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Isz Amerikos
60 KACZIU BUVO JAM UŽ 

DAUG NAMIE IR JAS 
DAŽIURINETI.

Philadelphia. — Fredas Bol
iais negalėjo nukensti 60 ka- 
cziu namie kurios jam nedavi
nėjo ramybes ir pasilsio diena 
ir naktimi todėl užvede teismą 
ant persiskyrimo nuo savo pa- 
cziules Mabel ir jos mylimu 
miaukiu. Paduodamas savo 
priežasti del ko ilgiaus nenori 
gyventi su motere kuri daugiau 
rūpinasi katėms ne kaip juomi, 
pasakė sudžiui William Knight 
kad: 4‘Malonus sūdžiau, kada 
pareidavau namo ant pasilsio 
tai surasdavau kacziu mieg- 
kambaryje, toilete, ant lovos, 
po lova, ant stalo ir po stalu ir 
kur tik mano akys žiūrėdavo 
tai matydavau kates o ir net 
sapnuodavau kad jos mane no
ri sudraskyt. Negaliu toliaus 
gyventi su savo motere kuri 
mane prispyrinejo kad asz jos 
kates vežcziau ant parodos ka
cziu ir jas vela adgal parvež- 
cziau.”

Sudžia paliepė porelei susi
taikyt bet paeziule nenori atsi
kratyt nuo savo miaukiu o vy
ras ilgiaus negali nukensti ka
cziu koncerto naktimis ir die
nomis.

PER 60 METU GYVENO TIK 
SU VIENU PLAUCZIU.

Dayton, Ohio. — Kada Kat
re Hayward, 60 metu motere, 
mirė ištaigai, koroneris paliepė 
daktarams isztyrineti priežasti 
jos staigios mirties. Daktarai 
padare sekcija ant lavono ir 
persitikrino buk motere turėjo 
tik viena plauti. Pagal daktaru 
nuomone tai motere gal gimė 
tik su vienu plaucziu ir stebė
josi kad taip ilgai gyveno. 
Sziaip jos viduriai buvo sveiki 
ir paprastoje vietoje ir nebuvo 
jokiu ženklu kad motere sirgo 
plaucziu liga.

DEL GAILESTIES KITU, 
PATI SAU ATĖMĖ 

GYVASTĮ.
Buffalo, N. Y. — Palikdama 

visa savo turtą, susidedanti isz 
6,846 doleriu, del miesto kad 
butu sunaudotas “del tuju ku- 
lie negali užsimokėti už dakta- 
riszka priežiūra ligonbutese ir 
geidžia gyventi,” Mrs. Ag
nieszka Kurt, 30 metu, atėmė 
sau gyvasti per nusitrucinima 
nes sirgo penkiolika metu ant 
vėžio, kuri daktarai negalėjo 
iszgydyt. — Nelaiminga mote
re paaukavo savo turtą ir gy
vastį kad kiti galėtu gyventi.

40 SZEIMYNU ISZBAIDYTU 
PER BOMBA.

McKeesport, Pa. — Kas te
kis pamėtė bomba po sztoru 
Berducci Broliu, ant 5-tos uly., 
kuri truko su dideliu trenksmu 
iszbaidydama 40 szėimynu, ku
rias pabudino isz miego bet 
ant giliuko nieką nesužeidė. 
Manoma kad koki tai Italijo
nai geisdami atkerszint sztor- 
ninkui, pakiszo 'bomba prie 
sztoro. Aplinkinėje visi langai 
įszteszkejo nuo eksplozijos.

PER MALDA AD-
GAVO REGĖJIMĄ

Kurio Neteko 21 Metus Adgal.

TVIRTAS TIKĖJIMAS 
SENUKES.

Fort Worth, Tex. — Po 21 
metu, Mrs. Thomas Griffis, 78 
metu, vela praregėjo ir szia- 
dien mato kaip matydavo isz 
jaunu dienu. Kaimynai ja pa- 
kurstinejo kad eitu po operaci- 

: ja bet senuke bijojo peilio ir 
apreiszke kad geriau melsti 
Dievo pagialbos ne kaip dak
taru. Senuke sėdėdama ant lo
vos, prieglaudoje del senu žmo
nių Tarrant County Home, 
staigai paregėjo per Įauga ei
nanti žmogų, pasiėmė laikrasz- 
ti ir persitikrino kad gali skai- 

į tyti. Toliaus mate ir medžius 
[lauke ir kada dirstelėjo in zer- 
kola, persitikrino kad jai Die
vas sugražino regėjimą bet se
nuke labai nusiminė kad turėjo 
baltus plaukus. Senuke per vi
sa taji laika, nuo kada neteko 
regėjimo 21 metus adgal, nuo
latos meldėsi kad jai Dievas su
gražintu regėjimą.

Virszininkai prieglaudos ja 
iszveže automobiliam, pavaži
nėti po apielinke ir senuke la
bai stebėjosi paregėjus pirma 
karta daugybe automobiliu ant 
plentu, strytkarius ir didelius 
namus nes priesz 20 metu tai 
tuju dalyku nebuvo ju mieste 
ir žmones važinėjo vežimais ir 
arkliais.

MERGINA BE JAUSLOS — 
JAU PER 30 DIENU GULI 

KAIP NEGYVA.
Ann Harbor, Mich. — Alma 

Koppel, 25 metu, staigai apsir
go nežinoma liga Gruodžio me
nesyje, praeita meta ir lyg 
sziai dienai guli lovoje kaip ne
gyva, be jokios jauslos. No
riais daktarai ja bade su ada
toms bet mergina nieko nejau- 
czia. Ligone negali nieko val
gyt ir ja dažiuretojos turi mai- 
tyt. Karta pasiskundė tėvams 
kad ja apėmė kokis neramu
mas ir skausmas po visas dalis 
kūno.

VYRUCZIAI, MOTERES NE
SZIOS TRUMPESNES 

SZLEBES!
Hollywood, Calif. — Szia va

sara Amerikoniszkos merginos 
ir moterėles neszios trumpes
ne szlebes nuo keturiu lyg sze- 
sziu coliu trumpsnes ne kaip 
nesziojo praeita metą arba nuo 
14 lyg 16 coliu nuo žemes. Jei
gu taip toliaus trumpys mote- 
riszkas szlebes1 tai neužilgio 
neszios tik figos lapeli...

LIETUVAITE ITALUI AKIS 
ISZPLIKINO.

Buenos Aires, Pietine Ameri
ka.,— Lietuvaite Kaze Rasiba- 
viczihte, net du metu dragavo- 
si su Italu, Di Rossi. Abudu 
sznekejosi apie vedybas ir am
žina meile, bet kaip Rasibavi- 
cziute pasijuto motina, Di Ros
si pamėtė ja. Kerszto apimta 
Rasibavicziute sieros rugsztimi 
iszplikino Italių akis, o pati at
sidūrė kalėjimą.

PAVEIKSLAI ISZ NAUJAUSIU ATSITIKIMU

1—Daktaras Frederico Bru priima prisiega kaipo prezidentas Kubos po praszalinimu 
buvusio prezidento Miguel Gomez. 2-—Leonas Trockis, kuris buvo iszvarytas isz Rosijos, 
rado prieglauda Meksikoj in kur atplaukė ana diena. 3—Kiniszki tautiszki kareiviai kurie 
kerszino sukėlimu namines kares Kinuose priesz pavogimą marszalko Chiang Kai-Shek.

NE TIK FARMERIS BET IR 
GYVULIAI ISZSIBAIDE 
DVASIOS KURI VAIDE

NASI TVARTE.
Easton, Pa. — Žmones sako 

kad nesiranda sziadien dvasiu j 
ant svieto bet farmeris, Miko-j 
las Peters, kuris laiko farma 
apie asztuones mylės nuo czio- 
nais, kalba kitaip apie dvasias 
ir sako kad jeigu nebutu buvęs 
drutaus sudėjimo žmogus tai 
gal butu mires isz baimes. Pa
gal jo apsakymu tai treczia 
diena po Kalėdų nuėjo jis in 
tvarta paszert gyvulius kad 
sztai kampe tvarto staigai pa
sirodė žmogaus pavidalas apie 
szesziu pėdu dydžio, su balta 
drobule apsisupęs o viena ran
ka buvo isztieses rodos norėjo 
pagriebt Mikola. Badai toji 
baidykla neturėjo galvos ir 
szvaistesi greitai po visa tvar
ia. Szeszios karves ir trys ark
liai pradėjo žvengti isz baimes 
ir dūme per duris kaipo ir Mi
kolas paskui juos. Mikas nubė
go pas savo kaimyną jeszkoti 
pagialbos kad sugauti gyvu
lius kurie nenorėjo sueiti in 
tvarta nes drebėjo rodos kad 
buvo aplieti szaltu vandeniu.

Mikas su pagialba kaimynu 
perkrate visa tvarta bet nera
do jame gyvos duszios ne dva
sios. Farmeris yra blaivus žmo
gus ir nieko negeria ir visi ji 
pažysta kaipo žmogų, kuris 
niekados nemeluoja.

BARBERIS DARYDAVO UŽ
DRAUSTAS OPERACIJAS

ANT MERGINU IR 
MOTERIŲ.

Lansford, Pa. — George 
Jones, czionaitinis barberis, li
kos uždarytas kalėjime už da
rymą uždraustu operacijų ant 
jaunu merginu ir moterių ku
rios norėjo atsikratyt kūdi
kius. Dvi merginos randasi li- 
gonbuteje nuo tokiu operacijų, 
pavojingam padėjime ir kaip 
rodos mirs. Jones’as prisipaži
no kad padare tokiu operacijų 
apie 50 in laika vienuolika me
lu. Neseniai jis padare opera- 
cijaja ant 14 metu mergaites.

PARAPIJONAI NESILAN
KĖ IN BAŽNYCZIA; KUNI
GAS SUDEGINO BIBLIJA.
New York. — “Asz manau 

kad jus, mieli parapijonai, isz- 
varete Dieva isz bažnyežios,” 
taip tare dvasiszkasis Rev. S. 
Benny Benson, prahaszezius 
Presbiterijohiszkos bažnyczios 
ezionais. Pabaigęs tuos žodžius 
in savo parapijonus, uždege 
biblija ir inmete ja in viedra. 
Parapijonai net neteko kvapo 
matydami ka ju kunigėlis pa
dare. Isz skaitliaus 700 parapi
jom! susimažino ant 39. Kuni- 
gužis iszsitare buk svietas isz- 
tikruju nuėjo in pragara kad 
net Dievo iszsižadejo.

UŽVYDUS ŽMOGUS NUŽU
DĖ MOTERE.

Pittsburgh. — Edwardas 
Donahue, 38 metu, kuris apsi- 
paeziavo su Mrs. Alicija Woo
dy, 35 metu, kuri nebuvo ap- 
laikius persiskyrimo nuo.savo 
pirmo vyro, taip buvo jai už- 
vydus kad atejas pas jos tėvus, 
paleido in ja du szuvius po 
tam pats atome sau gyvastį au- 
tomob'iliuje. Moteres 13 metu 
mergaite mate atsitikima kuri 
pradėjo rėkti bet tasai užkim- 
szo jos burna su delnu kad ne
galėtu iszgelbet motina nuo ne
laimes.

