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KUNIGO RUBAI UŽSIDEGĖ 
PRIE ALTORIAUS KADA

KALBĖJO MISZIAS.
Brownsburg, Ind. — Kada 

kunigas, James Reordan, lai
ke Miszparu sieke paimt Szv. 
Sakramenta isz cimborijos, už
sidegė jo kamžos rankove nuo 
žvakes ir beveik visas pastojo 
liepsnoje. Vienas isz vaiku, 
tarnaujantis prie altoriaus, 
priszoiko prie kunigo ir su ran
komis užgesino liepsna bet pats 
baisiai apdege rankas. Nors 
vaikas daug kenczia nuo skau
smo bet džiaugiasi kad galėjo 
užbėgti nelaimei kuri gal butu 
buvus didesne ne kaip jo kan- 
czios.

EME PASZIALPA,
NORS TURĖJO

$11,000

NUBAUSTA 3 METAIS 
KALĖJIMO.
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ISZEINA Kis UTARNINKA IR PETNYCZIĄ

Prenumerata: Suvienytose Valstijose, $3.00 metams;
Kitose Vieszpatystese, $4.50 metams.
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W. D. BOCZKOWSKI, Pre». A Mf. 
F. W.BOCZKOWSKI, Elliot.

Isz Visu Szaliu
SUPJAUSTĖ PACZIA

IR TARNAITE

47 METAS

MIRUSIS VAIKUTIS AD- 
GIJO GRABE.

Greendale, Miss. — Kada 
dvieju metu Edvardukas Kay 
buvo parengtas ant palaidoji
mo, staigai jis adgijo, gjlei at
siduso, atidarė akutes A isz- 
tieses rankutes in gr,, >oriu, 
melde kad ji iszimtu isz.J rabe- 
lio. Daktaras nutarė kajd vai
kutis buvo tikrai mires bet da
bar yra sveikas ir gyvas.. Gra
belis ikos adgal nusiunstajs del 
graboriaus o vietoje nuliudi-

Pittsburgh, Pa. — Ana die
na Tamosziene O’Toole, Airi- 
sze, atsisveikino su savo ketu
riais mažais vaikais iszvažiuo- 
dama in pavietava kalėjimą 
kur praleis tris metus už ap- 
laikinejima paszialpos nuo val
džios nors turėjo 11 tukstan- 
cziu doleriu bankoj. Moiteres 
vyrais, 44 metu, kuris dirbo ant 
strytkario, bet vėliaus neteko 
darbo, aplaikinejo paszialpa 
per tris metus, gavo dykai vi- 
sokes gyduoles laike ligos, dy
kai pataisyma dantų ir leido 
vaikus ant vakari jos valdžios 
kasztu. Turi jie taipgi murini 
narna vertes $4,000 ir 11,780 
doleriu keliose bankose.. Tokiu 
“czisleriu” sziadiėn randasi 
tukstancziai kurie aplaiko pa
szialpa apgavingu budu.
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A
Isz Pavydumo Daktaras Su

pjaustė Savo Paczia Ant 
Szmcteliu.
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E KURITAIPGI TARNAIT 
BUVO liudintoja.

delis džiaugsmas ju name kad 
sūnelis yra gyvas.

MOTERELE DABAR GAILE
SĮ KAD NESUVALDĖ 

savo liežuvio;.
Wilkes-Barre, Pa. — Ameli- 

ja Muranovskiene yra? labai 
staigaus ir pikto budo1 mote
rėle. Ana diena susibarė ji su 
savo kaiminka ir taip buvo in- 
irszus kad isz piktumo staigai 
likos supara’lyžavotos gyslos 
jos gerklejo ir dabar moterėle 
negali isztarti ne žodelio.

Jau tai antras kartas kad 
per savo nesuvaldoma pikta 
būda likos taip nubausta. Da
bar jos vyras sako kad jeigu 
da karta jo Ameliuke isztemps 
už daug 'sitriunas savo gerkles 
tai duos jai iszpjaut liežuvi.

V AI K AS NUŽUDĖ NE AP- 
KENCZIAMA MOCZEKA.
Montreal, Kanada. — Czio- 

naitiniam sude tęsęsi teismas 
i priesz 15 metu Ludvika di 

Benga, kuris nužudė savo mo- 
czeka. Tėvas vaiko liudijo kad 
tankiai kildavo namie tikra 
pekla nuo kada jis apsipaczia- 
vo su antra motere. Du sūnūs 
ir dvi dukteres buvo privers
tos apleisti namus isz priežas
ties nesutikimo nuo kada mo- 
czeka apėmė vadeles namo. 
Badai toji antra motere dau- 

i; ’geli kartu kerszino nužudyt 
savo vyra. Dienoje, kada žu- 
dinsta likos papildyta, namie 
vieszpatavo malszumas bet 
kada Ludvikas sugryžo taji 
vakara nuo krutamuju paveik
slu, nuėjo ant virszaus ir da
vėsi girdėt szuvis. Vyras nu
bėgės ant virszaus rado mote
re negyva. Vaikas prisipažino 
kad negalėjo ilgiau s nukensti 
nelabo pasielgimo moczekos.

ANTYS TURI PO KETURIS 
SPARNUS.

Plains Iowa. — Farr eris Ed 
Jennings atveže ant nosyiaiti- 
nes apukszcziu pardairytiepa- 
■prastas antis kurio— tainpo 
keturis sparnus. Anhi^xnra, 
tuojaus užpakalyje 
sparnu turi keturiok’ka coliu 
ilgio- j.
MERGAITES POT’-^EI SU- 

MINKSZTINO UAniETE-
JUSI VAGIAJ

Norwalk, Conn. — Kada 
asztuoniu metu mergaite, Onu
te Keliog, kalbėjo -savo vaka
rinius -poterėlius, einant gult, 
staigai patemino po lovele ko
jas žmogaus. Pabaigus savo 
poterėlius prasze žmogaus kad 
iszeitu isz po lovos. Pasirodė 
kad tai buvo vagis kuris insi- 
gavo in narna -per langa tiksle 
apipleszimo jos tėvu. Mergai
te atsistojus prie vagies už
klausė drebaneziu ballseliu: 
“Tu man nieko blogo nepada
rysi?” Ant ko jai vagis atsa
ke: “Ne, mano aniuoleli, asz 
tau nieko blogo nedarysiu nes 
tavo poterelei suminksztino 
mano užkietėjusia szirdi. Bu- 
kie taip gera mane isz czionais 
iszvesti.”

Mergaite nuvede pleszika 
prie frun'tiniu duriu o kada 
pasakė “good night” vagis 
leidosi bėgt kaip stirna.

1 Studentu maiszatis Gaire, Egipte, kurie pasiprieszino priesz Anglijos valdžia ir 
nori atsikratyt nuo jos jungo. 2—Apvaikszcziojimas Lincolno dienos Washingtone, ku
rioje emc dalyvas daug žymiu žmonių ir pats prezidentas Rooseveltas. 3—Armotinis pul
kas Italiszku Alpeniszku kareiviu, kurie kovoja ant Etiopiszko franto, Abisinijoj.

SURADO SENO SKUPUO- 
LIAUS PASLĖPTA AUKSA.

Riverton, Vt. — Arthuras 
Porter, dedamas naujas grin
dis senam name, netikėtai už
tiko maiszėli auksiniu pinigu, 
bet klek, tai niekamt nepasakė 
nes valdžia ir taip atims nuo 
jo auksa nes tiesos uždraudžia 
turėti sziadiėn auksa. Daugeli 
metu adgal, tame name gyve
no senas įskupuolius, Adomas 
Grost, kuris turėjo badai dide
li turtą apie kuri niekas neži
nojo ir nekarta jeszkojo po jo 
mircziai bet nesurado. Žmones 
taip užsikarszcziavo iszgirdia 
apie suradimą tojo skarbo kad 
pradėjo kasti aplinkui narna 
kad locnininkas stubos turėjo 
net pasiszaukti palicija kad 
jam apgintu narna nuo visisz- 
ko suardymo

TUKSTANGZIAI DARBI
NINKU ISZEJO ANT 

STRAIKOS.
New York. — Visuose dide

liuose namuose .sziadien žmo
nes turi lipti trepais nuo de- 
szimts lyg trisdeszimts laips
niu in virtszu isz priežasties 
straikos darbininku kurie va
ro elevatorius ir dirba tuose 
milžiniszkuose namuose skait
lyje 1,500. Darbininkai reika
lauja padidinimo mokesties ir 
trumpesniu valandų darbo. 
Daugelis žmonių likos sužeisti 
maiszacziuose. Daug moterėliu 
net apalpo lipdamos trisde
szimts laipsniu trepais in dar
bą. ■ . , •

TĖVAS APSIPACLIAVO 
TRECZIU KARTU; DUKTĖ 

NORĖJO ATIMT SAU 
GYVASTĮ.

Edgewood, Mo. — Negalė
dama nukensti kad jos tėvas 
trecziu kartu apsipaeziavo, jo 
duktė, Emilija Layton, 20 me
tu daraktodka publikineje 
mokslaineje, taip nuliūdo kad 
senas tėvas apsipaeziavo su 
naszle daug jaunesne ne kaip 
tėvas ir žinojo kad isz tokio 
apsivedimo nebus laimingas ir 
ji daug nukens nuo moczekos, 
perpjovė sau ranku gyslas. Ja 
užtiko moezeka ir nuveže in 
ligo'nbute kur likos adgaivinta 
ir iszliks gyva. Ant giliuko 
britva buvo neasztri ir tik ma
žai insipjove bet daug nusilp
nėjo nuo netekimo kraujo.

