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m W. n. BOCHOWRKI, Preu. A Bf.• ■*• rrci« «

F. W. BOCSKOWNMI, KAItor. m 43 METAS

MILIJONINE
SKUPUOLE MIRĖ

PALIKDAMA
TURTĄ.

DIDELI

New York. — Petnyczioja li
kos palaidota su Katalikisz- 
koms apeigoms Mrs. Ida E. 
E. Wood, 93 metu, senuke, ku
ri buvo didele skupuole, neti-

Jaigu Fridrikas Th ay ne butu ]<ej0 įn bankus, palikdama mi
kriokęs laike miego, tai jo te-

BADAI JAPONISZKAS— 
RUSISZKAS “SZOKIS”

JAU PRASIDĖJO.
London. — Žino isz Harbino, 

Mandžiurijos, pranesza, buk 
vienas isz Japoniszku eropla- 
hu kuris perleke pdr Siberijos 
rubežiu Pogranicznojo likos su 
szaridytas per rusiszkus lekio- 
tojus. Mancziulijoi, ant Sibi- 
r i szk o mbežiaus, Iwlszevi k a i 
sudegino Japoniszkus magazi
nus ir užmusze kelis Japonisz- 
kus gyventojus.

Japonai nusiuntė kelis pul
kus prie rubežiaus apmalszyli 
pasikelima, nes tonais padėji
mas yra pavojingas. Soviatu 
sumobilizavo daugeli vaisko 
prie rubežiaus, o jeigu Japonai 
siuns in tonais savo vaiska tai 
galima tikėtis kruvinu musziu.

APSIVEDĖ SU OŽIU KAD 
NUSIKRATYTI NUO 

PIKTU DVASIU.
Kalkuta, Ihdije. — Tula jau

na induse, ana diena apsivedė 
su ožiu, kad iszlkirst szposa 

' dvasioms, nes Indijoi milijonai 
žmonių tiki, kada jauna mer
gaite iszteka,tai piktos dvasios 
tuojaus po vestuvių numarina 
josios pirma vyra. Todėl tuks- 
tanezei jaunu merginu veda

1 pirma koki gyvuli arba medi, 
kad nelabas dvases tokiu bildu

I apgauti.
I Angliszka valdžo jau nuo se
nei bando užbėgti tokioms ves
tuvėms bet sunku žmonis at • 
pratyt nuo senoviszku papro- 
cziu.
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kad iškirst

ft

lijonini turtą. Senuke mirė nuo 
Kada gi

mines padare krata jos name 
rado daug visokiu brangeny
bių, žemeziugu ir 500,000 dole-

vas sziadien butu gyvas. Nega- uždegimo plaucziu.
lodamas užmigti,
tėvas iszgirdos kriokimą 
naus, nuėjo ji paliudyt i.
nūs staigiai pabudęs, manyda- riu krepsziukyja ir 500,000 do-

kokis pleszikas
pagriebė re-

ant tino 1907 mete, moterų isztrau- 
Po laikui suprato kad

mas, kad tai 
gavosi in narna, 
volveri 
smert.
tai buvo jo tėvas.

65 metu jo 
su- 
Su-

I T1

&

A

- ■

leriu užsiutus senam andaroke. ’ 
Nuo kada bankai subankru-l ĮSU

ir nuszove tęva

BAISUS PADĖJIMAS

ke visus savo pinigus ir paslė
pė namie. Kada toji senuke ke
liavo po Afrika turėjo prie sa
ves 700,000 popieriniam krep- 
sziukyja, kuri su savim visur 
nesziojosi.

1—Miestas Kent, Washingtono steite kuris likos beveik visai užlietas per 
lietu. 2—Prezidentas Hooveris pasveikina Fox Boys kariszka papelija kuri atlanko prezidentą Washing
tone. 3—Stovylas John M. Clayton- isz Delawares kuris buvo sekretorium prie prezidento Taylos. Tasai 
stovylas randasi Washingtono mieste.

tirpanti sniegą ir nuolatini Ana

— Pati 
gyvenam 

ežia,

GIM-
DANCZIOS MOTINOS 

LAIKE VIESULOS.
Bloomsburg, Pa.

Granto McCormick
ežio septynes mylės nuo 
prijautė kad pagimdys kūdiki. 
Tame laike sniegine viesulą 
siautė lauke pasiptiszkai. Na-
mie nesirado telefono, 
vyras nutarė eit piekszczias in

todėl

naiesteli Bloomsburga atsivesti 
Kovojo su 

* puldamas?
daktara‘Beckley.

daugeli kartu ant kelio bet pa- 
ąrfcke saVol tikslą,
mas daktarui moteres padėji
mą.

apsakyda-

norse
pas

KATALIKISZKA 
BAŽNYCZIA SUDEGE.

Homestead, Pa. —- Ugnis su
naikino visiszkai Katalikiszka 
banžyczia Szv. Panos Marijos 
Magdalenos ežia Nedėlios va
karu, padarydama bledes ant 
puses milijono doleriu. Vienuo 
lika ugniagesiu ir policijantas 
Ūkęs sužaisti laike gesinimo.

Ugni užtiko prabaszczius 
Dovydas Shanahan, kuri pra- 

bažnytiniam

MILIJONIERIUS NUSIŽU
DĖ, KURIS ISZDALINO 

70,000,000 DOLERIU.
Rochėsted, N Y. — George 

Eastman, kuris turėjo ežia vie
na isz didžiausiu fabriku foto
grafiniu kamerų, 77 metu jau
nikis, nusižudo pei’ nusiszovi- 
ma Panedelio diena,

VISA SZEIMYNA
UŽTROSZKO

GAZAS UŽTROSZKINO VI
SA SZEIMYNA LUKA- 
SZEVSKIU O KAIMYNAI 

APSISAUGOJO.

Daktaras pasiszauke 
ir visi trys leidosi atgal 
serganezia, ateidami namo net 
po pusantrai dienai pas ligo
ne, kuria surado gulinezia lo- 
voja su gimusiu kūdikiu ir tri
jų metu mergaite konia susza- 
Įusius, nes stuboja poezius bu
vo užgesins o szallis buvo 15 > 
laipsniu augszcziau zero| Dak
taras pasiėmęs kūdiki nuėjo su

su juom, ana diena kada abu-
norse in ligonbuti ir iszsiunte 
ambulansa kad parvežtu

sidejo bažnytiniam skiepe. 
Ugniagesiai isz visos aplinki
nes ir Pittsburgo pribuvo ih 
pagelba. Du dideli boksztai 
surgiuvo, perkirsdami ugnia
gesiu paipas ir sužeisdami ug
niagesius.

BURDINGIERIUS NUŽUDĖ 
SAVO GASPADINE.

Coatsville, Pa. — Roy Kurtz 
27 metu, kuris radosi ant bar
do pas Mrs. Kvelina Albright 
24 metu, prie kurios prikibo ir 
prikalbindavo ant pabėgimo

palikda- 
mas raszteli ant kurio buvo pa
raižyta: “Mano darbas už- •r
bigtas. Kam laukti?”

Eastmanas laiko savo gy
vasties iszdalino daugiau kaip 
70 milijonu doleriu, o del savo 
darbininku iszdalino 9 milijo
nus szerais savo dirbtuves. Ba
dai bloga sveikata buvo prie
žastis savžudinstos to gerade- 
jingo žmogaus. Kam paliko li
kusi turtą, tai da nežinia nes 
testamento da neatidaro.

l( Mano
? »,

savo

ser-
,• • , du radosi ant vakaruszku pasgancziaa motina su mergaite. . 1 .

Kūdikis tame laike mirė. Mo
tina su mergaite aplaike tin
kama priežiūra.

I

NE TIK ISZVARE ISZ JO 
VELNIUS, BET IR PATI

VINCA ISZ NAMU.
Detroit, Mich. — Tekle Ku- 

pickiene, manydama buk jos 
Vincukas yra apipainiotas pik
ta dvasia, kada tas užmigo, 
aplaistė ji szventytu vandeniu.

' kaimynus, kada motore nuėjo 
in kita kambari, Kurtzas nuėjo 
paskui ja, paleido in ja szuvi| 
užmuszdamas ant vietos, po, 
tam pats sau paleido szuvi in 
galva. Motore negalėjo apsi
gint nuo nuobodžio ir nekarta 
apie tai kalbėjo savo vyrui, ku 
ris netikėjo kad burdingierius 
ja persekiojo savo meile.

ant vietos

*

Now Winsdor, N. Y. Ap- 
szvietimo gazas kuri® iszbego 
isz paipu d vejuosi a namuose 
ant Blanche ulyczios užmusze 
szeszos y patas o keturis apma
rino.

Isz Visu Szaliu
———

12 METU MERGAITE 
NUSISZOVE ISZ 

MEILES
16 METU VAIKAS 

PERSISZOVE.

BAISI MIRTIS KŪDIKIO.
Kroką va, Lerik. — Baise 

mirezia užbaigė savo jauna 
gyvasti dvieju metu sūnelis ge
ležinkelio darbininko Mikolo 
Kaminskio. Motina iszejo ui 
miestą su reikalu palikdama 
kūdiki po prižiūra 5 metu mer
gaites. Kada motina iszejo, 
mergaite pristūmė vežimėli su 
kūdikiu prie pecziaus nuo ku
rio irŽsidege ir kūdikis sudegu 
ant smert.. Liepsna apėmė ir 
mergaitę, bet ant riksmo mer
gaites atbęgo kaimynai kūno 
užgesino ant josios liepsna sn 
sniegu. „„    p.. »

Paskutines Žinutes

POPIEŽIAUS MAŽIAUSIAS 
GELEŽINKELIS ANT 

SVIETO.
Vatikano Miestas.

diena buvo iszbandymus Popie
žiaus privatisz'kas geležinkelis, 
kuris yra mažiauses ant svieto. 
Geležinkelis bus daugiausia 
naudodamas ant gabeninjo sta
tymo materijolo tame mieste. 
Neužilgio bus paszventinimas 
tojo geležinkelio.

Vatikano geležinkelis turi 
puikiausius intaisytiis vagonus 
ant svieto. Turi jisai tiktai 60b 
pėdu ilgio, traukėsi tuo jaus už- 
pakalije Szv. Petro katedros, 
lyg rubežiaus Vatikano Miesto.

Popiežiaus specialiszkas trū
kis susideda isz trijų vagonu 
kurio intaisyti puikiause ant 
svieto — vienam vagono ran
dasi popiežiszkas sostas, ant
ram maža koplyczia o trecziam 

mieg-

Neuruppin, Vo'kictije. — Tū
las žmogus pravažiuojentis pro 
girraite iszgirdo vaitojimus ir 
sustojas nuėjo pažiūrėti kas 
tai butu. Rado jisai nusiszau- 
ta 12 metu mergaite Matilda 
Dischmann isz New Yorka ir 

, Herbertą Iluelson 16 metu. 
I Mergaite buvo persiszovus m 
j krutino o vaikas turėjo kulka

Varszava, ijciikijc. —•
*

Žmonis kurio priguli in paszal- ■ 
pines drauguves užstraikavo 
todėl, kad valdže sumažino pa- 
szelpas laiko ligos.

U Clinton, Iowa. — Penki 
banditai suriszc 30 vivszininkn 
ir kostumerius kurie atėjo ln 
City First National banka, ati
daro kasa, pasiėmė 160 tiiks- 
tanezius doleriu ir iszpyszkejo 
isz miesto.

H San Benito, Nikaragva— 
Terp pasikeleliu ir valdiszko 
valako kilo muszci kuriosia už- 
muszta 30 pasikėlė!i u ir dau
geli sužeista.
' 11 Chicago. — Daktaras Ar- 
thuras MacNeal, 64 metu, likos 
insidures su jdubeltava špilka, 
kada parenginejo ligoni, gavo 

žiai ant kapiniu likos nupjauti] užtrucinima kraujo ir mirė.
H Vatikano Miestas, r— 

piežius ana diena perskyrė 24 
katalikiszkas nesutikanezias 
vedusias poras o 32 atsake per
siskyrimo 1931 mete.

