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Isz Amerikos
KVAILYS IR GANA; GERAI 

KAD TAIP PADARE.
Patterson, Pa. — Pirmiausia 

inmetes in pecziu 500 doleriu, 
Giovanni Remigo, 58 metu, pa
siėmęs szmota virves, nuėjo in 
užpakali namo ir pasikorė ant 
stulpo.

Lavona jojo užtiko duktė ir 
kaimynai kurie nubėgo paskui 
ji tikslo iszgelbejimo nuo atė
mimo sau gyvasties, bet kada • • M • • • 1

NUTRUCINO
MOTINA

PRIVERTĖ SUNU IDANT 
INPILTU TRUCIZNOS IN 

VANDENI MOTINAI.

Racine, Wis. — Anele Tūli k 
ana diena mirė ligonbutyjc nuo 
sužeidimu kokius aplaike nuo 
savo vyro Andriaus. Motore •r
kentėjo kantriai ligonbutyjc ir 
niekam nepasiskundė su vil- 
czia kad gal pasveiks ir vela 
sugryž namo.

ji surado, Giovanni jau buvo prokuratorius 
negyvas.

SZVOGERIS ATKALBINO 
SZVOGERIUI PACZIA IR 
SU JA APSIPACZIAVO.
Milwaukee, Wis. — Ana me

ta mirė pati Ni'kalojo Okebeko 
palikdama nuliudusi Nikaloju 
su penkeis mažais 
Žmogelis pasilikęs nasznn »r 
negalėdamas prigulineziai pri
žiūrėti vaikus, nurasze groma
ta pas nebaszninkes seseri 
Vanda Kerdel in Czekoslova
kija, melsdamas juju kad at
važiuotu in Amerika dažiureti 
jojo vaikus ir būti jiems moti
na. Kordelei atvažiavo ir apsi
gyveno pas szvogeri. Per koki 
tai laika viskas ėjo kogeriau- 
sia bet ant nelaimei szvogerka 
inpuole in aki Okebekui o ir 
motore pamylėjo savo szvoge- 
ruka. Ant galo daejo prie to 
kad Kordeliene užvede teismą 
ant persiskyrimo nuo savo vy
ro, užmet i nedarna jam kad su 
jaja nedorai pasielgdavo ir 
persiskyrimą aplaike.

In koki tai laika iszlindo yla 
isz maiszo nes Vanda isztekejo 
už savo szvogerelio. Okebekas 
dasiprato visko ir dabar ap
skundė szvogeri už atkalbini- 
ma jam paezios pareikalauda
mas $1,000 atlyginimo už pa
veržima jam moteres. Valdžia 
ir apie tai dagirdo ir dabar po
rele sugražins adgal in Czcko- 
slovakija.

i vaikais 
naszlin

NUŽUDĖ TĘVA IR MOTINA 
SU PAGIALBA SAVO 

DRAUGU.
Birch Tree, Mo. — Karl 

Raymond, 19 metu, prisipažino 
buk jisai nužudė drauge su sa
vo trimi draugais, savo tęva'ir 
moezeka kada stengėsi juos 
apipleszt nuo 1,000 doleriu.

Tasai iszgama su kitu drau
gu laike savo tęva ir moezeka 
už ranku o du kiti plake juos 
su plaktuku per galvas ir nu
dūrė su mėsiniu peiliu. Moeze
ka mirė ant kelio in ligonbute o 
tėvas in kėlės minutas vėliau. 
Visus vaikus uždaro kalėjime.

PACZTO MONEY ORDEREI 
PABRANGS.

Washingtonas. — Paczto de
partamentas pranesza kad pra
dedant nuo 20 dienos szio me
nesio, Paczto Money Orderei 
pabrangs sekaneziai. Money 
Orderei nuo 1c iki $2.50 kasz- 
tuos 6 centai; $2.51 iki $5.00, 8
centai; $5.01 i'ki $10.00, 11 cen
tu; $10.01 iki $20.00, 13 centu;
$20.01 iki
$40.01 iki
$60.01 iki
$80.01 iki

$40.00, 15 centu;
$60.00, 18 centu;
$80.00, 20 centu;
$100.00, 22 centai.

SENAS RAKALIS
PADEGE NAMA TYCZIA 

KAD SUDEGINTI SAVO 
PACZIA IR UOSZVIA.

Wichita Falls, Tex. — Nega
lėdama ilgiaus panoszti sunke
nybes (laziurejimo serganezios 
paezios, 68 metu, ir josios se
nos motinos Mrs. 

94 motu

25 ŽMONES SUŽEISTI 
LAIKE MAISZATIES.

'Mechanicsville, Md. — Žmo
nes suprato kad juos apgavine- 
jo ant ’ 
karnavalo kuris czionais rodo 
per sanvaito lauko ir ketino ap
leisti miestą iszkcliaudami in 
Leesburg, Va., keli szimlai far
mer) u užklupo

KIEK EUROPA YRA 
KALTA AMERIKUI Isz Visu Szaliu CZEVERYKU

KARALIUS MIRĖ
visokiu loterijų laike 
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15 EUROPOS VALSTYBIŲ 

SUV. VALSTIJOMS YRA 
SKOLINGOS $11,261,- 

176,719.

NUŽUDĖ
TRIS SŪNŪS

svarbesne 
mirties.

Juju 16 metu

Bet negana to, 
dažinojo

mot erespriežasf i
d a

sūnelis Bole- 
kas, prisipažino buk kada mo
tina gulėjo sumuszta lovoje, te- 

priverte ji kad inpiltu in 
vandens

va s
puoduką vandens truciznos 
kuri ligone iszgere, po tam li- 

in ligonbute kurkos iszvežt a
ant rytojaus mirė. Vaikas to- 
liaus pasako prokuratoriui:— 
“Priesz iszvežima mano moti
nėlės in ligonbuti, tėvas nuėjo 
in aptieka, parsineszdamas ko
kiu tai proszku sakydamas jog 
tai palengvins motinos skaus
mus. Po tam inpyle proszkus 
in stiklą, liepdamas man idant 
paduoezia motinai o
nenorėjau iszpildyt, jisai man 
smarkiai patraukė už ausies, 
priversdamas idant jai duo- 
czia. Kada motinėlė iszgero, 
labai apslobo o tėvas matyda
mas josios padėjimą, nuvožė in 
ligonbuti.”

Dabar tėvas turės atsakyti 
už baisu sumuszima paezios 
kaipo ir už žudinsta.

kada to

motinos Mrs. Albertos 
Swcdesford, 94 motu, Hugh 
Wolfenden, 62 motu farmcrys, 
gyvenantis apie dvideszimts 
myliu nuo czionais, nutarė nuo 
abieju moterių ant visados at
sikratyt, tyczia padegdamas 
narna kuriame abi moteres gy
veno ir sudegė ant smert.

Nelaime atsitiko 22tra Gegu
žio menesyje, szimet. Palicija 
dasiprato kad namas buvo pa
degtas ir nuo to laiko ncnuloi- 
dinejo nuo akies Wolfendcna 
ir ant galo ji aresztavojo ir isz- 
gavo nuo jo prisipažinimą.

Senas rakai is neužsigyne kad 
nužudo moteres, 
buk negalėjo’ il

giaus nukensti ligos 
nes turėjo jaises dažiureti ir 
apvalyti o ir taip abi ketino 
neužilgio mirti. Taja diena ap
laistė narna gerai gazolinu 
dege ir pabėgo in tvaria prisi- 
žiuret kaip namas dega.

Palicijos nuomone yra kad 
senis jaises sudegino idant ap- 
laikyti insziurenc pinigus, nes 
abi moteres buvo gerai užaso- 
kuravotos už gyvasties. Wol- 
fenden likos uždarytas kalėji
mo.

tokiu budu 
kalbėdamas

moterių

t u z-

Washington, D. C. — Iždo 
ir prasidėjo szaudymas, laike' t n urentas paskelbė kad 

Su v.

ant karnavalo
paskelbė

Europos valstybių 
Valstijoms yra skolingos $11,-

Karnavalo locnininkai likos 261,176,719 karo skolų.

TĖVAS NUKIRTO SUNAMS 
GALVAS, O PACZIA UŽ- 
MUSZE SU SPRAGILU.

ISZ VARGINGO SZIAUCZIO 
PASTOJO MJILWONIERIUM, 

TURĖJO FABRIKUS PO 
VISA EUROPA. 

------- >
Czekoslov akijo. — 

didžiauses
kurio sužeista daugiau kaip 
žmones.

ar o s z t a vol i.

25 15

ISZSIRINKO SAU PACZIA 
PER PACZTA, GAVO...

Montreal, Kanada. — Hen- 
rikis Priski atvažiavęs isz le
vynes in Quebec keliolika mo
tu a d gal
džios szmota žemes

sau
‘Turiu viską ir

) nusipirko nuo val- 
, iszczysti- 

grinczelo ir
c

darbo ir

NORS KARTA ATSIRADO 
GERA MOCZEKA.

Erie, Pa. — Ant galo likos 
surasta gera moezeka kuri my
li savo povaikius, rodos kad 
tai butu josios tikri. Toji gera 
moezeka vadinasi Mrs. Norma 
Carson, 27 metu, kuri buvo 
tikra motina del asztuoniu vai
ku per dvylika metu — tiktai 
trys isz tuju vaiku yra josios 
tikri vaikai o likusieji po pir
mai moterei josios vyro.

Ana diena turėjo koki tai 
nesupratimu su savo vyru o 
kada viena isz kaiminku norė
jo pasiimti viena isz vaiku ant 
iszauginimo, Carsoniene atsa- 

“už jokius pinigus nes;- 
skirezia su 
riuos myliu visus lygiai ir ko
lei gyva busiu, stengsiuosiu 
jiems būti tikra motina.”

Ir tarp musu Lietuviszku 
moezeku randasi ir tikros mo
tinos del savą priimtu vaiku ir 
buna geros kaip pirma motina.

mu-

no, pasistatė 
ant galo tarė: 
esmių užganadintas, bet dabar 
man reike pasirūpint gyveni
mo drauges, parsitrauksiu sau 
sveika ir drūta mergina isz le
vynes kuri nesibijo
prigialbes man ant fanuos.

Nusiuntė in tėvynė pajesz- 
kojima in laikraszti, merginos. 
G romai u pasipylė daugybe bet 
jam (ik viena patiko kuri pri-/ 
siuntė savo paveiksią, parasze 
saldžia gromata ir melde Hen
rikio ar neprisiunstu jai nors 
$500 ant dreses ir kasztu ke
liones. Henrikis nudžiugo ap- 
laikytu paveikslu, tuojaus nu
siuntė pinigus melsdamas mer
ginos kad tuojaus pribūtu pas 
ji. Kada laivas atplaukė in Ka
nada, Henrikis lauke su nekan
trumu prispausti savo mylima 
prie krutinės.
dingo, 
laivo,
advokatu ant rodos. Advoka
tas paliepė parodyt merginos 
paveiksią o kada dirstelėjo ant 
jo, buvo tai paveikslas garsin
gos krutamuju paveikslu ak- 
torkos Greta Garbos. Dabar 
Henrikis jeszkos pacziules isz 
Kanados.

