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Isz Amerikos
GIRTUOKLIS MIEGOJO 

LAUKE SU $1,599.00 
KISZENIUJE.

Boston. — Ant Revere bv- 
ežiu policijantas patemijo mie
ganti vyra szio Pancdelio nak- 
ti. Jis bandė ji pažadinti isz 
miego, bet^zis buvo kaip negy
vas. Tuomet paszaukta polici
jos vežimas ir girtuoklis nu
vežtas in policijos stoti. Pra
migęs jis nustebo, kai pamato 
kad randasi už grotu,
jaus paklausė kiek reikia nž- 
sistatyti kaucijos, kad galėtu

Tuo 
kiszc-

ir tuo-

būti paleistas isz dželos. 
tarpu jis iszsemo isz 
niaus $1,599 ir atskaito kauci
jos suma, likusius insidejo at

sako, laime dar kad
kliuvo in policijos rankas.
gal. pa

L

ft

29 METU PACZIULE 
APTEIKĖ SUNUM

SAVO 72 METU VYRA.
Milwaukee, Wis. — Mrs. Tes

is i O'Garwood, gyvenanti po 719 
E. Mason uly., ir turinti 29 me
tus. ana diena apteikė savo 72 
metu vyra •r
Vvras dirba

su drūtu sūneliu, 
ant North West

ern geležinkelio. Kvailas senu
kas džiaugėsi isz garnio dova- 

lllr'li'nos.
'*'“S 1 f*1' 1 M S »

DEMOKRATAI RENGIASI 
KONVENCIJAI.

Chicago. — Pirmadienyje 
Bir. 27 d., Chicagoje prasidės 
republikonu partijos nacionale 
konvencija.. Visi didesnieji 
partijos vadai suvažiavo ir ati
daro savo sztabus. Kandidatu 
in prezidentus yra gyva galy
be: Roosevelt, (New York val- 

gubernatorius), 
buvęs kandidatas

Visi

stijos
Smith, buvęs kandidatas in 
prezidentus, Ritchie, M d. vai. 
gubernatorius, Try I o r, žymus 
Chicagos bankierius ir 1.1. At
rodo, kad demokratai 
kėlės sanvaite iki 
viena isz tu kandidatu.

Al.

peszis
nominuos

ATRADO NAUJUS 
PLOCZIUS AUKSO 

ALASKOJE.
Žmones 

isz visu daliu svieto pribuna 
pekszti, raiti, automobiliais ir 
net su eroplanais in aplinkiniu 
Muka, kur likos surasta labai 
turtingi plocziai aukso. Isz. to
no žemes iszima aukso vertes 
ant 55 tukstancziu doleriu.

Seward, Alaska. — 
svieto

MELDE PALICIJOS KAD 
JAM PRIGIALBETU 

PASIKART.
Hartford, Conn. — Negalė

damas pasikarti, Beimąs Stan- 
cziuk, kukorius Žydiszkojo 
prieglaudoje del vaiku, nuėjo 
ant palicijos melsti pagialbos 
kad ji pakartu. Inejas in štoti 
ncszdamas su savim szmoteli 
virves paszauko:
kit man pasikart nes bandžiau 
du kart pasikarti bet virve vis 
nutruko, dabar jus bandykit.”

Žmogelis buvo labai susirū
pinės kad neteko $1,000 per 
Bubankrutinima banko. Palici-

4 l Prigialbe-

APSIVEDIMAI JAUNU 
MERGAICZIU.

Now York. — Pagal isztyri- 
nejima direktoriaus pnblikiniu 
mokslainiu, tai keturios mor- 

po 13 metu,
likos praszalintos isz mokslai
niu už apsivedima. 
po 
306

gaites turinczios

25 turėjo
15 motu14 metu, 126 po

po 16 metu ir 27 turėjo 
daugiau, 
cziavo
turėjo 14 motu o seniauses 18 
metu.

isz
vaiku 9 a psi pa

kariu jauniausias

Kana- 
pelno nuo 

praeita
>

KANADA TURĖJO PELNO 
80 MILIJONU DOLERIU 

NUO ARIELKOS.
Ottawa, Kanada, 

dos sklypas turėjo 
pardavimo arielkos
meta net 80 milijonu doleriu 
prie to nesiskaito padotkas 
nuo alaus ir nežino kiek 
szmugleriai pergabeno gerymu 
per rubežiu be užmokėjimo pa- 
dotkii. Praeita meta Kanadoje 
parduota viso, svaiginaneziu 
gerymu, už $112,367,934. Dau
giausia gerymo pirko Ameri- 
kiecziai ir svecziai kurie atsi
lankė in Kanada ant užgesini
mo troszkulio. Akyva, kad nuo 
kada Kanadoje valdžia prasza
lino prohibicija, tai praeita 
meta likos aresztavota 35,789 
žmones už girtnoklysta o mote 
1913 aresztavojo 68,985.

prohibicija,

11 METU MERGAITE 
ISZGELBEJO 4 VAIKUS.

Norfolk, Neb., Bir. 16. — Jau
na 11 metu Betty Nelson isz- 
gelbejo nuo paskendimo ketu
ris vaikus, kuomet vanduo pra
dėjo neszti j u valt is prie tven
kinio kraszto.

34 ANGLEKASIAI 
SUSPENDUOTI.

Pa. — Trisde- 
anglekasiai isz

rantonSc....... ..
szimts keturi
pirmo distrikto likos suspen
duoti isz Anglekasiu Unijos už 
tai kad peržengė tiesas unijos 
ir kurie iszszauke nelegaliszka 
straika praeita Kovo 
Thomas Maloney isz
Barre buvo suspenduotas ant 
15 metu, kiti ant 5 iki 15 nie

r n

tu.

menesi.
Wilkes-

7

ATĖMĖ SAU GYVASTĮ 
BAŽNYCZIOJE.

Tremont, Ind. — Vincent 
Knecht, 40 metu biznierius, nu- 
ejas in Szv. Jokūbo 'bažnyczia
atsiklaupė prie stovylo Moti
nos Dievo ir persipjovė sau 
gerkle ir gyslas rankose, mir
damas in trumpa laika. Za
kristijonas

persipjovė

trumpa laika.
uždarydamas baž

nyczia vakare, užtiko jojo la
vona, rankoje turėjo gromate- 
le del jojo paczios kurioje ra- 
szo kad atome sau gyvastį isz 
priežasties nepasisekimo biz
nyje. Bažnyczia tuom laik li
kos uždaryta ant kokio tai lai
ko.

UŽBAIGĖ STRAIKA.
Shamokin, Pa. — Angleka

siu streikas Cameron kasyk
loje likos ana diena užbaigtas 
ir 1,200 vyru sugryžo prie dar
bo. Streikas tęsęsi per keletą 
sanvaieziu. Kompanija ir ang-

ja ji uždare kalėjimo pakol lokasiai padaro tarpe savos 
nauja sutarti.upas pasikorimo pereis.

V.

,,, L
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43 METAS

GEGUŽIS PREZIDENTU 
S.L.A; LIKOS ISZRINK- 

TAS VELA ANT 
DVIEJU METU.

Pittsburgh, Pa. — (Isz 
n v bes”
lio 24 d. p.p. SLA. Seime in vy
ko Pild. Tarvbos rinkimai. Isz- 
rinkt as prezidentas 
ežiam dvieju metu 
Balsavimuose laimėjo p. (Icgn- 

Bagoczius, socialistu kan
didatas pralaimėjo. 105 balsa
vo už Geguži, o 99 už Bagocziu.

Bolszevikai balsavo kartu su 
socialistais, o sandarioeziai 
tvirtai laikėsi su tautininkais. 
Tautininku kandidatas in pro- 
zindentus p. Bacziunas pirm 
balsavimo, pagal susitarimą su 

isz t rauke savo

VELA

Vie-
daneszimo). — Birze-

< <

sekan-
terminui.

I
ZIS.

lįstai ir

sandariecziais 
kandidatūra.

Seime i užkeltas įklausomas, * 
sumažinti SLA. darbininkams 
ir tarnautojams algas. Bolszc- 
viku kandidatas ir sekretorius 
Miliauskas siūle sumažinti vi
siems darbininkams algas 35% 
už ta balsavo kai kurie socla- 

bolszcvikai. At rodo,
kad socialistai ir bolszevikai 
nenori, kad darbininkai gautu 
žmoniszkas algas. Vėliaus pri
imta sumanymas sumažinti ai- 
gas visiems darbininkams, ku
rio gauna nemažiau $1,000 per 
motus algos.

Norėta perkelti SLA. centra 
isz New Yorko in Pittsburgh 
ar Wilkes Barre 
laikinai atidėta.

Svarstyta ir seneliu prie
glaudos insteigimo klausymas. 
Palikta Pildomąją! Tarybai 
pasielgti sulyg savo nuožiūros.

7 vėliaus tas

seneliu

SKAITLIS BEDARBIU DI- 
' DĖSNIUOSE MIESTUOSE.

Washingtonas. — Pagal pas
ai s kai ta s

didesniuose
pasirodo

Amerikos
ran-

ku tinęs 
kad 
miestuose tai New Yorke 
dasi 828,000 szeimynu kurios
neturi jokio užsiėmimo ar dar
bo; Chicago randasi 600,000; 
Detroite 200,000; Plnladelphi- 
joje 300,000 ir Pittsburge .178,- 

visom 
pa-

000. Valdžia stengėsi 
pajiegom idant suteikti 
g i a 1 b a pa varge 1 i a m s.

PER SUNKU MAITINT 
SENA TEVELI.

Leesport, Mass. — Už tai 
kad atsisako prigialbot maityt 
savo sena, 84 metu tęva, Jeva 
Shully, likos uždaryta kalėji
mo ant szesziu dienu Uapdu- 
moti” savo neiszmintinguma.

Shully’ieno su dviems bro
liais duodavo tėvui po penkis 
dolerius ant menesio ant su- 
szelpimo tėvo, 
tai laiko dukrele liedavo tėvui 
paszialpa ir už tai likos pa
szaukta in suda ant iszsiteisi- 
nimo. Sudže žinodamas padė
ti moteres ir kad penkis dole
rius lengvai gali paaukaut del 
senuko, pasako: “Jaigu neper
mainysi savo nuomones in sze- 
szea dienas, sėdėdama kalėji
mo, tai panaudosiu kitokį bū
da ant prispyrimo tave ant su- 
szelpimo tavo tėvo.” 
role lyg sziolei da nepermaino 
savo užsikietejimo.

menesio
bet nuo kokio

— Duk-

DEMOKRATAI ATIDARĖ 
SAVO KONVENCIJA.

Chicago.
partijos
Amerikos 
vencija I 
rink« savo kandidatu ant Pre-

Va 1st i j n.1 tojo
1 riukszminga

Doinokrat iszkos 
delegatai isz 

; atidaro 
Panedelio

savo
r v ta

visos
kon- 
kur I

ATSINAUJINO STEBUK
LAS SZV. JANUARIAUS.

Rymas. — Ana diena atsi
naujino stebuklas kraujo kari
ky! ojaus Szv. Januariaus, kn

ot si tinka tris kartus ant
melo. Tasai sudžiūvęs kraujas 

szventojo pradeda 
gaivyt ir rodos 
kuriam randasi.

'I’nkslanczei žmonių ai lanke 
bažnyczia kurioje kraujas lojo 
kankytojaus yra užlaikomas.

ir
ris

zidento
Konvencija 
skiriant kandidatu 
denio ir vice-prezidento.
hibieijos klausymas taipgi yr 
svariais dalykas 
tvnro.

Suvionvtn * 
bus

ant prezl-
Pro-

ii k

del apsvars-

KANADISZKI VAIKAI SU
DĖJO MILIJONĄ DOLERIU.

Toronto, Ontario, Kanada.— 
Valdiszki rapartai parodo buk 
vaikai lankantiesi in mokslai- 
nes
praeita 
Bank”
Kanadoje sziadien bėdos nėra 
nuo kada Anierike užstojo pro
hibicija.

