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ISZ AMERIKOS VAGYSTA DEL
SAVO SESUTES

ŽANDINES PRIESZ
SVODBA

Jaunikis Nesutiko Ant 
Vinczevones Apeigų

Pavogė Pinigus Isz
Bankos Gelbėti Se
sute Nuo Mirties

GAVO NUO MERGINOS 
MĖLYNAS AKIS.

Preston, N.J. — Tikėjimas 
buvo priežaste nesupratimo 
klebonijoj tarp Miss Ednos O 
Heam, Airisze su 
bart, Protestonu.

u. —

Bert Ever- 
Kada kuni

gas ketino suriszti jauna pore
le mazgu moterystes, Everhart, 
nesutiko su Katalikiszkoms ap 
eigoms vinczevones ir ketino 
iszeiti isz klebohijos. Edna no
rėjo taji dalyku užganadinan- 
cziai užbaigti, bet jaunikis ne 
norėjo apie tai klausyt ir jau
nikis nupyszkejo 
laikyti laisniius.
tiko pas rasztįninka kuris isz- 
duoda laisnius ir vela kilo re
voliucija. Ant galo pana Edna 
kaip nepaleis Szarkini ypa my- 
lemui in žambi, kad tas nugriu
vo kaip kalada. Norėjo
kelt, bet Airisze kirto kita ypa 
isz kitos puses žando, 
ji kiti žinonys prikėlė, 

akutes
atminties

in-suda. su- 
Porelo susi-

alsi-

o kada 
t urejo 

nuopuikias mėlynas 
savo mvlemos ant 
taip ženklyvos dieuos.

Žinoma svodlnt pairo 
sziadien'Bertas dziuugest, kad 
ji nefiuriszo ant amžių su pysz- 
kinanezia Airisze.

i

EROPLANAS UŽMUSZE 
KETURIS VAIKUS.

Edmontown, Alta, Kanada.— 
Hrophmas, kurio varytojas ne 
galėjo suvaldyt, trenke iif ga
zolino stoti prie kurio siautė 
keliolika mažu vaiku, užmusz- 
damas keturis isz ju ir sužeidė 
szeszis. Nelaime patiko

500 in viesFort 
nuo Edmonton.

prie
(’Iii peny an,

Arki-
K* 62

ARKIVISKUPAS DOWLING 
MIRE.

Saint Paul, Minn. — 
vyskupas Austin Dowlin
metu, galva czionai tines Kata- 
likiszkos diecezijos mirė praei- 
eita Suimta. Velionis sirgo szir 
įlies liga keliolika metu. Jo in- 
pedis da neiszrinktas.

20,000 AKTORIŲ KENCZIA 
BADA.

Now York. — ” Siekti lai
kai” neapleido ir aktorius, ku- 

czionais randasi in 20 
. tukstaneziu be jokio užsiėmi
mo. Didesne dalis isz ju randa
si be pastogių ir be jokio užsi
ėmimo. Tas pats su szokikems 
ir aktorkoms. Ant Broadway 
kur randasi 62 roguliariszki 
tea t ra i i tikta) 40 yra atidaryti 
ir vos gyvuoja. “Subway Cir- 

teatrai visi via uždarv-

nu

c.nit 
ti.
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PAGIMDYMAS KŪDIKIO 
SUGRAŽINO JAI 

REGĖJIMĄ.
South Chicago, Ill. — KeliosOOUin vi I Įveliu t III. —- IVL’IIUN 

sanvaites atgal Mi’s. May Du
si k, stuigai apsirgo ir likos nu- 

0 _

vežta iii ligonbute, kur pasiro
dė kad pasiliko neregia. In dvi 
sanvaites po tam pagime ligon- 
butejc dvynukus — <hi sūnūs. 
Nuo tosios dienos, pradėjo ma
tyti visokius dalykus ir regeji- 
niąs kas diena yra geresnis, o 
įm> keliu sunVaicziu visai bus
iszgydyta isz savo tamsumo.
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APLEIDŽIA SKENSTANTI LAIVA

DU-KART SANVAITINISl LAIKBASZTIS “SAULE” Į
JSZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIĄ' |
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Prenumerata Kasztuoja: Amerika ant Tito meto I8.0Q 1
Europoje ir Kanadoje $4.00 ant viso meto. J

Ldukua ir Pinigus visada siuskit, tik ant szid adrasdl 
W. D. BOCZKAUSKAS - CO

MAHANOY AND A STB., MAHANOY CITY, PA.
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Detroit, Mich. — Horatio 
Gates, rasztįninkąs vienam isz 
ezionaitinin banku pasidavė in 
rankas policijos, prisipažinda- 
raas, kad prisisavino ketrtri^/ 
szimtus doleriu bankiniu pini
gu. Isz pradžių nenorėjo isz- 
dnoti del ko pinigu prisisavino, 
bot prokuratorius iszgavo isz 
jo visa teisybe, kuri buvo szi- 
tokia:

Jo sesuo isz Des Moines pa
vojingai sirgo ir turėjo nusi
duoti ant opercijos, kuri ketino 
kasztuoti penki szimtai dole
riu, o kad josios vyras radosi 
be darbo ilga laika ir negalėda
mas tiek užmokėti, sesute Ho
ratio melde pagelbės. 'Geras 
brolis rūpinosi diena ir nakti, 
kokiu budu tiek pinigu gauti ir 
gelbejiino sesutes nuo smert. 
Šumane, kad geriausia proga 

paskolinti isz banko.” Ne 
Horatio ketino apsi

vesti ir apie vagysta prisipaži- 
Mvlema ne 

tiktai liepe prisi-

bus ” 
užilgio

no savo mvlemai. 
pyko ant jo, 
pažyt prie kaltes ir atsedet sa
vo bausmia ir tik tada už jo te
kės. Sudžia ir bankas dovano- 

p r i žadėjo 
skola” ir dabar ve-

jo kaloemcs^’orat io
atmokėti ”
selka atsibus po Kalėdų.

KŪDIKIS INSMEIGE
ŽIRKLES IN AKIS?

Barton, Pa. — Baisy Martin, 
pusantrų metu mergaite, mirė 
ligonbuteje nuo sužeidimo su 
žirklemes.
su žirklėmis,

Mergaite beviliosi 
o kada josios vy

resnis broliukas norėjo ja pa
gaut ir atimt žirkles, 
slydo ir i n smeige 
galvele.
nulūžo ir gavosi in 
nuo ko mergaite mirė.

toji pa
žirk les in 

Vienas galas žirkliu 
smegenis

MIRĖ ISZ DŽIAUGSMO • 
PAREGĖJUS MOTINA.
Detroit, Mich. — Franas 

Przybylskis isz St. Louis, atva
žiavo in ezionais isz St. Louis 
af lankyt i 77 metu savo motina 
kuri neseniai atvažiavo isz 
Lenkijos. Laiko linksnio pasi
sveikinimo, stuigai susirgo ir 
in puse valandos mirė. Lavonu 
nusiuntė in St. Louis kur likos 
palaidotas.
I 
< l

PENKI GARY, IND., VAIK1- 
N AI S U Z A G E J O A N T 
SMERT VIENA MERGINA

1 I ” ’r

Gary, lud.— Rytmetį Pane- 
deli ežia mirė viena, ka tik bai
gusi high school, 18 motu mer
gina Arlene Draves laike lau
kines orgijos su penkiai 
kinais ir pilnu galionu 
szaines. Visi turtingu levu vai- 
' ai, du jau vedei

^Aresztuoti, visi 
w Jįsipažino papilde žveriszku- 
Tiin, nuo ka mergina gavo gala. 
Pradėjus girtuokliauti, pane
lei Draves pasidarė negera ir 
jos palydovas Virgil Kirkland, 
20 m., Gary futbolo žvaigžde, 
isznesze ja laukan ir ežia isz- 
gedino. Paskui inesze in vidų 
visai be sąmones.

Kadangi nesisekė 
atgaivinti, vaikinai nutarė va
žiuoti parsivežti užkandžiu ir- 
ja paimti drauge, kad szallas 
oras iszblaivintu. Bevažiuo
jant, Kirkland valde automo
biliu, o visi kiti keturi vaiki
nai isz eiles atakavo galbūt 
jau visai mirusia mergina.

Atlikę savo darba ir parsi
vežė užkandžiu, mergina pa
guldė ant sofos ir palys su ki
tomis moterimis sėdo valgyti.

Insitikine, kad mergina tik
rai negyva, nuvežė ja pas dak
tarą ir patys pabėgo. Dabar vi
siems penkiems gresia elektros 
kede; jie apkaltinti pirmo laip
snio žmogžudyste. 

-r------
PASLĖPĖ KŪDIKI SENAM 

KELME.

South Bend, Jnd. —Karolina 
16 metu duktė F. Sierockio li
kos aresztavota drauge su tėvu 
už paslėpimu savo asztuoniu 
sanvaieziu senumo kūdikio se
nam kelme. Dulkti? nenorėdama 
augyt kūdiki kuri susilauka ne 
teisingai atidavė levui kad ati
duotu kokiai szeimvnai ant isz- 
auginimo. ’Levas to neiszpilde 
lik nurodamas atsikratyti nuo 
kūdikio iumete iii kelmą. Bet 
policija dasiprato, kad kūdikis 
dingo •Hr praėjo jeszkoti su 

pasek-

r*—

s vai-
mun-

5 vai kinai

mergaite

isz eiles atakavo

augszcziau minetom 
meni. Kūdiki rado negyva.

TURI PACZIA TEVYNEJE, 
APSIPACZIAVO CZIO- 

NAIS SU KITA.

DARBININKU MOTINA’ ’ 
JONES MIRE.

Silver Springs, Md. — Senu- 
Mother Jones”, kuri turė

jo 10(1 metu, mirė ezionais pra
ėjusia Nodeliu. Mother Jones 
buvo žinomu kaipo “Darbinin
ku Motina”, nes kovoja už ger 
būvi darbininku,
daugeliuosia straikuosia 
anglinesia maiszacziuosia. Pa
laidotu ant kapiniu Mount Oli
vet, Illinojtii.

te I i

dalyba v o 
ir

■H »jWj “l

PIRKO SENA N AM A, RADO 
JAME TURTĄ.

Elizabethtown, Kans. —Ka
da darbininkai iszardinejo se
na mūra kuri pirko Kuta Hil
derbrand, atpleszdami grindis, 
rado bleszinėjo 500 doleriu auk 
se. Motore pirko narna už 370 
doleriu ant Imitacijos — pirki
nys gausiai užsimokėjo,
ko tie pinigai prigulėjo tai sun
ku inspeti, nes namas turėjo 
daygiau kaip 1.50 metu senu
mo.

I*

Prie

Gamden, N. J. — Jonas Ko- 
ceniak likos aresztavotas ir už
darytas kalėjimo už ai>sipa- 
cziaviina du menesiai atgal su 
Petrone Palus. S 
cenia'ko dagirdes apie jo nela
ba darbeli apskundė Joną, ku
ris turi tėvynėje paezia ir kelis 
vaikus, kuri nuo seniai tikėjosi 
aplankyti nuo vyro pinigu ant 
keliones in Amerika. — Pana- 
sziu Jonuku ezionais Amerike 
yra daug, kurie gyvena su ki
toms moterims. Tokius reiketu 
iszraut su szaknimis.

zvogeris Ko-

ANGLIS NUKIRTO JAM 
NOSĮ, daktaras 

PRISIUVO.

Scranton, Pa. —- Stasys Ža
bok dirbdamas kasyklosia, pa
teko jį nėpaprasta nelaime. 
Nuo virszaus puolė gana dide
lis szmotas anglies tiesiog ant 
nosies, nukirsdinus szmoteli to 
naudingo ir uostanezio nario, 

sujeszkojas szmotidi 
insid(‘jo in kiszmiiu ir

atnesze namo po darbui. Nusi
prausęs, nuėjo pas daktaru, ku
ris jum prisiuvo daleli nosies 
ir kaip manomu už keliu saji- 
vaieziu nosis'bus fain,bet turės 
ženklą ant viso gyvasezio.
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Paveikslas nuimtas nuo lav 
in laika prie skenstanczio laivo

Isz VisuSzaliu
SUSZAUDYMAI 

GUDIJOJE

SUOKALBIS^ 
ISZARDYMO 

LIETUVOS*

’"<V*’.” A 4

' I

KETINO ISZDRASKYT LIE.

Ėjos Isz Maskvos Iii 
Ryga Traukinys 

Nukentejo
PAKLIUVĘS IN VALSTIE- 

MAL-CZIU MAISZTU 
SZINIMO”

< <

UGNI.

Ryga. — In Ryga

TUVA SU PRADĖJIMU 
KARES SU LENKIJA.

Moskva. — Suokalbis ant iszy 
ardymo Lietuvos ir pasidalini
mo tarp keliu vieszpatyszczili 
likos atidaryta per prisipažL 
nima asztuoniu revoliucijonis- 
tu laike teismo. Pinkuratoras 
Nikolajus Krilenko, užmetine- 
ja buk Lenkija ketino užimti 
Lietuvos rubežiu kaipo pra
džia pradėjimo kares in kuria 
insimaiszytu Rusija ir Rumu
nija.

Jau po kariai prasidėjo 
supratimas tarp Lenkijos
Lietuvos apie niliežiu o Rusai 
spyrėsi sugrąžinimo nekuriu 
daliu Rumunijos kuri laikosi 
su Lenkija.

Kaip tik butu prasidėjus ka- 
.txJUid^i kitos vieszpatystos in- 
simaiszytu ir iszdraskytu Lie
tuva, panasziai kaip padaro su 
Lenkija kitados.