Didžiausia skolininko 
Anglijo — $4,398,000,000. To
liau seka Francije — $3,863,- 
650,000.

Austrija —$23,762,217.
Belgija — $400,680,000.
Czekoslovakija — $167,071,- 

023.
Estija — $16,466,012.
Suomija — $8,604,000.
Graikija — $31,516,000.
Vengrija — $1,908,560.
Italija — $2,004,900,000.
Jugoslavija — $61,625,000.
Latvija — $6,886,664.
Lietuva — $6,197,682.
Lenkija — $206,057,000.

Rumanije — $63,860,560.
Nuo Vokietijos J. V. turėtu 

gauti apie — $316,000,000.
1933 fiskalinis metais visos 

valstybes turi sumokėti 
$269,976,571 su %.

vra t*

o,-

apie

ke:

27 metu

savo vaikais ku-

NUŽUDĖ SAVO MOTINA — 
DEDE MIRĖ ISZ BAIMES.
Brunswick, N. Y. — Netekus 

staigai. proto, Mrs. Valerija 
Carter, 57 metu, baisiai supla
kė savo sena motina, Mrs. 
Wheaton, 76 metu, su pokeriu, 
užmuszdama jaja ant vietos, 
po tam mirtinai sužeidė savo 
19 metu sunu, po tam pati sau 
insmeige peili in szirdi. Lavo
na moteres surado josios dede 
kuris parejas isz darbo nuo 
lauko, taip tuom persigando 
kad krito negyvas ant vietos.

BAISIAI SUBADĖ PEILIU 
SAVO MOTERE IR PATS 

LIKOS SUBADYTAS.
Chicago. — Kruvinas

szis kilo name ant Douglas 
Ave., apie kuri kaimynai pra- 
nesze palicijai buk jame likos 
nužudyta motere. Tuojaus at
važiavo keli palicijantai su pa- 
trule ir persitikrino kad Mrs. 
Tekle Kovalik, 
tikrųjų randasi vos gyva, 
likos baisiai subadyta su pei
liu ir gulėjo paplūdusį krau
juose. Motere turėjo supjaus
tyta veidą, rankas, kojas, kru
tinę ir galva — buvo tai baisus 
reginys kad net paliejia, pri
pratę prie visko, net sudrėbėjo 
paregeja motere taip baisiai 
supjaustyta. Kaimynai parode 
palicijantai in kur pasislėpė ta
sai, kuris moteria taip baisiai 
subadė peiliu.

Palicija inejus in parodyta 
narna, užtiko lovoje vyra, ku
ris turėjo supjaustyta veidą ir 
visas buvo sukruvytas. Jojo 
drapanos buvo supjaustytos ir 
kruvinos. Matyt motoro nar
siai gynėsi taipgi nuo užpuoli
ko.

*

29 metu, iss
ues

Md. — Trys 
geležinkelio

TRYS DOKAI IR DAUGELIS 
VAGONU SUDEGE.

Baltimore, 
Pennsylvamjos
dokai ir daugelis tavoriniu va
gonu sudegė czionais Nedėlio
jo prie Baltimore Harbor. Ug
nis padare bledes ant daugiau 
kaip milijono doleriu. Keli ug- 
nagesiai ir žmones likos sužeis
ti. Priežastis ugnies lyg sziaiu 
laikui da neisztyrineta.

Henrikio viltis
Merginos nebuvo
Henrikis

ant
nusidavė pas

r?

PLAKE JA KAD UŽ DAUG 
MYLĖJO SAVO MIRUSI 

VYRA.
St. Louis, Mo. — Jaigu mo

tere, vedus antru kartu, myli 
atminti savo pirmutini vyra, 
tai no yra priežastis kad josios 
antras vyras jaja pla'ktu už tai. 
Taip nusprendė Slidžia kalbė
damas in Mrs. Ona Boroviak, 
duodamas jai persiskyrimą 
nuo josios antro vyro Boleslo
vo Molinski, kuris rugojo 'kad 
jojo paeziale už daug drauga
vo su josios mirusiu vyru arba 
su jojo dvasia.

Motoro pripažino
kad vyro užmotinojimai yra 
teisingi nes jiji yra spiritualis- 
te ir gali paszaukti dvasias isz 
ano svieto. Daugeli kartu jiji 
pasiszaukdavo savo vyra isz 
numirusiu idant jaja suramin
tu jojo glėbyje ir jaja buezia- 
vo. Po kožnam tokiam surami
nimui udvasinio vyro”
vyras suplakdavo Onai kaili.— 

4‘dvasinis” vyras 
turėjo sziek tiek gyvybes sa
vyje ir nebuvo dvasia bet gy
vas kokis vyras.

BUVO JAM NETEISINGA, 
PAĖMĖ JOSIOS DANTIS.
Mooresville, Ohio. — Kada 

Blanch Stimson nenorėjo ati
duoti jam deimantinio žiedo, 
Fred ri kas Glassford, paėmė 
josios netikrus dantis. Už tai 
Blanch patraukė ji in suda kad 
jai sugražintu dantis nes per 
(ris sanvaites negalėjo nieko 
kramtyt ir turėjo pasilikt na
mie nes sarmatinosi iszeiti be 
dantų ant ulyczios.

Laike tasynes atimti nuo jo
sios žiedą, dantys iszpuole jai 
isz burnos, Fredrikas pasiėmė 
dantis, manydamas kad tame 
turi tiesa, pakol Blanche jam 
sugražins žiedą.

Sudžia jam paliepė sugražin
ti dantis bet žiedo neaplaike 
nes jaigu jaunikis ka dovanoja 
merginai, tai neturi tiesos at
imti adgal.

sudžiui

100 DOLERIU UŽ PATRAU- 
KIMA VAIKO AUSIES.

Tyrone, Pa. — Jaigu kur 
vaikai peszasi tarp saves tai 
nekisžk nosies in ten nes už tai 
gali būti nubaustas kaip buvo 
nubaustas Petras Volik kuris 
norėjo sutaikint din peszan- 
czius vaikus savo kaimyno ir 
už tai užmokėjo net szimta do
leriu.

Laiko teismo Volik aiszkino 
buk tik nubaudė vaikus bet 
motina vieno isz vaiku pasakė 
kad Volik taip patrauko ausi 
josios 13 metu sūnelio kad 
daktaras turėjo nutraukta au
si prisiūti.

antras

O gal tasai

Neskolyk nieko tam, ku-*
ris ne atsimoka, o neturėsi ne
prieteliu.

Kada užgemam verkem,
gyvendami rugojame o mirsz- 
tam neužganadytais.

Wreclawek, Lenk. — Baisia 
žudinsta papilde 68 metu Ap

gyvenantismas Mackievicz, 
Sierpe, netoli nuo czionais.

Nakties laike, kada jau visa 
szeimyna nuėjo ant atsilsiu, 
Adomas atsineszes kirvi isz 
tvarto, nužudė savo tris sūnūs, 
nukirsdamas jiems galvas.

Kada jojo pati pabudo ir isz* 
szoko isz lovos, žudintojas pa
griebė spragilą tiksle apmalszi- 
nimo moteres, bet teip smarkei 
kirto per ^alva kad perskėlė 
jai pakauszi ir nelaiminga mo
toro mirė ant vietos.

Užbaigęs taji kruvina darba, 
pats sau kirto kelis ypus per 
kakla su kirviu nuo ko mire In 
trumpa laika. Vienatinis k a 
iszsigelbejo nuo baisios mirtiesi 
buvo tai vyriausias sūnūs Vin
cas, kuris ta vakara nuėjo gult 
in tvarta ir tik isz ryto (dažino- 
jo kas atsitiko grinezioje nak
ties laike. Priežastis tuju žu- 
dinseziu yra nežinoma, nes kai
mynai ir sūnūs apreiszke, kad 
tėvas per koki tai laika daug 
gerdavo ir tas gal turėjo jam 
suinaiszyti protą.

4 UŽMUSZTI POLITIKISZ- 
KUOSE MAISZACZIUOSE.

Berlinas. — Keturi žmonis 
likos užmuszti laike politikisz- 
ku maiszacziu. Du ’komunistai 
likos užmuszti kada ėjo namo 
isz susirinkimo in kuriuos pa
leido szuvius socialistai. Miea- 
telįjc Hambome kada mino 
žmonių užklupo ant redakcijos, 
vienas komunistas likos 
szautas ant smert.

Hindenburge.— Szležingele, 
laiko maiszaczio, terp komu
nistu ir nažiniu 80 likos aresz- 
tavota.

Praga, 
Tamoszius Bata, 
fabrikantas czeveryku visoje 
Europoje ir žinomas kaipo 
‘‘Europos Henry Fordas,” 
vienas isz turtingiausiu žmo
nių Europoje, likos užmusztas 
draugo su varytoju eroplano, 
nelaimėjo kuri patiko eroplana 
netoli Ostrokovicos, Maravijoj.

Bata iszleko eroplanu in 
Szvaicarije su reikalu bet stai
ga! eroplanas sugedo ir nukri
to 1,000 pėdu žemyn. Bata mi
rė in kėlės minutas o varyto
jas eroplano, Bruczak likos 
užmusztas ant vietos.

Bata kilo isz vargingo sziau- 
cziaus, dastodamas milžiniszko 
turto laike Svietines Kares, tu
rėdamas fabrikus ir kromus po 
visas dalis Europos ir kitose 
dalyse svieto, o ir kelis kromus 
Amerike. Dirbo jisai czevery- 
kus kaip Amerikoniszkas/For- 
das automobilius — szimta 
tukstaneziu poi*u ant įdienos 
per ka czeverykai papigo nuo 
$6. ant $1.50. Turėjo jisai dau
giau kaip 2,000 cze very k u kre
mu Czokoslovakijoj ir kelis 
szimtus Europiniuose sklypuo
se. Norints numusze prekes ant 
czeveryku bet darbininkams 
niekad nekapojo algas kaip tai 
kiti kapitalistai yra paprato 
daryti.

Bata turėjo tris didelius ero- 
planus del savo naudos ir atli
kinėjo keliones po visa Europa 
ir turėjo užmanymą atlėkti In 
Amerika už keliu menesiu.

nu

LENKAI SUSZAUDE 
KAPONIO DRAUGA.

Kalisz, Lenk. — Juozas Pa- 
czelek, kuris prigulėjo prie 
bandos žadintojų Scarface AI. 
Capone, Chicago, likos nuteis
tas per suda ant ssuszauldymo, 
už nužudinima keliu žmonių tr 
ap i p’l esz i m u s. Pa cze lok s u g r y žo 
in Lcnkije keli menesiai ir pra
dėjo savo apipleszimus, many
damas kad jam pasiseks geng- 
sterysta kaip Amerike. Jojo 
du draugai likos nuteisti ant 
viso gyvasezio in kalėjimą.

