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Isz Amerikos
APSIPACZIAVO ANT 

MIRTINOJATALO 
PUSE VALANDOS PRIESZ 

MIRTI.

Yonkers, N. J. — Stanislo
vas Ulatovski, puse valandos 
priesz mirti likos surisztas maz
gu moterystes su savo mylima. 
Apolonija Kosinskiute, kuriuos 
suriszo kunigas P. Adamski o 
liudintojai buvo norses ir dak
tarai. Stasys mylėjosi su Apo
lonija nuo senei, da tėvynėje 
būdami. Vestuves buvo pareng
ta ir ketino atsibūti ju szliulbas 
ateinanezia sanvaite. Stasys tu
rėjo užsiėmimą czionaitineje 
mesinyczioje kurioje buvo da- 
žiuretojum dideliu katilu ku
riuose virė taukai. Isz kokios 
tai nežinomos priežasties pa
slydo jis nuo platformos ir in- 
puole in verdanezius taukus 
kuriuose baisiai likos apszu- 
tintas.

Žinojo nelaimingas žmogus 
kad turės mirti, tuojau davė ži
nia mylimai ir kunigui kad pri
būtu in ligonbute ir likos su- 
riszti mazgu moterystes. In pu
se valandos po tam Stasys mi
re su szypsena ant veido ir pa- 
bueziaves savo paeziule karsz- 
tai. Apolonija pasilikus naszle 
in puse valandos, apleido ligon
bute apsiaszarojus ir pradėjo 
rūpintis apie palaidojima savo 
vyro. Buvo tai graudus reginys 
kad net visi liudintojai apsiver
kė.

PASIKORĖ TURĖDAMAS 
PRIE SAVES $6,000.

Gardendale, Tex. — Randall 
Minturn, turtingas ranczeris 
(augintojas daugelio gyvuliu), 
likos surastas per savo bernus 
tvarte kabantis ant virves. Pa- 
szauktas koroneris padare ant 
jo krata ar neras priežasties 
del ko jis pasikorė, surado jo 
kiszeniuose daugiau kaip 6,000 
doleriu.

Taja diena parvažiavo jis 
isz miesto kur buvo pardavės 
daug gyvuliu. Jo pati ji pamėtė 
keli menesiai adgal ir nuvažia
vo pas tėvus. Kokia buvo prie
žastis persiskyrimo, to neisz- 
aiszkino laiszkelyje,'kuri koro
neris rado kiszeniuje pasikore- 
lio.

UŽDRAUSTA KEIKTI PRIE 
MIRUSIŲJŲ.

Lincoln, Nebr. — Nebraskos 
legislatura perleido byla kuri 
uždraus graboriams ir kitiems 
darbininkams, kurie dirba ant 
kapiniu, keikti laike savo užsi
ėmimo kada laidoja numirėlius 
arba juos užkasineja in žeme. 
Gralboriams taipgi uždrausta 
jeszkoti biznio iir naudoti ta 
pati graba del kitu nebasznin- 
ku nes tankiai atsitinka kad 
graboriai parandavoja puikius 
grabus kad szeimyna nebasz- 
ninko galėtu pasirodyt priesz 
kitus o kada ateina diena laido
tuvių tai tuos grabus permaino 
ant pigesniu. _ . — -

VALDŽIA PIRKS 
UŽ MILIJONĄ

DOLERIU ŽUVU
DEL BEDARBIU.

Washington, D. C. — Kon
gresas užtvirtino bila duoda
mas pavelinima valdiszkai ka- 
misijai kuri iszdalineja maista 
kad pirktu visokiu žuvu už mi
lijoną doleriu ir jas iszdalinetu 
del bedarbiu. — Bus tai geras 
graftas del nekuriu kontrakto- 
riu kurie dės taisės žuvytes in 
bleszines ir bus netinkamos del 
vargszu.

GIMĖ MAŽIULELIS 
KŪDIKIS.

Detroit, Mich. — Franciszka 
Papciak, 25 metu, isz Dearborn, 
ana diena pagimdė czionaitine
je ligonbuteje sūneli, kuris svė
rė vos devynes uncijas. Dakta
ras Tamoszius Gruber apreisz- 
ke buk kūdikis gimė tris mene
sius priesz laika (bet gyvens su 
gera priežiūra.

5 ANGLEKASIAI UŽMUSZTI 
IR DU SUŽEISTI.

Pottsville, Pa. — Per eksplo
zija dinamito Williamstown ka
syklose, likos užmuszti trys an- 
glekasiai Subatos diena. Nelai
mingieji yra: Albert Essney ir 
Jurgis Karlikas ir Mikolas 
Slivkanik o sužeisti pavojingai 
Pranas Adams ir Jurgis *Stra- 
czyk. Ta paezia diena likos isz- 
kasti Stanislovas Poszka, 50 
metu ir jo draugas, Antanas 
Gristaitis, 52 metu, kurie likos 
užgriauti ant smert butlcgeri- 
neje skylėje.

MOTERE PATI SAVE KAN
KINASI VISOKIAIS 

BUDAIS.
Detroit, Mich. — Mrs. Irma 

Duncan, 27 metu, sziadien ran
dasi ligonbuteje kur ja dakta
rai tyrinėja ar yra sveiko pro
to. Toji motere susipjauste sa
ve su britva, apsidegino su in- 
kaitinta gdežia ir kankinosi ki
tokiais budais. Turi ji vyra ir 
du mažus vaikus. Motere prisi
pažino buk per du metus taip 
kankinosi nes priguli prie slap
tos tikėjimo szakos kurios na
rei save kankina kad aplaikyti 
malone nuo Dievo bet neisz- 
reiszke varda tos .szakos nes 
yra po prisiega. Detektyvai je- 
.szko tos slaptingos drauguves 
kuri.kvailina žmones ir priver- 
tineja juos prie kankinimo sa
vo kunu.

NEPAPRASTAS ŽMOGUS 
MIRĖ.

Old Forge, Pa. — Gerai žino
mas po visa svietą, 23 metu Ka
zimieras Perezinskas, kuris 
stengėsi parduot savo kuna po 
mireziai del daktaru ant tyrinė
jimo, už 4,000 doleriu, mirė na
mie ana diena. Tasai nepapras
tas žmogus insisegdavo in sa
vo kuna špilkas ir adatas ir .pri
siūdavo guzikus ant savo sku
tos be jokio skausmo nes nieko 
nejautė. Buvo jis sužeistas ka
da buvo vRiku ir nuo tos die
nos neturėjo jokios jaustos. Ap
keliavo jis visa svietą rodyda
masis del žmonių cirkusuose.

KETURI MILIJONAI 
PRASIŽENGĖLIU

KASZTUO JA JIE AMERIKO
NAMS $15,000,000 ANT ME

TO; BAISUS SKAITLIS 
PRASIŽENGIMU.

Philadelphia. — Ana diena 
ant palicijantu susirinkimo, J. 
Edgar Hoover, vyriauses .slap
tas valdiszkas palicijantas G- 
Man, pasakė akyva prakalba 
del susirinkusiu, apie prasižen
gimus ir prasižengėlius czio- 
nai Suv. Valstijose, kiek jie pa
daro gyventojams bledes per 
meta. Ponas Hooveris apskaitė 
buk praeita 1936 meta Suv. 
Valstijos turėjo visokiu prasi
žengimu, viena kas 24 sekun
das, 13,200 žudinseziu, 7,800 
moteriszku žudinseziu, 55,600 
apipleszimu, 47,500 sumuszimu, 
278,823 apipleszimus namu ir 
bizniu, 213,712 pavogimu auto
mobiliu.

Už tuosius visus prasižengi
mus gyventojai turėjo užmokė
ti arba neteko 28,500 doleriu 
kas minuta, 41,040,000 doleriu 
kas diena arba 15 bilijonu do
leriu per meta.

