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Isz Amerikos
LIETUVIS TURI SENA 

SKRIPKA.
Detroit, Mich. — Neseno! 

orionais buvo parodymas viso
kiu senu muzikaliszku instra-lI
mentu kurioje radosi
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MEILE NE UŽGESO DVASE BE GALVOS'
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PERSISKYRĖ, SUSILAUKĖ 
KŪDIKIO, DABAR TĖVAS 

PALIKO DUKRELEI 
$20,000 IR JESZKO 

SAVO MYLEMOS.
| 

Pittsburgh, Pa. — 11 rTeip ii-

1 kalbėjo myle-

sena 
skripka prigulinezia prie Fra- giaus negalimo gyventi ir tu
no Besapario. Skripka turi 211 rim persiskirt
metu senumo ir randasi Besą- ma in Reginalda Holton smul-
pariu szeimynoje per szeszis kininka, kuriam pinigai buvo 

j reikalingi ant tolimesnio moks
lo, o'Liana Dunmond žinojo 
kad ateis diena, 'kurioje jisai 
pasiliks garsingu ir turtingu, 
todėl nenorėjo jam būti ant ke
lio, o ežia vela neužilgio kdtino 
užgimti kūdikis. Mylemas pri
žadėjo jaja vesti ir paženklino 
diena kurioje bus suriazti maz
gu moterystes, bet kada atėjo 
diena Liana neatėjo ant pa
ženklintos vietos ir dingo isz 
miesto, neaplai'kydama jokio 
adreso.

Dabar po keturiolikos metu 
atėjo gromata del Pittsburgi- 
nio laikraszczio kurioje rajze- 
jai raszo buk 14 metu 
kūdikėli ant trepu prie 
namo ir meldže 
kad surastu josios motina. Mo
tina atsirado ir surasze del tų
jų žmonių kad dukrele augin
tu ant tolinus nes josios senei 
i ‘ 1 g *'iszsižadejo, kuri sžiadien užau
go ant patogios mergaites.

Sztai isz Floridos, tas pąts 
laikrasztis aplaik kita groma
ta — tai yra nuo tėvo mergai
tes, kuris meldže suradimo jojo 
dukreles ir josios motinos, o 
kuriu jeszkojo nuo daugeli me
tu ir jeigu atsirastu tai su jaja 
tuojaus apsipaeziuotu. Paliko 
jisai banke 20 tukstanezius do
leriu del savo dukreles, o jeigu 
atsirastu jojo mylema ir raszy- 
tu in Florida tai tegul pas ji 
tuojaus atvažiuoja.

Taigi po tiek metu vargo Ir 
aszaru meilinga porele vela 
ketina sueiti in pora — tvirta 
meile niekados neužgesta.

pakalenijas.

NEW YORKE PASIBAIGĖ 
STATYBOS DARBININKU 

STREIKAS.
New York. — 30,000 namu 

statybos darbininku streiką* 
pajibaige. Sutiko su algų nu
mažinimu, kuris kai kuriuose 
atvejuose siekia net 30%. Jie 
sugryžo prie darbo.

A8ZTU0NIU METU VAL
KAS PERPJOVĖ TĖVUI 

GERKLE.
Hudson, N. Y. — Asztuonlu 

metu Koy Carrey, perpjovė 
gerkle savo tėvui apgini me sa
vo motinos. Už tai vaikas ne 
bus baudžemas.
Vaiko tėvas yra paprastu gir

tuokliu ir konia kožna diena 
pasielgdavo su savo varginga 
motore žveriszkai kada sugryž- 
davo namo girtas. Ana vakara 
ritėjas girtas namo, pradėjo 
muszti paezia, musziai ir bar- 
nei tęsęsi konia per visa naktį. 
Ifcz ryto velnias pagundė girta 
vyra idant paezia nužudyt. 
Permtiszias jaja ant grindų, at- 
siklaupė aut josios krutinės, su 
viena ranka laike už gerkles o 
su kita sieke in szupleda isz- 
traukt revolveri.

Vaikas matydamas kas da
rosi, inbego in kuknia, pagrie
bė ilga mėsini peili ir patrau
ko tėvui du kartu per gerkle. 
Tėvas apmirė nuo dkausmo Ir 
praliejimo kraujo, po tam val
kas nutraukė ji nuo apmiru
sios motinos, paszauko kaimy
nus kurio pranesze apie tai po
licijai. Badai tėvas iszgis, nes 
daktarai susiuvo jam gerkle.

LAIMĖJO — BET PRALAI
MĖJO SAVO GYVASTĮ.
Erie, Pa. — Richard Lings- 

worth, tėvas keturiu vaiku, li
kos pakviestas su paezia pas 
savo kaimnią ant fvrardux}ču, 
bet-tasai pakvietimas buvo Ri
chardui nelaimingas. Buvo le
nais užtektinai munszaines ir

— gere visi
bėt Richardas 

noredams kad jisai yra geni 
sportu paszauke: 
kaži asz iszgersiu 
munszaines

ki tokiu gorimu 
bot su protu,

>

‘ ‘ beezinu 
pain t ūke 

be atitraukimo 
. bonkutes nuo burnos. ! > *

Keli vyrai sutiko ant laižy- 
bu isz deszimts doleriu. Ri
chardas pridėjo buteli prie 
burnos iszgerdamas viską be 
atitraukimo. Laimėjo laižybas, 
het in puse valandos po tam 
gulėjo numiręs ?)rio
gmudžei verk e mote re su vai
kais. Daktarai nutarė kad ji

kūno

Diunazaįno ųžmusze.

rado 
savo 

laikraszczio

I

86 METU SENUKAS PAMO
KINO VAIKUS KAIP TURI 

KLAUSYTI AVO TĖVO.

Brian tree, Mass. — Nori n t s 
fermeris William R. Bachel- 
der, turi jau 86 motus, bet yra 
drūtas ir apsukrus kaip vijur- 
kele ir da yra “bosu” savo na- 
mo. Ana vakara sugryžo nuo 
vakaruszku jojo du sunelei, ku
rie užsimano reidio muzike. 
Tėvas negalėdama užmigti, pa
liepė sunelems uždaryti reidio 
ir eiti gult. Sunelei nepaklausė 
tėvo, paliepdami “seniui” eiti 
gult. Tėvas užpykęs pagriebė 
viena sūneli už sprando ir pra
dėjo daužyti trla, kada jam už: 
teko, pagriebė kita ir su tuom 
panaszei pasielgė ir abudu gu
lėjo ant žemes be žado. Vienas 
sūnelis turėjo 50 metu o kitas 
48 metus.

Po revoliucijai ant užklausy- 
ino kaimynu tėvas pasako kaa 
viskas apsimalszino ir sunelei 
bus paklusni. Jeigu man nepa
tinka reidio muziko tai josios 
ne bus, o priok tam, da asz es
mių bosu po savo pastoguu*•* * ' » tu

SZULINIO KILO
AISZ 

ŽMOGISZKAS PAVIDA
LAS BE GALVOS 
KURIS PASIRODĖ 
MALKAKERCZIUI.
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DU-KART SANVATTINIS LAIKRASZTIS "SAULE” 
ISZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIA

■ I

Prenumerata Kasztuoja: Suvienytose Valstijose $8.00 metams
Kitose Vieszpatystese $4.50 metams

Laiszkus ir Pinigus visada siuskite ant szio adreso: 
W. D. BOCZKAUSKAS - CO.,

MAHANOY AND A STR.,

W. I>. BOCZKOWNKI, Pre«. A Mf.TT. !>• rrri««
F. W. BOCZKOWNIU, Kilter.
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m 43 METAS

Norma nd i n, 
da. — Prie Peribonka 
kur randasi abazas del malka-

1 keicziu, kurie lenais iszkcria 
dideles girre's, 'kalbama apie 

“dvasios” be gal-'

1 keicziu, kurie

j pasirodymą 
' vos.
I

Kada atsi
pusi em e

4 4

Tuom kart dvase 
Sustok, nieko pik- 

Noriu tau 
Asz bu-

Vienas isz malkakercziu ap
sakinėja, buk kada nuėjo at- 
neszt vanidcns isz artimo szui- 
nio ir laike kada isztraukinejo 
isz szulnio viedra su vandeniu, 
isz szulnio kilo žmogiszkas pa
vidalas kuris neturėjo galvos.

Žmogus baisei persigando ir 
nubėgo in abaza.
kvotėjo isz baimes, 
kirvi ir vela nuėjo parsineszt 
vandens. Kada antru kartu isz- 
trauke viedra. Užsimojo ant 
dvasios su kirviu, bot perkirto 
tiktai orą. Numoto kirvi ir pra
dėjo bogt. 
paszapkc:
to tau neatsitiko, 
duoti pasiuntinys t a.
vau Amerikonu, atvažiavau In 
czionais medžioti ant briedžiu, 
42 metai atgal. Praneszk mano 
gimineniH kurie gyvena Au
gusta, Maine, kad mane nužu
do mano draugas, nupjovė man 
galva kuria užkasė o mano ku
na inmete in szita szulini. No
rėjau praneszti kitiems žmo- 
nioms, kurie iii czionais pribū
davo, bet kada mano pamaty
davo tai pabėgdavo.”
dvase paisake kur gimines gy
veno ant koios ulyczios ir juju 
pravardes, bet žmogelis teip 
buvo perimtas baime kad vis
ką užmirszo, tik praensze apie 
tai Augustos policijai kuri ty
rinėja dabar apie dingima tojo 
žmogaus.

Žmogelis pasi'szaukes savo 
draugus, insileido in szulini Ir 
isztikruju jame rado kaulu* 
žmogaus ir surūdijusi karabi
nai.

Po tam

35 my-
sziaure nuo Quebec

MISZKO GAISRE SUDEGE 
DU MIESTAI IR DAUG 

KAIMU.
Montreal, Kanada, 

lias in
miszkuoso per kelias dienas 
siautė didžiulis gaisras. Sunai
kinti no vien milžiniszki plo
tai medžiu, bet daug kaimu ir 
du miesteliai. Virsz GOO ®zei- 
mynu likos be pastogių.

ATSILYGINO PO 35 METU.
Kansas City.

ras Golmap &Co., tomis dieno
mis aplaiko giomata nuo ne
žinomo žmogaus sh 38 dolereis 
kurioje nežinomas raszo: “ 
llamas vaiku, pavogiau isz ju
sli sztoro pora czeveryku ver
tes trijų doleriu. Už tai pri- 
Kiuncziu jum 38 dolerius —> 
tris dolerius už czevei^’kus ir 
po doleri už kožna mota ir ma
nau, kad skriauda likos atly
ginta, o mano savžine likos 
apmalszyta.”
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Ana diena iszleke isz Amerikos 
atTekcs in Amerika raeila

Isz Visu Szaliu
' ■■ ■ .. —■

PAAUKAVO MERGAITE 
DEL DIE VAITAS.. KALI.

Bomgalore, Ihdije. —Laike 
teismo likos isztyrineta, buk 
Iddusai paaukavo jauna mer
gaite ant garbes dievaites Ka
li.

Simus valdisdko vii\>zininko 
apsirgo ant pavojingos ligos ir 
buvo manoma kad ji apėmė 
pikta dvase. Burtininkai nu
tarė, kad vienatinis būdas jojo 
iszgydimo yra paaukauti žmo- 
giszka krauja. “Daktarai” nu
žudo mergaite, iszleido krauja 
isz jos, palėpė szmota duono* 
ir nunesze pas dvasiszkaji. 
Vaikas nepasveiko. Tada dak
tarai nunesze ligoni dvasiszko- 
jo grinezios, suriszo ir paliko 
nuoga ant lauko, kur mirė nuo 
bado.

Už tdki pasielgimą tėvas ir 
du sūnūs likos pakartais, o 
dvasiška ir daktarus nubaudė 
kalėjimu ant keliolikos metu.
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PASEKMINGAI NULĖKĖ NAMON
in Svaiearija milžiniszkas 

rudeni. Kelione per mares atliko pasekmingai.
radosi 14 vvru ir viena motore

■ill* ............      „.„A.,, . ............. .........

RADO SUKAPOTA MOTERE 
PRIE VAIKO LOVELES.

r' a. • AI a- 
kainielije

Springdale, W. A 
žam kambarėli je, 
Wright, policijo įsurado lavonu 
sukapotos jaunos moteres Gra
co Hollov, kuri

Sukapotas 
moteres gulėjo szale loveles ku 
rioje miegojo keturiu menesiu 
kūdikis.

Matyt, kr,d motore gynėsi isz
, nes

Holley 
siuvimu.

? »

atvažiuoti in kalėjimą In 
laika idant užbėgti iszgama 
kalinio.

Yra tai geras pamokinimas 
idant mergaites su nepažinsta- 
mais nepiszkinetu automobileis 

užsiimdavo . po visas pakampes, o del tokiu 
lavonas ' kurio mergaites sužageja, tai 

geriausia 'bausme tokia opera- 
cijo nupjovimo m

no

i

4 i kaltininko.

.v,'".'“ r
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oroplanas Do-X kuris buvo 
Ant eroplano

damas numauti

captelėjo

mimo vi mo

graboriui
“ka tu ui 

kada asz taip 
J)
susima iszo

visu pajėgu su užpuoliku 
viskas kambarqlijo buvo isz- 

girdejo 
keliolika

ai ar policije

Kaimynai 
mot are 3 

prietsz

mėtyta, 
kliksma 
miliutu 
tuo jaus pribuvo. Moteres kū
nas buvo subadytas peiliu 
galva konia
kuris gulėjo szale. Josios vyras 
tame laiko nesirado namie
buvo iszvažiaves jeszkoti dar
bo.

O

nukirsta kirviu,

1103

— Mirtis

po tam ėmėsi prie 
nuo pirszto žiedą, bet negalė

si! pirsztais, 
trauke su dantimis. Kad sztai
mergina 
su ranka kalbėdama: 
manim darai, 
gardžiai miegojau!

Graborius taip 
ad vos neapalpo isz baimes ir 
nežinojo kad daryt, bet už at
gaivinimu ir iszgelbejima jos 
nuo palaidojimu gyva, dovano
jo jam kalte. Gra'borius nuiip- 
sze ja in tėvu kambarį kur li
kos paszauktas daktaras, davė 
merginai sudrutinaneziu
duoliu ir mergina lyg sziai dio- 
nai yra sveia ir gyva. Grabo
riui už tai puikiai atlygino. — 
Po kokiam laikui atsitikimas 
gavosi ant žmonių liežuviu o 
ant galo ir laikraszcziai paga
vo ta žinia.

JOSIOS SVECZIAS BUVO 
MIRUSIS ŽMOGUS.

Katamata, Graikije. — Dva
sios pradėjo lankyti name, ku
riame talpino^! ofisas National 
Harvester kompanijos, po mir- 
czei tenaitinio Dcrdetinio to- 
sios kompanijos Bruce Daniels 
kaip apie tai papasakojo A. C. 
Fuller, kuris apėmė taji dins- 
ta po mirezei Danielso.

Kada Daniels mirė, Fullerts 
nusidavė, in narna velionio kad 
rūpintis jojo palaidojimu, pa
likdamas savo paezia namie. 
In kokia valanda laiko Mrs. 
Fuller iszgirdo i neinant in jo
kios kambarį žingsnius žmo
gaus. Manydama, kad tai jo
sios \yras sugryžo, pa-szauke: 
“Ar tai tu Fullerit” bet sve- 
czias atsake: “Tai no Fullerls 
tiktai asz Danielsas, kuris tau 
sudėjo atlankyma priesz palai
dojimu.”

