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Isz Amerikos
BANDITAS PABĖGO ISZ 

KALĖJIMO DIDELIOJE 
DEŽEJE.

McAlister, Okla. — Bob Bra
dy, 30 metu, bankinis banditas, 
ana diena iszbego isz Oklaho- 
inos kalėjimo ir da jojo nesu
rasta. Banditas pasislėpė in 
dideli/i dežo in kuria sudėjo 
darbines kelnes,
si taiso gumine paipukc kad 
lėtu kvėpuot ir likos nuvežtas 
in magazinu. Isz ten iszsigavo 
ir pabėgo. Žinoma, jam prigikl- 
bejo tame darbe kiti kalinrn- 
kai.
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UŽKIBO ANT DRATO
_________

VYRAS SUPJAUSTĖ SAVO 
PĄOZIA, TOJI SUKRUVIN

TA UŽSIKABINO ANT 
DRATO.

Ironwood, Wis. — Motiejus 
Matras, darbininkas 
ežioje, baisiai inirszo ant savo

Pereses ir taip insiu- 
to kad pagriebęs mėsini peili

mesi n v- I

inoteres m

overalsus, jiri- 
aa-

AR MATĖT NAUJUS 
KVOTERIUS?

Washington, I). C. — •Pane- 
delyje valdžia iszleido szeszis 
milijonus kvoteriu (25-cen- 
czius) ant kuriu randasi pa
veikslas Washingtono, pirmu
tinio musu 
milijonai
pusantro milijono doleriu 
kad toji 
siems,

prezidento. Szeszi 
kvoteriu padarys 

o 
neužteks vi-suma

todėl juju nepaslėpkite 
ir duokite savo kaimynui pa
matyti kaip jie iszrodo. Dėde 
Samas neužilgio primusz mili
jonus daugiau tuju kvoteriu.

Puse

sėdėt

500,000 FARMFPnr pp
STRAIKA AUGuai O - 

MENESYJE.
Des Moines, Iowa. —

milijono farmeriu isz Iowa, 
Dakota, Minnesota ir Illino- 
jaus valstijų, iszszauks st rai
ką 15-ta Augusto idant “
namie ir nieko nepaini no t.”

Priežastis tojo st raiko yra 
kad agentai, kurie supirkinė
ja daržoves, mokėtu farme- 
riams geresne preke ne kaip 
lyg szioliai mokėdavo.

New York.

ra-

6 UŽMUSZTI, 29 SUŽEISTI 
DEGANOZIAM HOTELYJ.

Szeszi ugna
gesiai pražuvo o 29 žmones su
žeisti degnnėziam Ritz-Tower 
kotelyje ant Bark Avė., ir 57tos 
ulyczios Panedelyje.

T r i sdeszi m t s u gn a ges i u
dosi skiepe tame laike kada 
kilo dvi baisios eksplozijos 
skiepe, kur radosi daug kvar- 
bos. Tasai hotelis yra 41 laips
niu augszezio ir jame gyvena 
,tik turtingi žmones.

NUSIŽUDĖ NETEKES $1,500 
— VAŽIAVO IN TĖVYNĖ.

— Stanislovas 
per daugeli metu

New York.
Romaniak,

- dirbo sunkei pakol nesuezedino 
1,500 doleriu ir sumano va
žiuot in tėvyne atlankyti savo 
tėvelius, nusižudo name del 
emigrantu isz rupesezio. Kokis 
tai žulikas prikalbino ji, kad 
jam atiduotu pinigus su priža
dėjimu, kad pinigai pasidau
gins per nakti. Negana to, pa
ėmė nuo jojo praszparta ir ki
tus svarbius dokumentus.

Romaniak gyveno Patterso- 
no, kur paliko seseria, o tėvy
nėje tėvus ir broli. Apgaviko 
lyg sziai dienai nesurado. Bu
vo tai vienas isz jojo tautle- 
Cziu. j v

)

bet kaip rodos

t 
supjaustė motore daugeli kar
tu, po tam pats sau perpjovė 
gyslas ranku, 

|isz to pasveiks.
Motore manydama kad jaja 

iszszqko per 
Įauga užsikabindama ant tele
grafinio drato 43 pėdas augsz- 
ezio nuo ulvezios ir ten kabo- V
jo pakol jaja neužtemino pali- 
eijantai kurie paszauke ugnį 
gesins su kopeczioms ir 
paliuosavo isz lenais visa su
kruvinta. Kada palicija inejo 
in st ubą, 
kruvinta ant grindų kuri tuo- 
jaus nuvožė in ligonbuti kaipo 
ir supjaustyta motore. Mano
ma kati a'budu pasveiks.

Porele negyveno krūvoje nuo 
keliolikos menesiu nes vyras 
buvo moterei labai užvydus. 
Ta ja diena vyras atėjo pas pa
ezia melsti kad sugryžtu pas ji 
o kad Motiejus buvo staigaus 
budo žmogus, tankiai pasielg
damas su paezia nepadorei, to
dėl motore nenorėjo pas ji su- 
gryžt. Porele turi keturis ma
žus vaikus. Motore turi 30 me
tu o jisai 47 metus.

v v ras paskers,

a- 
jaja

rado vyra „visa su- Ir **

BAISUS DARBAS 
UŽVYDUSIO VYRO.

Wilkin, Minn.
Gallop, 40 metu 
veryku

1 i

— Harold 
agentas cze- 

, aresztavotas ir 
uždarytas kalėjime už iszdegi- 
nima akiu su karboliku savo 
jaunai paežiai 23 metu ir nužu- 
(linima tarnaites 
les, 
tu.

Gallop baisiai buvo užvydus 
savo paežiai kuria pasiutiszkai 
mylėjo o kada ji uždarinėjo ka
lėjimo pųszauke iii paezia: 
“Kada mano kuna pririsz aut 
elektrikinio krėslo ir pradės 
spirgyt, tai ir tada nepaliausiu 
tave mvlet.”

Mot (-re daugiau nereges sau
les szviesos kolei gyva bus nes 
vietoje kur buvo puikios aku
tes, randasi dabar tik juodos 
duobes. Tarnaite nužudė už tai 
kad adbego 
poniai.

likos

juju dukrc-
Mrs. Edna, Toliau, 60 me-

in pagialba savo

GYDUOLE”
PALITURA NUO STALO.

Canton, Ill. — Kada palici
ja aresztavojo Mrs. Sadie Joa
chim už daryma namines, ku
ria nuvožė in suda, motore sto
jus priesz sudžia, pareikalavo 
kad jai sugražintu munszaine, 
nes sake kad tai buvo josios 
gyduole užraszyta per josios 
dak t a ra. Kada sudžia užpylė 
kelis laszus tosios “gyduo
les” ant stalo, tai toji “gyduo- 

” nuede palitura (varnlszi) 
nuo stalo. Sudžia paliepė Jai 
susijeszkoti geresnio daktaro 
kuris jai užraszytu geresnes 
gyduoles nes tosios gali jai 
iszesti žarnas, , ■

i i
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2ASZTIS “SAULE“DU-KART SANVAITINIS LAI
ISZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIA

I
Prenumerata Kasztuoja: Suvienytose Valstijose |8.00 metini

Kitose Vieszpatystese $4.50 metams

IM

Lalezkus ir Pinigus visada siuskite ant azio adresol '
. ' < W. D. BOCZKAUSKAS - CO., i

MAHANOY AND A STB.,

W. I>. BnrtlOWKIl, Pro. » «t.▼▼• U»' ! TPN, «r. n. BOCIKOWNMI, MUor.

UŽMUSZTASIS BONUSINIS GAZOLINAS NETINKAMA NETURĖSIME ALAUS LYG VILLANOVOS KOLEGIJOS
KAREIVIU BUVO LIETU- 
VYS; BUVO PALAIDOTAS 

WASHINGTONE.
Chicago. — Kariuomenei ir 

policijai vejant isz Washing- 
| tono bonu armija likos nuszau- 
tas vienas Didžiojo Karo vete
ranas. Nnszhulojo pavarde

Kokis tai
ro

MAHANOY CITY, PA.

44 METAS

Nuszhutojo
Anglu spaudoj padubta kaip 
William Hushka. Tikras žuvu
siojo vardas ir 
Vincas Juszka.

Vincas

GYDUOLE ANT RU- 
!’ MATIZMO.

Harper, Ohio.
žmogelis davė rodą del l’Cd jį ♦
Knapp* kad gazolinas yra gera 
gyduole del gydymo rumatiz- 
mo. Petras parėjus namo, pri
pylė 'bl indą 
pamirkyt jame 
nelairn es

t

i

pavarde yra

Juszka gyveno Ghi- 
cagoj adresu 2317 W. 23 place'. 
Jo brolis dirba 18 gatves api 
linkej, buczernej 
So. Halsted St.

Vincas Juszka, Didžiojo Ka
ro veteranas, žuvęs laike viji-

Bonu Armijos isz Wash- I
ingtono, busiąs palaidotas Ar
lington nacionalese kapinėse.

Palaidoti jo kuna ten gania 
leidimas isz Charles Juszkos — 
mirusiojo brolio ir p-nios 
Francis Krevenka — seniau 
buvusios Vinco Juszkos žmo
nos, kuri gyvena adresu 2015 
N. Winchester Ave.

Nabaszninkas Vincas Jusz
ka mire sulaukės 36 metu. Ji
sai buvo 
Amerikon
Amerikos kariuomenėj Didžio
jo Karo metu 
me ii esi u.

Vincas .Juszka:
Amerikos ____

r m . i -3 J
Būdamas bedarbis, 
ingtona iszkeliaves, kada 
Chicaga ėjo

mo

I

C-
adresu 1912

gimes
atvyko

o

y

ir

Panevėžy j ir
1913 m.

isztarnaves 14

armija
instojas in 
liuosnoriu.

„At- ‘4

iii W’ash- 
per 

in szalies sostine
didelis skaitlis kitu karo vote- 

Isz k e 1 i a ud am a S', J u sz k a 
pareiszkes, kad Washingtono 
jam negali būti praseziau ne 

f I

rami.

kad ežia Chicago j esą.

MOTERE DŽIAUDAMA
DRAPANAS NETIKĖTAI

UŽKIBO ANT VINIES.

iszgirdo

AVashington, D. C. — Mrs. 
Georgiana Shattuck, 43 metu, 
džiovė drapanas o kad virve 
buvo vienoje vietoje per augsz- 
tai, motore paszoko idant pa
gaut bet tame su ranka tren
ku in stulpą kuriame radosi in- 
kaltas didelis smailas kukis
pataikindama su pirsztu ant 
kurio užsikabino. Riksmą ne
laimingos motorus 
kaiminkos ir viena isz ju sten
gusi jaja iszkelt in virszii kad 
galėtu pirszta nuimt bet nutu
rėjo pajiegu.

Motore baisiai kentėjo ir 
meldo kaimynu kad jai nukirs
tu pirszta. Ant galo kas toki s 
atnesze krėslą ant kurio moto
ro atsistojo ir paliuosavo pirsz
ta, po tam, kaip ir visos mote- 
res, isz skausmo... apalpo.

INSMEIGE PEILI IN SZIR
DI; DAKTARAI SUSIUVO 

LIGONBUTYJE.
i

Vancouver, British Colum- 
Billy McGillivray, 9 mobia.

tu vaikutis, bėgdamas su pei
liu rankoje, paslydo ir instri- 
go peilis jam iii szirdi. Vaikas 
isžtVauke peili ir tuoj apalpo. 
Tėvai negalėdami vaikuti ad- 
gaivint,,nuvežė ji in ligonbuti 
kur daktarai susiuvo perpjau
ta szirdi ir vaikas sziadien yra 
sveikas. Yra tai vienatine to
kia operacija kokia padare
Kanadoje. 1 U.( .9 ^9 PAS sudžius, •

isz kurios IŠ

gazolino, atsisėdo 
kojas bet ant 

nžhiirszo iszimt pyp
ke isz burnos
birksztis inpuole in gazoliną iš
kilo didelis i“piff” ir
žmogelis nepamena tiktai ka
da ai si rado ligonbuteje jam 
daktaras pasako kas atsitiko. 
Ugnagesiai' užgesino narna ku
ri jiadare 'bledes ant deszimts 
t ukstaneziu doleriu.

daugiau

NETIKĖTA DOVANA NUO 
MIRUSIOS BOBUTES.

Alorrison, Minu. — Geisda
ma permainyt senus renius kad 
iszimti paveiksiu savo bobutes 
ir indeli in puikesnius rėmus, 
d a rak tor ka Miss Lucia Mober
ly, nemažai nusistebėjo kada 
alpleszus lentukes, užliko už 
paveikslo penkes tūkstantines 
bumaszkas. ,

Paveikslu padovanojo jai jo
sios bobute .1.898 mete priesz 
mirti su praszymu kad saugo- ' *
tu ir guodotu ir niekam neati-

* u . k

duotu., Anūkėle nesitikėjo nie
ko nuo bobutėj nes mane kad 
jiji neturėjo ne skatiko. Dabar 
nupirko da puikesnius rėmus 
už taip gausia ir netikėta do
vana.

RADO SAVO MOTINA 
PASIKORUSIA.

Brooklyn, N. Y. — Karolina 
Satula, 14 metu mergaite, per 
kėlės valandas 
motinos ir ant 
garadžiu, kur surado savo mo
tina kabanezia ant 
pririsztos prie balkio.

Motina gavo staigu skausmą 
galvos ant kurio sirgo nuo ko
kio tai laiko, ir nekarta kalbė
jo kaimynams kad pasidarys 
sau mirti, 
nuo skausmo, na ir savo priža
dėjimą, iszpilde. Paliko ji vyra 
ir szeszis mažus vaikus.

i
jeszkojo savo 

galo nuėjus lu

virvutes

jeigu neatsikratys
i

Kansas City. :

prisipažino tėvui 
jojo pavolinimo

I

GAVO IN KAILI NUO TĖVO 
KAD APSIPAOZIAVO.

Kada Pel
ham Glassford, 21. metu, parė
jo namo ir 
kail jisai 'be 
apsipaeziavo, tėvas taip ant 
jojo inirszo kad pagriebė sū
neli ant keliu'ir uždavė kelis 
karsztus blynus per sėdynė, 
tunelis jausdamasis nuskriau
stu ir kad jau yra 
skunde tęva,
baudė ant trijų menesiu in 
pataisos narna.

vyru, ap
kąri slidžia mi

MEKSIKAS NEPRIPAŽYS- 
TA TOKIU VINOZEVONIU.

Meksiko Miestas. —- Ildefon- 
zo Turru'biartos, gubernato
rius valstijos San Luis Potosi, 
iszdave ukaza kuris ’ uždrau
džia katalikiszkoms poroms 
imti szliuba pas sudžius; to
kios vinezevones nebus pripa- 
žlnttos per valdžia. Pagal gu- 

‘bernatoriau^ nuomone tai ka
talikai privalo imti szliuba pas

1933 METO. — PENNSYL-
VANIJA PAVĖLINO

DIRBTI ALŲ, BET...
Washington, I). C.

* h «
Washingfoil, I). C. Sako- ■b »

ma kad kongresas negali nieko 
padaryti su pavelinimu atida
ryti bravorus ant dirbimo ge
resnio alaus kaip lyg 1933 me
lui, nes tiek laiko užims pakol 
viską suvaldys.

Ana diena Pennsylvanijos 
legislatura nubalsavo 86 bai
sais prieszais 68 kad dirbti ge
resni a Iii Pennsylvanijoj kaip 
tik valdžia ant to pavėlins atei
nant i meta.

Milwaukee bravorai iszduos 
$10,000,000 ant pagerinimo sa
vo bravoru kaip tik valdžia pa
vėlins dirbti geresni alų ir duos 
darbu del 4,000 žmonių, o 
Palįsto bravoras iszduotu $6,- 

pagerinimo ir 
$750,000 del darbininku. Dau
giau kaip 20,000 darbininku 
aplaikytu darbus bravoruosia 
New Yorke.

Jeigu geras alus sugryžtu 
puse milijono 

ta

U t arui nko

000,000 ant

4,000 žmonių

tai mažiausia, 
žmonių aplaikytu darbus 
paezia diena.

J

BONUSO ARMIJA ABAZE 
DAUG SERGA, MAISTO 

MAŽAI; VARGAS.
Johnstown, Pa. Bonuso 

armijoj abaze, kuris iraiulasi už 
miesto, pradėjo daug sirgti, ir 
jau apie 50 žmonių randasi It- 
gonbutese, Armija turi mažai 
maisto kuris užteks tik ant ko- 
liu dienu. Du dideli trokai su 
maistu isz Detroito dingo ke
lionėje ir nežino kur
vo. AJjazo randasi apie 
ypatų, terp kurių randasi dau
gelis moterių ir vaiku 
konezia dideli varga.

nuvažia-
5000

kurie

LIETUS PADARE BLEDES
ANT $1,500,000.

Cincinnati, Ohio. — Dideli 
lietus pietiniam Ohajuj ir pa- 
kraszcziuose Kentucky, užlie
jo daug lauku ir miesteliu, pa
darydami .bledes ant gal dau
giau kai p pusantro milijono 

i) .

doleriu. Telefono ir elektriko 
dratai likos suardyti ir mies
tai pasiliko tamsumoje. Kru
tėjimas ant plentu nustojo, 
perkūnas uždegė daugeli tvar
tu ir namu, daug skiepu užlie
ta ir 8 žmones pražuvo.

DOVANOJO SKOLAS SAVO 
KOSTUMERIAMS.

Racine, Wis. — Atsirado ki
tas geras sztorninkas kuris do
vanojo skolas jsavo kostume- 
riams, kurio jam. buvo kalti 
net $7,000. Indejo jisai sekan
ti apgarsinimu in vietini laik- 
raszti:

. “Visi tieji kurio man yra 
skolingi ^iž tavora, .tegul'atna-
sza rokunda pas mane o -usz 
iszbrauksiu skola isz knygų. 
Meldžiu ir ant tolinus pirkinė
ti tavom pas mane bet parda- 
vinesiu tiktai už pinigus.”

Seni kostumeriai ncužmirszo 
sztorninko ir dabar daro go
resni. bizni no kaip dare ant 
knygueziu. —Tuom geru sztor- 
ninku yra Mike Brushą*

11. I

*3

KLIOSZTORIUS SUDEGE;
28 UGNA.GESIAI SUŽEIS

TI IR APDEGINTI. »
Philadelphia.

diena kilo ugnis kliosztoriuje, 
Villanova kolegijoj kur moki
nasi studentai ant kat-alikisz- 
kn kunigu, kuri padare bledes 
ant daugiau kaip milijono do
leriu ir 28 ugnagesiai likos su
žeisti ir apdeginti. Artimi na
mai taipgi nukentėjo nuo ug
nies ir vandens.

Kliosztorius likos pastatytas 
1900 mete ir kasztavo $200,000 
ir jau kelis kartus dege.

Daug .senoviszku užlieku, do
kumentu ir stovylu sudegu.

P^NKI VAIKAI SUŽEISTI 

PER BOMBA.
Altoona, Pa. —* Penki maži 

vaikai surado bomba ant lau
ko kur ketino leidinėt fajer- 
verkus. Vaikai uždegė bomba 
su baisioms

stovinczia

pasekmėms kuri 
baisiai sužeidė ir apdraskė vai
kus. Italijonai ketinoItalijonai ketino ap- 
vaiksztinet diena Szv. Onos 
bet laja diena lijo 
leidinėt

ir negalėjo 
nžmirsz-fajerverku, 

darni pasiimti bomba. Visi vai
kai likos nuvežti in ligonbute.

MUSZIS TARP STRAI-
. KIERIU IR SKEBU.

Ind, — Tarp 
unistu pikietu ir s
Dixie Bee kasyklų

Terre Haute
kebu, prie 

, atsibuvo 
kruvinas muszis kuriame likos 
vienas užmusztas ir apie 12 su
žeisti. Locnininkai kasvklu 1^ 
meldžia gubernatoriaus kad 
Įirisiiinstu vaiska apmalszinti 
straikierius.

