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Isz Amerikos
MOTERE UŽMUSZTA 

KASYKLOSE.
Los Angeles, Calif. — Airs. 

Naomi Jervis, 39 melu, likos 
užmuszta ant smert, kada ant 
josios nuslydo 20 tonu žemes ir 
akmenų pakalnėje San Gabriel 
kur prigelbinejo savo vyrui 
prie kasimo aukso. Not in asz- 
tuones valandas po užgriuvi- 
mui, subėgi a žmones atkasė 
n<‘laiminga motoro.

M

darini likos

SUBADĖ, SUMUSZE IR 
NUŽUDĖ SAVO PACZIA.

St. Manns, Pa. — Mrs. Dan 
McConnaghy, 62 metu, likos 
surasta savo name baisiai su
badyta peiliu ir sumusžta ant. 
smert. Už t a ji
aresztavotas josios vyras ku
ris badai tuom laiku buvo isz- 
ėjas isz proto.

Kaimynai surado nelaimin
ga motore ant grindų, baloje 
kraujo. Galva buvo sudaužyta 
su plaktuku, gerkle buvo per
pjauta keliose vietose. Vyras 
buvo be darix) per szeszis mo
tus, turėjo 72 metus ir badai 
tas instume ji prie tojo bai
saus darbo.

MOTINA 19 VAIKU
PAGIMDĖ DVYNUKUS,

Dowagiac, Mich. — Motina 
devvniolikos vaiku, Mrs. Fred- 
rika Hungeford, praeita Sere
da pagimdo dvynukus, vaika 
ir mergaite. In laika 25 metu, 
pagimdo jiji 21 vaikus isz ku
riu 20 yra gjwi, 18 randasi na
mie prie tėvu.

DARBININKAI RADO 
UŽKASTA AUKSA DARŽE.

Mexico Citv, Mex. — Locni- J

ninkai hotelio “Bella Vista,” 
artimoje Cuernacaca, apreisz- 
ke buk darbininkai dirbanti 
darže, surado apie 500 tuks
taneziu pesetų, apie 150 tuks
taneziu doleriu aukse, seno- 
viszku pinigu, mediniam puo
de. Didesne dali pinigu pasi
ėmė darbininkai o likusius su
gražino locnininkui hotelio.

Bella Vista

NUSZOVE NUOBRODI 
KURIS UŽKLUPO 

ANT MOTINOS.
RidgCAvay, Pa. — Jeva Gru- 

zinskiute, 17 motu, gvwenanti 
Force, Pa., stojo apgynime sa
vo motinos, ant kurios užklupo 
nuobrodis Stanislovas Gaspin- 
skis ir vienu szuviu padėjo ji 
ant vietos. Aresztavota mergi
na pripažino buk Gaspinskis 
kabinosi prie motinos ir karta 
jaja net sumusze, todėl pagrie
bė revolveri ir ji nuszove ant 
vietos. Mergina pastatyta po 
kaucija lyg teismui.

UŽRAKYTAS KAMARAI- 
TEJE PER DU METUS.

San Francisco, Calif. — Pir
ma karta in du metus, Marti
nas Warren paregėjo saules 
szviesa, kada ji palicija iszeme 
isz tamsaus kambarėlio. Tėvai 
ji uždaro kambarėlyje už ne
paklusnumą. Kaimynai nekar
ta girdėjo jojo baisa ir pranc
ūze apie tai palicijai.

V
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SUBADĖ VYRA PEILIU 
DIENOJE JOJO 

VARDUVIŲ.

“dovane- 
del savo vyro Otto, kuris 

sa vo

])('!

Milwaukee, Wis. — Poni 
Rūta Gomillion, ana diena pa
dare tikra netikėta 
le”
t a ja diena apvaiksztinejo 
36 metu sukaktuves savo gi
mimo ir sziadien ponas Gomil
lion randasi ligon'buteje su ke
liais žaiduliais užduotais
Ii u ']>er savo prisiogelo, o jįjį 
dabar pakutavoja kalėjimo.

Motore aiszkino policijai 
buk pare ja namo isz vakarusz- 
ku, susipesze už koki tai daly
ką ir laike pesztynes uždavė 
jam kelis /aidulius su peiliu. 
Nepamena jiji kodėl taip pa
dare, tiktai žino tiek, kad ta
me laike buvo 'girta.

DU VERSZIUKAI PRI
SISKYRĖ PRIE ELNIO.

Star Lako, Wis. — Du maži 
verszinkai farmerio Mikolo 
Burns, bėgiojo po girres drau
ge su elniu ir norints farmeris 
stengėsi juos suimti ir iszau- 
gyt ant padoriu kandu, bot 
tieji rūkaliai nenori sugryžt ir 
gyvent karviszkam stone.

Versziukai kurio prasiszali- 
no isz namu kelios sanvaites 
adgal, yra matyti draugovėje 
puikaus elnio, o kada Burns 
norėjo prie juju prisiartint,^vi
si trys nubėgo in girria. Far- 
meriai daugeli kartu mate juos 
bet elnis visados stovėdavo ro
dos ant sargybos, o kada kas 
prisiartindavo, tuojaus duoda
vo versziūkams suprasti apie 
prisiartinanti pavoju ir 
trys prapuldavo tankiojo gir
noje.

visi

ISZVARE GIMINES LAUK 
ISZ SZERMENU.

Redcliff, Pa. — Jonas Min
kei, teip inpyko, kad mirusi Jo 
motina jam nieko nepaliko tes
tamente, kad isz piktumo isz- 
varo laukan gimines ir pažys
tamus nebaszninkes.

Už tai aresztavojo jojo d v: 
seseros, buk jisai jeises sumu- 
sze. Kada policijo pribuvo in 
narna kuriame gulėjo grabe 
mirusi, rado tik Mikola ir jojo 
tęva sedinezius prie grabo, o 
gimines ir pažystami sėdėjo 
ant trepu, bijodami ineiti in vi
durį. Miką uždare 'kalėjimo lyg 
palaidojimui motinos.

i

PERKŪNAS ISZGYDE JAM 
RUMATIZMA.

Morris, Miss. — Laiko pas
kutines lietingos viešnios, už
ėjo czionais nepaprasta perkū
nija, k’uri buvo lą'bai naudin
ga del Knuth Akman, 68 me
tu farmerio. Akmah sirgo ant 
rumatizmo keturis metus ir ne
galėjo vai'kszcziot ne valdyt 
vienos rankos. Gulėdamas lo
voje, perkūnas trenkė in na
rna, atlėkė ant lovos pataikin
damas in peczius Akmanui, 
iszdogindamas ant pecziu 
ženklą keturi u coliu ploczio. 
Serganti nuvežė in ligonbuti. 
Daktaras pasako 'kad perkū
nas ji visiszkai iszgyde. — Ne 
visi geistu tokio gydymo, nes 
nevisados perkūnas yra taip 
geradejingu.

peczius Akmanui 
ant

PAVEIKSLAI ISZ NAUJAUSIU ATSITIKIMU
f

Įi

1—Specialiszka ekonomiszku kamisije. Washingtone. 
New Yorko kuris vede milžiniszJka szlapia paroda 
•žmonių, kurie spyrėsi geresnio alaus. 3—Lenktynių arkliaialaus.
Japonijos dalyvauti lenktynėse Los Angeles, Kalifornijoje

2—Majoras Jimmy Walker isz 
susidedanezia isz szimto tukstaneziu 

kurie buvo pargabenti isz

Isz Visu Szaliu
SZERE VILKA

MANYDAMA KAD
TAI DIDELIS SZUO.

Berlinas. — Ana diena pa
bėgo didelis vilkas isz miestisz- 
ka žverinycziaus. Vilkas atbė
go in narna Springelio. Motore 
paregėjus dideli “szuni” kaip 
sau mane, numoto jam szmota 
mėsos kuria iszalkias 
t nejaus
gulo prie pecziaus. Kada dažiu- 
retojai vilką užtiko mieganti ir 
apsako mot e re i kokis tai szuo, 
motoro isz baimes net apalpo. 
Dažiurotojas užmoto ant mic- 
ganezio vilko tinklą ir nuvožė 
atgal in žverinyczia. Motoro 
tojo atsitikimo noužmirsz pa
kol gyva bus.

szum

vilkas
nurijo ir nudažei alsi-

NENORĖJO PASKOLYT 
DRAPANŲ LIKOS 

NUŽUDYTAS.
Antanas

SUSPARDĖ PACZIA ANT 
SMERT.

Lowell, Ind. — Palieijantas 
Philip Norton, prie akiu sze- 
sziu vaiku, suspardė savo pa
czia ant smert. Vyras su pa
czia buvo iszsigeria gerai 
munszaines ir pradėjo tai’]) sa
ves bartis. Norton paleido in 
ja szuvi, bet nepata'kc. Inpy- 
kes, spyrė paežiai kelis kartus 
ir nuėjo gult. Pabudęs rado pa- 
czios lavonu. Vaikai likos pa
imti in prieglauda o vyra už
dare kalėjime.

iszsigeria

GERAI KAD VISKO 
NEPAVOGĖ.

Philadelphia. — Afark liuli 
ant palicijos melstinusidavė

idant sugautu pridlaidini ku
ris pabėgo su jojo paczia, pasi
ėmė jojo 
sziu metu 
pa'begeliu

ISZMESTA ISZ STUBOS; 
PAGIMDĖ KŪDIKI.

Fairfield, Mo. — Užmiesty
je szio miesto, beszirdis locni- 

isznioto laukan 
20 motu Karolina 

Uooper, už neu'žmokejima rau
dos. In kolos minutas^pcKtam 
jauna motore 
saidvdko, pagimdo kūdiki, ku
ris mire in trumpa laika. Val
džia daro slieetva ir ketina be- 
szirdi locnininka. aresztavoti.

Vyras jaunos moteres pamo
te jaja o kad toji neturėjo pi- 
nigu užmokėti randa, locninin- 
kas paszauke konsztabeli ku
ris iszmeto visus rakandus ant 
nlyczios ir isznesze serganezia 
motore su szieniku.

ninkas namu, 
serganezia

«/

y
gulėdama- ant

automobiliu ir sze- 
vaika.
palicija

Lyg sžtolei 
nesuseko 

nes iszpyszkino 'badai in toli
ma Arizona.

GERAS PATARIMAS 
SENU ŽMONIŲ.

Trevorton, Mass. — Sziorais
a p va ik sz t i n e j o a u k -d ienomis 

sines sukaktuves savo vedusio 
gyvenimo Bronson Cutting ir 
jojo paeziule, kurie gyvena di
džiausiam sutikime ir modoje, 

gyvent 1882kokioje pradėjo 
meto.

Toji porele turi szeszis pri
sakymus savo kasdičniniam 

juos užlaiko 
ilgam amžiuje o

savo
gyvenime, kurie 
sutikimo ir

Darbas ir linksmas 
būdas, daug vaiku,
in Dieva ir patys in savo, nesi
rūpinimas apie kitu žmonių 
veikalus ir gera sveikata.

tieji yra:
tikėjimas

VAISEI MUNSZAINES.
Springdale, Ohio. — Herbert 

Madisnn, 6t metu, insiutes 'kad 
nuo jojo atomo bonka munszai- 
nes, nudaro baisoi savo paczia, 
po tam uždavė mirtina žaiduh 
savo 16 motu sunui, kada tasai 
szoko in pagelba motinai. Su
pratęs ka padare, tuom paežiu 
peiliu perpjovė sau pilvą. Pa
siutėli nuvožė in ligonbuto, o 
jeigu iszgis tai už savo darbeli 
turės atsakyti. Motoro mirė o 
sūnūs gal iszgis.

NUTRUCINO VYRA DEL 
MEILES KITO.

Bloomfield, Ark. — Sugry- 
laidot'uviu savo vyro, 

43 metu, 
likos už-

Lvavas, Lenk.
Kuszoba, 69 metu, duonkepis, 
norinti nedasidirbo turto, bet 
turėjo keturis suaugusius sū
nūs. Ana diena užsigėręs gerai 
vod'kos, užsimano eiti in sve- 
czius, o kad neturėjo tinkamu 
drapanų, pasirodo in vyriausio 
sūnaus naujas drapanas. Sū
nūs žinodamas tėvo būda ir 
kad būdamas girtu apsilieja ir 
apvomo drapana, pasiprieszino 
priesz tai ir nutrauko nuo tėvo 
pecziu surdota.

Tėvas inirszes tokiu pasiel
gimu sunaus, pagriebė ilga pei
li insmeigdamas sumd gilei in 
krutinę. Sunirs puolė ant vie
tos negv’vas. Tęva uždare kale- 
jime o kada iszsiblaivino ir da- 
žinojo už ka ji uždare kalėjime 
ir iszaiszkinta kad nužudo sa
vo su nu, pasikorė ant diržo. 
Sunu ir tęva palaidojo vienam 
kape.

su-
kryžiu kuris stovėjo

SKRYNIOJE.

NUĖJO PIRKTI DUONOS; 
PRAGĖRĖ PINIGUS.

Bloomington, N. J. — Miko
la Northy, likos nubaustas ant 
szesziu menesiu kalėjimo ant 
pasiskundimo savo paezios buk 
jisai nedirba ir pragėrė visus 
pinigus, Oviirios jiji uždirba 
skalbant drapanas del kaimy
nu. Ana diena motoro uždirbus 
kelis dolerius, davė vyrui par- 
neszti maisto del vaiku, kurie 
nuo dvieju dienu nieko neval-

Mi'kola paemes pinigus^
pragėrė visus ir net už trijų 
dienu sugržo namo. Motoro ap
skundė savo

žus nuo
Edna Parley, 

motina trijų vaiku, 
daryta kalėjimo už nužudini- 
ma savo vyro.
Richard Snell, kuris radosi 
pas jaja ant burdo taipgi likos 
aresztavotas už prisidėjimą 
prie tosios žudinstos.

Parley mire praeita Panede- 
li iszgeres puoduką arbatos, 
kuri jam padavė jojo motore.

daktarai padaro 
viduriu,

trucizna. Palicija dažinojo nuo 
kaimynu 'buk Parley tankiai 
bardavosi su paczia kad dau- 

rupi naši b'urdingierium 
ne kaip juom. Motore nutarė 
visiszkai atsikratyt nuo vyro 
užduodama jam truciznos.

