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Isz Amerikos
PAPRASZE DAUGIAU DUO
NOS, LIKOS NUŽUDYTAS.

Pittsburgh, Pa. — Mykolu 
Drabisin, 63 metu, isz I niver- 
sal, prisipažino prie nužudini- 
mo savo sūnaus Mykolo, 20 me
tu ir be teismo likos nubaustas 
nuo 5 lyg 20 metu kalėjimo.
Mykolą valgydamas papraszo 

levo idant jam atpjautu dau
giau duonos, ir isz to kilo bar
nis. Tėvas laikydamas duonini 
peili rankoja, <lure su juom in 
krutinę sunui užmnszdamas ji 
ant vietos. Tėvas iszsikalbinėjo 
buk sūnus su motina szoko ant 
jo pirma ir savo apgynime pa
naudojo peili.

ISZTVTRKELEI PERSZOVE 
JAUNA LIETUVI.

Havrhill, Mass. — Nežinomi 
isztvilkeliai ežia pcrszove Jo
ną Czaplika, 15 metu amžiaus 
Liettfvi, kuris su savo jaunes
niu broliu Franu mėgino leda 
ant rudo netoli savo namu. 
Staiga nuo kalnelio in juos pra
dėjo szaudyt trys nežinomi vai
kezai. Viena kulka praszvilpe 
pro Czapliku vaikus pro szali,• • 11 s

Tada
o kita pataiko in Joną ir 
tuoj surgiuvo ant ledo, 
piktadariai pabėgo. Policija ju 
dabar jeszko. .

m

VOTIVINE LEMPUKE PRIE 
ŽASTE UGNIES IR 

MIRTIES.
Omaha, Nębr. — Albertas 

Ortiz ir jo pati iszojo pas kai
mynu in sveczius, palikdami 
mieganezia penkiu ’ menesiu 
dukrelių Ida. Deszimts metu 
mergaite kaiminkos įlažiurine- 
jo kūdiki. Szalia vyges mergai
tes stovėjo kamada ant kurios 
buvo 'parengta koplyczaite. Die 
vobaimingi tėvai iržžibino voti 
vinia leinpuke.

Laikę nebuvimo tėvu
fi ra likos 

prie koplyczaites nuo kuriu už
sidegė namas. Mergaite kaimy
nu'pabėgo isz baimes o kūdikis 
sudege. Kada tėvai sugryžo na
mo, liepsna jau buvo 
visa namu.

J nuo

užėmus

PEĘ67 METUS ŽUDINTO- 
JAUS RANKOS ATSPAU
DĄ BUVO ANT SIENOS 

KALĖJIMO.

Mauch Chunk, Pa. — Tuks- 
taneziai žmonių atlankė czio- 
naitini kalėjimą regeti atspau
du rankos kalininko mažam 
kambarėly ja, kuri radosi ant 

'Buvo tai 
nuo laiku 

“Mollv « f
Airiszis likos pa

kartas drauge sir 36 kitais kal
tiniu kais, 
kart uviu

sienos per 67 metus, 
ranka žudintojaus 
A i r i s z i n es d ra 11 gi i ves 
McGuires.”

kada ji vede ant 
ranka 
‘4 Slv t I - 

žmo-

o 
j)ridėjo savo 

ant sienos szaūkdamas: 
tas ženklas yra nekalto
gaus, kurio niekas negales isz- 
trinti.” '

Daug kartu tasai ženklas bu
vo užtepliotas, bet ir vėl atsi
rasdavo ranku pirsztai, nyksz- 
czio ir delno ženklas. Ant galo 
niekas ne dryso ta vieta dalvn- 
stot. Bet kada szimet likos isz- 
rinktas naujas szerifas, kurk 
iii tai netikėjo, iszskuto peiliu 
ir liepe ta vieta užtepti kei
kia is. Ar ženklas rankos vela 
pasirodys tai yra klausymas ir 
visi akvvai lauke.

Rcdaktoris “Saules
proga matyti ta ranka ant si 
nos kada atlankė kalėjimą pra- 
elta meta ir aiszKiai milte at
spaudu to žudintojatisr ranka.

turėjo
0-

PAAUKAVĘS 1 GY-

savo

nu

BUTU
VASTI UŽ DUONA.

Pittsburgh, Pa. — Kokis tai 
žmogus butu paaukavęs
gyvastį už kepalėliduonos, ku
ria buvo pavogęs isz sztoro. 
Žmogus iszbegdamas laukan su 
duona, likos patemintas per 
policija paliepdamas jam
stoti, bet žmogus da daugiau 
bego. Policijantas ipaleido in 
ji kelis szuvius, kurie ant giliu
ko žmogų nepataikė. — Žmo- 
gu's netemina ant kulkų jaigu 
jam reikia duonos.

Atidarymas 72-tro Kongreso Washingtone isz kuriu did?sno dalis yra Demokratu, ku-
lie prižadėjo duoti žmoniems g * 
praszalintu ta pasiutiszka prohibieija. Kapelomis Kev. James 
su malda.

resni alų. Kad ju stengimai Imtu pasekmingi
Montgomeri atidarė kongresą

ir nors karta

55 me-

NUŽUDĖ SAVO KAIMYNĄ 
UŽ 28 CENTUS.

Overland, Mo. ■— Susibari- 
mas už dvideszimts a sz t u on i s 
centus buvo priežastis nužudi- 
nimo Howard Perkins,

^GERIAU MIRTI NE KAIP | tu, per jo kaimyną K((varda 
Snyder. Snydoris padavė kai
mynui rokundaant $2.28 už 
visztas, bet Perkins staeziai 

tjam pasakė, kad daugiau nemo
kės kaip du,’dolerius. Snydoris 
isztrauke peili tiksle nu'durimo 
bet Perk irisas 'pagriebė kuolą 
kirto kaimynui per galva
muszdAmas ji ant vietos. Sudas 
ji paliuosavo nuo bausmes, nes 
pasirodo kad jisai gynėsi savo 
apgynimo.

ba turėjo puiku

už-

RODYT SAVO NUOGUMA
Miami, Florida. — Patogi 21 

, metu senumo Fiorentina Bed
ford norėjo atimti sau gyvastį 
per nusitrucinima ne kaip sto
ti nuoga priesz maloriu kuris 
norėjo nu mala voti josios pa
veiksią. Mergina yra siera ta, ir 
uždarbiavo būdama modelka 
del maloriu,
veideli ir pavidalu kūno. Ana 
diena tūlas matorius pakvietė 
jaja pas save ir paliepė jai nu-

• siredyt lyg nuogumo, bet mer
gina an£ to nesutiko o malo
nus karsztai jaja prispyrinejo. 
Negalėdama atsikratyt ir iš
trūkt isz jojo ranku, 
truciznos, ne kaip stoti nuoga ežio in kalėjimą itž nužudini-

iszgoro

priesz vyra. Malonus nusigan
do, paszauke anibnlansa ir 
mergina nuveže in ligonbuha 
kur daktarai vos jąją atgaivi
no. Malonus likos aresztavo- tu užmokėti savo skolas pa- tore randasi ligonbutyja, o Vla- 
tas4

RADO BAISUS
DAVADUS

MOTERĖLES, KA JUS DA- 
•RYTUMET SURADĘ DA

VADUS SAVO VYRO 
KALTES?

netoli nuo Juodžiaus, 
21 metu Pieczerek

l>

reiszke savo vyrui v

pa-

- -

PRICZERIS NUŽUDĖ SAVO 
SUNU UŽ INSZIURENO.
Augusta, Georgia. — Rev. J. 

N. Williams, pricZeris Protesto- 
niszkos bažnyczios czionais, li
kos nubaustas ant viso gyvas-

I

ma savo 19 metu sūnaus Rofor- 
do. Tėvas nužudė aunu idant 
aplai'kyt po jo mireziai insziu- 
rene idant su tais'pinigais galo-

szoferi u

PAVOGĖ MOTERE, REIKA- 
LAUNA UŽ JA $75,000 

ISZPIRKIMO.
Kansas City, M o.— Nežino

mi piktadariai pavogė Mrs. 
Nell Donelly, turtinga biznier- 
ka, kada loji važiavo namo isz 
savo fabriko su savo 
nigeriu.

Vyras pavogtos moteres ap- 
laike kersziuante gromata, kad 
jaigu jiems neužmokes 75 
tukstanozius doleriu, tai mote
riai iszlups akis o nigera nužu
dys.

Vyras 'moteres-suliko užmo- 
keti reikalaujamus pinigus 
■detektyvai įstengęs i 
piktadarius kurie pavogė 
t ere.

Gal vagiai pabijojo valdžios 
ir paleido motere ana diena ant 
liousybes nelaukdami užmokes-

Sako kad padare klaida 
pavogimo.

neuzmoktw

o 
surasti

mo-

ties.

DAUGIAUSIA JĖZUITU
RANDASI SUV. VALST.

New York. — Laikrasztis 
“The Jezuit Seminary News” 
skelbe, buk praėjusi meta pasi
daugino Jėzuitu 659 nariu. 
Daugiausia Suv. Vaisi, ba 214.

V i s isz k as ska i 11 i s J ez uitu 
zokoninku ant svieto yra 22,- 
337 nariu isz t uju 1,879 gyve
na Italijoi

< < rn

Jėzuitu 659

3>,069 Vokietijoj
2,953 Francijoi
joi, Meksiko
3,639 Anglijoi, 4,231 Amerike
o Slavoniszkiiosia skypuose 
1,297.

Todėl daugiausia

J

, 5,269 Iszpani- 
ir Port uga Ii jo i

Jėzuitu 
trandasi Amerike — 4,231.

SUTERIOJO SAVO ANTRA
( PACZIA.

j) A ,1

Reading, Pa. — Vladas Ma- 
tuszak 'suspardė baisei savo 
moterių Ona už ka likos uždą- 
rytas kalėjimo pakol motore 
nopasveiks. Vladas nesenei ap- 
sipacziav’o su Ona,
szesžis vaikus, Vladas taja plie
ną pribuvo nąmo' gerai 
traukės “ramybe,” o kad jam 
nepatiko vakariene, pagriebė 
Ona už plauku, parmetė ant 
grindų ir baisei suspardė, Mo-

kuri turi

ramybe,
r^iciiuzsi-

nesztas laike spekulaeiju. das ‘pakutavoja kalėjime.

NUBAUSTAS

Brooklvnrt 
i'

LIETUVYS
ANT VISO GYVENIMO 

IN KALĖJIMĄ.
New York. r I

(Munty teismas tyrinėjo Lietu
vio Obrioczio byla del žmogžu
dystes. Charles (7brioti& rastas 
kaltu ir jam priteista nuo 30 
metu iki gyvos galvos sunkiųjų 
darbu kalėjimo už Andriaus Za 
hurickio nužudymą Kovo 27 d.

an k
jog Zubrickio žmona 

jam .papildyti ta 
iuyo- 

jos negalėjo

Brooklyne. Obrictis teisme 
reiszke, 
pagelbėjo 
žmogžudyste, vėliau del
dymu trukumo, 
bausti.

Zii'brickicne

KIRMĖLĖ ANT PADUSZ- 
KOS ANT KURIOS GULE- 

LEJO VAIKAI.
Radford, Ind. — Kada trys 

vaikai Mrs. Mortos Wilkes nu
ėjo gulti, in kėlės miliutas vie
nas isz ju suszuko: “Mamyte, 
mes negalime užmigti, ba mu
su paduszkoje kas tokis kruta 
ir neduoda mums miegoti!” 
Motina paliepė vaikams tylėti 
ir

ju suszuko:

dabar teismo 
traukiama atsakomybėn už pa
dirbimą savo vyro paraszo ant 
apdramlos eziJ <>.

gulėti malszei. sakydama, 
gal jiems kas tokis prisisapna
vo. \ryresne mergaite paliepė 
motinai idant pati persitikrin
tu, 'kad paduszkoje kas tokis 
randasi. Motina atėjus, pradė
jo cziupinei paduszka ir isztik-

New York. — Mrs. Marga- 
rieta Van Pool užsimano atlan
kyti ant szveneziu >savo tėvus 
Newport News ir apie tai ap- 

, kuris su
mielu noru sutiko ant to 
liepdamas -šamo mylemai Mar- 
garietai idant vieszintusi ko
los 'Ranvaites ir nesiskubytu 
namo, nes jisai duos sau rodą 
namie kaip galėdamas.
Visos moterėles turi užvydusi 

būda ir t no jaus nužiurineja sa
vo priaiega, jeigu tasai sutinka 
idant jojo paeziule isz namu 
iszvažhiot'u ir svecziuotusi 
kiek nori — tame turi Imti kas 
nepaprasto. Panaszei ir Mar
ga riet a sau manste ir greitai 
permaino norą ant atsįlankimo 
pas tėvus kėlėssanvaites.

