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Isz Amerikos
EUCHARISTISZKAS KON
GRESAS UŽSIBAIGĖ, 250,- 
000 ŽMONIŲ DALYVAVO 

APVAIKSZCZIOJIME.
Cleveland, Ohio. — Garbini

mas Szv. Sakramento, arba 
Eucharist iszkas Katalikiszkas 
kongresas užsibaigė czionais 
praeita Ketverga su palaimini
mu per kardinola Hayes isz 
New Yorko, kuri prisiuntė Po
piežius del tikincziuju. Tame 
kongrese dalyvavo gal dau
giau kaip 250 tukstancziu žmo
nių isz visu daliu Amerikos. 
Parodoje dalyvavo apie puse 
milijono žmonių kurioje taipgi 
dalyvavo daugelis Katalikisz- 
ku draugyseziu. Visos pamal
dos, palaiminimai, pamokslai 
ir giesmes buvo girdėtos per 
reidio po visa svietą.

NUTRUCINO SAVO DEDE 
IR DEDIENE KAD JIE 

NESIRŪPINTU. '
Los Angeles, Calif. — Frail 

Leroy Drake, 19 metu, kuris 
lankydavosi in Nedeline moks
lą ine ir buvo studentu kemijos, 
nutrucino savo dede Henry 
Steinheure ir jo paezia, iszve- 
že in užmiesti automobiliuje 
kuri paleido nuo stataus kalno 
in mares su nutrueintais. Prie
žastis tojo nelabo pasielgimo 
buvo ta, kad jo dėdienė labai 
rūpinosi kad jis pavogė ju au
tomobiliu ir negalėjo pasiro
dyt isz sarmatos ant ulyczios 
kada jis padirbo bankini czėki 
ant 272 doleriu ir pinigus ap
laike isz bankos. Jaunas iszga- 
ma prisipažino prie žudinstos 
ir dabar noringai priims baus
me už savo darba.

PERKŪNAS ISZBREŽE 
KRYŽIŲ ANT JO PECZIU.
Fordham, Mich. — Dirbda

mas ant savo ukes, staigai pra
dėjo lyt ir žaibuot, Aldon Spit
lers, bėgdamas namo, likos pa
taikintas per perkūną. Kada ji 
adgaivino ligonbuteje, dakta
rai paregėjo ant jo pecziu di
deli kryžių apie, dvieju pėdu 
ilgio. Kada geriau prisižiurine- 
jo, persitikrino kad jam perkū
nas iszdėgino ta j i kryžių ant 
pecziu. Kryžius yra aiszkus ir 
galima matyt muka Kristaus. 
Spitters pasako jog kada per
kūnas in ji trenke, pajuto skau
dėjimą ir daugiau nieko neat
simena.

A. Skuczas Box 445 '
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LAIKE MERGINA PRIRISZ- 
TA PRIE LOVOS IR JAI 

DEGINO KOJAS.
Chicago. — Ignato Carmel- 

lo, czystytojas drapanų likos 
aresztavotas už priverstina lai
kymą jaunos merginos, Ella 
Huckaby. Tasai rakalis prikal
bino mergina in savo sztora 
netikėtinai ir ant jos užklupo, 
nuriesze ant virszaus ir priri- 
szo prie lovos. Tokiam padėji
me laike mergina per kėlės 
dienas o kada toji nesutiko ant

SURADO SENAM KRESLE 
DAUG PINIGU.

Lewisburg, Pa. — Katre Bar
bers, 82 metu senuke, mirė 
czionais ana diena prieglaudo
je del senu žmonių. Gimines ži
nojo nuo senei kad senuke tu
rėjo paslėpus daug pinigu bet 
kur juos paslėpė tai niekas ne
žinojo. Pasidalinę jos rakan
dais anūke norėdama apdeng
ti sena krėslą ant kurio senuke 
tankiai sėdėdavo, kada iszarde, 
rado jame daug pinigu bet kiek 
{ai likusiems giminėms apie 
tai nepranesze nes senukas ne- 
guodojo ir nenorėjo duoti jai 
prieglauda už gyvasties.
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PROFESORIAUS PATI NU
ŽUDĖ SAVO UOSZVE KAD 
JOS VYRAS MYLĖJO MO

TINA LABIAU UŽ JA.
Chestertown, Md. — Mrs. 

Effie Buxton, 68 metu, molina
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VANOTAS.
KE IN PADANGES.

Lebanon, Pa. — Magazinas, 
New York. į— Albertas Cord kuriame buvo sukrauta asztuo- 

reri, 22 metu: vaikinas, kuris ni tonai dinamito ir prigulėjo 
aplaikineja $6’50 ant sanvaites prie Liberty Powder kompani

jos, iszleke in padanges sudiai- 
siu trenksmu. Aplinkiniai na-

Isz Visu Szaliu
j 1 ...profesoriaus Dr. Kenneth Bux- kaipo bankinis pasiuntinis, ana j 

ton, likos nužudyta su pagial-j diena eidamas: ulyczia rado pa- < 
ha kirvuko kuri panaudojo ant | mesta krepszi kuriame radosi mai sudrėbėjo kaip nuo drebe- 
jos marti, sunaus pati. Vėliaus 
marti prisipažino prie nužudy
mo savo uoszves ir likos užda
ryta kalėjime. Manoma kad 
marti buvo labai užvydi uosz-

--- - ... ..........  u. ..
; bundu už 150 tukstancziu do- jimo žemes, visi langai likos 
leriu. Vaikinas sugražino bon- iszkulti ir vienuolika žmonių 
dus locnininkpi už ka aplaike sužeista. Manoma kad kas tu- 
puikia dovana. Jaunikaiczio' rojo padegti magazina ir p.ali- 
pageidimas buvo lankytis in1 cija isz visos aplinkines tyrine-

PENKIOLIKA ŽMONIŲ 
UŽMUSZTA GELEŽINKE

LIO NELAIMĖJE.
Rymas, Italija. — Isz miesto 

Terni, danesza buk penkiolika 
žmonių likos užmuszta ir dau
gelis sužeista nelaimėje ant ge
ležinkelio, kada du greiti trn- 
kei susidūrė arti kaimelio 
Nėra.

jo žveriszku pageidimu ir ban
dė pabėgt arba szaukt pagial- 
bos tai degindavo jos kojas su 
verdaneziu aliejum ir tankiai 
skaudžiai apmuszdavo. Ana 
diena kaimynai iszgirdo kliks- 
ma merginos, davė žinia palici- 
jai, kuri užklupo ant makaro
no ir nuveže ji in kalėjimą. Pa
kart toki rakali!

ŽMOGUS PALIKO SVETI
MIEMS .VAIKAMS 8,000 

DOLERIU.
Bloomville, Ohio. — Nesenei 

mires Milton O. Myers paliko 
paskutiniam testamente 8,000 
doleriu del svetimu vaiku. Ka
da vaikai buvo 4 ir 6 metu am
žiaus, adbegdavo pas senuką ir 
jam prigialbedavo kiek galėjo 
prie jo naminio darbo. Senukui 
vaikai labai patoki ir apie juos 
neužmirszo lyg paskutinei die
nai savo gyvenimo. -Testamen
tas likos surastas bankoj Tif
fin, Ohio, ir tai tame laike ka
da sūdąs buvo pasirengęs pa
dalint likusi turtą del dvieju 
seserų velionio. Vaikai szia- 
dien lankosi in mokslaine . ir 
ketina sunaudoti tuos pinigus 
ant tolimesnio mokslo, kada 
lankysis in kolegija.

PLESZIKAS APVOGĖ 
MINYSZKA.

Saukville, Wis. — Palicija 
pajeszko tūlo vagies kuris in- 
sigavo in minyszku narna Szv. 
Franciszkaus ir privertė viena 
kad pasakytu kur yra paslėpti 
pinigai. Viso gato tiktai 10 do
leriu po t,am užriszo jai burna 
ir uždare skiepe. In kėlės va
landas po tam kitos minyszkos 
rado apalpusia minyszka kada 
toji neatėjo ant pusrycziu. Mi
nyszka negalėjo pasakyt kaip 
iszrode pleszikas. — Vagis isz- 
sirinko netinkama vieta ant 
ąpipleszimo nes pas minyszkas 
mažai pinigu randasi.

NENORĖJO GULĖT VIENO
JE LOVOJE SU UOSZVIA.

Gardner, Mass. — Priverstas 
gulėti vienoj lovoj t rysią — o 
toji treczia ypata buvo tai jo 
uoszve, William Pancheri isz- 
si žadėjo savo paežiuies su ku
ria likos surisztas tik dvi san
vaites adgal, pamesdamas ja ir 
iszvažiuodamas jesz'koti ramy
bes sviete. Pacžiulei paliko se
kanti laiszkeli del ko ja pamė
tė: “Trys vienoje lovoje tai už 
daug bet tai da butu sziek tiek, 
bet jeigu pati guli isz vieno 
szono o uoszve isz kitos puses 
tai jau po velniu už daug. My
lima uoszvele gali sau pasilikt 
savo dukrele ir gulėti su ja. 
-Asz daugiau negryžsziu.” Ir 
nuo tos dienos žentelis daugiau

vei kad jos sūnūs labiau mylė
jo savo motina ne kaip savo 
paezia.

Senuke buvo pabėgus ir ne
seniai apsigyveno pas sunu ku
ris neseniai pribuvo su paezia 
isz Kanados apimti dinsta 
Washington kolegijoj czio
nais.

Profesoriaus pati bandė at
imti sau gyvastį du kartus isz 
tos priežasties bet kožnu kartu 
likos užtikta in laika. Daktarai 
ja tyrinės ar ji turi sveika pro
tą.

36 COLIAI BANDAŽO GAL
VOJE PER 16 METU.

Detroit, Mich. — Szesziolika 
metu adgal Edwardas Culton, 
isz Detroito losze futbole su 
Shamokin High School kliubu 
ir laike loszimo likos pavojin
gai sužeistas in galva. Dakta
rai susiuvo jam galva ir su
žeistasis nuvažiavo namo. Nuo 
tos dienos tankiai skundėsi ant 
didelio skausmo galvos ir kada 
ana diena nuvažiavo pas dak
tarą isztyrineti priežastį tujn 
skausmu, daktaras perpjovė 
sena žaiduli ir nemažai nusi
stebėjo kada isz galvos isztrau- 
ke szesziolika coliu bandažo. 
Isztikruju žioplysta daktaru 
kad neapžiurejo geriau žaiduli 
ir paliko tiek skudurio galvoj.

MOTERELE ISZGERE NET 
7 KVORTAS ARIELKOS IN 

LAIKA 4 DIENU.
Woodbury, N. Y. — Danie

lius Hanlon, kuris laiko koteli, 
nesiprieszino savo pacžiulei 
kada sau tankiai iszsitraukda- 
vo prie szinkaus kad nekarta 
turėjo ja nuncszti in lova ant 
iszsiblaivinimo bet ant galo jo 
kantrybe iszsiseme. Užvede jis 
skunda priesz savo paeziule 
tvirtindamas kad negali su ja 
įlgiaus gyvent nes pradėjo ger
ti be rubežiaus nes in ketures 
dienas iszgere net septynes 
kvortas guzutes ir nebuvo blai
vi per tiek dienu o kada ja už 
tai isz’bare tai jam iszmusze 
keturis dant is su blitidu ir per
skėlė galva. Motere staeziai pa
sakė sudžiui buk negalį susi
laikyt nuo gerymo nes prie to 
priprato ir jeigu jai vyras ne
duos gerymo tai atsiras kiti 
kurie jai duos.

ŽĄSIS SU SZESZIAIS 
SPARNAIS.

