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Isz Amerikos
ft W. D. BOCZKOWNKI, Pr»«. A M( 

r. W. BOCZKOWNKl, MIUr.
ft 44 METAS

ŽMOGELIS SU DIDELE 
SZEIMYNA.

Frankford, Ky. — Berry 
Turner, 80 metu malka-kertis, 
gyvenantis kalnuose Crockett, 
Breathitt pavieto, turi didžiau
sia szeimyna visoje valstijoje 
Kentucky. Turi jisai dvide- 
szimts vaiku, 67 anukus ir 57 
pra-anukus. Visi yra gyvi ir 
sveiki. • t

‘DUOKITE MUMS DUONOS, 
ALAUS IRBONUSA.’

Pittsburgh, Pa. — Ant susi
rinkimo Pennsylvanijos Legio
nierių czionais, dblegatai vien
balsiai surengė rezoliucija ku
ria nusiuntė valdžiai pareika-| 
laudami duonos, alaus ir bonil
so.

Pirmininkas
George J. Proscl kalbėjo kad 
valdžia turi kanecz sugražinti 
alų idant gerove užžydetu 
Amcrike o tada bus darbo ir 
duonos visiems. Seimas panie
kino prohibicija kuri privaiši
no daug prasižengėliu ir pada
re dideles blcdes visam skly
pui.

Legionierių

f

i

VAIKAS TURI SZIRDI ANT 
DESZINES PUSES.

Detroit, Mich. — Jonas Ba- 
bala, 16 metu amžiaus, likos 
pataikintas su lazda in galva 
laike loszimo boles ir nepabu
do net ligonbutyje Receiving. 
Kada ji daktarai apžiūrinėjo, 
persitikrino kad vaikAs turi 
szirdi ant dcszines puses o ne 
ant kaireses kaip tai paprastai 
buna, kas atsitinka pas žmo
nes gal vienas tokis atsitiki
mas isz szimto tukstaneziu.

ATIDAVĖ PACZIOS 
DRAPANAS MYLIMAI

SU KURIA PABĖGO.
Reagan, Ohio. — William 

Glennon sumanė pabėgti su 
Katre Granger o kad Katriute 
neturėjo tinkamu drapanų ant 

-Coeiae keliones, Williamas pa
siėmė savo pacziules geriause 
“drese,” aprėdė savo mylima 
ir abudu iszdume po velniu isz 
miesto. Pacziule taip inirszo 
ant savo Willimuko ir ne taip 
gailėjosi netekimu savo prisie- 
gelio kaip jai buvo gaila nau
jos szlebes kuria buvo nupir
kus tik dvi dienas priesz pabė
gima savo vyro, pranesze apie 
tai palicijai kuri suseko pabė
gėlius Clevelande ir abudu už
dare kalėjimo. Willimas turi 
npie 40 metu o jojo mylima tik 
20 vasarėlių.

ATLĖKĖ ISZ IRLANDIJOS 
IN NEW YORKA IN 30 

VALANDŲ.
New York. — Kapitonas J. 

A. Mollison, jaunas Szkotas, 
praeita Petnyczia iszleke isz 
Irlartdijos in St. Johns, N. B., 
in laika 30 valandų ir 20 minė
tu, turėdamas da 10 galonu 
gazolino su kuriuom galėjo at
lėkti in New Yorka bet taip bu
vo pailsės kad sustojo czionais 
ant pasilsio o Panedelyje atlė
kė in New Yorka. Kada jojo 
užklausta kaip jam pasivedė 
kelionėje tai atsake: “Buvo tai 
vienas isz sunkiausiu lėkimu 
koki padariau savo gyvenime 
ir džiaugiuosiu kad kelione pa
sibaigė gerai.”

PASIDARĖ SAU VYNO IR 
ISZ DŽIAUGSMO MIRĖ.
Ashland, Wis. — Juozas 

Rooney, 47 metu, farmeris, taip 
nudžiugo kad jam pasiseko pa- 
daryti 15 galonu gero vyno, 
kad izsgerdavo jojo net po ga
loną ant dienos, per devynes 
dienas o dcszimta diena jau 
gulėjo ant lentos negyvas. Dak
tarai nerado jokios truciznos 
jojo viduriuose. — Jaigu butu 
padaręs munszaincs tai gal 
greieziau butu mires.

I

idant gerove

PIRMA KARTA AMERIKOS 
ISTORIJOJE MAŽIAU 

EMIGRANTU.
Washington. — Sziais me

tais isz Amerikos Suv. Valsti
jų, iszvažiavo daugiau svetlm- 
taueziu, negu in Amerika inva- 

Tai pirmas toks apsa-ziavo.
reiszkimas Amerikos imigra
cijos istorijoj. Per dvylika me
nesiu, baigiant Liepos men. 
1932 m. 
važiavo 
grantu
s ve t i m t a u cz i a i. V a dina s, 
Amerikos J. V. sziais fiskalinis 
metais emigravo 67,719 dau- 
.pan žmonių negu iszvažiavo.

y

baigiant Liepos 
in Amerikos J. V. ln- 
isz viso, 35,576 iml- 
o iszvažiavo 103,295 

Vadinas, isz

y

y y

ANT ALTORIAUS SZOKO 
DŽIKA IR PASAKĖ 

PRAKALBA.
Monponsetto miestely, neto

li Bostono, Airiu kataliku baž- 
nyczios zakristijonas pranesze 
policijai, kad tūlas žmogus už
silipo ant altoriaus ir atsisako 
nulipti. Kada policijos virszl- 
ninkas nuvyko bažnyczion, tas 
žmogus szoko ant altoriaus dži- 
ka, ir sake “spycziu.” Pasiro
dė, kad jis yra tikintis katali
kas, bet girtas. Policija ji 
aresztavo už girtumą. Vėliaus 
paaiszkejo, kad szokdamas ant 
altoriaus jisai aplaužo kai ku- 

nudauže 
galvas ir kitokiu nuostoliu 
pridaro. Už girtumą ir svetimo 
turto naikinima teismas 
bando ji $10.

spycziu.

riems dievams nosis 
ir kitokiu

y

nu-

gaspad oreis 
taja diena

tu

NUŽUDĖ PACZIA KAD JAM 
NEPAGAMINO VALGYTI.
Easton, Pa. — Franas Pola- 

czek, 42 metu, likos uždarytas 
kalėjime, už nužudinima savo 
paezios Juzės, 42 metu, isz ma
žos priežasties. Polaczekas su 
savo paezia ir 
Mikolais Padula,
lankėsi pas savo pažystamus. 
Sugryže namo, Franas paliepė 
savo paežiai pagamyt vakarie
ne, bet motere paszauke: “
niekados neprisotytas, vis nori 
valgyt,”'ant ko vyras paszan- 
ke: “Tylėk, ba nuszausiu tave 
kaip szuni!” Po tam davėsi 
girdėt szuvis, gaspadorei atbė
go pažiūrėt kas atsitiko, ir ra
do motere nuszauta. 

t

Polaczekas sako palicijai buk 
szuvis puolė isz nežinių ir ma
ne paezia tik nugazdyt,
tankci pasigerdavo, norėdavo 
vis “ 
valgi nenorėjo.

nes

good taims,”. bet virti

MOTERELE NORĖJO
VAIKU, DAKTARAS JAI 

DAVE GERA RODĄ.
Norwalk, Conn. — Mrs. Min

nie Heckman, turtinga motore- Pribinov, 
le neturėjo vaiku 
geide nes 
persiskirt jaigu jam nepagim- 
dvs kūdiki ir tanu’ tiksle nūs*.- I
davė pas 
pagini bos.
lista, tasai 
egzaminą,

y

I

ISZ PRIEŽASTIES NETEKI
MO FAliMOS PAPILDE 

SAVŽUDINSTA.
Hartford, Wis. — Herbertas 

47 metu
nuszove savo paezia

sau gyvasfi lo
kiu pal bu(lu. Priežastis lokio 
pasielgimo buvo ta, kad jam

MO FAliMOS
ŽMOGELIS NORĖJO RASI

kuriu labai
vyras norėjo su jaja po t am a leme

1
farmer i s 
42 melu

y 

y

specialistą jeszkoli szorifas kofeino parduoti farmn 
Atėjus pas specia- ant kurios gaspadoriavo per .18 

padare ant josios metu, už kašztus taksu. Liudin- 
apreikszdamas jai

kad galėtu turėti vaiku jaigu 
sutiks ant jojo patarimo. . . ir 
da priek tam turėjo jam už
mokėti da 300 doleriu už gera 
rodą.

Baisiai inirszo motore ant 
specialisto kuris jai davė tokia 
rodą, nuėjo pas kita specialis
tą, kuris jai apreiszke kad vai
ku negali turėti nes gamta jaja 
n ea p d o v a n o j o m o t y n i sz k u m u.

Tada jam apsako k a pirmu
tinis specialistas jai pasakė, na 
ir viskas iszsidavo. Poni Heck
man apskundė daktaru ant 50 
tukstaneziu doleriu už nuže
minimą josios ir prikalbinima 
ant no m o ra l i sz k ūmo. 
atsibuvo slaptai 
daktaru pravardes neiszdave. 
Kaip teismas pasibaigs (ai ne- v • žino. t

motoro

K

Feismas 
bet palicija

TĖVAS PENKIŲ VAIKU 
PASIKORĖ FABRIKE.

Uiughamton, Pa.'— Vienam 
isz czionaitiniu fabriku prigu- 
lincziu prie Endicott Johnson 
Co., atomo sau gyvasti per pa
sikorimu Franas Duszak 41 
motu amžiaus, levas penkių 
vaiku.

Neseno i Duszak 
atimti g 
sau gerkles bot 
nepasiseko. Priežastis 
dinstos yra nežinoma.

y ievas

norėjo sau 
yvasti per perpjovima 

užmanymas 
v

savžu-

DIRBA MUNSZAINE ISZ 
NUMESTU PAPEROSU.

Nanticoke, Pa. — Palicija 
dažinojo buk nekurie žmones 
renka numestus galukus pape- 
rosu ir cigaru isz miestiszko 
meszlyno isz kuriu daro mun- 
szaine. Kokis tai yra gerymas 
tai palicijai nepasiseko ragau
ti.

NUŽUDĖ SAVO PACZIA 
SU ARMĖNAIS.

Portsmouth, Va. — George 
W. Wolfe, 42 metu farmeris, 
kuris gyvena mažam kaimely
je Orlando, norėdamas atsikra
tyti nuo savo mo tores kuri bu
vo 16 metu senesne už ji ir bu
vo tai naszle kada su jaja apsi- 
paeziavo tik keli menesiai ad- 
gal, intraukes jaja in garadžiu 
sudaužė jai galva su akmenais, 
po tam užkasė josios lavona po 
grindimis o sugriovė garadžiu. 
Wolfe’as mane kad kaimynai 
nedasipras žudinstos nes ma
nys kad nelaime tikrai atsiti
ko. Po tam baisiam darbui, nu
važiavo in artima miesteli pra- 
neszdamas palicijai kas atsiti
ko kaipo ir kaimynams apie 
mirti savo paezios.

