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m 44 METAS

Isz Amerikos
50 METU IN KALĖJIMĄ UŽ 

PAVOGIMĄ $12,000.
Libby, Mont. — Joseph Lan

ders, kuris prisipažino buk už
klupo ant kasieriaus First 
State Bank czionais ir apiple- 
sze banka ant dvylikos fuks- 
taneziu doleriu, likos nubaus
tas ant penkesdeszimts metir 
in kalėjimą. * , *

Dė

JESZKO PASKANDYTO 
SKARBO 1798 METE.

Baltimore, Md. — Norikai 
pradėjo jeszkoti pafekandyto 
Angliszko kariszko laivo “
brake,“ kuris nuskendo 1798 
mete artimoje I^eewes, Del., po 
apipleszimui dvieju Iszpanisz- 
ku laivu nuo deszimts milijo
nu doleriu. Nuskandvto laivo 
vieta likos surasta su pagialba 

surastu
senoviszku rasztu.
senu žerti lapių taių)

susidedan-

VIU-

tam paslėpė

18 metu ir

• VISAS MIESTELIS 
ISZDEGE.

Spragge Station, Kanada. — 
Miestelis Spragge,
tis isZ 600 gyventoju, visiszkai 
iszdege. Ugnis padare bledes 
ant daugiau kaip milijono do
leriu. Szeszi szimtai žmonių 
pasiliko be pastogių. Ne vienas 
namas nepasiliko ciclybeje.

DU VAIKAI NUŽUDĖ SAVO 
TĘVA IR PASLĖPĖ 

KRŪMUOSE.
Uniontown, Pa. — Du

kai, broliai, prisipažino steiti- 
nei palicijei buk tai jieji nužu
dė savo tęva po 
krūmuose arti kelio. Buvo tai
Iley S. Tate, 73 metu, kupezius 
galviju isz Breceton Mills, W. 
Va.

Sunus George,
Samuel, 17 metu, iszvažiavo su 
levu ant biznio. Tėvas prie sa
ves turėjo 160 doleriu. George 
nuėjo tolinus o tėvas su Samu
eliu pasiliko užpakalyje apžiū
rėti koki tai nameli kuri norė
jo pirkt. Samuelius pakursti- 
nejo tęva kad eitu toliaus o ji
sai pasiliko užpakalyje. Kada 
tėvas priėjo prie tosios vietos 
kur George buvo pasislepes 
krūmuose, paleido szuvi in tę
va užmuszdamas ji ant vietos. 
Vaikai pasidalinę pinigais, su- 
gryžo namo ir prigelbejo pali- 
cijai sujeszkoti tėvo lavonu.

tai tikrai Ameriko-

UŽTRUCINO
KUNIGĄ

JAUNAS VAIKINAS UŽ- 
TRUOINO KUN. SZLEINI, 

NEPRIGULMINGA 
KUNIGĄ.

Fall River, Mass. — Kun. 
Stasys. Szlcinis, buvęs

Lietuviu nepriklausomos 
parapijos 

Lawrence, Mass., guli Union li
goninėje užtrucintas ir dakta
rai nesitiki iszgelbeti jo gyvas
tį.

Policija, yra.suėmusi jo bu
vusi parapijona, 19 metu jau
nuoli, Juozą Turėk, kuri kun. 
Szleinis kaltina ji užtrucines. 
Policijos akvvaizdoje kun.

n as 
(“nezaležninku“)

akyvaizdoje
Szleinjs pasakęs Turekui:

“Tu esi netikės vaikas, Joe. 
Tu paėmei mano $200 ir davei 
man truciznos. Asz mirsiu. Ta 
turėtum būti nubaustas.“

Turėk mal- 
pasakyti tiesa

Meilbs 
taip darbuojasi 

nes Ameriko 
o dan-

apsigyveno aut

APSIVEDIMAI SUMAŽĖJO 
AMERIKOJE.

Washington, I). C. 
dievaitis ne
kaip tai kitados

I apsi vedimai sumažėjo 
giau žmonių 
I armu.

Taip skelbia Department of 
Commerce, kuris savo raparle 

klebo- paiodo buk 1931 mete likos su- 
vineziavota 1,969,995 poros.

priežasties bedarbes 
daugiau žmonių pradėjo apsi- 
gyvent ant farmu nes praeita 
meta padidėjo žmoni u ant far
mu 648,0(H) isz kuriu 207,000 
pribuvo isz didesniu miestu.

Departamentas 
nesza kad 
tarp žmonių taipgi susimažino 
ženki v va i.

ISZ

taipgi prn- 
bemoksli ngnmas

PAVEIKSLAI ISZ NAUJAUSIU ATSITIKIMUI KRUVINAS MUSZIS
X i

ta

Carruthers isz Lawn Tennis draugoves apdovanoja pirma dovana del

TERP LIETUVIU 
IR LENKU

Pagal policijos, 
davo kunigo “pasakyti tiesa,“ 
bet kun. Szleinis neatmaine sa
vo kaltinimo.

Vėliausios žinios danesza 
kad kun. Stasys Szleinis, 42 m. 
buvęs ^klebonas Lietuviu inc- 
priklausomos parapijos Law
rence, Mass., pasimirė Subatos 
nakti Union ligoninėj, 
nuo truciznos.

Kun. Szleiniui mirus Joseph 
Turėk likos policijos apkaltin
tas žmog-žudystej ir pasodin
tas kalėjimam —N.

žinios

Ali re

$125,000,000.
Snvie-

ŽMONES ISZDUODA KAS 
META ANT TIKEJIMISZKU 
“DAKTARU“
Washington, D. C.

nytose Valstijose randasi 7,650 
osteopatu, 16,000 kairoprakto- 
riu, 2,500 naturapatu ir 10,000 
visokiu gydytoju kurie gydo 
žmones su pagialba maldų ir 
užžadėjimu.

Kožna meta žmones isžduor 
da ant tuju “daktaru“ 1,25 mi
lijonus doleriu o ant gyduolių 
iszduoda apie 715 milijonu do
leriu.

daktaru

UŽKALBINO ALŲ ANT 1933 
METO ISZ VOKIETIJOS.
Uniontown, Pa. — Leonas 

11. II(5yn, kuris laiko czionais 
hoteli, turi tvirta prijautimu 
kad.alus bus sugražintas Ame- 
rike 1933 mete, todėl užkalbino 
penkesdeszimts baezku gero 
alaus isz bravoro 
Vokietijoj, kad 
pristatytu alų 
15-tos, 1933‘mete.

Užkalbindamas

baezku
Wurzburge, 

jam bravoras 
ant Apr i liaus

S

alų

1—Prezidentas
FJlsworth Vines, Buris sumusze Francuziszka loszeja Henry 
szimd tennis Forest Hills, L. I. 2—Straikuojenti farmeriai 
Iowa, kurie šukele straika idant nopardavinet pigiai maista i: 
vo’ produktu.
Short ridge >

(’ochet, isz Francijos, laike lo- 
laiko savo paroda-Sioux City, 
spiresi geresniu prekių del sa- 

—Tallant Tabbs isz San Francisco kuris samuszse savo priesza Samuel 
ant senatoriaus, ant republikoniszko tikieto.

J

r> ♦ )

L. I.

savo

Priemicsl v

Isz Visu Szaiiu

dabar, 
suezedins ant kožnos.baczkos 
po du dolerius. Sako jisai: 

kad’alus sugrysz 
nes demokratai ir republikona:' 
prižada sugražinti alų, todėl 
isz laiko padariau taji kon
traktą.

KUN. CZIŽAUSKAS SPI
RIAMAS UŽMOKĖT 

$10,000.00 
Detroit, Mieli.

Hamtramck’e, kur gyvena Lie
tuvei ir Lenkai, pereita sanvai- 
lo kilo didžiausia
Pasklydo paskalas, kad Lietu-

parapijos klebonas, kun. 
, buvo ])ii-

sensacija.

dolerius.
Turiu vilti

alų,

) y

BRAVORNINKAI ATIDARĖ 
MOKSLAINES MOKINDAMI 

KAIP DARYT GERESNI 
ALŲ.

New York. — Alus bus ge
resnis ir
niszkas — taip prižada Ameri
kon iszki bravorninkai po pra- 
szalinimui p roh ibiui jos.

United Browers Association 
akademija atidarys savo moks- 
laine 3-ezia Oktoberio su dar.* 
gybe studentu, kuriuos mokys 
kaip daryti gera alų. Tieji stu
dentai jau dirbo bravoruose 
per deszimts metu ir daugiau 
bet bravorninkai turėdami 
tvirta prijautimu kad jau pro- 
hibicijai prisiartina “mirtis“ 
mokina juos kaip dirbti gėrės-

_ • _ 1 I

IEVAS NETIKĖTAI DAŽI- 
NOJO. KAD JOJO DUKTĖ 

LIKOS UŽMUSZTA.
Reading, Pa. — Leroy Man

ger, isz Pottstown, važiuoda
mas ant troko, užtiko ant ke
lio sudaužyta automobiliu. Su
stojas isz akyvumo pažiūrėti 
kas atsitiko, rado prie automo- 
biliaus nauja czeveryka kuri 
pažino buk tai vienas isz cze- 
veryku kokius buvo pirkęs sa
vo dukterei ^Maroi, 19 metu, 
kėlės dienas adgal. Tėvas pra
dėjo klausinėt ir dažinojo kad

I

tai tikrai buvo ezoverykas jojo 
dukters kuri likos užmuszta 
drauge su Steponu Laskey, 23 
metu, isz Pottstown, nelaimėjo 
susidūrimo su trokii apie dvi

ATKANDO KIRMĖLEI 
GALVA.

Mount Carmel, Pa. — Keturi 
jauni vyrukai sugavo girrioje 
juoda kirmėlė keturiu pėdu, il
gio, atsinesze in Marszaleko 
sztoreli kur susitiko su Juozu 
Grozioli, kuris pamatęs kirmė
lė pasako kad jisai susilaižys 
su visais kad jisai kirmėlei at
kas galva už 50 centu. Isz pra
džia niekas negalėjo tikėti kad 
Juozas iszpildys savo prižadė
jimą bet kada prižadėjo jam 
duoti 50 centu, Juozas pagrie
bė kirmėlė ir atkando galva. 
Juozas laimėjo laižybas.

viii
Juozas Czižauskas 
verstas užmokėti $10,000 polic- 
manui Podolskiui, kuris ncsc- 
nei vedo Veronika Bukantytc, 
jauna ir dailia kun. Czižausko 
parapijonka.

Detroito 
ning Times

dienraszt is
J > 

y

doj raszo apie szita skandalu 
g polici-

susitares su 
mėgino isz

Eve-
14 Rugsėjo lai-

4 4

taip, kad iszrodytu, jo 
jautas Podolskis 
savo jauna žmona, 
kunigo pasipinigauti. Jisai atė
jės-pas kun. Czižauska da 16 
Rugpiuczio ir pareikalavęs 

grasindamas paimti 
ant raido,“

n e u ž mo k e s r e ik a 1 a u j ai no s 
mos.

r-r

$1.0,000, 
kunigą 4 4 jeigu jis

su-

ni alų.

valandas priesz tai.
Nelaimingos merginos pa- 

kauszis likos atplesztas visai 
o Laskey likos baisiai suman- 
kietas. Jauni žmones važiavo 
isz Readingo namo,, pataikin
dami in troka, kuris stovėjo 
ant kelio. Troka vare .Robertas 
Heim isz Shamokin, Pa. '•

I3ZDAVE $2,000 ANT GERU 
LAIKU O ŽMONES

KENCZIA BADA.

Philadelphia. — Vienuolika 
nariu prigulinti prie Oxford— 
Lower Dublin vargszu paszial- 
pinio komiteto, drauge su savo 
pacziulems iszdavo 2,000 dole
riu ant geru laiku, nuvažiavo 
ant seimo in Altoona, Pa., o 
tukstaneziai žmoniu neturi ka 
valgyt. Visi likos paszaukti 
priesz suda ant iszsiaiszkinimo 
del ko iszdavo tiek pinigu ant 
geru laiku isz pavietavos ka
sos. 1

— ■ -- --------- .'V

NEREGYS PER 40 METU 
— PRAREGĖJO,

Toronto, Kanada. — Tamo- 
szius W. Musson, kuris buvo 
rjeregiu per ^40 motu, staigiu 
adgavo regėjimą per nupuoli
mą ant akmens. Musson nete
ko regėjimo 40 metu adgal ka
da likos sumusztas per galva 
su lazda per savo draugus.

