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Isz Amerikos
NUSIŽUDĖ KAD 

ISZMETE LAUKAN JOS 
MYLEMA

Washington, Wis. — Gertru
da Swanson, atome sau gyvasti 
per iszgerima karbolines ruk- 
szties. Kada policija užklausė 
jos vyro kokia tame buvo prie
žastis, tai. Swanson atsake: 
“Ana diena kada dirbau fabri
ke, aplaikiau telefoną nuo ko
kios tai nežinomos ypatos kad 
skubintai! namo, nes ten darosi 
kas tokio nepaprasto. Nepri- 
jausdamas kas ten galėjo atsi
tikt, pamecziau darba ir nuva
žiavau tiesiog namu, kur užti
kau mano paezia meilingam 
glebyja kokio tai nepažinstarno 
vyro. Ka turėjau daryt tokiam 
atsitikime!! Buvau taip supy
kęs, kad apdaužiau gerai prie- 
laidini savo neteisingos mote- 
res ir iszmecziau ji laukan. Ka
da sugryžau in st ubą, suradau 
savo paezia gulinezia ant lovos 
mirsztanczia nuo 
kuria buvo iszgerus.
padare, nes gal apgavo vyra an 
tru kartu nes gal butu ja vė
liaus nužudęs.
** • * .**** * I «• —*. < * SL. ŠL. "
MOTINA PRIJAUTĖ NELAI

ME SAVO DUKRELES. '
% » ** t I

Negalėdama
užmigti per visa nakti, turėda
ma koki tai prijautimą nelai
mes savo dukters, Mrs. Myrtle 
Fait, ant rytojaus aplaike tele
grama, kuris jai pranesze, buk 
jos duktė Alicija Kirin, prigė
rė Clear Lake, Beechwood, N.J.

Pagal daneszima, koki moti
na aplaike vėliaus, tai duktė 
norėjo perplaukt skersai ežerą, 
stumdama priesz save maža 
valtele, nes valtele nuo jos pa
slydo ir Alicija nuėjo ant dug
no. Žmonys girdėjo jos szauks- 
ma; bet negalėjo jos gelbėt, ba 
radosi per toli nuo kraszto. Ku
na jos atrado po keliu valandų 
laiko ir atvožė pas motina 
palaidojimo.

VYRAS

trucyznos 
” — Gerai

Phladelphia. -
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r. W. BIHJZKOWHKI. N4Ivor. & 43 METAS

SENUKE INKVEPTA 
DVASIA SZVENTA.

Perlee, lowa. — Eva Shuells, 
62 metu motoro, gyvenanti arti 
czionais atėjus in suda ir sto
jus priosz sudžia pradėjo kal
bėti: “Guodotinas sūdžiau, 
Dievas mano atsiuntė pas tave, 
nes esmių inkvepta Dvasia 
Szventa, idant tavos melstai! 
kad praszalintum visus prohi- 
bicijos agentus ir kad vela su
gražintu valdžia gera arielka 
ir alų. Jtfk Dievas davė protą 
žmoni m idant dirbtu Jo dova- w
na del naudos -žmogaus ir kad 
isz Jo dovanos žmonys pasi
naudotu. Iszmeskite laukan vi
sus prohibicijos sznipus ir 
gražinkite žmonim ta, 
geidžia. ”

Sudžia kantriai iszklause se
nukes imtldavima po tam liepė 
daktarams ja peržiuro t i ir nu- 
siunsti in pamiszeliu prieglau
da.

Guodotinas

inkvepta 
idant tavęs

J >

su
ko visi

NIEKO

li-

TIKĖJIMAS 
NEPAGĘLBEJO.

' Chicago. — Walley Hen
dricks randasi mirsztantis
gonbuteje nuo inkandimo kir
mėlės, o jo brolis kunigas Hugh 
taipgi ir randasi pavojingam 
padėjimo nuo tos paezios prie
žasties. Kungas laike pamokslo 
pjasakg savo ^parapijonartlh, 
kad jaigu žmogus tvirtai tiki,
tai įim nieko blogo neatsitiks 
kad ir kirmėlė ji inkastū. Mel
de savo parpijonu idant jam su 
gautu kėlės kirmėlės ir atnesz- 
tu in bažnyczia o jisai 
pertikrins, kad jis kalba teisy
be.
Vienas isz parapijom! atnesze 

dvi dideles kirmėlės, 
inkando kuniguži ir jo 
bet ma'tyt, kad ju tikėjimas ne 
labai buvo tvirtas ir dabar abu 
mirszta.

visus

kurios 
broli

MOTINA LAIKE SAVO 
KŪDIKI DEŽEJA.

Ilekersville, Pa. — Kada po*- 
licijautas Hendricks nusidavė 
pas farmei'ka Mrs. Katre Ko- 
valczyk, isztyrinet ilpie biaų- 
ru pasielgimą su
metu dukrelia, rado ta vargsze 
uždaryta dideleja dežeja kaip 
koki gyvuli,

jos keturi u

. a a      m—    — ____ w >

PAVEIKSLAI ISZ NAUJAUSIU ATSITIKIMU
i

* i i *

1. — Paveikslas Szv. Jono kolegijos Belijo, Hondūre, kur visas miestas likos sunai-

ATKASĖ LAVONA 
PACZIOS

ISZ GAILESCZIO NETEKO 
PROTO IR ATKASĖ LAVO
NĄ MIRUSIOS PACZIOS.

kintaa per viesulą kaipo ir szila kolegija, kurioja pražuvo deszimt.s Amerikoniszku studentu
ir trys kunigai. 2. — Pulk. Francois Pillon, Francuziszkas kariszkas siuntinis in Washing

Bool h man
va

Pillon,
tona, padovanoja valdžiai bjusta generolo Focho. 3. — Lekiotojai. •Stoinforlh ir 
kurie laimėjo Schneidero dovana del Anglijos, 
landa.

lėkdami eroplanu gretumo 379 mylės in
kad Gilega

ISZ LIETUVOS

o

SUDEGE UŽVENCZIO 
MIESTELIS.

SziauTiai. — Naktį isz 1 in 
d., Rugsėjo Užvenczio mies

tely, Sziauliu apakr., del dar 
neiszaiszkintos priežasties kt- 
lo didelis gaisras, kuris sude
gino daug namu ir sjriaip tro
besiu. Nuostoliai dar neapjkai- 

, spėjama, busią necziuoti, bet 
maži.

*

karves paėdė tos žoles, pradeda 
siusti ir badyti savo locninin-. 
kus, versziukai pradeda szoki-. 
net ant medžiu ir 
oželis ore; niekas negali 
ju prisiartyt ne ant 
Po tokiam piknikui karves at
sigula tvarte kaip negyvos 
to'kiam padėjime randasi 
kėlės valandas, 
gyvos. LoCnhiinkai tos pievos 
sako, buk loji pieva turi 
užraganauta, o 
pasielgimo karvių 
neisztyrinejo. 
neriai atvažiavę 
karves ir žolia, bet nieko nužiu- 
rinezio nerado ir patys stebisi 
del ko karves taip pasielgineja.

I

Isz Visu Szaliu
szokineja 

prie 
rytojaus.

ir 
per 

rodos kaip ne

in DREBĖJIMAS ŽEMES SU
GRIOVĖ 200 NAMUS, 30 

ŽMONIŲ UŽMUSZTA, 
DAUG SUŽEISTA r 

Tokio, Japonije 
lijo davėsi jaust smarkus' dre I < ■* v * *•

Panede-

bu t i 
priežastis tokio 

, niekas da 
Valsczio veteri- 

peržiurejo
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LEDAI SUDAUŽĖ NAMUS 
IR UŽMUSZE KELIOLI

KA ŽMONIŲ.
Brazilija. —•

PASIKORĖ 70 METU 
SENUTE.

Kelias dienas atgal Laurl- 
naiezio rniszkely Bie'lkavos 
kaime rasta,ant medžio beky
banti Urszule Eidukiene. Ji 
gyvenusi Macziuliszkio kaime, 
Igliszveliu v., apie pustrcczio 
kilometro nuo pasikorimo vie
tos. Eidukiene buvusi 70 me
tu senute. Jos nusižudymo 
priežastis ne visai aiszki, bet 
spėjama, kad ji pasikorusį pro
to pairimo valandoj.

Aleksandrovas, Lenk. — Gy
veno czionais mokytojas Ta- 
moszius Gilega, kuris susipa
žino su patogia mergaite Jani
na Kavalauckiutc. Vienas kita 
mylėjo karsztai ar po kokiam 
tai laikui apsivedė ir iszvažia- 
vo in Varszava. Po trumpam 
pagyvenimui staigai mirė jau
na motere, kas ant vyro iszvc- 
re dideli gailesti ir neramumą.

Slinko sanvaites ir menesiai, 
jaunas žmogus baisei rūpinosi 
netekimu mylemos paezios. 
Szeimyna ne draugai negalėjo 
suramyti jauno vyro. Ant galio 
žmonis patemino,
pradėjo netekti proto ir turėjo 
pamesti dinsta mokytojaus.

Nesenei lavonas paezios li
kos atvežtas isz Aleksandrovo 
in Varszava ant palaidojimo 
ant vietiniu kapiniu. Nuo tojo 
laiko žmonis mate nuliūdusį 
vyra lankei ant kapo mylemos 
moteres. Tula nakti kapiniu 
sargas iszgirdo koki tai bala
dosima ant kapiniu. Pasiszau- 
kes kelis vyrus in pagelba nuė
jo pažiųręt kas tonais atsitiko, 
ateja prie kapo mirusios rado 
atkasta Itapa o ant grabo sėdė
jo Gilegąs su plaktuku atmu- 
szant aiitv.oža grabo savo my
lemos pącžios.

Matyt Vyras visiszkai nete
ko proto ir norėjo iszimti isz 
grabo savo mylema drauge. 
Žmonis ji nuvedė namo o ant 
rytojaus likos nuvežtas in pri
glauda del pamiszeliu. 

« - - -
NUŽUDĖ DUKTERE IDANT 

NEREIKĖTŲ JOSIOS
GYDYT.

Brzek, Lenk. — Horodipzczc 
kblcis tai Szum, geisdamas  .
atsikratyti nuo savo 24 meti- SUIMTASIS MARSZKINIUS 
nes duktefes, kuri sirgb proto 
liga, nuvedias prie upes Bug, 
sudaužo nelaimingai galva su 
akmeniu po tam inmete in upe* 
Už 'keliu dienu vanduo iszmete 
lavona nela'imingos merginos 
ant krauto. .

Policije suradus lavona pra
dėjo tyrinėti ir pasiseko aresz- 
tavoti nelaba tęva, kuris prisi
pažino kad nužudė dukteria 
vien tik del to, kad nereikėtų 
gydyt.

SZVENCZIONYSE NUSIŽU
DĖ 100 METU SENUTE.
Szvenczionys. — Czia invy- 

ko nepaprasta savižudybe. Vie
nam aplinkiniu kaimu gyveno 
szimtamete senute,
n^iszaiszkintu priežaseziu. in- 
szoko in Szvenomoniu 'klebo
nijos-szulini.

