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ISZ LIETUVOSNUŽUDĖ ŽENTĄ IR DUK
TERĮ BET PATS LIKOS 

UŽMUSZTAS PER 
AUTOMOBILIU.

Zanchi, N. Mex. — Vanuleto 
Sandolfo, baisiai nekentė savo 
žento Sutilezo, kad, pavogė isz 
namu jo mylema dukrelia Te
dera, 20 mdtu, su kuria pabėgo, 
bet tėvas norėdamas jam už tai 
atkerszyti, novos atsileido isz 
piktumo ir melde, kad sugryž
tu ir apsigyventu pas ji, bet 
szirdis tėvui neatsileido, lauk
damas tildai progos atsimokė
ti ženteliui užpadaryta skriau
da. Po trijų sanvaieziu mal- 
szaus pagyvenimo, uoszvis nu
žudo žentą ir savo dukrele, po 
tam iszbeges laukan idant pasi
slėpt nuo policijos likos stai
giai pataikintas per automo
biliu ir užmusztas ant vietos.

Kada brolis Teodoros nuva
žiavo iii lavonyczia pažiūrėti 
savo sesutes ir szvogerio, neži
nojo apie tėvo nelaime. Praei
damas pro gulinczius lavonus, 
dirstelėjo ant gulinezio žmo- 

kuriame pažino savo te

MIRE I0HNP SOUSA kz yisu
r— ♦-----

PILSUDSKIS LABAI DAŽ
NAI LANKOSI RUMANI- 
JOJ; NORI SURISZT RU- 
MANIJA SU LENKIJA. 

Wa rszava.

BEPROTE MOTINA NUŽU
DĖ KŪDIKI PO TAM 

PASIKORĖ.
I

Portland, Me.’— Mrs. Eve
rett Brackett, kuri sirgo proto 
liga, sudaužo galvele savo 14 

, iVž 
ka ketino būti iszvežta in ka
lėjimą. Kada policija atvažia
vo paimti motina, rado ja pa- / 
sikorusia ant balkio.

GARSUS AMERIKOS KOM
POZITORIUS MUZIKES 
MIRE SUBATOS NAKTĮ Klau-

Regina menesiu šuneliui Jonukui

POTERIAI JA ISZGELBEJO 
NUO SMERT.

Rockford, Wis.
Hadley, sirgdama ant uždegi
mo plaucziu czionaitineja li
gonbuteja, staigai pasveiko su 
pagelba maldos ir drūto tikėji
mo, kad ja Dievas jszgydins, 
ba daktariszkas mokslas jai 
nieko nepagelbejo o prick tam, 
daktarai ja apleido tvirtinda
mi kad ir taip neužilgio mirs. 
Kunigas Edvardas 
atejas ja atlankyt,
maldas ant jos intencijos, 
pati meldėsi karsztai gulėda
ma lovoja. Po dvieju valandų 
mergina pasijuto sveikesne ir 
daktarai pripažino, kada pavo
jus, praėjo ir mergina už keliu 
savaieziu apleis ligonbute.

Kashi ng 
atkalbėjo 

o ir

VELNIUKAS PERSIMAINĖ 
ANT URBANSKIO.

New York. — Juozas Vel
niukas (Djiabėldk) nutarė atsi
kratyt ant visados nuo savo 
nesmagios pravardes, kuri jam 
duodavo daug nesmagumo, to
dėl melde sūdo idant jo pra
varde permainytu ant Urban- 
skio. Sudas noringai sutiko 
ant permainymo pravardes ir 
dabar Velniukas turi nauja 
pravarde.

o

pa. — .Jonas Pili-
77 metu, žymus mu-

I cialifitu spaudos žiniomis, Len
kijon pro-Pilsudskio ir konser- 

' (vatvves partijos rimtai

Sousa bus palaidotas ant. Con-
Wash i ng-

Reading, 
pas Sousa, 
zikantas ir kompozitorius mu- 

miro staigai nuo szirdies 
ligos po bankietui kuris buvo. 
1 likomas ežia ant jo garbe. .

Lenkijon so-

zi kės

PRALOTAS
KOPYTKEVICZIUS MIRĖ.
Philadelphia. — Džekonas 

kunigas Marijonas A. Kopyt- 
keviezius, kuris buvo prabasz- 
czium Szv. Jono Lenkiszkoja 
bažnyczioja Bridesburge, 4415 
Almond ulyczios mirė czionais 
praeita Ketvergą, turėdamas 
69 metus amžiaus, nuo szirdies 
ligos. Pasiliko džekonu 1921 
mete....Jojiką <li> brolius.

SZOKO ANT TĖVO SU 
KIRVIU.

Passaic, N. J. — Už tai, kad 
jos tėvas, Mykolą Konczai, tan
kiai paniekinėjo jos asztuoniu 
metu sūneli, Anastazija Matn- 
tyk, 23 metu, pagriebė kirvi, 
su kuriuom uždavė tėvui kelis 
pavojingus žaidulius. Badai tė
vas pasveiks, 'bet pagulės

1 a * " 111 « a

gdnbuteja kelis menesius

POLICIJANTAS PAVOGĖ 
KITO PACZIA.

Philadelphia. — Samuel Isa
acs, atejas in narna James A. 
Delmer, 6116 Lawnton avė., at- 
kiszes revolveri in jo krutino 
paszauke: “
ežia ir ja paimsiu.

asz myliu tavo ipa- 
11

juom iszejo o vyras 
skundžia ant $510,000 atlygi
nimo už suardymą jo szeimy- 
niszko gyvenimo ir pavogimą 
paczios. Izaacs yra detektjwu

Motore su 
dabar

li- 
Duk- 

liko^anwtavota ir laikyta 
kalėjime lyg pasveikimui tėvo.

“Už tai,

UŽFUNDINO KITAM 
VYRUI PAPEROSU;

NUŽUDĖ JA.
Weirton, Okla. —

kad pirko pakeli paperosu ki
tam vyrui ir tai už mano pini
gus, norėdamas už tai ja nu- 

l su 
svetimais vyrais, nuszoviau ja, 
po iszperimui gerai kailio,” 
taip iszsikalbinejo Bruco Cla- 
ridge ant policijos kada likos

•l1 baust ir kad nedraugautu 
; I

ir nuo kokio tai laiko mylėjosi aresztavotas už nužudinima sa
su Delmeriene, kuri priesz tai 
nesiprieszino.

vo 22 metu paczios.

. svars
to plana sudaryti terp Ruma- 
nijos ir Lenkijos Unija, pana- 

| szia tai, kurie jie praeity buvo 
i sudaro su Lietuva. Tos sujun

PAVOGTAS VAIRAS SU
GRĄŽYTAS TĖVAMS —

LINDBERGUTIS DA 
NESURASTAS.

Youngstown, Ohio. — James 
DeJute, 12 metu sūnelis lurtin-. 
go kont rektoriaus isz Niles 
ri va i k vagia i pavogė praeita 
Sereda, 2 Morcziaus, likos su
grąžytas tėvams sveikas ir gy
vas per policija kuri surado ji 
tuneli po namo kuriame radosi 
gembleriu urvą.

Hopewell, N. J.
lekiotojaus Lindbergo da 
surastas norint s jo jeszko visas 
Amerikas. Daug nužiūrėtoji! 
suimta bet vėliaus likos paleis
ti. Du gengsteriai New Yorke 
badai žino kur randasi kūdikis 
bet bijosi iszduoti savo drau
gus. Jaigit. Li nd Bergas priža
dės, kad juos ne arosztavos, tai 
gal kūdikis neužilgio atsiras.

gressional kapiniu, 
ton, D. (’.

k u

Sūnelis
ne

SMARKI SNIEGINE VIEŠU- 
LA, KELI ŽMONYS PRA
ŽUVO, DAUG BLEDES 

PADARYTA.
Philadelphia. — Visa rytine 

dalis Ameriko likos užpustyta 
per smarkia sniegine viesulą, v , uz-

goležinke-

erei 

to<s Lenkijoj ir Rumunijos vals
tybes karalium jie nori pasi
rinkti Hainan i jos jauna ji priii- 
ca Michael.'

Lenkijos,Seimo atstovas ku- 
nigaiksztis Lubomirsk'is to su
manymo rėmėjams, ir partijų 
vadams parėiazke, kad dabarti
nis laikas Lenkijoje i n vest i 
monarchija yra labai palankus 
ir geras.

Szia unija su Rumunija Len
kijos monarchistai nori pakar
toti istorija. Keista, kad numa
tyta, karia princui Michael su
kaks 20 metu amžiaus, ji su- 
vesdinti su Pilsudskio dukte
rim Jadvyga, kuri dabar 10 
metu amžiaus. Tos vedybos esą 
butu amžinu Lenkijos ir Ruma- 
nijos suriszimu in viena vals
tybe. Ir'

Iki princas Michael sueis In 
metus, Rumunija ir Lenkija 
valdytu Pilsudskis ir dabarti
nis Rumunijos karalius Karo
lis.

J
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KLAUSYMAS MISZIU PER 
RADIO IR SPAVIEDIS PER 

TELEFONĄ YRA 
UŽDRAUSTA.

Vatikano Miestas.
symas mi'sziu per radio yra už
drausta ir neteisingu, kaip ana 
diena nustvarste bažnytine 
valdžia, bet'kunigas Gianfran- 
cLcschi, direktorius popiežiaus 
raidio stoties tvirtina, buk ta
sai k laužymas bus a psvarsty- 
tas ateiti jo ir galima bus klau
syti mišriu per rcidio, ypatin
gai. tenias, kur nesiranda baž- 
n y ežios.

Kas kiszasi
per telefoną, tai valdžo teip-gl 

“nevožna. ”

spaviedojimo

LENKAI SUĖMĖ
ASZTUONIS LIETUVIU 

MOKYTOJUS.
Vilnius, Va's. 29. — Lenkai 

pakartojo viena bjauriausiu 
savo provokatiszkiu darbu su
imdami asztuonis i lietuviu mo
kytojus ir primesdam jiems 
komunizmą.' Prokuratūra pa
dare aresztus kaltindama juos 
organizavus Lietuviu mokyklų 
vaikus in komuistines grupes 
ir varius terp ju agitacije.

uždraudė ir v ra

NELABAS PASIELGIMAS
• MOTINOS.

Duseldorf, Vokietije. — Per
siskyrus nuo savo vyro Katre 
Stambaugh, kuri buvo labai 
pasileidus motore, turėjo sep
tynių metu sūneli nuo kurio 
geide atsikratyt ir nutarė ji 
paskandyti. Nuėjo ana vakara 
ant tilto ir nustūmė vaikuti in 
upe. Vaikais da valandėlė plau
kinėje ant virszunes szaųkda- 
inas pagelbos, o nor'ints paleis
tuve motina girdėjo kūdikio 
graudinga szauksma:
giause mamyte gelbek mane!” 
bet nelaba motina nuėjo to
linus ir ta pati vakara pralei
do laike smagei <su kokiu tai 
vyru.

Jau tai ne pirma karta pana- 
szei pasielgė, ba da priesz savo 
apsivedima paskandino savo 
trijų metu dukrele. Už tai li
kos uždaryta pamiszeliu name, 
bef iszbuvus kelis metus likos 
paleista. Dabar bus nubausta 
ant viso gyvasezio paikszu 
name.

4 C bran-

U.4-

“KUNIGĖLI, PALAIKYK 
MUSU BAKSUS,” TARĖ 

PLESZIKAI.
Lietuvos laikraszcziai pra-

nesza, kad szionus dienomis in. 
Pernarava atvažiavo automo
biliam kažin kokie 
konai” 
kleboną pasidėti bagažu, 
jie turi važiuoti toliau ir ba- 
gaža vežtis esą nepatogu. Kle- 
l>onas priimt sutiko. Jie ir in- 
nesze butan didoka deže, po to 
i.szvažiavo. Po kiek laiko kle
bono szuo pradėjo loti, žiūrėda
mas in deže. Klebonas intaro: 
bene bus tik joje pasislepes 
pleszikas. Pasiuntė tarnaite in 
policije. Policininkas, pasikvie
tęs viena szauli ir valscz., sek
retorių, nuėjo pažiūrėti. Kai 
atidarė deže, rado patogiai i il
si taisius i ginkluota žmogų
(pleszhka), (kuris matyt, turėjo 
tikslą apiplesžti 'kleboną.

u Amerl- 
ir papraszo pas vietos 

nes

gaus 
va.

Kada policija rado tęva, 
liko kiszeniuja įpraszparta, lai
vakorte ir pinigu, kas parode, 
kad levas buvo pasirengęs ant 
nužudinimo žento ir dukters, 
po tam iszdumti in teviszke, 
bet Dievo surėdymas buvo ki- 
tokis. — Visi trys likos palai
doti vienam kape.

Stepo-
PINIGDIRBIU

K R A S Z T A S .
Sziauliai. — Sziauliu aps

kritis pasižymi pinigdirbiais. 
Vienus suėmusi policija, atsi
randa kiti.

Argentina.

UŽSMAUGĖ KŪDIKI v 
UŽMURINO PECZIUJE.

