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Isz Amerikos

Ii ei ja 
Hackett,

prigialbinejo kitiems 
konfiskuoti 1,009 

arielkos isz pa
ir agentas pasi-

y

fe

PRIGĖRĖ DU
LIETUVIAI

VAIKAI' PRISIŽIURINEJO 
UŽTEMIMUI SAULES, ISZ-

PUOLĖ ISZ LUOTELES 
IR PRIGĖRĖ.

PROHIBICIJOS AGENTAS 
ARESZTAVOTAS UŽ 

ARIELKA.
Philadelphia. — Steitine pa- 

aresztavojo Leonarda 
proh?l)icijQs agentu

už turėjimą pas save arielka. 
Hackett 
agentams 
bouku geros
griebto laivo 
ome daugeli bonku in automo-

— (o gal 
ir kiti agentai ta pati padare.) 
Kelionėje jojo automobilius 
susidūrė su kitur. Steitine pah-frimas 
ei ja atvažiavo, suuodė 
kele ir poną prohibicijos agen
tu uždare kalėjime.

biliu, veždamas namo

jojo

ariel-

Štokas 
tūlam

PARDAVE SAVO DANTIS 
KAD PIRKTI MYLEMAI 

ŽIEDĄ.
Ambridge, Pa. — 

pinigu neperszkadino
jaunikaieziui pirkti savo myli
mai susižiedojimo žiedą. Jau
nikaitis atejas pas auksoriu J. 
M. Cilery, iszrinkdamas auksi
ni žiedą su . užklaursvmu kiek 
k asz tuo ja.

/iiiKsdnus atsake kad penki 
doleriai. Tada jaunikaitis isz- 
cme isz burnos auksini tilteli 
d an t u (bridge* work) ,* užk 1 aus
damas kiek už ji duos. Aukse
lius apžiurėjas auksiniais dan
tis, pasakė kad yra verti tris 
dolerius.

Jaunas žmogus 
dolerius, padėjo
pasiėmęs szliubini žiedą — isz- 
ejo užganadintas.

iszemos du 
szale dantų y

VOGĖ PINIGUS PASKIR
TUS DEL VARGINGU 

ŽMONIŲ.
Boston, Mass. — Ant palie

pimo valdžios likos padaryta 
sheet va departamente labda
rį ngumo ir pasirodė kad vir
szininkai prikrovė savo kisze- 
nius pinigais, kurie buvo pa
skirti del vargszu.

Pasirodė, kad keli 
žmonių

szimtai 
pinigine 

pasžialpa, kiurio visai negyve
no tam mieste arba jau seniai 

Tolinus, 
siausdavo 
o pinigus 

Tokiu 
apgavo

aplaikinejo

gyvena ant kapiniu, 
kad virszininkai 
maista del vargszu 
už tai pasiimdavo sau.
budu tieji ponuliai 
miestą ant dvieju milijonu do
leriu.

GENGSTERIAI ISZPJOVE 
DRAUGUI LIEŽUVI UŽ 

NEDALAIKYMA 
SLAPTYBES.

Portland, Ore. — Keli geng- 
steriai atvažiavo in czionais 
isž Chicagos tiksle atkerszini- 
mo vienam isz savo draugu, 
kuris iszdavo juju kokia ten 
slaptybe. Ana vakara palicija 
surado ant plento dideli mal- 
sza kuriame buvo insiutas la
vonas nežinomo žmogaus, su 
virvia ant kaklo, su iszpjaurp 
liežuviu. Matyt, gengsteriai 
pirma iszpjove jam liežuvi po 
tam-užsmaugė su virve. Mano
ma kad gengstoris pabėgo H 
czionais, bet jojo draugai ji 
surado ir baisiai jam atkerszi- 
no už neteisingysta.
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GULĖJO ANT $12,000 BAISI EKSPLOZIJA 
ANT LAIVOVARGSZAS GULĖJO ANT 

PADUSZKOS KURIOJ RA 
DOSI 12 TUKSTANOZIU 

DOLERIU.

BAISI MIRTIS
MOTERES
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Isz Visu Szaliu

Boston, Mass. —31-ma Rug- 
pi uezio, 
žmonių susirinko South Bosto
no pajūryj žiurėjo per tamsins 
stiklus kaip temsta saule, apie 
200 pėdu nuo kranto prigėrė 
flu jauni Lietuviai, 6 metu am
žiaus Fr. Galirilinas, žinomo 
karpenterio Gabriuno sūnūs ir 
17 melu amžiaus Stepas Gied- 

vienatinis naszles Gied-
rimienes vaikas.

Priesz saules užtemimą abu
du vaikai buvo iszsivre laive- *
lui ant juriu ir isz tenai norė
jo teorint kaip tamsus menu
lis uždengs dangaus szviesa. 
Pradėjus saulei temti, vaikai 
huvelyjb atsistojo ir prisidėjo 
prie kaktų tamsius stiklus eme 

augsztyn. Laivelis
kryptelėjo ir Gabriunu vaikas, 
netekes lygsvaros, 
vandeni.
gas suszuko
szoko in jūres 
mas gelbėti Gabriuniuka. Be‘, 
kaip szoko, taip ir nuėjo dug
nan. Vandens toj vietoj galėjo 
but i apie 15—20 pėdu gilu
mo. .... .  —K.

kuomet tukktancziai

y

Oklahoma City, Okie. — Ne
žinodami kas atsitiko su senu
ku Edvardu Martinu, 
kurio nemato per kolos 
kaimynai nuėjo 
jam atsitiko nes senukas gyve
no pats vienas ir maitinosi isz 
ranku mielaszirdingu žmoni u; 
Kada policija iszverte 
rado senuką gulinti ant. 
du negyva.-^.

Paszauktas koroneris pradė
jo tyrinėti 
ties senukas 
mes lavone 
dvylika 
bondais, 
szimtus doleriu pinigais.

Niekas paduszkog ncužtemi 
tada

38 UŽMUSZTI, 70 SUŽEISTI, 
DAUGELIO NESURANDA; 
DARBININKAI VAŽIAVO 

IN DARBA. f

LIETUVE S' AUTOMOBI
LIUS NUSIRITO NUO KE
LIO, SUDEGE, O DRAUGE 

SU JUOM IR MOTERE.

BAISI KARISZKA MASZI
NA KURI ISZSZAUS MILI

JONĄ SZUVIU 1,000 
MYLIU TOLUMO.

Amcri-
Barlow, 

iszdavo slap- 
‘ ‘mirtingos

NUKIRTO VAIKUI GALVA 
KAD ATIMTI NUO JO 

PINIGUS.
1 I

Grammont, Belgija. — Aves- 
nes

f

žiureti

iszvirto ’.u
Jo vyresnysis dran-

“Help!”
matyt, noreda-

‘ ‘ ‘ “n
Q--

ir pats
y

KANTRI MOTERE — PRI
VALO GAUTI MEDALI.

Springfield, Ohio. — Ana 
diena stojo priesz sudžia 18-tu

y

už nemiclaszirdinga
savo

kartui szifnct, Andrius Kubieki 
39 metu, 
suplakimu
Ancles, 27 metu,, ir tai 
ginusia isz jokios priežasties. 
Nubodo Anelei ant galo tokis 
nuolatinis pasielgimas su jaja 
ir nutarė Andriukui atiduoti 

procentu už pancsztas 
perkiredama jam 

su blindu, iszlauže 
ranka ir pamėlynavo jam ak’. 
Andrius paszauke savo paezin- 
le in suda bet sudže iszklauses 
moteres skundo, sudže paliepė 
porelei susitaikint ir eit namo.

Anele sutiko dovanoti An
driui ir gyventi sutaikoje jai
gu jisai pasielgs su jaja žmo- 
niszkai. — Isz tikro Anele už

imt auksinio meda- 
iszkentejo tiek^per

y

prisiegeles 
ir tai dau-

79 metu, 
dienas, j 

pažiūrėti kas

Praeita Pelu v-New York.
dideliu trenksmu

( 4

ežia, su 
dinis laivas Observat ion

m v-
y y 

y ii.4
Ros isznesztas in padanges per • ■
eksplozija garinio katilo, ant

n.East River upes. Isz laivo ne
duris 

gri lin

y

isz kokios priežas 
mirė ir vartodn- 
rado paduszkoje 

tukstaneziu doleriu
szeromis vertes ir tris

y

pasiliko ne szmotelis.

200 .v)ie
plauke in
Salos, kur state

■darbą

Tamaqua, Pa. — Mrs. Alber
ta Nei fe r t, 
Drazdžiute)

rii

32 metu, (po tėvais 
at lankius 

pažinstamus Ilazletone, 
apienamo

y

12:30 po

sa\'o 
gryžo 

pusiau-
nakt praeita Ketvergą, patiko 
jaja nelaiminga ir baisi mirtis 

Hometown,art i kada 
automobilius, Įkuriame 
vo, nusviro nuo

Moskva, Bosija. — 
konas Lester P. 
Stanford, Conn.,
tv be savo isz ras tos V

del Sovietines Bc-

isz

su 
skriaudas 
pakauszi

y

si tarnavo
Ho, jaigu 
viena meta.

NE3UDYK ŽMOGŲ 
ANT PAŽIŪROS.

Chicago. — Jurgis Karnnla- 
vos, 73 metu, Graikas, no tik 
kad turėjo 21 lopą ant kelnių, 
kada ji palicija aresztavojo už 
pardavinėjimu pajų ’ant uly
czios, be laisnu, bet taipgi tu
rėjo pusėtina skaitlį pinigu ant 
savo skarmalu nes turėjo $7,- 
516.'

Kada pinigai likos perskai
tyti ant palicijos stoties, dvi 
bumaszkos po 500 doleriu din
go už ka, palicijantas John 

likos praszalintas • nuo 
dilinto nes jisai jaises sueziau- 
pe.

Palicija 'jam pinigus sugra
žino ir paliepė iszsipirkti lais- 
nus.

y

Fry? >

' j’* » v

kaimelyje, gaspadorius 
Gasper Lessines, nusiuntė savo 
14 metu sunu su deszimts 
frankais kad nunesztu pinigus 
kaimynui kuriam buvo kaltas * u
už koki tai dalyka.

Eidamas keliu, vaikas susi
tiko su kaimynu kuris netikc- * H) |
tai parmusze vaika, 'sumusze 
baisiai, apipfeszc, po tam nu
kirto jam galva ir nuvilko in 
artimus krumus. ;

Kaimynas laukdamas pini- 
ant galo nuėjo pats pas 

tik tada iszsidave 
su pinigais dingo.

%

maszinos”
nes Bosija, būdama skly

pu kuri geidžia avietinio paka
baus, turėdama t a ja maszinu, 
gal privers kitas vieszpatystes 
ant užlaikymo tojo pakajaus.

Toji baisi maszina gali isz- 
szauti milijoną szuviu tolumo 
tūkstanti mvliu ir

sijos,

josios 
važia- 

kelio ir niisi-
\ erto 45 uodas žernvn nuo ke- J •'
lio, po Iii m užsidegė. Nelaimin- buvo pir-

Tame laiko ant laivo raęlosi 
darbininku kurie 

ant Bikers 
nauja kalėji

mą prie kurio darbininkai dir
bo. Laivas radosi tik 25 pėdas 
nuo pristovos kada eksplozija 
staigai kilo.

Nelaimėjo pražuvo, kaip lyg 
sziam laikui
darbininkai, daugiau kaip 70 
sužeisti o daugelio da nesura
do ir manoma" kad nuskendo. 
Nerkiai jeszko dingusiu upejo.

Kada žino pasklydo apie ne
laime, moteres su vaikais pri
buvo dažinoti 
randasi
Verksmas tuju moterių ir vai 
k u buvo labai
Daugelis isz užmušztuju buvo 
taip sudraskyti kad negalima 
buvo juju pažinti.

