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Isz Amerikos NETEKO GILIUKO

GULĖJO SU
SZUNIMIS

NEBUVO VAIKUI VIETOS 
STUBOJ NES PRIELAIDI- 

NIS ATSILANKYDAVO 
PAS MOTINA.

Gary, Ind, — Palicijaritas ei
damas pro narna-, paregėjo 
szunc būdoje iszsikiszusias ko
jas o szuo gulėjo malszei szale. 
Perimtas dideliu akyvumu pa- 
licijantas prisiartino arcziau ir 
užtemino kad budykeje su szu- 
nim kas tokis guli. Gulinti isz- 
trauke už kojų ir pasirodė kad 
tai septynių metu vaikiukas 
tojo namo.

Atvestas ant palicijos, pa
liepta jam pasakyti del ko gu
lėjo szunc būdoje. Vaikutis 
pradėjo pasakot: “Asz toje bū
doje gulėjau penkis vakarus su 
savo margiu. Matote mes vie
nas prie kito naktimi szildo- 
mes ir esame gerais draugais o 
bai gali, tada buvo dideli szal- 
szei. Mano mama mane iszvare 
laukan kalbėdama kad man 
stuboje nesiranda vietos nes 
kas vakara ateidavo pas ma
myte kokis tai vyras kuris už
ima mano vieta. Kad mano tė
tulis butu -gyvas tai man butu 
Vietos namie o jis taji vyra isz- 
varytu isz stubos...

Palicija rsztyrinejo kad vai
kiuko apsakymas buvo teisin
gas ir likos atiduotas pas ge
rus žmones ant iszauginimo o 
motina uždaryta kalėjime už 
paleistuvysta.

ISZVARE PACZIA ISZ NA
MU O DRAUGIA SU JA IR 

GILIUKI; GAILESTIS 
PER VĖLAI.

Albany, N. Y. — Nekurie 
žmones yra tosios nuomones 
kad moteres negali užlaikyti 
slaptybes ir ka žino tai tuojaus 
iszplepi visam svietui bet Irvin 
Grosmann persitikrino kitaip 
ir sziadien labai graudinasi 
kad iszvare isz namu savo pa- 
cziule su kuria pergyveno mo- 
teriszkam ryszyje apie 30 me
tu. Motere apskundė vyra už 
žveriszka pasielgimą su ja ir 
po tam norėjo susitaikyt bet 
vyras nenorėjo apie tai ne gir
dėt. '

Gerai! Pamisimo sau mote
rėle ir lauke progos atsimoke- 
jimo savo vyrui.

Kada diena teismo prisiarti
no,, motere pasakė sudžiui kad 
norėjo savo vyra tik iszbandyt 
nes kelis menesius a-dgal aplai
ke žinia isz Anglijos ’buk jos 
diedukas mirė palikdamas jai 
apie puse milijono doleriu bet 
žinodama žveriszka būda savo 
vyro užlaikė savo gilinki slap
tybėje pakdl vyras nepermai
nytu savo pasiutiszka būda.

Kada vyras tai iszgirdo, na
bagėlis net nukrito nuo suolo, 
puldamas savo pacziulei in ko
jas, melsdamas atleidimo bet 
motere padavė tuojaus inneszi- 
ma ant persiskyrimo ir dabar 
gyvens sau kaip karaliene.

trūkis trenke in n e laime I [sz Visu Szaliu Europine Kare 
dL/m/Y. iv /Y o i ik. L □ H/ *

KATRAS SALIUNINKAS 
TURI DIDESNE NEVAL-

NINKE UŽ SZITA 
MOTERE?

Chicago. — Pati Petro Ja
blonskio, saliuninko, nutarė 
nusikratyt nuo saves panczius 
nevalninkystes ir jeszkoti lais
ves per persiskyrimą sude. Mo
tete paduoda priežastį jos ne
laisvės sekancziai:

Atsikeldavo ji ketvirta va
landa kas ryta, iszsziuruodavo 
saliuna, numazgodavo bara ir 
stiklus po tam padirbdavo vi
sa namini darba, pagamindavo 
“fri luncz” ir apžiūrėdavo vai
kus. Vakare kada jos vyras su 
kitais praleidinejo smagei lai
ka, toji nevalninke turėjo sto
vėti už baro lyg vėlybai nak- 
czei. O už ta viską aplaike... 
nieko.

NEŽINOMAS GERADEJUS 
INTEIKE JAM $500.

Richmond, N. Y. — Laike 
kada Jack Kelley czystino 
saidvoka prie tūlo -sztoro kad 
užsidirbti sau kelis centus ant 
sziltu petu, kokis tai nepažins- 
tamas žmogus prisiartino prie 
jo kalbėdamas:
‘‘Žmogeli, tu -sunkei dirbi ant 

užlaikymo savo gyvasties.”
Žmogelis užtvirtino nepažin- 

stamo užklausyma sakydamas 
kad turi paczia ir keletą vaiku 
o kitokio -darbo negali -surasti. 
Tada nepažinstamas inteike 
Kelley masznele kurioje rado
si 500 doleriu kalbėdamas kad 
per koki laika dabar turės 
kuom iszmaityt savo szeimy- 
nele. Kelley padekavojas ne- 
pažinstamam savo geradejui, 
nuėjo namo apvaikszczioti taja 
laiminga diena su savo iszeimy- 
nele.

UŽMUSZDAMAS 25 DARBI
NINKUS ANT SKERS- 

KELIO.

McAllen, Tex. — Prikrautas 
didelis bo-sas su darbininkais 
kurie sugryžinejo nuo vaisines 
farmos kur rinko vaisius, likos 
trenktas per Missouri-Pacific 
pasažierini truki ant Rio Grand 
Valley skerskelio. Trokas užsi
degė po nelaimei. Lavonai li
kos iszmetyti po visa aplinkine 
baisei sumalti. Trūkis po tren
kimui in bosą nutraukė ji net 
600 pėdu tolumo. Kada žmones 
subėgo pažiūrėti kas atsitiko, 
persistatė jiems baisus regi
nys, lavonai užmusztuju buvo 
iszmetyti, kiti sužeisti baisei 
vaitojo o mirsztanti szaukesi 
pagialbos. Paszaukti ambulan- 
sai, daktarai ir kunigai atida
vė jiems paskutini patarnavi- 
ma. Toje nelaimėje likos už- 
muszta 25 darbininkai. Tarp 
užmusztuju radosi kelios mo
teres su vaikais. Vienas kūdi
kis, apie dvieju metu, buvo su
rastas be galvutes. Boso vary
tojas turėjo tiesu kelia kaipo ir 
inžinierius trūkio ir vienas ki
ta galėjo matyt aiszkei. Kodėl 
jie negalėjo -apsisaugot baisios 
nelaimes tai -da neisztyrineita.

LIGONBUTE ISZRODE 
KAIP KIAULINYCZIA.

Harrisburg, Pa. — Valstijos 
inspektorei ana diena užklupo 
ant priva-tiszkos ligonbutes ve
damos per prasiminusi dakta
rą kuris neturėjo jokios dakta- 
riszkos -diplomos, artimoje 
York, Pa. Inspektorei taja li- 
gonbute turėjo ant akies apie 
deszimt metu ir ant galo pasi
sekė isztyrineti jos padėjimą. 
Ligoniai buvo apleisti, gulinti 
szaszlavuose, be jokios prie
žiūros, dažiuretojos ligoniu bu
vo paprastos merginos be jokiu 
diplomu, be jokio mokslo ir 
visiszkas padėjimas toje ligon- 
buteje buvo panaszus in kiauli- 
nyczia.

Valdžios agentai aresztavo- 
jo koki tai George E. Crandell 
kuris buvo locnininku tosios li
gonbutes. Valdžia turi ant 
akies ir kitas panaszias insti
tucijas kurios yra vedamos 
tiktai isz pelno koki gali aplai- 
kyti nuo sergancziu žmonių bet 
jokios -priežiūros jiems neduo
da.

69 ANGLEKASEI UŽGRIAU
TI PER EKSPLOZIJA GA- 

ZO; NĖRA VILTIES KAD 
BUTU GYVI.

St. Clairsyil|e, Ohio.—Perei
ta Subata, baisi eksplozyja ga- 
zo (black dam|)AVillow Grove 
anglių kasyklcfeia užgriovė 69 
anglekasius ir jorints visi isten- 
gimai yra darAai, kad nelai
mingus iszgauij, isz gyvo grabo, 
bet visa viltis Įdingo sziadien 
i-szgavimo jujiM-sz kasyklų gy
vais. Jeigu ne liko® užmuszti 
per anglis, tai užduso nuo 
“black dampct” Bosas ir f Ur
monas kasyklų užtroszko aut 
smert nuo gazo.

Tame laike kasyklosia rado
si apie du szimtai darbininku, 
kurie iszbego in laika isz ka
syklų bet 69 nespėjo pabėgti in 
saugesnias vietas ir likos pa
gautais po žeme.

Gyventojai dagirde kas atsi
tiko, subėgo isz visos apylinkes 
su vilczia, kad tai neteisybe, 
bet greitai persitikrino apie ti
kruma nelaimes. Moteres su 
vaikais apstoja kasyklas, grau- 
džei verkia -savo vyru, broliu ir 
sunu. Kasyklos priguli prie 
Hanna Coal kompanijos.

PO 35 METU ATRADO SAVO 
DINGUSI DEIMANTĄ.

Dearville, Mich. — Deiman
tas, kuris buvo dingės suvirsz 
35 memtus, ana diena likos -su
rastas senam czeveryke kuris 
buvo užkastas ant kiemo. Dei
mantas buvo locnastis Mrs. Jo
hanna Phillips, kuris yra ver
tas 350 doleriu.

Naujas locnininkas namo, 
kasdamas grabe, užtiko -sena 
czeveryka ir deimantą o žino
damas apie jo dingima, sujesz- 
kojo locnininke ir sugražino ji 
jai po 35 metu. __  ...

PAKORĖ ŽMOGŲ GALVA 
ŽEMYN ANT DEGAN- 

CZIOS UGNIES.
Montmorosa, 'Texas — Neto

li Meksikoniszko rubežiaus, 
miestelyje Chinquaka, likos su
rastas Meksikonas kabantis po 
medžiu, galva žemyn ant d-e- 
ganczios ugnies. Meksikonas 
mirė isz palengvo kentėdamas 
baisia kanczia. Negalima buvo 
pažinti ar tai buvo kokis doras 
žmogus ar gal kokis banditas. 
Palicija mano kad jis turėjo
prigulėti prie -bandos banditu, 
iszduodamas kokia tai -slapty
be ir už tai likos 'baisei nubaus
tas. _ -

BANDITAI APVOGĖ PRY- 
CZERI IR JO PACZIA.

Philadelphia, Pa. — Du ban
ditai prieja prie au'tomobiliaus 
kuriame įsėdėjo Rev. Carl 
Guenther ir jo pati, laukdami 
savo draugu iszeinancziu isz 
paveikslu, atkiszia in juos re
volverius, insedo in automobi
liu ir liepe jam važiuoti in už
miesti. Ten juos apiplesze ant 
penkių doleriu ir pasiėmė ju 
automobiliu, paliepdami pry- 
czeriui ir jo paežiai iszlipti. Vė
laus pryczeris davė žinia apie 
užklupima pąlicijai kuri jesz- 
ko banditu, _______ i__

“DEKAVONES DIENA” 
PENNS YLVANI JOS VALS- 
TYJOJ VELA PERMAINYTA

Harrisburg, Pa. — Guberna
torius James apgarsino, buk 
s'zimet ‘ ‘ Dekavones Diena ’ ’ ar
ba “Thanksgiving Day,” bus 
laikoma paprastam laike, tai 
yra paskutini Ketverga Lap- 
kriczio (November) menesyje.

