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Isz Amerikos
GĖLIUKIS KATALIKISZKO 

KUNIGO.
San Louis Potosi, Mexico. — 

Gyventojai aplinkineja Lagu
na Seca, sukruto, kada dažino- 
jo apie nepaprasta atradimu 
Katalikiszko kunigo ir jo

KUMUCZIU
LIEŽUVIAI

KAIMINKOS BUTU PER
SKYRĖ SENA POPA 

KURI GYVENO SU, 
TIKIME.

ft

ISZEINA KAS UTARNINKa IR PETNY

Prenumerata Kosztuoja: Suvienytose Valstijose $8.00 metama 
Kitose Vieszpatystese $4.50 metams

Lalszkus ir Pinigus visada siuskite ant szlo adreso: 
W. D. BOCZKAUSKAS - CO.,

MAHANOY AND A STR.,

IV. n. BOCZKOWR1I, Pre*. A Mf.
W. BOCZKOWNKl, UtUr.

PAVEIKSLAI ISZ NAUJAUSIU ATSITIKIMU MOTINA SUKAPOJO

»>
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MAHANOY CITY, PA.

ft 43 METAS
■ '.— . "7 ..-I ■ .............. ■ . .............—II. ■ , _

Isz Visu Szaliui MIE- 
GANCZIA DUKTERIA.

— Mrs. 
melu 

kuri neseniai buvo paleista isz 
paikszu 
savo mieganezia dukteria 
metu. Ta diena motina užklu
po su plaktuku ant dukters lai
ke barnio, bet duktė apsigynė 
nuo motinos nueidama gult,

Elmsville, N. Mox.
Morta Ceckauchee, 68ji
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1. — Majoras W. K. Smith, kuris atsisako nuo dinsto perdctinio kariszkos akadcnii-
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prieglaudos, nužudo
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VĖTRA SUGRIOVĖ KALĖ
JIMĄ, 200 KALININKU 

PABĖGO, DAUG 
SUŽEISTA.

Calcutta, Indija. — Dvide- 
szimts du sargai ir kaliniai li
kos užmuszti ir 200 pabėgo

Berwyn, Ill. —
32 metus Czeslovas

Pergyveno'
Czeri ?”“ j 

senino vaikszcziodami po di- Plewacki, 72 metu ir jo niote- 
užejo re 62 metu, apleido suda links

sc- su savim

I 
H*

mai, nes nepasiseko kumueziu (

noviszka apkaustyta

delius kalnus, staigai 
ant dideles urvos in kuria in-
ejo kad pažiūrėt kas joja ran- liežuviai juos perskirt. Plewac- j 
dasi. Ineja in giluma, užtiko se kieno keli metai atgal neteko 

skryne. kojos per nelaime ant geležin-
Atplesze spyna, kuri jau buvo kelio, todėl buvo priversta se
gėtai surūdijusi, nemažai nu
sistebėjo, rado joja daug auk
so, sidabro ir visokiu brangeny 
biu paeinaneziu da priesz Is- 
paniszkus laikus kada tai Is
panai buvo ateja in Meksika.
Verte surasto skarbo nedaži- 
nota. Vieta su rašo skarbo ku
nigas neiszdave, nes valdžia 
jam prižadėjo tiktai treczia da
li surasto skarbo ant ko kuni
gas su seseriniu nesutiko.
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SU PAGELBA MYLEMOS, 
NUŽUDĖ SAVO SENA

MOTINA.

Brantley, Georgia. — Žve- 
riszkas būdas atsiliepe szirdy- 
ja 30 metu Homer Farver ir jo 
mylemos Lenos Kinslaw,
metu, kurie su britva nužudė 
aavo sena motimu—Abudu da
bar uždaryti kalėjime.

Motere priesz mirti apreisz- 
ko policijai, buk jos sūnūs ži
nojo, kad ji turi suezedinus 
tris tukstanezius doleriu, nu
tarė ja nužudyt, nes negalėjo 
dasilaukt jos mirties.

Kada sūnūs kirto motinai in 
galva su geleže, jo mylema pa
griebė gulinezia britva ir pra- 
dėjo apmirusia motina piaus- 
tyt ant veido, krutinės, ranku 
ir gerkles. Kaiinniai surado 
sukruvinta motina, nes girdėjo 
jos dejavimą ir nuėjo pažiūrėt
kas su ja atsitiko. Ligonbuteja si kad jam atiduotu pinigus 
senuke mirė ant rytojaus.

dėti namie. Nuo kokio tai laiko 
kūmutes jai daneszinejo, buk 
vyras svilina prie 42 metu 
naszles gyvenanezios artimoja. 
Porele per visa savo gyvastį 
dirbo sunkiai ir suezedino ga
na puiku turteli- Plevackiene 
negalėdama ilginus dalaikyti 
liežuviu, užklupo ant vyro, už- 
metinedama jam kad ja ap
gaudinėja ir susineszineja su 
naszle ir nutarė užvesti skun
da ant persiskyrimo. Kada at
ėjo in suda, vyras 
moteres:

suda, vyras užklausė 
“Mama, ar tu tikrai 

žinai, kad asz tavo apgaudinė
ji!!” Kada jam apsako kad gir 
dėjo nuo kaiminku, vyras pri
statė deszimts liudintoju, 
tik viena karta kalbėjosi su mi 
nota naszle, bet niekados jos ne 
atlanki^ejo, ant ko pati naszle 
prisiege sude, 
tiktai pasako laba ryta ir kal
bėjosi apie darbus ir sveikata.

Senukai apleido suda links- 
prižadejo dan- 

n dk la u syti a pj u o d i n a n -
mi, o motoro 
giau

kad

kad Plevackis

apjuodina
ežiu liežuviu savo kaiminku.

NUŽUDĖ ŽMOGŲ 8U 
PROSU.

Akron, Ohio.
Scrcik, 30 metu, likos nužudy
tas per Antana Bernaka. Šėr
ei k atejas pas Bernaka, spyro-

Mykolas

Mu

ISZMETE SAVO VYRA 
LAUKAN.

Hamtramck, Mich- — Jonas 
Pietszyk, užvede skunda prie- 
szais savo paezia Ona, kad ta 
iszmete ji laukan isz namo. Jo
nas laike teismo kalbėjo: “
no motere tanikiai pasielgdavo 
su manim kaip su szunim ant 
galo paliepė mano eiti po vel
niu iszmesdama mane laukan 
ir paskui mane iszmete mano 
kupareli. Ka turėjau daryti! 
Sugryžt neturėjau ko, nes ži
nojau kad ji trankosi po pa
kampes su kitais vyrais ir ant 
galo nutariau nuo jos atsikra
tyt.”

Pietrzykai apsivedė du me
tai atgal Ohajuj isz kur pri
buvo czionais dirbti.

MERGAITE SKUNDŽIA 
PRICZERI.

Glendale, Calif. — Deszimts 
metu mergaite patrauko in su
da 56 metu priezeri Rev. E.E. 
Wall, kuris norėjo su ja nepa
doriai pasielgti. Aresztavotas 
priezeris isz sarmatos norėjo 
atsiimti sau gyvastį. Kitos dvi 

-'j-ajjiiaergaitcą liudijo prieszais pri-
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jos West Point, padaro savo paskutini peržiūrėjimą kadetu isz tos mokslaines. 2. — Czika- 
giniai Komunistai laike Gegužines parodos. 3. — Poni Hooveriene aplaiko gurbeli 
nuo vaiku laike a-pvaikszcziojimo Vaiku Sveikatos Diena.

SUSIUVO PERPJAUTA 
SZIRDI.

Washington, D. C. — Užduo-

NUŽUDĖ BURDINGIERI 
KADA TAS MIEGOJO. 
Putnam, Nev. — Insiutus

kad jo burdingieris Mykolą dama sau tris gilius /.aidulius 
Gross, 30 metu, nedavė ramu-Į su peiliu in‘szirdi už tai, kaa 

i 1 1• • • "W- 1 *mo jo paežiai, Ignotas Solarek jaja apleido jaunikis Miss Ger- z-t ■% • • % i a 138 metu, nužudo ji kada tasai trukia Jennings, 21 metu, likos 
Salarek pasako nuvežta in ligonbute mirsztan- 

policijai, buk jo 22 metu pati 
tankiai skundėsi priesz ji kad 
burdingieris jai neduoda 
mybes, o kada nuėjo in jo

gulėjo lovoja. 
I

o kada

žiedn

15 METU MERGAITE DIN
GO SU 48 METU JAU- 

NIKIU.
Palmerton, Mass. — Grace 

Welton, 15 metu mergaite pa
siėmus savo drapanas, 
isz namu

dingo
ana diena iszvažiuo-

manydama, kad motinai pra-|‘sz kalėjimo, kuri smarki vet- 
piktumas. Kada I ra sugriovė Panelio diena 

Mymensingh, Bengale.
Daugelis prasižengėliu pabė

go isz sugriauto kalėjimo. 
Szimtas sargu ir kalininku li
kos sužeisti, apie 50 likos mir
tinai sužeisti ir badai mirs. Po-

eis staigus
< luk t e užmigo, motina pasiėmė 
kirvi ir ilga peili nuėjo ant 

i virszaus ir vienu ypu nukirto 
dukteriai galva nuo stuobrio, 
po tam baisiai subado kuna 
peiliu. Ant kliksmo motinos,
kaimynai paszau'kc policija, Hcija ir vaikas likos nusiusti
kuri suriszo pamiszcle ir nuve 
že atgal in prieglauda.

UOSZVE GERESNE NE 
KAIP DUKTĖ. 

Geo. — 
kurio motere

Astoria, Geo. — Maksas 
Grave, kurio motere užvedė 
teismą priesz ji ant persisky
rimo, apreiszko sulle, buk da
bar gyvena su vaikais pas sa
vo uoszvia ir kad jam daug ge
riau pas jaja ne kaip su josios 
dukrele su kuria apsivedė ke
turi metai atgal Maksas sako, 
kad jojo uoszve yra labai ma-

in tenais sumti pabėgėlius.
Kone visi kiti namai aplin

kineja kalėjimo li'kos su
griauti. Manoma kad daugelis 
kalininku randasi griuvesiuo- 
sia.

Keliolika kaimeliu likos su
griauti. Yra tai treczia pana- 
szi vėtra Bengali kuri atlanko 
in laika keliu savaieziu.

li'kos

pro

dama in Needham su 48 moti- loni ir anioliszko budo motore,

kokius jam paskolino keli me
nesiai atgal. Isz to kilo karsz- 
tas barnis. Bernaka pagriebė 
stovinti prosą ant stalo, kirs
damas jam in galva, o kada su
krito ant grindų da jam kelis 
kartus uždavė per galva, 
dai munszaien daug 
prie tos žudinstos.
likos uždarytas kalėjime.

Ba- 
prisidejo 
Bernukas

BOMBA UŽDEGE AMERI- 
KONISZKA K ON S UL AT A.
Nagasaki, Japonije. — Kas 

tokis pravažiuodamas
Amerikoniszka konsuli narna, 
meto bomba, kuri eksplodavojo 
ir uždegė narna. Ugni greitai 
užgesino ir policijo pradėjo ty
rinėti kas bomba mote. Konsu
lu tonais yra Henry B. Hitch
cock. Manoma kad tai politi- 
k’iszkas darbas prieszininlku 
Amerikos.

j bet josios dukrele turi vclnisz- 
ka būda su Įkuria negali dau
ginus gyventi sutaikoje.

ti. Daktarai tuojaus ėmėsi prie 
operacijos, perpjovė krutinę ir 

a'( paregėjo buk tfzirdis perpjauta 
I trijuose vietose, tuojaus žaidu- 
, lu susiuvo, na ir sziadien mer- 
i gina yra sveika ir gyva. Dak
tarai sake, kad jeigu butu da 
deszimts miliutu praeja, (ai rsz- 
tikruju butu mirus.

