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KRAPSZTYS ISZKRAPSZTE 
NETEISINGUMĄ SAVO 

PACZIULES.
Philadelphia. — Fredas 

pareikalavo persi
skyrimo nuo savo pacziulcs už 
tai kad jiji per daug draugavo 
su svetimais vyrais ir aplanky
davo meilingas gromatas nuo 
juju. Negana to, moterėlė pa
reidavo namo volai, nenorėda
ma jam pasakyti kur praleis
davo savo laika ir su kuom. 
Arsziause kad poni Krapszti 
priiminėjo pas save meilužius, 

bar žmones pradeda zurzėti kada vyras radosi prie darbo, 
prieszais valdžia po visas da
lis Amerikos.

Isz Amerikos

Kain
Tautiszkns

SPĖJA KAD TURĖSIME 
VELA NAMINE KARE.

Hollywood^ Calif. — 
apreiszko nariai
Astrologiszkos Draugoves, tai 
1936 metas vėla mums atnesz 
gera alų ir lengvus vynus.

Toliaus toji draugove spėja 
kad bedarbe bus labiaus at- 
jaueziama 1937 mete ir užsi
baigs Namine Kare. — Jau da-

nuo dvieju lyg 
menesiu amžiaus.

SURADO LAVONUS TRIJŲ 
KŪDIKIU ANT PASTOGES.

Winona, Iowa. — Neužgy
ventam name, kuris stovi už
miestyje, surasta trys lavonai 
mažu vaiku ant pastoges. Kū
dikiai turėjo 
asztuoniu
Palicija tyrinėja kas jame pas- 
kiause gyveno. Jokiu ženklu 
ant lavonu nesirado ir manoma 
kad turėjo mirti paprastu bu
du. Namas prigulėjo prie ko
kio Žydo kuris gyvena Chica
go.

PAVOGĖ DRAPANAS 
MIRUSIOS KAIMINKOS.

Berkley, Mich. — Mrs. Ma
bel Daniels nuėjo atlankyti sa
vo mirusia kaiminka Mrs. Stel
la Anderson, kuri mire ana 
diena. Nuėjus ant virszaus, pa
siėmė veliones geriauses szlc- 
bes ir nusinesze namo nes kaip 
sau mane, kad kaiminkai jau 
nereikės rėdytis, todėl geriau 
bus jaigu josios szlebes prisi
savins sau. Duktė veliones, po 
laidotuvių, nuėjus ant virszaus 
pažiūrėti motinos drapanų, ne
rado nieko, iszeme varanta ir 
palicija nuėjus pas kaiminka 
rado pavogtas szlebes.

kur Wolley 
metu, su

NEGANA KAD JAJA NUŽU
DĖ BET DA SUKRAMTĖ 

JOSIOS KUNA.
Hahnstown, Miss. — Viena 

isz bjauriausiu žudinseziu ko
kia likos papildyta czionaiti- 
neje aplinkinėje,
A. Stremmels, 32 
krėslu nužudė savo paezia. Už- 
muszes ja, tasai žvėris puolė 
ant jos ir pradėjo kramtyt 
veidą ir atėjus palicija vos ga
lėjo atitraukti inszelusi vyra. 
Jisai su taja motore mylėjosi 
tris metus ir ta diena pasiren- 
ginejo prie szliubo. Atsikėlęs, 
prikėlė ja ir prasze suklaupus 
melstis. Besimeldžiant kilo 
barnis ir abudu sugryžo in lo
va. Po tam vėla pradėjo bartis 
ir ant galo priėjo prie to kad 
pagriebė krėslą ir ja užmusze. 
Palicija ji uždare kalėjimo.

VANDUO UŽLIEJO 200
NAMU; 25 ŽMONES ŽUVO.
Charleston, W. Va. — Apie 

dvideszimts penki žmones pra
žuvo kada aplinkiniai upelu- 
kai iszsiliejo užliedami apie 
200 namu ir gal daugiau kaip 
25 žmones pražuvo. Vanduo 
buvo taip smarkus kad nune- 
sze namus ir naminius rakan
dus. Daugelis žmonių likos isz- 
gialbeti isz vandens. Bledes 
pąiĮžinįszkos. 
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PAVEIKSLAI ISZ NAUJAUSIU

Krapszti

PERSZOVE PAOZIA 
KADA TOJI NUĖJO 

PARSINESZT ANGLIŲ.

Paulsboro, N. J. — Mrs. Le
oną Pelinis likos pavojingai 
paszauta per savo vyra ir nu
gabenta in ligonbuti kur dabar 
kovoja su mirezia.

Motore negyveno su savo vy
ru nuo kokio tai laiko. Ana 
diena nuėjus in skiepą atsi- 
neszti augliu, užtiko savo vyra 
pasislėpusi skiepe, kuris be jo
kio žodžio paleido in jaja tris 
szuvius in pilvą. Moterei pasi

lankau szaukti
o vyras t u o m lai k

seke iszbegti
pagialbos
pabėgo. Porele turi keturis ma
žus vaikus.

I——.................................—----------------------- -----------
DU-KART SANVAITINIS LAIKRASZTIS U8AIMU 

ISZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIA

Prenumerata Kaaztuoja: Suvienytose Valstijose |8.00 metami
Kitose Vieszpatystese 84.50 metams

LalazkiLi ir Pinigus visada siuskite ant szio adreso l 
W. D. BOCZKAUSKAS - CO.,

MAHANOY AND A STR., MAHANOY CITY, PA.

Tf. D. BOCZ1OWRKI, Pre*. A ■>. 
r. W. BOCZKOWHKI, »4ll«r. 43 METAS

5

sviet i nossuvažiavo in Lausanne, ant

. k

. Jį ’

i Ą

>-i

ATSITIKIMUl!sz Visu Szaliu

svarstyti svarbius reikalus.
vainiku ant kapo nežinomo kareivio Arlington kapinėse, Washingtono.
Nuys isz Indianapolis, kuris likos iszrinktas senatorium ant dcmokratisflkos 
Indianoje.

1—Žymus delegatai kurie
2—Vokiszkas Bov Skautas kuris lankosi

konferencijos 
Amerike,

VYRAS 16 METU O PATI 12; 
— ABUDU ARESZTAVOTI.

Allentown, Pa. — Ant czio- 
naitines palicijos stoties rado
si 12 metu motore už tai kad 
nesilanko in mokslainc, o jo
sios 16 metu vyras randasi už
darytas kalėjimo. Praeita mė
nesi toji porele susitarė pabėg
ti isz namu ir apsivedė. O kad 
per kėlės dienas mergaite nesi
lanko in mokslaine, mokslai- 
nes valdžia nusiuntė inspekto- 
ri isztyrineti priežasti,
aresztavojo jauna motore. Jau
nas vyras yra Mikolas Stam
ford o jojo pati May Sigel. O 
kad motina nedave dukrelei 
pavelinima
vinezevone yra nelegaliszka 
norints motina pati prisipaži
no kad ir jiji turėjo tiktai ke
turiolika metu kaip isztekejo.

na ir

ant apsivedimo 1

SZERE VOGTAIS KORNAIS 
VOGTAS KIAULES 

VOGTAM TVARTE.
Newton, N. J. — Aresztavo

tas už visztu vogimą, Louis 
Pernell, 32 metu farmeris, pri
sipažino palicijai kad visas, jo 
mažiukes, penkių akeriu far- 
mukes, gyvas ir negyvas in
ventorius yra vogtas: vogtos 
kiaules ir kitus susivogtus gy
vulius szere vogtu paszaru; sa
vo namelius ir tvartus su dar
žine pasistatęs vogtu materi- 
jolu ir vogtais inrankiais; savo 
farmuke apsitvėrė vogta me
džiaga; susivogęs visus ūkio 
padarus ir namams rakandus 
ir kitus dalykus.

Netrukus po tam iszpažini- 
mui, ant jojo farmukes suėjo 
aplinkinei farmeriai atsiimti 
prapuolusiu savo kiaulių, kar
vių, visztu, plugti ir kitokiu pa
daru; atvažiavo ir keturiu me
džio kompanijų agentai, kokiu 
nors budu atimti pavogtas len-

I
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tas isz lumber jardu. 
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ap- 
padeda 

3—Fredrikas Vau 
konvencijos

Pa. -— Isz skait-

AUTOMOBILINES NELAI
MES IN 5 MENESIUS.

Harrisburg, 
liaus 724 žmonių užmuszta in
laika penkių menesiu Pennsyl- 
vanijoj per automobilius, isz 
tu buvo 126 vaikai turinti ma
žiau kaip po 1G >iwtu ulba 6tas 
procentas mažiau kaip praeita 
meta.

Gegužio menesyje užmuszta 
viso 141 ypata isz kuriu 26 bu
vo vaikai.

in unija už mažesne mokesti.
Tiltas arti Y. ir O. kasykla 

Titonville likos padegtas kada 
kasyklos pradėjo dirbti tuja 
diena. Tiltas arti Fishers Sta
tion taipgi likos sudegintas 
per straikierius. Vaiskas serg
sti kasyklai diena ir nakti.

j

— George Slee- 
uždarytas 

nužudinima savo

NUŽUDĖ SENA TĘVA UŽ 
DESZIMTS DOLERIU.

Bellston, 
zer, 20 metu, likos 
kalėjimo už
tėvo kad jam nedave 10 dole
riu. Jaunas iszgama sudaužė 
tėvui Izaokui galva su plaktu
ku kad jam nedave pinigu, po 
tam nubėgo pas kaimynus ap
sakydamas kad koki tai nepa- 
žinstami žmones ji nužudo. Pa
licija sako kad senas žmogelis 
neturėjo ne 50 doleriu prie sa
ves.

BEDARBIU MAISZATIS — 
KELI PASZAUTI.

St. Louis, Mo. — Alyne be
darbiu susidedanti isz 2,000 
žmonių, nuėjo prie miestiszkos 
rotužes melsti 

£

palicija juos iszvaike su pa- 
gialba kulku ir aszariniu bom
bų. Vienas nigeris ir trys bal
ti žmones likos paszauti. De
monstracija likos surengta per 
tenaitinius komunistus. Dauge
lis maisztininku likos areszta- 
vota.

suszelpimo bet 
iszvaike

KRUVINI MAISZACZIAI 
TARP STRAIKIERIU

IR VAISKO.
Athens, Pa. — Panedelyjc 

atsibuvo cziohais kruvina mai- 
szatis tarp straikuojaneziu an- 
glekasiu ir vaisko, kuriame li
kos sužeisti keli darbininkai.

Priežastis tuju kruvinu mai- 
szacziu yra kad operatoriai 
stengėsi atidaryti kasyklas su 
darbininkais neprigulinczįais

UZ

SUDEGINO SAVO GYVA 
KŪDIKI.

Brandenburg, Vokietije. — 
— Sziomis dienomis užsibaigė 
teismas ūkininkes Wittingen 
ir josios 22 metu dukters,
nužudinima kūdikio. Dukterc 
buvo pagimdžius kūdiki be ap- 
sivedimo. Moteres norėdamos 
užslėpti gimimą kūdikio priesz 
žmonis, užkure pecziu ir inme- 
to gyva kūdiki, kuris sudege 
ant pelenu. Motina gavo pen
kis metus o dūkto deszimts me
tu kalėjimo.

VELNISZKOS GYDUOLES 
RAGANIO.

Bromberg, Lenk. — Kaimeli- 
je Sierce, mirė Antanas Jurgut 
nuo gyduolių kokias jam ūžda
vo ir padare vietinis raganius 
Py t lak.

Kada daktaras pribuvo pas 
mirsztanti, rado ant jojo kūno 
daugeli žaiduliu, rodos iszde- 
ginti su kokia tai 
Szeimyna serganezio
daktarui, buk tėvas užsiszalde 
ir nuėjo pas Pytlaka ant rodos, 
kuris už gera atlyginimą davė 
jam gera mosti su kuria liepe 
jam iszsitopti.