Vilnius. — Kaime Kovale, 
gminos Vamniauskas,
na's Dubniev^kis ir Petronėlė 
Modzelevokiutc geisdami atsi
kratyti nuo nelegaliszko kūdi
kio sutiko užsmaugti po tam 
lavonėli inmurino in pecziu.
Kaimynai dasiprato kad Pet

ronėlė turėjo kūdiki, pranesze 
apie tai policijai, kuri pradėjo 
tyrinėti ir prispyrė mergina 
prisipažyt kur paslėpė kūdiki. 
Abudu likos aresztavoli.

kuri prasidėjo Nedėlioja 
pustydama kelius, 
liūs ir padarydama inilžinisz- 
kas bledes. Atlantic City, pen
ki pakrasztiniai sargai pražu- 
žuvo. Žiema ant tikrųjų atėjo 
kurios nuo seniai laukėm.

Tukstancziai. žmonių aplaiko 
darbus czystyt kelius ir 
ž inkelius.

NUSZAUTAS UŽ GRAŽIA 
PACZIA.

Dolksudo,
Priesz dviejus metus Antanas
Linkonis atsikvietė Argentinon 
savo žmona Onute, 
du'kteri dar paliko teviszkeje. 
Gražioji Onute dvieju menesiu 
neiszgyvonusi susidraugavo su 
vienu Ukapistu” Italu ir neil
gai trukus persikėlė pas 
gyventi. Vyras dabai gailėjosi 
žmonos ir nesyk i ja prasze, mal 
davo, kad sugryžtu, žadėdamas 
viską užmirszti ir atleisti.

Sausio 10 d., Linkonis važia
vo aplankyti Onutės. Isz pat 
Doksudo ji setke 3 pasamdyti 
Italai 'kurie privažiavus Keti
na ir iszlipus revolveriu szu- 
viais nudėjo an't Vietos Linko- 
ni. Vienas pi'k'tadaris pagau
tas, o kiti pabėgo.
buvo idles isz Ramygi 
cziaus.

o mažyte Padirbinėja (dau
giausia monetas, kurias ir 
skleidžia turgu metu terp so- 
diecziu. Šri to dalyko griebiasi 
paprasti žmoneliai, turi silpnu- 

“ milijonieriais” 
Ju pinigai būva labai 

blogi, del to ir greit pavyksta 
gamintojus iszaisžkinti. Kitoso 
Lietuvos vietose pinigdirbial 
didele retenybe.

kurias
SUKAPOJO ŽMOGŲ KIR

VIU, BET PAKARTAS 
UŽ PADEGIMĄ.

Budapest, Vengrai. — Arti
mam kaime, kaimuoti's Arpa'jda 
Ticzy nužudė notariusza 'kir
viu po tam padego namus idant 
žudinsta užslėpti. Sudas ji nu
baudė no už žudinsta, tiktai už 
padegimu grinezios. Vengruo
se nužudinimas žmogaus kir
viu nelaikomas už dideli prasi
žengimu, bet padegimas grin
ezios yra prasižengimas, už ku
ri valdžo baudžia 'kaltininku 
mirezia.

UŽRAKINO SAVO PACZIA
IR UŽMUSZE MERGINA.
Du'gdale, Tenn. — Pavieta- 

vam ligonbuteja miro Agniesz
ka Sheffield kuria baisiai su-

NENORĖJO UŽ JO TEKETI 
SUMUSZE JA SU 

POKERIU.
Getty^butfg, P

DeFrank, 35 metu, sziadien pa- musze jos szvogeris Jau nekar- 
kutavoja kalėjime už karszta ta prasikalto Mykolą už pana- 
privertima savo mylemos Miss szu darbeli su savo
Katrės Bosserman, 22 metu, paskutiniu laiku iszeidamas in 
daraktorka . Ana diena atejas darba užrakino savo paczia na-

a.

09

gėlo-
JI ma isz karto 

tapti.

Juozas

paczia o

girtuo- 
szvai! kliautų su svetimais vyrais.

Taigi, ana diena

pas Katriute pyispyrincdamas, mie. Teisme jisai aiszkino kad 
kad už jo tekėtu, o kada atsisa- jisai del to užrakindavo paczia, 
ke Juozas pagriebęs pokeri nuo , kad nedraugautu ir 
pecziaus, pradėjo Katre “
styt” per galva ir peczius. Bro
lis mergins pasiėmęs sziupeli paczia namie ir iszejas in dar- 
pradaejo ginti sesule nuo inir- ba, atėjo jos sesuo ir ja iszlei- 
szusio jaunikio užduodamas do. Mikas už tai sunkiai su- 
jam kelis žaidulius.
policija pribuvo ir uždare in- 
siutusi meiluži kalėjimo o Kat
re nuveža in Ii gon bu t i.

užrakinęs

jaunikio
Ant galo'musze savo szvogerka ir in dvi 

savaites po tam mirė. Mikas li
kos uždarytas kalėjime.

MERGINA MIRĖ 
NUO SUPLAKIMO.

Mount Clemens, Mich. — 
Hattie Fletcher, 17 metu mer
gina, kuri likos baisiai sumusz 
ta per savo tėvus, mirė ana die
na ligonbuteja. Tėvai likos nu
bausti ant keturi u metu kalėji
mo. Tėvas užpykęs kad du’kro- 

fvlo kad atėjo namo po pusiąu- 
nakt, baisiai supluko♦ < I dukrele 
su pagliu ir diržu nuo ko mirė.

Paskutines Žinutes

Sll-

NUŽUDĖ SAVO 84 METU 
MOTINA, f

Seattle, Wash. — Dentistas 
Albertas G. McK'lown, prisipa
žino policijai, buk jis nužudė 
savo 84 motu amžiaus motina 
Mrs. Rhode McKeown 
Muscatine, Iowa.
nelis pakvietęs savo motina at
važiuoti pas ji iszviliojo 
jlos $1,400 po tam nužudo 
plaktuku ir paslėpė lavona 
skleno.. * . ' ;

MERGINA JI PANIEKINO; 
SUDEGINO SAVE.

Hellertown, Vt. — Nusimi
nęs kad mergina, kuria mylėjo 
per tris metus ji paniekino ir 
noprižadejo su juom apsivesti 
Clayton Ashton, 30 metu,
stojo automobiliuja arti parko, 
aplaistė maszina ir pats save 
gazolinu ir uždego. Fanneriai 
pamate deganti automobiliu ir 
sėdinti jame jauna žmogų liep
snoja isz t ra u ko ji, užgesino ant 
jo liepsna ir nuvožė in ligonbu
te, bet žmogus buvo baisiai ap
degęs ir in kėlės valandas mi
re. Vienas isz farmeriu, kuris 
isztrauke Ashtona isz degan- 
czio automobiliaus taipgi ir 
skaudžiai apsidegino.

Linkonis 
imlios val'S-

isz
Nelabas su-

JAU SURASTA 128,579 DAR
BAI DEL BEDARBIU.

New York. — Pagal aplan
kytas žinias isz daugelio mies
tu, tai nuo Februariaus mene
sio surasta darbai del 128,579

NUŽUDĖ MOTERE UŽ 
200 ZLOTU.

Vilnius. — Ant plento Le- 
liodovo-Bienicos, likos surusėtas 
subjaurintas lavonas moteres. 
Sliectva darode, buk jaja nu
žudo kokis tai Jonas Aiduke- 
viezius gyvenantis Kotu kai
mo. Aresztavotas prisipažino 
prie žudin'stes. ; ‘

Auka žudinstes buvo 37 me
tu Anastazijo Puzniakiene. Jo
nas nužudo motore ant prilkal- 
binimo jokios1 giminaiezio Mi-

DESZIMTS SENUKU 
SUDEGE PRIGLAUDOJE.

Kopenhaga, Szvaicarijo. — 
Nakties laike užsidegė priglau- 
d senu žmonių Svaerdsojo, pra- 
prasiplatindama teip greitai, 
kad negalima buvo visu žmo
nių iszveisti ir pabudint in lai
ka, todėl doszimts sudego ant 
smert.

Marseilles, Francije. *— 
Server Djemel Bey, turkiškas 
generaliszkas konzulis czionals 
likos nužudytas per koki tai 23 
metu Alnneda Osmanu 
praszalino nuo darbo.

Cape Girardan, Mo. — 
Czionais farmerei panluoda 
kiauszinius po tris centus už 
tuziną.

Tokio, Japonije. — Kl- 
nisz'ki kareivei generolo Su 
Ping Wen sukilo ir paėmė du 
miestus Manchuli ir llailar 
prie kini’szko geležinkelio.

> kuri

NORĖJO PER DAUG

nuo
su

bedarbiu, o. tai daugiausia per kolo Pozniako, kuris prižadėjo 
rūpesti American Legion ir Jonui 200 zlotu už taji darbą. 
Federation of Labor organiza-ĮPriežastis žudinstos buvo tur- 
ciias. - "n I to Pasidalinimais. . <

rūpesti American Legion r Jonui 200 zlotu už taji darba..

I to riasidalimma's. . <

LIETUVOJE PANAIKINSIA 
CENZŪRA. t

Kaunas. — Spaudos cenzū
ros nuėmimo klausimas Lietu
voj paskutiniu laiku vis daro
si aktualesnis.* Cenzūra mano
ma nuimti artimiausiu laiku, 
pirma tik komendantas iszlei- 
sias insakyma, kuriame bus 
draudžiama rasztyti kurstan- 
czius straipsnius priesz bendra 
tvarka, inžeidžiancriuSi auksz-« 
tus valdžios asmenis.

Keli

VANDUO UŽLIEJO 60 
NAMU.

Honolulu, Havaja. —- 
žmonis žuvo o 60 narini likos
užlietais per vandeni iszkelu- 
si upiu per ka pasiliko be pas
togių in tris szimtai. žmonių. 
Dąug gyniliu prigėrė. Blųdes 
dideles. ' . •

Mažais Jonukas: — Mamyte, 
asz negaliu nusiszluostyt tuom 
rarik-szluoszcziu, ba yra visas 
szlapes.

*

Motina:— O tu rakali, žiure- 
kie jo, ka sau užsimanei Asz 
galėjau su juom nusiszluostyt, 
jojo tėvas, diedukas, bobute ir 
jo teta, o tam snargliui nuduo
da kad iisai szlanesl*

DVI SAVAITES UŽ NUOGA' 
PASTURGALI.

Pasvalys, Biržų aps. — Ne
senai Panevėžio apygardos 
teismas patvirtino Pasvalio 
nuovados Taikos teisėjo spren
dimą, kuriuo laisvo elgesio 
mergina E. Simonaityte buvo 
nubausta dviem savaitėm aresz 
to už tai, kakl besiginezydama 
su policininku vietoj argumen
to, parode jam pakėlus sijoną, 
H innTrnli. '



*

i

t

j Ii

I

i
J

■ į

L

turi

Kas Girdėt
likosS j i ee ia l i s z ka komisija 

iszrinkta anl tyrinėjimo kiek 
nužudyta misijonierin ant svie 
lo. Pik paezioja Kinuosia nu- 
žudinta daugiau kaip 2,000 vi
sokiu misijonierin. Nuo 1!)00 
meto lyg sziam laikui likos nu
žudyta visuosia szalvsin 6,232 • • 

o kiek Kriksz-
czioniu, tai da ncisztyrineta.
misijonieriai

.Sveikatos jeszkokito pas vie
lini daktaru, juk kožnam mies
te jn nestokas ir pikio pas bile 
katra. Daktaru viena laikyk a 
imk gera ir nemainyk, ba kaip 
daktaraus mainysi, tai ne greit 
pasitaisysi, ba vienas pataisys, 
antras pagadys, o treczias nu
muręs.

tiesiog
sakant, vra
jos. Žmogus su

jeszko ‘teorijos, kuri
iszdestinetu

tiktai pasirodymus,

joga 
>iaubinctu ir

Dievas ir duszih netiktai su
tinka su mokslu, bet

pamatu piloz.opi- 
neingaleta pa- 

ap- 
no

taip vadi
namus medegiszkus, bet ir mu
su duszia: josios • visokius roa- 
liszkus troszkimus ir viltis, 

duszia 
ir svietas dvasinis atidarinėja 

o platu

troszkimus ir
Sztai, ant kiek Dievas,

priesz minusi nauja 
orizonta, kuriam talpinusi vis
kas, apie ka maustome ir ka 
janeziame, ant tiek be Dievo ir 
dnszios, norints svietas iszma- 
ningas, norints savo paredkia, 
stojasi del musu maiszate ir 
pragaras. Nieko tame sumiszi- 
me nesuprantame ir vargina 
savo osvbe.

nesuprantame

Vyrai ant moterių visaip isz- 
randa, bet motore da geresnius 
budus suranda; iszmintingiau- 
sia apkvailina ir gana.

Ar žinom kas tarp mus yra ka
raliene? Ar szalyja visokiu žie
du žino rūtele, kad yra ženklu 
nekaltybes, ar jauezia lelijajauezia 
kad yra apdengta rubu nekal
tybes, ar pažino rože galybe 
v o grožybes ?

Taipgi ir motore 
ugniavietes naminio gyvenimo 

ypatingai 
mus czionai aut ateivystes, lai
ko savo rankoja galinga 
džia valdymo gilūkiais 
visuomenes.

Mes valdome svietą, 
mis valdo moteres. 
nas karta prikiszo 
i i

kiai savo vaikelius o žmonija 
susidės isz doros visuomenes!

