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

Lalszkua ir Pinigus visada siuskite ant szio adreso!
W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 

MAHANOY AND A STB., MAHANOY CITY, PA.

W. D. BOCZKOWNIl, Pre.. A Mf.
V. W. BOCZKOWHKl, B4iUr. 43 METAS
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PAVEIKSLAI ISZ NAUJAUSIU ATSITIKIMU NUSIKIRTO RANKA: KAD
GAUTI $500. APDRAUDOS.
South Fork, Mo. — Praeita 

Sereda tūlas bedarbis Vincent
I

I Waters nusikirto sau tyczia 
kairiaja ranka, norėdamas tuo 
budu gauti isz apdraudos kom
panijos 500 doleriu. Nelaimin
ga žmogų nuvožė in ligonbuti.

Waters apsako palicijai buk 
nedirbo 
darbo niekur

‘ o pati su vaikais (baisiai kente 
bada. Negalėdamas ilginus 
žiūrėti ant juju vargo, nutarė 
sau nukirsti ranka.

Vietine labdaringa drauga
vo dabar rūpinasi su likusia 
szeimyna pakol tėvas sugryž 
isz ligonbutes ir pasirūpins 
jam koki nors d arba.

— Stanislovas
Newarko, kuris 

praeita Kot-
y

LENKISZKAS LEKIO- 
TOJAS PRAŽUVO.

New York.
Ilausner isz
iszleko eroplanu

t vergą in Varszava, Lenkija 
žuvo kelionėje per mares.

Ilausneris gimė kaimo Sano-
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pribūdamas in l

giau pasažieriu no kaip 1929 Amerika da būdamas mažu 
mete.

Laivas Kungsholm iszplan-
vaiku ir tarnavo kariuomeno- 
je. Buvo vedos tiktai meta lai

ke su ],(>00; Hie do I rance su yj8ft -žinia apie ji dingo ir 
spėjama kad turėjo inpulti in 

| mares.
1,344; Corinthia su 1,030; Ca
lifornia su 1,115 o Britannic sa
1,350.

Da niekad tiek žmonių ne- APKRIKSZTINO ANŪKĖLĖ 
važiavo in Europa kaip szime\ 
Tukstaneziai isz tuju pasiliks 
ant visados teviszkese.

ROCKEFELLERIS PRIE- 
SZINGAS PROHIBICIJAI.

Jonas D.
kurio tėvas

New York. - 
Rockefelleris Jr., 
ir diedukas iszdave beveik mi
lijoną doleriu 
prohibicijoB ana diena sta- 
cziai iszreiszke savo nuomone, 
kad prohibicija negali būti už
laikyta ir kad jaja valdžia 
tuojaus atszauktu nes prohibi
cija sklypui nieko gero nepa
daro tik inklampino gyvento
jus in pragara.

Visa szeimyna Rockefelleriu 
yra blaivininkais, bet ant galo 
suprato kad prohibicija yra 
bTedihga* del Suv'. Valstijų ir 
ilginus negali būti užlaikoma. 
O gal dabar veidmainiai pa
dūmos sveikiau apie atszauki- 
ma prohibicijos jaigu Rocke- 
fellerei yra jai prieszingi ir 
nemano daugiau jaja szelpti 
savo aukomis.

ant snszelpimo 
ana diena

PO TAM UŽSMAUGĖ.
Dandridge, Wis. — Kas to- 

kis praneszc palicijai kad isz- 
tyrinetu gimimą kūdikio Em- 
mos Bentley, kurio po tam 
daugiau nemato ir nieko apie 
ji negirdejo. Kada detektyvai 
atėjo pas Bentley ir pradėjo 
kvosti kur dingo josios kūdi
kis, mergina 
josios motina 
kūdikio,
abrusu užsmaugė, 
nesze lavona in darželi ir už
kaso.

prisipažino buk 
, po priėmimui 

apkriksztino ji ir su 
po tam nn-

ILGAI LAUKE PARGRYŽ- 
TANCZIOS PACZIOS.

Albany, N. Y. — Per dvide- 
szimts metu Mat Briggs lauko 
'RdrtFjojo pati sugryžtu namo, 
kuri ji apleido po keturiu san- 
vaieziu po apsivedimui su 
juom 1912 mete ir nuo to laiko 
dingo be jokios žinios. Briggs 
sake: u
szliubui man pasakė jog gai
lėjosi labai kad isztekejo už 
manes ir mano pamėtė. Asz ja
ja mylėjau isz visos szirdies ir 
da myliu, bet kaip rodos lau
kiau josios sugryžimo per 
gai ir dabar 
persiskyrimą.”

Žmogelis gavo lengvai per
siskyrimą nuo dingusios pa- 
czios, nes sūdąs pripažino jaja 
už mirusia. Briggs sziadien tu
ri 62 metus.

Mano pati t no jaus po
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NUŽUDĖ TĘVA KAD 
GALĖTU PACZIUOTIS.

Canton, N. Y. — Steponas R. 
Withered, 31 metu, apsako pa
licijai del ko jisai nužudo savo 
tęva Charlesa, 66 metu, turtin
ga farmeri gyvenanti Hopkin- 
tone. Simus susibarė su tėvu 
kad tasai jam nedavo szimta 
doleriu ant apsipaeziavimo su 
Mare Žikeskiute, 23 metu.

Po barniui tėvas nusidavė 
atsigulti, Steponas nuėjo pas 
savo giminaiti, pasiskolino ka
rabinu ir paleid szuvi in tęva 
kada tasai miegojo. Po tam pa
siėmė isz tėvo kiszeniaus szim- >
ta doleriu, nuvažiavo in New 
Yorka ir ten apsipaeziavo su 
Žikeskiute.

In 24 valandas po vinezevo- 
nei, Steponas sugryžo namo, 
praneszdamas kad rado tęva 
nužudinta. Palicija ji smarkiai 
pradėjo kvosti ir ant galo isz- 
gama prisipažino prie visko.

il-
noriu aplaikyti

ATKANDO PIRSZTA SAVO 
GASPADINIAI.

Detroit, Mich. — Kokis tai 
Antanas Nawrot
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savo

beveik
negalėjo surasti

visa meta ir

Negalėdamas

pavidalu mo teres, 
puikia szlebia.

SURADO URVOJE STOVY- 
LA MTYNOS DIEVO.

Luyon, Filipiniai.,—Keli fili- 
piniecziai užtiko didelioje ur- 
voje stalgmita (suakmenija 
laszai vandens) kuris buvo pa- 
naszus in
parėdyta in 
Lengvatikei filipiniecziai pra
platino paskala buk tai stovy- 
las Motynos Dievo. Daugybe 
žmonių jdabar suvažiuoje in 
kaima Lamang, pažiūrėti tojo 
nepaprasto stovylo.

Tasai stovylas randasi kokia 
deszimts mastu nuo inejimo in 
urvą, o kada ant jojo spindulei 
saules nupuola, visas stovylas 
buna apszviestas balta szviesa.

Dabar manoma tonais pasta
tyti koplyczia del žmonių, 
kurie atvažiuoje isz visu sza- 
lliu Filipniu regeti taji nepras
ta “stebuklą.”
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.1—Mary K. Douglas isz Wisconsino padovanoja vėliava studentui Kirn del
2—Pa ro d a 1) eco rationpulko, kuris yra smarkiauses kariszkoje akademijoj Annapolis.

Dienoje, kuri buvo laikyta Detroit, Mich., ir kurioje dalyvavo tukstaneziai kareiviu ir žmo- 
3—Amerikon i szkas tennis kliubas laimėjo sidabrini kielika sumuszdami Australijos 

kliuba laike loszimo Philadelphia Country Kliubo.
nui. re i k a 1 a ud a m a $25,000

LAIKE SAVO MOTINA 
UŽDARYTA TVARTE.

Ashville, Ndbr. — Ana diena 
palicija palįuosavo isz tvarto

KŪDIKIS PRIEŽASTIE 
SZESZIU MIRCZIU.

Camden, N. J. — Trijų metu 
Emma Bloemhcr iszpuolo isz

69 metu, Ona Purcell, kur jaja savo lovutes, sumuszdama bon- 
sunus laike uždaryta koki tai ka 
laika. Kaimynai girdėdami de
javimą tvarte, 
tai palicijai kuri iszmusze du
ris ir surado gulinezia senute 
ant supuvusiu maiszu.

Sūnaus negalėjo surasti nes 
tasai pamatęs palicija pabėgo 
in artima girria. Kaip ilgai 
motina buvo uždaryta tvarte, 
to negalima dažinoti nes moti
na yra labai silpna ir reikėjo 
jaja nuvežti, in ligonbuti. Pa
kol nepasveiks, tai nieko nega
lima bus nuo josios dažinoti. 
Palicija jeszko nelabo sunaus 
po visa aplinkine.

ir stiklai 
gerkle. Tėvas paszaukcs

jai perpjovė
am-

praneszc apie bulansa važiavo su dviems pa-
licijantais in ligonbute. Kėlės 
mylės nuo miesto, ambulansas 
susidaužo su automobilium per 
ka kūdikis da labiau likos su
žeistas ir szeszios ypatos teip
gi, isz kuriu penki labai pavo
jingai. Automobilius užsidegė 
ir jame, dreivoris ir dvi moto- 
res sudegė ant smert, sužeis
tas kūdikis mirė ir du polici- 
jantai teipgi mirė nuo sužeidi
mu.

VYRO PATOGUMAS 
PRIEŽASTIS

PERSISKYRIMO.
Atlantic City, N. J. — Vie

natine priežastis • nesutikimo 
szeimynoje Carlton Lindsay 
yra ta, kad vyras yra per daug 
patogus žmogus na, ir jojo pa
ti Alfreda turėjo jeszkoti per
siskyrimo nuo jojo ir kad jai 
ir vaikams duotu
Sztai ka poni Alfreda iszpaži- 
no sudžiui:

“Guodotinas sūdžiau 
vyras yra

PANGONIUTE GAVO $5,000 
UŽ SUŽEISTA SZIRDI.

Boston, Mass. — Peabody 
miestelio gyventoja Ona Pan- 
gonyte, 25 metu amžiaus, kuri 
patrauko in teismą Mykolą 
Mooka,
už suvedžiojimą.

O. Pangonyte teisme aiszki- 
no, jog Mooka žadejas ja vesti 
o vėliau kita vedos.

Iszklausius abieju pusiu pa- 
reiszkimus, teismas priteisė O. 
Pangonytes naudai 5,000 dole
riu.

TIKĖJIMAS JIAI
SUGRAŽINO KALBA.

Alcantara, Szvodije.,— Lai
ke atpusko, tūla motore Zafira 
Linares, atgavo savo kalba, po 
dvylikos metu nebylumo, no
ri nts buvo atlankius žymiau
sius daktarus po visa Europa, 
kurio jai nieko neprigelbejo.

Tiktai tvirtas tikėjimas ir 
maldos jaja iszgyde, ka užtvir
tina daugelis daktaru, kurio 
motoro pažinojo.

užlaikymu. Isz Visu Szaliu

Mažiauso
su-

O 
vie->

o szc-

KATILE ISZVIRE KŪDIKIS
Brzesc, Lenk. — Kada moto

ro Bijukieno nuemo nuo pe- 
cziaus dideli katilu kuriame 
viro kelis (kumpius, privežliojo 
prio jojo trijų metu 'kūdikis 
Jurgutis ir atsistojas pažiūrėti 
kas jamo radosiy inpuole. O kad 
tarno laike nieko nesirado na
mie, kūdikis iszvire ant -amort.

SZVENTVAGEI BAISEI 
NUBAUSTI.