VANDUO NUNESZE
SZIMTA ŽMONIŲ.

Nice, Francije. — Apie szim- 
tas žmonių likos nuneszta per 
vandeni ir nuneszti in Medite- 
raniszkas mares, per staigu 
pasikėlimu upes Paillon, isz 
priežasties sutirpimo sniego 
ant Alpiszku kalnu.

Tiejei nelaimingi žmonis bu
vo bedarbei ir buvo apsigyve- 
nia ant pa'kraszcziu upes bu- 
dykese. Staigai vanlduo iszkilo 
ir visus nuplovė. Tik viena 
szelmyna iszliko gyva.

300 ŽMONIŲ MIRĖ ISZ 
PRIEŽASTIES STRAIKO. 

Nogales, Sonora, Meksikas.
— Kaimeliuose, pakraszcziuo- ta
so Meksiko, mirė du szimtai 
žmonių o daugiau kaip 5,000 
mirszta nuo bado, būdami at
kirsti nuo viso svieto isz prie
žasties straiko darbininku ant 
geležinkelio, todėl negalima in 
tonais nugabenti jiems maisto.

KRUVINA PARODA; 18 UŽ- 
MUSZTI O DAUGELIS 

SUŽEISTA.
Berlynas. — Politikiszka par

tija žinoma kaipo Nazei laike 
paroda Altonoįje, netoli Ham
burgo ir kitose vietose. Komu
nistai užklupo ant juju, szau- 
dami isz langu ir užkaboriu. 
Po musziui suskaite in. 18 už- 
musztuju ir kelis szimtus su
žeistųjų. Vaiskas turėjo ap- 
malszyti maisztininkus. Mai- 
szatyje dalyvavo 
žmonių.

apie 6,000
I

Neuimirsikite guodotini įkal
ty to j ai, atsilygint tu prenumerata ui * 
laikrasrti “SAULE,” kurie apie Ui 
uimirszo ir prasse idant nesulaikyti 
laikraszcrio. Paskubinkite t



BAUCH'

I s,’i

*

Kas Girdėt
i i

visiszkai ir 
— toki tai

Negana yra spjauti sau in 
delną ir nusipraust sau snuki, 
bet reike pruustis 
ant viso kūno,"
ukaza iszdave Mekai koniszkas 
sveikatos ministras idant kož- 
nas gyventojas Meksike kuris 
nesipmuse (o tokiu žmonių yra 
daug tonais) idant butu pu- 
blieznai nuvestas 
maudinyczia.

Vienas isz tokiu 
Moksikoniszku ukesu, dagir- 
des kad pas ji ateina 
pulkas"
ežia, pradėjo bėgti ir tik ji su
laikė kulka ant pasidavimo po 
taip "baisia operacija.

in miesto

szvariu

“szvarus
paimti ji in maudiny-

Loc- 
n minkai miestiszku maudiny- 
cziu dabar daro gera bizni.

Reiketu kad Dede Samas 
imtųsi prie visiszko
tymo" Mekaikoniszku purvu o 
tada butu geresnis sklypas ir 
jojo gyventojai.

4 ‘ iszczvs-

Geru daigtu yra idant tevr.i 
darodytu savo sūneliams ir 
dukrelėms koki amata arba 
profesija turi sau apsirinkt, už
baigdami High Schoo), bet ne
reikia juju prie to priversti ne 
atkalbinti. Kiek tai turime ku
nigu kurie neturėjo paszauki- 
mo prie dvasiszko luomo bet 
priversti per savo tėvus turėjo 
sau iszsirinkti dvasiszka luo
mą priverstinai o vėliaus pasi
rodė netinkamais prie tojo pa- 
szaukimo kaipo Kristaus 
Apasztalai, bot kitoje profesi
joje ar amate butu buvę tinka
mais žmoni mis 
del visuomenes.

Kiek tai turime žmonių su 
užgimtu gabumu kurie žūsta 
prie fabrikinio darbo arba ka
syklose, vien tik del to, kad 
isz jaunu dienu tėvai juos at
kalbino nuo lavinimosi ant 
svarbesniu profesijų. Ant tėvu 
guli sunki atsakomybe ir rū
pestis apie ju vaiku ateiti, ne 
del užganadinimo savo noru 
nrba tikslu bot del prigialheji- 
mo savo vaikams ant iszsivys- 
tinimo juju gabumo ir mokslo 
prie ko yra tinkamiausi.

———— :s——

kaipo

ir naudingais
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Pasaka apie 
Katila Pinigu 

Pasaka.

— Ar žinai ka, nužudyk tujduot tiek aukso. Kupczius da- suėjo daugybe žmnnin o ir 
savo tuos vaikus tai asz duosiu j žinojas, atsiuntė vežimą ir ke- pats karalius pribuvo. Nėtiu 
tau keturis maiszus aukso.

Strielczius ■' 
tiek pinigu, tiko ant jo noro 
tuojaus paszauke savo dukte- 
re ir liepe paszaukt jai brolius 
isz mokslaines namo.

Tada toji mergaite labai nu
lindo nes jiji viską girdėjo ka 
tėvas su tuom raganium kalbė
jo bet nebuvo kas daryt, turė
jo cit szaukt savo brolius ant 
nužudinimo. Tada jiji nuėjo ir 
apsakė jog tėvas liepe tuojaus 
pareit namo. Tada paėmė jie 
savo knygas ir leidosi visi trys 
namo,

puris maiszus pas Joną. Tada’ kus atvedė ir kupeziu pas ten- 
’ •• ___ ? ’m-. ____ ___ * ____ 5 w « .. .pasigodęjas ant jis pripildė visus keturis mai- ža, t 

,iko ant jo noro, I szus aukso ir da jam atliko —

>4

ža, tada jis tare in karalių:
■ Szviesiauses karaliau! 

daug aukso. Tada paemes jis | Matau jau jokio iszsiteisinimoKitados gyveno labai dide- 
lioj girrioj vienas strielczius 
kuris turėjo du sūnūs; vyres
nis buvo vardu Juozas o jau
nesnis buvo Jonas ir viena 
dnktere vardu Ona.

Viena karta tas strielczius 
iszejo in nauja parumba ir pa
mate vienam medyje kokio tai 
paukszczio lizdą. Tada jis lipo 
in ta medi pažiūrėt kokis ten 
gali but pauksztis bet kada in- 
lipo, tuojaus iszleke isz to liz
do labai dailus pauksztis o liz
de rado viena raudona kiauszi
ni nedidesni už karvelio.

Tada jis paėmė ta kiauszini 
ir parneszo namo parodyt pa
ežiai ir vaikam bet ne vienas 
nežinojo kas tai buvo per kiau- 
szinis. Taip strielczius iszsiun- 
te vaikus in mokykla o pats 
nusidavė in miestą ir atsistojo 
ant tos ulyczios kur praeina 
turtingi kupeziai. Ir sztai pri
siartino kokis tai kupczius ir 
tarė:

kas atliko aukso nuo keturiu norą todėl meldžiu pavelinimo 
maiszu ir nusidavė in naujai nors priesz smerti papasakot!© 

savo visa gyvenimą.
Karalius tuojaus jam pave- 

o jis pradėjo pasakoti©
■i' t ■■ iv 

■t; i
S 1

. J3“ sz’n :

——

BAKŪŽĖLĖ KURIOJE GIMĖ JOHN N. GARNER.
Szita bakūžėlė randasi Red River paviete, Texuose, ku

rioje gimė John N. Garner, kuris likos iszrinktas per demo
kratus ant vice-prezidento ateinaneziuose rinkimuose.

žasties tamsybes
Lietuves ima plakimu ir sėdi 
sau malsziai ir nenori tašyti sa
vo vyrus po sudus — (bet ne 
visos taip priima.)

Isz to duodasi suprast kad 
Lietuviszkos moteres yra ap
siginklavusios in kantrybe, ko 
^Vmerikonkos neturi.

Plakimas moteres, paezios, 
motinos vaiku, nežiūrint ar vy
ras yra girtas ar blaivus, ar 
tai inteligentas, pulkininkas ar 
kitokis, parodo savyje seno- 
viszka barbariszkuma, kad mo
tere yra locnastis vyro ir gali 
su jaja daryti kas jam patinka.

Bet sziadien, su užstojimu 
apszvietos, lygybes moterių su 
vyrais — plakimas moterių yra 
nedaleidžiama. Isztikruju te
kis vyras yra paskutiniu szesz- 
ku, kuris plaka savo motore 
kuriai prisiege meile, paguodo- 
ne, apginti jaja nuo pikto ir 
mylėti lyg smert.

Munszaine ir tamsybe tarp 
musu, duoda tamsiam Lietu
viui narsumą plakimo savo ne- 
valninkes moteres. Bet ateina 
laikas kad ir musu moterėlės *
atsikrato nuo tos nevalninkys- 
tes ir vyro kumszczios.

arba vargo.

paezios

Gamta taip surengė kad kož- 
nas gyvūnėlis turi gyventi ir 
palikti savo vietoje kitus. Kož- 
nas vabalėlis nori gyventi ir 
rūpinasi savim ir savo vaike
liais, kad juos iszauklejus. Tai

Grofiene Bossano, pati pul-įjau žmogui neturėtu būti ne 
kininko lekiotojaus, Italiszko- 
je kariuomenėje, pabėgo nuo 
savo vyro su savo šuneliu, nes 
vyras tankiai jaja plakdavo ir 
spardydavo. Motere pabėgo in 
Piacenza o vyras vijosi paskui 
jaja su eroplanu, dgsivijas, 
atėmė isz jos sūneli, palikda
mas jaja ant Dievo apveizdos.

Toji porele apsivedė isz mei
les. Bet jauna Amerikanka, 
pripratusi prie savivaldystes 
ir laisves, klausydavo savo 
Italiszko vyro nes ji mylėjo 
bet ant galo buvo to už daug ir 
buvo priversta ji pamesti.

41 Jisai mane kad asz ant vis
ko sutiksiu ir busiu jojo neval- 
ninke. Jisai man paliepdavo ka 
turiu daryti ir nopavelindavo 
ant nieko kas jam nepatikda
vo,"
ano. Isz pradžių Italas iszras- 
davo visokes priežastis, po tam 
pradėjo plakti paeziule ir ant 
galo spardyt. Ant galo insl- 
maisze in tai uoszve ir užėjo 
persiskyrimas. Taigi, kvailas 
ir pasisziauszias makaronas 
plake paezia už tai kad jiji no
rėjo būti jam neprigulminga.

