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Isz Amerikos
Suvie-

PREZIDENTAS SUMAŽINO 
SAU MOKESTI.

Washington, D. (1 
nytu Valstijų prezidentas Hoo-
veris sumažino sau alga ant 
$15,000 ant metu o nariams sa
vo kabineto (rodininku) ant 
15-to procento mažiau. Dabar 
prezidentas vietoje gauti $75,- 
000. ant meto algos, tai dabar 
nplaikys $60,000 o rodininkai 
$12,000 in vieta $15,000.

Gal prezidentas nemirs isz 
lindo nes da savo privatiszko 
turto jam užteks lyg smert.

MOTINA SU 5 VAIKAIS 
MIEGOJO ANT ULYCZIOS 

DVI DIENAS.
Springdale, Pa. — Iszmesta 

nnt ulyczios už neužmokejima 
ramios, Mrs. Amalia Sabatini
45 metu, motina penkių vaiku, 
buvo priversta su vaikais per
nakvoti dvi dienas ant Stan
dard Avė., kur gyveno. Josios 
vyras jau nedirba du metai ir 
szeimyna kenezia dideli vargu.

Namas kuriame motore 
veno priguli prie
Light Co. Varginga szeim^.„. 
paėmė po savo globa Salavei- 
sziu Armija kuri pasirūpins 
vyrui darba ir rūpinsis szeimy
na.
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PAVOJUS INDIANOJE
BADAS KERSZINA STRAI- 

KUOJANTIEMS ANGLE- 
KASIAMS.

VISI YRA APSIGINKLAVĘ.

Sullivan, Indiana.'— Badas 
ir kruvina maiszatis kerszina 
Western Indiana kasykla ap
linkinėse. Per 35 metus nebuvo mus ir buk
tonais panaszaus padėjimo ko
kis tonais vieszpatanja szia- 
dien. Iszbadeja dailininkai vi
sai neklauso sūdo paliepimo 
kad nekeltu jokiu maiszaeziu. 
Beveik kožnas straikiervs vra 

•< w

apsiginklavęs ir tik laukia ma
žiausios kibirkszteles ant pra
dėjimo kruvinu maiszaeziu.

Locnininkai Hoosier kasyk- 
paliepe straikieriams

gryžti prie darbo bet 
juos neprileidžia ir pasispyrė 
priesz tai. Panedelio diena 1,- 
500 straikieriu nuėjo prie Eb- 
bow Vale szafto kur surinko 
darbininku drapanas, aplaistė 
gazolinu ir sudegino.

Szerifas Williams pripažino 
kad lenais padėjimas yra labai 
pavojingas ir tikisi kruvinu 

diena ir

lu. su- 
unistai

,UT7 <i'-' 
imv^u

ir 
maiszaeziu bile diena ir ne- 
drysta szaukti vaisko kad ne- 
suerzint straikieriu kurie vra w 

labai suvarginti ir iszbadeja ir 
pasirengia ant visko.

DU-KART SANVAITINIS LAIKRASZTIB "SAULE” 
IR PETNYOZIA,

Prenumerata Kasztuoja*. Suvienytose ValatljoM |8.00 metami 
Kitose Vieszpatystese $4.50 metame

Latakus Ir Pinigus visada siuskite ant azlo adresui 
W. D. BOCZKAUSKAS - CO.,

MAHANOY AND A STR., MAHANOY CITY. PA.

W. O. HOCKKOWNKI, Pres. ATV. II, BUVfiBvnnMI| r rili M r. w. boczmowkki, eaikf. 43 METAS

VAIKAI
PAVOGTA DINAMITĄ 

ANGLINIAMS 
BUTLEGERIAMS.

Mount Carmel, Pa. — Palici
ja aresztavojo tris vaikus Jo
ną Butkevieziu, Edvardą. Szi- 
kana ir Joną Lubinski, kurie 
nesziojosi dinamitu krepsziuo- 
se, kuri pavogė isz magazinu 
isz Read ingo kompanijos. Pa
vogta dinamitą pardavinėjo 
angliniams butlegeriams. Vie
na karta vaikai turėjo net 900 
svaru dinamito. Dvi sanvaites 
adgal vaikai norėjo apvogti 
k romeli ir rijausdami kad juju 
palicija jeszko, iszvažiavo net 
in Fort Wayne, Ind. Po keliu 
sanvaieziu sugryžo, manydami 
kad apie juos palicija užmirszo 
ir kada sugryžo namo, palicija 
visus aresztavojo.

PARDAVINĖJO

Sziuose

PAVOGĖ LOKOMOTIV A 
IDANT ATLANKYTI

SAVO MYLIMA.
Uniontown, Pa.

sunkiuose laikuose Arthuras 
Whitney, neturėdamas auto- 
mobiliaus kuriuom
lankyti savo mylima o kad toji 
gyveno gana toli, sztai ka Ar
thuras sumanė idant dalaikyti 
savo “deita.”

stoties, pasiskolino 
lokomotiva nuo Baltimore ir 
Ohio geležinkelio ir cu pas sa
vo mylima.

Arthuras gal buvo geru my- 
lemu bet pasirodo blogu inži-

Vietoje rastis prie 
mylemos, randasi

neturėdamas
galėtu at-

Nuejas prie ge
ležinkelio

nierium.
szono savo
sziadien už groteliu kalėjime 
už sudaužyma lokomotivos. 
Dabar per tris menesius turės 
ga-na laiko apmaustyti apie sa
vo neiszmintinga pasielgimą.

Taigi, sziandionino bedarbe 
duodasi jaust net ir del mylin- 
cziu porelių.

TRAGEDIJA LIETUVIU 
SZEIM YNOJE.

Chicago. — Liepos 13-ta d. 
apie 9 vai. vakare, rasta savo 
namuose susmukęs ir kraujuo-

Tadas Gudaitis,

LIETUyiU

se paplūdęs
5858 S. Ashland Avė. Pasirodė 
kad jis perszautas, — kulka in- 
lindo in smakru, sužeidė liežu
vi ir iszlindo netoli akies. Su
žeistas tuoj likos nugabentas 
in Cook County ligonine. Dak
tarai yra tos 'nuomones kad jo 
padėtis labai kritinga.

Kaip atsitiko ta tragedija? 
Apylinkėj pasakojama kad Gu
daitis bandos nusižudyti. Esą 
jis pats paleidęs kulka. Bet va
kar pradėjo eiti kitokį gandai. 
Keli pažinstami buvo nuvažia
vo in ligonine, kur Gudaitis, 
atgavės sanmone, papasakojus 
jiems tokia istorija: apie 9 vai. 
vakare jis priėjus prie telefo
no. Vos spėjus jis paimti tele
fono aparatu, 
ji szoves. Piktadario jis nega
lėjas pamatyti, kadangi tuoj 
apalpęs ir susmukęs ant grin
dų.

Gudaitis yra apie 43 metu. 
Jis yra vedos ir laiko minksz- 
tuju gerymu užeiga.

kur Gudaitis

kaip kažkas in

MOTERE SU VAIKAIS
NUŽUDĖ SAVO VYRA

San Pedro, Calif. — Palicija 
aresztavojo motina, 18 metu 
dukrele ir 16 metu sūneli už 
nužudinima savo vyro.

Palicija isztyrinejo buk Fan
nie Sellman, 58 metu, su savo 
vaikais papildo žudinsta laida 
vyras būdamas girtu ir nemie- 
laszirdingai buvo sumuszes sa
vo paezia. Vaikai szoko moti
nai in pagialba tbet matydami 
kad tėvas butu užmuszes moti
na, sūnelis pagriebė bonkute 
nuo sodes rėždamas tėvui per 
galva nuo ko miro in trumpa 
laika, aplaikydamas perskelta 
pakauszi.

SENAS KINCZIKAS PAAU
KAVO SAVO GYVASTĮ 

KAD ISZGELBET SAVO 
DRAUGUS.

Shanghai, Kinai. — 
i ežias V

Isz Visu SzaliuSITRŲCINO VALGIU 
ANT JUJU SEIMO.

Massillon, Ohio. — Daugiau 
300 komunistu nusitruci- 

no valgydami nesveika 
pasipiktino' ant'baukioto kuri laike po sa

vo seimui laikyto 
Daugiau kaip szimtas likos nu
vežti in ligonbutes isz kuriu 
szeszi serga labai pavojingai. 
Kada delegatai jautėsi nesvei
kais, kilo didelis sumiszimas ir 
kožnas bego jeszkoti 
riszkos pagini bos.

visi j kaip

agent i 
klastingais 

kelis na- 
uždrausto n

»1 - 

valgi

czionais.

ISZ

LIETUVAITES ATSIŽYMĖ
JO SAVO GABUMU IR 

ARTISTISZKUMU. 
Paris. nesomai

rr
Varszava.

PROHIBICIJA GALI PRI- 300 KOMUNISTU NU- 
VESTIE PRIE KRAUJO 

PRALIEJIMO. 
Alexandria Bay, N. Y. 

Sziamo 2,000 miestelyje
gyventojai sukilo priesz prohi- 
bieijos i-nstatyma, 
federal i u proliibicijos 
elgesiu. Agentai 
budais insiverže in 

suėmė
skystimo. Be to, ketvirtadieny
je du agentai, 
automobiliu, suvažinėjo tris 
miestelio gyventojus. Miesto 
valdyba pranesze proh. admi
nistratoriui 
gal kilti 
jaigu jis 
agent u 
Woodcock tuo tarpu tyrinėsiąs 
dalyku ir sako, agentai esą ne 
kalti, jie pildė savo pareigas.

suruosztas 
kuriame dalvvavo 

Austrija, Francuzi-

Fusz- 
pilvas iszgelbejo gyvastį 

24 iszbadejusioms pabėgėliams 
kurie buvo nužiūrėti kad 
komunistais 
apskelbta 
raszeziuoso J I an kovo.

Iszbadejusie kaimuoeziai su
rado sena luoteli in kuri atsi
sėdo tiksle persigavimo ant ki
tos puses Yangtze upes jeszko- 
tis sau maisto. Kareiviai sulai
ko juosius ir pareikalavo da- 
vadu kad ne yra komunistais 
ir ketino visus suszaudyt, 'kad 
sztai isz tarpo ženge seniausias 
žmogus kalbėdamas in karei- 

“Užmuszkite mano ir 
perpjaukite mano pilvą o jeigu 
surasite koki maistu apriez su
maltu sziaudu, tai žinosite kad 
mes esame iszbadejtusieji ir pa
sigailėkite likusiu vargszu.”

Kareiviai padare kaip senu
kas melde, surasdami jojo vi
duriuose nieko daugiau kaip 
tik sumaltus sziaudus, koreis 
iszbadejusie j i maitinosi.Po tam 
pavalgydino likusius ir juos 
paleido. — Argi ne pui'kus pa- 
siaukavknas senuko del savo 
artimu ?

likos tik 
Kiniszkuosia

vra 
dabar 

laik-

m
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RABINO DUKTĖ PRIĖMĖ 
KATALIKYSTE PRIESZ 

SMERT.
Pana Helena

Rabinavicziute, duktė gerai ži
nomo rabino, mirė ana diena 
czionaitineje ligonbutej. Trum
pai priesz palaidojima mergi
nos ant Žydiszku kapiniu, kas 
tok i s pranesze per telefoną per- 
detiniui ligonbutes, buk pana 
Rabinavicziute perejo ant ka- 
talikiszko tikėjimo ir ypata, 
kuri apie tai pranesze yra jo
sios krikszto motina ir reika- 
lauje kad kūnas butu palaido
tas ant katalikiszku kapiniu.

Szeimyna mirusios priesz tai 
užprotestavojo, o norints krik- 
sztas likos užtvirtintas per val
džia ir bažnyczia, bet geisdami 
užganarlyt norui tėvams, pavė
lino ja ja palaidot ant Žydiszku 
kapiniu.