SŪNELIS APDAUŽĖ SKAU
DŽIAI SAVO MOTINA.
Milwaukee, Wis. — Aloizas 

Leleszius, 24 metu, gyvenantis 
ant 2230 W. Middlemas uly., 
likos uždarytas kalėjime ant 
trijų menesiu už sumuszima sa
vo tikros motinos. Motina liu
dijo kad sūnelis parejas namo 
vėlybu laiku girtas, pradėjo su 
ja bartis ir be jokios priežas- 
tes skaudžiai ja sumusze. Lele
szius sake kad tik uždėjo delną 
ant motinos veido. Sudžia jam 
iszskaitydamas viroka pasakė: 
“Negaliu žiūrėti ant žmogaus 
kuris pakeltu ranka ant savo 
senos motinėlės. Tokis žmogus 
yra niekiauses sutvėrimas ir 
privalo būti nubaustas ant vi
sos gyvasties in kalėjimą.”

VELA VONINE ŽUDINSTA; 
NUŽUDĖ MOTERE IR IN

METE IN VONIA.
New York. — Kokis tai neži

nomas iszgama nužudė Mrs. 
Mare Robertson Case, 25 metu, 
kuri buvo isztekejus tik meta 
laiko adgal. Jos lavonas likos 
surastas per još vyra, voneje, 
pilnoje vandens. Kambaryje 
viskas buvo iszmetyta kas pa
rodo kad motere naršei gynėsi 
priesz užpuoliką. Moterei buvo 
perskeltas pakauszis ir buvo 
užsmaugta.

Palicija tyrinėdama po kam
barį rado inmesta szafte vy- 
riszkas darbines mėlynas kel
nes ir nužudytos moteres tusz- 
czia maszna. Manoma kad žu- 
(jinsta buvo papildyta tiksle 
apipleszimo.

Palicija aresztavojo koki tai 
Major Greene, 32 metu nigeri, 
kuris tarnavo Bachelors kliu- 
be ir buvo džianitorium, kuri 
palicija pradėjo karsztai tyri
nėti.

PASMAUGĖ PACZIA IR PA
SKANDINO KŪDIKI.

La Crosse, Kans. — Glen 
Purcell prisipažino palicijai 
buk jis praeita sanvaite pa
smaugė savo paezia ir kūdiki 
13 menesiu amžiaus, voneje. 
Posūnis Purcello ir du jo kai
mynai surado lavonus paslėp
tus po szieniku. Žudintojas pri
sipažino buk tai padare būda
mas girtu ir susibaręs su pa
ezia kad pardavė jis kėlės kar
ves prigulihczias prie moteres 
brolio ir pinigus pragėrė.

SUKAPOTAS SU KIRVIU 
ISZ KERSZTO.

Cedar brook, N. J. — Carmen 
Zordi, 68 metu, atejas atlanky
ti savo dranga Ignotą Valenti
no, 86 metu farmeri, rado ji nu
žudyta su kirvuku. Duktė nu
žudyto žmogaus apsakė palici
jai buk jos tėvas kėlės dienas 
priesz tai turėjo nesusipratimą 
su vienu isz artimu kaimynu 
kuris jam kerszino atėmimu 
gyvasties. Galva žmogaus li
kos baisiai sudaužyta.

NORI PRASZALINT ELEK- 
TRIKINE KEDE PENN- 

SYLVANIJOJE.
Harrisburg, Pa. — Senato

rius Franas Falkenstein, isz Fi
ladelfijos ketina perstatyt atęi- 
nanezioje legislature j e byla ku
ri anaikins elektrikine kede 
Pennsylvanijoj, del nužudymo 
prasižengėliu. Toji kede likos 
invykdinta 4-ta d. Kovo, 1915 
mete ir per taji laika likos 
elektrikiuota 250 žmonių, Bel- 
lefonto kalėjime, priesz tai 
prasižengelei buvo kariami. 
Nauja byla nubaus prasižengė
lius ant visos gyvasties in kalė
jimą.

KINCZIKAS LIKOS PA
SKIRTAS SKVAJERIU.

Boston, Mass. — Wong Lee, 
Kinczikas, kuris ezionais laiko 
skalbinyczia Melrose, likos ana 
diena paskirtas kaipo sudžia 
pakajaus arba skvajeriu. Gu
bernatorius James Curley ji 
paskyrė ant tojo dinsto. Yra 
tai pirmutinis Kinczįjsas kuris 
aplaike toki dinsta.

DVI AUKOS EROPLANINES 
NELAIMES.

Los Angeles, Calif. — Svie
to keliauninkas, Martin John
son, mirė ligonbuteje nuo žai- 
duliu kokius aplaike eroplano 
nelaimėje, Utarninke, kada 11 
pasažieriu likos baisiai sužeis
ti, vienas užmusztas ant vietos 
o Johnsonas mirė. Buvo jis 52 
metu amžiaus ir apvažiavo ap
link visa svietą szeszis kartus. 
Jo pati taipgi likos sužeista to
je nelaimėje.

Valdžia pradėjo ruseziau ty
rinėti 'taji atsitikima nes per 
daug atsitiko tokiu eroplani- 
niu nelaimiu kuriose žuvo dau
gelis žmonių.

2 ANGLEKASIAI UŽGRIAU
TI GYVI KASYKLOSE.
Elko, Nev. — Du anglekasiai 

likos užgriauti gyvi Delano ka
syklose, netoli Utah rubežiaus, 
300 pėdu po žeme. Draugai ne
laimingu anglekasiu ėmėsi tuo- 
jaus prie darbo iszgialbet juos 
ir girdi ju balsus po žeme. 
Szimtai tonu akmens sugriuvo 
ant szafto ir pagavo abudu.

ISZGAVO ISZ MERGINOS 
$2,000 PO KERSZTU.

St. Louis, Mo. — Palicija 
aresztavojo deszimts nigeriu už 
iszgavima nuo baltos 14 metu 
merginos, du tukstanezius do
leriu in laika dvieju menesiu. 
Brolis merginos apreiszke pali
cijai kad kas tokis apvogineja 
tankiai1 jo saliuna ir laike tyri
nėjimo iszsidave kad tai jo tik
ra sesuo ji apvagineja. Mergi
na vėliaus prisipažino kad bu
vo priversta apvogineti broli 
nes jai nigerei kerszino užmu- 
szilmu jeigu jiems nepristatys 
ji pinigu. Visi likos aresztavo- 
ti.

Los Angeles, Calif. — Asz- 
tuoni geležkelio darbininkai, 
kurie važiavo in darba valyti 
sniegą nuo geležkelio, likos su
malti ant szmotu per lokomo- 
tiva kuri nemate darbininku 
ant kelio.

ISZ ISZPANISZKOS
REVOLIUCIJOS

SKERDYNE
300 ŽMONIŲ

Bombos Sudraikė Ant Szmotu. 
Kalininkus.

BAISUS PASIELGIMAS SU 
NELAISVIAIS.

Bilboa, Iszpanija. — Kada 
pasikelelel mete daugeli bom
bų ant miesto, apie 300 žmonių 
likos užmuszta. Mynios insiu- 
tusiu žmonių užklupo ant vie
tinio kalėjimo mėtydami ran
kinius granatus in kambarėlius 
kuriuose radosi kaliniai. Kali
niai tame laike gulėjo ant 
sziaudu neprijausdami jokios 
nelaimes. Kiek ju užmuszta to
kiu budu tai nedažinota. Apie 
50 apsiginklavusiu žmonių ga
vosi in kalėjimą ir pradėjo su 
kardais kapoti galvas tuju, ku
rie rado prieglauda kalėjime.

Kaip pranesza telegramai isz 
Francijos tai Iszpanijoj dedasi 
baisenybes kokiu nebuvo gir
dėta kitose karese. Žmones pa
virto in tikrus szetonus ir lau
kines bestijas, neprisotinti 
krauju savo ąrtimo. Moteres ir 
jaunos merginos yra baisiai 
iszbjaurintos po tam sukapo
tos. Szimtai vaiku netekia tė
vu ne pastoges, slankioja uly- 
cziomiis jeszkodami maisto 
szaszlavuose ir vaikszczioja 
pusnuogi.

ANGLISZKAS LAIVAS SZO- 
VE IN ISZPANISZKA.

Madridas. — Angliszkas ka- 
riszkas laivas plaukentis Va- 
lencijos upeje, szove in Iszpa- 
niszka laiva kuris bombardavo 
pristova užmuszdamas asztuo- 
nis žmonis ir daugeli sužeidė.

DARBO ŽINUTES
GUBERNATORIUS ISZ- 
SZAUKE 1,000 KAREIVIU 

APMALSZYT STRAI- 
KIERIUS.

Detroit, Mich. — Gubernato
rius Murphy iszszauke 1,000 
nariu vaistines milicijos ant 
apmalszinimo strailiiėriu Ge
neral Motors 'Co., kur Panede- 
lio diena buvo maiszatis ir ke
li straikieriai likos sužeisti. 
Straikieriai kerszino sukelti 
maiszati ir tas privertė guber
natorių ant iszszaukimo milici
jos kad užbėgti tolimesniems 
maiszacziams.

ANGLEKASIAI SPIRIASI 
PO $7.50 ANT DIENOS.

Benton, Ill. — Czionaitiniai 
minksztu anglių kasyklų dar
bininkai spiriasi naujo kon
trakto ir po $7.50 ant dienos. 
Kontraktas baigiasi pirma die
na Apriliaus ir lytisi visu ka
syklų Illinojaus valstijoje.

Philadelphia. — Gertruda 
Schlaeger, 32 metu ir jos 7 me
tu dukrele likos surastos už- 
troszkusios nuo gazo. Motina 
badai sirgo ir tas buvo priežas
tim savžudinstos.
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Pasibaigus senam metui, pa- 
licija isz 48 valstijų Suv. Vals
tijose užbaigė skaitli automo
biliniu nelaimiu 1936 mete. Bu
vo tai baisi rugepjute del au
tomobiliu kurie užmusze dau
giau kaip 38 tukstanczius ypa
tų. Per szventes žuvo apie 500. 
Su kožnu metu pasidaugina au
tomobilines nelaimes norints 
visos valstijos padare rusczias 
tiesas bet daugiausia nelaimiu 
atsitiko per girtus varytojus 
automobiliu.

Jau didelis laikas kad tiesos 
butu rūstesnes del varytoju au
tomobiliu nes jeigu taip toliaus 
bus tai daugiau žmonių pražus 
ne kaip laike dideliu kariu.

~ e ' - LT I

Laikrasztis “La 'Croix du 
Midi,” kuris iszeina Toulouse, 
Franci jo j, paduoda baisu skait
lį kad Iszpanijoj daugiau kaip 
20 tukstancziai vienuolynu ir 
bažnycziu likos apiplesztos ir 
sudegintos nuo kada prasidėjo 
Iszpaniszka revoliucija tenais. 
Daugiau kaip 15 tukstancziu 
dvasiszkuju likos iszžudinti o 
daugelis pabėgo in Francija 
bet daugelis randasi kalėji
muose apie kuriuos niekas nie
ko nežino o gal ir tuos nužudė 
pasikelelei.

Puikus tai rekordas del Ka- 
talikiszko skfypo.

Sziadieninis Iszpaniszkas pa
dėjimas ir priežastis prasidėji
mo tenaitines revoliucijos at
kreipia didele atyda ant jaunų
jų Lietuviszku dvasiszkuju 
Lietuvoje.

Sztai ant suvažiavimo nariu 
Susivienijimo Lietuviszku Ka
taliku Kaune, prie kurios pri
guli didžiausios Lietuviszkos 
organizacijos, likos patarta 
kad iszparcelavoti žemiszkus 
turtus Katalikiszkos bažny- 
czios ir kunigu Lietuvoje. Bet 
tam užmanymui Lietuviszki 
vyskupai užprotestavojo bet 
likos priimta per didesni skait
lį suvažiavusiu delegatu.

