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Isz Amerikos DIDELI
KARSZCZIA1

METE KIRMĖLĖ IN UOSZ- 
VI LIKOS UŽMUSZTAS. 
Somerset, Pa. Klarence 

Shawley pagavos kirmėle, me
te in savo uoszvi Joną Slacma- 
na, kuris tame laike ėjo isz gi
rios su karabinu. Uoszvis isz- 
kcle rakas in viražu idant apsi
saugo! savo nuo kirmėles, tai 
karabinas iszszove, pataikin
damas in žentą, užmusmlamas 
ji ant vietos. Policija areszta- 
vojo uoszvi ’bet iszkhiusus viso 
atsitikimo paleido ji ant liuo- 
8)4)68.

SAULE ISZPEREJO VISZ- 
’ OŽIUKUS, BONKA MUN- 

SZAINES TRUKO, NE- 
LAIME ANT GELEŽ
INKELIO, FARMEREI 

DIRBA NAKTIMIS.
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VAIKU MUSZTYNE SU 
PEILIAIS IR ŽIRKLĖMS.

Midmont, Ore. — Isz priežas
ties vaikiszku pesztyniu, Ber
tha Dayton, jos sesuo ir brolis 
guli li'goi/buteje nuo aplaikytu 
’/.aiduliu užduotu su peiliais ir 
žirklėmis su kuriais muszcsi. 
Tėvu tame laike nesirado na
mie, levas diėbo o motina isz- 
ejo in sztora pirkti maisto.

Berta likos nudurta su žirk
lėmis in kakla ir pilvą per savo 
boli, o kiti du susipiauste su . 
peiliai

Vai pamišo, Ind. — Daug žmo
nių sužeista per 
truko nuo begiu ant Chicago, 
St. Paul geležinkelio. Priežas
tis nelaimes buvo susisukimas 
nuo saules karszczio.

Cąi(|naitinia'm |sude Cksplo- 
davjo 1)onka munszaines, kuria 
agentai ntneszo kaipo davada 
žmogaus prasikaltimo. Dabar 
agentai neturi davado ir kalti
ninkas likos paleistas ant liuo- 
sy'bes. •r

Daveport, Iowa. —
Thompson, rado nuo karszczio 
iszskilusius kelis viszcziukus 
ant szaszlavu duobes, kur mies
tas iszveže szaszlavas.

misi riti ma

Phillip

L

r-

4
W

i 
I

I

KUiv
■ 1" GYVAS MOTINA 

fr A’TkrJTTT’O'rk
i* į* * -I ,

Indianapolis, Ind. -— Nuo 
karszczio eksplodavojo smali
ne ulyczia ir apverto apginkhio 
ta vežimą, kuris veže pinigus 
isz vieno banko in kita. Apie 25 
tukstaneziai doleriu iszinetyta 

d»ei ja juos

I

i . ; APSIVEDĖ.
Tnd.

peHzk'adyt susirihkusiems sve- 
cziams kurie pribuvo ant szliu- 
bo, Ona Venibra, naszle, nuva
žiavo in szliuba su Miku Trosz- 
ku, norintis kūdikis dvieju me
nesiu gulėjo grabelyja.
Po vinezevoniai jaunavedžiai 

(!) sugryžo namo,pa laido jo k u 
diki ir prasidėjo Veselka ant 
kurios visi linksminosi. Vemb- 
riene pasiliko naszle Gegužyja 
o in penkes dienas užgimė jai 
kūdikis po mireziai vyro.

1- ■ !,

SAKE PAMOKSLĄ APIE 
VAGYSTA VAGIS AP

VOGĖ BAŽNYCZIA.
Balljott, Ky. — Laike kada 

pryczeris Rev. BJS. Taylor, kaj

idant ne i’*

Bacz-
nuo

r West Liberty, Iowa, -r- 
ku su smala užvirusi 
‘-•■I* J **“* į . * | . II* , «. » ’• |||* *U4h 5 * t į J.1 i._^1

karszczio isztdkejo, pagauda
ma 18 viszcziuku, kurie negalė
jo iszsigaut isz smalos ir 
žuvo.

Washigton, D. C. — .Pagal 
valdžio surasza, tai apie 500 
ypatų mirė nuo karszcziu po vi 
sas dalis Suv. Valstijų.

visi

bėjo ^susirinkusiems parūpi jo
nams apie yalgysta ir, kad tas, 
kuris apvado bažnyczia neyra 
Krikszczioniu tik szventvagiu, 
kokis tai vagis insigavo in za
kristija, pavogė surinktus pi
nigus guėbelyja, iszkrauste 
prycžerio'kiszenius ir koro na
riu — pamalamas maszneles ir 
dingo kaip kamparas.

Parapijonai tokiu atsitiki
mu labai nusistebėjo, kad lai
ke tokio pamokslo vagis drystu 
pildyti savo amatu.

27 METU JAUNIKIS APSI- 
PACZIAVO SU BOBELE 

60 METU.
Washington, D. C. — Paul 

Warren De Loe, 27 metu susi
pažino su Mrs. Jane B Coates, 
60 metu Qidbolia su kuria ana 
diena likos surisztas mazgu mo 
terystes. Jaunavedis sako kad 
vientik del to apipaeziavo su ja 
idant suvienyt ju duszes in vie- 
na.” nfi *■■■» II" ....— ■ II ■ MMHM •
NURIJO GUMA — MIRĖ.
’Dallastown, Pa. — Edvard li

kus, penkių metu sūnelis Ri
chard Moyers, mi'ro ana diena 
nuo kramtymo guano (cziugu- 
mo). Vaikiukas nurijo guma, 
kuris užkimszo jam žarnas. Per 
szeszias dienas gulėjo 'be žado 
ant galo onire.

NE TA FANCZIAKA 
PAVOGĖ SU PINIGAIS.

Reading, Pa. — Kada Mare 
’Zukowska, nuėjo igult, paslėpė 
200 doleriu in vienu paneziaka 

' ir malsziai atsigulė. Gulėdama 
lovoja palamino veidą prie lan- 

s go kelkio tki nepažinsi amo žmo- 
• gaut, o kada užmigo, pajuto, 

kad kas tokis nutraukia jai 
panozutfka nuo kojos ir pažino 
veidą vagio ypatoja Onupro 
BeTeto, kuri ant rytojaus ap
skundė. Vagis pinigu nepaeme, 
ba nutraukė paneziaka nuo kai 
reees kojos, o pinigai radosi ki
loja paaphkoja.. i. r

s 1" 141
£?>*

ISZGELBEJO ANGLEKASI 
BET LIKOS UŽMUSZTAS.

e* MAtd

Frackville, Pa. - »* L Barbuski, 39 metu 
griautas per anglis Maplo Hill 
kasyklosia. Jo įrangai dirbo 
sunkiai per szes^es valandas 
idant nelaiminga atkasti gyva 
ir kada jau ketino paskutini 
szmota anglies nutraukti nuo 
kojų, sztai isz gi rd o dundėjimą 
anglių nuo. virszaus. Darbinin
kai pabėgo in saugesnia vieta 
ir tame nukrito didelis szmotas 
anglies ant BarOmskio nžmusz- 
damas ji ant vietos. Nelaimin
gas anglekasis likos po keliu 
valandų atkastas. Paliko pa- 
czia ir penkis vaikus. •;

1

Martynas 
likos už-

DIDŽIAUSIAS RANKINIS 
ZIEGORELIS ANT SVIETO
Chaux-de-Fonds, Szvaicari- 

je. — Vienas isz didžiausiu 
ziegoreliu ant svįeto (wrist 
watch, kuris prisisega ant ran
kos) likos ana diena padirbtas 
czionaitiniam fabrike. Tasai 
ziegorelis svėrė trylika svaru 
ir turi savi jo rubinu vertes už 
250 doleriu,.

Isz Visu SzaliuXi
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1. — Didžiausias pasažierinis laivas ant Dideliu Ežeru
ic” pirmutinis plauke per ka lik užbaigta Welland kanalu, kuris sujungė žerus ir kasztavome

iszkasimas 120 milijonai doleriu. Laivas plauke po pa kėlimui sius tiltus. 2. — Naujas profo-
gorius Dr. Frank Boris isz Columbijos Universiteto kuris likos iszrinktas pirmininku 
liszkos Draugavęs. 3.— John Tarno kuris paėmė vieta gengs tori u vado Al. CapOnc, kuris li
kos uždarytas kalėjime.

_ _ _ -------- I. M,.. I.MW Į , IJ.IIU "BI 4  —

NENORĖJO BŪTI NEVAL- MOTINA PERSZOVE SAVO 
NINKE SAVO VYRO.

Chicago. — Joy Wright , šu
kele namie revoliucija ir išželė
jo savo vyrui tikra laisves dek-

KŪDIKI PRIESZ JO 
UŽGIMIMAI 

t

Jefferson, Mo. — Pavietavoj 
ligonbutejo atstbuvo labai pa-I t t 

leracija nelaukdama 4-to Dzin- .vėjinga operacija kuri iszigel- 
bejo glajaus, kad nepildys jo prisa

kymus ir ne bus jo nevalninke ir vienam isz dvynuku, 
dauginus.
1930 mete ir dabar jcsflko. per
siskyrimo, paduodama sekau- * t j *• * * ’
ežias priožastes: Joy turėjo ut-

, t . .

Wright’ai apsivedė

si kelt pehkta valanda isz ryto 
pagamint pusryczius ir pada
ryt savo darbu. Eiti iii fabriku 
ir dirbti per visa diena. Sugry- 
žus namo apie 7 valanda vaka
re, turėjo pagaimyt vyrui vaka
riene. Vakare pardavinėjo ti- 
kietus krutaeziu paveikslu te- 
atidlyja, kuri laike josios vyras

Moks-

gyvastį ne tik motinai bet 
kurio 

motina yrij, kokia tai Gracija 
Ferrence, 2'6 nietii amžiaus mer

14 ANGLEKASIU APIMTI 
GAZU.

.Shamokin, Pa. — Keturioli
ka anglekasiu irlbosas likos ap
imti per fajerdempa No. 2 szaf- 
to, prie Bear Valley kasyklų. 
Apie 100 anglekasiu kovoja su 
ugnia kasyklosia, kuri dege

3 metai. Staigai 17 isz ju 
gazu bet in laika 

isznpszti in virszu ir atgaivinti.

KUNIGAI PAKURSTINEJA 
ŽMONIS PRIESZAIS 

VALDŽE.
Meksiko City, Mex. — Vora 

Cruz valstijoj verda ti'keji- 
miszka kova terp valdžios ir 
dvasiszkuju. Po visa valstije 
kunigai tverė draugavęs idant 
prieszintusi valdžei prieszais 
sumažinimu kunigu ‘Meksike.

Vera Cruz vyskupas panie
kindamas valdžia už toki pasi
elgimą, pasakė, kad Visi kunL- 
gai pasiliks ant savo vietų, pa
kol ju valdže neikzmes isz pa
rapijų, ir kad visai valdžios ne
klausytu.

Isz to gali kilti vela kruvini 
susirėmimai terp valdžios Ir 
žmonių, jeigu kunigai nepa
liaus pakurstinet žmonis. — 
Maiszalije jau likos užmuszta 
keliolika žmonių.

FRANCIJOI DAUGIAU
MIRSZTA NE KAIP GEMA
Paryžius. — Pagal valdžios 

raportus, tai pirmutinuosia 
trijuosia menesiuosia sziometo 
mirė 34 tukstaneziai ypatų 
daugiau no kaip užgimė. Teip
gi apie deszimts tukstaneziai 
mažiau inženge in luomą mo
terystes ne kaip 1930 mete.

jeigu kunigai

“Os- 
danesza

jau 25 
likos apimti

LENKAI SPYRĖSI SAVO 
KARDINOLO RYME.

Varszava, Ixmk. — Lenkai 
praliejo krutet ir praszyt po
piežiaus idant paženklintu 
Lenkiszka kardinolu kuris tu
rėtu savo sodyba Ryme, prie 
popiežiaus, kaip kitu > tautu 
kardinolai. Badai popiežius 
ant to sutiks ir paženklins Len
kiszka kardinola.

KUNIGAI MIRSZTA BOL- 
SZEVIKISZKOJE PEKLOJ.
Rymas. — Laikrasztis 

servą tore Romano”
buk iszguitas katulikiszkas ku
nigas Aleksiejev in Ąshangels- 
ka, miro lenais nuo bado i r 
vargo, kuri bolszevikai maiti
no tiktai su duona ir vandeniu 
ir tai tiktai tris kartus in san- 
vaite. k j*

Tasai pats laikrasztis 
rinko, tikras žines buk ant Bai
kalo randasi 78 vyresnieje dva- 
siszkieje, terp kuriu randasi 
pralotas Malecki ir 300 kunigu 
Jaroslave, kurie teipgi mirsz- 
ta nuo bado iiwargo. Keliolika 
randasi ant Salovecku salų 
kuriu padėjimas yra apverkti
nas.

„ii ■ , i- į i

22,000,000 BEDARBIU
RANDASI ANT SVIETO.

I I

Bcrlinus. — Sziadien.ęnt vi-
* i į. 'i LtS ' įfcig tu-* 1 .!■ a *7

so svieto* randasi daugiau kaip 
22 milijonai žnumlti l>e darbo d 
gal ir 25 milijonai, pagal flps- 
kaitima profosoriaĮU§ Karo
liams Pribram Uz Frpnkfuiįto 
Universiteto.

Norints laikraszczei koŽtia 
t

diena skelbia apie pasigerini- 
ina laiku bet toji gerove randa
si tiktai ant popieros.

Amerikoniszki kapitalistai 
geisdami suvargyt ir nukirsti 
darbininkams mokesezius, sta
to arba indeda savo pinigus In 
fabrikus Europoje kur dart)L 
ninkas yra pigesnis, todėl pa-

• - > r' lt ' ' ' • ' i ' f"
gina. Motere su tikslu atėmimo 11
sau gyvasezio, paleido in Save 
szuvi u&mfczdama viena isz 
dvynu, kuriuos neužilgio keti
no pagimdyt. i .

Daktaras tikisi kad moti-Įstraikieriąi likos pęrszauti 
na pasveiks o ir antras iszilvy- kiti apdaužyti su kuolais laike 

Jaigu motina ne-!sumiszimq prie BnuUey kasy- 
numirs, tai tėvas iszgelbe to k u- kiti No. 1, Smithfieldo.

---------------------------- 1—.—

TEISINGAS DUONKEPIS, 
SUGRAŽINO 500 DOLERIU.

Spbkano, Wash. — Leon 
Swodesford, ęzonaitinis duon
kepis, sugražino 500 doleriu ku 
riuos rado maistely ja su džio- 
vytais obuoliais kuriuos pirko 
nuo farmerio Milford. Farme- 
ris paslėpė pinigus keliolika, 
motu atlgaJios ir ant galo užnu- 
rszo ape juos, o kada .praeita 
savaite atvažiavo duonkepis 
pirkti džiovytu Obuoliu ant ke
pimo pajų, atvažiavęs namo nu 
sistebejo ne mažai radęs pini
gus maisze. Fanmęris už teisin- 
guma duonkepe 
jam szimtine.