I ra-

kambarį pasalkyti kad apleis
tu jo gyvenimą, 
peili isz po paduszkos, norėda
mas gaspadoriu midurt. Sala- 
rek paleido in ji keturis
vius po tam iszbego in polici
jos stoti, apsakydamas ka pa
daro.

tas isztrauko

szu-

KERSZINO VAIKAMS, 
e

Butler, Ohio. — Penki vai
kai mirusio C. II. Wright, tik 
tada galės pasinaudoti isz pa
likto jiems, turto, kada kožnas 
isz ju daeis 50 metu. Tokia pra- 
sarga indejo in savo testamen
ta tėvas:,“Turiu vilti, kad kd- 
da mano vaikai turės po 50 me
tu gal turės del manes didesne 
paguodone ne kaip už gyvas-

! buvo užmigdyta 
ryta tik

niu jaunikiu su kuriom susipa
žino tris sanvaites atgal. Tę
va1! pranesze apie tai policijai 
idant pabegelia arcsztavotu Ir 
prisiunstu namo.

NEPAPRASTAS ŽMOGUS.
Mount Ferry, Minn. — Isz 

Fernville aplai’kyta žino, buk 
tenais atsirado žmogus turin
tis 79 metus, kuris turi uodega 
asztuoniu coliu ilg’io. 
tau!

AKRONO ORALAIVIO NE
LAIME. — 2 UŽMUSZTI 

PULDAMI ISZ ORO.
Calif. —

Tvirtina jisai,
Na tai 

buk yra
dingusis ryszys terp žmogaus!
ir bezdžionkos.
laikraszcziu ji mate,

savo

Camp Kearney, 
Kada keli szimtai darbininku 

pritrauk t orą lai'’i 
ant žemes, staiga i 

, o trys
už vi rvi u 

žc-

NORĖJO PARDUOT SAVO 
SUNU UŽ 50 ZLOTU.

Zdunska Volą, Lenk. — Tū
las kaimuotis nuvažiavęs • ant 
jomarko, norėjo parduoti savo 
asztuoniolikos metu aunu už 50 
zlotu. Ant sunaus atsirado kup 
ežius, bet derybos neperėjo už 
tai, kad keli vyrai girdėjo pa- 
siulinima tėvo, pranesze apie 
tai policijai kuri ji aresztavo- 
jo.

stengėsi 
“Akron” 
oralaivis iszkilo in ora 
darbininkai laikosi

I 2,000 pėdu aukszczio nuo 
mes; du nukrito ant žemes ir 
likos suteszkinti ant vietos o 
treczias laikėsi pakol oralaivis 
nutupe ant žemes ir likos isz- 
gelbetas-

“Akron”
hurst, N. J., Nedėlioja in Kali
fornija, turėdamas gana pavo
jinga kelione nes isztiko gana 
smarki viesulą, bet gilukmin- 
gai atlėkė in czionais ir ant ga
lo du darbininkai turėjo paau
kauti savo gyvastes. Buvo tai 
baisus regejinuis kada nelai
mingi nukrito žemyn. Kelios 
moteres apalpo isz susijudini
mo. Tukstancziai žmonių mate 
ta atsitikima.

iszldke isz Lake-

Reporterei 
o kada 

melde kad parodytu uodega, 
tai atsake, kad to negali pada
ryt, nes tiesos tojo valsczio ne- 
pavelina žmogui rodyt
nuogo kūno. Ta uodega buvo 
ilgesne, nes puldamas per kel
mą nusilaužo kelis kailiukus 
isz nugarkaulio. Juokingas da
lykas, kad tik dabar •surado 
vyra 'su uodega ...

DEVYNIŲ METU SENUMO 
MOTINA.

Budapeszt. — Devynių metu 
mergaite Mujava, kuri lankėsi 
in mokslaine ana diena pagim- 

I do kūdiki. Susincsze jiji su ko
kiu Ui vyru ir pasiliko ne-sz- 
czia. Užteminta mergaites pa
dėjimu ir likos pralszalinta isz 
mokslaines. Kūdikis po pagim- 
dimui svėrė penkis svarus bet 
in kėlės dienas mirė. Motina 
sveika ir neiszduoda pravardes 
kūdikio tėvo, norints visaip Ja
ja kerazino. Manoma, kad tai 
buvo kokis mokslaines virszi- 
ninkas.

NEREGIS PRAREGĖJO
Norristown, Pa. — Ligonbu- 

MIRSZTANTIS TĖVAS AT- randasi kokis tai Simon 
B. Feldman, kuris per tris me
tus buvo neregys, kuriam dak
tarai padaro pavojinga smege
nų operaoije.

Ligonis laike operacijos ne 
s, buvo pada-

vietos anestezijo ir 
Feldman buvo pilnoj sąmonei, 
kada daktaras tyrinėjo jo sme
genys. Staigai ligonis suszuko: 
“Asz paregėjau, a'sz jau galiu

ežio, todėl palieku 25 tukstan- matyti!”
Daktaras mat buvo prasza- 

ta iszlyga, kad tik po 50 metu lines spaudimą nuo tos smege- 
galcs pasinaudoti isz pinigu* nu .vietos kuri licczia akiu re- 
Gal mano vaikai lyg tam lai
kui iszmdkys savo vaikus kaip 
turi guodoti savo tėvus.”

ežius doleriu mano vaikams su

DVASIA NEDUODA VAI
KAMS RAMYBES.

Stockton, Calif. — Žinunai NEGALI ISZSIMAITYT ANT 
ir tyrinėtojai nepaprastu atsi
tikimu tyrinėja stebėtina pasi
elgimu vaiko ir mergaites, ku
riuos dvasia kankina ir neduo
da jiems ramybes. Yra tai Ed
vardas Banos, 16 metu ir jo se
sute Alicija 14 metu, kurie li
kos paimti in prieglauda San
ta Monika. Per devynes dienas 
vaikai randasi po valdžia dva
sios — vaikas po valdžia kokio 
tai seno žmogaus o mergaite 
I>o valdžia senos moteres, rodos 
apimti po valdžia dvasiu, rė
kia, rodos kad juos kas musza
staugė, verkė ir szokineja per 
kėlės valandas, 
griusta ant grindų be žado. 
Daktarai nežino kas jiems yra 
0'gyduoles nieko neprigelbstį.

X

f

pakol nesu-

8,000 DOLERIU.

Boston. >— Mrs. Mary Audu
bon, naszle, po mirusiam savo 
vyrui, padavė praszima in sū
dą, buk negali iszsimaityt ir 
apredyt savo jdukrelo ant 8,000 
doleriu per meta ir meldžia su
do idant dukroliai paskirtu isz 
likusio turto da po 300 doleriu 
ant menesio ant josios užlaiky
mo. Sudas praszima motinos 
iszklause ir davė pavelinma, 
kad motina gali tiek iszduoti 
ant užlaikymo dukreles.

Kiek tai vaiku randasi, ka
rio nenaudoje no dvieju szini
tu doleriu ant meto. — O gal 
motinai neužteko pinigu 
sportavimo.

ant

PER SAVO GODUMĄ NETE
KO 3,000 DOLERIU.

Norfolk, Va. — James Rob- 
lyn, pranesze policijai buk li
kos apgautas per du nežinomus 
apgavikus ant 3,000 doleriu. 
Susipažino jisai su ikokeis tai 
ponclcis, ’kurie pasako jam, 
buk pasakys jam slaptybe ko
kiu budu gali padangių t savo 
pinigus, per indcj'inia bumasz- 
ku terp czystos popieros, ir su
spausti tam tikrojo maszinoje, 
o visas paveikslas bumaszkos 
atsimusz ant czystos popieros 
ir negalima pažinti jog pinigai 
netikri. Isz didelio godumo pa
daryti daug pinigu lengvu bil
du, atidavė poneliams visus sa
vo suezedytus pinigus, kurios 
indejo in inaszina 
daugiau neinate,

bet juju

NUŽUDĖ GERADEJU UŽ 
8 DOLERIUS.

New Kensington, Ark. — 
Evans Sayburn, 16 metu vai
kas, szaltam kraujui, be jokios 
priežasties, nužudė Zeik Manl- 
lėy isz Norman, arti czionais, 
už asztuonis dolerius.

Manlley sutiko vailka einanti 
ant kelio, pasiėmė in savo au
tomobiliu ir važiavo namo. O 
kad žmogus buvo dszdaves vi
sus pinigus dalydamasis kelio
nėje su vaiku, sustojo mažam 
rniestelije telegrafo namo, kaa 
jam prisiunstu asztuonis dole
rius. Kada pinigus aplaike, lei
dosi in tolimesnių kolionia. Ka
da privažiavo prie apleistos 
vietos, vaikas nu’szove savo gc- 
raldeju paiimdaraas nuo jojo 
asztuonis dolerius atbėgdamas 
in New Kensington, kur ji po
licijo vėliaus aresztavojo, nes 
pats prisipažino pire kaltes.

Paskutines Žinutes
11 Wellington, Nauja Zelan

dija. — Apie 4,000 bedarbiu 
ateja prie rotužes spirdamie- 
si darbu, likos iszvaikinti per 
policies- Rotužes langai likos 
iszdaužyti, daug maisztininku 
li'kos sužeisti.

11 Carbondale, Pa. — Sesuo 
Ignatija, poredetino Szv. Ro
žes kliosztoriaus mirė nuo už
degimo plaucziu. Gimė Wil
liamsport, Pa., iitstojo in zoko- 
na 1883 mete, 
Subatoja. •

H Duryea, Pa. 
metu Aleksukas 
likos užmusztas per t roką, ku
ris jam sutrynė ^pakaus/i.

I

bus palaidota

— Penkių 
Kaciauskis

kiu tai vyru ir pasiliko nesz-

UŽKASĖ GYVA PODUKTE.

Geneva, Szvaicarije. — Už 
tai, kad jojo podukte už daug 
valgo, kaimuotis Mikas Roe- 
sean, teip insiuto ant dcszimts 
metu Katriutės, kad isztkaso 
darže grabia, instume in jaja 
mergaite ir gyva užkaišo. Kai
mynai nemanydami mergaites 
per kėlės dienas, praneszo apie 
tai policijai, kuri pradėjo ty
rinėti ir ant galo patėvis prisi
pažino ka padar^f»upeduktc.

t
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Kas Girdėt
1

Neužmirszkit atnaujinti pre
numerata už laikraszti ‘Saule.’ 
Del daugelis laikas jau pasi
baigė ir apie tai praneszemc!

Bizni be pinigu sunku vary
ti, o ypatingai iszdavysta lai- 
kraszczio, kuris sureikalauja 
kožna doleri.