— Utarninke pripuola die
na Szv. Juozapo ir patrono mu
su Lietuviszkos Parapijos.

— Szvento-ji Sanvaite. Szv- 
veritoji Sereda, Ketvergas, Di- 
deji Petnyczia ir Subata.

•— Markarieta Kvietelaitie- 
ne, 55 metu, nuo 407 W. Market 
uly., iszsuko koja, puldama ant 
slidaus said-voko prie namo. 
Randasi Locust Moutain ligon- 
buteje del gydymo.

PALIKO SAVO GASPADI- 
NEI 50,000 DOLERIU.

Philadelphia, Pa. — Kada 
likos atidarytas paskutinis tes
tamentas mirusio daktaro Wil
liam J. O ’Brien, gimines miru
sio daktaro nemažai nusistebė
jo kada iszgirdo advokata skai
tant jo paskutini norą. Užrasze 
jis savo gaspadinei Ednai M. 
Schwalm 50 tukstancziu dole
riu už jos gera patarnavima ir 
isztikimysta. Szoferiui užra
sze 5,000 doleriu o broliui Jo
nui paliko 25 tukstanczius do
leriu. Likusius pinigus užrasze 
ant labdaringu tikslu.

—- Miestas New Yorkas 
praleidžia po 30 doleriu kas 
minuta del suszelpimo puse mi
lijono žmonių tiems kurie jau 
turi po 65 metus.

—• Italijonai sugauna kas 
minuta po 200 svaru žuvu.

LIETUVIAI
KOMUNISTAI

DRAUGIA SU UKRAJINAIS 
PLATINA KANADOJE KO
MUNIZMĄ — VALDŽIA KE
TINA VISUS ISZVARYTI.

Toronto, Kanada.--Kanadisz- 
ka policija pradėjo karsztai 
darbuotis prieszai platinimą 
Komunizmo visose provinci
jose Kanados nes dagirdo 
kad dvi partijos Toronte, viena 
Lietuviu o kita Ukrajinu, 
pradėjo praplatinti Komuniz
mą ant didelio laipsnio, todėl 
valdžia pradėjo tyrinėti karsz
tai veikimą tuju dvieju tautu. 
Pirmininkas policijos Draper, 
aplaike žinia, kad net vaikai 
turinti deszimtis metu dalyvau
ja ■susirinkimuosia tuju organi
zacijų, ant kuriu .skelbia dide
les pasekmes Raudonos kariuo
menes Firilandijoj, ir apie dide
le gerove kokia vieszpatauje 
Sovietinei Rusijoj.

Valdžia stengėsi tuosius 
Raudonuosius isztremti ir isz- 
guiti isz Kanados adgal in Ru
sija, Lietuva ir Ukrajina o 
kelis vadus jau aresztavojo ir 
uždare kalėjime.

Paruole ant Kanadiszko ru
bežiaus likos padidinta idant 
sulaikyti Rusiszkus agentus 
fiiuo gavimosi iri Kanada ir Su- 
vien. Valstijas.

Kelios Bolszevikiszkos Lie
tuviszkos organizacijos jau li
kos uždarytos.

25 UŽMUSZTI GELEŽKE- 
LIO NELAIMĖJE.

Belgradas, Jugoslavija. — 
Trūkis prikrautas su kareiveis 
ir žmonimis, kurie važiavo na
mo praleisti Velykines szven- 
tes, likos pataikintas per dide
li szmota kalno kuris nusirito 
ant geležinkelio. Keliolika va
gonu likos instumti in Kulpa 
upe. Badai viso žuvo daugiau 
kaip 25 žmones o apie 70 sužei
sta.

BAISI ŽUDINSTA ISZ PRIE
ŽASTIES VARGO.

Lodžius, Lenk. — Vargingo
je dalyje miesto gyveno Motie
jus Rusza su paczia ir ketureis 
vaikais. Nuo kokio tai laiko tė
vas iszeimyneles apsirgo ir ne
galėjo užsiiminėt kasdieniniu 
darbu, jo motere užsiimdavo 
skalbimu ir isz to maitinosi 
kaip galėjo. Ana diena kada 
deszimts metu dukrele sugryžo 
isz mokyklos, tėvas paliepė jai 
parvesti motina. Kada toji su- 
gryžo, persistatė ju akims bai
sus perstatymas: ant grindų 
kraujuose gulėjo trys nužudyti 
vaikai su suteszkintoms gal
voms o szale kruvinas kirvis. 
Ant riksmo subėgo kaimynai 
o nelaiminga motina papaiko 
isz rupesties ir įsusiragudini- 
mo. Tėvas ir sau norėjo atimti 
gyvasti persipjaudamas gys
las rankose ir norėjo pasikart 
bet tame jam užbėgo jo motere. 
Tėvas likos aresztavptas už 
žudinsta. .-------- —- ..... ___, ■------- ------------

NELAIMINGI FINAI
460,000 NETEKO NAMU, NE

TURI KUR PASIDĖT; DI
DELIS VARGAS.

Helsingfors, Finlandija. — 
Nauja kariuomene susitvėrė Į 
Finlandijoj kariuomene isz 
pavargėliu benamiu, suside
danti isz senuku, moterių ir 
vaiku, apleisdami savo gimti
nes vietas, jeszkodami naujos 
prieglaudos, nes Maskolei juos 
iszvare isz teviszkes. Toji ka
riuomene vargszu, eidami pek- 
szti, per pust i nes, sniegą ir 
szalti eina drauge su savo vie
natine karvute, kiaule, arkliu
ku, trauke nežinodami patys 
kur eina, nes negalėjo spėti pa
siimti su savim visko, kada Ru
sai apėmė žeme, iszvarydami 
juos in nežinomas vietas.

Apie 150 tukstaneziai gal su- 
gryž po savo pastogėms jeigu 
tosios pastoges apsisaugojo 
nuo Rusiszku bombų bet daug 
Finu turi surasti pastoges ir 
naujas vietas del apsigyvenimo 
isz naujo.

Norints valdžia paskyrė vie
tas del apsigyvenimo tiems, ku
rie pasiliko benamei s kurie na
mai sziadien yra netinkami 'bet 
žmonis su meilu noru priima 
pasiulinima valdžios, ne 'kaip 
būti po padu Rusiszkos mesz- 
kos.

Finai nepasiduos ir pradės 
atibudavojima savo nelaimin
gos tėvynės, melsdami svieto 
kad jiems prigialbetu isz naujo 
pradėti gyvenimą.

Finai geisdami apsisaugoti 
nuo Rusiszkos meszkos pri
spaudimo, aukavo ka tik galė
jo, bet tasai galėjimas kaszta- 
vo jiems 467 milijonus doleriu, 
tukstanczius gyvaseziu, din
gimo pramonystes ir didelius 
ploczius žemes.

SUSIRĖMIMAS JAPONU SU 
SOVIETAIS PRIE 

RUBEŽIAUS.
Toyohara, Karafu Sala. — 

Daugiau kaip penkiolika Ru
siszku kareiviu likos užmuszta 
musziuose su Japonisz'kais ka
reiviais prie rubežiaus aplin
kinėje Szgalino. Keliolika Ja- 
poniszku kareiviu taipgi li
kos užmuszti ir sužeisti. Japo
nai tvirtina buk Rusiszki ka- 
reivei užklupo ant ju be jokio 
prasergejimo.

Karafatu Sala likos atiduo
ta Japonams po karei, 1905 me
te bet nuo tojo laiko vis kilda
vo neapykanta tarp Rusu ir 
Japonu.

ANGLIJAI KARE KASZ- 
TUOJA ANT DIENOS PO 

26,000,000 DOLERIU.
London, Anglija. — Valdžia 

apskaitė buk Anglija iszduoda 
ant dienos po 26 milijonus do
leriu ant vedimo kares. Lyg 
sziol Anglija jau iszdave dau
giau kaip du bilijonus doleriu. 
Valdžia da ketina iszduoti apie 
du bilijonus doleriu ant atei- 
uaneziu trijų menesiu.

49 KUNIGAI RANDASI VO- 
KISZKOJE NELAISVĖJE.
Rymas. — Popiežius aplaika 

žinia a. ie naujus persekioji
mus Katalikiszku kunigu per 
Vokietija. Daug Katalikiszku 
kunigu isz Lenkijos, Austrijos 
ir Czeko-Slovakijos randasi 
nelaisviu abazuose. Tarp tuju 
randasi keturi vyskupai ir trys 
arkivyskupai.

Persekiojimas žmonių nepa
liauja tose vietose. Isz Lenki
jos žmones yra varomi in Vo
kietija prie sunkiu darbu kurie 
yra maitinami blogai ir dauge
lis isz ju serga.

JAPONAI ISZŽUDE 10,000 
KINIECZIU.

Hong Kong, Kinai.—Japonai 
iszžude deszimts tukstan
czius Kincziku tryjuosia musz- 
iuosia artimoje Swatow, kuri 
Japonai atgavo vela nuo Kin
cziku. Japonai apgarsino, buk 
pietinėje dalyje Kinu užmusz
ta apie 6,000 Kincziku.

TRUMPOS ŽINUTES
Rumson, N. J. — Naujas til

tas per upe Nevasink likos ati
darytas, kuris yra 2711 pėdu il
gio ir kasztavo apie du milijo
nus doleriu.

Ro de Janeiro, Brazilija. —- 
Apie-szim'las žmonių "žuvo ka- ““ 
da Doce upe iszsiliejo isz lovio. 
Daug namu nuneszta per van
deni.

Charlotte, N. C. — Deszimts 
žmonių įsudege ant smert de- 
ganeziam apartmentiniam na
me. Daugelis sužeista. Žmones 
iszbego tik su naktineis marsž- 
kineis.

Toronto, Kanada. — Du vy
rai ir motere sudege ant smert 
deganeziam kotelyje Avon
more o apie 20 likos sužeista ir 
apdeginti. Bledes padaryta ant 
50,000 doleriu.

Heber Springs, Ark. — Mrs. 
Sallie Allen, 36 metu ir jos 
septyni vaikai sudege degan
eziam name. Manoma kad ug
nis kilo nuo karasino lempos.

DARBO ŽINUTES
BUTLEGEREI DIRBS 

MAŽIAU DIENU.
Shamokin, Pa. ■— Visos ap

linkines anglinei ibutlegerei 
ant .savo .susirinkimo apsvars
tė kad sutrumpint laika darbo 
anglinėse skylėse kad neiszka- 
sinet tiek daug anglių ir taip 
darydami butu užtektinai dar
bo del visu. Manoma dirbti tik 
ketures dienas ant sanvaites ir 
stengsis sujeszkoti darbus del 
tuju kurie sziadien randasi be 
darbo.

TRYS KASYKLOS PRADĖS 
DIRBTI.