KELI ANGLEKASIAI
*** * * ' ** 4 • * 'M * '• S M ’ * —***-*■■' «►
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SUŽEISTI MUSZTYNEJ. •
Steubenville, ()hio.' — Keli . 

o

su-

nu gyvens.

dikio, bus priverstas apsivesti *** •
su nelaiminga mergina, kuri 

lyg 11 valandai naktyja. Ant laike nusiminimo ir sarmatos 
geide atimtį sau gyvaste ir no 
u žgi imi siems 'k u d i k i ams.

galo moteriai tokis gyvenimas
. - - ♦ ...nubodo ir ilginus negalėjo isz- 

kentoti

SUKANDO DINAMITĄ, 
UŽDEGE IR...

• West Liberty, 'Mieli. —

-r- taip pa-

“Vi
sas mano turtas koki asz turiu, 
pereis in tavo rankas perkii- 
niszku greitumu,”
sakes Jonas Smygel iii savo pa- 
czia, paeime szmota dinamito in 
dantis uždegė ir... pasiliko isz 
jo tiek, kad ne buvo ka palai
dot.

Smygel 'buvo gana turtingu 
farmeriu bet turėjo ir daug 
abligu ant gaspadorystes, ku
riu negalėjo iszmoketi isz prie
žasties pervirszinio gerymo. 
Tas jam la'bai rūpėjo, ir žino
damas, kad yra ne v a Įninku sa
vo paproezio nutarė nuo to at
sikratyti atimdamas savo gy
vastį, Paliko paezia ir asztuo- 
nis mažus vaikus.

o

OIGONKOS APVOGĖ DU 
ANT 1,131 DOLERIU.

Brooklyn/.N. Y. — Stanislo
vas Urbanskis ir Martynas 
Markčviczius, likos apvogtais 
pet ivi coginkas pas kurias 
nusidavė jeszkoti rodos apie 
meile dvieju moterių kurias 
mylėjo. Nuo Urbanskio cigon- 
kos isZgavo 681 dolerius o nuo 
Markevieziaus 500 doleriu. Ko- 
klii budu tie kvailiai davėsi pri 
sigaut, tai telegramas nodane-

i > .....

r
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mergina

ASZ ARINE S BOMBOS ISZ- 
VAIKE STRAIKIERIUS.
Pittsburgh. — Didelis buris 

straikuojaneziu anglekasiu, su
manė užklupti ant Ellsworto, 
bet likop atspirtais per policija, 
kuri panaudojo aszarines bom
bas. Keli straikieriai likos su- 
žestais tarp tu ir moto ros. Trys 
szimta straikleriu likos sulai
kyti arti Co'kesburg. Daug stei- 
tines policijos imsi tinsta prie 
kasikiu Montour No. 10 ir Clo
verdale.

atėmė sau

SAVŽUDINSTA SU MUILU.
Lenoxville, Pa. — Leonard 

Lenapys, ui gėris, kuris buvo už 
darytas kalėjime už vagysta, 

gyvas te per suval
gymą muilo. Per kelis mene
sius dažiuretdjai kalėjimo ne
galėjo suprast kur Lenapys pa
dėdavo muilą kuri jam davi
nėjo ant nusiprausimo. Ana die 
na nigeris suvalgo net tris 
szmotus muilo ir krito negy
vas.

BOMBA PO DARBININKO 
STUBA.

iSt. Clairsvillo, Ohio.— Kas 
tokis padėjo dinamitine bomba 
po stuba Harry Blaehars, ang- 
lekasio, dirbanozio Fairpont 
kasykloja. Blachers, jo pati ir 
keturi vaikai apsisaugojo ne
laimes, tiktai stu'ba likos suar- 
dy ta» i .

l

padovanojo
!

ii'

SCHMELINGAS KUMSZ- 
CZIUOSIS SU STRIBLINGU

« , 1 ' M

New York — Clevelande Pet- 
nyezios vakara kumszeziuosis 
du galincziai: Sclrmelingus su 
Striblingu. Reidio pranesz apie 
kumszeziavima visam svietui o 
teipgi ir in Vokietije. Tukstan- 
czei žmonių jau nupiykp tikie- 
tns. .... • *. • <

SMARKI VĖTRA NUPUTE 
STOGUS, PADARE $100,000 

BLEDES.
— Staigi Vėt

ra su lietum perpū to "pro ežio- 
i *1

Lancaster, Pa.
i

nais Serodos vakara . kuri nu
pilto stogus padarydama ble- 
des ant 100 tukstancziii dole- 

Keli žmonis likos sužeisr i u. 
tais.

Jeigu sūdo teisybes ne
gausi, tai savo kuiriszteje tei-
singysta rasi. — P. :

. A . M

fp
■' Į'f

2,800,000 SOVIATINIU SZNI-
PU TERP DARBININKU.
Moskva, Rosije. — Prasipla- 

tinia terp rusiszku darbininku
ir ūkininku randasi du milijo- dirbar tavora pigiau ne kaip 
nai asztuorii szimtai tukstan- Aimerike 

ne dirba.ežiu “sznipu” kurie prhnesza 
valdžei darbininku veiksmą, 
ka daro, kalba ir pasielgimą, 
apie ūkininkus kurie prieszta- 
rauje prieszais valdže ir kito
kius veiksmus žmonių.

Didesne dalis isz tuja sznipu 
yra tai jauni vyrai, kurie dir
ba fabrikuosią ir ant akiu. Tie
jei sznipai dirba po tris ir pen
kis krūvoje idant galėtu geriau 
apsigint laiko užpuolimu.

8 VAIKAI SUDEGE 
DEGANCZIAM NAME;

7 VAIKAI PRIGĖRĖ.

, Quebec, Kanada. Asztuo- 
ni vaikai farmerio Ned Potvi- 
no gyvenantis Jopquiero, Ont., 
sudegė ant smert deganeziam 
name, Pdtvinas, jojo pati ir se
na motina iszsigclbejo. Vaikai 
turėjo nuo 3 menesiu lyg 11 me 
tu. Norints tėvas gana stengė
si iszgelbeti vaikus, bet pats 
likos baisei apdegintas.

Three Rivers, Que. — Sep
tyni vaikių plaukdami luotele-

Ik

j 'V t i *

jo ant Envies upes, arti St. Se
verin de Piouxville nuskendo 
per apsivertima luoteles. Tik 
vįępa mergaitę likos iszgelbe-*

♦- / • -
tta^ j

<
t - ‘f

Ai

ir fabrikai czionais
►

—;—|--------
ZOKONINKAS NUBAUSTAS 
UŽ DARIMA “STEBUKLU"

Rymas. — Aplinkinėje Sicl- 
Ijoi, gyventojai apgailestauja 
uždariniu kalėjime zokoninko 
tėvo Juozapo, kuris dare viso
kius “stebuklus” ir gydo žmo
nis. Daug žmonių isz visu ap
linkiniu suvažiuodavo pastaji 
stebukladari, pakol apie tat 
valdže nedažinojo it areszta- 
vojo.

stebuklus

.*

> —

DAUG DARBININKU TU
RES MIRTI NUOKEIDlCj.
Praga,' Czekdslovakije 

Daugelis darbininkti kurie dir
ba Joachunistaler reidiO ka
syklosia, kasdami tąjį brangti 
metali, su .kurio pagelba dak
tarai gydo veži, turės mirti 
jeigu Uždirba tusia kasyklose 
deszimts metu. Tiejei, kurie 
jau mirė, buvo užkrėsti plau- 
cziu vėžiu, nes reidio spindulei 
per ilga laika iszaugina veži.

*

t

• Geri žmonis yra panA- 
szus in gerus muzfkantus, —• 
moka net ant szlektų instru
mentu iszgauti puikius tonufc

-I ♦
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Isz Amerikos
Klarenco

METE KIRMĖLĖ IN UOSZ- 
VI LIKOS UŽMUSZTAS.
Somerset, Pa.

Shawley pagavės kirmėlė, mo
te in savo uoszvi Jonu Slacma- 
na, kuris tame laike ėjo isz gi
rios su karabinu. Uoszvis isz- 
kele rakus in viražu idant apsi- 
saugot savo nuo kirmėlės, tai 
karabinas iszszove, pataikin
damas in žentą, užmuszdamas 
ji ant vietos. Policija areszta- 
vojo uoszvi liet iszklausus viso 
atsitikimo paleido ji ant liuo- 
syhcs.

Ber-

žirklėmis su kuriais

VAIKU MUSZTYNE SU 
PEILIAIS IR ŽIRKLĖMS.

Midmont, Orei — Isjs priežas
ties vaikiszku pesztyniu,
tha Dayton, jos sesuo ir brolis 
guli li'goifbuteje nuo aplaikytu 
žaidu Ii u užduotu su peiliais ir 

muszesi.
Tėvu tame laike nesirado na
mie, tėvas diria) o motina isz- 
ejo in sztora pirkti maisto.

Berta likos nudurta su žirk
lėmis in kakla ir pilvą per savo 

susipiauste suboli, o kiti du 
peiliais.

KUn^To ^Trj.EJO NE 
f GYVAS MOTINA 

APSIVEDĖ.f r > i

‘M .'L

DIDELI
KARSZCZIAI

SAULE ISZPEREJO VISZ- 
' OŽIUKUS, BONKA MUN- 

SZAINES TRUKO, NE
LAIME ANT GELEŽ
INKELIO, FARMEREI 

DIRBA NAKTIMIS.

J
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DIDŽIAUSIAS RANKINIS 
ZIEGORELIŠ ANT SVIETO
Chaux-de-Fojids, Szvėicari- 

je. — Vienas isz didžiausiu 
ziegoreliu ant svieto .(wrist 
watch, kuris prisisega ant ran
kos) likos ana diena padirbtas 
czionaitiniam fabrike. Tasai 
ziegorelis svoto trylika svaru 
ir turi savije rubinu vertes už 
250 doleriu..

Isz Visu Szaliu
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KUNIGAI PAKURSTINEJA 
ŽMONIS PRIESZAIS 

VALDŽE.
Meksiko City, Mex. — Vera 

Cruz valstijoj verda ti'keji- 
miszka kova terp valdžios ir 
dvasiszkuju. Po visa valstije 
kunigai tvėrė draugiives idant 
prieszintusi valdžei prieszais 
sumažinimu kunigu Meksike.

Vera Cruz vyskupas panie
kindamas valdžia už toki pasi
elgimą, pasakė, kad visi kum? 
gai pasiliks ant savo vietų, pa
kol ju valdže neikzmes isz pa
rapijų, ir kad visai valdžios ne
klausytu.

Isz to gali kilti vela kruvini 
susirėmimai terp valdžios ir 
žmonių, jeigu kunigai nepa
liaus pakursi inet žmonis. — 
Maiszatije jau likos užmuszta 
keliolika žmonių.
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Valparaiso, Ind. — Daug žmo
nių sužeista per nusiritima 
truko nuo begiu ant Chicago, 
St. Paul geležinkelio. Priežas
tis nelaimes buvo susisukimas 
nuo saules karszczio.

Oąulnaitinia'm |sude ėksplo- 
davjo honka munszaines, kuria 
agentai atneszo kaipo davada 
žmdgaus prasikaltimo. Dabar 
agentai neturi davado ir kalti
ninkas likos paleistas ant liuo- 
sybes.

Daveport, Iowa. -— Phillip 
Thompson, rado nuo karszczio 
iszskilusius kelis viszcziukus 
ant szaszlavu duobes, kur mies
tas iszveže szaszlavas.

Indianapolis, Ind. 
karszczio cksplodavojo smali
ne ulyczia ir apverto apginkluo 
ta vežimą, kuris veže pinigus 
isz vieno banko in kita. Apie 25 
tukstaneziai doleriu iszmetyta 
po ulyczia, 
greitai surinko.
r West Liberty, Iowa. Bacz-

, užvirusi nuo 
isztdkejo, jnvgauda-

n ic

rp

Nuo

bet policija juos

Didžiausias pasažierinis laivas ant Dideliu Ežeru
pirmutinis plauke per ka tik užbaigta Welland kanalu, kuris sujungė žerus ir kasztavo

iszkasimas 120 milijonai doleriu. Laivas plauke po pakelemasius tiltus. 2. — Naujas profo-
šorius Dr. Frank Bonn isz Columbijos Universiteto kuris likos iszrinktas pirmininku Moks- 
liszkos Drauiguves. 3. — John Tarrio kuris paėmė vieta gengsteriu vado Al. Capone, kuris li
kos uždarytas kalėjime.

FRANCIJOI DAUGIAU 
MIRSZTA NE KAIP GEMA 
Paryžius. — Pagal valdžios 

raportus, tai pinanti nuosia 
trijuosia menesiuosia sziometo 
mirė 34 tukstaneziai ypatų 
daugiau ne kaip užgimė. Teip
gi apie deszimts tukstaneziai 
mažiau inženge in luomą mo
terystes ne kaip 1930 mete.

4h jcigu kunigai

Soeth Tnd. Idant ne Vt 
pefezk'adyt susirihkusiems sve- 
cziams kurie pribuvo ant szliu- 
bo, Ona Vemlbra, naszle, nuva
žiavo in szliuba su Miku Trosz- 
ku, norintis kūdikis dvieju me
nesiu gulėjo grabelyja.
Po vinezevoniai jaunavedžiai 

(f) sugryžo namo,pa laidojo k u 
diki ir prasidėjo Veselka ant 
kurios visi linksminosi. Vemb- 
riene pasiliko naszle Gegužyja 
o in penkes dienas užgimė jai 
kūdikis po mireziai vyro.

— ■ ......................

SAKE PAMOKSLĄ APIE 
VAGYSTA VAGIS AP

VOGĖ BAŽNYCZIA.
Balliett, Ky. — Laike kada’ 

pryczeris Rev. B.S. Taylor, ka| 
bėjo /Susirink usiems parapi jo
nams apie vaįgysta ir, kad tas, 
kuris apvade bažnyczia neyra 
Krikszczioniu tik szventvagiu, 
kokis tai vagis insigavo in za
kristija, pavogė surinktus pi
nigus guihelyja, 
prycžerio kiszenius ir koro na
riu — paimdamas maszneles ir 
dingo kaip kamparas.

1 JjįParapijonai tokiu atsitiki
mu labai Ausistebejo, kad lai
ke tokio pamokslo vagis drystu 
pildyti savo amata.

NE ^A PANOZIAKA
PAVOGĖ SU PINIGAIS.