Daktaras isztyrinejo buk to
ji most is buvo padalyta isz 
sieros, parako ir klorado, kuri 
jam .suede visa kuna. nekilo kruvinos riauszes. Visi

rukszte.
apsakė

NEPAPRASTA MOTERE 
KURI PAGULDO

SVEIKIAUSE ŽMOGŲ.
Torun, Lenk. — Po ulyczes 

miesto slankiojo kokia tai slap
tinga motore, kuri užsiiminėjo 
ubagavimu pasirėdžius in 
skarmalus, galva apsukta in 
suplyszusia skepeta, o tas, ku
ris su jaja susitinka, papuola 
in pavoju.

Ana diena ėjo ulyczia kokis 
tai Motiejus Bielinski. Sena 
ubago prisiartino prie jojo 
melsdama aukos, Motiejus nu
stūmė nuo saves ubage bet toji 
pirma dalypstejo jo ranka su 
savo pirsztais kalbėdama ko
kius tai 
džius.
kelis žingsnius, mirtinai apsir
go ir turėjo būti nuvežtas namo 
kur pergulėjo ketures dienas.

■Panaszius atsitikimus turėjo 
ir kelios moteres, kurias uba
go dalypstejo si ridamos kėlės 
dienas nežinoma liga. Policije 
jieszko tosios moteres, bet lyg 
aziam laikui neturėjo giliukio 
surasti jaja.

nesuprantamus žo- 
Vos Bielinskis nuėjo

PARDAVINĖJO LOTUS, 
BET ANT KAPINIU.

Windsor, Kan. — George 
Mat'tern, negali gyvent be ap
gaudinėjimo savo artimu, geis
damas greitu budu pralobti 
pinigais kitu žmonių. Vos isz- 
ejo isz kalėjimo kuriame buvo 
uždarytas 
tūlos moteres

Kan.

už apgaudinėjimu 
ant keliu tuks- 

taneziu doleriu, kad ana diena 
vela pakliuvo in rankas palici- 
jos. Mattern ana diena parda
vė kitai moterei lota bet ne ant 
statymo namo, tiktai ant am
žino atsilsio ant. . . kapiniu.

SUGRĄŽYS LIETUVIUS 
IN LIETUVA.

Detroit, Mich. — Imigraci
jos agentai isztyrinejo buk An
drius Murga kuris vienuolika 
metu adgal pribuvo apgavin- 
gu budu in Amerika kaipo ir 
J. V. Murga, likos abudu aresz- 
tavoti j r dabar bus sugražinti 
adgal in Lietuva. J. V. Murga 
pasielginejo bjauriai su savo 
gyvuliais už ka likos areszta
votas iV laike teismo viskas 
iszsidavc. .

gulinti grabelyje.

PAVOGĖ RAŽANCZIU ISZ 
NUMIRĖLĖS RANKU.

Brooklyn, N. Y. — Palicija 
joszko czionais žmogaus kuris 
yra daug arszcsnis už papras
ta vagi, kuris pasienio ražan- 
ežiu kuri laike rankose mirusi 
mergaite
Buvo tai Stasys Jargut, bur- 
dingiorius, gyvenantis pas tė
vus mirusios mergaites. Pare- 
jas girtas namo, o kada užtė
mi no lavonu mergaites grabo, 
priėjo ir paemes ražaneziu isz 
mergaites ranku, dingo nežino 
kur.

M»l ,

NUSIMINĘS TĖVAS PA
PJOVĖ SAVO TRIS VAI

KUS; BEDARBE KALTA.
Shamokin, Pa. — Nusiminęs 

kad nuo ilgo laiko neturi dar
bo ir jojo szeimyna konto var
gu, Barney Godlev.4ki, 31 metu, 
gyvenantis Lykens, netoli ežio- 
na is, nuncsze po viena tris sa
vo vaikus in skiepu ir lenais 
kožnam perpjovė gerkles. Ket
virtas isz vaiku iszbego pas 
kaimynus apsakydamas ka tė
vas padare. Po tam norėjo vi
sus supjaustyt ant szmoteliu 
bet buvo pailsės. Vienam isz 
vaiku, Povylukui, nupjovė vi- 
siszkai galva nuo stuobrio. 
Nužudyti vaikai yra: Povylu- 
kas, 8 metu, Lili jo, 6 metu ir 
Albertuke, 4 metu, Helenute 
11 metu, iszbego laukan.

1

Badai Godlevski staigai pa
pa i ko isz rupesezio ir kad jojo 
pati ta diena iszvažiavo in 
Mount Carinei jeszkoti darbo 
pasiduodama po pravarde Lu
cijų Sinkcvicziuto ir buvo to
sios nuomones kad j i ji jcszkos 
nuo jo persiskyrimo.

Kada policija atėjo ji aresz- 
tavoti, rado sėdinti kuknioje 
su kruvinu peiliu rankoje kuri 
atidavė be jdkio pasiprieszini- 
mo ir nuėjo su palicija in ka
lėjimu.

KETURI BLOKAI NAMU 
ISZDEGE CONEY ISLAND.

$3,000,000 BLEDES.

New York. — Seredos vaka
ru kilo smarki ugnis garsingo
je vietojo Coney Island, 'pr:e 
pamario ant Bordvako.

Szimtai visokiu k romeliu 
iszdege kaipo ir privatiszku 
namu ir h oteliu. Bledcs ap
skaitoma ant trijų milijonu 
doleriu. Daugiau kaip 50 tuks- 
taneziu žmonių kurie radosi to
nais, buvo dideliam sumiszimo 
— daugelis isz ju neteko dra
bužiu. Apie 50 ugnagesiu likos 
sužeista kovoje su liepsna.,

visokiu

MEKSIKOS BEDIEVIAI
SZAUDO IN KATEDRA.

Mexico City. — Žiniomis isz 
Morelia miesto, tenai bedieviu 
gauja susirinko katedros aiksz- 
teje ir po karsztu prakalbu 
priesz Bažnyczia, eme szaudy- 
ti in katedros prieszaki. Sužei
dė keletą praeiviu. Del to vos

KERSZTAS TĖVO INKASTO 
VAIKO PER BITES.

London. — Kupcziaus Linde- 
no sūnelis 'likos ingiltas per 
bites per ka turėjo pergulet 
lovoje kėlės sanvaites. Tėvas 
teip užpyko kad užsidėjo tink
lą, pasiemo gazolinia žibinte 
ir visu kaimynu bieziu avilius 
suklegino. Aresztavotas kup- 
czius iszsikalbincjo, kad jam 
labai 'szirdi skaudėjo matyda
mas kankesia savo 
kūdiki už ka nutarė
kaimynams atkerszyt, kad bi
tes negiltu kitu vaiku.

protingi miesto gyventojai 
smerkia szi pikta bedieviu dar
bą. Nes tikslas buvo suprovo
kuoti katalikus. Szio tikslo jie 
neatsicke.

mylema 
visiems

NUKIRTO PRIESZININKUI 
NOSĮ IR DALI ŽANDO SU 

DINAMITU.
Lodžius, Lenk. — Kaime Zu- 

tankei kylarawy, tankei kyla visokios 
musztynes su baisioms pasek
mėms, bet szi karta gyventojai 
dagirdo apie viena isz bai
siausiu. Laike barnio terp Jo
no Keblo ir Antano Najo, Jo
nas kirto savo kaimynui Anta
nui su špatu per veidą kad 
net nukirto nosį ir dali žando 
su dantimis. Sužeistąjį nuveže 
in ligonbuti ikur in kėlės va
landas įnirę. Jonas likos užda
rytas 'kalėjime.

ATKASĖ GRABA; PAVOGĖ 
NEBASZNINKO 

CZEBATUS.
— Nežinomi 
ant Biedku

Vilkaviszkis. 
žmonis gavosi 
kapiniu kur atkaso kapa nese- 
nei palaidoto virszininko poli
cijos Beržioko, numovė jam 
czebatus, uždaro graba ir din
go. Policije daro slieetva, tiks
le 'suradimo piktadariu. ! I

REVOLIUCIJONIERIAI 
DEGINO, APIPLESZINEJO

IR ŽUDINO ŽMONIS.
Lima, Peru. — Kada komu- 

nistiszki revoliucijonieriai su 
pagelba Apra pasikeleliu uže- 
mo miestą Trujillo, degino na
mus, pakorė virszininkus, ža
dino žmonis ir bjaurino mote
res ir merginas.

Pasikelelei insigavo in
ma burmistro Pedro Larvia, 
sužagejo jojo dvi dukteres po 
tam nužudė. Miesto ulyczios 
liejosi krauju nužudytu gyven
toju, kuriu rajdosi szimtai ant 
ulycziu.

Ant galo valdiszkam vaiskul 
pasiseko apmalszyti p as i kele
lius ir iszguiti juos isz miesto.

na-

DU DENTISTAI SUDEGE 
ANT SMERT AUTOMOBI- 

LIAUS NELAIMĖJE.
Wilkes Barre, Pa. -— Du den- 

tistai, Steward Walck, 35 me
tu, isz Hazletono ir P. J. Le
kas, 35 metu, isz Wilkes Barre, 
važiuodami in Philadelphia su 
reikalu, susidūrė su kita ma- 
szina ant kelio arti Lenark, nu
sviro in gazolinos tanka ir už
sidegė. Abudu dentistai rado
si po maszina ir sudege ant 
smert.. Gazolino stotis taipgi f 
sudege.

■ II I ■ I. 1.11. I—

11 Santiago, Chile. — Apio 
szimtas žmonių iszmiro nuo ti- 
fuso mieste Colulil kur toji li
ga labai prasiplatino.

♦
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Kas Girdėt
I I ( i | i i

Chicago, Detroite ir kituose 
didesniuose miestuose palicija 
turėjo iszvaikyti alkanus dar
bininkus kurie šukele demon
stracijas priesz valdžia o kaip 
kur tai pradėjo prisisavinet 
net maistu isz dideliu verbali

u ui in* Avoivimu jivtiv.'* 
sztis yra geriausiu budu sudru
tinimo.

Szitaip reikia naudoti; luksz- 
tai džiovinasi pecziuje o kuo 
labiau iszdžiovinti tuo geriau 
susigrūda arba susimala ant 
kavinio malūnėlio ant smulkiu 
milteliu. Paskui imasi tris kar
tus ant dienos, (anksti ryte, 
ant piet ir vakare) pilna arba
tini szauksztuka tuju milteliu

žiu ir labdaringu drauguviu inpilti in stikln pjeno.

su-

visa

sztoru.
Daugeliuose miestuose 

szelpimo draugu ves jau neisz- 
duoda paszialpos nes
maista jau iszdalino o pinigu 
taipgi nesiranda.

Žiema jau po szonu, darbo 
niekur nesiranda ir panasziu 
aukylimu galima tikėtis da 
daugiau.

Artimoje ateityje galima ti
kėtis visokiu netikėtinu atsiti
kimu isz priežasties bedarbes.

---------------------------------Į įmini.....ii-ii—. m

Amerikoniszki tureziai labai 
nusiminė isz priežasties savžu- 
dinstos Smith ’o Reynolds, 20 
metu sunaus mirusio tabokinio 
milijonieriaus.

Tasai jaunas vyrukas aplai- 
ke po mireziai tėvo keliolika 
milijonu doleriu ir in trumpu 
laika aplėkė aplink svietą, ap- 
sipaeziavo du kartus ir i n 
trumpa laika po iszbandymui 
antro apsivedimo nusiuntė sau 
kulka in smegenis.

Taigi, nevisados milijonai 
nesza palaiminima nes del dau
gelio milijonierių pasiliko tik 
prakeikimu ir nelaime.

Prakeikimu yra tasai krovi
mas milžiniszku turtu per ypa- 
tas, kada musu sklype randasi 
milijonai žmonių be darbo ir 
duonos.

