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Isz Amerikos
NASZLE NETEKO

1,500 DOLERIU

A

MIEGOJO SU |
NEGYVA MOTERE

KURI MIRĖ NUO 
MUNSZAINES.

MIRĖ

I Dubuq

PIRKO PINIGINE Grant, susitiko ant ulyczios su 
kokia tai 
metu, kurios gj’venima polici-

u a, Wis. — Lud vilkas;

MASZINUKE. Bena Cookston 30

Yonkers. — Sena “t rikša”

m m m 43 METASW. n. BOCZKOWKKI, PrM. A Mg. 
F. W. HOCZKOWHli 1, Mllor.
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KAIP ISZRODO NIAGARA FALLS VANDENPUOLIS
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MAMA NUSIKIRPO PLAU- UŽ GYVASCZIO NORĖJO 
KUS, TĖVAS SUDAUŽĖ 

TORIELKAS IR
PIANA.

Watertown, Pa. — Kada bo- kaip septyni griekai i
buto Margarita Plummer, 88 
metu sugryžo namo nuo savo

; vaiku, kur svecziavoai kelioli
ka sanvaieziu priesz Velykas, 
josios vyras dirstelejos ant sa- paimti m i era ant grabo, tai to 
vo “mamos“ pamelinavo isz ( buvo mari už daug ir negalėjau j 
piktumo ’ ’ 1 ”

JAI PAMIERUOT GRABA.
“Nepal-;Groveton, N. J. — 

siau kad mano vyras iszrode 
ir su ma

nim pasielginejo kaip su kokiu 
gyvuliu ir praleido mano pini- i 
gus paliktus man per mano 
pirma vyra,

paliktus man per 
bet k;i|.la norėjo

3e-

SENUKAS PRIJAUTĖ KAD 
MIRS TAJA* DIENA.

Celectiano, Argentina., 
nas gyventojas, 88 metu am
žiaus Jeronimo Pierria, atsi
kėlęs isz ryto, apsirodė szenta- 
dieninoms drapanoms, nuėjo 
pas kunigą kur iszsispaviedojo 
ir priėmėkomunije nes tai bus 
jojo paskutine, 
sistebejo 
senuko
kutini syki?

tokiu 
ir iszklausc

■>

ma mos“ f_
bet nieko no - 

nekalbėjo su jaja per kolos sau-; meldžiu 
vaitos. Kodėl? Ugi už tai, kad 
mama parvažiavo namo su 
U

jo da ncdažinojo. Leonas pa
kvietė Bena pas savo drauga

panaudojo apgavikai ant nasz- į°victo J{p)la pns sf)vo (]rnugllj 

ant ko motoro noringai sutiko 
į ir i__ w_. ________ _____ ____

ulyczios.^ Du apgavikai ateJa j spykyz<! km- pirko dvi kvortas 
munszaines. Ateja pas drauga, 
Rena toip pasigėrė, kad uoga-

les Anos Masalovskienos, 
venanezios ant 35 Washington .

i

gy
nuėjo. Pakeli jo užėjo da 5 n *

sake ir ilgiau su juom gyventi. Todėl i
< 1 . *' I

man duoti 1 i u o sv b o j
,,

pas naszle pasiūlė jai maszlnu-1 
ko kaip daryti pinigus. Naszle 
pasigodejo ant pinigu, užino-1 
kejo apgavikams 1,500 doleriu,1 
kurie dingo su pinigais. Policl- 
je ju nesurado ir gal nesuras.

BARBERIS RADO $10,000 
SENOJE SZEPOJE.

Towanda, Pa. — Barbens 
Tom Fitzgerald, kuria kirpo 
plaukus už 5 ir 15 centu, szia
dien pasiliko turtingesnių ant 
10,200 doleriu. Barberis szni- 
pinodamns ant pastoges sura
do sena rakta, manydamas kad 
raktas prie kokios szepos, pra
dėjo pritaikinet prie vienos ir 
atidaręs szuplcdas, rado juosia 
maisziukus auksiniu ir popie
riniu pinigu. Barberis skaitė 
surastu pinigus net szeszes va- 

- landas.
Pinigai prigulėjo prie barbe

no mirusios motinos, kuri mirė 
du metai atgal, turėdama 96 
metus, bet apie juos nieko ne
kalbėjo priesz sunu. Dabar bar
beris mano atlarikvti savo te- •r
viszke Irlandije kurioje gimė, 
bet josios nepažinojo.

)

Kunigas nn- 
iszpažinimu 

ji pas- 
Senukas atsake,

kad Dievas ji szauke pas save 
ir žino kad neilgai gyvens.

Apleidęs kunigą, nuėjo pas 
staloriu, kad jam ta diena pa
darytu grabu. Sugryžias na
mo, atsisveikino su namiszkeis 
ir kaimynais, ries rengėsi in il
ga kelione.
senukas nuėjo gult, o kada na- 
iniszkei atsikėlė isz ryto, rado 
senuką ramiai gulinti negyva. 
Daktaras pripažino kad senu
kas mirė paprasta mirezia-

nuo jojo.” I
Toip kalbėjo Alma Lake m * 

teismo. Sudže 
mino viesulą prasidėjo. Tėvas' perskyrė motore nuo nelabo vy Į 
pradėjo daužyt torieTkas irma-' ro ;

► ant galo sudaužė pia-. apgarsinimrt laikrasztije ir ap- 
na (fortapijona) už ka likos sivedo po pažintei vienos die- 
paszau'ktas in sukta ir buvo nu- nos. Moteres pirmutinis vyras 
baustas ant szesziu menesiu 
kalėjimo.

Priesz uždą rimą ant a t vesi-
pasakė:

parvažiavo
bobita“ galva. Ana diena na-! slidžia laiko

I lodamas ilginius stovėti ant ko- j mV(e 0
ju, atsigulė in lova ir mirė, nes į1 
nuo munszaines užsitrucino.

nežinodamasGirtas Grant, 
kad motore negyva, 
szale josios, kas ten tolinus at
sitiko, tai policijų nciszdave 

net i karna
tai policijų

laikraszcziams new 
apie tai raszyti.

su kuriuom susipažino pei i

Sulaukės vakaro,

atsigulė'

mo senuko

m i re t i kt ai a sz t non i 
atgal.

menesiai

BROLIUKAS BADGE 
SESUTES LOVA.

Pittsburgh, Pa. — Albertu- 
ka*s Shiner, trijų metu vaikas, 
uždegęs pagali, pridėjo prie lo
vos sesutes Dolorosos, 14 me
nesiu senumo, ir džiaugėsi kaip 
lova pradėjo degti. Tame laike 
stuboje ne buvo nieko, nes tar
naite iszejo in sztora su reika
lu. Kaimynai užgesino liepsna, 
bet mergaite baisei apdegė 

i nuo ko mire in trumpa laika 11- 
gonbuteje.

4

VAIKAI SURADO PINIGUS ‘ 
SENAM SZIENIKE

Girardville, Pa. — Senam ap
leistam name, du maži vaikai 
Jonas Collins ir Kazimierukas 1 
Tomaitis, 
ezienike masznelia su pinigais 
ir apie kelis szimtus doleriu. .

rado suplyszusiam

, |/uv<uiv • Ivacm 
mano pati pasirodė duryse su 
nukirptais plaukais, maniau 
kad tai kokia ragana atėjo pas 
mane. Isz pradžių buvau tosios 
nuomones, kad ji j i neteko pro
to, bet greitai persitikrinau vi
sa teisybe. Negalėjau kalbėti 
ne žodelio per kėlės dienas, bet 
kada “zlastis“ praeitinejo, nu
tariau nubausti savo neiszmin- 

| t inga bobele už toki kvaila pu
I

zlastis

METE PRYCZERIUI 
KŪDIKI IN AKIS.

Kingsley, Pa. — Miss Leona 
apskundė pryczeri 

reikalauda- 
savo

Tuppor, 
Rev. B. C. Etten 
ma nuo jojo užlaikyma 
kūdikio, sakydama, kad dva- 

vaiko te-

ŽIEMOS LAIKE.
Isz priežasties paskutiniu smarkiu szalcziu vandenpuo- 

lis Niagara Falls, užszalo ir nusztilo jo dundėjimas.

Isz Visu SzaliuVELA VĖTRA PADARE. 
DAUG BLEDES KELI 

UŽMUSZTI.
Montgomery, Alabama. — 

is likos užmuozti i 
o daugelis sužeista, daug kai-
Septyni žmoni

siszkas tėvelis
vas. Pryczeris atsivedė ant teis mėliu nukentėjo ir miestai per

yra

ISZ PRIEŽASTIES PERSIS
KYRIMO NUŽUDĖ 7 

YPATAS. 
Vokieti jKUNIGAS NUŽUDĖ

JAUNA STUDENTĄ.
Rymas, Italije.—Katalikisz- 

kojo seminarijoi, po vardu 
Pi ūso

Jena, Vokietije. — Isz prie
žasties szeiminiszko nesutiki
mo ir persiskyrimo su savo pa
ežiu, gerai žinomas advokatas 
Dr. William Maurer, nuszovo 
savo paezia, du vaikus, savo tė
vus, sveczia kuris tame laike 
atėjo ji atlankyti, po tam pats 
sau atomo gyvastį. ••

Advokatas buvo labai nusi
minęs kad pati užvedė sūdo 
persiskyrimą nuo jojo ir Isz 
sarmatos papilde žudinstas.

seminarijoi
IX., 

surastas trilikos metu studen
tukas, 
galva buvo nupjauta kone nuo 
stuobrio. Policijų nužiurinejo 
kunigą Pavlo Sosiarelli, kuris 
vėliaus prisipažino- prie nu- 
žudiinimo studentuko, bet ne
atsimena kada tai padare ir 
kokiu budu.

po 
kambarije, likosvėtra kuri prapnte per Alaba- 

mos ir Georgia valsczius. Vėt
ra atėjo su sniegu ir ledais ku
ri pa|.laro daug 
no
kur 'praeita sanvaite vėtra už- 
musze 350 ypatų, <
sužeista.

mo pulką parapijonku, kurios 
melavo kiek inmane idant pri- 
czeri “apozystyt nuo grieko“ 
o motoro 'Siimaisze su purvais. 
Slidžia teipgi palaiko puse dva- 
siszkojo ir teismą priesz ji isz- 
meto isz sūdo. Nelaiminga mer
gina i’szcidama isz sūdo mete 
priezoriui savo kūdiki szauk- 

rna Alberts ir Grace Mankato, daina, kad sūdo nesiranda tei- 
singystes ir pabėgo nežino'km 

biblije.' palikdama kūdiki po apgloba 
dievobaimingu“

sielgima.

GALĖJIMAS MOTERIŲ UŽ 
BIBLIJE.

Williston, N. D. — Mrs. Sol-

((

GAILEJOSI KAD SUMUSZE 
PACZIA; NUSIŽUDĖ.

Staples, UI. Baisei gailc- Alberts užmetinėjo
minkai Italijorikai, buk ji ji pa- jonku.
ome josios biblije na ir isz to

matyt geros krikszcziones kad 
kovojo su kirveis už

i savo kal-

l
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bledgs i rytai ko-
Pavlide Berne, kurio

toje paczioje aplinkinėje,

o arti 3,000

damasis ir nulindęs, kad kirto
su kumszczia savo paežiai per1
burna kalia toji paprasze pini- jcį|0 barnjSt Moterėles pasienio 
gu an't nusipirkimo sau naujos ‘ kil.vius. praacjo viena ant kl- 

skau
gu an't nusipirkimo sau naujos ]£įrvj

1 tos užklupinet ir ganaszlebes ant Velykų, Bert Ma
son, atomo sau gyvastį. džei'susižeido ir nežino kas hu

es isz tosios kirviuos ko-
J <1

vos, jeigu nebū t u kaimyna i pa- 
t 1 • • • .1 • • • t

<S I • • • *Laiko barniu Bert priszokcs įu kuv

Pinigus nuuesze pas graborru 
McDonald, kuris vėliau atida
vė dol Jono Cleary isz Big Mi- 

giminaitis mirusiosne Run, 
Brigados Barry', kuri mirė trys 
metai atgal, kuris užmokėjo už 
laidotuves, nes mane‘kad velio
ne ne turėjo už ka pasilaidoti. 
Vaikai likos gausvi apdovano
ti už sugrąžinimą pinigu.