-------- ; > ---- - ■ ■
Tie, kurie geidžia pirkti boli

dus, szerus, pajus ir kitokius 
investmentus,
szta szito pamokinimo ir pra- 
sargos;

prisipažino prie visko bu dide
liu gailescziuwwriPisas brango-
-•i • • v inybes ir rakandus'surado tėvo 

name.
■ - ■ ■ ■■»:> ■  —

A ežiu mieli skaitytojai 
atsilyginimu su savo prenu
merata. paugelis sugryžo ve
la prie musu milžiniszkos szei- 
mynos skaitytoju, kurie džiau
gsis prie pabaigos meto, aplan
kydami už tai, Puiku Kalendo- 
ri (knyga), ant 1933-m., kuri 
jau pradėjome spausti.

n z

Isz Visu Szaliu ATLANKYMAS
MIRUSIO i

k.
1

chel — < atsakiąuo ank<kanipe 
ulyezdos MonsieuTj U Prince.

— Ant žemes? ant trotua-

di, bet pertraukei man, baub
damas:

— Sakau pbtiui kad tupėsi 
kriminale! Toksai nieksiąs, 
laidokas! Bandyk dar syki są- 
vo snuki atverti! Tai ponas 
nors mano iszjuokti, mane, ku
ris reprezentuoja valdžia! Na 
tai ponas pataikos ant savo!

i ! J iM' M| .r ' 1 '“i di Ii Ik ir 5

t

ro?
Patvirtinau.
— Tai stebėtina, labai ste

bėtina atsake in nužiuromai 
mane apmėtė akim. — Trotua
ras, teisingai pasakius, nėra 
atsakanti vieta laikrodėliams 
valkiioties.

Nusrszypsojau.
Komisorius pasižiurėjo 

mane su suraukta kakta.
Tylėjau ir rimtai sėdėjau 

sau.

UŽDARE SAVO MOTERIA 
BOKSZTE UŽ JOSIOS 

TURTĄ.
Paryžius. — Pierro Montter, 

turtingas, fabrikantas gyve
nantis Chaiteney likos areszta- 
votas drauge su savo sekretor- 
ka už suokalbi praszalinti savo 

i moteria isz szio svieto.
Montier apsipaeziavo su tur

tinga moteria, kuria priverto 
idant užraszytu jam visa savo 
turtą. Kada jau viską turėjo 
savo rankoje, uždare moteria 
boldszte palocelije ir laiko to
nais jaja per szoszis metus. Kas 
tokis paraszo gromata iu poli- 

, cije, built bokszte randasi mo
ters kuri nuolatos szaukesi pa
galbos. Kada policije pribuvo 
iszvere duriis ir rado bokszte 

in

ATLANKĖ SAVO GIMINAI
TE, APREIKSZDAMAS JAI 

APIE SAVO MIRTI.

Atrastas
Laikrodėlis

Važiuodamas traną va j u pa- 
maeziau savo prieteliu Brelo- 
ka, kuris tuo tarpu ėjo per ple-

Lvavas, Lenk. Poni Kol- ei u, ir'turėjo veidą toki inirtu- 
einskiene, Dobrzycuosia, tu
rėjo giminaiti nuo kurio ncap- 
laikydavo jokios žinios ar gy
vas ar mires. Kolczinskai gy
veno mediniam namelijc wu 
puikum darželiu, neturėjo vai
ku o motere buvo papratus 
laukti prie vartelių sugi^yžtan- 
czio savo vyro isz darbo kožna 
diena.

Ana diena stovėdama duryse 
namo, laukdama ant. sugryž- 
tanezio vyro, staigai paregėjo 
kaip josios giminaitis isz Lva- 
vo, atidaro vartelius ir tiesiog 
ėjo in narna. Nudžiugus isz jojo 
pribuvimo, geide «u juom pasi
sveikint, bet jisai visai nežiū
rėdamas ant josios nuėjo to
linus in darželi. Už keliu mi’nu- 
tu parėjo vyras nuo darbo n 
apsako jam apie atvažiavima 
giminaiezio, kuris nuėjo in dar
želi.

Dobrzycuosia idantsi -kad iszsedau, idant pasi
klausti apie to įnirtimo prie
žastį.

Prie kiekvieno žodžio klim 
sztim aktus ant stalo musze.

m tu? Ar žinau kuo esi? Sakai •" *■ M
ponas, kad vadiniesi Brelokas, 
bet ar asz žinau, artas teisybe? 
Sakai kad gyveni prie piečiau^ 
Blanche — bet kur darodymai 7 
Sakau kad turi 12,000 franku 
randos, bet galiu tam pasako- • 
jimui tikėti? Parodyk man 
kiek nors isz tos 12,000 misll- 
ju, kad tas ponui nebutu taip

ih

— Ar asz poną gal pažjns- i iii 4

luitam iszgeres uksuso?
Nieko Globotino! — at-

Gryžtu tiesiog isz
Vien tik apszviesta žmoni- 

supratin- 
nepadarys 

vienybes, 
Mums

4 4 

ja padaro dorais ir 
gaiš. Niekas kitas 
tarpe žmoni u vienybes, kai p 

Jaigus szerai yra isztikruju tik szviesybe. Mums senovės 
istorija parodo, kad seninus 
žmonija labai iszlengvo ėjo 
prie apszvietos, bet labai no-j 
riai daugino religijas ir visi 
žmonys buvo religiniai. Ir vos 
žmonija daugiau insigilino in

tegul neužmir-

nijos pardavinės 
riams”

geri, tai nariai kompanijos pa- 
* tys jais superka. Retai kompa-

“foreigne- 
gero dalyko, tik to

kius, kurie yra neverti.
Sztai pamokinanti pasakai

te: Tūlas žmogus nuvažiavęs 
in Westus užėjo in restauraci
ja pavalgyt, praszydamas, kad 
.jam padarytu gera stoiką su 
grybais ir tameitems. Locn i įl
inkas restauracijos pasikaso 
galva ir greitai atsake:
nuli, jaigu asz tai turecziau 
tai pats su valgy ežia u”.

Geras prilyginimas del tu, 
kurie perka szerus, o ypatin
gai aliejaus ir aukso kasyklų 
szerus.

4 4 Po-

-- • , Į,. -- -• •

Isz Nevados daeina žinia, 
buk tonais surasta prie stalo 
keturi sedineziai lavonai, ku
rie ta vakara gere munszaine 
naminio darbo. Nėr ko stebė
tis. Del stokos geros arielkos, 
ypatingai gero aluezio, žmo- 
nys geria viską, kas papuola

religini gyvenimą, bet dorybe, moteria, bet buvo panaszi

U Z-
paleistuvystei buvo

augsztyn mažai kilo. Vargszai 
skaitosi ne žmonimis, o mote
re paverto in gyvuli, — gulėjo 
ja parduoti, pirkti ir net 
muszti,
statomi dievukai ir moteres bu 
vo vereziamos paleistuvauti.

Ir dalia r, bėgamasis gyveni
mas, parodo konia ta pati. Ap- 
szvieta, o ne religija loszia di
džiausia role.

Apsiszvietus religine mote
ris daug kuo skyriasi tamsios 
religines moteres. Apszviesta 
motere Dieva garbina ne bega
liniais poteriais, bet gerais dar 
bais. Tamsi religine moteris, 
visai kitaip daro. Ji nealpken- 
czia žmones,
gamtos, nes jos protas ir jaus- 

religinio

szeszeli ne kaip in motere.
Montlero sekretorka dažiu- 

rinejo moteria ir jaja labai 
kankino už tai likos aresztavo- 
ta ru vyru nelaimingos mote
res.

— Ka.s per velnias, kad tu
ri toki iszmankyta veidą, tary
tum,

szove. 
areszto.

Mislijau, kad papilde ‘koki 
tai piktadariszika darba ir asz 
tuojau pasirodžiau rimtoj isz- 
veizdoje. Jis vienok turbūt su
prato mano mialis, ba tuojaus 
pradėjo:

— Ka»s ežia naujo! Uždare 
mane kalėjimo todėl, kad ant 
bulvaru Sainlt Michel radau 
laikrodėli. Tas tau iszrodo ne
galimu daiktu, 
yra, kaip asz
Dar sorgu isz baimes ir piktu
mo. Pagaliaus pats gali apsu- 

Abudu nekantrei lauke dyti. Turi pora minueziu lai- 
ant pasirodymo giminaiezio, o ko?

— Žinomas dalykas!
— Tai-gi klausyk manes Ir 

isz trauk

— Kas ponas esi teisingai?
Padaviau savo pravarde.
— Kur ponas gyveni.’
— Pločius Blance.
— Isz ko ponas gyveni
Iszaisz/kinau jam, kad turiu

12,00Q franku per metus už na- lengva! 
mus randos.

— Katra buvo valanda, ka
da ponas atradai laikrodėli?

— Buvo treczia valanda

Nežinojau nei ka jam saky
ti.

o vienok taip 
tau pasakoju.

ryte.

GYVASTIS UŽ $25
Pilsen, Czekoslovakije. — 

pleszikalKokie tai nežinomi 
nužudė 72 metu naszle Veidą 
Comstadt, kuri gyveno vargin
goje grinczeleje užmiestije.

Paskalai ėjo buk senute nc-

kada už keliu valandų nepasi
rodo, pradėjo jojo jieszkoti, bet 
niekur nesurado.

Vyras pasakė paezei, buk ji
nai tiktai nudavė kad ji mate,
bet motere staezei tvirtino kad liu (gražiu, auksiniu laikrode- 

senei aplaiko isz Ameriko nuo ji mate kaipo žmogų o no kai- liu

i

isz mano apsakymo 
sau gera pamokinimą.

Nuėjau su atrastu laikrode-

sunaus pinigu. Du vyrai, kurie 
nudavinejo pakelevingais, laja 
diena pernakvojo pas senukia 
ir po tam dingo. Ta paezia die
na žmonis surado senukia su 
perpjauta gerk Ii a.

void- galvojimo, kuris jai labai yra 1 ’

su d u bei ta va koporta ir 
monogramų) in policijos stao-

ji neapkenezia

in rankas. Už mirti tuju žmo- mtti Yra atbukę nuo
niu pirmiausia atsako 
mainingi reformatoriai 
tam valdžia.

Randasi Amorike ir tokiu l amžinai religiniu moterių. Fak 
pasiutėliu, kurie sako, buk ...........   i

radejyste. — Taip, paima kož
na mota tukstanezius auku ir 
sunaikino visa sklypą skradžiu davusi vien tik religijai, szei- 
žeme.

no nesuprantamas.

Musu t aut o ja labai yra daug
-------------------------------- -------------- RAIBIU X

tai parodo, kad tokios moteryskurie sako,
prohibicija atnesze didelia ge- musu tautai nėra naudingos,

I bet labai kenksmingos. Kurio-
-- ja szeiinynoja yra motina atsi-

Vienam name, mažoje i• • - * czaiteja mieste Frankfort, Vo
kietijoj, likos surastas puvan-'

Pacztoris 
buk sūnūsapreiszke valdžiai 

prisiuntė motinai 25 dolerius. 
Pinigu nesurasta grinczeleje.