Netikėtai Marga riet a sugry- 
žo namo, ba tuojaus in dvi die
nas kada josios vyras radosi 
ofise. Nuėjo ant virszaus nu- 
sirodyt in savo miegkambari ir 
net nutirpo kada dirstelėjo ant 
lovos. Szirdis moteres net sus
tojo klibėti ka^iamate ant lo
vos, kad josios prisiegele visai 
neliudejo paskui ja ja, o in jo
sios vieta turėjo kita drauge 
prie szono, kuri ji snraminejo 
nuliūdime. Ant lovos radosi 
puikus gorsetas, keliolika spil- 

, pa-

ir

ku isz plauku, braziras
rujų pajuto kad kas tekis'kru- duszkele nuo pauderio ir koki

NESZPOSUOK SU MOTERS 
SZIRDŽIA.

Pittsburgh, Pa. — Mariute 
Arkadio, parengė viską ant Ve
selkos su Juozu Virga ir vin- 
czevone ketino atsibūti ant r v- •f’ 
tojaus, bet kaip nusiminė Ma
riute, kada Juozas alėjas in Da
mn's savo sužiedot įlies diena 
priesz Veselka a'preikszdamas 
jai kad jis permaino duota jai 
žodi ir su ja nestos prie alto
riaus prisiegt jai isztikimystu 
ri meile, bet iszrinko sau kita 
mylema, kuria nuves 'prie alto
riaus. Apsiaszaravo nebagole, o 
kada Juozas ėjo per duris, Ma
ro staigai pagriebė bonka su 
karboline ru'kszti ir. apkriksz- 
tino Juozo veidą, iszdegindamu 
jam akis ir baisiai apdeginda
ma veidą. Ar 'dabar panorės ji 
antra rhylema tai da nedažino- 
ta pakol Juozas neiszois isz li- 
gonbu'tes.

ta. Nuneszus paduszka laukan 
iszbere plunksnas ir net su
klykė, kada terp plunksnų pa
sirodė juoda .kiimelo

Taja diena motere prikim- 
szo plunksnomis paduszka ku
ris buvo sujiesžus lau’ke, o gal 
tame laike juoda kirmėlė in- 
slinko in viduri ir likos užsiū
ta.

AMERIKONISZKI CZEVE- 
RYKAI PO 25 CENTAI UŽ 

PORA. * •
Washington, D. C. — Ameri

kon iszkas konsulis danesza, 
buk piihnos klasos gerai pasiū
ti moteriszki czeverykai parsi

danesza

vyrov

kada vyru-
V

tai trumpi szilkinei.. . ka ežia 
daugiau kalbėt apie tai.

Dava’dai prasikaltimo 
buvo užtektini, o
kas atėjo namo ir motere paro
de nusistebėjusiam vyrui ka 
rado, tasai prisipažino, kad bu
vo jam nuobodu vienam gulėti, 
tai pasikvietė ant nakties sau 
pažinstama drauge isz ofiso. 
Žinoma, kad tekmas ant per
siskyrimo jau užvestas.

KATINĖLIS SU 28 NAGAIS.
Parma, Pa. — Kate szeimy- 

noja farmerio N. S. Guinns, ana 
diena atvedė keturis katinė
lius isz kuriu vienas turi net po

duoda Indijoj'po 25 centus už septynis nagus ant kožnos ko-
Yra tai cze very kai su1 jos arba viso 28 nagus.pora.

szniureliais su au'ksztais autais, 
kilniu Amerikoniszkos moteres 
neimtu ne už dyka.

-----------------—. j,
PROHIBICIJE KASZTAVO

VALDŽEI $24,167,000,000.
Washington, D. C. 

ka dvylika metu
- In lat- 

, nuo 'kada 
Suv. Vaisi. li:kos investa prohL 
bicijo, 'tar valdže isz'dave 24,- 
167,000,000 doleriu kaip ap
skaitė Federal Dispensary Tax 
Reduction liga. Tolinus ap
skaityta, bulsj valdžia neteko 
padotkuosia 16 bilijonu dole
riu o tai vis isz priežasties pro- 
hibicijos. — Argi no laikas 
praszalyt taja kvaila prohibi- 
cija. A A 9 .

ČIGONAI ' APVOGĖ LENG
VATIKIUS.

i 4 * * i

Ashlnd, Pa. — Keliolika ei- 
gonku atėji in hoteli Jono Mc 
Ginley in Centralia pasiūlė ke
liems'pasakyti ju ateiti. Hotel- 
ninkas su kitais susėdo ir ei- 
gonkos pradėjo darbuotis. Ka

- .. . .— ■ Į _ ' ■-■T—l

Isz Visu Szaliu
. —

ISZGERE GAZOLINO, UŽSI
DEGĖ PAPEROSAIR 

MIRĖ.
Varszava, Lenk. — Malcze- 

vicuosia, 
kaimotis,
iszgeres gazolino, idant laimėti 
laižybas, užsidegė paperoan, 
kas buvo priežaiste užsidegimo 
burnoje ir jaunas kvailys su
degė ant smert.

Kuopa jaunu Inumu kareze- 
moje losze isz kaziriu, kad ta
me laike kois tai szoferis pada
re sutarto su Pieczareku, kad 
jam užfundys arielkos jeigu 
jisai pirma iszgers gazolino. 
Ant to sutiko ir iszgere puodii- 
ka gazolino, po tam užsidegė 
paperosa ir tame paežiam lai
ke kilo liepsna burnoje apde
gindama baisei nuo ko mirė.

norėjo pavogti

VAGIS NORĖJO PAVOGTI 
KARŪNA SZV. P. MARIJOS. 

ll»
Meksikos Miestas, Meksikas. 

— Kokis tai Francesco Leon 
Saldomi, at ėjas su kitais tuks- 
taneziais žmonių ant atpusko 
in miestą Guadalajara, kur ran 
dasi stebuklingais paveikslas 
Szv. P. Marijos czionaitineje 
bažnyčioje,
puikia karūna Vertos apie mili
joną doleriu, kuriu Mėksiko- 
niszkos moteres po visa Meksl- 
ka rinko pinigus per daugeli 
metu ir pirko taja karima del 
Motinom Dievo.

Karūna buvo laikoma gele- 
žinioje szepoje, apie kurios vie
ta žinojo tiktai keli kunigai. 
Koku budu piktadaris dažinojo 
slaptybe karūnos, tai da neisž- 
tvrineta.

PASIKORĖ
ANT KRYŽIAUS.

Chichester, Angliję. — Ed
vardas Woodhouse, klierikas, 
kuris atvažiavo namo ant ke
liu dienu vakacijos, likos su
rastas bažnyezioje pasikoręs 
ant didelio kryžiaus vietinioje 
koplyczioje. Manyta kad klie
rikas sirgo proto liga.

SEPTYNI ŽMONES .
PRIGĖRĖ BALTIJOJ.

Ryga, Latvija. —• Septyni 
žmones žuvo Liepoja u s’uoste, 
kai laivas laike'audros nu
trauktas nuo inkaro apvirto 
bangose. Baltijos jurose siau- 
czia nepaprastos audros. Pa
daryta daug nuostuoliu uos
tams; ,

Stodkholm, Szvedija. — Ne
paprasta audra siautė per vl-

I __ _____________

Paskutines Žinutes
w—~——

11 Montreal,. Kanada. — 
Czionais ant turgaus panluota 
in dvi dienas 17,500 sidabriniu 
lapių kailiu kuriu verto buvo

1196,000 doloru. Vienas sidabri- ga szali. Jurose bijoma, kad bos
tnes lapes kailis atnesze po 

dolerius,

11 Kairas.
szimtai Kurdu ir kilo

39 žuvęs laivas su žmonėmis.
Juodosiose jurose ir Egejauš 

__ Irako sukilo pakraszcziuose keli rusu, tur- 
musziai! ku i* laivai įsimesti. In 

da viena'pasakojo kvailiui at- buriuosią (tyęug sužeista ir uz- krantus.
eiti kita greitai iszczystino ki- 
szenius kitu. Viso cigonką pa-

muszta.
H Clarksdale, Miss. — Ko-

t

UŽ KOŽNA GIMUSI 
KŪDIKI 4 DOLEREI.

Madryt> Iszpanije. — Prezi
dentas Zamora apgarteino, buk 
užmdkes po keturis dolerius te- 

j varna kožno gimusio kūdikio 

tie patys čigonai, likos paleisti ^universiteto likos aresztavotos Iszpanijoi dienoje jojo užeini-

pelne apie 200 doleriu po tam 110 500 žmonių iszgeĮbeta isz na-
dingo isz miesto. Už keliu die
nu banda čigonu likos suimta 
Shamokin ir aresztavota o kad 
išvogti negalėjo pažinti ar tai!simts merginu, studentes i 

_____ _ . 1 • • 1 1 1 • 1 •

mu apsiaubtu per iszsiliejima 
upes Mississippi Panolapointe.

, H Dacca, Indija. •— Dvide- 
isz’varna kožno gimusio kūdikio 

It__________ ______________ e
i
ant Ii uosy bes. sukylime priesz valdžia. mo valdžios kaipo prezidentas,

1
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Kas Girdėt* ” * * • l>— - ...» = -ii
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Kaip tai laikai mainosi!
Dvideszimts penki' mot Ai at

gal kada mergina ar motete nu
ėjo atsitraukt fotografija, tai 
atsisėdo ant 'kėdės mandagiai, 
nutraukė szlebos žotnyn idant 
kojų nebūt u ina*tyt , 
plaukus ir su blaivu veidu lan
ke nUtrAifkimo paveikslo. •

O sziadienf Dukreles tuju 
motinu kallA eina nusitraukt 
paveikslą^ be jokios sarmatos 
uždeda kojg. ant kojos, kad net 
matyti treezia laipsni jos kn- 
no...

Ateityja isjį tokio paveikslo 
paežius sarmatysis ir net pa
raus kada jos VAikrti prisižiuri- 
nes Ant savo motinos paveiks
lo.

I

*

pasi taise

- — - • \ II'   .1' • •
Baisus yra uzvvxlejimas, jai- 

gu žmogus ji turi savo šzirdyja. 
l’žvydejimas priverezia žmogų 
prie žudinstos ir ’padaro ji ne
laimingu.

Kėlės dienas atgal Spring
field, Mass., kokis tai žmogelis 
inpuola in toki užvydejima 
priesz savo paežiu, kad persi
maino ant tikro vilko. Rado jis 
gromatele nuo savo draugo rh- 
szyta jo paežiai, na ir inpuole 
in pasiutisžka užvydejima. Mė
tėsi ant paezios, sukandžioda
mas jai baisiai visa veidą ir 
krutinę. Sudžia nubaudė ji ant 
penkių metu in kalėjimo už jo 
nlkanuina, o pati turėjo szank- 
tis daktaro pagalbos.

Šiandieniniam laike kada tai 
žmonys geidžia pasilikti grei
tai turtingais “get rich Quck” 
neproszali bus duoti nekuriems 
gera patarimu kaip galima da- 
stoti to turto, ir taip:

Pirmiausia rnikiij. duot pada
ryt ant saves operacija 
piaut) savžinia, garbe ir teisin
gumą.

Niekados nenaudoti
dout”,

get rich nuck

(isz-

I

rytoj

jo jaunu dienu sapnus, kaip in- 
sikalusydamo in taVo szirdies 
audras....

O! senatve;... bet yra žinoji
mas, kad tos lelijos, kurios szia 
dien baltas savo galveles taip 
didžiai kelia in dongu
nuvys ir ju vietoj pražydės ki
tos... ir visu ju grožybes 
dulkėms ir dulkes mindžios ko
jomis Ir grožybes jau ne bus... 
ir dutkos-vejas isznesžios.

O! senatve... tai szaltis, kurs 
szaldydamas tavo jausmite.. ai
tra ūkia tave nuo žmonių, gesi
na tavvja intikejima in juos. 
Kaip rudens sniegas, suszaldo 
ji lavo dvasiom žiedus ir lenkia 
tavo jausmus ir mintis in szal- 
ta, nežinoma toli, isz kur in ta
ve grumte grumia baisus klau
symai. Kodėl?

virs

deszinits

Kam t..

Sztai deszimts rod u kaip 
žmogus’gali prasiilgyt savo gy
venimą :

Valgyk ’kas tau 'patinka.
Negerk munszaincs.
Daug vaikszcziok ir nieko ne 

dirbk.
Turėkie daug turto ir 

nesirūpink.
Saugokis idant tave automo

bilius neužmusztu.
Nelysk kur nereikia, ypatin

gai prie dinamito.

viflrii

Szirvintu

kilę isz Kidolisžkiu km», 
M ari ampules

Romes'Zkoniu km.,
Valscz.