Beveik toje paezioje vietoj 
oksplodavojo laivas 
Slocum”
an't kurio pražuvo 1,021 žmonas 
kada gryžo nuo ekskursijos.

Vienas isz nelaimingu darbi
ninku likos isznesztas in pa
danges net. 500 pėdu, taip bu
vo smarki eksplozija. 

1 -—... .................-

ąa motoro badai likos užmuša- miause pasiūlyta del Suvieny- i ’

n H n My

Lessines ir 
kad vaikas
Paszaukta palicija pradėjo
jeszkoti vaiko ir ant galo sura
do vaika. Sudas nusprendė avt 
pakorimo koki tai Stavolett, 

nužudė nes rado
pas ji paimtus pinigus.

tuju Valstija,’bet prezidentas 
Hooveris ir karisz'kas departa
mentas josios nepriėmė. Bosi
ja davė pavelinima del Barlow 
idant ta ja maszina iszreiksztu

ta ant vietos.
rl\'iine laike važiavo pro ta 

vieta du automobilistai kurio 
paregeja deganti automobiliu 
sustojo ir stengėsi motore isz- 
traukti isz 
biliaus, bet
Įėjo prieiti prie jos. Nuvažiavę 
in Tamakve, pranesze apie ne
laime palicijai kuri pribuvo 
ant vietos ir padare tyrinėjimą 
apie nelaime.

Pravažiuojantis anglinis trū
kis, paregėjus deganti automo
biliu, sustojo ir užgesino lieps
na. Lavona nelaimingos mote- 
res negulima buvo pažinti nes 
buvo baisiai apdegęs, bet vė
liaus pažinta isz automobiliaus 
laisnu prie ko 
prigulėjo.

Nelaiminga motoro paėjo isz 
Gilbortono ir buvo apsivedęs 
su Iru Neifert, Beadingo kom
panijos palicijantu. Paliko di
deliam nuliūdimo savo motina 
Marijona Drazdieiie, penkis 
brolius:* Juozą ir Alberta Gil- 
berjone, Joną Meizvillejo, Vik
torą, Frackvillejo ir Alfonsą 
kuris tarnauja kariuomenejo ir 
randasi Havajoj.,

Lavonas likos atvežtas pas 
motina in Gilbcrtona 

laidotuves

m važiavo
r

33
kuris vaika

apskaityta,
l-

kada koronerisno tik'
jeszkojo kokiu dokumentu kad 
dažinoti ar senukas turėjo ko
kiu giminiu. Pakeles paduszka

y

isz po galvos, nudavė jam labai 
sunki, tuojaus perplesze ir ra
do joje paslėpta turtu. Dabar 
veistis jeszko giminiu o jaigu 
už kokio tai laiko nesuras, tai 
pinigai bus atiduoti in vaistini 
banka.,

4 •» • W ♦ T

AIRISZIS, GERAS KATALI
KAS — ATVEDE KUNIGĄ 

DEL NUŽUDYTOS 
PACZIOS.

Peoria, Ill. — Kunigas Da
niel Moitin steigei likos pabu
dintas nakties laike ir kada 
nuėjo pažiūrėti kas randasi 
prie duriu, 
James’a Keef, 34 metu 
prakalbėjo in kunigą: 
asz l<a tik nuszoviaar savo pa- 
czia ir meldžiu eiti su manim 
duoti jai paskutini sakramonta 
patepimą.”

Kunigo privalumu buvo ei
ti ir kada atėjo, prisiartino prie 

ap
žiurėjo ir pasakė . Danieliui: 
“Tavo motore jau negyva ir 
negaliu jai nieko pagialbct. ’ • 
Danielius tai iszgirdes, isztrau- 
ke revolveri ir paleido sau 
kulka in krutino, puldamas arit 
lavono savo mot eres.

Kunigas sukalbėjas poterėli 
už mirusius nuėjo namo.

kas 
rado ten Ai riszi 

kuris
Fader,

y 
4 4

gulinezios motore# kuria

revolveri ir

tarpa;
ar juju mylimi 

nelaimingųjų.

graudingas.

0
il General

.ir sudegė 1904 meto

PAAUKAVO GYVASTĮ 
GELBĖDAMAS 

SAVO DRAUGA.
Hazleton, Pa. •— Mikolas lio

vei t, 40 metu, paaukavo savo 
gyvastį idant iszgialbet nuo 
mirties savo dranga Angelo 
Cavelino. Abudu dirbo drauge 
toje paezioje vietoje. Statyda
mi paramas, steigei sugriuvo
anglis ir Angelo likos užgriau
tas. Ilovatt ji stengėsi isz- 
traukti isz po anglių kad sztai 
v.ela sugriuvo anglis
dama Ilovatt, ant-vietos o jojo 

11 f

di’fiugas iszliko gyvas.

•užmusz-

ATVEŽE LAVONA KŪDI
KIO ANT P ALICIJOS.

■Springfield, Mass. — Povy- 
las Steponaviezius, bodai^bis. 
tėvas septynių, vaiku 
vežimėlyje

SZESZI KANDIDATAI ANT 
PREZIDENTO — VIENAS 

KUNIGAS.
Harrisburg, Pa. — Ateinan

ti Noverberio menesyje, kada 
tai sklypas rinks prezidentą, 
turės pasirinkti net isz szesziu 
kandidatu. Ana diena užsirc- 
gistravojo State Election Bju- 
re szeszi kandidatai ant tojo 
urėdo kaip: ant republikonisz- 
ko tikieto, Hooveris; domokra- 
tiszko, Rooseveltas; socialistu, 
Thomas isz New York; bedar
biu, kunigas Cox isz PittsbUr- 
go; darbininkiszko, Baynolds 
isz New York ir komunistisz- i 
ko, Foster isz New York. Visi 
likos užrogistravoti kaip pri
guli ir ’bus ant baloto, kuris 
sziuoso rinkimuose iszrodys! kūdikio* ka inspoktoris nopa-

7y 
, atvožė 

menesio amžiaus, 
negyva savo dukrele adt pali- 
cijos stoties ir padėjo ant sta- 

“jus ’jaja už-.i ■

c deganezio autome- del prezidento Hooverio vilty-
per liepsna nega-

kuri

automobilius

isz kur 
Subatos

I
namo pati 

viena automobiliu jo, todėl ne
žino kokia buvo priežastis no-

atsibuvo
rvta.

•r

Motoro važiavo

laimes.

DEGA GIRIOS
G irriuos ugnys

praeita

sunai
kino szimtus akeriu girriu ap
linkinėje Glen Summit, Moun
tain Top, Ashley, Sugar Notch, 
Inkermon ir Retreat,
Subata. Apie 200 žmonių kovo
jo su liepsna o ypatingai prie 
vasarinio namo Kirbos isz Wil
kes Barre kgri po sunkiam 
darbui vos iszgialbejo puiku 
narna.

VOS

rinkimuose 
kaip paklode.

lo kalbėdamas:
musze't, dabar palaidokite

Labdaringa draugavo dav’-
J ' *

nėjo septynioms vaikams Stc- 
ponavieziaus tiktai kvorta pie
no ant dienos, kūdikis mirė, 
galima sakyti, nuo bado, kaip 
pripažino daktaras.

Tėvas kaltina jnspektori už 
mirti savo kūdikio nes kada 
atėjo peržiūrėti padėjimą szoi- 
mynos, tėvas melde idant pri
siimsiu daktara del serganežio 

h ---- - -

Paskutines Žinutes
11 Milwaukee, Wis. — Už tai 

kad josios du vaikai sirgo, 
Mrs. Edwin Jones, 40 motu, na- 
szovo abudu po tam pati sau 
pasidaro mirti.

4 k* '

daro-ir 'kūdikis mirė.

11 , West Palm Beach, Fla. - - 
Per rcidio pranoszama kad aut 
Abasco ISalos viesulą padaro 
daug bledes ir užmusze.asztuo-
nis žmones. • darytu.

je kad prezidentas prisidės 
prie pakajines sutaikęs ir ka
res bus praszalintos ant visa
dos.

MOTINA JAM BUVO PER 
DIDELE SUNKENYBE — 
INMETE JA IN SZULINI.

ISZMETE $10,000 DEL 
VARGSZU. '

Havana,/Kuba. — Gailedn 
masis kad žmones taip kenezia « 
nuo vargo tame mieste, Kuba- ( tniszkas bankierius Antonio 
Gonzalos Armes, ana diena isz- 
mete ant ulyczios deszimts 
tukstaneziu doleriu. Tukstan- 
eziai žmonių gaude bumaszkas 
ir net trisdeszimts likos gana 
smarkiai sužeisti.

1-

ISZPANIJE KONFISKUOS 
BAJORU TURTUS.

Madryd, Iszpanije. — Bajo
rai ir kiti turezei neteks savo 
žgmisž'ku turtu, nes valdžia už
griebs del savo naudos. Verte 
tuju turtu iszncsz ant daugiau 
kaip 25 milijonu doleriu.

Valdžia teipgi padalys už
griebta Jėzuitu turtą vertes 35 
milijonu doleriu, kuri iszdalyi 
del žmonių ir labdaringiems 
tikslams. Jėzuitu užgriebtas 
turtas susideda isz universite
tu, kojegiju, dailės muzojus ir 
daugeli kliosztoriu.

Jėzuitu

Bettyhill, Szkot landi ja.
Kaiminka atėjus traukti van
deni isz szulinio, isztrauke ir 
lavona 69 metu senukes, Hau- 
dos Lybster. Su baisiu kliksmu 
motore nubėgo pas žmonos 
praneszdama ka surado szuL- 
nyje. Duota tuojaus žine apie 
radini palicijai kuri suvažiavo 
ir pradėjo daryti slieetva. Dak
taras, kuris senuke apžiurėjo, 
pasakė kad senuke pirma bu
vo užsmaugta, po tam inmcąta 
in szulini kuriame iszgulejo 
apie dvi paras. 4

Nužiūrėjimas tuojaus puolė 
ant sūnaus nužudytos moteres v
ir in trumpa laika nelabas sū
nelis likos suimtas artimam 
kaimelyje, prisipažindamas Jca 
padare. Po pasmaugimui senos 
motinos, sulaukės nakti nuvil
ko motina prie szulinio ir įq- 
mete. Pasako jisai be jokio gai- 
lesczio kad jam nubodo rūpin
tis sena motina 
ka maityt, o
ilgio ketino jisai apsipaeziuot 
su duktere turtingo gaspade- 
riaūs, kuri jam aiszkiai pasa
kė kad neisztekes už jojo pakol 
“sena boba” yra gyva. Mergi
na dagirdus ka tasai iszgama 
padare, visai jojo iszsižadejo. 
Sūnelis nubaustas ant viso g}*- 
venimo in kalėjimu.

ir jaja už dy- 
priek tam rietu-

Septy-

MERGAITE APVOGĖ 
KĖLĖS BAŽNYCZIAS.

Lyons, Francija.
nios bažnyczios czionaitineje
aplinkinėje likos apvogtos in 
laika vienos sanvaites nuo vi
sokiu brangenybių kaip: auk
siniu lenciūgu, sidabriniu kry- 
žiti, pinigu, parodu ir kitokiu 
dalyku. Gyventojai su pagial- 
ba palicijos nuo kokio tai lai
ko sznipinojo kad iszrasti taji 
slaptinga vagi na, ir ant galo 
pasiseko užeiti ant pedsakio 
szvent-vagio. Nemažai nusiste
bėjo gyventojai, kada likos 
aresztavota jauna mergaite, 
turinti vos asztuoniolika metu, 
Celestina Lombez, kuri gyveno 
viena* pati mažam kambarėly
je, buvo sierata ir apleista nuo 
visu. Mergaite aiszkino kad 
buvo priversta prie vagystes 
idant galėtu kuom iszsimaity- 
ti. Palicija jaja paleido su pa
mokinimu kad to daugiau nc-

DOVANA UŽ PAGIMDYMA 
KETURIU VAIKU.