GROMATA ĖJO 100 METU.
Viednius, Auritrije. — In 

czionais atėjo gromata adresa- 
vota del 
ling”

“Herr August Ster- 
o isz priežasties kad no

, , - - r . ’ galima buvo pristatyt gromata 
myna vra nelaiminga. Moteris , . v ... .J . • . . del žmogaus kuns miro szimtapasninkauja, verezia vyra ir , , ____ A_

uly- tvaikus taipgi ir pasninkauti.

prie- tai szlektelis isz Galicijos, ku-

myna yra nelaiminga. Moteris 
pasninkauja, verezia vyra i_ metu algai, pacztas gromata 

atidarė. Gromata raszo kokis
Religine moteris yra

tis lavonas žinomos paleistu- szinSa szeim^ai- ^una pore- ris geide, kad Prof. Sterling
ves kuri likos nužudyta ir pa- le# apsivedė, prižadėjo viens mokytu jojo dukrelia ant far-
guldyta lovoja. Motere vadino-j my^et^ ’r tverti laiminga' tapijono, už ka jam mokėtu po
si Katre Enganor, patgo moto- sz^n’-vn!1' Jnunn moteris SUSH 
re, turinti daug turtingu prie- P*1*'”0^ sl1fanatike davatka, ji| 
teliu, kurie ne tik ja apdovano
davo pinigais, bet brangeny
bėms, rakandais ir divonais. 
Visos tos brangenybes dingo 
isz stubos, isz ko duodasi su
prastas, kad žudinsta likos pa
pildyta tiksle apipleszimo. Po
licija ant galo suseke pedsaki, 
kuris vede pas tęva merginos, 
turtinga restauranta-

Tėvas turėjo apterszta var
dą ir buvo vedes du kart, bet l 
abi moteres ji apleido ncgale-

si Katre Enganor, patgo mote-

jai prikalbėjo apie pragarojai prikalbėjo apie pragaro
Į baisybes, apie dangaus grožy-'
bes. Ji tada priima visokiu 
“zokonu”, apsikarsto szniu- 
rukas, szkapleriais ir diena 
dienom tupi bažnyczioja. Jai 
nerupi ne 1
namai, kuris be geros szeimi- 
ninkes slenka žemyn. Vyras 
isz tokios moteres niekados ne 
pamatys szypsaneziu lupeliu, 
neaptures nei buczkio, nes ji 
viską ta laiko už grieka. Vyras 

damos nukensti jo paleistuvin- nuo t°kl08 moteres pradeda 
go gyvenimo. Gyvenimas jo ftlBZal^ eina jeszkoti sveti-

po d vase.
Ant rytojaus viskas iszsl- ja apie devinta valanda ir pa- 

aiszkino, nes Kolezinskione ap- 
laike telegrama, kad josios gi- 

[

minaitis įniro ta paezia diena komisorius, 
ir valanda kada jiji mato 
nanti in darželi pro jaja.

et-

reikalavau, kad mane nuvestu 
pas policijos komisoriu. Ponais 

kuris tuo laiku 
taip-gi su apetitu geravo cze-
kolada, nepasako man

ir nepaprasze, kad at- 
s'isescziau, bet sumurmėjo nie
ko nepaisydamas: 
reikalauji?”

Prasijuokė linksmai, kaipo

(< gera

VAIKAI NUŽUDĖ SENA 
MOTERIA.

Lodžius, Lenk. — Rudycno- 
sia keturi vaikai nužudo senai
motere, kurie buvo tosios nuo- žmogus, kuris atliko puiku dar 

tai laukia

diena

4 4 ko ponas

mones, kad jojo randasi pikta bajr kuris sau už 
dvaso. Vaikai už taji darba 11- bjauru vainiko, 
kos nubausti po tris metus ka
lėjimo.

Vienas isz vaiku sau persta
tinėjo, buk velnes pavidale se
nos bobos laksto paskui ji, ne
duoda jam pasilsio, kalbėda
mas savo draugams, buk jiji 
neužilgio atejs pas ji užsmaug- neužsitikejimu: 
ti ji. Ir isztikruju sena motere, 
kuri taja diena iszejo isz uba
gu namo, sustojo prie duriu, 
praszydama suszelpimo. Vai-

— Ponas kamisoriau — ta
riau — paveliju 'sau sudėti in 
pono rankas laikrodėli, kuri 
sziandie ryte radau, o kuris...

Nepabaigiau vienok dar tu 
žodžiu, kad komisorius tuojau 
atsistojo ir pradėjo antrinti su 

i * mm •• [“Laikrodėlis...
laikrodėlis!”

Inspėkcijos kambaryj buvo 
du policijantai.

—• Uždaryti duris nuo uly-

ežia niekas ne-
I 1 I

atsakiau

— Ne vėliau? — paklauso 
komisorius, pasidarydamas u- 
mai iszroniszku.

— Bet-gi no 
naiviszkai.

— Na, galiu ponui pavin- 
czevoti! juokėsi mano tardyto
jas- Stebėtina koki tai gyveni
mą godotinas ponas vedi.

Kada jam pasakiau, kad asz 
turiu tiesa gyventi, kaip man 
patinka, jis tarė:

— Galima, vienok pono 
klausiu, ka ponas veikei nak- 
czia treczia valanda ant kam
po bulvaro Saint Michel ir uly- 
czios Monsieur le Prince, gana 
griet ponas sakai, kad gyveni 
prie pleciaus Blanche.

— Kaip tai: sakau? Jei teip 
sakau, tai regis yra ir tiesa!

— Tai tuo jaus pasirodys. 
O tuo tarpu praszau gražiai 
nekrypineti nuolatos ir teisin
gai atsakinėti ant klausiniu, 
kuriuos ponui isz savo prido- 
rystes uždavinėju.

kelias miliutas mano

100 kroneriu už lekcije.
Sterling tame laike buvo žy

mus kompozitorius muzikes, 
kurio veikalus sziadien grajl-
na po svietą. Kur gromata per kas paregejas jaja paszauke: ežios! — ’suszuko ant ju komi-^ 
tiek metu keliavo, tai neiszty- 
rineta.

4 4 tai jiji, tai velnes, kuris ma-1 
a ,e» nl'n n*n n XTTA I ’ > AT rO a 11 ari _ '

sorius. — Kiekvienas in czio-
no apraganavo!” Mėtosi su sa- nai lenda, kaip in karczema.

..." t “ vo draugais ant senukes suplak
vyras ne vaikai, ne ISZžUDE VISA SZEIMYNA’i„,anm!lo n„.darni jaja su 

sinei4t.

. visos

atszalti ir eina jeszkoti sveti-
dukreles, visai ji neapcitinejo mos moterM “eiles ir grimsta

I * • J 1i in pragara per savo paezia.

Koks jis nebūtu vyras, r“ 
doras ar isztvirkelis, visados 
geidžia gauti 
linksma, supratinga. Taigi vy
rai turi atidaryti joms liuosa

žmona dora,

Pusterwald, Austrije. —- Vi
sas miestelis Kindberg sujudo, 
dagirde apie baisia žudinsta 

szeimynos W egschild,
duobkasio prie žydiszku ka
piniu. Nežinomi piktadarei pa
pjovė Wegschlild, jojo moteria, 
vedusia dukteria ir du sūnūs. 
Žu|dintojai baisei subjaurino 
lavonus. Visu akys buvo iszdo- 

ar degintos su karbolium, pilvai 
perpjauti o vidurius iszmetyca 
szunim ir kiaulėms. Sekcijo la
vonu iszrodo, buk alkis buvo

visam

ir tuom nesirūpino. Tankiai 
pas ja atsilankinedavo su ki
toms paleistuvėms kur praleis
davo laika per kėlės dienas pa- 
sintiszkam smagume.
Keli menesiai atgal Enganos 

kalbėjo savo draugams, buk 
patogiausia motere
Frankfort© yra jo locna duk
tė. Bet u-žmirszo tas rakalis to- 
viszka privaloma del savo loc- 
no kūdikio. Apjakintas žve- 
riszku pajautimu, atejas pas 
dukteria, mėtėsi ant jos, o ka
da toji ji atstume, ūždavo jai 
peiliu per galva, o kada da bu
vo gyva, užsmaugė ja savo 
rankomis. Kada ji ąresztavojo,

, . iilszdegintos da už gyvastie*,kelia prie apszvietos, jai gei-j 
džia tokios moteres gauti.
Tamsi moteris visados bus re
ligine, fanatike, suniurusi ir 
nedrauginga.

fl Tokio, Japonija. — Tris- 
deszimts vaiku prigero Yana- 
gatoja per apsivertima parva- 
zo su vaikais, kurio plauke per 
ūpo in mokslaino Fukuvądpja.

Negana to, žudintojai papjovė 
karve, versziuka, szuni ir dau
geli visztu.

Policije mano buk tai darbas 
fanati'szku žydu, nes tonais 
vieszpatauja dvi partijos žydu 
— naujo ir seno bujdo. Wegs- 
childas prigulėjo prie naujos 
partijos ir manoma, kad sena 
parti jo žydu papildo taja bal
sia žudinsta.

Ko ponas 
jeszkojo tokiu vėlu laiku visai 
svetimoj miesto daly j ?

Atsakiau

— Tas viskas yra neaisz- 
ku! — užbaigė staiga. — Gir
dėjai ponas, 
aisrfai, o net asz nežinau tikrai
ar ponas nepavogei to laikro
dėlio?

— Asz pavogiau ?
— Teip, pavogei! Paga- »i ■’U b i*

liaus tas tai dar ne viskas, isz- 
aiszkinsime ta klausymai

In kambari inejo policijan
tai, iszgirde tenai szauksma.

— Duoti in kaili tam žmo
gui! — suriko ant ju komiso- 
rius.

“Žmogum” buvau asz.
Nutrauko nuo manes rubus 

ir in
marszkiniai nusmuko ant ap
nuogintu kojų.

— Taip tai dar gal norė
tum ginties tu niėksze gavi- 
liau! Suriszkite jam rankas ir 
kojas jei norės prieszinties.

Atsiminus praleistus kentė
jimus Breloko balsas pasako
jant darėsi vis labiau užkimu
siu.

O kada asz pradėjau isz to 
atsitikimo juokties kratyda
mas su paniekinimu galva ma
no prietelius mojuodamas su 
kumszczia tarė:

— Tegul dar atsitiks man 
kada rasti laikrodėli!

NĖRA BAIMES.
— Juozuk — kalba darak- 

torka mokslainejo — girdėjau 
kad tavo mamyte turi dipteri- 
je?

— Teip, turi.
— Na tai pats galėtumei 

gauti nuo motinos ir galėtum 
visa mokslaino užkrėst.

— Nebijok poni daraktor* 
ka, tai yra mano moezeka Ir 
da nieko nuo josios negavau.

, ,L

Po tam prisakymui pradėjo 

kol policijautai neiszpilde jo 
prisakymo. I

Tada valdžios persta'tytojas 
truputėli nusiramino, atsisėdo 
ir atėikreipo prie manes palie- 
pianeziu balsu:

Praszau man atiduoti ta 
daiktai

Padariau, kaip liepta.
Paemo laikrodėli ir kelias

lazdomis ant murmėti ka tai sau po nosimi

BESZIRDE MOTINA.
Wurttenberg, Vokietije. — 

Prie artimo namo užmiestije 
szuo iszkaso lavona naujei gi
musio kūdikio, kuriam atgriau- —

I r. rv.i 1 Yruflr I o Oxman 1 n i /Iže galvukia. Gyventojai prane- 
sze apie tai policijai, kuri pri
buvo ir pradėjo daryti sliectva 
surasdami toj paezioj vietoj minuta's ji mankė, cziupinejo, 
antra kūdikio lavona da geram 
padėjime. Nužiūrėjimas puolė 
ant dukters locnininko namo, 
22 motu dukters Katrės, kuria 
nesenei kaimynai mate moti- 
nisz/kam padėjimo, Isz pradžių 
mergina gynėsi, buk tai no jo
sios kūdikiai, bet policije tu
rėdama rankosia gerus dava- 
dus josios prasikaltimo, prisi
pažino, buk pagimdo dvynukus 
o manydama kad negyvi ir ap
sisaugoti sarmatos, užkaso abu i f v <! jį .
du darželijo. Mergina likos už
daryta kalėjime.

ant visu pusiu varto, vuoste, 
po tam palengva užsuko ir su 
atyda žiurėjo in vidurine ko- 
perto dali.

