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Isz Amerikos
BANKAI ISZMOKES

$592,490,000 ANT 
KALĖDŲ.

New York. — Dvyleka mili
jonu ypatų Suv. Valstijuosi i 
turės 592,490,000 doleriu ant 
Kalėdų tiems, kurie mokėjo in 
Kalėdinius kliubus per visa 
meta. Pabaigoja szio menesio 
bankai pradės iszmoketi pini
gus.

Daugiausia sudėjo pinigu 
t u ošia kliubuosia New York as 
su 123 milijonais doleriu, 
tam Pennsylvania su 66 milijo
nais doleriu o treczia vieta už
ima Illinojus su 48 milijonais 
doleriu.

sudejo

Po

APLAIKYS $62,000 JAIGU 
ANTRU KARTU NE 

ISZTEKES.
Milwaukee, Wis. — JaigU 

Mrs. Ixnia Burmeister, neiszte- 
kes antru kartu už vyro, tai ap- 
laikvs 62 tukstanezius doleriu 
isz turto palikto per jos mirusi 
vyra, kuris 'buvo 
National Distilling
jos’. Pagal test amenta velionio 
tai motere aplaikys tuojaus tik 
treczia dali palikto turto jaigu 
iszteks už vyro antru kartu, o 
likusis turtas bus padalytus del 
vaiku.

supredentu 
kompani-
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ISZGAMOS NUBAUSTI, BET 
PER MAŽAI.

Minersville, Pa. — Aha diena 
pasibaigė teismas Pottsvilles 
sude už iszžagejima ir pavogi-

A1 a rga r i e t os A Ii sza n c k i u -ma 
tęs.

Buvo tai paprastas automo
bilinis atsitikimas, kuriame du 
iszgamos John Hess ir Mykolą 
Paluszezak, prisikalbino 
gina nuo kampo
pasiėmė su savim ir iszpyszki- 
no in užmiesti kur abudu suža- 
gejo biauriai mergina. Hess

iner- 
pri verstinai

KANTRUS VYRAS
JO PRISIEGELE KRAMTĖ 

JI PER 26 METUS — NE 
GALĖJO ILGIAUS 

DALAIKYT.

Richmond, N. Y. — Roy 
Trainer, gyveno su savo miela 
Rože per 26 metus, bet jo pra
gyvenimas su ja buvo tikra že- 
miszka pekla, ba Rožele gyle 
savo vyruką visokiais budais 
per visa ta laika, užmetinėjo 
jam neteisingysta ir reikalauvo 

|kada jisai iszduotu kas diena 
raparta kur buvo, su kuom kal
bėjo, ar žiopsiojosi in praeinan- 

, ar 
žo-

pasilsio

ežias moterėlės ir merginas 
žiurėjo’ ant ju blauzda ir 
džiu, neduodavo jam 
no valandėlės kada siugryždavo
isz darbo. Jaigu jai neispažin- 
davo viską, tai kerszindavo pa
sikorimu ir inpuldavo in toki 
paszeluma, kad verkdavo per 
ketures valandas be paliovos.

Trai neris negalėdamas nu
kentėti ilginus tos bobiszkos 
peklos užvedė teismą ant persi
skyrimo kad ji sūdąs paliuosuo 
tu nuo tu kankiu ir duotu jam 
vela Ii uosy be ka sūdąs ir pada
re.

PASLĖPĖ TŪKSTANTI DO
LERIU DUONOJA, CZE- 

VERYKUOSIA IR 
MUILE.

New York. — Suvirszum tūk
stantis doleriu likos paslėpta vi 

laivošokuosią vietosią, kada 
virsziniiiKai padare krata per- 
skyroja kurioja mirė Valentą 
Zurava, kuris plauke in tėvynė 
ir mirė kelioneja. Pinigai buvo 
paslėpti muile, duonoja 
rykuosia ir kitosia

czeve- 
s lap tu ogi a 

vietuosia. Pinigus nusiuntė pa
ežiai velionio in tėvynė.

?

m 
llsz Visu Szaliu
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PASIBAIGĖ NEMATO, NEGIRDI, O 
VISKĄ ŽINO.

Cincinnati, r 
daktarai buvo, Į
nepaprasto iszbandymo 16 mo- 
I nmorgaites^Hildos Ruseli, kii-

JUOKAS
ŽUDINSTA; DIEDUKAS 

NUŽUDĖ SAVO 
ANŪKĖLĖ.

Muskegon City, Mieli. — Pen 
kiu metu Article Con vi He, norė
jo iszgazdyt savo dieduką Wil- ri yra kurezia ir nerege, bet tp- 
liama Joiners, kuris ate.jas isz ri nepaprasta prijautimą, kad 

borvas

Ohio. — Keli 
nuvažiavę ant

Czekoslo.vakija.

W. D. BOCf KQWHKI, Pro. A Mff.Tf « M# M 'HjfJM V TT HM I rVI* 4S 
F. W. BOCZKOWNKI, Utter. M 43 METAS

SAVO
SENA VYRA

VYRAS;SENAS VYRAS; JAUNA 
PATI; BAISI ŽUDINSTA;

NORĖJO SUDEGINT 
LAVONA.

----------------- ............................................................................................................... ■

KINAI SU JAPONAIS
MUSZAS1

gali pasakyti visokias 
skaito laikrhszezius ir susikal
ba su žmonimis.

Hilą giine AViskonsine o jos 
levai mirė keliolika metu atgal, 

jgirdeti nuo mažens, 
o kada turėjo asztuonis metus 
tai visai apjako. Uostydama 

atkiszo į n a nu-1 gal i pasakyti visokias borvas ir 
Visi blogi žiedus, o dalypstedama su pir- 

Indijoniai turi mirti!” Pairau- sztais raszta gali skaityti dru- 
kc vamzdi, revolveris szovo ir 
kulka pataiko mergaite in 
plauczius ir už keliu miliutu 
mirė.

Diedukas vos nepapaiko isz 
gailesezio, kad per savo szposa 
nužudė savo mvlema anūkėlė. 
Policija ji paliuosavo nuo atsa- 
komybes, bet sunu aresztavojo 
kad turėjo ginklą be pavelini- 
mo.

darbo užklupo ant jo 
džius kaip Indijonas su medi
niu kirvuku. Diedukas supra
tęs szposa savo anūkėlės, mula- 

I I.
ve kad labai persigando. Atsi
minė, kad jo sūnus turėjo sena Pradėjo ne 
revolveri szepoja, kuri nenau
dojo nuo keliolikos metu, 
omo revolveri, 
kole szaūkdamas: 4 4

pa si ro-

isz-

ant
pataiko

M

J

Už tai,

NEBUCZIAVO JA 
PER SZESZIS METUS, 

NORI PERSISKYRIMO.
Knsas City, Mo. —

kad jos vyras ja nepabueziavo 
per szeszis metus, 
Adams užvedė skunda 

persiskyrimo
nes su tokiu asilu daugiau
savo ,vyra..ant

Mrs. Aiva 
priesz

> 
ne

nori gyventi Toji porele apsi
vedė 1925 meto o persiskyrė 
1931 mete. Slidžia nedavė per
siskyrimo, nes su tokiu 
daugiau ne nori gyvent, 
porele apsivedė 1925 
persiskyrė 1931 mete, 
liedavo persiskyrimo 
mas kad tai netinkama
tis ir paliepė poreliai eiti namo. 
— Mahanojuj yra keliolika to- 
kįu poru kuriu vyrai nepabu
eziavo savo moterių nuo dienos » 
szliubo, o bet savo 
neskundžia už tokiu 
ki”.

asilu
Toji 

mete o 
Slidžia 

sakyda- 
priežas-

ka, o uždedama pirsztus 
žmogaus krutinės gali suprasti 
kas ka kalba.-

ABRAITIS KALTAS UŽ 
ŽUDINSTA.

New York. — Kazimieras I
Abraitis, kuris nužudė Andriu 
Zubrickas, kuris laike spykyze 
ir jo lavona supiauste ir iszmo- 
tinejo ant tuszczio loto praeita 
Juniaus menesi, likos pripažin- 

žudi tįstostas kaltu 
laipsny ja.

antram

DARBININKISZKOS 
ŽINUTES

Shamokin JPa.
ana r.dibnaCo.

American

NUŽUDĖ SAVO SUNU, PO 
TAM PATI PASIKORĖ.
Praga,

Nesenei sugryžo pas tėvus in
kaimeli Usti; sūnūs, kuris buvo 
nelaisvoje Vokietijoj, kur per 
keliolika metu sirgo pavojin
gai, nes buvo gazuotu karėje. 
Nepasakė motinai kuom yra, 
norėdamas palikti taja links
ma žinia ant rytojaus. Melde 
motinos idant ji priimtu ant 
nakvynes, o kada toji atsisakė 
sūnūs prižadėjo užmokėti
nakvynių, parodydamas jai ge
rai prikimszta maszna su bu- 
maszkoms. Motina ant galo su- 

“nepažinstama,,
sveczia. Kada sūnūs po ilgai 
kelionei sunkei užmigo, motinu 
pasigodejo ant pinigu, paemc 
peili ir perpjovė mieganeziam 
geikle. Tėvas atėjo pažiūrėti 
sveczio ir pažino savo sunu. 
Motina isz susigraudinimo,

v u z

tiko priimti

ir pažino
isz

kad nužudė savo sunu, iszbego 
in t varta ir pasikorė.

MUSZEI ATSIBUNA KAS 
KART DIDESNI. RUSAI 
PRIGELBSTI KINAMS, 
MANO SUTVERT LAIS- 

VA MANDŽIURIJE.
Stanislavovas, Lenk. — Ma

žam miestelije Szvendle atsi
buvo baisus atsitikimas, kuria
me dalybavo 24 metu jauna ir 
patogi Mare Banas, motere 65 
metu vyro ir jaunas bernai 
Lauras Brzanka.

Patogi Mare isztekejo už se
no vyro priverstinai, nes josios 
tėvai prispyrė jaja prie to. Jau 
nas kraujas liūdėjo paskui jau
nesni vyra ir snsinesze su ber
nu Lauru. Kada senas vyras 
clažinojo apie meilingus susi- 
neszimus, pakilo namie vaidai 
ir senis kerszindamas jaunai 
moterei mirczia, uždraudė 
idant daugiau nesimatytu su 
savo mylemu.

Jaunieje susitarė atsikratyt 
nuo senio per nužudinima jo. 
Kada senis miegojo, bernas pa
griebė kirvi ir vienu ypu per
skėlė galva mieganeziam, 
tam uždege grinezia idant 
niekas n ėdasi prastu apie pa
pildyta žudinsta.

Mare tame laike radosi pas 
savo tėvus, ’kurie pargeja lieps 
na, drauge su kaimynais nubė
go gesyt dėganezia grinezia. 
Po Ugnei surado suanglijusi 
lavona Banaso, bet laike sliest- 
vos pasirodė, buk pakauszis se 
nuko buvo sutrukęs. Nužiūrėji
mas puolė ant jaunos moteres 
ir josios mylemo, kurie likos 
uždaiyti kalėjimo.

Aliejų su vandeniu nesumal- 
szysi, panaszei jaunysta su se
natve niekados nesusitaikins.

mirczia

Tokio, Japonije. — Penkio
lika vagonu rusiszku kareiviu 
su daugybe amunicijos pribu
vo prie Nonni upes, Mandžiu- 
rijoi ir muszei prasidėjo isz 
naujo.

Badai Japonai turi Mandžiu- 
rijoi apie 20,000 kareiviu. Ki
nai teipgi konia tiek. Artimojo 
Kungchulingo abi szalis susi
rėmė. Muszijo užmuszta apie 
200 Kinu ir sužeista in 500.

Brigada susidedanti isz Kin- 
czi'ku, Koreonu, Buratu ir Ru
su isz BlagovcRczonsko, atėjo 
prie Manfdžiuriszko rubežiau^, 
artimoje Tsitsihano, kur už
klupo ant Japonu su maszini- 
niais karabinais, priversdami 
pozicijų.
ziciju. 1 ’ • •

Girdėt kad Japonai atveže 
buvusi Kiniszka cisoruka Pu- 
Yi in Mandžiurija kur mano su
tverti laisva JMandžiurije po

4

uždegė grinezia
po

prižiūra Japonijos.
Amerikoniszki Kinczikai pra

dėjo organizuot jaunus Kinczi- 
kus ant tarnystes tėvynėje, o 
ypatingai lavinti juda Idkiojl- 
me su eroplanais. Manoma su-

Jj? *

si rinkti juju in 10,000 vyruku 
ir siusti in ievyne.