Czionais Ameriko Liotuvys 
tankiai duoda savo prisiegelei 
per žandus norints ne yra tiek 
inteligentu kiek Italiszkas pul
kininkas. Lie t u vys plaka savo 
paeziule kada užsigėrė isz prie-

— kalbėjo grofiene Boss-

ant minties, kad "nereikia vai
ku, jie yra sunkenybe nes sun
ku gimdyti."

Jai žmones suprastu gamtos 
pareigas ir jaises pildytu tai 
gimdyti nebūtu sunku. Bet tan
kiai žmones per savo tamsuma 
pasidaro sunkumus. Mergaites 
nuo pat mažens jau pradeda 
savo kuna varžyt, tai gorsetais 
tai szniuraukoms, o czeverykai 
su augsztoms karkoms suėda 
mergaieziu sveikata. Gorsetu 
suveržimas neduoda liuosai 
augti kūno dalims, kaulai su
auga siaurai ir kaip pasilieka 
motere ir jau motina, tai kaip 
reikia gimdyti, darosi sunke
nybe, nes kaulai suaugia, ne
gali kūdikis ateiti, reikia imti 
per operacija arba Cezariszku 
budu. Antra, tai yra tokiu vy
ru beszirdžiu, kad neturi jaus
mo ir pasigailėjimo, dažnai ei
dami prie moteres kada ji yra 
neszczia. Jai abudu bus sau
gus ir pridabos visas gamtos 
taisykles tai visados bus mo
tere sveika ir lengva bus gim
dyti. Nereikia turėt jokiu bur
tu nes gamta netiki in burtus; 
gamta taip tvarkiai viską da
ro kad niekada nesuklysta, jai 
mes patys klaidu nepadarom.

Asz nepamirsziu niekados 
(raszo tūla motere) kaip asz 
laukiau pirmojo kūdikio. Žino-

t

daktaro nereikia o kad irma, 
reiketu — kur gausi Lietuvo
je? Sunku būdavo prieiti prie 
daktaro. Asz variausi lovoje o 
bobute su kūmutėms kuszdasi:

Dievulėliau, nepagimdys be 
žymes no-

(l

daktaro — jokios
ra... ” Jos taip szneka, o man 
— jau kūdikėlis yra. Asz suri
kau: "greieziau, bobut"— pri
bėga, jau vaikeli paėmė. Ma
nau sau — vot, tai bobų sznek- 
ta 1

Gamta daro stebuklus kaip 
viskas gerai ir patys nesusižei- 
džia.

Gamta skaudi liga bet sykiu 
ir saldi. Ja greitai pamirszti 
nes meiles vaisius jau pradeda 
bovyti tėvelius; pirmiausia tai 
savo rankutėm jau pradeda 
graibyti apie veidus teveliu, 
paskui juoktis ir zurzėti. Vai
kai tėveliams neduoda pyktis, 
jie žaidžia tarp abieju.

Vaikai tai yra amžinas ry- 
szys tarpe visos žmonijos.

— Ar tu ta kiauszini par
duot nori!

— Taip, — atsake striel-
czius.

vieno

namo su

Žinios isz Lietuvos.

— Vankiszkis, (Miroslavo 
valscz.) — Vankiszkio kaime 
Birželio men., 14 d., griaustinis 
sudegino Czicaus gyvenama 
narna. Subege žmonis ir atvykę 
Miroslavo ugniagesiai gaisra 
sziek tiek apvaldė.

Birž. 21—22 in Daukszius 
(Marijam, apskr.) buvo pa
kibius niekam nepažins t ama 
mergina. Veržiasi pas gyvento
jus in namus, praszosi nakvy
nėn ir t.t. Kai kuriems ūkinin
kams už nepriėmimą grasinusi 
padegti. Matyt, nepilno proto. 
— Kauno miesto skolos sziuo 

metu siekia per 12,600,000 litu, 
kas su amortizacija sudaro 14,- 
708,000 litu.

— Dar dvi Amerikiecziu 
ekskursijos in Lietuva atplau
ko Birželio 26 d., viena Ameri
kos Lietuviu ekskursija susi
dedanti isz 48 žmonių, ir kita 
“Darbininko"
kursi ja, Liepos 1 diena, isz 40 
žmonių.

— Orlaivio katastrofa. Kau
no aerodrome, sugedus moto
rui, orlaivis nukrito žemėn ir 
sudužo.. Juo skrido lakūnas 
Įeit. Svilas ir mechanikas Pau- 
laviczius buvo sunkiai sužeis
ti.

— Ka tu už ji nori?
Strielczius nežinodamas ver

tes kiauszinio, tarė:
— Duosi man ponas szimta 

raudonųjų tai galėsi pasiimt.
Tuojaus tas kupczius užmo

kėjo jam pinigus, paėmė nuo jo 
kiauszini ir nuėjo.

Tas kiauszinis buvo 
aukso.

Kada jis parėjo
tiek pinigu, visi labai džiau
gėsi. Ir taip jis daug kartu 
pardavė tos pauksztes kiauszi- 
nius ir ant galo pastojo labai 
turtingu žmogum.

Ne per toli nuo tos girrios 
gyveno vienas raganius kuris 
iszskaite savo raganiszkose 
knygose jog randasi toje gir- 
rioje tokis pauksztis jog kas 
suvalgys to paukszczio galva 
tai perskaitys mislies raszta o 
kas suvalgys jo szirdi tai 
spjaudys auksu. Tada tas ra
ganius atvažiavo tiesiog pas ta 
striolcziu ir tarė:

tuojaus nusidavė in ta

surengta oks-

— Nuszove žmona ir pats 
nusiiszove. Kauno elektros 
monteris Szpakauskas del kaž
kokiu priežaseziu gatvėje, vie- 
szai, dviem szuviais nuszove 
savo žmona ir pats nusiszovo.

KVITU KNYGELE Draugystėms, 
del iszmokejimo pinigu liogoniams.

Preke . . . 25c.
KVITU KNYGELE Draugystėms, 

del Kasierlaus, nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu. Preke . . . 25c.

W. D. BOCZKAUSKO-CO., 
Mahoney City, Pa.

Kauno

— Czia randasi teikis ir to- 
kis pauksztis, tai turi ji man 
nuszaut ir ant piet iszkept.

Strielczius nežinodamas kas 
jis per vienas, jis mielino kad 
tai kokis virszininkas ant gir- 
riu,
nauja parumba ir nuszove ta 
dailu paukszti, kuris ji pralob- 
dino. Tada parneszo ta už- 
muszta, padavė paežiai ir liepe 
iszkept.

Kada strielcziuviene iszkepe 
paukszti, pastate ant kaminė
lio ir in ta tarpa parbėgo isz 
molkslaines vaikai o kad nera
do motinos grinezioj, tuojaus 
pribėgo Juozas prie kamino, 
radęs paukszczio peczanka, nu
suko galva ir suvalgė o Jonas 
pribėgės iszlupo szirdi ir tas 
suvalgė ir tuojaus vėla iszleke 
in mokslaine.

Kada tas raganius paszauke 
kad jam atnesztu peczanka, ta
da strielcziuviene padavė jam 
ta kopta paukszti bot kada jis 
pamate jog nėra galvos ne 
szirdies, labai porpyko ir pa
szauke:

— O kur galva su szirdžia 
padėjote! 1

'Strielcziuviene numanydama 
jog tai vaiku darbas, atsake:

— Perpraszau pono, tai ma
no vaikai taip padare.

Tada paszauke tas raganius 
striolcziu ir tarė;

o sesuo eidama tarė:
Vedu asz jus, broliai, bet 

nežinoto ant ko!
Pradėjo jiji graudžiai verkt.
Broliai matydami verkon- 

czia seseri, labai nusistebėjo ir 
paklauso:

— Kodėl sesuo taip kalbi?
Tada jiji apsakė jiems apie 

viską ka tik tėvas su raganium 
kalbėjo.

Broliai matydami gera szir
di savo sesutes, apsikabino ja
ja, bueziavo ir visi trys noisz- 
pasakytai verke, ant galo bro
liai paszauke atsisveikindami 
savo mylima sesute: \

— Likio sveika, musu my- 
, jau daugiau tu 

nematysi,

neszk

Įima sesute 
mumis nematysi, eisim kur 
mus kojos nesz ir akys ves!

— Ir taip persiskyrė jie su 
savo mylima sesute o kuri il
gai su aszaroms akyse in juo
sius žiurėjo, ’kol suvis isznyko 
jie isz akiu.

Ėjo juodu kėlės dienas ir 
ant galo priėjo koki tai mies
tą. Eidami jie per miestą, Jo
nas insižiurejas in koki ten na- 
vatna daigta, nuspjovė ir sztai 
žiuri, kur nuspjovė guli kaval- 
kai aukso. Tada jiedu labai nu
sistebėjo isz to nes nežinojo 
kas tai gali but bet nieko ne
paisydami, paėmė ta auksa ir 
eina tolinus ir sztai atėjo pas 
koki tai stulpą kur buvo pri
kalta toblyczia. Taip Juozas 
sustojo ir pradėjo skaityt tais 
žodžiais: "Kas szita raszta 
perskaitys, tas užsės ant mano 
sosto ir priims karūna nuo gal
vos mano." 
stovėjo ten ant vartos, iszgir- 
dia ji skaitant ta raszta, tuo
jaus paėmė ji ir nugabeno pas 
karalių.

Tas karalius buvo jau labai 
senas o kad neturėjo kam ka
ralyste palikt po savo smer- 
cziai, tai parasze ant tos tobly- 
czios, ka Juozas perskaito. Isz 
visu žemiu važinėjo visokį ka
raliai ir kunigaikszcziai bet 
niekas negalėjo perskaityt 
kaip tik vienas Juozas perskai
to. Tuojaus po karaliaus smer- 
cziai likos Juozas karalium.

Jonas likias vienas ir neži
nodamas ka pradėt, pastovėjo 
valandėlė ir ėjo tolinus ir sztai 
priėjo kokia tai maža grin- 
cziute, tuojaus inejo in vidų, 
rados kokia tai sena boba, pra- 
szesi ant stancijos o boba pa- 
maezius patogu jaunikaiti, ta- 
X’e in ji:

— Jaigm nori tai gali but, 
mano vaikeli, vietos yra inva- 
les.

Tada Jonas pasidarė kampe 
sau lova o už lovos padaro di
dele skrynia in kuria nuolatos 
spjaudė.

Netoli nuo karaliszko palo- 
ciaus stovėjo labai turtingo 
kupeziaus palociai; tas !kupę 
ožius apgarsino po visa miestą 
jog kas duos jam už palocius ir 
visus tavorus keturis maiszus 
aukso, tai jis parduos.

