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Isz Amerikos!
NORĖJO APGAUT SENUKE 

ANT 6,000 DOLERIU.
’ Scranton, Pa. — Kokia tai 

Helena Roszvat taip rūpinosi 
pinigais 80 metu senukes, Kai
res Jurkuleviezicnes, kad juos 
padėjo in banka ant savo var
do ir nenorėjo juos atiduoti. 
Jurkulevieziene prasze Hele
nos kad jai nunesztu 6,000 do* 
Joriu isz vienos bankos in ki-* 
1a nes girdėjo kad banka su- 
bankrutys. Helena tai iszpilde, 
bet padėjus pinigus in kita 
banka, padėjo juos ant savo 
vardo ir tai taip kad senuke 
juju daugiau negalėtu is’zimti.

Senuke apskundė Helena in 
suda kad jai sugražintu pini
gus. Helena apsakė
pinigus geidžia turėti po savo 
apgloba nes senuke ne 
sztant rūpintis apie si 
gus, sakydama kad prie to tu
ri tiesa nes yra jos ugimine” 
ir “krikszto duktė.

Sudže apkaltino 
kalėjimą paliepdamas jai su
gražinti užgriebtus 
r.es nužiurinejo kad Helena no
rėjo tokiu būdu prisisavint pi
ja i gus sau.
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TĖVAS, MOTINA IR BUR- SZOVE IN KATE, UŽMUSZE 
DINGIERIUS MARINO 

BADU VAIKUS.
Peoksville, N. Y. — Alfonsas 

Sakovicz, 31 
burdingierius likos l._......... .
tais 
tesėsi per ketures dienas. Kai
mynai negalėdami žiūrėti ant. 
vargo vaiku, pranesze palicijai 
kad sustabdytu laja* girtuok- 
liszka puola nes vaikai nuo ke- 
luriu dienu neturėjo ka valgyt 
jeszkodami maisto isz szaszla- 
vu dinerkiu. Kada palicija at
važiavo in namus, rado tėvus 
girtus ant grindų ir visus nu
vožė in kalėjimą. Vaikus paė
mė mielaszirdinga 
kuri laikys po savo priežiūra 
pakol levai 
sos.
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SULAUŽĖ JAM KAULUS 
DA NORĖJO GAUTI 

PERSISKYRIMĄ.
Gary, Ind. — Augusta Black- 

well užvede skunda priesz sa
vo vyra ant persiskyrimo kad 
su jaja pasielgi nėjo nepado
riai. Sudže butą prisilenkęs ant 
moterėlės praszymo 
abudu iszpažino 
priesz slidžia, tasai nemažai 
nusistebėjo kada užmetė aki 
ant Augustos, kuri 
mažiau kaip 346 svarus, o prie 
josios stovėjo nyksztukas ku
ris gal svėrė 131 svarus ir ka 
lik pastovėjo ant kojų. Vyras 
sake sudžiui buk tai ne jisai 
paniekinėjo savo “sunkenybe” 
tiktai jiji jam iszmusze kelis 
szonkaulius, nulupo ausi, su
spardė kelis kartus ir iszmetc 
kai Į) szuni laukan. Priežastis 
tujų pasielgimu pacziules buvo 
ta, kad vyras turėjo banke apie 
50,000 doleriu ir nenorėjo pa

sidalint su Augustele. Sudže 
pasakė jai kad jaigu da karta 
stos priesz ji tai uždarys ja 
kalėjime ant atvesimo.

sude kad
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pinigus

SENUKAS TURĖJO 10,OOQ 
' DOLERIU.

Seattle, AVash. — Kiszeniuo- 
te 81 metu senuko Jono Stone- 
banks, kuris krito negyvas 
skaitydamas knyga knyginy* 
ežioje, surasta szinotelis duo
nos ir sudžiuvusis obuolys o jo
jo drapanos buvo apdriskia 
kaip didžiausio vargszo.

Kada ji nuvožė in lavonu 
ežia, Tado jo skarmaluose sep- 
tynes bankines knygutes ku
rios parode kad senukas turė
jo septyniose bau koše deszimts 
tukstaneziu doleriu, 
jokiu nesurasta.

kuris krito

rv
J

Giminiu

NORĖJO PRIVERSTI KAD 
MOTERE JI SKUSTU.

Allentown, Pa. — Rich Le
andro, 29 metu, nubodo mokė
ti barberini už skutimą ir kir
pimą plauku, todėl iszrnokino 
savo moteria tojo “džiabo” ir 
privertinejo kad jam skustu 
terla tris kartus ant sanvaites.

Bet nusibodo paeziulei tokis 
darbas nors kožna moterėlė 
myli uskųst” vyrus su savo 
akutėms ir dabar užvede t ei 
ma ant persiskyrimo nuo tokio 
žvėries ir persiskyrimą aplai- 
ke. Dabar Rich turės pasijesz- 
koti sau barberi.

nors
kust y y

Leesport, Pa. —

LAIKE OSZKAS STUBOJE, 
— PATI KENTE BADA.

Antanina 
Praniuk meldžia sūdo kad ja
perskirtu nuo josios vyro Ka- 
roliaus, už tai kad jisai laiko 
tris Oszkas šluboje nuo kuriu 
kyla baisi smarve, taipgi kad 
reduoda jai pinigu ant nupir
kimo maisto ir szlebes. Mote*- 
rele taipgi pasakė sudžiui ka<| 
nuo kada apsivedė su Karo- 
lium tai turėjo parduoti peli
kes visztas kad nusipirkti sau 
czeverykus už. ka gavo gerai 
5n kaili. Porele apsivedė sep- 

ffiSąesius adgal. ,

I.

savo
tasai i

11
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9 metu, jojo puti ir 
us likos arcsztavo-

bet kada
kaltes

svėre ne

tai 
sunkenybe

Yonkers 
žmones
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NESIPACZIUOKIT ANTRU 
KARTU — TIKRA PEKLA.

N. Y. — ”Tegul 
saugojusi antru kartu

juiczinotis nes po tam turėsite 
tikra pekla — arszesne ne 
kaip po smert.” Toki tai tes
tamenta paliko Louis Eggman 
kuris nesenei atėmė sau gyvas
tį per nusit rucinima. Eggman, 
po asztuoniu metu naszliavi- 
mo, apsipaeziavo antru kartu 
su giminaite savo mirusios pa- 
czios ir nuo tos dienos prasi
dėjo tikra pekla namie ir tiek 
jam daede antra paeziule kad 
buvo priverstas atimti sau gy- 

kad iszsiliuosuoti nuo
tosios bobiszkos peklos ir jo
sios vaiku. Penkiolika tukstau- 
cziu doleriu buvo iszdalines 
tarp savo vaiku priesz. mirti o 
antrai paežiai paliko tiktai vie
na doleri.

vast i y

Isz Visu SzaliuNUSZOVE ŽMOGŲ KURIS 
PAVOGĖ BONKUTE PIENO.

Philadelphia. — Bedarbis. 
W aller Mitchell, levas penkių 
vaiku, likos

PACZIA — PATS SAVE 
NUSISZOVE.

York, l’a. — Waller Hender
son, szlorninkas, isz netycziu 
nuszove savo paežiu po tam isz 

sau atome gy-
Henderson nuėjo prie

jiradžiaus niiszauli kale kuri Szlorninkas sake palicijai kad 
nedavinėjo ramybes nak-Įl ada jį užtiko vagiant pieną ir 

ties laike. Pati isz • 
nuėjo pažiūrėti ka vyras darys 
su revolveriu. Tarnaite iszgir-
<lus sznvi nubėgo pažiūrėti kasininkas nutarė vaktuoti. Palici- 

painate i lendersona.
rankoje

pa Ii gulėjo su pers7.au ta kru-

szlorninkas, isz y nusza litas

už girtuokliavimą, kuris Į gailesį ies pals 
vasli.
g 
jam

drauguve

neprižades patai-

VISADOS.
Ill. — George

NEGALĖJO GYVENTI ANT 
“SZUNIUKU” 
•Park Ridge,

Belak atejas ant palicijos sto
ties prasze palicijos kad jam 
sujeszkotu jojo prisiegele Pe- 
lagija kuri ji apleido kad jaja 
iszbare už tanku 

tokios 
pamest kaip tik 
kad jam pagamindavo dcszru- 
kes ant pusrycziu, pietų ir va
karienes. Melde jisai palicijos 
kad jam surastu jo paeziule o 
jisai ir ant toliahs valgys 
“szuniukus” bile tik jojo Pe- 
lagija sugryžtu namo. — Gerai 
kad moterėlė apleido toki lep- 
jfeZC.

u z 
doggies.

priežast ies
y y

ir 
szuni ukus

ant 
la 

tasai
isz sincrl per szt.orninka Bernard 

Bcese, 39 metu, kada 
vnraszas

39 met u, 
pavogė bonka pieno.

' f r K J t « f i l I v Į / i V I I I V I

akyvumopaliepė jam sustot, Mitchell in 
ji mete bonka. Pienas dingda
vo nuo kokio tai laiko ir szlor-

ja ji areszlavojo ir pastale po 
kaucija. *

Milchell’o lavonas likos pa
inias per jojo motore lavony-

czioje kuri
susilaukti szeszta kūdiki. Juju 
penki vaikai turi nuo 2 lyg 11 
met u.

z

iszvi rima
Sake jisai kad ki

ne turėjo ji 
ja ja isz bare

y >

Sanford y

atsil i ko, 
šlovinti su revolveriu
o
line. Paliepė tarnaitei paszauk-
ti daktaru o kada toji sugryžo 
su daktaru, rado ji gulinti sza- 
le paezios su kulka galvoje. — 
Abudu likos palaidot i? tam pa- 
cziam kape.

GAUDINEJO KITUS, PATI 
APSIDEGINO.

New York. — Mrs. Marjory 
Sea bury, 
iele kuri

patogi nasz-r

v v-

30 melu, 
perleidinėjo savo lai

ka gaudydama turi ingus 
rus, susilaukė kulkos nuo vie-
no isz ju kuris del josios buvo 
pamėtės savo gera paezia ir d;i 
vaikus. Vyras buvo jai labai 
iižvvdus kada su kitu užsidavi- 
nėjo — nuszove ja parke kada 
užtiko su kitu. Jauna naszlele 
jau nekarta flirtavusi su vy
rais kuriuos perskyrėmuo pa- 

Tasai, kuris ja nuszove 
paleido sau kulka in

rn

•i

eziu. 
taipgi 
smegenis,.

y

neužilgio tikisi

TRYS BANKOS VIRSZININ- 
KAI ARESZTAVOTI.

Philadelphia. —- Trys virszi- 
ninkai uždarytos Richmont 

•r

'Trust Bankos likos aresztavo- 
ti už apgavysta,
l.t., kaip Dr. Kraus, Antanas 
Ziernicki ir Mikolas Komo- 
rowski. ‘Skunda prieszais vir- 
szininkus
Barkauckas 
i.l vežios

KIRTO KITIEMS GALVAS 
PATS NETEKO SAVO.

Ushak, Turkije. — 
kas budelis Yrmak Karaman 
kuris laike savo dinslo nukirto 
net 597 galvas visokiems prasi
žengi'! i am s o k c les sanvaites 
adgal pridėjo prie to skaitliaus 
galva savo pacziules, kuriai nu
kirto isz didelio 
Karaman buvo labai 
savo jaunai paežiai, kuri buvo 
už jo dvideszimts metu 
nesne (buvo tai jojo treczia)—• 
nakties laike iszvilko jaja už 
plauku laukan ant kiemo ir nu
kirto jai galva kaip 
Budelis likos nusprenstas ant 
tos paezios bausmes ir ana die
na neteko galvos... ” 
ginklu kas kariauje, nuo tokio 
ir dingsta.” .

rv rv

th

Purk isz-
i

pavydumo, 
užvvdus

jau-

visztal.