Paskutines Žinutes
" ■ " I

g, Pa. ~~— Pa- 
sanvaites likos

1[ Harrisbur 
baigoje szios 
užmuszta 18 ypatų visokiose 
n e 1 a i m e s e P c n n s y 1 v a n i j o j.

1[ Lima, Peru. — Valdžia 
suszaude 64 pasikclelius Tru
jillo už 
muose priesz valdžia.

U Gloucester, N. J. — 
priežasties blogu laiku, 
nes pradėjo žibint i karasi na 
lempose ir kuryt malkas isz 
priežasties stokos pinigu.

U Scranton, Pa. — Kas to- 
kis padėjo dinamitą po gon- 
keliu namo anglekasio Edvar
do Sullivan, kuris sudraskė vi
sa pryszaki namo bet ant gi
liuko nieko nesužeidė.

11 New York. —

ll a 1 y v a v i m a s u ky 1 i-
J

žmo-

Praeitu 
mirėsan vaite czionais mirė nuo 

trucinanczios munszaines net 
18 ypatų o 37 randasi ligonbu- 
tese isz kuriu 9 visiszkai a p ja
ko.

11 Viednius,
Pralotas Ignotas Seipel, buvu- 

kanclons

Aust rijo.

sis • katalikiszkas 
Austrijos, kuris turėjo 58 me
tus mirė nuo szirdies ligos.

•_____________________ __ _ ____________________________________ '

Ži nūnai apskaitė buk 
musu svietas svero 6,000 bili
jonu tonu. 

* iSiiv. Valstijose randasi 
daugiau kaip 7,000,000, szunu.

Didelis slonius suėda per
diena nemažiau kaip 125 sva-

j r ■ ' i' : I
i i. U t

*

r U szięno. I

ISZ LIETUVOS
• .. +...

SUSIMYLĖJO ANT “VARG- 
SZES,” NUSIVEDĖ NAMO,

NETEKO 9,000 LITU.
Kaunas. — Nemalonus atsi

tikimas patiko viena isz tur
tingu gyventoju Andriu M..., 
kuris eidamas pasivaikszcziot 
sutiko ant Alejos
patogia mergina, kuri paregė
jus Andriu, pradėjo graudžei 
verkt. Pradėjo klausinėt jo
sios rupesezio ir ant galo mer
gina prisipažino, kad atvažia
vus in Kauna nerado darbo ir 
neturi ne lito prie duszios. 
Andrius turėdamas gera szirdi, 
susimylėjo ant merginos, pu- 
prasze pas save ir priėmė jaja 
szirdingai. Kokis buvo nusiste
bėjimas pono Andriaus, kada 
pabudęs isz ryto pamate, kad 
nepažystama mergina, norinta 
durys buvo užrūkytos-, iszbego 
per Įauga, o su jajai iszleke po
no Andriaus ir devvni tukstan-Hr 
czei litu isz surdoto kisze- 
niaus. — Andrius prižadėjo 
daugiau nebūti geru Samarito- 
nu del patogiu verkeneziu mer
ginu.

LEDAI ISZPLAKE VISO
IKAIMO JAVUS.

Gauta žinia, kad priesz ke
lias dienas pro administracine 
linija Seinų apskrity praėjo 
smarki audra. Ledai puolė di
deli. Kucziumi kaime sunaikin
ti beveik visi javai, kaip žieni- 

taip ir vasariniai.keneziai,
Daugeliui gyventoju ledai isz- 
musze langus.

Viesulą kituose kaimuose 
nuostuoliu beveik nepadaro. 
Nuostuoliu Kucziunuose bus 
apie 50,000 litu.

y -------------------

ISZKASE LOBI.
Skuodas, Kretingos aps.

Narvydžiu kaime ukin., J.
Rimkus savo sodyboje kasda- . 
mas egles kelmą rado žemoje, 
aplink kelmą iszmetytu, 16 se
nu monetų. Pinigai yra trijų 
rusziu, balto metalo ir ploni, 
maždaug dabartiniu 50 centu 
monetos didumo. Kai kurie yru 
labai sutrūniję, bet daugumas 
gerai iszsilaikc. Metu data ir 
raides aiszkiai galima iszskai-^ 
tvti. Monetos datotos 1666 mc- v 
tais.

balto metalo ir ploni

DIDĖJA KONTRABANDA/
Kad ir stropiai saugojama 

Lonku-Rusu siena ir Lietutiu- 
Lenku administracine * linija, 
bet in vairiu prekių kontraban
da vis didėja. Pasak Lėtoku . 
spaudos, per Birželio menesi 
sugauta kontrabandos už 3|15,- 
50 auks. 'Daugiausia esą 
beirta isz Nepriklausomos 
tuvos. Esą sucziupla 250 kilo
gramu tabako, 120 klgr. saka- 
rinos ir daug szilko ir kitokios 
galanterijos. Tokiu budu reike 
daryti iszvada, kad Nepriklau
somoj Lietuvoj szios prekes 
yra žymiai pigesnes, jeigu jos 
isz ten taip dažnai gabenamos

I ! to

ga- 
Lie- 
sllo-

« •

kontrabandos budu. .
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KasGirdet
Ar piktas Vyras pirmos pa

ežius gali būti geras del savo 
antros paežius?

Ar katra motore isztekejo už 
naszlio kuris piktai pasielgda
vo šu savo pirmutine paezia?

Viena tūla mergina, pana 
... ežiu te, pažinojo tūla nasz-

li nuo keliolikos metu. Pažino
jo ir jojo paezia. Abieju budai 
buvo prieszingi ir niekados ne
galėjo sutikt.,Po mireziai jojo 
paezios, naszlys paprasze pa
nos S. idant teketu už jo. Pa-'

S

Isz Lietuvos
I v w .

Kaimynas gali mirti ir būti pa- AMERIKIETE JAKU* •

miestuose kaimynas savo kai
myno nepažysta ir nesako vie
nas in tu*.kita: “Kaip einasi?

laidotas, bet 
apie tai nieko 
tai visai nesirūpina. 

-------------------
Kasztas iszauginimo 

lyg 18 metu yrn mažesnis ant 
90 doleriu no kaip iszaugini- 
mas mergaites — pagal tyri
nėjimą tūlos asoRiiracijos 
kompanijos kuri sako buk isz- 
auginiinas jpergaites kasztuo- 
ja $6,167 o vaiko $6,077. 
maitinimas 
$2,500.

Daugelis musu szeimynu isz-

jojo kaimynas 
nežino ir apie

/

vaiko

Tsz-
kožno kasztuoja

na S. myli ji, o jisai beveik ant dno’ila dang mažinu ant isznn- 
ranku jaja neszioja ir geidžia ginimo vaiku.
jai visame intikti. Bet mergi
nos sanžine neduoda jai ramy
bes, kad naszlys, kuris piktai 
pasielginejo su savo pirma pa
ezia, po apsipaeziavimui Ir su 
jaja taip nepasielginetu. Sun- 
kus tai rieszutis del porkandi- 
mo. Tankiai atsitinka kad po
ra, gyvenanti su savim nešilti*

--- ——M—---
Tubis Amerikoniszko 

nieriaus sūnelis susižiedojo su 
duktere tūlo farmerio. Priesz 
nuvažiavimu pas savo myli
ma,

biz-

savo
jojo tėvas davė jam szito

kia rodą:
‘‘Mano snnau, žinai kad man 

rupi labai tavo gerove ir atei-
kime, turi budus savyje kurie tis; P,iv)llni turtingai apsipa-
gal atnesztu jiems laime gyve
nant su kitokia ypata. Jaigu 
vyras nemylėjo paezios o jiji 
nemylėjo savo vyro, jaigu ne
sutiko tarp saves o mažiauses 
nesupratimas sukeldavo per
kūnija tai nėra ko stebėtis, 
Padaryta klaida atsitinka tan
kiausia nuo greito apsivedi- 
mo, be geros pažinties vienas

cziuot nes tai yra biznis, pa
reikalauk nuo savo uoszvio 

•7;: nors deszimts tukstnneziu do- 
jaigu jisai • yraleriu, jaigu jisai • yra gerit 

žmogum, bet jaigu jisai kada 
nors sėdėjo kalėjimo, tai reika
lauk nuo jo mažiausia 50 tuks- 
taneziu doleriu.”

/

>

l-Apie Afaža
• 4.

i

Antanėli
— 111 > .......

Buvo jau volus laikas ir 
trumpa rudenio diena tuo,jaus

- - - Ll U -m —

BAUSKIENE KAUNE *
APSŽAUDE LATON A

IR PATI PERSISZOVE. turėjo pavirsti’ nakęzia, kada 
Liepos 15 d., Kaune, i n vyko asz nuvargus ir porszalus par- 

Geliu Rato drama su susiszau- 
dymais, kurios pasėkoj du su
žeisti.

Viename namelyje, gausiai 
gėlėmis ir medžiais apaugu
siame, nedideliame bute palie- 
pej gyveno du insimylejeliai. 
Tai nelabai dar senei isz Ame
rikos gryžtisi Domicėlė Jaku
bauskiene ir La tonas, tarnavęs 
vidaus reikalu ministerijoj, pa
su skyriuj.

Latėnas turėjo žmona, 
ja paliko. Jakubauskiene gana 
turtinga Amerikiete. Dar-ir da
bar neseniai brolis jai atgabe
no 35,000 It. czcki. Amerikoj 
Įialiko savo' vyra.

Neseniai dar jie apsigyveno 
gražiajam Geliu Rate, 
tai jau kaimynai pastebėjo 
kad pavyzdingos s-aiitaikos Ju 
tarpe nebuvo. Dažnai girdėjo
si asztrus tarpusavio barniai ir 
priekaisztai.

Priesz kelias ditmas žmones 
mate, kai Latėnas gatvėj Ja
kubauskiene kojomis spardė. 
Santykiai, matyt, taip i ūkai to

gryžiin isz miesto. Mieste turė
jau daugybe visokiu reikalu.

atidarius

bet'

bet ir
jau kaimynai ?

j

Sūnelis iszklause levo geros, kad Latėnui palojus namo pa-
rodos ir iszvažiavo. Ant ryto-

kito ir vėlesniam savo gyveni- i',us tev,ls aPlaike telegram*
me iszv^rže savo piktumą an 
vaiku.

Bet negalima sakyti kad vy
ras, kuris buvo “velniu” del 
pirmutines savo paezios, butu 
tokiu pat vyru del antros pa
ezios. Paprastai piktas vyras 
pasiliks piktu... bet ir ant to 
yra gyduole. Yra tokiu mote
rių kurios žino kaip pasielgi- 
net su vyrais o yra ir tokiu, 
kurios nežino. Daugeli kartu 
atsitinka kad vyrai, kurie bu
vo tikrais “velniais” 
pirmutiniu moterių, 
persimaino ir buna 
“aniuoleliais 
prisiegeliu.

Priesz apsivedima su nasz- 
gerai butu 

isztyrineti kad tasai, kuris bu
vo piktu vyru del pirmos pa
ezios, kiek prie tojo piktumo 
prisidėjo jojo pirmutine prislė
gėte. Geriausia yra imti laika 
ir gerai isztyrineti būda žmo
gaus ar moteres priesz susiri- 
szima lyg smert, nes po tam 
graudinsiu per visa savo gyve
nimą, arba kaip seni žmones 
kalba: “ 
paima velnei.

Li

? 9

4 4 velniu > 9

del savo
— visai 

tikrais 
del savo antru

liu (ar naszlia) 9

kas per s taigai, tai 
f 9

*- -■ " - --------

Buvo manoma kad 
konai pamot ineja 
kės bet tame biustą nes 1930 
mete padirbta pypkių už 3,- 
239,360 doleriu o zapalku 35,- 
204,500 grosiniu dėžių.

--------------------::---------------------

Ameri- 
rukyt pyp-

Sztai tikra artimo meile pa
gal Kristaus mokslą.

Indianoje mirė vyras M il
tį redos Fisher, palikdamas sa
vo moteria ant 80 akeriu lau
ko su kviecziais ir 40 akeriu 
su ayizais. Buvo tai tada, kada 
visi kaimynai buvo užimti sa
vo'darbais ant lauku.

Bet nebuvo taip užimti kad 
neprigialbetu savo nelaimingai 
kaiminkai. Ana diena susirin
ko isz aplinkines 46 žmones su 
maszinoms ir apie szeszta va
landa viskas buvo nuvalyta 
huo lauku. >

Kaimyniszka ir artymo dva
sia prigialbejimo vieni kitiems 
kaip kada užgesta. Dideliuose

nuo sumins su užklausymu: 
‘‘Mano mylimas teveli, 

vas mano mylimos merginos li
kos pakartas keturi motai ad- 
gal. Kiek man liepi dabar 
praszyti pasogos?”

Tėvas nieko neatsako ant te- 
legramo.

te-

Suvienyti Valstijei kas 
metas sunaudojo daugiau kaip 
viena milijoną svaru kavos.

Žmogus pradėjo jodinet 
ant arklio 3,000 metu atgal.

* Karve duoda pieno nuo 2 
lyg 18 metu.

Žvėris girafas (ilgakak- 
lys) yra 18 pedumuo žemes dy
džio.' * '

PAJESZKOJIMAS.

Pajeszkau pus-brolio Anta
no Markevicziaus ir pus-sesc- 
res -Mavijoilos, po tėvais Mar- 
kevieziutes, isz Vaitakiemo 
kaimo, Punsko parapijos. Pir
miau gyveno Pittsburgh, Pa. 
Tegul atsiszpukia ant adreso:

Mrs. Eva Babrinskiene,
520 W. Pino St.,

Mahanoy City, Pa.

isz

Rugpiutis — 1932 — August
miž ! ■ ^ ii-+".^11 u i i— w "į į įįimA—■■■■■ ui —— i

1 p Potro kalėjimo
2 u Alfonso Lig.
3 s Stepono Pop. /
4 k Damn i ni ko
5 p Marijos Sniegines
G s Persimainimas V. Jėzaus
7 N Kajetono
8 p Filomenos
9 u Romano

10 s Laurino
11 k Zuzanos panos
12 p Klaros
13 s Jono Berch.
14 N Euzebijaus
15 p In Dangų Em. P. Marijos

»

I

***

16 u Joakimo
17 s Roko
18 k Agapito
19 p Liudviko Bert.
20 s Bernardo /

21 NPrancigzkos Joanos
22 p Timotiejaus
23 u Pilipo Beni.

.24 s Baltramiejaus
25 k Liudviko karai. .
26 p»Serefino
27 s Juozapo Kalas
28 N Augustino
29 p Sabinos

I a* A? f30 u Rožei Limos
31 s Raimundo .....

J. ' J 11 '. <' "

Tarnaite
tuojaus man pranesze:

— Poniute, poniute, namo 
sargas mums ežia koki vaiku 

vartų ant 
bruko gulėjo. Sake jog begulė
damas dar ir suszalti gali... 
Kad poniuto jo pažiūrėtum...

— Kas tai do vaikas! Žinai 
kad ubagu, ir jokiu valkatų asz 
in savo narna nepriimineju!..

—1 Sargas sako kad jis sie- 
rata, — motina, sako,* in lau
kus iszbegus, ar ka. O jis pats 
privalo kvailiuku būti — sto
vi, žiuri in akis ir pas ji ko 
nors iszklausti yra labai sun
ku.

atvedė, kuris tarp

duris

Koks ten, praszau po
nios yra alkanas! Turbūt kisze- *nius pilnus turi duonos pri- 
kimsztus? Jie visi, toki,.'bam
bliai vnlkatęą!

Vienok po nekuria i valandė
lių! Antanukas sėdėjo prie 
stalo i|’ valgė. Bet valgė taip 
kad Veronika suprato jog ki- 
szeniuose duonos neturi. O pas
kui asz su juom pradėjau kal
bėti :

sigirdo penki szuviai.
Tuoj iszszaukta policija, ku

riai iszejus in Latėno kambarį, 
rado perszauta Jakubauskiene. 
Kulka nelabai giliai insmigusl 
smilkiniu. Ji pamažu apalpo ir 
neteko sąmones, bet spėjo dar 
isztarti, kad ja perszovc Latė
nas. Greitosios pagelbės auto
mobiliu nuvežta miesto ligoni
nėn.

O Latonas tuo tarpu nubė
go aržuolynan, 
k u d ros, n u s i p ra u se 
sukruvintus marszkinius, pasl- 
džiove ir kažko lauke. Ilgai 
laukti nereikejo, nes tuoj atėjo 
policija. Policijai, sako, pa
re rszkes:

— Sodžių ir džiovinu marsz
kinius, nes negražu sukruvin
tais vaikszczioti. Kai marszkl- 
niai butu iszdžiuve, bueziau ir 
pats atėjės.

Latonas policijai pareiszkes, 
kad no jis Jakubauskiene szo- 
ves, bet at virkszcziai — Jaku
bauskiene ji szaudžiusi, tik ne
gerai taikiusi ir todėl jam pa
vyko pabėgti. Kitos kulkos In- 
smigo in siena.

Spėjama, kad isz tikro Ja
kubauskiene szove in Latona, 
o paskui pati norėjo nusižudy
ti. Revolveryj drir buvo likea 
vienas szovinys; ‘

LIETUVOJ AUDROS 
PADARE DAUG 

NUOSTOLIU.
Daugely Lietu-

atsisėdo prie
iszsi plovėf

Policijai

— Ak, Dieve! — Mislinau 
imdama nuo galvos kapeliu- 
sza, gal man to visko kada nors 
da truko! Jau ir taip tu var
guoliu kas kartas vis daugiau 
atsiranda, skolų turiu iki pat 
ausu, žiema slenka, neturiu 
kuo apsiauti, randa reikia mę- 
koti, malkas pirkti ir isz kur 
tu biedna moteriszko, gali pi
nigu gauti. Da ir tas ežiu tok
sai atsivilko! Turbūt ftieko go
resnio nesulauksiu.

Iszojau iii virtuve. Kampe 
prie lempos stovėjo Dievo su
tvėrimas, buvo basas, apžėlęs, 
purvinas — kokiais tai skar
malą is a ps i s k a r m a 1 o j asi 
d žiu sakant, 
skurduliu ir sutersztU ant gal- *
vos plauku. Stovėjo atsirėmęs 
prie sienos ir žiurėjo prieszai 
save.

Jo akys man Įiasirode labai 
dyvnios. Buvo vyriszkos, 4ik 
da nesuaugusios. Turbūt jos 
žiurėjo ant savo liūdno likimo 
ir ant visu aplinkui daigtu.

— Ar nematei ponios?.. 
Da b u c zi u o k ra n k a!
mandieriavo tarnaite, kuri 
ponia sykiu buvo inejus. 
Ka? Negirdi,

— Tai sakai kad vadiniesi . ' f
Antanukas Pilkus ir’turi gim
dytojus, tai kur-gi jie?

Vailtas tyli: Akis in mane 
pakele ir vėl be paliovos tar
tum norėjo su jomis isz manos 
ka nors dasižinoti. TuYbvit jis 
mislino: ar sakyti, ar no.

— O ka tu ežia tarp vartų 
dirbai kada tave mano sargas 
rado ir pas mano atvode?

r— Asz nuvargau ir sėdė
jau ...

• Ni^ bet vakaro sėdėti 
ant tokio szalczio negerai; ga
lėjai snszalti. Kodėl tu namo 
ne ėjai?

— Namo? Asz namu notų-

11i
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zo-
maža krūvele

— užka
su

tu... vaikei.. 
suszuko ant galo supykus.