Szakalinis Edvardas, 'kilęs 
isz Sngincziu >km., Kiitlsz'kin 
valscz., .Utenos apskr., Ameri
koje apie 20 m.y gyvenos No. 
Wymouth, Mass

-1*1 . • (

Aleknevioziai, Jonas ir Vin
cas,
Szunsku valscz., 
apskr. Jonas gyveno Verona 
Pa. '

Budri kas Feli ksas, kilos isz 
Mikolavos km., Auksztadvario 
valscz.;1
tu gyVonės GairibEdgė, Mrisff., 
20 Warren St., vėliau dirbės 
Bostono. Tėvo vardas Jiuves

t * i

Traku aprik r-., 'karo me-

’ k S

c - •/ , . ' «
I ’ramvs Bud riko s- K1 imitviczlus 

CžesžkeViczius Juozas 
srinus, 
Veiveriu v,. Mni’iampolės aps 

*" ' ' ' 1 įį ■ I
gyvenos Gilbertori, Ma&s.

Įijl 'J 1

, Jono 
kilęs isz Pataszines

<

'9

•>

Viktdras, > kilęs
., Kėdainių ap.j 

i sz > Rygos iszvykcs 
’’ »' * 1 ■ 1 '

Davidonis 
isz Szofoš valscz 
1929 m., 
Kanadon,

* .1 , ’ Vii' ? ► I ♦ ' Įj 4

Skaburskis Andriuj, Ameri
kon atvykęs 1909 m., ir gyve
nęs “Kaiimant” SI., No. 25, 
Brooklyn, N*. Y. Pitjeszko prof. 
Gaigalaitis.

leszkojami arba afne juo£ ka 
nors žinantieji malonėkite'at
siliepti in:

Nelekokio eroplann jaigu ne con3Uiate General of Lithuania
15 Park Row, New York, N. Y.moki su juohi apsieit ir valdyt.

Nedraugaukie su 
kais ir proletarais.

NesijuOkie isz policijauto.
Skaityk “Saule” o busi links

mas ir užganadytas o tuo pra
ilginsi savb amži.

Botezevi-

DRĄSUOLIS JUOZAS

O -O. U -U TJ

T AIME
yieiin> gal in gite karalius in- 

safce atvesti jam-to krAszto date 
nius ir galtoczius. Ir paklauso

— Kas yra laime ? •.
— Tau — tuoj atszove P>1’- 

maisist — kad visuomet maty
tum tavo dievtezkpjo veido 
szviesa ir amžinai jaustum...

— Iszdurti jam akis, — ta
ro karalius szaltai: — Kitas!

I . ♦

J — Laimo *r-
Tu, karaliau, laimingas! — su- 
szuko ant rasis.

’ 1

, Vėlinus karalius jam atsake 
giliai szypsodamasis:

t

I

(Ai valdžia

y

A

— Bet asz sergu gcmoroju 
ir negaliu iszsigydyti. I'szplesz-

*

■

■ If

d

i

nkiitinkas

Sveikiausia Mergina
Amerike

i

M

i1

y-

B
I

ž>z:
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Gertrūda Jane TTcikes,
1 ' I

■W 't»

us nuo uz-

kito jam sznerves, bjaurybei.
Toliau. ; , •

.... . . ■

— Būti turtingu! — tavo 
mikeziodamas tas. Bot kaka
lius atsake: .

— Asz turtingas! o klausiu 
apie laime. Ak tau pakaks auk
so gabalo snlyg tavo galvos d i-
t * ' -.1*4
f

durno?
O karaliau!...
Tu ji gausi, Pririszkite 

jam prie kaklo aukso gabalu 
gal vos ' d i d ūmo iri 11 - 

meskite ta pavargėli jūron.
Ir karalius snszuko 

iriai:

t

r

<1 _

sulyg jo

neką ii-

žodžio
tiktai imt kur duoda

si kas duosis ir kas nesiduos.
Už ramia nemokct, pietus 

valgyt pas pažinstamus, vaka
riene pas gimines ir už drapa
nas nemoket.

Pasirinkimas darbo vra abe- 
jotinas: vagiu visur galima bū
ti.

Jaigu iszpildysite sžiuos pa
tarimus, tai in laika trijų metu 
pasiliksi turtingu, jaigu tau ne- 
trž kludyys — kalėjimas.

4 C

Katalikiszkas kunigas James 
P. Cox, praliaszczius Szv. Pat
riko parapijos, Pittsburge, nu
ves nauja bedarbiu armija in 
Washingtona.

Tikslas kunigo yra, idant ap
saugoti tuos varg
met i liejimo kad tai tiktai Bol- 
szevikai ir Koniuns'tai kurie 
eina pas prezidentą melsti su- 
szvlpimo. Tam kunigui priguli 
garbe už toki pasiszventima ir 
apgynima milijonu bedarbiu.

Butu da daugiau geistina
ka daugiau atsirastu panaszn 
kunigu, kurie rhpintitei bedar
biais ir juos apgintu, o nesirū
pintu tik vien apie žmogaus at
eiti po smert

KONSULEI PAJIESZKO 
SEKANCZIU ŽMONIŲ.

Mieli į/kaitytojai, 
kas tai yra senatve?

Gal sakysit, ugi žili plaukai,* * 
riaukszles ant Veido ir kiti prie
puoliai.

Da to per mažai!
Senatve yra tai prityrimas, 

kuris vertas yra žinoti,

ar žinote,

kad

Jovarauskas Jurgis kilęs iaz 
Nankaimio, Raudonės valscz., 
Raseinių apskr., Amerikon at
vykęs 1903 m. ir dirbės anglies 
kasyklose.

Janulis-Daujotas, Jonukas, 
iki 1931 m., gyvenęs Paterson, 
N. J. ir neva ttirejes savo au
dykla, 178-183 Lafayette St.

- Miliuszis Szimas, kilęs tez 
i Pagoju dv4/Ariogalos v.) Ke-

Jonukas

karsztyja tavo troszkimai tuo jainįn apskr., Amerikoje apie
iszdils, kad daugumas karsz- •< 
tuju tavo žodžiu

i 30 metu, metai atgal gyvenos 
perskambes ™ .i . ,

ofe įlepagimde ne vieno gero 
darbelio. Kad neramioji tavo 
szirdis tuo nurims krutineja, 
nustebėta rupesčziu del ska
naus duonos kąsnio.. ,. rtipOs- 
cziu, kurie tvers taip ilgai, kaip 
tavo gyveriimas.j.
szalta, bet sotu lavona... ilgais... 
ilgais.... per daug ilgais tau ir 
kitiems., pilkisiais žemes te
kate.

Senatve!... tat žinojimas, kad 
puikiausios žvaigždes, patrau
kusios tankia tamsia nakti ne- 
mirstanezios tavo mintys savo, 
slaptais takais... kad tos žvaigž 
dės tAip pat 1‘amiai Žiūrės in ta
vo sfcalta, lentomis tfžkalta la
voną.... in tavo kapa visu už- 
mirsžta... kaip jos ramiai lyde-

ii* ves tavo

Philadelphia, Pa.
Kubeczius Julijonas, 

isz Amaliti km., Szetos valscz., 
Kėdainių apskr.,41925 ra., gy
venos 50 Bacon St., Laconia, 

: N. H., ir jo svainis Vladas Ku- Į « t
leszius.

Mykolaitis Edvardas, seniau 
gyvenęs Connecticut valstijoje, 
gi priesz 3 motiis ar tai miros, 
ar tai in Newark, N. J. iszsl- 
kraustes. Neatsiszaukus, bus 

t r

Lietuvos instaigu paskelbtas 
mirusiu.

Garunksztis Szimas ir jo 
dukterys Veronika ir Julija

kilęs

i 
gyveno Kayfofd ir Wewance, 
W; VA. Žmonos vtirdas buvęs 
Karaliria, mirusi 1931 rii. .

Pilypaitis Izidorius, 'kilos isz ’’ r *
I t ■ *

t-
Z

Lietuvoj gyveno 
vardu Tututis. Jis turėjo tarna 
Juozą Birbyne ir dvi tarnaites ; 
Magde ir Agota. Juozas da’žnai 
girdėdavo žmones pasakojant 
visokiu baisenybių apie tai, , 
kaip kai kuriose vietose pasto
ja keliauninkus. Kaip kai ku
riuose namuose neduoda mie
goti. Daužo rakandus ir 
triiikszrim —

klajo-

O

kelia
Botvaidinasi.

Juozas visuomet būdavo dnt- 
sus, iszmintingas. Jis tik misi- 
juokdAvo jiems taip beszneku- 

kad kas

I *

M 
b

Ketvirtas te!
Tada inszliauže pilvu žmo

gelis, visas nuplyszes, 
jaticzioniis akimis, ir tarė:

i szin i n t i ngi ausi afs! 
Asz maža tenoriu! Asz esu al- 
kanlte. Pasotink mane ir asz 
busiu’ laimingai, ir garbinsiu 
javo vįirda visame pasauly.

— Pava 1 gyd i nk i t e 
tarė karalius. '

Ir mirus jam tino'persi
valgymo ateikite man abi e tai 

1 ■ I ' * * <
į

Ir atėjo‘dar du.. Vienas stip
ru^ atletas raudonu kunti ir že-

J

Jb

pranėszt-i
A Al J

• ♦ 
ma kakta. Jis (are atsidusęs.
, Laime kūryboj.

O kitas buvo iszbalea
j . i i • .' • '■ d -

oAPIE SENA T VE*
• - —...4^

^ethusolab mira sulaukės 
969 metu; poetas Chatterton 
tik 18 ritėtu. e

. Ka reiszkia būti senu? Kiek 
motu sulaukė esame seni ?

“Mano brolis Povylas 7 mė
tų nėr sends. SesUo Onute 21 
metu. Ji Ifgi jAiihh, bet suly
ginus sU Povylu yra sena. Asz 
nepaduosiu mano motus. Sesuo 
Onute mane vadina senmerge.

...i. .. ■ L'

»p

nukreipiamos

lt.

16 
metu mergaite isz Dakota City, 
Nobr., 
sveikiausia mergaite Amerike 
ant parodos (Jicage. Gavo ji 
99.9 procento už jos sveikata ir 
aplaike dovana.

1 ' >4 t" ,į: • . ' 1 ' u 'iHj ||i , • ' 1 ''' )' U' f
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Ii* dar vienas t Are:
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— Laime yra 'tai, kad visi 
mano norai tuojau invyktu.

— O ko tu dabar nori ? — 
paklauso karalius..

—-• Asz ?
— Taip, tu.
— Karaliau ... 

taip netikėta».s.
— Užkaskite ji gyva in že

me. Aha, ir dar vienas galvo
czius? Na, na. Eiksz areziau....
Gal tu žinai, kas yra laime?

Į

o

likos iszririktri kaipo

J

X

k'la tįsimas

Galvoczius — ir jis buvo 
tikrasis galvoczius — atsake:

— Laime žmogaus mintiem 
gražume.

Karaliaus antakiai suvirpė
jo, ir jis piktai suszuko:

—> Aha! Žmogaus mintis!
Kas tai yra žmogaus min'tte?

tologiszkos ir
priežastys? Encyclopedia Bri- 
lAnnica taiį) sakė II"—....

“Invairios kūno dalys pa
ežiu laiku ant syk nesensta, bet 
kuomet iokios permainos grei
tai užpuola nors sVarbiA dalj, 
tAi Ūdiji siikrato kuria kad pa
do ji m As tapsta patologiszku, ir 
vietori linksmos, sveikos senat
vės,

Mocžlute turėtu būti >sena Jies jiegumo, skaudėjimo iė 
jau turi 80 metu. Bet isz visu 
fnocziute jauniausia. Ji hoVi- 
nasi 
krautuves bepiVkdamd szeimy- tinkamai ilsiame, 
nai visokiu reikalingu daigiu. jmT slinkiui ir greitai^ geriilme 
Mocziutės veidas sūrukszleta^, per mažai vandens^ valgome 

vistiek toks

tarime paveiksią nenuo- 
var- 

Neprivalomo būti senate.

si sh Povilu. Nuolat lanko Mes per
J . t • ii t > • > . • *

Bet kaip nukreipti senatve? 
mažai mislinamos, ne

gyvename

bet vistiek toks linksmas. 
« r‘

Akys truputi pabalę bet su- 
prantanezios. Nes moeziute no 
sena, net ir Povilas sako kad 
moeziute jauna. Tai jauno ml n 
lys apie senatve!

Gal cziQnais žmones rokuo- ■» 
ja senumą nuo sumažintu už
pelno nuojiegu. Amerikos in-iguo 
dustrija atstumia savo vyrus ir j ta; jis nusižudo. Atsimink taip 

moterte kuomet jie sulaukia 40 gi Cicero sakini — 
metu. Bet senumas netur nieko mus paskolino gj vasti, kaip 

pinigu, bet nenustato užmokė
jimo diena.” 
džiai sekaneziai skamba: l i > 11 il> " “ * ~ 1

“Žmogus su gyvenitrib elge
sį kaip vaikas su savo pasibo- 
vinimu, pirmiaus sudaužo ir 
vėliaus bovas numeta;

Sziadien negalime žmonlu 
mintis 'kreipti prie sveikatos 
visokiais sakiniais, tik geru 
organizuotu darbu; kaip iriedi- 
kaliėzkais tyrinėjimais, užlai
kant ligonbuezius; sanatorijas 
ir klinikus, ir belvaninant val
kus per visus mokslo metus. 
Nepaisiau t fakto, kad sziadien 
žmonos visi pažysta džiovos pa 
vojus, ir budus ja sulaikyti, bet 
visvien ta baisi liga užmusza 
dangintis žmonių tarpe 18 if 40 
metu negu bile kita liga. Vis 
pasilieka nukreipiama, 
sziadien nėr nukreipiama liga.