Kokiu

apvogimą ir

Finlaudije. —- 
pro

.Palicijei pra-

o kad toji ant tokio 
ketino

ISZDURE JEI AKIS KAD 
PRIVERSTINAI BUTU 

PALEISTUVE.
Belgradas.

neszta apie baisu pasielgimą 
moteres, kuri laike paleistuviu 
narna. Motore vardu Darinka 
Mandicz, priverto tūla mergina 
ant vedimo paleistuvingo gy
venimo,
gyvenimo nesutiko ir 
pabėgti, toji s7X)tonbpbe iszdu- 
re merginai akis, kad negalė
tu iszbegti isz namu ir turėtu 
pas jaja pasilikti.

Palicijai pribuvus in narna 
rado nelaiminga mergina pas
lepia ant virszaus ir da kolos 
kitas. Mergina pasienio su sa
vim o locnininke urvos uždare 
kalėjimo.

gyvenantis Alclfi,

užvede Stanislovas
3443 Edgemont

už tai kad virszinin- 
kai žinodami kad banka ban- 
krūtys o pinigus nuo žmonių 
priimdavo.

nuo

VIESULĄ NUPUTE TRUKI 
NUO SZTANGU.

JIelsingfors,
Baisi vėtra kuri prapute
dali Finland i jos isz verte dau- 

ybe medžiu ir net visa truki 
Keli žmonis li

kos nžmuszti ir daug sužeista.
Žmonis aplaike dideles blcdes.

(r
o

nuo sztangu.

MOTINA NUŽUDĖ MOTINA.
San Antonio, Tex. — Airs. 

Marietta Parsons, 40 metu, mo
tina sz.esziu vaiku, prisipažino ežia, 
palicijai buk tai jiji nužudė sa- 
vb kai įninka Mrs. Stella Lean- 

inetu, kuri buvo moti
na asztuoniu vaiku.

Parsoniene prisipažino 
taja diena susibarė su savo kai- 
minka už kupareliuš savo vy- 

kurie radosi pas kaiminka,
kuriuos paliko tonais josios 
vyras , iszvažiuodamas, palik
damas savo paezia ir vaikus.

d ra •so
y o

buk

ro

ŽENTELIS LAIKE UOSZVI 
UŽ KAKLO O MOT E RE 
PERPJOVĖ JAM GERKLE.

Fla. — Claude
Dail, 57 metu, priesz mirti li- 
gonbuteje, apreiszke dakta
rams buk priežastim jojo mir
ties yra jojo žentas John Hilly, 
30 metu, kuris ji laike už gal
vos o jojo pati jam perpjovė 
gerkle su peiliu. Pati su žente- 

1 liu užklupo ant jojo laike szei- 
m v n isz k o e/ 
iszbare :

apreiszke

• nesupratimo kada 
žentą kad nenorėjo 

dirbti ir turėjo ji inaityt su pa

V i • « •

Žentas su uoszve kitau) apie 
tai kalbėjo. Pasakė jie kad te- 

isz 
susirėmė

vas parėjus isz miesto gerai 
v • . J .užsigėręs, susirėmė su žentu 

kada tasai norėjo muszti savo 
paezia. Abudu iszbego isz šlu
bos o kada sugryžo adgal, rado 
ji gulinti ant grindų su per- 
pjauta gerkle. Kaimynai sako 
kad Dail laja diena nebuvo 
iszejas isz. stubos ir girdėjo 
kaip jisai szaukesi pagialbos.

^Marshall, 
Moor, 
paežia 
kad

— HubertI 
nužudė savo

NUŽUDĖ SAVO PACZIA - 
• ISZ PAVYDUMO.

III.
30 metu,
isz didelio pavydumo 

jiji buVo geresne darak- 
torka ne kaip jisai buvo geres
nis torielkumazgotojas. Mote
ria nužudo laike pasivažinėji
mo su automobiliniu. Ana die- 

ant palicijos stoties
iszpažino teisybe sakydamas 
kad veidas jojo nužudytos pa

jam pasilsio ir

UŽSIMUSZE LIETUVIS
Chicago. —■ Praeita <>aiiviil- 

to užsiinusze Czincziukas. Kaip 
patirta, jis buvo nusiyedes tū
la moterį in Sullivan Co. Sza- 
laviejaus darbviete nakties 
metu, ir su ja flirtavęs. Kaip 
ten pasitaiko, ubu nuo szafto 
misi vert e ir P. Czinczius užsl- 

moteris nugabenta 11-musze, 
goninen. — V.

na atejas

ežios neduoda 
persekioja ji kas diena.

LIETUVYS RASTAS 
NEGYVAS.

Chicago. - 
nas .(Gray), 
negyvas

John Grigaliu- 
rastas

ISZGAMA DUKTĖ 
BJAUREI PASIELGĖ 

SU SENU TĖVU.
Kai m v-

111

APVOGĖ MOTERE KER- 
SZINDAMI NUTRUCINIMU.

-4‘hiladelphia. — Du bandi- 
kambari Mrs.

37 metu, su-

LIETUVIAI NUBAUSTI UŽ 
PLATINIMA NETIKRU 

PINIGU.
Brooklyn, N. Y. — Valdi sa

kam sude buvo teisti keli Lie
tuviai už platinimu neteisingu 
pinigu. Kaltais pripažino Vin
ca Szinionaiti, 62 Scholes uly., 
ir nuteistas ant 3 menesiu ka
lėjimo ir $1 bausmes. Penkis 
metus gavo Atikas Subas, 51 
Meserole tuly., kuris likos nu
baustas ant $1 taipgi. Draugo 
su jais likos nubaustas ir Vili-

Kasper, 421 Bushwiok 
kuri sūdąs iszrado no-

mas 
Avė.,

NAUJAS BUDAS SULAIKY
MO MOTERES NAMIE.
Albany, N. Y. — William 

Walker, 37 metu li'kbs areszta- 
votas ant skundo savo paezios 
su kuria pasielgdavo nežmo- 
niszkai, kuria baisiai apdaužo 
po tam apdegino baisiai padus 
kojų su inkaitinta geležiu. Ne
laiminga motore dabar guli li- 
gonbutejo ir kaip rodos dakta
rai turės nupjauti koja lyg ke
lio nes kraujas užsitrucino. 
Priežastis tojo žveriszko pasi
elgimo buvo ta, kad motore už

kaltu. — Vbsi yra Lietuviai ir daug atlankydavo savo szvo-
I '

Lietuvis, 
savo kambaryj na

muose 831 Dearborn St.
Girnos Lietuvoj, Kaune, Lie

pos 4 d., 1893 metu. .
Turėjo broli Juozą .kuris se

niau yra gyvenos Chicago j ad
resu 2324 Oakley boulevard.

Norima sukasti broli ar ki
tus gimines kad atsiimtu miru
siojo kuna. M irusis randasi 
Shutes Morgue, 715 North 
State St., telefonas — Superior 
0040.

Gimines tegul atsiszaukiu in 
policijos stoti adresu 113 North 
Chica'go avenue. x

lai insigavo in
Atarės
riszo jaja virvėms ir kerszino 
Liitrucinimu pakol motore isz 
baimes iszdave vieta kur lai-

* —

l,<e paslėpus sunkiai suezedy- 
tus 500 doleriu kuriuos baudi- 
tai''pasiėmė ir szokdami per 
Įauga, dingu tamsumoje nak
ties. ’

Buciarella

Paskutines Žinutes

gy ve na Brook ly ne. geri*
1 u.

TRYLIKOS METU MOTERE 
PAGIMDĖ TRYNUKUS.
North Wilkesboro, N. C. — 

Bessie Gordon, trylikos metu 
moterėlė, ana diena pagimdė 
trynukus — dvi mergaites ir 
vaika, viena isz. morgaieziu 
tuojaus mirė. Motina Gordon- 
ieues, Mrs. Golds, bobute try- 

ii tnuku turi vos 32 metus.

K Bialystok. — Didelis bo
sas, 
apsiverto in 
žmonių likos sužeisti o du už- 
muszti.

H Washington,-D. C. — Pra
eita menesi aplaike suszelplma 
suvirsznm milijonas ązeimyan 
dideliuose miestuose.

Muikdanas. — Apie 1,000 
banditu užklupo ant geležinkc- 
lio^stoties San Kiang Kow, už- 
musze du virs7.ininkus, sužeido 
kelis kareivius ir pasiėmė su 
savim penkis Mandžiurus.

1f Scranton, Pa. — Du dar
bininkai likos užmūszti per 
eksploz.ija parakinyczios Du 
Pont, Berlino kaimelije. Visi 
langai artimu namu isztesz.ke- 
jo nuo eksplozijos ir visą dirb
tuve likos sunaįkyta. • į L

» c

kuris veže 18 pasažierlu 
grabe per ka 18

Poznanius, Lelik. 
nai pranesza palicijei apie ne
laba pasielgimą su senu tėvu, 
kuri 'kankino visokeis budais 
jojo duktė Zofijo Novakova- 
kiene.

Laike teismo kaimvnai liu- 
(lijo kad Zofije kankino sena 
tęva, plakdama ji diržu ir 
niuszdama per veidą, po tam 
vilkdavo po grindis pakol nc- 
apalpdavo. Nekarta kaimynai 
turėjo atbėgti senukui in pa- 

elba, nes kitaip nelaba duktė 
ant

g 
Imtu 'nukankinus tęva 
smert.

SENUKE 50 tyETU PRIESZ 
MIRTI PASILIKO JAUNA
KAIP DESZIMTS METU 

MERGAITE.
London, Angliję. — Penkes- 

deszimts metu motore !Mrs. 
Katro Gineity, kuri mirė ana 
diena cz.ionaitineje ligonbuteje 
likos permainyta ant jaunos 
mergaites, iszrodanti kaip de
szimts metu isz priežasties re
tos ligos, kuri nelankei apima 
žmonis.

Kada motere\psirgo ant to
sios ligos, buvo apie S7.eszes pe

po
ma7.es- 

Josios oda

das augszczio ir menesis 
menesiu pasidarydavo 
no ir “jaunesne.”
(.skūra) persimaino ant czys-
tos ir gražios kaip jaunos 
mergaites, plaukai žibėjo ir kū
nas subrinko keturiolika coliu.’ 
Josios rankois teip sumažėjo, 
kad ziegorelis (wrist watch) 
galėjo nzmaut aukszcziau al
kūnes. *

Sir Bernard Spilsburi, dak
taras ligonbutes is7.ais7.kino 
buk motei*es’liga buvo priežas- 
to netekimo druskos kauluosla 
kas- skylėtu kaulus.; I 

»* I 11—I '

APLEIDO PACZIA, ISZKE- 
LIAVO IN AMERIKA,
MIRĖ, PALIKO SUNUI 

VISA TURTĄ.
Potenza, Ttalije. — Marino 

Barletta,
provincijoj Basilicata, ana die
na aplaike nuo advokatu žinia 
isz. Ameriko, buk jojo tėvas mi
re palikdamas jam visa savo 
turtą, kuri apskaito ant pus- 
treczio milijono doleriu.

Marino tėvas gyveno per ko
ki tai laika su savo moteria'' 
“ant vieros,” kuri jam ant ga
lo nubodo ir nutarė nuo josios 
a t si k ra t y t i iszbegdamas
Amerika palikdaVnas jaja dide
liam vargo su kelcis vaikais. 
Motore apleista per vyra, tu
rėjo nemažai vargo iszaugyt 
mažus vaikus, jeszkojo savo 
vyro su pagelba konzulo bet 
vyras dingo dideliam Ameriko 
be jokios žinios.