Jonas turėdamas jau pilna 
skryne prispjaudyta aukso, 
tuojaus atsiszaukc jog jis gali

Žalnieriai, kurie

linksmai gyvent. Tuojaus su
sipažino su savo kapitono tri
mis dukterimis isz kuriu jisai 
vidurine labai pamylėjo ir no
rėjo su jaja paeziuotis. Jau
niausia sesuo pavydėdama vi
durinei seserei, iszsivede viena 
karta kupeziu in soda, patiesė 
koki tai divonn ir tarė szypso- 
dama in ji:

— Ponas kupeziau, stok tu 
ant szio divono, pažiūrėsi koki 
asz tau padarysiu szposa.

Kupczius nieko nežinodamas 
kas su juom gali atsitikt, stojo 
ant divono o jiji tarė:

— Dabar, divonai,
net ant salos juodu mariu. Aki
mirksnyje kupczius likos in ten 
nunosztas. Taip jis bevaiksz- 
cziojant po sala užtiko obele su 
obuoliais, nusiskynė viena 
obuoli ir suvalgo, bet kaip tik 
suvalgė, tuojau pavirto in oži. 
Tada da labiau jis nusiminė, 
bet jam bevaikszeziojant, vela 
jis rado obele su obuoliais, ta
da jis vėla nuskynė obuoli ii 
suvalgė ir sztai pavirto in ark
lį. Tada jis belakstydamas po 
ta sala rado treczia obele su 
obuoliais, taip jis volą nusi
skynė viena obuoli, suvalgė ir 
pavirto in žmogų kaip priesz 
tai buvo.

Viena diena vaikszcziojo jis 
pamariu 
lai va, 
idant ji paimtu ant laivo.

Tas laivas buvo jo imties.
—-• Kapitonas pamatęs žmo

gų ant salos szaukenti pagial- 
bos, pasuko laivu in kraszta ir 
priėmė ji, nes kada ji pamate, 
tuojaus pažino savo poną ir 
paklausė:

— Kaip ponas gavosi ant 
tos salos?

Kupczius nežinodamas ka 
sakyt pasakė jog jis norėjas 
keliaut in kita karalyste bet 
jo laivas nuskendo o jis vos 
gavosi ant salos.

Kada pribuvo namo, vete 
pradėjo sau linksmai gyvent. 
Tada tos trys dukterys dažino- 
ja jog jis jau namie, nuėjo pas 
ji idant pasikalbėt kaip jam 
ėjosi. Kupczius būdamas pik
tu, paverto jais in kumeles su 
pagialba obuoliu kuriuos par
sivežu nuo salos ir atidavė 
jais in s ton i a sakydamas f Ur
monui jog pargabeno isz užru- 
bežes ir liepe in lovius pilt pie
ną ir merkt pyragus nes kito
kio edasio jos ne ėda.

Tas kapitonas nežinodamas 
kur jo dukteres dingo, pradėjo 
visur klausinėt apie savo duk
teres ir daseke jog jos eidavo 
nuolatos pas kupeziu.

Taip jis nuėjo pas kupeziu 
ir tarė:

— Ar ponas nematei mano 
dukterų!

Kupczius perpykęs ant kapi
tono nuvede ji in stonia ir pa
rode tais tris kumeles ir tarė:

— Sztai tavo dukterys!
Kapitonas matydamas savo 

dukteres in kumeles paverstas 
labai perpyko ir tuojaus nu
ėjus pas karalių apskundė. O 
kupczius su pagialba obuoliu 
vela atverto jais in merginas.

Kaip tik ji apskundė tuo
jaus pasodino in kalėjimą ir 
netrukus iszskaito viroka ant 
sudeginimo. Šukute didele ug-

nupirkta palociu.
Jonas likes kupezium ir tu

rėdamas daug laivu ir visokiu Hno 
turtu, pradėjo sau puikiai ir apie savo gyvenimą:

Asz gyvenau su savo vares
niu broliu pas tęva, striolcziu 
girrios. Tėvas norėjo mus nu- 
žudint bet buvom persergeti 
per musu seseri Ona, per tai 
mes ir pabėgom. Po tam pribu- 
vom in ta pati miestą kur da
bar esiu apsodintas ant sude
ginimo ir kada ėjom per mies
tą tai mano mylimiausia broli 
nuo mones paėmė ir dabar ne
žinau kur jis yra.

Paskui buvau nunesztas per 
kapitono jauniausia duktere 
ant salos juoduju mariu bet isz 
ten vela gavausi namo o dabar 
esiu apsodintas ant sudegini
mo.

Kada jis pabaigė pasakot, 
prisiartino prie jo karalius ir 
tarė:

nusiskynė

ir pamate plauken*i 
tada pradėjo mot jis

4

— Spjauk man ant kruti
nės tris kartus.

Tada kupczius spjovė visus 
tris kartus jam ant krutinės 
auksu. Karalius pamatęs tai, 
tuojaus pažino savo mylima, 
broli, apsikabinės ji bueziavo. 
Tada karalius perpykęs liepe 
ta kapitoną su jo duktė rems 
sudegint ant to paties laužo o 
pats su savo mylimu broliu nu
sidavė in palociu'ir ilgai abu
du gyveno. Galas.

GERAI, AR NEGERAI.

<

— Kaip einasi Motiejuk, 
senei tave maeziau.

— Ak, tai tu Antanuk, kas 
pas jus girdėt!.

— U-gi apsipaeziavau, nuo 
kada matėmės paskutini karta.

— Apsipacziavai! O, tai 
gerai!

— Na, nežinau, ar tai gerai 
ar ne. Bobo pikta kaip velnes, 
tuojaus mane paėmė po pan- 
tapliu, ir tai da ne taip baisu.

— Gailiuosiu, tai labai ne-
gerai.

— Na, jau taip negerai ne
gali būti, ba atneszo su savim 
keliolika tu’kstanteliu.

— Jeigu taip, tai gerai.
— Jau tai nelabai gerai, 

matai, ba už tuos pinigus pir
kau aviu, kurios man visos pa
stipo.

— Tai negerai.
— Taip, bet pardaviau juju 

kailius ir aplaikiau daugiau no 
kaip josios gyvos kasztavo.

— Matai, ir tai gerai.
— Ar gerai! Už tuos pini

gus pastaeziau puiku nauja na
rna ir tasai man sudege.

— Sudege! Tai labai nege-
rai.

— Prisipažystu tau Motie- 
juk, kad ant galo iszkirtau ge
rai, ba su namu sudege draugo 
ir mano pikta boba.*

NESISKUBINO IN DANGŲ.

Visi tiąjei, kurie nori 
eiti in dangų, tegul atsistoja, 
paszauke kunigas in vaikus 
laike katekizmo mokslo.

Visi vaikai atsistojo norin
gai tiktai vienas Petrukas sė
dėjo malszei.

— Ka! Ar tu Petruk nenori 
eiti in dangų! — užklauso nu- 
sistebejes kunigas.*

— Da nenoriu eiti in dan
gų, man czion ant žemes gerai 
— atsiliepe Petrukas?

«k
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Gundytoj as
Parasse A. N.

An*t dangaus žvaigždes no- 
blizgejo. Juodi .debesiai užden
gė visokį padangėse žyd rainu-

Aplinkui buvo liūdna, 
Tuszezios bažnyczios 

inspudis buvo apvargintas. 
Rabbi priglaudo savo veidą 
prie muro, o aszaros siena lie
josi.

Tada jo užpakalyj iszgirdo 
kuszdejima:

— Neklausei manes... ne
tikėjai mano žodžiams... Pe- 
rejei visa szali nuo pustyniu 
iki pat bažnycz.iai ir tau iszsi- 
liejo aazaros isz akiu... Bet 
verksi dar kitoniszkiau!

Vėl jo užpakalyj stovėjo 
anas vyras. Rabbi ji isz balso 
pažino. Bet in ji neatsisuko. 
Tasai-gi toliau kuszdejo:

— Silpnas esi... Silpnes
nis negu buvai mislijes. .. Tau 

spaudžia abejone...
Matei kariumene ir Valdono 
rumus!... Matei musu namus? 

ka tu gali nu-

ma.
baisu.

duszia

Kas lt u esi ir 
veikti!!...

Rabbi pradėjo drebėti. Tam
soje kuszdejimas 
augo.

vis labiau

— Dar deszimts tukstan- 
cziu vargdieniu slinks paskui

Dar kita deszimts 
tukstaneziu raiszu iszties 
priesz tave sopanezias rankas... 
Irkas bus paskui? Kas toliau?

Rabbi vėl uždengė veidą su 
rankom.

— Tavo geriems norams 
trūksta rodykles... Gal but 
delei tos biednos minios tave 
apleis. Bet tu pats, ka pradėsi 
su savimi?... Tai vis delei sct- 
ganeziu ir neregiu, tai delei 
vargdieniu. .. Bet sulyg svei
ku, suprantaneziu gyvenimą ir 
negalineziu mirti?... O jei 
Hkelbi ne szito svieto karalyste, 
tai ko czionai atvykai?... Ar
gi tave gyvieji supras ir eis 
paskun tave?... Esi svajoto
jas!... Nuo tos bažnyozios 
žvilgterėk apaezion. Su nusi
minimu pulk ant akmenų, o jei 
tave Adoinai pavadino ir tavo 
protą aprinko sau už inranki, 
tai ten žemai tave lauks anio- 
]u rankos, kurios tave apka- 
bys ir lengvai pastatys ant že
mes svajotojan!...

Rabbi atsisuko, žvilgterėjo. 
Tamsybei krutėjo iszvaizda su 
blizganeziom akim. Stengėsi 
in Rabbi dar žiūrėti, bet netru
kus savo blizganezias akis nu
leido, nulipo laipsniais žemyn 
ir tamsumoje isznyko.

♦ ♦ ♦
Rabbi bego isz miesto.
Nakti ji sutiko vėl pusty- 

nese, po kurias, nesūriszdamas 
krūvon mineziu, klaidžiojo. 
Slinko rytmecziai ir vakarai, o 

nieko nevalgydamas, 
klaidžiojo> terp uolu urvu, 
kaip 'kada in kalnu sienas at- 
remdamas galva ir ilgoka lai
ka mislydamas.

Ir viena nakti jisai vėl užsi
lipo ant anos aaztrios kalno 
virszunes. Ir urnai tasai kalno 
vyritfzkis szalia jo taippat at
sirado, . ;

Menuli* atklojo visa savo už- 
dengttrva. Pustynia apliejo 
szviesa iki pat dkliausmui, kur 
juodavosi paimu miszkas.

Tafia tasai vyras su blizgan 
eziom savo akim pasižiurėjo 
in rabbi o isztieses abi rankas 
toli, tvirtu balsu tarė: 

, — Kalbėjau tau du sykiu

tave...
raiszu

jisai,

ir tu manes neklausei... 
savo locnom akim žiurėjai per| 
pustynia Iki Szventojo Mies
to... Kibą dabar supratai, kuo| 
yra svietas ir kuo turi būti tie, 
kurie juom geidžia valdyti... 
Žiūrėk ir svarstyk!