Kiauliena eina in virszu.
Toji žine pralinksmina far- 

merius sziam sklype labiau no 
kaip visos politikiszkos kon
vencijos, lekiojimas aplinkui 
svietą, laime Žukausko ir net 
klausymas prohibicijos.

Amerikoniszki farmeriai bu
vo labai nusiminė kada pabai
goje menesio Gegužio galviju 
prekes nupuolė ant $3.30 už 
szimta svaru gyvos 
Sziadien kilo ant $5.15.

Tas reiszkia milijonus dole
riu daugiau in farmeriu kisze- 
nius.

Kas žino, gal prisiartinanti 
rinkimai praszalins bedarbe. 
Tenais kur neprigialbsti dūsa
vimai, rugojimai, maldos ir 
meldimai, gal pagialbes politi
ka. Juk politika tai geriause 
gyduole sziam sklype.

vogos.

Tūlas senas daktaras duoda 
sekanezia rodą del paeziuotu 
kurie tankiai skundžesi ant ru- 
matizmo strėnose ir dieglius 
szonuose ir kojų sunkuma.

Sztai jojo rodą:
Ne yra tai jokis rumatizmas 

tiktai apsilpninimas nervu o 
tai tankiause prie tuju užsilai
ko toji liga kurie per daug 
mylisi ir be apsvarstymo sau 
pavėlina..., kas daug žmogui 
kenke ant nervu o ypatingai 
ant sudrutinimo kaulu (kremz
lių). Czion duodu visiems ge
ra rodą kuri jums nieko nc- 
kasztuoja: Jaigu ka darote isz 
kiausziniu tai luksztus nemes
kite laukan nes jie turi savyje 
kalkes fosforines rukszties. 
Tosios kalkes tai yra ta pati 
medžega isz kuriu susideda be
veik visi žmogiszki kaulai be 
kuriu žmogus negali būti svei
ku ir drutu. Jaigu tave visa 
skauda, per ka esi nuvargęs? ir 
be pajiegu, ypatingai prie blo
go maisto, tai tieji Įuksztaį nuo

Kas turi vandenine liga, te
gul iszbando taji būda o jaigu 
nuo to ir nepasveiktu tai nors 
gyvastį prailgintu ligoniui.

Mėginkite szi būda visi tieji 
kurio turite sugelta kuna ir vi
sokius dieglius o mažu kasztu 
turėsite naujas pajiegas ir bu
site sveikesniais.

Gal daugelis žmonių 
akyvi žinoti kokiu budu atsi
rado kate ant svieto T Sztai pa
gal Rytu szalies apsakymus tai 
kate pasirodo laike patapo. 
Kada žiurke ir pele inejo in 
Nojaus Arka, tame laike nesi
rado kates, todėl baisiai prasi
platino veisle žiurkių ir poliu 
kad jau ir vietos nesirado ar
koje. Tada Nojus priejas prie 
levo, paglosto ji, levas sueziau- 
de garsiai ir — isz snukio isz- 
szoko pora kacziu kurios tuo- 
jaus pradėjo naikinti žiurkes 
ir peles.

Kitos pasakos skelbia buk 
kate kilo isz Nojaus pirsztines, 
— kaip apie tai pasakoja 
Vengrai: Kada Nojus inejo in 
arka, velnes geide jiji paskan- 
dyti. Persimaino in pele ir 
pradėjo graužti skyle arkoje. 
Nojus mete in jaja savo pirsz- 
tine, kuri persimaino in kate ir 
suede pele.

Rumunai pasakoja apie tai 
szitaip: kada kato suede pele, 
turėjo savyje velne kuris isz- 
bego isz kates kūno; bet ant 
visados pasiliko pedsakiai vel
nio katėje, kurios akys žiba 
nakties laike o kada bruzinasi 
kates szerstis,
iszeina kibirksztys.

yra

tai isz josios

ne isz vieno pecziaus 
nemiega, kazyriuoda-

Isztirtu dalyku yra, kad pa- 
cziuoti vyrai ilginus gyvena ne 
kaip pavieni, kurie in laika ne
pavalgę ir gula vėlai. Teisybe 
yra kad didesne dalis singeliu 
valgo, kaip tai senas priežodis 
kalba: “ 
duona,”
mi arba tankiause kokioje ur- 
voje persėdi visa nakti o tas 
labai kenkia sveikatai. Pa- 
cziuoti nesivalkioja kur nakti- 
mis(?) nepaleistuvauja kaip 
singelei, lova szvaresne ir ant 
laiko pavalgo. Nėra ko stebė
tis kad paeziuot iilgiaus gyve
na.

Po teisybei ir paeziuoti turi 
nevienoki gyvenimą; vieni tu
ri paredka namie, szvaruma, 
meile, patogia ir gera mote- 
riszke su geru budu ir prie Die
vo ir žmonių tikus. Bet yra ir 
kutvalu, sumigusiu, susmirdu
siu nuo munszaines, susivėlu
siu, tinginiu ir paleistuviu; vy
ras turi pecziu kurti, valgi ga- 
mint, vaiku meszla uostyt, gu
lėti smirdanezioje lovoje, — 
žinoma, tokis žmogelis ne tre- 
czios dalies negyvena ant svie
to su tokia pasmirdelia, — tik
tai gera pati saldina ir prailgi
na savo vyro gyvenimą, o ne 
valkata, paleistuve ir tingine.

Pacziuotas taip greitai nesi- 
keises ant savo gyvasties kaip 
Bingelis, nes pacziuotas turi di
desni prisiriszima prie gyvas
ties ir turi tikslą gyvenime ant 
svieto. Taipgi ir naszliai neil
gai gyvena ant svieto nes jam

>• •<

LAPE” SUIMTAS PER< <

PALICIJA.
Norman Whitaker geriau ži

nomas kaipo “lape” kuris 
draugo su Gaslten Means pri
gavo tūla milijonierka ant 
$104,000 ant iszpirkimo Lind- 
bcTgho kūdikio nuo vaikvaglu, 
likos Isuimtas per policija 
Brooklyn© ir uždarytas kalė
jime.

lape

nubodo gyvenimas be 
drauges.

Žinomas yra daigias, kad ir 
paeziuoti turi truputi susival
dyti su savo džiaugsmais, nes 
tankiause ir smarkiausiam vy
rui po metui vedusio gyveni
mo, ragai nulūžta ir pasilieka 
lėtas kaip avinėlis.

Ir naszlys gyventu ilgiau 
ant svieto jaigu po palaidoji
mui savo mylimos pacziules už
silaikytu davadnai, kaip nasz- 
liui pritinka, bet ant nelaimes 
tokis naszlys tuojaus po laido
tuvių savo* pacziules persimai
no ant jaunikio ir džiaugėsi 
kad atsikratė nuo “kaltūno,” 
pradeda vesti sportini gyveni
mą ir priskubina sau mirti, — 
per naktis trankosi po visokes 
pabulkes, o jaigu da turi 
tomobiliu, na, tai jau galas.

savo

kaltūno

au-

Tikėk ar Netikėk
apsipaeziavima 

žmogus negali valgyt, nes yra 
už daug insimylejes; po szliu- 
bui vėla negali valgyt, ba jojo 
saldi paeziule nemoka iszvirt 
valgi kaip reikia.

Poetai raszo kad žmogus 
insimyli in patogia moterc, 
kad netenka proto. Mes girdė
jome tokiu atsitikimu, kur mo- 
teres užmigdina savo vyrus su 
pagelba koczelu,

Duokie man mergina ku
ria asz myliu, o gali sau pasi
likti visa svietą. Bet jeigu pn- 
deczko duotum kelis tukstan- 
czius doleriu tai prisidėtu po 
szliubui.”—

Priesz szliuba vyras vi
sados prigelbedavo savo mo- 
terei inlipt in strytkari,
szliubui to nedaro, ba su jaja 
nevažiuoje.

Priesz szliuba jisai 
priguli prie jokio kliubo idant
visa laika praleisti su jaja ir 
prie josios; po szliubui prigu
li net prie deszimts kliubu 
idant galėtu iszeiti isz namu 
septynis vakarus ant sanvai- 
tes.

Priesz szliuba valgo ska
nius valgius ko'kius motina 
jam iszverda, o po szliubui val
go pietus isz dinerkes kuria

F.

*

Priesz

o po

nc-

parsineszo isz 'sztoro.

Velniszkas
Joazkojo tarnaites

,12 ISTORIJOS UŽ 25c
Nedarykia skirtumo terp vaiku 

miliekia visus ligai.
kaziriavimas.
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.

l’AUKSZC/JLKFS 
DAINA

Tamsiame, szaltame ir drėg
name vieno didelio miesto ka
lėjimo sėdėjo daug metu bied- 
tuis, piktu žmonių užrakintas, 
žmogus. Vietoj patalo jam da
vė szlapiu sziaudu, o valgyti-- 
duonos ir vandens; jisai buvo 
nuvargęs, iszbalcs, liguistas ir 
visada nusiminęs- Retkarcziais 
per maža kalėjimo langeli jisai 
matydavo saule o szviežio oro 
niekad neineidavo. Gulėdamas 
ant sziaudu jisai vis mastyda-

pua iuvu iRuneu, nuiupiau uni> 
ricszutu krūmo, priesz atdara 
langa ir vis dainavau ir daina
vau. Lopszelyjo buvo tavo ma
žutis, — jisai atvėrė akutes ir 
klauso: — Kur tote? Kur tete? 
— ir klauso mano dainos. Tavo
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I vo apie mielus savo vaiku- 
czius, 
mane jisai kad jau jieji ji už- 
mirszo, rasi, manoji jau numi
rusi esant, “
mes, gimtynoje?” Tai pasakos 
priėjo prie lango.

Buvo tai gražus vasaros va
karas. Saule jau slėpėsi už gi
rios, szviesdama raudonais sa
vo spinduliais medžiu virszu- 
nes; žmones vaikszcziojo ir va
žinėjo po gatves. Kalėjimas 
buvo augsztai ir žmones rodosi 
labai maži. Jisai szauke juos 
bot niekas jo negirdėjo. Mėly
name oro lekiojo paukszcziai 
ir priesz langa loke erelis.

— Ereli, ereli! — szauke ji 
uždarytasai: — tūpk pas mane 
ant lango, papasakok man kas 
dedasi ant žemes, padainuok 
man daina ir suramink mano!

— Ne, — atsake erelis: — 
I

langas tavo mažas — nėra kur 
man nutūpti. Asz nepasakosiu 
tau kas dedasi ant žemes nes 
asz mažai ka žinau o ant že
mes niekad nenutupiu, 
kraunu savo lizdus ant augsz- 
cziausiu uolu ir senu aržuolu, 
toli nuo piktu žmonių kad jie 
nesudraskytu mano lizdo. Asz ta/
nepadainuosiu tau dainos nes 
niekad nedainuoju ant žemes. 
Asz iszkylu augsztai, augsztai 
ir mano daina girdi tiktai sau-

smarkiai

paezia, patinstamus;

kas darosi ant že-

Asz

lelo...
Ir smarkiai suplesdenes 

sparnais iszkilo in padanges ir 
isznyko isz jo akiu.

— Gulbe, gulbe! — szauke 
kalinys: — papasakok kas da
rosi ant žemes, padainuok man 
dainele!

— No, — atsake gulbe; — 
asz nepasakosiu tau kas darosi 
ant žemes, asz visada plaukio- 
ju vandenyje. Kai vanduo ryt
metyje sublizga nuo auszros, 
asz tuomet sveikinu auszra. 
Asz nedainuosiu tau dainos, — 
asz padainuosiu, kaip mirsiu... 
— Ir gulbe nulėko per orą ples- 
dendama savo, baltais spar
nais-

žvirbleliai!
Nutūpkite ant mano langelio ir 
papasakokit kas dedasi ant že
mes! Padainuokite dainele!

