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Isz Amerikos
LAUKINIS ŽMOGUS

TĖVAS LAIKE SAVO SUNU 
PER 10 METU UŽDARY

TA KLETKOJ — GAI
LĖJOSI PINIGU.

Fergus Falls, Minn. — Far- 
meris Charles Litchy nenorė
damas smoketi po deszimts do
leriu ant menesio ant užlaiky-i 
mo savo beproezio sunaus prie f 
glaudoja, nutarė tuos pinigus 
suczervt ir sunu laikvti namie.’ 
O kad isz beproežio neturėjo 
jokios naudos, susitarė su’

m W. n. 1OCZIOWRIJ, PrM. 4 lf,
F. H. BOCKKOWHKI, Klltor.

****

Ana savaite kilo ugnis Ounard Linijos
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NEISZMINTINGI 
VAIKAI
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GRAUDINGAS SUĖJIMAS 
DVIEJU SENU DRAUGU.

New York. — Jonas Feschi
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uoste ir likos visai
sudegintas. Bledes buvo padaryta ant
apie 300 ugnagosiu visaip sužeista

PRIGLAUDĘ ŽALTI PO SA
VO PASTOGIA, UŽ TAI- 

LIKOS NUŽUDYTAS.
Lionville, Kans. — Blair 

uždaro nelaiminga Aleksa. Du Greens, 18 metu, atėjo pas Mrs.

naudos,
dviem kitais sūnumis, sukalė 
didele kletka skiepe in kuriai

broliai ji prižiurinejo ir prista
tydavo maisto. Tas 
1922 mete. %

Szeszi metai atgal tūla kai- 
minka mate koki tai apžėlusi 
žmogų bėganti in girria, bet 
Litchey ji pasivijo ir atvedė 
namo. O kad kaiminka ne bu
vo liežuvninke užtylėjo 
tai, ba tai ne buvo jos ‘ ‘ biznis.

a

Kans.

E. M. Belmont, 60 metu, praei- 
tsitiko la Novemberio menesi, melsda

mas valgio ir nakvynes. Mote-

apie
> t

i
I

RADO KREPSZYJA $5,000 pauzių kolegija, kur abudu mo- 
I ISZDALINO SAVO DRAU

GAMS MANYDAMAS 
KAD NETIKRI.

m
- ..LMUr TIUHW... ir . II- ■- ““r ir'

Isz Visu Szaliu
43 METAS

NUTRUCINO SAVO 
VAIKUS KAD BŪTI 

DRAUGE SU JAIS 
PO SMERT.

Zanesville, Ohio. — Mrs. 
Bertha Argon, 56 metu, prisipa 
žino, buk tai ji nutrucino savo 
keturis vaikus, o penktas pavo
jingai serga, o 19 metu dukre
le, kuri niekad nesiranda na
mie, apsisaugojo nuo' pana- 
szios minties. Jos vyras ir vy-

300 NUSKENDO
SU DEGANCZIU LAIVU.
Aden, Francijoj. Didelis pa- 

sažierinis laivas Georges Phil- 
lipar prigulintis prie ‘Francu- 
ziszkos kompanijos užsidegu 
arti Somaliland, Italijoj. Ant 
laivo radosi arti 1,000 posažie- 
riu isz kuriu yra sakyta kad 
apie 300 pasažieriai nuskendo 
drauge su.degancziu laivu.

kinosi ant advokatu, buvo ne- 
I perski romi draugai ir abudu 
užbaigė pasekmingai egzami
nu. Abudu padėjo varyti bizni, 

Toronto, Kanada. — Tūlas dastojo garbes ir paguodones 
vaikinas buvo be daibb, atva
žiuodamas isz farmu,’ o kada

I jo visi pinigai dingo, susitiko dagirdo kad jo draugas Fras- 
su kitu Vaikinu kuris ji nuve-(ehi likos iszrinktas audžiu kri- 
de namo irdavo jam prieglau-! minaliszkam sude, 
da pakol nesuras darba. Dekin- džiaugėsi 
gas buvo

rv Kanada. —

I

nuo žmoniu.
Džiaugėsi Newmanas, kada

I

o Fraschi 
isz pasekmes savo JI , ’’■’i

farmerinkas draugo Ndwmano.
’i, o j Ana diena, kada sudžia se- 

su pasilikusiais 40 centu nuė jo' dėjo ant sudžiaus kėdes sūdo 
 j in antraranki sztora kur pirko nemažai nusistebėjo kada isz- 

SVAINE KAIPO SARGAS sena krepszi kad gale’tu sudėt ii girdo kaip prokuratorius pa- 
JUOKINGAS ATSITIKIMAS; savo drapanai. ’

Kada atnesže krepszi namo, 
paregėjo kad po pamuszalu 

kas dokis randasi

2 milijonu doleriu 
isz kuriu vienas mirė.

o

BOBISZKAS SARGAS:
j

A VMTTTI A ZV fl A T\ A I

W A A V A JBb

už tai 
savo draugui ,pž gera szircĮi I

: iNew YoiJk. — Tūlas Lietu- 
viszkas biznierius, kurio pra-! krcpszio 
varde ežia ne raszysimo del jo. iszdraskes pamuszala rado po 

id

i

Ana diena, kada sudžia

riausias sūnūs mirė trys motaii 
atgal. Motina taipgi iszgere 
trucyznos bet tik pavojingai 
apsirgo. Kada jos sudžia už
klauso, del ko taip pasielgė tai 
motore atsako, buk netekus 
mylemo vyro ir sunaus, nenorė
dama pirma mirti, 
pirma vaikus, po tam pati ke
tino paimti trucyznos kad su

nutrucino

30 -ŽUVO ŽEMES 
DREBEJIME, AZIJOJE.

Haaga, Olandije. — Rytines 
Olandu Indijos saloje Celebes 
invyko smarkus žemes drebė
jimas, kuriame žuvo 30 vieti-

visais gyventi laimingai po niu- gyventoju. Szimtai buvo 
sujei'stu, o visas Menado mien- 
tas sugriautas. Nnostuoliai sie
kia virsz $1,000,000.

szamke priesz ji teismą kuriuo 
kaltininku buvo Newman, ku
ris'buvo pasilenkęs, žilas ir su
sirūpinės jo draugas, kuri tu
rėjo nubausti in kalėjimą už 
prisisavinima $2,500 isz vienore susimylėjo ant vaiko pri-j paguodones, tankiai turėjo isz- juom $5,000. Vaikai mane kf

i pinigai kokius aktoriai savo kostumeriu. Sudžiui skau-
• w w pujį uvuvul'ct, laimiai luiuju

glausdama ji po savo pastogia' važiuot isz miesto su reikalais, tai
ir liepe pasilikt pas ja ant vi- palikdamas jauna paeziule po’naudoja laike perstatymo teat-
sados senuke buvo jam kaipo globa savo sesers, kuri temino 
tikra motina.

Ana diena tasai iszgama
buvo užganadytas isz prieglau-

kaip

smert. Motore tolinus pro asza- 
ras kalbėjo: y <»j
leisdavo, 
viena ir liūdėjau paskui 
mylemus. Mano dukrele tran
kydavosi po szokius ir automo
bilius, todėl jos nemylėjau ir 
nemaniau jos nutmcyt, tiktai 
tuos ka mylėjau. Nežinau kas 
su manim darėsi ta diena ir 
kas man in galva užėjo idant 
papildyt ta baisu darba.”

.Motore likos nubausta 
penkių metu kalėjimo.

“Visi mane ap
sėdėdavo naktimis 

savo
PARSZIUKAS SUKANDŽIO

JO ŽMOGŲ ANT SMERT.
Novrasta, Vengrai. — Per 

Velykas du kaimpiai isz dide
les linksmybes teip pasigėrė, 
kad negalėjo paeit. Mikas Kar- 
czuk krito ant grindų, o Anup
ras Marek atsigulė ant suolo ir 
abudu sunkei užmigo. Grin- 
czioje radosi gana didelis par
šiukas, keturiu menesiu, kuris 
nukando Mikui ausi, perkando 
gerkle ir sukandžiojo 'balsei 
kojas nuo ko įnirę už keliu va
landų.

dejo szirdis daugiau ne 
kaltininkui kuris nubaudė sa
vo dranga isz jaunu j u dienu.ant kožno žingsnio savo bro- lijonioriais. Su Szimtinems už

110'1 ienos.
Palikta jauna paczinlo bode- 

gyveni- 
tankiai iszeidavo in 

Ant galo susipažino 
su krianezium S. kuriam mote
rėle labai inpuolo in aki ir 
szirdi, pradėjo ja atlankyt jos 
namo paslapta kada vyras isz- 
važiuodavo. Svainei tas nela
bai patiko ir da la'biaus pradė
jo temint ant brolienes pasiel
gimu.

Ana diena svaine 
buk adatinis kareivis randasi 
miegkambaryja jaunos mote- 
res pabarszkino in duris. Buvo 
tai netoli pusiaunakt. Ponulis 
S. pasislėpė ant gonkeliu isz- 
ejas per Įauga. Moterėlė inlei- 
do svaine in vidurį. Kas ten at
sitiko, tai mums koresponden
tas nepranesze, ba ten nebuvo. 
Matyt, kariszka • konferencija 
buvo labai karszta, nes S. per
si ovejo ant gonkeliu daugiau 
kaip valanda laiko drebėda
mas isz baimes kaip lapelis, ba 
neturėjo... kelnių. Keli praei- 
giai sustojo ir pradėjo juoktis 
isz nepaprasto regėjimo. Ant 
galo , svaine susimylėjo 
kriaueziuko ir inprasze in vi
dų. Po kokiam tai laikui žmo- 
nys mate kaip 8. iszbego isz 
namo rodos kad paskui ji visas 
pulkas, velniu vijosi.

Nežinia ar vyras apie tai da- 
žinojo ar no, ba nieko apie, tai 
negirdejomo, tik tiek kada 'biz
nierius kur iszvažiuodavo, tai 
pasiima su savim jauna pa
czi ule.

Mete 1932 Litchey pasamdė d°s> bet sziui’kszcziai pareika- j0 paskui draugiszka 
bet toji ..dasipratus' lavo pinigu nuo moteres eit ant ! nm jr tankiai iszeidavotarnaite, 

kad ne viskas yra paredke pas 
gaspadoriu, nes girdėjo

I krutamuju paveikslu. Žinoma Į miestą, 
nak- motore atsake duoti pinigu, 

ties laike kokius tai vaitojimus aikas iszejo ir in kėlės minu-
girdet isz lauko 

.mas Icad.jVt^rėmU paduotu «z(uvis pqr )anga. Kulka patai- 
valdžiai, iszave ja pamiszeliu ke in senukes szirdi ir motor 
prieglaudoje, sakydamas kad 
ji pradėjo “klejoti” apie ko
kius ten baidykles, 

•r

Bet Mrs. Emma Moynahan, 
sekretorka 
draugavęs atlankius pamisze
liu prieglauda ana diena, pra
dėjo kalbėtis ru tarnaite Edita 
Riley, dažinojo apie fermerio 
Litchey sunu uždaryta kletko- 
ja, pranesze apie tai policijai 
kuri užtiko nelaiminga bepro
ti apdriskusi, apžėlusi ir 
kalbos, nes kone visai 
szo kaip kalbėti.,

Beproti nuvožė in prieglau
da, tėvas turėjo stoti sude ant 
is^aiszkinimo ir buvo privers
tas mokėti už jo užlaikymu. 
Tarnaitei už neteisinga užda
rymą paikszu name turėjo at
lygint 500 doleriu už skriauda.

skiepe. Gaspadorius bijoda- tas davėsi

apie

mielaszi rd ingos

be
užmir-

UŽDAVĖ SAU 19 ŽAIDULIU 
SU PEILIU.

Marshwocxl, N. J. — Anta
nas Kuper, 32 metu, isz nežino- 
mos priežasties atėmė sau gy
vastį, užduodamas su žirklėms 
devyniolika baisiu 
nuo ko tuo jaus mirė,
prisižiurinejo tam kruvinam -X 1 1

žaiduliu 
Jo pati

darbui sAvo vyro, bet negalėjo 
tai užbėgti, nes ir jai kerszino 
nužudymui jaigu prie jo prisi
artintu. Policija tyrinėja ar isz 
tikrųjų žmogus galėtu save su
badyti ant smert užduodamus 
sau tiek žaiduliu be jokio ken
tėjimo.

bumaszkos 
szimti-

e 
sugriuvo ant grindų negyva. 
Nepoilgam jos 22 metu sūnūs, 
kuris dirbo ant lauko, likos 
taipgi mirtinai sužeistas per ta 
pati iszgama.

