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Isz Amerikos
BAISUS

DARBAS VAIKO
VAIKUTIS PAPJOVĖ SAVO 
BROLELI; PO TAM ATSITI

KO DAUG NELAIMIU.

Minas Novas, Brazilija. — 
Baisi nelaime atsitiko pas ko
lonistą, Peneda .Caravella, ku
ri pereme sziurpuliu aplinki
nius gyventojus.

Praeita sanvaite papjovė jis 
jauti o skūra nuimta nuo jau- 
czio sukrovė ant arklio ir nu
jojo in garborine kad skūra 
parduoti. Motere, paėmus gal
vijo vidurius, nuėjo prie upes 
kad iszplauti ir iszczystyt ir 
pasiėmė su savim keturiu me
nesiu sūneli. In koki tai laika 
adĮbego pas ja septynių metu 
kitas ,vaikutis su kruvinu pei
liu rankoje szaukdamas:i ‘Ma
myte, asz taipgi papjoviau!”

Motina sudrėbėjo girdėdama 
vaiko kalba ir užklausė ka to
ki papjovė. Vaikutis pasakė 
motinai kad nudure peiliu sa
vo keturiu metu broliuką. Mo
tina, matydama kruvina peili, 
paguldė vaikuti ant kranto 
upes o pati nubėgo in grinczia 

persistatė baisus reginys: ke
turiu metu sūnelis gulėjo ant 
grindų su perpjauta krutinę 
negyvas.

Kone apkvaitus isz baimei 
ir rupes'ties, nelaiminga moti
na atsiminė apie palikta kūdi
ki prie upes todėl skubino pi® 
jo bet 'bėgdama pasitiko ,avo 
7 metu sūneli taipgi si Pa
durta krutinę. Vaikas segda
mas paskui motina, Pa" 
taikindamas peiliu sd bu
tine taip smarkiaiKad ^Sas 
peilis perdare jm kr^i- 
ne ir jis mirė a- ranfal moti- 
nos.

Da to neb0 §'ana Patinai. 
Kūdikis, p/'tas Per > Prie 
upes, nu/t0 111 vandeni ir 
nrip-pre lda vyras nesulauk- 
damas jteres’ nueJ° JOS Jesz' 
koti lavonus ir Pus’ 

jpaczia. Motere likos nu- 
m ligonbute o kad ir pa- 

ps tai gal nebus pilno pro-
,Baisus atsitikimas.

NEW YORKE RANDASI 
DAUGIAUSIA AUTO

MOBILIU.
Washingtomas. — 'New Yor- 

ko valstijoje randasi daugiau
sia automobiliu nes pagal isz- 
duoto raparto per valdžia tai 
pasirodo kad toje valstijoje 
randasi net 2,330,962 automo
biliu. Pennsylvanijoj (randasi 
1,745,401 automobiliu.

DAUG AUTOMOBILIU.
Detroit, Mich. — Automobi

liu Fabrikantu Sąjungą iszda- 
ve raparta kad szimet ketina 
padirbt ir parduot suvirsz 4% 
milijonu visokiu automobiliu. 
Taipgi pranesza kad sziame 
laike automobiliu dirbtuvėse 
turi užsiėmimą net 350 tuks- 
tancziu darbininku.

ATKERSZINIMAS APLEIS
TOS NASZLELES.

Cleveland, Ohio. — Juozas 
Plucinski, 30 metu, nuo kokio 
tai laiko meilinosi su szilta ir 
jauna naszlele, Brone Bakota, 
bet Juozui nei nesisapnavo 
vesti naszlele tiktai su ja “bo- 
vytis” ir kada jau ji jam nu
bodo, pamėtė ja ir per kėlės 
dienas pas ja neatsilanke. 
Naszlele inpuole in pasiutima 
ir sumanė savo mylimui atker- 
ezint už jos pažeminimą.

Kada Juozas taji vakara su- 
gryžinejo isz darbo, Brone at
sistojo tamsiam kampelyje ir 
kantriai lauke pakol tasai jau 
arti prisiartino tada mete jam 
ant veido karbolines rukszties, 
apdegindama jam balsei veidą 
ir akis. Nuvežtas in ligonbute 
daktarai jam apreiszke kad 
jau daugiau negales matyt ne 
tik naszleles bet ir kitu moto
rėliu nes neteko abieju akiu.

NEGAVO PUSRYCZIU, NO
RĖJO ISZKEPT SAVO 

PACZIULE.
Salem, N. J. — Leonas Kor- 

desh neteko savo pacziules per 
nežmoniszka pasielgimą su ja 
nes toji aplaike nuo jo persi
skyrimą už tai kad ja norėjo 
iszkepti gyva ant pecziaus. 
Bet ir Meimute tame buvo kal
ta kad apsileido savo namineip gaspadorysleje. lay ryta ka
da Leonas atsikėlė ir rengėsi 
eiti in darbą ir nemate pusry
čiu ant stalo, pagriebė savo 
pacziule isz lovos in glebi ir 
pusnuogiu nunesze žemai ir 
pasodino ja ant karszto pe
cziaus ir butu užpakalis gerai 
suspirgejas kad nebūta kaimy
nai adbegia in laika ant jos 
riksmo. Savo užmetinejime ant 
persiskyrimo sako kad nuo tos 
dienos neteko sveikatos ir ne
gali sėdėti. — Matyt kad Leo
nas taja diena buvo labai isz- 
alkias.

JAUNA PATI NUSISZOVE.
St. Joseph, Mo. — Mildred 

Shipley, 15 metu amžiaus, atė
mė sau gyvastį su revolveriu. 
Menesi laiko adigal jauna mer
gaite apsivedė su Tom Wheel
er, 60 metu amžiaus. Tuojaus 
po vestuvių ji pradėjo susi- 
neszti su jaunesniais vaikinais, 
kas senam vyrui labai nepati
ko ir kerszino už tai ja patal
pinti in pataisos narna. Mer
gaite isz baimes nusiszove.

PRYCZERIS PASILIKS KA- 
TALIKISZKU KUNIGU.
Madison, Wis. — Rev. Ed

mond Gugert, buvusis prycze- 
ris Episkopolines parapijos 
czionais, kuris keli menesei ad- 
gal priėmė Katalikiszka tikė
jimą, inženge in Katalikiszka 
seminarija kur pasirengines 
ant inszventinimo ant Katali- 
kiszko kunigo. Buvo jis pry- 
czeriu per asztuoniolika metu.

DIDELIS UŽSAKYMAS.
New York. — Standard Oil 

Kompanija isz New Jersey ana 
diena iszdave užsakymą del 
padirbimo asztuoniu dideliu 
laivu del gabenimo aliejaus in 
kitas vieszpatystes. Laivai 
kasztuos 13 milijonu doleriu.

NUSZOVE ARKLIUS IR 
PATS NUSIŽUDĖ.

Owattona, Minn. — Czionai- 
tinis farmeris Vine Milleris, 
59 metu amžiaus, nusiminęs 
kad neteks savo mylimu ark
liuku, nes szerifas ketino juos 
parduoti ant rytojaus už skola, 
pirmiausia nuszove abudu po 
tam pats sau paleido kulka iii 
krutinę. Nuszoves arklius, už
kasė juos ant pievos po tam 
atsigulęs ant ju kapo, nusiszo
ve. Milleris buvo naszlys ir 
gyveno pats vienas ant farmos 
o jo vienatinei® ir geriausiais 
draugais buvo jo arkliai.

PERPJOVĖ GERKLE SAVO 
MYLIMUI KADA JIS KAL

BĖJOSI SU KITA 
MERGINA.

Norfolk, Va. — Owen Camil
la, isz Taylor miestelio, mire 
nuo sužeidimu kokius jam už
davė peiliu jo mylima, Reba 
Leeland. Reba užtiko savo my
lima kalbant su kokia tai mer
gina tamsioje ulyczaiteje nes 
ji jau nuo kokio taillaiko nu- 
žiurinejo kad ja apgaudinėja 
ir priselinus isz užpakalio, du
re jam in krutinę su peiliu. 
Nuvežtas in ligonbute, mire in 
puse valandos. Mergina likos 
uždaryta kalėjime. Abudu yra 
nigerei._________

PASIĖMĖ $1,800 IR ISZDU- 
ME SU SAVO SVAINE.
Youngstown, Ohio. — Anta

nas Chodnicki, kuris laike val
gomųjų tavoru kroma, ana 
diena dingo nežino kur su savo 
svaine ir 1,800 doleriais. Anta
nukas gyveno su savo pacziu
le gana laimingai pakol pribu
vo isz Lenkijos jo svaine, pato
gi ir jauna Anele. Antanukui 
tuojaus inpuole in aki patogi 
svaine ir ja szirdingai pamylė
jo bet ir jo pacziule gerai žino
jo apie taja uždrausta meile su 
jos sesute.

Chodnickiene, norėdama tai 
meilei užbėgti, sumanė iszduo- 
ti savo sesute už Tadeuszo 
Piecyk, na ir Veselka atsibuvo 
už keliu sanvaieziu. In kėlės 
valandas po vineziavonei, Ane
le melde savo vyro kad jai pa
vėlintu atsisveikint su jos 
draugėms ant ko vyras sutiko. 
Bet Aneliute nenuėjo pas savo 
drauges tik tiesiog nusidavė 
pas Antana, kuris pasiėmė I8
60 doleriu nuo virszaus, sėdo 
abudu in automobiliu ir isz- 
pyszkiho nežine kur. Sziadien 
jaunavedis lieja graudžias 
aszaras kad neteko pacziules 
su kuria nepagyveno nei viena 
diena. Palicija lyg sziai dienai 
pabėgėliu nesurado.

KIRTO PACZIAI SU PROSU 
IR PATS NUSIŽUDĖ.

Park Ridge, Ill. — Susiba
ręs su paezia kad toji buvo per 
ilgai mieste, Daniel Spears pa
griebė prosą nuo pecziaus su 
kuriuom uždavė moterei per 
galva kad toji krito ant grindų 
kaip kalada. Manydamas kad 
jo nužudė, nubėgo in kuknia, 
iszgėre truciznos ir ant vietos 
atliko. Sztai vaisei szetoniszko 
užvydejimo.

PAMISZELIS NUŽUDĖ PA- 
CZIA IR UOSZVIA IR SU

ŽEIDĖ SVAINE.
Palmerton, Okla. — Christ 

Pancoast, staigai netekes pro
to, nužudė savo paezia ir jos 
motina ir mirtinai sužeidė sa
vo svaine. Po tam kruvinam 
darbui pabėgo in artima girria 
bet ji myne žmonių apsiaubė 
ir suome.

Priežastis žudinstos buvo 
neapykanta priesz uoszvia. 
Gyveno jis pas ja ir badai ne- 
žmoniszkai pasielginejo su sa
vo motere už ka buvo nekarta 
iszbartas per uoszvia ir svaine. 
Kada visi taja na’kti miegojo, 
Pancoast pasiėmė kirvi ir su
kapojo balsei savo moterei 
krutinę ir panasziai padare su 
uoszve o kada svaine adbego 
joms in pagialba’ ir jai uždavė 
baisu žaiduli. Uoszvis pabudęs 
isz miego ir dasiprates kas at
sitiko, szove in žentą kelis kar
tus bet ji nepataike.

DUKRELE PABEGŽO ISZ 
NAMU; TĖVAS NUSIŽUDĖ.

Norristown, Pa. — Alice 
LeLand, 15 metu mergaite, pa
bėgo su kokiu tai jaunikiu in 
nežinoma miestą be žinios tė
vu. Tėvas tuom taip susirūpi
no kad atėmė sau gyvasti per 
gaza o motina t*į,ip pavojingai 
apsirgo kad sziadien randasi 
ligonbuteje ir kaip rodos isz to 
nepasveiks.

TURI VOS PENKIS METUS 
BET SVERIA DAUGIAU .