Reąding, Pa. — Kada Maro 
Zukowska, nuėjo ’gult, paslėpė 
200 doleriu in viena paneziaka 

•. ir malsziai atsigulė. Gulėdama 
Javo ja patemino veidą prie lan
go kokio thi nepažinstamo žmo-

• gaut, o kada užmigo, pajuto, 
kad kas tokis nutraukia jai 
paiioriaka nuo kojos ir pažino 
veidą vagio ypatoja Onupro

A

bėjo susirinkusiems parapijo
nams apio vagysta ir, kad tas,

iszkrauste

BeYeto, kuri ant rytojaus ap
skundė. Vagis pinigu nepaėmė, 
ba nutraukė paneziaka nuo kai 
reMB kojos, o pinigai radosi ki-
|oja jMUųihkoja. v t

ka su smala 
karszczio i 
ma 18 viszcziuku, kurie negalė
jo iszsigaut isz smalos ir 
žuvo.

Washigton, D. C. — .Pagal 
valdžio surasza, tai apie 500 
ypatų mirė nuo karszcziu po vi 
sas dalis Suv. Valstijų.

visi

27 METU JAUNIKIS APSI- 
PACZIAVO SU BOBELE 

60 METU.

Washington, D. C. — Paul 
Warren De Loe, 27 metu susi
pažino su Mrs. Jane B Coates, 
60 metu bobolia su kuria ana 
diena likos surisztas mazgu mo 
terystes. Jaunavedis sako kad 
vientik del to apipaeziavo su ja 
idant suvienyt ju duszes in vie
na?’ .1
W1

w

NURIJO GUMA — MIRĖ.

* Dallastown, Pa. — Ed va n Ju
kas, penkių metu sūnelis Ri
chard Moyers, įniro ana diena 
nuo kramtymo <gumo (cziilgu
mo). Vaikiukas nurijo guma, 
kuris užkimszo jam žarnas. Per 
szeszias dienas gulėjo 'be žado 
ant galo mirė.

NENORĖJO BŪTI NEVAL- MOTINA PERSZOVE SAVO 
NINKE SAVO VYRO.

Chicago. — 
kele namie revoliucija ir iszde- 
jo savo vyrui tikra laisves dek- 
leracija nelaukdama 4-to Dzin- vėjinga operacija kuri isZIgel- 
la'jaus, kad nepildys jo prisa- bojo gyvasfi ne tik motinai bet 
kymus ir ne 'bus jo nevalninkc 
dauginus. W right ’ai apsivedė 
1930 mete ir dabar jeszko per
siskyrimo, paduodama sekan- 
czias priežastes: Joy turėjo at- 
si kelt -pėnkta valanda isz ryto 
pagamint pusryczins ii’ pada
ryt savo darba. Eiti in fabriką 
ir dirbti per visa diena. Sugry- 
žus namo apie 7 valanda vaka
re, turėjo pagivmyt vyrui vaka
riene. Vakare pardavinėjo ti- 
kietus krutaeziu paveikslu te- 
atrėlyja, kuri laike josios vyras

Joy W rigid su-
KŪDIKI PRIESZ JO 

UŽGIMIMĄ 
" 1

Jefferson, Mo. Pavietavoj
ligonbutejo atsibuvo labai pa-

» I ' i u ■ >

kurioir vienam isz dvynuku, 
motina yriį kokia tai Gracija 
Ferronee, 26 metu amžiaus me r 
gina. Motete su tikslu atėmimo 
sau gyvasgzio, paleido in save 
szuvl užmu^zdaina viena isz 
dvynu, kuriuos neužilgio keti-

II

kad
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14 ANGLEKASIU APIMTI 
GAZU.

Shamokin, Pa, — Keturioli
ka anglekasiu i r (bosas likos ap
imti per fajerdempa No. 2 szaf- 
to, prie Bear Valley kasyklų. 
Apie 100 anglekasiu kovoja su 
ugnia kasyklosia, kuri dėge 
jau 25 metai. Staigai 17 isz ju 
likos apimti gazu 'bet in laika

♦ 

iszneszti in viražu ir atgaivinti.

piežiaus

kuri

KELI ANGLEKASIAI

“Os- 
danesza,

LENKAI SPYRĖSI SAVO 
KARDINOLO RYME.

Varszava, Lenk. — Lenkai 
pradėjo krutet ir praszyt p ti

ldant paženklintu
Lenkiszka kardinola kuris tu
rėtu savo sodyba Ryme, prie 
popiežiaus, kaip kitu 1 tautu 
kardinolai. Badai popiežius 
ant to sutiks ir paženklins Len
kiszka kardinola.

KUNIGAI MIRSZTA BOL- 
SZEVIKISZKOJE PEKLOJ.

Rymas. — Laikrasztis 
servatore Romano”
buk iszguitąs katalikiszkas ku
nigas Aleksiejev in Ashangels- 
ka, mirė tena i s nuo bado ir 
vargo, kuri bolszevikai maiti
no tiktai su duona ir vandeniu 
ir tai tiktai tris kartus in san- 
vaite.i

22,000,000 BEDARBIU
RANDASI ANT SVIETO.

Berlinas. — Sziadien jint vi
so svieto'randasi (jaugiau kaip 
22 milijonai žmontU he darbo o

Sziadienąnt vi-
, nr SIMM I *■

SUŽEISTI MUSŽTYNEJ.

Steubenville, Ohio/ — Keli 
moli-1straikieriai likos perszauti o 

na pasveiks o ir antras iszdvy- kiti apdaužyti su kuolais laiko 
Jaigu motina ne- sumiszimq prie Bnulley kasy

tai levas. iszgel boto k u- klu No. 1, Smithfielde. 
■■ ■■ ■ ' i IR**

TEISINGAS DUONKEPIS, 
SUGRAŽINO 500 DOLERIU. M' ' ' ,1

Spokane, Wash. — Leon 
, ezonaitinis duon

kepis, sugražino 500 doleriu ku 
riuos rado maiszelyja su džio- 
vytais obuoliais kuriuos pirko 
nuo farmerio Milford. Farme- 
ris paslėpė pinigus keliolika 
metu atgalios ir ant galo užmi- 
rszo ape juos, o kada praeita 
savaite atvažiavo duonkepis 
pirkti džiovytu dbuoliu ant ke
pinio pajų, atvažiavęs namo nu 
sistebejo ne mažai rados pini
gus maisze. Fanmęris už teisin-

no pagimdyt. i .
Daktaras tikisi

nu gyvens, 
numirs, 
<likio, bus priverstas apsivesti 
su nelaiminga mergina, kuri 

lyg 11 valandai naktyja. Ant laike nusiminimo ir sarmatos
geide atimti sau gyvasto ir no 
užgimusioms 'kūdikiams.

galo moteriai tokis gyvenimas
nubodo ir ilginus negalėjo isz- 
kontoti

SUKANDO DINAMITĄ, 
UŽDEGE IR...

West Liberty, Alich. — “Vi- 
sas mano turtas koki asz turiu 
pereis in tavo

mergina

Swedes ford

| t .

Tasai pats laikrasztis su
rinko, tikras žines buk ant Bai
kalo randasi 78 vyresnieje dva- 
siszkieje, terp kuriu randasi 
pralotas Malecki ir 300 kunigu 
Jaroslave, kurie teipgi mirsz- 
ta nuo bado irvargo. Keliolika 
randasi ant Salovccku salų 
kuriu padėjimas yra apverkti
nas.

gal ir 25 milijonai, pagal ripjĮj-

ASZARINES BOMBOS ISZ- 
VAIKE STRAIKIERIUS.
Pittsburgh. — Didelis buris 

straikuojaneziu anglekasiu, su
mano užklupti ant Ellsworto

kaitimą profesoriau Kara
liaus Pribram hz Fr^nkfui^o 
Universiteto.

Norints laikraszczei kožna i *
diena skelbia apie pasigerini- 
ma laiku bet toji gerove randa
si tiktai ant popieros.

Amerikoniszki kapitalistai 
geisdami suvargyt ir nukirsti 
darbininkams mokesezius, sta
to arba indeda savo pinigus In 
fabrikus Europoje kur darbi
ninkas yra pigesnis, todėl pa
dirba; ta vora pigiau ne kaip 
Amerike ir fabrikai czionais 
ne dirba.

2,800,000 SOVIATINIU SZNI- 
PU TERP DARBININKU.
Moskva, Rosijo. — Prasipla- 

tinia terp rusiszku darbininku 
ir ūkininku randasi du milijo
nai asztuoni szimtai tukstan- 
cziu “sznipu” kurio pranesza 
valdžei darbininku veiksmą, 
ka daro, kalba ir pasielgiiha, 
apie ūkininkus kurie prieszta- 
raujo prieszais valdže ir kito
kius veiksmus žmonių.

Didesne dalis isz t uju sznipu 
yra tai jauni vyrai, kurio dir
ba fabrikuosiu ir ant ūki u. Tie
jei sznipai dirba po tris ir pen
kis krūvoje idant galėtu geriau 
apsigint laiko užpuolimu.

bet likos atspirtais per policija 
kuri panaudojo aszarines bom
bas. Keli straikieriai likos su
gestais tarp tu ir moteres. Trys 
szimta straikieriu likos sulai
kyti arti Cokesburg. Daug stei- 
tines policijos nusiunsta prie 
kasyklų Montour No. 10 ir Clo
verdale.

rankas peiikii- 
niszku greitumu,”
sakes Jonas Smygel in savo pa
ežiu, paeune szmota dinamito in 
dantis uždegė ir... pasiliko isz 
jo tiek, kad ne buvo ka palai
dot. ,

Smygel 'buvo gana turtingu 
farmeriu bet turėjo ir daug 
abligu ant gaspadorystes, ku
riu negalėjo iszmoketi isz prie
žasties pervirszinio gerymo. 
Tas jam laibai rūpėjo, ir žino
damas, kad yra nevalninku sa
vo paproezio nutarė nuo to at
sikratyti atimdamas savo gy
vastį. Paliko paežiu ir asztuo- 
iiis mažus vaikus.

~ taip pa-

a

ISZGELBEJO' ANGLEKASI 
BET LIKOS UŽMUSZTAS. ■ ni*i #!| B* ’ 
Frackville, Pa. — Martynas 

Barbuski, 39 metu, 
griautas per anglis Maple Hill 
kasyklosia. Jo įrangai dirbo 
sunkiai per szes^es valandas 
idant nelaiminga atkasti gyva 
ir kada jau kutino paskutini 
szmota anglies nutraukti nuo Markčviczius, likos apvogtais 
kojų, sztai iszgirdo dundėjimą 
anglių nu<x virszaus. Darbinin
kai pabėgo in saugesnia vieta 
ir tame nukrito didelis szmotas 
anglies ant Badbuskio nžmusz- 
damas ji ant vietos. Nelaimin
gas anglekasis likos po keliu 
valandų atkastas. Paliko pa- 
czia ir penkis vaikus.

r h likos už-

OIGONKOS APVOGĖ DU
ANT 1,131 DOLERIU.

Brooklyn,’ N. Y. — Stanislo-Pi 
vas Urbanskis ir Martynas
t

41

per <lvi coginkas pas kurias 
nusidavė jeszkoti rodos apio
trteilo dvieju moterių kurias 
mylėjo. Nuo Urbanskio cigon- 
kos iszgavo 681 dolerius o aiuo 
Markevicziaus 500 doleriu. Ko
ki® budu tie kvailiai davėsi pri 
sigaut/tai telegramas nedane-

_■ x— —. - ' i- . ‘ - Br*1.

guma duonkepe 
jam y z imti ne.

padovanojo

SAVŽUDINSTA SU MUILU.

Lenox vi lie, Ba. — Leonard 
Lenapys, ui gėris, kuris buvo už 
darytas kalėjime už vagysta, 
ateirio sau gyvasto per suval
gymu muilo. Per kelis mene
sius dažiurotdjai kalėjimo ne
galėjo suprast kur Lenapys pa
dėdavo muilą kuri jam davi
nėjo ant nusiprausimo. Ana die 
na nigeris suvalgo net tris 
szmotus muilo ir krito negy
vas.

SCHMELINGAS KUMSZ-
CZIUOSIS SU STRIĘLINGU
New Yo?k — Clevelando Pet- 

uyczios vakara kumszcziuosis
I

du galinežiai: Schmelingus su 
Striblingu. Reidio pranesz apie 
kumszcziavima visam svietui o 
teipgi ir in Vokietije. Tukstan- 
czei žmonių jau nupirko tikie- 
tus. -.......

4
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SMARKI VĖTRA NUPUTE 
STOGUS, PADARE $100,000 

BLEDES.
Lnncastei', Pa.

ra su lietum perpūtė' pro ežio- 
i 4 *

BOMBA PO DARBININKO 
STUBA.

'St. Clairsville, Ohio.— Kas 
tokia paddjo dinamitine bomba 
po stuba Harry Blachars, ang- 
lekasio, dirbanezio Fairpont 
kasykloja. Blachers, jo pati ir 
keturi vaikai apsisaugojo ne
laimes, tiktai stu'ba likos suar
dyta. i

........ I
B

. I

Staigi vev-

nais Soredos vakara kuri im
pute stogus padarydama ble- 
des ant 100 tukstancziu dole- 

Koli žmonis likos sužeis-r i n. 
tais.

* Jeigu sūdo teisybes 
gausi, tai savo kumsztoje tei- 

į i
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singysta rasi. — P.

ne

8 VAIKAI SUDEGE 
DEGANCZIAM NAME;

7 VAIKAI PRIGĖRĖ.
Quebec, Kanada, — Asztuo- 

ni vaikai farmerio Ned Potvi-
no gyvenantis Jopquiero, Ont., 
sudege ant smert doganeziam 
name. Pėtvinas, jojo pati ir se
na motina iszsigelbejo. Vaikai 
turėjo nuo 3 menesiu lyg 11 me 
tu. Norints tėvas gana stengė
si iszgelbeti vaikus, bet pats 
likos baisei ąpdegįintas.

Three Rivers, Que. — Sep
tyni vaikąį plaukdami luotele- 
jo ant Envies upes, arti St. Se
verin do Prouxville nuskendo 
per apsivertima luoteles. Tik 
vįęjia mergaitę likos iszgelbej

I i 4. ..
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ZOKONINKAS NUBAUSTAS 
UŽ DARIMA “STEBUKLU”

Rymas. — Aplinkinėje Sicl- 
Ijoi, gyventojai apgailestauju 
uždarima kalėjime zokoninko 
tėvo Juozapo, kuris dare viso
kius “stebuklus” ir gydo žmo
nis. Daug žmonių isž visu ap
linkiniu suvažiuodavo pas taji 
stebukladari, 
valdže nedažinojo i£ areszta- 
vojo.

pakol apie tat
*

DAUG DARBININKU TU
RES MIRTI NUO REIDIO.