Kada josios vyras sugryžo, 
rado <savo paezia gulinczia ap
alpusiu ant grindų. Kada jaja 
atgaivino su pagelba keliu 
daktaru, apsukę jam visa atsi
tikima apie matymu Daniele. 
Nebaszninkas buvo Fullerte- 
nes kriksztu tėvu.

NORĖJO MIRTI SU PACZIA 
PATS MIRĖ.

Randsburg, Wis 
perskyrė ežia vyra, kuris daug
rūpinosi kad mirs be paezios. 
Marcel Long, 30 metu sirgo ve- 
zto liga. Daktarai jam apreisz- 
ke kad pasirengtu ant mirties, 
nes turi laiko tik kales savai
tes.

Tris savaites atgal Marcei 
paszovc mirtinai savo paezia 
tiksle nužudinimo, nes negalė
jo nukensti kad turės atlikti 
nimžina kelione pats vienas, 
norėjo kad jam draugautu ko 
lioneja jo pati.

SURADO MILŽINO
KAULUS 13 PĖDU DIDŽIO.
Oakaca, Mexico. —Ameriko

je. kad paezia nuszove ant smort, 
:n: J paleido sau kulka in krutino.

niszkas inžinierius vardu 
geležiniu

J

well, kuris jeszkojo 
kasyklų provincijoj Tux t loja Jo motore )

gy-

Manydamas

24 metu pasveiko
rado vienoja urvoja žmogaus P" operacijai o Marcelus ture-

jo vienas keliauti in nežinoma 
karalyste.

sudžiuvu-

0

kaulus isz kuriu dasiprato, kad 
už gyvasezio tasai žmogus tu
rėjo nemažiau kaip tryleka pė
du aukszczio.

Atspaudas kojų
šiam molyja turėjo asztuonio- 
lika pėdu. Valdžia paėmė tuos 
kaulus in valdiszka mūzoj u in 
Meksika. Pagal žinunus, tai ta
atradimas davadžioja, buk tuk- 
staneziai metu atgal vakarina- 
ja dalyja Tuxtlo gyveno 
mas žmonių tikru milžinu. Ba
dai buvo tai pirmutiniai žmo- 
nys szioja aplinkineja.

1- 
I

szta-

PADARE ANT*JOJO 
ŽYDISZKA OPERACIJE.

Dexter, Iowa. — Inirszusi 
myne žmonių, apie 20, insigavo 
in pavietava kalėjimą isz kur 
iszgavo koki tai Martina Dalo, 
agent a czeveryku, nuvožė in 
artima girria ir ton antį jojo pa 

ant

NORĖJO APVOGTI
NUMIRĖLĖ; TA ATGIJO.

Sonoma, Calif. — Turtingu 
tėvu duktere, kurios pravarde 
policija neiszdave, staigai mi
rė, kaip sakoma nuo szirdios 
ligos. Kūnas buvo puikiai pa
rėdytas, plaukai buvo aprai- 
szioti eile brangiu perlu ir dei
mantinėm^ papuoszoms, o ant 
pirsztu radosi puikus deiman
tinis žiedas. Tėvu noras buvo 
kad dukrele palaidoti su tais 
žibueziais kuriuos taip mylėjo 
už savo gyvasties. Paszauktas 
garborius ant parengimo kūno 
ant palaidojimo, ir isžbalsama- 
vojimo. Graborius atėjo, apžiu- 
ejo lavonai, godžiai t eini no ant. . j.

PERLEKE EROPLANU AT- 
LANTIKO MARES ISZ 

AME RIKO IN 
IRLANDIJE.

Harbor, Grace, Newfound
land. — Mus. Emily Putnam, 
pirmutine motore, kuri perioke 
pasekmingai Atlantiko mares, 
atliko taja kelione pasekmin
gai, 2,000 myliu in laika 14 va
landas ir 54 miliutas jiusileis- 
daina ant lauko Irlandijoi.

Mrs. Putnam 
duotojaus 
Yorke ir 
Amerika 
perlėkti mare 
isz eroplano ir žmones jaja ap- 

su džiaugsmu mėtosi
Jebi pirmutines moteres 

“Padariati!

yra pati isz- 
laikraszczio New 

nekarta lekiojo p j 
bet niekad nedryso 

s. Kada iszlipo

dare kruvina operacijo 
svarbios dalies jojo kūno.

Dale užklupo ir sužagejo 16 
metu mergaite, kuria iszvežo 
in automobiliu. Dabar jisai 
randasi ligonbutoje pavojingai 
sergantis nes jam operacijo pa
daryta su paprastu kiszeniniu 
peliuku per tęva nuskriaustos 
mergaites ir nuo to užsitrucino 
kraujas. Sužeistąjį surado aut 
kelio szerifas, kuris pa si veli-

re j o invonh, godžiai t eini no ant 
brangiu papuoszu, iszvaziavo 
namo atvežti reikalingus daik
tus. Bot pirma nuėjo in miestą, 
pirko sžtoro už kelis dolerius 
neteisingas perlas ir toki pat 
brangu žiedą koki mato ant 
merginos pirszto, manydamas 
sau, kam užkali in žemo tais 
brangenybes, jaigu jis isz ju 
goriau pasinaudotu no kaip nc- 
baszninke. Atvažiavęs ornosi 
už balsamavojimo kūno, bet 
pirma nuėmė brangias perlas 
nuo plauku ir uždėjo pigoąncs,

siaube, 
in g 
szaukdama: 
padariau kelione! A »■ l"i|< į
kos nuvežta in Londoną kur . 
pranesze savo vyrui apie lai-

I minga perlėk ima nors buvo tai 
gana pavojinga del vienos mo
teres.

*

Airs. Putnam sugryž 
aut laivo 
susirinkimo lekiotoju 
atsibus Rvme. B

X " -

asz
Isz ten Ii-

namo 
bet pirma dalyvaus 

kuris

VIS TAS PATS.
I* <4
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Ka tu kaimyno užkasei 
savo darželi jo ana naktį!

U-gi mano kanadea.
O asz maniau kad tai

mano kate, kuri dingo ana die
na.

— Teisybe kaimynėli, ba 
mano kanarkelis radosi vidu
rį uosiai tavo kates. * •

Paskutines Žinutes
11 Tvmueo, Czilijo. — Apie 

50 darbi n i nkai kurie likos už
griautais kasyklosia ‘IjUs Rai- 
ces likos atkasti gyvais, kurio 
radosi po žemo szimta valan
dų.

11 Derby, Angliję. — Tuks- 
taneziai žmonių neteko pasto
ges per iszsiliejima lipiu. Vau- , 
duo užliejo tukstanezius skė
riu žemes ir geležinkelius pa
darydama daug blcdes.

— Holo! Holo! Jonkeli! Isz 
kur tu atsiradai czionais?

— Niu, ar .tu nežinai! Es
mių szliubineja kelioneja.

— O kur tavo paeziule, gal 
palikai l^otelyja?

— K u r tau, kokis tu n&vat- 
mis, juk turėjo kas pasilikt na* m
mio dažiureti bizuilj*
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Kas Girdėt
I

Kaip tai laikai mainosi ant 
szio svieto! Kaip tai buvo pra
eity ja o kaip dabar:

Kitados vyrai buvo užgana- 
dyti isz siuto užmokėdami de
szimts doleriu o sziadien moka 
po 40 ir 50 doleriu, už nektai- 
za mokėdavo po 50 centu o da
bar po du ir tris dolerius, o no 
kurie vyrai norėtu kad j u pa
ezios pasiredinetn in szlebukia 
už $2.49.

Kitados 
mergina isz 
mergina gali

vyrai 
meiles,

turėti

/
Vos tik-pąmislinp į pamato 

'kad randasi vidurije puikaus
Viena vakara kada atsigulė miesto. I)abar suprato kokia 

po njpdžiu, pamate toli terp galybių lazda turi, i(sz ko labai 
medžiu kdki tai žiburėli.

Nudžiugo tai ^pamatęs mls- 
lydamas, jog gales po stogu pirko sau puikias drapanas 

teip, jog (kaip apsirėdė joprs . - - . . ’* --  ---- - -- — _ _ ---------- t <

■*" -- ----------- ---- .1 1. * . .---------

eras balsas kunigo, maiszesi su 
verksmu jaunos vos stovmczios 
ant kojų nuszles ir dvieju ver- 
keneziu mažu vaiku, kurie su 
baime žiurėjo ant susirinku
siųjų žmonių, kurie paėmė ju 
ju teveli, kuris gulėjo kėlės 
diena puikiam grabe. Užgesino 
žvakes, paėmė žiedus ir nu- 
pyszkejo visi ant kazyriu. Ra
si baigė viskas.

Dabar pradėjo prisiuntinet 
visoskias rokundas už laidotu
ves, 
graboriui, už automobilius, 
kapa, valgius, gorymus ir 1.1, 
viso apie 900 doleriu.

Reikia užmokėti kunigui, 
už

paimdavo 
sziadien kitiems

Isz Visu Szaliu
I

NUŽUDĖ
18 MERGINU

KURIOS ATSILANKYDAVO 
PAS J AJA INBURTI JOMS 

GYVENIMO ATEITI.
f ■ '

Kazan,! Bosiję. — Ana diena 
augszcziausias sųdas nuspren
dė tūla szetonbobe, ant mirties 
už nuŽndinima asztuoniolika 
merginu ir tai vien tik del to,

O kur rotunda daktiuui ir knd. turėjo žverisz.kn būda ma- 
"airgotltyti Iv 1 I ik a žmogelis aukas kraujuosiu

auksine Visai apie tai motere nė įlomis- ^z turėjo dideli smagumą, 
szirdi ir paguodonc, bet jisai 'lino. Bet viskas bus užmokėta, i Tosios szetonbobes pravarde

NESZANDYK ISZ Stebuklinga Lazda
_ __________________ ■[

Keliolika szimtu metu atga-
• lios, vienos karalystes kaime- 
I lyja gyvęno sau vargingas gas- 
I

padorius su paežiu, kurie tu-

DIEVO
1

PANIEKINO KRISTAUS 
MUKA,; LIKOS BAISEI 
NUBAUSTAS KAIPO IR

JOJO DRAUGAI.
■ \ I* I. ’’•'V I in I • . :» r • • ,,f !| •1 , I ' j r . >

m

kraszto nepriėjo isz ko nema
žai stebėjosi. kad randasi vidurije puikaus

' į I

džiaugėsi.
Inejas in viena kroma npsl-ti - •padorius su paezia, 

rojo viena maža šuneli vardu 
Jurgis. Mylėjo ji abudu kaip 
maža paukszteli ir

] knipwavo akiu.

pernakvoti.
Atsikėlęs pasuko žingsnius 

link žiburėlio.
Netrukus prisiartino prie

tai iszfode ant karalaiczio, 
Pasisamdęs puiku palkaju

viename vicszbutija smagei 
vienos mažos griuteles isz ku- dienas leido, žinodamas kad 
rios langelio pylėsi aiszki gel-

Ci ill * : Ilki

Priėjės prie duriu pabarszkl- 
no ant ko atsiliepė baisus bal-

jog jam net sziurpulei po- nei jam galva grauže, noreda- ’v • > Ijjl1'
mas iszmišlyti spasaba su ku
ri uom galėtu gauti ja už pa-

— Pakelevingas jeszkantis ežia. Ilgai apie tai mislijo, bet 
nakvynes — atsake Jurgis.

— Jeigu teip tai eiki in vi-1 kurio ketino tuojaus pasinau- 
du atsiliepė balsas griiKeleJc. | doti. Patrynęs lazda su nyksz-

Jurgis padare kaip buvo I ežiu tris
liepta.

Inejns pamate sėdinti

saugojo“Ber- 
laikrasztis apr 

raszineja apie baisu atsitiki- 
ma>, 1   w ~ — — — -r- v.  r.  
Stargardo iabrilke.

Senei Nedėlios diena pulkas 
jaunu vyruku, persemti komu
nizmu, 
cziot po laukus, žinoma kaip 
jauni, pradėjo daryti visokius 
szposus žmonoms, bet to neuž
teko, nes turėdami po kelis 
sznapsus, kur tik užtiko Kris- 

i tušo mukas ant kryžių tai isz- 
____ j arba nupleszdavo 
nuo kryžių.

Vienas 
priėjus 
kuris stovėjo ant skerskelio, 
nuplesze muka Kristaus ir ve
la prikalė, bet aukfe’ztyn kojom 
o galva žemyn, isz ko visas pul
kas szandijo ir juokėsi.

In dvi dienas po tam fabri
ke, kur dirbo tasai bedievis, at
sitiko nelaime — maszina pa
griebė ji in ratus kojom žemyn 
ir sumalė ant szmoteliu.

Kada peJiki jojo draugai va
žiavo isz szermenu, ant to pa
ties skerskelio likos pagautas 
juju automobilis ir visi likos *■ į ' ■ • ■
užinuszti. 4

Gyventojai visos aplinkines 
ir jojo draugai suprato Dievo 

v u z 
.Kristaus mukos.

Stettin, Vokietije. — 
linen Zeitung,”

kokiu nesenei atsibuvo 11 mc?u'

iszsirenge pasivaikuz-

ant to nežiūri. Motere gali bu-j juj< velionis buvo insziurintas JTft Safonoja Riiatgors’ka, kuri 
ti del jo iszlaidi, turėti kokias ant tūkstanezio dolerimKožnaa larkc revoliucijos,

razbaininku aplinkinėje Cher-1į versdavo
buvo vadu I

kaltes, o tegul turi patogu snu- ftplaiky
kuti, tni jau gud bai, bus jos no vo IIŽ įatarnavima, o ir 
linksmos. . pnj

Kitados vyras būdavo užga-' sziek tiek. Argi negerai prign- 
nadytas szeimyniszka laime, jo |eti in kokia draugavę kuri u<- 
pageidavimu buvo turėti daug'moka likusiems pomertine ir 
vaiku apie juos rūpintis, myle-,' apmoka laidotuves?

Argi neimtu malonu, jaigu

vs

su

savo kiek pareikala- 
nasz- 

vaikucziais da pasiliks

t i paezia ir sėdėti namie; szia-!
diena ateina namo pusneziu kas rūpintasi likusia naszle i 
su keiksmu, 
szaine, o 
keiksmu,

, pasmirdęs mun- sierai akai, kad sudrausti ja 
savo “bobai” su nuo iszdavimo liek pinigu, ku-

užmetineja — kiek rįe užtikrintu jai ir sieratolems 
da tu turėsi vaiku, ir mane ap- gyvenimą ant kokio (ai laiko,

į knipwavo akiu.
Taip augo net iki dvideszim-

I Kada suėjo jam dvideszimts 
metu, prasze tėvu idant leistu toną szviesa. 
ji in kariuomene.

Tėvai iszgirde apie tai, 
norėjo leisti bijodami kad kar
tais atsitikus karėj nepražūtu. 
Bet Jurgis taip užsispyrė, jog 
tėvai turėjo leisti.

Jurgis būdamas patogu vy
ru toujaus likos priimtas 
sargybini pulką prie paties ka
raliaus. Ten būnant tankiai pa
matydavo karalaite in kuria 
buvo insimylejas net iki ausu.

Žinojo gerai, jog jos negaus.
Per tai bando ulžmirszti, bet 
viskas buvo ant tuszczio.

Suėjus penkiems metams pa
sibaigė Jurgio tamysta ir gry- 
žo namo.