Rabbi žiurėjo in apylinkes. 
Jisai-gi kalbėjo:

— Žiūrėk in tuos klonius, 
miestus, tvirtynea kariuome
nes. .. žiūrėk in tas nuogu mi
nias, in tuos vargdienius ir tur- 
czius... Žiūrėk in tas azetras, 
palociu'S ir tvirtumas... Tas 
viskas atsiras po tavo kojom, 
tas viakas bus tavo paklusny
bei, jei tik padkui mano eisi!

Rabbi surauko kakta.
— Tau pavesiu visokia val-l 

džia, girdi?! Pavesiu tau viesz- 
patavima ant szitu žemiu ir 
ant tu žmonių!... Tik prist- 
glausk prie manos! Daryk, 
kaip tau sakau! Buk man pa
klusnus!

Bet rabbi vėl savo žvilgte
rėjimu ji pervere. Iszdidžiai 
galva pakele ir atsiliepe:

— Szalin, gundytojau! Ba
do ir troszkulio esi valdonu, 
gali plakti vargu, bet žmogaus 
duszios neinjungsi! Szalin!

Ir pasiliko vienas ant kalno 
virszunes.

— Praslinkus menesiui Ka
jafas viena gražia diena sėdė
jo savo darže ir vyriausiam sa
vo sunui diktavo laiszka, ku
ris tupėjo but pasiustas vienam 
Rymo pirkliui, kad tuo tarpu 
jam praneszta, jog perkeliavo 
Suten ir nori su juom pasima
tyti.

Kajafas tuojaus pertrauke 
darba, sunui liepe pasitraukti, 
o Sutenui liepe ateiti in namus 
in kur ir patsai tuojaus sugry- 
žo.

Sutcn buvo rustus. Isz veido 
buvo galima pažinti, jog kelio
nėje pakeles labai daug vargo. 
Kajafas ji pasveikino. Suten 
labai szaltai ji apsikabino.

Kajafas pirmutinis pradėjo 
kalba:

— NuliuĮdes esi, sunau — 
tarė jam szalia saves sodinda
mas.

Suten tylėjo.
— Kaip ten burtininkas, 

kaip ten gydytojas liaudies nu
mylėtinis raiszu auszrine — 
klausinėjo szypsodamas.

Suten tylėjo. Kajafas su di
desne atyda in ji žiūrėjosi Ir 
gnybaneziu balsu įkalbėjo:

— Ar-gi jau mano akys jo 
nepamatys! Kada-gi apsl- 
reiksz tasai busimas karei vi jos 
vadas! Kada-gi sutaisys legijo-

nutrems Rymo vyriausy
be, iszgelbes kraszta ir slides 
karaliszka valdžia in 
rankas ?

Žodžius “karaliszka” ir 
musu rankas” isztare su ypa- 
tiszku prispaudimu. Suten su
rauko antakius, bet dar tylėjo; 
pagaliaus sausu balsu tarė:

— Apsirikau. Tai yra ma
žas žmogelis.

— Rasi ir geriau — nus!- 
juoko Kajafas primerfedamas 
alkis. «

Kada-gi

Su
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KARISZKAS DEPARTAMENTAS ISZBANDO NAUJO BUDO EROPLANA.
Kapitonas Vincent Malloy, isz kariszkodepartamento ana diena iszbande szita nauja 

eroplana kuris turi tris propelerius ir gali lėkti net 200 mylės in valanda, ir greieziausias
eroplanas ant svieto. Valdžia ji naudos del kariszkos obser vaci.jos laike mnniebru.

dantis, o po tam tarė:
— Ar nekeliautum Ryman?
— Su kokiu mieriu? pa

klauso (Suten.
— Keliauja senis Chalens, 

ruosziasi Szemil ir Jochaja. 
Prikalbineju ir Annosziu. Vi
sos žilos ir guodoti'nos galvos!

Suten to visko nesuprato, 
bet Kajafas isz to nesi stebėjo, 
kadangi nesant jam namie, in- 
vVko dalykuose svarbios per
mainos.

ir

nūs >

o

musu

it In

VDievulėliau isz visu szaliu 
ten užtikau, 

Motorėliu visokiu, net 
pravirkau, 

Vi<*nos stena, Ikitos sėdi, 
Viena kitai sveikatos 

nepavydi,
Daugiaaše mane sugraudino 

viena sesute, 
Su savo liūdnom mėlynom 

akutėm, 
Badai vyras josios bandė nuo 

josios atsikratyti,
In ligonbute nutarė patulpyti.

♦ ♦ ♦
Girdėjau kad Mikaduje badai, 

Darosi ne kas labai, 
Dar nutylėsiu, 

Ant tolinus atidėsiu.* * *
Kelios Szamoku bobutes, 

Priprato prie namines guzuies, 
Niekad nebūna gana, 
Traukia, bile fundina, 

Tai labai nesveika, 
Ir del motorėliu netinka, 

Juk kaip boba girta
Tai nie’kur nepagirta.

patarimu užsikviete 
‘ ‘ specialls- 

Ta atvažiavus

“aisz-
žmogžudyste. Ta cerc-

IBURTININKE ISZ KARA- 
LIAUOZIAUS “TYRE” 

ADOMAIOZIO 
NUŽUDYMĄ.

Jurbarkas. — Iki szio laiko 
nepaaiszkejus, kas nužudė pil. 
Adomaiti (del kurio laidotu
vių buvo kiek patriukszmauta) 
jo žmona būtinai norėdama 
iszaiszkinti ta žmogžudyste, 
keno tai
isz Karaiiaucziaus 
te burtininke.” 
su 4 palydovais kažkokiu ma- 
giszku budu dvi dienas 
kino”
monija Adomaitienei atsiejo 
suvirsz 1000 litu. O “burtinin
ke” su savo sėbrais smagiai 
vieszbuty pasivaiszinus Ado
maitienės saskaiton ir žmog- 
žudvstes neiszaiszkinus iszdu-* •r
me atgal in vaterlanda: Ado
maitiene paža/dejo “aiszkino” 
protokolą atsiusti pasztu...

aiszkino

ISZ LIETUVOS
NUODIJOSI BEDARBIS.
16 <1., Birželio Tarpucziu gy

ventojas Kliszys nuodijosi ac
tu. Jo gyvybei gresia pavojus. 
Paguldytas Marijampolės aps
krities ligoninėj.

GIRTUOKLIO LIKIMAS.
Szilales (miestelyj terp pil. 

Irtmonienes ir Galino gyvena
mu namu ant sztakietu tvoros 
rastas pasismaugęs Kazys Ma- 
cikas, 36 metu amžiaus.

Manoma, kad Macikas, bū
damas girtas, priėjės prie tvo
ros pasilsėti, virsdamas inki- 
szo terp sztaketu kakla ir pa
sismaugė.

NUSIŽUDĖ LIETUVIS.

Waterbury, Conn. — Liepos 
14 d., vaikai žaisdami pamisz- 
ky, staiga iszgirdo szauksma. 
Pažiūroje užtiko nuo medžio 
szakos kabanti žmogų, kuria 
bandė pasiliuosuoti. Vaikai 
greit nubėgo paszauke polict- 
je. Nupjauta virve, bet jau per 
vėlai. Žmogus jau buvo negy
vas. Vėliau paaiszkejo, kad tai 
Lietuvis Antanas lAikoszius, 
kuris isz karto norejes pasikar- 

bet kada pradėjo kartis,

monas.
Kajafas liepe ji inleisti. Si

monas buvo labai iszbalcs, lu
pos, ran'kos, ir visas drebėjo. 
Atidavė prigulinezia guodone 

o Kajafas tuojaus paklausė at
silankymo priežasties.

Simonas liudnu balsu pra- 
nesze jog liaudis prie bažny- 
czios pagavo paleistuve mote
riszke taigi ja tuojaus apspi
to ir norėjo akmenais užmusz- 
ti. Bet tam dalvke insimaisze V
Didžio Valdono sargyba
moteriszke apgynė. Tadą už
gimė ginezai ir susibėgo daug

Tuo tarpu atvyko 
sžimtininkas 
niai apreiszke, 
sargybai moteriszke apleisti 
jei kunigai ana pasmerks. Tai 
ka dabar pradėti! Liaudis su 
alkmonais laukia ir szaukia 
sargyba-gi laukia kunigu nus
prendimo. Pridera ta reikalą 
kuogreieziau užbaigti, nes ga
li užgimti dideli sumiszimai.

Tai ipasake ir lauke atsaky
mo. Kajafas pradėjo ramiai su 
pirsztu krapsztyti dantis, 
tam paklauso:

— Szesztas prisakymas kaip 
skamba ?

Simonas visa tekstą pasako.
— O ka sako Maižius Szven- 

tame Raszte ? — klauso vėl Ka
jafas.

Simonas tris skirsnius 
sake. Kajafas atsistojo, iszkelc 
auksztyn ranka ir iszkilmingai 
t aro:

žmonių.

Turbut labai I . ’ n i

Taigi pradėjo Sutenui aisz- 
kinti.

Gavome tikrus darodymus 
jog dabartine Rymo cezaro su
gulove — Žyde.
gera moteriszke, Cezaris su ja 
susipažino bankiete pas savo 
numylėtini Sejana kada ji da
lyvavo choro, kitas numylėti
nis Marco juos suvedė ir da
bar ta moteriszke yra pasaulio 
sostapilyje pirmutine.

Sutcn susiraukė.
— O kas mus gali apeiti I— 

paklausė nekantriai.

— Kas mus gali apoit. Su
tent! Kibą tu pabludai bu,da
mas toj barbaru szalyj terp 
burtininku ir vargdieniu! Kas 
gali mus apeiti?... Atstovai 
keliauja ir tenai stengsis susi
pažinti. Ji turi 
ciecoriaus ir
gali diktokai prisitarnauti la
bai daug gero gali mums pada
ryti. .. Kas tau Suten! Asz ta
vęs negaliu pažinti?!

Ir iszemes pirszta isz bur
nos, pradėjo su galva linguoti.

Sutcn įperkreipe veidą ir su 
paszaipa -kalbėjo:

— Na, na, tautos žilos gal
vos, gerbiami seneliai, kunigas 
ir arcikunigai jieszkos patari
mo pas ten kokia keksze... 
Negirdėtas pas mus atsitiki
mas!

Kajafas nutvėrė jam už ran
kos.

intekme ant 
tuo bu d u 'mums

— Bet tu Sutcn man rodos 
esi nelaimingas politikoje... 
Lakstai po pustynes paskui 
koki ten burtininką kad tuo 
tarpu ežia mes ant savo gaivu 
turime epokos dalykus.

Suten kruptelejo su pecziais. 
Kajafas pradėjo krapsztyti

— Tfu! — spjovė Sutcn, 
atstūmės su paniekinimu senio 
ranka ir iszejo.

Sėdėdamas Kajafas in ji at
sisuko, pažiurėjo in duris, ir 
lingavo su galva.

