nd uosii\a ma nuuosi už tai, 
kad asz tave nuo mirties isz- 
gelbejau?

Žmogus prižadėjo, )>akol jis 
gyvas bus lapiai duoti kas ry
tas po visata. Nesze žmogus 
lapei viszta viena ryta, kita ry
ta, pagalinus jam nusibodo ir 
visztu pagailo.
žmogus lape n n žudyt i. Viena 
ryta jis jau nepesza lapei pus- 
rycziu. Lape’, nesulaukdama 
paskirtoj vietoj visztos, atbėgo 
areziau namu, manydama kad 
ja užmirszo. Bet žmogus, pa
mate bėgiojanezia apie triobas 
lape, paleido margi nuo retežio

Tad nntarc

kuris lapei is^krate kaulus. Už 
gera darbu piktu užmokėjo...

Labai dažnai ir sziais-laikais 
atsitinka, kad už gera piktu 
užmokama.

PAJESZKOJIMAI
Pajeszkau savo szvogeri An

tanu Petrausku. Seniau įgyvc- 
jio Akron, Ohio. Turiu svarbu 
reikalą au juom. Jaigu kas ka

J

žinot apie ji praszom duot ži
nia sziuo adresu:

♦

1 w

2t.)

gai tarė:
— Kai asz buvau

ūki gyniau, 
tai tada mane visi mylėjo, davė 
gardžiai lakti,
tai da kuri laika valkiojausi 
apie virtuve, bet paskui insi- 
pykau virėjai, virėja pasiskun
dė szeimininkui: szoimininkas 
supykęs iszpere gerai man kai
li ir iszvare isz namu. Už gera 
darbu piktu užmokto. Eskie, 
drkone, žmogų. ' * J

Jiems bekalbant, sztai atbe^ 
ga lapute-kumute. *

— Labas rytas! —
i

garšiav

K. Pocziulis,
30 Oswego St.

Simpson, Pa.

Asz, Kazys Astramskas pa- 
joszkau C. Geronaiczio; 18 me
tu atgal gyveno Mahaųoy City, 
Pa. Isz Lietuvos aeina isz Kai- 
szedoriu valseziaus, Beisztra
kiu kaimo. Meldžiam atsiszauk 
ti nes turiu svaigu reikalu. Jai 
kas ka pranesz apie ji busiu dė
kingas:

i

*

3t

Yonkers, N. Y.

■' bZ

, : . v ii' . , ?

O. Astramskas, 
84 Linden St.

,IIF
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Prakeikta Karalista
* "*■ i*'1, ■* * J . ' ta."1 l ' ” ~1 f ■ T ' ’

o
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ISZ LABAI SENŲ JAPONISZKU UŽRASZU,
A «|, |l i ' . f!

— Teveki mano mieli, aszIri vyro, 
labai norecziau judu draugę su 
savim paimt, Ant senatvės bu
tu jmnem geriau, idant niekas 
nerupetu.

Tame
dede:

pertrauke

— O tegul lovelei czion gy
vena, mes galimo kiek pagel
bėt ant senatve#.

— .Gerai — tarė karalius, 
jeigu jus apsiimate but iu prt- 
gclba, tai bus viskas gerai, o 
asz volei ne užilgio atlankysiu, 
o dabar gana man linksmytis 
reik važiuotio namon. Tada 
karalius pradėjo atsisveikinet 
ir tarė:

— Mažam ((augiau galime 
nesimatyt, ba ne žinau kokia 
nelaime mane lauke ant kelio.

— Dievo apsaugok! — tarė 
visi vienu balsu, laimino ir ve
lijo gilukningos keliones.

Tada karalius puolė tėvams
in kojas atsisveikino, sėdo in 
karieta su savo tarnais ir nu
važiavo. O kad jau buvo geru 
galu nuvažiavę, tame volei su
uodė gardu kvapsni obuoliu.

— Dabar laikyk arkliui 
kaip galimu, — tarė karalius, 
idant galėtum kanogreieziau 
prnvažiuotie pro ta obelio.

— Gerai — tarė važnvezia. 
Tada jis važiavo labai smar-Tada jis važiavo labai smar

kai, o karalius visai apalpo ka
rietoje sedcilamas ir tuojau pri 
važiavo szale kelio obeliu, ku
ri lenke savo szakas in karie
ta, tada važnvezia kirto po 
ypa arkliams ir leido pro szali 
kaip galėjo, ir gilukningai pra
važiavo pro ta obeliai, ba ne 
vienas obuolis neinpuole in ka
rieta. zPo tam karalius atsikvo
šėjo ir nieko neinate, tada ka
ralius volei buvo linksmas ir 
kalbėjo su savo tarnais. Ir teip 
važiavo per kalnus ir girres, 
o kad jau buvo ilga gala nu
važiavę, arklei buvo jau nuil
sę negalėjo greit bėgt, o jau 
vyno upelis buvo netoli, tada 
karalius pradėjo apalpt, o važ- 
nyczia greieziau negalėjo va- 
žuotie, o jau karalius visai ap
alpo, ba upelis nuolatos priva
žiavo, arklei visai pristojo.

Iszkelkite mane isz ka
rietos laukan! tuos žodžius isz- 

Tarnai paėmė 
isz karietos, puolė 

ant kraszto upelio ir gere ta 
vandeni, tada stojo kaip 
gyvas, ha negalėjo ne pasiju
dini, o upelis isznyko.

— Ka daryt ? — tarė 
nyczia.

— Mes ir nežinome — atsi
liepė anuodu, tai ka dabar mes 
turime daryt, jog ji pajudint 
nemažna.

— Važuokime namon — ta
rė važnyczia, duosime karalie
nei žinia, o mažu galės pagel
bėt. Tada sėdo visi in karieta 
ir leidosi konogreieziausia na
mon. Kada jau parkeliavo, tuo
jaus vienas isz tarnu ėjo pas 
karaliene, o toji pamaezius tar
ini, mostelėjo šu ranka ir tarė:

— Žinau, žinau kokie ne
laime patiko, o tarnas daugiau 
nieko neatsake. Karaliene nuo
latos verke ir rankas lauže net 
žinodama ka pradėt, ir pradė
jo mislyt kokiu būdu galėtu 
iszgelbet savo vyra, lada paė
mė plunksna ir raudono at ra
mento; sėdo in karieta ir lei
dosi in kelione. Kada jau pri
siartino' prie karaliaus, tada 
isztrauke jam karda, kuri tu
rėjo prie szono ir parasze tuos 
Žodžius:

— Dabar atsiskirime mudu 
nnt. amžių, dabar jau tu ne ma
no, o asz ne tavo, ir padėjus 
karda prie szono, leidosi in #a- 
vo karalyste. O kada karaliene 
parkeliavo namon, mislino, jog 
velnei jos vis kada nors atgai
vins, tai jis tuos žodžius ras Ir 
jierskaitis. Karaliene likus na- 
szle, iszdavinejo pati prisaky
mus po visa savo vieszpatys- 
|a. Kada dnžinojo kitu viesz* 
jiatyszcziu karalei, jog ji uotu-

važnvezia kirto

tarė karalius.
ji iszkele

ue-

važ

Žinau, žinau kokie ne-

f

tai nenorėjo prikal-
hint, idant imtu sau vyra. Bet 
kal’Aliene turėdama vilti, jog 
jos vyras kada nors atsiras,
tai ji ji nuesiduoda savo peraK 

Karalius ten gulėjo »

Kada ‘’karaliene’ nusibodo 
naszlei gyvent, ir jau patrotijo 
vilti, jog 
ras tada ir pirszlci pradėjo va
žinėt isz visu szaliu prižadėda
mi visokio stono vyru, bet vis 
no velniu puses, idant da kar
ta galėtu prigriebt in savo na
gus. Tada karaliene prižadėjo 
su vienu paezuotis negalėdama 
ilgai iszkenst per kitu inkalbe- 
jiina. Tame atkeliavo isz toli
mos szalies vienas jaunikaitis 
labai gražaus stono, o kad jau 
sutiktu, tada karaliene liepe 
jam, idant sudėtu kaucija, jei
gu laikais atsimestu, tni pra
pultu kaucija, o buvo daugy
be pinigu sustatė ir karaliene

kalbėti, 
net dvylika metu.

jos vyrus jau atisi-

turėjo beveik privestinai pa
ežį uotis. Tada jiji sutarė, jog 
po keturi u menesiu turi butlo 
vesoile.

Dabar gryžkime pas karalių, 
kuri palikome mieganti.

Kada, karalius pabudo atsi
kėlė ir tare in save:

Ach tai gardžei miego
jau, bet kur asz esmių! jau ne
matau paločiau* ir kur-gi ma
no mylema paeziule? pamislijo 
valandėlė ir leidosi in kelione 
per kalnus ir girres. O kad jau 
buvo gala kelio padarius bet 
ne jokio gyventojo niekur ne 
buvo matyt. 'Padu užlipo jis 
ant vieno kalno ir dairėsi in 
visas szalis, bet nieko nemato, 
tiktai pamate kokius tris vy
rus terp savos muszantis, tada 
karalius nulipo no to kalno ir 
ėjo prie tu vyru. Kada tie vy
rai pamate ateinanti žmogų, 
(ai pradėjo 
szaukt.

Žmogeli padntyk mums 
prova, už kuria mes teip pe- 
szemes, jau tris metai musu tė
vas numirė, o jis mums paliko 
czebatus su kureis gali vienu 
žingsniu szimta myliu nužengt, 
tokia kepure, kaip jaja užsi
dedi, niekas nemato ir divono 
no kurio galima gaut gert ir 
valgyt ko tiktai žmogus geidi.

O kodėl ne — tart* ka- 
asz jumiems galėsiu 

padarytie, jeigu tiktai 
klausysi ?

Klausysim tarė visi vie-’
nu balsu.

— Na tai gerai — tarė ka
ralius, lada iszsieme revolveri 
ir tarė:

— Dabar paleisiu kulka, o 
katras isz jusu pirmiausia at- 
neszite, tai tas gausite, geriau- 
se daigia. Tame paleido kara
lius kulka, o kuri labai toli nu
lėkė, o tieje vyrai paskui leido
si jeszkot. Tada jis in czeba- 
tns insistojo, kepure ant galvos 
užsidėjo ir trauke savo keliu. 
Kada tieje vyrai sugryžo, jau 
jo nerado^ tada velei pradėjo 
pesztis tarydami, kam davėsi 
prisigant tam žmogui.