Ontario provincijoj sudėjo 
meta in “Penny 

1,440,921.13 doleriu. —

PROHIBICIJOS AGENTAI 
PALIEPĖ MOTERIAI 

NUSIREDYT.
Allentown, Pa. — Valdžia 

praszalino nuo din s to du p ro
ll ibicijos agentus už nemanda
gu pasielgimu su motoria Mrs. 
Alma Wentzell, 26 metu. Agen
tai ateja pas jaja jcszkoti inun- 
szaines, atplesze grindis ir at- 
plesze karpeius o kada nieko 
nerado, paliepė moteriai nusi- 
redyt ar kartais neturi ant sa- 
ves paslėptas bonkutes. Moto
re pasiskundė valdžiai ir agen
tai likos praszalinti nuo darbo.

Isz Visu Szaliu
AUKOS SZETONISZKO ' 

UŽVYDEJIMO.
Berlinas. — Miestelije Holz- 

haussen, tenaitinis gyventojas 
vardu Richman, nužudo augy- 
tine, josios mylema, tarnaite, 
savo paezia ir ant galo pats 
sau atome gyvastį. Kada Rich- 
manas sugryžo namo viena va
karą užtiko neprideraneziam 
padėjimo savo augytino su jo
sios mylemu ir po trumpam 
barniui abudu nuszove, po tam 
nuomonėje kad suėjimas jau
nos poros buvo su žinia paczios 
ir tarnaite nuszove ir jeises po 
tam pasidaro sau <y 

to ala.

atsi
veri 1 a k i ei ik o

KINIJA GALVOJA APIE 
NAUJA KARE SU 

MANDŽURIJE.
Shanghai. — Kinijos valdže 

yra beveik pasiryžius paskelb
ti karu priesz Mandžiurija, 
jeigu Japonija pripažins nauja 
Henry Pu-Yi valdžia, kuria pa
tys Japonai ten insteige. Be to 
kitas motyvas,
prie musziu, yra Mandžiurijos 
užgrobimas Kinijos muitiniu.

7

gali privesti

JAPONISZKAS KAREIVIS 
NUŽUDĖ KATALIKISZKA 

MISIJONIERI.
Peiping, Japonija. — Aplai- 

kyta žino in czionais skelbė, 
buk Vokiszkas katalikiszkas 
misijonieris kunigas Konradas 
Rapp, likos nužudytas per tūla 
Japoniszka kareivi aplinkinėje 
Chientao, prie Korconiszko ru- 
l»ežiaus, Mandžiurijoi.

Kunigas Rapp jojo pas kita 
misijonicriu kuris mirtinai sir
go ant t if ūso, kada ji sulaikė 
Japoniszkas kareivis. Kunigas 
parodo 'savo bilietą bet karei
vis nutrauko kunigą nuo ark
lio, sudaužo jam baisei galva
nuvilko in upeluka užkasda
mas jojo lavona. Kada kunigą 
surado jojo kūnas buvo suba
dytas su bagnietu trisdeszimts 
vietose, galva buvo sudaužyta, 
abi rankos nulaužtos ir nosis 
nupjauta.

Vokiszkas konzulis nuvažia
vo in tonais isztyrineti ir su- 

kaipo už-

7

raszyti protokolą, 
protestuoti priesz toki pasiel
gimą su Vokiszkais padonais 
del Japoniszkos valdžios. Ka
reivis likos aresztavotas.

NUŽUDĖ SAVO PENKIS 
VAIKUS.

Požnanius, Lenk. — Miesto 
policije atidengė žudinsta ku-

 , ri pereme visa aplinkine.
ISZGAVO MILIJONUS ISZ 

PASKANDYTO LAIVO.
LaivasBrest, Francije. —

Artiglio II, ana diena pasek
mingai iszgavo daugybe auk
siniu plytelių isz paskandyto 
laivo Egypt vertes keliu mili
jonu doleriu.

Laivas Egypt likos paskan- 
dytas 1923 mete Susimuszda- 
mas su kitu laivu. Tame laike 
gabeno jisai aukso už penkis 
milijonus doleriu.

7

Likos aresztavota kokia tai 
Maskalka Magda Privaluk, 
kuri savo rankomis nužudė sa
vo keliu menesiu senumo kū
diki. Kada ant sūdo pradėta 
jaja tolinus'kvosti, prisipažino, 
kad yra nevedus,
11 u d a v i n e t i mergina, 
priesz tai keturis kitus vaikus 
tuoj aus po pagimdimui. Žadin
toja apkaltino ant penkiolikos 
metu kalėjimo.

o norėdama 
nužudo

SNIEGAS VASAROS LAIKE.
Sniegas, ledai su 

szaltu veju pridirbo daug ble- 
des daugelije daliu Italijos. 
Trys vyrai nuskendo upeso per 
pasikclima vandens. Seniausi 
gyventojai nepaniena kad snie
gas pultu sziaino meto laiko.

Rymas.

ANGLIKAI UŽDARE 44,793 
INDUSUS IN KALĖJIMĄ.
Londonas. — Pagal valdžios 

raparta tai Angliszka valdžia 
uždaro kalejimuosia 44,793 In- 
dusus už visokius politikiszkus 
prasižengimus, nuo kada Gand
hi pradėjo platyt laisvia terp 
savo tauticcziu.

PARDAVINĖJIMAS 
ŽVAKUCZIU BAŽNYCZIO

JE YRA UŽDRAUSTA.
Rymas. — Popiežius Genera- 

lisžkas Vikaras apgarsino
pranesze visoms bažnyczioms 
Rymo diecezijoj uždrausdamas 
pa rd avi nojimn Votiviszku žva- 
kucziu Kalalikiszkose bažny- 
ežiose ir kaip rodos tasai už
draudimas bus invykdintas po 
visas bažnyczias ant svieto. 
Papratimas neuždratulžia nan- 
dojimo tuju žvakucziu, bet po 
1 Julajaus ne bus vale juju pir
kinėti bažnycziosc.
Kardinolas Marchetti-Selvag- 

giani, generaliszkas vikaras, 
teipgi uždraudžia traukti pa
veikslus nuo bažnytiniu proce
sijų ir kitu bažnytiniu apeigų, 
naudojima neteisingu žiedu ir 
kad tabernakulei butu geriau 
prižiūrėtais per kunigus. Kar
dinolas teipgi davė suprast 
žmoniems kad geriau iszklan- 
syt vienas miszes ir priimti vie
na komunije, kurios bus daug 
daugiau naudingesnes no kaip 
deginimas tukstancziu žvaku
cziu kas diena.

rojo gera pelną su savo drauge.
Tuom laik apleistoje grin- 

czioje lauke tėvo pati ir vai
kai. Motore ant galo turėjo 
parduot karves, arklius ir net 
rakandus idant iszmaityt sa
vo nelaiminga szeimynele. Vy
ra nusiuntė namo,
ubago uždare in kalėjimą ant 
penkių metu.

o patogia

SUOMIAI NEPATENKINTI 
DEGTINES KONTROLE.
Helsinki. — Suomijos gyven

tojai labai nepatenkinti val
džios nauju instatymu varžyti 
svaiginaneziu gerymu pardavi
nėjimu. Esą naujasis instaty- 
mas duoda dar daugiau progos 
slaptiems degtindariams ir 
szmugelninkams ir toliau va
ryti savo darba. Jie reikalau
ja, kad svaiginaneziu gerymu 
pardavinėjimas butu visiszkai 
laisvas ir valstybes monopoliai 
butu panaikinti arba kitaip 
pertvarkyti.

degtindariams

su-

KOMUNISTAI RUMANIJOI 
RUOSZE SUKILIMĄ.

Bucharest, Rumunija. — Ru
munijos policijai pavyko
sekti komunistu sąmokslą nu
versti dabartino Rumunijos vy
riausybe. Oficialcmis žiniomis 
sąmokslu vadovavo tūlas Vo
kietijos komunistas. Policija 
padare eile kratų ir rado pas 
komunistus agitaciniu lapeliu 
raginaneziu kariuomene sukil
ti priesz valdžia. Komunistu 
vadas ir keletą kitu aresztuoti.

savi-

APLEIDO SZEIMYNA DEL 
PATOGIOS UBAGES.

Krokuva, Lenk. — In k romą 
Lukovskio inejo drūtas ir svei
kas ubagas melsdamas
įlinko idant jam duotu zlotus 
ant bilieto ^nuvažiuoti (namo. 
Savininkas davė pinigus už 
kuriuos padekavojo ir iszejas 
laukan padavė pinigus stovln- 
cziai jaunai moterei. Locninln- 
kas užtemino teip nepaprasta 
pasielgimą ubago, — kuris nu
ėjo ir in kitus kromus su pana- 
sziu meldimu, — paszauko pa- 
licijanta, kuris ubaga uždare 
kozoje.

Pasirodė kad ubagu buvo 
tai Anupras Dorefski, turtingu 
gaspadorium isz Gorlico, kuris 
turi paezia ir szeszis vaikus, o 
jojo drauge yra 26 metu Antele 
Valek, kuri nuo senei užsiim
davo ubagavimu. Anupro poli
cija jeszkojo asztuonis mene
sius, nes dingo isz namu palik
damas paezia ir vaikus laike 
rngpjutes didelioje bedoje.

In kaimu atėjo jauna ir pa
togi ubage, o kada ja ja pamate 
Anupras,
meiles del josios, pamėtė vis
ką, persirede in skarmalus, 
paėmė in ranka lazda ir drau
ge iszejo in svietu su patogia 
ubage. Apėjo kone visa Lenki- 
je ir ubagavo ant galo sumano 
apgaudinėti žmones praszyda- 
mas ant bilieto pinigu, kas jam 
labai buvo pasekminga ir tu-

tiesiog apjako isz

RADO NUŽUDYTA 
LIETUVI.

Buenos Aires. — Buenos Ai
res mieste Argentinoje gatvėje 
rastas suszaudyto Lietuvio la
vonas. Patirta, kad ji nužudė 
einant in darba vienas jo drau
gas, tūlas Leon Zeida. Argenti
nos laikraszcziai tokia baisia 
žmogžudyste labai pasipikti
no.

i

DVI MOTERISZKOS 
RANKOS PAKIETE.

Berlin. — Nesenai in Fran- 
euzu pasiūt iny be buvo atnesz- 
tas ir atiduotas pakietas. Ati
darius pakieta, jame buvo su
rastos dvi nukirstos moterisz- 
kos rankos. Ant vienos rankos 
pirszto buvo du žiedai, kas pa
rodo, kad motore buvo vedus. 
Pakieta inteike 25 metu am
žiaus žemes ūkio praktikantas, 
kuris pareiszko ambasados' 
szveicoriui, kad jis po keliu 
dienu ateis atsiskaityti.

Paskutines Žinutes

Jonas

Paryžius. — Siamo kara
lius Prajadhipok likos numes
tas nuo sosto per revoliucije ir 
uždarytas kalėjimo. Daugelis 
virszininku likos aresztavota.

U Ashland, Pa.
Vinkus, rinkdamas anglis, li
kos užgriautas ir po kokiam 
laikui atkastas per savo drau
gus gyvas.

H Sioux City, Iowa. — Ja
mes Hennum. sztorninkas, 

skolas savo
Hennum, 

dovanojo visas 
kostumeriam, kurio jam buvo 
kalti $75,000, sakydamas kad 
da jam pasiliko pinigu ant 
maisto ir pragyvenimo.

GERADEJYSTE.

Motore, ne trukus po szliu- 
bui in savo antra vyra:

— Tegul gal teip ne pada
rysi, kaip padaro mano pirmu-^
finis vvras!

— Ar sziteip! — Tai ka-gi 
jis toki padare!

— Nu-gi numirė in dvi ne- 
deles po szliubui ir paliko man

I50 tukstancziu doleriu.
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Kas Girdėt
Nesijuokite per garsiai...
Sztai mieste Rochester, N. 