Kada pargryžo namo, tėvai 
labai nudžiugo matydami svei
ka ir gyva. Jurgis tuojaus pa
pasakojo ka buvo sviete matos.

Po kokiam laikui pradėjo 
tėvai kalbinti Jurgi kad tas

vioszbutija smagei

ne-

m

sas, 
rejo per kuna:

— Kas ten?

jam pinigu užteks ant viso gy
venimo.

Viena ‘ vasara sėdėdamas 
mislijo apie karalaite kuri se-

i ant galo iszmirtlijo spasaba, isz

buvo i ežiu tris kartus pamislino 
. idant tuojaus rastųsi karalal- 

ant tęs kambarije. Vos tik pamisll- 
kedes ir taisanti cziabntus bai- j no 
su seni visa apžėlusi plaukais i 
ant ko pažiurėjas Jurgis su
prato kad tai esą raganis.

T l
norėjo

Bėt Į 
Pa- 

pa griebės

dino. Po tam užsiimdavo in- 
spejimui ateities, pas kuria at
silankydavo daug svecziu, bei 
nieknįdos neapleisdavo josios 
grinezios. Per ilga laika poll- 
cije negalėjo užeit ant pedsa- 
kio žudinseziu o prick tam ne
turėjo jokiu davadu prieszais 
taja ragana. '

Tūlo advokato duktė, atva
žiavo pas jaja, idant jai iszbur-

Kada

isz juju vyriauses 
prie vieno kryžiaus,

ateiti. Kada prisiartino 
mergina, liepe jai pakelti plau
kus nuo kaklo kad matytu ar 
randasi kokie ženklai ant gal- 

. j . . ,. į vos idant galėtu jai geriau i>sz-tai bedoja ar turtingume o HZirdi, mažai supranta ku aplin- . ' A1 . . .• r . . . . .. . . . . . . i burti ateiti. Mergina pakelesziadien ima ant taip ilgai, pa- km ja daro, sutinka ant visko' 
kol jam motere nenubosta. Pra- linkėjimu galvos, kas jai ka pa

no kad paežiai apmuilins akis.!

sunkinėsi, kas ant ju užlaikyto fįg pinigai tirpsta dienoja lai
me dirbs?

Kitados paimdavo paezia
4lotuviu

Juk likusiai naszliai
Ji turi

negali
kiul gyvent su ja lyg smert, ar m!l „tebetis. Ji turi sužeista 

szirdi, mažai supranta ka aplin- j, * I , į-r V* v • w W V A v • A •*. 'W • f") • * • W W J ' |
Į plaukus, tame ragana isztrau
ke kirvuką isz enezio, kirto 
merginai per kakla, kad vos ne 
nukirto galvos, po tam lavona Ilubaudima 
paslėpė.

Toji žudinsta balsei inirszino 
visa aplinkine. Policije prade- GYVULISZKAS PASIELGI- 
jo karsztai darbuotis ir 
galo pasiseko isztyrineti kalte 
Riatgorskos, nes jiji paskiause 
buvo pas jaja. Kada polic’Qe 

jau' padare 'krata josios grinezioje, 
surado keliolika mažu k i nai
ku su kurias nužudydavo savo 
aukas. Dabar manoma buk toji 
szetonbobe 
kaip asztuoniolika 
nes nuo kokio tai laiko dingo 
slaptingu budu isz tosios aplin-

deda flirtuot su kitoms ir ina- sako.
Bot sarmata del visuomenes, 

Kitados vyrai nenaudojo jo- kad pavėlina ant tokia iszkil- 
kiu padabinaneziu “sztopu”, 
ūselius užsuko del pasidabini- rjs gyvasezio neturėjo pini- 
mo paeziuliai ir buvo ai rait, nupirkti valgi arba

mingu laidotuvių vargszo, ku-

t inka- 
mu drapanų vaikams, o per lai 

kvepeneziu dotavęs iszduoda szimtus do- 
sportas |erįn>

į

saves■ naszles ne sierateliu, kurie tik 
Į vos paaugo nuo žemes ir

bet sziadien laižosi, pudruoja
terla, aplaisto su
tonikų ir rodosi kaip

' . kad atkreipt atyda ant
kitu beprotiszku flaperku.

Gal daugelis vyru mums už- apipleszti nuo visko, kas jiems 
metįnes “O ka daro bobos ?”. O

Netemina ant likusios

am

paniekinima

metikes “O ka daro bobos ? 
jus nevalninkai bobiszkos mei
les! Juk tie pateminimai tinka 
ir moterėlėms, o gal daugiau. 
ne kaip jums vyrueziai!

Vedusios poros, kurias Die
vas neapdovanojo vaikais, tan
kiai paima vaikus isz prieglau
dos namu ant auginimo, neži
nodami būda tokio kūdikio, 
kuriam inkvepe jo motina ir 
tėvas. Nežino ar tėvas ar mo-! 
tina tokio kūdikio buvo gori ar 
pikti, ar tėvas buvo girtuoklis, 
prasižengėlis ar tinginys, 
motina buvo dora ar peleistu- 
vo, Imant toki kūdiki ant augi
nimo deda sau ant sprando di
dele sunkenybe ir atsakomybe 
nežinodami kaip tas ju augyti- 
nis ar augytinc pasielgines ka
da daeis in metus ir ar bus dė
kingas savo priimtiems tėvam 
už ju gejadejystes. Yra tai di
dele atsakomybe ir rūpestis.

Juk aplinkui randasi gana 
sierateliu kur gyvenate, pažįs
tate ar pažinote motina ar tęva 
tokio kūdikio, žinojote ju bu
dus,s pasielgimus ir gyvenimą. 
Kam jeszkoti augytiniu prie- 
glaudosi, jaigu turite užtekti
nai aplinkui savo,

______ •
W • * '’II L * '»* "

Sztai kokia nauda turi liku-
* "i , F' ' ■ * ■ %, W C

si. naszle isz aixiraudimo savo 
vyro po smert ir kas daugiau
sia pasinaudoja isz tos aseku- 
racijos. t

Neseniai tūlas žmogelis mi
re ir likos palaidotas su didelia 
iszkilme. Priesz varginga stu- 
belia auvažiavo apie dvide- 
szimts automobiliu, atvažiavo 
ir kunigas su vargonininku Ir

ar

Isz baimes Jurgis 
; bėgti per duris laukan, 

raganis buvo greitesnis, 
szokias nuo kėdės 
už rankos kalbėdamas:

— Ne bijoki manes, 
esiu to-kis kokis tu mane mis-

Ne

pacziuotuisi, per ka jiedu galės Seskie ant kėdės ir apsn-

i

tuojaus radosi karalaitei 
kambarį ja kuri pati ant lovos 
miegojo.

Tarnaite kuri sergėjo kara
laite pamacaius nepažystama 
vyra ir nežinodama kaip galėjo 
gautis in ežia norint kareivei 
buvo apsupia palosi ir durys 
buvo užrakytos, sufklyko isz 
baimes mislvdama kai velnes.

*

Kliksmas tarnaites subudi- 
no visus tarnus kurie atbegia

I
ant senatvės rainei pagyventi, kyki man kas tu esi per vienas į ir pamate Jurgi norėjo ji ge-

tokia pa-

ir kaip iii czion atkliuvai. Tik rai apkulti ir iszmesti laukan.
žiūrėk kad nemeluotai, ba asz 
tuoj suprasiu, o supratęs tau 
sprandą nusuksiu.

pasiliko po mirusiam tėvui.
Argi taip iszmintingi žmo- 

nys daro? Argi džiakonas M/a-
-sonas, milijonierka Cox-iene ir 
kiti iszkele tokias laidotuves? 
Ne.

Bet nekurie žmonys nenori kines apie trisdeszimts inergi- 
pasiduot -■ ——:.l • i • i
l C f ‘ ‘

kias laidotuves, 
negaliu nebaszninkui 
iszkelt. Juk jam daugiau nepir-

I kinesių nieko!”

kitiems sakydami: 
Ana ve, jaigu jisai turėjo to

tai kodėl a?z 
tokias

»> >

susirinkimo 
augsztai

priejas prie 
biznie- 

Malonus ta-

Ana diena rodaktoris buvo 
pakviestas ant draugisZko su
sirinkimo Shenandoryja. Vie
nas isz džiovytu inteligentu 
prisiartino prie tūlo biznieriaus 
kuris taipgi ir radosi su savo 
iszmintinga (?) dukrele ant to 

ir
gerbiamojo 

riaus paszauke: 
mistole, jusu dukrele yra tikru 
“aniuoleliu”. Biznierius be jo
kio apsvarstymo atkirto: “Tai 
kas isz to, kad jokis velnias ne
ima!”
Vwi garsiai nusijuokė tuo at

sakymu, o dukrele paraudona
vo ir iszejo susisarmatinus. — 
Tokio inteligentai tinkami tik
tai tvarte.

i c

Velnlazka“

keliais klapczįnkaia. Grandin-1 
t *

12 ISTORIJOS UŽ 25o
Nedaryki* skirtumo terp valku 

miliekla visus Ilgai, 
kazirlavlmas.' Jeezkojo tarnaite*
o rado paezia. Stebuklinga kuczia. 
Krėslas. Nelaiminga karalių ir jio 
vienturte duktere. Nelabas vyras 
Prakeikimas. Delegatai pas grafa. 
Užkeikta skripka. Del tu, ka keti
na antra karta apslpacziuot. Pikta 
Onuka. PREKE 25c.

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

nužudė daugiau
merginu,

nu ir moterių, kuriu nesurasta 
ir pagal policijos nuomone, tai 
visos likos nužudytos per Riat- 
gorska.

VARGSZAS SURADO 
SKARBA, ISENOVISZKA

UŽ TAI GAUSE! 
APDOVANOTAS.

Nicastro, Kalabrije, Italijo.-
Giovani Giarre,Giovani Giarre, gyvenantis 
kaimelije Passero, -so>dyclamas 
rožių krūmą prie namo, spatas 
pataikė ant akmens, o kada ji 
pakele rado po juom varini 
puodą kuriame rado daugeli 
bronziniu ir sidabriniu rymisz- 
ku pinigu.

Badai ant tosios vietos kita
dos stovėjo pagoniszkas maiti
nami s ir laikas nuo laiko, žmo
nis surasdavo daugeli senovisz- 
ku užlieku. Giarre radinys su
sidėjo isz 365 bronziniu ir 292 
sijdabriniu pinigu. Ant pinigu 
randasi paveikslas su dViems 
veidais, paeinanti nuo pirmu
tiniu metu rymiszkos vieszpa- 
tystes, kada tai atsibuvinejo 
Puniszkos kares.

Pinigai yra geram padėjimo. 
Valdžo pasiėmė radini in mu- 
zeju, npdovandodami gauscl 
Giarra užsuradima tojo seno- 
viszko dkarbo. i '■
« Neužmirszkite guodotini sknL 

cytojai, atsilygint su prenumerata už 
aikraszti “SAULE,” 
užmiršto ir praszo idant nesulaikyti

kurio apio tai

ll«ikrucccto, p»«kuMnktto(
1 ' •

MAS TERP VEDUSIOS 
POROS.

Berlynas, Vok 
czionais teismas 28 inetu Kat
rės Kruger motinos trijų val
ku ir josios 26 metu mylemo 
Fredo Burdeno už užsikeisojl- 
ma nužudyti Katros vyro. Tei-p 
vyru buvo didele pritelyste, 
nes gyveno kaip brolei, Nesc- 
nei Fredus likos iszmestas isz

pas

Atsibuvo

inai bonka

gyvenimo ir apsigyveno 
Burdensus. Gaspadoriai priė
mė nauja burdingieriu tinka- 

pavioszinda/mi
sznaipso. Ga’spadorius pradėjo 
girti savo paezios genima ir 
patogumą, o kad Fredas nega
lėjo intiketi, tada gaspadorius 
pasako kad iszbandytu , jojo 
paezia. Ant to sutiko ir pati 
pasiliko mylema tuojaus prie 
akiu savo vyro... I'

Nuo tosios dienos gyveno 
drauge su dviems vyrais, bet 
savžine vyro pabudo ir suprato
savo kvailybe ir nekarta gerai >' ‘I r < ,
apdaužė savo motere. Motere 
nesislepo prieszais vyra, kad 
myli Freda daugiau kaip vyra 
ir ant galo susitarė su mylemn 
praszalyt vyra isz kelio, bet 
mylemas ant tide turėjo proto, 
kad ant ko nesutiko ir pasako 
vyrui apie sutarti.

Vyras, užved o skunda prie
szais motoro ir savo 
ga dranga,”

Sudas nubaudė motoro ant 
deszimts metu, < 
a*nt asztuoniu motu kalėjimo.

” szirdin-

o prielaidim

GERAS VYRAS.
I ' i ' * I * I 1' f *

Stovylo dirbėjas klauso liku
sio naszlio, ar turi užkalti ant 
stovylo jojo paezios “Ly>k pa-

Ant ko vyjnassima'tysime?
.% Ii , / > r •

atsįliope:
9 9

— Ne. Neroiko, tiktai už-
Silsekis ant'kalk žodžius 

amžių,”*
u

M

Jurgis apie tai ne pamislyti 
nenorėjo, bijodama kad kar
tais nepataikintu paimti kokia 
griežle, žinodamas gerai kokis 
yra gyvenimas su 
ežia.

Matydami tėvai, jog nepri
vers prie to, nustojo kalbine.

Netrukus- numirė tėvai pa
likdami Jurgiui visa gaspado- 
rvsta. t 4 . i

Jurgis li'kes locnininku gas- 
padoryatses, pradėjo gaspado- 
riauti kaip pats galėjo. Bet 
niekas jam nesisekė. Visokios 
nelaimes užpuldinėjo; tai szal- 
na javus nuszalde, tai viesulą 
su ledais iszkapojo, tai vėla 
nuo pavietres gyvuliai iszstipo 
ir taip tęsęsi toliaus

Ant galo taip ji nuvargino 
neturėjo ka valgyt. Maty

damas tai viena karta nusispio- 
\;e ir (are:

— Po szimts paraliu ar as4 
ošiu kalinis kad asz czionais I I T / ♦

turiu kąnkytis kaip kokiam 
kalėjimo. Parduosiu, o paž
emes savo daiktus eisiu in svie 
ta laimes jeszkoti.

/

Kaip pasako taip ir padare. 
Pasiėmęs pinigus paimtus už 
gaspadoryste ir sudrikusias 
savo drapanas inde jo iri kufa- 
ra, o užsidejas ant pecziu isz- 
ejo in svietą. <

Eidamas keliu klausdavo 
kiekviena susitikusi poną ar 
ikininka; ar jam ne duotu dar

bą. Bet žmogus pažiurėjas in jo 
mdriskusias drapanąs atsaky
davo ka del jo neturi darbo, 
mislyamas kad kokis valkata.

Taip praėjo ir metas bet nie
ko naudingo nerado. Drapa-

s

1 
1

aos jo buvo pavirtę in skarma
lus rodos kokio pustelninko. 
Nuo paežio iszejimo isz namu 
dar nebuvo pas žmogų nakvo
jęs, ba niekas nenorėjo priimti 
mislydami kad valkata. Per 
tai nakvojo ant žoles pakeliui. 
Maitinosi vienais rieszutais ir 
vaisiais, ba buvo praleidęs vi-

*»l 1.1

sus pinigus ir neturėjo už ka 
laųgiau pirkti.