Mrs. --- j > 
vaiku

Burdingierius 
kuris

KRYŽIUS JI UŽMUSZE.
Moskava, Rosije. — Aplin

kinėje Yoronsko, virazininkas 
žandaru bolszevikas Bukaje- 
va s, pal i epe ža n d a ra m s 
griauti
prie kaimo, o kad tasai darbas 
ne ėjo sparezei, pats pagriebė 
kirvi isz ranku žandaro ir pra
dėjo kapoti kryžių. Kryžius 
sugriuvo, prislėgdamas savo 
sunlkumu Bukajeva, kuris in 
kolos minutas mirė.

Ant rytojaus kaimiecziai pa
stato isz naujo kryžių , bet 
tuom kart bolszevikai nedryso V
ji sukapot.

ge.

Po m i rėžiai 
sekcija surasdami

ginu

NUPJOVĖ PIRSZTA KAD 
GAUTI ŽIEDĄ.

Plattsburg, Ill. — Banditai 
negalėdami numauti brangaus 
deimantinio žiodo nuo pirszto 
E. N. Noss 58 metu, Ikuri užklu
po ant nlyczios ir balsei apmu- 

nupjovo jam pirszta su
žiedu ir pabėgo. Sužeista žmo
gų rado ant nlyczios ir nuvožė 
in ligonbuti.

SUVALGĖ VEKSELI.
Varszava, Lenk. — Kokia 

tai Janiszevskiene nepaprastu 
biydu atsikratė nuo skolos. Ana 
diena atnesze jai pasiuntinys 
isz banko vekseli ant dvieju 
szimtu markiu, bet motore ne
galėjo ji užmokėti ba neturėjo 
pinigu. Staiga! isztrauko vek
seli isz pasiuntinio rankos, su- 
plesze ant szmotoliu ir... su
valgė. Banka apskundė motore.

sze

K*“*

“VELNES”
Krokavas, Lenk. — Pati loc- 

niniko kromo parodu Blinstru- 
piene, i>asilikus viena stuboje 
isz ryto, iszgirdo kelis kartus 
kokius tai sznabždejimus paoi- 
nan ežius isz kuknios. Ine jo pa
žiūrėti kas tai butu ir pat
no uždangala didelios skrynios 
pasijudinant in virszu.

Pakėlus uždangala iszbego 
ant ulyczios smaukdama: “ Vol- 
nos! velnes! Pagelbos! Ratavo- 
kit! ” Tuojaus subėgo keli žmo
nis, inejo in kuknia ir pasirodo 
kad vietojo velnio, pasislėpė in 
skrynia kolkis tai Jonas SlovUk, 
mylemas tarnaites Onos Migo- 
nos, kuris susitarė su jaja ta 
nakti apipleszti gaspadorius ir 
draugo pabėgti in Amerika. 
Policijo abudu uždare kalėji
mo. . ’

— ..... . ♦ ■ ■ ■ ■♦
Paskutines Žinutes

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

H Manila,, Filipinai. — Per 
paskutinia viesulą prapute pro 
czionais ir sunaikino miestą 
Jolo, padare daug bledes Ir 
30,000 žmonių pasiliko varge.

H Varszava, Lenk. — Po 
trumpai ligai Bialostoke, mirė 
Abrahomas Niemara kuris tu
rėjo 121 metu. Senukas daug 
gere ir ruko ir džiaugėsi gera 
sveikata. Jojo sūnūs turi 92 
metus ir gyvena Ameriko.

11 Dortmund, Vokietija. — 
Asztuoni darbininkai likos už- 
muszti kasykloje Donstfieldo 
kada kletka su anglekaseis tru
ko nuo virves ir ingriuvo in ka 
syklas. Visu kaulai buvo su- 
tesdkinti ant szmoteliu.

H St. Chrysostome, Kana
da. — Vienuoli ka vaiku pasi
liko sieratukais, nuo 2 lyg 18 
metu, kada juju tėvas, Aririo 
Amard, kalvis, nužudė savo 
paczia po tam pats atėmė sau 
gyvastį.

AMERIKONAS
APIPLESZTAS ANT 

2,672 DOLERIU.
Gioduas. — Vaclovas Sikors

ki, 50 metu, atvažiavo isz Ame
riko apsigyventi ant visados 
tėvynėje kur tikėjosi užbaigti 
paskutines vsavo dienas. Kada 
sodo in truki Gdanske, inejo 
in ta paczia perskyra du vyrai 
kurie susipažino su Vaclovu Ir 
paezestavojo ji cigaru. Po pa
traukimui keliu durnu isz ciga
ro, sunkei užmigo, nes cigaras 
buvo pritaisytas užmigdan- 
czeis laszais. Nepažinstami Už
pjovė mieganeziam isz paimi- 
szalo 2,672 dolerius iszlipo ant 
pirmutines stoties. Kada žmo
gelis pabudo ir praplojo jesz- 
koti pinigu nebagas vos nepa- 
paiko isz gailesczio nelekiąs 
pinigu kurios czedino per 29 
metus Amerike.

Policijo lyg sziam laikui va
giu nesueme. — Lai tai buna 
prasarga kitiems kad su savim 
tiek pinigu nesivežtu, nes ke
lionėje nesaugu ir tokie žulikai 
tykioje ant pribusiu isz Ameri
ko žmonių. Geriause iszpirkti 
bankini czeki.

vyrajauslu”
kuris tnres gana laiko apmans-

C c Paskutines Žinutes
tyli apie savo nelaba pasielgi
mą su paczia ir apleistais val
kais.

MOTERES SUSIMUSZE UŽ 
VIENA CENTĄ.

Patterson, N. J. — Dvi kai- 
minkos susimuszo už viena 
centą, dabar viena randasi 11- 
gonbutoje. o kita kalėjimo 
Trys vaikai Zubroskes siautė 
su dviems vaikais Goru'kes. Vi
si vaikai tuom paežiu kartu pa
mate ant nlyczios gulinti centą 
ir visi metėsi paimti isz ko kilo 
riksmas ir pesztynes torp val
ku. Ant riksmo atbėgo motino* 
vaiku apmalszyti juos. Zubros- 
kieno kirto savo Ikaiminkai per 
galva su pieniniu bonka per- 
skeldama pakauszi. Motore gu. 
mirs nuo žaidulio.

11 Philadelphia. — Keturi 
laivoriai likos pavojingai su
žeisti per eksplozija maszinos 
kuri dirbo leda ant kariszko 
laivo New Mexico.

U Kansas City, Mo. — Tris- 
deszimts 'bedarbiu likos užtru- 
cinti nuo ko pavojingai apsir
go valgydami sandviezius, ku
riuos jiems iszdalino Helping 
Hand bažnyczios virszininka’.

Ii Adana, Turkija. — Su
das nubaudė ant pakorimo 34 
Kurdus u'ž da'lyvavima sukyli- 
me Ararate. Da 500 lauke 
teismo,už ta pati prasižengi
mą.

1[ Parsons, Kansas. — Isz 
priežasties pieninos kovos szlo- 
jo aplinkinėje, f atmovei par
duoda kvorta pieno po penkis 
centus.

r *

• Kūdikis turintis septynis 
metus negali butio teistu ar 
kaltas už joki prasižengimą.,

* Walter Chappell isz Mar
tin, Term., užaugino kiaule ku
ri svero 1,451 svarus*
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Kas Girdėt
Vienas sportelis norėdamas 

iszbandyti tūlo senuko iszminli 
uždavė jam szitoki klausymą:

Kuom skiriasi szuo nuo žmo
gaus!
Ant to atsake senukas: ”

loja ant nepažinstamu, o žmo
gus loja ant. geni savo priete-

— Argi ne iszmintingas

Szuo

liu.”
atsakymas senelio / Kiek tai 
žmonių punasziai daro ant tu, 
kurie jiems gerai daro, prigelb- 
sti visokiosia nelaimėsią, sa- 
szelpia visame, o užsimoka lo
jimu !

sngryžo 
Europoje,

, . —----

Sėjomis dienomis 
po ilgai kelionei 
Samuel T. Gilbert, Detroitinis
fabrikantas. Savo kalboje su 
reporteriais laikraszcziu Gil
bert kalbėjo buk Europiniai 
biznieriai žiuri ant musu ad
ministracijos kaipo ant juoko. 
Po teisybei Europoje bizno! ne 
eina kaip privalo bet lenais no 
yra taip blogai kaip Amorike, 
kur nieko gero valdžia nedaro 
del užbaigimo bedarius.

4iEuropiecziai taipgi negali 
suprasti samprotavimo Ameri- 
koniszku gyventoju, kuris il- 
giatks kenezia ir pavėlina val
džiai ant užlaikymo kvailos 
prohibicijos,” kalbėjo Gilber
tas.
“Jaigu prohibicija butu pra- 

szalinta Amorike tai butu isz- 
risztas klausymas padotku nes 
sziadien szimtai milijonu do
leriu kurie privalo eiti in val
džios kasa tai eina in kisze- 
nius butlegoriu ir szmuglerin. 
Musu valdžia yra laikoma u-ž 
nosies per politikierius kurie 
yra apkvailinti per fanatikisz- 
kus ir veidmainiszkus dvasisz- 
ktifi. ’ ’

Puiki tai cnata vra turėti •r 
snsimylejima ant savo artymo 
ir skubinti jam duoti pagial- 
ba laike nelaimes nes tas duo
da žmogui ramuma ir užgann- 
dinima.

Nekarta svietas džiaugsmin
gai skaitė žinos kaip tai tur
tinga Amerika skubina žmo- 
niems su pagialba tolimuose 
sklypuose kurie nukentejo nuo 
visokiu nelaimiu kaip: per vie
sulas, drobėj ima žemes, po
tvyniuose ir t.t. Laike geroves 
Amerikonai nesigailėjo pinigu 
ant suazolpimo savo artymu.

Skaitome kad Kinuose, prie 
tūlos upes, randasi szoszi mi
lijonai žmonių, kurie per tva
nus neteko visko o yra užlai
komi prie gyvasties vien tik 
per mielaszirdinga Amerika 
kuri siunezia in tonais javus, 
liet isz priežasties tenai tinęs 
kares, siuntimas javu paliovė.

Isztikruju puikiai skaitosi 
apie tokia midlaszirdyste 
Amerikonu ir tame negalima 
nieko iszmetinet tik pagirt to
ki pasielgimą.

Bet ateina mums ant mislies 
padėjimas milijonu Amerikio- 
cziu kurio kenezia bada, neda- 
tekliu ir bedarbe, kurio pana- 
eziai gyvena kaip tieji Kinczi- 
kai, milijonai žmonių Ameri
ka, kur randasi pilnos vorhau- 
zes visokio maisto, puikus na
mai, hoteliai, teatrai, 
žmones kenezia varga ir nie
kas ant tikrųjų nežino kiek to
kiu vargszu czion turime.

Kinuose greitai suskaitome 
kiek ten randasi vargszu, bet 
czion Amerika tuom nesirūpi
name visai. Kodefl nepasigai
lime saviszkiu kaip Kincziku. 
Sarmata kad sziam turtingiau-

tokia

o bet

šiam sklype randasi milijonai 
vargszu. Nenorime prisipažint 
prie tojo vurgszo, geriau žmo
nes pralinksminet žibuozinis 
prižadėjimo ir kvailos vilties. 
Geriau isz laik turėti miela- 
sziixivsto ant savo artvmu na- t . w
mie ne kaip tolimuose skly
puose, nes tas ant gero negali 
iszeiti ir tieji vargszai gali 
kokia diena sukilti kaipo di
delis milžinas, kuri bus suniko 
apmalszyti.

ir tieji

szimt-svarinis
kuris yra vos penkių 

drebėjo isz

C 4 gai-

Giliu'kis dabar persimaino ir 
•ponas Sanderson su mielu no
ru sngryžo namo, kada dažino- 
jo, buk jojo miela prisiegele 
daugiau ne yra taip iszlaidi, 
nes mirė, palikdama jam visa 
savo turtą.

Žmogelis adgijo ir dabar vi
sai neezelina to, ka jam ve
lione paliko. — Gerai daro.

Sklypu brutaliszku pagonu 
pavadino Suvienytas Valstijas 
delegatai kurie suvažiavo ant 
seimo metodiszku ir episkopo- 
liniu bažnycziu in Atlantic Ci
ty. N. J.

Suvienytos Ar aisti jos ne tik 
pasiliko pagonu sklypu, bet ro
jum del sau su j u veidmainiu, 
gengsteriu,
'k i u rak et i ori u.

Del darbininko ir fermerio 
musu sklypas stojosi _ tikra 
pekla.

Kur yra tasai žmogus, arba 
“ Alai'žieszius,”
Amerika isz pragariszko var
go, bedarbes ir tebyrio nepa
reik o ?

butlegoriu ir viso-

sklypas

kuris iszgelbes

ISZGAMA VAIKAS
NUŽUDĖ 

MOTERE, PAIMDAMAS 
20 FRANKU.

NEREGIA

y

_____ BKUEB’ ___
ŽINUTES ISZ
TORONTO, KANADA

Toronto Lietuviui begalo, 
visoje Kanadoje, iszsigarsėja 

Czia 
t ry s

ir dau-

veik itin u, po 1 i t i k u v i m u.
ežiatuzinas draugijų, 

chorai, parapija ir 1.1.
gelis Lietuviu, pagavo proga 

Bot rimtai 
pažvelgus in Torontiecziu Lio

no taip jau

važiuoja Toronte.

kur-gi atskiros
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Kada pulkelis mokytu vyru 

užklauso tūlo filozofo kokia 
turi būti gera moteiš, jisai at
sake jiems:

“ Randasi trys gerumai ku
riuos kožna motore privalo tu
rėti. Privalo būti taip taiki 
kaip ziegorius ant bokszto, bet 
no taip reksmiibga kad josios 
balsas butu girdėtas po visa 
aplinkine. Privalo būti taip 
dariiszti kaip straige, liet ne 
neszioti, kaip straige, vidka ka 
turi ant savos. Ant galo priva
lo būti kaip balsas, idant atsi
liepti tiktai ant užklausymu, 
bet lai nesistengia būti kaip 
atbalsis, kuris visados palieka 
paskui save paskutini žodi.

J _ •
• •

Tula patogi San Franciski- 
no mergaite, kuri yra, apie 
szesziu pėdu augszczio ir sve
ria du szimtus svaru da su 
prideczku, apskundė szimt- 
svarini 4 ‘gaiduką” kad jai at
lygintu pinigistfkai už pavog
ta nuo josios ibnczki kurio ver
to apskaito ant penkiolika 
tukstaneziu doleriu, nes tiek 
pareikalavo už nupleszima jo
sios garbes ar cnatos.