Hazleton, Pa. — Trys kasyk
los kuriose dirbdavo apie 1500 
darbininku, pradės dirbti szia 
sanvaite. Dvejos kasyklos Bea
ver Meadow ir Derringer, ku
rios nedirba nuo 1 d. Kovo ir 
Oneida kasyklos kurios nedir
ba nuo Vasario menesio likos 
parandavotos per Thomas 
Steele Coal kompanija, taipgi 
pradės dirbti.
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Kas Girdėt
Į-kamo,’’ W meile nepažysta KQĮ)EL AMERIKOS KLAUSIMAI 
izilrm r įlinkiu or tqi va verčia ojokiu kliucziu, ar tai vargszas 
ar turežius.

juoke, tik piktai sutraukė tan
kius blakstienus ir pakraipė 
galva. Bet kada jau viskas bu
vo tvarkoj, pienas pakavotas, 
arklys prie ugnies, liepe paan- 

i trint visa istorija.
— Bet kas atsitiko tarp ju-

Burtininkas
—*—

Gyveno paeziame kaimo ga
le, viename isz didžiausiu ir 
gražiausiu kaimu iszmetytu . _
Lugudoro kalnuose. Grintele^ dvieju su Peppe ? Kodėl jis taip 
ju maža, 
kalno virszaus ir savo mažais 
langeliais žiurėjo in apžėlusia 
kadugiais, szilojcis ir visokiais 
medžiais pakalne.

Toj mažoj grintelej juodoj, 
su stogu žalioms samanoms ap
žėlusiu, medžiu pavėsyj, visoj 
gamtos puikybei, gilioj, pilnoj 
poezijos tykumoj Saverija gy
veno taip laimingai, kaip tik 
galima perstatyti, szalia jauno 
vyro su žerinezioms akims, 
raudonoms lupoms kaip krū
mu uogos, in kuriuos jis vare 
savo avis, tverianezias viena
tini jo turtą. Vardas jo buvo 
Antonio. Jis taipgi nuoapsive- 
dimo su mamža jo sapnu kara
liene buvo .suvisai laimingas.

Ant nelaimes, vienok, nuo 
tūlo laiko laime ju pradėjo 
niauktiesi. Jau perejo du me
tai nuo apsivedimo o vaiku ne
turėjo ir nematyt buvo kad 
greitai 'sulauktu. Buvo liūdna 
ateitis, labai liūdna.

Iszmeldimui sau dideles lai
mes Antonio karsztai meldėsi. 
Kalbėjo novenas, vaikszcziojo 
in szventas vietas, ėjo basas, su 
gryna galva- in Bitto, in bažny- 
czia Madonnos dei Miracoli. 
Užpirkinejo dievmaldystes su 
giedotoms miszioms, žadėjo 
Madonnai tiek svaru geriausia 
vaszko, kiek .svers jo sūnelis. 
Viskas buvo veltu.

Grintelej buvo tuszczia, ty
ku, nebuvo girdėt vaiko riks
mo, ne baladones supamo lop- 
szio, vargsze ’Saverija neturė
jo kam dainuoti migdant. Abu
du baisiai nerimojo ir paleng
va žudė visas viltis. Bet viena 
karta atlankė Saverija viena 
drauge s-u paslaptinga rodą, 
pasveikinusi, tarė:

— Ar-gi isztikro nieko neži
note kumute? Peppe Logu man 
sake kodėl jus neturite vaiku.

— Kodėl? — klausė nusiste
bėjusi Saverija placziai atida- 
ryama akis.

— Todėl — tese anoji, mažin
dama baisa. — Del Dievo, buk 
g'arsiu raganium, bent visi 
jus žinote gerai kad Peppe yra 
žmones taip kalba... Ir jis pats 
man ta pasakė, kad per jo pri
sidėjimą jus neturite vaiku.

— Dieve susimylėk! — su
szuko ’Saverija, juokdamasi ir 
greitai darydama ženklą 
szvento kryžiaus.

Kaip visos kaimo moterys, 
intikejo in visokius niekus ir 
užkerėjimus: net viena karta 
locnomis ’akimis mate vaiksz- 
eziojanezia kalnuose 'balta dva
sia, bet kad Peppe, nors ir di
džiausias raganius, galėtu ta 
padaryti, tai jai rodėsi jau per 
daug. Bet anoji, inžeista neti
kėjimu iS'averijos, vis tvirtino 
savo ir tiek prikalbėjo, kad ant 

1 galo pertikrino.

norėjo jis juoktis isz burtinin
ko. Urnai apėmė ji baime. Pep
pe atsikreipė in akmeni už
dengta skoterte, pradėjo jo 
klausinėti kokioj ten instabioj 
(gal tai buvo Lotyniszka) o 
akmuo atsake liūdnu balsu toj 
paezioj kalboj. Toj paezioj va- 

, juoda, buvo ant pat I baisiai kerszija — paklausė ; landoj žvakes užgeso nors ne- 
" ‘ “---------------------------------------buvo ne mažiausio vėjelio ir

Peppe stovėjo toliau atsikrei
pė net prie Antonio kuris dre
bėjo kaip labiausiai drugio 
krecziant ir tarė:

— Akmuo sako jog karabi
nas pasakys ar užbūrimas nu
imtas ar ne.

— Kaip? paklausė Antonio 
kaipo prikeltas raganiaus bal
so.

— Ar neužprovytas tavo ka
rabinas ?

— Neužprovytas, kaip Die
vą myliu! — suszuko piemuo.

— Tai paimk ir szauk in ora 
jeigu isz-szaus tai bus ženklas 
kad užbūrimas nuimtas.

Antonio buvo prisirengęs? ant 
visko bet ne ant nieko pana- 
szaus: prisiartino prie kalbam 
czio akmens paėmė karabina ir 
szove...

Peppe puolė ant žemes ne ue- 
sudejaves su perszauta szir- 
džia.

Vietoj szauti in ora Antonio 
szove in raganių.

Po tam atsitikimui nors bu
vo persitikrinęs kad karabinas 
neiszszaus. Antonio norėjo 
bėgti bet pamislijas kad nieks 
apie tai nežino, susiringiavo 
skoterte, paėmė žvakes ir ka
rabiną ir sugryžo in kaima ei
damas uoloms kad nepalikti ne 
jokio pedsakio.

Niekada netikėdamas bur
tams drąsus su žibanezioms 
akims piemuo niekada nemo
kėjo sau iszaisžfkinti, negalėjo 
suprasti, kas' atsitiko kad ak
muo prakalbėjo, kad žvakes 
užgeso ir karabinas iszszove. 
Tik in devynis menesius vė
liau, kada -paėmė in glebi drū
ta kaip isz bronzo nulieta vai
ką kuri pagimdė Saverija gai
lėjosi kad neszove in ora.

'Negalėdamas vienok isz nu
mirusiu prikelti raganiaus, nu
ėjo užpirkti miszias už jo du- 
szia. «

IR ATSAKYMAIKONSTITUCIJA YRA 
INDOMIAUSIU 
DOKUMENTU

INSTATYMAI KASLINK
NUOSZIMCZIU RATU.!

Klausimas:-—Ar yra instalv-

New Yorke susitvėrė taip 
vadinamas “lekiojantis szvad- 
ronas” kurio tikslu yra plati
nimas apszvidtos tarp savo tau- Gladstone, vienas'mas Amerike, kuris nustato pa-

ko-žna diena o su paskola del ii tiecziu Žydu. Komitete randa-1 isz žymiausiu Angli- skolų nuoszimcziu ratas
Allijentu suma daejo ant 28,-|sį žymiausi Žydai kurie sten-j jos diplomatu, apiej Atsakymas- Kiekvina val-
500,000 kas diena. | oesi surinkti apie penkis mili-Į Amerikos Konstitucija sake: jstįja įnsteįg,ę legale rąta pas-ko-

-------- :: j jonus doleriu ant apszvietimoj “ Jog, yra puikiausias darbas ' 11Ul0«.zimcziams įr kelios val-
Gal seniauses darbininkas! savo tautiecziu. Už tuosius pi- žmogaus proto atliktas paskir-i 

ant faunos yra Aleksas Roe- nigus pastatys dideli universi- tu laiku.” Atsimindami p. 
beck, kuris dirba ant farmos užĮ feta Cįncįniiatoje kuriame la- Gladston’o žodžius, norime 
berną aplinkinėje Reading, Pa. 
Tasai' žmogelis sziadien turi 
104 metus. Sunkei dirbdamas 
per 80 metu savo gyvenime, 
sziadien da yra gana sveikas ir 
skaito be pagialbos akiniu.

KaszJtai Suv. Valstijoms ve
dime paskutines Svietines Ka
res buvo 27,600,000 doleriu

Saverija.
— Nieko... — atsake Anto

nio, gal dėlto, kad visada isz- 
juo-kiu jo burtus.

— Tai blogai, labai blogai! 
Ar nematei kaip užleido žiogus ' 
ant vynuogių daržu Don Gio- j 
vannio ir Julgio Luppedlu. i

— Teisybe... teisybe... bet... 
Na, pažiūrėsime. Rytoj su juo ' 
pakalbėsiu. i

— Oi, kad panorėtu nuimti 
tuos burtus — su persiemimn 
suszuko -Saverija.

Ta nakti abiem sapnavosi 
gražus vaikiukas ir tuojaus ant 
rytojaus Antonio nuėjo pas 
kaimo burtininką praszyti nu
imti užkerejima bet tas ne 
klausyti nenorėjo.

Buvo tai nepaprastas tipas, 
tasai raganius. Gyveno kaip vi
si žmones, gal net geriau, nors 
nieko nedirbo. Teisybe, apart 
visokiu vieszu burtu, kuom net 
gyrėsi, kaip iszuaikinimu žio- 

. gu, iszgydymu -serganeziu aviu 
tik kokiais ten paslaptingais 

, žodžiais, už ka neeme ne jokio 
i užmokesnio, naktims priimine- 
. jojo skaitlingus svecziu-s.

Matyt Antonio kitaip apie 
tai mane nes, matydamas, kad 
ne jo gazdinimai, ne meldimai 
n-egelbi, nuėjo viena nakti ir 
pažadėjo dvideszimti lyrų auk
su, kad tik nuimtu baisu užke
rejima. Isz pradžių Peppe ne
norėjo klausyti, net iszrode in- 
žeistu bet aut galo, pamatęs 
žvilgėjimą auksinio pinigo, 
truputi atsileido.

— Tai gerai — tarė — pada
rysiu ta tik besigailėdamas 
Saverijos, ne del tavo praszy- 
mones tu ant pasigailėjimo ne
užsipelnei, tu visada juokiesi 
isz manes.

Antonio užsigynė ir Peppe 
paskyrė jam susitikima naktyj 
vietoj labiausiai kalnuotoj ir 
tuszczioj. Aviniukas turėjo at- 
sineszti neužprovyta karabina, 
skoterte ir dvi žvakes. Antonio 
paliko pinigus ir ant visko su
tiko. Vienok atsiradęs ant tam
saus kelio, su piktumu sugniau
žė kumszczias, pagrūmoję in 
szali sugriuvusios grinteles isz 
kurios ka tik i-szejo ir nusijuo
kė.

Sekanezioj naktyje Antonio 
pirmutinis atėjo iii paskirta 
vieta. Buvo ta vieta kalnuose 
baisiausia ir tuszcziausia, sta
ti pilna ravu, menulio -szviesa 
fantastiszki apszviesta. Nak
tis buvo szviesi, tyki, nema- 
žiausias vejalis nesuszlamszte, 
paslaptingai, be krutėjimo sto
vėjo žadinti krūmai, tamsios 
rietenos, kvėpianezios kviet- 
kos tarp uolu a’pszviestu rau
dona szviesa besileidžianczio 
menulio. Piemuo .padėjo kara
bina, kurio taip kaip Peppe 
liepe, neužprovijo, skoterte, 
žvakes prie uolos ir lauke.