MOTINA PRISIPAŽINO 
KAD SUPLAKĖ DUKRELE 

ANT SMERT SU 
PLAKTUKU. -

Hazleton, Pa. — Kada k^rs. 
Ellis Houser, isz Harwood, li
kos aresztavota ir kvosta per 
palicija per kėlės valandas, 
ant galo prisipažino kad ji nu
žudė savo keturiu metu duk
rele, Rūta, su plaktuku, plak
dama jai galvuke pakol mer
gaite neteko gyvasties. Mer
gaite likos surasta per savo tę
va kada sugryžo nuo darbo. 
Sukruvintas plaktukas gulėjo 
szale mergaites. Tėvas nedirbo 
kelis metus ir tik nesenei pra
dėjo dirbti ant valstiszko pro
jekto. Sake jis kad nuo kokio 
tai laiko jo pati pasielgin-eda- 
vo labai nu'žiuretinai. Motere 
likos uždaryta prieglaudoje 
del pamiszeliu ant tyrinėjimo.

SA1.TK.Q $10,000 BET AA- 
CZIAI NE CENTO.

Fon du Lac, Wis. -— Povylas 
J. Bayorgein, kuris mirė czio- 
nais- ana diena, paliko visa sa- 
vo turtą del savo sesers Phoe- 
be Snow, susidedanti isz dau
giau kaip 10,000 doleriu o sa
vo paežiai nepaliko ne cento. 
Tokiu budu atkerszino savo 
paežiai kad toji užvede priesz 
ji teismą ant persiskyrimo be 
jokios- priežasties.

Manchester, Angl-i 
rai žinomais szioje ajliikineje, 
daktaras Buck Riixiini. yra 
czionais teisiamas už nužudy
mą savo ipaezios Izcijries, 34 
metu amžius, ir supltu'styma 
jos lavona ant szmotdiu. Ne* 
gana to, tasai daktaras pana- 
sze-i padare su savo tarnaite, 
Mare Rogerson, 20 mitu, kuri 
'buvo liudin'toja taipu baisaus 
pasielgimo daktaro sii savo mo
tere.

Buvo viena 
žudinseziu szio 
ri likos už va 
Mėsinis" Kubill 
kurie radosi sj 
net apsiverkei 
pažinimą liūdi 
Ruxton buvo 11 
vo paezei, nekl 
žudyt ja. Pre! 
kad daktaras | 

nes ji apga. 
niekas apie. J 
kalte iszsid ‘ 
kos 'susektai. . i-s

a..

if

,Ge-

Isz blausiausiu 
[aplinkinėj, ka
byta: “Velnio

e laikp teismo, 
girdėdami isz- 
Itoju. Daktaras 
lai užvydus sa
la kerszino nu
krato rius sake, 
Įkaijt įkalbėjo,

Įėjo tankiai ir 
nežinos, bet jo 
Lr daktaras li-

Jresztavotas.

KUDŽIAUSES ŽMOGUS 
ANT SVIETO MIRĖ.

Omaha, Nebr. -,<į Walter Co
le, 53 metu, kuris' buvo žino
mas kaipo kudžiaitscs žmogus 
ant svieto ir rodė.",i cirkusuose 
po daugeli vieszpjtyscziu, mi
re praeita sanvaitfe. Cole turė
jo 5 pėdas ir lljcoliu augsz- 
czio bet svėrė tik (53 svarus.

i V

SŪNŪS SUPLAKĖ TĘVA 
ANT SMERT.

Springvalley,'Ill. — Joseph 
Trillett, 22 metu, likos uždary
tas kalėjime už suplakima sa
vo tėvo ant smert automobiliu- 
je. Žudinsta likos papildyta 
isz priežasties barnio tarp sū
naus ir tėvo, kuris užmetinėjo 
sunui kad tasai parasze czeki 
jo vardu ant 168 doleriu kad 
galėtu sau nusipirkti reidio.

ARKLYS PERDURE SAVO 
LOCNININKA.

Raritan, N. J. — Farmeris, 
Layton Grier, kuris nesenei 
apsipaeziavo, važiavo isz mies
to nuo jomarko ir kada prisi
artino namu, truko kamanos. 
Iszlipeš isz vežimo bandė pa
taisyt kamanas, laikydamas 
rankoje atidaryta peili. Vienas 
isz arkliu spyrė Grier’ui in al
kūne, indurdamas peili in kru
tinę. Sužeistasis tuojaus szo- 
ko ant kito arklio ir jojo in 
miestą pas daktara bet,pake
lyje nupuolė nuo arklio ir mi
re. Pravažiuojantis automobi
listas ji surado ir parvežė na
mo. . 1. |

14 GELEŽKELIO DARBI
NINKAI LIKOS UŽMUSZTI.

Revelstoke, B. C. — Kada 
užpakalis trūkio atsiskyrė ir

NORĖJO UŽKASTI JUODA Į nubėgo nuo kalno kur darbi- 
ŽMOGU GYVA. • ' '

South Hatfield, Ky. — Du 
nežinomi balti žmones suėmė 
muriną, Jack Birch, kuriam 
kerszino su revolveriais kad 
pasakytu apie kokia ten žu
dinsta kuri likos papildyta ant 
balto žmogaus kėlės dienas ad
gal bet nigeris nieko nežinojo 
ir negalėjo nieko pasakyt. 
Perpyke baltieji iszkase duobe, 
in kuria inmete murina ir bu
tu ji užkasė gyva kad nebūtu 
in taji laika važiavę du žmones 
automobiliuje ir ji iszgialbejo 
in laika. Baltieji tuojaus din
go.

ninkai pataisinejo geležinkeli, 
užėjo ant 1-1 isz ju ir užmusze 
ant vietos. Penki darbininkai 
likos sužeisti. Darbininkai ne-

PAAUKAUS ĮDĖLI SKAI
TLĮ PINIGU TŽ ISZGYDY-

MA NJ0IIGI9.
Kalkuta, Indą.,— Rai Bah

adur Ranjidad jajoria, 65 me
tu amžiaus, Kfs nesenei pa
aukavo desziifjk tuks'tanczius 
doleriu, 'jei ka ji iszgydytu isz 
nemigio, dalba, aukauja da di
desne dovana im kuris daro- 
dytu gyduoles :ad galėtu mie
goti. - Bajoria yra labai tur
tingas Indiszks kupezius, ku
ris sako, kad įpr du metus ne
gali jisai miegti ir joki vais
tai jam nepagristi kad galėtu 
užmigti. Nuo :ada apgarsino 
dovana, tai ap ike 1,000 laisz- 
ku isz Amebos, Anglijos, 
Szkotlandijos^riandijos ir ki
tu szaliu. ,

TEISINGAS PRIETELIS 
IR PO SMERT.

Winnipeg, lanada., — Su- 
szalias ir isalkias, mažas 
szunytis gulei prie lavono sa
vo mirusio pcio, Reuben Moo
re, 72 metu anžiaus ūkininko,

DIDELIS PALIKIMAS 
AMERIKONO DEL SAVO 

GIMINIU.
Kiclcai, Lenk.,— Branske, 

70 metu a.dgal, gyveno kupcz- 
ius, Szmulus Horovicz, su pa
czia Sora ir 13 metu šuneliu. 
Mete 1866 sūnūs dingo -isz na
mu be jokios žinios. Motina isz 
gailesties netekimo sūnelio, tpa- 
vojinai apsirgo ir mirė.

Tiktai in keliolika metu po 
mircziai paežio® Horovicz ap- 
laike laiszka nuo dingusio sū
naus, kuris rasze tėvui, kad 
iszkeliavo in Londoną, Angli
ję, kur gerai pasiveda ir kad 
apie ji nesirūpintu. Nuo to 
laiko, sūnūs daugiau nerasze 
pas tęva.

Tik praėjusi meta, po 70 me
tu, gimines dingusio Boruko 
Horoviezio, kurie gyvena czio
nais, aplaike žine isz Amerikos 
kad Horoviczius praeita meta 
mire New Yorke, turėdamas 83 
metus. O kad mirusia nepaliko 
jokiu giminiu, visa jo turtą, 
susidedanti isz 20 milijonu do
leriu, užrasze artimiausei gimi
nei, isz kuriu keli gyvena A- 
merikoj kurie aplaikys dali 
palikto milžiniszko turto.

RUSISZKA “CARICA” 
MIRĖ.

Amorbach, Vokietija. — Di
džioji kunigaiksztiene, pati Ci- 
riliaus, isz Rosijos, sesuo Ru- 
ihufli1 irifrmirij&s' gl'&Tė'sraiD*- - 

re nuo apopleksijos, turėdama 
59 metus. Didžioji kunigaiksz- 
tiene buvo pati kunigaikszczio 
Ciriliaus kuris yra giminaieziu 
nužudyto Rusiszko caro Nika- 
lojaus ir save prasimine kaipo 
galva Rusiszkos cariszkos 
szeimynos Rosijoj. Kuni
gaiksztiene mirė pas savo žen
tą kunigaikszti Charles, isz 
Leinigen.

Žinios isz Lietuvos

DIDELES PUSNYS 
VILNIAUS KRASZTE.

Vilnius.,— Paskutinėmis die
nomis Vilniaus kraszte siau- 
czia labai dideles pusnys. Vie
na diena pavėlavo visi trauki
niai, nes užpustyti geležinke
liai kartais reikalingi buvo 
skubaus pravalymo. Pacziame 
mieste taip pat kai kurios uly- 
czios tiesiog buvo užverstos 
sniegu, kas sutrukdė ulycziu 
judėjimą. Provincijoje dau
gelyje vietų buvo iszvartyti te
lefono stulpai.

a

mate adbeganezio vagono ir į ]iurį0 .suszalui lavona surado 
nesitikėjo nelaimes. Ant gelež-, gmonys jo mžoje bakūžėlėje, 
kelio atsibuvo susi? turimas, Matyt kad trintukais staigai 
trukiu ir * 
ant nuvalymo griuvėsiu.

darbininkai dirbo ę|pSirgo ir atsgule ant kanapos

Friedrichshafen^ Vokietija.
— Naujas zepelinas LZ-129 tu
rėjo savo pirma iszbandyma. 
Jame gales sutilpti apie 100 
žmonių. Zepriinas yra pareng
tas su visokiais smagumais del 
pasažieriu. > /

o smarkus saltiis ir sniegas 
užbaigė savo lar'bo ant jo. Kai
mynai suradi tvartelije su'sza- 
lusi ant smet arkli, karve ir 
kate. Pagal lalicijos ir dakta
ro tyrinėjimo tai senukas ture- 
rejo mirt?! aszuones dienas ad
gal, bet szun tis iszliiko gyvas, 

* bet ’labai susipnejas.