II Mount Carmel, Pa. — Ro
manas Rakovskis, 32 metu, li
kos mirtinai sužeistas per nu
kritimą anglių Locust Gap ka- 
sykloma. Likos užgriautas su 
savo bode per dvi valandas pa
kol juos atkasė.
• U Nanticoke, Pa.

Lenk i jo.
Mirusioje yra: Jonas Luka- 

szevskis 60 metu, jojo pati He
lena 52 m., Janina juju duktė, 
21 m., Mare Sitkevioziene, 33 
metu jujji vedusi duktė; Lola 
9 metu ir Irena 9 metu duktė- į 
ros Sitkeviczienes.

KazimierioSAVO VYRA' yPa^()s kaimynu
Weigentu likos iszgelbetas in 
laika nes motina sugryžo nuo 
serganezios kaiminkos ir užti
ko savo szeimyna apmirusius 

I

PRIRISZO
PRIE LOVOS IR 

SUMUSZE KAIP
SZUNI.

Patterson, N. J. — Rozalimo 
Stakelskiene, 40 metu, likos už- 

; daryta kalėjimo, pakol dakta
rai neisztyrinos padėjimą jo
sios vyro ar pasveiks nuo už
duotu žaiduliu kokius jam jojo 
saldi Rože uždavė ar turės mir-

LOVOS

ti.
pas

>

Iluelson 16

Ketui los gaĮvoje įr inįre p0 Rolių valan- 
» j ’

Vaikas buvo insimylejes m

daktaras
X

nuo jojo

ram maža Koplyczia o treczi 
valgomas kam’baris ir 
kambaris kuriame popiežius 
gali pasilsėt.

UŽVYDUS SZIUNUKAS 
SUKANDŽIOJO MOTERE. 
Princeton, Ind. — Supykus 

_ 1 iszkim- 
miego, pajutęs szalta vandeni 8Ztu szunycziu, szuniukas pū

\ incas staigai paszoko isz jo poni siautė su

ant veido ir taip supyko, kad 
iszleke per duris ir lyg sziam 
laikui gal da bėga. Moterei ne 
tik pasiseko iszvaryti velnius 
isz Vincuko, bet ir pati iszvare 

. isz namu.
Po keliu dienu Vincas sugry- 

žo namo ir dabar užvedė teis
mą ant persiskyrimo nuo pa- 
cziules o ji apskundė ji ant už
laikymo. Slidžia Green paliepė 
Vincui mokėti paežiai po pen
kis dolerius ant savaites pakol 
aplaikys persiskyrimą. -— Mo
terėlės, nenaudokite szventyta 
vandeni, o ypatingai, jaigu jis 

T p szaltas ,ant savo . vyro, ba ir 
jump gal paiyasziai. ( atsitikti

delis taip buvo užvydus, kad 
baisiai sukandžiojo savo 
nia.
Sukandžiota motoro yra Mrs. 

Kristopora Newell. Szuniukas 
labai mylėjo savo ponia, kuri 
ir sziunuka mylėjo. Ana diena

po-

TV ’Ii A JI w > 'P

ji sėdėdama laiko ant keliu isz- 
kimszta sziunuka ir su juom 
žeide. Jos sziunukas pradėjo 
nerimauti ir urgsti ant galo 
szoko ant jos ir ome draskyti. 
Visas kairysis 
kos likos sukramtytos, 
daktarai sako kad motoro likos 
subiaurinta ant veido per visa 
savo gyvasti o vienos rankos 
visai negales valdyti,?

veidas ir ran
ked

Pasza ūktas
Stalcels'ki, dažinojo 
buk nakties laike li'kos pririsz- 
tas prie lovos ir baisei sumusz- 
tas. Ant galo pasiseko jam isz- 

i bėgti laukan laike szalczio pas 
kaimynu, kelis blokus tolumo, 
jeszkoti pa® ji pagelbės. Palcol 
aplaiko pagelba, tai Rože toip- 
gi nubėgo paskui vyra pas kai
mynus, aps’kaydama, 'kad ja Ja 
vyras norėjo nužudyt. Prispyrė 
kaimynu, kad jaja nuvežtu ant 
policijos apskunst i vyra, bet 
policijo jaja uždare kalėjimo.

Pribuvęs da'ktaras, apžiūrė
jęs ligonio žaidulius ir nuvožė 
in pavieto ligonbuti, 'kur guli 
dideliam pavojuje no tik nuo 
žaiduliu bot ir nuo užsiszaldi- 
mo, sirgdamas dabar plaucziu 
liga* -

, Manoma, kad Rože įstaigai 
i neteka proto. Porele turi devy

nis vaikus. ■<’

Visi vagonai yra padirbti 
isz plieno, raudonai malavoti 
su popiežiaus erbu ant kožno. 
Da no vienas popiežius* neke
liavo ant geležinkelio nuo 1870 

per
trauke visus ryszius su Italijos 
valdžia.

mergaite ir toji ji mylėjo meto> ,kada tai Vatikanas
karsztai 'o kad tėvai buvo prie- 
szingi tokiai meilei vaikai nu
tarė mirti. Mergaite pribuvo 

Weigantieno po tam atsimi- isz New Yorko, gyventi su mo
no apie savo kaimynus Luką- tina kuri iszte'kejo už brolio sa- 
szevskius nubėgo pažiūrėti ar ( vo mirusio vyro, susipažino su 
pas juos viskas paredkia, bet 
kada atejo> durys buvo užrū
kytos ir su pagelba kaimynu 
iszdaužo dūri®, bet visa szol- 
myna buvo užtroszkus ant 
smert.

« • Iir iii laika visi likos atgaivinti.1 ±..................... r

buvo

I valku ir abudu pasiutiszkai in- 
simylejo in viens kita.

Miestas daro tyrinėjimą ir 
kaip rodos už tai apkaltins ga- 
zino ‘kompanije Central Hud
son Gas Co., kuris turės už tai 
atsakyti.

59 SZNIPAI NUTEISTI ANT 
SUSZAUDYMO. t

Varszava, Lenk. — Augsz- 
cziauses lenkiszkas sūdąs ana 
diena nuteisė 59. ypatos 'kurios 
sznipinejo prieszais valdžo ant 
suszaudimo. Nuteistiejo iszda- 
vinejo visokes valdiszkas slap
tybes ,dol Vokietijos, Rosi jos il
ki tu vicszpatyscziu.

BEZBOŽNZKU“ SUMISZI- 
MAI PLATINASI.

Lvavas, Lenk.— “Bezbožni- 
ku” sumiszimai platinasi Rosi- 
joi kas kart daugiau ir pla- 
cziau. Novosilnicojo visi ki*y-

< (

DRUTAS »SENUKAS. * ■ f
West Chester, Pa. — Ana 

diena puolu ant ledo Nikalojus 
Bilski, kuris gyvena ant fer
mos pas savo sunu. 
iszsinorino sau koja 
turo neszauko,

Senukas 
bot dak-1

nes sako kad 
da savo gyvenimo neturėjo jo - 

Senukas gimėkiti gyduolių.
Austrijoj 1830 meto, ir atva
žiavo in Amerika turedaimas

PARDAVINĖS OZEVERY- 
KUS PO 30 OENTU 

UŽ PORA.
Praga, Czekoslovakije. — 

Tamoszius Bata, žymus fabri
kantas czevorj’ku, nutarė ap
auti 30 milijonus Indusu, kurie
neturi už ka nusipirkti czeve- rasta pei*szauta per galva per 
rykus. Mano jisai dirbti czeve- 
rykus tep, kaip Fordas dirba

o stovylai iszversti. Slabudco- 
jo vietoje giedot szventas gies
mes laike pamaldų, tai bolszo- 
vikai pradėjo giedoti giesme: 
“Isz ponu, popu ir tureziu, tar- 
pysim taukus isz kuriu tepsi
mo sau czebatus.” Kitam kai
mo atneszo tūlas bolszevikas 
kūdiki in cerkve kad ji popas 
pa'kriHs^tytu Leninu.

MOTERE NUŽUDYTA UŽ 
ISZDAVIMA SLAPTYBIŲ
Hejsingfors, Finlandije. —. 

Mina Kranczer, kuri kitados 
buvo visisaka sznipe, likos su-

K

Po-

nežinoma ypata. Manoma kad 
jaja nužudė kokis tai finlandic- 
tis už iszdavima slaptybių. Nu

—r Dvide- 
szimts ypatų likos apimtos ga- 
zu laiko miego, kuris gavosi isz 
gaziniu paipu, o in 60 žmonių 
apsirgo. Daktarai tupėjo daug• II 
darbo pakol juos atgaivino.

U Havana, Cuba.,—Santia
go, Kuba.
jaust keturi drebėjimai žemes 
kurie iszbaugino gyventojus, 
bot beldes nepadaryta.

Santjage davpsi.
66 motus, nemoka skaityti no savo automobilius ir pnrdan-

o jo sūnūs Jonas jau noti iniiusams po 30 cont<t už žudyta turėjo 40 metu, buvoraszyti, 
turi 7d metu, t t J.

t

porci. ’O f mokyta ir patogi motore.
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Negalima stebėtis žmoniems 
kad tankiausia ne turi jokio už 
si tikėjimo del musu l>anku.

Praeita meta likos uždaryta 
Su v. Valstijose daugiau 
du tukstaneziai lumku.

Tuom lai k pas musu kai min
ką kur taipgi ir vieszpatauja 
didele bedarbe, ne vienas ban
kas neužsidarė. O kada kelioli
ka metu

tais ir lengvaiikysta, kuri yra 
didžiausiu prakeikimu žmoniti 
kuri laiko siivo lotonuosia mi
lijonus žmonių 
Lengx’at ikysta,

ISZ LIETUVOS
• X

kaip

kaltininkas da ir

atgal Kanadoj su- 
bankrutino daugelis banku, tai 

ban k i oris
sziadien sėdi kalėjimo.

Amerke kemsza in kaleni
mus vargszus už pavogimu ku
polėlio duonos arba bonknto 
pieno o vagiai milijonu randa
si ant liuosybes.

----------- •:-----------

Baisus paveikslas tamsybes 
ir lengvutik.vstos buna 

Europinius 
sekaneziai:

apra- 
laik-szomas per 

raszczi u s
Praeita meta, papilde 

žudinsta kokis tai 
Bieleckis isz Ubryjo. 
kiam tai laikui pateininta ant 
kapiniu, kad grabas buvo at-

sav-
Ludvikas

Po ko

nelaisvąja, 
tai nevidonas 

1 

kožno apszviesto žmogaus, ku
rio protu apima padarydama 
pekliszkas neapraszomas kau
kes.

Lengva t i'kysta instumo žmo
nis in baime, milijonai žmonių 
per visa savo gyvenimu gyve- 

nuolatineja baimeja; kiek 
žmonių

na 
tai žmonių panesze baimes 
priesz tai, ko žmogus nesupra
to ir negali apie tai apmausty
ti.

Žmonys bijo mirties, 
kas bus po šmert; už gyvasties 
bijo neprieteliu, senatvės, var
go; bijo idant kas nepavogtu 
pinigu, jai juos turi; bijo kone 
savo szeszelio.

Bet žmogus turintis sveika 
protą, neprivalo nieko bijot. 
Kas užiaikineja avietines ir Die 
vo tiesos, 
darbu koki turi, tasai neturi 
laiko ant manstymo, kad yra 

ant szio $vie- 
yra

kak užsiima

bijo

savo

didžiu”
to, nes isžtikruju yra tiktai 
mažu Vabalėliu — dulke ir ne
gales permainyt gamtos tiesas.