Tasai 
dūkas,”
petin augszczio, 
baimes sūdo kada ketino jam 
perskaityt viroka. Bot toji 
baime persimaino ant džiaugs
mo kada 44džiure” pripažino 
merginai tik szoszis centus už 
pavogta buczki.

Kitaip negalima buvo pada
ryt. — Geriau butu sūdąs pa
daręs kad butu nubaudė mil- 
žiniszka mergina už tai, kad 
neturėjo proto ir ant, tiek mo- 
tyniszkumo, kad nepaėmė to 
mažo žmogelio ant keliu ir su 
pantapliu butu uždavus jam 
kelis per sėdynė, idant ateity
je nesiektu taip augsztai bucz- 
kio, bet pasPjeszkotu sau tin
kamo ūgio mergina kuria ga
lėtu pabueziuoti lengvai. 

------- 1, — .
Nosenoi Londone mirė moto

ro Cornelia Sanderson, kuri 
per savo nepaprasta praleidi- 
ma pinigu, atkreipė visu aty- 
da ant savos. Turėjo jiji kelio
lika szimtu szldbiu, kelis szim- 
tus skrybėlių, daugeli žemeziil
gu, perlu ir 1.1. Tankiai pirk
davo szlobe, tik todėl, kad jaja 
tureli o ne neszioti. Jaja pra
minė Aladino Karalaite arba 
Auksino Ponia. Bot josios vy
ras tai buvo tikras lepszo — 
panaszus in pudeli. Kada jiji 
eidavo ulyczia pasirodžius 
kaip karaliene, tai jisai ėjo 
szalia josios, apsirėdęs kaip į 
ubagas. Namie taipgi su juom 
pasielgdavo kaip su asilu. 
Tankiai per visa diena neduo
davo jam nieko daugiau kaip 
tik duonos su vaneniu; visi ji 
laiko ant juoko ir bade pirsz- 
tais.

Bet sutruko jame kantrybe, 
dingo kaip akmuo vandenyje. 
Vėliaus dažinota kad jisai ap
sigyveno ant vienos salos Af- 
rike ir jokiu budu negalima 
buvo ji prikalbint kad sugryž- 
tu namo. Sake jisai buk jam 
geriau gyventi su laukiniais 
ne kaip su savo paezia.

džiure

Aveyron, Fra nei jo. — Dvl- 
deszimts metu Arles Narboli
ne ,eidamas isz bažnyczios už
ėjo in karezeonn kur iszgeres 
kelis stiklus absinto ėjo namo. 
Kėlės vedo per girraite. Už gi
raites ■stovėjo dvi grinczeles
atitolintos viena nuo kitos ko
kia du szimtai mastu. Arlesas 
pabarszkino iii duris pirmuti
nes grin eželes kurioje gyveno 
mergina Lueinta, 58 metu sen
merge, kuri baladojimu labai 
persigando ir duriu neatidaro. 
Tada Ariesas nusidavė prie 
antros grinczeles kurioje gyve
no 62 metu motore Giron. Mo- 
tore būdama nerege ir pažinus 
vaiko baisa, kuri pažinojo nuo 
ilgo laiko ir be jokios baimes 
atidarė duris neprijausdama 
nieko pikto.

Vaikas uždega žvaflco ir pa
liepė moterei atiduoti pinigus. 
Motore pradėjo szaukti pagal
bos, bet niekas szauksmo negir
dėjo. Jaunas iszgiuna pagriebė 
szmota geležies, kirto senukei 
per galva kad net smegenis isz- 
teszkejo, rado stalcziujo tiktai 
dvideszimts franku ir sugryžo 
in karezema. Draugai pamato 
sukruvinta veidą, pranesze 
apie tai policijai, kuri greitai 
isztyrinejo priežaste, uždaro 
kalėjimo ir tomis dienomis ne
teko galvos ant gilotinos.

tuviu gyvenimą, 
viksdea rasime kaip lyderiai sro-1 
viu garsina. Czia begalo insi-' 
galėjus politika tarp Lietuviu, 
visos draugijos, draugijų va
dai, kaip komunistu, taiip va
dinamu kulturininku, socialis
tu neatsilieka ir katalikai ta
me ir vieni priesz kitus kovo
ja, vieni kitu neapkenezia ir 
kartais liūdna pasidaro kad 
kaip vienos motinos vaikai o 
likosi vieni kitiems prieszai. 

*
Pavyzdžiui, komunistai, isz 

jie atsirado,
Beždžionių Valstijos nėra, isz 

paežiu katu lik u
Beždžionių Karalijos fpiliecziui 
ir sziadien wkelbia savo lygy
be, brolybe, kultūra. Isz tikro 
kultūra tai tikrai yra monkisz- 
ka, žmones rimti negali tokiu 
keliu eiti. Man teko matvti 
dvieju Parengimu Komunistu 
Programa ir abiejuose j u Pa
rengimuose Programoje nieko 
indomesnio nesimato kaip ku
nigai su gaspadinomis gyvena, 
ražaneziai, Dievas, szventieji, 
pajuokoje iszstatyti, davatkos, 
paleistuvystes daugiausia rėk
iamuose. Kaip szeimynos turi 
suirti, jaunimas laisvai gyven
tu, tokius
kad sziadien
tokiu szlyksztu gyvenimu mer
ginos, moterys vien isz (prosti
tucijos amato. Na-gi ar rimto 
proto žmones tokius vakarėliu 
programas ruvsztu,
gai pasakius, rimti žmonos ne
gali lankyti tokias programas 
ypacz tie Lietuviai kurie turi 
szoimynas. Vaikucziai lanko 
kataliku mokyklas o nueja su 
tuom paežiu vaikucziu tokioja 
programoje,
keistumai. Mokykloje visai ka 
kita iszgirsta isz mokytoju 
apie religija ir mokslą o czia 
mato kaip kunigas bueziuojasi 
su moterims ir vedasi in kam
barį kunigą. Tie vaikeliai

tu iszvirto

pa vyzdžius parodo 
jau užsiiminėtu

ir teisin-

vaikeliui darosi

Tie 
kas-gi

Iszmintingi Žodeliai
* Doleris yra raudinas to

dėl teip greitai ritasi nuo žmo
gaus.

* Lengva yra, gailėtis arti
mo, kada tasai buna nelaimėjo, 
bet sunku ji suszelpt.

*■ Geras užmokestis padi
dina norą žmogaus prie darbo 
— blogas užmokestis padaro 
isz žmogaus tingini.

* Grinczelo yra palocium 
del vargszo.

* Slaptybe yra ginklu 
prietelium.

* Žmogus nežino vertes sa
vo dantų tik tada, kada ju ne
tenka.

Jeigu barszczius persu-
dysi, gerui padarysi kaip lau
kan iszliesi.

* Jeigu bijoi vilko, tai ne
nikio in girria. —F.

ir

*

klauso mamytes, kas-gi czia 
kad mokytojas sake taip ne
valia daryti o czia daro, na ar 
ne demagogai tie ciatoriai tu 
vakarėliu! Tėvai nelankykite 
tokiu vakarėliu patys ir pri
žiūrėkite savo vaikuczius ir 
net suaugusi jaunimu kur pur
vas parodoma o no programa. 
Lietuviai, kur negyvenate, at- 
sigryžkimo in sziu dienu gy
venimo begi. Visur 
mas, dejavimas tai^i darbo 
klases, duonos, darbo norime 
gyventi, o czia komunistai pri
sidengė darbininku vardu ren
gia purvyną, gyvenimo vaiz
duoto ir traukia isz darbinin
ku paskutini centą gyrdami 
vakaro programa o ten nuvy
kus žmogus su sveiku protu 
vaizduoji kad beproeziai sce
noje iškauja ir plqpa.

Sziadien žmonijos gyvenime 
nereikia rodyti isztvirkimo pa
vyzdžiu
taip atsitinka o czia tie men
kių komisarai duoda nurody
mus gyvenimui. Supraskite 
Torontiecziai Lietuviai kurie 
nesusitersze komunistu tepalu, 
noroiketu niekad «u beždžio
nių mokslincziais susidėti, sta- 
cziai atsiskirti, ju parengimu 
nelankyti ypaoz jaunimas kor 
lonijos kad suprastu visuomet

szauks-

ar tragedijų nes ir

ko darbo tyrinėjimu. Tarpi 
suvirsz 2,600 szeimynu rasta, 
kad motina buvo vienintele 
darbininke 234 namuose. 108 
szeimynose nieks nedirbo, ir 
1,214 szeimynu kad nors kas 
nors dirbo bet nei vienas netu
rėjo pilno laiko darba.

1,709 moterų algos sumažin
tos, kaikuriuose atsitikimuose 
nuo 20 iki 50% ir dauginus. ’ 

Viena moteris pranesze —.
I “algos buvo $20. in sonvaite 
kuomet gerai dirbome. Truputi 
darbui nupuolus algos suma
žintos nuo 30 iki 45 centu In 
valanda. Pirmiaus uždirbome 
nuo $15. iki $16. Vėliaus su
mažinta iki nuo $10. iki $12. 
bet sziadien uždirbu tik $8.00.

Tyrinėtojai rado kelias szel- 
mynas gyvenant vienoje, vieto
je, kad tik randas sumažinti, 
daugumas isztekejusiu moterių 
ėjo gyventi su giminėmis, ir 
vaikai turėjo užlaikyti moti
nas.

481 moteris buvo užklaus Ui 
ar jeszkai darbo — 44nėr reika
lo jeszkoti darbo nėr man jo
kio darbo.”

Kaipo dalis generalio tyri
nėjimo nauju darbo budu, ir 
kaip lieczia moteris darbinin
kes, tyrinėjimai vesti skalbiny- 
cziose, skerdymo ir mėsos pa
kavimo insteigose, radio in
dustrijoj ir cigaru ir ei garėtu 
indust pijuose.

290 skalbinycziu, samdant 
net 20,000 moterių buvo per
žiūrėta. Daugiaus kaip % dalis 
moterų buvo vietines, juodos 
sudaro net ketvirta dali. Tik 
puse dirbo 48 valandas arba 
mažiaus in ’savaite. Baltos mo
terys uždirbo apie $17.80 in sa
vaite, kuomet juodos $10.25.

Darbo aplinkybes buvo gana 
geros, tik treczia dalis insteigu 
neturėjo artificialiszko vedini- . , 
mo. 92 insteigos turėjo neap
saugotas iszt raukiamas maszi- 
nas.

Me-sos pakavimo vietose ir 
skerdyklose darbas, valandos 
ir algos mainosi. Informacijos 
rinktos net 34 insteigose 9 val
stijose. Isz 5,873 moterų kuriu 
rekordai peržiūrėti, puse buvo 
baltos, treczia dalis svetimtau
tes, asztunta dalis juodos. l%z

Į svotiintaucziu 60% buvo Kla- 
vokes.

Baltos moterys uždirbdavo 
apie $16. in sanvaite, svetim
tautes $18.75 ir juodos $16.55. 
In valanda mokamh nuo 30 iki 
45 centu. Kokia nors bonu mo- 
kesties forma vartojama.

Sioux City ir St. Paul, su
virsz 80% moterų dirbo kada 
nors per metus, ir tik treczia 
dalis nedirbo 27 sanvaitee ar 
ilgiaus.

Paprastai radio industrijoj 
samdoma apie 42,000 darbinin
kių. Cigaru ir cigaretu indus
trijose invedimas automatisz- 
ku cigaru-padarymo maszinu 
kurios dirbo net 3,000 cigaru 
in diena sumažino darbininkių 
skaieziu. Tas mafezinu invedi- 
mas uždaro daugeli mažesniu, 
insteigu per visa szali. Szia- 
dion cigarai maszanoms pada
ryta. F.L L S.
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DAUG ŽMONIŲ ŽUVO PER SUDEGIMĄ SZITO LAIVO.
Puikus laivas Georges Phillippar, prigulintis prie Mejsa- 

ant Arabiszku mariugorios Maritimes kompanijos sudegė 
drauge su. daugiau kaip szim tu pasažieriu.

ar

parengi- 
ir ju szalininkams pa- 

nei kojos pas jumis,

y

y

bot
Ir

Lyg ne su

kiam suole sėdi o tokias dainas 
dainuotu ir gyvenimą pergy
ventu.

Czia katalikam tenka atrem
ti du frontai kaip priesz komu
nistus, teip priesz visokius so
cialistus ar kitus atszalelius, 
nes visi yra bažnyczios katali
ku prieazai, todėl katalikams 
Lietuviams turint isz visu szo- 
nu prieszu reikalinga būti ga
li a aps i sza rva v u s.
ginklais, bet gražiu sugyveni
mu terp waves visur gražiai 
mandagiai terp saves vesti 
tvarkyti kaip organizacinius 
darbus teip išilginius, paskui 
sdkti pasauliniu gražiu kultu- 

l bu savo 
prieszais, kurie stato kolonijo
je gyvenant pinkles, jiems ne
pataikanti, gerus darbus visuo
met jiems atliktuo pagirti blo
gus gražioje formoje nukriti- 
k.uoti, teip katalikams reikia 
szioje (kolonijoje gyvenime.

Pergyventi laikas kad ne vie 
nas isztiželis pasidaužęs laisva- 
maniszku gyvenimu o sugiyžtu 
kataliku eileso, kur visuomet 
vieszpatauje czia vienybe dar
bas ir galybe. Tad ir kataliku 
blokas vieni kitu nestumk!te 
nuo savos kaip kartais pasi
kartoja bet paspauskite vieny
bes rankas ir in darba galinga.

Volungelis.

| ringu keliu apsciti

savo užduoti gyvenimo. Koki 
tėveliai esą tavo, jaunuoli-le, 
bukite ir jus tokiais. Kokiose 
draugijose priklausai su tos 
idėjos stengkis draugus
drauges susirasti o tik tuomet 
susilauksime kiekviena sriove 
savo eileso gražaus darbo ir 
sugyvenimo ir stengkimes vi
suomet komunistu 
mams
sakyti: 4‘ 
nei bendro su jumis, nes geda 
apturėsimo su jumis.

Na, ar isz tokiu reis^kiniu 
jeigu isz kulturnyku tokiu at
siranda tai czysti murzinto,jai 
o ne kulturnykai, ir kultūros 
draugi jo gal vienas kitas ran
dasi mylintis kultūra tikra o 
dauguma tai tik pavyduoliai 
kerszintojai.