LATVIJOI PERSISKYRI
MAS KASZTUOJA 

TIKTAI $1.60.
Ryga. — Miestas Ryga yra 

sziandien tiek, Qciek Reno, Ame 
rike, del porelių kurios nesu
tinka vedusiam gyvenime. Ne- 
uzganadytos poreles pribuna 
isz visu szaliu jieszkoti persis
kyrimu, kurios czionais gali
ma gauti tiktai už pusantro do
lerio.

Latvije nutarė, kad vedusios 
poreles kurios negali gyventi 
sutikimo per tris metus, gal: 
persiskirt, be žinios vienas ki
to.

- Junior Coal 
pirko Buck 

Ridge kasyklas nuo szerifo. In
žinieriai apskaito 'buk tosia ka- 
syklosia randasi apie trys mili
jonai tonu augliu.

Berwick, Pa.
Car and Foundry kompanija, 
aplaike kontrakta nuo New 
York Subway Co., ant padirbi
mo vagonu už 10,700,000 dole
riu. Tas duos darbu del 1,500 
darbininku per daugeli mene
siu.

Rochester, N.Y. — Fashion 
Park drapanų dirbtuves priims 
apie 3,400 kriaueziu prie darbo 
ant siuvimo nauju drapanų.

Youngstown, Ohio. — Vice 
prezidentas Republic Steel Cor. 
sako, kad plieno dirbtuves pra
dėjo dirbti geriau po visas da
lis Suv. Valst.

Wilkes-Barre, Pa. — Had- 
leigh kasyklas arba Maffet, 
Sugar Notch, Pa., kurios nedir
bo per tris menesius,
dirbti szia sanvaite pagal ap- 
laikytas žinias per Pittston 
Coal Mining Co. Darba aplai- 
kys apie 400 žmonių. ■

c i d vase

DVASE REŽE JAM YPA 
PER ŽANDA.

Breton,’Nova Scotia. — Ant 
fanuos Luiso Brandais, gyve- 
nanezio apie 40 myliu nuo ežio- 
nais, nuo kokio tai laiko pas> 
rod i nėjo d vase bet ne buvo tat 
gera dvaso tiktai pi k ta, ba su
degino jam tvarta, gyvulei isz- 
stipo ir papildinejo kitokes pik 
tybes žmogeliui. Aut galo Bran 
dels turėjo apleist farma ir per 
sincszt in miestą.

Dagirdes apie taja
palicijantas Edvard Allen ir 
reporteris angliszko laikrasz- 
czio, nuvažiavo ant tosios far- 
mos isztyrineti teisybe apie ta
ja dvasia. Kada palicijantas 
stovėjo kampelije namo Ir 
lauko pasirodimo dvasios, kas 
tok i s nematomas, pyksžtelejo 
jam per žanda, kad jam net pa
sirodė menulis su žaivgždems. 
Policijantas iszdume kuogrel- 
cziausia laukan. Dabar pats 
policijantas duoda sziifita dole
riu tam, kuris taja dvasia su
imtu ir jam gyva pristatytu. 
Daugiau jau nesugryžo in na-

prades mn jieszkot pyszkanczios dva-

SUPLAKĖ MERGAITE 
DRATINIU RIMBU.

New York. —

SU

Už žveriszka I
yra vedusiu žmogus ir gavo Sze- suplakima savo dvylekos 
sizs metus kalėjimo ta paezia 
Imusmc gavo ir Paluszezak. 
Slidžia gailėjosi kad negalėjo 
juos nubausti daugiau.

mergina.
prisiegeliu
“menknie-

teismui.
ne-

f

ant

NUŽUDĖ, SUPIAUSTE ANT 
SZMOTU IR INMETE IN 

’ UPE.
/ Brandon, Kanada. — Nuo 

k'okio tai laiko policija turėjo 
ant akies Nagle Nacozari, kuri 
tankiai matydavo einanti uly- 
czia su krepsziu. Manydami, 
kad jisai parduoda slaptai ariel 
ka, aresztavojo ir atvede
policijos stoties. Kada atidaro 
krepszi, net nutirpo paregeja 
szmotus žmogienos. Laike kvo
timo Nacozari prisipažino, kad 
tai dalys kūno nužudyto jo gas- 
padoriaus Rocco Calabasso. 
Žudintojaus motore taipgi ir

* »

likos arcsztavota kaipo ir jo 
pagelbininke tame darbe. Abu
du užginezinia kad nužudė gas- 
padoriu, tik norėjo k u na pra- 
szalyt ant praszymo savo prie- 
teliaus, bet policija buvo kito
kios nuomones ir porele uždare 
kalėjimo. Kada policija pada
re krata jo name, rado tonais 
stuobri nužudyto, o galva ir 
rankos surado artimam upelyj. 
Kambaryyja taipgi ir gurado

T <

me- 
tu dukreles su dratiniu rimbu 
Luigi Fanelli, likos pastatytas 
po 3,000 doleriu"lyg 
Slidžia labai gailėjosi kad
labam tėvui negalėjo užduoti 
keliolika ypu su tuom paežiu 
rimbu per peczius. Mergaite 
prisipažino, kad kada jos tėvas 
atėjo namo girtas, pradėjo plak 
ti trijų metu senumo broleli ir 
septynių metu sesute, 
paliepė tėvui paliauti,
kos baisiai suplakta tuom pa
ežiu dratiniu rimbu, 
pecziai likos supiaustyti kaip 
su peiliu.

Motina mergaites randasi li- 
gonbuteja serganti uždegimu 
plaucziu. Vaikus paėmė val
džia in prieglaudos namus del 
aplesitu vaiku.

1,753 BANKAI
SUBANKRUTINO SZIMET.
New York. — Norints bau- 

krutinimai banku nepaliaiuna 
Suv. Valst. bet ženklyvai susi
mažino. Pirma savaite Novem- 
berio menesyja sirbankrutino 
67 bankai. Y'ra tai ne daug, nes 
Oktoborio menesyja
166 bankai. Nuo pradžios szio 
moto, Suv. Valst. (užsidaro ir 
subankrutijo 1,753 bankai.

užsidarė
o kada 
pati Ii-

kad net
KA

sios.

NORĖJO SUKAPOT SAVO 
UOSZVE.

North Braddock, Pa. — Mag
dalena Briand, 86 metu am
žiaus motere, randasi ligonbu- 
teja pavojingam padėjimo nuo 
aplaikytu žaiduliu kuriuos jai 
uždavė su kirviu jos žentas Al
fredas Morris, 70 metu. Morris 
labai užpyko ant savo uoszves 
kad toji per anksti pabudino

smailu peili, kirvuką ir piukla. isz miego ant pusrycziu.

PROHIBICIJA DARO 
SZIADIEN ISZ

ŽMONIŲ.
Chicago. — Miestelyja La 

Harp, 111., asztuoniolikos motu 
mergina sugryžo vėlybam laike 
naktyja namo girta su paeziuo- 
tu vyru, kuris ja buvo iszvežes 
ant “potting party.”

Tėvas matydamas padėjimą 
savo dukreles, szovo in vyra už- 
muszdamas ji ant vietos. Laike 
koronerio tyrinėjimo ”džiure” 
pripažino tęva nekalta ir palei
do ji ant liuosybes.

Argi no stebėtinas atsitiki- 
kimas prohibicijos sklype? Kur 
galėjo gauti paeziuotas žmogus 
gužutes, su kuria nugirdo asz
tuoniolikos metu mergina? 
Valdžia apie tai nesirūpina.

Paskutines Žinutes negalėdami

If Philadelphia. — Agentai 
užklupo ant Lerikiszko kliubo 
ant 23-ios ir Brandywine uli., 
kur rado baczka gero 
Bartondeiii IJaj0wsfci ares/Aa- 
vo. <

alaus.

1

11 New York. — Valdžios 
prohibicijos agentai suome lai
vu Arlyn su 4,000 dėžėms geros 
arielkos vertes apie milijoną 
doleriu. Laivas plauke isz Ang
lijos. .

V Paryžis, Franci ja. — Va
džia iszduos 180 milijonu dole
riu ant pradėjimo visokiu dar
bu kad bedarbiai turėtu užsiė
mimus.

TĖVAI PASISKANDINA 
SU SAVO VAIKAIS.

Moskva, Bosijo. — Dauge- 
liuosia miestuosia prie upes 
Volgos, ievai su savo vaikais, 

žiūrėti ant juju
kentejimu ir daugelis tėvu Isz 
tos paezios priežasties užsmau
gė vaikus. Priglaudos del vai- 
ku yra pripildytos daugiau ne 
kaip keli menesiai atgal. Skait- 
lis apleistu vaiku per tėvus 
(dauginasi kas diena.

Trūkis, kuris vožė 600 vaiku 
isz Samarsko gubernijos in 
Moskva, pribuvo tiktai su 200 
vaikais o liikusiejo mirė kelio
nėje nuo bado ir visokiu ligų.

Žodžiu, vaikai gubernijosla 
apimtos per bada, teip greitai 
iszmirszta, kad už keliu mene
siu ne bus visai jaunesnes gant 
kartės. .

BANDITAI APLAISTĖ ŽMO
GŲ KARABINU IR 

UŽDEGE.
Warznycze, Lenk. — Pas 

gaspadori Vinca Kufra kaime 
Ropy, atėjo vakare du bandi
tai, suriszo visus namiszkius, 
pareikalavo pinigu, o kad gas- 
padorius apreiszke kad pinigu 
nėturi, banditai pradėjo dary
ti krata po visas pakampes.

Perkrato visa narna ir nėra- 
de pinigu, nutraiike gaspado- 
riui nuo kojų czebatus, aplais
tė ji karosinu ir uždege. Laike 
baisiu kankiu, gaspadorius pa
rodo banditams kur randasi pa 
slėpti pinigai ir kitokios bran
genybes. Banditai pasiėmė apie 
penkis tukstanezius zlotu, pa
leido kelis szuvius ir dingo tam 
sumoje.

Gašpadoriui turėjo daktarai 
nupjauti abi kojas, nes buvo 
balsei sudegintos ant anglies. 
Kitiems namiszkiems nieko ne
daro.

— Pra-

KUNIGAS UŽDARYTAS 
KALĖJIME.

Madrid, Iszpanije. 
baszczius katalikiszkos parapi
jos miestelije Antonano, likos 
nubaustas ant deszimts dienu 
kalėjimo už paniekinimą teby- 
rios valdžios laike pamokslo.

Paskutines Žinutes
H New York. — Du szimtai 

žmonių, daugiausia vaiku, iAz- 
ejo gilukningai Isz Lincoln 
Square teatro kada ugnis kilo 
artymam name. Keli ugniage
siai likos apimti durnais.

fl Quayaqiiil, Ekuadorius.— 
Pasikelia! paemo du miestus 
Santarora ir Paeraja Zaruma. 
Pasi keleliu daug uŽmuszta.
» fl Barletta, Italija. — Oin- 
czas kilo tarp gyventoju dvie
ju miestu, kur pastatyti stovyla 
ant atminties Franko-Italu ka
res 1503 mete. Sumiszime su
žeista 30 žmonių.

TF Cape Town, S. Afrika. — 
Trys pasažieriai likos užmušė t i 
kada pacztinis eroplanas nu
griuvo in Gordons Bay.

U Scranton, Pa. — Monsig
noris kunigas George J. Lucas, 
80 metu prabaszciius Szv. Pat
riko mirė praeita Ketverga. 
Buvo kunigu per 40 metu. t
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Kas Girdėt
‘‘ yri| U * p # Ę

Japonai žndina Kinleczius, 
bombarduoja isz oro ju miestus 
ir miestelius, o atsigaivinę vul
kanai naikina už tai Japaonus.