Policija suėmė žadintojų ar
timam miestelyja in kur buvo 
nuvažiavęs su pavogtu 
mobiliom ir prisipažino prie 
kaltes.

New York.

SZEIMINISZKAS SUSIMAI- 
S ŽYMAS.

Tula diena 
Franas Steiner, užsidėjus ke
pure ant makaules, apreiszke 
savo pacziulini, buk eina pasi- 
joszkoti sau darba ir nuo- “tos 
dienos nesugryžo, palikdamas

nes paezia ir keturis mažus vaikus.
Steineriene

savo seseria

ant

auto-

TURI JUOKTIS TRIS KAR
TUS ANT DIENOS.

Newark, N. J. — “Turi už
mokėti 15 doleriu bausmes ir 
juoktis tris kartus ant dienos”, 
tokia bausme aplaike Jonas 
Bergen, kuri apskundė jo pat i 
už neužlaikyma. Jonas užmo
kėjo Laume ir prižadėjo juok
tis, kada jam sudžia iszskaite 
viroka pridūrė: “Priežastis ta
vo naminio ergelio yra nusimi
nimas ir neužganadymas kad 
nesjuoki ir esi sziurksztus. 
Jaigu asz sziadien butau tokiu, 
tai kalėjimas su .prasižengė
liais butu pilnas. Turi juoktis 
tris kartus ant dienos, I
savaitei laiko dirsftelek in ze’> 
kola ir pamatysi, kad iszrody- 
si penkiais metais jaunesniu, 
norints jau turi 30 metu o isz- 
rodai kaip žmogus 40 motu. 
Eikie namo ir bukic linksmu.”

o po

su
Draper, Ill. — 

savo vyru 16 metu

PALENGVINO SAVO 
VYRUI.

Gyvendama 
, Ona

Moyor, 30 metu, pamote savo 
vyra ir isztekejo už kito 
nepaimdama
Priežastis pametimoo buvo ta,
kad jam buvo per sunku ja isz- 
maityt ir rodyti, todėl nutarė

vyro 
persiskyrimo.

ŽUVININKAS NUSKENDO.
Wilkes- Barre, Pa. — Juo

zas D a lydą, 28 metu vedes 
žmogus nuskendo žuvaudamas 
Susquehanna upeja arti Ran-
Hom miestelio, kada apsiverto gyvent su tokiu, kuris turėtu 
ju vaitelis. Du kiti vyrai kurie daugiau pinigu. Policija uždą- 
draugo radosi valtelyja mokė- re ja kalėjime už svetimvyria- 
įo pj^ukt į r i^igeįhejo. .4 ma.

susuodųs

ant

kuri turi 
ir iszrodo du

PRA-BOBUTE KURI TURI 
56 METUS.

Rayford, Pa. — Szis mieste
lis turi pra-Ibobute 
tiktai 56 metus
jaunesne kąip nekurios sunu / 
flaperkos. Yra tai Elzbieta 
Berkshire, gyvenanti puse my- 
liasn uo ežia.

Mrs. Dennison, kuri turi 38 
metus yra jos dūkto, o ji yra 
motina Mrs A'darus, kuri turi 
21 metus, kuri yra mdtina asz- 
Cuoniu menesiu kūdikio, na ir 
tokiu bud u motoro pasiliko pra 
bobute. « -M •-

Yra

pinigai. Po keliu menesiu 
nuvažiavo pus 1

visas Mrs. William Walsh, kuri gy
veno kitoja datyja miesto, kad

ruošia ir nutarė nudavineti mi- 

deginėjo paporosus, davė vai
kams koliolikabumaszku o vie
nam padovanojo net $2,000. 
Vaikas sau mane kaip tai butu 
gilukmingu jaigu
butu geros ir pasiėmė 
ne nuėjo tyezia in banka persi
tikrintai’yra geros. x

Banko persitikrino kadubn- 
maszka yra tikrai gera ir Dėde 
Samas už ja gvarantina 
1) u v o Am er i k o 11 i szki
Nubėgo vaikas namo, surinko 
iszmetytus pinigus po 
pakampes ir pasiseko jam su
rinkti $4,000 isz $5,000 kurios Franas ja pamėto su vaikais, 
draugas'buvo iszmetes ir iszda- 
lines draugams.

Draugas pasidalino pinigais ' savo szvogprio Walsho, kad jo 
siufarmoruku ir dabar abudu ' paeziule djngo palikdama ’ji 
džiaugėsi isz savo netikėto gi-Į viena, ir tai keili menesiai at- 
liukio, bet laikraszcziai nepa- gal ir ta paezia diena kada 
duoda j u pravardes kad netu
rėtu sarmatos.

Kada apie tai dažinojo sztor- 
ninkas, kuris pardavė krepszi 
vaikui, tai net sziadien koiko ‘ licijai, kuri iszsznipinojo buk 
kad buvo tokiu žiopliu parduo
ti $5,000 už 40 centu.

Nemažai nusistebėjo sesute 
Steineriene, kada dagirdo nuo

VISA SZEIMYNA
. ŽUVO AUTOMOBILIO 

KATASTROFOJE.
Gibson City, III. — Illinois 

Central Railroad traukinys už
važiavo ant keleivinio automo
bilio ir užimusze 7 asmenis, tę
va, motina, keturis tsunu's ir 
dukterį.

Iszmintingi Žodžei
I

džiaugėsi isz savo netikėto gi- viena, ir tai keli menesiai at-

Franas dinog isz namu, 
shione paliko penkis vaikus na 
mie.

Abudu prancūzo apie tai po-

Wal-

Nekurie žmonis laiko už 
moksliszka ta, ka skaitant su
vis nesupranta.

tokiu

Pranas su savo szvogerka pa
ėmė szlįuba Szv. Brigydos 'baž-

Daugiausia yra 
žmonių, kuriu galvos yra užim
tos bizniu.

* Tiejei žmonis
geri, katrie duoda nuo 
lupt kaili. ’ ’

*

SUDRASKĖ SAVE SU 
DINAMITU.

Hazleton, Pa. 
vinskas, 51 metu senumo,,
glekasis 'kuris radosi be darbo

— Jurgis Sa
mi -

ny ežio ja ir gyvena kdipo vyras 
ir motore ant Long Islando o 
Walshione ketino neužilgio pa
silikti motina szesztu kartu.

Abudu likos aresztavoti už 
svetim-moteryta, apleidima ir

vadinasi
'savos

puikiusJeigu motoro 
dantis turės, tai kiti in jaja in- 
simylcs.

suvirsz mota laiko, ana diena nesirūpinimą savo szeimynu.
Nudrasko save an szmoteliu s;i 
dinamitu, kieme arti savo na
mo. Dinamitą prisiriszo ant 
saveš su szniurais. Paliko pa
ežiu.

Patogi motoro yra gera 
tik ant trumpo laiko, bet moto
ro dora buna gera visada.

Vienojo 'kletkoje du levai

MOTINA NUŽUDĖ SUNU.
Ana diena 

pasibaigė teismas Mrs. Fay 
Woods, 30 metu, kuri buvo 
kaltinama už nužudinima sa
vo penkių metu sūnelio, ku
riam perpiove gerkle kada vai
kas įpiegojo. Motore likos pa
leista ayt liuosybes, 'bot sūdąs

Richmond, V a.

pripažino kad motina neturi 
pilna protą, ir likos uždaryta 
prieglaudoja pamiszeliu.

• Motero aiszkino, kad jos vy
ras tankiai su ja burdavosi, už- 
metinedamas jai, buk tai no jo 
vaikas. Motina manydama, kad 
jaigu vaikas mirtų j tai sti ja 
taip .nepasįęlgindtu,

1 I’« « -4 ... • -m,, m „i • y^w-i •,

SZALTAS VANDUO JA PRI- 
z KELE ISZ NUMIRUSIU.

Bellwood, Va. — Visa szei- 
myna buvo suvažiavus ant mo
tinos laidotuvių Mrs. Georgi
ana G rotors, 79 met'urkada ap- 
laiko žinia apie jos mirti. SzoL 
myna rodavo josi kaip ja pa
laidot ir kada viena isz dukte
rį u nuėjo pažiūrėt motinos la
voną nutarė jai nuprausti vei
dą. Atsinesze szalto vandens 
isz szulinio ir kada dalypstejo 
jos veidą nebasznin'ko staiga! 
pravėrė akis kalbėdama: “Kas 
ežia su manim pasidarei”

Paszauktas daktaras visisz- 
kai atgaivino “ndbazninko” 
kuri sirgo ant ’uždegimo plau- 
cziu ir kaip visi x*manė, buvo 
(ikrai mirus,

♦

—‘ vienanio namo dvi motore* 
tai jau negerai.

Visados rodavokis su ži
nia savo paezios, tiktai ka jiji 
lieps, to nedarykio visados.

* Pirmiausia paezia ir vai
kus papenėk o paskui, kad ge 
ra vardu turėt.

* Moteros ka mistiną, ta ne
kalba, o ka kalba, mislina ka 
kita.

Laimingiausi toki nasz- 
lei iszžiuri, katrie vaiku notu- 

‘ri.
Su pavydusiu vyru tai 

kaip su ligoniu motore turi 
apsieiti ir nuo jojo ne žingsnio 
neatsitraukti. F.

NETIKĖTAS TURTAS PO 
MIRCZIAI SAVO VYRO.
Caprera, Sardinia. — Priest 

Velykas mire czionais kup- 
czius Spartiventa, bet neturėjo 
ne skatiko kada mirė. Motore 
pasiliko be skatiko ir po apmo
kėjimui laidotuvių niekas jai 
daugiau nepasiliko kaip eiti 
ubagauti. Viena diena pasitiko 
pažys»taima kuris josios užklau
so del ko ubagauju jeigu yra 
teip turtinga. Nusistebėjo mo
toro taja žinia ir dažinojo kad 
josios xwras iszlaiimejo didelt* 
losa ant vaistines loterijos ir 
jeigu pristatys Liliota valdžci 
tai pinigus aplaikys.

Pradėjo vargsze jcszkoti loso 
ir ant galo pasiseko surasti ve
lionio senuowia kėlnose (kurio* 
gulėjo terp kitu szaszlavu 
skiepe ir ketino tąją diena vis
ką sudegyt. Nudžiugo moterų 
suradus bilietą, nuneszo m 
kancelarijė kur jei užmokėta 
50 tukstaneziu porėtu; Dabai 
motore gyvena be jokio erge- 
lio^ir rupesezio. * ;

Paskutines Žinutes
Bėdinas.* Berlinas. — Rosije isz- 

siunte P/2 milijoną kareiviu iu 
SibeHja. Pagal paskutiniu ži- 
niu atrodo kad Rosija rengiasi 

į1* «* thHkariauti su Japonijoj
♦

VIS TAS PATS.

nebazninko ’
' * Amerikonai kas mtas pra 

leidžia konia bilijoną doleriu 
ant visokiu lenktniiu.

. • ■ ■ •*- ■ _____________

— Duokite švara duonos.
—Ar baltos ąr juodos?
—• Vis tas paU, tai del aklo 

žmogaus, jisai nematys ar tai 
balta ar juodu *. J

i
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Italiszki laikraszeziat skelbė 
apie nepaprasta atsitikima ko
kis atsibuvo ana diena ant Mo- 
dena-Bologna geležinkelio.

Ant stoties Modenoja insedn 
iii vagonu virszininkus gele
žinkelio Giamsti Cagliari ir zo 
koninkas Vauncento Favigna- 
na. Tarp keleiviu kilo pasikal
bėjimas kuriamo zokoninkas 
dažinojo buk sodo ne in la 
truki in kur ketino keliauti, nes 
trūkis buvo ekspresinis. Zoko
ninkas keliavo ant atpusko, o 

i -i f\ n n i Ina afnfina
Zokoninkas labai tajn žinia nu
lindo, nes prižadėjo sau kad da- 
lybaus ant to atpusko.