Žemiau paduodame priežasti 
tuju nutarimu:

Jaunesne gentkarte Lietu
viszku dvasiszkuju, Lietuvoje, 
kaipo ir svietiszki žmones tvir
tina kad svarbiausia priežas
tis sukylimo Iszpanijoj buvo 
ta, kad Katalikiszki dvasisz- 
kieji fenais neatkreipe jo
kios atydos ant Katalikiszkos 
teisingystes visuomenes. Svie
tiszki 'gyventojai Iszpanijoj, 
išž kuriu randasi 85 procentas, 
visados gyveno nesutaiko j e su 
kunigais nes Iszpaniszki kuni
gai sukrovė milžiniszkus tur
tus o gyventojai turėjo kensti 
bada ir varga.

Tieji užmetinejimai ne yra 
išz musu SzalieS bet jaunuju 
kunigu Lietuvoje.

Yra stebėtinų daigtu kad to
kiam Katalikiszkam sklype, 
kokiu buvo Iszpanija, Komu
nizmas galėjo taip greitai pra- 
šiplatint ir iszrauti tikėjimą 
isz szirdžiu taip tvirtai tikin- 
cziuju žmoniii. Bet dabar ma
tome kad revoliucija ne yra už 
tikėjimą bet už žemisžkuš tur
tus.

Bolszevikiszki darbininkai ne-!__ 
aplaiko nieko. Kitose dirbtuvė
se dedasi tas pat bet Bolszevi
kiszkas darbininkas turi “mal- 
cza” (tylėt) ir nebandyt isz- 
e'iti ant straikos spirdamasis 
savo tiesu!

Bet tas neuždraudžia musu 
garbintojams Bolszevizmo dai
nuoti garbingas dainas apie 
Bolszevikiszka rojų. Toki po- 
nulei privalo keliauti in Mošk-

UZ AMERIKIECZIO PINI
GUS NUSIPIRKO DVARA;
NENORI PRISIPAŽINTI.
Rokiszkis.,— Panevėžio apy- 

gados teismas nubaudė viena 
žmogų, už tai, kad jis savo se
sers ir svainio pinigais savo 
vardu nusipirko dvara. Bylos 
aplinkybes tokios: Svainis isz 
Amerikos siusdaves jam pini
gus praszydamas, kad jis jam

va ir tai kuogreieziausia o ga- į nupirktu ūki. Pinigai būdavo 
Įima tikėtis kad butu iszgydy-|siuncziami siuntimuose suvy
ti isz savo laisves sapno kokius 
sapnuoja apie tenaitini gerbū
vi.

Dede Samas gerai papelnijo 
ant laiszku kurie praeita meta 
pasklydo po visa Amerika, 
taip vadinami “lenciuginei 
laiszkai,” nes daugelis isz to
kiu laiszku, su pinigais, netu
rėdami geru adresu, likos nu- 
siunsti in taip vadinamas “lai
szku kapines” kur likos at- 
pleszti ir pinigai isz ju iszimti. 
Isz tokiu laiszku iszimta 1,699 
doleriai.

Moteres, laukdamos kūdikio, 
užklausia saves: “kas bus, ar 
vaikas ar mergaite?” bet atei
tyje klaus: “Kas man patiktu 
geriau, ar mergaite ar sūne
lis?” t

Sztai pagal daktaro Richard 
B. Goldschmidt, kuris kitados 
buvo profesorium Kaizerio 
Wilhelmo Instituto Biologijos, 
Berline, Vokietijoj, tai szia
dien motore gali permainyt 
veisle savo kūdikio kada da 
yra neszczia. Profesorius jau 
turėjo pasekmingus bandymus 

. ant visokiu gyvuliu ir žvere- 
: liu kuriuose permainė veisle 
nuo moteriszkos ant vyriszkos.

Pagal vėliausius telegramus 
j tai Adolfas Hitleris prispyri- 
i neja Iszpaniszka generolą pa- 
sikeleliu, Franco, kad tasai 
skubintu paimti Madridą ir už
baigtu kare. Badai Hitleris lyg 
sziai dienai nusiuntė Vokiszku 
kareiviu, Skaitlyje 18 tukstan
cziu ir 25 tukstanczius liuosno- 
riu in Iszpanija, iszduodamas 
ant tojo tikslo 180 milijonu do
leriu kad prigialbeti pasikele- 
liams.

Tokiu budu Hitleris mano 
pasinaudoti ir reikalauja už 
tai: 1—Atgavimo savo kolioni- 
ju kuriu neteko laike Svietines 
Kares'; 2—Užėmimo kasyklų 
Iszpanijoj; 3—Ekonomiszka 
paszialpa nuo Europiszku skly
pu.

PO SUGRYŽIMUI ISZ 
MOKSLAINES.

Mažas Jonukas likos perkel
tas in kita kliasa. Kada parėjo 
namo, motina užklausė:

— Koki dabar turi profes
orių?

— Labai dievobaiminga 
motinėlė.

— Kaip tu žinai kad jis 
yra dievobaiminga?

—• Ba po kožnam mano at
sakymui sudeda rankas ir ta
ria : Dieve mano!

“Leningradzkaja Pravda” 
Bolszevikiszkas laikrasztis, 
aiszkina, buk darbininkai So
vietinėje Rosijojė turi dirbti 
po trylika valandų ant dienos.

Dirbtuve geležkeliniu vago
nu Jegorovo, Lenihgade, pri- 
yertineje darbininkus' dirbti

Tūkstančiai rado paleng
vinimą genantiems ir 

skaudamiems muskulams 
— bu keliais ISsltrynimals.

PAIN-EXPELLER 
vaisbaženklis Inkaras yra 
.naudojamas per 70 met

LINIMENT

PAI N-EXPELLER

nioti in senus drabužius. Svai
nis mires, bet byla iszkele jo 
sesuo amerikiete, ir antra sesuo 
gyventanti Lietuvoje. Kaltina
masis aiszkinosi, kad ūki pir
kęs savais pinigais nes jis taip 
pat isz Amerikos pinigu atsi
vežęs. Drabužiuose suvyniotu 
doleriu neradęs. Bet teismui 
buvo pateikta laiszku kuriuos 
rasze svainiui in Amerika. La- 
iszkuose jis mini, kad pinigus 
gavės, ir kad nupirkęs svainiui 
dvara. Kaltinamasis teisme ai- 
szkinosi, kad svainis buvęs la
bai turtingas ir praszes ji taip 
raszyti, nes bijojęs Amerikon- 
iszku vagiu. Tuos laiszkus 
Amerikoj jis rodydavęs kaimy
nams ir tokiu budu skleidės ži
nias, kad jis pinigu nebeturis, 
nes Lietuvoj pirkęs ūki.

ERŽVILKO MERGINU 
TINOS NELEIDO JAUNI
MUI SZOKTI MODERN- 

ISZKU SZOKIU.
Kaunas.,—Per Naujus Metus 

Eržvilko miestelyje, Lietuvoje 
miestelio jaunimas surengė 
Nauju Metu sutikimo kaliu ir 
szokius. Tuose szokiuose jau
nimas norėjo iszbandyti naujus 
modernisgkus szokius, bet su
sirinkusios tetos ir mamos, isz 
kažinkur gavusios dūminiu ir 
aszariniu bombelių [tas bom
bas dabar laisvai pardavinėja 
Vokietijoje,] pradėjo jas mety
ti saloje, kad jaunimas nustotu 
szokes tuos biaurius szokius. 
Vėliau atvyko palicija ir susi
rinkusius iszvaike. Palicijai 
tardant paaiszkejo kad Eržvil
ko vyrai buvo sudarė tam tikra 
sutarti su miestelio mamomis. 
Visi vyrai turėjo sudalyti 
džentelmeno sutarti su mergi
nu motinomis, kad neszoks mo- 
derniszku szokiu, kitaip mamos 
neleis savo dukterų in szokius. 
Vyrai pareiszke palicijai, ta 
džentelmeniszka sutartis galio
jo tik 1936 metams, o ne 1937 
m. Bet matyt, kad merginu 
mamos buvo kitokios nuomo
nes.

MO-

§ Kinuose jeigu kam skau
dėjo gerkle ir turėjo joje koki 
karszti, tai Kinczikai nupjau
davo barzda oszkos su kuria 
rūkydavo ligoni ir tas ketino 
juos iszgydyt.

§ Kaire, Egipte, gyventojai 
tiki kad jeigu serga ant nesu- 
triovejimo, tai gali būti iszgy- 
dinti per laižyma muro mald- 
namio Amr. Nekurie akmenys 
yra taip iszlaižyti liežuviais 
kad žiba kaip stiklas.

§ Senovės Ryme žmones ti
kėdavo kad jeigu žmogus, ser
gantis ant galvos skausmo, pa- 
■bueziuos mulo .snuki, tai bus 
iszgydytas.

§ Gera gyduole ant ruma- 
tizmo Pennsylvanijoj, buvo 
pri'riszimas silkes prie pado 
skaudanezios kojos ir tas isz- 
gydydavo skausmą.

§ Jeigu Eskimosas apsirgo 
valgydamas žuvis tai iszdrož- 
davo pavidala žuvies isz me
džio ir inmesdavo in mares o 
taip darydamas pasveikdavo.

§ Nekuriose dalyse Teksu 
ir Arkansu žmones tikėjo kad 
jeigu kas nori atsikratyt nuo 
■szunvotes, tai turėjo pavogti 
nuo kokios gaspadineles maz
gote o tas praszalindavo szun- 
vote.

§ Noseragio (rainoserio) 
ragas yra labai naudingas Af- 
rike ir Indijoj ant gydymo vi
sokiu ligų. Gyventojai mala 
taji raga ant milteliu ir milte
lius geria su vandeniu.

§ Kaimuocziai vidurinėje 
Italijoj tiki kad ragana gali 
iszgydyti skausmą galvos jei
gu laižys ligonio kakta ir isz- 
tars užžadanezius žodžius.

§ Indiijose žmones tikėdavo 
jeigu isz ryto pamatys vora tai 
turės skausmą galvos per visa 
diena.

§ Sena Airiszine gyduole 
ant vaiku kriokles buvo, jeigu 
tasai sergantis vaikas perlys 
po pilvu asilo keturis kartus 
tai pasveiks.

§ Pietinėse dalyse Suv. Val
stijų žmones negalėdami už
migt pririszdavo varle prie lo
vos ir taš badai juos užmigdė.

Atminkite Szitas Mislis

PASTEURIZUOTAS
PIENAS TURI IR

SUKAKTUVES
Pasiskubino nes!.. O ar ilgai jis darbus 

gyvas.
Gal valanda, gal pusantros, 

— atsakau, norėdamas tuo bu
du ji vėsai inbauginti ir jau

SMILGIUOSE NUŽUDYTI 5 
ŽMONES.

Panevėžys.,— Smilgių mies
telyje, Panevėžio apskr., nalkti 
nužudytas turtingiausias mies
telio gyventojas prekybininkas 
Dovydas Foigelis, 60 metu am
žiaus, jo žmona Feiga 55 meitu, 
giminaite Feiga Foigėlaite 33 
metu, augintine Bella Kublins- 
kaite 4 metu, ir -tarnaite Mare, 
kurios pavarde dar nežinoma. 
Žmogžudyste paaiszkejo' apie 
1:30 vai. nakti, kaip miestelio 
panaktinis Bronius Tumas kie
me rado Foigelaites lavona. 
Spėjama, kad Foigeliu szeima 
iszžudyta apipleszimo tikslu 
ir žudikai busią vietos žmones; 
norėdami nuslėpti nusikaltimą 
jie iszžude visus szeimos na
rius. Invykio vieton nuvyko 
kriminalines palicijos ir proku
ratūros atstovai.