Paskutines Žinutes

— Paryžiuj 
invyko tarptautinis tautu susi
artinimo; tikslui 
koncertas
Bulgarija,
ja, Italija, Lenkija ir Lietuva. 
Koncerte gražiai ir sėkmingai 
pasirodė daininin'kes p. 
pelyte ir p. Dievailyte.

bevažiuodami 
suvažinėjo 

gyventojus.P

kad

(lakta-

i Woodcock, 
kraujo praliejimas, 
nemėgins atitaisyti 

padarytas skriaudas.

DAVE SAVE 
NUKRYŽIAVOTI.

Koturioli-
Dovydas I lerridge, 

geide būti nukry-

A t lanla, Geo. — 
kos metu 
nigerukas

NUŽUDĖ SAVO PACZIA, 
DUKTERĮ IR PATS SAVE. 
New Castle, Pa. — Frank F.

Hyde, 50 metui, locnininkas ga
zolino stoties, nuszovo ant 
smert savo paezia, 48 metu am
žiaus, savo duktere
metu, po tam pats sau perpjo
vė gerkle su britva.

Kaimynai 
prie savo darbo
reti kas su juom atsitiko. Jsz- 
dauže duris rado visus vienam 
kambaryje. Moteres likos per- 
szautos in krutino
tojo įbaisaus darbo ncisztyrine- 
ta.

Jane 19

neradia
nuėjo paziu-

Fra no

Priežastis

KA NUVEIKĖ PROHI- 
BICIJA IN MENESI.

žiavotu taip kaip buvo nukr 
žiavotas Kristus. Jojo draugai 
sutiko iszpildyt jojo norą; su
kalė kryžių- isz lentų, paguldo 
Dovyduka ant jojo ir pradėjo 
kalti rankas su vinimis.

negalėdamas 
skausmo 
draugai
iszbeginet in visas puses o pa- 
licijantas iszgirdes vaiko riks
mą ir adbegos ant vietos, rado 
vaika su viena ranka prikalta 
prie kryžiaus. Vaikas prisipa
žino kad gervaliai norėjo buii 
nukryžiavotu bet nežinojo kad 
prikalimas ranku prie kry
žiaus suduos jam tiek skauf 
mo. Vaikutis 
kaimelyje Robbinsville, 
kės mylės nuo czionais.

kas

V -

Vai- 
iszkente! i 

pradėjo rėkti.
nusigando

.Jojo 
ir pradėjo

o-

gyvena art imam
pen-

Prohibici- 
John D. 

•savo mėnesiniam

Philadelphia. — 
jos administratorius 
Pennington, 
raporte pranesza'buk laike Ju- 
niaus menesio agentai areszta
vojo 569 ypatus 
prasižengimus, 
automobiliu ir treku, nubaudė 
kaltininkus ant $37,408 ir už
dare kalėjimo 295 žmones. Vi
sokiu 
536.

už visokius 
konfiskavo 70

skundu buvo
i

užvesta

strai-

MAITINASI SZUNIENA 
ISZ BADO.

Tuscon, Arizona. — Isz prie
žasties* geleži nkeliecziu
ko vakarinoja dalyje Meksiko, 
szimtai szeimynu kenezia di
deli bada. Badas ne tik davėsi 
in ženklus gyventojams bot ir 
patiems straikieriams. Žmones 
neturėdami ka valgyt pjauna 
szunis ir valgo kaipo ir žoles 

gyventojai baisiai

BIJOJO MIRTIES, ABUDU 
PASIKORĖ.

Hunterdon, N. J. — Nenorė
damas būti perskirtas nuo sa
vo paezios, 'kuria ket ino iszvež- 
ti ta ja diena in ligonbute, buvo 
priežastis savžudinstos Vin
cento Robbins, 7G metu ir jojo 
paezios Bcrthos.

Kada vyriaus© duktė iszejo 
pas buezieri, senukai nutarė 
abudu mirti

Nuėjo ant pastoges ir 
abudu pasikorė ant balkio kur 
abudu senukai likos surasti 
per duktere kada toji sugryžo 
isz miesto.

Norints tuojaus pasikorelius 
nupjovė su vilczia kad juos 

bet albudu jau buvo

senukai nutarė 
drauge no kaip

skirtis.

adgaivys, 
negyvi.

NE NORI BŪTI VISZTA.

nuo kuriu 
sutinsta ir mirszta.

SZITAS ŽMOGELIS 
TURĖJO GILIUKI.

Harrisburg, Pa.— Jako Sim- 
mins, 62 metu fanneris, gyve
nantis apie devynes mylės nuo 
czionais, yra tvirtas kad laime 
ant szio svieto seka paskui 
žmones, kaip apie tai pats ana 
diena persitikrino apie tai. Va
žiuodamas troku in miestą, už
migo nes labai anksti buvo at
sikėlęs taji ryta ir trokas su
stojo ant geležinkelio. Tame 
adlbego Pennsylvanijos greita
sis trūkis ir trenkė in stovinti 
t roką, Simmins pabado ligon- 
butyjo su apdraskytu veidu, 
bot Bziaip jam nieko blogo ne
atsitiko nors automobilius li
kos sutcszkytas ant szmoteliu.

nc-
tai tave uždarysiu

Mama:— Jeigu manos 
klausysi, 
visztinyczioje.

Mariute:— Gali mane užda
ryti visztinyczioje, jeigu nori 
— bet jeigu manai, kad asz dė
siu kianszinius, tai ant to labai 
blusti.* ;

BUS GERAI.

Kiek tu turi metu Jtrr-
gi?

—• Nežinau...
— Juk tau pasakė motina 

ar tėvas?
I

— U-gi pasakė, bet užmir- 
szau, o kada: ju vela klausiau, 
tai jieji užmirszo.

— Na, tai kas isz to bus?
— Gerai! Neturėsiu metu, 

no ims mane in vaisku, nepa- 
sensiu ir lyg pabaigai svieto 
gyvensiu.*

Kan
jonus 

akompanavo p. Kaveckas.
Roma. — Marijampoliete 

Lietuvaite panele Elena Bcr- 
gaite gavo angažamenta dirbti 
Italijos valstybinėj Kino fil
mu gamykloje su alga pirmam 
sezonui 50,000 lyrų.

P-le Bergaite tam darbui 
ruoszesi deszimti metu. Ji pul- 

moka Lietuviu
Francuzu

k Ui L < v V VA T A J VAVA VA,

Anglu, Francuzu, Vokiecziu, 
Rusu ir Lenku kalbas; szoka 

’dainuoja, skambina piana; g: 
rai valdo auto, jojike ir td.

dabar daly- 
kuris busiąs ne-

vius:

Italu

>
go-

P-le Bergaite 
va uja filme, 
paprastas. Kaunas ta filmą jau 
esąs užsisakęs.

SURADO KAULUS TUKS- 
TANCZIU METU SENUMO.
Budapeszt, Vengrai. — Dar

bininkai rado urvoje Bukk kal
ne, žmonių kaulus kurie turi 
nuo 100,000 lyg 120,000 metu 
senumo.

Rymas. — Darbininkai Q<as- 
darni vietoje kur kitados stovė
jo senoviszkas Coliseum, rado 
sloniaus kaulus geram padėji
mo kuriuos apskaito buk turi 
nemažiau kaip 20,000 metu se
numo. Arti upes Frossinone in 
laika trijų metu likos atkasti 
tris milžiniszki sloniai geram 
padėjimo.

KŪDIKIS GIMĖ TURĖDA
MAS TIK 24 UNOIJES.

Kettering, Anglijo. — Mrs. 
Alfreda Page czionais pagimdo 
sūneli ana diena isz ko dakta
rai labai nusistebėjo kada ji 
pasvėrė ir persitikrino kad 
vaikutis svėrė tiktai 24 uncijos. 
Vaikutis yra gyvas ir auga kas 
dion 'sunkesnis.

Moto 1927, netoli Cardiff, tu
la motoro pagimdo kūdiki ku
ris svėrė tiktai 11 unciju. Syd
ney gimė kūdikis kuris svere 
16 unciju o Elstead gimė tūlai 
kaimuotei kuįdikis turėdamas 
18 unciju. Ar jie visi gyvena, 
tai nodal irta.

EKSPLOZIJE UŽMUSZE 
18 ŽMONIŲ.

Johannesburg, Afrika. — 
Asztuoniolika žmonių likos už- 
muszta ir daug 'sužeista eks
plozijoj /dinamito ant trūkio, 
kuri vežo ant trūkio isz Cape
town in Rand. Drūtis eksplozi
jos sudrasko geležkeli ant 300 
mastu. Apie 35 vagonai buvo 
prikrauti dinamitu. Drūtis eks
plozijos buvo girdėtas ant 
szimto myliu .aplinkui.

SAPNAS ISZDAVE ŽMOGŲ 
KURIS NUŽUDĖ 
SEPTYNES YPATAS.

Linz, Austrije. — Dažiureto- 
jai kalėjimo s taiga i pabudo 
ant riksmo paeinanezio isz 
kambarėlio Franzo Leitgov, 
kuris kitados buvo mėsininku 
ir nužudo septynes moteres in 
laika dvideszimts metu.

Nuo kada ji aresztavojo, po- 
licijo negalėjo iszgauti isz jo 
iszpažinima apie nužudinima 
moterių. Sztai, kada ana diena 
jisai miegojo ant savo loveles 
mažam kambarelije,
jisai kad jam pasirodė jojo 
paskutine auka, motoro vardu 
Jan'k’iene. Franzas nosvietisz- 
kai suriko isz baimes, o kada 
dažiuretojai atbėgo pažiūrėti 
kas su juom atsitiko, žadinto
jas apsiverkė graudžei, prisi
pažindamas prie visu žudins
eziu ir pradėjo kalbėti:

Duokite man paperosa
asz jum papasakosiu apie tai
sos žudinstas. 
sai pasakoti, 
vesdavo o idant užslėpti savo 
žudinstas

sapnavo

< 4 O

” Ir pradėjo ji- 
(kaip jisai apsl-

padegdavo j u grin- 
czes, pats prigelbedamas 
sinti liepsna idant atkreipti 
nuo saves nužiurejima ir kaip 
jisai laiko kares davė truciz- 
nos sužeistam draugui kad 
greieziau mirtų kad ji galėtu 
apipleszti nuo jojo drapanų.

gc-

NUO KARSZOZIO SUMISZ- 
ES ŽMOGUS, NUSZOVE

TRIS POLIOISTUS.
Ryga, Latvija. — Laike ne

paprastu karszcziu Rygoje su- 
miszo pilietis A. Teiz. Didžiu
les minios akyvaizdojo nuszo- 
vo tris polici'stus. Vėliau sumi- 
szelis puolė nuo kareiviu kul
ka. i

U Ix)s Angeles, Calif. — In 
15 dienu, nuo pradžios Liepos 
menesio, czionais likos papil
dyta 13 žudinseziu.

11 Philadelphia. — Palicije 
užklupo narna ant Race uly- 
czios kuriamo surado 5220 ga
lonu alkoholiaus vertes $56,000 
ir aresztavojo du žmonis.

U Heidelberg, Vokietije. — 
Czionaitineje aplinkinėje nu
imto didelis meteoras kuris 
sukratė visa aplinkine ir isz- 
baįdo gyventojus.

U Philadelphia. — Smarki 
eksplozije kilo dirbtuvėj© Tin
ney Co., kuri vėliaus užsidegė. 
Apie 50 szeimynu turėjo ap
leisti savo gyvenimus.

H Altoona, Pa. 
beisbolinio loszimo Lakemont 
Parke, kilo smarkus szturmas 
su viesulą. Keliolika žmonių 
atsistojo po medžiu, tame tren
kė perkūnas in medi užmuazda- 
mas tris žmonis ir szeszis su
žeidė. '

11 Alexandria Bay, N. Y. — 
Septyni darbininkai likos už- 
muszti o daugelis sužeista per 
baisia eksplozije kuri kilo ant 
darbinio laivo Amerika ant 
kurio radosi apie du tonai di
namito. Drūtis eksplozijos su
krato visa St. Lawrence aplin
kine. Isz laivo nepasiliko ne 
szmotelis.