Neužilgio atėjo ir Peppe ir 
pirmutiniai jo žodžiai buvo: 
“tikras laikas, pusnaktis.” 
Greitai isztiese skoterte ant di
delio akmens stovinezio toliau 
nuo kitu, inkiszo žvakes in že
me ir liepe piemeniui ant va
landėlės atsigulti ant pilvo.

Kada Antonio atsikėlė ant 
skotertes pamate uždegtas žva
kes ir karabina.

Burtininkas pradėjo szokius 
in ka szypsodamas žiurėjo An
tonio. Labiau negu kada nors

st i jos turi specialius ilista ty
mus del mažu paskolų. Papras
tai, legale rata yra 6tas procen- 

j in metus, bet nekurios val- 
'stijos pavėlina 7 nuoszimti ir 

Buvo sutaisyta susirinkime, ; net 8 nuoszim-ti.
kuris suszauktas Philadelphi-

Tulas LietuviSzkas biznie-' joj Gegužes men. 25 d., 1787m., 
rius davėsi save prigaut ant!ir užbaigtas tu metu Rugsėjo 
$2,000 ant nupirkimo ma- men. 17 d. Garsiausi to laiko 
szinukes kuri padirbinėja bu-i Amerikiecziai buvo minais to 
maszkas. Matyt kad tasai po- susirinkimo. Tarp ju buvo 
nulis neskaitė laikraszcziu nes; George Washington, Benjamin 

1___ 1___ _ J. _ • - , — _

• į Vins'is'tiktai Žydai. O kiek mes kreipti žmonių atyda in musu |as’
iszduodame ant apszvie’timo konstitucija, 
musu tautiecziu?

Vyrucziai, jeigu tai teisybe 
ka Presbiteri jonu kunigužis, 
Rev. Paul Stocker, kalbėjo ant 
dvasiszkuju susirinkimo Kan
sas City, 'tai danguje turėsime 
tikra rojų. iSztai ka jis užtikri
na: “Danguje nebus jokiu vin- 
czevoniu nes butu už daug ap
sivedusiu moterių. Ten bus 
trys moteres -ant kožno vyro.” 
Jeigu vyrueziai busite geri ir 
ne eisite “žemai” tai tupėsite 
tikra Turkiszka rojų su trimi 
bobelėms. Bet jeigu vyras ant 
szios aszaru pakalnes negali 
duo'ti sau rodą su viena motere 
tai gal atsinores jam gyventi ir 
danguje.

Bet mums rupi dažinot, ko
kiu budu pastorelis Stocker da- 
žinojo apie tai ?

kitaip,butu buvęs ‘ ‘kytresnis ’ ’ i FrAnklin 
ir nėbutu davės save prisi-Alexander 
gaut. Isz pradžių maszinuke1 
iszsuko kėlės naujas bumasz- 
kas kurios buvo užsuktos ant1 
juodu voleliu kurias negalėjo! 
matyt bet t dilaus jau “nevor- 
kino” ir užstraikavo.

Tokiu “mandru” biznierių 
neprivalo niekas gailėtis nes 
apgavingu budu geidžia grei-' 
tai pralobti o ant laikraszczio 
iszduoti tris dolerius gailesi.

James Madison, 
Hamilton, Roger 
Robert Morris,

. Sztai paveikslas isz didesnio 
miesto gyvenimo:

Filadelfijoj ana -diena likos 
aresztavotas girtas levas, už 
tai kad paliko savo deszimts 
menesiu amžiaus dukrele, pus-) 
nuoge, namie, kuriame buvo! 
taip szalla kad net mergaites Į 
kojukes nusząlo.- Motina dirbo ■ 
fabrike o vyras pragerdavo ka 
motere uždirbdavo. — Yra tai! moilo

Sherman, 
James Wilson ir Charles Pinc
kney.

Atsimindami, kad Konstitu
cija buvo darbas trijų ir puses 
menesiu, ir darbas Amerikos 
geriausiu protu, matome kodėl 
Konstitucija yra tokiu indomiu 
ir didumo pilnu dokumentu.

Amerikos Konstitucija:
“Suvienija atskiras valsti

jas iii viena tauta, tas suvieny- 
mas yra visu gerove; insteigia 
valdžia kuria valdomi žmones 
valdo.

“Nustato balansa tarpe fede
rates valdžios ir valstijų val
džių, ir kad nors kartais praei- 

szymo bet popiera užima vieta t yje nesyki susikirto, bet užlai
kytas per sžimtus metu.

“Aiszkina valdžios tris da
lis: Instatymdavystine, Iszpil- 
doma ir Teisdarystine — taip 
aiszkiai is-ždesto, kad viena da
lis kitos negali peržengti.

“Aprūpina padarymu ir isz-. 
į pildymą instatymu. Ne pagal 

i u arba pa na
šaus autoriteto-, bet per žmonių 
atstovus, kuriuos žmones patys 

dalyku nors ir Kinuose neapsi-!
leidžia popieros iszdirbysta.

Gal manote kad apszvie-sti 
sklypai sunaudoja daugiausia 
popietes? Ne! Daugiausia pa
dirba ir sunaudoja popieros 
Korėjoj. Ten gyventojaipo tei
sybei, nelabai yra mylėtojai ra-

Bet daugelis 
valstijų paliuosuoja nekurias 
paskolų insteigas nuo szito in- 
statymo. Taip daugelyje val
stijų industrialiszkos bankos, 
kredito, unijos ir statymo pa
skolų draugystes gali reikalau
ti nuo 1 iki 2% procento in me> 
nesi, ant paskolų.

“TIESIU BYLA” YRA DA
LIS SUVIEN. VALSTIJŲ 

KONSTITUCIJOS.
Klausimas: — Nesenei skai- 

cziau kelis straipsnius apie 
Amerikos Teisiu Byla. Kur ga
liu rasti pilna turini tos bylos?

Atsakymas:—‘ Teisiu Byla ’ ’ 
vadiname pirmus 10 priedu 
prie Suvien. Valstijų Konstitu
cijos. Jie pirmo Kongreso bu
vo pasiūlyti tam kongresui -susi 
sirinkus New Yorke, Rugsėjo 
men. 1789m., ir veikia nuo 
Gruodžio men. 1791.

visokiose iszakose vertelgystes.' 
Korėjoj da ir sziadien naudo-;

ja languose ne stiklą tiktai po
piera aliejuota, skrybėlės po
pierines, parasonai, lakai ap
linkui namus, visokį divonai, 
paklodes, durys ir visokį daly 
kai padirbti isz popieros. Pra-'

. . i —~~ yra lab(ai ĮSzMpletojus Į teisi
vaisei per greito apsopacziavi-' Korėjoj kad -net ir in Kinus 
mo musu jaunuomenes. Tokii<]a.Ug iszsiuntineja popieriniu 
snarglei — neiszmanelei, ne- 
apsvarste gerai svarbumą mo
terystes priesz laik, pabėga ar
ba slaptai kur paemia szliuba 
(Itankiausia pas skvajeri arba 
sūdė, pradeda gyvent). Bet po 
keliu menesiu, kada pervirszi- 
nis saldumas tokios meiles įsz- 
nyksta, tada abieju neiszmane- 
liu akys pradeda atsidaryt ir 
dasipranta kad luomas mote
rystes ne yra taip lengvas kaip 
sau isz pradžių mane, nesupra
to, kad tai loterija ant kurios 
iszduoda pinigą su vilczia kad 
laimes gilinki, nesupranta toki 
neiszmanelei jog luomas mote
rystes tai yra didžiauses jun
gas koki gali paneszti savo gy
venime ne tik vyras bet dau
giausia mdtere kuri greitai pa
sensta, turi dirbti sunkei nuo i 
saules tekėjimo lyg nusileidi
mui o ir tankiausia lyg vėlybai 
nakezei, jeigu da gauna gera 
vyrautai tasai jungas yra leng
vesnis ir abiems lengviau yra 
traukti gyvenimo sunkeny-} 
bes bėt jeigu gauna koki pasiu
tėli, tai arszesnes peklos ant 

■, žemes nesurasite !

iszrerika.
“Duoda kiekvienam žmogui 

laisve, duoda laisve tikeji- 
'Nuo keliu menesiu tėvai ir • mams> kalboms ii spaudoms.

gimines jeszkojo Chicage ve-! Ragina tapuma ii daibsz- 
dusios Alicijos 'Carmody, kuri, uma’ ^u0Ala \Įsiems lygybe, 
kasžin kur buvo dingusi — ant!Pa-^e^a m°terisz'kuma> ir laiko 
galo surado ja valdiszkoje prie- piliet^te ir namus, kaipo diau- 
laudoje del paikszu Detroite, gijos pagrindais. —B.L.I.S. 
Mich., kaipo ligone, -serganti 
proto liga. Prisipažino ji buk 
lankei turėjo barnius su savo 
vyru o jis pertikrino ja buk ji 
kenezia an't proto ir davėsi/sa
ve uždaryti paikszu prieglau
doje. Dabar toji moterėlė sako 
buk yra -sveika ir niekados ne
sirgo ant proto, ta pati pripa-

ANT PARDAVIMO.

Visokiu karveliu, balandžiu, 
visztu, mažesniu ir didesniu, 
geru szunu del medžiokles, A • .taipgi ir Airdale szunu, labai 
sargus .szunes ir mažuku Pe- 
kineese szuneliu. Parduodu ir

žysta dažiuretojai ir daktarai' labai geru dalgiu sziena piau- 
ligonbutes. Kiti vela sako kad U 
jeigu ji yra tokia kvaila kad 
davėsi tokiam kvailiui uždary-j 
ti ja paikszu name, tai ji isz- 
tikruju neturėjo proto. Dabar 
likos nuvežta namo pas savo 
tęva.

Priemiestyje L ondo.no, apie 
penkiolika myliu, kur yra ap
sigyvenęs lordas Quinley. Sū
nūs tosios poreles insimylejo in 
jauna patogia dukrele vietinio 
kalvio ir nutarė ,su ja apsipa- 
cziuoti. Vinczevone tosios po
reles ketina atsibūti po Vely
kų.

Motina gana prieszinasi ir 
alpsta beveik kas diena kad jos 
sūnelis pącziuojasi su tokia

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. PrisiuskiD 
25c. stempomis o gausite pei 
paczta.

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

KONSTITUCIJOS PRIEDAS 
AUTORIZAVO TAKSUS

ANT INEIGU.
Klausimas: — Nekurie žmo

nes s-zioje s'zalyje laiko, kad 
mokėjimas taksu ant ineigu nėr 
konstitucijonaliszku. Kam rem
damasi valdžia renka tuos tak
sus ?

Alsa ky mas:—Buvo v i-sok i u 
pasipries'zinimu kaslink ineigu 
taksu pakol 16tos priedas prie 
Konstitucijos buvo užgirtas 
1909m. Szil-as priedas duoda 
Kongresui -teise nustatyti ir 
rinkti taksus nuo ineigu, nepai
sant kaip ineigos gautos, vals
tijos negali reikalauti tu pini
gu, ir tas priedais nesiskaito su 
cenzais ir suskaitymais.

—F.L.I.S.

TURIU KELETĄ 
“KANTICZKU.”

Visokiu Giesmių Knygų, 864 
puslapiu. Ju tik keletu turiu 
todėl prisiunskite $1.00 ant ad- 
seso: M. Žukaitis,
Dean Road, Spencerp6rt.,N. Y.

P. D. Andrekus
3740 W. 80th Place, 

Chicago, Ill.

NAUJA MALDA-KNYGA:

“Jėzus
Mano Pagelba 
Gyvenimo, Vakare 
ir Mirties Valandoje”

SZI BANKA YRA NARYS
Federal Reserve System 

TEIPGI IR A.
Federal Deposit Insurance 

Corporation <
--- -S-— ■

Union National Bank
Kampas Main ir Centre St.