Rymas, Italija. — Miesto 
Neapoliuje tūla Italijonka, ku
rios vyras mirė praeita menesi, 
ana diena pagimdė keturis 
vaikus ant kart.

Mussolini, girdėdamas apie 
taji nepaprasta pagimdymu, 
nusiunte moteriai 500 lirų kift- 
po dovana suszelpimui kūdi
kiu. . • ,

BOLSZEVIKAI SZAUDO 
STRAIKIERIUS.

London. — Soviatinei karei
viai ana diena szove in strAi- ■ . i i 
kierius, kurie pradėjo apiple- 
szinet maisto kromus, nes ne
turėjo ka valgyt. Kruvinas su- 
miszimas kilo mieste Ivanovo 
Vozneseliske, 160 mvliu nuo 
Moskvos. .- ..
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Kas Girdėt
In Bostono banka tula mo

terėle nthesze 455 dolerius auk
siniais pinigais idant padėti 
ant procento. Moterėlė sake 
kad gyvena ant farmos ir pra
liejo rinkti auksinius pinigus 
nuo 18^0 meto. Pinigus užkas
davo in žeme ir paslepinejo in 
kitas vietas o kad toje aplinki-i 
neje banditai tankiai apiplesz- 
davo žmonės, todėl sumanė pi
nigus patalpinti bankoje.

Knsieri'us banko iszrokavo 
m6torei kad jaigu butu padė
jus tada pinigus in batika ant 
procento, vietoje laikyti namie, 
tai lyg sziai dienai butu užau- 
gia ant 3,800 doleriu. Nulindo 
motore tokia žinia bet laikas 
jau perejo ir gailestis nuėjo 
ant niek.

in jojo

sn

žinia

f

žmogusKozmas žmogus dirbantis 
smegenimis ar fiziszkai, priva
lo sau turėti atmintyje kad ga 
Ii dirbti, bet tasai, kuris pra- 
leidineja savo gyvenimą <be jo
kios naudos, privalo būti lai
komas už dykaduoni, kuris pa- 
rengrneja sau kelia prapnlties.

Ir ths mažai turi vertes del 
visuomenes kuris dirba bet rū
pinasi tik apie pats save. Kož- 
nas atėjo ant szio svieto su pa
skirtu tikslu, ne tik del naudos 
del savo šeimvnos bet del sa- 
v o artvmo ir visuomenes. '

Žmogui, kuris rūpinasi tik 
apie savo gera, yra sav-mylis, 
kuris nieko nepaszvenezia del 
gero kitu, 
del gero visuomenes 
d ži a uses 
savo artymo. Jaigu ne darbas, 
kantrybe ir pasiszventimas del 
kitu, tai musu gyvenimas bu
tu tuszczias ir neatsiskirtu nuo 
žveriszko gyvenimo.

Kas savo gyvenime pergyve
no ir nukentėjo daug, tasai pa
dare viską kas tik buvo jojo 
galybėje kad savo artymui pa 
Jengvint jojo kentejime.

Jaigu kiti žmones turėtu isz- 
pildyt nž 
mus, tai musu gyvenimas tie! 
visuomenes butu tuszczias ir 
bevaisingas.

nes pasiszventimas 
v ra d i- 

pasidarbavimas ‘del

tasai p:

mus visus privalu-

Nekurie gyvuliai gyvena di
desnėje prietelysteje ne kaip 
žmones, kaip tai parodo sekan
tis atsitikimas. Pas tula far- 
meri, Nevadoje, radosi asztuo- 
Iii paršiukai ku riuos mait i no 
pienu ir prie kuriu susidrauga
vo-namine kate. Norint s pa r- 
Szbliai paaugo, likos kas ryta 
išvaryti ant lauko. -Kate seke 
paskui juos kas ryta o vakare 
pareidavo namo. Laike kada 
parszelei jes’Zkojo maisto, kute 
gaudo laukines peliukes ir 
paukszteli'iis. Toji prietelyste 
pasiliko lyg kiaules užaugo ir 
likos paskerstos. Kate isz nuo
bodumo ir netekimo savo drau
gu, in trumpa laika taipgi pa
stipo.

’ Vienam
kaimu x u^vovm.^,

Rosijoj, atvažiavo ant vakaci- 
jos dvideszimts metu sunns 
vietinio popo, Agatinas Bnko- 
yev. Sūnelis perimtas soviatiz- 
mir, pradėjo platint mokslą 
tarp mužiku, paniekinėjo tikė
jimą, Dieva ir pradėjo atvira 
kova priešais savo tęva — po
pa.

Cerkvėje, kurioje tėvas pil
dė dvaąiszkus privalumus, ra- 

'dosi
szvento Andriejaus, kuri visi 
įmones labai guodojo ir karsz- 
tai meldėsi prie jo. Ųžsikiete-

isz bolszevikiszku 
artimoje Pustoselsko

senoviškas stovylas

jas soviatinis agitatorius gei-
* s

'dė praszalinti taji guodotiii i 
stovyla, prikalbindamas ne
puriuos žmones idant sudaužy
tu taji “balvona,” o
vieta pastatyti koki komunis
tą, kuris daug pasidarbavo del 
revoliucijos.

Mužikai tiktai lingavo
galvomis bet nieko nekalbėjo ir 
nepritarinejo tam užmanymui 
ir neturėjo drąsos pakelti ran
kos priesz taji stovyla, nes tai 
butu didele sZcgnt-Vagysta.

'Tula diena stovylas jirakal-’ 
bėjo užkimusiu balsu in susi
rinkusius apie bolszevizma ir 
ant galo padainavo politikisz- 
ka daina ant'garbes šoviniu, po 
(am isz stovy 10 davėsi girdėt 
linksmi szokiai ir smagus ka
zokas.

Mužikai

————— — " I I ■ ■« I ! IĮ ■ I   

PER KLAIDA LIETUVOJ 
ŽYDELKA PALAIDOJO

KATALIKŲ KAPINĖSE.
Alytus.'— Pernai, lies Aly

tum dingo tūla protiszkai ne
sveika Bokrizickiene. Nesohei 
netoli Kauno atrastas nežinom 
mos moteres lavonas. Isz karto 
manyta, kad ji katalike, ir pa
laidota kataliku kapinėse. Vė
liaus Žydelis Boksziėkis pripa- 

lavo- 
, sužt-

palaidota 
nėrimavo.

S A U L K
—------ į .

I

I.

stovėjo iszsižioja 
kaip pulkas aviu o bobeles pra
dėjo szna'bždeti tarp saves kad 

daigias ilgiam 
szvenlaji kuris

bolszevikiszkas dai- 
saves ve’i- 

ji ka

toki
tai negalimas 
guodoti 
dainuoja 
nas ir iszduoda isz
niszkus szokius; reikė 
n0(‘z nuversti nuo altoriaus ir 
in jojo vieta pastatyti koki ki- 

»ta szventaji, kuris turėtu savy
je d v ase mobažnumo. >

Kada dievobaimingos mote
rėlės nuvertė stovyla Szv. An- v
driojaus ant grindų, isz apa- 
czios iszpuole maža radio skry
nute, kuri indejo in stovyhVne
tikėlis Agatinas tiksle nuže
minimo szventojo bet netikėlis 
vos iszbego isz kaimo su savo 
gyvastimi nes inirsze kaimuo- 
cziai butu ji sudraskė antbutu 
šmoteliu.

ISZ LIETUVOS
RYGOS LATVIS LIETUVOJ 
NUŽUDĖ JAUNA LIETUVI.

Kaunas. — Latvis Arvidas 
Plokš dirbo vienoj Kauno dirb
tuvėj, kurioj dirbo ir jauna mo
teris Lasauskiene. Juodu susi
pažino ir susimylėjo. Vyra La
sauskiene apleido ir pradėjo 
su Latviu gyventi. Vėliaus jos 

Ūkio Ministeri-
pasistenge ju sau-, 

nuėjėsiszardyti, nuėjės In
i r p a re i sz k e s savi ii in -

vyrUs, Žemes 
jos sargas, 
tykius » 
dirbtuve,
kui apie savo nelaime. Dirbtu
ves Savininkas szeimos ardyto- 

f

ja Latvi atleido isz tarnybos, 
kuris ir išzvyko atgal in Ryga. 
In Ryga mdiluži nusivijo ir La
sauskiene, bet kelias dienas pa
buvus, sif^ryzo atgal iu Kauna, 
ir vyra atsiprasze. Pradėjo 
juodu vėl gražiai gyventi. Tik 
isz Rygos netikėtai atvažiavo 
Latvis, kuris Utsauska jo na
muose nuszove. Latvis areš
tuotas ir lankia teismo?’

APSIVEDĖ IR PRIGĖRĖ.
Vytauto bažnyczioj susituo

kė Raseinių gimnazijos moky
tojas p. VI. Adomonis. Deja, 
jaunavedžiu szeimynine laime 
truko neilgai. Sekanczia diena 
jaunoji pora iszvažiavo.in Bir- 
sztona, kur VI. Adomonis, besi
maudydamas Nemune, prigėrė.

Ta paezia diena Kursziu 
mariose,
viui, nuskendo trys žmones: 
Stariszkes mokytojas Stochas, 
jo dūkto ir viosznia.

prakiurus .motorini-

DIDELE PERKŪNIJA 
SZILUTES APYLINKĖSE.
PaJkutiniomis dienomis Szl- 

lutej dT apylinkėj siautė dide
le audra su lietumi ir poitani- 
ja. Traksedžiuose perkūnas 
uždegė ūkininko tva'rta ir už- 
muszo tris arklius.

7

» PaskutineN

■ *

<

Mohikanka
7

siūbavo

mis pietus, kreipėsi Chlykina 
in broli..
mis su mėsa Verda.

*

Chlynika nuėjoI

žino, kad tai jo žmonos 
nas. Kailiniu valdytojai 
noje, kad Žydolka 
kataliku kapinėse,

k Žvdelkos lavo- ¥
nas iszkastas', ir palaidotas Žy
du kapinėse.

Vėliaus vis til

LIETUVOS ŪKININKU 
NAMAI BUS RAUDONAIS

STOGAIS DENGIAMI.
Kaunas. — Kalino Žemes 

Ūkio Rūmai sziemet ūkinin
kams iszdalins 60,0()0 litu nau
jiems mediniams n a m a ms,
skiedromis ar ezindėliais deng
tiems stogams raudonai dažy
ti. Esąs sumanymas ateity vi- 
soj Lietuvoj nauju namu sto
gus nutepti raudonai. Taip.at
rodo kultūringiau, panasziai, 
kaip Suomijoj, Estijoj, ir ki
tuose kult u ringuose
ūkio krasztuose. Stogams dažy
ti ūkininkams isz viso numatv- 

v 

ta išdalinti (per kelis metus) 
apie 300,000 litu.

Žemes

LIETUVOJ NORI STATYTI 
KAVOS FABRIKĄ. '

- Grupe Lietuvos 
susidomėjo

Klaipeda.
fabrinkantu susidomėjo ga
minti kava vietoje. įkalbamas!, 
statyti Kaune Lietuvos kavos 
fabHka.

KONTRABANDA MAISTO 
,ISZ LIETUVOS IN VOKIE-

' TIJE EINA SMARKEI.
Tilže.— T ‘

raszo, 
kieti jos pasienio policijos dar
bu, Lietuvos maisto in Vokieti
ja Azmugeliavimas nenustoja. 
Nežiūrint visu krizių, Klaipė
dos ir Lietuvos maistas slafrtai 
per rubežiu gabenamas daug 
Slaugiau nei pirmiau. Taip Lie
tuvos,' taip ir Vokietijos pu
sėse susiorganizavo dideles 
szmugelninku grupes, ir 
dideli nelegalu bizni.