H Chicago. — Myne susive
dant isz 500 iszbadejusiu žmo
nių užklupo ant paszelpines 
stoties ant South Side spinda- 
miesi maisto. Daug sužeista.

H Shamokin, Pa. — Viena 
isz czionaitiniu seniausiu gy
ventoju, Ona Madalimskiene, 
nupuolė nuo trepu nuo ko mirė 
pas savo sunu Antana. Senuko 
turėjo 103 motus ir buvo naszle 
per 25 metus. »

H Philadelphia. — Steponas 
Lubinski, 37 motu, likos už
griautas grabeje kuria kaso del 
vandens. Kada ji iszkase, buvo 
negyvas.

U Harrisburg, Pa. — B. 
Godlevskis, kuris papjovė savo 
tris vaikus ir pats sau norėjo 
atimti gyvauti, bando vela at
imti gyva'sti per pasikorimą 
kalėjimo, bet ji užtiko in laika 
ir atgaivino.

•*r
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Kas Girdėt
Nemalonu buvo mums sulai

kyti del keliu szimtu “Saule 
nes lankome ir klabinome 
idant atsilygintu su prenume
rata. Daveme gana laiko ir to
linus negalėjome laukti nes už
laikymas spaustuves daug 
kasztuoja o ant bargo tolinus 
negalėjome siuntinėt laikrasz- 
ti, todėl priversti buvome su
laikyt. Žinome gana gerai 
kad blogi laikai nes ir mes at- 
jaueziam bedarbe kaipo ir kiti 
žmones bet <be pinigu bizni ne
galima varyti. Meldžiame ir 
tuju kuriu jau laikas pasibaigė 
idant atsilygintu už laikraszti 
nes busime priversti ir jiems 
sulaikyt.

H

spaustuves

::

Sudže Auburn isz Detroito 
yra tosios nuomones kad na
mas ir szeimyna daug nuken- 
czia ant to kad sziandienines 
moteres daugiau paszvenczia 
laiko ant biznio ne kaip ant 
pildymo motinrszku, paežiu »r 
gaapadiniu privalumus. Tasai 
sudžia sako buk 80 procentas 
persiskyrimu parodo kad vy
ras ir motere dirba drauge. Ji
sai yra tosios nuomones kad 
jaigu moteres nedirbtu szto- 
ruose, fabrikuose ir kitur tai 
skaitlis persiskyrimu sumažė
tu pusiau. — Gal sudžia turi 
teisybe.

M

Kaime Yreske, ant Kauka
zo, gyvena garbius kuris turi 
124 metus, Roslav Polotak, su 
kuriuom vaikai, anūkai ir pra- 
anukai turi nemažai vargo. Se
nam Roslavui nubodo 86 metu 
pati Katrina, su kuria nutarė 
persiskirt. Vaikai ir anūkai 
stengėsi užbėgti persiskyrimui 
po gyvenimui su ja ja per 64 
metus, bet jisai kaneez užsi
spyrė atsikratyt nuo savo bo- 
belkos ir gana nes jiji labai ji 
kankina su savo baisiu užvy- 
dejimu. Katre yra Roslavo tre- 
czia pati. Senukas buvo kelis 
metus naszliu bet trecziu kar
tu apsipaeziavo 1876 mete ir 
su taja paskutine geidžia per- 
piskirt. — Lazdų seniui.

------- ::--------
kUž pauderi — vyrai atker- 

szino su britva!
Ne, mieli skaitytojai, ne eina 

czionais apie kokia ten baisia 
žudinsta, kaip tai duodasi su
prast isz pirmutiniu cihicziu, 
bet tikras Amerikoniszkas at
sitikimas.

Sztai du studentai isz Mi- 
czigano universiteto atkerszi- 
no savo pauderiuojanezioms 
draugėms — britvoms, o tai 
atsitiko sekaneziai:

Sztai kada studentes ateida
vo amt mokslo, pauderiavo sa
vo noseles, kas labai nepatiko 
profesoriui, kuris iszreiszke sa
vo nuomone jog jaigu mergi
nos gali klasoje pauderiuot no
sis tai vyrai gali skustis taipgi 
laike mokslo.

Iszgirde tai studentai, ne il
gai lauke taji paturima iszpil- 
dyt. Ant rytojaus keli studen
tai atsinesze in klasa britvas, 
puodukus, muilą, szepetuka ir 
t.t., ir pradėjo laike mokslo 
skustis ant ko profesorius su
tiko ir pagyre studentus už ta
ji pasielgimą.

Koki inspudi padare tokis 
pasielgimas ant merginu gali
ma patiems dasiprast, kad po 
tam daugiau nepudriavo savo 
noseles su pauderiu — vale 
jtau, vale ir man, i 
I — ■■ ... 4

sū
kurio pats 

4 4 Kaipo sek-

Vienas isz musu skaitytoju 
raszydamas apie baisia pasek
me prohibicijos priduria 
kauti atsitikima, 
buvo liudintojum:
rotorius draugystes----- ir tai
per daugeli metu, turėjau tan
kiai proga atlankyt szeimynas 
kuriose nariai sirgo arba mi
re, bet da man niekados nete
ko, priesz užejima prohibici
jos, matyti tokio isztvirkimo 
kaip sziadien užtinku1 dauge- 
liose vietose szeimynose.

Ana diena nuėjau su prezi
dentu draugystes in viena na
rna, inteikti likusiai naszliai 
posmertine paszialpa po miru
siam vyrui ir 
akys ton paregėjo: Naszlele s.i 
svecziais sėdėjo prie stalo ant 
kurio stovėjo keliolika buteliu 
naminio darbo alaus ir kelios 
butelkos munszaines — visi 
jau gerokai užsitraukė — o 
maži vaikeliai, persigandia ta
ja orgija, verke, negalėdami 
suprasti pasielgimo motinos su 
vyrais. Bet niekas ant juju ne- 
temino ir stiklelis apeidavo 

o gaspūdine užpraszo 
ir mus prie stalo. Žinoma atsi
sakome dalyvauti tokiam 
lindime” 
isz piktumo negalėjome 
laikyti isz tokio pasielgimo mo
tinos kuri neseniai buvo palai
dojus savo vyra o ežia apie ke
turi kandidatai jau laukia, kat
ra isz juju iszsirinks sau nasz
lele.

Sztai vaisiai tosios prakeik
tos prohibicijos! Jaigu taip to
linus bus tai kaip tieji mažu
lėliai iszaugs tokiose aplinky
bėse kuri demoralizuoja szei- 
myniszka gyvenimą?”

Argi tai ne puikus paveiks
las “palaimintos” 
jos? Daugeliuose namuose ga
lima panaszu paveiksią maty
ti beveik kožnam mieste.

—:•-------------  •

kurios dalyvavo

tankiai

DARBINTNKISZKOS
ŽINUTES

sztai ka mano .

munszaines — 
užsitraukė

Du BroliaiMof erisz Ae yra
Permainoma

Y

pažinstame, mane labai myli, 
incift mano padėjimam Paga
lios gal atsimeni, kol su tavi
mi susipažinau buvau jaja vi
sada užimtas ir ji prie manes 
buvo lipszni — tarė ir nusi- 
szypsojo, norėdamas nors bis* 
ki iszaiszkinti apsiniaukusia 
situacija.

— Kur-gi panele Zofija gy
vens? ; ’

— Žinomas dalykas, mano 
namuose, brangi Zuze!

— Kaip tai su tavimi?! Ji? 
Ji visai nesupranta namu gas- 
padorystos!..

— Ka tu kalbi! Buvo visa
da szvari ir viską suprantanti 
gaspadine. O priek tam tokia 
gera. Taip, tiktai jai vienai ga
leeziau namus pavesti ir jai už- 
si tikėti. O pats paskensiu kny
gose ir kovosiu su savo likimu.

— Ne, asz tiesiog nesutin
ku kad ji su tavimi drauge gy
ventu!. .

— Kodėl? — nusistebėjo 
ponas Zigmantas. — Ant galo 
apie tai nekalbėkime, tai nie
kis, kaip nors gausiu rodą. Ti
kiu kad ji sutiks, apie tai esi u 
gana spakainas. Geriau kalbė
kime apie tave.

— Ne, asz tiesiog nesutin
ku su jajai.. Ne, nenoriu kad 
ji!..

"%
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Scranton, Pa. — Paskalai ei
na buk neužilgio pradės dirbti 
daugelis kasyklų czionaitineje 
aplinkinėje. Zoposcziai anglių 
jau pasibaigė isz priežasties 
sustojimo kasyklų ir kompani
jos pasirengi ne ja ant iszpildy- 
mo daugelio i 
priesz prisiartinanezia žiema, f

Scranton, Pa. — Jonas Boy
lan, anglekasiu prezidentas isz 
Scranton, Pa., 
kasiu paroda, 
50,000 anglekasiu su paeziomis 
ir vaikais eiti in llarrisburga 
jeigu legislatura neprisilenks 
ant anglekasiu meldimu ant ju
ju suszelpimo. Prezidentas tu- 

kad isz Luzernes ir 
Skrantono aplinkines surinks 
daugiau kaip 20,000 anglekasiu 
isz lenais, o isz Shamoku dis- 
tri'kto surinks mažiause 10,000 
ir visi nueis pe'kszJi i n llarris
burga ant meldimo Legislatu
res idant duotu jiems paszelpa. 
Su bedarbois eis juju moteres 
ir vaikai.

Berwick, Pa. — JeUdo Tex
tile Corp., kuri audže visokius 
szilkus, atidarė czionais nauja 
dirbtuve, priimdami apie 100 
•arbininku.

Pittsburgh, Pa. — The Pitts
burgh Plate Glass Co., kuri bu
vo sustojus du menesius pra
dėjo vela dirbti 
daugeli darbinin’ku.

York, Pa. — Du szimtai (dar
bininku likos priimti prie dar
bo pataisyt York Fair Grounds* 
Kompanijų iszduos $100,000 
ant pataisymo.

High Point, N. C. — Bedar
bei audėjai uždare in 100 aūdi- 
nycziu, per ka 6,000 darbinin
ku buvo priversti apleisti dar
bus fabrike High Point. Suml- 
szimu jokiu nebuvo. Policijų

užkalbinimu I medi, po kurio szaknimis,

pa rengs angle- 
susidcdanti isz

pradėjo 
jieszko- 

Jesz-

Zuzana

• . ri vilti

“nu- 
likusios naszles nes 

susi-

priimdami
miegant, pra- 

isz ko jie gali
n

prohibici-

Moteres,
Genevos nusiginklavimo kon
ferencijoj, apskaito, kad jaigu 
sudėti visus grabus 13 milijo
nu užmusztuju ir mirusiu ka
reiviu kurie pražuvo Svietine- 
je Karėjo ir visus tuos 24 mi
lijonus kurie mirė nuo bado, li
gų ir kitu priežaseziu, tai pasi
darytu juosta 12,000 myliu il
gio arba toji juosta apeitu be
veik pusiau aplinkui svietą. 
Jaigu tieji žuvusieji kareiviai 
praeitinetu pro paskirta vieta 
nuo ryto lyg vakarui, tai užim
tu jiems 162 dienas praeit pro 
taja vieta. Užmuszimas vieno 
kareivio kasztavo 18 tukstan- 
cziu doleriu.

4 4 isz Chicagos
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kad

L. Trilbona 
raszo:

Sandara” jau ne Sandaros 
leidžiama. Tenka pastebėti, 

4‘Sandaros” leidėjas da
liai’ yra Michael Narvid, sulyg 
“Sandaros” 
dalykai virto todėl, kad senieji 
“Sandaros” bosai pradėjo by
linėtis su buvusiais darbinin
kais, kurie skundžia laikraszti 
už neatmoketas jiems algas 
jau keli metai. Matomai senie- 

Sandaros” bosai “parda- 
spaustuve p. Narvidui...

Kadangi tas reikalas dabar yra 
teismo tai sunku pasakyti kaip 
viskas baigsis ir ar tas parda
vimas iszgelbes “Sandaros 
spaustuve.