Novgomdek, Lenk. — In 
czionaitino koplyczia insigavo 
nakties laiko trys pleszikai. 
Nepasiseko jiems nieko paimti 
nes likos iszbaidyti. Vienas isz 

i j u szokdamas per langa, puolė 
• v • ...

, mano 
už daug patogus 

žmogus ir norints niekados ne- 
sibarem 'bet jisai sake man kad 
jam nubodo vedusia gyveni
mas. Ir kaip-gi ne nubos, jaigu 
jisai kur tik pasirodo, tai pul
kas kvailiu merginu ir moto
rėliu tuojaus ji apsiaubia ir 
vadina ant geru laiku, užmo- 
kedamos visus kasztus tuju 
pasiutiszku laiku.”

Carltonas turi 28 metus, 
augsztas, szvies-plaukis ir tik- 

“szykas. ”

NELABA MOTINA LAIKE 
SAVO DUKTERIA PER 

VISA GYVASTI 
TVARTE.

Vi Isen, Czekoslovakije. — 
Reuterio telegrama pranesza, 
kad polieije pas viena ūkinin
ką atrado galviju kuteje, už

laikoma mergina. 
Pradėjus slieetva, paaisžkejo 
kad toji nelaimingoji mergina 
visa savo amžių yra praleidu
si toje kuteje. Ji buvo 23 m., 
amžiaus. Ja ten uždare ir visa 
laika laike tikra jos motina! 
Ji ja laiko pusnuoge ir duoda
vo tik toki maista, kurs visai 
buvo netinkamas žmonėms 
valgyti.

Kada mergina, kartais ne- 
galedamo iszkenteti tokio bjau
rio pasielgimo szaukjdavo pa- 
gelbos, — motina ja tuomet 
baisei muszdavo. Mergina bu
vo rasta baisioje padėty ir nu
silpusi. Nugabenta in ligonine 
ji netrukus mirė.

Taip mergina, taip ir jos mo
tina, — abi buvo sveiko proto. 
Mergina buvo, taip nežmoniš
kai kankinama, vien ięz bai
saus motinos kerszto. Vėliaus 
del kurios priežasties ji teip su 
savo dukteria pasielgdavo, tai 
da nedažinota. ‘x

Dabar sužvėrėjusi motina, 
likos uždaryta kalėjime.

ant geležines tvoros tiesiog ant 
pilvo ir net jam žarnos iszejo. 
Kitas persk aido sau galva o 
freezes iszsiduro sau aki patai
kindamas ant pagalio. Visus 
suome ir nuevže in ligonbuti.

30 SUŽEISTI GELEŽINKE
LIO NELAIMĖJE.

Philadelphia. — 
trisdoszimts žmonių likos
žeista apie 9 valanda Utarnin- 
ko vakara, kada Pennsylvam- 
jos trūkis bėgantis isz Atlan
tic City in New Yorka, trenko 
in tavorini truki kuris buvo 
nusiritęs nuo sztangu artimojo 
Deans, N. J.

Sužeistiejo likos nuvežti in 
ligonbutes terp kuriu raudasi 
tik du kurie likos mirtinai su
žeisti. Lokomotiva ir keturi 
vagonai nusirito in grabe.

ras SUKAPOJO MOTERE 
LOVOJE.

Stryj, Lenk. — Kaimuotis 
Mikalojus Zonbek, mėtėsi su 
kirviu ant savo mieganezios 
paezios, sukapodamas jaja ant 
smert. Ant riksmo vaiku, sube-

I 
daryta ir

5,000 BEDARBIU KAREIVIU 
LAIKE PARODA WA

SHINGTONE.
Washington, D. C. — Utar- 

ninke 5,000 bedarbiu kareiviu

11 ŽUVO O 16 NESURANDA
MI PO SUDEGIMUI 

KOTELIO.
Cleveland, Ohio. — Per eks- 

plozijo gazo kuri kilo Ellin 
ton Apartament hotelije 
nuolika ypatų pražuvo

37 metu, Ii- sziolika nesurandami ir dauge- 
kos nubaustas ant szesziu mo- Ii sužeista. Ugnagesei tikisi su

rasti daugiau auku griuvėsiuo
se. Ilotolis buvo szesziu laips
niu didumo, bledes padaryta 
per eksplozije ant milijono do
leriu, o 25 kompanijos ugna- 
gesiu pribuvo gesinti liepsna Ir 
gelbėti žmonis isz deganezio 
hotelio. Isz dvieju szimtu žmo
nių, kurie tame laiko gyveno 
hotelije dalis vos iszigelbejo su 
naktinois marszkincis, szeip vi
sas juju turtas sudegė.

u

tu kalėjimo ir užmokėjimą 200 
doleriu bausmes už atkandima 
pirszto savo gaspadiniai Ste
pam jai Walczakienei, pas ku
ria radosi ant burdo per asz- 
tuonis metus.

Pagal liudyma Walczak ie
nos tai josios burdingierius in- 
simylejo in jaja po mireziai jo
sios vyro (o gal ir priesz tai) 
ir prižadėjo su jaja apsipa- 
cziuot, bet permaino duota žo
di ir pradėjo jisai svilint prie 
josios 18 metu dukreles Mar
celės. Kada motoro jam pradė
jo apie tai iszmetinet, Antanas 
supyko, pagriebė britva ir no
rėjo gaspadinelia papjaus. 
Gaspadiniai pasiseko atimti 
nuo insiutusio burdingieriaus 
britva ir likos skaudžiai api
pjaustyta.

VAIKAS RADO TĘVA IR 
MOTINA NUŽUDYTA.

Marlin, Conn. — Kada Bert 
Neilson, 16 metu, sugryžo isz 
krutamuju paveikslu namo 
apie deszimta valanda vakare, 
pamate baisu regini siūboje, 
kur gulėjo jojo tėvas su per
pjauta gerkle o motina baisiai 
sukapota su kirviu. Szalo gu
lėjo sukruvintas kirvis ir brit
va. Palicija negali suprast kas 
galėjo papiklyt taja baisia žu- 
dinsta nes pora gyveno gra
žiausiam sutikimo ir kaip ro
dos neturėjo jokiu neprieteliu, trameke ir uždare kalėjimo.

paveikslu

Laiko galejimosi, 
burdingierius pagriebė moto
ras pirszta in burna ir atkan
do. Po tam darbeliui pabėgo 
bet vėliaus ji surado Ilam-

DU VAIKAI PERSZAUTI 
MOKSLAINEJE.

Detroit, Mich. — Du vaikai 
Arthuras Fedziuk, 9 motu ir 
Juozas Komicki 10 motu, moki
niai Szv. Franciszkaus parapi
nėje mokslai nėjo, likos gal pa
vojingai sužeisti per savo dran
ga Juozą Zavacki 8 metu, kuris 
rados tėvo revolveri atsinesze 
in mokslaine ir pradėjo klibyt 
vamzdi, paleisdamas du szit- 
vius in vaikus.

PROHIBICIJOS VIRSZININ- 
KAI PADĖKAVOJO UŽ 

DINSTA.
Washington, D. C. — Sa

muel O Wynne, direktore, ku
ris iszduodavo pavelinimus ant 
alkoholimis No. 3 distrikte, ku
rio susideda isz Pennsylvanijos 
New Jersey ir Delewaro, kaipo 
ir jojo advokatas Richard N. 
Woolsey, padekavojo už savo 
dinstus ir daugiau no nori tar
nauti kvailai prohibicijai.

Kas bus paženklintu ant juju 
vietų tai da neiszduota. — Ma
tyt virszininkai dasiprato kad 
noužilgio bus galas prohibici
jai todėl pasijeszkojo sau ki
tus 4 ‘džiabus.” 

i 4

Buvo tai apl- 
suvargia ir iszbadeja

kurie pribuvo in czionais mels- go kaimynai, kurie insiutusi 
ti kongreso kad jiems valdžia vyra suriszo ir atidavė in ran- 
iszmoketu visa bonusa, turėjo 
didele paroda, 
plyszia,
vyrukai kurio laiko karos buvo 
parodyti in naujos mandieras 
o sziandien iszrodo kaip di
džiausi vargszai. Keli szimtai 
policijantu dabojo kad viskas 
butu paredkia, nes girdėjo kad 
kareiviai ketina sukelti sumi- 
szima. Apie szimtas tukstan- 
cziu žmonių prisižiurinejo pa
rodai. Kareiviai
Washingtona isz visu 
Amoriko, ant freitu, automobi
liu o nekurie ėjo pekszti in sos- 
tapyle, kad iszrcikszti kongre
sui savo reikalavimus ant isz- 
mokejiino jiems bor.uso pini
gus k’uie jiems sziandien yra 
labai reikalingi.

kas policijos. Badai Zonbek ge
ro per kolos dienas ir manoma 
kad staiga! neteko proto, bu
dintojų uždaro kalėjimo.

Policijo

pribuvo in 
szaliu

NORĖJO NUŽUDYTI 
MUSSOLINI.

Rymas, Italije. — 
suome jauna anarkista Angelo
Spardel'loto ant kurio rado gu
mine bonka kurioje radosi už
tektinai nitroglecorinos kuri 
užmusztu tuziną žmonių. Jau
nas Italas mano nužudyti pre
mier! Mussolini laiko apvaik- 
szcziojimo Garibaldo diena.

Anarkistas likos nuteistas 
ant suszaudymo. Turėjo jisai 
ant saves teipgi dvi bombas ir 
revolveri ir mano sau atimti 

4

gyvasti.
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Žinomu v ra dalyku kad na- •r W

mas pastatytas ant gero pama
to stovi ilgiau ne kaip ant blo
go. Prie to galima prilygint 
naujai vedusia porele. Ant to 
neužsibaige juju laime nes prie 
meiles reike jaunai porelei da 
ko kito. Reike jiems pamato 
ant kurio galėtu pasiremt isz 
pradžių idant pasirengtu ko
voti su ateiezia — tai yra, 
sziokia tokia pagialba, be ku
rios ne tik juju meile atszaltu 
bet kai}) tai tankiai atsitinka, 
patraukia paskui save pasek
mes.

Tankiai atsitinka kad jauni
kis apsivedęs, stengėsi sau pa
sikloti lizdeli bet norints sten
gėsi visom pajiegom tai pada- 

ant to užtektinai
Pakol dasieke tojo 

tikslo, prabėga daugelis metu, 
pasensta ir ant galo yru netin
kamas prie darbo ir visi jojo 
sapnai, užmanymai ir stengi- 
mai dingo, o kalte tame dau
giausia yra levu.

Nekaltinamo 
kurie patys

svietu, paimdamas jus su sa
vim kaipo mano dranga.

Tokis pasiulinimaš 
propozicija patiko man labai.
O kad mano draugui da buvo 
toli prie szirnto tukstanczi i 
doleriu, todėl visas jojo užma- 

n nėjo ant 
jisai

nvmas 
tiktai 
dirbti ant 
dės ant pragyvenimo o 
stymas apie kelione 
svietą gal pasiliks 
linus tiktai sapnas.