MAHANOY CITY, PA.

Jaigu Permainote Savo 
Adresus Gyvenimo
Tieji kurie persikrausto in 

kitas vietas arba iszvažiuoja in 
kitus miestus ant apsigyveni
mo ir geidžia kad jiems ‘Saule’ 
eitu be pertraukos, kada maino 
savo adresus tai tegul neuž- 
mirszta paduoti ir savo sena 
adresa, kur kitados gyveno, 
nes kitaip negalėsime surasti 
kur tokis žmogus gyveno. To 
del, jaigu permainote savo gy 
venimo vieta, raszant in rėdys- 
te kad permainyti Jusu adresa, 
adresa, o tuom palengvinsite 
paduokite taipgi ir savo sena 
mums darba ir daug ergelio!

Yra tai vardas Naujos 
Malda-knyges Krikszczion- 
ims Katalikams, su maldo
mis ir pamokinimais ant visu 
metu ir kiekvienam reikalui 
priderinta su gies uemis.

592 Pus., Labai Dideles 
Litaros, teip kad visai 
nereike akuloriu. Grą
žais apdarais. Preke 
tiktai $2.00.

Labai paranki knyga del 
tu kurie turi silpnas akis, 
nes beveik nereikia akuloriu 
skaitant ežia knyga.

W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 
MAHANOY CITY, PA., U.S.A.

Ant galo nusiminusi ir nera
miai Saverija paklausė:

■— Bet pasakykite man, ar 
jis negalėtu nuimti to užkerė
jimo jeigu norėtu ?

— Rodosi kad ne, jis pasakė 
man — ka už nieką ant svieto. 
Turbut jis turi koki piktumą 
ant jus vyro.

Besileidžiant saulei, ant di
delio arklio sugryžo Antonio, 
neszdamas kepszi ka tik pa
dirbtu suriu ir sviesto. Jam ka- 
vojant darbo vaisius in kelno- 
re ir valant arklį, Saverija vis
ką jam papasakojo. Visai nesi-

SVEIKATA LIGONIAMS

Knygute kuri apraszo 350 visokiu 
vaistu, žolių, žiedus, lapus, szaknis, 
su apraszymu del ko jos yra varto
jamos. Taipgi su dabartines Europos 
musziais paveiksluotu žemlapiu kuris 
parodo vandenio, oro ir sausžemio 
linijas ir kelio tolumas in visas sosti
nes. Preke 35 centai arba 3 setai 
už ?1.00.

t M. Žukaitis
Dean Rd. Spencerport, N. Y.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUŠ

.aidoja kunus numirėliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuyiu, Krik- 
Vestuviu ir kitokiams reikalams.

Bell Telefono Numeras 78
520 W. Centra St. Mahanoy City

ondo.no
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1 kad ežia gali būti keliolikos
i lizdai, kada jis taip 

• stovėjo užsimislines, davėsi 
! jam girdeli isz aržuolo balsas. 
'Jis dar geriau pradėjo kiaušy-1 
t i ir iszgirdo užkimusi baisa' 

Iszaukenti: j
“Leisk mane laukan! leisk 

Jis apsižvalgė

OTITnriTT M 0 kad czia 8 STUDENTAS I--
IR VELNIAS, - i

rdka-kh
Labai seniai gyveno vienas

malka-kirtis .kuris dirbo nuo mane laukan!
ryto iki vėlybai nakcziai ir taip Į aplink save keletą sykiu bet 
sunkiai dirbdamas per keletą' niekomemate o balsas vis nonų- ■ 
metu jis surinko keletą szimtu stodamas szauke lyg isz po že-l

Hoover’is Pranaszauja, Kad Visa Europa Bausme už
Kentes Nuo Bado Po Karei Melaginga

rubliu. Viena diena pasiszauke I mes Ant galo jis užklausė: į 
pas save savo sunu ir tarė: “Kur-tu esi ir kas tu per vie-| 
“Mielas mano sunau, tu esi vie-.nas?” ir balsas atsiliepė: “asz 
natinis mano sūnūs, todėl tie; czionais tarp aržuolo szaknu,!
pinigai kuriuos asz sunkiai i leisk mane laukan! leisk mane i 
dirbdamas ir prakalta Jieda- laukan!” Tuomet studentas, 
mas surinkau, tgui bus tau ant pradėjo jeszkoti ir ant galo ra-'

Prisiega
Vokiszki laikraszcziai raszi- 

nejo apie sekanti atsitikima 
kokis atsitiko Vestfalijoj.

Viena puikia diena, Liepos 
menesyje, iszejau pasivaiksz- 
cziot. Nuejas gera szmota ke
lio, iszgirdau prisiartinant ka
rieta kurioje paregėjau gerai 
pažinstama daktara kuris pa- 
regejas mane, liepe važnycziai 
sustot ir linksmai paszauke:

— Kur tai taip, ponas' Juo
zai? Jeigu ant pasivaikszczio-

• z I Paregejas pirszta, pateminau 
tuojaus jog pradėjo put. Ap
žiurėjau ligoni, buvo sveikas 
ant. 'kūno; ant mano klausymo 
atsake jog pirszta nebuvo su- 
muszes ne suspaudęs niekur, 
tik staigai pradėjo skaudei ir 
put. 1

— Padariau kas reikėjo, ap
žiurėjau ranka ir liepiau vela 
ateit pas mane už keliu dienu.1 
Atėjo nebagelis ant paskirto 
laiko nes su nusistebėjimu pa-j 
regėjau jog jau nykszti, kuris Pensilvanijos apygardoje bu- 
pirmiausia pradėjo skaudėtu vo fenai

Tiek to, tas labai gerai, 
Per keturės dienas žmones 

atlankinejo,
Bosas fenu gera bizni turėjo,

skaudet,; 
beveik nieko jau nesirado, be
veik buvo nupuolęs o pradėjo 
antras pirsztas put. Pradėjau 
naudot visokius spasabus dak-

mokslo. Kad galėtai ka iszmok- 
ti naudingo, kad ant senatvės 
mane ir save iszmaitytai, kada 
mano sanariai sustings ir ne
galėsiu daugiau kirsti mal
kas.”

Jis padekavojas tėvui už ro
dą ir pinigus, iszkeliavo in vie-

do mažute bonkute inkliuvusia 
tarpe aržuolo szaknu. Jis pa
ėmė bonkute in rankas ir žiurė
jo priesz szviesa, bonkuteje bu7 
vo matyt paveikslas mažiukes 
varliukes kuri szokinejo po 
bonkute ir nuolat szauke: 
“leisk mane laukan! leisk ma-

Buvp-L prezidentas Hooveris ana diena kalbėjo priesz 
Užrubežini komitetą sakydamas kad po karei visa Europa 
kentes dideli bada ir dabar laikas apie tai rūpintis su sušzel- 
pimu tenaitiniu gyventoju ir užbėgti badinei mircziai kol da 
yra laiko. Hooveris meldžia kad Suv. Valstijos paskirtu nuo 
10 lyg 20 milijonu ant tojo tikslo.

na garsinga mokykla o kad tu
rėjo gera galva tai mokslas 
jam ėjo kaip ant sviesto, už ka 
ji mylėjo visi mokytojai. Jis 
ten iszbuvo ilga laika ir daug 
ko iszmoko, bet ant galo kada 
pinigai iszsibaige, turėjo su
grįžti pas tęva.

Tėvas dažinojas isz kokios 
priežasties sūnūs sugryžo, nu
siminęs kalbėjo in sunu: “Ak, 
mano brangus suau,” kalbėjo 
tėvas, ‘“asz negaliu tau duoti 
daugiau pinigu nes užstojo blo
gi laikai, ka tik galiu sau ant 
maisto užsidirbtii”

“Nesirūpink apie tai, mano 
brangus teve,” atsake sūnūs, 
“jeigu Dievo yra tokis noras, 
tai jis žino ka daro ir asz turiu 
taikytis su jo noru.”

Viena-diena kada tėvas ren
gėsi eiti in girria kirsti malku 
idant užsipelnyti keletą skati
ku, sūnūs pamatęs tarė: “Pa
lauk tėvai, asz eisiu su jumis 
drauge kad jums kiek pagelbė
ti.” “Ak, mano mielas sunau” 
atsake tėvas, “del tavęs bus la
bai sunkus darbas nes tu dar 
kirvio savo rankose niekad ne
turėjai o dar kas, asz tik turiu 
viena kirvi ir nėra pinigu už 
ka pirkti nauja kirvi.”

“Eik pas kaimyną ir pasko
link viena kirvi, pakol asz už
dirbsiu tiek kad galėsiu savo 
nusipirkti,” atsake sūnūs.

Tėvas paklausęs kalbos sū
naus nuėjo pas kaimyną ir pa
skolino kirvi ii* kita ryta kaip 
tik auszra ant dangaus pasiro
dė, abudu iszejo in girria. Sū
nūs užvadavo tęva visame ir 
jam darbas gerai ėjosi.

Kada pietus buvo netoli o 
saule labai kaitino, tėvas nuta
rė eiti valgyti pietus ir po pie
tų pasilsėti, idant po pasilsi o 
galėtu geriaus dirbti. Sūnūs 
taipgi sėdo prie pietų ir gar
džiai valgė, po pietų tare in tę
va: “Tėvai, tu czia ilsėkis o 
asz neesmiu pavargęs ir eisiu iii 
krumus pasižiūrėti paukszcziu 
lizdu.”

“Ak, tu silpnas vaike” kal
bėjo tėvas “ko tau ten bėgioti 
po krumus, nuvargai ir busi ne
tinkantis prie darbo, geriaus 
gulk su manim ir pasilsėk ant 
žoles. ’ ’

Bet sūnūs neklause tėvo, at
sikėlęs nuėjo in krumus valgy
damas nepabaigta rieke duo
nos. Landžioja szen ir ten jesz- 
kodamas paukszcziu lizdo. Ap
sukęs gera, gala, pagalinus pri
siartino prie storo, iszpuvusio 
aržuolo, kuris buvo keliu szim
tu motu senumo ir kuri kasžin 
ar apkabintu penki vyrai. Jis 
sustojo pas aržuola ir prisižiu- 
rinedamas jo storumui mislino

ne laukan!” Studentas nemis- 
lydamas nieko blogo isztraukė 
kamszti ir toje valandoj iszszo- 
ko dvase isz bonkos ir su ne- 
iszpasakytu greitumu pradėjo 
augti ir in kėlės sekundas už
augo '‘baisiai didelis milžinas 
kurio augsztumas sieke virszu- 
nes medžiu.

“Ar tu žinai, kokia tave už
mokestis laukia už iszleidima 
manės isz bonkos?” paszauke 
perkuniszku balsu velnes.

* ‘ Nežinau, ’ ’ atsake ramiai 
studentas; “isz kur asz galiu 
žinoti?”

“Tai kad tu nežinai, asz tau 
pasakysiu,” paszauke velnes: 
“asz tau turiu nusukti spran
dą!”

“Tau reikėjo ta man pirma 
pasakyti,” atsake studentas; 
“tu būtumei sėdėjas bonkoje 
ant visados bet maino galva 
pasiliks ant mano pecziu ir asz 
tavęs visai nesibijau.”