M. Shel-

DVI MOTERES NORĖJO 
ISZKEPT GYVA KŪDIKI.
Hilton, Minn. — Ant bai

saus riksmo kūdikio, kuri mo
tina laike nuoga ant pecziau*, 
subėgo 'kaimynai in narna 1r 
paliepė aresztavoti kūdikio 
motina. Mrs. Celine Worthing
ton, 22 motu, ir Mrs 
don, 40 metu.

Moteres norėjo iszgj dint kū
diki nuo kokios tai viduriu Il
gos per iszkepima truputi kū
no, bet kūdikis likos baisei ap
degintas ir kaip rodos mirs. 
Tas atsitikimas buvo ant far- 
mos Sheldonu. Kūdikis turėjo 
14 mansiu, buvo apnuogintas 
ir laikytas per taisės moteres 
ant inkaityto pecziaus ilga lai
ke

- <

(?) pa ra pi-

TRASZE BROLIUKO IDANT 
JAI NUKIRSTU GALVA.
Woodstock, Me. — In Port- 

lando ligonbute likos atvežta 
J G metu Marion Paxton
dviems dideleis. žaiduleis kak
lo. Ža id ulei padaryti su kirviu,

su
KANKINO VAIKIUKĄ SU

DEGANCZIA GELEŽIA.
Gloversvillo, N. Y.,—Palioi-' kurias Padar0 j°sios 10 nlc'lu

prie paczios, įkirto jai per veidą 
ir peczius. Vėliaus užklauso jo
sios ar jaja labai sužoido, mo

szauke policija kuri insiutusos 
moteres nuvožė in kalėjimą.

tore parodo jam du klibanezius Skvajeris nubaudė kožna po
dantis ir mėlyna ženklą ant pc- 
cziu. Tada Bert paszauke: “Už 
mano nelaba pasielgimą su ta
vim, atimsiu sau gyvastį.“ 
tais žodžeis paleido szuvi isz 
revolverio in galva ir atliko 
prie kojų nuskriaustos paczios.

kuris atlaikydavo 
už ka 

szluostydamas

SZLUOSTYTOJAS ULYCZIU 
PUIKEI APDAVANOTAS.
Detroit, Mieli.,—Petras Ge

rai t ovsk is,
paszialpa nuo miesto, 
turėjo dirijti 
ulyczias, buvo labai susirūpi
nės kad už keliu dienu neteks 
darbo ir paszialpos o gal ne
teks namelio ant kuri turėjo 
G00 dolriu skdlos. Staigai pa- 
mato prie szluotos moteriszka 
krepszluka. -Pakele, atydaro 
ir rado joje 600 doleriu. Krep- 
sziukije radosi adresas locni- 
ninkos, norints turėjo didele pa 
gunda pasilaikyti pinigus sau 
bet surado locninike ir sugra* 
žino pinigus. Laikraszczial 
placzei aprasze apie teisinga 
žmogeli ir sziadien skola buvo 
užmokėta ant namo per motoro 
kuriai sugražino pinigus. -

pinigus.

doszimts doleriu ir abi moterė
les prižadėjo gyventi sutikime.

SUDEGE PENKIOLIKA 
ŽMONIŲ.

Helsinskis, Suomije. — Ne- 
! toli miestelio Revelio, penkioli
ka žmonių kurio neturėjo pas
toges, miegojo sziene vienam 
kluono pas ūkininką. Nakties 
laike kluonas užsidegė ir jame 
visi miegantieje sudegs ant pe
lenu. Manoma kad vienas isz 
gulineziu turėjo rūkyti pypkia 
nuo ko užsidegė szienas.

mergina, paglm-

ISZGAMA MOTINA,
Vlodzimiras, Lenk. — Kaimo 

Zabloce, kaimuote Anastazije 
Prystupa,
džius kūdiki, nunesze in kiau
lių tvarta, ir mete terp kiaulių. 
Kiaules sudrasko kūneli ir tik
tai galva surado gaspadorius ir 
pranoszo apie tai policijai.

broliukas, kuris bandė jai nu- 
ir Alvinas kirsti galva. Broliukas kirto 

, kad jisai 
jaja norėjo nužudyt, bet kad 

geležia septiniu metu dukrelia sesute jojo melde kad nukirstu.
Sztai 'ka mergaite apie tai 

pasakojo gulemiama ligonbuto- 
jo. Badosi ji j i viena namie su 
broliuku, mergaitei nusibodo 
gyvenimas ir norėjo mirti. Pa
davus savo broliukui kirvi, pa
ti padėjo galva ant kalades Ir 
parodžius jam, Ik u r jisai turi 
kirst. Broliukais vos kirvi su
laikydamas kirto, khr parody
ta, bet inkirsti giliai neinvoike. 
Sesute meldo'kad da karia ban- 

o kada ūždavo

je .uždare kalėjimo, kokia tai 
Mrs. Ona. Smith, 
Trowbridge, 24 metu,

į kinima ir deginimą inkaitusia
už kan- jai galva no del to

Trowbridge. - Mergaite

I L

Su SURADO NEGYVA MOTE
RE — BADAI ŽUDINSTA.
Philadelphia. >— Motore, ku

ri likos pažinta kaipo Mai- 
gario'ta Barvinskiene, 45 metu, 
likos surasta negyva tūlam na
me. Daktarai iszrado kad mo
toro 'turėjo sulaužyta istrena Ir 
suskaldyta žanda.

Kokis tai nežinomas vyras, 
kuris ana diena insikrauste n; 
namif'pranesze policijai apie 
josios mirti. Pagal kaimynu 
apsalkima, tai laja naktį po ln- 
sikraustimui namo atsibuvo

at
vežė in suda, kuri svėrė tik 35 
svarus, pcczei buvo baisei ap
deginti kaipo ir padai 'kojų. 
Ta darba atliko moterų, kada 
tėvas prisižiurinedavo kau
kėms savo dukreles. Motina ku 
d iki o yra apleidus savo vyra, 
kuris vėliaus susinesze su Ona

$

vyra's

rado skiepe terp
, apie

mergaitei

antra

namo 
gi r t noki yst es p u o t i s.

VAGE ŽIEDUS NUO KAPU 
IR VELA PARDAVINJO.
Cleveland, ■ Ohio.—Palieijo 

aresztavojo Czeslava Wuicia- 
ka, 18 metu, kuris ant palicijos 

, žie- 
Dažiuretojas kapiniu, 

Bernardas Plent, suseko kaip 
Wuiciakas vogdavo žiedus nuo 
kapu ir žmonims vela parduo
davo, del kitu kostumeriu.

pfeisake kad pardavinėja 
dus.

LENKISZKAS 
VIRSZININKAS 

NUŽUDYTAS.
Lvavas,

m i komunistai, 
virszininfka

P ALICIJOS

Lei i k i je.,—N e ži uo
li užu d e ant 

palicijos 
Kelios 

ypatos likos aresztavotos, terp 
tu ir Matarisžka, kuris radosi^ 
kalėjimo už suokalbi prioszais 
valdžia.

s inert 
Emiliu Czechovski.

dytu, 
y-pa ir pamate kraują, baise! 
nusigando ir pabėgo pas kai
myną. Mergaite mirs.

BIJODAMAS BADO NUŽU
DĖ VISA SAVO

PRIRAKINO SUNU PRIE 
SIENOS KURIS MIRĖ 

ISZ BADO.

Vilnius. — Kaime Kūno, 
likos surastas lavonas prira- 
kytas prie sienos. Kada darbi
ninkai pradėjo pertaisinet na
rna kuriame kitados gyveno 
Antanas Parnasas, o kuris ml- I
re neseuei, darbininkai užtiko

1

dkicpe, supuvusi lavona žmo
gaus, prirūkyta su lenciūgais 
prie sienos. Apipuvęs lavonas 
radosi tamsiam kampe skiepe. 
Buvo tai mirusio sūnus Ado
mas 24 metu, kuria buvo bepro- 
cziu. Nelaimingas mirė nuo ba
do. ‘ •

SUMUSZE MOTINA KAD JA 
PAGIMDĖ.

Lodžius, Lenk. — Priesz su
da stojo 17 metu Idze Szeįno
riui o., kuri yra kaltinama už 
baisu sumuszima savo senos 
motinos. Sudže josios užklausė 
del ko neturėjo paguodones del 
savo motinos pasielgdama telp 
nemilasziridingai su jaja. Mer
gina bo jokio susigriaudinimo 
ir, gailesezio atsake, kad todėl 
motina sumusze, kad buvo ant 
josios užpykus kad jaja pa
gimdė. ’

Sudas nubaudė iszgama duk- 
tero ant deszimts menesiu ka-

džo noatkreipe jokios atydos Įėjimo o motina patalpino uba- 
ant jojo meldimo. gu priglaudojo .

DESZRA ISZ SZUNO 
MĖSOS.

Sosnoircai, Lenk. — Slapta 
policije atidengė nepaprasta 
apgavysta nekuriu mėsininku 
kurio agaudinejo tenaitinlus 
gyventoj us. <

Nuo kokio tai laiko tdaptin 
gai dingdavo szunes. Policijt 
pradėjo sznipinet, kas juos voj 
davo ir del ko ir ant galo suse
kė kad kokie tai mėsininkai J 
Pisanas ir Z. -Lutinekas, gan 
davo szunis ir isz ju darydave 
“gardžes” deszrąs,

• .Ji« | t|.<

VISA 
SZEIMYNA.

Vera Cruz, Mexico.—Rafalas 
Soma, buvusis paczto virszi- 
ninkas, būdamas be darbo ko
ne melą laiko, nužudė savo pa- 
czia, keturis vaikus, po tam 
pats sau atėmė gyvastį nusi- 

Ne karta paczti- 
nis virszininka's meldo suszel- 
pimo nuo valdžios su kersztu 
kad.atims sau gyvastį, bet val-

RADO 3,000 DOLERIU
, SZASZLAVOSIA.

Sheldon, N. Y. — Darbinin
kai kurie ežys tino skiepą Onos 
Reilley,'senos moteros, kuri gy
veno viena,
szaszlavu 3,000 doleriu 
kurios senuko nieko nežinojo. 
Pinigus indejo in banka ant / 
josios vardo.

Onos skiepo tiek prisirinko 
szaszlavu nuo daugelio motu
kad sveikatos departamentas 
nusiuntė pas jaja darbininkus 
idant iszvežtu szaszlavas, k ti
riu radosi net keturi vežimai.
Pinigus rado senuosia czevory- szaudamas. 
kuosia, bonkuose ir blesziniuo- 
sia. Manoma, kad josios brolis 
buvo suezodinos tuos pinigus 
kuris mi.ro asztuoni metai at- 
gal.

\



Ui

f

SAUDE

Kas Girdėt
t

• .......... WWHI I* • i- '■UniiiiiWIiWRWii i-H» iHMW<|I^IIii|ri|<Ii * <■ wim imu—im ,

Motere neprivalo skupot

riu likos užtrauktais isz banku 
tkurie gavosi in rankas butle- 
geriu, szmugleriu ir grafteriu.

Kodėl jau hoi's karta valdže 
nepadaro paredlko su laja pra-

I

., . . . . . | keikta prohibicijo?meiles del savo vyro, juk ir vy-1
rai trokszta tos meiles kaipo 
ir moterėlės ir jie trokszta to 
glamonejmo, pagyrimo ir glos- 
tinimo kaipo ir ______
veisle. P* w

Nekurios moterėlės rugoja, į zm°8us nul szio s\ ieto jau 
buk kada ju vyrai atsitraukė

moteriszka

rugoja,

1 larvard universitdto profe- 
soris Dr. Ernestas A. I loot on, 
turėjo prakalbas priesz dange- 

studentu iszaiszkindamas

radosi 4,000,000 medų atgal o ir 
nuo altoriaus, tai atszala kaip: daugiau, 
szmotas ledo. Tula moterėlė emo lsz 
man kalbėjo, buk isztekcjus už raartu ir kitokiu užlieki), 
savo vyro, ne nepamislino, ka<l 
ji trokszta nuolatines meiles ir 
kad jai pasakytu kad ja myli

Sa v o i >aa i szk i n i m us 
surastu senoviszku

V

Sziamlien pakalbėsiu su jiv 
mis mieli skaitytojai truputi

ir pildo savo privalumus kaip > apįe žmogaus gyvenimą.
gera gaspadino ir motina. Ji Gyvenimas antszio svieto ne 

si irtrokszta jo karszto bucziavimo yra rojum koki žmonis tikisi i
ir prispaudimo piie krutinės, jes<zko, bet billisaku czyscziiim
o ne prispaudimą lupu prie vei| 
do, kurio turi tiek ženklyvumo 
kiek szaltas bulvinis blynas.