Y., randasi barbens arba 
skust-barzdis kuris prisiege 
ant Szvento Kolumbo kad dau
giau garsiai nesijuoks.

Atsitiko szitaip: Pas barbė
ti sėdo ant kreslo jojo draugas 
idant ji apskustu. Kada bar
bens parenginejo kandidata 
ant skutimo — muilino, pradė
jo jam apsakinėti juokinga at
sitikima su kokia tai moterė
liu... Barberiui taip patiko 
tasai juokas kad pradėjo klyk
ti kaip kiaule kada jaja sker
džia — juokdamasis garsiau ir 
atidarydamas burna placziau 
— ant galo negalėjo uždaryti 
žandu. Prietelis su pagelba ki
tu kostumeriu nuvedė barberi 
pas daktara kuris jam žandus 
uždare.

barbens

Apie nepaprasta motiniszka 
meile tarp paukszcziu apraszi- 
neja Mare Duportt szitaip: Ei
dama per tilta ant upes Duno
jaus, iszgirdo nepaprasta 
kliksmn mažo žvirblio, dirste
lėdama in ta azali paregėjo ma- 
žaji, kuris neturėdamas da pa- 
jiegu stengėsi perlėkti per upe 
ir jaute kad inpuls in vandeni.

Už trupuezio žvirblis butu 
pražuvęs. Sztai atlėkė isz kitos 
puses pataite. Matyt buvo tai 
motina mažiulelio nes palėkė 
po juom pastatydama jam sa
vo peczius. Jaunas žvirblelis 
atsitūpė ant motinos pecziu ir 
tokiu budu abudu nulėkė ant 
kranto.

Norints motinai kerszino pa
vojus bet... balsas motinisz- 
kos szirdies ir prijautimas sa
vo užduoties pergalėjo. Isz to
jo atsitikimo, lai ir žmones pa
ima pamokinimą.

------------- If Iii..... ... . . .. ■Minim

Isztikruju sunku yra intike- 
ti kad szitam dvideszimtam 
amžiuje Suvienytose Valstijo
se gali atsitikti atsitikimai ku
rie primena mums tamsius lai
kus.

Kokia tai Mrs. Anna Aubel 
isz Baltimore, Md., 55 metu 
amžiaus, numarino savo palie
gusi sunu 26 metu, “idant isz- 
guit velnią kuris juom apval
dė.” Ant galo kada palicija in 
tai insimaisze, tai motina ir ki
tas sūnūs 30 metu, kuris yra 
mokytu žmogum ir užbaigiąs 
kolegija, pasakė: “Davėm jam 
valgyt tik viena karta nuo 20- 
tos Kovo, nes mums Dievas pa
liepė ji maryt badu kad iszva- 
ryti isz jojo velnius.”

Kiek tai isz musu vargingu 
misijonieriu užsiiminėja atver
timu pagonu tolimam Afrike, 
Kinuose ir kitur, vietoje užsi
imti apszvietimu savo tautie- 

apszviestam
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Tobacco Co.

unHMMI

Nuotaka nubėgo 
kur kambaryje

jau laikas.
ant virszaus
lauke drauge su motina josios 
vyresne sesuo 33 metu, kuria 
parode ir apdengė galva su ve
lioni!. Greitai visi nuvažiavo in 
bažnyczia, kunigas suriszo jau- 

visi sugryžo na-

su

Ar užs
v ■ /.

trauki?
■ ,Wihi. ■ ■ . •

auka dievaieziams. Da ir szia
dien Japonai tiki kad dvase 

nekaltos mergaites 
priesz 

dvasiu. O kad
apsaugojo

xz už

.t t

uKaip nepagei" 
daujamas svečias
♦ ♦ klausimas paprastai 

vengiamas. Kodėl?

AR užsitrauki dūnuj? Kodėl su šitio klausimu 
cigare!ų HkcIbimuoHC buvo elgiamasi, kaip 

“nepageidaujamu hvcčiu”?

Jums tai labai svarbus klausimas — nes jūs 
tikrai užsitraukiate — mes visi užsitraukiame —♦ 
kiekvienas rūkytojas užsitraukia — kiekvienas 
rūkytojas (kvepia kokių nors dalį dūmų, kuriuos 
jis ar ji ištraukia iš cigarėto.

Ar užsitrauki dūmų? Paprastas klausimas* 
Tačiau tylėjimas šiuo dalyku — gali būti pilnas 
reikšmės.

Lucky Strike drįso šį klausimų iškelti • . . 
del to, kad tūli nešvarumai glūdinti net 
puikiausio, lengviausio tabako lapuose pašalina
mi Lucky Strike įžymiuoju valymo procesu. 
Luckies tų procesų išrado. Tik Luckies jį turi!

Ar užsitrauki dūmų? Žinomu
Todėl šis svarbus pranešimas yra jums!

užsitrauki!

It’s toasted
Jūsų Apsauga - prie! knitėjimus — prieš kosulį

O. K. AMERIKA

ATSUK LUCKY STRIKE RADIO PROGRAMĄ—60 moJernilkų 
minučių su Iwaulto geriausiais lokių orkestrais ir Lucky Strike 
perstatymais, kieki ienų Antradienio, Ketvirtadienio, įr Šeštadienio 

vakarų, per N.ILC. Radio tinklų.

po t erelius u z

BAISI KELIONE
— Apsakyti jum apie aky

va atsitikima koki turėjau ke
lionėje? — paklausė senyva 
poni daktariene su nusiszypso- 
jimu. — Gerai.

Jaunieji apsodo daktariene, 
szaukdami: “meldžeme ponios 
apsakyk taji atsitikima.”

—* Buvo tai keturesde-l 
szimts metu atgal. Norint s jau 
daug laiko praslinko, bet atsi
menu viską aiszkbi. Po ilgai li
gai, tėvai mano iszsiunte mane 
pas gimines ant atsilaio. Kelio
ne ketino užimti asztuones va

li andas. Tuosia laikuose buvo 
tai ilga kelione del jaunos mer
ginos. Tėvai ir pažystami pa
lydėjo mane ant stoties, vieni 
padavė man visokio valgio o 
kiti kėlės knygas idant man 
neimtu nuobodu kelionėje.

I 1

Mano perskyroje diena buvo 
keli pasažieriai, bet kada atė
jo naktis, pasilikau viena. At
siguliau ant suolo, užtraukiau 
f i rankas ir ėmiausi skaityti 
knyga po vardu:

Ir*1^M%
b X

4 4 Po-

Jaunas daktaras dirs-

damas:

meldžiu suvalgyt tru-

Apsimalszinau visai,

lino augszto isz gurbelio ir vle«, 
n as isz ju pataikė aut juodos 
ypatos. Rodos užhipnotizavota 
pakėliau akis ant ypatos ir Isz 
baimes net man plaukai atsis
tojo ant galvos — uždangalas 
nusmuko nuo veido ir paregė
jau kaukuole kurios skylines 
akys žiurėjo ant manes o dan-

’|tys iszsisziepe... Suklikau nq 
savu balsu ir nukritau ant 
grindų a palpus.

Kada pabudau, radauai ne- , 
pažystamam kambari, prie lo
vos stovėjo dažiuretoja ligo
niu, kuri susznabždejo:
nas daktare, ligone pravėrė 
akis.” 
telejo ant manės akyvai kalbe- 

“Guodotina panaite,
meldžiu apsimalszyt, esi gero- 
sia rankose ir neprivalai nieko 
bijoti, 
puti pusrycziu, o po tam vela
užmigt.” 
o daktaras persistatė man, pa
sakydamas kur esmių ir jojo 
pravarde.

Ant rytojaus daktaras man 
apsako kas su manim atsitiko 
sekaneziai:

Pirko jisai artimam mieste
li je nuo savo draugo žmogaus 
kaulus — szkelieta, paliepda
mas savo tarnui idant indetu 
in skrynia ir atvežtu. Tarnas 
nesurasdamas tinkanezios skry 
nios, ir negalėjo ilginus lauk
ti, nes norėjo pribūti ta vakara 
namo, apsupo szkelieta in juo
da neiki ir teip ji inneszc in va
goną. Manydamas, jog asz už- 

|migus, daugiau netemino ant 
manes ir pats užmigo. Tik ma
no kliksmas ji pabudino isz 
miego.

Nežinodamas ka su manim 
daryti, atveže mane pas dakta
ra, pas kuri praleidau arti san- 
vaite laiko, pakol atėjau prie 
saves ir truputi susidrutinau 
nuo savo baimes. Tu puse meto

“Žudinsta 
prie ulyczios Morgue.”

Skaitydama akyvai, neužte- 
minau kad trūkis sustojo. Du
rys mano perskyros atsidarė ir 
inejo jau ne jaunas žmogus ku
ris invedo su savim juodai ap
sirėdžiusią ypata kuri matyt 
sirgo. Pasodino jaja kampeh- 
je prieszais mane ir temino ant 
manes akyvai. Užmerkiau akis, 
nuduodama, jog miegu. Mano 
keliones draugas susznabždejo 
sau po nosia: “Acziu Dievui” 
ir tuojaus pats sunkei užmigo.

Ypata su uždengtu veidu, ne
davinėjo jokiu ženklu gyvas
ties. Stengiausi pamatyti jo
sios veidą, bet negalėjau.

Szirdis mano pradėjo musz- 
ti kaip kūjis, apėmė mane nc-

; apsakytina baime. Kas slapsto
mi po tuom juodu uždangalu T | po tam, pasilikau pati dakta- 

i nei da

ežiu “apszviestam” 
czion Amerikoje kur 

“laukiniu”
------::-------  
atsitikimas parodo 

kaip nekurios mamules iszstu- 
mia savo senas dukreles lau
kan:

Mrs. Mildred Waldman isz 
El Paso, Tex., turėjo tris duk
reles: 20, 30 ir 33 metu “panai
tes.” 
jaunikis ir mane su jaja apsi
vesti. Ant galo atėjo prie to, 
kad tūla diena nuėjo in spa- 
viedni, kaip priguli goriems 
katalikams ir davė ant užsaku. 
Atėjo diena szliubo ir laikas 
važiuoti in szliuba, atėjo jau
nikis ir sveczei o nuotaka da 
nebuvo pasirėdžius. Jaunikis 
pjelde idant pasiskubintu nes

milijonai

sklype 
randasi 
pagonu.

Sztai
/

Jauniausia atlankydavo

navedžius ir 
mo.

Vyras pradėjo kalbėtis 
savo mylima paeziule bet toji
jam nieko neatsakinejo, tiktai 
ka tokio po nosia mikeziojo. 
Kas su jaja atsitiko? Gal sar- 
matinosi? Ant galo pasirodė 
kad tai ne tfi pati su kuria ke
tino apsipaeziuoti tiktai vyres
ne. Kilo didelis armideris ir 
skandalas bet buvo jau užve- 
lai. Apsipacziavo su taja, ku
rios nemylėjo ir nekentė nes 
buvo žvaira, truputi kuprota ir 
dusulinga. Dabar josios nenori 
ir jeszko persiskyrimo.

Sztai geras būdas motinoms 
ant atsikratymo dukrelių isz 
namu. Tasai būdas gali visiem 
pasisekt, nes jaunikiai nežiūri 
kokis veidelis randasi po ve
lioni! iszvažiuojant 
ežia.

Yra tai puiki istorijele, tik
tai kad toki s szlinbas ne yra 
tikru nes 'buvo paimtas apga- 
vingu budu.

rinko atkalbėti 
mirusia. Bet vienas isz kaimy
nu nebuvo persitikrinęs jog 
motore mirė ir paszauke dak
tara. Daktaras inczirszko an- 
drenalino in moteres szirdi ir 
mirusi atgijo.

Vietoje laidotuvių Mrs. Ro
dino dabar
tolimesnio gyvenimo. — Taip, 
tiktai žinysta daro stebuklus.