—s Czilik, czilik! Mums no
rą laiko! Mums dar reikia pa
lesti grudu kuriuos netyczia 
maluninkas dabere.

Bot sztai nutupe ant lango 
ruda paukszcziuke.

— Sveika laksztingalele!— 
suszuko kalinys. — Acziu tau, 
mieloji pauksztole, kad tu ma
no pradžiuginai. Papasakok-gi 
kas darosi ant žemes, padai
nuok dainele..

— Asz papasakosiu tau kas 
darosi ant žemes, asz adainuo- 
siu tau dainele, — pradėjo 
laksztingalele.

Ir pasipylė toki graudus bal
sai kad uždarytasai apsiverke 
isz džiaugsmo, parpuolė ant 
sziaudu ir vis verko ir vis 
klauso.

— Vakar ryta, ausztant,— 
pradėjo laksztingalele — buvo 
s^viesu ir vešu! Asz atlėkiau

Žvirbleliai r

J'.

visko ir iiKosi nunaustas, su- mo privilegijas, uždėjo pinigu 
ploszytas su arkliais o jojo ne bausme ant Žydu, sugriovė 
draugininkai, isz viso 90, likos 
pakarti Londone.

Mete 1271 Vokietijoje tūla 
boba pardavė mergaite septy
nių metu, ant užmuszimo. Su- 

gimines verkia tave atsimin- pjaustia jaja ir krauja isz jo
dami. Jie tave myli, labai nori sios isztekinia, inmete jaja Žy- 
tave pamatyti. 
Dievas mato kad tu nekaltas; 
pikti žmones iszleis tavo ir tu 
vela busi laisvas.

— Tavo vaikai tave links- 
mys ir bueziuos. Bus tai tykus 
vasaros vakaras, ilgi pavėsiai 
atsimusz nuo medžiu; nuo sau
les sužvilgęs langu stiklai, o tu 
parėjus pasakosi vaikams apie 
savo kentėjimus.

— Iszmokysi tu juos užau
gusius, kad neduotu savo prie- 
szams, 
niems, daryti piktus darbus, 
kad jie nepyktu ant ju bet pra- 
szytu Dievo kad visi žmones 
vienas kita kaip broliai mylė
tu.

Nenusimink!

t. y. piktiems žmo-

— Ir tavo vaikai paklau
sys tavos kaip jie iszaugs, tu 
pamatysi juos dorus ir iszmin- 
tingus,
szelps pavargėlius...
vensi ilgai, ilgai! Tavo plaukai 
pražils bet szirdis bus links
ma.

pamatysi kaip jie
Tu gy-

— Ir kaip tu numirsi, visi 
tavos raudos ir melsis už tave 
ir girs tave už gerus tavo dar
bus. Nunesz tave ant žaliu ka
pu szviesioje, saulėtojo dieno
je. Ant tavo kapo pasodys ro
žių krūmą kuriame asz rytais 
dainuosiu.

Fanatizmas Žydiszkas
Viduriniuose 

Amžiuose
“Kurjer 

isz dienos 27 Rugp.,

Žydu maldnami, o po sugriovi
mui rado jame kryžių padaly
ta isz vaszko, kuri rabinas 
mindžiojo, ant didesnio'panie
kinimo Kristaus. Karaliszku 
kamisorium ir sudžium tosios 
provos buvo Leonas Saprega, 
kanclierius ir ponas Kadensliu 
dvaru, o istorija tosios žudins- 
tos randasi aktuose bažnyti
niuose Kodne kur yra užmusz- 
tas kūdikis užmūrytas grabe
lyje priesz didemsems duri
mis bažnyczios.

Apie visas Žydiszkas latrys- 
tes reikalavime krikszczioniu 
kraujo del visokiu burtu yra 
knygelėje Lenkiszkoje po var
du “Stan Žydow dawny i ob- 

rovo ir paslėpė ji savo kareze-' 
moję. — Po keliu dienu iszte
kino isz gyslų vaikiuko, krauja 
o kuna inmete in dumblini prū
dą. Kūnas tas vienok per žmo
nes likosi surastas ir sudėtas 
Mielnickam sude. Po apžiūrėji
mui negyvėlio, nužvelgė ant 
ranku mažus žaidulius, paei- 
nanezius nuo inkirtimo, o ant 
kaklo storas mėlynas rumbes. 
Sudas norėdamas dažinot ar 
Žydai reikalauja krikszczioni- 
nio kraujo del tikimu vieru, ar 
del burtu, liepė nužiūrėtus pa
imt ant turtoriu. Žydas Joki- ■F 
mas tarp daugelio kitu prisi
pažinimu prisipažino szitaip: 
Papratimai Žydu reikalauja 
idant biednesni Žydai nusida- 
vinetu valgio in miestą pas 
turtingesnius. Jokimas nusida
vė tada pas Žydą Morkų, tik
ra žadintojų tojo kūdikio, o 
inejas Ketverge, priesz Vely
kas Žydiszkas, in jojo kamara 
idant imtie sau duonos, pama
te toje kamaroje po lova nau
ja raudona molini puodą 
skaraiti uždengta. Mislydamas jum pamokinanti pamokslu, 
jog tai medus, norėjo paimt 
sau ant duonos bot kada pirsz- 

ra-

dai in upe ir akmenais užver
to. Žuvininkai paregėjo josios 
ranka, iszeme isz vandens ir in 
miestą, davė žinia. Žydus su
ėmė ir drauge su laja nedora 
boba, pakorė.

O sztai iszaiszkinimas, isz- 
imtas isz šūdiniu aktu Len- 
kiszku tribunolu.

Meto 1587, keli Žydai pa
griebė maža vaikiuką, sunu 
Motiejaus Petronio isz Šviną-

Gazieta kasdienine 
Lvovski” 
praeita meta talpino savyje ap
garsinta prisicka D r. Caro, ra- 
bino ir Lvavinio rodninko, ku
rioje tikrina priesz Dieva ir 
žmonis kalba jog užmetineji- 
mai ant Žydu abelnai arba 'ku
riam norint sztamui Žydisz- 
kui, buk rei'kalauja krikszczio- 
ninio kraujo, yra klaidingu, 
neteisingu ir be jokio pamato 
—- yra didele melagyste.

Tuom laik “Obrona” 
nas krikszczioniszko susiriszi- 
mo Lvave num. 15 apgarsina 
faktus paremtus ant dokumen
tu.

Kaip toli paslinktas buvo 
fanatizmas tikimiszkas pas Žy
dus viduriniuose amžiuose, pa
remtas ant szlykszcziu palie
pimu ir papratimu talmudiniu, 
daveda taji naudojima kraujo 
krikszczioniszko laike szven- 
tes Velykų. Istorija visu kara- 
lyscziu ir padavimai žmonių 
skelbo placziai apie ta papra
timu, paduosime 
tikrus faktus.

Mete 1234 Norvige, Anglijo
je, Žydai pavogė kri'kszczioni 
kūdiki ir per ciela meta pui
kiai szere, norėdami ji ant Ve
lykų sukryžiavot. Bot tas mie- 
ris iszsidavc, kūdiki atomo o 
kaltininkus nubaudė.

Mete 1265 Angelskam mies
te, Lincoln©, Žydai pagriebė 8 
metu kūdiki, plake, ji erszke- 
cziais apvainikavo, kryžiavo- 
jo, szona jam perdure, tulžia 
girde, pilvą prareže ir vidurius 
iszleido o kuna užkaso in žemo. 
Bot kada žemo du kartus kuna 
iszmeto(?) in virszu, tada in
mete in szulini. Motina kūdi
kio radus szulinyje kuna, pa
davė in suda« Suome gaspa^o- 
riu tojo namo, kuriamo kūdiki 
kankino, tasai prisipažino prie

yra klaidingu

orga-

czion kelis

paraszyta per J. P. B.eeny ’ ’
Lvave, 1891 mete.

O kiek tai Lietuvoje dingo 
krikszczioniu nuo Žydiszko 
peilio o da ir dabar dingsta, 
tiktai su didesniu atsargumu, 
negu kitados.

VARGAMISTRO 
KALBA

Laikyta ant Lietuviszkoa 
veseilios Skulkino paviete.

sn

tai kraujas

ta kysztelejo ir isztrauke, 
do krauja.

Nusidavęs pas Žydą Morkų 
dasi žinojo jog
krikszczioniszko kūdikio, tik
tai prisakė jam idant niekam 
nieko nesakytu. Ta krauja Žy
dai pila in teszla, pieska, arba 
in vyną, o jaigu neturėtu tame 
laiko krikszczioniszko kraujo, 
tai nebutu Velykos. (Tas užra- 
szyta Lubelskam sūdo.)

Meto 1636 Žydai prigavin- 
gai insiviliojo pas savo zoko- 
ninka Karmelitu broli, mėtėsi 
ant jojo su staigumu, isztekino 
isz jojo daugybe kraujo, o tai 
padaria, liepe jam prisiegt jog 
juju neiszduos- Bet kada bro
lis buvo artimas smerties, pri
pažino perdetiniui kas su juom 
buvo o kada sūdąs paėmė taja 
prova in rankas, brolis apsakė 
apie baisu kankinima per Žy
dus ir prisiege, tai keli Žydai 
likos in kotures dalis pakirsti. 
(Isz knygų sūdo Lubelskio.)

Mete 1639 ubagas pardavė 
kūdiki isz Kamaszieu, szale 
Lenczijos, Žydams už 1 auksi
na ir 15 skatiku. Žydai likosi 
in keturos dalis sukapoti ir ant 
gryžkelio pakabinti.—(Aktuo
se tribunolo isz Lenczijos).

Mete 1698, Utaminke priesz 
szvente Marijos Magdalenos 
buvo prova Margarietos 
Mroczkovienes, kuri Žydams 
pardavė ant papjovimo savo 
duktere. Žydus ir motina nu
kirsdino.

Mete 1698, diena 4 Liepos, 
buvo prova apie nužudinta kū
diki per Žydus ir iszmesta in 
užmiesti.

Tada pakorė septynis Žydus 
ant rinkaus, (da ir sziadien ta
ja vieta rodo), nuo miesto ate-

pro va

— Stoviu tarp jusu kaip 
piemuo tarp visu, kaip ežys 
tarp galvelių kopūstu. Stoviu 
czionais ant szito suolo isz- 
augsztintas kaipo sakalas oro 
žiūrėdamas ant mažiuleliu 
paukszteliu.

— Ir ka daugiau?!
Iszsižiojot ant manes kaip 

kvailiai bet pasakykit man, ar 
jus suprasit tai, 
jums kalbesiu?..

Sztai, pakol jaunavedžiai eis 
in szliuba, noriu iszpyszkyt

ant

apie ka asz

Žinau, jog ne žodelio

Bet ar jus, avingalviai, žinoto 
kas tai yra szliubast Ar jus 
suprantate kas tai yra “genus 
maculium, praetaritum et su- 
pinum I”
nesupratote. Jus tiktai žinot 
kaip girtuokliaut, už plauku 
pesztis, peiliais badytis, nosis 
in murus sumuszti tai viskas 
ka jus žinot. Paskutini centą 
neszate in karezema, o kada 
pas jus atsilanko vargamistra 
su plotkelems tai neturite no 
kvoterūką jam paaukauti O 
temporal o mora! tai ženklina 
jog jus visi esate asilai!

Tai kalbejas, veda savo kal
ba toliaus: “Bona dies vėl be- 
num mane!” kas reiszkia Lie- 
tuviszkai, jog pati privalo būti 
paklusna vyrui, jog vyras turi 
dirbti ant duonos, nes atidaręs 
savo žioti, niekas tau neinpuls 
kaip tik muse arba uodas. Ant 
galo imkite isz manes paveiz- 
di; asz norints turiu daugiau 
proto savo pirsztuosc ne kaip 
jus savo kopustiniuose pakau- 
sziuose, o bet ir asz turiu dirb
ti sunkiai ir minti vargonus 
kojoms, peczius kurti, iszszluot 
bažnyczia, skambint ir patar
naut gaspadiniai.