1 •’ l« , 'I I*

Pragft,v Czekėslovakije. — 
Daugelis darbininkti kurie dlr-
ba Joachunistaler reldid ka* 
syklosia, kasdami taji brangti 
metali, su.kurio pagolba dak
tarai gydo veži, turas mirti 
jeigu iszdirba tosia kasyklose 
deszimts metu. Tiejei, kurie 
jau mirė, buvo užkrėsti plau- 
cziu vėžiu, nes reidio spindulei 
per ilga laika iszaugina veži.

* Geri žmonis yra panA- 
szus iii gerus muzikantus, 
moka net ant szlektu instru
mentu iszgauti puikias tonu*
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Kas Girdėt
Katru baigėsi prio'numcrata 

už laikraszti, tegul nevilkina ir 
atnaujina, nes laikraszczio ne
galima siunsti už dyka, ba ir 
.Valdžia tai uždraudžia.

per ketu-

Tūlas musu skaitytojas, ku
rio pravardes czia nepaduodam 
del tulu priežaseziu, raszo mum 
sokaneziai:

*‘Czia mano motore isztare 
neriu už jusu puiku laikraszti 
“Saule’ už tai, kad nemokėda
ma gerai Lietnviszkai kalbėt, 
skaitydama “Saule”
ris metus, dabar gali skaityt 
gerai ir skaito kitus 
ežius.”

Argi isz to nepasirodo kėlės 
vedantis ant skaitymo kitu 
laikroszczin? Argi “Saule” ne 
yra pradinis mokslas del žmo
nių kurie geidžia susipažinti 
su svietu!

Ir da musu Lietuviszki pro- 
gresistai ir nekurie dvaiszkieje 
rijgoja ant “Saules”. *

O daugiausia tasai
mas yra gaunamas per užvyde- 
jima, buk “Salde” turi daugy
be skaitytoju ir yra prasiplati
nus po visas szalis Ameriko, 
kuri kožnas skaito su didžiau
sia atyda ir buna juom daugiau 
šia užganadytu. To mums nie
kas negali užginti.

laikrasz-

rugoji-

Tverkite poli t i kinius k Ii u Ims 
ir gerai apsvarstykite 
partijos laikytis ir už ka bal
suoti. Szimet bus dideli rinki
mai ir daug kandidatu ant vi
sokiu urėdu.

katros

Nejudinkite, idant patys 
nėlintumet šūdiniais. Ba kokiu 
sudu sudinat, 
slidinėtais, o kokia saiku mie-
ruosit, tokia bus jum 
ruota,” 
szas perskyrime XII.

Sztai žodžiai isz

i <

tokiais busite

atmie-
— raszo Szv. Maten-

< < nesn-

būtumėm šūdiniais,

kas isz jus beg rieko te- 
in

Raszto 
Szvento, liet kiek žmonių ant 
tuja žodžiu gerai apsimislino 
ir sau gerai juos iszaiszkino? 
Mažai! Bet jaigu gerai apmis- 
lintn, tai sziadien vieni kitu 
purvais nedrabstytu ir tankiai 
atsimintu ant žodžiu:
(linkime kitu, idant patys nc- 

” arba 
kaip Krist ūsas pasakė Farize- 
jams:4i
gul paima akmeni ir meta 
savo artyma. ’ ’

Nusidėjėliais esame visi o ir 
szventieje sirgrieszino, bet bu
vo jiem kaltes dovanotos, nes 
pakutavojo. Taigi, nesudinkim 
liet gerai jipsvarstykime pirma 
pakol niisprendžeme panieki
nimą savo artymo, 
busite Šūdiniais...

nes patys

Grabove, Lenkijoj, pas vienu 
kupeziu ateitiiiejo vienas žmo
gelis su laibai ilgais pirsztais. 
Krome stovėjo du puodai, vie
nas su sutrinta taboka kitas su 
medum. Pagelbininkas kup
riaus patemino, buk tasai po
nelis, pirkinedavo tiktai viso- 
kes mažmožes ir kada niekas 
nežiūrėjo ant jo, tuojaus in puo 
da prie tabokos, pasemdavo 
su-sauja ir in kiszeiu. Susitarė 
tiejei knpcziszkiai gizeliai pa
daryt szposa, in vieta su talbo- 
ku, pastato puodą su medum, o 
su taboka puodą padėjo tolinus 
ant stalo.

Sztai in koki laika, atėjo pus 
ponis, gizeliai nudavė kad yra 
kuom kitu užimti. Tas godulis 
tabokos naudodamas isZ to, in- 
griudo giliai savo ranka in puo
dą, bet ’greitai isztrauke, inki- 
szo meduota ranka in kiszeniu 
ir per duris dūme nieko nesa
kydamas, bet jau daugiau in ta 
kroma ne atėjo tabokeles vogt.

i “- 8kupuoli» du kart vis troti-
W. o

Tūlame miestelyja, prie Pru- 
siszko rubežiaus, gyveha kup- 
czius, kuris turi pas saVo tris 
uoszves ir tris ju senas motinas 
taipgi ir savo motina, trcczia 
paezia ir ketures suaugusias 
dhkteres; viso dvyloka moterių 
Kaip rodos tasai ■žmogelis ne 
turi tulžios, jaigu tiek bobų už
laiko, o ypatingai tarp t uju... 
tris uoszves!

Ant apgarsinimo atsi- 
penkes-

Kdkis (ai Amerikoniszkas 
kupezius Bostone, apgarsino 
buk reikalauja gero vaikino iii 
savo ofisą anJL iszsimokinimo 
biznio.
szaiike daugiau kai]) 
deszinits kandidatu su geroms 
rekomendacijoms kurie nese
niai pabaigė mokslus Hugh 
School, bet isz tu visu aplaike 
daėba nežinomas vaikinelis ne
turit is jdkiu paliudinimu.

Vakinelis tuom labai buvo 
nusistebejes, nes in trumpa lai 
ka dažinojo priežaste kam isz 
tokio skaitliaus kandidatu li
kos jis priimtas.

ofisą, pirmiausia 
atsakinėjo 

prigulinczini 
su paguoklone ir trumpai, pake
le nuo grindų gulinezia knyga, 
nekramto gurno, turėjo ant sa
vos szvarius drabužius nors bu
vo neturtingai parodytas.

Klausymas: Ar vaikas pats 
save iszauklejo? Suvisai ne ap- 
lai'ke taji mokslą namie, kur 
tik tėvai davinėjo, jam drabuži 
ir valgi, ne tik siuntinėjo ji in 
mokslaine, bet ji iszauklejo ant 
paklusnu vaiko. Geras iszauk- 
lejimas kūdikio daugiau jam 
atnesza pelno ne kaip manda
gumas semtas isz auksztesniu 
mdkslainiu.
studentai indekite szita prily
ginimą sau in pakauszi kada 
eisite jeszkoti kokio darbo.

Atėjus in 
nusiėmė skrvbele 

<r 

ant užklaiisvmu

-gSgflĮp.

Isz s žalt into

ISZ LIETUVOS
' - - -į--

OLSZAUŠKAS TURTUS 
ATGAUS.

patikimesniu
pranosza, kad Olszauskas, krei
pėsi in kompetentingus asme- 
ni sdel savo turtu, kuriuos jam 
gimines nenori gnržinti. 01- 
szaus'kiu esą užtikrina, kad jis 
turtus atgaus.

NUTEISĖ KOMUNISTUS . 
ŽMOGŽUDŽIUS.

SziaiiLiai. — Komunistas 
Jonas aKsparaitis ir antras 
komunistas Hirsžas Puida 15 
metu sunkiųjų darbu knleji- 

Keli kiti ežia fiat teisiam?
komunistai gavo nuo 
1V2 motu kalėjimo.

'Nuteistieji kaltinami 
molais ties >Sziauliais jie yrii
nužudo Polijauskn kuris piVm

nio.

7

4
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padekAvojo už
iKARISZKA DINSTA 

‘ Majoras General (lėorge S. 
Glbbs, vyriansos signalu

Konduktoriaus
Pasakojimas

o kad man

Henrikas Van-Szotter’is dėjo ncbaszninkus, gryžo ant 
to paties vežimo atgalios; :tru- 
kis užszvilpe ir važiavom kaip 
su veju. ‘

Pėr visa adyna dariau tarp 
daigflu paredka, kurie buvė bi
le kaip sukrauti, o taip biivau 
užimtu, jog ane viena karta ne 
dirstelėjau ant grabu, kuriuose 
gulėjo numiria mano keliones 
draugai. '
Jau pravažiavom ketures sta-

i

If

Geležinkelis, ka ėjo isz Rim 
St. pavojingas: vagys ne karta 
nesėdavo, kaip pakolevingi, in 
Vagonus ir pleszdavo, kas tik 
papuldavo; žudindavo priek 
tam pakolcviu-gus, o kaip kada 
ir fruOcio tarnus — kundukto- 
rius ir kitokius. Ant taip pa
vojingo kelio sunku buvo gaut 
prie trūkio tarnu,
davinėjo gera alga, norint ne 
su noru, bet vienok užėmiau 
kundliktoriaus vieta. Važinė
jau jau arti mėtas gana' gilink- 
mingai, nes buvau atsargus.

Viena diena agentas isz R. 
davė itian žinia, jog rtteinanezia 
nedclin sius 80,000 doleriu vie
nu auksu in St. ir kad tuos pi
nigus norėtu man pavesti dėl 
nuvežimo. Tuom tarpu leidosi

i,

vir- 
szininkas pndokavojo už dins-' 
ta id dabar opom e dinsta kai-

Ipo vice prezidentas Internatib-
Iial Telephone ir Telegraph 
kompanijos

/■? ' F \
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tarė dabar vela nepažinstamas 
fcmutnai — buvo mano broliu., 
buvome dvynukais, buvo in ma 
ne suvis panaszuS, kaip du lar- 
szai vandenio, o tas antras 
Criggs’as'buvo vyru mano tik
ros sesers... Dideli turime smut 
ka, oi laimi dideli! nežinau kaip 
mano sesuo trivos. Isz tos prie
žasties atėjau czia.’ Nbrcczinu' 
abudu lavonus nusiunst in
Grėenburgh’a Ketverge Ant’ei jos; ant galo darba palbai- 
trukio, ka eina 11:40 minutu. 
Kiek kasztuos tu kanu nusiun
timas!

— Dvidoszimts-ponki dole
riai — Atsake agentas.

i— Lavonus atvežszimo Ket
vergė anksti czia. Busite geri 
o juos nusinhsit^ ‘ ,

Agentas prižadėjo viską ge
rai iszpiklint. • >

— Ar nbgalotumct man pa- 
I rodyt kur telegrafo ofisas? Tu
riu duot mano mieliausiai sese-I 
riai žinia apie smerti jos vyre. 
Bus del jos labai skaudi naujie
na, nes ka gali daryt? v 

Pasako kur yra ofisas, o atei
vis gražiai padekavojas iszejo.

— Navaflnas man tas žmo
gus — tariau in agen-ta.

atsake.
— Noreczia žinot, ar jis gir

dėjo Tnusu kalba?
— Iszrodo ant gero

5 ligi
• iĮ t " j * f

1921)
povalei vieno
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GAISRAS KRAŽIŲ GIRIOJ, telegramai per visas stacijas

•f * f * r t ** i i
—

to buvusi didi komunistu veri- Kražiai. *— Czia kilo Birže
lio 1 diena girioj gaisras. Isz- 
szau'kti ngnegesiai ir apie du 

Del sausros 
iszdego

koja, bet vėliaus hpo kdrilunis-' 
tu atsisakė ir jiems btives he- 
isztikimas. Kaltinamšlems ta
po visai aiszkiai inrodyta ju 
nusikaltimas,
nužudymui naudoti 

v

ir revolvcreis, 
atrastas.

biit.cn t tie patys 
szo viniai 

prie kuriu jis

szimtai žmonių.
per kelias valandas
virsz 30 ha<
Ugnis kilo be ne nuo 
tos ugnies.

jauno puszyno.
numes-

bažny-

me-

PATS UŽ SZUNI GAUNA 5 
LT., O KITIEMS DUODA 

TIK 1 LITĄ, 
m.,

M e ra i»SKĖSTA ŽMONES.
Prie Apytalaukio

ežios Nevėžyje, Kėdainių aps 
maudydamasis prigėrė 12
tu vaikas Mikalauskas Stasys.

— Szumskis Antanas, 21 
metu amžiaus, bemaudydamas 
Raudondvario miszku urėdo 
pavaduotojo aridi Nevėžio upe 
je, prigirdė arkli ir pats prigė
rė.

— Kurszenu valscz., Ramo- 
ežiu km. besimaudydamas Ven 

rtos upoje, prigėrė Papilės vals. 
Strazdu km.,
szauskas Pranas, 20 metu am
žiam.

gyventojas Ali-

High School

K. RĖKLAITIS
LietUTiaskaa Graborias

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

516 W. Spruce Str., 
Bell Telefonas 149 

MAHANOY CITY, PA.
306 Market Street 

Bell Telefonas 441-J 
TAMAQUA. PA.

W. TRASKAUSKAS
LI ETŲ VIS ZK A3 GRABORIU3

1

Laidoja kunus numirėliu. Pasam
do automobiliui del laidotuvių, 
kriksztiniu, veaeliju, pasivažinėji
mo ir t.t —Telefonai 506
603 W. Mahanoy Mah. City

CAPITAL STOCK fl25.000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS <628,858.63

— Knrszenu miestelyje be
simaudydamas Ventos upėje, 
prigėrė Pleinauskas Steponas, 
30 metu amžiaus.

— Tauragės\valscZ., ties 
Gulankiu km. Juros tipeje be
simaudydama prigėrė mergai
te, 10 motu amžiaus. Skenduo
le dar nesurasta.

— Nemunėlio upėje ties Ve- 
likohiu dvaru, N. Radviliszkio 
valscz., maudydamasis nusken
do pil. Kacziulis Domas, 24 me
tu, isz Vabalninko miestelio. 
Jo lavonos po penki u valandų 
ieszkojimo surastas.

valšcz.,

Mariampolcs m., valdyba 
yra padariusi su Juozu Galvi- 
czimn (arkliu rinka) vieniems 
metams sutarti, su lyg kurios 
jam miesto valdyba už pagau
ta szuni oka 5 lt.

Prasidėjo baisus szunu per
sekiojimas ir p. Galvicziui ge
ras biznis. Mat, jis suorgani
zavo gauja vaiku, kuriems už 
pristatyta gjrva(jam szuni mo
ka viena Įita^ .o jis ta szuni pri
stato miesto valdybai ir gauna 
penkis litus.

♦ • 1 . . .

Pigiu Budu, Pažinojo
Stovi Visu Sveikatos

Mokame d-ezia procentą ant > 
sudėtu pinigu. Procentą pride- C 
dam prie jusu pinigu 1 Sausio Ir [ 
1 Liepos. Mes norim kad ir Jus < 
turėtumėt reikalaus su musu ban- [ 
ka nepaisant ar matas ar didelis. [

, G. W. BARLOW, Pm.
J. FBBGU80N, Vlce-Pres.lrKas.