Ar-gi kas girdėjo kad czio
nais Suv. Valstijose vieszpatau- 
tu tokis kriminaliszkas padėji
mas. Kas tame kaltas? Politi
kieriai ir nesavžiniszki advoka
tai kurio visckiaii hudais isz- 
gialbsti kriminalistus isz ranku 
teisingystes.

Jeigu valdžia greitai nesiims 
apmalszyti tuos kriminalistus 
tai gyventojai kas meta turės 
mokėti daugiau del tuju krimi- 
naliszku dioliu kurie neduoda 
ramybes del geru žmonių,” — 
taip kalbėjo Hooveris.

APGARSINO SAVE ANT 
PARDAVIMO.

Des Moines, Iowa. — Kokis 
tai Andrius Flori, tėvas keturiu 
vaiku, padavė apgarsinima iii 
vietini la’ikraszti sekaneziai: 
“Pajeszkau pono, esmių geru 
darbininku, turiu gerus paliu
dijimus, parsiduosiu save kaipo 
nevalninkas tam kuris mane 
nupirks. ’ ’

Ant tokio apgarsinimo aplai- 
ke apie szimta laiszku kurie 
jam pasiūlė darbus bet ne dau
giau kaip deszimts doleriu ant 
menesio už jo darba. Andrius 
atmete visus ipasiulinimus ir 
dabar aplaiko paszialpa nuo 
valdžios.

ŽMOGUS PASIELGI- 
NEJA KAIP VELNES

MOTERE SU JUOM NENO
RI GYVENT.

Abbeville, Tenn. — Dovydas 
Scofield gavo staigia minti kad 
jis yra velniu ir-nuo tos valan
dos pasielginejo kaip gyvento
jas peklos. Jo motere negalėda
ma gyventi su jo velniszka ma- 

. lonybe, užvedė teismą ant per
siskyrimo ir pasidalinimo jo 

j turto. Laike teismo motere ap- 
reiszke sudžiui buk jos vyras 
iszmoko liipnotizuot ir isz to 
pradėjo paikt, tankiai perstati
nėjo save už velniszka pasiun- 

į tini ir pasirodydavo velniszkai 
iszeidamas naktimi 'velnes žino 
kur.

Tula vakara iszgirdo balado- 
jirna kuknioje ir norints mote
re buvo silpna bet nuėjo žemyn 
pažiūrėti kas ten baladojasi. 
Pamate vyra pasiredžinsi in 
velniszkas drapanas ir iszbego 
laukan ^szaukdama pagialbos 
bet vyras ja pavijo, sudraskė 
ant jos apatines drapanas ir 
skaudžiai apmusze palikdamas 
ja ant ulycziosį beveik nuoga, 
Palicijantas adbego, nuveže 
motere in ligonbute o poną vel
nią uždare pekloje lyg teismui.

ATSITIKIMAS MAŽOS MER
GAITES SU LEVU.

Toledo, Ohio. —- In ezionai- 
tini žverineziu atėjo drauge su 
daugeliu vaiku, .praeita Subata, 
pažiūrėti žvėrių, dvylikos me
tu mergaite Minnie Heckscher, 
kuri prisiartinus arti kletkos 
kurioje radosi didelis levas, in- 
dejo ranka tarp geležiniu sztan- 
gu. Tokiu regėjimu net kelios 
moteres apalpo nes mane kad 
levas pagriebs mergaite už ran
kos ir nutrauks bet levas leng
vai prislinko prie mergaites ir 
uždėjo didele letena ant jos pe
ties. Mergaite glostė l,eva o ta
sai laižė jos ranka, ncindreskes 
mergaite nei biski. Adbego da- 
žiuretojas ir nut rauke mergaite 
nuo kletkos.

Reikia primyt kad kėlės va
landas priesz tai tasai pats le
vas mėtėsi ant savo draugo, ki
to levo, norėdamas ji sudras
kyt.

JAPONIJA UŽPLAUKĖ SA
VO TAVORU AMERIKA.
New York. ■— Visokio tavo- 

ro, per menesi Kovo, prisiunsta 
isz Japonijos in Suv. Valstijas 
už 82,512,000 doleriu arba 36,- 
958,000 doleriu daugiau kaip 
iszsiunsta isz Amerikos in Ja
ponija. Ir pirmutinius tris me
nesius nuo naujo meto Japonija 
iszsiunte in Amerika visokio 
tavoro už 92,539,000 doleriu. — 
Už tai musu Amcrikoniszki 
darbininkai neturi darbu.

LAIKE KATEKIZMO 
MOKSLO.

Kunigas: — Kaip vadinosi 
pirmutinei musu tėvai?

Onute: — Nežinau.
Kunigas: — Kaip tai nežinai, 

juk apie tai jau kelis sykius 
jum pasakojau!

Onute: — Taip, kunigėlis pa
sakė kad Adomas ir Jeva bet ju 
pravardžių nepasake.

58 ŽMONYS ŽUVO; 200 DIN
GO LAIKE VIESULOS.
Tokio, Japonija., — Pagal 

valdiszka apskaitima, tai laike 
paskutines viešnios ant mariu 
prie Szakalino, žuvo 58 žmonys 
o apie 200 nesuranda. Manoma, 
likos nuneszti per dideles vil
nis. Valdisžkos žinios teipgi 
pranesza, buk aplinkinėje To- 
yohara, laike smarkios viešn
ios žuvo 47 žuvininkai, dingo 
80 ir 32 žuvininkiszkos valtys 
nuskendo.

ANGLISZKI ANGLEKASIAI 
ISZEIS ANT STRAIKO.
London, Anglija.,— Darbin- 

inkiszka Unija apreiszke, kad 
800,000 darbininku kerszina 
iszeit ant straiko. Darbinin- 
kiszkas komitetas ketina suva
žiuoti in Londoną ant apsvar
stymo darbininkiszko padėji
mo. Pagal balsavimo tai 444,- 
546 darbininkai balsavo kad 
straikuoti, o 61,445 prieszais 
straika.

NARSI MOTERE APSIGYNĖ 
NUO BANDITU.

Versecz, Austrija., — Arti 
paczto, motere Svornikiene lai
ko maža kromeli, kurios vyras 
yrą iszkeliaves in Brazilija ant 
uždarbio. Neturėdama vyrisz- 
kosapglobos, jau kelis syk ban
dyta ja apvogti per nežinomus 
pleszikus. Ana diena, vela in- 
sigavo in jos kromeli koki tai 
vagys, buvo ju net trys, du vi- 
durije, o vienas stovėjo prie 
jos kambarėlio. Motere pabudo 
ant veirksmo kūdikio ir paregė
jo stovinti vagi prie jos duriu. 
Nemanydama daug, pagriebė 
kirvuką, kuri laike visados 
prie lovos, kirto vagiui per gal
va o kita sužeidė. Sužeistas 
ka stovėjo ant sargybos, pasiė
mė užmusztaji ir dingo tam
sumoje nakties. Svornikiene 
isz atsitikimo apalpo ir puolė 
ant grindų.

3 VYRAI SURASTI NEGYVI 
ANT PASTOGES.

Cleveland, Ohio. — Mažam 
kambarėlyje ant pastoges, vir- 
szuje garadžiaus ir saliuno, li
kos surasti trys vyrai negyvi, 
kurie žuvo nuo gazo ar gal val
gydami užtrucinta valgi. Tame 
paeziame kambarėlyje, praeita 
meta, taipgi žuvo slaptingai 
trys vyrai kuriu mirti palicija 
neisztyrinejo.

Aukos yra: Stanislovas Ko- 
valik, 55 metu; Vladas Kocins- 
kas, 42, ir Maksas Bovinskis, 
55 metu — du isz ju dirbo ant 
WPA projektu. Kokiu budu vi
si žuvo tai daktarai da neiszty
rinejo. __ .. . ■

NELAMINGAS IR TRAGISZ- 
KAS ATSITIKIMAS.

