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Isz Amerikos
KAIP BUS VALDOMI 

SALIUNAI
BARU NEBUS, ALU GERS 
PRIE STALELIU, LAISNU 
TIESOS BUS TOS PACZIOS 
KAIP PIRMIAU, DINER- 
KEMS NEPARSIDAVINES.

Washington, D. C. — Praei
ta Ketverga Senatas užtvirtino 
gera alų 3.05 procento drūtu
mo ir dabar galime būti tvir
tais kad už keliolikos dienu ga
lėsime vela sueiti su draugais 
ir sakyti “ant sveikatos,” bet 
ne prie baro tiktai sėdėdami 
prie stalelio. Bet kas yra ar- 
sziausia kad moterėlės negales 
bėgti in saliuna su dinerke par- 
sinėszti “grauleri” del kumu- 
cziu nes tas yra uždrausta. Sa- 
liuninkai jaigu duos gert ant 
“ tresto” tai negales pareika
lauti užmokeš'czio nes tai prie- 
szinasi tiesoms.

Pennsylvanijoj sekanezios 
tiesos valdys visus saliunus:

Bravorai mokes ant mero 
$1,000 laisnu, pirmos klases sa
li ūnai po $500; 4-tos klasos po 
$400 o kiti mažesniuose mies- 
tiiose po $^£ Tieji kurie norė
tu varyti alų namie tai gali da
ryti bet tik del savo naudos bet 
jaigu pardavinėtu tai turėtu 
mokėti $1,000 laisnu kaip ir 
bravorai.

Alų galės pardavinėti restau
racijose ir koteliuose.

Pardavėjas alaus mokes už 
laisnus po $300 doleriu, turės 
turėti paraszus, pastatyti kau
cija, turėti liudininkus ant pe
ticijos taip kaip tai darydavo 
priesz prohibiciji.

Bravorai negass pristatinė
ti po “sikseluka* arba nema
žiau kaip visa basa alaus, isz 
saliuno negalima jus pasiimri 
daugiau kaip szeses bonkutes 
alaus.

Aliniai daržai ges pardavi
nėti alų, liotelnink gales par
davinėti alų ir nunzti del sa
vo kostumeriu iiju kamba
rius; kliubai taipg^ales par- 
davinet alų. Groser, aptiekos 
ir kitos vietos nega. pardavi
nėti alų bet jaigu sieką turi 
restauracija tai galalu par
davinėti o jaigu gi?rsztoris 
parduoda tavora > negali 
pardavinėti alų.

Laisnu pinigai patdys Se- 
kaneziai: 10% eis debito, 50 
% del pavieto o 40%i mies
to kur laisnai yra isztįį.

Nedeliomis ir olek^ jĮe. 
na bus uždaryti ir yaiku 
yra uždrausta pardaąį po 
bausme $300.

Kožnas gales nusipi sau 
bertaini alaus nuo brar bet 
isz saliuno uždrausta.

Bravorai negales vai ga
liūnu kaip tai kitados <įa- 
vo. Saliuninkas turės tieir. 
davinėti alų koki jisai ibe 
jokio privertimo bravore

Alus parsidavines po 
tus už 7 unciju stiklą. Brų 
turėtu 4 doleriu pelną 
baczkos alaus, valdžia j 
šteitas apei $2. s

Bravorai 22 steituose yra pa
sirengia pardavinėti alų, bra
vorai yra taisomi, tukstaneziai 
darbininku yra priimami prie 
darbu, anglines kompanijos' 
pradėjo pristatinet del bravoru Į 
daug anglių, stiklo fabrikai 
aplaike užkalbinimu ant mili
jonu borikucziu, stiklu, baksu 
ir 1.1., žodžiu, bizniai , pradėjo 
pasigerint, žmones turės dau
giau pinigu kuriuos paleis in 
begi ir galima pranaszautivkad 
in kelis menesius laiko pama
tysime ateinanezius' geresnius 
laikus per sugryžima alaus, j .

KENO TAI KALTE?
Harrisburg, Pa. ■ Mrs. 

James Caddy, 33 metu balta 
motere, pagimdė dvynukus — 
viena balta o kita juoda kaip 
smala. Moteres vyras yra bal
tas. Daktarai yra tosios nuo
mones kad szeimynoje turėjo 
kas tokis būti kuris buvo apsi
vedęs su juoda motere arba 
juodu vyru ir per kėlės gent- 
kartes ir dabar atsinaujino su- 
maiszytas kraujas kas tankiai 
atsitaiko.

NEMANDAGUS
PASIELGIMAS KUNIGO.

Muncie, Ind. — Czionais yra 
teisiamas kunigas per bažnyti- 
n<2>-yaldžia Susidedanti isz Avv- 
likos kunigu ir vyskupo Edgar 
Blake isz Detroito. Kaltininku 
yra Rev. G. Lemuel V. Conway, 
prabaszczius Metodiszkos baž- 
nyczios, kuris yra apkaltina
mas už užklupima ant 18 metu 
parapijonkos Helenos Huff
man, kuria norėjo subjaurint.

Reverendas Conway pakvie
tė mergina in automobiliu ant 
pasivažinėjimo ir kada iszva- 
žiavo in užmiesti bandė ja su
bjaurint automobiliuje. Dauge
lis žmonių prisiklausineja teis
mui. Kaip nusprens bažnytine ; 
valdžia tai da negirdėt bet jai
gu ji pripažintu kaltu, tada tė
vai merginos užves skunda in 
suda.

DREBĖJIMAS ŽEMES ISZ- 
GYDE SERGANCZIA 

MOTERE.
Los Angeles, Calif. — Mrs. 

Lilija Jackson, 40 metu, kurios 
kojos ir rankos buvo suparaly- 
žavotos ir negalėjo ju visai val
dyt, likos iszmesta isz savo kė
dės ant kurios sėdėjo laike 
smarkaus drebejimo puldama 
ant žemes. Motere taip persi
gando kad atsikėlė ir pradėjo! 
bėgti. Motere nusistebėjo kad 
gali vaikszczioti ir sziadien 
yra sveika.

PACZIULE NETURĖJO 
PANCZIAKU TODĖL 

NORI PERSISKYRIMO.
Milwaukee, Wis. — Fioren

tina Wessel, 27 metu, užvede 
teismą priesz savo vyra Teodo
ra, 28 metu, kuris jai nedavinė
jo pinigu ant apsiredymo kaip 
priguli del moteres. Užmetine- 
ja ji savo vyrui kad tankiai ja 
sumusze ir nuo kada su ja apsi- 
paeziavo, 1928 mete, tai nu
pirko jai tik tris poras panezia- 
ku ir dvi szlebes. Sudžia persi
skyrimo nedave tiktai paliepė 
vyrui pasirūpint ateityje aprė
dyti savo paeziule kaip reike o 
jaigu to nepadarys tai ji užda
rys in kalėjimą.

SURADO SENOVISZKUS 
MALDNAMIUS IR 

STOVYLUS.
Meksiko Miestas, Meksikas. 

— Juanas Palzcios, isz ap- 
szvietos departamento, apgar
sino buk pustyneje likos suras
ti senoviszki maldnamiai, sto- 
vylai ir piramidai kuriuos pa
state tenaitiniai senovės gy
ventojai tuju aplinkiniu. Tieji 
senovės maldnamiai likos pa
statyti 731 mete. Manoma kad 
tuose maldnamiuose 1 
dideli skarbai kuriuos $ 
jai paslėpė.

LENGVATIKE AIRISZE NO-1 
REJO GYDYTIS SU ŽMO- 

GISZKU KRAUJU.
Bethlehem, Pa. — Tarp ne-, 

kuriu Airisziu taipgi vieszpa- 
tauja lengvatikysta kaip pasi-l 
rodo isz sekanezio atsitikimo.

Mrs. Brigyda Flynn, 46 me
tu, gyvenanti ant artimos far- 
mos, nuo kokio tai laiko sirgo 
ant vėžio ir daktarai jai nieko 
negalėjo palengvint o kūmutes 
sake jog ji neilgai gyvens. Bri
gyda . ana nakti turėjo nepa
prasta sapna kuris jai nurodė 
jog gali iszsigydyt vien tik per 
patepimą vėžio su žmogiszku 
krauju. Kada ant rytojaus atė
jo pas ja kaiminka, Brigyda 
mėtėsi ant jos su peiliu, užduo- j 
dama jai kelis smarkius žaidu- > 
liūs. Ant giliuko kaiminkos su
nns tame laike radosi su moti
na, kuris atgyne motina 
insiutusios moteres.

nuo

NUŽUDĖ SENUKUS 
TIKSLE APIPLESZIMO.

Pittsburgh. — Franas Kos- 
lak ir jo pati, turinti daugiau 
kaip po 80 metu likos surasti 
savo name arti Oakdale negy
vi. Kaimynai nemate senuku 

randasi' per kėlės dienas ir manydami 
yvento- kad jiems kaį blogo atsitiko,

ISZTRAUKE PINIGUS ISZ 
BANKOS; OŽKA SU

KRAMTĖ $1,600.
Wildwood, Va. — Kada ban- 

kos užsidarė ant paliepimo pre
zidento, farmeris Clinton 
Schwartz nuvažiavo in miestą 
ii- isztrauke isz bankos $1,600. 
Parvažiavęs namo nuėjo pa- 
szert gyvulius ir kada ėjo in 
tvarta, pundelis bumaszku isz- 
puole jam isz kiszeniaus. Ate- 
jas in stuba nerado pinigu ir 
iszejo jeszkoti bet jau per vėlu 
buvo gialbet pinigus nes pa
mate ožka sukramtanezia pas
kutine bumaszka. Ožkele pa
aukavo savo gyvastį už pini
gus. Farmeris sukramtytas bu- 
maszkas nusiuntė in Washing- 
tona kad jam permainytu ant 
geru pinigu bet kiek j u aplan
kys tai nežine.

nuėjo pažiūrėt kas jtem atsiti
ko. Abudu likos nužudyti su 
pikiu. Stuba buvo iszkresta 
kas parode, kad žadintoje! 
jeszkojo pinigu.

TURĖJO $2,000 BET SAVO 
SZEIMYNA MARINO BADU.

AMERIKONAI SKAITO 
DAUG LAIKRASZCZIU.

New York. — Jaigu visus 
centus sudėtu vienas ant kito 
kuriuos Amerikonai iszduoda 
kas diena ant laikraszcziu tai 
pasidarytu stulpas 3,285 my
liu augszczio.

William A. Thompson, pir
mininkas Amerikoniszkos 
draugavęs iszduotoju, apskaitė 
buk Amerikonai perka kas die
na 40 milijonu laikraszcziu isz- 
duodami apie 100 milijonu cen- 

i tu kad dažinoti kas dedasi ant ■ 
svieto.

SUKAPOJO
SAVO PACZIA

KADA JI PALICIJE SUĖMĖ 
IR RADO SZMOTUS AUTO

MOBILIUJE, PATS SAU 
ATĖMĖ GYVASTĮ.

Cincinnati, Ohio. — Palicije 
sulaiko ant kelio automobiliu 
kuris turėjo 1932 laisnus ir 
manydami kad tai kokis butle- 
geris ir kada atidarė automo
biliu, rado jame po pala už
dengta kokia tai mesa. Ant.už- 
klausymo kas tai yra, Charles 
D. Evans, 50 metu, buezeris isz 
Indianapolis, pasakė kad taja 
diena paskerdė kiaule ir keti
na padaryti deszru. Palicije 
tam netikėjo ir pradėjo tolinus 
sznipine't automobiliuje ir per
sitikrino kokia tai buvo “kiau
le.” Evans matydamas kad jo
darbelis iszsidave, isztrauke 
britva ir pradėjo pjauti sau 
gyslas rankoje. Palicije pradė
jo in ji szauti, manydami, kad 
gal ji sulaikys nuo to, bet pa
kol ji galėjo suimti, Evans per
pjovė sau didžiausia gysla, 
mirdamas tuojaus.