Rio Janeiro, 
Mieste Vlado, nupuolė toip di
deli ledai per penkiolika minu- 
tu, kad’Sudaužo daugeli namu 
ir užmuszo keliolika žmonių. 
Ledine viesulą iszrovo mc, 
džius, nutraukė stogus Ir suar- 

_ r ’telegrafiriiiis 
stulpus. Daugeli, žmonių pasi
liko be pastogių.

bejihias žemos Kaitoma ir Gim- cj0 telefonus ir

kuri dd

inu aplinkinesia. Saitamoje su
griuvo in 200 namu kaipo ir 
gerai žinomas ma’ldnamis Iii- 
kava, Kumagajui.

Kalnai nuslydo užgriaudami 
geležinkelius ir kelis kaime
lius. Keliolika fabriku sugriu
vo, kolei sutruko, tukstaneziai 
žmonių iszbeginejo ant ulyczlu. 
Valdže nusiuntė pagelba del 
nukentėjusiu in taisės aplinki
nes kur daigiausia žmonis yra 
nukentėja.

' ■'" ■ ■ * Ii >

LIETUVOJTRAUKINYS 
MIRTINAI SUVAŽINĖJO 

AMERIKIETE) 
Kėdainiai.

PARDAVĖ SAVO PAOZIA 
AMERIKONUI.

Suvalkai. —• Antanas Dra- 
czevas isz Lazdijų, būdamas 
paskutiniam varge, pardavė 
savo paezia už 300 doleriu del 
tūlo Amerijcieczio isz Cliicagos 
kuris lankosi pas gimines nese- 
nei. Norints motore tam gana 
pasiprieszino, bet josios 
nas”
Neturėdamas atsakaneziu do
kumentu, Amerikietis likos su
laikytas ant rubežiaus su moto
re ir abudu sugražinti atgal In 
Lazdijus. Motere apskundė sa
vo vyra už pardavysta ir ne- 
užlaikyma. •

RugpJ 27 d., 
Amerikos pil. Zgartgilieno Je- 
va, 30 mt. amž, atvykusi pa 
vieszeti pas savo broli Pupku 

Pocineliu miest., 
Kėdainių ap., važiavo arkliais 
per Gudžiūnu st. pervaža ir pa 
kliuvo po traukiniu. Pil. Zgart- 
gTiene buvo sunkiai sužeista ir, 
nugabenta Sziauliu m. ,ligoni
nėn mirė.

1,200 ANGLEKASIU PRA
DĖJO DIRBTI ONEIDOS 

KASYKLOSIA.
Hazleton, Pa. — Pradėjimas 

dirtitK Oneidos kasyklos, ku
rios nedirbo nuo Kalėdų, da
vė užsiėmimą del 1200 darbi
ninku, kas labai nudžiugino 
visa aplinkine.

Teipgi pradėjo dirbti Spring 
Mountain stripingsai. Dr if to
ne pastatyta naujas brekerys. 
Keli garinei sziupeliai likos at-

O-

nau-

“po-
iszveže jaja in Lietuva.

GIMĘS AKLU STAIGAI AT
GAVO REGĖJIMĄ NE

PAPRASTU BUDU.
Vilnius. — Kaimo Miesnl- 

cuosia, devynių metu vaikas 
Czernievskis, kuris gimė aklu, 
staigai ana diena atgavo regė
jimą nepaprastu bildu. Nedė
liojo nuėjo in bažnyczia ant 
mišriu kur karsztai meldėsi. 
Sugryžias namo, nusidavė in 
darža drauge su kitais skinti 
slyvas nuo medžio. Viena isz 
slyvų nu*krišdama nuo medžio 
pataikė vaikui in ak'i. Vaikas 
siik’lyko,
tiktai isz džiaugsmo, nes stai
gai atgavo regėjimą. Isz visu 
aplinikiniu suvažiuoje' žmonis 

, idant savo akimi persitikrinti 
apie ta ji atsitikima.

geisdamas

SUPLESZES NUSIVIJO 
VIRVE IR PASIKORĖ.

Rugp. 22 d., Biržų ap., Papi
lio' suimtiemsiems namuose sa
vo marszkinius supleszes ir isz 
ju susisukęs virve pasikorė Pa
pilio miestelio gyventojas Jo
kūbas Variakojis, 33 metu amž. 
Jis buvo sulaikytas, kaip kal
tinamas pinigu vagystėje.

SZTAI MEILE GALVIJO 
DEL MOTINOS SAVO.

Springdale, Ohio. Nekurie glaudos. Mergaite buvo taip su

MEILE

žmonys yra tosios nuomones

l>e jokios prie-

vargus kad iszrode kaip sze-
kad galvijai neturi jokio prisi- szelis ir svoro tiktai (|vyleka
riszimo, jauslos ir meiles del 
savo gimdytoju, bet sekantis 
atsitikimas parodo, 
nuomone yra klaidinga.

“Prince” keturiu metu ku- 
melukas, prigulintis prie advo
kato N. J. Burke, yra geru vai
ku del savo motinos “Nellie” 
kuri yra akla ir rūpinasi viso
kiais budais palengvyt gyve
nimą savo nelaimingai moti
nai. Prince dažiuri savo akla 
motina ir nuveda namo isz lan
ko kur ganosi, o kada parei
na per dratine tvora, o moti
na iszeina isz kelio, tai Princo 
pastumia motina szonu, pakol 
toji neužeina vela ant kelio, ar
ba jaigu mato, kad motina'eina 
ant kokio stulpo, tai užbėga 
tarp stulpo ir motinos idant to-] vos, siunta ir bado locnininkus. 
ji nesusižeidtu.

Argi ne puikus pasielgimas 
del nekuriu vaiku, kurie neturi 
jokios jauslos del savo gimdy- 
toju t

kad toji

svaru.
Vaiku drauguve isztyrinejo, 

buk Kovalczkiene norėjo nu- 
maryt mergaite idant galėtu 
aplaikyt insziurenc. Toji nela
ba motina turi da keturis vai
kus, kurie likos nuo jos atimti 
per drauguve. Badai toji nela
ba motina davinėjo vaikams 
tiktai viena szmotejiį duonos 
ir stiklą vandens ant dienos.

UŽRAGANAUTA PIEVA, 
KARVES SIUNTA IR 

BADO LOCNININKUS.
Herlersvlle, N. J. — 

kaipo 'J<
yra užraganauta, kaip 

sako senesni žmonys, nes kar
ves kurios ganosi ant tos pie-

gabenti in Shepptono stri-pin 
sus kur likos atidengtos 
jos gyslos anglių.

Ashland, Pa. — Shaft szlopa 
prie Locust Gap kasyklų pra
dėjo dirbti .priimdami in szim- 
ta darbininku.

Pottsville, Pa. — Salem Ililf 
ant plento vedanezio in Ta- 
makvo ir Pottsville, Haddock 
Coal Co., pradės statyti nauja 
brekeri. Per tris metus isz tuju 
kasyklų anglis buvo gabenta 
in kita brekeri bet kom-panijo 
sumano statyti nauja brokeri 
del geresnio parankamo.

Neso-

bet ne isz skausmo

žinoma
Field”

Pieva
Elmwood

Penkiolika metu atgal, senas 
Mykolą M®rtmcr, likos užbady
tas ant smert per karve ant tos 
pievos ir nuo to laiko kilo ant 
jos kokia tai velniava

KŪDIKIS GIMĖ SU DVIEMS 
GALVELĖMS.

Vielini, Lenk. — Gyventojai 
kaimo Krajeviczu yra labai 
nusistebėja per užgimimą 'to
nais nepaprasto kūdikio su 
dviems galvelėms.
paprastas kūdikis gyveno szc- 
szes dienas. Žemutine dalis 
kūno yra paprastas kaip ir ki
tu vaiku. Tėvai tojo nepapras
to kūdikio turi szeszis vaikus, 
kurie yra sveiki ir gerai iszsi- 

nes ninkama 10 procęnto mažiaus, vystinia. i
I

t

NUMAŽINO DARBININKU 
ALGAS.

Detroit, Mich.— Milžiniszka 
dirbtuve automobiliu “General 
Motors” kompanija numažino 
darbininkams algas nuo 10 iki 
20 procento mažiaus.
States Steel kompanija teipgi 
nutarė numažinti algas darbi-

United

*

v

nepaprasto kūdikio
Tasai ne-

Žemutine dalis

■ I

SENIAUSE MOTERE ANT 
SVIETO GYVENA ’ 

BULGARIJOI.
Warna, Bulgarija,

nei Turkai turėjo seniause vy
ra o Japonije buvo žinoma isz 
žmogaus, kuris turėjo 
sius usus, bet Bulgarijoi gyve
na seniause motere.

Yra tai Slavoka Mito va, gy- 
venanli kaime Daseryi netoli 
nuo Warnos, kuri badai turi 
sziadien apie 152 metus arba 
5 metus jaunesne už Turką Za
ra Agha, kuris nesenci lankės? 
Amo rike. Motoro paeina isz i b 
go amžių žmonių, 
ras, kuris mirė 50 me(u atgal/ 
turėjo 110 motu.

Ly£ sziai dienai Mitova yra 
da gana drūta motere, kas die
na molžo savo karvute ir dir
ba sunkei. Niekados ne sirgo o 
vienatiniu josios maistu yra 
bulves, kurias valgo žales, ku
rios jaja iszgyde nuo rumatiz- 
mo. Turi jiji asztuonis vaikus, 
28 anukus, 116 praanukus ir 8 
pra-pra-praanukus, y ' ■

♦ilgiau-1

nes jos v y-

Paskutines Žinutes
PagalH Simla, Indije. — 

paskutini surasza gyventoju 
tai Indijoi randasi 350,628,93'3 
žmonių — 238,330,912 Irtdusu 
ir 77,743,938 muzulmonu.

IT Millburn, N. J. — Vin
cukas Allan, 12 metu, pagavd 
gyvate su dviem galvomis, ku- 
ria atidavė in vietini muzeju.

U Washington, D. C.— Ame- 
rikoniszkais plentais sziadien 
važinėja konia 96 tukstapcziai 
pasižieriniu motoriniu bosu.

U Philadelphia.— Du seni 
namai sugriuvo ant 4307 Wal
nut uli., per ka likos užmusztas 
vienas žmogus o 13 sužeista.

SUGAVO DEZERTYRĄ. 
•

Vainutas. — Ruigpjuczio pra
džioj vietinis polic. Juszkenas 
suėmė dezertyrą jau 35 m. am
žiaus. Nuvežtas in Tauragės 
areszto namus, isz ten pabėgo , 
ir slapstės. Rug. 15 d.,Ytd Vat- , 
nuto policija ji suėmė/Jis bu
vo paszauktas kariuomenėn II 
mobilizacijoj ir kiek laiko pa
tarnavęs pabėgo ir slapstės per 
11 taet. lyg sziol. A;i

—

KAUNE ŽYMIAI PAKEL
TAS BUTU MOKESTIS.