• •

INSZOKO IN SZULINI 
IR ISZSIGYDE NUO 

UŽDEGIMO PLAUCZIU.
Jauna 

falenti, ku-
Italije. —•

y
Cassino, 

mot ere vardu Rosa 
,ri sirgo deszi.mt'S didini nuo už
degimo plaucziu ir ant galo 
gavo dubeltava
daktarai apreiszke, kad jos ne
gali iszgydint ir turės įnirti. 
Mergina buvo be sąmones per 
48 valandas. Laike nakties, tie- 
jei, kurie ja ja prižiūri nėjo, už
migo, mergina laike karszczio 

iszejo laukan, 
nuėjo prie 'szulinio kuris buvo 
48 pėdu gi Ii o ir inszoko.

pabudia ir nerado 
lovoje, baisei persi- 

ando ir iszbego jeszkoti ir po 
trumpam .laikui surado- jaja 
szulinije. Paszaukta pagelba ir 
su pagelba virvių nelaiminga 
mergina

ant 
pulmonitis,

nulipo žemyn

Sargai 
merginos 
(r

J

TEV-ŽUDINSTA ISZ PRIE
ŽASTIES ASZTUONIU 

GRASZIU.
Al ikolajevas, Lenk. —• Se- # t , 

kautis atsitikimas.parodo kaip 
vaikai yra isztvirkia Lenkijoj.

Tenaitinis' 
kolas Iszczakas

gaspadorius Mi- 
isziunte savo 

sunus Mikoluka in inaluna su 
pienu, duodamas jam viena 
auksina kad užmokėtu už jo
vus. Kada sūnelis sugiyžo na- 

tevas pareikalavo reszto, 
apie asztuonis /rraszius. bet
mo )

J

duodamas jam

graszius, 
vaikas nenorėjo tėvui sugražyt 
pinigus, isz to kilo barnis ir sū
nelis, 19 metu pagriebęs kirvi, 
kirto levui per galva, kad tasai 
nukrito ant grindų. Nuvežtas
tėvas in ligonbuti min puse 
valandos, o sūneli uždare ka
lėjimo.

restauracijoj
arosztavojo

San A li
ana

ARESZTAVOJO KUNIGĄ 
KURIS DALYVAVO NUŽU- 

DINIME PREZIDENTO 
OBREGANO.

Mexico Miestas. — Daugiau 
kaip po kettiriu motu po nužu- 
dinimui Meksikoniszko prezi
dento Obregano per Jose Leon 
’Torai,
gel, palicija 
diena ka'talikiszka kunigą Jo
se de Jesus Jiminėza, kuri val
džia iiuo-seniaLnužiurinejo buk 
jisai surengė taja žudinsta.

Isz pradžių kunigas užsigy
nė kad tai jisai, bet vėliaus pri
sipažino prie visko. Kunigas 
Lkos uždarvtas v 

teismui.

-v

visko.
kalėjimo lyg

4

Žeme in kuria Kainas pa-*
bego po nužudinimui savo bro
lio Abelio vadinosi žeme Nodo.

Tik vienas ^Amerikonas 
isz kožno 200 turi szoszes pė
das aukszczio.

«*

* Kada karaliene Elzbietą

likos isztraukta isz 
szulinio. Po paguldymui in lo
va 
ir
dingo.

Bet .daktarai nepatarė 
dot i tokias

> merginos karsztis jpraejo 
uždegimas plaucziu visaiplaucziu

NORĖJO SAVE SUDEGYT 
ANT LAUŽO.

Varszava, Lenk. ~ M a riję 
Borovskiene, staigai gavus su- 
miszima proto, sukapojo visus 
rankandus, sudėjo tviska ant 
krūvos po tam užlipo ir pade
gu. Kaimynai paregeja liepsna
subėgo ir davė žinia ugnage- 
siams, kurie greitąi pribuvo in 
vieta ir liepsna užgesino. Moto
re baisei apsidegino ir likos 
nuvežta iii Ijgonbute ir badai 
mirs nuo baisiu apdeginimu.

nau- 
gyduoles del visu.

Le n ko v sczu z i rojo 
nuo kokio tai

> pa-

NUŽUDĖ TĘVA IR SESERE 
UŽ TURTĄ.

Vilnius. — Szeimynoje Ar- 
dzieju,
vie to Oszmanu, 
laiko tęsęsi barnei už žemiszka 
turtą.

Vyriaušes’sunus Vincą 
galėdamas 
tėvo,
mirti. Ana nakti atejas pas te- 

sudaužo jam galva su ak-

KONE VISAS MIESTELIS 
IŠZDEGE.

Kol no, Lenk. Szitas mies
telis likos sunaikintas kone pu-

• s'au pei
s ne- 

mirtiessusilaukti 
nutarė jam priskubyt

va, 
meniu, užmuszdamas tęva ant7 Y

vietos, i
Dūkto iszgirdus tėvo riksmn, 

nubėgo iii tėvo kambarį dažino- 
ti kas su juom atsitiko, bot 
brolis tuom paežiu akmeniu 
sudaužo ir jai galva. Isz ryto 
kaimynai užtiko žudinsta, pra- 
neszdami apie tai valdžoi. Poli-

paliko net 3,000 szlebiu cije žudiiitojaus ly 
I u

mire, 
savo garderoboj. na i nesurado.

pradėjo

kurie tomus buvo, trys

užsi-

isz bažnyczios ant 
kuris prasidėjo

MUSZTYNE BAŽNYOZIOJE, 
TRYS UŽMUSZTI DAUG 
SUŽEISTA — MEBdtNA 
NUMESTA NUO KORO.

_____  Ąv-'.j ■A -' y
Suvalkai. — Žmonis ateja 

isz Lubavo, kuris guli tiktai 
dvi mylės nuo Lenkiszko mbe- 
žiaus, apie kruvina musztync, 
kuri kilo tenai!ineje bažnvczlo- 
jo.

Vietiniojo bažnyežioje keti
no atsibūti pamaldos, Lenkisz
ko jo kalboje o Lietuvei ketino 
tam užbėgti ir pasiprieszyt. 
Kada bažnycze prisipildė žmo- 
nimis ir jau ketino prasidėt pa
maldos, keli vyrai
musztis ir kaip pasakoje žmo
nis, 
Lenkai likod užmuszti ir dau
gelis skaudžei sumuszti.

Musztukai teip buvo
karszcziave, kad pagriebta tū
la mergaite, kuri giedojo ant 
koro, — Lenkinto ir likos per 
Lietuvius numesta nuo ’koro 
staezia galva žemyn ir mergai
te užsimusze ant vietos. Muszis 
persikėlė
szventoriaus, 
da smarkiau, kur surauszta da 
daugiau žmonių. Pamaldos ne
buvo laikytos bažnycziojo. « ’

Vietinis prabaszczius, kuris 
yra Lietuvis, badai pats pa- 
kurstinejo žmonis prie muszlo 
ir iszgujimo Lenku isz bažny
czios, kur randasi apie 45 pro
centas Lenku.

Po tai revoliucijei bažny- 
czioje persistatė tikra viešn
ia — viskas buvo sudaužyta, 
lonkos, altorei ir kas davėsi su
daužyti, dvi dežukes su auko
mis del vargszu, likos paimtos 
isz bažnyczios.

Pagal tyrinėjimus, tai pasi
rodo, kad tai buvo’ darbas 
sziauliu kurio pradėjo muszty- 
ne. Valdžia visai nesirūpina 
apie nubaudima kaltininku.—« 

patalpino 
“Kuryer“ isz kurio perspau- 
dinomo taja žinute.

Tokia > tai, žinia 
Kurver”

MĖTĖSI IN UGNĮ
GELBĖTI KŪDIKI.

Krokavas, Lenk. Mvinia- 
czuosia, gyvenime Anastazijos 
Bambickienos kilo ugni^ kuri

czes. 
dedamas,

reitai apėmė visas kita® grin- 
Ka i mynas M. Syrota, gir- 

kad ' deganeziojo
• baisia ugnį kuri kilo grinezioje randasi kūdikis, szo- 

ana diena. Daugiau kaip 2,300 
pasiliko be pastoges, 

ant
žmonių
Bledes padaryta konia 
dvieju milijonu zlotu.

DU EROPLANAI
t SUSIDAUŽĖ — SZESZI 

ŽMONIS UŽMŪSZTI.
Spcziil, Italije. — Kada du 

karis/ki eroplanai n usi leidi nė
jo in vandeni, šnsiduro vienas 
su kitu ir susirakino inkrisda- 
hii in vandeni. Du aficierai Ir 
keturi kareivei nuskendo. Ne-

sziai die-1 laime atsitiko laike manevru 
- < su'eroplanaiš. - . ' < .

I I

ko iii liepsna bet kūdikio ne
rado tiktai likos baisei apde
gintas. Vėliaus dažinota, kad 
kūdikis malszei gulėjo po tvo
ra prie kaimyno grinczios. •

1

I

ATĖMĖ GYVASTĮ NUO 
SKAUSMO DANTŲ.

Lvavas, Lenk. — Kunigun
da Bokenkiene, kentėdama 
skausmą dantų per kolos san- 
vaites, ir negalėdama gauti jo
kio palengvinimo, iszgere bon- 
ka amoniako ir skausmas pa
liovė, bet ir motoro paliovė

• gyventi. ’ ' ■i

p
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SAUL E
—tr----

SVARAUS PRANESZ1MAS I 
1 Ika -A JKi. - ■ (i ■ I-

MT* Naužmlraakite Guodetini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata 
ui, Ui krauti “SAULE,” kurie epiw 
tai uitnirsso ir praarė idant nesulai
kyti laikrasicaio. PASKUBINKITE!

LAIKRASZTIBE PINIGU 
NESIUNCZIAME I

Pilnai Užeimokeja Gaus “SAULES”
Mk '

Kalendori (Knyga) ant 1933 m., 
DYKAI I

LAIKRASZTI ANT BARGO 
VISAI NESIUNCZIAME I

ANT

REDYSTE.

Kas Girdėt
bjauriausiu ligų

serga yra
Viena isz 

ant*kurios žmones 
tai uzvydejimas kuri yra moti
na visu piktadaryseziu. Užvy- 
dns žmogus yra neapkenezia- 
mas, visi nuo jojo szalinasi nes 
ji nužiūri kaipo žmogų pikta 
kuris nuolatos mausto kaip da- 
gristie savo artymui.

Užvydus žmogus pasielgi nc- 
jalkaip pasiutėlis, jojo protas 
apimtas užvydejimu, nepaveli- 
na jam maustyti sveikai, tei
singai, todėl turimo tiek viso
kiu prasižengimu ir žudinscziu 
o pamatu to viso yra užvydėji
mas.

Žmogus perimtas užvydejimu 
neturi atsilsio, nežino kas tai 
yra tikra meile, nemėgsta suti
kimo ir nežino kas tai laime. 
Žmones apimti ta ja liga, užvy- 
di savo artymui visko, gero pa
sivedimo, didesnio mokesezio, 
puikesnio namo, puikesniu pa
rodu, pasisekimo ir laimes, no- 
rints gerai žino arba privalo 
žinoti kad jaigu taip pasielgi- 
neja tai pats sau užkerta kelia 
in laime ir pasivedima.

Užvydejimas tai yra kirmė
lė kurį inslęnka in žmogaus 
protą, užtrucindama szirdi ir 
smegenis, aptemdina jojo akis 
kad nemato ne savo laįmos. To- 
kis užvydejimas užmusza žmo
guje puikiausia jausla, užvyde
jimas yra arsziausiu apšmeiži
mu ir bjauriausiu pasielgimu.