PAJE8ZK0JIMAB.

gyveno Springvalley,

iii bažny-

i

Japonijoj žmones apsakinė
ja del keleiviu apie puiku 
mald-nami Asakuro, kuris li
kos pastatytas keli szimtai 
metu adgal užmiestyje Assa- 
ko, netoli Tokio, yra pastaty
tas ant kapo merginos, kuri 
liepa save užkasti gyva kaipo

•

kuris bus pa

tosios 
sergsti mald-nami 
puolimą piktu 
tasai mald-namis
nuo sugriuvimo laiko paskuti
nio drėbėjimo žemes, todėl Ja
ponu tikėjimas da labiau pasi
liko tvirtesnis ir tiki kad tai 
teisybe.

Neseniai pradėjo statyti ar
timoje Tokio puiku antgrabi 
(mauzolium),
szvenstas del tuju kurio žuvo 
laiko drebejimo žemes. Atsi
mindama apie senoviszka pa
saka maldnamio, inkvepe jau
na mergina, duktere vieno tur- 
tingo kupeziaus, ant paaukavi- 
mo savo gyvasties. Geide jiji 
idant jaja gyva užmūrytu gra 
be ant kurio pastatytu taji ant
grabi, o kad mergina nelabai 
tikėjo kad josios pasiaukavL- 
nm priims, kalbino savo drau
gus idant jaja užkastu ant to
sios vietos, kur pradėjo statyti 
pamala.

Butu viskas pasekmingai isz- 
pildyta jaigu nebūtu apie tai 
dažinojus valdžia, kuri tuojaus 
ant tosios vietos pastato kelis 
sargus diena ir nakti idant 
mergina neiszpildytu tojo bai
saus pasiaukavimo.

pas i rengi ne ja ant

ISZ WILKES-BARRE IR

Pajesžkau Mortos Tuniliu- 
tes, po vyrui Bronckienes. Ki
tados
III., bet dabar nežinau kur jiji
gyvena. Noreczia su jaja susi- 
raszyti. Tegul atsiszaukia ant 
adreso:

Mrs. J. Jenaviciene,
309 Bluff Street, 

Waterloo, Iowa.

Kodėl mano draugas 
mas in perskyra teip buvo susi- 
maiszes? Kas atsitiko? Man 
nudavė, kad juoda ypata pra
dėjo judintis, kad isztiese savo 
kauluotas rankas in mane. No
rėjau rėkti, bet negalėjau isz 
baimes. Ypata kas karta judi
nėsi areziau manes. Tame lan
ko nudundėjo griausmas. Pa- 
szokau ant kojų. Trūkis bego 
per/skerskeli ir per siubavima
vagonu, keli pundelci nukrito baigiasi.

TO.

Szkelietas ir sziadien stovi 
musu kambariję, o ne vienas 
isz musu pažystamu stebisi ko
do! asz laikau kambarįje žmo
gaus kaulus kuria man tiek 
baimes padaro bot asz prie to
jo szkelieto esmių prisiriszus, 
nes jisai buvo priežaste mano 
susipažinimo su mano dabarti
niu vyru.

Ant to mano apsakymas ir
— F.B.

APLINKINES.

Sekantieji žmoneso ini re
szioje aplinkinėje:

f Adomas Tarutis, G0 me
tu, gyv., 400 Lehigh St Wilkes 
Barre, Pa. Mire Birželio 15-ta 
nuo ligos komplikacijų. Pali
ko du sūnūs: Juozą pas kuri 
gyveno ir Antana — Lietuvoje. 
Birželio 17-ta po godulio pa
maldų szv. Trejybes bažny- 
ežioj palaidotas par. kapuose.

t Jonas Baraseviczius, gy., 
2 Eno St., Edwardsville, Pa. 
Birželio 15-ta po uždusziniu 
pamaldų szv. Marijos bažny- 
czioj, Kingston, palaidotas par. 
kapuose, Pringle. Kadangi bu
vo karo veteranas, tai palaido
tas su militariszkom ceremoni
jom.

f Mykolas Soroka, 45 m., 
gyv., Sylvia St., Ashley, Pa. 
Birželio 17ta. Ji mirtinai sužei
dė Jersey Central traukinis. 
Policija mano, kad ji traukinis 
Užklupo einant skersai bėgius 
isz Carey St. Miro Siibatoje, 

tini patepimu, kaimynai susi- Birželio 18-ta, Mercy ligoninėj.

New Yorke likos iszbgndy- 
tas akyvas, 
stdbuklingas
r tįsios nuo szirdies ligos Mrs.
Amerilos Rodino, 43 metu am
žiaus. Kunigas davė jai pasku-

ir galima sakyti, 
iszgydymas mi-

PAGYRO MELAS.
— U-gi vyreli, gryžau na

mon nakezia ir sztai ant Han
son ulyczios priszoko prie ma
nes nigeris.

— Asz jam vaikino cziupt 
už gerkles ir teip biezius per
sigando, jog nuo baimes paba
lo kaip drobe.

KAS PARASZE
“BIRUTES DAINA”

kaipo tautiszka daina, ant 
“Amž. At-

NAUJA MALDAKNYGE.

doje.

“Jėzus Mano Pagelba Gyve
nimo Vakare ir Mirties Valan-

” Yra tai vardas naujos 
Maldaknyges krikszczionims
Katalikams, su maldomis ir pa
mokinimais ant visu metu ir 
kiekvienam reikalui priderinta 
su giesmėmis. 592 puslapiai, la
bai dideles litaros teip kad vi
sai noreiko akuloriu. Papras
tais apdarais kasztuoja tiktai 
$1.00. Su juodais gražiais vir
ažais ir auksuotais krasztals 
tiktai $1.50. Labai paranki 
knyga del tu kurie turi silpnas 
akis nes nereikė akuloriu skai
tant szia knyga.

W. D. Boczkauskas-Co. 
Malianoy City, Pa.

Petrapyleje keli mylėtojai 
Lietuviszko raszto ir kalbos 
norėjo nesenei iszrodyti kad 
uBirutes Daina” parasze ne 
P. Valiūnas bet Dionyzas Posz- 
ka. Mat, pas poną R., tarp ki
tu Poszkos 
(Lenkiszkai 
paraszytu) atrado taipgi ir ko
pija (iszrasza) 4‘Birūtos Dai
na” 
toms Poszkos ranka. Atradus 
szita Poszkos rank-raszti 
“Birutes Daina” 
taisomis, per viena susirinki
mą Liotuviszkos—Latviszkos 
komisijos Cioo. Goograf. Drau
gystes tūli Petrapiliecziai Lie
tuvninkai norėjo iszrodyti kad 
visai ne Valiūnas paraszes 
“Birute,” 
pats Dionyzas Poszkoviczius 
ai'ba Poszka. Kodėl taip ? Si- 
manas Daukantas pirmas gal
būt buvo kurisai savo “Žemai- 
cziti Dainose”, pagal žodžius 
dainininku iszraszytose ant 
135—1371, patalpines “Biru-

parasze ka pataisyta

ir
rank-raszcziu
Lietuviszkai

su korektūromis pataisy-

su
teksto per-

bet tiktai vienas

te,”
1371 aiszkiai raszo:
ilsi P. Valiūnas parasze ta dai
na” ir kitoj vietoje sako: “Bi
ru ta daina Žemaicziu historiai 
pirmiaus per Valiuna paraszy- 
ta, o paskui per Dionizą Posz- 

” (kaip galima
skaityt Daukanto rank-rasz- 
cziuose Kiviliuose). Del szitil 
priežaseziu galima tiktai saky
ti kad kopija, atrasta Poszkos 
rank-raszcziu kolekcijoje p. R. 
nėra originalas. Labai geistinai 
butu kad kas iszleistu ne tiktai. 
Poszkos rank-raszczius su vi
sais priedais bot ir labiaus isz- 
tyrinetu pradžia literariszko 
krutinejimo tarp mokytu vyru 
Lietuvoj ir Žemaicziuosc, Dau
kanto epochoje.

12 ISTORIJOS UŽ 20c
Nedaryki* skirtumo terp vaiku 

miliekla visus ligai. Velniuką* 
kaziriavimaa. Jeazkojo tarnaite* 
o rado paezia. Stebuklinga kuesia. 
Krėslas. Nelaiminga karalių ir jio 
vienturte duktere. Nelabas vyra®. 
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.

miliekla visus ligai.
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Žalcziu Klonis 
Naujai Bri

tanijai
Arba naujas Robinsoniszkas 

prietikis.

— Tas visai nereikalinga, 
atsake Vendenas. Užmirszkito 
apie tai, dar ir dabar man at
siminus apie tuos begalvius 
bestijas szirpulci per kuna po- j
reina miegokite tamstytes ra
inei ir laimingai. Prisiekiu var
du aukszcziausiojo ir vardu 
mano numirusiu tėvu, jog 
tamstoms isz mano puses nieko 
blogo ne bus ir pas mane vien 
tik geras galvoj. Dauginus asz 
negaliu nieko pasakyt, bet gal 
but ir tai bus užtektinai del 
jus.

Ji tylei atkiszo jam savo ma
ža rankute ir malonei dirstelė
jo ant jo su pilnomis aszaru 
akutėmis, po tam ji nusirami
nus atsigulė ant savo minksz- 
to guolio ir tuojaus užmigo 
kaip negyva.

Vendenas teip pat buvo mir
tinai pailsės, 
užmigo. Jis maste apie nelsz- O
vengtina likimą jaunos mer
gaites ir lauko rytoj iszgirsti 
jos historija.

Ant galo jis teip pat užml- 
ir kuomet pabudo buvo 

jau szviesu. Jis apsidairo ap
link ir pamate jog Liucija 
Grantaite pasikėlė ir su nuos
taba pažvelgė in ji.

Pirmas akymirksnim ji dar 
jautėsi baime, 
tuojaus gryžo prie jos, ji malo
nei žvilgterėjo ant savo iszgel- 
betojaus ir ant jos veido pasi
rodo nusiszypsojimas.

— Gerai miegojot tamstos 
Liucija? riktelėjo Vendenas 
greitai atsikėlęs. Dabar asz 
pajieszkosiu ka nors ant pus- 
rycziu. Sausainiu asz turiu asz 
radau juos ant vietos gyveni
mo jusu nelaimingo sandrau- 
gio.

bet jis ilgai ne

go,

bet atmintis

jumis

— Tamstos radot liekanų s 
to žmogaus? Greitai riktelėjo 
Liucija ir veidas jos iszbalo.

— Teip atsake Vendenas. 
Bet-gi pasakykite man del ko 
tie žodžei jus teip iszgazdino. 
Ar-gi no jus pastateto satus 
žmogum gyvenimą ant figos 
medžio. Ar gi jis no iszpilde 
paskutini norą jus numirusio 
tėvo ir ne leidosi su 
jieszkoti, tariama turtą.

Isz kur tai tamstos žinot? — 
užklausė nusistebėjus Liucija. 
Vendenas papasakojo jai kaip 
jis rado ba da ir perskaitė, po- 
piera. Jis norėjo atsipraszyt 
už savo žingeidumą, bet ji nei 
klausyt apie tai nenorėjo.

— Kaip tai puikei Augsz- 
cziausioji surėdyta, — pasako 
ji. Jeigu tamstos nebūtumėt 
rado budos ir neperskaito po- 
pieros jus butumet ne atbėgo 
czion ir asz bueziau stojus au
ka baisiu žalcziu. Mano dar ir 
dabar sziurpulei krecze atsimi
nus apie juos. Bet dabar asz 
jum viską iszpasakosiu jus 
.viską turite žinot.

Vendenas persimainė visas 
in klausymą ir lauko iki ne
pradės ji, pasakoti savo keista 
historija.

Laimingas Galas.
— Asz dūkto Angliszko 

kapitono Granito, — pasakojo 
Liucija. Mano tėvas apvažinėjo 
pietines jūres ir dar gyvas bū
damas pasakojo ne karta man 
jog parūpinęs esąs del manes

I

laiminga ateitij. Jis tanikei Į viską kas del mus reikalinga, 
sake jog ant szios salos randa-1 teso Liucija, ir apsigyvenom 

bet asz visados lai
kiausi szale nuo jo. Jis tankiai 
kalbėjo man 
paukszti,

si turtai, kuriuos jis nori pa
imti. Bet jam visados kas no
rint kliudo, tuom laiku jis nu
mirė ir paliko man invaires po- 
pieras.