Nelaiminga motere buvo su- z
kapota MU keturi oh'kakaliu
M <; (T 7?~
vaites adgal kad jai mokėtu 
ant pragyvenimo. Kada jo pa- 
licija užklausė del ko taip pa
dare, jis atsake kad ji norėjo 
nuszauti.

NUŽUDĖ TRIS VAIKUS IR 
PATS SAVE ANT KAPO 

SAVO PACZIOS.

KARISZKI DEBESEI
EUROPOJE

Upper Darby, Pa. — Lindė
damas paskui savo paezia kuri 
mirė Sausio menesyje, Gilbert 
Friend, 35 metu, isz Plant City, 
Fla., atvažiavo czionais su sa
vo trimi mažais vaikais, nusi
davė ant Fernwood kapiniu ir 
ten nuszoves visus tris, paleido 
kulka sau in galva sukrisda- 
mas ant kapo savo mylimos pa- 
czios be kurios negalėjo gy
vent. Kokis tai žmogus maty
damas automobiliu ant kapiniu 
nuėjo pažiūrėti kas ten atsitiko 
surasdamas vaikus paguldytus 
ant kapo ir Gilbert’a. Pranesze 
apie tai palicijai kuri atvažia
vo ir isztyrinejo isz kur Friend 
paėjo. Ant jo surasta gromate- 
le kurioje iszaiszkina del ko 
papilde ta ji baisu darba.

EUROPINES VIESZPATYS- 
TES PASIRENGINEJE ANT 
KITOS KARES KURI GALI 

ISZKILTI TUOJ AUS.

London, Angliję. — Europo
je verda didelis neužganadimas 
terp vieszpatyscziu kaip tai 
buvo 1914 mete — Francije su 
savo sžalininkais prieszais Vo- 
kietije ir josios pusininkais, 
Angliję laikosi neutraliszka, 
bet jeigu ateitu kare, tai turė
tu imti szali alijentu.

Pavojingiausios vietos yra 
! Lenkiszkas karidorius Danzi- 
, go, Francuziszkas—Vokiszkas 
■ rubežius ir Balkanai, kur pra
sidėtu musziai pirmiause.

Francije, Lenkije, Jugoslavi- 
je, Rumanije ir Czekoslovakije,

Isz Visu Szaliu

GAL IR TURĖJO TIESA 
ATSIKRATYT NUO 

TOKIO VYRO.
Gilbertville, Kans. — Mrs. 

Floria Lindemuth, 40 metu mo
terėle, geisdama padaryti isz 
savo vyro dar'bszu žmogų o ka
da jai tas užmanymas nepasi- 
seke, nužudė ji szaudama in ji 
kelis kartus padedama ant vie
tos. Vyras taja diena nuėjo in 
spykyze pasakydamas savo pa- 
cziulei kad daugiau nesugryž 
pas ja po pergyvenimui su ja 
apie 18 menesiu. Motere nuėjo 
jeszkoti savo vyro kuri surado 
spykyzeje ir nieko nesakyda
ma paleido in ji kelis szuvius. 
Vyras nuo apsivedimo nieko 
nedirbo ir nesistenge surasti 
jokio darbo.

DIDELI TVANAI OHAJUJE, 
KELI ŽMONES PRAŽUVO;
TUKSTANCZIAI TURĖJO 
APLEIST SAVO NAMUS.
Cincinnati, Ohio. — Nedėlios 

vakara czionais vieszpatavo di
deli tvanai per iszsiliejima 
Ohio upes kuri užliejo tris val
stijas. Tukstaneziai žmonių bu
vo priversti apleisti savo gyve
nimus. Miestas Newport, Ky. 
likos 'beveik visiszkai užlietas.
Keliolika žmonių pražuvo.

Manchesteryj vanduo taip 
augsztai iszkilo kad gavosi net 
in namus. Bledes padaryta 
daug o ypatingai farmeriams 
visoj Ohio klonyje.

New York. — Norints Mrs. 
Helena Marcus turėjo 2,000 do
leriu bet marino savo vyra it 
szesziu metu sūneli ir teip visi ■ 
buvo nusilpneje, kad reikėjo 
juos nuvežti in ligonbute. Ži- 
burei kambariuose buvo nu
kirsti kad neužmokėjo už juos, 
bet motere nepasake kad turi; 
banke pinigu. Ana diena kai
mynai' iszgirdo vaitojima pas 
Marcus ir nueja pažiūrėti kas 
ten atsitiko, rado visus tris ant 
grindų. Detektyvai perkratė 
kambarius rado paslėpta 1,600 
doleriu szieniko ir bankine 
knygute kurioje parode kad 
motere turi pasidėjus banke 
400 doleriu. Kada jos užklausta 
del ko marino -savo szeimyna, 
atsake kad tai jos pinigai o vy
ro priederme buvo juos iszmai- 
tyti. — Skupi bobele.

DENTISTAS DOVANOJA 
SKOLAS SAVO KOSTU- 

MERIAMS.
Kingston, Pa. — Dentistas 

Steponas A. Ondasz pagarsino 
laikraszcziuose buk jisai dova
nos visiems skolininkams ku
rie yra jam kalti už darba. To
kiu kostumeriu jisai turi už
tektinai kurie jam yra kalti 4,- 
700 doleriu isz viso. Apreiszke 
jisai kad visas rokundas sude
gins 25 Kovo ir užkvieczia vi
sus skolininkus kad ateitu pri
sižiūrėti kaip paleis su durnais 
4,700 doleriu kurie jam yra 
kalti.

Cygnet, Ohio. — Miesto elek
triko kompanija pranesze vi
siems žmoniems kurie naudoja J 
elektrikine szviesa kad visiems 
dovanoja skola už menesi Fe- 
bruariaus.

NORI SUGRĄŽINIMO 
2-CENTINIO PAŪŽTO.

Washington, D. C. — Naujas 
generaliszkas pacztorius Ja
mes A. Farley mels kongreso 
kad sugražintu 2-centini pacz- 
ta nes nuo kada užėjo tri-centi- 
nis pacztas tai biznis ženklyvai 
nupuolė. Pacztorius yra tosios 
nuomones kad jaigu pacztas 
adpigs tai žmones daugiau ra- 
szys ir dideli bizniai iszsiunti- 
nes daugiau gromatu.

SUSILAUKĖ DVIDESZIM- 
TA KŪDIKI.

Grass Valley, Calif. — Ana 
diena garnys paliko dvide- 
szimta kūdiki del Albertu 
Kisletu. Dvideszimtas kūdikis 
yra sūnūs ir dabar tėvai turi 
lygiai deszimts sunu ir de- 
szimts dukteriu ir visi yra gy
vi. Kisletai apsivedė 1905 ir 
abudu da neturi 50 metu.

DVASE SENOVISZKO 
BANDITO NAKTIMIS 

PASIRODINEJE.
Wolsingham,|tanglije. — Ap

linkinėje Ler^ yl Cąstle, kur 
^įpi^^įjįjĮ^Bį^u atgal rą^ 

du, kuris piuW^uprie Lordo 
Bernard, kuris tada buvo žino
mas po visa r aplinkine kaipo 
turtingiauses /n‘ kraujegeringas 
ponas, žmonis dabar kalba, 
kad naktimis mato taji poną 
važiuojant po pusiaunakt ka
rietoje užkinkyta su baltais 
arkleis ir furmonu, kuris ne
turi galvos. Kada furmonas 
atvažiuoje prie palociaus var
tų, tai vartai patys atsidaro 
ir ponas dingsta terp griuvė
siu. Po griuveseis to seno palo
ciaus randasi požeminei tune- 
lei bet niekas ju neatlanke, 
nes seni žmonis kalba kad te- 
nais trankosi kokios dvasios

kuri turi daugiau kaip 1,500,- 
000 kareiviu yra pasirengusios 
ant pradėjimo kares, Prancū
zai peszasi su Italais, nes Ita- 
lije kaltina Prancūzus kad sa
vo rubežius yra apstaezius su 
ginklais o vela Francuzai kal
tina Italije, kad pristatė Ven
grams daug ginklu ir gažo.

Bjlkanai yra apsiginklavę 
B.p...,

ĮPBmtu BalkanuosTSl **iai 
FraLncije turėtu savo kaimy
nams prigelbeti, kurie prigel- 
bejo jei paskutinėje kareje. 
Vokietije yra susidraugavus su 
Italije, Austrije, Vengrais ir 
jeigu pradėtu kare prieszais 
Francije, Lenkije, Rumanije, 
Jugoslavije ir Czekoslovakije, 
tai Angliję turėtu jiems prigel
beti.

PASMAUGĖ SAVO KŪDIKI 
ISZ PIKTUMO.

Kielcai, Lenkije. — Mažam 
miestelyje Krzeczovo, kriau- 
czius Vaclovas Stonczek, susi-

visokiu baidyklu.

SUDEGINO SAVO NAUJEI 
GIMUSI KŪDIKI PECZIUJE.

Nowy Targ, Lenk. — Nepap
rastas atsitikimas kuris paro
do užsikietejusia szirdi nelabos 
motinos atsibuvo czionais kai
me Rabcuosia.

Tarnaite Aniele Luberda isz 
Ostrovo, po pagimdimui kūdi
kio in kėlės valandas po tam 
inmete in pecziu ir sudegino 
nekalta kūdikėli, po tam, ro
dos kad nieko neatsitiko, bar
ge savo namini darba. Gaspa 
dine, kuri žinojo apie motinisz 
ka padėjimą savo tarnaites, pa- 
temino pas ja permaina ir pra
dėjo rūpintis kur mergina pas 
lepe savo naujei gimusi kudi 
keli, o kad mergina nenorėjo 
prisipažyt, gaspadine pranesze 
apie tai policijei. Palicije 
aresztavojo mergina kuri-vė
liaus prisipažino, kad sudegi
no kūdiki pecziuje kada garnį 
no pietus. Mergina iszaiszkino, 
kad rūpinosi, kad negales isz- 
maityt kūdikio, todėl nutarė 
nuo jo atsikratyti.

bares su savo paezia, iszejo in 
karezema ir pasigėrės sugryžo 
namo, bet savo moteres nera
dęs namie, teip pasiuto isz pik
tumo, kad pagriebė keturioh- 

; kos menesiu savo sūneli, užri- 
i szo jam szalika ant kaklo ir 
i pasmaugė. Motere iszejo su ko- 
i kiu tai nepažystamu vyru in 
miestą o kada apie tai girtas 
vyras dažinojo, sumanė už tai 
atkerszyti pasmaugimu kūdi
kio. Nelabas vyras likos aresz- 
tavotas už žudinsta.

MOTERE BAISEI ATKER- 
SZINO SAVO VYRUI.

Krokava, Lenk. — Kaime 
Antanovka likos nužudytas 
gaspadorius Antanas Buleckr.. 
kuriam jo pati nukirto galva 
kada tasai sunkei miegojo 
Laike tyrinėjimo iszejo, kad 
motere diena priesz tai norėjo 
vyra nutrucyt, bet vyras su
pratęs moteres užmanymą pie
tų nevalgė. Priežastis žudins- 
tos buvo ta kad vyras užmusze 
jos numyletina gaidi. Motere 
likos nuvežta in pamiszeliu 
prieglauda nes daktarai mana 
kad ji yra nepilno proto, . <<
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Kas Girdėt
Tankiai užeina klausymas 

'tarp žmonių: “Kasyra bosu,I 
!ar vyras ar motere? “Nekartai 
daeina prie karsztū ginczu I 
tarp žmonių kas kiszasi szito 
klausymo.