— F.L.I.S.

pm1 daug, nepažystame ir ric- 
korektuojame ligrt, pakol tapy
ta kroniszka ir beveik neišžgy- 
doma. Bet nuo ailkszcziatįsiu 
dienu žinovai stengia kitaip 
mus mokinti. Statistikos rodo, t ir 1
kaxl daugumas seniausiu žmo- 
hin labai mažai Valgo. Mohta- 

rafcžo: Žmogus nemirsz-

(C Gamta

bendro su vaisingumu. Pasau
lio puikiausius daigins suma
no taip sakant seni žmones. 
GiovaUni Bellini, Mlėliertl An
gelo, Sidney Cobper, ilūpiesžc 
puikiausius paveiksiite priesz 
pat mirties. Titian pieszc iki 
piiskUtineu dienos —; sulaukės 
99 motu. Goethe, Volt are, Ana- 
folo Prance, Frederick Ilan- 1 , . A .1 '1,
son, Litt re, Vail Ranke, turėjo 
tveriama energija iki pat mir
ties.

Senumas? Gal mes visi ne- 
keneziame nesveikata, 
žintas ,darbo jogas, iszribaigi
mu gyvumo. Gal mus negazdi- 
na naturalis senumas su kūno 
permainoms, bet kerta žmogų 
su visokioms ligoms ir užkrėti
mams tai kas 'kibte. Kli Met- 
chinikoff sako, kad galima nu
kreipti nekurias patologiszkas 
permainas. Bet kokios yra pa- 
" JI, 1 g . # .1 ', / ■ |H,

■ —I, ,...H ,    

SENOVISZKI 
PRIEŽODŽIAI

IR BURTAI
■ ..... r1

dhriti iszt rauki
sa

kyt: — te tau peliuke kaulini, 
duok mail geležini. ,, ..

— Kai! puodą gramdo per
ves! u ves bus dargani).

— Kad galviju vedi in jo-

suma

Ir Coopers

pirmiaus sudaužo
1 >

žo-

Bet galvoėzius — ne^ute bu- 
vo tikrasis galvoczius — 'tik 
giliai nusiszyjisojo ir nieko ne
atsakė.

Tada karalius liepe inmesti 
ji in požemio kalėjimu, kur 
buvo amžinai tamsu ir ne vie- 

1 l

no balselio negirdėt i isz lauko. 
Ir kada suėjus metams atvedė 
karaliui Jkalini, kuris apako, 
apkurto ir vargiai begalėjo 
pastovėti kojomis, tai paklau
sus karaliui: “Kn? Ir dabai1 tu 
laimingas?’’ galvoczius atsake 
ramiai: f

-— Taip asz esu laimingas. 
Sėdėdamas kalėjime, ttsz bu
vau ir'karfditls, ir turtingas, ir 
insiinylejes, ;r sotus, ir alka- 
tia's, — visa man suteikė tnaiio*
mintis.

— Khs tai yra mintis? — 
paklauso karalius nekantriai.

bet
kalėjimuliesas 

poetą, kuriam veljdo dego ran-
* r

donos demes. Ii* jis tarė:
— Laime sveikatoj.
Karalius 

k a rėžiai tarė:

— Jei asz galeeziau sukeis
ti jųdviejų likimus, tai po me
nesio tu, poetą, praszytumei 
dievu inkvepimo, o tu, Tlarek- 

silszlapino. liui panasžus, bėgiotum in gy
dytojus 
praszy t i.- Eikite sau ramiai.

— Kaa tėu dar?
— Mirtingasis

ga-
SU

eziuojant, nos in tai, 
vaidnitusi, netikėjo.

Laike szienapintes kudmėt 
ūkininkas pradėjo sziena 
bent! in pastoge,*' Magde
Agota sumanė, kad geriausiai 
bittii atsikratyti nuo blusit, ku
riu ju lovoja labai daug buvo. 
Šumane eiti gulti ant szieno. 
KAip sumanė, taip pridarė.

Viena diena kuomet ukinin- 
kas dirbo lluike, staiga isžtiko 
lietus ir ji Iribai
Ukninkas pargryžes isz darbo 
persirede sausoms drapanoms, 
o szlapes pakabino pastogeja 
ant szieno kur merginos guli, 
kad drapanos iszdžiutu jam ry
tojui.

Vakaras buvo labai tamsus 
ir lijo. Po vakarienes merginos . 4 
kaip visadA nuėjo gult ant sžie- 

'no. Apie pusiaunakti ritįstojo li-

A

nnsiszypsojo

poetą y

ir

redukeini u milteliu
♦

- 'tarė iš
didžiai sėptin1!tįsis, pasiprio- 
szes mtriii'so žiedais. — Laime 
nebtityj/ ’ ’

— Nukirs'kito jam galva! 
tarė karaįhui szaltai.

— Karaliau, o karaliau, pa
sigailėk!. .. eriie maldauti pa- 
smeikiasis ii1 pasidarė baltes
nis, kaif)4 narcisb Įlipai. —Asz 
Be tai norėjau pasakyti.

Bet karalius lėtai pamojo 
ranka, siižiovavo ir tarė trum- 

mis kabo ir nori szbkti ant mil- Pai:? k ,

jus ir menulis meilingai žtifejo 
per plyszius apszviOsdamas vi
sa pastoge. Tik staiga Magde

i * 1 * .K
kiimsz, kumsž hi pasžohe Ago- 
taai.

Ar tu miegi f Ar nematai 
kokis žvėris su keturiomis aki-

su.
Agota pamacziusi kaip 

kliks, kaip szoks nuo szieno ant 
grindų, szonkauli iszsilauže ir

9 Ė

su

5

; — Kad
teik mest in ūžpeczkin ir

vestuves bus dargani).

y

marka, reikia perbraukti su pi- * .

— Žinok, kad po penktu 
miniteziu asz tavo pakarsiu ir 
spiausiu in tavo prakeikta vei
dą! Ar hufamins tuomet taVo 
tavo mintis. Ir kur bhs tuoinet 
tavo mintys, kuriais t ii eikvojUi 
ežia žemeje?

> v .1

Galvocžiuh ramiai
nes jis buvo tikrai galvoczlhsc

atsako

mgu maszna per nugara 
uogedos lygi galvos.

— Reikia szuni pakart po 
obele, kadg erai vestu.

f

nuo

szti ten,’kur kurmiai verczia.
— Kad isžnaikinite bnmba- 

tierius, reikia ju prighudjdi in 
zapal'kinyczia ir inmesti žydiil 
in vežitneli'.

— Kad su recziu nesza fnit- 
tus in ranka, atsiras rajus...

— Pradedant mbiteli penet, 
reikia ilukirpf gala itbdegofc.

— Kad žąsis apleidi, reikia 
alsfis^sti ant laktos, kad žąsis 
tupėtu.

Kailinius paklustai, rei
kia ant juju atsigulti, kad no
velių vejas.

— Priesz linu ravima, reik 
už poros dienu surauti kelos 
kruvutes, kad butu geri linai.

— Kad merga arba zuikis 
per kelia perbegrt, nesiseks ke
lione.

Pirmutini vaisiu jai nu
vogė, medis daugiau neves.

— Kuczioj žirnius sunkiant 
reikia iirtiest in raga'že sziaudu 
b paskui'su jais vyhiot cziepus, 
ka(| goriau vestu.

— Kuczoj kas gauna muszt 
tai per visus metus musz.

— ’Kuczioj valkariene vai 
gani, katro szeszelio galvos ne 

1 4 • * III ’ "
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— kada 
Bus gerai...

vilkite perbėga,

. DABAR!
Kvaily! Mintis nemirsz-

IIszveskite ji. Nukirskite 
jam galva. Karaliaus 
kietos, kaip,agatas;

Dhitgelis įdai‘ BūVo atėjo. 
Viena s j u pasako tik du žo
džius : <

v I'1 " ■ (

— Moterių meile!
sutiko, ikara-

kiotai, ka'iįi. agatas

dauginus 'nieko nesako kaip tik 
“mrsiu, mirsiii, mirsiu.h

k L 1 1 v

Magde pamano, kad jos drau
go sužede tas baisus žvėris, nu- .

< • 1 • e
sirideno nuo szieno, 
prie durti, rėkia.

pribėgus
> i“Oi žmones 

oi Jėzus, ratavokti! ”
• Gaspadorius iszgirdes toki 

kliksma, pasiėmė szautuva be- 
g ain svirną pas Juozą.

i

žodis
ta!

PAJESZKOJIMAS.

Geraif,?-
lius.: duokite jam riianb kiWs- 
to szimta gražiausiujh mėteru 
ir mergaložlu. Bet duokitd jiriri 
thib pat riubdu taure. O jatę/us 

plvsakyOcite; mlm : asz

Asz Morta Sagatiene, pajesz- 
kau Kazimiera Sagaiti. Jo bro
lis Valerijonas mirė ir asz tu
riu svarbu reikalą. Seniau gy
veno 'apie Wilkes Barre, Pa., 
tlabar nežinau kur. Tegvil atsl-

žyniu, tas mirs.
— Czystaji Ketyerga kat

ras yra gimęs, negal eiti szer- I 
menis.

lAPkui 
nlieteid jo lavono pažiuteti;

f

f

f
i

v

t

I

I

sžauiliia po šiuo adresu :
Mrs. M. Sagriitieno,

511 E; Kim St., 
Tamabuii; Penna.
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— Nuo niežu reikia czysta- 
ji Kotvorganusimaudyti.

— Kad isznaikyti piktžoles
* j i * u *

reikia jas nupjauti paskutine 
delcziaus Petnyczia.

/
l t

mis, reikia meitėli paskeidus 
dūrio skyle užkimszti pakule- 
mis, o paskui U kamszti mine-

t »

' *

Kad kurmius isznaiki-

butu gorfts laikas užrasžyti 
iaikrasžyfj uSAUt»Ė” 
Oyminiu in Lietuva, isz kurios 
turėtu daug džiaugsmo ir link
smumo^ nes žmonelei nors skai
tymu pralinksmintu ’ sau ^y- 
venima po sunkiam darbuk *

PfO'iiumeriitrt kasžtuojA in 
Lietuva tiktai $4.00 ant meto.

iridei

W. tt BOČŽKAUKKAS - ed, M ... . u .
' MAHANOY CnT, PA.
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i terp suūkia^ dirbaneziu
r fel ■ I ■ .....

Jisai Gavo Katalike Paczia
I

vieszbu-

nus i ved e 
kur

atėjo sziezia!

tėvu 
rimtu

m. nėra 
jau

— Aeziu, teveli, kad atėjai. Savininkas ir jo žmona dar te- 
Tai dar atsitikimas, Mergina 
nenori vestuvių be kunigo. 
Jaunasis ja atvožė iki sziezia, 
o toliau nei klFpszt! Kiek jis, 
vargszas, jai prisznekejo, pri- 
prasze. Ji vis savo ir gana. Ma
noji visa laika buvo jiedviem 

1 ■«- 3nuo to, kaip tik juodu pas mus 
atvyko.

Taip man kalbėjo
ežio savininkas, kuomet asz jo 
kviecziamas nuvykau.

— Kur juodu ? — paklau
siau asz rimtai.

Savininkas mano
in maža vieszkambari, 
szeiminiuke sėdėjo su jaunaja 
pora. Vaikinas rimtai kalbėjo 
jaunai ir gražiai merginai. Pa- 
maezius mane ji atsistojo ir su 
pagarba pasitiko mane.

— Kokis geras tėvelis, kaa 
tara ji, kaip

merginos papratitsios apsieiti 
su iszlavintais žmonėmis.

— Gerai tamstele, — atsa
kiau asz, — bet ar Tamista ne
žinai, kad visas tas Tainistos 
dalykas yra gana keistas. Juk 
tiems dalykams reikia 
pritarimo ir kitu gana
formalumu. Nepridera isztakė
ti taip sau tylomis.

— Teveli, asz visa ta gerai 
žinau. Žmones užplaks mane 
liežuviais už pabėgima su vy-

Bet jau taip yra ir
kaip darjdi kitaip. Asz 
viską visaip pennintijau. Na
mie asz negaliu iszteketi. Nors 
mudu lauktume szimta metu, 
gimines nevelytu mudviem su
situokti. O asz ne eisiu už kito 
kaip tik už Artūro. Asz neat- 
sižadesiu savo tikėjimo ir syki 
asz ir Artūrą padrtryriu kata
liku. Kiti daigtai mudviem nc- 
rupi. Mudu abu jaunu ir stip
ru, užsidirbsime sau duonos.