— Toso popierose, 'tesc 
Liucija, ir slėpėsi visa jo pas
laptis. Kartu jis man rodi jo sa
vo szvogeri nekuri Bena Džion- 
sa vaidytoja — keletos mažu 
laivu apie kuri jau tamstos 
skaitot.

— Tasai dedo — pasakojo 
Liucija, — nes teip jis pats 
mėgo save vadinti, 
man tikra teviszka prisiriszl- 
ma, 
mergaite pasivedžiau pilnai Jo 
globai. Jis vis labinus klausi- 

bet

popierose,

iszreiszke

teip jog asz nepatyrus

asz ne

po tam

nėjo apie mano paslaptį 
pildydama tėvo norą, 
viską jam pasakojau. Asz jam 
no parodžiau plano tos keistos 
vietos, kuri man paliko tėvas. 
Ant galo jis ketino su manim 
kartu važiuoti in ta vieta. 
Prieszais ta kiek neturėdama 
asz paėmusi kaip ir apgintojas 
savo sena aukle (nesziote) ir 
sena matrosu pasiryžusi eiti 
už mane kad ir ant mirties.

— Tai Benas Džionsas buvo 
nevidonas užklausė Vendenas.

Liucija Ii ūktelėjo galva ir 
tesc.

Mes leidomės kelionėn ir 
laimingai atplaukėm netoli 
nuo szio kranto. Bet czion lai
vas užėjo ant smilezip, vienok 
vis-gi pasiseko perneszt viską 
nuo laivo ant kranto. Apart 
Beno Džionso ir mano seno ap- 
ginejo radosi ant laivo penki 
Kinai ir szturmanas,
mano aukle ir asz, visi mes lai
mingai pasiekėme kranta.

Benas Džionsas buvo labai 
tvarkus žmogus, — tesc tolinus 
Liucija. Jam užsimanius, mes 
pastatėme gyvenimą ant me
džio ir gyvenom ten. Bet kuo 
tolinus man darese vis baišiau, 
mano aukle numire, Chinai isz- 
nyko vienas po kitam ir ant 
galo taip pat numirė mano se
nas apgynėjas. Laivas tapo nu- 
nesztas bangomis ir asz pasili
kau viena su Benu Džionsu. 
Iki tam laikui jis vis dar rodo 
prie manes teviszka prisiri- 
szima ir iszmislinejo visokes 
nebūtybes iszsiteisinimui pra
puolimui Chinu ir mirties ma
no apgynėju, kuriuos nevido
nas nužudė.

Bet pamatęs jog asz jam ne
tikiu, jis pasirodė kuom esąs. 
Jis szaukesi mane jeszkoti su 
juom turtu, bet pirma apreisz- 
ke man jog nori mane vest.

— Beszirdis, atkerszyjen- 
cziai riktelėjo Vendenas.

— 0 toliau dar blogiau, — 
isztare Liucija. Kuomet asz 
tvirtai atsisakiau jo praszymui 
būti jojo pati ir pavadinau ji 
užmuszeju. Nevidonas stengu
si užpult ant manes bet mano 
laime asz pirmutine užval- 
džiau abiem pisztalietas, vie
ninteliu mus ugneszuviu gink
lu ir kuomet jis szoko ant ma
nes, asz szoviau ir sužeidžiau 
pataikius jam koja. Isz syk jis 
nusidavė mirsztas, isztiesu jo 
žaizda buvo menka, ant galo 
jis melde dovanojimo ir priža
dėjo persimainyt ir ne lyst 
daugiau prie manes su pana- 
szia kalba. Bet asz jam ne
pasitikėjau ir taip mes abudu 
apleidom gyvenimą ant figos 
medžio, kur nedorėlis nunuo
dijo mano apgynėjus, man pa
sidaro baisu ten gyventi.

Ir po tam? — užklausė Ven
denas. 1

— Mes paėmėm su savim

lygumoj !

nuszauti koki 
bet jam rūpėjo no 

pauksztis, tik kad asz netek- 
cziau parako. Asz būtinai ne
klausiau jo, kas ji labai pyki
no. Ant galo atėjo diena jo už- 
mokesnio.

Trūkimas, —— Trūkimas, — riktelėjo 
Vendenas, — asz ji girdėjau.

— Taip, trūkimas, — atsa
ko Liucija. — Nedorėlis turė
jo statinaite parako kuri jis 
vaktavo kaip savo aki, lauk
damas, kad asz kada nors lik
si uosiu be parako ir tuomet asz 
beginkle mergaite pateksiu in 
jo nagus. Viena gražu ryta, 
kuomet asz ‘buvau labai susi
judinus, nes jis vis naktyje lin
do prie manos, asz staigai isz- 
g i rd a u apkurtinanti baisa ir 
kuomet asz atbėgau ant lygu
mos, pamaeziau jog Dievas jau 
ji nuteisė. Jis turbūt neatsar
giai apsiėjo su paraku ir pas
tarasis užsidegė. Asz buvau 
liuosa, bet visai vienintele ant 
szio nepažins t amo kranto.

Asz pasiėmiau kas buvo del 
manos reikalinga, — pasakojo 
Liucija po trumpai pertraukai
— nes ten nedrysau gyventi 
kartu su numirėliu. Asz nusi- 
nesziau indus ir audeklą (bu
res) prie kalnu ir 
ten sau gyvenimėli, bet paskui 
asz atsiminiau 
ant tos paezios vietos kur turi 
but turtai mano tėvo. Asz lei
dausi kelionėn idant iszpildyt 
jo paskutini norą. Asz ne mąs
tyt ne maseziau jog einu in 
kloni mirties, bet žmogus, ku
rio asz bijojau, 
tiek kartu slapscziausi, many
dama jog jis yra antruoju Be
nu Džionsu, iszgelbejo mane 
nuo mirties. Na, dabar tamstos 
žinote viską.

— Tamsta Liucija, — pa- 
szauke susijudinęs Vendenas,
— jus tuoj atsiimsite dali sa
vo tėvo. Vidudienyje galima 
be baimes ineiti iii žalcziu klo
ni nes jie tuomet miega. Pave
lyki! man plana ir asz atnesziu 
tamstos turtus.

— Niekados, viena asz jus 
neleisiu, — greitai paszairke 
Liucija.

— Sztai tamstai planas ku
ri asz pasitikiu jum pirmam, 
bet ir asz eisiu kartu, nes ki
taip asz numirsiu isz baimes. 
Tamista esate geras žmogus, 
užtektinai darbavotes del ma
nes ir 
pavojus, asz noriu pasidalinti 
jus likimu.

Veidai Liucijos paraudo nes 
ji pasijuto jog jauezesi prie 
savo iszgelbetojo, bet Vende
nas rodos visai to ne nemato.

Saule jau buvo augsztai pa
kilus, kuomet Robinsonas iri
ojo in baisu kloni.

Bet Vendenas buvo teisus. 
Vidudienyj nepasirodo ne vic'- 
nas žaltys, 'priek tam dauguma 
bestijų jau buvo isznaikinti. 
Liucija sudrebėjo kuomet ji 
pamate didele krūva baisiu 
begalviu žalcziu.

Po tam jie inejo in prieangi, 
Vendenas pirmas su užžiebtu 
knatu vienoj rankoj ir kardu 
kitoj. Liucija ėjo paskui ji su 
užtaisytais pisztaliotais.

Vendenas liepe karta szaut 
prieangyj ir kuomet ten nie
kas nekrutėjo, jie leidosi gilyn.

Visa ketvirta-dali valandos 
jie ėjo siauru prieangiu, iki 
ant galo jie inejo in ruiminga 
požemi.

Vendenas pakele augsztyn 
savo knata ir priesz juos pasi-

neimsiu, — 
— be jus asz bu- 

Tam 
kuris

rodo nepaprastas reginys.
Brieszingam gale požemio 

riogsojo akmeninis stabas, 
toks pat kaip prie inejiino bet. 
ant jo galvos ir ranku matėsi 
apie szeszi žėrinti akmens ir 
tai buvo Indiszki deimantai.

Vendenas nulupo tuos akme
nis tam tyczia prie stabo pri
taisytus. Taip, tie szeszi akme
nėliai buvo baisios vertes ir jis 
padavė juos Liucijai, kuri juos 
nuo saves atstume. Į

— Asz nieko 
(are Liucija,
ežia tapus žalcziu auka, 
priklauso szio turtai, 
juos atrado.

— Tai palikimas jusu levo 
tamsta Liucija, 
sake Vendenas. 
ežy si m jog 
Likimas suvedu mus ir asz ti
kinusiu jog greitu laiku isz- 
nyks jus paskutinis nepasiti
kėjimas. Mes tesime mus Ro- 
binzoniszka gyvenimu iki liki
mas, iszgclbejas mus iki szio 
laiko, nepasigailės ir nesugra
žins mus tėvynėn. Atsiduosi- 
me ant Dievo valios, tamsta 
Liucija, nes tik Jisai gali mus 
iszgelbeti.

Per keletą

turtai

— tvirtai pa
llet nesigin- 

mes dabar czion.
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insitaisiau

jog asz esmių

mascziau

nuo kurio asz

iszgelbejo

jaigu tamistai gresia
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KVAILEI NEGALI UŽSIMU SZT SU TUOM EROPLANU.
G. W. Cornelius isz Bin bank, Calif., iszrado naujo bu

do croplana, kuri kvailei negal i varyt kaip sau nori ir negali 
užsimUHZti nes sparnai palys kontroliuojesi 
maszina negali nupulti ant žemes.

pagal veja ir

valandų jie ant 
visados apleido žalcziu kloni 
ir leidosi adgal in paskutini 
Liucijos gyvenimą.

Jiem prisiėjo dar viena nak- 
ti pernakvot miszke, ant an- 

na-
ant 

t ros nakties jau jie buvo 
mie.”

Vendenas ir 
teisingas savo

< 4

amžino 
susitrum-

czion pasiliko 
prižadėjimams 

ir nežiūrint ant tankiu meldi
mu Liucijos, rado sau vieta 
netoli nuo jos gyvenimo, kur 
jis pasidirbo sau isz likusiu 
buriu atskira pasislėpimą.

Tiktai diena jis likdavosi 
pas savo drauge, prie kurios 
jis greitai pajuto gilu palinki
ma. Vakare-gi jis ja apleisda
vo palikdamas viena.

Tęsęsi ilgos dienos 
nuobodumo, kurios
pino tiktai draugystėje gyve
nant. Viltis ant iszsigelbejimo 
vis labinus silpo, kad sztai 
Vendenas iszgirdo karta, gryža
damas paprastai isz miszko su 
vaisiais, garsu Liucijos riks
mą. Alsuodamas isz susijudi
nimo jis pribėgo prie jos.

— Mes turime bėgt rikte
lėjo ji. Nesenei pati regėjau 
kaip atsiyrė czion trys valtys 
pilnos laukiniu o ka jeigu tai 
žmogedžei.

Bet Vendenas pirmiaus no
rėjo prisiveizdet ateivius.

Liucija melde jo bėgti in tan
kuma miszko, bet koks tai pri
jautimas sulaikė ji ant vietos.

Staigu ji garsei suriko, isz 
viso už kokios szimto žingsniu 
nuo jo iszlindo laukinis po tam 
kitas.

Vendenas greitai paėmė pisz- 
talietus, 'bet pirm iszszauti jis 
dar kaiJta mete žvilgsni in atei
vius.

— Tai žmones isz Jorko—• 
pradžiugęs riktelėjo Vendenas. 
Tamstos Liucija, tai no žmo- 
gedžei. Jie turi pažinty su mi- 
sionoreis. Veizdėkit jie neszio- 
ja kryžius ant kaklu.