UŽ MOTINA.
Maplewood, N. J. — Clay 

Erickson yra tėvu sunkaus sū
nelio kuris sveria daugiau už 
savo motina. 'Sūnelis Edvar
das, kuris yra vos penkių metu 
amžiaus, sveria 112 svaru o jo 
motina sveria tik 104 svarus, 
asztuoniais svarais mažiau už 
savo sūneli. Tėvas sveria 173 
svarus. Kada sūnelis gimė, 
svėrė tik 4% svarus. Daktarai 
buvo tosios nuomones kad kū
dikis ilgai negyvens.

NIGERIS YRA TĖVU 22 
VAIKU.

Nashville, Ky. :— Robinson 
Gattes, 62 metu, ana diena at
važiavo in miestą su pirkinei® 
del savo szeimynos nes buvo 
laibai apiplyszia. Kada ji ap
siaubė myne žiopliu užklaus- 
dami ar tai jo szeimyna, nige- 
ris su pasididžiavimu atsake 
kad 22 vaikai ir motere yra jo. 
Vyriausias vaikas yra 30 me
tu amžiaus o jauniauses ketu
riu menesiu. Gattes buvo pa- 
cziuotu keturis sykius bet su 
dviems moterems persiskyrė.

SENA BEŽDŽIONE.

— Dėduli, parodyk man ko
ki szposeli.

— Kad asz jokio nemoku, 
mano vaikeli.

— Tai melas nes mano ma
myte sake kad tu moki daug.

— Ka ji sake?
— Mat, ji man sake kad 

kaip ateina tasai senas bež
džione tai nors visus prajuoki
na.

Isz Visu Szaliu
NELAIMINGA

.SVODBA
Jaunavedžiai Iszvažiavo in Ba- 

žnyczia Ant Vinczevones.

TA PACZIA DIENA KRITO 
NEGYVOS DVI MOTERES.

Dėsi nec, Czekoslovak i ja.- 
Matyt jog po nelaiminga žvaig
žde atsibuvo vestuves dukters 
vietinio szaltysziaus Hoflei.no, 
nes kada svodbiriiis pulkas ap- 
leidinejo grinczia, puolė negy
va 92 metu amžiaus bobute 
nuotakos, nuo szirdies ligos. 
Perimti baime sivodbininlka.i, 
nunesze senuke ir padėjo ant 
loves, o pasmauktas daktaras 
nutarė kad senuke mirė nuo di
delio susijudinimo, kas sujudo 
josios silpna szirdi. Jaunave
džiai nutarė važiuoti in bažny- 
czia, kad nedaryt kunigui jo
kio nesmagumo. Kada jauna
vedžiai sugryžo namo, puolė 
negyva nuo szirdies ligos moti
na jaunavedžio. Abi staigios 
mirtys iszvere nepaprasta in- 
tekme ant svodbininku, kurie 
in trumpa laika iszsiskirste 
pranaszaudami nelaime del 

dps'll -MMO— VoW-lXf"
mo.

SIENOS SUGRIUVO ANT 
NAMO, 15 UŽMUSZTI.

Fez, Morokas., — Ant vieti- 
nios ulyczios staigai sugriuvo 
sienos seno muro ant mažesnio 
namo, užmuszdamos 6 moteres 
ir 9 vaikus. Visos aukos tosios 
nelaimes likos palaidotos ta pa
ezia diena pagal paprotį tenai- 
tiniu gyventoju. Kada pribu
vo ugnalgesiai jeszkoti sužeis-' 
tuju griuvesiuosia, surado da 
asztuones ypatas, kurias nuve- > 
že in ligonbute.

20 YPATŲ APSVAIGINTOS 
BAŽNYOZIOJE.

Logrior, Jutlandija, Danija. 
—Laike dirmavones czionaiti- 
neje bažnyczioje, staigai ap
svaigo dvideszimts ypatų. Isz 
pradžių apsvaigo tik kelios 
moteres. Nekurie pareja namo 
pradėjo sirgti. Dūkas nuo pe
cziaus buvo priežastis apsvai
ginime.

NEPAPRASTAS 
ATSITIKIMAS.

Pas burmistrą, mieste Rems, 
Bavarijoj, atėjo jauna ipora, 
kad juos suriisztu mazgu mote
rystes. Viskas buvo paredkia,' 
bet porele neturėjo liudininku, 
todėl paliepė palicijiantui pa
smaukti pirmutini žmogų nuo 
ulyczios koki sutiktu, kad bu
tu paliudininku. Vos palici- 
jantas iszgirdo jaunikaiezio 
pravarde, paėmė ji už rankos, 
apreikszdamas kad jis randa
si po ares'ztu. Tasai jaunikai
tis buvo žymus vagis, kurio 
valdžia nuo senei jeszkojo, bet 
apie tai nuotaka nieko nežino
jo. Apalpusia hudtaka iszveže 
in ligonbute o jauniki in kalėji
mą.

VELNISZKA
GALYBE

Norėjo Iszpaut Žydelkai Szir
di Kad Ingyti Velniszka 

Galybe.

UŽMANIMAS NEPASISEKE

Sieriitansk, Bosija.,— Kokis 
tai lengvatikis kaimuotis, gei
de labai ingyti didele galybe, 
kuri susilygintu su velnio ga- 
lybia. Susitikęs su kokia tai 
“ragana” dažinojo nuo jos, 
kad jeigu šuva įgis žyd eik os 
szirdi, tai apturės velniis'aka 
galybe. Per keliolika sanvai
eziu jeszlkojo žydiszkos szir- 
id'ies ir apie tai pasakė vienam 
sziinkoriiui, kuris apreiszke len
gvatikiu, kad jisai parduos 
savo paezia, kuri ir teip jau 
neužilgio mirs, jeigu jam duos 
500 rubliu, lengvatikis norin
gai ant to susitiko su pagialba 
magarycziu kelioms bonkoms 
degtines. Visa ta kalba girdė
jo dukrele szinkoriaus, tryli
kos metu senumo, kur tame lak 
ke radosi kamaraitėje. Mergai
te pranesze apie tai motinai, 
kuri davė žino palicijei. Pa
ženklintam laike palicija ap
siaubė grinczia isz visu pusiu 
ir lauke ateina nezio lengvati
kio. Žydas su juom pradėjo 
rengtis prie ferapW. Jate jreTaiv 
minga motere radosi suiiszita 
ant stalo, jau peiis radosi prie 
kūno kad sztai inpuole palici
ja ir užbėgo baisiai žudinstai. 
Žydą ir lengvatiki uždare in 
kalėjimą.

STEBUKLINGAS DAKTA
RAS KURIS GYDO ŽMO
NIS JU NEMATYDAMAS.
Lodžius, Lenk., — Aleksan

dras Czaban, kuris gyvena ar
timam kaimelyje, Toszku, pa
garsėjo ne tik Lenkijoj, bet 
Austrijoj, Rosijoj ir artimuo
se sklypuose per savo gydy
mą žmonių. Jeigu ligonis, sa
kysim, serga New Yoike, Mos- 
kvoje ar Londone, prisiunezia 
per paszta ar telegrama savo 
varda ir diena gimimo, tada 
Aleksandras padeda ta žine 
priesz save, ir pradeda kalbėti 
in savo rasztininka, (nes jisai 
nemoka raszyt ir skaityt). Ma
tau ta liga ligonio kūne, tegul 
padaro teip ir teip. Po tam 
rasztin'inkas paraszo receptą ir 
kokias gyduolias turi naudoti, 
ir siunezia ligoniui kur jisai 
nebutu. Pas ta stebuklinga dak 
tara pribuna ligoniai turtingi 
ir vargszai, Už gydymą moka 
nuo keliu kapeikų lyg penkių ir 
daugiau doleriu. Daugelis 
moksliszku profesorių bandė 
tyrinėti ta stebėtina dovana 
gydymo, bet nedažinojo.

TRYS LENKISZKI LEKIO- 
TOJAI UŽSIMUSZE.

Varszava. — Jenerolas Dra- 
szer, naujas inspektorius ori
nio departamento ir jo du pa- 
girilbininkai, C. Loth ir kapito
nas Lagienski, likos užmuszti 
kada j u ero planas sugedo ir su 
dideliu smarkumu krito že
myn.

LAIKE SAVO MIRUSI SU- 
NU STIKLINIAM GRABE 

NAMIE.
Sma’Jlfield, Anglija.,— Tur

tinga motere Della Surrey, pa
liepė iszbalsamavoti savo mi
rusi siutu, kurį labai mylėjo ir 
užpeczetyt jo kuna stikliniam 
grabe ir patalpyti in kambarė
li kuriame sūnūs gyveno. Ka
da aplinkiniai gyventojai da- 
girdo apie tai, pranesze pavie
to valdžiai, užprotestavodami, 
kad uždraust laikyt lavona na
mie. Advokatai isujeszkojo 
senas Angliszkas tiesas kurios 
pavėlina laikyt lavona numi
rėlio, jeigu tasai yra gerai isz- 
balsamavotas ir užpeczetytas 
stikliniam grabe. Motina da
bar kas diena atlankineje savo 
mylima sūneli ir prie jo mel- 
džesi. 1

TRUMPOS ŽINUTES
— Nebraskoje, Iowa ir ki

tose valstijose Vakaruose, kur 
per ilga laika buvo dideli 
karszcziai ir sausuma, Nedėlio
ję užėjo smalki audra su lie
tum kuri pridirbo daug bled'es 
ir užmusze du žmonis o didelis 
skaitlis žmonių pažeisti. Oras 
daug atvėso.

— Dundee, Mich.— Devy- 
ntekypates dvieju šžeimynu li
kos ant vietos užmuszti kada 
ju automobilius likos intrenk- 
tas per pasažierini truki, pra
eita Subata. Nelaimingos szei
mynos buvo in ežia atvažiavę 
isz Pennsylvanijos atlankyt sa
vo gimines.

Moskva, Rosija. — Vladi- 
mieras Kbkinaki, Rusiszkas le- 
kiotojas, ana diena eroplane 
pasikėlė net 36,089 pėdas in 
ora. Jis pasakoja kad tame 
aukszte oras buvo 49 laipsnius 
žemiau zero.

Philadelphia. — Kada Juo
zas Goldstein, kasierius sudes- 
tinejo algas del darbininku 
Liebert ir Obert bravoro, trys 
banditai užklupo ant jo ir atė
mė nuo jo $3,500.

Madridas, Iszpanija. — Ana 
diena Iszpanijoj iszkilo nami
ne revoliucija tarpe tenaitiniu 
gyventoju ir su kožna diena 
revoliucija didinasi.

Maryd, Pa. — Mikas Bogi- 
sza, 17 metu amžiaus, besi
maudydama s Middleport Ice 
Co. prude, paskendo praeita 
Petnyczia.

ISZ GYVENIMO 
PACZIUOTU.

— Kas tau yra seni, szia
dien, kad tokis esi malszus ir 
užsimislines priesz iszpažinti? 
Ka turi ant sanžines?

— Žinai moter, prisipažins- 
tu tau: priesz dvideszimts me
tu paėmiau bažnyczioje suriku 
kryžių.

— Dievyti, Dievulėliau! Ar 
tu isz proto isžejai. Eikie tuo- 
jaus ir tai dabar, ir nuneszkie 
in bažnyczia! Kur jis padėtas?

— Sztai czionais, — paszau- 
ke susigraudinęs grieszninkas, 
pagriebdamas paezia in glebi. 
Eikime, tegul tave nunesziu 
ten, isz kur tave paėmiau.

Hoflei.no
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Kas Girdėt
Czionais Amerikoje, ant vis

ko ir visame yra proga gera. 
Ir ant mokslo yra proga nes 
kožnam mieste ar miestelyje 
randasi vakarines mokslaines 
ir kas turi sveika iszminti 
daug gali isz tojo dyko moks
lo pasinaudoti. Bet ant nelai
mes, ne visi isz to pasinaudoja 
nes atliekama laika praleidžia 
karczemoje, cigaru sztore, ar
ba ant kampu ir nei nepasijun- 
ta kaip tasai brangus laikas 
gyvenime ant niek nueina. Ne 
vienas susipranta bet jau per 
vėlai.

Kokis tai žmogelis, isz- Mi- 
czigano valstijos, apgarsino 
laikraszeziuose buk pajeszko 
motere's kuri svertu nemažiau 
kaip tris szimtus svaru. Kada 
kelios kandidates atsiszauke, 
žmogelis taip nusigando jog 
isz baimes neteko net 50 svaru.