Užvydejimas yra prakeiki
mu, yra pekla del t uju kurie 
yra juom perimtas. Žmogus 
apipainiotas užvydejimu, per
eina baisės dvasines kanezias, 
yra nuolatinėje baimėje kad 
tas, kuris turi laime ir-pasive
dima gyvenime, gali turėti da 
didesni gilinki. Protinis padė
jimas tokios y palos yra neap
sakomas. Turintis pripildyta 
szirdi užvydejimu, neturi nie
kame linksmumo, malszumo, 
niekam neužsitiki ir neturi pa- 
silsio.

Užvydejimas yra liga del ku- 
gyduolių.

malszumo

ma tai padaryti, 
laike bjauriausio 
užvydejimo,

J

visa

Kpžnas geras automobilistas
žino pirkdamas nauja maszina ežia Nedelia, taiyru 25-ta Sqp-' 
kad isz pradžių su jaja nevaži- tom'berio, antra valanda po

i piet, pasibaigia ezodinimas die
nos laiko, arba “daylight sav
ing t ima”.

Ats'tumkite ziegorius ir zie- 
gorelius adgal viena valanda* 
Trukiai ir bosai 
paprasto laiko. 

-■ ■ 
** Ir

Jaigu galima tikėti 
szams Angliszkos valdžios, ku
ri valdo beveik visa Indija, tai 
kožna diena, mirszta tonais

picsztas didelis auksinis kry- 
Yra daiktai, kūne ilgai 

žmogaus atminty j pasilieka, 
norint pro akis prabėga kaip 
koksai žaibas.

Taip buvo su grabu, ji ma-
cziau tik sekunda, o vienok at
simenu komažiausias jo smulk-

............. TRAGISZKA 
NAKTIS

Jonas Petroviez Panikidin 
iszbalo, prigesino lempa ir pra
dėjo liųdnu sujudintu balsu:

— Tirsztos nepermatomos 
tamsybes iszsitaise placziai 
aut pavirsziaus žemes ta pilna 
atmininiu Kalėdų nakti,. kada 
gryžiau in savo, namus isz spi- 
ritiszku bandymu pas viena isz 
mano prieteliu. Nežinau, del 
kokios tai priežasties, 
kad gatves, kuriomis ėja lt 
buvo apszviestos ir
žengti beveik su rankom besi- 
graibydamas. Tada gyvenau 
Maskvoj, uredninko Trepavd 
namuose, prie vienos mažai 
žinomoms

> I

nes per visa diena. Bot kožnas 
automobilistas tikisi kad naiH 
ja maszina nuvež ji in kur ju 
sai nųri ir kokis nobutu oras, 
nežiūrėdamas ant (o ar moto
ras gerai eina ame, •

Tik po kokiam tai 
persitikrina kad maszina, kuri 
jau buvo naudojama, gali isz- 
duoti geresne pasekme,ypana- 
sziai kaip žmogus, 1 
lutos yra k ru t e ji me, 
tinkamesnis koz.nam užsiemi- Užimtai žmonių nuo inkandimo 
me. Maszina tai yra kaip žino- per

vėla eis anį
• 1 laikui

sura-

žius.

V'

kuris nuo- 
, todėl yra

trucinanczias kirmėlės.
girs, kuom yra ilgesniam knite-1 Padaugindami ta,ji skaitliu ant
jiine, tuom geriau dirba. Pana- 
sziai ir su žmogum kuris isz 
pradžių pradeda, koki darbu, 
ne yra taip iszmiklintas, kaip 
vėliau, kada jau '“insidlrba,” 
kaip paprastai žmones kalba.

Automobilius kuris yra nau
dojamas diena ir naktį, turi 
būti gerai apžiūrėtas, idant to
kia pat kelione galėtu- atlikti. 
Maszina, kuri stovi per 

garadžiuje,
ant atlikimo ilgos 

keliones. Automobilistas nega
li žinoti kas jai kenke, gal ga-
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permainos oro motoras ne eina 
gerai, niekados negalima žino
ti kas gali atsitikti kelionėje.

Su žmogum yra tas pats. Ka
da koki laika nedirba, o po tam 
aplaiko darba, isz pradžių jam 
tas darbas sunkiai eina, skau
da jam visus sąnarius ir kau
lus ir tik,po kokiam tai laikui 
“insimiklina” prie kasdieni
nio darbo ir po tam jam eina 
viskas lengvai.
? Jaigu automobilius per ilgai 
stovi garadžiuje, tai rodos kad 
viskas jame sustingo ir surū
dijo, kada automobilistas ke
tina rengtis in kelione. Žmo
gus, kuris per koki tai laika 
nedirba yra panaszus in sto
vinti automobiliu ir neturi no
ro prie darbo. .

Automobilius kuris yra nuo
latiniam naudojime yra tas, 
ant kurio galima pasitikėt.

Zmoglis, kuris dirba kas die- 
ir nemislina apie pasilsi, 

yra tuom kurio visos pramo
nes jeszko ir priima prie dar
bo, bet tinginio visai nenori.

------ JI-------

Republikonu partija maty
dama pavoju iszrinkime prezi
dento Hooverio ir kad demo- 
kratiszkas kandidatas priža
dėdamas pyaszalinti prohibici- 
jų visai, po iszrinkimųi, turėjo 
savo politikiszka susirinkimą 
kotelyje “Americus,” mieste 
Allentown, Pa., priėmė platfęr- 
me pritariant atmetimo prohi- 
bicijos, atmetimo Volstead’o 
tiesas ir sugražinti tiesas kož- 
nam Valscziui . pardavinėti 
svaiginanezius gerymus, jaigu 
gyventojai tojd valseziaus nori 
sugrąžinimą gerymo.

Visi delegatai tam nutari
mui ir užmanymui labai prita
rė su plojimu delnu.

* -------it-------
Milijonai bedarbiu žmoni u 

yra perimti dideliu neramumu 
isz priežasties prisiartinan- 
czios žiemos. Da vasaros laiko

diena
v ra tvirta

insidlrba,

visa 
niekad no

žolino bleszine varva gal isz

tiek dienu kiek randasi per vi
sa meta,, tai pasirodo kad kas 
meta mirszta 365,000 žmonių 
nuo inkandimo kirmėlių.

Daugelis žmonių paguodoja 
Senoviszkus palikimus po savo 
•teveliu ir ta, ka aplaikc nuo 
savo įprietedių. kaipo dovana. 
Daugelis isz musu Lietuviu at
sivožė isz Lietuvos senas mal
daknyges arba turi namie su- 
plyszuses kurios reikalauja pa-

• 1 A • 1

taisymo. Argi nobutu geriau 
prisiunsti tokia knygute in re
dakcija Ant apdarymo, 
bus, apdaryta puikiai ir 
ežiai in skūra ir užteks del jų- 
su anūkų?

Jaigu turite tai prisiunskite 
sziadien.

I

1

kuri 
dru-

Isz Lietuvos.

na

prie
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Americas,,

Valscziui i /

rios da neatrasta
Sunku jaja iszgydyt ir nugalė
ti bet galima apmalszyti. Gali- 

susi lai kyli 
užklupimo

gera iszminczia, 
persitikrinimu kad tas, ant ko 
užsitarnavome, gali būti musu 
kada pasiliks musu.

Gerai, apsvarstykime
piktumą, kuris yra priežastimi 
užvydejimo, turime patys sa
ves užkhuisti, ar negeriau butu 
džiaugtis isz laimes ir panive- sziek tiek susiramino ir galėjo 
dimo savo artymo, ne kaip jam 
užvy dėti?

— »— s ii « • * -Te a

Kokis tai skirtumas yra 
tarp žmogaus* ir automobi- 
liaus.T

Kokis gali būti skirtumas 
tarp žmogaus ir automobiliautį, 
užklauso no vienas isz musu 
skąitytoju perskaitęs sziuos 
žodžius? / 1

Stengsimos tai iszaiszkint 
ifompai it aiszkiausįu budu;

sau duoti rodą su pragyveni
mu,
duos sau rodą kada ateis žie
ma — jau ketvirta tokia isz pa- 
eiles — tai sunku inspeti. Da 
ne taip seniai gyventojai su 
pasisziauszimu kalbėjo buk

bet. kaip ežia vargszas

Amerikas tai yra “God’s Coun
try,” 

f

plauke medus su, pienu.
Šiądien, taąai sklypas skenr 

stą varge ir( bėdoje.
n 4hm MII H ę ™ * *** f1 ' *“* - ' r A

.f w

(Dįpvo sklypas) kurioje

‘H;

gana, 
, ne

turėjau

prie vienos 
apgyventos gatves.

Mano mislys nebuvo visai to- 
bet prioszingal 

tik protą drumstanezios ir nu- 
liudusios.

Smertis artinasi

kios rožines 9

labai lįųdna iszveizda. |mano uo^zvi randasi grabųfor- 
Visur, kur tik inųidaviru, at-|mrose nes gąį žinai kad jisai 

yra didžiausiu gra- 
i r j bu fabrikantu. Kreipiuosiu pae

. NORI SKIRSTYTIS IN 
VIENKIEMIUS.

Galvonai, Ukmergės apskr.—• 
, ------------ visi

kaimai inteike praszmyus skir
stytis in vienkiemius ir laukia 
matininku, kai kurie jau 5 — 7 
metai. Kaimus skatina skirs- 

•i # 1i 4 * | > 1 ,r k iir " i i. ' S t "

tyli ankseziau iszsiskirscziuslu 
t »• Ik f . » k .

in vienkiemius gražiai sutvar
kyti ūkiai ir toji
kad vienkiemiuose dabar ma

ram es-

Szjo valseziaus, bemaž.
- - i-

aplinkybe,

žiau krize jaiicziama irĮ ’
uis gyvenimas yra.

NUSIŽUDĖ PRIE 
TĖVO KAPO.

Bugpiui’zio 20 d. apie .19 vai. 
Urniežių kaimo kapinėse, Dot
nuvos valseziaus prie tėvo ka
po, nusiszovo Leonas Daugėla, 
22 m. amžiau^.

Velionis paliko labai ' ilga 
laiszka, kuriame raszo, kad jau 
7 metai kaip esą nepatenkintas 
pasauliu ir nutaręs nusižudyti. 
Be to, spėjama, kad dar osa pa- 
simaisziusi ir meile.

Velionis buvo ūkininko su
ims, be to, dar Kėdainiuose mo
kinosi szaltkalvio amato.

Priesz nusižudymą, ta diena 
velionis buvęs labai linksmas, 
ir isz Kėdainių parsivežęs naur 
ja smuiką, kuria padovanojęs 
vienam savo broliui,' šaky dar 
mas: “kad ta diena kiekvie
nais metais su ta smuiką griež
tu ant to kapo, ir už tai jam 
paliokas savo dali priklausau- 
ežia j u ūky.” Atsisveikinęs su 
namiszkeis iszvažiavo dvira- 
cziu isz namu. Vėliau ir rastas 
jau negyvas.

i f -J

ĄPVOGE SĘV. STEPONO
BAŽN YOZIA.

Vilniąus Rytojus< t 9 9 ras^o 9

“fSmertis artinasi,7' —■ pa
sako man Spinozos dvasia, isz- 
szaukdama spiritiszkuose ban
dymuose. O kad pareikalavau 
to sakinio patvirtinimo, 
klaustas ; stalelis dadurc: 
“Smertis artinasi, ateis ta pa
ežiu. nakti.”

Nematomos esybes pranasza- 
vimas balsei mane kankino per 
visa ta szalta nakti. 4' X . J M If 1 > :

Netikiu in spiritizmą, 
nok misi i s apie smerti 
iki tokiam laipsniui sujudino 
kad prieteliaus namus aplei
dau pilnas baimes, su kuria ne
galėjau ir su tvireziausia savo 
valia kovoti.

Gana kad ta vakaru gatvė
mis tamsiomis.sukinėjausi net 
iki pusiaunakeziui. Lietus man 
kirto in veidus. Vejas liūdnai 
dejavo. Aplinkui savo nemv- 
cziau nieko ir negirdėjau žmo
gaus balso, o duszia prisipil
dė pilna neapsakomos baimes, 
Paskubinau žingsnius, nedryz- 
damas paskui savo atsižiūrėti. 
Man rodėsi, kad mane smertis 
vejasi, gatava ant manos surik
ti ir apkabinti savo glebiu ir 
rodos, kad jau jaueziu jos ledi
ni atsidusejima.