Ant laimes suokalbis Lzsidii- 
ve ir karų likos užbėgta iii lai-’ 
ka.

atvvko 
Maskvos traukinys, kurio va
gonai buvo kulipku suvarstyti 
ir langai iszdaužyti.

Pasažieriai pasakoja kad ke
lionėje terp Smolensko ir Lai 
vijos sienos traukinys patekės 
in szaudymp zona, ir kad vi
siems keleiviams buvę insakv- 
ta Nugulti ant grindų savo va
gonuose.

Pasažieriai sako, kad padė
tis Maskvoje esanti normali ir 
kad jie nieko negirdeje apie 
sukilimus Gudijoje, iki kelio
ne je j u traukini eme 
kulipkos.
sargyba insakius jiems atsi
traukti nuo langu, bei s/.iap in 
klausimus nieko neat sakius.

Isz Ritupes ir kitu Latvijos 
Rusijos sienos vietų Latviu 
sargybiniai pranesza apie stip
rius szaudymus sovietijos pu
sėj.’ Pasak ju, sukilimai iszsi- 
plete Pskovo, Opoezkos ir Os- 
trovo apskrityse kur, kaiĮ> prar 
nesza, valstiecziai atsisakė ati
duoti sovietu valdžiai savo ja
vu ir linu derliu. Vjdstiocziai 
esą pasiryžę geriau savo javus 

ne kad atiduoti juos

iM'

110
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Mauretania, kada atplaukė

•j>- ■ ••
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“Ovidia’ kuris nuskendo bet 

in laika iszgelbeta vi^Ufj.27 laivorius su kapitonu ir jo paežiu 
ir atgabenti in New Yorka, o net ir kate iszgelbejo. I‘er pagel
iai radio, vela iszgelbeta daug žmonių.

Pabėgo Su Kitu Vyru Ir 
$10,000 Savo Vyro 

Pinigais
LIKOS ARESZTAVOTA.

Washington, I). G. — Ant 
paliepimo valdžios, likos sulai
kyti iv aresztavoti pabėgėliai 
Steponas Milanoviez su Mare 
L. isz Mainsvilles,Pa. Seliulkill 
pavieto. Malinovicz iszbego su 
moteria kuri pasienio savo vy
ro 10 tukstanezius 
nuvažiavo vėliau 
kur apsipaeziavo 
norints pats buvo vedos

doleriu ir 
in Kanada 
su moteria 

Po
tam iszpyszkejo in (’ctinija, .Ju 

oslavija, kur a'budu likosgosiavija, kur 
aresztavoti ir'Ims atgal sugrą
žyti in Amerika.

< < PACZIULE

I

PACZTINE” 
PABĖGO NUO VYRO 

SU $2,000.
New Hope, Pa. — Edvardas 

(’onradas, susipažino su Ber
nini ja Brewer per parzta ir per 
apgarsini nu! isz laikraszczio, 
suėjo ir apsivedė. Edvardas tu
ri 66 metu o jo nuotakele turi 
28 metus. Nubodo jaunai mo
teriai gyventi su senu kriukiu 
ir ana diena isztraukus $2,000 
isz banko vardan savo vyro 
iszpyszki.no nežinia kur. bid- 
vardaas sziadiou gailisi, ka pa-

savo 
nežinia kur.

dare, bet jau per vėlu, o už taji 
mokslu gerai užmokėjo, kaip ir
visi kvailiai.

PERDETINIS AMERIKO- 
NISZKOS KARIUMENES.

Majoriis-general Douglas Me 
Arthur, naujas pm'detinis' Amo 
rikoiiiszkos kariumoHes apėmė 
savo dinsta ana dienu* ..

Iszgujo Szeimyna
PATS SUDEGE ANT 

SMERT.

— .A. Arm
strong, alėjas namo girtas, isz- 
gnjo savo paezia su vaikais 
gule in lova su deganezia pyp
kių; tame laike buvo gerai už
sitraukęs. Motore su vaikais 
tiuejo ant nakvynes pas sesere. 
Kada motore sugryžo namon 
ant rytojaus, rado minia sude- 

su juoni ir

TiI usviille, Nebr.

gus lyg pamatu o 
girtas josios vyras.

Pane-

KOMUNISTAI lUŽKLUPO 
ANT WASHINGT0N0.

Washington, D.
delio po piet 'apie 500 Komu
nistu susirinko prie Balto Na- 

protestuodami
valdžia kad nori suvaržyti at- 

didesnia apsauga del
ateiviu ezionais ir praszalini- 
ma valdžios.
poliui jautu

mo

■>

prieszais

Bet keli szi nitai 
greitai apmalszino 

paikomis komunistu revoliuci
ja ir visi iszbegiojo in pakam
pes kaip žiurkes.

Po 
vaikai inde jo 

ant isz-

ISZDZIOVINO KATINĖ
LIUS PECZIUJE.

Detroit, Mich. -— Vaikai Zig 
mo Konkol, pasinaudojo isz ne 
buvimo motinos namie, sumanė 
iszprausti tris katinėlius 
i szp raus imu i,
katinėlius iii pecziu 
džiovimo, nes (amo laike ug
nies pecziuja nebuvo. Kada mo 
tina sugryžo namo, užkure pe
cziu nežinodama kas pecziuja 
randasi. Vaikai buvo užmirsze 
apie kateinclius, ir tik tada 
atsiminė kada kepanezia įneša 
pajuto motina. Kada poeziu ati 
dare, katu’kai 'buvo puikiai isz- 
kepia kaip zuikiai. Vaikai ap
siverkė nelekia mvlemu kati- «
neliu, bet taipgi, aplaike 
pamokinimą, -r?
su i k a tuku n u ne,sze pas Kinezi- 
ka tai butu aplaike padekavo- 
ne už tai, nes Kiuezikid toki 
kepsiu labai myli.

tik

> Kyra
- Kad butu kbp-

I #

Ko
jon- 

30 metu szove

i| Madrid, Iszpauijan
kis tai laikrasztininkas 
(piiu Lizollivo,
in Iszpaniszka priemieri gene
rolą Darnaskn Berenguora, bet 
nepataike, Likos t nujaus Nuim
tas. ' :■ Į ' f, -

kliud vt i 
t raukinio 

insakius jiems
Sovietu

sienos vietų

sovietu ka-
Koži-

Pustoje kaimas, 
gyventoju buvo

degint i, 
valdžiai.

Kaip pranesza, 
riuomeue bombardavus
uos kainui ir visi jo 60 gyven
toju buvę užmuszti. Taip pat 
sudegintais 
kur d nageli s
iszskerstj, o likusieji internuo
ti kalėjimu paverstame Troic- 
ko vienuolyne, v

Latviai sako, kad placziame 
kuris pirmiau ėjo 

Petrogradu, Rn-
vieszkely, 
isz Rygos iii 
sijos pusėj jie mate tris szar- 
votus automobilius, kurio kar
tu su szarvotu traukiniu (įsi
rovė dalyvauja valstiecziu su- 

1 r*. z & ’ ’nialszinime.
Latviu sargybiniai taip pat 

pranesza, kad Rusai savo sie- 
dide- 

liais kareiviu būriais, ir rusu

siena

uos

4 4

sargyba sustiprinę

bandantieji pa
in Latvija 

szaudomi kaip zuikiai.
Estu sargyba Peezoros rajo

ne taip pat praneszn apie stip-

kaimiecziai 
bėgti per

rius szaudymus arti ju sienos.
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GERIAUSIAS KARVIU

NEPAPRASTAS
ATSITIKIMAS/

lLkaterinaslov,Rosije.-— Laik- 
raszezei danesza apie nepap
rasta atsitikima ant netolimom 
u kės. Piemuo vare iii laukus 
karves. Tame baisiai sudundėjo 
ir isz galvos vioifos kflrvės pa
siliejo kranjei, o isz snukio pa
sirodo durnai. Piemuo isz pra
džios inislino, kad kits netoli 
szove. o kad nebuvo nieko ma
tyt, nežinojo kas ezionais atsi
tiko, vare karves atgal namo. 
Nubėgo ant vietos kur karve 
buvo palikta ir kada apžiurė
jo vidurije snukio rado isz po
pietes padaryta dinamitini 
kartoeziu. O kad tasai karto- 
czius buvo miltineis klijeis nu- 
lipytas, karve paėmė in snuki 
o kaip su dantimi krimstelėjo, 
patronas eksplodavojo, šudras- 
ke karvei liežuvi ir gomurį.

1 I

»

JESZKO KRUGERIO 
PASLĖPTA AUKSA.

Joliannechburg, Pietine Af
rika. — Ant galo, kaip Hwios, 
likos atrasta slaptinga vieta’ 
paslėpto turto seno bauriszko 
prezidento l’ovyįo VI > v 1prezidento Povyjįo Krugerio 
per Henry Young, kuris nphii- 
ke nuo valdžios kasti prie se
nos |4irt eros Johannesburgxx, 
kur radosi kitados kalėjimas.

Kada prezidentas 1 
valde republika, priesz užėmi
mą tosios dalies per Anglijoj 
Krugeris su savo padonais ka
so Auksą isz kasyklų ir užkasė

1

— viso liiulni buvo 150 tnilijor 
nu doleriu aukso sz.lnnjruosiaZ

lt

Paskutines Žinutes !
11 London. — Baisi vėtra 

ant Fiji salti užmuszo 28 žmo
nis . iszverte ihuft uamu. pas- 
kaądinb,keliolika JŽU'ri Sr pa
dare’' blgdes ant? 50 tukstah- 
ežiu doleriu? *' ■

U Harrisburg, Pa.

5

H

il‘®
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SZAUKIKAS.
Kada karves iszgirsta baisa 

J. R. Schribner isz Springfield, 
Mo. 66 motu senumo, tai t ne
jaus subėga in tvartu. Laike 
kontesto Oaklamlo, Calif, gavo 
jisai pirma dovana.

• PenkJ 
nigeriai mirė nuo gorymo me
dinio alkoholimis kuri smnaL 
sze su muiiszaine. Mite yra nuo 
13 lyg 5(5 melu amžiaus.

Rymas, Italija. — Slapti
policija atidengė suokalbi nu
vertimo Musollino ir jo Fašis
tu valdžios. Areszlavojo Iria 
ypatas tarp kuriu Lindusi

11

Anierikoniszkii ‘jnoterb Vardu
.< «9t • . ' , ' - 'l)c Koris. ' 
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Kalėdos jau po szonu, butu 
gerai dabar nžrAszVti giminėm 
ir pažystamiems “Saule” Ant 
viso meto in Lietuva. Kiek tai 
per visus metus tuvetu links
mumo ir skaitymo! Dabar lai
kas užraszyti.

bįikiM-.A.’ė* Wliite-
bohse, * (»4 " motu gyvenantis 
Misoida, Alontauoja, atvažiavo 
veziriiri du tukstaneziu myliu 
isz Gram! Rapids, Michigario, 
idan pavalgyt Dekavones Die
nos pietus su savo sena motinė- 
Ua, t mini 92 metus.

GrėFcziau ir geriau butu del 
Archie, jaigu butu keliavęs 
trukiu tai apie ji sziadien svie
tas neimtu nieko ginlejas, o 
a t valiavęs tiek kelio vežimu 
pagarsėjo po visa Amerika.

gyvenantis
" ‘ , MH <fl’ » Ii,

Arkivyskupas isz San Fran- 
cisko, kun. Kdvardas J. Han
na pagarsino visoju diecezijoj, 
idant kunigai atkalbėtu su pa
rūpi jonais maldas ant intenci
jos sziandienines bedarbes, ku
ri vioszpatauja po visa Ameri
ka.

Bet geriau butu buvę kad ar- 
Hanna kaipo ir 

su malda,
m i ei asz i n l i 11 ga i s d a r- 

bais palengvintu bedarbius ke
liais doleriais arba gurbeliu 
maisto arba užsfetu maisto kilk 
nes del tnjn vargsžu. 
neprisotys tuszczio pi Iv

kivyskupas 
<lvasiszkieje ne tik 
liet ir

Maldos
<L

Tarp gyventoju Bulgarijos 
nekuriuosia aplinkinesia viesz- 
)>atauja laukiniai paproeziai ir 
bartai kaip tai: jaigu kudikiis 
užgema ne taip kaip privalo, 
lai gyventojai mano, ka<l tai 
velnio darbas. Burtai privor- 
czia toki nekalta naujai gimusi 
kūdiki tuojans nžmUszti.

'Tūlame kaime atėjo aid svie
to kūdikis su dideliu labai gal
va ir trumpoms kojukėms. Tė
vai ji tuojans užsmaugė ir pa
mėtė ant kalno, ba tai 
< lova na piktos dvasios.