Daugeli kartu aplaikome už- 
klausymus kad atsakyti ant to
jo klausymo nes vieni su kitais 
“susibeczino” kad jo teisybe. 
Sztai ana diena redaktorius 
aplaike sekanti užklausyma: 
“Meldžiu man duoti atsakymu 
ka asz turiu daryti sekancziam 
atsitikime: mano motere labai 
Tetai kada pakloja lova, vaikai 
japiplyszia, retai kur randasi 
guzikas prisiūtas, neragina 
vaiku prie skaitymo ir kalbėji
mo poteriu. Valgius pagamina 
daugiausia isz blesziniu, nesi
prausus eina in bažnyczia. Ne
nori mano rodos klausyti tik
tai kvailu kumucziu ir yra už
sispyrus kaip kokis mulas. Jau 
man gyvenimas nubodo su ja. 
Nuolatos keike ir pliovoja ne 
tik ant manes bet ir ant vaiku. 
Kas diena turiu su ja kovoti už 
szvaruma, žodžiu, neturiu su 
ja jokio vedusio smagumo ir 
nežinau ka turiu daryti su ja, 
ar pamesti ar toliaus kentėti 
pakol ja velnes nuo manės ne- 
paliuosuos. ’ ’

Dets plenty!
Redaktorius turėjo proga bū

ti ant draugiszko susirinkimo 
moterių ir parodyti taja gro- 
mata ir prasze kad moterėlės 
paezios nusprenstu savo nuo
mone apie taja “nekluja.“ Ma
ne kad moteres laikys szalį to- 

■ sies įejffs kaipo moter 

ta kožiia nusijuokė gardžia 
pasakė kad tame kalte jokios 
vyro jaigu negali sau duoti ro
dą su tokia boba.

Matyt kad tai jau tokis bū
das moterių. Atsiminem ant tū
lo mokslincziaus žodžiu kuris 
rasze kad motere paguodoja 
tik toki vyra kuris prigulin- 
cziai pasielgdamas baugina sa
vo motere maždaugiau. Bet po- 
teisybei, vyras turi visados im
ti virszu o motere turi jam bū
ti nusižeminus. Kitaip viskas 
virsta augsztyn kojoms.

Kitas iszminczius vela raszo 
kad gaidys yra geriausia pa- 
vyzdis kaip žmogus turi pasi
elgti su savo motere. Tegul tik 
pasirodo vanagas ant lauko o 
kada gaidys užkamanduos: 
“begkit!” tai visos visztos tik 
rikszt ir po krūmais pasislepia. 
Kada vela iszduoda kamanda 
ant ėdimo, kožna tuoj aus turi 
stoti ant pleciaus. Jaigu katra 
jam yra nepaklusni tai ja ima 
su snapu už galvos ir spire ko
joms!. . Dėlto tai gaidys no
riais vienas tarp didžiausio 
pulko visztu bet lengvai duoda 
sau rodą ir buna “bosu.“

Sztai klausymas kuri sau už
duoda žmones nuo laiko Ado
mo ir Jevos, kodėl vyras negali 
sau duoti rodos su viena mote
re?

Ant tojo klausymo negalime 
tam žmogeliui duoti kitokios 
rodos kaip: jaigu neturi tiek 
drąsos kaip paprastas gaidys, 
nueik in pirmiausia spykyze, 
mauktelk kelis stiklelius “di
namitines“ ant drąsos po tam 
pradek daryti paredka namie: 
grindis iszszluostyk su boba, 
apdulkejuses szlebes iszmuszk 
ant josios su lazda, paliepk jai 
gulėt ant grindų jaigu lovos 
nepaklotos, gerai pridegink ko-

S A U L TO

GIANTS BEISBOLINIS KLIUDĄS LAVINASI KALIFORNIJOJ.
Beisbolinis kliubas “Giants” pradėjo lavintis savo darbe priesz pradejima loszimo 

beisbolas ateinanezia vasara. Kliubas lavinasi Los Angeles, Kalifornijoj.

pustus ir priversk ja kad pati 
suvalgytu o gal tas ja prispirs 
prie paredko ir mylėjimo savo 
vyro kuris žino kaip užvesti 
paredka namie.

Tegul kožnas vyras atsimena 
kad jaigu Dievas jam davė ant 
tiek narsumo kad motere pri
verst ant szvarumo arba nuo 
saves iszvarytum jaigu tavęs 
neklausytu, tai gali būtie tvir
tu kad ateityje tau nedavines 
žaliu kopūstu tik ant stalo pa
dės tau ryszeli szieno kaip, dėl 
visu asilu duoda.

Gal toji rodą ir kiek prigial- 
bes o jaigu pagialbetu tai mel
džiame mums apie tai pranesz- 
ti kad ir kitiems “lepszems” 
galėtumėm prigialbet kurie su
glaudę ausis sėdi namie kaip 
kokia visztele vietoje būti tvir
tu ir linksmu gaidžiu!

Žmogus, kur silaiko savo 
liau

ti
aveizdies Žydą ..ad jis ir per- 

sikriksztina tai vis nepaliauna 
būti Žydu ir tokiu numirszta. 
— Sziadien kožnas vadina sa
ve prietelium žmonijos kad tik
tai galėtu isznaudoti isz tujų 
prieteliu jo sunku uždarbi ir 
pinigus, po tam iszjuoke.

Auginimas mažu vaiku isz 
bonkucziu yra geru daigtu jai
gu tai yra reikalinga bet jaigu 
vaikai auginasi ant aliniu bon
kucziu tai galima tvirtai spėti 
kad' tokis vaikas iszaugs ant 
latro.

Ana diena raszejąs turėda
mas reikalą Potlsvilles sude 
važiavo per Tamakve. Prava
žiuodamas per New Philadel
phia patemino kaip prie vie
no namo stovėjo vaikas apie 
szesziu metu su bonkute alaus 
prie lupu, jau beveik pusiau 
iszgerta.

Geda daro toki tėvai kurie 
duoda savo vaikams syaiginan- 
czius gerymus ir tai ne tik alų 
bet ir munszaine kada pradeda 
varvėti isz katilėlio. — Koki 
džiaugsma gali tėvai tikėtis 
ant senatvės isz tokio vaiko ?!

Ana diena atsibuvo licitacija 
knygyno mirusio sudžiaus 
Vickery isz Clevelando. Viena 
knygo, .po vardu “Dainos Ne
kaltybes“, kuria parasze Wil
liam Blake, likos parduota už 
6,000 doleriu.

Knyga, o ypatingai jaigu yra 
sena, turi savo verte o ypatin
gai jaigu likos kam padovano
ta ant atminties. Lietuviai 
taipgi turi daug senu knygų o 
ypatingai malda-knygiu. Jaigu 
turite sena knyga tai prisiuns- 
kite in redyste o bus jums ap
daryta kaip nauja ir turės d a 
didesne verte.

Bolszevikai Rusijoj ana die
na suszaude 35 ypatus kurie li
kos suimti už sukėlimą kontra- 
revoliucijos. Rosijoj mažai 
apie tai rūpinasi su taiseis ku
riuos nužiurineja apie neiszti- 
kimysta priesz valdžia.

Teisingos Teisybes

Per sutaiką mažiausias 
daiktas auga o per nesutikima 
suardo didžiausius dalykus.

Kaip tu tavo tėveliams, 
teip sulaukus busi antkaklę ta
vo vaikams.

§ Ilgai mislyk bet greitai 
daryk.

§ Tasai yra ponu savo laiko, 
kas tuom laiku grąžei taiko.

§ Ka vienas kvailys pagadi
na, tai tankiause tukstanezei 
iszmintingu nepataiso.

£ra tai lemaza iszmin- lemaza

yra tai didžiausia iszmintis ge
rai kalbėti.

§ Jeigu kas mylėjo, tai ne
sigailėjo, o kas daug kalbėjo ne 
viena karta gailėjosi.

§ Nerangus žmogus moka 
rugot,,o iszmintingas sau rodą 
duot.

§ Sziadien turi pataisyt ka 
vakar dirbai.

§ Neskaityk pinigu apie ku
riuos sapnavai.

§ Už klaida reike užmokėt 
ar pinigais ar sarmata.

§ Nesileisk in szulini, kol 
pirma neapžiuresi kaip isz jo 
iszlipt; nepradek tokiu daiktu 
jei nemislini pabaigt.

§ Turi suvalgyt baczka 
druskos pakol žmogų pažinsi.F

IN MOTINA NUSIDAVĖ.
Motina:—• Tai tu dukrele 

kanecz nori už Jono teketi? 
Pasakyk man del ko?

Duktė:— Asz nežinau del ko 
bet mistinu jog tai su tuom 
noru insigimus nes nusida- 
viau in motina.

NAUJAS SENATORIUS ISZ 
NEVADA.

Paveikslas naujo senatoriaus
Patrick McCarren isz Nevados.1

Gera Rodą Zokoninko
Pasakaite

Nesenei miros žymus zokonin- 
kas Jėzuitas, vaižavo vagone 
geležinkelio ir ant vienos sto
ties insedo tūla motere kuri 
nudavinejo labai dievobaimin
ga. Su didele nedrąsą paklauso 
jiji zokoninko ar negalėtu jisai 
duoti jai. rodą svarbiam reika
le, o kada kunigas prižadėjo 
duoti rodą, ji pasakė kad turi 
apsireiszkima.

—■ O kada poni paprastai 
turi tuos apsireiszkimus? — 
užklausė kunigas.

— Turiu nakezia, kada ne 
miegu.

—• O ka toki matai tuose 
apsireiszkimuose ?

—• Matau Szventa Petra.
— Hm,- Szv. Petra? Pave

lyk man poniutes užklausti, ka 
valgai ant vakarienes?

■ —- Ak, aSž isz'tojo neramu
mo nieko valgyt negaliu, tiktai 
del sųsidrutinimo iszgeriu bu
teli vyno.

— Tai poni iszgeri visa bu
teli vyno ir paskui matai Szv. 
Petra, — tare Jėzuitas, o ar ži
nai poniute kokia asz rodą 
duosiu? Iszgerk poni da antra 
buteli vyno o gal tada pamaty
si ir Szv. Povyla. —F.

Prigavo Jauniki ::
PASAKAITE

Tula jauna porele gana ilgai 
merginosi. Karta jaunikis sa
ko savo mylimai:

— Negaliu su tavim pa- 
cziuotis!..

— Kodėl?
— Apmanscziau kitaip.
— Gerai. Asz tavęs negaliu 

priverst. Pasakysiu tau vienok 
ka padarysime. Kada žmones 
dažinos kad tu mane pametei 
tai asz negalėsiu su kitu apsi
vesi, ta man ir tu pripažinsi o 
tu galėsi visada apsipaeziuot. 
Duosim ant užsaku o kada ta
vęs kunigas užklaus: Ar tu no
ri imti mane už paezia? — tu 
atsakysi: taip. O kada manes 
užklaus: ar asz noriu imti ta
ve už vyra? — tai asz atsaky
siu : Ne.

Jaunikis sutiko ant to. Pa
skirtoj dienoj szliubo, abudu 
stojo prie altoriaus. Kunigas 
užklausė ta svarbu klausymu 
jaunikio o jisai atsake “taip.“ 
Paskui užklausė merginos ir ji 
atsake “taip.“

— Ka? — paszauke jauni
kis, — sakei man kad atsakysi 

ne!“
— Žinau, — atsake mergi- 

a, — bet asz apmanscziau ki
taip paskutinėje valandoje.