Baime nusilpnina žmogaus

kuom l <

kastas ,tuom paežiu laiku api- protft. Baime ji sulaikineja ant
bėginėjo paskalai, buk lavonas 
buvo atkastas ir vela palaido
tas.

Policija pradėjo tyrinėt ir 
ant galo sztai ka suseko. Pasi
rodė kad keturi žinomi pleszi
kai, geisdami sau 
gera gilinki savo

gili uk-

užtikrinti 
darbuosin, 

pagal senoviszka būda, tai jai- 
gn žvakute padaryta isz tauku 
žmogaus, kuris atėmė sau gy
vastį, bus jiems labai
minga jujn darbuosiu ir ap
saugos juos nuo policijos. Ke
turi pleszikai taip ir padare ir 
prie to prisipažino priesz siida. 
Visi likos nubausti tiktai ant 
szcsziu menesiu kalėjimo.

m ai sz li
pa si el ge

laikraszcziai

Ant diena atsibuvo laidotu
ves auku, kurios likos nuszau- 
tos per policija laike maisza- 
cziu prie Fordo dirbtuvių. Po
licija tikėjosi nauju 
ežiu bet bedarbiai 
malsziai.

Detroite jau nuo ilgo laiko 
vieszpatauja 'bedarbe ir var
gas. Taigi tukstaneziai bedar
biu nuėjo prie Fordo fabriko 
melsdami darbo. Kolo jiems 
užstojo policija ir Fordo pa
stumdėliai, kurie pradėjo szau- 
dyt in minia bedarbiu.

Kapitalistu
kaitina kad tai Komunistai šu
kele maiszati. Yra tai Kapita
listu serui giesmele. Sukilimas 
buvo vien per bedarbius ku
riuos pristūmė prie to vargas 
ir badas, juk iszbadejas darbi
ninkas nieko ant to netrotina, 
bet vra kantrus ir stebėtina •r
kad lyg sziam laikui yra taip 
malszus. Jaigu greitai neužeis 
kokia permaina, tai galima ti
kėtis didesniu maiszacziu, nes 
bedarbei ilgiaus negales ken
tėti. Ponai kapitalistai ir poli- 
fikeriai privalo atkreipti aty- 
da ant kerszinanczio padėjimo 
bedarbiu; kurie nieko daugiau 
nenori kaip tik darbo užsidirb
ti ant szmotelio duonos del sa
vo szeimynu, o kada meldžia 
darbo, tai gauna kulkas.

Panasziai deįosi-./ senovisz- 
kam laike už jvieezpatavimo 
Francuzisžko karaliaus Lud- 
viko XVI ir Rusiszko caro. 
Žmonys šukele Francuaiszka 
ir Bolszevikiszka revoliucija 
— Amerikoniszki kapitalistai 
taipgi yra sziadien akli.

Su tamsybe ranka in ranka 
pina tikėjimas su visokiais bur

pažinimo teisybes.

tukstan-

UGNĖS PADARE BLEDES 
ANT 60,000 LITU.

Ežerai. —- Czenariszkiuosia 
sudegė parnas prigulintis prie 
Vaimirszio. Ugnis padaro ble- 
des ant 40 tukstaneziu litu. Na
mas ne buvo apdraustas. Prie
žastis ugnies yra nežinomas.

žamnai — Laiveles kaime 
sudegė kelios budavonės pri-iyv 
gulinezios prie czionaitines pa-' 
rupijos. Sudegė kluonas ir so-1 
lyczia su jo va i s kaipo ir kiti 
budinkai prigulinti prie viet- 
nio prabaszciausUmbrio C’zcr- 
niausko. Bledos padaryta ant 
10,000 litu.

Ožkabalei. — Czionais sude
gė tvartas ūkininko Branduno 
su jovais ir ulkiszkais padarais. 
Bledos padaryta ant 10,000 li
tu.

Kuom il
giau toji baime traukosi, tuo 
drūtesne ji yra, tuom-sunkiau 
nuo jos atsikratyt. 
■ Musu žeme radosi
ežiai milijonu metu priesz mus 
ir da gyvens per tukstanezius 
metu, kada mus jau ne dulkiu 
ne bus ant szio svieto. Bilijo
nai yra tokiu svietu kaip mus 
svietas ir tukstaneziai dides
niu kaip svietas ant kurio szia
dien gyvename. O kas pasi- 
pricszins ir sakys, kad ant tu 
svietu nesiranda taip pat to
kiu sutvėrimu kaip mes esame 
arba ir kitokiu ?

Kuom yra musu žeme prily
ginant su saule, kuri yra dides
ne už musu žeme tukstanezius 
kartu? O toji saule yra kaip 
piesku grūdelis prilyginant ja 
prie kitu svietu kuriu randasi 
milijonai ir milijonai ir tai di
desniu už saule. Jaigu žmogus 
gerai apsvarstys/kad tas, ka 
mes vadiname dangų, neturi 
rubežiaus — nepradžios ne pa
baigos!! Kaipgi tada žmogus 
turi jaustis mažiuleliu priesz 
taip miližniszka maszinerija, 
kurioja viskas nuo amžių 
kasi.

Neturime priežasties ko bi
joti.
žmonių gyveno ir mirė ant mu
su svieto, ta pati galime sakyti 
ir apie bilijonus kitu svietu,
kaip mus, o kas kiszasi tuju, Jes garvežio katilas, apverstas 
kurie apleido szi svietą, jaigu szonu sluoksniu žemiu. Ta- 
jiems buvo gerai, tai negali bu me katile priesz 'ketvertą metu

su-
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LENKAI MUSZ A 
LIETUVIUS. 
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Suvalkų apskr, Abdiojovo 
gminos lenku KOP bataliono 
2-os kuofjos Kreivėnu kardomi 
kareivini, kurio patruliavo II- 
oj linijoj 'Yt. kilomt. atstumo 
nuo administracijos linijos sn- 

, oinaeziu isz Val
ka i mo vakarėlio

■! T—t |! .".i-ii .1 .

PILOTO
DUKTĖ
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žmonos menku. saVo protu ne-
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i4« g.

nuo

gyrė 
jog ji bus

ji turės 
per knyga ir ga- 

a tei- 
ku r i e

KOKIU TAMSIU MERGINU 
ESAMA.

Pas viena Kaune gyvenam 
ežia panele priesz kelias die
nas užėjo priesz pietus dvi ci- 
goiies ir pasiūlo paburti korto
mis, sakydamos, kad tikrai pa
sakys jos gyvenimo ateiti ir at
spės praeiti. Už paburima kor
tu prasze 5 litu. Panele J. sutf- 

I

ko. Viena isz tu čigonių pradė
jo burti, žinoma, bure, 
kiek tik gulėdama,
labai turtinga, gaus gera vyra 
ir laimingai gyvens visa am
žių. Po tos savo kalbos palik
dama galutina atsiskaitymu 
del 5 litu toliau, tuo tarpu pa- 
prasze tiktai duoti kokius gali 
drabužius, kuriuos 
“pertraukti”
bitinai pasakys apie jos 
nanezia, laime ir turtus, 
jos lauke. Panele J. būdama 
neturtinga (tarnaite) ir isz 
girdus taip kalbant čigone isz 
džiaugsmo atnesze žiemini pul
ta tamsiai mėlynos 'spalvos, 
szviesiai -mėlynos spalvos ska
ra, tamsiai mėlyna bliuskute n 
sijonėli. Kad būrimas butu 
tikresnis, čigone Ijepe isz ki- 
szeniu nieko neiszimti. Kisze

i ' ' ..J

noj buvo 42 lt. Čigone pasiė
mus visus sziuos daiktus su pl- 

iszsinesze per knyga
pertraukti”

gryžo.

laiko keletą 
eziuliszkiu 
Lietuviu vaikinu ir paroikahi- f (-
vo juos plikeiti rankas auksz- 

Vienas sulaikytu Jonas 
. yganauskas isz Vaicziulisz- 
kiu km. laike rankoje lazda ir 
rankas pakele su lazda. Karei
vis kažko susigandes szovo m 
Vyganauska ir perszovo jam 
ranka aukszcziau alkūnes. Su
žeistasis gydosi ligoninėje Sei
nuose.

To paties kardono kareiviai 
sulaiko einancziuis isz vakarė
lio namo Gilnisziu km. (Andie- 
javo gminos) vaikinus ir nusi
varo kardonan. Kardono vir- 
szi n i rikas'pl ulono wy Smieszals 
ki pradėjo juos mnszi i per vei
dus neva už vaikszcziojima už- 
draiikstu laiku pasienio zonoje. 
Primuszes Hope eiti namo. La
biausiai sumuszti —• Vilkelis 
Bronius ir Burbulis Giliusziu 
kaimo, kurie giyžo namo suti
nusiais veidais.

J
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GIMNAZISTISZKA MEILE 
IR TĖVO BEKONAI.

Marijampole. — Vienas gim- 
nasistas pamylėjo savo kolege. 
Kol tėvo bekonai dar buvo ve
žami in pirkimo punktą, jam 
užtekdavo pinigu patenkinti 
visus lėngvabudiszkus noru*, 
bet kai tėvas pradėjo tiek ne
duoti pinigu, kiek jam reikia, 
neteko ir meiles. Tai sužinojęs 
gimnaz. nuėjo pas ja, bet ra
dęs duris uždarytas, 
skandalu ir iszdauže langus.

Dabar abu lankia sprendi
mo. ’

I vn.

nigais
C i ir daugiau ne-

Bilijonai ir bilijonai MIRĖ ŽMOGUS GARVEŽIO 
KATILE.

Kaune, A. Szancziuose, prie 
szaldytuvu guli in žemo inlin-

LIETUVIS ISZRADES “AM 
ŽINĄ JA JĖGA’

Vienas pilietis Jonavoj skel
biasi iszrades “

I

” kuri nereikalaujanti jokio 
kuro, elektros energijos ir t.t. 
Ji galinti varyti invairias ma- 
szinas. Iszradejas kreipėsi iii 
visas ministerijas,. 
mas leszu savo suradimui pa
gaminti. Tacziau jam buvo at
sakyta. Tuomet iszradejes savo 
iszradima ėmė dirbti savo le-, Ii.. j j ‘ '* 1 * ' 1 1

szomiis, bet del krizes negalėjęs 
baigti. ■ '

jja

ti arszesnių del tokiu, kaip 
mes, nieko nereiszkencziu dul
keliu.

ro-

Prisiunskite savo senas mal
daknyges ir kitokias senas 
knygas ant apdarymo in 
dakcija, o darbas bus atliktas
puikiai, gerai ir užganadinan- 
cziai. Sziadien maldaknygių 
stokas kokias žmonjrs yra pri
prato skaityti, o kas turi sena, 
tegul prisiunezia ant apdary
mo.

Ar Žinot Kad...
* Serge do Touleff isz Dog 

Kennel, N. J., turi kate kuri 
įniko paperosus kaip žmogus.

• Ana diena suėjo du kai
mynai pirma kartu, nors vie
nas nuo kito gyveno tiktai 5 
mylės tolumo Poplar Bluff, 
Mo. Abudu turėjo po 118 metu lavona. 
bet viens apie kita nieko nežL| ; 
nojo.

insi'kure pilietis Motiejus'Jan
kūnas, su mylimąją M. Mor'ko- 
vieziene. %

Katilo gale padaryta skyle 
inlysti, isz virszaus pridengta 
skurliu. Antrame katilo gale 
yra maža angele, tai szviesai 
iri katilo vidų dienos motu in- 
eiti.