Kitaln vela kaime užgimė ku
ša viena akie pryszakyja 

kita nžpakalyja galvos. Tuo- 
upejo.

buvo

dikis
o
jaus likos paskandytas
Korinis visi apie tai žinojo, bet 
apie tai nieko sau isz to nedaro 
ir nepranesze policijai. Bulga
rai taipgi turi baisu papratimu 
pasielgimo su numirėliais. Ka
da žmogus mirszta tai insmei- 
ge in jo szirdi ilga adata 
mireziai, idant po smert

svietą permainy
tas in kokia baisia baidvkla. — 
Ta. viską daro tamsybe ir 
npsiszvietimas.

lankytu po

po 
nesi*

nc-

vargingai, 
daviau ubagauti pas savo, ge
riausius draugus. Visi kaip ir 
tu atsake man, o tu buvai tuoni 
dvylekiu, na, ir laimėjau laižy- 
bas. Gudbai! j

Advokatas stovėjo gera pus- 
valanda ant vietos, žiūrėdamas 
su nusistebėjimu in duris per 
kurias niilijonierius, jo geras

susiraukiau ir misi 
1 •

draugas iszejo.
Oj daug turime panasziu szir- 

ilirigu pTivtelin visrir. Tokie 
prietikiai yra mums prielankus 
pakol suodžia doleri kiszeriiu- 
ja, bet kada papnolam in kokia 
beda ar reikalauji ju paszelporf 

nuo

vikri r.

ir suraminimo, tada 
tavęs szalihasi.

v* Į <■ wm * ..n^,

vis l
•i ■

m

Surinkimas Tikru 
Atsitiki]

* W ! M

II u V

| PATIKRINANOZIU ESYBĖ 
DIEVO.

advokatu
Yorke; atėjo gerai žinomas bau, 
kieriuB. Advokatas pasveikino 
savo dranga ir Ii epe sėstis. Ne 

kada pate-
mino iszblvszkusi veidil drau
go o apmlnlas iszrode 
isznesziotas ir užklausė 
jam atsitiko.

4 * r

Pas l ula

mažai nusistebėjo,

gerai 
kas

Mano prieteliau, nupuoliau 
žemyn, viską ka turėjau dingo 
ant geldos (stock market.) .Vt- 
ejau pas tave, kaipo pas savo 
geriausia dranga ant rodos ar 
negletumei man paskolyt nors 
szimta doleriu?”

Advokatas labai nusistebėjo^, 
kad jo draugas, pas kuri nekar
tu valgindavo pietus ir tureji) 
geru laikus, taip greit ai'nupul
tu, pakratė paežiais, susiraukė 
ir(dsakė:

‘1 Borprašza u t avės, 
galiu tau.duoti pinigu,-

bet

J *

»* ♦ lU-rt f*'
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NEWDABAR GRAJINA SU 
Y0RK0 KLIUBU.

. (’Iiristinu Keener (Red) (’a-
gle, kuris buvo vyriausiu grn- 
jotu fui boles su Kariszku klili- 
bu Mississippi, 

antvadov vsta 
Giants.

dabar apėmė
York

f/N ’l 1 v p

1 

f'

j 7 ■* * ' ' 4 / ' • ' '/■ ' 7 / '■/ r K ’

Nesusimilejo
(Paveikslėlis Isz Bedarbes

!

T

I

3W

Spalio menesio 27 diena,1860 
mete, tūlas žmogus St., pa
kviestas in tiesdaryste reikale 
jo bilos sudėjo kreiva prisiega, 
o kada užmetinta jam, kad pri
sieki* neteisingai, 
damas iszsiteisint: 
ne

atsake nore- 
“Tegul ma- 

Dievas czi'a tuoj užmnsza, 
jai kalbėjau negrina tiesy be.“ 
— Ir vos tuos žodžius isztare, 
akyveizdoj tiesdarin ir dauge
lio žmonių puolė, kailp kad per
kūno int renki as ant aslos be 
gyvasties.

i., 'm. n n* ...................... 1 r 1,1 .........

prieszingai norams savo riioii 
uos is'ztekojo nž manos. -----

mano sužiedotine, o 
pati ant savo motinos atkalbi
nėjimu nuo jos užmanymo, ty- 

visai nenorėjo,

Kada 
dabartine

Įėjo ir klausyt 
motin innirtus iszsitare: 
nori klausyt manes, 
kaip tau patinka,

t

”Nc* 
larvk v 
manobet 

palaimos nenpturesi, ne^ nž ne 
paklusnumu nieko tau kito ne 

to džiaugsmo 
asz turiu

am- 
bntu,

Bavarijoj, Berclite 
parapija statėsi sau bažnyezia. 
Vienas isz prieszininku užma
nymo statyt bažnyezia, iszsita- 

‘‘Linkeeziau 'Imti neregiu,
negu matyli ta bažnyezia 
statvta.” — 
noro, kadangi 
kalkes intriszko
kiu iii akis ir

gadieii ’e O

veliju, kaip tik 
nuo tavo vaiku, koki 
isz tavęs. Kad tau vaikai 
žinai tylėtu ir korozinis 
kaip Iii esi kurezia ir neklausai 
ka tau saku”, 
finos linkėjimas, 
mas dalypstejo mus,

re:
pa-

> 
jam 
kal-

Fr tapo pagal j< 
maiszant 

karsžtu 
iszdegino abi,

kad pasiliko visiszku neregiu.

taip lygai ir 
dažniausiai J <»•

mestas 
aivos to kas ji

Mestas akmuo augsztyn nu
puola vis žemen, 
keiksmas 
nupuola ant 
meta.

Viesžbntyj pramintam “sau 
kunigaiksztystej Bade- 

, gyveno ypa
tų kuri nemoraliszkai gyveno o 
prigtam da turėjo, kai|) sako, 
ilgas rankas. Vagi 1 irtu t mokėjo 
ji taip gerai, kad niekad jos 
beveik negalima buvo sugaut, 
o kad ir tapo ■sugauta ant kar- 
szto darbi), tai visados į)atai- 

iszsitei-

<lava ”, 
no, apygardoj 'IF.

kindavo i<žsisukti ir 
sinti, ržginezindama nužiure-

pUprAstai kalbėdavo:
Tegul pajuosiu kaip angli

— Ir tikrai mo- 
arba keiks

nos nors 
jau susilnkome septyneriu vai
keliu, balso ju negirdime 
kad, kadangi visi septyni, nors 
gražus ir patogus visi, kaip ir 
szis, kuri matai, kunigo pra- 
bszcziau, nebyliai ir kurti. 

M e
Lapkriczio 9 diena, 1873 me

te, tūlas bedievis, kaimietis isz 
Badeno, kada iszvydo 
ežius atlaidų žmonės, 
Kad taip ant tu asilu geri 
dai nupultu, tai nusivalkiotu 
ir numėtytu pinigo ant nieku, 

paežiu diena nudvese 

jo locnas szuo sudrasko avi ver 
tos nuo 16 iki 20 rensku 
siniu. Patsai bedievis pripaži
no la atsikima už bausme Die
vo. Mat jis negana kad pats jo
kio skatiko nedavė niekad ant 
jo kad kiti daro aukas. 1 V ‘ ' *■“

nie-

einan- 
ta re : 

le-

f !

— Ta
jam jautis vertas 250 markiu

auk-

.linini 
i. oi

jaigu tas teisybe, 
metai. — Ko sau velijo, ta ga
vo; nes kūnas jos pajiioda kaip 

■anglis, kad tikrai isz skaistve- 
džio, pavirto

s, 
ka man už

Užtai 
bažnyuzios reikalu, bet pavyde 
apturėjo blede, kokios niekad 
nepadaro žmogui auka ant baž- 
n vežios.

—: Tol i ana bu* :—

PAJESZKOJIMAI.

in tikra murina. 
T’as atsitiko laike ligos. Visi 
pažystinieje venge jos, kaip 
kad serganezios užsikrecziama 
liga. 'Tula moteraiszke, kuri 

del pelno

I kijeszkaii
ligos, 
jos,

broliu Petro ir 
iiozo (’zesnauskn isz Rudenų 

vals
ai*

lanke ligonius ne <iei pelno o 
tik del savo paveizdingo ipildy- 
mo Krikszezioniiszku privolių, 
kada visi ligoniu apleido, pri- 
re. Ta tai moteriszke įpasakojo, 
žiūrinėjo ana, pakol Uepasimi- 
kad ligone ta instalm apsireisz-
kima pripažino už tikra baus
me Dievo, ir drueziai gailėjosi 
už savo nusidėjimą, kuri papil- 

jde gyvenime per savo užginezi- 
ninma teisybes. 1 .

n B •
' (Apygūrdbj gulinezioj palei 
iupę Mozele, tūlas prabivszczins
1 E 1 • • i. Ji • A1 I. A 1.1 a ,

1 po 
Kai-

I m s i t i k o k a i m i ę t i gry žta n t i ; 
at lankymui szventvietos. E.. . 
mi(‘ti> ėjo su mažu vaiku. Kn-

itltal * * f į V

at lauky m u i szventy ietės.
ne. -

nes ir įiiigąs užkalbi no x’aika, 'biri kai-
nian trūksta,’ nes pralainiejau. {

„ >. w ikurcaup E- ndliiliu. Apgailes-
Ant tokio atsakymo nnsijno- jtėujant kunigui, kad toks pa-

tiir asz daug pinigu ant geldos.’
mietis atsake, kad vriikas yru

?k ūmiai

1

J 
kaimo, . 
eziaus. Praszau 
kas apie juos žino praneszt J. 
(’zesnanskiutei po vyru (teplio
nei szino ant raszu:

ICurope — Lithuania
Ii Gudeliu Valscziaus, . 

Gude|iu Dažny t kiemis,
K. (T'plieue.

F¥6
yrn daktaro receptą* del 

Szalczio ir Skausmą Galvos 
Yra greicziauaia žinoma gyduole.

666 Teipgi Tabletuose.

Balbioriszkio
ju paežiu

n

(y

i oRP

•****MM
jOWtyj^ :.••-IhTTX.

SZNEKUTIS
« .1 - I ' ' ' ' ' ' ' , ,

Žiedai,' Lapai/ Vaistominezip, žmogelis ėjo gatve to
lyn, nežinodamas ne kur’eina. 
Ėjo lyg kad fabriko variu, lyg

"'l/ii.A -A J Imai

spyd Jaium, gal gaus
1

rytas jam darbdavys a t saki nė
jo:' Nėreik darbininku! -

Stoi! — suszuko isz už
pakalio balsas, ir suskambėjo 
pnlicistu ginklai,

*
r

ir Szaknis
PASAKAITE

Auga sode sena obelis.
jo pavasaris, truko pumpiirai

tfh
>

r
r * 1 

1 t -; *

Pasakaite».kur, dar norėjo karta mėginti 
snv<> .Inirtle;/ gdl gau'H darbo,

A. t

W A *.,,1 j

Ate- 
►drai 

obelis žaliaisiais 
lapuliais. Sztui taria 
senai motinai

— Mes

4.
#■

1 darbo 
nors jau , trecHia's mėnuo,

. 1 . . u. >

1
.... 1

* / 1
Laiku).

■ y; '

Buvo tamsiis rmlens vaka
. . .. . . ' . . , * . * I.. ’!

A V" i»,

Menkai dpsžviėte gatvė 

kojos, ėjo iszblyszkes, viduti
nio senumo, ‘iiugszlo ūgio vv- 

. i /t ALilMl 1 v*. 1 J 1 1 iŠ . *

Nm>ik darbininku!

J"Kai tiktai siiszvito pirmoji 
pavasario diena, 
Algirdukas, j u buvo tokio

ras.
vos pasiviliedamas koja už

ras. Galvės IhWo tiiszežios,’ nes
< > JI

artinosi laikas naktinio i)asil- . . v . .1šio. ,
peėtrukid kauke, 
ežiais girdėjosi 
žiavimris Ii 
nyku. Dangūs debesuotai 
re t ka rėžia i s išz už d , 
si rodydamas menuo, 
žiurėjo in einanti gal v 
lyg rodos, i 
keleivi nuo nelaimiu.
Giliai užsimąstęs ir gal\ 

leidos nėpnžinstamasiš 
linu, 
riais 
jas purtė be pa si gailoj i iri o 
rodos tik nuplesz ir nunesz 
kaip sziaudus nuo

šio.

L

Asztrus žiaiirys vejas no 
tik retkitr-

pnlicistu ginklai, kuriu visae 
Imrys isz iižgatvi's kampo isz- 
... .. — RankAs aiiksztyn!

>
lihdi).
Ktoi ’ Kur eini ?

— Nežinau, nieku neinu, — 
persigandęs atsake nelaimiu-

vožėjo .prava-(
Kaip tai /nežinai ? <> kuiir vėl paliko tamsu ir | 

s, tik 
lelie^n pa

ti nd n A
,’e vvru 

nore jo pėt’fkTgeti

I

*a nu
ėji) * t o 8 

Jo skvletns ėvibitsuu .-'lx > iviun 1. mnlS, kll- 
.. , *' \ .H ' J 1

jis buVo apsivilkus, yo- 
1 ii’ 

ė 
stogo. Ne

laimingasis’pakeli* galva, pa
žiurėjo augsztyn ii* dejuodams 
bei aimanuodamas kalbėjo sau :

Vieszpatie Dievo, tėisin- 
giausis! Kuom asz jau 

esu prasikaltos, 
sutverei

Tau 
taip esu prasikaltęs, kad Tu 
mane sutverei ir dabar leidi 
taip vargti? Kodėl taip netei
singai pasauli suredei, kad da- 

, o kiti 
viejii

bar vieni, badu mirszta
nežino kur turtus dėti, 
pusnuogiai nuo szalczio dreba, 
o kiti szilkais ir auksu apsi-kiti szilkais ir nuksu apsi
krovė dėvi'!

Vargszas vos nusilaike ant 
kojų, o vejas taip kauke, taip 
draskėsi, 
pavargėli, 
ir trenks in kieta žeme. Varg
szas atsirėmė in siena ir toliau 
aimanavo:

— Jau
Dieve, manes nesigali, jeigu 
asz esu 'Tavo akyse kaltas ir 
mane baudi, tad pasigailėk 
nors mano mažu kūdikiu ku
rio nieko nekalti, su pilnoms 
akutėms aszarh žiuri, ir praszo 
drionOs. Jau kelinta diena ne
turime ka valgyti. Jau viską 
iszpnrdavenU* ir pravalgėme, 
gulime ant pliku grindų ii‘ dė
vimo suplyczinsiAis rnbhis, ku
riu niekas nepirko. Pagailėk, 
Dievo, nors to mažiausiojo ma
no kūdikėlio .lėliuko, kuris 
verkia vystykluose prie tusz- 
eziri motinos kruėziu. Dievo, 
pasigailėk, susimylėk! Tu esi 
visa mano viltis! Asz tikiu 
tvirtai, iii 'Tavo apvaizdos ga
lybe!. ..

