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Isz Amerikos PROTESTONAI
MOKINASI ANT

TURCZIUS ATIDAVĖ SAVO 
TURTĄ VARGINGIEMS 

RASZTININKAMS.
Guilford, Conn. — “Jeigu 

nebutu rasztininku, tai žmones 
mirtų isz nuobodumo” — su 
tais žodžiais surasze savo pas
kutini testamenta turtingas 
Harry Durant isz Long Island, 
užraszydamas savo puiku na
rna vertes 100 tukstancziu do
leriu ir 20 tukstancziu doleriu 
pinigais del suszelpimo vargin
gu rasztininku kuriems nepasi
seko gyvenime ju pasidarbavi
mas del labo visuomenes.

Durantas turėjo 70 metu ir 
pasakė kad negali paaukauti 
savo turtą ant geresnio tikslo 
kaip tiems visuomeniszkiems 
rasztininkams. Ar jis paliko 
kiek del Lietuviszku redakto
rių, tai negirdėjome.

PAMISZELIS NUŽUDĖ
BANKIERIO DUKTERE.

La Jolla, Calif. — Kokis tai 
pamiszelis nužudė Rūta Muir, 
35 metu, dukterį czionaitinio 
bankieriaus, kuriai nulaužė 
žanda, supjaustė rankas ir vei
dą ir sudraskė jos szlebes. Pa- 
licijai pasisekė aresztavoti nu
žiūrėta koki tai Karoliu Eck- 
dohl, 41 metu amžiaus, kuris 
tame laike radosi toje aplinki
nėje kada mergina likos nužu
dyta.

NORS PROHIBICIJA SENEI 
PRASZALINTA BET ŽMO
NES VARO MUNSZAINE 

IR TOLIAUS.
Atlanta, Ga. — Nors prohi- 

bicija jau senei praszalinta bet 
kalnuotose dalyse pietiniu val
stijų žmones da vis varo mun- 
szaine ant didelio laipsnio, 
ypatingai Georgijoj, kaip pa
rodo rapartas valdiszko agen
to R. E. Tuttlege.
Jo slapti agentai konfiska

vo laiko Liepos menesio 221,- 
755 galonus brogos ir 7,846 ga
lonus arielkos Georgijoj, Flo
ridoj, Alabamoj ir Karoliuose, 
aresztavodami 490 žmonių ir 
paimdami 84 trekus ir automo
bilius kuriuose veže arielka.

SEPTYNIŲ METU VAIKAS 
PRAŽILĘS.

Milwaukee, Wis. — Septy
nių metu Robertas Brice pra
dėjo žilti kada turėjo tris me
tus amžiaus ir sziadien jo plau
kai yra balti kaip senio 75 me
tu amžiaus. Kada svetimi žmo
nes atvažiuoja ji atlankyt ir 
stebėtis jo žilais plaukais, tai 
vaikutis pasislepia isz baimes 
ir yra labai bailus.

NEGALĖJO PATAISYT AU
TOMOBILIU, PASIKORĖ 

ISZ PIKTUMO.
Chicago, Ill. — Užpykęs ir 

nusiminęs kad per kelis mene
sius negalėjo pataisyti savo se
na automobiliu, 23 metu Wal- 
teris P. Lipnick atėmė sau gy
vastį per pasikorimą savo ga- 
radžiuje. Tėvas ji surado ka
banti ant virvutes ir laiszkeli 
kuriame paaiszkino del ko atė
mė sau gyvastį.

KATA^KUNIGU
4 PROTESTONISZKI PAS- 

TOREI MOKINASI ANT KA
TALIKISZKU KUNIGU.

Toledo, Ohio. — Keturi Epis- 
kopolinei pastorei nesenei in- 
ženge in Katalikiszka semina
rija lavintis ant Katalikiszku 
kunigu. Visi yra nepacziuoti 
todėl perejo ant Katalikiszku 
kunigu nes pripažysta kad mu
su tikėjimas yra tikriausias.

GYVENO 55 METUS DRAU
GE IR MIRĖ TA PAT 

DIENA.
Piedmont, Calif. — Marvin 

Sears, 78 metu amžiaus, pergy
veno su savo paczia Alicija, 77 
metu, 55 metus moteriszkam 
ryszyje. Ana diena Marvinas 
mirė nuo uždegimo plaucziu, 
jo gyvenimo drauge taip tuom 
persieme, netekus savo draugo, 
jog mirė tuoj nuo trukusios 
szirdies. Abudu senukai likos 
palaidoti ta paczia diena. Dau
gelis žmonių dalyvavo ju lai
dotuvėse.

UŽ VIENA OBUOLĮ TRIS 
METUS KALĖJIMU

New York. — Už pavogimą 
vieno obuolio nuo vežimo Mi
ko Costello, likos nubaustas 
Patrikas Mullen, 17 metu, ant 
trijų metu kalėjimo. Vaikinas 
obuolio nespėjo ne paragauti 
nes ji paįicijantas suseke ant 
vagystes tuojaus ir nuveže in 
kalėjimą.

DIEDUKAS NUBAUSTAS 
ANT VISO AMŽIAUS IN 
KALĖJIMĄ UŽ NUŽUDY

MĄ SAVO ANŪKES.
Washington, Pa. — James 

McGinnis, 44 metu anglekasis, 
likos pripažintas per suda kal
tas už nužudymą savo anūkė
lės Gracijos Gillespie, kuri jam 
nenorėjo pasiduot gyvulisz- 
kam prisipyrimui,, perpjauda
mas jai gerkle su britva skie
pe. Tasai iszgama turi du vai
kus; mergaite gyveno pas ji 
užlaikydama jo namine gaspa- 
doryste. Prokuratorius spyrėsi 
kad ji pakart bet džiure kitaip 
apsvarstė taji atsitikima ir isz- 
rado ji kaltu antram laipsnyje.

ATĖJO ANT SAVO 
SZERMENU.

Cleveland, Ohio. — Willia- 
mas Hooley, 30 metu, isz Buf
falo, iszsi'tare kad ne visi gali 
atlankyt savo locnas szerme- 
nis. Jo pus-sesere, Mrs. Clyde 
Geraty, pažino vyre, kuris bu
vo užmusztas saliune, kad tai 
jos giminaitis ir paliepė lavo
ną parvežti namo ant palaido
jimo. Williamas perskaitė laik- 
rasztyje buk jis likos nuszau
tas. Net sudrėbėjo, ant drąsos 
iszsigere kelis stiklelius “ra
mybes” ir nuėjo pas giminaite 
atlankyt savo szermenis. Žino
ma, visi nudžiugo kad jis gy
vas o nepažinstamo žmogaus 
lavona sugražino in lavony- 
czia. Kas jis per vienas ir isz 
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Isz Visu Szaliu
48 METAS

SENA TURGA VIETE NEW YORKE INGRIUVO IN UPE.
Paveikslas parodo ingriuvusia lurga-viete, Fulton Fish 

Market, kuri stovėjo nuo daugelio metu ant''žemutinio Man- 
hatten, kuri ingriuvo in East upe. Szitoje turga-vieteje gu
bernatorius Al Smith dirbo kada buvo da jaunu vyruku.

MASKOLIAUS MOTERE 
APMAINĖ VAIKUTI ANT 

KETURIU KIAULIŲ.
Big Run Gap, Kanada. — 

Pati vieno czionaitinio Masko- 
liszko dukoboreziaus pagimdė 
dvynukus. Turėdami jau asz- 
tuonis vaikus, vyrui tokia gar
nio dovanele jam buvo už daug 
todėl viena isz dvynuku ap
maino ant keturiu kiaulių su 
savo kaimynu. Kada apie tai 
dagirdo Amerikoniszki farme- 
riai, danesze apie tai valdžiai 
kuri paliepė sugražint kūdiki. 
Dabar Kana/liszka valdžia ke
tina sugražinti taja szeimyna 
adgal in Bosija nes tokiu atei
viu nepageidauja.

PLESZIKAI PASZOVE 
SALIUNINKA.

Canonsburg, Pa. — Du ple- 
szikai, ateja in saliuna Vinco 
Guberto, 50 metu, paliepė jam 
iszkelti rankas in virszu o ka
da tojo paliepimo neiszpilde, 
szove in ji, pažeisdami mirti
nai. Pleszikai pasiemia 85 do
lerius dingo tamsumoje nak
ties.

METE ANT SESUTES DE- 
GANCZIA ZAP ALKA, TOJI 

SUDEGE ANT SMERT.
Philadelphia. — Winifred 

MacAloon, keturiu metu mer
gaite mirė nuo baisiu apdegi- 
nimu kokius aplaike isz nety- 
cziu isz ranku savo sesutes 
Mares. Sesute, radus zapalka, 
uždege ir mete ant sesutes ku
ri stovėjo artimoje, nuo ko už
sidegė jos sžlebukes ir aki
mirksnyje pastojo visa lieps
noje. Mergaite likos nuvežta in 
ligonbute bet in trumpa laika 
mirė.

VAIKAS NUŽUDĖ NASZLE.
Chicago. — Ronald Munroe, 

15 metu vaikas, kuris giedojo 
korė, Peoples Church, ir kuri 
visi laike už dora ir pavyzdin
ga vaika, nužudė su plaktuku 
paliegusią naszle Agnės Roff- 
eię^. 1 Tikslas žudinstos buvo 
ąpipleszimas nekuriu dalyku 
kuriuos naszle turėjo. Jo visas 
laimikis buvo vertas tik de
szimts doleriu. Kada ji uždare 
kalėjime vaikas iszsitare: 
“Visai nemaniau kad mane 
taip greitai suimsite nes bu
vau tvirtas kad visus mano 
pedsakius užkavojau.”

SUV. VALSTIJOS ISZDIR- 
BA DAUGIAUSIA 

DRUSKOS.
Washington, D. C. — Kasyk

lų b juras apreiszke kad iszdir- 
byste druskos Suv. Valstijose, 
1935 mete, daejo lyg 7,926,987 
tonu, vertes 21,088,641 doleriu.

Daugiausia iszdirbo druskos 
Michigan valstija nes net 2,- 
138,171 tonu, po tam New Yor- 
ko valstija iszdirbo 1,927,822 
tonus ir Ohio 1,487,315 tonu.

NORĖJO ATVEST PECZIU- 
JE, ISZKEPE GYVAS.

Chattanooga, Tenn. — Hu
bertas Wright, 24 metu darbi
ninkas fabrike, geisdamas at
vesti taja diena, kuri buvo la
bai karszta, inlindo in dideli 
užgesinta pecziu (boileri) ir 
užmigo. Kiti darbininkai, ne
žinodami kad ju draugas mie
ga pecziuje, uždege ir nelai
mingas Wright iszkepe gyvas 
ant smert.

TĖVAS VOGĖ KAD ISZMAI- 
TYT SAVO SZEIMYNA.
Omaha, Nebr. — Delmanas 

Stillman, kuris likos nubaus
tas kalėjimu už vagysta, vog
damas kad galėtu iszmaityt sa
vo varginga szeimynele, ana 
diena likos paleistas isz kalė
jimo kad duoti kraujo del sa
vo trijų menesiu šuneliui kuris 
serga nuo užtrucinimo kraujo. 
Motina neturi tinkamo maisto 
del savo mažiulelio todėl likos 
nusiunstas in ligonbute. Kūdi
kis gimė tame laike kada tėvas 
radosi kalėjime.

GAZAS UŽMUSZE KETU
RIS ANGLEKASIUS.

Fulton, Mo. — Daug gazo 
kasyklose buvo priežastimi ke
turiu anglekasiu mireziu, Matz 
kasyklose. Du brolei, kurie 
inejo in kasyklas gialbet kita 
broli ir jo uoszvi, patys žuvo 
nuo gazo. Brolei buvo 18, 23 ir 
28 metu amžiaus.