— Tas tiesa, tmnista! — 
pritarė jaunikis. — Asz busiu 
jai geras vyras ir niekada ne
užkabinsiu Onutės tikėjimo. 
Asz pats visai netdriu tikėji
mo, negut kri. tikiu in ja.. Ji ap
siėmė tapti mano moterim, jei 
asz gausiu kunigą vestuvėms. 
Mano geras pažinstamas ir jo 
moteris, aeziu jiedviem už tai 
padėjo man tiek kad Tamista 
esi czia. Man rodos, kad jus 
pasipažinstat e.

— Taip, tai taip! Jis yra 
mano senas draugas ir žinojo, 
kad sziuomi laiku asz esmi ne- 
toliesia. Suprantu, (kad nuota
kos parapijoje jau nebelengva 
sutvarkyti szita dalyku. Isz- 
begurioji isz namu mergina 
nežino ka veikiau apsiimtu, ar 
gryžti, ar mirti. Bet jeigu ji 
liksis ir sziezia gyventi ilgiau, 
tai jos garbe iszgaruos bema
tant. Ar judu galite palaukti 
pora valandų? Asz eieziau pats 
pas vyskupą. Jis netoli nuo 
czia ir sugryszcziau.

— .Nuoszirdžiai, 
aeziu, 
visa szirdimi. — Mudu turime 
palaukti. Ar turi “Moterystes 
leidimą” kiszenije. Mudu abu
du esame pilnu metu. Žinau, 
kad bo di«penso« neapsieisime. 
Juk ir asz kunigu gimine; — 
pridėjo ji nusiszypsojus.

— • Žinau, ir asz, tariau. — 
• Dar ir ta žinau, kad kaip mo

teris užsimano, tai vis savo 
iszva ro. Ir dabar mums belie
ka isz dvieju blogumu rinktis 
mažesniji.

Tai pasakęs asz iszejau. Dvi 
’ valandos truko, kol sugryžian.

t

karsztai
teveli! — tarė mergina

bebuvo su jaunaisiais.
— Dabar rengkites instoti 

in moterystes Sakraihenta, ta
riau asz jiedviem.

Juodu nuszvito džiaugsmu. 
Trumpa apeiga asz veikiai at
likau, bet pridėjau abiem rim
tu ir sunku perspėji m u. Paskui 
man pasisziiokejus su Vieszbu- 
ezio savininku praneszta lai- 
kraszcziams, 
moterystes indetu in rytmeti
nes laidas. Jaunavedžiai iszva- ' * į 
žiavo in tolima miestą pas vy
ro motina. *

Tokių atsitikimu gana daug 
pasitaiko. Geri katalikai tėvai, 
iszleide sunu in kunigus, neno
rėjo, 
protestono nežiurinezio nei sa
vo religijos. Tuomtarpu mer
gina nepaiso nieko, tik savo 
szirdi.es. ^Tevai nei klausyti ne
norėjo dukters, 
daugiau butu tėvu taip bran- 
ginaneziu savo tikėjimą. Bet 
sziojo aszaru pakalnėje reikia 
kartais pažiūrėti taip-gi ir in 
vaiku szirdi, nors ji neklauso 
proto. Senųjų •nesuprasdami 
jaunieji sutarė, iszbego ir susi- 
žiedojo vicszbntijo svetimame 
mieste. Sunlkn apsakyti, ka 
perkant ėjo gimines perskaito 
laikraszcziuose, kad jau po ves 
tuviu, 
mas iszaugo kreivai, 
davė jiegos brangiojo 
kaiozio meile paskaityti augra 
cziau už savo gyvenimą.

Priežodis sako, kad kartai 
isz blogo iszdygria genimas.

Onute apsig^'veno 
vyro giminėmis, 
tebuvo katalike, bet ji apsej< 
taip, kad visi garbe ja ir jos ti 
kejimij..... .

kad žinhi apie

kad d akto isztokotn už

Bepig, kad

Geras dukters augini 
Jis jau 

jauni

su save
Ji tik vien:

riose terp sunkia^ dirbaneziu 
vargingai gyvehanaziuigirinin- 
ku. Jie nors nuvayge gryždavo 
isz darbo, bet užjtiute još i X ■‘r’ i L •
džiaugsmui te vargui, padeda
mi mažinti Varga, kiek galėda
vo. .

Viena diena jiems iszejus to
li in giria Arturas ramiai wzvle 
šiai pasimirė. Susispaudė vrt^g- 
szeS žmonelės szirdis, ritkl^ko 
Onelė isz gaitesezio; bot Viltis 
ir tikėjimas ja nuramino. Už
spaudus nabaszninko akte, M- 
dėjbs jo rankas ant krutinės 
pasiomo kūdikėli ant keliii Ir 
ertio mintyti, k:t dabar dalyti./

— Rei k eit pits b dhohknri; 
reik (elėgrafuoti giminėms. 
Vyrai girioje toli. Arožiaii nu- 

kelius, apie teviszke ir apie ta, eiti ih kaima negu juos sura.Hl.

mu ruodza ir aerganezio paties 
prižiūrėjimas. Girininkai bu
vo malonus, bet kaskart labiau 
reikėdavo ko nors viilšzau,w 
prie malond-mo. Žienia vis ėjo 
smarkyn ir Rzaltyn. Visi trio- 
bos gyventojai snriteiko in vie
na kamteiri. Jame buvo ir kak- ♦ 
lys ir virtuve, ir stalas szeimy- 
nai valgyti; ir ^irinihkū kedew,
ir ligonis. Beveik kasdien jis 
ėjo menkyn.

Už I riju myliu nuo .tos vio
los buvo maža bažnytėlė, m 
kuria kunigas atvažiuodavo 
syki in menesi. Vargszoi rnote- 
nszkei buvo skaudus tas gy
venimas. Kucziojo ji sėdėjo nu
budus ir pailsus mintydama 
apie savo svetur paliktus vai-

ku. Jie nors nuvayge gryžda

Papenėjus kūdiki, suvynio
jus ji gražiai Onele padėjo pas 

nedavo joms iszbyreti. Jos vy-nabaszninko tėvo kojas, apsi-

I kai in a 
I - '

ko ji buvo netekusi.
veržto veržėsi in akis, bet ji

Aszaros auvynib

ras suvyniotas nž’klodeinis sc- 
♦

dėjo krešėja netoli ugnies,
jo sausas kosulys

Ji greitai priėjo pile

siauto kuomi turėjo ir iszejo in 
____ . priesz pietus. Sausas 

drėskė jai' sniegas su veju kirto jai in voi-
o

ausis.
Arturo.

— Onute, — tarė jis ka tik 
girdimai. — Juk eisi ryto In 
bažn vožia?

* »*** /

— Taip, Ar tureli! Jug ži
nai, kad ryto ir Kalėdos ir sek
madienis drauge.

— Kalėdos! <— atsiduso li
gonis. Kalėdos, ir 
Kalėdos tau, Onele! Kaip man ! 
gaila, kad asz tave iszviliojan 
isz tavo ramiu nameliu!

— .Cit Artūrai! Kam pra
dedi niekus kalbėt? Kaip tu ga 
Ii užduot man szirdi lyg neno
rėdamas, kad asz czia bueziau. 
Nei viena vyra mylinezioji mo
teris, nei viena gera katalike 
nepadarytu kitaip.

— O je! Nei viena gera ka
talike. Ta gerai prisakei. Onu
te,

s kokios 1

nežinia delko om
Gydytojai ji pa

■ .4f „ v • , ■' „J '■

kąsys apsiėmė laukti dvi die- 
* «• 

nas ir atsakymo telegrama pri
statyti naszlei.

Duobkasys iszVažiavo. Gin
' V,,, u * 1

ninkai parimainy'dami budėjo 
prie nabaszninko, bet ant ryto
jaus turėjo eiti in giria. Kon- 
traktaa netur szirdies. Ona li
ko vtena su kūdikiu ir nabnsz- 
ninktt Atsakymo* nebuvo. Jos 
azirdift buvo kraujais aptekusi. 
Visb lubd ji teturėjo tik 20 do
leriu szeimenims ir kelionei 
nnmo. Aiszku, kad to buvo per 
mriža. Ji negirilojo maldauti pa- 
szalpoš isz girininku, nes ir jie 
neturėjo pinigu. .
* Ijiudnai ji žiurėjo kaip snie
go pūkeliai krito isz dangaus. 
Ji penėjo kūdiki ir retknr-

• u.

ežiais dirstelėdavo iii ramu na- 
baszninkd veidą. Taip viena ji 
persėdėjo isztisa diena. Vaka
ri) parėjo girinirikai. Ji buvo 
prirengusi jiems vakariene,

taip patyrė, kad traukinys su
gedo deszimt mailių už miesto 
ir nežinia kada ateir. Tada ku 
nigas kraipėsi prio Vietini!! ku
nigu. Su ju pagleba mišitetefo- -
navd ir sutarė iszimfi lavohri» 
isz traukinid, arit rytbjnUs pa
laidoti trinkj«ykiul kiripihiu dri- 
lėlejė priklausaricžioje tenyk- 
sžtieins kunigo gimirieihs. Vie
tinis kuniįris ripsiemo nusi
samdyti arkli ir nuvrižiuoti ten 
kur buvo sugodos traukinys.

* ♦

*

* fiiia t?
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Tokiu budu Onos briMte kuni
gas galėjo naktiniu tHukinni 
parvažiuoti atlaikyti pahinldriš 
savo parapijbje.

Vargsze Onute nemažai pri
sikentėjo, negavo asilseti nei 
valandėlės. Geras bet nepažHis 
tarnas kunigas palaidojo jos 
nabašzitinka ramiose kapiriėse. 
Ji su savo anyta parvažiavo In 
jos namus pas savo vaikelius, 
kuriu buvo nomaeziusi isztisus 
metus.

Czia apsirgo iszgulejo pata
lo kelias sarivailiM. Ir nėstebe- . I
tinri. Toki vargai galėjo par- 
laužti ir stipriausia. Iszgijust 
ji ome ješzkotis darbo, kad isž- 
maitytu vaikus ir save, nes ne
norėjo būti sunkenybe savo 
anytai. Bet ta senoji moterisz- 
ke labai pamylėjo savo anūkus 
ir pajuto didi prielankumą ka
talikei marežiai.

Ona gavo vieta dideleje san
krovoje. Jos sumaningumas, 
greitas malonumas ir graži isz- 
yaizda patiko šrin'krbyėa Savi
ninkams. Teip ji užsipelno ga
na gera alga ir galėjo pataisyti 
savo namu tvarka visai kaip 
reikiant. Jos vaikeliai gana 
greit užaugo; jau juos reikėjo 
vesti prie sakramentu,.bet ka- 
talikiszkos mokyklos nebuvo 
niekur arti. Buvo gana sunkus 
uždavinys mokinti vaikus, kuo 
mot .motina mbkintoja pati pa

• •

t

TARADAIKA
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O ka, asz sakiau, kad bus 
led<js.

O ir Visi ta pati šake. Bet ka 
maezina kad czionais tosios

Kalėdos ne yra tėip linksmos 
kaip senam krajuje:

I

.. Tonais tai bent Kalėdos,
Nauja szeimyna, naujos bėdos, 

Gaspadorei turi wteneti, 
. Ba algas reike mokėti.

Slūginei Marei, bernui Antamu 
Ir piemenukui. '

Kaip reikia krapsztyt masžna, 
Tai buna labai stroszna,

O czia litu nėra, luszcze masž- 
na,

prirengusi jiems vakariene 
buvo atidirbusi ir kitus namu 
riioszas darbus, besisukinėda
ma apie karstai Jame gulėjo 
lavonas to žmogaus, kuriam ji 
buvo pavėdusi gražiausius sa
vo jaunatves metus. Bet jai nei 
per minti neperėjo gailėtis to. 
Tai tokia buvo motėrisžikės 
meile, 

į), ♦

Ir antros nakties budėjimas, 
ir antros dienos pradžia. Priesz 
pifet atvažiavo duobkasys. st 
tėtegrpinu nuo anytos: uPar- 
v<|k lavoną namo. Sutiksime 
Chteago stotije. Telegrafuok 'lt • , T ’|l "k , • Ii

I da, bet ji ėjo drąsiai gerai ži
nodama kelia. Atėjus in kaimu 
isz mažos geležinkelio stoties 
Ona pasiuntė telegramos any
tai ir savo tėvams praneszdiV 
ma Artūro mirti ir klaUsęlama 
ka daryti.