Sztai yra gražus ir visiszkai 
matomi rūbai doros moteres. 
Kaip puikus, kaip iszkilmin
gas yra paszaukimas jos — ba 
jos privalumai ir užduotis yra 
didide, sunki ir pilna atsako
mybių. Pinigas uždirbtas per 
vyra, paeina kas menesi s ar 
savaite per rankas moteres, ku 
rios užduoto yra aprūpinimas 
namo ir maisto, drabužiai, cze- 
dinimas ir 1.1.

Ta užduoto ant nelaimes 
karta būna nebegale, mažas už
darbis tankiai negali užtekti ir 
neužtenka ant neatbūtinai rei
kalu gyvenimo — bet motore 
ir isz tos nebegales genii iszei- 
na, nes paezedi motore isz ma
žo nepanaszius daigtus tvėrė ir 
taikstosi pagali savo vyro 
darbi.

Bet ne tik apie tai geidžiame 
kalbėti in moteres. Didžiausiu 
ju privalumu ir užduote yra — 
auginimas vaiku. Czia jos dir
va, ežia jos skaudus darbas — 
garbingas. Gera motina Lictu-

Lietuviszko,

sa-

sergstan!i

tarp

ivat-
musu

o niu-
- Napoloo- 
moterims: 

jus motinos iszauginkitc pui-

* t

ne

uz-

ve czia Amerike, turi priesz 
viską rūpintis nipio vaikus, kad 
jos vaikai butu gerais 
vinis, inkvepti in juos 
Lietuviszkos kalbos, soti in jau 
nas galavus tikyba, tini po sa
vo mireziai palikti vaikuos*;) 
savo imitiniszka jauslu.

Argi lai ne įpuikus paszauki
mas moteres? Troszkome isz-1 
reikszti tuos kelis žodelius ant 
garbe moterių — motinu, ba jos 
laiko visa svietą savo lanko
sią.

Liet li
pine

I

Karalius Šąlamomis 
del 
puikiu pamokinimu 
del to, kad jo szimtai paeziulin
nenorėjo tu pamokinimu klau
sėt i.

pnli ko 
geni kartės daug geru :r 

> ° lai gal

Tie, kurie nžraszo laikrnszli 
“Saule” ( 
Lietuva tegul prisinnezia 

priversti 
e, 

siuntimas laikraszczio ir

lel savo giminiu in 
. Už

mokesti, nes'busime privnr<< 
laikraszti sulaikyti. Juk žinot 
kad 
paczto daug kasztuoja. Nenore- 
tumėm subiikvti laikraszti in 
Lietuva nes žinome koki isz jo 
džiaugsma lenais tur, bet kaip 
tai sako — “biznis iz biznis.

Todėl neužmirszkite atnau
jinti jirienumeratos, ba jau ne 
kuriu laikas užsibaigė ir ap’*e 
tai praneszem jau seniai.

y y

Schuylkill 
(Pottsville,

Kada Ateivis Mirszta 
Nepaliekant Paskuti

nio Testamento

Ana diena musu 
pavieto so?4|api|(ė 
kur randasi politikiszkas liz
das visokiu partijų, kalėjimas 
suds ir kancelarijos, susivažia- 
vo politikieriai, kurie apsvars- 
1 inejo kokiu budo gerinus mul- 
kvl balsus a t ei na nežinosią rin- 
kimuosia kurie neužilgio pri
puola, kada tai Ims įprezidento 
rinkimai ir kitu kandidatu ant 
minkszfu “džiabu” in Wa- 
shingtona, Harrsbur 
svillu.

Neseniai kalbėjaus su ženk- 
lyvais Lietuviais apie sutvėri
mą Lietuviszkos 
organizacijos 
kad laikytųsi drueziai ir tokiu 
budu laikyti visa politika savo 
rankosia, ant ko Lietuviai duo
tu baisa ir kokia 
kad partija laimėtu, 
Lietuviai aplaikytu daug viso
kiu politikiszku dinstu ir atsi
žymėtu ženklyvai polilikisz- 
kam darbszavime.

Dabar tokia draugove 
tveri* ir laikys pirma savo 
važiavimu New Philadelphijoj, 
Pa., 20 diena szio menesio, ant 
kurio visi turėtu nusiunsti sa
vo delegatus.

Ant ipaveizdos paimkime po- 
litikine partija nigeriu mieste 
Indianapolis, Indijanoj ir ki
tur kur randasi tu juoduku 
tukstaneziai. Jie laikosi vieny
be ja kaip dieles, gauna savo 
poliemonus, virszininkus, su
džius ir visokius dinstus, o tai 
vis už tai, kad gyvena sutiki
me ir politikiszkoja vienybe,ja. 
Del ko Lietuviai Skulkino pa
viete negali panasziai ipadaryt, 
kur randasi aipie dvideszimts 
(ukstaneziai balsuotoju? Jaigu 
balsuotu ant vienos ar 
partijos tai gautu viską ka tik 
panorėtu ir ne butu vedžioti už 
nosių kaip lyg sziam laikui po
litikieriai mus vedžiojo, prieš/* 
rinkimus prižadėdami aukso 
kalnus o po rinkimu nedave ne 
kaulo apgriaužt.

Laikas vyrueziai sukrusti ir 
tai kanuogreieziausia. Važiuo
kite in New Philadolfija ant 
pirmo susirinkimo ir apsvars
tykite ka daryt o ir kiti mies
tai ateis jum in pagelba, o rė
dą ktoris “Saules” 
su jumi!

in 
ga ir Pott-

politikiszkos 
sziam paviete,

szali remti, 
o už tai

gauna

s usi-
su-

kitos

darbuosis

gsta ateivio sutau
pyti pinigai arba nejudinamas 
Imtas, kuomet jis mirszta 
szo, arba testamento (will), 
kuomet jo szeimyna gyvena nz- 
sienyj ?

Tokiuose atsilikimuosi? \’ie- 
szas Admiiiistratorius 
minusia jis parduoda visa 
mirusio ateivio turtą. Visu pir- 
moniszka ir kita turtą tokio 
ateivio ir iszima jo snlanpylus 
pinigus isz liaukos. Po Jam jis 
užmoka visas skolas, užmoka 
už palaidojimu ir lik tada, jis 
bando surasti kam lio pinigai 
priguli ir pilnai jiems iszmoka 
kiek lieka.

Paprastai, 
labai brangi, ypalingai kuomet 
lik mažai turto palikta, ir ma
žai 1eli(‘ka tu pinigu 
.szeimvnai. Kuomet 
mirszta ir palieka baukoja pi
nigu o areziausios giminei ner‘ 
žinomos, lai paprastai neiszpa- 

prikrauta 
jiriesz pavedima to turto Vie- 

Adminisl ratori ui 
pirm negu ateivio szalies kon
sulas pradeda apsaugot 
myna Europoja.

Kas mot szimtai mirszta ne 
palikdami jokiu rasztu. 
ateiviu mano kad žmogus

Kur din

I a

no
ir

paima
as-

procedūra yra

sakytai daug bylu

szui

pasiusti 
ateivis

arba

SZO!-

gerieji*

Daug 
tik 

su dideliu turiu iszpildo pas
kutini užrasza. Paprastas atei
vis, kuris turi kelius szimtus 
doleriu, likti, kad jaigu kas su 
juom ai si t i k t u, tai jo
draugai prižiuręs kad jo turtas 
but pavestas jo artimoms gimi
nėms daugiausia 
tos gimines vis gyvena 
po ja.

(’zia paduosime viena atsiti
kima Sla voko, 
mirė vakarinėj 
influonzos 
koja. Sužinodamas kad las at
eivis palikos kiek nors pinigu, 
vietinis graborius ant saves pa
sienio pilna atsakomybe palai
doti ta ateivi. Jis neiszpasaky- 
tai puikiai plaidojo ta biodna 
žmogeli, byloja pažymėjo iu- 

iszlaidas del viso- 
firdetu daigiu ir net už

atsitikimu
Euro-

kuris 
valst i joj 

ir paliko $800 bau-.

neseniai 
nuo

vairiausias
kiu neg
paskolinimu kokiu tonais sida
briniu dai'gtu ir 1.1. Pilna byla 
virszijo $450* ir dar prie to pri
dėta dar advokato iszlaidos.

Vėliaus buvo at’icialiszko pa
tvirtinimo testamento inok«s- 
cziai, ir Administratoriaus al
ga ir iszlaidos pridėta. Galu ga

Europe jale to ateivio naszle 
gavo tik $112.

S A TT n 15 
41

kurio jiems taip labai rGkalin
gi-

Szi o ja szalyja.
V * • ’

zonines kokia banka kaipo tes
tamento iszpildytojum, bot tas 
faktas turi irgi Imti pažymėtas 
paskutiniame testamente.
Kaip IszpĖdyti Paskutini Tęs. 

tamenta Arba Užrasza.
Daugumoj valstijų paskutinis 

loslamenlas, Imti legaliszku, 
turi Imli rankos rasztu atliktas 
(k‘‘lios valstijos pavėlina 
spaauzdijila (estamenta) 
palikejas turi pasiraszyti arba 
kits gali pasiraszyti bet tik su 
jo praszymu ir prie jo. Reikia 
turėti dvieju liiulinikus (kili
ku rios valstijos 
ju) kurie liudininkai irgi 
pasiraszyt po testamentu. Aui- 
raszai liudininku turi Imli pa
žemei i.

Nekurios

Netikėlis
paprast ai

ai
bei.

reikalauja tri
leri

raszant 
Galini;).

raszomuju daigi u 
krautuves turi lam Iikras for
mas, anl kuriu galima paraszy- 
ti paskui i ui us lesta men lūs, liet 
norą (am paskirtos fbrmos ku
ria žmogus turi sekti 
paskutini (estamenta.
tik keliais žodžiais pažymėti 
kam norima pinigus ar.ba turiu 
palikti. Svarbu, pažymėti kas 
bus iszpiIdytojum kuriam pa
vesta iszpildymas testamento. 
Kuomet, paskutinis testamen
tas lo nepažymi lai Probate ar
ba Surrogate Teismas paskirs 
iszpildytoju.

Patartina paraszyti paskuti
ni testamentą Anglu kalboja, 
bet vistiek logaliszkai kuomet 
paraszyta ir svetimose kalbo- 

Užregisl ruot i testamentase.
nėra reikalinga, ir prisiegimas 
prie notaro
lik paraszai liudininku padaro 
lokumenla legaliszku.

Žmogus gali viena teslamęn-
ta sudraskyti ir tuoj Icila. pada- 

gali permainyti, 
arba ka nors ar pridėti. Pride- 

C 4

nėr reikalingas,

<

ryti, taip gi
t
jimai yra žinoma kaipo

ir palikejas ir liudinin
kai vėl turi pasiraszyti.

codi-
oils

Mote 1929 Suv. Valst. ra
dosi 513 žmonių būrio turėjo
metines i neigus daugiau po mi
lijoną doleriu.

In tris paskutinius metus 
Amerike likos sužeista 10,000 
žmonių eroplano nelaimėsiu, 
1413 užmuszta, 974 pavojingai 
sužeisti ir 5,805 mažiau sužeis
ti.

Praeita meta musu spaus
tu ve ja likos apdaryta. 642 viso
kios knygos o daugiausia isz 
tu buvo senos maldaknyges.

KOVAS 1932 — MARCH

sziijdionJus visi szii,idi(‘ii bedievio 
vardu in visas puses mėtoto lyg 
koki 
nudėvėta 
juk lai ir yra jau gana nusidė
vėjus dalykas, nes labai seniai, 

*”, “Vie
Garsas (lai toks l'i-

nokeneziama daiktu Iv 
rn -pirszl ine.

g
roisvbe, •r 7

Pasveikus vėl jiama- 
sveiku nėra

seniai,ji iszrado “Sauk 
nvlio” ir “
lozopas, kuris numirė 'Shenan- 
doaho mainosi*) ir per kelioli
ka mel n jis visai buvo jau nii- 
sid('v<‘jes, tik acziii' gabumui 

mol uose,
arži u 

broliu 'grinoriu 1912 
jis vėl isztraukia isz pasuoles, 
sziek liek aplopyta ir vėl 
dojama len-kur Irūksta dideli;) 
kūdikiu tulžies kartumu.

Bet lai ne tame 
Svarini 
ja ir jo 
jo yra labai margas, 

genys (tai toks 
pankszlis, kuris žiema 
malkas.)

Nugi ir

nau-

s varliu.
paeziame bedievy- 

;*yvenime. O gyvenimas 
kaip kad

v ra
O’ cS 4

žiemkeli! vs

no

kert a

asz “turiu garbes 
pasigiri, kad viena, karta bu
vau bedievis.. Teisybe sakam, 
asz ir užgimiau bedievis 
pskui geri žmones mane pada
re sudieviu: nuprausė, aprengė 
nuvožė in bažnyczia ir parvežė 
jau siidievi. Man toks nepri- 
gimlas daigias labai nepatiko, 
lodel susiriesdama vis rėkiau 
kiek pajėgdamas ir labai pyk
damas. Geri žmones nesuprato 
ko asz taip pykstu ir rėkauju, 
tad kaisziojo man ir szi ir ta 
in burna, bet tie, visi jų bovini- 
mai manės nosuminksztino; 
asz norėjau but bedieviu tokiu 
kaip kad ir užgimiau, ir ilgai 
spardžiausi, bet laikui bėgant 
pripratau ir viskas buvo gerai.

t n ri u 1 ?