SNIEGAS NUPUOLĖ 
PENNSYLVANIJOJ.

Kane, Pa. — Czionaitineje 
aplinkinėje, praeita Panedeli, 
nupuolė apie du colei sniego ir 
oras labai atszalo. Seni gyven
tojai tvirtina buk sniegas Au
gusto menesyje yra ženklas 
kad žiema jau po szonu ir bus 
gana smarki.

ANGLEKASEI MANO SU
TVERTI KITA ANGLINE 
UNIJA JEIGU LEWIS’AS 
PRISPYRINES ANGLEKA- 

SIUS PRIE SZELPIMO 
ROOSEVELTO.

Pottsville, Pa. — Czionaiti- 
ncje aplinkinėje anglekasei 
pradėjo labai nerimauti ir 
kerszinti Lewisui, prezidentui 
anglines unijos U.M.W.A., ku
ris prispyrineja kad kožnas 
anglekasis paaukautu po dole
ri ant suszelpimo kompanijos 
Roosevelto ant prezidento ir 
kuris praszalino septynis kan
didatus ant visokiu urėdu No. 
9 distrikto.

Bet prezidentas Brennan, isz 
Shamokin, kuris valdo apie 
46,000 anglekasiu, apreiszke 
kad tieji septyni kandidatai 
parenginejo visokius szokius 
kad surinkti užtektinai pinigu 
ant iszrinkimo Roosevelto. Tas 
butu pradža prasiplatinimo vi
sokiu komunistu, fascistu ir 
kitokiu neprieteliu anglines 
unijos. Brennanas sako kad 
politika neturi vietos unijoj 
anglekasiu nes tas visiszkai ja 
susilpnintu ir gal ateityje pa
irtu. Lewis’as peržengineja 
tais tiesas, kiszdamas savo uo
si in politika, imdamas szali 
Roosevelto, priversdamas an- 
glekasius ant paaukavimo po 
doleri. Lewis’as beveik apleido 
savo unija ir daugiau rūpinasi 
apie plienine unija ne kaip an
gline.

Lewis’as prižadėjo kad jis 
privers 400,000 anglekasiu ant 
balsavimo už Roosevelta, bet 
tuomi labai apsiriks menesyje 
Novemberio, laike rinkimu. 
Anglekasiai jau pradėjo susi
pras! ir jau praeita sanvaite 
pulkas anglekasiu Shenadory- 
je kasyklose pamote Demokra
tu gditas, prisegė salogryži 
(sunflower) ant savo overalsu 
ir ėjo indarba kad parodyt jog 
ne yra valdomi per politikisz- 
kus narius anglines unijos.

Beveik visur yra panaszus 
padėjimas anglekasiu kurie at
sisakė būtie vedžiojami už no
sių per Lewis’a ir kitus nes 
kožnas žmogus turi savo ypa- 
tiszka laisve ir daro kaip jam 
patinka.

EKSPLOZIJA UŽGRIUVO 
10 ANGLEKASIU.

Logan, W. Va. — Baisi eks
plozija kokia kilo Hutchinson 
Coal Co., užgriuvo deszimts 
anglekasiu. Lyg sziam raszy- 
mui jau surasta keturis negy
vus. Manoma kad eksplozija 
kilo nuo 'kibirkszties nuo elek- 
trikinio drato. Isz kitu kasyk
lų anglekasiai pribuvo iszgial- 
bet savo nelaimingus draugus.

28 JAPONISZKI KAREIVEI 
UŽMUSZTI MUSZIJE SU 

BANDITAIS.
Tokio, Japonija.—Muszyje su 

banditais artimoje Pinhsien, 
Mandziurijoj, in lai'ka pasku
tiniu dvieju sanvaicziu, likos 
užmusžtai 28 Japoniszki karei- 
vei ir daug sužeista. Banda 
banditu susidedanti isz 800 
žmonių, užklupo ant Japonisz- 
kos patrules ir tik tada muiszei 
p'aliove, kada Japoniszki ero- 
planai (pribuvo in pagialba sa
vo draugams.

NEMOKA PLAUKT, BET 
ISZGIALBEJO 80 GYVAS-

CZIU. ,
Baja, Vengrai.,— Janosz 

Peks kuris per 39 metus buvo 
sargu iczioniaitines pristovės, 
nors nemoka plaukt bet iii taji 
laika iszgialbejo 80 ypatų, nuo 
prigėrimo Danubes upeje. Už 
taji narsu darba aplaike dau
geli medaliu. Visus iszgialbe
jo su luotele.

PARDAVINĖJO 
POPIEŽIAUS PLAUKUS.
Rymas, Italija.., — Sziomis 

dienomis likos praszalintas 
nuo darbo ipagialbininkas po
piežiaus skvstbarzdžio, .už tai, 
kad paslaptai vogė PopicžPaus 
plaukus, kada juos nukirpdavo 
skulstbarzdis ir vietoje juos su
degint, tai juos pardavinėjo 
pelegrimams už didelius pini
gus. Skust-barzdis dažinojas 
a|pie tai, tuojaus ji praszalino.

ŽINOJO KA PIEVAS 
PADARE.

Daraktorius klausdamas sep
tynių metu vaiko:

— Ka padare Dievas kada 
sutvėrė Adoma isz malio ?

Vaikas: — U-gi nusimazgo
jo sau rankas.

TRYS NUSISZOVE SU 
VIENU REVOLVERIU.

Cuzco, Peru., — Trys darbi
ninkai padare suokalbi nusižu- 
dyt ąnt kart. Panaudojo ta pa
ti revolveri ir vienas paskui 
kita atėmė sau gyvastis. Prie
žasties tosios sav-žudystes ne- 
isztyrineta.

ANT PRIKALBINIMO SAVO 
SESUTES NUŽUDĖ SAVO 

SZVOGERI.
Kielce, Lenk. — Miestelyje 

Pabinnicuose likos nuszautas 
ant smert Jonas Mist, per savo 
15 metu szvogeri Jona Wudka.

Laike tyrinėjimo pasirodė 
kad Mistai gyveno su savim 
dideliam nesutikime ir ant ga
lo motere nutarė nužudyt savo 
neapkencziama vyra, pradeda
ma prikalbinti savo broli kad 
jai prie to darbo prigialbetu, 
apsakydama jam baisu pasiel
gimą savo vyro ir pasakė jog 
jeigu vyras mirtų tai visas tur
tas pasiliktu jai. Brolis sutiko 
ant to ir sesute jam nupirko 
revolveri kad iszpidytu taji 
darba.

O kad žadintojas buvo ne
pilnametis todėl sūdąs ji nu
baudė in narna pataisos bet jo 
sesute likos nubausta ant de- 
szimts metu kalėjimo už surė
dymą ir prikalbinima vaiko 
ant nužudymo savo szvogerio. 
Vela sesuo tvirtino buk brolis 
pats sumanė nužudyt savo 
szvogeri ir prie to darbo ji ne- 
prikalbinejo. _____

BAISI EKSPLOZIJA
UŽMUSZE 16 ANGLEKASIU

Bochum, Vokietija.,—Angle
kasiai dirba diena ir nakti kad 
iszgialbeti 29 anglekasius už
griauti per baisia eksplozija 
kuri kilo United President ka
syklose czionais. Lyg szi- 
tam raszymui jau iszgauta 
isz kasyklų 19 lavonu ir 20 sun
kei sužeistu ir apdegintu. 
Kožna valanda gialbetojai isz- 
gauna isz kasyklų daugiau la
vonu. Eksplozije kilo devin
tam “lifte” isz nežinomos 
priežasties.

BROLIS KANKINO SAVO 
BROLI, LAIKYDAMAS JI 

PRIRISZTA PRIE 
LENCIŪGO.

Lubno, Lenk.,—Keli kaimy
nai pranesze valdžiai buk grin- 
czioje pas Mikola Kozieba kan
kinasi vaikas., 12 metu amž., 
apkaustytas prie lenciūgo. Ke
li palicijantai nusidavė pas Ko
zieba ir rado nelaiminga vaika, 
kuris isz tikrųjų buvo apkaus
tytas prie lenciūgo, kuri prira
kino jo vyresnis brolis Igno
tas, o kad brolei neturėjo tė
vo todėl jis nieko nebijojo. 
Vaikutis radosi tamsiam skie
pe ir baisiai dejavo kada ji pa- 
licija užtiko. Brolis likos už
darytas kalėjime, o vaikutis 

’atiduotas in pavieto priglauda 
del ąjpleistu vaiku.

ISZDAVE SAVO DRAUGA 
UŽ PASLEPIMA SKARBO.

Kielce, Lenk.,— Sziam kalė
jime sėdi už savo bausme 
Jonas Vilczak, vagis, kuris da
žinojas nuo savo draugo, (kuris 
teipgi sėdi kalėjime), buk jisai 
užkasė netoli malūno, 23,000 
zlotu, artimoje kaimo Blonki’, 
kuriuos pavogė isz banko du 
metai adgal. Pranesze apie tai 
valdžiai, kuri nusiuntė in ta 
vieta palicija ir isztikruju rado 
užkastus pinigus ir sugrąžytą 
bankai. Bankas už tai pasirū
pino jam lengvesne bausme.

LIETUVA PAMĖTĖ 
FASIZMA

SUGRYŽO PRIE SENOVISZ- 
KOS VALDŽIOS. '

Kaunas, Lietuva. — Tele
gramai skelbia buk Lietuva at
sikratė nuo fasiszmo ir sugry- 
žo vela prie senoviszkos val
džios.

Dabar visa Lietuva bus val
doma per Krikszczioniszkus 
Demokratus su pagialba Kleri- 
kaliszkos partijos. Daugelis 
gyventoju yra neužganadinti 
isz tosios permainos ir verda 
visokį neužganadinimai ir ker- 
szinimai sutvėrimo naujos par
tijos. , -

BUVO TAI KAIMINKA.

Motina .szaukia isz virszaus 
in sūneli: — Jonuk, susimilda
mas uždaryk taji reidio, tegul 
taip garsei neklega.

Jonukas: — Motinėlė, tai ne 
yra reidio. Kaiminka tik ką 
atėjo pas’tave.
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Kas Girdėt
Tula moter&le, kuri ana die

na atplaukė in Londoną isz 
New Yorko, pasiskundė emi
gracijos virszininkams buk 
kada apleidinejo Amerika tai 
ja inspektorei cziupinejo, gnai
bė ir glostė ant kūno laike 
kratos...

Gana jau su tokiu skundu. 
Juk nekurios moterėles neisz- 
sižiotu ir nepaisytu ant to, 
ypatingai nekurios moterėles 
isz Shenadorio.

1 - I - e •

Žymus Amerikonai, sugryž- 
dami isz savo vaikaciju isz Eu
ropos, yra tosios nuomones 
buk sena Europa stovi ant di
delio Vulkano o reikia tik da- 
lypstet zapalka kad pakiltu 
baisi liepsna. Visur nerimas
tis, kares, revoliucijos, strai- 
kos, nesutikimai ir tikra anar- 
kija.

• •

Albertas Doughton užvede 
teismą priesz Lewis Rainey, 
prezidentą Dirst National ban- 
kos, St. Louis, buk laike susi- 
kivirczinimo, tasai reže jam 
per veidą su pundeliu bumasz- 
ku. — Kvailys kad skundžia; 
ar nebutu geriau padaręs kad 
butu pagriebęs pundeli bu- 
maszku už toki paniekinimą o 
butu tai užtektinas atlygini
mas už nupleszta szlove.