Palicija kitaip mane apie ta- 
ji atsitikima, pradėjo karsztai 
tyrinėt ir ant galo dasiprato 
kad Wolfe pats tai padaro ir 
ji uždare kalėjimo.

loja žudinstos ir savžudinstos 
buvo juju vienatine dukrele 
Viola, 14 metu, kuri apsakė pa
licijai kas atsitiko namie. Kc- 

dabar

juju

turi sierateliai 
mot i uos ne levo.

neturi

PARDAVĖ SIUVAMA 
MASZINA SU VISU

SAVO PACZEDUMU.
Detroit, Mieli. — Ana diena 

Mrs. G. A. Dreher, 7650 Ken
tucky avė., Dearborn, po dvie
ju sanvaiezin vakacijos, sugiy- 
žo namo. Laike josios nebuvi
mo namie, josios vyras padare 
jai netikėta džiaugsma,
mainydamas sena siuvama ma
szina ant naujos. Iszgirdus tai 
motore vos neapalpo isz nusi
minimo,
policijai kad prigelbetu jai su
rasti sena maszina, o kad ma
szina gavosi in kėlės rankas 
pertaji laika, (odei buvo sunku 
surasti kas -jaja pirko.

Kada josios užklausta

per-

y

ir tuo,jaus pranesze

, del 
ko teip geide surasti sena ma
szina, motere su aszaromis ap
sakė, kad priesz iszvažiavima 
ant vakacijos, netikėdama In 

Inbankas, paslėpė 210 doleriu 
sena maszina.

POLICMANAS, KURIS
NUŽUDĖ LIETUVI

VETERANĄ, KRITO
NUO DVIEJU SZUVIU

Pereito Nedeldienio vakare y 

Washingtone, buvo nuszautas 
policmanas Shinault, kuris an
dai užrauszo Vinca Juszka, 
Lietuvi veteraną. Teismas szi- 
ta žmogžudį buvo istfteisines, 
bet likimas jam užtai nedova
nojo. Pereitos Subatos vakara 
Shinault važinėjosi policijos 
automobiliuje po Washingto- 
na ir žiurėjo “tvarkos.” Stai
ga isz policijos centralines jis 
gavo per radio insakyma tuo- 
jau's vykti ant F gatves sustab
dyti musztynes. Nuvykus iii 
nurodyta vieta, Shinault isz
szoko isz automobiliaus ir puo
lė in viena narna. Tuoj pasigir
do du szuviai. Shinault atszo- 
ko atgal prie automobiliaus Ir 
ežia suklupęs tuoj mirė. Jo 
krūtinėn buvo suvarytos ,dvi 
kulipkos. Kas ji nuszove, nie
kas nežino.

tvarkos.

mirė.

GARNYS ATNESZE 34-ta 
KŪDIKI.

Whitesburg, Ky. — Jonas L. 
Sloan, 62 metu anglekasis, ana 
diena pasiliko tėvu 34-to vaiko, 
isz ko labai nudžiugo.

Su pirmutine paezia buvo 
susilaukęs 18 vaiku, terp kuriu 
radosi viena pora trinuku ir 
dvi poros dvynuku. Su antra 
paezia susilaukė 16 vaiku, terp 
kuriu buvo viena pora dvynu... 
Tai tau “dipression.”

ELENA RUKSZTELIENE
KĖSINOSI NUSIŽUDYTI. KART, BET UŽMANYMAS

Pereita 
sanvaite Lietuviu kataliku 
szoimynoj ežia invyko tragedi
ja. Elena Ruksztelienc, 47 me
tu amžiaus, parapijon’ka, netu- 

( rodama isz ko gyventi, atsigė
rė nuodu ir pavojingai iszdegl- 
no sau vidurius. Buvo nuvežta 
in ligonbute, bet ar pasveiks, 
nežinia.

Policijos surinktomis žinio
mis, Rukszteliene buvo kreipu
sis in miesto labdarybės biurą 
praszydama paszialpos, bet pa- 
szalpos negavusi, todėl ir nu
tari usi pasidaryti sau gala.

Labdarybės biuro vedėjas 
sako, kad paszalpa Rukszteliu 
szeimynai buvo duodama nuo 
1931 metu. Gi sziu metu Liepos 
menesi buvo sužinota, kad 
Ru’ksztelione su savo vyru turi 
“insurence policy,” ant kurios 
gali pasiskolinti $108. Biuras 
ta paskola jiems gavės ir pini
gus atidavęs Ruksztelienei. Tu 
pinigu Rukszteliu szeimyna: 
turėjo užtekt iki Rugsėjo me
nesio, del to biuras paszelpos 
tuo tarpu jai ir nedavęs.

Badai Rukszteliene aukau
davo daug 
k u reikalu, 
pinigu ant maisto.

ISZKRITO ISZ 4 AUKSZTO 
IR NEUŽSIMUSZE.

Brooklyn, N. Y. — Juozas 
Klimas, 162 Hope St., Brook
lyn, N. Y., iszpuole isz savo na
mo, 4 aukszto iii gatve, ir nc- 
užsimuszo. Jis žiurėjo per lan
gą, o vėliau užsnūdo, ir nei ne
spėjo susigriebt, 
auksztus nusileido žemyn ir 
atsirado ant žemai stovinczlo 
ilgo suolo, kurio palinkimas ir 
patogus kritimas ant sėdynės, 
Lietuviui davė proga iszlikti 
gyvam. Krisdamas, žinoma, la
bai susitrenkė ir sziek tiek pa
vojingiau susižeidė ranka in 
geležine tvorele. Bet jei per 
plauka, but pats užpuolęs ant 
geležines tvoreles, kurios stie- 
bukai smailus, ir sziandien tek
tų praneszti liudesne žinia.

Stebėtina, kai Klimas staiga 
nupuolęs, laiptais užlipo ir 
barszkina in savo namo duris. 
Žmona klausia: “ 
“Asz, vyras, — atsake, 
vyras, nemeluok, mano vyras 
kambary, ir nemėgink niekus 
pasakoti.” Žmona tikrai žino
jo, kad vyras kambary, ir vy
rui teko iszaiszkinti, kaip atsi
dūrė gatvėje.

Nelaimingasis nugabentas In 
ligonine, kur gydomas. Invyki 
isztirti pribuvo policininkas 
Caesar. —V.

Yonkers, N. Y.
Lietuviu

pinigu ant dvasisz- 
todel neturėdavo 

—K.

kai keturis

Kas ežia?
“Ka

y >

y

SENOSE DEŽUTESĘ 
SUDEGE $40,000.

Salisbury, Md. — Tūlas Ame
ricus Baker, per visa savo gy
venimą, taupo pinigus ir juos 
kraudavo in senas nuo tabako 
dežoles. Nesenai jo namuose ki
lo ugnis, ir visi jo pinigai su
mojo $40,000 sudege. Liko tik 
apie $500. Žmogus mokėjo pi
nigus czedyt, bet nemokėjo ju 
apsaugoti.

!•

i

NEPASISEKE.
Vienoje isz didžiausiu Lietu- 

vistfku kolonijų czionais Ame
riką bet neminėsiu kur, ne pra- 

atsitiko sekaneziai:
bankas kaip ' ir 

vienoje 
kalbos

Apie

vardžiu,
Užsidarė 

daugeliuosia vietuose, 
szeimynojo prasidėjo 
apie uždarymą bankos. 
tai kalbėjosi vyras su savo pa
ezia ir vienas isz juju pažinsta- 
muju. ,

Pažinstamas turėjo pasidė
jus sziek tiek doleruku bankoje 
ir buvo jam gaila juju netekti, 
o priek tam, neturėjo darbo per 
ilga laika, pinigai sulaikyti 
bankoje ir nežino kada juos isz 
ton iszgaus. 
tai nežine^

Vyras atsiliepe, kad niekas 
daugiau nepasilieka kaip atim
ti sau gyvasti. Abudu szeiml- 
nikai, manydami kad tai juo
kai, sutiko, kad tai vienatinis 
būdas užbaigimo savo bedu.

Vyrukas apreiszke szeimini- 
kams kad eis in skiepą ir ten 
viską užbaigs. Szeimininkas, 
vis manydamas kad tai tik 
juokas, pasako jam, kad skie
po suras ir drūta virve ant pa
sikorime).

Vyrukas iszejo. 
kokis tai laikas, 
nesugryžo. Ant galo szeiminln- 
ko pradėjo nerimaut ir persi
gando, padavė savo vyrui peili 

“eik szirdžiuk in 
skiepą ir nupjauk taja virve, 
gal tasai vyrukas ant tikrųjų 
pasikorė.”

Szeimininkas su piktumu at
siliepe in motere: “ 
kalbi, jisai liktai juokavo.

Bet gaspadine pabalus suri
ko: greieziau begkic in skie
pą!”

Gaspadorius nubėgo ka grei- 
eziauso in skiepą, bet pažysta
mo nesurado. Pradėjo visur 
jeszkotie ir ant galo surado 
perskirtoje kur buvo sukrauti 
anglis, pamate savo dranga at
siklaupusi ant keliu, kilpa ant 
kaklo, 
Gaspadorius perpjovė kogrei- 
cziause virve, ir draugas su
drimbu ant anglių. Gaspado
rius atbėgo ant virszaua visas 
pabalus, plumptelėjo in kede 
ir negalėjo isztart nei žodelio.

kalbėdama:

pinigai

Ka dabar daryt y

Praslinko 
bet vyrukas

ka tu man 
y r

įsu iszkisztu liežuviu.

— Kas atsitiko, kas atsiti
ko? — suriko pati, bet vyras 
buvo teip persigandęs, kad ne
galėjo isztart ne žodelio. Ant 
galo kada atsipeike, pasakė 
kad ant tikrųjų draugas pasi
korė.

Nubėgo abudu in skiepą, ati
daro kamaraites duris nuo 
anglių, ir nemažai nusistebėjo 
pamalto dranga atsigaivinanti 
ir mėginant atsikelti.

Kada visiszkai atsipeikėjo, 
visi sugryžo in kambari. Vyru
kas, kuris mano pasikarti, ap- 
manste,ir ant galo pripažino, 
kad jam nereikė jo kartis, go
riau gyvent, pakol gyvastie 
randasi kūne, ir vėl kovoti ir 
laukti geresniu laiku. — N.

RADO KUNIGĄ IR JOJO 
VARGONININKE NEGY

VUS; SLAPTINGA 
MIRTIS.

New Haven, Conn. — Slap
tinga mirezia mire katalikisz- 
kas kunigas, Juozas P. Ci u mo
ver, 43 metu, prabaszczius Szv. 
Louis parapijos, ir Miss Lavi
na Moran, 39 metu daraktorka 
ir vargonininke.

Lavonas merginos likos su
rastas miegkambari klebonijoj, 
o kunigo lavona surado auto
mobiliuje, garadžiuje. Kokiu 
bud u abudu mirė, tai valdžia 
neiszdave.

Adolfas Goleau, brolis za
kristijono, pranesze policijei, 
kada kunigo nebuvo matyt dvi 
dienas, o paskutini karta ji ma
te, kada kunigo dvi seseres isz- 
važiavo in sveczius.

Kunigas paėjo isz Taftville, 
ir apėmė czionaitine parapije, 
pribūdamas isz Waterbury,

Palicije daro tolimea- 
tyrinejimus isz kokios

Pagal policijos

Conn, 
n i us 
priežasties, ir del ko abudu ato
me sau gyvastis.

Merginos lavonas likos su
rastas nuogas, maudinyczioje, 
klebonijoj.
nuomone, tai mergina turėjo 
nueiti in klebonijų Seredoje 
pas kunigą, kur jei užduota 
truciznos, arba pati jaja iszgc- 
re. Daktarai padare ant josios 
antra autopsije ir apie savo ra
dini pranesze palicijei isz ko
kios priežasties mergina mirė. 
Badai kunigas likos uždusintas 
per monoksaido gaza isz auto- 
mobiliaus, bet apie tai tikrai 
jiežine.

