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Isz Amerikos
——0—-

DIDELI TVANAI
TUKSTANCZIAI ŽMONIŲ 
PASILIKO BE PASTOGIŲ 

ŽMONYS KENCZIA 
BADA IR DIDELI NE 

SMAGUMĄ.

VAŽIAVO PAVEIKSLU
PAŽIŪRĖT, 4 UŽMUSZTI.
Greemys, Ky. — Dvi sosores 

ir ju jaunikiai, kurio važiavo 
in miestą pažiūrėti krutamu j u 
paveikslu, likos užmuszti per 
Ohio truki ant skerskelio. Trū
kis sudaužo ant szmoteliu au
tomobiliu ir sumalė visus ketu
ris.

PAVEIKSLAI ISZ NAUJAUSIU ATSITIKIMU

New Orleans, La. — Mississi
ppi vlastijoja didžiule, deszim- 
ties ped usiena vandens, prasi- 
laužusi pro Mississippi upes 
krantus užpylė visa 35 myliu 
apylinke, nuszluodama visus 
medžius, tvoras, paskandinda
ma galvijus, apsemdama tuks- 
tanezius namu ir pastatydama 
kelesdeszimts tukstaneziu žmo
nių gyvybes in pavoju. Gelbe- 
damies nuo atszniokszczian- 
czio vandens, gyventojai, ne
rasdami kitos iszeities iki pa- 
gelba ateis, sulipo ant savo na
mu stogu ir didesniu medžiu 
virszuniu. Dauguma ten iszbu- 
vo kelias dienas, iszalke, isz- 
varge, suszado ir kaip kurie, 
nesulaukdami pagelbos, žūsta 
vienas po kitam.

Dauguma nukentėjusiu gy
ventoju, kuriems pagelba buvo 
greitai suteikta yra transpor
tuojami in Glendora, kur yra 
dar vandens neapsemti kalnai.

Per paskutines tris savaites 
triukszmingas upės vandtto ar
de supiltus krantus ir dabar be 
veik visur jie yra iszgriauti.

Evansville, Ohio. — Ir ežia 
tikimasi, kad už 24 valandų 
Ohio upes vanduo pakils iki 35 
pėdu ir apsems artymas apy
linkes.

Indianapolis, Ind. — Užtvi
nusios Indianos valstijos už
liejo apylinkes ukius, kelius ir 
namus.
Potvynio nukentejusiems pa

gelba teikia Raudonasis Kry
žius. Nuostoliai milžiniszki.

CIGARU FABRIKAI KUBOJ 
UŽDARYTI.

Havana, Kuba. — Czionais 
likos apszauktas straikas ci- 
garninku per ka. dvideszimts 
fabriku sustojo dirbo nes loc- 
nininkai sumanė numuszti vi- 
sisems darbininkams mokėtai. 
Skaitlis darbininku tuosia fa
brikuosią daeina lyg deszimts 
tukstaneziu. Locnininkai nuta
rė sumažint mokesti nuo 15 lyg 
25 procento, ant ko darbinin
kai nesutiko ir sustraikavo.

NUVEŽE KŪDIKI SU 
PAKLODEMS IN

SKALBINYCZIA.
Santa Barbara, Calif. — 

Mrs. H. McGill, pernakvojo vie 
nam isz czionaitiniu hoteliu, 
atsikeldama isz ryto apsupo 
penkių menesiu sūneli in pa
klode idant jam nebūtu szalta 
ir iszejo isz kambario. Tuom 
laik tarnaite surinkinejo paklo
des ant skalbimo, paėmė pun
deli isz lovos ir nunesze in skul* 
binyczla. Motina sugryžus in 
kambari nerado kūdikio. Va
liaus surado mažiuleli su pa- 
gelba hoteliniu tarnu, skalbi- 
nyczioja vežliojant po paklode.

Pasiliko Vela
Kongresmonu

William N. Rogers, likos isz-
rinktas .Demokratiszku . Kon- 
grsmonu isz New Hampshire. 
Jisai, buvo iszrinktas teipgi 
1924 mete.

EKSPLOZIJA PARAPINE JA 
MOK8LAINEJA.

Philadelphia. — Per eksplo
zija gazo skiepe parapineja 
mok šiai ne ja ant Ritner uly- 
czios kilo ugnis, kuri iszbaugi- 
do seseres gyvenanezias szalia 
mokslaines. Ugniagesiai grei
tai užgesiną liepsna.

TĖVAS 9 VAIKU 
NUSIŽUDĖ.

Scranton, Pa. — Devyni vai
kai pasiliko sieratukais, kada 
ju tėvas Adolphas Bemackis, 
52 metu isz North Scranton, 
anglekasis atėmė sau gyvasti 
per paleidima szuvio isz revol
verio in szirdi. Priežastis sav- 
žudinstos yra nežinoma. .

TĖVAS 11 VAIKU EINA 
IN KALĖJIMĄ 

UŽ MUNSZAINE.
Erie, Pa. — Ant penkių me

nesiu in kalėjimą likos nuteis
tas už laužymą prohibicijos tįs
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1. —Generolas Frank Ross Ale Coy, kuris buvo nusiunstas per Suv. Valst. in. Man-

džiurija isztyrineti tenaitini Japoniszka-Kiniszka nesupratimą. 2. — Užlietas miestas Sum-

I:!

b"
Iii

t '• p • *

nėr, Miss., kada krantai, upes Talahatchie sutruko ir užliejo visa aplinkine. 3. — Isz prie
žasties nesveikatos Oliver Wendell HolmeS, sudžia United States Supreme sudo padekavojo 
už dinsta. ! ' • . . •
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GERA NAUJIENA PRIE- 
ŽASTE MOTERES 

MIRTIES.
Cleveland, Ohio. — Marga- 

rieta Ordner, 44 metu, nuo ke
liu savaieziu labai buvo susiru- 
pinus, kur randasi jos seseru- 
ne Helena Pushcott ir kas su ja 
atsitiko. Ana diena jos kaimin- 
ka pasząuke ja. prie tėlefono
^albedama: prlėtėlka
Helena, geidžiu jum praneszti 
kad ji randasi ligonbuteje—”

Ordneriene daugiau negirdė
jo, nes sukrito apmirus ant 
grindų, kaiminka atebgo ir ja 
pasodino ant krėslo, .pakele 
telefoną ir užklausė kas kalba: 
“Helo, holo”,,
per telefoną, “taigi noriu jum 
pranėszti, kad Helena aplaikc 
darba, ligonbuteja ir yra isz to 
labai užganadyta. . .

Teta Helenos jau negirdėjo 
tos linksmos žinios, ba mirė sė
dėdama ant krėslo.

kalbėjo balsas

. • » >

TURTINGA MERGINA NU
1 ’I . ( i '' ...... *

BAUSTA ANT 25 METU 
UŽ ŽUDINSTA.

Flint, Mieli. — Helena Joy 
Morgan, 27. metu, kuriai tęva

su Vladas Gutvoskis, 45 metu, mirdamas paliko puse milijono 
t • ą *

tėvas vienuolikos vaiku. Buvo doleriu, likos nubausta in kale-
* f ' » * ■ *• J: ‘ '

ketvirtas prasižengimastai
Vlado ir paskutiniu kartu ra
dosi ant dvieju metu “paro- 
laus.” Žmogelis laike teismo 
aiszkino, kad likos praszalin- 
tas isz fabriko kuriame dirbo 
per dvideszimts motu. Neturė
damas darbo pradėjo varyti 
munszaine idant iszmaityt sa
vo didelia szeimyna, bet sūdąs 
neturėjo ant jo milaszirdystes 
ir nubaudė kalėjimu.

»— ■ !111 ■ ■ 1" i n

ISZMETE KŪDIKI PER 
LANGA.

Jersey City, N. J. — Ona Hi
ckey, 21 metu, iszmete savo tri
jų menesiu kūdiki per langa
isz antro laipsnio. Kūdikis už- 
simusze ant vietos. Ant polici- 
jo merginos motina aiszkino, 
kad jos duktė sake jai kad gir
di ka toki vaikszėziojant po 
kambari ir manydama, kad kas 
toks nori jai pavogti * kūdiki. 
Sudas nusiuntė mergina in pa- 
mįszelįu prieglauda, r

v

jima ant. 25 metu už nužudini
ma savo myjemo Leslie. Caste-

* ' / ' r J' ' l į " ’ f

llo. Mergina nuszove mylema,
kada su juęm sėdėjo autpipobi- 
liuja ant apleisto kelio, novos r •.
už tai kad ja norėjo subiaurint.
Bet laike teismo pasirodė, kad 
mergina' ji nužudė isz didelio
užvydėjime.Po iszskhitymui vi 

“es- 
miu nekalta kaip visi czionais 
susirinkia!” i

roko * mergna apszauke:

■ l
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Isz Visu Szaliu
TIKEJIMISZKI

MAISZACZEI

48 METAS .

RUSTUS ZOKONAS
■ ■■■■■—

TILYNOZIOS PAKUTININ- 
KES, PER VISA GYVASTE 

NEPRASZNEKA NE 
ŽODELIO.

A

%.

3,000 RAUDONŲJŲ UŽKLU
PO ANT KALĖJIMO NO

RĖDAMI PAKART KA
TALIKUS; SUDEGINO 

MOKSLAINE.

AK.

i Prie

AUKA KAIMINKU 
APKALBĖJIMO.

Mount Holly, N. J. —Jonas 
Mroczkovskis, dagirdes liežu
vius nuo kaiminkos apie savo 
paezia taip inirszo, kad neba- **
gele baisiai sumusze po tam 
supratęs, kad bereikalo motere 
taip sumusze atome sau gyvas- 
te kalėjime. Liežuvininke lęai- 
minku pasako JoAui kad jo* de
szimts menesiu senumo dukre
le no yra jo ir kad jo pati isz- 
važineja automobilium su kitu 
vyru, kad jisai randasi prie 
darbo, insiutes nuo tokiu kalbu 
mėtėsi ant moteres baisiai su- 
muszo po tam mirtinai ja su
žeidė peiliu ir dabar randasi li- 
gonbuteja. Apkalbėjimas buvo 
visai neteisingas.

NUŽUDĖ PACZIOS MEILU
ŽI KUKT SU JUOM RA

DOSI TEATRE.
Hazleton, Pa. — Feeley kru

tamu ju paveikslu teatro atsi
buvo tragedijo Panedelio vaka- 
ra. Kazimieras Perlinskas (ba-
dai Lapinskas) nuo kokio tai 
laiko nužiurinojo savo paezia 
kuri susineaze su Juozu Pepas,
24 motu o kuri jau kelis kartu* 
buvo skundės už susineszimus 
su jojo paezia.

Ana vakara Kazimieras se
ko paskui’ pa. ‘a kuri su savo 
meilužiu nuėjo in teatra, vyras 

: ' ) t. u ;, w f . ,..

• •

Bilbao, Iszpanije. — Trys 
tukstaneziai raudonųjų komu
nistu pradėjo visiszka straika 
per užklupima ant kalėjimo 
tiksle iszgavimo 41 katalikisz- 
ku kalininku idant juos pakart. 
Artilerije ir policije sulaikė 
juos o isz kalėjimo paleido du 
komunistus. Tuom laik kiti 
maisztininkai užklupo ant Sal
džiausios Szirdies Jezuso sto- 
vylo norėdami sugriauti bet li
kos iszvaikyti per vaiska.