Priduriu taja kalba mano 
pažystamo vien todėl, kad mes 
visi sapnuojame ir 
sokias 
me.

niek ir ne 
bet ir asz turiu 

redaktoriszkos k<»-
man- 

aplink
ir ant to

ryti ne turi •r
pinigu.

czionais tėvus 
nieko neturi, bet 

atkreipiame atyda ant tuja 
galėtu suszelpti savokurie 

vaikus.
Tankiai atsitinka kad tėvai 

tik lauke kad atsikratytu nuo *
savo vaiku, ypatingai dukre
lių. Iszkele Veselka, duoda kė
lės dovaneles ir mano kad sa
vo priecleryste jau atliko, bū
dami tosios nuomones kad 
duktė ar sūnūs jau ne yra juju 
vaikais, o turėdami kiek pini
gu, deda juosius in liauka ar
ba atiduoda iii rankas kokiam 
biznieriui kuris isz t uju pinigu 
daro bizni. O vaikai? “
ežia rūpintis apie vaikus 
mes patys ‘turėjome 
dirbti, tegul ir jieji panasziai

” — Tai yra lenk- 
Nesirūpina,

Ak, k a 
, juk 

sunkiai

dasidiriia! 
tvnes už doleri! •r
kiek tai prigialbeti vaikams, 
pakol jieji patys galėtu dasi- 
dirbt, o ir patys turėtu isz to 
džiaugsma. No skaito kokia 
jiems padarytu linksmybių, 
meile ir prisiriszima del saves 
nuo savo vaiku, o tieji vaikai 
nelauktu su nekantrybe juju 
mirties ir turto, bet butu prie- 
szingai — meile ir paguodone 
del tėvu.

Tankiai atsitinka kur tėvai, 
ar tai naszly’s ar naszle taip 
yra apjakia pinigiszku dievai- 
cziu, kas diena skaito dolerius 
dedami in paneziaka, bet vai
kams neskubina su pagialba ir 
neužklausia ar jiems reike pi
nigu ir kaip jiems pasiveda. 
Atsitinka kad vaikai gyvena 
tėvu stubose o kada negali už
mokėti randa tai iszmeta juos 
ant ulyczios.

Tėvai skundžesi kad juju 
vaikai nepaklusnus, neguodo
ja juos ir nemyli, 
sėkla tėvai pasėja, tokia tegul 
ir renka.”

Nevienoki tėvai ir nevieno- 
ki vaikai!

su

bet “kokia

pas

Man kūdikiui da būnant 
Lietuvoje, dažnai tekdavo pri
siklausyti nuo senesniu žmo
nių apie visokes baidyklas, ra
ganas, aitvarus ir 1.1. Bet la
biausiai atsimenu pasakojimu 
Dieduko I aik sz t u olio, 
kas Laksztuolis buvo
labai teisingas ir dievobaimin
gas žmogelis, 
pasakoti apie 
kitokius dalykus
vieno neužgaudavo žodžiu, bot 
visuomet su kiekvienu apsiei
davo gražiai, 
genbe, todėl visi 
4 (

telegrafo

Diedu- 
senyvas,

tis per visa kuna perbėgo. Ko
dėl ne asz, bet Antanas iszlai- 
mejo ?

Smuklininkas

juokiantis balsas.
— O gal ežia ir 

laikrasztis, bet kad tik nebutu 
koksai bedieviszkasf Atsargiai

isztikro
..i

turime vi- 
svajonus sziam gyveni- 

Tokios svajones yra pa
prastos. Nesiranda tokio žmo
gaus, ar 
cziaus, kuris nesvajotu apie 
szi ar ta. Ne vienas sau sako: 
jaigu turecziau tiek ir tiek, pa- 
liauczia dirbti ir 
sau isz procento.

Kitas kalba: jaigu tnreczin 
tiek ir tiek tai stengeziasi pa

gyvenimą vargszu o

tai 
kuris

vargszo ar t u r-

gyvenczin

jaigu ture-

saldini 
pats naudoeziau tik tiek, kiek 
man užtektu ant kasdieninio 
pragyvenimo.

Kiti vela kalba,
ežia dideli turtą, prigialbeczia 
vargszams, studentams, apleis
tiems ir 
kams, statyczia mokslai nes, 
prieglaudas del vargszu ir 1.1.

O kiti gal kalbėtu: jaigu tu- 
reczia daug pinigu 
ežia 
vargszu 
giszkai

vargingiems sieratu- 
st at veži a

PADEGIMAI DEL 
ATSISAKYMO VESTI.

Mažeikiu ap. Tulninku k., 
sudegu Kuoezio trobesiai. Nuo- 
stuoliu 10 tuksi, lt. Trobesius 
padego Mažonaite, kuria Ruo- 
czvs atsisakęs vesti. . *

A. Panemunes valscz.
ūkininką naszli Navicku tarna
vo Ona Vaicziunaite. Be tar
naudama Vaicziunaite tapo 
neszczia, o Navickus eme pirsz- 
tis kitai ir Vaicziunaite iszva- 
re. Vaicziunaite iszeidama pa
degė kluoną, o 
sidege ir sudegu visos trobos, 
a Kūno apyg. teismas Vaicziu
naite nubaudė 2 metais sunk, 
darbu kalėjimo.

Ona Vaicziunaite.
Vaicziunaite

nuo kluono už-

IN LIETUVA INPLAUKE 
327 MILIJONAI LITU.

Užsieniuos gvenantieji Lie
tuviai, ypaeziai amerikieczial 
praėjusiais 
Lietuvoje 
giminėms
Isz tos sumos perlaidomis bu
vo atsiusta .16 milijonu 
bankas — 217 
laiszkuose bei- siuntiniuose — 
1 milijonas litu.

y

atsiuntėmetais 
gyvenantiems savo 
327 milijonus litu.

, per 
milijonai Ir

Mėgdavo daug 
savo vargus ir 

niekados neiy

vini ji mylėjo ir 
ir vadindavo

Diedu k, 
tokio isz seno

pasakykite

—.......- -----------------

Daug ant svieto randasi 
graudingu atsitikimu — bet 
skaudžiausiu regėjimu yra mo
tina, kuri verke ant savo sūne
lio bjauriu pasielgimu ir kad 
jaja neguodoja ir nemyli.

" ■ ■■ - >
Sėdėjau ana vakara prie sta

lelio vienojo vietoje su savo 
pažystamu ir laike pasikalbė
jimo apie bedarbe, jisai atsi
liepė in mane.

“Kad asz turecziau sziadien 
szimta tukstaneziu doleriu, at- 
Įikczia tuojau s kelione po visa1

maniau sau.
atnesze gaidi

bet ne ta didiji, net man links- prisiartinęs pervereziau antra 
minus pasidarė kad da mano puse, kad dažinoti koksai laik- 
nutemytasis pasiliko. | rasztis. Bet kaip dažinoti, ar

Antanas pasiėmęs 
traukėsi szalin, o su juom da 

“už- 
fundyk, užfundyk, nes vistick 
dykai gavai gaidi.”

Smuklininkas vėla szauki'i:
Vyrucziai! Dabar patsai di- 

y y

laimiki

diena isz vienos 
kita,

vieni apie bi-
kur žmonių

i i

stovėdami 
bilijardinio

aplink
delei

ir kiti norėjo
aniems

raszt is. 
dieviszkas, ar bedieviszkas pa- 
raszo jokio niekur nerandu. 
Pradėjau skaityti, nors labai 
nesisekė skaitymas.
šiai perskaieziau:

Ten vaikinas sėdėda
mas masto apie dienas savo 
kūdikystes, kaip jam tada rū
pėjo mokslas: dabar patekės in 
mokykla vcl masto apie savo 
motina vargstanezia senoje tė
vynėje, norėtu ja suszelpti, bet 
nėra kuo, vėl masto apie moks
lą, apie knygas. O asz apie ka 
mastau ? — apie aitvaru... Ta 
})erskait(‘s skaieziau ir tolinus, 
kur daug suradau visokiu ži
nių isz Lietuvos ir Amerikos, 
ir da 'kitokiu labai užimaneziu 
skaitymu.

Teip insigilinau skaityme, 
kad net nesijutau, kaip pers
kaieziau visa laikraszti.

Dabar tik supratau kad man 
pinigus ne aitvaras isztrauke, 
o asz patsai juos iszleidau per 
savo nesupratimą, o likusia de
szimtine, tai keno szvelni ran
ku isztrauke man besispau- 
džiant apie szinkstali. Isz szioa 

prižadėjau patsai sau 
nebcjeszkoti giliuko

Pirmiau-
“Ka-gi jis

1 • į masto. J >

Loszimas vela prasidėjo.
Pritrukęs smulkiu, iszsimai- 

niau da penkine, o likusia de
szimtine insikiszau iri kelnių 
kiszeniu. Kaniūkus mažai te- 
iszleidau isz savo ranku, nors 
jau kiti ir pradėjo pykti ant 
manės, kad asz vienas dau
ginus metu nejru jie visi. 
Smuklininkas 
“Petro laimėta, 
sos apmirė, tiek pinigu pralei
dęs, o laimikio kai}) nėra, taip 
nėra. Petras jiradejo fundyt i 
savo draugams už laimėta gai
dį. Asz ilgai 
niau nuo jo atpirkti.

Kada Petras atsitiesė su 
draugais, asz pradėjau isz jo 
derėti ta gaidi ir sutikome už 
viena doleri ir da mano maga- 
rvezios. O kas žinos ar asz isz- 
losziau ar nupirkau, sakysiu 
kad iszlosziau.

Bebaigiant eiti namon, gai
dys pasipurtė ir iszsprudo isz 
ranku; mat spaniai buvo per 
liuosai suriszti o 
liuosos. Begaudant gaidi 
jos pasipynė ir 
tuom tarpu gaidys perleke per 
tvora; asz atsikėlęs paskui, bet 
jau niekur nebuvo matyti. Da 
ilga laika jeszkojau ‘bet niekur 
negalėjau surasti. Norėjau 
gryžti adgal pažiūrėti ar ne- 
sugryžo vela ant smuklininko 
lango bet sumislinau pirmiaus 
pareiti namon.

Parejas namie inejau in sa-

y kad asz 
metu

vienas
jie 
suszuko:

negu
vėl
Man net blu-

radau daug ir pa-

Diedukas. ”
Būdavo szventavakari susi

rinks jaunimas pas Laksztuo- 
li grinezioje ir praszydavo se
nelio: “
mums ka nors 
ves laiku.”

Diedukas ir pradėdavo pasa
koti, sėdėdamas szale pecziaus 
o mes visi klausydavom sėdė
dami apie stalu, parėmė del
nais smakrus, kad sprandas ne 
tai}) privargtu.

— Seninus buvo svietas kl
iokis — kalbėdavo Diedukas— 
galėdavo
szventas ir piktas dvasias, tur
tingesnieji galėdavo nusipirk
ti sau aitvaru, o tada jau tur- 

niekados

slala

matyti v i sokės

y

mo, norėdavau iszlbandyti sa
vo spėkas, iszrauti 
stulpą ir mesti per tvora, bet 
vietoje to, pasijausdavau pat
sai begulintis szalia tvoros.

Dvidoszimta szeszta Lapkri- 
czio tai buvo Amerikos szven- 
te, Padekavones Diena. Būda
mas liuesas nuo darbo, isz ank
sto pasiskubinau in miestą kad keli atsitraukė, rėkdami: 
suli’kti sau draugus. Trankiau
si per visa 
smukios in
buvo daugybe 
liarda szvaistesi su pagaiksz- dysis gaidys, pasiskubinkite, 
ežiais, kiti 
ginezijosi
stalo, nes vieni 
pirmiaus užimti stula, 
pabaigus grajinti. Apie szink
stali žmonių tiek pristojo kad 
norintis iszsigerti stiklą alaus 
tai su vargu tik gali prisimusz- 
ti prie stalo. Tarpo tos daugy
bos žmonių 
žinstamu.

Laikas bego greitai, tai su 
vienu, tai su kitu susieidamas, 
po stiklą, po kita, nebetoli ir 
vakaras.

Prie galo szinkstalio stovėjo 
storas smu'kliniukas, apie ji 
apgulė daugybe žmonių, gin- 

, tai 
buvo loszimas isz gyvu sutvė
rimu. Kiekvienas iszmesdamas 
kelinta kailiuku ant szinksta
lio tikėjosi laimeli kalakutą, 
žasi ar gaidi arba kitokį su
tvėrimą. Ant 
pauksztis buvo 
niekas nežinojo, tik žinojo kad 
reikia mokėti deszimtukas, 
tai}) kad asztuonis arba do- 
szimts doleriu invaro už gaidi, 
ir niekas neiszloszia nes smuk
lininkas sako kad da trūksta 
numeriu.