Norėjo patraukti už užpuoli
mo varpelio ir sulaikyti truki, 
kada prisiartinos prie stotie^ 
bet virszininkas jam atkreipė 
atyda kad už tai. bus nubaus
tas kalėjimu už naudojimu, sig- 
nolo be svarbios priežasties.

Zokoninkas nulindo ir pra
dėjo kalbėti rožaneziu. Ant ga
lo visiszkai apsimalszino. Da 
buvo kelios mylios lyg stoties 
o greitasis trukis ėjo smarkiai, 
staigiai suszvilpe baisiai loko
motyvą ir ant galo trūkis 
stojo arti, miesto. ... .

Dvasiszkasis iszszoko 
trūkio ir dingo mieste. Virszi- 
ninkas nusistebėjas staigu su
stojimu trūkio, nubėgo pas ma- 
szinista isztyrinet priežasti ko- *
del maszsiriistas taip staigai 
sulaikė truki.
Maszinistas su peezkuriu pri

pažino, kad buvo priversti su- 
sztangu 

suva
žinėta. Kada trukis sustojo 
motere rodos persimainė in 
migla ir dingo. Direkcija gele
žinkelio Modenoja tyrinėjo \a 

• dalyku karsztai bet lyg szioliai 
nieko svarbio neisztyrinejo.

Zokoninikas dalaike duota 
prižadejima malda jam prie lo 
prigelhejo nes karsztai mokie
si in Motina Dievo idant jam 
pribūtu in pagelba.

Ne yra tai jokia pasaka tik
tai tikras atsitikimas paimtas 
isz prisiegdimo virszininko 
maszinisto ir peczkurio.

S?inosie laiknosia gyvenimo 
musu sntinkpme 
atmainom musu 
šia. Jaigu mus patinka gili'iikis 
tada džiaugėmės -*i jaigu 
gilinki'’, tai nuliūstame.

Vieniems nubosta 
mas, tada pats sau 
klausymu: “ 
ant. svieto?” 
sineja saves, 

’jaigu gimė.
Kam tai tas reikalingas 

svieto? \
Czia no yra laiko apie tokius 

niekus maustyti ba tai tusz- 
ežios svajones — musu gyve
nimas ant to per trumpas.

Žmogau atsiminkie apie tai 
turi 
užduoti, 

ženklyvuma

su visokiom
, papratimuo-

> I
no

gyveni-
V *1 11

Isz Visu Szaliu
- I

PASIANTRINO BAISI 
TRAGEDIJE

užduoda >. 
ko asz czia atėjau i

8AULTO
w . .m.,,,. ....

TIKĖJO i IN SAPNA 
N 1|,! 'i \į \ 1į 4| 1 j j f f i

ISZSIGELBęjO GYVAS, O 
JOJO VISI DRAUGAI 
PRAŽUVO NELAIMĖJE.

iT . rr ji-ir ui.

Leopoldville, Belgliiszka Con-

A
< F

VISI

' MOTINA NUŽUDĖ ŽMOGŲ l g°‘ a^tiioniu darbiniu-
Kili vela užklau- KURIS SUGRYŽO PO SVIE- 

mirti TINEI KAREI NEŽINO - 
DAMA KAD TAI JOSIOS 

sGnus.

kam turi

ant

trūkis nestojo ant tos stoties, kjid.tavo gyvenimas

laikyti truki nes ant
•r ,ĮI

gulėjo kokia tai motere
Kada trūkis

prisiegdimo

SU-

13Z

Tek-

ap-
uz

Mieste Wichita Falls, 
suosia, atsibuvo nepaprastas 
teismas ant užimto tukstaneziu 
doleriu. Du broliai Whartonai, 
vienas 16 o kitas 18 metu, 
skunde turtinga biznierių
pavogimu motiniszkos meiles 
nuo j u. . . ,
14 Mažai kas turi susimylojima 
ant trikampines meiles kur vy
ras arba motere skundžia vie
nas kita už perlaužyma duo
tos prisiegos. .Tokiuosia atsįti- 
kimuosia, kožnas yra tos nuo-

>
at-

siekti savo tikslą ir 
turi savo 
gyvenime.

Atėjai ant szios aszaru pa
kalnes netiktai su

sziam

gyvasezia, 
bet ir su paskutiniu tikslu — 
skubinkis in ten.

Iszpildykie valia Dievo 
taip kaip meldei, kaip visokios 
auguoles pildo valia gamtos. 
Medžiai iszduoda vaisius ten, 
kur isz .valios gamtos iszaugo 
— nerugoja visai ant savo pa
skyrimo. Tai kam. tau žmogau 
rugoti ant savo paskyrimo — 
dalies? , .

Jaigu tavo gyvenimas yra 
tuszcžias, tai isz tavo locnos 
kaltes —tu pats Lsztusztinai.

Jaigu da esi paeziame drūtu
me, tai da viltis tavo.ne.yra del 

Pabusk isz to 
tingaus miego, nesirupinkio, 
ba rūpestis labiausia 
žmogaus pajėgas ir 
žiurekie drąsiai gyvenimui 'n 
akis ir su drąsumu ženk prie- 
szais, o daeisi savo tiklso. Ka
da dasiirsi in paskirta tikslą, 
busi užganads tas ir tada persi
tikrinsi, kad ne ant tuszczio 
Dievas lave leido ant szio svie
to. . ’-.OiJ

Brolau bnkie linksmas — pa- 
sįrodykie visados prięsz savo 
a r tyma linksmu,
nieką neapkenezia. Gyvenimas 
žmogaus yra geras, gyvenimas 
yra pilnas gerybių, o ant galo 
kaip nepražūsi ant svieto,' taip 
kaip ir daugelis nepražuvo da- 
sidirbdami nemažo turtelio.

Yra žmonys, ka lyg senatvini 
neiszmoksta ir lyg smert neisz« 
moksta. Ant gyvatos kelio ne- 

tankiai ir ant 
Juk mir

ties neiszsisaugosi — nuo jos 
niekur nepasislėpsi. Jaigu gei
džiate senatvės sulaukti, turite 
munszaines netraukti, ba gir
tuoklis greitai pasens ir ilgai 
negyvens.

tavos dingusi.
miego,

y

valia

naikina 
gyvybe,

nes verksmo

užsilaikysi, 
sziaudelio suklupsi.

a

Tūlas vyrukas, didelis szpo- 
sininkas, kuris turėjo labai pik 
ta moterėlė, liepė iszkalti ant 
jos paminklo toki parasza: 
Dulkes po ta žeme guli,

mones, buk kožnas stokis atsi- Užmerkė akis, jau nežiūri, 
tikimas turi <lvi puses ir buk Neimkie ja Dieve in dangų, 
vyras ar motore turi tiesa jesz->Bn ,buB f]el visu brangu, ’

Munkascevs, Cze'koslovaikije.
— Tikdabar dažinota apie bai
su atsitikima, (kuris jau kelis 
kartus pasiantrino po. daugeli 
vietų Lhiropoja, o buvo tai kai
me netoli nuo Krupino.

Sztai po szesziolikos metu su 
gryžo in savo gimtini kaima 
vienatinis sūnūs Imro, gaspa- 
doriaus Kormendo, kuris ap
leido tėvus laike Svietines Ka
res ir likos nusiunstas ant Ru- «
riszko fronto, po tam likos už- 
raszytas ant suraszo dingusiu 
kareiviu laiko kares. Likos ji
sai paimtas in Ivusiszka nelais
ve ir po daugeliu metu trankl- 
nosi po svietą susirinko sau ne
maža turteli, nutarė sugryžti 
namo pas tėvus.

j Užėjo pas viet ini szinkoriu, 
kuris jojo nepažinojo o kuriam 
prisipažino kuom yra ir ketina 
padaryti tėvams netikėta atal- 
lankyma kaipo nepažystamas 
sveczes. Atėjės namo, persista
tė kaipo pakelevingas ir melde 
nakvynes. Tėvai nelabai norėjo 
priimt nepažystama, bet ant 
galo sutiko ji paguldyti kluo
no. Kada sunkei užmigo, jojo 

I motd.ua i.-/z didelio aikyvumo, 
indvoge in 'kluoną ir peržiūri
nėjo jo drapanas kuriosia už
tiko didele suma pinigu. Atėjo 
moterei in galva szetoniszkas 
užmanymas apipleszti keleivi. 
Pradėjo prikalbinet savo vyra 
idant jisai prigelbetu tam dar
bui. Vyras isz pradžių nesuti
ko ant to, bet ant galo pavesi 
prisi'kalbyt moterei, bet ant I . *
drąsos nuėjo in karezema iszsi- 
gerti kelis stiklus arielkos. 
Szinkoriui nieže liežuvis ir ant 
galo pasakė tėvui kad jojo su- 
nus’sugTyžo namo ir nori jiems 
padaryti netikėta džiaugsima.

Nutirpo tėvas iszgirdes to
kia naujiena, dūme namo kiek 
jojo kojos pajėgė, bet jau buvo
— per vėlu.

Nubegias in kluoną, rado su- 
nu kraujuosią su perpjauta 
gerkle,.Pažinojo nuo moterei, 
kad toji bijodama kad. ..vyras 
nesutiks ant josios, užmanimo, 
pati papildo savžudinsta ant 
savo vienatinio, sunaus,.,.

Panasziu atsitikimu jau bu
vo, keliolika apie kurios Euro
pinei laikraszczei apraszincjo, 
o bet žmonis juos papildo neat
simindami ant persergėjimu 
laikraszcziu ir kunigu.

y

ku kurie insileido in giliauscs
J -. I

aukso kasyklas Watersand, su- 
gryžo gyvas tiktai vįonas žmo- 

’ gus. Už .savo nepaprasta i'szri- 
golbcjima nuo mirties yra dė
kingas sapnui koki turėjo die
na priesz tai, kuris ji apsaugo
jo nuo nelaimes.

Albertas Mayors 
buk likos užgriautas kasyklose 
ir stengėsi save iszgelbet. Am 
rytojaus nusidavė in darba su, 
dideliu neramybe ir prijauti* 
iriu prlsiartinanczios nelaimes.

Jisai pats apsako sekanCzia<į 
apie tąją nelaime: “Priesz nu-» 
sileidima in kasyklas, apsu 
kiau savo draugui apie sapna. 
Jisai mane iszjuoke ir pavadi 
no szc^zku. Insileidom in ka 
sykius, o laike darbo pradėjo 
lubos griūti. Szmotas akmens 
krito man in galva ir daugiau 
nieko nepamenu. Kada atsipei
kėjau, buvau užgriautas isz vi
su szaliu. Turėjau prie savos 
tiktai viena zapalka ir nežino 
jau ar ja uždegt ar no. Ant ga 
lo uždegiau. Artimoje radau 
Rzmotoli /žvakes kuria, užde
giau. Paregėjau kad didele ba! 
ko gulėjo skersai manos ir tas 
mane apsaugojo nuo smorties 
Aplinkui gulėjo mano draugai 
— visi negyvi.

Tame padėjime, atsiineniau 
apie mano sapna, 
praszalinet griuvėsius 
džiausiu atsargumu. Dirbau il
gai, tame pajutau szviežia orą, 
ant galo iszsigelbejau. Mano 
kiti draugai už keliolika valan-

- du atėjo in pagelba, atkasė, 
griuvėsius ir rado mane gyva.

Taigir sapnas, kuris mane, 
persergejo, davė man proga 
kaip iszsigelbet isz mano gyvo 
kapo.

sapnavo

A
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DOVANA NUO ITALIJOS
s

PO LIKTARNEI
. T 41 I ' 1 , 1 ' I / t 4 | k *

Szitas gražus stovylas Kris
tupo Kolumjbo yra tai dovanu 
nuo Italijos valdžios del C’hi- 
agos gyventoju. Stovylas ka- 

sztuos 50 tukstaneziu doleriu 
ir bus pastatytas žymoj vietoj .
Cliicagos mieste. /*

KRAUJAGERE 
MOTERE

e

pradėjau 
su d i.

Tuhvs
24

lamas daugiau žiburio,« gi^au-
IdiJ - -I _ __

apsidengęs suplyszu-
neszdamas ka

Vakaras atėjo, kals kart buvo 
tamsiau... szaltis didelis, jog 
net visi gyventojai miesto Nai- 
jorko pasislėpė namuose.