“Sandara” raszo: “du bu
vusi darbininkai patrauko 
teisman už užsilikusią alga.”

praneszimo. Taip

• •
JI 
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M
bosai

iszgelbes

1 Sandara raszo:

VT Neužmirszkite guodotlni skai
tytojai, atsilygint su prenumerata ui 
UikraszU ‘'SAULE,” kurie apie UI 
uimlrazo Ir prasze Idant nesulaikyti 
laikraszczio. Paskubinkite i

pastanavijo persiskirti!
Ponas Zigmantas neperstojo 

paczia su aszaro-

Ponia
su vyru pasikalbėti. Meluoti ir 
ilgiau komedijas grajyt! Juk žiurėjas i n 
negali su juom gyventi jaigu tom akimi, pilnom gailesezio.
kita myli. Isz jos puses jau ii\ Ponia Zuzana sėdėjo minkszta- 
taip daug pasiszventimo! Kam 
turi gvoltavoti savo moralis’z- 
ka ir fiziszka “asz” del kokiu

pu

nebuvo, 
buvo pasirengus su aszarinoms 1 
bomboms apmalszyti st ra iki o- 
rius bet neturėjo tame progos.

Marseilles, 111. — Vienas dar
bininkas likos, užmusztas o ke
li sužeisti laike muszio terp 
unistu ir straikieriu prie Illi
nois vandens pruklo. Valdžia 
nusiuntė in tonais vaisku ant 
a pmai sz i n i mo ma i sz tini n k u.

Lehigh Valley R. R.
NAUJOS PIGIOS PREKES IN

Allentown, Bethlehem
ir

Easton
NEDELIOJ, 24 LIEPOS

$1.50 in ten k atgal
Treinas apleis Mahanoy City 4:25 
valanda ryto. Grįžtant apleis Easton 
9:15 vakare. Bethlehain 9:30, o isz 
Allentown 9:40 vakare pagal Stan
dard Time.

Tikietus Lehigh Valley Ofisuose

Railroad

KVITU KNYGELE Draugystėms, 
del iszmokejimo pinigu liogoniami. 

Preke . . . 25c.
KVITU KNYGELE Draugystėms, 

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

•I

Preke . . .
W. D. BOCZKAUSKO-CO 

Mahanoy City, Pa.
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Nedarykim skirtumo terp vaiku 

miliekia visus ligai, 
kaziriavimas. Jeezkojo tarnaitei 
o rado paczia. 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 26c.

W. D. B0CZKAU3KA8 - CO.< 
, MAHANOY CITY, PA.

Velnlszkas

N.1 r ' ' . ' '

Senuose laikuose gyveno vie
nas žmogus su paczia. Jie netu
rėjo vaiku ir buvo labai bied- 
ni. Viena karta jam prisisap
navo toks dalykas, buk atėjo 
pas ji in namus keleivis, kuris 
jam sake, kad jis nueitu In 
m isz k a ir nukirstu storiausia 

jis
ras katila pinigu. Ta jam pa
sakęs keleivis tuojaus isz žmo
gaus alkiu isznyko. Prabudęs 
isz miegu žmogus ilgai negalė
jo užmirszt ta ’ka jis mate sap
ne. Nelaukęs ilgai, 
vaikazeziot po girria,
damas Storiausia medi, 
kodamas jo per keliata dienu, 
atrado. Kadės su džiaugsmu 
nuėjo namo pasikviesi paczia 
in pagolba, nukirst medi. Abu
du kirto ir kirto, rodos, nebus 
galo tam kirtimui, bet galu ga
le nukirto ir medis nuvirto. 
Paskui pradėjo kast szaknts 
ir rado taip 'kaip keleivis sake, 
katila pinigu. Bijodami, kad 
niekas juos nematytu neszant 
pinigus, jie lauke nakties. Ir 
nakezia pamcszo namo, užsi
dangsto langus ir pradėjo 
skaityt pinigus. Skaitė, skaitė 
ir praszvito jiems beskaitant. 
Nenorėjo, kad kas juos užtik
tu beskaitant pinigus ir ne
klaustu isz kur gavo. Taip jie 
per dienas miegojo, o nakezia 
skaito pinigus. Kaimynai ne
karta rado juo 
dėjo stebėtis,
gyvent nieko nedirbant. Visaip 
omo apie juos manyt. Vieni sa
ke, kad turi su vagiais bendra, 
kiti sake, kad su pikta dvasia, 
o treti mine, kad rado užkas
tus pinigus.

Norėdami dasižinot isz ko 
jie gyvena, klausė ju. Tie lai
mingi, vietoje to, kad pasakyt 
apie savo laime, nors kiek pasi- 
dalyt įsu biednesniais, užsigy
nė, kadAkaip jie buvo biedni, 
taip ir dabar esanti. Bijodami, 
kad kas pas juos nejeszkotu, 
užkaso pinigus. Slėpdami nuo 
geru žmonių, negalėjo paslėpt 
nuo blogu. Viena nakti atėjo 
žmogžudžiai ir liepe atiduot pi
nigus; nenorėdami atiduot, už
sigynė, kad neturi. Užmusze 
juos ir patys jeszkojo, bet ne
rado. Perėjo kelios dienos kai
mynai apsižiūrėjo, kad jio ne
gyvi. Per ilga laika niekas tuo
se namuose negyveno, nes pra
dėjo kalbėt, kad vaidosi. Pra
slinkus kokiam laikui, atėjo 
keleivis su szunim ir apsigyve
no tuose namuose. Vos atsigu
lė, tuoj pajuto, kaH ji kas pa
ėmė už rankos ir pasako jam, 
kad yra tame name užkastu pi
nigu. Ant rytojaus atsikėlęs 
nežinojo kur jcszkoti. Tuo>kart 
jis pamato szuni bekasant že
me. Ir jisai pradėjo sykiu kast. 
Kasė ir iszkase katila pinigu. 
Labai nudžiugęs, dekavOJo 
Dievui už tokia laime.

Neslėpdamas nuo žmonių sa
vo laime, nusipirko sau dvara 
ir niekuomet neužmirszo apie 
nelaimingus, szelpe žmonos ne
laimėjo. Už tai ji visi labai gy
re ir jo vardas buvo žinomas 
toli. Nusibodo jam vienam gy
vent, jisai vedo paczia ir turė
jo t ris sūnūs, kuriems jis pasa
kodavo isz kur prasidėjo jo tur
tas. Mirdamas, jis liepe val
kams, kad jie pasakytu savo 
vaiku vaikams apie katila pi
nigu. Ir taip jie pasakojo vie
ni kitiems. Jiems bepasako
jant, asz iszgirdau ir jums ap
sukau.

‘ *

“asz” 
lenai tuszcziu visuomenes 
žilini: Kas ja gali apeiti tas vi
sas svietas ir opinija. Pastana- 
vijo ir nuo to neatsisakyti

Ponia Zuzana priėjo prie 
zerkolo ir pataisė plaukus.

Dieve! Tai bus 
kaip perkūnas 
szviesaus dangaus. Gali tuoj ji 
užmuszti! Bet ka daryt? Gar
be mumyse turi augszcziau 
stovėti už pasigailėjimai Be 
abejones jisai gales apro'kuoti 
mano pasielgimą 
mane ranka, 
prieteliaus. Juk asz jo nieka
dos da ncapgavau, noriu tik ji 
persorgeti priesz ateinanti pa
voju. Pasakysiu 
guodoju bet... myliu kita! 
Tas isztikro ji užmusz! Bet ka
da persitikrins apie mano bu
do prakilnumą — atsigaivins! 
Taip jis mane po tam brangins, 
kaiip asz to esi u verta! Bet ta
da, kada mane supras ir bran
gins, busiu jam tada meilesne 
ir dar brangesneI.. O, mano 
biednas Zigmantai! Bet nėra 
an't to jokios rodos!

Ponia Zuzana pasuko 
žingsnius in vyro kabinėta.

— Ar galima? — paklausė 
silpnu, rodos pilnu sopuliu bal
su.

jam, ant jo 
nuk ris nuo

ir iszties iri 
kaip prie tikro

jam kad ji

savo

šuoly j su uždengtu rankom vei
du ir
galvele. Toje sulaužytoje liki
mo moteriszkojc buvo tiek gro
žybes, kad vyras nuo jos nega
lėjo atitraukti akiu.

— Ka myli? — paklauso po 
t am beveik su szvopimu.

Pati tylėjo.
— Jaigu tas yra paslaptis, 

tai už mano žingeidumą persi- 
praszau.

— Ne...

su nulenkta ant szono

Neiszdaviau!..

visai ne... Ka- 
dzilauska!.. Bet asz tavęs ne 
paniekinau!..

— Myli ji? tikrai nežinai?
— Taip yra!..
— Jisai tave taip-gi myli? 

— pertrauke vyras.
— Na žinoma! — tarė in- 

žoista ponia Zuzana ir atiden
gė veidą.

— Tai reikalauji persisky
rimo?

— Nenoriu tave 
noti!..

Ponas

apgauti i-

Zigmantas atsikėlė 
nuo kres-es ir priėjo prie pa
ezios.

— Mano brangi! — tarė 
užsitikineziu balsu. — Už tavo 
atvirumą, už tavo tikruma 
guodosiu tave visados. Jaigu 
priėjai prie persitikrinimo kad 
persiskyrimas yra reikalingas, 
tai nežiūrint in sopuli kuris 
mane kankina, priverstas su 
viskuom sutikti!
tokio praradimo niekados jau 
noužmirsziu ir niekados nosu- 
siraminsiu! Tu buvai del ma
nes viskuom. Dūsavau ir gyve
nau tiktai tavimi! Kas man

— Zuze mano brangi, tu 
esi labai juokinga. Sutik ant io 
kad asz...

— Tu ja myli! Taip, tu ja 
mvli!.. v

— Kas-gi tau galvoje, ma
no Zuze?

— r£aip, suprantu... Tu ja 
myli!.. Džiaugiesi kad su ma
nimi persiskiri.
mu mainai mane ant jos...

— Zuze! — kaip tik galėjo 
isztarti nusistebėjas Zigmun- 
tas.

Su džiaugs-

Žinau kad
— Praszau labai,

Ii! — atsiliepė szvelniai vyras.
— Aniuolcli! Kaip jis ma-

— pamislino pi&į

aniuole-

ne myli! 
žengdama kabinetan.

Ponas Zigmantas sėdėjo prie 
didelio biurko apkloto popie- 
roms, gazietoms ir knygoms, o 
isz po tos krūvos popieru ma
tėsi lankus plauku kuodas, 
augszta 'kakta ir stora nosis su 
akuloriais.

Kada pati inejo, ponas Zig
mantas pakele galva ir žiūrė
damas in kokia tai popiera, pa
kele skruostus kaipo del klau
symo.

— Taip, taip, 
manimi. Jeszkai jaunesniu ir 
naudojiesi isz aplinkybių kad 
tik mane iszsibodeti, tasai per-

nusibodai

dabar lieka mano gyvenime! siskyrimas.... to persiskyrimo
Knygos tiktai knygos!..

Atleisk kad asz tave tu- 
taip kankinti — tarė Zu- 

prisilaikydama

— Zigmantai! Turiu su ta
vim pasikalbėti. Turiu tau vis
ką iszpažinti... Zigmantai, 
iszklausyk manėsi — kalbėjo 
Zuzana muczolnin'ko ’balsu pil
nu susijudinimo, sėsdama gra
žiam minksztasuolin.

— Apie ka nori sakyti, 
aniuololi! Kas atsitiko, mano 
balandytei? — paklausė vyras 
žiūrėdamas jausmingai in pa
czia. i

— Atėjau pasikalbėti su ta
vim... atėjau idant tau viską 
pasakyti... Asz myliu...

Ponas Zigmantas pabalo.
— Asz myliu tave! — tave 

greitai ponia Zuzana. Tai yra.. 
Asz tave labai guodoju bet... 
Asz negaliu, negaliu ilgiau 
priesz tave slopti!.. Tau ošiu 
vierna... 'bet... asz myliu ki
ta! — suszuko ponia Zuzana ir 
užsidengo su rankom veidą.