Tada karalius su tais czeba- 
tais ėjo per girres, rastus, kal
nus ii- klonius, bet gyventoju

visi vienu balsu

ralius, 
pro va 
manes
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EMIGRANTU
PROBLEMAI

u • ‘ *1. Į

1930-1031 Imigracijos Kvotos.'
Klausymas — Kokios yra 

Anglijos, Vokietijos ir 
svarbiu Europos szaliu naujos
imigracijos kvotos sziems me
lams? 1

kitu

/f;

*

i

M

No labai seniai priesz kelias I 
dienas,

■ . M
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NAUJAUSIO BUDO SU SUKANCZLAIS 
SPARNAIS.

Sztni naujo budo Vokiszkasi oroplanas,,.iszrastM per inžinierių Ernesta Ženšeni pa-
• 1 V1" i J ' J f'J i ViV’ • 1 * t* 1 1 1 1dirbta Berlyne. Vietoje paprastu sparnu tai szifmn o'roplano sparnai sukasi aplinkui daryda-

mi veja, ’rvirtinama kad tasai oroplanas galės lėkti 200 myliu iu valanda, ir bus geresnis ne 
kaip sziandieniniai eroplanai.

— Tuojaus atsiliepė boba 
tiktai palauk valandėlė.

Tame iszgirdo dideli sztur- 
ma ir ne ilgai trukus inejo pui
kus jaunikaitis ir paszauke:

Ko tu žmogeli jcszkai ?
Savo karalystes — at si-

tarnams iszdavinejo o jis pa
lengvoje inojo in ta pakaju ir 
pad trauke in szali, idant ji ka
raliene iiodasilytetu, kada jiji 
iszejo isz pakajaus duris užda
rius, tada jis prisiartino prie 
stalo parasze ant tu knygų sa
vo varda ir pravarde ir volei 
atsitraukė

pa-

liepe karalius.
Kaip vadinasi tavo ka

ralyste ?
—• Oppanija.
— Aba, žinau gana gerai 

jau dabar tavo pati nori
cziuotis, bet asz ne daleidžiu 
kada tik iszskalbia drabužius 
tai asz vis iszpurvinu ir suman
kau, dėlto teip ilgai traukosi, 
jau jiji senei butu apsipaezia- 
vus, žinok, jog asz esmių vejas 
na lai gerai, ryloj asz tave nu
gabensiu in ten, dabar jau ye-

Flūs laikas eisimo ant atsilsio 
tu žodžiu pasibaigė kalba.

— Duokie valgyt motin ta
re jaunikaitis.

Kada valgis buvo paduotas, 
sėdo ir valgė, o po tam ėjo gul-

153,714 i mini-
1930-

Atsakymas 
gruntu inleidžiama per 1939-1 
31 metus isz \;isu szaliu kurias 
(ik i 11 ima kvotos i nst n tyma s. 
laidžios Britanijos 
Airijos kvota yru 65,721

ir Sziailru
Vo-f

kiefi'jds yra 2&j>37, Airijos Nc- Dnnesze man vyrelis Vienna,
priklausoma Valstija 17,854, 

Italija
14, llolandijos 3

Lenkija 6,524, Italija 5,802, 
Hzvedijos .”>,314, llolandijos 3- 
153, Franeijos 3,086, Gzekosla- 

2,377, 
Austrijos 1,413, Danijos 1,181, 

86.9,

va k i, j os o 874 Norvegijos

Vengrijos 
845, Pinlandijos 569 ir 
vos 386 ir t.l.

J ugpslavijos
Liet u-

Vietines Pilietystes Daro- 
dymas.

Klausymas:
mieste

!
■iii

in s^ali. Nė poli- 
gai valandai karaliene sugryžo 
in saVo pakaju o kada prisiar
tino prie knygų pamate savo 
vyro varda ir pravarde para- 
szyta, tada ji ji balsei persi
gando iszloke isz paku jaus, ir 
nežinojo kas su jaja dedasi bei 
niekam nesako, pastovėjo va-> 
landa už duriu ir vdlei sugry- 
žo in savo pakaju o kada tik
rai pamate jog tai josios vyro 
Įiaraszas ,tada suprato, jog jos 
vyras atsirado, pamislino sau 
kokia galybe galėtu jos vyras 
in czion pribut ir tare pat'i ln 
saVO:

kvt ra—• Asz rodos gana 
esiu, o bet nežinau kas ežia de-

tie. Kada iszauszo jaunikaitis <•“«*, 1111111 puolė ant keliu Ir
tare in karalių: 

—- Kelk, 
in kelione.
• 1 ■ .. •» »' „ « . . 1 ■

, Tada karalius, apsirengė ir 
iszejo laukan abudu.

— Dabar sėsk ant 
tarė jaunikaitis.

O, ne asz galiu paskui

jau laikas leistis

mane

eitie.
— Na kokia tu turi galy

be? kad su manim gali paspet. 
eit, žinok, jog asz ne 
žmogum, liktai veju.

Toujaus jaunikaitis pasiver
tė in areli ir leidosi lėkti e, c

esmių

meldėsi prie Dievo 
idant jos Vyras pasirodytu, ir 
volei iszejo isz pakajaus. Tada 
karalius padėjo savo 'kardu ant 
stalo. Kada karaliene sugryžo

karsztai

atidaro duris ir pamkte koki 
tai karda ant stalo tada da 
baisiau persigando ji ji ir už
dare duris ir nežinojo ka prą- 

tada pastovėjo valanda 
paskui inejo in pakaju paemc 
karda in rankas, isztrauke isz 
maksztu 
ežius žodžius kuriuos

dėt

ir pamato tuos pa- 
priesz

dvylika metu buvo paraižius 
karalius paskui pekszczias ei
na.

Sakyk man su kokia tu
i ngalybe eini 

karalių.
Tada karalius

ta re arelis

ne užtikdavo ir no žinojo ka 
pradėt. Tada puolė ant keliu 
ir melde Dieva, 
vestu isz tu pustyniu. Viena 
vakara teip be eidamas priėjo 
viena grinezutia, kurioj radosi 
vejas, o kada inejo in vidų, pa
mate labai bjauria boba, jiji 
buvo neiszpasakytai stora, o 
augsztio turėjo 3 pėdas, o jau 
lupos teip dideles, jog negali
ma ne apraszyt ir paszauke:

— Ko tu žmogeli in czion 
pribuvai ir ko jeszkaif

Tada * i karai i us ptipa ša k o jo 
savo visa gyvenimą kaip jnm 
atsitiko.

— Tai palauk kol mano su: 
mis pareis — tarė boba, o ma
žam jis ir žino tavo karalyste.

— J) kada prtrois tavo sū
nūs Mare karalius.

idant ji isz

papasakojo 
jam visa atsitilpma su taiseis 
žmbnimis, isz kuriu jis tuosius 
daigius turi:

Tai gerai — tarė arelis, kad 
tau terp gilukningai pasisekė.

Kada jau buvo netoli no 
sostapiles, karalius nusijuokė 
ir paszauke: t

— Dabar tai jau pažinsiu 
mano karalvsta!< *

O kada jau buvo visai arti 
tada arelis tarė:

—- Dabar jau keliauk pats 
vienas namon, o asz leksu to
liu.

Tada karalius su areliu at
sisveikino ir nuėjo kožnas sa
vo keliu. Kada karalius inejo 
in mięsta, užsidėjo ant galvos 
kepure, idapt ji niekas ne ma
tytu o kada prisiartino prie pa- 
lociaus tuojaus pamate savo 
visus virszininkus bet labai 
buvo užimti ba ta diena ketino 
būtie veseile karalienes. Kada 
karalius inejo in paloci, pa
mato savo mylema o kuri tei- 
posgi turėjo labai daug užsi
ėmimo, tada jis vaikfczcziojo 
po paloci, bot ji niekas nė ma- v • • • * « a *.

tada puolė jiji ant keliu ir pa
szauke su aszaroms:

— Karalių d, karaliau, ma
no mylimiauses! pasirodyk jei
gu ežia esi! ar-gi tavo szirdl 
negalėsiu sum'inksztyt ? 
puolė ant veido ir vėlei tarė:

— Karaliau mano mvli- 
miauses! prisiekiu priesz Die
va Ir tavo, jog ne atsikelsiu no 
žemės pakol tu mane no prisie
ki ir ome graudžei verkt. Ta
da karalius pasigailėjo 
mylemos, nuėmė kepure no gal
vos ir tarė:

— Mano mylimiausia! ži- ▼
nok jog asz esmių ežia, kelk no 
žemes, gana jau verkt, padavė 
savo ranka ir pakele no žemes, 
o kada karaliene atsikėlė pa
mato savo vyra, kuri labiau 
mylėjo negu pati sayo, tada 
juodu meilei pasisvptkino, o 
kokis buvo ju džiaugsmas, tai

tada
o

saVo

labai, puikia skrynute no ku
rios rakteli pamecziau o kuris 
labai buvo man parankus Ir 
kuri asz labai mylėjau o dabar 
asz nauja uszsisteliavau, kuris 
man brango! kaszt uoja, o da
bar kaip girdot tai mano senas 
raktelis atsiranda, tai praszau 
dabar duotic rodą, ka padaryt 7

Tada visi Vienu balsu tarė: 
Lai kad tas raktelis tau 

kuri tu pametei 
atsiranda, 

raktas tau brnngei 
o da kažin ar tiks iu tavo skry- 
nutia tai-gi mes visi duodame 
tau rodą idant, duotum tam 
žmogui, kuris tavo rakta turi ir du afideivitus, viena nuo gy- 
kiok pinigu 
gali pasilaikyt.

— Na tai d^abar galite man 
visi pasiraszytio, idant asz ta 
rakta galeezia pasilaikytie iki 
mano smorezei.

Tada ome kožnas ir pasira- 
sze ant popieros o jiji paemc 
ta popiera ir leidosi pas save 
mylema ir tare in ji:

• — Dabar eik mano meiluk 
Su manim o asz ka parodysiu

Tada juodu leidosi iu sve- 
o kada inejo per 

duris stojo abudu priesz sve- 
czius ir tada jiji tarė:

— >Szitai, tas raktas, 
asz dabar atradau, o tai szitas 
kuri asz dabar pabueziuosiu ir 
pabueziavo tris kartus kara
lių.