KASPERAITIS NUTEISTAS 
MIRTI.

Kariuomenes teismas Sziau- 
liuose bange nagrinėti Kaspc- 
raiezio ir kitu byla, kurioj jie 
buvo visi kaltinami už komu- 
nistiszka veikimą ir dalis už 
nužudymą raikomo nario. Ado
mo Polijanskio. Svarbiausia 
kaltinamąjį Joną Kasperaiti 
teismas pripažino kaltu ir nus
prendė nubausti mirties baus
me.

Girszas Puida nubaustas 1b 
metu, Izraelis Mankovas — 5 
metais s. d. kalėjimo, o Chase 
Kapulaito — vieneriais metais 
ir 6 mon. paprasto kalėjimo 
lygtinai su 5 metu bandymo 
laiku. Volpe iszteisintas.

Teismo sprendimas galuti
noj formoj jiems jau paskelb
tas.

Kasperaibis teisme jautėsi 
kone diktatoriszkai. Paskelbus 
sprendimą, pridūrė, kad
(teismą) tikrai suszaudys be 
jokiu ceremonijų, kai ateis kiti 
laikai,.

U4JUM

Jojne įhirasonas, tėvas asz- 
tiioniu vaiku, nutarė nueiti pas 
daktaru ant rodos apie savo 
įsveikata. Daktarės isztyrine- 
jas Žydeli, tarė jam, jog turi 
tureli jo szlapumo idant persi- 
tikrint ar nesiranda jame i‘uk- 
szti'cs. Jojne sutiko ant to ir 
ant rytojaus atnesze daktarui 
visa uzbona sziapnmo.

— Bet tai perdaug! — isz; 
tarė daktarus.

— Ny'kam tai kdnks? Tam 
szlapumas nieko ne kasztuoja!

Už keliu dienu Jojne atėjo 
pas daktaru, kuris jam aproisz- 
ke, jog viskas yra parodkė, — 
jokios rukszties nesiranda ir 
nesiranda pedsakio jokiu ligų.

Joje nudžiugo tuom ir praszo 
idant galėtu naudot telefonu 
kad galėtu duot žinia pjacziai 
apie linksma naujiena.

kad padrutintn sargyba.
’ Tn dvi dienas, paszauko ma
ne agentas pas save ir pasako, 
kad po ryt turėsiu vežt tuos pi
nigus. Apricz pinigu, davė man 
užpeczetytn gromata ir tarė:

— Ožiai yra instrukcija 
atsiunezia tau pats direktorius, 
[perskaityk su atyda ir taip pa
daryk kaip ežia liepia.

— Na, na bus viskas
—atsakiau — nereikia bijot.

— Asz žinau gerai apie ta
vo drasas, bet tikėk man, kad 
tai reikia daryt su iszminczia. 
Latru visur pilna ir pats vcl- 
nes negalėtu jies dOutic rodą.

Tame sztai atsigryžia pama
tom, kad mums už pecziu stovi 
kokis tai žmogus. Kad tai ne 
ant*stacijos ir.neužimai trukiu, 
luitumem iszgirdo žmogaus pri
siartinimą. Pamatome dabar 
jau tik tada, kada jau už pecziu 
štbvėjb, k tiri s, kaip mum nuro
dė, viską turėjo girdot, ka mu
du kalėjom. Kada asz in ji dir
stelėjau, -apkaito, vienok vela 

i susidrasino ir pamaži prisiarti
no prie kroteliu, kur agentas 
atlikinėjo visokius savo reika
lus...

gfau ir atsisėdam Pacme i^ano 
didelio oras, kad pažiūrėt, kaip 
tie nebasznitfkai iszrodo. Ne
buvo tai tujfzczias noras, Hk tai 
daleidimas prijautio, o kas la- 
bAuida: pamaeziau, kad grabai 
nebuvo drneziai uždaryti ir 
kaip rod(/s, tyczia plysziai pa
likti. Užitas ta mislia, negalė
jau dalai ky t
gralio antvožu pakėliau ir pri- 
sižiurinejaii in ta, ka jame gu
lėjo. Buvo tai jaunės ir pilno 
Veido vyras, o nevat buvo trupu 
t i ir raudonas. Pamislinau sau
— szviežei mnnires, tai per tai 
gražiai iszrodo. Užvožiau at
galios antvožu graba; prisiar
tinau prie kito. Czia vaikinia- 
gi radau... Žmogus ka 'jame

Ir man taip iszrodo, — gnlejo, buvo ne kas kitas, kaip 
tik tas su raudona nosia ir stik
liniu akia jėgamastis. Ta stik
line akis nebuvo uždaryta. Va
landa buvau nutirpęs. Kas su 
manim darėsi, to negaliu ap- 
rašzyt. Buvau nei gyvas nei nu
miręs. Negalėjau nevat rėkt.

Žmogus ka vakar pasakojo 
apie smerti Szotter’o ir Criggs’ 
guli grabe. . , t

— Ah-ha — pamislijau sau
— jis sake, kad suvis panaszus 
neliaszninkas in ji. Vienok kad 
taip 'butu panaszus isz raudo
nos nosies ir stiklines akies, tai 
nepanaszus daiktas. Da valan
dėlė'itt lavtmd'žitfnįau, kad ta
me sztai ir 'kita aklė biskuti 
prasivėrė. Dabar supratau, jog 
už valandėlės gulėsiu but už- 
musztal Pridengiau antvožą su 
didelia baime ir mislijau ka da
bar pradėt — atsikvotejau. 
Tuo jaus pakais prislėgiau gra
bus gerai. Trūkis užszvilpe. Ir 
atvažiavom ant stacijos. Da
viau tuojaus tylom policijai ži
nia. Pirmiausia ememes 
jėgamastuko ka,
žmonėmis pasažieriniam vago
no. Labai purszkavo, kad ji tur 
bacijom ir kad neteisingai ant 
jo užpuolėm. Nidko nemaezijo, 
tuojaus likos snrisztas ir sergė
tu. Su gulineziais grabo nebuvo 
sunku, tojaus aftgaivinom.

Visi buvo in peilius ir revol
verius apsiginklavę.

Žogus su raudona uosia nusi- 
szypsojo szetoniszka ir tare in 
mane:

— Giliukis, jog esi kytras, 
ir dabar galėsi be baimes toli 
nuvažiuot. •

—Jau dauginus savo gyvas- 
tija neregėjau to su raudona 
nosia ir stiklinia ake žmogaus. 
Taip jis ir da du jo draugai li
kos pakartais, tiktai du turėjo 
savo grabus gatavus, o trėczia 
kaip szuni be grabo užkasė.

^mogUs tas isz pavirsziaus 
isznxle neblogiausiai — apie 
40 metu senumo, suvis juodai 
apsirėdęs, su augszta szilkine 
skrybėlių, ir kad ne jo raudona 
nosis but galima mislit, kad tai 
yra kokis pruskuningis ai‘ba 
koksai isz sūdo. Tik viena daig 
ta patemijau — turėjo tik vie
na aki, o antra buvo stikline, 
ir taip asz ji insitemijau, jog 
kraszte 
nes.

svieto Ibuczm paži-

Aplaikos pavolinima pradėjo Nepažinstamas
telefonuot sokaneziai:

— Halo. Tai tu Kitko! Tai 
asz Jojne! Jau isztyrinejo. Asz 
sveikas, tu sveika, visi vaikai 
sveiki, uoszvo sveika, szvogeris 
sveikas ir'bobute sveika, ha 
tas daktaras ne rado jokios li
gos. A*j vai! ;

Mat Žydelis norėdamas jiigu 
budu dažinot apie sveikata, nu- 
nesze visit szlapuma tam pa
ežiam usJbdn^

— -r-*
. I.

— Apsipacziavau, Jonai, ar 
gal nori mano paezia pamatyt.

— Imk jai velnei jau ma- 
nisZke man. daede, jog ne norii| 
žiūrėt, da turetau, ant tavo 
ŽlOpSOt. jį . i

1

. I
■ I 4»l

— Ar nėra kokio pako, po 
adresu: Ižaak-don-Sžottet? — 
paklausė nepažinstamas, kaip 
koksai niėkadejas. ‘

' Agentą peržiurėjo knygas ir 
pasako, kad jokio pako ane 
skrynios nesiranda.

— T^i dyvai —
--į Slį stikliniu 

akia. — toji skrynia ar pakas 
ketino kaip vakar ateit; beje; 
ar skaitot szios dienos gaziėti.‘ 

Po tam greitam užklausymui 
žiurėjo agentui in akis. — No 
— atsake agentas.

Nepažinstamas iszsiemes isz 
kiszeniaus gaziota ir padėjo 
priesz mus rodydamas su pirsz- 
tu artikulą. ' ’
O buvo paraszytrt taip: uBai

si nelaime: Sziadien anksti gi
rioje, netoli Scranton du žtao- 
nes kirsdami medžius Henry 
Van-Szotter ir C. H. Criggs per 
didelia apuszi likos užmusžti. 
Abudu nelaimingi buvo gyven
tojais Greenburgh *o ir pasta- 
navijo j u kunus nusiųst in gim
tines vieta.” .

tarė vėla

žmo-
gaus.

Tai teisybe,

siuntė telegrapa ln 
paklausiau

bet kaip 
man nurodo, tai viską girdėjo, 
k a mudu kalbėjome.

—- Ar taip misliji?
— Asz negaliu tikrai sakyt 

bet man taip nuduoda.
— Gerai padarytum, kad 

nueitum in telegrapo ofisą del 
dažino(jimo, ar tikrai iszleido 
apie tai telegrapa, kaip sake.

Nubėgau tuojaus ir kaip tik 
asz in telegrapo ofisą inojau, 
tas žmogus iszejo. Jis iszeida- 
mas nudavė, jog manos nemato 
asz ir ta pati bet vienok jis ma
no gerai mate, o asz ji.
~ Ar tas žmogus, kn isz ežia 

iszejo,
Greenbotgh’a! — 
telegrafisto.

— Taip yra... bot kam tas 
klausymas?

— Ot, taip norėjau dažinot. 
Mums pasakojo, kad jo brolis 
ir szvogeris likos užmusžti.

Telegrapistas eme ta paezia 
popiera, aht kurios buvo sura- 
szas — tiesiog taip, kaip mum 
tas nepažinstamas pasakojo.

In viską intikdjau, vienok 
kada parėjau amon, neramu
mas mane apome. Bet tai riedy- 
vai juk nevisada veža žmogus 
80,000 doleriu ir dar du lavo
nus.

Ketverge, rytmetyja, ad^na 
priesz ėjimą trūkio, pinigus pa
rengė. Buvo tai dvi medines 
gerai apkaustytos, skrynutes. 

1 Tas -skrynutes inde jau in dide
lia geležiniu skrynia užrakinau 
ir rakta in kiszeniu pakavojau 
kaip man rodėsi, viskas buvo 
gerai.

Neilgai trukus,’užvažiavo du 
Vežimai lilit stacijos. Ant vie
no isz ju buvo du grabai, o’ant 
antro sėdėjo sžeszi vyrai, kiirie^ 
X į l * *kaip rodos, lydėjo nabasznin- 
kusl Žiurėjau in juos, ar nepa- 
tomisiu tarp ju žmogaus sU 
raudona Tiesia ir su stiklinia 
akie. Nebuvo jo. Ta stiklinakio 
nematydamas isz pradžių per
vėrė manė *ir visokios mįsles 
užtvenkė galva, paskui užmir- 
szau. Abudu grabus pastaeziau 
bagažiniam vagonia. Viena isz 
tu szesziu vyru ketino važiuot 
draugia ir eme nuo direkcijos 
paVelijia, kad kada atvažiuos 
trukia in R., gales pažiūrėt no- 
basznįąku. Kiti penki, ka atly-

I

prie
važiavo su

wa —

PAŽINSTAMAS.

— Daugai i s ponuli bukie ant 
tiėk malonus paszelpli mano 
kefliais skatikais.

Kas tai L užvakar buvai su 
praszyinu, o sziandien velfci at- 
lendi 1

— O tai, džiaugiūosiū po* 
neli, jog mane pažins tik. Kaip 
užvakar buvau, tai man pone . 
nedavei nieko, sakei, kad nepa
žinai, sziandien-gi matau, jog 
piane tikrai pailsėti.. _

biit.cn
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Teisihgyste 
Tai Garbe
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O TOJI GARBE TURI ŽEN
KLINIMĄ VISAM SVIETE!

Spindulei saules apszvietine- 
jo vygia kurioja miegojo ma
žas Jonukas. Motina prisiarti
no prie savo pirmo užgimusio 
ir su žibaneziom akimi laimes 
temino in kūdiki kuri aplaike 
nuo Visogalinczio.

Baroniene Fagosz, pati ofi- 
cieriaus, atsikėlė sziandien pir
ma karta isz lovos, o kad tar- 9 
naite buvo atsitolinus ant va
landėlės, norėjo pa^zvenst laja 
valandėlė su savo kūdikiu. 
Lyg sziolei mate jiji savo kū
diki tik isz tolo ir tai ant trum
po laiko tiktai. Po teisybei pa
davė jai kelis kartus in lova, 
bet nepavelindavo jai paiimti 
ji ant ranku. Kalbėjo jai, jog 
tai kenktu josios sveikatai.

* — Juk meile del tavos ma
nėt pasveiko, neteisybe mano 
kūdikėli* ir davė man nauja 
gyvastį ir pajėgas — kalbėjo in 
kūdiki pakeldama ji saugoi isz 
vyges. Tasai atidarė akutes ir 
žiurėjo in ja ja akyvai, rodos 
suprasdamas ka motina in ji 
kalbėjo. Teip mano mylitninn- 
sea, prisižiūrėk savo motinai, 
kaip jiji tavo myli! — It uru

prispaudė kūdiki
* r ■ » ‘ 
m 1 mi *r W *i

t Tame suraukė kakta ir pa
balo... Pajuto rankosia gana 
dideli pakilyma ant pecziu kū
dikio. Ar-gi josios (kūdikis..'. 
Bet ne, tai tik apsvaiginimas!

* Greitai apvertė kūdiki ant 
taono’ir sukiyko graudingai. 
Kuprotas! Kūdikis josios my’- 
linaatf kūdikis,,buvo kuprotu! 
Tasai skarbas teip nekantrei 
laukdamas, buvo kolidka!
Dabar tai dasiprato del ko jai 
nerodydavo. -

Kolicka!..- Buvo tai neisz- 
pasakintas skausmas del moti
nos. Puolė prie vyges, verkda
ma graudingai.

*

Laikas bego greitai.
mažo Jonuko žibėjo nepapras
ta szviesa, o veidas jojo buvo 
meilus. Augo labai palengva 
per ka motina baisei tuom rū
pinosi, jog josios sūnelis turew 
kentet daug ir už tai da dau
giau ji mylėjo.