Nuėjus pas dūobkasi ji ph- ■ 
tyro kad jis neturi valdžios lei
dimo ir dėlto negali užiimt* 

i laidojimais. Jis jai pasako kaci 
valdžios ingaliotasis duobkft-. 
sys gyvena už penkiolikos mab 
liu. Viskas buvo tame kaime 
iio taip kaip Ona buvo papra
tusi. Czia visi žmones buvo 
rahkpelniai, motoru btlvd ma 
ža ir tos, kurios norėjo jai pa
dėti nedryso to padaryti. Jot? 
inaėzlusioš ir kitus nniVsztattl 
tokiose paeziosė apyštovošė.

Ona nežinojo ka daryti, tin. 
verkė. Netikrasisduobkasys 
pasigalėjo jos ir davėihziltt 
p tend pavalgyt; now ji buvo pa- • 
mirszus pavalgyti iszeidama; 
Jiš surado jai aūkli ir rogutės 
tik klauso ar ji moka važiuot. 

• ' ll , , i . , * ! r Ji, X ,
Ji paabejojo ar neiti name 

pavalgydyti kūdiki, bet isz te 
nebutu liuve naudos tik ®u 
gaisztis. Tat. persižegnojus pa
ėmė vadeles ir melsdamosi kaa 
Dievas saugotu jos mylimu.* 
gyvus ir numirusius, leidosi

Ir gana.
Czia vyruezei Amerika ki

taip; Pas kožna da pinigėliu 
yra, turi už ka da sziek tiek 
parilinksmyt, ba ir tinginys Ir 
palaidumas ant szvėntes past-

•r

rupiria namines. Tėisybe pir
ma diena Kalėdų, koŽnas tūno
ję namiejė ba:
Kožiias sau sztopo pasirūpina, 
Naminio alaris ir muszaines 

pargabena,
Ba ar gali būti ramybe, 

Be munszaines linksmybe? 
Juk ir gyvulis kaip girtas, 

Bųna smagus ir pagirtai. 
Taigi musiszkei be sztopo ne

moka linksmytis, 
Galva apsvaiginta, 

Netenka proto, papaiksta, 
Vietoje sveikinti Užgimusi, 

Vicszpati Kūdikėli tai:— 
Jonas Petra užgėrė, 
Peili szonu perdure,

kdkiu ’ traukiniu parvažiuoji?'
Nors liūdna buvo, bet vis-gi 

truputi lengviau. Jaūna' nasz- 
lė emo rengtis in kelione. Vis- į j - u
ka iszlcidns daktarams vyro fligos mėtų vargsze mažai ka 
teturėjo ‘imtis su savim. Pasi
sakius duobkasiui teturinti tik

i, j| . ~i^i. ’ a * %* 'N*1 •* nidvideszimt doleriu ji prasze 
paskolint i.
žinogu. Jis paskolino jai kitu.

’ ■ i dh . j ' . . •• '**'■
T

Vėnga, load suskubtu iki plr- 
turim traukiniui, 
rinnto ( tetegnįma; anyta! in

Ji pataiko gera 
d , n?' ą ♦.*4i' / ' *• nęf**

dvideszimt, padėjo viską su
rengti, kad suskubtu iki plr- 
mrtm traukiniui, ir da-gi pa- 1 - ... .ii. ‘ r. . \ a ..

asž daug syk žiurėjau in 
tave. Jeigu yrą,ant žemos tei
singo tikėjimo, tai tas yra tei
singas katras tave užaugino. 
Onele, ryto po pamaldų par
vesk man savo kunigą.

Ka tu sakai, Artūrai? — 
paklauso visa nudžiugusi mo- 
teriszke.

Asz sakau ka mano žodžiai 
taria. Asz noriu pasikalbėti su 
jus kunigu. Jau nedaug laiko 
man tebeliko.

1 Ona verkdama pasilankė važiuoti. Arklys buvo menkai 
prie savo vyro, bot jos szirdy-

» *
I
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Gimė pirmasis sūnelis. Vyri 
sveikata 
eiti silpnyn.
Siuntė Įn vakaru tyrus laukus
Jis sugryžo truputi sipresnls. 
Gimė du vaikucziai, bet jųd
viejų tėvo sveikata ve! dar la 
biau susilpnėjo. Mažai buv< 
isz ko antrąsyk keliauti in ge
ruosius orus, bet Onele iszsiun 
te Artūrą, pasilikdama su vai 
kucziaU^ir sunkiai dirbdama 
kad butu isz ko iszlaikyti vyra, 
vaikelius ir save. Po keliu me
nesiu parėjo žinia, 'kad Artur< 
sveikata žymiai pašitaise, kad 
jis sutarė su savo dėde apsigy
venti Michigan ’o giriose ir u 
reikėjo tik Onelei apsigyventi 
tenai. <

Jai buvo sunku, bet ji jaute, 
kad tai jos uždavinys. Anyta, 
smarki metodiste, apsiėmė pri
žiūrėti du didesniuoju vaike
liu. Ona pasiemuri iii glebi 
jauniausi mažyti kūdiki iszke- 
liavo in Michigano valstijos 
pakraszczius, 'kur tebuvo tik 
nwiiszkiu civilizacijos ženklu. 
Jauna moteriszke‘*mato, kad 
jai teks daug kentėti, bet ji ap
siėmė, melsdamosi mintimi^ 
kad Dievas už tatai duotu jos 
vyrui pasiūti Kristaus tikėji
mo tiesa. • » '

Giriose už-trijų myliu nuo 
kaimo bn^o isz strampu suręs
ta triobele. Ten gyveho dede ir 
trys girininkai. Vi^i ketitri ga-* 
na sziurpus, bet geros szirdie^ 
darbininkai. Per rienu plysrius 
pusdavo vejas, inneszdavo ir 
sniego, o atdrekije vanduo ap
tekdavo ir rastus isz vidaus.
' Ona buvo, vienui Vieno mo- 

terišzke tuose namuose ir vie
na katalike. Jai teko visa na-

*

i

numirusius

ir kelio no nesparti. Bet Ona
je buvo džiaugšmb ir dėkingu- rado duobkasį, kuris pacim 

prastu tentu karsta, inridejo 
in roges, pririszo savo arkli isz 
užpakalio rogių ir sėdo važiuo
ti. Galu galo juodu parvažiavo 
in kaima atidavė skolinta ark
lį ir pasikinko liuošaji vol va

jo ir kunigas. Jis buvo žmogue Žiavo per veja h' szalti. Parva-

mo.
Ant rytojaus eidama in baž- 

nyczia per skaudu veja klam
podama sniegą visu keliu dė
kojo kūdikėliui Jėzui. Po pa
maldų in girininku bakūže ate-

suprantąs žmonių szirdis. Ar- Žiavo saul.ei besileidžiant ir gi
rininkams pareinant namo. __ _ Į » . 1 ..% i' !1

Tie žmones suprato kas at- ' <■
sitiko ir pagelbėjo moteriszkei 
kuomi kas galėjo. Ona rado kū
diki bemiegant pas lavono ko
jas kaip buvo palikusi. Penė
dama ji ji dėkojo Dieyiti, kad 

tarė kunt- kūdikis taip ilgai miegojo, ne
ges. Tada Tamista gulėsi prl- jausdamas nei bado M ,

taro dvasioje nedaug užmeti
mu buvo lėlikė priesz katali
kyste ir tyos paežius kunigas 
veikiai nugriebė szalyn. Ligo
nis priėmė kri'kszta linksmas 
ir dėkingas savo paežiai.

— Asz dar sugryszht priesz 
Naujus Metus, —

imti pirma Komunija, Žmona 
isžmokys ko reikia.

Ir. isztiesu Ona mokino savo 
vyra, o jis domėjosi geriau ne
gu mažieji. Khnigds ir vėl 
atėjo, ir davė Szventa Komuni
ja. Kadangi ligonis dar labiab 
nūsilpnejes ir netolimoji mir
tis buvo aiszkiau numanu, to
dėl, paaiszkines apie Paskutini 
Patepimu, kunigas sutaiko Ar
tūrui ir ta saktamenta.

Moteyiszke džiaugėsi; koleto 
metu kentėjimai ir jualdoa at
vedė savo vairius w toli nuo 
namu; szaltoso Michigano gl- 

r . .

%

S ' •-4
kentėjimai iri maldos at- 

• • i* i*
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Clricaga. :
‘ Gal skaitytojas stebėsis, ko-

j

< _ y11'; t

Duobkasys vyrantis padedant 
paguldo nribaszhinka in karsta. 
Numirėlio veidas bxivb links- 
mris ir įražus, tik labai isz- 
džiuves. Pažiurėjus in ji Ona 
sušinuko.

verkdama,
—: tarė ji

- o kam dabar teks

Paskui nurimo. Reikėjo su-

s-* Vieszpatie,
^1' 
m

pinriut in'iam mirti ?

del vargszėi nepadėjo artimes
nieji ir mylimesnieji gimines. 
Ne mūs dalykas atrasti-kodėl. 
Cžia paraškytas tikrris atsiti
kimas ir tie žmotiėš teberri gy
vi. Reikia rasžyti taip, kaip 
buvo. x ’

Nasžle su' kūdikiu, su vyrė 
lavonu keliamo in Chiėaga. 
Czia buvo skauduš pasitiknhas 
ypacz kada isz prekių vagono 
isznesže nelygintu tentu dėže 
su karštu. Tada nabaszninko gi 

o

minės patyrė; kokio vrifgo abu
du gavo ittkėltL Isz Chicago's 
traukinys važiavo in Peniisyl- 
vanija. Ona pasakojo srivo gy
venimą. Ir ji ir kris klauso VeV- 
ke.

Tuoihtarpu Okos gimines 
gavo jos telegrama susiejo pa
sitarti. Jie patyrė, kad prdtės- 
tante anyta pirriiutirte pagel
bėjo katalike matczia nelaimė
je. Jos tėvai susigėdo ir pajuto 
sąžines iszmėtinejima. Rūsty
be už iszbegima šit jaunikiu 
isznykb. Opos Brblis kunigas 
sakėsi važiuosiąs ja pasitikti. 
Jos dar telegrafavo jds anytai. 
Telegrama trit»o perdimistii.iri 
Cliicaga. Isz oria kunigas gavo

(

ilsus nuo ilgos dienos darbo, o 
vaikai mieguisti. Tik sztai vie- į 

nu tarpu anyta sakosi pati isz- 
klausysiant mažojo katekizmo 
ir prižiūrėsiant, - kad vaikai 
iszmoktu. Ona džiaugsmingai 
priėmė ta pasiulyina tylomis 
melsdamosi, kad gbroji moto- 
riszke pati iritiketu.

“ ' k Si,,.

Teip ir invyko. Nuoszirdi, 
padori ir gera senute, skaity
dama ir permintindama kritė- 
kizmo • žodžius atradė szviesos 
ir sau. 

,|J rfl F
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Vaikams perėjus katekizmą 
moeziute priėmė krikšzta, o 
anūkai Pirmąją Komunija. Tai 

Ii

buvo tikrai linksmoji diėha 
naszlei perėjusiai per ilgus ir 
skaudžius beveik neintiketi- ,I . *’* , T X K'
nūs vargu sunkumus. Ji ta die
na sedejp terp saviszkiu links
ma ir laiminga. Tai jos tikėji
mas priširode teip vaisingas, 
kad pėnkias dusžiris ' ritvėdė 
Dievui pas kojas: vyfo, trijų 
vaiku ir anytos. Mat jos gyvas 
tikėjimas jai davė kantrybes 
nelaimėse ir nepasisekimuose, 
o kantrybe geras apasztalas.

Skaitytojai! apsidairyk, ar 
nepamatysi netoli sdves kata
likes moteries apasztalaujan- 
cztos savo szoimynose?

' 'V 1 t 1 " ( K 11 1 I' ,

Vertojo prieraszas. Mergi
nos reirgdamosios teketi už kl- 
tritįkiu gali labai suklysti, jei

Skaitytojai! apsidairyk,

Galva pramusze su bile, 
0 tankiausia su kode. 