1— Nors be kojų bet visur in- 
lys; žmogui net lyg aszaru da- 
gris.

2— Neturiu akiu o bet ki
liems rodau. Neturiu kvarbu o 
kuotikriausia maliavoju žmo
nių veidus.

3— Juodas esmių, turiu ketu- 
res kojas ir ilga uodega o kan
du jeigu mane per daug maiti
na.

4— Be liežuvio o bet nuolatos 
szaukia, “eikie in bažnyczia 
vaike, kalbėkite poterius vy
rai, tiktai isz Szirdies ir szczy- 
rai.

5— Ant toblyczios vaiksz- 
czioju norints ant vienos kojos, 
dirbu baltus ženklus, kas es
mių per vienas?

6— Žalias namelis, iszbalty- 
tas vidurys o gyventojai vaik- 
szczioja pasiredia baltai?

1—Durnai. 2—Zerkolas. 3
—Peczius 4—Varpas.
Kreida. —6Agurkas.

5—

MAINIERIU ASTMA IR 
NOSINIS KATARAS

J Priszakinio galvos skausmo, sun
kaus kvėpimo, užimąs ir szaltis 
galvoj ir nosije, kurtumas, sausas 
kataras pas senus ir silpnus žmo
nis, dusulis ir kosulis. Stebėtina 
gyduole per 30 metus. 30c bonkute 
4 bonkutes $1. Adresavokite 

Hampton Laboratory 
641 N. Front St. Reading, Pa.

>i

1911 m. New Yorko miesto 
Sveikatos Biuras privertė pas- 
teurizavima pieno ir tam gali
ma duoti didžiuma kredito už 
sumažinimą kūdikiu mirtingu
mo, ypatingai ta milžiniszka 
proporcija mireziu nuo baisios 
“kudikiszkos choleros.” Iki 25 
metu adgal kas met New Yor
ko mieste kas vasara szita bai
si liga nukirto daugiaus kaip 
4,000 — ir tik per tris mene
sius — Liepos, Rugpiuczio ir 
Rugsėjo, 1910 tik metas priesz 
Sveikatos Departamento nu
sprendimą apie pasteurizavi- 
ma, 3,600 kūdikiu numirė per 
vasarinius menesius.

Nuo 1911 metu, per sekan- 
czius dvideszimts penkis metus 
apsaugojimas pasteurizavimu 
žymiai nukirto mirtis nuo 
“kudikiszkos choleros.” Me
tais kuomet instatymas pradė
jo veikti per 1,000 buvo ma
žiaus kudikiszku mireziu tai 
1910 m., penkiais metais vė
liaus sumažinimas pasiekė 2,- 
000. Deszimts metu vėliaus, 19- 
25 m., mirtys nupuolė iki ma
žiaus negu 500 ir nuo to laiko 
beveik visiszkai isznyko.

Per dvideszimts penkis me
tus vartojimo pasteurizuoto 
pieno New Yorke, gyvaseziai 
net tukstancziu vaiku buvo isz- 
gelbeti ir su daug kitu apsau
ga, kurias Sveikatos Departa
mentas invede kaslink produ
kavimo, prižiūrėjimo ir parda
vimo pieno generale sveikata 
ne tik vaiku bet ir augusiu pa
gerinta.

Praeityje žmones mane kad 
pienas buvo maistas . vientik 
kūdikiams ir vaikams bet szia- 
dien yra svarbi dalis augusiu 
dieto. Pienas, “stiklu” parduo
tas per visa miestą, nes milži
niszka armija pieno vartotoju 
vis auga kas ' met. Sveikatos 
virszininkai ir veikėjai medi- 
kaliszkoje profesijoje per me
tus vis ragina platesni vartoji
mą pieno. Sziadien beveik 3,- 
000,000 kvortų suvartota kas
dien vien tik New Yorko mies
te.

Pieno gerymo pripratimas 
ypatingai New Yorko mieste 
kur Sveikatos Departamento 
kontroliavimas ir prižiūrėji
mas pieno užtikrina saugumą 
visiems.

Ar pienos, kuri geri, yra pas- 
teurizuotas? Jeigu ne, tai ant 
syk pradek vartoti pasteuri- 
zuota pieną. —F-L.I.S.

John L. Rice, Gydytojas, 
New Yorko Miesto 

Sveikatos Komisijonierius.

rubežius kvailybes.
— Jeigu asz mirtau Juozuk 

ka tu darytum?
— Gal netektau proto.
— Pacziuotumeis tuojaus su 

kita, ar ne?
—■ Ne, mano dusziuk,— da 

prie tokio kvailumo nedaeiitau!

PAJESZKOJIMAS.

Pajeszkau savo sesers, Ane
lės Vinkevicziutes (po vyrui 
Sakovich), paeina isz Laukini- 
keliu kaimo, Nedzingės parapi
jos—valscziaus, Alytaus aps- 
kriezio. Mano sesuo pirmiaus 
gyveno Dorrisville ir Harris
burg, Ill. Dabar jau du metai 
kai asz nieko nežinau apie juos. 
Asz turiu svarbu rėikala, pra- 
szau atsiszauktie ant šžio ad
reso: Joseph Vinkeviczius,

1 — F St. So. Boston, Mass.
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----- *-----
Ėjau gulti nuvargęs.
Tvirtynes kalėjimo daktaras rengiausi prie savo priderys- 

turejo darbo, kaip tai sakoma, > ežiu duodamas jam suprasti 
iki alkuniu, nes tvirtyne buvo 
prikimszta jau ne szimtais bet 
tukstaneziais “politiszku. ’ ’

Diena buvo pilna judėjimo.
Mieste daryta aresztavimai

kad vela 
“buntau-

kuchnioj 
su naujiena

kad visai jau dabar nenoriu su 
juo kalbėti.

Bet ir jis taipgi nieko pas 
mane neklausinėjo.

'Suniurus tiktai, pusbalsiai
pulkais, atsiunsta isz tenais' užkeikė ir žvangydamas penti- 
pas mus partijomis žmones su- 
rnuszti ir sumalti; kareiviai 
taippat buvo “truputi sude- 
nervuoti” ir iki vėlam vakarui 
rasziojau sulaužytas rankas, 
kojas, szonkaulius ir sudaužy
tas makaules.

Tokiomis dienomis kalėjimo 
daktaras kankinasi -taip pat ir 
dvasiszkai; palieka jam blogas 
suraminimas kad mokslas 
augszcziau stovi už visas parti
jas o mielaszirdyste nepažysta 
politikos.

Jau vilkau szalin nuo pecziu 
mundiera kad mano kambario 
durys placziai atidaryta ir ant 
anų slenksczio atsistojo mano 
“ Vanka.”

— VaSze blagorodije vas pa- 
vilijon žovut!

Supratau tuojaus 
prasikalto koks tai 
czlikas. ’

Ir isztikro. Mano 
buvo “viestavoj
kad “padlee Lofta juodas” isz 
trisdeszimts antro numerio 
persipjovė sau gerkle.

Pažinojau juoda Loftka ge
nai.

'Turėjo metu daugiausia dvi- 
deszimt-keturis. Sveikas ir su
augės, suaresztuotas už užpuo
limą ant stražninko, kalėjime 
užsilaikė “riebiai.” Sūdytas ir 
nubaustas pakarti isztarme 
priėmė atkakliai. Prigulėjo 
prie mano pacijentu ne del to, 
kad už koki tai atsakyma feld
febeliui iszmuszta jam visi 
dantys (nes in tokius daigtus 
pas mus neatkreipiama nei aty
da) bet del to kad liepta man 
isztirti jo protas.

Kas toksai ji globėjo: norėta 
isz jo padaryti beprotis.

Ir sztai tasai beprotis viena 
diena priesz egzekucija szmo- 
tu stiklo nuo sumuszto lango 
suskylėjo sau ant kaklo gyslas.

Atradau ji kraujo klane.
Visas sprandas su stiklu bu

vo sudraskytas ir trumpose bet 
giliose žaizdose riogsojo szmo- 
tai stiklo. Dūsavimo kremzle 
buvo sugadinta, gyslos per
kirstos, žaizda buvo netik di
dele bet ir mirtina.

Gulėjo nusilpęs be šylu vien 
tik atdarom akimi in mus žiu
rėjo, taip žiūrėtu in žmones 
kur patvoryj gaiszdamas szu- 
nelis.

Vienok tenai esantis žanda
ru aficieras nedave man ilgai 
pažiūrėti. Sutiko jis mane be 
kantrybes ir labai susijudinęs.

— Ponas daktare, ponas dak
tare! Buk ponas malonus, gel
bėk ta latra!.. Juk jis ant mu
su užtrauks nelaime! Isztarme 
ant jo jau padaryta, egzekucija 
paskirta!.. O ežia!.. Nedažiu- 
reijimas, tiesiog nedažiureji- 
mas, už ka gatavi nuo musu ga
las žino ka...

Labai nerimastavo.
Sujudinau pecziais abejin

gai.
— O ka asz ponams patar

siu? Kaš turi karoti neprigers 
bet labai abejoju idant sztai ta
sai susilauktu ant saves isztar- 
mes iszpildyma.

Tas viskas ji beveik visa per- 
gazdino.

— Ka ponas sakai, del malo-

niais iszbego ant karidoriaus 
taip greitai kad tarytum tenai 
kas dege.

> Antra valanda po pusiau- 
' nakcziui pabaigiau to despera- 
. to apžiurejima.

Darbas buvo sunkus ir bjau
rus. “Juodas Loftka” traukė
si isz sopulio, bliovė kaipo pa
dūkęs o man paežiam rodėsi 
kad esu paprastuoju ant žemes 
mėsininku.

Tiktai dabar už to neszva- 
raus ir smirdanezio kambario, 
kuris 'buk reiszkia mano opera
cijų sale, už liūdim kalėjimo 
muru, atsidusau truputi lais
viau.

Naktis aplinkui vieszpatavo 
tyki ir rami. Nekaltai baltas 
sniegas deiige žeme, žvaigždes 
ant tamsaus dangaus vede tarp 
saves be skambėjimo koki 
kalbėsi, juodi aplupti medžiu 
szkelietai sukryžiavo savo nuo
gas szakas, kaipo nusiminusiai 
tamšion auksztyben keldavo 
peczius. •

Apibėgau aplinkui keliolika 
sykiu tvirtynes darža ir gry- 
žau jau namo, kada ant vieno 
didesnio plecuko pamaeziau to
kiame velame laike nepapras
ta judėjimą.

— Kas tenai naujo? — pa
klausiau vieno skersai kelia be- 
ganezio kareivio.

— Kars, vasze, blagorodija! 
— atsake nuožiuriai szypsoda- 
mas.

— Kars, dabar, nakties lai
ke?

— O taip, vasze blagorodija, 
nakezia. Nėra laiko. Vienas 
toksai su stiklu sau gerkle su- 
sipjauste; dar gali numirti o 
jis reikia juk pakarti. Pasisku
bino vasze blagorodija, pasi
skubino.