‘Be dideliu szmugelninkn, 
yra labai daug ir smulkiu. Vo- 
kieėziai sako, kad daugelis1 Vo
kiecziu szinugeliuoja del nedar- 
■bo, bet;primena,’ kad* kai. ku
riems Vokiecziams' inszmugc- 
liuotas Lietuvos sviestas ge
resnis.

Szmugeli uojama 
budais. Sakoma isz Tilžės in 
Panemune ateina indubušioms 
krūtinėmis vyrai ir moterys, o 
isz Lietuvos.gryžta kaip tikri 
karžygiai, auksztomis krūtinė
mis, pilnomis Lietuvis^ko.. 
sviesto. Isz Tilžės merginoj 
ateina laibutes, o Lietuva ap-

Tilžės 1 a i k ra szcz i a i 
kad nežiūrint visu ,Vo-

varo

in vairiais

Asz ir žemes ukesas, pensi 
jonuotas 
pas kuri pavasari viofižojausi, 
viena gražu ryt mot i sodojomė 
kambaryj ir žiūrėjome per lan-

Nusibodėjo mums labai.—• 
sun i urno, Dokukiu, 

toksai nesmagumas, kad žmo
gus nežinia ka 'padarytum!

— Kibu vėl atsigulti — pa
ini si i ja u. Ir 
apie nesmagumus ilgai, labai 
ilgai‘kad per seniai numazgo
tus langu stiklus patemijome 
maža, ant kiemo 
gaidys, kuris stovėjo palei var
tus ant .krūvos pereitu motu 
lapu ir kilnojo tai viena, tai 
antra, koja (matomai, norėjo 
ant syk abi kojas pakelti,) 
urnai kaip ingeltas paszoko Ir 
pradėjo nuo variu neštis (kaip 
tik drūtas.

Kas toksai eina,
j... — prasijuokė Doku

kin. Tegul jau nors koks galas 
kokius sveczius atnesza. Vis-gi 
sziek tiek butu linksmiau.

Gaidys mus neapgavo. Var
tuose pirmiausia pasirodo ark
lio g 
kui visa kumolszo 
tamsi, 
invažiavo kieman, po tam pa- 
stiko po (kairei ptisoj ir girgž
dėdama bei siūbuodama nusi
rito in stainias. Briczkoj sėdė
jo dvi esybes, viena moterisz- 
ka, o kita mažesne — vyriszka.

— tegul velniai paima,— 
suniurno Dokukiu, žiūrėdamas 
in mane baugingom akims ir 
trindamas sau antakius. No 
dovanai man szeudien peczius 
prisisapnavo.

—• Ka? kas toksai atvažia-

rotmist ras Dokukin,

ga. 
lll’fti'!-

taip

n

misli jorne

<r

žiuoji

. *

permaina;

ar va

galva su žaliu lanku, pas- 
, o ant galo 

sunki briczka. Briczka

vo f

Sesuo su vyru o
v • kad

nem ir aksomo bruslolu, dai
liai, nusiskutęs, su raudona no- 
siike. Ant brusloto 
auksinis lenciugelis, panaszus
in lempos ipakabinkma lenciū
gėli. Isz jo rubu, judėjimo, ne
sukęs ir visos netikusios ,isz- 
veizdos matėsi kas#tokio ver- 
giszko, pasidavusio, persigan
dusio.

* Ponia inėjo ir, tarytum mus 
nepamaeziusi, nusisuko tuo-

Po pietų 
prasnausti. Jai iszejūs Doku
kin nusitvėrė sau Už plauku Ir if 
pradėjo lakstyti po kainbari.

— B(’t-gi isz tavęs broli ne- * 
laimingas žmogus! — suszuko 
in Dasifęja sunkiai atsidukše-

juos...
Dokukiu nerviszkai .paszoko 
peroio iszilgai per kambarį. 
—• Net man szalta pasidarė 

aplink szirdi prabilo per dan
tis. -t- Griekas neturėti del se
sers szoimyniszku jausmu, bet 
— tikėkite man — kad leng
viau man butu buvus susitikti 
m isz k e
vu, nei su ja. O gal reikėtų 
pasislėpti?.Tamosza sumeluos, 
kad mes’kur iszvažiavome.

Dokukiu ome garsiai szauk- 
*ti Tamoszos. Bet jau vėlu bu
vo sumeluoti ir -prasiszalinti. 
Netrukus / prieangyj ' pradėjo 

t ' į i ę <
•girdėties silpni į'balsai: Inotc- 
riszkas balsas kalbėjo vyrisz- 
ku tenoru.’ , \

— Sutrauk man sziiiura ant 
czeveryko! sako moteriszkua 
balsas. Tu vėl ne tas kelnes pa
siėmei !

—> Juodmelynas kelnes jus 
o tas raibas 

i • ’ 4 ■ v‘»' '•liepete padėti ant žiemos teisi
nosi tenoras. Ar szalika neszti 

. paskui jus, ar liepsite ežia pa
likti?

Ant galo kambario durys

;Air

su razbaininku 
nei 'su ja. O gal

dėdei atidavėte,

vado-

nors
mesa šiandien valgyti 
netinka. ’

Dokukiu pasiszauke, Tamo- 
sza ir liepė padaryti pietus su 
pasninku.

— Suvalgysime pietus ir 
pas marszalka skalbėjo toliau 
Chlykina. Praszysiu jo, 
jisai ant to atkreiptu
juk tai jo darbas temyli, idant 
bajorija nbkryptn isz savo ke
lio. ..

iszlaikaf

nusisuko 
jaus in szventus paveikslus Ir

t 'J 7 /I 1 į j' lį 'i H j; 4

-I pradėjo žėgnbties.
— Žegnokis, — 

vyrui.
Žmogus su raudona nosia su

virpo ir praliejo taip-pat žeg- 
noties.

— Kaip laikaisi, sesuo, ta
rė Do'kuikiu, atsisukdamas m 
moteriszke, kada toji pabaigų 
savo maldas atsiduso.

Moteriszke mhloniai 
szypsojo ir isztiese savo storas 
lupas prie Dokukino lupu, 
v 

Žmogutis taip-pat pasibue.zia- 
vo su gaspadorium.

— Ponai daleisite. . . Ma
no sesuo Olimpijada ' Jegorov- 
na Chlykina... Jos vyras Da
sifej Aiulriejevicz. () ežia ma
no geras pažinstamas.

—- Labili man smagu tarė 
sunkdama pėr dantis 
01 i i n p i j a d a Jogo r o v na 
duodama man visai rankos. —■ 

■ ■■ t , ■ Į

Labai man malonu...
Atsisėdome ir ant valande- 

les pasikalbėjimas truko.
—■ . Turbūt nesitikėjai sve- 

pradejo Olimpijada Je- 
atsisukdama in Do- 
Asz pati

būti pas tave, brolau, bet sztai 
važiuoju pas marszalka tai-gi 
•pakeliui... 1 t 1 *.

-— Su ikdkiu reikalu?
— Ot, ant jo pasiskusti pa

rode moteriszke ant savo vyro.
Dasifej Andriejcvicz nulei

do akis, surietė kojas po kode 
ir shsikokejo, užAiinldamas sau 
burna. *

— " Už ka-gi ant jo skusties?
Olimpijada Jegorovna atsi

duso.
— Neihoka godoti savo pra

vardes! — tarė ka? Skundžiau- 
si jau ir tau brolau, 
vams, ir pas tęva Grigori ja ji 
vežiojau, 
visokius niekus praszalintu, 
bet tas vidl<as nieko negelbėjo! 
Dabar esu priversta • kreiptis 
pas pati poną marszalka...

— Bet*ka jis tokio padare? šia. .Jei ponas nori žinoti tai
— Nieko blogo nepadaro, 

tiktai nemoka godoti savo pra
vardes. Jis, kas teisybe, ramus 
ne girtuoklis, tylus, pilnas gra-

tikras muczėl-

tare savo I

nils!-

žodžius
nepa-

idant 
at yda •/

— Kuo-gfi 
k re i po /

— Isztikro, tu tarytum, pir
mu sykiu apie tai girdi — at
sako susiraukus Clilykina. — 

vis- 
Tu pats ne

savo

Dasifej prasi- 
paklause Dokukiu.

ežiut 
gorovna 
bukina. nemislijau

ir jo te-

ikad jam isz galvos

r<

Bet teisybe pasakius tau 
tas pat viena... 
visados atmeni ir apie 
pravarde...

— Mano ponas atsisuko 
prie manes ar tai dailu, pagal 
pono nuomone, jei bajoras už
sideda su pirmutiniu geresniu.

— Priguli nuo to, su kuom 
patemijau.

— O norints pav. su tuo 
pirkliu IGusievu. Tp Gusievo 
asz ficr slenksti neleidžiu, o jis 
su juom szachmatiiiš grajina, 
vaikszczioja su juom ant už
kandžiu. Arba tai gražu jam 
su rasztininku vaikszczioti me
džioti? Juk toksai rasztininkas 
ne tiktai kalbeli bet net iszsi- 
žioti prie jo neprivalo taip tu
ri but mano pone.

-r Kas-gi isz to kad turtu 
silpna būda. .. suszvapejo Da
sifej Andriejcvicz.

— Asz tau .tuoj ežia paro
dysiu būda! pagarsimo jam pa
ti belzdama in kresesu žiedu.—

1 t J Ii 1

Asz tau neleisiu musu pravar- 
>des niekinti. Norints tu mano 
vyras bet asz tau padarysiu 
geda! rPrivaldi jau nors syki 
suprasti. ’Asz tave padariau 
žmogum. Ne aukszta tai Cldy- 
riiku gimine mano pone ir jei 
asz gimus’Doktukin ir iszejan 
už jo, tai jis tai privalo godoti, 
branginti ir atjausti. Nemislyk 
mano kad jis man taip nieko 
nekasztuoja. Kiek tai man 
kasztavo, kol asz ji insukau in 
urėdus! Tegul ponas jo paklau-

/

I

ponas

leidžia kai tikros mamos, sver-. atsidaro ir i nėjo keturęs-de- 
szimts.motu moteriswlęo> auksz- 
ta, stora, su szviesiai žydrainc 
suknia pasirėdžius. Jos veidas 
raudonas, nežiūrint storos e>L 
les pudro ir primorktos akys, 
kurios machinaliszkai mierąvoi 
kiekviena, tiek turėjo savyj at- . < 

kaa

damos net po 300 svaru!
Dar verta pastebėti, kad Vo- * * 

kiecziui Oidami in Lietuva, pa-, 
prastai isz ryto nieko nevalgo. 
Bet del to atėjo in Lietuva, pir
miausiai sveikai, skaniai ir so- 
cziai pavalgo. To dar negana. 
Prisiperka maisto produktu, Ir 
gabenasi in Vokiecziu puse.

Už toki szmugeli Vokiecziu' 
laikrasžcziai savo gyventojus 
labai smerkia^bet labai abejo
jama, 
veiks.

ar tas gyventojus pa-’

I "‘■j

stumiamos • iszdidybes, 
titojaus siipratiuu, dulko Į)oku- 
kiu taip i daug nemylėjo -savo 
sesers.-

Paskui ta riebia moteriszke 
insmulko mhžaS) lutas žmogutis 
su l aibu surdptu, plalziom kel

-

Tik’taii kad pas ju- 
Kiba jau 

paini ražai kad sziandie Sere* 
da.

Atsiduso.
Mums yienok liepk ka

su pasninku padaryti. Hu damas. — Pasėdėjau su ja pus- 
visai valandi ir kaip tik esu.gyvas

o tu-gi kaip su jaja 
diena ir nakti.. .och! Isz tavęs 
muczelninkas,
ninkas. Betlejimo kūdikis, Ero- 
do užmušamas!