Marino, kaip vyriaušes isz. 
vaiku, visai nepamena savo tė
vo, bet lankei apie ji atsimin
davo su vilczia, kad gal kada 
sueis su tėvu ir turėjo prijau
timu, kad jeigu jojo tėvas ran
dasi gyvas, tai apie juos neuž- 
mirsz, o gal del to apleido mo
tina ir vaikus, khd surinkti del 
juju koki turteli ir vėla sugryž- 
ti atgal pas juos. Nudžiugo ne
mažai kada aplaike linksma ži
no praneszanti apie teip dide
li turtą kurio visai nesitikėjo. 
Dabar visi gyvena kaip kokie 
kunigaikszcziai.

PAJEBZKOJIMAS.

Pajeszkau savo tikros sese
les, Ancles Kazlauskienės, po 
tėvais Vaiczulis, kurios nema- 
cziau per 13 metu, 
kad gyveno ant farmos lllino- 
jaus steite. Mes Abidvi pir- 
iniaus 
Pa.

y

Girdėjau
h

gwenomo Wilkes-BaiTc, 
Mano vardas yra Julia 

Vaiczulis. Jeigu 'kas žino kur 
ji būna tegul maloningai pra- 
nesza ant adreso:

Mrs. Geo. Evon,
119 E. LaftllOwSL,

. Sununit Hill, Pa.

im«r

(2t.

Tubm paežiu laiku kada 
prezidentas Garfield likos nu
žudytas 6uv. Valstijose, likos 
nužudytas ir Aleksandras It, 
Rusijos caras — 13ta Mor- 
.czįaus, 1881 mete. (

pers7.au
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Kas Girdėt
I

taip lengva 
savo te- 

Vai kai gali

ir

Į apsakė kad turėjo nepaprasta 
sapnu kuriame jisai nuėjo po 
kokiu tai supuvusiu kelmu ir 
mate ten dideli puodą su auk
su. Po tam abudu nuėjo ant tos 
vielos kur isztikruju surado 
skarba, pasidalino ir buvo nuo 
tojo laiko turtingiausiais ūki
ninkais visoji* aplinkinėje.

Da ir sziadien tarp žmonių 
vieszpatalija visoki burtai, už
žadėjimai ir rnganystos kurias 
ne greitai žmones paines.

DARBININKISZKOS 
ŽINUTES

Dievo Motinos
. 1 11 PU M

Kopeczios

I

jojprpaczios --
Toki

Yra žmones kurio gyvena pii 
stikliniais slogais ir meto ak- 
menais in kilus. Vis jeszko vi
sokiu priekabiu, uosi kisza in 
ne savo reikalus kaipo ir kitu 
kiemus (gyVenima),
kas dirstelėja in ju supurvytus 
kiemus, tada rūgo ja kad yr«i 
nekaltai apsznekami ir užpul- « 
Ilinojumi.

Philadelphia, — Uždaryta 
konia pėr du metus szilko dirb
tuve Gotham Silk Hosiery Co., 
likos vela atidaryta su 2,000 
darbininkais. Daug nauju ipa- 
szinu likos intaisyta ir bus pri
imta daugiau darbininku.

Youngstown, Ohio. — Car
negie Steel Co., viond isz czio- 
naitiniu plieniniu dirbtuvių 
pradėjo dirbti, paszšukdama 
atgal i n d arba 2,000 darbinin
ku.

Bridgeport, Conn.
sin Bobbins Co., paszanko at
gal 600 darbininku ir pradėjo 
dirbti nuo 3 lyg 5 
sau vai les.

Ashland, Pa. — Daugiau 
kaip 1,000 darbininku'sugryzo 
prie darbo su pradėjimą dirbti 
Potts kasyklų.

Baltimore, Md. — Baltimore 
& Ohio geležinkelis paszauke 
i n darba 1,000 darbi ninku In 
taisomas sžapas. x

New Bedford, Massu

McKes-

maiszo iszlvs”

Yra dasektš faktu kad da 
niekados nebuvo 
vaikams apgaudinėt 
vus kaip dabar,
savo levus taip puikiai apgaut 

“apmuilyt” akis kad toli 
nueina ant prapultjes kelio pa
kol tevašis “atsidaro akys.”

Sziadien mergina gali nusi
duoti kelis blukus nuo savo na
mo, ir gyventi sn paeziuotu vy
ru’netoli nuo(/
ant tos paežiu ulyęzios. 
gyvenimu gali abudu vesti per 
daugeli metu pakol “yla isz 

(žinoma, tas
gali atsitikti tiktai didesniuo
se miestuose o ne mažuose.)

Kiek tai kartu skaitome apie 
vaikus turinezius deSzimts ir 
daugiau metu kurie apvogine- 
ja sztorus ir namus ir pildo ki
tokius prasižengimus. Skaity
dami apie visokius nžklupi- 
mus, szaudymus, žudinstas, 
aresztuvojimus ir pakorimus, 
rodos užmirsztame apie viena 
dalvka o e 
prasižengėliai kitados 
maži vaikai. Tas mums duoda 
suprasti kad visuomene priva
lo daugiau rūpintis apie isz- 
aukĮėjima vaiku kad butu nau
dingesniais del sklypo ir tau
tos ir butu goresniais u kęsais.

Daug pakarę ir elek t rikiuo
ja visokiu prasižengėliu bet 
per tai darydami nepermaino 
žadintoju. Tukstanczius žmo
nių galime patalpinti kalėji
muose’ bet tokiu budu juju ne
permainysi m aut geru žmonių.

Apszvieta paskutiniuose me
tuose daro- stebuklus. Visoki 
bandymai via daromi tame 
tiksle bet .sunku pasakyti kat
ras būdas yra isz j u geresnis. 
Bet daugiaaše turi rūpintis 
apie tai tėvai kuriu užduotis 
yra iszauklebi savo vaikus ant 
geru žmonių o ne ant plktada- 

graftieriu, raketieriu,

‘ visokius 
szaudymus,

tai tas kad visi tieji 
buvo

riu, 
gengsteriu ir žadintoju.

raketieriu

karta kokis tai

Daugelis žmonių Lietuvoje, 
Lenkijoj ir kitur da vis tiki in 
visokius burtus ir raganystas 
kaip tai senoviszkuose laikuo
se tikėdavo. Bet aeziu apszvie- 
tai kuri apėmė gyventojus, 
sziadien tieji burtai daug susi
mažino ir pradeda isznykti.

Senukas prabaszcziys, kuni
gas J. D...’, apsakinėja kaip 

gaspad orius
atnesze virvtos verszienos in B
bažnyczia ir padėjo prie alto
riaus. Kada jojo kunigas už
klausė del ko taip.padare tai 
gaspadorius atsake:

“Matai kunigėli, praeita me
ta atnesziau ant afieros žalios 
jautienos kad man augintusi 
versziūkai bet tas nieko nepa- 
gialbejo, už tai szimet aukau
ju virytos, gal turėsiu didesni 
gilinki. ”

Trumpai czionais paduoda
me apsakymu senu žmonių kas 
parodo kaip žmones tikėjo in 
visokius burtus, užžadėjimus 
ir inspejimuk.' *

Du gasĮiadoriai pailsiu po■ 
kasdieninio sunkaus darbo at- 
sigule po pavešiu dideles lie
pos. Kada vienas isz j u užmi
go, antras pamate kaip isz bur- 

iszejo mažas
nil slink o i n žole.

o kada

(leriause laikytis
Amerikon isz k o 

mind vour own business.
priežodžio:

Carveth Wells, žymus kelei
vis ir jeszkotojas senoviszku 
užlieku, kurie nesenei atvažia
vo isz Bosijo^ in Londoną, at
vežė ,su savim fotografija 
szmotelio Nojaus Arkos.

Taji szmoteli Arkos surado 
senoviszkoje bažnyczioje Ar- 

Turkiszko rube- 
pagal apraszynia

Arka nusėdo ant kal-

men i joj, arti 
žiaus kur, 
biblijos, 
no Arrarato.

Neimtu stebėtina kad kokis 
surast h ir .apgarsytu 

Į 5 t
kad surado szmoteli 

kuria karvelis 
atnesze i n Nojaus Arka.

keleivis
sviet ui
szakos ai vvos

f

::----------- f

raszo sekaueziai‘‘Sandara”
apie nusitruciniina Dr. Karu 
liaus:

Di

Prancūzu fronto Vokiecziu

dienu ant

A. Karaliaus mirtis nUt 
stebino ne tik Chicagos Lietu
viu visuomene bet 
sius Amerikonu 
kurie pirmuose puslapiuose 
placziai aprasze keista to •dari 
buOtojo gyvenimo užbaiga.

Praeita sanvaite jis nusitru
čine todėl, kad neiszgalejd mo- 

alimonijos”
kuri grasino ji pa

rimsti kalejiman. Chicagoj ne 
pirmas toks atsitikimas, kur 
vyrai, t uri eiti kalejiman ar nu- 
sižudytidel to, 
mokėti savo buvusiom 'žmo
nom.

ir d id žino- 
laikraszczius, 

puslapiuos

keti “ 
žmonai

savo

savo pirmai 
grasino

kad neiszgali

Tosios moterėles kurios cir 
damos nlyezia sžaiposi ir rodo 
dantis kaip pastipusi kumele 
ant lauko, isz kitu, tegul neu/J 
mirszta kad gal ant rytojau? 
gali szaipytis isz josios tas, i^z 
kurio sžaiposi ir apkalbinėja), 
Zinokie, moterėlė, kad tavo 
vardas gali būti sumaiszyta^ 
su purvu isz kurio no greitaj 
gali iszlipti. Geriause nesiūlyk 
to, apie kuri nežinai teisybesį 
nes pati gali būti sūdyta netei
singai kaip ta, kių-i tu pati stb 
dinai ir apkalbinėjai.

ir apkalbinėja 
moterėle,

FARMA ANT PARDAVIMO.

40 akeriu su gyvuliais, pada
rais ir jevais kurie yra kluone 
ir ant lauko. Parduosiu pigiai 
nes isz važiuoju i n Lietuva. (21

Branch, Michi

PAJESZK0JIMA8.

Anton Machutą
B. 2 Box 42 ' . I 4

nos mieganczlo 
vabalėlis ir
Antrasis akyvai temino kur- 
vabalėlis nuslinko pakol pate- 
mino kad pasislėpė po supuvu
siu kelmu. Buvo tai duszia(!)

* mieganezio žmogaus.
Kada jojo draugas pabudo/ 

apsakė savo kaimynui ka mato 
įadą jįsąi miegojo o tasai jam

Pajoszlkau savo žentą, Petra 
F. King (Karalius.) Turiu la-Į 
bai svarbu reikalą su juom pa- 

t

sitarti, kitados gyveno Detroit, 
Mich., todėl jeigu kas apie jį 
ka žipo,k tegul maloninga pnv 
nosza ant adreso;

Alrs. J. Buczko
(t.S.13 

Box 84 
Silver Creek, Pa.

f f

In 
Nashawena audinyczia sugry- 
žo prie darbo 1,050 darbininku.

Hartford, Conn — Belamos 
Corp., priėmė prie darbo 400 
buvusiu darbininku prie audi
mo szilko.

Turner Falls, Mass. — Inter
national Popieros Dirbtuve 
pradėjo dirbti pilna laika, pri
imdami da daugiau darbinin
ku.

Taylorville/ Ill. •—■ Loeninin- 
kai kasyklų nenori susitaikyt 
su straikiereis ir laiko kasyk
las atidarytas del tuju, kuine 
nori dirbti, o tukstaneziai ang- 
lekasiu nesutinka ant naujo 
mokesezio 5 doleriu. Priešą

naa troszkimas ir amžinoji ug
nis. Vienas Kataliku kunigas 
mano1 draugas ir prietelis karo 
metu, syki man pasakojo apie 
Szv. Teresė, kurios varda 

i tamsta'tnip garbingai neszlojl.1 
' Karta ji buvo apsiverkusi. Pa
klausus, ko ji verkianti, ji at
sakiusi:— “Man pasidaro gai
la velnio. Jis norėtu mylėti Ir 
negali!”