— Aha, pasiskubino!
Man labai nesmagu pasidarė 

o vienok ir asz tenai nuėjau.
Korė ji tris sykius ir du sy

kiu vis nutruko virve...
Macziau ant jo sprando pla- 

czia, kaipo pilna ugnies žaizda 
kuria priesz pusvalandi aprai- 
sziojau, girdėjau taip pat ta 
nežmoniszka, kankinamo žmo
gaus riksmą ir toki upeli szvie- 
žio kraujo, tešzkaiiczio ant su- 
terszto budelio snukio, tas vis
kas pasiliko gilioj mano atmin
tyje.

Negalėjau ilgiau žiūrėti.
Begau, tarytum mane kas vi

jo.

L. TRASKAUSKAS
L1ETUVISZKAS GRABORIUS

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

Skaitykite “Saule”
*u«tabdo 

PERSZALIMA

O O O ir KARSZTIvJ pirma diena
Galvos Skausmą 

Gyduole-Tabletai. in 30 minuta 
Mostis-Nosini laszai. Gausit aptiekoae 
Bandykite “Rub-My-Tism” linimentą
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’‘SAULE” Mahanoy City, Pa.
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DoraMergaite
“Pone! Bukit atsargus! Czia 

gyvena žmogžudžiai. Nakczia 
nori jus nužudyt. Melsiu Dievo 
idant jus Jis iszgialbetu.”

Majoras lyg kad užgautas in 
galva kokiu kūju, ka tik neap- 
kvaito nuo smarkaus atplauki
mo in galva bangos kraujo. 
Szirdis jo pradėjo smarkiai 
muszti krutinėję bet veikiai 
susivaldė ir lyg apsimalszino 
idant neparodyt savo susijudi
nimo senei kuri nors triūse 
virtuvėje 'bet vis žiurėjo pro 
duris in stuba nevos del para
ginimo svecziu prie valgio. 
Pradėjo jis giliau svarstytis 
suaJbejojas apie tikrybe mer
gaites iszpažinimo bet neno- 
roms tikėjo jai ir atėjus isz 
stoinios po apžiūrėjimui arkliu, 
Bartui, atsiliepe in ji Czekisz- 
kai idant Vokiete nesuprastu. 
Apsakė jam tai ka dažinojo ir 
paklausė ka turi dabar daryt 
kada pateko in spąstus.

Bartus nublanko ir sudrėbė
jo.

— Na, na, — tarė majoras — 
ne jau-gi toks bailus esi? Ro
dos nors tai ne laukas kares ir 
prieszas gali būti neapveikia
mu tokiom pajiegom kokias tu
rime bet nežudykime drąsos; 
ypacz nereikia rodyt jokios 
'baimes ne nusiminimo bet būti 
linksmiems kaip kad nieko ne
žinotume, gal pasiseks mums 
iszvengt žmogžudžiu peilio. 
Esame vyrais, reikia veikt ir 
neduot gaspadinei nieko dasi- 
prast.
Bartus /garsiai nusijuokė, tar

tum naajtyffii. ka juokingo jam 
pasakęs.

— Toks garsus juokas, — ta
re majoras, nelabai esąs reika
lingu nors nieko nekenkia nes 
sene pamislys, jog kalbame su
vis apie ka kita... Eik, ver- 
cziau in stoine, paimk isz bal
no pisztalietus ir atneszk in 
stuba idant turėt po ranka del 
reikalo. Mano kardas kuris 
kerczioje stovi; taip-gi patar
naus mums. Tu pasznipinek po 
kampus ar nerasi kur ginklu ar 
pasislėpusiu latru, ar negalėtu
me gelbėtis pabėgimu. Asz 
tuotarpu užtrukdinsiu sene 
klausymais idant tavęs nese
kiotu ir neužtemintu ka veiki. 
Kaip tik iszeis isz virtuves tuo- 
jaus pasiszauksiu ja prie saves.

ta ir be kopecziu, jos perlipt 
nebegalima — galiaus arkliu 
negalima palikti. Kaslink 
žmogžudžiu tai pagal mano 
nuomones dabar nėra jo ne vie
no kieme.

— O tegul stoja kad ir dvy
lika ant syk tai nenusigąsiu!— 
suszuko majoras. Manau kad 
raktus reiktu atimt nuo senes 
jeigu ji tik viena randasi na
muose o po tam su arkliais ap
leist urvą razbaininku. Iszpa- 
žystu kad noringai vengcziau 
kraujo praliejimo.

IV.
— Hei mocziut! — tarė ma

joras Vokiszkai. — Norecziau 
jums viena žodeli pasakyt.

Sene iszejo isz virtuves ir 
szlubuodama prisiartino prie 
svecziu klausdama.

— Kas-gi tokio svarbaus?
Toje valandoje sudundėjo 

aržuolines lentos vartų užgau
tos kumszczia tris kartus.

— O, suszuko sene, — lukte- 
rekit valandėlė, sūnūs pargryž- 
ta, eisiu ji inleist.

Majoras nevos del mandagu
mo paėmė žvake nuo stalo ir 
nuėjo paskui sene idant jai pa- 
žibint priemenėje ir ant kiemo 
bet tikrybėje padare tai del to 
idant persitikrini ar vienas ar 
daugiau latru pribuna.

Buvo tik vienas — sūnūs se
nes, kuris žibinancziam sve- 
cziui gana patogu atidavė pa
sveikinimą — matomai gavės 
informacija nuo atidaranczios 
vartus senes.

Kada visi inejo in stuba, ma
joras užėmė vela savo vieta už
stalėje kur gulėjo revolverei ir 
pradėjo linksma pasisznekeji- 
ma su gaspadorium kuris pra
dėjo klausinėt apie szi ir ta o 
pagaliaus nukreipė kalba ant 
kąxgs4 dalrkti^sKslte jpsiūigą 
valanda o majoras buvo taip 
linksmas ir ramus kad mažiau
sio szeszelio baimes ant jo vei
do negalima buvo užtemint.

Bartus, sėdėdamas ant slano 
kitam gale stalo, valgė da savo 
vakariene visai abejodu nu
duodamas, lyg kad neklausy
damas kalbos ne neteminda
mas in kiekviena sujudėjimą 
gaspadoriaus. Majoras atsilie
pe in ji Czekiszkai:

— Valgyk greicziau, liepk 
sau parodyt mano kambari, ka
me nakvosiu ir nuneszk mano 
klumszi.

Persitikrinęs kad gaspado
rius nesupranta ju kalbos, ta
re vela:

— Pasakyk kad nori tuojaus

ges per diena tikrai pasilsio 
noriu ir jeigu ponas majore da- 
leidžiate, einu jau gult.

— Gali eit, jeigu toks mie
galius — rytoj prikelsiu, jeigu 
pats nenubusi, — atsake majo
ras kaip kad tikrai iszreiksz- 
damas misli.

— O pone, o kas paszers ark
lius; velycziau kad mane kas 
arikscziau už poną nubūdintu 
nes galiu veikiai pamigt.

— Gerai, gerai, jau asz ne
duosiu tau pamigt, — tarė 
džiaugsmingai gaspadorius. — 
Eik sau ir atsigulk. — E, pa
lauk, parodysiu tau kur per
nakvosi, juk ant plikos žemes 
negulsi.

— Acziu — bet Žalnierius 
pripratęs kad ir ant plikos že
mes miegoti, vistiek.

— Rasis ir ten lova, — tik 
palauk, — kalbėjo gaspadorius 
žibindamas žibinti.

Nuvedės Žalnierių parode 
jam ta paczia kamaraite kuria 
Bartus jau apžiurėjas buvo 
pirma. Bartus padekavojas tik 
žodžiu bet ne mislimis, gaspa- 
doriui pradėjo nusirenginet o 
piktas žmogus su piktais savo 
užmanymais nuėjo in stuba in 
kur inejas visupirma žvilgtelė
jo in gulinczius ant stalo re
volverius o kada sėdės vėl pra
dėjo kalbėtis, pagaliaus majo
ras matydamas kad gaspado- 
lius žiuri in pistalietus tarė:

— Ar patinka jums tas gink
las?

— Labai gražus revolveriai 
bet sunkus nesz'iojimui, reikėjo 
palikti balne, czia ponas esi 
kaip locnuose namuose, — nie
kas jus nekliudis. Kaip teisin
gu esmių taip niekur geresnes 
vietos nakvojimui žmogaus 
niekas neras...

— Tikiu ir be reikalo tamsta 
užtikrinėji mane ... bet karei
vis ginklą daugiau turi dabot 
negu savo galva, ypacz aficie- 
rius visados pavyzdis karei
viui. Abudu pilni, galėtu da 
kas blogo atsitikt...

— Jeigu ponas daleisi, — tai 
užrakysiu juos szepoje ir rakta 
ponui atiduosiu.'

— Nematau reikalo, mano 
prietel. Asz su jais niekad ne
siskirsiu, pasiimsiu su savim in 
mieg-kambari. Toks jau mano 
paprotys o nors gal tamista 
pavadinsi už juokingumą bet 
to atprasti turbut negalėsiu 
niekad.

Gaspadorius nieko nekalbė
damas, tik biski užsimislijas 
kelis kartus perejo per stuba.

vena bet buk malonus pone, eik 
su manim, tegul persitikrinsiu. 
Iszneszime ja, man vienam 
sunku...

— Labai noringai! — tarė 
majoras kaip nesuprasdamas 
vilt-vilystes žmogžudžio.

— Paimk tamsta tik žiburi 
ir eikie kuoveikiausia.

Gaspadorius paėmė žibini ir 
užsigryžo, majoras slaptomis 
paėmė revolveri ir insikiszo in 
kiszeniu eidamas paskui.

Kada atėjo prie laiptu, gas
padorius žibindamas verks
mingu balsu kalbėjo.

•— Žiūrėk ponas, ten ji guli, 
matomai jau be gyvasties.

Majoras iszvydes gulinezia 
sene skiepe, tikrai nežinojo ar 
tikrai atsitiko nelaimingas at
sitikimas, ar buvo tik sutaisyti 
jam spąstai, idant intraukt ji 
in kelnore, Nesiduodamas vie
nok prisigaut tarė:

— Eik tamsta pirma su žibu
riu idant ir asz sau sprando ne- 
nusisukeziau.

Gaspadorius nors slaptomis 
žvilgtelėjo in.majorą bet nuėjo 
o toje valandoje iszvydo gala 
sztilieto isz po jekes.

Majoras viską suprato toje 
valandoje ir vos žmogžudys 
nuėjo kelis žingsnius žemyn, 
urnai užtrenkė duris ir užkiszo 
kaikszcziu garsiai ir tarė:

— Kas kam duobe kasa tas 
pats in ja inpuola! Pagavau 
judu paukszteliai!..

Gaspadorius užgautas duri
mis in galva su trenksmu nu
griuvo žemyn ant senes, kuri 
suriko.

— O tu prakeiktas kvaili! O 
szonas, mano szonas. Sulaužiai 
man kelis szonkaulius; Ojei, 
ojei! —dejavo.

— Dejuok ragana, -r kalbė
jo piktai majoras už^s^jas su 
pasididžiavimu ant duru. Ne
trukus paszauke savo drauga.

Toliaus bus

Bartus iszejo o netrukus at- 
nesze revolverius ir dedamas

eiti gult, buk atsargus ir jaut
rus. Kaip tik užteminsi isz sto-

juos ant stalo tarė drebaneziu 
isz baimes balsu.