I i k

J

Neseniai laikraszcziai minėjo 
sekanti atsitikima. Tūlas atei
vis mirė nepalikdamas pasku
tinio nžraszo, pinigu paliko nei 
$1,100, Bet szitame atsitikime 
palaidojimo iszlaidos buvo 
$239.10. Bet administratoriaus 
iszlaidos buvo $225. ir dar pri-j 
dėta visokį mokeseziai ii* afici- 
aliszkus patvirtinimai ir pa
tarnavimai ir szeimyna uropo- 
ja gavo tik $475.46 tu pinigu.

Tuose abiejuose atsilikimuo
se jaigu t i k tie ateiviai butu 
iszpilde paskutini testamenta 
tai szeimynos butu 
veik visus pinigus.

Kuomet ateivis, kuris mirsz
ta nėr naturalizuotas pilietis, 
jo szalies konsulas paprastai

iszlaidos

gavo .be-

, ■ —W ’W •- * -v m v- . a — g w — 4

yra testamento iszpildytojum 
ir kuomet in laika gali veikti, 
tai. jis sulaiko nereikalingas 
iszlaidas, ypatingai del visokiu 
brangiu szormenu, 
kad szeimyna jo szalyja 
iki paskutinio dolerio pinigus,

1 u Albino vyskupo,
2 s Siniplirijaus
3 k Kunegundos
4 p Kazimierio
5 s Teopi|aus vyskupo
6 N Koletus
7 p Taniosziaus Akv.
8 u Jono Dieviz.
9 s Franciszkaus nas.

10 k 40 Kankintiniu
11 p Pelagijos pop.
12 s Gregoriaus pop.
13 N Niceporo karai.
14 p Matildos karai.
15 u Longino kank. ■
16 s Cirijako kank.
17 k Patriko
18 p Gabrieliaus ark.
19 s Juozapo

20 N VERBŲ NEDELIA
21 p Benedikto
22 u Katarinos
23 s Bonaventūro
24 k Dideji ketvergas
25 p Dideji Petnyczia
26 s Dideji Sukata
27 N VELYKOS
28 p Jono Kapistr.
29 u Eustakiuszo
30 s Jono Glim.
31 k Balbinos

«/vw<
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ir jis mato
., gauna KALENDORIAI!

juk netikiu, bedievis.
Nu tai tikoeziau jau ir 

asz, ka darysi — silpnu balsu 
pratariau.

Gori žmonos tuojau parszau- 
ke kunigą, tas iszklause mane 
Iszpažiniies, ir asz tuojau pa
sveikau,
niau, lead esant 
reikalo tikėt ir vėl galima be
dieviam. Ir taip padariau, Ne
tikėjau in nieką ir vol buvau 
bedievis. Manau sau, ka jie 
man padarys. Niekas nieko ne
daro ir asz būdamas sveikus 
bodiovavmi sau toliau.

Viena gražia diena asz sėdė
jau kambaryja prie didelio sta
lo, o szalia manos sėdėjo ilga
plauke Ona. Ąsz prisirinkęs 
kiek reikiant drąsos jai tariau:

Zinai, inkurkime sau 
szdimvniszka

Tas butu nieko, 
bedievis o asz sudiove. Negali
ma.

Kad atsiekt siekiama tikslą, 
nuėjau in bažnyczia, iszsispa- 
viodojau, priėmiau Szv. Komu
nija, tapau sudieviu, susiriszau 
su Ona moterystes rysziu ir in- 

sze i my 11 i szka. gy ven i -
e 

seno v i.szka i.
uos

■ III................................. ,......................................... ■

ma ir priėmus Szv. Komunija, 
o kad vuoszviam gerinu intikus 
kunigui daviau ponkdeszimte, 
kad visas bažnyczioja žvakes 
laiko szliubo sudegtu. Visikas 
pavyko gerai ir asz per kelis 
metus buvau Rožei isztikinias 
sudievis.

Viena įkarta, asz savo 
fes io na 1 iszk ame bi zn y jo
rojau in pilna ofisą pacientu. 
Atėjo boba ir rodydama pirsz- 
tu iu zubus kasžinko unkštė. 
Paklausu kas darosi, ji naaisz- 

kad nori manės eiti in
skiepą b'jski pazaunyt, tik k)i- 

kadangi bedie-

4 i

M

pro-
v P 
Z1U-

Manau

inkurkime
gyvenimą.

bot esi
•S.

mamai es
; r

geriaur->

minusia

kino

nigelis barasi,
viui skiepe negali but vietos, 
kol jis pas'kunigėli ne atsilan
kys in sveezius ir neprisiraszys 
in parapija.

kad jis nesulauktu’, 
bedievis,

pažangus profe-

— O, 
A sz esu radikalas
prog resist as,
sionalas ir žurnalistas. Asz in 
skiepu neisiu ir su jusu kunigė
liu svecziuoti nesisVecziuosiu.

Bet Frenkf, nebūk kvai- 
Asz turiu tau

gražia Barbe, ir ji
iszri nkus 

szi vakara 
liūs skiepe ir kunigėlis bus...

— A, nu tai nuokart taip zr 
reikėjo sakyt ! Tai visai kitas 
dalykas...

Subatos vakare asz jau sodo
mai) sudie... jau skiepe, o greta manos Bar

be, ir abudu maloniomis aki
mis žiūrėjome in kunigėlio ži- 

Rytojaus sulaukus abu
du su Barbe sėdėjome jau baž- 
nyczioje. .Ji barszkino ražan- 
cziu, o asz isz atminties dro- 

taip gerai

las!

kurdmo
ma. Asz ir vėl ėmiau gyvent b 

arba,
gyvenosi, nes mano

Onele nepakensdama mano be
dievybės, pasakė
Nu ka padarysi. Reikia ja pa
laidot. Nusinesziau pas kunigą
pinigu, papasakojau kaip vis- poną.
kas atsitiko ir buvo gerai.

Po laidotuvių asz insitaisiau 
profosionaliszka bizni.

na szvenla diena per Įauga bu-'
vo aiszkiai matoma kaip būriai ir kunigaiksztis Urach

dieviszkai 
Ne ilgai

i i y) Vio-
‘ojcze nasz”

žmonių ėjo in bažnyczia, kuri 
stovėjo skersai gatve ties “biz
niu”. Pasiszaukiau savo vai- 
kuczius ir rodydamas jiems pa
sakiau:

— Vaikai, žiūrėkit kaip gy
vuliai eina in (varliu Jig man 
nieko ne atsake ir viskas buvo 
gerai. Kada asz insigilines skai 

“Krištolini ”eziau “ ivristoiiai Szvicsos 
nejiicziomis inejo pora 
niu ko tai nusipirkt. ‘ Asz bu
vau tail) insigilines in skaity
mą, kad juos inojus visai nepa- 
tmijau, ir tik kiek atkrepiau 
atyda, kada mano vaikutis pri- 
szokes prie manes

žmo-

ir tempda

Viena gražu vakara man ra
szant Maikiui korespondencijų 
ir aiszkinanl,
Dievas sutvėrė isz molio, bot
jis pats iszsivyste isz beždžio
nes, mano Magde atsineszo pas

kati žmogų ne

mane mergaite ?r pasakė:
, seni! Asz praėju

sioj naktyj sapnavau labai bai
su sapna. Rodosi, kad asz, t ui r 
musu mergaite, visi trys numl- 
reme ir nuėjome iii pekla... 
Asz taip bijau... Zinai, 
gyvename be bažnyczios

mus

Zinai seni!

t I laiminto szliubo 
gai'tei nekrikszty ta,

mes
pa

ine i^-
ir Dieve

mas mano už skverno suszuko: mylck, numirtumo kuris isz
mus, taip ir ateitume in pekla.

M a no papurto sziurpulia-i.
—- Tėvai, žiūrėk, 

liai atėjo!
Atbudęs asz nežinojau in kur Perbėgau mintimis visa gyvo

jau gyvu-

szokt, tik treptelėjus koja vai- nima, prisiminiau visas bedie-

Paaugės n no savo 
iszmokau kalbėt poterėlius, 
prisipažint turiu, kad 
kalbėjau negu kandidatas iii
Lietuvos karalius kunigaiksz
tis Urach. Paskui iszmokau nu 
eit in bažnyczia, o kada lioviau
si nesziojas ilgus marszkinius 
ir dede nukirpo plaukus, tapau 
asz geras bedievis ir visai nu
siraminau.

Ir viskas jau buvo tvarkoj, 
tik viena karta nelabasis dave 
man atsimint, kad asz gimiau 
bedieviu. Na ai r užsimaniau at
gaivint senove. Po daugelio 
baisiu sapnu ir ilgu galvojimu 
asz likausi vol bedieviu. Pir- 

Potnyežioj suvalgiau
szmola deszros ir to užteko, 
paskui lioviausi lankos bažny- 
czia; sakiau, kad pralobsiu, nes 
nereiks 'bažnyczion nuėjus 
bažnyczion nereiks mest pini
gus in nalivocziu. Ir kuo toliau 
vis bedievybe manyja augo di
desne. Būdavo kai einu pro 
bažnyczia, eit pro ja parsieida
vo tankiai, tai savo tokios ke
liones didesniam pasibaureji-

Toliau 
asz ehiau skaityt “Maiki su * 

”, paskui pasileidelia ’r 
kitus moksliszkus rasztus ir 
taip diena paskui diena bėgant 

bedieviu

mui vis nusispioviau.
^Maiki

paskui pasileidelia: Tėvu

I

likausi naturaliszku 
tokiu kokiu buvau 
tik su tuom skirtumu kad da
bar piktai rėkdamas jau nesi- 

Į spardžiau ir buvau su 
• pais marszkiniais.

Viena karta galas žino kas 
man pasidarė. Emiaau ii 
pau I ... .

užgimęs,

prisiminiauviszkas valandas, 
kaip daug kartu paniekinau ku

kui suszukau:
— Tylėk ru...!
Žmonos nusipirkę ko jiems'nigus, bažnyczias, kiek kartu 

sakiau, kad Dievo niekur nėra, 
ir

reikėjo, eidami per duris in ma
ne ir vaikus kasžin-ko pažiurę- kad žmogus duszios neturi, 
jo. Nusiminiau, kad jie mano taip viską szirdingai apdumo- 
ir mano vaiku nesupeiktu. Pa- jc 
siskolines penkruble greitai

i

I linkiai atsidusau:
Kam tas viskas reikalin- 

nubegau pas kunigą ir jam in ga ? Kas isz to? - 
rankas ja inbrukau. Kunigas 
nuokart nesuprasdamas kas 
ežia darosi, pažiūrėjęs man in 
akis tarė:

Kunigas

— Ar vaikus nori apkriksz- 
tvt? t

— N©, ne. Tai už mirusios 
žmonos duszia...

.‘S, •s

Ir ilgai nelaukęs, pasiėmiau 
mergaite in glebi, Magde už 

ir nuėjo in bažnycziarankos, 
iszsispaviedojome isz viso gy
venimo, priėmėm komunije, 
atnaujinome szliuba, pakriksz- 
tijome mergaite, ir paskui pare 
je namo, susiėmė ka galėjome,

Viena karta asz buvau labojiw?koliavome toli, toli, labai to- 
smarkus bedievis, ir mano var- Ii...
dasa placziai buvo žinomas kai 
po piktos dvsios. Užsimaniau 
svo gyvenimui laimėt gražia 

ir nnsil- Rože. Jos motina ne klausyt ne 
taip, kad turėjau atsigult norėjo ir net karta pasako kad 

in lova ir ilgai gulėt, kol supra- nenori utret bedievi žentą. Asz 
L 7 ' .J1 Nusibodus jos ukyveizdoja pabueziavau
sirgt, karta savo pažinstamam kryželi ir prižadėjau atlikt vis-

trum-

t a u 
I

kad sergu.

TRUOIZNA.

— Delko ponas Goldsztein 
esi toip neszvarus ir rodos ne
siprausęs ?

Argi tai man nevalo?
Žinau kad tau niekas to 

neuždraus. Bet būdama® Ikup^ 
czium muilo privalai užsiloikyt

II . . . *

— Ny, kas man isz to ? Argi

prasitariau, kad butu geri jusi-'ka'kas (ik sudievini yra reika- 
žade,jus atlanky (kokia stebuk- linga. Pasamdžiuu kelias ka- 

hinga vieta, ar kaip kilniu. Mat. vielas ir suomes visas Rožes gi- 
buvau girdėjas, kad insižadeja mines nusivežiau in bažnyezia daugiau szvarosnis.

l III J-JI. . J - - ’ i

Kas p»*i- žmones pasveiksta. Mano pa- ir atsibuvo iszkilmingas szliu-
MX1 B,M*siun» 50c
aplaikya 3 Sieninius Kalendorius ant 
1932 moto. Saule, Mahanoy City, Pa.