Ar kada buvo baisesnis pa
smerkimas? Bot juk tas pats 
likmas lauke ir visas velnio au
kas. Tik pamanykit:— per am 
žiu amžius negalėti mylėti.

—• Melskis, — pakartojo 
sesuo. Ir szilta aszara nukilto 
Griniui ant veido. — Melsk 
Szvencziausios ir Skaiscziau- 
sios Paneles, musu Iszganytojo 
Motinos! Jos maldauk, Jos tik
tai, tucz tuojau. Kartok, mielas 
broleli maldos žodžius paskui 
mane./

Gyvo gilaus tikėjimo, karsz- 
Vieszpati tiek daug maloniu, | to maldavimo pilnas buvo joi» 

balsas, kuomet ji tarė inkvep- 
tos neapsakomai gražios mal
dos gaivinanezius žodžius. Tr 
nors jie buvo tariami Prancu- 

bet juos kartodamąs

<11 ■* '*»

skeveldros buvo sužeistais >in 
pilvą Husu armijos karininkas 
kapitonas Vytautas Grinius. 
Prancūzu pagelba sužeistie
siems buvo greita ir tikra. Bet 11 1 ’■ * 1 " * ar tai del netikėto susi vėlavi
mo, ar per neapkižiurojima, ar

; t ' S " t
del kitokios priežasties, tiktai 
kapitono Griniaus žaizda ligo
ninėje buvo pripažinta ne tik 
pavojinga, bet; mirtina. Ben
drai visos žaizdos in pilvą esti 
pavojingiausios, o ir pats Vy
tautas Grinius tiek bent mokė
jo Prancuziazkai, kad be ypa
tingo vargo isz daktaru kalbos 
suprato savo ligos varda: pū
liuojąs skilvio plovės uždegi
mą. Isz trumpių kapotu dakta
ro insakymu del busimos ryt 
operacijos jis suprato kad ;jo 
padėtis visiszkai be vilties.

Grinių krėtė drugys, bet są
mones jis nenustojo. Iszilgai 
kimo isztiescs rankas jis gulė
jo ant nugaros, nieko savyje 

kaip tik 
vienoda nuobodumą.I

Galvoje kažkokia keista tusz- 
tuma ir kažkoks keistas tark- 
sznojimas rodos, kad, ten vidu- 

nenuilstantieji raszy tojai 
barszkino ant raszornosios ma- 
szinelos ir nuolat varto poplc- 

i

ne j a u sd a m as k’i t o, 
sunku,

jo

rinius laksztus.

41 '"Į

doleriu.
straika aplaikydavo po $6.10 
ant dienos.

Shamokin, Pa. — Cameron 
kasyklos, kurios buvo sustoja

Terese

Su

4 *

I#'1'
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kuomet ja padabina motinisz- 
ka meile ir broliszkas gailes
tingumas.

O, taip, z mieloji sesele
pabūk su manim jei nesunku. 
Duok tamsta man savo ranka 
brangioji sesele Terese, 
tamsta man ne taip baisu.

— O, ko-gi tamstą bijai,
Vbroleli ? Viskas Dievo rankoje 

ir be Jo valios nekrinta, ir 
plaukas nuo žmogaus galvos. 
J ii k " ta m s t a tikintis ?

Asz Krikszczionis ir li-l
kiu, kaip galiu. No taip tobu
lai, kaip reikia ir kaip nore 
cziau. Bet, sesele, asz ne mir
ties bijau, asz drebu priesz bu
simąjį gyvenimą... Asz karei
vis ir nesigirdamas pasakysiu, 
kad daug-daug kartu žiurėjau 
mireziai i n akis. Bet po-mirti- 
nis gyveni nuts mane baisiai 
baugina..Negaliu susivaldy
ti, kuomet apie ji pamastau.

—- Nebijok, broleli. Pasbroleli.

gailesį iii-taip neiszsemiamas 
gumas!

Grinius skausmingai mete 
galva, sudejavo ir ome griežti 
dantimis. Sesuo Terese tyliai 
pakilusi nuėjo ties langu prie* 
stalelio, apszviesto žalsvos že
mai nuleistos lempos ir už va^ 
landeles sugryžo prie ligonio. 
Paėmė ji užTaškos ir jis pa ju
to ties alkūne lengvuti durste- 
lojima; išleido morfinos.

— Tuo jaus
susznibždejo

I

— Aeziu, sesele, - 
Grinius ir savo silpna ranka 
paglosto jos ranka. — Bet 
tamsta pasiklausyk manos. Asz 
neturiu kam
laiko maža beliko...

Praszau, sakyti praszau.
t *

rramsta tiesa sakai Die- 
yra gailestingas ir Jo ge

rumui ir meilei nėra galo, nes 
Jis —- pati Meile. Bet juk mos 
turime tikėti, kad bus taip pat 
atlyginimas teisingiems
.bausme nusidėjėliams. Dangus 
ir pragaras. Ar ne toip...
~ Taip,

I

bus
lengviau

Taip buvo diena. Bet sztal 
paraudo, paraudo, eme temti 
tylus pavasario vakaras. Vie 
nuolyno sode virsz senu kasz- 
tanu, auksztai tyliame melsvai 
žaliame danguje užsidegė ir su’ 

pirmoji žvaigždele, 
szvelnute. 

nak-

virpėjo
skaisti, nekalta ir 
Slaugytojos uždare ant 
ties auksztus, Gotiszkus, kaip 
bažnyczios, vienuolyno langus 
ir tuojau pasidarė jaueziamas 
slegias ligonines kvapas apie

konia per menesi laiko, prade- kuri per diena gali pamirszti
jo dirbti Ketverge. Kasyklos) •f

Lehigh Valley R. R. 
H4UJ0S PIGIOS PREKES IN 
Allentown, Bethlehem 

. ir h 
Iii > ' "J l f ,, II " ■ i ■

Easton
• Nedelioj 4 Septemberio

$1.50 in ten ir atgal
Tręinus apleis Mahanoy City 4:25 
valanda ryte. Grįžtant apleis Easton 
9:15 vakare. Bethlcham 9:30, o isz 
Allentown 9:40 vakare pagal Stan
dard Time.

Tlkietn* Lehigh Valley Ofhuoae 

lAhighimikir 
Railroad

tfTha Bleak

I
'tt-

* II

c atsake:

i»

*

ji s pajuto

žinau, kad raktai visuomet pas 
mane, ir kad kito inejimo norą. 
Tad esu nustebės ir labai sūsl- 
rupines.

Vicszpat
— Tavo tarnyba ir atsako-

A pasZtale.
Dabok stropiau ineinanezius 

in dangų ir nebematysi nepra- 
szvtu svecziu.

Dar keletas dienu praslinko. 
Ir vėl ateina Apasztalas pas 
Galybių Vioszpati:

— Galingasis ir Gailestin
gasis Dieve. Kas dien vis dau
giau ii’ daugiau prasprūsta 
svetimųjų man nežinomu budu 
in dangų. Kreipiuos in Tavo 
iszminti ir valdžia: asz nieko 
nesuprantu. rl’u viską žinai.

Tuomet tarė jam Dievas:
Eik paskui mano, Pef- 

Apeisime visus dangaus

mybe, hz vent a si s

t amstai
sesute.
- tarė

♦
f

pasakyti... Ir

va s

ir

priėjo viena

ra i. 
pakraszczius ir patirsime, per 
kur ežia tau susidaro toks tei
sėtas ir pagirtinas susirūpini
mas. Eime.

Tad ir nuėjo: pirma Valdo
vas, paskui Apasztalas. Ilgai 
jiedu vaikszcziojo, net pavar
go. Pagalinus
dangaus gojeli ir ežia pro me
džiu 'szaka.4 pamate Ikažkenn 
molyną ruba. Priėjo areziau Ir 
ka-gi mato? Ant žalio dirvo
nėlio stovi Skaiscziausioji Pa
na Marija ir žirni nuo kranto 
ih bedugne, kur matyti visa 
žeme ir visi žmones. > Szvcn- 
cziausios rankos — plonutes, 
beveik nematomos kopeczios, 
ploninusio szilko megstos.

Isz žemes bedugnes girdėti 
galingi vaitojimai, kila sėpu- 
liu szauksmai, kartus maldavi
mai. Ir laikas nuo laiko Szven- 
cziausioji Panele nuleidže že
myn savo vortinklines kope- 
czias: jos pasileidžia pasleke 
žemes ir isz ten viens po kitam 
lipa iszbale, skausmingi nnvar- 

— nusibadeje, prislėgti 
žmones, vyrai ir moterys, ir 
bailiai slepiasi dangaus soduo
se, golpmose ir žalumynuose. 
Isztraukusi kiekviena toki pa
vargėli Dangaus Karaliene 
keldama savo gražiausias ran- ė 
kas i n ta puse, kur Amžinasis 
Sostas, susijaudinusi sako:

— Alano Vieszpatie ir Die
ve! Tu visa matai, girdi ir žl- 

Per savo neiszpasakyta 
gailestingumą atleisk man, 
kad Tavo iszmintingiausiaja 
dangaus tvarka peržengiu. Bet 
asz gyvenau ant ž(emes ir asz 
esu motina. Arg! galiu atsisa
kyti motinai,

,]1S
apsipratęs. Užsidegė elektros 

giliai-j 
žalio stiklo gaubtuvais. Langu 
duobes tuojau pajuodo. Past- 
dare naktis. Tada Griniaus 
siela apėmė priesz-mirtinis isz- 
gastis. ■.

Dabkr jau nebe rasztininkaį 
barszkino galvojo ir sznabžde- 
jo skleidžiamieji laiszkai; gal
va pripildo, grūsdamos viena

priguli prie Stevens Coal Co# lemputes, pridengtos
Apie 300 darbininku -sugryžo 
linksmi prie darbo.

Wilkes Barre, Pa. — Kone 
visos kasyklos Wyoming kluo- 
nije pradėjo dirbti Ketverge, 
kaii> paskelbė apie tai anglines 
kompanijos. Yra tai pirma kar
tu in kelis menesius laiko kad
kasyklos dilbiu, o tai isz pilc-» anį i]:į(os> režianeziai nuodin-
žasties daug užkalbinimu, pa
kol anglis pabrangs nuo 1 Sep-
teiuberio. | Kfts pa(]ai.yįas szlyksztenas, ir

szaltas pasibaisėjimas aky-

gos mintys apie nepataisoma 
praeiti deginanti geda už vi-

ISZ WILKES-BARRE 
IR APLINKINES

— Mrs. Zofijc Ivanskiene, 
liko.'? aresztavota uz ėmimą pa- 
szialpos nuo miesto apgavingu 
budu,
doleriu. Szerifas yžaresztayojo 
pinigus Edvardsvilles banke n 
dabar moterėlė turės užmokėti 
už viską.

vaizdojo tos ateities, kuri ati
darys savo juodas žiotis ryto
jaus diena.

Tu r but jis sudejavo pats ne-
, ’ sijausdamas, nes prie jo prisi-

turėdama banke l,20C

ziszkai, 
nusilpusiomis lupomis. Grinius 
suprato ju kiek viena stebuk
lingąją reikszme. Kada sesuo 
pabaigė malda, persižegnojo ir 
peržegnojo ligoni,
sieloje tylu, lengva, lyg szyp- 
Santi jaukumu.

* *
Kita diena jam dare opera

cija. Žinomas daktaras (Husas 
nuo kurio autoriui teko suži
noti szi atsitikima), buvo insi- 
tikines,-kad kapitonas neisz- 
liks Gryvas: liga buvo baisiai 
prasiplatinus. Bet gydytojo pa
tyrimas, stiprus Griniaus orga
nizmas, o asz manau, kad ir jo 
malda pasiekusi Skaiscziausio- 
sios, padare stebuklą. Isz min
ties nagu jis iszspruko, tiktai 
teko jam pagulėti pora mene
siu pesijudinaht.