— O! ka asz ten maeziau! — 
Stoinioje yra kamaraite, inejas 
in ja iszvydau lova. Apžiūrinė
damas gerai su žiburiu, radau 
po lova grindyse duris, kurias 
pakeles iszvydau laiptus in kel
nore. Nuėjau pats nežinoda
mas ka darau, pamirszau kad 
gal ten galiu rast žmogžudžiu 
buri — laime mano, 'kad nieko 
neradau tik milžiniszkus lo
bius! Szilkai, atlošai, kraujais 
suterszti. Tarp kit ko radau 
balta aksomine jeke su skyle 
ant krutinės pro kuria mato
mai isztriszko gausi sriove 
kraujo isz szirdies to, kas ja 
dėvėjo, nes sukruvinta toj vie
toj — nežiūrėjau daugiau in 
nieką nes apėmė mane didele 
baime ir iszbegau isz skiepo. 
Tikrai esame namuose žmogžu
džiu.

Pabėgti negalima kadangi 
vartai, žiurėjau, užrakyti drū
ta spyna o gaspadine raktus

nios kad apleidau stuba, ateik 
in mano kambari, paimk taipgi 
savo ginklus.

Bartus taipgi suprasdamas 
ka turi veikt, paėmė klumszeli 
ir paskui gaspadine nuėjo ant 
augsztutinio gyvenimo o ten 
pradėjo žiovaut ir raivytis, ap- 
reikszdamas senei kad nuvar
gęs labai ir nori pasilsio. —Asz 
stonion eisiu gult.
Nuejas žemyn da atsisėdo prie 

stalo bet nukores galva pradė
jo snaust arba nudavinet snau
džianti o kada gaspadorius už- 
temijo kad vereziau eitu gult, 
negu kaip snaust, pakele gal
va, pažiurėjo in kalbanti lyg 
užmiegotom akimi ir žiovauda
mas placziai iszsižiojo.

— Tau žandai truks ir bur
na perpleszi taip placziai iszsi- 
žiodamas, kaip kad norėdamas 
mane visa praryt, nusijuokė 
gaspadorius.

Bartus nusijuokė ir atsake:
— Nėra man ant to noro. Bet 

juokai in szali, kadangi be mie-

— Bet kas czia? — ūmai su
szuko. — Ponas majore geri

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graboriui 

:: Gabiausias Balsamuotoja* :: 
f! Geriausia Ambulance _ 

patarnavimas s z i o j yj 
apeLnkeje. Bile ko- 
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil- 
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio Į’

Grabu. Laidoja nu- |»

mirelius pagal naujau- ||šia mada ir mokslą. p
Į Turiu pagialbininke <ž
j moterems. Prieinamos K

fįįj prekes.
DU OFISAI:

MAHANOY CITY;S16 W. Spruce St 
Bell Telefonas 149

TAMAQUA, PA., 439 Willing S t rem

Bell Telefonas 538-J

vandeni! Ar pas mane nėra vy
no? — dar ir szampano atsi
ras. — Ar gaspadine nedave? 
A, ta sene visai jau žudo ome- 
ne! Teiksiesi palūkėt valandė
lė, atnesziu vyno, iszsigersime 
po stikluka už savo sveikata.

Tai kalbėdamas iszejo tares 
motinai pro duris isz stubos in 
virtuve:

— Motin, paimkit žiburi ir 
eikite su manim atneszt sve- 
cziui vyno.

— Ka-gi tas latras mislija?—Į 
paniislijo majoras. — Ar mane 
nori užmigdyt ar nunuodint?. 
Na, na, nepasiseks taip lengvai' 
pagaut sena žvirbli. Tures pats ■ 
mano stikleli iszgert... į

Kada taip bemastydamas, 
majoras vaikszcziojo po stuba,! 
urnai atbėgo gaspadorius lyg 
iszsigandes ir suszuko ant

I slenksczio:
— O brangus pone! Susi

milk, eik szen in pagialba! Ma-‘ 
no sena motina bežibindama 

' man nupuolė nuo laiptu ir už-

NAUJA MALDA-KNYGA:

“Jėzus
Mano Pageflba 
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.

i Cl, llcl U Q vtlliky railtuo J m cuuixj Av et ei 11 į, x meili. nuo laimiu it LL/j

turi. Murinę tvora gana augsz-'go sunku praleist para. Nuvar-'simusze — nežinau, gal da gy-^

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.

♦
W. D. BOUZKAUSKAS - CO., 

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

Vai rūteles isz savo dukrelių 
valkatas užaugysite,

Jeigu kaip reikia ju dorybes 
nemokysite.

Pagal Dievo prisakyma, mo
tinu privalumu yra savo duk
reles prižiūrėti ir dorai užau- 
gyti, kad ateityje butu geros 
motinos savo vaikams ir pati 
savo vyrui. Bet ant nelaimes 
czionais Amerikoj nekurios 
motinos neturi ant' to laiko nes 
ju galvos yra užimtos kito
kiais dalykais. Dukreles auga 
be jokios priežiūros ir .savo 
kytrumu motinėlės “bylina” 
visame. Tokios dukreles nemo
ka ne siut, skalbt, virt ne duo
nos iszkept, tiktai lakstyt ant 
geru laiku ir važinėti su spor
tais bambiliais.

Davadnus vyrukus iszjuokia, 
visaip ant ju iszmislina kad 
net szlyksztu klausyti ant su
ėjimu jaunuomenes. Pati ana 
diena girdėjau kaip viena duk
rele savo motinai sprenge in 
akis kada motina norėjo pamo
kyti savo dukrele tai toji jai 
atsake: “ar asz norėjau kad tu 
mane pagimdytai?” ir da da- 
dave:
Pasimokyk pati save,
O ne pasakok baikas del manes, 
Asz žinau ka darau,
O tavo pamokinimu nepraszau.

Tai tau mamyte atkepimas. 
O gal bijojo kad dukrele jos 
darbeliu neiszduotu.

Daugeliose vietose sziadien 
tos mamules atsilankineja in 
visokias urvas kur praleidine- 
ja laika su kokiais tai szpicleis 
lyg vėlybai nakeziai, palikda
ma vaikus stuboje ir pareina 
namo girta po pusiaunaktyje.

Persėdi tokioje vietoje, 
Be paliovos girksznoja, 
Geriau kad grinezioje sėdėtu,

Vaikus prižiuretu,
Vyrams valgi pagamini, 

O ne in urvas lakstyt.
Jeigu vyras apie tai nesirūpi

na ir savo mot erei pavėlina ant 
tokio lakstymo ir moterei vi
same valia duoda ir ant jos pa
sielgimu visai nežiūri tai gero 
negali tikėtis ateityje ne tik 
nuo jos bet ir nuo savo dukre
les. Taip, sziądieninis Ameri- 
koniszkas gyvenimas visai per
simainė ir isztvirkumas prasi
platino baisiai. Tik dirstelėki
me ant tokios Amerikoniszkos 
poniutes:

Vaikai kaip velniukai sumuria,
Iszrodo baisiai nuskurta, 
Nebagai vargingai auga, 
Ant tikru bomu užauga,

Pavirsta in nieksza, 
Niekad nebūna namieje.

Moteres paezedumo neužlaiko* 
Vyro sunkia procia meto.

Vai liūdnos senatvės susi
lauksite,

Ba jusu ,tikėjimas suvisai 
menkas,

O motere be tikėjimo tai nekas, 
Rūteles, bausme nuo Dievo ant 

jus pareis,
Kaip da didesne bedarbe ateis, 

Dings tieji visi geri laikai,
. Kaip dirstelesite in akis bėdai.

— Asz tuomet laikinai už
ėmiau vieta zakristijono: — ta
re mano draugas ir tese toliau:

— Klebonas, pas kuri tarna
vau, buvo apie trisdeszimts me
tu amžiaus; vidutinio ūgio, ne
labai nutukęs bet gana dikto- 
kas.

Santikiai klebono su parapi- 
jonais buvo geri, ypacz isz sziu 
atžvilgiu: nepleszdavo žmonių 
ir nekankydavo ilgomis pamal
domis.

Bet kaipo kunigas, su atsi
davimu aiszkino Kristaus mok
slą, dažniausia trumpai. —

Apart dvasiniu reikalu, kle
bonas mėgdavo sportą: me
džiokle, žvejone ir neatbūtina 
iszsimaudyma upeje.

Virszminetus sporto pamėgi
mus, klebona's tankiausiai at
likdavo vienui vienas; labai 
retas atsitikimas, jeigu ka nors 
pavadindavo draugėn.

Viena pavakarį, kuomet asz 
baigiau apkarpyti plotiku 
krasztelius, tarpduryje pasiro
dė su krepsziu rankoje klebo
nas ir liepiancziai tarė: Eiva 
maudytis!

Szitokis netikėtas pavadini
mas dikeziai nustebino mane ir 
asz truputi susįmaisziau. Man 
rodėsi, kad klebonas kreczia 
szposus, bet jo rimta veido isz- 
raiszka verte kitaip manyti ir 
asz buvau priverstas sutikti.

Tadgi nelaukdamas paragi
nimo užsimecziau szvarka ant 
pecziu ir ėmiau sekti kleboną.

Kaip ir paprastai kunigai ne
mėgsta daug kalbėti su tarnais, 
tadgi ir mudu ejome tylėdami, 
žingsnis už žingsnio paupiu.

Tik upes vandeneliyiepažin- 
damas autortčetc!
ke lenkdamas po savimyyauru 
virszunes. O saulute baigdama 
dienine kelione, teszke pasku
tiniais spinduliais juodon su
temom

Pagalios klebonas sustojo ir 
dedamas krepszi ant dailiai ap
augusio žolėmis kranto, pasakė 
“czia.”

Isztikro tai buvo daili vieta; 
neperdaug status krantas; 
dugnas-gi upes, dailiai iszklo- 
tas invairiais akmenėliais. Van
duo taip tyras, kad net smul
kiausiu vabalėliu judėjimas 
matytis.

Klebonas pradėjo iszsiredyti. 
Asz bandžiau nežiūrėti in nuo
gas kunigo kūno dalis; ne isz 
baimes, bet tai lyg isz padoru
mo; nes sulyg mano tuom-lai- 
kines nuomones kunigu kūno 
sudėjimas nuo paprastųjų žmo
nių skiriasi.

Žinoma, asz neiszsilaikiau 
nepažiurejas, bet nieko ypatin
go nepaste'bejau. Tai buvo vy- 
riszkos lyties kūnas, su viso
mis tam tikros ruszies ypaty
bėmis.

Pirma nei klebonas daejo iki 
pusei nusiredymo, asz jau bu
vau Adomo rūbuose ir panė
riau upėn. Ijž poros miliutu isz- 
lindau antron pusėn upes, 
braukdamas rankomis bėganti 
nuo galvos vandeni.

Tuo tarpu iszgirdau klebono 
szauksma: “Juozai plauk at
gal!’ ’

Nereikia nei manyti kad bu- 
czia neklauses; in pora pasistū
mėjimu perplaukiau atgal ir 
atsisėdės ant minksztos žoles 
ėmiau klausyi klebono pamok
slo:

— Negera^— tarė ruseziai 
klebonas, — Labai negerai su 
gyvybe žaisti; tikrai maniau, 
kad paneres ne'beiszkilsi. Ir

kas tuomet?.. Kur duszia bu
tu dingusi?.. Juk heprisiruo- 
szes, amžinysten...

Ir Visogalis liepia vengti pa
vojingu vietų. Isz liuosos va
lios sutikta staigi mirtis yra 

'nuodėmė, ir priesz tai reikes 
atsakyti teismo valandoje.