Iszejas ant gatves pradėjau 
prisižiūrėti in smukles Įauga, 
kur da matėsi pora gaidžiu ir 
keletas visztu. Prisiartina da 
prie lango nepažystama ypata 
ir užkalbina mane.

— O ka? Ar nemanai isz- 
loszti to didžiojo gaidžio?

—- Gerai butu jaigu pasi- 
puikia vakariene ture- 
- atsakiau jam.

— Žiūrėk, kaip jisai pui
kiai iszrodo, — tese nepažins- 
tamasis — 'kaip tikras aitva
ras.

apie

(•žinosi sykiu ir juokėsi

y

Petras

nelaukęs snma-

ar nupirkauRADO SENU LIEKANŲ.
Kėdainiai. — Sz. m. 13 d., Re 

dailiuose pradėjo dirbti viesza 
miesto szulini, miesto valdybos 
leszomis. Szulinys buvo jau 
apie pora metu isz'kastas .Vil- 

, bet vandens 
jame nebuvo, dabar pradėtu 
kasti ir dėti vamzdžiai. Beka- 
sant pil. Sroelovo kieme rasta 
dalis bruko, ir isz plytų pasta
tyta arka (vartai). Kaip spė
jama, tai bus likucziai Radvi
lu darbo.

y

dienos
‘niekada
smukiose, ir jokiems aitvarams

to niekados nestokuoja 
visko aitvaras prigabena.

— Bet kodėl dabar niekas 
nebemato, ne szventu ne kitu 

ne aitvaru nebėra —

nes kiek koksai 
inkainuotas,

tai staty- 
namus del 

pini- 
reformatorius

y

bažnyczias, 
prigialbeczia 

visus
ant mokinimo dorybes ir 1.1.

Tokios tai svajones apima 
visus o ypatingai daugiausia 
tuos, kurie neturi jokio turto. 
Bet žmogaus būdas kitokis, sa
kysime: jaigu kas turi tūks
tanti doleriu tai geidžia turė
ti du tukstanezius; jaigu turi 
szimta tukstaneziu tai sapnuo
ja apie du szimtus, o kas turi 
milijoną, geidžia dvieju — iv 
taip tolinus.

Tieji kurie nieko neturi gei
džia daryti gerai kitiems. To
ki, 
iszpildytu savo prižadėjimus, 
bet tik tada, kada patys nieko 
neturi.

Bet kada giliukis pas juos 
atsilanko, juju geradejingu- 
mas pradeda atszalt o mausto 
kokiu bud u galėtu daugiau ap- 
laikyt ir užmirszta greitai apie 
duota prižadejima. vZmogiszko budo negalima 
permainyt. Taip kaip buvo 
tukstaneziai metu adgal ir gal 
tai}) bus, kaip mes jau senei 
gulėsimo kapuose.

manome
savo
y yra szi rd ingai s ir

juju

ISZ WILKES-BARRE
IR APLINKINES

— Ponstva 
isz Kingstono, 
vakariene Sterlingo hotelije 
ant garbes sužiedojimo savo 
dūk reles Irenos kuri neužilgio 
tekes su Mento Saponiu, sunum 
Elzbietos Saponienes isz Mi
nersville, Pa. Vakarienėje da
lydavo teipgi P. Birsztonienc, 
Maro Juodeszklute, Ona Sny- 
deriute, Klara Olszevs-Zkiute ir 
V. Volskiene visos isz Shenan
doah.

— Sesuo Konstanta isz Szv. 
Rožes klosztoriaus, miro Car
bondales ligonbuteje. Likos pa
laidota ant kapiniu Modkva, 
arti czionais, Seredoje.

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje 

«Ant 2-tro Floro, Kline Sztoro 
IB W. Centre St., Mahenoy City

A. Kumecziai 
turėjo puikia

niaus aiksztej 
nebuvo y

y

dvasiu, 
užklausdavo kas isz klausyto
ju.

K-e, vaikai! Dabar svie- 
griesznesnis,”

diedukas linguodamas žila gal
va.

tas
ko ir nebemato

4 < už tai n te
atsakydavo

deszimtukas 
asztuonis

kojos visai 
, ko- 

parpuoliau o

surasti.

daugiau nebetikėti, apart to 
katras žmonių prote yra.

O kad turecziau kuom pra
leisti liuosa laika, tai kaip tik 
pinigu užsidirbsiu, tai tuojau 
užsiraszysiu laikraszti ir skai
tysiu, tada turėsiu geriausia 
aitvaru namuose, kuris suteiks 
daug daugiau gero del manes.

PAJESZKOJIMA& "°

velioni Dumb-
jog jisai la-

Stasys
25 m., amžiaus. Jis 

, kuriame terp 
“Man nusibodo

y

Veli o -

“GANA DIEVUI, REIKIA 
VELNUI TARNAUTI.”

Deltuvos vai., Atkocziu km., 
Geg. men. 10 d., revolveriu nu- 
s i szo v e ūkininkaiti s 
Kuzmickas,
paliko laiszka 
kitko raszo:
szioj žemej gyventi ir tarnau
ti Dievui, todėl žudausi ir to
liau tarnausiu velniui.”
uis buvo turtingo ūkininko su
nns, kokia priežastis ji patrau
kė nusiszauti kol kas nežino
ma. Kelias dienas priesz nusi- 
žudant, jis su nieku nesikalbė
jo, buvo nulindęs.

TRUMPIAUSIA PAVARDE 
LIETUVOJ.

Daug raszyta apie žmones 
su trumpom pavardėm. Dabar 
Ukmergėje gyvena žmogus ku
ri pavarde susideda isz dvieju 

būtent žydas varduraidžiu, 
Szmuila, pavarde Asz.

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

Kurt H. Schurig & Co 
50 BROADWAY 

NEW YORK

Velniszkas

12 ISTORIJOS UŽ 25c
Nedarykia skirtumo terp vaiku 

miliekia ^isus ligai, 
kaziriavimas. Jeszkojo tarnaites
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 apsipaeziuot. Pikta 
Onuka. PREKE 25c.

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

— Yra da ir dabar aitva- ■ . f ' f H»><| , * T . 1 l| -I » ,, j, „ , , r , .
ru, bet tik jau mažiau. Gal da 
kas atmenate 
liszkio Szinkuna,
bai vargingai gyveno, bet ka
da pradėjo važinėti taukiaus 
in miestu su tavoru tai su sa
vo, tai su 'kito, ten pasiseko 
pirkti aitvaru. Sztai ežia Szin- 
kunas ir pradėjo kitaip gyven- 
ti, 
vaikus in kunigus iszleido.«A 
ir patsai maeziau kelis sykius 
jo aitvaru, 
isz kur nebūk jau 
nakties laike, 
degantis nuodėgulis, tik druk 
druk, druk, per szilelin tiesio 
link Dumblisžkio, o jau bernai 
Szinkuno tai patys tvirtinda
vo, kad laiko atskirtoje ka
maraitėje, ir iszleidžia tik nak
ties laike, kada visi sumiega, 
bet vis-gi tekdavo matyti ber
nams koksai yra, dažniausiai 
matydavo gaidžio pavidale, ir 
da kitokiais...

Tai}) man patikdavo diedu
ko pasakojimai, vis norėdavus 
kad tik da ilginus laikas nusi
trauktu, kad tik dauginus ko 
prisiklausyti, bet labai rūpė
davo ir paežiam turėti toki 
aitvaru. Asz taip tvirtai tikė
jau dieduko pasakojimams net 
iki sziam laikui da gal bu- 
cziau tikėjas ir tolinus jaigu 
no tas nelaimingas atsitikimas. 
Sztai tas tai mane ir privedė 
suprasti kas tai yra aitvaras.

Atkeliavau in szia palaimin
ta Amerika, taip kaip ir kiti 
atkeliauja, sau laimes joszkoti. 
Neilgai trukus gavau darbu. 
Žinoma dirbau sunkiai bet už
darbi praleisdavau lengvai 
taip kaip ir daugelis Lietuviu maszku. 
praleidžia, smukiose arba prie 
kazyriu.

Nesyki vėlai vakare, po už- mas in užrasza. 
darymo smukliu, gryžtant na-

Asz Juozas Bulota pajeszkau 
pusbroliosavo Kazimiero

kokias trobas iszsitaise
.SZ

y

'būdavo pamatysi 
beskrenda 

raudonas kai})
>

ir

y

sektu 
ežia u

y

Ar tamistai teko kada 
matyti aitvaru? — uz-

popierines da

nors 
klausiau su žingeidumu.

— Jaigu nebueziau matos 
tai ir nesakycziau, — tvirtino 
nopažinstamasis.

Bet tuojaus ir atsitraukė 
nuo lango.

Asz da ilgai žiurėjau in ta 
gaidi./“Po velniu! Argi asz jo 
neiszlosziu?” — manau sau 
aitvaras ar bus. Apgraibiau 
apie kiszenius,
cziuža, nors penkline pralosziu 
bet tas didysis turi but mano.

Sugryžau, smukiojo prilin
dau prie szinkstalio, prasi
stumdamas sau kelia alkūnė
mis per aplink žopsanezius 
pusgi rėžius žmones. Smukli
ninkas pasveikino mano 'kaipo 
sena pažinstama.

— Ant ko eina ? — paklau
siau asz.

— Ant gaidžio, 
atsakymu.

— Na tai duok szia ir man 
pabandyti!

Kiek sykiu kailiukus ant 
szinkstalio iszmecziau,
menu, tik atmenu kad iszsi- 
baigus sidabriniams, 
niau

— gavau

neat-

iszmai-
da pora doleriniu bu-

— Antano laimėta! — su- 
szhko smulki minkąs, ži urėdą- j

Visi sužiuro, o man tik szal-

vo kambari, pradėjau jeszkoli Grumado, bus 20 metu kaip gy
veno Waterbury', Conn, ir Day
ton, Ohio, paskui iszvažiavo in 
Detroit, Mich. Jis pats ar kas 
kitas praszau atsiszaukti ant 
szio adreso:

Joseph Bulotas,
U. S. Marine Corps, 

NaVy Yard,
Marine Barrack Det. 

Norfolk, Virginia.

apie kiszenius, kiek da man li
ko pinigu. Suradau tik penkio
lika centu.
Kur-gi dauginus pinigu? Hm 
smulkius gal iszleidau, 
kur-gi mano deszimtine? Juk 
gerai atmenu kaip insikiszau 
in kelnių kiszeniu.

Kas po szimtais!
y j 

bet

Tai szetonas, ne kitaip, kaip 
aitvaras ir buvo, 
trauke ir patsai iszsprudo.

Atsisėdau ant kėdės ir mau
stau. Ka'bedaryti, ka bepra
dėti; rytoj reikės mokėti UŽ'»•» kurio, turėtu diUagem® ir 

I linksmumo, nei žmonelei nore akai-
O pas ma.lc |ymu pralinksmintu sau ryrenima po

pinigus isz-

IN LIETUVA! Laika* tižra- 
•syti Laikra- 

»ti ‘Saule* ir del gyminiu in Lietuva*

1 linksmumo,pragyvenimu. . .
pinigu tik penkiolika centu ir sunkiam darbui. Pranumerata kaas- 

isz dirbtuves negreitai gausiu.
Pasigryžau in szali ir užte

mimui ant stalelio gulint ko
kia tai suglamžyta popiera, su 

didėlėmis raidėmis:
Ka-gi jis mausto?”
— Po velniu! — Kas ežia 

per naujiena? Asz da nepaspė
jau gerai apmanstyti kas su 
manim atsitiko, o jau apie ma
ne raszo. Tikrai ežia neezysta 
dvasia akyse painiojasi. — O 
Jėzus, Marija, Juozapai szven
tas! — net nesijutau kaip pa- 
szokdamas nuo kėdės surikau. 
Durys prasivėrė ir pasirodė 
gaspadine.