Viena diena keliaudamas 
priėjo prie vienos girrios per 
kuria ėjo kelias. Inojas in ja 
keliavo per ketures dienas bet

Inbaugintas Jurgis 
teisingai apsakė. Kada pabai
gė kalbejas raganis tarė:

— Gerai kad in czionais 
atėjai. Asz reikalauju berno Ii 
noriu kad tu man ant vieno 
meto dirbtai. Asz tau gerai už
mokėsiu.

Jurgis ir sutiko ant to. Tar
navo per visa meta teisingai 
isz ko raganis labai buvo užga- 
nadvtas. *

Kada pasibaigė metas raga
nis tarė:

— Tarnavai man teisingai: 
tai dabar noriu tau už tai už
mokėti. Eisime in skiepą. — 
Tai isztares pamojo Jurgi 
idant tas paskui ji eitu. 

II ’

Jurgis ir nuėjo paskui ra ga
ni.

Irieja in skiepą rado daugy
be geležiniu puodu pilnu auksi
niu pinigu. Raganis tarė:

— Imkio szitu pinigu tiek, 
kiek tu nori, o k’Urie bus leng
vesni už plunksnas.

, Jurgis net paszoko 
džiaugsmo pamatęs blizganti 
auiesa ir nieko nelaukdamas 
atsinesze savo kufara kuri pil
na pripylė. Kada užsidėjo ant 
pecziu tai nejautė jokio sunku
mo rodos kad kufaras buvo 
tuszczias.

Kada Jurgis atsisveikinejo delias. 
raganis inteiko jam labai sena 
lazda kalbėdamas:

— Priimkie szita lazda nuo 
manes kaipo dovana, kuri tau 
bus labąi reikalinga. Jeigu no
reli tai patrinki lazda su nyk
szcziu tris kartus ir pamislyk 
kur nori but o tuoj ten busi.

Jurgis pažiurėjo in ragam 
netikinezei mislydamas kati 
tas szposuoja.

Matydamas tai raganis ta
ro: -

viską /

isz

— Jeigu netiki tai pats pa
bandyki.

Jurgis norėdamas iszban,dy- 
ti patrynė lazda tris kartus su 
nykszcziu pamisliniąs idant 
butu karaliaus sostmiostija.

Bet Jurgis suriko:
— Nedryskite manes paju

dinti! Jeigu kas pajudintu tai 
tam galva persekelsiu. Veskite 
mane pas karalių.

Po tokiu grasinimu tarnai 
atszcflco bijodami pajudinti, 
mislydami kad raganis ar vel
nes jeigu teip kalba, ir nieko 
nelaukdami nuvedė pas kara
lių.

* 1 'e !•Kada radosi prie karaliaus 
tarė:

— Asz noriu kad tu savo 
dukteria duotumai man už pa
ezia. Asz esiu raganis ir jeigu 
tu man ne duosi tai asz visa 
tavo karalyste užleisiu ligomis 
ir tau mirti padarysiu:

■— Karalius tarė:
— Jeigu tu esi raganis tai 

pa/darykie teip kad greieziau 
ne kaip asz galėsiu tave pama
tyto butai ant mano augszcziau 
šio bokszto. Jeigu teip pada- 
rvsi tai tau atiduosiu duktė- 

v

ria.
Kaip karalius borėjo taip 

Jurgis ir padare.
Karalius tuoj suprato kad 

tai raganis, kada pamate kaip 
Jurgis isz akiu isznyko o isze- 
jas laukan pamate ji stovinti 
ant bokszto. Tuojaus prižadė
jo atiduoti du’kteri.

Ant rytojaus Jurgis likosi 
su karalaite suvineziavotaa. 
Veseilija tęsęsi per ketures ne-

Kokis Jurgiui buvo
džiaugsmas tai negalima no ap- 
raszyti.

Ilgai abudu po veseilei gy
veno meilėje. Karalaite labai 
ji mylėjo nepaisindama ant to 
kari buvo raganis, ba buvo la
bai meilus ir patogus vyras.

Ne trukus numirė senas ka
ralius, o Jurgis apemo sostą.

Po mirezei karaliaus Jurgis 
pasako karalaitei, jog jis no 
yra raganius bet prastas žmo
gus ir papasakojo kaip jis ta 
stebuklą padaro parodydamas 
lazda.

Iszgirdus tai karalaite dar 
labiau ji pamylėjo.

Ilgai Jurgis vieszpatavo pa
kol mirtis nepaeme jo.

" i
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papjauta. Tu su juom gulėjau 
Tik tu vienas ta galejei pada
lyt. Peilis kruvinas o ant galo 
iszrodai kaltu. Kalbėk ar už- 
muėzei ir kaip ir kiek paėmei 
pinigu.

Aksenevas užsikeike ant vl-
jaunas kupczius Aksenovas. I su szventll> juk tni 110 jisni nu.
Turėjo narna ir du kromus.

Aksenova* buvo gelton
plaukis garbiniuotas patogus 
vyras, 
prio tanciaus ir 
Isz jaunu dienu gere daug 
kada užsigerdavo iszdarydavo 
visokius ergelius; nes kada 
iszsipagimodavo vela apsimal- 
szvdavo. •r 

Viena diena vasaros laike, 
Aksenovas iszvažiavo ant jo
marko in Nižna. Kada sėdo m 
vežimą pati ji melde:

— Ivanai nevažiuok turė
jau bjauru sapna szia nakti.

Aklsenovas nusijuokė.
— Gal bijei kad nepasigor- 

tau ant jomarko.
Bet jiji atsiliepo:
— Nežinau del ko esmių to

kioje baimėje, nes tik tiek atsi
menu; sapnavau jog atėjai isz 
miesto be kepures, žiurau visa 
tavo galva žila.

Aksenevas vela nusijuokė.
— Kūdikis esi. Paregėsi, 

jog sugrysziu sveikas ir par- 
vesziu tau puikia dovanele.

— /Atsisveikino su szeimy- 
na ir nuvažiavo.

Pusiaukelije susitiko su pa
tinstamu kupezium ir susilai
kė svetainėje ant nakvynes. 
Atsigėrė arbatos nuėjo gulti, 
paėmė kambarius szale viena* 
kito. Aksonevas buvo papra
tę* kelti anksti. Norėdamas 
isžkeliauti priesz karszti liepc 
užkinkyt arklius užmokėjo 
gaspadoriui už nakvyne ir isz
keliavo.

Nuvažiavęs apie keturesde- 
szimts viorstu susilaikė prie Į nebereikalo

kaip tai sako pirmas 
ražancziaus.

o

I karezemos pagirdyt arklius. 
Kada atsisėdo ant suolelio, 
sztai paregėjo ant kiemo užva- 
žuojent vežimą isz kuriuo iszli- 
po urednykas su dviem sargais 
prisiartino prio Aksenevo Ir 
užklausė jo: isz kur ir kas ka 
do viena*?

iVksenevas atsake *ant už- 
klausymo ir užprasze ant arba
tos. Nes unldnykas nuolatos 
klauso kur nakvojo vakar? Ar 
pat* ar su kupezium ? Ar mate 
ant rytojaus kupcziu? Del ko 
teip anksti iszkeliavo! -

Aksenevafs nusistebėjo to- 
keis klausymais, apsakinėjo 
kaip buvo ir užklausė:

Ko teip mane daug klausino- 
jate? Ar tai asz kokis vagis ai 
razbaininkas. Važiuoju su savo 
reikalu paliki/t mano malszu- 
mc.

Tada uredninkas paszauke 
sargus tardamas: esmu virszi- 
nykas policijos, o klausinėju 
del to jog kupezius su ku- 
riuom vakar nakvojai likos 
papjautas. Padarykit krata ant 
jo vyrai! -*• paszauke in savo 
pagelbininkus.

Paėmė 'kropszi ir kupareli — 
I

perkrato viską. Sztai policijan- 
tas iszeme isz kropszio ilga 
peili.

t

O tas kono? — paszau-
ke.

Aksenevas pabalo parege- / •
jas sukruvinta peili. Persigan
do.

— Isz kur tas kraujas? — 
užklauso jo. •

— Asz... no žinau... asz
. tai nemano... asz...peilio

Bet policijantas szauke:
— Isz ryto rado kupcziu

*

| žili e kupcziu, jog turi su sa
vim 8000 rubliu uos savo loc- „ . . , f . ‘ < .vim 8000 rubliu nes savo loe- 
nus. Buvo iszbales ir drebėjo

i 

iszrode ant kaltininko.
Policijantas liepo ji suriszti 

ir pasodyti in vežimą. Kada 
radosi tokiam padėjimo varg- 
szas apsiverko graudžei. Paė
mė jam pinigu* ir tavom i r-nu
gabeno in kalėjimą.

Nusiuntė in Vlodzimira isz- 
tyrinet visa gyvenimą Aksene- 
vo.

Visi kirpczei ir gyventojai 
liudijo buk Aksenevas gere 
isz jaunu dienu nes ant senat
vės apsimalszbio ir buvo geru 
žmogum.

v Bot pastato ji priesz audžia 
už nužudinima kupeziaus ir pa
vogimą 20 tukstaneziu rubliu.

Pati nežinojo ka apie tai mi*-
* $ I

lyt. Paemc su savim visus vai- W • A B .kus ir nuvažiavo m miestą kur Į 
josios vyra* sėdėjo kalėjime. 
Isz pradžių no norėjo josios 
inlcisti neis iszprasze pavelini- 
ma nuo dažiuretojaus.

Paregėjus ji kalėjimo terp 
kitu žadintojų vargszc net ap
alpo, Pradėjo ji klausinėt, 
kaip tas viskas atsitiko. Apsa
ko jei viską.

— O ka dabar? — užklau-
se.

šoriu, 
pražūt.

Ji j i

įveikia kreiptis pas cie- 
Juk nekaltas ne .irahe>

apsako jam jog senei 
nusiimto pas ciesorių praszy- 
ma, bet tasai ne nuojo in jojo 
rankas. Aksenovas nutylo.

— Matai — kalbėjo pati,— 
• taro apsaugojau, 

kada iszvažinejai. Sapnavosi 
man, jog pražilai, nes ant tik
rųjų nebageli pražilai.

Glostindama jo veido 
klauso:

— Man, paežiai, 
teisybe: ar užmuszei?

— Ir tu mlslini? — su- 
sznabždejo Aksenevas o už
dengės veidą delnais pradėjo 
verkti.

Atejas kareivis iszvąde pa
ezia ir vaikus isz kalėjimo. Ka
da motere radosi jau už duriu, 
Aksenevas kalbėjo pats in sa
ve:

už-

atsakyk

kulte uždėjo na t ipanes, Jy^k 
tai asz ji pavogiau. Bot teisy
bes nežino, ka ir kada ant tik
rųjų pavogiau. Jau nuo įsenei 
man prigulėjo, czionais būti 
bet. nesugavo. Bet dabar 
esmu kaltas dievaži.

— O tu isz kiir? užklauso 
vienas isz kaliuytku.

— Isz Vlodzimiro vardas 
Makara* o po tėvu Sicmiano- . iviez.

Aksenovas pakele galva su 
užklausymu:

‘ » 'I'X ■

— Gal girdėjote 
apie kupcziu Aksenova?

— Girdėt girdėjau. Tur
tingi. No bereikalo tėvas išva
rytas ant Sibiro. Tokia pats 
kaip ir mes nusidojelei. O tu 
diedia isz kur? *

Aksenevas nemėgo kalbėti 
apie savo nelaime atsiduso gi
lei ir tik tiek kalbėjo:

— Už mano pra*ikaltima 
jau 26-tas metas kaip oamu 
czionai*.. , •

— O už koki prasikaltima 
— užklauso Makaras.

— Ha, gal užsitarnavau,— 
sumurmėjo po nosia Akseno
vas, daugiau nenorėjo kalbė
ti už ka gavosi iii Sibirą, nob 
kiti kai i nykai apsako naujai 
pribuvusiam, už ka gavosi In 
Sibirą; buk ka* tokia pakelyje 
užmuszo kupcziu o jam padėjo 
kruvina peili.

Išgirdės tai Makaras, dirs
telėjo ant Aksenovo, davė su 
kumszezia in kakta paszauke:

— Na, na, tai tik naxmtna*
, jog ne

)

no

tanai s

atsitikimais! Pasenai 
galima ne pažinti.

Pradėjo ji klausinėt, kur 
jisai Aksenova mato, bet Ma
kara* nieko ant to neatsako.

— Stebuklai, — murmėjo 
po nosia. — Sztai kur mes yda 
susitinkam? Stebuklai!

Girdėdamas ji teip kalbant 
ti, pamisimo, jog tasai žmogus 
gal žinojo kas nužudo kupcziu."

— Turėjai apie tai girdėt, 
o gal mano kitados pažinojai,

1 T ' <

tarė.
Makaras atsiliepe:
— Gal ir girdėjau. Ne atsi

menu. Daug metu jau praėjo!
— O gal girdėjai, kas kup

cziu nužudo?
Makaras nusijuokęs taĮre:'
— Gal tasai, pas kuri ranto 

sukruvinta peili. O kad ir kas 
taji peili padėtu, nesuemc jo, 
už tai ir no kaltas. O ant galo 
ar-gi kas galėjo padėti neisz- 
budniais mieganezio.

Aksonova 'kas* tokis suspau
dė.

Tik vienas Dievas žino, 
ba mate kaip atsitiko. Tik nuo 
Jo galiu tikėtis pagalbos.

Paliovė siiinsti praszimus, 
paliovė tikėtis teisingystes nuo 
žmonių. *"■ j i h.,.

Likos apkaltintas ant szimta 
botagu ir prie sunkaus darbo.

Perbuvo tenhis 26 metus. 
Plaukai suvis pabalo iszaugo 
ilga barzda susikūprino, ma
žai kalbėjo retai kada nusijuok 
davo, bet tankei meldėsi.

Kalėjimo išmoko siūti, czc- 
batins o už uždirbtus pinigus 
nusipirko sau Nauja Testa- 
monta ir skaito pakol buvo 
szviesu o Nedelomis eidavo in 
cerkve ir giedodavo ant koro, 
Visi ji mylėjo ir buvo laikyta® 
pagodoneja nuo visu. Neap- 
laikydavo niekad jokiu grdma- 
tu ir nežinojo kas sviete naujo.

Viena diena atgabeno nau
jus kalinykus. Vienas isz ju 
buvo augszta* vyras, apie 50 apsimalszyt. Ant rytojaus ne
motu ’kuris kalbėjo: 

i

— Sztai brolei nekaltai žiurėjo ant jo. 
mane in czionais atvarė. Atkils

— Tai tasai žmogus isztik- 
ruju užmuszo kupcziu/-4 tarė 
pats sau. Atsikėlė ir nuėjo to
liau*.

Per visa ta nakti negalėjo 
užmigti. Apemo ji baisus gal- 4 '

I

lestis ir nuliūdimas. Priesz 
akis stojo jam pati — mate 
jaja kaipo gyva o pats save, 
kokiu buvo tame laiko, kada 
važiavo ant jomarko, jaunu; 
linksmu, Atsiminė kaip ji pla
ke botagais, kaip ant Sibiro 
iszveže. Visas gyvenimas ka
lėjimo jam praslinko pro akis, 
baisi ateitis.

—- Ir tai vis per ta rakali! 
— pami’slino. /

Ir apemo ji baisus piktumas
I ’ ' £ ' i * •

'.*■ 'SATJEB __ __  
galėjo užmigt; ę nuliūdimai 
teip *zirdi jam suspaudė, jog 
nežinojo ka su savim pradėti.