Vyras nieko neatsako bot 
drebėjimas apatines lupos ir 
akys prisipildanczįos aszaro- 
mis, sako apie jo kanezia.

— Mieliausia Zuze, negalia 
tavo suprasti!.. Ne, asz bijau 
suprasti!.. Ka tu pasakei, ma
no brangi? — paklauso sulū
žusia balsu vyras.

— Asz myliu kita! Guodo
ju tave labai bet... turimo

riu 
zana 
verksmo.

— O ne, tai^sz turiu pra- 
szvti atleidimo už tai kad bu- 
damas daug vyresniu už tave, 
suriszau musu likimus! Bet da
bar busi liuosa.

Ponas Zigmantas pasitraukė 
nuo paezios ir pradėjo nervisz- 
kai vaikszczioti po kambari.

— Turiu vilti, mano bran
gi, kad tuojaus mane neaplei
si? Sziadien neiszvažiuosi ? 
Palbuk nors tris dienas idant 
tnrecziau laiko apmislyti ka 
turiu su savimi padaryti. Tavo 
iszpažinimas taip urnai ant 
manes užkrito. Turiu ka nors 
atrasti kam galeeziau palikti 
priežiūroje savo narna, visa 
gaspadorysta... Pagalios, ma
no brangi, gal 'bu't kad da szia
dien suspėsiu ta viską atlikti. 
Suprantu kaip tai nemalonu 
tau būti drauge su manimi po 
tam iszpažinimui... O del ma
nes yra geriausia visa ta daly
ką užbaigti tuojaus... 
traukti viską ant visados!..

Ponas Zigmantas tylėjo sto
vėdamas prie lango atremes 
kakta’prie szalto stiklo. Bet 
tuojaus paszoko ir vėl pradėjo 
nerviszkai vaikszczioti 
kambari trindamas kakta.

— Atrijo man mislis in gal
va, raszysiu pas panele Zofija. 
Ji tokia gera, tokia tikra.

— Pas panele Zofija?! O 
kam?.. Nereikia! — tarė grei
tai ponia Zuzana o ant jos vei
do apsireiszke baime.

— Kodol no?! Seniai pasi-

Sziadien

nuo

pcr-

po

tu nori, tu... — kalbėjo verk
dama ponia Zuzana.

— Mano Zuze, pamislyk ka 
kalbi! Kas su tavim darosi!

— Iszvarai mane isz savo 
namu už mano meile! Už ma
no meile užmokėti tokiu bjau
ru ir juodu nedėkingumu!.. 
O!., o!., o!., verke histerisz- 
kai ponia Zuzana.

— Zuze!.. asz isztikro ne
suprantu ka tas viskas ženkli
na! kas tau yra? •

— Asz nesutinku... ant 
persiskyrimo! Tu neturi tiesos 
mane pamesti!.. Buvau tau 
vierna o tu mane nori dabar 
atsikratyti!.. O mano Dieve! 
Už ka? Ir už ka? — kalbėjo 
verkdama.

— Zuzyte!..
— Zigmunteli mano bran

gus! Juk tu mane, tiktai mane 
viena myli? Ar ne teisybe? 
Pasakyk kad taip.

— Na, žinoma, 
landele!

— Tai-gi del ko norėjai!.. 
Juk žinai kad asz myliu tiktai 
viena tave. Prisiekiu kad sa
kau teisybe! Nenoriu kad pa
nele Zofija apsigyventu su ta
vimi, juk teisybe? Asz pati ga
lėsiu viskuom užsiimti, juk asz 
viską moku. Tai-gi kodėl no
rėjai kad ji.. ?

mano ba-

Ponas Zigmantas atsiduso 
kaip slonius nuo kurio nuga
ros nuimtas milžiniszkas sun
kumas. Neturėjo šylu ne noro 
apie tai mislyti, kas paczia pri
verto toki perstatymą padary
ti. Apkabino ponia Zuzana ir 
pradėjo bucziuoti szlapia nuo 
aszaru veideli.

SKAITYKITE
i
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SZIURPI PASAKA
— Tai matote, — pradėjo 

Jomantas, pernai teko būti ma
lūne. Belaukdamas kol prieisiu 
malti, dribsojau sziltame malu- 
ninko kambaryje su kitais vy
rais ir szi bei ta sznekejome.

Iszejo mums isz kalbos apie 
tai, kad Kalėdų nakti valkio
tis, ar,diri)ti ka, tai didžiausia 
nuoileme. Žodis po žodžiu, in- 
sikiszo ir Jums su savo pasa
komis. O jis tai tikras bedug
nis pasakų maiszas.

Nors Juras tikrino, kad tai 
no pasaka, bet tikra teisybe. O 
kaip iszgirsite, galesite ir pa
tys pamatyti — pasaka ar ne. 
Man tai rodosi, kad teisybe o 
įr kiti ta pat tvirtina.

Tai sztai kaip buvo.
Žinote Girkalniu sodžių ?
— Na, tai dar nežinosi, —• 

atsiliepe Baltrus. — Asz tenai 
pas Martinku bent pora mėne
siu darbavausi.

— Tai, mat netoli kaimo 
esąs ežeras, o ant jo kranto ap
žėlęs miszku piliakalnis. Biau- 
ri tai vieta. Miszkas ne dįdelis, 
bet kaip ineina in ji, taip bai
me ir perima, 
kulnu kreczia.

Ant kalno virszunos ir apie 
ji riogsojo akmenų krūvos. Va
sara tenai uogu, rudeni grybu 
ir rieszutu nors a modus pilk, 
bet niekas tenai neina ju rinkt. 
Bijo. Netik bobos ar piemens, 
bot ir suaugusi vyra su paga
liu neiszvarysi net dienos lai
ke, o ka jau kalbėti apie nak
ti T

Pasakoja, kad tonai kadaise 
buvo dideli rūmai ir gyvenos 
kaž koks bajoras,
ko kunigaiksztis, nes ir musu 
boeziai jam priklausė. Tasai 
ponas buvo bo galo žiaurus. 
I ž viena žodi, už nepaklausi- 
ma ir nusikaltimu be atodai
ros mirtimi bausdavo. O toksai 
žiaurus pasidarė sztai del ko.

Jisai be galo meges kares. 
Sako, net in Palestina kariau
ti Jeruzolima isz pagnnu ran
ku atimti norėjos. Kur tik tai 
karas — musu bajoras jau te
nai. Viena karta tarpe kitu tur
tu, parsigabenęs isz svetimos 
Rzalies gražia mergina. Ilgam 
laikui bajoras nurimo. Nei ka
res, nei kitokį smagumui jo nc- 
beviliojo. Sėdėjo su jauna žmo
nele namie, sziltoj gusztoj, Ir 
džiaugėsi lAime.

Ar ilgai jisai savo laime ten
kinosi — nežinia. Tik laikas 
nuo laiko
neboviliojo jo 
žmonos akys, 
buczkiai. Iszsiilgo kares. OI 
czia, kaip tyczia, 'karo ir pasi
taikė. Atsitiko taip, kad nori, 
nenori, o joti reikia.

Bajoras karo; žinoma, norė
jo ir nudžiugo taja proga, bet 
baugino ji sztai kas.

Jaunoji jo žmona, kolei dar 
savo kraszte buvusi, turėjusi 
mylima vaikina. Kai musu ba
joras su kitara kareiviais ta 
szali kariavo, jos mylimasis su 
musiszkiais kovosi ir sykiu su 
kitais pateko pas mus in ne
laisve. Karui nurimus, musisz- 
kiai nelaisvius paleido, bet ba
joras savo grobi dvare pasili
ko. Vaikinas gryžes in savo 
kraszta ir sužinojo, kad myli
moji svetimo vyro rankose. Ji- 
^ai prisiekė žūt but, gyva ar 
negyva, gražinti sau. Labai 
tos laimes ja turėti musu ba
jorui pavydėjo. Suseko ir kur- 
ji randasi, ir kas ja turi.

Kažkokiu bndu bajoras apie 
tai sužinojo ir labiau negu savo 
aki žmona saugojo. Taigi da
bar ir bijojo, kad jam iszvykus 
karau, žmonos kas nepavogtu.

Priesz pat iszvykstant dar 
vienas invykis nuszviote senos 
pilies sienas: bajoriene gimdo 
gražia dukrele.

Džiaugėsi bajoras, džiaugė
si visi jo žmones, tik nežinia, 
ar džiaugėsi tuo bajoriene. Ji 
vis ilgėjosi savųjų 
nekente.

Bet nieko nepadarysi, 
kare, bajoras nukabino 
sienos gerokai aprūdijusi, se
niai kraujo ragavusi, karda, 
sėdo ant žirgo ir iszdundejo.

Jszjodamas insake savo isz- 
tikimiems tarnams, kad bajo- 

nieko svetimo 
O jei kokia 

namuose,

> o bajoro

Kilo
nuo

k a rd a

kuo

Szaltis iki pat nei

vis

riene .saugotu, 
pilin neinleistu. 
nelaime ras gryžes 
tai tarnai savo galva už tai at
sakys.

Ilgai bajoras kariavo,
ne metus kardo isz ranku ne
paleido, po svetimas szalis 
blaszkydamasis. Kai gryžo na
mo, baisia nelaime rado:
jaunos bajorienes, nei isztiki- 
mu taniu neliko. Bajorieno, ži
nia, jos mylimasis in savo kra- 
szta nugabeno, o taniai gal pa
pirkti, sykiu su jais iszkeliavo, 
o gal bajoro ikerszto pabūgo, 
kas sau iszsislapste. Pilis apri
musi liko. Rado bajoras senas 
pilies sienas ir tik viena sene, 
kuri dukterį prižiūrėjo. Bajo- 
riene ja paliko: gal ir jos, kaip 
vyro,
imtis, kad kelyje isz vargo ne
mirtu.

Insiuto bajoras. Ka akimis 
pamate, ta tuoj nužudo. Visi 
žmones bajoro kai piktos dva
sios lenkėsi. Pasiuntė
vyrus in visus pasaulio krasz- 
tus bajorienes jeszkoti. Nors 
danguje, ant menulio, juru gi
lumoje surasti ir parvežti at-

nekente, o gal bijojo

Beveik, sa-

raitus

gal.
Pasiimkite 

kiek jie kelia
ir

emu nuobodžiauti, 
no okaisezios 

nei jos karszti

žirgus 
aukso, kiek jie kelia, lokite 
nors ten kur žeme baigėsi, bet 
ja suraskite. Be jos gryžti nc- 
drvskite. Kas v

namie gala 
siu!

Tokia kalba iszgirde, bajo
ro vyrai arsziau popieros nu
balo. Žinojo, kad bajoras da
bar nejuokauja.

Ir iszleke vyrai žirgais, auk
su tmaiszais prisikrovė, gink
lais apsikabinėję.

— Ka auksu neimsime, ta 
ginklu pribaigsime. — Galvojo 
iszjodami vyrai.

Slinko diena po dienos, me
tai po metu. Nei vyru, nei ba
jorienes. Nežinia, ar jie nesu
rado, žinodami kas ju laukia, 
atsisako nuo savo tėvynes, ar 
tiesiog nejeszkojo spruko auk
su neszini, bajora kancziornls 
paliko.

O

ras.
ryž be jos — 

Nepasigaile-

---- ------------------ - . .. -- ■ ................ -

Juk jis tik ir buvo man isžtiki- 
mas.

Bet jau vėlu gailėtis buvo. 
Lavonas kraujo klano tvakso
jo.

Pajuto bajoras baisu darba 
padaręs. Nesigailėjo jisai ne
tekės bajorienes, kita gėla jo 
szirdi suspaudė. — Kam asz ji 
užmusziau, kuo kaltas jis bu
vo? — Kartojo verkdamas ba
joras.

PaJbugo pilyj gyvenanti žmo
nos bajoro,
slapstytis nuo jo visi. 0 bajo
rui rodosi, kad ji nori visi isz 
pasza'liu užpuolė nužudyti. Už
tat pradėjo dar biausiau neap
kęsti savo žmonių 
žudyti juos ome.