TUSZTI SZULINIAI.
Aleksoto gyventojams, kurie 

kad ir iszsikase gilius szulinius 
bet negali isz ju gauti vandens. 
Ugnagesiai isz artimu krasztu 
pristato tokiems gyventojams 
vandeni baczkomis už nedide
li atliginima.

IR KUNIGAI TURI MOKĖTI 
ALIMENTUS.

Sziauliai.,— Sziauliu Apy
gardos teismas sprendė Szalti- 
niu parapijos kunigo Jono Pra- 
nio byla su buvusia klebonijos 
tarnaite Gudzinskaite del ali
mentų. Teismas priteisė isz 
kunigo Pranio Gudzinskaites 
kūdikio iszlaikymui po 30 litu 
kas menesi iki jam sukaks 17, 
metu.

Z a
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Kas Girdėt
PRADĖS REPUBLIK

KA POLITIKISZ] 
KONVENCIJA

REPUBLIKONISZ M“. IT®rantu!Laimingas
Inleidziama In Suv. į ___

SAULE” Mahanoy City, Pa.

laime, kai]) dūmai ore pranyk
tu ? Viskas priklauso nuo nuo-

Lahore, Indijoj, gyvena mo
tore kuri turi ant kaktos raga 
■septynių coliu ilgio.Laikas nuo 
laiko Afrikoje ir Kinuose atsi
randa vyrai su ragais bet vie
natine motere kuri turi raga 
ant kaktos, randasi Indijoj. 
Yra tai retas atsitikimas tarp 
-žmonių kuris vadinasi “Cor
nu Curaneum.” Ne yra tai ra
gas isz kaulo, kaip pas gyvu
lius užauga tik susideda isz 
minksztesnio materijolo.

Keliolika metu adgal Lenki
joj užgimė tokis kūdikis su ra- 
gucziu ant kaktos o kada apie 
tai dažinojo kaiminkos ir kū
mutes, tai liepe motinai kūdi
ki pasmaugti ka motina ir pa
dare nes mane kad tai velniu
kas.

Valstijos

isz
John Bi
; Ohio,

Indijose, vienam maldnamy- 
je dega amžinas žiburys kuris 
niekados neužgeso beveik per 
1,500 metu. Toji “szventa ug
nis” žibinama ant atminties 
užpuolimo Persijonu ant Indi
jos.

Toledo, Ohąjuje, pana Blan
che Forbes apskundė locninin- 
kus fersztorio ant penkių tuk- 
staneziu doleriu už tai kad ne
sekei pirko pakeli špilkų in 
plaukus kuros permaine jos 
plaukus ant žaliu... Ar nege- 
riaus butu padarius kad pasi
duotu in koki muzeju o dau
giau uždirbtu nuo žiopliu ku
rie mokėtu deszimtukus rege
li taip stebuklingu plauku pa
nos Blanches.

Niekas kitas taip_jĮ^^rodo

!Ar asz ne vįszt-vaikis? Ka?
— Tamsta? Nejaugi jus ap 

sivedet’
— Sziadien, mano mielas! 

Apsivedžiau ir tiesiog in trau
kini.

JAUNIAUSIAS LEKIOTO- 
JAS SU EROPLANU.

isu mumis invyktu traukinio ar 
kirą kokia katastrofa (baisi 
nelaime), tai jus visai ka ki
ta užgiedotume!...

Niekniekis! — protestuo- 
jja naujavedis. — Katastrofos 
'lik viena karta in metus tepa
sitaiko. No jokiu nuotikiu asz 
'nesibijau, dėlto kad nesą pras
imos tiems nuoti'kiams invykt. 
; Reti atsitikimai! Na, tegu juos 
į velniai! Asz apie juos ir kal- 
ibet nebenoriu! Na, mes, regis 
in pusiaustote važiuojame.

i — Jus kur dabar važiuoja 
J fe? — klausia Petraitis. — lu
Maskva, ar ku r-nors in pietus ?

— Na, tai gražiausia! Kaip
gi asz, važiuojant in žiemius, 
pateksiu kur-nors in pietus?

— Bet juk Maskva ne sziau
roje.

— Žinau, bet juk mes dabar 
in Petrapili važiuojam! — sa
ko Aleksynas.

— Ponuli, apsirikote, mes in 
Maskva važiuojam!

— Tai yra, kaip-gi taip in 
Maskva — nusteįbo naujave
dis.

— Keista... Jus in kur bi
lietą paėmėt?

—- In Petrapili.
— Tokiame atsitikime tams- • 

ta sveikinu. Jus ne in ta trau
kini patekote.

Puse minutes praėjo tyliai. 
Naujavedis pakyla ir niūriai 
akimis kompanija vedžioja.

— |Taip, taip, — paaiszkina 
Petraitis. — Balinėj jus ne in 
ta trajikini insžokote... Jums, 
reiszlfia, konjako iszsidrožus 
apsidume akyse ir jus klaidin
gai .in prieszinga patekote. 
trauKini.

Aleksynas pabalo, kaip dro
be, nusitveria už galvos ir pra-

antros'^”11- . Z ... I 
Prasideda pasveikinimai iri 

I paprasti klausymai.
— Žiūrėk, tu czia. . . — juo-! 

kiasi Petraitis. — Užtat jus1 
taip frantiszkai pasipuoszet. i 

■■ VnLtvbes De-j’s>enu, stengiasi snusteli. Tvla.1 laip... Del pilnos iliuzi-. 
Isz viso‘buvo ga- i Durys, atsidaro ir in trauki-net _kvei’aluis apsiszlaks-' 

• • • • • ~ ui ineina aukszta, kai]) szien-į ( Z’au- Digi ausu sax o laimėje 
i’! karte, figūra geltona skrybėlė Panėriau! Nei rupeseziu, ne| 

I mineziu, o vien tiktai pajauti-j 
mas kaž-ko tokio... velnias ji 
nematė, kaip jis ten ir vadina
si... malonumas, ar kokis ga-1 
las? Dar kaip gyvas taip pui-Į 
kiai niekuomet nesijaueziau. |

Aleksynas užmerkia akis ir; 
kraipo galva.

--- Nepaprastai esu laimin
gas! — sako jis. — Bet jus pa
tys apsvarstykite. Tuojaus asz' 
nueisiu in savo vagona. Tenai1 

I ant sofkeles, szale langelio se- 
! di esybe, kuri taip sakant visa 
i savo gyvybe man esą atsida
vusi.
mėlynake, gražia nosyte... ma 
žais' iszvelniais pirszcziukais... 
Mano duszele! Tu mano ange
lėlis! Tu mano pumpurėlis! ma
no sielos paguoda! O kojuke! 
Vieszpatie! Kojuke, juk ne to
kia, kaip kad musu kojos o 
kaž-kokia miniatiūrine (labai 
mažyte), pasakinga, alegorisz- 
ka! Rodos nutvereziau ta koju
ke ir nutveręs su valgy cziau! 
E, kaip matau jus nieko nesu
prantat. Juk tamsta esi mate
rialistas, pas jus tuojaus ana- 
lyzas, taip ir sziaip! Sausas 
viengungis ir daugiau nieko! 
Sztai kuomet apsivesit tai at- 
siminsit! Kame-gi dabar, pasa
kysite Aleksynas? Taip, tai-gi, 
nueisiu asz dabar in savo va

Kaip sunku sziadien iszgauti 
immigraeijos vizas Amerikos 
konsulatose užsienyje tai aisz- 
kiai parddo vizos ir kvotos 

Į statistikos del metu baigiam

t centą iszduota.r, prokuratorius bįiyo
pradės Bepubliko-

Nuo geležkeio stoties, vadi
namos “Baline” juda keleiviu 
traukinys. Viename 
klases traukinyj paskirtame
“rūkantiems,” traukinio prie- 
blinda supami, snaudžia penki, 
keleiviai. Jis tik-ka buvo už- 

I Birželio 30 d., 1935 m., kurias'kandę ir dabar prisiszlieje prie 
\ k a tik iszdave 
partmentas. Isz viso buvo ga- 

j linui per metus inloisti iii Suv.
Valstijas net 153,774 immi- 
grantus. Bet yra faktas kad 
tik 17,291 viza, arba 11-ta pro- 

Isz tu, 6,062 
pirmenybes vizos,” tai 

vizos duotos tėvams Amerikosrai'konvencija kuri prasi- ....... . .. d \ _ piiliecziu ir žmonoms ir įiepil-
luimetiems vaikams apsigyve
nusiu ateiviu. Apart tu, 20,- 
855 nelsvotines vizos iszduotos 
per mep us, didžiausias skait
lius Ailierikos pilieeziu žmo
noms iff neisztekejusioms nepil- 
nametiems vaikams. Kaslink 
atskiru szaliu tai 4,653 immi- 
grantai, arba 18-tas procentas, 
buvo linleista isz Vokietijos 
kurios kvota yra 25,957 ir a- 
part jto, 712 nekvotiniu immi
grant u inleista isz Vokietijos. 
Isz Idalijos atvyko 2,207 kvo
tiniai imniigrantai (38-tas pro
centas metines kvotos 5,802) 
tik 4,824 asmenys, daugumas 
isz ju, gimines Amerikos pilie
eziu, inleista kaipo nekvotinei 
immigrantai. Lenkijos kvota 
yra 6,524 bet 1,756, arba 27-tas 
procentas, inleista ir dar 794 
nekvotines gimines. Valstybes 
Departamentas rokuoja, kad 
nuo Spalio 1 d-, 1930 m., iki 
Birželio-30 d., 1935 m., imrni- 
graeija sumažinta per net mil
ijoną, tai del varžingo užlaiky
mo to immigraeijos punkto, 
imritf slrnifn <<o-nli tnnfi

dės Juniąus menesyje ant isz- 
rinkimb prezidento.