Ulyczia bego kokis tai vai
kinei i s,
ui u surdu toliu 
toki po pažaste. Ne teko ant 
galo ne kvapo... » 
apsidairo in visas 
Ant ulycziu ne buvo ne gyvos 
dvasios. Tiktai vejas staugė be 
perstojimo. * 1

Liktame po kuria sustojo, 
iszdavinejo maža liepsna, bet 
tiik kokis szįię bėginėjo po uly
czia.

Vaikinelis pritūpė prie stul
po liktarnes, iszome isz kiszc- 
nians 'knyga: atidarė ja ir pra
dėjo skaityt.

Szaltis dauginasi, vejas pu-i 
o vai

iSustojo... p 
szalis...

VEDE 9 KARTUS NUŽUDĖ 
8-TA VYRA O 9-TAS ISZ- 

DAVE POLICIJAI

žudinsta

koti persiskyrimo ir niekas no 
panesza per tai jokios bledos 
•— abudu yra užganadyti. Bet 
dalykas kitokis sziam atsitiki- 
m6, kur vaikai skundžia kalti
ninką ųž atkalbejima nuo ju 
motinos. Tame turi tiesybe ir 
kaip rodos laimes t iešmą.

• .Juk motoro gali sau pasi- 
jeszkoti kita vyra pagal savo 
norą, vyras taipgi ir gali pasi- 
jeszkoti sau kita motere — bot 
'vaikai jau negali sau 
nauju tėvu!

surasti

■ ■ i

Turimo laiko ant visko — 
laiko ant dprbo, laiko ant pa- 
silsio, laiko ant pasilinksmini- 
mp, laiko ant miegojimo, žo
džiu laiko ant visko.
*. . * " ■ f"-"

Kaip boba pasisus, 
Tai visiems pakajaus nebus 
No in pekla no kiszk jos, 
Nes jos labai velniai bijos!

Panaszus žodžiai tiktu del 
daugelio paiiasziu moterėliu 
po smert ant ju pomninku, ar 
ne?

J

y

NUŽUDĖ TĖVUS IR DU 
BROLIUS. '

Strattsberg, Vok.

BAISUS ATKERSZINIMAS 
KINCZIKO, PERDURE
SZIRDI ŽIRKLĖMS BAL

TAM ŽMOGUI. ’
Pekinas, Kinai. —

anglikas Malcom Fenner, 
metu, pribuvo su kokiu tai rei
kalu in miestą Chjng Vun Po. 
Laike pasivaikszciojimo, po 
miestą susipažino su jauna pa
togiu! kiniete Jun Too Lai, duk
teria seno sargo vietinio mald- 
namio. Mergina teipgi inslmy- 
lejo in balta u velnią 
sięs mylemais Kvang, 
t'ino neužilgio su patogia Lail 
apsipaeziuoti, papuolė in pa- 
siutiszlka užvydejima. Kvang- 
buvo daržininku ir 'kada daži- 
nojo buk jojo mylcima 
draugavo su 1

4 V
bot jo-

kuris k e-

i ■ ** Ii r* ’

PATS SAU NETIKI.
Po keliolika metu nesimaty

mo susitinka du draugai ant
ulyczios i'sz kuriu vienais velia
si tris vaikus, '"-♦i .J

— Puikus vaikai! Ar visi 
tavo?

— Žinai drauge, kad asz 
nekarta apie tai pamielinau f •'
ar tai mano., ♦*

I

— Eina 
czionais teismas broliu Einry- 
ko 16 metu ir Hanso, 18 metu 
Furmann, kurio nužudo savo 
tėvus ir du jaunesnius broliu
kus. t Abudu prisipažino prio 
kaltes. Einrykas pasakė, buk 
padaro tai isz kerszto tėvams 
kad gavo nuo tėvo in kaili, 
Hansas turėjo prigelbet broliui 
ba ji kerszino nužudyt. Visus 
nužudė kada miegojo, po tam 
patys nuėjo gult, o ant ryto
jaus apskelbė, buk pleszikai 
nužudo tėvus ir brolius. Abu
du likos nubausti ant 20 metu 
kalėjimo.

susi
draugavo su “vietiniu velniu’’ 
pasislėpė terp ’bambuisu prio 
kelio ir lauke ant ateinanezios 
mylinezios poreles.

Porele, nieko blogo nedaisl- 
prato apie prisliartinanczia ne
laime prieidami arti kur 
Kvang buvo pasislopes su il
goms žirklėms, kurias naudojo 
ant. kirpimo''šzakoliu, mėtosi 
kaip žvėris ant Fenncrio, in- 
smeigdamas jam žirkles, iii kru
tinę, po tam pasivijus savo my- 
lema, permete ant žemės ir vie
nu 'kirtimu perkirpo jai gerk
le. '

Už savo darba neteko gal
vos, bot kas isz to, kad mylin- 
cziiali [porelei gyvasties nosm- 
gražyta.

Tiburan, Haiti. — Angiulla 
Monterrat, prisipažino polici
jai buk tai jiji nužudo savo my- 
loma, tris metai atgal, kada taa 
jisai prigclbinejo jai nužudyti 
josios asztunta vyra. Dabar pū
lini je kasa po visa lauka su vil- 
czia atradimo»k aulu nužudytu.

Apie paiskutinia
pranesza policijei josios devin
tas vyras, du metai atgal ir da
bar už tai motere likos aresz- 
tavota.

Žadintoja nežino kaip josios 
mvleinas vadinosi, tiktai tiek • 7

žinojo, kad jojo vardas buvo 
Bassil, kuris ant mot eres mel
dimo užmivsze josios asztunta 
vyra kada tasai miegojo. Mo
tore nužudžius savo myleima •r
kad j a ja neiszduotu in rankas 
policijos: iszkase duobe po na
mu in kuria inmete lavona Bas- 
silo ir po tam užkasė.

Josios devintas vyras, su ku
ri uom nenorėjo gyvent, turėjo 
jai užraszyt visa savo planta- 
cije, o kada turtas radosi josios 
raukosi a, vyra iiszvare laukan 
už ka nuskriaustas vyras at-*
kerszino moterei Lszduodamas e
jaja in policijos rankas.

PASIKORELIO DVASE
TRANKOSI PO NAMA. 

’ Szamos Ujvar, Rumunijo. — 
In tula narna, kas vakaras at
silanko dvasia jauno-žmogaus, 
kuri:! praeita meta pasikorė, 
Kada tarnaite Salcia Berzasz- 
ka ana diena czystino kantora 
advclkato Ilaniubergo, stikli- 
nesia duryše pasirodė veidas 
dvasios, kuri savo stiklinėm* 
akims žiurėjo ant indteres. Mo
toro apie tai apsako advokatui 
ka mate, kuris jaja iszjuoke, 
sakydamas buk dvasios szia- 
dien nesitranko po svietą ir 
sau malszoi silsisi ant kapiniu.

Ant rytojaus vakaro apie de
vinta valanda, pribuvo pas ad
vokatą ant rodos tūlas kup- 
czius. Staigai užgeso lampa o 
isz szepos pradėjo nupuolinet 
knygois isz kuriu viena pataikė 
advokatui in galva. Abudu vy
rai isz dideles baimes iszbogo 
laukan.

Dabar advokatas persitikri
no kad dvasios nemėgsta szpo- 
su ir kas sakę, kad juju nesi
randa, tai duodu suprast neti
kėliams, kad gali už tail dva
sios atkerszyt.

(lamins daugiau ziDuno>* gijmv 
džei pradėjo $ęrkt.. Da trip 
daug turėjo iszmokintl;

Ant kart sužibėjo — jam ge
ra mislis galvelėje. Užsidėjo 

t *ant saves nuplyszusi surdoteli, 
užisilsmauko kepure ant galvon 
paėmė knyga po pažaste ir isz- 
bego ant ulyczios — ir dabar 
matomo ji po liktame.

Tame iszgirdo jog kas tokia 
prisiartina... Jonukas nutirpo, 
apsidenge da goriau ir .už
smaukė kepure ant akiu idant 
praeigis negalėtu ji pažint.^

Patemijo prisiartinanti aug- 
szta vyra. Užlaikė savyja kva-

* į r į
— e Tai profesoris! paszau- 

ke vos girdėtu balsu ir baisiai 
užsisai malino-

Susitraukė in kamuolėli ir 
sėdėjo nepasijudininas. Bet pa- 

i imtas akyvumu praeigis, pri
siartino prie sedinezio, dasįlyp 
st ėjo su ranka, • mislindamas 
jog tai kokis vagis, paszauke:

— Hei! kas ežia? ir su ran
ka nutraukė kepure nuo gal
vos Liktame tnom kart -pra- 

! žibėjo szviesej ant veido vaiki- 
nelio . - ; - -»

1 *

— Marcinkauckas? czionais 
po liktame! —paszauke nusi
stebėjas profesoris.

— Jonukas pabalo it dre
bėjo kaip drugyja, knyga isz- 
puole jam isz ranku.

Ta la 
visko.

pa ir lauke.

to ant likta mes, o vaikineljs 
nuolatos tryne akis... maža 
liepsnele nedavinėjo jam skai
tyt, o per nuplyszusi surdnte- 
li pereitinejo .vejas jog vaiki
nei ės drebėjo visas.

Nėr ko dyvintis! Pakol da 
tėvas buvo gyvas užsiimda
mas vežimu žmonių,po dideli 
miestą, viska's namie ėjo trerai 
ir vargo ne turėjo, nes Dievas 
paėmė ji nuo tosios žemes ir 
pasiliko naszle su kelefu sle-

Motina dirbo sunkei ,
...

ratuku, 
ant iszmaitinimo szeimvnelos. 
Snnu Jonuką paėmė Tėvai Re
formatorei, kur mokinosi gerai 
idant būtie doru žmogum o ir 
žinojo, jog i 
szeimynele ateitije.

Taji vakaro sėdėjo Jonukas 
prie mažo szimotelio žvakes ir 
mokinosi savo lekcijas, bet 
žvake buvo trumpa ir greit isz- 
sidoge o 
stalo... tamsumas apėmė ma
ža grinczele. Jonukas netūre-

int jojo tikisi visa

knatas prilipo prie

TĖVAS KALĖJIMO 
PRIŽIŪRĖTOJAS, O 

SŪNŪS AMŽINAS 
KALINYS

i

profesoris dasiprato

Mano sicratukaiL tarė 
susigraudinęs — tu ne turi ži
burio namieja! ’

Nuėjo su vaikineliu in grin- 
czele, norėdamas dažinot kur 
gyvena.

Nuo to laiko geras • profeso
ris užsiėmė lavinimu vargingo 
Jonuko, o in keliolika metu po 
tam iszdave egzaminą kaipo 
garsingas gydintojas ir priete- 
lis 'pavargėliai iki smorte 4'4 * I

iszeina, kad jis palto pavogęs 
lyg ir sziaip sau, be jokio rei
kalo.

— Teismas pasitaręs G r. Ir 
Ž. pripažinsta kaltais ir nu- 

I baudžia po 4 mot. sunk. darb.
-------- i kalėjimo. G r. kaip, nepilname-

Apygardos teismo* kaltina- ežiui, bausme vienu treczdaEu 
muju suole sėdi du jauni vyru- sumažina. Abiem inskaito atse
kai: Gr. ir Ž. Juodu dideli me- dėta laika iki teismo. —

I

itu vyrukas, jau tris kartui 
baustas už in vairias vagystes, 
Ž. — 30 metu amžiaus, du kar
tus baustas taip pat už vagys- 
gojai svetimu paltu. Gr. 20 mo
tes.

Paskutini karta juodu pavo
gė keletą paltu, už kuriuos ir 
pateko teisman.

—• • Gr. pavogei palta ?
— Teip asz pavogiau.
— Kodėl ji vogei?
Gr. tyli. Pirsztais nendngai 

kramto

jau tris

*1
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AR ŽINOTE KAD -- I— I ’ I
• Suvirszum 482 milijonai 

pėdu medžiu sunaudota praei
ta meta ant padirbimo automo
biliu Amerike.

dien randasi da 22,156 arkliu 
ir 406 kalviu.« F

J *!!W' į

New Yorko miešto szia-
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barszkina iii suolą, 
apatine lupa.