— Kas ežia? — užklausia 
manes.

— Kas ežia ta popiera ant 
stalo padėjo? — uklausiau gas- 
padines sujudintu balsu.

—- Ha, ha, ha! Juk vakar 
vakare Jonas atsivežė, da ir 
mums skaitė; ežia laikrasztis— 
juokdamosi gaspadine kalbė
jo

Durys užsidaro, virtuvėje 
da buvo girdeli gaspadines

tuoj* in Lietuva, tiktai $4.60.
W. D. BOCZKAU3KAS - CO^ 

MAHANOY CITY, PA.

BIRŽELIS —1932 — JUNE
paraszu
< 4 1 s Juvencijos

2 k Marcelinus
3 p Jėzaus Szirdies szvento SJ
4 b Franciszkaus Car.
5 N Bonifaco
G p Norberto
7 u Roberto
8 s Viktorinas
9 k Felicijono

10 p Margarietos
11 s Bemabas

12 N Jono isz Fa.
13 p Antano isz Padvos
14 u Bazylius
15 s Vitaus
1G k Jono Fran.
17 p Adolfo *
18 s Morkaus ir Marcijono

10 N Julijono
20 p Silverijaus
21 u Aloyzus
22 s Paulinas
23 k Eliodas
24 p Ss. Jono kriksz.
25 s Laurynas karm.

26 N Jono ir Povylo
27 p Vladislovo kar.
28 u Leonas II.
29 s Petro ir Povylo
30 k Povilo apasz.
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Tikras Atsitikimas.

Flandrijoj, kliosztoriujc P. 
gyveno nuo

niekados neisz-tos priderystes 
pildys.

Ant rytojaus ausztant, apie 
treczia valanda ryto, kasžin 
kas staigai suskambino pas 
kliosztoriaus vartelius. Visame 
kliosztoriuje kilo sumiszimas.

seniai zokoninke, Inpuole pasiuntinys isz pali- 
garsi taip daug isz savo dva- varko Moeres ir pradėjo pasa- 
sios ramybes ir nekalto links
mumo, kad galėjo skaitytis už 
laimingiausia esybe ant 
balto svieto.

Szypsena nuolatos vieszejo 
ant jos lupu — kiekviena su 
tuom savo nusiszypsojimu pa

ir atsisveikinda-

szio

gal nuo kokiu

sveikindavo 
v o.

Žiūrint ant jos szviesaus, 
laimingo veido, sunku buvo 
tikėti, kad ta seserį neiszgydo- 
mi sunkus kentėjimai prikalė 
prie lovos jau
trisdeszimts metu.

Paralyžiaus isztikta, sesuo 
Julija (tai buvo toksai sergan
czios vardas) visiszkai nega
lėjo ne isz vietos pasijudinti. 
Visas gyvumas biednos kolie- 
kos buvo susipietes tiktai aky
se, kurios doge kokiu tai ste
bėtinu, nežeiniszku blizgesiu. 
.Jos pas i žiu rej imas taip nepa
lygina mai buvo szviesus, czys- 
tas ir Į)ilnas nusižeminimo kad 
priesz jo grožybe niekas nega
lėjo jokiu budu atsispirti.

Platumoj ant keliu myliu 
aplinkui ja visi pažinojo ir my
lėjo, bet nežinota ir net niekas 
iki galui nedasimislino kas 
tikrai buvo jos tos laimes pa
slaptis — nes kiekvienas jos 
akvse nuolatos mate ka tokio 
ncžemiszko.

Prastas aplinkybių susibėgi
mas tik leido paleisti sziek tiek 
szviesos «nt nepaprastos esy
bes likimo paslapcziu. Artimi 
santykiai, koki buvo suriszti 
tarp musu szeimynu, leido man 
pažvelgtu daptun-gyvenimari 
tos amžinos szypsojanezios 
muczelnykes ir sziadien, kad® 
smertis jai tuos kentėjimus 
pertrauke, tegul bus man leis
ta jos ta paslaptis priesz svie
tą atidengti.

* * *
Penkes-deszimts metu, 

virsziim adgalios, sesuo Julija 
buvo labiausia pajeszkoma isz 
tarpo seserų 
kliosztoriuje P.

Niekas su ana negalėjo susi
lyginti mokėjime neszti sura
minimo sergantiems: jos ne- 

pasitikejįi'mas

♦
sti

priai urėtoj u

isz anksto už-

svyruojantis
Dievo Apveizdai, jos būdas vi
sados vienodai lygus ir sMdus, 
ant serganeziu veike labai sal- 
dinaneziai ir maloniai, kaipo 
balsam»s, ir jos pažiūrėjimas 
kentėjimuose atneszdavo pa
lengvinimus. Taigi ja tarp sa
ves negalėta pasidalinti ir ja 
in ligonbuezius 
praszinedavo.

Atsitiko, ka 12 d. Rugsėjo 
1873 m., dienojo taip del jos 
atmintingoje, sesuo Julija ga
lėjo viena nakti praleisti pas 
save, kliosztoriujc. Sugryžo 
vėlu vakaru isz turtingo pali
varko Moores, kurio savininko 
Liza Pauwels, buvo jos prie- 
telka. Kas teisybe, tokiu prie- 
telku sesuo Julija galėjo su
skaityti kelis tuzinus, nes 
kiekviena serganti jau praėjus 
vienai nedeliai su szirdingiau- 
siu nuolankumu jai atsiduo
davo ir pamylėdavo.

Neilgas turi but sesers atsil- 
sis kliosztoriuje. Ant rytojaus 
anksti pirmas trūkis nugabens 
ja in Roules, prie mirtinai ser- 
ganezio senelio. Jokiu budu ne
gaili susivėluoti. Juk tai pride-1 
ryste. Apveizdos isztarmese 
yienok buvo žinoma, kad sesuo

I

koti pasibaisėtina žinia: Liza 
Pftuwels puolė piktadariu au
ka; piktadariai pabėgo o Liza 
dar gyva bet mirsztanti ir po 
tam vis be perstojimo szaukia 
sesers Julijos.

Slinku buvo atsisakyti to- 
ki«m praszymui... Sesuo Juli
ja nieko nelaukdama sėdo in 
maža vežimėli kuris atvožė pa
siuntinį ir in pore minutu pu
tam jaunas arkliukas, dftr ga
ruojantis, vėl ncszinosi greitai 
adgal in palivarku.

Susitraukus vežimėlyje ir 
visa drebanti nuo persigandi
mo sesuo Julija stengėsi su
gaudyti iszsisklaidžiusias savo 
mislis ir perploszti tos baisios 
paslapties uždanga.

Kas-gi galėtu turėti koki 
piktumą «nt taip doros Lizes? 
Palivarke patys seni, pilni pa
sitikėjimo tarnai ir seserunas, 
paveldėtojas to viso turto vai
kinas, jaunas, ramus, kuris už 
puses metu turi pasilikti viso 
palivarko gaspadorium, ka
dangi Liza buvo nusprendus 
pasitraukti nuo užsiėmimu 
praėjus tam laikui. Tolimiau
siose net apylinkėse turėjo ji 
daug prieteliu ir jai gero veli- 
janeziu. Skurdžiausias valka
ta isz palivarko neiszeidavo su 
tuszcziom rankom. Suszildytas 
ir pavalgydintas soeziai pa
prastai gaudavo dar ir ant ke
lio daug isztekliaus: po tam 
per kėlės dienas neatjausdavo 
lindo. Teisybe, kad nežiūrint in 
tankius prieteliu persergėji
mus, Liza nemokėdavo nei vie
nam valkatai atsakyti nakvy
nes, kad norints sziltoj priemo
nėj. Ar-gi tai isz ju katras?.. 
Gal... gal... umai seseri ap
ėmė baime...

— Dieve dovanok 
kius prasikaltimus!

Norėdama praszalinti

— Seserėle! seserele! - 
szvapejo urnai nukopusios ser
ganczios lupos.

Sesuo ruseziai sutrauko ant
akius. Juk 
absoliutiszka ramybe. Si v

pirsztu liepe serganeziai tylė
ti ir garsiai jau baigė 
ka Marija” 
ma pa raginti ir
prie draugiszkos kalbos. Bet 
serganti neĮiaklause ir 
szaneziu susijudinimu
seserį prie saves. Jos akys taip 
praszancziai žiurėjo kad ne
buvo galima jai to praszymo 
atsakyti. Sesuo Julija pasikė
lė ir savo
jos lupu. O tada Liza baimin
gai apsidairius tarytum norė
dama persitikrinti ar jos nie
kas negirdi pradėjo kalbėti su 
didžiausio persigandimo ženk
lais o jos baisa tankiai per 
traukinėjo smertinis cziaudeji- 
mas.

811-

daktaras prisak 1 
ramybe.

“Svei- 
tarytum noreda- 

serganczia

pra- 
szauke

gnlva palenkė prie

nuo

v u z to-

nuo
saves pagunda paėmė in ran
kas ražaneziu ir insigilino mal
doje.

O tuo tarpu greitas arkliu
kas jau parbėgo palivarko 
kiemą ir susilaikė priesz dva
ru. Sesuo Julija greitai iszlipo 
isz vežimėlio. Prie serganczios 
turėjo but daktaras... Atkly
dęs vaikiukas aplinkui darželi 
pavaro jo arkli.

Isz tolumos, kaimo bažny- 
czios varpas aproiszko kM ku
nigas su Szvencziausiuoju jau 
kelionėje, 
serganezia.

Sesuo Julija nepraleisdama 
veltui laiko inejo in pakajus. 
Kelis žodžius pasako mirsz- 
taneziai. Mirsztanti pamaezius 
seseri, nusiszypsojo. Sesuo pa
sitraukė nuo lovos. Greitai už
siėmė
vereziau
Dangaus Tęva. Ant stalelio, 
uždengto baltu abrusu pastate 
sidabrino Dievo Mukolo ir du 
sidabrinius liktorius kurie tik
tai didžiausiomis iszkilmybc- 
mis buvo naudojami.

Praslinkus bertainiui valan
dos, iszkilmybo buvo pabaigta. 
Liza gulėjo ramiai; akis turė
jo primerktas, o sesuo Julija, 
sededama prie lovos pradėjo 
kalbėti pertraukta rdžaneziu 
nenuleisdama serganczios isz 
akiu ir temindama jos kiekvie
na judėjimą, kiekviena pasiju
dinimą.

Netrukus bus pas

parengimu visko kad 
priimti ir pasitikti

# ♦

Ant jos lupu iszszokdavo skun
do balsas. Bet ne... negali 
iszduoti!. . Pora minutu 
kaip tik atskiria nuo to laiko 
kada girdėjo Lizos žodžius: 
“Nenoriu k®d jisai butu isz
duot as in teisdarystos 
kas. ” 
jai skambėjo ausyse

Bet ne...
Pora

in
Tasai serganczios

Ja

ra li
no ra s

balsas

.nuli i. i ii.il« ii—■m  « ^»i    imaii .n.... m ii—n r —■

kaip negyva. Kamil valgė sma-Į 
gini ir ant galo atsistojo.

— Einu jau, sesuo — tarė.
Viskas tas iszrode, tartum 

jis bijojo tos silpnos moterisz- 
ke«, turinezios snldu ir szirdiu- 
ga szypsena.