Ant Vieno Pareina
*•* Žmogau, nemanyk jog 

kada kita užrūstinsi arba ap
juodinsi, kad bus užtektinai ji 
perpraszyt? O ne! Skriauda 
padaryti reikia isz pilno atly
gint.

* Moteres myli pasirodyt 
urtingumu bažnyczio- 
baliaus. Vyrai-gi kar- 
ir restauracijose.
pink* pikta szuni jei- 

u su ilgais au- 
.?z storos sku- i

su savo 
se ii’ ant 
czemoše 

Ne
gu neturi eželi 
lais ir kelnių] 
ros.

Motere i 
mingiausia t: 
nors pasakoja

* Brolau, 
priesz žmonis
ant svieto ir be tavęs yra už
tektinai kvailiu.

Vyrąs tel savo mot eres 
yra tada igeraupu kada visa 
savo uždAbi i|į jos rankeles

H os yra nelai-
I kada kam |as
I qC savo liga.

i lenudavinek
ivailū. Sziadien

ir paltu sulyg paskutines ma
dos, labai panaszi in operos ir 
sziaip sostiniu teatru kores
pondentus.

Figūra sustoja viduryj trau
kinio, szmikszczia ir ilgai žiu
ri akimi in sofkeles.

— Ne, ir czia ne tas! — niur
na jis. — Velnias žino, kas 
czia pasidarė! Tatai tiesiog ne- 
pakeneziama! Ne, ne tas!.

Vienas isz keleiviu areziau 
in figūra prisižiūri ir džiaugs
mingai 'suszuhka:

—Jonas Aleksynas! Kaip jus 
czia patekote? Ar tai tamsta? 
iSzienkartinis Aleksynas krūp
telėjo, žiuri iszputes akis in 
keleivi ir, ji pažines, linksmai 
pliaukszitelejo delnais.

— Aha! Ponas Petraitis! — 
kalba jis. — Kiek žiemų, kiek 
metu! O asz ir nežinojau kad 
sziame traukinyj važiuojate.

— Na, sau, tiktai ot ka, tam
stele, savo traukini pražai- 
džiau ir dabar jo niekaip ne
atrandu, szitokia mano galva! 
Nei- kas kaili man iszpertu!

Aleksynas svyruoja ir kva
toja pilvą susiėmęs. — Lyg 
esama tokiu atsitikimu! — tę
sia jis. — Iszejau asz po ant
ram skambueziui iszsimest 
konjako burnele. Žinoma, isz- 
sigeriauj Na, manau įsau,. ka-

William Lee, kuris turi vos 
dvylika metu, jau buvo iszle- 
kes in padanges kelis kartu- 
Savannah, G a. Jo tėvas, kuris 
yra geru lekiotojo, iszmokino 
savo sūneli lekioti ir tasai da
bar lekioja be jokios baimes.

Szitokia balta-plauke,

naudinga... Visos tos filoso- 
I fijos ir psichologijos teeina po 
velniu!

Per vagona pereina konduk
torius.

— Ponas konduktoriau, — 
j kreipiasi in ji naujavedis. — 
Kuomet eisite per vagona No. 
209, tai tenai rasite ponia pil
ka skrybėlė ir baltu 'pauksz- 
cziu ir pasakykite jai, kad asz 

i esu czionai!
— IKausąu. Tiktai szitame 

traukinyje nėra 209 numerio. 
Yra 219.

— Na, 219! Vis-viena! Taip 
ir pasakykite tai poniai: vyras 
esąs sveikas ir laimingas!

Aleksynas staiga susitveria, 
už galvos ir dejuoja:

... Ponia. .. Ar ta- 
? Vyras... Cha-cha- 

reikia kaili isz-
tai 
cha

! Dar vakar buvo 
.. peteliszke... Tie- 
nesi norį!,_  ___ _

vyras! Ach idiotas! ®’ai >Įn

indraliszko nupuolimo "kaip ^udbda. 
per daugeli ypatų yra paprati
mas iszradimo visokiu kalbu 
apie savo artimus. Nekurie 
žmones isztikro mano kad ne
papildo jokios bledes jeigu ap
sakinėja teisingai felerius, 
klaidas ir nusidėjimus kitu 
žmonių. Labai tuomi biustą.

Kožnas žmogus privalo būti 
ne tik teisingu bet suprantan- 
cziu ir gailingu del kitu. Tieji, 
kurie myli klaidas ir nusidėji
mus savo artimu atidenginet, 
patys paprastai pildo daug 
klaidu ir nusidėjimu. • Nepasi- 
kelineja jie ant nusidėjimu sa
vo artimu del to, kad tieji rūs
tina Dieva, o ne, nes jeigu taip 
butu tai už viską patys pasirū
pintu klaidu ir piktybių nepil- 
dyt.

* Motere vi 
n o ja iratleidžl 
jis priesz ja 1J

* Nuolatini 
klaidu įsilpnin ir drueziausia 
szirdi.

* Neisvarstk meile mergi
nos pagąl jos sodžių. Saldžiai 
in tave Įkalba velnią mislina.

* Ap$ipac|iiot su isalai- 
džia motpre ajia pasilikti sze- 
rininku Į laikJszczio yra tai 
vienokia ir ti pati niekysta. 
Prie szliubo m-,gina o prie už
dėjimo 
— abid.
tave. Pai
pinigus ir siu jupk burna nes 
jeigu nesuczifpsi tai viena ir 
kita tau smeį uis iszdžiovys.

La vyrui dova- 
Ljo kaltes jeigu 
Įpoja.
I iszradimas

laikrazczio, vienoki, 
'i grojai szypsosi in 
skui A duok ir duok

J.A -

meniszka sunkenybe,” kuris 
sulaikė visus aplikantus, kurie 
tik galėtu tapti naszta Ameri
kos institucijoms. Užregis
truotas reikalavimas del vizų 
vis pasilieka augsztas pagal in-, 
formacijų nuo Amerikos kon
sulu užsienyje Birželio 30 d., 
1935 m., 238,790 praszymu už
registruota ir 45-tas procentas 
szi'tu aplikacijų paduota Vo
kietį joje ir Lenkijoje.

Sekanczios metines kvotos ir 
inleidimai 
szaliu:

isz kitu Europos

Kokis tai mokslinczius pasa
kė būk apsipacziavimas tai ka-; 
re. Visi vėl kalba buk kare tai 
pekla. — Isz to pasirodo kad 
apsipacziavimas tai tikra pek- ‘ 
la ir ant to užbaigtas kriukis. 
O gal ne kuriems yra tai teisy
be.

NAUJA Mx^DA-KNYGA:

“Jėzus
Mano Pažiba 
Gyvenine, Vakare 
ir Mirties balandoje”

SUPUS TĖVAS.

Tėvas, motina ir maža Onu
te nuėjo in parka. Einant pro 
szali, žmogus szauke:

— Ponuli, stokie ant vogos, 
ji tau parodys teisingiausia, 
kiek sveri, tiktai už penkis 
centus!

Tėvas atsistojo ant vogos. 
Dukrele žiuri nusiminus. Mo
tina ant galo paszauke in vy
ra:

— Vai tu seni! Nebukie taip 
skapus,— pasiimki© ir Onute 
drauge su savim,— juk vis 
tiek kasztuoje!

Yra tąi ardas Naujos 
Malda-knyge Krikszczion- 
ims Katalikais, su maldo
mis ir pamokiimais ant visu 
metu ir kiekvenam reikalui 
priderinta sugiesmemis.

Szalis Metina Vizų Isz-
Kvota duota

Czekoslovakija, 2,874. . . .628
Francija, .. .. ..3,086. ...439
Szvedija,... ... .3,314. ...159
U. S. S. R... ... .2,712 . ...381
Norvegija, . ... .2,377.. ...203
Danija’. .... ... .1,181. ...153
Vengrija, . .... 869.. ...404
JugoslAvija, .... 845. ...246

'Finlandija, .... 569.. ...106
Lietuvą, ... .... 386. ...217

daugi sekanti stotis dar toli, 
tąi esą ne pro sz-ali ir kita isz- 
simest. Pakol galvojau ir ge
riau, ežia kaip bematai, ir tre- 
czias skambutis... asz kaip 
beproti®, begu ir szoku in pir
ma pasitaikiusi vagonu. Na, 
ar asz ne priekvaisza? Ar ne 
viszt-vaikis?

— O jus, matomai, links
mam upe —sako Petraitis.— 
Sėskite! Garbe ir vieta!

— Ne, ne! Eisiu savo vago
no jeszkot! Sudie!

— Jus patamsėję ko gera, 
nuo aikszteles galite nusiverst. 
Sėskite o kuomet sekanezia 
stoti privažiuosime, jus ir at
rasite savo vagona. Sėskite!

Aleksynas atsidusta ir ne
drąsiai atsisėda priesz Petrai
ti. Jis matomai, susijaudinės 
ir sėdi, kaip ant špilkų.

— Kur važiuojate? —■ klau
sia Petraitis.

— Asz? In platųjį pasvieti. 
Mano galvoj to'kis mineziu su
sikaupimas kad asz ir pats ne
nuvokiu, kur asz važiuoju. Ve
ža likimas, na ir važiuoju. Cha- 
cha-cha ... Drauguži, ar pasi
taikė, jums kuomet nors lai
mingu kvailiu pamatyt? Ne? 
Tai ve, žiūrėkite! Priesz jumis 
vienas isz laimingiausiuju pa
saulyje žmonių! Taip! Ar jus 
isz mano veido nieko negalite 
pastebet ?

— Tai yra pastebima kad... 
jus taigi... truputi ant drąsos 
esate iszsimete.