— Taip —■ praszneko ant 
tai laikrodėlis,galo rimtai

to negalima užginti.
Po tam laikrodėli indejo di

delei! geložinen kason, kuria *
su atyda uždare.

In toki jo darbu žiurėjau su 
nuosteba.

—*. O kur ponas radai ta 
brangu daiktu?

—* . Ant bulvaro Saint Mi

va-

jam, kad gryžtu 
nuo savo sužiedotines ir tas 
tikrai buvo teisinga.

— Kaip vadinasi pono su- 
žeidotiine?

— Kas ponui galvoj! — at
kirtau netekės kantrybes.

— Ar ponas in mane kal
bi? — suszuko komisorius.

— O in ka-gi kita?
Komisorius isz piktumo pa

geltonavo ir paželiavo.
r— Ak, tai taip, paukszteli ? 

— krypsti isz kelio. Kalbi in 
mano tokiu balsu, kurio netu
rėtum man nei parodyti, taip 
kaip ir veido!

— Ka?
Užstojo baisi tylėjimo 

landa.
— Ar buvai ponas kada 

nors baustas?
To klausymo man buvo jau 

per daug.
— Asz ne, bet gal ponas.
Vienu pasiszokimu komiso

rius atsirado prie manės.
— Tu idi jote! — reke.
— Asile! — jam tuo jaus at

kirtau. /
Kada isztariau tuos žodžius, .»■' K. <•

man pasirodė, kad prisiartino 
mano paskutine valanda. Ko- 
misorius1 puolėsi ant manes 
szniokszdamas, spjaudamas su 
raudona galva, kaip burokas. 
Po antakiais blizgėjo nuožmiai 
jo žalios akys.

Ka ponas pasakei!
1 ' ” If 1

—• iva ponas pasaaen —• 
plepėjo — ka ponas pasakei?

Norėjau isztartti dar koki Žo-
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PiktaiTiktai klausykite, 
Ir ausis pastatykite.

Jai nii^įkoki^ t^i >n\yįk^pa,r 
pratintas,

Pas bcdiiszius kimu deginimas 
O kad neturėjo kur pelenu 

padėti, 
d’nrejo fabriką tabokos uždėti* 
Dabar ta'bokelia su tdis pele

nais pritaisys,
Kožnas beduszis toszine doze 

insitaisys,
Tabokele zaživos, 

Numirusius gerbavos.
Kitaip negalėjo padaryti, 

Turėjo tabokos fabriką intai- 
syti,

Kad ir nosis iszsipus, 
Bet numirusini garbe bus.

O ir nauda tokia bus, 
Kad kožnam tabokini proto 

pribus,
Mat nuo tokiu pelenu, 

Pribus daug del smegenų.
Raikės ir man dozia intaisyt, 
Ir tos sznipkes parsitraukt,

O kaip aliejų isz smegenų isz- 
semsiu.

Žiupsni krematorkos paimsiu, 
Ir vėliai smegenys atsigaus, 

Kaip isz dozes pasems.
Toji taboka vadinsis krema- 

torka,
O turės būti toszine tabokier- 

ka, ‘'
Arba kuburka.

Pirmiausia sėbrai sudeginto 
sznipkinos, ‘ 

O paskui del kitu parduos, 
Da prekes nejiastanavijo,

Ba da tikrai nežino, 
Kokia veiksme bus,

Ir ar gerai nosis iszsipus. 
Mat nosis bus kaip barometras 
Ir ant nosies veiksme supras, 
0 katro nosis labiau iszsipus, 

Tai tas mokintesniu bus.
♦ ♦ ♦

Kokia tai mergina mėsini 
peili paėmė, 

Vienam vaikinui baisu žaiduli 
uždavė, 

Vaikina paėmė in ligonbuti, 
O mergina in džela patubdi, jik i m

Veluk vyrueziai apsimalszykit
Merginu ne niekinkit, 

O kaip ju nepristosite, 
Tai sveiki ir laimingi busite* 

Na, na,
Apie tai bus gana.

ikuti, bet gM pajdgos atsake 
jam savo plaklusnuma — lan
gelis neMtsidaro^

— Per vėlu! — paszauko 
su dideliu szirdic«š skausmu.— 
Och! asz nelaimingas! — 
nesidairydamas nuėjo skubei 
atgalios ulyczia d, Enfer.

Augszcziau namo duriu ku
ri nepažinstamas apleido dabar 
buvo paraszyta ant toblyczios:, 

sėdėjo sau shibos'e.'~TuSZc25os,‘‘PriS,1,luda dcl P«mostinuku

Ąukos papratimo
A

r •*’ Viesulą baisei staugė atsi- 
muszdama in kampus triobu, 
szluodama nuo ulycziu sniegą 
ir stulpais pakelinedama ji 
augsztyn; liktamios apszvie- 
tinejenezios ulyczes tai laikais 
geso tai velei pražibo. Kas no 
turėjo svarbio reikalo iszeit

. i
Ir

>i

ka tik pražydejusiu gyvu rožių 
užarelus, konvalijos hienotas 
rezodas, brolius, lelijos ir viso- 
kes kokios tik yra sutvertos 
per Sutvertoji:, mokėjo mergi
na padaiytie. Bet nelaime! ma
žas pelnas ineitinejo in jos ki- 
szeniu. Kolei kokia kvietkolei 
padirbta rankom Felicijos at
sirado ant skrybėlės madinei 
ponios turėjo pereit daug rau

nu pirkinėjo

Micho-

ku. Pirmiauso
del to buvo ulyczios Paryžiaus' 0 nnt sicnos,kur bllV0 slaptin- kvietkeles kromininke, nuo tos
tik viena audra vaikszcziojo f’a's knipkutis:
jomis darydama szposiu savo 
niekom nesu valdyta. Tame lai
ke ėjo ulyczia vyras vidutinio 
amžiaus biednai pasirodęs rifc- 
szdamas koki tai suvyniotu 
pundeli kuri stengėsi nuo žmo
nių akiu, matomai, paslėpt. 
Ėjo jis ulyczia de la Harpe po 
tam nuėjo d, Enfer (peklisz- 
ka) o po tam perėjo ant Mon- 
trongo (raudon kainos.) Lai
kai žiurėjo dairydamasis 
nespakainu pažiurejimu, 
yra tokiu kokis yra locnasto 
žmonių biednu valandoje, kada 
dusziojo ju budinusi baime 
ateitije ju netekimas jokios vil
ties del pagerinimo savo padė
jimo, arba pas žmonis turen- 
czius papildyt piktadarysta ar
ba žudinsta.

Vietoje, kur ulyczios tvėre 
gryžkoli netoli nuo abservato- 
rijos astronamieznos, tamsu
ma visi'szkai užgulė ulyczes, 
ten einantis žmogus sustojo Ir 
atsiduso spakainiau. Ar-gi jau 
prigulėtu prie tu žmonių, ku
rie iszmesti yra isz draugystes 
visomenines prie tu, kruie tik 
tamsumoje jauezosi valnais, o 
slėpėsi nuo szviesos ?

Bet po valandai ėjo toliaus. 
Daejas lyg viduriuj ulyczios, 
kuri veda in observatorijc as- 
tronomiezna prie 
Enfer° 
liszko.

Po deszinej stovėjo 
namas iszverinejentis ant rege- 
tojaus koki tai ne smagu padė
jimu ir ludnuma, po kairėj bu
vo didelis mūras apsuptas di
deliu sodu prigulencziu prie ob 
servatorijos.

— Teip tai czionais —- tarė 
kitu kartu ir prisiartino prie 
sienos namo jeszkodamas ko 
tai apeziuopimu.

Ant galo rado. Isz krutinės 
jo iszverže balsas, kuris tuo- 
jaus isznyko nunesztas viesu-

SU 
tai

“bnriere de 
tai yra barijeropek-

didelis

Del apleistu
vaikeli u.’ ’

Perbėgės ulyczia d, Enfer d, 
la Ilarpo ir daugeli mažesniu 
ulycziukiu kurias tuo lai k at- 
ženklinejo bogsztai Szv. Joku- 

1 bo atėjo ant ulyczios St. Dents 
po nr. 263.

Užskambino o pasėkės nam 
sargi u j savo pravarde pasku
bino ant treczio piontro ir ine- 
jo i n stubelo kuri radosi po pa
ežiu stogu. Prie stalo sėdėjo 
jauna da moterc apie dvide- 
szimts metu senumo, bet nu
vargus apsisupus nuszutuse 
skepeta, kuri buk apsaugojo 
nuo szalczio. —• Tai jo pati.

paklausė ,|o— Ir ka ? — 
drebaneziu balsu.

— Stojosi! — Atsake.
Nukorę ant 'krutinės galva 

ir apsiliejo kareziom aszarom.
— Dieve mano! Dieve ma

no! kaip sunkei koroji mane!— 
paszauko no galėdamas sulai
kyt nuo gailesticis.

— Ir tame visame asz es
mių kaltas. Och! asz nelaimin
gas! Bet prisiegiu tau, jog pa

savo gyvenimą
nuo szios dienos ne matys ma- 
nes niekas karezemoje ir kazi
ru i n rankas nepaimsiu.

taisysiu jog

Metuose 1845 rados 
ant kampo ulyczios St. Denis 
ir d, Poncean po paežiu stogu 
mažas pakajelis o joje gyveno, 

ir linksma mer-

namo

graži, patogi 
gina Felicije... Na teip — Fe
licije.

Kas-gi tame navatno? Feli
cija vardas ženklina musu kal
boje “laiminga yra vardai ku
rie nevat laikais yra pranasza- 
vimu laimes ir pasivedimo ant 
szio. svieto, bet laikais tikriau 
so nelaime vargu. Bet Felicije 
buvo linksma, szneki, linksmi
name nevat savo kaiminkas 
kurios del jos szirdingai szczl- 
ros linksmybes szirdingai pa

la. Buvo tai balsas ar didelio , mylėjo turėjo būtie gal pati
džiaugsmo ar baisaus skausmo 
szirdies? Nusistebėjas traukėsi 
atgal apie žingsni bet velei, 
prisiartino atsipeikėjas ir pas
paude slaptinga knipkuti ma
tomai jam žinoma.

Toje valandoje nuslinko buk 
lenta nuo sienos, sienojo pasi
darė langelis ne didelis.

Vyras pamaželi instume In 
ta skyle suvyniota daigta o 
prislenkes pabueziavo ji jaus- 
lei.

kankino jaja balsei nėiszpasa- 
kytu rupeseziu... Kuom ta 
maži ulele aprenk t, kur pagul
dyt kuom apsupi 'ir suvystyk... 
Baisus padėjimas!

Petras Michonas paslėpė da
li pinigu paimtu už parduotum j
daigius idant da karta pame- 

int laimes kazirose ir atgra-|O’ O 
jin t tai, 
pralofszo.

O apjakeli! kuris mislini jog 
kasi vienojo valandoje pajėgsi pa

imt tiek szloszimu, ka per me
tame tini kelis praleidai.