Tula diena, szvento Jono va- 
baelis szviete žoleje, sztąi pri
slinko prie jo baisi rupuže ir 
spjovė truciznos ant jo. Nusi
stebėjo vabalęlis isz tokio pa
sielgimo rupūžes kalbėdamas: 
“ Ka asz tau pikto padariau? ’’ 
Rupuže su piktumu jam atsa
ke: “O kam tu szvieti?”

Tas pats ir su tamsuneleis 
kurie ndkenczia platinimo 
szviesybes ir mokslo ir nuola
tos tunoja tamsybėje kaip toji 
rupuže.

Sud'žia Vetterlein, isz Mo
bile, Ala., iszdave nepaprasta 
Viroka del septyniolikos imetu 
amžiaus William Glenden kad 
jis “atsilankytu kas Nedelia 
in Nedeline mokslaine” per 
szeszis menesius už papildyta 
prasižengimą. Vaikas atvirai 
pasakė sudžiui buk geriau sė
dėti szeszis menesius kalėjime 
ne kaip .mokytis katekizmo.

• • '■
Gerai kad nors karta pripa- 

žysta “inteligentai” kad žmo
nes skaitytu ta, kas kam patin
ka ir neuždraudžia jiems to, 
ka ju szirdis geidžia. Laikyki
tės to, o iszkirsime gerai. Juk 
svietas ganą platus ir galime 
juom pasidalyt.

Popie'žius jausdamasis silp
nu, paženklino daug (kardino
lu savo tautos kad turėtu pir- 
mybe iszrinkime naujo popie
žiaus ant Szv. Petro sosto. Ma
tyt jog Popiežius yra tosios 
nuomones kad visi Ameriko- 
niszki arkivyskupai taipgi yra 
užsitarnavia ant raudonos ke
pures nes kelis taipgi paženk
lino. Gal nenori paaugsztint 
vieną kad kitą neužpykint. Ra
dai panasziai daro ir Ameriko- 
niszki vyskupai su Lenkisz- 
kais ir Lietųviszkais kunigais. 
Visus laiko už tinkamus laiky
ti rankoje vyskupo lazda ir to
dėl nepers ta to ne vieno del 
Apąsztaliszkos Staliczios ant 
vyskupu. 1

Girdėt kad visi kunigai atei
siu yęięlęs_ ketina padarot §u-

važiavima ir tąji dalyka gerai 
apsvarstyt. 

——————, e I II
Paskirti Francuziszki dak

tarai per valdžia užraszineja 
daugybe stebuklu kurie atsiti
ko stebuklingoje vietoje Lour- 
de. Tūlas daktaras, Boisseire, 
aprasze daugeli tokiu atsitiki
mu •sękancziai:

Asztuoniu metu vaikutis ku
ris sirgo akiu liga ir buvo be
veik neregiu, staigai atgavo 
regėjimą. Kokia tai motere, 
kuri buvo bevaldinga nuo pa
ralyžiaus per daugeli metu, ka
da likos panardyta in stebuk
linga vandeni, tuojaus pasvei
ko. 70 metu senuke isz Lyons, 
kuri nuo 12 metu kentėjo ant 
vėžio ant lupu ir radosi mirsz- 
taneziam padėjimo kelionėje, 
tuojaus pasveiko kada patepe 
lupas stebuklingu vandeniu. 
Kokia tai mergina, sirgdama 
pavojinga liga per asztuonis 
metus, negalėdama pajudint 
kojos ne rankos, pasveiko in 
puse valandos kada likos pa
nardyta in vandeni. Tasai dak
taras isztyrinejo buk vanduo 
isz Lourdo iszgyde daugeli 
žmonių kurie butu mirė jeigu 
nebutu juos atvežta in taja ste
buklinga vieta.

Visokios tautos turi visokias 
pasakas apie nevalninkysta 
vyru ir apie pantaplinius vy
rus. Ka 'tas ženklina tai kož- 
nas vyras gerai žino.

Akyviauses apsakymas, ko
kiu budu vyras pasiliko neval- 
ninku moteres, paduoda Negru 
apsakymas, kuris skamba se- 
kan ežiai: į

“Kada svietas buvo sutver
tas tai jame gyveno vien tik 
moteres. Tula diena Žemiszka^ 
Dievaitis, Ambassi Nay, isz 
netycziu užmusze viena isz tų
jų (moterių. Moterėlės iszgir- 
dią apie taip didele nelaime, 
susiririkia visos, melde Dievai- 
czio jeigu turi jas užmuszinet 
kad tai padarytu ant syk — nu
žudytu visas ant syk.

'Ambassi tuom labai nuliūdo 
kad nužudė viena isz moterių 
ir labai savo pasielgimu gailė
josi o kad už taip dideli jo pra
sižengimą atlygint, prižadėjo 
moterems duoti viską ka tik 
nuo jo pareikalautu. Moteres 
sutiko ant to ir melde kad 
joms pasakytu ka duos o jeigu 
ant to nesutiks tai visos su- 
szuką 'fanit patvirtinimo i'“ ge
rai” o jeigu nesutiks tai su- 
szuks “ne.”

Ambassi iszszauke visokius 
vaisius, paukszczius, žvėris ir 
1.1., bet moteres vis atsiszauke 
“ne.” Ant galo pasiliko tik 
vienas dalykas ant atidavimo 
moterems. Tada paszauke:

— Ar imsite vyra?
— Taip, imsime! — suszuko 

griausmingai visos moteres ir 
susiemia rankoms szoko isz di
delio džiaugsmo aplinkui die
vaiti Ambassi.

Tokiu tai budu vyras pasili- 
. ko nevalninku moterių ku
rioms turi dirbti ant ju užlai
kymo ir rūpintis kad visame 
jai intikt.

Tik tam pirmam vyrui turė
jo būti tikras rojus, staigai pa
silikęs locnininku tiek mote
rių. — Kaip jus manote, seni 
jaunikiai, ar ne gaila jums kad 
Dievaitis Ambassi nepaskyrė 
katram viena isz tuju moterė
liu?

— Vienas arklys reikalauje 
prie daribo botago, kitas pa- 
glostinimo,—bet visi reikalą,u- 
je paszaro. Panaszei ir su 
žmogum, ~....

“SAULE Mahanoy City, Pa.

ISZLIETUVOS
SZIURPUS GAISRO

PADARINIAI KAUNE.
Kauna|s.,—Vytauto pr. 26a, 

“Balkan” garaže, del neatsar
gaus elgimosi su ugnimi, užsi
degė garaže buvęs 'benzinas ir 
alyva. Nuo staigios ugnies 
smarkei apdege garažo' tarnau
tojas Jonas Makauskas, kuris 
liepsnos buvo apakintas ir in- 
krito in garaže esanezia auto
mobiliams tikrinti duobe. Isz 

! duobes apdegusi traukdami du 
jo broliai: Andrius ir Julius ir 
greta buvęs darbininkas Ado- 
maviezius taip pat apdege. Jo
nas ir Andrius apdege smar
kiau ir tuojau greitosios pagal
bos automobiliu buvo nuvežti 
in miesto ligonbute. Darbi
ninkas Adomaviczius nudege 
rankas. Labiausiai nudege ga
ražo tarnautojas Jonas Ma
kauskas. Jis tai|p pat pagul
dytas in ligonbute, jo (gyvybei 
gresia rimtas pavojus. Kauno 
miesto savivaldybes ugniage
siai gaisro gesinimui panaudo
jo cheminius gesintuvus o ju 
pritrukus vandeni. Del didelio 
ugniagesiu tempo ir planingu
mo, pavojingas gaisras buvo 
greit apimtas, nors galėjo 
iszsiples’ti in dideli ir laibai 
nuostolinga gaisra.

DIDELIS GAISRAS SU 
ŽMONIŲ AUKOMIS.

Prienai.,—Apie pirma valan
da nakti Prienų! vals., Mogisz- 
kiiu km., netoli Iszlaužo Kiizie- 
nes - Vilkienes ūkyje kilo 
smaukus gaisras. Sudege ’kluo
nas, daržine ir tvartai. Darži
nėje buvo daug inventoriaus, 
kuris gaisro metu ugnyje žuvo.

Be to, daržinėje sudege Po
vilas Kleiza, 91 metu amžiaus, 
kilęs isz Prienlaukio km. Jis 
ant iszieno miegojo ir nespėjo 
iszeiti. Gaisro gesinti buvo isz- 
szaukti Kauno ugniagesiai.

UŽ BOTAGO PAVOGIMĄ 
PUS-ANTRU METU 

KALĖJIMO.
Panevėžys.,— Panevėžyje a- 

na diena už botago pavogimą 
nubaustas pus-antru metu sun
kiųjų darbu kalėjimo. Atsitiko 
taip: 1934 metu Rugsėjo, 24 d., 
tūlas 20 metu amžiaus ūkinin
kas Vladas Vaiszvila buvo in- 
tartas, kad pavogė Eržkelynes 
km., Shbacziaus valscz., ūkin
inko Jono Masio botaga. Bo
tagas buvęs senas nendriniu 
perlužulsiu kotu. Kratos metu 
botagas pas Vaiszvila rastas.

PERKŪNO AUKA
Ukmerge.,—Pakeliui isz Li- 

. duoki u miestelio in Juknoniu 
kaimą, perkūnas nutrenkė. Po
vilą Adomoni isz Juolasziunu 
km., Žemaitkiemio valscz. Jis 
buvo lauke, o kaip užėjo perkū
nija skubėjo in kaima. Buvo 
jaunas vyras.

PATEKĖS PO TRAUKINIU 
ISZLIKO SVEIKAS.

Kaunas.— Sziomis dienomis 
Gubernijoja-lStacziunai tarpu- 
stotyje traukinys užvažiavo ve
žimą kuriame buvo ūkininkas 
Pranas Murza isz Beneliu km., 
Stacziunu valscz. Nors vežimą 
traukinys gerokai aplaužė, 
tacziau buvęs vežime ukinykas 
kažkokiu nepaprastu budu 
iszliko visiszkai sveikas. Taip 
pat nenukentejo ir arklys. Be 
to, Troszkunu-Anyk&zcziu tar- 
pustotyje traukinys užvažiavo 
ant .skersai geležinkeli padėto 
bėgio. Garvežys nesugadintas 
ir nelaimiu su žmonėmis nebu
vo. i

Nekurios Amerikos Pi 
lietystds Pareigos ir 

Privalumai
Kaslink dahbu, vieszu dar

bų, senatvės pensijos, parsi- 
traukimo giminiu in szita sza- 
li isz Europos, ir daugeli kitu 
dalyku lai Amerikos piliecziai 
geriau stovi negu nepiliecziai. 
Žmogus, kuris svarsto ar tap- 

1 ti piliecziu ar pasilikti ateiviu, 
turi rimtai apsvarstyti pilie- 
tystes pareigas ir privalumus.

Pirmoje vietoje kuomet jis 
ima isztikimumo prisiega, 
priesz pilietystes priėmimą ap
ykantas turi prislėgti kad jis 
“rems ir gins Suv. Valstijų 
konstitucija ir instatymus, nuo 
visu prieszu, naminiu ir sveti
mu.” Nesenei Suv. Valstijų 
Augszcziausias Teismas net’ 
trejais nusprendimais laike, 
kad ta prisiega reiszkia kad 
kandidatas, dėl Amerikos pi
lietystes, turi prižadėti, kad 
prisidės prie militariszkos tar
nystes, jeigu bus pąszauktas 
taip daryti. Dėlto, kad jie ne
norėjo duoti tokia prižada szi- 
tas teismas, augszcziausias vi
soje szalyje, atsake Amerikos 
pilietystes ‘žmoniems, kurie del 
tikejimiszku arba kitu priežas- 
czių nenorėjo sakyti kad jie 
nesz ginklus kareje.