Skausmas josios daugiau pa
sididino kada suprato jog jo
sios vyras pradėjo nekenst su
naus isz priežastes jojo nelai
mes — ne galėjo no ant jo žiū
rėt. Jisai, pasisziauses aficie- 
ras, turėjo tai už nužeminimą 
savo szoimynos,
mai ne a^zaros paezios ne galė
jo ji perkalbėt. •

Vaikinelis szalinosi nuo tėvo 
su baime. Szirdis jojo pajuto, 
jog nesiranda pas tęva meiles. 
Nekalta szirdis jojo, nepažino 
jo kas tai yra neapykanta, nes 
ženklas kentejimo gana aisz- 
kei atsidavinejo ant jojo veido 
kada jojo akis susitikdavo su 
jojo tėvu. Tada verkdamas, pa* 
sisiepdavo in kamputi ir nega
lima buvo ji apmalszint.

Jonukas jau turėjo szeszts 
metus kada Baronams Fago- 
ezams užgimė antras sūnelis, 
*4tiesus kaip lendre”
džiaugėsi neiszpasakytinai. Dą 
bar tai turėjo sunu, ba Jonu
ką ne turėjo už sunu buvo ta> 
tiktai nelaime namie. Dabar 
tai susilaukė laimes ir davė

> varda naujej užmigusiam Fe
liksas, tai yra Laimingas.
| Buvo tai suvis kitokios gam-

karscziu 
prie krutinės.

*

Akis

ir ne praszi-

tėvas

tos kūdikis, ir nuo užgimimo 
jail apreiksždavė tėvui savo 
norą. Tėvas su džiaugsmu klati 
se tuju riksmu, kaipo davada 
drūtumo 'kūdikio.

Jonukas isz pradžių no galė
jo suprast del ko visi teip 
džiaugėsi isz tojo rėksnio vy- 
geje. Bot kada viena įkarta ka
da stengėsi maža broleli supt o 
jisai nusiezypsojo džiaugėsi ir 
jisai. O trumpam laiko Felik
sas ne turėjo tikresnio priote- 
liaus kaip Jonukas.

Feliksas buvo gražus va i ki
no! is o neužilgio nubodo jam 
draugavimas Jonuko o užsida- 
vinejo su kitais vaikais tai ant 
jojė užrikdavo:— Eik szalin 
isz czionais nežinome ka su ta
vim padaryti!

Viena karta susivažiavo pas 
baronus sveczei, o Jonukas bū
damas akyvu atsistojo duryse 
ir prisižiūrėjo svecziams. Tė
vas paregėjus ji stovinti, prl- 
szoko prie jo, paėmė už rankos 
szaukdamas:—Ko czionais sto
vi žiopli ? Eiki szalin kupriau. 
Tegul mano svoezei ne mato 
koki sutvėrimą turiu namie!

Jonukas dirstelėjo tėvui in 
akie, rodos nesuprasdamas ka 
in tėvas kalbėjo.J— Ko da sto
vi ir žiopeaisi ant manos? Ar 
no žinai to . jog kada ant - ta
vęs žiurau tai mane piktumas 
yriui? traukis! >

Dabar rodos suprato. Pradė
jo graudžiai verkt ir nubėgo 
in savo pakajeli ežnabždoda- 
maswiu:— Kuprius! Kuprius! 

Paaugins sziok tiek pasako 
tėvui viena karta jog nori pris
tok ant tamystos pas viena ad- 
vdkata o po tam užsiimt tuom 
dinsttt.ant locnos rankos.

Pakilo azturmas. . • ■ *’
Kas tau atėjo in galva!

Tu szlekta nori priimt, dinsta 
pas itoki ten advokatai! ir už- įr .nepasirodydavo per il- 
sidavinet su kainais ir da imi- ga laika, ir dabar iiė butu ate- 
net nuo juju pinigus už rodą? jas jeigu prie to no.butu gera 
Szlekta privalo būti aficieru priežaste; Prietėlei nuo jo visi 
arba užsiiminėt savo turtais prasiezalino kada norėjo 
tik tiejei užsiėmimai yra jam juju paskolint pinigu.J
tinkami. Pajutęs peili po gerklė atsl-

O kad esi kupruotu o turto mine sftu apie broli ir rado ke- 
daug no turime, per tai butu lopasjL ’ 
geriau idant pasiliktum na
mie prio kunigu ir nedarytum I vo nuo jojo gana didele
man sarmata. Asz rupinsiuosiu pinigu. Kada tik ateidavo, nuo 
apie tavo iszmaitinima o to-1 Ūtos įeiki Javo pirgu, ku: tuos 

sė bre jo teip lengvai.
Jonas davinėjo pakol turėjo 

dinsta sumažint apie mano ru-1 mielindamas apie motina o ir
pinima. apie tėvo szlovo. O kas bus ka,

— Bet asz to no noriu. Ga- da pinigai iszsisems ?... Ate - 
na jog esi kupruotu ir da jo toji valanda greieziau ne 
priek t^un nori apšmeižt szlo- kaip pats -tikėjosi. 
Ve mttsu szoimynos idant už
dirbi net

*

uos, pagel'bos savo niekam nc 
atkalbėsiu, kas tik atoiu pas 
mane josios praszyt, 
vargszas ar turtingas.

ar tai 
j

•7 Szalin man isz-akiu, be
sarmati!' Bet nomialink idaht 
ka tau palikcziau ne, nesitiikok' 
no dkatiko. Szalin,
daugiau tovo! « ■ t<

■ It nuėjo. Atsisveikino su pa- 
žinstamais o ir grabu savė mo
tinos, kuri nuihire priesz kelis 
motus palikdama savo palai
minimą jam. i- v 

v Atsisveikindamas sir* broliu 
iszgirdo kone tuos paežius žo
džius kA ir nuo tovo. t r *

— t Na tai gerai, jeigu nori 
tai oikie, tavęs niekas nesigai
lės. Vėlinu tau geros laimes ir 
likio sveikas.

— Likio sveikas Feliksai, 
ir vėlinu tau laimes. Jeigu ka
da reikalautum 'manos, tai ne 
užmirszk jog turi broli, kuris 
pasiszventes ant visko.

—1 Ne zurzėk voluk. Pats 
sau duosiu rodą, o jeigu’ ir ka
da paroikalautau pagelbės, tai 
turiu daug pri oteliu, kurio 
nuolatos yra pasirengia man 
pagelbėt, o tokiu pamokslu ne 
reikalauju nuo tokio kaip tu. 
Visada man užvidejei mano 
linksmo gyvenimo, gilukio ir 
sveikatos.

Teip tai atsiskyrė Jonas su 
savo broliu kuri tiek mylėjo.

n.
Praėjo keliolika metu, 

garsinga advokata Eileni rado 
užsiėmimą Jonas kaipo pagel- 
bininkas. Ne užilgio-stojosi jo
jo deszino ranka, o advokatas 
mislino jam pavest no užilgio 
savo . visa kance'lenju«u. 
nas butu buvęs isz savo padėji
mo užganadytu jeigu nesupra
timas su tevu< k d.x. j ; ’ i

Feliksas atlankydavo ji kaip

I
i

>

< .

pagelbėt. Rodinę jam
prisipažintu tvui ir prižadėtu* šabo, bet tu nedaiino 

.... .1
fl W 4!“

Feliksas, nusijuokė panieki 
: u. ►

Ar gab mielini <jog j at4
1 A — 1 ta ' |L

paritinsima. > .■

idant|

l >

-i

Mlnanczei tarė
•r**

graynsiu .augryžusi aunu kuria
Mne turiu su gailesezo puolė tėvui in ’ko 

h j jas? Ha, ha/ ha! Pulki misi! s,1
prAlinkemynft mano.* Ne mano 
mylemas, niokb isz to ne bus. 
Nėsijaueziu prio to mažinusio 
reikalo nė noro.. “ ■ A - ’ i* *

Liūdnaman* labnl < r
teip nupuolei ir.is»0OHauji sau

I

1?

isz teip svarbiu dalyku^ 7
— Ne klausau tavo pamoks 

lu nuo tokio kaip tu. Bet su- 
gryszkimo prie reikalo. Nc'bu^ 
kie kvailas ir prižadėk jog isz- 
piklysi mano praszima.

—. Pirmiausia turiu žinot 
koks tai praszimas ir ar sutiks 
su mano savžinė.

— Savžine! Suvis jau iszo- 
jo isz mados pas mus,
mielas. Kaip tu persimainei 
gyvendamas terp ’karnų!

— - Tai pavady k tai szlovo, 
jeigu tau geriau patinka; 'kai
po szloktai.
. —. Eiki,

.T-----T'-ir-1---.-1 --------- --------------------------------- -------------------------------------

mas. Pasinaudos: n kitokio spa-
’ši apie 

tai. Likio sveikas atsimink jog 
Sn tais žodžeis

.’■J

Ant rytojaus Jonas ate jas 
iprio * darbo buvo nusiminęs. 
Ka advokatas Ei leny tuojau.“ 
užtėmi no, o kad mylėjo «zir- 
dingai i jauna žmogų, įklausė 
priežasties jojo nusiminimo.
- Jonas no galėjo jam pasa
kyt, ne buvo padėjimo apsaky
mo apie nupuolimą brolid. — 
Jeigu ponas man gerai vėlini, 
tai praszau apie tai manos ne 
klaust, no galiu pasakyt.

Senis truputi užsirūstino. Ty 
kejosi rastie isztikimyste pas 
ji, bet kitaip buvo. Dabar pra
dėjo nužiurinet ji, ar ne apsi
gavo ant jauno žmogaus, ba 
tik piktas darbas galėjo ji per
mainyt ir priverst prie tikeji 
mo.

gailėsiesi to! •*-1 
iszbego laukan.

i

j

Pas

• Jo-

nuo 
t

Su szaltn krauju’ pareikala- 
suma

liaus brolis apie tave rūpinsis, prat 
—• Tai-gi noriu jums tąjį

Viena vakara jau gana ve 
būdamas I lai atbėgo pas ji Feliksas ko- 

szldktu —- tarė pasisziauszias ne bo kvapo reikalaudamas pi-
, I _ - - —

pinigus,

mano *

Tylėk mano vaikeli, ne-

Bet tu visko nežinai, tu-

serganezio.
— Kur tu tėvai?
— Czionais esmu Felukai!
— Jaucziuosiu jog jau ar

tinasi galas.
tataMtata

pažeisk wzirdies mano.
— Atleisk man teve!
— Atleidžiu tau viską, ne 

kalbėk apie tai daugiau.
________

rin tau pasakyt viską.
— Rytoj Faluk, kaip tau 

truputi pasigerins.
— Ne, szoiidiėn, ba mirsz- 

tu. Ar gali man atleist tėvai?
— Atleidžiu tau visiką.

ka tau dabar

balsus — teip tai jau polioije! 
Lauke valandėlė ir ka iszgir- 

. * ‘ >

Pono tėvas pats apkal
tino, praszau perskaityt. —< 
Jau tolinus ne gali dalaikyt, 
atidaro durie ir eu isztrauktom 
rankom inbego in paltaju, pa
imdamas Joną in savo glebi 
szaukdamas:.

r— Brangiauses mano sunau 
tu esi ne kaltas, ne kaltas!

do f I f" h f

jau eiki,. pamesk 
ta ja kvaila kalba o kalbėkim 
apie reikalą. Klausyk: Reika
lauju pinigu daug pinigu, ir 
labai greit. Turiu juos turėt, 
ar girdi? Turiu kanecz!

— Bet asz tau kalbu, jog, 
tau jnju negaliu duotie, ba ne 
turiu teip daug ir—

— In laika dvideszimts ke
turi n adynu reikalas turi būti 
užbaigtas, tai man ne rupi ko
kiu spasabu. Kad tik juosiu?* 
gauti! Priesz mano visos duris 
uždarytos; buvau’ visur, kur 
tikėjausi gauti, atsiprasze pui- 
keis žodeleis. O, kaip asz juos 
visus nekoneziu!... Bet turi 
žinot apie ka eina: Parasziau 
vardo tėvo bartkini kvitą.

— Feliksai, Feliksai!
— Rytoj pereina laikas su

grąžinimo. •
— Felulr, 

tai padaryt?

i O

žmogus su paniekinimu. — Ne- nigu, daug pinigu/ Bet jau ne -

kaip tu galėjoj 
; *

— Kaip ho galėsiu užmo
kėt, tai tik du kolei man pasi
lieka:

— Arba kulka in pakauszi, 
arba — bet tu gali mane iszgel- 
bet ir iszgelbesi. Lengvai tau 
ta padaryt... Tik pasiek su 
ranka in kasa advokato. Jisaij 
turi už daug pinigu, o tave tu-j 
ri 'kaipo už savo locna sunn^ 
Aklai tiki in tave; o kad ir ži
notu, tai tau atleis kalte. Pa-, 
sakyk teip, Jonai duok man pL 
nigus, o busiu tau dėkingas 
lyg smerf.

Jonas tylėjo ir temino 
savo brolio baimingai.

T** Gelbek mano

v

t

-'

I j 
ant

Jonas paskubino su tėvu 
prie lovos mirsztancsdo brolio. 
Susivienijąs su Dievu ir savlsz 
keis atsiskyrė su sziuom svietu 
ta paczia diena.

— Atleidžiu tau — pasako 
Jonas mirsztancziam ir no pa
leido rankos Felikso.

Dabar dingo visi nesupra
timai terp tėvo ir sunaus. Ka
da Jonas in metus po tam apė
mė kancelarijo seno advokato 
senas grafas su džiaugsmu žiu
rėjo ant savo kuproto sunaus 
pas kuri ėjo turtingi ir varg- 
szai ant advokotiszkos rodos o 
levas tankci kalbėdavo in Jo
ną:

— Ar ir ta 
pasakysiu?

— Teip. Ka tik buvai pada
ręs, dabar tau viską atleidižu.

Ligonis paemias tėvo ranka 
in savo, paszau'kc vos girdėtu 
balsu:— Atleisk man teve, tai 
asz esmių vagim!

Dabar baronas žinojo viską. 
Rodos jam luksztai nupuolė 
nuo akiu. Ka daro! — Paszoko 
staigai apleido ligoni ir iszbe
go. Sodo in pirmute daruszka 
ir liepesi save vežt pas sunu, 
kuri iezdave sudui.

Ar jau suaresztnvotas? — 
Kas žino. Atvažiavo ant galo 
ant vietos, bėga tropais augsz- 
tin. Ne barszkindamas inojo in 
prieszpakaju, tonais iszgirdo -■X —---- ■ ■ ...L,. ■ . Į . ■

Didžiausiam persigandime 
inbego baronas Fagėszas ant 
rytojaus in sunaus pa'kaju 
szaukdamas.