Jankūno guolis — patiestas 
skuduras: užsikloja tuo szvar- 
ku, kuri diena vilki. Taip se
nukas sau ir gyveno. Darbo ne
turėjo, o tik refkarcziais suka
podavęs pasitaikiusi vežimą 
malku ir aziaip taip pusbadžiu1 
gyveno;

Vasario 11 d., Szancziu poli
cijos nuovadai buvo pranszta. 
kad katilo gulis mires Jankū
nas. Policija patikrino ir pra- 
noszo savivaldybei, kad atimtu

pasitaikiusi

I

Jankūno!lavonas perduoda
mas antomikumui.□

F

♦
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Greicziaus nuneszkit ma
ne tenai! .Jisai begali mirti, jis 
nonfur mirti? ‘ — i________
savo žmonių, 
atrado lopszi, nes butu nega
lima vežimu pa važiuot lyg vir- 
szunes akmeniais nukloto kal
no.

Kada danesze lopszi lyg vir- 
szunos nubalusi isz iszgasczio 
Popeja paregėjo tris didelius 
kryžius ir ant kiekvieno isz ju

Likimas jau

f

'-i ti(suprantiy; Vienkart • su Tupi 
J labinu pradėjo geisti svoiknf 

ir nustotųjų jaunystes spėkų 
ir norėjo kuovoikiausiai pare
gėti t-a stebuklinga žmogų, ir 
jau... tikėjo beveik in Dievyste.

“ Jaigu jisai dvasia ir galy
be taip toli stovi nuo žmonių... 
tur būti arti nuo jo Dievyste; 
tik Dievai taip galingais yra 
kad vienu žvilgterėjimu, vienu 
noru gydo 
gancziuS žmonis. Musu dievai- 
cziai ne norėjo manės suszelpti, 
tai tada datirsiu galybes nuo 
Dievo, kurio, Sunpmi vadinasi 
tasai žmogus isz Nazareto.” 
Taip maste liūdna Popeja. Ir 
kas-kart didyn augo jos dva
si oja tikėjimas.

Popeja nutarė 
vykti in Jeruzolima, kur, kaip 
jai sake, kuo lengviausiai gal 
su Jėzum 
vienok, 'kad vyras jos 
žvilgio in jos puikybe ir auk- 
szta kilme ne norės daleisti jai 
žemintes priesz koki tonai Žy
du žyni, todėl sumano kitaip: 
pasakė Klaudijui, kad vyksan- 
ti in Jeruzolima
pas tęva. Nusistebėjo Klaudi
jus iszgii’dos apie toki jos už
manymą, nes aisz'kiai mate 

I tuos vargus ir nuvargimus mo- 
prispaustos tokia

I »
ii

szabke ant
Greitai kažkur

i1 3? I;

Daug motu praslinko, 
laiko kada Klaudijus Riksus 
rodo Damaszke; buvo jisai la
bui nusiminęs: jo graži motore 
dūkio Ponėko Piloto, 
isz ciesoriaus valios valde Je-|) 
ruzolimoj,baisiai sirgo liga pa-r 
valizų. Jos gražus kūnas vyto 

’ | išz lengvo, ir visai jau nustojo , 
savo szvclnumo ir skaistumo, 
ir vien tiktai tam tikrame lop- 
szyja aksomais ir szilkais ap- 
vystytn galėjo lankyti puikiau 
sius daržus, kurie, vairtikn ap
supo miestą.

Jau nuo dvieju metu kanki
na ja ta baisi liga, ir jokios ne 
buvo vilties iszgydyti. Voltuo 
jos vyras visai stengėsi budais 
iszgydyti ja: kiek mokytu did- 
žiavyru, kiek garsiu gydytoju 
kvietė pas save isz tolimiausiu 
net szaliu. Per nieką ėjo ju 
mokslas, Irūstis, datyrimas — 
nes baisiausi liga nepaleisti na i 
prikalė prie sopulio gultos ta 
skaisti dukterį Romėno.

Ant galo atėjo pas juos vie
nas keleivis isz Jeruplimos ir 
atnesze su savimi žinia, jog že
mėja Judos atsirado žmogus 
stebuklus daras, vardu Jėzus 
isz Nazareto. Anot to keleivio 
pasakojimo indomius tiaras jis 
stebuklus su ligonimis: ant ko
jų pastatas paralyzu prispaus
tus sugražindamas jiems svei
kata ir pirmutines spėkas; ne 
regentiems akiu szviesa graži
nes ir net mirusius isz grabo 
prikėlęs.

Užgirdusi ta pradžiugo Po-Į 
peja ir suszuko:

— Skubinai, skubinai vyk- 
pakele asz... kukoveikiausiai reng 

siuos pas ta stebuklinga žmo
gų! Gausiai užmokėsiu jam 
savo brangiais akmeniais: ati
duosiu jam savo diadema isz 
žaliu deimantu,, kill’s kasztuo- 
ja dauginus negu penki Judė
jos miestai bile tikta jisai no
rėtu sugražinti man sveikata.

Bet keleivis pasako jai:
~ Skaiscziausi/

Tuomi nieko neinveiksi pas 
szita Jezu isz Nazareto. Jisai 
patsai vaiksztineja nesipuosz- 
damas ir basas; apsilanko vien 
tiktai pas beturezius, už nieką 
stato visus turtus ir puoszalus 
szio svieto: nors1 nunesztumci 
jam viską, ka turi — nieko ne
pelnysi.

— Tai ka-gi man veikti. 
Kaip iszmelsti, kad jisai mane 
iszgydytu? užklauso nesįra- 
mindama skaisti Popeja.

— Nuo ligoniu, atėjusiu 
pas ji:, sveikatos jeszkoti, Jis 
vieno tik reikalauja: turi in ji 
tikėti., . I .... >1 ..

Nusistebėjo isz to Popeja ir 
parėmusi skruostą ranka ant 
kurios brangus akmenai bliz
gėjo, vėliai užklausė:

— Tur in ji intiketi! — O 
kaip ihtiketi?

— Tikėti jog'jis — 
Dievo.

— Suims Dievo?! To 
niekaip nesuprantu...

1 Ir ilgai dar klausi nejb 
leivio. 

1*1

Per nieką

kursai

Gausiai užmokėsiu jam

amžinaja je-

praszyda ■
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* Meto 1930 Suv.
vyru
— nigo-

4

radosi 5,395 neregiu 
3,733 neregiu moterių 
riu.

4 
Valst.

ir

KOVAS —1932 — MAROH
1 u Albino vyskupo
2 s Simplirijaus
3 k Kuneguntjos
4 p Kazimiorio
5 s Teopilaus vyskupo
6 N Koletos
7 p Tamosziaus Aky.
8 u Jono Dieviz. ,
9 s Franciszkaus nas.

10 k 40 Kankintiniii
11 P Pelagijos pop.
12 s Gregorjaus pop.

13 N Niceporo karai.
14 p Matildoj karai.
15 u Longino kank.
16 s Cirijako kank.
17 k Patriko
18 p Gabrieliaus ark.
19 8 Juozapo

20 N VERBŲ NEDELIA
21 p Benedikto
22 u Katarinos
23 s Bonaventūro

Albino vysk 
Simplirijaus

> J, i;

V

a

I ■ J
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Popeja!

Sūnūs

asž
/

ke-

s

24 k Dideji ketvergns
25 p Dideji Petnycziu
26 s Dideji S ubu t u

■ i. Į . . III ■ ........... , .11^1 .1 I,

27 N VELYKOS
28 p Jono Kapistr.
29 u. EuBtakluszo
30 s Jono Clim.
31 k Balbinos

I

(

e

neiszgydoma ser-Į kybojo žmogus, 
iszsi pildė!

Popeja paliepus — paszalino 
žmonos stovinezius pus kry-_ 
žius sziuukiancziuR ir iszjuo- 
kianezius nukentusius: prine- 
sze ja areziaus ir ant žemes 
pas kryžius pastate lopszi. Pas 
vidurini kryžių klūpojo susi
lenkusi moferiszke — Žydel- 
ka, o greta jos dvi kitos, asza- 
rose paskendusios; užlaužusios 
rankas žiurėjo in nukenktaji, 
kuriam isz ranku ir kojų žaiz- 

siurbesi ir bego

neatbūtinai

pasitikti. Žinojo
isz at-

apsilankyti
nu-

teriszkes, 
baisia liga.

Bėt ar perkalbėsi moterisz- 
ka?

Maldavo ilgai ir taip rimtai, 
kad ant galo vyras nebegale jo 
prieszinties numylėtai ir taip 
serganeziai paežiai. Liepė tat 
priruoszti tai kelionei pūkais 
ir szilkais klota vežimą ir sar
gybe prie jos pa vedos labiau
sia insitikimems tarnams, isz- 
leidėjo in Judėjos žemes.

Po trijų dienu keliones ke
liu kurs isz Rytu puses slenka 
Libano kalnais, ant kiniu au
ga milžiniszki ccdrai, Popeja 
pribuvo in Judėjos žeme ir 
ketvirto ja dienoja pusdienio 
laike aplenkus sziaures puseja 
Juozapto pakalne sustojo Je- 
ruzolimoja.

Buvo tatai priesz pat Žydu 
Velykas.
. Eidama per sziaurinius, 
miesto vartus, paregėjo ji di
džia minia iszeinancziu žmonių 
ir buris jojaneziuju Rpno ka
reiviu. Visa tame ėjo in vaka
rais, pas netoli esanti kalneli.

Popeja žiurėjo in ta eisena, 
negalėdama suprasti jo siekio.

Priesz pat miesto vartų pati 
ko raita, szimtininlca, 
draug su kareiviais jojo pas
kui minias. Popeja liepe susto
ti ir užklausė szimtininko, kur 
eina tos minios.

— Ant ano, va, kalnelio tu- 
nukryžiavoti nusūdyta 

inaiszti ninka, 
kurs drumzde viesza ramuma, 
Jezu isz Nazareto! — atsake 
rimtai sžimtininkas žemi nusi
lenkdamas presz dukterį Pilo- f Li Ji'' J ir t

Nelaiminga

du upeliais 
kraujas.

Popeja tylėjo., suskauduses 
akis savo insnioigo in sopuliais 
suspausta veidą Kristaus ku
rio veide lyg iszkaupuota buvo 
žeme baisiausiu kaneziu 
kryžiavojimo...

Aszaros riedėjo Veidu Pope
jos.. Drauge su kitomis mote- 
riszkcmis verkė,, žiūrėdama in 
nukryžiavota...
Popeja stengėsi savo akimis 
sugauti jo akis.. O jo akyse, 
nors užtvinusiose raku baisiau 
siu žodžiu neapsakomu kan
eziu ir sopuliu kūno spindėjo 
anszra saldumo ir malones.

Ir akys Jo, žiurinezios in 
verkianezia motina nekarta ne

žiurinezibs

žiur ėdama

taip skaudžiai...

per

kursai

nes nežinojo, kas

r i m 
ant snaerezio

to.
— Tas negali būti! Negali 

būti! — suszuko baisiai iszsi-
*

gipidusi Popeja. — Lai dar pa
laukia su iszpildymu tiesdariu 
nutarimo! Asz to reikalauju!;

Bet sžimtininkas pasako, 
kad vien tiktai Pilotas gali aL 
mainyti savo paliepima. Ir pa-

Po to atsitikimo daug dienu,koliai palotu sulaukt to atmaL
ir nakeziu maste Popeja. Ir par nymo — maisztininkas taptų

H

žiūrėjusi in savo sutraukta ir nukryžiavotu.
isznarstyta kuna, gausias liejo Ir stebėjosi jis isz to gailės-

- . _ ■ - - • -W-W • « • . • Al'aszaras kaip nubaustas kudi- (avinio Popejos, kuri taip gy- 
kis. Vienok jos dvasiai kaskart vai atjauto nelaime maisžti- 
aiszlkiau, kaskart geriau su- nihko, kuri pati Žydu tauta isz 
prantoinai žymėjosi paveiks- (davė teisdariui.
las to paslaptingo ir nežinomo
stebukladario, kurs lipeo savo skaudinsi, atkreipė akis in Gol 
vadinti Sunumi Dievo ir kur-' gatos kaina, kur jau taisė kaž 
sai gali daryti stebuklus, kuriu1 kas baisiausi.