BURTININKAS PRIGAVO 
DAUGELI ŽMONIŲ.

Norristown, Pa. — Palicija 
aresztavojo czionais koki tai 
Itala James Malizio, kuris sa
ve perstatinėjo kaipo “geriau* 
sos burtininkas ant svieto.”

Laike teismo liudijo Mrs. 
Rozalija Nicolo buk jam užmo
kėjo 700 doleriu kad duotu jai 
rodą kaip užlaikyti meile savo 
vyro, kitos moterėles sake kad 
jam užmokėjo po 50 ir 200 do
leriu už visokes rodąs ir bur
tus bet niekas nemaezino, ant 
galo pranesze apie tai palici
jai. Apgavo jisai daugeli Itali- 
jonu ant tukstaneziu doleriu 
szioje aplinkinėje.

HICZ-HAIKERIS APIPLE- 
SZE GER-DUSZI ŽMOGŲ 

ANT $108.
Danville, Pa. — Puikiai pa

sirėdęs sportelis, turintis apie 
22 metus, apiplesze Juozą Lib- 
ratto isz Yonkers, N. Y., arti 
czionais, paimdamas nuo jo 
108 dolerius ir dingo.

Libratto paemo ji in savo 
automobiliu ant praszymo ir 
manydamas kad tai kokis 
mandagus jaunikaitis, kuris 
sake kad eina in Shamokin, va
žiavo toliaus.
prie Tubortville, nepažinsta- 
mas prikiszo jam revolveri prio 
szono, paliepdamas sustoti, isz- 
krato kiszonius, pasiimdamas 
108 dolerius, iszszoko isz aute- 
mobiliaus ir dingo krūmuose, 
paliepdamas jam važiuoti to
linus. < t - I

Prisiartinant

♦ 1



SAŪDB

Kas Gir dėt isz artimo mietelio 
artimoje Waukesha, 

nusirito in

Nepaprastu vagiu ir nepa
prasta vagysta papilde vienuo
likos metu vaikas, sieratukas, 
Jacksonville, Fla., kuris pavo
gė akmeni (pomnika) nuo kito 
kapo ir uždėjo ant kapo savo 
motinos kuri nesenei mirė.

Kada vaikas stojo priesz 
sudžia, iszsikalbinėjo kad no
rėjo užsidirbt pinigu ant nu
pirkimo motinėlei pomniko bet 
negalėjo aplaikyti darbo ne 
pinigu. Neturėdamas kitokio 
iszejimo ant pagerbimo savo 
motinėlės, nutarė akmeni pa
vogti.

Geras Dievas jam atleis kal
te norint s žmones ji nubaus 
ik ai ėjimu.

už-
sužęistuju gulėjo

dvi

ISZ LIETUVOS
—— » ■ ■■ ■■

LIETUVIU—LATVIU 
PASIENY LEDAI.

Ryga. — JGlta. Sziomis die
nomis smarki audra -su ledais 
sunaikino Lietuviu Latviu pa
sienio Vileu kaime lauku ir so
du derliu. Ledai buvo visztos 
kiauszinio didumo. Miszkuosc 
ledai užmusze daug puižu žvė
riuku ir paukszcziu.

I

MUSU VAIKAS 
‘TIKRAS VELNIAS’! KUN1GAS -

Ant amžių... — atsa-

Ant iszvažiavo

žmones

žiuojant isz naktiniu vaka- 
ruszku, 
Brown,
Wis., apsiverto ir
grabe užmuszdamas kelis ir su
žeisdamas keliolika. Szale 
musztuju ir

tuszczios baczkutes nuo
alaus.

Matyt kad tai buvo drūtas 
alus, kad 16-metinems mergai
tėms ir 19-metiniams jaunikai- 
cziams atsidavinejo alus ir al
koholius isz burnu.

“pikniko“
9-ta valanda vakare o sugryžo 
po pusiaunakti, vieni in lavo- 
nyczia o kiti in ligonbutes.

Tėvai, kurie pavėlina to
kiems “snargliams“ trankytis 
naktimis yra atsakanti už taji 
atsit ikima.

kurie 
snargliams

v ra

MOTINA UŽKAPOJO VAI- < 
KA KIRVIU, KAD JIS 

‘TIKRAS VELNES.’

♦♦♦♦♦♦♦Z**<**t********************************<**Z**<*****Z**>**<**t**t******A‘

Angliszki laikraszcziai gana 
placziai aprasze kad garsinga 
krutamuju paveikslu aktorka, 
Gildą Gray (Lenke) negali isz- 
maityti savo seno tėvo ir su- •r
naus kurie buvo priversti nu
siduoti in vargszu prieglauda 
jeszkoti suszelpimo.

Matyt kad depresija davėsi 
jaustis in ženklus ir del Gildos 
kad neturi pinigu ant suszelpi
mo seno tėvo.

Nekuriu žmones yra kaip 
kūdikiai — geidžia kad juos 
maitytu tikėjimo 
tu.

su szauksz-

------- ::-------
Maiszyti tikėjimą su politi

ka tai kaip maiszyti zapaikas 
su paraku; mažiauses pabrnžy- 
mas šukele eksplozija su bai
sioms pasekmėms.

PUSNUOGIAI RUGIUS 
PJAUNA.

Panevėžys. — Sziemet rugia- 
piule Lietuvoje labai karszta. 
A’idurdieny .del karszcziu la
bai sunku dirbti, del to dau
gumas rugius kirto vakarais ir 
rytais. Daug kur vyrai dirba 
laukuose nusivilko marszki- 
nius ir be kepurių. Ju oda sau
les yra tiek nudeginta, kad isz 
tolo blizga tamsia, varino spal
va kaip Indijonu.

vyrai, jaigu

------------------J •------------------

George D. Phelan, kuris per 
13 metu dirbo del Najorkines 
kompanijos J. S. Bache & Co., 
in laika apgavo taja kompani
ja ant 695 tukstaneziu doleriu. 
Pinigus praleido naktiniuose 
kliubuose kur iszleido daini
ninkams kurie dainuodavo Ai- 
riszines daineles, 
iszdalindavo po 
doleriu.

Mažiausia
100 ir 1,000

Buvusis prezidentas Calvin 
Coolidge yra vienatiniu gyvu 
prezidentu Suv. Valstijų, bet 
randasi gyvos penkios paežius 
buvusiu prezidentu o tos yra: 
Cleveland’iene, Roosevelt’iene, 
Taft’iene, Wilson’iene ir pati 
Coolidg’o. Pirmutines keturios 
aplaiko nuo valdžios po 5,000 
doleriu pensijos ant meto.

Gerai žinomas locnininkas 
restauracijos priesz prohibici- 
ja, Louis Mouquin, isz New 
Yorko, iszvažiavo in Franci ja 
kur nupirko milijoną galonu 
visokio vyno kuris turi būti 
jam pristatytas in Amerika 
mete 1933.

Ponas Mouquin turi 97 me
tus amžiaus ir tikisi kad kaip 
buvo ant užgimimo prohibici- 
jos, taipgi bus ir ant laidotu
vių tosios bjaurybes. •

Sziandieniniai 
skundžesi ant vien-lygybes ve
dusiam gyvenime tai yra ne
teisingi. Kitados jaigu vyras 
paimdavo juod-plauke tai tu
rėjo juod-plauke paezia per vi
sa savo gyvenimą lyg žilu plau
ku. Jaigu apsipaeziuodavo su 
rud-plauke, tai per visa gyve
nimą turėjo žiūrėti ant josios 
ugniniu plaukucziu kad ir juju 
neapkentė. Jaigu paeziule bu
vo riebi kaip statine tai turėjo 
prie jos priprasti, arba jaigu 
paėmė kuda tai turėjo vilti su
silaukti josios sunkenybes. Bet 
sziadien — sziadien szvies- 
plauke, rytoj juod-plauke, už
poryt rud-plauke ir 1.1. Motere 
būdama kaip statine, gali in 
trumpa laika persimainyt ant 
laibios moterėles — isz užpa
kalio kaip lenta, isz pryszakio 
mikli kaip kirmėlaitė. Sziadien 
turi ilgas kasas o rytoj plaukai 
nukirpti kaip vaiko. I^et da to 
negana. Dabar kirpikai plau
ku iszmislino perukus visokio 
koloro kuriuos galima naudoti 
su szlebems kokios jos nebutu 
— raudonos, žalios, geltonos ir 
1.1.

--------::--------
Jaigu nori turėti gera paezia 

tai apsipaeziuok su tokia kuri 
buvo gera duktė. — Tas pats 
kiszasi ir prie vyru.

Barzduose, JJepos 16 d., in- 
vyko baisi szeimynino trgedi- 

Ukin. Karanausko žmona 
. fanatike, 
penkeriu .metu 

paskui kirto kirviu san 
per galva, bet kirvis sužeidęs 
nuslydo, jr Karanauskiene ap
alpo. Atsigavus, pasijuto krau
jo klane, bet ,nenusigando, 
visom keturiom sziap taip nu
rėpliojo in virtuve i r,pasiėmus 
peili pasipjovė.

Koks buvo iszgastis gryžu- 
sio vvro isz t 
mate, 
peiliu krutinėję, 
virtuves; seklycziojo — 
su suskaldyta galva! Ant sta
lo rado jos laiszka: 
Juozeli! Nepyk!
vaikas tikras .velnias, neklauso 
nei tavęs nei manės. Asz ji vel
niui ir pasiuneziau, ,o kad ne-

ja.
dievuota 
kirviu i 
galva j

jo “pasivaikszcziot

PER PANELE NETEKO 
DVIRACZIO.

In Qnuszkio miesteli, Traku 
apskriezio, ana diena atvažia
vo dviraeziu mokytojas Dra
gūnas. Pamatęs mergina, tuoj 
pradėjo prie jos taikytis ir taip 
abudu .susidraugavo, kad nue- 

kur nie
kas nemato. Viskas ėjosi labai 
gerai. Bet “po .viskam“ moky
tojas atsiminė, Ikad jis turėjo 
dvirati, kuri paliko toj .vietoj, 
kur su panele susitiko. Kada 
jis sugryžo in Ja vieta, dvira
ti jau kas kitas buvo nuvožęs. 
Ir nabagas mokytojas ,turėjo 
gryžti isz miestelio pekszezias.

po .viskam

suskaldė
su n ui

O

miesto, kada pa- 
jog negyva žmona, su 

guli vidurije 
sūnūs

bucziau teisiama 
žudau. Fiona. 99

Brangus
Szitas muši:.

< i

ir pat i nusi-

PINIGU PADIRBIMAS 
PANEVĖŽY.

Liep. 24. Panevėžy buvo pa
stebėta netilkru 5 litu monetų 
platinimas. Kelios monetos .bu
vo paleista apyvarton. Polici
jai padarius tyrimą, buvo in- 
tarti padirbo ir platino pinigus 
Jonas Masiulis ir Simonas Ig- 
nataviezius, 
gyventojai.
pilieti Masiulį rasta pinigams 
dirbti inrankiai ir medžiaga. 
Pinigai buvo dirbami liejimo 
budu, padarytose gipso formo
se ir cino medžiagos. U

Policija veda kvota.

abudu Panevėžio 
Kratos metu pas

Tamsi naktis, žmonija miega, 
Svietas ilsisi sau- ramiai, 
Tik lietus nepaliauja plieki i 
Ir purszkia vėtromis žemai.