— • Vienas gyveni ar su tė
vais? — toliau klausia teismo 
pirmininkas^

— Gyvenu su tėvais.
— Kuo tavo tėvas užsiima ?
— Kalėjimo vyresnysis pri

žiūrėtojas. "» .
— Tai negerai, dabar pa

teiksi in kalėjimu, o tėvas tu
rės saugoti.

— Asz jau buvau kalėjimu 
bont tris kartus. :

/j, — placziapetis vynikas, 
panaszuis in jurininką. Jis taip 
pat prisipažinsta paltus vogęs-

— Kuo užšieinoi priesz pa
teksiant in kalėjimą?

— Tarnavau policijoj.
— Tai kam vogei?
Jis aiszkinasi turėjos k a pi

rkti ar parduoti. Galu galo

k

1 N Pilipo ir Jokūbo
2 p Antanazijaus
3 u Atradimas Szv. Kryžiaus
4 s. Monikos ’ j ,
6 k In Dangų Ženg. SzMztinea
G p Jono AliieJ. 2;

I

7 s Damiceles panos *

8 N Stanislovo vyskupo
9 p Grigalaus

10 u Izidoraus
11 s Mamerto
12 k Nereusko
13 p Zigmanto
14 s Bonifacijaus

15 N Sekmines 
1G p Jono Nepo.
17 u Paskaliso
18 s Enriko
19 k Petro Celestino
20 p Bernadino
21 s Dezidoriaus

22 N Szv. Traicos
23 p Dezidoriaus
24 u Joanos naszlos
25 s Magdalenos

t*

.'S r

'2*

«2<

1K

20 k Pilipo Nėr. Dievo Kuho
27 p Bedo
28 s Augustino kank.

29 N Maksimino \ _
30 p Felikso Isz. Kapu Dfaii
31 u Petronalee panos y e" •Y

I

td.ua
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Ąukos Papratimo
I

’ prie vyges dukrinkes, bųcziavo 
jaja karsztai szirdingai, tai vcl

‘sėsdavo ant kėdes žiurėjo ne- azulerio ir po tam nukorę ga.l- 
.pasijudinanazei, nor nieko ne 
mate. Ne verke, bot akys jos ži
bėjo navatnai. Sėdėjo kampu- 
tijo savo stubelęs, kurioje jau
buvo tamsu, tik akys jos bllz-F cziauptom lupoms žiūrėdama

W ‘ • i • • 1 | F _ a a _ k- a

Suspaudė kuiiiwiJgzosi griož- 
s į 1 1 *

damas dantimis ant kokio ta*

Iva apsunkinta miegu ir no tru
kus kroke drauezei.miegodama

O Felicijo! Kitam galo šlu
beles stovėjo pabalus su

VII.
Felicijo pavedus dukriuke 

savo kaiminkai, pati paskubi
no in priglauda del pamestinu
ku. Kada pribuvo ant vietoj 
rado seseri — milaszirdystes 
atidarytoja duriu užrakinejen- 
czia duris bromo. .. j• ties.

Į Toje valandoje atsidaro du- su vandeniu laistydama kviet-1

su-

’ gojo žiburiu, kaipo nutukusios baisiu blizgancziu' pažiūrėji

— Ar ne galetau matyt se
serį perdetinio namo! — pa
klauso su nusižeminimu Fell- 
cije.

t įgrisi enes.
Ir adyna iszmusze pirma nak kieta puilkhi kvietku, kuriuos 

vakar padaro, o kitojo stiklą

mu; vienojo rankoje laike bu-

B lū E B

Apie Kunigaikszti' 

ir jo duktere
> ■ L _—__
Senoves'Jaiko gyveno turtin

gas kunigaiksztis su savo my
lima. paeziule ir juodu augino 
dėl džiaugsmo labai patogia 
dukrelių kad kitos tokios pato
gios ant svieto nesirado. ° *
' Kada duktė jau buvo 16 me
tu, tai bijojo kunigaiksztis kad

‘1
■ t - l| I . ,, , I |. h I * ► !| I .IS 10 / ■ " r **

Įdtiktere, t iii tuoj n tįsi kunigai
A ♦ p M * ’ •nuėjo pas ttynekplta mergina

/ir parodęs gromata tarė.
— Žiurdkie ,ka man tavo le

vas atrdšze, kad asz norįu tai 
galiu tave smerezią kankyti 
jaigu tu mano neklausysi.

| Mergina ffizgirdus tuos žo
džius tare in kunigą:

i*i m

tie ne1*ta nuodėmė.

If

. » i- r ><• ♦ " * »» . > «» ' ■* " ’ 1 ' ‘ ' *

gana paėmus knygas peržiurę-’sūnaus norą nenorėjo laužyt 
tai paszauke slogus .kad np- 

kuri buvo mazgotu ta pana tai1 dailesne 
, tai ji bus, taip ir padare. Kada nure- 

yra gyva ir labai linksmai gy- de, pradėjo mazgot, tada pana 
vena.

jo ir tarė:
— Ta mergina, 

pas tave už gaspadine

♦(

nji- 
darletofto

praėjo krutėti pamaži ir pabti-
Kilda kunigas oszgirdo ap'o'dą isz miego užleisto per prti- b a . • . • • . . b • atai nulindo ir tare in ragana.

Asz veluk smerji dasto- smerti padaryt!
I

Kunigas perpykęs pašzauke 
1 i f <fF'* '

keikta ragana ir pradėjo kal- 
Ar negalėtum tu jai bet. Kada jau suvis prasiblaiVe 

isz miego aprėdo ja in karalkz 
kus m bus ir davė ‘žinia kuo- 

kad
Ragana pamislino ir tarė':

■ *

Negaliu prižadėti Imi be-i greicziausin savo sunui
• j • • ,i i y • _ j „ I • j _____________ .i •

jo’dttkte n'eiszdyktu, tai sumis s,lV0 važiom ir liepe vestio^la prieit prie joe bet pažiurę- j jau ta pana gyva kuri grabe
• m JU 'f Jk u jum — kU. Jh. a a I * a A . 1 _A •-____ ..*•« TJ.ft 4 r% • ari o rali r ■ « v lr\«alri ’ t •*> 11 I i k i » w ai z I <1 bnnnlnGifl z I n

rys priemenios staigai ir keli kas uždainavo dainele kuria lino atiduot pas kunigą
lt • A-’ —,1 1 t * • • I »• • i I i ’ A , *11. balsai vyriszki davėsi jei gir
dėt. l’aszoko ir paszauke:

— Tai jis! ’ '

— i gaspadine mislydamas,
u z 

kad

I*11

Tas yra ne galemu.
Del ko!
Ba jau per vėlus laikas.

Motere stojo nuliūdus baisoj 
rankas nuleido ant galo pravir
ko graudžei balsu, negalėdama 
ilgiau susivaldyt.

— Kas tai jums yra! — pa
klauso sesuo atidarytoja mato
mai skausmu moteres spjudln- 
ta* I Petras Michon’as ‘kada pa

regėjo paežiu traukėsi atgal 
nusistebėjas. %

| — Tai czion ponai — tarė 
Michonas in policijantus.

i

— Szirdis jon neplake mei
le ne viltoje pamatinio numylė
to savo kūdikio neingaleta nie- 
'kuom pasiutiszka rūstybe.

Balsai prisiartino.
Atidaro' duris ir paregėjo 

vyra savo kuri, vedo arba ge
riau pasakius neszo du agentai 
policijos.

— Ach! Dieve! Nesiklausi; 
czion jokis vyras apio vaikuti 
dvieju metu senumo, norėda
mas ji atsiimt?

— Buvo czionais szedien 
daugelis vyru, nes ne vienas ne 
apreiszke užmanymo atsiėmi
mo kūdikio. Kaip vadinasi te- 
bvras vvras!* *

— Petras Michonas.
Sesuo milaszirdystes pakra

tė smut nei galva, tardama:
— No buvo czionais suvis 

tokios pravardes vyro, arba su 
vis tokio ne maeziau.

— Sesuo geradeja vyras

I

dainavo jaunose dienose.
Nelaiminga — gavo sumaiszl- pas kunigą bus tai negales isz- 
mn proto. Toki tali vaisei pa
pratimu Ikaziravimo ir girtuok
lystes. GALAS.

•• ■"* ■■III III II ■■■•I-iM

Ar Žinot Kad...
* Pennsylvanijoi 

<569,248 szuni's kurie turi lais- 
nus.

* Petras Krigg, norikas, 
panoro in mares ana diena net 
322 pėdas gilto.

Amerikonai permetus šu

Galva jo dirbo žemyn,1 kojos Amerikonai.
painiojosi, lupos ka tokio kal
bėjo.

— Ar no gyvas? ar pažeis
tas? — paszauke su kartybe 
Felicija.

| — E tas ne! atsako vienas 
isz policijantu.
nios iszgere per daug bi^ki, bet 

. kaip iszsimiegos viskas bus ge-

Vyras po-

rai. O ryt gales atsziljdyt jam
tas yra mano vyru, o atėjo ar- puiu

du metus isz priežasties dide
lio vargo turėjome atiduot in 
czionais. Del ko-gi nesugryžo!

siimti musu kūdiki, kuri priešą
poni ausis.

, Felicijo stovėjo buk m 
akmeni pavirtus.

| Kada policijantas nuėjo at-
sipeikejo motere. Priszoko prie

Del ko jam kūdikio ne atiduo- v> ro nutvere už Scrkleh ir ',ru
fda!

Ach! mirsztu isz rupesezio Ir 
5<iir no pakajauori Praszau vesto u

dėjo ‘Smaugt.
— Kur turi pingus? Girdi 

kur tyri pipigus! ,r, „
Kokius pinigus!

. — Tebyrius du szimtus 
franku, kuriuos tau daviau ant 
iszpirkimo kūdikio.

Da labinus pradėjo krest vi- 
ra. ,1

mane pas perdetine idant nuo 
jos ko nors dasižinoti. Asz tu
riu su jaja matytis ir tai tuo
jaus!

Ne buvo tai jau toji meili 
motere praszanti malones bet 
j-ustingu balsu paliepinejeneziu 
pareikalavo sugrąžinimo rayle- 
mo kūdikio. ...

Zokoniniko pamislino jog tu
ri veikalą su motere serganeze- 
ant proto.

— Nusiramink poni — 
tarė — jeigu vyras ponios 
czion buvo tai jau nuėjo namon 
ir dabar jo czion nebyra, kas 
kiszasi sesers perdetines... 
nes szfcai ir ateina.

Tojo valandoje biski senesni man jog tai ne teisybe! Pasa- 
amžiu sesuo prisiartino prie kytk man geriau jog prietelei 

isztrauke ant gėrimu nuejej su 
jeis ir del to pasivėlinai nueiti 
in priglauda atsiimtio sūneli, 
o po tam bijojeisi sugryžti, 
idant tave ne kolotau, nes tu 

- juk teisybe!... 
atsake perdetine su pasigalejl-' Pasakyk, jog juos turi o tau 
mu — suprantu stoausma po- viską dovanosiu.

Motere stovėjo priesz ji bal
ne reikalavo atsiėmimo kudi-isei iszrodanti ir rūstinga; bet 
kio. Gąl vyras ponios turėjo 1 girtuoklis ant to suvis no pai-

I

— Ant to grajus <— niurnė
jo no aiszkei — idant iszgra- 
jint ne teisybe! Buvo tai po 
“Aukso obuoliu.” Privalai ži
not kaip tai'kaziros ėjo... teip 
greitai, teip greitai!... O vis 
pralaimėjau... Į _ _
mano... asz maeziau jog mano 
prigaudinejo.* »■ '- ’

O szauk: “Petrai drąsos... 
g'ilukis atsikrdips ir in tave... 
Bet asz kaip neturėjau giluki 
teip ne atėjo, j Bet užtvirtinu, 
jog ryt atgrajinsiu visiką ryt, 
ryt-m* r

Kalbėk kur turi pini-

bromo.

gus /
— Du szimtus franku... 

prakaziravau juos.
— Prakaziravai ?!
— Teip... '
— O nie'ksziau žmogau! — 

paszauke ir traukėsi atgal, nes 
tojo valandoje volei prisiarti
no.

— Meluoji! O pasakyk man 
jog tai ne teisybe! Pasakyk

Ko nori toji motere! —- 
paklausė grąžei.

Sesuo atidarytoje apaisžkino 
viską apie ka eina.