I

' I

♦ I

i!1

Ir Popeja iszsi gandu si ir su

♦ 1

I

atsigręžę iii puse Popejos.
— Iszgelbek mane! — pra

bilo ji, be paliovos 
in puse Jėzaus.

— Iszgelbek mane! —- pra
bilo ji, bo paliovos žiūrėdama 
in veidą. Kristpi, . . __

Ir sztai malonios Kristaus 
akys pakilo ir atsigręžę iii pu
se dukters Romėno. Akys ju 
susitiko. Ir per viena tik akies 
mirksni žiurėjo jisai in ja taip 
maloniai... 
taip giliai!

Tas jo pažiūrėjimas in dan
gaus kibirksztis pereme ja vi
sa jos kuna; . pajuto savyja 
kasžin koki gilu vidurini susi
judinimą ir kasžin kas naujas, 
saaldus, geras pripildo jos dva 
šia ir kuna.

Pilotas, nuejas ant paskuti
nio laipsnio marmoriniu lipi
niu savo rūmo, lauke numylė
tos serganezios dukters; jau 
pranesze jam apie jos atvažia- 
vima; buvo iszsigandes ir nu
sistebėjas,
per priežastis atvede ja in Je
ruzolima taip pavojingu ir sun 
kiu keliu, o ypacz da ligotai mo 
teriszkiai.

Paregejas ja su suskaudusiu 
ir nusiminusiu veidu prisiarti- 
nanaziame vožime, isztiese 
rankas, norint ja, kaip tik at- 
nesz auksztyn, prie szirdies.

Ir nusistebėjo Pilotas pama
tęs, kaip Popeja pati iszlipo 
isz vežimo, paiiopianoziu ran
kos mostelėjimu paszalino jo 
tarnus, kurie paaukavo! jai 
iszauksinta lopszi, ir pati leng
vu žingsinu, lyg Libano kalnu 
gazele, ženge laipsniais mar
moriniu trepu.

Ir užkibusi ant kaklo nusi
minusio isz džiaugsmo tėvo su- 
szuko:

U

—- “Teve: tu sziadien lie- 
i

poi nukryžiavoti Dievą**;*
Pasakius ta isz pat gilumos

i

szirdies pradėjo verkti*

t I
- - - —

Skaitykite “Saule” i
K ■■ *
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Nevesk mus in Pagundyma
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bankioriui, skube^ aįsitolino,,

ISTORIJA ISZ TIKRO GYVENIMO
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I
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Isz vargingo apszviesto na
melio, stovinezio mažoje uly- 
czaiteje mieste B. — iszejo vy
ras, turintis apie 36 metus. Ėjo 
susiikuprinca nuo szalczio. 
Apsirėdęs, buvo in drapanas 
kurios netiko žiemos laiko. 
Buvo labai plonos. Po teisybei 
ne suplyszusios no užlopytos 
nes alkūnės ir kolei jau buvo 
isztrinti, isz ko galima buvo su
prast jog ilgai savo ponui tar
navo. Žiūrint ant jojo viso ap- 
sirodymo galėtum pasakyt, jog 
tai vienas isz tokiu žmonių ka 
szalinasi nuo geru gyventoju 
ir szviesu nlycriu. Nes ant vei
do galejei matyt, jog' tai būvu 
doras žmogelis o isz akiu davė
si suprast, jog jisai turėjo ge
resni gyvenimą kitados.

Buvo tai arti Kalėdų, langai 
visu k romu buvo puikei pa- 
puoszti, ir no dyvai jog prie 
tokiu langu radosi daug rege- 
loju. . j

Gerhardas Kestlinas teip-gi 
buvo užimtas stovėjimu pne 
vieno isz tokiu langu, užmir- 
ezo apie bada ir szalti. Zobove- 
les del vaikji, knygos su abro- 
zeleis arba dovana deL paezios 
užėmė jojo galva. Juk ir jisai 
turėjo paezia ir vaikus.

Eidamas teip nuo lango su
stojo prie vieno. Buvo tai di
delis langas banko. Gilus atsi
dusimas iszsivere isz jojo kru
tinės. Lange radosi gurbeluo- 
sia sudėti popierinei, auksinei 
ir sidabrinei pinigai. Už viena 
sauja tojo žibanezio metalo 
arba už viena iszmarginta po- 
pierele gautu visko ko tik 
geistu, o priek tam atsikratin- 
tu nuo vargo, kuris visais pli- 
szeis skverbėsi insigaut in jojo 
gyvenimą.

Teip mielindamas 'ir godžei 
temindamas ant pinigu lange, 
pereitinejo užpakalije jo kokis 
tai turtingas ponas apsirėdęs 
in puiku kailini. Tasai ponas 
kelis kartus stengėsi i neiti in 
banka, nes rodos nedryso ineit 
ir vela atsitraukdavo nuo du- 
riu. Nežinodamas ka daryt sto
jo prie lango isz szalies ir te
ini no ant veido Kestelino.

— Mano pone, ar no norė
tum man padaryt maža tamys 
ta T — užklausė nepažins tarnai 
savo kaimyno.

Kestelinas greitai apsidairė 
ir žiurėjo ant puikei pasiredu- 
šio pono.

— Jeigu tai yra mano ga
lybėje, tai noringai patarpau 
siu tau.

Nepažinstamas davė ženklą 
Kestelinui, idant atsitolintu 
nuo lango. Kada sustojo ant 
kampo ulyozios. Nepažinsta
mas iszeme isz kiszeniaus maža 
pundeli apvyniota in laikraszti 
tarė:

— ' Ar ne butum teip geras 
inteikt szita pundeli del bau 
kieriaus pono Barrett!

— Ponas kalbi apie locnin- 
ka bankos! , '‘

— Teip!
— Del ko ponas pats nenu- 

noszi, jeigu czionais esi? — at
sako Kestelinas kuriam apsie
jimas nepažinstamo buvo nu
žiūrėtas^

— Sulaiko mane prieszas- 
tis kuriu tau no 
reikszt.

— Jeigu teip, tai noringai 
ponui patarnausiu.

— Acziu ponui, — ir pūda- 
,ve Kastelinui pakeli in ranka.

nuo

galiu isz-

«

*
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Praszau labai, idant paduo
tam tai in rankas paežiam 
locninikuį; banko; • žinau jog 
dabar randasi banke. Szitai 
paimkio sau už patamavima.

Kestelinas pajuto 
bumaszka, o kada dirstelėjo 
ant jos paregėjo penkis dole
rius, paežiam laiko isztrauke 
ranka prie nepažinstamo mie- 
rije sugrąžinimo atgalios. Ži
nojo jog buvo “ant alaus,° 
kada niekados no buvo aplan
kęs nuo nieko už patamavima, 
o ka niekad priesz tai nepriim 
davo.

j Ir Kestelinas ndrejo tu'ojaūs 
atsitolint idant bankierius ne- 
mislintu jog lauko isznagrady- 
mo.

— Kas poną prisiuntė? — 
užklausebankierius.

— To nežinau.
— Ponas nežinai ? 

prantu.
— Kokis

Nosu-

ant alaus,

kurie radosi
Pati jojo,

»

pa-
ii

atsiliepo ,garsei

— Ponas mane surūpini ne 
priimdamas taja dovanele. Gai 
ponas turi vaikucziu, už kuri 
galėtum jiems pndary t džiaugs 
mo.

Kestelinas priesz valandėlė 
buvo nuneszias in zostava szlu 
binius žiedus ir buvo tai pas
kutini dalykai,
namie ant zOstavo. 
apakai tins kiek turės iszduot 
už reikalingus daigius, pamis
imo jog vyras gaus mažiausia 
nors asztuonis dolerius už žie
dus, ba tiek jai kanecz reikė
jo, nes nemilaszirdingas kup- 
czius davė jam tik penkis, ne* 
aplaikyta penkind nuo nepu- 
žiustamo idabar labai prisiduos. 
Po trumpam apmislinimui in- 
dejo dovana in kiszeniu, 
dėka vojas nepažins tarnui
inejo in banka. Kada gavosi m 
didele sale kurioje sėdėjo dau
gybe raszitininku prie staleliu, 
tuojaus pažinojo jog priėjimas 
prie bankieriaus bus jam sun
kus.

Tuojaus ant paežiu pradžių, 
užklausė jo ko sau vėlina o ka
da atsake jog nori pasimatyt 
su paezium bankieriu musztra- 
vojo ji nuo galvos lyg kojų. 
Matydami jojo varginga apsi- 
redima žiurėjo anf jojo krei
vai o kiti juokėsi isz jojo var
gingumo. Dave jam- suprast 
jog ponas bankierius ne prijl- 
minėjo ubagu szen,dien ir jog 
yra labai užimtas*

— Asz ne atejaih praszyt 
paszelpos
Kestelinas — ateinu isz palie
pimo kitos ypatos ir turiu ka 
tokio inteikt del pono pricipa- 
!o.

Balsu kuriuom tai isztare 
padaro savo. Tuojaus parode 
jam atskyru pakaju in kun 
niekam ne buvo vale ineit kaip 
tik ženklyvesniom ypatoms.

Durys atsidaro ir i nei na mu
su vargszas in pakaju iszklota 
storu divonu. Kampe stovėjo 
puikus stalas prie kurio sėdėjo 
ponas.Barrot’as užimtas per- 
žiurejimu gromatu ir telegra
mų.

Kestelinui atsiminė senovisz- 
ki laikai kuriuose ir jisai buvo 
tokiam paežiam pakajuje. Lau
ke valandėlė pakol ponas Bar 
retas neatsikele, tada pasiklo 
nijes gilei tarė:

— Buvo man paliepta 
idant intėiktau tau szita pake 
n.

Prie tuju Žodžiu iszeme pa-
■ V* r "* C

keli isz; kisžėniaus ir padavė 
bankieriui. . *

— Pakajns kuriame ban- 
kierus rodosi buvo kampe na 
mo. Priosžais Kestelina radosi 
langas isz kurio galima buvo 
matyt ant ulyozios. Dirstelejas 
per langa paregėjo nepažinsta- 
ma stovinti kuris paregejas, 
jog Kestelinas inteike pakeli

X

kur ant augszcziausiu

vus,

su

uždėtu

nepažins t am a h 
prasznekejo in mitno kada sto
vėjau prie lango ir praszo ma
nos idant tik dol pono asablsz- 
kai intėiktau szita' pakeli. 
Daugiau, no žinau.

Bankioris dirstelėjo-ant jojo 
net ikineziai ir apžiūrėjęs bai
mingai in pakeli rodos ar ne 
užtomins jame dinamito grei
tai sugražino atgalios.

Po tuju žodžiu atsisėdo prie 
stalelio ir vela ėmėsi prie dar 
bo. Kastelinui daugiau nieko 
nepasiliko kaip tik iszeit. Iszc- 
jas ant ulyczios, jeszkojo visut 
nepažinstamo idant jam sugra
žint pakeli. Ant galo pa s tanu- 
vijo susitart su paezia ka pa
daryt su palteliu. i

Jau buvo volu kada sugryžo 
namo,
augszto turėjo gyvenimą. Am 
pirsztu ojo tropais augsztyn, 
ba nenorėjo daryt triukszmo, 
ba žemiau gulėjo kokia tai mo 
tore mirsztante. Tykiai atidaro 
duris. Liūdnas persist at o pa
veikslas tame gyvenime. Nuo
gos sienos tik muka Vieszpa
ties kabojo. Senas stalas ir ke
lios -sulūžusios kėdės ir dvi jau 
senos lovos.