Viena karta laike nakties ; - * '‘ r s<
pradėjo vaiksztiiiįjt kambarije B W . 'J1 .

" fl

siklaiipe prid jo kojų.
Ivanai Aksenevai dovn-

■

. jog

o staigai paregejp/jog prie sie
nos jojo lovos pradėjo žeme by
rėt. SustojoJr akyvai temino. 
Isz po lovos iszszoko Makaras 
.ir dir^lelejo ant jo baimingai. 
Aksenevas norėjo iszeiti. Ma
karas ji pagriebė už rankos 
apsakė jam sznabždedamas, 
bull< iszkaso po žeme skyle, jog 
ka* diena isznesza žeme auluo-

1

šia nuo czebatu ir iszpyla, lai
ko darbo.

— Jeigu niekam apie tai nc- 
ciptelesi, tai ir tave isz ežio- 
nafta iszvesiu, — kalbėjo. — 
Bet jeigu mane iszduotum, ap
lankysiu botagus, nes ir 
gausis nuo manės.

Akscnvas icsztrauke ranka 
tardamas:

— Nėr ko bėgti o užmusz- 
ti mane jau nereikalauji, nes ir 
teip mane nuo senei užmuszei. 
Ar asz tavo lazduosiu ar ne, 
tai mano veikalas.

Ant rytojaus, kada žalnieroi 
iszvedo ‘ ‘ kataržniku's

tau
4

ar ne

r*1"-1** t

nok. Asz prisipažinsiu, 
kupcziu nužudinau. Tave pa
lei*. Sngryszi namon.

— Gerai tau gelbet 
mažai ta laika
Kur asz dabar eisiu. Pati jau 
numire.vVaikai tęva užmirszo!

Makaras daužo galva in mū
ra kalbėdamas:

— Ivanai Aksenevai, 
leiski! Kaida mano kapojo na
gai ka buvo man lengviau ne 
kaip dabar. O tu mane da pasi- 
ga i lojai... ne iszdavei. At le i s k 
vardan žaiduliu Kristaus, at
leiski kaltes latrui ! >

Ir verke kaip kūdikis. '
Aksenevas teip-gi apsiver

kęs kalbėjo:
Dievas tau atleis. Kas 

gal žinoti? Gal asz szimta kar
tu arszesnis už tave.

Nuo to laiko paliovė mislyr 
apie namus, mislino tik apie 
smorti.

Makaras prisipažino prie 
kaltes. Kada ant galo atėjo nuo 

! a <n h I' •♦it mk 41 'i 5 ♦

, o ai 
iszkentejau ?
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vos auga 18 dali tukstanczlo 
colio per diena. Gyvybe vieno 
plauko yra tiktai szeszi metai.

Kožna vakaru darbinin
kai nuezystina nuo grindų 35 
svainis “cziungumo” ant Pen- 
nsylvanijos gelcžkelio stoeziu 
New Yorke.

Mete 1929, daugiau kaip 
arba

<

*

i
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Kvietimas Svetim-
Plaukai ant žmogaus gal- taueziams Artistams

Dalyvauti Parodoje

i

*

#

67 milijonai žmonių 
daugiau kaip puse gyventoju 
Suv. Valst. — buvo apdrausti 
ant savo gyvaseziu.

Jeigu visas auksas butu
sutarpytas in viena szmota, 
nuo laiko kada Kolumbas atra
do Amerika, tai pasidarytu 
plyta turinti tiktai 38% pėdu 
augszcizo.

* New Yorko publieznas 
i 2,000,000 knyj 

gu. Kožna meta jame pasidau
gina po'dvi m^leš nauju kny
gy

i

knygynas turi

iszvedo “kataržniku's” prie 
darbu paregėjo, kaip Makaras 
iszpylo žeme isz aulu, pradėjo 
dalyti rovizijo ir užtiko ant Isz- 
kastos Skyles. Pribuvo in kalė
jimą naczelnykas klausinėjo vi 
su kalininku, kas taip padare?

Visi ginezinosi. Kas žinojo, 
tylėjo, nefc ne norėjo i'szduoti 
Makaro, nes žinojo, jog už tai 
kapos ji nemilaszirdingai o gal 
ir ant smert.

Tada naczelninkas atsigry- 
žias in Aksenova. Žinojo jog 
tai žmogus teisingas ir tarė:

— Pasakyk man, kaip 
priesz pati Dieva, kas tai. pa
dare ?

Makaras stovėjo malszei ur 
žiurėjo, ant naczelnyko 
duszia. Rankos Aksenovo su- 
drebėjo. Mislino: “

1 h!' *

ji turiu aspaugoti, 
mane nepragaiszino! Tegul da
bar kenezia už mano1 kanezes. 
Pasakysiu... tai ant sinert ji 
užkapos. O gal asz ji nužiuru 
nqteisingai. Lengviau... . bus

J

gera

Kam-gi asz 
ar-gi jisai

man, jeigu ji iszduosiu.”...
Naczelninkas da karta in. ji 

atsiliepo: ' /
— Na, seni, pasakyk, kas
f -t ■ -4 ‘f 1 ' "r i* ’Jl1

tai iszkaso ?
Aksenovas' clirstelejo vela 

ant Makaro isztardamas:
■f . »

— Ne galiu pasakyti, jusu 
blagurodija. Man . Dievas no-

* j

liepe. Darykite su manim, ka 
norite.

—- Ant niek prieidavo ker-
Ak-

valdžios, idant Aksenova pa
leisti ant liuosybes su grpmata 
nuo gubernatoriau* kuriuoje 
apgailestavo nekalta nubaudi
mą ir iszgujima in Sįberije už

* •* ' ' ' f 1 J ■ , " . *

žudinsta kuriuos nepapildo — 
Aksenevas nedasilaujte tos 
linksmos valandos, nes jau bu
vo numiręs. F. W. S. B.t

TURĖJO PAGUODONE.
— Pasakyk man Lepszc 

kaip vadinasi septintas prisa
kymai?

— MeMžiu no Vogt.
— Ka tu kalbi? juk reike 

ilsztart “ne vogk.”
— Teip, asz žinau, bet ne

galiu savo profesoriui pasakvt 
“tu.n#

—
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lieki t,
Molynus akuloriuis ant akiu 

'uždekite, 
Jaigu da karta taip padarys, 

Tegul man duoda žinia gaspa- 
dorius,

Ir vardus visu suraszo, 
Tiesiog pas mane pamszo, 

Kumui lfI1airadaikai paduosiu, 
O tada apie juos nemeluosiu, 
Visu vardus svietui iszduosiu, 
O Tada apie moterėles meluos, 

Ir geriau jais paguodos.

Leila Mechlin, nare Ameri
can Federation of Arte, ir di
rektore American Fine Arts 
dalies at ei naneziame-Olimpia
da siunezia pakvietimą svetim- 
taueziams artistams dalyvauti 
tarpLautiszkoje dailės parodo
je, saiyszi su pasauliniais spor
tais (žaismėms). Pakvietimas 
teikiamas architektams, pie
šėjams, spaudejams, raazyto- 
jams, muzikams, Skulptoriam?, 
ir t.t.

Paroda invyks Los Angeles 
Museum of History, Science 
and Arts, kuri organizacija 
paskyrė net 19 galerijų tam 
tikslui, nuo Liepos 30. d., iki 
Rugp., 14 d. Visi darbai tup 
būti pradėti ir užbaigti HUo 
paskutinio,Olinipiado, tai yra 
Sausio 1 d., 1928 m.

Penkiolika tautu ketina da- 
lyvauti szioje parodoje — 
gija Holandije, Anglija, Czelęo- 
slovakije, Danija, Voki 
Airija, Monaco, Lenkija, Itali
ja, Vengrija, Austrija, Latyia,
Luk^emburgas ir Jugoslavija. 
“Tikime,” sako Ple. Lede tyle- 
chlin,'“ 
ju svetimtaueziu yra daug ar
tistu, kurie priguli prie kitu 
tautu, apart virszminetu, Ir 
juos taipgi kviecziame daly- 

« ir h ,i ► (i-

vauti. Del tolimesniu infpma-
* ir .............* «• ■ „ *

ciju ir prisidėjimo blanku

». '■ t * 1, '■' " r ■nr’ , rw

kad tarpe Suv. Valatl-

kroipkis prie Miss Leila Mech
lin Director, American Alt 
Section, 801 Barr Building,

•H Į Į "tf

Farragut Square, Washington,
D. C. F.L.T.B.

* t

MOTERE-VYRAS
APSIPACZIAVO SU MOTE- 
RE, PABĖGO NUO VAI8KO 

LIKOS SUIMTAS IR 
VISKAS ISZSIDAVE.

* * &

Po sziints knipeliu, 
Kas bits isz Moątkarmiu mergų 

Jau Velykos seniai praėjo, 
O jos u% vyjęo da neiszejo.

Kuir jais padėt ?

Ancziu kaime bobeles kvaitulį 
gauna,

Su sportais nuolato® sėbrauja,' 
Apleidžia namu*, 
Ir savo vaikus, 
Nedažiuri vyru, 
Ne burdiugieriu, 

Pasigėrė pęr diena, 
Pas savo kūmutes suoja, 

Oj pribusiu vėliaus, Į • .Ir duosiu daugiau*.* * ♦
Lakavanoja ąną diena buvau, 

Daug ten riksmo užtikau,, 
’ Ant vakąrųszku ten 'buvau, 

Juoku gana maeziau,
Kelios moterėles buvo girtos, 

Bet ant kojų tvirtos, 
Sesutes baisiai nesutiko, j I * J ? it "' ' ' •'* ' 11 . 1 I • i

Ir už nieką susipyko.
i ■* < • < •

v •
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Gal ant deszru pažadėt.

Kitaip negalima su joms pa
daryti,

4 Kaip isz miesto iszvaryti 
Jau paseno suvisai,

Ant turgo niekai

Mariemba, Latvije. — Priesz 
kare gyveno sziauczius vardu 
Borgmonas, turėjo paezia, Ali
nu įr dukteria, kuri isz mažens 
labai mėgo rodytis in valko 
drapanas, ir kada tėvas mirt’, 
mergaite nutarė ir ant toliau* 
rėdytis vyriszkai. Kaimynių.

S*

mažai in tai temino o kada Ji
sai mire, kaimynai buvo toe 
nuomone* kad paliko.du suniM. 
Vaikai paaugia, vienas isa ju

' I

# * ♦

Vienas tevelia savo sūneli, 
Atveže in Szonadori kaip avi- 

' uoli, 
Kad apsipaeziuoti, 
Už motere iszduęti.

•Bet vaikinoliui Eile nepatiko 
Mieste ilgai nepftsilijp, 
Baisiai persigando jos, 

Ojos kvailinsios.

t

vaikas mirė, o mergaite 
naudodama isz brolio pasu Ir 
kitokiu dokumentu pamljko 
“Jonu Bergmonu.” •

*

Negalėdama vesti pati gaft- 
padorystes, pasisamdė sau 
padine, bet toji tiktai st 
dirbti pas “< 
apsipaeziuotu. Ka daryt 
jo apsivesi, bet po san 

» * 

laiko “Jonas” gavo palk

>szinimai ir pr^iszymai 
senovas daugiau nieko neatsa
ko. Dažiuretojai neisztyrinejo 
kas iszkaso skyle.

Ant rytojaus kada Akseno
vas, atsigulė ir jau.spaudb, isz-

/ 1 3 J

girdo, jog kas toki* prisiarti
no prie jo ir atsisėdo prio ko
jų ant loveles.

Dirstolejes pažino tamsumo
je Makara. •

— Ko reikalauji nuo ma
nos?

Malkams tylėjo.
1

'■I*

1

t f jį f b į

1 — Szalin isz czion, ba pa- 
szauksiu saldota.

Makaras p^siĮeai’ke prie jo 
szaukdamas:

Ivanai Aksenevai atlels- 
turetu idingti, geide atsimoket ki man., 

f ' .» f

►
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Senmerge kvaitulį gavo,
Bonka rankoja lingavo, 

Viena sayo szliura nusimovė,
Ant kaklo sempergiąi užmovė, 
Su kūdikiu isz miesto iszvarc, 
O moteriai medali už tai davė.

♦ * *
Szv. budviko mieste krikszty- 

nos buvo,
Oi ir peąztynes ten atsibuvo. 
Bot vyrai moterėles atskyrė, 
Niękas j u darbo nepagyrė,

E f. " *
prięszais Makara, noriu t s pats

už papildyta, skriauda. Per vi
są nakti meldėsi, bot negalėjo

prisiartino prio Makaro ir ne- A

— Teip praslinko dvi ne
nutrauko pleszke* ir pabėgo o įdėlios. Aksenovas naktimis nei

į

* If .

Ka turimi atleisti?

Tai vis ant kriksztynu, 
Ne atsibuna be baladyniu.

* * *

i *

Vilkosbariu moterėles, tegul sa
* "ii i •' ' '

sita.rę kaulus gerai apdaužo,

Norint vakariene iszkęle, 
Ir žąsuku prikepo.
« - B* ||' r.

Ir žąsuku prikepo.
*. - , ' 1 ' J 1

Bot jaunikiui pacziuotis ątsi-
. ąorejo, 

Kada jam protas in galva 
atėjo.
*

•F

Joną ’ ’ jeigu ęu jaja
• w ' ‘i Kmi "*T

9

n

Tai, papjoviau kup
cziu, asz padėjau ,tau peili, no
rėjau ir tave papįaut, nes man 
persžkądiąo, /<

Aksenovas tylėjo. Ne žiąojo 
ka ant to a'tsakyt. Makaras at-

I . .

I

’i il'u A., . .S

Tiems/ ka neteisingai jais ap-
•( f. •

smeižę tegul dynus daužo, 
Ypatingai tiems, ka in sveti

mas* stubąs landžioja,
Ir liežuvius apie moterėlės po 

miestą neszioja.
Karsztu vandeniu snukius*ap-’

* *

* ». f ♦

Masacziužeja kokia ten svod- 
ba buvę,

Ant kurios gero ir szoko, . 
O ir sporteliu ten buvo, 
Berejkalo ten užkliuvę 
Kas ten buvo tai va jei, 

Prick tam pasiliejo kraujai, 
Daugiau užtylėsiu, .

Pakol daugiau ne^ąregesiu.

IN LIETUVA!
ssti *3aul«' ir del f y miniu in Lietuva, 
isz kurios turėtu daug džiaugsmo ir 
linksmumo, nes žmonelei nors skai- 
L. ..
sunkiam darbui. Prenumerata kasa- 
tuoja in Lietuva, tiktai $4.50.

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

MRma stoti in kariumene, pabėgt 
ir rado darba pas kokiir rado darba pas koki
sziaucziu prisiunsdamas paid-
gu savo moterei ant p: 
nimo. Kąda “Jonap” s 
motere pranesze apie tai 
jei, kuri ji suėmė ir pri;

* t

t

*

M

Ipl-
*1 J •

nai paimtas pas naujoku 
riuineneje, kur nežiūrint jojo 
pasispyrimo likos nurengtas tr

l»

tymu pralinksmintu sau gyvenimą po Dabar

M

■ ’ g . N. « ,1 n

apžiūrėtas.
X " C

Nemažai nusistebėjo inspek
torei, kada pamate tstovinoSM< 
priesz save nuoga motoro.

“Jonas” likos par- 
kriksztytas ant Joannos Ber^- 
moniutes o siūlas džiovina. sa,u 
galva ka turi su jajn padaryti.