V

Vargszas/ žmogelis, <atshni- 
iio savo szeimynele: žmonele, 
Juozuką, Jurgiuką, Onyte, Pet- 
riute ir pati t 
myliiniausiaji

l
kad rodos pagriebs 
isznesz ligi debesų

jeigu, vieszpatie
nesigali, jeigu

Vieszpat i e

žmogelis,
zeimynele . •

mažiausiaji ir

ginklus dejai!
Kokius ginklus ? Asz jo-

i
kiu ginklu neturėjau...

-- Kaip tai neturėjai ? 
kur tavo draugai ? 1

Afsz 
- teisinasi vargsžas. 
Aresztnoti. ji! — nžka-

O

ne draugu neture-
.E u,

— Aresztnoti ji! - 
maudavo vyresnysis. *

Pasigailėkite! Asz nieko 
nekaltas. Asz teisingas žmo
gus. Asz... Manė žmona val
ka i. ..

< — Senei mės t a Ves jeszko- 
me ir dabar nebeisztruksi! Sa*'V 
kyk, kur tavo draugai! Zinai, 
k U < I c zi < i t a Vė sz i (»j e v i e t ojeka<l ežia tave szioje 
kaip szuni galime pcrszaiiti.

Asz jokiu draugu . . . ne
žinau. Asz nelaimingas. Mano 
žmona, mano vaikai. . .

Dabar jau neiszsisuksi’ 
Vei

kite ji in kalėjimu, o tenai ra
sime viską, kas mums 
1 i nga!...

Gauja palicistu nubėgo I 
Ivn, o <

* , * • f . • I

nuvedė žmogeli in kalėjimą ir 
uždaro mažojo liudynejė gele
žinėmis durimis. Žmogelis ka- 
lojlmo gėležimis nustojus žvan
gėti, atsiduso ir sukandės dan
tis pusbalsiu prabilo:

Neiszklause Dievas! Kas 
žiu ka veikia mano žmona su 
vaikeliais. . . Nesusimylejo. ..

I*. K.

---* perkirto v\blėsnysis. 
kite ji in kalėjimo,

Veika-

o-

Algiukas ir 
1 var

dai, vienoje troboje dirbo t ro
mesnis sznekiicžiams, kurie pa
vasari atvyks in juris gyve liti. 
Rodosi, jtpl yiėiri vaiku vaj-dai 
turojb šakyti, kud jie yra bro
liai. Taip ir buvo. Bet elgesys 
ju buvo toli grnžn ne brolisž- 
k a s. W

J U tėvo

f

ir :i psi dengė
lapeliai

— obeliai.
viso medžio grožy-

bė.
Obelis imsiszypsojo ir pasa

kė:
paina-

u 1myliiniausiaji —' Jonuką. At
siminė, kaip jis Ridiko visus al
kanus ir pats alkanas iszejo, 
bet- visa diena iszvaikszeži’Ojes, 
niekur nieko/terado ir .nedrįs
ta fuszcziomis rankomis namo **.. ’* . 11 ' 1 ■ *' • 1 . i" l ' il 1 • 1E J .
pareiti. Atsiminė, kaip rytme- 

• ii isz kambario i'szeinant, 
mu savininkas kėikdamas 
sake:

viduryje gatves, jei sziahdien 
neužmokesite už pereita mene
si kambario mokesti.

Ir vėl pradėjo, vargszas, ptV- 
siau verksmingu balsu uinia- 
nuoti, bet nieks jo neklausė ir 

’ ’ nes vejas bepalio
vus kauke, miesto žmones _ < . * Af ■ - - ‘ ' • Ji Ik I , ,

na
11 ? ij pa

Kaip szmiias atsidursite

verksmingu balsu aitria

negi rdėjo
iL*

saldžiai >
' ■ 'M 1 ‘ < f /V ’ ■

~ Ak i)iėvė, Diėv
JI

I

i
1

saldžiai miegodariii Iinksmiris 
saj'niiis sapnavo.

k i -Li.: 'i\«

sial Sudejavo žinoguš.
‘ * ’:s ' ■ ' *

iszveja in gatve, o

I’agyveiisime *— 
tvsiniv. I • 

Neužilgitepuvo 
in kuri

t ro- 
Reiszkia reikėjo 

ir patogu
I

sodnelyje 
vienas* tinkariias medis 
butu galima sžnekucziui 
besi inkelti.
darvti viena gera 
tani sVęczini bateli. Bet iszoji 
ne taip.

Isz pradžios, 
langu’nusiszypsojusi saule du

x’ a i k a m s s 11 m ma n y mil4 šit t i k t 
, abu 'broleliai m u - 

tai‘o bendromis jėgomis pasta-

Ire

ve 
sziMrkuezi us*

kai tiktai pro!

tyti gražu nameli. Taij, rodosi 
I urejo but i ir butu 'buvę 
riansia. Bet pradėjus dajba pa
sirodė. jog tat neinvykdoma. 
Įbroliai negalėjo taikiai viena

o

tro'ba dirbti. Priežastie buvo ta 
kad abu sakėsi daug žiną, ta 
ežia u ne vienas isz ju daug ne 
nusimanė namelio statyboje.

Jaigu Algiukas su Algirduku 
Indu dare taip, kaip geriems 
vaikams pridera, tai jie abu bu 
tu kreipusi patarimu in leva ir 
bendromis jėgomis butu suko
rė lizdeli laukiamam sveeziui.

Didelis saves kėlimas kenkia 
tuo, kad žmogus pats sau už-

«lu su plikais ginklais kcvfa kelia in tobulėjimą. Taip

TIKRAS TARNAS
'Borus 'Plunksneli, kuri Ap- 

x‘ėizda užlaiko lyg senatvei 
jaunikiu, o kuris laikėsi mieite 
ir gyveno isz randa vos emere- 
turos. 'Turėjo jis jauna vaikina 
nž tania, vardu Martinuka, o 
buvo tai metilas ir veli t as k las 
Joris.

Vięna ryta ponas Plunkšne- 
lis nužvelgė jog stovintis ant 
stalelio ziogorelis ne ėjo. Szau- 
kia Martinuka ir liepe nuneszt 
pataisyt. Ant rytojaus ziegoris 
pataisytas ir nuszveistas stovi 
ant savo vietos.

— Ar užmokėjai už palai
svina? w ■

Nieko ne užmokėjau — 
vos susi-atsako Martinnkas, 

laikiuedamas nuo juoko.
' Kaip tįd nieko?
j — Na nierio. Ant antro gy
venimo buna mrino pažinsta- 
ma kukarka pas vienus ponus, 
tai jie turi toki pat ziogori, tai 
ėsz paprasziau josios, kad pa
statytų imUsii pagedusi ziogori 
'ant vietos ju na ir po visaiii.

— 0 tu latre, kad fu geres
nio dirbi. Ar tu noili, kad mane 
kaitytu/ Eikio greitai, 
jaus nuneszk svetima o

į .

ilsz paprasziau josio kad pa-

'ant vietos ju na ir po visarii.

kalt vi u:. tuo- 
par- 

nėszk musu. D nok i c greitai pa- 
■ tai’s v t.

• f'

Ant rybijaus ziegopus gerai
nuszveistas

iszejo ir su sziais broliais.
Jie pasiėmė dirbdiutiJic pasiėmė (tirDointi name

lius sznekucziui kiekvienas at
skirai. Netikslu buvo taip da
ryti dar del to, kad nebuvo tin
kamos vietos dviem nameliam 
inkelt i.

Nedorvbes turi viena savy
be, -7’ jos yra aklos. Algiukas 
ir Algirdukas nematydami sa
vo elgesio nenaudingumo, dir
bo isz karto dvejus namelius. 
Kiekvienas kale susiraukęs,in- 
pykes, dažnai taip nagus nusi- 
muszdamas, kad likdavo tam- 

nedilstamos de-šiai mėlynos 
mes...

Argi reikia sakyti, kad isz 
tokio broliu darbo iszejo vieni 
niekui. Susijaudinimas 
.veike abu juos, kad darbas* bu
vo pernelyg skubotas, o del to 
ir pasigailėjimo vertas...

Neiszejo, kaip reikėt u, dirbu
si: vieš 
vieno

taip

mu nameliu durys — 
paiikszczinkui landyti;
broko namelyje ta vieta buvo 
kažin kokia skersa ir persiau- 
ra, o kita—nelygiais krasztais.

Kadangi vaiku negudrus u'ž- 
siis'pyriihas sverte juos dilr 
skubėti ir inkelti in medi savo 
namelius, (,buvo svarbu, kas 
pamęlius inkels pirmutinis), 
tai a’bu jau iszbOgo iri sodneli

io pusipuosze obelis 
baltais kvepimiėziais žiedeliais. 
Dnzga-byzga obėlyja biteles, 
džiaugiasi žiūrėdami žmones. 
'Taria žiėdoHai in £ene obeli:

— Mes viso medžio grožybe. 
NnEszypsojo obelis ir pasa

ko.

biteles

* painu*

■

Pagyvensime - 
t vsime.

Neilgai puosze obeli žiede
liai: tuoj jie suvyto ir nukrito, 
o ju vieton atsirado mažycziai 
obuoliukai. Perėjo vasasra, ate 
jo ruduo. Obelyje tarp pageltu
siu lapu raudonavo gražus su
linko obuoliai.

Mes viso medžio grožy- 
isz munivse

ineziu sek lėliu iszaugs nau-
taro jiebe -

esi
jos obelaites; musgi, žmones gi 
ria už 'gražuma ir gardumo.

t) apb* mus tai jus jau ir 
nžmirszote? — prabilo isz po 

szaknis: — be mus ne 
Imt n ir jus

Visi jus man ir kitrts ki- • 
tam vienaip reikalingi — tavo 
obelis. Nebus lapu ir szaknu; 
visi mes 
bus žiedu

žemes
skanus obuoliukai.

Nebus 
badu numirsime; ne 
— nebus obuoliu. O 

neims obuoliu — nebus 
inpedinin — obeliu.

MALDA-KNYGES

mano

Balsas Balandėlis, tuoj 
pati knyga kaip virszuj parodyta, tik 
apdaryta plonais kietais skurineis 
apdarais .....................................$2.00

No. 187 Mažas Naujas Aukso 
Altorius, didoi' naudinga malda -kny
gele, pavesta visos Lietuvos Kataliku 
Jaunuomenei. Graži knygele puikiai 
ir drueziai apdaryta minksztais sku- 
rineis apdarais, auksuoti lapu krasz- 
tai, preke tiktai.........................$1.50

No. 188 Aniolas Sargas; yra tai 
naujausia malda-knygele, su bažny- 
czios aprobfttu, 448 puslapiu, visos 
reikalingos maldos, skurineis minksz- 
tais apdarais, puikiai iszmarginta, au
ksuoti lapu krasztai...................$1.80

No. 189 Vainikėlis, katalikiszka 
maldų knygele, mažiausia knygai lie
tuviu kalboje. Skurini juodi minkszti 
apdarai, auksuoti lapu krasztai, 802 
puslapiu, didelis aiszkus d rūkas$1.00

No. 190 Visuomet, malda-kny
gele katalikams lietuviams visokio 
amžiaus. Puiki maža knygele, 25$ 
puslapiu, baltos celluloides apdare- 
Bais, su kolioruotu paveikslėliu ant 
vlrsziaus, auksuoti lapu krasztai be 
kabutes. Puiki knygele del dovanoji
mo vaikams ir mergaitėms.

W. D. BOCZKOWSKLCO^ 
MAHANOY CITY. PA.

No. 186

.$1.80

tuomet kai dar ju padifbtriose 
nameliuose ndbuyo, kaip reikė
tų, baigti nei sotgoliai, nei apa- 
czips....

Šukele in viena medi abi! na
melius ir lauke. Bet belaukiant 
kol sznekucziai atlėks, 
galima buvę 
liūs pataisyki. Bet, abu broliai 
vienas in kita pasižiurėjo, lau- 
kv-- . . ...

O sznekucziai ilrtinoši...;
Viena ryta, Algiukas sn Al

girduku iszliego, kaip papras 
-ar jau apgy

venti ju nameliai. Kai kuriu 
kaimynu trikie nameliai jau bu
vo susi'lėuke gyvėntoju, todėl 
musii broliukus nerimas ome. 
Žiuri, žiuri A’isa diėna, ar dar 
sznekuėziai ifėatle'ki*, ir vis nie
ko -E vis tnszti a’bu nameliai.

Pasidairo broliai gryžo in 
trioba. Tiktai po geros valan
dėlės Algi uitas, 
pro langu, suszUko:

— Žiūrėkite, žiūrėkite — 
sznekutis prie mano namolio!

Tkirduinris žodi u 
ggiukas paslusteuge indeti 
ji daugiau tuszezio pasididžia
vimo.

—~ Visai ne! Szilekutijį slo- 
*- dar 

|irio

butu
nusiėmus nume

»

«
♦

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIU3 

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

Bell Telefonas 1430-R

£ Iszbalsamuoja ir laidoja mirusius*
ant visokiu kapiniu. Pagrabua pa- 
ruoszia nuo papraszcziausiplkipra 
kilniausiu. Parsamdo automobilius 
del laldotuviu, vesoliu, krikssty» 
niu ir kitiems pasivažinėjimams. 
Isz Frackvilles, Port Carbon ar 1m 
kitu artimiausiu miestu jeifu kas 
pareikalaus mano patarnavimo, 
meldžiu man duot žinia o priburiu 
in trumpa laika.

tai, pasižiūrėtijau einantis o ir
stovėjo ant stalelio.