— Eik greitai
jam — ir ežia jos balsas nutru
ko. — Tegul tau Dievas sutei
kia gailesti, o pakuta tegul bus 
tau lengva iszkenteti...

Iszejo greitu žingsniu; ne
trukus jis sesers akyse pražu-

✓v o.

— atsake

— Žinai... tai Kamil no
rėjo mano užmuszti... tris sy
kius mane kirto, apvogė mano 
pinigus, kuriuos man atnesze 
pereita vakare už žaluto kar
ve. Nenoriu kad jis butu ati
duotas in teisdarystos rankas. 
Neapleisk manes...

Isz jos akiu aszaros kaip 
upelis pradėjo riedėti. Suvar
gus ir netekus šylu krito ant 
paduszku.

— Taigi, Kamil!., seseru- 
nas!.. O Dieve! Seserei JuL- 
jai pasidaro tamsu akyse bet 
mislys apie serganezia 
gaivino.
sužeistai inleido 
daug vyno, 
atyda ar daktaro apžiūrėjimas 
nebuvo pajudintas. Nusirami
nus tame dalyko — pasilenkė 
vela ant jos szypsodama savo 
paprastu nuolatiniu gerumu.

— Neiszduosiu jojo, buk 
persitikrinus ir neapleisiu ta
vos net kol pasveiksi. Tas bus 
netrukus,
dabar del Dievo meiles 
judink!

Liza kuri neramiai tyrinėjo 
kalbanczios veidą po jos žo
džiu ir nusiszypsojimo intek- 
me nusiramino: jau buvo pasi- 

s u rami n ta.
ja apmarino sunkus

ja at-
aplinkui,

3-

Apsisuko
in lupas ne

persitikrinus su

pamatysi!

apie
“Profacijos
sesers

Kad bažnyczioj kožnas 
gali matyti

Nors tu Petra peiki, 
Bet purvu krapsztyti nereike, 
Tik beda, kiul netur diduma, 

Ne prie rieszutu ga'buma. 
Bet gavai Petruli dideli, 
Dievui rugoti negali, 

Galesite Žydiszka giszepta 
varytų 

Noreikos jum sutikini dirbti, 
Maža Eliute gales grybaut, 

Augsztas Petrulis rieszutaul, 
Dauginus nieko nesakysiu, 

Ant kito kart sau pasiliksiu.
* ♦

Badai Szamoku mieste, 
Bobeles turi rūpesti, 
Kad žmogų aploti, 

Ir neteisingai Vneluoti. 
Kada in darba vyra iszleidžia, 
Tada bobeles liežuvi paleidžia, 

Susieina dvi ar szeszes, 
Konia visos nesipesze, 

Sueja munszaine gere ir 
uliavoja, 

Ant spvo vyru neadboja, 
O kaip pasigėrė jau, 

Paleidžia liežuvius da geriau. 
A ploja nekalta moteriszkio, 

Kuri su joms nenori sėbrauti, 
Vyrus su paezioms suerzina, 
Prie kitu nekaltai prilygina, 
Po tam patfklyda zurzejimas, 
Kaip fabrike braszkejimas.

Tokia rodą mano: 
Uždarykit žiotis savo, 

Kalbas sulaikykit, 
Liežuvius suvaldykit, 

Ba bus negerai, 
Staugs i t vajai!
* * » ♦

O jus mano Montkarmeliu 
mergeles, 

Pajuodia paneles, 
Pasirengkit mane priimt 

Gerai pavieszyt,
Ba už nedėlios pribusiu pas 

jus,, 
Nuprausti jusu snukius.

krapsztyti,

♦

Ant zokoninkes keliu gulėjo 
knyga del apmislijimu bet kol 
sesuo ta knyga praskleidė, pa
mate aplinkui lankose gražu 
vogini kuris rudenio auksines 
saules szaltiniuose maudosi.

Umai.. j Kas tai per juodas 
taszkelis! Kas yra tas žmogus, 
matomas ton ant galo kelio? 
Artinasi prie palivarko. Eina 
greitai o ko yru arcziau ir jo 
paveikslas aiszkiau matomas, 
to seserį apima vis didesne 
baime. Ar-gi tai butu jis? 
Žmogžudys?! — Ne, tai nega
limi daigtas. Su veidu pri
glaustu prie lango stiklo, taip 
kaip užhipnotizuota, sesuo ji 
tomija, žiuri. Jau inojo per ati
darytus vartus, drąsiai žengia 
takeliu, 
gyvenamojo namo. 
l>asirodc jo tikrasis 
las. Tai jis! Tai Kamil!

Zokoninkes gerkle suspaudė 
pei'sigandimo spazmas; kruti
nę sunkiai kilnojosi. Pabėgti! 
— perėjo jai per galva. — Bet 
ten, ant augszto, mirsztanti 
auka — reikia ji ginti; reikia 
taippat prasikaltėli priversti 
kad jis isz czionai pasitrauktu, 
kad jo ežia palieija nesuimtu. 
Trumpas laikas, nieko negali
ma laukti, 
buotis — taigi pirmiausia rei
kalinga ramybe ir iszmintin- 
gumas.

Akies mirksnyje zokoninkc 
pastate savo krose tiesiog prie 
ineinamu duriu, atsimona dva
sioje serganezia auka, atsisėdę 

atvėrė knyga apmisliji- 
mams.

Durys

su

seserį apima
Ar-gi tai

* * *
Sesuo Julija greitai nusisku

bino in serganczios Lizos kam
barį ir tenai, pasislėpus už lo
vos, pabhido aszarose kurios 
jai szirdi drasko. Drebėjo
visu kunu. Jai rodėsi kad kiek
viena dulkele joje skyrium 
dreba, virpa... Po tokiam ru- 
peseziui, užstojo reakcija, sy- 
los ja apleido visiszkai. Argi 
tai jau butu pradžia aukos...* *

Nuo to laiko
sveikata pradėjo 
greitai gadint is. bet tarpo bai
siausiu kentėjimu jos neaplei
do atmintis padarytos Dievui 
aukos.

Liza numirė
davus savo paslapties. Kamilo 
teisingystes ranka nepasieke 
nes nedarodyta. Vienok jis gy- 

užsienyj,
Kas metai jis paraszy- 

davo seserei Julijai kelis žode
lius apie savo buveine.

Sesuo Julija buvo suparaly
žiuota. Po trisdeszimts penkių 
metu numirė. Kamil nedasiži- 
nojo niekados,
kingas už savo iszgelbejima.

*
sesers Julijos 

nuolatos ir

dinta.
Linksmas varpelio 

plauke oru. Po tarn tasai bal- 
sas susiliejo krūvon su didelio 
varpo storu balsu. Varpams ir 
nuo ju atbalsiams nutilus, vėl 
užvieszpatavo gili iszkilniinga 
tyla, prideranti kaimo apylin-

kaipoikems l“ike Nedėlios dievmal- 
augszcziauses prisakymas isz- įlystos, 
einantis isz grabo szeszeliu.

Suprato tobulai jausmus ko
ki tame laike kieravojo seno
le. Atjautė ta augsztos kilmes 
persigandima kaslink pavar
des kuri lyg sziol buvo be jo
kio sutepimo. Ne! Jai tik nuo 
jos vienos prigulėtu Kamilo 
reikalas, neleistu niekados kad 
jis butu atiduotas sudan. Pau
wels sėdintis ant apkaltinamu 
vargdieniu suolo! Ne! Pati 
mislis toji jai buvo nepakelia
ma. Buntavojosi joje senas 
kraujas apie nesutept® per am
žius tradicija o ežia stojimas 
sudan ir tai dar kaipo kalti
ninkas ar tai ne geda!

Varpelis praneszantis
“ pabaiga pasuko 

mislis prie artimiausiu 
jai prideryseziu. Sudėjo ran
kas ir mėgino melstis. Bet pa-j 
prasti maldos žodžiai nesilaiko 
jai ant lupu. Jos visa duszia 
buvo į Paskendus laisvoj karsz- 
toj maldoj.

— Niekados, niekados ne- 
simeldžiau taip kaip tuom 
kart — iszpažino su paprastu 
nuolankumu apsakydama man 
pereitais metais tu 
valandų prabdgima.

Pirmiausia prasze savo prie- 
telkai sveikatos bet vienu žy
giu instinktiszkai ir net nesu
prasdama nieko, junge toje 
maldoje praszyma, kad Kami- 
liui pasisektu praeiti be nieko 
pro teisdarystos rankas.

— Gal tokia malda yra 
grieszna ?..
reikalauja 
apie tai gerai. . .

Taip, taigi 
turi būti. . . 
šuo Julija su 
szirdimi nusprendė 
pasiimti už ta piktadarybe 
pakilta... ir pradeio maldauti 
Dievo idant ant jos toji visa 
bausme ir Dievo rūstybe 'butu 
užmesta, kad ji už piktadario 
darbus galėtu atpakutavoti ir 
pakelti be murmėjimo visokia 
bausmia. Ir toji pasibaisėtina 
ir garbinga auka, susidedanti 
isz taip iszkilmaus laiko davė 
jai koki tai sopulinga užsiga- 
nedinima, koki tai nežemiszka 
ramybes jausma.

Ant altoriaus 
taippat užbaigta. Po intekme 
stebėtinai nesutinkamu jaus
mu sesuo apleido 'bažnyczia ir 
sugryžo in palivąrka.

Czia viskas buvo tvarkoje: 
Liza miegojo ‘be perstosimo: 
prie jos lovos prižiūrėtoja su 
dideliu kavos kružiku rankose 
savo tarnysta pildė isztikimai. 
“Asz dabosiu iki pietų o sesuo 
atsilsės valandėlė kaip reikia, 
serganti to reikalauja 
sake. “ 
eis ant sumos devinta valanda 
ir puse.

Sesuo Julija žinojo kad rei
kėtų keliu valandų besiginezi- 
nimu, kad iszmuszti isz tos 
kietos smegenines tai ant ko 
sau planus sudėjo. Neturėda
ma taigi nei dyasos, nei šylu 
panaszioms kalboms ir besi
ginezi n imams, tuojau s veli jo 
pasitraukti sau. Nulipo žemyn 
prie plataus lango virtuvėje, 
atsisėdo ir užsimislino. Priesz 
jos akis stovėjo dvaro vartai o 
dar toliau puiki invažiuojama 
alėja szalimis javor«is 'apso-

A,

t •

t

vodancziu tiesiog prie 
Ant galo 

paveiks-

niekam ncisz-

kaip

tragiszku

reiki® greitai dar-

Juk piktadarybe 
bausmes... žinojo ir

veno 
gryžt.

bijodamas

kam buvo de-

* .

Paskutines ŽinutesIII
Tiktai 

nesi-J
'bausme bus... 

ir ežia dabar se-
savo nesutepta

ant saves

Inojo

tikinti viskam ir 
Netrukus 
miegas.

Aplink asztunta valanda še
inio kre-

greitai pasitaiso priesz
šuo Julija pasikėlė 
sės, 
zerkola ant savo galvos velio- 
na ir vėl prisiartino prie Li
zos; bet serganti sunkiai mie
gojo. Tada sesuo Julija pasi- 
szauke isz virtuves sena, sze- 
sziu deszimtu metu kaimo li
goniu prižiūrėtoja teisingai 
kaip koki žandarma sijono. 
Suszvapejo jai iii ausi kelis 
reikalingiausius nurodymus ir 
nuėjo sau patylomis tropais 
žemyn, be jokio bildesio kaipo 
kokia dvasia. Tiktai zokonin
kes taip moka vaikszczioti.