“Tu man nekalbėk niekus, tu 
užsipelnei užmokesti ir turi ja 
atsiimti” — paszauke velnes. 
“Tu mistini kad asz isz geros 
valios tupėjau uždarytas, tai 
buvo už mano nuodėmės; asz 
esmių Belzebubas, Liucipie- 
riaus pirmutinis pagelbinin- 
kas ir dėlto kuris mane iszlei- 
do, tam turi būti sprandas nu
suktas. ’ ’

“Pamažu, pamažu,” kalbė
jo studentas, “greitai galima 
pasakyti bet ne greitai galima 
iszpildyti; asz pirma turiu ži
noti ar tu tikrai buvai bonkoje 
ir kad tu tikrai esi tas kuom 
save perstatai; kada asz regė
siu tave inlindusi atgal bonko
je, tuomet asz tikesu kad tu 
kalbi teisybe ir tuomet galėsi 
daryti kaip tau pasidabos. ”

V elnes pilnas pasididžiavi
mo, atsake: “Tas man yra la
bai lengva,” ii* taip kalbėda
mas sumažėjo ir pavirto in ma
ža varlioke ir inrepliojo in bon- 
ka. Kaip tik jis spėjo inlyst, 
studentas tuojaus užkiszo bu
teli ir inmete atgal tarp aržuo
lo szaknu ir tokiu budu velnes 
likos apgautas.

Studentas jau rengėsi gryžti 
pas savo tęva bet velnes melde 
verkdamas: “susimylėk ant 
manės, leisk mane laukan!”

“Ne, to jau daugiau nebus,” 
atsake studentas, “tas kuris už 
padaryma jam gero nori atimti 
mano gyvastį, antra karta ne
bus iszleists, asz džiaugiuosiu 
kad man pasiseko tave atgal 
uždaryti, tai dabar lik sveikas 
ir sėdėk iki sudnai dienai.”

“Jeigu tu mane iszleisi,” 
kalbėjo velnes, “asz tau duosiu 

! tiek skarbo kad tau užteks ant 
viso gyvenimo. ’ ’

“Ne! ne!” atsake studentas, 
“tu mane jau karta prigavai, 
daugiau jau geprigausi.”

“Asz tau sakau teisybe, tu' 
pats kovoji priesz savo laime,' ’ 
kalbėjo velnes, “asz tau neda
rysiu nieko pikto tik dar gau
siai apdovanosiu.”

‘‘Gerai, asz persitikrinsiu,” 
mislino sau studentas, ‘ ‘ gal jis 
dabar ir laiki’S savo žodi ir ne
darys; man nieko pikto.” Taip 
mislydamas studentas paėmė 
bonkute ir isztraukė kamszti o 
velnes tuojaus iszlindo ir vela 
užaugo ant baisaus milmžino.

“Dabar priimk savo užmo
kesti,” kalbėjo velnes paduo
damas maža skiaute panaszia 
in pleistrą. ‘‘Kada tu pridėsi 
viena gala to pleistro prie žaiz
dos tai ji tuojaus pasiliks svei
ka o kada su antru galu da- 
lypstesi plieną arba geleži, tas 
tuojaus persimainis in sidab
rą.”

“Gerai asz tuojaus persitik
rinsiu,” kalbėjo studentas ir 
priejas prie medžio iszkirto su 
kirviu skiedra po tam pridėjo 
pleistrą ir toje valandoje me
dis užgijo ir ne ženklo neliko. 
‘■‘Viskas gerai,” kalbėjo stu
dentas, “dabar mes galime 
skirtis.” Velnes padėkavo jo 
studentui už iszgelbejima o 
studentas velniui už dovana ir 
sugryžo pas savo tęva.
“Kur tu taip ilgai buvai?” už
klausė tėvas: “jau tu visai pa- 
mirszai apie savo darba. Asz 
sakiau 'kad tau tas darbas grei
tai nusibos. ’ ’

“Turėk kantrybe tėvai, mes 
padarysim dar darbo iki va
lios,” kalbėjo sūnūs.

“Taip jau tu padarysi,” isz- 
tare tėvas su piktumu.

“Dabar žiūrėk tėvai, asz nu
kirsiu szi medi in vienakirti” 
ir taip kalbėdamas paėmė pleis
trą ir dalypstejo kirvi kuris 
tuojau pavirto in sidabrini, 
tuomet kirto drueziai in medi 
ir kirvio aszmenys sulinko. 
“Žiūrėk tėvai, koki tu man da
vei kirvi, kad jis neturi visai 
aszmenu!” kalbėjo sūnūs.

Tėvas persigando ir tarė: 
“Ka tu geresnio padarei? Asz 
dabar turėsiu užmokėti už kir
vį nes kirvis yra tas kuri asz 
del tavęs paskolinau nuo kai
myno.

Nesirūpink tėvai, asz už kir
vi užmokėsiu, kalbėjo sūnūs, 
bet tėvas ant to atsake: “kaip 
tu gali užmokėti kad tu nieko 
neturi tik tiek kiek asz tau da
viau, ta baika ka tu padarei tai 
yra tik tavo studentiszkas 
szposas bet apie kirtima malku 
tu nežinai nieko.

Kada tėvas apsimalszino, 
studentas prakalbėjo: “tėvai, 
asz jau daugiau negaliu dirbti, 
■tegul mes turėkime sziadieu 
szvente.”

“Ka? ka?” užklausė tėvas, 
“tu mistini kad ir asz sėdėsiu 
rankas in kiszeniu susikiszes, 
kaip tu? Asz turiu dirbti savo 
darba o tu gali eiti namo.” Su
ims atsake kad jis nežino kelio 
nes jis pirma syki dar tik buvo 
toje girrioje, ant galo js tolei 
kalbino tęva kol tas paklausė 
ir ėjo namo. Kada jiedu sugry
žo namo, tėvas liepe sunui nu- 
neszti sugadintakirvi in mies
tą parduoti o kiek bus trumpa 
pinigu tai tėvais nuo ko nors 
turės paskolinti ir užmokėti 
kaimynui už kirvi. Suims pa
ėmęs kirvi nunėsze pas aukso- 
riu in miestą kuris ji apžiurė
jas gerai, padėjo ant vogos ir 
pasvėręs tarė: “Tas kavalkas 
sidabro vertas keturis szimtus 
doleriu bet asz tiek daug pini
gu neturiu prie saves..”

“Duok man tiek kiek turi,” 
tarė studentas “o likusiu asz 
palauksiu.” Auksorius davė 
jam 300 doleriu o szimtas liko 
ant skolos. Kada studentas pa
rėjo namo ir tare in tęva: “eik 
pa.s kaimyną ir paklausk kiek 
jis uores už savo kirvi, nes asz 
turiu biski pinigu.”

“Asz be klausymo žinau,” 
atsake tėvas; “tas kirvis kai
nuoja viena doleri ir szeszis 
graszius. ’ ’

‘ ‘Tai duok jam du doleriu ir 
dvylika grasziu, tegul jis gau
na dvigubai, be to dar mums 
lieka pinigu del zoposties!” Ir 
jis davė tėvu szimta doleriu, 
kalbėdamas: “tėvai, gerk, val
gyk ir ramiai gyvenk ir in gir
ria daugiau nevaikszcziok.”

“Mano Dieve!” kalbėjo tė
vas, “isz kur tu gavau tiek 
daug pinigu?”

Tuomet sūnūs jam papasa
kojo atsitikima su velniu ir ko
kiu budu aplaike ta brangu 
skarba. Po tam jis su likusiais 
pinigais nuvažiavo in universi
tetą ir ten pabaigė mokslą O 
kad turėjo ta stebuklinga pleis< 
tra, tai fint galo likos garsin
giausių daktaru ant viso pa
saulio.

jimo, tai sėsk su manim, taip 
senai nesimatėm, bus man 
linksmiau važiuoti.

Nudžiugau ant praszymo 
daktaro ir nuvažiavau su juom 
in kaima, kuris buvo atitolin
tas apie myle kelio, kur skubi
no jis pas ligoni.

Pradėjom beveik tuojaus 
apie visokias ligas, apie nau
jausius iszradimus gydyme ir 
t.t. Staigai daktaras nustojo 
kalbėt ir-gilei užsimislino. Po 
valandėlei vela tare:

— Viską ka ponui kalbėjau 
yra davadu jog nieko slaptin
go nesiranda ko gyduoles ne- 
iszgydo, bet turim pripažinti 
jog atsiranda ligos apie kurias 
sunku yra mums datirt prie
žastis ju pradžios. Pažinsti po
nas mane jog ne esmių lengva
tikis ir netikiu in visokius nie
kus bet ne persenei turėjau li
goni kurio liga negalėjau sau 
iszreikszt .pagal gydymo moks
lą.

— Ir kokiam spasabe sau ja 
iszreiszkiai ?

— Dėl manes liga likos slap
tybe kurios negalėjau sau isz
reikszt nes kaimynai ligonio 
kalbėjo jog tai buvo bausme 
Dievo už kreiva prisiega.

-— Kaip tai ? Tai tavo ligonis 
buvo kreivai prislėgęs?

— Pagal prova, tai neisztyri- 
nejo to nes balsas žmonių ap- 
sudino ji kaipo tokiu.

— Nes koki buvo ženklai to
sios nepaprastos ligos tavo li
gonio?
— Klausyk, kaip buvo. Priesz 

keliolika menesiu adgaiios, at
ėjo pas mane darbininkas isz 
kaimo in kuri dabar važiuoja
me ir prasze manes idant ap- 
žiurecziau jo pirszta kuris nuo 
keliu dienu pradėjo skaudet.

tariszkam moksle bet ant ne
laimes nieko negelbėjo; pirsz- 
tai nupuolinejo nuo deszines 
rankos vienas po kitam.

Priežasti tosios na vatuos li
gos negalėjau surasti ir nega
lėjau iszgelbet ne vieno pirsz- 
to. Kada paskutinis pirsztas 
nupuolė nuo rankos, žaidulis 
greitai sugijo.

Ligonis pas mane ateidavo 
pats vienas ir pieko daugiau 
nuo jo nedažinojau kaip tik 
tiek, jog buvo darbininkas, bet 
būdamas vela tam paežiam kai
me pas kita ligoni, užklausiau 
kaip turisi mano ligonis su 
slkaudanczia ranka.

— Ei ponas daktare, — at
sake man gaspadoris, kurio bu
vau užklausęs — vargszas tai 
žmogus, teisybe, nes ka-gi da
bar pradės? Bet ar reikėjo jam 
taip sunkiai nusidėt priesz Die
va *ir tokia bausme ant saves 
užsitraukt ?

— Tai bausme Dievo, toji li
ga? — užklausiau nusistebė
jas — ka jis tokio buvo pada
ręs?

— Ar-gi ponas daktare ne
žinai? Juk visi kalba apie 'tai 
jog prislėgė ne tikrai o Dievas 
ji dalypstejo koliestva, jam 
ant nubaudimo o kitiem kaipo 
persergejima.

Dasiklausinejau da kitu apie 
mano buvusi ligoni ir visi ta 
pati tvirtino jog ta nubaudimas 
Dievo.

— O gal but — atsakiau — 
jog pats prisipažinsti jog tik
ros priežasties tosios ligos ne
buvo o vienok galėjo tai būti 
nubaudimas Dievo.

Daktaras nieko man neatsa
ke ant mano klausymo nes sztai 
stojome priesz narna kuriame 
lauke pribuvimo daktaro.