Liucija vis dar bijojo 'sznai- 
rei veizdedama in laukinius.

Bet Vendenas žinojo gyven
tojus isz Jorko, gyvenanezius 
santaikoje su Europieczeis. Jis 
riktelėjo keletą žodžiu Ang- 
liszkojo kalboje, po tam jie me
te ginklus ir bego priesz juos 
su tuszcziomis rankomis. Tai 
buvo ženklas santaikos: Tai 
buvo geri žmones krikszczio- 
niszko tikėjimo, kurio apspito 
jaunus Robinzonus linksmai

szaukdami.
Kuomet balsai nutilo Vende

nas dažinojo, jog tai atkeliavo 
jo jieszkodami.

Missionorei, kuriem jis daug 
gero buvo padaręs, dažinojo, 
jog jo laivas ne gryžo, leido 
(am tikslui kelcsdeszimts žmo
nių, prie neapgyvento kranto 
Naujos Britanijos.

Jauna mergaite irgi greitai 
persitikrino, jog sziu žmonių, 
nežiūrint in ju nemalone isz- 
veizda, nėr ko bijotis.

Vendcna ir Liucija jie paė
mė su savim ir per tris dienas 
jie pasiekė krikszczioniszkus 
gyventojus 
kur juos priėmė 
džiaugsmu.

Liucija likosi ant salos pas 
missionicrius, tuom tarpu Ven
denas nuvyko in Australija.

Ten jis gavo apdraudimo su
ma už žuvusi lai va ir pardavė 
viena ai maža už kuri gavo di
delius pinigus, likusius penkis 
jie norėjo parsivežti namon. 
Ten jis paėmė smagu antra- 

m|HI M|. *' ■ M ■ 'W' ■ Į-
liszka lai va ant kurio juodu ir 
gryžo in Europa.

Liucija Grantaite negryžo 
atgal in Anglija ir Vendenas 
meto jūrininkystes užsiėmimą. 
Puikioj vietoje ant Reino upes 
randasi gražus dvaras apsup
tas isz visu szonu kalnais. Ir 
ten mylimoj teviszkej jauno 
Vokieczio Jurgis Vendenas ir 
jo jauna prisiega rado savo 
laime terp žydineziu vaiku.

-— GALAS —

laivas

>

ant Jorko salos, 
su didžiu

PADEKAVONE

Motiejus Sitkus, East Hart
ford, Conn.
kaip motas laiko kaip buvau 
sustojas skaitos jusu laikrasztl 
isz priežasties sunkiu laiku, no
rint no yra geresni ir dabar 
bet buvęs skaitytojum suvirsz 

nerimsta be 
” ir vėl

siuneziu jumis $3 ant viso me
to.

.Tau gal daugiau

30 metu tai-gi
u Sauleslaikraszczio

....... — ■ I ■■■

VISKAS GERAI PASIBAIBE
Vincukas pastebėjo motina 

ant tėvo keliu besėdint. Po 
kiek laiko jis paklausė tėvo, 
kodėl mama ant jo keliu sede-

A r n L n i vYi o vvi o n n n 1 n at-Matai, mama apalpo 
sake susimaiszes tėvas.

•H" ' '1 •

Ant rytojaus Vincukas teki
nas pribėgo prie tėvo ir uždu
susiu balsu praneszo:

4‘Mama sziadion vėl buvo 
nualpusį.”

Nejaugi1? 
vas.

“Taip, bot viskas gerai pasi
baigė: pieno iszvežiotojas pa
ėmė ja ant keliu ir neleido ant 
žemes sugriūti.

ni-

i k ,J — nustebo to-

e

i

•7"

Be to, ka jus ant (o pasakysite, 
Ir ta dalyka apsvarstysite
Jaigu boba pribuna isz 

Lietuvos,
O czion in keturis metus isz- 

eina isz galvos.
Vyra tonais palieka, 

Czion kito paežiu pasilieka.
Ar-gi tai galima nutylėti, 

Ir toki dalyka užslėpti?
Lietuviszka tauta neturės 

laimes, 
Jaigu pati graibstosi 

prapulties.
Jau nuo Dievo rustybia 

užsitranko, 
■Paskutinio galo susilaukė.

* * *

?i

Ar žinote vyrueziai, bus 
geriau,

Jau Lietuvei elgesį dorinu,
Akys pradeda atsidaryti,

Gera nuo pikto atskirti.
Ne vienas sau pirsztus grauže, 
Nuo galvos net plaukus rauja, 

Jog tiek metu Amorike 
praleido,

Daugybia pinigu iszleido. 
Czia vela senatve artinasi

Pajiegos suvis baigėsi, 
Dabar ketina gyvenimą 

permainyti,
Kazyras ir girtavima pamesti;

Žmogus ant svieto gailisi, 
Lyg paežiai senatvei mokinosi.

Muszkis vyre in krutinę, 
Prižadekie sau vaikine, 
Jog gyvenimą pataisysi, 

Saule” sau užsiraszysi, 
Linksmas skaitysi, 
Niekad ne stenėsi, 

Kad ir stikleli iszgersi 
Bile ne pasigersi.

Visados sveikas busi, 
Niekad nedejuosi,

Ta ra da i k a ga r ba v os i, 
Ir suejas jam dekavosi.

Bus vyrueziai viskas gerai
O dabar gud bail

Ly

4 i

Pa lengvus:— 
mista perskaitysi gazieta?

Greitas:— Jau tamista de- 
szimta karta klausi, nesulauk
si sziandien:

— Lauksiu norint iki ryto-

Ar greit ta

jaus.
— Kur tamista mokinaisi 

tokios kantrybes!
— Kas vasara gaudau žu

vis su meszkoro.

Poli tekuiszkoj mokslainoje 
1‘aryžiuje, garsingiausia moks
lai uo ant svieto, pasirenginejo 
ant užbaigimo mokslo kursu. 
V ienas isz studentu, vaiksz- 
cziodamas po kantorius moks
lai nes, rado rožaneziu. Rožan- 
cziu poli tek niszkoje mokslai- 
noje!... Tai negirdėtas daig
ias!... Jaunas žmogus neno
rėjo tikėti savo akimis. Ar-gi 
kas isz studentu atkalbinėtu 
ražaneziu? Buvo tai panieki
nimas del visos mokslaines ir 
pastanavijo iszjuokti studentu 
kuris pamote ražaneziu.

Atėjo ant to proga. Po eg
zaminui, ant kuriu eme daly
bas pagal senoviszka paprati
mu Parižinis marszalka, stu
dentai ant duotu ženklo stojo 
glituosiu, rodos vaiskus pa
rengtas ant musztyncs. Isz to
sios progos pasinaudojo minė
tas jaunas žmogus, kuris apie 
radini apsako savo draugams 
savo mieri o iszejas isz glitos, 
laikydamas rankoje ražaneziu 
pakabino ant artimo medžio, 
po tam, rodydamas su pirsztu 
ant ražaneziaus su szetoniszku 
nusiszypsojimu paezauke:

— Prie ko priguli tasai ra- 
žanezius ?

Bet vos isztare tuosius žo
džius, sztai jaunas žmogus isz- 
cjo isz glitos su atsakymu:

— Tasai ražanezius priguli 
prie manos. Aplaikiau ji nuo 
mano motinos kada važiavau 
in Paryžių o buvau labai susi
rūpinės jog ji pamecziau.

I’o tam vela pradėjo:
—i Ponai! prie mano egza

mino aplaikiau garbe nuo jus; 
jeigu randate, jog per atkalbe- 
jima ražaneziaus atnesziu jums 
palengvinimą arba neszlovel 
del mokslaines, tai galite savo 
pagirimo žodžius atimti, veluk 
juosius neturėt, ne kaip būti 
tokiu nieku idant sarmatintaU" 
si savo tikėjimo, kuri mane 
iszmokino motinėlė mano.

Žodžei jaunikaiezio porverq 
szirdis visu ir aplaike plojimu 
ranku savo draugu, — o mar
szalka, paduodamas ranka jau- 
nikaieziui, tarė:

— Jaunikaiti, pasilik tokiu 
nuolatos kokiu esi ir buki vy
ru apginime savo tėvynės kali 
po pasilikai apginė j u savo ti« 
kejimo o niekad ne pražūsi.

Neužmirazlrite guododni skai
tytojai. atsilygint su prenumerata UŽ 
laikraasti <4Saule,” kurie apie tai už- 
miražo ir prasse idant nesulaikyt lai- 
kraszczio. Paskubinkite 1

BIRŽELIS —1932 — JUNE

1 s Juvencijos
2 k Marcelinas
3 p Jėzaus Szirdies szvente 2<
4 s Franciszkaus Car. ——   — r
5 N Bonifaco
6 p Norberto
7 u Roberto
8 s Viktorinas
9 k Felicijono

10 p Margarietos
11 s Bemabas

I

12 N Jono isz Fa.
13 p Antano isz Padvos
14 u Bazylius
15 s Vitaus
16 k Jono Fran.
17 p Adolfo
18 s Morkaus ir Marei jono

19 N Julijono
20 p Silverijaus
21 u Aloyzus ‘ 

s Paulinas 
k Eliodas 
p Ss. Jono kriksz. 
s Laurynas karm.

22
23
24
25

26
27
28
29
30

N Jono ir Povylo 
p Vladislovo kar. 
u Leonas II. 
s Petro ir Povylo 
k Povilo apaše.

1

S

*!
Ir,

r"
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ŽINIOS VIETINES
— Seredoj pripuola Szv. 

Petro ir Povilo,
— Susivienyjimo Kataliku 

Amerike vietine 31 Kuopa, isz- 
rinko sekanezius delegatus ant 
Seimo in Wilkes-Barre: Kun. 
Czesna, Martina Geležele, An
taną Czivinska ir valdybos na
rį Ant ana Leskauska. Delega
tai iszvažiavo szi rvta ir keti- e1
na iszbut visa sanvaite.
t Aplaikeme žinia isz St. 

Charles, Mich. jog tenais mirė 
Antanas W. Butanaviczius ku
ris daug metu atgalios gyveno 
Mahanojuje. Jisai czionais tu
rėjo szvogeri Motiejų Bardui i 
kuris buvo vedos su jojo sese
le, kuri mirė keli metai atga
lios.

Mahanoy City, Pa. Szv.
Juozapo Mokyklos

Užbaigimas

parapijos

— Praeita 
K u n. Czesna

Su ha tos rvta •>
suriszo mazgu 

moterystes Frana Lekneri isz 
Girardvilles su Petronėle Alesz- 
kiute. Jauna pora apsigyvens 
Giiurdvilleje.

— Pirmo Vardo ugnagesiai 
laimėjo dovana laike parodos 
mieste Berwick, sumojo $50, už 
geriausia ir puikiuose ugnine 
masžina.

Szv. .Juozapo parapijos 
Salėjo, Nedėliojo, 2 vai. po pie
tų invvko 18-tos Lietuviu Die- •I

nos delegatu susirinkimas,delegatu
kaslink rengimo Lietuviu die
nos. Nutarta 18ta 
Diena

Lietuviu 
visuomet

Nutarta 
rengti kaip

Rug. Aug. 15 d. Valdybon ta
po iszrinkti sekantieji: pirmi- 

Jurgis Gutauskas isz

Iždi-
Alaha-

sija
Kun. P.
Grigoraitis.

.1. Gu-
Czesna ir

Prosus

ninkas.
Shenandoah, vice-pirmininkas 
Ant. Leskauskas, Mahanoy Ci
ty, rasztininke M. Leskauskai- 
to, Mt. Carmel, H rasztįninkąs 
E. Spelling, New Phi la., 
ninkas M. Lapinskas,
noy City, Iždo globėjai Kun. J. 
Karalius, Shenandoah ir Pro.. 
M. Raulickas, Hazleton. Komi- 

parko paėmimo:
tauskas, 
Prof. A.
komisija. Kun. J. Karalius, E. 
Spelling ir Prof. A. Grigorai
tis. Pelnas IStos Lietuviu Die
nos paskirta per puse Szv. Ka
zimiero Seserims, Chicago j 
Szv. Pranciszkaus 
Pittsburgh, Pa.

ir
Seserims,

Amerikos Tautine 
Giesme

(Giedok kaip
‘ t is of thee.”)