Dasifej pa m irk ežio jo akim 
ir suszvapejo žiūrėdamas iii 
kambarį kuriame ji gulėjo:

— Ji smarki ir žiauri bet 
asz už ja privalau dienomis Ir 
naktimis Dievui dekavoti ba 
apart geradejyseziu ir meiles 
nieko daugiau asz nuo jos nc- 
apturiu. >

— Prapuolė žmogus!—pa
mojo ranka Dolcu'kiu. Ta raga- H • ♦ ‘ * ‘"’’I* *
na jau susupo nelaiminga ji.

iszsigirdo
- Kur tu

esi ? Eik-gi ežia turi man muses 
vaikyti.

Dasifej Andriejcvicz’ paszo- ’ 
ko ir viražais pirsZtu nubėgo 
pas savo-gulinezia paezia.

—• Tfu! — spjovė (paskui ji 
Dokukiu.

<— Dasifej! — 
inoteriszkas balsas

KAD MELUOT, TAI GERAI.

atsake Al

Tūlas Amerikonas girdamas 
savo geležinkelius priesz Airl- 
szi sako jam:

— Musu Amerikon i szki tru
kiai bėga taip greitai, kad te
legrafinei stulpai iszrodo kaip 
viena ilga tvora.

— Tai nieko,
riszis. — Karta asz važiavau 
Airijoj, tai pirmiausia prava
žiavau pro lauka su ropėms, 
po tam pro kopūstus ir ant ga
lo pravažiavau pro dideli eže
rą, tai musu trūkis taip greitai 

f **

bego, kad man tas viskas nu
davė kaip zupe.

/ *

' < > . T . į ' 1 . , *1 4 ' '

žnus apsiėjimo; bet kas isz to 
visko, jei nemoka godoti savo 
pravardes. Žiūrėk sztai, sust- 
kuprojes, sėdi kaip koksui žo- 
brokelis. Ar tajp bajorui sėdė
ti? Sedok kaip priguli! Girdi!

’Dasifej Andriejcvicz isztiese 
khkla, ipakele tsmakra, turbūt 
todėl, idant atsisėsti kaip pri
guli ir baimingai, su paniuru
siomis akimis pasižiurėjo in 
paezia. Taip žiuri tik maži vai- 
kai. Matydamas, kad pasikal
bėjimas priima visiszikai szel- 
myniszka būda, pasikėliau, 
kad iszoiti. Chlykina pamato 
mano pasikrutiuima.

— Tas; nieko, praszau sėdė
ti! sulaikė mane. — Jaunas 
žmogus gali turėti nauda isz 
pasiklausymo tokiu kalbu.

nors nemokint!-— Mes, . ..v..../.....!,.,
bet:daugiau už jus visko pra
leidome* Duok (Dievo visiems 
ta i p gy vent i, kaip mes gy vena-

■ I

Bet mes, brolau, jau vie
nu žygiu suvalginsimo pus ju-
me.

man tiktai .vienas pirmas egza
minas kasztavo tris sziintus 
rubliu. Ir kandgi asz tiek daug 
rūpinuosi? i Tu misliji pauksz- 
teli kad tai taip.sau tas viskas 
del tavęs? O nemislyk sau to! 
Man pravarde mano ir gimi
mas yra^ brangus! Jei ne tas, 
žinok tai, kad butam kur pra-

I

žuvęs patvoryj.
Biednas Dasifej Andrieje- 

viez klausė, tylėjo, rietėsi, ar 
tai isz gėdos ar tai isz baimes, 4
Per pietus taip-pat jam pati 
nedavė ramybes nenuleido nub 
jo. akiu ir temijo jo kiekviena

— pasisudyk sau sriuba! 
Kaip tu laikui szaukszta ? Pas
tumk nuo suves torielkaite ba 
su rankove dar užkabinsi! Ne- 
mirkselę akimis!

O .jis baimingai
raieziojosi .po jos žiurejimu, 
kaip kralikas matydamas kil
pa. Valgo su paežiu valgius T
su pasninku bot tolydžio noriai 
žiurėjo ir ant musu kepsnio.

❖ ♦

Du faimeriai gyrėsi vienas 
priesz kita:

— Mano farma yra taip 
derlinga, jog žeme galima nau
doti puodukuosia del žiedu. .

— Tai nieko — atsiliepė 
kitas, mano yra taip iszdirbta. 
ir derlinga, kad jeigu pasodi
nu knypki, tai iszauga kelnes.

❖ ♦ ♦

Trys Amerikonai kotelyje 
kalbėjo apie auksztus namus 
savo miestu ošia.

Pirmutinis isz San. Francls- 
ko sako:. ll
;■ —, Musu murai yra taip di
deli, kad augsztosniose Inbosc 
reikė' intaisyti paipas .kaa 
žinonys turėtu kuom kvėpuoti.

— O pas mus — atsillepe 
gyventojas isz Chicagos — mu
rai yra taip augszti, kad ant , 
stogu guli sniegas per visa me
ta.

pasijudinimą.

— Tas nieko — pradėjo 
'kalbėti žmogus isz New Yorko.

— Pas-mus murai yra taip 
augszti, ,jog turime pirkinėti 
dovanas ant Kalėdų Vasaros 
laike, nes pakol elevatoris da- 
eina lyg augszoziausiu hibu tnl 
jau buna kalėdos.

. .■ H ■ w ■ I »■ i I ■

PAJ18ZK0JJMAS.

valgo ir

Melskis! — tarė jam pa
ti popietn. —'Padekavok bro
liui ! •

Pajeszkau aavo žentą, Petrą 
F. King (Karalius.) Turiu la
bai svarbu reikalą su juom pa
sitarti, kitados gyveno Detroit, 
Mich., todėl jeigu kas apie ji 
kabino, tegul maloninga (pra- 
nesza -ant adreso:

Mrs. J. RuOzko,
Silver Creek, Pa.

# <

Box 84,
J
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Jonukas
Muzikantas

I.

Atėjo jis in pasauli menkas, 
silpnas. Susirinkusios prie ser- 
ganezios motinos, kūmos žiurė
jo in ja ir vaika linkeziodamos 
galvomis. Kalvio žmona, skai
toma iszmintingiausia, eme li
gone raminti.

— Dovanokite, — sako 
asz uždegsiu grabnyczia

t farba nueis su savo' smuiką

*

t

4

t

I
4
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S A' U L E

Naktis buvo nz,vieši aisz.ki.
tai jam jau 
szvente. Už-

ft
t

t

LAIMĖJO PIRMUTINE DOVANA UŽ
UŽ ISZAUGINIM A PUIKIAUSIU JURGINIŲ.

V
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dėsis, ar iszsigando gana to 
Dvaro sode, prie kūdros pra- kad tylėjo ir dairosi kaip pauk- 

Bene jis žino ka su 
juo darys? Tik kuomet Stasys 
daržinėje paemo rykszte, pasi
tiesė ant žemes ir, pakelei 
marszkinelius eme muszti tuo-

i I 4

mot Jonukas suriko:
— Mamyte! — ir kaip tik 

panaktinis rykszte, jis: — Ma
myte! Mamyte! — bet kas kart 
tyliau, silpniau o po keleto kar
tu ir visai nutilo 
motinos.

Vargszo 
kos!. . .

— Ei kvaily, piktasai Sta- 
yj! įkas taip vaikus

dėjo giedoti laksztingala ir lai sztelis. 
tyliau,
“Eik! nueik! paimk!” .Kitas, 
doras pauksztuikas pasisuko 
ant Jonuko galvos ir suszuko:

Jonuk! no! ne!”
panksztukas nuskrido, 
sztingala pasiliko ir

smukioje:1 kas kart, aiszkiau sznabždejo:
05711 “Ten nieko norą!

griežia. I kaip pele ar uodas. Grieže vie- vėl sužibėjo...

, ar tai pabaigtuvėse, 
ar tai vestuvėse, 
buvo didžiausia
lindo paskui už paežio ir iszti-
somis dienomis nieko nekalbė
jo, tiktai dairėsi, kaip kate ži- 
lianeziomis akimis patamsėję, 

) sau smuiką
ir arklio aszutu, 

vienok ta nenorėjo taip gražiai 
griežti, kaip anojo p
tyliai/ labai tyliuteliai

miszkan,
bendrais uogauti, tai ir sugryž- 
ta namo be uogu ir sako szvėp
li įlodamas:

— Motute! kaž kas miszke
taip grieže? Ai! ai!

O motina in tai: -
—- Užgriesziu! asz tau, už- Paskui pasidirbi 

griesziu! nebijok! isz lemtelvfl
Tr kartais užtaisydavo jam 

sameziu muzika. Vaikas reke, 
žadėjo daugiau nei nemanyti, 
kad kas ten miszke
Ka? begu jis žinojo?. . . Piiszys
beržai, egles, viskas grieže vi-

»t

i i

ar iszsigando gana

tai garsiau -ežiui bėjo:

Bet doras 
gi lak
iem mai

I .

> 9 

♦
Smili kos

nobcszaukc
iki .

už tai gavo smogiu, kad nes pavidalas pamažu ir
vaka ro mažasnok Ja nuo ryto 

nors 
iszrode kaip sudaužytas neprl- 
nokes obuolys. Bet toks jau bu
vo jo būdas. Kas kart vaikas 
labiau nyko, tiktai pilvą vi
suomet turėjo jdldeli, plaukus 
didesnius, akis labiau atdaras, 
nors tankinusia aszarotas bet 
skruostai ir krutino jam kas
kart labiau ir labiau dubo.. .

Visai nebuvo toks, kaip kiti 
vaikai., greieziau buvo pana- 
szus in jo smuiką isz lenteles, 
kuri led no led cypė. ,Be to, 
priesz nigiapiute dar 
džiu gyveno, 
maitinosi žaliomis morkvomts 
ir noru ingyti smuiką.

.Vienok tas noras 
jam ant gero.

Dvare liokajus turėjo smui
ką ir tankiai prieblindomis 
grieždavo, kad intikus ponios 
tarnaitei. Jonukas kartais pa- 
slapcziomis krūmais priszliau- 
ždavo net prie pat kambario 
duriu kad joms 
Smui kos kabojo 
prieszais duris. Dėlto visa sa
vo duszia akimis vaikas 
siuntė josna, nes jam rodėsi, 
kad tai kaž kokia neprieinama 
jam szventybe, kurios jis ne
vertas nei pirsztu paliesti, kad 
tai kokia brangiausia jo numy
lėtinė. O vienok norėjo ju. No
rėjo nors syki turėti jas ran
koje, bent isz areziau joms pri
žiūrėti. Mastant tai, vargszui 
net szirdis isz laimes drebėjo.

Viena naktį rūmuose nieko 
I

nebuvo. Ponai senai sėdėjo už
sieny, dvaras buvo tuszcžias, 
todėl liokajus taniai its i a sėdė
jo kitame kambary pas tarnai
te Jonuka-s, 
muoso jau senai žiurėjo pre 
placziai atdaras duris in visu 
kavo noru siekui. Menuo ant 
dangaus buvo pilnaitis 
szviesa ėjo per Įauga kamba
rin atmuszdama in prieszinga 
siena. Pamažu ta szviesa slinko' 
areziau smuiku ir '■ pagaliau^ 
jas visas apszviete. Tuomet 
tamsoje rodosi, kad tartum nuo 
j u ėjo sidabrine szviesa, ypa
tingai iszlinkimai daip buvo 
apsviesti, kad Jonukas vos ga
lėjo in jas žiūrėti. Tokioje 
szviesojo viskas buvo aiszkiai 
matyti: iszlenkti szonai, sty
gos ir riestos rankenos. Szrlu- 
beliai ju žibėjo (kaip Szv. Jono 
vabalelci, o iszilgai kaba prie 
j u smiczolai iszrode, kaip si
dabrino rykszte.