Straikas kilo todėl kad likos 
užmuszti keturi juju draugai 
laike maiszaczio terp kataliku 
ir protestonu per kareivius. 
Laike laidotuvių kilo maisza- 
czei. Per straika likos uždary
tos visos skerdinyczios, gele- 
žinkelei ir daugelis fabriku.

Mieste Santurce, 5,000 ko
munistu šukele maiszati kad 
tulaff~paUcijantas szove isz re- 
voh erio in ora laįke darbinin- 
kiszko susirinkimo. Už tai pa
degė San Jorge katalikiszka 
parapine mokslaine, po tam 
myne maisztininku insigavo m 
bažnyczia, aplaistė altorius ir

Seville, Iszpanije. *—• 
Pirenejiszku kalnu andasi klo 
sztoris, arba geriau pavadintas, 
apglauba pakutininkiu zoko- 
ninkiu, kuriame rustos regUloB 
ne tik nepavelina viena su kU 
ta pasipažinti, bet nevale kal
bėt viena su kita ir su visu 
svietu,po bausme iszgujįmo isz 
klosztoriaus. Tosios moteres 
aprėdytos in juodus kopturus 
su balta uždangalu ant veido, 
gazdina tuosius, kurie gauna-, 
si in soda, kuris priguli prie 
klosztoriaus. (

Kada motere gaunasi in klo- 
sztoriu, tai svietas del ju ding
sta. Pakutninke užsiima sode* 
Stubos pastatytos isz kukuli* 
dzniu sziaudu, buvo priesz ke
liolika metu juju gyvenimu, 
bet nuo kada sudege, perdetinę 
zokono liepe pastatyt ilga že
ma narna, susidedanti isz vienu 
kletku del tuju vargingu-pa* 
kutininkiu. Kaip girdėt, tai 
viena isz juju, inžengent in
kloaztoriu nedalaike jame ilgai, 
o ypatingai jojo regula jalui 
nępriverczia pasilikti kloszto- 
rijo ant amžio, bet pavėlina
joms atsltblyi ložnam laike< 
bet lyg sziolei da ne viena ne-< 
apleido murus tojo kloszto* 
riaus. Zokoninkes mirszta ne^< 
pažinodamos savo draugiu^.n^ ' r
nežinodamos viena apie kita,

a

Naujas Tarifos Narys
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lonkas gazolinu ir uždege. kuom buvo ir ka veike ant szio1 J 1 r 1 B '

moteres atsisėdo užpakalije ir 
isztraukes revolveri szovo . in 
prielaidini užmuszdamas ji ant 
vietos, 
Kristinai Vest.kulka nubrėžė 
galva, nes kulka inejo per už
pakali Peaposc galva ir iszle- 
ke per. kakta pataikindama In 
motere.

Perlinskiene ar Lapinskiene, 
turi 21 metu baltplauke ir mo
tina dvieju motu, dukreles ir 
prisipažino kad mylėjo Peapo- 
sa. Porele apsivedė 1927 mete.

o tūlai, moterei Mrs.

Bažnyczia smr.rkei apdege pa
kol ugnagesiai liepsna užgesi
no.

Szimtai maisztininku likos 
aresztavoti ir daugelis sužeista 
per vai^ka ir poli ei jn.

plataus svieto.

BAISUS KERSZTAS 
GIRTUOKLIAUS.

Vileika, Lenk. —• Kaime 
Kulszįne; 24 metu Jonas Alter 
mete granata in pulkeli stovin- 
ežiu vaiku ant ulyczios. sužeis
damas szeszis mirtinai. Žmonis 
subėgo ir pradėjo gelbėti su
žeistuosius F.. ■■
ju; 

’ ■ o w F' *

Alter būdamas lankei girtu, 
atsiminė kad taja diena keli 
vaikai isz jo juokėsi ir szandi- 
no nutarė atkerszyt jiems 
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KŪDIKIS PANASZUS IN 
BEŽDŽIONE.

Budapeszt, Vengrai. —* Ne
mažai nusistebėjo daktarai gi
mime kūdikio kuris yra visai 
panaszus in beždžione, kuris 
yra apželes plaukais ant viso 
kūno. Kūdikis gimė kaime Be- 
kerasze, tūlai kaimietiai. Taji 
nepaprasta kūdiki paėmė po 
savo priglauda du daktarai, 
kurie dažiurejo motina laike 
ligos. Tėvai negali suprasti del 
ko gamta juos teip apgavo. 
Daktarai rodo kūdiki tiktai 
del žinunu ir profesorių, ku
rie studijuoja kūdiki tikėda
miesi surasti priežaste jojo ne
paprasto gimimo.

■ *

y

S
M

B®
m

■&.• Vi 
fe:

31

it
b*. <

<

g
■ 

■ ■■■■

kV

t

Ira ,M. "Oniburn, isz New
Haven, Conn., pirmsedis Cigar-
ninku ’Unijos Amerikos, likos 
paženklintas per Presidents, 
Nariu Tarifos, in veta mirisio
Alfred P. Dennis.
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KUNIGAS) UŽPUSTYTAS 
PER SNIEGĄ, SURAS

TAS NEGYVAS.
’ < ■

. ■ Loup City, Nebr. — Lavonas 
nenbacker/18 metu, už pavogt- ‘kunigo Albksaiidro Grzeszko-

VOGĖ IDANT PIRKTI 
VAIKUI CZĖVERYKŪS.

Milwaukee, Wis. — Ana die-
• * • ‘ ‘ n., „

na stojo sdde Mrs. Vivian Pan

ma drapanų isz namo Hortęn-;
I , f , * , •

sos McNamara. Mergina prisi
pažino prip kaltes aiszkinda-
ma kad buvo prie to priversta,
nes neturėjo pinigu ant pirki
mo czeverjlkucžiu dėl savo 15 
menesiu dukreles. Sudže Page 
paleįdo ant liuosybes mergina.

vskio, prabaszczius Szv. Juze- 
fato išz czionais, likos suras-

• » 4 ’ • t « ♦

tas užpustas per sniegą, tris 
mylės nuo jojo automobiliaus, 
kuris sustojo laike sniegines

• * I « *
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viesulbB arit kėlio Grand Island '’k » * f lt IĮ1 _ • IB'f

Vaikai' einanti in :
s uradokunigę’ lavoną.

į t ; . ! ; ! ' > ✓ *. * ,
. • I / 4 /

mokslaine
. f..*

• ♦ *

Žadintojų suėmė ir uždare ka-
lojime. '

(

f

tokiu budo.

trys neteko ko-
įA

t

Paskutines Žinutes
' - Į|----------------

1[ Chansee, Francije. De
vynios ypatos likos užmusztos 
nelaimėjo ant geležinkelio arti 
Abbeville per susidurima tru
kiu.-

I * ( JI •

b. ft i r. i : 1 r
,11 Jeansyille, Pa. F 1 — . Lehigh

Y

i ’ \ > M 4 t

Valios inžinieriai pradėjo gręž
ti arti Yorktown kasyklų tiks-

, t • / ' ♦ , < > ,4» ■ ■t '

le jeszkojimo nauju anglių gys-
• . * t

lu.

5 Worcester, Mass. —In 
kėlės dienas prasidėjo czionais 
net 6 ugnis o fina diena sudege

• * » A 4 B

puiki Visu Szventuju Episko- 
poline bažnyczia. Bledės pada
ryta ant $150,000 *

Beaver Brook, Pa.—Dod-
son CoalCo., staįb nauja bre-
keri ąrti Hazletono ir atidarė

•' 1 ; ,s ' Į ' i ’ ‘ -

No. 6 szlppa ir prades iszkasi-

t4:. ■ / v- • . ’■
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Set ąpglį.
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UBAGE KURI PALIKO 
MILIJONĄ’.

Cieszynas, Czekije. — Czio- « • •
naitineje priglaudojo del uba
gu, mirė sena ubage, kuri likos

* •

palaidota per taja priglauda. 
Po mireziai pasirodė kad uba
ge buvo turtinga motere, ba 
kąda virszininkai isztyrinejo, 
kad jiji užrasze savo giminėms 
milijoną koronu, tada virszi
ninkai priglaudos užvede teis
mą kad gimines sugrąžytu 40 
tukstaneziu koronu už josios 
užlaikoma įr priglauda.

JAPONAI ISZSKERDE. 
TUKSTANCZIUS KINU.

Mukdan, Mandžinrije. —< 
Japonai balsei atkerszino Ki- 
niecziams už panesztas skriau
das praeita sanvaite per ,? Jain 
skerdimą 2,300 kineziku ĮĘa>« 
tai, Ashan ir Tungliao. JaptH 
nai naudojo artilerije ir mete 
bombas isz eroplanu. Keli tuks-. 
taneziai kineziku likos sužeis
ti ir paimti in nelaisve.

I
f

PIENAS IR SURIS • *

PAILGINO JIAI GYVASTL
* * • ‘ 1 *

Galatz, Rumunije. —

4

^'Maria 
Zaharia, yra dėkinga savo il
gam amžiui valgimo tiktai sū
rio ir gėrimą pieno — turi jiji 
szia^ien 110 metu. Noriais se*
nuke netun ne viena danerią^
bet yra sveika ir uŽgandyti.

'»* F , , •T — (

Motere savo gyvenime nesirgo
ne viena diena. \ 4< %

IĮ»
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«ATTEM

Kas Gird et'
Asztuoni milijonai žmonių 

Amerike nemoka skaityt ne ra- 
szyt Angliszkal o tai ne 
sveti mUucziai, bet ir czion gi. 
mūsieji.

tik

■»----------

Kada vyras apleidžia paezia 
palikdamas jai koki turteli, ta
da tas vadinasi laime, bet jai
gu nuo jos bėga palikdamas jai 
puse tuzino gyvųjų atmineziu
— tada tas vadinasi nelaime.

Jaigu motere pabėga su ko
kiu tai priolaidiniu, tai tas gali 
būti del vyro laime, bet jaigu 
pabėgėlė po kokiam tai laikui 
atsibaladoja atgal — o priek 
tam ne viena — tai galima pa- 
vadyt nelaime. 

- ♦ •- • •
Dukrele musu pirmutines 

motinos Jcvos isz Rojaus, buvo 
“flaperka”, raszo tūla Ang- 
liszka rasztininke. Jaigu apie 
tai dagirs kitos moteres, tai da 
užves nauja mada, kuriom ma
žai kasztuos arba visai nieko 
nekaltuos. Badai szia vasara 
Paryžiniai kriaueziai moterisz- 
ku parodu yra baimeja, kad 
moterėles nieko ne neszios tik
tai figos lapa, bet nekurios ir 
be to apsieitu, pagal sziandio- 
nini ju paaielgima.

- - - • a ----  -..... •~ •

Laike kasdieninio gyvenimo 
atsitinka daug visokiu grau
dingu atsitikimu isz kuriu ga
lima paimti gera paveizda.