Czia randasi dar viena srove 
kuri sakos kultūros neszejai 
vadinasi kultūros draugija 
czia szoi srovei negali primesti 
ta ka komunistai veikia, 
torp Torontiecziu lietuviu
kulturnykai ncnesza gražinus 
sugyv’onimo.Ku'ltiiTos draugija 
tarnauja (ai Maiklu su tėvu ir 
Naujienoms. Kaip tieji gmina 
teip Toronto kulturnykai szo- 
ka ir kolonijoje sugyvenimas 
isz tu kultūros neszeju ne
koks (laugiause žmonis šmeižė 
lygiai kaip komunistus teip ka
talikus. Kas tik ne su jeis tai 
jau ir szveiezia kur tik pagavę 
dkylute pavydžiai: Vienybes, 
52 menesyje 3 d., Gegužio koks 
tai kulturnykas V. D. Geguže, 
šmeižė vietos kleboną, gaspa- 
dine, szvyturio jaunimo chorą, 
tolinus dranga Balcziuna, buk 
draugijos pinigu nuncszes czia 
jau tai tikrai melagingi toki 
žmonis tas žmogus priklauso 
kataliku Eilese ir niel<ur cento 
nenuneszo draugijoms eidamas 
pareigas komisijų visur atsis
kaitęs teisingiause o tie žmo
nes isz pavydumo kad tas žmo
gus no eina bu jeis szviestis tik 
nors spurvino.

Daugiaus pataikauja nutau
tinti, visa <savo darba, ta paro
do gyva fakta isz inciatoraus. 
A. Geybcnio orkestras, stengėsi 
kaip placziaurf pakenkti ki
tiems. Patemijo jeigu pas Ka
talikus kas geriaus sekasi tuo- 
jaus saklžia-liežuvius, organi
zatorius in darba paleidžia, 
kaip komunistai, teip socialis
tai, 'kalbinti prisidėti prie pa
žangiųjų draugijų ypacz lais
vamaniai, įstengęs i kataliku 
merginas savo buęziujo pagau-

Tuomot mano jau baigtas
darbas.

Jaunimais visas pereis ju bu- 
cziuje, nėra vilties, gero jau- 
nuolio-cs, nenuvilios, visuomet 
pakalbės, pajuokaus ir laisva
maniui sudie pasakius atsi
trauks. Tad Torantiecziui butu 
gora's gyvenimas, kad kas ko-

ti.
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AMERIKOS
DIRBANCZIOS 

MOTERYS
Skaiczius dirbaneziu mote

rių szioje szalyje vis auga.
2 isz 10, bot

isz 9 visu di^ban-
1920m. jos sudarė 
sziadien 2
ežiu žmonių Suv. Valstijose.

Bet kaip sziadienos darbo 
padėjimas lieczia szias darbi
ninkes! Gal tik Moterų Biuras 
gali ta klausymą atsakyti. Yra 
vienintelis foderalis biuras ku
ris stengia veikti su proble
moms ir moterų gėrovo indus
trijoj. Specialiszkus ir ekono- 

isztyrinejimai,miszkus
riuos Biuras veda, ima to Biu
ro tyrinėtojus netik in fabri
kus ir szapas kur moterys dir
ba, bet in ju namus. Ir tik to
kiu budu svarbus faktai apie 
tautos dirbanezias moteres yra 
žinomi.

ku-

Darbininkes Tipiszkame 
Mieste.

l,931m. fiskaliszku metu ra
portas, ka tik iszloistas Biuro 
direktores, Mary Anderson t 
apraszo kelis tyrinėjimus, ku
riuos 'biuras ved e per pasku
tini meta.

Tokiu bud u tyrinėjimas ves
tas South Bend, Indianoj, ku
ris buvo paskirtas kaipo ti- 
piszkas miestas. Delei dabar
tiniu aplinkybių, tyrinėjimas 
pavirto in bedarbes ir pus-lai-

GERAS SPASABAS.

— Bodą, Juozuti ir gana, 
nesiseka man Amorike!

— O, asz žinau spasaba. 
Reikia apsivesti su naszle ku
rios vyras tapo mainose už- 
musztas o prigulėjo in kėlės 
draugystes tai isz tos dienos 
gerai tau eisis. I
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^Kanarkas^
Puikus Apraszymas.

I.
Gimine Erlau.

Anose baisiose gądynese ir
kada) 

suvirsz 
vaina I 

namine, ir kada karalių nume- 
nuo sosto ir apsudijo ant

kruvinuose
Francuzijoje
szamta metu viro baisi

laikuose 
priesz

te 
smert, priek tam tukstanezei 
szlektu dingo, gyveno tuojaus 
palei prūsini rubeži, turtinga, 
ir didelei dora gimine Erlau. 
Tėvas buvo ženklyvum, dorum 
žmogum, pati jojo dievobai
minga ir pilna gerybes motere, 
o vaikai juju Karolius ir Onu- 
ka, buvo pavydalu gerai užau
gintu vaiku. Kaip tiktai pasi
kėlė sklype pirmutine maisza- 
tis, ka ne trukus ciela Europa 
tiek kraujo kasztavo, persikė
lė szeimynele Erlau iszi miesto 
i n viena isz savo dvarpilio, pa
dėto prie pats rubežiaus Vo- 
kiszko, prie upes Beno. Czion 
apsiaubtas dvaras puikeis kai
mais ir da pui'kesneis kalnais, 
dirvonais, gojeis ir sodais gy
veno tykumoje ponas Erlau su 
savo gimtaineis. Jojo padoriai, 
buvo prisiriszia prie juju su 
dttszia ir kurni, labai džiaugėsi, 
jog turi gera poną, kuris tik
tai pora dienu ant meto pabū
davo terp savo padonu, o da
bar ant visados apsisedo terp 
juju. Daug gero daro del juju. 
Ciela aplinkine, kaip akia už- 
matyt, rodos buvo vienas so- 
das; ih‘s puikus vyras rūpino
si, idant toji aplinkine tikrai 
in rojų iszrodytu.

Kaipo geras tėvas džiaugėsi 
didelei, jjog dabar kaiminėje 
tikrybėje, turės proga pats už- 
siimtie mokinimu savo vaiku. 
Puikiausiomis valandomis del 
jojo buvo kuriose savo vaike
lius mokino mokslo tikybos. 
Buvo jis tame tvirtu, jog tik 
tai per mokslą tikybos gali 
žmogus iszsitobulint, padidint 
jojo moral išrita verto, laimin
gu ji padarytie, nelaimėjo ir va 
lankiojo smerties susiramint. 
Motina, būdama tosios paezios 
nuomones -ka josios vyras, bu
vo tankei prie tojo mokslo ir 
paremincyo vyra savo rodomis. 
Iszaiszkinejo savo vaikams, ko 
kie dabar baisus laikai užėjo 
del Tėvynės franeuzijos, apie 
apgloba, visažinsta ir gerybe 
Dievo, kuris nelaimėjo žmo
gaus ne apleidžia savo tiesu ir 
jam pavestu vaikeliu. Kas isz 
szirdies paeina, i n szirdi lim
pa, už tat ir vaikai klauso tė
vo su dideliu persiemimu Ir 
akyvu m u, o tankei galima bu
vo matyti© juju akyse aszaras 
susijudinimo. Tėvai ir vaikai,
norint teip artima pavojaus, kėlus Francuzijojo. Vienok nle- 
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kuri tuojaus su- 
nuvaro in miesto

las ir muzike buvo del juju ta
me laike smagiause zobova lal- 
kia ilgu vakaru. Tėvas iszmo- 
kino ir parasze visokiu gies
mių ir dainelių, o ir iszmokino 
vaikus graint ant fartapijono.

Teip besilinksminant, ant 
kart su dideliu triukszmu atsi
daro duros, ir in pakaju inpuo- 
lo apsiginklavę gvardijokal. 
Vapas juju tuojaus perskaito 
prisakymu paėmimo gaspado- 
riaus namo, 
braklino ir
kalėjimą, jog no maezino ne pa
ezios no vaiku verksmas ir prn- 
szyrnas. Apskundė ji, jog yra 
prilaukus karalui o nevidonu 
luosybes, o apie ka dabar 
Franeuzijos žmonis pasikėlė — 
ir tai toji priežastis buvo jojo 
paėmimo. Motina mėtėsi in ko
jas Žalnieriams, melsdama su- 
simylejimo, 
ne sumanksztintas, o isz jojo 
juodu akiu kaip ugnis tisžko 
piktumas. Lauže rankas, o 
aszaros gailestios kaip žiniei 
byrėjo per veidą, — nes ant tu- 
szczio. Ir vaikai puolinėjo i n 
kojas idant tęva paleistu, nes 
tas buvo ant tuszcio. Ant galo 
prasze idant susilaikytu lyg 
rytui, norint adynele idant ta-1 
me laiko galėtu paimti© reika
lingus daigtus del vigados ka
lėjimo ir ant to mažo daigto ne 
pavėlino. Tuojaus turėjo eitio 
i n kalėjimą ir iszplesze pri
verstinai paczeį vyra — ieva, 
vaikam!

Sopulis del gimtines buvo 
baisus. Likusiem no vale buvo 
isz dvaro niekur iszeitie, idant 
kaimuoezei, kurio butu in ugnį 
už savo poną szokia, ne pakel
tu maiszaties ir no pasirūpintu 
ji atluosuot. Cielomis valando
mis sėdėjo verkdama nelaimin
ga motina savo pakajuje, o 
prie josios kojų biednos siera- 
tos verke savo tėvelio. Name, 
kuriame da priesz adyna tiek 
buvo linksmumo dabar tiktai 
smutkas.

— Nesirūpinkime, — 'kal
bėjo motina in vaikus, — atsi
duokime ant Dievo! tuosius 
kentėjimus Dievas , užsiunto 
ant mus, Jisai nori mus iszme- 
gint.

o apie

nes vadas buvo

Pabėgimas Motinos.
Nelaiminga motina rūpinosi 

panaudot visokius spasabus, 
idant savo my lomiausia vyra 
iszvalnyt isz kalėjimo. Nusida
vė tuojaus in miestą, kaip tik
tai nutraukė vaisku i nuo dva
ro. Czia perstatė sudžiom ne
kaltybių savo vyro,
liudintojus gyventojus isz ap
linkines jog josios vyras gyve
no malszei ir suvis nesiinaiszc 
in maiszatc, kokia dabar pasl-

stato už

ko ne maezino, rodos kad kal
bėjo in akmenis, o no in žmonis 
ir sudžius, nuo kuriu jokio pa- 
gailestavimo neturėjo.

Ne pavėlino jei no vyro ka
lėjimą atlankyt, o ir pasako 
del josios sudžei, jog josios vy
ras už keliu įdienu bus smerte 
nubaustas.

Kada po trijų dienu sugryžo 
in savo dvara, rado apstatyta 
žalniereis. Ciela turtą užemo 
randas žalnierei iszkrausto 
dvara ir permaino ant kaszaru.

kdkis juosius apsiaubinejo, vle 
nok buvo linksmi ir pilni vil
ties.

Apart to svarbiausia moks
lo tikybos, mokino jisai da sa
vo vaikus kitokiu naudingu 
daigtu, ka žmogui priduoda 
linksma gyvenimą. Buvo jisai 
geru muzikantu, grajino puikel 
ant fartapijono, jog toli reikėjo 
panaszu muzikanta jeszkot, jog 
norint ir jojo pati puikei graji
no, tai su juom ne galėjo susi- 
lygint. Mokino per tai graint 
vaikus, o apart da to, mokino No inlcido josios daugiau in 
Onute dainuot.

Viena vakara, 
vienas isz tuju smutniausiu va
karu, o ir oras rudenis neti
kins, sėdėjo poniszka szeimy- 
nele pakajuje gausei apszvles- 
tam apie fartapijona, ba geida-

o buvo tai

o ir

pakaju’s, o nebago turėjo eitio 
in kaima jeszkot pas

(Javo in kaili už tai, 
Kad duris in laika neatidaro 

. jai-

t

— Jus mano geri žmonis, 
tarė poni Erlau, — 
te ka tai ženklina sopulis mo
tinos apleidžentes savo myle- 
ma kūdiki be vilties pasimaty
mo daugiau.

— Dievas žino ka daro Ir 
ai kada taji soipuli gausei at-|si szviesiau.

Nei'szpasakytinai apėmė bal
ino biedna motina kaip stojo 
prie kraszto upes. Da vis buvo 
tamsu ir lietus lijo, vejas pu
te isz visu szaliu, 
lis pasikėlė vanduo baisio uže 
o ežia maža suvis vaiteli 
gal! dvejetas 
juos perkelt ant kito kraszto 
upes. Tai pamatęs ir drąsią tį
sės vyras pabūgtu, o ka norėti c 
silpna, tiek nelaimiu dalypste- 
1a motere. Drebėjo ant cielo 
kūno kaip sėdo in valtele, no
rint žuvininkas drąsino ir ra
mino, jog nieko pikto nesistos. 
Ant galo sėdo visi 
žuvininkas 
tarė: “ 
iro nuo kranto.

Senas tarnas da karta atsi
sveikino savo ponia. Atsiski- 
rent inteike jei aukso kupka, 
ziegoreli auksini ir kelis bran
gius žiedus, t uosius daigtus 
pasiseko jam nugriebi nuo ple- 
szaneziu Žalnierių dvare. Pri
dėjo da ir savo kelis paezedin- 
tus raudonininkus, nesakyda
mas žinoma, jog tai jojo locm, 
kruvinai uždirbti. Iszbucziavo 
rankas vefkontes savo ponios 
ir karsztai isžbucziavo Karc- 
lika kalbėdamas.

— O mano brangi poni, asz 
senas ir matau jog gal jau pas
kutiniu kartu at si s veikine j u. 
Dievas mato, jog daugiau nie
ką negalima del jus padarytie. 
Visogalis jus visame aprūpins. 
Da tas Dievas pavelis ir links
mu dienu sulaukt, Jis užmokės 
už jūsų gerybę, dęjl.vi,su dary
ta. Asz noringai draugo eitau 
su brangia ponia, nes pasilik
siu sziezion, da gali būtie, jog 
rasiu spasaba, idant ir musu 
nelaiminga poną galesu kokiu 
norint spasabu iszgelbet. — Vi
si graudžei verke.