Skaitykite “Saule”

KONSULIS PAJESZKO.

Rutka, Juozas, kilęs isz Ja- 
naukos, Marijampolės Apskr., 
iki 1931 metų gyvenęs Rose
mont, W. Va.

Stankeviczius, Antanas, kilęs 
isz Panabaliszkiu, Marijampo
lės apskr., seniau gyvenęs 907 
Hickory St., Minersville, Pa.

Butkeviczius, Bronius, priesz 
kara gyvenęs, gal ir dabar gy
vena, Worcester, Mass. Tėvas 
Juozas Butkeviczius, gyv. Vai- 
datoniu km., Kėdainių apskr., 
labai susirupines ir norėtu sū
naus likimą, ar adresu gaut.

Rakeviczius, Martynas, kilęs 
isz Pernaravos ir Ariogalos 
r alscziu, gyvenęs Lincoln, New 
Hampshire.

Žeimaviczius, Kostas, seniau 
gyvenęs 911 Mellon St., Phila
delphia, Pa.

Vaitkeviczius, Matas, Anta
no ir Marijonos sūnūs, kilęs isz 
Prienų parapijos ar gal isz Bal- 
bieriszkio valscz., gyvenęs She
nandoah, Pa., neva miręs priesz 
pora metu.

Zagoras, Joselis—Džay, A- 
merikon atvykęs priesz 35 me
tus ir apsigyvenęs Philadel
phia, Pa.

Merfeldas, Jonas, Amerikoje 
apie 40 metu, gyvenos New 
York’e.

Mockeviczius, Mykolas, A- 
merikon atvykęs priesz 30 me
tu, dar 1923 m. gyvenęs Water
bury, Conn. Svarbu iszaiszkin- 
ti likimą.

Szaras, Aleksandras, kilęs 
isz Rizdikų km., Josvainiu vai., 
gyvenęs Worcester, Mass., lan
kęsis Lietuvoje 1912 m. ir vėl 
gryžes Amerikon.

Bereiszai, Kazys ir Jonas, 
Amerikon atvykę priesz 30 
ĮQctu, . V

Žadeikis, Pranas ir duktė 
Minna, seniau gyveno Brook
lyn, N. Y. ir Freeport, N. Y., 
1915 m. neva iszvyko in Cali
fornia.

Szilanskis, Adomas, tarna
vęs Amerikos kariuomenėje, 
gyvenos 718 Prospect St., Por
tage, Pa. ir 20 Greenwich St., 
New York, N. Y. Nežinia isz 
kurios vietos paimtas kariuo
menėn ir dabartinis adresas.

Grimalauskas, Benadiktas, 
Amerikon atvykęs 1905 m. isz 
Traupio , Ukmergės apskr., 
gyvenęs Philadelphia, Pa.

Raudoniai, Gabrielius, Vin
cas, Feliksas, Marcele ir Anta
nina, gyvenę Nashua, N. H., be
ne S. Williams Court.

Baltruszaitis, Teodoras, kilęs 
isz Žaleblekiu, Griszkabudžio 
v., Szakiu apskr., gyvenęs Wa
terbury, Conn.

Pabrica, Juozas, mires 1918 
•—1919 m., Brooklyn, N. Y., gy
venęs 5604 Ramson PI., Mas- 
peth, N. Y.

Jeszkomieji arba apie juos 
ka žinantieji teikitės atsiliepti 
in
Consulte General of Lithuania,

11 Waverly Place, 
New York, N. Y.

DU SENYVI SPORTAI.
—* Ar žinai Maike, turiu 

dvi, su katrom galetau apsipa- 
cziuoti, turtinga naszle, kurios 
nemyliu ir biedna mergaite ku
ria myliu. Duokie rodą, ka pa
daryti?

Maike:— Geriau imkię ta, 
katra myli, nes be meiles nie
kai gyvenimas. Kur meile ten 
turtas!

— Gana jau! gana! apsive
stų su taje katra myliu.

— Gerai brolau! Be to, po 
kokiu adresu toji naszle buna 
kurios tu nemyli?...

Susilaukė
Ankstyvo ryto tyla pertrau

ke skardus fabriko kaukimas, 
jo aidas atsikartojo užmiesty] 
ir dingo kur-tai tolumoje.

Bestovįs darbininku būrys 
ties vartais staiga mėtėsi in 
fabriką, kad užėmus savo vie
tas ir pradėjus darpa. Fabrike 
viskas sujudo-sukruto. Toly
džiai pradėjo suktis ratai su
žvangėjo geležis, isz visu pusiu 
pasipylė kibirksztis ir stulpai 
dulkiu kilo palubėm

Gausus pavasario saules 
spindulei veržėsi pro apdulkė
jusius fabriko langus, tarytum 
norėdami apszviesti ta geležies 
vieszpatyjp ir palinksminti tos 
vieszpatijos vergu sielas.

Jurgis Giedrys pažvelgė in 
ta kraszta isz kur liejosi szvie- 
sus spindulei, pridėjo prie te
kėlo geleži ir užsimąstė apie 
tai, kaip rytmeti apleis ta ne- 
apkencžiąma dvokianti mies
tą, mes ta prakalta fabriko 
darba ir važiuos in Lietuva in 
savo gimtini sodžių, kame jam 
tėvas užrasze keletą deszimtl- 
niu žemes.

Linksmai plake jo szirdis, 
taip ilgai buvusi prislėgta 
szaltu geležies žvangėjimu ir 
vienodu ratu užimu, kad paga
linus iszspruks in laisve ir Ve
lykų Szventes szves terp savų
jų.

— Tik viena diena te liko 
nejaueziomis prabylo jis, o ryt, 
asz lėksiu fenais...

Viena mintis gema po kitos:
Vaidintume pletojas ir au

džia džiaugsmo tinklus.
Stojas priesz akis sodžiaus 

gyvenimo vaizdai.. A.fnki pui
kus, malonus. ..

Liūdnai nusikaukia trauki
nys, sujuda, sudejuoja ir nesza 
ji toli, o miestas, tas neapken- 
cziamas miestas, su savo visu 
bildesiu, su triukszmu ir tie 
fabrikai su savo maszinomis, 
kuriu jis taip baisei bijojo, 
kad nesužeistu dingsta.

O kaip bus smagu sodžiuj!...
Po ilgo žiemos miego atbu

do gamta, neapglebiama aki
mis platuma lauku pradėjo ža
liuoti.

Pulkai sparnuoeziu skrenda 
isz pietų szalies, linksmindami 
pilkąjį Lietuvos padange ir jis 
drauge su tais sparnuoezers 
parlėks, ir jis pradžiugins sa- 
vaja szeimyną, suspausta var
gu — nelaimiu.

O kaip nudžiugs jo žilas tė
velis, kad jo vienintelis-'sunelis, 
Jurgutis pargryžo sveikas, lai
mingas ir dar pinigu turės su 
savim nusipirkimui pavasario 
sėjos.

O kiek tai buvo laimes ji isž- 
leidžiant, kiek tėvelis jam in- 
kalbinejo kad sergetusi tu ma- 
szinu kad tik jo neužmusztu ... 
jis iszliko gyvas ir sveikas ir 
apkabindamas bueziuoja tęva.

— Teveli! Asz dar ir pini
gu parsinesziau.

— Labai geęai, karvuke 
pirksim, anoji krito nabage, 
paszaro pritruko, ne Velykom 
pieno neturim.

Ir sztai isz sulinkusios grin- 
czios iszb’ega senute motina ir 
mažytėles seseles.

Visi ji apkabina, visi bu
eziuoja, visi juomi džiaugiasi.

Apsvaigintas tomis keretino- 
mis svajonėmis apie busian- 
cziaja laime, Jurgis Giedrys 
nusiszypsojo.

— Jurgi, kodėl tu sziadien 
taip linksmas, — prabilo jo 
kaimynas Juozas Auszrys.

— Ryt, jrolau, in tėvynė 
važiuoju!

— Ka tei. veiksi?
— Tėvas Žeme užrasze.
— Laimingas, — kureziu 

balsu atsake Auszrys. Asz ne 
turiu nei žeues nei teviszkes, 
kad turecziau ir-gi važiuo- 
cziau, — kiek patylėjęs ir su 
gailesezia užbaigė jis.

Pažvelgė ih.visa eile stovin- 
cziuju prie maszinu su isz- 
blyszkusiais,! murkniais vei
dais darbininku. Jurgio akyse 
džiaugsmo kibirksztis isznyko, 
visos mintys iszsiblaszke, ko 
tai pagailo, pisidare nyku, ny
ku lyg skausdo, kas tai sunkus 
ir szaltas užgulė ant szirdies...

— Jie visinetųri nei žemes 
nei teviszkes, kad turėtu ir-gi 
važiuotu.

Jie visi važiuotu..
Ir vela Jurgio mintys skren

da in ta geležies vieszpatija ka
me nematyti jokio privilingo 
paveikslėlio, kame niekados 
nesužibsta laimes spindulys o 
tik plaukia—liūliuoja tos be
spalves, pusalkanos dienos.

Net szurpu pasidarė Jurgiui 
atsiminus praleistas dienas fa
brike ... ir sztai jo draugai liks 
ežia... ir jie važiuotu bet te
viszkes neturi.

Dar karta Jurgis stengėsi 
pažvelgti in savo draugu vei
dus tik sztai kasžin kas nustvė
rė ji už rankos, taip drueziai, 
drueziai suspaudė, iszkele ji 
augsztyn po tam visa apglėbė, 
suslėgė... taip skaudžiai net 
tamsu akyse pasidarė...

Sujudo, suriko visi darbinin
kai, mete darbus, vieni bego 
laukan, kiti spietėsi apie Jurgi 
Giedri, be sanmones gulinti ant 
žemes.. •

— Tai tau ir Velykų susi
laukė, — pratarė Juozas Ausz-

w
— Susilaukė, — kaž kas 

liūdnai atkartojo!..

nauja maldaknyge.
“Jėzus Mano Pagelba Gyve

nimo Vakare ir Mirties Valan
doje.” Yra tai vardas naujos 
Maldaknyges krikszczionims 
Katalikams, su maldomis ir pa
mokinimais ant visu metu ir 
kiekvienam reMhi priderinta 
su giesmėmis. 92 puslapiai, la
bai dideles lituos teip kad vi
sai nereike a:uloriu. Papras
tais apdaraispasztuoja tiktai 
$1.50. Labai įranki knyga del 
tu kurie tur;s>lpnas akis nes 
beveik nerei!a akuloriu skai
tant szia kn>a-

Gražesnaijr geresnais ap
darais ta pa knyga kasztuoja 
$2.00.

W. D. Jczkauskas-Co. 
Mahay City, Pa.

ts- Neužmsl£ite guodotini skai
tytojai, atsilft su prenumerata už 
laikraszti “Se>” kurie apie tai už- 
mirszo ir LSze idant nesulaikyt 
iaikraszczio.>askubinkitei 

NaujjLietuviszkas

SANORIUS
NadDidelis Sapnorius 

ygO lapių, su daugybe 
nauJaveiksliu, iszaisz- 
kina^kins sapnus, ko
kiu^118 gali sapnuot. 
Knf Puikiai drueziai 
apja, kietais audekli- 
n{Jdarais. Preke su 
nutimu, Tiktai $1.00.