— Ar tai musu?
Taip.
K a kasztuoja „ pataisy-a.. ;ve!■

. f j' ''‘H .
du nieks tokiame szaltyje 
iszveja in gatve, (i ežia iszines 
iria n v su serganėžiri žmona if

i ■ bal-
Szu-

ne-
mas ?i

Nieko ne kasztuoja
v r

atsake .Martinūkas, dn labinus 
juokdamasis,lUltiuv 'jęiuivz^Kt’ H4

vaikais. FCur asz tada su savo 
>.. .z 11111.11 .i <1 U-1 .i ii It/i n J t ’V? I\;i
mus suszelps kas p^iglrius, jei

jLiMii i .*4' t

Taip, vitrgsžas žmogelis be- . . . J. ■ E * ir «' 1 -i'E? . * * J

Kaip tai nieko!
Nu nieko. 'Toji ponstva, 

’mano pažinstamos kuk-nrkos 
mislino, jog tai ju pagedo, ir

/ • 'j ; . j l<

1 M .... . v*- r .r 4 fjį m
' ’■ 1 ■■

KVITU: fcnygtje DraufyaUnw del h* 
mokėjimą pinififu llkoniems. Preke $6e

< CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED

( PROFITS $623,358.02

<i, t

žvilgterejesiriažiiileleiais piišideSfn 
inus suszelps kas [ 
Tu, Dieėe nesusimylėsr? 

rr • - ’• !

t

'tėgas vaikas yra taitp nelaimin
gu kaimietis įsake: “Jei, kuni-

ke, padAve 
tardamas: 
drauge, *į
taip kaip ant kitu vienuolika tas sunku, nežinau ko tada gai- 
mano geru drauge kaip ir

ranka advokatui 
i i

nepa bliidau tavy ja
A ežiu tau mami

geli, žinotumini kaip man ’yra

Žinok i c, kud asz susihoczinau
tu. Tethmotes. Szi t ai, apsakysiu ir 

i iszprasžysiu dvasiszkam tėvui,
r- w <1 » W

sn bankieriu R. ant deszimts jog tak yra bausme Dievo.Sztai 
kada da buvau* Dėvedėsiu, pa
sipažinau su dabartiniu inano 
žmona; kaipo jauni qipanylejo- 
me v i omus kitit, ir mano žmona

tukstaneziu doleriu, kad nuo 
dvylekoa geni draugu negau
siu paskolyt szimta doleriu.

t ukstanezi u doleri u,

Mokamo 3-czia procentą airi j 
sudėtu pinigu. Procentą pride- J 
dnm prie jusu pinigu 1 Sausio'ir C 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus f 
turėtumėt reikalaus su musu ban- f 
ka nepaisant ar mažasnrdidolis. >

G. W. BARLOW, Pies. ‘

Priėmiau jo betų, pasirodžiau
J. FERGUSON, ViCc-Prcs.hKas: < 

a.’_____ :_____ _________ __ 1

davė, tųojup^ piitaisyt 
darbis, juo tolyn, juo karsztyh .... . ~ ■.*I

išz savo
4

gilumos szirdiės,
1 • . " . ■ 1 i’1

sa
mano” Al

iu
i 1 ■>. ■ 1 r 1

vais žodžiais, irioldėi prie Die- , 
'vo'.. Mėldesi ir tikejd, kad Die
va s yru
duos pražūti su ži.nonji ir vai

ir jo iszklausys,

kidiais...
Apimtas

4

no

■If*

daugybe visokiu

. 1 ligęnhmi.pį$k« 25«
KVITU knygele Draiigyetemi del Ka-
shriaus nof sudėta pinigu ant
■pMIlHiM' ’ ~ ■ IW’

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

■tiBlrlnklmu.- Preke -
& !U:

vi prie mano namelio!... 
balsiau suriku pribėgės 
lango, Algirdukas.

W. TRASKAUSKAS 
r»HW t » v >< nt! * . ,■

L1ETUVISZKAS GRABORIU3

Lnldojn kunUs numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vesoliju, pasivažinėji- 
nio ir 1.1 ą —Telefonas &06 
603 W. Mahanoy Avė; Mab. City 

------- —t g r - —5 -^<77; -'
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Razbaininku '
Karczema 

Kalnuose
Tai ue mano tėvai Aszl 1 

tau prigelbėsiu. Ne galiu ežio- | 
nais ilginus stovėti, turiu prn- i 

kada naktis užeisi

4 I

sibzalyt, 
lauk.

o 
Užsitikek ant manes.

Asz tau tumiausiu visa
na!“

die-

k ji

a 4 
si tik s,

Onuk, isztariau paty- 
nvsirnpink apie mane, nes 

pati gali papult iii nelaime, 
asz tau nepavelinsiu, darai už 
daug del manes.

ir vela pradėjo raszyt; tikė
jausi kad nors žialeli in mane 
prakalbėtu, bet tylėjo. Paga
vi*- popivrelia sknieziau:

Man nieko blogo m* at
neš arsziaus kentesin,

jeigu žinosiu kad tave nužu- 
dino. Turiu eiti. — Iszeisiu isz 
proto, jeigu ne eisiu!“

Norėjau da in ja prakalbėt, 
bet dingo isz mnno akiu, kaip 
szeszelis. Mislinau, kokiu budu 
toji silpna mergina gali mane 
iszgelbet isz trip artinanczio- 
xios smerties.

Valados slinko pamaželi, pa- 
mislinau sau. jeigu butau isz- 
pildes On n ko s j >e r se rg( * j i m r. 
ne būtim dabar tokiam padeji- 

Geidžiau ka toki suval
gyk jeszkodamas po skiepą už
tikau duonos ir nžbona van
dens, o norints t ji i buvo mažai 
bet suvalgiau gsrdžei.

Trip būdamas tamsumoje, 
ne žinojau kaip ilgai, bet isz- 
girdau lengvus
t nujau s paregėjau 
veidą Onukos. Pajutau 
vin’es prie savo veido. Supras 
damas ka toji virve ženklin.’i 
pradėjau trauktis in virszau iri 
ta pati kambarį kuriam gulė
jau. Stojaus ant kojų priėjau 

iszgelbetojos iszta-

me.

žingsnius o 
iszbaliisi 

gala

prie savo 
riji u:

la parodo

R J;‘Aite* (i<1

n; irsiOnuk kokia lu 
mergaite!

Atsitrauki nuo miuicM ir ve- 
ženkla su pirsztu

idant tylctau. padavė man ve- 
1A szmotefi popieros ant 
i ios buvo paraszyta:

— “Turin paslėpus plosz 
ežiu czionais, knrinom apsisuk 
ir szok per langa. Begkie isz 
czionais kagreieziansia, 
prietelei randasi nuo 
netoli!“

Dirstelėjau ant josios su nu
sistebėjimu.

— Del ko tu nuolatos 
Szai in mane. Pasakyk man s n 

saldžius žodelius.

ku-

tavo 
czionais

ra-

J 
i
1■ SA D LE 

--- ■ - - - ...........— ■ T------------------

Kiek Turi Paneszti 
*
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f
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►

b*.

ATIDARYMAS NADIOS PLIENINES DIRBTUVES ESCORSE, MICH.

f■

Vargo Katalikisz-■ ..
kas Kunigas

’ __________ I

Kunigas stoję prie altoriaus
> n|»- 
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AKTORIAI KURIE LOSZINDIJONISZKA DRAMA.
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savo baltuosią rubųosia, 
siaubias iniaistra litais prii
S'ZHl 
vienas,

žengia aid trepu 
f

Be jojo m* butu misži'u‘, spa-
viednes. koniunijos.

Isz didelio būrio ž'iribniu sil-
sirinkusiu ant sumos, jišni gal Į

. , 4 . 4 . U 4 J * I

i

tik vienas randasi terp ju ka 
ne
Ii u valandų yra pa valgia |>iis- 
ryczius, o kunigas turi pasmil
kant. Pabandyk t ei p 
skaitytojau pasui likau I 
nedalia. Aplaikysi 
galvos ir pasijusi silpnu — bet 
neužkenktu lai 
dyt.

Kunigas stovi pats prie al
toriaus.

Kiti vyrai atėjo isz namu, 
kur ant juju lankiu juju pa

* yra valgias. Kil i jau nuo'ko-1
T . . d1 '

mielas 
visa 

skausmu

kad si iszban- t

ežios, o jisai iszsiŽadojo to vis-
4 1 u'

Ana diena likos atidarytus naujas plieninis fabrikas Great Lakes Steel 
oKcorse, Mieh., kuris kasztavo 

to plieno.
X------------------------- ----------------- ------- -- -------------- ---------

Corporation,
5 milijonus doleriu. Szitame katile randasi 150 tonu siitarpy-

Davidas Henderson.losz role “Cravo“ o pana Doloresa 
Brown losz rble “Sucnos“ Indi joniszkam perstatyme po var

iui t pust y nesraliquitz*’ kuri perstatysdu “T 
Kalifornijoj.

♦

ui apleist ! Kaip rodos b(‘ at 
sisveikinimo ne iszeisi! O n 
Ona kaip rodos pasirengė sn 
tavim keliaut, kvaila mergaite, 
jog davėsi tau prisikalbet!

Meluojat rakalei, sten
giausi isz jusli prakeiktos ur
vos iszsigauti, bet geidei e ma
ne nužudint! Ona man tame 
neprigelbejo bet pats isz skie
po iszsigavau.

Sena ragana užėjo mumis už 
užpakalio nematant 
pakele szmotiJi popieros 
žemes o vadams savo vyrui pa- 
szauke:

_ T \ 
neprigelbejo.' 
ar ne?

4 4

Pilim Springs,

no*jų padėjau trumpam laike 
ints pats pajutau skausmu 

:a irioji* ra n koja
kiirszto pradėjo bėgti rankovė
je. Nepalioviau szAuti ir lau
kiau idant kas stebuklingo at-

• 1 • *1 I 1 *1 t* 1 ■ 1 •

pajutau
(i kas tokio

sitiktu, bet kas galėjo atsitik
ti teip atitolintoj nuo žmonių 
vietos, tai pats negalėjau dasl* 
prast. Ant pagelbos suvis ne
sitikėjau. «

( Kada ant trupinėlio sustojo 
szaiide dirstelėjau ant mergai- 

A • * 1 • I • V

krutinės rodos turėdama dideli 
sopuli. Paskutini daigtA ka re- 

l'eip....’ Ona tau tame gejan kada puoliau ant grindn 
keliolika 
ir

r.qgul ir, įgip bnnu, . A’.r Ono^ bal>y< .
Nuo mano lovos ligonbuteje 

pdeja u,

mums
nuo 11rs, pateminau, jog laikėsi už

Gera imergaite : buvo 
v vru-..... - >

T
ne gerbiu butu susitaikyt? Jei
gu paleisyt mane su Onuka 
ant liuosybes tai jus ne iszduo- 
<in in rankas teisdarvstes.

Dirstelėjo ant manės 
kaip vilkai aut kuriu 
supratau, jog mano inneszimo 
niekas nesutiks. Prispaudžiau 
du areziau mane 
prie saves.

— O jeigu nesutiktume ant 
tavo praszimo? — atsiliept

nepažinstamu 
nepaprasta kliksma

f • . * 4 f

mano su

visi 
veidu

t

iszgelbetoja bules.

kuriam gulėjau, galėjau maty
ti apsnigtus kalnus. Sudrebė
jau visas, kdn atsiminiau apie 
savo baisu atsitikima ant tu 
kiilnii. Atkreipiau galva in ki
ta szonu ir paregėjau stovin- 
ezia prie lovos tarnaite ligon-

;*v

ko priimdamas kunigystia.
vyrai susitinka uly- 

sustoja sz n e k u cz i no j es i 
terp saves kalbasi

Kit i 
ežios, * ! T F 41

linksmai terp saves kalbasi 
apie darbus ir kilus dalykus.

Kiti vyrai iszrenka sau tin- v
kairias Imtos ant apsigyvenimo, 
o kunigas turi eiti ten, kur ji 
vyskupas siunczia.

mes esame nuvargia, 
. . . ■ ...... . . IS’ 
tai nekjirtji atsiliepiame in sa-

Kada r- *“ ““ ’
arba turime kokius rupeseziii

vo myliiimianses ypatas Žiau- 
r<‘i ir mums už toki pasielgimu 

Pjiimkinie ant pa- 
jeigu kunigas pana-

atleidžia.
vėizdos,
szoi pasielgtu einant pas ji iii 
spaviedni ?

Begi u ne su 
Pas

savo bėdoms pus 
kitus. Pas ji ateina daugeli 
žmonių su visokcis ergeleis. Ar 
mislinat jog jojo szirdis pasi
lieka nesujudinta, jog ne turi 
jauslos ant tokio žmogaus ir 
nesidalina 
bėdoms ?

Labai ret,ai jam už lai atsi
mokame,- o 
priesztaraujame (irieszais dva- 
siszkas ypatas, palis iiezinoda^ 
mi priežasties.

Pagal tiesa ne esame jau pri- 
yru 

ir 
sžirdi, 

į iri pažin t

su jojo vargais ir

du.uguli ..kartu ir

‘įfl
I
I
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Vyrueziai jaigu paeziuotis no
rėsite,

Tai ne jauna iszsirinksite, 
Ba, del senio jAuna pati. 
'Piiojaiis stojAsi karti. 