Grodnas.,— Pas turtinga u- 
kiiiinka Aleksandra Brodecki, 
atvažiavo in sveczius seserim- 
as Stanislovas Labacz. Po va
karienei Stanislovas iszejo ant 
gonkeliu ir szove in paukszti 
ant žemes. Tame laike kada 
szoVe, ant nelaimes iszejo jo 
dede, kuriam pataikė in kruti
nę, užmuszdama's ji aut vietos. 
Stanislovas pasidavė tuojaus 
in. rankas palicijos.

SOVIETAI SUSZAUDE 30 
SZNIPU.

Moskva, Ro'sija.,—■ Laikrasz- 
tils “Pravda” apskelbė, buk 
valdžia suszaude 30 sznipti. 
Tie sznipai linko visokias žinu 
ias apie apsiginklavimą, kiek' 
randasi kareiviu tolimuose Ry
tuose apie fortecas ir eropla- 
nines stotis. Tieji 30 sznipai 
buvo iszlavinti gerai per Japo
nija, kuriu užduotis buvo su
naikinti fortecas, geležinkelius, 
tiltus ir uždeginet kareiviszkas 
kazarmes. .. r---

Isz Visu Szaliu LAUKINIAI SUVALGĖ 16 
BALTŲJŲ ŽMONIŲ.

Kimbandu, Belgiszka Kongo. 
— Peksczias pasiuntinis atbė
go in czionais su žinia, buk lau
kiniai 'gyventojai aplinkinėje 
Kayoye, pasikėlė prieszais bal
tuosius, ir šukele skerdynių. Po 
musziui užmusze 16 ypatų ir 
juos suvalgė. Valdžia nusiun
tė in lenais apmalszyti lauki
nius ir nubausti kaltininkus. 
Toje aplinkinėje priesz svietine 
kare, teipgi kilo sukilimas tų
jų žmoged'žiu, kurie iszžude 
keliolika baltv j?. szeimynu ir 
juos suvalgė.

TURĖJO 18 PACZIU.
Czenstakavas, Lenk.,— Lei- 

bach Kethely, keliaujentis gy
vuliu kupezius, likos aresztavo- 
tas ant paliepimo keliu mote
rių už daug patysta. Laike tei
smo jisai prisipažino buk turi 
paezia kone visuosia dides- 
niuosia miestuosia, apie 18 isz 
viso, bet kiek isztikruju turi, 
tai neatsimena. Kaip girdėt tai 
Kethelys turės ilga laika atsė
dėti kalėjimo.

NORINTS BUVO SKUPUO- 
LIUM BET NEUŽMIRSZO 

APIE VARGSZUS.
Tirverton, Anglija., —- Nuo 

daugelio metu, gyvęntojai bu
vo tosios nuomones kad Leo
nardas Bogner buvo baisus 
skupuolius, ’kuris gyveno ap
leistam mažam kambarelijei ir 
maitinosi tuom ka's ka jam pa
aukaudavo. Su nickuom ne
draugavo. Vargszas staigai 
apsirgo ir mirė senu žmonių 
prieglaudoje. Kada po jo mir
eziai advokatas atidarė jo tes
tamenta, nemažai nusistebėjo 
kada perskaitė, kad su pagial- 
ba seno pažystamo advokato, 
jisai iszdavinejo kas sanvaite 
po tris tukstanezius doleriu ant 
suszelpimo vargingu szeimynu 
ir da (pasiliko jam apie 50 tuks- 
taneziai doleriu. Apie praėjusi 
gyvenimą velionio yra niekam 
nežinoma bet nekurie mano 
buk jisai daugeli metu gyveno 
Australijoj, kur dasidirbo di
delio turto.

VAIKAI PIRMA KARTA 
PAMATE SAVO GYVENI

ME KIAULES.
Paryžius, Francija.— Pereita 

san'vaite, tūla mokslaine pada
re ekskurcija del mokytoju, va
žiuoti ant dideles ukes, susipa
žinti su ukiszku darbu ir gy
vuliais koki auginami ant ukes. 
Apie 500 vaiku negalėjo atsi
stebėt pamate pirma kart kiau
les ir kitus gyvulius kokiu da 
nebuvo mate, tiktai ant paveik
slu. Vaikai yra gimė mieste ir 
ju tėvai teipgi. Sugryžia vai
kai turėjo nemažai ka apsaki
nėti tėvams, ka mate ant ukes 
ir kokius navatnus gyvulius 

i lenais mate.

14 UŽMUSZTI MAISZATIJA.
Simla, Indija..,—Palicija iszo- 

ve Įn 'daugeli maisztininku kai
meli je Alwr, užmuszdama 14 ir 
sužeidė 42. Isz kokios priežas
ties kilo maiszatis terp gyven
toju, tai Angliszka. valdžia da 
neisztyrinejo. . . •

SZEIMYNA ISZŽUDINTA 
PER PIKTADARIUS.

Gajovy Rumunija., — Nakties 
laike insilauže nežinomi pikta
dariai in grinezia pas ūkininką 
myna tame laike miegojo. Pik- 
Simona Ployesti, kur visa szei- 
tadariai sukapojo kirviais pati 
ūkininką, jo motere, szvogeri 
ir tris vaikus. Niekas nebūtu 
žinojas apie szita žudinsta, ’bet 
kaimynas atejas pas Ployesti 
pasiskolinti koki ten daigta, 
užtiko nužudytus kambariuo- 
sia. Matyt kad visi kovojo už 

1 slavo gyvasti, nes viskas buvo 
iszmetyta. Pleszikai jeszkojo 
pinigu. Lavonai buvo baisiai 
sukapoti. Valdžia tyrinėja 
apie szita baisia žudinsta.

LIETUVOJE PANAIKINO 
MIRTIES BAUSME PER PA

KORIMĄ; NAUDOS TRU- 
CINANTI GAZA.

Kaunas, Lietuva. — Valdžia 
panaikino mirties 'bausme per 
pakorimą ir suszaudyma o nau
dos trucinanti gaza kuriuom 
numarys visus prasižengėlius 
kurie užsitarnavo ant mirties. 
Jau keli kandidatai atsirado 
ant to naujo budo pasmerkimo: 
asztuoni Holandai, du Vokie- 
cziai, du Czekai ir vienas Ven
gras.

14 ANGLEKASIU PRIGĖRĖ 
KASYKLOSE.

Praga, Czekoslovakija. — 
Keturiolika anglekasiu prigėrė 
Ferdinando anglių kasyklose, 
artimoje Pilseno, kada staigai 
vanduo prasimusze in kasyklas. 
Szesziolika kitu anglekasiu vos 
iszsigialbejo gyvais.

PARASZUTAS NEATSIDA- 
RE IN LAIKA; LEKIOTO- 

JAS UŽSIMUSZE.
Paryžius, Francija. — Dau

giau kaip 200,000 regėtoju bu
vo liudintojais baisios mirties 
Amerikoniszko lekiotojaus, 
01 em Soliu, kuris nukrito isz 
oro bet jo paraszutas neatsida- 
re kaip tikėjosi ir likos lužmusz- 
tas ant vietos. Jo motere buvo 
taipgi liudintoja tojo nelaimin
go atsitikimo kuri apalpo isz 
susijudinimo.

Paskutines Žinutes
Lowell, Mass. — Florida Tho

mas, 23 metu,-likos nudurta 14 
sykiu su lediniu pikiu per koki 
tai pasiutėli kurio palicija da 
nesueme.

New Madrid, Mo. — Keli 
žmones likos užmuszti, dauge
lis sužeista ir keli namai suar
dyti per smarkia viesulą kuri 
prapute pro czionais.

Washington, D. C. — Nathan 
L. Bachman, senatorius isz 
Tennessee mire szirdies liga. 
Paliko tiktai siunu.