Sztai ir viskas ka asz jums 
norėjau pasakyt. Neužmirszki
te jog jaigu mano žodžiai ne
prilips prie jusu Jzietu pakau- 
sziu tau jus patiks nelaime, 
žiurkes sues laszinius, blakes 
nukramtys ausis o kates ne
duos jums ramybes naktimis... 
O dabar tu guodotinas jauna- 
vedi ir jaunavede eikite ir su- 
siriszkite mazgu amžinu.”

« Neužmirszkite guodotini skai
tytojai, atsilygint su prenumerata ui 
laikraszti “SAULE,” kurie apie tad 
užmiršto ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio. Paskubinkite i a
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mate, 
giais.

Bet tu savo anisliu niekam 
neiszreikszdavo ir jo veide nie
ko tokio nebuvo galima patir
ti. Jo veidas kartais būdavo 
pilnas paniekinimo, tai vėl isa- 
rodydavo kaipo neiszraszytas 
pergaminas. Kajafas suteikęs 
jam pasargas pradėjo Suteno 
veidus glostyti sakydamas:

— Atmink, idant .priesz 
kožno žingsnio nužengimą pir
miau isztirtum. Atmink idant 
vereziau ilgiau lauktum, negu 
bo pasekmių pradėtum darba. 
Atmink, idant vereziau tylė
tum, negu kalbėtum; idant ver
eziau nieko nedirbtum negu 
dirbtum blogai...

Suten jau neteko kantrybes. 
Bet Kajafas jo vis dar neap
leido.

O visi kiti buvo > nore-

turėjo
Priesz sauleteki

Kajafas su ranka davė ženk
lą, jog jisai nori ka toki pasa
kyti. Visi tuojaus nutilo o jis 
pradėjo sekaneziai:

Apkalbamas dalykas yra 
svarbus ir podraug pavojin
gas. Kas yra tas rabbi, turbut 
niekas nežino. Todėl tame da
lyko turi but atsargumas. Su
ten apsiima su juom pasikalbė
ti. Bet tegul tuo tarpu su juom 
kalba tiktai vardan savos kai
po szlovingas vyras, bet no 
kaipo atstovas. Jei tame daly
ko bus kas blogo keturiomis 
akimis visokia paslaptis bus 
užlaikoma, prieszingai patsai 
Suten ant saves užtrauks pavo
ju. Jeigu tas viskas bus nau
dingu, tada priderės ka naujo 
iszmislvti.

Susirinkimas su tuo vienbal
siai sutiko.

Suten ant rytojaus 
iszkeliauti.
Kajafas pasivadino ji dar pas 
save ir jam suteiko visokius 
persergėjimus.

Abejojo daug, ar Suten at
liks ta uždavinį pasekminga*. 
Pažinojo ji nuo jaunu dienu, 
žinojo jo klaidas ir mitrumo. 
Suten neturėjo dovanos pažin
ti kitu pobūdžiu.

stebėjosi
netikėjo dorybėms. 

.Jisai viską prisipažindavo at
virai ir ypatiszki santikiai ji 
saugojo nuo vieszios opini
jos kuri visu kitu butu seniai 
neaplankus. Tuo tarpu Suten 
manydavo, jog kiekviena žmo
gų galima nupirkti, jog pats 
viską pirkinedavo, būtent san- 
tikius prielankumą isztikimybe 
o net ir paezia meile. Kajafas 
tokiems darbams nesiprieszino, 
bet jam rodėsi, jog tie jauni 
žmones vis-gi gali turėti klai
das, o rabbi-gi buvo dar jau
nas. Bet kas lytisi amžiaus, tai 
Suten su juo buvo vienametis, 
o tokiems labai lengva sueiti 
pažintin. Isz antrosios-gi pu
ses juodu turėjo skirtumą kau
link savo paėjimo ir svieto ku
riame darbavosi. Daug labai 
daug svarbiu abejojimu Kaja
fo galvoj sukinėjosi.

Suten klausydamas jo pa
sargų su paniekinimu in ji žiu
rėjo. Pradėjus Kajafui kalbė
ti apie iszdidybe in akis jam 
žvilgterėjo taip asztriai kad 
tasai žiūrėdamas kur tai in 
siena pradėjo net dantis krap
sztyti. Suten žinojo ka daro. 
Jis savo duszioj turėjo jau su
rengta plena, bet jo pienas bu
vo daug platesnis už Kajafo 
plena. Pagal to pieno rabbi tu
rėjo būti tik durimis, per ku
rias ineinama butan. Ir ne Ka
jafas turėjo eiti per tas duris.

Su tokiomis sanlygomis bu
vo sunkiau Sutenui ir už Kaja
fa ir už visus kitus sykiu 
imant. Suten jautėsi galingu Ir 
misi i jo apskelbti kare visam 
svietui; jam tik truko karisz- 
ko inrankio. Tuo inrankhi tu
rėjo pasilikti rabbi: Kajafas-gi 
tik galėjo ta inranki palaimin
ti jei turėtu norą... Tai buvo 
pergyventas žmogus!...

Pagal Suteno jie visi buvo 
pergyventi. Visas Sinhedrijo- 
nas, visa dvasiszkija (rabinai), 
visa aristokratija, net patys 
mokslininkai!

Suten žinojo jog to prakei
kimo dalis ir ant jo užgulu-si. 
Jis vienas ta viską jauto ir net

dienu 
kiams ir

Isz jaunu 
tik nioknie-

— Pažink ji. Isztirk gerai 
ko jis trokszta. Dasižinok kas 
jam patinka. Pirmiau ji su
prask, o paskui tik atsiliepk.

Urnai savo kalba pertrauke, 
žvilgterėjo in ji ir apsikabino.

— Tu kada nors busi augsz 
cziausiu kunigu!

Suten atsiradęs jo glebije 
negalėjo susilaikyti su panie
ka todėl atkako savo veidą 
szalin. Su dviem ragais kepure 
jam iszrodo isztikro Kajafo 
galvos verta. Jisai pradėjo 
svajoti apio kepure su auksi
niais ragais.

Ir jam Kajafas persistatė 
mažu žmogum kada kalbėjo 
apie dvirage kepure. Persista
tė jam žmogum neregiu ir visai 
iszgyvenusi savo laika.

Bet su juom persiskyrė kai
po su aukszcziausiu iszmiiu 
czium ir savo tautos galva. Nu
vyko namo ir po gerai valan
dai atsidūrė jau už miesto var
tų.

Ta paezia diena vakare pas 
Kajafa apsilankė Annoszius. 
Pradėta kalbėti apie Suteno 
kelione.

Annoszius placziai iszdesti- 
nejo to jauno žmogaus protą. 
Kajafas pradėjo su pirsztu 
krapsztyti dantis ir tarė trum
pai :

sirinkimus. Ant ’kaires rankas 
delno turiu paraszyta kad pra
gyvensiu tuos, su kuriais pri
valau apsieiti atsargiau.

Annoszius neramiai atsake:
— Tai tegul jis geriau nei

na pas rabbi.
Kajafa'S nusiszypsojo.
— Tegul eina, tegul su 

Juo-rn kalba ir tegul pas ji mus 
pavadina. Bet tuokart jau ne 
jis su juom kalba.

Atsisveikino ir persiskyrė.
Saulei leidžiantis Jordano 

vanduo kruvinai žvilgėjo. Jo 
vandenys ritosi derlingu klo
niu, apaugusiu palmėmis figo
mis ir alyvomis. Klonis iszrode 
kaip ledingas daržas pažadėta 
szalis kur turbut niekados 
aszara akies netemdo o žemisz- 
kas sopulis neturėjo prie szir- 
dies prieigos.

Ant desziniojo kranto stove- 
j jo būrelis žmonių ir temijosi 
in atsitolinanti žmogų kuris 
su nulenkta galva užsimislijes 
nežinia i u kur skubinosi, 
buvo tasai jaunas rabbi.

Jo balti rubai ilgai tarpe 
žaliumynu baltavosi. 
upes vis toliau traukėsi, 
pradžios ėjo takeliu vedanczlu
in Jerichą bet netrukus pasu
ko dcszinen pusėn.

ir žaliumynai

apytamsi, nors saules skaistu- 
mas užgeso bet regėjimu sieke 
labai toli: mate tolimus atsiti
kimus ir suprato ju reiszkima.

Žvilgterėjo vol in žemo o jo 
žvilgterėjimo buvo didi laime 
ir gili sanjausmo malone. Per 
nakties tamsybes mate viską. 
Mato namuose mieganezias mi
nias ir mieganezius ganyklose 
piemenis ir mieganezius ežeru 
ir upiu pakra'szcziuoso žvejus. 
Tolinus mate benamius ir gy- 
venanezius vienystėj del juodu 
ant kūno szlaku ir visokiu 
pi'ktszasziu.

Ir žvilgterėjo giliau: pasižiu
rėjo in mieganeziu miniu szir- 
dis ir protus. Žiuredamas-gi 
nepeitsigando nuo to visko ka 
mate. O norints jam akyse pa
sirodė aszaros, tai vienok buvo 
suramintas.

Tu miniu szirdys buvo
žemintos, o protai nepageidin- 
gi, bet nuo sunkaus darbo ran
kos drebėjo, o badas jiems vi
durius degino.

Tai-gi nenorėjo jiems būti 
sudžia, bet geide jiems paleng
vinti, juos suraminti, nusZluos- 
tyti jiems aszaras, sustiprinti 
dvasia...

o rankoh

ežiu

ko savo būrelio nepaszeria? 
Rabbi yra sargu: dolko per 
vartus inleidžia badu, varga Ir 
— Rymionius.

Prisotink lupas,
nereikalaus svetimu gerybių. 
Numalszink vidurius, o lupos 
nelaužys pranaszu ir iszmin- 

prisakymu. Tvirtas esi,
pasuk akies lėlyte in bevaisln- 
ga žemo, tegul kožnais akmuo 
pavirsta in duona, o kožna že
mes plytele in brangia nauge; 
ir ta duona, ir nauge lai tavo 
žmonių ranka ima...

Tai pasakius isztiese rankas 
kloniu linkon.

Rabbi su rankom užsidengė 
veidą ir klausosi. Jis-gi aisz- 
kino toliau, su didesniu užsi
degimu, norints blizganti akis

Tai

Jis nuo
Isz

Medžiai 
reti uosi ir žaliumynai nyko. 
Tuojaus medžiai ir žaliumynai 
isznyko ir dabar prasidėjo pus
tymą, •r

^emo buvo maiszyta. Uolos

nu-

♦ € ♦

Urnai jam pasirodo, kad kas 
toksai užpakalyje jo atsistojo. 
Atsižiūrėjo.

Szalia jo ant kalno virszunes 
tamsumoj sukrutėjo vyriszkls 

H su juodu veidu ir žvilganeziom
su smiltynais jau^isztolo tam- ai{įinį Jisai rainiai žiurėjo in

kuriuose dar nei pamokslu ne
sakė, nei BOrgancziu gydo. Te- 
mijo su atyda iii žmones ir ju 
gyvenimą. Jau pradėjo temti, 
kada pasiekt* Jeriizblima.

Vartuose apsilenk e 
ir ėjo tolyn siauromis 
mis. Minios slankiojo

sargus 
gal se- 
vi su r:

savo

Pagaliau praėjo 
kuriami*

TARADAIKA
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— Suten turi veidą ant vi
su veidu.