— Beprotis! — atsiliepe ne
galėdamas sau to atsitikimo 
iszaiszfkinti. — Ir toksai žmo
gelis dar lenda politikon.

Juokėsi net galva krutėjo.
— Ko jis nuo mus reika- 

lauje? — Kuszdejo-si sau vie
nas, ir po tam vėl pradėjo svar
styti apie atstovu pasiuntimą.

— Ko jis nori nuo žilu 
plauku Semilo, Jochai Chalen- 
so ir Annosziaus! Ko jisai no
ri nuo tos doros Žydes, atsida
vusios cezariui!...

— Tai pavojingas beprotis! 
užbaigė pagalinus.

Tuo tarpu ant slenksczio pa
sirodė tarnas ir pranesze jog 
atėjo bažnyozios perdetinis Sl-

ir intužusiai mi- 
jog liepsiąs

po

pa-

— Tegul liaudis savo pik
tumui padaro užganai

Ir mostelėjo su ranka. Si
monas linkterėjo su galva ir 
greitai iszejo. Kajafas-gi pa- 
siszaufke tanius ir liepe save 
palyįdeti pas Annosziu, kuriam 
vėl inkalbiiiejo keliauti Ryman 
su tautos žilomis galvomis pas 
cczaro sugulove.

Ir Skulkino pavietas 
Ne yra szventas, 

Didesniuose miestuose 
O ir mažesnėse apygardose 

Kvaraba gyvena
Tarp bobų ir gana. 

Negana kad namie pasilaka, 
Bet tas joms da. neužtenka, 

In miestą nusibaladoja, 
Vakarais namo parstrapalioja, 

O kada?
Kada kiti parveda,

Ba kur grabejo liktu, 
Kaip kiaule pastirtu. 

Sarmata .moteriukes darote 
Del dukrelių kurias auginate:

Tos negali ant svieto akiu 
pakelti,

Turi namie sėdėti (!)
Be jokio užsiėmimo, 

Ir kaip isz t e ko t u už gero 
vaikino, 

Geresni gyvenimą turėtu, 
Ne kaip prie tokios mamos, 

Girtuokles tokios.
Jus-gi, jaunos dukreles, 
Bukite doros mergeles, 
Nesipiktinkite isz tokios,

9Girtuokles motinos 
G kaip doros busite, 
Dorus vyrus gausite, 
Ir laimingos busite.

GALAS.

* * *
Ir mergina savo iszdaro

Ne tiktai prie baro, /!'1 1

*
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LIEPOS 1932 JULY

1 p Rumoldas
2 s P. M. Aplankymas
3 N Ottono vyskupo
4 p Prokopas kank.
5 u Antano Zakarijas
G s Vilibaldus
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 Gvalbcrto
13 s Anakietas
14 k Bonaventūro
15 p Enriko
16 s Marijos Szkapliernos
17 N Aleksijaus
18 p Kamilaus
19 u Vincento Paulo

I20 b Jeronimo
21 k Praksidos
22 p Marijos Magdalenos
23 s Apolinaro
24 N Kristinos
25 p Jokūbo Apaszt.
2G u Onos, motinos P. M.
27 s Natalijos
28 k Pantaleono kank.
29 p Mortos panos
;;o b Abdono ir Sonono

’ <31 N Ignoto isz L.

ALYTUS IR ANGLISZKAI 
MOKA.

Kad bent Alytaus miestas, 
tai miestas. O kaip vasarotoju 
jis laukia, sunku insivaizduotl. 
Pavyzdi galima imti isz batu 
valyklos.

Ant iszkabos paraszyta Lie
tuvi szka i: 
tus” 
Shine Here.

Czia valome ba-
‘ ‘ Shoeir Angliszkai:

sieko 367,000 litru.

VYNO GAMYBA.
Per paskutinius metus vieti

niu vaisiu vyno gamyba ir su
vartojimas žymiai padidėjo. 
Akcizuojamo vyno gamyba 
1931 m.,
(1930 m. — 307,000 litru; 1929 
m. — 265,000 litru.) Taip pat 
padidėjo ir naminio vyno ga
myba, kuris nėra akcizuoja- 
mas. Užsienio vyno suvartoji- 

. mas pas mus mažėja. Pernai 
žymiai mažiau negu 1930 m., 
užsienio vyno invežta.

O jaigu in kur iszvažiuoja, 
Tai vaikinus aprubavoja.

Saugokitės isz Luzcrnes tokiu 
valkatų,

Jaigu pribuna isz miestu kitu, 
Tai gvardija vandrauna,

Daugeli vaikinu prigauna. 
♦ * *

Kur ton SpringtiIdo dvi 
sesutes,

Kurios turi puikes burnutes,
Bjaurius žodžius pliovoja, 

Kaip karves bliauna, 
Tai mergeles negražu, 

Ir labai bjauru,
Visi isz ju dvieju juokėsi, 

Ir piktinasi.
Asz to jums nedovanosiu,
Ba kaip da karta dagirsiu,

Tada kaili iszkocziosiu, 
Gražiai kalbėti iszmokysiu.

Ana diena forduku nupiszke- 
jau in ligonbuti Ashlanda, 

•Ten palinksminau sesutes 
valanda,

Džiaugėsi paregeja mane, 
Kožna gera žodeli davė,

■ I
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ti, 
bandė iszsigelbeti, bet jau ne
galėjo.

ANT RANDOS. . -

Gera vieta del Gas Station 
prie naujo daromo Steito kelio. 
Turintis nemažiau kaip $3,000 
ir mokantis karpenderio, kal
vio ar bile koki kita darba, kad 
ir prie girrios medžiu, ar tu
rintis vaikus kurie nusimano 
apie taisymą karu.

Joseph Abraczinskas,
Shenandoah, Penna.

Laika* ožra- 
•ayti Lalkra-

•st* ‘Saule* ir del gyminiu in Lietuva, 
its kurios turėtu daug džiaugsmo ir 

nes žmonelei nors skai
tymu pralinksmintu sau gyvenimą pa
sunkiam darbui. Prenumerata kass- 
tuoja in Lietuva, tiktai $4.50.

W. D. BOCZKAUSKAS-COM 
MAHANOY CITY. PA.

Ct. J.22

IN LIETUVA!

tinkamumo,
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BALVONUKAS KURIS DRBA ŽMOGAUS DARBUS.
William Herrschaft isz Hartford, Conn., padirbo salta 

balvonuka “Rabota” kuri patalpino lange savo sztore ir su 
pagialba siulu pririsztu prie kojų ir ranku, Williamas .per- 
statineja visokius darbus kaip: Tasai Rabotas maliavoja vi
sokius paveikslus, juokėsi ir kraiposi ant (krėslo, rodos kad 
yra gyvas. Tukstancziai žmonių jam prisižiurineja kas di<H 
na.
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ŽINIOS VIETINES
I —

— l'tarninkc pripuola Szv. 
Vincento.

— Pranas Jaruseviczius isz 
miesto ir Antanas Kless isz 
Turkey Run, likos sužeisti au
tomobiliais nelaimėje. Abudu 
likos nuvežti in Ixicust Moun
tain ligonbuti kur jiems apžiū
rėta žaMnlius ir likos nusiun- 
sti namo.

— Lehigh Valles angline 
kompanija prasergsti 
žmones kad jaign ims anglis 
nuo josios žemes tai bus aresz
tavoti ir nubausti pinigiszkai 
arba kalėjimu. Kompanija ne

moko prieszingo jaiga 
žmones sau prisirinks kelis 
maisziukus anglių.

visus

turi

liet jaign 
pradės vežti t rokais ir parduo

tai busmiestusda in kitus 
arcsztavoti.

— Marijona,
Staszaiczio,

duktė 
driaus Staszaiczio, 1300 E. 
Centre ulyczios, likos suriszta 
mazgu moterystes su John 
Burns isz Jacksono peczes, Szv. 
A kieno bažnyczioje Ellengow- 
ne, praeita Ketverga j)er kuni
gą Munley.

t Del daugelio 
Mahanojaus 

Rože Maczinnskiene, 
amžiaus, mirė praeita Ketver- 

Middleport e, po trumpai 
ligai. Velione pergyveno Skul- 
kino paviete 37 metus o apie 
penkis metus adgal iszsikraus
tė in Middleporta kur gyveno 
su savo dūk tore Rože Stanke- 
viezieno lyg mirties. Velione 
paliko dvi dukteres, du sunu.>, 
kelis anūkėlius ir tris pra-anu- 
kelius. Palaidota Sukatoje ant 
Szv. Juozapo Lietuviszku ka
piniu Mahanojuj.

— Praeita Ketverga Rea- 
dingo kompanija iszbande sa
vo nauja krekeri kuris randasi 
tarp Mahanojaus ir Shenado- 
rio, perleisdami keliolika karu 
anglių per krekeri kuris be jo
kiu kliueziu atskvre ir iszczvs- f v
tino angli. Daugelis virszinin- 
ku prisižiurinejo tam darbui. 
Naujas krekeris kasztuos kom
panijai daugiau kaip penkis 
milijonus doleriu.

ma,

su

An-

pažinsta- 
gyventoja, 

G6 metu

deliam 
vaikus,

t Praeita Petnyczios vaka
re likos užmusztas Juozas (či
žikas, 40 metu, gyvenantis ant 
519 W. Market ulyczios, per 
nukridima anglies Ellengowno 
kasyklose. Velionis paliko di- 

nuliudime paezia, du 
seseria Mikelioniene

mieste o Lietuvoje motina, se- 
Antanina ir Mare, du 

brolius Vladislovu ir Kazimie
ra. Paėjo isz Krokieliszkiu pa
rapijos, Laukeli ngeli u kaimo h 

pergyveno czion Amerike apie 
25 metus. Laidotuves atsibu* 
Seredoje su apeigomis 
Juozapo bažnyczioje. 
Grabore Traskauskiene.

seres

i Szv.
1 iii idos

likos— Ta vakaru teipgi 
sužeistas Stanislovas Glaudo- 
lis, G0 motu, 
ežios, tose 
se, aplaikydamas iszlaužimn 
Yankos, kojos ir sutrintus vi
durius.

— Nedėlioję atlanko Lake
side Parka, sekanezios szeimy- 
nos, isz Kingston, Pa.: ponstva 
Vincai Belei, Alok. Staniuky- 
nai Kazimierai Viszniauckai, 
progresyviszkas kriauezius, ir 
sūnūs Kazimieras, Antanai 
Jaukszczei ir Balitai su dukte
ria Veronika. Žinoma suėjo su 
giminėms ir pažinstamais isz 
Mahanojaus kur praleidę die
nele ant szviežio oro, iszvažia- 
vo namo, žadėdami vela atsi
lankyti szioj aplinkinėj.