Amerikoniiszkos merginos 
nori pasirodyt kaipo “pažinan- 
czios svietą,” bet ant nelaimes, 
ne visos moka, ne visos pažysta 
“svietą” ir jo “inteligencija.” 
Kartais pamegdžiodamos ta 
“aukszta įsvieta,” visai juo
kingom ir neiszmanelems pasi
rodo. Tokios “netobulos inteli- 
gėntkos” tankiai pasilieka ap
juokintos per protingesnius 
žmonis, o ’jauniikaiczai szalina- 
si taipgi nuo tokiu “poniu- 
cziu,” nes nosi per augsztai 
užrietus... Nenoriu czion už 
daug peikti merginas Ameri- 
koniszkas už ju nemandagu 
pasielgimą. Žinoma, ne visos 
yra tokios nes turime ir gan'a 
geru, doru ir iszmintlngu mer
ginu bet noriu nurodyti ant to,' 
kad pamėgdžiojimas kitu, jo
kiam žmogui netinka — bukie 
tokiu kokiu turi būtie ir elgkis 
visados pagal savo proto ir 
luomo. Inteligencijos kožnas, 
ypacz mergina turi prisitureti 
iszmintingai nes paikas didžia- 
vimas neiszeina ant gero. Bu
kie tokiu kokiu esmi o kožnas 
tave guodos ir laikys už isz- 
mintinga.

Jeigu jievai, ar ,'tieji kurie 
tėvus užvaduoja, tikrai gerai 
sergėtu savo vaikus nuo piktos 
ijitekmes tai be abejones svars- 
tykle pikto ant svieto butu 
daug lengvesne o visuomene, 
ženklyvai butu doresne. Yra 
tai didžiausias privalumas už 
visus kitus, doras auginimas 
vaiku o piktybe yra didžiausia 
bloga, vaikelius auginti.

Yra tai didžiausia skriauda 
pildoma del visuomenes ir szio 
svieto. j

Neužginczinamu yra dalyku 
kad pinigas yra priežastim 
daug pikto žmogaus darbu. Ir 
tai kuo daugiau žmonija ap- 
szviesta, tuo didesne intekme 
pinigo ant žmogaus, kas kart 
aiszkiau apsireiszkia.

Buvo laikai kada žmogus 
gyvastį aukavo stebuklus da
rydamas delei savo garbes ir 
unai’o bet sziadien mes juokia
mės isz “neiszmaneliu” nes di
džiausiu tikslu yra pinigas. 
Del jo sziadien garbe vardo 
nieku yra. . į

O kiek žmonių apdengineja 
pinigas veidmainystes skrais
te... ,

Kaip žemai stovi apszvieta 
nėkuriose dalyse Europos,, ga
lime imti ant pavyzdies sekan
ti atsitikima: Biallogrode kai-

AR VISI ŽMONES
Kupczius paėmė po prievarta 
motere kuri nenorėjo eiti su 
juom bet tasai kerszino kad už 
sulaužyma duoto žodžio gali ji Į 
patekti in kalėjimą. Motere in 
tai ilntikejo ir noringai su 
juom iszvažiavo.

YRA LYGUS
PAGAL INSTATYMUS?

“Kokia sėkla tokis vai
sius.” — Yra tai tikras priežo-

Nebuvo ir riebus žmones ly
gus visame ant szio svieto, —- 
yra padailinti ant skyrių ir luo
mu. Žmogus iszsitobulines, 
mokytas, negali būti lygus su 
prascziokeliu, turtingas su

dissenu Žmonių. Jau dabar ’ TarS'szu’ d°ras su paleistuviu. 
Žmogus mokytas, tobulas, 
draugauja tik su tokiais pati 
žmonimis, vela, žmogus isz-j 
mintingas, gero gyvenimo, sza- 
linasi žmonių. Prascziokelei 
vėlina sau gyventi ir draugau
ti su sau lygiais, kaip jie patys 
nes būdamas draugijoje tarp 
szvie'siu ir turtingu žmonių, 
jaucziasi kaip suvaržintas, ne
drąsus nes yra nepratęs prie 
turtingumo, prie visokiu bliz
gėjimu ir nemoka “poniszkai 
pasielgi.net, nežino mandagaus 
pasielgimo, žodžiu, nustoja vi
sai prigimtos laisves. Turtingi 
draugauja tik su turtingais 
nes vargszas negaili priimti 
juos taip puikiai ir iszkilmin- 
gai kaip tai daro turtingi žmo
nes bet kairi ežia man apie tai 
aiszkinti, juk kožnas pats ta 
gerai iszma.no. Norėjau asz 
ežia paaiszkint ka kita ir da- 
rodyt tikrai kad niekur žmo
nes visame ne yra lygus. Gei
džiu iszaiszkint klausymą:“ Ar 
visi žmones yra lygus pagal in- 
statymus?” Ir ant to klausy
mo galima drąsiai atsakyt 
“Ne!”

Tas laibai biustą katras sa
ko?1* Juk ežia Amerikas. Asz 
toksai pat ponas, būdamas 
prastu darbininku, kaip ir jis, 
būdamas milijonierium, — juk 
ežia visi lygus.” Ne broliuk, tu 
nclj-gus SU ■ui.mjviiieiliuii a-ilja 
plniguoczium, ne įtik kame, 
bet akyvaizdoje instatymu. 
Kodėl? — užklausi mielas 
skaitytojau, — jeigu asz esmių 
ukesu szios szalies, tai ir ly
gias tiesas turiu su juom bet 
da daryt, nedaleidžia instaty- 
mai. Man to nedaleidžia ir pi- 
niguoeziui. — Taip, tas teisy
be. Bet jisai turi galinga drau
gą “pinigą,” nes jisai su pa- 
gialba tojo “ draugo” gali da
ryti ka nori.o tu jam nelygus.

Teorijoje (paprastai) esame 
visi lygus, visi akyvazidoje tie
su instatymu, lygus turtingas 
ir beturtis, mokytas ir pras- 
cziokelis — bet praktikoj tur- 
czius neatboja taip tiesu insta
tymu, kaip vargszas, nes už ta 
pati prasižengimą pagal prak
tikos instatymui daug sunkiau 
baudžia beturti, kaip turtinga 
žmogų.

Paimkime ant pavyzdies, 
turėsi tu prova su turezium, 
nors po tavo pusei bus teisybe 
bet jisai veikiau gali laimėti 
negu tu. Jis, turėdamas pinigu, 
gali jeszkot visokiu vartelių 
pro kuriuos galima iszeit, ati- 
detineti prova, tenst ja per vi
sus metus ir ant galo, jeigu jo 
prieszininkas neturtingas, gali 
ji visiszkai prapuldint. Jeigu 
prova yra kriminaliszka, tur
tingas gali pasisamdyt geriau
sius advokatus,, kokiu ypacz 
czionais Amerikoj visai ne
trūksta, kurie žino visas gud
rybes, sztukas provu, kurie 
moka gerai vaikszczioti apie 
savo “bizni’’. Jie žino visokias 
provas ir tiesas o už pinigus 
pasirūpina atrasti vartelius 
pro kuriuos iszleidžia kaltinin
ką, iszranda gera būda iszgial- 
bejimo ji nuo bausmes. Jeigu 
advokatai negali toki prasi
žengėli paliuosuot, kaip tai pa
prastai atsibuna su visokiais

isz

ir 
vi-

pasirodo puikus vaisius 
tos netikusios sekios.

Isz sziadieniniu šuneliu 
dukrelių, daugybe priviso
šokiu isztvirkeliu, tinginiu, 
paleistuviu, užkaboriniu val
katų ir raketieriu o da su lai
ku isz tosios netikusios sekios 
,Xuresime tik pasturgalius, idi- 
jotus, pusgalvius, žudintojus 
ir t.t., nors jau atėjo laikas 
kad juos pradėjo karti ir szau- 
dyt. 'Taip, jeigu ne bus geros 
sekios tai nebus ir derlos.

Girdime nekarta kaip žmo
nes kalba: “Tai vyruti, isz to 
vaikino (ar studento) bus di
delis žmogus nes turi gera gal
va ir yra pirmutiniu studentu 
mokslaineje.”

Tankiausia toki vaikai -su 
“gerom galvom” kuriems isz 
pradžių mokslas sekasi kada 
dabina pilnu metu, iszeina ant 
niek nes jie fakticznai greitai 
iszmoksta savo užduoti ir kaip 
jiems greit in galva ineina, 
taip greitai ir iszeina; — kylis 
ar negelis lengvai inkaltas 
greicziausia iszpuola. Toki ku
riems mokslas lengvai pareina, 
inpuola in puikybe nes nieko 
daugiau isz savo jaunu dienu 
negirdi kaip tik pagyrus isz 
visu pusiu. Del tokiu ateitis 
gyvenime buna ant d ve jo ir 
tankiausia s* saVo gerom gai
vom sulaukia ubagystes ir 
vargo.

Tulas Prancūzas, kuris užsi- i 
imineja czekiavimu kūno žmo
nių, tai duoda rodą kad žmo
nes turėtu ant kūno visokius 
ženklus ir druka. Kalba jis, 
kad žmogus savo gyvenime 
tankiai reikalauja visokiu met
rikų, paliudijimu ir visokiu 
dokumentu kurios su savim 
turi nesziotis ir labai tankiai 
neparanku tuom labiau kad 
popiera susidrasko ir susine- 
szioja. Todėl duoda jis toki 
patarima kad kuna czekiuoti 
(tatuoti.)

Tai mat, da gal reikes duot 
ant pecziu isztatuot ženklus 
kaip: metrikus, mokslo diplo
mus, ženyfbu laisnuS ir t.t., 
duoti sau iszbriežt ant nuga
ros ...

Dell vagiu tai butu labai ge
ru daigtu, katras kame prasi
kalstu tai jeigu ir pabėgtu isz 
kalėjimo tai jau nepasislėptu.

Randasi daug žmonių kurie 
ant turcziu žiuri kaip per ra- 
ganisz'kus stiklus; turtingas 
kvailys iszsiduoda del ju di
džiai iszmintingas, kuprotas 
nuduoda jiems tiesus ir senas, 
jaunu.

Žmonių akyse pinigas vi-ska 
permaino, uždengia ir dailina 
viską. Ir tu, brangus skaityto
jau, nebukie tosios nuomones, 
atmink kad pinigas, tai bleku- 
te ir tieji popieriniai szmotelei 
niekad žmogų geresniu nepa
daro o toki godulingi žmones 
ne karta savo szirdi uždaro del 
pavargėliu.

Kas daug pinigu turi, tas 
jokio smagumo neturi, 

[Viskas tokiam yra nieku 
nes yra persisotinęs. 

raketieriais, tai jisai gali pa-- 
samdyti da * * specialistus ’ ’ pro- 
tiszku ligų ir gali sufabrikuoti 
kitokius darodymus kad isz-si- 
sukt isz ranku teis-darystes ir 
pasiliuosuot nuo bausmes arba 
kartuvių.

Jeigu prasižengimas buna 
tokio skyriaus kad apskunstas 
prasižengėlis gali būtie paleis
tas iki dienai proves ant liuo- 
sybes, po užsistatymui kauci
jos, didž-turtis tuojaus pasi
naudoja isz to o vargszas turi 
eiti in kalėjimą ir sunkei varg
ti nes neturi pinigu ant užsi- 
statymo kaucijos. Jeigu-gi 
prasižengimas tokis kad sūdąs į 
jokios kaucijos nepriima tai ir 
tokiame karte turezius tokias 
turi privilegijas apie kokias 
vargszas ne mislyt negali. 
Turezius sėdėdamas kalėjimo 
iki provai visai nemato jokio 
vargo; valgo skanius valgius, 
geria geriausius gerymus o 
vargszas aplaiko duona su ko
kia tai sriuba.