Ak ‘viskas buvo puiku, tie
siog žavėtina. Jonukas kas 
kart in jas godžiau žiurėjo. Tai 
baime laiko ji ant vietos, tai 
kokis nesulaikomas noras ji 
stūmė pirmyn. Ar burtai kokie, 
ar kas?... Bet menesio szvlo- baigtas.

\ • I v

soje rodėsi, kad smuikoa pa
ežius artinasi prie jo. Kartais 
geso, kartais da aiszkiau 
szviete. Burtai, aiszkus burtai! 
Tuo tarpu papūto vejas, suju
dimo medžio lapai, suszlamojo 
krūmai, o Jonukas kaip ir alsz- 
kiyi iszgirdo:

susikupri- 

sargiai pasislinko kiek pirmyn 
o tuo tarpu laksztingala tyliai 
vėl sueziulbejo: 
paimli!’*

Balti marszkinclei kas kart 
a rėžiau balavo kambario du
riu, 
krumokszliai. 
terp duryje 
ganezios

Vargszas, I
4

sudaužytos smul-
sns miszkas ir gana.

Aidas taip pat... Lauke jam 
grieže kietis, sodo po pilkute 
czirszkojo žvirbliai, kad net 
vysznios drebėjo. Vakarais 
klausė visu balsu, kokio tik vra * ♦ 
sodžiuje ir, turbūt, mano kad 
visas sodžius griežia. Kuomet 
ji pasiuntė prie darbo meszla
kratyti, tai jam dar-gi 
net szakese grieže! ,

Pamate ji syki užvaizdą sto
vinti ir isztarszytais plaukais 
vėjo muzikos medinose szako- 
se klausant. . . pamate ir, atsi- 
jnoses diržą, davė jam gera at- 

Bot ka tas pagelbėjo! 
ji vadino

> 9

i i Eik! nueik!

, nes 
nieko jau isz jusu mano kūma 
nebus; jums jau tik in ana .pa
sauli rengtis ir geradeja par
vežti, kad atleistu jums visas 
nuodėmės.

— Ba, — sako kita, o vai- 
kas-gi reikia tuojau apkriksz- 
tyti: jis ir geradojo nesulauks, 
o sako palaima bus, ir nors sau
gojamas — neiszliks.
Taip kalbėdama nždogo grab

nyczia, o paskui, paėmus vai
ku apszlakste ji vandeniu, kad 
net vaikas eme akimis mirk- 
rzioti, ir tarė:

— Asz tave kriksztiju var
dan Tėvo, Sūnaus ir Szvento- 
sios Dvasios ir duodu tau var- 
da Jonas, o dabar-gi duszia 
krikszczioniszka, eik isz kur 
atėjai. Amen.'

Bet duszia krikszczioniszka 
visai neturėjo noro eiti ten, isz 
kur atėjo ir apleisti sublogusį 
kuna, prieszingai 
spardytis to 
kiek galėjo ir verkti, nors taip 
silpnai, ir liūdnai, kad kaip 
kūmos sake: 
ežiukas 
kas.’’

Pasiusta parvežti kunigas, 
atvažiavo, atliko savo ir iszva- 
žiavo: ligonei pasidarė geriau. 
Už sanvaites boba pradėjo dar
bu dirbti. Vaikas vos augo^bet 
augo; nei ketvirtais metais ]>a-, 
vasari gegute liga at k ūkavo, 
taigi pasitaiso ir sziokia tokia 
sveikata daejaiki deszirnts me- ’ * tu.

\’isuomet buvo liesas ir sau
le nudegęs iszpustu pilvu, in- 
dubusiais skruostais: cziupry- 
na (plaukus) turėjo kanapi
nius baltus, kurie krito jam 
ant aiszkiu iszverstu akiu, žiu- 
rineziu in pasauli kaip in ko
kia neiszmatuojama tolybe. 
2i‘ema sėd eidavo už peczio Ir 
tyliai paverkdavo tai isz azal- 
♦zio, tai kartais isz bado, kuo
met motute neturėjo ko ne m 
]>ocziu nei in puodą indeti; va
sara vaikszcziojo vienuose 
marszkiniuose, persijuosęs vir
vagaliu, ant galvos užsimovęs 
sziaudine skrybėlė isz po ku
rios apdriskusiu krasztu žiu- 

\ rejo pasipūtės, lyg pauksztis, 
in virszu. Motina, neturtinga 
kampininke, gyvendama diena 
isz dienos, 
svetimu stogu, gal ji savaip 
mylėjo, bet tankiai ji musze ir

“persime t ei i u” va
dino. Asztuntu metu jau, kai
po pamestinukas, ganė galvi
jus, arba, kuomet namie nebu
vo ko valgyti ėjo in miszka 
grybauti. Jei jo ten vilkas ne
suėdė, tai buvo vien Dievo 
valia.

Buvo tai vaikas visisžkai ne
gudrus ir, kaipo kaimo vaikas, 
kalbėdamas su žmonėmis, 
pirszta bunion kiszdavo. Žmo
nes nei nemane, kad jis kuo
met užaugs, o da mažiau, kad 
motina gales susilaukti isz jo 
paguodos nes ir darbui buvo 
Visai netikės. Nežinia, isz kur 
tai buvo toks pasidavimas, bet 
prie vieno dalyko jis buvo‘la
bai godus, tai yra prie gricžB kaip Dievas duos!

Nugys būdavo galvijus Kajda tik jis galėjo iszgirsti 
I

o dabar-gi

pradėjo
kūno kojomis,

»

juil’O

ne
manytu kad, ku

ka z
4 4

kacziukas

vejas

pu Sha
ne's tankiausia

pa rvežti

vaikszcziojo

paprastai

juo.

t ai

kaip krekžde po

“Jonukas
Pavasari be

neiszojo

Jau neslepia
Jau

kineliai dingo

‘ ‘ Ne, 
Jonukas jau kambaryje.

i#'

VVSZ“

minti.
Žmonos 
muzikantas!. . . 
go isz namu (Indeliu sukti. Va
karius, kuomet varles polkose 
pradėdavo kvarkti, griežėlės 
pievose griežei, sparvos po ra
sa nrsžti; kuomet vidurnakty 
gaidžiai virsztininkuose imda
vo giedoti, tai jis miegot nega
lėjo, tik klauso ir vienas Die
vas žino kokia jis visame lame 
muzika girdėjo. Bažnyczion 
motina jo nugalėjo su 
vestis, nes, kaip būdavo sugaus 
vargonai arba saldžiais balsais 
užgiedos tai vaikui net akys 
persimainydavo tartum jau no 
isz tu pasaulio žiurėjo.

Panaktinis, kuris naktimis 
vaikszcziojo po sodžių ir, kad 
neužmigti, 
ant dangaus arba patylomis su 
szunimi kalbėjosi, nesyk i mate 
baltuose marszkiniuose .Jonu
ką, begauti tamsoje smukles 
link. Bet vaikas ne in smukle 
vaikszcziojo, tiktai pasmuklen. 
Ten, prisiglaudės prie muro, 
klauso. Žmones ten szoko, kar
tais kokis bernas net suszūk
damas “Uha!” Girdėtis buvo 
batu trepsėjimas, tai vėl mer
ginu balsai “ 

*kos plonai giedojo: 
sim ulevosim, visi kartu links
minsi mes,” 
smuiką) storu balsu rimtai pri
tarė: “ 
kaip Dievas ‘duos!

kvarkti, griežėles 
;riež(i, sparvos po ra-

žvaigždes

Ko-gi ?
4 4

savim

skaitė

Smni-9 9

Visi ger-

o basetie (dideji

mes. 9 9

Kaip Dievas duos!
” Smukles 

langai žierejo szvieša, o kiek
vienas smukles balkis, rodėsi, 
turėjo drebėti, griežti ir dai
nuoti, o Jonukas-gi klauso.

Ka jis duotu kad galėtu tu
rėti tokia smuiką, taip plonai 
griėžanezia: “Visi gersim, ule
vosim, visi kartu linksminsl-

Tokias dainuojanezias
lenteles. Ba, bet kur jas gauti? 
kur tokias dirba ? Kad syki 
nors leistu jam in rankas pa
imti! Bot kur tau! Leista jam 
tiktai klausyti, tai-gi papras
tai ir klauso tol, kol patamsėjo 
panaktinis nesuszukdavo:

— Nei si-gi tu namo, val- 
kiuze? z

Tuomet smuko jis basomis 
kojomis namo, o paskui ji pa
tamsėjo bego smuikos baisa*: 

Visi, gersim, ulevosim, visi
kartu linksminsimos” 
tas ‘basetles balsas: 
Dievas , duos!

4 4

ir rim-
“Kalp

kaip Dievas
' I

9 9

tankiai

prisižiūrėti.
ant sienos

h li

pasislepes kru-

ir jo

j u tamsus 
kambario 

» girdisi greitas ser
vai ko krutinės atdu-

sys. Da valandėlė, balti marsz- 
tik viena basa 

koja paliko szapus duriu. Vel
tui doras pauksztelis da syki

A

leko pro szali ir szauke: 
ne!”

Kūdroje staiga pradėjo var
les kurkti, tarsi iszgazdintos, 
bet 'tuoj nutilo. Laksztingala 
paliovė cziulbeti, lapai szlamc- 
ti. Tuo tarpu Jonukas tylomis 

, bet 
Kru-

rnu sza? 
Juk tai mažas ir silpnas ir vi
suomet vos gyvas.

Atėjo motina, paemo vaika
bet neszto turėjo namo par- 
neszti. Ant rytojaus Jonukas 
nesikėlė, o treczios dienos va
kare ramiai merdėjo ant kana
pos po paszukine kak!rele.

Kregždes czi u rszkejo
niose, kurios augo palei grinte- 
Jo: saules spindulys ėjo vidui; 
pro Įauga ir apszvioto auksine 
szviesa. sutarszyta vaiko galva 
ir veidą, kuriame nepaliko nei 
laszas Ikraujo. Tas saules spin
dulys buvo tarsi kėlės kuriuo 
maža vaiko duszia turėjo isz- 
eiti. Gerai, kadmorsanirsztant 
galėjo eiti platu saulėtu keliu 
nes gyvenant

taku.
krutino dar syki 

nuo dūsavimo,

tik ra i
rn

jis ejo 
fuo tarpu

o

prie 
Tvlus * 

szmektelejes

pnc

sz Ibi užo a rėži A u smuiku 
tifojau ji a'pome baime, 
muoso jauteSe kaip namie, kaip 
žveruka#‘brūzgynuose, o da
bar kaip vilkas slastuose. Ju
dėjimą jo staiga sustojo dūsa
vimas pasidaYe trumpas, 
to apsupę ji tamsuma, 
vasaros žaibas,
terp rytu ir vakaru dar syki 
nuszvietė kambario vidų ir Jo
nuką nnt visu keturiu 
smuiku fHi pakelta autksztyn
galva. Žaibas neatsikartojo, 
menuli pridengė debesėlis 
nieko nebuvo girdėt nei matyt.

Už valandėlės, tamsoje pasi
girdo tylus ir verkiantis skam
besys, lyg kad kas neatsargiai 
paliete stygas ir staiga...

Kokis storas užmiegotas bal
sas isz kambario kampo rusz- 
cziai paklausė:

— Kas ten ?
Degtukas pradėjo szvituoti 

ant sienos, pasidaro szviesu, o 
paskui... Ai! Dievo! Girdėti 

miiszimas, vaiko 
szapksmas: O del

ir

keiksmas,
verksmas,Į * 7

įblevo, szunu lojimas visame 
dvare.