Tik vienas silpnas žiburėlis 
Mirkczioja szlai ten nuoszalyj
Kas nors ten negale ar kėlės
Nes jau ir rytas netoli.

Girdėt sztai žingsniai per purvyną 
Žmogus atbėga, musza in duris, 
Jis garsiai ir skubiai 'klabina 
Tenai, kur žiba žiburys.

.Jam atidaro da jauna moteriszke, 
Už jos vaikueziai stovi du, 
Jie nusiminė ir iszblyszke, 
Aszaros byra jiems ant veidu.

Sztai ir atėjo musu kunigėlis,

I

aszaros

i 4

O kaip gerai kad pasiskubinai 
Jame vos gyvasties szeszelis
I r szauke kunigo labai!“

Pribuvo kunigas per lietu
Ir per pūgas žiauraus rudens
Jis bego idant suskubi, galėtu 

Tamsioj naktyj atėjo viens. 
Jis greitai prie ligonio žengia, 
Tasai aszarotas pakelia akis 
Ir kunigas veidą užsidengia 
U g

9

9

9

vadovas 9

J. Colegrove buvo bankie- 
rium miestelyje Taylorville, 
Ill., bet buvo blogu gaspado- 
rium žmonių paezedumo o tarp 
tuju, kurie turėjo indeja savo 
paezedumus buvo du Italijo- 
nai Gammatoni ir Puzatti. Nu
skriausti makaronai taip inir- 
szo ant bankieriaus kad patys 
paėmė tiesas in savo rankas ir 
ji nubaudė. Dabar Colegrove 
randasi ligonbutyje o makaro
nai kalėjime.

Tiesos szio sklypo apsaugo
ja bankierius nuo inirszusiu 
nuskriaustu žmonių bet neap
saugoja žmones priesz banki
nius vagius kuris prisisavina 
sunkiai 
žmonių.

Amerika yra navatnas skly
pas: pekla del teisingu varg- 
szu o del vagiu ir gengsteriu 
rojus. . , .

suczedytus pinigus

10,000 ANGLEKASIU SU- 
LAIKIS VISAS KASYKLAS.

Taylorville, Ill. — Deszimts 
tukstaneziu anglekasiu kurie 
buvo ateja in Christian pavie
tą sulaikyti dirbanezius angle- 
kasius nuo darbo, pradėjo mar- 
sza Panedelyje ant Franklyn 
pavieto, sulaikyti tenaitinius 
anglekasius nuo darbo kurie 
sutiko dirbti už 5 dolerius ant 
dienos.

Zeiglere straikieriai sulaikė 
kelis anglinius inspektorius ir 
priverto dvi kasyklas sustoti 
dirbt. Pavietuose Williamson, 
Franklyn ir Saline tipelei dir
ba diena ir nakti kad isztrauk- 
ti anglis isz kasyklų pakol 
straikieriai jaises uždarys.

Du angliniai sargai likos isz- 
savo automobiliu 

sumuszti

DIDELE VIESULĄ PADARE 
BLEDES ANT 160,000 LITU.

Sziauliai. — Audra Sziaures 
Lietuvoje sunaikino už 160,000 
litu javu, vietomis visi javai 
yra sulaužyti — ūkininkai 
praszo pagelbos. Sziauliu apy
linkėje perkūnija bei vėtra pa
daro daug bledes. Joniszklo 
valscziuje didžiausi nuostuo- 
liai. Ledu iszkrito daug. Daug 
viszcziuku, žąsiuku ir aneziti
ku užmuszta. Daug vietose 
langai iszdaužyti ir stogai nu
draskyti. Joniszlkio valsczius •f 
kai kuriuose kaimuose 
yra visiszkai sunaikinti, kad 
nei dagpti nereikės. Dideli lau
kai atrodo kaip arkliu isztryp- 
ti. Kai kuriems ūkininkams 
yra apie 300 margu javu 
naikinti. Viso labo nustatyta 
isznai’kintu javu, plotas 740 
hekt. ir padaryta nuostoliu už 
apie .160,000 litu. Ūkininkai 
yra didelio jo bėdoje, nes visa 
daga sunaikinta. Vyriausybes 
iszsiusta komisija jau nuspren
dė padarytus nuostolius.

9 vietomis visi

javai

su-

PRIGERĖS LIETUVOJ 
AMERIKOS LIETUVIS

PALIKO DAUG PINIGU.
Rokiszlkis. — Liepos 28 d., 

Amerikietis Jasiunas nuvyko 
in Auksztakalniu ežerą me-I
džioti aneziu. Nuszoves aneziu- 
ka, plauko jo paimti. Gryžda- 
mas atgal pradėjo skėsti
nors-subėgo žmones, bet nebu
vo su kuo gelbėti. Jasiunas bu
vo tik menesi atgal gryžes Isz 
Amerikos. Buvo nevedės.<

Rubu kiszeneje jrado 3,000 
litu, banko j buvo padėta 40,- 
000 litu,
$10,000. Tėvas ir jo broliai del 
jo palikto turto dabar vaidija
si.

9 ir
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Sugryžtantis didelis trokas, 

prisigrūdęs su jaunuomene ysp

vilkti isz
Langleyville, sumuszti per 
straikierius ir pasodinti in au
tomobilius su prasergejimu: 
“Prasiszalinkite po velniu ko- 
greieziause isz czionais.”Strai- 
kieriai suardo su dinamitu du 
namus dirbaneziu anglekasiu.

ir Amerikoj turėjo

I

BEMAŽ NESUDEGE
SZAKIU MIESTAS.

Szakiai. — Telefonograma. 
Vakar ryta ,apic 4 valanda 
anksti Szakiuose, Naumiesczio 
rajone, užsidegė 
Klapatausko g
mas. Sudegu st ogas j r smarkiai 
apdegė vidaus inrengimai, bal
dai ir kt. Nuostuolju padaryta 
in ,10,000 lt. Klapatauskas bu
vo apsidraudęs.

Ugnies priežastis dar nepa
tirta, bet spėjama, kad bus pra
sidėjusi isz skiedrų, kuriu ke
liuose remontuojamuose dar

11 'I r.’ r ii: • > t1 J 1 ai i>' hi

apszcziai buvojike.
Tik dėka tam, kad naktis pa

sitaikė rami, be jokio vėjo, tai " I
iszliko nesudegus Szakiu mies
tas, nes aplinkui Klapatausko

1 . f » ■

narna buvo tirsztai mediniu na
mu

iliai atsidusta tyloms.
Nes sunkiai parbloksztas ant lovos
Jau paskuiinioj valandoj
Bedieviu mirszta ten
Ir didžiausias prieszas jo.

Žmogus tas, keliai sveikas buvo
Bedievis buvo ir niekino visus,
Nuo jo ir žmoniems ir Dievui kliuvo 
Per eiles lygiai szmeiždavo visus.

Tikyba mindžiojo po kojų, 
Juokėsi isz szvenlu jausmu;
Dabar jis mirszta, — priesz rytoju 
Su Dievo susidurs teismu.

Nusistebėjo ir ti'kcti kunigas nenori
Savo akimis, ar-'gi tai ežia tas
Kurio burnojimai nedori,
Žmonių tvirkydavo mynes?

“Gal atėjau czia per kokia klaida?7 
Paklauso kunigas jojo Sardono: 
“Juk tu gyvenimą palaida
Prieszais Dieva keikdamas, vedei!“

Ligonis vos atgaudamas kvapa
Atsake jam vos girdėtu balsu:

Kunigėli, turbūt jau paskutini lapa, 
> f

Nedoros buvo mano praėjusios dienos,

y

? ’ >

naujakurio 
yvenamasis na-

in kuriuose vejas butu
’> ’ ♦ ' » i t I f

tuojau ugni perkėlos.

Sveika, Miela
:: Teviszkele!

• e

Sveika, miela teviszkele, 
Mano brangi gimtinele, 
Senei asz tave maeziau 
Tavo oru kvėpavau.

Tavo laukai lygus, gražus,
Pievų žiedai skaistus, kvapus,
Žalia skaistus beržinelis, 
Szviesus, tyras ežerėlis.

11 1 ’ » f :

Kaip asz mažas buvau, 
Czionais gyvulius ganiau, 
O tam tyram ežerėly j 
Plukdžiau maža laivuželi.

Juk tai buvo dar vaikystes
“ , „ , i • i i i ?

Jaunos dienos kūdikystes, 
I * į. *

Ta atsimenu gerai, 
Nors tai buvo jau seniai.

— p. s
i i.*

' II 
l 4

Savo nedoro gyvenimo baigiu.
4 4

Pikti ir nedori jais puoszdavo darbai
Dabar jau reik užmerkt blakstienas,
Ir man sunku ant szirdies, sunku labai.

Ir tu, kuri asz nepalioviau 
Vis szmeižti, kaip szmekla baisi, 
Kurio asz darbus keikiau, grioviau 
Dabar man reikalingas esi.

Kunigėli,

4 l

9

9 >
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ar pasigailėsi savo prioszo, 
kurs nebvilti iszblaszkai,

Nerimastis ir baime mane jau pleszo,
Ir sziauszias ant galvos plaukai...

Ramina kunigas taji nelaiminga,
Karsztai mold'žesi už jo klaidas,
Mirsztanczio jau sanariai sustingo,
Ir akys styri in lubas.

Užmirszo kunigas jo szmeižta,
Kada ji drapstydavo purvais,
Kad tarp žmoni n vis kele mąiszta, 
Ir piktino juodais darbais.

Žmogaus duszia jam vien parupo,
Ja nori isztraukt isz amžinos prapulties,
Ir prie bedievio lovos suklupo
Ir gialbsti jo duszia valandoj mirties.

Tamsi naktis, svietas da snaudžia,
Viens tiktai szvicęzia kambarėlyje žiburys, 
Ten kunigas dejuoja graudžiai,
Ir už bedievi karsztai meldžias jis.

4 C

Tu
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kiau.
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— Ar nebijai tamista szal- 
czio, plonai apsivilkės, ant lau* 
ko? Mat vis jaunas, nei jaut 
szalta... — kalbėjo liūdnai ll * » . .»
senute.

— Neszalta, motut, bet kur
gi tamsta eini?

Czia senute nieko neatsako 
tik galva palenkė ir
pradėjo riedėti jai per veidą. 
Supratau jos nelaime. O, be
szirdžiai žmones. O, nedėkingi 
vaikai, kurie atstumia nuo sa- 

t 4

— Turbūt nelaime atsiti- » 1 , 4
ko — paklausiau senutes. Ji 
nubrauko nuo skruostu aszaras 
ir tarė:

— No, vaikeli, Dievas dar 
lyg sziol gelbėjo nuo nelaimiu, 
gyvenom isz Dievo Apvcizdos 
tvirtai, visko buvo, jai tik bu
tu meile namuose buvusi. Sū
nūs apsivedė ir nebenori toliau 
motinos užlaikyti, varo isz na
mu, sako asz tik jo duona val
gau! — Ir vėl vargsze senute 
pradėjo verkti. Blizganczios, 
kaip stiklas, aszaros krito ant 
baltos žemes.

— O, Dieve, — tariau asz, 
— globok ja! Kad galeeziau 
tai priglauscziau ja, bet ir asz 
esiu menkas, silpnas, 
kuom juos suszelpti. Isztrau- 
kes paskutini doleri padaviau 

# k *
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ves savo moeziute, beszirdžiai

neturiu

tas beszirdis,

senutei. Jinai padėkojo ir mels
damosi nuėjo... kur?