Sistemoj pinigines bausmes 
taipgi nėra lygybes ir pagal 
instatymu. Daleiskime, turtin
gas žmogus prasikalsta kuom 
ir už tai turi mokėti bausme 
100 doleriu ir kasztus. Tas 
jam kaip “muse.” Užmoka jis 
tuos pinigus beszvilpaudamas. 
Beturtis, papildęs panaszu 
prasikaltimu ir neturėdamas 
pinigu ant užmokėjimo baus
mes, eina ir kalėjimą ant ko
kia trijų menesiu. Ar tai lygy
be jeigu, vienas prasikaltęs bu
na sau liuosas o 'kitas toks pat, 
tik kad beturtis, turi sunkei 
vargti kalėjime? Ar-gi nega
lėtu būtie lygios bausmes del 
visu?

Jeigu visi ukesai turi būti 
lygus kaslirik instatymu tai 
kodėl tieji instatymai vienus 
sunaiau, Kučus lengviau val
džia u’ž viena ir ta pati prasi
kaltimą.

'Taigi, isz to viso matome 
kad ne visi gali pasakyt: 
“'Czionais esame visi lygus ir 
turime lygias tiesas!”

— Parasze “Lygus.”

SZMUTORIUS SVECZIAS.
Atejas kokis tai szmutorius 

sveezias in restauracija, Kau
ne, liepe jam paduoti kavos 
kalbėdamas in tania:

— Bet praszau man paduoti 
puoduką su apsukę isz kaires 
puses nes esmių kairys ir isz 
kitokio puoduko negaliu gerti.

— Praszau ponulio palauk
ti, — ir nubėgo tarnas iszpiL 
dyt jo praszyma.

Po trumpai valandėlei gali
ma buvo matyt kaip tarnas 
kalbėjosi ka tokio su gaspado- 
rium. Ant galo gaspadorius 
priejas prie sveczio pradėjo 
kalbėt:

— Kokio puodelio tamista 
reikalauji?.,

— Puoduko su kairia ausu
ke! Esmių kairys.

Gaspadorius nuėjo, jeszkoti 
tokio puoduko bet sugryžo 
greitai nulindęs:

— Gaila man, tamista, bet 
tokio puoduko nesiranda musu 
restauracijoje...

— Ka? tai negalimas daig
ias, kad taip geroj restauraci
joj nesiranda tokio puoduko su 
kairia ausuke. Privalote turėti 
tokius puodukus.

— Turėjome, bet dabar ne
turime, tarnaite tik nesenei su-, 
musze paskutini...

Susimaiszes gaspadorius ne- 
dasiprato kad butu svecziui 
paliepęs puoduką apsukt in 
kairia szali tai ausuke rastųsi 
ant kaireses puses.

Kiti svecziai prisijuokė gar
džiai isz tojo atsitikimo.

BALATONO :: ::
:: :: EŽERAS
Apysaka Vengriszku 

Kaimuocziu.

Tarp dideles lygumos gulė
jo maža sodyba. Lendre ap 
dengtas namelis, apsiaubtas 
aplinkui darželiu, ant galo sto
vi tvartai del gyvuliu ir aviu. 
Visur gali matyt ųzvaruma ir 
gera gaspadoriavima.

Yra tai sodyba žinomo ant 
visos aplinkines kaimuoezio 
Balato, kurio pasisziauszimas 
ir kieta szirdis buvo neužken- 
cziama visiems gyventojams.

Czionais perileidinejo savo 
gyvasti su vienatine savo duk- 
tere Juliuke, kuria visi laike 
už teisingiausia ir patogiausia, 
su liūdnom akutėms ir apde
gusiu nuo saules veideliu. Bu
vo ji aniuolu apglobeju namo 
ir žmogaus.

Padaryta skriauda per rustu 
apsiejima tėvo, ji gerumu sa
vo pataikė iszgydyt.

Tarnai ir darbininkai, mylė
jo ja visi. Gezą, piemuo, kal
nuotos, kuris kitados buvo už 
berną pas Balata, tasai ja gar
bino ir szlovino.

Ne tankiai galėjo Gezą ma
tytis su savo mylima nes gyve
no jis tris valandas kelio nuo 
namo Balato ir tik kartais ga
lėjo su ja vakarais kelis žode
lius pasikalbėt nes senis neno- 
linjgai žiurėjo ant to ju suėji
mo.

Kitados viskas buvo kitaip. 
Du metus adgal jis radosi ant 
tarnystes pas Juliukes tęva 
bet senis praszalino ji kada 
paregėjo meile savo dukters 
del jauno vaikino.

Bet perskyrimus jamruju ne- 
prigialbejo nieko Balatui, vie
toje meilei užgesti tai da la
biau užsidegė. Tykei ir liūdnai 
iszpildinejo Juliuke savo kas
dienini užsiėmimą be jokio 
{murmėjimo ar iszmetinejimo, 
ji niekad nerugojo. Panesze 
viską kantriai toje viltyje jog 
ateis valanda kuri sujungs ja 
su jos mylimu, juk geriems 
žmoniems 'turi būti gerai ant 
žemes, mislino sau Juliuke.

Bet Gezą buvo kitokios nuo
mones ir ne taip lerigva buvo 
yarp. atsiskirt su savo mylima. 
Isz pradžių ėjo sziaip taip bet 
perejo menesiai ir metai, jau 
antras baigėsi. Užsidegimas 
eme virszu ant iszminties. 
Ateidavo jis tankiai, kas kart 
tankiau o laikais ir naktimis, 
slaptai.

Du kart tiek kentėjo vargin
ga mergaite — už ji ir už save. 
Namie nuolatine viesulą, kiida 
tėvas dasižinodavo apie buvi
mą Gezo. Kaitas įszmetineji- 
mai pylėsi kaip ledai; kožna 
praleista valandėlė saldumo 
su savo mylimu persimainė 
ant kentejimo.

Ir taip praeitinejo laikas, 
liūdnos valandos.

Atėjo vilija Užgimimo Viesz- 
paties. Užsiniaukes inejo senis 
in grinezia szaukdamas užsi
rūstinęs:

— Julia!
Mergaite sėdėjo '.kampelyje 

ir meldėsi. Ant tėvo balso pa
kilo, padėjo ražaneziu ant sta
lo ir atsake drasei:

— Ka tėvas paliepia*?
— Paregėjau raiteli jojanti 

pro czionais kuriame pažinau 
Gezą!.

Mergaite persigandus sudrė
bėjo.

<♦ ❖ ❖

Senis Balatas ka tik buvo

praslinko pro duris. Balatas 
buvo tvirtas jog paregėjo my
lima sayo dukters, Gezą. Puto
damas isz piktumo szoko pas
kui szeszeli ir su visom pajie- 
gem kirto su kirvuku in galva 
nekeneziamai (savo ; aukai. 
Riksmas davėsi girdėt tamsu
moje nakties. Jule puolė negy
va prie kojų savo tėvo... nes 
tai ja tėvas užmusze o ne Ge
zą.

— Prakeiktas latre! Dabar 
mano narna paliksi malszume! 
— suriko senis ir sugryžo ad
gal in savo kambari.

Kada jau pradėjo dienytis o 
bernai nusidavinejo in tvarta, 
surado ant žemes lavoną Ju
liukes.

Baisus riksmai bernu ir 
verksimai slūginiu pabudino 
seni isz miego. Su keiksmu am 
lupu iszpuole isz savo kamba
rio bet tuojaus puolė adbulas 
rodos perkūnu trenktas. Ant 
slenksczio gulėjo lavonas Ju
liukes, toliaus nuo jos Gezas, 
kuris isz nusiminimo prie 
slenksczio pasikorė.

Nuo tos dienos visi nuo jo 
prasiszrilino. Bernai ne mergos 
nenorėjo pasilikt pas ji ant 
tarnystes, Nesurado nė vienos 
szirdies kuri turėtu ant jo susi- 
mylejima: visi ji niekino. Pats 
vienas apleistas per visus, su 
szunimis ir savo gyvuleis vede 
apleista gyvenimą.

Užėjo vasara; viskas pradė
jo žaliuot; visur kuopinosi 
žmones idant apdirbineit žeme. 
Tiktai Balatas pasiliko pats ir 
apleistas. Isz ryto iszvarydavo 
gyvulius ant. lauko, vakare 
parganydavo nataio.

kietas po metui taip praėjo, 
ant galo visa puiki lyguma gu
lėjo rodos numirus.

Viena karta, o buvo tai VI t v.__ y—.. w
lems buvo ant lauko kadamžsi- 
neszinejo ant lietaus. Juodi de
besiai uždengė visa dangų, ve
jas staugė o perkūnai ir žaibai 
judino žeme.

Su pasiutimu ir keiksmu pa
kilo jis nuo žemes ir vijo kuo- 
greieziaus savo kaimene namo.

Lietus jau puolė kaip isz ki
biro, su didele nebegale vos ga
lėjo sulaikyt avis. Kas kart 
smarkiau plake su botagu žvė
relius. Negia'lbejo ne botagas 
ne keiksmai o .norints pradėjo 
mėtyt akmeniais tai vis jam ne
buvo da greitai.

Sžturmas kas kart didinosi. 
Semis vėla pasilenke idant pa
imti akmeni bet tasai rodos 
buvo priaugės prie žemes ir 
nesidavė ne pasijudint isz vie
tos. Akmuo da labiau užpyki
no ji. Užkeikė ir pradėjo vela 
imti, stengėsi pakelt ir kasė 
rankomis jog net kraujas tisz- 
kejo isz pirsztu. Ant galo pasi
sekė jam iszTiuosuot akmeni; 
senis suėmė visas pajidgas ir 
iriztrauke akmeni isz žemes. 
Bet su juom isz skyles isztrisz- 
ko szulinis vandens kuris pavi
dale kirmėlės mėtėsi ant persi
gandusio ir beganezio senio.

Ant niek Balatas gynėsi 
prieszais vilnis kurios paskui 
ji bego. Da'sieke ji paimdami 
su savim.

Vanduo užbėgo visa lyguma 
kaip tik galėjai akia pasiekt ir 
taip pastojo platus ežeras. Isz 
Balato pasiliko tik jo vardas 
ir ežeras, “Balalton” kaip ji 
žmones praminė.

Kas vakara gilumoje ežero 
prisižiūrint ilginus, galima pa- 
reget baltas galvas aviu o tarp 
ju koki tai szeszeli; dvasia Ba
lato, kuris už bausmia ir kieta 
savo szirdi, amžinai turi laike 
viesulos ganyt priesz save ne-

iszejas isz tvarto kada Julę 'laiminga kaimene aviu.

Geros Žinios Szlaplige 
Sergantiems

Kiek isz mano skaitytoju ži
no kad suvirsz puse milijono 
žmonių ‘Suv. Valstijose szlap- 
iige serga? Visai nesenei mes 
radome kaip placziai szita liga 
iszsipletojus o kas dar įsvar- 
biaus medikaliszkas mokslas 
jau mums davė tinkama tos li
gos gydymą.

Atsimename kad visai nese
nei ta liga gazdino visus senes
nius žmones nes gydytojai vi
sai nežinojo ka daryti. Daugu
moj atsitikimu kada liga gerai 
iiszsivyste tai ligonis iszgyveno 
tik viena arba du metus. Bet 
sziadien, aeziu naujiems iszra- 
dimams, liga taip gydoma kad 
ligoniai iszgyvena savo nor
mali gyvasties laika. Toliaus 
jie gali atlikti kasdieninius 
darbelius kaip normaliai szlap
lige nesergantieji žmones..

Eme metus ir metus visokiu 
moksliszku isztyrinejimu, per 
visa pasauli tik suprasti apie 
szita liga. Dr. Allen parode 
kiek buvo galima nuveikti ba
do keliu. Bet liko dviems Ka
nados mokslininkams, Banting 
ir Best, University of Toronto 
laboratorijose rasti garsu “in
sulin.”

Todėl kad szlaplige yra taip 
iszsiplatinus ir kad tiek daug 
žmonių ja serga o tai nežino ir 
todėl jie negauna tinkama gy- 
dyjima ir svarbiause todėl kad 
szlaplige sergantieji gali isz- 
gyventi ju pilna laika sziame 
pasaulyje, tai mes stengsime ir 
ateityje iszleisti dauginus in
teresingu straipsniu apie szita 
liga. —-FJu.1.8.