Pittsburgh. — Du kunigai 
iszgialbejo Szv. Sakramenta ir 
kitus brangius indus isz degan- 
czios Katalikiszkos bažnyczios. 
Bledes padaryta ant 50,000 do
leriu.

Stockton, Calif. — Beveik 50 
žmonių likos sužeista, tarp tą 
kelios moteres, kada atsidarė 
(Stockton Food Products Co, 
d i rb tu ve. _ u



‘‘SAULE’’ Mahanoy City, Pa.

Kas Girdėt
Valdžia reikalauja pusantro 

bilijono doleriu ant meto ant 
užlaikymo bedarbiu. Tiuom 
kart auga procentai kuriuos 
valdžia turi užmokėti nuo už
trauktu skolų. Ineiga isz viso
kiu padotku ir akczyžiu nepa
sididina. Kitokio iszejimo nėra 
kaip tiktai kiszti giliau ranka 
in kiszeniius gyventoju ir trauk
ti didesnius padotkus.

Madison, Wisconsine likos 
pastatyta ant Imitacijos puiki 
Liuteroniszka bažnyczia kuri 
keliolika metu adgal buvo pa
statyta ir kasztavo parapijo- 
nams daugiau kaip puse milijo
no doleriu. Vėliaus atėjo bedar
be ir blogi laikai, skaitlis para
pijom! susimažino ir ant galo 
szerifas paėmė po savo globa. 
Kada atsibuvo Imitacija kas 
tokis ja nupirko už 5'5 tukstan- 
cžius doleriu.

Tai-gi, tieji puikus Dievo na
mai neturi jokios vertes jeigu 
in juos nesilanko Dievo-baimin- 
gi žmones.

Panasziai bus ir su Lietuvisž- 
koms bažnyczioms kurias jau 
Airisziai apvaldė.

Isz priežasties atszalimo ti
kėjime, Amerikoj, ateis laikas 
kad in puikias Lietuviszkas ir 
Lenkiszkas bažnyczias žmones 
nesilankys ant pamaldų nes 
Lietuviai ir Lenkai persinesz 
ant tolimesniu krasztu miestu 
arba iszvažines kur kitur.

Tada ateis diena kada Airi- 
sziniai vyskupai pradės parda- 
vinet “prapertes” kaip tai 
daugeliose vietose padare. Pui
kus maldnamei, klebonijos ir 
mokyklos pereis in svetimtau- 
cziu rankas o pinigai pasiliks 
Airisziu kiszeniuose. Taip tai 
svetimtaucziai Airisziams pri- 
gialbsti prie dasigavimo drū
tytes ir garbes o patys raž tai 
aplaiko szpiga.

Paimkime ant pavyzdies kas 
nesenei atsitiko Scranton, Pa., 
kada Lietuviszkas komitetas 
nuėjo pas vyskupą kas kiszasi 
apie priėmimą praloto Miliaus
ko in ta parapija kaipo nauja 
prabaszcziu bet didesne dalis 
parapijonu pasiprieszino priesz 
ji, tai vyskupo sekretorius ko
mitetui pasakė:

“Ka vyskupas sako, tai pa- 
rapijonai turi daryti o jei jums 
ežia negerai tai galite važiuoti 
in... Afrika... ” Primine dar 
ir tai kad vyskupas dvieju ar 
trijų tukstaneziu Lietuviu ne
paiso. Prie to, sako, kad bažny
czia, klebonija ir mokykla yra 
vyskupo locnastis.

Juk tas gana aiszkiai parodo 
ka Airisziai mano apie Lietu
vius.

Žinunai sutinka su nuomone 
ir apskaitymu buk ant musu 
daugiau negali gyventi kaip 
.12 bilijonai žmonių arba szeszis 
sykius tiek kiek sziadien ant 
jos gyvena. Sakoma kad musu 
žeme daugiau negalėtu iszmai- 
tyt.

Juozas Levin, gyvenantis 
Ėlkhart, Indiana, mete 1918 
nusiuntė savo broliui Aronui, 
gyvenaneziam Rusijoj, valdisz- 
ka money orderi ant 1,287 do
leriu. Menesyje Sausio szimet, 
aplaike žinia nuo Rusiszkos 
valdžios buk pinigai likos in- 
teikti jo broliui. Taigi, turėjo 
laukti net 29 metus pakol ap
laike pakvitavone nuo pinigu.

Pagal apskaityma gerai ži-|l0IJ<
n omo kemiko H. W. Rhode, ku-; I IĮjK I |J V | i 
ris turi- užsiėmimą dideliuose j V f
bravoruose Milwaukee, Wis.,( 
tai jis tvirtina buk Babelonczi- 
kai 4,000 metu adgal, iszdirbi- 
nejo taip gera alų kaip sziadie-
niniai Amerikoniszki bravorai. Kaunas.,— Kaune,

Reikia ir tai primint kad Alėjoj, prie ‘Tulpes’ knygyno, 
Suv. Valstijose yra 766 bravo-j 
rai kurie iszdirbineja alų. Pra-- 
eita meta tieji bravorai padirbo, 
52 milijonus baczku alaus. Dau-j 
giausia alaus padirbta mete 19-'
14 kada tai Svietine Kare pra-; pleszikas ir naktimis ginkluo- 
sidejo nes tada gyventojai isz-i tas eina už miesto ir užpuldine- 
gere 67 milijonus baczku alaus.'jta žmones. J. Valatkeviczius 

-------- ::-------- I pleszikaulti eidavo su kitu kau- 
Nekuriu skaitytoju laikas jau j hiecziu Mifatijum Lisausku, 

seniai pasibaigė, siuntinėjom Nesenai juodu Kaisziadoriu 
laiszkus su pakvietimais kad’ valscziuje, Szu'kiszkiu kaime 
prisiunstu užmokesti už,“Sau-, užpuolė Bilevicziu o Pažaislio 
le.” Daugelis iszklause musu į valscziuje, Petrogrado kaime 
paraginimu o kiti nedave nei! Szuklevicziu. Pleszikai žmo- 
žinios ar geidžia skaityt ir antį nes suguldydavo kryžmomis 
toliaus ar sulaikyt ju laikrasz- ant grindų, grasindavo nuszaut 
ti. Del tokiu laikrasztis likos 
sulaikytas bet in ju vieta kiti 
užsirasze laikraszti todėl ble- 
des neapturejome.

Juozas Bonaparte, Iszpanisz- 
kas karalius szimta metu ad
gal likos iszguitas isz savo tė
vynės ir tai taip greitai kad ne
galėjo pasiimti su savim bran
giausiu dalyku tarp kuriu ra
dosi ir labai puikaus iszdirbimo 
kodylą kuri likos padirbta per 
geriausius Kiniszkus aukso- 
rius, 1137 mete. Po daugelio 
metu toji kodylą gavosi in ran
kas tūlo gimines karaliaus Bo
naparto, kuris pribuvęs in 
Amerika, apsigyveno mieste 
Bordertown, N. J. Toji kodylą 
buvo verta 100 tukstaneziu do
leriu. Kas tik mate taja kody
lą labai ja gėrėjosi ir stebėjosi.

Praeita Panedelio vakara du 
banditai insigavo in narna ir 
pavogė taja kodylą po tam su
kapojo in szm otelius ir parda
vė Žydui už 16 doleriu. Palici- 
jai pasisekė suimti banditus ir 
uždaryti kalėjime bet žmones 
jau daugiau nereges tojo kody
lo.

Nemoraliszkumas Amerikoj 
baisiai pradėjo prasiplatinet. 
Persiskyrimai tarp poru pasi
didina su kožnu metu o priežas
tis tojo yra paleistuvyste ir gir
tuoklyste. Pagal valdiszka ra- 
parta tai daugiau kaip pusan
tro milijono paleistuviu szia
dien randasi po visus miestus 
tarp kuriu randasi didelis 
skaitlis persiskyrusiu moterių 
kurios negalėdamos surasti sau 
kokio užsiėmimo pasileido ant 
kelio paleistuvystes.