Sziadien jums pasakysiu 
mieli skaitytojai tikra atsitiki
ma apgautos moteres, kurios 
szirdis ir duszia bodėjo prie 
mažiuleliu rankucziu kūdikio, 
kuris ketino būti cimentu mei
les tarp vyro ir moteres, o kuri 
sziadien randasi uždaryta kalė
jime už
Sztai jos spaviednis paeinan-l 

ežios isz tarp geležiniu sztangu 
kalėjimo: ■

“Turėdama vos 17 metu isz- Į 
tekėjau. Jisai tada turėjo 21 
metus, buvo tai penki metai 
atgal. Dirbome abudu prakai
tuodami ir czedinom kiek tik 
galėjom, idant sau nusipirkti 
nameli, ba tai buvo musu vie
natiniu tikslu. Gyvenom lai
mingai, jokie barniai ir nesu
pratimai neatsilankydavo po 
musu pastogia.

Tula diena primeniau jam, 
kad vedusis gyvenimas negali 
būti laimingu be vaiku. Su- 
sznairavo ant manes jisai, su
riko, kad su manim apsivedė o 
ne su vaikais, ir nuo to laiko jo 
meile del manes geso.

Svietas jau ne buvo del ma
nes tokiu, kaip sau isz pradžios 
perstaeziau. Kentėjau malsziai
— bet mano mintis nuolatos 
bego prie to džiaugsmo, kada j 
ateis diena, kada musu kūdikis 
apims mano kakla savo mažom 
rankutėm.

Mano mintis neiszsipilde, o 
su vyru barniai kas diena dau
giau pasidaugindavo ir nuola
tos buvo biauresniaiB.

Czedlnau ir tankiai pirkda
vau mažulėlės szlebukes, czevo- 
rykuezius, pancziakeles del mu 
su laukianczios linksmybes. 
Tula diena parodžiau jam savo 
pirkinius, bet jisai inpuole in 
toki paszeluma, kad liepe man 
viską sudegint.

Kada to neiszpildžiau, kirto 
man su kumszczia per veidą — 
sakydamas, kad mane apleis. 
Jo rankoja pasirodė revolveris, 
kad p susiėmėm ln glebi, szuvls 
puolė pataikindamas jam in 
szirdi.”

žudinsta savo vyro.

---------- - -  _ -   - ■ - - -

Sztai iszpažinimas moteres, 
kuri liūdėjo paskui vaikus, be 
kuriu gyvenimas buvo benau 
dingas, ūkanotas, be jokio tiks
lo.

Koki viroka iszduos ant jos 
sūdąs, tai nežinia, bet tegul jos 
iszpažinimas bus paveizda del 
tu jaunu porelių, kurios tik 
mansto apie savo linksmybe, o 
nežino, kokias atsakomybes pa 
ima ant savo pecziu instoda- 
mos in luomą moterystes.

- - - - - - - • v.---• •

Sziam kitados 4 4Auksiniam 
Sklypo”, baisiai platinasi ba
das nes skaitant tiktai po pen
kias ypatas kožnoja szeimyno- 
ja, randasi apie szesziu milijo
nu bedrbiu, mažiausia trisde- 
szimts milijonai kurie konezia 
bada.

Eina užmanymas kad tie ku
rie dirba, dirbtu tiktai puse lai 
ko idant duoti darba del bedar
biu ir tokiu budu visi dirbtu.

11 rankas
ir kad atiduotu

Ant vieno priemiosczlo Ber
lyno, inejo in duonkepio krau
tuve po uždarymui kromo du 
banditai szaukdami: 
in viražu!”
jiems pinigus.

Persigandęs duonkepis ap- 
reiszke banditams, kad su mie
lu noru atiduotu jiems pinigus, 
bet pats ne turi no graszio, o 
priek tam turi keturis vaikus 
ir paezia maityti.

Banditai viens in kita ka to
kio prakalbėjo, insidejo revol
verius in kiszenius, sudėjo ant 
stalo keliolikos markiu, sodo in 
automobiliu ir nuvažiavo. 
Duonkepis apsakė kaimynams 
kad tai buvo sunkiausi uždirb
ti pinigai jo gyvenime.

ir

Kur dingo 611,466,579 dole
riu senoms, didėlėms bumasz- 
koms T

Valdžia sako kad tie 611 mi
lijonai doleriu senoms bumasz- 
koms yra paslėptos po visas 
pakampes namuosia per žmo
nis.

Daugeliuosia
Westuosia, nekurios moteres 
iszleido daugeli tuju senu bu- 
maszku todėl valdžia yra tos 
nuomones kad pas žmonis da 
randasi užtektinai pinigu.

- • -- -------
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DŽIA UGSMAS
Istoriszka Apisaka.
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Terp kalnu ant puikios lygu
mos kaip akia užmest, terp 
derlingu lauku stovėjo dvaras, 
aplinkui baudžiauninku kai
melis apsodintas. Isztolo, kaip 
tiktai ake užmėtyt persistati- 
nejo kalnelei su žalois medžeia 
apaugę, kaip rodos amžino pa
vasario gojelei, kuriuose cziul- 
bejo tukstanezei paukszteliu 
visokeis balseleis.

Dvaras buvo keturkampis, 
apvemtas su storu ir augsztu| 
muru; ridarije stovėjo puikus 
palocelis. Aplinkui mūra, isz 
lauko buvo gili ir plati grabo 
apvesta - pilna vandenio, per 
kuria buvo tiltas vedantis ant 
kiemo. Tas tiltas buvo nuke- 
lemas nuo vietos ir tiktai rei
kale dėjo ant savo vietos.

Buvo tai didelis dvaras, nes 
jau teip ne buvo apginkluo
tas kaip kitados už karalavimo 
Kdzimierio Didžio, jog ne tik 
ka aplinkines gyventojai bijo
jo, nes ir tolimesni dvarai; se
novės gadynėse to' iuoso dva
ruose, no tiktai Lonkijoi, bot ir 
kitose žemose, gyveno kareivei 
kurie laike vainos isztraukine- 
jo ant užpuolu, o tokiam laiko, 
lėbavo užsiiminėjo pleszimais 
vieni kitu, o ir pakelevingus 
kupezius apiploszinejo ir da 
paėmė skiepuose uždare mari
no.

Begis laiko vitfka atmainė, 
laike tame, kada pradedam szi- 
ta apysaka, jau buvo suvis ki
taip, jau tiktai pas žmonis 
skraidė apysaka terp senu žmo 
niu apie užpuolinejimus ir api- 
pleszimus per senovės turezius. 
Ant muru jau no buvo matyt 
armota laidancziu akmenines 
kulkas, ant juju vietų augo

miestuosia krūmai radastų su daugybe

S

“Nau-
Chicage. Užtemino jo-

Aplaikeme Bizniu ir Infor
macijų Knyga ant 1932 meto 
iszleista per dienraszti 
jienos”
ja klaida po antgalviu 4 4 Ame
rikos Lietuviu Spauda” kur 
parodo surasza visu Lietuvisz- 
ku laikraszcziu. 44Saule” yra 
klasuota kaipo eina karta ant 
savaites. Tame turi klaida, nes 

Saule” iszeina du kartu ant
savaites — Utarninke ir Pet- 
nyczioja.

U

Patys Protestoniszki dva- 
siszkieji pripažysta, kad gir
tuoklyste baisiai prasiplatino 
po Amerika nuo kada užstojo 
prohibieja. Pastoris Henry 
Maeder isz Filadelfijos ant sn- 
sirinkimo pasakė: 44Nemany
kite, kad musu jaunuomene ne 
gere. Kas taip mansto tai klai
džioja. Musu studentai moks- 
lainese, atnesza su savim bou- 
kutes in mokslaine ir turi ki- 
szeniuosia ir patraukineja lai
kas nuo laiko. Tas pats dedasi 
ant parapiniu pasilinksmini
mu ant kuriu jauni vaikinai ir 
merginos atsinesza savo 44szto- 
pa.” Didelis laikas ta klaida 
pataisyti”.

{Suprato veidmainiai kad ne 
gerai padare, bet del ko da
spyrėsi toliaus užlaikyti prohl- tu krutu jojo dvare, ba ap- 
bicija jaigu ji stūmė 
jaunuomene in pragaro.

Amerikoniszkas
Virszininkas Havajoi

/

Admirolas Yates Stirling,

1 .
i 

k . .1 
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isz ketvirto laivinio distrikto, 
kuris apima teipgi ir Havaja, 
turi daug nesmagumo, isz prie
žasties tenaitiniu ergeliu, kur 
kavajetis sužagejo balta mo
tore ir už tai likos nužudytas 
per baltuosius. Valdže už tai 
ji smarkei sukritikavo kad ne- 
užvede tenais geresnio pared- 
ko.

nos, kuria vadindavo 4 4 džiaugs 
mu.” Irena buvo asztuntu kū
dikiu isz paeiles; septinetaa 
priesz jaja numirė, jiji po pas
kutinėm atėjo ant svieto in ke
turis metus. Tai ir ne divai, 
jeigu tėvai glamonėjo ir czlu- 
cziavo Irena ir apie jaja mieli
no, drauge abudu tupinėjo 
apie vyge, abudu mokino pir
mutini žingsni žengt, pirmuti
nius žodžius kalbėt...
kaip ant svieto atėjo, tai 
džiaugsmas buvo neiszpasaky- 
tinas, mat kaip davė žino kasz- 
telonui, jog ji pati praszo save 
idant pasveikintu duktere, tai 
net cicla kupka vyno nuo pus- 
gorcziaus iszgere ant josios 
garbes, paskui liepe isz maŽ- 
džieriu szaudyt ant vivatu, 
kad daneszt gyventojams ap
linkines apie ta dideli džiaugs
mą.
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svieto, dievaž ne yra, o ir ne 
bus kol saitas svietas bus. Kaip 
tau parodysiu, kaimyne tai 
man pavydėsi.

f—• Jau man veluk vaikinas 
— atsake karvedis Pozarskls 
szypsodamas ant užsidegimo 
kasztelono, — asz turiu viena 
ir Dievui už ji dekavoju, nepa
vydžiu ne vienam merginos.

— Ka tu man ežia su savo 
vaikinu, pertrauke hekantrei 
kasztelonas, vos nuo žemes at
auga, tuojaus eina isz namu, o 
žmogus ant senu metu pasilie
ka sieratu. Mergina nepabėgs, 
apžiuręs, sulinksmins senatvė
je ir apdengs. SztaI paimkie 
musu Irena, oiela diena su mu
mis: tai triusoai su motina 
szpižorneje, kuknioje, tai pas 
mane atbėga. •• Motina sėda 
verpti, jiji cziupt už kito vin- 
delio, prisislenka prie josios, 
verpe ir linksmas daineles 
dainuoje: asz sėdu ant arklio ir 
nusiduodu in laukus, sztai be
matant ir jiji atlėkė ant savo 

[balto Žirgelio szokineje per 
grabes, tvoras ir krumus... 
Kada niekai oras lauke, ir sė
dime su paozia loszt isz kaulu- 
ku, tai ir jiji apie mudu suki
nėjasi ir visokius szposus 
rinoja.

Czia kasztelonas pakele kup
ka su vynu ir isztrauke iki 
dugnui.

— Teip, teip! pavydėsi man 
kaimyne tokios dukters, kaip 
jaja paregėsi.