Vaikas nesijudino.
— Duok jam szventa paka- 

ju, Variu te — tariau prisiar
tindama prie jo. Su nuosteba 
dabar asz in jo akis žiurėjau ir 
tarytum jose pamaeziau ko

H . | I

riu.

bet vakaro

RIUM NEBRASKOS.
Dwight P. Griswold isz Lin

coln, Neb., kuris yra kandida
tu ant gubernatoriaus tosios 
valstijos ateinaneziuose rinki
muose ant rėpūblikoniszko li- 
kieto.

i...  m 1

Lehigh Valley R lL

apskrityse. Vietomis

Kaunas.
vos vietų nesėnei siautė labai 
dideles audros, kurios padaro . 
dideliu nuostoliu Raseinių Ir 
Szakiu
audra buvo teip didele, kad 
verste iszverte namus isz pa
matu, sugriovė tvartus, kluo
nus ir sziaip trobesius. Szakiu 
apskrity, ypatingai apie Plok

šti audra .iszkrito irszczius, 
daug ledu, 'kurie sunaikino 
daug javu. Audros metu siautė 
ir perkūnija, kuri padaro ne
mažai nuostuoliu.

A . «

<< Neu^mirszkite g u od,o tin i, skai
tyto jai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “SAULE,” kurie apie tai 
užmirszo ir praSze idant nesulaikyti 
laikraszczio. Paskubinkite |

— Kaip tai ? Tai kur vakar 
gulėjai?

— Vakar? Asz gulėjau ant 
lentų miszkc, pas Mejera.

— O ka valgei? , •
— Ant priplaukusiu prie 

kraszto medžiu žmones vaka- f
riene virė, asz jiems prineszio- 
jau malku ir skiedrueziu pri
rinkau, tai 
man davė.

— O sziadien?
— Sziadien jau tu žmonių 

susirinkimo neinivo, neg“

— Bet poni... Poni mane 
neatiduosi prijutan ?

( Supratau, ant vaiko duszios 
dugno turėjo gulėti kokia nors 
paslaptis. Savo ranka uždėjau 
jam ant peties ir prie 
prisitraukiau.

— Prijutan,
neatiduosiu! Gali su tuo ramus 
būti.

Ir pasijutau, jog mano akis 
taip-gi kokia tai migla pradė
jo trauktis.

Antanukas
tarė:

savos

vaikeli? Ne

paskui valgyti'ii

NAUJOS PIGIOS PREKES <N 

Allentown, Bethlehem 
ir

Easton .
NEDELIOJ 7 AUGUSTO ' 

$1.50 “ ir atgal 
Trejnas apleis Mahanoy City 4:25 
valanda ryte. Grįžtant apleis Easton 

i 9:30, o isz 
(Allentown 9:40 yakąre pagal Stan- 

' dard Time.
Tikietu* Lehifh Vaiky Ofituoae

Sehldb^ialley
Railroad "
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mums duodavo duonos, ar ro- 
puczili, arba taip ka nors, o po 
tam kada oras buvo sziltesnis, 
skabi ndavome ruszkynes ir 
dilgeles virdavome.

— O po tam kas buvo?
— Po tam... Karta Mariu

te; susirgo. Kelias dienas pasir
gęs numirė. Mamyte namo pa
rėjus kaip pamate numirusia 
Mariuto pagriebė peili ir mus 
norėjo papjauti. Asz iszbegau 
tada isz pirkios ir pradėjau ne
savu balsu rėkti. Ant mano 
balso žmonos susirinko ir pa- 
szauke zemski. Zemskis paė
męs mamyte fiuveže pas szv. 
Jokūbą. Kada ja vožė, ji nuo- 

Duokit man
99

9:15 vukure. Bcthleham
* 1 1 A 1 A • "

4

Tikietua Lehig-h Valley Ofituoae

ruszkynes

nes nega

szauke:

nurijo seile, ir

Tai dabar asz jums, po
lėjau atrasti. Dabar szalta tai ni, viską papasrfkosiu.
ir Vilija tuszcziu atsiduso 
vaikas.

— Ir taip gyveni seniai?
— Nuo pat Sekminių. Va

sara, tai tik' vieni juokai — 
prid u re j uokdamasi s.

— Bet kam po miesteli val
kiojiesi, ka? ♦ •

Vėl valandėlė tylėjimo. Vai
kas aplinkui apsidairė.

— Na, ka? Antanuk? Kei
kia ^kad tu viską man iszpasa- 
kotum nes kitaip asz tau nieko 
negalėsiu pagelbeti. O juk tu

I

— Gerai, pasakyk man vis
lia. Kur-gi tavo gimdytojai?

— Tėvelis iszvažiavo iii

\ pats žinai kad per visa žiema 
po IMojerp

niekad da nebuvau macziusl: 
Vaikas staeziai in mane žiurė
jo.

lentas nehoretum 
landžioti ir alkanas szalti, ar 
teisybe? Norėtum geriau tu
rėti narna, valgi, gera apsivil
kima efebai u kus ir mokytis ko 
nors, kaipo ir kiti vaikai daro. 
Ar norėtum? Jaigu taip, tai 
dabar turi man viską papasa
koti...

Mėlynos

kaipo ir kili varkai daro.

— Kaip, vaikeli, vadinie
si? — paklausiau prie jo pasi
lenkdama* * .

— Ant aliukas — atsake ra
miai. Pažiurėjo in mane su žin
geidumu ir galva palenkė.

— O tdvo motina kaip va
dinasi? Ka7

t 
akutes užsitraukė

migla, luputes vaiko sudrebo-
jo ir nedrąsiai paklausė:

k
9 U

'*'1' *
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— Mano motina? Juoziene
— O tėvelis?
— Tėvelis? Juozas Pitkus 
—< <Kur jus gyvenate?
—• Mes gyvenome Povsz-

čziznoje.
— Kaip tai gyvenote? Tai 

kur dabai’ tavo tėveliai?
Ant to paklausymo vaikas 

sukrupo ir nieko neatsako. •
Bet tuom -tarpu mergaite
I -i * • <1’4

Veronika, sukinejanti apie ar
bata, atidarė pecziu ir isz pe- 
cziaus prikvipo užsilikęs nuo 
pietų viralris; Mėlynos vaikb 
akytes pakilo in virszu ir vai
kas tuojaus atsisuko prie pe-

Bet tuom tarpu

cziaus pakvipo užsilikęs
1, * ’ . • ' i 1 • I ' •

n * tcziaus; luputes drebėjo.
— Variuto, ♦ 

l’irmiausia ji reikia pavalgy
dinti o paskui jAu apie viską 
galėsimo iszsiklausti.

jis alkanas.
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MIRUSIO VYRO.
Mrs. Edward Eslick, naszlo 

mirusio kongresmono isz Ten
nessee, bėga ant to dinsto isz- 
baigti lai’ka savo mirusio vyro 
kuris staiga! miro Washingto- 
no kada turėjo kalba idant val
džia iszmoketu kareiviams ju
ju bohusus.

c

latos szauke: “ 
peili, duokit man peili!

Antanukas savo kalba per
trauke ir galva nulenkė žemyn. 
Mažam jis dar ir dabar moti
nos baisa girdėjo. Veidas na
bagėlio iszbalo.

Ir asz net pradėjau isz bai
mes drebėti.

' O kas su j ūmi atsitiko?
po valandėlei vėl paklau-

Su mumi? Mudu tetule 
pas save paėmė, o Mariute pa
laidojo.

— O ar gerai jums pas te
tule buvo?

— Gerai. Tik jos vyras 
mus pas save nenorėjo laikyti. 
Sake, jog mudu per daug val
gomo ir jie savo vaikus taip
gi turi. Tetule mus norėjo, bet

iszvažiavo
Maskolija. Jau seniai iszvažia- siait. 
vę. Pelenu dienoje buvo sngry- 
žes bet labai girtas; mus mn- 
sze, ir mamyte musze o paskui 
iszsiemes isz skryneles pus
ketvirto rubliaus kurjuos ma
myte pati buvo uždirbus 
važinėjo labai toli, in Maskoli
ja kaip taip pasakė,* motina 
tuojaus ir krito ant padlagu, o 
tėvelis iszkeliavo.

— Ir jau paskui .nogryžo ir jos vyras atsisakė. Paskui mu
rki sziam laikui nieko nėgirde- 
jau.

Prijotas — sieratu namas 
Maskolijoje nerasze?

Tik jos

— Ne. Visai iszvažiavo:
— O kas buvo po tam?
— Po tam mamyte isz pro- 
iszejo. Apsirengdavo viso-to

kiais drabužiais, vai kszczieida
vo po kaima ir szokdavo. Taip 
isz jos visi juokėsi. Paskui už
puolė ant vięno virvininko, ku
ris prieszai gyveno, ir pradėjo 
ji imusztį. Tokiu budu žmones 
susirinko ir mamyte norėjo 
atiduoti pas szv. Jokūbą, bot 
tuokart dm* teip likosi.

Antanukas pertrauke savo 
kalba ir in Kampos, ant stalo 
deganezios, liepsna žiurėjo. Jo 
duszios gilumoje turėjo užgim
ti kokia nors baime, nes akelė
se pasirodo aszaros.

— O kaip po tam buvo?
— Po tam, tai mamyte vi

sada trankėsi. Tai meldėsi tai 
litanijas giedojo ir mums pa
tiems dar kartais liepdavo 
melstis. Arba ne, iszeidavo Isz 
namu ir kelias dienas nesu- 
gryszdavo... ’

— O'jus ka be mamytes vei
kėte? Ar daug jus vhiku buvo? 
. — Vaiku? Buvau dsz Ir 
Viktutė ir Mariute, szita ma
žiausia, * .

— Ka-gi jus valgote?
— Nuo mus ne pertoli gy

veno musu tetule. Tai laikais

du nuvedė ir prijutan atidavė.
Kalba urnai pertrauke.
—> Na, ir kas buvo toliau?
Ant antikas tylėjo.
— Tai jus prijutan atida

vė? Sakyk, vaikeli, kaip toliau 
buvo ?

. Pasižiurėjau in akis,
buvo iszbales ir lupas sukan
dės.

visas

—• Kas toliau atsitiko? Sa
kyk, vaikuti. Ar judu prijutan 
paėmė?

— Viktutė priėmė — prasz- 
nabždejo, — bet mane...

— Na, o tave?...
— O manes neeme nes asz 

pabėgau.
Su tais žodžiais galva.urnai 

pakele ir priesz save pasižiu
rėjo. Akys stebėtina szviesa 
užspindejo ir kumszczįa su
gniaužė.

— Nenorėjai prijutan eiti 
tai del ko? ,

Mėlynos akutes, tarvtum da

9

t

1

labiau praszvito, Veidas parau
donavo ir vyriszkū balsu su
szuko: 

4 *— Nenorėjau Maskolių pa
silikti!...

Neužmirszkit atnaujinti pre
numerata už laikraszti Saule.’ 
Del daugelis laikas jau pasi
baigė ir apie tai praneszemel

Bizni be pinigu sunku vary
ti, o ypatingai iszdavysta lai- 
kraszczio, kuris su reikalauja 
kožna doleri. —*

I

( sI



I
// '

I

9

m*

4
i1

8

— .. ................ i iii, M 1-18 .fm ■ >
h ■ it į ■ I

Kas Girdėt
I

miestuose kaimynas savo kai
myno nepažysta ir nesako vie
nas in kita: M Kaip einasi?

------------------- *-----------------” Lx<’i

Isz Lietuvos. AP‘e ^aia
h \ •
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Antanėli
> I I . ’ 1 '*i 1•

Ar piktas vyras pirmos pa- 
czios gali būti geras del savo 
antros paezios?

Ar katra motore isztekejo už 
naszlio kuris piktai pasielgda
vo šu savo pirmutine paezia?

Viena tūla mergina, pana 
S. ^.czinto, pažinojo tūla nasz- 
li nuo keliolikos metu. Pažino
jo ir jojo paezia. Abieju budai 
buvo prieszingi ir niekados ne
galėjo sutikt.,Po mireziai jojo 
paezios, naszlys paprasze pa
nos S. idant teketu už jo. Pa-

jj ' , j JA

Lehigh Valley R, R.
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— Koks ten 
nios yra alkanas! Turbūt kiszc- 
nius pilnus tūri ęluonos pri- 
kimsztus.’Jie ^visi toki, bam
bliai valkatos!

Vienok po nekuriai valande- 
liai Antanukas Sėdėjo
stalo i|’ valgo. Bet valgo taip 
kad Veronika suprato jog ki- 
szeniuose duonos neturi. O pas
kui asz su juom pradėjau kal
beli:

y praszau po-

NAUJOS PIGIOS PREKES fa 
M

Allentown, Bethlehem
ir

Easton .
NEDELIOJ 7 AUGUSTO '
$1.50 i“ teoir algd

Trejnas apleis Mahanoy City 4:25 
valanda ryte. Grįžtant apleis Easton 

19:30, o faz 
yakįjre pagjd StjĮn- 
r.lV <*.
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Kaimynas gali mirti ir boti pa- AMERIKIETĖ JAKU'“ ■
1 BAUSKIENE KAUNE ■ 

APSZAUDE LATONA
IR PATI PERSISZOVE. turėjo pavirsti nakezia, kada 

Liepos 15 d., Kaune, invyko asz nuvargus ir perszalus par- 
Geliu Rate drama su susiszau- 
dymais, kurios pašoko j du su
žeisti.

Viename 
gėlėmis ir 
šiame, nedideliame buto palie- 
pej gyveno du insimylejeliai. 
Tai nelabai dar senei isz Ame
rikos gryžusi Domicėlė Jaku
bauskiene ir La tonas, tarnavęs 
vidaus reikalu ministerijoj, pa
su skyriuj.

La tonas turėjo žmona, 
ja paliko. Jakubauskiene gana 
turtinga Amerikiete. Dar ir da
bar neseniai brolis jai atgabe
no 35,000 It. czeki. Amerikoj 
pa Ii ko savo’ vyra.

Neseniai dar jie apsigyveno 
gražiajam Geliu Rate, 
tai jau kaimynai

laidotas, bet jojo kaimynas 
apie tai nieko nežino ir apie 
tai visai nesirūpina.

Kasztas iszauginimo 
lyg 18 metu yra mažesnis ant 
90 doleriu no kaip iszaugini- 
mas mergaites — pagal tyri
nėjimą tūlos asokuracijos 
kompanijos kuri sako buk isz- 
auginimas jpergaites kasztuo- 
ja $6,167 o vaiko $6,077. Isz- 

kožno kasztuoja

vaiko

namelyje, gausiai 
medžiais apaugu-

' » ; .... ....... ■ ■

Buvo jau vėlus laikas ir 
trumpa rudenio diena tuo,jaus

wf.

prie

maitinimas 
$2,500.

Daugelis musu szeimynu isz-
na S. myli ji, o jisai teveik ant UnocTft clang mažinu ant isznn- 
ranku jaja nesz.ioja ir geidžia ginimo vmku.

4 
t

jai visame intikti. Bet mergi
nos sanžine neduoda jai ramy
bes, kad naszlys, kuris piktai 
pasielginejo su savo pirma pa
ezia, po apsipaeziavimui Ir su 
jaja taip nepaMclginetu. Sun
kus tai ricszutis del perkandi- 
mo. Tankiai atsitinka kad’po
ra, gyvenanti su savim nesuti
kime, turi budus savyje kurio 
gal atnesztu jiems laime gyve
nant su kitokia ypata. Jaigu 
vyras nemylėjo paezios o jiji 
nemylėjo savo vyro, jaigu ne
sutiko tai*p suves o mažiauses 
nesupratimas sukeldavo per
kūnija tai nėra ko stebėtis. 
Padaryta klaida atsitinka tan
kiausia nuo greito apsivedi- 
mo, be geros pažinties vienas 
kito ir vėlesniam savo gyveni
me iszv^rže savo piktumą an 
vaiku.

Bet negalima sakyti kad vy
ras, kuris buvo “velniu” 
pirmutines savo paezios, butu 
tokiu pat vyru del antros pa
ezios. Paprastai piktas vyras 
pasiliks piktu... bet ir ant to 
yra gyduole. Yra tokiu mote
rių kurios žino kaip pasielgt- 
net su vyrais o yra ir tokiu, 
kurios nežino. Daugeli kartu 
atsitinka kad vyrai, kurie bu
vo tikrais “velniais” 
pirmutiniu moterį u 
persimaino ir 
“aniuoleliais 
prisiegeliu.

Priesz apsivedima įsu nasz- 
gerai butu 

isztyrineti kad tasai, kuris bu
vo piktu vyru del pirmos pa
ezios, kiek prie tojo piktumo 
prisidėjo jojo pirmutine prislė
gėte. Geriausia yra imti laika 
ir gerai isztyrineti būda žmo
gaus ar moteres priesz susiri- 
szima lyg smert, nes po tam 
graudinsią per visa savo gyve
nimą, arba kaip seni žmones 
kalba: “ 
paima vėl nei.

y y

4 i velniu del

del savo
— visai 

tikrais 
del savo antru

y 

buna

liu (ar naszlia),

kas per staigai, tai 
O

Buvo manoma kad Ameri
konai pamotineja rūkyt pyp
kes bet tame biustą nes 1930 
mete padirbta pypkių už 8,- 
239,360 doleriu o zapalku 35,- 
204,500 grosiniu dėžių.

■ ■ ■ :: ---

Sztai tikra artimo meile pa
gal Kristaus mokslą.

Indianoje mirė vyras Mil
ei redos BTsbei’, palikdamas sa
vo moterių ant 80 akeriu lau
ko su kviecziais ir 40 akeriu 
su ayižais. Buvo tai tada, kada 
visi kaimynai buvo užimti sa
vo darbais ant lauku.

Bet nebuvo taip užimti kad 
noprigialbetu savo nelaimingai 
kaiminkai. Ana diena susirin
ko isz aplinkines 46 žmones su 
maszinoms ir apie szeszta va
landa viskas buvo nuvalyta 
huo lauku. ’

Kaimyniszka ir artymo dva
sia prigialbejimo vieni kitiems 
kaip kada užgesta. Dideliuose

-------------1;---------------

Amerikoniszko 
nieriaus sūnelis susižiedojo su 
duktere tūlo fanneno. Priesz 
nuvažiavimu pas savo .myli
niu, jojo tėvas davė jam szito
kia rodą:

“Mano sunau, žinai kad man 
rupi labai tavo gerove ir atei
tis. Privalai turtingai apsipa- 
cziuot nes tai yra biznis, pa
reikalauk nuo savo uoszvio 
nors deszimts tukstnncziu do
leriu, jaigu jisai • yra gerJ. 
žmogum, bet jaigu jisai kada 
Hoi’s sėdėjo kalėjime, tai reika
lauk nuo jo mažinusia 50 tuks- 
taneziu doleriu.”

Tūlas

savo

biz-
bet’

bet ir 
pastebėjo, 

kad pavyzdingos sali taikos ju 
tarpe nebuvo. Dažnai girdėjo
si asztrus tarpusavio bandai ir 
priekaisztai.

Priesz kelias ditna-s žmones 
mate, kai La tonas gatvėj Ja
kubauskiene kojomis spardo. 
Santykiai, matyt, taip inkaito,

Sūnelis iszklause tėvo geros, kad Katonui paiejus namo pa
nulos' ir iszvažiavo. Ant ryto- 
jaus tėvas aplaike telegrama 
nuo sūnaus su užklausymu: F

“Mano mylimas teveli,
vas mano mylimos merginos li
kos pakartas keturi metai mi
gai. Kiek man liepi 
praszyti pasogos?”

Tėvas nieko neatsake ant tc- 
legramo.

te-

dabar

Suvienyti Valstijei kas 
metas sunaudojo daugiau kaip 
viena milijoną svaru kavos, 

vŽmogus pradėjo jodinet 
ant arklio 3,000 metu atgal.

Karve duoda pieno nuo 2 
lyg 18 metu. V e e

Žvėris gira tas (ilgakak-
lys) yra 18 pcdu/iiuo žemes dy
džio.’ *

PAJESZKOJIMA8.