Tada visi pažino karalienes 
prigavima ir labai persigando, 
o tas jaunikis, kuri ketino ta 
diena szliuba imt su karaliene, 
szoko per Įauga no treczio gy
venimo ir užsimusze. Tada vi
si pažino savo sena karaliii. Ir 
iszkele labai puiku balių, ku
ris traukėsi per kėlės dienaš. 
Po tam balui sveczei iszvaži- 
nejo o karalius pasilikęs vie
nas su savo mylema paeziulo 
gyveno laimingai.

Po keliu metu davė jiems 
Dievas sunu, ’kuris po tėvo 
smorezei apėmė sostą ir da da
bar vicszpatauja.

— Gimiau ma
žame mieste Ponnsylvaiujoj. 
Dabar pasirodo, kad mano gi
minias nebuvo tinkamai 

ir dabar

Ka<’l parmos nuo paežio laik- 
raszti,

t'žsi mane in viena narna užeiti. 
Pradėjo skaityt i, 

Kiti ak v vai
♦

Sztai durys
Keletą girtuokliu viesulą in- 

varo.
Vienas ant kupros atnesze 

baksa alaus, 
Kitas kiszeniuja gorymo sal- 

dabs, 
t) gal munszjiines smirduoles, 
Klausykite kas ežia nusides.

F

klausyti, 
atsidaro, >•

.

II1

I

rri

—- T... 
labai geras, 
o dabar

(•žiu pakaju

> 
o naujas 

kaszt uoja,

ir volei ta rakta.

kur

'kuris po tėvo

užre- 
gislruolas, ir dabar negaliu 
gauti gimimo certifikato. Keti
nu vykti Europon ir man bus 
būtinai re i kalinga d a rody t i 
pilietysle kaip galiu darodyti 
piliety* t e ?

A įsakymas — Kuomet nega
lima gauti gimimo certifikato 
su pasporto aplikacija reikia 
pasiusti krikszto paliudijimu

(lytojo, kuris prie gimimo tar
navo,
galima gauti, arba tėvu af,ei-

jaigu tokio certifikato

deivilus arba kitu gerai žino
mu žmonių, kurie gali tikrai 
prislėgti kad asmuo gimė Snv. 
Valstijose.

Kas Yra Nemokslumas.
Klausymas — Tamstų nuo

monėj kas tai yra nemokslu
mas? Ar žmogus, knis gali pa- 
siraszyti varda 1)et negali pa- 
raszyti arba skaityti knyga 

Kokiskaitytas nemokintu.
yra immigracijos ir ntauraliza- 
cijos instatymu mokslumo rei
kalavimai?

Atsakymas —Tautiszka Ap- 
szvietos Draugyste skaito, kad 
uveikiantis mokslumas” Rei
kalauja mokyklos lankymu per 
apie 6 metus. Tuomet žmogus 
gali paskaityti laikraszti, pu-
raszyti paprasta laiszka ir ves
ti paprastas rokundas.
Bet immigracijos instatymo 
tikslam reikia sakityti ka nors 
atspausdinta tojo kalboje ko
kia atievis pats pasirenka. Ne 
reik imti raszyto kvotimo. Na
tūralizacijos iihstatymas reika
lauja kad ateivis kuomet pa
duoda natūralizacijos peticija 
(antras |popieras)turi kalbėti 
Angliszkai ir pasiraszyti var-

Galas. (]a Nekuriose teismuose pilie-

Dr. T. J. Tacielauskas
Pi rm utinis Li o t u vi szkas 
Dentistas Mahanojuje 

Ant Antro Floro, Klino Sztoro 
19 W. Centre St., Mahanoy City

tysto atsakyta ateiviams, kurie 
negali ksaityti Anglu kalboje. 
Mokslumo Kvotimai naujiems 
balsuotojams, kuriuos reika
lauja. suvirsz puse valstijų szio

juodu meilei pasisveikino | • 1 ♦ 1V • y

negalima ne apraszyt, o kada 
buvo gana ilgai džiaugėsi, ta
da karaliene tarė:

—• Mano meiluk, asz dabar 
noreczia nueit in savo svecziu 
pakaju, ba jie jau mane lan-* • 
kia, o tu ežia pasilik kol asž su- 
grysziu.

A. RAMANAUSKAS

?

J

?

ja szalyja, yra asztresni. Rei
kia skaityti ir 'suprasti Anglu 
kalba, ir pasiraszyti vardu; ne 
kuriose valstijose norintieji 
balsuotojai turi iszlaikyti ra- 
szytus kvotimus.

Mat, ežia buvo merginos dvi 
Ir jau patarpusios abi, 
Pradėjo ant gero gerti;

O vis ant to vaikino temvti, 
Szoko ant kart, pradėjo muszt, 
Ir parmetė su kojom spardyt, 
Tuojaus szoko namu gaspadine 
Vaikina mtv rakaliu atgyne.

Butu gerai apmuszia, 
O gal ir i sz va re dvasia. 
Na, argi ne szunu ruja, 

Isztikruju, naje,
Argi gali būtie apszvieta

Jaigu girtybe užima pirmą 
vietai 

Kur tiktai nueina, 
Be gėrimo neapsieina, 

Begeriant plovoja, 
Vieni ant kitu loja, 
Pasigėria mnszasi, 
Paskui provojasi.

♦ * *

Kožna motere turi daug nara-
• ♦ V .

VU,
Dirba ecus akysia ir už akiu, 

Bet ir tokiu atširanda,* 
Ka jau savo duszia prarado, 
Ir bažnyczios iszsižadėjd/ 
Velniui duszia prižadėjau 
Tokios tai niekam netikra, 

Nuo keturkojo sutvėrimu atli- 
• ke.

Vaikus netikusiai augina', 
Nuo pikto ju negina, 

Ir kas bus isz tokiu vaiku, 
t' • ' ■ I

Bet ir tokiu atsiranda,
’’ -k 1,1 1 •* til Ml I * *•!

* #
Baltmoreje randasi tokiu men 

geliu,
Kurios turi susidejusios puse* 

tinai pinigėliu, 
Bet atsiranda tokiu latreliu,

Ka prisiplaki! prie mergeliu;
Vienas tokis isz nevidonu, 

Iszviliojo nuo keliu pinigu ii*
ir iszdume in IIlinojų, 

Jaigu mergeles pinigus lai ko fa 
Tokiem szpicelem neduokite. 
Ba tokie latrai prisiplaku,Ba tokie latrai prisiplaku, 

pinigus išvilioja ir pralaka/ 
Tykoja ant jusu centu ir pini« 

£11 • 
Paskui sau reizuoja po velniu.
Mergeles turite manės kiaušy- 

tie, 
Saule” užsiraszytie,Sau u

Tada daugiau proto turėsite, 
Vaikinams pinigu neduosite.

Reikia protą turėti, 
Tokiu rakaliu neklausyti, 
Nuo saves toli nuvaryti:
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Tada jiji leidosi tiesiog <in 
pakaju kuriamo sveczei radosi, 
o jau ir jos jaunikis jau buvo 
atkeliavęs, kuri jiji tuojaus 
pasisveikino ir tarė; •

— Dabar guodotiru sveczei 
sėskite už stalo, ba jau laikas 
pietų.

Kada padavė pietus ir visi 
susėdo prie stalo, tada kara
liene tarė iu svoezius;

dideliti knygų ir -prisukimus' —

te ba jis buvo tuja kepure už
sidėjęs, ka nieką# nejnato, tada 
jis priėjo prie tu duriu kur 30 
mylema nuolatos lakstė. Kara
liene inojtts in savo pakaju, pa
liko duris atidarytas o inejus 
atsisėdo prie stalo skaityti ant

1 • / i e r1 1 * . • «• • • Asz senam laiko turėjau
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MILL 4c PATTERSON STS.,
'jt • , j , . d ■■___ , ■ I___ ... ♦*

LIETUVISZKAS GRABORIUS 
MILL & PATTERSON STS.b 

ST. CLAIR, PA. 
Bell Telefonas 1430-R

1 'i i'* ! ■ 1 r > 1 . ■

jįlszbalsamuoja ir laidoja mirusius^ 
ant visokia kapiniu. Pagrobus pa- 
ruoszla nuo papraszczlausiuiklpra 
kilniausiu. Parsamdo automobilius 
del laidotuvių, vesellu, krlkszty- 
niu ir kitiems pasivažinėjimams. 
Isz Frackvilles, Port Carbon ar isz 
kitu artimiausiu miestu jeigu kas 
pareikalaus mano patarnavimo, 
meldžiu man duot žinia o pribusiu 
ln trumpa laika.

■ ’ 'P. ULII11. 1...  '^il" J S.'.'W'.

6 6 6
yra daktaro receptas del 

Szalczio ir Skausmą Galvos 
Yra greicaiauBia žinoma gyduole.

666 Taipgi Tabletuose.

K. RĖKLAITIS
. Lietuvi*zka« Graboriua

Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagalbi
ninko moterems. Priei
namos prekes.

516 W. Spruco Str., 
Bell Telefonas 149 .

MAHANOY CITY,PA.
306 Market Street

Bell Telefonas 441-J
PA. 1TAMAQUA, .

k

1 ju

Ar jau jus moteriukes vietos 
šluboj neturite, 

Jaigu apsode su diperiu mun- 
szaine gorėto,

Tai mat Fortiforte taip mote
rėlės daro,

Galona namines pareitraro, 
Aplink susėda, ? ’
Geria net geda;; 
O da dainuoja,

Ir biauriai plovoja-

l

IJ > ii

■!!

tv SIENINIAI KALENDORIAI
Kas prisiims viena doleri, aplaikys 

5 Puikus Sieninius Kalendorius ant 
1931 meto. Prie kožno kalendoriaus 
yra prisiūta ssventuju kalendoris su 
pasnykais.
marginti ir bepjauti.

Kalcndorlai puikci isz 
W. D. Bocz- 

’ kauskns - Co., Mahanoy City, Pa. (tf
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Prakeikta Karalista
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ISZ LABAI SENŲ JAP0NI8ZKU UŽRASZU.