4 I

žinstama man aiszkino, kad in- bas, pirmiausia atlikus viso tas, kuris audlavojo trucizna
sižadojtis reikia tikėt, o asz gyvenimo nuodėmių iszpažini- privalo ja,ja gerti?.. .•

f
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nes kapa, atsiklaupė, prie me-J ateis tuojaus arba vėliau. Bet 
delio ir pradėjo melstis, Kapais 
jau buvo lankia žole apželos, 
tiktai vienoj vietoj 
pamate, kad žole buvo sumalta.
Et, tai turbūt man tik taip pa-1 in 'kita, k

3*1

Mariute

iWbmbiwvb B. . Į „I.,—    M— H  f.

TYnsybe kalbi t

— nereikė to niekam

■—.M .. IB III !«

Dekie o turėsi
Apsakymas Pakolevingo.

ii imi. .....—......uiti nr ii.

atsakenabaszninko duszia, kibą, jau 
numirtu. Tai-gi kada dasižino- Mariute 
jau, kad ji taip bijosi baidyk- pasakoti:
lu, pasUnavijau tyczia ja in- — Tai-gi ahnink, kad 'tais 
bauginti. Antra diena vakare t arpo musu yra paslaptis.

už nobnszninke 
Pono szviesk

jos duszia!... Ir taip iszgaz-
pakeie Pctrosziones duszia ir nuėjo

II 
ka — pamisimo — kaip mane 
czionai pamatys tai gal ir nea- 

Keikia kibą kur nors 
pasislėpti. Taigi tuojaus perono 

aipo puse ir užsiglaudė 
už medžio, isz kur jai buvo aisz 
kini, matyti kapiniu varteliai.

Taip stovėjo gera pusvalan
di — ir niekas neatėjo. Mariu
tei jau misi'daro nobodu.

Bet tuojaus vėl pamislino:
11 jeigu tuojaus ateis o jeigu 

no tuojaus, lai gal biski vėliau. 
Didelis daiktas valandėlė pa
laukti !...

Lauke 
va landi, ir dabar jai jau visai 
nūs i lindojo.
ateis... ka ežia ilgiau daboti! 
Nora ko 
Ii sau.

Norėjo iszeiti jau isz po me
džio kad sugirgždėjo, Mariute 
vėl paiSKslepe ir kaipo peliuke 
po szluota tylėjo. Žingsniai vis 
labiau artinosi, ant galo prie 
kapo visai viskas nutilo,-mato
mai kas toksai prie kapo sus
tojo. Ir Mariuto iszgirdo neto
li saves sijono szlamejima.

Mariute su tuom 
taip apsiprato, 
nebijojo. Bet. ir kogi turėjo bl- 
joties, jeigu tai buvo szviesi 
diena, 
kur auksztai ant galvos, vitu- 
riukas cziulba.

Bet kas-gi toksai butu? 
pamislino 
už po medžio viena, akia. 
laikėsi a t.sargam o kad

teis..

Kada turėjau 18 metu, užtru
kau koki laika Paryžiuja, o kas 
Nedelia atlankiau savo draugo

• Wersale pekszczias.
Eidamas plentu užtikau ten 

stovinti nuolatos ubaga, norint 
buvo jaunas ir drūtas, prary
davo aim užuos, kalbėdamas, 

i jog darbo niekur negalėjo rast

— Gerai, bet ir tu atsiminki 
Po tam abidvi

sukalbėjo “Aniolas Dievo

persiredžiau 
Pot rosziene... atsiklaupė,

” už
si rodo — pamislino Mariute—• 
kas ja ežia sugulėtu! Juk nie
kas ežia nevaikszczioja. Tuo- 
tarpu poteriai katruos kalbėjo 
susimaisze, nes apie kitką pra
dėjo mislyti. Taigi persižegno- 

pradejo isz naujo. Bet ne- 
dakalbejo nei in “Tikiu in 
Dievu,” 
ant žemes pamate kokiais 
pėdas.

Ar ne Petrosziene ežia vaik
eze loja ?

dinau Jokubiene kad 
riksmą, ant viso svieto.

jai|jo i r

Mariutės liūdnumas ir pakuta.
Prisiartino gavėnia. Mariuto 

pamažu pamirszo apie tai kaip 
norėjo pa baugint Alena ir kaip 
iszsigando. Tiktai kai kada o 
labausiu diena temstant,
urnai prisimindavo Petroszie
ne tokia pati kaip kada mate 
prie szulinio. Tada Mariute al
si mindavo visa atsitikima pusi 
darydavo jai szalta bot greitai 

silsi p rantavo 
‘‘Amžina 
baime

tas atsitikdavo labai re
tai vienok Mariute būdavo liud 
na ir mažai kalbanti.

Kodėl musu mergiszezia 
liūdna .’

nei in 
kad sztai prie kapo

i tai

vėl 
dvasioje 
v i.šokia 
N or

kalbėdavo 
° ir 

isznykdavo.
atsilsi

s-z n ek o jo Mi raiti n le
ne m savo v v ra.

V

Na, o delko jau turi but 
linksma ? juk dabar gavėniajuk dabar
szventa. O atsimeni kaip kunl- 

pa mokslą 
apmislyti 
Mergaite 

lurbut klebono žudžius szirdin 
i n si d ėjo ir viskas.

— Bet man rodosi kad ja* 
vra kas kitas — atsake Misz- 
kiniene.

— O kas jai butu ! paklauso 
Miszkinis.

— Ar-gi asz žinau taip tik
tai mislinau — atsako.

.Mariuto isztikruju ne 
pamokslo buvo
mislino Miszkinis, neis ir priesz 
pamokslu jai| ne buvo linksma 
Nuo paminėto vakaro 
Alena 
newi juoke 
kibą tik

gelis Nodelio j per 
sake, dabar reikia 
Pono Dievo Muka.

r*

nuo
liūdna kaip

atsiminus na-
J

1Visas namo.
kaimas kaip lik apie kita ne

tikėjo kaip tik apie Petro-
i • i ii n _ l n__ i i _

Porojo keli motai nuo to atsi
tikimo. Mariuto ir Alona jau 

1 už vyru iszojo ir dabar jau I ur- 
I 4 * 4. t. /.n zl i .1 rte. \ T > zv.1 z-.l* .s u.

I

— pamielino sau. — 
Ir’stebėtina, kad ji dabar visai 
nepersi gando 
baszninke. Jau rodos jos nesi-

vel susi
ma isze. Mariute atsistojo, pri
siartino prie los vietos, kur žo
le buvo sutrinta, pasižiurėjo ir 
pamisimo,kad tenai turėjo kas 

nes žole pati per

bijojo. Bet poteriai

saloti, ar ka, 
savo taip nepasidarytu. Prisi
artino prie iszmintu pėdu aky
vai anas peržiurėjo ir pamisli- 
no: — Oho, tai visai ne Petro- 
szienes tos pėdos, ba ji beveik 
visa savo gyvenimą basa vaik- 
szcziotdavo, o ežia vaikszcziota 
su czeverykais, prieg tam Pe- 
troszione turėjo dideles kojaia, 
o ežia maži czevei'vkai. Bet. ne 
del to asz czionai atėjau — at
siminė sau Marintis

Taigi vėl ant savo pirmuti- 
viotos atsiklaupė prie me

delio ir jau trecziu sykiu pra
dėjo poterius kalbėti. 0 norints 
ir dabar jai viskas galvoje mai- 
szesi, vienok poterius atkalbo

Atkalbėjus ir apieravojus 
už Petroszienes duszia. Mariu
te dar atsiilare knygele bet kad 
pradėjo temti, tai tuojaus per
sižegnojo ir nuėjo namo.

Antra diena taippat nusiida- 
ant kapiniu, bet jau anks- 

cziau kaip vakar. Ir vėl mato 
aitrinta žole o kas dvvniausia

nes

T.kada j<>.

i szne
szienes baidykla. Bot kad Jo- 
kuhieno tas viskas nieko noirž- 
kento tai man pasinorejo ir ta
ve, Mariuto pagazdinti. Tai-gi ' kas pradeda pasakoti apie ko- 

dar daugiau negu pu&i vol persirengiau už Po'troszle-
Tai buvo kaip sykis priesz juokiam ir pasakoja viską apie 

Kibą niekas ne- paskutine Užgavėnių diena, savo juokingus atsitikimus bu- 
Man labai akyva buvo ar tu ne- tent kaip mirusios Petroszle- 
persigansi kaip tu sakei kad nes duszia po svietą vaikszczio- 
jokiu baidyklu nebijai. Einu jo ir baugino žmones, taip-gi ir 

1 jas abidvi. GALAS.

t i ligos gaspadines. Vienok pas
laptis neužlaike. Ba kaip tiktai

Idas nors baidyklas, tada jos
no.

szaukdamas:
— Susimylėkit, ant manes!
Pasigailėjau ubago ir kožua, 

karta inmesdavau jam kelis 
skatikus.

Viena diena kada mecziau 
kelis skatikus Antanui (taip

reikia eiti — tarė pa

viskuom
•kad jau nieko

jeigu tai buvo 
saulute szvicczia o ten

tu sakei

tada tave bauginti ir sztai ne 
perėjau nei puses kelio,

jas abidvi.

LAIMEJO LENKTYNES.
* S isz Pottstown, vadinosi ubagas) praeitinėje 
laimėjo lenktynes kokis tai turtingas žmogus, ku-

kad

Gęne Vonzko 
Pa., kuris 
Madison darže, New Yorke, r^° Antanas taipgi ir prasze

SZtai priC SZUlmiO matau >StO- I jHBtMiHiiiMOtiHmHiBHHiiiHHiWHiiiiiitMwimiitiiiiv

persigandai ?

smorties gali

almužnos. Praeigis dirstelejas 
ant ubago tarė:

— Tszrodai vaikine gerai 
o stebi uosiu, jog užsiimi tokiu 
biauriu amatu? Galėtum iszeit 
isz to vargo o turtą savo skai
tytum tukstaneziais.

Antanas nusijuokė liūdnai 
ant tokios kalbos.

— Juokis kaip nori — bet 
jaigu mano rodos paklausysi, 
gali būti turtingu. Sztai imki 
paveizda nuo manes: Buvau 
kitados toks vargszas kaip tu 
bet vietoja ubagaut radau sena 
gurbą, prisiriszu ant pecziu ir 
ėjau po miestą ir kaimelius 
rinkdamas senus skudurine 
kuriuos man davinėjo už dyka, 
o kuriuos veliju pirkau už pini
gus. In meta laiko, tiek uždir
bau, jog turėjau vežimėli ir 
asla su kuriais pirkinejau se
nus skudurius. In penkis me
tus po tam, dasidirbau kelis 
tukstanezius ir apsivedžiau su 
duktere fabrikanto popieros, 
kuris mane priėmė už draugo. 
Isz pradžios mažai turėjome 
pelno bet būdamas jaunu ir ne 
sisarmatindamas darbo dasi- 
dirbom puikaus turtelio. Szia- 
dien po 30 metu esmu locninin- 
ku dvieju mūriniu namu Pary
žiuja o fabriką atidaviau sa
vo sunui, kuriam inkvepiau 
darba ir pa zeduma. Padaryk 
vaikine taip kaip asz o busi 
turtingu.

Turtingas žmogus atsitolino, 
asz nuėjau savo keliu, o Anta
nas stovėjo giliai užsimislines. 
Nepoitgam apleidau Paryžių ir 
ketioneja užtrukau ilgai.

In 25 metus po tam, pribu
vau viena diena in Bruksele, 
Belgijoj, in viena dideli kromY 
knygų. Po kroma vaikszcziojo 
augsztas vyras, duodamas ke

padarydamas myle kelio m I 
minutas ir 10 sekundų. Yra tai 
sviotinis rekordas del bėgioji
mo.

I
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Tai retai kur tiek yra, aibeeze. 
Gere vyrai ir moteres.

Kaip beraginęs karves,
O vienas kucas taip nusilakė, 
Kad tropais žemyn galva nulė

kė.
Mat, vaikiAe nakti nebandyk, 
Geriau pasigėrės lovoja kir

myk,
0 kad butu sprandą nusisukęs, 

■ Tai butu vienas latras atlikęs;
1 Kožno girtukolio tokia pabai

ga buna, 
Kad kaip gyvulys pražūna.

vinezia Petrosziene amžina jai 
atsilsi! Matyt mano szposai jai 
labai nepatiko.

— Ir labai
klausia greitai Mariute.

— Del Dievo! Kajs-gi ne
persi gaustu?!

— O ir tu juk netikėjai 
kad duszia po 
vaikszczioti?

— Pirmiau to atsitikimo, 
kol nepamaeziau Petroszienes 
dnszios, visai netikėjau. Bet 
dabar, kas-gi netikėtu? Ir tu 
pati tikėtum, ka|d turėtum, to
ki susitikima.

— Cha-Cha-Cha!

!

i
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Baltimore dvi moterėlėse lon-
Z

eba-eba. 
cha! — pradėjo juokties Ma
riute ba jau suprato, 
buvo ir negalėjo iszlaikyti ne
sijuokus, malant tfusirupinuse 
Alena.

— Ko tu juokies 
so Alena.

Cha-cha-cha!

paminėto
norėjo iszgazdinti, jau 

mažai ka dainavo,
“Graudus verksmus” 

bažnycziojo. Ir kožnas mate 
kad ji kenezia didelius rupes- 
czius, kad jos veidas buvo per
simaino.