619 E. Pine uly- 
paeziose kasyklo- 

aplaikydamas

Kazimieras,

ISZ WILKES-BARRE 
IR APLINKINES

DARBININKISZKOS
ŽINUTES

Hazleton, Pa. — Po keliu 
menesiu bedarbes, ana diena

— Praeita Sereda, Plains 
kasyklose <-onion Goal Co., in- 
griuvo, pasiimdamos su savim pradėjo dirbti kasyklos High- 
naina kuriame gyveno Vladas land No. 4 ir No. 5

ingriuvo Jeddo stripinsa, kuri priguli
asztuones pėdas. Apie tukstan- prie Jeddo—Highland Coal Cj. 
t is pėdu žemes pasisėdo in ka- Apie

Oszevskis. Namas
) kaipo n

jojo draugus Bena

syklas tojo aplinkinėje.
Kada automobilius ku

riame važiavo isz Harvevs La- 
ke Petras Kolhan, 28 metu isz 
Larksvilles, apsiverto ir ji už- 
musze o
Svmanavicziu 25 metu ir Al- 
fredą Aranavicziu smarkei su
žeidė. Abudu randasi ligonbu- 
teje.

—• Czionaitinei anglinei lo
kalu i nutarė ant savo susirin
kimu kad daugiau 
szelpti bedarbius nes kasoje ne
siranda pinigu.
t Kaulas Aliszauskas, gyv. 

346 South Meade St., Wilkes- 
Barre, Pa., miro Liepos 5-1 a. 
Paliko dvi dukteres ir du su
nns. Liepos 9-ta po godulio pa
maldų szv. Trejybes bažny- 
czioj palaidotas parapijos ka
puose.

t Petrone
gyv. 319 Slope St., Warrior 
Run, Liepos 6-ta po godulio pa
maldų Sugar Notch, szv. Petro 
ir Povylo bažnyczioje, palai
dota pa ra p. kapuose.

j- Jonas Petrauskas, 60 m., 
Winter St., Inkerman. 

40 metu atgal velionis atvyko 
isz Lietuvos ir visa laika isz- 
gyveno Inkerman. Paliko žmo
na ir 3 dukteres. Liepos 8-ta, 
po godulio pamaldų szv. Kazi
miero bažnyczioj, Pittston, pa
laidotas parapijos kapuose.

— Apie 80 szeimynu dau
giau neaplaikines paszialpos 
nuo drauguves Mothers Fund 
isz Luzornes pavieto, nes kasa 
iszsitusztino. Toji drauguve I 
iszmokedavo kas menesis 9,000 
doleriu.

BuHamas uždarytas ka
li ūži u rot as kaipo

gyv.

negalima

J uodsnukienc,
319 Slope St.,

O 
t)

lojime, nužiūrėtas kaipo ne
sveiko proto žmogus*, .Steponas 
Liezak, 32 metu, bedarbis nuo 
ilgo laiko, likos surastas pasi
koręs ant savo diržo Larks
ville.

— Ugnis sunaikino mulu 
tvartu prie Quinn Coal Co., ka
syklų praėjusia Sereda, 
moję Avocos.
trys automobilei, daug pasza- 
ro irszieno sudegė. Bledes pa
daryta ant $10,000.

arti-
Vienas mulas

Mount Carmel, Pa. — Gerai 
žinomas muzikantas, Juozas 
Kižys, 49 metu, mirė namie po 
trumpai ligai uždegimo plau- 
cziu. Velionis gimė Lietuvoje, 
paliko paezia, du sūnūs ir se
seria. Prigulėjo prie vietines 
Raeders kapelijos.

NELAIMINGA NASZLE.

I

žmoni n sngryžo

tvirtina 
nori

2,000 
prie darbo.

Springfield, Ill. — Tukstan- 
cziai IIlinojaus anglekasiu, ku
rie atsisako dirbti ne kaip 
priimti pasiulinima $5. ant die
nos, ir protest uoliam i prieszais 
unijos vi rszi ninkus kad j i oje 
norėjo juos priversti ant priė
mimo numažinimo mokesties 
nuo $6.10 ant. dienos, nesutiko 
ant tokio užmanymo ir nutarė 
toliau straikuoti. Naujas kon
traktas baigėsi Morcziaus me- 
nesije. An^lekasiai
kad unijos virszininkai 
juosius “parduoti.”

Detroit, Mich. — Chevrolet 
fabrikas-- apgarsino buk per 
menesi Juniaus pardavė 43,- 
397 naujus automobilius, arba 
10,000 daugiau ne kaip praeita 
meta tam paežiam laike.

Tamaqua, Pa. — Anglekasei 
aplaiko žino kad iszsinesztu sa
vo tulszes isz Marvd kasvklu •*
nes bus uždarytos ant ilgo lai
ko. Maryd kompanije ne atnau
jino kontrakto su locnininkals 

kasyklos neapsimokėjo
dirbti. Paskalai ėjo buk ke’li 
kapitalistai ketino pirkti ka
syklas, bet tas pasirodė netei
singu. Daugelis žmonių pasili
ko be darbo.

nes

Paskutines Žinutes

Warner” eksplo-
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žeista.

U New Orleans, La. — Alie
jinis laivas “ 
davojo ant Mississippi upes. 
Nelaimėjo žuvo szeszi laivorei, 
keliu nesurado ir daugelis su-

Laivas gabeno 60,000
galonu gazolino.

V St. Clair, Pa. •— Geležin
kelio /darbininkai surado pu
siau perpjauta lavona .Jurgio 
Szimko, 36 metu, kuris buvo 
konduktorium ant Pennsylva
nia geležinkelio. Kokiu bildu 
patiko ji nelaime, tai da neisz- 
tvrineta. t

U Mexico City. — Per nu
trūkima debesio Saltillo, pro
vincijoj Coahulua, pražuvo 30 
žmonių ir daug sužeista. Ble- 
des dideles.

»

Pigios 
Prekes

Greiti 
^Treinai

IN NEW YORKA $2.75 
Nedelomia: JULY 24 ir AUG. 7

ATLANTIC CITY $2.50
Subatomia: JULY 30 ir AUG. 13

PHILADELPHIA $2.25 
IN ATLANTIC CITY $2.50 
Nedelomia: JULY 31 ir AUG. 14 
Ant Readingo Geležinkelio

Mirė Jonas Varsztaitis. Du 
draugai mirusio lydi su likusia 
naszlia paskui graba nebasz- 
ninko ant kapiniu. Vienas isz 
ju prakalbėjo in naszlia:

— Nusiramyk mieloji, juk 
žinai, <kad mano mylemoji mo- 
tere teipgi yra mirus, tddel ga
limo mudu sueiti in pora.

Naszle jam atsako:— Gaila 
man tavęs Petruk, nes jau per 
vėlai man apie tai pranesziai, 
nes asz jau su mano burdin- 
gierium susižadėjau, kada ma
no vyras da buvo gyvas.*

C. F. RĖKLAITIS

Bile Ko.

Laidoja nu.

lt

Mahanojaus Isxtikimiausis Graborius 
:i Gabiausias Balsamuotojas 

(Geriausia Ambulanco 
patarnavimas a z i o j 
npelinkeje.

hiam laike, diena ar 
nakti. Visada turi pil
na pasirinkimu meta- 
liazku ir kieto medžio 
Grabu,

mirelius pagal naujau- II

šia mada ir mokslą. ||

Turiu pagelbininke ||
moterems. Prieinamos Nprekes. , £3

DU OFlSAIt
MAHANOY CITYjS16 W. Sprue. St. 

Bell Telefonas 140
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

Bell Telefonas 538-J

Ar užsi
i rauki.
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Tobacco Co
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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 

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

v

CAPITAL STOCK 1125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $023,358.62

Mokame 3-czia procentą ant 
auditu pinigu. Procentą pride, 
dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 IZepos. Mes norim kad ir jua 
turėtumėt reikalaus su musu ban- 
ka nepaisant ar maŽat ar didelis.

” G. W. BARLOW, Pres.
J. FERGUSON, Vice-Pre8.it Kas.

Luckies yra teisingi apie 
ši labai svarbu klausima

"qpYLEK apie tai', sakė cigaretų 
verslas kada i 

iškėlėme klausimą -
Tačiau tylėjimas auksinis tik kada 

neprotinga kalbėti. Tegul kiti pasi
aiškina dėl savo rvškaus šio dalyko 

r *

vengimo. Lucky Strike 
parodo savo poziciją . .. nes ištikrųjų, 
dūmu užsitraukimas vra labai svarbu fe r
kiekvienam rūkytojui.

Nes kiekvienas užsitraukia dūmą - 
ar tai numanydamas ar ne . . . kiek
vienas rūkytojas įkvepia kokią nors

» M

mes pirmiausiai 
• “Ar užsitrauki?”

aiškiausiai

dalį dūmų kuriuos jis ar ji ištraukia 
iš cigareto.

Ar užsitrauki dūmą? Lucky Strike 
yra teisingi apie šį labai svarbų 
klausimą dėl to, kad tūli nešvarumai 
glūdinti net puikiausiame, lengvinu
siame tabake yra
įžymiuoju valymo procesu. Luckies tą 
procesą išrado. Tik Luckies jį turi!

“It’S/ toasted”
FJūiy Apsaugo.

<nhėjimu> - prlti

pašalinti Luckies

4

priej knhėjimus - 

I . II
ATSUK LUCKY STRIKT RADIO PROGRAMA—60 moJernūkų min
\6kių orkeitfaii ir Lin ky Strikt pfritatyinaii, kirki ieną AntraJirmo, Keti irtadirmo, įr 

lakatą, per N.H.C. Ralio tinklą.

rūkytojas įkvepia kokia

O. K. AMERIKA
ui h c tą i* /mjjn/io

kosulj

KIEKVIENAS KA 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 pąsi- 
renge patarnauti savo depozitoriams.

MERCHANTS BANKING TRUST CO
MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM 

MAHANOY CITY, PA.

•i

SKAITYKITE “SAULE”

t

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje 

«Ant 2-tro Floro, Kline Srtoro 
19 W. Centr« St.. Mahanoy City i

V:__ ;..........  ........... v -r ~

/?

W. Traskauskas, Ėst.
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Mah. City

Laidoja kunua numirėlius. Pasam
do automobilius del laidoturiu, 
kriksztiniu, veseliju, pasivaiinėji- 
mo ir L t —Bell Telefonas 506 
603 W. Mahanoy

■<

BEDARBIAI KAREIVEI TURI LAVINTIS MUSZTRE.
Visi kareivei kurie pribuvo in Washingtona, melsti kongreso idant jiems iszmoketu 

bonusa, randasi po kamanda Walter Waters, kuris prispyrė juos lavintis musztre kas die
na idant neumirsztu kad 'kitados buvo kareiveis. Daugelis isz kareiviu jau sugryžo namo, bet 
da tukstanczei pasiliko Washingtone su vilczia kad prispirs kongresą ant iszmokejimo 
jiems bonusus.

Pre8.it