Annoszius įsu nusistebėjimu 
pakele rankas ir atvėrė lupas. 
Bet Kajafas tuojaus vėl prasz- 
neko:

— Pasakiau, kad turi vei
dą ant veidu. Pavirszutinls 
veidas mums žinomas; bet vi
durinio nemateme. Man rodosi, 
kad tasai vidurinis veidas yra 
kitoniszkesnis.

Abudu tylėjo. Annoszius 
nulenkė galva ir pasikasė ant
ausi. Kajafas-gi tarė nekaipo 
in save:

— Kasžin, ar kartais mums 
nedidele laime, kad Suten ne
turi to rabbi prigimties!

Annoszius vėl pakele galva 
o Kajafas pridūrė:

— Bet jei jis turėtu rabbi 
prigimti, tai 'jis nevaikszcziotu 
in musu susirinkimus, bet mes 
pas ji...

Annoszius dar to visko ne
galėjo suprasti, tai-gi su isz- 
pustom akim žiurėjo in Kaja
fa kuris užbaigė.

— Jis ne del mus nuvyko 
susiartinti su anuom rabbi. Jis 
kalbės tilt savo naudai. Bet ap
siriko. Kol dar asz gyvenu, 
nevai’kszcziosimo pas ji in su-

Annosziuj

šiai geltonavosi. Toliau riog
sojo pliki kalnai. Rabbi inejus 
uolu tarpan, nuo žingsniu atsi
liepė atbalsis gūdžiai, tarytum 
butu kas su ranka in uolu sie
nas musze'd. Po tam uolos tru
puti prasiskyrė ir pasirodo ur
vai su visokiais plysziais, o to
liau laibos kalnu virszunes.

Tuo tarpu saule nusileido ir 
uolas apklojo apytamsa. Ply- 
sziai buvo panaszus juodiems 
taszkams. Tiktai virszunes ži
bėjo purpuro spalva. Rabbi pa
suko taigi anon pusėn.

Eidamas nei syki nepakele 
galvos tiktai žiurėjo in žeme. 
Kaipo kada isz po jo kojų isz- 
bego driežas tai žaltys 
sznypszte arba erelis ore su
krankė.

Užsilipti ant virszunes buvo 
sunku. Jam prakaitas nuo 'kak
tos bego per veidus ant barz
dos. Uolu rausvumas isznvko M 
ir virszunes nugrimzdo tamsu- 
mon. Rabbi ženge recziau nes 
asztrus akmenys galėjo sužeis
ti kojas. »

Pagalinus atsieko kalno vlr- 
szuno ir atsisėdo. Tada apsi
dairė aplinkui žeme ir danga.

Žeme jau visai nuskendo 
nakties tamsybėse; dangus 
buvo pilnas prisėtas blizgan- 
cziu Žvaigždžiu; rabbi žiurėjo 
in žvaigždes, krutinę jam isz- 
sipute ir pajuto stebėtina savo 
dvasios pakilimą.

Jam rodėsi, jog plati žemo 
yra laivu, o ant to laivo kal
nas .— 
nuo kurios vadovas siuntinėja 
savo prisakymus irklininkams, 
ir styrininkaims in kur laivas 
tur plaukti. Jaute jog jis szi- 
toj valandoj, dabojantis laiva 
jeszkantis kelio kuriuomį ta
sai laivas tur plaukti per pa
saulio vanldenis kad jo iszsis- 
klaidąntis balsas bus irkliniu- 
ku ir styrininku iszklausytas. isz jos iszaugtu cejdras. Bot 
Jo balsas seme spėkas isz ano 
žeruojanezio dangaus, isz tu 
blizganeziu žvaigždžių ir asz, 
ano visko, kas buvo augsztai ir 
žemai. O norints naktis buvo

arba

su-

aukszcziausioji vieta,

jis in anas žiurėjo ir viską 'ka 
mate stengėsi užlaikyti
atmint y j. Paskui aplenkė tur-

1 
ežiu palocius, o tu palociu sus
kaite daug.
pro didelius namus, 
stovėjo dalis kariumenes dabo- 
janezios miestą. Netrukus pa
mato szeszias-deszimtis tvir- 
tynes boksztu terp kuriu slan
kiojo ginkluota sargyba. Pa
mate galybe ir turtus, tas spė
kas valdanczias svietu ir ra- 

instatymus,

Kaip žmogus už daug dirbi
■Itai negerai, 

Akis gadina labai, 
Ypatingai del manes, 
Tai

O bet turiu po visas apygardas
f 11 sakalėliai ne kas,

apie

jo buvo visai atszalusi. Rabbl szanezias instatymus, pagal 
apnyko nesmagius jausmas ir kuriu žmonių gimine privalėjo 

gyventi. Tolinus aplenkė Did
žio Valdono palocius, juose gy
veno Rymo galybes atstovas. 
Tuokart 'tasai miesto riksmas, 
tie tureziu iszkilmingi namai, 
toji kariumene, tie tvirtynes 
boksztai, tas viskas jam iszro-l 
de kokiu tai kalnu kurio pir
miau nemato ir apie kuri nie-| 
kados nepamislijo, 
ežeru pakraneziu, 
liūs kabantis, 
serganezius ir 
nupuolusiu. Ji apnyko dabar 
liūdnumas pasuko savo žings
nius bažnyczios linkon, tenai 
užsilipo ant laipsniu ir pradėjo 
verkti. O mieste buvo tamsu, 
naktis. Tolinus Bus.

J

rabbi

jisai atsake:
— Kankini mane, atsitrauk’
Ant apregio pasirodo menu

lio raudonais pjautuvas. Apy
linke dar labiau suniuro.

Blizgusis puolė arit
veido ir ant veido to vyro, ku
ris nutilo, bet szalin nesitrau
kė.

Rabbi vis dar veidą su ran
kom laike uždengta ir su savo 
mislimis toli nukeliavo nuo tos 
virszunes, ant 'kurios sėdėjo, ir 
nuo vyro, kuris nuolatos in ji 
žiurėjo.

Jam teip bemislijant, ji ap
siautė didis gailestis, o ypatin
gai veizint in svieto
Tuokart taisai vyras vėl atsilie
pė:

jisai nuo 
in prastuo- 

jisai gydantis 
suraminantis

vargus.

— Susimyli szirdimi, ne 
protu. Ar ilgai penesi minias 
savo kiltais žodžiais?

Tada rabbi užsirūstino. Pa
suko savo kaitrias akis ant ano 
vyro, o tasai intraulkes peeziuw 
tarpan galva, atsistojo, nulipo 
nuo kalno ir tisznvko tamsvbe- * v

se.

szirdimi

Nakties

❖ ❖ ♦
Rabbi atsiduso. Jam pasiro

dė, jog su tuo vyru koks debe
sys nuslinko, kuris nuo jo akiu 
buvo užklojės visa žeme. Me
nulis pasirito auksztyn ir ap- 
szviete pustymas,
pau'kszcziai pradėjo lekioti ap
link kalnu virszunes. Kur ne-I ;

kur pasigirdo kvarksėjimai. 
Rabbi vėl pasidaro neramu.

Molynas menulio pjautuvas 
pasikabino ant dangaus, o po- 
tam pradėjo leistis žemyn. Ėjo 
raudony n ir pagalinus, pasida
ro kaipo liepsna. Pustynes dar

d
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APEME RASKOBO VIETA.
New

rabbi.
Ta vyra jau kelis sykius pir

miau mate. Nuo liekurio laiko 
jisai vilkosi paskui miniate, ly- 
dinezias rabbi isz vieno miesto 
in kita. Kožnas geide nors mo
kytojaus rubus palytėti, tasai- 
gi nidkados neprisiartindavo. 
Kožnas maldavo rodos,
atidengdavo savo žaizdas, jisai 
tylėjo isztolo stovėdamas.

Rabbi jam nieko nesako. 
Vienok paskui ji jisai vis ėjo. 
Ėjo per miestu's, per Jordano 
klonius, ežeru pakra-szczials, 
pustyniomis ir paskui ji eida
mas užlipo ant pat virszunes 
kalno.

Ir tik prisiartino jam esant 
vienam.

Jisai ilgai in rabbi žiurėjo, 
pagalinus szale jo atteisedo ir 
praszneko. Rabbi nepertrauk
damas klauso jo žodžiu. Jisai— 
gi pasakojo apie žeme,
mieganezias minias ir apio tu 
miniu nelaiminga likimą. Pa
galinus prisipažino, kad jis yra I labinus suniuro. Rabbi atsisto- 
pasilnikancziu žmogum, bet 
turtai jo visai neramina. Savo 
visute turtus paliko toli ir lei
dosi paslkui rabbi, idant prisi
žiūrėti jo darbams ir mislims.

Ir pamate, jog dirba nepa
prastus darbus, kuriems visi 
vargdieniai stebėjosi. Bet jis 
neisistebejo. Bet rabbi velke 
daug, bet nepalytėjo svarbiau
sio daikto.

Praszalina sopuli, bet tasai 
sopulys siigryž. Apszluosto 
aszaras, bot kitos aszaros isz 
al#iu iszsilioja ir ritasi per vei
dus. Pakelia parpuolusius, bet 
jie vėl sukniumba po spau
džiama naszta.

Mat kadaisiai rabbi žvilgte- 
rojim in figos medi, kuris nuo 
žvilgterėjimo kaitros iszdžiu- 
vo. Tiki taipgi, idarit rabbi 
žvilgterėtu in nuoga uola, tai

sugryz.

rabbi nenori savo spėkų nau
doti lyglaikiniaii žmonijos nau
dai.

Žmonija-gi kenezia ir lau
kia. Rubbi yra piemeniu: Del

jo, nulipo nuo kalno virszunes 
ir pradėjo vaiksztineti uolu 
tarpais.

Neramybe didinosi. Prieszai 
save ant oro Ipama'te koki tai 
kelia. Kelias buvo status, dyg
liuotas užpiltas vietomis asz- 
triais akmenais. Jam rodosi, 
jog užpakalyje saves mato siu- 
buojaneziais skaitlingas žmo
nių miniai, jog rodo joms ta 
baisu kelia, patsai juo žengia 
pirmiausia, jog minios traukia
si szalin, jog niekas paskui ji 
nežengia.

Tai vėl jam rodėsi, jog ko
kia 'tai jura užlieja pustynia o 
jisai su tomis miniomis stovi 
ant kranto. Atsistoja ant vil- 
niu ir žengia per pragarmes; 
miniu szeszeliai su isztiestomls 
rankomis puolasi paskui ji, 
bet po ju kojomis prasiveria 
vandenys, minios skensta...

i Apsireiszkiantis rytmetis isz- 
baido visokius matymus. Rab
bi aplinkui apsidairo ir leidosi 
skersai ta szali kur niekam ne
buvo patinstamas, per metus,

James A. Farley isz 
Yorko, apėmė Raskobo vieta 
kaipo politikinis manadžeris 
del Roosevelto, kuris yra kan
didatu ant Suv. Valstijų pre
zidento ant Demokratiszkos 
partijos.

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 Ii taros teip kad vi
sai nereike 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 nereike akuloriu skai
tant szia knyga.

W. I). Boczkauskas-Co. 
Malianoy City, Pa. 

..... ..... m ..mu w — — .i 
Laikas užra- 
•zyti Laikra-

azti ‘Saule’ ir del gyminiu in Lietuva, 
isz kurios turėtu daug džiaugsmo ir 
linksmumo, nes 
tymu pralinksmintu sau gyvenimą po
sunkiam darbui. Prenumerata kasz
tuoja in Lietuva, tiktai $4.SO.