— Gaila man ponios labai' pinigus turi —
A M A 1* ZV V. Z.-M S'] A A.*. A. A A. A. A 1 A -»t ' t JI A 1 Z. ZW

nios. Nelaime! szedien niekas

svarbu reikalą, gal szedien ne
ateis: gal ,

jos 
pa-

galėjo ateiti, gal 
jau namie lauke ponios.

Naujo viltis inženge in 
szirdi. Kanuogreicziause 
skubina namon.

Nerado vienok ten nieko. 
Rūpestis da didesne apėmė ja
ja ir neturėjo jau savo rube- 
žiaus. Tai atsisėdo ant kėdės ir 
baisiom akimis vadžiojo po 
stuba aplink, tai volei staigai 
pasžoko, bego prie lango arba 
duriu klausydama ar ne su- 
gryszta.

Kals valanda prisiartinojo

sėjo.

randasi

naudoja tris bilijonus svainis 
muilo. — Szvarus žmonis tiejei

* Indijoi randasi daugiau 
kaip du milijonai’neregiu žmo
nių kurie neturi tam tinkamu 
knygų del skaitymo.

Zapallkos likos iszrastos
102 metai atgal.

rngoja

Apgaudinėjo'

Sziadicn tėvai daug 
ant savo vaiku, kad negak 

savo šuneliu.
Asz jums vyrueziaį pasakysiu 
tik viena priežaste, del ko sū
nelis nueina po velniu.
Sūneliai nueina po velniu isz- 

sižadedami tėvu, kurie pradėjo 
diibti nuo penkiolikos motu už
darbiaut del savo teveliu o ka
da daaugo tai automobiliai pri
skubino jo nupuolimą:

Norints sūnelis da jaunas, 
Jau nebagas vėžlioja in mainas 

Vargszas per lietu ir sniegą 
* klampojo, - 

No viena karta net apsiaszara- 
vojo.

Silpnai žiedelis bo laik vysta, 
Nežino vargszas kas tai jaunys 

ta, 
Nelaisve didele pas tėvus 

: \ * turėjo, « .
Tėvas ir mama ant to nežiūrėjo 
Nežino nieko, niekas ne pamo- 

* kiną,
Nors blogai daro, nieks negina, 
Anksti iszeina, vėlai sugryžta* 
Apie sūneli tėvai užmirszta.

Vaikas isz darbo kada parojo, 
Nusiprausė pavalgo ir iszejo, 
Norints po pusiau naktei namo 

pareina, 
Tėvai nuo vaiko, vaikas nuo 

tėvu atpranta, 
Tėvai savo vaiku budo nesu

pranta.
Kada šuneliui nelaisvo daede, 
O ežia nuo žmonių turi ir goda, 
Neturi drabužio kaip reikia, 

O da ant kožno žingsnio ji 
keikė. .

Ir taip sūnelis auga lyg metu, 
Jokios ateities priesz savo no 

r . mato,
Pameta tėvus, szalin iszvažiuo- 

ja, ,

vaiku, 
gauti rodos - su

t

I ■

surasze 
kad

dvktie.
No ilgai galėjo kunigaiksz- 

czio dūkto būtie pas ta kuni
gą norėjo ja patrauktie ant) 
szlekto grieko, nes niekaip ne 
galėjo.

Ilga laika kunigas vargino 
ja, kad tik pritraukt ant grio- 
ko, bet tas viskas buvo tusz- 
czia, ant galo perpykęs kuni
gas sodo prie stalo ir
laiszka pas kunigaikszti 
jo duktė labai iszdy’ko ir pasi
leido.

Tai perskaitęs kunigaiksztis 
tuojaus nurasze gromata pas 
kunigą, kad arytu jo dukteriai 
ka norf — kad ir smerezia ke
rotu ir kad ne nori ne akyse jos 
matyti.

Kada sugryžo gromata pas 
kunigą, ir rado paraszyta kad 
gali daryt k a tik nori su jo

1

Ir taip po Amerika liuosas 
rcizuoja.

Ka pragėrė per metus tėvas ir 
motina, 

Tai tdvejeta vaikeliu lengvai 
iszsimaitytn,

Kas sėja gera sėkla in jaunas 
szirdele, 

’To sulaukės senatvės nesi
gailės.

Nerugokite tėveliai ant savo 
vaiku,

Ba patys užaugsite ant nieku’ 
Daugelis yra tokiu mandralu 

! tėvu,
Kad nemokina vaiku,

Tai ko daugiau gali norėti, 
Ir apie tokius tėvus kalbėti!.. 

Bus gana, turiu užtylėti.

VII

* * *

Vienam miesto, 'kokis tai pasi- 
linksmininlas buvo,

Žinoma be pesztiyniu ir neatsi
buvo,

Gere, szoko ir siuto be dūko, 
Kol proto galvoja pritruko.

Ant galo susibarė,
Tai ir musztis nutarė,

1 Vienas peili turėjo,•;
Tai ir musztis gerai galojo. 
Kitas revolveri iszsitrauko,

Ir szaudyt įtaiko, 
- ’ <Dedo atejo^ ■ • 
Panozius uždėjo1 UZjUUJO,

In patrulo inrdglino, 
Ir kozoja užrakino' 

Kur ramiai silsojosi. 4
-LXJUL L tl LULL U L FHJLOVJVOJL) 

Pakol pasiutimas neiszejo. 
Pasilinksminimas buvo puikus 

nebuvo tamsuneliu, - 
Apszviestu pulkelis žmonelių

r siu- Ragana tai pasakius leido- gulėjo. Kada karalaitis dažino- 
Jsi in kelione. 'jo apie tai, davė žinia atgal

Kada ragana pribuvo in \a* kad atvesztu pas ji ja, ■ ba be 
palociu pas kunigaikszcziute' jos negalėjo rimtie. Tėvas lio-

• pe parengt lai va, o kada jau bu 
baimingas žmogus, tai kad jam1 gina pamaezius biedna senuke vo viskas parengta, tada se^o 

tarė:

in girria, nukirstie galva ir
parnesztl mažiuką pirsztuka ii 
liežuvio gala, kad jisai matytu 
jog jos nėra.

Važnyczia buvo labai Dievo- persist'ate labai biedna, o mer- 
1 • • V J 4 1 *1 f l ____ _  • 1 • Ta-.  -A -
kunigas liepe, tai turėjo t aij5 
daryti. ’ •

Kada nuvede mergina in gir 
ria, puolė ji jam in kojas mels
dama gyvasties, tai jam labai 
pagailo ir pradėjo gailiai verk- 
tic tardamas:

— Bet kas man bus kaip'rojo
• • • A. « . i

pana su vyriausiu tarnu ant 
czia laivo ir leidosi in kelione.* : , 

gavaisi? jau du metai kaip Jau buvo nuvažiavę gera ga- 
asz czia tai da nemaeziau mo- la nuo kraszto, tada tas kara- 
teriszkes savo akyse. Pavalgy- liaus farna paėmė piktas mis- 
dino kaip gera nauda ta pra-Į lis, bet ji nedasileido jo ne ar- 
koikta ragana, o ta ragana tn-( tyn, tai tas kerszint smerezia 

’» su savim moteriszkus nradeio tardamas: ’J

Kaip tu senuke in

savim moteriszkus( pradėjo tardamas: 
asz tavo gyva paleisiu! paskui mąrszkinius ir tarė:

Buvau pas karalių ant' smerti padarysiu, o pana atsa-

— Vėlu k įnan smerti pA-

man smerti darys
atsake:

— Ne! asz negrysziu

o mergina

no
laidotuvių. Jo pati numirė tai ke: 
man atidavė mars^kinius, no

daigu neklausysi tai tau

pas tęva ne pas kunigą, bukie tinka tai tau atiduosiu juos, daryk, o ne ant grieko pritraU- 
ramus nežinos niekas, sztai szu ’ Mergina nenorėjo imt bet ra

gana užsipuolė kad imtu tai ir 
priemo.

Kada priėmė tuos marszki- 
nius tai ragana a'tsisveikino ir

i
Iniukas, užmuszk ji ir nuplauk 

liežuvi, o pirsztuka asz duosiu 
savo nupiauti. /

Taip ir padare kaip kuni
gaikszcziute pamokino, nupio- 
vo szunukui liežuvi o jai pirsz
tuka ir atsisveikino persisky
rė-

Mergina ėjo per diena L 
nakti, niekur nieko nepriėjo pa 

1 > • 1 f i 11* 1 1
i iszeina pasitiktie, nueina iii pa 
kaju, žiuri kad mergina miega 
tai pamislijo khd serga ir ne 

. budino. Lauke broliai viena 
diena, kita ir treczia, tada, da-

I žinojo kad sesuo negyva. La
bai graudžiai apsiverkė, o vy
riausias tarė:

— Mes savo seseles ne ga
lione kavoti in žeme, bet par- 
veszim stiklini graba, inde- 
sim in ji ir pakabysim tarpu 
vartų tai vis mes ja in darba 
jodami ir isz darbo matysim. 
Broliai tiko ant to. Parvežė sti
klini graba, indejo seserį ir pa7 
kabino tarpu vartų, tai jie kas 
diena matydavo.

Netoli tos girrios radosi ka- 
palociu ir ėjo kožnas in savo raly s te, taip nuo karaliaus šu
lo va tare in savo brolius.

— Czia niekas ne atėjo, o' ant medžiokles, o karalaitis su

kinėk. "I
Tada tarnas perpyko ir jau. 

norėjo žudint ja, bet da lauke 
nors per nakti, o pana pajutus 
savo smerti iszejo vakare ant

iszejo, o mergina inejus in pa- virszaus laivo, nuvaktavo kad 
kaju nusiprausė dailiai ir ap- niekas nemato, nusileido Jh

\ sivilko tais marszkiniais, tada* luoteli kuris buvo virve pririftz
-- J Ja J- — !  _________£ £„• •• • 1 . •.  •pradėjo ja miegas maryt tai ji tas priel aivo, nupiove virve ir 
atsigulė ir užmigo. . likosi nuo laivo, o laivas nuėjo.

stanavijo keliaut toliau, kada 
paėjo pusdieni priėjo labai 
puikius palocius, kurio buvo 
geležine tvora aptverti. Mergi
na bevaikszcziodama aplinkui 
ta tvora rado vartelius, ir ka
da inejo in vidurį palociu nie
ko nerado, tiktai lovas pui
kiai paklotas, o kad ji buy o 
labai nuilsus atsigulė in lova. 

. Kada pradėjo migdytis isz- 
girdo dundėjimą, 
nubėgo prie lango ir pamato 
dvylika jaunikaieziu parjojan- 
cziu isz darbo, o tai buvo dvy-: 
lika broliu. Kaip tik pamate 
juos, tuojaus atsigulė ir nusi
davė kad miega ir žiurėjo kas 
tolinus bus.

Kada suėjo jaunikaieziai in

Kada broliai parjojo, klausė 
kad ju sesuo ne dainuoja ir ne

I

9

tai pakilus

nu su vaiksu iszejo in girria

kaip szita mergina dabar czia vienu tarnu paklydo.
Kada juodu paklydę vaiksz-

Bet kada . nužvelgė patogu ežioje ir ajejo pas ta palociu,
galėjo ineiti?

veidą 'merginos 
taro in brolius:

V ■ ..ii • f ■ , f įHi ♦ \ •!<

tada vėliai kur ta pana kabojo tarp bro-
mo, o karalaitis pamatęs tai

— Esam mes dvylika bro- negalėjo atsižiūrėti in ja ir

paps karalaiti, o pana nunesze 
vilnys in kita karalyste.

Kada iszlipo isz luotelio, su
tiko biedna žmonele ir tarė:

— Senuke, ar ne galėtum 
tu man ta loska padaryti, ar 
negletum tu man vyriszkus ru- 
bus parūpint, tai asz savo 
szlebes karaliszkas atiduosiu.