Praslinko daug metu kada; 
asz vėl aplankiau savo gimti
ne. Senutes jau neberadau nes 
jos vargo kelione užbaigta bu
vo. Jos sūnūs,
kuris iszvare motina isz namu 
ir-gi jau pasenės. Vaikai jo su
augę — vyrai. Vienas sūnūs 
dar mokslus ėjo bet toks buvo 
tinginys, isztvirkes, sėdėjo 
kiekvienoj klesoj po dvejus 
motus. Kiti du sūnūs prie ūkio,* 
bet kadangi 
namai, n e be rimo ir 
neklausydavo, skriausdavo se
neli, galop abu iszejo in mies
tą gyventi, paliko vargsza tę
va viena. Liko vienu-vienas se
nelis, kaip stuobris, 
mirsztas.

isztvirkes

liko praskolinti 
jie, tėvo

visu už- 
Po namus skolinin

kai vaikszcziojo, jo laukus 
dirba. Vargas seneliui. Ir tas 
mokytas sūnūs, — taip ir jis 
užmirszo savo tęva.

— Visu likau apleistas, už- 
mirsztas — aszarodamas kal
bėjo senelis. — O, Dieve bran
gus, taip vaikai mane užmir
szo? Juk insakei: “Gerbk tęva 
ir motina savo!“

Ant žodžio “motina savo,“ 
senelis kalbėjus, ir liedamas 
graudžias aszaras prasze kad 
jam Dievas dovanotu už moti
nos iszvaryma. Atsiminė jis ta 
nelaiminga diena kada moeziu
te sen-galvele iszvare isz na
mu, ir verkt norėjosi bet patai-i 
syti klaida buvo negalima.

ATSIRADO MUZIKALISZ- 
KU ARTISTU.

Guodok;Motina SavoH • > - ~ »
r -IL

Buvo graži žiemos diena. Ra
miai szypsojosi saulute, nors ir 
ne tokia linksma kaip vasara. 
Sniego nedaug — gražu. Tolu
moj mates būrys važiuotu žmo
nių. Ant lauku visur tyku, ra
mu. Aplink apjuosė laukus 
miszkai nuliūdę snaude ap
traukti sniego szarmalais.

Tokioje dienoje traukte žmo
gų trauke įszeili in laukus.

Einu... Kaip malonu, links
ma! Paėjės keliu atsisėdau ant 
szalykelio akmens.

— Dievo, mano 
pasigirdo skaudus 
balsas... Pakeles akis pama- 
cziau iszlengvo einant vargsze 
senute. ’
~ Tegul bus pagarbintas 

Jėzus Kristus, — tarė ji prisi
artindama prie manes.

: 1,

Dieve! — 
dejavimo

K

Ąfioicrius in kareivius:
' If ♦ 1 . If i!l tI ii 1) p * ii’ ■: ‘ t

— Visi tiejai, kurio turi 
paszaukima prie muzikes, te
gul iszeina isz glitos!

Szeszi kareivai iszzengo isz
Ii tos, manydami kad juos per-

. u » i « v « -j * i» * t w "• 5 < *

kelo in kapelije.
— Gerai! — paszauke afi- 

cierius, — nuneszkite piana 
pas poną kapitoną ant trecziu

! «’ # .t « * f

lubų.*

NEKALTA MERGAITE

Uoszve in ženteli:— Mano 
duktė su tavim jauezesi labai 
nelaiminga. Tu da vis tiki in 
garni.* I

1
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Vejas pagavo Jono Kvailio 

žodžius. Važelis isznyko mig
loje. Senis sėdėjo sniege ir jau
te, kaip stingsta jo senas kū
nas.

— Vieszpatie, pasigailėk... 
*— meldėsi balsu.

zas szalczio sustaugiu t u liežu
viu.

Toks persikraustymas isz-
” szu-

9

Juk asz

viskas
tu žinai bažnytines

tartum nusi-

girdėjai prie 
t r v nes t 

sienas veltui

)

ran

szauke likusio “gatvėje 
niukszczio protestą, — jis gai
liai suunkszte, 
skunsdamas žmonių neteisin
gumu. Važely buvo visiszkai 

Golochvatovas laiku jo pasl- tamsu. Vėjui valandėlei nutilus 
kaip trypinejt

pat važelio arkliai ir
galvomis in jo
jvszkodami pagialbos. Goloch
vatovui labiausia gailėjo szu- 
nies. O jaigu ji inleidus važe
liu! Nuo szuns butu szilcziau.

— Ne, jau to tai nebeno- 
rek . ..— susigyne Jonas Kvai
lys. Ir tai]) prakeiktas Kirgizas 
kojas man nuslėgė. Nuo szuns 
pasmirs.

Ilgai jie sėdėjo tylomis. Go
lochvatova laikas nuo laiko 
brėždavo degtuką ir žiūrėda
vo ]>ro mažuti langeli, iszpjau- 
ta važelio dureles. Sniegas jau 
sieko ta langeli. Iii ta mirgan 
ežia szviesa kas-kart puldavo

9

jau daugiau sugriebt i 
veje
leido Viešpats. Ka 
veiks, kai]) gyvens mano žmo
nele Katriute su mažais vaike
liais. Ir ja apdauginejnu, ir 
vaikucziais nesirūpinau nes ir 
savo duszia nesirupiniu;... Go
dus

, o sena t-1 
atsimelsti... () sztai ne- 

Vioszpats. dabar
Stebuklingoji Dėžutė

■I

DARBININKISZKOS
» ......... - A _.

sniego buvo taip gilu,

gavo ir sugryžo.
— Mikitos Jonai, balandėli 

ka ežia veiki t...
— Mirsztu, Audiejaus Si

monai — nulankiai atsake Jo
nas Kvailys. — Tu jaunas, ta
vo gyvenimo prieszais, o mane 
pidik ežia... Nenoriu jusu su
varžyti.
tiolochvatovas tvirtomis

komis eme ji glėbin ir nutem
pė in važeli.

— Mirti — tai sykiu... 
sznabždejo jis dusliu isz susi
judinimo balsu.

Važelis nejudėjo... Abdulas 
pritupės sėdėjo sniege. Goloch 
vatovas instume Joną Kvaili 
in važeli {lakeliui suszere fata
listui — tyru gyventojui ir nu
ėjo in arklius. Galutinai nusi
varęs vienas arklys gulėjo snie-

jog arklys nesiekė kojomis že
mes ir skendo sniege kaip van
deny. Golochvatovas atsitūpė 
szale arklio galvos, atsisagstė 
kailinius ir inbreže degtuką.

Silpnoje, drebaneziojo szvie- 
soje pažvelgė in ji nebyles ar
klio akys, ir jis suprato, jog 
viskas baigta. Taip, viskas... 
Jie buvo palaidoti sniege.

Abdulai szetone, iszkin- 
kvk arklius!

Kirgizas isz inproezio pa
klausė ir sustingusiomis ran
komis iszvadelejo atrisze pake
liama, paleido sumata nuėmė 
lanka.

Pasibaigė aszata... (ar
klys) — tarė jis szaltai.

— O, gal arkliai kaip nors 
pasieks namus?

— Baigta...
Iszkinkyti arkliai atsistojo, 

ir Golochvatovas norėjo juos 
nuvyti szalin nuo važelio, kad 
jie instinkto vedami eitu namo 
ir ten nunesztu liūdna 
Bet iszmintingi gyvuliai 
gryžo atgal prie važelio ir atsi
stoji užuovėjoje. Taip, jie be- 
velyjo sykiu suszalti... Kir
gizas, kaip ir pirma sėdėjo pri
tupės ir nieko nenorėjo daryt. 
Kartais jis visai dingdavo 
sniego pustynuose. Ant poros 
žingsniu nieko negalėjai inžiu- 
reti. Golochvatova staiga nuė
mė mirtinas nuovargis. Skau
du buvo pajudėti. Kojos pra
dėjo stingti.

ir jis suprato

paleido sumata

V • S žinia
su-

Jis nuėjo in važeli kuriame 
sėdėjo Jonas Kvailys ir mel
dės balsu. In kokia valandos 
ketvirti važelis pusiau prasme
go sniege.

— Mikitos Jonai...
— Asz.
— Ka darvsim su Abdulu? 

.Juk jis sustings sniege... Kai
li niokai jo blogi, o vejas taip 
ir raižo. Ei! Abdulai, eik in 
mus. .. Tryse bus szilcziau.

Jonas Kvailys tylėjo. Važe
lis trims buvo per anksztas. 
Abdulas nenorėjo lysti vidun, 
bet Golochvatovas intempe ji 
spėka.

— Eik, bjaurybe... Juk 
iszdvcsi sniege.

— U-u! didelis szaitanas 
laksto... — pirmykszcziu at
sidavimu likimui atsake Kirgi-

szuniukszt is 
snukiu in 
unkszdavo.

— Man

atsimuszdamaj 
stiklą ir gailiai

slopu Audiejaus 
Simonai. . . — pareiszke Jonas 
Kvailys iszsedejes jiems važe
ly apie valanda. — Galva 
svaigsta.

— Klausyk, Mikitos Jonai, 
negi varysim Abdula in tikra 
mirti. juk ir jis turi duszia.

A u, tai asz iszlipsiu. 
Geriau suszalt negu užtrokszti. 

Abdulo klausymas paasztro
jo. Isz tikro važely nebuvo kuo 
kvėpuoti. Sniegas užkamsze 
vhas skyles. Kritingu momen
tu, kai Jonas Kvailys jau ren
gėsi lipti isz važelio, Kirgizas

tai asz

> asz

Ji 
cypdamas 

su-

‘‘Dieve 
nusidėjėli,

manes... Vieszpa- 
Pa skui tarė: 

Dievo

9

Ir

davo gėrybėje 9

— Mikitos Jonai, tu — se
nas. .. Iszklausyk mano iszpa- 
žinties...

— Kaip-gi asz klausysiu 
Audiejaus Simonai? 
no kunigas...

— Reikalui esant 
galima, o
apeigas... Nenoriu nuodeme.se 
mirti... Jaunas asz, daug nu
sidėjęs. ..

Jonas Kvailys atsikosėjo Ir 
iszkilmingai pradėjo: 
nuvalyk mane, 
pasigailėk
tie, atleisk man!”

—- Nusiimk kepure 
tarne, Simonai...

Golochvatovas paklauso. Jo 
jauna galva užgulė stingstanti 
senio ranka, o senas balsas kal
bėjo maldos žodžius:

—• Vieszpatie, musu iszga- 
nymo Dievo apdovanojęs mus 

nužengęs isz
dangaus žmonių atpirkimui 
nenoris nusidėjėlio pražūties... 
Tu, Viaagi

savo tarno Simono 
duok jam visiszka 
kuriame žinoma paslėpta 
leidžias kaltes ir nuvaląs ne
teisybes, ])aliiiosuok ji isz visu 
nuodėmių, žinomu ir nežinomu 
ir leisk jam būti dalininku isz- 
ganymo Kursai gyveni Ir 
vieszpatauji danguje jjer am
žius. Amen.
Goloehvotovas patylomis ver

kė.

gailok

>

d is Vieszpatie, pasi- 
ir 

atgaila. . . 
at-

b.’