Neseniai drebejimo žemes 
ant Japoniškos salos Kynskin 
dingo daugiau kaip tūkstantis 
žmonių o viena sala dingo isz 
pavirszunos žemos in mares.
Kinczikai gal dabar nudžiugs 

ta žinia ir sakys, kad tai ju dio- 
vaieziai baudžo Japonus už pa
pildytas skriaudas.

yra vadinamas, 
vistados pasielgineja. Daryki
me ir mos teisingai, o busime 
teisingi. i

Kada Žydas atidaro koki biz 
ni tai tuojaus apsigarsina viso
kiais budais ir kožnas apie tai 
toki bizniori žino. Musu Lietu- 
viszki biznieriai pradeda biz- 
neli, tai lauke pakol jo biznio 
neapgarsina kumneziu liežu
viai. Todėl ir niekas apie toki 
poną biznieri nežino. — Wake 
up!

kas teisingai

Kas paoziuojnsi isz 
paima sau paežiu, o kas 
czinojasi del pinigu, tasai pa
ima sau kaltuna ir bosą ant

meiles, 
pn-

ir bosą
Ana diena bedarbiai pakele galvos, kas paeziuojasi del gar- 

sumiszima Kenosha, Wis., ku
ris buvo npmalszytas su aszari- 
nems bomboms. Vadai bedar
biu likos uždaryti kalėjimo. Su
kilimas darbininku nepasisekė 
ir neatnesze jiems jokios nau
dos. Juk policija turi užtekti
nai palkn ir bombų.

l>»Hg geriau ’butu, kad dar
bininkai panaudotu geresni ir 
naudingesni ginklą — per bal
savimu ir iszrinkima tokiu vir- 
szininka kurie rūpintųsi dau
giau ir szirdingiau apie darbi
ninku reikalus.

Arkivyskupas isz Rymo ka- 
talikiszkos diecezijoj San Fran 
ciske, knn. Edvardas J. Hanna 
likos apdovanotas auksiniu me
daliu per Žydu Draugavę Ame- 
rike. Ta garbe buvo už stengi- 
mus arkivyskupo už pasiszven- 
tima ir stengima padaryti su
taiką ir gera valia tarp Žydu ir 
Katalikiško tikėjimo. Arkivys
kupas ant tos garbes užsitarna
vo nes nuo daugelio metu sten
gėsi sulaikyt Žydus ir Katali
kus už ka Žydai jam pripažino 
pirmybe ir už tai szirdingai pa- 
dekavojo.

In tris paskutinius menesius, 
pagal raparta prohibici jos vir- 
szininko, valdžios prohibicijos 
agentai pristatė 20,733 teismus 
in sudus. Jaigu paimsime, kad 
in kožna teismą yra inkivinklo- 
tos dvi ypatos, tai likos aresz- 
tavotas nemažiau kaip 40 tuks- 
taneziai ukesu szio sklypo už 
laužymu prohibicijos tiesu in 
laika trijų menesiu.

Nėra tos dienos kad kalėji
mai nebūtu pripildomi naujais 
“prasižengėliais”, tik del to, 
kad jiems valdžia paliepė būti 
prasižengėliais.
Prohibicija kožna diena mum 

duoda suprasti, kad jau nors 
karta su ja padarytumem gala, 
p bet kožna diena valdžia kan
kina žmonis už bereikalo.

Kalėdos jau arti, žmoneliai 
pirkinėją dovaneles ir atmintis 
vieni kitiems bet apie save už
miršta. Dabar laikas atsiminti 
in redysta taja suplyszusia mal 
daknyge ant apdarymo o bus 
apdaryta jum in laika ant Ka
lėdų. Motineliai butu malonu 
pasiimti in bažnyczia naujai 
apdaryta jos sena maldaknyge 
Pri&iuskite dabar savo 
knygas.

senas

Niekados nekalbekie apie ki
tus blogai;'ba tas, kuris atran
da blogus darbus pas kitus, 
pats mažai verties turi ir yra 
priskaitomas prie neteisingu.

Teisingai žmogus greiezian 
apie kitu gerus darbus kalba, 
negu kad primena blogus ju 
puses per silpnumą suki yd uses.

Teisingas žmogus savo arty- 
ma myli taip, kaip pats save. 
Teisinga žmogų mes galime pa
žinti isz jo kasdieniniu visuo- 
paeniszku darbu. Tas teisingu

Czepulis, Vincas, priesz kara 
gyvenos Suderland, Mass,, Ir 
Walpole, N. H., neva tarnavęs 
kariuomenėje ir ten žuvęs. Bro
lis Jonas Czepulis nori sužino
ti jo gyvenama vieta arba li
kimą. — 10-1259.

Gitmoras-Gittemore, Pranas, 
seniau gyvenos Boston, Athol, 
ir Barre, Mass., žuvo pasauli
niam karo. Jo inpediniams pri
klauso $10,000 karo apdraudę.• 
Velionis savo gimimo vieta yra 
užrokordnves vardu Madingi, 
Russia, — gal Nedzinge, Medin 
gonni, Medeikiai ar kita kuri 
vieta. — 10-1536,

Žvi rblys-Svi rpli s, 
iki 1921 m.,
•meneje Camp Dix‘, N. J., ‘kilęs 
isz Geruliu km., Balbieriszflcio 
valscz., Mariampolcs apskr.

Gutneris Chaimas, alias Her-

Adomas, 
tarnavęs karino-

bes, tasai paima už paezia po
niute. Pati mylės snvo vyra, bo- 
siene valdys sayp vyra kaip ne- 
valninka, o poniuto nuolatos
kvarkęs apie jos mokslą ir bus man Hunter, 1911 m., gyvenos 
didžiausia tingino. Paezia žmo
gus turi del savos, ’bosiene del 
namo ir prieteliu, poniute <lcl 
svieto ir linksmu draugu. Isz 
tu trijų sztamo moterių, tegul

1217 Thurman St.,

314 Madison St., New York, 
N. Y.

Hofmanas, Karlas, 1927 m. 
gyvenos
Camden, N. J., pajeszko sesuo 

sau kožnas iszsirenka, katras Jadviga_ Jette.
Tuzinas, Jurgis, gyvenos 339 

Lafayette St., Newark, N. J.
Tatarunaite. - Szimanskienc, 

Katre, 'seniau gyvenusi 623 E. 
12 St., New York, N. Y.,turėju
si sunu Vada, Stasi ir Prana. 
Jieszko sesuo Konstancija.

Szusickai, Jonas ir Vladas. 
Igno ir Kastos vaikai, kilo isz 
Zavelcu km., Szvenczioniu aps. 
priesz 5 metus gyveno Worces
ter, Mass. Jieszko motina.

hz t amas jam geriausia patinka.

Sziadien visoki prasižengė
liai, peržengė tiesas artistiszkai 
ne taip kaip tai senoveja apiple 
szinejo arba žudino žmonis. 
Sziadien pleszikai peraugszti- 
na smarkiausius detektyvus ir 
advokatus ir kaip kada sunku 
juos iszrasti kaltais.

Kokis tai Bernardas Matty, 
paeinantis isz Austrijos, nau
doja ipnotizma ant vedimo sa
vo amato. Tasai apgavikas už- 
ipnotizavoja savo aukas, palie
pė apipleszti koki narna ir at- 
neszti jam visa laimiki, po tam 
paleidžia savo auka kuri nieko 
neatsimena apie papildyta va- 
gysta. Praeita sanvaite Matty 
užipnotizavojo tūla turtinga 
moterių, kuriai paliepė parduo
ti savo narna, o pinigus paemes 
nuo jos prasiszalino kitur josz- 
koti nauju auku. Kada motore 
iszejo isz miego, nieko nežino
jo apie savo pasielgimą.

Jau didelis laikas atsilygint 
už prienumerata “Saules”, ku
riu laikas jau iszsibaigė. Prail- 
ginom laika del daugelio isz 
priežasties bedarbes, bet ilgiau 
nespasabas siuntinėti laikrasz- 
ti. Iszdavyste laikraszczio daug 
kasztuoja ir kožnas privalo už- 
simoket ka yra kaltas. Del dau
gelio turime sulaikyti “Saule” 
nors tas yra mums labai nema
lonu.

KONSULEI PAJESZKO
SEKANCZIU ŽMONIŲ:

9

Jioszkomioji ar.apie juos ka 
nors žinantieji teikitės atsiliep 
Ii in:
CONSULATE GENERAL OF 

LITHUANIA.
15 Park Row, New Yoik, N. Y.
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Szimukas Skolikas, nuo kada 
svecziai pribuvo isz miesto pas 
ji ant kvaticros suvis atsimai
no. Landžiojo po kalnus kaip 
oszka, užsidunksojas pats ne
žinojo ko. Prikalbino jam kaip 
tai smagiu gyvent dideliam 
mieste, valgis geras o gerymas 
koks gardus! jaigu tik pribūtu 
in;miesta ir užsidėta sau koki 
bandeli o reszta pats isztyrino- 
ln.

Nora labai turėjo 
in miestą ant 
bet kaip ežiu palikt grinezia ir 
Milda Kriszczi^to, su kuria 
jau konia buvo sužadėtas.

to, 
grinezia gali parduoti arba pa
didint ant priėmimo vasariniu 
svecziui ir apsipaeziuot su Mil- 
a, arba jaigu ne norės eiti in 
miestą, tai tegdl pasilieka, ant 
kaimo del kito. Mieste suras 
daug merginu, puikesniu ne 
kaip Milda, kurios prilips kaip 
muses prie medaus prie pato
gaus vyrelio kaip yra Szimu
kas.

Ant tu magiszku žodžiui su
vis apkvaitoSzimukas. Mislino 
jog Milda in miestą ne patinka. 
Ne cziona kaimiszkn szlebiu 
nosziot, ba kabotu ant. jos, kaip 
ant stulpo, ne poniszkos burnos smert, sena Slcponiene 
ne galėtu padaryt — nieko.

Bet. nenorėjo ja taip apleist 
ir viena diena tare in ja:

— Ar girdi. Miluk, kas su 
mumis bus? Asz einu in Kroku
va, lenais puikiau kaip czionais 
o galima uždirbt per diena dau
giau kaip czionais in nedelia 
laiko. Jaigu nori su manim eiti 
tai kalbėk, tai tuojaus apsipa- 
cziuosiu.

Poniszkos burnos Milda ne
mokėjo daryt, nes liežuvi turė
jo atsakanti ir tuojaus nžklati- 
se:

nusiduot 
apsigyvenimo,

Dave jam rodą ant

Mioste 
puikesniu

Ado-

PAJIESZKOJIMAS NR. 43.
Szic asmenys gyvena Amori- 

kojo yra jieszkomi:
Augustinaitis Matas,

mosimus. Kilęs isz Josvainiu 
vals., Kėdainių apskr. Gyveno

Park. UI., vėliau 
Waukegan, III.

Gumbakis, Teodoras, arba jo 
žmona. Kilos isz Užvenczio vai. 
Tarnavo Amerikos kariuome-

Kadaise gyveno Rock
ford, Ill.

Klimaitis, Pranciszkus. Ki
lęs Luksziu vals., Szakiu apsk. 
1912 melais gyveno Kenosha 
Wise., vėliau Chicagoje.

Danauskas, Jurgis. Kilęs isz 
Betygalos vals., Raseinių aps. 
Kadaise gyveno Johnston City, 
III.

Melrose

nėjo.

Žukaunkas, Pranas, kilęs isz , 
Pabugines km., Tryszkiu vals., 
Sziauliu apskr., Amerikon nt 
vykęs 19Q6 ir apsigyvenęs 
Philadelphia, Pa.

SI ižas, Baltrus, gyvenos Eas
ton, Pa., Czi'kagoje ir apie New 
York’a. Dabartinis ji likimas 
nėra žinomas. (10—1266).

Kužulis, Konstantinas, gy
vens apie Worcester, Mass., Ir 
Bangor, Me. isz kur instojes 
J. A. V. kariuomenėn ir neva 
karo lauke žuvęs. Reikalingos 
žinias apie jo likimą ir anglisz- 
ka jo pavarde. — 10-792.