Jonas

III

Xi
.i *

■>

*
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papjauta. Tu su juom gulėjai* 
Tik tu vienas ta galejoi pada-

.1. .'.r*-* *

DIEVAS KANTRUS
IR TEISINGAS ryt. Peilis kruvinas o ant galo 

iszrodai kaltu. Kalbėk ar už- 
muėzei ir kaip ir kiek paėmei 
pinigu.

| Aksenevas užsikeikė ant vi
su szventu, juk tai no jisai nu- if k ' «| žilio kupeziu, jog turi su sa
vim 8000 rubliu nes savo toc- 
nus. Buvo iszbalos ir drebėjo 
iszrodo ant kaltininko.

Policijantas liepo ji suriszti 
ir pasodyti in vežimą. Kada 
radosi tokiam padėjimo varg- 
szas apsiverko graudžei. Paė
mė jam pinigus ir tavorr. i r-nu
gabeno in kalėjimą.

Nusiuntė in Vlodzimira isz- 
tyrinet visa gyvenimą Aksene- 
vo.

Visi kupezei ir gyventojai 
liudijo buk Aksenevas gere 
isz jaunu dienu nes ant senat
vės apsilnalszino ir buvo geru 
žmogum.
' Bot pastato ji priesz audžia 

už nužudinima kupcziauis ir pa
vogimą 20 tukstaneziu rubliu.

Pati nežinojo ka apie tai mto- 
lyt. Paėmė su savim visus vai
kus ir nm'ažiavo in miestą kur 
jokios vyras sėdėjo kalėjimo. 
Isz pradžių no norėjo josios 
inleisti nes iszpra'sze pavelim- 
ma nuo daži urėtoj aus.

Paregėjus ji kalėjimo terp 
kitu žudintoju vargsze net ap
alpo. Pradėjo ji klausinėt, 
kaip tas viekas atsitiko. Apsa
ko jei viską.

— O ka dabar! — užklau-

Levas Tolstojus.

Miesto Voldzimire gyveno 
jaunas kupezdus Aksenovas. 
Turėjo narna ir du kremus.

Aksenovas buvo gelton
plaukis garbiniuotas patogus 
vyras, kaip tai sako pirmas 
prie tanciaus ir ražaneziaus. 
Isz jaunu dienu gere daug o 
kada užsigerdavo išdarydavo 
visokius ergelius; neo kada 
iszsipagiruodavo vela apsimal- 
szvdavo. v

Viena diena vasaros laike, 
Aksenovas iszvažiavo ant jo
marko in Nižna. Kada sėdo m 
vežimą pati ji melde:

— Ivanai nevažiuok turė
jau bjauru sapna szia nakti.

Aklsenovas nusijuokė.
— Gal bijei kad nepasiger- 

tau ant jomarko.
Bet jiji atsiliepe:
— Nežinau del ko esmių to

kioje baimėje, nes tik tiek atsi
menu; sapnavau jog atėjai isz 
miesto be kepures, žiurau visa 
tavo galva žila.

Aksenevas vela nusijuokė.
— Kūdikis esi. Paregėsi

jog sugrysziu sveikas ir par- 
vesziu tau puikia dovanele.

— Atsisveikino su szeimy- 
na ir nuvažiavo.

Pusiaukelije susitiko su pa
tinstamu kupezium ir susilai
kė svetainėje ant nakvynes. 
Atsigėrė arbatos nuėjo gulti, 
paėmė kambarius szale vienai 
kito. Aksonevas buvo papra
tęs kelti anksti. Norėdamas 
iszkeliauti priesz karszti liepc 
užkinkyt arklius užmokėjo 
gaspadoriui už nakvyne ir isz- 
keliavo.

Nuvažiavęs apie keturesde- 
szinits viorstu susilaikė pine 
karezemo1* pagirdyt arklius. 
Kada atsisėdo ant suolelio, 
sztai paregėjo ant kiemo užva- 
žuojent vežimą isz kuriuo iszli- 
po urednykas su dviem sargais 
prisiartino prie Aksenovo ir 
užklausė jo: isz kur ir kas ka 
do vienas!

Aksenevas atsake ant už- 
klausymo ir užprasze ant arba
tos. Nes urqdnykas nuolatos 
klauso kur nakvojo vakar? Ar 
pate ar su kupezium? Ar mate 
ant rytojaus kupeziu! Del ko 
teip anksti iszkeliavo!.

Aksenevas nusistebėjo to- 
keis klausymais, apsakinėjo 
kaip buvo ir užklausė:

Ko teip mane daug klausino- 
jate! Ar tai asz 'kokis vagis ai 
razbaininkas. Važiuoju su savo 
reikalu palikit mano malszu- 
me.

Tada uredninkas paszauke 
sargus tardamas: esmu virszi- 
nykas policijos, o ’klausinėju 
del to jog kupezius su ku- 
riuom vakar nakvojai likob 
papjautas. Padarykit krata ant 

paszauke in savo
pagelbininkus.

Paėmė 'krepszi ir kupareli — 
perkrato viską. Sztai policijan
tas iszeme isz krepszio ilga 
peili.

jo vyrai!

0 tas keno! — paszau-
ke.

Aksenevas pabalo parege- 
/ •

jas sukruvinta peili. Persigan
do. '

— Isz kur tas kraujas! — 
užklauso jo. •

— Asz... no žinau... asz 
peilio... tai no mano... asz...

Bet policijantas šaukė:
— Isz ryto rado kupeziu

I

se.

šoriu, 
pražūt.

Ji j i

Reikia kreiptis pas cle- 
Juk nekaltas ne irahr>

apsako jam jog senei 
nusiuntė pas ciesorių praszy- 
ma, bet tasai no nuėjo in jojo 
rankas. Aksenovas nutylo. •r

— Matai — kalbėjo pati,— 
nebereikalo tarė apsaugojau, 
kada iszvažinejai. Sapnavosi 
man, jog pražilai, nes ant tik
rųjų nebageli pražilai.

Glostindaana jo veido 
klauso:

— Man,
teisybe: ar užmuszei?

už-

paežiai, atsakyk

— Ir tu mlslini! — su- 
sznabždojo Aksenevas o už
dengės veidą delnais pradėjo 
verkti.

Atejas kareivis iszvądo pa
ezia ir vaikus isz kalėjimo. Ka
da motoro radosi jau už duriu, 
Aksenevas kalbėjo pats in sa
ve:

kulte uždėjo nnt ipanes, byk 
tai asz ji pavogiau. Bet teisy
bes nežino, ka ir kada ant tik
rųjų pavogiau. Jau nuo įsene-i 

prigulėjo ezionais būti, 
no

galėjo užmigt; o nulįudimaį
* 1 ' ' 'I I

teip širdi jam suspaudė, jog 
nežinojo ka su savim pradėti.

Viena karta laike nakties 
pradėjo vaiksztin^t kambarije 
o staigai paregėjo, jog prie šie- A I s* i
uos jojo lovos pradėjo žeme by
rėt. Sustojo, ir akyvai temino. 
Isz po lovos iszszoko Makaru® 

Isz Vlodzimiro vardan ,ir dirstelėjo ant jo baimingai.
Aksenevas norėjo iszeiti. Ma
karas ji pagriebė už rankos 
apsako jam sznabžidodamas, 
buk iszkaso po žemo skyle, jog 
kas diena isznesza žeme auluo- I . L ,
šia nuo czebatu ir iszpyla, lai
ko darbo.

— Jeigu niekam apie tai ne- 
ciptelosi, tai ir tave isz czio- 
nato iszvesiu, — kalbėjo. — 
Bet jeigu mane lazduotum, ap

ries ir tau

man
bet. nesugavo. Bet dabar 
esmu kattas dievaži.

— O tu isz kur?
vienas isz kalinylku.

o Maigai paregėjo, jog prie šie
I I

užklausė

tea ai s

Makaras o po tėvu Sicmiano- 
viez.

Aksenovas paketo galva su 
užklausymu:

— Gal girdėjote 
apie kupeziu Aksenova ?

— Girdėt girdėjau. 'Tur
tingi. Ne bereikalo tėvas išva
rytas ant Sibiro. Tokis pats 
kaip ir mes nusidėjėlei. O tu 
diedia isz kur!

Aksenevas nemėgo kalbėti 
apie savo nelaime atsiduso gi
lei ir tik tiek kalbėjo:

— Už mano prasikaltimu 
jau 26-tas metas kaip esmu 
ezionais.. , •

— O už koki prasi'kaltima 
— užklauso Makaras.

— Ha, gal užsitarnavau,— 
sumurmėjo po nosia Akseno
vas, daugiau no norėjo kalbė
ti už ka gavosi iii Sibirą, ne> 
kiti kalinykai apsako naujai 
pribuvusiam, už ka gavosi In 
Sibirą; buk kas tokis pakelyje 
užmuszo kupeziu o jam padėjo 
kruvina peili.

Iszgirdes tai Makaras, dirs
telėjo ant Aksenovo, davė su 
kumszezia in kakta paszauke:

— Na, na, tai tik naVatnac?
, jog ne

laikysiu botagus,
.gausis nuo manos.

Aksenvas ksztrauke ranka 
tardamas:

— Nėr ko bėgti o užmusz- 
ti mano jau nereikalauji, nes ir 
teip mano nuo senei užmuszei. 

ar ne,

4
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Ivanai Akseneyai dovn-
Asz prisipažinsiu,

si k 1 ai|p o p rįd' j o k o j u.
'■'/ii I • A 1 i * J*

atsitikimais! Pasenai 
galima ne pažinti.

Pradėjo ji klausinėt, kur 
jisai Akseneva mate, bet Ma
karai nieko ant to neatsakė.

— Stebuklai, — murmėjo 
po nosia. — Sztai kur mes vėla 
susitinkam! Stebuklai!

Girdėdamas ji teip kalbant 
ti, pamislino, jog tasai žmogus 
gal žinojo kas nužudo kupeziu.’

— Turėjai apie tai girdėt, 
o gal mane kitados pažinojai, 
tarė.

Makaras atsiliepe:
— Gal ir girdėjau. Ne atsi

menu. Daug metu jau praėjo!
— O gal girdėjai, (kas kup

eziu nužudo?
Makaras nusijuokęs tajre:'
— Gal tasai, pas/kuri rado 

ukruvinta peili. O kad ir kas

ji klausinėt,

d
taji peili padėtu, nesuemc jo, 
už tai ir no kaltas. O ant galo 
ar-gi kas galėjo padėti ncisz- 
budniais mieganezio.

Aksenova kas' tokis suspau
dė.

Tik vienas Dievas žino, 
ba mato kaip atsitiko. Tik nuo 
Jo galiu tikėtis pagelbos.

Paliovė siunsti prasziinus, 
paliovė tilcetls teisingystes nuo 
žmonių.

Likos apkaltintas ant šimtą 
botagu ir prie sunkaus darbo.

Perbuvo tonhis 26 metus.
Plaukai suvis pabalo iszaugo 
ilga barzda susikūprino, ma
žai kalbėjo retai kada nusijuok 
davo, bet tankei meldėsi.

Kalėjimo iszmoko siūti, czc- 
batuis o už uždirbtus pinigus 
nusipirko sau Nauja Testa- 
monta ir skaito pakol buvo lojimo jam praslinko pro akis

— Tai tasai žmogus iszbik- 
ruju užmuszo kupeziu/— tarė 
pats sau. Atsikėlė ir nuėjo to
li aus.

Per visa ta nakti negalėjo 
užmigti. Apėmė ji baisus gai
lestis ir nuliūdimas. Priesz 
akis stojo jam pati — mate 
ja ja kaipo gyva o pats save, 
kokiu buvo tame laike, kada 
važiavo ant jomarko, jaunu; 
linksmu, Atsiminė kaip ji pla
ke botagais, kaip ant Sibiro

I • .
iszveže. Visas gyvenimas ka- 
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szviesu o Nedėtomis eidavo in 
cerkve ir giedodavo ant koro. 
Visi ji mylėjo ir buvo laikytas 
pagodoneja nuo visu. Neap- 
lai’kydavo niekad jokiu groma- 
tu ir nežinojo kas sviete naujo.

Viena diena atgabeno nau
jus kalinykus. Vienas isz ju

baisi ateitis. '
»

— Ir tai vis per ta rakali!
— pamislino. »

Ir apemo ji baisus piktuimas
prieszais Makaru, no rinte pate 
turėtu dingti, geide atsimoket 
už papildyta, skriauda. Per vi
są nakti meldėsi, bet negalėjo 

buvo augsztaa vyrus, apie 50 apsimalszyt. Ant rytojaus ne
prisiartino prie Makaro ir ne- 

* ♦ >

T * » i

— Teip praslinko dvi no- 
nntrauko ptoszkes ir pabėgo o,deltos. Aksenevas naktimis ne-

metu ’kuris kalboje:

ii

4

— Sztai brolei nekaltai žiurėjo ant jo.
mano in ezionais atvaro. Atkils

Ar asz tavo lazduosiu 1 'i ' 4 * .
tai mano veikalas.

Ant rytojaus, kada žalnicrei 
‘ ‘ kataržniku'S ’ ’ prie 

darbu paregėjo, kaip Makaras 
f

iszpylo žeme isz aulu, pradėjo 
daryti revizije ir užtiko ant isz- 
kastos Skyles. Pribuvo in kale- 
jima naczelnykas klausinėjo vi 
su kalininku, kas taip padare ?

Visi ginezinosi. Kas žinojo, 
tylėjo, nefe ne norėjo i'szduoti 
Makaro, nes žinojo, jog už tai 
kapos ji ncmilaszirdingai o gal 
ir ant smert.

Tada naczelninkas atsigry-

iszvede

1

il

ge ra

žios in Akseneva. Žinojo jog 
tai žmogus teisingas ir tarė:

i— Pasakyk man, kaiip 
priesz pati Dievu, kas tai pa
daro ?

Ala karas stovėjo malszei 
žiurėjo, ant naczolnyko
duszia. Rankos Aksenovo su
drėbėjo. Mislino: “/ 
ji turiu ąspaugoti, 
mane nepragaiszino! Tegul da
bar kenezia už mano ‘ kanezes. 
Pasakysiu... .tai ant smert ji 
užkapos. O gal asz ji nužiuro 
nęteisingai. Lengviau... , bus 
man, jeigu ji iszduosiu.n...

Naczelninkas da karta iii. ji 
atsiliepe:

— Na, 
tai iszkaso.?

Aksenovas' diastole jo vela 
ant Makaro isztardamas: w .1 •

— No galiu pasakyti, jusu 
blagurodija. Alau . Dievas no- _ »J
liepė. Darykite su manim ka 
norite.

Ant niek prisidąve ker- 
szinimai ir pr^szymai... Ak
senovas daugiau nieko neatsa
kė. Dažiuretojai neisztyrinejo 
kas iszkase skyle.

Ant rytojaus kada Akseno
vas, atsigulė ir jau. sjiaudb, iš
girdo, jog kas tokis prisiarti
no prie jo ir atsisėdo prie ko
jų ant loveles.

Dirstelejes pažino tamsumo
je Makara. •

'• ! lt ■ G. i* f J .||| . (|, J |l|l

Kam-gi asz 
ar-gi jisai

seni, pasakyk, kas

€

— Ko reikalauji nuo ma
nos? 

$ ' . Ik ' »

Makaras tylėjo. _  Ui * ■ j 

' f 

» f " * FJ

szauksiu saldota.
Makaras p^sitonke prie jo

—• Szalin isz czion, ba pa-

v , v ‘ 4 x *» • ’

szaukdamas:
— Ivaną i Aksono vai atleis

ki man..

nok. Asz pri'sipažinsiu, jog 
kupeziu nužudinau. Tave pa
lete. Sngryszi namon. %.