Tevelci mano mieli, uazlri vyro, tai nenorėjo
labai norecziau judu draugę su 
savim paimt, Ant senatvės bu
tu jumem geriau, idant niekas 
uerupelu.

Tame
dede:

t pri kal
bint, idant imtu sau vyra. Bet 
karaliene turėdama vilti, jog 
jos vyras kada nors

pertrauke kunigas*

i atsiras, ir W

tai ji ji nuesiduoda save iierSD 
kalbeli. Karalius ten gulėjo 
net dvylika metu.
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1930-1931 Imigracijos Kvotos.

Klausymas — Kokios yra 
Anglijos, Vokietijos j r kilu

■

Anglijos, Vokietijos Jr 
svarbiu Europos szaliu naujos 
imigracijos kvotos sziems me
tams? I

I

Ne labai

.11 ii A 
H

*

IM

■i
«i m

1 s H

*

133,714 immi-
1930-

A įsakymas 
grantu inleiilžinma per 
31 metas isz yisu szaliu kurias 
tik inima kvotos 
Didžios Britanijos 
Airijos kvota yru 65,721,

^Į1

I ■■

i n,statymus, 
ir Sziauru 

Vo
kietijos yra 25,957, Airijos Ne- 

17354, 
5,802, o . »•

ltKada karaliene nusibodo 
naszlei gyvent, ir jau patrotijo 
vilti, jog jos vyras jau atisi- 
ras tada ir pirszlei pradėjo va
žinėt isz visu szaliu prižadėda
mi visokio stono vyyu, bet vis 
no velniu puses, idant da kar
ta galėtu prigriebt in savo na
gus. Tada karaliene prižadėjo

— O tegul lovelei czion gy
vena, mos galime’ kiek pagel
bėt ant senatvės.

— • Gerai — tarė karalius, 
jeigu jus apsiimate but iu pa- 
gclba, tai bus viskas gerai, o 
hsz velei ne užilgio atlankysiu, 
o dabar gana man linksmytis 
reik važiuoti© namon. Tada 
karalius pradėjo atsisvoikinet su vienu paezuotis negalėdama 
ir tarė:

— Mažam Jaugiau galime 
nesimatyt, ba ne žinau kokia 
nelaime mane lauke ant kelio.

—• Dievo apsaugok! — ture 
visi vienu balsu, laimino ir ve
lijo gilukningos keliones.

Tada karalius puolė tėvams 
in kojas atsisveikino, sėdo in 
karieta su savo tarnais ir nu
važiavo. t) kad jau buvo gera 
gala nuvažiavo, tame velei su
uodė gardu kvepsni obuoliu.

— Dabar laikyk arkliui 
kaip galima, — tarė karalius, 
idant galėtum kanogreieziau 
pravažiuotio pro ta obelia.

— Gerai — tarė važnyczia.
Tada jis važiavo labai smar

koj, o karalius visai apalpo ka
rintojo sėdėdamas ir tuojau pri 
važiavo szale kelio obelia, ku
ri lenke savo szakas in karie
ta, tada važnyczia kirto po 
ypa arkliams ir leido pro szali 
kaip galėjo, ir gilukningai pra
važiavo pro ta obeliai, ba no 
vienas obuolis neinpuole in ka- 
riota/Po tam karalius atsikvo
šėjo ir nieko nemato, tada ka
ralius velei buvo linksmas ir 
kalbėjo su savo tarnais. Ir teip 
važiavo per kalnus ir 
o kad jau buvo ilga gala 
važiavę, arklai buvo jau nuil
si* negalėjo greit begi, o jau 
vyno upelis buvo netoli, tada 
karalius pradėjo apalpt, o važ
nyczia greieziau negalėjo va- 
žuotic, o jau karalius visai ap
alpo, bn upelis nuolatos priva
žiavo, arklei visai pristojo.

— Iszkelkite mane isz ka
rietos laukan! tuos žodžius isz- 
tare karalius.
ji iszkele isz karietos, puolė 
ant kraszto upelio ir gere ta 
vandeni, tada stojo kaip ne
gyvas, ba negalėjo ne pasiju-

o upelis isznyko.
Ka daryt ■ — (are važ

nyczia.
— Mes ir nežinome — atsi

liepė anuodu, tai ka dabar mes 
turime daryt, jog ji pa judint 
nemažini.

— Važuokime namon — ta
re važnyczia, duosime karalių-, 
nei žinia, o mažu galės pagel
bėt. Tada sėdo visi in karieta 
ir leidosi konogreieziausia na
mon. Kada jau parkeliavo, tuo
jaus vienas isz tarnu ėjo pas 
karaliene, o toji pamaezius tar
ini, mostelėjo su ranka ir tarė: jo nerado^ tada velei pradėjo

— Žinau, žinau kokie ne- 1 1 ’
laime patiko, o tarnas daugiau 
nieko neatsakę. Karaliene nuo
latos verkė ir rankas lauže net 
žinodama ka pradėt, ir pradė
jo mislyt kokiu budu galėtu 
iszgelbet savo vyra, tada paė
mė plunksna ir raudono at ra
mento, sėdo in karieta ir lei
dosi in kelione. Kada jau pri
siartino' prie karaliaus, tada 
isztrauko jam karda, kuri fu-

namon.

ilgai iszkenst per kitu inkalbe- 
jima. Tame atkeliavo isz toli
mos szalies vienas jaunikaitis 
labai gražaus stono, o kad jau 
sutiktu, tada karaliene liepe 
jam, idant sudėtu kaucija, jei
gu laikais atsimestu, tai pra
pultu kaucija, o buvo daugy
be pinigu sustatė ir karaliene

dint,

1 seniai prjesz kėlias^ 
dienas,

J Danosze man vyrelis vienas, 
Ka<l pnmnos niio paczto laik- 

* . raszti,
t'ždmane in viena narna užeiti.

Pradėjo skaityti,
Kili akyvai klausyti, 
Sztai durys atsidaro,

Keletą girtuokliu viesulą in- 
varo.

Vienas ant kupros atnėsze 
baksa alaus,

Kitas kiszeniuja gorymo sal- 
datis,

O gal munsztiines smirduoles, 
Klausykite kas ežia n u.sides. 
Mat, ežia buvo merginom dvi, 

Ir jau patarpusios abi, 
Pradėjo ant gero gerti,

O vis ant to vaikino tomyti, 
Szoko ant kart, pradėjo muszt, 
Ir parmoto su kojom spardyt, 
Tuojaus szoko namu gaspadino 
Vaikina nitu ra kaliu atgyno.

Butu gorai apmuszia, 
O gal ir i.sz va re‘dvasia. 5

Na, argi ne szunu ruja,

f .
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NAUJAUSIO BUDO SU SUKANCZIAIS 
SPARNAIS.

Sztai naujo budo Voki.szka^ muplanas, iszrastas per inžinierių

C
>

Ernesta Zensem pa
dirbtu Berlyne. Vietoje paprastu sparnu.(ai szitam o’roplano sparnai sukasi aplinkui daryda-

1

f 1

Ipriklausoma Valstija 
Lenkija 6,524, Italija 
Hzvedijos 3,314, Molandijos 
153, Erancijos 3,086, Czekosla- 
vakijos 2, 
Austrijos 1,413, Danijos 1,181, 

869,
845, Ei n land i jos 569 ir 
vos 386 ir 1.1.

874 Norvegijos 2,377,
J ■ ■
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Vengri jos J ligosią v i jos 
Liet u-ini veja. Tvirtinama kad (asai eroplanas gales lėkti 200 myliu in valanda ir bus geresnis ne 

if

>40*

tarnams iszdavinejo o jis pn- 
lengvelo inejo in ta pakaju ii 
pasitraukė in szali, idant ji ka
raliene ii(‘dasilytetii, kada jiji 
iszejo isz pukajaus duris užda
rius, tada jis prisiartino prie 
stalo parasze ant tu knygų sa
vo varda ir pravarde ir Volei 

sžali. Ne ])oli- 
gai valandai karaliene sugryžo 
in saVo pakaju o kada prisiar
tino prie knygų pamate savo 
vyro varda ir pravarde parn- 
szyta, tada jiji balsei persi
gando išžiok© isz pakajans, n* 
nežinojo kas su jaja dedasi bei 
niekam nesako, pastovėjo vas 
landa už duriu ir Vdlei sugrj*- 
žo in savo pakaju o kada tik
rai pamate jog tai josios vyro 
paraszas ,tada suprato, jog jos 
vyras atsirado, pamielino sau 
kokia galybe galėtu jos vyras 
in czion pribut ir tarė pati ln 
savo:

kaip sziandieniniai eroplanai.
I

I

boba Vietines Pilietystes Daro- 
dymas.

— Gimiau ina- 
dabar žam<» mieste Pennsylvanijoj.

Dabar pasirodo, kad mano gi
mimas nebuvo tinkamai 
gistruolas, ir dabar negaliu 
gauti gimimo ccrtifikato. Keti
nti vykti Europon ir man bus 
būtinai reikalinga darodyti 
nlietyste kaip galiu darodyti 
pilietvste?

— Tuojuus atsiliepė 
tiktai palauk valandėlė.

Tame iszgirdo dideli sztur- 
ma ir ne ilgai trukus inejo pui
kus jaunikaitis ir paszauke:

— Ko tu žmogeli jeszkai?
Savo karalystes — atsi

liepė karalius.
Kaip vadinasi tavo ka

ralyste?
—- Oppanija.
— Aim, žinau gana

jau dabar tavo pati nori 
ožiuotis, bet. asz ne daleidžiu

Klausymas: 
mieste ikU| .jį

' I1 w

labai puikia skrynute no ku
rios rakteli pamecziau o kuris 
labai buvo man parankus ir 
kuri asz labai mylėjau o 
asz nauja uszsisteliavau, kuris
man brangiu kasztuoja, o da
bar kaip girdot tad mano senas 
raktelis atsiranda, tai praszau 
dabar duotie rodą ka padaryt?

Tada visi vienu balsu tarė: 
Tai kad tas raktelis tau 

kuri tu pametei, 
o naujas

užre-turėjo beveik privestinai pa- 
eziuotis. Tada ji ji sutarė, jog 
po ketnriu menesiu turi būtie 
veseile.

Dabar gryžkime pas karalių, 
kuri palikome mieganti.