Viena vakaru kuomet
silpnas, kaip visi pradedantie
ji gyti, sznibždu dėkojo seserei 
Teresei ir verkdamas bueziavo 
jos rankas, ji jam tarė;—

— Dabar asz tamstai papa
sakosiu, kode! žmogui, nebte- 
kusiam vilties, reikia melstis 
prie Szvencziausios Paneles. 
Pas mumis, maldingoje Brita
nijoje, yra tokia pasaka, nepa
saka :

Kai Szv. Petras pabaigė že- 
miszkojo gyvenimo dienas ir 
nuėjo pas Vies^pati, tai Viosz- 
pats jam davė in vieta Bažny
czios rąktu, dangaus vartų 
raktus. Szv cnt u uolumu persi
ėmęs ėjo savo auksztas parei
gas szventasis Apasztalas: ati
darydavo dangaus vartus tiem, 
kurie nutarus Aukszcziausla- 
jam Neklystancziam Teismui, 
buvo verti amžinosios linksmy
be’.

Ir per daugeli metu buvo szi 
neapkeneziama, rimta -tvarka. 
Tik sztai viena karta ateina 
szventasis Petras pas Vieszpa- 
ti ir, bncziuodamUš Jo auksi
nės szviesos rulAi kraszta, di
džiai nusigandęs sako:-T-

Vieszpatiė, teėsie Tavą 
ruštybo man maloninga, turiu^sunut Ar-gi asz 
Tau pasakyti savo dideli rm 
pešti. Sztai kaikuri laika ma
tau Tavo sZviesiame danguje 
žmonių, 
in dangų. Negaliu suprasti, 
kaip jie czionai pateko. Net Ir 
ju veidši beveik neturi szven- 
tuju žymes. Bijau, kad ežia ne
būtu velnio darbas. Jis ir jo 
tarnai visaip gudrus. Bet asz

tyliai, atsako 
sesuo. i *

— Taigi, mano miela, szven- 
toji sesute, asz-gi tiek baisiai-ir 
be saiko esu nusidėjęs visiems 
Dievo išsakymams, sakau vi
siems išsakymams; kad žinau, f • / 7

t 1 • <1 •iov rdan jau nebegali būti ati 
leidimo aname gyvenime.

—- Nekalbėk taip, broleli. 
Tai negera.
didele nuodėmė.

— Palauk, 
isz anksto^lenkiuos priosz vy
riausiąjį teisingumą. Jei kal
tas, kentėk bausme nerugoda- 
mas. Asz žinau, kad ryt man 
beliko isz milijono viena galf- 
šiypo iszlikti gyvam. Bet mana 
Dieve, kaip skauda, kaip neisz- 
pasakytai kartu prisiminti jog 

ę' ■ ' f

dabar per volu jau nebegaliu 
jokiomis pastangomis mAno li
kusios gyvybes atitaisyti pa
darytas blogybes, paguosti nn-į 
slcrišustuoshis. Sztai kas mane 
labiausiai kankina; tai skaiU 
džiau negu pati mirtis, negu 
mintis, kad mirsiu be Kriksz- 
cziohiszkos atgailos.

Sesuo Torose pasilenkė ar- 
cziau prie jo veido ir tarė:—

1 *1 , I

— Melskis.
« ’’’ *’ t ♦

— Dar pora žodžiu sesele, 
Ar numanai sesele, kad tas

Tai desperacija,

sesele... Asz

J

ginti,

lengvaisartino , 
žingsniais vieąu balta, dažiu- 
retoja, sesuo Terese, ir rūpės-

Tamistai negerai? Gal

bebalsiais

/

tingai prisilenkė prie jo.
nai.

asz galiu kuom nors pagelbėtą 
Gal pasėdėti; prie tamistosl

— Upe Susquehanna paemij 
tris aukas ana diena:
Filipczaka,
vardsvilles, Darniu i ka Baliu na
45 motu, kuris pats pasiskan

ino toro Mrs. Mabe! 
. __ ’ ... 

jI
\ ■

Mrs. Janezuskiene, 4fį
metu, randasi pavojingam pa

Lovisa
18 metu isz Kd-!

d i no ir : 
Loughney isz Nantiko.

—-4

metu, r.andasi pavojingam pa-į 
dėjimo nuo sužeidimu kokius 
aplaiko szokdama in upe Pitts-i 
ton Džunksziine, susižeisdama!

. Ii r

sau baise! galva praeita Ket< 
yorga. ' ;l

„ i MM, « i ■ II.JE .4. »f I
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Jei labai skauda, daktaras pa
velijo morfinos inloisti.

Ir ji atsargiai prisėdo szale 
ant kėdutės.

'Tamsoje Grinius nemate jos 
veido, bet aiszkiai ji atsimena. 
Tas veidas visas, r’ddofcf alsuo
ja tylia ramybe, szvelnumu lt

mo
vi suomėnea 

gali

užuojauta. *Invairiu szaliu 
tory s, i n vairiu
sluogshiu ir prigimtiies, 
būti gražios arba negražios šn-J 
lyg tautos, kultūros ir asmeną 
pameginimais. Bot kiekviena

Į" 

moteris yrą žavejaneziaį graži,
X

'll

vėlybas gailesys ir negalėjimas 
iszlyginti skriaudų/ kad tai ir 
yra ahižįbojo prakeikimo pra
džia. Ii,’, ten, pragaro, vis viena, 
koks jis bus asz negalėsiu nie
kuomet nutildyti to gailesczib 
ir desperacijos. Sztaį tas ąmžį-

'I

kuriu asz neinleidau

O i meldžiasi už 
—* ne motina 

visu silpnųjų kenezianeziūju 
žmonių t Jei tai butu nuodėmė, 
Tu Vieszpatie, ja iszteisintu- 
mei.

Visagalis Tėvas padėjo savo 
•ranka szventajam Petrui ant t , 
peties ir tarė:

-— ^Ka, eikime isz ežia, Pet
reli, patylomis. Mudviem ežia 
nėra jokio reikalo. flALAS,

m    . 4i
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tiesas skyriaus
diktokai didesne, nei
Padėjimas ramus ir naudingas.

Tai pasakė

Taip.
Skaitei ponas Andrieje- 

Kaudonasjuokas
Tegul po-

me Iba savo filozofu ir raszti- 
ninkti prie abelno pa'kajans
<1 
r*

Netikejau sau. 
pulko vadas.

— Dekavoju ponui labai 
daug. Noriu pasilikti eilese at
sakiau.

— Tegul ponas keliauja ir 
pirmiausiai prisižiūri tai tar
nybai — tvirtino savo. Esu 
tikras, kad ponas norėsi. Apart 
to, turiu ponui pasakyti slapta 

rotos v ra’dejų, bet prieisite tik todėl, Padūrę ant pono
I

.suTai
su Ja-

vo “
Tai priesz kare, 

nas perskaito-patemijo kada 
asz užgyniau galvos linkterė
jimu. — SmuTkmenos netikros, 
kas pagalinus suprantama, ha 
autorius nebuvo czibnai. Bet 
psychologija stebėtinai tikra. 
Jau tie du žodžiai, du pirmi 
žodžiai tai visas atidengimas, 
pasiutimas ir baime,
anais kovojame, bet ne 
ponais. Musu protas užgeso toj 
sutemoj, tame nertpsirokavime. 
Raudonas juokas baubia ant 
visos žemes.

Supratau, kad jis serga, ner
vai sugadyti, bet jo žodžiai 
mano krutinę draskė kaip su
leistas szvinas, ir geidžiau kad 
toji vedranti vilnis lystu krū
tinėn vis giliau ir giliau.

Pasilenke man ant pat au
sies ir siiszvapejo, tarytum 
linksmindainasis isz to inspu- 
džio, koki dare ant manės.

— Raudonas juokas sklai
dosi po visa žeme... Klausyk 
ponas: maeziau velnią... Gu
lėjo jis ant vulkano virszaus, 
didelis ir ilgas, kaip kalnu ei- 

vienas jo sparnas kabojo 
ore ant kalnu ir rodėsi, 
szvininis, 
musztas

le

besileidžian-

kad 
pilkas debesys, pa- 

apaezioj kruvinomis 
juostomis. Nuo
ežios saules pažaro velnio di
delis kūnas blizgėjo kruvinai o 
ir jo akys kruvina ugnia žėra
vo.

Pamate mane ir prasi juoke. 
Kalnuose perkūnijos sutrenkė 
ir kurezias atbalsis iszsisklai- 
de po kloniu^. Asz nepersigan- 
dau, ba velnias neturėjo ant 
manės jokios valdžios ant ma
nes gyvo, kuris daug kentė
jau ir troszkau atrasti amžina 
teisybe. O kūnas... jam vel
nias nebuvo baisesnis už Japo- 
niszka kulka. Ir velnes tai su
prato.

Iszsitiese po tam jis kaip il
gas ir sujudino sparnais. Ga
lingas vėjo sujudimas pakele 
mane auksztvn.

Pamacziau kalnus ir klonius 
aplietus žmonių krauju, 'kaip 
lietum, apklotus
žmonių lavonais. Vietomis dar 
virė kova', liejosi kraujas, kri- 

t

suardytais

garas 
szo Vi

y
teisybes

to naujos aukos.
O tolumoj tęsęsi ^zvino okea

nas, ir virė ant jo smarki kova, 
žuvo su tukstaueziais žmonių 
isz sutrukusiu maszinu 
juos gyvus virindavo,
niai plyszdami juos draskė in 
pzmotejjus.

Velnias vėl prasijuokė.
Neužgesinsi

liepsnų! — suszuko jam aplin
kui kurias vis lyg sziolei dar 
žmones sukinėjasi su užmerk- 
tom akim. Protas jiems geibes. 
Tavo ranku darbas-karc su lai
ku bus visai negalima.

Tada velpias vėl prasijuokė.
•— Jus, Europiecziai — ta

re — kuriu pirmyn žangu ėjo 
ranka rankon su militarizmu, 
jus, katrie žmonija apdovano
jote labians naikinaiicziais vis
ką inrankiais, prieisite su pa-

AUKSO OBUOLYS
BAU'TjB
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neturtinga*Gyveno karta 
žmogus su savo žmona.' Užgb 
me jiems maža mergaite. Kupi
nos! juodu kaip gales * .
mergaite užaugyt, nes tuomet 
buvo
iszeigos

savo

Nerasdami

4

• IKzvenezittusioji negryžta. Mgr« 
gaite belaukdama jos, vaifcsž- 
cziojo iio kambarius. Bevaikst- 
cziodama ji užėjo in viena 
kambari. Tame kambaryje ra
do szventa Petin, pirma apasz- 
tala: Nuėjo in kita kambarį, ra
do apasztala szventa Povyla*. 
Taip perejo dvylika kambariu, * 
kiekvienume rasdama po apa
sztala. ’Galu gale priėjo prie už
drausto kambario. Priėjus prie 
duriu, pažiurėjo per rakto sky
lute ir galvoje kas galėtu but 
tame kambary je. Nepergaleda- 
ma savo žingeidumo, atidarė 
duris. Pamate didele szviesa.

i

sunkmetis.
ome melstis, praszy- 

įlaini Dievo pagelbos. Staiga 
praszvito triobele, durys pa
ežius atsidarė in i nėjo Panęle

I Szvencziausioji. Prisiartinus 
I prie besimeldžiancziu žmonių, 
palaimino juos ir tarė: Nesirū
pinkit, asz pailhsiu jusli duk
rele irjiuklesiu ja pas save.” 
Tėvai nenorėjo isz pradžių 
duot mergaite, taip jiems gaila
buvo skirtis su ja. Bet galu ga- Kambarys buvo visas auksinjs, 
lo sutiko atiduot ja.