Szitie Augszcziausio Teismo 
nusprendimai nebuvo vienbal- 
siszki, dvejuose nusprendi
muose keturi isz devynių teis- 
dariu nesutiko su tuom. Bet 
nepaisant to, pakol isztikimu
mo prisiegos žodžiai Kongre
siniu aktu nepamainyti, tai ap- 
likantas negales tapti pilie
cziu jeigu jis nenori prisiegti 
kad nesz ginklus kareje, jeigu 
bus reikalinga apsaugoti Suv. 
Valstijas nuo visu prieszu, sve
timu ir naminiu,” gali but 
kad net ir priesz szali kur gi
mė.

Tarnavimas prie “jury” 
(prislėgtųjų) tai kita pareiga 
kuria naturalizuotas pilietis 
apsiima atlikti ir prie kurios 
jis turi būti prisirengęs tar
nauti. Balsavimas yra treczia 
užduotis ir gal svarbiausia isz 
visu, yra svarbi privilegija. 
Yra pareiga kiekvieno naujo 
pilieczio atlikti szita užduoti 
kaip geriausia jis gali. Patar
tina, visu pirmiausia jam pil
nai patyrinėti 'politiszkas par
tijas kurios sudaro tokia stip
ria jiega Amerikos valdžioje. 
Po rimtu isztyriųejimu, lai pri
sideda prie tos partijos, kuri 
remia tuos reikalus in kuriuos 
jis tiki. Jis turi balsuoti už 
kandidatus ir programa savo 
partijos jeigu jis in tai sanži- 
ningai tiki, ir jis privalo daly
vauti partijos organizacijoje, 
būti dalimi tos organizacijos. 
Paprastam 'balsuotojui, pasky
rimas kandidatu ir seimai nu
stato partijos kelia.

Alice Brothier Morris, jos 
knygutėje '“American Citizen
ship” sako — “Ir paskutinis 
patarimas naujam piliecziui 
yra netik prisidėti prie parti
jos bet atlikti visus partijos • 
reikalavimus. Naudokis ir var
tok savo intekme, kuri yra ga
linga, kad tavo partija stotu 
už viską kas tik yra geriausia 
ir kad teisingi vyrai 'butu isz- ' 
rinkti in vadus ir in viesza urė
dą. Pilnąi (dalyvauk savo par- : 
tijoje.”. —F.L.I.S. :

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.,
Mahwfiz City, ___

k pūdymas tenai už mies- 
o, prie kapinyno vartų.
mas nedidelis, apaugės 

, apsuptas isz vienos pu- 
>ilia biednu, žemu nameliu 

antros traukiasi platus, ap
dirbamieji laukai.

^Ant to pūdymo atėjo priesz 
saulėleidi, vasaros metu, gaisz
ti arklys, ot sau, toksai pa
prastas karįetinis arklys. Bu
vo jis baltas, didelis ir pasibai
sėtinai liesas.

Po jo neszvaria skūra, in- 
pratinta nuo užkinkalu, matė
si aiszkiai jo auksztos kilmes 

rasa, kalbanti apie geresne 
praeiti.

— Apie puikius poniszkus 
pakinkalus.

—■ Apie sidabriniuis varpe
lius, skambąnczius ant snie
guoto kelio.

— Apie stebuklingus vasa- 
rot rytmeczius, kada visa sto
pa užlieja iszbalusiai, rožine 
blizgesiu vilnis, o dideles, vė
sios, deimentines rasos krinta 
nuo auksztos žoles, mindžioja
mos pabaidytas arkliu tabū
nais (pulkais).

— Apie kariszkas triubas, 
kurios tiesiog užgauna smege
nis ir priverezia kojas taktu 
žengti.

— Apie tykias miszku ga
nyklų grožybes, kada kvepia 
sesebroliukai ir mėtos o seni 
szimtmetiniai aržuolai veda 
pasznekesius...

—■ Sziadien pavarytas nuo 
ėdžiu, nuo būvio ir nuo edesio, 
ant kurio negalėjo užsidirbti, 
atėjo gaiszti ant to pūdymo ne
toli kapinyno,, nuo kur ant jo 
szaltai žiurėjo ąukszti ir laibi 
žmonių paminklai.

Gulėjo jis ant szono. Sukud- 
loti, balti kareziai iszsisklaide 
ant vejos plonais, susivėlusiais 
posmais, kojas isztiese o su 
gražia savo galva musze1 in že
me. Tykus, prailgintas dejavi
mas veržėsi laikas nuo laiko 
isz po jo lupu, iszpletotu skaus
mingai. Konvulsijų spazmas 
sukratė jo visa dideli, sudžiu- 
vusi kuna. Ant jo pavirszaus 
aufcsztai, skraidžiojo pulkai re- 
kianeziu juodvarniu, suvuo- 
džianeziu sau neatbūtina ir 
trumpame laike maista.

Isz mažu žemiu trobelių, taip 
kaip isz kokiu skylių, kur gy
veno vargas ir skurdas, iszsi- 
pyle būrelis vaiku. Buvo ne- 
szvarus, basi, apdriskę. Iszsi
sklaide jie po pūdymą, kaip 
pulkas laukiniu oszku, szokda- 
mi, rėkaudami ir vadeliodami 
vienas per kita.

Pamate jie arkli ir tuojaus 
ju visas būrelis tenai susibėgo. 
Isz pradžių jie stovėjo ramiai, 
žiūrėdami in ta dideli žžveri su 
baime, bet kada arklys sukru
tėdavo, laipsniszkai jie apsi
prato. Nedidelis vaikas, gal 
keturiu metu, sudavė arkliui 
palengva ryksztele ir garsiai 
suszuko:

— Ano, vio! vio!
Bet arklys visai nei nepasi

judino, tai-gi vaikas su ryksz
tele paantrino syki, antra, tre- 
ežia ir vis kas karta smagiau 
plakdamas.

— Palauk, — tarė kitas, — 
asz jam parodysiu!

Ir atsitraukęs 'kelis Žings
nius, paleido in arkli didoka 
akmeni. Akmuo pataikė, szo- 
nan ir nusirito szonkauliais. 
Nuo to naujo netikėto sopulio 
biednas arklelis pąszoko bet 
tuojaus vela be šylu iszsitiese.

Tasai arklio nedailus pasiju
dinimas prajuokino visą vaiku 

būreli. Prasidėjo beprotiszki 
vaiku juokai.

O dabar prasidėjo bemeilisz- 
ka, žiauri ir baisi zobova. Vai
kai apstojo aplinkui arkli ir 
kaipo pulkas piktu beždžionių 
nedave jam ramybes su savo 
niekingais pasielgimais. Mete 
ant jo akmepaieziais, tampė už 
uodegos, bade lazdomis, užbė
rė jam pusiau apakusias akis 
smiltimis. Nesigynė visiszkai. 
Neturėjo šylu o gal noro.'

Tap jau jis priprato prie 
smarkaus botagu skausmo kad 
net neprotestavo tada, kada 
turėdavo pilna tiesa atsilsėti. 
Tik patylom dejavo, virpėjo il
gos, iszdžiuvusios kojos o gal
va varteliojo.

O vaikai darėsi kaskarta vis 
drąsesni, kas karta niekinges- 
ni.

— Jis!.. szelma! — praszne- 
ko karietninko vaikezas, — 
gaiszti nenori. O mano tėvas 
jau nuo pat ryto paasztrino 
peili, kad jam nulupti skūra.— 
Ir su didžiausiu paniekinimu 
paspyrė arkli su koja.

— Kam jam lupti slkura? — 
paklausė viena mergaite.

— Kam? Tu esi paika. Tėtis 
ja parduos.

— Kam? — Vela klausinėjo 
mergaite. Karietninko sūnūs 
jai jau nieko neatsake.

įSumislijo jis nauja sumany
mą. Pasidrąsino tiek kad ant 
gulinezio arklio užsilipo ir at
sisėdo o nutveręs jam už kar- 
cziu pradėjo traukyti ir musz- 
ti, prieg tam taip keikti kaip 
jo tėvas, kada piktas ir pusiau 
iszsipag’iriojas po nakties važi- 
nejmui ir girtavimui, turi ant 
rytojaus vela anksti važiuoti.

To jau buvo perdaug bied- 
nam, gyvenimo suėstam ark
liui.

Paskutiniu pasistengimu nu
sikratė nuo saves vaikezą ir 
vos-ne-vos atsirėmė ant pirma- 
galiniu kojų. Vaiku būrelis 
iszlakste, kaip pulkas pabai
dytu kurapkų; o jis pasiliko 
taip vela vienas ant tuszczio, 
szale miesto, pūdymo. Drebėjo 
visas ant savo nusilpnejusiu 
kojų, didele’ galva nepajudinai 
nuleido, apakusias ir baltymu 
aptrauktas akis indebe in besi- 
artinanezia sutema ir prasižio
jąs sopulingai žvenge...

Tai buvo paskutinis jo nusi- 
žvengimas.

Žmoniszkas jo buvo balsas, 
žmogiszkas pasiskundimas...

Jam buvo skriauda...
Kol buvo jaunas tai ant jo 

kaklo ir nugaros žibueziai 
skambėjo, turėjo po tam vilkti 
sunku junga ir kęsti smūgius.

Paseno, niekaĮm nereikalin
gas. ,
Net paskutinėmis valandomis 

turėjo kensti pasitycziojimus 
ir smūgius.

O vienok, nors jis jausmus 
tureįjo gyvuliszkus bet vis-gi 
jausmus. Suprato kas gero o 
kas blogo.

Senatvėje jam pasigailėta 
tvarto ir nors saujos sauso 
szieno, net ir nepagirdyta. Bet 
iszvarytą ant pūdymo, kur tu
rėjo užbaigti paskutines savo 
dienas.

Jam buvo skriauda... tikrai 
skriauda...

Ir žmones dar toki kieta- 
szirdžiai...

Nedėkingi žmones...
Nedėkingi...

SS- SIENINIAI KALENDORIAI 
Del saves arba in Lietuva pasiusti.

Po 25c., arba 5 už $1.00
W. D- BOCZKAUSKAS - CO., 
, MAHANOY CITY, PA,

Maistas ir termometras

i

Su karsztomis dienomis yra 
patartina visiems mažiaus val
gyti. Mes visi lengvai ta gali
me daryti be jokiu blogu pa
sekmių.

Kada oras yra vėsus, kūnas 
degina • kurą (maista) netik 
produkuoti energijos bet ir 
szilumos — pasilikti geroje 
sveikatoje, visais laikais kū
nas turi prisilaikyti prie pa- 
czios temperatūros — tai yra 
98.6 laipsniu Fahrenheit. Ir 
prisilaikyti prie szitos tempe
ratūros szaltesniame sezone 
mes turime valgyti daugiaus 
riebumu, daugiaus cukrinio 
maisto ir krakmolinio maisto.

Paprastas vyras ir motere 
reikalauja maisto kuris pri
stato nuo '2,500 iki 3,000 szilu
mos vienueziu (calories) kas
dien, užlaikyti kuniszka stip
ruma bet vasaros laiku galima 
sumažinti tą skaitliu iki nuo 
1,800 iki 2,500 szilumos vienu
eziu kasdien. Tas reiszkia kad 
vasaroje turime vartoti ma
žiaus sziluma-produkuojanezio 
maisto.