Pajeszkau pus-brolio Anta
no Markevicziaus ir pus-sesc- 
res -Marijoilos, po tėvais Mar
ke vieži u tos, isz Vaitakiemo 
kaimo, ’Punsko parapijos. Pir
miau gyveno Pittsburgh, Pa. 
Tegul atsisz|iukia ant adreso:

Mrs. Eva Babrinskiene,
520 W. Pino St.,

Mabanoy City, Pg.
I
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Rugpiutis — 1932 — August
1 p Petro kalėjime
2 u Alfonso Lig.
3 s Stepono Pop.
4 k Damniniko
5 p Marijos Sniegines
6 s Persimainimas V. Jėzaus

* i
^n»<

7 N Kajetono
8 p Filomenos
9 u Romano

10 s Laurin o
11 k Zuzanos panos
12 p Klaros •' ,
18 s Jono Berch.
14 N Euzebijaus
15 p In Dangų Em. P. Marijos
16 u Joakimo
17 s Roko
18 k Agapito
19 p Liudviko Bert
20 s Bernardo

21 NPranciszkos Joanos
22 p Timotiejaus
23 u Pilipo Benį.

.24 s Baltramiejaus
25 k Liudviko karai. .
26 ptSerefino
27 a Juozapo Kalas

18 k Agapito

i

<w<

28 N Augustino
29 p Sabinos
30 u Rožei Limos
31 s Raimundo,, .

gryžku isz miesto. Mieste turė
jau daugybe visokiu reikalu.

atidarius 
tuojaus man pranesze:

— Poniuto, poniute, 
sargas mums ežia koki vaiku 

vartų ant 
bruko gulėjo. Sake jog begulė
damas dar ir suszalti gali... 
Kad poniuto jo pažiūrėtum...

—• Kas tai do vaikas! Žinai 
kad ubagu, ir jokiu valkatų asz 
in savo narna nepriimineju!..

—’ Sargas sako kad jis šie- 
rąta, — motina, sako/in lau
kus isz'begus, ar ka. O jis pats 
privalo kvailiuku būti — sto
vi, žiuri in akis ir p’as ji ko 
nors 
k u.

i1 T f i

Tarnaite duris

namo

atvedė, kuris tarp

iszklaustl yra labai sun-

I c-
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sigirdo penki szuviai.
Tuoj iszszaukta policija, ku

riai iszejus in Latono kambarį, 
rado perszauta Jakubauskiene. 
Kulka nelabai giliai insmigusl 
.smilkiniu. Ji pamažu apalpo ir 
neteko sąmones, bet spėjo dar 
isztarti, kad ja perszove Lato- 
nas. Greitosios pagalbos auto
mobiliu nuvežta miesto ligoni
nėn.

O Latonas tuo tarpu nubė
go aržuolynan, atsisėdo prie 
kūdros, nusiprausė, iszsiplovė 
sukruvintus marszkinius, pas!- 

V

džiovė ir kažko lauke'. Ligai 
laukti nereikeįo, nes tuoj atėjo 
policija.
rerszkes:

— Sėdžiu ir džiovinu marsz
kinius, nes negražu sukruvin
tais vaikszczioti. Kai marszkl- 
niai butu iszdžiuve, bueziau ir 
pats atėjės.

Latėnas policijai pareiszkes, 
kad ne jis Jakubauskiene szo- 
ves, bet atvirkszcziai — Jaku
bauskiene ji szaudžiusi, tik ne
gerai taikiusi ir todėl jam pa
vyko pabėgti. Kitos kulkos In- 
smigo in siena.

Spėjama, kad isz tikro Ja
kubauskiene szovo in Latona, 
o paskui pati norėjo nusižudy
ti. Revolveryj dūr buvo likęs 
vienas szovinys; ‘

LIETUVOJ AUDROS 
PADARE DAUG 

NUOSTOLIU.
Kaunas. ■.— Daugely Lietu

vos vietų nesėnei siautė labai 
dideles audros, kurios padare 
dideliu nuostoliu Raseinių ir 
Szakiu 
audra buvo teip didele, kad 
verste iszvęrte namus isz pa
matu, sugriovė tvartus, kluo
nus ir sziaip trobesius. Szakiu 
apskrity, ypatingai apie Plok- 

sū audra jszkrito Ir

Policijai y sako y pa-

apskrityse. Vietomis

szczius, 
daug ledu, 'kurio sunaikino 
daug javu. Audros metu siayte 
ir perkūnija, kuri padare ne
mažai nuostuoliu.

4
4 4

Neužmirszkite guodotini (Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti "SAULE,” kurie apie tai 
užmipszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio. Paskubinkite!

i C,' * /

— Ak, Dieve! — Mislinau 
imdama nuo galvos kapoliu- 
sza, gal man to visko kada nors 
da truko! Jau ir taip tu var
guoliu kas kartas vis daugiau 
atsiranda, skolų turiu iki pat 
austi, žiema slenka, neturiu 
kuo apsiauti, randa reikia mę- 
keti, malkas pirkti ir isz kur 
tu biedna moteriszke, gali pi
nigu gauti. Da ir tas ežia tok
sai atsiyilko! Turbūt nieko ge
resnio nesulauksiu.

Iszojau i u virtuve.
prie lempos stovėjo Dievo su
tvėrimas, buvo basas, apželes, 
purvinas — kokiais tai skar
malais apsiskarmalojas —~ žo
džiu sakant, maža krūvele 
skurduliu ir sutersztu ant gal
vos plauku. Stovėjo'atsirėmęs 
prie sienos ir žiurėjo prieszai 
save, ’l ||

Jo akys man pasirodė labai 
dy vnios. Buvo vyriszkos, L k 
da nesuaugusios. Turbūt jos 
žiurėjo ant savo liūdno likimo 
ir ant visu aplinkui daigtu.

— Ar nematei ponios?.. 
Pabucziuok ranka! — užka- 
mandieriavo tarnaite, kuri su 
ponia sykiu buvo inejus. — 
Ka? Negirdi, 
suszuko ant galo supykus.

Vaikas nesijudino.
— Duok jam szvonta paka- 

ju, Variuto — tariau prisiar
tindama prie jo. Su nuosteba 
dabar asz in jo akis žiurėjau ir 
tarytum -jose pamaeziau ko 11niekad da nebuvau maeziusi: 
Vaikas staezial in mane žiurė
jo.

— Tai sakai kad vadiniesi 
Antanukas Pitkus ir turi gim
dytojus, tai’knr-gi jie?

Vaikas tyli: Akis in mane 
pakele ir vėl be paliovos tar
tum norėjo su jomis isz manes 
ka nors dasižinoti. TuYbut jis 
mislino: ar sakyti, ar no.

— O ka tu ežia tarp varta 
dirbai kada tave mano sargas 
rado ir pas mane atvedė?

— Asz nuvargau ir sėdė
jau ...

• -j— Na; bet vakare sėdėti 
ant tokio szalczio negerai; ga
lėjai, snszalti. Kodėl tu namo 
ne ėjai?

— Namo? Asz namu uotu-

į
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, 9:15 vakare. Bethleham

Allentown 9:40
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NORI BŪTI GUBERNATO-
RIUM NEBRASKOS.

Dwight P. Griswold isz Lin
coln 
tu

, Neb., kuris yra kandida- 
ant gubernatoriaus tosios 

valstijos ateinaneziuose rinki
muose ant rOpublikoniszko ti- 
kieto.

nu.
— Kaip tai ? Tai kur vakar

Tikietu* Lehigh Vaiky (Mituose

#•

žiema slenka

Kampe

tu... vaike!..

— Kaip, vaikeli, vadinie
si? — paklausiau prie jo pasi
lenkdama. . .

*' • • • ,/

— Antanukas — atsake ra- 
miai. Pažiurėjo m mane su žiu- I '
geidumu ir galva palenkė.

— O tdvo motina kaip va
dinasi? KaT

— Mano motina? Juoziene.
— O tėvelis?
— Tevęlis? Juozas Pilkus.
—* <Kur jus gyvenate?
— Mes 

tziznoje.
— Kaip tai gyvenote? Tai 

kur dabar tavo tėveliai?

vaikeli

4 l

J

i

gyvenome Povsz

Ant to paklausymo vaikas 
sukrupo ir nieko neatsake. •

Bet tuorii tarpu mergaite

s

Veronika, sukinejanti apie ar
bata, atidarė pecziu ir isz po-

i nuo
i I į f " Į t ■ /I JM "

pietų viralūs: Mėlynos vaikb 
akytes pakilo in viršau ir vai
kas tuojaus atsisuko prie pe- 
cziaus; luputes drebėjo.

— Variuto, i jis alkanai 
Pirmiausia ji reikia pavalgy
dinti o paskui jAu apie viską ♦ f ■
galėsimo iszsiklausti.

cziaus pakvipo užsilikęs

u'*

jis alkanus.

gulėjai?
— Vakar? Asz gulėjau ant 

lentų miszkc, pas Mejera.
— O ka valgei?
— Ant‘ priplaukusiu prie 

kraszto medžiu žmones vaka- 
riene viro, asz jiems prineszio- 
jau malku ir skiedrueziu pri
rinkau, tai 
man davė.

— C) sziadien?
— Sziadien jau tu žmonių 

susirinkimo nebuvo, nes nega
lėjau atrasti. Dabar szalta tai 
ir Vilija tuszcžia 
vaikas.

— Ir taip gyveni seniai?
— Nuo pat Sekminių. Va

sara, tai tik' vieni juokai — 
p r i d u r c j no k d a mas i s.

— Bet kam po miesteli val
kiojiesi, ka?

Vėl valandėlė tylėjimo. Val
kas aplinkui apsidairė.

— Na, ka? Antanuk? Rei
kia ^kad tu viską man iszpasa- 
kotum nes kitaip asz tau nieko 
negalėsiu pagelbėti. O juk tu 
pats žinai kad per visa žiema 
po Mojcrpt lentas nelioretum 
landžioti ir alkanas szalti, ar 
teisybe? Norėtum geriau tu
rėti narna, valgi, gera apsivil
kima ezobatukus jr mokytis ko

V

pušku i valgyti-ii

— Bet poni... Poni mane 
neatiduosi prijutan ?

Supratau,1 ant vaiko duszios 
dugno turėjo gulėti kokia nors 
paslaptis. Savo ranka uždėjau 
jam ant peties ir prie 
prisitraukiau.

— Prijutan, 
neatiduosiu! Gali su tuo 
būti.’

Ir pasijutau,

savos

vaikeli? Ne
ramus

jog mano akis 
. taip-gi kokia tai migla pradė

jo trauktis.
Antanukas

tarę:

mums duodavo duonos, ar ro- 
pucziu, arba taip ka nors, o po 
tam kada oras buvo sziltesnis, 
skubindavome ruszkynes ir 
dilgeles virdavome.

— O po tam kas buvo? '
— Po tam... Karta Mariu

te susirgo. Kelias dienas pasir
gęs numirė. Mamyte namo pa
rojus kaip pamate numirusia 
Mariuto pagriebė peili ir mus 
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norėjo papjauti. Asz iszbegau 
tada isz pirkios ir pradėjau ne
savu balsu rėkti. Ant mano 
balso žmones susirinko ir pa- 
szauke zemski. Zemskis paė
męs mamyte liuveže pas szv. 
Jokūbą. Kada ja vėže, ji nuo- 

Duokit man
M

szauke:

atsiduso

nors, kaipo ir kiti vaidai daro. 
Ar norėtum? Jaigu taip, tai 
dabar turi man viską papasa- 
koti...

Mėlynos akutes užsitraukė 
migla, luputes vaiko sudrėbė
jo ir nedrąsiai paklauso:
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latos szauke: “ 
peili, duokit man peili!

Antanukas savo kalba per
trauke ir galva nulenkė žemyn. 
Mažam jis dar ir dabar moti
nos baisa girdėjo. Veidas na
bagėlio iszbalo.

Ir asz net pradėjau isz bai
mes drebėti.

—- O kas su jumi atsitiko? 
— po valandėlei vol paklau
siai?. v * w 't

Su niurni ? Mudu tetule 
pas save paėmė, o Mariute pa
laidojo.

— O ar gerai jums pas te-
tJ

— Tai dabar asz jums, po
ni, viską papasdkosiu.

— Gerai, pasakyk man vis- 
l$a. Kur-gi tavo gimdytojai?

—- Tėvelis iszvažiavo In 
Maskolija. Jau seniai iszvažla- 
vę. Pelenu dienoje buvo sugry- 
žes bot labai girtas; mus mi> 
szo, ir mamyte musze o paskui 

isz skryneles pus
ketvirto rubliaus kurjuos ma-Jtulo buvo? 
myto pati buvo uždirbus, jog 
važinėjo labai toli, in Maskoli
ja kaip taip pasakė,» motina 
tuojaus ir krito ant padlagu, o 
lovelis iszkoliavo.

— Ir jau paskui jiegryžo ir 
iki sziam laikui nieko nėgirde- 
jau.

Prijutas — sieratu namas 
Maskol ijoje nerasze ?

— No. Visai iszvažiavo:1' 
—• O kas buvo po tam?
—- Po tam mamyte isz pro

to iszejo. Apsirengdavo viso
kiais drabužiais, vaikszczioda- 
vo po kaima ir szokdavo. Taip 
isz jos visi juokėsi. Paskui už
puolė ant vięno virvininko, ku
ris prieszai gyveno, ir pradėjo 
ji muszti.. Tokiu budu žmonos 
susirinko ir mamyte norėjo 
atiduoti pas szv. Jokūbą, bet 
tuokart dar teip likosi.

Antanukas pertrauke
kalba ir in liampos, ant stalo 
deganezios, liepsna žiurėjo. Jo 
duszios gilumoje turėjo užgim
ti kokia nors baime, nes akelė
se pasirodo aszaros.

O kaip po tam buvo?
Po tam, tai mamyte vi

sada trankosi. Tai meldėsi tai 
litanijas giedojo ir mums pa
tiems dar kartais liepdavo 
melstis. Arba ne, iszeidavo Isz 
namu ir kelias dienas 
gryszdhvo... ’

— O’jus ka be mamytes vei- *kete? Ar daug jus viii k u buvo? 
. — Vaiku? Buvau asz ir 
Viktutė ir Mariute 
žiausia.

Ka-gi jus valgote?
Nuo mus ne pertoli gy-

visas

savo

— Gerai. Tik jos vyras 
mus pas save nenorėjo laikyti. 
Sake, jog mudu per daug val
gomo ir jie savo vaikus taip
gi turi. Tetule mus norėjo, bot 
jos vyras atsisakė. Paskui mu
du nuvode ir prijutan atidavė.

Kalba urnai pertrauke.
— Na, ir kas buvo toliau? 
Antanukas tylėjo.

* f 1 *

— Tai jus prijutan atida
vė? Sakyk, vaikeli, kaip toliau 
buvo ?

- Pasižiurėjau in akis,
buvo iszbalo* ir lupas sukan
dės. 

..—
kyk, vaikuti. Ar judu prijutan 
paėmė?

— Viktutė priemo — prasz- 
nabždejo, — bet mane...

— Na, o tave?...
— O manes neemo nes asz 

pabėgau.
, Su tais žodžiais galva unpai 
pakele ir priesz save pasižiu
rėjo. Akys stebėtina szviesa 
užspindejo ir kumszczįa su
gniaužė. t

— Nenorėjai prijutan eiti, 
tai del ko? 

" -ik ' h m ’-ii i* i

Mėlynos akutes, tarytum da 
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Kas toliau atsitiko? Sa^
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NORI UŽIMTI VIETA SAVO 
MIRUSIO VYRO.

Mrs. Edward Eslick, naszle 
‘įnirusio kongresmeno isz Ten
nessee, bėga ant to dinsto isz- 
baigti lai’ka savo mirusio vyro 
kuris staigai įniro AVashiiigto- 
lie kada t urėjo kalba idant val
džia iszmoketu kareiviams ju
ju boil us us.

i
t

nesn-

y szita ma-

■ ■■ ii*i<

veno musu tetule. Tai laikais

labiau praszvito, veidas parau
donavo ir vyriszkti balsu su- 
szuko:

— Nenorėjau Maskolių pa
silikti!. ..
----------  ■ ................tu , , ,1 „„■„■I

Neužmirszkit atnaujinti pre
numerata už laikraszti 'Saule? 
Del daugelis laikas jau pasi
baigė ir apie tai praneszemel

Bizni be pinigu sunku vary
ti, o ypatingai iszdavysta lai- 

I k 

kraszczio, kuris sureikalauja
kožna doleri.
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Pluosztelis
Gromatu\

— Ir asz no matau,’nes tai 
ka jaueziu, tai teip skauda, 
jog gatavas esmių savo galva 
in siena suteszkint.

Daktaras pažiurėjo ant jo
| akyvai, ar no nužvelgs ant jo
ju sumaiszyta protą ! — PabūkARBA SZETONISZKAS

UŽVYDEJIMAS VYRO
PATOGIOS PACZIOS .'

BAŲĖB .................. — - 
diena pa^njlbždejo?...’U— Ta$ stojosi, jog ne gana L viena

gilei pjovėme atsake grau-i Ar tai viskas tas no nuduota? 
džei dejuodamas ligonis — da- M.at vyrai yęa visados pasiulę- 
bar labinusdegina, negu priesz leiS, Jm jeszko kentejimu di-

I I ■

czion ponas kolos dienas o asz 
iszgydysiu. > (

2 —< Asz ne galiu laukt. No pabaigsi!

, . * ** .1

jog nieks teip .drašei ir be gal- I j
|| •’ t Ji Į|.iiIA>*»ii: <**I||i ' Į* 'Jf ‘t 11 f * '**

ŽINUTES ISZ
TORONTO, KANADA

ll.l ■*■■■■■

Sz. m. Liepos men. 24 d., rPo- 
ronto Lietuviu Kataliku Alto-1 
riaus Moterių Draugija suren-1

I

Jestes teip ne užmusze žmogų, 
kaip asž.

SugryžiaSj radau pribuvuse 
grafiene, laukianczia manos, 
kuri pasivėlino ant szerrnenu.

Su dideliu pasikėlimu iszbe-

titi.
Ne norėjau (langiau poną tur- 
bacyt ir laukiau, jog gal užsi
degimas daeis lyg szirdies ar
ba smegenų ir tuom spasabu 

mano varginga gy- 
bot tas ne ujįstojo.

rakteli

gus prieszais mane užklupo jog pikniką. Oras pasitaikė ga 
nedaviau žinios'ir tiktai nuo W gražus

Arba Szetoniszkas Užvydeji- mislykie jog asz esmių 'Veutma;
bepvpcziu, kuris turi smegenis Skausmas stovėjo alit vietos, 
suinaiszytas. Kitokiu spasabu Žiurekie ponas ant manės, o 

gali mano ponas iszgydint, suprasi ka keneziu.
kaiptijttai (aje Vieta iszpjaut
ir dęl to tik pas poną pribu
vau.

mas Vyro Patogios Paczios.
Daktarui K., vienam isz gar

singiausių gydytoju Peszto, 
(Vengrijos sostapile) pranešto 
viena rytmetį, jog kokis tai po
nelis. nori su juom matytis.

i

Daktaras užsimėtė ant saves 
szlefroka ir liepe praszytie pas 
savo pribuisza.

persistatėInvestas persistatė kaipo 
puikios paeities vyras o jojo 
veidas iszblvszkes buvo nuo 
kanezios persimainęs. Dcszinia 
ranka turėjo apriszta.

— Ar ponas esi daktaru K ? 
•— paklauso slobnu balsu.

— Teip yra, mano pone.
— Mat asz gyvenu ant kai

mo, tai ne turėjau laimes pono 
pažint, ypatingai, tiktai isz 
garsingumo pono.

Daktaras temino, jog pribul- 
szas vos galėjo ant kojų susi
laikyt ir del to parode su ran
ka kede, praszydamas, idant 
sėst u.

tiktai

Mano

sz pradžios

jog K“!

paprasze lo jo, 
o

sutinimo,

— Ksmiu baisei nuvargęs, 
tese pribuiszas, — nuo keliu 

dienu ne galiu miegot.
deszineje rankoje kokia kvara-
ba sėdi; ne žinau kas tai gali 
būtie — ar tai pradžia kokios 
voties ar ko kito.
da galėjau nukenst, dabartės
vienok deginimas didinasi kas 
diena. O kad ilgiau ne galėjau 
dalaikyt pribTivau in czion, 
praszytie pono, idant man taje 
vieta iszpjautum, ba jeigu da 
viena diena turetau toki sopu
li kenst, tai pasiustam

Daktaras mislino,
apsieis be operacijos, ir darodl- 
nejo visokias gyduoles.