Pasiėmė Panele Szvencziatį
sioji, mergaite ir niisinesze pas 
save augyt. Gražiai augo mer
gaite pas* savo globoja/ buvo 
graži, gera ir visuomet klausė 
ir pildė prisakymus savo auk
lėtojos. Praslinkus laikui, kuo;

buvo paaugus,
Panele Szvencziausioji iszsi | plaut, ne nuszluostyt. 
renge in kelione. Iszvažiuoda- 
ma ji padavė mergaitei raktus h
ir tarė: “Sztai tau rakiai nuo 
trylikos kambariu. In dvvlika 
kambariu pavėlinu tau i neit, 
bet uždraudžiu tau ineiti in 
trylikta.* Ta pasakius 
mergaitei raktps ir

kandidatas:
Norėjo isz manes atimti kom- 

pasili- 
Tas manes nepei-

idant likties bjauriai iszjuok- 
tiems.

Tauto!*’ tvirtesnes už jus Pftn>jft kurios neseniai 
trenks jums in akis paniekini
mo juoką, ba jau busite net
virti, idant ta gavo idėja pra
platinti kpo svietą ir tame rei
kale taigi neturėsite jokio su
pratimo. Ta ka pasėjotė, isz- 
duos turtingus vaisius kitoms 
tautoms, 
velniukams. Tos tautos 
priesz jus su naikinimo inran- 
kiais, o jus su nusiminimu ir 
pasibjaurėjimu imsit ies už 
ginklu.

Ir niekados kares griausmas 
nepaliaus ant žemes.

Bet kada jus paeiliui palik
site nevalninkais 
nuožmiu invairiais palviu tau
tu, vėl su savo pirmynžanga 
pasiliksite užpakalyj ir svajo
site apie laisve, kuri pas jumis 
neatbūtinai turi but kraujais 
aplieta, ir apie vieėzpatavima, 

gaunama tik su

uz

buvusioms justi ne-
Tos tautos eis

imsit ies

niekinimu,

ginklukuris gaunama 
ir pajiegomis.

Niekad neperstos 
plaukes ant žemes, 
žmones sutikime ir meileje ne
gyvens.

Ir vėl jo juokas supurtė dan
gų ir žeme.

O kada gulėjau ant 
iszbudes, isz to kieto 
ant dangaus slankiojo kruvi
nas

kraujas 
niekados

žemes, 
miego,

debesys, panaszus isztles
tam žmogaus kiniui isz tenai 
unkiu oązimu juokėsi griaus

man.

kliu vadu.
gazdino pirmasis susirėmimas, 
jei aname bueziau nepražuvęs, 
arba ne sužeistas butu sutei
kus man gale vėl gauti kompa
nija. Ar-gi tai nebuvo vis vie
na: būti kompanijos vadu ar 
jaunesniu ofieierium, jei szir- 
dyj turėjau žaizda jei anoje 
nuolatos buvo girdžiamas Pio
trovskio balsas.

Pulkininkas lauko atsaky
mo; maeziau ant jo veido por- 
siliudijima, kad daro man ma
lone. Atėjo man mislis: nuke
liauti, apsižvalgyti ir atsakyti, 
paaiszkinus apie ka einasi.

Taip buvo persitikrinęs 
kad ponas suprasi sau nauda— 
tarė vadas. Dave man prie na- 
ezolninko ir urlopa ant nedė
lios.

Nukeliavau 
Ant gi 
kliube 
alkani ar isztroszke ofieieriu, 
sutikau dranga sztab-rotmis- 
t ra P.

Valgė bjauru kotletą ir tuo 
buvo užganėdintas: ant kaire- 

rankos mažiulio pirszto 
taippat paikai blizgėjo brill- 
jantas.

Pasisveik inonie. ;
— Kur-gi tu esi! Ant po

zicijos? — paklauso P. apžiū
rinėdamas mano aptrintus kai
linukus ir perkeldamas akis in 
savo puiku sznieliu. — Nori 
szampano T

Atsisakiau gerti ir surami
nau ji kas link mano žingeidu
mo.

in Mukdeną, 
eležinkelio stacijos tame 

kur nuolatos grūdosi4

sos
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cigarcto forma valdys moderniškos paneles naikus rudens apval-

Kaip šis madų palyginimas parodo, pilno ilgio rankovė yra pripildyta 
__  ____ __ . Viktorijos 

pabaigoje, didžiavosi $u savo

J^AUJIENIJ pranešimai iš madų centrų apie naujas madas sako, jog 

kalus sn pilno ilgio rankove, ypatingai išreiškiančia cigarcto formą.

kvolduotos medžiagos, kaip ir kito nžvardinimo rankove.
šimtmečio pabaigoje, didžiavosi

rankove, o šį rudenį panelė Amerika atsiduos 
rankovei, kuri ištikrniu vra nepilna, bet vis auganti balioninč

Žinoma, kclnriosdešimt metų atgal, kuomet “leg o’mutton” rankovė

laikų panelė, devyniolikto 
kumpine “leg o’mutton” 
“dolman” 
rankovė.

buvo taip visų priimta, cigarctai niekada nebūtų buvę pavartota sąryšyje 
su madomis. Lucky Strike cigarctai tuomet dar nebuvo išrasti, o žalias 
tabakas, vartotas tais laikais, buvo perdaug šiurkštus devyniolikto 
šimtmečio panelėms. Bet dabar, spraginimas, išimtinai Lucky Strike 
valymo procesas, duoda Luckies lengvumą, kurio taip 1932 metų panelė 
Amerika pageidauja. Kadangi rūkymas šiandiena yra taip nuolatai 
vartojamas moterų tarpe, tai atrodo visai naturališka, kad išsireiškimas, 
“cigarcto forma”, būti; pavartota moderniškai tiesiai ir pilnai jaunystės 
formai, kuri yra rudens madų įkvėpimu.

Savo iškirpimu, “dolman” rankove leidžia madų išradėjams susiau
rinti juosmens linijas, prikemšant medžiaga rankovės viršų priešakyje ir; 
užpakalyje. Sis duoda astuonių colių platumo priešakį ię užpakali, ir, 
suteikia reikalingą tiesios linijos cigarcto formą.

madomis.
vartotas l 

šimtmečio panelėms.

Amerika pageidauja.

Jiuku Angliszkuose 
ir du arkliai raitiems.

— Locnas — tarė P. su už- 
ganedinimu, kada insisedomo 
vežiman. 1

Pažinojau ji

sztoruosc

met mergaite

viduryje kambario sėdėjo ėnt 
sosto »Sz Ventoj i Trejybe. Mer
gaite nusistebėjo, net isz ran
kos isžpuole obuolys. Kuomet 
mergaite pakele obuoli, jis vi
sas buvo auksuotas. Iszsigan- 
dus mergaite iszbego isz kam
bario ireme mazgot obuoli, bet 
ka ji nedarė aukso negalėjo nu-

ineiti 
padavė 

raudona 
obuoli ir pati iszvažiavo.

Perejo daug laiko, o Panele

Ant rytojaus sugryžo Pane
le Szvencziausioji, pasiszauko 
mergaite ir liepe jai parodyt 
obuoli. Pamacziusi auksuota 
obuoli, tuojaus pažino, kad 
mergaite jos nepaklauso. Už 
nepaklausyma, nuvedė mergai
te atgal pas levus, kur ji turė
jo visa 
gyvent. 

■■ biotini||» |I»||‘ (MM.

savo amži vargingai

%
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liudno atsitikimo 
kpki paliko kare isz 1878 me
tu, kada buvo vientik samdo
mi transporta'i. Jie prastai ju
dėjo, o aini savininkai surinko 
milžiniszkus pinigus. Dabar, 
daleiskime, yra tik keli samdo
mi transportui ir su anais da
ro a p rok avimus pats generolas, 
— bet tai marios laszas.

O kiek mokama samdy-

Visaip,

priežast ies >

nupleszkejau, 
Nereikejo man daug jeszkoti, 

Po visa miestą trepsėti, 
Ba isz tolo riksmą girdėjau 
Kada prie vienos vietos

priėjau, . .
Darbe buvo stiklai dideli, 
O keli berniokai kruvini, 
Badai ženoezius batalija 

pradėjo, 
Mat einiki traukti norėjo, 

Nuo kito doleriuka pagriebė 
Ant stalo pastūmė, 
O-gi buvo kliksmo, 
Ir žveriszko riksmo 

Juka tekejo, 
Ir stenėjo,

Daktaras turėjo darbo invalesų 
Pakol ženoeziui susiuvo skyles. 

♦ ♦ ♦
Vienam pleise susipesze vyras 

su boba,
Nuplesze nuo galvos kuodą, 
Bobelei niekas daugiau 

nepasiliko 
Kada plika liko, 

Su peiliu antaki vyrui 
perpjovė, 

Ka tik aki neiszmove, 
Vyras varanta iszpirko, 
Boba pas vaita nuvilko, 
Bet ir vyra apkaltino, 

Abudu in koza pasodino, 
Bausme abudu užmokėjo, 

Keliolika doleriuku padėjo. 
Pagirti tokio darbelio negali, 

Ba abudu kvaili,
O per savo kvailumą 

Ir tamsuma,
Butu sziadien tureja ant 

duonos.

Dabar

«

Teisybė kad bjaurus bobo-? 
liežuvis,

Vargei ar turi toki szunės, 
Duoda saviszkiui pipiru, 
Neaplenke ne kitu vyru.

Už tai burdingieriu neturi, 
Ba ant ju plusta ir nežiūri, 
Nesenei atsibuvo koks ten 

baliukas, 
Dakavanos paviete ne'kas, 
Užmirszau kokia tai buvo 

diena, 
Paliko nelaimėje Palioką ir 

Lietuvi viena, 
Vienam name tas dėjosi, 
Kraujas puikiai liejosi, 
Priežastis buvo girtybe, 
Tai didžianse kvailybe.

Juk Lietuviai be to negali 
apsieiti,

O paskui turi po sudus eiti 
Su paika nuvaro, 

Ir in koza u-ždaro, 
Liepe gerai užmokėti, 

Arba atsėdėti.
Vienam brangiai koza 

kasztavo, 
O to neiszims kiek in kaili 

gavo, 
Lietuviai nemažai gėdos 

4 turėjo,
Ba daugelis angliuku tai 

regėjo.
Nekuriu besmegeniai 

Kvaili avingalviai,
Skaitymu suvis neužsiima, 
Visi priprato in geryma,

rodydamas Injau nebuvo 
Nusiusta 

, m 
kaipo serganti ant

Ant rytojaus 
pulke Piotrovskio. 
jis in ligonbuti ir toliau
Harbina 
proto.

y

Pasakė in akis musu gene-

Pasiutimas ir baime.
Pasiszauke mane pulko va-

rolui.

das.

greitai, 
kuriuo jis

Trans- 
vadovavo )

Ir

tiems'

Nepers!aeziau pono prie or- 
butinai todėl, kad po

nas nieku neatsižyihejai — ar
ba, jei ponas nori, pJnas atsi
žymėjai vaikiszknmu. Tie, kat
rie turėjo gauti Georgija arba 
Vladimiru, pražuvo.

Nežinia, delko nepasuko, kad 
perstatė prie Vladimiro ordero 
savo ordinansa, kuri net para
ko durnu nepavuoste — o sau 
storojusi Georgijų.

Atsakiau jam abejojancziai.
— Man nereikia.
Tas atsakymas ji užgavo.
— Oficieras neprivalo taip 

sanprotauti — pasakė — del 
jo dovana, tai ne tuszczias 
skambėjimas 
paauksztinima.

Tylėjau.
-r- Matau, kad ponas nega

bus prie tamystos eilese, ir to
dėl ponui rodycziau pereiti In v
armijos užpakali. Susipažinstu 
su transportu naczalninku Ir 
galiu ponui iszdirbti vieta ko
mendanto transportu. '

Tylėjau.

dure
, transportu komendantas turi

derio

tai ne
•— /ta® suteikia

Tai ir bus dovana — pri- 
su persitikrinimu —

— Taip, taip... matau... 
Sudžiūvęs ir sumenkęs, nuogas 
ir biednas — prasijuokė P. Na 
asz gyvenu gerai. Esu vežimu 
transporto komendantas 
puikus daiktas. He, ho, he!