Nėra taip sunku kaip atrodo 
nes paprastai žmogui nesinori 
tiek daug valgyti vasaros lai
ku. 'Tad sziltuose menesiuose 
patartina valgyti mažiaus per 
pusryczius ir vidurdieni bet 
per vakariene valgyti koki 
karszta maista. Žmogui būti 
sveiku vasaroje reikia valgyti 
szviežiu žaliu daržovių, salotu, 
vaisiu ir pieno su mažiaus mė
sos, krakmolinio maisto ir rie
bumu. Kaip tik vasaroje yra 
labai daug visokiu daržovių ir 
vaisiu ir jie yra gana pigus, 
gerai juos valgyti žalius ar vi- 
rintus> ■:'•••• -M

Mes nepatariame visai apsi
eiti be mėsos vasaros laiku, 
mesa yra svarbus maistas ir 
gerai vartoti ja nors syki in 
diena. Viena diena per savaite 
vartokite žuvies vietoje mėsos. 
Per visus metus vartokite sū
rio, pieno ir kitu pieniniu pro
duktu prie valgiu. Tie kunui 
duoda kalkio ir kitu svarbiu 
mineralu, kuriuos kūnas reika
lauja.

Vaisiai yra sveikas valgis ir 
vasaroje kiekvienas žmogus 
turi visokius vaisius vartoti.

F.L.I.S.
Dr. John L. Rice,

New Yorko Miesto Sveikatos i 
Komisijonierius.

SZMUTORIUS KUNIGAS.

Tūlas naszlys, apie 70 metu, 
pamylėjo mergaite 18 metu ir 
nusidavė in bažnyczia paimti 
szliuba. Kunigas apsivilkęs in 
bažnytinius rubus, pradėjo 
vesti ji prie kriksztelnyczios o 
kada stojo prie jos, jaunikis 
užklausė kunigo:

— O ka ežia darysime jega- 
masteli ?

— Perpraszau, — atsake ku
nigas szypsodamasis, — ma
niau kad nori ta kūdiki ap- 
kriksztyt. ,, . į

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausia Graboriut 

:: Gabiausia* Balsamuotojaa tl
Geriausia Ambulance 

patarnavimas ežioj 
apelinkeje. Bile ko- (v 
kiam laike; diena ar 

jjF nakti. Visada turi pil- JT 
■X. na pasirinkimą meta- 
v ’ liszku ir kieto medžio tį 
I Grabu. Laidoja nu- II
I mitelius pagal naujau- II

šia mada ir. mokslą. II
Į Turiu pagialbininke N 

moterems. Prieinamos JĮ 
prekes.
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AMERIKONISZKAI
Į^OREJAI su manim pasikal

bėti, tai-gi mane turi!
Su tais garsiai pasakytais 

žodžiais atsistojo ūkininkas 
P-obert John priesz savo prie
deliu Igną Kurmi kuri liūdni 
likimo laikai privertė apleisti 
Bavo gimtini kraszta; nukelia- 
yo in užmari ir be perstojimo 
per kelis metus dirbdamas 
sunkius darbus ir czedydamas 
centelius, susirinko maža sau 
kapitaliuka o sziuo laiku, ka
da jis persistato musu skaity
tojams, buvo jau fanuos savi
ninku ir Roberto Johno kai
mynu.

■— Džiaugiuosi kad iszklau- 
Isei mano praszymo ii- tuojaus 
atėjai ant mano pakvietimo. 
Turiu tau ka nors pasakyti, 
iarba, tikriau pasakius, turiu 
pas tave praszyma.

— Žinai jog visados galio, 
tau patarnauti bet hm, jeigp 
kartais reikalautum pinigu 
prisipažinsiu tau kad ir mak 
pinigu sziadien reikalinga.. J

— Nusiramink, tuo tarpt, 
(turiu kitokia rūpesti ir tu ma
ne isz to gali iszgelbeti.

— Man tas labai žingeidu.
— To patarnavimo nei nuo 

(vieno nenorecziau reikalauti ir 
norėti, — apart tavęs — tas 
(yra reikszme ir darodymas jog 
(tau labai daug užsitikiu.

— Tas mane iszaugsztina.
— Teisybe, kadangi tas tave 

gali iszaugszt'inti!..
— Bet apie ka tikrai apeini? 

Kam tavo,4,a.prakalba?
— Na, nes matai, susipažins- 

tame mudu dar tik nuo trijų 
metu o pfisitarnavimas kas- 
link kurio turiu tavęs praszy. 
ti, yra to .skyriaus, kad kaip 
tik pas broli o jau aukszcziaii- 
siai pas jaunu metu priedeliu 
iszpultu pareikalauti.

— Man neramu darosi juk 
nuo manes nereikalausi idant 
tau Abisinijos karaliene pa- 
vogeziau ir tau czionai prista- 
tycziau ?

— Beveik taip ir yra.
— Ir mane iszrinkai prie 

taip augszto ir garbingo dar
bo?

— Taip, tave iszrinkau savo 
pirszliu... " •

— Tu mane, savo pirszliu?. 
•— John prasijuokė linksmai. 
Tai-gi del manes atsakanti ro
le! Pasakyk žmogau, kur tu 
emei tokia beprotiszka misli?.

— Prieszingai, toji mislis vi- 
teai gera. Tu su .savo tikrumu 
ir gera szirdžia lengviau priei
ki, nei asz, prie tikslo — tu tu- 
yi visur užsitikejima...
; — Dėkingas tau esiu už taip 
Nuolankia man kalba...

— Žinai, kad asz esu visa- 
įlos tikras...

— Kaip asz! Visiszkai taip 
kaip asz!
1 — Tai-gi, prie reikalo pasa
kysiu tau apie ka einasi.
i — Klausiu tavęs su atyda!
I — Praszau tai-gi tavęs idant 
(tu nukeliautum 'su mano reika
lu in Kauna Europoj...
i — Asz turiu keliauti ir Eu
ropa in Kauna?...
į — Taip, ir kaipo (Uano 
pirszlys kaip tau pirmiau sa
ikiau ..............
, — Kodel-gi pats nekelauji? 
: —Negaliu.'Turėjau ^sma
gu atsitikima, kas isz teftai ir 
mano iszvažiavima paskibino.

— Niekados nieko apie tai 
L

neprimindavai?
— Nesmagus del manes at

siminimas. Tai-gi, neprotinga 
labai butu nuolatos sau atmin
ti ta žmogiszka neteisingumą, 
kas man gyvenimą užnuodijo. 
Tau teisybe, galėjau viską ap
sakyti.

— Gali taigi ir dabar tai pa
daryti.

— Su didžiausiu noru, bile 
tik tau nepritruktu kantrybes: 
esu persitikrinęs kad jeigu tau 
pasakycziau, tuokart tasai ma
no praszymas tau iszrodytu 
mažiau stebėtinų.

— Gal but, tai-gi pasakyk, 
nemeluok nieko ir nesibijok, 
tik meldžiamasis sakyk gryna 
teisybe.

— Teisybe? Žmogeli, ko no
ri teisybes ?.. Ar nežinai kad 
teisybe yra tokia baisi jog kas 
ja pamato, tuojaus negyvas 
krinta?

— Asz taip-gi nenoriu jos 
matyti tiktai girdėti ir tai isz 
tavo lupu!

— Isz manes iszgirsti ja ga
li bet pagalios mano prieteliau, 
jeszkok teisybes ant .svieto!

—Yra juk Lotyniszkas prie
žodis kuris užtikrina: kad tei- 
.sybe randasi vyne!..
, —Hm!— taip —bet pas 
mane, jos vyne nerasi — nes 
(asz...

— Žinau, — žinau, — tu ne
gali vartoti vyno, vynas yra 
brangus, gaila del svecziu!

— Asz jo taippat negeriu 
'bet gaTtąu galiu patarnauti su 
stikleliu degtines.

— Duok man ramybe juk 
žinau apie tai, kad raktelio 
nuo szeputes nerasi! .

—- Jei jau nenori...
— Ne, dekavoju, ;— atsake 

John ir iszsitaise sau ant suo
lelio. Pasakok nes mažai turiu 
laiko.

— Kad esiu gimęs Kaune tai 
jau ne syki tau pasakodavau ir 
gal dar atsimeni kaip asz ten 
turėjau viena prekyba kuri 
man prastai klojosi. Tuokart 
gyvenau mažame miestelyje 
szale Kauno ir tankiai in ana 
su reikalais važinėjau. Tas ne 
karta man atsitikdavo. Prie 
tos progos viena diena ai’ tai 
dvi Kaune praleisdavau. Vie
na karta iszgialbejau isz di
delio pavojaus maža szuniuka 
kuri keno tai didelis kudlius 
tampė už ausu. To szuniuko sa
vininke nekeikia ponia Dorskie- 
he, dekavojo man už tai su asz- 
aromis o pradėjus su manim 
kalba, užbaigę tuo kad mane 
užprasze pas save. Nemislijau 
ilgai bet ant rytojaus tuojaus 
ja aplankiau. Buvau labai mei
liai priimtas, ne tiktai nuo tos 
mano pažinstamos bet ir jos 
giminaites, kuri drauge gyve
no. Nuo pirmojo pasimatymo 
insimylejau in ta giminaite ir 
jau tiktai apie tai svajojau ko
kiu budu ežia gavus jos ranka. 
Nuo tos dienos Kaune iszbuda- 
vau hei namuose, gali sau leng- 
kalai, man taip apsileidžius 
vai suprasti kad mano visi rei- 
nei kiek nesigerino bet nuola
tos didinosi iszleidimai ir ma
no padėjimas ėjo vir arszyn. 
Taigi, kada pradėjau mislyti 
apie apsivedim'a, jaueziau kad 
žeme griūva po mano kojom. 
Tuo laiku kentėjau labai daug: 
kokia tai pikta dvasia eme ma
ne gundyti ątsispirdavau: ar

turėjau suterszti savo lig sziol 
nieku nesutepta pavarde? tu- 
recziau save ant juoko iszsta- 
tyti del moteriszkcs?!.. Ilgai 
kariavau su savimi kovojau ir 
pagalios pasidaviau, tai yra, 
sufalszavojau vekseli ant 10,- 
000 rubliu. Matomai nelaimes 
pradėjo mane persekioti nes 
kaip tik tasai vekselis atsirado 
antrose rankose, viskas iszejo 
aikszten!.. Supranti dabar ko
dėl gimtini kraszta turėjau ap
leisti?

— O ka ant to tavo mylima?
— Esu tikras, kad apie tai 

nedasižinojo nes ji apart Len- 
kiszku romansu nieko daugiau 
neskaitydavo. Jokiu laikrasz- 
cziu tuose visuose namuose ne
surastum nei del vaistu.

— Po kokia priedanga per- 
siskyrei .su ja?

— Pasakiau jai kad noriu 
sau kur kitur laimes pasijesz- 
koti.

— Matomai, ji labai lengva- 
tike.

— Ji moteriszkas?
— Na ir kas toliau?
— Kas toliau, juk žinai. Pri

buvau in czionai, darbavausi, 
nusipirkau ta žeme ir...

— Ir ka?
— Ir misliju tiktai apie tai, 

kad kuogreieziausia mano 
brangia Kazimiera turėti prie 
saves... suprantama, kaip sa
vo paezia.

— Ar tai jau su ja suside
rėjai iszkeliaudamas isz Kau
no? • -

— Visai ne!
— Nesuprantu kaip tai gali 

mislyti, apie Iszliuba kadangi 
nežinai ar ji sutinka su tavo 
meile ?

— Mano Kazimiera yra pro
tinga motere ir mano kad isz- 
einant už vyro neprivalo klau
syti .szirdies bet galvos ir ne
reikalauti pas vyra kokiu sen
timentu bet gero užlaikymo ir 
sviete padėjimo. O visupirma, 
ji trokszta gyventi svetimam 
kraszte.