— Tur-but mano veidas da
bar esą labai kvailas! Eh, gai
la, kad nėra veidrodžio, pasi- 
žiurecziau in savo snukinali- 
zacija! Jaucziu, tamstele, kaip
einu kvailyn! Tikrai kaip ma- Teeina po velniu visi tie ana- 
ne gyva matote! Cha-cha-cha! lyzai... Noris iszsigert, na ir 
Asz, galite sau insivaizdint, at-' gerk, o nėr reikalo ten f iloso-

■ • i ' ■likineju kelione po jungtuvių.. fuot, ar tatai kenksminga al

gona. Tek jau manė' Jaukia su i 
nekantrumu... atjauezia ma-' 
no pasirodymą. Mane pasitin-Į („e

Naujas LietuviszkasSAPNORIUS
592 Pus., Lbai Dideles 
Litaros, tei kad visai 
nereike aktorių. Grą
žais apdaras. Preke 
tiktai $2.00.

Labai paraki knyga del 
tu kurie turi silpnas akis, 
nes beveik nerikia akuloriu 
skaitant szia hyga.

Naujas Didelis Sapnorius 
160 puslapiu, su daugybe 
nauju paveiksliu, iszaisz- 
kina visokius sapnus, ko
kius žmogus gali sapnuot. 
Knyga puikiai drucziai 
apdaryta, kietais audekli
nėms apdarais. Preke su 
nusiuntimu, Tiktai $1.00.

ka szypsena. Asz atsisėdu prie 
jos, prisiglaudžiu ir szitaip 
dviem pirsztukais u'ž pagurk
li u ko. ..

Aleksynais kraipo galva ir 
isz laimes kvatoja.

— Paskiau dedi savo makau
le jai ant petuko ir ranka ap
kabini liemeni. Aplinkui, ži- 
note-gi tyla... poetine prie- 
blinda. Toj minutėj, regis, vi
sa pasauli paemes apkabin
tum. Ponas Petraiti, leiskite 
man jus apkabint!

— Kodėl ne? Malonėkite!
Prieteliai prie bendro kelei

viu juoko apsikabina ir lai
mingas naujavedis tęsia:

— O dęl didesnio idiotiszku- 
mo (kvailumo) arba, kaip ten 
romansuose sakoma, del. dides
nes iliuzijos nueisi in 'bufetą ir 
du-tris stiklelius vienu ypu be 
atvangos paimsi ir iszsime^si. 
Czia jau galvoj ir krutinėję 
kaž-kas tokio darosi, ko ir isz 
pasakų nesužinosi. Asz žmo
gus mažytis, silpnutis, o man 
rodosi kad asz ne ribų netu
riu. .. Visa pasauli savim, ap
ima! Ot kaip!

Keleiviai žiūrėdami in gir
tutėli, laiminga nauja-vedi, už- 
sikreczia jo linksmumu ir jau 
snaudulio nejauezia. Vietoje 
vieno klausytojo, prie Aleksy
no netrukus susispieczia jau 
penki. Jis sukasi, kaip ant 
adatų, pasakoja, skeczioja ran
komis ir tajjszkia be paliovos. 
Jis kvatoja ir visi kvatoja.

—- Svarbiausia, ponai, esą 
kaip galima mažiau galvot!

W. D. BOUZK.USKAS - CO., 
MAHANOY CI'Y, PA., U.S.A.

W. D. BOCZKAUSKAS-CO„ 
Mahanoy City, Pa.

midudcisu laikais net# kaž- 
kiod mufa laiminga žmogų re
gėt urą 
viu'.u so
Ii paPĮz^si o ne laiminga 
gu. '•ū

— Bet kas-gi kaltas? 
Aleksynas isztiesdamas 
ilgas kojas labai asztriais ga
lais. — Jeigu jus nesate lai
mingi tai nekaltinkite kitu o 
tik save! Taip, o jus kaip ma
note? Žmogus esą pats tvėrė
jas savo asmenes laimes. Jeigu 
panorėsite, jus busite laimingi, 
bet jus juk tokiais nenorite 
but. Jus atkakliai szalinates 
nuo laimes!

— Sze tau 'bobule, Jurgiuos! 
Kokiu budu?

— Labai prastai!.. Gamta, 
esą nutarusi idant žmogus tam 
tikrame savo gyvenimo laiko
tarpyje mylėtu. Tasai laiko
tarpis užstojo na ir mylėk kaip 
iszgali, o jus juk neklausote 
gamtos vis kažko tębeluku- 
riuojat. Toliau... Instatyme 
esą pasakyta kad normalis in- 
dividualas (pavienis asmuo) 
privalo susituoki... Be jung
tuvių nėra laimes. Atėjo ata
tinkamas laikas, na ir apsi
vesk, nėra ko kvailystes be- 
vaikyt... Bet jus juk nevedat, 
vis kaž-ko laukiate! Be to, Szv. 
Raszte ęsa pasakyta, kad vy
nas džuginas žmogaus szirdi... 
Jeigu tau gera ir norisi idant 
dar geriau butu, tai reiszkia, 
eik in bufetą ir iszsigerk.Svar- 
biausia — esą, kuo mažiau gal
vot o varyt sulyg priimto pa
vyzdžio! Pavyzdis — didelis 
daigtas!

— Jus sakote kad žmogus 
esąs tvėrėjas savo laimes. Ko
kis jis po velniu tvefejas, jei
gu užtenka ligoto danczio arba 
piktos uoszves idant visa jo

Iiko vienas isz kelei- 
[eicziau balta dramb- 

žmo-

sako 
savo

dedfi 'smarkiai vagone žings
niuot.

— Ak, asz kvailys kaip pa
galys! — kolioja pats save, -r-' 
Ak, asz niekszas, kad mana 
kur nprs velniai suėstu ir in 
pragaara iumestu! Na, ka asz 

1 dabar bedarysiu? Juk tame 
traukinyje esanti žmona! Jinai, 
ten viena, laukia, kankinasi be 
manes pasilikusi! Ak, asz ba- 
lamutas szalaputra!

Naujavedis puola ant sofke- 
les ir sziauszesi, tarsi jam kas - 
nors butu ant kojos užmynęs.

Nelaimingas asz žmogus! —• 
dejuoja jis. Ka-gi asz darysiu ? 
Ka?

— Na, na... butu czia ko 
nusimint ... — ramina ji ke
leiviai. — Menkniekis... Jus 
telegrafuokite savo žmonai o 
pats pasistengkite pakeliui 
sėst in greitąjį traukini. Tokiu 
budu jus ja pasivysite.

— Greitasis traukinis! — 
verkia naujavedis, “savo lai
mes tvėrėjas.” — O kur asz 
gausiu pinigu del greitojo trau
kinio? Visi mano pinigai pas 
žmona! ,

Pasisznabždeja tarpe saves, 
besijuokiantieji keleiviai sude
da auku ir laimingąjį aprūpina 
pinigais.

NAUJOS MIKALDOS 
KARALIENES 

PRANASZYSTES
Yra tai stebėtina knvgute nes 
joje randasi daug teisybes ir 
jau daug atspėta kas buvo 
pranaszauta, ir toliaus tos pra- 
naszystes pildosi. Prisiuskite 
25c. stempomis o gausite per 
paczta.

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



SAULE” Mahanoy City, Pa

Dvarpone ir 
Jos Nelaisvis
Asz ir dvarininkas atsargos, 

kapitonas Darkukis, pas kuri 
asz pavasari vieszejau, viena 
gražu pavasario ryta sėdėjome 
bobutes krėsluose ir tingiai 
žiūrėjome per Įauga. I?ftvo bai
siai nuobodu. Neturėjome ka 
veikt. /

— Tfu! — niurnėjo Darku-, 
kis. — Tokis nuobodumas, kad 
žmogus net teismo antstoliui 
atvažiavus ir tai apsidžiaug-j 
turn!

— “Ar prigulti, ar ka tokio 
pradėt,” — galvojau asz.

Ir mes galvojome apie nuo
boduli ilgai, labai ilgai, ligi 
tol kol per senai nemazgotus, 
dulkėtus stiklus pastebėjome 
mažos atmainos invykusios pa
saulio miszinyj: gaidys, sto
vintis palei vartus ant krūvos 
pernykszcziu lapu ir pakelian
tis tai viena, tai kita koja, jis

SZITAS LAIVAS GAL BUS .
VIENAS ISZ PASKUTINIU

TOKIU KARISZKU LAIVU

Szitas Vokiszkas kariszkas laivas “Admiral Graf Spec” 
kuris likos praszalintas isz tarnystes yra vienas isz paskuti
niu tokio budo kariszkas laivas kokius Vokietija kada nau
dos.

asz isz karto kaž-kaip pajutau, 
del ko ja taip nemyli Dar kukis.

I Paskui dikta ponia krypavo
norėjo abi iszkarto pakelt,; mažais'žingsniais, mažas liesas
staiga pasiszausze ir, kaip in- 
geltas mėtėsi nuo vartų in sza- 
li.

— Kaž-kas eina, ar važiuo
ja... — nusiszypsojo Darku
kis. — Kad nors negerove sve
čiu atnesztu. Vis-gi esą butu 
linksmiau...

Gaidys mus neprigavo. Var
tuose pradžioje pasirodė ark
lio galva, paskiau visararklys' 
ir, pagalios, tamsi sunfl briez- 
ka dideliais netvari pi gaiš 
sparnais primeneneziam spar
nus vabalo, kuomet pastarasai. 
besiruoszia pakilt. Briczka in- 
važiavo in kiemą, neaugtai pa
suko in kaire ir cypiant bei 
girgždant nusirito ink ‘arkly-

žmogelis margame szvarke, 
placziomis kelnėmis ir pilku 
bruslotu — jis buvo siauru pe- 
eziu, skustu veidu ir raudona 
nosimi. Ant jo brusloto kada- 
rojo auksinis retežėlis. Jo dra
bužiuose, judėjimuose, nosyje, 
visoje jo nerangioj figūroj ma
tėsi kaž-koks vergiszkas nusi
žeminimas, atbukimas, suglu- 
minimas... Ponia inejo ir mus

mes nežino! Pažiurek-gi, sėdi 
susikūprinęs, tar-si koks pra- 
szytojas, ar sodietis. Nejau-gi 
bajorai, taip sėdi? Sėdėk, kaip 
'reikia! Ar girdi?