Volo^ky, gal Valauakas Mi- 
cheal, alias Alex Boldish, <kile* 
isz Tauragės apskr., gyvenos 
Westborough, Chelsea ir kituo
se Masu., valsytbes miestuose. 
Jam priklauso vienos instaigos 
gana didele pinigu suma.
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III,

)

Urbonas, Stanislovas. Kilos 
isz Kelmes miesto ar apylinkes. 
Gyvenos Richmond, Ill.

Vaicziulis, Kazys. Kilęs isz 
Kolmos, vals., Raseinių apskr. 
Kadaise gyveno Swastika, No. 
Dakota.

Yoksza, J. Gyvenęs Chica- 
goje.

Žilcviczius, Juozas. Gimęs 
Cliicagoje. Tarnavo Amerikos 
kariuomeneje. 1914 metais gy
veno Chicagojc.

Aukszcziau iszvardyti asme
nys yra praszomi atsiliepti ir 
kiekvienas kas ka nors apie 
juos žinotu yra praszomas su
teikti žinių. Bent kokia žinia 
bus brangiai invertinta.

LIETUVOS KONSULATAS 
Rm. 1904-201 N. Wells St., 

Chicago Illinois.

>
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Paszaukimas Dvasios
ži bot ant kart stojosi turtingu,
pastate sau puikia grinezia ir 
gyveno joja kaip kokis grafas. 
Tai. buvo navatna. Nes niekas 
negalėjo dažinot kokiu spasa- 
bu atėjo prie pinigu. Vieni kal
bėjo, jog aplaike po kokiam lai 
Amerikoniszkam dedei, kiti vėl 
jog, — bet ka ton — pikto no 
reikia kalbėt jaigu nežinoma 
teisybes. Senos bobos tvirtina, 
jog žino. Kalbėjo, jog dvasjos 
parodo Liszkui kur užkasti bu
vo skarbai. /

Nebūt u tai ne galimu daigtn. 
Scnuosia laikuosia tas tankiai 
atsitikdavo, ba taip knygosia

jog yra paraszyta. Jaigu taip būda
vo seniau delko ir sziandien tas 
giliukis ne patiktu?

Ne vienas apleidžia szi svie
tą siu tokia slaptybe ant duszios 
o kad (ai Szimukui nusiduotu 
pagaut tokia dvasia, kur ežia 
ant žemes užkasa arba paslėpė 
kur pinigus, lai jam iszeitu ant 
gero ir labai p r i si d u otų. Ir taip 
ant, paveizdos paimkime Stcpo- 
niene. Badai buvo labai turtin
ga, o turėjo tik viena duktere 
kuri laibai nelaimingai iszteke- 
jo už vyro. Numirė nebage isz 
rūpėsi ies, o kad nedoras žentas 
neužgriebtu visa turtą po jos 

badai 
kur.

sugaut

o gal ir nio-

— O kaip no eisiu?
— Na, tai turėsi palaukt 

pakol sugryžsziu, 
kados ne sugryžszu?

— Taip? tai taip? Taip sau 
mislini? O tu gal mislini, jog 
esi doras žmogus? Tiek motu 
mano suvadžiojai ir prižadinė
jai, jaunysta savo praleidau 
prie tavęs, bueziau jau seniai 
isztekcjus už vyro jaigu nebu- 
cziau laukus ant tavęs. Dabar 
nori eiti in svietą o mane ezo- 
nas palikt?

— Juk asz tau kalbu 
su manimi eitum!

— Asz nenoriu eiti, ne eisiu 
isz czionais!

— O asz czionais ne pasilik-

riek motu

kad

siu.
Piktume atsiskyrė ta diena. 

Szimukas nuo tos valandos 'bu
vo kai pne tas pats. Pro Milda 
praėjo rodos jos nepažino, su 
kitais bernais neiržsiduodavo o 
su žmonim kalbėdavo “poni” 

ponas.”
- Szimukas pradeda kle- 

jot — kalbėjo žmonys ir juokė
si isz jo.

Bet jis nieko sau isz to 
daro. Miestas jam buvo galvoja 
ir tiek. Dairėsi aplinkui ar ne 
suras sau kokios vietos ant nu
pirkimo. Buvo ant pardavimo 
pienyczia, o kaip mislino gerai 
ant to iszeitu, bet isz Ib^r ežiu

ir <<
4 l poni

ne

gaut pinigu? Grinczios nenorė
jo niekas pirkt, o kad ir j^ts nu
pirkta tai ne užtektu. Turtingu 
giminiu ir neturėjo kurie pasi- 
renginejo keliaut ant ano svie
to.

Na, du randasi spasnbas ga
vimo pinigu, spasabas suvis 
slaptingas. Atėjo jam ąnt mįs
les sonm? LUzkus. Tasai gyveno 
bedoja kone por visa savo am-

i i . 1 '"lit
fĮ

A

dus tai už mano skaudejima, fit 
netikėli ka dvasias szauki, pa
lauk, rytoj pažinos visas kai
mas o pirmiausia kunigas kle
bonas.

— Miluk, Miluk — dejavo 
Szimukas, trindamas sau akis, 
— ar tai tu?

— Žinoma jog tai asz, gal 
pažinai mano rankas. Dabar 
tau paskali, jog su mumis pa
baiga. O dabar laba nakti. Tu
ri usujeszkot savo visztcle. Ir 
dabar gali pasiliki czionais, 
kas žino, gal sena .Hteponiene 
ateis tave atlankyt isz ano svie
to! Ir nubėgo greitai. Szimonas 
nusivilko paskui ja po valiai.

1 Ant rytojaus isz ryto, 
priesz Milda su iszputusiu vei
du.

prie jos juoda viszta o pats at
sistojo vidun rato ir lanke atei- 
nanezios dvasios senos Stepo
naites.

Naktis buvo tamsi, taip tam
si, jog rodos aki iszdurk. Nieko 
ne matyt, jokios dvasios.

Bet ko akis.nemato tai ausis 
iszgirsta. Sniegas barszkejo, 
rodos kas tokia prisiartina — o 
dabar, dabar, rodosi jam 
tokis ji szaukia, — Szimnh 11 

ISzimuk! Po tam vela tyku, bet 
vela iszgirdo žingsnius. Narsus 
Szimuk, ba dvasia jau ateina!
— Mnsznabždojo in save. Bet jo 
narsumas kur ten dingo. Sži- 
mnkas drebėjo kaip drugyjaJ 
būtut pabėgės, bet isz baimes 
kojos jam sustingo ir negalėjo 
isz vietos pasijudini;

Žingsniai artinosi kas kart 
areziftu. Pasirodė priesz ji ko
kis tai juodas szeszelis. Szirpu 
liai porejo ant jo kūno.

i Sztai kas tokio subarszkejo
— viszta snkleksojo o kokis tai 
balsas moteres paszauke:

: — Gelbėkit, o tu szummuki, 
gelbėkit!

Szimukn. baime apleido. Dva
sia senos Steponienes gavosi in 
slaistas, pabėgt ne gali ne jam 

I piki o padaryt negales.
Pasisziauszes ėjo prie szesze-

kuris dejavp ant žemes| pasiliksiu ant kaimo, 
stengdamasis iszsi gnu t
slaisties.

Dasilypsfejo ji 
szaukdamas:

— Dvasia 
do viena?

— Praszau tavęs, prigelbėk 
man iszsigaut isz slaisties — 
szauke dvase moteriszkn bal
su.

kas

7 stojo

— Tu Milnk, ar girdėjai?
— Lyg sziol nekalbėjai nie

ko da, kaip galėjau girdei? — 
atkirto mergina.

— Tu veluk, nekalbėt nieko 
pralmszcziui, no žmoni m —pra- .

Szimukas.
- Juk tau vis tas pats, ka

kunigas ir žmonys kalbos ir 
mislins apie tave, eini ir taip in 
Krokuva tai neiszgirsi.

— Tik suprask Miluk! Po 
teisybei norėjau eiti in Kroku
va. bot kitaip sau

sze

pamislinau,
Ii o

su

isz

rikszte

kalbėk kas esi

Ne pir-

szventinta
iszkrate visus kisze-

užkaso pinigus nežinia 
Jaigu taip galima but 
dvasingos ir priverst ja ant isz- 
davimo slaptybes.

Szimukas pasirengė ant sa
vo slaptingo pasirengimo. No
rėjo bandyt ant Szv. Tamo- 
sziau nakli, ba tik tokiam szal- 
ti pasirodinėja dvasios. Nesi
prausė jau tris dienas ir no pa
merkė pirsztu in 
vandeni,
ninus idant nesirastu juosia ne 
trupinėlio duonos, ba duona tai 
yra szventas dalykas ir galėtu 
pagadyt visa reikalu. Sujesžko- 
jo senas glaistės idant dvasia 
negalei pabėgtu, ba kaip žino
me, tai dvasios tik paskutinia
me laike iszduoda savo slapty
bes. Paėmė su savim taip-gi 
juoda viszta, ba ir toji iszszali
ke d vases ir rykstze del pada
rymo rato aplink save.

Taip pasitenges leidosi in ke- *
lione naktyja Szv. Tamosziaus 
arti pusiaunakti. Vieta jai? se
niai sau iszsirinko; kryžiuką 
kelia kur nesza nebaszninkus 
in dvi parapijas.

Kelias vede pro grinezia Mil
dos. Atėjo jam noras pasaky
mo jai kelis žodžius per Įauga 
ir nugazdint ja truputi.

’— Miluk, — suriko po jos 
Miluk, ar atsiguliu i

paša ky
bot atliuosuok mane.

langu. 
jau?

pe.

»iii'**

Ne, o ko nori ? — atsilie-

—• Noriu atsisveikint su ta
vim, ba szianakt atsitiks ‘baisy
bes, no paregėsi mane daugiau. 
Labanakt, o noapsiverk tik 
paskui manos!

— Szventa Panele! — pa- 
szauke Milda^atidarydama Įau
ga. — Szimuk, ka tu nori padu* 
ryt? . j

Bot Szimukas neatsako, tik 
ėjo toliaus.

— Jaigu sau ka pikto pasi
darys? — pamislino Milda.— 
taip ant to iszžiuri. Jau nuo se- 
niai supratau, jog jam galvoja 
kas tokio i)e gero!

Pamislinus greitai, užsimoto 
ant savos skopota ir nubėgo 
paskui Szimuka,

Ziegorius po valaiai iszmu- 
szo dvylekiu adyna, kada Svi
rnu kas stojo nut kryžiauno ke
lio. 'fuojaus padare ratą aplink 
save, pastate slnista, pririszo

o neaps i verk

— Prigelbėt tau? 
miau pakol man peasakysi kur 
užkasei pinigas, — tarė Szimu
kas tuom paežiu balsu.

— Pasakysiu tau, 
siu,

— Atliuosuot ?'(), mano mie
la dvasede senos Steponienes, 
ne pataikini. Szimonas Skoli- 
kas ne tokis kvaily*! Pirmiau
sia man pasakyk, kur paslepi ii 
skamba o tada tave paleisiu. 
Reikalauju pinigu, ba einu in 
Krokava o tu man tame turi 
prigelbet!

— Tai tu Szimukas Skali
kais? Sucypė dvasia, plonu bal
su. — Nori mano pinigu? Mano 
mielas, atėjai dvi nedelias už- 
velai! Dvi nedelias atgalios pa
szauke mane Milda Kriscziute 
ir turėjau jai pasakyt, kur pi
nigus paslėpiau.

— Milda Kriscziute? O kad 
tave! O ar po meluoja tu man, 
dvasia ?

I — Žinoma kad no. Milda tu 
jai reikalingi, ba eina už vyro, 
ri mano pinigus. Kalbėjo jog 
Dabar mane paleisk, ba 
velniszkai koja spaudžia.

Į -— Kad tai dabar paimt Mil- 
dele ir jos pinigus? — suniur
nėjo sau po nosia. — Jezule- 
liau turiu da sziadien su ja pa
simatyt! 'O tu dvasia senos Ste- 
ponienos, atsimink sau paleisiu 
tave nes jaigu tai ne teisybe ka 
man kalbėjai, tai eisi isz czys- 
eziaus in dugną peklos!