□boczkauskas - CO., 

jahanoy City, Pa.
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SAULE

DANTIS UZ DANTĮ, „ ,'v- /1 batus pleszt

AKIS UZ AKI
APSAKYMAS ISZ REVOLIUCIJOS ROSIJOJE

szytos in szmotelius karietos, 
bet labai puikios karietos, ku
rioje važiavo miesto virszinin
kas. Jisai pats ir jo vežėjas 
gulėjo taipgi tarpe karietos 
szmotu sunkiai sužeisti.

— Mesta bomba — kalbėjo 
inbauginti žmones, kas mete? 
Kur jis yra?

Bet gynėsi paskui ji raitas 
.gubernatoriaus oficierus kuris 
szalia karietos iszliko gyvas ir 
nesužeistas. Pasivijo ant sker
sai einanezios gatves ir parmu- 
sze su kardu kirsdamas per 
galva. Po tam ji atidavė polici
jai kuri tuojaus ten buvo at
bėgusi.

Dabar jisai greitai sugryžo 
in nelaiminga vieta su kitu pa- 
gelba isztrauke gubernatorių 
isz po sulūžusios karietos ir 
tuojaus nugabeno in jo rumus. 
Gubernatorius bombos skevel
dromis baisei buvo sužeistas. 
Bomba plyszo tiesiog po karie
ta ir gubernatoriui grėsė neat
būtina smertis- Visi mate jog 
iszgelbejimas negalimas.
Vežejas-gi mažiau buvo sužeis
tas, tik labai daug plyszimu 
apsvaigintas tegalėjo eiti be 
niekeno pagelbos.

Laike tyrinėjimo, pasikeisi- 
nimo iszpildytojas iszpažino 
atvirai, jog vadinasi Griszka, 
Lenkas, jog yra jis studentas 
ir veike liepiant revoliucijo- 
nieriu komitetui. Tasai-gi ko
mitetas gubernatorių nuspren- 

kxU irazudyti'už' tai, kad badu 
marina žmones, tuotarpu ran- 
davuose magazinuose jevai 
pusta; už tai, kad liepe be rei
kalo aresztavoti studentus, 
laisvus vieszpatystes ukesus ir 
visokius priverstinus budus, 
kankinanezius žmonija. Jisai 
pats, Griszka, yra patrijotas, 
persekiojamu žmonių sūnūs ir 
kaipo doras žmogus ir visas 
pats gali būti nihilistu ir net 
priverstas būti tokiame atsiti
kime.

Kaip buvo pranaszaujama, 
gubernatorius po keliu dienu 
nuo apturėtu žaizdų numirė, o 
užpuolikas, pasmerktas ant 
smerties. Iszbales, bet neper
tikrintas, iszklause sūdo isz- 
tarmes ir nežiūrint visokiu ty
rinėjimu savo draugu, nei vie
no neiszdave.

II.
Ankstyvas buvo tai pilkas 

rytmetis. Ant kalėjimo kiemo 
1 pastatyta kartuves. Kalėjimo

Tas atsitiko nemažiau ne 
daugiau priesz tris metus. 
Svietas pergyveno Besijos su 
Japonija kare kuri Bosijai at
gabeno netikėtas nepalaimas 
arba, kaip sako, nepaprastas 
pasekmes. Dideli nepasiseki
mai paskui visame kraszte 
abelna beda bet tu nepasiseki
mu if neužganėdinimas gyven
toju, trumpame laike pavirto 
in atvira revoliucija priesz 
randa. Galvažudystes ir kraujo 
iszliejimas, gatvių kovos, ka
reiviu straikai, po tam buntai 
jurininku ir mužiku slinko vie
ni paskui kitus ir Rosijoj už
gimė tikras chaosas. Ilgai 
traukoma neapykanta dabar 
iszsiliejo ant dabartiniu ured- 
ninku ir ponu kurie tankei tu- i 
rejo pakutavoti už prasikalti- • 
mus savo tėvu ar tolimesniu ’ 
giminiu. Mužikai žudė arba 
iszvarinejo isz dvaru bajorus, 
degino. ir plesze pilis. Ant 
auksztesniu valdininku gyvas- 
cziu pasikeisinimai reiszke jog 
tenai priviso daugybe nihilistu 
kurie dabar su savo’ darbais 
vieszai pasirodė. Visokia tvar
ka ir atsargumas isznfko; nie
kas, eidamas vakare atsilsėti 
nežinoj ar ryte iszbič gyvas, 
arba ar pragyvens rytdiena. 
Ras tiktai galėdavo, tasiimda- 
Vo sau brangiausius daiktus 
ir neszdavosi kuo^reieziause 
in užsieni.

Kaip beveik visut taip pat 
Ufavo ir ramv miesvl Ituritnnu

I randasi universitetas įr kuria
me seka szis musu apjraszymas. 
Visame apskrityj siautė badas 
o priegtam prasiplatino žinia, 
jog rando magazinu|se pusta 
neapsakoma daugybėyalgomu 
produktu. Gali buti]ia(j toji 
žinia buvo per riebi, o gal ty- 
ezia del ^didesnio Aryeitoju 
sujudinimo buvo isznį3]yta ir 
praplatinta gana kad jį tuo
jaus žmonių minias Sujūlino. 
Prie žmonių prisidėjo (laitybe 
studentu iszpažystanczįuvie
szai ir garsiai savo revolici- 
jonieriszkas idėjas. Toki įsi
tikimai ant galo privertė neš
to gubernatorių, grafa Sob'ki 
energiszkai padaryti gala ttn 
sumiszimams norints pirmu 
su visais szvelniau apsiėjo, s 
tuojaus prisakė uždaryti u- 
versiteta, suaresztavoti suki 
sius studentus ir kitas nuži 
retas ypatas ir užtraukti a : 
miesto kariszka padėjimą.
Nuo keliu dienu mieste viesikambaryj prieszai pasmerkta 

patavo pirverstina tyla. Vienant smerties stovėjo popas, 
vakara gubernatorius noreįkalejimo dvasiszkasis tėvas, 
važiuoti teatran. Jisai turejA-tejo su viltimi, kad gal jam 
jau beveik szeszesdeszimtisasiseks atversti užsikietejusi 
metu, pražilo dabodamas tvar-rieszninka norints paskutinė
ms ir tarnaudamas caro auto- valandoje. Jau pas ji buvo 
kratijai bet tokiu baisiu ir pa-lis sykius su tuo paežiu mie- 
vojingu laiku dar nemate o jmv > bet nuo nihilisto iszgirsda- 
dabar nenorėjo pasitraukti 
nuo savo urėdo kada caras sa
vo isztikimus tarnus galėjo jau 
suskaityti ant pirsztu. Tiek ju 
ne daug buvo. Karieta sparezei 
susijudino isz vietos, kad tuo- 
tarpu žėruojantis pėdas lieps
nos — trenksmas kaipo perkū
no ir žmonių nuo sopuliu de
javimai. Mažaš skaitlius pra- 
einaneziu bego aklai in visas 
puses nežinodami in kur. — 
Kas tai buvo? Arkliai raitosi 
kraujuose ant likucziu suple-

tiktai rugones ir piktžo- 
ivimus.
r Ko ežia vėl nori? Ar jau 
as? — pradėjo kalinys ir 
lien. Sėdėjo ant lovos pa- 
s^cs su rankom savo gal- 
v.

(as padėjo jam mandagef 
aities ranka.

’jaunikaiti, atsibusk! Bu- 
, vaet pas pati cara, idant 

išgyti tau dovanojimą, 
idažtartį. tavo apjakusia 
jau, bet...

I — Na, matai — pertrauko ant .žemes, Karei vėl turėjo ji 
į jam piktai — kam tau reikėjo nuo žemes pakelti, taip buvo 

silpnas ir siūbuojantis, o vei- 
aplietas szaltu prakaitu. 

Visi tuo tarpu žiurėjo in var- 
Priesz kalėjimo virszinin- 

t no jaus
nys ir praszneko: — Caro pa
liepimu smeities bausme (at
mainyta. Virszininkas perskai
tė paliepimu ir liepe pas save

J Pilnas liūdno susimylejimo das 
ant sugadinto ir 
gyvenimo, popas kalbėjo to
liau:

—- Tiktai trumpas laikas 
tave skire nuo grabo, susivie
nyk su savo Dievu?

—• Paprastai tai butu rei-

sunaikinto
tirs.

atsistojo pasiunti-

dabar jeszkome. Nenorime be | (lentas pasilikau nihilistu li
jo eiti, tai-gi palauksime, gar į papildžiau pasikeisinima, me- 
jisai tuojaus ateis. Gal ežia 
kur arti yra kaimas, kur butu 
galima pernakvoti ?

Perkeltojas parode in kai
na:

— Tenai! Bet taip-gi turite 
duoti savo paszpartus del per
žiūrėjimo jei norite persikelti 
kiton pusėn.

— Taip? Gerai! Taigi jeikalas Ponui Dievui! — tarė i atvesti Lenka.
pasmerktas su pajuoka didele J — Dar viena minuta ve-j ateis musu prieptelis, tai pa- 

•— Palaikyk tu savo tuos pa- liau, o butu buvę jau per ve]u!
mokslus senoms boboms, juir'—tarėjam.— Jo ciesoriszka di- 
asz tau pirmiau apie tai pasa
kiau.

— Žmogau! — suszuko per
sigandęs popas — tai tavo du- 
szia neatjauezia baimės ir vir
pėjimo net akyveizdoje tos bai
siausios smerties?

Lenkas pakele galva o akyse 
blizgėjo neapykanta.

— Tas greitai pereis ir jus 
nepraszau, kad isz mano vei
do matytumėt baime; asz sa
kiau kad jum tos malones ne
padarysiu.

— Gal dar-gi — Dievas su 
tavimi! — isztare popas ir ren
gėsi iszeiti, palikdamas liūd
nam jo likimui. — Kad tuo 
tarpu pradėta kalėjimo cerk
vėje varpuoti už mirsztąnczius, 
o karidoriuj iszsigirdo sutai
kinti kareiviu žingsnei, kurie 
artinosi prie kalinio kambario 
duriu. Užsikietejes piktadarys 
tuojaus persimaino. Jo piktžo
džiavimai nežinia kur pasidė
jo, keliai pradėjo virpėti, vei
das iszbalo kaip sniegas, plau
kai jam ant galvos bematant 
atsistojo, o dideles savo akis 
atsuko in duris.

—■ Griszka! — atsiliepe po
pas, kuriam viską tai pama- 
czius pasidarė szalta, ir atkiszo 
jam kryžių. — Pabucziuok sa
vo nukryžiavoto Iszganytojaus 
paveiksią ir gailekis už grie- 
kus! Jisai tau suteiks drąsos ir 
suramins tave tokiame sunkia
me laike, tavo paskutinėj ke
lionėj.

— Szalin! — suszuko kali
nys, stumdamas nuo saves kry
žių. — Szalin! — Ha! — Nega
lėjo daugiau nei žodžio isztarti, 
nes jo gerklėj vienu sykiu nu
mirė balsas.

Inejo kalėjimo virszininkas 
su kareiveis. Nelaimingas 
Griszka pradėjo taip bliauti, 
raitytis ir metytis, kad reikėjo 
ji suriszti ir taip likos nuga
bentas in nužudymo vieta.

Prie kartuvių virszininkas 
perskaitė sūdo nusprendimą, 
bet niekas to nusprendimo žo
džiu negirdejo, nes Griszka 
nuolatos nesavu balsu stangr
iu trankėsi. Du kareivei su sun
kenybe, ji vos tik galėjo palai
kyti ant kojų, o ir jie taip-gi 
tai matant buvo nutirpė. Bet 
užgimė neapsakoma regykla, 
kada budeliai ji atėmė isz ka
reiviu ranku ir pakele auksz- 
tyn. Tokio pasiutimo panaszio- 
je valandoje, tokio perkreipto 
veido su pasiutimu, tokio dan
timis griežimo net patys bude
lei iki sziam laikui nebuvo ma
te. Jiems rankos drebėjo atlie
kant toki liūdna ir bjauru dar
bu.