Klikna isztiese kakla, pake
le auksztyn pagurkli, matomai 

[del to, idant atsisėst, kaip rei
kia ir bailiai isz po kalvios pa
žvelgė in žmona. Taip žiuri 
maži vaikai, kuomet esti pra
sikaltę. Matydamas, kad pasi
kalbėjimas turintis intyminio 
szeimyninio pobūdžio, asz pa
sikėliau, idant iszeit. Kliknie-

nepastebedama perejo in kita ne mano judėsi pastebėjo, 
kambario gala ir apsidairė. Į — Nieko sėdėkite! — sustab- 

Apsidairyk! —■ kreipėsi Me ji mane. — Jauniems žmo- 
j niems tatai esą naudinga pa- 

nosyte klausyt. Nors mes ir nemoks- I

Nieko sudekite! — sustab-

’jinai in vyra.
Žmogelis rauda

krūptelėjo ir prade
— Sveika 

Darkuki

I dairytis, [ingi bet daugiau už jus esame 
sesute! — tarė pragyvenę ir 

kreipdamasis in po-.1 Dieve

sznabždejo Klikna.
O sztai, asz tau parody

siu būda! — pagrūmojo jam 
I žmona, piktai pabarszkinus 
žiedu in kėdės peczius. — Asz 
tau neleisiu .musu gimine ge
dinti Nors tu mano vyras bet 
asz tau nepasiduosiu! Tu pri- 
vaai suprast! Asz tave in žmo- 

‘ nes invedžiau. Ju, t. y., Kliknu 
gentkarte, ponuli, suliesėjusi, 
nebloga gentkarte ir jeigu asz, 

j Dai’ku'kyte, ',už joi rsztokejau, • 
tai jis privalo tatai branginti| 
ir jausti! Jis man ponuli, nepi-1 
giai kainuoja, jeigu norite ži-Į 

inol! Kiek man kainavo jo pa-Į 
i skyrimas 'tarnybon! ,Paklaus-; 
'kite jo-paties! Jeigu, norite ži-j 
Inot, tai man vienas tiktai jo 
kvotimas in augsztesne valdi-Į 
ninku kategorija kainavęs pus
antro tukstanezio litu! O delko 
asz stengiuosi ir rūpinuosi? 
Tu manai, balamute, asz del 
tavęs galva kvarszinu? Nema
nyk! Man esą brangi musu pa
vardes gentkarte! Jeigu ne 
pavarde, tai tu pas mane senai 
virtuvėje supiltum, jeigu nori 
žinot!

Bėdinas Klikna klausė, tylė
jo ir tiktai trukeziodavo neži
nau del ko — isz baimes, ar gė
dos. Ir valgant pietus asztri 
paeziute nepalikdavo ji ramy
bėje. Jinai nenuleisdavo nuo 
jo akiu ir kiekviena jo kruste
lėjimą temydavo.

— Pasudyk sau sriuba! No 
taip szaukszta laikai! Ati
trauk nuo saves salot ine leksz- 
te nes dar ko gera, rankove už
kabinsi! Nemirksek akimi!

O jis skubiai valgydavo ir 
nuo jos žvilgsnio pasisziausz- 
davo, kaip kralikas gyvate isz- 

jvydes. Jis .su žmona valgė su 
pasninku valgi ir laikas nuo 

praleidę. ]aįj-o pasigėrėdamas pažvelg
- davo m mfcisij l^Hietelius^j.

T A R A D ’

Gavėnios laike, 1 
Nusidaviau iii pll

Pro viena taprul
Puikias dainas ,i
Dainavimas 'buvo 

kaulį i/
Kaip per ruja vilku s

Rodos stamples
Ir visu vidurei

Kada

Jnfomaciįos Szlaplige’ Geri Pamokinimai 

i ergantiems
į ;diabetics)

Vieta isz papraseziausiu I 
ligų už’julti. senesnius žmones 
tai yra szlap-lige. Ir szitos li
gos apgąlejime medikaliszkas 
mokslas zvflKliili- progresavo

kxvw£3£S3S«M j do žmonyse tarpe 
!lu. Kitais žod'ži■ina diena, 

«eisa viena, 
Wind ėjau, 
wind ėjau.
w tikras

didesne
niu

Ant Dievo ir dva„
Netrukus karczei .11

Net vyreli, žeU „ 
Tr visi langai ’’bu 
Tuojaus isz karcz 

iszpl
Kiti viduryje guli

Kol palieija : 
■m i • • t i- uTas dėjosi netoli i
Lietuviai turi tokii 

mos sa
Nuo tokiu isz tolo 
Ba tokiose nuolato

Ir iii sudus tas

*
rūteles gai

§ Gali gerti ir valgyt 
prieteliais bet nesusidet- 

I jais in kompanija.
( § Teisybe buna dalyku 
apykantos.

.nemyli.

SU
SU.

ne-
— Teisybes niekas

§ Kas vaktuoja savo liežu
vio, apsaugoja savo galva.

§ Bukie nevalninku tojo, 
katras tave paguodoja o ponu 
kas tave niekina.

§ Bucziuokie tik taja ran
ka kuria niekas negali nu
kirst.

§ Kas 'bijo žvirbliu kad jie 
piopoicijo- ^ar0 p]e(]eg) tegu! miežiu ne 

sėja.
I § Norime kad kitus asztrei 
yrivadžiotu bet patys to neno
rimo kad būtumėm privedžio- 

. tais
§

1 kol

ir 50 me-- 
yra senes-Į 
i sziadien 

senes- 
u gyventoju

dauginus 
u negu bu-

o. BA1 
gali bi1 

net tarpe
rprasta. Į 

ir kokia 
maitoje. Li- 
orkvpe Žy- 
:’sr^^utu. Ir 
B; mote-

oje at- 
tarisztas 

w tai yra

s žm oriems

> szap-lige 
yventi nor-

iice, 
Sveikatos

*
Jau
Su tokia mergini. 

Jeigu net už penkine isz% 
Tai visus girtuoklius pratl 
Szenadoryje vaikinas prie'

Jfc StOVtflQ,

igii tu pats esi tokiu, 
nenori būti, kaipgi tu 

gali reikalaut kad pagal tavo 
norą kiti eitu?

§ Pasirupyk būti kantrom 
neszime visokiu klaidu ir silp
nybių svetimu nes ir tu turi tu- 

jju silpnybių nemažai o ir kiti 
turi tavo silpnybes kensti.

§ Tasai gerai daro, katras 
geriau daro visuomenei negu 
sau.

F.L.I.S.

§ Pažiurekie pirmiausia ant 
saves o saugokis sūdyt kitus.

§ Pacziuotam vyrui nerū
pės ka su pinigais daryt.

§ Surastas doleris ne yra 
tiek vertas kiek uždirbtas de- 
szimtukas.

§ Nuo kudo arklio tik skū
ra pasilieka, isz kudo žmo
gaus da ir duszia pasilieka.

§ Kas mažai valgo, sveiku 
buna, o kas daug valgo, sveiku

ae&.. u oje seaejo avi zi 
figūros: viena moterisz^, kita ■ 
mažesne, — vyriszka. i

— Et, po velniu, — suniur- ' 
nėjo Darkukis, žiūrėdamas iii 
mane iszsigandusioms ’akimis 
ir kasydamas pakauszi. — Ne
buvo bėdos tai velniai sztai 
ome ir primėtė. Ne veltui asz 
eziadien sapne krosui maeziau.

— O kas? Kas toks atvažia
vo?

— Sesute su vyru, kad juos 
nežinau kas...

Darkukis pasikėlė ir nervin
gai perejo per kambarį.

— Net po szirdžia nuszalo,— 
suniurnėjo jis. — Esą nuodė
mė neturėt prie tikros sesers 
giminystes jausmu bet ar pati
kėsite? — Man butu lengviau 
6U plesziku vadu susitikus ne 
su ja. Ar neimtu gera mums 
pasislėpus? Tegu Motiejus pa
meluojąs, kad mudu susirinki- 
man iszvažiavome.

Darkukis pradėjo garsiai 
Motiejų szaukt. Bet jau buvo

• pervelu meluot ir slapstytis. 
JJž minutos priesz kambary 
girdėjosi sznabždesys: mote- 
riszkas balsas sznabždejosi su 
vyriszku tenoru:

— Pataisyk man apaezioje 
juostele! — kalbėjo moterisz- 
kas balsas. — Tu vėl ne tom 
kelnem apsivilkai!

— Mėlynas kelnes jus pa- 
czios malonėjote Vosyliui ati
duot o margas davėt man insa- 
kyma liki žiemai paslėpt — 
teisinosi tenoras. — Ar szali- 
ka paskui jus neszt, ar ežia pa
liepsite palikt?

Pagalios 'duiij’s atsidarė ir 
in kambari inejo ponia apie 40 
metu amžiaus, aukszta, dikta, 
sudribusi szilkiniais mėlynais vo kilmes nepamenąs! Jis, sa- 
riibais. Ant raudono, taszkuo- kysim, negeriantis, ramaus bu- 
to veido tiek daug užraszyta do gerbiantis kitus, bet kas isz tamsta! 
iurezia pasididžiavimo, kad to naudos, jeigu jis savo kil-

-y stos ■ --- Per ’žegnok! —
žmona po piot. — Padėkok 
broleliui. — Klikniene papie
tavusi nuėjo in miegamąjį 
kambari pasilsėt. Po jos isze- 
jirno Darkukis nusitvėrė už 
plauku ir pradėjo skubiai 
vaikszcziot po kambari.

j — Na, ir nelaimingas-gi tu, 
szvogereli, žmogus! — tarė jis 
Kliknai, giliai atsidusęs. — 
Asz tik valanda su ja prasėdė
jau — prisikamavau; kaip-gi 
tu gali jaustis per dienas ir 
naktis... Ak! Tu kankinys! 
nelaimingas kankinys! Tu, 
kaip Betlejaus kūdikis, Erodo 
nužudyt asai!