Panikidin, labai iszbales, nu
rijo gurkszni vandens ir trauke 
toliau:

— Toji stebėtina baime 
manes visai neapleido; kada 
perlipos namuose keturiu 
auksztu tropus atsiradau savo 
kambaryj, kur vieszpatavo 
toipgi visiszka tamsybe.

Girdėjau vėjo dejavimus ka- 
mįųq, liudųųs dejavimus, kurie 
jnanq visit supurtė.

tikeeziau Spinozai, 
mislijau, tai szia nakti tarpt) 
dejavimu ir nusiskundimu rei
kės man numiirti!

Pabriežiau su degtuku in ka
minu... Vejas dar smarkit?u 
pradėjo staugti. Urnai koksai 
tai paklydęs biesas iižstaugo 
ilgu balsu ant gatves.’

Norėjau mislyti apie ka kitu.
— Kokia tai pasibjaurėtina 

naktis tiems, tūrio neturi jo
kios pastoges! — prasznabžde- 
jau, stengdamasis savo visas 
.misiis patraukti ta klausymo 
pusėn. Bet viskas dykai.

Kada maža mėlyna liepsnele

st aleli s

I

i

i
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9

pa

o vie
numo

Jei

stebėtina

namuose

pa-

. Vejas dar smarkiau

kad paskutiniuoju ipetu vis iipszyicto tamsybes, pasižiuro-
dailiau pasitaiko vagiliayimai 
privaliuose, butuose, gaivose 
ir net baiiycziose. Nesą tos 
dienos, kad nebūtų ploszimu. 
Sztai Hugpiuczio 19 d., naktį, 
nežiųęipi. piktadayiai insivęrže 
iu szv. Stepono baiiyczia, ja 
apiplesze ir isijsiųpszo invairlu, 
brangenybių ir daug pįnigu.

jau neramiai. Mano akim per
sistatė pasibaisėtina regykla.

Surikau ir užmerkiau akis. 
Viduryj.mano kambario stovė
jo grabas. ;

%

Degtukas užgeso. Vienok tu
rėjau laiko patemyti, kaj gra
bus lųivo pridengtas rožiniu 
marszkaiu, o ant virszaus pa

rasdavau grabus. Matomai, tu-1 Maskvoje i

tave kaipo pas prieteli, padek 
mums iszgelbeti musu turtą ii 
musu garbe.

Pasitikėdamas kad neat^a 
kyši, .
prieteliau, grabu kuri palaikyt 
pas save kol kas kur bus.

Be musu prieteliu pagelbo; 
turėtumėm prapulti, žinau ka< 
tasai gralius pas tave ilgiau n< 
bus kaip pora nedeliu.

Taigi, pasiuneziu savo prie 
toliams po viena grabu pasiti 
kedamas ju nuolankumui.

Prie tavęs prisiriszcs, 
Ivan Czeliustin.

rojau serganczius nervus : 
kur tik einu, visur priesz save 
matau grabu, matau smerti!

surikau,— Tfu! —
.griebdamas sau už galvos; —

nusi-

menas. Buvo padarytas suan- E*1 dabar daryti, mano Dieve?
gūsiai ypatai, vidutinio ūgio. 
Mislijau kadangi isz rožinio 
dažo, jog tai buvo paskirta del 
jaunos mergaites. Užklodalo 
brangumas, aukso kryžius Ir 
tas viskas rodo, jog smertis tu
rėjo but turtinga.

Iszbegau isz kambario kaip 
patrakęs ir atsidūriau ant tam
siu trepu, bėgdamas vis žemyn 
be atsižiūrėjimo, kol neatsira
dau ant gatves.

Czionai susilaikiau ir atsirė
miau in siena. Man szirdis 
plake; dykai stengiausi inislls 
surankioti ir .sutraukti vienon 
kruvoĖ. į

Viena isz klausytoju pakele 
lempos liepsna.ir su baime prl-
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priesiartino prie pasako janczlo 
kuris kai liejo tolinus:

— Kad mano kambarys bu
tu sudegęs, arba ji butu vagys 
apvogė, bueziau tiek daug nc- 
persigandes.. . Bet grabas! 
Kokiu budumano kambaryj 
galėjo atsirasti grabas? Bran- 

papuosztas,
kaip del kokios aristokratisz- 
kos damos, kaip galėjo jis atsi
rasti pas biedna uredninka. Jis 
yra-gi tuszczias — mislijau — 
arba jame kas yra... gal... 
lavonas? Baisi paslaptis! Ste
buklas ar tai piktadaryste!...

Negalėjau to visko jokiu bu
do iszaiszkinti. ’

Man neesant namie

gi a i

Bet

patai svl as i •<'

, durys 
visados buvo uždarytos, o vie
ta, kur paslėpdavau rakta, bu
vo žinoma tik artimiausioms 
mano prieteliams. Ar-gi vienas 
isz ju galėjo atnesZti grabai...

O gal jis pas mano padėtus 
per klaida?... Juk galima pa- 
mislyti su auksztu ir kamba
riu.

D v a s i o s i s z p r a n a s za v o 
įsinerti — pamislijau.
žino, ar neparenge man grabo?

Bandžiau viską ta sau per
statyti, jog toksai atsitikimas 
ir baime, tai vaikiszkas darbas. 
Bot viskas dykai!...

Lietus man liejosi per vei
dus, vejas nuo mano peczlu 
plosze skranda ir
Perszlapau ir pęrszalau

man
— Kas

skrybliu.
, o vie- * 

nok bijojau gryžti in bambari, 
idant vėl tenai nepamatyti gra
bo. Ant galo nutariau eiti pas 
savo viena prieteliu, kuris prie 
tos paezios gatves gyveno.*

atsiduso,
nuo, kaktos pra

kaitu ir trauke, toliau sayo pa
sakojimu:

■ Mano prieteliaus ngbu- 
namie. Kada ant mano

barszkinimo in duris niekas ne
atsiliepė, iszsiemiau isz po bal-

♦
Panikidin 

nusiszluoste

*
giliai

vo

kio rakta, tenai nuolatos laiky
davo, atidariau duris ir inejau.

Kambaryje buvo neapsako
ma tamsybe. Vejas ir ežia vi
sur nuolatos stąuge o varpu 
atbalsiai isz toli buvo girdėti. •

Užžiebiau degtuką kurio 
szviesa ir tuo žygiu nepaliuo- 
savo manes, nuo baimes... 
Priešingai, baisuj, smertelnas 

persigandimas atomemąno 
man visa protą. Keliais paszo- 
kimais atsidūriau ant gatves.. 
Tame kambaryje kaip ir mano 
name pamacziaiktfraba!..

Bęveik du sykiu didesni už 
mano; tasai buvo pridengtas 
bronzo gelumbe, kas pridaro

Lietus nuolatos labai lijo, o 
asz be skrando ir 
kuriuos per 
kambaryje 
turėjau-szalti. Plaukai man ant 
galvos atsistojo. . 
iszsisunke szaltas 
Rats nežinojau ka 
imli laimes atsiminiau kad ne
toli gyvena daktaras Pogostov, 
vienas isz geriausiu mano pa- 
žinstamu, kuris sykiu su ma-1 
nim buvo tuose spiritiszkuose nervu ligos, 
bandymuose. Leidausi pas ji. prietelis, 
Tame laike jisai dar buvo ne
seniai apsivedęs su turtinga 
pirkliene ir gyveno ant penkto 
aukszto, valstijos rodininko 
K . . .• namuose.

Ir sztai pas ji vėl mane lau
ke netikėtinas atsitikimas. Ei
nant t repais 
riksmą.

Po tam tuojaus mano prie- 
telius, apsirengęs skrandu ir su 
sumankytu skriblium, pasiro
do priesz mane, pastumdamas 
mane tvirtai in szali.

— POgostov! — 
pažinys savo 
tau yra?

Pogostov susilaikė pagrieb
damas mane už rankos. Buvo 
iszbales ir drebantis, 
rojo apsiniauk uses o 
smarkiai kilnojosi.

Ar tai tu? Esi iszbales 
kaip nobaszninkas! Didis Die
ve, esi baisus! Ar kartais netu
rėjai halucinacijos?..

— Bet ir tu pats 
ant numirėlio.

r

protą, 
tave

.siuiicziu tau, brųngm

skri bliaus, ■■ II 
baime

savo
palikau 

prieteliaus,

Ant kaktos
> prakaitas, 

daryti ir

vaisi i jo s

iszgirdau baisu

suszukau
prieteliu — kas
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Tris menesius gydžiausi nu 
už tai-gi mus 

grabu fabrikantas
iszgelbejo turtą ir garbe. D? 
bar sau užsidėjo laidojimo ir 
staiga, bet nežiūrint-to, reiki; 
lai menkai slenka. Kožna vi 
karu bijau idant prie savo 1c 
vos neužtikeziau marmuro p? 
minkla ar katafalku.

PASZVENTINIMAS NAŲ 
JOS LIETUVISZKOS AKA 

DĖMI JOS PHILADEL- 
PHIJOJ.

Nedėliojo 2-1 ra diena Okt( 
bėrio thus paszventinimas nai 
jos akademijos ir seserų naro 
C? M x’. Kazimiero, Newtone, ar 
Philadelphijos, ketvirta valai 
da po piet. Specialiszki truki; 
eis ant Readingo geležinkeli 
isz Shamokin, Mount Carmel 
Shenandoah kurie sustos pak 
lyje ant visu stoeziu paim 
pasažierius isz kitu miesteli 

apie 
Shenadori taja diena 6:15 i 
rvto o Frackville 6:55 valand 

iszrodai Spėjama kad daugybe žmon

akis tn- 
k rutina

visu

Specialiszkas trūkis

važiuos taja diena ant paszve 
Ak, leisk man sugaudyti tinimo.

tai džiaugi uosiu
Prakeiktas

Kaip 
pamatęs!.. 

buvo tasai sziandieninis ban
dymas! Suardo man nervus ant 
tokio laipsnio, kad. gryždamas 
namo, tik tu suprask, mano 
kamluiryje pamaeziau... gra
bą,

Apsakiau jam taip-gi apie 
savo halucinacija. Žiūrėjome 
viens in kita su baime o po tam 

g to visko 
mes nesapnuojame, pradėjome 
su rankoms 
j m įėjimus.

— Man rodosi — tarė dak
taras — kad nesapnuojame ir 
kad musu kambariuose grabai 
tikrai randasi. Ka dabar to
liau pradėsimo?

Pažadinome namu saiga ir 
jau dabar visi tiys.inejome in 
daktaro namus, kur., kambary-

; grabas 
balta gelumbe apklo-

tik tu suprask

kad persitikrini jo

daryti visokius

je isz teisybes stovėjo 
atviras,
tas ir brangiai auksu papuosz- 
tas. Sargas dievuotai persižeg
nojo.

Szv 
po S f 
būti 
Kryžiaus Ligoubute, turi sa^ 
akademija ir mokina 25-kio 
parapijinėse mokslainese, ta: 
kuriu yra Mt. Carmel, Sera 
ton, 
ersville.

Seserų

Kazimiero seserys tu 
ivo priežiūra didele ligo 

kuri vadinasi Szvenvadinasi

New Philadelphia ir Mi

namas
203 a korius žemes

apima ap 
ir randa 

arti Philadelphijos. Kas nor 
važiuot isz Mahanojaus, gi 
važiuoti isz Frack vilios. Tr 
kis pribus in Philadelphia ap 
10:30 rvte. •r

Mažam 
Beis, 
Donna 
kuri 
žiaus

MIRĖ SENUKE TUREDAM 
’ 124 METUS.