Cincinnati, Ohio. — George 
Oyler turi ant savo farmos ka 
tik iszpereta žąsuką kuris tū
li po tris sparnukus isz abieju 
szonu. Taji nepaprasta žąsuką 
atveže ant parodos už kuri jam 
buvo pasiulinta 500 doleriu bet

universitetą ant mokslo bet ne
turėjo ant to pinigu. Kompa
nija prižadėjo užmokėti visus 
kasztus.

71 METU SENUKAS PASILI
KO TĖVU DVYNUKU.

Council Bluff, Iowa. — Mrs. 
John Slattery, 24 metu, apdo
vanojo savo Jonuką ana diena 
su dvynais. Kada motere turė
jo 17 metu, pabėgo su Jonu ir 
apsivedė. Tėvas dvynu dabar 
yra 71 metu ir yra tėvu trijų 
kitu vaiku — isz viso turi jie 
dabar penkis. Senukas yra 
drūtas ir sveikas žmogus ir sa
ko kad tikrai dagyvens szimta 
metu ir tikisi susilaukt anuku.

JAU NUPUOLĖ SNIEGO 
VAKARUOSE.

Presno, Mont. — Czionais 
staigai oras atszalo ant 20 
laipsniu ir buvo šzalna. Kan
sas, Kolorado, Nebraska ir 
Montana valstijose nukrito 
pirmas sniegas szio meto, su 
szalcziu, kuris padare farme- 
riams nemažai bledes.

NEPAPRASTAS KA
TINĖLIS.

Philadelphia. — Pennsylva- 
nijos Universitetas ana diena 
aplaike negyva nepaprasta ka
tinėli kuri iszkimsz ir patalpys 
savo muzejuje. Tasai nepapras
tas sutvėrimas turi d^i galvas 
ir penkes akis. Keli vaikai už
tiko kate ulyczaiteje su pen
kiais katinėliais ir parnesze 
namo isz kuriu tasai buvo ne- 
paprascziauseS.

ja kaltininku.

NETIKĖTA LAIME BE
DARBIO ŽMOGAUS.

Philadelphia. — Bedarbis 
žmogus, apdriskęs ir alkanas, 
eidamas ulyczaite jeszkojo isz 
szaszlavu blcsziniu ar ka nesu
ras valgyt ir patemino sena- 
surdota. Pasiėmęs surdota nu
ėjo toliaus ir pradėjo ji peržiu- 
rinet ar jame suras ka. Apcziu- 
pinejas visa, sueziuope ka toki 
kieta po pamuszalu. Iszplesze 
pamuszala ir net nutirpo isz 
džiaugsmo kada isztrauke peli
kes bumaszkas po 50 doleriu. 
Palicijantas ji užtiko skaitant 
pinigus ir nuvedė ant palicijos 
stoties bet apsakęs kokiu budu 
aplaike pinigus, likos paleistas 
su rodą kad geriau nusiduotu 
su pinigais in vargszu prie
glauda o ten jam bus geriau ir 
malsziaū.

NETEKO PROTO ISZ 
DŽIAUGSMO.

Flemington, N. J. — Walter 
Yates lyg sziai dienai buvo už- 
ganadintas varymu anglinio 
t roko, gyveno malsziai ir apie 
nieką nesirūpino bet dabar 
randasi pamiszeliu name isz 
priežastes pervirszinio džiaug
smo.

Kėlės dienas adgal advoka
tas pranesze jam buk jo diedu
kas mirė Kalifornijoj palikda
mas jam 75 tukstanezius dole
riu. Toji žino ji taip pereme 
kad neteko proto. Vargszas ne
gales pasinaudot isz paliktu pi
nigu pakol pasveiks.

BANDITAI PAVOGĖ 35 
VAIKUS.

Hangchow, Kinai. — Kuopa 
banditu užklupo ant miestelio 
Peinsing, provincijoj Clicking, 
pavogdami 35 vaikus kuriuos 
nuvarė in kalnus ir laiko ant 
iszpi.rkimo. Buvo tai vaikai 
turtingesnių gyventoju.

ISZGIALBEJO UŽGRIAU
TUS ANGLEKASIUS.

Oviedo, Iszpanija. — Penki 
anglekasiai, kurie buvo už
griauti per 24 valandas kasyk
lose, likos i: žgialbeti per savo 
draugus. Iszgialbeti nukentejo 
daugiau nuo baimes ne kaip 
nuo sužeidimu.

NELAIMINGAS 
PIKNINKAS.

Ryga, Latvija,,—Asztuonio- 
lika žmonių nuskendo rpeje, 
kada motorine luotele apsiver
tė ant upes. Luoteleje radosi 
už daug žmonių. Žmones važia
vo isz pikniko namo. Keliolika 
lavonu da nesurasta.

200 KINISZKU KAREIVIU 
UŽMUSZTA.

Shanghai, Kinai.,—Du szim- 
tai Kiniszku kareiviu likos už- 
muszti ir daug sužeista, kacia 
pripildytas trūkis su kareiviais 
iszsirito isz begiu ir nukrito 
in grabe arti Loyang, valsstijoi 
Honan. Kareiviai važiavo in 
Szenszi apmalszyti tenaitini 
Komunistu pasikelima.

NUBAUDĖ SAVO MOTERE

nepasirode. jo nepardavė.

KRUVINI RINKIMAI
KLAIPĖDOJE

Klaipeda. — Laike politi- 
kiszku rinkimu kandidatu in 
kongresą (Diet) atsibuvo daug 
sumiszimu. Vokiecziai dare vi
sokias klintis Lietuviams kad 
neprileisti prie rinkimu, atveže 
net ligonius ir raiszus kad bal
suotu. Visas miestas atiduotas 
po valdžia Lietuviszkos palici
jos. Juknaicziuose du palici- 
jantai, kamisorius ir keli žmo
nes likos sužeisti. Prokuliuose 
keli žmones likos sužeisti kurie 
iszkabinejo rinkimu atsiszau- 
kimus. Nekurie žmones balsa
vo net per visa valanda kad tik 
sutrukdyt rinkimus. Apskaity
mas balsu da neužbaigtas il
gai tik apie Petnyczia bus ži
nia kokia pasekme iszejo bal
savime. Tilžėje taipgi buvo ke
li sumiszimai ir parodos.

Gyventojai yra didėlėje neri
mastyje nes tikisi da didesniu

VĖTRA UŽMUSZE 
30 ŽMONIŲ

Havana, Cuba. — Praeita 
Petnyczia netikėtai prapute 
pro vidurine Kuba baisi viesu
lą kurioje likos užmuszta gal 
daugiau kaip 30 žmonių, 300 
sužeista, 1,000 namu suardyta 
ir tukstaneziai žmonių pasili
ko be pastogių.

Valdžia pasirengė siunsti in 
ten pagialba del nukentėjusiu 
nuo vėtros. Jamaikoje taipgi 
gyventojai nukente skaudžiai 
per vėtra kaipo ir pakrasz- 
cziuose Floridos. Ūkininkai
baisiai nukente aplaikydami 
milžiniszkas bledes.

Vėtra pute 200 myliu ploczio. 
Gyventojai da neatsikvotejo 
isz ‘baimes ir vaikszczioja nusi
minė, netekia visko. Daktarai 
ir norses likos nusiunstos in 
ten prigialbet žmoniems. Daug 
maisto nusiunsta isz Suv. Val
stijų.

Keli laivai likos iszmesti ant
sumiszimu. kranto per smarkia vėtra.

900 ŽUVO JAPONIJOJ
Baisi Vėtra Užmusze 600 

Žmonių; 200 Nesuranda.

100 SUŽEISTA; 52 LAIVO- 
RIAI NUBUSTI NUO 

LAIVU.

Tokio, Japonija. — Laike 
manevru Japoniszkos flotos, 
staigai kilo baisi vėtra kuri 
nupute 52 laivorius nuo karisz- 
ku laivu, praeita Petnyczia. 
Priek tam apie 600 žmonių žu
vo, 200 nesuranda ir szimtas 
sužeista o gal ir daugiau nes 
da neapskaityta kiek žmonių 
žuvo. Prie viesulos prisidėjo 
smarkus lietus kuris taipgi pa
dare daug bledes. Praeita san- 
vaite žuvo 350 žmonių. Viesulą 
taip smarkiai atėjo kad laive
liai nesitikėjo ir likos nupūsti 
nuo laivu. Vienas lekiotojas 
taipgi žuvo.

Nuo laivo Ygiri žuvo 27 vy
rai o Hatsuyuki 26. Kiti laivai 
plaukinėje aplinkui viltijė isz- 
gialbejimo nupustytu nuo lai
vu draugu bet nieką nesurado.

Kiek toji vėtra padare blc- 
des ant žemes tai da neapskai
tyta bet pagal apskaityma lyg 
sziai dienai tai apie tūkstantis 
namu likos suardyta per vie
sulą.. Vaiskas likos iszszauktas 
prigialbet žmoniems ir palai
dot mirusius ir prižiūrėt, su
žeistus. Apskaitoma kad bledes 
padaryta ant deszimts milijonu

UŽ NEGUODOJIMA 
UOSZVES.

Mufagarra, Turkija.,— Czio- 
naitinei laikraszcziai apraszi- 
neje apie tula. Serba, kuris bai
siai nubaudė savo motere, kad 
nepaguodojo savo uoszve. Pas 
Serbus, vyras labai rūpinasi 
kad ju m o teres guodotu ju mo
tinas arba uoszves. Jeigu Ser- 
biszka motere neguodoje savo 
uoszves, tai buna rusitai bau- 
džema per savo vyra. Panaszus 
atsitikimas atsitiko vienam isz 
Serbiszku kaimeliu. Marko 
Dziuric, nuo kokio tai laiko pa
temino buk jo paeziule neklau
so jo motinos ir visame prie- 
sztarauja. Pasiszaukes paezia

AUKSAS PASLĖPTAS 
AUTO BUŠE.

Colon, Francija.,—Nuo gana 
ilgo laiko rubežiniai sargai nu- 
žiurinejo tūla auto-bosa; kuris 
tankiai važiuodavo per rube- 
žiu. Sargai nutarė sulaikyti 
auto-bosa, ir padaryti jame 
krata. Ant rubežiaus prie 
Karken, sargai pradėjo krest 
auto-bose sienas ir grindis. 
Vienoje puses sienoje surado 
daugybe Olanderiszku guldenu 
ir Vokiszku markiu, kurias au- 
to-bostas veže per rubežiu in 
Holandija. Palicija aresztavo- 
jo szeszis pasažierius ir auto- 
bosa konfiskavo.

in grin ežia, pririszo prie krėslo 
pasiėmė žirkles, nukirpo jei il
gus plaukus, uosi ir ausis, kal
bėdamas in ja tuom paežiu lai
ku: “Guodokie uoszvia savo.” 
Nukirptus plaukus ir dalis 
kūno nusiuntė savo motinai, 
kaipo gvarancija kad jo pa
eziule ateitije gimdos ja ir nie
kame nesiprieszins. Už savo 
nelaba darba, valdžia vyra už-

37 ANGLEKASIAI ŽUVO 
KASYKLOSE.

Tokio, Japonija. — Staigai 
sugriuvus virszune kasyklų 
Hitachi, 37 anglekasiai likos 
užgriauti ant smert o daugelis 
sužeista. Priežastis užgriuvi- 
mo kasyklų buvo tankus lietus. 
Nelaimingus anglekasius isz- 
gavo po keliolika valandų. Ka
da szeimynos nelaimingu dar
bininku dagirdo apie nelaime, 
subėgo prie kasyklų dažinoti 
apie savo mylimuosius. Buvo 
tai graudingas regėjimas kuris 
sugraudino visus.

dare in kalėjimą.