4 4 M v Country v <*

Tėvyne manoji, 
Szalele laisvoji

Giriu tave.
Žeme mano tėvu, 

Prieglauda ateiviu,
Lai isz visu szaliu

Bus tau Garbe. 
Žemele prigimta, 
Laisves szalis szventa

Gyvuok ilgai!
Szalis lauku gražiu 
Žeme girriu žaliu, 
Tave szi rd y j turiu, 

Keliautinai.
Tegul laisves daina, 
Maloniai linksmina, 

. Szirdis visu.
Lai pievos ir girria,

* Ir kas tik gyvfa yra, 
Podraugiai pritaria, 

Savo balsu.
Dievo musu tėvu, 
Apgintojau savu,

Lai giedame, 
Ilgai tepatenka, 
Laisva Amerika, 
Szelpt mus savo ranka, 

’ ' Dangaus Pono!

Už kasdienini lankymą mo
kyklos dovanas gavo sekantie
ji: K. Aleldažis, L. Walsko, M. 
Baukiute, (A Jusaitis, A. Nei
bert, J. S

lakas, G. Jonaviczius, J. Lazau
skas, M. Supranavicziute, T. 
Žernauskaite, II. Strockiute, L. 
Bajoras, E. Andriulis, V. Ži
lionis, AV. Seibert, J. Zogunis, 
A. Ance re v i ežius, 
eziute, R. Anccrevicziute, 
Andriuszkevicziute, Iz. Czigin- 
skaite, A. Czižauskaite, M. La- 
bueziute, T. Seibert, B. AVals- 
ko, F. Szimkiute, V. Bieliūnas, 
J. Budreviczius, C. Stuczka, E.

Karvelis, F. 
Žogunis, Al. Radzevicziute, V. 
Strockis, F. Leskauskas, II.

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU ISZLIETUVOS

-

i lei kai t e, J. Smalon-

C. Ancorovi-
V.

Jonaviczius L.

J F.

Siuvėjas — komedija, 
skyrius, 

skyriaus 
Kiauszinius

lialogas. 6. Balloon

5to
5.

•J o.

4.

perkant

Nedėliojo, Birželio 26tu d., 
invyko Szv. Juozapo parapiji
nes mokyklos užbaigimas. Ry
te 9ta vai. Klebonas Kun. P. 
Czesna atlaike Szv. Miszias ir 
pasakė tai iszkilmei pritaikin
ta pamokslą.

Vakare 7:30 vai.
saloje invyko mokyklos užbai
gimo aktas. Būtent Seserims 
Prnnciszkietems vadovaujant, 
buvo surengtas gražus progra
mas su invairiais pamargini- 
mais, kuriuos puikiai iszpilde 
mokvklos mokiniai ir mokines.

Programas susidėjo isz so- 
kaneziu dalyku: 1. Dainos— 
Mokiniu Choras. 2. Nepapras
tas
Graduates Imas 
Jurininkai 4to— 
bemaieziai. 
skaitant
Drill — 2tro skyriaus mergai
tes. 7. Szokikes — 3czio sky
riaus mergaites. 8. Laivakorte 

lialogas. 9. Scotch
Drill—5to skyriaus mergaites. 
10. Klases Daina—8to skyriaus 
mokiniai. 11. Atsisveikinimas 
—Ed. Valincziirs. 12. Kalbos.

Pasibaigus programui, Kle
bonas Kun. P. Czesna prakal
bėjo i n tuos, kurio mokykla 
baigė, primindamas jiems kad 
visuomet atsimintu ta kad pa
rapijine mokykla yra insteigta 

lankantieji isz- 
kataliku ti-

tam, kad ja 
mokiu ypatingai 
kejima, priprastu prie tikėji
mo praktikos ir pažintu savo 
tėvu kalba. Kadangi baigiusie- 
ji mokykla tu dalyku buvo mo
kinami ir pratinami, tad pasi
tikima kad juos ir savo gyve
nime vvkdins.
Konceviczius, t 
parapijos kldbonas, Alt. Car
mel, taipat gražiai, szvelniai ir 
moksliszkai prakalbėjo in mo
kykla baigiusius, sveikinda
mas juos su mokyklos užbaigi
mu ir 
siekti ir augsztesniu mokslu.

T'oliau-s buvo iszduoti diplo
mai tiems, kurie baigė 8ta 
skyrių. Alokyklos baigimo di
plomus gavo szie mokiniai: J. 
A'adapalas, Ed. Valinczius, J. 
Dugnauskas, 
A’. Palaima, AL Szimonis 
Szerksnis, V.
Raitelis, V. Szvidra, 
szinas, V. Služelis, Ed. Kvac- 
kas, J. Kristupaviezius, V. Ali- 
kplioniute, O. Szadžiute, A. 
Urbiute, O. Žaliute, F. Kviete- 
laicziide, O. Lazauskiute, M. 
Lestauskiute, O. Laukaicziute, 
Iz. Molinsziute, E. Mažeikaite,
AI. Novakaite, A. Služeliute, V. 
Janczioriute, T. Bubniute, R. 
Baranauskaite, AI. Bajoriniu-

E. Boczkauskaite, H. Du- 
linskaite, AI. Kunauskaite ir 
II. Kvasauskaite.

Paskui buvo duodama dova
nos už augszcziausi laipsni 
moksle. Silver Trophy Cup te
ko J. Vadapalui, American Le
gion medaliai Ed. Valincziui ir
T. Bubniutei. Nuo Klebono ga
vo po ražaneziu: J. Dugnaus
kas, Ona Szadžiute, II. Dulins- 
kaite ir L. Palubinskas. Kituo
se skyriuose už augszcziausi 
mokslą kiekviename skyriuje 
gavo dovanas vaikas ir mer
gaite: V. Strockis, V. Bercziu- 
naite, F. Žogunis, O. Jakubo- 
niute, J. Stankeviczius, F. Ne- 
verauskaite, L. Cilinskas, F. 
Stoczkiute, J. Dra’bnis, M. 
Baukiute, V. Milius, J. Fame, 
J. Urbonas ir Justina Pecziu- 
koniute.

te,

1 v.
klebonas,

Kun. Dr. J.
Kryžiaus

linkėdamas jiems dar

L. Palubinskas, 
, J. 

Jonaviczius, Ar.
J. Vala-

J.

Frackville, Pa. f Mare Ma>- 
kievieziene, pati Stanio Mas- 
kievieziaus, mirė praeita Serc- 
dos na k t i. Apricz vyro,

SAKYKLOJE MIRĖ 
KLEBONAS.

Szv. Jurgio parapijos bažny-
kun.paliko ctfioj Pakapos klebonas

ISZRADIMAS PRAŽUDĖ.
Pažaislis, Kauno aps. — Pet- 

ragrado kaimo gyventojas A. 
Vitkauskas, pasidaręs isz liet
sargio rankenos revolveri, mė
gino juo szauti. Mėginimas ne
pavyko, ne» revolveris szove 
priesz iszradejo norą atgal ir

teipgi dvi vedusias dukteris ir Gelžinis, apie 57 metu amžiaus, pataike jam in akj ^e tik vl.
viena aunu.
Subatos ryta.

Buvo palaidota besakydamas

Augustaicziute, V. Bercziunai- 
J. Dumczius, 

AL Anccrevicziute, Ar. Jonavi
czius, E. Kvackas 
n is, \r. Szvidra

te, L. Novu liūto

J. Szerks-

Szv. Misziu

P. Lazauskas 
E. Valinczius, O. Laukaicziute, 
E. Alažeikaitė, V. Janczioriute 
ir Ona Szadžiute.

Už kasdienini
klausymą dovanos teko sekan
tiems: K. Aleldažis, AI. Baukiu
te, E. Kvackiute, A. Seibert, J. 
Smalenskas, M. Baranauskas, 
G. Jonaviczius, Al. Supranavi
cziute, T. Žernauskaite, II. 
Strockiute, K. Alike'liouis, AV. 
Seibert, A. Czižauskaite, 
And ri uszkev iczi u t e, 
bert, A. Ancercviczius, J. Bud
reviczius, C. Stuczka, L. Kar
velis, E 
zevieziute, V. Strockis, V. Bor- 
cziunaite, L. Nevuliute, II. Au
gustaicziute, P. Seibert, F. Ka- 
szinskas, E. Kvackas, V. Jona

iS. Valin-

A. Czižauskaite
T.

Jonaviczius, AL Rad-

Clcveland, Ohio. — Iki pe
reitos sa n vai tos pabaigos CTe- 
velando srityje automobiliu 
nelaimėse nuo sziu metu pra
džios užmuszta 88 ypatos.

— Kataliku bažnycziojo ant 
Superior ir E. 41 St., apsivedė 
p-lo E. J. Skodžiute su Gco. 
Ilolmerick. Vestuvių pokilis 
atsibuvo Lietuviu saloje.

— Neseniai isz Clovelando 
deportuota 51 ateivis, Terp tu 
deportuotu desetkas buvo to
kiu kurie patys prasze valdžios 
iszsiusti juos valdžios leszo- 
mis, nes neturi darbo nei pini
gu. Keletas deportuota slaptai 
invažiavusiu.
t Mirė Juozas Radzeviczius, 

32 m., amžiaus, Kaulo Radzevl- 
cziaus sūnūs. Jis užsimuszo su 
taksi, kadangi buvo szoferls. 
Liko jauna žmona ir keturi 
maži vaikai dideliame nuliūdi
me.

Radzeviczius užsimuszo ka
da vožė du pasažieriu ir atsi- 
muszo in safety zone stulpą 
ant St. Clair ir E. 12 St. Jo pa- 
sažieriai menkai sužeisti. —D.

pamoksla apie 
vaiku elgėsi su tėvais ir iszta- 
res “Tėvu meile“ po sziu žo
džiu sakykloj su bildesiu Isz- 
virto. Bažnyczioj kilo panika
su riksmu. Sakyklon grūdosi | 
žmones ir kele kleboną, 
klebonas jau nejudėjo, 
kviestas gydytojas ‘konstatavo, 
kad plyszusi szirdis.

Klebonas paliko dideli tur
tą, todėl policija nuvykusi tuoj 
apraszo daiktus 
neisznesziotu.

bet | 
Pa*

sas užtaisas su kulka, bet ir re
volverio vamzdis 10 cm. ilgio 
sulindo galvon. Nevykusio ban
dymo auka buvo skubiai nu
vežta ligoninėn, kur netrukus 
ir mirė. Pažymėtina kad minė
tas pilietis, bebandydamas sa
vo iszrastuosius revolverius, 
jau du kartu buvo nukentėjos.

NUTEISTI DU LIETUVIAI 
UŽ SZNIPINEJIMA.

Vilnius. — Vilniuje karo 
teismas nagrinėjo dvieju Varė
nos valscziaus Lietuviu gyven
toju Julijaus Kalanto ir Petro 
Czepulio byla, kurioje jie bu
vo kaltinami už sznipinejima. 
Karo teismas abudu pripažino 
kaltais ir nuteisė ant viso gy
venimo in kalėjimą. Reikia pri
durti, kad nuteistieji: Julius 
Kalantas turi 20 metu amžiaus, 
o Petras Czepulis 24 metus. 
Abudu yra bemoksliai — anal
fabetai.

NAVATNAI UŽMOKĖJO.

kad žmonos

viezius, V. Szvidra, 
ežius, J. Szerksnis, A. Lazaus
kaite, O. Szadžiute, AL Kunau- 
skaite, E. Mažeikaite, Ar. Jan- 
czioriute, Ar. Mikolioniuto ir 
Ona La u kai ežiu t e.