Taip viskas nusitraukė iki
kurioje kad žeme su czoveryk*iis da la-

i s zsi skverbė 1

kas tai

? — k lau

4 4 Pulkim * * *

Ir kožnas

Nedeliai

ve

Didžiajiai
Mariuto, kaip paprastai, turė
jo eitic spaviodios. Priesz spa- 
viednvožia dare sumenes ro-

I

i biau buvo iszmindžiota.
— Turėjo ežia kas nors plr- 

mgiau manes būti —-mislino 
kunda atsiminė tuojaus kaip ji1 sau Mariute — ir nuėjo. Isz pe- 
persirenge už baidykle ir pa- du galima pažinti kibą tai mer

ių jog tai gali but di-1 gaites, labai žingeidi!, kas ežia

sumenes

mislino si
(telis griekas kad ja taip Ponas ' galėtu vaikszczioti.’

Pasimeldžiu.? Mariute sugry-
Be’t mislis apie tai

Dievas tada ant karszto darbo 
pabudę. Jai buvo labai žingef- žo namo, 
du ka kunigas ant to pasakys, kas tenai aplinkui grabu gale- 
Ir norints jai buvo didele sar-' tu vaikszczioti ir ko, nedave 
mala prie visko prisipažint, bot jai ramybes. Dabar jau nei bis- 
ka daryni ant apaviodnies žmo
gus turi viską tikrai iszpažinti.

Per didi Ketvergą Mariute 
iszsispaviedojo. Klebonas isz-1 
bare, ir už pakuta liepa jai per 
visas tas tris 
po viena syki 
Petroszienes kapo už jos du- 
szia.

Atėjo Wdykos,

I

k i nesibijojo; baime persikel
to žingeidumai! kuris beveik 
per visa nakti nedave mergai
tei ramybes. Ant galo Mariute, 
pasiryžo, žut-but dasižinoti,žut-but

Velvku dienas kono tos l,ed<>* “Plinkui Petro-
szienes kapa.

— Žinau ka daryti — pa
sako sau pirm užmigsant: ry
toj ant kapiniu eisiu priesz pie
tus ir lauksiu, o jeigu priesz 
pietus nesulauksiu, tai po pietų 
nueisiu vėl.

Dabojimas ant kapiniu.
Ant rytojaus Mariute atliko- 

* B • i •
norėjo pasakoti visiems su aa- le su ta paezia mislia kad pa-

pasimelsti ant

ktinos tuo
met buvo labai gražios. Ora» 
dailus; saulute žeme szilde ta
rytum norėdama vargdienius 
žmonelius palinksminti. Gar
nys sklaidžiojo oru ir taiytum.
JIUIVJV j/<•><! IK U VI v iruvuin BU | IV o <4 I c* uucuhi iycivi pci-

vo kleketavimu, ka girdėjo už daboti kas toksai prie Petru

ir pažiurėjo isz
Bet

nepa- 
matvtu. Ir net iszbalo isz dv-• •* 
vii. Ant kapo klūpojo Alena Ir 
ant knygeles meldėsi.

Mariute negalėjo suprasti ka 
tas ženklina.

— vVlena! —
isz jos lupu skardus balsas.

— Mariute f! — suriko Ale
na biski pabugusiu balsu,

Ka tu ežia darai ? — pa
klausė Mariute.

Alena paraudonavo ant to 
klausymo, tarytum kad ja bu
tu kas nutveręs negerai darant. 
Isz pradžios ne turėjo ka ir at
sakyti, bet ant galo tarė:

Taip ot sau... atėjau 
ant kapiniu pasimelsti.

Ir tai pasakius d a 
paraudonavo.

— Kad aisz žinau, kad tu! 
vakar ir užvakar czionaį

daugiau

juokėsi 
toliaus Mariuto i? toliau kal
ba :

— Tai-gi tokia paezia Pet- 
roszieno ir ta pati vakaru ir 
net toj paezioj vietoj prie szu- 
linio ir asz maczįau,

— Kaip? Kada? kokiu bū
du? — pradėjo klausinėti Ale
na nesuprasdama, ka tai 
Mariutės žodžiai ženklina.

tie

— Tai-gi klausyk, kaip bu
vo! Kada iszgirdau kaip žmo
nes kalba, kad Petrosziene po

biP' smerties vaikszczioja, in tai vl- 
vai — kalbėjo toliau Mariute.' t?ai netikėjau: bet man atėjo m

— O isz kur tu apie tai ži
nai? klausia Alena.

— O ka? ar-gi tu nebuvai 
vakar ir užvakar?
Mariute.

I
I galva tavo pagazdinti. Tai-gl 
peresirongiau vakare ir einu 
pas tave. Na-gi matau, netoli 

— antrina szulinio sutinku paezia Petro- 
kuri pastojo man kelia, 
persigaudau, Bet — gi

sziene,
— Žinoma, kad buvau. Bet Baisiai

isz kur tu žinai? pasakyk Ma- dabar, cha-cha-cha, jau dabar 
rinte — klausia ir praszo Ale
na.

I

žinau, kokia tenai buvo Potro
sziene.

— Negali but?! Tai tu bu
vai persirengus, bet ne jokia 
Petrosziene? Isztikro?

— Žinoma, kad asz — atsa-

— Gerai pasakysiu atsako 
bet. tu pirmiau prisipažirikie, 
del ko czionai ateini ?

— Asz tau pasakycziau bot
kad bijausi, kad tu manes ne-' ke Mariute, 
iszduotum žmonėms ba tai di
dele paslaptis.

— Asz niekam o niekam ne
pasakysiu — užtikrino Mariu
te.

košia bažnyczioja sėdėjo
Ir viena in kita sznabždejo, 

Giedokime ir mudvi
ant keliu,

Tai bus labai dailu,
Juk kunigas li«pe giedoti 

Tai reikia kunigėlio klausyti
Ka tu czion giedosi
Ir žmonys juokinsi,

O vėliai tas ne gražu

Asz visu

!
Lietuviszkai giedoti su szilki- 

niu drabužiu.
Lietuvoja visi žmonys prasti, 
Tai ir Lietuviszkai gali giedoti 

giesmių baisa žingu,
Ba kelis metus kantarkavan, 

Bet dabar negiedoezia. 
Ne lupu nepražoezia.

Tai matote kokios nuomones, i
Kokios dideles žiupones, 
Lietuviszkai sarmatinasi 

giedoti.
Kad Dievui garbe atiduoti.' 
0 gal jaigu po pora czerku 

iszsigertu,
Tai ir žiotys prasivertu. 

/Ynt kriksztynu kada isz kak
tos rūksta, 

Tai roke, vos stemple netruks- 
‘ ta,

Tada sarmatos neturi,

Jaigu kas akvata turi, 
Tegul nuvažiuoja in Vaterburh 
Ten visokiu komedijų pamatys 

Ir del kitu apsakys.
Kas ten do plūdimai, 
Kas do prakeikimai, 

Ka ten bobeles iszdaro 
Ir koki indaka varo.

In viena stuba subėga, 
Apie stala apsėda, 

Trauke muszaine per kėlės die
nas, 

Ne vienas pasigenda vyras, 
Sunkus tenai vyru gyvenimas, 
Ir sziadien raudoja ne vienas.

Viena isz Kauno mergina,
Tai jau szirdeles gana, 

Ogi snuki neprausta turi 
Jog klausyti negali.

Badai Daytone gyvena 
Tai tiek sziadien pasakau 

Bus' gana.
r z

Iszmintingas Senelis
Pasakaite

Viena karta, gyveno labai kius paliepimus savo penkiems
Norint sustoja Anglikai žiuri, turtingas ir galingas karalius, asistentams. Dirstelejom vie-

Klauso, ausis pastato, 
Mislina, kad ežia eina apie 

sveikata,

Nors jis buvo turtingas vienok nas ant kito, kaip tai paprastai 
jo gyvenimas buvo nelinksmas. žmonys daro, kada vieps kita 

kur priesz tai jau matėsi. Arit 
' r/oln InnnininVflc VnlYlOlO J

— Pone, ar 25 metus atgu- 
mybes. Iszgirdes tas karalius, lios nesimatėm ant plento prie 
jog misziko gyvena iszmintln- 
gas, szventas senelis, ėjo pas ji 
klausti kaip gali tapti laimin
gu.

Js norėjo būti linksmas, bet
0 bažnyczioja sarmata giedoti, veltui, nes visas jo auksas tesu- galo locnininkas prakalbėjo
Bet karezemojū ir ant kriksz- 

f tynu gali staugti.
teikdavo jam valandėlė links-

Paryžiaus?
— Kaip tai! tai tu Anta

nai! — paszaukiau didele nusi
stebėjas.

— Taip ponia, matai, tasai 
ponas turėjo teisybe; dabar sa
vo turtą įkaitau tukstaneziais. 
Nesisarmatinau darbo ir szia-v 
dien esmių turtingu žmogum.
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In Montkarpios nuvažiavau, 
Pas viena biznieri reikalą turė

jau, 
Sztore kaip jomarktis,

Kožna diena prikimsztąs, 
Laikais tiek prisirenka, 

Kada paežiam ponui vietos ne 
tenka.

Pati bizniėrka labai staigi, _   - A ...... . *

— Mano Dieve! tai juk asz 
tavos taip peivsigandau!

— O asz tavos!
Ir abi pradėjo jubkties: clia- 

cha-cha! clia-cha-olia-cha.
Kada jau soeziai prisijuokė, 

Mariute tarė:
Tai gerai mums taip!

Kas po kuo duobes kasa, tai

“Szventasis žmogau,” — 
tarė karaliui, “pasalkylk man 
ka turiu daryti, kad bueziau 
linksmas.” ?

Senolis nieko neatsake, bet 
privedės karalių prie medžio, 
kurio virszuneje buvo pauksz-

— Niekam? Isztikro 
kam nepasakysi?

— Suprantama, kad. nepa
sakysiu.

— Na tai gerai: dabar tau paskui pats in anas inpuola!' 
papasakosiu, ba man, kas tei- Mes norėjome viena kita per-

li ie-
Imariu ’ — jureliu, tolimuose szienes grabo vaikszczioja. Po 

k ra sz tuose. Sniegas jau reniai pusrycziu, kadangi buvo tre- 
visur nusileido, o
kirr jau buvo pasipitoazus žale nuėjo in bažnyczia. Bet neilgai 
vejele.

jureliu,

žeme kaip ežia Velykų dienu pirmiausia
1 . tS __ I

tenai/buvo; ja kas gvolta trau-
Visi žmones buvo linksmesni ke ant kapiniu. Tai savo mis- sybo tai ir suriku užtylėti gazdint, o abidvi persigandom. 
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nusidavė prie kapo, bijodama duszios lengviau kada tau pa- žinomo, kokios numirusiu du- 
Prio ‘ sakysiu. Per pat užgavėnes Jm- szios vaikszczioja — atsake

Kad ponulis iszsižioti negali, cz4° Hadas, pakląuse. 
Sako: po velniu sau eiki, “Kodėl, o kara tas

i
12 ISTORIJOS ŪŽ
Nedaryki* skirtumo terp vaiku 

miliekia visus Ilgai. Velniukas 
kaziriavimaa. . Jeukojo tarnaite* 
o rado pacaia. Stebuklinga kuoste. 
Krėslas. Nelaiminga karalių ir jio 
vienturte duktere. Nelabas vyras 
Prakeikimas. Delegatai paa grafa. 
Užkeikta skripka. Del tu, ka keti
na antra karta apsipaeziuot. Pikta 
Onuka.

i A 
L'tf Ikaraliau, 

paukszti®'susisuko įsau lizdą 
medžio virszuneje?”

Kad apsisaugojus nuo pa
vojaus, ’ ’

Ir tu tai darVkv

Ne turi czion ka veikti, 
Tai ir gerai, jaigu pati poni, 
Tokia galybe bizny ja turi.

* * *
I ■ * ‘Y I ”1
' kapo vienok jokiu nauju pėdu vo pas mus atsilankius Joku- Alena o paskui vėl sako: — Jau tam Iiakavanos paviot0, 

Pirma Velykų diena pava- nebuvo kas ja labai džiugino, bieno. Sznekojome apie baime. Bet žinai ka, Mariute nesaky- Kas ten darosi — mano sviete, senelis. ” Pasistatyk sau namus 
susivėlavus. Jokubiene saike kad ji pegaletu kirpo apie tai niekam nieko, ba Kiek yra girtuokliu vionpją danguje ir busi linksmas ir lai- 

peczeja,

vis liai nesiprieszino, tik t no jaus priesz visus. Gal bus man antti ktai vienai Mariute dar 
mistino apie nebaszninkc Pet 
roRziene. Mažai ka gelbėjo ir ar laikais nesusfvolavo. 
spaviednis ir viykas.