Budeliai tai-gi ta darba no
rėjo kuogreieziausei atlikti ir 
uždėjo ant kaklo kilpa, kad tuo 
tarpu nuo kalėjimo vartų atsi
liepe garsus balsas: Sustok! 
palauk!

Budelei paleido žemyn be
traukiama Griszka po kartuvė
mis ir rankas apleido. Griszka 
su virve ant kaklo sukniubo

denybe atmaino tau smerties 
bausme priežastis, tavo jau- 

. nyste ir tik su iszlyga, idant 
iszduotum kitus nihilistus, bet 
tave ant visados isztreme m 
Siberijos žeme. Griszka, ar nori 
pasinaudoti caro malone ir isz- 
pildyti tuos visus reikalavi
mus?

Gal nereike skaitytojo per
tikrinti, kad dabar Lenkas bu
vo pasirengęs ant visko, bile 
tik apsaugoti savo gyvasti. 
Smerties baime dar jo visai 
neapleido, kakta vis dar bu
vo aplieta szaltu prakaitu, 
priesz save dar mate baisias 
kartuves, nuo kuriu iszsigelbe- 
jo per nežinoma koki ten ste
buklą. Kalbėti negalėjo, tik su 
galva palingavo.
Virszininkas tada liepe Grisz

ka nuvesti savo kanceliarijon 
del isztardymo.

Popo praszymas vienok ne
nuėjo niekais, kas teisybe su 
iszlygu iszpildymu, kas am 
Lenko tempe ar vėliau, ar ank- 
szcziau jo draugu atkerszijima. 
Jis nebuvo ramus ir SiberijoJ, 
apie tai buvo persitikrin.es.

m.
Buvo 190G metai. Ilgu va

saros dienu kaitri saule vyste 
mėlynose miglose Vislos besi- 
ritanezias iszleto vilnis ir Vis
ta toj vietoj buvo rubežiumi 
terp Besijos ir Galicijos. Bosi
jęs pusėje tarpe auksztu eglių 
stovi mažas namelis, o valtis 
prikabinta prie kranto ženkli
na kad tai perkeltojo per upe 
namelis. Biski aukszcziau ma
toma kaimas ir rubežiaus sar
gyba; tenai visi keliauninkai 
turėjo duoti del peržiūrėjimo 
savo paszpartus, kitaip perkel- 
tojui buvo draudžiama perirti 
kiton pusėn nepažinstamus 
žmones.

Nebuvo nei vėjelio, o dusz- 
nus oras skelbe atslenkanczia 
audra. Senas perkeltojas Jo
nas gyveno vienu — vienas. 
Sėdėjo jisai prie savo grineze- 
les ant suolelio ir apnuoginės 
žila galva kalbėjo dievobai
mingai “Aniolas Dievo.” Kad 
tuo tarpu nuo puses vieszkelio 
prisiartino greitai prie jo na
melio trys vyrai. Vienas isz ju 
užklausė:

— Ar sziadien nepervežei 
žmogaus taip apie dvideszimts 
penkių metu amžiaus, apsi- 
siautusio pilku, ilgu plosczium 
ir juoda skrybėlė su placziais 
sparnais?

— Tokio nepeririau — at
sake senis.

— Meluoji! — atsiliepė asz- 
trei klausinantis. — Sakyk tei
sybe, kitaip gailėsiesi!

— Teisybe sakau — atsake 
senis trumpai ir be baimes. — 
Klause paskui toliau: Kam 
jums taip labai reikia, kad asz 
teisybe pasakycziau?

Tasai klausymas ana sumai 
sze. Dabar kitas isz ju ton kal- 
bon insimaisze:

—• Tai musu prietelis, ku- : 
ri bekeliaudami pameteme ir i

siuskite ji in kaima.
Ir visi trys pamaži nuėjo kas. 

krasztu upes, Jonas pasižiurę-1 
jo paskui iii atsitolinanezius ir 
taro in save:

— Iszrodote man ant geni 
prieteliu!

Inejo po tam in savo namelio 
vidų pasirengti sau vakarie
nes.

Gal in pus-valandi po tam 
subeldė kas in duris. Inejo 
žmogus su ilgu, pilku plos- 
ezium apsisiautęs ir su juoda 
skrybėlė. Kiek buvo galinis 
pažinti temstant, galėjo turėti 
dvideszimts kelis metus. Tai 
buvo tasai jeszkomas priete
lis.

— Noriu pervažiuoti Visla 
dar sziadien — praszneko grei
tai, — galite už tai gerai už
dirbti, jei mane greitai per upe 
perkelsite.

— Tuojaus, pone— atsake 
senis. — Pasakykite lik man, 
ar ant kelio n_epam.et.ete kur
savo prieteliu? — Czia senis 
tuojaus apsakė viską, ka mes 
jau žinome.

Jaunas žmogus pabalo.
— Perkelkite mane greitai!

— prastenejp — netrukdykite! 
Tie trys, tai mano neprietelei, 
nihilistai! Vejasi mane seniai, 
nori nužudyti! Asz ant kelio 
suklyd'au, dėlto jie pirmiau ir 
atėjo. Ko laukėte, seni? Grei
tai, tildai greitai!

Jonas su nusistebėjimu in ji
žiurėjo; ar negalėjo but prie- 
szingai ? Gal tasai pats yra ni
hilistas ir nori pabėgti isz po
licijos ranku? Ar jisai turi tie-' 
sa jam pagelbeti? —• Turite 
paszparta tvarkoje? Parody-, 
kite man!

Pakeleivis iszsitrauke revol
veri isz kiszeniaus:

—, Gal dar nenori? Gal su 
anais susikalbejeį ?

—- Padekite savo revolveri 
— tarė perkeltojas ramiai. — 
Kaip mane nuszausite, tai tuo
kart negalėsite persikelti!

Tasai turėjo pripažinti tei
sybe. Paklausė ir tarė malonu 
balsu:

— Gelbėkite mane!
— Galite prisiegt savo sav- 

žined, kad sakote teisybe?
— Prisiekiu!
— Tai-gi eikite!
Atidarė duris, bet tuojaus 

jam pasirodė tamsiame misz- 
ke kokia tai esybe. Tuojaus 
sugryžo stubelen patraukė pa
keleivi prie saves ir tarė:

— Man rodosi kad jusu nc- 
prietelei czionai jus lauke.

Po tam užstūmė druezei du
ris ir atsisėdo.

Pakeleivis vėl iszbalo, kakta 
apliejo prakaitas. Susilpnejes 
paszlijo ant suolelio: — ka da
bar asz pradėsiu ?Apsupo mane 
kaip laukinei žvėrys, nepabėg
siu nuo ju!

Uždengė rankom veidą ii 
baimingai pradėjo pasakoti:

— Paklausykite mano isto
rijos seni. — Paeinu isz gra
žaus ir turtingo namo ir man 
nereikej dalyvaut dabartiniuo
se maiszacziuose. Kaipo stu-

cziau bomba. Kada stovėjau 
jau po kartuvėmis, man viskas 
buvo dovanota ir nubaustas tik 
isztremimu, bet su iszlyga kad 
iszduosiu kitus man žinomus 
nihilistus. Ko žmogus negali 
padaryti apsaugojimui to save 
niekingo gyvenimo!

Nekuri laika tylėjo, rankom 
užsidengės veidą. Skaitytojas 
turbūt dasimislino ka turi 
priesz save: Tai Griszka, Len-

Pasakojo vėl toliaus:
—■ Kam asz ta padariau? 

butu buvus jau po viskam! 
Jau man keliaujant in Siberi- 
ja buvo man aiszku, kad nihi
listai mane nužudys už mano 
iszdavima. Nežinomu budu pas 
mane atsirado kortele tokio tu
rinio: “Iszdavike! Iszdavei 
daug savo broliu in budelio 
rankas ir pasmerkei isztremti: 
turi numirti. Kur tik tu eisi 
arba kur tik busi, visur tave 
pasieks nihilistu ranka!” — 
Nuo to laiko nuolatos mislijau 
tik apie pabėgima, kadangi 
buvau persitikrinęs, jog korte
le paeina nuo artimiausiu ma
no draugu isztremtuju kurie 
gal tik lauke atsakanezios pro
gos idant mane nudėti.

•— Toliaus bus r—<

SUDŽIA GAVO ATSTAUKA.
Slidžia Harold Louderbach, 

narys valdiszko sūdo Kalifor
nijoj, likos praszalintas nuo 
dinsto už visokias apgavystes 
ir neprideranti pasielgimą sa- 
vo' dinste.

NEREIKEJO JAM RŪPIN
TIS, BUVO GEROSE 

RANKOSE.

— Ponas daktare, esmių la
bai susirupines apie mano svei
kata kad nekarta manau atim
ti sau gyvasti.

— Tai yra didele kvailybe, 
jaigu asz tamista rupinuosiu 
tai tau nereikia abejoti apie 
savžudinsta!

In viena miestą atsivilko ko
kis tai “reverendas,” 

Prasimines save “kunigas,” 
Badai ir zakristijoną su savim 

turėjo, 
Kalektavoti ant ko ten norėjo, 

Zakristijonas buvo tikras 
beduszis, 

Kaip ir jo “reverendas” 
kvailys,

Sakalelei kur yra da 
Tai jaunikei runije nuo ju, 

Vienam rodos nebuvo, 
Ant $500 belos pakliuvo, 

Gal pareis vaikinui sėdėti, 
Jaigu nenorės in prova eiti, 

Jau tai negali būti geras stonas 
moterystes, 

Kur prasidės nuo szelmystes, 
Isztikro jau tas Amerikos,

Jau suvis pagedias, 
Adbega in czionais, paezias 

palieka, 
Gyvena kaip latrai atlikia, 
Palieka tėvynėje vaikus ir 

paezias, 
Ir da atsigabena kito boba in 

czia, 
Atranda tokius ka juos pri

glaudžia, 
O kad ir žino apie tokius tai ne 

baudžia.
Dievas negali ant tokiu 

susimylėti, 
Ir dori žmones turi sarmata 

turėti, 
Tik tu Dieve susimylėk, 

Mielaszirdyste ant mus turėk, 
Ba už nusidėjimus niekszu, 

Bausme puola ant visu.
* *

Tūlas žmogelis laikrasztyje 
apsigąrs'ino,

Buk ji motere su blekem isz- 
barszkino, 

O gal to vertas buvo, 
Kad in nagus bobos pakliuvo, 
Kaip girdėjau tai buvo vertas 

lazdų,
Ir kad 'butu net isz miesto 

iszlydetu, 
Mat tai vis apszvietos 

mylėtojai, 
Isz Tėvynės pabėgėliai, 

Jaigu isz tėvynės ne butu 
prasmukęs, 

Tai seniai butu sprandą 
nusisukęs.