Kauno miesto savivaldybe 
dabar iszsiuntineja piliecziams 
raginimus kiek mokėti už bu
tus mokeseziu. Pažymėtina, 
kad sziemet butu mokestis 
miesto savivaldybei yra 3—4 
kartus didesnis negu pernai, .

*
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Pasirodymą Dvasiu

'♦Bažnytine 
gal daugiau atsižymi 

Atsiranda

o kada tokia

Dvikojiniu kiaulių galimai 
surasti ir užtikti visur: ant uly- 
ezos, susirinkime, teatrunsia ir 
bažnycziuosia. 
kiaule”
ne kaip ulyczine. 
lonkoja pirmutinėj kada kita 
ypata geidžia atsisėst, tai no 
tik ka nepasislenka, bet nein- 
leidžia žmogų,
ypata pasijeszko sau kita lon- 
ka tai “bažnytine kiaule” da 
szaiposi isz to rodydama savo 
nžganadymo dantis. Daugiau
sia tokioms kiaulėms atsižymi 
inoteres ir tai vadinamos “die- 
vuotas.”

bažnytine kiaule

Sztai ka raszo mums ponas 
Juozas Babraviczius, Valstijos 
Operos Solistas isz Kauno, 
Lietuvos:

‘ * Esmių labai užganadytas 
jusu laikraszcziu “Šaule”‘ku
riame randu daug indomu pa
sakėlių ir naujienų, taipgi
mano žmonele, kuri mėgsta pa
sakas ir visokius apraszymus.”

Acziu tamistoms už pagarba.

ir

Aplinkineja Budapeszto, Von- 
gruosia, likos surasta mumija 
sudžiuvusihs moteres, kuri ba
dai mirė už laiku Rymiszko 
ciesoriaus »Seruso arba apie 225 
metai priesz Užgimimą Kristu
po.

Szale mumijos stovėjo indai 
su kvarba ir milteliais, perfįi
ma ir kitais dalykais kokius 
tada moteres naudojo ant pa- 
dabinimo savo veideliu.

Matyt mirusi neturėjo laiko 
naudoti tuosius dalykus ke
liaudama in ana svietą. *

Aplinkineje miestelio Viro
qua, Wiskonsine, perkūnas už- 
musze tęva ir motina Struxness 
u«, palikdami septynis sieratu- 
kus namie.

Visokį žmonys visaip sau to-
kius dalykus perdestineja 
bet vis gamtiszki szposai.

o

stalyczioja 
kokia tai Olga 

tris
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LAIMĖJO DOVANA UŽ GE-
RIAUSIA SZAUDYMA........   r - 1 - • * « v

Ralph Izard, 
kuri laimėjo dovana 
per Wimbledon,
szaudyma Camp Perry, Ohio.

isz Chicagos, 
paskirta 

už gerinusia

bas,. Trys orkesfros prigelbejo 
gailininkams iszreikszti savo 
gailesti. Prietoliąi velionio ne- 
szc Budiszkus dievaiezius kaip 
ir žalczuis ant nubaidinimo pik 
tu dvasiu.

Ka mane velionis apie 
viską tai nežinia, nes buvo už egyvasezio szviesus žmogus ir 

nebųtu pave-

iszreiksztif v

szioant tokiu “szio” 
lines jaigu butu gyvas.

ta

Pagal protavimu paprasto 
Amerikono, tai namas yra kož- 
na vieta, kur randasi lova del 
miegojimo ir peilis del atidary
mo blesziniu su sardinkoms.

Koji motai atgalios sugry- 
žinejau su savo vyru isz Euro
pos. .Laivas buvo didelis ir pm- t * kus o
sius. Po linksmam pasikalbė
jimui su kitais pasažioriais, su 
gryžan in savo perskyra ant 
atsilsiu. Inejus in savo kam
bariu pradėjau kloti lova ir ta
me laiike paregėjau kad mano 
langas atsidaro ir viduri kam
barėlio atsistojo vyras. Veidas 
jojo buvo iszbales ir rodos kad 
labai kentėjo. Vanduo-nupuo- 
linejo nuo jojo drapanų rodos, 
kad tik likos isztrauktas isz 
vandens.

Dirstelėjus ant tojo nepa
prasto regėjimo, suklikau bal
sei ir pradėjau bėgti prie du
riu ir tame regėjimas dingo. 
Kada atbėgo mąno vyrąs su 
kitais iszgirde mano kliksma 
rado bala vandens ant 'tosios 
vietos kur stovėjo toji dVaso.

Vėliaus dagirdau nuo kapi
tono, buk keli menesiai atga
lios tūlas pasažieris, kuris ra
dosi tam paežiam kambarį, 
staigai dingo viena nakti ir 
niekas ji neinate nuo tos die
nos. — G. K. A.

*

oras kanuogražiausia-

.... ... ..................    I

žinstama ma.no motinos, kuri
Stovedą-

grindis

*

mano labai mylėjo.
'■Ik''* 1 ' H W idi ■ L i’ I x .? ‘I

ma apjo penkes miputas, din 
go rodos inslinikoi in
In kotures dienas po tam, apr 
ląikiau žinia kad mano moli
nos drauge mirė ta paežiu die
na, kada ja ja regėjau prie lo
vos. — M. P. M.

* *

Laike vakaciju nusidaviau 
in steita Maine ant praleidi
mo kelis menesius terp kalnu 
ir »nutariau nieko neraszyti na
mo lai'ke mano būvio lėnais. 
Per keliolika metu nesilankiau

*

in bažnyczia ir nekalbėdavau 
poteriu, nes mažai tikėjau ? 
Dieva, kas labai surūpino ma
no teta, kuria palikau sveika 
namie.
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—’ Batiuszka, kelkitės! Pan 
ligoni reikalaujamai

— , Ka? Pas ligoni? Tegul 
upžeina pas djaka. Tegul jis
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Rio de Janeiro 
Brazilijos, 
Btasch miega jau tris mene
sius, kuriuos daktarui jokiu 
budu negali iszbudyt isz tojo 
miego ir turi ja maityt su pa- 
gelba guminiu paįpuki'u.

Jaigu daktarai paliautu ja 
maityt, tai gal motere greitai 
pabustu.

>

Majoras Swdbmla, Socialis
tas isz miesto Racine, Wis.'pa
ėmė in savo namus ant is^aligi
nimo Cecilija Farrar, kurios tė
vai negali mergaites iszmaityt 
ir duot prgulinti mokslu.

Majoras arba
Swoboda turi da savo 
Matyt kad tai yra tikras Soci
alistas isz dasekimo o geras 
Krikszczionis isz savo pasielgi
mo.

burmistras
vaikus.

Visi spyrėsi idant preziden
tas Hooveris sugrąžytu gera 
alų tai sugryžtu, ir salonai 
kaip jam prohibicijos veidmai- 
nai sznabždo in ausi.

Bet jaigu alų sugrąžytu tai 
valdžia turėtu metinio pelno 
apie bilijoną doleriu, darba tu
rėtu apie pusantro milijono 
žmonių.

Dideli biznieriai, bankicriai, 
advokatai, fabrikantai politi
kieriai ir kiti pakurytiueja pre
zidentą Hoover idant stengtųsi 
praszalyt prohibicijos uždrau
dimą ir duoti žmoniems ta, ko 
visas sklypus nori.

Paimkime tiktai valsti Penn
sylvania, jaigu bravorai pra
dėtu dirbti, tris proceąlini alų 
kiek tai butu darbo dąl žmo
ni u: Pennsylvanijnj 1919 meto 
buvo 166 bravorai su 5,235 dar
bininkais , kurie aplankydavo 
6,691,000 algų. Bravorai sunau 
dodavo visokio materijolo ant 
padirbimo alaus už 14,407,000 
doleriu o bravorui padirbdavo 
alaus už 59,332,000 doleriu.

Paežiam mieste Filadelfijoj 
buvo 31 bravorai, kuriuosin 
dirbo 1,306 darbininkai ąplai- 
kydami už sąvo darba 1,693,- 
000 doleriu. Bravorai sunaudo
davo visokio materijolo už 3,- L 
520,000 doleriu 
alaus už $17,718,0’00.
kiti didesni miestai kur radosi 
po keliolika bravoriu!

pusantro

Uždirbdami
O kur

invade 
kurios

dva-

Bolszevikai Rosi joj 
naujo budo kazyras, 
jierstatineja visokius Kriksz- 
czioniszkus paproozius,
siszkus, tikėjimu, popiežių, Die 
va ir dvasiszkuosius. 
Bolszovikams susimaisze pro
tas. , ,

*■ ■ ■■ ■1 -

Maijloja ant Filipinų, mirė 
turtinga* Kinczikas vardu Ra
phael Machuca Go Tau Co. Bu
vo tai lahai žiąoma» visiems 
Kinozikas, todėl Užkalta 
puikios ląidotąves apie kuria* 
garsina daugelis Aąglįszku 
laikraszcziu.

Ant trijų kąravonu veįe žie-

Didųmąs Ąngliszku salų ant 
kuriu randasi Anglijos viosz- 
patyste yra tokio didumo kaip 
Wisconsino steitas Amerika, 
kuris turi 56,060 keturkampi- 
niu myliu. Ant Ąngliszku salų 
gyvena 50 milijonai žmonių o 
Wisconsine vos 3 milijonai!.

Taigi,
Angliku Indijuosia turi po sa
vo padu 300 milijonu Indusu.

Engei bertas Gi 11c t,
82 metus ir Kiltie A. Leonar(| a* ’
ąžbąiguu neseniai 73 metus isz 
Raciną aną dieną abudu pabe-

szimtas tukstaneziu
Isztikro

turintis

go jn ąrtyma miesteli Waulęe- 
gana kur likos suriszti mazgu 
nioterystes. Saldžia kelione 
praleis Kalifornijoj. — Jau toj 
porele isztikruju
saules karszczio idant gerai ut-

(Jus, paskui grą-|8igąivyt. _

reikalauja

* * *

Tula nakti kada asz miego
jau 'kokias dvi valandas Stul
gai pabudau isz miego, nes tą
ją nakti buvo karszta ir atsi
guliau lovoje in kojas, nes bu
vo areziau langu. Kada teip 
gulėją u apie penkes minutas, 
insiteminau in galva lovos ir 
paregėjau ten stovinti sena pa-
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ragius vaiko po visa kietnh.
— O kaip-gi prašiau Jjdva- 

Siszku tėvo,.. Kaip isxejQ, tai 
Veikią suvaryti. Sulystu^ dar-

11 

<;» ■
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Kaip iszeję, tai

žan, arba nubėgtu pae susieda. 
Aju^s?!

Kas žino, kaip ilgai dar butu 
besitraukė tasai silpnas pąrszu 
vaikymas po Hiemą, kad ne dja 
kas. Tasai padėjo ant žemes 
varpeli ir liktarna ir aąąkubo 
seneliui in pagelba. Meitelukai 
matydami priesz save tokia 
rimta asaba, tuojaus nusileido 
ir subęgo in tvarta. Senis da 
syki juos asztriais žodžiais su
barė ir'uždaręs duris užsuko T t 
sūky ne.

merke akis. Mislys apiė ligoni prie popo ir
■ | rąąka.