Priežastis tojo nemoraliszku- 
mo yra paveldėjimas, apsiauti- 
mas, bjaurus skaitymai, szo- 
kiai, apsileidimas tėvu, maža 
užmokestis, girtuoklyste, rod- 
hauzes ir draugavimas su niek- 
szais.

Sztai gera proga ir dirva ant 
kurios musu dvasiszkieji galė
tu pasekmingai darbuotis nes 
musu jauna gentkarte seka pė
domis kitu tautu ir greitai, la
bai greitai puola kas karta že
miau in prapulti o isztraukti isz 
tosios prapulties sunku nes nė
ra kam paduoti paszelpingo 
delno o tame daugiausia kalti 
tėvai kurie per pirsztus žiuri 
ant pasielgimo savo dukrelių ir 
visai nesirūpina ka jos daro ir 
kur trankosi.

— Herschel Short, gyvenan
tis Benedict, Kansas, apkriksz- 
tino savo vaikus sekaneziais 
vardais: Temperance, Queen 
Bee, M-erima, Sunshine, Butter
cup, Sterling ir Beebee.

DIENA PAPIROSUS 
PARDAVINĖJO, O 
NAKTĮ PLESZIKAVO.

Laisves

Juozas Volatkeviczius isz dė
žutės pardavinėdavo papiro
sus. Niekam nei in galva neat
ėjo kad tas kuklus žmogelis pa
pirosu pardavėjas yra žiaurus 

ir reikalaudavo atiduoti pini
gu. Abudu žiaurius pleszikus 
dabar policija suome ir uždare 
kalėjimam

VAIKAI SU TĖVAIS MU- 
SZASI, PASKUI BYLINĖ

JASI.
Vilkija.,—• Vilkijos valsez., 

Lygainiu kaimo gyventojas Pe
tin s Liutkus pasiskundė, kad 
ji sumusze, muszdami neit suža
loję. Jonas Liutkus ir Kaze 
Liutkione buvo |patraukti kal
tinamaisiais pagal St. B., 471 
str., 1 d. Byla buvo pa'skirta 
Kauno apyg., teisme spręsti 
2 diena Balandžio. Liutkai at
siuntė teismui raszteli, kad su
sitaikė, tai in teismo posėdi vi
sai ne neatvyko. Kadangi kal
tinami pagal St. B., 471 str., 
negali susitaikyti, tai ir Liutku 
byla teismas,’atidėjo. Jie to, nu
tarė, atvaryti su paimi ja ir vi
sas bylos atidėjimo isžlaidas 
jam uždėti, o Kaze Liutkiene ir 
Petra Liutku nubaudė pinigi
nėmis baudomis.

PASIKORĖ KORIDORIUJE.
Kaunas., — Balandžio pra

džioje, Szancziuose, Rygos uly. 
Nr. 20, namo koridoriuje pasi
korė tūlas Ri'nkeviczius apie 50 
metu amžiaus. Ji pažinoję pa
sakoja 'kad jis gyvenęs su kaž
kokia motere kuri ji iszlai- 
kiusi. Per Velykas Rinkevicz- 
ius insigere ir smarkiai susi
pyko su minėta moterimi. Po 
szveneziu ji Rinkevicziu isz- 
variu'si isz savo namu. Pasta
romis dienomis Rinkevicžius 
buvęs labai nusiminęs. Priesz 
savižudybe jis buvo atejas in 
namus, susijeszkojo virvių ir 
Subatos diena, neva kerszyda- 
mas, atėjo in jos namus ir pasi
korė.

NEBASZNINKAS ATGIJO, 
SUDAUŽĖ GRASA IR

SUDEGINO PECZIUJE.
Michalinas, Lenk.,— Darbi

ninkas Jonas Derkovski, įtai
gai apsirgo ir kaip visiems nu
davė, mirė staiga mirezia. Li
ko paguldytas graibė, kaimynai 
ir pažystami susirinko ji ap
raudoti ir kada visi susirinko 
ant laidotuvių, staiga,i Jonas 
atsigaivino, iszszoko isz grabo, 
pagriebė kirvi ir sukapojo gra
bą, po tam sudegino pecziujc. 
Susirinkia žmonys nutirpo isz 
tokio atsitikimo ir dūme per 
duris. Keli žmonis likos su
žeisti laike sumiszime. Szia
dien Jonas yra sveikas ir neulž- 
mirsz tojo atsitikimo pakol gy
vas bus nes butu buvęs palaido
tas gyvas in trumpa laika.

Kareivio 
Kapas

Po pietų, ant kuriu dalyva 
vau su savo draugu Edmundu 
Tavernier, perėjome in saliona 
kur paduota arbata ant mažu 
staleliu. Visa draugija, pasida
linus ant kruopu kalbėjosi apie 
szi ir apie ta, kad tuo tarpu j kreseje, palengva
mandagi szeimininke, ponia de 
Bernoy sukinėjosi visur palai
kydama visur kalba ir svecziu 
linksmumą. Nerasi gal nieko 
tokio salione, jeigu svecziai vi
suose kampuose pertraukia pa
sikalbėjimus.

Vienoj kertėj kalbėjosi keli 
kariszki. Isz pradžių ju kalba 
sukosi aplink beganezius reika
lus, kur vienok armija turėjo 
užėmus pirma vieta, kad paga
lios kalba nukrypo ant to “bai
saus meto, ’ ’ kuris ir dabar dar i 
placziai gyvuoja Prancūzijos 
atsiminimuose.

Tarp kitu mano draugas Ta
vernier pasakojo su nepaprastu 
prisiriszimui viena isz atsitiki
mu tos nelaimingos kampani
jos. Tasai atsitikimas pasiliko 
ant visados jo atmintyj, palik
damas nepanaikinamus pedsa- 
kius.

— Tai buvo prie Bazeilles 
kur pėstininku saujele turėjo 
apginti nuo neprieteliaus viena 
pozicija.

Instojau kariuomenėn kaipo 
laisvanoris ir tuokart buvau 
paprastu kareiviui Paskirtas 
tai-gi likau in ta maža pėstinin
ku skyrių kuris jau isz kalno 
buvo skiriamas pražuvimui.

Skyriaus kamandierium bu
vo poruezninkas, jaunas vaiki
nas pilnas drąsumo, beveik kar- 
žygis, paskui kuri buvom pasi
rengė eiti pragaran, taip jis 
mus mokejoi padrąsinti ir inkai- 
tinti.

Neprietelius slinko vis smar
kiau.

Klausytoju vis didesnis skait
lius rinkosi aplink Taverniera, 
klausydami jo pasakojimo. 
Pats pasakotojas taip pat 'tuo 
labai buvo užimtas. Veidai jam 
paraudonavo, akys blizgėjo, lu
pos drebėjo.

— Kalnelis, ant kurio mes 
stovėjome, buvo czia-pat arti 
bažnyczios o nuo ten visos apy
linkes buvo matomos. Užsiden- 
gimo neturėjome jokio. Vokie- 
cziu batarejos musiszkius nuo
latos retino.

— Pražuvome! — suszuko 
porueznikas. — Bet pasitikiu 
jums, narsuoliai! Pulkininkas 
prisakė man ta vieta užlaikyti 
ir ja ginti iki paskutiniui krau
jo laszui. Juk atliksite ta savo 
prideryste?.

Kaip tik tuos žodžius suspė
jo isztarti, kad staiga armotos 
kulka nutraukė jam koja.

— Stovėti drąsiai! — Lai gy
vuoja Prancūzija! — suszuko 
porueznykas, krisdamas in vie
no kareivio glebi, kuris pribėgo 
ji palaikyti.