Dr. John L. Rice, 
New Yorko Miesto Sveikatos ;

Komisijonierius.

MORALISZKOS
PRASARGOS

b Ilgai mislyk, bet greitai 
^aiyk.

Kaip muse inpuola in 
K1L ba, teip ir nuobrodus mai- 
szos jn (kožna prova>

: <aip tu tavo tėveliams, 
161IP sbpkus busi ankakle ta
vo vailiiįajajĮg,

• -P^’utaika mažas daik
tas auga, esutaika didžiau
sius daiktus

: Neduoki:nsįszaknyį pjj^ 
tybei, ka szi1ien iszrav- 
rytoj neingalesi

: Tasai yra sfty0 ,ai_ 
ko, kas tuom 1% 
kalba.

: Ka vienas kvai. 1 paga
dina tai tankiausia Ystan. 
tos protingu nepataiso.

: Tasai labiausia tei .'.e j e 
mylisi', kas del saves ter., 
kalba.

: Yra tai nemaža iszmin 
iszmintingai kalbėt, bet yra L 
didžiausia iszmintis gerai da
ryt.

įSuvien. Valstijų gyventojai 
sunaudoję daugiau kaip viena 
bilijoną alaveliu kas metas.

gAPNORIUg
Su 283 Naujais Paveikslais

160 Dideliu Puslapiu
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Pagerintas ir Padaugintas iss- 
Įeidamas. Iszguldanti kiekvie. 
na sapna ir kas ateiteje stosis. 
Su priedu Planatu ir visokiu 
Burtu. Knyga apdaryta kie. 
tais audeklineis apdarais.

Preke Tiktai - $1.00
W. D. BOCZKAUSKAS - CO.» 
MAHANOY CITY, PA., U.S.A, j
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BAŽNYCZIOS 
LAIKRODIS

I ------- *-------

Asiluose Ibažnyczios tarnas 
buvo punktualiszkas kaip laik
rodis bažnyczios bokszte. Nie
kados nei ant minutos vienos 
nesusivelavo savo tame pla- 
cziame užsiemime ir kada laik-1 
rodis rengėsi i'szmuszti paskir
ta valanda jis jau laikėsi už 
varpu virves užsikabinės. Tai
gi nėra nieko .stebėtino kad jo 
mylimiausiais žodžiais buvo 
nuolatos pasigirti: Esiu bažny
czios laikrodžiu.

Vienok syki atsitiko kad ge
ležinis laikrodis, bažnyczios 
bokszte, žiemos laike, sugedo 
ir sustojo. Vietinis laikrodi
ninkas nieko negalėjo jam pa
daryti kad kaip nors pataisius, 
taigi nutarta per žiema jam 
duoti atsilsėti o pavasari par
kviest! laikrodininką isz mies
to. Dabar taigi isz teisybes bu
vo Pranas (toksai buvo bažny
czios tarno vardas) bažnyczios 
laikrodžiu ir su savimi nuola
tos brnsloto kiszeniuje neszio- 
josi maža nikelini laikrodžiu- 
ka. Tasai laikrodėlis vaiksz- 
cziodavo taip tikrai taip kaip 
saule, menulis ir žvaigždes ir 
Pranas visados jam galėjo už- 
sitiketi. Nežiūrint bažnyczios 
laikrodžio .sustojimo, Asiluose 
laikas vistiek saugiai buvo da
bojamas o syki jau net ir per 
daug. ,

Tas dalykas atsitiko sztai 
(kaip:

Užgavėnių laike viena Ne- 
delia klebonas trecziu sykiu 
užsakė isz sakyklos jauna pora 
o ant rytojaus tuojau® po sze- 
sztai valandai ryte, per Mi- 
szias, turėjo atsibūti szliuba® 
kadangi jaunavėdžiams tas 
ankstyvas laikas delko tai bu
vo labai reikalingas.

Nedėlios taigi vakare Pra
nas ant szesztos valandos su- 
iskambino ant Aniuolas Dievo 
po tam uždaręs visas bažny
czios duris inside j o raikius sau 
in kiszeniu. Ant szventoriaus 
būdamas atsiminė dar sau kad 
tai dar butu gana anksti eiti 
namo taigi pasuko kairėn pu
sėn ir užėjo vienon karczemon.

Karczemoje kazyriuota. Pra
bas žiūrėjosi ilga laika in ka- 
zirninkus plaudamas sau gerk
le alucziu. Tas jam labai retai 
atsitikdavo kad sėdėti prie ba
ro ir traukti alų nes tas nepri- 
itiko jo budui ir kaipo bažny
čios tarnui o labiausia jam to 
Įdaryti neduodavo jo pati Bar
bora. Tiktai pora sykiu Pranas 
papuolė in alkoholiaus nagus 
įbet kaip tai jau sakosi, buvo 
girtas kaip priguli. Ir sziadien 
piktos dvasios ji sugavo in sa
lvo lopas. Penki dideli# stiklai 
juodo alaus jau perplauke jam 
per gerkle ir pajuto savo gal- 
yoj visa varpinyczia. Tai-gL 
Ituojaus. ir pajuto savo storu 
balsu sekti varpu baisa atkar
todamas: Bim-bam! bim-bam!

Bet kad balso stygos neisz- 
Užiutu paliejo anas dar ketu
riais alaus stiklais ir tada ša
bo galvoje turėjo netik varpi- 
[ycžia bet visa bažnyczios 
Šokszta. Kiek sykiu Pranas 
jerdaug savo bokszto virszune 
tžasztrindavo, turėjo pagirti
na paproti ant vietos atsirem
ti ir prasnausti laimingu mie
ga. Ta pati padare ir sziadien. 
Padėjo abidvi alkūnes ant kar- 
czeunos stalo, nuleido ant rau- 
Įku sunkia savo galva ir pradė
ję knarkti kaip meszka priesz

Grabnycziu szvente. Apie 10 
valanda daugumas .svecziu isz- 
vaiksztinejo in namus. Pasili
ko ten tik Motiejus Laidokelis 
ir Baltrus Užgulkelis. Jie nie
ko nesirūpindami apie miegan
ti Prana kazyriavo su paežiu 
kareziamninku ant alaus. Per 
pusiaunakti ta savo kazyriavi- 
ma pamėtė.

Motiejus ir Baltrus buvo di
deli szposininkai kurie jau ne 
vienam juoku ir piktumo pri
darė o kareziamninkas mielai 
jiems tuose szposuose padėda
vo. Jie visi trys taigi tuojaus 
ir .sumi'slijo padaryti szposa 
mieganeziam bažnyczios tar
nui. Pastūmėjo jie ant; sieninio 
laikrodžio rodykles o po tam 
atsargiai iszeme isz kiszeniaus 
Prano laikrodėli ir nustatė ant 
penkių Valandų pirmiau. Tik
rai pasakius ant tu abieju laik
rodžiu buvo penkiolika miliu
tu priesz szeszta ryte. Dabar 
jie iszbudino Prana.

— Pranai, ar-gi jau nebus 
laikas tau zvanyti? — paklau
sė motiejus.

Pranas isz syk nieko negalė
jo suprasti ir tik kraipė aplin
kui galva. Bėt jau ant tiek bu
vo iszmiegojas ta savo ingerta 
alų kad netrukus atgavo visa 
savo paprasta protą. Dabar 
taigi kuogreieziausia iszsi- 
trauke savo laikrodėli isz ki
szeniaus.

— Dėl Dievo meiles! — su- 
szuko, — juk tai jau laikas 
zvanyti ant jutrinos o asz dar 
nez vairi jau 'nei ant Aniuolas 
Dievo... Apie szeszta-gi szliu
bas!

Tai pasakęs greitai iszibego 
isz kareziamos. Likusieji kar
czemoje ko neplyszo isz juoko. 
Pranas turėjo su savimi raktus 
nuo bažnyczios taigi nereika
lavo eitii namo kas jam buvo 
kiek tai smagiau kadangi jo 
Barbora rytmecziais visados 
turėdavo asztru baisa ir nepa
lenkiama valia.

Netrukus atsiliepė varpo 
balsas ant Aniuolas Dievo ir 
po tam iszsigirdo džiaugsmin
gas visu varpu balsas apreisz- 
kiantis kad už pusvalandžio 
atsibus bažnyczioje jaunos po
ros szliubas.

Bažnytkiemyje iszpradžiu 
imta kalbėtis, kas tai gali but 
bet po tam viskas visur vela 
aprimo. Pranas žiūrėjosi priesz 
save jau visai iszsipagiriojas 
bet galvoje dar jaute stuksėji
mą ir-nuolatos mistino apie al
toriaus papuoszima priesz 
szliuba. Nieko isz žmonių nesu
laukdamas nuėjo sau pas szuli- 
ni ant szventoriaus iszkasta 
idant tenai nors su szaltu van
deniu atsigaivinti. Bet tuo tar
pu atbėgo vienas isz kaimo gy
ventoju smaukdamas:

— Kas atsitiko 1 Ar ežia ne- 
zvanyta?

— Kas ežia turėjo atsitikti? 
Tuojaus po szesziu atsibus 
szliubas! —• atkirto bažnyczios 
tarnas, — dabar zvaniju ant 
jutrinos.

— Kibą isz proto iszejai! Juk 
dabar yra puse pirmos naktyje.

— Ka tu ežia man niekus pa
sakoji, — atsake piktai Pra
nas. Asiluose asz esiu bažny
czios tarnu, taigi ir turiu ge
riausiai žinoti katra dabar va
landa!

— Mano laikrodėlis eina 
kaip viena minuta tikrai — 
tikrino atėjūnas o ant jo paro
doma puse pirmos lygiai.

— Ka ten. tavo ta bulve ro
do tai tas man visai ne galvoj. 
Bažnyczios laikrodžiu asz esiu 
ir he kas kitas!

Czia vėl tuojaus atbėgo nuo- 
ta/kos tėvas ir tas suszuko:

— Kas ežia dabar naktimis 
pradėta veikti!.. Pradėta zva
nyti didžiuliais varpais!

— Tas tiesa, — atsiliepe 
Pranas o jeigu tuojaus nesu- 
gryszi namo ir neatveši in 
ezion savo dukterį tai jaunikis 
tuojaus gales imti szliuba pas 
altorių su szluota! Už deszimts. 
minutu szeszta!

— Ant musu laikrodžio na- 
mieje dabar tik bus po pusei 
pirmos bet ne daugiau.

— Galite ta savo laikrodi 
pakabinti kur tvarte ant sie
nos bet ne monyti žmoniems 
akiu, — atszove Pranas ir pra
dėjo žiūrėti ant klebonijos. — 
Sakau, kad szeszta valanda ir 
szliubas tuojaus turės atsibū
ti!

Nuotakos tėvas nusiskubino 
namo o bažnyczios tarnas akiu 
nenuleido nuo klebonijos. Ap
linkui namuose ir klebonijoj 
nesimatė nei vieno žiburio! Ar 
ir kunigas klebonas galėjo pa
migti? Juk visados atsikelia 
sykiu su gaidžiais o girdėjimą 
turi lapes, toki kiaura. Pra
nas priszoko prie klebonijos 
duriu, patraukė smarkiai var
peli ir tuojaus lange pasirodė 
klebono galva.

— Kas atsitiko?
— Kunigas klebonas pami

go, — tarė Pranas. — Tuojaus 
bus szeszios, ir szliubas. Jauna 
pora negales ilgai laukti nes 
kitaip jie nesuspės savo reika
lus atlikti.

Klebonas pasislėpė už lango 
o Pranas nuėjo sau in bažny- 
czia. Nei gyvos dvasios bažny
czioje nėra o laikrodėlis jo ro
do jau szeszias.

— Koki parszai tie vaikai — 
murmėjo Pranas pats sau vie
nas, — kaip kada tarp saves 
peszasi, kas turi prie Misziu 
tarnauti o dabar ju niekur nei 
matyt negalima.