Kada valtis afsimusze 
kraszto, senas Riszardas puolė 
ant keliu ir sudejas rankas pa- 
szauke:

— Czion atsiklaupęs mel- 
siuosiu už juosius, kol mano 
brolih no sugrysz ir no atneša 
man linksmos žinos jog laimin
gai persikėlė.

ll-tll —

jus nežino-

(>• rv

mokės, — atsiliepe Riszardas 
<— bot dabar ne laikas apie tai 
mislyt. Dabar naktis tamsi, ga
limo drasoi prasisza'.lint 
gu kas diena mus pasitiktu bū
tame smerte nubausti, ba ine- 

po baus
me smerties ne vale nieką vežt, 
be žinios valdžios.

— Na tai mano mvlemas ku- 
pradėjo kalbėt su 

— jeigu jau tau nie
ko ant szio svieto no galiu pa
daryt i e,
t uju geru žmonių turi kenkt Ir 
didele nelaime patrauki, tai at- 

su tavim 
dukrele.

Jei-

— Poni Erlau meilei pade- 
kavojo žuvininkui,
rankos Karoluka ir draugyste-' 
jo Riszardo ir žuvininko nusi
davė in paupi. Tame laike per 
debesis pradėjo menulis pasl- 
rodinet ir jau sziek tiek ;darc-

pa emo už

*
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vilnis dide-

—m, — ■ . i ■ ■ ■■
nežino kur po 'svietą iszsisklat- 
de. Buvo tai pavakare, ir toji 
ne senei turtinga, poni, dabar 
nežinojo no kur ant nakvynes 
prisiglaus.

Tame ant kelio in karma pa
sitinka jaja senas tarnas Isz 
dvaro, Riszardas ir tarė tuo
sius žodžius:

~ Brangi ir dora poni, 
jum grasina didelis pavojus, 
led valanda gali ‘suimt ir in ka
lėjimu inkiszt. Badai poni ka 
toki iszsiitaro apie neteisingys-
ta ir suspauda kokius <lasilei- jo prisakymas, jog 
dzin vardan luosybes. Ne dorus 
žmonis pagriebė tuosius žo
džius ir dancsze valdžei: Nie
kas daugiau del ponios ne pa
silieka, kaip tikai skubus pra- 
siszalinimas. Czionais kaime 
pasislėpti ne gali, ba tas kasz- 
tuotu gyvasti daugelio žmonių. 
Vyro, brangi poni neiszgolbesi 
o tolesnis buvimas ponios loja 
aplinkinėj© didele nelaime ant 
josios užtrauktu. Vai kolei po
nios randasi mano name cikle 
brangi poni 'su manim. Jau da
viau žino, mano broliu apie vis
ką, kuris yra žuvininku ir gy
vena palei upe Kena. Ta jo nak- 
ti nuvesu jus drauge pas ji, o 
jis paskui visus tris pervež in 
užrubeže per Rena. Gelbėk po
ni norint savo gyvaste!

Ne trukus pribuvo i n narna 
pas Riszarda. Bet sztai volei 
naujo ypa aplaiko varginga 
motore. Onuka tajo paezia die
na, kada motina užtruko pa^ 
sudžius mieste, isz baimes ir 
isz iszgasczio druezei apsirgo, 
o dabar szi vakara labai liga 
pasididina. Biedna mergiuke 
buvo apimta dideliam karszti- 
jo jog savo motina no galėjo 
pažint. Motina jokiu spasabu 
nenorėjo apleist serganezio kū
dikio, ir atsiduodama ant va
lios Dievo.norėjo kaime pasi
likt, idant prižiūrėti© serganto 
Onute. Daktaras, kuris netru
kus pribuvo, paszauktas per 
Riszarda, davinėjo rodą idant 
sau keliautu, ba kaip jis 'kal
bėjo: “ligoni ne ilgai gyvens 
ir asz neturiu mažiausios vil
ties ūžiaikytie jaja gyva, tai 
ir ponios buvimas ant nieko 
prisijduos, o turi temint ant sa
vo gyvasties ir saugotis del sa
vo sūnelio.

Susirupinus ir iszbalus ka:p 
drobe stovėjo motina prie ser- 
gantes dukteres ir svarstesi ka 
padalyt: ar apleist ar pasilikt. 
Matydamas tai daktaras, paė
mė jaja už rankos ir konia prl- 
verzstinai norėjo isz grinezios 
iszvcst. Ir teip nuėjo kelis 
žingsnius, nuėjus prie duriu 
isztrauke ranka isz rankos dak 
taro, pastūmė ji in 'szali ir at
bėgo prie lovos sergantes. So
do ant kraszto lovos ir apėmus 
ligoniu rankomis kalbėjo su 
verksmu motina:

— Ne, mano mylemiause 
kūdiki, asz no galiu tavos pa
mest. Mano gyvastis be tavęs 
ne turi vertes, asz veluk su ta
vim draugo numirsiu.

Senas tarnas ir jojo pati su 
f 

aszaromis akyse ir lauždami 
rankas meldo savo ponia ant 
visu szventinybiu, idant duotu 
prisikalbint ant iszvažiavimo, 
kalbėdami:

— Mes musu geriause po
niuto prižiūrėsimo Onute kaip 
locna kūdiki, nesibijokio poni,

žmonis nieko del josios nestokuos, bot 
priglaudos. Nes ir taji skaudu prasiszalirikite ka greieziase, 
-y-j butu da naršei dalaikius, kol tiejei patys rakalei ka pac- 
norint butu žinojus, kur josios me musu poną ir 
valkelei dingo; niekas to nega- paimt. Už adynos jau gali bu
lėj© pasakyti© o senovės tarnai tie per vėlai.

, vos 
intilpt ketina

d i k.i, — 
verksmu

o mano buvimas del

mano
Buki©

ypa,
jus ateis

si sveik i n u 
brangi aušo 
sveika., brangiauso mano anio- 
leli, eiki© tarpo anioleliu, kur 
nekaltybe randa užmokesti kur 
nežino kas tai aszaros, kur am
žinas sutikimas ir meile.

— Mažas Karolikas stovėjo 
prie loveles savo sesers ir tei- 
pos-gi verke. Paėmė ant atsi
sveikinimo rankeles sergan- 
ezios sesereles ir atsiliepe:

Džiaugkies mano 
jok eisi in dangų. Tonais tau 
bus geriau negu czion ant že
mes,kur no gali surast atsilsi© 
ir saugios vietos, o kaip norin
gai asz su tavim eitau.

Motina atsiklaupė prie love
les ligones, pakele nikis in dan
gų ir tarė:

— Pavedu Tau Vieszpatlė 
ta brangu kūdiki, pasigailėk 
per Tavo gerybe turėki© np- 
globojo savo. Czia nutilo kokia 
valanda, paszdko staigai, pa- 
emo Karolika už rankos ir nc- 
aįsižiūrėdama daugiau iszejo 
isz stubos.

Teip poni Erlau apleido na
meli Riszardo ir nusidavė ne
žino i n kur. Isztikimas tarnas 
jau priesz tai parengė neatbū
tinai reikalingus daigtus ant 
pabėgimo ba kas kelionėje pri- 
sikabyt galėtu ir pats juosius 
neszo paskui savo ponia. Lygi
nai ir pati poni Erlau vienoje 
rankoje neszo pungulcli, su ki- 
ta-gi paėmus už rankos Karo
luka laike, ir visi trys skubino
si in grinezele žuvininko. Ciela 
kelia su savim no kalbėjo, ba 
gailestis ii r skausmas per daug 
buvo apemia juju szirdies. Nak 
t is buvo labai tamsi ir drėgna.

— Toji viesulinga ir tur
tinga o ir toji tamsumo, — ta
ro senas tanias, — tai tikra 
maloni dangaus ba tas mus šle
pe nuo vežiku. Jeigu toji nak
tis butu pagadlyva ir szviesi, 
tai kas žino kas mum! butu, 
matomai Dievas del mus pade
da.

Už adynos pribuvo visi trys 
laimingai in grinezele seno žu
vininko. Inejo i n žema, apru- 
kuso grinezele kurioje vos 
sprinksojo alejinc žibinta i t e. 
Doras žuivininikas pasveikino 
savo sveczius szirdingaii, tuo
jaus nusidavė su Riszardu 
idant pritaisyt valti pati jojo 
tuom laik pagamino ant grei
tos vakariene isz duonos szmo- 
telio džiovintos žuvies ir bis- 
ki vyno. No trukus sugryžo Ri
szardas su žuvininku ir tarė:

— Jau laikas brangi poni 
ba netrukus menulis užtekės ir 
rodosi, jog dangus teipos-gi 
iszsiblaivys o tas mums nebū
tu suvis ant rankos.

sesute,
<rn

in valtele, 
ir 

ir nusl-
persižegnojo 

vardan Dievo”

žiedus

nuo
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Lehigh Valley R. R. 
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Allentown, Bethlehem 
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Easton
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$1.50in ten ir atsal
Treinas apleis Mahanoy City 4:25 
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Ekskursijos 
in Lietuva

Kas nori turSti patogia kelione
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sekaneziu adresu
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Formerly with P.V. Obiecunas Co. 
Room 206 AU Nations Bank Bldg.
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Pittsburgh, Pa.
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Jsz ilgos keliones sugryžau 
Ha TeksuOsia ir Meksike 

būva u, 
Daug telegramų gavau ir 

nusistebėjau, 
Rankas ant galvos uždėjau, 
Kad musu bobeles neap- 

simalszina, 
Isz d o ra u s kelio iszeina, 

Net graudu man skaityti, 
Ir apie jaises raszyti.

Po nogiu jau karta nustok i t, 
Grinczioje tarp vyru ne- 

pliovokit,
O tada jus neužkabi nes, 

Ir i n laikraszti noraszines. 
Jau žmonim nubosta skaityt, 
Kad vis apie jus turiu raszyt. 
Nuolatos rugojat ant manės, 

Ba ta užsipclnet ant saves, 
Bet jaigu busite szvarios, 

Ir geros,
Niekas ant jus nerugos, 

Visi vyrai jus paguodos.
Bet nieko nemaozys, turiu 

zurzet, 
Ant jus piktu darbeliu vis 

žiūrėt, 
Ir vis tai svietui garsyt, 
Justi darbelius apraszyt.

* * *
Važiuodamas pro Oklahoma 

ana Nedelia, 
Girdėjau kad viena inoterele,'

Negražiai apsiėjo, 
Su kokiu ten Meksikonu suėjo, 

Badai buvo ir daugiau, 
Bet apie tai pagiedosiu vėliau 

Badai ir burti!ngierius, 
Smarkus vaikinelis,

♦ * ♦ 
Vajei, oj oj,

Kas pasidarė toje Misurijoj, 
Stebuklai buvo tenais, 
Užėjo ■baisus tvanai, 

I)a ten nomaeziau tokio 
vandens, 

Ne isz pavasario no isz 
rudens, 

Vos i n tonais forduku 
atvažiavau, 

Tuojaus priverstas iszlipti 
buvau, 

Tiesiog in bala, 
O kad ja kur gala.

Snszlapau po szimts paraliu 
Nemacziau ten tokiu balu. 
Nors visi prasze ir vadino, 
Nes geležinkeli pagadino. 

Pribūti i n ten vitftiek turiu, 
Atvažiuosiu kad ir strytkarių, 
O jaigu ka blogo pamatysiu, 

Puiku szposa padarysiu, 
Isz kampo iszleksiu kaip 

kulka, * 
Insisuksiu in visa pulką, 

Kurios drūtesnes patraszysiu, 
Ricz, bum, bum, 

Tai bus jum. 
* * *

Kur ten Virdžinijos 
gubernijoj,

Peczeje nedidelioj, 
Du vyrai, 

Dideli kvailiai, 
Karczemoje gere, 

Ir už gerklių susitvėrė, 
O smarkiai viens ant kito 

užklupo, 
Kad vos vienas kitam akiu 

neiszlupo, 
O gal ir ka kita prigriebei 
Vienas badai, užpakali ant 

pecziaus nudege, 
Bet kad ir apdegęs buvo, 
Su dantimi prieszo pirszta 

pagavo, 
Ir kone nukando suvisu, 

O da viena prie baczkos vyno 
nutvėrė, 

Ir gerai kaili iszpere.

• •

>

NELABA MOTERE
NUŽUDĖ VYRA IR SUNU 

KAD APLAIKYTI ASEKU- 
RACIJE PO JU 

MIRCZEI.

Vulpcra, Szvaicarije. — Ar
timoje Bergun, randami atskir
tas nuo miesto mažas dvarelis. 
Prie tvarto likos surastas 19 
metu sūnūs Evolinos Gateig su 
baise! sudaužyta galva, moti
na aisžtkino kaimynams buk 
vaikas nupuolė nuo stogo ir už 
simusze, o kad kaimynai ap
sako valdžei, kad motina su sū
num pasielginejo bjaurei, todėl 
poliai jo prajdejo tyrinėti, o kad 
josios vyras keturi menofsei at
gal teipgi mirė staigai, po ku
rio mirezei motore aplaiko 15,- 
000 franku asekuracijos, todėl 
policijos kamisorius 
sekti paskui ja ja.

Kada motoro nuvažiavo in 
miestą atsimti ir po jojo mlr- 
cziai asekuracijo ir atsiėmė pi
nigus, policijų ja ja aresztavojo 
o kada prispyrė motoro, toji 
prisipažino prie visiko, buk nu

žudė sūnūs su kirviu užduoda
mas jam du ypus su kirviu. 
Teipgi prisipažino, buk savo 
vyra nutrucino, alpaikydama 
posmortinia.

Sena ragana likos uždaryta 
kalėjimo, kur ant rytojaus da- 
žiūrėtojas rado jaja pasikoruse 
ant skepetaites, o rankoje laiko 
gramą tolo kurioje buvo sura- 
szytas josios visas iszpažinl- 
mas kokiu budu papilde dvi 
žudinstas su pagelba berno 
Schwyzo, kuriam prižadėjo ke
lis tukstanezius franku ir vė
liau su juom apsivesti.

Berną nuteisė ant viso gy- 
vasezio in kalėjimą.

nutarė

I

Ar Žinot Kad...
• Woolworth namas New 

Yorke svėre 206,000,000 svaru,
• Žinunai tvirtina buk kas 

metas atsibuna mažiausia po 
10,000 ^drebėjimu žemes arba 
vienas kožna valanda.

Seniauses gyvas žmogus
ant svieto yra Li bhing Yan 
isz Shang Chuan, Kinu, kuris 
turi 255 metu amžiaus ir yra 
sveikas.

*
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^Kanarkas^

Puikus Apraszymas.
I.