Ir turėdamas tokius didelius 
žaidulius, davinėjo mumis pri
sakymus, kieravodamas szau- 
dykliu iszaudyma kokiu atsaki
nėjom neprieteliui, bet podraug 
ir matėme kaip jis palengva 
musu akyse geso. Kraujas 
smarkiai sunkėsi isz žaizdos, 
ant greitųjų apvyniota skepeta, 
Siuivilginta vandeniu, koki su 
savim turėjom ir su kraujais 
baigėsi poruezninko gyvastis.

— Lai gyvuoja Prancūzija! 
— suszuko dar syki o po tam 
atsisukęs in mane atsiliepė:

— Geidžiu, idant mane czio-

Inai palaidotume!, atmink Ta
vernier!. .

Tai buvo paskutiniai jo žo
džiai.

Kada mes szaudeme, porucz- 
ninkas ant kareivio ranku ati
davė Dievui savo gražia du- 
szia...

Laike to pasakojimo salione 
patemijau kad viena isz vyres
niu poniu, kuri,iki sziol nieku 

j nebuvo užimta, liūdnai sėdinti

— kartojo pats sau. — Bet ta 
ponia yra labai daug sujudinta!

Pagalios apalpus ponia atvė
rė akis ir pradėjo jeszkoti pa
sakotojams. Tavernier tuojaus 
prie jos prisiartino.

— At sipraszau ponios... — 
pradėjo — kad nenoromis... !

Bet ji neleido jam pabaigti.
— Ponia, — tarė meldžian- 

cziu balsui, — kokia pavarde 
ponas pasakei?

-— De Montgėlu — atkartojo 
su nuosteba Tavernier.

— Ar ponas tame dalyke esi 
persitikrinęs?

— Kuogeriausia. Musu po
rueznikas buvo Jonas de Mont- 
gelu...

— Ir jis tarnavo pėstinin
kuose?

— Taip, ponia, antrame pės
tininku pulke.

Pasenus ponia nerviszkai su- 
sipurte.

— Tai-gi, nėra jokios abejo
nes ... Tai buvo mano sūnūs.

— O ponia, — tare Taver
nier, —dovanok man jeigu tau 
nenoromis padariau toki ne
smagumą atnaujindamas at
minti toki dideli szirdžiai nuo
stoli.

Ponia de Montgėlu liūdnai 
< nusiszypsojo.

— Neturiu ponui ko nors do
vanoti — tarė, imdama Taver
niera už rankos — jno labiau 
esmių tau kalta dideli dėkingu
mą. O, nes ponas nežinai — tai 
liūdna istorija. Mano sūnūs tar
navo jurininku pėstininkuose 
bet tuose nelaiminguose me
tuose (1870) instojo antram 
pėstininku pulkan, idant pasi- 
glamoneti su neprieteliam. Isz- 
ejo jis su savo pulku in rytus 
bet nuolatos nuo jo gaudavau 
žinias. Po tam vienok visos ži
nios pertrūko. Nežinodama kas 
su juo galėjo atsitikti, atsilie
piau in kares ministerija. Man
dagus uredninkai pervertė val- 
diszkas popieras su užmusztuju 
ir sužeistųjų pavardėmis, bet 
niekur nesurado mano sunaus 
pavardes. Mane ramino ir-asz 
pati nuolatos raminausi, lauk
dama kad gal ir ateis bent ko
kia žinia isz kur nors nuo ma
no sunaus. Tylėjimas vienok 
vis toliau traukėsi.

Pagalios — buvo tai, kaip 
dabar sau atsimenu, po kovai 
prie Bazeilles — valdiszkuose 
biuletenuose (praneszimuoso) 
ministerijos bjure pasirodo ma
no sunaus pavarde. Paszalyje 
riogsojo lakoniszkas paraszas: 
“Pražuvo nežinia kur.” Man 
akyse pasidarė tamsu ir rodėsi 
kad tenai ant vietos parkrisiu 
ir numirsiu. Geri seni urednin
kai, kurie jau daug moterims ir 
motinoms suteikė suraminimu, 
stengėsi kiek galima ir mane 
suraminti. Iszaiszkinta taigi 
man kad tasai szale paraszas: 
“Pražuvo nežinia kur” užlaiko 
savyje nors tiek suraminimo 
kad mano -sunaus neatrasta nei 
tarp sužeistu nei tarp lavonini 
kares lauke.

— Tai kas-gi su juom galėjo 
atsitikti?

— Gal papuolė in nelaisve — 
atsakyta man tuokart.

— Ak, taip! Gal papuolė ne
laisvėn.

Toji mislis mane ilgai rami
no ir gaivino. Bet praėjo Pary
žiaus apgulimas, praslinko bai
sios komunos dienos, gryžo be
laisviai isz Vokietijos o mano 
sunaus vis nebuvo.

Tai-gi vela pradėjau kares 
bjiuirus lankyti. Versta popie
ras bet visur visados užtikta ta. 
nelaiminga parasza: “Pražuvo 
nežinia kur”. O kada pradėjau 
nuolatos in akis lysti visokiems

prisiartino 
ir su didžiausia nuostaba pra
dėjo klausytis Taverniero pa
sakojimo. Pagalios klausėsi ne 
tiktai ji viena. Visi su isztemp- 
ta pažvalga gaude pasakojan- 
czio žodžius.

'Tasai-gi tese toliau:
— Buvo musu jau tik du ant 

kalnelio, kuris apsiklojo pal- 
szais tirsztais dūmais: asz ir 
pa-aficieris Gachet. Staiga pra
lėkė szrapnelius ir truko pasza- 
lyje bažnyczios. Tokia pozicija 
ilgai negalėjo užsilaikyti. Netu
rėjome jau szovimu ir kada du
rnai pradėjo retintis, iszgirdo- 
me isz neprieteliaus puses bub- 
nu užima. Praslinkus valandė
lei busime paimti iszturmu.

Norėjome vienok pirmiau 
iszpildyti paskutine porueznin- 
ko valia ir palaidoti ji ten kur 
jis taip narsiai gynėsi.

'Taigi mislijome apie to pa
laidojimo būda, kad tuojaus 
naujas neprieteliaus paleistas 
granatas palengvino mums at
likti ta užduoti. Iszplesze jis že
mėje didele ir gilia duobe ku
rioje ramiai buvo galima palai
doti kareivis. Nuneszeme in ten 
porucznin'ko lavona ir užpyle- 
me žemėmis. (

Tuojaus isz kitos kalno puses 
sublizgėjo Vokiecziu vaisko 
durtuvai. Kol suspėjome nusi
tverti savo szaudykles, buvome 
tuojaus nuginkluoti o Gachet 
aplaike dar sunkia žaizda. Pa
silikome Vokiecziu nelaisviais.

Nusiunsta mudu in Magden- 
burga bet ant kelio mums pasi
sekė pasprusti isz neprieteliaus 
ranku.

Bet tuojaus mudu .suimta ir 
kaip tik už tai nesuszaudyta. 
Mus aplenkta pasirodžius tik 
vėlesniame laike amnestijai, 
vienok delei sunkiu kalėjime 
sanlygu Gachet nuo atsinauji
nusiu žaizdų numirė o asz ant 
sveikatos nupuoliau.

Kada sugryžau in Prancūzi
ja, turėjau keliauti in Algera ir 
tiktai dėkui palaimintam tenai- 
tiiiiam klimatui atgavau sveika 
ta. Na, Vokiccziai moka žmones 
kalėjime laikyti, nėra kalbos!

Tavernier nusiszypsojo kar- 
cziai ir tarė dar patraukdamas 
su delnu per kakta.