Mažas žiburėlis apszvictine- 
jo motore turinezia kokia tris- 
deszimts motu taisante kelnai
tes vaiku. Iszbalus ir sudžiu- 

nes ant veido ,da iszrode
puikei.

Kestlinas pasisveikinęs 
paezia pasibuezinvimu po tam 
priejas prie lovos kuriuoje gu
lėjo trejetą vaiku jjuo penkių 
lyg deszimts metu gardžoi mie 
ganezius. Dirstelejas ant j,uju 
saldžei priėjo prie pecziaus ku
riame vos sziluma atsidavine- 
jo-

Iszeme kvilta nuo
žiedu ir atidavė paezei drauge 
su pinigais.

— Tik penki dolerei ? — 
paszauko nusistebėjus Lili.

— M'ano Dieve, tai visi mu
su planai nuėjo ant niek. Vis
kas jau kone iszsibaige. No tu
rime ne bulveles, ne druskos nt 
miltu, o in pecziu inmecziau szi 
vakara paskutinius anglis.

— Acziu Dievui jog sulau
žiau savo pasisziauszima — o 
iszemes penkine isz kiszeniaus 
atidavė paežiai. — Už patar- 
navima kokiam tai nepažinsta- 
mui ponui gavau taja penkine. 
Dievas mums ta j i nepažinsta
ma prisiuntė.

Ant paezios klausymo apsa
ko visa atsitikima su nepažins- 
tamu ir bankiorium. Paomo pa* 
keli in ranka ir prižiurinejo 
jai akyvai.

— Ka ketini su juom pada
ryt!

' I Pats nežinau ka daryt 
norėjau nunpszt in policija.

— Ar-gi ne butu geriau pir» 
miau persikanot kas joje raur 
dasi? Gal tokiu spasabu daži, 
notum prie ko priguli ir sugrtu 
žyt prie locnininko.

— Gerai kalbi tai atidary- 
kim.

Lili perpjovė sznureli
vos nuėmė popiera sukly'ko isz 
didelio • dyvo? Kestėlinas pats 
persigando kada paregėjo kas-

nes

niffal. ' ''
Abudu žiurėjo ant bumaszkn 

nusistebėja. Net po vaMnd^Ieii 
pradėjo abudu skaityt pinigus. 
Buvo juju trisdeszimts bu ( 
maszku, o kožna ant tukstan- 
cziu doleriu. J *•

Po kokiam tai laikui pati 
prakalbėjo jog Dievas jam pri
siuntė nepažinstama.

Keatelinas suprato !ka pat? 
pasako jog ne misi i no apie pen- 
kine tik apie trisdeszitnts tilks
ta nezi u doleriu.

— Teip Dievas ji man pri
siuntė, per ka. esmių gerai per
sitikrinęs. Dievas man prisiun
tė idant mane porimt ir duoti 
pažint ka tai ženklina praszy- 
mas maldoje Vieszpaties: 
no vesk mus in pagundyma 
kuri kas diena savo maldose 
atkalbamo be apsvarstimo ka 
darome. ♦

— O tai baisus daigias, bn- 
tie iszstatytas ant pagundini*- 
mo kada kožna diena meldžes 
pagalbos r— 
but jog nelaime kurioje randa
mos padaiys tave tvirtesniu, 
nes tasai vargas mand'permai- 
no jog szendien bunu be jaus
tos, o szirdi mano pripylė kar
tumu, viskas manije suszalo. 
Ne tykiu int teisingysta, ba jo
sios nesiranda ant svieto. Yra 
laime ir nelaime. Ne buk kvai
las, Gerhardi ir ne kalbėk apie 
pagundinima, nes, imkio daly
ką teip kaip mums in rankas 
i n puolė. Tuom kart giluikįs at
silanko pas mus. Musu vargas 
jau baigėsi.

— Negalimas daigias Lili 
jau nuo senei pateminau, jog 
tasai vargas kuriamo radomes 
nuo kokio tai laiko, nutraukė 
tavo nuo Dievo ir isznaikino 
diada tavo tikėjimą ir žmonlsz- 
kuma. Ar-gi mislini jog tiejie 
pinigai, atnesztu mums giluki 
jeigu 
mem?

< < 1Ir
f f

atsake Lili. Gal

sau juos prisisavintu- 
Toliaus Bus.
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Vienam ploiso, tai jau gana, 
Ungaruto mergina, 

Vaikina Lietuvi taip nukanki
no, 

Kad in antra diena palaidojo 
vaikina, 

Mergica paėmė ip kalėjimą, 
Tai ir viskas ir apie tai gana.

♦ ♦ ♦
Viena mergica jauniki atsivijo 

Ir da poliemonns turėjo, 
Vaikinas visai to nesitikėjo, 

Be baimes in bažnyczia nuėjo.
Kada iszejo isz bažnyczios, 

Papuolė in nagus isz netyczios,
Mergina vėliai jo pasigailėjo,

Kasztus pati užmokėjo. /
Pati apsiėmė jo nepaleisti,
Kur in saugia vieta nuvesti.

Mat merginos szi'rdis greitai
atsileidžia,

Kad ir jaunikis ja apleidžia, 
O gal neužilgio sueis in pora, 

Ir ves gyvenimą dora.
* *

Isz t ikru j u aibeeze,
Ant tokiu Kriksztynu nociczia, 

Jaigu Ungarai praszytu, 
Kad ir rankas bueziuotu.

Du Lietuviai pas Ungarus nu
ėjo,

Mat baliuką turėjo, 
Valgio ir munszaines ragavo, 
Už tai in kaili pusėtinai gavo;

Vienas baisiai susi voliojo
Ba isz baimes netrivojo.

— Mano vaikeli, — užklau
sė daraktorka mažo vaikinolio, 
— kaip tavo vardas?

— Turiu tau paraižyti ji.
— Del ko? Juk asz da ge^ 

rai girdžiu! Kaip tavo vardas ?
— Volu k no sakysiu.
— Ar gal šarmatijiesi?
— Ne, bet...
—• Na tai sakyk, ne galiu 

czionais laukti visa diena, ba 
turėsiu tave nubausti.

Vaikinukui aJkrs iszszoko ant 
virszaus o ant veido davėsi 
matyt ženklai Skausmo kada 
pradėjo kalbėti: C

—— Ka — ka — ka —— ka —- 
ka — Kazis! Tai mano pirmas 
vardas, o mano pravarde tai, 
Pūp — pup — pup — pup — 
Puplinskas! Asz, niekad ne- 
mikezioju, tik kaip, ištariu, sa
vo varda ir pravardė ir tada, 
kada mano kas prie to priver- 
ozia ir inirszina mane!’ *
SZMARKSZTIKUKARKA.

* * * *
Du seni jaunikiai 

Nuo visu atlikę, 
Vienas tnęA’gica parsigabeno,

Sztai antrasis atkalbino, 
[r užtiko pirmutinis kaip jiedu 

kalbėjo,
Na ir isz to vaidas prasidėjo. 
Kaip buvo, toliaus nesakysiu, 
t, Del saves tai pasilaikysiu, 
Apie mergina musztfs neverta, 
Tas atsilaiko ne viena karta, 
Jaigu tau mergiha netenka, 
Tiktai kitam vyrui patenka.

Pup — pup —- pup 
t *. 1 > h .

Hdtelihis kelneris in kuka*- 
ka: “ 
pono advokato, bet kad butu

Praszau duoti kepsni del
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Melžama
Karve
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Ickus Frenkelis labai mėgo
usziiminet kupcziavimu galvi
ju. Valkiojosi ant jomarku su 
niekuom netikusiu gyvuliu, 
jog ne labai kam galėjo insiu- 
lint.

kad tai— Ka tai kenkė, 
kada tam karve, už tai duoda 
riebu pieną. U j! žmogeli kaip 
jam atsiganis, tai tu gerai par
duosi! — prisiegavo Icku».

Karta radosi ant vieno dide
lio jomanko. Jau dvi karves 
pardavė, ir da likosi viena ne
parduota: o buvo ne kam tikus 
karve;, maža suvarginta ir su 
mažu teszmeniu.

— Vihrai! vihrucei! — szau
ke Frenkelis — tai yra karve 
kokios da ant svieto ne buvo 
mažai ėda, o daug pieno duo
da! Tai yra fain karve ir ste
buklinga! Mame no tam karve 
paėjo isz Szvedijos o tėvas tam 
karves paėjo is 
Auf meine munes.
turi teszmeni! uj vaj! Tokiom 
teszmeni niekas ant svieto ne
turėjo! Uj! pienas no jam! sal
dus ir ru'ksztus, ir suris ir Sme
tona ir visu gardumai!

Žmonis apstoja tiktai su gaL 
vom kratė, o nekuria iszsižioja 
žiurėjo.

— Agota! — pasznabždejo 
žmogelis in stovinto szale pa- 
czia žiūrėdamas godžei ant kai 
ves?

Ūlandijos! 
. Koki jiji

— Gal labai brangi — atsi- 
dusu atsake motore.

Paklausk...
— Ar daug praszai Ickau 

už taja karvute 1
— Uj! karvute! —paszau- 

juk tai ciela kar-

paantrino

ii- drotos o no karves! 
szauke žydelis užstodamas kar
ve.

— Frankeli szalin smirde- 
I lau pakol asz ne piktas, — pa- 
j szauke sziaueziiM pagriebda-
mns žydui už sprando ir net no 
žmes pakeles in szali numoto.

— Gevalt! razbaininkai! po 
licije! ir sukosi Frankelis terp 
žmonių o roke, rodos kas jam 
kaili lupo.

Tuom kart Drotele apžvel
gė teisingai stovinto malszei 
karve, paėmė už uodegos leng
vai, patrauko. Ant dideliu dy- 
vu uodega rankoja pasiliko ir 
pakeles augsztin paszauko.

— Žiūrėkite
— Žiu role, žiūrėk Agota 

sznabždejo mužikas paezei.
— Matau.
— Kas tai yra?
— Nu-gi uodega.
—' Tai ne uodega — kalbai 

su didžiavimu Drotele — tai 
tikras žydiszkas kaltūnas!

Bijokite Dievo! atsiliepė ba! 
sai isz visu szaliu.

— O teszmuo!. 
kaip Dievą myliu iszpustas!

—■ Agota volei pradėjo 
mužikas.

Ka!
— Ar girdit
— Žinoma girdžiu.*.
— Tai rakalis pagonas!

Szuns snukis!
Pas burmistrą tempkite

— paszauke Drotele,

Agota *—*

II I—*

toszmuo,

«**
*

I

žydą!
traukdamas karve su savim už 
saito.

I
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Vienam pleise pridaro nami- 

f nes invales,
Mane kad prisigėrė ant visa

dos gales, 
Ir muzike pasteliavo, 

Koki tai griežiką ant skripkos 
gavo.

O ir viena “ leide“ ten buvo, 
Su szilkine trumpa drese pri

buvo,
Vienas vaikinas piktumą tu.-. 

rej°> 
Na ir su ja szokti iszejo.

Tik kaip teszke. ant aslos, 
Vos noperskele galvos,.

O kad digtu plauku butu netu
rėjus, 

Butu sau galva persiskelus.
Sztai užtarytojas stojo,

♦

pvnu (lAtVVJlULVy M 1X€VV< MULU 

minkszta, ba ponas advokatas 
ne turį dantų. , . ...

Kukarka: -—0, tai tas senas 
morczinis jaunikis, tai duosi'U: 
konokiccziausia... kodoUne ap- 
sipacziavo, tai dabar turetw

. I|( 1 *i • J . • ;■ ■' . r 'i . r j i i

Kuris viską mato isz tolo, 
Ii* isz didelio stroko, 

Prie Įvaikino priszoko, 
Pei‘ duris lauk iszejo, 

Tr biauriai vaikina sutoriojd,
Dabar ilgąi pastenes, 

Ir paminos.

GERO JAM DARO*
I

kam kramstyti.