Bet ar tokios moterėles, ku-lI 
rios geidžia tokios karsztos
meiles nuo savo vyru, gal ne' 
ant mislies neateina, kad ir ju 
vyrai trokszta panaszios kar- 
sztos meiles nuo savo prisiege- 
liu — nors truputi priglaudi
mo prie ju baltu krūtiniu.

Jos nedasipranta, kad suau
gės vyras, stovėdamas ant laip
snio garbes, trokszta, kad ji 
paeziule paglostytu ant veido, 
meilaus žodelio kokiu jisai yra 
geru ir meilu ir kaip jo prislė
gėte kas vakaras atsiklaupė ir 
dekavoja Dievui, kad jai davė 
gera vyra ir myli kožna diena 
daugiau ir daugiau. — Visi vy- 

i “motiniszku 
nes nuo mažens 

buvo glostomi per moteriszka 
ranka.

Juk nesiranda ant svieto vy
ro, kuris ne miauktu kaip ka
tinas isz užganadinimo, kada 
ji ranka glosto, jaigu jam jo 
paeziule panasziai nedarytu. 
Butu užganadytas visame jai
gu matytu nors trupinėli mei- 

kokios

rai geidžia tu 
paglostinimu” i

les nuo savo paežiu les, 
ji trokszta nuo vyro.

Nebijokite moterėlės, jaigu 
jus vyras supras, kaip ji mylit 
ir guodojat — isz to džiaugsis 

Nesir jus da daugiau mylės.
tik meile užlaiko svietą krutė
jime ir tiktai meile yra tepalu 
maszinos vedusiam gyvenimo.

Valstije Kentuckije, minksz- 
tu anglių kasyklose, kapitalis
tai pasakyta jiems kad nesztusi 
gus darbininkus, su koreis pa- 

nevalniu-sielgineja kaip su 
kars.

Kada ana diena kuopa wtu* 
dentu isz augsztcsniu mokslai- 
niu atvažiavo in tonais suszelp- 
ti straikuojenezius angldkasius 
tai pasakyta jiems, kad nenztu 
ten, isz kur pribuvo ir ndkisz- 
tu savo noses kur uorei k.

Kompanijos staezei pasakė 
studentams, kad gali wtraikie- 

prisiun^ti maisto, l>et 
su jeis yra uždrau

džiama. Tai tau! Sziam lais- 
e 

vam Sklype Suv. Valst. kapita
listai uždraudžia žmonėms kal
bėtis vieni in kitus.

riams 
kalbėtis

mažu ir

Bankierei pripažy.^ta, buk 
tebyris stdkas pinigu yra kalte 
prihibicijos ir butlogeriu.

Ameriko turimo mažiausia 
milijoną butlcgoriu
dideliu. Visi daro bizni tiktai 
už “ke«z. ”

Butlegerei pinigu nededu m 
bankas, new bijosi kad valdžo 
juju nesusektu ir turėtu moke- 

o czekeiti “inkom taksas,” 
tame biznijo negiliuoje.

Todėl szįmtai milijonu dolc-

arba pekla. Kožnas turi kentėti 
I ant szios aszaru pakalnes; vie- 
' ni mažiau, kiti daugiau, bet vi- 
■ si turi būti pasirengia am. 
- skausmngo ir erszketinio gy-i

venimo.
Kada jauni sueina in pora 

tikisi isz gyvenimo laimes, bet 
gyvenimas greitai parodo tei
sybe ir atidaro jiems akte, nes 
darbas, kentėjimai, visokį ne

gi indym as vaiku,
yra tankios priežasties visokiu 

f 
I

smagumai,

nesupratimu terp vedusiu {Mi
rų.

Stebysi žmonis, del ko teip 
vedusiu poru buna tiek penšis- 
•kyrimu, nesutikimu, neužgana- 
dinaneziu apsivedimu ir negali 
surasti priežaseziu, o bet ran
dasi priežasties isz ju paežiu 
kalcziu.

Mergina iszteka už vyro ne- 
apsižiurejus — aklai, be iszty- 
rinejimo budo savo vyro ir sa
vo locnos szirdies.

Vyras paima mergina, kuri 
jam patinka tik isz vinszunea-- 
oacyte, lėlytė ir ant tokiu pa
matu'nori statvti savo laime e'
atdinaneziam gyvenime. Žino
ma, abudu tankiausia apsigau
na, o nuo to 'kyla neužganadi- 
mas ir nesutikimai.

Kantri ir dora motere yra 
visada geriause pati ir tik to
kia gali padaryti vyra laimin
gu. Gera motina, mylinti savo 
mažiulelius tikra motiniszka 
meile, visados bus $
Motore ikuri neturi meiles del 
savo vaiku, o tik galvoje maus
to apie svietiszkas linksmybei, 
kitus vyrus, pasilinksminimus, 
zulyt naktimis automob'ilois, 
niekados ne bus gera motinu, 
ne gera pati.

Kūdikiu a/teinu ant svieto 
stebuklingu budu ir duoda da- 
vada apie Visuogalinti Sulver- 
toja, bet tasai kūdikis {>rasi,de
da žyvute motinas, isz josios 
kai{>o kūno ir isz josios kentė
jimo. Maitinasi krauju szi rd in
gos motinos ir yra dalis josios 
kūno Ir esybes. Nėr ko stebė
tis, kad gera motina myli savo 
kūdiki be jokio aprubožiavimu 
ir ypatiszku smagumu. Kūdi
kis del josios yra viskuom, ne
pertraukiamu rvsziu terp moti
nos ir tėvo, todėl gera motina 
buna visados gera pati. Tankei 
atsitinka sziandieniniuosia lai
kuose, kad jauna motina geidžo 
patogei iszro^lyti, kaip kokia 
szesziolikos metu flapcika, su
sispaudžia krutinę, ba no nori 
penet savo kūdiki, inkisza bon- 
ku'to pieno in IiuxjIos kūdikio, 
o pati atsisėda ir’Jkalito “karsz 
tas” isztorijes arba eina su kū
dikiu pasivaikszcziot, stumda
ma priesz savo vežimėli, daiiy- 
damasi inszalte flirtuodama su

praoigiais. Tokia motoro no yra 
gera motina no gera pati vynu 
Nekarta pastato vežimėli pire 
sztoro in kuri inejus iszbanao 
skrybėlės, o tuomkart kūdikis 
rcke -gvoltu arba saule degina 
kujli'kęliiu akutes, užmirkda
ma, kad kūdikis reikalu u je pci 
mainos palucziu, kad jam ne-/ 
smagų bid i aptersztu arba gu
lėti szlapume.

Gera motina rūpinasi tiktai 
apie savo kūdiki, o no apie pa
rėdus ir kur vakarais zulvt. Ge-

Isz Visu Szaliu
TAMSYBE

BULGARU
. ......................

' .11*

NAMAS SUDEGS IR PINI
GAI. NEGESINO, BA TAI 

VELNES UŽDEGE.

Rusczuk, Bulgarijo., — Pen-

PASAKAITES ISZ KA RASZO MUSU 
GYVENIMO
ATSILYGINO.

Vienam važnycziai iszvažia- 
vus in laukus, sugedo Fordas. 
Tuo tarpu važiavo pats Fordo 
levas — Henry Fordas. Maty
damas, kad žmogus gala gaus 
besikeikdamas, nutarė jam pa
gelbėti. Iszlipo isz savo Fordo,

REPORTERIS
Mano t rendas G ervazas G u- V

ziikelos, norėjo paeziuotis su 
Gracijų Gramžde, bet jam Gra
cijų staezei pasakė, kad myli 

“szeika”

HUM.ZUK, Duigun.ic.,--I vn-( pagloste sugedusia maszina, ir 
kolika metu adgal, Slivan Ki- 
liscz isz artimo kaimo, apsive- 

ra motina peną kūdiki savo (p, su patogia 17 metu mergai-
krūtimis (jeigu tai galima) 
nes geriauses pienas 
vieta pieno isz inotiniszkos 
krūties. Vaikai iszaugyti 
nerkes’* 
no savo budus ir ne turi jokios 
jausies del savo motinos kada 
paauga.

Vyrai matydami prisiriszima 
ir meile savo paezios 'del kūdi
kio, da daugiau jaja myli ir pa
guodoje ir tada buna sutikimas 
nesutersztas terp szeimini'szko 
gyvenimo, 
ma sakyti, 
bus visados gera pati.

pi eno isz

y

ne užims
In ko

“di-
pienu, tankei pennaf-

Todėl staezei gali- 
kad gera motina

NE SZLEKTAS ISZMA- 
NYMAS.

studentas,Vienaa studentas, didelis 
juokdariu, nuėjus pas burtinin
ke liepe iszburt ant kortu. Bo
bute perverto akis lyg kad ka 
mislydama ir tarė, kad korta 
puolė del jo dideles laimes, jog 
jisai trumpame laike apturės 
dideli palikimu nuo vieno isz 
savo giminiu. O tai linksma 
navyna sako juokdario, jog asz 
esu dabar be jokio sJcatiko teip 
kaip bažnytine pele. Bot jau 
dabar pasibaigs ergelei. O kad 
poni tikrai žinai kad asz gau
siu palikimu piniguose 
meldžiu paskolint man 20 mar
kiu, o asz gavės pinigus atiduo
siu su procentu.

tai

SKANDINAVU
NIJA RUOSZ1A DIDELES LIE
TUVIU EKSKURSIJAS. LIE
TUVOS PILIECZIAM PASAI 

IR VIZOS DYKAI.

AMERIKOS LI-

Kreipiama dome in didesni auairupi- 
nima Klaipėdos uostu.

Sulyg naujos Užsienio pasu ir vi
zų taisykles, Lietuvos piliecziams 
pasai ir vizos bus duodami dykai.

Skandinavu Amerikos Linija ingi-
,rera pati didžiausio populiariszkumo 1930 
- * ’ metais kuomet su Oficiale Lietuviu

ir yra 
tiesu

viena
Husiekima

Skandinavu-Amerikos ‘ Linija 
in arba

kiti jos
savo

Vytauto Ekskursija tiesiog in Klai
peda iszplauke didžiausias Lietuviu 
dalyviu skaiezius, kokis niekados pir
miau nėra iszplaukcs isz Amerikos. 
Ji be pertraukos palaiko savo insteig- 
ta visa kelia vandeniu 
linija kuri teikia
tarpe Klaipėdos ir Kopenhagos, savo 
moderniszkiausiu, su naujausiais pa
togumais, garlaiviu “VISTULAN1’.

Nora reikalo iszvardinti tu visu 
tobulu patogumu ir parankumu, ku
riuos
suteikia Lietuviu keleiviui 
isz Lietuvos. Tukstancziai Lietuviu, 
kurie važiavo szios linijos laivais, pa
geidauja tik szios linijos. Jos ofisas 
New Yorke, lygiai kaip ir
ofisai užjuryja, nėra pakeitė 
nei virszlninku, ne darbininku per
sonalo ir veikiausia dar pagerino 
patogumus paprastiems sezoniniams 
iszplaukimams ir ekskursijoms, ku
rios yra ruosziamos atoinaneziai va
sarai, nepaisant dabartines depresi
jos.

Bus suruoszta dideles ekskursijos, 
kurios dabar tvarkomos su pasitikin- 
cziuju organizacijų bendra koopera
cija ir talkininkaujant Lietuviu Lai- 
vakoreziu Sąjungai. Pilnas ekskuslju 
suraszas paskelbtas sziam laikraszti. 
Todėl kiekvienas Lietuvis turėtu pa
sinaudoti ypatingai žemomis laivu- 
koreziu kanomis dabar, ruosziantis 
dalyvauti bile kurioj Skandinavu- 
Amerikos Linijos rengiamoj ekskur
sijoj arba bile kuriose jos laivu isz- 
pjaukimuose.