— Tegul, batiuszka, ant ma
nęs, nesirustina. Ba tai kaip pą- 
prąltai isztruko, tai juos reikia 
suvaryt.

— Asz ant jus nesirustinu 
ątsake popas — bet mane be 

jokio reikalo czionai trukdyti, 
tai 'be sumenes.
lioja galėjote ateiti in cerkve 
ir iszsįspąviedot. •

— Dieve mano mielas! Kat
ra nedelia? Asz juk iki pusiau 
dienini, nežinia ar datrauksiu. 
Mano kūnas buvo labai apsun- 
kinutas, norėjau tik spaviednes 
sulaukti. Dievas mato kad ne
meluoju.

— Na, pamatysime — su
niurno popas, ineidamas pir
kiom

Senelis-gi inlindo kamarom 
ir kaip kada skambino. Taip] kad persirengti

drabužiais. Tuo’jaus sugryžo

cerkve atdaro ir Viską greitai 
parengia. Asz tupjaus užsikel- 
siu.

Tarnaite uždare duris it bu-
vo girdėti, kaip ji kuknioja 

prisaky-antrino \batiuszkos 
mus.

— T*as ligoni? Ka darysi? 
Reikia eiti, norints norėtum iv
miego.

‘Niekados miegas nebūna to-
kių gardum, taip tada, kada
neduoda miegoti. Pasitaisė už- 'J U SI r « « 1 su-•n klojata ir ant valandėlės

111 f »’ j . , >. . 1 ., v

Pabuvos terp kaina

t* ir

►

r

te
■

*

r

r ’t

KAPITONAS KALIFORNI-
h H |T * * ♦ F H 1 „ <!!• ‘ ?

JOS FUTBOLES.
Edwardas Griffith, kapito

nas Kalifornijos universiteto 
footboles ant 1931-32 sezono.

Dabar tik prisiartino 
pabueziavo jam

* ' b ' ' '' ’ o i ' t •

irimino jam vrirpus ir taip mis- 
lydamas apie varpu skambeji-

— Batiuszka, praszau, dja- • ♦ • 1 1 • o ’Z ’

apie dvi nedalias, tūla vakaru 1Tla vel užmigo.
— Batiuszka, praszau, d ja-

* J y ’f ■ 1
kas jau seniai laukia!

— Laukia? Pasakyk, kad

atsiguliau anksti ir vos pagu
lėjau kolos minutas, paregėjau 
stovinezia prie lovos mano te
ta su isztrauktom rankom :n 
mane. Nusigandęs tuom regė
jimu atsiklaupiau prie lovo.* 
ir sukalbėjau poteri. Apie tai 
nieko nerasziau namo, nos ka
da sugryžau, 
aprciszke man, jog teta mirė 
ta pati vakaru kada ja ja regė
jau. — C. M. R.

* *
Galime tikėti, 

numirusiiu pasirodo gyviems, 
duodamos žinia apie savo mir
ti ir persergsti apie prisiarti
na ntes nelaimes ir kad »%
permainytumem būda savo gy
venimo.

namo giminaite

*
jog dvasios- 4

mes

einu.'
Ir praslinkus valandai sli'n- 

kd per kaima o vi asalbos. Mig
lose skendo, kaipo pieno mario
se ir vienas kito nemato. Skam
binant varpeliui praeinantieji 
puldavo ant keliu, kaip tai pri
dera visada daryt. Kada popas 
eina su Ponu Dievu.

Lauke buvo rudeninis szaltis 
ir gruodas. Kaimo, kaip mai- 
szymas dežeja, 
purvynas linko po kojom ir 
traszkejo kaip stiklas. Popas 
pajuto szalti ir skubinosi, d ja
kas ėjo pora žingsniu pirmiau

kito nemato. Skani

iszminkytas

t4
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AMERIKONISZKA GRAŽUOLE DALYVAUS AĮRISZIU
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Kas.

Jus juk Neda- gtalioriu.

szvaresniais
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APVAIKSžCZIOJIME.
Angliszkas laikrasztiniukas,

I ■

Lord Vincent Castlerosse, 
iszrinko szita gražuole Miss Kay Meehąn isz Piludeltijos, ku-
ri perstatys Amerika laike apvaikskzcziojimo Ki|arney įtakos 
Irlandijoj, 300 metu sukaktuviu nuok ada Lord Castleross pa 
(Jovanojo tuosius ežerus Irlandijai.
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perėjo ilga ulyczia ir atsirado 
palei szulini prie mokyklos. ’

— Tai czionias
ko djakaš.

— 'Czionai ?
atsargiai popas, eidamas per 

4

vartus. Nemažai nusidivijo, ka
da jo niekas neiszejo pasitikti, 
kad nei Susiedu, nei giminu ne-

P

mato, nei kaimo daktaru, 
dak tarkų.

— Gal tai no ežia? — pate-

nei

mijo.
— Czia žiąaų gerai, juk 

Schrechota serga. Ineikime!
Ir inejo. Pirkioją buvo tyku. 

Tuszczia kaip iszluota.
Lova sutaisyta,, bet ligonio 

nematyti. ;; , *
— Ei, ar yra ežia kas? — 

szauke djakas visuose kampuo- 
Bet niekas neatsiliepe,

apart visztu tupineziu ant lak- 
tos. '

Atsisėdą ant suolo ir lauke. 
O ežia ir satile užkaito, miglos 
iszkrito. Ir girdi nuo kiemo:

— Ajuksz, ajuksz in tvar-

se.

F

ra*

NAUJAS DIPELIS 

SAPNORIUą

Su 283 Naujai* Pavcikalaia

|ė’Q Didelių Purpiu

ta!
Prisiartino prie slenksčio ir 

pamate basa seneli su sutarszy- 
tasi plaukais, kaip vaikosi po 
kipma paskui meitelukus ir' vą-w 
rinejo juos in ivarta. Bot rneį- 
telukai, matydami jo negalią, 
bėginėjo po visa kiemą, norė
dami jnlysti in darža, o juo da

J

X
I

8 coliu Ilgio - 5 H coliu Ploczl? V 
—. • ■ Y

Pagerintos ir pajaugintaą Y 
iszjeidąmąs* Isąguldaąti Y 
kiekvieną sapną ir kąs Y 

priedą Y 
Burtų, y

1
4*' I

iszjeidąmas, Isąguldanti V 
VlAVWlA«in «n«no iv Irnc ♦>
ateįteje stosis. Su priedų Y 
Planatu ir visokiu T
Knyga apdaryta kietais Y
audeklines apdarais* 

$1*00PREKE

W. D, BąązkaAiskaji -

K

Mabanpy City, Pa, U.S.A.
*A.

ląbiąu, kad aplinkui tvora bu- 
f JI V ' K. » 1 *# ’ • K t" 1

vo suirusį. Senelis rėkė ant ju, 
nuosavo s|i rbnkum, bet kaip

J '1 « 1 t * ,4 1

reikiant kojų pagalėjo suval
dyti, taįgi viskąs ir buvo dy
kai. I < i 1 » . i

Popas nokuri laika in tai žiū
rėj, bet po tam pradėjo nekan- 
triautį.,

— 0 ta tai jus — sako — 
ką jup sau misliriąte? Kas pas

*

junąi serga? Ęąs ligonis?
Seneiįs pasižiurėjo ir lingte-

rejo galva.
— Ta|, tąį apz, prfcsząu bu- 1* • v i ai ' • . f

■ itiupzkos, tąį‘ ąsz, mirsztm
—- Kąs tai, ąr 'jus is? ipanes 

juąketęsi pr ką? Mirsią ir be-

toriai, eik in miestą ir nusipirk 
ko reikia. Jaigu bus koks rei
kalas ir prisieis pirkt, t'ai ežia 
pas Žydus daug brangiau vis- 

Marczia pasiuneziau in
Kaimyniszka kaima, idant pra- 
nesztu lenais visiesm saviems, 
o žentas turėjo nueiti pas • ba- 
fiuszka ir užehi pakeliui pas 
----------- Tai-gi kaip matote, 
paslikai! vienas ir tykiai guliu 
ant lovos, kad tuotarpu girdžiu 
pusmeitelukai isz tvarto iszlin- v
do. Ziurau per langa — snuku- 
cziais vartus kelio. Reikia juos 
suvaryti atgal in tvarta — mie
linu sau — ir sziaip ir taip, te
gul bus Dievui garbe, 
riau....

— Na ir kaipgi jums, ar ne 
baisu priesz srriert?

— Ko turiu bijotis? Nie
kam žmogaus gyvasties nesu- 
trumpinai. nieko neapvogei. 
Tai taip, kaip tasai samdinin-

suva-

nusiprausęs ir susissukaves. kas ant |auko Pa1)aigei dar))n 
Popas su reikalu nesiskubino, 
ne^ riiek6‘nėtrihte blogo’ ’ Jam 
labai norėjosi su seneliu pa- 
szneketi, kuris mirdamas kiau
les vaike.

— O ar seniai sergate? — 
paklausė sėsdamas prie jo ant 
suolo.

— O, seniai, seniai
man sopėti, tai nieko nesopa, 
tik sylos i<z manes iszejo, o ne
galėjimas inejo ir szaltis in 
krutinę lenda: aiszkiai smer- 
tis!

Popas su reikalu nesiskubino, — ir eik pirkion! Jau antras <.4 
menuo, teisingai, pasakius, 
szventa duonele nereikalingai 
valgiau. Šylu neturiu, darbo 
jau negaliu dirbti, o taip dykai 
pas vaikus peneties, tai neri- 
dera ir negrabu. Net sunku ir 
nuryt duona. Ot, Dievui dpkui

Taip kad galas artinasi. Ko turiu bi- 
joties. Vaikus
iszauginau, visiems vietas kaip 
galdjau pagaminau biski proto 
pamokinau...

— Gaf pradėtum jau ? — at
siliepė popas.

— Pradekime su Dievu — 
suniurno senelis persižegnoda
mas tris sykius.

Kaip tik popas sugryžo na
mo ir rengėsi prie pusrycziu, 
kad tuotarpu isz varpinyczios 
atsiliepe varpai^ Bam! bam!

K

ant žmonių

— Ir jus taip vieni?
— Ne vienas, turiu vaikus, 

gegrus vaikus, griekas butu
ąąt ju ka pasakyti. Sziadie nei 
vienas isz pirkios nenorėjo isz- 
eti. Apstojo mane ir verkia. 
Bet asz sakau: Ko jus verkete' 
Eikite kožąas sau. Manes nie
kas nepavogs. O kaip turėsiu 
mirtj, tai ir be jus numirsiu. 
Tu, Griazba, sakau vyriausiam 
aunu, eik įn Balninkus. Laukas 
gatavas, seniai reikia apsėti. 
Gali ateiti pagrabas — vėl vis-

bam!
• . » I Ir'An || 7 , I, „ *

Senis Schrechota numirė.
L *

Kviecziai jau užsėti ir pus- 
meitelukai tvarte, tiktai duk- 
tes isz miesto pareinant kas tai 
nematyt — galėjo ramiai 
numirti. ;

sau

ri8ij rn

j i
* •

kas nusįtrauks. Tu sakau dūk-
*

ISZBANDYMAS ANGLIŲ ISZKASTU ISZ VISQKIU 
KASYKLŲ.