— Greieziau Feliksai, t i 7
szauk policija! Kas tokis apvo
gė mano geležie 'kasa ir paė
mė mano visa turtą! Nidkade- 
jus, latras atkentės už tai!

Feliksas pabalo, persigandęs 
žiurėjo ant tėvo.

Ka, ar tave apvogė,
— Sunkei kvėpuodamas, 

puolė ant kėdės. ♦ <
— Tu mano kūdiki, ir tu 

kenti, ba viskas, fka turiu, prie 
tavęs ketino kada prigulet. 
Bet tikiuosiu, jog vagi sugau
sint, ba ne galėjo toli pabėgt su 
pinigais. Juk tarnai yra teisin
gi, paseno pas mane. O gal tu 
meni ant ko? /

Feliksas nuszluosto szalta 
prakaitą nuo kaktos. Atidarė 
lupas kelis kartus, bet uždary
davo jais volą.

— Kalbėk sunau mano!
— Asz tėvai no galiu tau to % 

pasakyt; padarycziau tau dide
li skausmą. 1

— Turiu kalbėt asz tau pa
liepiu! Eina czionais apie tavo 
ir mano turtą/ f

— Jeigu tėvas liepe tai pa
sakysiu. — Jonas buvo vakar 
pas mano, ir prasze kanecz 
idant jam duoeziau pinigu. 
Parasze jisai ant tėvo vardo 
kvitą ir szondien vakare turį 
pinigus sugražyt. No galėjau 
jam duot tidk pinigu, liepiau 
nusiduot pas tave,Jiet no dryso 
to padaryt ir prisipažint tau.

— Tai jiė tas iszgama man 
teip padare. Tas latras. Tasai 
kuris nesziojo musu pravarde 
yra Vagim! Prakeikiu ji!

Feliksas drebėjo kaip lape
lis'klausydamas tėvo žodžius. 
Ant kart pabalo kaip drobule 
ir kaip paikszas puolė ant grin
dų. fakelo ji ne nekrustelejo. 
Ar-gi jau butu no gyvas? Ar
gi Dievas ji jau nubaudė? Bet 
da gyvas. Po kokiam* tai laiku* 
gulėjo didelėm karsztije. Szalc

sunaus

pa

ar tave apvogė
kaip?

Skulkine vieno ja apygardoja 
Kokioja tai urvo ja, 
Susirenka gyvuliai, 
Kiaules ir -meitėliai.

Ir tai Nedėlios diena
Pas ‘boba viena,

Kas doleri duoda, 
Tai ant virszaus nusiduoda.

Po teisybei, tai negerai 
Jaigu tokio funiai,

Kitu kartu daugiau apie ta vie
ta pasakysiu,

Da dabar vistko negarsysiu.

ii

Iszmokinai mane, kas 
tai yra garbe, ir už tai esmu 
tau dėkingu:

— Teisingysta, tai garbe, 
o toji garbe turi ženklinimą 
ant viso svieto!

Nepaiso kad ir užmusztu vyra, 
Juk daugiau vyru czion yra.

* > Tada gaus jaunesni,
Ir žvavesni,

Juk jaigu dreso kas meneeis
maino, ■*

Tai ir antro vyro užsimano.

I

Jus vyrai noiszmanote, 
Jaigu tiek vales boboms 

.duodate, .
Kad asz taip boba tureczia, 
Tai tokios vajios noduoczia, 
Turėtu szvaruma užlaikyti 

Vaikelius prižiūrėti, 
In mokslą iszrengti,, 

Apie Dievuli pamokyti.
Sziadie ka daugiau norėt nuo 

tokios mamos,
Kas menesis nauja skrybelia’ 

ant galvos,
Visokiu cackiu ant kaklo pri- 

smaigo. ,
O plaukuosią pilna gaivalu, 
Kaip tai vadina “bužiu”.
Linksma gyvenimą turi, 

Per diena nieko neveikia tiktai 
žiuri. 

Ar kas doleri ūko neduos, 
Munszaliniukes neužlytuos.

Begodes t pfu,
: ■ Tiesiog ant akiu, 

Ar manot kad taip bus visada?
I

9

Kur ten apie Nantika gere ir 
• kazyravo, 

O kad svaiguli gavo, 
Dvieje susirokavo, 
Ir susirupeziavo.

Vienas laukan iszejo, 
Už kampo nuėjo,

Lauke keliai užeis jo prieszas.
O jis ji pataisys. < 

Prieszas iszejo 
Ir to visai nesitikėjo, 
Kaip ant jo užpuolė, 

Baisiai su peiliu sureže, 
Razbaininka suėmė, 

Ir in kalėjimą iszveže.

Svetimtaucziai labai stebisi, 
Pecziais trukdo kaip Lietuviai 

* rėdosi,
Priek tam da perka visokius 

džindžikus, 
Žiebanczius biudžikus.

Isztikro vyrai kas diena po že- 
• me eina, 

Nuvargę vps namo pareina, 
Iszballia ir kriuvena, 

O bobai da vis negana.
Desetkus doleriu praleidineja, 

Ant visokiu parodu daug 
iszdavjnoja, ' į 

Vaiku neprižiūri,
Auga vaikucziai, mokslo neturi
Mamule pilvą isztempus slan

kioja, 
Apie nieką nesirūpina ane ne- 

i dboja, g i

O niekada!
Dievas yra kantrus,

I

Tiktai neskubus.
Laukia pataisos, 
Bet nedovanos.

Kad ir puikiausia pasirodys,
Vienok grafienes nedasivys, 

Ba kad ir galėtu būti,

i
iszlove, 

:žiureda-‘ 
mas ių veidą brolio su smortel-

_____ t 

f

Jono veidas užsiniauko, *

I

turi nė trupinėlio szloves. Žiu- turėjo aficieriszku drapanų už szlove musu visu! * 
rėk ant savo brolio, kas do tai Jonas žiurėjo ant . jojo nu
gurkus aficierius pasidaro isz pastebėjas klauso ar pamote sa4

, J-un avuvnuv gui uu uiuu . . ' K. *•( --------------- -------------- --------------- ----------,

— Ir atves tave prie ubą- f Feliksas pasako jog ji pftnle- akys žibėjo kaip žaibas, kalbo- 
gis^ko krepszio su savo pasiu-Lkino, užrustino ?o jojo’^szlove 
timu prie kaziru ir nepaezedu-1 jam ne ..pavėlino ilgiau^ibut( 
mo.

jo. Tas atnesze garbe del mus! vo dinsta
nu pavojium.i

J 
>> o

4 s * - . prie vaifiko ir pamėto taji dins-
I *O tu kuprotas snargliau, ta. •• įsa ;. v,: ai u u 's J'V ; 

asz tave neprasziau pamokslo 
ir paniekinimo eavo brolio ku- liksas prasižengė prieszais <yy-’ 
ris yra szlekta ir gyvena pa- resniuoeiua; tiejei prajeidinejo 
gal jojo paszaukima. Jisai kalte atsimindami ant ^evo 
man no padarys sarmatos apie nos kada jau buvo, už daug to 
tai osmiu peršitikrinias, bet tu, liepe jam pamest karoivysta 
tu Ika nesupranti, kas tai yra pakol ne bus iszmeStas. Tevan 
szlovo. isz pradžių pyko bet po trum

— Asz turiu suvis kitokį | pam laikui apsimalszino. 
iszmanima apie szlovo, pas ma
no szlovo, tai teisingysta. Teip 
teisingysta tai szlove turi
ženklinimą visam sviete! Sav
žine man kalba jog no padary
siu nieke blogo ir nė apjuodin
siu mano szloves, ne tavo tevej 
jeigu pats dirbsiu Ant savo duQ

*:
h'

damas: 
. — • 

apieezlove? Bu tau didžiausiu 
pakaltum, * jeigu * įszpildintau lovos sėdėjo tėvas baisei susi-

Ak ‘t. h f

Ir tu drysti da . įkalbėti' v

Bet.kitaip tai atsitiko. Fe- tavo praszima. Niekad, nesitiki rupines — kuom-gi jisai pra- 
kek to! .Pamislindamas apie, si'kalto? Vienas sūnūs mirsz- 
tai; net mane szirptilei; ima. tantys o kita turėtu iszdliot in 
Jeigu tu szlovo ir savžine pra- rankasteisingystes. Tėvas ka-

t

4

I

Bet nemoka pasirodyti, 1
• O kaip katra iszsižioja,

1 'M
Tai ir pony st a pasikavoja,

Motere dabina tiktai puikus 
apsiejimai,

O no 'blizgucziai ir szilkai. •
--------------- - -r-

B* v

I

t

4

Dabar vela stojo Felixas 
priesz broli, užkeikinojo ji ant esam vaikai vienos motinos, 
visu szventu idant da (karta 
paskolintu jam pinigu o gal 
tai bus paskutini karta. No-

Jeigu tu szlove ir savžine pra-'
danginai, tai asz ir tUom pa- riavo pats su savo savžine kei- 
ėzius’keliu turiu eiti, kur tave 
aklas pasiBziauszimas nuvedo.

—i Bet tu— . \ ; j 
, No žodžio apie tai dau-i

giau, ba galeezo užmlrszt, jog
nias;., ' <

mu

Da tau karta paantrinu: PrisL 
pažink prie visko tėvui ir bu-* 
kio kitokiu žmogum. Ne ma

rinte Jonas gana norėjo bro- tau kitokios gyduoles ant to. 
f • _ *_ iI j i _ i ____ __  , _.i NTa +/* n ra ran • I n rvoililui prigolbet, bet suma buvo 
teip didele jog np galėjo jam

* *»

• Ne, to ne padarysiu, ta} 
butu man didžia use a nužemini-

ko Joną ir prisztaravo jam, o 
ligonis dejavo silpnu balsu:— 
tėvaino kėikie, o ne keik!v..

Tai mano brolis!... Buvo 
teip nuolatos geras del

■ 1 * \

Baronas parasze gromata 
pa» policija paduodamas savo 
nužiurejimus jog tai jojo loby
nas sūnūs ji apvogė ir praszi 
kad padarytu ©liestva.

Po tam vela sėdo prie lęvos

• •

* tata. •
"'1 M
l h t _

Ant J. Sakalauskas
LI£TUV!9ZKAS GRAB<HUU< ų 

ftara 8tt £ r *
BllW.CtatreSU

’ Nuliūdima ĮVBlaatojtr Mtete ji 
iriam tariausi paternavitea. Ha- 
laidojima atliekam rupeethital 
te cnteteL Burte pilnai tas* 
aidinti.

Im Mahanojaus ir GirardviDat

Xfetn Mkhn rri)

kiam ceriatul patena

<b v k < I*

f

jMfn fcU paHftateUB tetai 
tetaavteia tel flMMlta teta Mte į 
tonuoti > pribusiu te’tate 
mteutu. Mr Bta Toloftans 
HMMMaBMBMWWntaMtam

1
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SZVENTA ŽEMĖ” PALESTINA ANT LONG ISLAND.
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j Bis
’ H *
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IR.

t Antas Szkamulis, 
pavieto ligonbuteje Schuylkill 
Haven, sirgdamas koki tai lai
ka. Velionis paliko tris (lukte
rės Lietuvoje tris Seseris czio- 
nais: Savickiene mieste, Szerk- 
szniene McAdoo ir Bubniehe 
isz Springfield, Mass. Laido
tuves atsibuvo isz namo Savic
ku, 411 Ę. Mt. Verndn uly., Se- 
redos ryta su pamaldomis Szv.

J

— Jurgis Jasiulionis, 3D 
metu, 4Ž5 W. Mt. Veriion iuy'., 
likos sužeistas in ranka laike 
darbo Shenandoah City kasyk- 
losia ir nuvežtas in Ashlando 
ligonbute ant gydymo.

— Užbegias ant priszakio 
automobiliaus, vaikiukas, And
riukas Haleszczak, 428 W. Mt. 
Vernon uly., likos sužeistas ir 
nuvežtas in Ashlando ligonbu- 
li. Automobdiuš prigulėjo prie 
Jameso Vinavicziaus, 
nemato kaip vaikai užbėgo 
pricszais automobiliu.

— Alponsas Yuodis, nusi- 
in Ashlando ligonbutl 

ant operacijos pendesaitis ir 
sziadlen yra daug sveikesnis.

— Ketvirto Džiu- Jurgio bažnyczioje 
•MSra. lajaus dieria, tai yra 

Subartoje, “Saules” 
ofisas bus uždarytas visa diena.

— . Visi sztorai 'bus atidarj’- 
ti Ketverge, o Petnyczios va
kara bus atidaryti lyg 9 va
landai vakare, isz priežasties 
kad Subatoje pripuola 4-ta 
Džiulająus.

— Vlada Szelinskas, dir
bantis City Shirt vmarszkimu 
dirbtuvėje nupuolė nuo trepu.

r.

i;
‘F
t

4

X

4 <

\. : ?' ' ■’.. ■ : L • , ■ • '7Mrs. Morta Littleton (ant deszines), kuri tiki kad Kristusas ateis ant žemes antru kari. t _ T " . » ii « . » it
tu, permaino savo dideli darža pastatjxlamaitenais maža dalele miesto Palestinos ant Man- 
4fc * ■ i v "^r R < -W. ▼ • I 3 4 į y i . 4 ,k *

- . '' ' ,

'■ '.'J’. ’f"—
■ “.’r. yA** •

hasset, Log Island, N. Y.
* ‘ * 1 * , " - ■ ‘ . <į -r .r.
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regulariszkas czveriinis procentas 
ant Preferred Stock’o

* t I1 ii
/'■'f I' . •

, f 1 t . "*• i
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Užmokamas
’ *4 -

del PREFERRED
• • i. *■

S T O O K H OLDERIU* ■ * 1 , . 1" ll' ’ 1 '*
PENNSYLVANIA
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K A
I

iszlauždamas ranka. Daktaras 
sutaiso ranka.

Utaminko ryta airisziu* 
bažnyczioje likos suriszti maz
gu moterystes Leo lliggius su 
pana Ona Ragažinskiute isz Gįl 
bertono kurios tėvai yra mirė 
daugeli metu ir tėvas laike biz- 
ni.

— Vincas Valinczius, kuris 
mokinasi ant dentisto, Univer
sity of Pittsburgh, parvažiavo 
namo pas savo tėvus ant 526 
W. pouth uly., praleisti vaka- 
oi je.

— Panedelio vakara vieti- 
uis Lietuviszkas koras daly ba - 
vo tautiškam koncerte, kuris

> '< "It1'

atsibuvo Pottsville High
į , - ► » » ■

School, kuriame tai dalybavo 
koriu visu lautu. Nares musu 
koro buvo pasiredia Lietuvisz- 
kai ir puikei iszrode savo tąu- 
tįszkam paredia. Koras atsižy- 
mejbpuikei po vadovysta prof. 
Grigoraiczio ir atkreipė F ‘ ♦

svetimtau-saved atyda visu
| ii * /■" 1 * T * *

ežiu.

davė

ant

— Jonukas Petraucku, 10 
metu, 514 W.’ Spruce u Ii., isz- 
sisitko koja bėgiodamas arti 
namo su kitais vaikais. Likos 
nuvežtai in Ashlando ligonbuti 
ant operacijos.

f > * ■* e 4 i.