17 UŽMUSZTI PER NUSLY
DIMA KALNO.

Bankok, Siamas. — Septy
niolika žmonių likos užmuszta 
ir daug sužeista per nuslydima 
kalno po smarkiam lietui arti
moje Bagna kasyklų. Valdžia 
nusiuntė in fenais vaiska ant 
atkasimo nelaimingu žmonių./
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Žmones skaitė laikrasžčziuo- 
se apie kokius ten stebuklin
gus iszigydymus per kokius ten. 
“stebukla-darius” tuojaus ra- 
szo in redakcija kad jiems pri- 
siunstume adresus kur tieji 
stebukladariai gyvena. Apie 
ju teisingumą nieko nežinome 
tik tiek kiek Angliszki laik- 
raszcziai apie tai rasze.

Isztikruju tik pas Airiszius, 
Vokieczius ir Lietuvius randa
si tiek lengvatikiu in visokius 
burtus, užžadus ir kitokias ra- 
ganystas.

Jaigu tokios moterėles, ku
rios atlankineja tokius stebuk
ladarius atsiduotu Motinai 
Szvencziausiai tai kasžin ar 
greieziau nepasveiktu? Pas ra
gana važiuoja su didžiausia 
vilczia kad ragana jas iszgyr 
dys, kad ragana pataisys, kad 
visus velnius isz jos iszvarys. 
Stoja priesz ragana—apgavike 
su didesniu susijudinimu ne 
kaip priesz stebuklinga, pa
veikslą, su persiemusiais ner
vais, sąnariais ir kaulais o du- 
szia jps net in kulnis atsimusza 
na, ir bobele tuojaus pasijau- 
czia geriau.

Negerai darote moterėles ir 
svietą juokinate jeigu bile ko
kiai apgavikiai—raganai inti- 
kite. Rugojate ant daktaru kad 
jums nepalengvina. Teisybe, 
daktaras ne Dievas nes jeigu 
liga mirtina tai daktaras nie
ko nepagialbes o ir nenorėkite 
nuo daktaro kad. tasai isz vieno 
karto jums pagialbetu. Dau
giausia isz Lietuviszku mote
rėliu nežino kaip daktarui ap- 
sakytie apie savo liga.

Visokias ligas jos prilygine- 
ja del kaltūno, priepuolio ir 
gumbo ir apie tai daktarui 
skundžiasi. Vela yra ant per- 
fezkados kad daktaras negali 
susikalbėt su ligonia, na ir tas 
ant žūt but, raszo receptą in 
aptieka bet ir szitas tankiai at
sitinka: daktaras palieka re
ceptą o tuom laik bobele užki- 
sza receptą už zerkolo arba in 
szepa po tam priesz žmonis 
kaltina daktara kad tasai jai 
nieko nepagialbejo. Bet aeziu 
Dievui, sziadien turime jau 
daugeli Lietuviszku daktaru 
su kuriais žmones gali susikal
bėt. Bet ar pas juos eina? Kur 
tau! Geriau eiti pas Žydą arba 
Italijona su kuriuom sunku su
sikalbėt.

Po teisybei, daugelis mote
rių turi savyje pikta dvasia 
todėl ir pas raganas važiuoja 
kad ja iszvaryti isz to grieszno 
kūno!

Kristus taipgi gydė visokias 
ligas ir kožna iszgyde. katras 
in Ji intikejo. Kada viena mo
tete turėjo neiszgydoma liga 
kalbėjo: “Kad asz tiktai da- 
lypstetau Kristaus rubu tai 
tuojaus tapeziau sveika.” Ir 
pasitaikė kad ji nutvėrė už 
Kristaus rūbo o Jis atsigryžes 
užklausė: “Ko nori?”

“Jėzau Nazarieti, geidžiu 
būti sveika!”

O Jis atsake: “Tikėjimas ta
vo, tave sveika padare.”

Czionais turėjome tuosius 
žodžius Raszto Szvento primyt 
nes taip apraszymas apie raga
nas ir kvailumą moterių reika
lavo.

Ant galo primename žodžius 
paties Dievo: “Neturėsi sveti
mu Dievu priesz mane viena.” 
ĮTai reiszkia: “Netikėsite ra
ganiams tiktai Dievui o jus, 
moterėles, boba-ragana augsz- 
ęziau statote kaip pati Dieva.

terelems kokis yra skirtumas 
tarp Dievo danguje o raganos. 
— O, kaip silpni yra tikėjime 
nekurie žmones!

Mes, ateja czionais in Ame
rika, viską radome tvarkoje ir 
mes czion nieko kito negalime 
iszmislyt ne permainyt, — tu
rime stotis Amerikonais ir ne- 
užmirszt kad esame Lietuviais. 
Amerikoniniai Lietuviai taip 
daro kaip tieji vaikai: 
Apie bala vaikai bėgiojo, 
Ir ant varliu tykojo, 
Kaip tik katra iszlenda, 
Tuojaus su akmeniu gauna. 
Viena drąsesne isz varliu, 
Paszauke ant vaiku:
“Ei vaikai, pasiliaukite, 
Ant varliukiu nekariaukite, 
Jums tas ant mislies neateina, 
Kad mums apie gyvasti eina.”

Jeigu kožnas pagal savo luo
mo ir amato gyventu tai ant 
to geriaus iszeitu. Turime da 
labiaus mylėt Amerika ne kaip 
tikras' Amerikonas o tai del to 
kad pribuvome in tąja svetima 
kita Tėvynė, kuri mus pri
glaudę, maitina ir apdengia. 
Neposmuokime apie kokias ten 
tėvynės nes ateis galas del vi
su tėvynių ir tas didelis svie
tas stosis viena didele Tėvynė, 
o taip kaip vaikai paaugia ne
silaiko savo motinai už anda- 
roko, tiktai tuoj iszsisklaido, 
taip lygiai ir Motina Lietuva 
yra. Viskas sziadien iszdras- 
kytą, gaspadorystes likos isz- 
draskytos ant szmoteliu ir kaip 
pauksztukai isz lizdo, taip kož
nas apie gimtini narna, turi už- 
mirszt.

Svietas del žmogaus, žmo
gus del svieto. Taip, turime 
tapti Amerikonais jeigu czion 
apsigyvenome o ne posmuot 
apie nebūtus daigius.

Filadelfijoj tūla moterėle 
meldžia sūdo kad ja perskirtu 
nuo jos vyro kuris vakarais 
niekur neiszeina, nerūko, nelo- 
szia kazyrems ir negeria jokiu 
svaiginaneziu gerymu. Turime 
tai moterėlei pripažint teisybe 
jog gerai daro kad su tokiu 
asilu nenori gyvent. Juk kož
na motere geidžia turėti vyra 
o ne toki kutvala.

Geri Pamokinimai
* Tebyriam laike svietas 

yra turtingas visame tiktai vi
si ubagais dorybėje.

* Yra niekystes gražiai isz- 
sikalbetos taip kaip yra dau
gelis kvailiu puikiai parėdyti.

* Ne vienas niekados nesu
ras del saves paezios kas jos 
jeszko su iszminczia.

* Jau tai didele beda del 
vyro kuris savo paezios szir- 
dies negali iszprast.

v Pradėti mylėt isz laik ka
da da jaunas o apsipaeziuot ne 
jaunu tai taip kaip isz ryto 
kausyt czirpimo vyturėlio o 
vakare privalgyt gardaus ski- 
landelio.

* Kožnas vyras, ka tik ap- 
sipaeziaves džiaugėsi ir girria 
savo mylima paeziule bet na
bagėlis nežino kokia ji bus už 
menesio nes tiktai už menesio 
pasirodo kokia ji yra.

* Kuo daugiau erszkeeziu 
tuo bus isz ju puikesnis vaini
kas. Kuo daugiau perszkadu ir 
prieszinybiu tuo daugiau pasi
kėlimo ir tuo paskui didesnis 
nuopelnas ir garbe.

VAITKUS KETINA LĖKTI 
ADGAL SU EROPLANU 

IN AMERIKA.
Kaunas.,— Kaip girdėt, tai 

Feliksas Vaitkus ketina, atlėkti 
in America su eroplanu netoli
moje ateiteje. Tokis sumani- 
mas kilo Lietuvoje. Lietuvos 
karo Lekiojimo Aero Kliubas 
pasiūlė partraukti jo eropla.ua 
savo kasztaisi, kad pataisyt, o 
kada pasitaikys tinkamas oras 
Vaitkus galėtu sugryžti adgal! 
in Amerika per Atlantiko ma- Į 
rėš.

Ar tas ant tikrųjų invyks 
tai nežino,

Felikso Vaitkaus pati iszke- 
liavo in Lietuva praeita, san- 
vaite ant aivo Acquitania isz 
New Yorko, kad pasimatyt su 
savo narsunu vyru.

DAR VIENA
SZIMTAMETE SENELE.
Marijampole. — Czionais 

gyvena szimtamete senute kuri 
nežiūrint savo ilgo amžiaus, 
jaueziasi dar pusėtinai tvirta. 
Tai Marija Kruszinskaite. Ji 
gimusi 1932 m., kažkur ties Pil- 
viszkiais esaneziam Skuczisz- 
kes dvare. Jos tėvas buvo to 
dvaro savininkas. Vos mirė 
ja gimdydama, motina, jis par
davė dvara ir iszvažiavo in 
Lenkija, palikdamas ja dvare. 
Naujas dvaro savininkas mer
gaite atidavė auginti baudžiau
ninku szeimai. Ten ji sulau
kusi 17 metu. Būdama bemaž 
30 metu ji norėjo iszteketi, ta- 
cziau apsižiūrėjo, ‘kad neturi 
dokumentu. Vedybos isziro, 
bet užtai isz “senmerges” pa
sidarė penkiolika metu jaunes
ne mergaite. Savo jaunatve ir 
gyvenimo vasara praleido tar
naudama inva iriems rusu ka
rininkams. Gyveno invairiosc 
Lietuvos vietose. Lig sziol 
senele turi labai gera, atminti.

SZIAULIU KALĖJIME 
PRIMUSZE ŽMOGŲ.

In Sziauliu kalėjimą buvo 
uĮždarytap pilietis /Pamlpifcasy 
atlikti teismo uždėta bausme 
už paso netnrejima su savimi. 
Bausme maža, tik viena para. 
Kalėjimo kameroj Pampika 
užpuolė kaliniai ir “indejo 
akuliorius,” už tai, kad tas ne
atidavė jiems savo tabako. Nu- 
kentejes pasiskundė kalėjimo 
administracijai, bet czi.a jam 
patarė kreiptis teisman. Del to
kio dalyko gaiszinti teismą at
rodo nerimta; turėtu sutvarky
ti pati kalėjimo administracija.

RABINAS ISZSIGANDO VE
STUVIŲ IR PASISLĖPĖ.
Kaunas.,-r Senamiestyje žy

das insimylejo lieutvaite ir nu
tarė žydiszkomis ceremonijom
is susituokti. Mergina priėmė 
žydu religija, nuėjo maudytis 
in “Mikve” (Ritualine žydu 
įpirti), o ana diena, turėjo but 
pas rabina sutuoktuves. Ka
dangi jaunoji turėjo daug pa
žįstamų ir draugu, tai susirin
ko apie 200 ūkininku ir darbi
ninku pasižiūrėti, kaip tuoksis 
persikriksztijus in žydus kata
like. Rabinas, pamatęs daugy
be vestuvių dalyviu, iszsigan- 
do ir pasislėpė. Del tos priežas
ties vestuves teko atidėti. Ra
binas szia pora, sutuokė vėlai 
nakti, kad niekas nematytu. 
Bet vistiek žiūrėtojų buvo ke
lios deszimtys.