Saužfino 'szauko jam niek- 
szaul isz tavo tai kaltes drau
go tavo gyvenimo kenezia toki 
varga, isz tavo tai kaltes kūdi
kėlis tokiam varge ir ant vargo 
gema.

k a lyg szfiam laikui

Jau tok is gyvenimas ne kas, 
Koki turėjo viena kropszelnin- 

kas, 
Per kelis metus perlavojo, 

Po apygardos knygas nesziojo.
O tai buvo vienas isz tu, 

Kaip tai vadina Komunistu.
Ant galo lllinojuj sztoreli už

sidėjo,
Ir taip biznioka pradėjo. 

Viena karta in kokia tai urvą 
t užėjo,
Ir nabagėlis musztis pradėjo, 

Policmonai atėjo, 
Narsuna i n koza indejo, 

O ka koze padare?
Virvute sau ant kaklo užvare 
Ant gi linkio sargas nužvelgė 

Ir nuo virvutes nuėmė.
Daktaras atgaivino, 

Ir i n paikszu narna patalpino. 
* * *

Vienas pilozopas pavogė kėlės 
Ungaram puikias viszteles.

Mat norėjo svetelius pamylėti 
Visztiena papenėti.

Bet nebagui szlektai atsiejo, 
Užmokėti 30 doleriu turėjo, 

Ilgiau mieste negalėjo iszsibu-

Turėjo i n kur kitur runyti, 
Ba daugiau t ri u helio turėjus, 
Kad butu žmogelis neiszruni- 

jas.

kita, nuoki t os gal da ir trecze 
ir gal ketvirta, o net tada ma
dine poni. Uždarbiu tuom dei 
to didinosi net kelios ypatos o 
mažiauso dalis pripuolė bied
nai Felicijai. Bet nežino kai}) 
Felicijoj gerai ėjosi ba visados 
buvo linksma valna kaipo ori
nis pauksztelis, nuo visokiu ru
peseziu.

Turėjo jiji savo darželi, ku
rio už nieką svieto ne atiduotu 
mat tai buvo darželis po sto
gu. Pritaisė lentiuko po langu 
pripylė ten žemiu ir ten sodi
no ir sėjo kvietkeles. Su ’kož
na kvietkole kas-dien sveikino
si ir kasdien • jauslei atsisvel- 
kinedavo vakare, kožnam ka 
nor pasako, su kožnu pasi
džiaugė, 
Saugojo idant kuris ne nulus- 
tu ir galveles nenukartu žemln 
ach butu tai gailastis ne maža 
ir iszmetinejfanas saužines jog 
ji nerūpestingai dažiurinejo. 
Turėjo teipos-gi pauksztuka,—- 
gražu geltona kanarka, kuris 
dūduodavo jei kas dien links
mybes ėziulbedamas nuolatos 

giesmeles savo meilu 
ėjo jis su Felicija 

dainavime lenktinei!. Pažinojo 
jis savo pone, ba kada jam 
kletka atidaro tuojaus tūpda
vo jei ant peties, tai ant galvos 
o laiko pietų ant braunos to- 
riel'kos ir savo tesaneziu bab. 
sėliu perkreipinedamas galve
le kaibejo su jaje.

Felicije del to buvo, 
mai, laiminga. Rodosi jei jog 
teip bus linksma, laiminga cie
la gyvenimą ir kitaip ne gali 
but.

Viena karta susirinko kelios 
pažinstamos žemoj stubeleje 
pas atdaritojo duriu.

| — O girdėjo poni sviežiau- 
so naujiena? — paklausė viena 
isz moterių atdarytojos.

— Ka tokio?
-— U-gi tai, jog musu dai- 

norka nuo treczio piontro 'te
kės už vyro.

— Senej apie tai žinau.
— O del ko-gi mums poni 

ne sakei ?
O tai kam ?

O žino poni už kokio vy
ro tekės?

— O žinau!
—■ O kas juom yra kaip va

dinasi?
— U-gi darbininkas, o va

dinasi Petras Michon’as.
— Hm, hm, — atsiliepo ki

ta — Petras Michonas... pa
dirba falbrike vinių.

L

visokias 
balseliu;

su kožnu 
kožna pamyluodavo.

ba kada

mato-

tuokliu, bet po tam su papras
tina jaumimeniszka valnama- 
nysto tarė:

— Kaiip apsiženis tai ir at
simainys.

Na ir apsipaeziavo
n’as su Felicije. Vcseilc buvo I 
ne puiki tokia kokia gali but 
pas žmonis neturenezius dide
liu turtu iir spasabo nnt iszkell- 
mo puikios veseiles.

Norints inžengo in stoną mo
terystes biedni be turto,
ramintu juos ir dadavinetu pa- 
jaigu kelioneja i n ateiti 
stone, bet Felicije, su Petru, 
tai yra jaunavedei pradėjo gy
venimą savo pilni laimes ir link 
smybes. Felicije daro kvietkas 
o vyras jos ėjo in fabriku, teip 
abudu procevodami uždirbda
mi uždirbdavo gražu Jkatika, ga lemas dalykai,No
kurio jiems užteko aut gero už'idant visados turčiau pralat- 
laikymo savo gyvenimo. Kada me't... vienkart ar tada ar ta- 
atejo ncdeldicnis, cjo abudu pa da gilukis turi ateit ir pas ma

ne,sivaikszcziot kur pasitikdavo 
pažinstamus ir prietelius, 
draugo pasibovino linksmai o 
vakaro abudu draugo sugryž- 
davo namon vienas kitu užga- 
nadinti vienas kita druezei my
lėdami.

Ne yra vienok nieko tvirto 
ant szio svieto. Petras Micho- 
n’as, kas teisybe susilaiko nuo 
kaziriavimo — ciela ketverti 
metu. Pikta dvaso velei trau
ko ji prie kaziru. Isz pradžių 
norėjo tiktai persitikrini ar no 
pamirszo, kaip kazires iszrodo. 
Po tam kas kart labiau trauko 
ji prie ju, kas kart ilgiau be
viliosi joms, kas kart vėliau su- 
gryždavo namon, o ant galo Ir 
ciclas naktis prasidėjo kareze- 
inojc už stalo. Kada Subatoje 
gavo užmokosto nedeline per 
viena na'kti viską ant vėjo pa
leido. Kiek tai praleido pini
gu kruvinai užprocevotu! Ank- . • • i < -

•ka uz-

ir volei
1

o tad a y i $k a pa t a i sys i u.
Tokia vilczia stengėsi 

gluszint savo saužino.
Kaži ravo velei — 

pralaimėjo.
Po meblu pardavė geresnius 

drabužius ir paredalus savo.
Kada Felicije likos motina 

nebuvo namuose 
turn, nieko.

Vienatiniu daigtu, kuri da 
buvo galema parduot, buvo 
žiedas Felicijos.

H žodžiu t a r-
J

. .......- --- ” 
galema pąrduot,

Nuo aukso- 
riaus gavo už ji pen kės markes 
nupirko už dali 'tu pinigu kas 
buvo reikalingiausiu del kūdi
kio.

Ka buvo daryt? K a padaryt 
su kūdikiu’?

isz niekur

J

laimingai Gimdytoje! senei ap
leido apie jaja ba paliko mažu 
kūdikėliu. No pažinojo ju su
vis, nes atmintis ju minėjimas 
apie juos tankus iszvere jos 
szirdukeje malszu saldu skaus
mą. Sicratuko užsiėmė teta jo
sios; — nes ir toji būdama jau 
sena, o kaip viskas ant svieto 
mainosi ir viskas greitai pra
eina, geso pamaželi ir jiji kai
po sudegusi žvake ir iszpil- 
džius vale Dievo uždare akis 
ant amžių. Dabar Felicije likos 
be gimdytoju, be tetos apglau- 
bejos, pati viena ant to didelio 
ir plataus Dievo svieto.

Reikėjo imtis prie darbo jau

0

— Likie sveikas likie svei
kas, su Dievu isztaro dreban- 
cziu balsu, kuriame atsimuszl- 
nejo didelis skausmas. Po tam 
paspaudo da karta knipkuti 
sprenzinos o toje paezioje va
landoje skyle užsidaro ir vien- 
laikoj atsiliepo skambėjimas 
varpelio skambydamas ilgai 
dideliu balsu.*

Ant galo varpelio nepažins- 
tarnas eme svyruot ant kojų ir 
turėjo atsiromt i n siena idant 
ne pult.

— Ne dalai'kysiu to! — pa- 
szauke. «
kūdikėli, atiduokit mano anlo-Į rožes kurios savo puikumu ne- 
leli!

I

žinstu ji,
m

Petras Michon’as, kas teisy
be ne buvo blogu žmogum. Vie-

Isz niekur pagel
iuos! isz niekur suraminimo! 
Biodna Felicije isz priežasties 
štoko gero maisto papuolė ant 
sveikatos, vargas kas kart au
go namuose Mickon’o

Kada visi vaistai iszsisemo 
už- 
atl- 

Priglauda pa

st i isz ryto sugryždavo namon ant užlaikymo gyvenimo, 
ėjo ant misliu Michonuj 
duot kūdiki in 
mesti ninku.

Felicijos

pus miegantis girtas. Vietojo 
eit in d arba guldavo ant atsil- 
sio. Vargas insivoge i n narna 
jo, o tuom labiaus jog kas kart 
mažiau uždirbdavo kas kart 
daugiau praleidinejo. Uszsier- 
gelavus pati praszo ir
idant pasiliautu, bet nidko tas 
jos p ra sz ima s ne

I

t
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szirdis plyszo isz 
gailestics gynė kaip galėdama 
bot matydama baisu savo pade-

* * *
Argi kas apie tai girdėjo, 

Ugi naujas fabrikas užsidėjo, 
Trins taboka del uostymo, 

Arba zaživojimo, 
Taboka naudos, 

Toki kaip visados 
Bet kas atmins, 

Kaip ji pritaisius, 
Kokius pelenus naudos
Prie tos naujos tabakos.

O del ko taji fabriką uždeda, 
Kas taji projektą užmena?melde j ima, tiko ant persiskyrimo su

savo brangiausiu kūdikiu. Da 
prigelbejo. ėjo i n persitikrinimą jog jeigu 

Laikais kada isz ryto sėdo ant. užlaikys 
I * /-& f 1 et i it I1"* va i n 1 « a4* e-t 1 1 . . . . N

Laikais kada isz ryto sėdo ant. užlaikys pas save nameluoso 
kėdės ir užsimislinimc paslėpė tai mažytis turės badu numirt 
veidą in delnus užeitinejo in 
szirdi jos viltis, jog jis apmls- 
lines sau apie ciela baisybe pa
dėjimo ateitos, pames tame ta
ji savo pa pratimą.

— Gal Dievas ji apszvies 
inkveps jam Dvase szventa, 
gal sugryžes ant kelio dorybes 
gal...

Ir teip nobage ramino 
viliodama savo vilczia, 

kuri niekados ne ‘turėjo stotis 
tikrybe.

Tuo laik užstoję jau in žiema 
kuri da padidina varga Feli
cijos. Kožna diena szmotukas 
sausos duonos suvalgytas su 
kareze aszara stanavijo josios 
pietus. Ant galo ir to pritruko. 
Petras Michonas jautėsi pri
verstu parduot meblus, kad 
nor ant tūlo laiko apsisaugo t 
nuo bado. Szirdis biednos mo

savo

parduot meblus

arba isz vargo. Del to tiko ant 
atidavimo kūdikio in priglau
da pamestinuku.

Sunkus buvo josios persis
kyrimas su numylėtu kūdikė
liu, glaudo ji savo glebije prie 
plyszanczios nuo skausmo szir 
dies aplaistė savo graudžiom 
aszarom o atidavė ji in rankas 
vyro atsisveikino ji — atsis
veikino. . . ant visada.