Taip senuke ir padare, nu
ėjo ir atnesze panai vyriszkus 
rubus, tada pana apsirėdė yy- 
riszkai. Plaukus davė nukirp
ti ir toks buvo dailus jauni
kaitis ka kito tokio patogaus 
niekur ne buvo, ir nuėjo tada 
in miestą. Ėjo pro kromus tur
tingu kupeziu, o vienas pama
tęs jaunikaiti paszauke in kro
nui ir tarė:

— Gal nori jaunikaiti pas 
mano už vyriausia darbininku 
taip ir pasiliko ir pasidAVe 
varda Andriejus. / 5

Kaip pristojo Andriejus m 
ta kroma pradėjo labai sektis

i

kupeziai, kad in tris metus di
deli skarba surinko, o ir Ait
riu labai mylėjo, rede bran
giausiais rubais ir laike kaip 
savo vaika. *•’... > *•

i ir

Nepoilgm laikui kupczitia 
sumislino padaryti balių, bot 
toki balių, kad sueitu kadi- 
gaikszcziai, karaliai ir visi 
turtuoliai. .......... *

K * i i '

Kada prisiartino ta diena, 
suėjo kunigaikazeziai, kara
liai, turtuoliai - ir kunigai, o

tarė in savo tania:
— Žinai ka! vokim szita

♦ i ' V * J ii L

pana, o tarnas atsake:(
— Ka negyva, tai nieko — 

atsake karalaitis, asz be jos ne 
galiu būtie? darnas pristojo 

ja ant karalaiczid noro ir pavogė.
Kada bego per girria, pasi

liti o ne turim ne vienos sesers, 
tai tegul ji bus musu sesuo, tai
ji mums pagamins valgi, ap
skalbs ir lovas paklos tai mum

/
nereikės apie nieką ruptintis.

Visi broliai tiko apt kalbos
vyriausio brolio ir priėmė
už seserį.* K

Mergina atsikėlė ant ryto- juto, kad jau netoli namu, ka- 
jaus anksti pagamino valgyt, ralaitis parsinesze in savo pa- 
Broliai sukilo pavalgė ir iszjo- kajeli ta pana su grabu ir pasi

k

f

i i

l

'111

balius buvo parengtas ant Vi- 
sos nedėlios. < Kada- baliavojo

A *1-1 • ■ j ? ’
Kurie tautai vardą gerą dluoda,, jo in darba.

J1*“ v,*v***** <** | — — V"— ~~ — ——  — — 7 f ~

kare broliai parjojo isz darbo,' tam paszauke ta karalaiti ant 
o .seserį rado linksma ir dai- 
nuojanezia

Ir del saves paguoda. 
Ranas ten ir pora mergeliu, 

Kuriosg lamonojas prie vaiki- 
■ ■ neliu/

Szbkt gerai moka, 
Tai ir vaikineliu nostoka. 

Viena isz krajaus neseniai in 
ežia pakliuvo, 

Tai brolyti czion ne Lietuva 
Ant prapal gere byra,

Bilo tiktai jo yra, 
' įlf

state priesz savo lova kuri gu-
Kada jau diena perejo, va- lojo tenais net du metus, po

jau tris dienas, o ketvirta pa
sakas pasakot o Andrius vAlk

ii

į

Vaikinas kuris gerai fundina.
Tai ir pas savo pasivadina 

Jai nefuhdina koks, 
Tai jai nemeilus toks;

i

Beik per ditris išzvarytio, 
Ir užpakali inspirti. i

Karalaitis stodamas
•m i ’ ■■ ■' i ' ■ ' jį, i ■ ii t

z . '■ "• '•,1 * " ■ *«»' i

Labai linksmai gyveno mer
gina su s savo broliais, ir tarp 
visu o buvo neiszpasakytas 
džiaugsmas ba visi broliai my
lėjo savo seseri,

L

i'l

Dabar palikim juos didelėm 
k. - .i . a

kares.
ant kares užpeczętino duris 
kad in jo ruimeli niekas ne in- 
bitp, ba kas ineis tai tam galva 
nukirs.

Kada karalaitis iszkeliavo 
ant kares, o tėvas taro in save: s

— Ką tai yra, kad jis taip
gina savo pakajeli reikia pa
žiūrėti. *■■■••
' — Kada karalius duris at- 
pleszc žiuyi kad grabas stovi

džiaug.smo, o gryszkim pas ku
nigą.

Kunigas paomo už gaspadi
ne ragana, ir Jiems užojo^ant 
mislies kunigaikszcziute ar ji priesz lova, o tam grabe pana

h

• • i • »_i • stvszcziojo po pakaju ir klausė 
katras szneka, o ant galo titro:

— Pavelykit man’ ka pM*- 
kyt ir apsako apio visa aUitl- 
kima o kad tas kunigas ir ra
gana tenais radosi tai jiem nu
kirto galvas o J asai karalaitis 
apsiporavo su ja ir laimingai 
gyveno o jos tpvas ir visi gimi-

*

■ .------------------ •■yti Laikrn-

isa kurios turėtu dau| (r

fa*

K

‘♦if

fe t'į I

II'
gyva ar ne ir pakaluso raga- guli. Durnas mano vaikas, —
nos savo gaspadines

* I W 

o ra- pamislino karalius bet kad
I

* X

nes isz to džiaugėsi.

IN LIETUVA!
•Bti ‘Saule’ ir del gyminiu i« 
iaa kurios turėtu daug dftiauc*** Ar 
linktmutno, nes žmonelei vetra-elBi* 
tymu pralinksmintu; aau gyvenimą |0e 
sunkiam darbui. Prenumerata kasto-

■t '
tuoj* in Lietuva, tiktai $4.SO.

/
/
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i
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'žinios vietines

todėl
nv-

— Nedėliojo pripuola Szv. 
Traices.

— Mahanov Cit v kasvikla• • * 
da >zia savaite visai nedirbo. 
New Bostono ir Morea 1^ n .
los toipgi szia sanvaite nedir
bti Darbai ubelnai visuose ka- 
>4yfclo$e sžiame laike sumažėjo.

Tunnel Ridge kaišyk los 
darbininkai da vis negali susi- 
tblkyti bu kompanija,
kabykla stovi uždaryta ir 
žino kada pradės dirbti.

Mieste pradedu rastu 
tuMCftiu st ubu o ypacz bizna vu 
namu ant didžiausios ulyczios 
randasi -jh) 
skvere.

IjOcnininkai stubu 
diena susiorganizavo in drau
gine idant apsisaugoti nuo ran- 
(lihinku kurie neužmoka ran- 

Dabar jeigu kas norės pa
raudavo! i stuba, turės pinna 
parodyt kvitą kad yra užsimo
kėjus pilna randa isz kur iszsi- 
krauste.

keletą

s

kožnam

ana

SHENANDOAH, PA.
— Linksmus ir juokingas 

tfltitrfts Panedelio vakare, Ge- 
gūžes-May 23 diena Wyoming 
Vftlloy Artistu Grupe juokins 
visus fezvento Jurgio parapijos 
salėja, Shenandoah, Pa. Kings- 
tono choristu grupe sulosz la
bai juokinga dvieju aktu ko
medija ”Žent ai isz Amerikos
Mr dainom. Du geriausi Wyo
ming Valley juokdariai suda
rys labai juokinga vaudevilio 
akta isz dainų ir juoku. Jei no
rite būti sveiki, turite juoktis. 
Todėl ateikite szi vakara, o tu- 

juoko, kurio 
tureja.

rt.*ite tiek juoko, kurio iki 
sziol dar neesate tureja. I‘a- 
itautJ’site kokias paezias gauna 
Ame?i hona i -s] >ort a i, 

Losz 
ari 1st a i 

aktu dai
liuos vietiniai dainininkai, 
.pradžių H-ta valanda vakare. 
Jnžjmga suaugusiems 5(1 centu 
vaikams 25 centai. Szirdingai 
kvieczia visus atsilankvti. - *
Rengia Szv. Jurgio Paraoii<>s 
Moterių Draugija.

Amerikonai 
Ve iii Lietuva.
Wyoming Valley
juokdariai.

vietiniai 
valanda

Karpe
<

m

St. Clair, Pa.

ŽUDINTOJAS PREZIDENTO P. DOUMERO POLICIJOS 
RANKOSE.

'I

>

I

A

>.:

palaJpytas

s ■ -l'

.N*!

■ /* ■

! ''l

pa viekslas
Paryžiaus o po

Į
V' ■.

i bt

trlelonsiotas m 
tam atsiusiąs per Radio in 

parodo daktaru Paul Gorgnloff maskoli, kuris 
ana savaite nužudė Francijos prezidentą Paul Doumer.

Vir>z
Londoną isz 
New Y orka;

kuris
alsinsiąs

ISZ LIETUVOS
VOŽĖ B0NKA IN GALVA 

IR, SAKO, ŽMOGUS 
SUNORMALĖJO.

1930 metais in Alytaus ligo
nine atvožė sunkiai sužalota 
Kaži Valentukevieziu. ATcliau 
paaiszkejo, kad Kaži sumusze 
jo brolis Benediktas. Kadan
gi Kazio kūno sužalojimai bu
vo Lsz/ikmju labai sunkus, tai 
szia bylą sziomis

važiavo su dviem valtimis 6 
kontrabandininkai.
skestanezius buvo atbėgo pa
sienio policijos vachmistrai. J u 
pastangomis 5 kontrabandi
ninkai iszgelbeti. Bet vienas 
isz kontraban|dininl<u .— Ri
chards Gotszaiitis, nuskendo. 
Gabenama kontrabanda taip 
pat nuskendo.

Gelbėti

PASIKORĖ 17 METU 
. VAIKINAS.

Žilinsku (kaimas (Palangos 
dienomils valscz.) Czia pasikorė daržinėj

sprendė Kauno apygardos teis- pas minėto kaimo ulkininka 
mas savo iszvažiuojamojoj sc- Ad. Ramona Gcdeikis 16 — 17

“f

C V

I

’ll

parvazia- 
geriauri 

ir

1 ’arapij

- 4U valanda 
atlaidai Szv. Kazimiero bažnv- 
czioja prasidės szia Petnyrzios 
vakara ir baigsis Ntslelios va
liant. Ne tik daug kunigu daly- 

bet pribusbaus atlaiduose
taipgi ir Franciszkonas Alfon- 
ags Kazlauskas. Pa ra pi joną i 
knrie da neatliko Velykine Isz 
pažinti, galės atlikti da priesz 

baigėsiNedelia ne« Velykine 
aU szvente Szv. Traices.■

4ERGANT1EJI SKILVIU, 7IDU-
I RlAIS IR SZIAIP.

f

Gal daugelis naudojote visokiu gy- 
duollu', bei gydytoju, o gal nieks ne- 
fHbajo tematai. Czia galite pan)e- 
gfpti, kur pigiai atsieis. Jaigu sudėjus 
kitur kad ir daug iazkaacziu, bet 

tankiai ataitinka kad užpuoli 
liltt dideles p age 1 bos, kur pasveiksti 
beveik dykai.
»Mta turime knygele, ir ja tamis- 

tai ‘paaluaime, tiktai paraižykite 
■

kitur kad ir daug iszkascziu, 
'P*1. tankiai atsitinka kad užp

i pasiusime, 
Hhzkeli au antraszu, o mes pasaky- 
eįme ktlp galima ja bus gauti... Ta 
knygele pasakys kaip laikyti sveika
ta sveikam, kaip apsirgus gydytis n* 

'kaip pasveikti, nuo ligų, kaip tai, 
skilvio nemalimo, gumbo, atairugimu, 
iszputimo, skausmo po duobuke, ra- 
matu ir aausgeliu, taipgi ir daugiau 
ligų. Czia nėra kur taip daugelio 
raszyt, ka patraszysite ir 2c sztem- 
pa indeaita, ta mes tuojaus pasiusi
me pilna paamzkinima; tik dabar pa
sakysiu, kad yra receptai gyduolių ir 
koki valgai valgyti, jaigu kokia liga 
kaa serga ir t.t. Gyduoles galima 
gauti ir savo vaistinycziose isz kny- 
Rdea receptu, bet ir nuo manes kas 
norės. Apie daugeli ten rasite para
ityta. Kaszykite greit ir rsztirkite 
teisybes, nes atidėliojimai, 
pataisyti, tauzykite pas:

su nku

" * we““3 *• 1 .......... • **,t a *

f

jtaHrvięh,.
ITAYUtAYtOR,1 PA.
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sijoj Alytuje. Teisme daug liu
dininku parode, kad Kazys Va
lent ukeviezius buvęs labai ner
vingas, o taip pat nemažiau ir 
prietaringas. Kazys nuolat 
bendravęs su kažkokiu szun- 
daktariu, nuo kurio gaudavęs 
kažkokio “ stebu’klingo” 
dens ir užburto cukraus, 
riuos vartodavęs kaip vaistus’ 
nuo in>ikalbetu ligų... Kazys 
baisiai pykdavo^, kail jo žmo
na retkarėžiais užeidavusi m 
sveczius pas jo broli Benedik
ta. Viena syki jis supykęs’tie- 
siog pasidaręs nebesuvaldo
ma*.