Klaipėdos uostas yra
Lietuvos durys in juras ir in platuji 
komercijos pasauli. Tiesiog neinma- 
nomas butu Lietuvos gyvenimas be 
savo uosto. Lietuviams tad reikalin
ga labiau susirūpinti palaikymu 
Klaipėdos uosto Lietuviu kontroleja 
visais galimais budais, ypacz re- linksmumo, noi žmonolei nor* skai- ... . . .__ 1 » ... . .

vieninteles

Per

viskas buvo gerai. Žmogus no
rėdamas už pataisyta maszi
nos atsilyginti pasiūlo Fordui 
puse dolerio.

O ne, tamsta, man pini
gu nereikia. Asz pats turiu ju 
užtektinai — atkirto Fordas.

kita
Szenadorija 
gales eiti, “ 
tere, bet ne paezia 
Gracije. “
asz isz to satisfait

kuris gyvena
ne-todėl už jo

laidiniu.

te, isz to paties kaimo.
lis menesius po svodbai, jau- 
navedis isdkeliavo in Amreika 
jeszkoti giliiukio, (palikdamas 
jauna paeziule namie.
ilga laika jauna motere kovojo 
su pagunda, oi kada isz aplan
kytu laiszku nuo vyro dasipra- 
to kad negreitaai mano su- 
gryžt namo pasileido priyimcla 
ma prie savos keliolika pric- 

Kaimuocziai negalė
jo suprati teip staigios per
mainos pa tokios Vonios, vie
nas isz juju apreiszke kad mo
toro likos apipainuota per vel
nią, o kiti jam užtvirtino ir 
inti'kejo.

Tuom kart vyras prisiusda- 
vo tankei savo paeziulei pini
gu, kurios Verna paslėpdavo 
dideliam kupare ant pastoges. 
Ana diena atėjo laiszkas isz 
Ameriko su pinigais, kurioje 
vyras apreiszke savo paeziulei, 
buk jau gana uždirbo pinigu 
ir kad pirmiausiu laivu ketina 
iszplaukti isz New York o i. n 
lovyszk ia.

Ant rytojaus moteres name 
kylo ugnis. Gyventojai kaimo 
subėgo ant signolo duoto isz 
bažnyczios, bet kada paregėjo 
keno grineze dega, sugryžo ir 
norints Verną melde žmonių 
užgesyt liepsna, 
neg i ai bėjo.

4 (

del mos jos negesinsime 
a tsa k e 
jo 
kuparo su 

suvirszum I
tukstanezei, 
taupino ir prisiimt i nėjo pa- 
czei. Kaimoczei kalbėjo: “ 
Inei tuos pinigus jiai sunesze, 
tegul dabar ir pasiima.”

Vyras sugryžias isz Ameri
ko, nerado ne grinezios ne pini
gu o dagirdes apie paleistu- 
vinga gyvenimą, paliko jaja ir 
sugryžo adgal in Amerika je
szkoti giliukio isz naujo.

bet niekas

— Tai kokiu galu tu tumi , . v . kis.{irakeiktam Forde važinėji,
kad pinigu turi?

— Matai, tamsta
maszinas pats dirbu.

važinėji

asz tas

VISKAS GERAI 
PASIBAIGĖ.

Vincukas pastebėjo motina 
ant tėvo keliu besėdint. Po kiek 
laiko jis paklauso tėvo, kodėl 
mama ant jo keliu sėdėjo.

— Matai, mama apalpo 
atsake susimaiszes tėvas.

Ant rytojaus Vincukas teki
nas pribėgo prie tėvo ir uždu
sinsiu balsu pranesze:

— Mama sziadien vėl buvo 
nualpusį.

— Nejaugi —

mama

nustebo tc-
\rnn.

— Taip, bet viskas gerai 
pasibaigė: pieno iszvežiotojas 
paėmė ja ant keliu ir neleido 
ant žemes sugriūti.

PAGAVO DIDELIA ŽUVĮ

pasiliksiu tavo sis- 
” — kalbėjo 

De'Ls ai ra i t Greice 
,” ir kada

tik jaja norėjo pabueziuot, tai 
jam neatsakydavo, bu prižadė
jo jam būti sistere. O kaipo se
sutei, broliui valo buezioti Ir 
net paliepo, kad sesute broleli 
mvlctu. — Dets nais for Guzl-

A t ėjas kokis 
rius sveczias

\

Mano tu sakalėli kalbėjo“Mano tu sakalėli,”
Verna Bisk i imsavo vyra Krisi, 
kaip tu persimainei! Kada mes 
susižid lojome, tai visus vaka
rus praleisdavai «u manim, o 
dabar vis ejni in pulruimi ir 
pareini namo po pusiaunikt.” 
Ant ko jiai Krisi atsake: 
tai dear, darau ta pati 
kitados, tiktai adbulai. Kita
dos praleisdavau vakanis lyg 
pusi auna k t su tavim, o dabar 
pirma einu in pulruimui pas
kui pas tave. — Vėl, 
byt it!

Mary Roberts Rhinehart, pa
gavo szita 125 svaru žuvį tame 
lake kada marinis vilkas (szar 
ka) iszkando isz 
szmota.

jos dideli

New
“ Ma- 
ka ir

ken j u

Poni Ona Regaiiene, 
Britain, Conn. — Skubinu pri
siųsti užmokesti už “Saule” ir 
aržiu jum sz.irdingai ka nesu
laikote, nes be “Saule”
letau apsieiti ir ja skaitysiu 
pakol gyva busiu.

nega-

M. Augustinaitis, Thomp
sonville, Conn. — Prisiunczia- 
me tamistai užmokesti už 

ir meldžiame dova-
tamistai užmokesti

Saule”
noti už pasivelinima. Kad ir 
sunkus laikai pas mumis, bet 
be “Saules” da sunkiau būti, 
kuria jau skaitomo suvirsz 20 
metu.

Sztai k a man pasakė ana die
na Misis Pirszkt. Sakalėli, at
simenu kaip mano kurna su- 
gryžinejo isz eudaunos vieta 
Kalvarijos, o jaja pasitiko ko
kis tai komunistas, norėdamas 
isz boleles pasijuokti, užklaus
damas, ar mate Motina Dievo 
ir ar kalbėjosi su Jaja? Bobele 
nelaukdama atkirto: “ 
nuli maeziau Motina Dievo Ir 
Poną Jezusa, net buvo labai 
nuliudia nes jiergs sziadien asi
las pabėgo. Ryto jiems duosiu 

kad nesiimpintu

11

•o Saules

Ugi pu 1

H

fe*

KAPIT. J. G. SHERMAN.

SZMUTORIUS SVECZIAS.
tai szm u to- 

in hoteli Berly
ne liepe sau paduoti puoduką
juodos kavos kalbėdamas:

— Tiktai praszau man pa- 
duotio puoduką su ausuke isz 
kairios puses ba esmių kairis 
ir isz kitokio puoduko negaliu 
gert.

Velnei uždegė grineze, to-
> ” __

Nonore- 
iszgialbeti 

kuriamo 
_____ asztuoni 
kurios vyras su-

kaimuoeziai.
kaiminkai no 

pinigais
radosi

Ve-

NEGAVO GERT, NUŽUDĖ 
DU TARNUS.

Bu k a roszt as 4 R um u n i j e.,—• 
Du apicieriai, P. ir J. Petre- 
anai a'toja in karezema vėlybu 
laiku, kada szinkorius buvo 
nuojas gult, spyrėsi kad jems 
atidarytu duris ir duotu gert, 
kada szinkorius atsisako joms 
patarnauti, iszverte duris ir 
nužudo kardais du tarnus 

apginime

-r Fraszau pono palaukt — 
ir nubėgo kelneris iszpildint jo 
prisakyma.

Po trumpai valandeliai buvo 
matyt kaip kelneris atibuvinejo 
rodą su gaspadorium. Gaspa- 
dorius priėjus prie sveczio už
klauso:

— Kokio puodelio ponas 
reikalauji?

— Puoduko su kaire ausu
ke. Esmių kairis.

Gaspadorius sugryžta atga
lios po kokiam laikui su nuliū
dus i u veidu.

Tokio puoduko neturim.
Ka? negaliu tikėt, kad

pifma-rediam hotelyja nesi ras
tu tokio uoduko su kaire nušu
to. Privalote turėti tokius puo
dukus.

— Gal ir turėjome, bet da
bai* neturime, ba paskutine 
slūgine sumuszo sziadien...

Susimaiszes gaspadorius ne 
užtemino, jog jaigu butu puo
duką apsukęs in kaire szali tai 
ausuke rastųsi ant kaires pu
ses.

Sveczias prisijuokė invales.
. .................. k. L

kurio stojo 
pono.

BUDE.
Pati apskundžia 

jaja labai suinuszo.
vyra,

savo

jog

Slidžia: — Kokia tu turėjai 
tiesa muszt paezia? Ar tu ne 
žinai, jog tiktai sūdąs turi tie
sa baus tie?

— Tiek to,
-— man vis tiek, tiktai duo

kite gerai.

IN LIETUVA!

tai mūsokite
ja

miant tas instaipas, kurios Klaipėdos 
uostui teikiu daugiausia pelno.

—*• J« F* S«

Laikas uira- 
ssyti Laikra- 

szti ‘Sauk* ir del gyminiu in Lietuva, 
isz kurios turėtu daug džiaugsmo ir

tymu pralinksmintu sau gyvenimą po 
sunkiam darbui. Prenumerata kasz> 
tuo ja in Lietuva tiktai $4.00. I

žinia, 'kad nesiimpintu, ba ji 
jau suradau czion ant kelio — 
pasilik ponuli su Diev.

Ana diena dkvajeris susiti
kęs su kunigu kalba iii ji: “ 
tau kunigėlis nupirko t>au pui
ku aramabiliu ir dabar važi- 
neji kaip ponas! Gal kunigėlis 
užmirszo, kad Krist ūsas važia
vo tiktai ant asilo.” Kunigėlis 
dasiprates kad isz jojo skvaje- 
ris szandina, atkirto: 
Skvajeri,
surasti asilu, ba kada tik kokis 
atsiranda, tai ji išrenka skva-

Gud anser del pono

ma

“Mistei
dabar labai sunku

James G. Sherman, pasiliks 
szimet kapitonu Princeton uni
versiteto laivinio kliubo.

jeriu. * * 
sikvajero kuris aprilaižee nuė
jo iu savo ofisą.

• f »

SUPRANTA UKESTIA.
■... ........ ■■■■»!*•

Jauna poni su savo vyru ėjo 
peržiureti dvara pirmu kartu 
ir nuėjo iu krautuve visokiu 
daigiu, paregėjo stovinczlus 
nuiiszus ir ptlklause:

•— Kas tuose maiszuosiul
Ponas: — Tai. szios gadynes 

meszlas 'kito'ki užduoda 1
— Jau ųeganu Head žmonis 

viską iszmukla nes ir gyvulei 
no apsUoidžiu!

t

Užvakar nuėjau aut svarme
nų mano patinstamo Baltro 
Lentelio. Liejas in s'tuba, su
kalbėjau poterėli, po tam priė
jau prie jojo moteres norėda
mas jai pasakyti, kaip asz es
mių isęri. Ji ji pradėjo zlumbt 
ir kalbėt: “0 Dievulėliau, Die
vulėliau Baltrus man numirė, 
ka asz dabar dalysiu ? ’ ’ Asz jai 
atsakiau: “Duokio ji palaidot, 
nes kitokio iszejimo nebuvo, o 
apie apsivedima gana laiko po 
laidotuvių. Ar ne teisybe!

Ėjau ana diena per Park.
Pleisi ir užteminau kaip Mere! 
Tri'kszt kirto malkas. Užklau-I 
siau josios ar jiji naszle, kad

i
I

turi teip <aunkei dirbt. uNe 
mister,” atsake More, — tunu 
vyra, bet jisai yra tekis gera- 
duszis, kad per visa diena sėdi 
už pecziaus ir verkė, gaileda-! 
masis loanee, kad turiu teip 
sunkei dirbti,”
ar ne! — Reporteris.

— Fain vyras,

=------ .-.L..'-.--. -

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje 

O'Ant 2-tro Floro, Kline Sitoro 
19 W. Centre St., Mehanoy City 
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1932 — MARCH”KOVAS
1 u Albino vyskupo
2 s Simplirijaus
3 k Kunegundos
4 p Kaiimierio
5 a Teopilaus vyskupo
G N Koletos
7 p Tamosziuus Akv.
8 u Jono Dieviz.
9 r Franciszkaus nas.