— Hm... turi turėti juk ko
kia tame priežasti!..

— Kam?
— Gyventi užrubežyje.
— Na, visaip ten žmones kal

ba, vienok asz tam netikiu, o 
pagalios juk ir ant saules ran
dasi szlakai.

— Kaip-gi iszrodo ta tavo 
Kazimiera?

— Aukszta, laiba, mėlynos 
akys, balsgani plaukai...

— Tokia sena?!..
— Bet tokia plauku spalva, 

kuri labai graži ir visais myli
ma.

— Stebėtinas jums pasida- 
bojimas. O ar turtinga?

— Mano Kazimiera neturi 
nięko bet turtinga jos giminai-i 
tet prie kurios gyvena, mato
mai jai viską apraszys ir pa
liks.

— Asz, tavo vietoj būdamas, 
veluk imeziau jos ta gimine, 
kol ji yra dar liuosa.

— Neesu toksai interesin
gas, ženijuos su Kazimiera isz 
meiles.

— Taip seniai jos nematei o 
dar jos nepamirszai. Bet ar ji 
tik norės eiti už tavęs, juk tu 
czionai nieko tokia didelio ir 
svarbaus neturi ir neesi gar
sus?!

— Garsumo neturiu, tas tie
sa bet tu galėsi savo lupomis

i

dagiai szalin atbėgusi Igną •— f 
dabartinis tavo .susigiminiavi- j 
mas su mano paezia panasziai'. 
tau elgtis visiszkai neleidžia.

— Ar tu proto netekai?!..
— Saugok Dieve: noriu tik

re ir ant slenksczio pasirodė 
augszta, laiba motere su per- 
gamine veido spalva ir kabau-, 
ežiais žilais plaukais, su mažo
mis szviesiai-žydrainemis aki
mis, laikydama ant ranku ma
ža, nepaprastai riebu szuniu- savo paezia nuo tavo tokio ne
ką, su kuriuo reikėjo daug mandagaus apsiejimo apsau- 
baimintis, idant kartais neuž-1 goti.
duslu savo riebumu.

— O tai netikėtai!.. -— su
szuko ponas Ignas isz baimes padėjai .savo?
pasitraukdamas atgal ir po-1 jeszkodamas akimis senos mo- 
draug parodydamas kad isz to teres, kuri pasveikinta juo- 
apsireiszkimc| džiaugiasi.

— Tavo paezia?!..
— Mano paežiai O tu kur 

paklausė,

kais, sugryžo atgal in kamba-
— Džiaugiausi jąja, kaip ku- ri. 

dikiu!.. — atsake motere so — Ka-a-aJ — suszuko ponas
dydama savo szuniuka ant Ignas, kuris tik dabar suprato

Mrs. Konstancija ^Collins 
Wortman, su kuria apsipaezia- 
vo kapitonas Volney Wort
man, isz 66-to įpulko artilerijos 
ir yra profesorium Illinois Uni
versiteto, praleido dali savo 
saldžiosios keliones laike ma
nevru ant laivo.

apie mano garsumą jai papa
sakoti, supranti?..

— Tai-gi, turiu meluoti... 
isztikro nežinau...

— Gali jai pasakyti kad isz- 
losziau daug pinigu...

— Ant tavo atsakymo! Bet
gi tas yra...

— Amerikonisizkai! *— .pa
baigė ponas Ignas.

— Sutinku, važiuosiu.
— Esi pavyzdingas priete- 

lius! — tarė ponas Kurmis, 
spausdamas ranka Robertui 
John. Kaslink keliones kasz- 
tu...

— Laikas eiti namo, — per
trauke kalba John, nusiszyp- 
sodamas. Taveš rytoj lauksiu 
ant arbatos, tuokart galėsimo 
viską prigulincziai apkalbėti.

— Regis ateisiu, — atkirto 
ponas Ignas su paraudusiu vei
du ir kada paskui Johna durys 
užsidarė, jis isz džiaugsmo 
lauže sau rankas.

— Jam tik toki paliepima ir 
galėjau suteikti, — tarė grei
tai, vaikszcziodamas sau po 
kambari. — Kaip tik Kazi
miera bus mano pati, jos turtai 
mano rankose, kitokį gyveni
mą tuokart pradėsiu. Gerai 
padariau, kad jam santikius 
prieszingai apsakiau, mano 
Kazimiera, pavadinau biedna 
o teta, turinezia turtus. Gal 
John sudurnąvds ir apsives su 
taja baidykle. Del manes tas 
butu tikra laime nes kas gali 
žinot, ar Kazimiera, nepaisant 
savo proto ir ■ pasibjaurėjimo 
norėtu ja pasiimti su savim. 
O juk nepaisant, kad dabar ja 
del mandagumo turi pas save 
laikyti, kaipo motere, be jos 
apsieiti negali.

Neapsakomai ji linksmino 
toji mislis kad gal gera szposa 
iszkirs savo prieteliui.

John taipgi su geru humoru 
sugryžo namo ir szypsodama- 
sis dairėsi po savo namus.

— NeuŽilgio kitaip ežia vis
kas iszrodys, tegul tik prasi
dės moteres valdžia, ypacz-gi, 
jeigu toji motere czionai pa
puls ne su tuszcziom rankom.

Smagiai bėginėjo ir triuse- 
si ponas Ignas, valydamas ir 
puoszdamas savo namus.

— Kodėl John nepaskyrė 
dienos ir valandos savo pribu
vimo? Bucziau juos susitikęs. 
Ka Kazimiera apie mane pa- 
mislys!.. O apie ta sena nei 
paminėjimo!..

Dar buvo užimtas tomis mis- 
limis, kad staiga durys atsida-

kietos kreses ir prisiartino 
prie pono Igno su mieriu jo 
apsikabinimo. Toksai pasisvei
kinimo būdas jam pasirodė ne
mandagus vienok nesijudino 
isz vietos.

— Sveikinu, .sveikinu! — an
trino ji besiszypsodama, — o 
kur Kazimiera?

— Pareis pesezia su Johnu, 
kadangi vežimo ratas truko o 
asz pati, kaipo labai iszsiilgus, 
sėdau ant arklio ir greieziau in 
czionai pribuvau. Žiūrėk, koki 
mano parėdai, gal but labai 
juokingai asz iszrodžiau, ka
dangi visi žmones pakeliui in 
mane iszsižioja žiūrėjosi. Joh- 
no vežėjas, kuris paskui mano 
ant kito arklio jojo, ramino 
mano tuo, kad tas viskas isz- 
eina Amerikoniszkai.

Ponas Ignas su susijudinimu 
klausėsi to pasakojimo, jam 
tas labai nepatiko, kad jo Ka
zimiera neparodo tokio paties 
prie jo iszsiilgimo ir velijo su 
ponu John eiti posezia.

— Tuojaus jiems nusiunsiu 
vežimą arba vereziau pats va
žiuosiu!

Motere pasižiurėjo in ji -su 
didele nuosteba ir asztriai 
klausė:

— Kaip tai?..
— Sakau, kad važiuosiu 

tikti Kazimiera ir Johna.
— O tai mielas man priėmi

mas, — vos tik pribuvau...,
— Asz noriu važiuoti, nes 

juk mano prideryste yra...
— Nuo pirmos valandos ap

leisti savo paezia del kitos ko
kios moteres!.. — suszuko įn
irtus.

— Man linksma kad ponia 
tai pripažysta!

To jau jai buvo perdaug, 
kaip levas puolėsi ant jo, ap
kabino ji su ranka smarkiai ir 
suszuko:

— Tai tokiam gyvenimui tu 
liepei mane czionai atvilkti, 
ak, dabar asz žinau ka tu mis- 
lijai! O, asz biedna apgauta 
motere! Kur tie tavo turtai ku
riuos man žadėjai sudėti prie 
mano kojų, kur ta meile, kuria 
man per ilgus metus siūlyda
vai, tasai manos iszsiilgimas, 
kur tas viskas, kur?

Ponas Ignas stovėjo kaip že
mėn inkastas szulas, o po tam 
su rankom susidavė sau in 
kakta:

— Isz proto iszejo! — tarė 
in save ir kuogreieziausiai lei
dosi bėgti laukan, motere pas
kui ji o paskui ja szuniukas. 
Taip perbėgo beveik isztisa 
kiemą kur juos sutiko tuotar- 
pu John ir Kazimiera su juo
ku.

— Kazimiera, mano brangi 
Kazimiera! — atsiliepė ponas 
Ignas, bėgdamas prie jaunos, 
ant Johno peties pasiremusios 
moteres, kuri, tarytum, persi- 
gandus jo tokio smarkumo, 
prisiglaudė dar labiau prie 
Johno.

— Dovanok, — tarė ponas 
John, pastūmėdamas neman-

kaip ežia viskas veikiama. — 
Tu?.. Tai negalimas daigias! 
Tai visai prastas juokas!.. 
Tai yra mano pati! — prabilo 
beveik be dvasios ir nutvėrė 
jauna motere už rankos.

— Apsirikai, mano priete-.l 
Irau, norėjai ta gauti su 
vais plaukais, 1 biedna, gS^f 
nanezia isz malones pas j 
ir asz tau ja rodijau. TuA 
siulijai ta antra, turtnB 
asz velijau kitaip pasielgB

— Pasielgei niekszisz® 
tai yra. fl

— Amerikoniszkai! -■ 
kirto jam Robert Johij^fl 
lis Lietuviszkai susi® 
paskui nuėjo sau su H 
na, patogia paezia, ® 
mas savo likusiam■ 
Ignui: — Good bye!^^®
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Vienoje apygardoje, 

Badai Pennsylvanijoje,
Lietuviu keliolika gyvena, 

Bet jau gana.
Bažnyczios jiems nereikia,
Visas szventinybes keikia, 

Vaikai jau po kelis metus turi, 
Bet da krikszto szvento neturi. 
Yra ten ir suaugusiu merginu, 

^•’>et kokios jos, paezios nežino, 
b;- Ar karves ar kumeles, 
uju. . .
„ O tai vis Lietuviszkos Pu .mergeles.y .°

j Karta in bažnyczia nuėjo,
Ir ka jos ten paregėjo, 

Pamate kaip moteres nuo spa- 
viednyczios atsitraukė, 

Ir kožna isz graudumo 
■apsiverke.

'Tuoj užklausė: kas joms 
darosi?

Už ka kunigas ant ju barėsi?
Ka jos priėjusios pasakoja,

Ir ko pas kunigą landžioja?
Tai mat jau vyruotis nori, 
O apie tikėjimą paėmimo 

neturi,
Kaip kas apie Dieva pasako, 
Tai žiuri, net akis pastato, 
Nežino ar tai žvėris ar kas 

kitas, 
Ar tai kokis vilkas.

■ • Jt/tsiirt1- Aekaffds tižtkiMevai7~ 
Ba ka gali būti kalti vaikai, ,

Be mokslo be apszvietos, 
Girdi apie bjaurybes visados,

Badai ir ateityje dorumo 
i neturės,

Ir kaip kiaules nusides.
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§ Kas pažysta pa® 
rai, tas jauezia ir ma® 
vo niekysta o nesisz® 
gyrimuose žmonių.

§ Jeigu pažineziau
kas yra ant svieto o negyven- 
cziau dvasioje meiles, ka tai 
man prigialbetu priesz Dieva 

i Kuris mane isz mano nusidėji
mu sudins?

§ Visi esame nusidejeleis 
bet tu apie tai nemislyk kad 
randasi ant svieto niekesni už 
tave.

§ Tasai yra didžiausiu kat
ras turi daug dvasios meiles.