— Ne, ne, — paszauke pri
buiszas, — ne mostės, ne pleis- 
lerei ne prigelbes, tai turi bū
tie iszpjauta.

Daktaras
idant jam parodytu rankaf 
pribuiszas padavė jam ranka 
sukandės dantis isz skausmo.

—• Mano kentėjimai yra 
teip navatni, jog ponas stebė
si esi — dadave, laike, kada 
daktaras atvyniot pradėjo ran
ka, — tik tai ponas isz to ne
si st ebek.

Daktaras ji malszino. Kaipo 
senas praktikas buvo papratęs 
visokius sopulius apžiurinet.

\ienok buvo jam didelis 
dyvas, kada atriszo ranka. Jo
kio ženklo ne buvo matyt, ne

sveika rankji kaip
privalo būtie. Paleido jaja isz 
savo raąkos.

Pribuiszas kliktelejo su 
skausmu, kuris su dideliu at
sargumu pakele sergante ran
ka, rodos parode davada, jog 
tai ne yra szposas, bet tikra tei
sybe ir baisei skauda.

— Kur yra toji skaudama 
vieta ? — paklauso daktaras.

— Sziczion parode ateivis 
su pirsztu vieta ir sudrėbėjo 
cielas, kaip daktaras lengvai 
taja vieta dalypstejo.

Ar jauti mano dalypsįė
jima!

Ateivis no atsake, nes akys 
apsiaszaravo, teip jam skaudė
jo.

kli k tolėjo

<— Tai stebėtinas daigtas, 
asz czion suvis nieko skauda
mo nematau.

no

Asz to negaliu padaly
tie.

Del ko?
Ba jiono ranka yra suvis

sveika.
—• Ponas matomai laikai 

mane už beproti, — tarė pri
buiszas ir iszeme isz makszte- 
les popierele nuo tukstaneziu 
guldenu, kuria padujas ant sta
lo tarė:

—• Matai ponas daktaro, 
jog ne darau iszposu. Meldžiu 
tada, idant man iszpjautum 
taje vieta.

—■ Da sakau ponuį, jog už 
jokius sviotinius skarbus ne
pjausiu sveiko kūno.

—• Gerai. Tai papraszyslu 
pono mažo daigto. Asz pats ga
liu pjauti; — po teisybei ne pa
ranku pjaut su kairia ranka, 
bet tas nieko ne kenke. Tiktai 
tegul ponas po iszpjovimui, 
mano žaiduli apžiūri ir užrisza.

Pribuiszas nusiėmė surdota, 
atraitojo rankove nuo marszki- 
niu, pagriebė nuo stalo gulinti 
asztru peili ir akimerkoje per
pjovė kuna ant rankos.

— Susilaikyk! paszauke 
daktaras baimėje, idant ligo
nis sau gyslos ne perpjautu. — 
Jeigu ponas nori pastatyti ant 
savo, tai geriau kad 
pjaueziau.

Kada operacija, pasibaigė, 
ligonis atsiduso lengviau.

— . Ar daugiau ne degina?— 
paklausė daktaras.

— Ne, dabar viskas gerai. 
Skaudėjimas suvis dingo. Tai 
skausmas nuo iszpjovimo skau
damos vietos .yra niekuom 
priesz ana skaudejiina. Kaip 
kraujas nubėga, tai man labai 
smagu. Tegul bėga, tai del ma
nes geradejyste.

Su dideliu džiaugsmu 
veido žiurėjo kaip kraujas be- 
go ir ne norėjo pavelyt, idant 
daktaras užrisztu žaiduli. Vei
das ateivio buvo linksmesnis, 
skaistumas kraujo pasirodė ir 
nauja gyvata užstojo. Kada 
ranka upriszo daktaras, ligonis 
prakalbėjo:

—• Tukstanczius kartu de- 
kavoju ponui už iszgydima. 
Tasai užmokestis yra niekuom 
priesz mano sopuli, koki ture- 

clela mano gyvastį bu
siu ponui dėkingu.

Daktaras ne norėjo, ne klau
syt- apie tai ir nenorėjo priim- 
tie tūkstanti guldenu; bet ir II- I
gonis ne norėjo paimt, 
liaus tiko ant to, jog daktaras 
tuosius pinigus atiduos szpito- 
lei.

In tris nedeles po tam vėlei 
pribuvo tasai ligonis pas dak
taru. — Volei turėjo ranka ap
vyniota ir su didelei permai
nytu veidu.

Ne laukdamas paliepimo 
daktaro, sėdo ant Jcedes ir at- 
kiszo skaudama ranka dakta
rui.

jau;

ponas

asz isz-

ant

paga

— Kas stojosi! — paszau- 
ko daktaras nusigandęs.

Veidas ligonio buvo gelto
nas kaip vaszkas, szaltas pra
kaitas iszsimuszias ant kaktos.

Daktaras atriszo ranka. Isz- 
pjovimas pirmutinis buvo grą
žei užgijus ir nieko ne buvo 
matyt.

Tai tikras stebuklas I—
paszauke daktaras dyvydama
sis, — tokio atsitikimo da no 
girdėjau.

— Y ra stebuklas, iiKra.*> 
stebuklas, daktare.- Ne kvoskie 
priežasties, Jiet at Ii linguok ma
ne nuo sopulio. Imkie ponas 
peili ir pjauk gilei tai tik tada 
man pagelbės.

Daktaras matosi priverstu 
jojo praszymui ir tuom kartu 
giliau pjovė, negu pirmiau ir 
volei kraujas plauke, o ant vei
do gi 
ma. Kada volei ranka likosi ap
riszta, tarė nepažinstamas:

— Dokui ponui, ponas dak
tare. Skausmas volei nustojo. 
Tn kėlės dienas žaidulis volei 
užgis; Bet. nosidyvyk 
kaip asz už keliu nodeliu volei 
pribusiu.

Prie pabaigos menesio, lau
ke daktaras pilnas baimes, su- 
gryžimo navatno ligonio; bet 
menosis praėjo o ir kelios ne
dėlios, o nepažinstamas ne pa
sirodo. Tame laike viena diena 
atėjo gromata nuo nepažinsta- 
mo o buvo teip paraszyta:

“Mvlemas Daktare! Ne no- *?
riu ilgiau ne pono, ne daktari
nio mokslo palikt ie nežinistoje 
apie mano kentejima; kuris 
mane netrukus in graba pagul- •
dys, apsakysiu ponui trumpuo
se žodžiuose pradžia mano so
puliu :

Praeita nedele volei prisiar
tino trecziu kartu mano kentė
jimai, o asz jau ne noriu ilgiau 
su juom galetis. Kaszytie galiu 
tiktai tokiu spasabu, jog padė
jau ant tosios skaudamos vie
tos deganezes pintis, Laike ka
da pintis dega, tai norint kū
nas spirgsta, bet man vis no 
tiek skauda, kiek žinomas del 
tavos .skausmas. Priesz meta 
apsipaeziavau — isz meiles — 
su patogia, jauna mergina, isz 
gero namo ir jausies szirdles. 
Buvo ji j i guvernantka namo 
vienos grafienes, mano kairnln- 
kos ir turėjo dideli prisiriszi- 
ma prie josios, norint J 8 metu 
vyresne grafienes. Szoszi mc- 
nesei praėjo dideliam smagu- 
mę ir linksmume, — kada isz- 
važinejau su reikalais iu Pesz- 
ta, mano jauna paežiui© neri
maudama iszeitinejo prieszais 
pasitikt net myle tolumo, kada 
pasivėlindavau, tai negalėjo 
suvis miegotie. Josios meile 
prie manės buvo taip didele, 
jog iszsižadėjo szokiu o tai del 
to, idant jokis svetimas neda- 
silypstetu josios, o kas in jaja

t ikrą

dejei pažint palengvini-

ponas,

!

meilus žodžius kalbėjo, tai lai
ke n ž didžiause negražuma.
Žodžiu sakant
kalcziaiięę mergina už paczla

turėjau ne-
> 

kuri tiktai del manes gyveno 
ir kvėpavo.

Ne žinau, kokis vėluos man 
* i

vienas

jog esmių paskutiniu
.papildau dide nieka

per

Po

Negaliu ilgiau dalaikyt. tižiausioje laimėjo.
Mano pati tbrejo staleli del 

motoriniu darbu, su stalcziu- 
ku, kuri nuolatos užrakinėjo. 
Asz tai tankiu temina u. Kožna 
karta užrakinėjo ir 
slėpdavo prie savos.

—• Ka jiji ten galėjo slop
tie? — Tas man galvoje sėdėjo 
nuolatos. Tasis nekaltas veidas 
'teisingos akės, josios jauslus, 
josios Imczevimai, vis man isž- 
sidave netoiseis. Ar tas viskam 
no buvo tiktai apmaudu!

Dienojo varduvių grafienes
nuvažiavo i n josios paloci, ke
lios mylios tolumo.

Kada karieta iszvažiavo per 
vartus, mėginau visus raktus, 
kokie tiktai buvo, ka,d tiktai 
gautis in stalcziuka ir
isz ju atidaro spynute. Rodėsi 
man, 
niekszu 
dojyste. Mano rankos drebėjo,
kaip pradėjau vartyt daigtus 
stalcziukije. Szirdis plake kaip 
knju, rodysi man, jog kas to- 
kis mane troszkina. Tame už- 
czuopiau pluoszteli gromatu, 
apriszta su mezgineleis. Rodos 
kokis žaibas bliksztelejo
mane. Teip! buvo tai meilingos 
gromatos. ,

Baisi valanda del manos. 
Kas buvo paraszyta!

szimts velniu! rasztas buvo 
mano geriausio prieteliaus!

O žodžei — jilju žodžei! oi 
kas do meile! kaip melde idant 
užlaikytu slaptybėje! O visos 
tosios gromatos buvo rąszytos 
jau po mano apsipaeziuvimo, 
bu buvo ant kožitos padėta die
na kada raszyta. To negaliu 
apraszyt, kas su manim dėjosi. 
Kada perskaieziau, volei sude- 

ir volei užda-

mini*1 a

jau kaip buvo, 
riau stalcziuka. ,

Pati mano greieziau sugryžo, 
negu tikėjausi. Stovėjau augsz- 
tni ant balkono. Greitai iszszo- 
ko isz karietos, atbėgo pas ma
ne pabueziavo mano su didele 
jauslu ir rodėsi buvo labai lat- 

jog buvo prie manes.
Asz nudavinejati labai spakal- 
nu. Suvalgėme drauge vaka
riene, o paskui nusidavem ant 
atsilsiu in miegstube. Ne už
merkiau akiu. Po pusiaunaktn 
kėliau ir nusldavi.au iu mieg
stube paczios,

O kaip saldžei miegojo gel- 
ton-plauke ant baltos pagalves, 
— rodos aniolas terp baltu de
besiu! Teisybe .in aniola buvo 
panaszi, nes mislinan sau, jog 
pilna piktybes! Buvau pasiren
giąs užmuszt jaja.

Kaip užmusziau, tiek to. Ga
na jog numirė nesigindama, 
malszoi, kaip rodos užmigo.’

Nesiprioszino man niekados 
ir dabar ne. Vienatinis laszas 
kraujo užtiszko man ant ran
kos. Ponas žinai ant katrom 
vietos. Pateminau taji lasza net 
ant rytojaus, kaip pridžiūvo.

Palaidojome jaja ir niekas
nežinojo kokia smerte numirė. 
Kas ant galo galėjo dasiprast, 
jog asz ja ja nužudžiau!

Gyvenome du vienu, o jiji ne
turėjo fte tęvu, /ie,,jokiu gimi-

» k 4* ’ * - -niu? ant šermenų nieko ite- 
prasziau tai ir niekas įjo pribu
vo. Rudu sugryžau nuo kapi
niu, no turėjau mažiausio gaD 
lesczio. Gerai padariau, ba tai 
buvo verta. Dovanojau jei' jo- 
sios neisztikyste del manes, ne
norėjau uŽmirszt. No mislinan 
suvis apie ja ja. Asz mislinan

nedaviau žinios'ir tiktai 
žmonių apie tai dasižinojo. 
Ant; galo pradėjo mane ramln- 

norint asz n’eturejo jokio 
smut ko.

Ant galo pasznabžda man pa 
sake, jog yra priversta, man 
apsakyti apie slaptinga daigia, 
tikėdamasi jog niekam ne pa
sakysiu, kaipo žmogui didėlei 
iszmintingam. Alat atidavė jiji 
mano paezei pluoszteli groma
tu, kuriu bijojo pas save na- 
mieje idant grafui in rankas no 
inpnltu ir reikalavo tujų gro
matu atgal.

Drebulis mano pervėrė nuo 
virszugalvio lyg pėdu, nes sten
giau susilaikyt ir klausiaus ko
kios tai gromatos ir kas jose 
paraszyta.

— Mano pone! — atsake^— 
pono pati buvo puikamislesnl 
negu ponas. Kaip priėmė nuo

• **manes taisės gromatas ant pa- 
kavojimo, ne norėjo žinotie kas 
tai do gromatos, prižadėjo man 
ir tai jog niekad j u neporžiu- 
rines ir Tikrai žinau, jog juju 
no skaitė. įPurejo labai puike 
szirdi ir asz žinau, jog neapsl- 
gavair.

— Ant ko galiu taisės gro
matas pažint? — paklausiau.

t— Yra invynioti in szidus 
megstinius ir rausva stuczkele 
surisztos.

Atidariau stalcziuka mano 
paczios ir pradėjau jeszkot 
kada suradau, tariau:

—• Ar tosios i
— Teip, teip. Matai ponas 

tasai mazgelis nejudintas.
Ne turėjau drąsos dirstelėt 

jei in akis. Tuojaus paskui sė
do in karieta ir iszvažiavo, Ja- 
szas sudžiuyusįo kraujo jau bu
vo senei numazgotas, jokio 
ženklo ant rankos ne buvo, o 
vienok taje vieta labai degino 
ir kas dien labiau pradėjo de
gint. Laikais užmiegu isz nu-, 
varginu), nes skausmas nenu
stojo. Nesiskundžiu, niekam, Ir 
niekas man netikėtu. Ponas ži
nai kiek keneziu ir kaip pono 
operacijos' man palengvino, 
bet kada žaidulis nuo iszpjovi
mo iszgije, skausmas velei su- 
gryszta. Mano pajėgos iszsise- 
me, Už adynos numirsiu. Viena 
mislis mane ramina jog jiji no
rint asz jaja , nekaltai nu
žudžiau, tai žinau, jog man ta- 
jo baise nežinyste dovanos.

•Dėkui ponui už viską, ka del 
manes padarei. Tegul ponas 
Dievas užmoka.”

žmonių atsilankė

t ic J

» 
nemažai, bet kažin kodėl nesi-Į 
mate gyvumo, linksmumo pik
niko, visi nulindo, iszsiskirste, 
tik kalbasi lyg tai visi svar-j 
biais reikalais tariasi. Žinoma, 

|dabartiniai laikai tenka per
gyventi ne raszkažio, ne links
mumo, 
dejones,

0

Iii kėlės dienas, buvo pa tal
pinta galiotose, jog turtingas 
dvarponis S. nusiszove, žmonis 
kalbėjo jog isz gailesti.es pa
ežius, kiti, jog nuo neiszgydo- 
roo žaidųlio. , GALAS.u

1

GAVO PER PACZTA.

Jonuk, kodėl nebuvai i“';.. 11 ' . \
I , 

Ba pas mus garnys at- 
nesze maža broleli.

— Kaip tai gali būti, juk 
tėvas jau ketvirtas metas kaip • V • • A A1 -B

■ Jk 1ino kslaineje vakar t

iszvažiavo in Amerika?
— Teisybekonas darakto

riau, bet jisai pas mamyte ra- 
szo kožna menesi.

. Sudžia:— 
jo vogti?

Vagis: —-

/*

Kas tau pagelbe-

Muziką.

t

nes didžiause bedarbe, 
nusiminimas darbi

ninkuose didžiausias, bet jaigu 
jau kartais kolonijos Lietuviai 
susirenkame vienoje vietoji*, 
viena, kita valanda laiko pra
leisti, kiek bendrumoje, reikė
tų jau linksmiau jaustis Viens 
su'kitu, ypacz jaunimas turėtu 
daugiau parodyti gyvumo, ma
lonumo, savo tarpe, nes jaunas 
žmogus dar vis stipresnis atsi
spirti sziu laiku gyvenimui. 
rTad garbe altoriaus moterių 
valdybai kad veikia, dirba bet 
visuomet reikia daugiau gy
vendinti gyvumo parengimuo
se.

Sz. m. Augusto 1 d. Szv. Jo
no Kr. Paszelpos draugija ren- 

sezono pas-

Kvaili visur galima pažinti, 
O ir bažnyczioje juos užtikti

Ypacz tokius kurie mažai 
smegenų turi, / ll ’ « •Nuduoda sinarkunais ir kvav

liais iszŽLuri.
Kaip tai neseniai vienoje 

bažnyczioje atsibuvo,
Kada keli kvailiai in bažnyczia 

pribuvo,
Laiko miszparu* szventu, 

Ka svetima kunigą atprovintu,
Kada pradėjo pamokslą 

• kalbėt,

<

gia szios vasaros 
kutini piknika High Park. 6ta 
diena Toronto mieste yra ne- 
larbo diena, papuola olodei,
butu pageidautina kad 
nariai-es draugijos atsilankytu 
ir savo draugijos paskutini 
pikniką Įiaremtu, ypacz* jauni
mas kvieeziamas nes vieta la
bai graži žaisti, dainuoti, szok- 
ti ir 1.1.

savo

VISI

Tieji kvailiukai baikas 
pradėjo krest, 

Pasakas kalbėt, 
Žmones žiurėjo, 

Nusistebėjo.*
.Ink tai buvo jaueziai Teksu, 

Kuriu smegenys isztekejo isz 
gaivu,

Sarmata visiems Lietuviams 
padare, , 

Kunigas gerai visus iszbare. 
Juk vienas obuolis supuvęs,
Ir kitus pagadys tarp ju 

pabuvos,
Tokius tik smaldapliekit, 

Ir su nagaika plickit. 
* * *

Oi vyruczial negerąi,

111 * 1

Szv. Jono Kr.
draugija atjausdama dideli 
darbininku suvargusi gyveni
mą, sz. m. Liepos men. 3 d. sa
vo pusmetiniam susirinkime 
nutarė turėti 3-ju menesiu va
ju. Kurie nariai instos in szia 
draugija laike vajaus, tiems vi
sai paliuosuota instojimo mo
kestis, gera proga pasinaudoti 
kurie dar neapsidraudę paszel
pos draugijoje, todėl nariai-es 
padirbėkite per sziuos tris me
nesius. Pakalbinkite drauguž
es sztai ndbotoli draugijos su
sirinkimas, Rugpiuczio men. 7 
d., visi in darba vajaus draugi
jos, atsivesdami nauju nariu.

Daugelis Lietuviu apleidžia 
Toronto miestą ir draugijas ir 
ne vienas net savo žmoneles, 
vaikinai pavo paneles, o tai vis 
bedarbe, gyvenimo sanlygos 
ta priveda, atsiskirti, palikti. 
Toronte darbu jokiu nėra,, dar 
kurio ir dirba ir tuos atleidžia, 
jau kitiems pasi'baige jiegos h 1 ai " *

Paszelpos

H * 'I* 11

gyvenimo, gyvenant be darbo. 
Metai, kiti, keliauja toliaus, vi
si dabar trauke freitais in va
karines provincijas farmeriu 
apgyventas, mat ten prasideda 
kviecziu kūlimas, tikisi, gali 
gauti koki centą užsidirbti. 
Liūdna, daugelis apleidžia net 
geru veikėju.