Kada karalius pabudo atsi
kėlė ir tare in save:

— Ach tai gardžoi miego
jau, bet kur asz esmių! jau ne
matau palociaus ir kur-gi ma
no mylema paeziule? pamislijo 
valandėlė ir leidosi in kelione 
per kalnus ir girres. O kad jau 
buvo gula kelio padarius bet 
ne jokio gyventojo niekur ne 
buvo matyt. Tada užlipo jis 
ant vieno kalno ir dairėsi in 
yisas szalis, bet. nieko nematė, 
tiktai pamate kokius tris vy
rus terp suves muszantis, tada 
karalius nulipo no to kalno ir 
ėjo prie tu vyru. Kada tie vy- 

a teinant i žmogų, 
visi vienu balsu

gorai, 
pa-

) 

kada tik iszskalbia drabužius 
tai asz vis iszpurvinu ir suman
kau, dėlto teip ilgai traukosi, 
jau jiji senei butu apsipaczla- 
vus, žinok, jog asz esmių vejas 
na tai gerai, rytoj asz tavo nu
gabensiu in ten, dabar jau vo
lus laikas eisimo ant atsilsiu 
tu žodžiu pasibaigė kalba.

— Duoki© valgyt motin ta
re jaunikaitis.

Kada valgis buvo paduotas, 
sėdo ir valgė, o po tam ėjo gui
de. Kada iszauszo jaunikaitis 
tare in karalių:

—- Kelk, jau laikas leistis 
in kelione. '

, Tada karalivisA apsirengė ir 
iszejo laukan abudu.

— Dabar sėsk tint 
tarė jaunikaitis.

—- O, ne asz galiu paskui
... » ■ M » 1

Na kokia tu turi galy
be? kad su manim gali paspet. 
eit, žinok, jog asz ne esmių

5
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atsitraukc in
U’

—- T_.
labai geras,
o dabar atsiranda,
raktas tau brangiu kasztuoja 
o da kažin ar tiks in tavo skry
liui ia tai-gi mes visi duodame 
tau rodą idant, duotum tam

reikalinga

"JM-i ' i i ,i ' r ii? ,||' j

Kuomet nega-
l-lhį

rai pamate 
t,ai pradėjo 
szaukt.

—• Žmogeli padaryk mums 
prova, už kuria mes teip pe- 
szemes, jau tris metai musu tė
vas numirė, o jis mums paliko 
czebatus su kureis gali vienu 
žingsniu szimta myliu nužengt, 
tokia kepure, kaip ja ja užsi
dedi, niekas nemato ir divono 
no kurio galimu gaut gert ir 

lamai paemc valgyt ko tiktai žmogus geidi.
— O kodėl ne — t are ka

ralius, asz Jumiems galėsiu 
prova padaryti©, jeigu tiktai 
manes klausysi?

— Klausysim tarė visi vie
nu balsu.

— Na tai gerai — ture ka
ralius, tada iszsieme revolveri 
ir tarė:

— Dabar paleisiu kulka 
katras isz ju.su pirmiausia 
neszite, tai tas gausite, geriau- 
se daigia. Tame paleido kara
lius kulka, o kuri labai toli nu
lėkė, o tieje vyrai paskui leido
si jeszkot. Tada jis in ezoba- 
tus insistojo, kepure ant galvos 
užsidėjo ir trauke savo keliu. 
Kada tieje vyrai sugryžo, jau

girres, 
nu-

r V

, O 

ar-

mano

oitie.

jog asz ne 
žmogum, tiktai veju.

3\>ujaus jaunikaitis pasiver
tė in areli ir leidosi lektie, 
karalius paskui pekszczias ei
na.

o

Sakyk man su kokia tu 
lngalybe eini — tarė arelis 

karalių.
rPada karalius

kytra

tada puolė ant keliu ir 
meldėsi prie Dievo

priesz

Žinau, žinau kokie ne- pesztis tarydami, kam davėsi 
prisigant tam žmogui..

Tada karalius su tais czeba- 
tais ėjo per girres, rastus, kal
nus ir klonius, bet gyventoju 
ne užtikdavo ir no žinojo ka 
pradėt. Tada puolė ant keliu 
ir melde Dieva, idant ji isz 
vestu isz. tu pustyniu. Vienu 
vakaru teip be eidamas priėjo 
viena grinezutia, kurioj radosi 
vejas, o kada inejo in vidų, pa
mate labai bjauria boba, 
buvo neiszpasakytai stora, o 
augsztio tnrejo 3 pėdas, o jau

I

papasakojo 
jam visa atsitilpma su taiseis 
žmbnimis, isz kuriu jis tuosius 
daigius turi:

Tai gerai — tarė arelis, kad 
tau terp gilukningai pasiseko.

įvadu jau buvo netoli no 
sostapiles, karalius nusijuokė 
ir paszauke: t

— Dabar tai jau pažinsit! 
mano karalysta!

O kada jau buvo visai arti 
tada arelis tarė:

— Dabar jau keliauk pats 
vienas namon, o asz leksu to
li n.

Tada karalius su areliu at- 
ir nuėjo kožnas sa

vo keliu. Kada karalius inejo

Asz rodos gana 
ošiu, o bet. nežinau kas ežia de-. 
dasi, 
karsztai 
idant jos Vyras pasirodytu, ir
volei iszejo isz paknjaus. Tada 
karalius padėjo savo kardu ant 
stalo. Kada karaliene sugryžo 
atidaro duris ir pamate koki 
tai kardu ant stalo tada du 
baisiau persigando ji ji ir už
dare duris ir nežinojo ka pra
dėt tada pastovėjo valanda 
paskui inejo in pakaju paemc 
kardu iii rankas, isztrauke isz 
maksztu ir pamate tuos pa
ežius žodžius kuriuos
dvylika metu buvo paraszius 
tada puolė jiji ant keliu ir pa
szauke su aszaronis:

— Karaliau, karaliau, ma
no mylimiauses! pasirodyk jei
gu ežia esi? ar-gi tavo szirdl 
negalėsiu suminksztyt? tada 
puolė ant Veido ir volei tarė:

— Karaliau :* » * 

minuses! prisiiria priesz Die
vą ir tave, jog ne atsikelsiu no 
žemės pakol tu mane no prisie- 
1 • • •» V • -• .

du karalius pasigailėjo 
mylemos, nuėmė kepure no gal-

mano myli-

ki ir ome graudžei verkt. Tu
šavo

sis veik i no

vos ir tarė:
— Mano mylimiausiai ži

nok jog asz esmių ežia, kelk no 
žemes, gana jau verkt, padavė 
savo ranka ir pakele no žemes, 
o kada karaliene atsikėlė pa
mate savo vyra, kuri labiau 
mylėjo negu pati saw,mylėjo negu pati save, tada 
juodu meilei pasisveikino

rejo prie szono ir parasze tuos
Žodžius:

— Dabar atsiskirime mudu
nrtt amžių, dabar jau tu ne ma- Innos teip dideles, jog negali
no, o asz ne tavo, ir padėjus 
karda prie szono, leidosi in sa
vo karalyste. O kada karaliene 
parkeliavo namon, mistino, jog

j>.il

vėlnci jos vis kada nors atgai
vins, tai jis tuos žodžius ras Ir 
}M»rskaitis. Karaliene likus na- 
szle, issklavinejo pati prisaky
mus po visa savo vieszpatys- 
fa. Kada dažinojo kitu viesz-* 
palyszcziu karalei, jog ji netu-

Atsakymas —
ima gauti gimimo ccrtifikato 

su pasporto aplikacija reikia 
pasiusti krikszto paliudijimu 
r du afideivitus, viena nuo gy-žmogui, kuris tavo rakta turi 

rakta dytOjo, kuris prie gimimo tar
navo, 
galima, gauti, 
delvitus arba kitu gerai žino
mu žmonių, kurie gali tikrai 
prisiegti kad asmuo gimė Suv. 
Valstijose.

ir volei takiek pinigu 
gali pasilaikyt.

— Na
visi pusiraszytie, idant asz ta 
rakta galeezia pasilaikyti<‘ iki 
mano smerezoi.

I’ada ome kožnas ir pasira- 
sze ant popieros o jiji paome 
ta popiera ir leidosi pas savo 
mylema ir tare in ji:

. — Dabar eik mano meiluk 
su manim o asz ka parodysiu

Tada juodu leidosi in sve- 
ėziu pakaju o kada inejo per 
duris stojo abudu priesz sve- 
czius ir tada jiji tarė:

— Szitai, tas raktas, 
asz dabar atradau, o tai szitas 
kuri asz dabar pabucziuosiu ir 
pabueziavo tris kartus kara
lių.

Tada visi pažino karalienes 
prigavima ir labai persigando, 
o tas jaunikis, kuri ketino ta 
diena szliuba imt su karaliene, 
szoko per langu no treczio gy
veninio i1 užsimusze. lada vi- ti paprastas rokundas. 
ei eono Iravnliii Tv . • •• •

tai djibnr galite man

kur

veninio ir užsimusze. Tada vi
si pažino savo sena karalių. Ir 
iszkele labai puiku balių, ku-

jaigu tokio ccrtifikato 
arba tėvu a(ei-

Kas Yra Nemokslumas.
Klausymas — Tamstų nuo

monėj kas tai yra nemokslu
mas? Ar žmogų©, kais gali pa- 
siraszyti varda bet negali pa- 
raszyti arba skaityti knyga 
skaitytas nemokintu. Koki 
yra immigracijos ir ntauraliza- 
cijos instatymu mokslumo rei
kalavimai?