Neužmirsskito fubdotlni skai
tytojai, aUilyslnt »u prenumerata ui 
įsikrauti “Saul*,” kuria api* tai ui- , 

.miriau it praue Mknt nesulaikyt l>i- 1 
' LuaaeriifV P&ftlfllbinkltO ! >

, a - • '

įsikrauti “Saul*,” kuria api* tai ui-

joje radosi. Pakelije radosi pi- *kra»s«sio* Pa»kubiakit*i
• ;'a 1 ♦ ' • - . : ' ■

0
•’ If- A k #
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Farmeris pastebėjas vaika 
inlipusi in ob^li ir sako:

Ka tu ten dabar darai ?
,; Vaikas* 
vienas obuolys nupuolė, tai grotele, 
bandau ji pridėti.

U vi . . . n ’. ’ .

———

ke žydas, -—
ve! Zakriistijonas isz N... da
vinėjo 40 rubliu. Jiji man pa
ežiam* kasztuojo 42 rublius.

— Už kiek? —
mužikas nuliūdęs, girdėdamas 
tiek pinigu paszauke:

— Kaip brolis brolui, kad 
teisybe pasakyt, tai asz atiduo
siu už 451 Juk asz noriu kiek 
uždirbti; nu ar ne? kalbėjo 
Frankelis, in motete.

— Žinai jog be uždarbio ne 
gali parduot, nes. kaip rodos, 
tai Ickuti meluoji. ‘ »

— Ar as meluoju! kad ae 
teip sveikas butau*..

r— Oj pažinstu asz tave suk- 
cziau! — atsiliepe balsas isz 
pulko žmonių ir sztai pasirodė 
Drotele sziaucziūs.
. — Nu, kas tai yra sukezius?
— paszauke Frenkelis uszside* 
ges. — Tu vektuok savo kur- 
pahis, tu ežia nosi ne kiszk.

— Žmonis,, dievaži tosios 
karves no pirkite no to smirde- 
liaus!
—u O del ko? — paklausė 

mužikas. ,
— Del ko ? — paklausė mo

tore.
— Tuojaus pasirodis — 

kalbėjo Drotele artindamasis 
prie karves.

r— Nu, kas pasirodei kur 
pasirodis! — klykė žydas užei
damas sziaucziui už akiu.

*— Frankelis smarve in sza 
Ii, ba asz sziauczius einu I —-

— Pas burmistrą!
szauke žmonis. — Vede 'karve 
pirmiause Drotele, o žmonis, 
stumte stūmė Frankeli ir kas 
tiktai pasiekė tai su kumszcze 
banitijo cielu keliu.

Pas burmistrą jau buvo ke
lios panaszios provos cu žy
dais. Kokis tai kaimuoeziua 
nutvėrė koki tai žyduką m* 
genti žąsis, tai velei žydelka 
atvede padirbta smotona isz 
kalkių ir da daugiau kitokiu 
provu. Žmonių ir žydu buvo 
pilna kancelarije.

— Ponas burmistre, didele 
apgavyste ir turiu ludintojus! 
paszauko Drotele inejas in kan
celarije.

— Na kas stojosi ?
— Frankelis, tasai pats 

smirdelis, ka tai praeita meta 
mane apsuko, tai velei su pa
dirbta karve pasirodė ant jo- 
marko!

— Kur jis! duokite szen! — 
paszauke mieštisskas tėvas.

Drotele pagriebė loku ui 
barzdos ir privedė artin. O ežia 
vyreli prisikimszo daugybe 
smirdeliu. , , • > t -

Ej! poli ei jaute! padari- 
kie davada! — paszauke but- 
mistraar

Policijantas iazgujo visus ži- 
dus, tiktai paliko reikalingus, 
žydą ir Drotele. Surasze proto- , 
knla, užlaiko žydą ir. karve. 
Perbuvo veterinoria>( gyvulinis 
daktaras) apžiurėjo karve !r .

pa-

I

, i

I

taip rado, kaip Drotelis kalbė
jo) uodega pritaisyta, teszmeni ; 
su ildeginiu pradurta ir isz- ? 
pusta;

Pro va nuėjo in euda.
lokus nuėjo in kalėjimą ant 

ilgesnio laiko, ba da ir dan- 
ginu lūtriscziu isnsidave^scdfei 
jo smirdeliš ir mielino apie sa
vo ne apsnkruma ir kalbėjo:

Ka tai kenko, kad mane
paprasze biski pasėdėt, nes dei 

” | to tiejei žydelei teip biedni kad

Nieko. Tamstos^ paszauke storu balsu mpgirtis

Tu. žiūrėk savo kurpalū Skaitykite “Saule”

■11*1111 *

juosius ir ezianczei persekioje.
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C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaua l*ztikimiauais Graboriua 

tt Gahiauaiaa Balaamuotojaa t:Gabiausia. Bal.amuotoja.
Geriausia Ambulanco 

patarnavimas 
apelinkeje. 
kiam laike, diena nr 
nakti. Visada turi pil
na pasirinkime meta- 
liszku ir kieto medžio 
Grabu, 
mirelius pagal naujau
sia mada ir mokslą, 

pagelbininke 
Prieinamos

ISZSZAUKE
STRAIKA

—-... ~ .. -K.—.... .....

ŽINIOS VIETINES
— Subatojo Szv. Juozapo.

f

f

SAULE

•f ,1.,

t f

-r
k 4 < 1 '

•r

s z i o j 
Bile Ko-

Laidoja nu-
i

PAJESZKOJIMAI Maisztininkai prie Fordo Dirbtuvių kur keli likos užmuszti

&
J Turiu 
yj moterems.
ĮMh prekes.

DU OFISAI:
MAHANOY ClTYj516 W. Spruce St.

Bell Telefonas 149
TAMAQUA. PA.. 439 Willing Street

Bell Telefonas 538-J

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABOR1US 
510 W. CENTRE STREET 

MAHANOY CITY, PA. 
TELEFONAS 285-R 

tszbalsamuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrobus pa- 
ruoszin pagal naujausia mada už 
priėnama preke. Parsamdau auto
mobilius del laidotuvių, veseliu ir 
kitiems pasivažinėjimams.
Naminis Telefonas 1430-R St.Clair

6 6 6
666 Gyduole nr Tablctai imant in 
viduriu* ir 666 Mostis isz lauko, su
teikia viaiszka ir veiksminga gydinima 
del perszalimo.
Yra Tai Sveikiausios Gyduoles 

Žinoma.

Ant. J. Sakalauskas 
LIETUVISZKAS GRABOR1US 

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

Nubudimo valandoje, sutei
kiam geriausi patarnavime. Pa
laidojimą atliekam rūpestingai 

Busite pilnai užga-ir grožiai, 
nėdlnti.

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

CAPITAL STOCK 5125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

Mokame 3-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride
dam prie jusu pinigu l Sausio ir 
1 I .epos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėtreikalaussu musu ban
ka nepaisant ar mažai, ar didelis.

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

L
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MAHANOJAUS IR SHENA- 
DORIO ANGLEKAŠIAI - 
SUSTOJO DIRBT PRI

VERSDAMI IR KI
TUS NEDIRBTI.

~ .9 m ■■■ .

M ilmnoy Plane, Pa. 
laikvto susirinkimo t 
pasikeloliai 
st raikuot i

iszsipilde. Kalbėtojai isz 
Wilkes-Barriu pribuvo in ežia 
prikalbėdami anglekasius kad 
sulaikytu visus įlarbininki e 
nuo darbo. 
Morea ir New Bostoija kur su
laikė einanczius darbininkus 
in darba.
lu susi rinkimu 
kad dirbti o 
to kilo nesupratimai ir 
kitiems apdaužė veidus.
“ Pasikijeliai ” nori kad kom

panijos padalytu darbus 'kasy- 
klosia lygiai tai yra, kad visos 
kasyklos dirbtu po paskirtas! 
dienas iszpildymo kontrakto

įiennmnsima 
praszalinimo 

szip-

patrono musu parapijos.
Nedėliojo pripuolu Vei'- 

bi’Nedelia.
Nedėliojo

Bot ras 
pajaszkau savo kuino 
Szlumbos. 
gyveno Stanley, Pa

, Asz

M O

Stankeviezius 
Antano 

Szeszi metai atgal 
dabar

' kur apie I/ietsbnrga, bet asz jo 
‘ antrnszo neturiu. Taipgi ir jo| 

• būva, ir i
- Aut I

pripuola pa
vasarinis susilygininias dienos 
su nakezia. Yra lai pirma die- giminaitis pas mam* 
-- .... , 1 norėt d su jais susiras yt. To-

- Gubernatorius Pineiioi-i del In
nn pavasario.

ir

susirinkimt
unijos

Ketvergo
Kalbėtojai

visus
Piketai

Imva,
su jais

p its kuinai, ar kas npi.» i
ezionaisczionais paženklino advokatu G. E. ji žinot meldžia atsiszaukt 

al’HVarsle Gangloff isz
ryta, kak
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. JIadresu už ka busime la-Landingsvillqs 
Orphans Court :

| Pottsvilles sudo in vieta
1 ganezio sudžiaus Wilhehno.

tūkstantis karu 
augliu likos parduota per Rea
dingo kasyklas praeita sanvai- 
(o. .Jardai visi tuszti ir anglių 
ant zoposties visai nėra. Gir
dėt, kad jeigu szaltis tesis to- 
liaus, tai kelinis 'kasyklos pra
dės dirbti musu aplinkinėje.

— U t aru i riko vakara tai 
automobilistas, kuris turėjo už 
daug ramybes, trenkė in gon- 
keles namo Petro Navicko ant 
714 E. Mahanoy Avo., padary
damas daug bledes. Kaimynai 
paėmė jojo numari ir pranoszc 
policijai.

— Readingo kasyklų supte- 
d on t as John Schuster, 
pildė taji dinsta per įdaugeli 
metu, aplaike pencije per kom
panijų ir praszalintas nuo dar
bo. Gyvena jisai miesto.

— Musu biznierius 
toras Lapinskas, 601 W. Ma
hanoy avė?, serga jau kolos die
nas.

į kaipo

IS

n iio.jo 1.1

einanczius
Ant keliolikos loka- 

vioni norėjo 
kiti kad ne. Isz 

vieni

I ’asi keleliai > >

iszpildymo
per kompanijas

IV 
vertaimo ir dnbeltavus

SZ1UO

mokeseziu
(i

I us.
Norints unija U.M.W of A. 

nepritarė tokio pasielgimo an- 
glekasiu nes tai 
Unijos 
si keleliai 
iszszauke straika.

Daugelis bedarbiu isz Maha- 
nojus aplinkines nuėjo in She- 
nadori sulaikyti 
nuo darbo, o 
naudoti akmenai ant einaneziu 
in darbus.

Readingo kompan i ja 
ketino atidaryti North Maha- 
nov kasyklas už keliu

nes tiu prieszinasi 
konstitucijos, bet

ant to ne t eini na ir
< l pa-

1 I

anglekasius 
kaip kur likos pą.-

badai

dienu, 
bet dabar kilus nesupratimui 
nežinia kada pradės dirbti.

a pi i nki noja 
■dirba

sulaikineja 
Didesne dalis 

devvnios

Wilkes-Barre
kasyklosNot 1 inghain 

kad ir piketai 
darbininkus.

<lirba bot 
uždarytos. •<

Sziaip ar taip, straikas bu
vo iszszauktas

ir

kasvklu

be 
mo unijos ir jame 
visai nepritarė .

užtvirtini- 
visuomene

Velniszkas
Jeezkojo tarnaites

12 ISTORIJOS UŽ 25c
Nddarykia skirtumo terp vaiku 

miliekia visus ligai.
kaziriavimas.
o rado paezia. Stebuklinga kuczia. 
Krėslas. Nelaiminga karalių ir jio 
vienturte duktere. Nelabas vyras. 
Prakeikimas. Delegatai pas grafa. 
Užkeikta skripka. Del tu, ka keti
na antra karta apsipaczluot. Pikta 
Onuka.