— Gerai tau gelbet, 
mažai ta laika iszkentejau? 
Kur asz dabar eisiu. Pati jau 
numire.xVaikai tėvu užmirszol

Makaras daužė galva in mū
ra kalbėdamas:

— Ivanai Aksęnevai, 
leiski! Kada mano 'kapojo na- 
gaika buvo man lengviau ne 
kaip dabar, O tu piane da pasi
gailėjai. .. no iszdavei. Atleisk 
vardan žaidiiliu Kristaus, at
leiski kaltes latrui! j

Ir verk© kaip kūdikis. *
Aksenevas teip-gi apsiver

kęs ’kalbėjo:
— Dievas tau atleis. Kas 

gal žinoti? Gal asz szimta kar
tu arszosni's už tave.

Nuo to laiko paliovė mislyi 
apie namus, mislino tik apie 
smerti.

Makaras . prisipažino prie 
kaltes. Kada ant galo atėjo nuo 
valdžios, idant Aksenova pa- 
leisti ant liuosybes su gromata 
nuo gubernatoriaus kuriuoje 
apgailestavo nekalta nubaudi
mą ir iszgujima in Sįberije už 
žudinsta kuriuos nepapildo — 
Aksenevas nedasilaulvo tos 
linksmos valandos, nes jau bu-

I *

vo numiręs. F. W. S. B.

/

o a.i
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vos auga

arba

Ar Žinote Kad...
Plaukai ant žmogaus gab 

18 dali tukstanezlo
colio per diena. Gyvybe vieno 
plauko yra tiktai szeszi metai.

* Kožna vakarą darbinin
kai nuezystina nuo grindų 35 
svarus “cziungumo” ant Pen- 
nsylvanijos geležkelio stoeziu 
New Yorke.

* Mete 1929, dauginu ‘kaip 
67 milijonai žmonių
daugiau kaip puse gyventoju 
Suv. ATalst. — buvo apdrausti 
ant savo gjwaseziu.

Jeigu visas auksas butu 
sutarpytas in viena szmota, 
nuo laiko kada Kolumbas atra
do Amerika, tai pasidarytu 
plyta turinti tiktai 38l/> pėdu 
augszcizo.

New Yorko publieznas 
knygynas turi 2,000,000 kny-* 
gu. Kožna meta jame pasidau
gina po'dvi mylės nauju kny
gų.

TURĖJO PAGUODONE.
— Pasakyk man Lepszc 

kaip vadinasi septintas prisa
kymais?

— MetiŽiu ne vogt.
— Ka tu kalbi? juk reike 

isztart “ne vogk.”
— Teip, asz žinau, bet ne

galiu savo profesoriui pasakyt 
“tu.“*

H

liekit,
Mėlynus akuloriuis ant akiu 

•uždekite,
Jaigu du karta taip padarys, 

Tegul man duoda žinia gaspa- 
dorius,

Ir vardus visu suraszo, 
Tiesiog pas mano paraszo

Kumui lrfla(radaikai paduosiu 
O tada apie juos nemeluosiu, 
Visu vardus svietui iszduosiu, 
O ’tada apie moterėles meluos, 

Ir geriau jais paguodos.

t

!
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Kvietimas Svetim- 
taueziams Artistams*

Dalyvauti Parodoje
Leila Alechlin, nare Amen- 

can Federation of Arte, ir di
rektore American Fine Arts 
dalies a t ei nancz i ame-OI impe
de siunezia ^kvietimą svetini- 
taueziams artistams dalyvauti 
tarptautiszkoje dailės parodo
je, suiyszi su pasauliniai* spor
tą is (žaismėms). Pakvietimas 
teikiamas architektams, pto- 
szejams, spaudejams, rašyto
jams, muzikams, Skulptoriam?, 
ir t.t.

Paroda invyks Los Angeles 
Museum of History’, Science 
and Arts, 
paskyrė net 19 galerijų tam 
tikslui, nuo Liepos 30 d., iki 
Rugp., 14 d. Visi darbai tuyi 
būti pradėti ir užbaigti nuo 
paskutinio Olimpiado, tai yra 
Sausio 1 d., 1928 m.

Penkiolika tautu ketina, da- 
lyvauti szioje parodoje — Bel
gija Holandije, Anglija, Czeko- 
slovakije, Danija, Vokietija, 
Airija, Alonaco, Lenkija, Itali
ja, Vengrija, Austrija, Latyią,

■

kuri organizacija

Luksemburgas ir Jugoslavija. 
“Tikime,” sako Pie. Leile Me
chlin,’“ I 
ju svetimtaueziu yra daug ar
tistu, kurie priguli prie kitu 
tautu, apart virszminetu, Ir 
juos taipgi kviecziame daly
vauti. Del tolimesniu infonna-

M " * iH • i'4|| ||l * I|»

ciju ir prisidėjimo blanku 
kreipkis prie Miss Leila Mech
lin Director, American Art 
Section, 801 Barr Building, 
Farragut Square, Washingtoh,
D. C. F.L.TK

kad tarpe Suv. Valsti-
'k

*

MOTERE-VYRAS
APSIPACZIAVO SU MOTE* 
RE, PABĖGO NUO VAISKO 

LIKOS SUIMTAS IR 
VISKAS ISZSIDAVE. .

* * w

Po szimts knipeliu, 
Kas bus isz Montkarmiu mergų 

Jau Velykos seniai praėjo 
O jos už vyro da neiszejo.

Kufr jais padėt!
Gal ant deszru pažadėt.

Kitaip negalima su joms pa
daryti,

• p I* b

Kaip isz miesto isz vary t i
Jau paseno suvisai, 

Ant turgo niekai

Ancziu kaime bobeles kvaitulį 
gauna, 

sportais nuolatos sebraupa,
Apleidžia namus,
Ir savo, vaikus, 
Nedažiuri vyru, 
Ne burdiugieriu, 

Pasigėrė per diena,
Pas savo kūmutes sueja, 

0j pribusiu vėliaus, 
Ir duosiu daugiais.

* * *

I , T ■ Ii 1,1 į

Lakavanoja ana dięna buvau, 
Daug teai riksmo užtikau,, 

Ant vakaruszku ten buvau,
Juoku gana macziaui, 

Kelios moterėles buvo girtos,
Bet aut kojd tvirtos, 

liesutes baisiai nesutiko, 
Ir už nieką susipyko.

Senmerge kvaitulį gavo, 
Bpnka rankoja lingavo, 

Viena savo szliura nusimovė, 
Ant kaklo seniporgiai užmovė, 
Su kūdikiu isz miesto iszvarc, 
O moteriai medali už tai davė.

He * He
Szv. Ludviko miesto krikszty- 

nos buvo,
O ir posztynes ten atsibuvo. 
Bot vyrai moterėlės atskyrė, 
Niękas j u darbo nepagyrė,
Tai vis ant kriksztynu, 

Ne atsibuna be baladyniu.
* * Hc

Vilkosbariu mpterelos, tegul su 
sitarę kaulus gerai apdaužo, 
Tiems,- ka neteisingai jais ap
šmeižė tegul dynus daužo, 
Ypatingai tiems, ka in sveti

mas* stubąs landžioja,
Ir liežuvius apie moterėles po 

miestą neszioju.
Karsztu vandeniu snukius*ap-

Su Į

4 i

*
• •

Vienas tėvelis savo sūneli, 
Atveže in Szenadori kaip avi

nėli, 
Kad apsipaeziuoti, 
Už motore iszduoti.

•Bet vaikineliui Eile nepatiko 
Mieste ilgai nepąsili^o, 
Baisiai persigando jos, 

Cęos kvailiosios.

>

Norint vakariene iszkęle, 
/

Mariemba, Latvije. — Prienų 
kare gyveno sziauczius vardu 
Bergmonas, turėjo paezia, su- 
nu ir dukteria, kuri isz mažens 
labai mėgo rodytis in vaiko 
drapanas, ir kada tėvas mirė, 
mergaite nutapo ir ant toliau** 
rėdytis vyriszkai. Kaimynm 
mažai in tai temino o kada ji • 
sai mirė, kaimynai buvo tos 
nuomones kad paliko.du sunua. 
Vaikai paaugia, vienas isz Ju 

i j ♦ m ' h* 

vaikas mirė, o mergaite paflL. 
naudodama isz brolio pasu ir 
kitokiu dokumentu pasiliko
“Jonu Bergmonu.” • ’

! Negalėdama vesti pati gaM- 
padorystes, pasisamdė sau gM-

Ir žąsuku prikepo.
*

r • ■ „

Ka turimi atleisti!
Taį įasz papjoviau kup- 

cziu, asz padėjau ,tau peili, no
rėjau ir tavo papjaut, nes man 
perszkądiąo. . *

Aksenevas tylėjo. Ne žiąojo 
! ka ant to atsakyt. Makaras at-

.į"

*1, III *

Bet jaunikiui pacziwtis atsi- 
norojo,

Kada jam protas in galva 
atėjo.

* * *

Masacziužeja kokia ton svod- 
s ba buvę,

Ant kurios gere ir szoko, 
O ir spoytoliu 
Bęrejkalo ten užkliuvę 
Kas ten buvo tai va jei, 

Priek tam p.asiliojo kraujai, 
Daugiau užtylėsiu, 

Pakol daugiau neparegosiu.

IN LIETUVA!
»xti ‘Saule* ir del gyminiu in Lietuva* 
isz kurios turėtu daug džiaugsmo ir

*

ten buvo,

F 'f

Į-

I

t M
y

t

tymu pralinksmintu sau gyvenimą po 
sunkiam darbui. Prenumerata I 
tuoja in Lietuva* tiktai $4.50.

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

• t

■Fl K A D C iT|i*

•tr

padine, bot toji tiktai sutiko 
dirbti pas *‘ Joną99 jeigu su jaja
apsipaeziuotu. Ka daryt ttttė-

* V »» I F Iii

jo apsivesi, bet po sanvąitei 
laiko “Jonas” gavo palkvieti- 
ma stoti in kariumene, pabėgo 
ir rado darba paa koki ’uai• • M ■ fc J issiaucziu pnsiunsdaimas ptmn

* j*/

pakvipti-

‘•F-
;Tm

gu savo moterei ant
irimo. Kąda “Jonap” 
motore praneszo apie tai poHpl • . . . . A h *s/ulD n
jei, kuri ji sueiąe ir priveik-
i v _
riumeneje, kur nežiūrint joj

iLpasispyrimo likos nurengtas tr 
apžiūrėtas.

Nemažai nusistebėjo inspek
torei, kada pamato tstovinoki^ 
pnosz Buvę nuoga motor o.

Dabar “Jonas
kriksztytas ant Jounnęs Botg- 
moniutes o sūdąs džiovina sau 
galva ka turi su jąja padaryti.

nai paimtas pas naujoku ka- 
lb

$> likos por-

L MA I
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ŽINIOS VIETINES

už

ofise užėmė p.

daugiausia hz to papelnijo!
* * *

Czaliukui Czilkiui užgimė 
dvynukai ir teip tuom užpyko, 
ant savo misis, kad ji teip «u- 
pulino, kad inuinaine daktaru, 
manydamas kad to daugiau ne 
bus. Laik fon! Ant kito meto, 
kada paemo kita daktara už
gimė trilinkai. Taip užpyko ant 
daktaro, kad tuojaus iszkikino 
laukan.

% APIE MIEGA
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Ypatinga svarba yra ; dcnh’i- 1 tt I 

ma faktan, kad reikia kas nakt 
miegoti asztuones valandas,. ......... ...... * • i 

asztuones valandas, 
kad atnaujinus celeles, kuriosl 
nuolat nusidėvi kasdieniniame
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Pagaliau, atviras I

IMu
žinodami ar nežinodami, apsaugokite

• • ■ • • • *
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kart 
užsitraukimų 

svarbaus

ar
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svarbų klausimų. Nes 
Luckies atneša jums tų apsaugai kurios 

______ ' 1 
įžymus valymo procesas1

sius kiekviename tabako lape. Luckies

g 
r
r.

Si

I
pi-•1
3

■

Tačiau 
nėra

K 
r

nrf *

Tas klausi
mas labai svarbus . . . nes kiekvienas 
rūkytojas užsitraukia - žinodamas 
nežinodamas. Kiekvienas rūkytoja 

a nors
Kiekvienas 

dalį dūmų, kuriuo 
ištraukia iš rigareto! Ir 

leivės jūsų gerklėje reika-
*» 
f

St rike
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Totaif o ( n
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mes pirmu 
apie 
vengimas 
Lucky Strike politika!

Ar užsitrauki dūmų?

E1SK mieganhrm*šunim* gulėti! 
Taip sake cigaretų verslas kada 

iškalėme klausimų 
dūmu, 
klausimo

įkvepia koki 
ji* ar ji 
jautrio* g

i lauja, kad jūsų įlūma* būtų gryna* 
A švaru* - laisvu* nuo tūlų nešvarumų

Nenuostabu, kad

Jūsų Gerklei Apsauga 

prieš knitejlmus - prieš kosulį

O. K. AMERIKA
MSL’K IL( KY STRIKE RADIO PROGRAM A—60 nioJrriuikiĮ mivttftiĮ <« 

orkrtf’ •« ■' r \ Strikt žiir o'iie. ktekttrua AHt’»Atfnio.Kttiirtt<iif*t« 
ir ta.licnin t akitrą, fu r V O.C. Radin tinklą. -•

di'įbta iškelti šį

jūs pageidaujate . . . dėl to, kad 
Luckies įžymus valymo procea 
pašalina tūlus nešvarumu* pasislėpu
sius kiekviename tabako lape. Luckies 
tų procesų išrado. Tik Luckies jį R 
imi! -

Todėl, nežiūrin\ar jūs užsitraukiate 

ta* jautrias gleives!

It’ft

I ■ 
•* \

I* 1ežia nuo nemiegojinio, yra dub*^ i E 
dama keleths sVarbhi patari
mu. ’

“Jei esi palinkės prie gal
vos skaudėjimu, skilvio nenift* 
limo, tankiu slogu, arba .jei vi-

f'

V* I

b I* * * s

Ana dienu užklausiau savo
kuri
Sau-

-- Ketverge pripuola l)ie- 
Yo>|vnno.

Panele Ona Navalkalle 
kuri per paskutinius asztuonls 
metus turejomžsiemima “Sau
les” ofise, padekavojoAiž dins- 
ta nes neužilgio isitekes
Daktaro Dentisto Petro Atko- 
c|iuno isz Chicago*. Josios vie
ta 1 “Saules” 
Teofilije Žaliute. Panele Vero
nika Supranavicziuto 
teipgi turi užsiėmimą 
les” ofise taipgi ir neužilgio 
apsives su Juozapu Jencziaus- 
ku isz Gilbertono.

• — Petnyczios nakti Pro- 
hibicijoB agentai padaro knita 
out Ringside Inn hotelio tarpe 
Liikesidc ir Lakewood parku, 
kur rado alaus, degtines ir ki- 
ttfriu gėrimu, jie toipgi isz v* * • Jkrausto visus daigius kaipo 
bara, fikszczerius, stalus ir 

Locnininkai likos 
aresztavoti ir pastatyti po $1,- 
000 kaucijos.

( I

>•

krėslus.