• * *
Antanukas ir Onute, 

Badai daili pornte, 
I’ i k t a i kad na m ie sėdėt u,

KUR TAI ŽYDELIS
’----------- — ' —

___________________________________________________________________________NEPADARYS
GISZEFTO

I

f

Ant ilgu szpacieriii neVaŽinotu. 
() ka, su niekiiom neitŽsiimine-

I
i

■ctt,

tavo saldžius žodelius. Gei
džiu iszgirst tavo invlema kal
ba.

Pakratė savo puikia galve
le o akis buvo aszaruotos. Pa
rode man su pirsztu ant gn- 
hnezio plo.-zezians. Paregėjau, 
jog tai buvo josios ploszczius 
kuri man paaukavo/ bet priė
jus prie jos tariau:

— Iszpildysiu tavo norą tik 
ant vienos iszlygos, tai yra, jei
gu su manim iszbegsi isz to
sios urvos ir draugo niisiduosi 
u manim in artima miesteli. 
Nemislink, jog esmių szeszkas 
ir negaliu atsispirt, 
mas tave auka del tuja 
baininkn, jeigu eisi su manim, 
tai ir asz eisiu, jeigu czion pa
siliksi tai ir asz pasiliksiu.

Veidelis josios paraduonavo, 
nieko man neatsake, tik pri
bėgus prie ploszcziaus isztmu- 
ke mano rėvolveri ir padavė 
man.

Su džiaugsmu paėmiau savo 
apgineju sn vienft ranka o sli 
kitu apemiau josios liemeni.

— O tu mano aniole! Beg- 
kimp abudu in miesteli kur. 
galėsi apsakyt savo lupoms vi
sa atsitikima policijai!

Tame i užgirdome prisiartl- 
nahczius žingsnius už duriu ir 
(hisipratome, jog mus sutteke. 
Dpuris staiga i atidaro, kuriose 

savo 
paeze.

pa Ii k du
ra z-

tavo praszimof 
gaspadoris.

Tada nepaliausiu gintis pa
kol manije rasis nors trupinė
lis kraujo, o jeigu pražūsiu, 
tai szita mergaitė stengsis už 
mane užstoti ir atiduoti jus in 
rankąs teisingystes.

— Oh, ho! Klausykite ka 
tus muslinas kalba! Ona mus 
iszduos in rankas policijos. 
Jug Ona yra nebyle ir negali 
kallieti ne žodelio. Musu dar
bai yra gerai užslėpti nuo jo
sios.

Dabar-gi dasipratau del ko 
mano aniolas sargas neprakal
bėjo ne žodelio in mne ir tik 
raszimu su manim susikalbėjo. 
Nebpminga mergaite! Gailė
jausi labai Onukos ir da dau
giau prie suves prispaudžiau.

Matydami razbaininkai, jog 
atkreipiau savo atyda ant mer
gaites, vienas isz tu rakaliu 
priszoko pnie manės su ilgu 
peiliu mierije nudurimo bet pa- 
t ėmiau joj m i ori in laika at- 
kiszau po nosių revolveri.

Dasipratau, jog tie jei raka
lei buvo tosios nuomones kad 
neturėjau prie saves jokio gink 
to. Tik per sekunda sulaikiau 
žadintoju nuo saves. A <6 A a
'.r* ■

turk po savo valdžia!

gu .’r>

da ka kalbėti bet

Kaip ilgai asz czion ser- 
— užklausiau.

'kris nedidins, bet ponas 
jau ženklyvai 'pasveikai.

O kaip... kaip... norėjau 
ne tuėejau

pajėgu, ba atsiminiau apie sa
vo baisu atsitikima. Kada volą 
id si kvotėjau, paregėjau prie 
lovos stovinti daktaru.

— Matau, jogiponui geriau 
atsiliepe in mane nusiszyp- 

sodamas linksniai. — Turėjai 
ponas baisu atsitikima , o U'z 
iszg<‘lbejima tavo gyvasties isz 
ranku ra/baininkn privalai bū
ti dėkingu Onai Amor. Ji tait i dėkingu Onai Amor.
buvo paraszus gromAta iri 
miestą, kuri atnesze tau pagel- 
ba. Kamisorius

paraszus

aplaikes jos 
gromata tuojus iszsiurite kelis 
žandarus jum in pagęlba,

Tolintis Bus.

Irfjl**'
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• •» t. \

k O. -v J---------- I

NaMoHto HlnktaM M**, 
■kandran. IfoAdM

r

jrtiuuiinę
Sksunm 1 
Bostfaicwrio

■—» t

•I #vlk
I
/

Porias mislinai, jog mu?
- pa

lauke vadas, szipsodamas in Į 
II) H iii?. <
tau revolveri, tiri ne mislink 
jog tai buvo paskutinis!

Su tais žodžeis isztrnuke Hz 
kiszeniaus savo revolveri 
HzoVc in Turine, prasidėjo musz- 

sistojo vidui kambario o gas» tyno kokios savo gyv{istije da 
padorius temindamas ant ma-jUe buvau regejas. Tris razbai- 
nes kaip vilkas atsiliqie. įlinkai priesz viena o priek (ant 

' Ar prinas jau mus kėti Įda ir prakeikta fagaiia. Du isz 
' - <

pasirodo gaspadoris su 
gauja razbaininku ir 
Uždare paskui save duris at-

./eigų Ona sugražino

t ir

padorius temindamas ant ma* į ne buvau regejas. Tris razbai-
- . > . . * - ■ ' • V • • • • • 1neg kaip vilkas atsiliepė.
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versti už tai dėka vol, kas 
jojo privalumu daryti, bet 
kunigas turi jauslu ir 
lodei turime jam ] 
jatisla ir dėkingumu isz ko turi 
linksmybių kaipo ir iries kada 
mums kas gero padaro.

Tame puikiausiame ir szven- 
cziausiame susineszinic, kokis 
mus sujungė spnviednyka su 
nusidejoleis esame lygei prieš?; 
Dieva pridcri’ngi, jisai “kad 
sergėti, idant iszduoti rokunda 
priesz Dievą už nnlsu duszės,“ 

mos ant pasinaudojimo su

mu isz to, ka mums Dievas per
4 1 4 » ..... '
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Jau (oje Virgijiė,
Ne kns gero vaikine, 

Grincziosia taip neszvaru, 
Kad neapraszyli negaliu. 

Jau tegul viduryjji grinezios, 
Bet ir pac.zios bobos, 

Niekam netikiu, 
Su purvais aplipiji.

Mat, laiko neturi, 
Ba nuolatos i n stikleli žiuri, 

<) kaip pamato buteli, 
Tai susilaikyti negali, 
lu galu svieto bėgtu, 

Ka«l lik atsigerti gantu, 
Su'Žydais Ulbai sutinka, 

Ba mat peisuoeziai palinksi, 
O kad kada ir siisikivireziua 
'fai veliu iii tigjula sueina, 

Jau kitd davadnos, tai davad- 
nos, 

Nuo skaudėjimo galvos.
Netrukus vela in tonais atsi

lankysiu.
;ri nezias iszmokysiu,Valyti grinezias iszmokysiu, 

Už kudlu paėmus iszrnaudysiii, 
Su koezelu isztaisysiu.

Di e va prid’cri’ngi, j isa i
I ii B ritami nukeliavau, 

Nekurias pau'kszteles užtikau, 
Kurios vakaruszkas daro,

o mos ant pasinaudojimo su 
didžia usi ė rupeseziu ir tike ji-

jojo
mums.

Szv. Francisžkus kalba: jog
“privalome žiūrėt ant kunigu

tarpi ninkystu siunczia

su paguodonia, kuri nesuma
žintu musu irieilo su meile mu
su paguodonės del jojo.

Jojo rūpestis ir saugumas Į- 
ant mus yra atmusžantieje 
spindulei Tėvo dangiszko aut 
mus. Jo pasiszventinimas yra 
neisžpasakytas del msuu isz- 
ganimo, už ka nerišamo sztarii 
atsimokėti.

Jeigu musu duszios bus isz- 
ganytos, tai tik kunigas už tai 
galimo būti dėkingais už jojo 
pagalba ir dideli pasiszvouti- 
ma del mus.

Kada kunigas jau nuo mus Į 
atsiskiria ir eina Arit amžino

. • 1 A . N 4 *■ 1 . * ‘

pradeda atsirristi gailestis, jog 
ji už gyvasozio daugiau riepa-

atsiskiria ir eina Ant amžino 
atsilsiu, tadil sžirdyshi musu

Kurios vakaruszkas daro 
Daug juoku pridaro,

• ‘ ’ 4 " ' * 'I

Neseniai susipraszc czintriba-
khis,

Apsitėrsze tabaku ir apsiply- 
feZl. u s, 

Ogi szriosu buvo.
Kad net po'licmomii pribuvo.

■i.t . t . ja’ .

'Piktai ant inolorcikno pyszki-
• n ėja.

Kaili iszperkitc*. 
N u t verkite, 

Juk žmonys negali niiėgoti, 
Kaip pradeda volai in duris - 

baladoti, 
Jau kad velnias pagriebtu, 

Ant sausos szakos pasitem
tu.

Žydas visur prisiduos, o ir 
in dangų padori s k<4(», žinoma 
tik už atsakanti užmokesti.

Danguje szondien buvo la
bai didelis krutėjimas. Konia 
kožnam atidarinėjo dangisz- 
kas varleles Szv. Petras. Pas
kutini k a i nėjo in dangti, bu-

I
11
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Ne kurios ponios burdingbose? 

Gali suprast niekam netiku- 
ses,

Kilt ros nuo ilgai czion gyvena
Tai pasipurtusios gana. 

Sename krajuje, 
Dvare tarnauja, 

Ktuiiecziuoja, 
Ar bėrnatija,

>

O czionais ragus iszaugina —
poniauja, 

Apie savo praeiti užmirszla 
Iii dideles pones pavirsta 

Parodo del kitu, 
Ypatingai del savo vyru. 
Jau szirdele ne kumete 

Tiktai “obivalele“,
Burdingieriai negali ilgai isz- 

but, 
Turi pas kitus karuot.

... 'F
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K. RĖKLAITIS
Lietuviszkas Graboriui

Mat ežiui A bukini pradėjo klyktu
f

Alergaiėziu szlebės plyszt,
Jau tik proto neturite, 

Jaigu su tokiais-pristojate. 
Juk ten yra vaikinu doru, 

Kurie nesivalkioja po užkabo
riu,

Gėriaii apsimaIszyt, 
Juoku visiems nedaryt 
O gera berneli gausite, 

Isz to džiaugsite. 
w * ♦

Sk niki ne y ra vienam miestely-
ja bobele nelaba,

k

guodojomo ir ne buvome jam |
.daugiau fprilarikrisneis' ir pa-
klusnesnois.

Tocįel, klausykime joj 
mylėkime kunigą su

Vyrus myluoju ir Imcziuoju.
Kad ant burdo ateitu, 

Ir da daugiau prikalbintu. 
0 kaip per daug vyru turi, 

Tada daugiau nenori, 
Ir da iszvaro laukan, 
Argi ne puiki sutaiką ?

< * • •
4 ' ‘ '

Netoli 8krantu sxuias vyras a0- 
sipaeziavo,

‘Ji

į

W1

Tada daugiau nenori
M

mylėkime įkūniją 
siu musu .. ___
vokime Dievui už faij jog ji

didžiau
ir I Jaunu mergina už puczia gavo,

prijautimu ir doku
Bet ne ilgai kvailys džiaugė^, 

Su jauna navziule uore josi..
>>

turimo terp savos.
m

* i i e >
....................

<v

Su jaunu paežiule gėrėjosi. 
Krtįp tik vyras in darbu iszejo,

i in kur iszpyszkejo,
*
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Paczitilo i n bambi Ii u (laigtus 
sndojo,

Kuzin in kur iszpyszkejo, 
Kad no dažinoti negalėjo.

Badni ir adjutanta pasirūpino,
r‘

,1 »
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I r sn savim Uzgabeno,
*11 ‘
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Laidoja numirėlius pa
gal naujausia mada ir 
mokslą. Turiu pagclbi- 
ninko moterems. Priei
namos prekes.

516 W. Spruce Str., 
Bell Telefonas 149

MAHANOY CITY, PA.
306 Market Street

Bell Telefonas 441-J 
TAMAQUA, - PA.

"-—-r*—-.-a-  1—  ■■■■

Lietuviszki Bonai
■ i—iii ■ ............. m . ....... ... .........ii ■m,,, i, „i ,

. Jei norit pirkt ar parduot 
gaunant gera kaina, raszy- 
kit del įnformaciju dykai 
in Dept. 4

Kurt H. Schurig & Co 
50 BROADWAY' 

NEW YORK
L .1 , '.V

HT■i»iw> ui

#V i

Ant J. Sakalauskas
. L1ETUV1SZKAS GRABOR1US • 

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

Nuliūdimo valandoje, sutei
kiam geriausi patarnavimu. Pa

ir
laidojima atliekom rūpestingai
ir gražiai. Rusite pIlruH užg> 
nėdinli.

Ibz Mahhnojaus ir Glrardvilles 
jeigu kas pareikalaus mano pa
tarnavimą tai meldžiu man tele- 
fonuoti o pribusiu in deszimts 

tr Bell Telefonai 8^ Į*' '*■ ; . ■" ' 1 " 1 __minutu.i . .
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vo tai kokis ubagas, kuriam 
a niobi i puikiausia grajino ka.- 
da perėjo per dangiszka slenk
sti.

Tik da 
Petras.