— Ir žinote ponai? Suvirszum 
trisdeszimts metu praslinko 
nuo to laiko o asz ta atsitikima, 
kaip gyva, laikau savo atmin
tyje. Man rodosi kad matau ta 
narsu jaunikaiti, kaip jis su nu
traukta koja ir paplukęs krau
juose szaukia:

— Lai gyvuoja Francuzija! 
Biednas de Montgėlu!..

Kaip tik Tavernier pasakė 
tuos paskutinius žodžius, kad 
tuo paežiu laiku szale jo iszsi- 
girdo baisus riksmas, riksmas 
trumpas ir kas toksai su visa 
sunkenybe parkrito ant grindų.

Buvo tai toji pabuvus ponia 
klausanti pasakojimo.

Salione pasidarė sumiszimas. 
Pasiskubinta jai su pagialba o 
daugiausia triusesi namu szei
mininke, gelbėdama apalpusia. 
Sujudintas tuo atsitikimu buvo 
taip pat ir pasakotojas kuris 
nesitikėjo panasziu isz to pasa
kojimo pasekmių.

— O kad bueziau žinojas... 

jenerolams, pulkininkams ir ki
liems, klausdama, kas atsitiko 
su mano sunum, pradėjo nuo 
manes szalintis ir nieko man 
neatsakydavo.

Arba kaip kuris atsiliepda
vo:

— Mano ponia, ar-gi mes ži
nome kas su juo galėjo atsitik
ti? Gal jam rūpėjo savas kai
lis?. . Sakai ponia, kad jis pir
miau tarnavo jureivijoj? O gal 
tai-gi jis nusprendė kad jam 
bus gerau Amerikoje gyventi 
negu ežia grumtis su tais Vo- 
kiecziais... Maloninga ponia, 
taip kartais buna, nieko nepa
darysime!. .

Tai ar suprantate ponai, kas 
tuokart su manim darėsi ? Mano 
sūnūs, matomai, buvo laikomas 
už dezerteri, už banguoti, ku
ris pamatęs pavoju ir nuo kares 
lauko pabėgės?.. Ir motinos 
szirdis traukėsi viltyje kad gal 
savo miela Jonuką kada nors 
galėsiu pamatyti bet kaipo de
zerteri kuris yra apterszes visa 
savo gimine užmėtės ant visu 
neapsakoma geda.

— Ne, — antrinau sau tuks- 
tanezius kartu — ne! Jonukas 
negalėjo dasileisti tokio paže- 
minanezio darbo! Jis negalėjo 
iszduoti tėvynės, negalėjo atsi
sakyti nuo savo' priderystes 
prie kurios pratinosi isz pat 
jaunu dienu. Kareivio sūnūs ne
galėjo būti bailus. Negalimas 
daigias ji taip žeminti!

Ir vela man priesz akis atsi
stodavo jo smertis o už jos pasi
rodydavo saldi viltis. Nedrysau 
net neszioti želabos po savo sū
nui, kaip kitus kartus nesziojau 
po vyrui.

Czia ponia d e Montgėlu nu- 
siszluoste apsiaszarojusias akis 
ir palengva imdama už rankos 
Tavernierui tarė:

— Ir -sziadien, po tiek metu, 
dėkui ponui, suradau savo su- 
nu..Surandu ji tokiu kokiu ji 
maeziau sunkiuose savo sap
nuose. Ne, jis ne “pražuvo ne
žino kur” nes gyvena pono at
mintyje ir jis priesz smerti mo
kėjo visus savo kareivius savo 
žodžiais sudrutint. Kada asz ji 
kas na'kti kur pasislėpus ap
verkdavau, mano Jonukas te
nai arti Bazeilles bažnycziukes 
sau ramiai miegojo, miegojo 
ant garbes lauko...

Verksmas pertrauke jai kal
ba bet tuojaus save apgalėjo ir 
karsztai praszneko:

— Ponai, juk norėsite patvir
tint ir paliudyt kad mano sūnūs 
nėra dezerteris ?

Kada seni ten esanti aficie- 
riai palenkė priesz ja galvas ne 
kaipo patvirtinimui, ji atsisu
kus in Taverniera tarė:

— O ponas parodysi man ma
no Jonuko kapa?..

GAL BUS GERA PATI?

— Teveli, žiurekie! Sztai ma
no diploma isz kolegijos ant ku
rios paraszyta kad baigiau fi- 
lozofija, biologija, sociologiją 
ir etmologija...

— Labai tuom džiaugiuosiu 
kad mano dukrele baigė tokius 
mokslus. Jeigu tavo vyras mo
kes virti, prosyt, siūti ant ma- 
szinos ir lopyt drapanas tai bu
site laiminga vedusi porele.
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Ant rytojaus asesorius gavo 
žinia jog Vieviu Stagaras nue- 
jas anksti isz ryto arklius par
sivesti namo, rado pievoje už- 
muszta Žydą ir arklius rugiuo
se palaidus ir pažabotus api- 
nasreis. Tyrinėjimas davė klai
džias žymes. Viena puse nu
sprendė jisai, jog Žydas buvo 
užmusztas pradžioje nakties, 
antra puse — negalimas daly
kas buvo atminti, kas ji užmu- 
sze. Aiszki žyme: kanopas ant 
krutinės, nulaužti szonkaulei ir 
inplysze plaucziai — rode vie
na; perskelta galva kaip ir kuo
lo kircziu — rode kita. Veltai 
tyrinėtojas ir Žydai jeszkojo 
kaltininko — apkaltintais liko' 
arklei da gerai neinjodineti. O 
da labiaus tasai daleidimas pa
sirodė teisingu, kada kiszeniuo- 
se Joszkaus rado truputi pini
gu ir nejudinta tavora maisze.

Taip tai dingo Joszkus isz 
szuns vietos o su juomi dingo ir 
byla Simuko nes Joszkuviene 
norint® su didžiausiu atsidėji
mu jeszkojo Simuko rasztu bet 
nerado nei rasztu, nei dalies pi
nigu, ka Joszkus su savimi pa
siskyrė nesztis iszeidamas isz 
namu. Kaltino Žydelka szitame 
dauguma bet ant galo nuvertė 
visa beda ant savo brolio pas 
kuri Joszkus buvo užejas pasi
girt, kaip jam nutiko padaryt 
gražu geszefta su Simuku. Vie
nok in metus po iszbegimui 
Joszkuvienes in Amerika, pasi
rodė jog ir szitas apsiklepoji- 
mas' buvo neteisingas. Mat, 
Joszkuviene iszbegdama insiu- 
lyjo savo paduszkas kunigui sa
kydama :

— Jegamasti, jeigu jus ne- 
pirksite tai npo manės ju nie
kas nepirks nes niekas ir pinigu 
neturi, — o jums jos nors del 
elgetų (ubagu) susigadins.

Kunigas ir sziaip ir taip no
rėjo atsisakyt bet ka padarysi 
su užsipuolusią Žydelka — tu
rėjo pirkti — o kaipo nereika
lingas — atidavė Simukui už 
pura bulviu. Perpilant in kitus 
inpiluš, paduszkose rado Žydo 
sena lapserdoka, kurio skarma
lus vaikai betąsydami isztrau- 
ke ir rasztus Simuko ir pinigu 
apie szimta rubliu.