W. D. BOCZKAUSKAS - CO 
MAHANOY CITY, PA.

PREKE 25c.
••

Apie

sudze hai dėkingi.
sor- (

I

kuris

p. Vik

SHENANDOAH, PA.
Joseph Na^ 

has, 58 metu, mire Locust 
Mountain ligonbutejo nuo su
žeidimu kokius aplaike, kada 
revolveris iszszovo pataikinda
mas jam in pilvą. Nahas pasta
te automobiliu garadžiuijo ir 
iszeme revolveri dedamas sau 
in kiszeniu, kuri turėjo del sa
vo apginimo. Tame paslydo, 
revolveris iszszove pataikinda
mas jam in pilvą.

Teresiuke Karpa veži u, 
5 metu mergaite pavojinga,, 
apsidegino 
bu'ke-s užsidegė

Biznierius
58 metu

mergaite
I

kada josios szle-i 
liepsnoj 

prie'kurios prisiartino per arti I 
Mergaite likos nuvežta in Tuo-' 
oust Mountain Ii gon b u t o 
gydymo.

—■ Bernaičius Gitazenas, Ii

nuo

ant

P. Staiikevieziįvs, 
Stump Creek, Pa.Box 93

p radžiu laikraszcziai

mano, kurio 
patalpytas.

Asz, Morta Offmaniene 
jeszkau savo vyro 

paveikslas
Jaigu kas apie ji

žinoto maloningai praszomi at- 
siszaukti sekaneziu adresu:

Mrs. Morta Offman, 
542 Wilkes-Barre St.

Breslau Wilkes-Barre, 1 *a.

3^adin^

4 -Mari

/
J

Detroito policija!. iszvaikim‘,;a bedarbinius 
muszti ir daug sužeista. Policija negalėdama ju apmalszyt, panaudoj

skelbe buk tai buvo Komunistai, bet iszlikruju buvo tai vargingi be-
darbiai kurie pribuvo Fordo melsti darbo.

r

pn-
Vinco Off-

czia

Lietuviu

PAS BARBERI.
Kap mislini barberi, ar

Y*

niaLzLni’ikus i>z kuriu keli likos 
o

nz-
aszarines bombas.Isz

JUOZAS J. BAČIUNAS
Kandidatm ant prezidento Su
sivienijimo Lietuviu Ameri
koje.

I

JAUNA GORILLA PASTIPO NUO UŽDEGIMO

—• Bernaiyias Gitazenas, 12 I 
metu, likos paszautas in koja 

; kada slydo ant rogucziu 
i kalno. Kas in ji szovo tai neži- 

randaisi

nuo

“Naudojau Pain-Expellerį ir Tuojaus 
Atgavau Savo Sveikatą”

mPAIN-EXPELLERTS sugražino man sveikatą. Per tuviri du metu ai kauki* 
nauai tu skausmai* peniuose. 1 įleidau dautf dolerių tlaktaram*, kuhe užsispyru* 
siti reikalavo, kad Ridėčiau lovoj.

“Mano draugas patarė zman, kad jei a4 trinčiau skaudamus sąnarius bu PAIN* 
EX FELLER 1 IL tain tuojau* ligyviau. Faklau%ęa savo draugo patarimo pradėjau 
naudoti PA f N-nX PELLER Į ir tuojaus atgavau s tvo sveikatą."

(pasirašo) B. D., Philadelphia, Pa.
* M...,.

* Mano draugi 
EXPELLEXIU

PAIN-EXPELLERTrade Mark

Ireg. J. V. Pat. Biure

Per suvirs 60 metų tikrasis Enkfr PAIN’- 
EXPEL LERIS gelbėjo darbininkams “.mgrjiti 
vėl prie savo darbo." Sustingę sąnariai, skau
dami muskulai, skausmai pečiuose, reuinatiiki 
gėlimai, strėndieglis, neuralgija ir kiti 
iija skausmai greitai pasiduoda iio puikaus j 
flnimeuto dideliai gydančiai galiai.

Ka PAIN EXPELLERIS padarė kitiems, ’ 
jis padarys ta Patj ir jums. j
Kaina 3Sc. ir 70c. Parduodamas Visur j

-Tikrasis pažymėtas INKARO vaisbažgnkliu. .

pana-

Scrantono laikraszcziai pranesza apie žmogų kuris isz- 
ėme $700 isz banko ir pasakė apie tai kitiems.

Ta pati nakti vagis atėjo ir paėmė pinigus isz jo na
mo. Jisai gailėjosi kad nepaliko pinigus banke. Banka 
yra geriausia vieta juso pinigms.

x------------$--------

MERCHANTS BANKING TRUST CO
MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM

MAHANOY CITY, PA.

i

M

no. Vaikas
Mountain rigonbuteje.

— Adomukas Monkeviczius 
6 metu vaikutis, si i už i ned'amas 
ant rogucziu nuo kalno, patai
kė in automobiliu aprūkyda
mas sudaužyta galva. Randasi 
ligon bu toja*

Locust

BALSAI MUSU
SKAITYTOJU

Poni J. Vasilione, Philajdel; 
phia, Pa. — Labai* man nema
lonu kad užmirszau prisiunstL(
prienumerafa už laikraszti, be j

~ ’ i '

poni Mandziarskie-
kurio negaliu apsieit. Alano 
motinėlė,
no,kuri gyvena Minersville Pa. 
skaito “Saule” per 25 motus ir 
asz nepaliausiu ja skaityt.

per 25 metus ir

Taun-Pana Ona Bukunt, 
ton, Mass. — Persipraszau szir 
dingai kad taip ilgai užvilki
nau su prisiuntimu užmokesti 
už “Saule” kuria myliu labai 
skaityti ir be jos, negaliu apsi
eit.

4

PIGIOS EKSKURCIJOS
In Washington, D. C. ar in 

Baltimora, Md. $3.00
Dideji Petnyczia, 25 Morcziaua 

Matykite plakatus apio dauginus. ------- ,-------- 1--------------------- --------
In Philadelphia $2.25

Isz Shenandoah 25c. virsziaus 
Dideji Petnyczia, 25 Morcziau* 

Matykite plakatus apio dauginus.

In Atlantic City $2.50
Isz Shenandoah 25c. virsziaus 

Dideji Petnyczia, 
Matykite plakatus apie dauginus 

'' In NewYorka $2.75
Dideji Petnyczia, 25 Morcziaus 

Matykite plakatus apio dauginus

In Cleveland, Ohio $10.50 
Naktine-Ek&kurci ja 26-27 Kovo 
Matykite plakatus apie dauginus

In Chicago, III. $16.00 
Naktinc-Ekskurci ja 26-27 Kovo 
Matykite plakatus apio daugiaus

In Detroit, Mich. $12.00 
Naktin'c-Ekskurcija 26-27 Kovo 
Matykite plakatus apio daugiaus

IN NEW YORKA $2.75
Velykų Nedelia, 27 Morcziaus 

Subatos nakti teeinąs teipgi b* 
rytmetinių trdinas Velykų ryta. 
Matykite plakatus apio daugiaus

PHILADELPHIA $2.25
. Isz Shenandoah 25c. virsziaus 
Velykų Nedelia, 27 Morcziaus

Matykite plakatus apie daugiaus

ATLANTIC CITY $2.50
Isz Shenandoah 25c., virsziaus
Velykų Nedelia, 27 Morcziaus

Matykite plakatus apio daugiaus 
1 .... ................ ■!'._.Į±L"J . >. 1 ■

Ant Readingo Geležinkelio

2 be.
25 Morcziaus

Lietuviszki Bonai
.................-- -- - - - — ■ u..- ■ . ~ - 

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

Kurt H. Schurig & Cę
50 BROADWAY 

NEW YORK 
i

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dantistas Mahanojuje 

fcfAnt 2-tro Floro, Kline Sztoro 
19 W. Centre St., Mahanoy City 
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man ūsai ir barzda gerai žels T-
— Hum, asz mistinu.
— Mano tėvelis, Dieve duok 

turėjo dideliusjam dangų,
USUS.

— Tai tu vyreli kaip pasi
rodo, nušidavei in savo moti
na ...

PLAUCZIU. * t
Jauna gorilla (beždžione) vardu N’gi, kuri radosi Wa- 

sliingtono žverinyczioja apsirgo ir pastipo nuo uždegimo 
plaucziu. Dr. David Buckingham gana 
jauna gorila, bet visi stongimad nuėjo ant niek, 
gorilles būdamos kletkosia neilgai 
liūdna, savo'pitstyniu ir būdamos 1

nuo 
rūpinosi aiisaugoti 

Beždžiones 
joms. gyvena nes joms labai 

ne La i s veja greit stimpa.
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NAUJAS LAIVELIS DEL PREZIDENTO H00VERI0 IR JO SZEIMYNOS.
Kitados del Suv. Valst. prezidentu valdžia paskyrė lai va “Mavf lower” kuris sūdo- 

bet dabar valdžia paskyrė del prezidento llooverio
“Mavf lower” 

•r

nauja laiveli po vardu “Soqpoia”,go>
kuris likos visiszkai intaisytas pagal naujausia mada su visokioms vigadoms. Neseniai poni 

' Hooveriene atliko ant jo kelione pietinesia dalysią Suv. Valstijų.

Žinios isz Lietuvos. Olszaus'kas ir vadovavo staty
bos darbams. Gesinti buvo at

gal, 
bet ugnis tiek buvo istsiplotu- 
si, 'kad negalėjo iszgelbeti.

■ Ar Žinote Kad...
NORĖJO UŽDEGTI TROBAS vykę Latvijos pasienio sar

Paįstrio bažnytkaimy, Puru- 
ponu v., Panevėžio aps. padeg
ta Gasperiuno A., sukrauti prie 
tvarto sienojai. Sienojai pa
degti, kad uždegtu 'trobesius, 
bet laiku pastebėjus, trobesiai 
noužsidege. Intarti padegimo 
Grigas Jurgis ir Ona Gasperiu- 
naite sulaikyti.

SUDEGE K. OLSZAUSKO 
ŪKIS.

r'd i i J __I 1w y •
Sudege buv. pral. Olszausko 

ūkis esąs Kretingos „apskrity 
arti Latvijos tjieiiQs.’ Sudege

‘ ’ H *
gyvenamoji 'troba, tvartas su

- I -___

u

gyvuliais ir statybos meldžia-
gos sandelis. Ūky gyveno pats

UŽPUOLĖ LIETUVIU VAL
DININKU BURI EIT

KŪNUOSE.
Kybartai. —Eitkūnuose, tai 

yra prio pat JJotuvos Vokieti
jos rubežiaus, vokiecziu pusė
je, vieszbutyjo “Russichor 
hof, 
ninkai užpuolė ten esanezius 
Lietuviszkus valdininkus isz 
Kybartu ir Virbalio. Lietuvius 
vo'kiepziai isz vieszbuczio isz- 
varo ir visaip koliodami bei 
stumdydami nuvaro iki rūbe 
žiaus.

I

vieszbutyjo
” vokiecziu atsargos kari-

* Amerike randasi 1,913,- 
196 žmonių kurie turi daugiau 
kaip po 75 metus amžiaus.

* Suv. Valst. yra 332,397 
Indijonu o Kincziku yra 756,- 
502 — vyru ir moterių.

Wm. Traskauskas
L1ETUV1SZKAS GRABORIUS

n^"i w 111^14 L 1 is . i y -rr-« 11

Laidoja kunus numirėliui. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, veseliju, pasivafi'nfiji- 
mo ir t. L —Bell Telefonas 606 
603 W. Mahanoy Aval Mak. City