* * *

Mat norėjo biskeli kalbėti, 
Bet nebuvo kam klausyti, 
Abudu kvailei valkiojesi, 

Su savo “kunigysta” giresi, 
Senei atstojo nuo kataliku, 

Dabar priguli prie jonvaikiu, 
Kožnas Lietuvys,

Jau pažino kad tai kvailys, 
Tarp neiszmaneliu sukinasi, 

Ir isz auku maitinasi, 
Jaigu neklausote tikru kunigu, 
Tai toki žulikai tegul eina po 

velniu!
* * *

Ar žinai Jurgi, 
Po velniu negerai, 

Ana diena važinėjau, 
Ir in viena spykyze užėjau, 
Stiklo alaus paprasziau, 

Deszimts doleriu ant baro 
padėjau, 

Tame isz kitos perskyros, 
Iszgoglino penkios merginos, 
Viena sesti prie stalo vadina, 
Antra už kaklo apsikabina, 
O treczia už ziegorelio ima, 
Nori pažiūrėti katra adyna, 

Tai mat užeiti norėjai, 
Deszimtine prafundinai,

Ir da apie 20 doleruku padėjai, 
Ziegorelio netekai,

Viską palikai, 
O ka, ar ne gera užeiga?

Vyrucziai lukaut,
Da ir in kaili galit gaut, 

Tai tokiu turime sziadien urvu, 
Kad jos nugarmėtu po velniu.

NAUJOS MIKALDOS 
KARALIENES 

PRANASZYSTES
Yra tai stebėtina knygute nes 
joje randasi daug teisybes ir 
jau daug atspėta kas buvo 
pranaszauta, ir toliaus tos pra- 
naszystes pildosi. Prisiuskite 
25c. istempomis o gausite per 
paczta.

W. D. Boczkauskas-Co. 
Mahanoy City, Pa.

* f 4

persitikrin.es


ŽINIOS VIETINES

— Sziadien pirma diena pa
vasario. Diena lygi su nakczia. 
Bet szi ryta iszrode daugiaus 
lyg žiema nes lietus apszalo 
ant medžiu ir dratu o važiuo
janti su automobiliais turėjo 
užsidėti lenciūgus ant ratu.

—■ Szv. Juozapo atpūstas 
atsibuvo skaitlingai, nes žmo
nis pasinaudojo isz tosios pro
gos, nes buvo daugelis kunigu 
in pagelba prabaszcziui Czes- 
nai. Daugelis žmonių pribuvo 
isz aplinkiniu miesteliu ant pa
maldų.

—■ Antanas Parulis, 326 W. 
Center ulyczios, kuris dirba 
Ideal marszkiniu fabrike, likos 
sužeistas elevatorije in koja ir 
likos nuvežtas in Locust Moun
tain ligonbuti.

—- Musu senas tautietis ir 
biznierius, Szimas Norkevi- 
czius, serga koki tai laika lo
voje. Liga nepavojinga ir ne- 
užilgio pasveiks.

Tamaqua, Pa. f Eidamas na
mo isz darbo Lansford kasyk
lų, likos pagautas per automo
biliu ir užmusztas ant vietos, 
Jurgis Matuszkeviczius, 58 
motu amžiaus, tėvas septynių 
vaiku. Dreiveris automobiliaus 
visai nesustojo ir dabar yra 
jeszkomas per policija.

Girardville, Pa. f Sukatoje 
atsibuvo laidotuves Vinco Sa
vage, kuris staigai mirė pas 
Tamoisziu Morgi. Velionis pa
liko dvi dukteres ir viena bro- 
li Adoma czionais isz kurio na
mo atsibuvo laidotu,-les praeita 
Subata.

Chicago. — Pereitos sanvai- 
tes pabaigoj keli pleszikai in- 
sibrove in Lietuvio kirpėjo, 
Stanislovo Buitkaus, 2318 So. 
Leavitt St., namus ir pavogė 
apie $150 vertes daiktu ir pini
gu. —N.

— Trys pleszikai grei- 
cziausiai mirtinai paszove 5U 
metu Lietuvi, plieno liejyklos 
darbininką Teodora IZutauta, 
12017 Lowe Ave., West Pull
mane.

—- Juozas Ivanaitis, 3131 
So. Emerald Ave., prižadėjo ja 
vesti, sako Katryna Vaitiekū
nas — Jurkszaitis, 5616 South 
Mozart St., bet to nepadaro ir 
todėl nuo jo reikalauja — $10,- 
000 atlyginimo.

Szi indomi byla, pirma to
kios ruszies municipaliame 
teisme vakar buvo pradėta 
svarstyti priesz teisėja Eugene 
J. Holland. —N.

Ickaus Papickio Daina
Yra saule, buna viesule, 
Asz myliu tam savo Rožule, 
Myliu jam isz visu šylu, 
Perdurcze savi net su ylų... 
Nbrints ant tam szuni reke uze, 
Bet tai ne yra tam mano Rože, 
Kad ir yra ruda, nosis užriesta, 
Tai per mani jiji neapleista. 
Myliu menuli, menesi Mojui, 
Myliu važinėti tam tramvojui, 
Myliu spausti Roži mano, 
Ba gerai giszepta iszmano.
Kale turi szunu kaip szaszlavu, 
Bezdžionkos ir turi tam vaiku, 
O asz su Rožium ir turėsiu, 
Kaip Mahanojui bizni uždėsiu. 
Visus geimus apgaudinesiu, 
Supuvusi tavora pardavinesru, 
A gans giszeptas, bus fain, 
Ir gyventi su Rožių main! —F.

ISZ WILKES-BARRE 
IR APLINKINES

Musu aplinkinėje mirė se- 
kantieje:

-f- Kovo 10-ta, 5-ta vai. ryte, 
ūmai mirė p-le Alena Juszke- 
vicziute (Savage) 25 m., du li
te Stasio Juszkevicziaus, kuris 
mirė 1931 m. Juszkevicziu szei- 
myna szioj aplinkinėj buvo 
placzei žinoma.
f Adomas Brazilauskas, gyv. 

Tunkhannock, Pa., mirė Kovo 
7-ta. Iszkilmingos laidotuves 
invyko Kovo lOta, Plymouth To 
Szv. Kazimiero bažnyczioje.
t Antanas Žemaitis, 39 m., 

Pasaulines Kares veteranas, 
gyv. 202 Walnut St., Sugar 
Koteli, Pa. Mire Kovo 12-ta. 
Paliko žmona, 4 posūnius, se
serį ir broli.
t Juozas Novakas, gyv. 

285 North Main St., Pittston, 
mire. Kovo 11-ta po gedulio pa
maldų Szv. Kazimiero bažny- 
ezioj palaidotas par. kapuose.

— Kovo 9-ta automobiliaus 
nelaimėj sunkiai sužeista Lie
tuvaite Katro Smalianskaite, 
21 m., gyv. Cornelia St., Upper 
Pittston. Jos brolis Kazys, szo- 
feriaves automobiliu, ir-gi su
žeistas. Kitos merginos — Ma
rion Washinsky, 22, Margaret 
Toole, Elizabeth Kandreckas ir 
Margaret Balgonis buvo su
žeistos lengviau. Nelaime invy
ko Exeter miestelyj, Wyoming 
gatvėj.

— Kovo 12-ta Pittstono ap
linkinėje automobiliu nelaimė
se terp kilu sužeisti szie Lietu
vei: Jonak^Iątuleviczius, gyv.,k 
93 Unioi^St., Pittston, ir Pra
nas Lukoszeviczius, gyv., 12 
Mill St., Pittston. — G.

Ar Žinot Kad...

* Upe Nilus yra ilgiause 
upe Afrike kuri turi 4,000 my
liu ilgio.

* Vorai gali užsilaikyt be 
maisto per 17 menesiu ir dau
giau. -

* Aukszcziauses stovylas 
ant svieto yra Washington sto
vylas, Washington, D. C., ku
ris turi 555 pėdas.

* Mete 1932 Amerikoniszki 
gyventoje! suvalgė 52 procen
tą mėsos kuri buvo kiauliena.

* Paprasta gyvastis Amc- 
nikoniszko automobiliaus yra 
7% metu.

* Ant svieto randasi pali- 
turavotu deimantu tiktai de- 
šzimts tonu.

* Pas Eskimosus vardai 
nieko neženklina. Motere gali 
vadintis Jonas o vyras Mare.

* Pirmutine Amerikonisz- 
ka sostapile buvo New Yorke 
nuo 1785 lyg 1790 metu.

* Jeigu New Yorke yra 12 
valanda ant piet, tai San Fran- 
ciske yra 9 valanda isz ryto.

* Kovojimas valdžios prie- 
szais visokius prasižengimus 
kasztuoje ant meto daugiau 
kaip 15 milijonu doleriu.

SUSIKALBĖJO.

Ineina in knygyną senute ir 
sako in pardavėja:

— Asz noriu savo anukui 
dovanu nupirkti knygute, p.ra- 
szau duoti kokia nors jam tin
kama.

— O koks tai vaikas? — 
paklausė pardavėjas.

— Mėlynakis, 'balta-pląukis, 
labai gražus berniukas, — at- 
szove senute.

SAULE

KUR PERU IR COLOMBIA MUSZASI UŽ SZMOTELI ŽEMES.
Aplinkinėje prie upiu Amazon ir Putumayo, Colombia ir Peru muszasi už szmoteli že

mes Leticia aplinkinėje. Tarp tu dvieju sklypu jau nuo seniai eina neapykanta už taja aplin
kine. '

Isz Visu Szaliu ISZ LIETUVOS
SURADO MALDNAMI 5,000 

METU SENUMO MIESTE 
CHALDEJOJ.

London. -— Senoviszku užlie- 
ku jeszkotojei isz Angliszko Ir 
Pennsylvanijo muzeju užtiko 
ant griuvėsiu aplinkinėje se- 
noviszko miesto Ur kuris ran
dasi Chaldejoj, griuvėsius se- 
noviszko maldnamio kuris yra 
5,000 metu senumo. Terp griu
vėsiu to maldnamio -surasta 
daug visokiu indu ir kitokiu 
dalyku kurie duoda suprasti 
jeszkotojams, kad gyventojei 
tu miestu buvo, gana apszvies- 
ti žmonių. -

GERIAU SUDEGINTI AVIS 
NE KAIP PIGIAI 

PARDUOT.,
Buenos Aires, Argentina. — 

Aplinkinėje San Juan, f armė
nai papjovė apie 60 tukstan- 
cziu aviu ir jais ant didelio 
laužo sudegino. Farmeriai ne
galėdami avis parduoti ir neži
nodami kur jais dėti, nutarė to
kiu budu jais sunaikinti.

Taigi, daugeliose vietose 
žmones badauja ir neturi ka 
valgyt o Argentinoje tokia gar
džia mesute degina.

PAS DAKTARA.
— Tai turiu peržiūrėti ta- 

mistos akis.
— Esi tamista nuo manos 

atitolintas 18 pėdu, ar gali per
skaityt korta kuria asz ran
koje laikau ?

— Ne, ponas daktare.
— Prisiartink tamista dvi 

pėdas. O dabar?
— Ne, ponas daktare.
— Tai navatna! Praszau 

paeiti artyn penkes pėdas. Na 
kaip ar gali perskaityt?

— Ne, negaliu.
— Tai didelis dyvas, da 

mano praktikoje taip ne atsiti
ko. Stok tamista prie manes 
dvi pėdas tolio. Dabar gal ta
mista perskaitysi?

— Negaliu suvis.
— Didis Dieve! Kas czion 

yra? Pirma karta tokes akis 
atrandu. Net mane baime ima. 
Ar negali man tamista pasakyt 
priežasti del ko negali perskai
tyt tos kortos?

— Del to kad asz nemoku 
skaityt!

Tampa, Fla. — Anarkis- 
tas Zangara kuris paszove mir
tinai majora Cermaka, likos 
elektrikiuotas Panedelio ryta 
9 valanda.