Vąldžia ilsius szitokius trokuspo visas tląlis 
idant iszhamlyf geruma visokiu anglių iszkastu Ė 
kasyklų idant valdžią galėtu isztyrinet kokios anglys geriau
sio* d<d deflinimo ir kokia turi savyja verte. . f

idant iszbanJyC geruma visokiu anglių iszkastu
1 Ameriko 
isz visokiu
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Baįpeper;
tns naktis

I Nąktis buvo tamsi ‘ ir vesi. 
Tame parjojo govoda razbal- 

t 1 i 1«T . " ’ * *
Už vaĮandolM, vienoj kelno- 

rej» prie ■ pecziaus, stovėjo du 
Indijonai ir kurstinejb ugnį, 
ka po dviem dideleis katilais 
kurinosi. Keihonei buvo* tamsu, 
tiktai* tje du Indijonai nuo ug
nies' iurode kaip1 du pusnuogi 
yehiipkaL' Viro jiedu del vo- 
seilios valgi. * •

Szalia tos kelnorea, buvo ki- 
ta, kurgoveda razbaininku su
dėjo aplink ilga stata, ant ku
rio stovėjo czerkos, vynas, kor
tos ir visoki brangus daigtal.

- Vienas isz razbaininku, su
v

— Tai v^rai teip negali 
but, kad Polius kožna karta 
geriausia dalį del save# pasi
laikytu.

Juan Polius sėdėjo prieszai 
ji, paszoko baisiai perpykias Ir 
suriko:

— Ka nori, senas paikiau? 
Ar neteisingai dalinamės?

’— ’ Sznekek sau sveikas 
paszauke kitas — nes kas tei
sybe, tai teisybe, tu sau paimi 
geriausius daigtusl •

Jusu gerkles niekado 
nepilnos, jum teip rodosi 

lagadniau:
kad butu teisingiau, dalykite 
jus. »u '' r1 • •

Hte 1 f Pasiliaukime: sziandien 
pertrauke vle- 

juk szia- 
ir laikus

f

xuidhk

juoda barzda, taip atsiliepo

nu dalyboms — 
nasisz go vedos:

NEPAPRASTI

d 

ta- 
o kad norite,

lifte

idien' tavo veseilia, 
pradėt

■ — Nusijuokė Polius szoto- 
niszkai. Tame ineina sena ra
gana. •»

<

— Na, senia, ka veikia mu
gu nuoteka? — paszauke k°ll 
jbalsai.

— Miega — pasakė patyka 
Ragana.
'< — Tai rods vyrai turėsimo 
pau gražia zobovaito...

Tai pasakia, suėmė nuo sta
lo brangius daigius in kisze- 
pius.

■ — Sziadien nesidalysime, 
yyrai veseilia!

Visi stojo ir bruzdėjo in vie
na dideli ruimą, kuriame, kaip 
rodos, kitados valgydavo zoko- 
ninkai pietus.

Czia dege daugelis žvakių. 
^Vienam kampe sėdėjo ant ba- 
fczkos kokis tai senas su ruda 
barzda latras, o du panaszus 
įjam renge kaip ir altorių. 
’ — Na, Tarnai, rengkis! — 
paszauke Polius. '

Rudbarzdis stojo, iszsieme 
isz ten stovinezios skrynios ku- 
pigiszkus rubusjr apsirėdė.

— Na žiūrėk, Tarnai, kad 
gera kunigą nuduotom — Ir 
polius visa gerkle nusijuokė. 
♦— Veseilia turi but puiki, kad 
mano merga nekeiktu ant sau
lines; tai vyrai bus komedija; 
tegul mislis, jog mu» kunigas

. Buvinezevoja. .
— Teip, teip! —- reko vbrf. 

►— O po szliubui gersime ir
Bzoksime! ’ ‘

—p—•
yo mylema atsivest.

*
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Dabar, važiai ėjai u sa-

V

• Apie Mimtą žingsniu'
j *> 
nuo

J klosztoriaus griuvėsiu, gulėjo ” *■
tlu pasislepia žolesia indijonai, 
pe nekrustelejo; szalia ju gu
lėjo ilgos kopeczios.

Tapę r isfcgirdd' dundėjimą 
^augelio arkliu. Steąejimas že- 
knes kas karta# artinosi. Sztal 
į’au buvo ; pasako ir pa- 
pate daugybe reitejįų, kurie

MAŽA VAIKA NEWARK, N. J

. — ■ - — - - I -    - -. — --- - - -   - -  

ALDŽIA SUDEGINO AUTOMOBILA KURIS UŽMUSZE 
L MAŽA VAIKA, NEWARK, N. J. liH/r ZYi Jįž, 

MEDŽIAI
I 'I ' ’ ill ' “ I

r. * ......

Brazi Ii joja ir kitoju Ameri
kos daly ja yra medis, kurį ga
lima vadinti beveik amžinu. 
Tokiu medžiu yra ąct kelios ru- 
szys.

Pirmiausiai, tai taip vadina
mi mamutiniai medžiui (ma
mutas priosztvaninis

Ilk

♦ > 
.... ...  iwimii-*. . ..................            - ---------------------------

karsztlige — drugį. Tacziau ir 
szitas medis dar nėra storiau
sias. %
' Storiausias pasaulyje medis 
yra Afrikos ‘taip vadinamas 
beždžionių duonos medis. Jo 
Storumas virszija herotai 40

i

ONUTE Vaizdelis isz Girtuoklio Tėvo
* ’ , ■ t r ~ I’ ■’ 9 1 1" ▼ .. ’

Szeimynos.

*r

ttietru arba 15 mėtru ' skersai i 1
Bet jis nota toks brangus, kaip 
minėtas Aiącrikos medis. Jis 
pdanudojamas daugiausiai k u-

V lt . .

Ana diena szitUs antomobilas užmusze maža vaikeli mieste
Newark, N. J. James Finelio kuris vare automdbila! likos 
aresztavotas o valdžia paliepė automobila sudeginti.

yrėsi

užpakalije ju sustojo.
— Puse isz jus nulipki t 

nuo arkliu ir eikite su manim 
— teip iszdavinejo patyka rai
teliu vados prisakyma — o ki
ti liksite czia arklius vaktuot.

Nulipia nuo arkliu, 
9

prie senu griuvėsiu; iaztolo bu
vo matyt blizganti bagniotal. 
Abudu indijonai pakilo ir ėjo 
draugo su jeis neszdami kope- 
czias po langu, kur Lole radosi, 
pastate ir teip tyka buvo, jog 
jokio balso ir nei skambėjimo 
ginklo nebuvo girdot, ir niekas 
negalėjo dasiprotet, jog 400 
Žalnierių apsiaubė klosztoriaus 
griuvėsius. ;

Lole da vis miegojo.
Tame patyka durys atsidaro, 

o in vidų inejo Polius. Paskui 
ji inejo boba neszdama tris tri- 
lypiniam liktoriui . žvakias.

Staigi szviesa ir žingsnei pa
budino mergina. Kada pare
gėjo Poliu, baisiai suriko.

Mirkcziodama ragana i 
varvėjusiomis akimis, tarė:

— Na, mano lelukia, 
teip rėki? — ir pastate likto
rių ant stalo. — Paika esi! 
mesk ta savo puikybe!

Akys Poliaus žibėjo kaip 
katino priesz pelia.

ves nerymstu, sziadien viskas 
turi pasibaigt; ir pagal bažny
tinių prove imsime szliuba. 
Žemai aut mudviejų lauke ku
nigas — zokoninkas, kuris šū
vi neze vos.

kaip tapo

ISZi-

ko

Na, mano miela, be ta-

—’ Szvencziausia mielaszlr- 
dystes Panele! gelbok mane!

—• Chą-cha-cha! — juokėsi 
ragana: — Nieką tau czia kad 
ir vison dangaus paneles ne
gelbės !

Tdine sztai sztanga puolė isz 
lango hnt grindų ir ‘paskui 
szmotai plytu. Per langa inszo- 
ko dragūnas, paskui ji dau
ginus. Viskas teip greitai sto
josi, jog Polius ne nepasijuto 
savo užsidegimia,
susisztas; teip ir su boba pasi
darė. Lole jau laikėsi už tėvo 
kaklo. Tas pats dejos;’ ii su 
kitais visais rengeneziais ve- 
seilia razbaininkair, ne vienas 
nei'sztruko — visus suriszo.

Pagal Meksikoniszka papra
timu, tuojaus padare- suda, ka i 
visus pakart. Razbaininku^ ir 
Poliu drauge su jo teta varu* 
drauginiai, o nuolatos su kulbė
mis kibino.

Kiti-gi dragūnai visas griu
vėsiuos kavones iszkrele ir ra
do daugybe skarbu.

Kada saule užtekėjo ir
linkiniu apszvidte, galima bu
vo matyt 42 ant medžiu szaku 
kabariezius ir inkasta in žemia t 
su para«zu stovyla:

“Czia kariszkas sudus
sudijo ant pakorimo Juan Pol
iu; jo totą ir 40 razbaininku, 1 
Liepos, 1860 m., už plcszima ir 
žudinsta ir tapo ta paezia die
na pakartais.”

Kas galėtu apraszyt motinos 
džiaugsma, kada savo vienati- 

‘lija dukrelia cielybeja atgavo,
Lole neilgai trukus isztekejo 

už turtingo kasyklų valdyto
jaus ir jau niekad negeidė pa
matyt razbaininku.

— GALAS. —

a p

<

ap

Lole puolė arit keliu ir sudė
jus rankas paszauke: '

— Jeigu turi norint 'ki- 
birksztelia gailesties, paleisk 
mane. Tavo paezia niekados 
nebusiu, velei numirsiu!

— Na, Poliau — paszauke 
nedaryk sau 

daug poli tikes su ta varle.
Juk jiji prie tavęs priguli.
Szetoniszka piktybe užžibe- 

jo jos akyse ir su juoku dūda
vę:

sena ragana
GARSINGA AKTORKA

PRIBUVO IN AMERIKA

i

K
■ ■ "

*

— Be to, žinoma, neva tu
ri gailaut vainikėlio, ba telp 
iszpuolą...

—» Lole — tafo Polius — 
pirmutinia nakti tave pažinau, 
antra nakti tave pagriebiau, o 
treczia naktį bus musu vesei-. 
lią, ar nori, ar nenori; ar«gcru-

X; Pasigailėk, žmogau! pa- 
Lilokl — nraszo Lole atsi-

mli ap priverstinai t 
y

Si

kl
aūJėk!