Rio do Janeiro, Brazi lijo. - 
m i estei i je Aura D'

mirė gerai žinoma sene 
Zachariua Gonclavt 

susilaukė puikaus ai 
124 metu. Lyg paskui

niai dienai senute dirbo a 
Jauko ir rūpinosi savo anūkai 
pra-anukais ir pra-pra-an 
kais, kuriu turėjo isz viso ap 
tris 'sziuįtus.

— Dabar reikia persitik
rinti — tarė daktaras visas 
drebėdamas — ar grabas tusz- 
czias, ar jame yra lavonas?

Po ilgam abejojimui mano 
prietelis pakele grabo antvožą 
barszkindamas isz baimes su 
dantimis... Tuojaus visi pasi- 
lenkeme ant grabai Nebuvo jo
kio lavono, tiktai sekanezio tu
rinio laiszkas:

Mielas Pogostoy!
Gal žinai kad mano uosz- 

,vis apsiskolines iki austi delei 
ko jam gresia bankrutijimas. 
Rytoj ar užporyt bus aresztuo- 
tas, palikdamas mus galutinai 
didžiausiame varge. Vakar 
szeimyrtos rodoje nutarėm pra- 
sząlinti isz krautuves visus 
brangesnius daigtus kurie pasjrie galėtu ji užlaikyt.

ISZVARE 28 ISZ “PURKAI 
ZES” NES TURĖJO 

PINIGU^
Newark/ N. J. — Vargs: 

prieglaudos virszininkai ai 
diena iszvarc 28 ypatas už t 
kad turėjo jsz ko gyvent ir t 

i_ t i • _ * • _ v _
i u

varge.

rejo daugiau pinigu ne ka 
kiti vargszai.

Virszininkai padaro sliocti 
tarp vargszu, kurie radosi pri 
glaudoje, surasdami kad isz < 
yargszU, vienas turėjo $8i 
banko jo ir aplaikydavo po $: 
pensijos kas menesis nuo vt 
džios. Kitas turėjo narna o 1 
Ii turėjo turtingas gimines k

11
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— Na, tai dabar liepsiu vi
sus pakajus a^naujint, padarys 
ti del jojo puike kancelerije, su 
reikalingom szepom ir lenty
nom del knygų, teip kaip del 
advokato priguli turėti. Lan
gus šluosiu padint, nereikalin
gus gramozdus iszmesti, ba už 
keliu dienu jau parvažiuos:

Teip kalbėjo Brazikas viena 
diena in savo paezia. Poni Ona 
dasiprato kas tai tiejei seni 
gramozdai.

Turėjo jis ant mislies abro
za Szvencziausios Marijos Pa
nos. Kalbėjo j i ji in save:

—• No bus nieko, ant to asz 
no tiksiu, abrozo ne pavėlinsiu 
nuimti.

Po keliu dienu volei 
telegrafas.

— Kas tai po velniu? — ta
ro Brazikas pleszdamas kopor- 
ta su ne kantrumu.

Bunkeris Wolfas dane- 
man, idant ka greieziause

t, pribūtai! in Viedniu. Tasai te
legramas mane nerimauje la
bai. Paskutiniuose 
priviso daugelis bau krutu, jo 
isz j>rovu niekad ne gali iszei-t 
tie. Jurgis dabar turės su mano 
provomis darbo in vales. Ne 
viena karta gailėjausi, jog vis
ko ne pardaviau.

Už adynos po tuom jau Bra
zikas buvo ant kelio in Vied
niu.

Praėjo nedele — poni Ona 
ne aplaike nuo vyro jokios ži
nios. Kad norint Jurgis para- 
szvtu kelis žodžius ir tai ne. 
Praėjo dvi ir trys nedėlios —- 
žinios nėra.

Ant galo po keturiu nedeliu 
ponas Brazikas sugryžo, bet 
kokis! Stojo priesz paezia nu
vargęs, pražilęs, susikūprinęs 
suvis ne tas pats žmogus.

— Del Dievo Szvento! — 
paszauke poni Ona paregėjus 
vyra, F ’
gis? paeziuli, kur Jurgi

— Susidrutink, 
Ranka Dievo sunkei mus da- 
lypstejo, bukie drąsi — Onute 
praszau tavęs? Musu sūnūs...

— Dievas dalypstejo! Ka, 
musu sunu? O taip baisi nelai
me turėjo mus patikt, jeigu jau 
tu dalypstejimu Dievo pripa- 
žinsti ir Jurgi musu sunum pa
vadinai. O Vieszpatie kas su 
juom stojosi!

— Praszau ponios, atsiduot 
su visais kentėjimais Dievui. 
Jis daduos pajėgu — atsiliepc 
balsas nuo duriu.

tai kunigas gerade- 
jus? — paszauke poni Ona. —. 
Teip, matau, jog didele nelai
me mus patiko, jeigu mano 
pats nusiuntė pas kunigą ge- 
radeju; matomai nelaimėje su- 
siminksztino ir kitokiu stojosi.

Teip, dasimislinu — sunūs 
musu gal negyvas.

— Kunigo prirengkie ma
no paezia, ba tai no akmenine 
szirdis, tiktai kaip kožna moti
na, tai jau del josios labai di
delis sopulis ir labai sunkus 
ant nukentejimo.

Kunigas prisiartinoj^rie po
nios Brazikienes ir tarė ippilei:.

— Juk ponia esi isztikima 
duktė Bažnyczios szventos! 
Tai žinai, jog viską ka Dievas 
ant mus užsinnczia, turime su 
nusižeminimu priiminėt

— Vardan Dievo priimu ta 
kryžių, kuri ant manes Dievas 
užsiuneziu. Ne asz mielinu, jog

laikuose
(r 
O

— kas stojosi ! kur Jar
s'!

paeziule!

O,

Bažny ežios

Jurgis ne numirė nesusi vieni
jas su Dievu? Pasakykie man 
mano vyre, ar aprūpinai musu 
sunu kaip reiko ant amžinos 
keliones ?

Brazikas nuleido galva ant 
krutinės ir nieko nh atsako.

— Kalbėk,' ^man, meldžiu 
tavęs! Juk jojo, kuna parga
bensi, idant galotau palaimint, 
kol sugryž in že/no.

— Onute mano, brangi pn- 
cziute! jaueziu ciela naszta nu- 

!aidėjimu, ka mane slogina —. 
gal protą prarasiu!

— Tai. Jurgis numirė, be 
dvasiszko suraminimo? Kal
bėk, kokia srnerte numirė? R**'

— Isz rankos žudintojaus!
I

— O Motin DievoI Dingo 
mano viltis! ir tu ant to pavė
linai! tai asz esmių pirmutine 
kurios maldų ne iszklausei!

Ponia Ona puole ant žemes.
Mažiuke Mariuke pripuolus 

prie motinos ir paėmus už kak
lo verko garsei:

— Alotinele, tai apie tavo 
Mariuku! Mamyte 
atidaryki© akis.

Ant galo atidaro Ona akis, 
prispaudė dukriuke prie kruti
nės ir pamaželi sznabždejo:— 

anioleli. melskis už

mamvtelo

Melskis
Jurgi.

— Atsiduokie Dievui! —• 
tarė kunigas. — Motina Szvon- 
czianse tikrai, ponios sunu ne
apleido ir nepavelins jam ding
ti.

5 melskis

geradejau
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Pasakymas teisybes tan- rika Juozas Skurnickis, sūnūs gi! No privalau mano kalcztu
kiauše būna gyduole geriausc. kupcziaus nuo Grodzkos uly-(du labiau didint per apsileidl-
Kas stojosi, jau ne atsistos, nei 
nopersimainys.

Brazikas atsidusias gilei 
pradėjo apsakinėti:

Kada pribuvau in Vied 
lauke mane ant 

bunkeris.
stacijosniu, 

mano bunkeris. Kalbėdami 
apie mažos vertes daigius, da- 
ejome jojo narna, kur — kaip 
jis kalbėjo — galėsimo sau be 
jokiu perszkadu pusi kalbėt. 
Prie vyno kalbėjome pirmiau
se tane prekystes veikalus, 
paskui apie musu sunu. Dasiži
nojau, jog mudvieju sunūs ap
gavo mane įminėdamas pini
gus nuo mano bankicriaus o ir 
padaro daugeli skolų. Mano 
bunkeris žinodamas apie mane 
ir mano turtą iszpirko visus 
abliguš, ka ant mano vardo bu
vo iszduoti. A'sz padekavojau 
jam už tai, ba jis žmogus gerai 
padare, jog sarmata atitolino. 
Kortavimai, paleistuvei, drau
gai, cukernef^ merginos — vis
kas ta musu sunu in niekus pa
verto. Ka tik no numiriau, kaip 
bau koris padėjo priesz mane 
dideli pundą abligu ir vekseli!. 
— Ar tas vaikinas papaiko! — 
paszaukiau ant mano giliuko 
suma skolų da ne pavirszino 
pinigu mano sudėtu banke.

— Asz tuojaus liepiau 
paszaukt! — paszaukiau užpy
kins.

o

JI

ežios kaipo agentas vienos di
deles firmos. Pas ji 
cziau telegrama, jdant man da- 
liesztu apie Jurgi, jeigu sulrino, jog proce nelaimėje, tai

ma privalumuose.
eniesi isz naujo 

prie darbo ir tuojaus persitik-
misi u n- . Brazikas

jeigu sulrino, jog proce nelaimėje, tai 
juom kur sueitu. Mislinau jog geriausc® .gydytojas, gydo du- 

szia ir sugražina žmogui drąsą 
bet jo- ir narsumu.

Ne paimti kelei apveizdos
Metas po metui bego. Brazl- 

kai Dievui atsidavė vedė gy
venimą. Ant atsidavimo rupes- 
tei no buvo nei laiko, 
pinigu privertinejo 
ant krutėjimo, o vėlei ne norė
jo 'pasirodyt del kitu kupeziu 
jog jau nubiedno.

Daugelis jau ir nuo jojo atsi
metė, kurie pirkinėjo visokius 
tavoms. Brazikas ne rugojo ir 
viską tai .daleidinejo, kaipo 

praeitus 
nusidėjimus. Geriausiu kostu- 
meriu buvo Skurskis. 
dieu iszsirenge pas 
idant užsįkalbint pas ji dau-

kiu atėjo sūnūs. Juozas, kuris

Ant 
prį-

t

nusl- 
czion

daleidinejo
duota nuo Dievo už

likosi pirm i a use n Li

rado
jog tai

Jurgis.

prie negy- 
buvo

stokas 
B ra zika

>

Ir sze-
Brazika

.................. .......................... 111 -"t----------------------------------------------- 

ta pasveikinėjo ji f >a rupi jonai, 
kaipo savo prabaszcziu, jis ro
dos nieko ne mate skubinos 
ulyczia, ‘kur gyveno BraZikai.

—• Tegul' bus- pagarbintas! 
—tarė kunigas linksmai, inei- 
damas in stuba Brazi k u. O ne- f
laukdamas atsakymo, kalbėjo 

» H *

sura-

linksniu balsu:
Kas tai ? volei matau nu-

< R

lindusius veidus, jau judu nie-, 
kados neužmirszite praeities — 
sziadien vienok atėjau
mint nuliudusins ir lai tikrai.

— Tai ir sveikas drūtas, jo- 
gamasti — atsiliepė p. Brazi
kas. — Teisybe, volei mislijo- 
me apie musu Jurgi. Tai-gl 
dasižinojome nuo seno Skurs- 
kio jog jojo sūnus sugryžo Isz 
Ameriko. Juozas jojo sūnūs ir 
tame laike buvo iszvažiaves in 
Amerika, kaip ir musu Jurgis, 
kuris likos nužudintas. Lai
mingas Skurskis, norint turi 
džiaugsma isz savo vaiku.

—• O ar nepasakojo del jus

Priėjau, ja ja užkalčiau,
i
I 
IIr puikiai pasveikinau. 