Tūkstantis Naktų ir Viena
ARABIZSKOS ISTORIJOS

------- o------—
PUIKI DIDELE KNYGA. 27 ARABISZKOS ISTORIJOS 

704 Dideliu Puslapiu. 150 Paveikslu.
Drueziai Puikiai Apdaryta Audeklinais Iszmargintais Vyrszaii

12 ISTORIJOS UŽ 25c
gedarykia skirtumo terp vaiku 

miliekia visus ligai. Velniszkas 
kaziriavimas. Jeszkojo tarnaites 
o rado paezia. Stebuklinga kuczia, 
Krėslas. Nelaiminga karalių ir jio 
vienturte dukters. Nelabas vyras. 
Prakeikimas. Delegatai pas grafa. 
Užkeikta skripka. Del tu, ka keti
na antra karta apsipaeziuot. Pikta 
Onuka. PREKE 26c.

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

■ZTAI KA RASZO ISZ LIET WO* 
APIS 8ZITA KNYGA

Garbemula TamUtali—•
Sulaukiau auo luau zluncztaUMU 

mano vardu knyga TukztaatU 
Naktų Ir Viena" ui kuria tariu 
ezlrdlnga acclu Ir labai džiaugiuosi 
kad tokia knyga kaip “Tūkstantis 
Naktų Ir Viena” apturėjau, nee man 
labai yra iingeldu skaityti visokias 
istorijų, jas skaitydamas nei nepur 
sljuntl kaip laikas szventai Ir sma> 
glal praeina Ass visiems linksėsiąs 
kad nusipirktu tokia knyga kali 
“Tūkstantis Naktų ir Viena” nes js 
skaitydamas žmogus apie viską tads 
pamirsit! ir visokį rupesoslai nor 
ant valandelss atsitraukia

Su pagarba A. tOKAS.
Dv. Palazduonys, 
Cseklszkss vai.
Kauno apsk.
LITHUANIA.

Yra tai ketvirtas iszdavimas tos puikios knygos, tas paroda 
kad žmonėms labai patinka. Teipgi galima ja nusiusti in 
Lietuva. Preke Tiktai $2.00. In Lietuva su nusiuntimu $2.50

W. D. BOCZKAUSKAS - CO.» MAHANOY CITY, PA., U.S.A

Lietuvaites su žaliablekeis 
draugavo,

Ba toki ukaza nuo boso gavo, 
Kad pritraukt ir Airiszius;

Nors ir aipsiseilejusius, 
O musu biedni vaikinėlei, 

Isz tolo žiurėjo kaip avinelei, 
Merginos kaip szarkos. ant 

kuolo, 
Glaudėsi prie tokio balvono.

Pribuvo ir daugiau bosu, 
Isz aplinkiniu szaliu, 

Kožnas prakalba turėjo, 
Tauszke kaip tik galėjo, 

Vienas vaikinelis kalbėti 
norėjo, 

Balso paprasze ir taip pradėjo:
Lietuvoje musu brolei varga 

turi,
'O del to kad tamsybėje guli, 
Kad juos visi spaudžia ir isz- 

naudoja,
O apie tuosius vargszus- niekas 

nedboja.
Vienas isz pribuvusiu bosu, 

Paszauke didžiu balsu: 
“Tylėk tu cicilike, 
Pasiutęs bolszevike, 
Vyrai neklausykite, 

Laukan bedievi iszvykite!” 
Žinoma, atsirado tokiu, 

Boisiszku pasekėju,
Kurie del perdetiniu pritarė, 
Ir vaikineli laukan iszvare. 
'Taip ir czionais Amerike, 

Liuosybe ne kitokia, 
Tamsybėje gyvena, 
Niekina pasikelima, 
E? tai da ne viskas,

Jau virto laikas kitas, , 
Apszvieta galop iszsirietes, 

Visi apsiszvies katrie to norės, 
Jau laikas atėjo, 
Visi apsižiūrėjo,

Kad žmogus be apszvietos, 
Negali būti 'kvailas visados.

* * *
/ Jau tam Bejone,

“ Ne kas do naujienos, 
Geros ne vienos,

Yra czionais visokiu sztamu, 
Geru ir suvis niekszu, 

Apie viena pora daug girdėjau, 
Bet ar teisybe, to nežinau, 
Sako kad bobele vyra kud- 

laczina, 
Biustą ir visaip ji iszvadina, 

Visaip nebageli kankina,
O ir in lakupa sodina, 
Na, na, tu boba nelaba, 
Ar bus taip visada?

Kaip kada gerai pakoeziosiu, 
Ir viską svieteliui iszgiedosiu.

/ Vai tas garnys, garnys, 
Tas -nelabas ilga^kaklys, 
Nuszaut paJdla reiketu,

Kad dovaneliu nedavinetu, 
Tai-gi, viena mergica ana die

na apdovanojo,
Tai ant vaikino užsiklepojo, 

Bet vaikinas iszsiteisino, 
Sudas mergina apkaltino, 
Mergina antru kartu varanta 

iszeme, 
Bet vaikino nepaeme, 

Iszrunijo in balta, svietą, 
Pajeszkot sau malszia vieta, 

Kad Vilkesberiu merginos ne- 
zagabavotu, 

Nekultai prie ju nesikabintu.
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Žinios Vietines
— Paskutine sanvaite Ga

vėnios.
į. — Utarninke Szv. Juozapo.

— Szv. Juozapo atpuskas, 
kuri diena pripuola 19ta Kovo, 
bus apvaikszcziotas musu pa
rapijoj 1-ma diena Apriliaus.

— Ketverge pirma diena 
į pavasario. Szioj apelirikėje 

iszroodo daugiaus ant žiemos 
; negu ant pavarario.

— Ana diena garnys atlan- 
ke pacziule daktaro C. S. Bur
ke (Lu'kszaiezio) palikdamas 
sveika sūneli kuris yra penktu 
kūdikiu daktaro szeimynoje. 
Kūdikis ir motina sveiki. Die
dukas Luikszaitis džiaugiasi 
kad jo vardas ilgai pasiliks ant 
svieto o daktaras sako kad tu
rės impedini savo profesijoj.

— Nedelioje Szv. Juozapo 
bažnyczioje daugelis žmonių 
priėmė Velykine Komunija, at
likdami savo priederysta kai
po geri Katalikai.

SHENANDOAH, PA.
— Pana Mare Kupstas ap- 

laike žine buk ji pasekmingai 
perleido egzaminą ant norses. 
Pana Kupstas užbaigė mokslą 
dažiuretojos ligoniu General 
Hospital, Filadelfijoj.

— Žmones surado sunkei 
sužeista Joną Pankevicziu, 22 
metu, 121 N. Emerick uly., ar
timoje Wiggans peczes ir nu
vežtas in Locust Mountain li- 
gonbute ant gydymo. Manoma 
kad ji pataikė automobilius. 
Palicija tyrinėja atsitikima ir 
jeszko kaltininko.

t Subatoje mira po trum
pai ligai gerai žinoma gyvento-

czionais, kur laike saliuna per 
daugeli metu. Prigulėjo prie 
vietines Apreiszkimo Paneles 
Szvencz. Lietuviszkos Parapi
jos. Paliko tiktai viena dukte- 
re p. Gabriele Merlim, 154 N. 
Broad Mt. Avė. Laidotuves

i atsibuvo Panedelio ryta su ap- 
j eigomis Lietuviszkoje bažny-i

ISZ LIETUVOS
NEAPSAKOMI ŪKININKU

VARGAI RASEINIŲ 
APSKRITY.

Liūdnos szimet žinios Ven-i
sdoviszkio apylinkėj, Raseinių, 

j ežioje isz namo dukters, 154 N. apskrity. Tikrai galima paša-. 
įkyli, kad ūkininkai ežia žiau- 
!riai Dievo nuskriausti. Praei- 
1 tas ruduo buvo nelietingas, '

Broad Mountain uly.

Nelaimingi Invykiai
Lietuvoje

Traku valsez., Garunu kaimo
miszke nusiszove Czeslovas Le- 
dzinskas, 20 metu amžiaus, ki- 

ja, Viktorija Kisieliene, apie ^es i’sz Traku valsez., Leczioniu 
67 metu amžiaus, 236 E. Oak kaimo. Nusižudymo priežas- 
uly. Jos vyras Juozas mirė apie Gs aiszkinama.
deszimts metu adgal. Velione 
prigulėjo prie Szv. Jurgio pa
rapijos ir bažnytiniu draugu- 
viu. Amerike pergyveno apie j 
50 metu. Paliko dvi dukteres: 
Andriene Palaitiene, mieste,

—o—<
Raseniu apskr., Kelmės mies

telyje kilo ginezas tarp vaiku, 
važinejaneziu nuo kalno su ro
gutėmis. Stasys Salva!tis grie
bės lentgalį užmusze vietoje

Mare Size, Washington, D. C., Vytautą Mongirda, Abudu vai
du sūnūs, Juozą, New Ringold^kai turi apig deszimts metu am
ir Edvardą, Washingtone, kai- žiaus.
po viena broli Bernarda Laka- —o—<

Vieni Atiduoda Garbe Vėliavai, Kiti Atsisako Nuo To

daugelis ūkininku visa rudeni 
į vandeni veže. Prasidėjus žie-‘ 
mos szalcziams, tikrai su van-; 

: deniu pasidarė bausme: Vežam : 
vandeni visiszkai vanduo su-!
szala statinėje. Ūkininkai, su-i 
eje in buriąs, nusiskundžia vie- į 
nas kitam, kad žiema, kaip sza- j 

,1a, gyvuliams reikia daugiau! 
paszaro. O visiszkai mažai ka-

Girardville, Pa. f Vladas 
Morkūnas, 334 W. Ogden uly., 
kuris buvo mirtinai sužeistas 
praeita Panedeli Hammond ka
syklose, mirė Ashlando ligon- 
buteje. Velionis paėjo isz Lie
tuvos pribūdamas in Amerika 
da jaunu vyruku ir buvo vie
nas isz uždetoju Szv. Vincento 
Lietuviszkos parapijos ir ke
liu bažnytiniu draugyscziu. Pa
liko paczia Emilija, keturis sū
nūs, tris dukteres, broli ir se
serį. Likos palaidotas Sukatoj.

— Pana Blancze Zembiute, 
isz Filadelfijos lankėsi kėlės 
dienas pas savo szvogeri ir se
sute, Albertus Ausziurus, su- 
gryžo namo.