/a tv ■»., ii

taupus.
^Ratbaininiae

praszo Lole atsi-

erne jaja in 
globi'. Didėlėje baimėje pra
dėjo nelaiipinga szaukt. Sena 
rągapa isz džiaugsmo plojo 
rankomis ir szauke:

— t O tai eziteip, Poliau! 
tai szi’teip! ;
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gyvulys fui arba nzia'rp ‘ prastesniems 
milžinas kuris gyveno ir Euro- daiktams gan^įA^r 

k
paprastai keista medi, 
teviszke yra. Azija. "4'.

Tai banyano medis. Jis yra 
plcszrus — jis pradeda augti 
ant kitu medžiu. Jo szakos ne
auga in virszu, bet labiau in 
szalis. Medis, ant kurio banya- 
nos pradeda augti, greitai nu- 
džiusta, yra nusmaugiamas. Be 
augdamas in szalis jis leidžia 
isz szaku tiesiai in žemu vadi
namas oro szaknis. Toks me
dis nuolat pleeziasi, augdamas 
in szalis ir leisdamas isz szaku 
per ora in žeme szaknis. Netoli 
Kalkutos miesto yra vienas te
kis medis, kuris turi nemažiau 
kaip 367 kamienu. Tie kamie
nai gana stori ir pasįekia musu 
liepų storuma. Vienintelis toks 
medis užima apie 4 margu plo
ta ir po juo gali 100,000 žmonių 
atsigulti ilsėtis. Medžiui nieko 
nekenkia, kad ir puse jo kamie
nu iszkirsti. Tokiu medžiu yra 
ir kitose vietose, 
bei Sumatros salose.

Atpasakojo Arėjas Vitkaus
kas.

poja). Szitie medžiai auga Ka- 
lifornijoja — Amerikoja Sier
ra Ncvados kalnyno szlaituose. 
Jn nedaug tėra ir ju kirtimas 
baudžiamas. Ju keli bernuži nu 
6000 metu amžiaus, 
tais laikas kai 

•Ml

state garsias piramydes. Kada 
Kristus vaikszcziojo ju amže
lis jau sieke 4000 metu., Kiek 
gyvuliu ir žmonių kartu jie ma
te, kie kandru,
agmtos permainų. .Tu medžiu 
malka nepaprastai kieta ir la
bai brangi. Vienas toks medis 
kasztuoja musu pinigais nema
žiau 40,000 litu.

Dar didesni, kad ir ne tokie 
seni yra AustraliljoS vadinami 
drugio medžiai (Fieberbaume) 
Jie pasiekia 150-160 metru. 
Prie k amieno jie yra 30 met
ru storumo. J u’ Austrai i joja be
gales. Jie turi dar viena keista 
ypatybe, būtent — tai yra me
dis be pavėsio. Ju lapai siauri, 
kabo tiesiai. Isz ju gaunamas 
Eucaliptus aliejus, kuris labai 
kvepia ir tuo maloniu kvapu

Aliejus 
malarijos

»į i , ‘ '
Verta dar priminti viena ne 

kurio

Jie dygo 
Eigiptiecziai

kiek visokiu

pripildo visa girria. 
vartojamas priesz
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Vienam miestelyje triksąs atsi
ejo,,

Trys margiuos už vyrus susiki- 
virezino.

Ir jau muąztis norėjo, 
Bet negalėjo. ,

Mat dvi baltplaukes, 
Užpuolė bnt juodplaukes, 

Raida vakaras atėjo, 
Baltplaukes ant jo$ tykojo. .

Užkaborija stovėjo,
Pro koiupa žiurėjo,

Viena buteli, kita plytgalį
• ; 'turėjo.

Kada užėjo Tjiorgina,
Užklupo viena ir kita,

Merginai galva sužeidė,
Vos gyva paleido.

Žmonis nuo stryto paėmė
Ir in namu innosze,

Daktaras galva susiuvo, .
Ba net kelios skyles galvoji ;

jį Vyrai ^prasikalsta mažai
Ra^baipinkes lįkps aresztavp-j

Jie nesėdi perdem stuboja,

1

Onutės tėvas Dainelys buvo 
dar gaha jauans ir tvirtas vy 
ras.' Bet netikusio budo ir labai 
jftfego girtuokliauti. Jo tėvui mi 
rus likos jam mažas sklypelis 

’žemes su triobom. Butu galejes 
sziaip-taip su savo nedidele 
szeimynele pragyvent, prisi
dirbdamas isz szalies. Bet jis 
kiek tik uždirbdamas;' tai ir 

1 praleisdavo pas 2ydętj, kuris 
nCportoli laiko karežiama. Kai
mynui nuo jo szalinosi, nenore- l h f

. darni turėt toki draugiszkuma 
ir baurejos jo pasielgimais, 
ypatingai moterys neapkentė 
jo už jo žiauru apsiejimu su pa
ežiu. Auganti vaikai ir mer
gaites su baime, bet ir žingei
dumu žinredamo in ji, o ypa
tingai kada jis gryždavo isz 
kareziamos pas savo szeimyna. 
Mat jis tuszcziomis 
niekad nedjo 
neszdhvosi koki pagali ar vir- užgaut, kad anas atsisukęs pa
ves galu. Vaikai pamate ji pa- žiuretu. 
rcinant, bego mamai pasakyt ir 
klausdavo, kam jis tuos inrari
kius neszasi namo? Mama mum 
sakydavo: “Tai paczja su vai
kais musz.”

Jis visa uždarbi pragerdavo, 
nesirūpindamas,ka valgys pati 
su trim vaikucziais ir jis pats. 
Jo žmona niekur negalėdama 
atsiraukti nuo mažu vaiku, ne
galėjo užsidirbti, tai pusba
džiai su vaikais ir aszaromis 
akyse lauke vyra gryžtant isz 
netolimos karezemos. Jis visa
da rasdavo priežastis ja daužyt 
spardyt, kaip pasakodavo kai
mynai. Kaimynai nors biaure- 
josi jo žveriszkumu, bet neno
rėjo kisztis iii svetimus reika
lus, tik ranka numodavo. In ju 
grinezia nelabai kas ateidavo, 
apart jo sesers.

Dainelio žmona taip jau bu
vo užgįus^yta, kad užmirszo ir 
kalba. Bijoįą iszeit isz grinezu- 
kes,’ kad , nesusitikt svetimo 
žmogaus. Kaime moterys kal
bėjo, kad su ja jau negalima su- 
sisznekct... jau jei trūksta pro
to...

Viena pavasario ryta paskly
do gandas, kad Dainelio name
lyj szermenys.
nieko sergant, o szermenys,” 
stebėjosi žmones. Bet kam czia 
daug turi rupet svetimi roika4 
lai. Susirinkus aplinkiniam ant 
laidotuvių nokurios moterys 
klausinėjo maža vaika, 
penkių metu amžiaus Antanu
ką: “Kas atsitiko su mama, 
kad negirdėt buvo sergant ir 
mirė?”.. Antanukas atsake: 
“Mama biski sirgo, tai atsigu
lė, o ,tevas musze, musze mama 
su lazdą ir jau negalėjo atsi
keli... Gal užmusze?...

Onute tuomet jau buvo apie
13 metu ir su broliu už ją jau
nesniu Vincu, 11 metu amžiaus, 
ganė gyvulius pas ūkininkus. 
Onute parejlo ant motinos lai
dotuvių, bęt ji mažai suprato. 
Nesuprato ji nei tiek kad ji li
ko naszlaite be motinėlės... 
Mat nebuvo kam Onute pamo
kyt. Motina mažai galėjo ja 
matyt, nos buvo uždaužyta ir 
nusilpęs jos protas. Toki tęva 
negalima vadint tėvu, o sveti- 

. mi ar rūpinsis svetimais
kais. Nei viena Onutės aszarelo 
nenubiro ant motinėlės kapo... 
Jai viskas menkai buvo tesu- 
'praptamąa... Nesuprato kokia

4 nnelaiminga ateitis jos lauke!..
Daipelys pączia palaidojus, 

vaikus iszsiunto pas ūkininkus, 
o pats elgėsi o senovei. Mažasis 
Antanukas, netekes motinos 
priežiūros perszales in pora sa- 
vaieziun mirė.

L 1

4 4

žes kasas.
malonu

i

kaip Javos

Juk tai ne yra piktu daiktu, 
Jaigu ir Žydelis pribūtu, 
Juk tai ir žmogus tokia, 
Kaip kožnas ne kitokia.

JLr iszmetfithobeliai .doleruką, 
Paskui dvigubai nusuka,

O kas su Lietuviais sėbrauja, 
Tasahir ponauja.

❖ ❖
fl

Per radio szita žinia gavau, 
Ir czionaisįdel visu raszau: 

“Baltruviomjle mane ratavok, 
Pribuk, o mano bobai in kaili 

< 111 o k ! ”
Taip nebageliai vyrai pas ma

ne raszo,
Ir be paliovos vis praszo. 

Tankiausia kai'p vyras buna 
dai4be, 

Tai bobeles laikraszti pagriebė 
Baltruviene perskaito,

< Ir “Saule” paslėpus laiko. 
Vyras nemažai turi liežuvi

* .... . r ■
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namo.
rankomis

Visada

Negirdejome 
o szermenys
11

apie

• I

Onute paaugo iki 16-17 metu 
ir buvo gana smarki, gabi prie 
darbo ir labai graži mergaite. 
Dideles geltonos kasos, veide
lio apskritaus baltai raudono; 
akeles szviesiai mėlynos. Net 
kitos merginos pavydėdavo jai 
skaistumo. Vienos sakydavo:

Kad asz tureczia tokias gra- 
” Kitos, kad asz tu-

rccziau toki skaistu, 
veideli kaip Dainelių Onutės, 
tai ije in bile ka žiureczia.

Bet ne viskas pas Onute bu
vo gražu. Neviska jai galima 
buvo pavydėt. Iszminties, pa
tyrimo, tvirtumo nesirado pas 
ja. Lengva! ikystes veju gaudy
mo perdaug. Pamatydavai 
Onute kur ant atlaidų užsidė
jus nauja navatnesne drapana, 
kraipėsi, szaipesi, bėgiojo. O 
susitikus nepažinstama vaiki
na ant gatves, turėdavo alkūne

perdaug.

Neilgai Onute buvo smarki, 
neilgai, jos veideliuose buvo 
gražumas, neilgai linksmumas 
matėsi jos akyse ir szypsa ant 
lupu. .

Už poros metu 
linksmumas žuvo... 
kūdikėli... ir prasidėjo nelai
mingas jos gyvenimas, skurdus 
vargas, tyeziojamasis, ir pajuo
ka. Negalėdama dirbt pas ūki
ninkus, užsidirbt maista ir dra
panas sau ir mažiukui, iszejo 
pas ponus vaikus auklėti. Ži
noma, svetimus vaikus krūtimi 
maitindama, negalėjo savo at- 
sakanezai prižiūrėt. Už poros 
metu jos kūdikis mirė... Ji liko
si liuosa. Bet jau jai negryžo 
jos praeitis... Jautėsi ji visu pa
niekinta, apjuokta, gyvenimo 
suvilta. Nustojus vilties, pra
dėjo nieko nepaisyt, nieko nesi
gėdyt. < , •

gražumas, 
Susilaukė

Pradėjus su kareiviais drau
gaut, užsikrėtė ligom. Sulau
kus 24 metus amžiaus mirė... 
Niekas jos negailėjo.. Niekas 
neverke. Svetimi iszjuokė ir 
baurejosi. Savu neturėjo. Vie
nas brolis gyvas, be kas ir isz 
jo 1 Niekam nebuvo ir jis reika
lingas, nes jau 'buvo ubagas.