10 k 40 Kankintiniu
11 p Pelagijos pop.
12 s Gregoriaua pop.
13 N Niceporo karai.
14 p Matildos karai.
15 u Longino kank.
16 s Čir i j ako kank.
17 k Patriko
18 p Gabrieliaus ark.
19 s Juozapo
20 N VERBŲ NEDELIA
21 p Benedikto
22 u Katarinos
23 s Benaventuro
24 k Dideji ketvergas
25 p Dideji Petnyczia
26 s Dideji Subata
27 N VELYKOS
28 p Jono Kapistr.
29 u Euatakiuszo
30 s Jono Clbn.
31 k Balbinos
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Tikra Istorija i

Tai buvo liūdnas žiemos va
karus. Gryžiau isz miszko in sa 
vo pirklo. Vasara žmogelis 
nusidirbi, ciela diena, kaip tik 
iszausta net iki sziain laikui, 
kada nusirito dangumi raudo
na saulute r užgeso.

Iszejau ant kelio. Nuskuru
sios puszelos riogsojo abiem 
paszaliaw, vir]iedamos ir lin
guodamos,

ja pagalvot;

jis, tasai mano brolis nieko nei 
žodelio, tiktai apsiaszarojo.

Tai ta^s mane dar arszjau už
gavo ir apėmė didesnis pikVu-i 
mas. — Duok-gi vakarienei —. 
szaukiu ant Agotos — o grok 
cziau, boba greieziau!

ApsUuiko greitai; su bliudu 
bulves nesza. ,

I

Pasižiurėjau in tas bulves ir 
sakau: . i U(

— Asz su tomis bulvėmis 
ir vienas gaueziau rodą, bet 
reikia su visais, kaip su p&uktz 
ežiais, pasidalinti.

(> mano brolis vę( nieko, nei 
žodu'ko 
blizga.

Tada asz dar arsziau supy
kau! Kaip neimsiu szauktl, 
barties, pilna pitikia jiems pek
los pridariau.

— O tu, nevcrtcli! —sakau 
broliui —• o tu didžpilvi vienas, 
tau tik su knyg|>alaiko sziltai 

tu tai daryli moki!
tos justi kny-

tu
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tik jo akyse asžaros

ir viskas! Alkanam didesnio 
szmotelio duonos gailisi geriau 
jiems mužikams pakimszti su
vedžiojimus priesz akis! Duo
kite žmogui pavalgyti, žino 
giszka gyvenimą bet. no szunisz 
ka. O kas man rupi kas ten am 
aukszlo toli! toli! valdo ir su- 
dija? ar koksai Lietuvis, knni- 
gaiksztis ar caras? Man ne
voj nei caras nei Ikunigaiksztis 
kadangi tankiai žmogus'negali 
iszfiitiosli ir apie poterius pa- 
mislyti!

Ir taip aiszkiai kartoju ir 
nuolatos vis garsiau darodlne- 
ju: — Neteisybę kad mužikas 
turėtu bent kokia sau Ievyne.

Tie abu/.lu nutilo; vaikai 
nuo mano riksmo iszbudo vie
nas ir kitas pradėjo verkti.

Liūdna ir stebėtina grintele- 
je.

Agota garsiai
Na reikia vaikus užmigdyti!— 
ir ji nuslinko pamažu prie to 
užsiėmimo.

Brolis po valandėlei ant suo
lo kamuoliu susiraitė pasido- 
damas po galva sudriskusius :r 
juodus kailinius.

Agota taippat pradėjo nusi
rengti.

Atsiguliau; 
siu.

Dar man nesmagu, taigi ir 
pikta... Bet'kad žmogus ne 
dovanai per diena nusidirbai, 
ateina miegas ir kaip akmuo 
prispaudžia akis man tuojaus 
uždaro.

atsiduso: —
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Einu tai-g- 
rankos nuo

bet netrukus jos| 
pradėjo retėti ir misakas pasi
baigė. Priešą akis gulėjo atvi
ra lyguma. Laukuose buvo 
ūkanota ir vejas. Ak! ypatin
gai tasai žiaunis vejas! Kaip 
pasikėlė, o papūtė, tikrai turo- 

iszszaldya isz
žmogaus duszia. Ėjau paleng
va nors ir bėgti tokiame szal- 
ty nebūta jokios naudos! Asz 
buvau pailsės ir rustus. Žmo
gus nusidirbi, kaip nedievisz- 
kas sutvėrimas ir tiek! nei ežia 
aks i įsi o, nei szventos, nei jokio 
džiaugsmo gyvenime. Badas 
taip pat mano pilve nardė! Pa
sivalgo ten kiek per pietus, ule 
kai tu mužikas gali prie tokio 
darbo tokiu valgiu prisisotin
ti? Kad nors butu pramesta, 
ale vien tik su druska! ot am
žinas pasninkas! 
sau mislydamas;
azalczio suakmenėjo, vejas vei
dus skaldo ir kaip su adatomis 
bado, o isz akiu aszaros kaip 
žirniai per veidus ritasi.

Ir atėjo man ant mislįu, kaip 
tai kadaičiai vakaro laikais 
mano brolis iszskaite knygoje, 
ot, kokias visokios rodos. O tai 
tegul mužikas mokinasi, buvo 
ten paraižyta o tai tegul szva- 
riai užsilaiko, buk kad neszva- 
rumas sveikatai kenkia ir ten 
daugiau apie viską priraszyta. 
Tegul juos visi galai su ju to
mis rodomis! matyt, kad tas 

ne daug, t i nput iskasztuoja
at ramento ir gana! O tegul jie 
patys isz bando. Žmogus kaip 
tik kojas paveiki ir dar jam 
norėsis mislyti apie koki ten 
szvaruma, arba ir ars'd a u —arba ir 
apie skaitymu?

Surėkti ant bobos, tegul 
greieziau paduoda valgi, ir po 
tam kur hoi's nugriūti ir mie
goti. Oi vargas-tasai musu gy
venimas!

Parsivilkau pirklen. Terp 
duriu sutrepsėjau, sziluma ma
ne apsiautė. Prie pecziaus sėdi 
brolis, o Agota mano moterisz- 
ke, aplnk puodus ko tai sukinė
jasi, o vaikai pakampiuose 
snaudžia.

Inejau maeziau kampan, kir
vi. Kaip atsisėdau ant suolo, 
tai net suolas sudejavo.

Brolis tuo tarpu ka tai skai
tė, bet dabar savo Skaitymu 
greitai paslėpė ir pradėjo dai
rytis, tarytum ežia nieko tokio 
svarbaus neatsitiko.

— O tu vėl savo! — sakau.
— Czia nieko, kibą tau tik 

taip prasimate — taip man me
luoja i u gyvas akis.

Pasižiurėjau ant brolio.. Nuo 
pat jaunystes Tnizeriokaa: nol 
iszaugo kaip turėti būti, nei m 
darbu tinkamas, lurszas ant 
vienos kojos ir ne visai mato, 
rankoj tvirtumo... jokio! kaa 
tai jaunesnis ir po tėvo smer- 
cziai paliko prie manės kaipo 
merą ta, maitinti ir prižiūrėti 
jis reikia, tarytum, žmogelis 
neturėtum jau savo pulko val- 
kucziu.

— Negalėsiu asz jus, tokius 
neropas, ilgiau szorti — sakau 
pakeldamas aukaztyn galva. O

ant bobos,

o vaikai

pirklen.
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NAUJAS AMERIKONISZKAS PASAŽIERINIS LAIVAS 
KURIS PLAUKINES ANT PACIFIKO MARIU.

Ana. diena likos nuleistas ant vandenio isz laivu dirbtu-
“Santa Rosa”. 'Tasai

Turite tokiu saugotis gerai, | politikiszkos partijos.
. ...... *** •

Pusta-
Ba tos bestijos sarmatos ne j raišiais metais progresyvia ele-

< turi
• Ant nieko nežiūri.

f

tūnoti ir 
Dievo bausme, 
gos! Jos tau duonos neduos, 
nesibijok! Ko žmogui reikia?— 
sakau. — Keikia jam daugiau 
lauko, kad turėtu nutiko dirb
ti, butu duonas soeziai, skudu
rini ant nugaros, o po tam ry
tais ir vakarius Pana Dieva pa 
garbinti, tai ir gana!

brolis tyli

tuojaus užmig-

Vargszas brolis tyli, mat 
toji miuio Agota tai turi savo 
atmainoma paprotį.

Tai-gi pradės aplinkui mane 
sukineties ir isz vienur ir kitur 
prieiti, o vis kalbinti, ant galo 
prie žmogaus ant suolo atsisės 
ranka glosto ir (kartoja:

— Tylėk, Andruli, tylelk!
Pagerėjo man sziek tiek, 

ji kada vėl kitaip pradeda: kad 
kokios buk apgavingos 

knygos, o net ne tokios papras
tos,‘ka tai jas mieste butu gali- 

pirkties.
- (> 'kokios? — klausiu 

nes man jau žingeidu pasidarė.
- Ana, sako užrubežine<s 

ir labai stebėtinos. Ot, pasi
klausytum valandėlė, bn tenai 
stebėtini žingeidumai.

Ir pradėjo szirdingai p raižy
ti, tegul, girdi, brolis paskaito. 
Pamojau ranka; o tegul ten 
juos! Tegul skaito!

iszsitrauke

o

tai

nu*.
y

Brolis rszsitraiike knyga. 
Agota pastūmėjo jam lempu
te; pasilenkė ant jo su bobisz- 
ku žingeidumu, rodos, 
akimis sues. ..

Klausau;
tasai apraszymas.

O ežia kaip neims skaityti 
tikras apgaulybes. Pirmiause 
tad apie ta Lietuva kaip ji bu
vo seniau didele ir garsi. ..

Na misbju sau buvo nebuvo 
kas mums tas apie tai. Bet tuo
jaus tasai rasztinirfkas toje 
knygoje sako kad toji Lietuva 
yra kad ji gyvuoju ir kad tai 
Lietuviu locnybo ir tėvynė tai
gi Lietuviai privalo ja už tai 
mylėti ir ta i pa taip jai tarnau
ti... Nesuprantu gerai kas ten 
toliau buvo paraižyta tiktai 
mano didelis piktumas apėmė 
už tokius suvedžiojimus.

O mano mieliausioji! ar tai 
girdėti laikai ? kas per Ievyne? 
ta melagyste! Mano ievyno, tai 
tiedu margai mano suinenktį
sio lauko o locuybe mano lai 
tos iki alkuniu suodinos purvi
nos ir iszdirbtos rankos! Vol
uos mane pagunlde pradėjau 
kerszyti kad 'tegul to man ir 
Dievas neatmena. »

— O tai rėkiu netiesa kad 
mužikas turėtu savo tevyno! 
Kas tai yra tėvynė? Nei asz 
tuo apsivilksiu nei tuo busiu 
sotus! tai tik bajoru iszmislas

knyga
f

apie ka ežia bus

Miegojau kaip tai paprastai 
mužikas po szokiai ir kareziai 
dieni. 'Tiktai viena syki iszbu 
dau: pasirodė man dyvai.

Sėduos ant patalo ir žiu ra u: 
ot nieko pirkioje ramu.

Už langeli ant sniego 
tuojasi menulio szviesa.

‘ O, Jėzau! pasirodo man ant 
sy’k kad tenai labai szviesu... 
Klausau ir nežinau isz kur? ai 
isz to baltumo ir tylos? ar tai 

nesuprantamas
nuo paties manes? 
■sai szndkantis balsas: 
tavo duszia? kur ta 
mertelna duszia praradai ? kur,
žmogau ? —• Jėzus! Marija! Juo 
zapai szventas! persižegnojau 
kelis sytkius, kailiniais ’kuo- 
greieziausia galva užsidengiau 
pradedu szvapeti už mirusius 
už duszeles poterius.

Ir jau man tas daugiau nesi- 
sapnavo.

♦ ♦ ♦
Ant rytojaus atsikėliau ga

na smagesnis atsilsėjęs, 
buvo nedalia.

Apsirengęs sakau savo Ago
tai:

t

bai-

gal, daiktas 
iszeina ta

kui
savo neš

%

Tai
i

— Buk boba namie ba man, 
sziandie ant sumos akaleina.

Boba nieko neatsako turbut 
gerai sau atmine vakaryksz- 
ezia mano piktumą.

Iszejau.: oras dailus svietas 
po ■skai'sczia saulute baltuoja- 
si, net akyse mainosi.