Szakiu apskr., Griszkabudžiovieziu, Lietuvoje ir tris anū
kus. Laidotuves atsibus Utar-j miestelio Vinco Gercziuno res- 
ninko ryta su bažnytinėm apei-. torane kilo musztynes, kuriu
goms. laiku Pranas Karnauskas už

musze Vinca Gercziuna.
Frackville, Pa. f Senas gy

ventojas nuo daugelio metu, 
Vincas Roczkus (Roach), apie* 
78 metu amžiaus, mirė namie, j 
154 N. Broad Mt. Avė., stai
ga szirdieis liga. Velionis gimė 
Lietuvoje, pribūdamas in Ame
rika jaunu žmogum. Gyveno 
koki tai laika Shenandoah, po j 
tam persikraustė in Gilbert ona! 
o 20 metu adgal atsikraustė in

tras ūkininkas turi užtektinai 
I paszaro. Szaltis vargina ne tik 
į gyvulius, bet ir pati ūkininką: 
j jam atnesze daug sunkumu ir 
rupeseziu. Szaltis padare daug 
nuostoliu išžioję apylinkėje: ne 
naujiena girdėti, kad to ir to- 
suszalo karve ar kitas gyvulys. 
Bulves daugelis musu apylin
kes ūkininku rudeni supylė in 
rusius ir kapezius. Bet nėra 
vilties, kad vieno ar kito ūki
ninko bulves nebus suszalusios.
Nors dievobaimingi seneliai ir

—■ Amerikoniszki gyvento
jai praleidžia kas minuta po 
200 doleriu del pirkimo visokiu ' 
instrumentu.

senutes neretai kur ir užgieda 
“Pone Karaliau,” bet szi’to se
neliu meldimo nieks nebenori 
iszklausyti. Daugumas ukinin-

Tūloje publikineje mokykloje Massachusetts miestelyje du brolei Beecher, 16 ir Hol
lins Green, 12 metu, noringai atiduoda garbe Amerikoniszkai vėliavai bet ju sesutes yra ta
me prieszingos o tai del to, kad tėvai tu'ju vaiku priguli prie tįkejimiszkos szakos “Jehovo 
Liūdinto jai,” kuriu tikėjimas nepavelina pagerbti vėliavas nes tai balvon-szlove. Panaszei 
buvo ir tūloje Lietuviszkoje szeimynoje Minersville, Pa. Ant kito paveikslo matome Kathle- 
na Ross, 12 metu mergaite, isz Norwood, Mass., kuri padavė praszyma in suda kad permai
nytu jos pravarde nuo Betsey Ross, motere kuri padirbo pirmutine Amerikoniszka vėliava. 
— Geriausia butu tokius “Garbintojus Jehovo” nusiunsti in Bolszevikiszka Rusija.”

sunkėjo. Paskutiniuoju laiku 
musu apylinkėje pradėjo sklisti 
nepamatuoti gandai. ' Gaila, 
kad ramiems gyventojams 
drumszczia ramybe..

KETURVALAKIU VALS., 
SUSZALO ŽMOGUS.

Szirvydu kaime, Keturvala-
ku nori nusipirkti viena kita j kiuv alscziuje, A ilkaviszkio ap- 
medžio gala, bet beda, kad ant į skrity, važiuodamas isz Maii- 

— Amerikoniszki fabrikam to vieno medžio galo stovi de-! ampoles in namus negyvai ,sii-
- - - - . Daugelis szalo ūkininkas Kereisza.

12 užrubežinius sklypus už du darbininku ir mažažemiu uki- 
dolerius vertes akuloriu kas ninku dirba miszkuose. Del 
minuta. gilaus sniego darbas labai pa-

tai akulioriu iszsiuntineje in szim'tys Ūkininku.

Skaitykite “Saule”

Senoviszki Paprocziai Apvaikszcziojimo Velykų
Kožna moterele pasirengineja ant Velykų kepdatna visokius pyragaiezius kad patikti savo szeimynai.

METRIKAI
Sziadien, su senatvės pensi

joms, kaip ir visokioms kitoms 
pensijoms ir sociales apsaugos 
instatymo aprūpinimais, kiek-

Bet vistiek kiekviename at
sitikime kur svetimtautis turi 
pristatyti metu raszta jis turi 
bandyti iszgauti gimimo certi- 
fikata isz savo szalies. Nors sy
ki dėti pastangas juos iszgauti. 
Pasiunsk užregistruota laiszka 
praszydamas tokio certifikato

St. Clair, Pa.—Pamai du t va r 
Szv. Kazimiero Bažnyczioj 
edo.'e: Ts pažintis, 6:30 va' 
are. Didžiame Ketverge 
.ios su instatymu Szv. Sa

■; men iu, 8 vai ryta. Komu n i
i. Adoracija Szv. Sakramen 

visa diena. Didžiojoje Pct 
i ežioje: Pamaldos prie di

i jo altoriaus, 8 vai. ryte 
- Joracija Kryžiaus visa die
na. Stacijos, 7 vai. vakare.. 
Didžioje Sukatoje: Szventini- 
mas Ugnies, Velykų Žvakes ir 
Vandens, 7 vai. ryte. Miszios,
8 vai. ryte. Pamaldos, 7 vai. 
vakare. Iszpažintis: 4—6 Po- 
pietu; 7:30—11 vakare. Vely
kų Nedelioje: Prisikėlimo Mi
szios - Procesija 6 vai., Suma,
9 vai., ir Palaiminimas.

Kun. Petras P. Laumakis.

Senovės laikuose Velykos 
buvo apvaikszcziojamos viso- 
keis budais bet daugiausia per 
pasibueziavima viens kito ka
da juos sutikdavo ant ulyczios 
ar kokiam 'susirinkime, pana
szei kaip Rusai darydavo saky
dami “Kristus Prisikėlė isz 
Numirusiu.”

Sverimas moterių buvo pa
prastu apvaikszcziojimu kaip 
pas mus Lietuvoje aplaistymas 
vandeniu merginu ir moterų. 
Bet senovės laikuose Anglijoj 
per Velykas vyrai pasodinda
vo merginas ant keliu atmin
dami kiek sveria po tam antra 
diena Velykų moteres paimda

vo vyrus ant keliu ir juos sver
davo.

Antra diena Velykų Angli- 
kai turėjo paprotį mėtyt alų ir 
pajus in vyrus o katras pagau
davo pajų tai mesdavo in taja 
mergina kuri in ji mete ir jei
gu pataikindavo jai in veidą 
tai turėdavo isz to daug juoko.

Antra diena Velykų Anglisz- 
kas paprotys buvo numauti 
czeverykus del moterių o Atve- 
lykyj moteres ta pati daryda
vo vyrams.

— Kalifornija iszsiuntineje 
kas minuta už 29 dolerius viso
kiu rieszutu.

vienas žmogus privalo turėti; su finkamu, mokeseziu. Laikyk 
gimimo certifikata. Yra neisz- jjgpįja tokio laiszko. Jeigu in 

: pasakytai sunku nekuriu tautu j gera }aįj<a atsakymo negauta, 
i žmonėms gauti koki nors metu1.
paliudijimą isz savo szalies.

Mums praneszta atsitikimas r0C]yS įa(į tamsta bandei isz- 
seno 1 T,1‘ ’ ’ ” ’
Praszydamas senatvės pensijos 
padavė metus — 67. Bet tyri
nėjimai parode kad jis tris syk 
padavė jaunesnius metus ir 

į syki senesnius. Pagal jo in 
Jung. Valstijas inleidimo re
kordo jis turėjo 69 m. Jo aseku- 
racijos .popieros parode 63 m. 
Apsivejant jis numusze 10 me- 
.u nuo amžiaus. Tad pagal jo 
duotu informacijų nėra stebė
tina, kad jo pensijos aplikaci
ja buvo atidėta del tikresniu 
mformaciju. Girdėdami apie 
szita visa, asekuracijos kompa
nija pradėjo kisztis iii szito 
žmogaus reikalą ir jeigu tik 
pasirodys kad jis padavė klai
dingas informacijas apie me
tus, kompanija atsisakys isz- 
moketi pinigus.

Bet sziadien viskas^ kitaip' tikimu darodjmras’^tetu'reika- 

laujamas kada jaunieji nori 
, arba bando apsivesti. Galu ga
le gimimo certifikatas turi bū
ti pristatytas kuomet žmogus 
nori atsistatyti isz darbo ir no
ri praszyti pensijos.

arba jeigu atsakymas nėra tin
kamas, tai korespondencija pa-

vyro Illinois valstijoj. gauįį gimimo certifikata. Ąfi- 
deivitai turi būti pristatyti 
kaslink tikru metu pagal daro- 
dymu kuriuos turi ir liudijimu 
teisingu liudininku.

Tie visokį keblumai suriszti 
su iszgavimu gimimo certifika- 
tu parodo kaip yra svarbu Už
registruoti visus gimimus 
Jung. Valstijose. Kada vaikas 
pirma karta lanko mokykla tu
ri parodyti gimimo certifika
ta. Vaikai jesžkodami darbo ir
gi turi nesztis metrikus, naujas 
Fair Labor Standards instaty- 
mas, paprastai žinomas kaipo 
Valandu-Algu instatymas, rei
kalauja certifikatus nuo nepil- 
namecziu, kurie jeszko darbo 
industrijose ir amatuose. Bal
savimo teise kartais nusprens- 
ta metrikais ir daugumoj atsi-

stovi negu praeityje. Darbda-1 
viai nenori samdyti vidutinio 
amžiaus darbininku ir todel-gi 
daug žmonių pasiduoda jau
nesniu metu. Gal tuom tarpu 
pagelbsti gauti darbo, bet yra 
tikras klintis kada jaunimas

Pavasaris jau czionais - Ar ir tave apėmė toji liga?

Jeigu esi insimylejas tai vi
sai nepaisai kur ir kada laikai 
rankute savo mylimos ir už- 
mirszti apie visa svietą, bile 
tik turėti prie savo szono taja, 
fcurįa myli. _ ________

Jau užejotau upas sėti žiedus 
ir daržoves užpakaliniam dar
želyje prie savo namo. Peržiu- 
rineji visokius katalogus kokia 
sėkla butų geriausia. _ _ i

Jeigu esi motere tai negali 
atsispirti nepažiurejus in szto- 
ru langus kuriuose randasi vi
sokį moteriszki parėdai ir skry
bėlės kad pasirodyt tinkamai 
arit Velykų. _ 

Jeigu turi automobiliu tai 
pradedi žiūrėti in plento ma- 
pas kur geriausia praleisti va- 
kacija ir pasimatyti su savo gi
minėms. . . _ —

O jeigu esi gera gaspadine 
tai pradedi rūpintis apie czys- 
tinima namo, iszdulkinima kar- 
petu, iszmaliavojima kamba
riu ir kad namas iszrodytu 
czystas ir szyarus.

praeina ir senatvei visokia pa- 
gelba teikiama. Kiekvienas pa
duoda metus kada atvyksta iu
Jung. Valstijas. Priesz 1918 m. 
ateivis tik pasakė metus. Bet 
nuo 1918 m. pasportai reika
laujami nuo ateiviu ir tie turi 
neszti ateivio tikrus metus. 
Tikri metai reikalaujami nuo 
žmonių kada Cenzas gyvento
jus suskaito kas deszimti me- 
iu. Kad nors nėra jokios baus
mes už padavima neteisingu 
metu ibet gal vesti prie begali
nio vargo.

Bet galu gale, metrikai a!sa
ko visus klausymus. Bet įlevi- 
suomet galima gauti tokio pa
liudijimo. Tas ypatingai lie- 
czia szalis, kurios insteigtos 
dar nuo pasaulinio karo arba 
po revoliucijų.

Daugumoje atsitikimu seni 
rekordai sunaikinti ar perkel
ti in kitas yletas. !__ , _ _

—F.L.I.S.

Ant Pardavimo Namas

Del vienos szeimynos, tuojaus arti 
Lietuviszkos oažnyczios, po No. 583 
W. Mahanoy St. Mahan oy City, Pa. 
Lotas 16 pėdu ploczio. Namai Maha- 
nojuje eina brangyn todėl pasinau
dokite isz progos nes da galima pirkti 
už maža preke. Kreipkitės tuojaja in 
“Saidos” ofisą. Mahanoy City, Pa '

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graboriui 

:: Gabiausias Balsamuotojas i:

1
 Geriausia Ambulance — 

patarnavimas szioj -X/ 
apylinkėje. Bile ko- KA 
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil- jL 
na pasirinkimą meta- į 
liszku ir kieto medžio Tff 
Gra8u. Laidoja nu- || 
mirelius pagal naujau- II 
šia mada ir mokslą.

Turiu pagialbininke R 
moterems. Prieinamos Ji. 
prekes. ES

DU OFISAI:
MAHANOY CITY; 516 W. Spruce SU 

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

Bel{ Telefoną* 532-4 ..____