Tai teisybe; bet už tai dabar
i i

!
i 4

— atsake karalius.
,” — tarė

I
r
i 
*i

PREKE 25c
kare nuėjo ant kapiniu. Be jo- kad nebuvo da 
kio sunkumo atrado Petroszie-1 Da ežia niekas nebuvo, 

i
kibą jau ir iszlai-kyti jei sutiktu kur žmonos isz mus juoktųsi. | mingas. M

I

W D. BOCZKAU&KA? • <
MAHANOY CITY, PĄ.
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ŽINIOS VIETINES
Ketverge 

muczelninku.
— Nedėliojo pradėjo 'snigt 

po piet per visa nakti ir Pane- 
del i je per ka pri'snigo apie pė
da kniogo o kaip kur kolei likos 
užpustyti ant penkių pedū. Te
legrafinei ir telefono tirai a i 
daugeliuose vietose sutruko o 
geležinkelei susivėlino po kolos 
valandas. Žodžiu staiga i užsto
jo tikra Siberiszka žiema su 
szalcziu. O gal sniegas duos del 
daugelio bedarbiu užsiėmimus 
ir kasyklos pradės dirbti.

— Pas Juozą Czivinska ant 
330 W. Mahanoy Avė.,
diena atlėkė garnys palikda
mas drūta ir sveika sūneli, bet 
garnys nepataiko in namus tik 
in Ixieust Mountain ligonbuti, 

ratios i

^■"1 1 w pripuola 40

ana

kur poni Czivin’skieno 
laiC<e gimdimo.

t— Praeita Ketvergą Ash
land ligonbutejo pagimdo duk
rele Zofijo Juodcszkieno (Rut- 
kauekiuto), kuri gyvena Ash
land©. Poni Juodeszkiene kita
dos buvo “Saidas

t Juozas Aleksynas, 46 
metu, gyvenantis ant 1103 E. 
Mahanoy avė., likos užmusz- 
tas per puolantis anglis gengve 
ja Ellengowan kasyklosia apie 
pirma valanda Petnyczioja po 
piet. Velionis paliko paezia, 
tris vaikus, du brolius, 
Chicago ir kita Li^hivoja kai
po ir seseria Lietuvoja. Velio
nis pribuvo in Amerika turė
damas 18 metu, gyveno 
miau Park Place ir Shenadori- 
ja. Vienuolika metu atgal užsi
dėjo salima po numeriu 1101- 
1103 E. Mahanoy avė., buvo 
sekretorium S.L.A. ir prigulė
jo prie Moose draugoves kaipo 
ir prie Szv. Juozapo parapijos. 
Laidotuves atsibus Seredos ry
ta.

Su Aleksynu tame laiko dir
bo trys draugai: Vincas Pitke- 
viezius isz miesto, Augustas 
Didyoung ir Andrius Millipi 
isz Shenadorio. Pitkeviczius "r 
Mjllipi likos sužeisti ir nuvežti 
in iigonbute, n Didyoung apsi
saugojo nelaimes ir davė žinia 
kitiems apie nelaime, 
likos atkasti in 
po nelaimiai.

knygvede.
Aleksynas,

viena

pir-

Abudu 
dvi valandas

SHENANDOAH. PA.

czio-
Paliko du

t Agnieszka Metkuvieno—• 
Kairuksztiene, po trumpai li
gai mirė praeita Petnyczia po 
piet pas savo sunu Joną, 1178 
W. Center uly. Velione gimt? 
Lietuvoje ir pergjrveno 
nais apie 45 metus
suhus Joną, namie, Juozą De
troite, ir dukteria Surdokiene 
Detroite kaipo ir septynis anū
kus. Laidotuves atsibuvo Utar-1 
n ink o ryta su pamaldomis Szv. 
.Jurgio bažnyczioje.

— Szv. Jurgio parapijoj
atsibuvo- pasekmingai 40 I va-

I 

landų pamaldos isz ko daugybe 
žmonių pasinaudojo 
kai. Daug kunigu atvažiavo in 
pagolba kun. Karaliui.

ff ‘ _______________

Castle Shannon, Pa. — Czio- 
nais randasi trys anglių kasyk
los, kurios dirba po 2 ir 3 die-, 

•I 1 L id * 1 I

( 
dvasi sz- į

f ’ Į

nas ant savaites, bet užmokės- 
tęs yra labai menkos o žmonis 
turi dirbti kaip koki nevalnin- 
kai, bosai nežiūri jokio pared- 
ko, o kasyklos yra labai apleis
tos, kuriose randasi daug van
denio, darbininkai vos gali už
dirbti ant maisto. Patariama in 
czionais niekam 
jierakotj darbo.

nevažiuoti
I i

4 '

Isz Lietuvos.
---------!»»»■',,

BAISI ŽMOGŽUDYSTE.
Isz Pajavonio raszo in Det

roitą, kad Gudeliu kaime, Pa
javonio valsczinje, patėvis 
Zdanviczius su savo dviem su- 
nais užmusze savo posūni Joną 
Skinki. Dalykai susiriejo taip: 
Skinkys užvede byla del atemi- 

| mo gyvenimo isz palovio. Byla 
butu buvusi 15 d., Gruodžio 

’ w .m • » .

pravarde in Green. Jisai sakoj,|{ps 
kad ^i tikras jo'pavardes ver
timas anglu kalboje.

f Jonas Szpokas, kuris sir
go per lygiai vienus metus, nu
mirė miesto ligoninėje, 
iszgyveno AVorcost ory 
35 metus.

■f Juozas Babina mirė mies
to ligoninėje. Jisai gimė Hard
wick, Mass., sūnūs Jokūbo ir 
Onos (Kupscziutes) Babinu.

■f Adele (Sadau’skiute) Mi
liauskiene mirė, po ilgai ligai.

t Beatrice Sauliniuto Sei- 
luviene, mirė po neilgos ligos.

Worcester, Mass. — Du ko
munistai, Mykolas Grigas, 30 
metu, nuo 55 Lamartine gatves 
ir Darata Tarman buvo sua- 
resztuoti miesto rotuszeje pas 
Miesto Taiybos kambariu du
ris, už trulkdyma vioszo 
rinkimo.

susi-
I

Vladas Marcinkeviczius 
septyniolikos metu, buvo 
areštuotas Southbridgo, Mas 
su svetimu automobiliu.

— Jonas Žalimas isz Wor- 
cesterio nori permainyt savo

)

su-
R.

Jisai 
su virs z

! t

SAULE

J ' ! < ,<

* .
6 , ji ,

(
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Ir, Kasikluosia Randasi 
Dvasios Kurios Pri- 

gelbsta Žmogui
— Pas k v k manI 

matei kada “
— Ir kaip ar tu m i alini jog bi
le kam pasirodo...
senas mainieris. —

ar

I -nwm,»»»»*■(■•■i|ii*«**l          

man i
tai pa imk i e sau viską;
to sidabro ant viso savo gyvas-
ežio tiktai atsimink, kad dau-

Itn paskutni pinigą, tai už jo už tai jog nepaklauso dvasios lc. F. RĖKLAITIS
• 1* • 1 J * • a 1 4 xv « 1 « xv IriiM «• Imi t » *#

teveli
Dvase kasyklų ?”

bet tenai lipo kur jam buvo už
drausta.

Puse meto tik is/Jaike neei- 
giau ne keistum po žeme eiti, damas in kasyklas. Bet ka tik 

nusileido žemyn kad 
gengveja nupuolė mažas akme
nukas ir pataikė jam tiesiog in 

dau- galva. Mažiukas tai buvo szmo- 
telis, bet nupuolė nuo augszto 
tai ir ant vietos ji užmusze.

Mat negalėjo vaikinas ne sa
vo metinio uždarbio naudotis, 
o užpykino “dvasia kasyklų.”

Oj, tokis jau žmonių būdas į 
jog knip sau ka toki užsispyrė 
tai jau be to ne gyvent ne gali.

Taip rasziau szita apsakyma 
kaip man senas mainieris pa
sakojo nieko nepermainyda
mas neiszk reipdamas.

turėsi
U

s z i o j 
Bile Ko-szlaiba tave patiktu baisi nelaime.

Varle inpyle visus pinigus in 
karuti ir isznvko.

♦ *

Ar a n gi o kasys jau
užklauso ak v-

a

Mahanojaus Iaztikimiausia Graboriua 
:: Gabiausias Balaamuotojaa

Geriausia Ambulanco 
patarnavimas 
apelinkeje.
kiam laike, diena ar 
nakti. Visada turi pil
na pasirinkimą mėta- 
liszku ir kieto medžio 
Grabu. Laidoja nu
mirėlius pagal naujau
sia mada ir mokslą. 
Turiu pagelbininke 
moterems., Prieinamos 
prekes.

DU OFISAI:
MAHANOY CITY;516 W. Spruce St.

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

Bell Telefonas 538-J

— atsiliepo Į 
O gal ir nn- 

cziau o ne žinau, ba galimu ja 
matyt o nežinot apie tai. Iszro- 
do‘in paprasta žmogų tik turi 
viena 
nes

ginu nedirbo ? 
vai Jonukas.

Kaipgi galėjo dirbt, jai
gu jum buvo uždrausta. O /ir 
mažai jau turėjo: vos nuvožė 
karuti namo! O jaigu ne butu 
paklausęs tai butu atsitikę 
taip kaip su tuom vaikinu, ka 
per visa meta sėdėjo po žeme, 
o mislino jog tai per diena tik
tai. »

dvasia kasyklų.•Zkoja panašia in arklio 
ta ne visi gali patemint

| J931 m. Taigi patėvis ir pasa
is dviem savo sunams:nes ta ne visi gan paiemim o
Vaikai, jau mum’s vistiok ne- prick tam kasyklosia yra tam-

d viena o

I Galva labai
nuo

ir i sz t i esc

Brooklyn, N. Y. — Vasario
9 d., Lietuve Elzbieta Zubric- 
kiene, nužudyto Andriaus Zub- 
ricko žmona, kuri buvo teisia
ma už padirbima savo vyro pa- 
raszo czekiuos, teisme rasta 
kalta, ir jai priteista nuo 5 iki
10 metu būti pataisos namuose 
Bedford Hills, N. Y.

Nesenai Lietuvis
gavo 30 metu kalėjimo už Zub- 
ricko nužudymą. Bylos nagri
nėjimo metu

Obrietls

Zubriekiene 
Obrieczio

už
sigynė ODrieczio kaltinama, 
buk ji norėjusi savo vyro Zub- 
ricko nusikratvti.

— Dr. Juozas F. Paulonis 
Lietuvis vaiku 
ris vėliausiu laiku 
gydytoju draugijos, 
damas kvietimo būti 
cziausios mokslininku-gydyto- 
ju saryszio “ 
can College of Physicians 
riu, sziomis dienomis susilaukė 
panszu atsižymejimu isz tarpo 
savo specialybes žinovu, būtent 
iszrinkima iii narius taip vadi
namos Fellow of American 
Academy of Ped ria ties. Tai yra 
draugija tu vaiku gydytoju, 
kurie ypatingai atsižymėjo pa
darant kokia nors žymia 
žanga toj -srity, 
iszradima. — V.

gydytojas, ke
pa gerbt as 
susi lank

auk sz-

(f 
o

Follow of Ameri- 
” na-

pa
ar -koki nors

Soviatine 
farma, Kazakszt a ve, 
rios auginasi 
8,000 verbludu.

Bosija
ant ku- 

daugiau kaip

turi

(vidinį
Tu

T va Vėl 
Bargains

Pigi Ekskurcija in

PHILADELPHIA
$2.25 in ten ir atgal

ISZ SEHNANDOAH $2.50

Nedelioj 13 Kovo
Naudokitės isz szitu pighi ekskur- 
ciju. Gera proga atlankyti gimi
nes ar pažinutamim arba praleisti 
diena dideliam mieste.

Speciali* Treina* Sub atop Nakti
Isz Valanda
Tamaqua ................................. 3:05
Mahanoy City ........................ 2:36
Shenandoah (Centre St.) .. 1:50

^^ANT READIMGO 
GELEŽINKELIO

4 4 
ra gyvenimo šiame pasaulyje 
jeigu Jonas žemo atims. Geriau 
mes ji užmuszkime. ”

Sūnūs ant to sutiko ir Gruo
džio 10 d., isz ryto jie kluone 
užmusze Joną Skinki raktu 
nuo mašinos ir kitais geleži
niais inrankiais
sudaužė, paskui kraujus 
burnos apszluoste, kad no taip 
baisiai išrodyt u, 
klojimo paguldo ir da revolve
ri szalia pamėtė, kuris nebuvo 
dagi nei ‘užtaisytas, nei isz- 
szautas. Policija jau suėmė vi
sus tris žmogžudžius. Pasiro
do, kad Zdanavicziu's leido 
Skinki in mokslą ir mane, kad 
jis pasimokinęs gaus kokia 
tarnyba ir nesikabins prie gy
venimo, bet velionis iszejes ko
kia pora 'klasių gimnazijos lio
vė toliau mokintis, ar neturė
damas noro,į ar gabumo. Zda- 
naviezius raszo visas išzlaidas 
san in knygute ir kiek jam 
triobos įkainavo pastatyti, kad 
reikalui prisiėjus galėtu paro
dyti, jog ežia daug jo sudėta 
ir todėl jam priklauso.

Velionis jau buvo ir kari li
meno atbuvęs, ir jau turėjo 2o 
metus. Žmonių perejo apie 2,- 
000 ji klojime gulinti pažiūrėt. 
Daugumas verke. Jjavona pasi
enio pas save Torieliszkiu 
Striungys jo pusbrolis, ir i'sz 
ten laidotuves atsibuvo. Sako
kad per laidotuves buvo tiek 
žmonių,.kiek per joki atlaida 
niekad nebūna.