į Klikna sumirkeziojo akimis 
jorai nuo tiesos jkelio neisz-1 jr pvakaibejo:
kryptų... j — Jinai aszttri, tatai teisin-

Bet nejaugi Klikna isz- j)eį agz ja prįvajau die- 
• -~ Pa^auj,i Darkukis. na įr liaįft Dievui dėkot, del- 
larsi, tu tirma karta į.o, aparį geradejystes ir 

girdi susiraukeiKlikniene. !meiles asz nuo jos nieko nema- 
— Ir tai, tiesa pasakius, tau |au

____  _ o____„ vis-viena... Tu pats, kaip j 
— palenkė galva man matos, ne pi' labai savo 

kilme tebepameiF

mes, broleli, jau pas Įjus iiž v^ 
stalo ir papietausime — 

pas prie | kreipėsi Klikniene in broli. — 
! j Bet, rasit, sziadien pas jus 
Litilo Ini- mcsiszkas valgis. Rasit, tu ir

Į ne'bepameni kad sziadien tre-
1 czia-dienis. — Jinai atsiduso, 

no sesuo Apolionija Klikniene.! — Mums jau paliepk su pas- 
Jos vyras, Juozas Klikna. O ninku pritaisyt. Mes su mesa 
ežia mano geras pažystamas.. įnebevalgysim, nors tu, broleli,

— Labai malonu, — tarė galvok apie mus ka tik nori.
pratęstu balsu Klikniene, ne-Į Darkukis paszanke Motiejų 
paduodant man ranka. — La- iv užsakė pietus su pasninku, 
bai malonu...

Mes atsisėdome ir minuta me in bajoru vada .. — tese 
tylėjome.

— Ka, ar nelaukei svecziu
—pradėjo Klikniene, kreipda- darbas esą prižiūrėt idant bu
rnosi in Darkuki. — Asz ir pati 
nemaniau but pas tave, brole
li, bet sztai važiuoju in bajoru 
vada, tai taip sau, pro szali...

— O delko in bajoru vada 
važiuoji ? — paklauso Darku
kis.

— Kaip delko? U-gi ant jo 
pasiskųst! - 
ponia in savo vyra.

Klikna nuleido akeles, surie- mes szi poną j mikaiti ūž
te po kede kojas ir gėdingai klausime. Jaunas 
kostelėjo in kumszczia.

— Už ka-gi ant jo skusties? tamstos nuomone| 
Apolionija Klikniene atsidii- gu dorai iszauklet?

kiekviena sziuksįį

. i— Žiūrint su b| 
sitariau asz.

— Na, kad ir pirkliu Ža-

jusi kambarį ir atsidjiso.
Ponia iszdidžiai lįusiszypso- 

jo ir patrauko sav 
lupu Darkukio.

Žmogelis taipog 
ožiuotis.

• v a r i— Leiskite sušipazint. Ma

no
O manės neszai| 

Vaikinelis isz pradįdi, 
Fundyt

Bet iszsieme pei 
. Sako: “gerk kie 
Mergica užklausė

— Papietausime ir trauksi-

Klikniene. — Asz j praszysiu 
idant jis atkreiptu domes. Jo

krypo

| kreipėsi jinai in n^ne: — Kaip

Ar del manes
“Gerk, kiek tik 

Man penkine nieko
■ Net nutirpau
Pradėjo gert stiklais ml

szainel
Ir kaip matai, už penkil 

iszg4’0,| 
Na ir nei nepasigefe,! 

Tiktai gana linksma bui 
Trypė džika ir nei negrių 
Del tokios tik karezemo,' 

būti, 
Kad net už penkine anį 1 

iszgert
O d a. nesenei pribuvo isz 

Illinojatts,
Nėra ka sakyt ant me!r$' 

tokįA
* * * B i

Najorke maeziau kaiĄ/a. ji 
tuviai in žvėrių i in,B

Vienas su meszka.’kras® 
levu imti’ -rejpB 

Amerikonai juos t u pšIoM 
Kaip ant sorkiu cej 
Norėjo abudu in

— Pražuvęs žmogus! — mos
terėjo ranka Darkukis — O 

. O sztai buvo laikai kuomet prakalbas 
'. sakydavo susirinkimuose, nau- 

vaikine ja sejamaja maszina buvo be- 
iszrades! Ragana, gera žmogų 
užjodinejo! Et, po plynių! To
kis gyvenimas tai geriau ne
gyvent!

— Juozai! — pasigirdo mo- 
teriszkes balsas. — Kur-gi tu 
dingai? Eiksz ežia greieziau, 
muses nuo manes nubaidyk!

| Juozas Klikna kruptelejo ir

ir gera jei- 
; žmogus su 
1 draugau-so.

— Savo kilme užmirsžtas!
— tarė jinai. — Ka-gi? Asz ir 
tau, broleli, ir jo tėvams nusi- 
skundžiau ir in kunigą Man- 
dageviezi ji vežiojau, idant [ ainskiu. Asz ta gluski ir ant

— pra-

jam pamokslą pasakytu ir pati: sleriksczio neprii ^žiu o jis su tekinas galais pirsztu nubėgo
visokiomis priemonėmis sten
giausi, nieko neiszejo! Noroms- 
nenoroms prisieina ponui ba
joru vadui galva kvarszint...

— Bet ka-gi jis padare?
— Jis nieko nepadaro o sa-

juo kortuoja ir ra pas ji už
sikąsi. Nejaugi im mandagu 
su rasztinink zj medžioklėn 
vaikszcziot? Aj^p ka jis gali 
su rasztininku^ilbetis? Rasz- 
tininkas ne >til valbetis bet ir 
cyptelti prie , /tengdrysta —• • • I V • I 1 •

in miegamąjį...
“Tfu! Kad tu prasmegtum!”

— nusispjovė jam pavymui 
Darkukis.

§ Kas nesijauezia gerade- 
jingu, tas Dievo neiszpažino.

jeigu norite žint, gerbiamasai § Moteres daugiau rupina- 
.......„! si žmonių persiskyrimu negu

— Mano buds esą silpnas— suvineziavojimu.

iždare.

Ir už pinigus
Juk rūteles, L

Visur savo kvaiiyks
Gerai butu p 

Kad in kletkas bi^r.

* * .a. 
Jau tas Skra.

Kaip kur gana^
Ten -apie viską gal’

Kad tik gauni in ji 
i Vienoje dalyje yra [ 
‘ Su savo vyrais paj

Bet tuszczū' j«, 
j Apie tokias ne .’rūpinti.'■

Bet tuszczū'

ras,.' 
ogas, 
lažinoti.
ūlankyl 
I ni toki! 
metusiu 
iib
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ISZLIETUVOS
la.

I CAN’T B£ To6 EMPHATIC

JUOKAI

IR JIS TAIP PADARE.

UMPOS ŽINUTES

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY

ituvos Mergele

“OCCIDENT” MILTUS

Inmokekite tik 45c.
Po tam 75c kas menesis

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietu viszkas 
Dentistas Mahanojuje 

Persikėlė in nauja vieta po adresu ( 
30 E. Mahanoy St. Mahanoy C’ty

A. J. Sakalauskas 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

Pirmos klasos patarnavimas 
<• Ofisai Dviejose Vietose ❖ 

331 W. Centre St., Shenandoah 
Telefonas, Dial, 2-1512

MUSU ISZMINTINGI 
VAIKAI.

MY(DEAR...YOUP iRON
SUtbULD BE AUTOMATIC
... WN YOU COULD s 
SEt IT FOR ANY KIND

411 E. Pine St., Mahanoy City 
Telefonas, 501

— Mamyte, jeigu kas nori

riekson City, Pa. — Penki 
Rekašiai likos baisiai apde- 
li per eksplozija gazo John- 

kasyklose. Vienas isz ju, 
hfelovas Nanoskis, badai

VISOKIU ŽOLIŲ
Atsiųskite 35c. o gausit bile kokiu 
sekaneziu žolių: Ciobraliu, Šala
viju, Saruocziu, Broleliu, Gumba 
žolių, Cemerycziu, Broleliu, Liepos 
žiedu, Aleru szakniu, Lisninku, 
Sen esu ir daugybe kitokiu. At
siuskit 10c o gausit žolių surasza.

M. ŽUKAITIS,
Dean Road. Spencerport, N. Y.

PROCTOR PROSAS
Model 930

ITS 5COROW
ONLY I UAD

YQILD MY IRON. On 
[ SONETU'NG ELSE

C. F.REKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graborius 

:: Gabiausias Balsamuotojas ::

Geriausis Ambulance 
patarnavimas s z i o j 
apelinkeje. Bile ko- 
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil-

(Pįį na pasirinkimą meta-
Tj liszku ir kieto medžio
I Grabu. Laidoja nu-
| mirelius pagal naujau

sia mada ir mokslą.
B Turiu pagialbininke

’-L Bioterems. Prieinamos
Brekes.
F DU OFISAI:

MAHAJNOY CITY;516 W. Spruce St.
. Bell Telefonas 149

TAMAQUA, PA., 439 Willing Street.
į Bell Telefonas 538-.1

KVITU KNYGELE Draugystėms, 
del iszmokejimo pinigu ligoniams.

Prekę . . . 25c.

KVITU K1YGELE Draugystėms, 
del Kasieriaui, nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu. | Preke . . . 25c

W. D. fbcZKAUSKO-CO., 
Mahlrov City. Pa.

MILTAI
Gaunate daugiaus kepaliu 

geresnes duonos

p p p MOSTIS
1000 SZALCZIO

Preke 5c. 10c. 25c.
Gyduole - Tabletai - Mostis arba
Nosinei Laszai. Pirkite aptiekose

fcy Neužmirszkite guodotini skai
tytojai, i‘ dygint su prenumerata už 
laikraszfn.Baule,” kurie apie tai už- 
mirszo . ‘B>rasze idant nesulaikyt 
laikraszc'OB: Pas kabio kite I

OCCIDENT
FLO Ur-

Dei visokiu kepimu pagal senovės 
“krajaviszkos” mados. Kur tik rei
kalingi miltai del visokiu kepimu, 
nepaisant ka kepsite tai pabandykite 
szitus miltus.