Na, o tu szokai vandenin ta- 
lytum lydeka visai nepagalvo- 
jas, kad galėjai galva prasi- 
muszti, arba ir kitaip galėjo 
atsitikti. Galėjo meszlungis su
traukti, tada po tavim. Tau rei
kia suprasti kad su vandeniu 
žaisti negalima...

Po tokio pamokslo ėmiau 
jausti ka'ž-kokia baime, kuri 
pirma niekuomet nekankino. 
Pavojaus szmekla, užmusze 
drąsą ir asz papuoliau virpan- 
ėzios baimes glėbin.

Dar-gi visa maudymosi lai
ka, bijojau iszsitiestilfcint van
denio. Mintyse sukosi: mesz- 
lungis,'surisztas su staigia mir
timi o vėliaus rustus Dievo teis
mas ir amžina kankyne.

Ir juo toliau, tuo labiau 
ėmiau bijoti, nei pats nesu
prasdamas isz kur ta baime 
gimsta ir galu-gale virpėda
mas iszlipau ir ėmiau rėdytis.

Klebonas dar turszke valan
dėlė vandenyje bet papūtus va
karu vejaliui ir jis iszlipo.

Pakilome eiti, keletą žings
niu žengus klebonas staiga, lyg 
popiera nubalo; tarytum ugni 
kiszeniuose pajutęs eme grai
bytis ir ant galo nusiminusiu 
balsu tarė: “Laikrodėlis din
go.”

Jeszkome toje paezioje vie
toje kur buvome nusirėdė, nė
ra. Žolele nusėdėta pirsztais su- 
cziupinejome; su ;atyda žiūri
me, bet kaip nėra, taip nėra.

— Galvandenin inpuole, — 
sako klebonas, dairydamasis

Jiik arti kfintQ re- 
dėmėsi Veply, jeszkok! — szau- 
ke nusiminusiu balsu klebo
nas.

— Jeszkau, — jau jeszkau,—• 
teisinausi asz ir žiuriu iszver- 
tes akis vandenin.

Nei pats nesuprantu kokiu 
budu nusiredžiau; dar-gi nega
liu pasakyti ar klebonas mate 
mano tikslą bet asz szokau 
upes gilumon ir lyg naras 
ėmiau rankomis graibyti.

Iszkilau; atsikvėpiau, tyru 
oru plauczius pripildžiau ir vėl 
neriu. Baime visai užmirszau, 
bile tik laikrodėli atrasti, kad 
tik kleboną nuraminti...

Sucziupau; kaž-koki slidu 
daigta; isz karto abejojau, gal 
kokis szvelnus akmuo bet rete
žėlio palytėjimas pirsztu, per
tikrino kad tai laikrodėlis ir 
lyg žaibas szoviau pavirsziun 
upes.

— Radau, radau! — szaukių 
lipdamas ant upes kranto.

— Klebono veidasmuszvito. 
Gramezdiszkai isz ranku iszlu- 
po ir susiėmęs sutanos skver
nus nudume bažnytkiemio link.

Nuo to karto man tankiai už
eina mintis: kas klebonui tuo
met buvo brangesnio. Ar mano 
duszia, ar laikrodėlis?.. ,

f. ...... ... ............ ■ ......... . !

A. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Pirmos klasos patarnavimas 
<• Ofisai Dviejose Vietose ♦

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

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

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas
Dentistas Mabanojuje

Persikėle in nauja vieta po adresu
30 E. Mahanoy St. Mahanoy City
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‘‘SAULE’’ Mahanoy City, Pa.

Žinios Vietines
— Bravornirikai neužilgio 

ketina pakelti preke ant alaus. 
Jie tvirtina jog yra priversti 
pabranginti alų isz priežasties 
kad visokia medega del pada
rymo alaus eina brangyn. Jei
gu alus bus per brangus tai be 
abejo žmones vela darys savo 
alų namuose, taip kaip dare 
per prohibicija.

— Subatoje atsibus vineze- 
vone Juozo Marcziulionio, bro
lis Marcziulioniu kurie laiko 
sztora ant W. Mahanoy avė., su 
pana Aldona Jakuboniute, 524 
W. South avė., Szv. Juozapo 
bažnyezioje kuriuos ketina su- 
riszti mazgu moterystes Kun. 
Czesna. Jaunikis turi užsiėmi
mą su M'lįpnoy City Grocers 
Co., o nuotaka dirbo vietiniam 
marszkiniu fabrike. Abudu 
jauni žmones yra gerai žimftni 
szioje apielinkeje. Vestuves at
sibus pas nuotakos tėvus ant 
W. South ulyczios.

—• ’Trys szimtai darbininku 
dirbaneziu stripinse, artimoje 
Jacksono, pamėtė darbus už 
tai kad kontraktorei Carey, 
Baxter ir Kennedy pradėjo 
dirbti, tik viena szifta vietoje 
trijų, kas sutrumpino skaitlį 
darbininku ir troku.

. — Prieteliai ir pažystami 
dagirde. apie pono Marceliaus 
Lapinsko bankieta, kuri jis 
parengė ant atminties savo var
duvių, Nedėlios vakara, 7:30 
vai., Szv. Vardo klu'bruimyje, 
kuris randasi Szv. Juozapo pa
rapijinėje mokslaineje, ketina 
atsilankyt ant jo ant paženk
lintos valandos. Bus tai ban- 
kietąs kurio greitai neužmirsz. 
Gud luck, Mr. Lapinski!
t Nhliudo kaimynai ir pa

žystami dagirde apie mirti Ma
res Valinczienes, 522 W. Pine 
uly., Ketverge ryta, Ashlando 
ligonbuteje, kuri buvo iszvež- 
ia priesz Naujus Metus ant gy
dymo uždegimo plaucziu. Ve
lione gimė Shenadoryje ir va
dinosi po tėvais Ramanaicziu- 
te. Paliko vyra Joną, su ku- 
liuom pergyveno moteriszkam 
ryszyje 22. metus, sūneli Vin
cuką 12 metu ir du brolius An
driu ir Petrą. Ladotuves atsi
bus badai Panedelio ryta su 
apeigomisSzv. Juozapo bažny
ezioje, kurioms'užsiėmė grabe
lius Traskauckas. Motere buvo 
geroj sveikatoj bet staigai ir 
netikėtai susirgus, daktarai 
patarė važiuoti in ligonbute 
kur mirė.

— Laisnus ant apsivedimo 
iszsieme Jonas Jacobson, isz 
Mahanoy Plane su pana Fran- 
ciszka Zavickiute, isz Mahano- 
jaus.

— Seredos ryta pleszikai 
insigavo in Elks kliuba, ant 
133 E. Centre uly., isz kur pa
siėmė apie 500 doleriu pinigais 
isz registerio ir pinigusuisz 
elektrikinio fonografo. Palicija 
jeszko plesziku ir badai jau už
ėjo ant keliu pedsakiu. Pleszi
kai padare daug bledes iszdau- 
žydami keliolika duriu pakol 
daejo in ta kambari in kuri no
rėjo gautis.

— Ženybu laisnus iszsieme 
Jonas Kielbasa su Ona Alans- 
kiute, abudu isz miesto.

— Poni M. Služiene, isz 
Girardvilles, būdama mieste su 
reikalais, užėjo ir in redakcija 
“Saules.” Reikia žinoti kad 
poni Služiene yra sena skaity
toja “Saules” ir laiko puikia 
užeiga—viesznami ant 507 Ma
hanoy Avė., Girardvilleje.

Isz Visu Szaliu
SZUO NEDAVE MOTEREI' 
PAPILDYT SAV-ŽUDINSTA 1

Varszava, Lenk,,— Tula gy
ventoja szio miesto bandė nusi
žudyti drauge su savo dukrele 
isz priežasties nuliūdimo, kad 
josios vyras likos aresztavotas 
už vagysta, bet mažas szuniu-

SHENANDOAH. PA
—‘ Locust Mountain Ligon- 

butes Trustistai ana diena pa
ženklino aptiekoriu V. X. Že
maiti, kaipo ligonbutes aptie
koriu, kuris apėmė tuojaus 
ta dinsta.

j“ Panedelip diena, mirė ge
rai žinomas Vincas Vai a seviez- 
us, 116 N. Grant uly. Velionis 
gimė Lietuvoje. Pergyveno 
Amerike daugeli metu, prigu
lėjo prie Sžv. Jurgio parapijos, 
paliko dideliam nuliudimia pa- 
czia Cecilija, duktere Svetsevi- 
cziene mieste, 4 sūnūs, seserį 
Katre Dambrauckiene, Chicago 
Ill., ir 8 anūkas.

—*§^^S>vilĮes sūdąs išmėtė 
teisina T$ miestiszku konsul- 
monu kurie buvo skundžiami 
už neteisinga valdima miesto 
iždo ir už kitus prasikaltimus. 
Sudas neturėjo užtektinai da- 
vadu juos teisti.

Hazleton, Pa.— Palicija ana 
diena suėmė du pleszikus, Ka
zimiera Marcinkevicziu, 22 me
tu, ir jo dranga, James Seiwell, 
20 metu, kurie apipleszinejo 
kromus. Laike szaudymo Mar- 
cinkeviczius likos pataikintas 
in galva ir randasi vietinėje li
gonbuteje ir nežine ar iszliks 
gyvas. Seiwell likos pataikin
tas in szona. Palicija padarius 
krata ju gyvenime, rado daug 
pavogto tavoro isz keliu kre
mu. Marcinkeviczius vėliaus 
mirė ligonbuteje.

■■jaiugįj

Parodysim jums kaip galite turėt puikiai intaisyta mo- 
derniszka kuknia.. .tokia kokia jums palengvins kukninius 
darbus.. .kur viskas randasi vietoje del parankumo.

Parodysim jums kaip lengvai galite insigyti tokia kuknia 
pirkdami ant lengvu mėnesiniu iszmokescziu. Pasiklauskite 
apie daugiaus musu sztoruose ar ofisuose.

PENNSYLVANIA POWER IR LIGHT COMPANY 
IR PAS JUSO VIETINI PARDAVĖJU

SUPJAUSTĖ TĖVUS
Nelabas Sūnūs Supjaustė Savo 

Tėvus, Po Tam Užraugs 
Baczkoje.

ARESZTAVOTAS SU SAVO 
MYLIMA.

Bukarest, Bulgarija.,-— Me- 
nesis adgal, dingo isz miesto 
nežinomu bildu vedusi pora

kas neprileido ponia ant papil- Konstantinecziu, kurie gyveno 
dimo to darbo. Kada motina j drauge su 
atsuko gaza kad užbaigt savo/'.... 1""1’
gyvastį su dukrele, szuo pradė
jo garsei loti, pakol atbėgo kai
mynai ir užtiko motere ant tojo 
darbo.

ISZGERE TRIS KVORTAS 
VYNO; PRIGĖRĖ GRABEJE.

Spezia, Italija., — Giovanni 
Dominici, 64 metu amžiaus, lai
mėjo laižybas, iszgerdamas 
tris kvortas vyno in laika vie
nos minu’tos, bet neilgai isz to 
džiaugėsi. Senukas eidamas 
namo patamsėję in kaimeli Me- 
siola, inkrito in grabe ir prigė
rė. Ant rytojaus gyventojai 
rado senuką.