Karvedis pasukęs uaa atsa
ke:

Sarazen Atlankė 
Honolulu

Kada sportininkas Gone Sa
razen, atvažiavo in Honolulu, 
tautiocziai ji apvainikavo pa
gal tenaitini papratima, kada 
atkeliavo sveczias.

va-

0 !r

eiksz su ma-

žiedu kuriu kvapsnis toli isz- 
sivaiksztinejo. Ir kasinėjo ap
linkine ne buvo ne laszo van
denio ir kone buvo žemem už
slinko ir dilgėlėm apžėlė. Jau 
sziadien ne iszrode teip baisoi 
tas dvaras, o da ir aplinkines 
kaimuoezei gavinejo priglauda 
ir paszelpa. Tarno dvare gyve
no ponas Zavistowskis, kaszte
lonas, kuris del aplinkines gy
ventoju buvo kaip tėvas ir su 
kožnu meilei pasikalbinejo.

Po teisybei, tame laike szlek-1 
tai turėjo no aprubežiuota va
lo, nes kad ėjo pagal mokslą 
krikszczioniszka, tai ir isz too 
savo valios ne naudojo ir žmo
nių, ne enge, o visus vienokei 
mylėjo. Kasztelonas Zawistow
skis buvo paveizdingu obivate- 
liu, garsus buvo kaipo doras 
Žmogus, iszmintingas mila- 
szirdingas, teisus, geras kai
mynas ir svetingas Lenkije ta
me laike neturėjo m niekuom 
vainu, po Vainai su Didžiu Ku- 
nigaikszcziu Maskoliszku ir 
Albertu, užstojo pakajus, ūki
ninkas spakainei sau are savo 
dirva, kareiviai silsejosi po va- 
jauninem vargui, o svetingas 
p. Zawistowskis sukvietinejo 
savo kaimynus iy linksmai ban 
kietavojo.

Sziadien ketim daugiau su- 
važiuot sveteliu. Zawistowskis 
suprasze visokiu szlektu ne
žiūrėdamas, ar katras turtin
gas ar biednas, norėjo kad bu-

musu

v

vaikszcziojo diena varduvių 
savo vienatines dukreles Irs-

ko pabūgus, o vienok žiurėjo 
ant duriu, per kurias ineitine-.. 
jo sveczei. Po ne kokiam lai
kui kožnas užėmė vietas už 
stalo o tarnai padavė bluduą 
su valgeis.

Po valandai prasidėjo pasL 
kalbėjimas, seni metuose apie 
politika, apie karalių Zigman
tą Sena, apie karunavojlma 
karalaiczio, kuris atsibuvo 
priesz kelis menesius Krokave, 
moteres-gi prisikalusinejo tiem 
apsakimam su užsiėmimu, o 
jaunumene kalbėjosi terp saves 
linksmai. Per atvirus latgus 
buvo girdėtas cziulbejimas 
paukszoziu tarnai sukinėjosi, 
skambėjo stiklai aplinkui H 
buvo girdėti užgėrimai ant yie- 
ni kitu.

Kada pietus pasibaigė ant 
kiemo davėsi girdėt trenksmas 
maždžeriaus, ant to balso past* 
kele gaspadoris ir padavęs ran
ka szale saves sedintei ponei 
davė ženklą del visu ant pasi
kėlimo, apsiklonioja vieni ki
tiems seni ir jauni, moteres 
ir vyrai, paskubino visi ant 
gonkeliu laukan, nuo szaliea 
sodo kur del jaunumenes buvo 
netikėtina. Ant ne mažo pleco 
priesz gonkas stovėjo augszti 
stulpai in žeme inkasti, ant 
juju buvo geležines rinkutes, 
o toliaua stovėjo keli arklei 
puikei papuoszti, su puikeis 
balnais. Tarnai laike arklius 
uŽ kamanų, o kitose rankose 
smailas pypkes. Jaunumene 
pamaezius tai, net rankomis 
suplojo isz džiaugsmo ir tuo
jaus keli paskubino pas arklius 
užszoko ant arkliu, apsuko ap
linkui plečiu ir dabar mėtėsi 
su smailom pikems nugriebt 
viena isz rinku. Kada katram 
pasisekė tas padaryt, tada plo
jimas delnais buvo ne svietisz- 
kas, o tasai galinezius aplaiki- 
nejo dovanas. Ne vienas tai
kindamas in rinke nusivertt- 
nėjo nuo arklio, tada velei bu
vo ne mažai juoku isz neran
gumo. Irena stovėdama szale 
motinos ir žiūrėdama ant siau- 
ezeneziu raiteliu, ne galėjo isz- 
pavydumo nustot Kasztelonas 
žiurėjo ant savo dukreles su 
puikumu ir sztai susitiko su 
akimi josios isz kuriu suprato 
praszima. Tuojaus pataisė usus 
lingtelejas su galva, rodos no
rėjo pasakyt: gerai, padarysiu 
ka nori — ir tuojaus nuėjo nuo 
gonku. Ne trukus pasirodo 
priesz gonkas, vienoje rankoje 
laikydama' už kamanų balta 
arkli, kuris isz nerimasties na 
galėjo nustovet, kitoje rauko- 
ja laike lengva pikia. Aikimieri 
koje Irena sėdėjo ant balno, 
laikydama, rankoje pikia ir 
nusiuntė savo tėvui no savo lu
peliu pabuoziavima, leidosi In 
randa pleeziaus. Griausmas

Tai pasakias tėvas, paėmė 
ja už rankos, kalbėdamas.

— Szitai mano duktė kai
mine, — tarė su puikumu.

Mergaite apkaitus su galva 
lingtelejo, Požarskis antru kar
tu jaja pasveikino, ir tarė:

— Jeigu tokia gera, kaip 
patogi, tai turite kuom pasi
girti.

— Ar patogesne, ar geres
ne, tai jau pats no žinau, — at
sake kasztelonas, nes galiu už- 
tikrint, jog szirdis auksine.

Tai pasakias, prispaudė prie 
saves džiaugsma ir draezei pa- 
bueziavo.

— Dabar eikie pas motina, 
tarė, paskubink su triusu ba 
tuojaus sveczei pradės susiva- 
žinet.

Irena pasikloniojo ir laimin
ga kaip pauksztele, kada isz 
kletkos iszleidžia, iszbego grei
tai net pasiszokinedama.

—• Tai man pavydi, karve
dį atsiliepe kasztelonas di
džiuodamasis, kada duris pas
kui užsidarė.

• — O ne, — atsake malszei 
karvedis, — pripažinstu, jog 
turi patogia duktere, bet asz 
džiaugiuosiu, kad turu vaiki
na, tai vis daugiau verta, negu 
mergina. Kada vaina ateina, o 
tuju mums ne stokas, tai ge
ria use mergina sūnaus ne uŽ- 
vaduoje.

Kasztelonas patraukė usa su 
piktumu ir tarė:

— E, ka ten vaina, dabar 
turime pakaju ir duos Dievas 
tai ilgai tuom pakajum kve- 
puosim.

Kada tai kalbėjo, ant tilto 
sūdundejo karietos, tai ne lauk 
damas atsekimo, kaimyno, pa- 
szoko pasitikti sveozius, o kar-

—* Ir mergina tiktai iki lai
kui namieje sėdi, ateis sveti
mas, pasakis: 44 
nim” ir mylema dukrele bėga
paskui pametus tėvus.

Kasztelonas pataisė sau usa 
su piktumu ir susiraukė:

— Tai, k/is man ten — kal
bėjo — ateis svetimas, ir su 
mumis drauge apsigyvens, dūk 
terš isz namu ne leisu. Ar tai 
ir pas mus mažai vietos T Gin- 
cziniesi su manim, ba mano 
“džiaugsmuko” ne matei, bet 
tegul tik ateina, tai kitaip už 
dainuosi.

Tai pasakias suplojo delnais 
ant tojo ženklo atbėgo vaikl- 
niukaš.

— Begk in moterių pakaju, 
tegul panaite in czion pribuna 
— tarė ponas Zawistowskis.

Vaikinas iszbego, o prietolei 
tolinus sznekucziavo, tame ki
tam pakajuje kas susznabžde- 
jo dūręs atsidarė ir su dainele 
ant lupu, su linksmu veidu, in- 
bego Irena smagi, patogi kaip 
aniolelis malavotas. Inbego su 
triukszmu, sztai susilaikė, ap
kaito ir akeles nuleido, pati ne 
žinojo ka su savim daryt. Buvo 
persitikrinus, jog nieko ne yra. 
Grąžei iszrode su tuom apkai- 
timu ant apdegusio nuo saules 
veido. Ponas Zawistowskis nu- 
siszypsojo užganadintas ir usa 
pasuko, karvedis pasveikino 
Irena.

Et, ka tu mano džiaugs
meli, pakelk akis, dirstelek ant • ■ 
mudviejų drasei, — tarė pras-

— Bus tai narsus kareivis 
isz to musu pribuiszo, ir ne ma
žas džiaugsmas tėvams — kal
bėjo senas bambardieras, kū
rėm liepė szaut, o kuris neži
nojo kas pribuvo ant svieto, ar 
mergaite ar vaikas, o kada da- 
žinojo jog tai mergaite, senis 
krustelėjo peczeis ne vos ne 
paisedamas to ir tarė:

— Ar tai moteres ne gali 
būtie drąsios! Jum jauniem 
tai vis naujiena, bot man ne, 
ba visko ant svieto maeziau ir 
no isz vieno pecziaus duona 
valgiau. — Maeziau ne viena 
motere ant arklio su ginklu 
rankoja.

Nuo tos dienos praėjo net 
szesziolika metu ir ponas Za
wistowskis suprasze daugybe 
svecziu, idant 4 4 savo džiaugs
ma sulinksmint. ” No ryto jau 
tarnai krutėjo ir triūse apie 
bankieta: vieni szvarino paka
jus, kiti papuoszinejo žalumais 
pjovė gyvulius, paukszczius ir 
gabeno isz visur visokius dalg- 
tus.

Pats ponas kasztelonas Za- 
wistowskis apsirėdė in puiku 
žipona ir svetinėm pakajuje | tais žodžeis kasztelonas:— 
lauke kaiminu, sznekucziuoda- 
mas ir girksznodamas su pri
buvusiu isz laik karvedžiu Po- 
žiarskiu.

— Asz tau sakau, kaimyne 
— kalbėjo Zawistowskis, — to
kios merginos, kaip mano, tai 
tu gal da ne matei, kaip tau 
parodysiu, tai man pavydėsi.

v •

karvedis ne pyksta, jog in 
czion inpuolei kaip szturmas. 
Dovanok del josios kaimyne,— 
dadave in sveczia, — mat jiji 
mielino, jog asz pats vienas es
mių.

Irena prisiartino prie juod- 
vieju.

— Ka teveli prisakisf 
paklausė.

— Karvedis Pežarskis trosi-
bszįi Ne kitai takiof »t ko tav. pažint

Tai brolau stebuklas ne mer
gina, o tokia brolau gera ir dar

1

vedis paskui ji pamaželi ėjo. p]ojĮmo ranku pasveikino rai-
Jau kelios karietos ir bricz- 

kos stovėjo ant kiemo keli rai
telei padavinėja savo arklius 
tarnams, kurie pribėgo ant pa
sitikimo svecziu, krutu buvo 
ant kiemo, arklei Žvenge, skam 
bėjo kamanos, ponai garsei pa
liepimus atidavinėjo, szauke 
ant tarnu arba terp saves pasi
sveikino jo. Kada kasztelonas 
pasirodė ant gonku, visi prie 
jojo artinosi idant pasveikint 
gaspadori, kuris padavęs ran
ka puikiausei ponei invedine- 
jo su savim in pakajus del sve-

telka, su kuria niekas ne nore« 
jo susilygint: jaunikaiczei pa
sitraukė in szali su arkleis, o 
Irena kelis kartus apsukus ple« 
oiu aplinkui, ne karszcziuoda- 
ma, pamaželi be godumo gar
bes, ketvirtu kartu paleido ark
tis kiek tiktai inkabino ir at- 
kiszus pikia link žiedu, net tris 
ant kart nugriebė.