Ant galo užgiedojus Tautos 
Hymna, szis ypatingas Szv. 
Juozapo 
užbaigimo 
Labai malonu 
vakaro iszsinesze kaip visi mo
kiniai, taip ir ju tėveliai, bei 
sveeziai ir su geriausia nuotai
ka iszsiskirste. Už mokyklos 
vakaro užbaigimu ir jo sėk
mingame ypatinga dėka pri
klauso mokyklos mokytojoms 
ir auklėtojoms Szv. Prancisz-

Mokykios už
sekan

tieji Kun. Klebonai: kun. Dr. 
J. Konceviczius, kun. J. Kara
lius, kun. K. Klevinskas, kun. 
F. Mockus, kun. M. Daumantu, 
kun. Ar. Matulaitis, 

kun. J.

V. M i kelionių to

SZI s 
parapijos 

vakaras, 
inspudi isz to

mokyklos 
baigėsi.

kaus Seserims.
baigime dalyvavo dar

kun. S. 
Tiszkus

V.
Norbutas, 
kun. V. Nonorta ir kun. V. Mi- 
kaitis, vietinis vikaras.

—Reporteris.

1

Lietuviszkas Kotelis 
Tik 100 pėdu nuo mariu iki 

PERSHING HOTEL 
178 So. South Carolina Ave.
ATLANTIC CITY, N. J.

Maudytis tiesiai isz. Kotelio. Kamba
riai visi mariu pusei.
mandagus. Kaina pigi,
atsilankyti. ANTANAS ŽALIS

Savininkas

Patarnavimas
Malonėkite

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 
510 W. CENTRE STREET 

MAHANOY CITY, PA.
' TELEFONAS 305-R 

Iszbalsamuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus pa- 
ruoszia pagal naujausia madft už 
priėnama preke. Parsamdau auto* 
mobilius del laidotuvių, vosoliu ir 
kitiems pasivažinėjimams.
Naminis Telefonas 1430-R St.Clair

Chicago. — Stella Eisinaite, 
1441 S. 49th Avė., Cicero, pra
ėjusi sekmadieni sutiko staigia 
mirti automobiliaus nelaimėj. 
Ji važiavo su p. Viktoru Gep- 
szeviezium. Kitas autoipobilius 
smogo in juos. Stella mirtinai 
buvo sužeista ir mirė ligoninėj.

— Lietuviu vaika, Kazi
miera Bružą, 9 metu, 63 East 
102 st., sužeidė dviratis (bai- 
sikelis), kuriuo važiavo mer
gaite. Catherine Flannery, 16 
metu, 66 East 102 st. Vaikutis 
žaidė ties namais, kuriuose gy
veno, kai dviratis parmusze ji 
ant žemes. Mirė jis ligoninėje.

— The People’s National 
Bank and Trust Company of 
Chicago, 1542 So. Ashland 
avenue, tapo uždaryta. Ji užda
ro nacionaliu banku ekzaminc- 
ris. A. P. Leybum sulyg pra- 
szymu kalbamo banko dirketo- 
riu tarybos.

Bankas turėjo depozitu $3,- 
007,000, kapitalo $1,000,000; 
pervirszio $250,000 ir neiszda- 
linto pelno $110,000.

— Besimaudydama Michi
gan ežero prigėrė jauna Lietu
vaite — Franciszka Musnec- 
kaite, 15 metu amžiaus, gyve
nusi su motina 3427 So. Wal
lace St., Bridgeporte. Paliko 
nuliudusia motina, tris seseris, 
broli ir gimines. Paszarvota 
yra savo namuose. Laidotuves 
bus szesztadiony, in szv. Jur
gio bažnyczia ir in szv. Kazi
miero ‘kapines. —N.

BEDARBIS PAVALGĖ RES
TORANE IR PERSIPJO

VĖ KAKLA.
Kaune ana diena buvo szito

kia tragedija. In “Centralini” 
restorana, I^aisves alėjoj, atėjo 
su draugu Bertulis ir užsisakė 
pietus. Iszgere po kelinta 
“kleboniszku.

Papietavus, 
laikas mokėti saskaita, 
tūlis draugui pasakęs: nei tu, 
nei asz nemokėsim. Momentu 
iszsitrauke skustuvą ir rėžos 
sau per kakla. Restorano savi
ninkas p. Tumas puolės atimti 
skustuvą, tada Bertulis ernes 
szvaistytis ir grasinės Tumui, 
kad ir ji papjausiąs, jei lys 
artyn. Jau buvo mėginės ant
ra karta rėžti in savo kakla, 
isz kurio smarkiai tekejo krau
jas. Tumas, nežiūrėdamas pa
vojaus, tvėrės Bertuliui už ran
kos, iszmusze skustuvą. Tuo 
pat momentu nusilpęs Bertu
lis ir krites ant grindų, kur jau 
buvo bala kraujo.

Bertulis turėjo prie savos ir 
laiszka pasiraszcs, kur jis sa
ko, had nutaręs nusižudyti del 
to, kad buvęs atleistas isz dar
bo (jis dirbo Kėdainių mieste
lio valdyboje knygvedžiu) ir 
dabar neturįs isz ko gyventi.

Centralini

Iszgere
> J

kai jau atėjės
Ber-

po

MIELASZIRDINGAS.
—'J

Ubagas: — Esmių ievas pul
kelio vaikeliu, apteik mane po
neli, o tuom nuszluostysi 
viena aszara.
Alielaszirdingas:— Nueik pas 

mano paezia, jiji duos tau kė
lės senas shepoteles del nn- 
szluostymo aszaru.

ISZ NUMIRUSIU PRI
SIKĖLĖ.

Baisogala. — Komaras at
leido isz tarnybos Moralines 
dvaro urėdą A^anslauska. Van- 
slauskas del to smarkiai susi
jaudino, parasze žmonai at
sisveikinimo laiszkuti, pasiė
mė skustuvą ir iszejo puszyno 
link.

Bet matyti, žmogus pasigai
lėjo savo vaikucziu, o gal but, 
pabijojo žudytis, ir pažystamu 
nematomas nuvyko Jonavon 
darbo jieszkoti. Jo laiszkutis 
po poros valandų buvo jau, 
Baisogalos policijoj.

Policininkas, pasiėmęs kokia 
10 vyruku, nuėjo lavono jesz- 
koti. Iszvaikszcziojo, iszszniuk- 
sztinejo visus krumus, Žydu 
kapus, puszyna, bet nieko ne
rado. Rytojaus diena Vanslaua- 
kas apie vakaru atsirado na
mie jau gavės darba.

I

ne

<*■ Neužmirszkite guodotini skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “SAULE,” kurio apie tai 
užmlrszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio. Paskubinkite!

■ 1
L

SUDEGE 78 METU 
SENUKAS.

,Ks. Zibolienes sudoge gyve
namas namas su daiktais, me
dinis tvartas ir medine kietis. 
Nuostuoliu padaryta .3300 lit. 
Gyvenama narna gelbstint su
degė Vincas Zybolis, 78 metu 
amžiaus senukas. Padegimo in- 
tariama viena to pat kaimo gy
ventoja.

< i Bei-

Groserninkas in dreiveri:
— Ar buvai Džianai atimti 

nuo to rakalio ka skolingas in 
sztora ?

Buvau.
Ar gavai ?
Gavau.
Na, norint karta; priesz 

Velykine pamislina apie sko
las. Ar daug davė.

• No drystu ne sakyti 
Na kiek gavai T
Gavau du ypus in anta- 

ir da i n užpakali inspyre, 
kaip laukan iszmetinejo.

• • •

LIETUVEI RENGĖSI LĖKTI 
IN KAUNA, LIETUVA.

‘ Chicago, 111. — Kapt. S. Da
rius ir Stasys Girėnas (Girch), 
placziai žinomi profesionalai 
lakūnai, ruosziasi skristi isz 
New Yorko tiesiai i n Kauna, 
be nusileidimo, Geg. ar Birže
lio men., 1933 metais. Kiek vė
liau lakūnai mano gryžti tuo 
pat keliu atgal Amerikon.
Lėktuvas jau nupirktas

lanca” Ch 300 A. J. Kai kurie 
instrumentai tolimajai naviga
cijai turima.

Kapitonas S. Darius tarnavo 
Amerikos kariuomenėje karo 
metu. Iszbuvo Francijojo mu- 
sziu laike virsz pusantrų me
tu. Musztvnese ties Paryžiumi 
buvo sužeistas, kiek vėliau bu
vo pagirtas už narsumą. 1920 
motais, kartu su Amerikos Lie- 
tuveis savnoriais iszvyko Lie- 

1921 metais užbaigus 
paežiam pra-

tuvon. 
karo mokykla, 
szant, buvo paskirtas aviaci
jom 1922 m., jau skraidė savys- 
toviai. Dar pažymėtina, kad 
kapitonas Darius daug prisi
dėjo organizavimo Klaipėdos 
sukilimui. Musziu metu buvo 
Trcczios Grupes vado padėjė
jas. Klaipeda užėmus buvo 
perkeltas in sukilėliu vyriau- 
siji sztaba. 1927 metais gryžo 
Amerikon ir iszlaike profesio
nalo lakūno kvotimus. Dabar 
taja profesija tebeužsiima.

Stasys Girėnas (Girch) pa
stojo Amerikos kariuomenėn 
1917 m., vėliau buvo paskirtas 
nviacijon in 136 Eskadrile 
(Aero Squadron). Baigus aero 
mechaniko kursus tarnavo mi
nėtojo Eskadrilėje iki 1919 m. 
Sugryžes i n Chicaga t esc to
linus pradetaji aviacijos moks
lu. 1924 metais skraidė jau sa- 
vystoviai. 1929 metais ingijo 
aukszcziausi profesionalo lakū
no laipsni. Dabar instrukto
riau ja Ashburn aerodrome Chi- 
eagoje.

Szio du lakūnai dabar ren
giasi skiysti i n Pittsburgha ir 
dalyvaus SLA. Seime. v

Dar pažymėtina

>
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GERAI ATSAKE.

Ponas: — Jonai, kaip atva
žiuos profesorius, tai atidaryt 
jam vaitus.

Jonas: — O kas tai yra pro
fesorius ?

Ponas: — Tai tokis žmogus 
kuris moka viską.

Jonas: — Jaigu jisai moka 
sau pats var-viską, tai tegul 

tus atsidaro.
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Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkaa 
Dentistas Mahanojuje 
Ant 2-tro Floro, Kline Sztoro

19 W. Centre St.. Mahanoy City

CAPITAL STOCK 1125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS >623,858.62

Mokame 3-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride* 
dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Idepos. Mes norim kad ir Jus 
turėtumėt reikalausau musu ban* 
ka nepaisant ar mažai ar didelis.

G. W. BARLOW, Pres.
J. FERGUSON, Vice-Prea.irKaa.

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaua I art iki m Jauti* Graboriva 

n

s z i o j 
Bile Ko*

W. Traskauskas, Ėst. 
L1ETUV1SZKAS GRABOR1US

Laidoja kunus numirėlius. Pasam* 
do automobilius del laidotuvių, 
krikaztiniu, veseliju, pasivažinėji- 
mo ir t t. —Bell Telefonas 606

Mah. City603 W. Mahanoy

Gabiausia* BaUamuotoja* tt 
Geriausia Ambulanco 

patarnavimas 
npelinkeje. 
Itiam laike, diena ar
nakti. Visada turi pil- jL
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio T1 
Grabu. Laidoja nu- II
mirelius pagal naujau- II
šia mada ir mokslą. IĮ
Turiu pagelbininke ■
moterema. Prieinamoa lįl
prekes.

DU OFISAI: 
MAHANOY C1TY;516 W. Spruce St- 

Bell Telefonas 149 
TAMAQUA, PA., 439 Williug Street 

Bell Telefonas 538-J

Geriausi invstoriai genuose 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 gailesį kad pinigus 
ne laike bankuose. Teip sako

K4H

MII

MERCHANTS BANKING TRUST CO
MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM 

MAHANOY CITY, PA.