§ Tikrai yra tas didelis ku
ris savyje jaueziasi mažiuleliu 
o visa svieto garbe turi už 
niek.

§ Yra tai didele iszmintis 
būti staigiam darbuose ir ne
būt prieszu prie locno protavi
mo.

§ Netikėk in kožna žodi bet 
jeigu tau kas iszrodo geru tai 
skelbk tarp žmonių. .

§ Klausk rodos pas žmo
gų kuris yra doras ir turi san- 
žine, jeszkok mokslo pas ge
resni už save, negu turėtum ei
ti pagal savo supratima.

§ Pasipūtėlis ir godus žmo
gus niekados neturi pašilsio, 
ubagas ir nusižeminęs dvasio
je gyvena visados geriausiam 
pakajuje.

§ Nesisarmatyk tarnauti 
kitiems, del meiles Iszganyto
jaus ir pasirodyt vargszu ant 
svieto.

GAILESTINGA NASZLE.

— Tai tu Mare dabar viena 
būni?

— Ne suvis, mat auginu <sie- 
rateli...

— Tai labai gražu isz tavo 
szalies.

— Ar vaikas ar mergaite?
— Vaikas.-
— O kiek jis metu?
— Trisdeszimts dvieju me-

Vyras girtuoklis, 
Tai visada kvailys, '**■■■■ 

Jeigu žmogus ir kada užsi
traukia,

Tai vis tidk nekenke. 
iScrantone kėlės bobeles pa

žinau,
Ir savo akimi jas maeziau,

■ Kaip prie baro .stovėjo, 
Bjaurei szirdeles iszžiurejo. 
Tokios bobos vyras tai tikrai 

kvailys, •
Kaip asilas negelis, 

Kas vakarą (girtuokliauja, 
Su savo motere kariauja. 

O ka jau nukenezia ir bur-
I dingieriai, 

Tieji biedniokelei, 
Valgo szalta mėsa, 

Beveik per visa czesa, 
Tegul katras ka pasakyt 

mėgina,
Tai boba už kudlu kabina, 

Nuo kėdės nuverezia, 
Kaip pasiutėlė aibeeze.

Vienas vyrukas paprasze va
karienes,

Tai tokia vakariene jam pa- 
steliavo,

Jog neužmirsz kiek gavo, 
Jeigu netikus mamele, 
Tokia bus ir jos dukrele, ’ 
Norints da nesuaugus,

O jau turi ragus, 
Katras su tokia apsipaeziuos, 

Tai in vhles prisidejuos. ■

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje 

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



ŽINIOS VIETINES
t Nedėlios vakara, po ilgai 

ligai, mimre gerai žinomas sa- WPA projekto, kurios dirbo 
liuninkas Szimanas Baublys, 
609 E. Centre uly. Velionis bu- j 
vo gimęs Lietuvoje, pribuda- i 
mas in Amerika 35 metus ad- i 
gal ir apsigyveno mieste, dvy- : 
lika metu adgal užsidėjo bizni ; 
kuri vede lyg paskutinei die
nai. Prigulėjo prie vietines 
Lietuviszkos parapijos ir S.L. 
A., vietines kuopos. Paliko pa- 
czia Ona, dvi dukteres Fioren
tina ir Mare ir viena sunu Jur
gi. Taipgi paliko keturis bro
lius Vinca, mieste, Vlada, Co
leman, Kanadoje, Joną ir Ka
zimiera, Lietuvoje; tris seseris 
Gurnaitiene, Frackvilleje, Ona 
ir Vincentia, Lietuvoje ir vie
na pusbroli, Petra Baubti, 
Brooklyne.

— Nors karta Lietuvei su
siprato ir uždėjo tikra laisva 
politikių! kliuba, kuris nebus 
valdomas per viena ar kita po- 
litikiszka partija. Sztai praei
ta Nedelia apie 75 ukesai pri- 
sirasze prie tojo kliubo ir se
kanti virszininkai likos isz- 
rinkt'i: Pijuszas Valinskas, ge
rai žinomas mėsininkas, 526 
W. Centre uly., iszrinktas pir
mininku,; Viktorius Labaczau- 
skas, rasztiniriku; Juozas An- 
cerevicz'ius (senesnis), gerai 
žinomas barberis iszrinktas 
kasierium. Tikslas tojo kliubo 
yra remti savo tautieczius ir 
jiems prigialbet ju politikisz- 
kam pasidarbavime. Tasai 
kliubas neparsiduos už gera 
žodeli, už cigara, pinigus ar 
prižadėjimus politikierių,, kaip 
tai nekurie kliubai yra įpra
tę daryti ir mainyti kailius už 
numesta “kauta.” Ateinantis 
susirinkimas atsibus Nedėlio
ję, 6-ta ISeptemberio, 11-ta vai. 
priesz piet, Valinsko kliub- 
ruime ant 526 W. Centre uly., 
ant kurio susirinkimo bus pa
ženklinta regulariszka diena 
laikymo susirinkimu. Tiktai 
musu Lietuvei, ukesai, bus 
priimti prie szito kliubo. Visi 
Lietuviszki balsuotojai yra 
kviecziami atsilankyti ant szi
to susirinkimo ir iszgirsti pa
tys ka tasai kliubas prižada 
iszteset politikoje del savo tau- 
tiecziu ir juos remti. Jeigu esa
te akyvi žinoti ka tasai kliu
bas mano padaryti del labo sa
vo Lietuviu tautieeziu, ateiki
te ant szito susirinkimo Nedė
lioję, Septemberio 6-ta d., litą 
vai. priesz piet, po num. 526 
W. Centre uly., arba pasimaty- 
kite su virszininkais szio kliu
bo kurie szirdingąi jums isz- 
aiszkins tikslą uždėjimo szio 
kliubo, bet geriau bus jeigu pa
tys atsilankysite ant to susi
rinkimo. Jeigu naujas kliubas 
iszteses savo prižadejima kad 
bus neprigulmingas ir stengsis 
rūpintis politikoje tik del savo 
tautieeziu, tai galima užtvir
tint kad turės pasisekimą ir 
aplaikys del savo tautieeziu 
ta, ka panorės o ne “apgrauž
ta kauta” kaip tai lyg sziai 
dienai gaudavo. Vėliname nau
jam kliubui laimingos pasek
mes!

— Praeita Subata likos 
lengvai sužeisti Juozukas, 12 
metu ir Bernardukas, 3 metu, 
sunelei Juozo Drabnio, 510 W. 
South uly., kada jo automobi
lius susidūrė su automobilium 
kuri vare Danielius Lastovs- 
kis, isz Catasauqua ant kampo 
B Š “t

— Moteres siuveczkos ant

West Mahanoy publikineje 
mokslaineje, turėjo isz ten isz- 
sikraustyt kad padaryt vieta 
del Junior High mokslaines 
nes sena likos suardyta ir in 
jos vieta stato nauja. Todėl 
siuvimo projektas likos per
keltas in murini narna Lutz— 
Lesher ant West Centre uly., 
žemiau Fandres namus arti
moje Reading© tilto važiuo
jant in St. Nicolas.

— Vaikai Szv. Juozapo pa
rapijos yra rengiami prie Dir- 
mavones Sakramento kuris 
bus jiems suteiktas Novcmbe- 
rio lOta d. Apie trys metai ad
gal vyskupas O’Hara isz Fila- 
d^lfijos dirmavojo vaikus pas

ui karta. Musu parapijoje 
ys Dirmavone gana dide- 
nlkas vaiku.
t Ana diena gubernatorius 
'isklino naujus virszinin- 
žnurie iszdave pasekmin- 
nelgzaminus ant bosu, 
bul buvo daug kandidatu 
, i 7,jpstu bet tik du li-

kR 
pį i 
lis 

e
pa,’ 
km" 
gai 
No) 
ant
kos Vistallnti kaip: Juozas 
Sorlpasak^avansfordo ir John 
Dalevyru įasittsvilles. Tarp tų
jų krus. Kprme egzaminus ra
dosi įas vy Lietuvei.

— Aky inke, laike piet, 
autoniu bu prigulintis prie 
Jamesnku ję»‘, isz Raven Run, 
likos 9sakyuai apdaužytas per 
HumamczhJ^ini troka k ttri va
re An‘Ka< Stankonis, 11 E. 
Maham tai :s ?. Drauge su Stan- 
koniu rereste ir jo sūnelis. Tė
vas ir svaita sveiki bet motere 
Wowe ’iiadr,’sužeista in 
Nelaime atsitiko ant 
Main ir Mahanoy Avė.

— Nulindo tėvai

ranka, 
kampo

Vincai 
Kralikai, isz Park Crest, nele
kia savo pirmutinio sūnelio 
Vincuko, kuris gimė sanvaite 
adgal ir vėliaus mirė. • z

TRUMPOS ŽINUTES
Keijo, Korea. — Laike smar

kios viešnios, kuri vieszpatavo 
c^ionaitiniam pakrasztyje, žu
vo 385 žmones o apie 80 nesu
randama.

Philadelphia. — Moteriszka 
detektyve aresztavojo Vlada 
Lauraiti, 38 metu, kuris pavo
gė krepszi czionais isz depar- 
tamentlnio sztoro.

"SAVLE” Mahanoy City, Pa.

PAVEIKSLAI ISZ NAUJAUSIU ATS IKIMU

New York. — Diek Merrill 
ir Harry Richman, aktoris, isz- 
leke su savo eroplanu “Lady 
Peace” lėkdami in Londoną, 
Anglija,. Utarninko nakti. 
Kaip ju reidio skelbia tai jau 
nulėkė puse kelio ir mano in 
lenais atlėkti Ketverge vaka
ru, jeigu niekas nepasigadys ir 
oras bus tinkamas.

Pottsville, Pa. :— Daugiau 
kaip 200 anglekasiu, kuriems 
kompanija buvo kalta dau
giau kaip 22 tukstanczius dole
riu už darbus Randolph kasyk
lose, dovanojo skola nes jiems 
nauji locnininkai kasyklų pri
žadėjo kad atidarys kasyklas 
ir visi aplaikys darbus. Tosios 
kasyklos buvo sustoja keli me- 
nesei adgal.

Minneapolis, Minn. — Apie 
2,000 darbininku dideliam mil
tiniam malūne Pillsbury susto
jo dirbti kad kompanija pripa
žintu ju unija ir pakeltu mo
kesti. ____ «-

I ---------------------

ISZ ISZPANISZKOS
REVOLIUCIJOS

KANKYTOJAI v •
UZ TIKĖJIMĄ

į REVOLIUCIJONIEREI 
VEDE VIENUOLES

KLOSZTORIAUS

ISZ- 
ISZ

APNUOGINO, APLAISTĖ SU 
GAZOLINU IR SUDEGINO 

ANT SMERT.

Tebyriuosia laikuosia Žuvo 
Daugiau Kaip 187,000 Amo

niu Už Tikėjimą.
------------- i 1

APIE 129,000 ŽUVO SENO- 
VISZKUOSIA LAIKUOSIA,

 . Pagal ap'skaitima Clifford R.
Vatikano Miestas.,— Popie- Morehouse, redaktorių tike-- 

žius aplaike oficialiszka 'žinia jimiszko laikraszczio, iszcinan- 
isz Iszpanijos, buk nuo praside-1 czioIMilwaukee, Wis., tai szra- 

! jimo namines kares Iszpanijoj, | dieniniu kankytoju už tikeji- 
i pasikelelei sudegino 168 bažny- mus buvo daugiau ne kaip sę- 
' ežias ir klosztorius visosia da-' 
lysia Iszpanijos. Nekurios ko- 
plyczios radosi senoviszkuosia 
puikiuosia palociuosia, kurie 
prigulėjo prie Iszpaniszku ba
ronu ir kunigaikszcziu, o kuriu 
verte yra neapskaitoma.