-----  GALAS -----
Tol. bus,

PANASZU8.

— Menulis tai panaszus in 
ožiu, o visi ėjo paskui juodu, pasaga...

— Kokiu buduf
— Isz pradžių užteka dide- 

lu... po tam darosi karta , ma
žesnis, pakol suvis neisznyks-

Ten sveikino pribuvusius poni 
Zawistanskiene, puikei in ak
somus pasirėdžius ir deiman
tais apsikaiezius, už motinos 
slapstėsi Ireną, ne lyg ta.
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Isz Likimo Vargdinenio
u n APYSAKA n n

Halkos

o asz žiūre-

Parėjau namon, 
neradau, sugryžo už kokiu 
dvieju adynu, o per ta laika 
laukiau palei namus, ba stuba 
buvo užrakyta.

Buvo mieste pirkti ka ten, 
— bet nors su savimi niek® ne- 
parsinesze, mr.n tai nei kiek no 
rūpėjo.

Pasakojau jai, kaip dalykai 
stovi, ir teip tęsęsi per pora 
menesiu.

Draugai mano kentėjo alka
ni, o asz buvau isztekliuje. Vie
no pati numirė isz bado ir susi
krimtimo, kad vaikai sustipę, 
sunykę ir alkani -r-
jau in tai ir ėmiau tuos Judo- 
sziaus skatikus. Kartais tai
siau ka nors dirbtuvėje, kaip 
kada ir toliau kur ka veikda
vau, kokius nors paliepimus 
atlikdavau. Visaip būdavo.

Už poros menesiu draugai 
pargryžo prie darbo, ir toliau 
dirbome. Tik in mane nei vie
nas ne nedirstelejo, kaip eida
vau pro katra, atsikreipdavo 
nuo manes, o kaip kada viens 
ar kits nuspjaudavo. Kraujas 
manyje virdavo ant to neužpel
nyto szmeižimo, kaip man rode 
ei... m t Halka ir kunigas glo
bėjas ir poai draugynsteje ra
mindavo mane tardami: “Kas 
maldingai gyvena, tas tiems 
kelniams intikti ne gali.”

Viena ryta, o buvo tai jau 
Gegužyje, siunezia mane po
nas, ba jau vyresniu musu 
skyriuje buvo pastatęs. Buvo 
tai pakeliui pro mano narna — 
tai-gi ineinu ir randu kunigą 
su Halka kuokarszcziausiuose 
glebavimuose...

Kada atsipeikėjau gulėjau 
ant lovos ligonbuteje, Jalp 
man rodėsi — bet ne, palei ma
no lova stovėjo Schusterls, 
Szvabas, Liucipieris, socijalis- 
tas kaip ji pravardžiuodavau 
ir gana linksmai žiurėjo in ma
ne.

U

ros gėdos g&ileszczio ir skau
dėjimo.

O Sohusteris pasilenke ties 
manim, pabueziavo mano kak
ta ir tarė:

— 4 4 Verkkie, verkkie varg
dienėli, geriau tau bus, o kad 
tu buvai ne su mumis, tai ka 
mes tam kalti, kad tu buvai 
kvailas... daug yra tokiu, bet 
ingaus daugiau proto!

Isz palengvo pradėjau atsl- 
myti, kad abu paszoke puolėsi 
ant manos, kad asz kritau ant 
žemes, bet daugiau jau nieko 
negalėjau pamyti.

Ir taip gulėjau per szeszeta 
savaieziu ir jie — mane parda
vėja, Judosziu maitino ir užlai
ko.

Mano pajiegos jau nepagry- 
žo. Krimto mane nuolatos mi
nėjimas mano gėdos ir mano 
pasielgimo kas link draugu. O 
nors darbuodavausi dabaz jau 
prie ju, pasielgimu savo norė
jau jiems parodyti, kad buvau 
apipainiotas, kad blogas žmo
gaus pavidalo mano ant szun- 
keliu nuvede.

Bet atėjo laikas, kad jau už
sidirbti negalėjau, kole da ant 
kojų galėjau užsilaikyti, dirb
davau, sueiezedyjau keletą 
auksinu, nuėjau in ligonbuti 
syki kita, o dabar kada jau vi
sai susibaigiau padekavojau 
labai gražiai mano draugams ir 
geradejams ir atėjau czionai, 
kolei isztesejau, ba man butu 
geda buvusi, nuo ju surinktais 
pinigais sziadien užsilaikytu 
Dasiklausiau tave. Pergulėsiu 
gal diena, gal dvi, o paskui...
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užmigti

KAREIVIO.
Ana diena ant kapo Nežinomo Kareivio, kuris ilsisi ant 

Arlington kapiniu arti Washington©, likos uždėtas szitas ak
muo ant kurio artistai iszbriež tinkamus paraszus.

Menulis gražiai apszviete 
Marytes kambari, arba kamba
rį kuriame Maryte miegojo, kos. Kada ji pasiliko viena ir 
Jos tikras kambarėlis buvo j u 
tikrame namelyja kur ji su mo
tina, broliu ir sesere turėjo 
greitai apleisti. Vokiecziai ar
tinas prie kaimo. Vos savaite 
laiko buvo praslinkusi nuo tos 
baisios nakties, kad ju maža 
szeimynęle buvo pabėgusi isz 
savo namelio ir apsistousi szioj 
naujoj vietoj. Marytei aszaros 
pasirodė akyse, kada ji atsi
minė apie savo nameli, kuria
me ji gimė, augo ir linksmai 
leido dienas savo kūdikystes.
Ji negaleo užmigti, tik žvalges

Taip mamyte asz bandysiu 
” ir ji gule aiit padusz-

grovimas armotu nenustojo jos 
miegas toli nuo jos buvo atsi
tolinęs kaip ir pirma ir vėl sė
do ant kraszto lovos.

Jos lova buvo labai minksz- 
ta ir ji gavo gera vakariene ir 
jai buvo szilta ir smagu.

Kada ji pamielino apie tuos 
žmones, kurie dare ta neiszpa- 
sakyta trenksmą ja tuojaus ap
ėmė didelis gailestis. Jie tikrai 
turi būti suszale in akmeni — 
nuvargę, o kas blogiausiai dau
gelis isz ju guli sužeisti. Mary-

szviesos dare jei baisia iszgas- 
tr. Priesz szviesa Maryte mate 
szeszelius beganezius szen ię 
ten rodos jie norėjo iszbegti isz 
to liepsniszko pragaro. Vienu 
momentu ji pamislina apsigry- 
žusi bėgti atgal in savo stubele* 
kur neseniai buvo apleiduei. Ji .* 
nemislino žengti toliaus in ta 
pragarine versme, jai rodes> - 
jogei ji yra silpna ir maža. Ji 
drebėjo visa kaip drebules la* 
pas. Ji bandė suvaldyti pati saf 
ve: kad nepalieti pieną, ir pie
nas jai sugražino atminti apie 
sužeistus kareivius.4 4 Asz turiu 
eiti ir duoti pieną del ju” ir, 
taip ji ženge pirmyn per suar
tus velienas. Kas nevatniausiat 
kuo ji daugiau prisiartinęjd 

į prie szviesos to szviesa nuo jos 
tolinos. 44 Jie tur būti traukės 
in ta paezia puse in kuria asz

J

to labai nemylėjo skausmu neg einu, asz mislinu mz ji nepavy.

jau manes nebus...
Pertrauke... mislijo valan

da ir vela toliau trauke: Apie 
ja nieko nežinau — nežinau 
nieko ir žinoti ne noriu.

Jau pazara artinosi, kada 
mano draugas sziek tiek sura- 
mytas užmigo. Asz anksti eida
vau in darba, o rodėsi man, 
kad jis dar miega. Bet jis pa- 
siszauke mane pas save ir ap
silpusiu balsu melde, kad del 
jo nuo darbo nepasilikcziau.

Ant piet pargryžiau, jam bu
vo blogiau 
savo sunku nužeminimą ir ge
da ir kantrybe ir nuolatos mls- 
lijo apie tai, ir tas labiau ji 
smaugė neg’ liga.

Teip buvo iki užvakar. Už
vakar pavakare kraujas musze 
si isz burnos. Daktaras apstab- 
de ji ant valandos — bet vos 
'lai *aras iszejo, pasiszauke 
mane Jonas ir sznabždejo in 
ausi —• ba jau negalėjo szne- 
keti.

“Dovanoki®, drauge, tu pas
kutiniu dienu mano gyvenimo 
pas tave, dovanokie vardan 
musu draugėje praleistu metu 
vaikystėje, ta geda, ka jums 
padariau terp svetimųjų, o kad 
jau gyvastis iszeis isz manes, 
tai eik ir pasakykie savo drau
gams, kaip baigia per piktus Ir 
niekiszkus rodininkus apipai
nioti.

44Eik! pasakykie jiems, kad 
nesiduotu apjuokinti save vi- 
šokiais ten žadėjimais ir vilio
jimais, tegul vienyjasi kaip 
broliai, tegul netiki veidmai
ningiems rodininkams, tiktai 
ant saves ir ant savo pajlegu 
tegul remiasi, nes tas suteiks 
jiems iszganyma, nes tas in ge
rove veda.

go vfiižtiea į*z maąg aiįn, aug-1 Kalbėję, o tos girflejau

O jis druts vyras, 
juokdamasi »— 
ežiai.”

— Kas tai yra... kur es-

<<
” sako 

pr.kels dyk-

mu?”
“Pas mane, Fomelski, nesi- 

baiminkie tamista nieko, mie- 
gokie sau, asz tamistai paskui 
viską papasakosiu, da dabar 
per daug silpnas esi.

— ASZ.** lamiova...
kas tai yra... kur Halka?”

Tada ineina Schusterio mo- 
teriszke ir sako: 44 
matomai neatmena kas pasida
rė — pasakykie jam jau jis 
sveikas... jis ir tai atlaikys.”

Ir papasakojo man Schuste- 
ris, kad kaip ilgai neparėjau 
isz miesto, ponas siuntė Schus- 
teri manes jieszkoti, ba ne ku
rie daigtai buvo labai reika
lingi. Schusteris dažinojo, kad 
tenai, kur buvau, pargryžo 
dirbtuven ir ten manes nerado.

Praeidamas pro mus namus, 
sutiko krūva žmonių, pasako- 
janeziu vieni kitiems, kad te
nai guli pusgyvis žmogus, tai
gi užėjo pas mane ir rado be
veik tuszczia grinezia, o mane 
gulinti ant grindų be žado.

— 4 4 Tai-gi ir paėmiau ta
mista pas save, o draugai dėda
vo ir mokėdavo man isz drau
ges, kad tamista užlaiky- 
cziau.”

— 44Jus mane — jus... 
szaukiu o aszaroe teip ir prade-

matomai jaute

f f

pas t a mis ta 
kur Halka?

Vargszas,

jis ir tai atlaikys.