—Vargo Vaikas.

Užeis ant jus dideli vargai,
- Jaigu nepamesite savo 

papratimu,
Ir naktiniu laukiniu staugimu.

Kada pakauszius užpilat,
Sayo akis munszaine aptemate 

Juk taip ilgai negali būti, 
Ateis laikas, reike mirti, 
Palikti viską paskui save.

Nesigailės niekas tave,’
Ka gero ant svieto padarei l
Ar vargszams aszaras 

apszluostei!
Ar sierateliams prigelbejai
Ant užlaikymo skatikėli 

davei!
Gyvenimą savo praleisi, 
Ant ano svieto nueisi, . 
Niekas tavęs nesigailės,

Ne po. smert poterėlio 
nesukalbės.
♦ ♦

Atsilsėjus po Nedaliai truputi, 
Iszgirdau telcpono Skambuti, 
Praszant viena džontolmona, 
Kad pribūtai! in Pattorsona,

Nubausti koki tai neiszmaneli
Ir in tenais tuo jaus vali, 

Bet pasirodo kad jisai ne taip 
baisus,.

Nes vyrukas doras ir drąsus,

♦

»

>

kaip tai!Slidžia: — Kaip tai!
Vagis:— Visi iszbego isz na

mu ant ulyczios klausyti priei- 
nanezios muizkos, o asz tada 
ramiai gaspadoriauyau namuo
se.

Slidžia klausia apskunsto:-*- 
Tamista kibą turėjai gyventi 
visa savo laika prastoje <lrau-

.o

gysloje ?
Kaltininkas 

ponas audžia dovanoti 
jaunu dienu daugiausia drau
gavau su 
tais.

Teiksis man 
nuo

slidžioms ir advoka-

Pasikalbėjom kėlės adynas, 
Džiaugėsi isz manes, 

Kad pribuvau, 
Su juom suėjau.

Mat vyrukas su girtuokliais 
neužsidėjo,

Ant juju noru in pekliszkas 
urvas no ėjo, 

Už tai kerszino Taradaika, 
Sake: palauk, padarysiu tau

/ Ijaika. i
Bet asz pirma iszsznipinejau,
uk r naujiena teisingai sudedu,

Tada talpinu, 
Ir kaltus iszbaru, 

Bet už teisybe 
Gimt nekaltybe.

I
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Pluosztelis 
Gromatu\ j iaKlaras pažiurėjo ant jo 

| akyvai, ar no nužvelgs aiit jo-

— Ir asz no matau/nes tai 
ka jaueziu, tai teip skauda, 
jog gatavas esmių savo galva 
in siena suteszkint.

Daktaras pažiurėjo ant

ARBA, SZETONISZKAS 
UŽVYDEJIMAS VYRO 

PATOGIOS PACZIOS1?
u

'BAUDI'• . *
diena paęijnMbždejo ?,.

I

i

mi I h I u ’ll bu*    „ą,, mae

ŽINUTES ISZ 
TORONTO, KANADA .fru.—

Hz. m. Liepos men. 24 d., To
ronto Lietuviu Kataliku Alto-1 
riąus Moterių Draugija suren
gei pikniką. Oras pasitaikė ga- 
“ —-žmonių atsilankė 
nemažai, bot kažin kodėl nesi-* 
mnte gyvumo, linksmumo pik- 
niko, vjsi nulindo, iszsiskirste, 
tik kalbasi lyg tai visi svar-! 
biais reikalais tariasi, žinoma, 

(dabartiniai laikai tenka per^ 
gyventi ne raszkažio, ne links- 

nes didžiause bedarbe. 
, nusiminimas liurbi

ui ūkuose didžiausias, bet jaigu 
jau kartais kolonijos Lietuviai 
susirenkame vienoje vietoje, 
viena, kita valanda laiko pra
leisti, kiek beminimoje, reikė
tų jau linksmiau jaustis Viens 
su'kitu, ypacz jaunimas turėtu 
daugiau parodyti gyvumo, ma
lonumo, savo tarpe, nes jaunas 
žmogus dar vis stipresnis atsi
spirti sziu 
Tad garbe 
valdybai kad veikia, dirba 'bet 
visuomet reikia daugiau gy
vendinti gyvumo parengimuo
se.

Sz. m. Augusto 1 d. Szv. Jo
no Kr. Paszelpos draugija ren- 

sezono pas-

—* Tas stojosi, jog ne gana Į viena 
giloi pjovėme atsake grali-
džei dejuodamas ligonis — da- Miit vyrai yęa visados pasiulę- 
bar labinus degina, negu priesz
tai. Negaliu ilgiau dalaikyt. džtausioje laimėje.
No norėjau (langiau poną tur- 
bacyt ir laukiau, jog gal užsi
degimas daeis lyg szirdies ar
ba smegefiu ir tuom spasabu

—■ Asz ne galiu laukt. No Įiabaigsu mano varginga gy- 
“islyjcid ponas, jog asz esmių senimą;
bepvocziu, kuris turi smegenis Skausmas stovėjo a Ii t vi

J? "e . ... r*>. , •

jo sumaiszyta protą ? — Pabūk 
•Į czion ponas kolos dienas o asz

iszgydjrsiu.

f

I -*• .*"r 4' « *-jAr tai viskas tas no nuduota?
< 1 • • 1 •

Jog nieks teip d rusei ir be gal-

leis, ,bn jeszko kentejimu di-

Mano pati turėjo staleli del 
moteriai u darbu, su stalcziu- 
ku, kuri nuolatos užrakinėjo.
Asz tai. tankiu teminau. Kožna 

rakteli
Arba Szetoniszkas Užvydeji- 

mas Vyro Patogios Paczios.
Daktarui K., vienam isz gar

singiausia gydytoju Peszto
(Vengrijos sostą pile) praneszc 
viena rytmetį, jog kokis tai po
nelis. nori su juom 
Daktaras užsimėtė ant
szlefroka ir liepe praszytie pas 
savo pribuisza.

persistatė

>

matytis.
saves

In vestas persistatė kaipo 
puikios paeities vyras o jojo 
veidas iszblvszkes buvo nuo *
kanezios persimainęs. Deszinia 
ranka turėjo apriszta.

— Ar ponas esi daktaru K ? 
•— paklausė slobnu balsu.

— Teip yra, mano pone.
— Mat asz gyvenu ant kai

mo, tai ne turėjau laimes pono 
pažint, ypatingai, tiktai isz 
garsingumo pono.

Daktaras temino, jog pribul- 
szas vos galėjo ant kojų susi
laikyt ir del to parode su ran
ka kede, 
sestu.

tiktai

praszydamas, idant

— Esmių baisei nuvargęs, 
»— tese pribuiszas, — nuo keliu 
dienu ne galiu miegot. Mano 
deszinejo rankoje kokia kvara- 
ba sėdi; no žinau kas tai gali 
būtie — ar tai pradžia kokios 
voties ar ko kito. Isz pradžios 
da galėjau nukenst, dabartės 
vienok deginimas didinasi kas 
diena. O kad ilgiau ne galėjau 
dalaikyt pribuvau in czion, 
praszytie pono, idant man taje 
vieta iszpjautum, ba jeigu da 
viena diena turėtai! toki sopu
li kenst, tai pasiustai!.

Daktaras misi i no, jog gal 
apsieis be operacijos, ir darodl- 
nejo visokias gyduoles.

— Ne, ne, — paszanke pri
buiszas, — ne mostės, ne pleis- 
terei ne prigelbes, tai turi bū
tie iszpjauta.

Daktaras paprasze jojo, 
idant jam parodytu ranka? o 
pribuiszas padavė jam ranka 
sukandės dantis isz skausmo.

—• Mano kentėjimai yra 
teip navaini, jog ponas stebe- 
siesi — dadave, laike, kada 
daktaras atvyniot pradėjo ran
ka, — tik tai ponas isz to ne
sistebėk.

Daktaras 
senas praktikas buvo papratęs 
visokius sopulius apžiūrinei.

Vienok buvo jam didelis 
dyvas, kada atriszo ranka. Jo
kio ženklo ne buvo matyt, ne

sveika rank/i kaip 
privalo būtie. Paleido jaja isz 
savo rankos.

Pribuiszas kliktelejo su 
skausmu, kuris su dideliu at
sargumu pakele sergante ran
ka, rodos parode davada, jog 
tai ne yra szposas, bet tikra tei
sybe ir baisei skauda.

— Kur yra toji skaudama 
vieta ? — paklausė daktaras.

- Sziczion parode ateivis 
pirsztu vieta ir sudrėbėjo

sutinimo

paprasze

ji malszino. Kaipo

kliktelejo

su
vielas, kaip daktaras lengvai 
taja vieta dalypstejo.

— Ar jauti mano dalypste- 
jinia?

Ateivis ne atsake, nes akys 
apsiaszaravo, teip jam skaudė
jo.

-— Tai stebėtinas daigtas, 
asz czion suvis nieko skauda
mo nematau.

nu bet tas ne uostojo.'Ik 
vietos.

suniaiszytas. Kitokiu spasabu ^iurekie ponas ant manės, o 
no mane ponas iszgvdint. suprasi ka keneziu.mane ponas iszgydint, suprasi ka keneziu. 
kai^tijčtai taje Vieta iszpjaut 
ir to tik pas poną pribu-! nas kaip vaszkas, szaltas pra-

Veidas ligonio buvo gelto-

vau

tie. >
Asz to negaliu padary-

Del ko?
Ba pono ranka yru suvis

kaitas iszsimuszias ant kaktos.
Daktaras atriszo ranka. Isz- 

pjoviinas pirmutinis buvo gra
li lok o ne buvo

sveika.
— Ikonas matomai laikai 

mane už beproti, — tarė pri- 
buiszas ir iszeme isz makszte- 
les popierele nuo tukstaneziu 
guldenu, kuria padėjus ant sta
lo tarė:

—• Matai ponas daktare, 
jog ne darau iszposu. Meldžiu 
tada, idant man iszpjautum 
taj<‘ vieta.

— Da sakau ponuį, jog už 
jokius sviotinius skarbus ne
pjausiu sveiko kūno.

— Gerai. Tai papraszyshi 
pono mažo daigi o. Asz pats ga
liu pjauti; — po teisybei ne pa
ranku pjaut su kairia ranka, 
bet tas nieko ne kenke. Tiktai 
tegul ponas po iszpjovimui, 
mano žaiduli apžiūri ir užrisza.

Prilmiszas nusiėmė surdota, 
atraitojo rankove nuo inarszki- 
niu, pagriebė nuo stalo gulinti 
aszlru peili ir akimerkoje per
pjovė kurni ant rankos.

— Susilaikyk! paszanke 
daktaras baimėje, idant ligo
nis sau gyslos ne perpjautu. — 
Jeigu ponas nori pastatyti ant 
savo, tai geriau kad 
pjaueziau.

Kada operacija pasibaigė 
ligonis atsiduso lengviau.

— . Ar daugiau ne degina?-- 
paklausė daktaras.

— Ne, dabar viskas gerai. 
Skaudėjimas suvis dingo. Tai 
skausmas nuo iszpjovimo skau
damos vietos 
priesz ana s 
kraujas nubėga, tai man labai 
smagu. Tegul bėga, tai del ma
nos geradejyste.

Su dideliu džiaugsmu 
veido žiurėjo kaip kraujas be- 
go ir ne norėjo pavelyt, idant, 
daktaras užrisztu žaiduli. Vei
das ateivio buvo linksmesnis, 
skaistumas kraujo pasirodo ir 
nauja gyvata užstojo. Kada 
ranka upriszo daktaras, ligonis 
prakalbėjo:

—• Tukstancziiis kartu de- 
kavoju ponui už iszgydima. 
Tasai užmokestis yra niekuom 
priesz mano sopuli, koki turė
jau; ciela mano gyvastį 
siu ponui dėkingu.

Daktaras ne norėjo, no klau
syt-apie tai ir nenorėjo priim- 
tie tūkstanti guldenu; bet ir li
gonis ne norėjo paimt, pirga- 
liaus tiko ant to, jog daktaras 
tuosius pinigus atiduos gzpito- 
lei.

In tris nedeles po tam volei 
pribuvo tasai ligonis pas dak
taru. — Volei turėjo ranka ap
vyniota ir su didelei permai
nytu veidu.

Ne laukdamas paliepimo 
daktaro, sėdo ant Jcodes ir at- 
kiszo skaudama ranka dakta
rui.

rn

)

asz isz-

v ra niekuom v
kaudejima. Kaip

ant

bu

— Kas stojosi? — paszau- 
ko daktaras nusigandęs.

žei užgijus ir 
matvt.

rn *l'ai tikras stebuklas!—

I ikras

J

4 4

kuris
\

tiel■f

karta užrakinėjo ir 
slėpdavo prie savos.

—• Ka jiji ten galėjo slep- 
Tas man galvoje sėdėjo

nuolatos. Tasis nekaltas veidas 
'teisingos akės, josios jauslus, 
josios buozevimai, vis man isž- 
sidave neloiseis. Ar tas viskam 
no l)iivo tiktai apmaudu?

Dienojo varduvių grafienes, 
nuvažiavo in'josios pnloci, ke
lios mylios tolumo.

Kada karieta iszvažiavo per 
vartus, mėginau visus raktus, 
kokie tiktai buvo, ka.d tiktai 
rautis in stalcziuka. ir vienas 

atidaro spynute. Rodėsi 
jog esmių paskutiniu 

, .papildau dide nieka-

g<-------

isz j u 
man, 
nickszu 
dejyste. Mano rankos drebėjo, 
kaip pradėjau vartyt daigtus 
stalcziukije. Szirdis plake kaip 
k uju, 
kis mane troszkina. Tarno už- 
czuopiau pluosztell gromatu, 
apriszta su mozgineleis. Rodos 
kokis žaibas bliksztelejo 
mane. Teip! buvo tai meilingos 
gromatos. ♦

Baisi valanda del manes, 
buvo f 
velniu!

rodęs! man, jog kas to-

per

Kas 
szimts

ir volei užda-

Jestes teip ne užmusze žmogų, 
kaip asz.

Sugryžias, rudau pribuvuse 
grafiene, luukianczia manos, 
kuri pasivėlino ant szermenu.

Su dideliu pasikėlimu iszbe- 
gus prieszais mane užklupo jog 
nedaviau žinios 'ir tiktai 
žmonių apie tai dasižino.jo. 
Ąnt galo pradėjo mane ramhi- 
tie, norint asz n’eturojo jokio 
srnul ko.

Ant galo pasznabžda.man pa
, man

K 
nuo’^i gražus Žmonių atšilai) k

I

I 
i

paszanke daktaras dyvydama- 
sis, — tokio atsitikimo da no 
girdėjau.

— Yra stebuklas,
stebuklas, daktare.- Ne kvoskio 
priežasties, Jwt atliiln^uok ma
ne nuo sopulio. Imkie ponas 
peili ir pjauk gilei tai tik tada 
man pagelbės.

Daktaras matosi priverstu 
jojo praszymui ir tuom kartu 
giliau pjovė, negu pirmiau ir 
volei kraujas plauke, o ant vei
do galejei pažint palengvini
mą. Kada volei ranka likosi ap- 
riszta, tarė nepažinstamas:

— Dėkui ponui, ponas dak
tare. Skausmas volei nustojo. 
In kėlės dienas žaidulis volei 
užgis; Bet nesidyvyk ponas, 
kaip asz už keliu nedeliu volei 
pribusiu. ,

Prie pabaigos menesio, lau
ke daktaras pilnas baimes, sn- 
gryžimo navatno ligonio; bet 
menosis praėjo o ir kelios ne
dėlios, o nepažinstamas ne pa
sirodo. Tame laike viena diena
atėjo gromata nuo nepažinsta- 
mo o buvo teip paraszyta:

Mylemas Daktare! Ne no
riu ilgiau ne pono, ne daktari
nio mokslo jiAlikli'e nežinistoje 
apie mano kentejima;
mane netrukus in graba pagul
dys, apsakysiu ponui trumpuo
se žodžiuose pradžia mano so
puliu :

Praeita nedele volei prisiar
tino trecziu kartu mano kentė
jimai, o asz jau no noriu ilgiau 
su juom galetis. Haszytie galiu 
tiktai tokiu spasabu, jog padė
jau ant tosios skaudamos vie
tos deganezes pintis, Laikę ka
da pintis dega, tai norint kū
nas spirgsta, bet man vis ne 
tiek skauda, kiek žinomas del 
tavos .skausmas. Priesz meta 
apsipaeziavau — isz meiles — 
su patogia, jauna mergina, isz 
gero namo ir jausies szirdles. 
Buvo jiji guvernantka namo 
vienos grafienes, mano kaimln- 
kos ir turėjo dideli prisiriszi- 
ma prie josios, norint J 8 metu 
vyresne grafienes. Szeszi me- 
nešei praėjo dideliam smagu
me ir linksmumo, — kada isz- 
važinejau su reikalais in Pese
ta, mano jauna paeziule neri
maudama iszeitinejo pricszals 
pasitikt net myle tolumo, kada 
pasivėlindavau, tai negalėjo 
suvis miegotie. Josios meile 
prie manes buvo taip didele,
jog iszsižadejo szokiu o tai del turėjo fte tėvu, no,,jokiu gimi- 
to, idant jokis svetimas neda- --------------: '
silypstetu josios, o kas in jaja 
meilus žodžius kalbėjo, tai lai
ke už didžiause negražumą. 
Žodžiu sakant —- turėjau nc- 
kalcziauąe mergina už paczla, 
kuri tiktai del manos gyveno 
ir kvėpavo.

No žinau, kojds voluos man

minga

paraszyta! Po 
rasztas buvo 

mano geriausio prieteliaus!
O žodžei — juju žodžei! oi 

kas do meile! kaip melde idant 
užlaikytu slaptybėje! O visos z
tosios gromatosi'buvo raszytos 
jau po mano apsipacziavimo; 
ba buvo ant kožnos padėta die
na kada raszyta. To negaliu 
apraszyt, kas su manim dėjosi. 
Kada perskaieziau, volei sudė
jau kaip buvo,
ri a u stalcziuka. .

Pati mano groieziau sugryžo 
negu tikėjausi. Stovėjau augsz- 
tai ant balkono. Greitai iszszo- 
ko isz karietos, atbėgo pas ma
ne pabucziavO mane su didele 
jauslu ir rodėsi buvo labai lal- 

jog buvo prie manes.
Asz nudavinejau labai spakai- 
nu. Suvalgei/ie drauge vaka
riene, o paskui nusidavom ant 
atsilsiu in miegstube. Ne už
merkiau akiu. Po pusiaunakti! 
kėliau ir nusidaviau in mieg
stube paczios,

O kaip saldžei miegojo gel- 
ton-plauke ant baltos pagalves, 
— rodos aniolas terp baltu de
besiu! Teisybe-in aniola buvo t
panaszi, nes mislinau sau, jog 
pilna piktybes! Buvau pasiren
giąs užmuszt jaja. t

Kaip užmusziau, tiek to. Ga
na jog numirė Besigindama, 
malszei, kaip rodos užmigo.’

Nesiprieszino man niekados 
ir dabar no. Vienatinis laszas 
kraujo užtiszko man ant ran
kos. Ponas žinai aut katrom 
vietos. Pateminnu ta ji lasza net 
ant rytojaus, kaip pridžiūvo.

sake, jog yra priversta 
apsakyti apie slaptinga daigia, | 
tikėdamasi jog niekam ne pa
sakysiu, kaipo žmogui didelei 
iszmintingarn. Mat atidavė jiji 
mano paezei pluosztcli greitin
tu, kuriu bijojo pas save na- 
mieje idant grafui in rankas ne 
inpultu ir reikalavo tuju gro- 
matii atgal.