Ant laikrodėlio buvo minu
ta po szesziu o niekas neatėjo 
baižnyczion, taip pat ir patsai 
klebonas vis dar nepasirodė. 
Pranas nekantriai trepsėjo. 
Dabar pribėgo prie varpiny- 
czios ir tuojaus suzvanijo vi
sais varpais, kad net visas baž- 
nytkiemis stenėjo. Ant to balso 
greitai atėjo klebonas ir dar 
Imdamas prie bažnyczios duriu 
atsiliepe:

— Ka ežia dabar iszdarine- 
jate, Pranai? Juk tai dabar 
pirma valanda nakties!

Bet praszau jegamasezio ge- 
radejo, esiu bažnyczios tarnu 
ir gana gerai žinau kokis kada 
laikas!

— Matai kad bažnyczioj nė
ra nieko!

— Vakar pas nuotaka buvo 
atsisveikinimas, visi gerai už
sitraukė ir dabar negali atsi
kelti, pamigo! — atsake tuo
jaus Pranas.

Tuo tarpu iszsigirdo koksai 
tai liūdnas bet gana smarkus 
varpelio balsas ir dundėjimas. 
Tai ugnagesiai važiavo prie 
bažnyczios su gesinama maszi- 
na; iszbauginti gyventojai visi 
iszbegiojo isz namu ir sustojo 
ant ulycziu. Nuotaika taippat 
iszlbudo ir greitai atbėgo pas 
bažnyczia su sutersztais plau
kais ir suriko ant Prano.

— O tai kur bezmenas! Czia 
dabar pirma valanda o jis var
pais skambina.

— Tu man tokiu nieku ne
kalbėk ir manes nemokink, 
paika žąsie! — bambėjo už
gautas Pranas. — Esiu bažny
czios tarnas tai geriausia ir ži
nau kuri dabar valanda!

Isz visu pusiu žmones pradė
jo plaukti prie bažnyczios ir 
visur pakilo riksmas.

—Kas tai yra? Kur gaisras“?

Kas atsitiko? — klausinėjo su- 
begia žmones.

Pranas užsilipo ant szvento
riaus muro ir suriko in susi
rinkusius garsiai:

— Szliubas! Szeszta valan
da! Miszios szventos o ju laike 
szliu-u-u-bas!

Netrukus atbėgo ir Barbora, 
Prano pati ir perlindus per 
žmonių minia atsisuko in kle
boną :

— Kunige klebone, kas ezion 
veikiasi ?

— Na-gi tavo vyras suzvani
jo ir sako, neatmainomai, kad 
jau szeszta valanda.

— O tu girtuoklio szluota! — 
suriko dabar ant vyro, — puse 
nakties iszbuvai karczemoje, 
pametei laikrodėli ir dabar 
nakezia visam kaimui neduodi 
miegot! Nulipk man tuojaus 
nuo muro!

Pranas vienok stovėjo vis 
dar ant muro bet paskui nuo
lankiai praszndko:

— Ne, Barbute, laikrodėli 
turiu. Sztai ve, tik pasižiūrėk, 
jau penkiolika minueziu ant 
septynių ir-gi dar gerai užsuk
tas ... Devinta ji užsukau, tai 
labai gerai žinau.

— Geri kaip jaunas lėliukas 
o po tam nežinai ka dirbi! — 
barėsi pati.

— Bet mano laikrodėlis eina 
labai gerai, — teisinosi Pra
nas.

— Turbut ji užsukdamas tu
rėjai jau makaule pilna ir su 
rakeziuku pasukai rodykles, 
vieton užsukti.

Dabar inejo ant szvento
riaus ugnagesiai:

— Kur yra gaisras? — pa
klausė keli isz ju.

— Bažnyczios tarnui ma
kaule dega, — suriko supykus 
Barbora; — tiktai gerai pade
kite ta jo raudona stogą o gal 
tuo kart jam nereikes tiek 
daug gerti!

Klebonas liepe jai nutilt, 
paits-gi atsiliepe:

— Midli žmones, nieko blogo 
neatsitiko! Iszsiskirstykite sau 
ramiai iii namus! Musu Pra
nas pasimilino kaslink valan
dų skaitymo!

— Ne, ne, nepasimilinau, — 
atsiliepe dar Pranas, stovėda
mas ant muro, — yra szeszta 
vallanda! Tuojaus bus szviesi 
dienele! Esiu Ibažny...

Tuo tarpu Barbora nutraukė 
vyra nuo muro ir su ranka už
dengė jam burna. Daugumas 
žmonių ant jo labai rustinosi 
bet kiti tik judkesi. Ugnage
siai, neturėdami ka veikti, da
vė garsa atgal važiuoti o pas
kui eme ir Žmones skirstytis. 
Ant pats visu galo Barbora ve- 
de savo vyra kaip koki kalini 
palicijantas.

Penkiomis valandomis vė
liau atsibuvo szliubas o Pra
nas po keliu dienu isz kaimo 
isznyko.

Bet nuo tos jam nelaimin
gos nakties tapo jis visais pra
mintas “pateptas bažnyczios 
laikrodis.”

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graboriui 

:: Gabiausias Balsamuotojas ::
Geriausia Ambulance 

fC patarnavimas s z i o j
apelinkeje. Bile ko- (y 
kiam laike; diena ar Ac 
nakti. Visada turi pil- jr 
na pasirinkimą meta- .zL 

T? ’ liszku ir kieto medžio 1 T 
Ii Grabu. Laidoja nu- | Į 
Ii mirelius pagal naujau- | Į 
|1 šia mada ir mokslą. I 
| Turiu pagialbininke | 
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bB) prekes.
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Bell Telefonas 149 
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

Bell Telefonas 538-J

Užsiliko truputi nuo anos
dienos,

Kelios isz svieto naujienos, 
Dabar turiu jas pa'talpyt, 

Nieko nepalikt.
Kur buna kokia svietine 

mergina,
Tai jau funiu gana,

Ba merginu yra netikusiu, 
Žilu plauku susilaukusiu.

Su tuom jau gana, 
Ba isz liežuvio gyvena, 
Aploja davadnus vyrus, 

Kad ir tikrai gerus.
Daro tai isz didelio piktumo, 

Paprasto pasiutimo, 
Ir daugiau funiu turi, 

Bet visko pasakyti negaliu.* * *
Ne pro szali truputi bus, 
Kaip primysiu apie visokius 

raganius,
Ne tiktai tuos kurie yra 

Lietuvoje,
Bet ir czionais, žemeleje 

laisvoje.
Nekurie tiki daugiau in 

burtus,
Negu in Dieva ar daktarus, 

Skulkine visokiu raganių pri
viso daugiausia, 

Gali ant to suprasti kad szalis 
tamsiausia.

Kur ten apie Džerardville, 
Malianoju ir Mainersville, 
Gumbus, kaltūnus ir votis 

nužada,
Ir pavogtus daigtus atranda.

Ligas taip pasekmingai 
iszgydo,

Ir velniukus isz viduriu 
iszvaro,

Todėl pulkais pas raganas 
žmones traukia, 

Ne vienas nuo ryto lyg vakaro 
traukia.

Kada kaleina ant ju ateis, 
Ar ragana isz miesto pareis, 
Viską suriku ezion apraszyti, 
Kaip puikiai tos raganos isz- 

lavinti.
* * *

Tūlas žmogelis sunkei dirb
damas, 

Likos Vilksberiuose sužeistas,
Gavo nuo kompanijos kelis 

szimtus,
Nunesze pas isztorninka kad 

jam palaikytu.
Keletą menesiu pinigai ten 

pabuvo,
Žmogelis ant galo atimti juos 

pribuvo,
Sztorninkas sako, jau neturiu 

pinigu, 
Vagis pavogė ir paliko ji 

nelaimingu.
Žmogelis nulindęs namo nuėjo, 

Visiką savo moterėlei papasa
kojo, .

Toji su vaikais in pailicija \ 
nuėjo,

Ir apie viską iszpasakojo.
Palicija nuėjo pas sztorninka. 

Ir padare po visus kampus 
krata,

Pinigus visus tuoj sujeszkojo, 
Ir atidavė del nelaimingojo.

Sztorninka ir dreiveri, 
Palicija pas vaita atvarė, 
Abudu gavosi ant pakutos in 

džela, 
Ba vaitas nepriėmė belą.

Abudu ilga laika ten pasėdės, 
Kol vėla laukan iszeis, 

Tada kitaip gyvent mokes, 
Vargingu žmonelių neap- 

. sukinės. _. _ •___ ._I . ■ —

ISZ LIETUVOS
PRIGĖRĖ BESIMAUDYDA

MAS NEMUNE.
Gelgaudiszkis,., — Ties Gei- 

gaiudiszku Nemune besimaudy
damas per heatisarguma, prigė
rė Juozas Kajeckas, 40 metu 
amžiaus, palikdamas keturis 
mažus Vaikus. Drauge buvo 
dar du vyrai, bet nespėjo duoti 
pagialbos, nes skenduolis ne 

i vieno karto neiszkilo in virsizu.

BUS DAUG UOGU.
Kuduliai, (Szakiu aps.) — 

Szicimdt miszkuo.se ir soduose 
yra geras uogu derlius. Misz- 
kuose yra labai daug mėlynių, 
žemuogių, bruknių ir užmezgu
siu aviecziu, kuriu sziemet yra 
net kelis kartus daugiau negu 
pernai, taip pat daug uogu yra 
užmezgusiu ir soduose, pav., 
agrastu, vyszniu, vaszokliu ir 
kt., kuriu toks derlius jau se
niai buvo.

NUBAUDĖ MERGAICZIU 
TVIRKINTOJA.

Kilusi isz Skuodą Iva Solo- 
veiezikiene iszsinuomavo Kau
ne, Laisves ai., vieno gydytojo 
namuose butą ir jame laike ne
doras moteris, kurios pas save 
vesdavosi vyrus. Ji per pažis- 
tamas jeszkodavo jaunu, tik ka 
isz kaimo atvykusiu tarnai,ežiu. 
Merginos kaip tarnaites jai ne
buvo reikalingos. Jaunas mer
ginas versdavo isz'tvirkauti, o 
toms, kurios prieszindavosi, 
grasin/davo, kad visoms poni
oms, kurios tik mores jas. sam
dyti, ar kurios pa'samdys, sa
kysianti, kad merginos blogos 
darbininkes, nesanžiningos ir 
kitaip, žodžiu niekur vietos ne- 
gau’siancziois. Kuri isz kaimo 
merginu, tjk ka patekusi in 
miestą, gali susiorientuoti, 
kiek teisingi jos szeimininkes 
grasinimai? Daugelis pasiduo
davo szeimininkes inkalbeji- 
mamls. Vėliau isz tarnaieziu 
būdavo atleidžiamos ir laiko- 
mo's kaip 4 ‘kambariu nuomoto
jos.” Soloiveiczikiene už butą 
per menesi mokėjo 130 litu 
nuomos, o isz merginu ir ju kli- 
jenltu per para surinkdavo ligi 
40 litu. Viena drąsesne mergi
na paisii|skunde palicija!. Prave
du® tardymą, paaiszkejo biau- 
rus Soloveiczikie'nes veiksmai. 
Ji buvo perduota Kauno apy
gardos teismui. Svarstant by
la liudytojomis iszkviestos ir 
jois eklsplotuotas merginos. 
Apygardoj teismas Soloveiczi- 
kiene nubaudė 4 menesiai® pa
prasto kalėjimo.

AUDRA SU LEDAIS SUNAI
KINO 4 KAIMU PASĖLIUS.

Biržai. — Per apskriti per
ėjo audra. Daujenu valscziuje 
Naujasodžio, Baluszkiu, Dau
jenu ir Banku kaimu laukuose 
krito laibai smarkiai rieszuto 
didumo ledai. Vietomis net iki 
rytdienos iszsilaike neisztirpe. 
Daugiausia nukentejo, rugiai, 
dolbilai ir sodai.

SULAIKYTA GAUJA VAGIU J
Panevėžys.,— Panevėžio ap

skrityje paskutiniu laiku siau
tė vagiu gauja kuri apipleszi- 

! liedavo gyventojus. Vien tik 
Sžeįduvos apylinkėje gauja pa
dariusi apie 10 vagyseziu. Esą 

,, sulaikyti 5 vaujos dalyviai: 
Petrais Matuza, Jurgis Montvi
las, Jonas Pranęvic'ziuš, Me- 
czius Bandeikis ir Antanas Bi- 
liauskas.