Atsakymas —Tautiszka Ap- 
szvietos Draugyste skaito, kad 
‘4 veikianti© mok si urnas” Rei
kalauja mokyklos lankymą per 
apie 6 metus. Tuomet žmogus 
gali paskaityti laikraszti, pa- 
raszyti paprasta laiszka ir ves-

Bet immigracijos instatymo 
tikslam reikia sakityti ka nors

ris traukėsi per kėlės dienas, atspausdinta tojo kalboje ko- 
ro tam balui sveczei iszvazi- 
nejo o karalius pasilikęs vie
nas su savo mylema paeziule

lauja kad ateivis kuomet pa

Po tam balui sveczei iszvaži-

gyveno laimingai.
Po keliu metu davė 

Dievas sunu,

kia atievis pats pasirenka. N© 
reik imti raszyto kvotimo. Na
tūralizacijos instatymas reika-

jiems
kuria po tėvo

duoda natūralizacijos peticija 
(antras ]popieras)turi kalbėti

smerezoi apėmė sostą ir da da- ^Vn^liszkai ir pasiraszyti var
ini r vieszpatauja. Galas. ja Nekuriose teismuos© pilie-

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Liotuviszkas
Dentistas Mahanojuje !l , 1 ' .. A J*' .r 1 ••L. — .  k

Ant Antro Floro, Klino Sztoro
19 W. Centre St.» Mahanoy City
------nrn------ ----------- -—7-------

tyste atsakyta ateiviams, kurie 
negali ksaityti Anglu kalboje. 
Mokslumo Kvotimai naujiems 
balsuotojams, kuriuos reika
lauja. suvirsz puse valstijų szio 
ja szalyja, yra asztresni. Rei
kia skaityti ir 'suprasti Anglu 
kalba, ir pasiraszyti vardu; ne 
kuriosę . valstijose
balsuotojai turi iszlaikyti ra
ižytus kvotimus.

norintieji

argi ne szunu ruja 
Isztikruju, naje,

Argi gali bntio apszvieta, 
.Jaigu girtybe užima pirmą 

vieta!
Kur tiktai nueina, 

Be gėrimo neapsieina, 
Begeriant plovoja, 

Vieni ant kitu loja, 
Pasigeria muszasi, 
Paskui provojasi.

v

I

Kožna motere turi daug nara- 
vu, 

Dirba ecus akysia ir už akiu,
Bet ir tokiu atsiranda,* 

Ka jau savo duszia prarado, 
Ir bnžnyczios i s zs i žadėjo, 
Velniui duszia prižadėjo*< 
Tokios tai niekam netikia, 

Nuo keturkojo sutvėrimu atli
kę.

Vaikus netikusiai auginA, 
Nuo pikto jn negina, 

Ir kas bus isz tokiu vaiku,

Velniui duszia prižadėjo.

# *

Baltmoreje raminsi tokiu mvr* 
geliu,

Kurios turi siwidėjusios pus©* 
tinai pinigėliu, 

Bet atsiranda tokiu latreliu,
Ka prisiplaka prie mergeliu;

Vienas tokis isz nevidonu, 
Iszviliojo nuo keli u pinigu i C

Jaigu mergeles pinigds lai ko fa 
Tokiom szpicelem neduokite.
Ba tokie latrai prisiplaku, 

Pinigus iszvilioja ir pralaka.

ir iszdume in 1 Ilinojų

Ba tokio latrai prisiplaku,

t

I

Tykoja ant jusu centu ir pini« 
gu,

Paskui sau reizuoja po velnitf. 
Mergeles turite manės kiaušy- 

tie, 
u Kaule1 ’ užsiraszytie, 

Tada daugiau proto turėsite, 
Vaikinams pinigu neduosite.

Reikia protą turėti, 
Tokiu rakaliu neklausyti, , 

Nuo saves toli nuvaryti i

Sau

v

■

>1 I

_ S 0 
kokis buvo ju džiaugsmas, tai 
negalima ne apraszyt, o kada 
buvo gana, ilgai džiaugėsi, ta
da karaliene tarė:

— Mano meiluk, asz dabar 
noroezia nueit, in savo svecziu 
pakaju, ba jie jau mane hm-’ , 
kia, o tu ežia pasilik kol asz su- 
grysziu.

Tada jiji leidosi tiesiog d; 
pakaju kuriame sveczei radosi 
o jau ir jos jaunikis jau buvo 
atkeliavęs, kuri jiji tuojaus 
pasisveikino ir tarė; »

— Dabar guodotini svet'zei 
sėskite už stalo, ba jau laikas 
pietų.

Kada padavė pietus ir visi 
susėdo prie stalo,

A. RAMANAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS
MILLJT

in rnipsta, užsidėjo ant galvos 
kepure, idant ji niekas ne ma
tytu o kada prisiartino prie pa
lociaus tuojaus pamate savo 
visus virszininkus bet labai 
buvo užimti ba ta diena ketino 
būtie veseile karalienes. Kada

, pa
mate savo mylema o kuri tei- 
posgi turėjo labai daug užsi- 

, tada jis vaikkzcziojo 
po jmioci, bot ji niekas nė ma
te ba jis buvo tąja kepure už
sidėjęs, ka niekas nemato, tada 
jis priėjo prie tu duriu kur jo 
mylema nuolatos laksto. Kara
liene inojus in savo pakaju, pa- 
« a < ra* . a

kaniliuH inejo in palovi

irta ne apraszyt ir pasz.auko:
— Ko tu žmogeli in czion ėmimo, 

pribuvai ir ko jeszkai 1
Tada ^karalius papasakojo 

savo visa gyvenimą kaip jam 
atsitiko.

■ * Tai palauk kol mano su: 
mis pareis — tar© boba, o ma
žam jis ir žino tavo karalyste.

— kada prtreis tavo sū
nūs J tarė karalius.

• <

liko duris atidarytus o inojus

& PATTERSON STS4 
ST. CLAIR, PA. 

Bell Telefonas 1430-R

<in
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t susėdo prie stalo, tada kara- 
atsisedo prie stalo skaityti ant liene taro in svoezius: 1_ J-_ ♦ 1 • . • I a * .didelio knygų ir prisukimus — Asz senam laiko turėjau

į

^Isxbalaamuoja k laidoja mirusius £ 
ant visokiu kapiniu. Pagrobus pa- 
ruoszia nuo papraszcziauBiuiklpra

del laidotuvių, vąšeliu, krikszty- 
niu ir kitiems pasivažinėjimams. 
Isz Frackvilles, Port Carbon ar isa 
kitu artimiausiu miestu Jeigu kas 
pareikalaus mano patarnavimo, 
meldžiu man duot žinia o pribusiu 
In trumpa laika.

6 6 6
<, ’ • < 4 M ‘v * •

yra daktaro receptas del 
Szalozio ir Skausmą Galvos 
Yra vreiesiausia žinoma gyduole.

666 Teipgi Tabletuose.
- , ' ■ - 
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K. RĖKLAITIS
Lietuvlaxkae Graboriue

ll
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ant visokio kapiniu. Pagrobus pa- 

kilniauslu. Paraamdo automobilius

Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagelbi- 
ninko moterems. Priei
namos prekes.

516 W. Spruce Str., 
Bell Telefonas 149 .

MAHANOY CITY, PA.
306 Market Street

Bell Telefonas 441-J
PA.TAMAQUA. .

■I

I

*

Ar jau jus moteriukes vietos 
©tūboj neturite, 

Jaigu apsėti© su diperiu mun- 
szaine gerote, 

Tai mat Fortiforte taip mote
rėlės daro, : 

Galoną namines parsivaro, .
A .1— , __ JI

i
1 .

Aplink susėda,, 
Coria net geda, ’ 
O da dainuoja, 

Ir biauriai plovėja.

ui' v 
į# .jį

rr SIENINIAI KALENDORIAI
Kas prisiuns viena doleri, apiaikys 

5 Puikus Sieninius Kalendorius ant 
1031 meto. Prie kožno kalendoriaus 
yra prisiūta sxventuju kalendoris su

Kalendorlai puikci is« 
r marginti ir Užpjauti.

posnykais.

i

W. D. Bo«-
kauskns - Co., Mahanoy City, Pa. (tf
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ŽINIOS VIETINES
Tik menesis iki Kalėdų. 
Kita Nedelia prasideda 

Adventai.
— Ketverge pripuola Ame- 

rikonisaka szvento Dėkavones 
diena — Thanksgiving Day.
Todėl *taja dienn ir • rėdys to
“I
taja ^JJbifkon dojM

SįĮlfo * \ geidžo apvaiksztinot 
' ir ofisas

biM uždarytas.
™ ' Kalėdos artinasi, 

nas apmastineja kokia pirkti 
.1_______________ j mylemn

kož-

dovanelia del savo 
ypatų. Bet jeigu norite idant 
lauta pasikeltu, reikia, neuž- 
mirszt, kad turime szelpti sa
vo biznierius kuriu turime 
mieste užtektinai ir tai viso
kiu amatu ir pramoninku.

— Žinome gana gerai, kad 
daugelis isz vietiniu skaityto
ju aplaike “Saule,0 
šia žinių ant paskutinio pusla-

pirmian-

Vietiniu Zines ♦» s k v-pio in 
riu, (težinoti kas girdėt mieste 
i U aplinkinėje. Labai gerai isz 
šalies skaitytoju, bet jeigu 
yra tokis akyvais, tai kodėl no- 
sidalina žinutėms su kitais, 
jėigu dagirgta kas mieste atsi
tiko. Juk žinote, kad redakto
rius ne yra kokiu ten burtinin
ku ir sunku jam surinkti viso- 
kes žinutes isz miesto ir aplin
kines, o prick tam negalite rei
kalaut kad redaktorius laksty
tu po miestą kaip kate su pūs
le bueziodamas rankas visoms 
kūmutėms idant pasakytu kur 
kam garnys paliko kūdiki, ar
ba Petras supliekė Marei kai
li, kas apsivedė ir 1.1, 
mieste randasi gana 
žinueziu apie katras galėtumė
te danpszti, juk redakcijc kone 
vidurmiestijo ir parankioje 
vietoje. Todėl jeigu dagirsite 
kokia ak}A’a žinute daneszkite 
per paczta (neužmirszkite pa- 
siraszyti ir paduoti pilna ad- 
ręsA) arbd ateikite in

Rodos 
akvvu

« ir

ofisą, 
visokiu 
saugo-

Zi lipina skundai u ir 
yptftis'zku apšmeižimu 
Įtikės, ba tokios žinutes eina in 
gurbą. ’ ‘ • ’ ■

r— Kasikius darbai sziame 
l savai-Llikp sumažėjo- Praeita 

te Lehigh Valles kasikius visai 
nedirbo • • o'Readingo kasiklos 
iszdirbo tik tris dienas iszski
rent Kolso kasikiu kuri visas 
dienas iszdirbo. Sziandien visos 
apelinkines 'kasiklos visai ne
dirba ir nežino kaip szia savai
tė dirbs. Girdėt kad kasiklos 

• nedirba už tai kad neturi už- 
tektinai vandens.