— Vieszpatie Dieve musu, 
Kursai dar Sename Instatyme 
atgailojantiems teikeis atleist. 
Tu dabar, savo tania Simona, 
atgailojanti savo nusidėjimuo
se, priimk priprastu savo gal- 
laszirdingumu... Tu, Vieszpa
tie, Kursai insakei septynias- 
deszimt septynis kartus nusl- 
sidejeliui atleisti, nes Tu esi at- 
gailojancziu Dievas... Dabar 
kalbėk, 
‘‘Tikiu.

f

9

sukalbėjus,

Dievo tarne Simonai 
9 9

Golochvatovui
prasidėjo iszpažintis.

— Dievo tarno Simonai, ne 
man sakei, o paežiam Dievui....

Beveik in kiekviena klausy
mą

buvau iii visk i piktu.
Dievas tau atleis, Dievo 

tarne Simonai...
Naszlaicziu nesigailėjau 

atėmiau palikta turtą isz dvie
ju (Inkteriesziu ir jas-gi perse
kiojau už savo neteisybe... 
Apgaudinedavau tyruose api- 

giziukszezi us , o jie 
badu mirdavo ir szaldavo delei 
mano žiaurumo.

— Dievas atleis, Dievo tar
no Simonai...

Iszpažintis pasibaigė. Golo- 
ehvatovas jaute, kai]) ji apima 
mirties miegas... O auksztai 
kai]) ir pirma, szelo sniego aud
ra.
Bet Golochvatovui rodos, kad 

tai ne audra, o
visi ]) rasi žengimai 

r>

kvailius Kir

buk. sukilo jo 
, visa jo nc- 

Žemo vaitojo o tuo-teisvbe. .
se vaitojimuose vaidinosi jam 
tartum isz požemio nekalti vai
ku balsai.* * *

Buranas siautė tris dienas, o 
paskui rado važeli sniego kau
buryje. Suszalo visi sykiu — 
ir žmones, ir gyvuliai, kai]) ir 
gyveno sykiu. Galas.

_
Viena didele ukininke nuola

tos dejuodavo del savo nepa- 
*' | sisekimu: viskas ūkyje mažta, 

viskas nyksta, puola žemyn.
Susirūpinusi ukininke nuėjo 

pas viena kunigą kuriam ap
seki* visas savo nelaimes ir pa
galinus pridūrė:

— Be -abejo, kas-nors mane 
užkerojo, kas-nors užsiunte ant 

tokius nepasisekimus.
Kunigas, kuris buvo labai 

sugabus ir geros szirdies, nu
ėji) kitam kambarin ir tuojau 
atnesze maža užrakinta dėžu
tė.

— Imkio tamsia szita dc- 
taro kunigas: — kiek- 

nakti po tris 
kartus apeikie su ja visa ūki, 
tuomet pamatysi kai]) viskas 
tamstos ūkyje pakils, pamaty
si kai]) viskas greitai persimai
nys; pasibaigus^gi metams szia 
dėžulė gražinkie tamsta man. 

nnožemiai padė
kojo kunigui ir džiaugdamosi 
gryžo namo.

Sugryžusi 
tuojau 
ūki.

I nėjusi kamaron pamate
tarnaites gardžiai valganczias

"i > 
f I jf 1'

eidama nakezia
svirimu susitiko berną tem
pianti maisza grūdu, inejus 
tvarton rado neszertas purvy
ne stovinezias karves, žodžiu,

kiausziniene
M

manęs

žūt e —
viena diena ir

I ki įlinki'

namo ūkininke
nuėjo apeiti su dėžutė

kamaron

ŽINUTES
• *» *

t'ir Neužmirszkite guodotini skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “SAULE,” kurio apie tai 
užmirszo ir praszo idant nesulaikyti 
laikraszczio. Paskubinkite!

!■
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1 p Petro kalėjimo
2 u Alfonso Lig.
3 s Stepono Pop.
4 k Damniniko
5 p Marijos Sniegines
6 s Persimainimas V. Jėzaus

pareiszke jis iszeisias.
— Padėsiu galva sniege. ..

— jis kalbėjo. — Tu buk 
iszeisiu...

Buvo baugi valandėlė. Vie
nam prisiėjo suszalti pirmoju. 
Važelio dureles vos galėjo at
stumti ir Abdulas gavo ropoti 
auksztyn lyg pro kamina. 
pasitiko linksmai
szunelis nenorėjos vienas 
szalti.

Važely tamsu, kaip kape. 
Girdėti tiktai burano staugi
mas: tartum butu padebesiu lė
kė didžiuliu paukszcziu virtine. 
Ir dangus, ir žeme sumiszo ver
pete, kurs kilo nuo milžinisz- 
kais sparnais mojavimo.

Golochvatovas sėdėjo tylė
damas ir vis galvojo apie nelai- 
mingaji Kirgizą, szalanti czfa 
pat, szale važelio sieneles. 
Vieszpatie, kas-gi ežia ?

Jonas Kvailys jau apsiprato 
su mintim apie mirti ir paty
lomis meldes. Staiga jis krūp
telėjo: pasigirdo vaikiszkas 
kukeziojimas.

— Audejaus Simonai 
siminias — nuodėmė.

— Juk asz... asz ne mir
ties bijau. Ak, sunku, su nuo
dėmėmis sunku mirti... Miki
tos Jonai, balandėli... asz ta-

I ve skriaudžiau... taip, skran
džiai!, atleisk.

— Dievas atleis. Audiejaus 
Simonai... Ir tu man atleisk.

i — Dievas atleis...
j Tamsu važely, o ten, auksz
tai, kaukdamas siauezia baisui 
buranas. Kartais rodos, tar
tum ore, kalentu tukstaneziai 
iszalkusiu dantų.

Verksmas nutilo. Golochva
tovas nusiramino ir jau ramus 
tarė;

atgailojantis atsakydavo: 
Kaltas...
Ar neturi 

Simonai, kokiu ypatingu nusi
dėjimu ?

— Visas esmi susitepęs Mi
kitos, Jonai... Gyvos kūne 
vietos neturi. Pavydėjau, kurie 
buvo
skriaudžiau silpnesnius...
vis man buvo maža. Vis norc-

Dievo tarno

už mane galingesni,
Ir

7 N Kajetono
8 p Filomenos
9 u Romano

10 s Laurino 
Ilk Zuzanos panos
12 p Klaros
13 s Jono Berch.
14 N Euzebijaus
15 p In Dangų Ern. P. Marijos
16 u Joakimo
17 s Roko
18 k Agapito
19 p Liudviko Bert.
20 s Bernardo
21 N Pranciszkos 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
30 u Rožes Urnos
31 s Raimundo

pasigirdo
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Geidžiau truputi po Lietuvisz- 
kai Dienai pasilsėt, 

Truputi aplink Mahanoju 
pasznipinet, 

Ba jau seniai szia aplinkine 
perėjau, 

O ir kolos žinutes czion 
girdėjau.

Ana nakti vakare in miestą 
iszejau, 

Na ir in ana gala miesto 
nuėjau

O kur? Nežinau,
Mažai apie tai rūpinau, 

Eidama, prie puikios vietos 
priėjau, 

Daug tonais jaunu porelių 
užtikau, 

Visokio sztamo ir pavidalo, 
Buvo ten j u be galo.

Supratau kad in 
Lane”

Apie ta vieta prie Vulkano jau 
seniai girdėjau, 

Nenorėjau porelių jszga^dyt, 
Savo planu pagadyt.

Už krumu tuoj pasislėpiau 
Ant visu akyvai teminau.

Atėjo iii tonais jauna vyruota 
moterėlė,

Su kokiu tai Graiku, maitole, 
Kas ten buvo nesakysiu, 

Tik tiek pasakysiu:
Toji vieta ne del doru moterių, 
Tiktai del visu paleistuviu,
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Tūkstantis Naktų ir Viena
. *

ARABISZKOS ISTORIJOS
PUIKI DIDELE KNYGA. 27 ARABISZKOS ISTORIJOS. 

150 Paveikslu.
Drucsiai Puikiai Apdaryta Audekliniais Issnnargintais Vyrwals

SZTAI KA RASZO ISZ LIETUVOS 
APIE 8ZITA KNYGA

704 Dideliu Puslapiu.

“TukatanUa

aarbemasl* TamlsUl:—«
Sulaukiau nuo jusu »luncxlamoa 

mano vardu knyga
Naktų Ir Viena” ui kuria tariu
•širdinga aeziu ir labai džiaugiuosi 
kad tokia knyga kaip ‘"Tūkstantis 
Naktų ir Viena” apturėjau, nes man 
labai yra iingeidu skaityti visokia* 
latorlju, ja* skaitydamas nei nepa
sijunti .kaip laikas seventai Ir sma
giai praeina. ASM visiems linksėčiau 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 
“Tūkstantis Naktų ir Viena” nes ja 
•kaitydamas Žmogus apie viską tada 
pamirsit! ir visokį rupesesiai nbrs 
ant valandėlės atsitraukia.

Bu pagarba, j 

lt <L Gegužio Įtaise. 
Dv. Falasduonys, 
Csekiszkes vai.
Kauno apsk.
LITHUANIA.

ZOKAK

*

lt
1

lakstantis Nokta 
irViena

vVt R J

1 ‘Lovers 
pribuvau

9
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Yra tai ketvirtas uodaviinaa tos puikios knygos, tas
parodo kad žmonėms labai patinka. Teipgi galima 
ja nusiusti in Lietuva. Preke knygos Amerike $2.00
Preke knygos in Lietuva su nusiuntimu tiktai $2*50.
’ A •’ j »r * ■ * V- . . i * - '* « « . . >

K. D. 100EKAU8KA8 . 00. MAKAKOJ CITY, FA. _

0 ir bambiliniu valkatų 
Ir visokiu isztvirkeliu.

Daug ton atsilanko 
Lietuvaicziu

Aptcrsztu balandėliu —• 
mergaieziu,

Lyg vėlybai nakeziai 
valkiojasi

9

- Apie szim-Hazleton, Pa.
tas darbininku aplaike linksma 
žino buk locninikai Standard 
broad Silk dirbtuve padidins

l L- " . \ . 4,u, >savo darbininkams 10 procen-kur žingsni zenge tai pastebe- . <

♦ 1

davo szioki ar toki negera.
Taip ūkininkei kas diena ir 

kas nakti apvaikszcziojant sa
vo i

> ta daugiau algos.
Tamaqua, Pa. — Manville 

Coal Co., parandavojo seną 
ilki, ūkis tuojau erne kilti ir' brokeri ir aplinkinius

pakilo taip, kaip niekad nebu- dortbankius kuriuos pradės ne

ūkininkenunesze
linksmai t ar

dabar mano ūkyje
Todėl nuoszir-

ves.
Po mot u 

kunigui dėžutė, 
dama:
" °’,

viskas kitaip, 
džiai praszau Jusu, malonusis 
kunigėli, paskolinti man ta dė
žutė dar metams. Matau kad 
dėžutė yra stebuklinga, kad jo
je yra stebuklingi vaistai.

Kunigas juokdamasis tarė:
— Geroji kaimynėlė, nega

liu tau toliau skolinti dėžutės, 
bet joje esanezius vaist us noro
mis atiduodu.