Gimine Erlau.
zVnose baisiose gadynes© ir 

laikuose 
priesz

r
kada ,

f Iz n 1kruvinuose
Francuzijoje
szdmta metu viro baisi 
namine, ir kada karalių nume- 

nuo sosto ir apsudijo

suvirsz 
vaina I

te nuo sosto ir apsudijo ant 
smert, priek tam tukstanezei 
szlektu dingo, gyveno tuojaus 
palei prūsini rubeži, turtinga, 
ir didelei dora gimine Erlau. 
Tėvas buvo ženklyvum, dorum 
žmogum, pati jojo dievobai
minga ir pilna gerybes motore, 
o vaikai juju Karolius ir Onu
ka, buvo pavydalu gerai užau
gintu vaiku. Kaip tiktai pasi
kėlė sklype pirmutine maisza- 
tis, ka ne trukus ciela Europa 
tiek kraujo kasztavo, persikė
lė szeimynele Erlau iszi miesto 
i n viena isz savo dvarpilio, pa
dėto prie pats rubežiaus Vo- 
kiszko, prie upes Reno. Czion 
apsiaubtas dvaras puikeis kai
mais ir da puikesneis kalnais, 
dirvonais, gojeis ir sodais gy
veno t y kūmoje ponas Erlau su 
savo gi m ta i nei s. Jojo padonai, 

su 
duszia ir kimu, labai džiaugėsi, 
jog turi gera poną, kuris tik
tai pora dienu ant meto pabū
davo terp savo padonu, o da
bar ant visados apsisedo terp 
juju. Daug gero dare del juju. 
Ciela aplinkine, kaip akia už- 
matyt, rodos buvo vienas so
das; ik‘s puikus vyras rūpino
si, idant toji aplinkine tikrai 
in rojų iszrodytu.

Kaipo geras tėvas džiaugėsi 
didelei, ]jog dabar kaiminėje 
t ik r}'beje, turės proga pats už- 
siimtie mokinimu savo vaiku. 
Puikiausiomis valandomis del 
jojo buvo kuriose savo vaike
lius mokino mokslo tikybos. 
Buvo jis tame tvirtu, 
tai per mokslą tikybos gali 
žmogus iszsitobulint, padidint 
jojo moralisžka verte, laimin
gu ji padarytie, nelaimėjo ir va 
landoje smerties susiramint. 
Motina, būdama tosios paezios 
nuomones 'ka josios vyras, bu
vo tankei prie tojo mokslo ir 
pareminojo vyra savo rodomis. 
Iszaiszkinejo savo vaikams, ko 
kio dabar baisus laikai užėjo 
del Tėvynės franeuzijos, apie 
apgloba, visažinsta ir gerybe 
Dievo, kuris nelaimėjo žmo
gaus ne apleidžia savo tiesu ir 
jam pavestu vaikeliu. Kas isz 
szirdies paeina, i n szirdi lim
pa, už tat ir vaikai klauso tė
vo su dideliu persiemimu Ir 
akyvumu, o tankei galima bu
vo matytie juju akyse aszaras 
susijudinimo. Tėvai ir vaikai,

buvo prisiriszia prie juju

jog tik

L ■ ~~ .......... .... '■ l ■ I l-L .

las ir muzike buvo del juju ta- nežino kur po 'svietą iszsisO<lat- 
me laiko smagiause zobova lai- do. Buvo tai pavakare, ir toji 
kia ilgu vakaru. Tėvas iszmo- 
kino ir parasze visokiu gies
mių ir dainelių, o ir iszmokino 
vaikus graint ant fartapijono.

Teip besilinksminant, ant 
kart su dideliu triukszmu atsi
daro duros, ir in pakaju inpuo- 
lo apsiginklavo gvardijokal. 
Vaflas juju tuojaus perskaito 
prisukina paėmimo gaspado- 
riaus namo, 
braklino ir 
kalėjimą, jog ne maezino ne pa
ezios no vaiku verksmas ir pra- 
szymas. Apskundė ji, jog yra 
prilaukus karalių o nevidonu 
luošy bes, o 
Franeuzijos žmonis pasikėlė — 
ir tai toji priežastis buvo jojo 
paėmimo. Motina mėtėsi in ko
jas Žalnieriams, melsdama su- 
simylejimo, nes vadas buvo 
no suininksztilitas, o isz jojo 
juodu akiu kaip ugnis tiszko 
piktumas. Lauže rankas, o 
aszaros gai lest les kaip žimei 
byrėjo per veidą, — nos ant tu- 
szczio. Ir vaikai puolinėjo in 
kojas idant tęva paleistu, nes 
las buvo aut tuszcio. Ant galo 
prasze idant susilaikytu lyg 
rytui, norint adynele idant ta
me laike galėtu paimtie reika
lingus daigtus del vigados ka
lėjimo ir ant to mažo daigto no 
pavėlino. Tuojaus turėjo eitie 
i n kalėjimu ir iszpleszc pri
verstinai paezei vyra — tęva, 
vaikam!

Sopulis

kuri tuojaus su- 
nuvare iii miesto

apie ka dabar

del gimtines buvo 
baisus. Likusiom no vale buvo 
isz dvaro niekur iszeitic, idant 
kaimuoezei, kurio butu in ugnį 
už savo poną szokia, ne pakel
tu maiszaties ir no pasirūpintu 
ji atluosuot. Cielomis valando
mis sėdėjo verkdama nelaimin
ga motina savo pakajuje, o 
prie josios kojų biednos siera- 
tos verkė savo tėvelio. Name, 
kuriame da priesz adyna tiek 
buvo linksmumo dabar tiktai 
smutkas.

— Nesirūpinkime, — 'kal
bėjo mot ina i n vaikus, — atsl- 

ant Dievo! tuosius 
Dievas

duokime 
kentėjimus Dievas užsiunta 
ant mus, Jisai nori mus iszme- 
gint.

Pabėgimas Motinos.
Nelaiminga motina rūpinosi 

panaudot visokius spasabus, 
idant savo mylemiausia vyra 
iszvalnyt isz kalėjimo. Nusida
vė tuojaus in miestą, kaip tik
tai nutraukė valakai nuo dva
ro. Czia perstatė sudžiom ne
kaltybių savo vyro,

i

stato už

linkines jog josios vyras gyve
no malszci ir suvis nesimaiszc 
in maiszatc, kokia dabar pasl- 

norint teip artima pavojaus, kėlus Erancuzijoje. Vienok nie- '■*.»** ■ • « • » I 1 * 1 11 *1 >kokis juosius apsiaubinejo, vle 
nok buvo linksmi ir pilni vil
ties.

Apart to svarbiausia moks
lo tikybos, mokino jisai da sa
vo vaikus kitokiu naudingu 
daigtu, ka žmogui priduoda 
linksma gyvenimą. Buvo jisai 
geru muzikantu, grajino puikai 
ant fartapijono, jog toli reikėjo 
panaszu muzikanta jesžkot, jog 
norint ir jojo pati puikei graji
no, tai su juom ne galėjo susi- 
lygint. Mokino per tai graint 
vaikas, o apart da to, mokino 
Onute dainuot.

Viena vakara, 
vienas isz tuju smutniausiu va
karu, o ir oras rudenis neti
ktas, sėdėjo poniszka szeimy- 
nele pakajuje gausei apszvles- 
tam apie fartapijona, ba geida-

o buvo tai

no senei turtinga poni, dabar 
nežinojo no kur ant nakvynes 
prisiglaus. !

Tame ant kelio in karma pa
sitinka jaja senas tarnas isz 
dvaro, Riszardas ir ture tuo
sius žodžius:

— Brangi ir dora pon:, 
jum grasina dideli’s pavojus, 
led valanda gali wuiint ir in ka
lėjimu inkiszt. Badai poni ka 
toki iszsitaro apie neteisingys- 
ta ir -suspauda kokius dasilel- 
džia vardan luošy bos. No dorus 
žmonis pagriebo tuosius žo
džius ir daneszo valdžei: Nie
kas daugiau del ponios ne pa
silieka, kaip tikai skubus pra- 
siszalinimas. Czionais kaime 
pasislėpti no gali, ba tas kasz- 
tuotu gyvastį daugelio žmonių. 
Vyro, brangi poni neiszgelbesi 
o tolesnis buvimas ponios to Ja 
aplinkinėje didele nelaime ant 
josios užtrauktu. Vaikolei po
nios randasi mano name cikle 
brangi poni su manim. Jau da
viau žino, mano broliu apie vis
ką, kuris yra žuvininku ir gy
vena palei upe Bena. Tajo nak
tį nuvesti jus drauge pas ji, o 
jis paskui visus tris pervež In 
užrubeže pe'f- Kena. Gelbėk po
ni norint savo gyvaste!

Ne trukus pribuvo in narna 
pas Riszarda. Bet sztai velel 
naujo ypa aplaike varginga 
motore. Onuka tajo paezia die
na, kada motina užtruko pa^ 
sudžius mieste,
isz i'szgasczio druezei apsirgo, 
o dabar szi vakara labai liga 
pasididina. Biedna mergiuke 
buvo apimta dideliam karszti- 
jo jog savo s motina ne galėjo 
pažint. Motina jokiu spasabu 
nenorėjo apleist serganezio kū
dikio, ir atsiduodama ant va
lios Dievo norėjo kaimo pasi
likt, idant prižiuretic sergante 
Onute. Daktaras, kuris netru
kus pribuvo, paszauktas per 
Riszarda, davinėjo rodą idant 
sau keliautu, ba kaip jis 'kal
bėjo: “
ir asz neturiu mažiausios vil
ties užlaikytio jaja gyva, tai 
ir ponios buvimas ant nieko 
prisiduos, o turi temint ant sa
vo gyvasties ir saugotis del sa
vo sūnelio.

— .1 us mano gori žmonis,— 
tare poni Erlau, — jus nežino
te k a tai ženklina sopulis mo
tinos apleidžentes savo mylo- 
ma kūdiki be vilties pasimaty
mo daugiau.

— Dievas žino ka. daro li
gai kada taji sopuli gausei at-’si szviesiau. 
mokos, — atsiliepe Riszardas

bet dabar ne laikas apie tai
, ga-
JeL

su

o mano buvimas del

isz baimes ir

ligoni ne ilgai gyvena

suko ne maezino, rodos kad kal
bėjo in akmenis, o no in žmonis 
ir sudžius, nuo kuriu jokio pa- 
gailestavimo neturėjo.

Ne pavėlino jei ne vyro ka
lėjimą atlankyt, o ir pasakė 
del josios sudžei, jog josios vy
ras už keliu jdienu bus smerte 
nubaustas.

Kada po trijų dienu sugryžo 
in savo dvara, rado apstatyta 
žalniereis. Ciela turtą užėmė 
randas žalnierci iszkrauste 
dvara ir permaino ant kaszaru. 
Ne inleido josios daugiau In 
pakajus, o nobago turėjo eitie 
i n kaima jeszkot pas žmonis 
priglaudos. Nes ir taji skaudu prasiszalinkite ka greieziase, 
ypa, butu da naršei dalaikius, kol tiejei patys rakalei ka pac- 
norint butu žinojus, kur josios me musu poną ir jus ateis 
valkelei dingo; niekas to nega- paimt. Už adynos jau gali bu
jojo pasakytio o senovės tarnai tie per volai.

o ii’

Susirupinus ir iszbalus kaip 
drobe stovėjo motina prie ser- 
gantes dūk teres ir svarstesi ka 
padaryt: ar apleist ar pasilikt. 
Matydamas tai daktaras, paė
mė jaja už rankos ir konia prl- 
verzstinai norėjo isz grinczlo^ 
iszvcst. Ir teip nuėjo kelis

liūdinto jus gyventojus isz ap- žingsnius, nuėjus prie duriu 
isztrauke ranka isz rankos dak 
taro, pastūmė ji in 'szali ir at
bėgo prie lovos sergantes. So
do ant kraszto lovos ir apėmus 
ligoniu rankomis kalbėjo 
verksmu motina:

—- Ne, mano mylemiause 
kūdiki, asz ne galiu tavos pa
mest. Mano gyvastis be tavęs 
no turi vertes, asz veluk su ta
vim draugo numirsiu.

Senas tarnas ir jojo pati su 
aszaromis akyse ir lauždami 
rankas meldo savo ponia ant 
visu szventinybiu, idant duotu 
prisikalbint ant iszvažiavimo, 
kalbėdami:

— Mes musu geriause po
niuto prižiūrėsimo Onute kaip 
locna kūdiki, nesibijokie poni, 
nieko <lel josios nestokuos, bet

t

Boni Erlau meilei pade- 
, paėmė už 

rankos Karoluka ir draugyste-' 
jo Riszardo ir žuvininko nusi
davė in paupi. Tame laike per 
debesis pradėjo menulis pasl-j 
rodinet ir jau sziok tiek ;darc-

kavoje žuvininkui

I •

mislyt. Dabar naktis (amsi 
limo drasoi prasisza.lint. 
gu kas diena mus pasitiktu bū
tume smerte nubausti, ba ino- 
jo prisakymas, jog po baus
me smertios ne vale nieką vežt, 
be žinios valdžios.

— Na tai mano mvlcrnas ku- v
diki, — pradėjo kalbėt
verksmu, — jeigu jau tau nie
ko ant szio svieto ne galiu pa
daryt io,
tuju geru žmonių turi kenkt Ir
didele nelaime patrauk t, tai at
sisveikinu su tavim 
brangiauso 
sveika., brangiauso mano anio- 
leli, eikio tarpe anioleliu, kur 
nekaltybe randa užmokesti kur 
nežino kas tai aszaros, kur am
žinas sutikimas ir meile.

— Mažas Karolikas stovėjo 
prie loveles savo sesers ir tei- 
pos-gi verko. Pa ome ant atsi
sveikinimo rankeles sergan- 
ezios seserėles ir atsiliepe:

Džiaugkies mano 
jok eisi in dangų. Tonais tau 
bus geriau negu czion ant že
mes,kur no gali surast atsilslo 
ir saugios vietos, o kaip norin
gai asz su tavim eitau.

Motina atsiklaupė prie love
les ligones, pakele akis in dan
gų ir tarė:

— Pavedu Tau Vieszpatie 
ta brangu kūdiki, pasigailėk 
per Tavo gerybe turėklo ap- 
globojo savo. Czia nutilo kokia 
valanda, paszdko staigai, pa
ėmė Karolika už rankos ir nc- 
atsižiuredama daugiau iszejo 
isz stubos.