Pirmutiniu i>z tu nelaimin
gųjų buvo kokis tai rudas žy
delis su maiszu ant pecziu kaip 
rodos kaupezius, antru buvo 
kokis tai puikei pasiredias po
nas, mažo ūgio, žilas, su ku
prota nosia, kaip rodos kokis 
prezidentas banko ar gal gn- 
beraatoris, 
auksini lenciūgą ant kaklo.

Budas žydelis priėjus prie 
jo ir užkalbėjo:

— Perpraszau ponulio, tai

ne i n leido szventas

mažo ūgio, žilas.

turėdamas stora

tave ir nenori inleist in dan
gų?

— Na-gi ne. Ant žemes terp 
kvailiu, turėjau gan gera pasi
sekimą ir garbe, bet czionais 
esmių tai ligus.

Žydelis pažiurėjas in auksi
ni lenciūgą snsznąbžtkjo:

— Perpraszau ponulio, ar 
tasai lenciūgas yra recht.’

#— U-gi kaip, tikras auk as 
vertas 400 rubliu.
x — 400 rubliu! a j va j!

Ir pražibo jam akis.
— Szviesiases ponuli! Pa

darykime interesą. Ponas man 
o asz tavėduosi ta lenciūgą, 

in dangų invesiu.
— Tai gerai, kas man is$ 

to lenciūgo, imkie ji sau.
Žydelis nuemias maisza nuo 

pecziu, inkiszo in ji savo dr: u- 
ga, užriszo o pabaladojes in 
dangiszkus vartus.

— Ko nori? — užklausė 
szventas Petras. — Juk kerta 
tau pasakiau smirdeliau, kad 
tau czionis vietos nesiranda!

— Ny, asz neinsipraszau, 
jeigu ne vale, tai ne, nes per
praszau szvento Petro, czio
nais nesenei inejo kokis tai 

‘ubagas, ka tai jam teip anio- 
(lai puikei grajino...

— Teip yra czion, yra. Tat
ka!

— Ba jam užmii*szo savo 
maiszu ir praszn manes kati 
jam paduoeziau.

Krepszi priimsiu — tarė 
szveutas Petras ir intrauke* 
krepszi, vela uždaro•» dangisž-

C ! i
Perkytrias žydelis pasiliko 

už duriu, idant laukti į^roa

kus vartus.

progos insigavimo in dangų.
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prisiuns viena doleri, aplalkys 
6 Dulkus SioninitiK Kalondorittt ant 
1 (J81 meto. Prie kožuo kalendoriaus 
j’ru prisiūta azvontuju kalcndoris su 
pubnykais. Kalendoriai puikoi l«s 
lAni’gintl ir iREpjauti. ’ W. D. Bocz- 
kuii*ka*' <’<•*. IMahHboy City, Pa. (tf

’t

|,

II
1Iii" ii

■<
. I

1^1
i KO

"i11 ■ 
ioftihi

.h

r
■

11 1



■

i B

Ii

4

«

I

I

žiNioš Vietines
— Ateinanti Panedeli pri

puola Nekalto Prasidėjimo 
Szv. P. Marijos.

— Daug žmonių lankosi ant 
initĮiju. Moterėlės su atyda 
klaiiso misijonieriu pamokini-
IIUHIJU.

mm Vyrai gaus kita sanvaite
• * mi V,

diMtti
haiiB

pipiru?’
Apie 600 žmonių sustojo 
peįr sustojimą North Ma- 

hahby l/a^y^Tn Panedelije isz 
pribiasties stokos vandens. 
Atimto prūdai 
vandeni brokeriui, bet kaa 
vandens ym mažai ir tik doi 
mieUto gyventoju, todėl kom- 
pani’je atsisako daugiau pris
tatyti vandens.

— Darbininkai jau pradėjo 
pad&binefc ulyczes su žaleis 
medeliais, vainikais ir elektri- 9 JL 9
kinta szviesa ant Center uly-

pristatinėjo

kinta szviesa ant Center 
ežios- per szventes.

- Musu bankai iszsiunti- 
nejd czekius visiems tiems, ku
rio* czedino per visa meta Ka- 
ledrhiam Kliube. Yra tai geras 
būdas ezodinimo po kelis cen
tus o apie Kalėdas aplaikyti 
keliolika doleriu pirkti dova- 
neteVlittrtfltezinokile ant kitonelėį ^i^fąszinekite ant
mcįto Iri tuosius kliubus. 
fSr-'’ 7 J? _  __1-
- L

"Publikines mokslaines 
uzsidaris ant szvencziu 23 die-
ria O prasidės 5-ta Sausio 1931 
mete.
: — Juozas Gul i k, penkiu
V J. x •metu užejas ant virszaus su sa
vo sesute Kita kada motina 
buV'o iszejus in sztora, užtiko 
teithis sena revolveri kuris bu
to užprovytas. Kokiu tai neži
nomu būdu vaikutis patraukėnomu badu vaikutis patraukė 
vamzdi ir kulka pataiko vai
kui in pilvą. Tuojaus likos nu
vežtas in Ashlando ligonbuti 
kur padalyta jam operacija.

Musu paviete likos už- 
darįytos sekanezios szlapios 
vietos per Filadelphijos suda: 
Petras Gražis, Pottsville; Teo
doras Norvidas, Tamakveje; 
Paulina Paul isz Minersvihes

m

kuri jau kelis kartus areszta- 
vojO; užmokėjo $ 1 (M) bausmes 
ir 6 menesius kalėjimo bet li
kos paleista ant paroles; Juo
zas Pautienius Meizville

Juozas
Mikola Melner-

kos paleista ant parok
ir

Knisa,Shenadorije;
Frąckville;
ney, Pennsylvanija lietelis isz 
miesto.

$4.00

Lehigh V alley 
EKSKURCIJA 

in NewYorka 
Nedelioj 7 DECEMBERIO 

Dub«ltavaa 
Tikietaa

Specialfszkas Treinas apleis Maha
noy City 4:30 ryto. Grįžtant apleis 
Jarney City, Exchange Pl. Sta. 

I 7 ^0 vaL vakare 
------ ---- ----------

<
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Mnmi tautietis Jonas

Sliuževiczius, užUaigen mokslą 
High School 1927 mete, szinn- 
dien turi puiku užsientima for- 
mano WesUinl Electric Co., > »
Newarke, N. J. kur jam pasi
veda gerai ir kpžna meta buiUi 
iszkeltas in au.rsztesni dinsDi.

— Musu batikai iszsiunto 
Kalėdinius czekins sekuiwzini: 
Union National $94,695, turė
dami 2675 nariu tęjo kaledi.nio 
kliubo. 't

< ■
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ISZ' WILKES-BARRE IR

miegodami

APLINKINES.
> ——

— Du .vaikai 
ant virszaus kuklios, Luzerne-
je, sudega ant smert laike užsi
degimo namo. Aukos tosios ue-
laimes yra Pranukas, 5 metu 

3 metu sunelei 
Ugnis kilo k u k-

ir ' Villimas, 
rano Zinnu.
liiojį’fr tbip staiga i < kad vai-, 
kai negiliojo gelbėtiM,’bes lova 
.sukrito per deganvke»s grindis 
ti<\siog iii liepsna kuknioje. I 
Abieju suanglėjusiu lavonus1

kliubo.
— Ana diena garnys paliko.

patogia ir sveika ddkrelo del iszeme po užgesinimui liepi? 
ponstvos P. Valinsku ant, 526 
W. Center ulyczios.. Motina ir
dukrele sveikos.

— Lietuviszkas 
dent klubas, 
didžiausiu

■- . ♦ . / Ind/Bpen- • •rengi? viena isz
pokyliu -(Select 

Dance) koki kada • turėjo die
na 19 Sausio ateinanti ’meta. 
Sveteliu ketina pribūti iisz vi
sos Pennsylvanijos ir kitu vals
tija.

vandeni ir 
Pru- 

duosia randasi labai mažai.;

— Czedi nkite 
nenaudokite be reikalo.

SHENANDOAH, PA.
teismas bus

Ketverge per
— Parapijos 

perklausinetas 
i’a.

— Sudas davė perskyrimą 
Vaitkeviczieniai

slidžia K och

Veronikai
nuo vyro Aleksandro, kuris ja 
apleido.

— Vietiniai bankai pradė
jo iszsiuntinet Kalėdų Czedi- 
nimo czekius del tu, kurio cze
dino per visa meta.

— Edvardas Ožekauckas 
iszeme laisnius ant apsivedimo 
su pana Helena Želioniute.

— Ignotas Tankeleviczius, 
W. Lloyd uli., paslydo ant ledo 
ir iszsisuko sau koja taip pavo
jingai, kad reikėjo ji nuvežti 
in vietiniai ligonbute.

— Edvardas Jureviczius, 18 
metu, 331 S. Gilbert uli., isz ne 
t veži u pats porszove in ranka 
szaudamas in cieliu. Karabi
nas su kuriuom szaude iszpuo- 
le jam isz ranku ir iszszove, 
kulka pataikindama in ranka.

Gilberton, Pa. — Benas Sa- 
kalauckas likos sužeistas ka- 
syklosia per nukritimą szmoto 
medžio ant kojos, 
vežtas in Ashlando ligonbuti 
ant gydimo.

Likos nu-
r>

i

Pottsville, Pa. — Andrius 
Valaseviczius, 70 motu isz Sil- 
vertono, likos surastas negyvu 
prie namo, kaip manoma mir
damas nuo szalezio ir neprižiu- 
rejimo. Senukas gyveno pats 
vienas ir nepaliko jokio gimi- 

Tokis tai likimas musu
senu teveliu; ir motinėlių ap
leistu per savo vaikus.

ntu.

i

nos Motina su mažu kūdikiu 
szoko per Įauga pavojingai su- 
sižoisdama. TeVas tame laike 
•dirbo kasyklbsia ant nakties.

j Shamokin, Pa.
JaįVUOckis, 52 
darytas kalėjimo už 
ma peiliu savo (lukteri Zol’ije. 
Dukrele turėjo sveteliu 
Iiofc vakaru, 
sportolei nepatiko ir norėjo 
juos iszmesti, bet dukrele ta
me pasiprieszino, pagriebė pei
li su kuriuom norėjo tęva per
durti. Tėvas norėjo peili atim
ti nuo inirszusios dukreles ir 
tasyneje uždavė ji žaidulli in 
kaklu, bet nepavojingai.

— Antanas 
metu, likos už- 

perdurl-

Nede- 
bet tėvui nekuric 

nepatiko ir

Chicago. — Stanislovas Ge
lažius, ffvvenantis 3931gyvenantis
Union avė., pereito sekriiadie-
nio vakaru ties savo namais li
kos užpultas trijų valkatų 
banditu, kurie ji skaudžiai sū- 
musze ir atėmė $24, pabėgo.

Pereita sanvnito mirė Juo
zapas Bruchas, 43 m., amžiaus, 
gyvenos* 3943 S. Francisco Avė. 
užsieminejes ezoveryku taisy
mu, tad labai placziai Brigh
ton parkiecziams pažystamas.

Worcester, Mass. — Lietu
ves pradėjo lenktyniuotis su 
vyrais “munszaino” daryme 
ir isz paskutiniojo probibicijos 
praneszimo, matyt,

Tures stot priesz 
teismu už laikymu 
no”

munszaino

pralenkė.

I p

kad jau

“munszai- 
sekantieji: Ona Bendonis 

nuo Ellsworth gatves; Mare 
Zavorskis nuo Ward gatves; 
Maro Dranginis nuo Sigel gat
ves ; Gražina Akstinas nuo 
Laurence gatves; Louis Bra- 
bnikis* nuo Ellsworth gatves; 
Juozas Visockis nuo Richland 
gatves. Rože Skendelis, 19 me
tu Lietuvaite buvo nubausta 

už automobilio$100, baumes 
valdymu, būnant iszsigerusei.

A. L.

:: Del Moterėliu ::
Jeigu jaunikis apsieiti- 

merginomis
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Livas “Charlotte”
isz mariu drauge su žuvimis. Vanduo iszbega isz paipos in sietą kuriame žuvys pasilieka 
vanduo iszbega. ■’■/•i**

likos intaisytas su nauja cziulbama raaszina kuri eziulbia vandeni 
o

ISZ LIETUVOS
SZIURPULINGAI SUVILIO
TOS MERGINOS NUOTIKIS
Dotnavu, Kėdainių apskritis.

— Spalio 29 d., apie 9 vai. ry
ta ties Dotnuvos policijos būs
tine gatvėje pagimdė du kūdi
kius suviliota mergina. Dzvon- 

« • h « 1 ' «•> wkaitė kilusi isz Krekenavos 
miestelio. Nclaimingaja mer
gina pastebėjo Dotnuvos 
ventoja Kriksztanaviczien, ku
rios pastangomis ligone buvo 
nugabenta in Krisztanavicziu

gy-

butą. Czia viena moterėlė su
teikė gimdyvei rcikalingiau- 
siaja pagolba, kadangi Dotnu
voje ne gydytojo, no akuszoros 
nėra. '

Vienas Dzvonkaites kūdikis 
buvo girnos negyvas, o antras 
po pusvalandžio pasimirė. M o-
tina taip pat buvo labai silp
na. Ji drauge su abiem negy
vais kūdikiai.^ buvo nugabenta

Konsolei Pajeszko 
Sekancziu Žmonių

V

• Szie akmenys -gyvena Ameri- 
koja yra jeszkomi:

Bartuszka, Jonas, Kilos isz 
•Salaku parapijos, Ežerenu aps. 
Pirm karo gyveno Chicago jo.

Czekaviczius-Uzapas, AU9-'i į

mas. Pirm karo gyveno AVati- 
kegan, Illinois. . \

(Izepausku, Stasio ir Gdblcie-?