P ALICIJA NUSZOVE 
KAIMUOTI
DU SUŽEIDO.

Kaunas.Laike maiszaczio 
sukelto per kaimuoezius Gra- 
žiszkiuose, artimoje Vokiszko 
rubežiaus, palicija nuszove 
viena kaimuoti ir du pažeido. 
Maisizatys prasidėjo Nedėlioję, 
kada palicija bandė aresztavo- 
1 e tris kalbėtojus kurie pakurs- 
tinejo kaimuoezius ant sukeli- 
mo straiko prieszai valdžia, 
kad nemokėtu padotku ir ne
pardavinėtu maisto in mieštus.

Jau tai’ antras panaszus su- 
kylimas kaimuoeziu Marijam
polės apskrityje. Valdžia 
tvirtina, buk tieji maiszaeziai 
yra. pakurstomi per Vokie
czius.

PALICININKAS NUSZOVE 
PACZIA IR PATS 

NUSIŽUDĖ.
Vegerių (pasienio policinin

kas Latvis, pradėjo su žmona 
ginezytis ir pyktis, o paskui 
iszejes isz lygsvaros žmona nu
szove ir pats nusišzove.

SZIURPI ŽMOGŽUDYSTE 
GELVONIU VALSCZIUJE.

Gelvoniu vals., Ukmergės 
apksr., Leseziunu kaime, ūki
ninke Pieslekiene nudobė mie- 
ganezias tris savo dukreles ir 
pati prieangy pasikorė. Szio 
invykio priežastis tiriama.

Darbo Žinutes
ANGLINIS STRAI-

KAS PASIBAIGĖ
400,000 Anglekašiu Minksztu 
Angles Sugryžo Prie Darbo

Užpraėta Panedeli.

APLAIKE 10-ta PROCENTĄ 
PADIDINIMO.

Washington, D. C. — Praei
ta Ketvergo vakara užsibaigė 
posėdis tarp angliniu operato
rių ir United Mine Workers of 
Amerika virszininku kurie pa
dare sutaiką ir dabar Panede- 
lyje sugryžo prie darbo apie 
400 tuksfaneziai darbininku 28 
valstijose. Kompanijos ir dar
bininkai sutiko ant 10 centu 
padidinimo. Dabar paprastai 
aplaįkys po $5.50 ant dienos, 
35 valandas darbo, po septy- 
nes valandas ant dienos ir peli
kes dienas ant sanvaites.

Ne tik straikavo kasyklos 
kurios prigulėjo prie unijos 
bet ir tos, kuriu darbininkai 
neprigulejo prie jokios unijos.

Darbininkai labai nudžiugo 
kad laimėjo ta, už ka kovojo ir 
sziadien kur buvo sustoja ka
syklos žmoneliai džiaugėsi kad 
turės darbo per visa žiema.

KASYKLOS PRADĖS DIRB
TI UTARNINKE.

Shenandoah, Pa. — William 
Penn kasyklos pradės dirbti 
szi Utarninka po sustojimui 
beveik per du menesius. Apie 
G00 darbininku aplaikys dar
bus isz ko visa aplinkine nu
džiugo.

Juokingas Užklausimas.

Tarnaite:—Norėjau ponios 
ka tai paklausti ?

Poni:—Na ka, sakyk drasei.
Tarnaite:—Su katra iraiflca 

poni szluostai sau uosi?
Poni:—Su deszinia.
Tarnaite:—O asz su skepe

taite.

ŠTEBUKLINGAŠ
KRYŽIUS

(Senovės Padavimelis)

ARTA, labai seniai, kada 
dar musu tėvu tėvukai, se

niu senukai gyvi buvo, tada 
viename mažame Lietuvos 
miestelyje gyveno klebonas,! 
vargoninkas \ ir...žydelis-kar-l 
cziamninkas. Miestelis buvo 
mažas, parapija nedidele žmo
nes neturtingi; visiems trims 
miestelio gyventojams labai 
sunkiai gyvenosi. Kaip in baž- 
nyczia mažai žmonių ėjo tai 
klebonui, vargonininkui ir 
kareziamninkui buvo ,sunku 
gyventi. Vargszai žiūrėdavo, 
laukdavo žmonių ateinant bet 
žmones ne ėjo ir jie visi trys 
badavo. Ir kas eis? Sziaudais 
dengta bažnytėlė, sulužusi 
szpitolele, suklypusi karezia- 
mele — kas ežia per miestelis.

Karta visi trys vakare susi
rinkę kalbėjosi apie savo var
gus nelaimes ir galvas lauže, 
ka bepadaryti kad savo būvi 
pagerinti. Ilgai klebonas savo 
plika galva kasinėjo, Žydas 
barzda krapszte o vargoninin
kas ūselius raitė ir vis nieko 
negalėjo iszgalvoti. Galu gale 
Žydas džiaugsmingai prabilo:

— Niu, padarykim geszefte! 
Siudekim po penke ruble, pa
darykim stebuklinga kryžė, vi
si su’sirinkim pas kryže, nuei- 
kim ir iszgykim. Tuomet bus 
stebule]inge kryže ir bus gera 
geszefte-...

Klebonas su vargonininku 
tai iszgirde net savo pirsztus 
aplaižė ir tuojaus ėmėsi visi 
trys prie darbo nes badauti vi
siems trims nusibodo...

Ūz sudėtus' 15 rubliu nupir
ko reikalinga medžiaga, ir pa
dirbo kryžių neteip gražu kaip 
dyvina. Nakties laike netoli 
bažnytėlės kryžių pastate ir 
tuojaus tyczia susirgo (apsi
metė liga) pats klebonas. Su
sirinko davatkos, sunesze viso
kiu žolių ,o klebonas kaip ser- 
tik tada iszgyses kada tapsės 
ga top segra. Gabaus klebo
nas paskelbė tokia žinia, kad 
jis sapnavęs toki sapnu, jog 
tik tada iszyse, kada tapsės 
moterų nunesztas pas naujaji 
kryžių, ir visos davatkos už ji 
pasimelsianczios. Tas reikalas 
tuojaus buvo iszpildytas, ir 
klekonas tuojaus po davatkų 
akiu paszoko isz vietos sveikas 
ir linksmas. Visos davatkos 
didžiai stebėjosi, Dievui deka- 
vojo ir ta žinia nesziojo kuoto- 
liausiai ir skelbe kuoplacziau- 
siai.

Vargonininkas tyczia ap- 
szlubo (apraiszo) ir žydas kąr- 
cziamninkasj ranka pasiriszes 
vaikszczioja. Žmones isz visu 
apielinkiu pradėjo plaukti 
prie “stebuklingo kryžiaus” ir 
priesz atkeliavusiu akis, pa
sveiko vargonininkas ir. žydas 
kareziamninkas. Tuomet pa
sipilė eiti žmonių miniu-min- 
ios, net isz labai tolimu krasz- 
lu prie “stebuklingo kryžiaus’ 
ir karsztai meldamiesi lanke 
ta maža miesteli, bažnyczia ir 
žinoma kareziama.

Klebonas, vargonininkas ir 
žydas kareziamninkas tuojaus 
gera geszefta .pajuto ir atkuto, 
nes žmones stebuklu jieszkoda- 
mi nemažas aukas nesze in ba
žnyczia, ir žinomą, neblogai 
lankoj kareziama, kurtojo žy
delis gerai sukosi ir stebuklais 
naudojosi. Žmones ateidami 
ir iszeidami, be kareziamos ne-! 
apsėjo, tankiai ir nakvodavo.

PASIAUKAVO SAVE KAI
PO KANKYTINE DEL DAR- 

BININKISZKO LABO.
Pana Mare Slate, 19 metu, 

patogi siuvėja moteriszku dra
panų, pasiaukąvo save duotis 
pr i raky t pri e lampos kad kož
nas ja matytu kad ji pasiauka
vo ant tokio nužeminimo del 
darbininkiszko labo. Žmones 
nežinojo už ka ji likos prirūky
ta prie stulpo bet ji melde pra- 
eigiu kad prigialbetu straikier- 
koms laimėti straika. Palicija 
ja geide nuo lenais paliuosuoti 
bet negalėjo pakol ja isz ten 
paliuosavo jos drauges kada 
straika laimingai likos užbaią- 
ta.

Žmoneliai žydelio karezia- 
moje alų gerdami ir barankas 
valgydami, Imdavo palengvele, 
kad žydas neiszgirstu, kalbasi 
apie stebuklus. Žydas nuklau
sęs ir prie kalbancziuju prisi
artinęs, klausia.

— Ui, ka cie tamstas snie- 
kat?! Ar.api ta sztibiklinga 
kryze?! Ui, kaip jis sztibiklin- 
gaš, kaip sztibiklingas, kad ne 
paszakyt negalema! Kad ne 
tas sztibiklingas kryzes, tai 
klebonas, zakriksztijonas ir as 
pats butum šenai in kepenas 
nuvažiavę! Mums tik buvo 
szkura ir keulai, o dabar matot 
kokius pilvokus tureme. Uch, 
kaip sztibiklingas tas kryzes! 
Ui vai! —Laikrodis.

Sulenkėjusi Motina.
Sulenkėjusi motina eina su 

dukrele in bažnyczia. Duktė 
brenda per szlapia žole, moti
na draudžia:

— Ne ic zagžerdami, žebi 
nogiczku nesuszlapti, koetutei 
po lakusiu. Vilijos žuvis.

Sude.
Burmistras in Čigoną:—Už 

ta žudinsta katra papildei, lie- 
psu tave pakart!

Čigonas:— Asz nenoriu!
Burmistras:—Nes asz noriu!
Čigonas:—Tai jeigu guodo- 

tinas ponas Burfmistras nori, 
tai tegul ponas liepesi save 
pakart.

§ Kad girrafos kailis po 
iszdirbimui yra kietesnis už 
rąinoserio.

§ Egiptas szimet pargabe
no 2,434,000 50-kilograminiu 
maiszu cibuliu.

C. F.REKLAITIS 
Mahanojaus Isztikimiausis Graborius

:: Gabiausias Balsamuotojas ::

(
Geriausis Ambulance 
patarnavimas s z i o j f J 
apelinkeje. Bile ko- 
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil- <X> 
na pasirinkimą meta- VEStt 
liszku ir kieto medžio 
Grabu. Laidoja nu- 
mirlieus pagal naujau
sia mada ir mokslą.
Turiu pagialbininke 

moterems. Prieinamos . 
prekes. 555

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

Bell Telefonas 149 
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

Bell Telefonas 538-J

(klausimai
IR ATSAKYMAI

DEKLARANTO NASZLES 
NATURAEIZAVIMAS.

Klausmas: Mano vyras isz- 
siieme jo pirmas popieras, bet . 
jis numirė keliais menesiais 
priesz ingijima pilnos pilietys- 
tes. Ar teisybe, kad asz galiu 
naudotis jo pirmoms popier- 
oms?

Atsakymas: Pagal pilietys- 
tes Akto isz Gegužes 24 d. 1934 
m., naszle arba vaikai mirusio 
ateivio negali praszyti antru 
popieru su to ateiviu pirmoms 
popieroms. Jeigu Tamsta nori 
tapti Suv. Valstijų Piliete, tai 
turi isziimti savo pirmas po
pieras atskirai.

Naturalizuotu Kanadiecziu 
Immigracijos Teises.