Drebulis mane pervaro nuo 
virszugalvio lyg pėdu, nes sten
giau susilaikyt ir klausiaus ko
kios tai gromatos ir kas jose 
paraszyta.

— Alano pone! — atsake,—. 
pono pati buvo puikamislesni 
negu ponas. Kaip priėmė nuo 
manės taisės gromatas ant pa- 
kavojimo, ne norėjo žinotie kas 
lai do gromatos, prižadėjo man O 1 ' 4
ir tai jinę niekad j u neperži vi
rines ir Tikrai žinau, jog juju 
no skaito. ^Parojo labai puike 
szirdi ir asz žinau, jog noapsl- 
gavait.

— Ant ko galiu taisos gro
matas pažint? — paklausiau.

r— Yra invynioti in szidus 
inegstinius ir rausva stuczkelo 
surisztos.

Atidariau stalcziuka 
paczios ir pradėjau jeszkot 
kada suradau, tariau:

— Ar tosios?
— Teip, teip. Matai ponas 

tasai mazgelis nejudintas.
Ne turėjau drąsos dirstelėt 

jei iu akis. Tuojaus paskui so
do in karieta ir iszvažiavo, )a- 
szas sudžiuyusįo kraujo jau bu
vo senei numazgotas, jokio 
ženklo ant rankos no buvo, o 
vienok taje viola labai degino 
ir kas dien labiau pradėjo de
gint. Laikais užmiegu isz nu- 
vargimo, nes skavismas nenu
stojo. Nesiskundžiu, niekam, Ir 
niekas man netikėtu. Ponas ži
nai kiek keneziu ir kaip pono 
operacijos' man palengvino, 
bet kada žaidulis nuo iszpjovi
mo iszgije, skausmas volei su- 
gryszta. Alano pajėgos iszsise- 
me, Už adynos numirsiu. Viena f i r, ,, ' ■ r ' ' b
mislis mano lamina jog jiji no- 
rint asz jaja , nekaltai nu
žudžiau, tai žinau, jog man ta- 
jo baise nožinysto dovanos.'

'Dokui ponui už viską, ka del 
manes padarei. Tegul ponas 
Dievas užmoka.”

In kėlės dienas, buvo patal
pinta galiotose, jog turtingas 
dvarponis S. nusiszove, žmonis 
kalbėjo jog isz gailesti.es pa
czios, kiti, jog

s

mo žaidylio.

Palaidojome ja ja ir niekas
nežinojo kokia smerte numirė. 
Kas ant galo galėjo dasiprast, 
jog asz ja ja nužudžiau?

Gyvenome du vienu, o jiji neGyvenom^ du vienu ■* <• * . ,

I

niuj anf šermenų nieko rie- 
prasziau tai ir niekas ne pribu
vo. ,Kadu sugryžau nuo kapi
niu, ne turėjau mažiausio gai-> 
lesczio. Gerai padariau, ba tai 
buvo verta. Dovanojau jei* jo- 
sios neisztikyste del manes, ne
norėjau užmirszt. Ne mis inan 
suvis apie jaja. Asz mislinau

t

m omo, 
dejones f

laiku gyvenimui.
altoriaus moterių

mano
o> i

nuo neiszgydo-
GALAS.

1

GAVO PER PACZTA.
X. »

Kvaili visur galima pažinti,
O ir bažnyczioje juos užtikti

Ypacz tokius kurie mažai 
smegenų turi, ' * - - U <F ♦ • ' f *Nuduoda smarkumus ir kvai

liais iszžiuri.
Kaip tai neseniai vienoje 

bažnyczioje atsibuvo,
Kada keli kvailiai in bažnyczia 

pribuvo, 
Laike miszparu szventu,

Ka svetima kunigą atprovintu, 
Kada pradėjo pamokslu 

kalbėt,

i

gia szios vasaros 
kutini pikniką High Park. 6ta 
diena Toronto mieste yra ne
darbo diena, papuola olodei, 
butu pageidautina kad visi 
nariai-es draugijos atsilankytu 
ir savo draugijos paskutini 
pikniką paremtu, ypacz* jauni
mas kviecziamas nes vieta la
bai graži žaisti, dainuoti, szok- 
ti ir t.t.

Jono Kr. 
d ra 11 g i j a a t j a u sd a m a 
darbininku suvargusi gyveni
mą, s'z. m. Liepos men. 3 d. sa
vo pusmetiniam susirinkime 
nutarė turėti 3-ju menesiu va
ju. Kurie nariai instos in szia 
draugija laike vajaus, tiems vi
sai paliuosuota instojimo mo
kestis, gera proga pasinaudoti 
kurie dar neapsidraudę paszel
pos draugijoje, todėl nariai-es 
padirbėkite per sziuos tris me
nesius. Pakalbinkite draugin
es sztai nebetoli draugijos su
sirinkimas, Rugpiuczio men. 7 
d., visi in darba vajaus draugi
jos, atsivesdami nauju nariu.

Daugelis Lietuviu apleidžia 
Toronto miestą ir draugijas ir 
ne vienas net savo žmoneles, 
vaikinai .savo paneles, o tai vis 
bedarbe,
ta priveda, atsiskirti, palikti. 
Toronte darbu jokiu nėra, dar 
kurie ir dirba ir tuos atleidžia, 
jau kitiems pasibaigė jiegos 
gyvenimo, gyvenant be darbo. 
Metai, kiti, keliauja toliaus, vi
si -dabar trauko freitais in va
karines provincijas fermeriu 
apgyventas, mat ten prasideda 
kviecziu kūlimas, tikisi, gali 
gauti koki centą užsidirbti. 
Liūdna, daugelis apleidžia net 
geru veikėju.

—Vargo Vaikas.

Kaip tai? ‘
Vagis:— Visi iszbego isz na

mu ant ulyczios klausyti priei- 
nanezios muizkos, o asz tada * . . ,ramiai gaspadonauyau namuo
se.

Paszelpos 
dideli

gyvenimo sanlygos

Jonuk, kodėl nebuvai
I , 

Ba Jias mus garnys at- 
neszo maža broleli.

— Kaip tai gali būti, juk 
tėvas jau ketvirtas motas kaip

mokslai neje vakar?

iszvažiavo in Amerika?
— Teisybe, ponas darakto

riau, bet jisai (pas mamyte ra- 
szo kožna menesi.

V.\

/-

. Sudžia:— Kas tau pagelbė
jo vogti?

Vagis: — Muziką.

—.....  ■■■ —II.

Slidžiu:

Tieji kvailiukai baikas 
pradėjo krest, 

Pasakas kalbėt, 
įmones žiurėjo, 

Nusistebėjo.^
Juk tai buvo jaueziai Teksu, 

Kuriu smegenys isztekejo isz 
gaivu,

Sarmata visiem^ Lietuviams 
padare, , 

Kunigas gerai visus iszbare. 
Juk vienas obuolis supuvęs,
Ir kitus pagadys tarp ju 

pabuvos,
Tokius tik smaldjapliekit 

Ir su nagaika pliekit.
* * *

Oi vyrueziai negerai, 
Užeis ant jus dideli vargai,
Jaigu nepamesite savo 

' papratimu,
Ir naktiniu laukiniu staugimo, 

Kada pakauszius užpilat, 
Sayo akis munszaine aptemat.

Juk taip ilgai negali būti, 
Ateis laikas, reike mirti, , 
Palikti viską paskui save.

Nesigailės niekas tave, 
Ka gero ant svieto padarei ?
Ar vargszams aszaras 

apszluostei?
Ar sierateliams prigelbejai 
Ant užlaikymo skatikėli 

davei ?
Gyvenimą savo praleisi, 
Ant ano svieto nueisi, . 
Niekas tavęs nesigailės,

Ne po smert poterėlio 
nesukalbės.
♦

> i

■>

>
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Atsilsėjus po Nodeliai truputi, 
Iszgirdau telepono )>kambuti, 
Praszant viena džontelmona, 
Kad pribūtai! in Pattorsona,

Nubausti koki tai neiszmaneli, 
Ir in tenais tuojaus vali,

Bet pasirodė kad jisai ne taip 
baisus,

Nes vyrukas doras ir drąsus,

! ■ M r *

Audžia klausia apskunsto:-4- 
Tamista kibą turėjai gyventi 
visa savo laika įprastoje drau
gystėje?

Kaltininkas : — Teiksis man 
ponas pudžia dovanoti, 
jaunu dienu daugiausia drau
gavau su slidžioms ir advoka
tais.

, I »

nuo

Pasikalbėjom kėlės adynas, 
Džiaugėsi isz manes, 

Kad pribuvau, 
Su juom suėjau.

Mat vyrukas su girtuokliais 
neužsidėjo,

Ant joju noru in peklisikas 
urvas ne ėjo, /, 

Už tai kerszino Taradaika, 
Sake: palauk, padarysiu taii 

/ baika. i
Bet asz pirma iszsznipinejau, 
Ąr naujiena teisingai sudedu, 

Tada talpinu,
Ir kaltus iszbaru, , ( 

Bet už teisybe, „ ,r., ? 
Ginu nekaltybe. ;

I

IN LIETUVA!
>xti ‘Saule’ ir del gyminlu in Liatuėa,J 

its kurios turėtu daug džiaugsno ir 
linksmumo, nes i________ _____ _____
tymu pralinksmintu sau pyv^fiasa pa 
sunkiam darbui. Prenumerata kais- 
tuoja in Lietuva, tiktai S4.50.

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

žmonelei nore Mi. I

gailesti.es
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Lehigh Valley Geležinkelis

$9.50 InNewYorka
" ir atoai ar in Newarkir atgal

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

Baseball: Giants su Chicago, Nedelioj 7 Augusto

Pirkite Tikietus Isz Anksto.

I

/

Augusto

Lehigh Valley Railroad
CJSt R»Mt« •rn»« Black

ŽINIOS VIETINES
Panos Mar--— Petnyczioj 

rijos Sniegines.
Suimtoj Persi mainymas 

Vicszp. .Jezauss.
— Szi vakaru atsibus susi

rinkimas Mahanoy City kasik- 
ant kurio bandys 

kompani-
los Lokalo 
padaryti sutaiką su 
ja. Gal neužilgio pradės dirbt.

— Ant susirinkimo Moks- 
lainiu Direktorių likos apsvar
styta, kad publikines mokslai- 
nvs szimet atsidarys 7-ta diena 
Septbmberio.

— l’nited State
CoUrt of Appeals davė

Circuit 
vela 

pavelinima del Kiiiero bravoro 
ant dirbimo lengvo alaus. Bra
voras buvo uždarytas per pen
kis menesius.

—■ Jau du menesei praėjo 
kaip motore Vaši liaus Vyczeko 
negirdėjo nuo savo vyro kuris 
iszpyxzk(‘jo isz miesto palikes 
savo motore dideliam varge rr 
yienilolika vaiku gyvenaneziu 
ant West South ulyczios. Ba
dai Vasilius draugavo su ki
toms moterimis ir jau penktu 
kartu buvo pamėtės savo szel- 
myna. Dabar palicije jeszkoDabar palicije 
nelabo tėvo ir vvro. • 

rinkėjai 
n(*pažystamo

Uogų rinkėjai surado 
koki tai nepažystamo žmo
gaus lavona Lofty prude. Kaip 
manoma tai žmogus yra atel- 
vvs. Vienas ženklas buvo ant 
jojo nektaizos, miestas Jersev 
City, o teip daugiau nieko. I’a- 
licije daro tyrinėjimus 
Imdu tasai žmogus 
prūdą.

Miesto valdžia ant savo 
susirinkimo iszdave kontrakta 
ant iszvežimo pelenu ir szasz- 
lavu <lel Pierce Seager, ant ke
turių metu už $27,000.

kokiu 
gavosi In

kompanija,— Keadingo 
pradedant nuo Nedėlios, nuims 
du trukius, vienas kuris ateina 
in miestą 3:50 isz ryto ir 9:01 
po piet — tarp Mahanojaus ir 
Shamokin.

t t |

SHENANDOAH, PA.
— Kazimieras Konegovski, 

29 metu isz Wm. Penn, atėjus 
in pulruimi 'Poni Spaniard 
spyrėsi kad jam atiduotu pi- 

kuriuos buvo nuo jojo 
paskolinės, 
negovski szove 
sužeisdamas ji mirtinai ir pa
bėgo. \reliaus ji policija užtiko 
ant kiemo kokio tai namo o 
Konegovski jnatydamaa, kad 
negales pabegUi paleido sau 
kulka in'siuegeiiis, ątl$0pmąs 
ant vietos,

— Stanislovas Jankovski, 
26 metu, 411 AV. Washington 
uly., ir Juozas Uovacki 41 me
tu, 346 S. AVest ulyczios liko.> 

per Povylu 
45 metu,

Gi ra rd ■ulyczios, kuris iii juos 
paleido szuvius kada tieje atė
jo in st ubą. Kada juju užklau
sė k a 
apdaužė. Tada Szepulak palei
do in juos szuvius. Abudu ran
dasi ligonbuteje.

— Charles Gehrkie. gyve
nantis ant 192 Indiana ulyczios 
ant Heights, kuris nuo kokio 
tai laiko buvo persiskyres su 
savo paežiu, paleido in jaja 
szuvi prie namo josios motinos 
Maple Hill, sužeisdamas jai t . I I II
ranka, (’baries pabėgo ir lyg 
sžiam) rasznnui policijų 'jojo 
nesugavo.

pulruimi

n m us nuo 
ginezo Ko-Laike

in! Span i a rd a

mirtinai sužeisti 
Szepulak 126 W.

Isz Visu Szaliu
PANAUDOJO PENKIS 

BUDUS ANT NUŽU- 
DINIMO PAOZIOS.

Tiverton, Angliję. —- Sudas 
.perskyrę, ana diena Mrs, Ber- i . — -

t’ Oi) „T | 1 •»

V.ŠAUDB

MOTINA SUVALGĖ SAVO
r • ■ . *l, 
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0 Pavydas Vytas
' ; I . t ..

Vėhgrijoj imt-1
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JUOKINGA. PASAKA ,. • v z

■ . . Pagalios viskas sugryžd’prie.
padarytaH nvpaprnHlH.s ir lįal- senovillcs tvai.k()sl Uždangftlai 
sus nusikaltimas. Tame nnęste- ' ' ’ - - 7 ' J
Iv moteriszke vhrdu OttillOj •/
Mosi lygos pagimde/vaika, •loyi-l

4 • ' *1

žame tyiesteiy Szilvasvai’ad 
padarytas nepaprastas ir tya?-

[nico Wait, kuri pudiiyc sekipi,- rl,^ko į)uVo
ris po k vi i u dienii di ng<V 'MojįJįj! ta

ežias priežastes del ko nenori t 
daugiau gyventi.su savo vyru, 
kuris bandė jaja nužudyti pen- 
keis budais, o kurie yra sekan
ti:

Atsuko gaza kada jiji miego
jo, inpyle truciznos in kava 
kuria iszgere, apvertė luotele 
su kuria plauke idant nuskens- 
tu, laike josios galva po van
deniu kada jiji ipaudesi 

jge pakol jiji neteko 
iSudui užteko tiek priežaseziu 
duodamas moterei perskyrimą 
ir du kūdikius po josios globa.

83tU0la |M VX

a^i..

i nuo rakandu nuimta, naf'lalino 
į kvapsnis priuiyko per atviras 
" durįs jr .liitygiis j

■įajcius,

** t-

r.
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pirmiau ^ukeriavau, betwosieu' ^if™Mi* neiHzr<Rio taip ku- ;
jotiszka, jai kas /toksai tave dion nusprendžiau su ana susi* 
pamyię-1.

Gal būti.u ui uum. .. vienok, ka-, 
gi asjj tąm viskam kalta! ;

— ., Tąi man kaibaK/N^1’1'

trumpai, pa- t

Tm man kaiynKbrNann- 
0a vi nok,. bet gena u pasakyk 
vipa teisybe: kas tai do vienas 
as vis-a-vis! ' >

, smau- 
pajiegu.

ARKLYS GERESNIS NE 
KAIP ŽMOGUS.

l’lock, Lenk. — Petrai Wro- 
nek, daružkinis, kuris pra * e % 
visos dienos uždarbi,
namo, gavo nuo moteros szun- 
poteriu. Petras iiielo in tvar
tu o. paskui'ji mot(W,lkuri vis

’ ' A r • • t

gero 
pa rėjas

poteriu. Petras i liejo in tvar
ia o. paskui'ji mot(W, lkuri vis

* . •. \. * . 1 klegėjo paskui ji, per ka vyras 
teip insiuto, kad pagriebė il
ga peili, szoko prie mdteres, 
perpjaudamas jai baisei ranka.

Ir sztai kas atsitiko: Arklys 
atsistojo ant užpakaliniu kojų, 
suklupdamas ant Petro. Vyras 
prislėgtas per arkli negalėjo 
greitai atsikplt, o

f

t no m lai k
nori, tiejei ji smerkei vnotere.is^begp laukan, szaukti

pagelbos ir tokiu budu arklys 
iszgclbejo jaja nuo sinert.

TIKISI KARES TĖRP

suarei
/kvoeziama prisipažino’,’ kttd 
vo‘taika uzmusze ir supjaustė^

. * A1!

‘n 
\r 

i

• • • tįfir

Ta paezia diena ji iszvire Vrr- 
szutine kūno dali sii plipriką, ir 
suvalgė ja i 

met u mergaite. Per dvi sekai 
ežias dienas ji suvalgė likusiai*

*»*

ft
su savo pepkevlil 

n^

ja kūno dali.

PAPJOVĖ VISA SAVO 
SZEIMYNA.

Sagori, Graikije.

kambariuose iszrodol 1 >: jrlv

/• 1
* 
<1

sąvaru iv miolv, kaip,pirm
• * i k . (

mėnesub kada, važinyb ęht vg 
i' . ' G?.' . ‘ 7 ;• * ' ’' ' . •/"
r, Su iLŽsigani‘dhiijnor jausmais 
vaiksztinojosi jauna moteHsz-

* "N .'L A 1

kacijih
IV ■

ke po savo nuirtus; iszsu|go tu 
namu laivai, nežiurhit net to, 
kad isz keliones |u szirdyse
namu labai, nežiūrint ,n<H to,

pasiliko labai daug maloniu• • * * < 
atminimu...
■ Visur gerai

■ • riausia!
Mėsini-^ 

; ' . h * th

kas Ligosi Karam id i, iszpjovuj
visa savo szeimyna, šusidedan- 
czia isz paezios, dvieju vaiku 
uoszve m pats save.

Pirmiause nusidavė in ..kam
barį paezios ir vaiku 'perpjovė 
visiems gerkles; inejas in uosz- 

perrijove ir‘ 
# * ’ /a

>

1

ves krtmbnri, * / C* t / a , y 
gerkle, po tam prtts šlpi p/idAT 
ta 4 ’
labai ItžVytlug slivd ptiįzi 
ri buvo penkiolil_,,. 
nesne uz ji ir tairkm laike jaja 
uždaręs grinezioje per ka kil
davo tankus balnei ir ant galo 
žudinsta.i

-P’l

patį. Badai, lyii’amidu
. / „ . * U . A

ikoi įnik

:jei
e

y.
... į

f

Pigios 
Prekes

▼

!, bot’ namie ge-

Tos patarles tikruma Jszia- 
dien abudu pripažino teisingu.

Jauna, gaspadlne tutejo pil
nas rankas darbo; nuolatos vis

— Galima
iau szaudymu musu civow, 

nekurios Lietuviszko^ 
moterėlės neapmalszys savo 
pasiutiszko kraujo, nes vyrams 
pabrido žiūrėti ant juju pasiel
gimu ir apgaudinėjimu.