Ant kelio kaip taip tai jiap- 
rastai ir vienas ir kitas kūmas 
pasisveikina Poną Dieva pn- 
garbina ai4ba ir prie kompani
jos prisideda! Einam taip sau 
visas pulkelis. Daugiausia taip 
pradžiugau isz seno Dominiko.

Tasai Dominikas ne senas r

metais tiktai žmogus visu bu
vot mis. Ir vaikszcziojo ir važi
nėjo po svietą visur ir rodos in 
tokia szali užvažiavo kuri guli 
ant dideles salos, o toji, sala 
terp suriu vandenų. Anglija 
ar kaip ji ton vadinasi? Nuo 
tos keliones Domininkui daug 
proto ir supratimo pribuvo,

i

Daugeli kartu nekalta vaikiu i bar delegatai in

o

1

Kaip avinu opsvaigina.

Mikisrakso bobeles isz prot 
iszejo,

Kokis lai amaras ant ju užėjo, 
Pns vaitu skundžiasi, 
Už sportelius peszasi.

Kaimynams ramybes neduoda
Gerus žmonis už dyka aploja, 
Per dienas liežuvius neszioja.-, 
Laiko neturi ne kojų nemazgo- 

ja.
Neseniai pas skvajeri szeszios 

poros buvo, 
Ogi juoku ten atsibuvo.

Skvajeris nežino ka daryti, 
Badai ketina visas in klioszto- 

ri uždaryti.
Ant pataisos, 
Ilgos pakiltos.

Neužilgio in ton pribusiu, 
Gera paredka padarysiu, 

O gal tada rūteles apsimalszys 
Sarmatos visiems nedarys.

* * *

Tūlas ,vyras Mabanojuj užtiko 
Rusiszka ereli, 

Ogi buvo juoku vyreli
Buvo tai dvigalvinis, 

Lietuviszkas ir Airiszinis.
Pagiedocziaus apie tai dau

giau, 
Bęt vietos jau neturiu, palik 

siu ant toliau.
. 11 ' * 11. y r IW"T

POLITISZKUS 
SEIMAI

laivasKearney, N. ,1., po vardu “Saida Rosa”.
plaukines ant Pacifiko mariu, liuvo jisai padirbtas del Pana
ma Mail kompanijos

ves

isz San Eraneiseo, Calf. Kasztavo 18 mi
lijonu doleriu. Du trys panaszus laivus padirbs del tos kom
panijos.

taigi ant jo žmones ir szaukc: 
senas!

Einame taip sau in miestą, 
kalbėtasi apie viena apie kita 
ir jau neatsimenu isz ko paėjo 
kad sakau: esu gaspadoriu! Do 
mi n ink as ant manes kreiva 
akia pasižiurėjo ir sako:

gaspAdu-— O ant ko esate 
rium mano kūmai ?

— Kaip tai ant ko? paklau
siau.

'Tai Velykos jau praėjo,
I

J

seimas

iszgirdes tdkia \’c|n sunkios dienos man užėjo,

— Na-gi savo apsiejime sa
ko ir aut to vieno margo lauko 
o rszeisi isz už tvoros tai jau 
l’iu! fiu! pražuvo toji tavo gua- 
padoriszkn vertybe.

Nustebau 
kalba.

O Domininkas nieko vientik 
taip nenoromis pradeda pasa
koti 'kad tenai kituose krasz 
tuose visika's kitaip: žmogus 
kad ir biudnas jautiesi gaspa- 
dorium ir lai dar no ant kokio 
ten prasto daržo bet ant, visos 
aplinkui žemes.

Visai noinisliju
— .Klausykite sjdto Domi

ninkas, — ateis paveikslan tok 
sai žmogus iii iniesla; atsistos

sakau: i

priesz puiku dideli narna, km 
'kambariai pilni gražiu malevo- 
tu abrozu o kiti 'kambariai del 
skaitymo o dar kiti del kitokio 
darbo: ineina in tuos namus, 
vaikszczioja sau laisvai ir dar 
sako; mano!

— Kaip tai gali but jo ?
— Na-gi matote; bendrai! 

visai tautai namai prigulinti, 
taigi ir prie jo. Ot, del'ko jis 
gaspadorius! O norite? pasa
kysiu jums daugiau; reikia 
jam sudžios, iszrenka! ir ap-o 
visokius savo reikalus pats 
mislija ir-garsiai svarsto. Visa 
burna gąspadorius if tiede.

Tik nuliūdau ir nieko nesa
kau. . I

Domininkas rotkareziais in 
mane kreiva akia pasižiūri ir 
paklausia:

— O gal niiislijate kad savo 
pirkioj esate gaspadorius, a?

—■ Asz ant to nieko ba jau 
man stebėtinai buvo ant szir- 
dies liūdna.

TOLIAUS BUS

ŽINUNAS.

Vienas gyrėsi, 
visokias me^is nusimano.

Ne trukus ’keliesia nusidavė 
ip restauracija ant piet. Val
go visi gardžei o tas žiniunas 
daugiausia. ‘Tame ateina kelne
ris ir tasai ėdikas paklausė; 
kokio tai gyvulio mėsa?

Kelneris: — TJai visi pietus 
buvo isz arklio.

Paszoko edunas ir paszauko:
— Ar ir kiauszinoi buvo 

arklinei?,..

jog jis apie

Po svietą turiu zulyl, 
Pakampius szvaistyt. 

'Taigi in viena pleisa dvi mažy
tes balandėlės ant balinus 

pribuvo, 
Kuris tuo po Velykų atsibuvo, 
Viena isz vienos apygardos, 
Antra isz apygardos 'kitos.

)Pribuvo ne ant keliu adynu 
'Tiktai ant. keliu dienu, 

O kad mažai pinigu turėjo 
Ka

Su dviem sporteliais susipa
žino,

Su bambiliais nusirambantino, 
() tiedu nebagai,

Badai kaip
o, vienas turėjo 30 centu,

Piktai ant. keliu dienu

daryt ? nežnojo.

nebagai 
ubagai.

I :

Be I
'Tiktai naktinėms valkatoms, 

turėjo,
Ir to praleist nenorėjo,

O ežia mergieos be pinigu, 
Neturėjo ne ant karu.

Mane kad atsiras kvailiu
Ka duos, ant kelio pinigu, 

Tai ir negalėjo sugryžt atgalioj 
Ne turėdamos dalios.

Pradėjo vaiksztiuet po stubas 
Ar kokiu miolaszirdingu ne

suras,
Kad kuom apdovanotu,-u , 

Ar nors duonos szmoteli duotu.
Per tris dienas ubagavo 

Nežinau, ar ka gavo, 
O gal kas ant ju susimylėjo, 
Per kalnus namo palydėjo. 
Ar visos mergieos taip daro. 
Ar visos be pinigu keliauja 

ant bąli o?
Tokias negalima vadyti mergi

noms,

r ii

y

abiejosAteinaneza vasara 
didžiosios politikiszkos parti
jos laikys seimus Chicagoja. 
'Tie seimai parinks kandidatus 
in Prezidentus ir 
denius, ii pilims t,
tai yra principu ir dalyku ve
dimo deklaracijas,
programų bandys gauti tautos 
balsus
Socialistai ir Komunistai 
taipgi ir

laikys

vice-prezi-
programus

su kuriuo

mentus tose partijose kovojo 
tas poliIikiszkas maszinas. Da-

Repųblikond 
’ tautiszkus seimus renkami ga
ly g narystes invairiose valsti
jose ir ne pagal visos tautos 
gyventoju.

Kaslink paežiu valstijų, pie
tines valstijos, pav., yra Domo 
kratiszkos nuo Naminio kar-», 
ir t (‘na is Demokratiszka nomi
nacija panaszi in rinkimą. Ki
ton pusėn, valstijos kaip Penu 
sylvania ir Connecticut, yra 
Kepublikoniszkos. Tose valsti
jose kur partijos galingos ir 
vietiis patriotizmas gyvuoja, 
rinkimas delegatu in seimus 
yra panaszus in pati rinkimą.

Instrukcijų Davimas De
legatams.

Partijos valstijinis
insako delegatam koks kas tu
ri būti pirmas rinkimas in pre
zidentus. •

Kartais seime pirmas balsas 
inima daugybe vietiniu aunu. 
Daug valstijų turi gerai žino
mu vietiniu vedėju, kurie ne 
taip gerai žinomi kitiems pa
daliniams žmonėms, bet dele
gatai už juos stovi. Daugumoj 
atsitikimu, tie sūnūs buvo gu
bernatoriai tos valstijos, arba 
senatoriai ar koki kiti jiems 
gerai žinomi vadai.

Kiekviena valstijos delega
cija tautiszknmc seime turi sa
vo pirmininką, ir kuomet insa- 
kyta, delegatai vis balsuos už 
savo delegatą, pakol pirminin
kas jiems kitaip insako. Tas 
gal paaiszkins kodėl dabarti
niu laiku, politikiszkus drau
gai garsiausiu kandidatu kaip 
Herbert Hoover, ir Gubernato
riaus Roosevelt, veikia gauti 
insakymus tu partijų.

į ‘‘Dark Horses”.
minėtas

laikys

Kuomet žmogus 
kaipo kandidatas in preziden
tus tas nereiszkia kad ji nomi- 

Jis turi gauti du-treez 
, tas ypatin

gai sunku kuomet pasirodo ki
ti kandidatai kuriuos delega
tai stipriai remia. Jaigu kandi
datai neatsisako tai 
turi kompromituoti, 
vedėjai visuomet prisirengia 
tokiems nepermatytamas atsi
tikimams. Kandidatas kuris * 
nebuvo nei minėtas pasiūlytas 
seimui ir kartais priimtas jai
gu tik jo kvalifikacijos delega
tu riimtos. Politikiszkoja kal- 
boja tokis kandidatas vadintas 
“drk horse”. Vėlasis Warren 
Harding buvo “dark hprse1’ 
Republikoniszkame ąeuae 1520 
mete, ir Woodraw Wilson, De- 
mokratiszkame seime 1912 me
te.

Su tukstaneziais delegatu ir 
tiek pat pavaduotoju, tautisz- 
kus politikiszkus seimai pa
prastai yra triuk&zmingį susi
rinkimai, su dideliu entuziaz
mu bet mažai praktiszko d&r- 
bo atlikta. Bet tikime, kad 
sziais metais seimai bus ypa
tingi, nes kaip tik sziais metais 
i h vai rus ekonomiszki ir polįti- 
kiszki problemai suka pasau
lio galva. Bedarbis bus vienas 
problems kuri bandys iszriszt. 
Muitas, tautu lyga ir prohobi- 
cija tarp kitu problemų.

Bot mažesniu partijų poli- 
tiszkus seimai nešvaratye 
problemų nes tarpo narystes 
yra sutikimas apie principus 
ir veikimo būda.
ir veikimo būda. — F.L.I.8.

n uos.
dalius viso balso

Mažesnes partijos —

seimus pa
ežiam tikslui. Ir jaigu dar tre-
czia partija pasirodytu, kaip 
atsitiko 1912 ir 1924 mete tai 
ir ta szauks seimą. !

Partijų seimai yra iszsivys- 
tijimas taip vadinamos “poli- 
tikiszkos maszinos”. Konsti
tucija neturi aprūpinimu kaip 
nominuoti kandidatus in pre
zidentus. Ji tik insako kiekvie
nai valstijai iszrinkti, jai ge- 
rausiu žinomu budu, skaitliu 
rinkėju lygiai kiek turi atsto
vu Kongrese, ir dar du del se
natorių skaieziaus. Kadangi 
nominavimas kandidatu in rin 
kejus lieczia tik politiszku 
partijų naryste tad visas daly- 
lykas guli ju rankose.

Kiekviena valstija turi du 
syk tiek delegatu abieju di
džiuliu partijų tautiszkuose 
seimuose kįek turi .elektorisz- 
ku balsu. Delegatus iszrenha 
vietiniai seimai savo atskirose 
valstijose, du del kiekvieno 
kongresinio di&trikto ir keturis 
del visos valstijos, pastarieji 
vadinti ‘ delegatesu&t-large * \ 
Dar prie kiekvieno delegato 
pridėta kita žmogus, išvaduo
jantis asmuo, kuri irgi paren
ka vietinis seimas ir kuris už
ima pirma vieta jaigu tas 
gali dalyvauti tautiniame

seimas
Pa Gijų

“durk horse

❖ ❖ <•
N orinis szilu žinute truputi 

užsiliko, 
garnys bciboka 

paliko, 
Po tam baliukas atsibuvo,

Ant kuriu daug sveteliu pri
buvo.