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

IN LIETUVA!
žmonelei nors skai-

trankytis,
Po visus užkaborius 

szvaistytis-
O ka vyrueziai darysiu, 

Akulorius sau insitaisysiu 
Dabar virto mada tokia,

Neszioja brylius bile kokia,
Kad ir nemoka skaityti, 
Bile svietui pasirodyti, 

A grise fanaberije, anot 
Žydelio, 

Kaip pamate brylius ant 
nosies ponelio, 

Tai ne dyvai, ponelei skaito, 
Paskui kvailybe nesivaiko, 
Viena užrietus galva turėjo, 
Ir nebagele ant bakso užėjo,

Puolė kaip ilga, net 
baksztelejo,

Ir bryliai nuo nosies 
nugarmėjo,

O ežia daugybe žmonių 
stovėjo,

Nuo juoku susilaikyti 
negalėjo, 

Parpuolė smarkiai net stenėjo, 
Net setas dantų isz burnos 

iszbyrejo, 
Protinga mot ere ant parodos 

brylių nenesziotu,
Kad ir jai kasžin ka duotu, 
Lyg katros protą praskridusi 

turi,
Deda junga ant nosies, nieko 

nežiūri,
Bet nieko nesakau, kas in rasz- 

ta nuolatos žiuri,
Tai tieji družnas akis turi, 
Tieji kad savo akis kiek 

apsaugotu, 
Turi kanecz brylius neszioti. * * ♦

Vienoje vietoje susirupeziavo, 
Ir da ant pagalios susiprovojo, 

O tai vis už taisės merginas, 
Kad jaises supesztu vanagas.

Kaulai braszkejo, 
Dantys byrėjo, 

Ant aslos gulėjo, 
Baisiai stenėjo.

Isz labai menko daigto tas 
prasidėjo,

Man pasakojo tas ka viską 
regėjo, 

Sako, kad tai paperosai, 
Ar kitokį szposai,

Ba kaip rūkydami szoko, 
Užkrėtė katrai ant kAlpoko, 

Pradėjo degti, 
Gvoltu rėkti.

O buvo labai “fain” merginu, 
Kurios isz kitur atsirabantino, 

Su dresem szilkinem.

Oj tas besmegenis kuprys, 
Tai didelis kvailys, 

Pats nenori skaityti, 
Ir da kitus geidžia atkalbinti,

Bet Skulkiniecziai jo ne
< klausys,

Ant jojo pliovoniu ne klausys.
O jaigu “Kuprys” ne 

pasitaisys, 
. Tai jam kupra atitaisys, 

Tada pamatys, 
Tasai kuprys!

KVITU KNYGELE Draugystema, 
del * iszmokėjimo pinigu liogoniama. 

Preke . . . 25c.
KVITU KNYGELE Draugystėms, 

del Kasieriaus, nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu. Preke . . • 25c. 

W. D. BOCZKAUSKO-CO., 
Mahanoy City, Pa.M

Preke

I

♦
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ISZ WILKES- 
IR APLINKINESS"'ISZ LIETUVOS IDARBININKISZKOS KA RASZO MUSU 

ŽINUTES REPORTERIS

darbuojesi

— Subatojo pripuola baž
nytine szvente Szv. P. Marijos 
Szkapliernos.

— Komitetas
sparezei idant szimet Lietu
vi szk a Diena butu viena isz di
džiausiu. *

— Prezidentas Hooveris ana 
diena paženklino Herbert C. 
Noaks, pacztorinm Mahano- 
jaus paczte.

— Szimet aplinkinei far- 
merei sako kad turi užtektinai 
darbininku ant farmu. Dauge
lis bedarbiu pasisiūlė prie dar
bo tiktai už valgi ir guoli ir su- 
szclpima savo <jzeimynu.

1

— Vincukas Breka, 5 metu, 
mirė General ligonbuteje nuo 
užtrucinimo. Vaikiukas sura
dęs bonka, manydamas kad tai 
kas gero, iszgere. Buvo tai 
trucizna del blakių.

— Ana diena ’likos surastas 
nežinomo

Buvo

verio.

— Anglekasiu lokalus No. 
866, kuris laike savo susirinki
mą Utaminke, vela buvo be- 
vaisingas ir nosusitaikinta su 
bedarbei s. v - -

u z

— Pavietavam sude Potts
ville randasi daugybe teismu 
prieszais vyrus kurie pamėtė 
savo paežius iszkeliaudami m 
kur kitur joszkoti gi Ii ūkio.

— Ketverge ryta 300 skve
re ant W. Mahanoy ulyczios, 
apie septinta valanda, moteres 
paregėjo koki tai žmogų, apie 
50 metu amžiaus, su maiszu 
ant peties, renkant isz szaszla- 
vu (garbage blesziniu) duona 
ir*kitokį maista ir ka surasda
vo naudingo. Moteres stovėda
mos ant poreziu tokiu regėji
mu labai susigraudino ir tūla 
Lietuve pasiszaukus žmogeli 
užklausė ar jisai Lietuvys ant 
ko atsake kad taip. Mielaszir- 
dinga motere davė jam kepa
lėli duonos už ka padekavojo 
ir nuėjo tolinus
szaszlavuose ar nesuras ka to-

> ant maisto. Ir 
musu palaimintam

I lavonas kokio tai
I žmogaus, upėje, netoli Hano- 

Lavonas radosi upėje 
kelis menesius. Taipgi likos su
rastas lavonas paskendusio 
Chester Hughey, 24 metu, ku
ris prigėrė artimojo Whites 
Ferry, praeita Petnyczia.

— Point Borough darak
to r*kos aplaike užmokesti
keturis menesius darbo. Dau
giau kaip 13 tukstaneziu dole
riu likos iszmoketa.

— Trys metai atgal Horse
shoe ežere, netoli Granite City, 
paskendo Antanas Szaulis. 
Sziomis dienomis jo draugas 
Kazimieras Jodis buvo pa
trauktas atsakomybėn, kalti
namas Antana Sziauli nužudęs.

— Teophilius Bedovskis, 55 
metu, isz Glen Lyon, likos už- 
musztas per nugriuvimą lapo 
No. 7 szafte, No. 6 kasyklose, 
kurios priguli prie Susquehan
na kompanijos.

Ashland, Pa. f Mikolas Sza- 
bunis, mirė pas savo seserį 
Fountain Springs po trumpai 
ligai. Velionis gimė Lietuvoje 
ir pergyveno Amerike daugiau 
kaip 30 metu. Paliko du sunu-s, 
viena dukterį ir viena broli.

krapszty-1

kio naudingi
tas dedasi
ir auksiniam Amerike!

— Du steitinei padaro kra
ta saliune Vinco Ijevickio ant 
Center ulyczios, surasdami pas 
ji septynes baczkas gero alaus 
ir pinigines maszinas. Levic
kas buvo aresztavotas ir pasta
tytas po belą $500 doleriu lyg 

‘ teismui.
Ketverge 
metini iszva/.iavima

Liet u visiku
»T

diena turėjo
illsavo

Leiksaid parka
Moterių DraugLszkas Ratelis, 
kuris susideda i>z sekaneziu 
moterių: ponios Grineviczie- 
nes, Viszinskiene, Džiaugiene, 
Rynkevicziene, Gudaitiene, Ge- 
gužiene, F. Boczkauskiene, Pa- 
sziukoniene,
Kraucziuniene ir Ona Mockai- 
tiene. Po linksmam praleidimui 
dieneles ant szviežio oro, mo
terėles sugryžo namo užgana- 
dytos isz savo iszvažiavimo.

susideda i>z 
ponios

Kamenickiene,

SHENANDOAH, PA.
— Margarieta Zemeliene, 

viena isz seniausiu gyventoju, 
mirė praėjusia Subata namie, 
198 Indiana Avė., ant Heights, 
sirgdama koki tai laika. Velio
ne gimė Lietuvoje, pribuvo in 
Amerika 52 metus atgal apsi
gyvendama ezionais. Paliko 
sūnūs Joną, Vinca ir Juozą 
kaipo dukteres Margarieta >r 
devynis anukus. Laidotuves 
atsibuvo Ketverge ryla su 
apeigomis Szv. Jurgio bažny
čioje.

— FSugeniuszas, sūnūs pons*- 
vos Antano Andriulioniu, W. 
Oak ulyczios aplaike garbe 
Pilozopijos Daktaro kunigu 
universitete, Ryme. Eugeniu- 
szau da neturi dvideszimts me
tu ir yra vienas isz jauniausiu 
studentu kokis aplaike taja 
garbe.

— Ana diena labdaringa 
draugove iszdalino apie 20 
tukstaneziu svaru miltu del 
daugelio žmonių.

Shamokin, Pa. f Vincas Ans- 
kis, 60 metu, mirė namie sirg
damas daugiau kaip puse me- 

Lietuvojeto.
pergyvendamas
ginu kaip keturesdeszimts me
tu. Paliko paezia ir kelis vai
kus.

Velionis gimė vjv,

ezionais dau-

TRUMPOS ŽINUTES
Conception, Chile. — 30 

vaiku likos užmuszta o 60 li
kos sužeisti

<T

ugnyje kuri kilo 
krutamuju paveiksiu teatre- 

Esmeraldalyje 
Talcahuane.

miestelyje

LIEPOS 1932 JULY
1 p Rumoldas
2 s P. M. Aplankymas

3 N Ottono vyskupo
4 p Prokopas kank.
5 u Antano Zakarijas
6 s Vilibaldas
7 k Krilaus ir Metodo
8 p Elzbietos, Port.
9 s Amalija

10 N Felicija ir 7 sūnūs
11 p Piuszo I.
12 u Jono Gvalberto
13 s Anakietas
14 k Bonaventūro
15 p Enriko
16 s Marijos Szkapliernos

17 N Alekftijaus
18 p Kamilaus
19 u Vincento Paulo
20 s Jeronimo
21 k Praksidos
22 p Marijos Magdalenos
23 s Apolinaro

24 N Kristinos
25 p Jokūbo Apaszt.
26 u Onos, motinos P. M.
27 s Natalijos
28 k Pantaleono kank.
29 p Mortos panos
30 s Abdono ir Senono

31 N Ignoto isz L.

&
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LIETUVOJE NUBAUDĖ 
DU KUNIGUS.

Sziauliai. — Kelines taikos 
teisėjas nubaudė du kunigus: 
Sziluvo« kleb. Katela ir kun. 
Tolksni (isz Kelmes). Kun. Ka- 
tola už viena pamoksta nubaus
tas 500 ’lt., arba 2 sav. kalėji
mo, kun. Telksnys už toki pat 
dalyku 2 men. kalėjimo arba 
1,500 lt. Be to, kun. Telksnys 
už policijos szmeižima, nubaus
tas 2 sav. kalėti.

BRANGUS LIETUVOJ 
AUKSO RADINYS.

Rusokai, Musninkų valscz.— 
Ūkininkas kasdamas žeme isz- 
verto auksiniu daiktu: tr?s 
žiedus, auksini rakta ir dar ke
lis daiktus. Visi tie daiktai ne 
lieti, bet isz aukso nukalti. 
Gaila, kad ant ju nėra metu ir 
negalima nustatyti ar labai se
ni ar ne.

VILNIUJE LENKAI SU- 
SZAUDE LIETUVI.

Vilnius. — Vilniaus krasz- 
te buvo suszaudytas Lietuvis 
Litvinoviczius. Lenkai ji inta- 
re buk vertesis szpionavimu ir 
dirbės Lietuviu naudai. Po su
ėmimo linvykes teismas, buvo 
nuteistas mirti ir sprendimas 
labai greit invykdytas.

VOKIECZIAI NUPLESZE 
LIETUVIU ISZKABA.

Tilže. — Nakti Tilžėje ne
žinomi “kulturtrageriai” nu- 
plesze nuo Lietuviu sales isz- 
kaba, kuri buvo iszkabinta 
prie inejimo ir kurioje para- 
szyta: “Lietuviu Sale,” 
pat in gabalėlius ja sudaužė. 
Kauno panasziu dalyku su Vo- 
kiecziu kabomis nėra.

kulturtragcriai

ir ten

VOKIECZIAI PASIENY AP- 
SZAUDE LIETUVOS 

SARGYBINIUS.
Smalininkai. — Birželio 23 

d., apie 20 vai. 30 min. įSmali- 
ninkai pasienio policijos isz 
Vokiecziu puses in Lietuvos 
sargybinius buvo paleisti 
szuviai.