1—Pasveikiniįnas kunigo Charles Coughlin, kada radosi ant politikiszko seimo Cle- 
velande National Union for Social Justice, kuris prižadėjo szelpti Lemke ant prezidento 
Suv. Valstijų. 21—Amerikon!szka pakrasztine artilerija jeszko eroplanu nakties laike, lai
ke manevru. 3—Generolas Francisco Franco, vadas Iszpaniszku revoliucijonieriu, kurie 
šukele namine karo kurioje lyg sziol jau žuvo daugiau kaip 100 tukstaneziu žmonių.

SHENANDOAH, PA
—■ Daktaras Aleksandra 

LucažtCzaikovskis ana diena 
aplaike žinia, buk pasekmingai 
iszdave vaistini egzaminu ant 
daktaro. Jaunas daktaras isz- 
važiuos in New Yorka kur ten 
praktikuos koki laika ligonbu- 
teje.

—• Poni Jurgiene Jurgis 
isz N. Gilbert uly., ana diena 
sugryžo isz savo vakacijos isz 
Los Angeles, Californijos, kur 
svecziavosi pas savo sesutes.

—< Agnieszka Savakiute, 
17 metu amžiaus, užvedė teis
mą prieszais Charles Domson, 
isz Mahanojauš, kuris ja sužei
dė ant Vulkano kalno 23 d., 
Liepos, laike automobilines ne
laimes. Ag’nięszka spyrėsi 
$15,000 o josios motina $2,500.

f Vladas Stasiukinas mirė 
Utarninko vakara pas Morta 
Kumetiene ant 20 S. Ridge uly. 
pas kuria radosi ant burdo. 
Velionis gimė Lietuvoje ir pri
gulėjo prie Szv. Jurgio para
pijos. Paliko viena ,sunu Vla
da ir seserį Morta Savu'konie- 
ne. Laidotuves atsibus Subatos 
ryta su bažnytinėms apeigo
mis.

— Ana diena aplaike žinia 
daktarka Mare Rameifcaite, 
kad pasekmingai perėjo vaisti
ni egzaminą ant daktarkos ir 
apėmė dinsta Fitzgerald Mer
cy ligonbuteje, Darby, Pa. Ma
re užbaigė mokslą Penn State 
'kolegijoj. Nauja daktarka yra 
duktė A. Rameikienes, W. 
Cherry ulyczios.

— Alfredas Jablonskis, 21 
metu 'amžiaus, likos sužeistas 
anglinėje skylėje laike kasimo 
augliu arti miesto. lakos nu
vežtas in vietine ligonbute 
ant gydymo.

f Juozas Galinis, kuris 
gyvena 33 Lower Wm. Penu, 
mirė Panedeiio diena, laike 
piet. Velionis gimė czionais ir 
prigulėjo prie Szv. Jurgio par. 
Paliko paezia Zuzana, du vai
kus, du brolius ir sesere Rama
nauskiene isz Brownsville.

Lietuviszkas Programas
----- Per Reidio------

Nedelioje, 2 vai., Popiet 
Per Hazletono Stoties

“ WAZL ”
Po direkcija

p. ANT. STANISZKIO

JUOKAI

PASIKELELEI JAU SUDE
GINO 168 BAŽNYCZIAS 

IR KLOSZTORIUS.
Vatikano Miestas.,— Popie

žius labai nulindo žinia., kuria 
jam atvežė vienas isz pabėgė
liu isz Iszpanijos. Tasai pa
bėgėlis apsakė Popiežiui baisy
bes, kokias mate Barcelonijoj.

noviszkuose laikuose po ; 
Kristui. Daugeliose vieto
sią ant svieto sziadien yra di
delį 
binti 
buvo 
kada 
vosi 
žeiidai parodo, kad ateiteje ; 
Knkszczionys bus da daugiau 
pejsekioti. Vien tik.Rosija tu
rėjo gal daugiau bankiniu ne 
kaįp.visa Rymo vieszpatykto 
nU) Nerono, 64 m.,Tyg 313TMe- 
tuisia, kada ciesorius Konstan-

as padare Krikszczionybe ti-

pavojus gyventi ir gar- , 
Dieva, taip, kaip tai - 
senoviszkuose laikuose .

tai krikszcziortis sleįida- . 
po 'katakumbus. Visi ,

Tūlas advokatas, kuriam 
nubodo svietiszkos linksmy
bes, instojo in kliosztoriu. At
sitiko, karta, jog zokoninkai to 
kliosztoriaus turėjo kokia pro- 
va ir gynima jos pavedė advo
katui zokoninkui. Prova likos 
pragrajyta ir kliosztorius turė
jo užmokėti kasztus. 
kalbėjo Gvardijonas in 
kata zokoninka:

— Pirma, brangus

Tada 
advo-

broli, 
iszgrajydavai visas provas, ko
dėl ta dabar praloszei?

— Dabar, teve Gvardijone, 
neprivalau, kaipo zokoninkas, 
meluoti, ,kaip pirma meluoda
vau, —- atsake advokatas zoko
ninkas.

Girtas žmogus stovėjo 
kampo ulyczios, in siena atsi
rėmęs, ir 'žiurėjo .klaidingomis 
akimis aplink save. Tuo tarpu 
prisiartino praeinantis žmo
gus.

— Ar nežinai kur gyvena 
Juozas Litvinas? — užklausė 
girtasis.

— Juk tamista patsai esi 
tuom Litvinu, — atsake praei- 
vys. •

— Asz ta žinau bet nežinau 
kur gyvenu, — atsake girtasis.

ant

TURTINGIAUSIAS ŽMO
GUS JAPONIJOJ.

Turtingiausias žmogus viso
je Japonijoje yra baronas Ki- 
chizaemon Sumitomo, kuris už
mokėjo valdžiai padotko nuo 
savo turto 800,000 yenu ant in- 
eigos 3,000,000 yenu, didžiau
sia suma pinigu, kokius kas už
dirbo per 1936 metus. Jis turi 
tik 25 metus amžiaus ir yra 
pirmininku seno biznio Sumi
tomo nuo 1926 meto. Užbaigė 
augsztus mokslus Kyoto uni
versitete o 1933 mete apsipa- 
cziavo su savo giminaite, anū
ke kunigaikszczio Saionji. Su
mitomo yra direktorium ban- 
kos, locnininkas kasyklų, in- 
sziurenc kompanijų ir daug ki
tokiu pramonių virszininku.

Apsako jisai, kad mate kaip [ 
revo’liuicijonierei iszvede isz 
vienuolyno keliolika vienuoliu 
ir kunigu, apnuogino jas, ap
laistė gazolinu ir jas uždegė. 
Nelaimingos baisiose kanezio- 
se mirė ant ulyežiu. Buvo tai 
baisus reginis, kokio jisai ne- 
užmirsz kol gyvas bus.

SKERDYNE 3,000 DARBI
NINKU IR REPUBLIKONU.

Madrid, Iszpanija.,— Komu- 
iiistiszki pabėgėlė! isz Cordo- 
b s, apsakineje, kad pasikelelei 
iszskerde be jokios mielaszir- 
dystes daugiau kaip 3,000 dar- 
binyku ir republikonu.Ant kas
dieninio paredko, pasikelelei 
žudo žmonis, kurie jiems nepri
tarė.

JAUNA GORILA VEŽAMA PER SAVO DAŽIURETOJA.
Miss Congo, viena isz. mažiausiu beždžionku, gorila szta- 

mo, kuri kada likos atgabenta in Amerika — viena isz trijų— 
nes Amerikoj randasi septynios gorilos, vyriszkos lyties. Ja 
iszveže ant szviežio oro jos dažiuretojas, Sam Pratt’ isz Chi- 
caginio žverineziaus. Miss Congo yra paskutine gorila kuri 
buvo iszvežta isz Afrikos pirm negu valdžia uždraudė jas 
iszvežti isz tojo sklypo.

tii 
kfįimu savo sklype.

PENKI DAMININKONAI 
ZOKININKAI NUSZAUTI.
Rymas.,'— Aplankyta žinia 

isz Baroelonijos, buk pasikele
lei baisiai nukankino ant smert 
penkis Dominikoniszkus zoko- 
ninkus isz klosztoriaus Saint 
Gervasio. Du isz tu zokoninku 
buvo profesoriais Katalikisz- 
koj kolegijoj.Apie 800 kitu Do- 
mininkoniszku zokoninku ba
dai pasislėpė kataliku namiuo- 
sia ir kainuosią. Keli zokonin- 
kdi, kurie bandė pereiti per ru- 
bežiu teipgi likos žveriszkai 
nužudyti.

’ridet da kankytojus isz A- 
sips, Armėnijos, Graikijos, Ki
nų Meksiko ir Iszpanijos, tai 
parodo, kad nuo prasidėjimo 
Sietines Kares lyg sziai die
nai, tai 'skaitlis persekiojimo 
daiig daugiau pasidaugino. *O 
kai pilno skaitlaus negalema 
surinkti, todėl galerna spėti 
lead sziuosia lai’kuosia žuvo 
gai daugiau ne kaip 187 tu'ks- 
tatfeziai žmonių, o senovisz
kuose laikuose žuvo apie 129 
tukstaneziai. Sziadieninei kan- 
kylojai už savo tikėjimą mirė 
kapo revoliucijonierei, už isz- 
daTysta, maista, neiszsižadeji- 
mc savo tkejimo ir t: t; Sekan
tis skalitlis parodo kiek žuvo 
|uju kankytiniu paskutiniuo- 
sia. metuosi'a: 50,000 Armėnu 
žuvo nuo Birželio lyg Liepos 
menfesio 1915 mete per Turku 
persekiojimus, nemažiau kaip 
1,000 Asiriecziu žuvo panasže# 
•isz Tui'kiszku ranku; apie 25,-- 
000 Graiku mirė laike apiple- 
szimo Smirnos; daugiau kaip 
100,000 Rosijoj laike revoliuci
jos ir sziadien; daugiau kaip 
10,000 Kinuosia per Komunis: 
tusjMeksike apie 2000 paskuti- 
niuosia metuosia. Bet kiek žu
vo szioje kruvinoje Iszpanisz- 
koje Revoliucijoj, tai da neži
noma, bet apskaitoma kad 
skaitlis daeis lyg 85,000 ypatų.

' Burges, Iszpanija. — Pasi
kelelei numėtė kėlės bombas, 
ant ligonbutes kurioje radosi- 
keli tukstaneziai ligoniu isz 
kuriu daugelis likos užmuszta 
ir sužeista. Buvo tai baisus re-.' 
ginys, lavonai sudraskyti, be 
kojų, gaivu ir ranku ir szmo- 
tai kuliu radosi po visa aplin
kine.

Madridas badai padavė už
manymą pasikeleliams kad su- 
sitaikint bet ant to užmanymo 
pasikelelei nesutiko ir ves ka
re lyg paskutiniam.

Lyg sziai dienai naminėje 
kareje Iszpanijoj jau žuvo 
daugiau kaip 90,000 žmonių ir 
apie 100 tukstaneziu sužeista.

A. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Pirmos klasos patarnavimas 
Ofisai Dviejose Vietose *

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

331

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

Szi Banka yra Narys 
Federal Reserve System 

IR
Feieral Deposit Insurance 

Corporation
—$—

National Bank 
AS MAIN IR CENTRE ŠT. 

CITY, PA.

GRABORIUS

mo
520

kunus numirėlius. Pasam- 
del Laidotuvių, 

Vesieliu, Pasivažineji- 
t. Bell Telefonas 78.
Centre St., Mahanoy City

r
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