Teip poni Erlau apleido na
meli Riszardo ir nusidavė ne
žino in kur. Isztikimas tarnas 
jau priesz tai parengė neatbū
tinai reikalingus daigius ant 
pabėgimo ba kas kelionėje pri- 
sikabyt galėtu ir pats juosius 
neszo paskui savo ponia. Lygi- 

|.nai ir pati poni Erlau vienoje 
rankoje neszo punguloli, su kl- 
ta-gi paėmus už rankos Karo
luka laike, ir visi trys skubino
si in grinozele žuvininko. Ciela 
kelia su savim no kalbėjo, ba 
gailestis ir skausmas per daug 
buvo apemia juju szirdios. Nak 
t is buvo labai tamsi ir drėgna.

— Toji viesulinga ir tur
tinga o ir toji tamsumo, — La
re senas tanias, — tai tikra 
maloni dangaus ba tas mus slo
po nuo vežiku. Jeigu toji nak
tis butu pagadlyva ir iszviesi, 
tai kas žino kas mum! butu, 
matomai Dievas del mus pade
da.

Už adynos pribuvo visi trys 
laimingai in grinozele seno žu
vininko. Inejo in žema, apru- 
kuso grinczelc kurioje 

žibintai t e.
žuviuinkas pasveikino 

savo sveczius szirdingaii, tuo- ~ 
jaus nusidavė su 
idant pritaisyt valtį pati jojo 
tuom laik pagamino ant grei
tos vakariene isz duonos szmo- 
tolio džiovintos žuvies ir bis- 
ki vyno. No trukus sugryžo Rt- 
szardas su žuvininku ir tarė:

— Jau laikas brangi poni 
ba netrukus menulis užtekąs ir 
rodosi, 
iszsiblaivys o tas mums nebū
tu suvis ant rankos.

su 
dukrele.

mano
Bukie

sesute,
m

vos
aprinktojo alejinc 
Doras

Riszardu

jog dangus teipos-gi

Nciszpasakytinai apėmė bai
me biedna motina kaip stojo 
prie 'kraszto upes. Da vis buvo 
tamsai >ir lietus lijo, vejas pu
te isz visu szaliu, vilnis dide
lis pasikėlė vanduo baisio užo 
o czia maža suvis vaiteli, vos 
gali dvejetas intilpt ketina 
juos perkelt ant kito kraszto 
upes. Tai pamatęs ir drasiau- 
ses vyras pabūgtu, o ka norelio 
silpna, tiek nelaimiu dalypste- 
1a motore. Drebėjo ant cielo 
kūno kaip sodo i n valtele, no
rint žuvininkas drąsino ir ra
mino, jog nieko pikto nesistos. 
Ant galo sėdo visi i n valtele, 
žuvininkas persižegnojo ir 
Laro: “vardan Dievo” ir nusl- 
iro nuo kranto.

Senas tarnas da karta atsi
sveikino savo ponia. Atsiski- 
rent inteike jei aukso kupka, 
žiogoreli auksini ir kelis bran
gius žiedus, tuosius daigius 
pasiseko jam nugriebi nuo ple- 
szaneziu Žalnierių dvare. Pri
dėjo da ir savo kelis paezedin- 
tus raudonininkus, nesakyda
mas ižinoma, jog tai jojo lociu, 
kruvinai uždirbti. Iszbucziavo 
rankas veikentes savo ponios 
ir karsztai isžbucziavo Karc- 
lika kalbėdamas.

— O mano brangi poni, asz 
senas ir matau jog gal jau pas
kutiniu kartu atsisveikineju. 
Dievas mato, jog daugiau nie
ką negalima del jus padarytie. 
Visogalis jus visame aprūpins. 
Da. tas Dievas pavolis ir links
mu dienu sulaukt, Jis užmokės 
už jusu gerybę, dęj.ybsu (Jąry- 
ta. Asz noringai drauge eitau 
su brangia ponia, nes pasilik
siu sziezion, da gali būtie, jog 
rasiu spasabu, idant ir musu 
nelaiminga poną galosu kokiu 
norint spasabu iszgelbet. — Vi
si graudžei verko.

Kada valtis atlsimusze 
kraszto, senas Riszardas puolė 
ant keliu ir sudejas rankas pa- 
szauke:

— Czion atsiklaupęs mel
ši uosiu už juosius, kol mano 
brolib no sugrysz ir no atnesz 
man linksmos žinos jog laimin- 

—Toliaus bus

I

J 
I
į

»
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Gavo in kaili nž tai, 
Kad duris in laika neatidaro 

1 jai. 
♦

persižegnojo 
vardan Dievo”

žiedus

nuo

gai persikėlė.

Lehigh Valley R. R. 
NAUJOS PIGIOS PREKES IN 
Allentown, Bethlehem 

ir
Easton

NEDELIOJ 29 MOJAUS

$1.50in ten ir atsal
Treinas apleis Mahanoy City 4:25 
valanda ryte. Grįžtant apleis Easton 
9:15 vakare. Bethlohani 9:30, o isz 
Allentown 9:40 vakare pagal Stan
dard Time.

Tikietus Lehigh ^Valley Ofisuose

LelilghAMey
Railroad.

Ekskursijos 
in Lietuva

Kas nori turėti patogia kelione, 
ir sutvarkius prigulinezei visus 
reikalingus dokumentus, kreipki
tės in patyrusi agentu po žemiau 
sekaneziu adresu

ADAM VARAŠIUS
Formerly with P.V. Obiecunas Co. 
Room 206 All Nations Bank Bldg.

1200 Carson St. S. S. 
Pittsburgh, Pa.

Isz ilgos keliones sugryžau 
Ba TeksnOsia ir Meksike 

buvau, 
Daug telegramų gavau ir 

nusistebėjau, 
Kaukas ant galvos uždėjau. 
Kad musu bobeles neap- 

simalszina, 
Isz doraus kelio iszeina, 

Net graudu man skaityti, 
Ir apie jaises raszyti.

Po nogiu jau karta nustokit, 
Grinczioje tarp vyru nc- 

pliovokit, 
O tada jus neužkabi nes, 

Ir in laikraszti noraszines.
Jau žmonim nubosta skaityt, 
Kad vis apie jus turiu raszyt. 
Nuolatos rugojat ant manos, 

Ba ta užsipelnot ant savos, 
Bet jaigu busite szvarios, 

Ir geros,
Niekas ant jus nerugos, 

Visi vyrai jus paguodos.
Bet nieko nomaezys, turiu 

zurzet,
Ant jus piktu darbeliu vis 

žiūrėt, 
Ir vis tai svietui garsyt, 
Justi darbelius apraszyt.

* * *
Važiuodamas pro Oklahoma 

ana Nedelia, 
Girdėjau kad viena motercle 

Negražiai apsiėjo,
Su kokiu ten Meksikonu suėjo, 

Badai buvo ir daugiau, 
Bet apie tai pagiedosiu vėliau 

Badai ir burtlingiorius, 
Smarkus vaikinelis,

* 
Vajei, oj oj,

Kas pasidarė tojo Misurijoj, 
Stebuklai buvo tonais, 
Užėjo ‘baisus tvanai, 

Da ten nemaeziau tokio 
vandens, 

Ne isz pavasario ne isz 
rudens, 

Vos in tonais forduku 
atvažiavau, 

Tuojaus priverstas iszlipti 
‘buvau, 

Tiesiog in bala, • 
O kad ja kur gala.

Suszlapau po szimts paraliu, 
Nemaeziau ten tokiu balu. 
Nors visi prasze ir vadino, 
Nes geležinkeli pagadino. 

Pribūti in ten visliek turiu, 
Atvažiuosiu kad ir strytkariu, 
O jaigu ka blogo pamatysiu, 

Puiku szposa padarysiu, 
Isz kampo iszleksiu kaip 

kulka, < 
Insisuksiu in visa pulką, 

Kurios drūtesnes patraszysiu, 
Ricz, bum, bum, 

Tai bus jum. 
♦ * *

Kur ten Virdžinijos 
gubernijoj,

Peczeje nedidelioj, 
Du vyrai, 

Dideli kvailiai, 
Karczemoje gere, 

Ir už gerklių susitvėrė, 
O smarkiai viens ant kito 

užklupo, 
Kad vos vienas kitam akiu 

neiszlupo, 
O gal ir ka kita prigriebeT 
Vienas badai užpakali ant 

pecziaus nudega, 
Bet kad ir apdegęs buvo, 
Su dantimi prieszo pirszta 

pagavo, 
Ir kone nukando suvisu, 

O da viena prie baczkos vyno 
nutvėrė, 

Ir gerai kaili iszpere.

*

NELABA MOTERE
NUŽUDĖ VYRA IR SUNU 

KAD APLAIKYTI ASEKU- 
RACIJE PO JU 

MIRCZEI.

Vulpera, Szvaicarije. — Ar
timoje Bergun, randasi atskir
tas nuo miesto mažas dvarelis. 
Prie tvarto likos surastas 19 
metu sūnūs Evolinos Gateig su 
baise! sudaužyta galva, moti
na aisdkino kaimynams buk 
vaikas nupuolė nuo stogo ir už 
simuszo, o kad kaimynai ap
sakė valdžei, kad motina su sū
num pasielginejo bjaurei, todėl 
policijo prajdejo tyrinėti, o kad 
josios vyras keturi menesei at
gal teipgi mirė staigai, po ku
rio mirezei motore aplaike 15,- 
000 franku asekuracijos, todėl 
policijos kamisorius nutarė 
sekti paskui jaja.

Kada motore nuvažiavo in 
miestą atsimti ir po jojo mlr- 
cziai asekuracijo ir atsiėmė pi
nigus, policijo jaja aresztavojo 
o kada prispyrė motoro, toji 
prisipažino prie visko, buk nu-

I

kamisorius

žudo sūnūs su kirviu užduoda-, 
irias jam du ypus su kirviu. 
Teipgi prisipažino, buk savo 
vyra nutrucino, alpaikydama 
posmertinia.

Sena ragana likos uždaryta 
kalėjimo, kur ant rytojaus da- 
žiuretojas rado jaja pasikarus* 
ant skepetaites, o rankoje laike 
gromatele kurioje buvo eura- 
szytas josios visas iszpažinf- 
mas kokiu hudu papilde dvi 
žudi natas su pagalba berno 
Schwyzo, kuriam prižadėjo ke
lis tukstanezius franku ir vė
liau su juom apsivesti.

Berną nuteisė ant viso gy- 
vasezio in kalėjimą.

Ar Žinot Kad...
• Woolworth namas New 

Yorke svore 206,000,000 svaru.
Žinunai tvirtina buk kas* ir v j*1 

metas atsibuna mažiausia po 
10,000 jdrebejimu žemes arba 
vienas kožna valanda.

Seniauses gyvas žmogus
ant svieto yra Li bhing Yan 
isz Shang Chuan, Kinu, kuris 
turi 255 metu amžiaus ir yra 
sveikas.

*
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IN LIETUVA SU EKSKURSIJA SZIA VASARA 

Tiktai per Lietuviszkaji Uosta KLAIPEDA 
SKANDINA VU-AM ERIKOS LINIJA 

PER KOPENHAGA
2 LIEPOS 

Laivu * ‘ Frederik VIII
Rengia “Vienybe”, “Dirva” 

ir “Naujienos”
SZVARUMAS IR PATOGUMAS —MALONUS PATARNAVIMAS 

Informacijų ir laivukorcziu reikalais kreipkitės pas savo agenta arba 
SCANDINAVIAN-AMERICAN LINE 

Chicago, Ill.
130 N. LaSalle St.

D. S. Ekskursija ir 
“Darbininkas”

Now York, N. Y.
27 Whitehall St.

Boston. Mm 
248 Washington, St.
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Lehigh Valley Geležinkelis

$9.50 In New Yorka
“ ir atgal ar in Newark

Nedelioj 29 Mojaus
Sptcialiizkas Ekskursinis treinas apleis 
Mahanay City 4:25 vai., Nedėlios ryta.

Baseball: Giants su Philadelphia, New Yorke 29 Mojaus

Pirkite Tikietus' Isz Anksto.

SHENANDOAH, PA. I

/

— Ant neaprubežinoto lai- 
I ko likos uždaryta General Ci
gar Co., dirbtuve cigaru. Kelio
lika darbininku neteko darbo. |

—• Mokslai n i u direktorei
ana diena aplaiko nuo vaidžio* 
$20,300 ant apmokėjimo 
ra k toriams algas už
Apriliaiw, nes miestas negalėjo

■ iszmoketi algų isz priežasties
• i 1 i

da-
iii enesi

kasos. Tamo kalta

/

Wl>

m a*..

l>

8AŪEH-_ X____- _____

Ar užsi 
trauki?

t uszczios 
prohibicije.

t Panedelio vakaru mirė 
gerai žinoma Elzbieta Lucas 

- gyvenant, ant H’gts, 45 Schuy- 
— Polieije lyg šiai dienai l’kill avė. nuo operacijos pada- 

da nesurado sudintojaus Blazo ryta kolos dienas atgal. Velione

Lehigh Valley Railroad
Clkf Reuic The Black Diamond

ŽINIOS VIETINES
Panedclije pri- 

“ Decoration 
arba papuo-

puola 
Dav”

szimas kapu mirusiu kareiviu 
ir kitu mylemu ypatų, kurios 
persiskyrė su sziuom svietu. 
Kožna.s stengėsi priosz tai pa
puošti kapus ant kapiniu, nu
kirpti žolia ir pataisyti tvore
les. Bet ant musu Lietuviszku 
kapiniu nekurto kapai yra bai
so i apleisti; matyt užmirszo gy
vi ne tik apie mirusius, bet ir 
juju kapus. Reike ir tai pri- 
myti, kad tėvai uždraustu vai
kams kad nevogtu nuo kapu 
žiedus paliktus per žmonis, nes 
tai yra vienas isz bjauriausiu 
prasikaltimu ir yra baudžia
mas per tiesas.

sziuom

Ateinanczia Sereda pri
puola 1 diena Juniaus — mo- 
nosis rožių ir vinezevoniu.