Šlaistys suskambėjo, 
|buvo jau sena ir surūdijus tai 
mažai ir spaude ba kitaip tai 
dvasia butu daugiau stenėjusi. 
Vos atidaro slaistas, viszta 
kvaksėdama nulėkė. Dvasia pa 
sikele nuo žemos ir pakol Szi
mukas susiprato kas su juom 
darosi aplaike kelis ypus per 
žandus jog jam net menulis ir 
žvaigždes ‘pasirodo akyse.

— Taip suriko dvasia savo 
baleto — tai turi už mano ezeve- 
rykus, kuriuos man sudraskiai 
ir vela pif, paf, pif, per žan-

r

man

o kad

Ui

Iszmintingai padarysi!
— Bet asz pats nebusiu, pa- 

eyJam Info nuobodu. Norėt an I 

tavos paklaust, 
taip misliji padaryt, kaip man 
kalbėjai szia nakti.

— Jeszkai tik pas mane pi
nigu senos Steponaites.

— Neplovok! Matau pats, • 
jog būva  m didelis asilas.

— Na, jaigu pats prisipa- 
žinsti, tai tegul ir taip buna — 
sztai mano ranka!

— Acziu tau — man ir žo
dis užteks, tavo ranku yra bai
siai pavojinga.

In tris nedeles po tam buvo 
pirmutines užsakos. Szimonas 
neturi priežasties gailėtis, jog 
paėmė Milda, ba tai motere 
darbszi ir paezedi, kokiu mažai 
yra. Atvedė jam prie paredko 
galva, liet kaip kada Szimukas 
da atranda sau kokias ten mis- 
lis gayvoja o tada ateina 
tokio perstatymo kaip ta nak
ti kada norėjo paszaukt dvasia. 
Szimukas tada atsisėda ant šuo 
lėlio ir giliai atsidusta ant sa
vo gyvenimo jog pats sau yra 
kaltas, jog pagavo tokio dva
sia i u slaistas.

T

ar ant tikrąja

pro
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•fW. D. BOCZKAUSKAS- CO 
MAHANOY CITY, PA. 

A-BE-CELA arba pradžia skaitymo Ię 
raižymo, del Lietuviszku valku. 15a

UKRIAUSES KABALAS
Arba AtldeaglmM Paslapčiai ▲tat
ties. Su paielba kaxlrose. Pagal 
Chaldeistku. PeralsUu, QralkiMka, 
▲rablsika ir Čigoniuku burtlaBa. 
laaguKinejiiaas ta kabala yra labai 
lengvas ir kiekvienam gali boti s>- 
prasUaa.

MORALISZKA KABALA
Katra Įsideda Imogens ataK 0« 
Salamono Noso.

TIKRIAUSIA BURYKLA
CtamdU ta. BaMaa 

ffulva. Del vyru ir motoru.

VIST* TRIS KNYGUTES 91* 
TIKTAI Ut ....................

Prteiuklto aiumis lie. Gautta 
visas tris knygutes per g o auta. 
Pinigus galite siusti etesapmata.

W. D. BOCZKOW8K2-OO.
MEKENO Y CITY TJU
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MIRTIS HUGENATAM.
Aplinkinėje miesto Berge- 

Yac Francuzijoje, stiro griuvė
siai įsenu rimui ir pilies stove- 
jttsios ant kalno, kuris szian- 
dien apleistas pamirsztas, bet 
kitados krutedaves nuo skruz- 
delino kareiviu didžiūnu. Ant- 
apžėlusiu muru auga erszke- 
cziai ir vijoklines pi Irt žoles, o 
pakoji žydi žiedai gražiai mar
guojant ie ant žaliumino, kelkiu 
apvainikuoti griuvėsiai, 
pifveikslas gana gražus,
nok nedaro ant regotojaus sma
gaus imipudžio, kadangi griu
vėsiai labai daug liiulno — 
liūdno ir baisaus primena: rc- 
ligiszka kova Francijoj. ..

Valdžia anuomet buvo ran
kose Katarinos do Medici, ku
ri buvo moteriszkia 
godžia garbes ir didybes o 
idant lai sau užtikrini bandra- 
vosi tai
RU

laike kurios

Buvo
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Nors 
vie-

t es,

^5

gudria, 
ir didybes

su katalikais, tai vėl 
protest onais.

savo nsbi ant Francuzijos di- 
nelaime. Simus savo:

Užtraukė ji

dele nelaime. Simus 
Franciszku II, Karoliu IX-tn, 
ir Henrika Hl-czia, kurie paei
liui apeminejo sostą, iszauk- 
lejo nedorai pati pametus do
rybe; nuo visokios doros nedu

ali! raukinėje vai-
ir dėlto, idant
savo
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ryja. Prasidėjo ginezni, nei isz 
szio nei isz to, už ranku baltu
ma. Viena priesz kita pasigyrė, 

1 "I 1

NAMINES MUSZTYNES, 
REVOLVERIAI

Kastriszkes, Nemunai ežio 
. savo- 

Antroji, nenorėdama užsileisti' ti^ka era: žmones .pradeda na
kad jos rankos esą 'baltesnes. , kai-m. Sziczia prasidedą

tvirtino kad jos rankos baltes-1 mine degtine virtis Kam jienut
nesi Iszkiflo lyg nesupratimas. pjnigaį mokėti, jei javai pigus,

po- 
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ATSIVEŽĖ SAVO NAMA SU SAVIM PO VAKACIJU.

ežiai;
to gėrėjosi savimi, 

szilknose

szventu Miežiu, 
susirinkę kareiviai iszsirengc 
in kare meldėsi, praszydami 
nuo Dievo palaimos. Visi atliko 
iszpažinti ir besimelsdami lau
ke szventos Komunijos,
ežia ir moters kareiviu ir 
vaikai, kurios ėjo paskui savo j 
vyrus prie Dievo stalo, 
miltine isz ju buvo grafiene J 
kurtu. Paveikslas
ma jest ot iszka i iszži urejo; 
sivilkus puikiu žalio maszasto 
sijonu, persijuosus auksuota 
juosta buvo kaipi kad karalie
ne. Ant jos veido, vienok, ‘suvis 
negalima buvo matyt iszdidys- 

tacziaus nusižeminimas ir
liūdna rezignacija, 
drasko jos krutino 
mokėjo vdept tuos savo sopu
lius ir gal tas be skundos ken
tėjimas pridavinejo jai grožy
bes ir majestoto. Nors buvo gra 
žios ir patogios iszveizdos vei
do suvis nežadino regėtojuose 
simpatijos; prieszingai, 
tai neramumą, no drąsą

Skausmai 
vienok ji

Klementas ir Maurice Mach, studoptai isz Idaho Universi
teto sugryždami algal in mokslą po vakaciju atsivožė su savim 

jame 
daugiau

ant troko szita nameli, kuri pastate arti universiteto ir 
afisigyveno. Sako kad tokia būdas gyvenimo jiems 
siiezedys pinigu ir gales užbaigti savo mokslus daug pigiau.

ra motina 
kils 
juos savo inrankiais. 
kas III ežias žinomas Lenki
jos karalystes 
Henri'k Walozy, arba Francu- 

Vardas Volois 
gimine isz katros pa- 

pripuola ant 
laiku kada vieszpatavusi Fran 
elizijoj Katarina de Medici, 
daug-ma ž ant 
szpsziol i k t o szi m t meczia 
ant sosto sėdėjo jos sūnūs Ka-1 
Tolius IX-tas ir Henrikas III 
cziasia.

Katrina de Medici kuri lai
ke st i ra valdžios savo rankose, 
nors ant sosto sėdėjo kaipo ka
raliaus sūnus vienas ir kitas, 
kaip minėjom broliavosi tai su 
katalikszkais, tai su protesto- 
nais, arba luteronais, matant 
kokia partija jai prilankesne * * 
ir durteane. Luteronus vndin-l *
ta Francuzijoj Hugenotais pa
gal Francuziszkos kalbos Hu- 
geanots. Hugeanotai tvėrė at
skira sau partija hiteroniszko 
iszpnžinįmo kuri del iškovoji
mo sau laisves stvėrėsi už gink 
lo ir pakele kova prieszais ka- 
talikiszka religija. Nusprendė 
iszkovot netilk visokia laisve 
bet net užgriebi sostą.

Pakilo Francuzijoje didele 
audra. Paxikeluaie Hotentotai 
pradėjo užeminet miestus, net 
pilis, Ikaip antai Lyon, Tours, 
Montpelier Poitiers, Grenoble, 
Orleans ir Blois ir susitvirtino 
Bornyl ’e.

Guyennos gubernatorius bu
vusios francuziszkos provin- 

I cijos Montluc suszaukes Visus 
icatalikiszkus ponus, kunigaik-1 
szczius ir grafus ir užragino 
Husijuagt, idant bendrom pa- 
jiegom statyt krutino netikė
tinam prieszui Bažnyczios ir 
Tevynea.

Pirmutiniu isz tu, kurie pri
ėmė su didžiu noru gubernato
riaus inncszima buvo grafas 
Robertas Brianž.

Diena 7 Gegužes rumu gra
fo Briaz keplyczia žėrėjo žibu
riuose. Pas altorių papuoszfa 
szviežiu kvietku vainikais al
ii kine jo Tėvas Grigorius auka

ziszkai Volois 
reiszke

Apysakaojo.

padaryt
Henri

istorijoje kaipo

antros puses
, kada

koki 
, arba 

baime jauto regėtojas žiūrėda
mas in ja.

Kone susieinatie ant akiu 
bruvai, tieinasis siauros lupos 
liudijo apie tvirtybe valios tos 
moleriszkes, kad jos nuspren
dimai jai turi imt iszpildytais 
visados.

Miszios
Robertas nenorėdamas 
valandos atsisveikinimo, pris
paudė paskutiniu kartu savo 
moteri prie szirjdios pabuczla- 
voviinu Hugdna ir nuėjo žemin 
kur jau jo lauke pavaldiniai 
jo kareiviai, kuriu vadu jis li
kes.

pasibaigė. G ra f as 
ilgint;

— Jokime! — tarė pats sė
dos ant žirgo. — Už tikyba ir 
tėvynė eikime kovot.

— Mirtis Hugenotam! — 
atsakyta choralisZkais balsais. 
— Lai gyvuoja musu vadas.

Ir nuo saules spinduliu bliz
gėjo plieniniai szelmai ir szar- 
vai kareiviu, o ant ju gaivu 
szvitavo vėliava su antraszn

Polius mpri quam feodari,”“Potius mpri quam feodari,” 
(kas reirtzkia geriau pražūt ne
gu susitersZt.)

Grafiene Jolanta ilgai įįiure- 
jo in kszjojanczia kariumenc 
prasi tęsusią in ilga eile, tar
tum imilžimszkas žalt is szliau- 
žianezia ir besivyniojanczla 
kol neisznyko isz jos alkiu toli 
už kalnu.

Pažiurėjus tad in savo sunu 
tarė skausmingu balsu:

— Simnu mano, kuomi tu
.. Vieszpacziu pfi- 

sakinejaneziu daugeliui pado- 
nu. ■<+

Po tam pakėlus nkis dan
guose 'tikiu balsu sznabždejo:

-u- Dieve užlaikyk jam tę
va; noiluok jam pražūti. Sugra
žink man vyra 'apdengta gar
bes spinduliais, apdengta gar
be pergales ant heretiku.

Malda jos buvo pilna puiki 
bes, plauko ne isz nužemintos 
szirdies Dievas jos nebeiszlklau 
se.

kada busi.

II.
Muszis po Dreux.

Kunigatksztis Conde isz gi
mines Bourlfonu paeina irs, va- 
das Hugenotu, pergalėtas Ro
uen *e, jmsitrauke iu Ilnwr’a, o 
ten sutvarkines savo kari lime
no
meniu

toli miesto Dreux’o; kariamo 
my susidėjo isz 30,000 karei
viu. Ilgai abi prieszingos arml- 
jos s 
kol pradėjo muszi.

Ali, nes buvo tai ne prieszai 
vien 
lis kovojo su broliu; 
tai buvo broliažudystia, 
jas žuvusiu szauke dieviszko 
atkerszinimo. 
Tiesdari 
si klausi 
l ft

dovejo priesz viena kita 
«

sūnūs vienos tėvynės, bro
ko va ta 

o k ra u
szauke

A ukszcizatįsias 
žudydamas kada, pa- 

pergalet ojaiv: 
Kaino, 'kur dejai broli savo? 