Bet ar buvo girta, 
Ar bobele kytra, 

Nieko man neatsako, 
Nei hau ju du neatsako 

Ranka mostelėjau, 
Toliau® in miestą nuėjau, '■ 
Dažinojau taipgi, nuo geros 

‘ kūmutes, i. 
Kad ten yra pasileidę mus 

sesutes, 
Užsiduoda su Graikais ir I 

czi tų tabakinis, 
Kurie maitinasi tiktai krekois, 

Mat, josios Augliszkai 
spykina, 

Lietuvius visus niekina, 
Cziilguma kaip karves kramto, 

Džikus szoku ant kampo. 
* ♦ ♦

Badai Ves| Virginijos.
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— O kunigo
aukso tavo žodžei! Ar isztikro 
tu t ei p mislini, jog Sveneziau- 
se Marija nei vieno neaplei
džia, kas josios pagelbos reika
lai! jo?

— Sūnūs ponios būdamas 
da jaunuteliu, lankei prie jo
sios meldėsi gal ir paskutinėje 
valandoje pabudino gaileste jo 
szirdije už nusidėjimus.

/

!

u z

— Ar paszaukt — atsake 
bunkeris, — tai jau negalima, 
bu sūnūs- pono iszvažiavo !n 
Viedniu.

— Taisės popieras turiu 
pirmiause peržiūrėti gerai: pri
busiu pas poną rytoj.

- Gerai, gerai, praEzau po
nes da asz noriu ponui pa

Szirdingai dekavoju 
žodžius ramybes. O kad tai 
Dievas priimtu ji in savo gar
be.

Brazikas stovėjo su nuleista 
galva, kaip nutirpęs, kaip di- 
džiausei prasikaltęs" lauke vi- 
roko smerties.

— Tu norint tuom gali su
siramini, jog ne esi tame nie
ko kalta —ture po ilgam tylė
jimui, kad tuom laik asz, turiu 
paktdinet peklines kaukes ir 
iszmetinejinius savžines. Tai 
cielai nelaimei, 
tas. Dovanok man — prižadu 
už tai pakutavot, pripažinstu 
teisingyste Dievo; ranka 
Vieszpaties mane dalypste.

Ne galėdamas isz graudumo 
žodi prakalbėt, pati padavė 
jam ranku sutaikęs, kuris pa
griebęs spaude szirdingai, ap- lukai nuo skolos teip užaugtu, 
liedamas aszaromis. Kunigas 
tuom laik rūpinosi juosius su
domint, žodžei jojo plauko kaip 
didžiausos vaistas ant sugeltu ant kelio in Amerika. Melsiu 
juju dusziu.

Brazikas volei atsigryžias in 
paezia kalbėjo:

— Asz tau ne viena karta 
sakiau, jog Dievas tavo mal
dos no iszklause ir kad jau 
atsinoretu tau mane privedžiot,. 
Szendien-gi tavo viražus — bet 
nieko nelaimejei.

— Ach asz prijaueziau, jog 
reikes dideliu auku ir didepo 
pasiszventimo, d^l to-gi viską 
su kantrumu nukentėsiu. Gali 
dabar apsakyti man viską, ant 
visko esmių pasirengus.

Brazikas dirstelėjo ant ku
nigo, kuris supratęs jojo erge
li, su gajva linktelėjo, duoda
mas ženklą, jog gali sakyt ir 
dadave.

savžines.
asz esmių kal-

Dievo;

i < Pa d a riau 
rūpesti es, 

pa- 
o

na, 
duot viena gromata užpeczetin- 
ta.

Gromata buvo adresu vota 
pas mane: tuojaus pažinau ran
ka Jurgio. H*-

—• Ar isz proto iszejo? —■ 
pamįslinau, pleszdamas kopor- 
ta, dabar perskaitysiu, o raszc 
teip:

Dovanok tėvo!
tau daug bledes ir 
atsiduodamas kortom ir 
leistuvingam gyvenimui, 
kaip kas stojosi, pats nežinau. 
Bet žinau, jog nupuoliau, kaip 
baimes Dievo netekau, kaip 
Dieva isz szirdies iszvariau, ba 
stojausi atszalusiu del tikėji
mo. O kad butau pasilikęs par 
bažnu, kaip mane brangiause 
motina iszmokinę ir užaugino, 
no butau szendien piktadariu 
akyse locnu tėvu. Pats savos 
turiu bjaurėtis. Da priesz dve
jota dienu nežinojau, idant pa

Ne turiu drąsos stotie priesz 
jus in akis. Kada szita gromata 
daeis jusu ranku, jau asz busiu

gausiu atsakymu, bet ir už at- 
sahyma užmokėjau, o 
kios žinios neaptik iau. Vienok 
liepa liovia u jeszkojas. 
kart sunkei apsirgau ir
verstas buvau pasiduot in na
rna milaszirdingu seserų, ku
riame pergulėjau,suvirsz nede- 
!e. .

I hisi ta i sos szi ok I i e k 
daviau ant policijos ir
dasižinojau apie baise žinia.

Policije rado viename isz 
/kanalu priemiesezio Antverpos 
kimu nepažinstamo vyro, kuris 
kaip aut daugybes žaiduliu pa
žino, jog
žadintas o paskui inmost as in 
kanalu, ir jau kanas buvo pa
gadintas. Isz parodytu man po- 
pioru kurias
velio, pasirodė, 
musu .sūnūs, 
man inteike apart pugilareso, 
jo metrikus ir diplomą pabaig
to mokslo. Jurgis jau buvo po 
žeme. Per taisės ke'les nedeles 
daugiau turėjau rupesties negu 
per ciela mano gyvenimą.

Teip jau Jurgio gyvenl- 
pasibaige. Norint valdže 

kad nu- 
bet buvo

Motinos Dievo, idant jus mano 
brangus teveleį suramintu.

— Sztai matai poni, jog su
nūs tavo už nusidėjimus tikrai 
gailėjosi ir meldėsi. Szven- 
cziause Miwije.jojo paskutinė
je valandoje neapleis.

— Dasižinojau — kalbėjo 
toliau Brazikas — jog Jurgis 
iszvažiavo in Antyerpa. Tuo- 
jaus leidausi in kelione. Pribu
vęs in AntverpA, nesigailėjau 
pinigu, kad tiktai surast sunu. 
Perjoszkojau visus hotelius, 
peržiurėjau vardus ir pravar
des tuja, ka iszplauke in Ame
rika, hnt nelaimes nei ženklo 
Jurgio. Dasižinojau tiktai jog 
ketures dienas priesz mano al

4

Jau tavoro. Drauge su Skūra- Gurskis, jog jojo sūnus atve-

O i * • 1onci.je j<H Įį|{(aį sugryžo isz Antverpo,
ir nepažinstamas vyras

Juozo, kuri prikalbino 
idant keliautu drauge su juom 
del pažinimą miesto Lvavo.

lis kuri
pnetc-

!

sugryžt

rnas
gana triūso padėjo, 
tverti piktadarius, 
ant tuszczio.

— Jau neturėjau ko laukt 
ant atsakymo isz Ameriko.

— Pastanavijau 
namon. Kuom labiaus prisiar-
tinejau musu miesto Lvavo, 
tuom labinus spaudo man szlr- 
di. Man labili buvo gaila tavos, 
bijojau apie tavo sveikata, mis-

* ll . 1 ‘ i « . I

linaiį apie lai, kaip tini apie 
tai pasakyt. įnpuole man lai
minga misli'S, ir paprasziau 
kunigą prabaszcziu, idant 
no teip painioje užduotoje isz- 
vaduotu ir
savim. Kada prisiartinau prie 

viskas man baisei persi-

1 j r
ma

atsivedžiau ji. su

name, 
state; ir saule rodos per labai

e " U d
szviOto, ir kvietkos per daug 
kvepėjo ir Viskas kitaip iszro- 
de, rodėsi man, jog cielas pri
gimimas turėtu su manim apsi
dengi ie gailės rubais.

Dievas Ir

.Brazikas pabaigė. Ilgai visi 
tylėjo, tąjį tylėjimą pertrauke 
ponia Ona.

— Dievas'davė,
atėmė, tegul buna Jojo szven- 
ta vale. Priimsime taji kryžių, 
kuri ant mus užsiimto, ir pra- 
szykime Jojo pajiegu nai'-

. . ?’•< ...Berneliai kaip pinavjjos, 
Yra in ka pažiūrėt bent, 

Toki vyrukui sztant. 
Bet kaip kurie nežino kas tai 

. tri, 
O statosi save labai kytri. ' 
Kaip pavyzdi n, sztai ve, 

Vienas sportelis eidamas 
ulyczia, 

Susitiko lėta vaikinuku, 
Turinti po pažaste bonkute, 
Sportelis jo užfundyt prasze, 

Už ta vargsza graszi, 
O kad fundyti nenorėjo, 

Sportelis isz piktumo 
sudrebėjo.

Apsidairęs d a paklausė, 
Drožė vaikinui in ausi, 

Anas vargszas isz dideles 
iszgasties, 

Paleido pundeli isz po 
pažasties, 

Tada tas isztvirkelis proto 
neturėję, 

Paėmė pundeli ir bego kaip 
pasiutęs, 

Matyt ji pristojo pats vęlnes, 
Ba tam pundelyje rado kelnes, 

Jam pasirėdžius in szapa 
nuėjo, J 

Tada pirsztais visi pradėjo, 
Tuojaus sznabždejo ir pažino, 
Kad tai kelnes ano vaikino, 

Gynėsi sportelis, bet ant niek, 
Visi suprato vis tiek, 

Kelnes per trumpos, iszrodcĮ 
kaip peleda, 

Sportelis nuo visu turėjo 
didele geda, 

Tieji juokai jam tuojaus 
nubodo, * 

Tuju kelnių daugiau nerodė. 
Laikas tau, kvaily, pasiliauti, 

Tu nedoras jauti. ;

že su savim prieteli ?
—• Tai-gi sakyk.
—• Tasai nepažinstamas bu

vo pas mane ir kalbėjo jog pri- 
buna isz Ameriko. Tasai at
minimas apie Amerika tuojau® 

i jusu 
dingusis sūnūs. Kada jam apie 
tai apsakiau, pakrato abejoti
nai su ne isztikimu galva ir 
taro:

Ka velke ir kaip laikeisi mnu Puole ant 1,,islipH

tas pats žmogus

kur buvo paskirtas

]>. Brazikas? — paklausė Juo
zas savo tėvo. — Ar da vis te
kis nenaudėlis del mus ir del 
visu savo perk i k u ?

—■ Ne pažinsi jojo, tai ne 
Nuo smerties

Jurgio suvis persimaino. Buvo 
pirmai atskalūnas — sziadien 
drauge abudu su paežiu eitinc- 
ja kas diena in bažnyczia; pa- 
kajelije,
del sūnaus, abudu atkalbinėja 
ražaneziu priesz abroza Moti
nos Dievo. Taip tai Dievas per
maino žmogų. Biednas Jurgis! 
geras tai buvo vaikinelis, atsi
menu sau, kaip viena karta su 
aszaromis prasze tėvo, idant 
palauktu manos pinigu. Tajo 
paezia diena aplaikiau užpe- 
czetinta gromata *su nemažai 
pinigu, idant užmokecziau ško
te Brazikui. Asz tikrai žinau, 
jog tuosius pinigus aplaikiau 
isz priežasties Jurgio,
kas diena už jojo duszia atsi- 
dedu pas Diova.

Nepažinstamas negalėjo su
silaikyt nuo susijudinimo: dvi 
aszaros nusirito per apdegusi 
nuo saules veidą.

— Praszau tavos, mano 
brangus — tarė, atsigryždama- 
sis in Juozą — užeikime mudu 
in bažnyczia, tavo tėvas pats 
vienas atliks veikalą pas Bra-

' r

Tai ponas ne nori .eitle
su manim? — pakibus© p. 
Skurskis. >

Jojo pajiogii 
sei taji kryžių neszt.

Ona visame atsidavė ant Die
vo visus rupesezius ir kentė
jimus ir volei ėmėsi už nami
niu darbu. Vienok Brazikas 
su savo sveikata ne galėjo pa
sigirt. Jauslu locnop kaltes, 
spaude ji ir persimainė ant ki- 
tokio, negu pirmai buvo.

*
— Mylemas vyre! — ar ne- 

dirstelesi in savo rasztinyczia? 
klauso susirupinus pati) apie 
sveikata savo vyro. — Jau se
nei man kalbėjai, jog labai nie
kai.