Kur neszvari gaspadine, 
Ten ir bute paskutine, 

Czia velei, jaigu gaspadine 
szvari ir jauna, 

Ir da patogi gana, 
O da senyvas vyras, 
Tai vyreli ir ne kas.

Viename pleise tokia porele 
gyvena, 

Bet kaip gyvena, tai jau gana, 
Per dienas ėdasi, 
Nuolatos muszasi, 

O jaigu vyras dirža paima, 
Tai burdingieriai gaspadine 

apgina, 
Ir da ajbeczia, 

Boseliui in kaili inkreczia
O kad gaspadinele gera pagel- 

ba turi, 
Tada ir savo vyro nežiūri 

Žmogelis raukosi, 
Ir galva vis kasosi.

Taip tai ant svieto dedasi, 
Tokiu tai miseliu daug randasi, 

Ir tai nemažai — oj daug, 
Su tokioms bobelėms szelauk.

♦ ♦ ♦
Jau negerai, 

į < Mano brangus vyrai, 
Tos bestijokes isz Brooklyno 

varvales 
Musu snargles, 

Naktims su visokiais spioeliais 
Italijonais ir Airiszukais, 

Bambiliais per nakti vaikio j asi 
Po tamsės szantes trankosi.

♦ ♦ ♦
Du gerai žinomi butlegeriai 

susibarė,

9

ne garbavoja...

žodžius mirsztanoziojo.

4 4 Tegul nei vienas nesiskiria 
nuo vienasties... tegul nei vie
nas neeina prieszai vilni, tegul 
nei vienas...
svetimus dievus, bet tegul soli- 
dariszkai draugai eina su drau- 

... vienybei drūti...
Kraujas iszsimusze isz bur

nos vargszo, kveptelejo ir jau 
buvo negyvas.

Palaidojome ji, o su juomi 
te buna palaidoti paskutiniai 
pėdsakai tu, ka nepažinsta sa
vo geroves, ka nesiglaudžia 
prie visu susivienyjuslu ir ge
rai suprantanoziu savo parei-

gaiš 99

Ir in suda pasidavė, 
Sviotku viens ir kitas turėjo, 
Abudu laimėt prova žadėjo, 

Pinigu nemažai iszliko,.
Bet abudu nelaimėjo vienas 

kaltu pasiliko.
O ar tai reikėjo provotis 

Ir po sudus tąsytis?
Žinote kad tai niekai
Ponai butlegeriai....
Kiszenius atidarote

Juokus padarėte, 
Visi dabar tycziojasi 
Ir isz abieju juokėsi.

O kiek tai munszaines iszgirde- 
te,

Ir pinigėliu iszmetete, 
Ant važinėjimu ir advokatu, 

Tai net žmogų pakrato.
Žinote kad dabar laikai blogi,

O ežia vaikine dagi, 
In provas pasiduoda, 

Paskutini centą iszduoda.

9

Nugi Vincuk, ar jau ne dousi 
doleruko, 

Ant kvortukes munszainukes 
Juk sziadien del tavęs kaleina, ] 

Žinai kad kitaip no eina- 
Jau man nuo kazyriavimo, 

Net vaikine nubodo, 
Ir užpakali skauda.

Gal vaikine bus gana,

lt
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siu. — Vokiecziai traukias grei 
tai. Bet vistiek ežia kur ant' 
lauko tur rasties nors vienas 
sužeistas Belgiszkas kareivis? 
Apkurstantis szupiu balsas ir 
gestanezios szviesos sumaisze 
ja, bet ji vis ženge tolyn. Nu
ėjusi keletą žingsniu ji perklu- 
po per koki tai daigta. Kada ji 
atsistojo ir žiurėjo žemyn pa- 

Jregejo gulinti žmogų. 1

aplinkui su baime, nes kamba- jai karta danti labai gele, taip
gi ir ausi skaudėjo. Jos motina 
jai kalbėjo, kad kareiviu sužeis 
tu skausmai kur kas yra dides
ni. Draugai jai kalbėjo kaip jie 
rado žmogų gulinti ant kares 
lauko sužeista ir isztroszkusi 
per valandas, o kaip kada ,’r 
per dienas, koliai jie liekas at
rastais ir apžiūrėtais. Vėl ar-1 
mota užgriovė, Maryte sudre-i 
bėjo.

Jos motinos žodžiai sugryžo 
jai. Ir mislis apie Charles, kad j 
jis gal ten but užėmė jos galva!

Iszgazdinta ir nuvarginta vi
sais pereitos savaites atsitiki
mas Maryte sumislino paimti 
<a nors gerti del kareiviu kurie 
gulėjo sužeisti ant lauko. Jie 
negali būti labai toli ir balsas 
armotu parodys jai kelia.

Povaliai ji paskėlė apsirenge 
" 1 “« .1 F

užsivilko szilta žiponeli kur 
ja motina buvo apsivilkusi, ka
da jos bego isz savo gimtines 
kaimo. Szviesa ten buvo nerei
kalinga nes menulis buvo isz- 
plaukes isz debesiu ir per lan
gą apszviete kuknia. Kuknioja 
stovėjo didele bleszine su pie
nu, bleszine buvo taip didele 
kad Maryte ji vos galėjo pa- 
neszti. In kiszeno ji insidejo 
maža puoduką. Taip pasiren
gusi Maryte iszejo isz namo in 
tamsuma nakties.

Maryte mielino kad ji nebijo 
jo iszejimo jokios žinios nebu- nieko tiktai sopuliu. Žodžu sa

kant Marytes negazdino tam
suma nakties nei jei nežinoma 
aplinkine. Buvo tai Belgija jos

ris kuriame ji gulėjo buvo del 
jos visiszkai svetimas ir ji sva
jojo taip kaip ji svajodavo sa
vo kambarelyja kada pabusda
vo isz miego ir sakydavo:44Ak 
Mamyte asz turėjau labai bai
su sapna. Asz sapnavau kad 
mes turėjome apleisti savo na
meli, nes Vokiecziai atėjo in 
musu kaima ir mes nenorėjome 
ten pasilikti”. — Marytei taip 
bemąstant pasigirdo baisus 
griausmas armotu ir ji dabar 
suprato jogei tai nesapnas. Ma 
ryte sėdėdama ant kraszto lo
vos sunkiai atsiduso ir su bai
me gule in lova norėdama už
migti, bet miegas ne lindo. Su
girgždėjo durys ir Marytes ma
ma su žvakia rankoa inejo in 
kambari, ji inejo pažiūrėti ar 
Maryte ir jos maža sesute mie
ga.

Maryte paszoko ir atsisėdo 
lovoja. Jos motina sodo ant 
kraszto lovos .

“Ne miegi”? kalbėjo ji. glos
tydama Marytes galva. Žiūrėk 
kokia gera Luiza”. Luiza mie
godama knarkė isz ko Maryte 
juokėsi, o motina žiūrėdama 
szypsojos. Maryte buvo links
ma regėdama savo Motinėlė 
szypsant, nes nuo laiko kada 
jos brolis Charles, kuris buvo

Kad jau nors syki dirbti gerai ju visu maitintoju tėvu ir bro-
pradėtu, 

Tai žmogui taip nesibodetu.
Taip tai keli vyrai kalbėjo, 

Ka be darbo sėdėjo, 
O laikraszczio jokio neturėjo, 
Krumplius turėjo sudaužytus, 
Užpakalius kelnių isztrintus, 

Ramumo jokio neturėjo, 
Nuolatos munszaine gere ir 

gulėjo.
Daug tokiu vietų užtikau 
Ir savo akimi maeziau, 
Kaip apie stala sėdėjo, 

Gere ir kaip meitėliai gulėjo, 
Jokios knygos ne laikraszczio 

nemaeziau, 
NetureSau ka veikt ir iszejau.

D
liu, buvo iszejas in kare ir nuo
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vo. Motinėlė vis buvo nusimi
nusi ir nekarta verke, ir tik 
sziadien pirma karta, Maryte 
pamate ja szypsant. Maryte bu
vo 15 metu senesne mergaite 
už savo sesutes ir todėl ji turė
jo motinai visame pagelbeti.

44Asz negaliu miegoti”, kal
bėjo Maryte.
Motina priėjo prie atviro lan

go ir žiurėjo. Tame vėl Bum- 
bum armotu balsas pasigirdo.

“Tas baisus balsas gazdina 
mane” kalbėjo motina. “Musz-

4 4 Ak, gal jis tik sužeistas 
pamislino Maryte klaupdama 
szalia kareivio. Kareivis tylė
damas žiurėjo in ja. Maryte pa
gelbėjo jam atsisėsti ir padavė 
puodeli pieno jam prie lupu* 
Jis ji iszgere laba gardžiai. Po 
tam pažiurėjas meiliai ant jos 
užklausė: 4

44Isz kur jus atėjot?” kalbe-t 
jo kareivis. Jis svajojo, kad jis 
sapne mato deive pavidale 
jaunos mergaites kuri ji isz- 
gelbsti nuo to baisio troszku-

Kareivis pakratė galva, 
lio. !<l|įr.

4‘Asz atėjau isz Tamines, bet' 
mes ten negyvenam,” kalbėjo, 
Maryte. Dabar kada ji rado gy* 
va žmogų ji neturėjo dauginus 
laimes.” Mos iszbegome isz Al
loux. Asz atėjau gelbėti sužeis* 
tus kareivius ir tarp ju noriu 
atrasti savo broli Charles. Aę 
jus nepažystat ji ? Charles Cani 
tois”? |.
“Asz apie ji nieko negirdėjau” 
kalbėjo jis. 4< 
norint už tai atlyginsiu už pa
daryta man geradejiste. Kokią 
tu drąsi mergaite! Bet asz la-

ta. Asz tau kuomi

gimtine žeme ir žvaigždes bijau kad ežia nepatiktu
szvietanezios ant dangaus bu- kokia nelaime. Geriaus grysz- 
vo jos drauges. Ji ėjo jeszkoti kit namo. (

tynė tur būti yra nelabai toli.
Asz mielinu kad Charles ir 

ten yra! Ar gal jis sugryžo in 
Alloux ir musu ten nerado. Ak, 
Maryte tai yra mano didžiau
sia baime ir asz mielinu kad 
mes negalėsim surasti vienas 
kito.” Ji nuleido galva ir pa
slėpė veidą in delbus. Ta pati 
viltis ir baime buvo atkartoja
ma kas diena kas pradėjo labai 
kenkti jos sveikatai. Maryte 
bandė ja suraminti bet per pas 
kutini laika pergyvenusi tiek 
vargo ir baimes nerado žodžio 
ant suraminimo.

“Bet mes turim turėti vilti” 
pro verksmus isztare Maryte.

Jos motina pažiurėjo augsz- 
tyn ir pabueziavo ja.4 4 Tas tie
sa, kalbėjo ji j4 4 tiktai viltis ir 
malda” — ji szypsojos. Mary- 
teasz eisiu miegoti, taipgi ir tu 
mfijne kudijd rami»į sbgok."

I
4 4 Asz ni ko d .bar nebijau Ii} 

pridavė stiprumo ir vilties. Ji asz noriu rasti dauginus sužeis- 
savo žingsnius taikė ta puse tu kareiviu, kurie sužeisti 1? 
kur szaudyma buvo girdėti. Ji isztroszkia, ir taipgi asz noriu 
skubino kaip galėdama. In va- atrasti savo broli Charles* 
landa laiko nuėjo suvirszu 3 Teipgi asz negaliu palikti jus 
mylės ir dar turėjo saugotiesĮ gulinezius.”