Szuviai buvo paleisti Lube- 
nu kaime, kur Joniniu iszva- 
karese buvo sukurtas laužas. 
Prio\szais szi (kaime Lietuvos 
puseje yra Kazėnu dvaras. 
Ties juo vaikszczioja,
kirsto rajonais, du musu sar
gybiniai. Sargybinis Jokubaus- 
kas, iszgirdes szuvius, pasigu- 
žo prie žemes. Antras sargybi
nis Demskis taip pat girdėjo 
szuvius ir zvimbianezias kul
kas.

Isz szuviu sprendžiama, jog 
szauta isz kariszko szautuyo.

4

pasis-

Biutiful motore tai kaip

jaus anglekasei

Chicago. — Kaip girdėt, tai 
neužilgio ketina sugryžt prie deimantas, tik su taja pennai- 
darbo iri 30 tukstaneziai lilino-, na, jog kada tau deimantas nu- 

priimdami bos t a neszioti, tai ji gali par-
naujės iszlygas kompanijos ir duoti arba užstatyti pan-szape- 

kasyklu. Naujos jo, o su boba taip negalėsi pa- 
iszlygos yra priėmimais $5 ant daryti.
dienos o priesz tai aplaikydavo 
po $6.10. Apie 12,000 angleka
siu (dirbo lyg sziai dienai, o 
30,000 buvo be darbo kentėda
mi varga ir bada.

Lansford, Pa. — Anglekasei 
isz i

locnininku

I ♦ ♦ ♦
Szuo rodo savo Jantis kaip 

užpyksta. Vyras rodo kada yra 
isz ko sutisfaid, o motore tik 
tada, kada turi puikius dantis.

♦ ♦ *

HERMONAS SU CHICAGO

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

Kurt H. Schurig & Go 
50 BROADWAY 

NEW YORK

distrikto 9 ir 1, prigulinti) Nesenei'tūlas saliuninkas isz 
prie United Mino Workers oi j Filadelfijos nuėjo ant maska- 
America, stengėsi investi szc- 
szes valandas darbo po penkes 
dienas ant sanvaites. Ant in- 
vykdinimo tojo užmanymo tu
ri pritarti visi distriktai.

Vielinius, Austrije. — Neuž
ilgio atidarys aukso kasyklas 
Tauern kainuosią, Austrijoj 
kurios nebuvo dirbiamos nuo 
keliu szimtu metu. Tosia ka- 
syklosia randasi da aukso už 
26 milijonus doleriu vertes. 
Pradėjimas tuju kasyklų at- 
nesz locnininkams apie du mi
lijonus doleriu (kbs metas.

Pittsburgh, Pa. — Hazel At
las, stiklo fabrikas, pradėjo

radinio baliaus ant kurio suė
jo su 'koikia tai misiuke ir ku
ria kelis kartus pabueziavo. 
Kada atėjo dvylikta valanda 
ir visi nuėmė maskas nuo vei
du, (ponas saliiuninkas 'baisel 
persigando, nes pažino toje mi
šių kejo savo boba. Vėl, nudume 
namo tuojaus, o ant rytojau^ 
turėjo apriszta guogia.

*

Farmoris

CUBS.
Bill Hermon pristojo prie 

Chicago beisbolinio kliubo, 
Hermon gimė New Albany, 
Ind., ir pradėjo loszti beisbole 
kada turėjo 19 metu.

kliubo

CAPITAL STOCK |125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS 1623,358.62

stiklo fabrikas 
dirbti gerai aplankydamas 
daug užkalbinimu. Daug žmo
nių priimta prie darbo.

Summit Hill, Pa. — Czionai- 
tinis stripingsas sustojo dirbti 
lyg Augusto menesio. Darbi
ninkai visai to nesitikėjo nes 
stripinsai dirbo gerai per koki 
tai laika ir apie 400 žmonių tu
rėjo užsiėmimus. Laike susto
jimo kompanijo atidarys nau 
ja stripinsa szale seno. Kada 
pradės dirbti tai nežino.

Shamokin, Pa. — Straikuo- 
jenti anglekasiai Cameron 
kasyklose sugryžo atgal prie 
darbo Seredoje.Kompanije su
tiko praszalyt nuo darbo t n s 
darbininkus kurio ncprigulojo 
prie unijos ir pripažyt Grie
vance komitetą.

gerai

♦ *
Juodkalnis

Kveikeik Valles atvažiavo In 
Mahanoju, idant nusiunsti m 
Lietuva kėlės knygas 'kurias 
pirko rėdys toje. Pirko štampu, 
prilipino ant pundelio ir pada
vė pacztoriui. Pacztorius pa
sako jam, kad da turi tri sztam- 
pas prilipyt. Juodkalnis pa- 
szauke:

isz

Bet ka turėjo daryt žino-

“Ar tu kreizil juk 
kaip prilipysiu da tris sztam- 
pas tai pundelis bus sunkes
nis.”
gelis, juk jis turėjo prilipyt 
norints kei'ke kaip visi divelei.* * *

Piteris Arbūzas labai sirgo 
ir nuėjau ji atlankyti ir sura 
myt ligoje. Pirmiausia jam 
pasakiau idant pasirengtu at
lankyti Szv. Petra, nes iszroclo 
kad jau viena koja 
ano svieto pridūriau, kati 
jojo motere srziur apsiženis su 
kitu vyru. Labai nudžiugo Pi- 
teris iszgirdes tai ir labai man 
už tai padekavojo sakydamas: į
“Kad Dievas Į duotu kad tuo
jaus tai padarytai:, po mano 
smereziai, tai nors vienas žmo
gus gailėtųsi manes po smert. 
o tai butu josios vyras.

* ♦ ♦
Nesenei buvau paraszes mo

terims Deszimts Prisakymu 
; kaip turi apsieiti su savo vy

rais. Taigi, ana diena Franci 
Birbaitiene, norėdama parodyt 
kad ir bobos nemiega, teipgi 
paraszo (deszimts prisakymu 
liepdama man juos apgarsyti 
po bausme subreikinimo mano

*

yra ant

Hanover, Pa. — Baisiai su
sirūpinės kad negalėjo užmo
kėt groserninkui už valgi $15. 
kuriuos buvo jam kaltas, Heze
kiah Sterner atome sau gyvas
tį per nusiszovima sau pakau- 
szio.

Scranton, Pa. — Szesziolika 
ypatų užsitrucino valgydami 
szun-grybius isz kuriu asztuo- 
ni likos nuvežti in ligonbutes.

Dombrowas, Lenlk. — Laike 
smarkaus lietaus ir perkūnijos, 
asztuoni žmones likos užmusz- 
ti per perkūną o 12 sužeista.

Philadelphia. — Ugnis kuri feiso jaigu tai ncpadarycziav, 
kilo tvarte ant Mifflin ulyczios 
sunaikino 30 namu per ka 80 
žmonių turėjo apleisti pasto
ges.

> t

sztai ve josios prisakymai:
1. — Negirtuokliausi ir ne 

eisi namo kaip girtas galvijas.
2. — Mylėsi ir szenavosi savo 

boba.
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GOLFO CZAMPIONAS APLAIKIS $250,000.
Gene Sarazan, golfo czampionas ana diena pasirasze ant 

kontrakto New Yorke, loszti golfą už ka aplaikys in du me
tus 250 tukstaneziu doleriu.
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Mokame 3-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride- 
dam prie jusu pinigu 1 Sausio Ir 
1 L’.epor. Mes norim kad ir jus 
turėtumėtreikalauasu musu ban
ka nepaisant ar mažai, ar didelis.

NUSIUNSTAS IN KANADA.
Pierre Do L. Boal, ana die-

na likos paženklytas kaipo sek
retorius Amerikoniszkoje legtt- 
cijoj Ottawa, Kanadoje.

■ . i, "AJ:ll . i ■Y.
-A

■ . >/

3.— Atidavinesi jai visa sa
vo pede, o ji tau duos kvoteri 
ant praleidimo.

Taigų ateisi girtas namo
tai eisi gult in skiepą ir neba- 
deriuosi jos per visa nakti.

5. — Sugryžiaa isz darbo su
mazgosi torielkas.

6. — Jeigu taja diena nedir
bi, tai prigelbesi jai sziuruot 
padlagas ir karpetus.

7. — Nelak^tysi paskui ki
tas bobas ir flapcrkas.

8. — NebuHysi savo bobos 
isz ryto kaip eisi in darba, pats 
sau dinerke prikimszk.

9. — Neperszkadyk savo bo
bai, jeigu meilei kalbasi su sa
vo burdingierium, 
gražu.

10. — Atsimvk idant butume-*

visame paklusnus 'savo bobai.
Jeigu vyrai užlaikys tuos 

prisakymus, tai gyvens laimin
gai su savo boboms lyg smert. 
O asz sakau “laik hol.”

Gud bai lyg pasimatymui.

G. W. BARLOW, Pro.
J. FERGUSON, Vice-Pre*.irKaa.

. J-J= . iiJ-sa-IggeB

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietnviszkas 
Dentistas Mahanojuje 

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

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

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

Tikriauses Kabalas
Arba atidengimas paslapcziu 
ateities. Su pagelba kazirom. 
Pagal Chaldeiszku, Pcrsiszku, 
Graikiszku Arabiszku ir Cigon- 
iszku Burtiniku. Iszguldineji- 
mas to kabalo yra labai lengvas 
ir kiekvienam gali būti suprasti.

Moraliszka Kabala
Katras iszdeda žmogaus ateiti. 
Su Salamono Nose.

25c 25c

Tikriausia Burykla
Sudėjo Cigonka isz Egipto, Ru
biną Sulva. Del vyru ir moterų.

VISOS TRYS 
KNYGUTES

Prisiuskite mumis 25c., Gausite 
knygutes per paczta. 
galite siusti stem po mis.
W. D. BOCZKAUSKAS - CO 

MAHANOY CITY, PA.

Pinigus

••

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. Patamavimis 
mandagus. Kaina pigi. Malonėkite 
atsilankyti. ANTANAS ŽALIS

Savininkas

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaua laatikimiausia Graboriui 

n Gabiausias Balsamuotojas lt 
Geriausia Ambulanco 

fC patarnavimas 
j)' npelinkeje.
SS hiam laike, diena ar 

nakti. Visada turi P»l-
jjk. na pasirinkimą meU- 

tiszku ir kieto medžio
Laidoja nu-

Į mirelius pagal naujau
sia mada ir mokslą.

u Turiu pagelbininka 
moterems. Prieinamos

ĮEfc) prekes.
DU OFISAI:

MAHANOY CITY;516 W. Spruce St.
Bell Telefonas 149

TAMAQUA. PA.. 439 Willing Street 
s

s z i o j 
Bile Ko-

■ Grabu.

Bell Telefonas 538-J

W. Traskauskas, Est.
L1ETUVISZKAS GRABOR1US

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

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 
510 W. CENTRE STREET 

MAHANOY OITY, PA.
TELEFONAS 305-R 

hzbalsamuoja ir laidoja mirusius 
ant viaokiu kapiniu. Pagrėbus pa- 
ruoRzia pagal naujausia mada už 
priėnama preke. Parsamdau auto
mobilius del laidotuvių, veseliu ir 
kitiems pasivažinėjimams.

| Naminis Telefonas 1430-R St.Clair

KIEKVIENAS K A TOKIO ISZMOKO
Pinigai banke yra juso geriausias prietelis. Gera banka yra 
geras prietelis. Merchants Banking Trust Co. banke yra 
narys Federal Reserve Systemo. Szi banka yra visada pasi
rengė patarnauti savo depozitoriams.

h

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

MAHANOY CITY, PA.

V.

o