Mano dusziojė rinkosi pasi
bjaurėjimas. Man norėjosi ant 
jo suszukti, kad jis yra cha
mas, bet žingeidumas mane 
nuo to sulaiko.

Pradėjo prieszai mane kilti 
kitos puses kompanijos uždan
galas.

žingeidumas
geri pietus

priesz kare: 
skolino pinigus ir svajojo apie 
vieta policijoje.

- Ir soliteris! — pa klau
siau su ironija, 
jo žiedą.

— Žinoma — atsake ramia! 
susima iszes.

Važiayomo 
portas,
stovėjo kaimo ir P. buvo užė
męs geriausia, fanza. Panza vi
duj buvo iszklijuota tapetais 
turėjo lubas; ten buvo divonal 
ir elektrikine lempa. Per stik
lą intaisyta in popierinius ro
mus matėsi prasti Kincziku ve
žimėliai, sunykę arkliai ir api- 
plysze kareiviai.

Paduota labai
ant kuriu dalyvavo veterinaras 
—■ daktaras, plutono vadas, vė
liava i akas ir referentas arini-*
jos uredninkas.’ Prie stalo 
mums tarnavo keturi kareivel, 
kurie literaiiszkai puldinėjo 

nuo stalo prie .duriu ir atgal su 
torielkomis ir bonkomis, varo
mi vis greieziau žodžiais “pad- 
lec bydlo.” * »

Priesz mano akis ežia pasi
rodė baudžiavine Rusija, Įta
rios dvasia ir sistemas užsilai
ko lyg sziol supolojusio biuro- 
krat izmo brutalis^kumc.

— Taip, tai tu žemietis — 
tariau in P. -— bet žemietis, isz 
1850 metu.

Suprato jis' tuos žodžius kai
po pagirima ir užganedinan- 
cziai nusiszybsojo.♦ * 

Kvailas buvo, 
miiiu.

Pasitraukus 
jis

Mums iszejus mus lauke pul- — Matai, Xmldiszki trans-. I 'I *
kus vežimėlis su smagiu ark- porta i szioj kavoj sudaryta isz

man urlopa ant keliu 
idant asz isztircziau

Bet — prabilau —• pa
tariama man transporto ko
mendanto vieta ir pulko vadas 
įlavo 
dienu,
kaip dalykai stovi.

Taigi važiuokime pas mano 
— tarė P. — pas mano viską 
galėsi pamatyti. Gyvenu netoli 
Mukdeno, isz viso deszimts 
viorstu. Tiktai abejoju, ar tau 
tas nusiduos — pateipijo san- 

—T4 mus generolasjausmingai 
turi galybe 'kandidatu ir su 
protekcijom — dadure.
S _ _____Norėjau jam pasakyti, kad 
man aukszcziausiame laipsnyj, 
.abejingi ir jo generolas ir kan
didatai su protekcijomis, *bet 
net nieko nepasakiau apie pri
sakymo (rekomenduota) laisz- 
ka.

karp ir pir- 

pavaldiniams, 
pa s i d a ro i sz t i k i m esn i u.

Matai,

bet tikrai neži
nau. Vieniems penkias kapei
kas nuo viorsto ir pūdo, ki
tiems dvi. Pa v. 30 viorstu, ar
ba, su 60 pudaiy, gauna 90 rub
liu, jei po piatako. Užmokestis 
gera.

nėisz-

Žinoma-, prigulineziai ne
galima patirti tolumo, kadan
gi Mandžiurijoj keliai 
mieruoti.

Iszgere vyno ir tarė juokom: 
sakant, bandy

mas gerai, neiszejo su 
transportais, kadangi už ta J<1- 
niecziu vežimą ir už keturis 
arklius mokama 800 rubliu.

— Kaip tai, toji medine be
da ant poros netikusiu ratu ir 
keturios kurnelpalaikias ? —- 
atsdliepiau.

— Taip, taip, taip-patvir- 
tino juokdamasis. — Na, da
bar, pridek užlaikyma žmonių, 
arkliu, ofieieriu, nuostoliai di
deli ir pasirodys, kad valdžia 
savas transportas dar daugiau 
kasztuos, nei nesamdytas. Del 
mus na, 
hpeina. Ai’ geri maraschina?

— Nenoriu —• atsakiau — 
ir pasižiurėjau ant P. ant to 
idijoto, P. kaip jis buvo vadi
namas 'kadetu 'korpuse, isz kur 
jis iszejes gavo tokias

At virai 
gerai. savo

B'

t

I

!

i

žinoma, kas mums

i i svei-
kas” pažiurus.

•------ TOLIAUS BUS------ I
’ I

Neužinirsakite guodotini skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “Saule,” kurie’apie tai už-.

ir pVasze idant nesulaikyt'
l d

n> irsto i 
laikraszczio. Paskubinkite I

Ir merginos ten kelios yra 
, Kurios muhsziuno gerai 

sriaubė,
O jaigu greitai nepasiliaus, 

Nuo mano kūmos gerai gaus.r * * *
Isz Girriu Miesto rėklio gavau 

Tuojaus su forduku in ten
z

Kvailumas taip daro visados, 
Szenadoryje vyras darbo 

neturėjo, 
Ne gauti jokio negalėjo, 1 

Kiek tasai nebagas nuo savo 
bobos nukente, 

Tegul gelbsti Visi Szventi.
...............  ..1 — ■ r1’ 

K|

Neužmirszkit atnaujinti pre
numerata už laikraszti ‘Saite.*

I ’» w

Del daugelis laikas jau pasi
baigė ir apie tai praneszemo!

Bizni be pinigu sunku vėty
ti, o ypatingai iszdavysta. lai- 
kraszezio, kuris sureikalajija 
kožna doleri.

* *
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NEDELIOJ 4 SEPTEMBERS
" Specialiizkat Ekskursinis treinas apleis 

Mahanoy City 4:25 vai., Nedėlios ryta.
Baseball: Yankees su Boston, Nedelioj 4 Septemberio

, Pirkite Tikietus Isz Anksto.
i

H

Lehigh Valley Railroad .
Qir Rotate af The Bla<k Dlamand

ŽINIOS VERTINES
f

SHENANDOAH, PA.
— Panedelyje 

Amerikos 
Da v. er

szvente
pripuola
“Labor

♦ >

Panedelyje
Schuylkill Pavieto Ferai ir te
sis per visa ateinanezia sanvat- 
tc.

atsidaro

mokslaincs— Publikines 
atsidaro kita Sereda. Parapi
nes mokslaincs atsidarys Utar- 

9

ninke.
— Garnys ana diena paliko 

drūta ir sveika sūneli del pons- 
tvos Albertu Žilinsku, kurie 
kitados gydeno ant Heights, 
Szenadorije.

—• Utarninke pradėjo dirb
ti marszkiniu dirbtuve Ideal 
Shirt Factory, kuri buvo sus
tojus kelis menesius. Merginos 
vela nudžiugo kad turės užsi
ėmimus.

—■ Isz priežasties btslarbes, 
daug jaunu vyruku insirasze 
in Dėdes Šamo kariszka tar- 
nysta. Lyg sziai dienai instojo 
in kariumenia 16 vvru ant tar- 
nystos in Panama, keli vyrai 
isz Moreos ir 
teip-gi instojo.

— Poni Marijona Zablec- 
kieno svccziavosi keliolika die
nu pas savo gimines New Yor
ke, New Jersey ir Filadelfijoj. 
Prie tos progos atlankė savo 
sena pažystama ponia Racziu- 
viene, sena Mabanojaus gyven
toja, kuri dabar gyvena Ne- 
waike. Po pasisvecziavimui 
kėlės dienas prie pamario, poni 
Zableckiene sugryžo namo 

sudrutinta ant sveikatos.
poni Vinčiene 
(La pinoki 11(e),

S-

New Bostono

— Petras Zavadskis, Oak 
nlyczios, likos skaudžei sužeis
tas per automobiliu artimoje 
Konertono. Policije jeszko kal
tininko.

— Chamber of Commerce, 
aplaiko žino nuo tūlo fabrikan
to kad mano pradėti mieste 
fabriku kuris duotu darbu del 
250 merginu. Miestas turi duo
ti lengvas iszlygas kas kiszasi 
taksu o tada fabrikas bus pas
tatytas.

f Panedelio ryta atsibuvo ✓
laidotuves a.a. vargonininko 
Zemaiczio ant kuriu dalybavo 
daugelis žmonių. Miszes laike 
kun. Karalius, o pamokslu kal
bėjo kun. Klevenas isz Tamak- 
ves. Sekanti kunigai teipgi ra
dosi ant misziu: Valancziunas 

Girardvilles, Mikaitis ir 
Czesna isz Mabanojaus, Nor- 
butas isz Frackvilles, Martusc- 
viezius isz Minersvilles ir Kli- 

isz M t. Carmel. Sekant ieje 
vargonininkai giedojo miszes: 
Kudirka isz Pittstono, Mikata- 
viezius isz Minersvilles, Sabal- 
tis isz New Philadelphia, Rau- 
liczkis isz Hazletono, Szeranta 
isz M t. Carmel, 
Shenandoah o Grigoraitis gra- 
ji no ant vargonų. Velionis pa
laidotas ant 
kapiniu.

vargonininko

ISZ

mas

Mensik isz

Szv. P. Marijos

siiLnvzoo

daug
— Naszle 

Juodg/szkiene, 
likos suriszta mazgu motery 
tęs U t a minko rvta su naszliu 
Jonu Žebeliu, isz Akron. Ohio, 
Szv. Juozapo bažnyczioje per 
kun. Czesna. Veselka atsibuvo 
malszei ant kuriu dalybavo tik 
artimiausi gimines. Svotais bu
vo p. Agnieszka Traskauskienc 
su p. Juozu Szliuželiu isz Park 
Crest.

Gilberton, Pa. — Panedelio 
ryta isz nežinomos priežasties 
sudegė iudžinhauze No. 3 szlo- 
poje, prie Gilbertono kasyklų. 
O kad jos nenaudojo nuo senei, 
todėl ir nepaneszta jokios ble- 
des.

West Hazleton, Pa. f Praei
vy ta mire Ona 

75 metu

— Žiopsojosi milijonai žmo
nių in dangų Seredoje su vil- 
czia pamatymo užtemimo sau
les bet’ daugelis nusiminė kad 
isz priežasties miglu, saules vi
sai nebuvo matyt, tiktai po už
temimui. ■

ta Panedelio
Baltruszis, 75 metu amžiaus 
motore, kuri gyveno po adresu 
231 I«)į Green uly. Nebaszninke 
gimė Lietuvoje. Paliko vyra, 
s u nu Juozą isz New Yorko ir 
dvi dukteres Mrs. A. Jenkins 
ir Mrs. C. Savage. Simas Ra
monai t is, kuris nesenei mirė 
Shenadoryje, buvo nebasznin- 
kes suiius. Laidotuves atsibu
vo Ketverge ryta su pamaldo
mis S.S. Petro ir Povylo baž- v

nyczioje. Graborius Sakalaus
kas užsiėmė laidotuvėmis.

— Seredoje sugryžo isz sa- 
vo
stupeiMin 4u<

po Amerika 
uozas Grineviczius 

ir Jifrgi^ Kalėda. Jauni vyru
kai atliko taja kelione auto-

- mobili lite- skersai per visas 
Suv. (Valstijas. Pagal juju ap
sakymu tai turėjo gera kelione 
be jokiu kliueziu, mate daugeli 
akyvt^ dalyku, žmonių, miestu • 4 a a a

nes

ir garni os slebuklu.
v

Taksu kolektorius Wil- 
lianft T>. Becker padekavojo už 
dinsta o in jojo vieta likos 
toom-laikiniai

Mahanoy Plane, Pa. f Juozas 
Lietuvninkas mirė Ashlando 
ligonbuteje Utarninke sirgda
mas tiktai asztuones dienas.