Pamiszo tiesiog senis.
Iszsigando žmonos, mete vis

ką dr bego isz pilies. Jei kas ir 
liko, tai bijojo dienos laiku pi- 

Tik sc-
tokia pat sena

Gražius sūnelius ir dukreles 
kleiduotas,

Kad juju kaip reike ne- 
iszmokinau,

Senatvėje isz tu vaiku ne 
vieno netekau.

Arba primysiu apie Adoma 
ir Kojų kuri tai Dievas iszgujo 
isz Rojaus, tai del jus taip vai
kelis pagiedos: •

Traukis isz grinezios žaras,
Jaigu ne tėvo tas dvaras,

Tėvas bėgdamas parklupo,
Sūnelis kaili iszlupo,

Sziur, taip bus, bet tegul 
Dievas kožna tęva nuo to ap

saugos, 
Kad tas neatsitiktu niekados.

radau. Kaip vagis apie jos 
aukszta pili slankiojau, kiek
viena jos žingsni sekiau. Bet 
stipri sargyba ja saugojo. Ta
vo auksas maisze gulėjo.

Nebuvo kam ji duoti;
maniau, pasiseks, joga pavogti 
bajorieno. O tu sakei: “ne gy
va, tai nors jos kuna man par
gabenki!,, nors szirdi, kad ži- 
noeziau, jog ji jau kitam ne 
plaka.”

Gyvos
Isz augsztos 'pilies

senovės 
gro~ | 

ra-briedžiu

už kiekviena ma
žinimai

motina kai du vandens laazai 
panaszi. Arba paima ja už ran
keles, vedžioja po pili ir pasa
koja, kokie ežia garbingi pro
tėviai gyveno, kaip jie in kare 
jodinėjo, kaip džiaugėsi savo 
laime ir verke liūdesiais. Kam
bariu sienos buvo
ginklais, daugeliu žygiu 
biu nukabintos, 
gaiš papuosztos. Dukrai bepa
sakodamas, patsai savo ir bo- 
cziu žygius prisiminės, no kar
ta ir apsiverke. Duktere mylė
jo be galo.

Bet savo tarnu jisai neken
te, jais nepasitikėjo ir už kiek 
viena žodi,
žiausi nusižengimą 
bauftle.

Metai slinko, duktė vis augo. 
O apie žmona ne garso negirdė
jo. Kaip in vandeni bajorieno 
dingo. Iszsiustu vyru ne vienas 
negryžo.

Bajoras kariais tiesiog siųs
davo. Dažnai liepe jis balnoti 
žirgą ir užsėdės ji viesulą per 
laukus dūme. Ir dingdavo ke
lioms dienoms. Paskui gryžda- 
vo pesezias, žirgą negyvai už
varęs. Vėl sėdo ties dukters lo
va, |vel pasakojo apie kares, 
apie narsybe, ti'k apie kares no 
žodžio neprasitarė.

Viena karta ties pilimi pasi
rodo senas, sunykęs žmogus. 
Kubai jo buvo visai suplyszc, 
plaukai žili. Atrodė, lyg butu 
elgeta.

Inejo in pilies varius ir su
kniubo. Pamato žmones pribė
go, pakele ir suriko nustebo. 
Tai buvo vienas tu vyru, kurio 
bajorienes jeszkoti buvo Isz- 
siusti.

Nesumano ir ka daryti. Aisz- 
ku buvo, kad bajorienes nesu
rado. O bajoras tuomet pasako, 
kad gryžes bo bajorienes gal
vos neteks.

Ilgai galvojo žmonos, ka su 
panokusiuoju padarius.

— Paslėpti ji, — tarė kiti.
— Tegyvena kur nors, 
bajoras sužinos?

— Ne, brolau, taip daryti 
nedera. Jis yra kareivis, ir pri
valo pildyti, kas jam insakyta.

Slapstosi tiktai bailiai. Te
gul jam galva kirs, bet jisai sa
vo pareiga atliks ramiai Ir 
mirti g 
meleje kaulus paguldys.

Nežinojo kiti ir ka sakyti. 
Czia atsipeikėjo ir patsai vy-
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jog ji jau kitam

nepasiseko
viena nie

kuomet kojos nekele, o in pili 
ineiti negalėjau. Laukiau ilgai. 
Tik viena karta isz pilies isz- 
jojo ketvertas žmonių. Tai bu
vo ji, jos vyras ir du palydo
vai. Užsidegė kraujas, 
kiau, koi pro mano jos, 
daryti taip ir nežinojau.

Asz netoli pilies,
tūnojau. Jiems pro szali jojant, 

; aptemo, nežinojau ka dariau. 
Paspaudžiau žirgą 
puoliau juos, 
stengiausi 
taip
kardas ti'k oru nuuže nieko ne
užkliudęs. Staiga kirto man in 
galva vienas palydovu ir asz 
nugriuvau...

Nubuldau auksztoj 'svetimų
jų pilyj. Bajorieno pažino ma- 

Suprato ji

paimti.

Lau- 
o k a

girri oje

ir žaibu 
Kardu jos vyra 

nukirpti, 
mikliai

bet jis 
iszsisuko jog

bene

bajore, tavo 
skausmą, kai asz papasakojau, 
kam asz ja puoliau. Jos vyras 
mane nužudyti norėjo, bet ji 
užtaro, ir likau gyvas. Bet kas 
(a gyvybe!

Amžinu vergu iszgijes likau. 
Diena sunkiems darbams, kaip 
gyvuli surakinta, varinėjo, o 
nakti — požemyje kaip kirmi
nas ant supuvusiu sziaudu glė
bio ilsejausi. Varles ir didžiu
les žiurkes apie mane szlamejo, 
veidu bėginėjo plaukus griau
žė. ..

Tu nežinai, bajore, Įdek asz 
prikentėjau! Nekarta norėjosi 
baigti gyvybe tais paežiais nu
sismaugus, bot gimtasai krasz- 
tas, lankos, ežeras sapnavosi.... 
Ju negalėjau pamirszti. Nors 

gala czia ra
siu, kad tu nepasigailėsi ir sa
vo priesaika iszpildysi.

Buvau jau beveik

ne. J

gryžes, žinojau 7

ras.

ome dar J abi a n '

7 persekioti )

lies kieme pasirodyti, 
uis tarnas ir
aukle, kuri bajoro duktere nuk
lojo, liko pilyje.

Ir turtu,
skaitomai buvo; 
pilni požemini, 
kam ragauti ju. Žmones iszbe- 
giojo, pilis ir griūti ome. vl-

nesu-
, alaus

Bet nebuvo

sako, pilyj
vynu

ramiai 
ales, ir savo gimtoje že-

pas bajo-

ir

isz ne-

ant prie! ei i u

gadynėje neti- 
geriausi priete-

Iszmintingi Žodeliai

jie tave

Tankiause ant szio puikaus 
svieto žmogus su apmaudu el
gėsi. Tankiuose isz prieteliaus 
stojasi neprietelius o
priėteliaus, prietelis. Amerike 

ir giminiu daug 
nesiremk, kol tavo akys žiba. 
Nidkam szioje 
kek nes tavo
liai tave paskandytu szauksz- 
te vandens užpakalyje. Daryk 
žmoni e ms gerai tai 
kars ir visaip apjuodinęs, ne-
užsiduokie su jais — taipgi ne
gerai — sunku svietui intikti. 
Kol kiszeniuje doleris skamba, 
tai vis gerai, visi tave myli, bet 

apleidžia, 
, szme'-

nori

apmalszyti

lavonas. 
Vos kojas darbo pavilkau. Isz- 
vare mano su kitais vergais m 
laukus akmenis in pili ritinti. 
Sargai mate mano silpnumą; 
mane, kad asz vis tiek nebėg
siu, užtat ir ne taip jau akyvai 
seko. Pamatęs ta, tuoj suma
niau bėgti. Nors nesitikėjau 
tavo pili pasieksiąs, bet began. 
Slinkau/ kaip szmekla girno
mis, szuntakiais,

pilis ir griūti eme 
thij tik senis, pražilęs bepro
tis slankiojo ir paaugusi duktė 

dienas pro langa In 
laukus žiurėjo. Ne kaimynai In 
juos nesilanko, blogo vardo Ir 
bajoro beprotystes pabūgę.

Sziurpi vieta liko bajoro pi
lis.

Jei kas beszviete niauros, 
apgriuvusios pilies sienas, tai 
tik jaunoji bajoraite.

Vos gimusi, motina ja aplei
do aukles rankose auginta <— 
lepinta. Tėvas pirma dažnai 
jo's galva glostė, daug pasako
jo. Maža dukrele ne daug jo 
pasakojimu ir suprato. Žinojo 
tik viena, kad tėvas su kitais 
vyrais karose prieszams gal
vas skaldė, kajd degino ir grio
vė prieszu miestus. Nesuprato 
duktė, kam tai reikalinga bu- 

Kam griauti narna, kuris 
taip stiprus, rodos, amžius nie
kieno neliocziamas 
Ir kam muszti žmogų 
<r

kiauras

vo.

7

mauras

tegul gili ūkis tave 
visi užpakalin- kreipėsi 
že ir sumaiszo su purvais.

Ne vienas spykyzeje uždarbi 
palieka,

Ir apie ji ten tupinėja, 
Bet tegul be darbo ir pinigo 

lieka, 
Tada per duris iszleidžia, 

Tai mat, žmogeli vargingas,
Kaip tu esi nelaimingas, 

Kol turėjai kiszeniuje pinigu 
Buvai palaikytas už žmogų, 
Be pinigu prieteliaus neturi, 
Aszaras gerk, alaus negausi,
Žmogeli, jaigu pinigu netu

rėsi, tai prieteliaus neturėsi, 
tiktai da kožnas džiaugtųsi 
tardamas:

7

p riet ei i aus neturėsi 
kožnas

o no began.

iszstoves.
, kuris 

yventi nori. Visa tai mergai
tes galvai buvo neprieinama.

Bet užtat aukles kalbos la
bai jai tiko. Aukle daug pasa
kų, dainų mokėjo, tai ir bajo
ro dūkto jomis, ar tai tylu va
saros vakara, ar tai žiemos 
nakti— lepino džiugino.

Papasakojo ir apie milžinus, 
kurie pamildavo vargszo dar
bininke, ir apie 'karalaite, kuri

ar tai

Nakti girdėjau ir vilkus ap- deJ artoi° all'ksztus ritmus ap-
bet manos jie Pe^0,

bet nevisados ji

Gyvenimas be drauges tai 
kaip gyvenimas be saulei.

• Visi geidže gyvent kanuo. 
ilgiausia, bet niekas no 
bu t i pavady tu senu.

Geriausia
kvaila kalbėtoju kad jo niekas 
neklausytu.

• Užvyki ėjimas gali užgim
ti .su meile,
mirszta draugo.

• Toji motoro kuri neturėjo 
suviję meiles da neužgime.

• Tasai gyvena ilgiausia 
kuris gyvena geriausia.

• Myliu viską kas yra seno; 
senus prietelius, senus laikus, 
sena ma nd a gu ma, senas kny
gas ir sena vyną.

• Klausyk du kart pakol 
iszsižioji karta.

Tasai !ka dirba yra kurs
tomas per viena velnią, o tas 
ka tinginiauje, yra kurstomas 
per tukstaneziua velniu.

• Tamsybe užmerkia abi 
akis ir sako kad ji iszmintinga.

Tasai, kuris yra už daug
pasisziauses praszyti, nepri
valo nieko aplaikyti, — F.

«

* ♦ ♦
Liūdna buvo gyventi bajoro 

pilyje. Kas, kad ežeras czla 
pat per auksztus langus matė
si, kas giria szlamejo aplink Ir 
kas ankstyba ryta girdėjosi joj 
paukszcziu balsai. Liūdna da
li vilko senos pilies gyventojai.

Bajoras, būdavo iszois In 
lauka, taip iki tamsiai nakeziai 
ir dūlinėjo po girrias, lyg be- 
protis.