Su tokiu paredku tai jau gana, mo. Valstijose kur laikoma pirr 
Bet szirdelo visa ta pati paujio 

na,
p įdėt tai mergiča nese

niai ten atvyko, 
Na ir tokis szposas atsitiko. 
Ir da ant vieno vaikino užsi- 

klopojo,
Buk tai jisai ja apdovanojo.
Ar žinoto mano dobilėliai,

Mat neseniai

Kaip M

<>• 
o

A

ne 
sei r

ta
minis susirinkimas paskirti 
kandidatus, dolegtai išmokti 
per balsuotojus kiekvienos 
partijos, ir no partijos seimu.

Kontroliuoti partijų seimus 
parinkt kandidatus kuriuos re
mia taip vadinama stipri ma- 
szina, yra praktika kuria se
niai vartoja abiejos didžiosios

susirinkimas

balsuotojus

/
t®" Neužmirscltite guodotini akai- 

tylėjai. atsilygint »m pranumaaat* už 
laikrasati “SauU/* kuria apia 
mlraso ir pra«we idant neaulaikyt lai- 
kraaacaio. PaakuMvkMal
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ŽINIOS VIETINES
— Velykos musu aplinki

nėje perėjo malszei. Žmonelei 
neturėjo rsz ko linksmytis, jei
gu darbo ir duonutes trumpa.

—• Nedėlios vakaru ir Pa- 
nodelije nupuolė keliolika coliu 
sniege.

— Ant pirmos ir Mahanoy 
nlycziu, apie ^ni^iaunaiktije 
susidūrė du autoinobilei 'kuria
me likos sužeistas skaudžei 
Kazimieras Žagarinskas,
W. Lloyd uly., Shenandoah.

235

Januleviczius
Park Place, kuris kitados gy
veno mieste, pavojingai serga 
namie ir randasi po prižiūra 
daktaro. •

V. ISZ

Szv. 
Juozapo bainyežioje buvo pui
kios kuriuose daly buvo dauge
lis žmonių. Bažnyczia buvo pu i 
kei padabyta per minyszkns o 

•kora's po vadovyste profeso- 
Grigoraiezio sugiedojo

puikes mąujes giesmes.

— Velykines pamaldos

r i aus

DARBININKISZKOS 
ŽINUTES

Teopil-
Pratkei iczius, Juozas Dre-

Port Carixxn. Pa., 

szionis ir Jonas Kiezevskis, li
kos aresztavotais už sukėlimą 
maiszaczio ’ ir sulaikinejimo 
anglekasiu nuo ėjimo in darba. 
Visi pastatyti po belą.

Pa.,
anglekasei likos sužeistais ir 
vienius labai pavojingai, kada 
piketai sulaikinejo 
nuo ėjimo
Run kasvklas. 
akmeuftis 
Steitinei aresztuojo kelis pi
ketus už maiszati.

Shenandoah, Keli

in darbu

P

f >

nužudyta, 
Ancercvicze buk

— Pati Stepono Rėkaus, 40 
metu, likos surasta maiidmy- 
czioje negyva. Isz pradžių bu
vo manoma, kad motere liko.

bet koroneris Dr. 
apreiszkc,

mirtis buvo isz priežasties per- 
virszino naudojima svaigi 
naneziu gėrimu.

Paiu/Jelije valdže pra
dėjo dirbti plentą No. 137 ku
ris sujungs Shenadori ir Ring- 
tona ir Shcptona su Hazletonu 
o isz Ringtono isz Columbijos 
pavieto rubežiaus.

— Ant susirinkimo angle- 
kasiu nutarta kad visi darbi
ninkai isz kasyklų Packer No. 
2, 3, 4 ir 5 pradėtu dirbti Utar- 
ninko ir nepaminti pasi'kelohu 
agitatorių.

naudojimu

Elizabeth, N. J. — Kovo 22 
d., ežia nusižudė 43 metu am
žiaus Lietuvis Aleksandra 
Bernotas. Jis iszbuvo be darbu 
apie pora metu ir manoma, 
kad,del to ir nusižudęs. Rūsyje 
ji rado pasikorusi jo duktė. 

‘ Velionis paliko tris vaikus. V.

Willimatic, Conn. — Pereita 
sanvaite, ežia buvo suimtas 
Mykolas Bartis, 21 m. amžiaus 
jaunuolis isz Nashua, N. H., 
kuris (platino netikras 5 doler- 

Viena tokiu penkinių 
jisai mėgino iszmainyti krau
tuvėje, 
nužiūrėjo,

ežia buvo

mes.

Sa-

apylinkėje mirė į

SHENANDOAH, PA. ISZ WILKES-BARRE 
IR APLINKINES
— Musu

sekanezios ypatus: 
Chestnut Si., Warrior Run, 
Pa., Kovo 17, po pamaldų Szv. 
Petro ir Povilo bažnyczioj, 
Sugar Notch, Pa., 
parapijos kapuose.

f Simonas 
53 m., 68 El m St. 
Pa., mirė Kovo 17 
ligos. 
* • 
.11*

ir

palaidotas

Ka raleviczius,;
1Plymouth, > 1JU.VUK.,

, nuo szirdies 
Atvykęs isz Lietuvos 

Plv-visa laika iszgyveno 
mouthe, paliko žmona, du sū
nūs, dvi (lukteri ir tris seseris.

•j* J. Žomantauskicno, 57ni. 
118 Kent Lane, Pa., mirė Kovo

AI ere v 1 i ff on i n oi, nuo18ta, 
szirdies ligos.

ligoninėjf

1 . * *3
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C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaua laztikimiausia Graboriua

ii Gabiauaiaa Balaamuotojaa ::

fZig. A lėksi imas, 117 Cedar 
St., Exeter, Pa., mire Kovo 18, 
Velionis in Amerika atvyko 
1901 m., ndliko žmona ir 4 
vaikus.

pailiko žmona

t Alena Aliszauskiene, 53 
rre, Pa., mirė Kovo 21, General 
m., 436 Meade St., AVilkes-Ba- 
ligoninej, nuo plaucziu nžde- 
degimo. Laidotuves invyko
Kovo 23, po ged. ipamaklu Szv. 
Trejybes bažnyczioj, palaidota 
parapijos kapuose.

t Jule 
Schoolev

Cibulskiene,
ExeterAvė. ) I

112
Pa. !

mirė Kovo 20, paliko vyra Sta
si, kuris yra Exeter policijos
virszininkas, ir 3 vaikus. —G.

Gabiauaiaa Balaamuotojaa
Geriausia Ambulanco 

patarnavimas s z i o j 
apelinkeje. 
kiam laike, diena ar 
nakti. Visada turi pil
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto modžio 
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

Bile Ko-
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UŽSZALES LAIVAS APLAIKE MAISTA NUO EROPLANU.

užszsalo ant Erie ežero netoli Peter salos, neturėjo inrds
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Kada laivas “Fellow Craft”
to per ilga laika. Kompanija žinojo per reidio apie padėjimu 21 laivoriu ant to laivo ir isz- 
siuntė eroplana su 1,000 svaru maisto del lavoriu ir visi buvo užgauadyti isz savo padėji
mo.

ISZ LIETUVOS
RADO SENOVĖS PINIGU.
Kapcziamiestis, Seinų apskr. 

Varvrszkee kaimo gyventojai 
B., kasdami žvyrą,
niu pinigu. Nors ir labai sutrū
nėjusios monetos, bot data ju 
aiszki. Jos yra 1427 metu.

rado vfiri-

oIR BURSZTEINIENE 
NUSIŽUDĖ.

Nesenei. mes raszeme apie 
traginga mirti žinomo Kauno 
pre’kybininko Jokūbo Bursztel- 
no.

Po vyro mirties Bu rsz t obuo
lio iszejo isz lygsvaros ir jau 
Ii syk mėgino nusižudyti, ta
eziau vis pavykdavo ja iszgel- 
beti. Priesz savaite Bursztei- 
niene mėgino pasikarti Kon
rado kavinėje.

Mat, ji jautus dideli sąžine® 
graužimą, del vyro nusižudy- 

19 metu, taip pat vežant mal- mo; ji vyrui vis prikaisziojus, 
kam jis žiravo vekselius ir 1.1.

Vasario 21 d., rvte Bursztei-

MALKU VEŽIMAI VIRSDA
MI UŽMUSZE 3 ŽMONIS.
Vasario 19 d., Lydavonu nu- 

szke, Szilvos v., užvirtus veži
mui su malkomis ant J. Stan
kaus isz Raseinių v., Norgeliu 
k., jis buvo mirtinai prislėgtas.

Vasario 19 d., Gclvoniu vai. 
Keižoniu ’km. Romas Paplaus
iąs, 17 metu amžiaus, vežant 
isz misz'ko malkas, vežimui už
griuvus, buvo mirtinai nuslėg
tas.

Vasario 20 d., Musninkų v.

I

SUDEGINO NAUJAI
UŽGIMUSI KŪDIKI.

Tilže — Pas viena pirk Ii dir
banti mergina inmete in de- Bogdzeviczius
ganti krosui įsavo nauja užgi
musi kūdiki. Ateje kiti to na
mo gyventojai, pastebėjo kudi- 
ko in policijos rankas.

kas, užgriuvus vežimui, mirti
nai nuslėgtas.

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 
510 W. CENTRE STREET 

MAHANOY CITY, PA. 
TELEFONAS 285-R 

[Bzbalsamuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus pa
ruošia pagal naujausia mada už 
prifinnma preke. Parsamdau auto
mobilius del laidotuvių, veseliu Ir 
kitiems pasivažinėjimams. 
Naminis Telefonas 1430-R St.Clair

Dr.J.J.WYCHUNAS
Lietuvis Akiu Gydytojas

I 
1

I

Į

Iszegzaminuoju akis. Jeigu 
reikalinga tai paskiriu tin
kamus akinius.

Ofiso valandas: 10 iki 12 ryte,
i 1 iki 5 popiet. G iki 8 vakare.
14 Ogden St. Girardville, Pa.

Telefonas 371-R

I
i

plieno nuėjo prie vyro kapo,
IR LIETUVOS ŪKININKAI' tam pasimeldus ir

“ BUTLEGERIAU J A. ” namo nusipirkus 1
' gryždama 

nusipirkus mėsos. Pas
kui inejusprausyklon szilkiniu 
szaliku ant kabyklos vasiuko 
pasikorė.

Fane Burszteiniene buvo 48 
metu amžiaus. Laidotuvėse da- 
Ivvavo didžiausia minia žino- 
niu.

Airiogala. — Airiogalos. Pc- 
narvos, Josvainiu, Babtų ir ki
tu valscziu ūkininkai pradėjo 
gaminti namine degtine. Poli
cija tuose valscziuoso ome iesz- 
koti samagonkos ir jos rado 
pas ūkininkus, už ka surasze 
protokolus. U k i 11 i nk a i

ka)l dabartiniais sun-

Paskutines Žinutes Ant. J Sakalauskas 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

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

bet't krautuvininkas 
kati pinigas netik

ras, davė žinia policijai, 
koma, kad kartu su Barezium
buvo da du ar tris jauni vyrai, 
kurie buvo pasilikę 
ežios ir lauke jo automobiliuje.

policija, jie pa'beg 
linkui Providence, R. I. 
automobilius 
Vofko valstijos bletas.

ant ulv- byla.<r Kendalville, lud. — Mr.?.
Prank Rodman, 40 metu mote- 

ana diena 20-ta

TĖVAS SU DUKTERE 
SUGYVENO KŪDIKI 

IR NUŽUDĖ JI.
Panevėžio apygardos teisme 

ana diena buvo nagrinejima 
Kazvs Antonaitis buvo Ir

kaltinamas su savo dukteria 
Kasto, kad jiedu sugyveno kū
diki ir, norėdami ji nuo svieto 
akiu paslėpti, nužudo ji. Tėvas 
gavo už tai 1(1 metu sunkiųjų 
darbu kalėjimo, o duktė —-pus
antrų metu.

anglekasius 
Kehley 

Piketai mete 
automobilius.