Lt 

bažnyczio'ja bus suriszti mazgu 
inoteiystes pana Ona Alans- 

’kiute su Viktoriu Lahaczaiis- 
kft. A’eselka atsibus pas nuota

ikos lovelius ant 71G E. Maha- 
Aov Avė.
— Szv. Juozapo Parapijos 

(Jhoras, rengę Dideli Baliu, 
, Lapkriczio 

Norkevieziaus Sa- 
Orkestra pirmos kliusos 

griež Amerikonišku
, viszkus szokius.
jauni; Ftarninkę in Baliu! Nc- 

. pateirszkite, kad pradžia 8 
valanda vakare, Norkevieziaus 

‘Salėjo. Visi in‘Baliu’!!
— ’Garnys ana diena pali

nko'patogia dukrele del Juozo 
K^ainio/ 537 W. South uly- 

-.ežios.
■

S —' Sercdoje
- f M

Juozapo

■

ti■

4

renge 1
Utnrninke Vak., 
t Nov.) 
Įėję.

95J->,

ir Lietu-
Visi srnii ir

I

ko- patogia dukrele del

— Praėjusi Ketverge nak
tį nežinomi pleszikai insigavo 
in czeveryku sztorn Tręgelles 
& Son, 33 E. Center ulyezios 
isz kurio paėmė daugeli tavo- 
ro ir sukrovia in pavogta au
tomobiliu ketino iszpiszkyt isz 
miesto, bet juos užtiko konsul- 
inanas Tiram ir pranešė aptę 
tai polieijęi. \ agys pabėgo 
palikdami automobiliu su ta
vom. Spėjama kad tai vietinei 
bomelei, kurie neturedhmi pi
nigu apipleszinejc sztorus li
tavo ra 
nes.

— Jaunavedžiai Juozai Per- 
kauskai apsigyveno pas p. Per- 
kausko motina po adresu 404 
W. Mahanov St. Jaunavedžiai 
buvo primti su puikia vakarie
ne kurioje dalyvavo užpraszyti 
gimines ir pažinstami.

(Jalinskas 
siirisztas mazgu 

moterystes su liana Stanislova 
Va ilki ute isz llazletono, 
kitados
Szv. Petro ir Povylo bažny- 
czioja Subatos vakara. Jauna- 
vedis yra 'broliu p. Valinskie
nės, 52G W. Centre uli.

Panedclyja, 1 
Gruodžio prasidės misijos Szv. 
Juozapo bažnyczioja 
trauksis per dvi sanvaites — 
pirmutine sanvaite bus del mo
terių ir merginu o antra del vy
ru. Užsibaigs su 40 valandų at
laidais ant kuriu suvažiuos 
daug kunigu.

— V. Kėni a nekas, 535 W. 
Maple ulyczios isz miesto ku
ris turi užsiėmimą Tamakvcje 
kaipo skaitytojas mitoriu, 
kos inkastas pavojingai per 
szuiii in koja. Daktaras apžiu
rėjo žaiduli.

Vagy n pabėgo

parduoda po aplink!-

J uoząs 
mi(kslo likos

r 
r. Petro

rveno
i r

ISZ

kuri 
Mahanojuj J

diena

kurios

li

* /

Maža Gerkle Buvo

Plikiu Benagis, karta nuėjo 
pas gydytoja ir prasze, kad gy
dytojas jam pažiūrėtu in gerk
le, ir pasakyt u kas p-a jo gerk
lėje. Gydytojas atidžiai apžiu
rėjo ir jokio skaudėjimo gerk
lėje neradęs sako:

— Nieko blogo tavo gerk
lėje asz nematau, ir rodos lead 
nėra ne jokio skaudėjimo.

— Ee, vaikine, matyt ne
koks gydytojas esi, kad nesu
pranti, ir nieko mano gerklėje 
nematai. Juk in mano gerkle 
tilpo visa mano viela gyveni
mo, triobos padargai, pinigą- 
kuriuos tik uždirbdavau, ir vi
sas mano turtas. — Pasakė Be
nagis.

—• Acziu Dievui, kad maža 
gerkle turėjai, o kitaip, tai 
butum visa pasauli praryjąs. 
Bet nekaityk gerkle, ji nieko 
nekalta; jei pylei in ja, ji turė
jo ryti kaltink savo protą, kad 
taip blogai pasielgei. Tai-gi Ir 
ant manes nerugok, kad asz 
gerkles tavo liga nesupratau. 
Turėtum nueiti in beproezhi 
namus, gal rastum ten tikrus 
gydytojus, kurie vien tik
gydo tokius ligonius, kurk 
viską in savo gerkle kemša. 
—Užbaigė gydytojas.
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LAIMES ŽIEDAS
e

Tevgs turėjo tris sūnūs. Se
natvėje visa savo turtą jįems 
iszdalinejo, pasiliko sau tik 
laimes žiedą.

— Ta žiedą, — tarė tęvas,

T

—M

ilk'i iĮjIjIį *

f *

.... .... . ■» , II ...... . , , 
ti kas ka padare.

—• Vienas lobininkas buvo 
davės man be jokio raszto pi
nigu maisza. Ir niekas daugiau 
to nežinojo. Tas lobininkaR mi
re. Ir pinigus atidaviau naš
lei.

tf
H*

— Teisingai pasielgei, sū
nau mano, — atsake tėvas.

— Ėjau pro vandenini ma
lūną, — cme pasakoti antrasis 
sūnus: — žiuriu, — inkri 
tvenkinį skėsta vaikas. Szoknu 
in vandeni ir įsztraukiau.

Tu sunau mano, pasiel
gei gražiai ir dorai, tu pats ne* 
bijodamas prigerti, kita žmogų 
gelbėjai.

— Asz ėjau miszku, — ta
rė jaunius, — žiuriu, — du gal
važudžiu žmogų bepuolanczio, 
o tas žmogus — mano didžiau
sias neprietelis. Puoliau gelbė
ti, ir mudu dviese apgalėjome 
galvažudžius.

— Sūneli 
pabueziuok mane! — suszuko 
tėvas. — Szia tau žiedą. Ne
prieteliams padėti — didžiau
sias nuopelnas. Geni už pikta 
mokėdamas žmogus elgiasi, 
kaip Dievo sakyta.

— jusu tam atiduosiu, kas vi
su geriausiai pasielgs. Eikite 
sveiki per žmones ir tik po me
tu pareikite namo; tada pasa
kysite man, kaip kas bdsite

i ’’.G'l
fr c

įtraHls 
ilexjit

«(
0•: ,w

■'.t!

7^tfL - 

fe. A' . I. l f Ii/ ji

&L
i* v t

J

Sf k m
hii

V

»

» V

|«Mi
<i UNOlHWDOj

Mr J
4

1 I

U.

* Vl'v d>i» I

i
*

k9P"i

r s ■

JO"*'.

I.
I

'4

pasielgė.
Parojo sūnūs ir emo pasako-

in vandeni ir ištraukiau.
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SENAS TEATRAS APVAIKSZCZIOJA 200-METINES SUKAKTUVES.
Paveisklnsp arodo sena Francuziszka teatru Paryžiuje i« La (Joined i e FraneaiseJ .. . v ’

kuris tomis dienomis apvaiksztineja du szimlus metu nuo jo uždėjimo. Daug žymiu zmpniu
dalybavo tarn avaikszcziojime.

SHENANDOAH, PA.
busSercdoja bus suriszti 

mazgu moterystes pana Anielc 
Stopsziute su ponu Petru Bra
žinsku, 4 valanda po piet Szv. 
Jurgio bažnyczioje.

Read ingo kasyk Ips szio- 
je aplinkinėje mokes szia 
bata.

VISI

stoti priesz teismą už vagyste. 
Ji patyrus kas atsitiko

— Martinas Juodeszka, ku
ris iržvede teismu pricszais W. 
Shugersa, kuris 'buvo, loeninin- 
kas Tamakve.s bravoro ir buvo 
kalias jam dali pinigu už bra
voru, sudus pripažino Juodesz- 
kai 22,023 dolerius atlyginimo.

vien o,| 
stulpą.

Saginaw, Mich, t Atsiskyrė 
su sziuom svietu senas “ Sau
les” skaitytojas a.a. Kazimie
ras Staniulis, 8 diena Nov. 
Velionis likos mirtinai sužeis
tas per automobiliu ir likos 
nuvežtas in ligonbuti. Laido
tuves atsibuvo 12 diena su ap
eigomis Si 
ežioje. Velionis prigulėjo prie- 
Szv. Kazimiero draugystes,isz- 
gyveno czionais per 28 mętus. 
Isz Lietuvos paėjo, (lerlevos 
parapijos, Poderiszkiu kaimo; 
paliko dideliam nuliūdime sū
nūs, (lukterės ir gimines o 
Lietuvoje paliko tris sesoiįs Ir

f.w .Jurgio bažny-

broli.

Chicago. — Norvilu szeimy- 
na gryžtant isz vakaru puse?, 
sziapus Chieag Heights nuva
žiavo in grabe .15 poilu gilumo.

M rs

sveikas.

gy venlojas J. 
sa-

Norviliene smarkiai su
sižeidė ir likos nuvežta iii li
gonine. Viena duktė ir-gi už
gauta, bet nepavojingai. Pats 
p. Norvilas iszliko
Stebėtina, kad automobilis ne
apsivertė ir buvo galima greit 
isztraukti isz grabes.

Mr. Norvilas, turi savo ap- 
tieka ant 46th ir Western avė. 
ir yra žinomas apylinkes Lie
tuviams. —

— Vietos
Orintas sumanę iszmainyti 
vo narna in ūki Wisconsin val
stijoj ir nutarė važiuoti apžiū
rėti. Tarpininkauti apsiėmė S. 
L. Eabijons, 809 W. 35th St. J. 
Orintas ir Mrs. Orintiene dar 
pasikvietę savo seseri vietos 
biznere Mrs. M. Macukeviezie- 
ne, kuri apsiėmė drauge va-X

7 '

v ARGI OHICAGE ĘUVO BAISI EKSPLOZIJA?Ii•11* y.
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Fotografistas užlipęs ant aiigszto budinčio Board of Trįde nutraukė 

hud in k u daly ja miesto “Loop”, perkreipdamas 7 n7 
veiksią rodos kad visi budinkai parkrypo ant szouo.

k
V ’

szita paveikslu
szona trupuTi kamera ILurFiiiirfa'uke pa-7 ’
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Pigios Ekskurcijos 
Atlankykite draugus ar gimines 

In Philadelphia $3.25 
In Atlantic City $3.7S
Isz Shenandoah 25c virsziaus 
Per Thanksgiving Diena

27 Novemberio
Ant regulariszko rytmetinio treino 

Isz Ryte
Shenandoah ........................ 5:30
Mahanoy City
Tamaqua . . .

mano brangus,

xako 
butu nupirkus jam ir keffsOia- 
kanus duonos.