K: Asz atvykau in Kanada 
ąsztuoniais metais atgal, ir ta
pau Anglijos piliecziu. Ar su 
mano Kanados pasportu galiu 
atvykti in Suv. Valstijas, ne
paisiau!. kvotos, kaipo Kana
dietis?

A: Ne. Atvykstanczio atei
vio immigracijos stovis nus
pręstas pagal szalies gimimo Ir 
NE pilietystes. Vientik vieti
niai Kanądiecziai gal atvykti 
in Suv. Valstijas kaipo nekvo- 
tiniai immigrantai, kad nors 
dabar net ir atvykusieji nekvo- 
tiniai immigrantai turi prista
tyti' darodymu kad jie netaps 
visuomeniszkoms sunkeny
bėms po inleidimu.

Poligamistai Negali Tapti 
Piliecziais.

K: Žmogus, czion gyvenantis 
buvo nubaustas, keli metai at
gal, už dvipatyste. Dabar nori 
iszsiimti Amerįkos Pilietystes 
popieras, ar jis gali paduoti 
pirma aplikacija?

A: Tas priguli nuo teismo 
nusprendimo. Po instatymu, 
žmogus kuris yra Poligamistas 
negali praszyti natūralizacijos 
arba pilietystes.

Ūkininkai Nepaliuosuoti Nuo 
Natūralizacijos Kvotimu.
K: Gyvenu ant ukes, musu 

apielinkeje nėr jokiu mokyklų 
augusiems, ir'todėl asz negaliu 
prisirengti prie natūralizacijos 
kvotimu. Nežinau ka darytį. 
Man buvo pasakyta, kad ūkin
inkai gali iszsiimti paskutinias 
popieras be jokio kvotimo. Ar 
ta teisybe?

A: Vientik gyventojai feje- 
raliu, “Homesteads” bet NE 
ATEIVIAI ūkininkai paliuo
suoti nuo natūralizacijos kvo
timu. Lengviausias būdas pri
sirengti tokiam kvotimui, yra 
lankyti vakarine mokykla bet 
kur nėr tokiu mokyklų, tai vis
tiek gali pasimokinti isz kny- 
gucziu, kurias iszleidžia Bu
reau of Naturaliza.tion.Tas kny 
gutes gali gaut isz areziausio 
vieszios mokyklos arba tiesiog 
nuo to biuro ofisu Washingto- 
ne. Pasiusk jiems laiszka pra- 
szydamas kad pasiustu Natū
ralizacijos Knygute. Bet jeigu 
žmogus nori tik klausimus ir 
atsakymus, kuriuos egzamina
torius užklausia, tai gali tuos 
rasti knygutėje “How to Be
come a Citizen of the United 
States,” kuria pagamino For
eign Language Information 
Service, 222 Fourth Avenue, 
New York, N. Y. Preke tos 
knygutes yra 25 centai už 
kopija. (Da bus.) —-FJjJ.S.

§ Szimet Vokietijoj užau
ginta 21,900,000 busze'liu kyie- 
cziu. .. ,

eropla.ua
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Džiaugsmas
Istoriszka Apysaka.

Pavalgius, Irena pasakė apie 
įsavo dienos darba. Kiek kapu 
kviecziu suveže, kiek da gales 
būtie. Ant tokio pasikalbėji
mo, susilaukė vakaro, ir Kašz- 
jtelonene 'pasikėlei kal'bedajma, 
jog laikas raanstyt apie atsilsi. 
Irena padavė jei ranka ir abi
dvi nusidavė in miegkambari, 
kur szale lovos stovėjo klaup- 
Įtuvas, o ties juom kabojo ant 
sienos, juodas Kryžius su pa
veikslu Iszganytojaus. Priesz 
kryžių atsiklaupė abidvi ir at
kalboje vakarines maldas. Per- 
eižeginojusios, Irena pasilenkus 
norėjo pabucziuot motina, kad 
(atiduot laba-nakt, ba turėjo sa
vo atskira kambarėli. Kaszte
loniene peržegono jia, pabu- 
cziavo, ir net igi duriu palide- 
įjo.

Iszbegus Irena isz miegkam- 
barbio motinoss, vietoje nusi- 
duot in savo kambari, pamažė
ju atidarė duris ir iszbejo ant 
gonkelio.

— Miko'le!— paszauke pa- 
piažėli,—ar esi?

— Esjniu,— panaite!—at
isakė senas hambardieras, — 
iszeidamas isz krūmu alivu, 
ka augo priesz gotikas.

-— Czia. ne yra szposai,— 
įtarė Irena, duodama ženklą se
niui, idant prisiartintu prie jo
kios.

— Asz prisiklausiau ne 
Viena karta, apie ta Kafunka, 
ta 'baisu žmogų, jau jis ne pir
ma kart in czionais atsivelka, 
ne viena dvara apiplesze ir su
degina Seiko viską padary
me, kadd ta nedorėli nedaleist.

Mikola pesziojo savo usa..
— Nes ka dabar pradėt, 

paklausė susirupines?
— Skitai paklausykite, vis

ką jau apmamstau. Pirmiause 
liepsi abudu tiltus pakelt, pra
dėjo Irena,—paskui no kiemo 
pristatysite prie muru kope- 
czes, liepsite vaikinams apsi- 
feinkluot ir būtie pasirengu
siems. Jonukui ir Valukui, ba 
tai nariausi vaikinai, pasakisi, 
idant ant boksztu tunotu ir jau
stu, o kada pamatys nevidoną, 
tegul mums tuojaus duoda 
(žinia.

Senas Mikola klausė temin
iai, ir nuolatos su galva linga
vo, ir atsake:

— Na tai rots dievaži isz 
paneles puikus vadas, ir su ge
resne galva negu bile vyras. O 
butu puikus vadas, asz ne ant 
Ituszczio szaudžiau dienoje už
gimimo.

Irena nusiszipsojo.
— Na, tai viską teip pada

lykite,- o motinai mano nieko 
(apie tai nesakykite. Geriause 
jei pasakyt, jog jau razbainiri-, 
jkai in toli nusivilko.

— Viską tuojaus padary
siu, kas tiktai likosi prisakyta, 
—atsake senas bambardiers ir 
jsudejas gilu pasikloniojima, 
pusidave ant kiemo.

Tame laike Irena insliri’ko 
pamaželi in priemene ir duris 
yelai užrakino, ant pirsztu nu
sidavė in savo kambarėli, idant 
potinos nepabudint.

Lova buvo paklota ant mie
gojimo, Irena da karta atsi
klaupė ir sukalbėjo trumpa 
maldele, paskui nusiėmus tik
tai virszutine szlebe, mėtėsi ne 
nusiredžius in lova. O jeigu 
razbaininkai užklups isz neži
nių,—patemino sau? Gulėda
ma prisiklausinejo ausi patem-

pus ir laikas nuo laiko, per lan
gą žiurėjo,— ir buvo matyt 
kaip szesze'lei sargu po kiemą 
slankiojo. Irena dasiprao, jog 
tai Mikolas iszpildineje josios 
paliepimus. Po praėjimui a- 
dynos, viskas nutilo, prisaky
mai Kaszteloniutes likosi isz- 
pildyti, iki krislui; pakelti til
tai, užprovyti ginklai, dvaras 
iszrode kaip tikra drutviete, 
rodos senovės laikai sugryžo. 
Nuvargus visos dienos užsi
ėmimais ir neramumu, užmigo 
Irena kietai ir pabudo, kada 
jau saule buvo augsztai. Naktis 
praėjo tykiai, paszoko smagai, 
apsirėdė, supine kasas ir bego 
pas motina, kad dasižinot, kaip 
miegojo, nes bėgant pas moti
na, iszgirdo szeiminstubeje ro
dos graudu vergsima, vie’tojo 
stube. Ne užvedžiojo josios 
ausis, vos dūręs atidarė, pri
puolė prie josios kojų Marinka 
dvaro mergina, su verksmu:

— Panitele!— jau razbai
ninkai yra pas mus, vakar ba
dai užpuolė ant dvaro pono, isz 
Milasnycz, užmusze viena dva- 
roka, kuri nenorėjo inleist in
pono miegstube, kuris iszlipo 
isz lovos, suriszo ir pažeido, 
paskui paėmė skrine su bran
genybėmis ir prasiszalino in 
gi r re.

— Tylėk, tylėk, Mariuk,— 
stabdino Irena, — ba da pone 
dagirs, ji. menkute, da gali in- 
sisirgt,— mums razbaininkai 
nieko nepadaris, ba mes apsi
žiūrėjome, o in kaimuoeziu 
grinezes ne dirsteles, ba ten 
aukso nesiranda.

— Prakeiktas Voikietys;— 
niurnėjo tuom laik kitos mo- 
teres.

— Tiktai tegul pas mus mė
gina dirstelėt,— atsi'liepe vie
nas isz beniuku,—asz labai no- 
recze su szuviu, in lerla spjaut, 
lai kaibeddamas pakratė su 
puczka kurie apžiūrinėjo.

— 'Tai rots drasulis isz jo, 
—tarė Mariuką, nusiszluosty- 
dama aszaras. — ne szauktu 
vilko isz girrios, jis pats ateis.

Vaikinas nusijuokęs tarė:
— Nesibijok, netrukus isz- 

baidysime ta vilką. Per ciela 
nakti vaikszcziojome po kie
mą nes turbūt pabijojo tieji 
szunes.

— Turite dabar pasilsėt nes 
vela nakti turėsite jaust, eiki
te kiek pramigti

Tai pasakius Irena paskubi
no pas motina.

Dienos laike nebuvo reikalo 
bijot nes Kafunkas tiktai nak
ti užpuolinejo tai sau per ciela 
diena kalbėjosi su motina apie 
tęva ir apie Valakus. Kaszte- 
loniene užmirszo suvis apie 
razbaininkus. Rytmetyje siun
tinys ponios Po'žarskienes at- 
nesze jai gera naujiena jog va
das Tarnowskis sugryžta iri 
Pakuoti o kasztelonas sveikas 
suvis. Apsimalszinus taja ži
nia, kalbėjosi su diiktere links
mai, apsakinėjo jai visokius 
atsitikimus isz musztyniu ku
riose jos vyras radosi o Irenka 
klausė ausis pastaezius. Ir die
na joms prabėgo kaip trumpa 
valandėlė bet kada vakaras 
prisiartino, Irena prikalbino 
motina idant ankseziau nusi
duotu ant atsilsio kaip visada; 
paskui matydama ja miegan- 
czia, iszbego ant kiemo, iszda- 
ve savo paliepimus, apibėgo 
boksztus o kada viską rado da- 
vade, nusidavė in savo šlubele. 
Jau buvo gana vėlu, mėtėsi
ant loveles, kad susidrutint 
miegu ir tuojaus užmigo. Tame 
staigai likosi pabudinta kokiu 
tai sujudinimu, paszokus nuo 
loveles drebėdama ir užsime
tus ant saves szlebuke iszbego.

in priemene. Ant kiemo girdei o dvieje prislinkia prie muro 
buvo bėgiojimą, triūsa žmonių,'pristatė kopecziuke ir jau už- 
atitrauke skobei .stuma, atida- lipo ant jos, jau vienas iszki-
re duris ir iszejo ant gonkeliu 
kur pasitiko su Mikola.

— Ėjau pažiure'tie ar gerai 
durys uždarytos, — tarė senis, 
—■ sugryžk panaite in savo šlu
bele ii- nesibijokite nieko. Jo
nukas davė žinia jog razbainin- 
kai ateina, liepiau vaikinams 
stoti ant kopecziu su puczkoms 
ir pasveikint artimesnius su 
kulkoms.

— Tai ir asz eisiu su jumis, 
— tarė Irena.