Ka padarini! Jo kraujas *szau- 
kia manip.“

() apjakinti tie,'kurie kardu 
ir žadinstom jieszko sau vaini
ko garbes ir lobiu. Tas, kuris 
leido visus aprūpi nes torn pa- 
eziom tiesom, tais paežiais tur- 

ir dovanom, neprisake 
skriausi kitu savo bro- 

“Palaimint i ramus 
nes jie žemo apturės.”

Bet žmogus nepildams pri
suki mik savo augszcziausio 

laisvo
nuo

'S 
galės

tais
žudint, 
liu pasako:

savo
atemineja 

broliu, pleszia

kitos,

Vieszpat ies 
nuo savo 
juju turtą ir žudo, szaukdamas 
in kova ragindamas prie ža
dinsiu ...

Duota prisakymu eit kovan. 
Abi armijos su pasiutėliu įnir
timu mėtėsi ant viena
pradėjo žudintis. Kardai žvang 
sėjo ir loke in padaugins lūž
dami nuo smarkiu kireziu. 
įmones ir arkliai miuszije pa- 
paikusie mėtosi iii nasrus mir
ties, kuri daro gause pjute, 
krito pažeisti bei užmuszti su 
perskeltom galvom su perver
tom krūtinėm besivoliojo kal
nuose locnu krauju, mindžio
jami aikliu ir žmonių, mirda
mi ir vaitodami, kol katro mie- 

neužklojo 
be jaus-

kuri dare

kur jau sulaužytosta vieta, 
buvo eiles ir kareiviai dar gy
nėsi baimes paimti. Nauja pa- 
jiogos sriove, kaip smarki ban
ga. trenkė in 
pirmyn 
genotu, 
iszsiverže szauksmas: 
Hugenotam.” 
smūgio neatlaiko pradėjo svy
rimi is, 
kari nmono 
begi.

Muszis po Dreux 
laimingai Katalikam (ik pado- 
kavojant pribuvusiam in laika 
grafui Robertui, 'kuris patsai 
pirmiausiai puolės in verpetą 
kovos, pražuvo.

Kūnas likos atgabentas 
mon ir pazSarvotas 
ant puikaus katafaliaus. 
kelias dienas stovėjo 
su kimu žuvusio grafo,ho grafio 

į T -

ne Jolanta, sedęjo pilkiam bo- 
telijo nosuraminama, 
mino ja pažinsi am i, 
ir kareiviai atėjusio 
paskutine garbe savo didvy- 
riszkam vadui.

KATROS RANKOS 
GRAŽESNES
T-. _ ■■■■

Vienojo Lietuviu kolionijoja 
buvo Lietuviu iszkilmingas po
kylis. Susirinko pasilinksminti 
visi praki*lniausi žmones; 
nios, panaites, ponai ir

visi iszsipuosze, fszsipus- 
Ka i-kurios 

ponios szilknose sznabždojo- 
purejo. Nei miela buvo pažiū
rėti in toki gražu Lietuviu bu
ri. Visi gražiai, mandagiai pa
sielgė. Nors kuris ir nemokėjo, 
arba nesuprato mandagumo tai 
sykliu, ten galėjo pasimokyti. 
Pokylis buvo prakilnus, be 
svaiguliu, be girtavimo. Kur-gi 
toki gražus žmones lerszis 
svaigalais.

Pokylyje buvo dvi ponios, 
kurios didžiai isz savo parodu 
didžiavosi. Pradėjo juodvi taip 
saves viena kita lyg neapkęsti, 
mat abidvi buvo puikesnes bu-

su

Svecziai aplinkui apstojo pasi-
P°“ Šatai per T. S. vestuves pilie- 

cziai taip insifizumijo, jog pri
reikė policininkus isz Nemu
ną iezio kviesti, kad suraižytu 
protokolą. Sako, namine kalta.

Ta paezia nakti vienas brolis 
A. R. su savo szvogeriu apsto
jo kito brolio langus su revol
veriais,
Blogai daro, kas leidžia to
kiems ginklus laikyti. Jie szan- s. 
liai, tad ir grasina, ant *ko tik 
užpyksta.

klausyti, pažiūrėti kurios p* 
nios rankos baltesnes. Isz vir- 

a'bieju rankos buvo bal
tos, sunku buvo pasakyti kat- 

buvo baltesnes. Niekas Me

jei nėr už ka pinigo paimti.

r> besi verži anezia 
nualsinta banga. ITu- 
o isz szimtu kratiniu 

“Mirtis
Prieszas naujo

(ules truko, 
pa k riku’s

pabiro ir 
leidosi

užsibaigėr»

)

na- 
rumuosc 

Per
grabas

nors ra
gi minos 
at įduot

Minia kareiviu praėjo tvar
kiai paskui viens kita pro gra
bą priklaupinojant priesz kata- 
fali’ka ir tuomi atiduodant mi
rusiam garbe. Grafiene sėdėjoĮiirbe. Grafiene sėdėjo 
nuliūdus galva pagrinzdusi du
rnuose, matoma buvo 
gailestis

matoma
ant jos veido 

akvs buvo sausos, f
—: Toliam* bna >-

. *

Reading
. Li nes >

szaus

ros
sumano kaip ežia pones sutai
kinti... Bet sztai atsiliepė viena 
jauna prakilni mergele:

— Klausykite! Rankas nu- •r
plautas sunfku pažinti, juk vi
sos. pavirszufti baltos. Bet atsi
kreipkite in szi ta iszvada: Ku
rios rankos buvo vargszams ir 
naszlaicziams duosnesnes, tos 
ir yra baltesnes. —

Visi patvirtino,
teisybe pasakė. O ponios tarp 
saves paliovė -ginežus. Mat isz 
to atžvilgio nei viena 
nodryso ginezytis.

norėdami užmušti.

kad tikra

nei kita

T

JOs 
nors

jisai pabijojo savo

Baime ir beda žmogų visko
# iszmokimi, 

Isz niekiausio padaro gera 
vaikina, 

Kaip tiktai prispaudžia beda, 
Nuo visko būna gana, 
Daugiau nelatrauja

Ne kazyruoja, 
Szventu pastoja.

darni,
Bianru gyvenimą vesdami 

Ar gali ko dasilankti, 
O ne, negal susilaukt, 

Kaip Žydo bites isznyks, 
Ne ant sekios ne liks.

Lietuvis, tai vardas gražus 
Jaigu žmogus doras bus, 
O kas isz tos permainos, 

Kvailys bus visados, 
Bukio tokiu, kokiu gimini, 

Nepaisek, norints kiaules tevy- 
neja ganiai, 

Kad ir klumpaites dėvėjai

r

Bet ant gero žmogaus iszejai 
Kas ganė kiauleles, 

Tai buna sveikas invales, 
Ibi privalgo mesutes, 
Ne isz dilgeliu zupes.

Juk isz Lietuviu, 
Turime goru ir ženklyvu vyru:

Kunigu, pralotu, 
Daktaru, lojeru, 

Inžinierių, maloriu.
Turimo latru ir vagiu, 

Girtuokliu jr kazirninku. 
Tik tada busime ponais kaip 

negersim, 
Tada didele garbe gausim
Tik nuo Dievo neatstokim.

0 sziaip ant nieko neatbokim, 
Ba ka sako Taradaika, 

Tai vyrueziai ne baika!

y

J

laszirdinga giltine 
uždangalu tamsos ir 
■mio. Baisi kova tęsęsi, baisus I * I
verpetai jos siautė, o isz abie
ju szaliu.tarpe tu verpetu rai
ti stovėjo vadai: isz vienos Gui 
so isz kitos Conde ir ragino ka
riaunas prie žudimo. Abi pu
ses kovojo su visa pastanga ir 
narsa. Skyrius Hugenotu ka- 
iaunos užgavo teip smarkiai 
evntra kariumenes jenerolo 
Guise, kad sulaužė ailes ir kata 
likai artimi buvo palkrikimo, o 
prieszas jau su riksmu pergales 
mėtosi su padvigubinta narsa.' 
Bet sztai in pagelba katali
kams pribuna naujos kariuinc- 
nės tuntaK o ant paparezio isz- 

veju matos antraszas |
>Putins mod quam ftx)dari,”| 
kuri veda grafas Robertas 
Brianž, kuris matydamas griu- 
mojanti katalikams pavoju su 

gaikszczio Guise. Abi armijos 'didžiu smarkumu mėtėsi iii
19 diena Gruodžio susitiko ne- verpetus muszio ypatingai in

pusto
4

NEDEINE EKSKURCIJA

In Philadelphia $3.25
Isz Shenandoah $3.50

Nedelioj 22 Novemberio 
»Czia gera proga atlankyti 
'gimines ar draugus ir pasi- 
laudot iszpigios ekskureijos

Ant Regulariszko Treino
* «

Czion prikohtrt,’VfAkft**gh1t ’ 
daryti,

Bot lankiausia gali ip varga
^pamatyti,

Tik sui pinigais neyra vargo, 
Ba nieko negali gauti ant 

bargo.
Taip, Amerika^, 

Geriausias kontras
Dora žmogų priglaudžia

O latrus nubaudžia,
Kas czion moka gyvent,

Tai ir turtą gali greit ingyt,
O žmogus ne žūva, I 

Norints pradžia sunki būva.
Paczedumas yra pamatu gerbu-i 
vio; kol žmogus jaunas ir dru- | 
tas ir pajėgas turi, privalo 
neužmirszti apie ateiti,

Turi girria iszkirsti, kelmus 
iszvalyti,

Jaigu nori sau gera kelia pada
ryti,

Ir dirva turi iszdirbti,
Idant užderėtu javai.

Vargink jaunystoja savo kuna, 
Kad ant senatvės turėtum leng- 

’ va duona.
Taip vyrueziai, blaivai ir pa

ezedžiai užsilaikantis gaspado- 
triobos 

grin.

f

ISZ LIETUVOS
APSZUTINO SAVO MIE

GANTI VYRA.
Kaune Vaicziukiene Veroni

ka buvo, kaltinama, kad mie
ganti savo vyra apipylė ver
dančiu vandeniu ir baisei ap-

...  11111 —
SUDEGE 50,000 LITU.

Vienas žydas netoli Kauno 
turėjo banke 50,000 litu, bet 
pradėjus bankams visur užsi- 
darineti,
pinigus laikyti- ir iszsiemes 
parsinesze namo. Bet ir namie 
baisu laikyti, kad pleszikai ne
atimtu. Paslėpė juos in peczlu, 
kuris per vasara nebuvo kūre
namas. Apie tai žinojo ir jo 
žmona, bet daugiau nežinojo 
niekas. Dabar gi, atėjus szal- 
tam orui, to žydo dūkto nuta
rė iszbandyti, ar gerai veikia 
pecziai, kurie per vasara buvo 
nekūrenti, Ji pakūrė juos vi
sus, kartu ir ta, kur 50,000 litu 
buvo paslėpta. Kai pamate tai 
seno žydel'ka, ji apalpo. Kilo 
namie didžiausia triukszmas. 
Pinigai isz ugnies buvo isz- 
traukti, bet jau taip apdege, 
kad kitu nei pažint nebuvo ga
lima. Žydas nuvažiavo Kau
nan in Emisijos Banka ir verk
damas prasze, kad už sudegu
sius litus jam duotu naujus. 
Bet bankas priėmė tik 30 pro
centu. Kuriu negalima buvo 
pažinti, tu neprieme. Vaidinas, 
žydui dingo 70 procentu, kas 
reiszkia 35,000 litu.