Tuos žodžius tardamas, ku
nigas atidarė dėžutė ir padavė 
nustebusiai ūki įlinkiai korezi ti
ko ant kurios buvo paraszyta: 
“Ant tarnu neatsidek, patsai 
viską prižiūrėk.”

panysta paliko,
Ten tikra Sodoma ir Gomora, 

Kad trenktu in ja kolera.
Ten darbo del dvasiszkuju yra,

Nes duszios in pekla greitai 
byra,

Tonais sarmatos niekas neturi, 
Ne ant dorumo nežiūri,

Prie kelio susede kaip varnos, 
Kiszkos matyt, maliavotos 

burnos,
Vyruotos ir jaunos ten eina, 
Su visokiais velniais sueina.

Džioviu, kad Mahanojiecziams 
apgarsytau,

Visu t uju pravardes jums 
iszduotau,

Tai pasidarytu kruvina 
revoliucije,

Siunstu iri tenais palicije, A
Vyrams akys atsidarytu,
Savo moterėlėms gala 

padarytu,
Kurios savo vyrus ap- 

gaudineje,
Tn taja prakeikta vieta 

atsilankineje,
Sodomiszka grieka pildo, 

Žalczius prie krutinės szildo. 
Vyrai, isz miego pabuskite, 

Isz nežinių in tenais užeikite, 
O regesite, 

Ir nusistebesite, •
Kokias tenais poreles 

pamatysite,
Savo pažystamus su “szykais 

užtiksite.
Man pripažysite teisybe,

Jog ten ne viena bjaurybe, 
Sueina su kitais,

O ypacz su svetimais vyrais. 
Dievulėlis yra kantrus labai, 
Bet perkūnus nusiuns staigai.
Geriau, moterėles, pameskito 

bjaurus papratimus, 
Neapgaudinėkite «savo vyrus

Žinoto kad tai didele geda,
Plaukai žyla, motai bėga, 

Dorai elgkites,
Bambiliais nositrankykito 

lu bažpyczia eikite,

i

9

Dievo atleidimo praszykite.

JAUNAS ŽENTELIS.

9

Po Vulkano kaina trankosi.
Daug tokiu ton isztramu 

žmones užtiko,
Kur nę yįęnu doru mergaitę

užilgio czystyt. Prie darbo bus 
priimta daugelis nauju darbi
ninku.

Waterbury, Conn. — yVąter- 
bury Cloak Co.,, priėmė 400 se
nu darbininku prie darbo ir in 
menesi laiko ketina priimti da 
1,000 darbininku.

Welch, W. Va. — Szimtaą 
darbininku sugryžo prie darbę 
in Lako Superior kasyklas, ku
rios buvo sustoja tris menesius.

Kulpmont, Pa. — Apleistas 
senas brokeris Scott, staigai 
sugriuvo per supuvimą pama
to. Brokeris likos apleistas 
1927 mete ir nuo tojo laiko ne
dirbo. Prigulėjo prie Susque- 
hannos kompanijos.

Plymouth, Pa. — Chauncey 
kasyklos Plymouth Township 
pradėjo dirbti Panedelyje po 
trijų menesiu bedarbes isz 
priežasties nesut ikimo ant nau
jo mokesezio. Kasyklose turė
jo užsiėmimą 300 žmonių. Vie
tinis lokalus nubalsavo ir su
tiko sugryžti įprie darbo.

Columbia, Pa. — 
riai i s žarde su dinamitu Ma
nor Metal Craft Corp., dirbtu
ve kuri aplaike kontrakta ver
tes $1,000,000.

Midland, Mich. — Tėvas, 
motina ir keturi vaikai sudega 
ant smert kada juju automo
bilius susidūrė su kitu ir du 
galonai gazolino užsidegė nuo 
ko sudege automobilius ir vi
sa szeimyna.

Hanover, Pa. — Ludvikas 
Riley, 52 metu likos užmusztąs 
automobiliaus nelaimėje arti 
Cross Keys ir keturi kiti bau 
šiai sužeisti.

— Ak teveli! — kalba jau
nas žentas in savo uoszvi, —• 
isztikruju nesurandu žodžiu 
tau pasakyt kaip esmių laimin
gas savo vedusiam gyvenime. 
Noretau turėti tris paezes, kaip 
tavo dukterį.* A

bedarbes isz

Straikie-

PARAPINĖJE 
MOKSLAINEJE.

Viena isz minyszku klausė: 
— Pasakyk man Apdridkąiti, 
kaip dalinasi doleris ant xna^ 
žesniu daliu?

Mokinys: — Nežinau.
Minyszka: — Kaip tai, neži

nai? Kaip tėvas pamesza pėdo 
ir permaino doleri ant smulkiu 
ir dalina del jus... ,

Mokinys: — Kad tėvas visfd 
nodalina, ba mama atima nuo. 
jojo viską.

- — i
BLOGAS REGĖJIMAS.

I

Petras, kuris turi labai blogą, 
regėjimą kalba in Joną:

— Kokios ten bjaurybes yą* 
žinoję automobiliuje!

Jonasi:— Tai mano pati.
Petras (labai susimaiszes 

kad padare tokia klaidu):• 
Bet asz kalbu apie ta kita ra
gana kuri sėdi szale josios.

Jonas:—* O, tai tavo pati?

TURĖJO TEISYBE.

Vi

Advokatas kuris pralaimėjo 
byla, atsakinėjo ant iszmetinc- 
jimo muziko:— Ka tu ežia su 
manim gipezini, asz mokinau
si dviejuose universitetuose.^.

Muzikas:— Asz turėjau ver- 
sziuka, ka teipgi žindė dvi kar
ves, bet nieko gero isz jojo ne- 
iszaugo kaip tiktai prasta^ 
jautis? . ........... ......

i

r

t

nuodeme.se
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SAUEH

ŽINIOS VIETINES
-— Margarieta, 8 metu 

dukrele Jono Biroszo, 509 W. 
Spruce uly., mire Locust 
Mountain ligonbutyje nuo bai
siu apdeginimu kokius aplai- 
ke degindama zapalkas ant 
kiemo. Mergaite visa liepsnose 
inbego in grinezia o motina 
stengėsi užgesyt liepsna 
savo dukreles pati baisiai ap
sidegindama ir turėjo būti nu
vežta iii ligonbute. Nelaimin
gos mergaites laidotuves atsi
bus Utarninke 
mis Slavoku 
bažnyczioje.

— Jurgis
1014 E. Market .uly., aplaike 
nuo valdžios žino buk jo suims

15-1 am

mirė

1*

8

ant

su pamaldo-
Katalikiszkoje

St ankeviczius,

Jonas, kuris tarnavo 
pulke, Chingwantoo, Kinuosia, 
mirė 7 Augusto. Velionis gimė 
Lietuvoje 36 metai atgal ir bu
vo pasidavęs kaipo Stauk. La
vonas bus parvežtas ant palai
dojimo ant Szv. Juozapo kapi
niu. Paliko tėvus, dvi seseres, 
Ona ir Berta, kurios gyvena 
namie pas tėvus.

• s 
Shenandoah ir 

savo gi- 
prie

“Saules 
nes pono Naujelio

“Saule” nuo

— I’onstva .L Naujelei su 
szeimyna isz Miners Mills, Pa 
motoravo in 
Mahanoju atlankyti
mines ir pažinstamus ir 
tos progos atlankė 
redakcije 
szeimyna skaito
daugelio metu.

— Neužmirszkit atnaujinti 
prenumerata už laikraszti 

Saule”. Del daugelio laikas 
jau iszsibaige ir apie tai pi 
ncszeme!
sunku varyti, o ypatingai isz- 
davysta laikraszezio, kuris su- 
reikulauja kožna doleri.

Saule”.
uz

ra-
Bizni be pinigu

SHENANDOAH, PA.
Ugnis sunaikino septy- 

i ant E. New York 
padarydama bledes 

daugiaaše

nis namus 
ulyczios, 
ant 7,000 doleriu, 
per durnus ir vandeni. Priežas
tis ugnies yra nežinoma.

McKeensburg, Pa. — Nedė
liojo buvo draugiszkas suva
žiavimas pas musu žymu tai
meri Juozus M ražus kurie sve
telius priėmė labai szirdingai 
ir svetingai. Poni Mraziene pa
gamino puikia vakariene del 
sveteliu po kuria apvaikszczio- 
jo po puikia farma ir ani 
szviežio oro. Sveteliai buvo: 
ponstva Jonai Lapinskai, Juo
zas Pauksztis, poni Fiorentina 
Yesteadt (Jankauckiute) isz 
Middleport, Pa., poni J. Kisie
liene, poni Diliuviene, A. Ma- 
cejonis, Petras Kirtiklis isz 
Shenandoas, ponstva J. Barta- 
szei su duktere Ema, ponstva 
Jurgei Kriaucziunai su vaikais 
ir pana Mockaicziute ir ponst
va F. \V. Baezkauskai isz Ma
ha no jaus.

VISAI NEGIME.

— Mikuti, pasakyk man, 
kada tu gimei?

— Ponas profesoriau asz
visai 
moczcka.*

negimiau, — asz turiu

Isz Visu Szaliu
i

NUKIRTO PACZIAI 
GALVA

ISZ RUPESTIES IR BEDAR
BE, NUKIRTO PACZIAI 

GALVA IR PATS 
ATĖMĖ

GYVASTĮ.
SAU

, Lenk. — Martinas 
gyveno sutikime su 

dirbo drauge ir

Stopnica 
Kotecki, 
savo paezia, 
buvo linksmi, bet kada užėjo
bedarbe, turėjo atsikrauslyt 
pas gimines. Vyras isz didelio 
rupesezio pradėjo netekti pro
to, staugdavo ne savu balsu, ir 
szalinosi nuo žmonių, lankei 
iszbegdavo in laukus, pareida
mas net už keliu 'dienu.

Nelaimingaja diena 
szauke in savo kambari paezia, 
užrakino duris ir niekas neži
nojo kas dedasi vidurįje, bet 
už kokio tai laiko davėsi gir
dėti nežmoniszkas riksmas. 
Kaimynai iszmusze duris, ra
do kambarelije baisu regini* 
ant grindų gulėjo motore su 
nupjauta galva ir supjaustytu 
kurni, pats Martinas buvo 
mirsztantis, nes perpjovė sau 
gyslas ranku, mirdamas in kė
lės minutas vėliaus.

Martinas

lankei

pasl-

KUBANISZKI DAKTARAI 
ISZEJO ANT STRAIKO
Havana, Kuba. — Apie 10 

tukstanezei daktaru iszejo czio- 
nais ant st raiko isz priežasties 
mažo atlyginimo už gydimą li
goniu. Trys szimtai daktaru 
apleido savo dinatus ligonbu- 
tese, per ka trys tukstanezei li
goniu pasiliko be prižiuręs ir 
daktariszkos pagelbės. Valdže 
dabar ketina sutaikvt straikie- 
rius, ir paženklinti jiems geres
ni mokesti.

MIRĖ LENKIJOS 
PREZIDENTO PATI.

Varszava. — Mikalina Mos- 
cickiene, 62 metu amžiaus, pa
ti Lenkijos prezidento, 
praeita Ketverge ryta.

m i re

NEPAPRASTA VIETA 
APSIGYVENIMO.

Villare, Iszpanije. — Nuo ko
kio tai laiko zakristijonas Szv. 
Luea bažnyezios, užtemino kad 
kas vakaras tūla motere atsi
lanko in bažnyczia ir ilgai mel
diesi, bet niekad nemato jaja 
apleidžiant bažnyczia. Ant ga
lo ana vakaru patemino kaip 
motore užėjo už altoriaus ir 
daugiau nepasirodo.