I

f

už tai

zika.

t

O kur ant to davadai 
tasai apverktasis buvo

i

jog tasai apverktasis 
tuom Jurgiu? kas ji mate

— Kunige geradejau 
turiu stalcziuje užrakintas po- 

ir visus rąsztus apie 
Tolinus Bus.

pieras 
smerti.

— Ne, noretau atlankyt'plr- ' 
miause katedraline bažnyczla 
o paskui turiu užeitie pas ku
nigą prabaszęziu su kuriuom 
turiu pakalbėt apie 'svarbius 
reikalus.

— Tokiame karte ne persz- 
kadinu — atsake p. Skurskis 
ir atsisveikinęs su sunum ir ne- 
pažinstamu, nuėjo pats vienas. 
Musu nepažinstamas nuėjo in 
bažnyczia, paskubino in kop- 
lyczia, puolė ant keliu prięsz 
altorių ir aszaromis apsipylė. 
Už valandėlės prisiartino Juo- 

m ’ 1' - * j *zas pas ji o dalypstejas ji leng
vai per peti davė ženklą jog 
jau laikas eitie pas kunigą.

Po gerai adynai pasikatbeji- 
del tavęs labai no gerai.'Procla mo su kunigu iszsirenge tasai

♦ •

— Teisybe; ląbgi szĮektai. 
'Norėjau viską parduot, bet. 
sziadien apie tai ne pamislyt 
negaliu norint gana noreczian 
atsilsot, nes man atsilsi® labai 
reikalingas. i

—• Asz mislinu,. jog. jeigu 
neturęįnpi užsieinįino, tai butu

ir rupinimas apie duonele, tais
R ' , 1 f ■ f )

ir aszaromis apsipylė.
\ ■’ * * » ‘

t i

asz

Ana diena ant atpusko in
Hazletona nupisžkejau 

Netikėtai szposeli ten maeziau 
Kaip viena bobele užklupo 

ant anūkes, 
Kaip szuo padūkęs,

Vos paliemonas adgyne.
Mergaitei laukan liepo iszeiti 

O bobelei liepo apsimalszyti, 
Paskui’ vela gražiai bovijosi, 

T Juk viena nuskurusi avis,
• Paredka pagadina suvis.

* * *_
Ilarrisono nekurios bobeles 
Tankiai hesze iu urvas 

z bonkeles,
Susideja po kvoteriuka, 

Trauke gardu munszaiuuka, 
Pasilieja smirdalo in valos
Lszlpdo kaip Žydo kiaules, 

Viena kita aploja,
Ant dorybes visai neadboja, 
Nekurios ir vyrus ant burdo v

kalbina,
Bet vyrai jau susiprato

Nuo tu bobų kaip nuo velniu

1

DARBININKISZKOS 
ŽINUTES

atsikrato.
♦ * *

Ana diena pro Plimenta
, važiavau,

FordUkas pagedo, tai truputi 
/ ten užtrukau,

Man tonais labai nepatinka,’ ' I i

*

i

—» iVutm
4 j jjrBethlehem, Pa. 

kartu iszejo ant straiko darbi
ninkai isz Lasher Silk Co., už

I , .. ( U i t I F IR

tai ikad kompauije prižadėjo 
darbininkams sugrąžyti 20 pro- 

l| m » • m ' # '<nr
centą mokesezio kuri buvo nu- 
musze kėlės sanvaites atgal.

Mones&en, Pa. — American 
Sheet and Tin Plate dirbtuve 
priims in darba 1,200 darbinin
ku, kada atidalys savo dirbtu
ve kuri nedirbo du męneąįus, 
Dktoberio menei je. Kompani
jų aplaike daugybe užkalbini
mu ir fabrikas ketina dirbti 
lyg pabaigai szio meto. .

Taylorville, Ill. — Apie GOO 
straikuojeneziu auglėkasiu bo
rėjo laikyti savo susirinkimą 
Miners Park ir likos sulaikyti 
per milicije. Sumiszime likos 
keli sužeisti ir aresztavoti.

I

South River, N. J. — Laike 
audėju straikieriu sumigsimo, 
kuri apinalszino vaiskas^ likos

straikieriu likos sn-
t 1

Ba ton ženoeziai nesutinka 
Kui’ tik praėjau, 

Neblaiviu kumticziu ten 
maeziau, 

Prie vieno namd mamyte v 
stovėjo, 

simislines. Kada ėjo per mios- Ant tuszczios bhczkutes sėdėjo.

k

kad nusiduoti© iii miestą. Aut
tau dabar yra labai ant rankos, veido buvo linksmas, biski už- 

, , ' ■ » » 1 1 . . , J a
važiavimu, nuplaukė in Ame- — Turi teįHyhc, mano brąp- i

I ( » 1
• Turi teisybe, mano bran •»« ’ * ’ *

užmusztas 11 metu vaikas.
Daugelis 
žeisti ir aręsztayoti,

1
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ŽINIOS VIETINES SHENANDOAH, PA.
I

Pctnyczioj pirma diena

»«

«

,7
A

rupons, yra tai rudeninis susi- 
lyginimas dienos su nakezia.

f .Stumdamas vežimėli ang
lių kuriuos pririnko ta ji ryta,

—• Juozas Žolina nekas, E. 
Lloyd ulyczios, likos pastaty
tas po $500 belą būdamas kal
tas už sužeidimą Janinos, duK- 
teres Stanislovo
Ringtono. Zelinauckas priver-

Kuczinsko’iszJ

apje penkta valanda Leonas |0 mergina in savo automob!-1
y&nkcviczius, 3G metu 
žiaus, 1304 E. Pine ulx i i \ a

am-
1 liu nakties laike 4 Septembe- 

rio, kada toji ėjo namo isz va-
žinodamas namo likos mirtinai j karuszku. Kada privažiavo ant
sužeistas peę troka,’ kuri vare 
Lbiris Fį’itz isz Tamakves. Su
žaista tuo jaus nuvežė in Locust 
Mountain ligonbuti ir norints 
jam iiHeikta daktariszka pa-' 

• gclba, bet apie devinta valan
da mirė. Velionis gifne Lietu
voje, pribūdamas in Amerika 
16 motu atgal in Brooklyna, 
|x) tam atsikraustė in Maha- 
UOju. Prigulėjo prie Szv. Juo- 
za|Hj parapijos ir S. L. A. vle-

\ * 1 »

1G metu atgal i

tinęs kuopos. Paliko naszle mo
liną, broli Stanislova ir seseria• t r

Ėjrtilije Xovalskiene, Brookly- 
ilė, X. Y. Laidotuves atsibuvo
Km vergo ryta su pamaldomis
Lldtuviszkoje bažnyczioj. Gra- 
bdriene Traskauckiene laido jo.

PADEKAVONE.

Btv. Pranciszkaus Vienuolyno nau- 
dfti rinkliava padaryta Mahanoy City, 
FAh parode to miesto Lietuviu gera- 
rtlrdystc ir užuojauta. Apturėta nuo 
•i|d aukuotoju duosnia auka, $230.- 
00 ka Seserys esą giliai dėkingos.

Sekantiems aukavusiems jos reisz- 
kfl ypatingai nuoszirdu aeziu.

ho 10.00, gerb. Kun. P. C. Czcsna; 
p6$5,00:gerb. Kun. Mikaitis, J. €i- 
«irik, .ę. Janevicziene, P. Ramins, 
kali; K.’ Pangonis ir T. Maceiunas; 
įd $8«00: P. Kubert ir A. Tamalo- 
rth; po $2.50: V. Anceraviczius; po 
12.00: A. Zdaneviczius, W. Bocz- 
tbaskhs, J. Paserpskis, J. Budrevicz- 
Hlha, P.' Sklaris, W. Jusaitis ir V. 
bopzkauskas.

Po'$1.00: P. Leskauskas, O. Shu- 
klh, M-(Luckiene, J. Drabnia, J. An- 
dfruskeviepus, K. Palaima, M. Abra- 
Aihvlczlus', J. Zinkeviczius, T. Mata- 
leVUziu*, I). Varkeviczius, Liliosa A. 
Cliarik, C; Perkauskas, Wm. Duls- 
kHA. A. Pangonis, K. Baukus, J. 
Dttmkus, A. Shokey, M. Jodesky, Jos. 
Beėdinskas, K. Marczuioniene, M. 
Zableckiene, J. Doczkus, Wm. Mi
lius, A. Rinkus, J. Rayser, P. Kamo- 
icaitia. J. Seek, J. Senkeviczius, A. 
Sadauskas, M. Rasparavicziene, P. 
Moliumis, C. Taraaeviczius, J. Szu- 
kaitis, J. Arlauskas, M. Lapinskas, P. 
Baronas, F. Zagunis, G. Rrasnickas, 
<L Žalis, A. Budginas, A. Bagdonavi- 
ežius, R. Runauskas, J. Rriatopavi- 
etiua, M. Stepanauskas, V. Lapins
kas, A. Svirakas, J. Balczius, J. Bud- 
ravjezius, B. Marcziulionis, G. Žaga- 
rinakas, J. Sukauskas, A. Klimczaus- 
kas, J. Agurkis, J. Novakas, B. Szi-

S. Pagiegala, V. Retkevi- 
czius, S. Mažeika, S. Leszauskas, P. 
Valinskas, Ig. Maeiejunas, J. Rale- 
d$,, V. Valinczius, J. Valinczius, prof. 
A. Grigoraiti*, V. Rriczinas, A. Trus- 
kowski, M. Žerdeckaite, J. Augus
tais, J. Strielkus, R. Budreviczius, 
K. Žilio nis, J. Lestauskas, E. Žukie-

S. Bubnys, J. Služelis, A. Alek- 
sendravieziene ir Mr. ir Mrs. Walsko.

Lai - Dievas visiems atlygina szim- 
Dekingos

Szv. Pranciszkaus Seserva.

fe

le|ka.*,

torio pai.

J. Doczkus,

M. Raxparavicziene,

LIETUVIU DIENOS AUKA. 
: < ____

• Skaieziuje.Szv. Pranciszkaus 
geradariu iriausiu aukuotoji1,
Jetuviai isz Schuylkill, Xorth- 

nifrljcrland ii
priskleja prie Lietuviu 

Dkuos, esą pasižymeja savo

Luzerne Coiin-

- t esą
Kasmet suteikda-

aeziu teikia vi-

duosnumu.
rtti: Vienuolijai didele parama, 
jie szimet paaukavo gausinga 
štiiha $379.09 Vienuolijos rei
kalams.

Szirdinga
siems kurie tik kokiu nors bil
du prisidėjo prie virsz-minetos 
Aukos. Savo maldose visuomet 
Atmins savo d uos n u s gerada
rius dėkingos

Szv. Pranciszkaus Seserys,
! Pittsburgh, Pa,
I

pirmiause• Darbininkai 
pradėjo naudėti uniszkus lobe 
liūs 1896^netę San Franeiske, 
krtda cigarnikai turėjo darbi-, 
ninkiszka kova su Kinczika's.

Main ir Center ulyczios, Zeli
nauckas nenorėjo sustoti ir isz- 
leisti mergina isz automobl- 
liaus ir važiavo in szali Maha- 
no ja us. V žm i ėst y j K ucz i n s k i u t e 
iszszoko isz automobili aus su- 
sižeisdama baisei sau galva ir 
kitas dalis kūno ir da dabar 

Ixicust M t. ligonbu- 
teje. Su Zelinaucku važiavo da 
du vyrukai, bet policije juju 
pravardžių neiszdave lyg teis 
mui.

randasi
kūno

per ka kon-

—■ Miestas labai nusiminė 
kad jiasztine valdžia neužtvir
tino statymą naujo paczto kaip 
tai buvo žadėta,
gresmonas Brumm užprotesta
vo in valdžia.