, I

Velionis gimė Lietuvoje 58 mo
lus adgal, atkeliaudamas in 
Amerika būdamas jaunu vai
kinu. Laidotuves, atsibus Su
imtos ryta su apeigomis 
Liudviko bažnyczioje, Maizvt 
leje.

Velionio pati mirė praeita
K et vergą ir manoma kad tas 
priskubino jojo mirti.

* Visas kraujus žmoguje 
pereina per szirdi iii laika vie* 

konaulmonas Ricluird Jenkins.'nos minutos.
paženklintas

BAISI ŽMOGŽUDYSTE
BAISOGALOJ; KOMARO 

KALVIS PATS SAVE 
SUSPROGDINO.

Rngpiuczio l diena Koma
ro dvaro kalvėj, Bąisogaloj, in- 
vyko nepaprastas sprogimas, 
kuri girdėjo už keliu kilometru 
dirbę darbininkai. Szio sprogi
mo pasėkoje žuvo 24 metu kal
vis Kazimieras Serapinas.

Minėtai kalvis jau nuo kė
lėt os metu dirbo pas p. Koma
ru kalvėj ir pasižymėjo darbsz- 
tumu, buvo sugyvenamas ir lė
to budd žmogus. Tik jau priesz 
kuri laika del nežinomos prie
žasties rengėsi nusižudyt.

Pietų laiko dažnai ’ pasilik
davo kalvei vienas ir kažka F 41
dirbdavo. Draugai, kuriu buvo 
szioj dirbtuvėj apie 20, negalė
jo matyt. Vėliaus kuris ir pa- 

* r i
mate, kad Kazimieras vieno 
metro ilgio vamzdžiui užkala 
gala, nieko intartino nepame
na.

Kada buVo szito vamzdžio 
vienas galas užkaltas, Kazi
mieras, matyt, pridėjo gerokai 
parako. Virsz parako buvo in- 
deti penki szratai isz automo
bilio rato.

Rugpiuczio 1 d. vakare, kaip 
niekuomet, jis pats omo pusti 
ugni. Norėjusi jam pagelbėt! 
padėjėja pasiuntė j^rie varsto
to, o pats'to vamzdžio viena 
gala laike ugnyje, o antra galu 
rankoj, taip, kad skyle priesz. 
krutinę. Nuolatos dairėsi 
szonus. Po keletos minueziu pa
sigirdo baisus garsus ir Kazį- a f" 
mieras paplūdęs kraujuose gu
lėjo ant žemes. Prieszais buvo ♦ ■ « ■ • 1 * ' I V '
viena didele skyle, o' ant nuga
ros penkios mažesnes. Szratai 
perejo kiaurai žmogaus sulin
do iii lubas ir išsikėlė keletą 
degintu plytų.

vienas ir

111
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LIETUVOJ PINGA 

PRODUKTAI.
. Kaunas.- — produktu kainos 
Lietuvoj prądeda smarkiai 
pigti. Už 11 kiausziniu moka
ma tik nuo 70 liet, centu iki 1 
lito, už k ipa agurku 35 liet, 
centai, o už viena litą galima 
gauti maisza agurku. Javu kai
nos ir krinta. ►Suvalkijoje už 
rugiu centneri mokama 7—9 
litai, kviecziu 13—15 litu. Kiek 
pastovesnes sviesto kainos: už 
kilogruma (pustreczib svaro) 
mokama nuo. 3 lt. 25c. iki 3 lt. 
50c., pagal sviesto ruszies.

už k ipa agurku 35 liet

TRENKE IN MALUNA.
Ukmerge. — In1 vietos Žyde-

kuris yra apie 15 metru

lio Orvino ir Co. perkunaš taip 
trenke, jog numusze net kami
ną, 
aukszczio., Szis malūnas yra
vienas didesniųjų Ukmergės 
apskrity. Dalis elektros mies
tui teikiama isz szio malūno.

ISZ LIETUVOS ISZVEŽTA 
1,000 TONU VYSZNIU.

Virbalis. — Vyszniu is^veži- 
mas jau baigėsi, Sziemet isz vi
so iszvežta apie 1,000 tonu 
vyszniu, daugiausia Vokieti
jon.

SEPTINTU SMUGIU 
UŽDEGE.

Sziaul'iuh — In Szimoniu 
val. Miszkineliu kaimo gyven
tojo Gnutulio gyvenama troba 
7 kartus trenke perkūnas. Sep-
tiktuoju smūgiu uždogo ir su-
degino gyvenama namą ir svir
ną.
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pimu buvo laukinis iiaurtttnas 
iutbutinos kovos tarp pikto 
tigro ir kraujo iitroikusios 
Juodosios, Panteros ** Javos 
džiunglių teroro,
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PERKŪNO AUKOS.
Siesikai,

5?

1 Czia siautė Smar
ki audrą su ledais. Baru kaime 
Dambrausko klojime stovėjo 
su pakinkytais arkliais, pasi
slėpė nuo lietaus savininkas li
jo kaimynas. Tuo metu trenke 
perkūnas, padegę klojima ir 
mirtinai nutrenką savi įlinka su 
arkliu. Greta stovėjęs kaimy
nas liko sveikas.

Ncužmirszkite guodotini skai
tytojai, atsilygint su predumcrata už 
laikraszti “SAULE,” |curie. apie tai 
užmirszo ii* prasže idah’t nesulaikyti 
laikraszczio. Paskubinkite!

a-

užmirszo ii1 prasže idah’t nesulaikyti

Rugsėjis—1932—September
.III I. , IIIBĮ^—

1 k Egidijauš
.2 p Stepono 

t . v *Y3 s Scra/ijaus

r
1 -

4 N Rozalijos
5 p Lauryno, Labor Day
6 u Akvitina
7 s Reginos~
8 k S. P. Marijos Gimimas
9 p Pętro Kliavero

• 10 s Nikolo
Jk

1

UN Jono Gabrielius
12 p Vardas Marijos-
13 u Idijos ' J
14 s Paauk. Sz. Kryžiaus
15 k Marijos Skausmu

"Hl /■

10 p Kornelijaus
17 s FranciSzkaus Žaizdų
18 N Juozapo Karp.
19 p Januariaus
20 u Htakluszp
21 s Mateuszo Ap.
22 k Kritoforo
23 p Tekles
24 a Sz. Panos M. Nevali

................................. —...........   n HI-IRSI

*
' I

25 NKleopato
20 p Juozapato
27 u Komo ir Domini j.
28 s Venčeslavo
29 k Mikolo Aark.
80 p Jeronimo

J* 
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Ir žalias tabakas
neturi vietos

-I ’ >

4 Jo nėra Luckics 
lengvinusiame cigarete 

kokį kada nors rūkėte
ES perkame puikiausią, patį
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cigaretubse

.INdE puikiausią tabaką visame pasau

lyje, bet tas dar neišaiškina kodėl 
žmonės visur skaito Lucky Strike lengvi cigaretai.

•*

■
lengviausiu cigaretu. Dalykas tame, 
kad mes niekuomet neužmirstanje 
teisybės, jog “Gamta savo ŽalumojŽk J».k * < I

alumoj

k :■

Mpuikus tabakas, jį tinkamai pa- * 
sendinus, išnokinus, perleidžiamas 
per pagerinamą Lucky Strike valy* 
mo procesą,, kuris žinomas kaip - 
“It’s toasted”. Štai kodėl kiekvieno 
miesto, miestelio ir sodybos gyven
tojas sako, kad Luckies yra tokie

It’s toasted” 
Tas pakelis lengvų Lucklaa 
———--i
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teisybės, jog “Gamta
Retai Svęlni ir Lengva” - todėl šis "
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Jtl imotui paradyty gfffiHf paiakyty gtrtiftl pamokily, ar padaryty tobūlaniui ilgilui priimi
• .. ’ . . . ..... ’ . t . 1 . _____«_______. . . mgaudyti negu jo kaimynai, o palis t at y t ii namui miško itukmijt, tiiliek pasauki iki jo dury pramini taką.**
k ' % RALPH WALDO EMERSON

Ar lis pireiikimss neginetinii pauškina kode! piuulii užgiris ir priima Lucky Strike?
? t ’ k *

ll Binghampton, >
Cecil i je Connor 

turėdama 1Į0 metu. 
Gimė jiji kada Lincolnas tu
rėjo 19 metu.

Pana 
czionais

’8,- mire Dr. W. P. Valinczius 
LietuvisZkas. Dentistas 

Sziomis dienomis atydare savo 
ofisą Mahanojuje po adresu 
1000 E. CENTRE ST.

M AH ANO Y CITY, PA.
Telefonas No. 85
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W. Traskauskas, Ešt.
L1ETUVISZKAS GRABORIU9

Laidoja kūnus nutnireiiua. Pasam* 
do automobilius del laidotuviu,' 
kriksztiniu, veseliju, pasivažfaiji- 
mo ir L t. —Bell Telefonas SOS 
603 W. Mahanoy Aval Mali. ClSy 
____

Skaitykite “Saule” I *
* ’ 1 —— - -T

A. J. Sakalauskas
Lietuviszkas Graborius

Pirmos klasos patarnavimas
Ofisai Jlviejose Vietose 

31 W. Centre St. Shenandoah
Phone - Dial, 2-1512
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411 E. Pine St. Mahanoy City 
Phone 501

T

Lietuviszki Bonai
_____________________ _____________________________ . >

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

Kurt H. Schurig & Co
50 BROADWAY

At
NEW YORK ’

“7

A. RAMANAUSKAS 
L1ETUVISZKAS GRABORIŪS 
510 W. CENTRE STREET 

MAHANOY CITY, PA.
TELEFONAS 8Q6-R , 

Iszbalsamuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrobus pa- 
ruoszia pagal naujausia mada už 
priėnama preke, Parsamdau auto* 
mobilius del laidotuviu, vąšeliu ir 
kitiems pasivažinėjimams.
Naminis Telefonas 1480-R St.Clair-

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaua Isstikimiaush Graborius 

tl Gabiausias Balaamuotojas ti 
! Geriausia Ambulanco 

patarnavimas s z i o j 
ftpelinkeje. Bile Ko- 

t hiam laike, diena ar 
nakti. Visada turi pil- 

v na pasirinkimą meta- 
liazku ir kieto medžio 

XGrabu. Laidoja nu
mirėlius pagal naujau

sia mada ir mokslą.

Turiu pagelbininke 
moterems. Prieinamos 
prekes.

DU OFISAh 
MAHANOY C!TY;B16 W. Spruce SV 

Bell Telefonas 149 .
TAMAQUA, rA., 439 Willing Street 

Bell Telefonas 538-J
________________________ • • - ! -

Bile Ko-

b

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas -Mąhanojuje 

tv*Ant 2-tro Floro, Kline Sitoro 
.19 W. Centre St., Maktnoy City
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CAPITAL STOCK 1125,000.00 !
SURPLUS IR UNDIVIDED

PROFITS I628.J5B.SS .

Mokame 8-esla procentą ant 
auditu pinigu. Procente pride-. 
dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalaus su musu bau*, 
ka nepaisant ar mažai, ar dideliu.

G. W. BARLOW, Proa. : 
J. FERGUSON, Vice-Pros. Ir Kas.

t Ši«k
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Kietųjų anglių krasitas yra sziame laike geriausias ssalis 
■ -t

Su v. Valstijose. Pirkite narna dabar sziame krasste. Maha-

noy City yra juso geriausia vieta. Teip sako:

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

, MAKAMOY CITY, PA.
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