Ant rytojaus zakristijonas 
užėjus už altoriaus, rado tonais 
kėlės paklodes ir senas drapa
nas, czeverykus ,ir moteriszkas 
drapanas. Dasiprato, kad mo
tere nakvojo už altoriaus. Ka
da jaja vakare sulaiko, motoro 
graudžei verkdama prisipaži
no, kad neturėdama jokios pn- 
glaudos ir darbo, buvo privers
ta jeszkoti priglau'dos bažny- 
cziojo po Dievo apgloba. Za
kristijonas tuom laik priglau
do jaja pas save.

Kietųjų anglių krasztas yra sziame laike geriausias szalis 
Suv. Valstijose. Pirkite narna dabar sziame kraszte. Maha- 
noy City yra juso geriausia vieta. Teip sako:

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

MAHANOY CITY, PA.

APMAINĖ ARKLĮ ANT : 
TERES, NES JAM GYVULIS 

BUVO NAUDINGESNIS.
Vulpera, Szvaicarije. — Pier

ro Zermatt, likos nubaustas m 
kalėjimu ant dvieju metu 
permainymą savo paezios ant 
arklio. Zermatt atejas pas savo 
kaimyną pažiūrėti naujo ark
lio kuri kaimynas laja diena 
pirko ant jomarko ir taip jani| 
patiko arklys, kad isz džiaugs
mo net paszauke: “ 
kuinai, tavo arklys man dau
giau prisiduotu no kaip maim 
boba. Ar nemainytum jojo ant 
mano mot eres?”

Po trumpam dorojimui ant 
galo kaimynas sutiko, nes Zer
matt nuo senei turėjo aki ant 
kaimyno moteres, nes buvo 
jauna ir;patogi, ir turėjo tik 36 
metus, o kaimynas turėjo jau 
60 metu, todėl jam ir tnerupejo 
jauna pacziule.

Kaimynai ,daginio apie to
kias mainas, praiu'sze apie lai 
policijai kuri uždaro nelaba vy
ra in galėjimu ir dabar 
matt neturi nei paezios nei ark
lio.

^•IlSZ WILKES-BARRE MIESTU VALDŽIOS
IR APLINKINES SUV. VALSTIJOSE

HZ

ar žinai ka

ISZDAVE JAJA.
Atėjo Girdaitiono pas 

kai minką ir užklausė mažos 
mergaites:

— Ar yra mama namie!
— Nora, kif tik iszejo.
— O, ar žinai kada sugryž!
Mergaite atidaro duris in 

kuknia in szaukia:
— Mamyte, k a dabar turiu 

atsakyti?*

savo

atidaro duris

t 67 metu amžiaus, Vinco 
Kudzaus žmona, Pi'ttstone mi
re. Paliko vyra, 3 dukteris — 
•Julijo, Ona ir Adele, sese r i ir 
broli Philadelphijoje 
ku.
metu. Gimusi Lietuvoje Tesz- 
liszkiu !<., Igliaukos par., Mari
jampolės apskr.
Vaicziiinaito.

—• Pereita sa n vai 1 o Glen 
Alden anglies kasyklų superln- 
tondentas pranesze seniems 
mainieriams,
tu amžiaus, kad jie bus isz dar
bo atleisti, ju vieton bus paimti 
jaunesni vyrai. Kompanijos 
virszininku noras, kad darbas 
butu atliekamas tinkamai 
didesne produkcija.

A”ra nemažai inainieriu, su
laukusiu 70 metu, kurie dides
ne savo gyvenimo dali praleido 
szios kompanijos mainose, da
bar jie turi apleisti darba. Pra- 
neszime minima, 
gaus jokios pensijos.

— Kingston Coal Kompa
nija po nekuriu pertrauku va
saros laiku, mano turėti daug 
darbo sekanezia žiema. Kom 
panijo sumažino visokias isz- 
dirbystes iszlaidas, kad galė
tu kuo pigiau angli pardiu/ti.-G
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miesto virszininkui (majorui) miestuos© atsirado jaunume- 
arba specialiai komisijai. Rodą niszki, arba “vaiku” (juveni- 
(council) gali sumažinti pini
gu suma, kuria majoras arba 
komisija paskyrė, bet niekuo
met negali padidinti.

Majoras yra miesto galva.
Musu didžiuose miestuose, ma
joras paskiria pats dauguma 
miesto valdininku, ir 1.1., poli- 

ugnies, gatvių valymo, 
ir

le) teismai, kur vailkai nuteis
ti, atsirado naminiu santikiu 
(domestic relations) teismai, 
kur vedusiu bėdos isžklausy- 
tos, ir naktiniai teismai, kur 
naktiniai prasikaltėliai nuteis
ti.

Nesenei daugelis permainų 
tapo i n vesta miesto valdymo. 
1900 metais, po baisaus tvano 
Galveston, Texas, tapo insteig- 
tas naujas valdymas. Visa 
miesto valdžia pere jo in keliu 
vyru rankas idant žmones ži
notu, kame kalte dalykams ne- 
tvarkiai einant.

Kitas būdas valdyti miestą 
“miesto direktorių” plia- 

Komisija pasilieka,
darbas (vyriausybes) paves
tas miesto direktoriui, kuris 
komisijos arba rodos (council) 
iszrinktas ir autorizuotas vesti 
visus miesto reikalus. Jis turi 
teise paskirti kitus žmonesnius 
aficierius. Tas plianas priim
tas in suvirsz 150 miestu Ir 
miesteliu. F.L.I.S.

Iii daugeli valstijų, miestai 
turi teise nutarti kaip save 
valdvt i. 
vielinis valdymas, tai valstijos 
legislatura sudaro teises, kn- 

Nors Suv. 
Valstijose raudasi visokiu vie
tiniu (miestu) 
yra vienas paprastas plianas 
sulyg kurio visi miestai valdo
mi. Kožnas miestas turi tiesu 
sudarymo būreli, kuris vadin
tas miesto rodą (city council), 
arba rodininku komisija 
(board of aiderman), arba ko
misija, kuri padaro miesto in- 
statas. Miestai dalimis pada
linti, isz1 kur vienas arba dau
ginus rodininku (councilmen) 
rinkti, arba visi narei abelnai 
gali būti iszrinkti. Jeigu abel
nai rinkti, kožnas balsuotojas 
gali balsuoti už tiek vyru kiek 
v ra rodos nariu, v

Miesto rodą nutarė kiek t u r* 
būti ta-ksavimu pinigu surink
ta ir tikslą tiems pinigams; 
duoda privoles gatvekarn kom- 

kitoms. vieszoms 
korporacijoms; 

padaro instatas gatvių vartoji
mui, sodams, dirbtuvėms, teat
rams ir namams, ir tvarko da
lykus kurio pavojingi gyvas- 
cziui ir sveikatai.

teise nutarti kaip
Kur nesiranda toks

Amerikoje iszgyveno 40'rios valdo miestą.

po t <'va i s

sanvaif e

praiioszc
turingiems 70 mc-

su

kad jie ne-

žiema.

Neužmirazkite guodotini skai
tytojai, atailygint au prenumerata už 
laikraazti “Saule,” kurie apie tai už- 
miražo ir praaze idant neaulaikyt lai- 
kraazczio. Paskubinkite I

valdžių, bet

rodininku

pan i joms ir 
naudingoms

Kaikuriose vietose teise api- 
prekiuoti pinigu iszieidima at
imta nuo rodininku ir pavesta

GIJOS, 
sodu ir kitu departamentu 
komisijonierius. Majoras atsa
ko už reikalu vedima. Ta plia- 
na populariszka, 
žino kur ir kame peržengimu 
kalte.

Kiekvienas miestas turi po
licijos sudže. Ta audžia nubau
džia ypatus už girtuoklyste, 
langu daužymu, už menkas va
gystes, netvariai apsiejimu ir 
1.1.

nes žmones

tai 
nu. bet

Už didesnius prasižengimus 
policije laiko kalėjimo tol, kol 
augsztesnis teismas gales teis
ti-

Apart policijos teismu gali 
būti viena arba daugiau augsz- 

kriminaliszku teismu 
už dides-

t esuiu
kur at si bu na bylos 
nius prasižengimus.

Yra mažesni civiliszki teis
mai teisti bylas terp privaczlu 
ypatų, iraugsztesni teismai di
desniems prasižengimams.

Majoras paskiria, arba žmo
nes iszrenka, kriminaliszku 
teismu teisėjus, ypatingai po
licijos teismu. Pastaraisiais 
laikais, daugelis specialiu teis
mu insteigta. Didesniuose

fr

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinia Lietuviazkaa 

Dentistas Mahanojuje 
f’Ant 2-tro Floro, Kline Sztoro 
19 W. Centre St., Mahanoy City

iszrenka 1

insteigta.

W. Traskauskas, Ėst. 
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

»>*»

-r-

■v
i

1 
i

jc

I
Bį ■ '■>

a

Ir žalias tabakas
vi

• J

Ij.’S;

j <

t? 
h <

■

t

Y
1.1

&■U
U

%?
. v ■

j

J

its

t
K

C. F. RĖKLAITIS

patarnavimas 
npelinkeje.

II

a

Mahanojaua laztikimiauais Graborius 
it Gabiausias Balaamuotojas 11
-.- Geriausia Ambulanco

8 Z i O j "7^ 
Bile Ko- (C

Itiam laike, diena ar 
naktL Visada turi pil- jr 
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio 
Grabu. Laidoja nu
mirėlius pagal naujau
sia mada ir mokslą.
Puriu pagelbininke |L. 
moterems. Prieinamos 
prekes.

DU OFISAh
MAHANOY ClTYj516 W. Spruce St.

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, FA., 439 Willing Street

Bell Telefonas 538-J

neturi vietos cigaretuose

A. RAMANAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS 
510 W. CENTRE STREET

MAHANOY CITY, PA.
TELEFONAS 305-R

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

i o • •
Jo nėra Luckies 

lengviausiame cigarete 
kokį kada nors rūkėte

perkame puikiausiu, patį 
puikiausiij tabakų visame pasau

lyje, bet tas dar neišaiškina kodėl 
žmonės visur skaito Lucky Strike 
lengviausiu cigarctu. Dalykas tame, 
kad mes niekuomet neužmirštame 
teisybės, jog “Gamta savo Žalumoj 
Retai Švelni ir Lengva” - todėl šis

puikus tabakas, jį tinkamai pa
sendinus, išnokinus, perleidžiamas 
per pagerinami^ Lucky Strike valy
mo procesų, kuris žinomas kaip - 
“It’s toasted”. Štai kodėl kiekvieno 
miesto, miestelio ir sodybos gyven
tojas sako, kad Luckics yra tokie 
lengvi cigaretai.

“It’s toasted”
Tas pakelis lengvų Luckies

t
i
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CAPITAL STOCK 1125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS 1623,358.62

"Jei imagus parašytų geresnę knygų. pasakytų geresni pamokslų, ar padarytų tobilesnius siųstus pelėms 
gaudyti negu jo kaimynas, o pasis t ai y / ų namus mil ko tankmėje, vistiek pasaulis iki jo durų pramins takų-** 
RALPH WALDO EMERSON. Ar Jis pareiškimas neganėtinai paaiikina kode! pasaulis uigiria ir priima 

Lucky Strike?
I 
t

|
i

J

Mokame S-csia procentą ant 
Budėtu pinigu. Procentą pride
dant prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalaus su musu ban
ka nepaisant ar maža*, ar didelis.

G. W. BARLOW, Pres.
J. FERGUSON, Vics-Pres-lrKas.