Jei džiugino ji kas, tai tik
tai maža dukrele. Prises, bū
davo, prie jos lovos ir valando
mis žiuri in ja. O duktė buvo in

— Veskit mano 
ra. — Tarė jisai.

— Pusgalvi, juk tavo bajo
ras ne minutes gyvo nepaliks, 
— sujudo žmones.

— Tegu. Meluoti asz ne no
riu. Bajoricno suradau, bet Ir 
patsai sveikatos netekau,
bajoro auksa vėjais praleidau 

(kojas iszvil'kau, 
mirti gimtinėje.

Ka-gi darys. Nuvokto ji pas 
bajora.

Sustingo bajoras pamatęs 
apiplyszusi vyra, suprato, kad 
veltui žirgą varinėjo, veltui 
auksa aikvojo.

— Isz kur tu?! — Suriko 
baisiai insiutes. — Kur bajo- 
riene, kodėl neparvedoi ja?

— Bajore, iszklausyk,
paskui bausk. Juk namo tik 
mirti ir parojau.
jau tai tik kad netektu szuni- 
mi (dvėsti svetimoj szalyj. Bu
vau, bajore, toli in svetima sza- 
li slaptai insilindes szuntakiais 
nepereinamomis girrioms žo
liavau. Vienas likau. Draugai 
kitur pasuko, no garso apie 
juos negirdėjau. Bajorieno su-

ir vos kad

O

link kaukiant, 
neužėjo. Ir nuo pleszriu žvėrių 
gyvas iszlikau.

Ir sztai asz gyvas, tavo pi
lyje. Daryk, ka nori. Tavo in- 
sakymo neiszpildžiau.

Vargszas užbaigė kalba i“ 
sugriuvo nusilpęs ties bajoro 
kojomis. Szis visa laika lyg isz 
proto eidamas blaszkesi po 
platu kambarį. Dabar, kai už
baigė vyras savo kalba, bajo
ras sustojo, pažvelgė in gulin
ti ties juo kuna ir suriko:

— Tai viskas?!...
— Na 7

Inlekus in pati ežero vidurį, 
urnai trenkė perkūnas, prasi
vėrė ledas ir visus žmones su 
žirgais ežeras prarijo. Pilis li
ko tuszczia.

Prakeikė ja žmones, niekasir t t v 7
ten kojos inkelti nedryso. Pili

jei tu neisztosejai 7

vejai arde, perkūnai trankė ir 
dabar jos nėra. Vien akmenų 
krūvos tenai beriogso.

Žmonos pasakoja kad tenai 
kas nakti, nuo kalno girdisi 
baisiausias klegesys ir tęsiasi 
iki gaidžiu.

O kiekviena Kalėdų nakti, 
apie 12 valanda nakties, ežeru

O tai, latre, gerai,
Ka norėjai tai gavai, 

Reikėjo czedyt, 
In banka padėt.

Spykyzes szelpei, 
Jaunas dienas persėdėjai 

Dabar kozoje sėdėk, 
Pagialbos nesitikek.

Gereme mes, g
Ba kaigi be gerymo apsieiti, 

Ir ko po nogiu in sveczius eiti?
O moteriukes? O galybe, 
Tosios iszgere daugybe, 

Guzutcs visokios ir alaus, 
Iszgere už vyrus dauginus. 
Vyrai dirba sunkiai, lieja 

prakaitu,
Moteros namiejo szlape kakta,

Nuo aluezio ir guzutes, 
iSticja in draugia kūmutes, 
Ir vaikelis szaukc: mama, 
Duok da alaus, da negana, 

Kaip neduosi, tai netylėsiu, 
Viską tėveliui pasakysiu.

Gero nesulauksime, 
Varge praskensime, 

Isz vaiku gero neturėsime, 
Ir varge gyvenimą baigsime,

Turėjome gerus laikus, 
, Nemokėjome angy t vaikus, 
iSziadien vaikai tėvus pameta

Argi jums, tėveliai, ne 
sarmata?

Ba sūnelis protą gauna, 
Mato kad ji loveliai prigauna, 
Pragėrė savo ir vaiku uždarbi, 

Argi bus prie tėvo? kurgi.

7

*

ANT RANDOS.

Gera Vieta del Gas Station 
prie naujo daromo Steito kelio.

rere musu vaikui, Tnrintis nemažiau *»iP fSA
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.

(t.J.22

>

IN LIETUVA!

linkamumo,

Laika, užra
šanti Lailcra- 

azti 'Saule' ir del ffjrtniniu in Lietuva, 
isz kurios turėtu daug džiaugsmo ir 

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

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

LIEPOS - 1932 JULY

Jei ko bijo-
tai asz isztesesiu! — ir pagric- bėga pilies linkui nuilsusi
bes karda porsmogo žmogų.

Tik kraujas pasipylė karsz- 
ta srove ir apszvirkszte bajo
ro rankas.

Iszkrito Jsz jo ranku kardas 
ir baisiai suklykęs, puolė ant 
lavono.

— Ir kam asz ji nužudžiau ?
— szatiko ne savo balsu. —»

szmekla.
Ties piliakalniu dingsta ji, 

paskui pasigirsta balsai, rėka
vimai. Po valandėlės pasigirs
ta girtu baisus riksmai ir ark
liu kanopų bildesys. Nulekia 
nuo kalno būrys raitu szmekla 
ir pasileidžia ežeru.

------ TOLIAUS BUS-------

.J

J)a vyrueziai laikas, — da 
nepervoai, reike pamislyt apie 
ateiti, ba mes savo pasielgi
mais padarysimo taip kaip 
Lietuvoje — ubagu priveisysi- 
me, taip Lietuvoje ubagėliai 
moka daugybe giesmių, tai vis 
sau duonute su gerkle užsidir
ba, o ka pradės tieji kurie už- 
mirsz giedot? Asz kėlės primy
siu isz giesmes Szv. Jobo:

Į Turėjau grinezia puikia, 
buvau bagotas,

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 Aleksijaus
18 p Kamilaus
19 u Vincento Paulo
20 s Jeronimo
21 k Praksidos
22 p Marijos Magdalenos 2<
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 panoa
30 s Abdono Ir Senono
31 N Ignoto isz L.

4
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Pigios 
Prekes

Greiti 
T reinai

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

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

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

ŽINIOS VIETINES

SHENANDOAH, PA. LIETUVOS

— Petnyczioje ISzv. Mari
jos Magdalenos. Į

— Juozas Dapkis isz Now L 
Bostono važiuodamas 
susidūrė su nutomobilium 
kuri varo Tamoszius Michaels. 
Abudu karukai likos smarkoj 
sudaužyti ir likos nutraukti in 

•r

garadžiu ant pataisymo.
— Mergaite, kuri likos pa

taikyta per automobiliu 
dėlios vakaru eidama isz Lake
wood namo, buvo tai Fannie 
Meri kiu t e, 13 metu, gyvenan
ti ant 105 S.
ežios. Ligonbnteje 
kad mergaite pasveiks

— Steponas 
McAdoo, likos 
East dalies miesto, pavojingam 
padėjimo ir nuvežtas in Locust 
Mountain ligonbuti.

namo,

— Staiga i mirė savo vasa
riniam namo Ringtone, Pano- 
delije, nuo szirdies ligos, gerai 
žinomas skvajeris A. M. Valu- 
keviezius. Velionis gimė ir už
augo ezionais ir buvo gerai ži
nomas po visa aplinkine. Pali
ko pa ežia, du vaikus ir moti 
na, kaipo tris brolius. Laido
tuves atsibus Pet n vežios rvta

Ir

su pamaldomis Szv. Stanislovo 
bažnyoziojo isz namo ant 412 
W. Center ui vežios.

Juozą s K ucz i nsk a s, 
gyvenantis

Schuylkill avė., likos sužeistas 
aiva,

metu, ant
K 30
149

su

Catawissa u Iv- 
dažinota

Kazimir 
surastas

isz 
ant

— Protonarijuszas Beddow, 
Pottsvilles •sūdė, iszduoda ga
na dideli skaitlį praszpartn 
del žmonių isZkeliaujencziu In 
savo tėvynės, kurie
savo gimtynes vietas arba ke
liauna ant vakaciju. Daugelis 
isz t uju mano pasilikti tėvy
nėse ant visados.

atlanko

— A na 
Burseviczienc

Veronika 
ant

diena 
gyvenant i

West Railroad uly., Misiposze 
su savo 
KolniXc, 
traukinėti plaukus

kaiminka 
kuriai pradėjo isz-

s naujomis Ir 
sumusze skaudžei, už ka turėjo 
pastatyti $300 belos.

Gubenuitorius 
užtvirtino dirbimą 

kelio kuris prasidės nuo Asz- 
tuntos ulyczios ir ejs in Dele- 
na, o kitas ejs nuo kapiniu per 
Locust Valiev ir susidurs su 
.Vulkanu ir Morea.

I ’aidimi

ana
na

die
na njo

ISZDAVE SAVO SESUTE.

Szesziu metu Elute i nėjo in 
parlari tame laike, kada josios 
vyresne sesute Blancze bu- 
cziuojpsi su savo sužiodotinlu 
Jonu.

— Szeim on jn Jonai — pa- 
szauke EI n t e. — Ka tu darai 
su mano sesute Blancze!

— Nieko, nieko, — paszau- 
ko susimaiszes Jonas. — Ma
tai tavo sesute apslobo tai asz 
jaja laikiau kad nesugriutu ant 
grinldu.

Ant rytojaus Jonas susitin
ka su Elute ant ulyczios, pasi
sveikina ja ir sako:

— Kaip einasi maža Aki- 
yauckiute ir kas girdėt namie!

— Labai blogai mister Jo
nai. — atsake nuliudus Elute. 
— Mano sesute Blancze yra ne
laiminga labai. Vakar, kada tu 
iszejai namo, tai apmirė net du 
kartus. Viena karta ja laiko 
kokis tai biznierius, o'kita kar
ta kada apmirė laike ja dentis- 
tas Krinkelaitis.*

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje 

KAnt 2-tro Floro, Klina Sztoro 
!• W. Centra St., Mahanoy City

m galva, peczius ir krutinę 
laike darbo Ellengowan kasyk
lose ir nuvežtas in 
Mountain 
gam padėjime.

Milda, duktė aptiekorie- 
ponios Kaziunienes, 

diena isZkeliavo praleisti 
kacija in Bermuda su keliomis 
savo draugėmis. Pana Milda 

daraktorka publikineje 
mokslaineje.

Locust 
ligonbuti pavojin-

nęs

via

ana
va-

Chicago. — Kad iszvengti su
sidūrimo automobiliu, 
ugniagesiu trokas, besiskubi
nantis gaisro vieton, prie 
Wells ir MonrOo gatvių, urnai 
pasuko in «zali ir užszoko ant 
szalygatvio, kur trys žmones, 
likos sužeisti. Terp sužeistųjų 
yra ii’ Lietuvis Frank Mažu i s, 
34 m., 1111 Newberry Ave. Ne
atsargus

didelis

automobilistas, del 
kurio priežasties nelaime invy- 
ko likos aresztavotas.

— Nusižudė Antanas Sar- 
seviezius, apie 50 metu am
žiaus žmogus. Jis pasikorė sa
vo barzdaskutykloj. Velionis 
paliko Lietuvoj žmona ir pora 
vaiku.

Velionio kūnas randasi pas 
Lenka graboriu, 14410 N. Ash- 
lar/l Avė., kur ir invyks koro
nerio tyrinėjimas.

Nusižudymo priežastis, — 
vargingas gyvenimas. — N.

Prohibicijos agentai už
klupo ant namo .James Pa
netta, Hanoveri, pas kuri rado 
1,500 galonu kubilą, daug bro- 
gos ir alkoholiaus. Du žmonis 
likos aresztavotais.

apie 50 metu

Tamaqua, Pa. — Arnold Bar
kes, supredentas Tamaqua ka
syklų, sukrito negyvas laike 
darlw. Velionis kitados buvo 
supredentas Raliu kasyklų.