0 kas jau do sznektos, tai — 
Dieve o Dieve susimylėk, 

Kaip žiotis atidaro 
Laruma padaro, 

Bjaurus žodžei puola.
Ar tai ant žmogaus iszpuola t 

, Taigi, labai negražu, kaip 
tokis, lyg panriszus ant pono,

o

o sd kiauliniu protu ir liežuviu 
iszlenda. «

Tai vyruezei teip nesiejna, 
Jeigu jau in ponus kas inejna. 
Nėszioja juoda siutą ir balta 

kalniereli,
O da su miringio lenciūgą turi 

žiegoreli,
Ir da ant pirezto žiedas liltz-

Turi kanecz užmiršzt saVo 
Hžda;

Ne lizdą, tiktai piemehišzka
knita* ’

Ir ta visa apsiejna brada. 
Dalibuk mrino sakalelei satfha- 
ta man darote ir ašz turiu ii? 
jusu blogus pasielgimte dauge
li hukensti. x. • 
Isž manias tai teip, kaip c?h ar-

%

*

atsakyiha. “ Pasitiki t mus Erie jdš tikėsią juos padaryti kata- 
likais. No visoms taip sekasi, 
kaip apraszytajai Onutei. Ir

traukihys No: 26? *
'• ♦ *Tai biivo szešžtadionis. Kū- 

sitarti apie palaidojima. Ji nė- nigas bttVd vlėnas parapijoje Ir jMi pasisekė tik dėlto, kad pėr-
I

norėjo palikti savo mylimiau- išzvėžirivo nepdsirapines itžrio kentėjo nežmohiszkuš vargas, 
si , žmogų palaidota lose to 
limoso giriose, ?

vo ritėjui; Stotij# Brte jis Įriti- Katra to geidžiate? Asz neno-Ota tose TO- w*Jwjm.»W»Mviauvjw*aW- uv»v-,
todėl ketino k*> te' nėriniai. Priskirtu Idilcu riu to nei vienai, dėlto nepata-
• fc_ KT«.X:i«r>/3k. l»m 4jul>z*4’i n>l maV«4 n KlVlzvlankti atsakymo tetf Ponrišyl- traukinys įtekėjo. Nėžlhodtbriu teketi už nekfitalikio.

vanijėš riiltt MVo tėvu. tiflob- (mtokti
'.4

I

' *

dribti kunigas sziWp if |
• ■■' ■ ' ’ * ,1‘ ■ *•

GALAS. — *
/ r ;

4

4r*|»
I

• kus kareivis.
In koja taikau, 

O in nori pataikiau/
Nno iszventea pradėjau^ 

Ant ko kito užbėgau. 
Jau turiu užbaigti,

Ba turiu in sztora bėgti;
Dol knmofc grdsėritt atnėitttt.

Ant Kalėda phrbn^ti. ■ 
.a-v»a s '

§ Nud kada pYOhibteija Už
stojo Amerika, taidėūgl«tt irim< 
niu būna- arėMtavotšte iii 
tybo' ne kaip tti kitokitrs pt&sh

Iiižėri gimu R.
, * 1 į

‘M'J{

■

*
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SAULE <A

ŽINIOS VIETINES

— Vtarninke pirma diena, 
žiemos.

— Ketverge pripuola Ku-

Naujas Laivas Nuleistas in Vandeni
T

7 v

nes ji

ežia.

Drangųve

....    .................... .  *..................... . ■ J1 —

Seattle, Washington. — Ne
senei pas mus pasikorė Lietu
ve Stela Gabaliene. Spėjama, 
kad ji buvo pamisžusi,
vėliausiu laiku labai mago deg
tine. Motore buvo labai darbsz- 
ti ir sveika, stipri, protinga, 
vėliau kas pa priverto prie gir
tuokliavimo, 'sunku 
Ja palaidojo Romos Kataliku 
kapinėse su didžiausiomis isz-i 
kilmėmis. Velione buvo 50 me
tu amžiaus, kilusi isz Žemaiti-, 
jos. Paliko n u lindusi u-.? sesri ii 
broli, tbudu Seattle, Wash. -V.

suprasti, j

i

sni-

— Petnyczioje jau turime 
Kalėdas.

— Labdaringa 
sussjelpinejo mieste apie 1,6(M)
žmonių arba 460 szeimynu ku
rie reikalauja suszelpimo. Ka
soje randasi apie 800 doleriu, 
bet tie jei greitai bus iszleisti. 
Jeigu turite ar žinote apie tuos 
•kurio keneze nedatekliu, 
szelpkite juos.

— Ar gi Mahanojui jau vi
si iszmire ir nuleido rankas.' 
Atsigaivykit, pabuskit, juk gy
venimas trumpas, o žmogui pa
gilink sm i n i m a s rei k a 1 i nga s. 
Wake up!

— At žymėjimui svarbiu S. 
sukaktuviu 211 kuopa 

rengia iszkilminga vakariene 
su programų. Vakariene in- 
vyks Gruodžio 30 d., 1931 m., 
8-ta vai., vakare, Norkevicziu 
Svetainėje, Mahanoy City, Pa. 
Bus gražus programas, suside
dantis isz muzikos, prakalbu il
ki t o k i u pa ma rgi n i m u 
ga tiktai 50 centu.
tos ir apylinkes Lietuviai ma
lonėkite dalyvauti. Bilietus pa 
sipirkite isz anksto pas rengė
jus: pp. Kristapaviezione, Ge- 
gužiene, Grinevicziene, Nevn- 
liene, Mikelioniene ir Urbonie
ne.

reikalingas.

L. A.

o inžan-
fodel vie-

y
m

teis-

— Už apiploszima frei t ka
riu ir kromu szeszi jauni vy
rukai likos suimti ir uždaryti 
Pottsvilles kalėjimo lyg
mui. Jauni prasižengelei yra 
Stanislovas Kovalski, 19 metu, 
H. Kline, 25 metu, S. Sapiega, 
16 metu, W. Biczkauskas, 18 
motu visi isz Bowmano pcczes 
ir W. Clemens 34 metu isz 
miesto. Daugeli pavogtu daig
iu surasta Biczkausku namo.

t Praeita Ketverga po ke
liu sa n va i ežiu ligos mirė Vin
cas Bobina, 330 W. Pine uly. 
Velionis pergyveno mieste 
daugeli metu,

•>

pergyveno 
prigulėjo prie 

Szv. Juozapo parapijos. Pali
ko paezia, ketu ros dukteris ir 
•keturis suims kaipo broli Juo
zą Frackville ir viena broli 
Lietuvoje. Laidotuves atsibuvo 
Panedelio ryta su pamaldomis 
Szv. Juozapo bažnyezioje. 
Graborins Rėklaitis laidojo.

ISZ SHENANDOAH, PA.

i dideliu 
Main
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PASMAUGĖ SAVO KŪDIKI 
IR PALIKO BAŽNYOZIOJ.

Lublinas, Lenk. — Po pa- 
szl įlodamas bažnyczia 

zakristijonas

ISZ LIETUVOS

Mrs. Agatha 
Chicagiete, mėgino nu-

— Miestas pastale 
eglaite ant kampo Alain ir 
Centre, ulycziu parėdyta in da 
geli elektrikiniu žiburiu.

— Vincas Krinkauskas 
metu, 319 W. Oak nli., likos už
griautas per anglis Maple Hill 

laike czvstinimo IK * gengves. Jo draugai iszkase ji 
vėliaus negyva.

kasyk losią,

y o

Gilberton, Pa. — Skaudžiai 
likos sužeistas in akijaike dar
bo kasyklosia Stanislovas Gu
daitis, 31 metu ir likos nuvež
tas in Pottsvilles ligonbuti ant 
gydymo.

Mt. Carmel, Pa. — Kėlės die
nas buvo dingus isz nąmu Ceci
lija Lubeckiute, 27 motu, kuria 
jeszkojo po visa aplinkine, bet 
ant galo sugryžo namo aiszkiu- 
dama kad 'buvo atsilankius pas 
pažystamus Mahanoy City. Tė
vai buvo labai susirūpino din
gimu dukters, nes ju sunūs
metu dingo slaptingu bud u isz 
miesto trys mčtai atgal ir |ik 
viena gromata apluike nuo jo 
isz Detroito.

*4 -J

Chicago.
G lobi s, 
siskandyti Little Calumet upėj 
prie Gary, Ind. Jos sūnūs, 9

Neužilgo 
po pirmo kėsini mosi nusižudy
ti, Mrs. G lobis szoko vėl priesz 
ateinanti traukini, taip jau 
Garv, Ind. Traukinys užmuszo 
ja. Jos sunns mate motino:, 
mirti.

Nesakydamas niekam nieko, 
sugryžo Chicagon ir 

ežia papasakojo apie atsitikl- 
vyresniajam broliui

Jos sūnūs 
metu iszgelbejo ja.

traukini,

Jos sunns mate

sūnelis

ma savo
20 metu vyrui, kuris

> 
gyvena 

adresu 2805 So. Union avenue.
P-n i a G lobi s įsu sūnumi nu

važiavo in Gary praėjusi Pane- 
deli. Taip informuoja “Heralu 
Examiner.

in.

y y — N.

ISZ WILKES-BARRE IR 
APLINKINES.

— Policija tyrinėja priežas- 
te sudeg 
noviezo, 
užsidegė nuo eksplozijos dina
mito. Po Ugnei surasta daugeli 
szmotu dinamito ir gazolino.

imo sztoro M. L. Be- 
Diekson City, kuris

"S ' i .

SENAS SPORTAS.
Pat McDonald isz New A’or

kų, senas sportininkas vela ims 
dalybas sporte tikėdamas 
laimėti.

isz-

Paskutines Zinutėsr
%

Japonai
10,000 Kiniszku 

eropla- 
žudino ir

II Mukdanas. 
užklupo ant 
banditu Chinchow su 
nais, kurie žmonis 
apiplcszinejo.

U Paryžius. — Apie 5,000 
bedarbiu šukele maiszati už 
darbu. Policijų iszvaike maisz- 
tininkus su lazdoms ir aszari- 
nems bombdips,

Teisingos Teisybes
Ten randasi daug klaidu, *kur meiles 'per mažai.

• Szirsze savo 'birzgejimu 
neatnesza medaus — o kvailys 
savo iszmintingais žodžiais ne
sutvėrė nieko.

• Vienas laszas medaus dau
giau pritrauks bieziu, 
visa baczka acto.

• Nckalbekia apio mano
skolas, jaigu netu'ri norą ju už
mokėt. *

Esamo visi Dievo vaikai 
— tiktai szilkai ir auksas mus 
perskiria.

• •
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maldų
Hejove,
koki lai pmideli lonkoja. Kada
ji atidarė rado jame naujai gi-

1*.

užl i ko LIETUVOS PILIETIS 
ŽMOGŽUDYS.

Lietuvos pil. Kazys Deimon-
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KUNIGAI ATSAKE PA- 
SZVENTYTI SAVANORIU 

KUREJU VĖLIAVA.
Lapkriczio 22 d., buvo sava

noriu kureju sąjungos D. L. K. 
Kestuczio Tauragės skyriaus 
nuvažiavimas ir taip pat ka
riuomenes sukaktuviu minėji
mas. Be to, turėjo būti ir Sky
riaus vėliavos pa^zventinimas, 
bet ežia i n vyko iki eziol negir
dėtas savanoriu kureju gyveni
me invykis. Vietos kunigai at
sisakė paszventinti savanoriu 
kureju vėliava. Pasipiktino 
savanoriai kūrėjai suvažiavi
me parciszke, kad ir 1919— 
1920 m.,
szautuvais ir kulkosvaidžiais 
Lietuva apgynė ir taip nuo bol 
szeviku iszniekinimo bažnyczęs 
todėl ir dabar mokės apsieiti 
su neszventinta vėliava.

k*

tas, kilęs isz Ragams miestelio, 
Pranesze tarnavo sziemet bernu paa Lai

muši pasmaugta Kūdiki su vi 
aplinkui kakla.' 1

i|)ie savo radini poli ijai
pradėjo tyrnpfi ir suseko,

kuri vijos ūkininką Jani Spyra M in 
ka i Unijos apskr. Rei'kules vals.,■.s
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Naujas laivas “Manhattan” 
vėriniu laivu Amerike, likos nuleistas in Delaware upe, 
don, N. J. Kriksztu motina buvo naszle prezidento Roosevelto.

, kuris jau

Manhattan vienas isz didžiausiu ta-
Cam-

Reszovskioncmotore 
kos are iz tavo t a.

kuri Ir-

- " ■        I Iii  » <

Dr. J. J.WYCHUNAS
Lietuvis Akiu Gydytojas

Iszegzaminuoju akis. Jeigu 
re’kalinga tai priskiriu tin
kamus akinius.

Ofiso valandas:— 10 iki 12 ryte. 
1 iki 5 popiet. 6 iki 8 vakare.

16 N. JARDIN ST.
SHENANDOAH, PA.

Telefonas No. 21810.

Kainanda ant laivo apims kapitonas George Fried 
dug iszgelbejo žmonių nuo skostaneziu laivu.

Isz Visu Szaliu
VELNEI APLEISTAM 

NAME

inejus in narna del akyvumo. 
pamate sodinti vidurį velnią 
aplink kurt szokinejo knygos, 
lempa, krėslai ir koki tai bai
sus pavidalai. Norėjo pagriebi 
įjž “mordos,”
parodęs jai ilga liežuvi 
jauezio, nubėgo ant, pastoges. 
Kitu 'kartu, ne ėjo, nes tikėjosi 
pasilikti motina ir bijojo idant 
garnys
velniuką.
namas kokis tai Skarbnik, kuri 

o in kuri i il
si k rausto sūdo raszt i įlinka'-?,
bet vėl nei vela atgijo, o apie 
juju darbeliuos pasklydo paska-

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $023,358.62
bet velniukas1 

kaip

savo szeimiuinko turto K. Dei- 
montas nusprendė ji nužudyt' 
ir apipleszti. Nakti isz Lapkri
czio 22 in 23 insibrove in troba 
kurioje miegojo Spyiks, jo b 
metu amžiaus dukrele Vilma ir 
sena, 60 metu amžiaus szoimi- 
nin'ke Darata Kurzinieks ir vi
sus tris nužudė, žiauriai mi’ka- 
poldamas kirviu.