------TOLIAUS BUS------

MANO IR TAVO 
MOTINA

nai mergiukėj, ba kas sieratai nok turėjo viena bloga papra- teres plyszo isz gaileszczio ka
da padės? Iszmoko daryt' tima —> mėgo kaziruot. Isz 

pradžių graidavo tik teip, del 
zobovos po tam perejo tas no
ras jam in kraujo stojosi ka
ži rn ink u paszaulktu, mėgo tet- 
pos-gi sau ifszsigert, kaip tai 
drauguvojo paprastinai buna.

Geri žmonis prasorginejo Fe- 
Isz pradžių teipos-gi

kvietkeles isz popieros, szilku 
aksomo ir kitu tinkamu mato- 
rijolu. Ciela diena sėdėjo prie 
stalelio, procevojo dainuoda
ma linksmai ir teip praeitinė
je dienos — dėka Apveizdai 
Dievo.

O puikes kvietkas mokėjo

I

1 * 1* * h oi j e.
— Atiduokite mano I padarytie. Felicije, gražiauses mergina užsistanavijo ir pra- 

. • « r. • , , 1 v i • . • 1 I j • •_• ’ I • ' L 3 L1 .♦ .1 • 'dėjo mislint apie ateinanti gy-

da prekikai nesze tuos ludin- 
tojus to trumpo laimingo ju 
gyvenimo. Už kožno sumbeldi- 
mo neszime ju ar tiri siena ar in ■P . ■ » yi
treptis, datyrinejo heišzpasa- 
kyto skausmo tuom didesniu 
jog tikėjosi, jog Vieszpats Die
vas netrukus nusiunš jiems 
anioleli paveiksle kūdikio, ku
ris savo balseliu gydins jos 'so
pulius. Nelaime! pati misi is,

1’ . 'I. '! ' * j i ,

Lehigh Valley R. R. 
NAUJOS PIGIOS PREKES IN 

Allentown, Bethlehem 
ir

Easton
NEDELIOJ 15 MOJAUS

$1.50 in ten k atgal
Treinas apleis Mahunoy City 4:25 
valanda ryte. Grįžtant apleis Easton 
9;15 vakare. Bcthlohani 9:30, o isz 
Allentown 9:40 vakare pagal Stan
dard Time. F ,

Tikietus Lehigh Valley Ofisuose

LeblghWOey 
Railroad

ii ‘r

vystyklais 
negu auszra ii

— Ir velei spaude knlp- sūky re nevet nuo gražiausiu vonima su kazirninku ir gir- jog toji, valanda! prisiartina

Neužmirsgkite guodotlni skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
ląikraszti "Saule,” kurie apie tai už- 
m irsto ir prasve idant nesulaikyt lai- 
krasreaio. Paskubinkite 1

Ji nesziojo mane po savo 
szirdžia.

Ji mane mylėjo dar priesz 
mano gimimą.

Ji paėmė Dievo ranka in sa
vo ir žygiavo Szeszeliu Kloniu 
kad asz galeeziau gyventi.

Ji maudo mane, kuomet asz 
bejėgis buvau.
'Ji ponejo savo sziltu pienu 

isz savo kūno, kuomet asz al
kanas buvau.

Ji užliuliuodavo mane savo 
dainomis, kuomet asz pavargęs 
badavau.

Ji vyste mane 
szvelnesniais,
dainavo man angelo balsu.

Ji laiko mano rankyte, kuo
met asz mokinausi vaikszczlo- 
tii.

Ji mano slauge, kuomet asz 
sirgau.

Ji kentėjo su mano bėdomis.
Ji juokėsi su mano džiaugs

mu,
Ji džiaugėsi mano pasiseki

mu.
Kuomet asz klaupiau prie 

jos keliu, ji mokino mane po
terėliu,

Visu jaunatves laiku ji teike 
stiprybes mano silpnybei, drą
sos mano nusiminimui ir vil
ties mano nuliudušiai 'szirdŽoi.

..   ■1 "■  "* i  . ■ 1 . - ------------ -JUS1!

Ji mano buvo isztikima, kuo
met kiti mane apleido.

Ji isztikima kuomet ugnimi 
iszbandyta.

Ji liko draugu, kuomet kiti 
draugai apleido.

Ji meldėsi už mane visose 
dienose, ar kuomet iaimes sau
lute žibėjo arba niaukėsi dan
gus.

Ji mylėjo mane, kuomet asz 
nemyletinu buvau ir invede m 
vyriszka stovi, kad galeeziau 
triumfaliai eiti visuomenes 
placziu vieszkeliu ir vyriszkal 
dalyvauti.

Nors mes galime savo galva 
už ja paguldyti, tai visvien 
mes niekuomet negalime atsi
lyginti savo MOTINAI ta, ka 
jai skolingi.

Palaiminkio Vieszpatie mu
su MOTINAS — gyvas ir mi
rusias; jos tebera musu MOTI
NOS ir atsiminimas jautriai 
užgauna musu szirdis ir suvil
go musu akis karsztomis asža- 
romis. Morkus Gerda.

i

PERMAINA.
4.

— Man iszrodo, ponas 
Franciszkau, kad ponas ir po
lio įsešuo Elena esate dvynais!

— Teip, bet tai buvo tada, 
kada buvome vaikais. Dabar 
mano sesute yra perikeis me
tais jaunesne.

iszrodo,

I
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Lehigh Valley Geležinkelis

$9.50 In New YorkaAd i, atga| ar in Newark

Nedelioj 15 Mojaus 
Specialiszkas Ekskursinis treinas apleis 
Mahanay City 4:25 vai., Nedėlios ryta.

Baseball: Yankees su Cleveland, New Yorke, 15 Mojaus
Pirkite Tikietus Isz Anksto.

rs

Lehigh Valley Railroad
CH/ R«utc of TS< BlackDl.nwnd

ŽINIOS VIETINES SHENANDOAH, PA.
Subatoj pasninkas.

N e< lėlio j Sekmines.

— S ubą toj 
neszioti sziaudim

vyrai pradės 
\s sk r i beles.

— Tunnel Hidgc 
lokalus turėjo susirinkimą 
Utarninke ir Seredojo su Rea- 
dingo kasyklų perdetineis kas 
kiszasi pradėjimo dirbti tuju 
kasyklų ant nauju darbiniu 
iszlygu. Sutartis da neužbaig
ta, bet yra viltis kad kasyklos 
ncužilgio pradės dirbti.

kasvklu

Vtnrninke, po piet apie
t reczui valanda ugnis kilo
Litsch aptickoje skiepe, kuri 
greitai prasiplatino in Jonoso
popieru sztora
Center ulvezios. Abudu bizniai •r
nu kent ėjo daug nuo durnu ir 
vandens.
Mere), ant s banka buvo pripil
dyti durnais. Laike ugnies da
vėsi girdėt dvi 
Litscho aptiekoje 
tuojaus kilo po visa 
Ugnagesiai greitai pribuvo li
po valandai laiko liepsna liko> 
užgesinta. Kiek blinles padaly
ta tai da neapskaityta.

1 16 East

g nuo durnu 
Noonan o sztoras n

eksplozijos 
ir liepsna 

skiepą.

— Neužmirszkit atnaujinti 
prenumerata už laikraszti 
“Satde” 
jau iszsibaige ir apie tai pra- 
ncszcme! Bizni be pinigu 
sunku varyti, o ypatingai isz- 
davysta laikraszczio, kuris su- 
reikalauja kožna doleri.

u z
Del daugelio laikas

Vykstantiems in Lietuva 
Laivakortes Nupigintos 20% 

TRYS NEPAPRASTOS
EKSKURSIJOS

In KLAIPEDA per Copenhaga 
Lietuvos -Piliecriams Paaai 

ir Vizos Dykai.

28 DIENA GEGUŽES 
Ant Laivo 

FREDEREK VIII
AMERIKOS LIETUVIU 

EKONOMINIO CENTRO 
Rrauge su Laikraszcziais 

” “Draugo
Rengiamma specialiai del Ameri
kos Lietuviu, 
pramonininku.

18 DIENA BIRŽELIO 
Ant Laivo 

UNITED STATES
L. D. S. ir "DARBININKO 

Ekskursijai vadovaus 
Kun. J. Skalandis 

Sz. Roko Parapijos Vikaras

2 DIENA LIEPOS 
Ant Laivo 

FREDEREK VIII

4 4 > >

“Amerikos Lietuviu »»

prekybininku ir

< < >»

“FREDERĖK VIII”
Rengia Žymesnieji Lietuviu 

Laikraszcziai “Vienybe” 
ir “Naujienos”

Vinos pastangos bus paszvestos 
padaryti kelipne atmintina ir pil
na Invairumu ir malonumu del tu 
kurie dalyvaus ekskursijoje.
Reikalaukite nuo savo agento 

laivakores ant
Scandinavian-American 

Line
27 Whitehall St. New York City 
248 Washington St. Boaton, Maas. 
PA ft. 3Į. Chi..,,, III.

H Dirva • >

ISZ LIETUVOS
LIEPIA GRIAUTI NEGRA

ŽIUS NAMUS.
Papilys. Biržų ap, 1932 m. 

Bal. 9 d., per miesteli ėjo viet. 
polic. nuovados pad. ir virszai- 
tis, kurie žiūrinėjo namu isz- 
vaizda ir užsiraszinojo. Taip 
pat daugeliui ūkininku l'iope 
taisyti namus, kad butu gra
žesni iisz orine iszvaizda, o jei 

| ne — liepe nugriauti. Tokiu 
darbu žmones nepatenkinti. Jie 
aiszkinas tuo, kad dabar sun
kus laikai, ir apie remontus 
svajoti visali negalima.

ji.

— Isz priežasties blogo biz
nio Pennsylvanijos geležinke
lis paliaus varyti du trukius 
einanezins in Pottsville. Kom
panija tvirtina, buk varymas 
trukiu kasztuoja daugiau ne 
kaip turi nauda nuo pasažie- 
riu.

se-Szioja aplinkineja 
kanezios kasyklos mokes: Pet- 
nyezioja Wm. Penn, Packer 2, 
.3, 4, 5 ir Raven Run.

Chicago. — Gegužes 6 diena, 
Xorthsides gerai žinomas pi
lietis Mendelis mėgino nusižu- 
dvti.

Apie 11 valanda priesz pie
tus jis nuėjo in Noel banka ir 
paleido sau keturis szuvius. 
Xusiszauti vėliaus nenusiszo- 
ve, bet rinitai susižeidė.

Buvo nuvežtas iii miesto li
gonine. Daktarai sako, kad pa
sveiks.

Mendelils yra laisvu pažiūru 
žmogus. Turėjo savo dvieju pa- 
gyevnimu narna adresu 1553 
Xorth Iloync avenue. Turi Ir 
szeimynos — moterį, dukteri ir 
du sūnūs.

Jau gerokas laikas, kaip ne
dirba. Mendelis turėjo susitau
pęs keletą centu. Bet užsida
rius Xoelio bankui, jisai paliko 
ne pririsztas, ne paleistas.

Dabar, kai teko mokėti tak
sos, atsidūrė keblioj padėty. 
Tas turbut ir paveikė in jo ner
vus. Taip tai tenka vargti žmo
nėms kapitalizmo gadynėj. -N.