— Nemažai nudžiugo gy
ventojai miesto, kada apie pu
se po septynių porleke pro mies 
ta avietiniai lekiotojai Post irDTivilul|ai 1VJL A V < V J <A l J- unl 11 

Gotty, kurie perioke aplinkui 
visa svietą in 8 dienas ir 16 va- l • • «• *
ladas. Ju eroplanas buvo matyt 
aiszkiai ir perleke pro miestą 
apie cszimta myliu in valanda. 
Paskutine ju kelione buvo isz 
Ąlaskos tiesiog in New Yorka.

ra-

va- 
rakietie-

-777'. Turime butlegeri u, 
kietėriu ir kitokiu prasižengė
liu bet dabar nauja gauja 
gių atsirado tai yra: “
riaj yogu”, kurie sulaikinėja 
vaikus.su uogoms ir atima nuo 
ju. Nękurie panaudojo net re
volverius ant senesniu vaiku. 
Argi tai. nė rūkaliai idant nuo aji*. & A . • A11' f . * * *,'fcAikuatiminėt surinktas uogas 

f po slinkiam dailbu/ Apie tai 
pęari^szta policijai.
* |x , -p h ------------ »

Paskutines Žinutes
«, _ * „J ■ M' i- ■ a*1

‘ ’ ■ ■< I 
gt<>p, D. C. —*■ 
<įvi!yaist.,;

i

Po 
; nuo 

kArs^cziu mirė 48 ypatos, kurie
e v * F ’

taipgi padare daug bledes far- 
lAeriams. ,

JT J Madrid, Iszpanija. — Lai- 
lęė yaklisžku rinkimu kilo mai-

LiH

sikęzrai kuriuosią užmuszta 18 
žmonių ir daug sužeista. Vais- 
kaa turėjo apmalszyti maiszti-
f IH

|MM| 
^niūkūs*1
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Juokingi Apgarsinimai Į IN 8

APLINK SVIETĄ miu užsimylejusiu, jog ko tiki
Hx . 4> i’ < r.

’ , .....? -X; R*

Nekurio ^monys neturi 
• k » Tį "į

♦ 'L

.c-

i * i t?
V"

X.'d
4

Girardville, Pa. — Kun. Va- 
lancziunas suriszo mazgu mo
terystes Utaminko, Vinca Le- 
vuli su pana Alberta Snizevi- 
cziute. Kone pilna bažnytėlė 
buvo pripildyta žmonimis lai
ke vinezevones.

« T .Motiejus^Kulenguckas, se-
nas gyventojas isz Rapahann- 
ock, mirė namie po trumpai li
gai. Paliko paežiu, dvi dukte- 
res ir penkis sūnūs. Laidotuves 
atsibuvo Subatos ryta su pa
maldoms Szv. Vincento bažny- 
czioja. 

'4| « *0 < 4 |u» «, v>' . 1 ii «'l I* ■ 1| •>

JuozasMiddleport, Pa. t
Burkauckus,; 60 metu mirė po 
trumpai ligai, namie. Velionis 
paliko paezia, keturis sūnūs ir 
tris dūk t eres.

ISZ WILKES-BARRE
IR APLINKINES

iM eRųrio -zmonys neturi su
pratimo kaip reikia paraszyti 
apgarsinima kad inžmintingai 

džia raszlaviszkus ženklus ir 
smuniszo žodžius. Sekantiojo 
apgarsinimai likos paimti isz 
visokiu laikraszcziu ir skaitosi 
labai juokingai:

44Ant pardavimo, $5 siutui; 
ilgai neiszlaikys.”

“Ne eikite kitur idant jus 
apgautu; ateikite pas mu8.,,

“Szuo ant pardavimo: valgo 
viską, labai myli vaikus.”

uAt raudos geras kamliaris; 
tinkamas del vyro 12 per 15 pė
du.

i i

tytu ojsterius ant baisikelio.
” Mąrszkinius •<« • •

isz užpakalio.”
” Rėikaligos 10 merginos prie 

siuvimo guziku ant 6-to augsz- 
to.’

‘ ‘ Czev e ry k u s pa t a i some 
d u ryja ant paluukiipo po 35 
centus.
• 4‘Padidiname jusp kucjiki, 
papuoszame ir indedamo in rė
mus už $8.79 už tuziną.

Į * ' V / • • •skambėtu o ypatingai aplei- 
t •. • ■ . •. , ■ w. , . ,.

'1 ' H i U. .. ,

GOTTY IR POST SUGRYŽO 
PASEKMINGAI ISZ SAVO 
ILGOS KELIONES AP

LINK SVIESTA.LINK SVIETĄ.

DIDELIS PRIĖMIMAS 
NARSUNU.

N. Y.

I— Albinuke Sinkevicziute,1 
10 metu mergaite isz Luzemes, 
prigėrė laike maudimo Pos- 
tens prude.

— Joana Novotniute, 20 
metu, isz Dickson City, likos 
isžmesta iirz - rumba le sėdynes 
laike susidūrimo 'automobiliu 
ir pavojingai sužeista. ‘

— J. Petro vieži Us, 44 mo
tu, likos ūžniusztas kasyklosia, 
Exeter, arti Pitttftbno. Jojo 
posūnis Zi^išmundas' Brtgda- 
navicZiinHr kiUs leberis | Jo
nas Zu6a likos lengvai sužeis
tais. Petraviczius buvo karei
viu Francijoi ir sužeistas. Pa-' 
liko paezia, du vaikus ir vie
nuolika povaikiu.

", *

Teisingos Teisybes

• Jeigu kaiti teisybe iri akis
l a . .. _ 4 a! * m i « «» lt th 4 • 1 ' • * j < 'p tkaĮbi, tada neprieteliu del su-

7 • J \ 4/ ’•

ves turėsi.
• Mergina, kad ir niėksza 

už vyra yma ant to nežiūri, del

idant

Reikia vaiko, kuris prista- 
> >

prosevojome

• •

vi-

Parsiduoda lotai.
Szale miesto Port Carbon, Pa. 

(Graytbwn)^kampinis lotas, 50 pėdu 
ploctio.per 135 pėdu ilgio. Persiduos 
visai pigiai. Norintieji pirkti kroip- 
kited ant adreso. (Juno 30)

*. , Ad. Marcinkoviczius,
, . Box 143, Ranshaw, Pa.; ... .

—*r- 
i

(June 30)

j

J*

A

I

ji

Reading 
v lioi*s .

A %•C ’ * /
16 Dienines Ekskurcijos in
Atlantic City, Ocean City, Stone 
Harbor. Wild^vood, ar Cape May.
i . SUBATOMIS
4 ir 18 Liepos ir 1 Augusto
Jsz Shenandoah $7.74. Isz Mahano; 
City $7.20. Isz Tamaqua $6.78 

*Itpki|e, bijo koki rogulariszka treki 
Matykite plakatus apie daugiaus.

’* ■ t < . ' , —-——--------------
Atlankykite draugus ar. gimines

/

*.« Jill ’W . '

INDEPENDENCE diena
Subatoj 4 Liepos

to, kad geresnio vyro neturh I
• Jaigu keliš jolerius hat 

smagumu paskirai, tai daug 
žmonių nepirksi. "v '; ,

J « f 4

• Kas gyna save, tai peiks 
ir tave. ’

• ^erfgtt žmogus apie laime
negalvotu, tai in žveri pana- 
szus butu. >¥ - ,,

• Kito niekados nesudyk, 
del saves suda palik. '

• Grelcziause iszmoksi, ne-

žmonių nepirksi.

gu užmirėzi.
f

i

in/
Iii Philadelphia $3.25
In Atlantic City $3.75
Iii Philadelphia

' 1st Shenandoah 26c. virsziaus,1 . “, » / 4 *Ant regulariwko rytmetinio treino
jrp ' 1M
’Shenandoah
Mahaooy City
Ttinaqua

. TEIPGI* ■< T

t. Ryu

5 :U) 
5:39

• •••••••••••» 4|:30
« ♦ 4 « • • .» • 't

In New Yorka $4.00
‘ < - r / f •

Aftt regulariszko rytmetinio treino
* —*' r * r ' * TOov+a'• ’«'■ Ryte
Mahamoy City .....................  5:10
Tamaqua ...................  5:30
Shenandoah .......................... 4:30

ANT READING GELEŽINKELIO 
f

Roosevelt Field,
Apie 8:47 valanda Seredos va
karu pasekmingai sngryžo isz 
savo keliones aplink svietą su 
eroplann lekiotojai Gatty ir 
Post, attikę 16 tn'kstancziu my
liu in laika asztuoiiiu dienu ir 
19 vąlanduJ

ii / J h f

Priėmimas buvo didelis kada . . ' ♦ 1 1 Alekiotojai iszlipo, isz erpolano
r • * ► F r ’ t , |

baisiai pailsiu ir alkani. Tuks- 
taneziai žmonių rėksmingai pa
sveikino narsunus.

? . ' . 'Yra tai pirn^utinis aplekimas
* * * «■ a > .

I. t

svieto in taip trumpu laika su
i x » * #

lėkiojitna m&szina.

hanoy City, puse po septynių
Lekiotojai pralėkė pro Ma-

17 J A. I Ii- *

Serėdos Vakara ir buvo aiszkiai 
matyti.

P

NEUŽVYDEJO.

— Del Dievo! Žiūrėk vagis 
lenda per langa in tavo gyve
nimą! * ■ •

1 ■ 'f*

— Tegul lenda. Mano pa- 
cziule pamislys jog tai asz ir
pasveikins su kocžblu jo£ grei
tai to hėuŽmiUz? ^ "1 ' u
L .e * I1. • Į I
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A. — Oj broleli? isztikro es-

1
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— Ar žinote, vyrai dėl ko 
Rosi joj mažiau dabar vagiu!

Del to, jog visi vagei gavosi 
ant uredininku in Lietuva ir 
in Lenkija.
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STACZIAUSIAS GELEŽINKELIS ANT SVIETO.xį.

&Bife
M

ne pasiuntu.
B. — Tai apsipaeziuok!
A. — Asz sakiau ,jog vos ne 

pusi u tau, nes dai broliukai su
vis nepasiutau.

I ............ ......... .
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INDIJONKA TURI 103
METUS.

Sztai matote Guilota Uoso- 
mo, Indijon'ka, kuri likos su
rasta Indijonu kaimelije Gue- 
pipi, San Diago paviete, Kali- 
fornijoi. Kiti indijonai sako 
kad toji senute turi jau 103 
metu ir da yra visiszkai svei
ka. * ’
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NIEKAS NENORĖJO PIRKTI ŽMOGŲ ANT DARBO;
, ! f t . * ‘ j I

/Mr. Zero arba geriau žinomas kaipo Ųrbain Ledoux,New
Yorke,:'piįeteli's bechiribiu ana diena pastate ant licitacijos Jo
ną 0. Bįrd, Bena teigrafista,’ kuris neturėjo darbo. Draugo su 

, 1 4’ ' .11 ' 1 ▼ « ’ ' "

Szitas geležinkelis yra vienas isz staeziausiu visam sviete 
kuris yra varomas elektriku ant szono kalno Royal Gorge Co- 
loradoja, 1,725 pėdu in virszu, su saugiausiais intaisymais. 
-Ratukas eina staeziai in virszu ir yra naudojamas del kelei
viu kurie atlanko Colorado. 

■ ’ ■ l,w ......... . ....... —
PARSIDUODA GERA FARMA 

Isz priežasties ligos locnininko, 
parsiduoda farma Mainsville, Pa. 5

saugiausiais intaisymais.

•%

piiloa nuo Bloomsburgo, 92 akierei 

vaijdud, 2 nAmai, tartai, gyvulei ’r
« i I . * dk . •

siniu medžiu. Pandduos pigei. Todėl 
atsiszaukite ant szio adreso:

John Sweet, 337 W. Maplo Bt.
At--July 10. ,

žemę*' ęu 20 akterais girios, geras 
vaodub, 2 n Amai, tartai, gyvulei ’r 
darbines mastines, kaipo ir 300 vai- ». > - a a « • * • t

atsiszaukite ant szio adreso:

Mahanoy City, Pa.
*" b f L " ' '•-------------- >"**w —

Skaitykite “Saule”
____________ . 1 - -----------------------------------------------------------

Praleiskite vakacija prie mariu,
Wildwood N. J. ir apsistokite

LYNDHURST HOTĖLIJE
236 Cedar Ave. Wildwood, N. J.

(Viena gatve nuo Boardwalk)

Valgis ir nakvino $17.50 iki $21.50
ant savaites. W. J. Kailunas, Prop.

Keystone Phone 615-Y.

Lietuviszki Bonai.
INorintieji parduot gaunate 

i aukščiausia markčto preke, 
i Del informacijos rašykite in
Dept. 4.
Kurt H. Schurig & Co

'F

aukščiausia markėto preke.
< < •■I* . * * AL ’•

50 BROADWAY 
NEW YORK

-T —- n, ■ ■ Fii^sJ s

DYKAI—Suvis dykai 
dasižinosite savo ateiti 
ir kokia laime turėsite 
gyvenime, jeigu park- 
szysite tuojaus indeda- 
mi kelias stempas .dėl 
persiuntimo. Adresavo- 
kite sziteip:

Practical Sales Company, Desk S, 
1219 N. Irving Ave. Chicago, III. 
—

kite sziteip:

=t

Dr. T. J. Tacielaūskas
4* O 1

i

• jūoiih pastatyta, da keturi szimtai bedarbiu ant licitacijos, 'bet 
niekas nenorėjo ju pirkti prie darbo ir licitacija u'žsibaige nie- 
kuom. *. * 1 *• ... A

Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje 

Ant Antro Floro, Klina Sztoro 
19 W. Cootro St., Mahaaoy City 
Trr--^on«gr3rn r..r,“ j r‘Tia.Til, t "T .. i -g

6 6 6 ;
GYDUOLE AR TABLETAI »•*

I

Praszalina galvos skausmu in 30«.mU 
nutu, 
ir sustabdo Malaria in tris dienas.

> 666 Moatla del kūdikio asalczio.

sustabdo szalti pirma diena.

Produkcija kietųjų anglių 1930 mete buvo 61,000,000 ’ 
tonu. Produkcija gertuose laikuose ne dasieke 80,000,000 
tonu. Tas parodo kad produkcija sumažėjo tik ant 25%.

Plieno, automobiliu, austiniu ir kitokios industrijos su- .
*

mažėjo suvirsz 50% produkcijose. Todėl kietųjų anglių 
industrija pasirodė geriausia.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.
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