Senis su galva pakratė kad 
ne reikia ir tarė:

— O tai ko? kam? — tegul 
panaite eina pas kaszteloniene 
ir prie jos pasėdi.

— Asz pas motina. Marinka 
nusiimsiu o su jumis eisiu, — 
atsake Irena.

— Taip, eisiu ir tiktai turė
siu ergelio invales nes turėsiu 
nuolatos dairytis ar kas panai
tei pikto nesistojo.

— Jeigu taip tai eisiu ant 
bokszto, jums Jonuką prisiim
siu o pati nuo augsztumos duo-
siu ženklą kaip razbaininkai 
ateis nes grinezioje ne iszsti- 
gosiu.

Mikolas jau nesispyre žino
damas jog su kasztelonaite ne- 
daeis davado ir nesudraus, 
kaip ko užsimano, žinoma ir 
buvo spakainas jog ant boksz
to bus taip kaip pakajuje.

Irena nubėgo in szeimynstu- 
be, liepe sesti Mariukai szale 
duriu motinos ir jaust ant jo
sios, tardama:

— Kada pabus, paszaukie 
mane tuojaus, rasi mane ant 
bokszto, — paskui bego tuo
jaus augsztyn ant bokszto. Lie
pė Jonukui sargui eiti žemyn 
kad padėtu strielcziams o pati 
jojieta užemęc, A

Klause, tyku buvo aplinkui. 
Ant dideles lygumos priesz 
dvara nieko nematyt: miglos 
apsiaubė žeme, rodėsi jog cie- 
las svietas josios nugrimzdo. 
Ties galva Irena mate tiktai 
tamsius debesius o žemumoje 
miglos, nes tarp debesiu bliz
gėjo kaip kur žvaigždele. Ta
me kokis lai lyg dundėjimas, 
lyg sznabždejimas davėsi gir
dėt isz szalies girrios po deszi- 
nei szalei kur juodavę tamsios 
girrios, dirstelėjo in tenais ir 
nudavė jai jog tose naktinėse 
miglose, pasirodinejo koki tai 
juodi szeszelei prisiartinanti. 
Isz pradžių tieji szeszeliai isz
rode mažiukai bet kas kartas 
didinosi ir aiszkinosi iki ant 
galo Irena pažino juose žmo
nis. Ėjo artyn dvaro o kada 
daejo prie kastines, susilaikė, 
pastovėjo, paskui keli isz ju 
nusileido in sausa kastine ir 
pereja in kita kraszta, pradėjo 
kabintis in virszu, pasilikia už 
kastines matomai rodaVojosi o 
toliaus nuo kitu buvo matyt 
stovinti augszta paveiksią. Su
drėbėjo mergina, dirstelėjo ant 
kiemo, jeszkodama akimis Mi- 
kolo ir apsimalszino truputi: 
senis jau buvo prisirengiąs pri- 
imtie razbaininkus: ant kope
cziu atremtu prie muru stovėjo 
dvarokai su puczkomis ranko
se. Ant kiemo buvo matyt isz- 
kelta armota, ant galo pamate 
ir pati Mikola kuris ant iszki’l- 
mes stovėjo szale armotos ir 
lauke laiko kad iszduotie pa
liepimą tvikstelet. Pažino ji 
stovinti tiesei, usa pasziojanti 
ir tuom apsimalszino. Pakele 
akeles in dangų, sukalbėję 
trumpa maldele in Apveizda, 
paskui vela pažiurėjo ant raz
baininku. Jau tieji kurie isz- 
kastinis rabantinosi ant kran
to tai jau stovėjo szioj puseje 

szo galva virsz muro kad sztai 
isz vidurio kiemo atsimusze' 
drūtas storas balsas:

— Ugn i!
Dvarokai koki buvo, lekajai, 

kukorei, bernai ir važnycziai, 
'vienu balsu trenkė isz kelioli
kos puczku, du razbaininkai 
nusirito nuo muro, net in kas
tine insiverte. Likusieji, su 
kliksmu mėtėsi adgal, rengda
miesi bėgt. Tiktai tasai toliau 
stovintis nesudre'bejo ir pa
szauke paliepeneziai:

— Gryžkite adgal! Katras 
bėgsite tai kaip szuni perszau- 
siu!

Susilaiko razbaininkai, svar
stės! ir adgal sugryžo in kasti
ne. Ėjo dabar su davadu, po du 
laikydami puczkas ant szovi- 
mo.

Dvarokai vienok nepražudė 
narsa. Senas Mikolas užka
ro a nd i era vo vela:

— Ugni!
Ir sudrėbėjo vėla, žeme nuo 

griausmingo szuvio. Dabar ir 
isz kitos szalies puolė szuvei, 
viena kulka, koki ten dvaroka 
dalypstejo kuris griuvo ant že
mes. Tas labai .sujudino drau
gus, leido szuvius visi ant kart, 
puolė net keturi razbaininkai 
ant. Ikai|t. Tai jau sjzeszi už- 
muszti, tai nemaža, trotadel ne
didelio pulko razbaininku. Va
das suszvilpe, susikuopino vi
si aplinkui ji, valanda rodavo- 
josi, paskui paemia pažeistus 
draugus leidosi szubei in gir- 
ria. Dvarokai da paleido pas
kui keliolika, szuviu kurie jau 
nedasieke razbaininku tiktai 
priverto ant pasiskubinimo. 
Dabar Irena, nubėgo nuo boksz
to žemyn ant kiemo nebijoda- 
ipa. .iau.jį^zkpdvt Mikolui o 
norėjo dasižinot ' ar pažeistas 
per razbaininkus iszgis. Buvo 
paszautas lengvai, pažeistas 
petis nes Mikolas tuojaus ap
žiurėjo žaiduli.

— Niekas jam nesistos, — 
kalbėjo, — paimsiu ji pas save. 
Kad tiktai Kasteloniene neda- 
žinotu ir nepamatytu. Už keliu 
nedeliu bus sveikas kaip krie
nas.

Irena žinojo jog Mikolas nu
simanė ant gydymo, tai ligoni 
ir pavede jam o tuom laik nu
bėgo dirstelėt pa's motina. No
rint buvo szaudymu invales, 
kliksmo nemažai, kokiu buvo 
per puse adynos ant kiemo, 
Kaszteloniene miegojo kietai; 
po teisybei musztynes buvo ry
tu szalyje, ji-gi miegojo nuo 
vakaru szalies, vienok galėjo 
ir in czion dasiekt balsas szu
viu. Net persigando biskuti 
Irena. Prisiartino ant pirsztu 
prie lovos, pasilenke ties mie- 
ganezia nes lengvai kvapas liu
dijo jog Kaszteloniene yra svei 
ka. suvis ir taip isz tikro buvo 
nes nuo iszvažiavimo vyro tai 
da. pirmutine nakti taip mal- 
szei miegojo. Aplaikytos nau
jienos sugražino ramuma ir ne- 
baiminga miega. Susiraminus 
Irena liepe Marijonai nueiti in 
szeimynstube, pati-gi nusidavė 
ant atsilsio. Jau nereikejo bi
jot antro užklupimo, vienok 
užmigt negalėjo. Ir taip buvo 
nuo sziol visados, kožna. nakti 
tiktai gulėjo su užmerktom 
akimi, ausis patempus. Ma- 
žiauses krepsztelejimas ant 
kojų ja state.

Kaszteloniene nieko apie tai 
nežinojo nes Irena rustai už
draudė tarnams kalbėt. Priža
dėjo tėvui jaust ant motinos ir 
iszpilde prižadejima. Bet neba- 
ge jautėsi nuvarginta, kas die
na lauke pargryžtanezio tėvo.

Alejo vela žinia apie atlik
ta musztyne po Obertinu bot 

■ da nieko nežinojo ar vaiskai 
slinks toliau ar glaunas vadas 
sugrysz ir paleis vaiska.

■— O kad nors karta sugryž- 
tii tai pasilsecziau, — kalbėjo 
tankiai in Mikola.

Senas bambardieras tikrino 
jai jog razbaininkai jau dau
giau nedrys užkilipt ir pats ma 
tomai in tai tikėjo nes jau ne
sergėjo tai]) labai kai,]) isz pra-l 
dzin. Irena netikėjo jo žo
džiams.

— Sergentisi Dievas sergsti,!
— kalbėjo nuolatos Kasztelo- 
nas, — sergekimes, Mikolai, — 
tankiai kalbėjo seniui ir ne dy- 
vai jog netikėjo. Kaimuocziai 
apsakinėjo jog Kafunkas da 
girriose randasi, jog kožna die
na. dauginasi, jo gauja, ir tan
kiai savo butine maino, kad su- 
mainytie pėdas.

Nedele praėjo nuo tos bai
sios nakties. Irena, atsigulė bet. 
ant tuszczio mėgino užmigt. 
Pasikėlė ant galo ir atidarius 
Įauga, sėdo szale jo užsidunk- 
sojiis. Sunkiau del jos sziadien
buvo ant szirdies negu kitais 
kartais, labai nerimavo. Viską 
tai palaike už grasinanti pavo
ju, pastanavijo eiti ant. boksz
to.

— Gal sargas užmigo, gal 
razbaininkai ateina o jis ju ne
mato. Nerimastis mane ima.

Taip kalbėdama in save, pa
sikėlė pamaželi ir iszslinko isz 
miegstubes. Isz dideles prieme
nes buvo galima, gautis suktais 
tropais,ant bokszto. Tamsu ten 
buvo suvis tai apeziuopa gavo
si augsztyn o kas karta susto
jus klausė ar saigas ne kriokė 
miegodamas, ar neiszgirs ji 
vaikszcziojant. Kur tik tyku
mą vieszejo bokszte. Kada už
ėjo, nuo užtekėjusio meijulio 
szviesos pamate rymojanti Va
laku prie sienos ir mieganti. 
Drucziai miegojo nes negirdė
jo ineinanezios Kaszteloniutes; 
ji nebudindama ji, prisiartino 
prie barijeru augsztumoje ku
rie buvo isz lauko apie boksz- 
ta apvesti ir pradėjo apie ap
linkine dairytis. Naktis buvo 
szviesi ir graži, mažiauses krū
melis buvo matyt, tykumą 
vieszpatavo aplinkui, retkar- 
cziais tik buvo girdėt lojimas 
szunies tolimam kaime. Irena 
žiurėjo tolyn nuo saves ir 
smutnei užsimislino. Užmirszo 
apie razbaininkus, apie baisu 
Kafunka, miklino tik apie tę
va, kada sugrysz namo, kada 
vėla užeis linksmi laikai. Ta
me nudavė jai jog girdi rodos 
dundėjimą raiteliu ir žvengi
mą arkliu: sudrėbėjo, pabudo 
isz užsimislinimo ir akis in ta
ja szali patempė nuo kur tai 
buvo girdėt. Pastovėjo taip ko
ki laika, nutirpime, kas kartas 
baime apiminejo bet ant kart 
akys pražibo rodos nuo džiaug
smo ir paszauke:

----- Toliaus Bus------
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gsti žmonis kad butu paezedus. 
j Jeigu mes klausytumem to pa
tarimo tai butu gerai bet ant 
nelaimes Lietuvei taip negyve
na, ba. mano kad amžinai bus 
jaunas, kad nuolatos bus svei- 

į ki ir gales dirbti. Ątsiminki- 
I me apie ateiti ir bukime ipa- 
czedžiais!

Žymus kalbėtojas Spurgeon, 
tai]) del savo klausytoju kalbė
jo, duodamas rodą, kad galėtu 
dasigriebt turto ir gerbūvio.