— Du vaikai, Tadas Jab
lonskis ir Carlo Piazzo 
žiavo ant freito isz Filadelfijos, 
bot likos per policija su lai kyli 
ir sugrąžyti namo.

atva-

ISZ WILKES-BARRE
IR APLINKINES

IIunlock Creek, John
18 metu, likos už-

— Automobiliaus nelaimė
je kuri atsitiko te»p West Nan- 
tiko ir 
Furman,
musztas o Antanas Zdancevicz, 
17 metu ir Antanas Danesevi- 
ezius likos skaudžiai 
tais.

sužeis-

— Keturi namai likos su
naikinti per ngni ant Susquo- 
hannos ulyczios Wyoming©, 
padarydama bledes ant $12,- 
000.

— In laika trijų sanval- 
cziu jau szeszias aukas paėmė 
upe. Ana diena prigėrė Vladas 
Makolskis, 19 metu, 
tonwood.

t • •

isz But-

1 -
BYLA UŽ VAIKU MOKY

MĄ LIETUVISZKAI BE 
LEIDIMO.

Vilnius. — Birž. 15 d., Asz- 
menos Taikos teisėjas (Sad. 
Grodzki), nagrinėjo buv. mo
kytojo Nikodemo Jasulionies 
byla, kurioje jis buvo kaltina
mas už nelegali vaiku moky
mą Lietuviszkai, Biliuose. Kar
tu buvo kaltinama ir to so
džiaus 
Iv te. e

Byla, sudaro Aszmenos mo
kyklų inspektorius. Liudinin
ku buvo valdiszkas Biliuose 
mokytojas Dorodoviczius, ku
ris inrodinejo, kad N. Jasiulio
nis ir Brone Maselyte, kaipo 
pagelbininke, mokine nelega
liai vaikus Lietuviszkai.

Teismas betgi kaltes nerado 
ir abu kaltinamuosius iszteisi- 
no.

<r n

ir to 
yventoja Brone Mase-

t

SHARKIO PUS BROLIS, 
KAUNO POLICIJOS

VALDININKAS.
Kaunas. — Teko patirti, kad 

Kauno dabar policijoj itamau- 
ja Antanas Polilonis, kuris yra 
Juozo Žukausko—Jack Shar
key pusbrolis.

SZIAULIAI TURES SAVO 
BANKA.

Sziauliai. — Lietuvos Chica- 
ga, Sziauliai neužilgio tikisi 
insteigti savo nuosava banka. 
Mat Sziauliai yra Lietuvos 
pramones centras ir miestas su 
Chicagos ambicijomis. Sziau
liai nori savo reikalus <teip su
tvarkyti kad jiems nereikėtų 
per daug kitu malones praszy- 
ti.

Pastebėtina, kad Sziauliai 
auga, modemeja ir, jei visi pla
nai pavyks, už kelętos metu 
Sziauliai bus dar didesnis ir 
moderniszkesnis miestas. Ko 

pralenks Kauna ir Klai-

už keletas

gero, 
pėda.

i n.s i plos z e

NORĖJO APIPLESZTI 
LAVONUS.

Kaunas. — In koplyczia ka
piniu Kaseinuosia,
trys piktadarei, atplesze kelis 
grabus (tiksle apipleszimo, bet 
nerado nieko prasiszalino. Vė
liaus palicije aresztavojo ko
kius tai Dirmauska, Paplausku 
ir da treczia kurio 
nedažinota.

pravarde

nežinomas

PASIKORĖ GIRRIOJE.
Panemunis. — Artimoje gir- 

raitejo pasikorė 
žmogus vaifclu Aleksa Basana-
viczius. O kad nesurasta ant Jo 
jokiu dokumentu todėl negali
ma buvo dažinot isz kur jisai 
paėjo.

MERGAITE PRIGĖRĖ 
KUBILE VANDENS.

Kaunas. — Dvieju metu duk
rele J. Krasaucko, gyvenanezio 
ant ulyczios Janovskio^, 59, in- 
puohis in kubilą vandens pri
gėrė.

DVILYPIS ŽĄSIES 
KIAUSZINIS.

Seirijai, Alytaus aps. — Ne
senai Sangrūdos kaimo ukin. 
J. Pupkaus žąsis sudėjo labai 
keista kiauszini. Isz pavir- 
sziaus jis atrodė visai norma
lia kiauszinis, bot viduje jo, 
po baltymo ir trynio sluoksniu 
buvo kitas kiauszinis taip’ jau 
su luksztu ir normaliszku vi
dum.

SAUEB

NELAIMINGAS ATSITIKI
MAS ANT PLENTO.

Sziaulei. — Ant Jplcnto 
Sziauliu-Janiszkiu, atsitiko ne
laime su pasažieriniu bosu, ku
ris apsiverto in grabe ir sužei
dė szeszis žmonis. Terp sužeis-1 
tu randasi 58 metu ’M. Zogiene i 
isz Gruzdu kuri iszpuldama isz 
Įkišo, visas pakauszis likos nu- 
plesztas su plaukais. Bosas 
prigulėjo prie kokio 1 ai Lip-1 
kaus isz Rokuzu. I

NORĖJO APVOGTI PACZTA
Sintautai. — Nežinomi ple- 

Hzi'kai insikuižo in czionaitinl 
paczta kuri i'srtkreto ir ketino 
pusi imti savo laimiki bot likos 
iszbaidyti, ir pabėgo per langa. 
Plesziku lyg >sziol Ha nesuras
ta.

UŽDARBIAUJI MALKAS 
VEŽDAMI.

Jez n a s, A1 y ta us ap.4k r.
Szioj aplinkinėje ūkininkai 
jau nuldirbo eilinius lauku dar
bus ir dabar, turėdami atspė
jamo laiko, veža isz Piesztuvc- 
nu miszko in sandelius prie 
Nemuno malkas ir rastus. Prie 
szio darbo per diena vienas 
žmogus su pora arkliu uždirba 
15 —18 litu.

NORĖJO SUDEGINT 
MALUNA.

Veisėjai. — Malūne Žydo 
Joselo Grabausko kilo ugnis 
bet in laika užteminta ir užge
sinta. Locnininkas malūno 
buvo skoloje 70 litu kuria ne
galėjo užmokėt ir nužiūrėjimas 
puolė ant jo kad tyczia padegė 
inaluna už ka Ijkos aresztavė
tas.

Locnininkas

LĖKTUVO NELAIME 
AERODROME. . )

Karo lakūnas lt n. Svitas au 
mecluiniku 
vos pakilę, su lėktuvu nukrito 
žemyn. Nukrito in aerodromu 
isz kokio szimto metru auksz- 
tumo. Nelaimes priežastis; 
kaip mums tenka, patirti, bu
vusi ta, kad, vos spėjus pakilti, 
sugedo lėktuvo motoras, 
laimes metu Itn. Svilas 
medi. J’au'liukeviczius sužeis
ti.

Paul nike vieži um

Ne-
ir

lyviai,

GRAŽI AMERIKOS 
LIETUVIU AUKA.

Kaunas. — Paskutines Ame
rikos Lietuviu ekskursijos da- 

lankydami Klaipėdos
kraszta, aplanke ir kapus, ku
riuose palaidoti Lietuviai, kri
te 1923 metais karo lauke, va
duojant Klaipėdos
Amerikos Lietuviai aplanke 
kapus, įsudejo daugiau 1,000 
litu auk u paminklui statyti.

kraszta.

VISUR BUS INVESTAS PRI
VERSTINAS PRADŽIOS 

MOKSLAS.
Sziais metais Szviet. Minis

terija nusistaeziusi galutinai 
invest! visur priverstini pra
džios mokslą. Tam reikalui dar 
reikės insteigti apie 500 nauju 
mokyklų. Viename Sziauliu ap
skrity bus pastatyta 100 nauju 
mokyklų. Jos bus statomos isz 
medžio. Dali mokyklų pradės 
statyti sziemet.

BRANGUS RADINYS.
Rusokai, Musninkų valscz.— 

Sziame kaime vienas ūkininkas 
kasdamas žemo, iszverto auk
siniu daiktu; tris žiedus, auk
sini rakta ir dar kelis daiktus. 
Visi tie dalykai no lieti, bet isz 
aukso nukalti. Gaila, kad ant 
ju nėra metu ir negalima nu
statyti ar labai seni ar ne.

KOŽNAS BEDARBIS TURI UŽAUGINT SAVO DARŽOVES.
Citizens Suszolpimo Draugove isz St. Louis, paskyrė užmiestyje 168 akerius žemes 

kur 445 bedarbiai apdirbinėju žeme ir sodina 21 visokps daržoves kurias patys sunaudoja to . *
del savo szeimynu. Lszbandyrnas yra labai pasekmingas ir bedarbiai yra labai 
nadinti.
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Lehigh Valley Geležinkelis

$9.50 InNewYorka
ir atgal ar in Newark

Nedelioj 24 Liepos 
Specialiszkas Ekskursinis treinas apleis 
Mahanoy City 4:25 vai., Nedėlios ryta.

Baseball: Yankees su Phila. Athletics, Nedelioj 24 Liepos

Pirkite Tikietus Isz Anksto.

Lietuviszkas Hotelis 
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. Patarnavimas 
mandagus. Kaina pigi. Malonėkite 
atsilankyti. ANTANAS ŽALIS

Savininkas

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaua laztikimiauaia Graboriua 

:: Gabiauaiaa Balaamuotojaa tt

Lehigh Valley Railroad
CJic Route of The Black Diamond

WASHINGTONAS TURĖJO CZIONAIS PIRM MUSZI.
Ant kalno, arti Uniontown. Pa., kur Washingtonas turė

jo pirmutini muszi, susirinko 0,000 žmonių isz penkių valsti
jų, dalyvauti paszventinime szito forto. Washingtonas
saujele savo kareiviu, 1754 mote, pastate szita forteea apsi
ginti nuo Francuzu ir Indijon u.

su

KELIONE DUSZIU.
— Ar tamista tiki iu kelio

ne dusziu?
— Ne, o tamista ar tiki ?
— Asz esmių apie tai per

sitikrinęs.
— Tai kuom tamist/i buvai 

kitados?
— Asilu.
— Kada ?
— Tada, kada tamistai pa

skolinau dvideszimts doleriu. *

o

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

Kurt H. Schurig & Co 
50 BROADWAY 

NEW YORK

Naujas Didelis 
Sapnorius jau 

Gatavas
f i |, . .! >

Jau užbaigom daryt 
Nauja Dideli Sapnoria. 
160 puslapiu, bu dau-
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Knyga

gybe nauju paveikslu, 
iszaiszkina visokius sa
pnus kokius Žmogus 
gali sapnuot.
puikiai drueziai apda
ryta kietais audeklineis 
apdarais. Preke su nu
siuntimu tiktai $1.50.
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W. D. Boczkauskas-Co. 
Mahanoy City, Pa.

W. Traskauskas, Ėst.
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

Gabiauaiaa Balaamuotojaa
Geriausia Ambulanco 

patarnavimas 
npelinkeje. 
hiam laike, diena ar 
nakti. Visada turi pil
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio 
Grabu. Laidoja nu
mirėlius pagal naujau
sia mada ir mokslą.
Puriu pagelbininke 
moterems. Prieinamos 
prekes.

DU OFISAI: 
MAHANOY CITY;516 W. Sprue. Su 

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, FA., 439 Willing Stro.t 

Bell Telefonas 538-J

s z i o j 
Bile Ko-

Mm

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 
510 W. CENTRE STREET 

MAHANOY CITY, PA.
TELEFONAS 305-R

Iszbalsamuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrabus pa- 
ruoszia pagal naujausia mada už 
priėnama preke. Parsamdau auto
mobilius del laidotuvių, veseliu ir 
kitiems pasivažinėjimams.

I Naminis Telefonas 1430-R St.Clair

CAPITAL STOCK >125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS >623,358.62

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

G. W. BARLOW, Pro.
J. FERGUSON, Vic«-Pret.irKaa.

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

MERCHANTS BANKING TRUST CO., 
MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYS(TEM 

MAHANOY CITY, PA.
f