Geresnis kepimas gvarantytas su
“Occident” miltais. Juso sztornmkas
sugražins jumis pinigus jeigu nebu
site pilnai užganėdinti.

i

ŽINIOS VIETINES
— Ponstva Juozai Grigaliū

nai, 623 W. South inly., ana 
diena apvaiksztinejo savo sze- 
sz'tas sukaktuves vedusio gy
venimo. Poni 'Grigaliūniene po 
tėvais vadinosi Deresz'kevicžiu- 
te. Draugai ir drauges linkėjo 
jiems ilgo pagyvenimo ir lai
mes.

— Neužinirszkite užstatyt 
savo reidio Nedėlioję, 2-ra va-i 
landa po piet, ant WAZL Haz- 
letono stoties o iszgirsite labai 
akyva Lietuviszka' programa 
kuris Visus užims ir pralinks
mins. Programas yra vedamas 
po direkcija pono Antano Sta- 
niszkio, isz iShenadorio, kuris 
jums prane'sz geru naujienų ir 
parengs puiku programa..Ta-- 
sai Lietuviszkas programas 
yra leidžiamas kas Nedelia 2ra 
vai. po piet.

— Ana diena motoravo in 
Mahanoju ponios Cecilija Dob- 
rovolskiene su Morta Žvirblie
ne, isz Tamakves, atlankyti 
savo pažystamus ir prie tos 
progos sustojo “Saules” re
dakcijoj užmokėti už savo my
lima laikraszti “Saule” kuria 
skaito daugeli metu. Priek 
tam atlankė ponia Agnieszka 
Malakauskiene, Gilbertone ku
ri yra teta poniai Dobrovols- 
kienei. — Come again ladies.

— Ponas Juozas Hardy isz 
Shenadorio, W. Washirtgton 
uly., būdamas musu mieste at
lankė “Saules” redyste, užmo
kėdamas prenumerata del savo 
tėvelio Jurgio, kuris yra musu 
skaitytojum nuo daugelio me
tu. Aeziu ponui Juozui už mau

na Bronis. Ba-i

Lehigh Villey Geleži' nkelis

ir atgal

orka
ar in Newa:
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4:25 vaįar.įa Nedėlios ryta. Eastern St 

pairkite tikietus isz ane
Kit®. panaszi ekskursija eis 5 Apr’

IMahanoy City 
indard Time.

STO.
lilaus.

J- Valley Ra
B^f The BlackDi

broad
load

duotojas 
ežio “Ben 
davė save 
burga ani 
gresmona

— Vys 
tulionis, ki 
ta laiko i 
mas dange 
piju, kaipo 
Juozapo, f

Jos vyras mirė apie 
kadgal. Paliko du su- 
Bduktere, du brolius 
■ros. Velione buvo 
Boja “Saules.”

■te, Pa. f Juozas 
■ lūs (S'tankage), 64 
K mirė lUtarninke pas 
■oria Vinčiene Rob- 
Kecond uly. Velionis 
■prie vietines Lietu- 
pi jos. Paliko du sūnūs, 
lukterės, broli Antana 
ik u.

■ille, Pa. — Visiems 
Btrie paaukavo puikius 

[tomolbilius ir priside- 
idotuviu mano myli-

■ W. B. Trimbelio, ku- 
Bnesenei ir tiems kurie 
Bo Misziu korteles ir 
B) laidotuvėse, siuneziu 
Įga aeziu ir lai Dievas 
s už tai szimtaropai at- 

To vėlina visiems nu-
Bis jo likusi pati Agota 
imbeliene,isz Potts villes.

hofi^iTffuike^W^^ej- 
llikas. Galdikas musu 
ij buvo žinomas kaip 
lis Lietuvis. Jis var- 
ibaige savo gyvenimą, 
pelnydavo grodamas

kiu giminiu Ameriko- 
lialiko. Ji palaidojo Len- 
Eabiaii Pomichter.

Mrrisburg, Pa. — Praeita 
įiefei valdžia davė darbus 

fe;,288 žmonių arba dabar 
Malsi 275,100 žmonių kurie 
i dlarbus ant AVPtA.

LAVONAS KANKYTOJO-KUNIGO NUVEŽTAS IN BELGIJA ANT PALAIDOJIMO.
Daugiau kaip puse amžiaus pergyvenes tarp trandavotu žmonių, kuriuos prižiurine- 

jo ne tik dvasiszkai bet ir kuniszkai, Katalikiszkas kunigas, Damian de Veustes, buvo ži
nomas kaip apasztalas trandavotu, ant salos Molokai, kuri t enaitinei nelaimingieji garbi
no kaipo szventaji. Jo lavonas likos atvežtas in San Francisėa o isz tonais patalpintas ant. 
kariszko laivo “Republic” ir nuvežtas in Belgija kur likos palaidotas 'su didėlėms i-szkil- 
mems. Paveikslas parodo graba ant armotinio vežimo vežamo in Szv. Marijos katedra. Da
bar yra užmanymas padaryt taji kankytoju szventu, kuris tiek metu paaukavo tarnauti del 
tuju nelaimingu žmonių kurie serga liga nuo kurios pusta visas kūnas ir atpuola szmotais 
o bet da vis būna gyvi.

LATVIAI ISZDAVE 
LIETUVAI

ŽMOGŽUDĮ GORODECKI.
Kaunas., —- Isz Latvijos at

vežtas in Lietuva, Jono Vain
ausko žudikas, Antanas Goro- 
B^ris, Jono jyiąus|gim., 19Į j

bes iszvedes brolio sauvaliavi
mas ju (szesiziu broliu ir sese
rų) valdomame 30 ha ūkyje. 
Esą, brolis Vladas, vesdamas 
ūki, su kitais nesiskaites, visai 
ukiu nesirupines, ji nualinęs ir 
praskolinęs. To viso nepakel
dama, ji ir nužudžiusi broli. 
Brolio žudike dabar laikoma 
Sziauliu dar kalėjime, ir

vaiku, ai- reikia turėti vyra?—' 
užklausė septynių metu am
žiaus Onute.

— Taip, mano miela.
— O jeigu kas norėtu dvy

nus ar reikia turėti du vyrus?
Mokina paliepė mažai Onutei 

eiti gult kad daugiau neklau
sinėtu jeigu netikėtinai už
klaustu apie kvintukus.

Įes mergele, kas per 
dailumas, 

Įoįstus veidelei, kas do 
patogumas!

08) darbeli, kaip reik
”^B moka,

valca gražiai
paszoka.

Į :i kelia, vėlai eina
IBa gult,

i;i>, Bapanas skalbt, spra-
■)gas, 1 giais kult.
iažiiif)thj is laukelio su pilna

g ■sauja,
Vh loki] Į mergeles linelius

us -ill | rauja.

’U’ 1 lyje linelius mina,
niyinu.l Įakara aguonas trina.

• Y- taip skani gruszia,
Ia turi ir puikia

i^^likaiojis’zki u kajmo, Pan^| 
manio vals-cz., Rokiszkio apsk. 
. Sakytas žmogžudys 1934 m. 
vasara iszgedino savo maža
mete, 13 metu amžiaus tarnai
te ir už szi nusikaltimą buvo 
norėta ji suimti. Gorodeckis 
pasislėpė. B e si šiaip tydamas
1934 m., Lapkriczio 18 d., Ai- 
maniszkiuose, Juodupės vate., 
revolverio szuviais nužudė Jo
ną Vainauska, pasisavino nu
žudyto paša ir jo varde slaps
tėsi. Po kurio laiko mėgino 
nauja pavarde insiteisinti, net 
stojo už Vainauska atlikti ka
rine prievole. Tacziau žinoda
mas, kad palicija ji jieszko, 
nors jau buvo priimtas in ka
riuomene kaip Vainauskas ir 
tarnavo prie Rokiszkio komen
dantūros, pereitu metu Lap
kriczio 4 d., pabėgo in Latvija. 
Ten gyveno savo brolio Igno 
Gorodeckio pasu. Tarnavo pas 
viena ūkininką bernu. Musu 
kriminaline palicija, iszaiszki- 
nusi kas yra “Vainauskas,” ir 
“Ignas Gorodeckis,” . prasze 
Latvijos kriminaline palicija 
pasislėpusi po svetima pavarde 
Antana Gorodecki sulaikyti. 
Latviu palicija ta padare, ir A 
Gorodecki perdavė musu kri- 
minaliszkai pallicijai.

f

TURI KO SARMATYTIS.
Daraktoris: Jonuk, del ko 

kiaule visados turi nuleidus 
galva.'

Jonukai: Navatnas užklau- 
symas. Juk jei sarmata, kari 
vra kiaule!...

Pati in savo vyra: — Asz 
nežinau kas bus, musu Marin
ka, Imdaona nepatogaus apsi
gimimo, gargei gaus vyra.

Vyras: — Nesirūpink dusze- 
le, jeigu 'ijsz tave paėmiau už 
paezia tairitsiras ir tokis kvai
lys kuris jji paims už paezia.

SESUO NUSZOVE BROLI.
Skaisgiris.,— Skaisgirio vai. 

Bamoszkiu kaimo, vakare pro 
Įauga nežinomo piktadario bu
vo nuszautas to kaimo’ ūkinin
kas' Vladas Jaras. Sziau’liu 
kriminalisz'ka policija, a Išv
irindama žmogžudį, žmogžu
dyste iiitare velionies seserį 
Zuzana Jaraite ir ja suėmė. 
Kvocziama sesuo dabar prisi
pažino, kad ji pati broli nuszo- 
vus isz perdirbto Rusiszko ka- 
riszko szautuvo szaudyti szra- 
tais, už tai, kad ja isz kantry-

Frosykit drapanas ir kitokius 
daigtus su szitu nauju elektri- 
kinu PROCTOR, prosu. Lygus 
karsztis visada; greitai iszpro- 
sina; ne reikia laukti kad ir del 
del storiausiu materijolu.
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