— Didele slaptybe gero pa
sisekimo yra .darbas.
, — Prakaitas 'nuo kaktoj, 
yra. vienatine medega, isz ku
rios gali padaryt auksa.

— Kas nori turetie kiau- 
szini paukszczio', turi lipt in 
medi.

— Kas nesisarmatina ne- 
szioti darbines kelnes ir sujuo-. 
dusins drabužius, tas netru
kus apsieis be ju.

— Tikėkite man; pirmiau
se einasi tiktai 'žingsniais po

Nekurios apielinkines ma
mužes,

1 Neanlaiko. savo burnužiu, 
Visur žiotis atidaro,

Per 'jais velniava pasidaro, 
Dievulėliau, kas czia bus, 
Ar-gi niekad nesuvaldys 

liežuvius?
O jeigu in kur susirenka, 

Tai nebūna kitokia, sznekta, 
Tiktai viena kala o kita 

zalatina.
Sn tokiom’sznektom tai jau 

gana,
Traukineja žmonis per dantis, 

Nepaiso ant niek suvis. 
Ir vyru tokiu atsiranda, 

Kurie bobiszkas kalbas at
randa, 

Po grinezias bėginėja, 
Bobiszka paczta neszioja, 
Viena, toki, kreize vadina, 

Už tai jam alaus užfundina.
* * *

Vai, jus Kleve'lando misiukes, 
pasiliaukite,

Kitu per dantis netraukite, 
Ba. kaip in sztora sueinate, 

Tai visokius niekus atrandate. 
Badai ir nekarta susimuszate, 

Ir viena, kitai užpakalius 
rodote,

Neva, vadinatės “misiukes,” 
O darote kaip kvailiukes, 

Tenais yra ir mergicu per- 
kytrusiu, 

Kad ir nusiususiu,
Bet ant burtu nesimano, 

Ba jau ne viena vyra, prigavo.
* * *

Szirdeles, jeigu vyras liustau- 
nas tai nieko,

Bet jeigu mergina, tai pasilie
ka ant juoko.

Viena važiavo isz vieno miesto 
in kita, 

Ir sziaip jai atsitiko:
Du vyrai ir mergina, 
Turėjo da laiko gana, 
Boso turėjo da laukti, 

Nenorėjo ant ulyczios stovėti, 
Užėjo in kareziama ant va

landos, 

žingsniui nes nuszokes viena 
szuoli nepastosi turtingu.

-—• Mažos žuveles yra gar
džios ir maža nauda, yra teip- 
osgi nauda.

— Jeigu kas diena galuka 
siūlo pririszinesime prie kito 
galuko, tai per meta pasidarys 
labai ilgas siūlas.

— Pirmiausia, reikia vežliot 
tie kol pradedi bėgt o pirmiau- 
tie, kol pradedi bėgt, o prmiau- 
se bėgt kol važiuosi.

—■ Daryti bizni be pinigu, 
tai kaip statyti narna be me
džio, kurt ugni be zapalku, tai 
kaip degt žvake be knato.

—■ Reike kept duonele isz 
tu miltu kokius turi o jeigu ne-> 
turi miltu tai nekepk.

— Geriause būtie ilgiaus 
gizeliu, negu stengtis būtie isz 
kart meisteriu.

—• Geriau karezema randa- 
vot, negu imtie ant locnasties 
su mažais pinigais.

— Geriau turetie prastus 
rubus su pilnais kiszeniais au-

I ‘

kso negu szilkinius su tuszcz- 
iais kiszeniais.

Mergina iszgere kėlės munszai- 
nes ant drąsos,

Bosas atėjo, visi susėdo ir 
važiavo,

Kunduktorius nuo merginos 50 
centu gavo,

Bet reszto negavo, 
Na ir nuvažiavo.

Mergina pinigu nesigailėjo, 
Kaip kunduktorius kalek- 

tavojo,
Vela kvoteri in delną indejo, 
Isz viso 75 centus užmokėjo.
Pribuvo iu miestą, inejo in 

saliuna,
Mergele lyg antrai valandai 

būna,
Per ta visa laika kiauke, 

Nuo baro visai neatsitraukė.
Ant galo pits gimines nu- 

svyravo,
Bet pas juos nakvynes 

negavo,
Ba buvo proto netekus, 

Taip buvo nusilakus.
Sugryžo in ta pati saliuna, 
Ir net lyg szesztai valandai 

ten buna,
Josios bode negalėjo atsi

kabinti,
Turėjo saliuninko nakvynes 

praszyti.
Per kėlės dienas po miestą 

bujojo,
Net už szesziu dienu namo 

parsibaladojo.
Turėjo labai geras dienas, 

Mate ja ne vienas.
Kad tu būtumei in pekla 

nuvažiavus,
Ne kaip sarmata Lietuviams 

padarius.
Daugiau apie tave nesakysiu, 

Geriau apie tokia valkata 
nutylėsiu, ■

Bet kaip da karta czion at
sisuksi,

Tai isztikruju sprandą 
nusisuksi.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

':' !g"-' ra • n

Laidoja kunus numirėlius. Pasam
do automobilius del taidotuviu, 
Kriksztiniu, Vesieliu, Pasivažinėji- ■ 
mo ir t. t. Bell Telefonas 78.
520 W. Centre St., Mahanoy City

--

A. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORILJS .

Pirmos klašo's patarnavimas
❖ Ofisai Dviejose Vietose

331 W. Centre St., Shenandoah
Telefonas, Diąl, 2-1512

411 E. Pine St., Mahahoy City
Telefonas, 501
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ŽINIOS VIETINES
I ISZ WILKES-BARRE
i IR APLINKINES DU KAIMYNAI |

— Utarriinke prasideda me- 
nesis Spalis—October. Yra tai 
menesis Szv. Rąžancziaus.

— Pati Jurgio Valento, W. 
Centre uly., likos nuvežta in 
Ashlando ligonbute ant opera
cijos.

;— Helena, duktė ponios 
Suszkeviczienes, E. Centre 
uly., ana diena sugryžo isz Lo
cust Mountain ligonbutes daug 
sveikesne po operacijai pende- 
saitis.

— Juozas Urbonas, 633 W. 
Spruce uly., kuris gydėsi pel
keles sanvaites Jefferson li- 
gonbuteje Filadelfijoj, sugry
žo ana. diena namo daug svei
kesnis.

—r Praeita Petnyczia, po 
piet, užsidegė automobilius 
Antano Džiadoszo ant kampo 
B ir Mahanoy uly. Ugnagesiai 
pribuvo užgesyt liepsna bet li
kos užgesinta per žmonis.

t Mare, pati Alekso Pet
rausko, 43 metu, gyvenanti ant 
701 E. Mahanoy Avė., mirė 
praeita Petnyczia apie 10:16 
ryte, sirgdama koki tai laika. 
Velionei buvo padaryta opera
cija po Nauju Metu Szv. P. Ma
rijos ligonbuteje, Piladelphijo- 
je, pribūdama nesenei namo. 
Po tėvais vadinosi Aponiute, 
gimė Lietuvoje ir pribuvo in 
Amerika 1914 mete, apsigyven
dama Mahanojuje. Paliko nu
liūdime savo vyra, du sūnūs, 
viena įduktere ir tris brolius 
Lietuvoje. Laidotuves atsibus 
su pamaldoms Szv. Juozapo 
ba'žnyczioje Utarninko ryta.
2— Petras Baronas, 603 W. 

uly., likos skaudžiai ap
degintas kada jo anglinis tre
kas užsidegė ant kelio vedan- 
czio in Locust Valley, artimo
je Kaiero prūdo. Pakol ugna
gesiai atvažiavo tai trokas su
degė visiszkai. Praeinanti au
tomobilistai atveže Barona in 
miestą kuri daktaras apžiurė
jo Ir palengvino apdeginimus.

t Nusistebėjo gyventojai 
labai kada dagirdo apie staigia 
mirti Marijonos, mylimos pa- 
czios Juozo Strielkaus, 317 W. 
Mahanoy Avė., apie 1:30 vai. 
Subatos ryta. Velione sirgo tik 
kėlės dienas, skunsdamasi kad 
jaueziasi nesveika. Staiga! su
sirgo pavojingai Subatos ryta 
ir in trumpa laika mirė. Velio
ne gimė Lietuvoje, Žalsvos kai
me, Suvalkų gubernijoj, Liud
vinavo pav., pribūdama in 
Amerika jauna mergina ir per
gyveno czionais apie 48 metus. 
Po tėvais vadinosi Matukai- 
cziute ir apsivedė su savo vyru 
42 metus adgal. Prigulėjo prie 
vietines Szv. Juozapo parapi
jos, Raižancziaus, Szv. Magda
lenos ir Tretininku draugys- 
cziu, szelpe visokiais budais 
visokius gerus užmanymus, 
Sszaugino savo szeimynele tik
rai krikszczioniszkai, buvo pa
vyzdinga motina ir pati. Pali
ko dideliam nuliūdime savo 
vyra Juozą, sūnūs Vinca namie 
ir Edvardą, Shenadoryje; duk- 
leres Mare, pati Jurgio Sver- 
ha isz Yatesvilles, Margarieta, 
pati Mykolo Rydzo, mieste, 
Helena ir Ona namie ir keturis 
anūkėlius, kaipo ir dvi seseres 
Jeva Kalantiene isz New Phi
ladelphia ir Magdalena Kūli
ką uckiene isz Worcester, Mass, 

i; Laidotuves atsibus Ke t vergo 
;įryta su apeigomis Szv. Juoza

po bažnyczioje kurioms užsi
ėmė! graborius Rėklaitis.

{JTVENO du kaimynai. Juo-1 
du turėjo ipo moterį ir po 

kelis vaikuczius, kuriuos mai- 
7-ta d Gino savo ranku darbu. I 

I Vienas isz ju buvo labai su- 
kariene Nedelioj vakare Spalio ■ sk ul’*n< s’ j*s nuolatos sakyda- 
13-ta, bažnytinėj svetainėj. P °- 1

Kingston, Pa.,— Szv. Marijos 
i parapijos

— Pana Vilhelmina Norke- j Incziura 
vieziute, duktė ponios Helenos! Nedalioj, 
Norke viezienes, 'likos 
džiai sužeista automobiliaus 
nelaimėje arti namo Park 
Crest, praeita Petnyczia apie 
8:30 vai., kada važiavo in dar
bą Merchants liaukoj. Pana 
Vilhelmina ka tik iszvažiavo

klebonas kun. J. V. 
grįžta isiz Europos 
Spalio-Oct.

skau-iBus rengiama priimtuvių va 
i 1 • AT T i • 1 r ' 1 •

Wilkes-B,
Magdeline Yencha-Miliszausk- 
aite, General Hospital susi'Iau- 

isz kiemo ant kelio vedanezioj keJumi- Motina ir suims jau- 
ant plento kad sztai susidūrė . czkbs^ 8eiak____

su angliniu troku kuri vare W. I Hanovei. pa , f vjnpas pan_ 
H. Wintz, isz Northampton. ]o*nn.c 9n nmv;ai1c iqn 
Susidūrimas buvo taip smar
kus kad Norkevicziute likos 
iszmesta isz automobiliaus, su- 
sižeisdama galva, ausi ir koja 
ir sziadien yra priversta gulėti 
lovoje. Trokas ir automobilius 
likos smarkiai apdaužyti. 
Wintz apsisaugojo tik su ma
žais žaiduliais.