GIRTYBES AUKOS.
Lukszihi. — Sziu metu Spa

lio menesi isz 8 in 9 diena ežia
ms t a po apvirtusiu vežimn ne- 
gyvasž mogus. Pasirodė kad tai 
yrp pil. Mikalauskas Lazdines 
kaimo. Važavo isz Szakiu in- 
kauszes ir ties Urbantu apvirto 
in griovi, vežimas virsdamas ji 
ir palaidojo. • ""

Butrimonys, Alytaus apskr. 
Spalio 14 diena Plasapninku 
kaimo ūkininkas Lisauskas, 
Aleksius kele savo dukters ves
tuves. Buvo kviestu ir nekvies-

szutino visa jojo kuna. Apyg. įu svecziu. Per naktį visi gerai
teismas nubaudė 3 men. pap
rasto (kalėjimo.

s

mėtėsi ai1t sujungtu kariu- 
’kataliku asanoziu po 

augszcziausia vadovyste kimi-

I

Isz • valanda
Shenandoah ............ .. 7:20
Mahanoy City .............1:43 ir 7:51
Tamaqua .............. 2:05 ir 8:15
Grįžtant apleis Philadelphia 4:35, 
7:00 ir 11:45 in Mahanoy City ir 
Tamaqua, 4:35 ir 7:00 in Shenan
doah. |

Specialiszka Viena Dienine 
Ekskurcija

In Philadelphia $3.25
Isz Shenandoah 25c. virsziaus

In New Yorka $4.00
Per Thanksgiving Day 

Ketverge 26 Novemberio
Matykite plakatus apie daugiaus.

ANT READING GELEŽINKELIO

ris puikiai gyvena, 
sztant, gyvuliai gražus, 
ežio ja szvaru, szeimy neles vei
dai linksmi, szvarumas visame, 
o Dievo dovanos pilni aruodai 
ir skrynios. O dirstelekime ant 
girtuoklio gaspadoriaus: netu
ri nieko, pats nuskuręs, isz- 
blyszkes, toki jo vaikai ir gy
vuliai o ir tu mažai turi. Pana- 
sziai dedasi ir tarp žmonių.

Kur blaivi szalis, 
Ton žydi gerbūvis, 

Kur paezedžiai žmonys gyvena 
Turi visko gana.

Knygas ir laikraszczius skaito, 
Po karezemas nositranko

Kožna narna, < 
Dievas laimina.

Nekurio Lietuviai czion «bu-

•i

t

«»

ISZDEGTUVO MERGINA IR 
PRITAISĖ “DZINGU

LIUKUS.”
N- Elminku kaimo, Utenos 

apielinkeje, vienas ūkininkas 
turėdamas Žmona su penketu 
vai'ku, szeszta suilauko isz* tar
naites. Prikalbėtas tarnaites 
jis iszvare Žmona ir gyveno su 
tarnaite. Vietiniai gyventojai 
nepatenkinti tokiu reiškiniu, 
sumano iszjirosti szposa. Ke
letas bernu, apsirengusiu mo- 
terisžkais drabužiais, pasidaro 
kaukes ir pasiemo pakulų tep
tuką ir deguto kubilą, mergina 
iszdegutavo. Norėjo dar padeg
ti, bot ji pasprukusi pro langa. ligonines, tacziau sziuo metu

Maža to, <sumano savotiszkus 
dzinguliukus, kuriuos lipina 
ant stulpu iir dainuoja.

Tuos savanorius “doros gy
nėjus” teismas 'tinkamai nu
baudė.

linksminosi, nes szeimininkas 
parvežė nemažai degtines, ku
ria kaimo vaikinai pirko ir ge
re. Viskas buvo gerai, tik ryta.1 
szeimininkas pamate, kad su
griautas tvartas. Dabar jis ne
žino, ka kalbinti, ar kaimo isz- 
dykelius ar save.
Nelaime. Punios miestelio ūki 

ninkas Viszniausko - Gurvi- 
cz i aus malūno diržas užkabino 
drabužius ir Viszniauska
trauke in volus, kur ji taip su
trynė, kad tuoj ežia pat mirė.

in-

DIDEJA BEPROOZIU 
SKAIOZIUS.

Nors Vilniuje serga proto li
gomis žmones dažnai vis išve
žami in kitu miestu speciales 1

teismas 'tinkamai

Vilniaus miesto ligonines labai 
daug turi beproceiu ligoniu. 
Palygint su pornyksacaials 
metais, sziemOt szios russies lt* 
goniu skaiozius žymiai padi
dėjęs. K —u
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ŽINIOS VIETINES SHENANDOAH, PA.
menesio Jan

Ar-

<li-

— Puse szio 
praėjo.

— A | »va i kszczi o ji mas 
mistice Dienos Petnyczioja ir 
Subatoja buvo vienas isz
džiausiu kdkios Mabanojuj ka
da buvo. Daugelis korpusu isz 
visu aplinkiniu suvažiavo dn- 
lybauti parodoje. Žmonelių bū

vi si turėjov o daug miešti* ir 
“gud t aims”.

— Moterėles sziadien nežino 
k a daryti su savo v v ra i s laike 
szios bedarbes, nes vyrai sėdė
dami namie vis kisza savo no- 

4‘bosau- 
moteres, o viena net iszsi- 

kaip tie padlos vyrai na-

— Novemberio 12, tai yra 
praeita Ketvorga, suėjo 48 me
tai nuo kada didele ugnis, 188.3 
mete iszdogino visus namus ant 
Main, White, Bower ir Center 
ulycziu, kuri padare milžinhiz- 
kas bledes. Antra ugnis buvo 
1925 moto kuri padare milžl- 
niszlkas bledes ant Penn, Whi
te ir Bowers ulycziu.

■f Katre Motruliene,
trumpai ligai įniro vietinioje 
ligonbuteje praeita Petnyczia 
po trumpai ligai. Velione kita
dos gyveno Mahanojui, po tam 
atsikraustė in Shenadori apsi
gyvendama pas savo žentą J. 
Pi'kaiti. Paliko dukteria ir ko

po

sis in kur nereikia ir 

tarė: t i

mie, tai nedali no apsisukt ir no anūkėlius. Laidotuves at-

jas, Kauna ir kitur.
Lietuvoje, sako nors viskas 

praseziau negu Amerikoje 
mes paprato turėti, bet pri
prast galima ir galima gerai 
gyventi. Kaune, sako, ypacz 
gražu ir visai kaip Amerikoje.

t Persiskyrė su sziuo pa
sauliu viena isz ankstyvųjų 
Clevelando Lietuviu gyvento
ju, Katre Vil'kutaitiene, Szv. 
Jurgio parapijos klebono moti
na. Ji jau buvo 87 metu am
žiaus ir isz Lietuvos atvykus 
1886 motais. Visa laika pragy
veno Clevelando. Buvo iszteke- 
jus už antro vyro. Chicago j gy
vena sūnūs ir duktė isz pirmo 
vyro, o Clevelando gyvena dvi 
dukterys, ir sunns, Kun. V. G. 
Vilkutaitis. — D.

negu

SAULE
. — —   ,|W«*| I     ,, , - ■

ISZ WILKES-BARRE111 ike b 1 -....
IR APLINKINES

I 
rnio už kaziras. Gavo 

nuo deszimts lyg dvideszimts 
metu kalėjimo.

Vladas Szverttak 16 mo
ju, 856 N. Pennsylvania Ave., 
1 prisipažino buk jisai nekaltai

— Praeita Petynczia buvo 
viena isz didžiausiu anglekasiu
“l>e<le” in daugeli menesiu. Ka įr neži,lnnt pnszove anvo clrau- 

, 13 metu su 
karabinu, nežinodamas, 

Benas 
randasi pavojingam padėjime 
ligonbuteje.

— Isz nusiminimo kad ne
galėjo aplaikyti dnrba, Jonas 

45 metu, 
Swoyersville,

ant nektaizes name pas gaspa- 
dino Mare Skupienc. Paliko 
paezia ir tris vaikus New 5ror-

syklos iszmAejo tuja diena 1 gn Bellll Buiski,

&

■

I

I

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $023,358.02

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje 

r<Ant 2-tro Floro, Kline Sstoro
1 19 W. Centre St., Mahanoy City

*

pas kūmute užbėgti ant stikle
lio. Dievulėliau, kad nors dar
bai prasidėtu, tai nors turčiau 
daugiau laiko ir pasilsiu. » 1

pavietas 
kenezia nuo sausumos Mahano- 
jaus ir Ashlando pruduosia ran 
dasi labai mažai vandens, todėl 
kompanija meldžia visu idant 
vamlepi ezedintu.New Pliiladel 
fi.j<»j, Brocktom- ir Middlvporte 
vandens labai stoka, daigu gyei 
tai neturėsime lietaus tai van
dens visai neturesiim*.

Schuvlkillno

— p nios Julija JencziaiH- 
kiene ir duktė isz Maizevilles 
lankosi *pas gimines ir pažysta
mus Mabanojuj ana diena.

Valerija Brazins- 
kiute duktė Mortos Brazinski ?- 
neš nuo 5.37 W. Mahanoy ave 
likos nuvežta in 
gonbuti Suimtos 
padaryta jai 
apendicitis.

p-na.

• 4

Asldando li- 
kur 
ant

vakare 
operacija

daugiau kaip milijoną doleriu. 
Glen Alden kasyk lbs dabar dir
ba gerai. Nekurios įkasyk los 
dirba net po tris szįptus, tiek 
turi užkalbinimu ant augliu.

— Maro Kebli sziene, 
isz Miners Mills

i
mažu

i kad yra užprovintas.
Mokame 3-czia procentą ant 

Rudėtu pinigu. Procentą pride
dant prie Juru pinigu 1 Sausio ir

Dr. J. J.WYCHUNAS
Lietuvis Akiu Gydytojas f

sibuvo isz namu žento ant 167 
\V. Washington, Ave.

Vladas Kazlauskas 
Shafto, likos sužeistas in galva 
ir sulaužyta koja William 
Penn kasvklosia. Randasi vio- 
tinioja ligonbuteje.

— Daktaras

isz

A. G. Kali- 
nauckas likos surisztas mazgu 
moterystes su pana E. Myrtle 
Hopkins isz Heights. Vinezevo- 
ne apsibuvo 26 diena Apriliaus.

F ra n a s Za n e v i cz i u s,
metu, mirė Ashlando ligonbu- 
fejo Subatoja.
ant gydymo 1 Novemberio.

28

Likos atvežtas

New Philadelphia, Pa. f Juo
zas Bernaseviczius, 40 metu, 
mirė po trumpai ligai uždegi
mo plaucziu namie. Velionis 
dirbo daugeli metu kasyk losi a. 
Paliko .paezia, dvi dukteros ir 
viena sunu.
t Pj’aeita Petnyczia, Pot Iš

vilios ligonbuti mirė Mare Kas- 
pariene, 46 metu senumo. Pali
ko vyra Kazimiera Kaspara,v v ra
vaikus Genovaite, Edvardu ir 
Kaži namie, dvi vedusias dūk- 

j teres Elena Gienien,c isz szio 
miesto ir Mare Vaicznlionieno, 

Rozalija Bu!
Mabanov (’itv.

t.j ir sena motina 
'kauskiene isz
Dvi seseres Magde Jenuszaus- 
kiene isz Cumboles ir ______
le Stepanskiene isz 
taipgi ir tris brolius Vinca ir 
Aleksandra isz Cumboles ir.Jo- 
,na isz Detroit. Laidotuves atsi
bus Seredos ryta su trimis mi- 
sziomis Lietuviu bažnyezioja.

ISZ LIETUVOS
DOLERIUS PARDUODA 

AUKSA PERKA.
Patyrėme, kad ežiomis die

nomis Lietuvos Bankas pirko 
dideli kieki aukso fondas žy
miai padidėjo, svetimos valiu
tos, ypacz doleriu, isztdkliai, su 
mažini i.

>

60 
metu, isz Miners Mills, likos 
sužeista per automobiliu ir nu
vežta in ligonbute ant gydimo.

— Du vaikai, R. Sambo va
ltis, 16 metu ir Antanas Jon- 
cziuikas, 9 metu, loszdami fut
bole likos skaudžei sužeistais 
ir nuvežti in ligonbute.

— Jonas Povilaitis, 27 mo
tu, isz Luzernos, likos pripažy- 
tas antram laipsni nužudime 
Henriko Ve t toro isz Kings! on o 
. — I. ■ ....... II II >1^ ■— ■■ ,

Pi n d a, 
uly.,

40 Chesnut
pasikorė

* 1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
, turčtumetreikalaussu musu ban- 
► ka nepaisant ar mažas ar didelis.