45 GAISRAI NUO 
PERKŪNIJOS.

Kaunas.,— Gegužes men., vi
soje Lietuvoje nuo perkūnijos 
buvo 45 gaisrai, kurie padare 
110,000 litu nuostoliu. Per tuos 
gaisrus sužeisti du žmones.

ISZDŽIUVO SZULINIAI.
Szirviritos. — Del dideles 

paskutiniu metu užstojusios 
sausros daugelyje valscziaus 
vietų žmones pritruko van
dens. Szuliniai ir visi tvenki
niai baigia iszdžiuti. Artimes
nieji paupiu gyventojai van
deni ima isz upiu o kam nėra 
arti vandens, — veža isz toli
mesniu vietų.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunus numirėlius. Pasam
do automobilius del Laidotuvių, 
Kriksztiniu, Vesieliu, Pasivažinėji
mo ir t. t. Bell Telefonas 78.
S20 W. Centre St., Mahanoy City

LimUANIAN] 
ipANCŠ FOLIO] 

g ^MNO’SOLO fl 

(sontaini^ a choice 
collection of tire most |

IHI popular Lithuanian 
mKS • EnSB
Yra tai 2-tra dalis Muzikos 
Albumas Lietuviszku Notų 
arba Gaidų del Piano, susi
dedantis isz sekaneziu 25 
Lietuviszku Szokiu:
Dėdienė .............................. Polka
Leiskit in Tėvyne...........Marszas
Žideli Juodeli ................... Polka
Jūžintą . ..................  Polka
Dusetos......................... .. .. Polka
Panemunis ........................... Polka
Marijampolis......................... Polka
Mergužėles ....................... Polka
Kariszka ............................ Polka
Baliaus ................................ Polka
Lietuvos Kvietkos............. Valcas
Dvieju Žodžiu......................Polka
Senos Mergos (Septimpedis) Polka 
Erei .................................... Polka
Elžbieta ................................Polka
Gerk, Gerk, Girtuoklėli .. Polka 
Szia Naktele..................... Marszas
Kur paliko ta Jaunyste .. Marszas 
Dzūko ............................... Polka
Lengvos Kojos..................... Polka
Bajorai.................... Polka
Einik......................................P'lka
Laksztutė ..............................F alka
Ubagu Kaimas..................... Polka
Naszlys..................................Polka

Preke knygos tik 75d Galite 
prisiųsti užmokesti 2c ar 3c 
stempomis. Adresavokite:

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

NAUJA MALDA-KNYGA:

“Jėzus
Mano Pagelba 
Gyvenimo, Vakare 
ir Mirties Valandoje”

=—t—
Yra tai vardas Naujos 

Malda-knyges Krikszczion- 
ims Katalikams, su maldo
mis ir pamokinimais ant visu 
metu ir kiekvienam reikalui 
priderinta su giesmėmis.

❖

592 Pus., Labai Dideles 
Litaros, teip kad visai 
nereike akuloriu. Grą
žais apdarais. Preke 
tiktai $2.00.

❖

Labai paranki knyga del 
tu kurie turi silpnas akis, 
nes beveik nereikia akuloriu 
skaitant szia knyga.

ft
W. D. BOUZKAUSKAS - CO„ 

i MAHANOY CITY, PA., U.S.A.

miszkuo.se


SAULE” Mafianoy City, P8.

ŽINIOS VIETINES
— Darbininkai jau baigia 

griaut Mahanoy City (Hills’o) 
brekeri. Szis brekeris buvo vie- 
n as isz seniausiu szioje apielin- 
keje. Angli isz tuju kasyklų , 
šiunczia in nauja St. Nicolas 
brekeri.

— Praeita Ketverga Da
niel F. Guinan apėmė savo vie
ta paczte kaipo naujas paczto- 
rius in vieta buvusio paczto- 
riaus Herbert C. Noakes.

f Praeita Petnyczios vaka- 
ra, po ilgai ligai, mirė Alese 
Szilinskiene, 94 McKinley uly. 
Velione paliko vyra, Aleksan
dra Szilinska, ir tris sunns. 
Laidotuves atsibus Utarninko 
ryta su pamaldomis Szv. Juo
zapo bažnyczioje.

— Nedelioje apie 5:35 va
landa vakare, ant kelio tarp 
Mahanojaus ir New Bostono, 
užsidegė automobilius prigu
lintis prie Thomas Rosser. Ug- 
nagesiu inaszina isz Mahano
jaus pribuvo ir užgesino ugni.

SHENANDOAH, PA.
t Juozas Balkeviczia mirė 

praeita Petnyczios nakti pas 
savo dede Valterį Katinauska, 
16 N. Bridge uly., pas kuri gy- 
venoJSirgo uždegimu plaucziu. 
Gimęs Lietuvoje. Laidotuves 
atsibuvo Panedelio ryta įsu ap
eigomis Szv. Jurgio bažnyczio
je.

— Praeito Ketverge nakti 
sudege “fan house” prie Tur
key Run kasyklų. Liepsna ne- 
pasieke kitu budinlku.

—• Harry Wyley, 14 metu 
amžiaus, prisipažino kad jis 
padege Franey narna tris kar
tus in 48 valandas. Vaikas pa
sakė palicijai jog padege na
rna idant iszgazdint savo moti
na.

Hanover, Pa. f Petras Vait- 
keviczius, 44 metu amžiaus, li
kos suvažinėtas per traukini 
ant D. L. & W. geležinkelio ir 
ant rytojaus mire Nanticoke 
ligonbuteje. Paliko žmona Ma
re, penkis vaikus, viena broli 
ir dvi seseres.

Mt Carmel, Pa. f Juozas 
Raibikis, 49 metu amžiaus, 
mėsininkas ir sztorninkas, mi-, 
re praeita Ketverga. Paliko 
paczia ir asztuonis vaikus, 
taįpgi tris brolius ir dvi sese
res.________ ■■ ;

PAJESZKOJIMAS.

Asz motina Margarieta Sher
man pajeszkau savo sunaus 
Viktoro Sherman. Praszau la
bai gražiai jeigu kas žino apie 
ji man praneszti ar gyvas ar 
gal miręs. Visame pasaulyje 
didesnes meiles nesiranda kaip 
motinos del sūnelio. Praneszki- 
te ant adreso: (t.58

Mrs. Margaret Sherman, 
% Peter Willavage, Rt. 2,

Branch, Mich.

Isz Visu Szaliu
BAUSME DIEVO

Dažiuretojas Paikszu Apiple- 
sze Lavona, Kiti Tai 

Parnate.

INDEJO JI IN GRABA KUR
IAME UŽTROSZKO.

Chaves, Portugalija. — Se
kantis atsitikimas yra užtvir
tintas per Iszpaniszka laik- 
raszti “Valencia,” kuris raszo 
sekancziai:

“Pamiszeliu prieglaudoje 
koksi tai Ebro Murviedro bu
vo dažiuretojum ligoniu kuris 
nemielaszirdingai ir beszir- 
džiai pasielginejo su tais nelai
mingais 'beprocziais. Laike jis 
juos kaip kokius gyvulius ir 
baisiai juos kankino visokiais 
budais o priesz savo perdeti- 
nius nudavinejo Dievo-baimin- 
gu žmogumi bet buvo tai di
džiausias latras žmogiszkam 
kūne, be jokios dorybes ir tikė
jimo ir jo vienatinis tikslas 
buvo kad kuodaugiausia su
rinkti turto.

Godumas ji ne viena karta 
instume prie papildymo viso
kiu piktadaryscziu o ant galo 
ėmėsi ant apipleszimo lavonu 
jeigu kokis daigtas turėjo 
sziek tiek vertes. Turėjo tame 
ir gilinki kad jo latrystes ne- 
iszsidave ir niekas negalėjo ji 
susekti todėl kas karta stojosi 
drąsesniu savo darbuose, ne- 
sisaugojo visai beprocziu ir da 
arsziau su jais pasielginejo. 
Didžiavosi jis isz savo darbe
liu ir net jam buvo smagu kaip 
kankino tuosius nelaimingus 
beproczius.

Keli menesiai adgal mirė to
je prieglaudoje paikszas jauni
kaitis, Martinas Fermira, sū
nūs turtingo kupcziaus, kuris 
sudėjo ant savo mylimo sūne
lio visas brangenybes kokias 
ant saves turėjo. Kambarys 
kuriame lavonas gulėjo buvo 
prietamsas. Metalinis grabas 
buvo iszklotas szilku, apie ku
ri stovėjo daugybe žvakių ir 
didelis misinginis kryžius.

Atėjo pusiaunaktis. Gimines 
is'zsiskirste namo, (visi pami- 
szeliai buvo uždaryti savo per
skyrose o direktorius prieglau
dos taji va’kara buvo užpraszy- 
tas ant vakarienes pas savo 
pažystamus. Szale tojo kamba
rio, kuriame gulėjo jaunikai- 
czio lavonas, gulėjo taipgi la
vonas mirusio vargingo žmo
gaus. Murviedro pasiėmė plak
tuką ir sauja vinių kad už
kalt graba vargszo bet praei
damas pro kambari kuriame 
gulėjo turtingas jaunikaitis, 
godžiai pažiurėjo ant auksiniu 
žiedu ir deimantiniu špilkų ku
rias lavonas turėjo marszki- 
niuose. Pradėjo jis tais visas 
brangenybes prisisavinti sau 
bet kada jau ketino pasikelt 
nuo vietos, pajuto su baime 
kad ji kas tekis nutvėrė kaip 
su replėms už sprando. Perim
tas baisia baime, sukniubo ant 
keliu be valdžios.

Du beprocziai, deganti di
dele neapykanta, girdėdami jo 
žingsnius, iszšigavo nežinomu 
budu isz savo perskyrų, pa
griebė ji drucziai in savo ran
kas ir norints spyrėsi gana 
isztrukt isz ju glėbio bet jie ji 
nuvilko in kambarėli kuriame 
gulėjo mirusis vargszas.

Kuna gulinti prastam grabe 
iszeme o Murviedra ingrudo in 
graba ir uždėjo antvožą. Vie
nas sėdo ant jo o kitas užkalė 
grabo antvožą ir su laukiniu

SENAS RASZTININKAS 
MIRĖ.

Paskutinis paveikslas Gil
bert K. Chesterton, isz Angli
jos, kuris buvo žymus raszti- 
įlinkas ir mirė nesenei turėda
mas 62 metus, nuo szirdies li
gos.

džiaugsmu apsitriuse su neap- 
kencziamu dažiuretojum. La
vona vargszo pakiszo po lova, 
paliko užkalta graba su dažiu
retojum ir nusidavė in savo 
perskyras.

Kiti dažiuretojai stebėjosi 
nežinodami kur ju draugas 
dingo taip staigai. Ant tusz- 
czia jeszkojo savo draugo o 
kada atėjo pažiūrėt jaunikai- 
czio, pamate kad visos brange
nybes dingo nuo jo. Tuojaus 
dasiprato keno tai darbas ir 
mane kad ju draugas gal pabė
go apipleszes lavona jaunikai- 
czio. Bet buvo ir tokiu kurie 
tam netikėjo kad ju draugas 
butu taip padaręs.

In antra diena palaidojo už
kalta graba o in kėlės dienas 
po tam rado vargingo žmogaus 
lavona pasiekta po lova. Ste
bėjosi dabar visi žinodami kas 
likos palaidotas puikiam gra
be ir kada ant praszymo pave- 
linimo nuo palicijos, atkasė 
graba, rado sustingusi negyva 
dažiuretoja Murviedra su bai
siai iszsigandusiu veidu. Ran
koje tasai latras laike visas 
brangenybes kurias pasiėmė 
nuo mirusio jaunikaiczio. Ar
gi ne bausme Dievo, tinkama 
tokiam rakaliui.

SKARBAS SENAM 
FARTAPIJONE.