 į — Jeigu asz niurni rėžiau ar
tį Pa., — P-ne ! ha sunkiai šusirgeziau, kas de-

, Hanover, Pa., j- Vincas Pan
gonis, 20 metu amžiaus, 190 St 
Mary’s Rd., mire. 1934 m., pa
vasari baigė Hanover Town
ship High School. Paliko tė
vus, du 'broliu ir tris seseris. 
Palaidotas Szv. Marijos kapuo
se, Hanover.

SHENANDOAH, PA
— Pariedelije prasidėjo val- 

diszki darbai ant praplatinimo 
upeluko. Apie 800 žmonių ap- 
laikys darbus.

— Juozas B'akuneviczius, 
225 S. Main uly., iszeme laisnus 
ant pardavinėjimo svaiginan- 
cziu gerymu.

— Vincas Bobrovski likos 
aresztavotas ir pastatytas po 
kaucija už subjaurinima mer
ginos isz Pottsvilles kuria su
viliojo in Shenadori su pagial- 
ba savo tarnaites Jevos Pet- 
rauskiutes. Kada mergina at
važiavo in 'Shenadori, persitik
rino kad ja atveže in saliuna. 
Mergina buvo priverstinai lai
kyta galiūne nuo kurios atimta 
drapanos ir pasilikus be cento 
buvo priversta pernakvoti toje 
vietoje. Ant rytojaus likos su
bjaurinta per Vinca. Mergina 
melde su aszaromis kad ja pa
leistu isz tos urvos ir ant galo 
ja paleido. Pagal palicijos ty
rinėjimą tai toji vieta buvo ur
vą paleistuvystes in kuria su
vadžiodavo jaunas merginas 
ant paleistuvingu tikslu.

New Philadelphia, Pa. 
Mildreda Kamaicziute, 23 
tu, ir jos drauge Mare Oleskiu- 
te, 21 metu, likos nuvežtos in 
Coal Dale ligonbute ant gydy
mo žaiduliu kokius aplaike au- 
tomobiliaus nelaimėjo praeita 
Pętnyczios ryta artimoje Bell 
kasyklų. Abi merginos likos 
gana skaudžiai sužeistos bet 
negalėjo iszaiszkint kokiu bu
do nelaime atsitiko nes tame 
laike užsnūdo' automobiliuje 
kada nelaime patiko. Jais už
liko kiti automobilistai ant ke
lio ir nuvežė iii ligonbute.

me-

ANT PARANDAVOJIMO AR 
PARDAVJMO GERAS 

SALUNAS.

Kinston, Pa., t Mirė Luzer- 
nes Szv. Onos parapijos klebo
no kun. J. Kundrecko motina 
Jieva Kundreckiene gyvenant: 
66 Pringle uly. Velione sirgo 
koki tai laika.

“Saule” Yra Geriauses 
Laikrasztis, Nes Nieką 

Nesmeiže!
Gerbiamoji “Saules” redak

cija : — Prisiuncziu tamistoms 
užmokesti už prenumerata už 
laikraszti del mano sesutes in 
Lietuva. Turiu primyt kad 
laikrasztis “Saule” yra vienas 
isz geriausiu Lietuviszku laik- 
raszcziu nes jame nesitalpina 
jokiu užsipuldinėjimu ne 
szmeižtu, kaip tai matome ki
tus laikraszcžius darant. Asz 
esmių sena jusu skaitytoja ir 
ne vienas laikrasztis man taip 
nepatinka kaip “Saule” ku

riame randasi visokį patari
mai, gražiu pasakų, naudingu 
visokiu pasiskaitymu ir gražiu 
pamokinimu, kaip jauniems 
taip ir senoms gaspadinems. 
Linkiu jums isz szirdies kad 
visi Lietuvei ja skaitytu ir pa
sinaudotu isz jos naudingu 
■straipsniu. Su pagarba, ju
su sena skaitytoja O. Juszkau- 
skiene isz Filadelfijos.

Nuo Redystes: — Acziu ta- 
mistelei už jusu gerus velini- 
mus ir pagyrimus ir tikimės 
kad jusu sesute bus taip užga- 
nadinta isz “Saules” kaip ir 
tamistele.

Parduodu gerai žinoma vie
ta kurioje talpinasi salunas 
ant 821-823 E. Centre uly., ku
ris turi 51 pėdas ploczio ir 125 
pėdas ilgio. Parduosiu pigiai 
del to, kuris pirmiausia atsi- 
szauks, nes negaliu pats biznio 
varyt. Namas yra ant trijų 
laipsniu augszczio. Atsiszauki-’ 
te tuojaus pas

G. Bendinska,
821 E. Centre St., 
Mahanoy City, Pa.

--------- . ----------------  ---- "" ==!;■■ ------ '

Dr. T, Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje 

Persikėle in nauja vieta po adresu 
30 E. Mahanoy St. Mahanoy City

sustabdoO I“ I® pERSZAL!MA 
o O o ir karszti 

ĮRjCT ĮjLBr pirma diena
Galvos Skausmą

Gyduole-Tabletai. in 30 minutu 
Mostis-Nošini laszai. Gausit aptiekei**

Gerkit ir Reikalaukit

...LEBANON...
VALLEY EXPORT
ALU - PORTERI - ALE
Jus visus patenkins nuo 

pirmo poragavimo!

ANT. DZIADOSZ 
438 W. Mahanoy Avė., 
MAHANOY CITY, PA. 

Telefonas 59-J.

Agentas Del Miestu: 
Mahanoy City, Shenandoah, 

Gilberton, Frackville ir Tamaqua

KVITU KNYGELE Draugystėms, 
del iszmokejimo pinigu ligoniams. 

Preke . . . 25c.
KVITU KNYGELE Draugystėms, 

del Kasieriaus, nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu. Preke . . . 25c, 

W. D. BOCZKAUSKO-CO., 
Mahatoy City, Pa.

tusi su mano žmona ir vaikais?
To,ji mintis niekuomet ji ne

apleido ir grauže jo szirdi kaip 
kirminas kad nukritusi obuolį 
grausztu. ;

Ta pati mintis užeidavo ir 
antrajam kaimynui bet jis to1 
sau in galva neimdavo. Jis! 
kalbėdavo: ‘

— Dievas; kuris pažysta vi
sus savo sutvėrimus ir juos ap
rūpina, aprūpins taip pat ir 
mano žmona su vaikais.

Ir jis gyveno ramiai, kuomet 
pirmasis ne valandėlei neturė
jo ramumo. ,

Viena diena, kuomet pirma
sis nuliūdęs ir susirūpinės dir
bo lauke, pamate paukszciin
kus inlekianczius in viena krū
mą ir vėl iszlekiant.

Ir jisai prisiartino pažiūrėt. 
Krūmuose jis pamate visai sza- 
le viens kito du lizdeliu ku
riuose buvo maži, dar be 
plunksnų, pauksztycziai.

Kuomet jis 'sugryžo prie dar
bo, nuolatos žiurėjo in pauksz- 
cziukus kurie nesziojo peną sa
vo mažiuliukams. Bet sztai 
kuomet viena motina gryžo 
lizdan neszdama -snapelyje sa
vo vaikučziams maisto, pagavo 
ja vanagas. Vargsze paukszty- 
te norėjo isztruk’ti bet veltui...

Žmogų, tai matant, apėmė 
dar didesnis nusiminimas nes 
jis maustė kad' molinai žuvus; 
turės žūti ir vaikeliai.

— O maniszkiai tiktai mane 
viena teturi, — kalbėjo. — Kas 
butu jeigu asznumireziaii’?

Visa diena buvo nuliūdęs ir 
nusiminęs, nakezia nebegalejo 
užmigti. Ant rytojaus sugryžes 
laukan tarė sau:

— Norecziau pamatyti tuos 
paukszeziukūs kuriu motina 
vanagas suplesze, be abejo 
dauguma isz ju jau nebegyvi.

Ii- prieina jis prie krūmo.
Bet ežia pamato visus pauksz- 

cziukus linksmus, nė vienas 
iszrodo nusiminusiu. Tas 
žmogų labai nustebino ir 
užsislepes pradėjo temini.

Už valandėlės jis iszgirdo 
lengva sparneliu plesnojima ir 
pamate antraja motina atle
kiant su maistu surinktu savo 
vaikams. Szioji iszdalino at- 
nesztaji maišia visiem pauksz- 
cziulkams lygiai o naszlaicziai 
nebuvo nuskriausti ju 
meje.

Tėvas, ,kuris abejojo 
Dievo Apveizda, vakare
šakojo savo kaimynui viską ka 

, buvo mates.
Kaimynas, iszklauses, tarė 

jam: “Kam-gi rūpintis? Dievas 
niekuomet Savųjų neapleidžia. 
Jo meile turi paslapcziu kuriu 
mes nesuprantame. Tikėkime, 
turėkime vilti, mylėkime ir ra
miai gyvenkime. Jeigu asz pir
ma numireziau, tu busi mano 
vaikams tėvu o jeigu tu pirma 
numirsi, asz rupinsiuosiu ta
vaisiais. O jeigu mudu numir- 

, tume palikdami juos neužau- 
; gūsiais ir negalineziais užsi
dirbti duonos tai juos aprūpins

no
tai

nela

apie 
papa-

LAIDOTUVES NUŽUDYTO SENATORIAUS HUEY LONG.
Tukstancziai žmonių praėjo pro graba nužudyto senatoriaus Huey Long, kuris likos 

nuszautas per viena isz jo priesziniiiku. Nužudyto senatoriaus lavonas radosi valstijos rotu- 
žeje kur jam atidavė paskutine garbe žmones isz visu daliu Suvienytu Valstijų.

VAIKAI PARODE SENIEMS KAIP LOSZTI SZAKUS.
Ana diena atsibuvo kontestas Chess ir Czekeriu loszimu, 

Los Angeles, Ca'lif., kuriame d alyvavo seni žmones ir vaikai 
turinti nuo septynių lyg dvide.-zimts dvieju metu amžiaus. 
Jaunieji supliekė senus žmonis ir parode jiems kai]) loszti sza- 
kus ir czekerius.

musu Tėvas kuris yra danguje.
Ir nuo to laiko kaimynai 

daugiau nesirūpino kas bus su 
ju vaikeliais jiems numirus nes 
visa savo vilti ir rupesezius 
Dievui pavede, ramiai gyveno.

UŽIMS VIETA NUŽUDYTO 
HUEY.

Geras draugas nužudyto se
natoriaus Huey Long, isz Lou
isiana, apims jo vieta. Long’o 
impc-džiu bus vice-gubernato- 
rius James A. Noe.

LAIMĖJO TENISO 
LOSZIMA.

Wilmer Allison, isz Teksu, 
laimėjo teniso gailejima Forest 
Hills, N» J., su Fredu Perry, 
Angliszku loszeju.

SMARKIAUSIA MOTERISZ 
KA LEKIOTOJA.

Laura Ingalls, gerai žinoma 
lekiotoja sėdi savo Lockheed- 
Orion eroplane kuriame perio
ke isz New Yorko in San Pran
ciška in 13 valandų, 34 minutu 
ir 5 sekunda.

§ Ant padirbimo golfines 
boles reikia net 90 operacijų ir 
16 dienu.

KAMISIJA RŪPINSIS GEROVE ŽMONIŲ
Szita kamisija, kuri vadinasi 

Security Board, rūpinsis gero
ve senu žmonių ir asekuracija 
del bedarbiu turėjo savo posėdį 
ana diena Washingtone. j

SUSIPAŽINKITE SU “PANA AMERIKA.” x
Sztai paveikslais panos Henrietos Leaver kuri laimėjo la

ja garbe ant patogumo kontesto kuris atsibuvo neseniai At
lantic City. Pana Leaver persistatė save kaipo “Miss Pitts- 
Wi.” •---------- ----------------------------------------------------
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