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

I

ko, kur gyveno apie metas lal-
ko 0

❖

Skaitykite “Saule”
❖ ❖ ❖ *

YRA VILTIS KAD GERESNI LAIKAI UŽSTOS DEL
. i. ' mA i, ' f' . i

I

KVITU knygele Drangyeteme del le»- 
mokėjimo pinigo ligoniams. Preke 25c 
KVITU knygele Draugystėms del Ka- 
sieriaua nog 
'usirinkimu.

W. D. BOCZKAUSKAS-CO 
MAHANOY CITY. PA

■u d etų pinigu ant
Preke ... |5«

••

I^Tp^Iszegzaminuoju akis. Jeigu 
reikalinga tai priskiriu tin
kamus akinius.

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

16 N. JARDIN ST.
SHENANDOAH, PA.

Telefonas No. 21810.

K. RĖKLAITIS
Lietuviazlcaa Graborius

KUNIGU BYLOS.
28 d., 

teisme buvo sprendžiamos bau
džiamosios bylos kunigo J. Ma- 
tulevicziaus, kun. VI. Kupsto 
ir V. Pranskuno. Jie visi kalti1- 
narni Baudž. stat 129 str. Ir

P-

Spaliu kariuomenei

stat 129 str.
Yp. Vai. t. Aps. 1st. 14 § 2

SMULKMENOS.
Kitu autobusu savininkas

iszreikszdamj,

#

vis dar nepatenkinti kursuo
ja nezia Babarskio moderniszka 
maszina. Viena avakra tuo au
tomobiliu parvažio 30 keli žmo
nes. Lermininkai džiaugdamie
si paleido kakarines, kai kurie 
netszvilpavo,
kad parvažiavo net 40 asmenų.

Szimet buvo 
didelis obuoliu eksportas.

ir Domice- cz‘au esn,d pairusiai rinkai Vo- 
kietijoja ir kitose
in kurias Lietuvos .obuoliai ei
davo, eksportas labai sumažėjo 
ir norą galimybes ji pagerinti. 
Pernai Lietuva už iszvežtus 
obuolius turėjo per 5,000,000 li
tu pajamų.

Detroit,

Meizeville, Pa. — Utarninko 
vakara, 24 Novemberio, Szv. 
Ludviko parapija rengia taip 

“Farmer i u ^zoki
J. VIZGIRDA

t Mahanojus neteko visuo-1 vadinama 
meniflzko veikoje per mirti Jo-1parapijos svetįneja. Grajis gar- 
no Vizgirdo, kuris miue 
lando ligonbuteje praeita Pet-Jiestra. Inžanga tik 50c.' 
nyczia, apie 1:40 valanda ryte. 
Velionis staigai apsirgo Sere- 
dos diena, bet pagelba jau buvo 
užvelai. Velionis gimė Lost 
(’reek No. 2, 38 metai atgal, isz 
tėvu Jurgio ir Mares Vizgirdų. 
Turėdamas keturis metus am
žiaus tėvai atsikraustė in Ma- 
hanoju. Turėjo sali ima ant 617 
W. Centre ui vežios, 1926 mete 
buvo iszrinkhis ant konsulma- 
no, prigulėjo prie Lietuviszkos 
parapijos, Knights of Colum
bus, Gedimino Kliiibo ir Inde
pendent Kliubo. Būdamas vai- 
kucziu patiko ji nelaime, 
strytkaris sutrynė baisiai ran
ka, kurra daktarai turėjo 
piaut. Buvo vedos du kartu, pir 
ma pati Marijona Grigiute, mi
re, o antra yra Alicija Dowd 
isz Newiirko, paliko dukteria 
Rozalija, sunu Jurgi ir motina, 
viena broli Bena gyvenanti Ak
ron, Ohio ir dvi seseres J. Ma- 
cziene isz Shenadorio ir J. Ur
boniene mieste. Laidotuves at
sibus Utarninka ryta 311 pa
maldomis Szv. Juozapo bažny- 
czioja.

I*

<» numatomas
Ta-

valstybėse,

MAHANOY CITY
Naujas St. Nicholas brekeris bus tai geras dalykas del szio 
miesto, nes 4,20b vyru turės darba naujam brekeri.
Yra naujas planas dėl Lehigh Valley Coal kompanijos del 
pastatymo didelio brekerio arti Mahanojaus, kuris ims an
glis isz Park Place, Buck Mountain, Vulcan ir Primrose ka- . 
siklu.
Tas viskas pabrangins prapertes Mahanojuje ir kiekvier 
nas tada panorės turėti savo locna narna.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM

Ant. J. Sakalauskas 
LIETUVISZKAS GRABOR1US 

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

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

516 W. Spruce St., 
Bell Telefonas, 149 

MAHANOY CITY, PA.
306 Market Street

Bell Telefonas 441-J 
TAMAQUA. PA.

e

I

♦

I

ii

i

sutei-Nuliudimo valandoje, 
kiam geriausi patarnavimu. Pa
laidojimu atliekam rūpestingai 

Busite pilnai užga-ir gražini.
nėdinti.
Isz Mahnnojaus ir GirardviJIes 

jeigu kas pareikalaus mano pa- 
tarnavima tai meldžiu man tele- 
fonuoti o pribusiu in deszimts 
minutu. Bell Phone, Dial 2-1512

I 
t
I

Wm. Traskauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

I

c

Sorgeant Quirt"

4

kaip, LUCKIES patobulintas Humidor pakelis -

Conr.. 103!. Tip Amerkin TnMrM Co.

neperšlampamas 
CELLOPHANE

taip lengvai atidaryti! Ponios — sis LUCKY 
SKVETAS — apsauga jūsų pirštų nagams.

V

M

skvetą pakelių viršuj. Vieną jo dalį
■ <w J—- ■— j— w ..-w v * w

paprasta. Greit. Zip! Ir viskas. Labai ypatinga!

Kifuomet Gerai - Trirlai IJidarylat
Ypatingas Humidor Pakelis 

Zip - (r jis atsidaro!
Atkreipk dėmesį į naują, ypatingą

prilenkęs pirštu prilaikyk ir piešk, kitą jo dalį. Labai 
paprasta. Greit. Zip! Ir viskas. Labai ypatinga! 
Pakelis įvyniotas į neperšlampamą Cellofaninę 
popierą, per kurią neįeina dulkė, šlapumas, ligų 
perai ir kiti nešvarumai, švaru, apsaugota, gražu, 
ŠVIEŽIA! - kas galėtų būt daugiau moderniškai

As apsaugoju savo
V'*

V

V rbaisa su LUCKIES
"Tas nepaprastai gardus 

skonis, kurį najunti išgėręs puodelį kavos, 
verčia mane rūkyti Luckios. Naturališkai, aš 
ir savo balsą apsaugoju su Luckies. Aš šalinuos 

■ 1l ”

gerkles erzinimų . • « vietoj to, aš pasiimu 
Lucky. Sveikinu už patobulinimą Celofa
ninio pakelio. Aš dabar galiu jį lengvai 
pralpėšti.”

★ Ar. p.Lowa 
Pareiilcitna* Apmokėtas? 
Pastebėtina, lad p.Lowe ui 
ij pareiiiimą negavo apmo
kėti nė cento. Ponas Lowe 
LUCKY STRIKE jau 6 metai 
rūko. Mos tikimės, kad iis 
apie jj mūsų par*iikimas bus 
naudingas jam ir jo filmų 
gamintojams Fos, kiek jo 
pareiškimas apie LUCKIES 
naudingas mums ir jums.

* Spirito varyklos ir mielių 
fabriko, ant Kudirkos gatves, 
savininkas Finkelszteinas par
davė savo inmone alaus bravor- 
iniuku sindikatui. Visa inmone 
sustojo veikusi. * t

Mariampoles miesto tary
ba Spalio 22 diena pirme skai
tyme priėmė 1932 metu samata 
siekinati.400,000 trylika tuks- 
taneziu daugiau negu buvusiais 

5 metais. Numatyta statyti auto
busu stoti, mokykla ir rotusze.

Nakti isz 21 in 22 diena 
Vytauto gatvėje sudegė gydy
tojo veterinarians 
nedidelis sargo gyvenamas na
mas, Dabrilos tvartas su mal
komis. Gaisrininkai atvyko ga
na greitai ir vadovaujant 
brandmajorui Inžinieriui Vit- 
mozeriui sulaiko gaisro plėti
mąsi.

> y

Paul Zimmermano or- 
Visi 

yra užpraszomi praleisti links
mai vakaru. 21.

Asli- singa

nes

nti-

I

Cleveland, Ohio, f Spaliu 28 
d., dukters Alenos Breisienes 
namuose, netoli WiLloughy, mi 
re senas Clevela nd ietis, Jonas 
Adomaitis. Buvo 60 m., am
žiaus, paėjo isz Stulgiu p., Ra
seinių ap. Gudu kaimo. Iszbn- 
vo Amerikoje .31 m. 
ežia keturias dukteris ir du su
nu, visi gyvena Clevelando sri
tyje. Palaidotas Spaliu 30 d., 
isz Szv. Petro bažnyczios, tos 
parapijos'kapinėse arti Willou 
ghby.

Paliko

— Sziose dienose gryžo isz 
Lietuvos Petronėle Czypienc 
su dukrelp, kuriodvi iszbuvo 
Lietuvoje metus ir 4 menesius. 
Poni Czypienc sako ten jod
viem labai patiko ir butu nc- 
gryžusis, bet kad vyras nega
lėjo namo parduoti ir važiuot 
Lietuvon apsigyventi,
sugryžt. Gyveno Kupreliszkes 
par., lankėsi placziai po Biržus

turėjo

I Vabalai nikus, Rokiszki> Kama-

f

e

Brundzos

*

Trumpi Telegramai.
II McKeesport, Pa. Asz- 

tuoni anglekasiai likos pavo
jingai sužeisti per sulūžima tro 
ko kuriame važiavo in darini.

II Philadelphia. — Helena 
Buszkovicziutc, 4 metu, 418 Fe
deral uli., likos mirtinai apde
ginta kada brūžino zapalkas 
namie. Mergaite mirs.

filmose. Mos tikimos, kad jūs ji matote 
paveikslo “The Spider”. Būtinai jį pama- 
> . r- r.|__ • u-ri_ _ v:u ”

Kas gali užmiršti Edmund Lowe kaip 
“Sorgeant Quirt" paveikslo “What 
Price Glory?” Ta žymi rolė Eddie padarė 
įžymiu filmų pasauly - ir jis iki šiam laikuj 
daugiau noi išlaikė savo vardą kalbamose

4

lykite ir Foxo filmoįe “The Cisco Kid.

$ $ * f * *

Pagaminta iš geriausių tabakų - 
viso Derliaus Grietinės — LUCKY STRIKE 
vieninteliai cigaretai apsaugoja jūsų gerklę 
per tų išimtinų “SPRAGINIMO” procesų. 
“Spraginimo” procese naudojami Ultra
violetiniai Spinduliai - procesas, kuriuo 
pašalinami tam tikri kartumai ir erzinan
čios ypatybes, kurių, naturališkai, yra 
kiekviename žaliame tabake. Šie kartumy- 
nai ir erzinančios ypatybės pašalinamos iš 
jūsų LUCKY STRIKE, jų juose nėra.

t

pT-S:
Ii

“Jie 
išimti - todėl jų ir n*Įra!” Nenuostabu, kad 
LUCKIES visuomet palankūs jūsų gerklei. 

“It’s toasted' *
Jutu Ourklul Apsauga—-prief knHū|lmu« —prluš kosulį 
——— UMMMMMMMP amMSMSw HM SHMWM

Nepęr&lampamas Cellophane Užlaiko ta 
“Spraginimo” Skonį Visuomet Šviežiu

• s i

(JtSUK RADIO LUCKY STRIKE PROGRAMAI: 60 modtrnHhf mhiučiu 
im gerlamfali patrulio lokių orkrsirait ir Waltrr Winchfll, kurio pastkojimai 
tpit Uandituų tampu rytojaus Unios. Programos kitkvitnų AntraJitrsį, 

KrieirtaditHl ir šrltadittiĮ, vakarais par N.B.C. radio tinklų.
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It’s toasted
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