JAUNA MOTERE PAGIMDĖ 
TRIS KŪDIKIUS; DVI 

BUVO SUAUGIA IN VIEN.
Istanbul, Turkija., — Pati 

vietinio sziauczio, kaime Ma- 
rache, ana diena pagimdė try
nukes, isz kuriu dvi buvo ,su- 
augia in vien. Gyventojai da- 
girde apie tai, sudėjo pinigu 
ant iszauginimo ju, ir pristatė 
maisto ir drapanas del mergai- 
cziu. Valdžia teipgi prižadėjo 
rūpintis mergaitėms ir duoti 
pagialba.

NENORĖJO VAIKU;
NUKIRTO JAM GALVA.

Rozendal, Belgija.,— J, Vir
den pasinaudojas isz nebuvimo 
namie savo paezios, kuri ta die
na iszejo in 'bažnyčia, isztrau- 
ke asztuoniu menesiu amžiaus 
kūdiki isz lovos, paguldė ant 
slenksczio ir nukirto galvele su 
kirviu, po tam vela paguldė 
kūdiki in lova. Kada pati su- 
gryžo, nelaiminga motina ra
dus savo negyva kūdiki, isz 
gailesties iszgere truciznosMr 
mire in trumpa laika. Kada 
palicija aresztavojo nelaba tę
va, tai tik tuom iszsiteisinejo, 
kad nenorėjo vaiku nes ju ne
gali iszmaityt.

UŽMUSZE SAVO MYLIMA 
SU BUROKU.

Krokava, Lenk.,— Kaimelije 
Blinka, Jokūbas Ciehon, laike 
siautimo tvarte, mete dideli 
buroką in savo mylima Anele 
Kras, ir teip smaukei pataikė 
in galva, kad mergina sukrito 
negyva ant vietos. Burokas 
pataikė tiesiog in smilkinį. 
Mergina buvo Jokūbo sužiedo- 
tine ir ketino po Kalėdų apsi- 
paeziuoti. Jokūbas isz dideles 
baimes pabėgo nežine kur.

i savo 22 metu stilium, 
kuris lankėsi in daktariszka 
universitetą. Kaimynai klau
sinėdami sunaus kur dingo jo 
tėvas ir motina, jis apreiszke 
kad iszvažiavo pas gimines in 
sveezius. In kėlės dienas po 
tam ir sūnūs iszvažiavo isž 
miesto. Kaimynai netikėdami 
sunui nes tasai nedave užgana- 
dinanti atsakyma, pranesze 
apie dingima senuku del palici- 
jos kuri pradėjo tyrinėti din
gusiu. Kada atėjo in narna 
kuriame senukai gyveno, ir da
ro krata skiepe, surado dvi di
deles baczkas, kurios buvo už
kaltos. Kada sudaužė antvožus 
baczku, palicija baisiai persi
ėmė suradus vidurije baczku, 
supjauisitytus lavonus tėvo ir 
motinos, kuriu szmotai radosi 
kokiam tai skystume, užratigy- 
tais. Palicije tuojaus iszsiun- 
te žinia in visas aplinkines, 
apie pabėgima sunaus kuri in 
kėlės dienas surado palicija 
Czernovicziuosia, pas savo my
lima kur ji aresztavojo. Žu- 
dintojas turėjo prie saves apie 
150 tukstaneziu leju (taip va
dinasi Bulgariszki pinigai), 
kuriuos pasiėmė nužudęs tėvus. 
Palicija aresztavojo žadintoju 
kaipo ir jo mylima, kuri badai 
prikalbino ji ant nužudinimo 
jo senu tėvu, kad nereikėtų ju 
maityti jeigu iszteketu už my
limos.

FINLANDIJOS PREZI
DENTAS.

Finlandijos prezidentas Pehr 
Evind Svinhufvud, kuris ana 
diena susilaukė savo 75 metu 
sukaktuves, kurias apvaikszti- 
nejo visa Finlandija. Finlan- 
diecziaii ji labai gerbia ir pa- 
guodoja nes jis daug pasidar
bavo del Finlandijos laisves ir 
pasiliuosavimo isz po Rusiszko 
jungo ir prispaudimo.

ISZSIŽADEJO TĖVU;
LIKOS NUŽUDYTAIS.

Steinach, Austrija., — Kai
mietis Kaprun, ir jo rnotere li
kos uždarytais kalėjime už nu
žudymą savo dvieju sunu ku
rie ju iszsižadejo ir prigulėjo 
prie Komunistu. Tėvai buvo 
tuom labai nuliude kad sune- 
lei iszklydo isz doros kelio.
Tėvai nužudė abudu kada jie j I 
miegojo. Laike teismo, kada | 
ju sudžia užklausė, del ko teip 
padare, tėvas atsake: Nuėjo 
ant tarnystes pas Anarkista, 
nes jam tarnavo už gyvasties!

Isz priežasties prasiplatini
mo Bolszevizmo ir Komunizmo 
Austrijoj, daugeli panaszi.u at
sitikimu ateibuna.

t 
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Sztai kaip iszrode vaikas kada ji surado. Buvo visai nuo-
gas, su žaiduliu pecziuose ir sudaužytu pakausziu su kirviu. 
Buvo tai baisus reginys kada ji užtiko 19 metu George Mor
row kuris tame laike medžiojo ant zuikiu.

PAVOGTAS VAIKU
TIS NUŽUDYTAS

VAIK-VAGIS NUŽUDĖ VAI
KUTI UŽ KURI PAREIKA

LAVO $28,000 NUO TĖVU.

PREZIDENTAS PASKYRĖ 
$10,000 UŽ SUĖMIMĄ 

VAIK-VAGIO.

Everett, Wash. — Gordon 
Morrow, 19 metu vaikinas, ku
lis medžiojo ant zuikiu, surado 
lavona nužudyto Charles Matt
son, 10 metu, sūnūs daktaro, 
kuris buvo pavogtas per neži
noma vaik-vagi už kuri jis pa
reikalavo nuo tėvu 28 tukstan- 
czius doleriu, surado lavona, 
su perskelta galva ir nuoga ar
timoje czionais. Tuojaus prane
sze apie savo baisu radini pali- 
cijai kuri pradėjo da karsz- 
cziau jeszkoti žudintojaus.

RŪPINSIS MAISTU DEL 
ANGLIJOS.

H. L. French, isz Londono, 
Anglijos, likos paskirtas direk
torium maisto Anglijoj. Jo už

ISZ KANADOS
Hamilton, Ont., — Mardiros 

Tatoian, 108 metu Turkas, su 
pasisziauszimu rodo savo drau
gams treczius naujus dantis 
kurie iszdygo praeita menesi. 
Tasai senukas yra seniausiu 
gyventoju Kanadoje o jo .me
tus užtvirtina ne tik Kanados 
valdžia, bet ir Turkiszka. Se
nukas apsigyveno t czionais 
daugiau kaip 33 metus adgal.

Montreal.,— Gruodžio men., 
palicija rado netikėtai mirusi 
Prana Gabali, prie Champs-de- 
Mars laiptu, užpakalyj miesto> 
valdybos ramu. Manoma, kad 
jis netikėtai paslydo ir .sudau
žės galva in cementinius laip
tus vietoje užsimusze. Palici- 
jai betyrinėjant mirties prie- 
žas'ti, kilo intarimas, kad jis 
buvęs užmusztas laike miesto

Visas sklypas sujudo taja 
j baisia žudinsta ir prezidentas 
Rooseveltas taip persiėmė taja' 
žudinsta kad paskyrė 10 tuks
taneziu doleriu už suemimįf' 
vaik-vagio ir žudintojaus. Visi Į 
nariai slaptos valdiszkęs pali- 
cijos aplaike paliepima kad ne
paliautu jeszkoja žudintojaus’ 
pakol ji suras.

Vaik-vagis nužudęs yaika, 
iszmete ji isz automUhiliaus 
apie 60 myliu nuo Ifacoma, 
Wash. Manoma kad vaikutis 
žinojo už daug apie vaik-vagi 
todėl jis ji nužudė kad neisz- 
duotu ji.

Isztikruju turėjo tai būti sze- 
tonas žmogiszkam kūne kad 
taip subjaurino vaikuti ne tik 
su peiliu bet ir gyvuliszkai.

Du nužiūrėti vyrai likos 
aresztavoti prie Kanadiszko 
rubežiaus prie Grand Forks, 
kurie buvo apsiginklavę ir no
rėjo persigaut per rubežiu.

mayoro rinkimu. Todėl kol da
lykas buvo isztirtas, jo lavonas 
iszbuvo dvideszimts krienu ne
laidotas. Pranas Gabalys 55 
metu amžiams, buvo Vytauto 
Klubo narys. Dirbo tabako 
fabrike.
Manitojias.,—Penki vaikai su
degė ant smert deganeziam na
me ant fanuos, kuriu motinos 
buvo privestos stovėti beval- 
dingai, nes vaiku negalėjo isz- 
gialbet isz deganezio namo. Du 
vaikai buvo ūkininko Graliam 
ir kiti McKenzu.

North Bay.,—Ant svieto pa
garsėja kvintukes mergaites, 
pirma karta turėjo pasivažinė
jimą automobiliuje, su tėvu O- 
liva Dionnu. Pasivažinėjimas 
užtruko penkiolika miliutu, ir 
tai tiktai aplinkui narna kuria
me kvintukes gyvena.'

duotis bus rūpintis kad .su
krauti užtektinai maisto del 
sklypo ir kariuomenes laike 
užejimo kares. Anglija mano 
pripildyti savo visus magazi
nus jeigu kare iszkiltu ir skly
pas tada nekenstu bado. Jis ke
tina iszrinkti slapta vieta in 
kuria butu sugabenta daug 
maisto o gal kokiose iszkastose 
kasyklose po 'žeme.

Neužnnrszkite guodotini akai 
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “Saule,” kurie apie tai už- 
niirszo ir prasze idant nesulaikyi 
InikrHszczio Pnskubinkitc'

PARSIDUODA LOTAS

Du lotai krūvoj, Park Crest, arti 
Lakewood ir Lakeside Parku prie 
State kelio. Loto didumas 80 per 100 
pėdu. Czia jau daugybe gražiu namu 
pastatyta ir kas-kart pribuna dau
giaus gyventoju. Parsiduoda pigiai 
todėl gera proga pirkti dabar o ne
laukt kolei preke pabrangs. Kreip
kitės in “Saules” ofisą. t.f.

MAŽA ARTISTE PRIE 
PIANO.

Rūta Slenczinskiute, kuri tu
ri vos vienuolika metu am
žiaus, kada turėjo asztuonis 
metus, pirma karta davė kon
certą ant piano New Yorke ir 
sziadien praaugsztina senus 
muzikantus skambnime an b 
piano. Mergaite apima dvi no
tas daugiau už oktava su savo 
pirsztais kas yra labai sunku ir 
del suaugusiu muzikantu.

OCCIDENT
<*CC01

OCCIDENT 
FLOUR

Pabandykite “Occident” Miltus
Del visokiu kepimu pagal senovės 
“krajaviszkos mados”. Kur tik rei
kalingi miltai ir nepaisant ka kepsite 
tai pabandykite szitus gerus miltus.

Geresnis kepimas gvarantytas su “Occident” 
miltais. Sztorninkas sugražins jumis piningus 
jeigu ne busite pilnai užganėdinti.hAEMEL

OCCIDENT


	Book 3 1937-01-15-SAULE_0001
	Book 3 1937-01-15-SAULE_0002
	Book 3 1937-01-15-SAULE_0003
	Book 3 1937-01-15-SAULE_0004