Skinkio tėvas, Jonas, buvo 
užmuštas 1904 m., rudeni. 
Skinkys per Szv. Mykolą par
važiavęs isz Virbalio nuėjo prie 
mirsztanczio szvogerio, Torie- 
liškiu Striungio. Jam mirus, 
parėjo namo ir rado berną kie
ty pas savo mo'teri. Bernas pa
bėgo in savo kletaite ir užsida
rė. Skinkys kirviu duris i'szmu1 

o bernas raktu Skinkiui 
per aki, paskui vienas kita pri- 

galva perskėlė, taip 
truko.

savai to pasikankinęs

Kaip kada ji lik pasirodo 
kaip žiburis, arba pabarszkina 
in virszu; o tai negeras ženklas 
kur dvasia barszkina tai 
nelaimingas brastas ir 
užgrius.

— Bet asz to barszkinimo 
niekad negirdėjau! — pertrau
ke Jonukas.

— Ba ji daugiausia barsz
kina pusiau nakti. Seni angle- 
kasiai kalba jog
yra sunkiausias, o seni angle- 
kasiai niekad pusiaunakti ne 
dirbs tiktai lauke pakol pereis 
ta adyna, ba tame laiko dau
giausia propu sulūžta.

— Jaigu yra tai kalnu dva
sia, tai privalo prigelbet ang- 
lekasiams.

— O gal mislini jog 
elbsti? Prigelbsti ji, prigelbs- 

jaigu sau užtinka teisinga

Viena karta tai taip bu
vo. Driliuoja vienas anglekasis 
ir driliuoja, net jam prakaitas 
ant akiu pilasi, o ežia vietoja 
anglies tai nubyra tik akmuo. 
Sztai isz po szmoto didelio ak
mens iszszoko varle, didele ru
pūže, kaip tankiai kopūstuose 
sėdi. Kaip svietas stovi varliu 
kasyklosia nebūna; žiurkes tai 
atsiranda, bet varliu kasyklo
se da nemaeziau.

Sztai varle iszszokus prisi- 
žiurinejo didėlėms akims, ang- 
lekasys matydamas jog tai gali 
bu t i kokia pik'ta dvasia, tylėjo 
nieko n o k a 1 be d a m a s 
kas czion tolinus 
Varle prakalbėjo

s n.

g' 
ti, 
vyra.

szc,

Jonas 
m. y

dėjo ir 
kad 'smegenų plėvė 
Skinkvs
mirė. Bernas gavo tik 6 mene
sius kalėjimo, vien tik kaip už 
apsigynima saves. Skinkys bu
vo iszgyvenes su savo žmona 
tik du metu. Po jo mirties, 
1905 metais atėjo Zdanavi- 
czins in užkurius, kuris sugy
veno su Skin'kiene pora vaiku 
ir su jais 
baszninko Skinkio -sunu, kuris 
gimė apie 6 mensius po levo 
mirties.*

Po jo

dabar užmuszo ne-

TRŪKSTA TARNAICZIU.
Ketu rvalak i ai, V ilk a v i szk I o 

aps. — Szio valscziaus ūkinin
kai turi rupesezio besi samdy
dami tarnaites. Ju ežia trūksta 
ir del to tenka toliau jeszkoti. 
Kai kurie ūkininkai važiuoja 
net in Kauno darbo birža už 
70 kilom. Pusmergėms moka 
metams ligi 250 litu, duoda- 

imi pilna iszlaikyma o mer
goms a— 350 lt.

i ten 
tikrai

tada kalnas

nepri- I

— Da asz niekad negirdė
jau apie ta vaikina, apsakyk 
man tėvai apie tai.

— Buvo karta sau jaunas 
vaikinas,ka pribuvo isz tolimos 
szalies in czionaitines kasyklas. 
Isz pradžios davė jam toki 
darbą, jog liodavo anglis in ka
rus; liedavo ir liodavo ir butu 
liodaves lyg sodnai dienai, ba 
svetimam ne taip greit duod i 
geresni darba: pakol kasyklų 
dvasia ne susimylėjo ant jo. j 
Vaikinas buvo labai geras ir 
prijemnas, o ka jau prie kasy
klų, tai pirmutinis insileido o 
paskutinis iszsitraukdavo o 
ant anglies žiurėjo, 
savo locno kūdikio. Susimyle- 
jo ant galo dvasia ir kaip ne 
stos viena karta ir nepaszauke:

— Eikie paskui mane!
O buvo pasirodęs kaip pa

prastas mainieris o vaikinas 
mislino sau jog tai mainieris ir 
ėjo paskui ji. . »

tai yra novos tas

Iszmintingi Žodeliai
Žmogaus gyvenimas yra 

sunkus, bet kantrybe ji paleng
vina.

ffl

iszsitraukdavo 
rodos ant

O dvasia 
mainieris, klausė:

— Turi aliejaus lampuke-
ja?

— Turiu.
— O duonos turi?
-- Turiu.
— Tai eikie, parodysiu tau 

kasyklas.
Ir nuėjo. Daejo lyg naujam

ir lauke numeriui o czionajs siena per
siskyrė ir inejo in vidurį ang- 

Ir ėjo taip ėjo, o mainieris

Įėjo

i r ėjo o

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

Pas, kuris neragavo savo 
gyvenime kartumo 
tai yra saldybe. Ik

Kožna jaigu gali, reikale 
suszelpkie,
nekenkt — taip privalo daryti 
del savo artvmo visi.

Kas rado gera ir prielan
ku tania, tai rado skarba; bū
tumei neiszmintingu jaigu jo 
neguodotume.

Niekados tau gerai nesi
seks, jaigu sėdėsi rankas pasi- 
brįnkes ir nieko naudingo ne
darysi.

Bukie geresniu 
laimingesnių.

Neapykanta ir 
pavieniu ypatų, naikina 
visuomene.

* Skaitykie “Saule” o už- 
mirszi apie visus rupesczius ir 
busi linksmas. — F.

«

v

nežino kas

niekam niekame

o busi

puikybe 
visa

Vandeninu Gilumas
jūrių

Mokame 3-czia procentą ant 
nudėtu pinigu. Procentą pride
ri f. m prie junu pinigu 1 Sausio ir 
1 I .epos. Mca norim kad ir jus 
turėtumėt reikalaussu musu ban
ka nepaisant ar mažai ar didelis.

G. W. BARLOW, Preu.
J. FERGUSON, Vice-PresJrKas.

------------------------------------------------------------------------

Dr. T. Taciclauskas
I Pirmutinis Lietuviszkas 

Den tįstas MahanojujeI

of’Ant 2-tro Floro, Kline S z toro
| 19 W. Centre St., Mahanoy City

A. RAMANAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS 
510 W. CENTRE STREET 

MAHANOY CITY, PA.
TELEFONAS 285-R

Iszbalsaniuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus pa- 
ruoszia pagal naujausia mada už 
pričnama preke. Parsanidau auto
mobilius dol laidotuvių, veseliu ir 
kitiems pasivažinėjimams.
Naminis Telefonas 1430-R St.Clair

Didžiausias jūrių gilumas 
yra Pietų Atlantiko vandeny- 
ne, vidurkelyj tarp Tristan d- 
Acunha salos ir Rio de Laplata 
intakes. Dugnas ten buvo pa
siekta 40,236 pėdu, arba septy
nių ir trijų penkdaliu mylios. 
Sziauriniame Allan tikos 
denyne, in pietus nuo 
foundlando dugnas* buvo 
siekta už 4,580 sieksniu, 
37,480 pėdu, kuomet gilumos 
34,000 pėdu, arba szesziu ir 
puses myliu esą surasta in pie
tus nuo Bermudos salų. Viduti
nis Pacifiszkojo vandenyno gi
lumos’tarp Japonijos ir Kali
fornijos yra maža ka daugiau 
kaip 2,000 sieksniu; taip Czili 
ir Sandviczinu salų 2,500 siek
sniu. Vidutinis visu vandeny
nu gilumos yra nuo 2,000 iki 
2,500 seksniu.

Wm. Traskauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS

’ -u 1 j ■■jy

vau-
New-

pa- 
arba

pasidarys 
žmogiszku Ii o.

balsu ir rodo kur turi driliuot parodinėj© kur yra kokis dar- 
Parako ne dinamito ne bas kur anglis kiecziausia, kur 

kokis vanduo, o ėjo
vatkinelis mislino jog per visa 
diena eio ba iszteko jam duo
nos ir aliejaus nes buvo tai pui 
ki diena ho! ho! tokiu dienu 
no daug žmogus pats praleis.

o papras- 
iszvede

skyle.
liepo dėt, o skyle pati iszszove 
be parako ir sugriuvo milži- 
niszkas szmotas angiio. Nega- 

anglekasis indet tokio
szmoto anglies in karuka, nes 
varle paszoko po apaezia ang
lies, sztai szmotas tik kic! ir 
jau radosi at karuko; net ant 
virszaus visi buvo nusistebėja 
isz kur taip dideli szmota tas 
anglekasis gavo. Tada tas ang
lekasis labai gražiai padekavo- 
jo tai varlei o ji vol in ji kal
bėjo, kur daugiau turi skylių 
driliuot, bet parako ne dėti ba 
isz kalno ir taip eina anglis. 
Dirbo taip su varle per visa 
menesi. Kada atėjo diena pa
dės varle atsiliepo in angleka- 
si: “ 
važiuokio atsiimt savo užmo
kesti, privalo tau duoti ji pil
na, o kada gausų tai atvažiuok 
prie szafto. Anglekasis žemai 
pasikloniojo varlei ir taip pa
dare kaiu jam paliepė. Pribu
vęs 
o varle tarė: 
tasai žmogelis pradėjo dalyt: 
“Tai man, tai tau, 
tai tau.” 
ko jam tik vienas pinigas; taip vanduo gali užlieti; taip 
anglekasis ne daug mislinda- prato jog tai ne melagyste ir 
mas, o eidamas pagal teisybe, jog paraszas dvasios yra teisiu 
atidavė ji varlei. O ji taip atsi
liepė:

Paimki© dabar karuti ir
- * - • a -

su pilnu karueziu pinigu 
’ ’ Taipi 4 Dalyk.

tai man, 
Sztai ant galo pasili-

— Kaip matyt, tai esi tei
singas žmogus, o ant skaitiko 
neskupus, o kad apsiėjai su ma 
nim teisingai ir da atidavei

Ant galo mainieris, 
tai kalbant dvasia, 
vaikina in virszu ir padavė 
jam kortele
kaipo turi jam ant

paraszu 
virzszaus 

užmokėt už visa laika ka jisai 
buvo po žeme, bet prisąke jam 
taipgi ir lead nedrystu niekad- 
sugryszt in kasyklas. Vaikinas 
nudjo ię atidavė kortele; vyres
nysis matydamas ir žinodamas 
parasza dvasios pradėjo jesz- 
kot kada tokis ir tokis darbi
ninkas dirbo kasyklosia. Jesz- 
ko ir jeszko ir vos surado jog 
jis priesz meta laiko liodavo 
anglis in karukus; taip dabar 
suprato vaikinas, jog jisai bu
vo per visa meta po žeme.

Vyresnieji baisiai nusistebė
jo ir nenorėjo tikėt vaikinui, 
bet kada eme joms apsakinet 
taip ir taip, taip ir taip, kur ka 
buvo mates kur anglis kio- 
cziausia, kur reikia kasti, kur 

susi-

su savo

nuo

PARSIDUODA FARMA.

Graži upe200 akru žemes.
bėga per vidurį fanuos. Nauji 
budinkai, gazolino steiszenas ir. 
sztoras prie gero kelio. Par-
duodu ant lengvu iszlygu arb i 
iszmokejimo. Atsiszankito ant 
adreso 3t.

gas ir už visa mota iszmokojo 
jam pinigus ir kaip-gi ’neturėjo 
iszmokct jaigu patys ant to ge
rai uždirbo? Bet kas kiszasi' 
apie vaikina tai no turėjo isz to 
jokio pelno da ir buvo jo kalte į

Ig. Gulliį,
R. 2 LSox 47, 

Brunch, Mich.
9

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

Skaitykite “Saule”
6 6 6

666 Gyduole ar Tabletai imant in 
vidurius ir 666 Mostis isz lauko, su
teikia v’siszka ir veiksminga gydinima 
del perszalhno.
Yra Tai Sveikiausios Gyduoles 

Žinoma,

Ant. J Sakalauskas 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

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

NulIudimo .valandoje, sutei
kiam geriausi patarnavima. Pa- 
laidojiina atliekam rūpestingai 

Busite pilnai užga-ir gražiai.
nčdinti.

laz Mahanojaus ir Girardvilles 
jeigu kas pareikalaus mano pa
tarnavima tai meldžiu man tele- 
fonuoti o pribusiu in deszimta 
minutu. Bell Phone, Dial 2-1512

ik H

t
Kuomot vagis žino kad laikot© pinigus namie, jie ateina 
dienos ar nakties laike idant juos pavogti, 
tingai laikyti daug pinigu namie. *
in banka ir mokėkite su “czekiais” * Banka yra saugiau
sia vieta juso pinigams. i t.

* Yra bepro- 
Indėkite savo pinigus

MERCHANTS BANKING TRUST CO
MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM 

MAHANOY CITY, PA.
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