UŽ NETEISĖTAS VEDYBAS 
. GAVO 2 METU SUNKIU 

DARBU KALĖJIMO.
Kauno apygardos teismas

Kėdainiuose, isznagrinejes pil. 
Juozo Gabrilevicziaus neteisė
tu vestuvių byla, nubaudė ji 
2 mot. šankiųjų darbu kalėji
mo ir atome pilieczio-teises. 
Gabrilaviczius buvo per apga
vima vedės dvi žmonas ir joms 
gyvoms esant rengėsi vesti dar 
treczia. Teismas Gabrilavįczim 
davė, palyginti, nedidele baus
me del to, kad jis prisipažino 
kaltu ir yra dar jaunas žmo7 
gus.

SUIMTAS SZNIPAS.• ■
Kriminaline policija stteme 

Lenku sznipa Juozu Vilkplli, 
gyvenanti Kalviszkiu kaime, 
Kučziunu valscz. Vilkelis su
imtas netoli administracijos li
nijos raitas. Policija padare 
pas Vilkeli krata ir rado daug 
jo‘surinktos Lenkams medžia
gos. Vilkelis prisipažino szni-

Juozą Vilkplli,

« •

Policija padare

pinejes Lenku naudai. Fer tar
dymu paaiszkejo, kad,jo ben
dras buvęs ulonu pulko eilinis 
Sirutis, kuris taip pat suimtas. 
Kvota perduota valstybes gy
nėjui.

RUDUO

kegan, Illinois.

liaus. Kilo isz Kauno. Gyvena • 
apie Ashland ir Paullina Str., 
Chicagoje.

Czeszas, Vincas. Kilęs isz 
1924 mete gyveno Kane Pa. At- 
Razalimo vi., Panevėžio apt. 
siliepe po žmona, 
sziene.

Petronis, Antanas. Kilęs isz 
Leliuniu vai., Utenos aps. 1925 
mete gyveno Racine, Wiscon
sin. ♦

Ramkonas, Stasys. Kilęs isz 
Pirm karo gyveno Chicagoje. 
Ty t a venų vai.,

Elena Cze

I

*
f

I J

f Petrone

Kadaise

Raseinių ape.
Atsiliepė jo žmona 
Rakomiene.

Davidonis, Jonas, 
gyveno Brockton, Mass. '

Aukszcziau iszvardvti asme
nys yra praszomi atsiliepti ir 
kiekvienas kas ka nors apie 
juos žinotu yra praszomi 
teikti žinių. Bent kokia žinia 
bus brangiai invertinta.

Lietuvos Konsulas,
Km. 1904-201 North Wells St.

Chicago, Ill.

SU-
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LENKAI isznaudoja 
GYVENTOJUS . • •

Isz Merkines pranesza apie 
toki Lenku elegesi. Spaliu 10 
d., Merkines valscziaus, Ucie- 
kos kaimo gyventoju Karolio 
ir Liudviko Szimkevicziu dvi 
kiaules ir vorsziukas, 
darni kad in 
nistracijos linijos negalima 
jiems pereiti, vis dėlto omo ir 
perėjo.

Pamate tokius sveezius 
dar be leidimo, Lenku sargybi
niai nuvaro juos pas sargybos 
v i rsz i n i n k a se ržan t a 
ka. Tas ta proga sumanė pasi- 

savi-
jyvuliams Dangaus temdo skiautus, 

pereiti be jokios žinios

Kur grožybe miszku ?
Puikus žiedai geliu ?
Kur paukszteliu balsai, 
Tarp miszekliu žaliu?

Krinta rubai žali,
Nuo girreliu ir lauku, 
Dingo paukszcziu daina 
Isz gimtųjų miszku.

Krinta lapai.tyliai,
Gailiai verkia miszkai, 
Pasiliki a nuogi, 
Vėtra dūksta labai.

Vela teka auszra, 
Vejas puczia žiaurus 
Sunku šauliai pakilt 
Per tamsuosiąs rukus.

Debesėliai palszi,

rr

nežino- 
kita puse admi

lini josin Kėdainių Apskrities ligoni
ne, 
ten 
kokiu 
mergina teko vežt atgal in 
Dotnuva ir tik sekanezia diena 
apie 15 valanda vargais nega
lais tepavyko' ja ligoninėn pa
talpini. .

Paaiszkejo, kad szis visais 
žvilgsniais pasibaisėtinas gim
dymas invyko aukszcziau lai
ko, kai mergina tebuvo nesz- 
czia tik szeszta menesi. Nelau
ktas ir staigus gimdymas iii-, 
vvko del nepaprasto jos nuvar- 

'■ Mat,
Dzvonkaite buvo atėjus isz 
Krekenavos miestelio, in Dot
nuva pas savo meiluži Kelertą, 
kurs dirba Goldino i 
r . . - .i-

negailestingai, iszvarės■ 
jo pasielgimas, buvęs Visos ne
laimes priežastis.

VELNIĄ MAISZE ATNESZE
Vienas Kruonio valscziaus 

pilietis pavogė Žiežmariu vals- 
cziujo karve. Parsivedės vaka
re papiove ir isz maiszo grin- 
cziojo iszvcrte oda... Kai vai
kai paklausė, ka czia, teveli, 
parsineszei, tai jis atsake — 
velnią. Vaikai rytojaus diena, 
iszejo in kaima, pradėjo pasa
kot kaimynams, kad tėvelis 
velnią maiszo su raudonais ra
gais parnosze. Kaimynai pra
dėjo apie tai garsei kalbėt. Va
gis, iszgirdes kalbas, papiove 
savo jauna telycziuke. Bot kal
bos pasiekė policija, kuri, pa

ir anos karves 
oda padžiauta rado. Vagis

— L4 4^ 4'.'X ■’ , i. 

j 

r

bot -žiūrini in jos silpnumą, 
nebuvo Viri imtu del kaž 

fonnalvbiil. Pusgyve

naudoti ir 
ninku

li

Miliaus-

isz atėjusiu
ir ouž leidimą

i a d m. 
linijos iszreikalavo 13 litu.

Krinta smulkus laszai, 
Didin žemes purvus.

guno ir susijaudinimo.

KERSZTO ŽMOGŽUDYSTE.
• Dusetos (Zarasu apskriezio) 

. m. isz
Spalio menesio,

J

i

•II
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- SURADO NAUJA SZTAMAJ 
LAUKINIU ŽMONIŲ.

Sztai naujas sztamas lauki
niu žmonių kuriuos surado Des 
mond Holdridge, pustynesia 
Venezuelos, apie kuriuos svie- 
tas nieko nežinojo.

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojujc 

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

— Vieversiu kaime #sz.
27 in 28 d., 
nakti nežinomas piktadarys 
pil. Baliui Apuokui, einant in 
klojima gult ' užpuolė ji ’ Ir 
dviem kirvio smūgiais perskė
lė galva. Sužeidimas gyvybei 
pavojingas. Vietos policija da
ro žygius piktadarį susekt. 
Plati apylinke, iszgirdusi apie 
tokia baisiai piktadarybe, la
bai susijaudinusi ir nukentėju
siam roiszkia giliai užuojau-

Balys Apuokas buvo

neje staeziai su 
tai bus staezioku ir del locnos 
paezios. Ant to mergaites te- 
mikite. •

—- Ne tiktai merginai, bet 
ir moterim nevalė klausyt ne- 
pridercncziu plovoniu isz sza- 
lies jaunikiu, o ir ne vale duo
tis užkalbinet jaunikiams, jei
gu ne nori savo unaro pražu- 
dint.

dirba Goldinokurs dirba Goldino malūne, 
t ' 1 ' 1 ' *Kelertas suviliotąją mergina

i r tas VINCAS MINKEVICZIUS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Seniausias ir Isztikiiniausias Graborius Visam Mieste.
215 SOUTH MAIN ST. SHENANDOAH, PA.
 Ofiso telefonas—116

Kada Ferkate Mesa
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Namo telefonas—799
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7 pirmas inmokėjimas priskaito jus kaipo nari. — Todėl
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<Ar žinote kad iszmintingi žmonis czedina pinigus, ir musu
Kalėdinis Kliubas yra lengvas ir tinkamas būdas ta padaryt?

pradėkite sziandien. Yra klesa tinkama del visu.
PADAUGINANTI KLESA

- A —* , !n 50 Savaiciiu del KaUdu 1931 
lt Klega užmoka . . $12.75 
2c Kleaa užmoka . . $25.50 

Kleaa užmoka . . $03.50 
. 10c Elena užmoka .. $127.50 

SUMAŽINIMO KLESA
Pradedat au aukazeziausia suma ir su

mažinate suma kožna savaite

LYG! SUMA KLESA
In 50 Savaicxiu del Kalidu 1931

25c Kieua užmoku . . $12.50 
50c Kleaa užmoku .

$1.00 Klcsa užmoku .,
$2*.00 Klcsa užmoka ..

$25.00
$50.00 i

$100.00
5.00 Klesa užmoka . . $250.00 
0.00 Klesa užmoka < . $500.00 

$20.00 Klesa užmoka . $1,000.00

Visa szeimyna gali prisiraszyti. •Hi w

National Bank
MAHANOY CITY, PA.

V, .4

1 ‘

ta, nes
.— Meile tikra vyro del 

moteres yra: didelis pa trauk i- 
'mas jo prie josios su gile pa- 
guodone. O jeigu kitaip tupi
nėja apie motoro, tada vadi
nasi veidmainingas pririszi- 
inas. O katras savo meile kar- 
szttti iszvorineja tai tiktai jojo 
pageidimas spire.

— Jeigu kožna - motore- ži
notu kaip neszvarumas vyras 
no josios atstumineja, tai 
praustųsi ka tankiausia o kas-

IL ‘I>dicn szvarei rodytųsi.

— ęNo yra nieko bjauresnio 
pas motore, kaip puiki szlebe 
0 po szlebes skarmalai mal
kiniai šuškvinkia raugahi. Vo- 
luk turetie prasta andaroka 
ant virszaus, o ezysta apaczio- 
jė negu apdonginot Juodaitis Ir 
skudurus su szilkais.

— Kaip girdot Khnsoso 
Valstijoj renka ant visokiu 
urėdu, o tankiausia tosios mo
terėles dėvi sudrikusias pan- 
Wka«i»ii(toriaivi dwDii.' idant 

irtosios- boksztes nesikisztu 
panczekas iszsiskalbtu.

darius krata

atcsztuotas.
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užmusze vVra, kita:
SUŽEIDĖ.

* ’ ( ?' *’ ■ V’’ ‘" * i

Simno valscziuj už'miestelio
SUŽElDE

ribų buvo primuszti Pr. Tu-
. - ___ _ _  - . . . f . Aradskas ir Juozas Maižioszius, 

abu kilo isz Motelicos kaimo 
Simno valsėziąus. Primusztioji > « L r . i ' • ... • •tuoj buvo nugabenti iii apskri
ties ligoniiie,‘ bet viens isz ju, 
Maižieszius, rytojaus diena mi- 

Intariahii ju puolikai oAL
Gubanskas ir Pr, Abromaitis 
policijos 'ar^Sztlmiti.

koperacijai ir visuomenei pla- 
cziai žinomas veikėjas.

ŽIAURI ŽMOGŽUDYSTE
Garliava, Kauno apskr., Dir-

giu kaime pas vieniiugi ūkinin
ką Antana Kalaszinska 4 me
tus tarnavo viena mergina. 
Szqimyniukas ir tarnaite gj^e. 
no kaip vyras su žmona. t

Spaliu 19 diena Kalasznis- 
kas<atvažiavo in Garliava kiek 
insigerps ir pijanesze policijai, 
kad ta paezia diena jis, nuvo
žęs Kaunan pieną ir sugryžes 
mimo, rado tarnaite užmuszta.

j u namus*-Policija, nuvykusi'
rado tarnaite begulihczįa lovo
je vienais marsz'kiniais. Jai su: 
duoti du smūgiai -iii galW taip 
smarkiai, kad net smegenys 
ant sienų isztiszke.

Kaimynai papasakojo, kad 
isz vakaro mato Kalaszinska ir 
tarnaite besivaikant su kir
viais rahkose. Apžiurėjus Kn- 
laszinsko drabužius, jo marsz-

jo vienais marsz'khnais, Jai su: 
n i • « • • « t 1 l k a

kiniai pasirodė aptekusi krau- 
............... ..... ;..... . jis 

turi 30 metu mažiaus, ir vahlč 
ūki 15 hektaru.

ju, Kalaszinskas suimtas.

J' ’ r.'F C 
. »n

Praszykite savo srtorninko arba buezerio kad jum 
parduotu SHENANDOAH mesa, visokiu gatunku. 
Lietuviszku deszru, skilandžiu, taukines, lasziniu. 
Mes turim gyvuliu skerdyne, eziseziause ir geriau
sia intaisyta pagal vėliausia mada del skerdimo ir
užlaikimo mėsos visokiu gatunku po priežiūra 
rando Penifeylvanijos Steito.

HONEY CURED HAMS ir BACON”
kumpiai ir laszinai.
* . ... . ....... . . .

SHENANDOAH ABATTOIR CO
SHENANDOAH, FA.

geriausi

•i
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MERCHANTS BANKING TRUST CO. BANKA PAGEL-
BSTA SAU KADA PAGELBSTA KITIEMS

Jus pagelbstat sau kada pagelbstat kitiems. Juso pinigai 
uždirba jumis daugiaus pinigu ir suteikia darba kitiems;
kada indedat juos in banka

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
HAKANOY O1TY, FA.

MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM
Szi banka žino kaip paversti juso pinigus prie darbo.
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