4 4Raudono kryžiaus daktara* _ » _ \ __
I 

nis, kas ženklino jogiai netoli! jjej0 kareivis/’ Jūa mane galit 
palikti jeigu eisit atgal, arba

savo brolio Charles — tas jai

kad neiszlaistyti pieną. Nuolat! “Raudono kryžiaus daktara* 
armotu balsas dares ji aiszkes-l rag mane ir paima, “kaL

yra kares laukas.
Ji beeidama priėjo du keliu I jei norit tai neszkit ta pieną

isz karto lyg susimaisze ir ne- de] biednu ir mirtinai su
žinojo kuriomi keliu eit, bet su | Jejgtu vargszu kurie mirszta

>
Jis pabueziavo Mari tęs rau

stojus gerai paklausė ir leidos Į nuo troszkimo. 
pakalniui in daubą. Už penkių
minutu ėjimo ji atsirado ant įr » nuej0 |ojįn su bleazine

• •naujai suartos dirvos. Ėjimas 
per velienas buvo ne kam tiku- 
sis o balsas arnoto ir szvilpi- 
mas kulku ja baisiai nugazdi- 
no, net baime jai kvapa užtrau
kė.

Dangus pasiliko apszviestas 
nuo szuviu ir sprogstaneziu 
granatu. “Czia tai bus muszio 
vieta” kalbėjo in save nusigan 
dusi Maryte. Tokios szviesos 
Maryte buvo regėjusi Brussels 
mieste, bet ten szviesos buvo 
laidomos su.linksniais szukavi- 
paais įr be .bausmes, o ežia tęs

pieno. Jei nereikejo toliu eiti 
sztai rado kita mirtinai sužeis* .... 
ta žmogų. Marite jauties ser- .. 
ganti ir silpna žiūrėdama in tai 
nuvarginta ypata kuris vaito
jo nuo sopuliu. Maryte suėmu
si visas pajiegas užmirszo pati 
apie save. Kareivis negalėjo 
kalbėti, bet szaltas pienas su
vilgė gerkle. Ir ežia toliaus gu- % 
Įėjo kitas sužeistas kareivis, te • 
toliau kitas — ir ju vaitojimas 
teip užėmė Marite, kad ji suvi- 

(TOLIAUS BUS) C
t » IR
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ŽINIOS VIETINES
ii* i <

. . . A .
— Miestas pradėjo *‘dral- 

ant surinlcimo 40 tukstan- 
ežiu ddleriu del suszelpimc be- 
darbiu ir juju szeimynas. Ko
mitetas meldžia visu tu, kurie 
dirba, idant paaukautu vienos

_______ 2 _____ i_________ •_»<___________

tris menesius. Lyg sziai dienai 
jau prižadėta apie ,______

♦ i *1 J* ’ *

i

ant surinkimo 40 tukstan-
»»< t * * i. *1* r * ■ ’

O dabar po smert

Bet ir teip gari žmonis

dienos uždarbi kas monesis per

4 1

deszimtsįk » ’ J* * 
tnkstaneziu doleriu.

— Katrute, dvieju metu
dukrele Stepono Kohano, in- 
puole in ceberi verdanezio van
dens ir teip baisei apsiszutino 
kad mirė Ashlanjo ligonbute- 

'.iii llLtK. H- t * •
Juozas Kromas, kuris

je.
r . J

dirba pavieto kasijeraus biure
Potlsvilleje, likos nuvežtas in

To-

Duokie labas die-

Coaldale ligonbute ant opera
cijos pendesaitis.
r Ana diena raszytojas 
nuėjo ant kapiniu atlankyti
•M ’ ' n < | " * •

Savo mylemus kurie miega am-
žinu miegu. Sukalbėjas poterė
li, atsistojau, apsidairiau ap
linkui, atsidusau gilei ir pra
liejau eiti prie vartų. Prie vie-
lio kapo paregėjau klupojent 
f « fr k . . * V p
moteriszke o prie josios, nnt 
cimentines tvoreles sėdėjo keli
Vaikai.

1 Pamate mane ir pasveikino.ramate mane ir pasveikino. 
!Abz sugražinau pasveikinimą 
kalbėdamas: * ‘matau misiuke 
meldžiasi už duszia mirusio de- » į f M
dės. Stebėtina kad už gyvasties 
labai nesutikote.. ♦
t <4Pone, ’viesk ant jojo du- 
ėzios, o tegul ji ten ant ano 
IVieto yėlnei tesą! — paszauke

priesz tai turėjau ant to dide
li norą
vaikszcziok ant jojo kapo ir 
melskis už jojo duszia, idant 
žmonis ne lotu kad neturime 
jokios paguodones del dėdės, 
kuris mums paliko visus pini- 
gu«...
loja, kad mos tik laukėme ant 
jojo mirties ir pinigus...- 
kis tai prakeiktas svietas, kad 
gerai moterci neduoda ramy
bes!. .. Hei vaikai sukalbėkite 
tris Sveika Marijas už duszia 
dėdės, bet greitai, ba szalta Ir 
eisimo namo... Jeigu tamista 
turi kiek laiko, tai užeikio pas 
mane, o pasakysiu daugiau 
apie ta sena pusgalvi, kad net 
vaikai negali apimtai klausyt... 
Gud bai!
nas nuo manos, vėlinu ilgo pa
gyvenimo Įr szimtus tukstan- 
czius nauju skaitytoju... Onu
te, tu psiakrev... kur tave vel- 
nei nesza! Atsisveikyk su po
nuliu. Su Diev tamista, gud 
bai 1 ’ ’

Ka manote mieli skaitytojai 
apie tąja moterėliai Szirdi 
man skaudėjo, kad seneli teip 
paniekino ir da poterius už jojo 
duszia kalbėjo. Ar jam patiko 
josios poterėliai tai sunku pa
sakyti.

— Vagis insigavo in cigar- 
sztori Noakes, ant 205 E. Cen
tre uli., paimdami daugeli ta- 
voro ir kelis dolerius pinigais.

ISZ LIETUVISZKU
KAIMELIU

inotere. Puse mano gyvenimo
Tif j > . . a" a •« '•1 <* ’ ee* ' “ C > •" "T w

išunaiklno, bet tegul jam Ponas 
Dievas atleidžia, ba ir teip mi-
• ■ . • •

f ė stafgk mirczial
4‘Puse amžiaus tau sunaiki

no! Niekszas, szventos atmin
ties.

Teip ponuli, teip... Kada 
mano vyras mirė, pasiliko jisai

1 ■ I, v t ...

ir ant jojo turėjome atsiduot 
kad ne mirti isz bado 
szeszesdeszimts metu turėjo 
tasai senas rakalis. Rodos tai 
sirguliavo o bet nėjo atsigulti

<<

Kone

• Jk 1

in lova, o porkezapsus ir bulves 
ede kaip kiaule ir ne nemane 
stipt. Dievyti mano, rūpinausi 
apie ji kanuogeriausja ir ant

’ ' f gi A ' ,

galo ka tasai kvailys sumanėt 
.Ūgi norėjo apsivesti su kokia 
tai slūgine kun buna vienam 
galūne Szenadorije.

Ir ka jus manote apie tai t 
Ko tas senas kvailys užsimano 
ant senatvės! Per visas dienas

1

mirkino kojas ceberije kad tu
pėtu karszta krauja po szliu-

— per- 
j/ii*o4iuu x/iciuiiv.., Jeigu dė
dė nori turėti karszta gyveni- 
ma, tai galėtu apsipaeziuoti su 
mano sesute Magdalena... Bet 
įur tau, jam galvoje sėdėjo 
flugine. Kiek tai nelaimes tu
rėjau. Jėzau Nukryžiavotas!

Bui!... Tokia kiaule 
praszau Dievulio

<4

mano sesute Magdalena
'L* ■ ’ * • * ■ * •

Mat tikėjausi, kad po jojo mir- 
ėzei pinigai pasiliks man, juk

■ K ’

mums teisingai prigulėjo —> 
a ";x A '»• •■"-■i*’!»•** *■ ‘bet toji rupuŽe' ji apraganavo

* . ' */ ♦ ■ 4 / ;

ir žinojo, kad senis turi pinigu.
Per dienas staugiau kaip po-
riografas,'' c! Avine jau ąnt mi- 
sziu idant Dievas duotu jam 
Dvase Szventa ir atverstu ta ja 
nelaimė... Dievas iszklaUse 
mano maldų, ba kada pamirkl- 
įfo kojas ■ karsztam vandenije,

iu idant Dievas duotu jam

Dievas iszklaUse
J* 0 *

kraujas jam irenke in smege
nis na, ir pastipo.,. Ėjau 
gult, kada man apie jojo mirti

. • .■ '/■. -.ji^'' ■ . "■
(

sedejaū prie lavęno ?įiek

jf pastipo

pranešite..’ Per visa naktį per
sėdėjai prie latpno./įiek var
go praleidau su juosi už gyvas- 
czjo, kad man ct^ atsinorejj

- j

■ i— !■ b ms ■ i « ...................... <■■■ —

ISZ LIETUVOSs
UŽSIAUGINO STIRNA.

Krosna, Marijampdles apė. 
iVenas Žnicos kaimo gyvento
jas pasigavo vasara maža stir
naite ir parsineszcs namo pra- 

f • * 11

4

dėjo, pienu maitindamas, .au-
J**’1

ginti. Stirnaite gerai isznhgė 
ir labai prie , žmogaus prijun
ko. Dabar jau didele stirna, 
bot ir nemato kur isz namu eL 
ti. .

LIETUVOJ KUNIGAI RA- 
SZINEJA PRASZYMUS- 
NEINVEST CIVILINES 

METRIKACIJOS.
Antaliepte, Zarasu aps., 
Sosialdcmokrato * ’

Gruodžio men. 20 d 
klebonas bažnyežioje ^per pa
mokslą kreipėsi in parapijie- 
czius, kad kuo skubiausiai su
eitu pasiraszyti prąszyma, ku
ris esą labai greit turis but į 
pasiustas valstybes preziden
tui, kad neinvostu civilines me
trikacijos. Kiek anksčiau kle
bonas kalėdodamas veik kiek
vienam kaisziojo pasiraszyt. 
Neturejes pasisekimo , tadaj 
sziuokart isz sakyklos pirmiau
sia inbaides peklos kaneziomis 
szauko “nepaklusnias” aveles.

U žiniomis, 
vietos

v* *,

>XTTEB'
—...ui. a, 1 s, 1 1 1 11 1

SHENANDOAH, PA.
’ 1 ___________

— Nemuniecziu Kliubas lai-
• I

-kys savo metini pokyliu 1 die
na Februariaus, Maherio sve
taine ja, Yra tai 28-tas metinis 
pokylis, kuris ketina,būti vie
nas isz didžiausiu. Sveteliai 
pribus net isz/Bostono ir kitu 
valstijų ant to vakarėlio.

— Devyni vyrai isz miesto 
likos aresztavoti ir uždaryti 
kalojiihe už rinkimą anglių ant 
Madeira Hill, Co. kasyklų že
mes ir butlegeriavimo su angli
mi.

Į; — Juozas Kalinauckas mi- 
Geisingerio ligonbuteja, 

Danville, po operacijai. Paliko 
keliolika vaiku.