PABĖGO JAUNOJI.
Pernarava, Kėdainių aps. — 

Pasakomu vk. gyventojas B. 
K. nesenei susitarė su panele 
J. S. isz Babtų valscziaus ves
tis. Viskas ėjo paprasta vaga 
“Moterystes stono link,” bet 
vestuves neinvyko. Sutarta 
diena atvykęs jaunikis su sa
vo sveczeis pas jaunaja in na
mus, jos jau nerado. Pasirodė 
ta paezia diena, tik ankseziau, 
taip jau atvažiuota jaunikio, 
su kuriuoj ji ir iszvažiavusi. 
Pirmasis jaunikis pasijuto to
ki apmauda ir nusivylimą, lyg 
kad kas jam viską butu pavo
gęs. Ilgai belaukdamas, nusku
bėjo in policija, kuriai apie 
invyki pranesze ir prasze su
rasti jaunaja, bet ežia dar la
biau apsivylė, nes policija in 
tokius dalykus nesikiszanti.

PLESZIKAI UŽPULDINĖJA 
IR ŽUDO ŽMONES.

Isz Viduklės in Kryžbaska 
važiavo pil. Milius ir bevažiuo
damas pavijo nepažinstama 
žmogų; nepažinstamasis prasze 
pavėžėti. Nuvažiavus ties Pi
keliu kaimu, nepažinstamasis 
atstatė Miliui in krutinę revol
veri ir pareikalavo rankas isz- 
kelt aukstzyn. Užpuolikas isz- 
kra.uste Miliaus kiszenius n 
radęs paėmė 60 litu.
Antanas Jankauskas isz Kra

kių keliavo Dotnuvon. Pavijo 
ji važiuoti du vyrai ir Jan
kauskui davė lazda in galva, 
nuo ko muszamasis apsvaigęs.

Apsvaigusi užpuolikai insl- 
dejo in vežimą ir veždamieš 
atėmė 158 litu. Atveže netoli 
Dotnuvos iszmete isz vežimo ir 
nuvažiavo sau.

Ana diena Paliepiu kaime, 
Airiogalos valscziuje, savo bu
te rasta žiauriai nužudyta pil 
A. Lukosziene, 63 metu am 
žiaus. Ji gyveno viena ir aplin
kinei žmones kalbėdavo, kad 
turinti daug pinigu.

Pil. Pelenis isz Maldenu 
km. Gruzdžiu valscz. važiavo 
Kurszenū link. Netoli Kursze- 
nu stoties užpuolė pleszikai ir 
atėmė isz Peleniaus 90 litu.

ISZSITEISINO.

—• E, isz tavęs niekai žmo
gus, jog nebuvai ant szerme- 
nu musu prieteliaus?

—■. Oi, brolau, asz vakar 
teip sirgau, jog ant savo locnu 
szermenu nebutau galėjas eiti.

Sumanus Prascziokelis
PASAKAITE

Rūkytoju vagonas buvo pil
nas pasažieriu. Tarp ju tūlas 
“džentelmonas,” smarkiai rū
ke cigarus viena po kitam, kad 
beveik tamsu buvo vagone nuo 
durnu. Daugumas pradėjo ko
sėt ir pyko ant rukiko bet nie
kas nenorėjo užgauti savo pasi- 
prieszinimu “džentelmona. ’ ’ 
Bet tūlas prascziokelis, sėdin
tis szale tojo ponulio, kada dū
mai jam labiausia dagriso, at
siliepė :

— Patariu ponuliui paliaut 
nikes, nes gali būti blogai...

— O tai kodėl? — užklausė 
stebėdamasis ponulis. —• Juk 
tai vagonas del rukaneziuju ir 
niekas neturi tiesos mane už
draust. Gal tau durnai kenkia?

— Tas tai nieko bet matai 
ponuli, asz vežu su savim ežia 
po suolu krepszi parako ir jai
gu kibirksztele nukristu, galė
tu pasidaryt smarki eksplozija 
tada visiems ežia butu bloga...

Ponulis nubalo isz baimes ir 
tuojaus iszmete laukan per Įau
ga cigara ir lyg galui keliones 
neruke.

Ant paskutines stacijos pras
cziokelis iszsesdamas isz trū
kio pasilenkė ir traukdamas sa
vo krepszi kalba:

— Eikit szia, mano žirne
liai!

Visi dasiprato szposa pras- 
cziokelio, prunksztelejo garsiai 
juokais net ir patsai džentel
menas nusijuokė kuri prigavo 
prascziokelis per savo suma- 
ninguma.

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graboriu* 

:: Gabiausias Balsamuotojas :: 
1 Geriausia Ambulanco — 

patarnavimas szioj J} 
apelinkeje. Bile Ko- vC 
Iriam laike, diena ar 
nakti. Visada turi pil- t E 
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio |

Grabu. Laidoja nu- |

tnirelius pagal naujau- t

jia mada ir mokslą. į

Turiu pagelbininke »
moterems. Prieinamos į!prekes.

DU OFISAI:
MAHANOY CITY;516 W. Spruce St.

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, FA., 439 Willing Street 

Bell Telefonas 538-J

A. J. Sakalauskas
Lietuviszkas Graborius

Pirmos klasos patarnavimas
Ofisai Dviejose Vietose 

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

411 E. Pine St. Mahanoy City
Phone 501

Pilietystes Klausymai 
ir Atsakymai

Pirmu ir Antru Popieru 
Praszytoju Metai.

Klausymas. — Kiek metu tu
ri imigrantas turėti idant 
praszyti pirmu ir antru popie
ru?

Atsakymas. — Ateivis, asz- 
tuoniolikos metu arba dau
ginus ir kuris legaliszkai in- 
]cistas in Suv. Valstijas nuola
tinių! apsigyvenimui, gali pra
szyti pirmu popieru. Paduoti 
praszyma del antru popieru 
praszytojas turi sulaukti ma
žiausia 21 metu.

Atvažiavimo Certifikatas Ne- 
iszduotas Pilietystes 

Kandidatams.
K. —■ Asz pasiuneziau $5.00 

del atvažiavimo certifikato bet 
iki sziam laikui dar negavau 
jo. Ar tas sulaikys mano pilie
tystes gavima?

A. — Natūralizacijos egza
minatorius gauna atvažiavimo 
certifikata ir prideda prie na
tūralizacijos rekordu. Toki cer- 
tifikatai nėra siuneziami pra- 
szytojams. Jaigu natūralizaci
jos Biuras tau pranesza kad 
negali rasti rekordo tavo atva
žiavimo tad nėr galima iszduo- 
ti atvažiavimo certifikato bet 
jaigu nesulauki jokio praneszi- 
mo tai buk tikras kad tavo at
važiavimo rekordą rado ir in 
laika busi paszauktas atvykti 
su liudininkais priesz natūrali
zacijos egzaminatoriaus.

Pametimas Identifikavimo 
Korteles.

K. — Kuomet atvykau Gruo
džio men., 1928 m., gavau imi
granto identifikavimo kortele. 
Atsimenu numera tos korteles 
bet paezia kortele pamecziau, 
negaliu rasti. Ar turiu praszy
ti kita, nauja kortele kuomet 
praszau pirmu popieru?

A. — Tam tikroj parūpinto j 
vietoj ant form A 2213, ant pir
mo puslapio, turi užraszyti nu- 
mera tavo identifikavimo kor
teles ir praneszk kodėl paežiu 
laiku nesiimti kortele. 

Atvažiavimo Certifikato 
Informacijos.

K. — Negaliu atsiminti kaip ! 
mano vardas buvo užraszytas 
kuomet atvykau in New Yorka. 
isz Europos. Ar Foreign Lan-j 
guage Information Service ga-! 
Ii egzaminuoti imigracijos re-' 
kordus ir gauti tu informacijų?; 
Ir ar gali surasti varda laivo 
ant kurio atvykau.

A. — Nėr g
Language Information Service ’ 
egzaminuoti valdiszkus rekor
dus apie atvykstanezius imi
grantus, tik valdžios darbinin
kai gali prieiti prie aficialiszku 
rekordu. Foreign Language 
Information Service nėr val- 
diszka insteiga. Todėl negali
me tamstai praneszti kaip tavo 
vardas buvo užraszytas ant re
kordu, arba negalime pristaty
ti kitu informacijų, kurias tik 
szitie imigracijos rekordai tu-,'1 
ri.

Bet kaslink laivo vardo, anl° lr t- L BeI1 Telefonas 78..
, . 20 W. Centre St., Mahanoy Citykurio atvažiavai, tas kitas da—................—

m atimi Spht' po ' I I. T. Tacielauskas

. Traskauskas, Ėst.
ETUVISZKAS GRABORIUS

'idoja kunus numirėlius. Pasam.
automobilius del laidotuvių, 

■iksztiniu, veseliju, pasivažinėji-

MERCHANTS BAlNG TRUST CO., 
MEMBER OF THE FI^L RESERVE SYSTEM

MAHANOY, PA.

Turi atnaujinta vilti avertes prapereziu szioj 
apelinkčje. Kietųjų an; yra geriausia dirbanti 
industrija Suv. Valst?1, atrodo gerai del ateities

lykas. Mums praneszk isz kat
ro uosto Europoje iszvykai, 
apie kada atvykai in Suv. Val
stijas ir prie katro uosto atva
žiavai. Galėsime pristatyti tas 
informacijas tamstai, peržiū
redami laivu atvykimus laik- 
raszcziuose tu laiku, kuomet 
atvažiavai. Patyrimas Foreign ■ 
Language Information Service 
parodo kad daugumoj atsitiki
mu informacijos -taip gautos 
pagelbėjo aplikantams prista
tyti pilnas informacijas apie jo 
atvykimą in Suv. Valstijas, ku
rias informacijas natūralizaci
ja reikalauja.

Persiskyrusiu Moterių 
Pilietyste.

K. — Motere ingijo Ameri
kos pilietyste 1.921 m., savo vy
ro naturalizavimu. Jie persi
skyrė 1931m., ar ji pamėtė sa
vo Amerikos pilietyste?

A. —- Ne. Ji vis pasilieka 
Amerikos piliete. (Tolinus bus.

ANT KAIMO.

— Kasztuos 10 rub- 
operacije.

Kaimuotis in daktara:— Per- 
praszau pono daktaro, ar daug 
kasztuos iupjovimas pirszto 
mano paczn?
Daktaras 

liu, nes tai
—• Ar re bus pigiau?
— Ne, legaliu.
—• O jeigu ponas daktaras 

nupjautum Laiva, ar vis 10 do
leriu kaszluotu? Asz norėtai!, 
kad galva nupjautum, tai nesi
gailėsiu 10 įjubliu!

6 IT®
GYDUOLE - TABLETAI - MOSTIS 
Sustabdo szalti pirma diena. Galvos 
skausmą ar Neuralgija in 30 minutu, 
Malarija in 3 dienas.
666 MOSTIS del sunkaus perszalitno. 
Veikiausios Gyduoles ka yra žinomos

Mome 3-czia procentą ant 
sudč pinigu. Procentą pride- 
danrie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 I/ios. Mes norim kad ir jus 
tun m et reikalaus s u musu ban
ka paisant ar mažai, ar didelis.

CAPJAL STOCK ? 125,000.00 
SUI'LUS IR UNDIVIDED 

ŽOJFITS $623,858.62

J. W. BARLOW, Pres.
J. JlGUSON. Vice-Pres.irKas.

rmutinis Lietuviszkas 
lentistas Mahanojuje r 

int 2-tro Floro, Kline Sztoro 
y. Centre St., Mahanoy City | 

--------- -----


	Book 1 1933-03-21-SAULE_0001
	Book 1 1933-03-21-SAULE_0002
	Book 1 1933-03-21-SAULE_0003
	Book 1 1933-03-21-SAULE_0004