<r r>
jeigu

tikėtis ir dali
ni ieste 

Lietuviszko 
neapmalszys

ISZ WILKES-BARRE
IR APLINKINES

Genovaite Gurskiute oo !
metu isz Parsono, mire Mercy 
ligonbuteje nuo sužeidimu ko
kius aplaike, laike apsivertimo 
automobiliaus arti AVhite ITa-

Trys kiti pasažierei ap-— Po ligai, kuri traukėsi 
gana ilgai, mirė Šviet i nes Ka- 

, 330 
gi- 

pribūdamas in 
Amerika 27 met ils adgal ir vi
sa ta laika pergyveno mieste. 
Prigulėjo prie Szv'. Juozap 
(parapijos, American Legion ir' Bliss kasyklų. Karminskas’jau* 
ĮS.L.A. Paliko tėvus, du brolius Ipivp persergetu Icelis kartui 
• ir I 
iseri Margarieta Klementavi- 
czienc,\l:YackVilh‘j. Graborius

; Rėk ląiūsJaidos. 
r n r i ■■ i u \

Lietuviszki Bonai

res kareivis. Jonas Bobina 
W. Pine ulylzios. Velionis 
me Lietuvoje

o

o

• dvi seseles Lietuvoje ir seC

I

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

Kort H. Schurig & Co 
50 BROADWAY 

W1W YORK
«

ven.
laike mažus sužeidimus.

— Jonas 
Nantiko,

Karminski 
likos nubaustas už- 

į " H S'
mokėti viena doleri bausmes, 
kasztus ir .du menesius in ka
lėjimu už ėmimą anglių

ISZ

nuo

persergėtu kelis kartus
kad to nedarytu ir už tai da
bar likos gęyai nubaustas. Jojo 

i* 
~ 3 .% ji ’ ' |trys drangai Tikbž paleisti.

. V”1, ‘'‘‘■V

— /Per sugriuvimą virszat& 
kasy kloso .<No> • 4>4Kingstonę,>kasyklose *;iNo^ • 4;. Mvingstonę 
try* nnglekasiai likos užgriau
ti ant smert: Kazimieras liisz- 
ki, 42 motu, isz Pringle, palik
damas paezia ir du vaikus; Jo
nas Kori 11a, 25 metu, singelis, 
isz Kingstono ir Juozas Letu- 

22 metu, isz Edwardsvil
le* o Tamoszius Yudeczek li
kos sužeistas. ------ ——• <■ i

kas,

J*.

♦ « ' t

JAPONIJOS IR ROSI JOS
1 ' l ’ " Jllui:buias,.„A£ancziiirije...
Paskalai eina, buk galima ti
kėtis rujenij% smarkios kaltis 
tei’^ Japonijoj ir^Kd^jos. Ke
leiviai prįbuve isz Daireno, ap- 
sakįnejp, kad mate didelei sto- 
tis amunięijęs, kurią^ps farp 
kas ir kitokius ginklus sukrau
tus užmiestije. Kiti koĮeivpi 
pribunanti isz Vlodivostoko 
sako, buk Soviatąi teipgi turi 
milžiniszkas zopostes amuni
cijos ir ginklu. Tas parodo, 
kad Japonai ir Bosiję ant tik
rųjų pasirengineje ant kares.

ŽENTAS PAPJOVĖ UOSZVE 
IR JOS SUNU KAD JAM 

NEATIDAVĖ ŽEME.
Clonakilty, Irlandije. — Ne

sutikimai ir nuolatinei barnei 
grinezioje Brigydos Galbally, 
kuri turė^ du margus žemes
buvo priežastis baisios žadins- 
tos. •

Jhią moterių gyveno josios 
sūnus James, ir žentas Clogher 
su paežiu. Žentas spyrėsi kad 
jam uoszve atiduotu puse lau
ko, 
vent, bet uoszve ant to liesuti- 
ko nes sūnūs motina atkalbinė
jo nuo to, turėdamas vilti kad 
po smert mokinos žeme JąiJu 
teks. ,, . , . , v

Kožna diena nesutikimas bu
vo didesnis y— vieni kitu neap
kentė baisui; o ypatingai, kada 
ženteib ^ad uoszve '
kętinol{ ųžraszyt žeme ant^,t?u- 
jUaus,, . troszyo pasjrepgę . yu- 
žiuoti tuja dienu pas notaru. 
Sūnūs pakinko vežimą, motina 
atsisėdo ir kada jau arklei ke
tino judintin isz vietos,, sztai 
puolė kęli szuyei isz revolve
rio kuri paleido žentas. Po žu- 
dinstai žentas pabėgo iii girna 
kyr ji vėliau suėmė pusgyvi 

Oiuo bado.- . w \

ant kurio norėjo apsigy-

žentelis |<|ąįrirdo, (kad

t '

s

(greiti 
Treinai

• V *7

VlENAblENlNE EKSlKirkČlJA * 
IN NEW' YORK A $2.75,

Isz Shenandoah, * 25c. virsziaufl
Nėdėllbitift, 'Aufciwtb't it 21

- _ a . _ 1 - . a . I •“

Isz Shenandoah,* 25c. virsziauė
. - • • 'i* m ... .k . .

Speciali* Trėinaa<Subataa Ndkti1
Shenandoah 
Mahanoy C|ty . , 
Tamaqua . . . .. . .
-Į - — —U, ! U — Į, , - ,

i

1 :|5
IN ATLANTIC CITY $2.50
Subatomis, Augusto 13 * 27

PNILĄpELPlHIA $2.25 
’IW v Atlantic City $2.f50v 
Jaz Shonandoa

Neeliotnis, Aukšto 14 b*‘28
25c. virsziaus

WADING RAILWAY
SYJTEM • •

A. RAMANAUSKAS
LIETUVISZKAS GRĄBOR1US
510 W. CENTRE STREET 

MAHANOY CITY, PA.
TELEFONAS 305-R 

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

 - s ■ ' ' ------- - -- '

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis /Ljetuviszkas . 
Dentistas Mahanojuje 

tV'Ant 2-tro Floro, Kline Sztoro 
19 W. Centre Št., Mahanoy City 

------------------ --------------------------------♦

C. F. RĖKLAITIS
I ■ ’• . 1 ; . j u
Mahanojaua Isztikimiausiįi Qraboriui

1 1 a 1a * " . tam ’* J * Ja ■ •. if . , (j:i Gabiausias Balsam uoto jas
į Goriausia^ Anifrulanco 

n. patarnavjmaa s^i.qj 
npelihkėje. Bile Ko- I

S.L liiariif .laikė, diena ftt*
jr nakti, .Visada tujj pil-? (

na pasirinkimą meta-

Laidoja nu* I
" liszku ir kieto ny»džie^ ‘ 

Grabu.
tniroliiit pairai naujau- ‘ 
siu mada ir mokela.
Turiu pagelblninke 
moterems. Prieinamos 
prekes. |

DU OFlSAh

I

H 1 
f

r

pažinti ir pasiuneziau' ta laisz- *
. *

Leisk ponas man vienok • 
apreikszti kad tos moteriszkes 
mieste nebuvo cielas menesis o 
asz turiu apie tai geriausiai ž; •' 
not i, kaipo vyras, su kuriuo ji j 
pėr keturik menesius po šžliū- > 
,bui kelioneje Imvo. «... J

4

ka.

<4 'ji

...■bbajttkiok’XPi 
-e. .. »

C’77* v L *\ i •

— {Stasyti, jMimislyk! Tu 
neguli manes sūdyti ir vadirn- 
.ti peisztikima in pora merieiiu

.v '■
ur :

»£, * L , | J | %

Juk supranti gerai’kad

i 4-Laszau 
irtedijofir,
D

neguli manes sūdyti ir vadirn
L . » ‘ •1 • J-

- - - ■ - % ' - 
t •

’' 9 'į į " * n «

— To nesakau/bot
po szliilbui..

< • ’ ’ r * * ,

tokprti pavėdumas mano už- • • V
gauna o lygiai užgauna Ir ta-

Pripnžyštu ... * - Vienok • i • h *' e --t
ve. 

f «
I

Ubai gražiai prasžau paaisz-

dar reikėjo szis, t (is perkelti,
pataisyti,' 4 dulkes .apszluQsty- 
t ie.,. O, to^ t u rnai tos -tie... (.), t(>^ tarnaites — ak!

> 1J * .", JF ’ \ * , T t - *

Jdi, lingines,; nieko nęat-bęjan- 
czios; pasiusk kur tai ir sodos 
krautuveleje užsiėmus apkal-

• J » s. k

kini man ■ ta -misli kasi ink’ to 
liįisžkot Ar tu pažinsti (a tFs- 

■a-vis? ■ ’ i,z .
— Apie tai neturiu nei ma

žiausio" supratimo!
* A H,

ežios; pasiusk kur tai ir sėdės

b.ejiuiaia, arba myluotis su ka-
'• » • • • r. ’ , > ) 4. ' j Iii

reiviu vai 
J . ■ sai
I į

duriu prieangio.

^artuyąę o ežia kas tok- 
i jau du syk skambiną prie 

t

Į Mano' Stasyti, .aukseli!
Ei k, |).aži urek kas. ten skambi- 
na, nes Julės nėra o asž neap-, nes Julės nėra o asž neap- 
siredžius! — tarė pati vyrui.

r • • •

Tasai pamėtė skaityti lalk-
raszti ir iszejo'. Traukėsi ge
roka valandėlė — negryŽo, tuo 
tarpii ponią isz žitlgėidumo -pj- 
sižįdre4jo, įn• '* J i i b*

, prieangį./ Skaitė
. ? _ __________________ '■ • •

Ęįgis kasJ ta;Jąisyka
įojei taijaiszkty. 9

ąt ąe.^ze i r' j<?; tdtjnys, įnpy k i •«
7 • ’T. O’V '■;> ' K;1!? •

—Nuo ko/jaarti ♦; laiszkas,

, Nuo ko? Nuo ko?
K t t. • < ' . .4 •■ t \ . *

no pong -StanislQya.x...
M. / į * * ’) V A •r

Stasytį.’
■; iim

’.A

>» p : > 'M
II m...

. *7 ‘ MP' > C •, - „ - , ,A> 'į. *

Kaip asz gaĮiu7 žinoti t, Te!
Pęrsijskaiįv^Į. Jl^mu kėd su
prasi.! , ?•... ■ .■ . ... ,j.% ..

j j?obiąi^ąsj4iire./ngi7»^ 
giędus tdlfi, vy^o baisa, jlio fa- 
.bigib kad jps dĮtu’ niekądohj įalp 
asztriai nekalbėjo.... PįsĮžip- 
rejo in ji su nti sisteke j imu, ta
rytum, i

giįdus tdlfir vyįyo brilsa,. jlio fa
A * w ’4. a . • * *. i ‘ .... a ' I m

asztriai nekalbėjo

iszmetinedifnA:’kodėl 
ji gali'^MUptailti,7’ kb jisai thc- 
supranta t . . . k-’

Paklausė jo apie tai/bot ta-
sai tylęjd greiiais žingšhiais 
vaikszcziodamaa; Patluota lai- 
szka atplėkze ir skaitė: ‘j

• ♦ $. '^Ib « I . •

b- myli rili au-
* # 1 '* i* * ” 7

šioji mano . Jievai.te! ApĮivai- 
giritak tavo : gražpųęi. >veidėlįo 
grožybe .irpądrAjtint^a tąyo dai
liu akeliu saldžiau j\usižiurejL

* - , . i •> •i - i “f V *1 *
4‘Brangiausio,ji I

J

— Duodi mali žodi ?
.♦A— ' 'Daugiau hoi žodi: kaipvaugiau nei zoui: Kaip 

t h ve Iiiyli&tasy t i!
—r Stdbetiluis tai daigtas!.. 

NėsUprantu nieko.
' IŠ > f f • * e

■ O ąpz-dar nieko mažiau!
. Sunku* tos- palikti be 

ir.to jaunikio, ar 
koka jis.yra,.be pamokinimo!..

4

t • r ' ’ • r •

i.yaiszkiiiimo i

.. j^ut.vere .skrybėlė ir 
kada, puti pradėjo sau 
aažąrtyas -akis, .iszbcgo ant 
trepp.Į?b paraiminuoziu skani

kada, pati pradėjo

Negalimas daigtasl, .
— < Galimas, mano pone, ues 

tljcras! O viskas, ka man po- , 
nhs pasakoji, yra melagyste! /♦ 
; i
ponas.'.

*

t-

ha! ži«re^-gi.’- . Pone.»-
. . O! matai ponas ja* 

vįs-a- v is lange! Praszal|Y^žthi 
stovi! Sztai vėl ji lange ir lais
to kvietkas.

— 'Tai toji? •
— Žinoma kad ne kita!
— . Na, tai tokiame atsitiki

me visa paslaptis atidengta!.,
— Kaip tai! f
— Ba tai yra musu tarna* 

t£ Jule, kurį mums Užvažiavus 
(Ūbojo ujimus! ‘ /
’— Artas gali but!... Pa< 

sZ’nnts!.. " ‘ 4
— ‘ Tiesa! ’ . .Z” .j
— O žinai ponas, kai tai? 

patogi ’ morgilcže, kaip Dievą, 
ftiyliu, yra daili!, <

O ji nieko sau.

A * ll" ’

dabojo n rimus!

> o*

Į

Tatai^ iszklrfKyk ^pėnair
mano praszj*rAo: atiduok pa

laiko, nas jai ta laiszka, tai* man ne
reikės raszvti kito! • ,

* jį * *

, — Ar tai aąz turiu but groĮ 
matnesziu? Bet tegul bus jau 
ir taip nes man lengva aut 
szirdies. * * #

Sugryžtis ponui Stanislovui 
naimo/ pati tarpduryje ji suti
ko' ir puolėsi jam afit kak’.O 
Verkdama: • ’" ‘ ‘ : T ‘ ’*
7;-— Stasyti! Stasyti!:Asz ta
vęs neleisiu dvikovon! Net 
i1 Netrukus viskas iszsiaiszki- 
no.
- Ar. Jule kancelistui atsake 
ar su juo susiejo, nežinia ’tik
tai bo trijų < menesiu tamysta 
apleido ir .tai nežinia dehkiu 
ktčM priežasties, i , ' ?' ’»

trinu
j

bjilo jĮrie duriu ant antrojo gy- 
Vpfllm.0, prieszai stovineziame 
mdrė..

Alit duriu buvo.
L ‘ .J ’ £ f tV

pajtąszA?: a : •• * 1 *•
čžirthkik, kąnc'eKstas/C

su pasiputusiais
.L * • j » * t • ** * ■’■"* > •

Bet tegul bus jau

*

pnjįąHZAš
, prikaltas

^Edvardas Hosta-

, su pasiputusiais 
iihaik h* k& tjk ,pasi?pdanėzia A j H* • "4R’• * Ui* • .

! du- 
ri^.^ Stanislovas inszoko kaip 
kbkttt'aildra’ir tuojaus kanco- 
HĮtini; p<> ^imdapakįsžp !)ai^zkč. 
, I’mio! At (ar pono ras?1- 
ids r

I 
1

P 
. t? .. ... * ?
1

jjiko'jęgaihąstis atidai
ll

kukta aijdra'ii* tuojaiis kanci

t

mais, drystu prasgytj ant trum
po ..pąsimatymę,. aųt. kMrįo,.a.<5 
geriau ir parupčiau • galecziau 
iszlicti savo jausmus |<url^ įa-
bai placziai apklojo, mano wr-

U s. > * .J • J <w . w V • O •* I "’t • * *

d i meile,prie tavos, pasiremda
mas ant tu.pasiziui’ejimu,.pil
nu saldžiu pnžadejimu -vesiu 
persitikrinęs kad neatsakysi1.... i (i
mano karsztieins praszynjams

nius ant tu.pasiziuijejimd, ,pil

persitikrinęs ka<f nealsaky
i • ♦ . v • ■ • - ■ i ll

ir paskirti mari vieta’ir* laika

‘omMj-tc J’'
-r ’ i « • i T «i - į k l Jr * j.1 r. "ĄwNi ‘

į j'n’Vo jn.flintiKJ|ęi
' , ; Vis—a via.”

,, Perskaiczius laiszka ponia 
,ąnį vajancjfjles puyaudo, /bot>fpa-

Iqs luięneįį.^ądSu tąvim'pasi; 
niĄtytį,. ,k. Hfcai,pasikalbėti: 
Į^atiksiu ^^k^irio.'

k ,Vis—g yis. ’ ’

gąlios pradėję ąz^dlngąii ju^
m R .e.?: ; .*. e .?k ; :'

<*•,

MAHANOY CITYiSiS W. Sprue. St. 
Bell Telefonas 1494*' ,

TAMAQUA, FA., 439 Willin< Street
■ -

>"■ ’ I 
Ik ■ ;» •

Bell Telefonas 149(1*

””BeH Tolefohta B384T? <'

I i ’ hl

. s

f ’ ' .ė . M . T ’U 4 ¥ AcVii’■ i

Ponas Stanislovas, jaute kad. 
ji apsiauezia paszelumas* 
\ ■— Tu isz to juokiesi! — 
suriko.

— Stebėtinas kląusyiąaa!
— Visai nestelbetinas! -
— Žinoma, ‘labai - stebėtu 

kaipgi nesijuęk^ įsz

r

Ir

nas, nes .
itbkio idijotisijko laiško1!-

I’diitd At (ar pono ras?- 
, ■ 4 <1 . U’M”1 »T* * -V- * *1*** '

—- Taip,'' berne mano.
°* ’ i* '* V ’4>*‘ ‘— Pasąlfyk ^ man 

kaip ponas dry st i tokius laisz- 
kus.raszineti pak nepažinsta- 
ma Uit Iribtei'i'gzkė?! ' <

— Atsipraszau.;. Visupir- 
ma, ramiau.. Toji* moteri^zke 
nėra * riuiu ‘.‘vįsiszkai” nepb- 
•žinstaibar kaįp ponui rodosi.

^—‘ Meluoji, ppnas! / ~ 
: ^ląn'o'ponc.. . . '. į, .

— Isz kur popas pažysti ta 
motetisike: - ‘ t . 1

jtlegis'ponas lufi kbkias 
tai-1108^’prie jos, jai taip asz- 
trįąi pasirodai.,. Taigi, ponus

j: ’
it •t . ; .* '• “i n; •■*»

Pasakyk-j man
• < * . J

: ^Uno'pone... ,

nloterisikei < •—‘

v ...ponas,

LIETUVISZKAS

Skaitykite “Saule”

W. Traskauskas, Ėst 
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja hunus numirėlius. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
krlksztiniu, vesellju, psaivaiiiiji- 
mo ir L t —— Bell Telefonas 506 
603 W. Mahanoy Avoi Malu City
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ramiai iszklatihyk. Jau bus nie- 
nuo kaip užėmiau tuo^ namus, 
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nuo kaip užėmiau tuop namus,
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— . BoUgi tas negali būtie!.
— pytylU, ponui savo gar

bes žodi,,. Maža to... ji vi
sados s^W39fi/ ih mane ir at
sako galvos.linkterėjimu kada
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.Maža to... ji vt-

asi pasįklonibju. Prisipažin- 
savo’ įszveiz- 

dą drirp ant . manės nėapsako- 
md ih^mJį'įp pirty keliu dienu 

• pasiklausti tū

kili įforiiii kad'ji
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CAPITAL STOCK >125,0Q0.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS |623,3b8.63
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Mokame 8-csia procentą ant į
md IhspuJi'įFpiiTn keliu dienu
nlikbrįri&Žlriu; pasiklausti tū 
namtr*sat;go apie tos1 motensz* 
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Kietiljū ajigliu krasztas yra sziame Taikė geriausias ssalis
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sudėtu pinigu. Procentą pridu- 
dam prie jusu pfnigu 1 Sausio Ir 

' 1 Vi epo s.* 'Mes norim kad fr jot * 
turėtumėt reikalaut «u musu ban
ka nepaisant ar matai ar didelis,

1 - ___ ’ ’ * ' .
G. W. BARLOW, Prea. n 

J. FERGUSON, Viee-PretnirKaa.
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Suv. Valstijose. Pirkite narna dabar sziame kraszte. Maha- 
noy Citjr yra juso geriausia vieta. Teip sako:

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

MAHANOY CITY, PA. \
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