ISZ WILKES-BARRE
IR APLINKINES

re

fl Warszava, Lenk. — Pa
gal paskutini surasza gyven
toju, tai Lenkijoi yra 31,927,- 
773 gyventoju arba 5,069,581 
daugiau kaip 10 motu at jai.

K. RĖKLAITIS
_Llatuviazkaz Graborius

1
 Laidoja numirėlius pa

gal naujausia mada Ir 
mokslą. Turiu pagelbi- 

' ninke moterems. Priei
namos prekes.

BĮ 6 W. Sprue. St., 
Bell Tejefonas 149 

' MAHANOY CITY, PA.

439 Willing Street
Bell Telefonas 538-J 

TAMAQUA, •r6 6 6
666 Gyduole ar Tabletal imant in 
vidurius ir 666 Mostis isz lauko, su
teikia visiszka ir veiksminga gydinima 
del perszalimo., • . . ,
Yra Tai Sveikiausios Gyduoles

‘ PA.

»

Baltimore, Md. f Sausio 8 d., 
kelias dienas sirgus, miro Ag
nieszka Madrovickaite, 20 m. 
amž., mergina. Laidotuves bu
vo Sausio 12 d. Mirė isz prie
žasties persiszaldymo. Skait
lingai lanke mirusia, kun. Men 
delis su Vycziu ir Nek., Prasid. 
p-les Szv. d raugi jo (buvo nare) 
atėjo pasimelsti. Nuvcžus in 
bažnyczia 6 merginos velione 
pagerbė. Jos gelsva graba ne- 
sze jauni vyrai,-miszias laike 
2 kunigai, Mendelis apie pus
valandi sake inspudinga pa
mokslą. Graudu tokias laido
tuves matyti.

Kurie kaip nors prisidėjo 
prie palaidojimo musu myli
mos dukreles ,patarnavimu, 
atlankymu, ir maldomis • savo, 
matant tai jusu didžiau užuo
jauta, mums skausmo valan
doj, buvote kaipo koks ramin
antis amžinųjų grožybių pilnas 
Vilties veidrodis. Visiems ta
rėm nuszrdžiausia Acziu.

Nuliude Tėvai.
t Sausio 9 m! ? Ignotas 

Kurliauskas, 65 m., amžiaus pa 
laidotas su bažnyczios apeigo
mis, Holley Rad. kapinėse. V.

—< Lietuviszkąs . Pittstono 
Kliubas turės savo 14-ta meti
ni pasilinksminimą hotelije 
Mellow Sterling Wilkes Barre, 
Panedelije 8 Februariaus, 1932.
Gardi vakariene prasidės 11:30 
vakare o Ralph- Paul garyns 
puikius szokius. Inžanga $6.00, 
ekstra moteris $3.00, Parengi
mo komitetas: S. Andruszis, 
Aleksa, Antanas, Jonas ir Leo
nas Kižei, Leo Latonik, Vincas 
Reczeski, Stanislovas ir Ed
vardas Szakocziai, Edvardas 
ir Bernardas Szugždei ir Juo
zas Jonakas. Acziu už pa
kvietimą redaktoriaus 
les.”

— Isz priežasties blogos

*4 Sau-

sveikatos, Mikola Micziunas, 
47 metu, pasikorė namie. ‘

— Du grabai stovėjo name 
Jono Mendolo, Glen Lyon •— 
tėvo ir sunaus Antanuko, 15 
metu senumo. Jono lavona su
rado ežerelije Lilly Lake o In 
trumpa laika po suradimo tėvo

* ' I
lavono, Antanukas mire . quo 
uždegimo plaučziu.

tekat antru kartu už vyru, ka
. . ..r - l4’. ■ • - ' ' / ------------

Žinomas Bucks Pavie- ■I
to Partneris Kalba 

Kaip Jam Pagial-
bejo Dr. Whites 
Lon-ge Hai-la

Gyduoles
* i

Farmerfai yra Žmonys kurie patys 
turi apio savo apsižiuret ir laikyt svei1 
kata paredkia nes daktaru mažai ir 
negalima ju dasiszaukt ant greito 
pareikalavimo. Todėl fermeris su sa
vo szolmyna turi pats rūpintis apio 
savo sveikata, ir turi turėti namie gy
duole kuriai gali užsitiketi laike pa
reikalavimo. Fermeriai yra goradu- 
sziai ir jaigu žino apie ta, kas gali 
jiems palengvint ligoje, tai pasako 
apio tai ir kitiems. Sztai ka sako • 
vienas isz geriausiu fermeriu Mr. 
Harry Wiorbaach isz Pleasant Valley 
Berks paviete, apie Dr. Whites Lon
go Hai-la gyduoles nuo kostymo: 
“Esmių jums labai dėkingos už Dr. 
Whites Lon-go Hai-la gyduole nuo 
kostimo, kuri kitados buvo žinoma 
kaipo Dr. Whites Lung Healer, kuri 
man ir mano szeimynai padaro daug 
gero ir negalėsiu jum už ta gerade- 
jysta atsimoket. Mano szeimyna ken
tė nuo visokiu kostymu ir szalcziu ir 
daromo viską ant ju praszalinimo, 
pakol dagirdomę apie jusu gyduole. 
Pirkom bonka Dr. Whites Lon-ge 
Hai-la gyduolių ir taip greitai pa
lengvino szalti ir kostijima, kad mus 
visus nustebino, todėl szirdingai da
bar patariu visiems naudoti Dr. 
Whites Lon-ge Hai-la gyduole prie- 

Iszais kostijima, nes suezedinau mano 
szoimynoja daugeli doleriu. Bonka 
tos gyduoles kasztuoja 25 ir 75 cen
tu.’ Dr. Whiles Black Crow Cold pi- 
lukes del szalczio galvoja, neuralgi
jos ir skausmai sanariuosia yra gva- 
rantyta ir pardavinėjama aptiekosia 
ir sztpriuosia. (Ad. 2)

SIENINIAI KALENDORIAI!
Kas pristane viena doleri, aplaikya ■

5 PUIKIUS
SIENINIUS KALENDORIUS

ANT 1932 METO
W. D. BOCZKAUSKAS - CO..

MAHANOY CITY, PA.

* i

A. RAMANAUSKAS
LIETUVISZKĄS GRABOR1US
510 W. CENTRE STREET 

MAHANOY CITY, PA.
TELEFONAS 285-R

Iszbalsamuoja ir laidoja mirusius i 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus pa- 
ruoszia pagal naujausia mada už 
priėnama preke. JParsamdau auto
mobilius del laidotuvių, veseliu ir 
kitiems pasivažinėjimams.
Naminis Telefonas 1430-R St.Clair '

Skaitykite “Saule”

Ant. J. Sakalauskas 
LIETUVISZKĄS GRABORIUS 

331 W. Centre 8t| Shenandoah, Pa. 
(Bell Phone, Dial 2-1512).

Nulludimo valandoje, sutei- 
> kiam geriausi patarnavlma. Pa

laido jima atliekam rupeptingai 
ir gražiai. Busite pilnai užga
nėdinti.
Isz Mahanojaus ir Girardvillea 

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

ir gražiai. Busite pilnai užga-

J[ McKeesport, Pa. — Ka
ry Kamczek, 62 metu, kuris gy
veno szanteje užmiestijo sude
gė ant smert kada jojo pastoge 
sudegė.

Minersville, Pa. — Apsivedi- 
mo laisnus iszeme Katre Mu- 
lauskiene su Karolum Stroka,

I ’ ■ » < <• t . » ■ 1 < t

— Mikola Gardus isz Schae
ffers kalno likos uždarytas ka
lėjime už su žage jima mergai
tes. bį :

•• • ' ‘ v I

t** N.uKmirazkit. guodotini skai
tytojai, atsilygint su prenumerata ui I 
laikraszti “Saule,” kurie apie* tai uŽ- 
mirsKo ir prasse idant* nesulalkyt lai-1 
kraszcsio. Paskubinkite!, 
--------------------------------------------- ------- (
kraazcsio. Paskubinkit* I,

PAIN-EXPELLER .
Palaiko Daugely Darbe K

Jūsų darbas yra užtikrintas

*X'J hitjrS

pašfreiikimas jūsų nenujėgumo darbo—ir lim- W 
tai vyrų pasiryžusiai laukia užimti jūsų vietą. .

tik iki tol, iki jus pajėgiate dar
bą tinkamai atlikti. Nustojimas
jėgų ir sveikatos — mažiausias
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PAIN-EXPELLER*
Xreg. J. V. Pat Biure.

I »

palaiko maskulas lanksčiais fr iltvermingalo. Prašalina muskulu Ir 
sąnarių, skaudėjimą ii priežasties sunkaus darbo fr- iiiitempųno

Šeimyninis linlmentas fld šiol 
) metų. Triaklt juoųii!

• - • Parsiduoda Visur
• • »

_______
*4

Trade

Įrs<. J. V. Pat. Biurą.
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tuojaus!
Geriausias abelnam naudojimui i 

žinomas. Naudojamas per suvirš 60 
Kaina 35c. fr 70c. • . - -
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CAPITAL STOCK 1123,000.00 > 
SURPLUS IR UNDIVIDED C

PROFITS 1623,358.62 S
— * S

Mokame 8-czia procente, ant > 
sudėtu pinigu. Procente pride- { 
dam prie jusu pinigu 1 Sabalo ir \ 
1 liepos. Mes norim kaddr jus / 
turėtumėt reikalaus su mtuų ban- C 
ka nepaisant ar mažai, ar dMelia. >

G. W. BARLOW, Pm. «
J. FERGUSON, Vlce-Pres.frKaa.

Dr. T. Tatielauskas
Pirmutinis Lietuviszkai
Dentistas Mahanojnje 

tsrAnt 2-tro Floro, Kline Sztoro 
19 W. Centra St., Mahenoy/City

■ ..... ............ ......... '■n.'"' ; /

Wm. Traskauskas 
LIETUVISZKĄS GRABORIUS

Laidoja kanos numirėlius.'Pasam
do automobilius . del laidotuvių, 

mo ir t. t. —Bell Telefonas 506 
: Į^ah^CIty

kriksztiniu, veseliju, paslvažlnėji-

603 W. Mahanoy

*

SAUGIAUSIA IR GERIAUSIA VIETA 
-------------- ----------

Tankiai žmones pameta pinigus, kada juos laiko namie.
Kartais vyrai juos iszduoda. Kartais vagis juos paima. - ‘
Kartais ugnis juos sudega. Banka yra geriausia vieta juos piailgaa***

MERCHANTS BANKING TRUST GO
• •

• ,r

c
MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM

MAHANOY CITY, PA.
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Žinoma.
L . t

i

LUCKIES nėra gerklę erzinanti priežastis//
t
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“Žinoma, aš rūkau LUCKIES. Aš juos rūkau jau nuo 1917 metų. Per tuoi 
14 metų aš išmėginau visokių, rūšių cigaretus, bet LUCKIES yra vieninte-
liai, kuriuos aš mėgstu. Bfe to, savo profesijoj aš turiu rūpintis savo gerkle, 
o LUCKIES nėra gerklę erzinanti priežastis
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Hw Amirkin Tobacco Co.
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juiu uarKiai Apiauga—priaą Knifėjimus—priai koiuij 
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I.MUŽSUK RADIO LUCKY STRIKE PROGRAMAI—60 motorikų mhvHų
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