Skubinosi ant ankstyvu ml- 
sziu. Atsiklaupė prie groteliu 
priesz pat altorių kur kunigas 
jau pradėjo “Introit“ ir vei
dą užsidengė su rankom. Bet 
viskas dykai! Priesz jos akis 

užkeikti slankiojo
nuolatos Kamilo ir jo tetos pa
veikslai. Rodėsi kad mato, kad 
girdi smūgi užduota sunkiu 
gclž-galiu in galva bet ant lai
mes stora vilnono skara su
silpnino ta skaudu smūgi. Po 
tam mate kaip Kamil nutvėrė 
dideli peili nuo duonos rieki
me ir dure du sykius in peti ir 
pilvą, paskui pasilenkė, surin
ko nuo aslos pinigus kurie bu
vo iszpuole isz sužeistos ran
ku ir pabėgo su jais. Baisybe!

Sesuo visu kunu virpėjo;

tarytum

aukavimas

” — pa- 
Visi palivarko tarnai

v •

U Berlinas, Vokietije.
Tarp ekskursininku ir komu
nistu trijuose kaimeliuose kilo 
miųszaczei kuri uosi a sužeisti 
30 žmonių o apie 400 likos 
aresztavotais.

mato-

sugirgždejo.
Kamil. Susimaisze nusistebė
jas kM czionai sutinka gerai 
sau pažinstama seserį. Sesuo 
Julija ramiai pakelia galva ir 
klausia:

— K» nori, Kamil?
— Noreeziau pamatyti te

ta, jai galima, — atsake no- 
aiszkiu balsu.

— Tas negalima -— atsako 
neatmainomai. — Ji yra ant 
aukszto, miega prižiūrėtojos 
globoje. Pagalinus...
mai nepamatysi jos niekados.. 
Ant tavęs užmeta* kad tu esi 
tos piktadarybes kaltininkas. 
Tuojaus suma pasibaigs. Žmo
nos isz lupu in lupas prades 
kartoti tavo varda. Bus per vo
lu... Prasidės tyrinėjimai — 
klausinėjimai... Tik viena te
ta tavos nekaltina... Begk isz 
czionai kogreieziausia! Tai 
vienatinis tuo tarpu iszsigel- 
bejimas.

— Sesuo! Asz... asz mirsz- 
tu badu!

— Pasako tuos žodžius nu
siminusiu vargdienio balsu.

—• Atsisėsk ton — atsako* 
sesuo Julija — atnesziu tau 
valgio.

•Padavo duonos, sviesto, stik
lą, peili ir szakeles. Po tam 
drąsiai, tartum, atsiduodama 
piktadario malonei, 
duris, vodanezias in požemini 
skiepą. Inlipo... Netrukus su
gryžo su Urbonu alaus ir toriol- 
ka mėsos.

Nieko nesakydama ta viską

Mano kūmas in Lakavana 
iszvažiavo,

Da isz tonais neparvažiavo, 
Badai sustojo Durejoj, Tailore

Archbalde ir Dicksone, 
O kada isz tonais atvažiuos, 
Tai jum akyvu žinueziu 

pagiedos, 
Todėl vela turiu jums poryti,

Jojo vieta užvaduoti 
Ka daryti?

Juk vienas kita turim szelpti, 
Kožnam darbo prigelbeti, 
Taip ant svieto geriausia, 
Tarp poros puikiausia.

U Avignon, Franci ja. — 
Trys valdisžki virszininkai ori
nes kompanijos ir lekioto jas li
kos užmuszti laike susidūrimo 
dvieju eroplanu ore.

fl Chester, Pa. — Edvardas 
Kolasinski, 45 metu, likos su
rastas nuszautas prie Crozer 
parko. Buvo jisai turtingas 
butlegeris, bet visas turtas štai 
gai dingo.

Darbininkiszkos Žinutes

kogreicziausia!

atidaro

padėjo ant stalo priesz Kami
la ir netoli jo atsisėdo. Nes iš
drebėjo jos net ir ranka, tiktai 
nuo veido pražuvo * paprastas 
raudonumas... Buvo iszbalus

♦ * ♦

Kada namo isz St. Louis 
važiavau,

Pittsburgo truputi sustojau, 
Pateko man triksu ten matyt, 

Negaliu visko no apraszyt. 
Tarp jaunųjų visaip stojas, 
Jai ne lygiai viena kita 

dabojas, 
Petrukas Eliuto mylėjo, 

Kaip (katinas in ja žiurėjo, 
Bot no ilgai toji meile buvo, 
Žiūrėk kaip greitai pražuvo,

Eliuto Petruką ir mylėjo, 
Ir už jo isztolkejo, 

Gerai Eliuto padarei, 
Kad už Petrulio ėjai, 

Ba abudu viens in kita 
panaszi, 

Kaip kiaules Lietuvoj murzini,
Isz austv purvus reik

Detroit, Mich. — Fordo dirb
tuves priėmė in darbus 25,000 
darbininku per menesi Gegu
žio ir da ketina priimti' dau
giau.

New York. — Jeigu locnini- 
kai kriaueziu szapu neatnau- 
jins seno kontrakto, tai 27,000 
kriaueziu streikuos ateinam 
ežia sanvaite. . ..

Blackbum, Anglijo. — Dau« 
gi a u kaip 88,000 audėju baba- 
vo streikuoti jeigu audinycsdu 
locnininkai numusz algas dar
bininkams.

Detroit, Mich. — Apie 3,000 
bedarbiu šukele maiszati prie* 
Briggs Manufacturing Co-, 
dirbtuves ant Mack avė., 50 po
licijai! tu su aszarinemis bom
boms apmalszino maisztinin- 
kus. Keturi policijantai likos 
sužeisti ir daugelis bedarbiu, 
kurio spyrėsi suazolpimo nuo 
dirbaneziuju.
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ŽINIOS VIETINES
— Raudono Kryžiaus Drau

gavę jau iszdalino 100 tukstan- 
cziu svaru miltu szioje aplinki
nėje ir daugiau neturi ant ran
kos. Valdže prisiims daugiau 
už keliu sanvaieziu.

— Pottsvilles sūdąs turi 
ant apsvarstymo ir nusprendi
mo apie 200 visokiu teismu o 
daugiausia už apleidima szei- 
mynu ir nedavimo joms mais
to. Kaipgi žmogus gali iszmal- 
tyti szeimynas jeigu ne turi 
darbo ne pinigu. Motoro, kuri 
skundžia sziadien savo vyra už 
nemaitinima yra beprote.

— Konia kožna diena gali
ma matyti 'kaip isz tolimesniu 

miestu atvažiuoja žmonis su 
pinkais automobilois in kurios 
sukrauna maiszus augliu ir 
pyszkina namo rodos kad juo
sia veža kokius skarbus. Angli
nei but lėgo re i ant to gerai už
dirba, ba anglis gauna kone už 
dyka o parduoda už dideli pel
ną

rodininkai 
pinigu ap

pal ici ja

1SZ

Pradedant nuo szio Ket
verge visi sztorai bus uždary
ti po piet idant duoti darbinin
kams trumpa pasilsi. Sztorai 
bus uždaryti Ket vergais pu 
piet per tris menesius: June, 
July ir August.

Miesto
priežasties stokos 
svarsto kad 
tiktai puse laiko.

Puikus sutvėrimas vra 
motore, bot jaigu toji motore 
save negnodoja, sutersze savo 
vanla ir moteriszkuma, tai ne 
verta lygintis su žemiausiu gy
vuliu o ypatingai jaigu pasigė
rė. Ana diena i 
motore kuri negalėjo pastovėti 
ant kojų nors gana stengėsi ei
ti namo, bet 
inkrito staezia 
puka kur gulėjo kaip nesutve- 
rimas o kada truputi iszsipa- 
giriojo tai n n vėžliojo namo. Ir 
tai vadinasi Dievo sutvėrimas? 
Graudu žiūrėti ant girto žmo
gaus bet kada motore girta, 
tai veluk matyt jyati szetona ne 
kaip girta motore. Sarmata!

dirbtu

raszojas mate I
• • , . • f

paleidus stulpeli, 
galva in skle-

ir puikini vai-

Ashland, Pa. — Pati Juozo 
Juszkaiczio, 30 motu, mirė 
Asldando ligonbutejo Nedėlios 

Velione gydėsi nuo 30 
Apriliaus.

30 motu

J. M al one v

mokslai n i u 
reisz k e

publikiniu 
ap- 
ka.l

HZ

su-

— Readingo angline kom- 
panije apreiszke buk numusz 
20 procentą nuo algu visiems 
mėnesiniam darbininkams pra
dedant nuo 1 Juniaus. Tas ki- 
szasi nuo paties prezidento A.

lyg paskutinio
rasztininkelio. Tiktai angleka- 
sei ir leberei, kurie randasi po 
penkmetiniam kontraktui ne 
bus dalypsteti numuszimo mo- 
kesezio.

— Ateinaczia sanvaite, 16 
Juniaus užbaigs mdksla Temp
le universitete. Filadelfijoj, 
pana Teofilo, duktė iszdnoto- 
jaus “Saules” W. I). Boczkau- 
sko ir paczios, aplaikydama 
titulą Bachelor of Science. Po 
užbaigimui mokslo apims dilin
ta kaipo daraktorka Woods 
privatiszkojo mokslainoj mies
to Langhorne, Pa.

Direktorei
musu mieste 

ant su.-irinkinio
trys daraktorkos .Jennie Kline, 
Mare Entwistle ir Mare Ger
many, turės padekavoti
dinstus nes jau perjeo laiko sa
vo metu ir ne bus priimtos 
daugiau mokyti nes turi pasi
duoti ant pensijos. Kitados da
raktorkos galėjo mokyti lyg 65 
metu, bot dabar laikas pereina 
po 63 metu. Teipgi visos da
raktorkos sutiko gervalei
mažinti savo algas ant 10 pro
cento isz priežasties blogu lai
ku. Direktorei teipgi 
darvti Mahanov avė.

*

ne ateinanti meta bet tas da vi- 
siszkai neapsvarstyta.

— Poiicije užklupo ant szto- 
ro Charles Smith kuriame ra
do pinigines maszinas.

— Laisnus aplaike ant ap- 
sivedimo Franas Leckner isz 
Girardvilles su pana Petrone- 
lia Miszkiute isz Mahanojaus.

—* Juozas Aidukaitis Jau 
susikraustė in savo naujai pa
statyta narna po No. 1139 E. 
Mahanoy St. Jisai užpraszo vi
su savo pažystamu ir draugu 
ji atlankyti naujoi vietoj.

— Schuylkill County Mo
tor kliubas invede paproti kad 
kur buna automobiline nelai
me ir ten likos užmuszta viena 
ar daugiau ypata, tai ant tos 
vietos pastato kryželi kaip tai 
yra daroma kitose vietose kad 
primint motoristams apie mir
ti; Tokiu kryželiu kliubas jau 
pastate daugeliose 
Praeita meta musu paviete li
kos užmuszta per automobilius 
net 57 ypatos.

mano už
moksią i-

vietose.

ryta.*

Minersville, Pa. — Jonas Ku- 
s'zeleviczius isz New Miners- 
villes likos aresztavotas už su
žeidimą Jono Talabisco isz 
Branchdale, kuriam su auto
mobiliu sudaužė poezius.

viii vaidinime 
dino. Tikimasi kad ir ateityj ! 
stengsis Kanadoje gimė Lietu
vaites prisidėti prie Lietuvisz- 
ko veikimo. Tad Moterių Alto
riaus draug. Valdybai ir artis
tams vakaro tenka tarti szir- 
dinga aeziu už veikimą.