♦Jis buvo naszlys, turėjo ke
turis vaikus, ir kolei turėjo isz 
ko gyventi gyveno. Buvo ‘žino
mas kaipo teisingas žmogus. 
Priesz nusižudau!; paliko toki 
raszteli: 
mas 
negaliu daugiau 
žmonėmis. ’ ’

— Lapkriczio 14’ diena, apie 
5 valanda ryto einant in dauba, 
Juozas Bakszis likos greito 
tru'kinio užmnszlas

“Tai buvo mano pir
mini žengi mas ir dabar 

susidurt i
ir

su

žinoti in Wisconsin.
J. Macukeviczius draudė sa

vo žmona važiuoti, sakydamas 
gali kokia nelaime isztikt auto
mobiliu bevažiuojant, bet norė
dama šviežiu oru pakvėpuoti, 
nepakaluse ir iszvažiavo 
keturi.

Apžiūroje Wiscansine keletą 
ūki u gryžo namo. Bevažiuo
jant. nepastdbejo, kad yra labai 
staigiu susisukimu ir 
sasukoj atsimvisze in
Autoniobilis apsivęrle ir sudu
žo, kad neapsimoka ir taisyti.

Mrs.
plauta kaires rankos pirsztai.
Mr. Orintui stiklai, supiauste jam per geležkelio begins,trau- 
ir sziaip lengvai sužeidė, bet 
jis dar galėjo važiuoti namo

Maeukeviczienei nu

sužeidė 
važiuoti

(raukiniu. Mrs. Ori-htiene labai 
susitrenkė, !bet ižaizdu jokiu ne 
padaryta. Mr. Fabijonui stik
lai stipinusio rankas.

Springfield, Ill. f Ona, my- 
lema pati Juozo Meironio, 58 
metu amžiaus, mire-24 Oklo- 
berio, po pergyvenimui su sa
vo vyru 31 me^us. Arelione gi
mė Vekszmiu parapijos. Pali
ko dideliam nuliudimo savo 
vvra, du sunūs Juozu ir Kaži- 
mietą, dvi sesers Barbora Mei- 
ronione ir Urszule Szimkiene 
In’oli Justina \rideiki Lietuvo
je ir Joną ir Juozą ezion Amc- 
rike. Laidotuves atsibuvo su 
bažnytinėm apeigomis kūrinu
sia dalybavo daug žmonių. Ve- 
lio.ne per daugeli metu buvo 
slUiitytoja “Saules” kuriaslUu ty toja 11 Sa ules ’ ’
nrylejo ir platino terp savo pa
žystamu. __ _

Bayonne, N. J. — Viena bol- 
szevikuoja n t i szei my na 
mus ramybes neranda.

pas 
Mat, 

nesenei mirė ju szvogeris, ku
ris buvo palaidotas miesto ka
puose. Dabar esą per naktis 
numirėlis neduodąs tai szeiniv- 
nai ramybes, reikalaudamas, 
kad butu iszkastas isz miesto 
kapu ir palaidotas kataliku 
kapinėse. Velionis, mat, buvo 
katalikas, o ne bolszevikas. 
Vyskupus davė leidimą, bet 
miestas neleidžia iszkasti. Bol- 
szevikeliai laksto pas visus 
vietos kunigus, praszydami pa
globos, bot niekas negelbsti.

Visa fu šeimyna visai nu
kankinta, likos tik szeszeliai, 
o kas toliau bus, nežinia. Tai, 
mat, koki jnus bolszevikai —
vyrai kaip žviihliai, kol vana- 

y. -

Pittsburgh, Pa

go nemato
’ * . A . ■X'"

«*■*•*•»

.1

— Juozas
•Drusin, 3D.m., Jr’Z Rural Ridge,U .. 1 !>• 1 
Jjapkriczio 12 d., pasikorė vie
toj eiti priesz teisėja in teis
ina už paVogiipii kepalo duo
nos. Badas ji prie to privode, 

' ! ir
areszta.votas. Moteris, kurios

ė

bet vargšas tapo stigalitas, 

namuose jis duona pavof'<», da
bar gailisi, bet po laiko. Ji 
sako nulipus isz virszmis rado 
savo virtuvėj liepa žy st am:-
žmogų, turinti ka tai po pa
žaste. Pamaczius svetima, mo
teris nusigando ir suriko. Jnm 
iszktitb isz po pažasties kepa
las duonos, bet jis greit pasi
griebė ir iszebgo. Ant jos Tlks^

6:10
6:39

likos
einant

kinis užlėkęs perpiovo ji per 
puse. Velionis 'buvo 42 midų 
amžiaus, nevedęs. Vzia liko 
brolis Pranas dideliame nuliū
dime isz tokios nelaimes. Bro
lis apsirūpino jo laidotuvėms. 
Isz Lietuvos paėjo nuo Szidla- 

Buvo diklas 
i * . * *■>

M.

VOS. 
aržuolas.

ne vedes.

<11 I Jw><hi 
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vatus kaip

I

DIDELIS

METINIS BALIUS!
---------- RENGIA------------

Susivien. Lietuviu Am.
211 Kp., Mahanoy City

NORKEVICZ1AUS SALEJE 

MAHANOY CITY, PA.

Pradžia 7:30 Vakare, 
sos

Pirmon Kla- 
Orkcitra, griesz Lietuviazku* ir 

Amcrikoniizkus Szokius. 
szita Metini Baliu, o
pnsili nktiny t i! Maloniai kviccziame 
visus, ,
211 Kp. SUSIVIEN, L. AMERIKOJE

Ateikit in 
ežia galc.it

T

IW. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRAĘOR1US

Laidoja kūnus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, veseliju, pasivažinėji
mo ir t.t —Telefonas 506
603 W. Mahanoy Avej Mah. City

' I ' f

A-BĘ-CELA arba pradžia skaitymo ir 
ras-zymo, del Liotuviszku vaiku. 15c 

W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 
MAHANOY CITY, PA.

Praleiskite diena New Yorke arba 
atlankykite gimines ar pažinstmus 

eis specialiszka ekskurcija in

In New Yorka $4.00
Per Thanksgiving Diena

27 Novemberio
Ant regulariszko rytmetinio treino

Isz Ryte
Isz Shenandoah .................. 5:30
Isz Mahanoy City . ............. 6:10
Isz Tamaqua ...................... 6:39
Grįžtant— Apleis New Yorka nuo 
berty St. 8:00.

Atlankykite draugus ar gimines

In Philadelphia $3.25 
In Atlantic City $3.75
Isz Shenandoah 25c. virsziaus 

Ekskurcija iszeis Nedelioj

30 Novemberio
Specialia Treinaa Subalos Naktį 

Isz Ryte
Shenandoah ...................... 2:05
Mahanoy City
Tamaqua . ..

f
.. 2:51
.. 3:20

Apio dauginus informacijų apie 
sz.ita ekskurcija kreipkitės ant 
Readingo geležinkelio stacijų arba 
raszykitc pas John M. Rolin, Dis
trict Passenger Agent, William
sport, Pa.
ANT READING GELEŽINKELIO

X—RAY
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Ant J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

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

Nuliudimo valandoje, eutei- 
kiam geriausi patarnavime. Pa
laidojimą atliekam rūpestingai 
Ir gražiai. Busite pilnai užga
nėdinti.

Isz Mahanojaus ir Girardvfllea 
jeigu kas pareikalaus mano pa
tarnavimu tai meldžiu man tele- 
fonuoti o pribusiu in desxlmta 
minutu. Bell Telefonai 872

<7

i

CAPITAL STOCK $125,000.00
SURPLUS IR UNDIVIDED

PROFITS $623,358.62

e? p

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

> G. W. BARLOW, Pres.
! J. FERGUSON, Vice-PresJrKai.

DR. C. A. ŽERDECKAS GAS

. . .LIETUVISZKAS DENT1STAS...
Tamaqua ofisas, randasi People’s Trust Co., Banko name ir adaras kas 

dien, nuo 9 iki 6 valanda (pagal senovės laiko), iszskirent Seredomis.
Vakarais pagal pareikalavimo.
New Philadelphia ofisas 34 Water St., adaras kas vakaras 7 iki 9 valan

dos. Seredomis visa diena buna adaras.
Telefonas, Tamaqua 638 Pottsville 9-R-2

T

Banka yra saugiausia vieta j ūso pinigams
Ugnis juos nesudegins, — Kandis juos nesuės. — Vagis 
ar draugai ar nepažinstami juos nepavogs. Banka yra 
saugiausia vieta. ‘

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM 
yra gera vieta juso pinigams. Ji yra saugi. Pinigai visada 
tenais jumis randasi. Tas padaro banka juso prieteli
Patis sau pagelbstat kada pagelbstat Merchants Bankuj.

,O "

t —r ~ t :yrr^ymiTry “ ‘ *******■"**" < ............ MMW«w

MII

3i;r'

>■

SUNKI KOVĄ LAIVELIO SU LElJAIS ALASKOJA. vį

Ganot”, Iculife gabena eroptenus ir maišia turėjo nemažai
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A merikoniškas‘laivelis
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mo jis buvo sugautas ir turėjo
H r \ ‘u. 1 w 1 1 ?

Amerikoniškas laivelis u< 
' i* f , ' l! F w • • -------- .    V ~

darbo perhvužyt--le<his plaukdamas-aplinkinėje Taku inlunkos, penkiolika myliu nuo Ju- 
neau, Alaskos, bet po sunkiam darbui pasiseko iszplaukti ant mariu ir pasiekė savo tikslą.

galc.it