— Tankei atsitinka, kad 
negalima aplankyti žinutes apie 
koki atsitikima, todėl ro<la k to
ris turi kreiptis in angliszka 
laikraszti kad isz jojo semtla 
žiniute, bet tankei tokia žinia 
yra klaidinga ir pravardes sn- 
maiszytos. Žmonis perskaito, 
pradeda nigotijkad ne teip bu
vo kaip garsyta. Keno tai kal
te? Paežiu žmoni u, nes gyvena 
po nosia spaustuves,
jiems sunku ateiti ar pranesztl 
per telefoną kaip tikrai atsiti
ko. Juk red a k toris ne v ra vi- 
sogalis kad žinotu viską. Jeigu 
žmonis nedanesza apie
k ima kaip tikrai buvo, tai ne
galima ji už tai kaltyt.

o bet

a t si t i-

Per Decoration Day, tai 
yra 30 Gegužio, Panedclije, at
sibus dubeltava vinezevone 
dvieju musu darbininkių isz 
“Saules” redystes. Pinnutinc 
bus suvineziavota pana Vero
nika, dūkto Vincu Supranavi- 
cziu, 538 W. Pine ulyczios, 
kuri dirbo redakcijoi kelis mo
tus, kaipo linotaipisto ir buvo 
gera ir skubi darbininke, ženge 
in luomą moterystes su ponu 
Juozapu Jenczau4ku isz Meiz- 
villea.

Masanovich kuris nuszove Mi
kola Waak ir sužeidė Al. Co- 
nagiski isz Tamakves, laike lo- 
szimo kaziriu pulruimi.

—- Poni Maro Grineviczie- 
ne su dukteria Matilda., M. Ka- 
monickai, poni Džiogienc Ir 
Juozas Fritz, 
heme praeita sanvaite pas sunu 
p. Grineviczienes kuris yra 
studentu Lehigh universitete.

— Isz priežasties šventes 
Decoration Day arba papuoszl- 
maskapu, “Saules redyste bus 
uždaryta visa diena.

— Apvaikszcziojimas 
coration Day atsibus Panede- 
lio ryta su paroda. Žuvusiu ir 
mirusiu 
papuoszti 
liavoms Nedėliojo.

— Redaktoris
F. W. Boczkaus/kas su paeziule 
sugryžo isz ilgos keliones po 
Texas kur radosi paežiam gale 
tojo didžiausio valstijans Amo- 
riko ir atkinko Pabiro Salas. 
Prie tos progos lankėsi kėlės 
dienas Meksike kur 
žemiausias vietas. Kelione at- 
liko per valstijos Texas, Okla
homa, Arkansas, Missouri, Illi- 
noju, Indiana, ir Ohio kuria at
liko trukiu. Reike primyt, kad 
valstis Texas yra teip didelis, 
kad reike važiuoti 
kaip visa diena ir naktį .sker
sai pakol, pervažiuoji per vi
sa. Gal puikiauses miestas yra 
Saint Antonio, kur praleista 
kėlės valandas. Meksikas isz- 
rodo labai apsileidęs, ypatin
gai prie rubežiaus ir žmonis la
bai iszbadeja ir apdriekia, ku
rio-dirba del Amerikonu už 75 
centus ant dienos ir turi patys 
pirkti valgi.

poni Džiogienc 
lankėsi Bethle-

l)e-

kareiviu kapai bus
ir paženklinti vc-

C < Saules 1 ♦

atlanko

daugiau

Saules ♦ > Iszmintingi Žodžei
Motoro yra panaszi in 

sniegą: kaip nupuola, pajuosta 
ir buna bjauri.

• Terp gyvasties ir mirties 
vis da nesikisza daktaras.

Jeigu katras nežino buk 
tai jau isz 

niekados

panaszi

vakaru

gimė Lietuvoje 42 m., atgal Ir 
pergyveno czionaiis apie 25 me
tus. Paliko dvi dukteres Ona, 
daraktorka, Helena namie; du 
sūnūs Juozą ir Albertą, kims 
lankosi in State College kaipo 
seseria Aleksiene gyvenanti 
Minorsvilleje. Laidotuves atsi
buvo Petnyczios ryta su pa
maldomis Szv. Jurgio bažny- 
czioje.

—> Visi klerkai štorosla 
turės puse Įdienos vakacijoA 
Ketvcrgais per menesius June, 
July ir August.

— Seredojo užbaigė moks
lą Marinos Žinystos Mokslaino 
Annapoliuje, 18 vyrukai isz 
Pennsylvanijos tarp kuriu ra
dosi ir musu tautietis Klemen
sas D. Kazunas, sunus aptie- 
korienes p. Kazunienes.

— Ugnis isz nežinomos 
priežasties sunaikino du namus 
Wm. Penu, Nedėliojo, kuriuose 
gyveno šeimynos Kazlaucku 
ir Stoviku. Kazlaudkas steng
damas iszgelbeti fomiczitis li
kos sužeistas. Bledes padalyta 
ant deszimts tukstaneziu dole
riu.

ISZ LIETUVOS
“PAGLAMONĖJO. 

TEVISZKAI
Koreliai, Rdkiszkio v. — Ba

landžio 25 d., ežia vieno kaimo 
muszeikos atėjo in vestuves, 
kad iszvaikyti vestuvininkus. 
Bet apsirikta. Vestuvininkai ir 
kiti svecziai nabegelius gražiai 
pasiguldė ant aslos ir labai 
puikiai iszplake. Kurioms pa- 
sisdko iszsprukti tie dekavojo 
Dievui, kad jiems Jis davė to
kias greitas kiszkio kojas.

) >
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Beveik 
neliečiamas” dalykas 
cigaretų skelbimuose

10 rūkytojų užsitraukia cūma 
žinodami — o kiti 3 užsitraukia nežinodami!

vienok 7 iš

T Š tikriiju - kaip dažnai jūsT S tįkrūju - kaip dažnai jūs esate 
A galvoję kodėl klausimas apie dūmų 
užsitraukimą paprastai buvo vengia
mas cigaretų skelbimuose?

Kam ta paslaptis? Kam tas tylėji
mas? Mes visi užsitraukiame dūmą - 
žinodami ar nežinodami. Kiekvienas 
mūsų įkvepia kokią nors dali dūmų iš 
savo cigarete.

Ar užsitrauki dūmą? Lucky Strike 
drįso šį svarbų klausimą iškelti - 
Luckies turi atsakymą!
užtikrina jums švarų, r

nrs 
1.nekirs 

rynij eiga retą.

kurio jūw norite . . . dėl to, kad ttili 
nešvarumai paslėpti net puikiausio, 
lengviausio tabako lapuose pašalina
mi Įžymiuoju Luckies valymo pro
cesu. Luckies tą procesą išrado, l ik 
Luckies ji ir turi!

‘■Penkiosdešimts milijonu rūkytoju 
negali būti klaidingi!-’

“Ifs toasted'
Juių Gerklei Apioegu 

prieš knifėjimus - prie! kosulĮ

O. K. AMERIKA
ATSUK IVCKY STPJKE RADIO PROGRAMĄ—<>0 MoJerniiku mbtučni t« ptttnho 
grrian\i<iH iokiiį orktihan ir 

ir šfiladienio taksių, [>cr N.B-C. Radio tinklų.
! ucky Strikt ziruoma. ktcklitną AntraditniOtEttiift^ditn^.

Antros vestuves atsibus ta 
paezia diena panos Onos, dūk
tos Jonu Navaku 512 E. Pino 
ulyczios su dentistu P. Atko- 
cziunu, isz Chicagos. Pana Na- 
vakaite turėjo redakcijoi už
siėmimą kaipo knygvede ir 11- 
notaipiste per asztuonis metus, 
buvo savžininga ir gera darbi
ninke. Apsigyvens Chicago. 
Abiems • musu darbininkėms 
vėlinamokanuogeriausio pagy
venimo vedusiam ryszije ir su
laukimo žilos senatvės.

neiszsi-

lova
tasai negerai iszsimie-

jisai yra kvailys,
kvailystes 
blaivvs. *

Katram Voki et ys
kloję,

• .Jeigu kvailys katra žmo
gų giria, tai tasai ne daug gar
bes datyria.

Jeigu nori kad verszicna 
butu szviežia visados, turi nc- 

—F.pjaut verszio niekada.

Pirmutines augsztas vy
riškas szil'kines skrybėlės pra
dėjo neszioti 150 metu atgal.

i i SaulesReike primyt kad 
rodakcije nuo pradėjimo išda
vystes turėjo 4G merginas prie 
darbo isz kuriu 4 mirė, 34 iš
tekėjo už vyru o viena pasili
ko minis^ka.

ANT PARDAVIMO FARMOS

Arti Schuylkill Haven, Pino 
Grove ir Cressona. Telofonokit 
2456 arba rašykite adresu: 
Jos. F. Kempski, 108 Pike St. 
Port Carbon, Pa. (M.31)

>

ROMANTISZKAI 
NUSIŽUDĖ.

Kaunas. — Vakare kažkoks 
pilietis ėjo su panele per Sla
bados tilta ir be eidami del 
kažko susikivirezijo ir susigin- 
czijes szoko per tilto barjeru In 

ir nuskendo.
žmonių,

szoko jeszkoti skenduolio, bet 
ligi sziolei lavomis (dar nesu
rastas. Nenustatyta ir skenduo 
lio asmenybe, •r

Vilija 
minia

Subego
keli laiveliai

LIETUVISZKAS MINIS TE
RI S NUBAUSTAS ANT 

DVIEJU METU 
KALĖJIMO.

I " r ■

Kaunas. — Vietos laikrasz- 
cziu gautomis* isz Kaimo žinio
mis, buvęs Lietuvos finansų 
ministeris Vytautas Petrulis 
likos nuteistas dviems metams 
kalejiman už invairias jo mi- 
nisteriavimo laiku padarytas 
malversacijas.

(Vytauto Petrulio bylos nag 
rinejimas vyriausiame tribuno
le, teisingumo ministerijos in- 
sakymu, ėjo prie uždarytu du-

riu. Apie szios bylos pradžia 
buvo placziai raszyta. Petrulis, 
kuris buvo finansų ministeriu 
paežio krikszczioniu demokra
tu insigalejimo laikais, buvo 
kaltinamas ėmimu'kysziu ir 
papildymu invairiu suktybių. 
Terp kitko jis buvo kaltinamas 
kad už kyszi lazduodavęs leidi
mus invežti uždraustas prekes, 
padare nemaža šmugeli su ci- 
garetais ir spirtiu: valstybes 
pinigus dėjosi savo saskaiton 
ir pasisavino virsz 20,000 litu 
nuoszimcziu; pats būdamas szu 
las Yczo banko — Prekybos Ir 
Pramones — isz valstybes iž,do 
davė tam bankui 2,000,000 litu, 
bankui jau bankrutuojant — Ir 
daug kitu panašiu kai tinimu 
iszkelta. Liudininkais sziojo 
bylojo turėjo būti, terp dauge
lio kitu, Rimka, GĮalvanauskas, 
kun. Jurgutis, Voldemaras Ir 
k.)

VIENAS PASIKORĖ KITAS 
PASIPJOVĖ.

Bal. 24 d. savo troboje rasta 
pasikorusi po balkiu Prane 
Vaitkiene, 46 metu amžiaus,

Szilales
46 metu amžiaus, 

v. Vidukiemiogyv. 
km.

Bal. 28 d. Rokiškio ap. Svė
dasu v. Gikiu <k. gyv. Peliksas 
Gi'kys, 65 motu amžiaus, dalgi u 
pasipjovė. Priosz keturias sa
vaites kalbamas Gikys mėgino 
peiliu nusidurti, bet tas jam 
nepavyko.

* Tiejei, ka daug turi, no-
išgali ir gana padaryti negali.

r, 
I

Lietuviszki Bonai
Norintieji parduot gaunate 
aukščiausia markėto preke. 
Del informacijoa rašykite in 
Dept. 4.

Kurt H. Schurig & Co 
50 BROADWAY 

NEW YORK

y a O* ||MI * >■ -n        ■ ->*«a*C*MM*1 »| na* I !«• II w

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dontlstas Mahanojuje 

«Ant 2-tro Floro, Kline Sztoro 
19 W. Centre St Mahanoy City

GEGUŽIO — 1932 — MAY

1 N Pilipo ir Jokūbo
2 p Antanazijaus
3 u Atradimus Szv. Kryžiaus
4 s Monikos
5 k In Dangų Žcng. Szesztincs
6 p Jono Aliiej.
7 s Damiccles panos

8 N Stanislovo vyskupo
9 p Grigalaus 

10 u Izidoraus 
Ils Mamerto
12 k Nercusko
13 p Zigmanto
14 s Bowifacijnus

15 N Sekmines
16 p Jono Nepo.
17 u Paskaliso
18 s Enriko
19 k Petro Celestino
20 p Bernadino
21 s Dezidoriaus

22 N Szv. Traices
23 p Dezidoriaus
24 u Joanos naszles
25 h Magdalenos
26 k Pilipo Nėr. Dievo Kūno
27 p Bedo
28 s Augustino kank.

29 N Makaimino
30 p Felikso Isz. Kapu Diena

>VB*

i

i

I

31 u Petronoles panos

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

Mokame 3-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride
dant prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalaussu musu ban
ka nepaisant ar mažai ar didelis.

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

Skaitykite “Saule”

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 Avej Mab. City

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaua Isztikimiauaia Graborios 

it:a Gabiausia* Balaamuotojaa
—, Geriausia Ambulance 

H patarnavimas s z i o j
jp) npelinkeje. Bile Ko-
S,ę Iriam laike, diena ar

nakti. Visada turi pil- 
.ji. na pasirinkime meta-

pT liszku ir kieto medžio
I I Grabu. Laidoja nu-
i mirelius pagal naujau-
i į šia mada ir mokslą,
į Į Turiu pagelbininke
į moterems. Prieinamos

prekes.
DU OFISAI: 

MAHANOY CITY1SI6 W. Spruce SU 
Bell Telefonas 149

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

A. RAMANAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS 
510 W. CENTRE STREET 

MAHANOY CITY, PA.
TELEFONAS 305-R

Iszbalsamuoja ir laidoja mirusiua 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus pa- 
ruoszia pagal naujausia mada ui 
priėnama preke. Parsamdau auto
mobilius del laidotuvių, vąšeliu ir 
kitiems pasivažinėjimams.
Naminis Telefonas 1430-R StClair

T

Patarymas visu nuo 1929 parode kad pinigai investyti 
in pirma morgeczi ant prapertes buvo tai geriausias in- 

Kiekvienas žmogus privalo turėti savo 
locna narna. — Bet nespekuluokite. Pirkite tik ta kas
jumis yra reikalinga. Teip sako:

vestmentas.

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

MAHANOY CITY, PA.