Lietnviszkos szeimynos su
iro, nors sziadien jau nėra nau
jiena pasaulyje divorsuotis, 
arba sziaip kad vyras pabėga i nuo žmonos o žmona nuo vyro, j 
Sztai ir tarpe Toronto Lietu
viu gyvenimo taip atsitinka. 
Jau virsz sanvaite laiko kaip 
J. Mildažis pasiszalino nuo 

I žmonos ir nežino kur dingo.
Paliko žmona 
uos narius vaikuczius. Szioji 
gj’venimo pora jau seniai ne
sutiko gyvenime ypacz už re
ligija; žmona katalike ir su 
vaikeliais eina in bažnyczia o 
vyras kad ir nepolitikas bedie
viu bet prieszinosi tikėjimui ir 
szeimynai kad lanke Dievo na- •r 
mus.

Antra szeimyna Jasutis vėl 
jau apie virsz dvi sanvaitos 
laiko kaip pabėgo nuo žmonos, 
pasiėmė isz bankos kiek turė
jo pinigu ir su savo nauja mei
luže Fislende iszbego kitur 
gyventi. Czia jau vėl kiek gir
delis tai t ar]) abieju buvo ko
kis nesutikimas gyvenime o 
ypacz kad vyras susirado nau
ja patieka kuri taip pat yra 
ženota 'bet abudu susimylėjo 
naujai ir nežiūrėdami kad sve
timu tautu.

ir tris szeimy- 
vaikuczius.

I

Iszmintingi Žodžei
§ Ti’kek in Dieva, bet vak- 

tuokie savo biznio gerai.

§ Jeigu esi gaidys, tai gie
dok, o jeigu viszta, 
kiauszinius.

tai neszk

Pirmutine pati yra nuo 
oDievo, 

treezia nuo szetono.
antra nuo žmogaus

ŽINUTES ISZ
TORONTO, KANADA
Gražns Moterių Draugijos 

vakaras. Sz. m. Gegužio men. 
23 <1., Toronto Lietuviu Kata
liku Moterių Altoriaus Drau
gija Surengė parapijos naudai 
vakarėli. Apgailėtina kad ne- 
perdaugiausia publikos atsi
lankė, nežino kame dalykas, 
ar nebuvo iszgarsinta koloni
joje ar nesidomavo Lietuviai 
vakaro programa, o vis-gi bu
vo gana graži. Tapo suvaidin
ta vieno veiksmo komedija: 

” be t o J. Yur
cziute artistiszkai paszoko ke
letą szokiu. Artistai gana gerai 
atliko savo pareigas ypacz žy
mėtina rolių atlikimu, kad 
merginos atliko vyro roles ap
sitaisė

O n

» i

vieno
Nesiprieszink,

reikalaudami di- 
striaupiai matytis

Treezia pora Lietuviu taip 
pat jau seniai Toronte komedi
jas kreezia 
vorso tai
kad ir tu žmonelių gyvenimas 
ramiai neužsibaigs iki pabai
gai. Oi, daugelis ir Toronto 
randasi Lietuviu szeimynu su- 
puvusiai gyvenime. Dar kad ir 
veda gyvenimą bet jau peklisz- 
ka. Kaip ežia Lietuvius nepa
tiks tokis gyvenimas szeimy- 
ninis kad sziu laiku jaunimas 
viską per pirsztus tik mato, 
nieko nežvelgė in ateities gy
venimą. Kiek jau ežia Lietu
viu jaunimo sudaro szeimyni- 
nius gyveninius tai labai ma
žai kurie žmoniszkoje akyveiz- 
doje apsivedė, kaip reikalauja 
paproeziai ir gyvenimas, imti 
szliifba bažnyczioje. Liudniau- 
ses likimas lauke Lietuviu gy
venime kad nieko kilnesnio ne
pagalvoja, kas jo ar jos lauke. 
Žiūrėk, vaikinas, Lietuvys, ei
damas ulvezia užkalbino visai •r 
nepažystama mergina, tuojaus 
užsimezga pažintis ir meile, 
tik klausyk kad jau žonotas o 
kur jisai ženijosi, 
szliuba tai
kur Žydeliu rabinas ant jnesz- 

, na, ar bus 
laimingas gyve- 
gyvens, mylesis

kur e me 
nieks nežino, nes

lyno vineziavojo 
tokios poros 
n imas? Tol 
kol akys atsidarys ka jie ežia

vyriszkomis drapano- padare. Arba tenka patirti gy
mis, gražiu juoku padare losz- venirne kad mergaite iszsiveda 
dainas Balandis ir kiti artis
tai.

Garbe Altoriaus
Draugijai kad darbuojasi ne
imi Istancziai ypacz del parapi
jos labo, ypacz tenka padėko
ti© Valdybai kuri stengėsi su
daryti pramogas. Valdyboje 
antri metai dirba p-nia O. Ka
linauskiene eidama pirminin
kes pareigas ir Kanadoje gi
musios Lietuvaites. Elena Bo- 
lickaito ir M. Yurcziute, netik 
szios Lietuvaites eina parei
gas Valdyboje bet dar ir pa
rengimuose. Prisideda ir mi
nėtam vakarėlyje abi Lietuvai
tes atliko artistiszkas pareigas 
ypacz E. Belickaite 'kuri pirma 
karta scenoje pasirodo Lietn-

Moterių

paszokti visai svetimas, nepa
žystamas vaikinas, kartais ki
tos tautos, kitos tikybos ar vi
sai be tikybos, arba kad kar
tais ir tos paczios tautos, kad 
ir Lietuvis su Lietuvaite, bet 
vienas kito nepažysta, gal vy- 
riszkis mergaite ir žino kad ko
kio auklėjimo ir gyvenimo ap
linkybių o mergaite nieko ne- 
sidomaudama su vienu, kitu 
szokiu parsiduoda amžinai ne
pažystamajam vyriszkiui ir jo
jo globai aukuojasi, gali vesti 
ir meile surasti, na o ežia mer
gaite nežino kad tik laikinas 
tas junginis kuris tau ežia aky
se pražydėjo ir meile pažadė
jo o rytoj ar tolinus jau jisai 
kita myluoja ir meile aukuoja.
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Tylėjimas 
gali būti auksinis

♦. . bet ar dtl to kiti 
cigaretų skelbimai paprastai 

tyli šiuo klausimu?

KADA teisybė 
ttnnrtli rlnilrlr

<4

naturališkn
Užsitraukimai* nonai buvo 

cigaretų akclbimuoac.

ė skaudi - labai
----- vengti dalyko!
neliečiama” 

nenuostabu.
geriausio ir lengviausio - gamta slepia tūlus 
nešvarumus, kurie, jei nepašalinti, nepalankūs 
jautrioms gleivėms!

Ir kadangi, žinodamas ar nežinodamas, kiek
vienas rūkytojas ar rūkytoja užsitraukia kokių 
nors dalį dūmų iš savo cigareto, Lucky Strike 
išvystė tų didį moksliškų procesų, kuris pašalina 

Luckies tų procesų išrado.

įeina cigaretų akelbimuoBc. Ir 
Kiekviename tabako lape - net

tūlus nesvarumus.
Tik Luckies jį ir turi!

Ar užsitrauki dūmą? Daugiau kaip 20.000 
gydytojų, kuriems buvo duota išbandyti Luckies, 
pamatuodami savo nuomones savo pačių Ištyri
mu rūkyme, pareiškė, jog Luckies mažiau erzina 
gerklę negu kiti cigaretai.

Daugiau

It’s toasted
Jūsų Apsauga - prieš knltžjimus - prieš kasuIj

O. K. AMERIKA
ATSUK LUCKY STRIKE RADIO PROGRAMĄ—60 moJrrnRkų 
piiniičių su pasaulio geriausiais šokių orkestrais ir Lucky Strike 
iiuioruis, kicki ieihį Antradienio, Ketvirtadienio, ir Šeštadienio takariįt

; per N.D.C. Kadio tinklų.

brangus jaunime, ar isz 
nuotikiu

naus
Ne, tokiomis

biai, sekite gražu sugyvenimą 
tarp saves, vieni kitus supras- 

jaunystes dienose o tik 
tuomet žengkito gyvenimo ke
leliu kuris veda laimingu, ma
lonu, kad ir kryželis ant kry- 

gywonima isztinka bet 
gyvenimas

3-

kito

Na, 
panasziu gyvenimo 
galima tikėtis gražaus, malo- 

szeimyninio gyvenimo! 
san lygom is jau

nimas supynęs szeimynini gy
venimą negyvens bet barsis, 
pjausis, divorsuosis ir kartais 
tragedingai baigia gyvenimą.

Jaunime Liotuviszkas! Kur 
tu negyveni ar Amerikoje ar 
Kanadoje, -kas tik esate Sau
les skaitytojai ar 'bendra-dar-

želi o
jaigu szeimynis
tvirtas ir neiszkinkos tai vis
kas pergalima ir gyvenimas 
szioje aszaru pa'kalneje vis 
vien nenuobodus.

— Vargo Vaikas.

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $023,358.62

patarnavimas 
npelinkeje.

i

n

Lehigh Valley Geležinkelis

$9.50 In New Yorka
“ ir atgal ar in Newark

Nedelioj 12 Juniaus
Specialiszkas Ekskursinis treinas apleis 
Mahanay City 4:25 vai., Nedėlios ryta.

Baseball: Giants su Pittsburgh, New Yorfce 12 Juniaus
Pirkite Tikietus lsz Anksto.

Lehigh Valley Railroad
Qk Route of The Black Diamond

IN LIETUVA SU EKSKURSIJA SZIA VASARA 
Tiktai per Lietuviszkaji Uosta KLAIPEDA 

SKANDINAVU-AMERIKOS LINIJA 
PER’ KOPENHAGA 

2 LIEPOS 
Laivu “Frederik VIII
Rengia “Vienybe”, “Dirva 

ir “Naujienos”

18 BIRŽELIO
Laivu “United. States

L.

I > I >

>>D. S. Ekskursija ir 
“Darbininkas” 

SZVARUMAS IR PATOGUMAS — MALONUS PATARNAVIMAS ' ' i
Informacijų ir laivakorcziu reikalais kreipkitės pas savo agenta arba

SCANDINAVIAN-AMERICAN LINE
Chicago, Ill.

130 N. LaSalle St.
New York, N. Y.
27 Whitehall St.

1 A i

Boston, Mass, 
248 Washington, St.

I

I
I
I

Mokame 3-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride- 
dam 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 Kas.

Skaitykite “Saule”

W. Traskauskas, Ėst.
LIETUVISZKAS GRABORIUS

y     1 "•

nifiižrm L

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

i
į

I

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausia Graborius

• i Gabiausias Balsamuotojas 
_ Geriau’is Ambulanco 

s z i o j 
Bile Ko-

kiain laike, diena ar 
nakti. Visada turi pil
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio 
Grabu. Laidoja nu
mirėlius pagal naujau- 
lia mada ir mokala.
Turiu pagelbininke 
moterems. Prieinamos 

ffjCk prekes.
DU OFISAI: 

MAHANOY C1TY;516 W. Spruca SU 
Bell Telefonas 149 

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

■

M*

»:■« Hl®

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 
510 W. CENTRE STREET 

MAHANOY CITY, PA.
TELEFONAS 305-R 

Iszbalsamuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrėbus pa- 
ruoszia pagal naujausia mada už 
pričnama preke. Parsamdau auto
mobilius del laidotuvių, vesellu ir 
kitiems pasivažinėjimams.
Naminis Telefonas 1430-R St.Clair

Geriausi invstoriai gėriuose laikuose buvo tie žmonis 
kurie padėjo pinigus in banka. Jie dar turi bankavas 
knygutes parodyti savo pinigus. Daug žmonių investi- 
no in szerus ir bondsus ir dar jie gailesi kad pinigus 
ne laike bankuose. Teip sako

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

MAHANOY CITY, PA.
KP