Pamate

in

li z-

- M i estei i jo

kuriame 
kaip 500

Visi Paker 
ir Lehigh Valles kasikius 
darvtus. “ *

Scrapton, Pa.,
Taylor, kylo maiszptis teq> pi
ketu ir angelkasiu, 
įlalibiivo . daugiau 
žmonių. Akmenai, plytos, bon-
kos ir kas tik papuolė po ran
ka buvo naudojami kaipo 
ginklai. Steitinei aresztavnjo 
kelis maisztininkus.

Steitinei

ISZMOKINO JI.

— Kur Vincukas .* — už
klauso tėvas kada surgv žo va
karo namo.

Liepiau jam eiti gult už
pakuta.

— Kodėl ?• •

—- Ba baisui keike!
— Ar teip, asz jam paro

dysiu, asz ji pamokysiu kaip 
nuo to užsilaikyt... Einu tuo- 
jaus pas ji...

Tamsiam karidorije tėvas 
susimusze kakta ant kampo 
szepos.

— Po szimts milijonu vel
niu, — suriko tėvas isz skaus
mo, —- o kad ja perkūnai su
trenktu taja prakeikta szepa li
tuos ka ja ezion pastate. O kad 
ja -.

— Tėvai, gana ant sziadien 
nes jau Vincuką iszmokinai ir 
teip už daug, — tarė pati, — 

. pasilaikyk savo mokslu ant ly- 
- tojaus.

6 6 6
666 Gyduole ar Tabletai imant fn 
viduriu* ir 666 Moatia isz lauko, su- 
tedeia vdalaska Ir veiksminga gydinima 
del perioallmo.
Yra Tai Sveikiausios Gyduoles 

Žinoma.

tu re j<!«i

o
J u 

New
re pagimdo

1
skliu

? vaiku. Penkiolika menesiu at-
Mvko- t

las Bartis buvo suimtas ir lai- 
kalejime be kaucijos. 

—I).
komas

gal pagimdė dvynukus. Isz tu 
vaiku 13 
puikei.

yra gyvi ir auginasi

džiasi, 
kinis laikais esą sunku sužve
joti litu valstybinei, kuri bran
giai kasztuoja. Tuo tarpu “
mogonka” pigiai atsieina. Ūki
ninkai nori, kad butu leidžia
ma gaminti ir naudoti 
gonka.”

sa

<F "De'troit
Chicago, UI. — Meldažio sve

tinėje, Andriulis su savo gon
ge, iszrade prusiokiniu prakal
bas, preita savaite. Paszaukta 
policija isz svetines iszmete 
bim'bininku vadu: Andriuli ir 
Millori. 
nesiliovo. 
ant tol i aus.

— Vaclovas Vanagas, apie 
40 metu amžiaus, gyvenos 4572 
Gross avė., buvo rastas be są
mones ant savo namu priekin
iu laiptu, 
kulkom.
ji iszveže in pavieto ligonine, 
kurioj mirė.
vedos, paliko moterį Marcele, 
dvi dukteris ir du brolius. Ki
lo® buvo isz Vydžiu vals., Ežer
ėliu apsk.
Kovo 24 diena, 
žiaus bažnyczia ir in Szv. Ka
zimiero kapines.

Piktadariai kurie
V. Vanagu, yra nežinomi 

Nežinoma ir priežastis del 
kurios jie ji paszove. Koroner
io tyrimas tapo atidėtas ne- 
aprybotam laikui, kad duoti 
policijai daugiau laiko pikta
darius susekti ir juos suimti.

v

Mieli. — Auto
mobiliu dirbtuvėj Lincoln Mo
tor Co. kuris priguli prie For
do, likos investa 4 dienu dar
bo po 6 valandas ant dienos. 
Kiti Fordo fabrikai dirbs ta 
ppti laika.

Trukszmas taeziau
Prakalbos atidėtos

iperszautas dviem 
Pdszaukta policija

, A. f A.
Ona Szleiviene, mirė Kovos 6 die

na, Sekmadieni po pietų, 2:10 valan
da, po sunkiai operacijai Szvento 
Pranciszkaus ligoninei, Hartford,

14,600 SVARU PLAUKU
NUO VIENOS GALVOS.

V. kaimo gyveno senis D. 
kuris per savo 90 metu amžių 
kirpo plaukus ir dėjo in viena 
vieta. Kai jis mirė parverti Jo 
plaukai svėrė 
Klausiainds senis

<« šamo-

Velionis buvo

Buvo laidojamas 
in Szv. Kry-

pa-
szove

APSIVERKS ANT SMERT.

Pontiac, Mich., — Trilikos 
metu mergaite Barlora Maiui- 
fee, apsvorke ant smert, kad 
josios molyną nuėjo ant pasi
linksminimo, o jaja paliko vie
na namie. Mergaite 
verksmo gavo konvulsijes, kai
mynai paszauke motina, bet 
pakol toji atėjo namo, mergai- 

Įte jau buvo negyva.

namie. nuo

operacijai 
ligoninei,

Conn. Turėjo 57 metus amžiaus. Ve
dusi 39 metus gyveno gražiai su sa
vo vyru. Paliko dideliam nubudime 
vyra, keturis sūnūs? Juozą, Joną, 
Mikola, Viktorą; tris dukteris: Julija 
Onute ir Elcnute; G anukus ir viena 
seserį Liotuvoja, Morta Yenickiene, 
Sziualiu ap., 
tina kaimas. Tikrai Lietuviszkoja 
dvasioja iszaugino visa savo szeimy- 
na, tikrais Lietuviais. 10 metu atgal 
gyvenome Elizabeth, N. J., po tam 
persikėlėm in Conn, valstija Tarriff- 
ville ir Simsbury, Conn, 
suauginus savo 
ome musu brangia mamyte.

Palaidojome 9 diena, 9 valanda 
isz ryto su Sz. Misziom Szvento Ber- 
nadino bažnyczioj in Szvento Ber- 
nadino kapines su kunigo patarna
vimu.

Ji kilusi isz Lietuvos Nureikoniu 
Kaimo, Pakruojaus parapijos. Paliko 
ir viena pus-sesere, Karulina Delkus, 
Elizabeth, N. J.

A.A. musu brangi mamytė. Ilsėkis 
ramiai pabaigus visus vargus ant szio 
svieto. Noužmirszime maldose tavos.

Mes visi Sleiviai tarėm szirdingai 
aeziu kurie lankėtės ant pagrabu Ir 
laidotuvių taipogi ir už gėlos kurie 
aukavo ir aeziu graboriui ir vienam 
ir. kitam C. Vencentu už -ju 
patarnavima.

Su gilia szirdies skausmu liekam, 
Visi Sleiviai, Simsbury, Conn.

Linkuvos parapijos, Pu- 
Tikrai

Taip ežia 
szoimyna mirtis at-

gražu

I

14,600 svaru, 
kodėl jis 

‘ ‘ Man

se. 9 9

teip daro, sakydavo: 
numirus nereiks rubu, gales 
palaidoti mano patios plaukuo-

Mirus jo noras neinvyk-
dytas, jis palaidotas, kaip ir 
visi kiti su rubais. .

■W — ........ ....... * " I 8^

NIEKSZAI NUPLESZE NUO 
KAR. JUOZAPAVISZIAUS 

PAMINKĮiO VAINIKĄ.
Alytus. — Priesz Vasario 16 

d., szaule J. Szidliarskiene nu
pirko gyvu geliu vainiku ir pa
dėjo ant žuvu’sio ’kovoj su Len
kais karininko Juozapavi- 
cziaii'S, esanezio ant Nemuno 
tilto, paminklo.

Bet sztai Vasario 16 d., vaka- 
renuo žuvusio karininko Juo
zapa i cz i utis paminklo kaž kas 
nuplesze vainiku, ji sudraskė 
in szmotelius ir numetė in,Ne
muną ant ledo. Toks darbas 
yra labai biaurus ir tai padare 
nidkszai turėtu Imti smalkiai 
baudžiami.

MIRTIS DEL PIRSZTINIU.
Pajevonio valscz., Altruikio 

km. per vakaruszkas bernas 
Almonaitis susipyko su kitu 
bernu, Dakimoniu. Aplinkybes 
buvo tokios, ‘kaįcl vieszai Ai- 
moaitis i turo Da’kimoaiti pavo
gus jo pirsztines. Bet szis gy
nėsi ir net pagrasino. Dakimo- 
nis pasaugojo gražinti namo 
Almęnaiti, ji užsikabino ir pra
dėjo arszia “vaina.” Paskui 
priėjo prie to, kad Dakimoms 
iszsitrauke peili ir suvaro. Al- 
monaieziui in nugara, parbė
gės in kaimu prisipažino ka pa
daręs. Dakimonis suimtas.

vaina.r

ISZ MOTERS TAPO VYRAS.
Kvėdarna. — Bdksztu ‘k., 

Gudženiu szeimynoje buvo vie
na duktė Paulina Gudženaite, 
gimusi 1903 m., kuri visa lai'ka 
dėvėjo moters rubais, o darbus 
dirbo yyriszkus ir daugiau 
draugaudavo su vyriszkiais.

Nuo jos užaugimo laiko vie
tos žmones spėliodavo, kad to
ji pana gali būti \yriszkiu, nes 
jos balsas buvo tam panaszus.

Sziais metais Paulina nucjj 
pas vietini kleboną, kad szi? 
isztaisytu jos gimimo metrikus 
isz moters in vyra. Klebonai 
antso negalėjo padaryti ir pra- 
nosze policijai. Dabar nustaty
ta gydytojo, kad toji pana yra 
vyriszkos lytios ir ji szaūkia
ma karines prievoles atlikti.

MIRE KUN. SAURUSAITIS.
Kisinisakiuose, prie Vifka- 

viszkio, Kovo 3 d., mire žino
mas blaivybes
Ameriketis kun. Petras Sau- 
ru«ait’i's.

darbininkas

karininko

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

Busite pilnai užga-ir gražiai, 
nėdinti.

Isz Mahanojaus Ir Girardville* 
jeigu kas pareikalaus mano pa
tarnavima tai meldžiu man tele- 
fonuoti o pribusiu in deszimta 
minutu. Bell Phone, Dial 2-1512

S F

CAPITAL STOCK S125.000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

Mokame 8-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride
dam prie j ubu pinigu 1 Sausio ir 
1 L .epos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėtreikalaussu musu ban
ka nepaisant ar mažai ar didelis.

G. W. BARLOW, Pres.
J. FERGUSON, Vice-Pres.tr Kai.

UKMERGĖS ŽINUTES.
važiuojant 

žmogui per miestu pasibaidė 
arklys ir sunkiai sužeidė einan- *
ežia keliu elgeta.

— Vasario <1., Uk. Vai- 
džios Gimnaz. vienas 5 b. kl. 
storžievis mokinys, turėjos pik
tumą, kirto mokytojui Kosui in 
ausi ir iszojo isz gimnazijos.

Vasario 29 d •>

ISZDYGO NAUJI DANTYS. 
SZIMTO METU SENEI

Laukuvoj neseniai įniro el
geta Vainiene, turėjusi per 
szimta metu. Jai pradėjus an- 
traji szimta metu iszdygo nauji 
dantys. Szis dantų dygimas 
iszsauke liga ir ji S’irgo keletą 
sanvaieziu. Buvo manyta, kad 
sene mirs ir todėl jos dvasios 
reikalams aprūpinti toko pa
kviesti dvasininką. Sene pati 
jam pasisakė, kad jos liga yra 
del nauju dantų dygumo ir pa
rodo naujus dantis..Po dajit|i
dygimo ligos sene iszgijo ir 
dar gyveno 8 motus. Jos nauji 
dantys buvo stiprus, ji galėjo 
lengvai krimsti rieszusuts, del 
to laukuviocziuose ir dabar yra 
nuomone, kad sulaukus szimto 
metu dygsta nauji dantys. I

mus *

TEISYBE.

Kais tai yra meilingu-<->

taiMeijingumaa yra 
apsvaiginimas meiluje.

—• Jeigu teip, tai ženybos 
turi būti “delirium tremens!”

SKAITYKITE “SAULE”

Wm. T raškau skas 
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

Mahanojaus prapertes turės daugiaus vertes kada nau
jas St. Nicholas brokeris pradės dirbti.
Daugiaus darbo reiszkia daugiaus žmonių ir daugiaus 
raudos ir daugiaus biznio.
Laikykitės drueziai savo nuosavybės Mahanojuje.
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MERCHANTS BANKING TRUST CO
MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM

MAHANOY CITY, PA.

•>

Pres.tr