> Ant rytojaus vargszas Jonu
kas stojo teisman pas virszai- 
ti. '

Turetum-gi teisti kaip vagi? 
Tikrai. Pažiurėjo in ji virszal- 
tis ir teisėjai ,’kaip stovėjo 
priesz juos Jonukas pirszta in-

I j i ,

sikandes, išžverstomis ir isz-
I ' 1 . ♦ .

gazdintomis akimis, mažas lie
sas, iszsitepes, sumusztas ne
žinodamas kur esąs ir ko isz jo 
nori? Kaip-gi teisti toksai 
vargszas kutis turi tiktai do- 
szimts motu ir vos ant kojų pa
stovi. Tn kalėjimą pasiusti jis, 
ar ka? Reikia-gi truputi turėti 

ant * vaiku.
Tegul paima ji panaktinis Ir 
gerai inkerta Tykszte, kad ki- 

11 ■ 1 y • i i , ' . •

ta syki nevogtu ir dalykas

ir susimylejimo

Žinoma!
Paszauko Stasi, kuris 

buvo panaktiniu.
— Paimk ji ir duok jam ge

rai atmineziai.
; ' 'L ■ ' ■ *'

Stasys linkterėjo savo pus- 
pajkszo galva, paemo Jonuką 
po pažaszezia, kaip kacziuka

. i* l

■ Eik, Jonuk, kumbnryje ir nusinoHZO1 ih.daržine. Vni-
nieko noru, eik Jonuk!...• 

b t
z kas ar tai nesuprato, kas ežia

Miss Betty Bauseh isz Alameda, Ualif., laimėjo pirma do- 
vana už iszauginima puikiau-iu jurginiu ant Western Dahlia 
Show, kuris atsibuvo San Eraneiske. Iszaiugino jiji septynis 
gatunkus jurginiu kurios buvo puikiausi.

.... - — -—*■—;—*-■ .... -   —       —— -—
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crszkecziu 
iszdžiuvusi 
pasijudino 
veidas jo buvo tarsi insiklau
sos iri tuos sodžiaus balu kurie 
ėjo vidun per adara Įauga. Bu
vo vakaras tai-gi mergaites 
cryždamos sziena grebe daina

vo: “ 
l<>s!”
josi birbynes griežimas. Jonu
kas paskutini syki klausė, kaip 
sodžius griežia. Szale jo gulėjo 
smuika’ isz lenteles.

Staiga nuszvito
ežio vaiko veidas o pabalusios 
lupos susznabždejo:

—• Mamyte?...
— Ko sūneli? — atsiliepė 

motina, kuria aszaros smaugė.
— Mamyte! Vieszpats Die

vas duoš man danguje tikrąją
• n' fsmuiką? 7

— Duos sūneli, duos! — at
sako motina, bot daugiau ne
galėjo kalbėti, nes staiga isz 
kietos jos krutipes iszsiveržc 
gailestis tat tik suszulįus: “Je- 

” krito kniupsz- 
czia ant skrynios ir pradėjo 

J Ji * 4 r •

O’

Oi ant žalios, ant pievo
ti isz kitos puses girdo-

J * - c-

i Mmrt • uhmmmmai
HHII'inilHIHHIHltlMMftt •••••••» «•»«««•«••<

mirsztan-

Zau! Jėzau!

raudoti, tarsi proto netekus!, 
arba kaip žmogus kurs mato 
kad nebeisztrauks jau isz mir
ties savo mylimojo.

Ir neboiszploszo jo, nes kuo
met pasikėlus pažvelgė in Jo
nuką, akys mažo muzikanto, 
tiesa buvo atdaros bet neboju- 
dejo veidas-gi buvo labai rini
tas tamsus ir sustingęs. Saules 
spindulys taip pat buvo dingos.

Ramybe tau, Joneli!

o quo

* * *

Ant rytojaus sugryžo in dva
ru ponai isz Italijos drauge su 
duktere — panele ir kavalie
rium, kuris rūpinosi ja vesti. 
Knvalierius-4<albojo:

— Quel beau pay
1’Italic (kaip puikus krasztas 
Italija.)

Jr kas tai per žmones artis
tu? On heureux do chor-cher 
la-bas dos talents et do les pro- 
(ogor. (Laime yra rasti ton ta
lentai ir szelpti jie) — dadejo 
panele.

Ant Jonuko kapo szlamojo 
berželiai. GALAS.

^■vMMNNiiiaaiaai • mam m • • a • h • • • 1 • 11 • 1111141 a 11 • 11 • t • mm m a • m • m raw

'Vest Uuzkdono nekurios 
bobeles latravoja,

Be paliovos vis baliavoja, 
Prie namines vis susodia, 
Per dienas nieko needia.

Vaikus vežimėlyje palieka, 
Iszpuolia ant žemes pasilieka, 

■Klykauja ir staugia
Nueja namo lovoje stena.
Vyras isz darbo parėjus 

klabina,
Daktaru tuojaus paszauko, 

Kaimynus ant rodos suszauke, 
Daktaras supranta kas tai yra

Iszbara kvaila vyra,
Tai tokios pas mus misiukos, 
Apsigena nuo munszainiukes.

* * * 

1 f ,|i 1 - 9

Vai griežiu, griežiu danti, 
Insikiszau koezela in anti, 
Ant Montkarmiu mergiou1 

taip! inpykau,
Kad jau neiszlaikiau,

Kas tai mate tokes baikas, 
Kad jau gana ilgas laikas, 

Mokinu pabarimais ir žo- 
» 4 '! 4

deliais meiliais,
() jos vift eina savo keliais, 
Turbūt ir isztvirkelems 

pasiliks, 
Pasens, pražils ir nupliks, 
Jau nežinau ne ka daryt, zDa bandysiu važiuot ryt ar 

poryty
Isz netyeziti priselinsiu 

Po koezela nekurtoms 
apdalysiu,

Žersnu: teisybe in akis,
, O jaigu ka sakys, 

Taip nutversiu už kudlu 
Nepaisysiu t uju padlu.

■ Kratysiu net kaltūnai 
braszkes,

Ba ka-gi (langiau darysiu * 
’Pik gyva in žeme nelysiu, 
Kad tdio iszkensti negaliu.

* * *

(>j sziideles jum pasakau 
Ana diena isz Vater įniręs

. parvažiavau,
Nespėjau ant krėslo atsisėst:
Vėlu turėjau in tonais bėgti, 1

9

9

9

.1

9

•9

Nubėgau ant vieno stryto, 
O buvo tai isz ryto, 

Kaip ant svieto užgimiau, 
Da tokiu sorkiu neregėjau. 
Kada jau vakaro sulaukiau, 

Nakvynes jeszkojanr,
V ienoje stubeleje pamaeziau 

žiburėli,
Nuėjau ten jeszkoti kambarėli.

Sztai atėjo ir žandaras, 
Akyvai žiurėjo kas daraš, 

Greitai t repais auksztyn liįm, 
Sodoma ir Gomota ten užtiko, 

Žandaras žemyn nuėjo, 
Ir in kita kamliari pažiurėjo, 

Ten ir sorkes užtiko, 
Ne vieno nepaliko.

Mena isz Brooklino pribuvo/ 
Badai davatkėlė buvo, 

Bet bažnyczioje jau seniai 
buvo, ' 

Tik po urvas zujavo, 
Naktimis paleistuvavo, 

Ir czionais taip darbavo.
Bet ne ilgai czionais taip buvo, 

Ba zemskiai pribuvo, 
Kaip isztruko, tai niekas 

nežino,

Ui’

t

I
Tik tuoj paregėjau bambiliu. 

Jaunesnius susodino,
lu koza mUaranYbanino.

Ant rytojaus prova turėjo, 
Po deszimts doleriu sudėjo, 

Už dukrele motina užmokėjo, 
Ba sport el is pinigu neturėjo.

O szir<teles, jum sakau, 
Tiek jau apygardų apvažiavau,

Bet da tokiu pasileidėliu 
nemacaiau,

O tu moterėlė apsistok,
>Savo kaili paguodok 

Su svetimais vyrais 
nesitrankyk, 

Dukrelių savo ir suvaldyk, 
Savo vyra mylėk,

Su puodais galva nedaužyk,' 
Jaigu da karta užklupsiu, 
Tada gerai kaili lupsiu, 
Visu vardrfs pasakysiu,

I

Nieką nepaslėpsiu.
. _____ _ Le Į. j,... t

Skaitykite “Saule”
__________ l____ • r or

»/ 4,1į * *

510 W. CENTRE STREET 
MAHANOY CITY, PA.

TELEFONAS 305-R

M

IML,

| K
L •k

A. RAMANAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORlUS|i

Istbalsamuoja ir laidoja minuta? 
ant visokiu kapiniu. Faffmbna.*ptf)l 
ruoszia pagal naujausia mada vi, 
pričnama preke. Parsamdtu auto
mobilius del laidotuvių, vesallv it 
kitiems pasivažinėjimams.
Naminis Telefonas 1430-R SLClalr

Jb

>

V

t
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Sziandien Sz. P. Mari-

_____  ___ _ » _______

ŽINIOS VIETINES
"ii' 

»

Mi'

Kis vardas.
— Pottsville's sūdo atsibus

)X»rklausinejiinas
ifnt ukesiszku popiem, I)eeem-|

aplik an th

bėrio 12-ta. Viso yra apie 6D 
nplikantu, tarp kuriu yra ir 
jaukios moteres.
*— Ant “burdo 

lės kalėjime randasi apie 209 
kalininku už visokius prasi- 
Žengimus. Nekurtuose kamba
rėliuose randasi net po du ka
liniai.

> > Pottsvil-

— Gerai žinomas saldumy
nu pardavėjas, Paul Georges, 
apsivedė ana diena su pana 
Athanasia Demas isz, Washing
ton, D. C. Vinczevone atsibuvo 
Graiku hažnyczioje tam mies
te.

— Utarninke, mieste, bus 
pi rodą ant atminties apvaiksz- 
ežipjimo gimimo Washingtono. 
Ęast End parke atsibus persta
tymas ir v įšoki žaidimai.

— Szv. .Juozapo parapijos 
choras rengia dideli szoki ku
lia atsibus Se rodos • vakaru, 
28-ta Rugsėjo (Sept.), Lake
side szokiu saloje.

— Subatoje atsibuvo laido
tuves a.a.
(Conrad) 25 metu, kuris buvo 
steitiniu palicijantu ir 
rrlirtinai

Juozapo Kundroto

likos 
automobi- 

lin'us nelaimėjo. Da pirmos to
kios laidotuvo 
mieste.

sužeistas

____?s buvo matvtos 
kilnosiu dalybavo in 

200 steitiniu paįicijantu. Žiedu 
buvo paaukauta keli automobi
le! o žmonių radosi daug. Kū
nas palaidotas ant Szv. Juoza
po kapiniu. Pamaldos atsibuvo 
Lie t u v i szko je ba žn y c z i o j e 
trejomis m i sziomis.

Velionio draugai
a.a. Juozą lyg kapiniu kur pa
leido revolverinia salva ant 
kapo. Nuliūdus szeimyna velio
nio szi rd ingai dekavoje 
siems kurie dalvbavo laidotu- į •
vesią, padovanojo puikius žie
dus ir automobilius ir steiti- 
niams draugams pulko ‘E’ 
rio.daug prigelbcjo parengime 

paaukavo 
Kundrot u 

Szeimyna; Boys of Spring Val
ley,-Temple; W. Szukevicziai 
Jr,-ir szeimyna, isz Tamakvo.s; 
W. Szukevicziai, Sr. ir sunns 
Jonas-, Tamaqua; Mr. and Mrs. 
Joe. Borst, Temple; Abrama- 
vieziu szeimyna; tris kaszes 
geliu nuo West End Fire Co. 
Petronėle Valincziųte; A lest i- 
ku szeimyna isz Shenadorlo; 
Northsteins, Mahoning Valley; 
“Troop E,’’ Temple; “Troop 
E,’” Harrisburgh; Bowmans 

Szv. .Jono

laidotuvių.
aekanezios ypatos:*-

*
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Isz Visu Szaliu
MOTERES IR VAIKAI
RENKA DUONA ANT
MIESTISZKO MESZLYNO.
Oshawa, Kanada. —• Majo

ras miesto, Tamoszius Hawkes, I diszko fabriko kas diena', todėl 
pradėjo dirbti dvi kasyklos to
sios kompanijos ir turės darbo

DARBININKISZKOS 
ŽINUTES

Vniontown, Pa. — Puritan 
Coal & Coke kompanija aplai- 
ke kontrakta ant 
po 12 karu anglių

pristatym > 
del Kan;'-

iW^fll1- i 

r '■' IP' ;
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Žiedus

su

palydėjo

VI-

ku-

* ana diena buvo liudintojum ne
malonaus regėjimo ant
tiszko ineszlyno. Keliolika mo-'.per kelis menesius, 
toriu ir buris vaiku muszesi už < 
szmotelius duonos, kurie buvo’ 
atvežti vežimuose isz miesto.