Breemenhaven, Vok., — Ne-, 
stenei likos czioiiais nužudyta 
naszle, po mirusiam rasztinin- 
kui Herrington, bet žudinto- 
jaus nesurado. Naszle ne
turėdama jokiu giminiu 
miesto notaras nutarė parduoti 
ant licitacijos visus naminius 
rakandus, o pinigus paaukauti 
del prieglaudos del apleistu 
sierateliu. Kada darbininkai 
iszneszinejo rakandus ir sena 
fartapįjona, viena isz kojų far- 
tapijono Sudužo ir isz jos pra
dėjo bireti auksiniai pinigai. 
Notaras pinigus teipgi atidavė 
del prieglaudos. Matoma, kad* 
žadinto!jas naszles nesuradęs 
skarbo, nužudė ja nesurasda
mas ta ko tikėjosi surasti.

LAIKRASZTIS TURINTIS 
1,536 METUS, SUSTOJO 

ISZEITINETI.
Peiping, Kinai.— Seniausias 

laikrasztis po vardu “Peking 
Boa”, kuris ėjo be paliovos 
per 1,536 metus, paliovė iszei- 
tineti. Pirmiausia pradėjo isz- 
eitinet 400 mete, Su Kinge. Isz 
pradžių buvo jisai leidžiamas 
ant geltono szilko bet 1800 me
te pradėjo eit kaipo dienrasz- 
Nuo to laiko jisai buvo daugeli 
tis. Nuo to laiko jis buvo daug 
kartu uždarytas per valdžia, 
bet vis ikz naujo iszeidavo. 
Kada Japonai apėmė ta dali 
Kinu, laikrasztis 'buvo prispir
tas sustoti. < .

GEIDŽIA ISZNAI- 
KYT KLOSZTORIUS
Hitleriecziai Spiresi Isznai- 

kinimo Visu Klosztoriu.

Berlinas, Vok.,— Vokietijoj 
I kilo nauja liepsna, kuri ketina 
isznaikyti pamatus tikėjimo 
visu Katalikiszku institutu ku
rie fenais stovi jau nuo nepa- 

i menamu laiku. Kova prieszai 
tikėjimą pradėjo Hitleriszki 
lai'’raszcziai, kurie spiresi 
dvejų dalyku: “Isznaikinimo 
visu Katalikiszku zokonu Rei
che ir priversti Katalikiszkus 
kunigus kad pacziuotusi. ”

Yra tai viena isz užsikrėtėju
siu kovu prieszai Katalikiszka 
bažnyczia kokia kada pradėjo 
Vokietijoj. Nazistai negali nu- 
kenst to, kad lyg sziolei Kata- 
likiszki zolkonai, pasiliko vie
natiniais Vokietijoj, prie kuriu 
Hitleriecziai negali prįsikabyt. 
Teipgi negali nukensti, kad 
katallikfezkos mokslaines, no
rints jas smarkei persekioja, 
pasiliko pamatu drūto tikėji
mo in kurias lankosi daugiau 
vaiku ne kaip in Vokiszkas 
protestoniszkas mo'kfeiaines.

Kokia pasekme isz to gali 
kilti, tai nežino, bet terp Vati
kano ir Vokietijos yra padary
ta sutaiką kuri gvarantuoja 
laisve ir privilegijos katali
kiszku gyventoju Vokietijoj, ir 
pagal ta sutaiką Vokiecziai ne
gales užkenkti katalikams.

TĖVAS LAIKE SAVO DUK
TERS UŽRISZTAM MAI-
SZE; RADO JA VOS 

GYVA.
Varszava, Lenk. — Barakuo- 

sia del vargszu, užmiestije, aint 
42 Alapodi'aus uĮyozios gyven
ime Edvardo Jasinskio, nuo 
kokio tai laiko 'kaimynai pate- 
mino, kad jo duktė 28 metu 
Marijona, dingo nuo kokio tai 
laiko nežin'e kurį beit naktimis 
buvo girdėta koki tai slaptingi 
dejavimai, ir ant galo kaimy
nai isztyrinejo, kad Marijona 
yra laikoma kletkoje, laiky
ta per savo 'teva, kuris ja ma
rina badu ir baisiai kankina. 
Likos apie tai praneszta palici- 
jei, kur surado Marijona už- 
risztam dideliam maisze vos 
gyva ir ifežrode kai|p kokia gil
tine, neatsimindama nieko. Ne
laiminga mergina likos nuve
žta in ligonbute, kur po ko
kiam laikui pasveiko ir pasakė 
apie josios kankinima per savo 
tęva.

APDOVANOTAS UŽ
MAŽA PATARNAVIMA.

Kirshbaek, Austrija.,— Ka
da trūkis sustojo ant geležin
kelio Stoties, iszejo isz jo ko
kia .serganti senuke kuri gei
de nusiduoti in ligonbute. Nie
kas jei nenorėjo prigia'lbet ir 
su ja užsiimti, bet atsirado 
vienas jaunas geležinkelio tar
nas, kuris susimylėjo ant se
nukes, paėmė ja už rankos ir 
nuvede in ligonbute. Kada se
nuke likos priimta in ligonbu
te, padavė jam skurine masz- 
niuke, kalbėdama prie liūdin
tųjų, kad tai del jo kaipo atly
ginimas už jo patarnavima. 
Kada tarnas atidarė maszniu- 
ke, rado joje bankine knygute 
kurioje parode, buk senuke tu
ri banke penkiolika tukstan- 
cziu kroneru ir tris tukstan- 
cziais pinigais. Senukes gimi
nes stengėsi atgauti tuos pini
gus nuo tarno, bet kad prie liu
dininku jam atidavė, sūdąs 
pripažino jam viską.

DENMARKO KARALAICZIO PALOCIUS SUDEGE VISISZKAI.
Karaliszkas palocius karalaiczio Axel, kuris radosi Bernstorffshoj, Denmarke, sude

gė lylg pamatu. Sūnūs ir pati karalaiczio, kuri tame laike gyveno palociuje, turėjo gilinki 
iszgialbeti brangius dalykus is z deganezio palociaus in laika.

KUNIGO COUGHLINO KAN
DIDATAS ANT PREZI

DENTO.

MOKĖJO GERAI 
ISZSITEISINT.

— Vincai! — paszauke po
nas in savo tarna.

— Klau-au-au-sau, — atsi
liepė Vincas.

— Kas tai? Ar tu vela pasi
gėrei ?

— Die-e-ve saugok, ne-e-e, 
— atsake Vincas.

— O kodėl tu taip arielka 
smirdi ?

— Tai nuo pri-gim-mi no. 
Ma-a-no mo-o-tina du m-e-etu 
priesz ma-a-no gimimą ture-e- 
ejo kareziama tai a-a-asz 
smarves taip pri-si-ge-e-riau.

Kongresmonas William Lem
ke, isz North Dakotos, kuris 
yra pastatytas ant prezidento 
Suv. Valstijų per kunigo 
Charles Coughlino partija 
“Social Justice.” Tikisi jis 
aplankyt daugeli balsu nuo sa
vo pasekėju.

Rymas, Italija.,— Senovisz- 
kas skarbais kuris kitados pri
gulėjo prie krik&zczioniszku 
ciesorių Etiopijos, kaipo užlie- 
kos žmonių kurie tikėjo in 
žvalgžldeis, paklius neužilgio iji 
rankas Italu, kurie jau nuo 
1928 meto pradėjo .kasti seno
vės mieste Aksum, Abisini
joj, kuriame kitados radosi Ry- 
mioniu sostapyle. Jau du ka
pai senoviszku ciesorių atkasti 
drauge su murmuriniais fre- 
pais ju palociaus. Miestas Ak
sum buvo tada labai turtingas 
miestas in kuri gabeno auksa, 
sidabrą ir brangius žemeziugus 
isz visu daliu Afrikos. Jau nuo 
1740 meto tasai miestas buvo 
jeszkomas per kituis jeszkoto- 
jus senoviszku užlieku bet atė
jus karei jeszkotojai turėjo 
paliauti ta darba. Jau atkas
ta daugeli puikiu stovylu ant 
kuriu likos ilszkalta senoviszka 
isitorija, kaip tęnaitiniai gy
ventojai tame laike gyveno ir 
kokia buvo apszvieta. Kožna 
diena suranda vis daugiau da
lyku ir ketina surakti ju skar- 
ba. Kaitedra Askume yra tai 
toji pati, kurioje badai randasi 
toblyczios tiesu, kurios badai 
likos atgabentos isz Jeruzale- 
mo per ciesorių Menelika, 
kuris manoma yra sunum ka
raliaus Salamono ir karalienes 
Szibos.

KOTELYJE.

Pakelevingas sėdi ant lovos 
su ziegoreliu rankoje ir kalba:

— Jau szeszta valanda o tar
nas neateina manes pabudint... 
Isztikruju pasivėlinsiu ant 
trūkio. Kad ji velnei. ..

NEPRIEME KARISZKO 
BONUSO.

Sudžia Yankovicz, isz Los 
Angeles, Kalifornijos, nors da
lyvavo Svietineje Kareje bet 
atsisakė priimti kareiviszka 
bonusa. Jis sake: “Neabejoju 
kad kareiviams tasai iszmoke- 
jimas pinigu labai prisidave 
bet asz buvau tosios nuomo
nes kad mano tėvynė man ne
buvo skolinga už patarnavima, 
apgindamas ja nuo nevidono 
todėl bonuso nepriėmiau.” 

RADO SENA
SKARBA

Italai Surado Senoviszka Skar- 
ba Etiopijos Karaliaus.

PRADĖJO ANT GERO AT- 
KASINET SENOVISZKAS 

UŽLIEKAS.

Sumiszimai Jeruzaleme kur atsibuvinėja Aarabu su Žydais 
ii jau daug buvo užimuszta ir sužeista. Mat Arabai laįai ne- 
apkenezia Žydus kurie pribuvo isz visos pasaulės del apsigy- 
venimo in Jeruzolima. ; ,..,

GERA-DUSZIS
ŽMOGELIS

Pavalgydino Keturis Vaikus 
Ant Kaszto Locnininko Res

tauracijos.

PALIKO VAIKUS IR ISZEJO

Vilnius.,— In gerai žinoma 
restauralcija, inejo kokis tai 
ponas su ketvertą vaikais ir at
sisėdės prie stalo su jais, pa
liepė sau duoti alaus, smaukda
mas in vaikus:

—Na kaip, mano valkelei, ar 
norėtumėt ka pavalgyt ?

—• Teip, teip, norime val
gyt, — suszuko vienbalsei visi 
vaikai.

— Hei, kelneri, duok valgyt 
vaikams.

Kada jau vaikai gerai paval
gė, paliepė da paduot sau stik
lą alaus. Kada iszgere alų, at
sikėlė, paėmė lazdele ir skrybė
lė, kalbėdamas in vaikus:

—■ Bukite geri, asz tuojaus 
sugrysziu, eisiu tik cigara nu
sipirkt.

Praėjo penkios minutes, puj 
se valandos, bet szveczias nesut 
gryžta. Gaspadorius ibstaura-

cijols priėjus prie vaiku paklau
sė vyriausio:

— Kur jus tėvas, kad taip 
il'ghi nesugryžta1?

— Ponuli, tai ne musu tė
vas! Mes siauteme ant uly- 
czios, sztai ateina tasai ponas 
prie mus ir klausė: Vaikai, ai' 
norite valgyt?—mes sutikome 
ant to su noru. Ponas tarė: 
Na tai eikite su manim, asz 
jum nupirksiu valgyt. Ir atėjo
me in czitfnais su juom.

Gaispadorius pasiutiszkai už
pyko, bet supratęs gera duszio 
tikslą, garsei nusijuokė kaipo 
ir kiti svecziai iszgirdia kas 
atsitiko.

Dr. T. Tacielaiiskas I
Pirmutinis Lietuviszkas I 
Dentistas Mahanojuje (

Persikėle in nauja vieta po adresu I 
30 E. Mahanoy Si. Mahanoy CUy |

A. J. Sakalauskas 
LIETUVISZKAS GRABOR1US 

Pirmos klasos patarnavimas
❖ Ofisai Dviejose Vietose

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

411 E. Pine St., Mahanoy City 
Telefonas, 501
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