Mat da būdamas 15 metu am 
žiaus, važiuojant javu in lau
ka inkiszo koja in rata ir nu
laužė, O nesirūpinant niekam 
jo kojos taisymu, likosi palie
gėliu ant visados. -----

♦

dilyt, 
Idant laikraszti iszpraszyt. 
Bet tegul tiktai Taradaika, 
Patalpina apie vyrus kokia 

baika, 
Tai net isz tolo pasitinka, 
Ir visa gerkle suklinka: 

“Žiūrėk ka Taradaika jum 
’ duoda, M 

Augsztyn szoka ir rankom
1 ploja.

Viena kitai pasakoja, 
.Tai gerai Taradaika padare 

Kad vyrus in laikraszti pada
vė!”

4 4
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TIKRLAUSES KABALAS

Arba AUdeągteBM Pulafcsla Atei
tie!. Bu BMclba kailrom. Fuga) 
ChaldclBsku. Perslatku. Gralklsiku 
AraMiiku ir Cig^uteiku bur|tete» 
(MKUldtaejtaM te kabala yra labai 
langyaa ir kiakylaaam gall b#C 
prašilau.

I buvo. •

I

Tai žinote gana gerai,
? tos,

Priesz suda pastatytos, 
Bausme po 80 dol. užmokėjo, 

Ir da dideliu sarmata apturėjo.

Icnrraa ir klckrlcBam sali bptl
.... T W J. __ J .

MORAUSZKA KABALA 
Katra Įsideda tnocaus atsltĮ. 

H <

TIKRIAUSIA BURYKLA 
SadaSa Clgonka Įsi KvMbs 
<<!▼>. Del vyra ir —tara, v 

^.^r™TCl'r"25c.

Dirba mainuosia ar szapuose. 
Daugiausia triksu iszdaro .

bobos, 
Daugelis atsiranda isz ju nela

bos,* *» t ’

Jaigu szlektai daro,
Tai ir pykti neprįvalo, 
Kaip katra pąbarą, 

Turi’paląilęytį už gera, 
Jaigu gsz del jus geyo nevelin- 

tau, 
Tai pq svietą pesitran|cytau, 

Na iiia nomokintsn. o .

>4

F

a
i

LiĮ Dagovar garsinga Vokiš
ka aktorka ana diena pribuvo 
isz? Vokieti jos iii Amerika ir 
czionais prjstos prię krutamu- 
ju paveikslu Hollywood, Cal.

- —___ — -A- . - ...

* • ‘ / i '

A-BE-CELĄ arbą pradžia ųkaltymo Ir

4. r

....

vai- *

O ka? argi ne puikios merginos
iiArgi no raganos?

O jaigu tokios ap^įvyriuos, 
Argi vyrui pipiru ne duos? Į 

f f, • 1 I
Kur ton vienos kriksztynos 

buvo, ’

o

i

»

Salamo^ No—.

h

raszymę, del Lietuviuku vaiku. 15c 
W. D. BOCZKAUSKAS - CO./ ' 

r "MAHANOY CITY, PA. .jį.

, . . .... i

Ant kuriu ir ^ydas pribuvo. 
Tai- mat» kokia mada virto 
Į<ąd nękurįę Žydais pavirto, Ne jus nomokintttu.

TIKTAI už
PrlMvikltc mmlc Sic. OmuKĮ| 
vIcm tris kaygutec »cr 
PtBllM galite aiafti it f te ’

W. D. BOCZKOWSKTOO. 
MAKANPT CITT

hm



I
H

*.*

I *

F
*

f
ŽINIOS VIETINES

— Bazaras prie Szv. Juoza
po bažnyczios eina pasekmin
gai.

<•

— Musu aplinkinėje žmo
nių randasi daugybe bo darbo. 
KoŽna diena galima matyt mo- ll* *
tere ar vyra su maiszinkn ren
kant maistu nuo žmonių. Net 
graudu pamislyt kaip žmonys 
kenezia.

— Sofia, duktė Dargevicziu 
630 W. Spruce uli., sziomis die
nomis užbaigs mokslą norses 
Northwestern Hospital Train
ing School for Nurses, Filadel- 
fijoj.

a -

— Naszle Ona Dainiene pe
reita meta iszvažiavus in Lie
tuva sutiko tonais Boleslovą 
Sadausku su kuriuom apsivedė 
Kaiszedoryja, 13 Septemberio, 
1930. Apsivedima laike slapty
bėj iki pereita Petnyczia kada 
atvyko jaunavedis isz Lietuvos 
in MahanOju pas B. Morkumis, 
ant 537 E. Pine ulvezios

d.d'

AMERIKONISZKI LEKIOTOJAI ISZGELBETAIS PER
SOVIATUS.

1

t .

f1

i
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kur
atsibuvo priėmimas jo ir kur

“Day- 
I’astnmkit

tnom lai k apsigyvens.
— Nedėlioja paskutine die

na suezedinimo laiko 
Hght saving time.”
ziegorius viena valanda grei- 
cziau, ten kur suezedinimo lai
kas yra investas.

-r- Utarninko ryta, 8:30 va
landa Szv. Juozao bažnyczioja 
likos suriszti mazgu moterys- 

pana Petronėlė Varžins-
kiute su Ludviku Danovskiu 
isz Shenadorio. Po ceremoni
jai jaunavedžiai ir sveteliai 
buvo pavieszinti pas nuotakos 
ieva Mykolą Varžinska ant 506 
W. Pine ulyežios.

— Skvajeris

tea

Juozas Mi- 
lauckas, jausdamas kad neup- 
laFke teisingystes paskuiiniuo- 
sia rinkimuosia, dabar iszeina 
ant Independent tikieto ant 
skvajero ir tikis kad bus isz- 
rinktu.

— Nedėlioja bus permainy
ti Readingo trukiai pagal pa
prasta laika. Svarbios permai
nos bus tarp Williamsport ir 
Tamaqua.

— Tunnel Ridge 
pradėjo dirbti kaipo 
po susitaikinimui
su kompanija. Apie 50 žmonių 
pradėjo dirbti.

— Petnyczioja mokes Rea
dingo kasyklos musu aplinki- 
neja. Morejoj mokes ateinan- 
ezia Sereda.

brokeris 
vaszeris 

darbininku

Minersville, Pa. — Franas 
Podleskis, 16 metu ir Antanas 
Radzeviczius, 17 metu, eidami 
arti Llewellino, likos permuszti 
per automobiliu ir palikti ant 
vietos. Pravažiuojantis auto
mobilistas paėmė abudu ir nu
vežė in Pottsvilles ligonbuti.

Girardville, Pa. — Pana Rū
ta Gerrge isz mieste ir Juozas 
Gegužio isz Shenandoah, likos 
suriszti mazgu moterystes Me
todistu bažnyczioje Sercdoje. 
Ąbudu turi užsiėmimą Ashlan
do ligonbuteje.

6“66
GYDUOLE AR TABLETAI

frasžalina galvos skausmą in 30 mi- 
tfhtu,-’ sustabdo szalti pirma diena, 
i> sustabdo Malaria In tris dienas.

*—

iru

MS Maatlt del kūdikio esalcsio.
i. ......................... ........................

W T , n * ,

Wm. Traskauskas
L1ETUV1SZKAS GRABORIUS

M
r • •

t

I I* " *1 * # '
Laidoja kunus numirėlius. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
krlksztlniu, vesoliju, pasivažinėji
mo ir t. L —Bell Telefonas 506 
•03 W. Mabaaoy Avoi Mah. City

I

Mr: 'd . 4 , t4,

» ' * —

SU TROBESIU SUDEGE 3 
METU SŪNŪS.

Rugp. 25 <1., apie 17 vai., 
Pagrininku k. (Linkuvos v.) 

( Julio Kasikei id ūky isz nežino
mos ,priežasties kilo gaisra.-. 
Sudege buvęs po vienu stogu 

1 gyvenamas narnąs, tvąrtas ir 
' daržine, su joje buvusiu inve

ntorium. Be to,’liepsnoje žuvo 
Kaszkelio 3 metu sūnūs Juiiu«, 
kuris nelaimes metu daržinė
je ant szieno miegojo.

Gaisras padare apie 5,000 li- 
du riuostuoliu. fr 
draustas.

1 f hJ*- i

SA ITT, in

apie 17 vai

Turtas neap-1

isz Kalifornijos,C. A. Allen ir Don Moyle, du lekiotojai 
kurie loke isz Tokio, Japonijos n Seattle, Wash., pabludo ir 
nutupe ant neapgyventos salos Kamczatkoja.nutupe ant neapgyventos salos Kamczatkoja. Per devynes 
dienas svietas nieko apie juos nežinojo, nes manyta kad abu
du pražuvo. Tūlas Rusiszkas laivas juos iszgelbejo isz tosios 
salos ir dabar abudu randasi kelioneja in Amerika. -

SHENANDOAH, PA.

— Mare Randauckiene, 413 
W. Center uly., likos užmuszta 

1 T • •ant vietos kada iszejo prie- 
szais automobiliu kuri varo 
Jonas Dunlap arti užinuszto- 
sios namo. Motore ėjo sker
sai kelia in sztora nematyda
ma prisiartinanezio automobi
liu us. Dreiveris sustojo ir pa
sidavė in policijos rankas Ir 
likos pastatyt as po $2,500 belą. 
Velione paliko dukteria Maro 
Tarutiene ir sunu Vlada. Jo
sios vyras mirė penki menesiai 
atgal. Laidotuves atsibuvo Sc- 
redos ryta su pamaldomis Szv. 
Jurgio bažnyczioje.

— Per nukritimą
Maple Hill kasyklosia likos už- 
muszti Dovydas Evans, 223 S. 
Second uli., isz Frackvilles ir 
Jonas Ardidkas 
Abudu czystino gengve 
nelaime juos patiko, Ardickas 
paliko motina, kelis brolius ir 
seseris.

— Antanas Saroka, 
tu, 438 W. Arlington uli., 
Ashlando ligonbuteje nuo 
žeidimu kokius aplaike szokda- 
mas ant karuko kuris ėjo ant 
pleinės Shenadorio kasyklosia, 
kas vra rustai uždrausta bet 

t'

Saroka (nepaklauso prasargos 
ir užszoko ant karuko nuo ku
rio vėliaus nukrito ir jam su
trynė galva. Pali'ko tėvus, pen
kis brolius ir tris seseris. Lai
dotuves bus Subatoja su pa
maldomis Szv. Stanislovo baž
nyczioja.