SHENANDOAH, PA.
Sereda artit,— Praeita

Shenandoah City kasyklų likos 
atrastas kūnas Antano Ksions- 
ko, 15 metu senumo vaikas nuo 

Jo galva
burna pilna 
jiopieroms. 

nužudo ir prie-

537E. Center St. 
btlvo apdaužyta o 
WVo užkimszta 
Kas vaiku
'žadti žudinstos lyg sziam lai
kui nežinoma. Apricz tęva pa- 
liko teipgi 4 seseres ir 3 bro-

KA RASZO MUSU
REPORTERIS

s Cziun Jameike kaip žmogus 
nori būti riez, tai užtenka du 
kArt padegti savo narna ar biz- 
ni/keturh kartus subankrutyi 
ir tris kartus aj>siženyt su bo
boms kurios turi gerus insziu- 
renc arba gavo po vyru kom- 
pęnseiszion kelis tukstanezius 
doleriu. — Oud ting! 
.. . <• * * *

•’ Ana diena Dzimas Pikelis 
valgo zupe, kuria iszvire jojo 
jauna misis, surasdamas jojo 
plahkfu Džiimas tuojaus subau
bę kaip jautis: “Ir vol zupeje 
radau plauka!“ Bet misis tuo- 
jarira jam atkirto: “Dats nating 
jtjk-kaip buvai singeliu, tai bū
tumei mane visa nurijęs isz 
meiles, o dabar tau net vienas 
plaukas nepatinka. — Geriau 
Bterap ir gana.

♦ *
A.sz tinkinu, kad gerai butu 

kad žmonis, kurie perkasi 
ja^itamabilius, turėtu užpaka- 

Uje toblycziuke su tokiu para-

♦

e*U: “Szitas jautamobilius yra 
.užmokėtas.” Tas daug sueze- 
d>tu žmonim daug džiovinimo 

. fcmegenu, ar ju kaimynas už
mokėjo už ji ar ne. Szitas da-

* *i ė » *

užmokėtai

ijfias butu fain, kad žinotum
3dek žmoni u pirko sau jauta-

• ’ 11

niobihu už kesz. Tada mažai
* F T e

matytum tokiu toblycziu musu
mle&te.

* f

♦ * *
Ar atsimenate kaip tai ana 

mota žmonis pasidarė kreizes,
. kada taip azoko be paliovos! 

ftetai vienas žmogus, kuris ne
turėjo ka veikt, apskaitė, link 
merginos tada hznosziojo 18,- 
B93 poras czeveryku ir pay kino 

-i«79 savo partneriu. Visokios 
-40oros laimėjo botus ant 60,000 
Heleriu, o daktarai ant ju už-

Kas
t'

Į x fc įirbo 82,000 doleriu. —

kaimyno Kirvaiczio del ko Ma- HUomet jautiesi pavargusiu, 
hanojui nesiranda tiek žvirb- paklausk savos,
liu kaip tai buvo už lauku ka- asztuoniAs. valandas kak nak' 
da žmonis važinėjo arkleisl 
Jisai man atsako: “Ar tu ma
nai, kad žvirblis maityais alie
jum ir gazolinu ka isz automo
biliu iszvarva ?” — Sziur Maik 
kad turėjo teisybe ir daugiau 
apie tai nemisliilau.

* * 1 ♦
Apricz butlegcriu tai randa-, naujinamos, 

si ir kiti žmonis, kurio džiau
gėsi isz tos prohibicijos, yra 
tai agentai prohibicijos, kurio 
turi gerus džiabus, gera užmo
kesti ir važinėja jautamobilcdls.

“Ar taio^U I* t

ti!” Nors szis klausymas ir nė 
atrodytu svarbiu, bet jo atsil? 
kymas dažnai priveda prie vi* 
su ligų iszsriszimo

Užtektinai miegoti yra svar- 
bu nes tuo laikn augame. Mie
game kad ilsėtis, ir miegant nu
dėvėtosios kūno dalys esti at-

Krisas Krumplaitis, bni.sei 
sirgo rumatiksu, o kad iszsl- 
gydyt nuvažiavo pas szpecilis- 
ta, kuris ji iszgyde po keliu 
menesiu. Kada atvažiavo na
mo, paszauko su džiaugsmu m 
savo misis, kad iszgydytas 
sziur, ant ko jiji atisako nuliu-

“Sžkada kad jau ne turi
nnnat ikso, dabar nežinome ka
da lis.

clus:

- Ar ne kreizi boba!

Meiks ne diprenc kur tu dir
bi ir ka dirbi. Būkle visados II**
geru savo bosui o niekad to ne- 
bigailesi. Xemislyk, kad riez 
pipelei ne turi szirdies. Jeigu 
tu būtumei juju kailije, tai ta 
pati darytum.' — Reporteris.
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ISZ LIETUVOS
KAIP ČIGONE KARVES IR 

KIAULES ATBURE.
Žabeliu km., Gelvonų vals. 

Atėjo čigone pas ūkininką Jo
ną Tatareli ir eme jam sakyti: 
“Ponas, turi karvių; bot jos 
mažai pieno duoda, turi kiau
lių, ’kurios yra needrios; tavo 
gyvuliai — “užczieraVoti.“ 
Jei duosi man lasziniu ar'kvie- 
cziu, tai asz jas užkalobsiu.

Ūkininkas davė jai kviecziu 
ir liepe .daryti, kas reikia. Ta
da čigone liepe duoti palti la
sziniu, suriu, sviesto ir kiauli
niu, kuriuos ji apraisziojo “ne
paprastais” siūlais ir tris kart 
peržegnojusi Ii upe pakabinti 
ties tvarto durimis ir uždrau- »
de in juos žiūrėti — kitaip — 
bus nepamaezlyva...

Isz ryto pabudęs J. T. nera
do .ties tvartu pakabintu laszi
niu, ir nubėgo pas policija, ku
ri užburtu lasziniu neapsiėmė 
surasti. Būrimas J. T. atsiejo 
apie 50 litu.

..............

TURĖJO TEISYBE.
DukiVde atėjus namo po pu

siau nakt, o tėvas buvo baisiai 
užpykęs ir . pradeda jųi ' pa
mokslą : i \

— Vela trankaisi su tuom 
sporteliu. Ar tu manai, kad jis 
su tavim paeziuosis? Jus mer. 
gicos sapnuojate apie kokius 
ten szpielius kurie priesz jus 
nuduoda kad yra turtingi, bet 
airt galo isztekat už pirmutinio 
asilo kuris pasisuka.-

— Taip, taip, mano dukre
le. 'Povas turi tikra teisybe, juk 
ir su manim taip atsitiko. *

“Kūnas sudarytas isz cele- 
liu, kurios sudaro jo pieveles ir 
organus. Szios celeles ir pieve
les nuolat dyla, ir susimaiszo 
su cirkuliacija taip, kad skuta, 
plaucžini ir iszmėtimo orgailru 
turi ju nusikratyti. KiekviępM 
mintis ir kiekvienas judėjimai 
prisideda prie ju dilimo. Kud
sunkesnis darbas, nežiūrint ar 
protinis ar fizinis, tuo gfoi- 
czinu celeles nyksta ir kraujas 
apsisunkina nuodingais pro
duktais. Jei norime gyventi, 
szios nusidėvėjusios celeles tu
ri būti pataisomos arba naujai 
gaminamos. Dalis szio taisy
mo darbo yra daroma nutisto 
kuri valgome ir oro kuri kvė
puojamo, bet didžiaUsiA ’dalis 
tai rekontrukcijos darbas, ku
ris daromas miegant. Tai tilo 
laiku visti tvirtybe ir energija 
dienos laiku i sunaudota yra 
gražinama.

4‘Taigi matome kad daug pa 
daroma miegant ir pridera 
duot kunui užtektinai laiko ku
riame jis tai galėtu dalyti. Jei
noužtoktinai laiko €luoduinaf
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darbas'nebus pilnas. Pąsptcinoš 
r “* 
pajėgti nusilpnėjimu 
kad liga gales greitai apimti.

<4 
klausys nuo žmogatis,
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atnaujinimo ir rekonstrukcijoj

bus nuovargis su voikiancaiu 
taip

Kiek valandų miegoti prl- 

ežiais bruzdėjimo laikais loftg- 
» , v * * A

vai galima sakyti, kad nemtt-
4 • *

žiaus kaip asztuonios valandos 
yra reikalaujama kad surinkus

•» • •

jėgas dienos laikė pragaisžy-
r * t %

tas. Ar duodi savo kunui už
tektinai laiko dalyti szi pafau
sos ir rekonstrukcijos darbi!
ei ne,-tai .pasekmes gali bUti
blogos. Pavojatis ženklų gali 
būti galvos skaudėjimas, skil
vio nemalimas, konstipacija ar 
ba viduriu sukietėjimus Arba 
nuolatinis pavargęs jausmtifo.

Jei užtektinai miegosi atsi-
• > V L #

kelsi susidrutines ir ėrierįln- t • 4 1 T n • ' ‘ • I • Į’ t 4 ' * I ’ i Tgus. Bot jei atsibudęs jaiiltibsi
* * ’ J j i b J J ‘

pavargęs, tai ženklas, kad/he-
i - . / \ *1

užtektinai anlegojėi. Turi tai 
dapildyti. Kfk miegoti kamp
inis valanomis anksczĮau, Jai- 

*1 i ’ •

Eik miegoti kėlip
i 4 4 _ n ’

gu galima, tol kel rytJpeti 'at- 
si ' , ' /•'
sudrutintu. Tuojauk žinosi jei

J* • ; i
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i budės jausies • patenkintu i r

y • • 5
kūnas turi užtektinai laiko sa
vo arba daryti. Ilgiau miegoti 
nenorėsi, r- ,

“Viena isz dužiausiu pagėl- 
bu atsakaneziam miegojimui, 
tai gerai ventiliuojama kam
barys. Žiūrėk ka lovos užklo
jės yra lengvos ir sziltos, tada 
tada atdaryk langus ktiopla- 
cziausiai. Tas užtikrins isztru- 
‘icinia nuodu kuriuos kūnas nu
meta ir tuo .paežiu laiku leis ty
ram orui ineiti.

“Jei, isz kokios nežinomu
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apkalbėjimas dalyko, kufis 
ilgai buvo uždraustas

pnąžatytįtyĮrpaiegas heaturaliai
pepjeiiųi hęt turi-būti vilioja
mas, sziltty maudyne priesz at-
siguisiant arba smarkus pasi- 
vaikszcziojimas tyrame oro 
daug pagelbės. Yra kartais 
naitdin^a birski

vaikszcziojimas

I
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CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

C. F. RĖKLAITIS
Makanojaua Isstikimiaoaia GraberiM 

:» Gabiausias Balsamuata|as n 
Geriausia AmbuUheo ■ 

patarnavimas stioj 
npelinkeje. Bile Ko- 1 
Itiam laike, diena ąr 
n akt i. Visada tūri į>i1- 
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medilo 
Grabu. Laidoja nu
mirėlius pagal naujau* 
šia mada ir mokslą, I 
Turiu pagelbininka 
moterems. Prieinamos 

prekes. * •
DU OFISAI. - .

A. RAMANAUSKAS 
LIETUV1SZKAS GRABORIUS 
510 W. CENTRE STREET 

MAHANOY CITY, PA.
TELEFONAS 305-R

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

užvalgyti,> C 
\ ’ | * j

priesz eisiant gulti nes tuisczins
J

skilvis .dažnai esti nemiegoji- 
mop riežastimi. Užtenka atsi-

I ■

gerti pieno ar sziokolado stiklą 
ir su valgy t pora piragaieziu. ‘ 

’ “Tie, kurio ‘bijosi nemiego
jimo, turi vengti viso . to kas 
prie jo veda. Perdidelis rūky
mas ar kavos gorimas ar 
kus valgis prieše atsigulsiant 
pakenks miegojimui.’

Nutark atvirai savim elgtis 
ifliego reikalo. Duok savo ku
nui progos pasigelboti. Užmo
kestis bus tavo sveikatoje, di- 
dpifliej energijoj ir veikian- 
czioj pajėgoj.’? ~ /

sun-

AR SZUO AR DUKTĖ?
* < ♦ . *

— Kada tu kaimynai nu- 
szatisi ta savo szuni, kuris per 
visa diena staugė jog žmogui 
neduoda ramybes t

Kaimynas: -— Padarysiu tai, 
kada tu nuszausi si^vo dukrele 
kuri per visa diena birbina ant 
piano jog net mano szuniui nu
bodo gyvenimas. to

- . ■ - - - - ------------ 1........ -■ - ■

ANT PARDAVIMO FARtyOS
, ■ ’' J..
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Arti Schuylkill Haven, Pino
■>' »*■ -r!t. l _ _

Grove ir Cressona., Tolefohoki t 
2456 arba raszykite adresu:
Jos. F. Kempski, 108 Piko St., 
Port Carbon, Pa« (M.31)

$ v I ’ įl C)

GEGUŽIO — 1932 — MAY

\ 1 N Pilipo ir Jokūbo
2 p Antanazijaus
3 u Atradimus Szv. Kryžiaus
4 s Monikos
5 k In Dangų Ženg. Szesztinca
6 p Jono Aliiej.
7 s Damieelos panos
8 N Stanislovo vyskupo
0 p Grigalaus

10 u Izidoraus
11 s Mamerto
12 k Nereusko /
13 p Zigmanto
14 s Bonifacijaus
15 N Sekmines
16 p Jono Nopo,
17 u Paskui iso
18 s Enriko
19 k Petro Celestino
20 p Bernadlno
21 s Dezidoriaus
22 N Szv. Traices
23 p Dczidoriaus
24 u Joanos nuszles
25 s Magdalenos
26 k Pilipo Nėr
27 p Bodo
28 s Augustino kank.
29 N Maksimino
30 p Felikso Isz. Kapu Diena
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Mokamo 3-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride- 
dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 I .epos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalaus su musu ban- 
ka nepaisant ar mažai ar didelis.

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

Skaitykite “Saule”

W. Traskauskas, Ėst.
LIETUV1SZKAS GRABOR1US
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Laidoja kunus numirėlius. Pasam* 
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, veseliju, pasivažinėji
mo ir t. t. —Bell Telefonas 50d 
603 W. Mahanoy Avei Mah. City

i
MAHANOY CITY;B16 W. &y>ru<e 3L 

Bell Telefonas
TAMAQUA, PA., 439 WtlHaj Sttaat 

Bell Telefonas 588-J 
_mjjn-aaj---- i. laiiiįst

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuvįtzkao 
Dentistas Mahanojuje

Bell Telefonas
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LJ VII įso IClO JJACAll CAllVJ M JU I 
trAnt 2-tro Floro, Kll^e 8tio*o

t

Dr.J.J.WYCHllNAr
Lietuvis Akiu Gydytojas

Iszegzaminuoju akis. Jeigu 
reikalinga tai paskiria tin

kamus akinius. e
Ofiso valandas: 10 iki 12 ryte, 

j 1 iki 5 popiet. 6 iki 8 vakare. ■
14 Ogden St. Girardville, Pa.

Telefonas 371-R

19 W. Centra St^ Mabaaoy City
-r..------------------- rv-saara—
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Dievo Kūno

81 u Petronėlės panos
i,

K

i
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Patarymąs visu nuo 1929 parode kad. pinigai investyti 
in pirma morgeczi ant praportes buvo tki geriausias in- 
vestmentas. Kiekvienas žmogus privalo turėti savo 
locna narna. — Bet nespekuluokite. Pirkite tik ta kas 
jumis yra reikalinga. Teip sako:

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

MAHANOY CITY, PA.
— .......... . I IH|
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