Kazvs e

i • stebuklingo Vali

kli-

pasidaręs
Isz pykezio i uždaužės Įau

gus, siimiiszes puodus irapvor- 
tes vežimą szieno... Subege 
žmones norėjo betriukszmau- 
janti Kaži suriszti. Jis vėliaus 
nusidavęs. Tada jo brolis 
nediklas,

szivno. . 
norėjo

Be- 
sugriebo

metu va i kinais. Jis buvo pavai
nikis ir kilęs isz Kretingos. Jo 
patėvis buvo Jockaus gaujos 
dalyvis ir nuteistas sunkiųjų 
darbu kalėjimam Nuo septynių 
metu motinąjį iszvare tarnauti 
ir juo visai nebesirūpino. Mo
tina atėjo pažiūrėti prie duo
bes ir nepamaeziusi net savo 
sūnaus “grabo,” nes jis dar 
nebuvo atveszta.s, nuėjo in Pa
langos miesteli.

grabo , j 
y

DAKTARAS PRIGELBEJO 
JAM DAUGIAUSE.

Broliuk, kiti žmonis teip 
rugoje ant daktaru, 
net piktumas ima 
paniekineje, o

kad man 
kaip juos 

asz tau atvirai 
.pasakau,'kad viską ka asz szia-

esmiu dėkingas

SZJ.

kažkur 
bonka, drožė Kaziui in pakan-

Kazi sužeidė, veliauls jo 
pyktis dar padidėjus. Suriszti
vis tiek jo dar Mekas neinsten- 
ges. Benediktas sugriebęs ko- 
czela dar ”primėtės” kelis In 
pakauszi. Baisiai sužeistas Ir 
dejuodamas Kazys parkritęs. 
Vėliaus greitai ryszius toko at
leisti, nes Kazys nuolat ma
žiau rode gjwybes ženklu. Nu
vežtas in ligonine jis pagijo.
Kaltinamasis Benediktas Va

lentu koviezius teisme teisinos’*., 
kad jis, suinuszdamas broli, 
girdi, aniaptol jam nieko blogo 
nepadares. Kazys, girdi, po su
daužymo virtęs protingesnis, 
ramesnis, mėtos visus savo juo
kinguosius prietarus — žodžiu 
bonka ir koezelas jam tiktai in 
gera iszeje...

Teismas Benedikta Valontu- 
kevieziu nubaudė szesziais me
nesiais paprasto kalėjimo, ta- 
cziau lygtinai nuo bausmes at
leido.

NUSKENDO KONTRA- 
BANDNINKAS.

I

Kareeviszkiu rajono ribowe
Klaipėdos kr.,

vandeniu pievose 
7(10 meti*, nuo Se- 

apjiivcrte

Galzdonu km 
apsemtosi* 
apie ()00 —— 

idutds uipCC židkfZiti

•>

dien turiu 
vo

sa- 
dakt arams.

gal jiems 
kokius instrumentus?

— Kur tau.
esmių graborium!

szi rd i ilgiams
- O iri parduodi

Asz buvau Ir
I

!S>;<%t'adinj? 
barsis
f7*'

16 Dienine Ekskurcija In
ATLANTIC CITY

Ir kitaa South Jersey Parnarinea 
Vietaa

Subatoj, 28 Mojaus
Praleiskite anksti vakacija vienojo 

isz sziu pamarinu vietų.
ISZ SHENANDOAH $7.74 

ISZ MAHANOY O1TY $7.20
ISZ TAMAQUA $6.78

Tikietai geri ant visu treinu die
noje okskurcijos, toipgi ant ryt
metinio Nedolinio treino. Afcio 
daugiaus pasiklauskite ant visu 
Readingo geležinkelio stacijų. ■

IN NEW Y0RKA $2.75
Isz Shenandoah 25c. virsziaus

Nedalioj 29 Mojaus
Matykite plakatus apie daugiaus.

EKSKUROIJOS PER 7
MEMORIAL DAY

In Philadelphia $2i25
In Atlantic City $2.50

Isz Shenandoah 25c., virsziaus
NEW YORKA $3.00
Panedelije, 30 Mojaus

Naudokitės Isz szitu pigiu ekskur- 
ciju. Gera proga atlankyti gimi
nes ar patinstamus arba praleisti 
diena dideliam mieste.
_ _L- -I1 111 - - - —-E—dU?11 U-1!1-1
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cigaretų skelbimai paprastai
vengia šio klausimo?

tikru, jog jūsų cigarete dūmai gryni ir 
_ • S ' ’ ’ * * 1 » a.

ATSUK LUCKY STRIKE RADIO PROGK/UI/|-60I

tr

i

*

T TE f

Žinoma, 
pranešimas

t ‘ O. K. AMERIKA

Įftrlatitlnli lokių orkrifruH ir Lucky Strikt ii 
t ir Sflttdtenįo ukart, f> r X.R.C.

*

,r

U>*7.
T'- AmerV a 
Tohtrr* Ct.

dūmų?
Todėl šis

/ ■ I

Ar uzsiirauKi aunu r euckv muko 
driso šį svarbų klausimi} iškelti . . .

. i ■* t

j taikią.

kin iš cigarete.
7Juigl pąkalvokitc, kaip svarbu būti 

i“
švarūs - būti tikru, kad jūs /teįkve
piate tūlų nešvarumų.

Ar užsitrauki dūnių? Lucky Strik

L s*
t U K 'O

J" .ji

c

Atrodo gana paika - 
užsitraukia dūmų - žinodamas ar 

’ ncžinodrtmaB ... kiekvienas rūkytojas
' ’ r®K. ■>

dalį dūmų, kuriuos jis arba ji ištrau-

dėl to, kad rūkant Lucky Si rike, jūsų 
jautrios gleivės gauna tų apsaugų, 
kurios kiti cigarctai negali duoti. 
Garsusis JLuckies valymo procesas 
padarė visus kitus metodus senoviškais. 
Luckies tų procesų įvedė. Tik Luckics 
jį ir turi!

Ar užsitrauki 
užsitrauki!
tikrai liečia jus.

“It’s toasted
Jūsų Gerkle? Apsaugo

prieš knitėjimus - prieš kosulį

cigaretų skelbimuose buvo aiškus 
bijojimas paminėti žodį “užsitraukti”. '

: r.k
-’r Wi-b^iE

IENA iš didžiausių paslapčių 
cigaretų skelbimuose buvo aiškus 

« ___ m.____

> nes kiekvienas 
užsitraukia dūmų - žinodamas 
aęžinodrtmas ... kiekvienas rūkytojas 
ūkydamas vienu ar kitu laiku įkvepia

Kažin kodėl
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PASMAUGĖ PACZIA
f J ■ i v i

pasmaugė PO TAM PAKO- 
RE ANT SKEPETOS ANT 
MEDŽIO IDANT'SU KI

TA APSIVESTI.

Grodek% ^enk.į — Ui'szu'ie, 
patogi mergaite, czysta ir 
smarki
motina, kaime Lipuoka. Atsi
rado jaunikis, iszejo uįsajcab 
atsibuvo Veselka ir meilinga 
porele apsigyveno ant gaspn- 
dorystes kaime Kozosia. Pa-gy* 
venia laimingai kelis menesius, 
kokis tai biesas insimaiszc 
terp juju. Nekurie pasakoje 
buk jaunas vyras Bukovslcls 
apsigavo aut Urszules pasogo, 
pradėjo apleisti jauna paezia ir 
1/ikstyt ipaskui kita. (Nubodo 
jam pati, nutarė nuo josios at
sikratyt po tam apsivest su 
turtinga kaiminka.

Ana diena Bukovskiene pa
sirengė atlankyti motina, o ka
da atsisveikinejo su vyru, mol-

, czysta 
gaispadip|‘,n‘ kprVeno su

L !*•
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de jojo (kad jaja pasitiktu gir-
raitojo kada sugiyž namo, nc^ 
bijo pro ja eiti/. ‘

Atėjo vakaras, sėdintis ant 
kelmo vyras, pamate oinaųt
paežiu. Pasislėpė už medžio, b 
kada pati praėjo ta vieta, jisai 
kaip žvėris iszszoko, permetu 
motore, dtaiklaupe ant krutinės 
ir pradėjo smaugt, o 'kada jau 
radosi be gyvasbiės, paszauke: 
“Na, tai ant gajo atsikraeziau

, ’ ’ — Užsmaugė gananuo tavęs,” — pžsmauge gana 
greit.

J/o tam nuneszo lavonu prie
.. .... . . . .. . . > ■ .
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medžio, kur pakorė ant paežius 
žiedėtas puikios szilkines ske- 

nialsze!.petoH.
Ant rytojaus pro ta vieta ėjo 
du žmonis kurie pamate moto
re mane kad ji pati pasikorė ir 
nupjovė. Ant kaklo patemino 1

I 

atspaudas žmogiszku pirsztu, : 
neužilgio dagirdo apiv tai vi
sas kaimas. Sliectva iszrode 
viską vyras prispirtas per po-1 
licija, prisipažino prie visko ir, 
kas ji. pristūmė prie nužudinl- 
mo moteres. Bukovski areszta- 
yojo ir uždare kalėjimo ly 
teismo.

Nuėjo namo

uždare M

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

Lietuviszki Bonai
Norintieji parduot gaunate 
aukščiausia markėto preke. 
Del informacijos rašykite in 
Dept. 4.

Kurt H. Schiirig & Co
60 BROADWAY I

NEW YORK 1 r 1 ;

i

T

A. RAMANAUSKAS 
ilETUVISZKAS GRABORIUS 
810 W. CENTRE STREET 

MAHANOY CITY, PA.
TELEFONAS 305-R

Iszbalsaniuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrobus pa- 
ruoszia pagal naujausia mada už 
priėnnmn preke. Parsamdau auto
mobilius del laidotuvių, veseliu ir 
kitiems pasi važinė j imams.
Naminis Telefonas 1430-R St.Clair

1
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CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $023,358.62

8 Z i O j
Bile Ko*

į

/ Laidoja nu*

Mokame 3-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride- 
dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 L .epos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalaus su musu ban
ku nepaisant ar matui ar didelis.

G. W. BARLOW, Pres.
J. FERGUSON, Vice-Pres-ir Kas.

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus laatikimiausia Craboriua 

:i Gabiausias Balsamuotojas 11 
Geriausia Ambulanco __ 

patarnavimas 
npelinkeje.
liiam laike, diena ar 
nakti. Visada turi pil
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio 
Grabu,
mirelius pagal naujau
sia mada ir mokslo.
Turiu pagelbininke 
moterems. Prieinamos 
prekes.

DU OFISAIi 
MAHANOY CITY;516 W. Spruce Su 

Bell Telefonas 149 
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

Bell Telefonas 538-J
l.J'l.Jl’..’. - ---

/
Skaitykite “Saule”

W. Traskauskas, Ėst. 
LIETUVISZKAS GRABOR1US

Laidoja kunus numirėlius. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, veseliju, pasivažinėji- 
mo ir t. t. —Bell Telefonas 506 
603 W. Mahanoy Ava? Mah. City

il
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Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje 

£*"Ant 2-tro Floro, KHne Sstoro 
19 W. Centre St., Mahanoy City I

Dr.J.J.WYCHUNAS
Lietuvis Akiu Gydytojas

Iszegzaminuoju akis. Jeigu 
reikalinga tai paskiria tin
kamus akinius.

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

14 Ogden St. Girardville, Pa.
Telefonas 371-R

X

Žmonis kurie laike pinigus banke 1929 mete ant 3-czio 
procento, buvo iszmintingesni negu tie kurie pirko 7% 
szerus ar bondsus. * Pinigai padėti ant 3% banke atnesze 
daugiaus pinigo negu kiti investmentai.

* Pinigai banke yra juso ge-
9

Daugybe sae-
ru ir bondsu nuėjo blogyn.
riausias investmentas sziadien. Teip sako

MERCHANTS BANKING TRUST CO.,
MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM

MAHANOY CITY, PA. '
Į M