— Panedeli po piet, nukri
to pasažierinis eroplanas už- 
miestije, kuri vare William T. 
Piper, studentas isz Harvard 
Universiteto, Boston, Mass., ir 
jojo tėvas, kuris yra fabrikan
tu eroplanu, jie loke isz Bloom- 
sburgo in Bostoną. Eroplanas 
puldamas suteszkejo in szmo- 
tus, bet ant giliuko pasažierei 
tik mažai likos sužeisti. Szim- 
tai žmonių mate nelaime.

,i ■ ..

t —........... —......................... . — , . i 4.
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Tamaqua, Pa. f Juozas gū
nias, 49 metu, 1G5 Orwigsburg 
uly., kuris kitados gyveno Gil- 
bertoue, mirė tame laike, kada 
inejo in ambulansa važiuoti1 in 
ligonbuti Hazletone. Velionis* k j JI a •
davė i_ ___  _____ ____
dantis nuo ko užsitrucino krau
jas ir turėjo atsigulti iii Jo VU. 
Nedėliojo apsirėdė, pats nuėjo 
in ambulansa kuriame staigai 
mirė. Velionis gimė LietuVo,|ė | 
pribirdamas in Amerika 39 ipe- j 
tai atgal in Gilbcrtona, kur po 
devynių metu latsikrauste Vm 

sekancžlrth
Juozą, .Vili* 
Laidotuves 

atsibuvo su bažnytinėmis Apei
gomis Ketvergo, ryta ir palaj- 
lotas ant vietiniu kapiniu.

.* I •

neseno i ištraukti * trial

Paliko 
vaikus: Viktorą, 
ca, Joną ir Ona.

’I

4

czionais.

Girardville, Pa. — Eidanlfts 
namo isz darbo apie asztunth 
valanda, Panedelio vakaru, 
Jurgis Burba, 58 metu, likos » 
mirtinai sužeistas per automo
biliu, kuri vare Russell ĄniĮr 
isz Tamakves, 
juodai pasirodžiusio žmogaus u 
einanezio ant kelio. Burba pu
re ant kelio kada ji vožo.ptis 
daktaru Daugherty. Nelaimin
gas žmogus paliko paezia Lie
tuvoje. Gyveno jisai pas saVo 
broliuna Preston Hill.

Panedelio

kuris ne.mątu

Cumbola, Pa. — Adomas PĮ
. <1 4 Ii • * '

tronis isz kokios ton priežflil-
* ” ’ f

ties norėjo subadyt savo pa- 
cziule su pikiu ir pokeriu, per
kirsdamas jai galva, padary
damas žaiduli kuri dnktątlJs 
turėjo susinti. Keli paličijartlČi 
turėjo apmalszyti insžčtušį

* ■'* j.

ra ir nuvožė in PottsVilles kd 
Įėjima. « J . • *

• I

Duryea, Pa. — Diena 17-to 
Septcmberio, ponstva Kristu- 
pavieziai, apvaiksztinejo savo 
25 metu sukaktuves vinezevo- ___  , . ,
nes, iszattgltldami puikia szei- Margarieta Baloskiutė,. rtiltĮ. 
mvnele isz kuriu vienas sūnūs 
yra vedos o penkios dūk toros 
da gyvena panystoje. Ponstva 
Kristupavicziai suprasze sa^o 
gimines ir pažystamus ant telp 
svarbaus apvaikszcziojimo ku
riose dalvbavo sesuo Jeva Iza- *
dilkieno su vaikais, siutus Kri
st upnviezius su paezia, A. Czu- 
kaiiskas,(brolis Kristupaviczje 
nes) su paezia ir dviem sunais, 
Antanai Ivaskaiczei, Jonai Ju- 
sinskai, Al i kolai Czukauskai, 
Ona Makauskiene, A. Vaszkc- 
viezius, Artūrai Knapai, M. 

/Mazeviskei, A. Zurauckai, Ir 
daugumas jaunimo. Svotais 
buvo 
Czukauskieno 
Dukreles 
puikius 
Lietuviszka orkiestra grajino 
puikius valcukus ir polkutes 
kad seni ir jauni negalėjo pa
stovėti malszei ant kojų. Po 
pasilrnksminimui, svetelei isz- 
siskirstė kožnas pas save linkė
dami“ jau navedžtiams ’’sulauk t 
auksiniu sukaktuviu 50 metu 
vedusio gyvenimo, apdovanojo 
sidabrinėmis dovanomis už ka 
ponstva Kristupavicziai szir- 
d ingai dekavoje o svetelei su

gieda malonu aeziu už teip pui
ku priėmimą, kaipo už bukietą 
puikiu rožių kuri inteiko poni 
Veronika Ivaszkaitiene. Vėli
namo ir mes nuo savos kad 
ponstva Kristupavicziai lai
mingai sulauktu auksiniu ves: 
tuviu.

............. - -

Mount Cannel, Pa. f pana

namie nuo szi rd i es ligos, palik-
* ,4 , *

dama dideliam nubudime sMtfb. 
tėvelius, keturis brolius; ir trfh 
seseris. Laidotuves atsibuvo rfu 
bažnytinėmis apeigomis SžvoĮį- 
to Kryžiaus bažnyeziojė, pifič. 
kurios velione nrimilnio* •'

tėvelius, keturis brolius; ir trik

kurios velione prigulėję

t

u. i

Y

jaunimo.
A. Cukauskas su Mare 

isz Pitts t on o..
paezios pagamino 

pietus del sveteliu.

New Philadelphia, Pa.
eitu sanvaite atsibuvo czionais 
susirinkimas. Lietuviu Uke^u 
Lygos isz Schuylkill pavięto 
ant kurio dalybavo delegatą! 
isz visu daliu pavieto. Apsvars- 
įinęjo apie pasirūpinimą uk.e- 
siszku popieru tiems, kurje da 
ne yra “citizens,” szio sklypp 
nes daugelis Lietuviu gyveną 
czionais kurie neturi popieni. 
Tiejei, kurie geistu pasilikti' 
ukesais szio sklypo ir geistu 
aplaikyti popięras tegul krei
pėsi pas narius Lygos, kurio 
gyvena jusu mieste kaip:, pas 
Jurgi Gutausku, Shenandoah; 
E. Spylling, Cumbola; V. Ab
romaiti, Tamakveje; V. Eh- 
nauska, New Philadelphia; Ą. 
Leskauska, Mahanoy City; K; 
Mandziarski, Minersville; 4. 
Junaiti, Coąldale; J. Greblį, 
Gllbertone;

citizens

p™-.

New York. — Lietuvos Kon
sulato biuras noužilgio bus 
perkeltas irt kita, daug paran
kesne vieta. Lyg sziol konsulo 
biuras radosi po 15 Park Row, 
bet nauja vieta bus ant 11 Wa
verly Place, prie Washington^ 
ulyczios ir Fifth Avenue.
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norius. Nuo to 
įikui ^radėjos atsi- 
rtiek Tbiznio reika

lais, kiek tikslu; kad pama
tyti naszle, prie kurios jis pra- dingsta, o pasirodo durnai ?

Priesz menesi laiko Lasaitie- 
nc pastebėjusi, jog Bituitas 
pardavinėjęs prastos riiszlės 
.vaisius ir insakiusi jam dau- 
giau nesilankyti. f

Bet vakare Bitunas vėl'at
vykęs ir pareikalavęs, kad vis-

laiko jis taf 
lankyti Jie ..

• •

dėjo lysti.

■ 1 /

kas turi būti kaip pb sdhoveii 
Kada jam buvo paliepta iszsi-
kraustyti, tai jis paleidęs ply-1 
ta in Įauga ir pabėgės, kaip tik 
tuo laiku kai atvyko policija.

Panedeli anksti i*yta jis ir 
vėl atvykęs ir iszmuszes kita 
langa. Tada Margąrct Lasaitis

» A X 1 »

isztrauke isz staloziaus rovoi-isztrauke isz sta|oziaus 
veri ir liepė jam eiti lauk, ir 
kada Bitunas atsisakė tai pa-

ir George Anpte daryti, tai ji paleidusi tris szu-
Pottsville. Kun. Karalius Išž. 
Shenadorio turėjo svarbia pr>l-i 
kalba apie Amorikpniszka ukG- 
syste ir del ko kožnas Lietuvos 
privalo būtie citizenu.

vius. Viena kulka kliudė jo pe
tį.

Bituna policija suome ir po 
to, kai daktaras suteikė pirma 
pagelba, pasodino in szaltaja.

NE PUSK.

— Ponas profesoriau, del 
ko, kaip užpuli žvake, szviOsa.

Tai. . tai... matai... 
no pusk asile, (ai ne užgas 
žvake.

) tai ne

Dr. W. P. Valinczius
Lietuviszkas Dentistas

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

MAHANOY CITY, PA.
Telefonas No. 85

. ......................................................................................... .................................................................................. .....
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W. Traskauskas, Ėst. 
L1ETUVISZKAS GRABOR1U3 

JS" 

smii j 7MM11. >' * 1 I11 ■

Chicago. — Margaret Lasai-
tis, 22 metu amžiaus, 2153 W. 
24th st., paszovė Edvardą fii- 
tuna, 2315 S. Oakley ąve., ku
ris pradėjęs plytomis daužyti 
langus. Policijos stotyje Mar-

• * ' ■ ■ k 4• 4 •

garet Lasaitis ir jos motina, 
kuri yra naszle, papasakojo 
szitokia istorija: su Būtimi jos 
susipažinusios priesz dvejetą
menesiu, kadh jis pardavės la
bai žema kaina vaisius. Mat,

I

Jis busiąs traukiamas atsako-, 
myben už nedora pasielgimą. N

■ ■ ........... • ' ' . .. ■ \

A. J. Sakalauskas
Lietuviwkaa Graborius

Pirmos klasos patarnavimas ♦ J.
Ofisai Dviejose Vietose

331 w. centre st. Shorn 
Phone;4lDiftl» 2-1512

’ f

/

331 W. Centre St. Shenandoah

’ lt411 E. Pine St. Ktahanoy City
Ph<me 501 ‘

' ■..  'f
Ph<me • I

London. — Daugiau kaip 
trys tukstaneziai bedarbiu, ku
rie laike paroda, likos issjvai- 
kyti per palicija ir laike mai- 
szaties likos keli smarkiai su
žeisti.

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaua Isztikimiauais Graboriui

Laidoja kunus numirėlius. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, veseliju, pasivažinėji
mo ir t. t. —Bell Telefonas 506 
603 W. M.hanoy Av«> Mab. City

•>

s z i o j 
Bile Ro-

n

Skaitykite “Saule”

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 
510 W. CENTRE STREET 

MAHANOY CITY, PA 
TELEFONAS 305-R ’ X

IszbalHamuoja ir laidoja miruehM 
ant visokiu kapiniu. Pagrabue pa- 
ruoszia pagal naujausia mada už 
priėnanja preke. Parsamdau auto
mobilius del laidotuvių, veseliu ir 
kitiems pasivažinėjimams.
Naminis Telefonas 1430-R St.Clair

• .

įgg'-i . i. j-, ----- ■-=—=»

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

Kurt H. Schurig 8i Co 
50’ BROADWAY 

NEW YORK /

I

tu

Gabiausia* Balsamuotoja*
Geriausia Ambulanco 

patarnavimas 
npelinkeje.
Idam 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 OFISAIi
MAHANOY CITY»516 W. Spruce St.

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, FA., 439 Willing Street 

Bell Telefonas 538-J

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dantistas Mahanojuje 

O’Ant 2-tro Floro, Kline Sxtoro 
19 W. Cewtre St., Mahanoy City

•. 1*1.

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED

PROFITS $628,858.62

Mokame 8-czia procentą ant 
auditu pinigu. Procentą pride- 
d a m prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 IZepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalaus su musu ban
ka nepaisant ar mažat ar didelia.

G. W. BARLOW, Prez.
J. FERGUSON, Vic«-Pr«a.irKa^

MERCHANTS BANKING TRUST CO.,
'i 4In ■'"V'i " " * ' ■1 ■'" i '■

MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM

MAHANOY CITY, PA.
vertes prapereziu srioj 
yra geriausia dirbanti

Tūri atnaujinta vilti apie 
apelinkėje. Kietųjų anglių 
industrija Suv. Valstijose ir atrodo gerai del ateities ,