Atlikęs savo baisu darna, 
Deimontas pasistveres Spyro 
pinigus ir auksini laikrodi, ta 
paezia nakti parbėgo in Lietu
va ir apsistojo savo gimtinėj 
Žagarėj.

Lapkriczio 24 d., 
atvy'ko penki Latvijos polici
jos valdininkai, kurie drauge 
su Lietuvos policija iin-Kniv į . .r - ,. , .. ., . . . v i su p-Ies Kudirkaites suėmimu
Deimonta suimti, __ _
džiui pavyko pasprukti — jis 
iszszoko pro Įauga isz 
aukszto ir paleistu in ji

jie neszven tintais

darna

!

in Žagare

mėgino I 
bet žmožu-

ARESZTAVO STUD. ST.
KUDIRKAITE. f

Pas ateitininke stud. St. Ru
di įkaite buvo padaryta krata, 
ir ji arcsztuota. Dabar ji lai
koma krim. policijoj.

Kriminaline policija saryszy

tardė stud. Jurgi Žemaitaiti.

ISZDARINEJA VISOKIUS 
SZPOSUS IR NEDUODA 
RAMYBES TIEMS, KU
RIE NORĖJO JAME 

APSIGYVENT.
neatnesztu koki maža 

tąjį

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

Prosįojev, Czekoslova'kije — 
Ant Ironicos ulyczios randasi 
ezionais 'senas apleistas namas 
kuriamo-kas tokis “baidinasi” 
apvertineja visokius rakandus, 
rodosi visokios baidvklos ir •r 
nuogos moteres su kudikels. 
Namo negali gyventi. Laiko ka 
ros naudojo ji del kariszko.ma
gazino, o norints ne vienas ka
reivis nemato jame jokiu vel
niu bet nedryso ejti juju jesz- 
koti. r

f

Vienas isz'smarkosiiiu narša
nti, kuris novos nebijojo jokiu 
dvasiu nutarė pernakvot

< l

Neseno i pirko

atnaujino puikiai

la's j)Q visa miestą. Žmonis 'su
sirinko . A
kuolais,
sįus velniną 'ir, sugriauti vieta 
pakutavojeneziu piktu dvasiu, 
bet policijų pribuvo, apdaužė 
keliolika patkausziu del susi- 
rinkusiųjų
tavojo daugeli maiszt i n inkų.

A'eluei kaip vieszpatnvo
teip ir sziadien 

' ten randasi ir iszdariueje viso-
keiktam namelije. Apie pusiau- ,

sit szakems, dalboms,
gėilsdaipi 'suimti tuo-

iszvaikino ir aresz- 
daugeli

< <

uz-

pradėjo

i

keiktam name
už-

> I

gyventoju

► G. W. BARLOW, Pres. S
[J. FERGUSON, Vice-Pros.irKns. <

antro 
, bet 

nepataikiusiu revolverio kuliku 
palydėtas, iszdume... atgal in 
Latvija. Ten besislapstyda
mas, Lapkriczio 25 d., susidū
rė su Latvijos pasienio polici
ja, kuri, ji vydamosi, perszovc 
ir mirtinai sužeista nugabeno 
in Mintaujos ligonine.

Penrr

Ant. J. Sakalauskas 
LIETUVISZKAS GRABOR1US 

331 W. Centre St; Shenandoah, Pa. 
(Bell Phone, Dial 2-1512)

Nuliudlmo valandoje, sutei
kiam geriausi patarnavima. Pa- 
laidojima atliekam rūpestingai 

Busite pilnai užga-ir gražiai, 
nėdinti.
Isz Mahanojaus ir Girardvillos 

jeigu kas pareikalaus mano pa
tarnavima tai meldžiu man tele- 
fonuoti o pribusiu in deszhnts 
minutu. Bell Phone, Dial 2-.1512

VILKAI ISZPIOVE AVIS.
Zem. Panemune, Szakiu aps. 

Jakubiniu kaimo ūkiniu. L. 
piemuo wzerdamas vakare avis i ■ * » - «
užmirszo uždaryti t varta. Nak
ti atėjo vilkai i'szvijo avis isz 
tvarto ir iszsivare laukan 6 vi- 
siszkai sudraskė ir viena pali
ko atkasta ausimi. Ji tiek buvo 
ingasdinta, 'kad kaip laukine 
lakstė laukais nieko isz toĮo ne
prisileisdama. Girdėti, kad pa- 
nasziu atsitikimu buvę ir ki
tuose kaimuose.

APIPLESZE KRAUTUVE IR 
DABOKLĖJ PASIKORĖ. 

B

Linkuvos miestelyje buvo 
apipleszta* vietos vartotoju ben 
drove. Pleszi'kai rėžtuku isz- 
piove įauga, inlinde kratuven 
pasiėmė rastus 10 litu ir prekių 
maždaug 50 litu vertes. Ta pa
ezia nakti buvo kesintasi api- 
pleszti ir valstybines degtines 
paduotuves Sziuos nusikalti
mus padare buvo intarti du 
Linkuvos miestelio gyventojai 
Kazys Jatulis ir pasodinti m 
dabokle Vakar apie 13 vai. K. 
Jatulis, matyti, isz didelio su
sijaudinimo daboklėj pasikorė. 
Pažymėtina, kad Jatulis pasi
korė savo apatinėmis 
mis.

keltie-

a-

nakti pradėjo nesvietiszkai
staugti, žmonis subėgo ir pas
yvi isznesze laukan. Hlas.
Paskalai api bėginėja,

tam namelije
buk 

nužudė brolis 
broli, o kūnas randasi po grin
dimis, bet jokio lavono ten ne
surasta, norints atlupo
grindis. Kiti vela sako, buk tai 
buvo ne 
žydai.

visas

pa
la pati pada-

katalikai tiktai du 
t

Kataliku kunigas 
szventino napia, 
ro ir žydu rabinas.

Ana dienu atsikraustė in na- 
makokis tai buvusis kareivis, 
kuris da greieziau iszsikraustė. 
Kada asigule, paregėjo nakties 
laike ore priesz jojo lova kūdi
ki ir ta pati regoj o da dvi nak
tis ,tolinus neturėjo drąsos pa
silikti ton ilginus.

•Kaimynai toipgi mate kaip 
isz kamino velnes iszmetineję 
bulves, norints namo nesirado 
no vienos bulves. Bulves szoki- 

^nejo toli in padanges, o kada 
voluos dingo, draugo su juom 
it rszmotytos bulves. Du drą
suoliai nuėjo isztyrineti Velniu 
ir nuėjo in namus, bet vos at
sigulė, paregėjo nuoga mote
rių stovinezia lango. Abudu 
metęsi ant josios, bet net ap
kvaito kada nieko nerado, o ir 
lango tojo vietojo nebuvo. Ne
laukdami rytojaus, 
abudu kogreieziausia.

Kokia tai motoro sako

kius szposelius del
kaij) apie tai lankei raszo cze- 

lai kraszt isk isz k as
y y

> /•

“Prahi

SUKAPOJO

I

PASIUTĖLĖS 
KIRVIU PENKIAS 

YPATAS.

Dr. T. Tacielauskas
Pi rijautinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje 

t^Ant 2-tro Floro, Kline Sztoro 
19 W. Centre St., Mahanoy City

ISZKASENOS VILKAVISZ- 
KIO APS.

Vilkaviszikis. — Gražiszkiu 
pil. P. Strungio lauke 

kur virszuj

K. RĖKLAITIS

DAVATKA PAGIMDĖ VAI
KĄ IR KIBIRE PRIGIRDĖ
Rokiszlkis. — Spaliu 25 d., 

Blaivininku arbatinėje davat
ka M. pagimdė vaika ir kibire 
prigirdė. Norėjo viską nuslėp
ti, bet policija suseko. Sziame 
davatkų lizde jau nebepirmas 
toks nutikimas.

vietų

pėdas pakasus, randa-

Ant palivarko 
;y ven t o j as A n ta n a s

Vilnius. —
Soliczku, g
Vlodovas, staigai netekės pro
to pradėjo naikinti savo’gyve
nimą. Po tam'pagriebęs kirvi 
mėtėsi ant savo jaunesnio bro
lio užduodamas jam kelis kir-
ežius per gal^a. Motina gelbė
dama savo jaunesni sunu, įsi
traukė pasiutėliui kirvi isz ra‘u- 
ku, bot pirma pati aplaikyda- 
ma kelis ypns in galva. Riks
mas sužeistųjų davėsi girdot 
per kaimynus, kurio nuginkla
vo 'pasiutėli ir suriszo. Galėji
me su juom likos su'žeisti trys 
žmonys, 
būti.

visi nuvežti in ligon-
D

■■' t 1 »

kardinolas kuris pa
mėtė TA DINSTA MIRĖ.
Arecin, Itulijn. — Mažam 

kambarelyja, Jėzuitu kliosz.to- 
, • 4 ’ ■ * « V • 1 1 • Iryja mirė gerai žinomas kardi-

.1 „ T OK _____ 1 ..

v •

d|

Lietuviazka* Graboriu*

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

516 W. Spruce St
Bell Telefonas 149 

MAHANOY CITY, PA.
439 Willing Street 

Bell Telefonas 538-J
TAMAQUA.

•I

kaime, 
vra tokiu 
dirbama žeme, o a paežio je, ko
kias 2
mos mėlyno akmens plytos. Jas 
paikelus matosi nuo nežinomu 
laiku sukloti medžiai, bet kas 
yra to tais medžiais, iki sziam 
laikui niekas nesistenge suži
noti. Apie tas vietas terp žmo
nių skleidžiasi invairiausi gan
dai.

DARBININKISZKOS 
ŽINUTES

PA.

Wm. Traskauskas
LIETUV1SZKAS GRABOR1US

&
juani

Laidoja kūnus numirėlius. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, veseliju, pasivažinėji
mo Ir t. t. —Bell Telefonas 506 
603 W. Mahanoy Avė; Mah. City

NUBAUDĖ UŽ KURSTYMĄ.
Spaliu men. '^baigoje pra

lota Ijabanauska teismas nu
taiso 1,500 litu pabaudos už ta, 
kad jis vasaros laiku susiunde 
davatkas,
toriaus nuvarytu valdininkui 
ir kitus nepalankius sau asme
nis. Davatkos valdininkus ap
moto purvais ir paikiau ramiai 
mitingavo. — K.

kad jos nuo szven-

1,

Fall River, Mass. — Firesto
ne Cotton Mills, dirbs ant trijų 
sziptu per žiema su 1,200 dar
bininkais vietoje 700 kaip pa
prastai dirba.

AVilkes-Brre, Pa. — Daugiau 
kaip du szimtais anglekasiu ne 
teko darbo per užsidegimą pro- 
•pu Stearns szafte tarp Wana- 
ines ir Nantiko. Vietiniai ug
niagesiai užgesino liepsna.

Ashland, Pa. — Visi aptinki- 
Aiai angliniai lokalai nutarė 
nesiunsti delegatu ant konven
cijos isz priežasties bedarbes ir 
lokalu 'kasos yra tuszczios. 
Siuntimas delegatu ant kon
vencijos kasztuoja lokalams 
sZimfus doleriu, todėl nutarta 
ju nesiunsti.

MERCHANTS BANKING TRUST CO. 
MAHANOY CITY, PA.

MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM
Kada laikote pinigus banke, tada j u tiek neiszduodate

d Velniukas
uolas Louiis Bįllot, 85 motu, 
kuris 1922 karunavojo tobyri 
•popiežių. 'Kardinolas turėjo ko-’

i 
i 
I

12 ISTORIJOS UŽ 25c
Nedarykia skirtumo terp vaiku 

miliekia visus ligai.
kaziriavimas. Jeszkojo tarnaites
o rado paezia. Stebuklinga kuesia. 
Krėslas. Nelaiminga karalių Ir jio 
vienturte duktere. Nelabas vyras. 
Prakeikimas. Delegatai pas grafa. 
Užkeikta skripka. Del tu, ka keti
na antra karta apsipaeziuot. Pikta 
Onuka. PREKE 25c.

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

jeigu laikytumėt juos namie.
Nekurie vyrai negal užsilaikyti nuo iszdavima pinigu ka
da juos pagauna in rankas.
Yra visada geriaus teip gyventi idant galėtumėt kiek 
pinigu pasidėti in banka ir juos tenais palaikyti.

k i tai nesupratimą su popio-j 
žium už 
laikraszczio

eks'komunikavojima
M’ 

« '

k a rd i no lys ta ir
kad kliosztoryja.

iszbego Po tam pamote
apsigyveno

i

B

t
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