Beda tam mieste yra teip di- 
• . * • t . z.dele, kad žmonis ir vaikai eina 

ant miestiszko meszlyno rink
dami duona ir daržoves, kurios 
buna atvežtos isz miesto, deda 
in maiszus ir 
idant nekensti bado.

neszasi

įmes-

namo

NUŽUDĖ SAVO MOTERE 
PO KETURES-DESZIMTS

METU NESUPRATIMO.
Rvmas. — Per ketures-de- 

szimts metu Daminikas Bilu- 
cagilia isz miesto Pola, buvo 
persiskyrias su srtvo moterla 
Giovana, už tai, kad in trumpa 
laika po apsivedimui pradėjo 
jiji apgaudinėt.

Kožna menesi per tuosius 40 
metus, Daminikas ateidavo pas 
savo moteria ir duodavo jai už
tektinai pinigu ant maisto lyg 
kitam pasimatymui.

Kada 
Giovana,

ana diena atėjo* pas 
pasiszauke jaja že

myn, bot vietoje pinigu palei
do in jaja
muszdamas jaja ant vietos.

kelis szuvius, uz-

SHENANDOAH, PA.

Jeva !

sil

t Po trumpai ligai mirė ge
rai žinomas farmeris Stanislo
vas Burkeviezius, isz Ringtd- 
iio, praeita Ketvcrga. Velionis 
kitados gyveno Win. Ponn bet 
11 metu adgal persikrausto ant 
farmos. Paliko paezia
keturis sūnūs, szeszes dukte
rie, du brolius Juozą isz Brook- 
lyno ir Joną, Lietuvoje. Laido
tuves atsibuvo Panedelio rvta 

pamaldomis Szv. Jurgio
hažnyczioje, prie kurios velio
nis prigulėjo.

t Subatoje mire sena gy
ventoja Terese Kukasziuniene, 
I as savo arnika Juozą Kanika, 
107 N. Union *uly. Velione pa
liko dvvlika anuku. Laidotu- 
ves atsibuvo Utaminko ryta su 
pamaldomis Szv. Jurgio baž- 
ii y ežioje.

Subatoje likos surisziį 
moterystes pana Ona

Banioniute su -Antanu Bene
diktu, Szv. Jurgio bažnyczio- 
je. Jaunavede yra duktė Jono 
Banionio ir turi Bon Ton Beau
ty Shop.

mazgu

-t Czionais 
nhenesi imt

Troop E, 
f

Garage, Reading;
Draugije; Christ Poulos; Jonas 
Baronas; kasze geliu nuo Ed. 
Hemus, Vincas Remus ir Jonas 
f^žliuzalis; M. C. II. S. class o? 
*27; Milton Holman ir Emerj’ 
Lance-isz Hydvillo Pa?k; Mr. 
and Mts. A. Fisher, Reading; 
Mr. and Mrs. JI. Castmer, Rea- 
fMng; Mr. and Mrs. Kramer, 
/loading; Reading Automobile 
Cljtib. Taipgi buvo paaukuota

Harrisburgh;

•34į5iisziu kortos.
M

/J

burg, Pa. — Nodelio- 
i musu žymiu? 

fahr#ėrius ponstva Zienius, F. 
Irt.Bukauskai, sūnūs FJori-

J įjf 
.jėjlairltesi pas

f/Nizkaiiskai, 
jMtas su paezia ir vaikais isz. 
į^Įilumoy City, ir likos pa vie
šinti kzirdingai pas ponstva
į^Įiluinoy City, ir likos pavie-

Župnihis kurie gal turi didžiau-
>jt| forma toje aplinkinėje, pri- 
#ul|ihLi prie Lietuvio ir yru 
svetingi žmones.
I

Paskutines Žinutes
11 Towanda, Pa. — Tr?o 

kompanijos ugnagesiu iszgial- 
hejo nuo visiszko sudegimo 
miesteli Monroeton. Ugnis su
naikino apie deszimts namu.

U Detroit, Mich. — 
žiūrinėdami loszimui boles ant 
seno stogo, 20 vaiku ir vyru li
kos sužeisti kada staigai sto
gas sugriuvo.

11 Philadelphia. — Charles 
Gimbol, 70 metu, locnininkas 
didelio departamentinio sztb- 
ro, mirė staigai lovoje miego
damas, nuo szirdies ligos.

11 Independence, Iowa. — 
Lei ko užsidegimo namo sude
gė ant smert Nellie Statis, 76 
metu ir Mrs. Chesmore, 43 mo
tu. Du vvrai likos baisiai ap- •r v *
deginti. i

Prisi-

Boston, Mass, 
parduota praeita 
marketo daugiau kaip 120 mi
lijonu mastu bovelninio audek
lo. kas parodo, kad bovelninis 
biznis pagerėjo.

New York. — Celanese Corp, 
of America pranesza 'buk ap- 
laiko tiek užkalbinimu kad 
priims in darini daugiau kaip 
1,000 darbininku savo dirbtu
vėje, Cumberland, Md., ir da 
daugiau priims ateityje.

Washington, Ill. — Apie 400 
s'traikiorru susirinko prie ka- 

i Northern Illinois Coal 
tiksle sulaikymo dirban- 

cziu tonais anglekasiu kurie 
sutiko dirbti už 5 dolerius an c 
dienos.

Tivklu *
Co. >

York, Pa. — United Wall 
Paper dirbtuve po sustojimui 
per tris menesius vela pradėjo 
dirbt i
ninku ir 
bus priimta da daugiau. Viso 
dirba toje dirbtuvėje apie 500 
darbininku.

priimdama 250 darbi- 
uz keliu sanvaiezin

Lansford, Pa. — Lehigh Silk 
Mill pradėjo dirbti priimdama 
in darba 100 darbininku. Toji 
dirbtuve buvo sustojus per sze- 

Sziaip dirba jo
je apie 500 darbininku.
szis menesius.

A. J. Sakalauskas
Lietuviszkas Graborius

Pirmos klases patarnavimas
Ofisai Dviejose Vietose 

331 W. Centre St. Shenandoah
Phone - Dial, 2-1512

411 E. Pine St. Mahanoy City 
Phone 501

4Wit T
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VISA SZEIMYNA ISZLEKE IN ILGA KELIONE EROPLANU
DABAR DAEINA ŽINIA KAD VISI PRAŽUVO
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Jurgis Hutchinson su dviems vaikais ir paežiu ięzleke isz Floyd Bennet lauko

;issr.-. v.- - ■ •z
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Dr. W. P. Valinczius 
Lietuviszkas Dentist as 

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

MAHANOY CITY, PA. 
Telefonas No. 86

I

I

I

I

York in Icelandija, tolumo 4.200 myliu. Lekioj|ųiti sžeimyna turėjo 
ant salos Anticosti, 
tris mekanikai Peter Redpath, .Jos. Ruff ir ( 
daginio per radio kad ju eroptanas sugi’do 
žuvo mariuose.

GERIAU MIRTI NE KAIP 
APSIPACZIUOT SU VEDU- 

ŠIA MOTERE — PENKI 
SUŽEISTI.

3

i

kėlės dienas praleisti 
Quebec, Kanadoje, pakol įliejo geras orias, Ant eroplano taipgi radosi

•1 įl * 

I. •

lo ir į»ppole

_____________ ___ ______ __ . t \ • 5 .

ta volas, kaltintas už,taja ne
laime. Automobiliujo važiavo 
vyras Renys, du juju vaikai ir 
Mare Kusas, kurie likos Su- ■ r ■ f ! j
žeisti.

Y

Lefora, kuris iszliko sveikas 
toje nelaimėje, tyczia nukrei
pė automobiliu isz kelio nes 
Rony’nieno meldo jojo kad su 
ja ja paeziuotusi.
sustoja Callicoon Centre, 
pasilsiu, tai Ileny’nicno tonais 
meldo karsztai kad su jaja pa-

f. Altfilisch . Dabar praeita Nedelia svietas 
u in mares arti Greenlando ir visi pra-

’ 4 '' ’ "t
...  *'l i, ..................... . .. . .........  .

- damas atsikratvti
— ♦

meldimu, laiko važiavimo, ty-
' i kelio tiksle

nuo josios

ežia pakreipė isz 
užsirnuszimo.

Isz pravardžių pasirodo kad 
t hi gali but Lietuviai.

K . . __________________________

Monticello, N. Y.. — Mrs. 
Alicija Renys, pati S. Renyo 
isz New Rochelle, kovoja su 
mirezia ligon'butejo nuo sužei
dimu kokius aplaike automo- 
biliaus nelaimėje ant Wurtz- 
boro kalno. Tame laiko auto- 
mobilihi varo Italijonas Giu- 

, į <• y «,,-*«•■. r v v
seppo Lefora kuris likos aresz- ežiuotusi, todėl Italas negale- Adomas neturėjo peilio.

Kada buvo.
ant

GERAS ATSAKYMAS.
Daraktorius klausinėjo vaiko 

del ko Adomas Rojuje nuskynė 
obuoli ir'prakandu? t

Mokinys: — Del to ponas 
proCespriaui, nes Rojuje tada

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaua lastikimiauaia Graboriua

u

Ii
M

B

Gabiausia* Balaamuotojaa
Geriausia Ambulance 

patarnavimas s z i o j 
apelinkeje. Bile Ko
kiam laike, diena ar 
nakti. Visada turi pil
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio 
Grabu. Laidoja nu
mirėlius pagal naujau
sia mada ir mokslą.
Turiu pagelbininke 
moterems. Prieinamos 
prekes.

DU OFISAI:

I

MAHANOY CITY;516 W. Spruce St.
Bell Telefonas 149

TAMAQUA, FA., 439 Willing Street 
Bell Telefonas 538-J

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas
Dent/stas Mahanojuje

Ant 2-tro Floro, Kline Sztoro 
19 W. Centra St., Mahanoy City 

■... ..... .t ■■ .... ... ' 'J

W. Traskauskas, Ėst.
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja knnus numirėlius. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 

’kriksztiniu, veseliju, pasivažinėji, 
mo ir t. t —Bell Telefonas 506 
603 W. Mahanoy Arai Mab. City

Skaitykite “Saule

CAPITAL STOCK >125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS >623,858.62 I
_ “— . L

I

------  IMokame 3-czia procentą ant 
Budėtu pinigu. Procentą pride*
dam prie jusu pinigu. 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalaus su musu ban- 
ka nepaisant ar maža*, ar didelis.t

G. W. BARLOW, Praa. •
J. FERGUSON, Vice-Pras.irKaa.

JI

........................ ........................................................................................ ■■■■■ ■■■■ III .. ......... ....

' f • * ' • '

Kietųjų anglių krasztas yra sziame laike geriausias szalis 
L"*''/ '' ' ' ‘ V , fe' ’ * . . ’ 'i' į I
Suv. Valstijose. Pirkite narna dabar sziame kraszte. Maha- 

d
noy City yra juso geriausia vieta. Teip sako:

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

A

MAHANOY CITY, PA. 
■■■■.......... i ........
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