— Nedcdiojo, Rugsėjo 13 
diena, mainieriu svetainėje at
sibuvo svarbios prakalbos.per 
arkivyskupą Geniota isz Chi- 
cagos. Amerikoniszkos Kata
liku Bažnyczios. Prakalbos su
sidėjo isz dvieju daliu: pirma 
apie kataliku bažnyczia ir ko
kis josios siekis, o antra dalis 
apie Dangų ir Pragaru. Pra
kalba patiko del kokios '500 
žmonių, kurie buvo susirinkta

anglių

isz Heights.
kadtl

21 mo
rn i re

su-

svetainėje, rainiai pasielgė Ir 
klauee su didelia atyda to, ko 
da no buvo girdėja.

A, ,

W ' 1 H "*

♦

I 

—-

Lietuviszki Bonai
« ? 1 ■ ■■■■—— ■■■■ ■ >1 .i M

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

Kurt H. Schurig & Co 
50 BROADWAY 

NEW YORK
M

Isz Lietuvos.
KONE VISAS MIESTELIS 

ISZDEGE.
Rugpiuczio 23 d. 11 vai. nak

ties Debeikių miestely kilo 
gaisras. Užsidegė pil. Mikule- 
no tvartai. Grose sudegi, pa
vasarininku krautuvei su sau- 
dėlių ir toliau visas miestelis, 
tik dėka tuokart besibaigian- 
czio vakaro dalyviu — pavasa
rininku ir svecziu pasiszventi- 
mui ugniai nebuvo leista toliau 
plėstis ir gaisras po 2 vai. at
kaklaus darbo buvo likviduo
tas. Sudegė tik vieni tvartai, 
buvęs juose paszaras ir 4 kiau-

* , ii*'

les.

DAUG AMERIKIECZIU 
LIETUVOJ.

Klaipeda. — Isz viso sziu 
metu vasara,*neskaitant ritrikl- 
rai parvyikusiu, in Lietuva at
vyko ekskursijomis 1600 Lie
tuviu isz Amerikoj, Apie penk
toji dalis ju palieka Lietuvoje 
vis apsigyventi.

( ■

VILKAI LANKOSI VIS 
DAŽNIAU.

Neseniai Grekoniu kaime j.3 
iszpiove uk. Mikėno avis Ir 
kiek , vėliau Sterkoniu vierik. 
u-kes Lopienes žąsis. Vertėtu 
“svecziams” padaryti “revi
zitą.”

•padaryti

SENOVISZKOS LIEKANOS. *
Perszeke (Alyt. apskr.) — 

Darbininkai dirbdami prie 
melioracijos darbu, upeje ran
da invairiu senovės liekanų. 
Ypatingai domesio vertas ras
tas didžiulio gyvulio irgi ne
mažas dantys, kuris dabar yra 
pas Kriokialaukio vargoninin
ką.

dirbdami

DULKIU DEBESIAI 
MARLAMPOLEJ, . >

Mieste vargus kai sausa. Dį- 
džiuusia ir gražiausią Mari- 
jampolejo Vytauto gatVą tle-
siaustas ir didžiausias autobu
su kolas. Rytas! ir vakarriįB va
žiuoja autobusai, o paskul juoš 
driekiasi nepermatomi jdulkiu

NAUJI TILTAI.
39 nauji tiltai bus pastatyti 

aipskniežiu savivaldybių 1932 
metais. Daugiausia teks pasta
tyti Kauno apskr. svi valdybei.

KEISTAS ŽMOGUS.
' A' *

Stakiai (Raseinių apskr.) —
- * 'į , ‘" * ■ - J, ' S k ■

Gryžes iaz’D. karo Vaicpiusz- 
ku kaimo viena{| -stambus ūki
ninkas pradėjo Savaip melstis. 
Tris kartus per diena jis sako
si pergyvenes Kristaus kam 
ežia. Atėjus laiktii melstis, jis 
meldžiasi turguje, ^atvejo, kur 
tik pakliūva. Penki metai, kai 
jis atmetė Bažnyczia, nfchinau
doja szv. Sakramentais, apsi
gyveno savo daržinėje, sziene. 
Kiekviena sekmadieni ir penk
tadieni praleidžia vien melsda
masis, nieko nedirbdamas, ne
valgydamas ir negoiMamas. Jis 
yra pilno proto, gražiai veda
savo ūki, augina szeimyna.

, I • “ * I * * "

Trumpi Telegramai.
-v ■

1f Chester, Pa. Fordo sude- I ’
jimo automobiliu dirbtuvėje 
kilo ugnis kuri pądare bledes 
ant $600,001) ir sų^pgo 1900 a u-
tomobiliu. Keli cĮarbininkai h 
kas apdegintais. r <

1[ HąrrisJnirgrPa. — Praei
ta mota rakaliai nuszove 15,462 

kurie 
neturėjo laisniu. Viso yra 476,- 
066 kurie moka laisnius.

fl Wilkes-Barre, Pa. — The 
Dime Bank Title and Trust Co. 
banka turėjo uždaryti savo biz
ni nes žmonys isztrauke 

Banka

szunu Pennsylvanijoj,
t * 1 f» .' * * ' i "1 -d

savo 
paczedumus, Banka turėjo 
kapitalo $500,000 ir $250,000 . . ižmonių pinigu.

Philadelphia. — Franas 
Statkovicže, 36 metu, Thomp
son Uly., nusiszoVc ant smert 
isz rupesezio. Priliko paežiu ir 
tris mažus vuikus.

■ ■V— .................................. .......... . ' ■■■■* ... ....................................................

t
t

Reading'
T ‘ ‘ ■

SMAGI NEDELINE 
EKSKURCIJA 

In Philadelphia $3.25
Isz Shenandoah $3.50

ARBA

In Atlantic City $3.75
Isz Shenandoah $4.00

Nedelioj 27 SEPTEMBERIO
. / ' > !■ it- »■ '

Ant regulariszko trelno’ Nedelioj
Isz 

Shenandoah . 
Mahanoy City 
Tamaqua

I ' . tRytci
.... 7:20 

1:43 ir 7:51
... 2:05 ir 8115

•r

1 , * " fa ’'1 d ' «l

debėftys. .Autobusui
L a a w ■ • t W / *t mdulkes užgula visa gatve
kad ne tik akiu pramerkti) į)ę>t 
ir kvėpuoti negalima. Dar no-ir kvėpuoti negalima. Dar 
spėjus dulkėms iszsisklaldyti,

4 ' F ’ “« V ■

kyla nauji debesys, ir taip be 
galo. Pasirodo, kad laistoma 
tik kareiviniu rajonas.Wertetu

• I

bent kitais metais Miesto Val
dybai szi reikalą sutvarkyti, 
nes szvara, ypacz mieste, labai 
svarbus dalykas. |

ANT READING GELEŽINKELIO
*

■■■U.... ■!
'■|į 1 -f ■ i ■ ».. • . ■ . M ..U./ '■

12 ISTORIJOS UŽ 25c
' Nedarykim skirtumo terp vaiku 
miliekia visus ligai.
kaziriavimas. Joszkojo tarnaites 
o rado paezia. Stebuklinga kuctia. 
Krėslas. Nelaiminga karalių ir jio 
vienturte duktere. Nelabas vyras. 
Prakeikimas. Delegatai pas grafa. 
Užkeikta skrlpka. Del tu, ka keti- 
na antra karta apslpacziuot. Pikta 
Onuka. PREKE 25c.

W. D. BOCZKĄUSKAS - CO.,

_Ll-

Velniszkas

MAHANOY CITt, PA.
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DU PAVEIKSLAI ISZ SUNAIKINTO PER VĖTRA MIESTO BELIZO.
\ Szitie-paveikslai likos nutraukti tuojalis po sunaikinimui miesto Belizo, Hondūre, 

per pasiutiszka, vėtra kuri taipgi užmusze kone 2,(XX) žmonių irs
• • 1 • ta ' • _ f >  A A m t • • W • 1 • i W • 1nepasiliko cielas nė*' viena

♦

’ suardė visa miestą, kuriame J I
lamas. Tukstancziai žmonių likos sužeista.

pinigu mokėti už mokslą
Studentai isz Park Region, Luteroniszkos kolegijos, Ferggns Falls, Minn., neturedan£i 

, apmoka grūdais kuriu verte isznesza 60 centu už buszeli. Pąuą Bor
ghilda Asleson neturėdama pinigu atveže vežimą grudu apmokėti kasztus kolegijos mokriaj
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CAPITAL STOCK >125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS >623,358.62 .
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AUKA KRUTAMUJU PAVEIKSLU.
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Mokame 3-czia procentą ant Į 
sudėtu pinigu. Procentą pride- < 
dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir < 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus < 
turėtumėt reikalaussu musu ban- < 
ka nepaisant ar mažas ar didelis. -

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

p Tula krutamuju paveikslu kompanija Kulityjyijoj
dama padaryti tikrai tikra paveikslą kaip Vokiszkas subma

1

rinas isznesza laiva in padanges, pirko sena žeglini laiVa “Bo
hemia” ant padarymo tojo paveikslo. Submarinas paleido in 
ji szuvi kuris pataikė in 400 svaru dinamito, iszneszdamas lai
vė in padanges.
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Skaitykite “Saule”
♦ > ♦

K. RĖKLAITIS
Lietuviukas Graborius b

Ant. J. Sakalauskas 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

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

4
i

'5

v.

• . c 
y. y

i

Nuliudimo valandoje, sutei
kiam geriausi pafcarpavima. Pa
laidoj ima atliekam rupestipgai
kiam geriausi patoarpavima. Pa t

ir gražiai, 
nėdirttii;

4 Isz Mahariojaus ir Girardvilles 
jeigu kas pareikalaus mano pa* 
tarnavimfi tai meldžiu man tele- 
fonuoti o pribusiu in deszimts 
minutu. Boll Phone, Dial 2-1512

------------------------------------------------- i............ ....................  a

Busite pilnai užga

........... ' - ) >

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje 

tVAnt 2-tro Floro, Kline Sztoro 
19 W. Centre St., Mehanoy City 
■ i. ' ■■■ Tn I -------- Į ' ...

BURIA.

Kur tėvas !
Sztore.
Ka daro?

— U-gi bure ant [tiraztu ar
Ki, -w J! -L ■«

bankrutyt ar ne! ‘t, 
M K 
H r

A t 

■—

SAUGIAUSIA

Tie imonis kurie turi pini,
O?

pinigams yra bankuose. 

Kada laikote pinigus n
iWi

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

' 516 W. Spruce St., 
Bell Telefonas J491S611 leieionas h

MAHANOY CITY; PA. 7
306 Market Street 

.7 
) TAMAQUA, »

—————

Bell Telefonas 441-J
I f ji 
r J

lt

PA.
—f 
ta

t

M

AJUSO PINIGAMS 
4 a k i’ih p" • y 4

žino kad

X;
't 

1 /i j ai *

i

saugiausia vieta
■

?

vagis gal juos pavogti ar> 
ugnis gal juos sudeginti.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY dlTY, PA.

p"

MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM 
patars jumis laikyti pinigus bankuose o ne namie, f 1 ■ “
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