Shamokin, Pa. — Tarp dar
bininku ir Readingo kompani
jos užėjo sutaiką kas kiszasi 
darbo iszlygos Burnside ir 
Sterling kasMklosia ir dabar 
kompanija pradės dirbti tuo- 
sia kasyk losi a kurios stovėjo 
per ilga laika. Žmonys szioja 
aplinkineja labai nudžiugo ia 
žinia.

Pigios 
Prekes

Greiti
- Treinai

Speciale Bi-Centennial 
Ekskurcija in

Washington, D. C.
$3.00 in ten ir atgal

NEDELIOJ 15 MOJAUS
Yra tai gera proga pamatyt kaip 
iszrodo miestas Washington kur 
invyko visokiom permainos kaipo 
tai nauja Memorial tylta, nauja 
gy a b vi eta nežinomo kareivio ir 
daug kitokiu vietų. Primokant $1 
virsziaus galima visas vietas ap
važiuoti automobilium. Sutvorki- 
partiju ir važiuokite. Pirkite ti
kietus isz anksto.

Greitas spccialis treinas
Isz Ryte

Shenandoah ......................... 3:25
Mahanoy City ..................... 4:05
Tamaqua ................................ 4:37

- ..j....j .'.■■rggrggrssgeg? 
Readingo GeležinkelioAnt

ŽMOGUS IR GYVULIAI 
ŽUVO LIEPSNOJE. I • .1 •

Joniškio valscz. Niuraiczlu 
k., invyko gaisras, kurio motu 
sudegė Bonipaco Klupszo kie
tis ir kute buvo po vienu stogu. 
Be to sudege Povylas Skriblo
kas, 21 motu amž., Joniszkiu 
km., Joniszkio valscz., 2 ark
liai, 2 karves, 3 avys, apie 100 
centimetru in vairiu grudu Ir 
visi ūkio padargai. Nuostoliai 
siekia 6,000 litu verte.

KAUNO AUDĖJOS LAI
MĖJO STRAIKA.

Kamias. — Priesz 'kiek laiko 
buvo sustraikavc “Kauno Au
diniu” szilko audėjos, rdika- 
laudamos darbo sąlygų pageri
nimo, pabaudų sutvarkymo ir 
užtikrinimo minimum uždar
bio. Streikavo daugiau 100 
darbininkių. Po keliu dienu 
streiko darbininkes sugryžo In 
darba, streiką nors ir nepilnai 
laimėjusios.

ANT BLAUZDŲ KELNES, 
ANT PECZIU BOBOS 

GALVA.
Rageliai. — Kokiszkio v. 

Sz/ioje parapijoje moterys auk- 
szcziau stovi kultūros atžvil
giu, negu jauni vyrai. Yra cz:a 
tokiu “dievobaimingu” vyru
ku, kad net bando 'kunigą mo
kyti kaip laikyti misžias.

Kun. Gandrenas buvo gavės 
laiszka, kuriame priki^zama, 
kam jis spareziai laikas mt- 
szias. Paraszes vaikinas P. Ži
noma, kun. nusiszypsojes pasa- 

“Tai boba rasze, o no vy- 
” Dabar isz parapijos pra-

szalinamas vargonininkas V. 
Priežastis, tai to paežio vaiki
no smailus liežuvis. Žmogus sxi 
szeima atsidūrė sunkioje pa
dėty, be priežasties iszmesti.

ke: 
ras.

paslėpė

MIRTINAI PERSIGANDO 
PAMESTINUKO.

Prienai, Marijampolės aps. 
Balandžio 10 d., Sziauliszkiu 
kaimo vieno ūkininko tarnaite, 
pagimdžius kūdiki,
kluone peluose. Szeimininike, 
aptikus naujagimio lavondll 
labai persigando ir bego seniū
nui praneszti, bet bebėgdama 
sugriuvo ir po ’keliu valandų 
mirė. Del kūdikio mirties veda
mas tardymas.

DIDELIS GAISRAS. 
, Z Ii < f

Kvedąma. r——
mis Tauragės apskrityje Kve
daruos valscziuje, Kuduriu 
kaime naujakurio Lankucsilo 
ūky kilo gaisras. Sudege tvar
tas drauge su jame buvusiais 
gyvuliais. Gaisras kilo apie 19 
— 20 valanda. Nudstuoliai di
deli,
gyvuliai. Ugnis kilo isz tvarto 
vidaus ir greit nebuvo paste
bėta.

Sziomis dieno-

nes sudege padkutiniai

■v.
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Ir Štai Paskutinis
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nežinodami. It's toasted.

tuodami savo 
rūkymo patyrimu.

Jūsų Gerklei Apsauga 
prieš knitėjimus - prieš kosulĮ

Opr, 
Tun
Iqusuo Co-

Įtriatiufiii lokių orkft/nfK if 
it frfr WB C. Radio tinklu.

nesvarumai. Luckies tą procesą įvedč. 
Tik Luckies jį ir turi!

\r užsitrauki dūmą? Atsimink - 
jog virs 20.000 gydytojų, kuriems 
buvo duota išbandyti Luckies, pama- 

nuomones savo pačių 
pareiškė, kad 

Luckies mažiau erzina gerkle, negu 
kiti cigaretai.

vengtas dalykas 
cigaretų skelbimuose!

UMl/ užsitraukimus senai buvo 
“neliečiamas” . . . dalykas, 

kuris buvo uždraustus minėti tabako 
versle . . . vengtas dalykas! Kodėl? 
Del to, kad kiekviename tabako lape 
- net geriausiame, lengviausiame - 
gamta slepia tūlus nesvarumus, kurie, 

neišimti, nemalonūs jautrioms
gleivėms!

Kadangi, žinodami ar 
mes visi vienu ar kitu laiku dalį ei- 
garėtu dūmų užtraukiame - Lucky 
Strike išvystė ši svarbų moksliškų 
procesų, kuriuo išvalomi tie tabako

O. K. AMERIKA
ATSUK IUCKY STRIKE RADIO PROGRAMĄ—fiO moJfrnūkų minulių tu puaulio 

lucky Strike žmiomit, kiekvieną Antrehenio, KetiirteJiemo,

INĘRITO UPĖN VEŽIMAS
SU TILTU.

Ylakiai, Mažeikiu aps. Ba
landžio 6 d., Virszilu kaimo g}’. 
Kazlauskas, važiuodamas tiltu 
ties Kaltes malimu, inkrito 
upėn Įtartu su tiltu ir visu ve
žimu. Subėgo žmones nelaimin
ga j i ir jo arkli isz vandens isz- 
trauke, o vežimas liko. Del tos 
priežasties susisiekimas ‘tei~p 
Virszilu kaimo ir Ylakiu 
trauktas.

SULAIKYTAS LENKU 
KAREIVIS.

Alytus. — Balandžio 6 d., 
vakare demarkacijos linijoj, 
Alytaus bare, 'sulaikytas pil. 
Jackeviczius, kuris, sakosi, pa
bėgės isz lenku kariuomene.5 
del nepaprastai sunkiu sąlygų.

PAMESTA.
Maszna su 4 rožaneziais

kryžium laike keturosdeszimts 
valandų atlaidų New Pliiladel- 
phijoj. Praszom sugražinti že
miau paduotu adresu už ka 
busiu dėkinga. 2t.

Mrs. Florence Lozoskie, 
Main St. Middleport, Pa.

I

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $028,858.62

s z i o j 
Bile Ko-

11

ir

nu

ATBĖGO DEZERTYRAS ISZ 
SOVIETU “ROJAUS.”

Zarasai. — Sziiomis dienomis 
pro Zarasu gryžo isz Sovietu 
Rusijcp 1930 metais pabėgės 
isz 9 pešt, pulko kareivis. Sa
kosi sovietu “rojuje” jis visa 
laika buvo po invairius kalėji
mus tašomas. Dabar gaiiliai ap- 

Zara'suosc jigaili savo žygi, 
sulaiko policija.

U

li d re s u

Mokamo 8-czia procentą ant 
sudėta pinigu. Procentą pride
dant prie j u su pinigu 1 Sausio ir 
1 L.epos. Mes norim kad ir jus 
turdtumetraikalaussų musu bun
ka nepaisant ar mažai, ar didelis.

G. W. DARLOW, Pres.
J. FERGUSON, Vice-Preu, ir Kai.

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaua laztikimiauaia Grahorlaa 

JI Gabiauaiaa Balaamuotojaa 
Geriausia Ambulanco 

ęC patarnavimas 
ftpelinkeje.
Itiam laike, diena ar ^4
nakti. Visada turi pil- JL
na pasirinkimą meta- 

Yf * liszku ir kieto medžio
, Grabu. Laidoja nu- ;

mirelius pagal naujau- 
«ia mada ir mokslą.

L Turiu pagelbininke L 
moterems. Prieinamos

ĮMIį prekes.
DU OFISAh

MAHANOY C!TY;516 W. Spruce SL
Bell Telefonas 149

TAMAQUA. PA.. 439 Willing Street 
Bell Telefonas 538-J

Lietuviszki Bonai
I Norintieji parduot gaunate

_ . .. . - -

Skaitykite “Saule”

PIKELIUOS GAISRAS.
Mažeikiai. — Pikeliuose isz 

nežinomos priežasties kilo di
dele ugnis. Sujdege 7 gyvenami 
namai, tarpe ju ir Žydu sina
goga.

EMIGRAVO 82 ŽMONIS.
Kovo menesi isz Lietuvos 

emigravo isz viso 82 žmonos. 
Argentmon 3, Brazilijoj 3, Af
rikoj 24, Kanadoj 7, Uragvajuj
12, Amerikos Jungtines Vals
tybes 19, Kubon 1 ir Palestinoj
13, Vaisario menesi emigravo
41 asmuo. Vaidinąs, Kovo me
nesi emigracija padidėjo dvi
gubai. 4

aukščiausia markėto preke. 
Del informacijos rašykite in 
Dept. 4. *

Kurt H. Schurig & Co 
50 BROADWAY 

NEW YORK

W. Traskauskas, Est.
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

A. RAMANAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS 
510 W. CENTRE STREET

MAHANOY CITY, PA.
TELEFONAS 285-R

Iszbalsamuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Payra b ua pa- 
ruoszia pagal naujausia mada už 
priėnama preke. Parsamdau auto
mobilius del laidotuvių, veaeliu ir 
kitiems pasivažinėjimams.
Naminis Telefonas 1480-R St.Clair

i
I
I
I
I
I
I

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkaa 

Dentistas Mahanojuje 
rrAnt 2-tro Floro, Kline Srtoro 
19 W. Centre St., Mahanoy City

~ —2mmM=seaMa

r
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Dr.J.J.WYCHUNAS
Lietuvis Akiu Gydytojas 

Iszegzaminuoju akis. Jeigu 
reikalinga tai paakinu tin
kamus akinius.

Ofiso valandas: 10 iki 12 ryto. 
1 iki 5 popiet. 6 iki 8 vakare.
14 Ogden St. Girardville, Pa.

Telefonas 371-R

8w i
M

Žmonis kurie laike pinigus banke 1929 mete ant 3-cxio
procento, buvo iszmintingesni negu tie kurie pirko 7%
szerus ar bondsus. * Pinigai padėti ant 3% *>anke atnesze 
dauginus pinigo negu kiti investmentai.
r u ir bondsu nuėjo blogyn. *
riausias investmentas sziadien. Teip sako

♦ Daugybe sie-
Pinigai banke yra juso ge-

MERCHANTS BANKING TRUST CO., 
MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM 

MAHANOY OITY, PA. ____