Klausite gal: kaip tai galėjo

niu! — Ir pasodines Simuką su 
savim greta,, davė jam drūta 
pamoksta baigdamas taip:

— Vaikeli, nori gyvent kaip 
Dievas prisakė, tai melskis, 
naudokis isz proto, kuri tau 
Dievas davė kaipo didžiausia 
dovana ir dirbk. O visame ki
tame atsidek ant Dievo valios t 
Matai dabar pats, kaip stebuk
lingai kartais Dievas savo tei
sybe parodo. Apsvaigęs nuo 
piktumo, tu norėjai nužudyti 
Žydą ir sudžia. Bet Dievas my
lėdamas tave, sulaiko nuo tos 
žmogžudystes ir pats pakorojo 
Žydą. Ateis laikas, Dievas pa- 
baus ir sudžia ir visus kitus, 
kurie neteisei skriaudžia musu 
kraszta... Dievas apsieina su 
mumis kaip tėvas: Jis visados 
mus myli bet neretai ir plaka 
mus nes mes priesz Ji dažnai 
nusidedam. Kas tai yra ta Gu
du valdžia, kuri mus taip 
skriaudžia ir vargina? Yra tai 
Dievo botagas, nuolat beveik 
mus plakantis! Daugumas mu
su broliu keikia juos kiek tik 
gali o to nenori suprasti jog 
kolei bus už ka mus plakti, ito- 
lei ir Dievas nenumes sžalin 
ano botago! Jeigu tada mes no
rim kad ta botaga Dievas sza- 
lin numestu, arba ir visai in 
smulkius szmotelius sutrauky
tu, tai mums nieko kito nepa
lieka, tik elgtis ir gyventi taip, 
kad Dievas nebeturetu už ka 
mus plakti, tai yra tapti tikrais 
Krikszczionimis, gyvenancziais 
visad su Dievu ir nei per aguo
nos grūdo nuo kelio dorybes 
neatsitraukiancziais. Juk taip? 
O dabar, vaikeli, eime in baž- 
nyczia ir neužilgio Suma prasi
dės.

Tarpe Sumos ir pamokslo ant 
szventoriaus po lapijomis du- 
denoši Simukas su Balinsku. 
Simukas pasakoja kumui, savo 
apsilankyma pas kunigą.

— Tai, kumuti, paklausyk, 
ka man kunigas tarė, kada asz 
jam pinigus atnesžiau. Ot jo žo
džiai: “Tu, vaikeli, atneszei pi
nigus su gera intencija ir Die
vas tavo gera norą paskaitys už 
darba. Bet asz ju nepriimsiu 
kad nebūtu kalbu nereikalingu 
o ypacz kad greicziau galėtu
mei atlikti savo skolas) Pirma 
atiduok kas yra artimo artimui 
o paskui neszkie Dievui apie- 
ra!”_.

— Tai-gi matai, kūmai, — 
atsiliepe Balinskas — o ka' 
bjaurybe Joszkus ant kunigo 
plaunyjo, kad jis godus ant pi
nigu, kad jis szioks, kad jis 
toks!.. į

— 0 kad tu žinotum, kumuti, 
kaip asz prisipažinau kunigui 
kad asz norėjau užmuszti Josz- 
ku, tai ka jis man davė, tai kits 
ir szuva to negavo!., bet vis, 
taip iszlengvo! Ir taip, ir gra-į 
žiai parode koks asz neiszma-- 
nantis žmogus buvau, noreda-1 
mas svetimos smerties...

Tame tarpe užskambino ant 
pamokslo. Nutilo žmones, tik 
lapai medžiu iszleto sznabžde- 
no o per atdarytus langus baž- 
nyczios, ramus ir aiszkus kuni
go balsas nesze žodžius Dievo 
netik bažnyczioj bet ir ant 
szventoriaus esancziam svie
tui.

“Eikite pas mane visi, kurie 
esate apsunkinti, o asz paleng
vinsiu jums” — skaitė kunigas 
o Simukui rodėsi jog jis girdi 
ne kunigą kalbant, tiktai pa
ties Dievo žodžius. Jam rodėsi 
jog kyla jie smiltynuose Pales
tinos del suraminimo nuvargur 
siu ir skrenda per pustynes, per 
kalnus, mares, neiszbredamas 
gludumas giriu, dreba ore nuo 
tukstanczio metu, tai sumalsz- 
ta, tai vėl garsiau atsiliepia...

“Eikitepas mane”... skam
bėjo jo ausyse. Ir jam rodėsi, 
jog nuo szitu žodžiu Evangeli
jos szvinta svietas, — bėdos, 
vargai nyksta, kaip menki sze- 
szeliai, spindulei szventos sau
les tikybos skrenda ir szildo 
miela tėvynė Lietuva, jos ra
mius laukus ir jos gražu .svie
tą... (Galas.

dolerio idant man viską pasa
kytu, .nieko neslėpdama. Ak! 
bet asz jam likusius plaukus 
iszrausiu, tam iszdavikui! ir jo

— Bet jau žinau koks esi vy
ras ... Trys mylimos...

— Pasiuto boba! kur ji gyve
na! Eisiu ir tai raganai kaulus
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pinigai ir rasztai rastis? Ot 
kaip: Žydas su paskubiu isz 
namu bėgdamas, nepatemijo 
kad jis skarmaluose kasdieni
nio lapserdoko paliko ir pini
gus ir rasztus o nepatemijas ne
pasakė ir paežiai. Taip tai Jo- 
szeliene, apsukri Žydelka, del 
svarbos sukiszo skarmalus in 
paduszkas o su jais ir puse dar
bo Joszkaus.

Ar reikia da pridėti jog Si
mukas nudžiugo sudeginęs 
rasztus? arba, kad isz sukum
pusio ir sunykusio, stojo vėl 
žmogum giedraus veido ir gra
žaus liemens ?.. Tik su pini
gais, tai isz pradžių padavė 
jam kaimynai rūpesti, gasdy- 
dami, jog bus atsakymas. Bet 
palieijoje jam už rubli iszreisz- 
ke, jog tai nieko — nes tai esąs 
ne radinys, tik pirkinys, ir kai
po pirkinys jam ir priguli.

Pirmam Nedeldienyje po szi
tu atsitikimu, paėmęs kelis ru-

Žinios isz Lietuvos
ŽMOGUS NUBAUSTAS 

BEMIEGANT.
Kalniszkiai.,— Sziomis die

nomis Kalniiiszkiu kaimo gy
ventojas K. Petroszius gavo 
teismo sprendimo nuorasza, 
pagal kuri jis nubaudžiamas 6 
menesiams paiprasto kalėjimo 
už tai, kad parduodamas Pane
munėje, Pagėgių ap., žąsis, pri- 
szere jas akmenimis, norėda
mas padidinti j u svori. Mine- 
ta's pilietis jsavo gyvenime Pa
nemunėje nėra buvęs. Ir jokiu 
budu jis neinsivaizduoja kaip 
jis galėjo ten parduoti žąsis, 
kuriu praeitais metais neaugi
no. Spėjama kad kuris nors jo 
'kaimynas iszkreite jam iszdai- 
ga.

UŽMUSZE ARKLĮ IR
PRITRENKĖ ŽMOGŲ.

tru nuo miesto prie Geisztarisz- 
kiu kaimo, minėtoji 1 maiszina 
grižo atgal ir važiuodama apie 
80 kilometru greieziu užkabino 
Marszako arkli, sulaužė arkliui 
kojas ir sudaužė vežimėli. Pati 
Marszaka smarkiai pritrenkė, 
kad net jis tuo laik neteko są
mones. Invykus nelaimei, 
auto szoferis Marszaka paėmė 
in maszina ir atgabeno in Aly
tų prie keliu rajono instaigos. 
Tarnautojai, važiavę kartu, su
rijo ins'taigon, o Marszaka pali
ko maszinoj sėdinti. Marsza- 
kas nieko nesulaukdamas, pa
mate pravaiži'uojanczia kita 
maszina ir prasze kad ji par
vežtu in namus. Nukentejes 
žada jieszko’ti nuostoliu už ark
lį ir vežimą, taip pat ir už savo 
žaizdas. Arklys su vežimėliu 
kasztavo 1,000 litu. Sužalota 
arkli vietoje nuszove, o nuken
tėjos dabar serga:

Po svietą vis geros navynos, 
In pirszlius prasze merginos, 

Laiszku sekaneziu,
Turiu pora po pažasezia, 

Viena jum perskaitysiu tik 
klausykite,

Su atyda gerai temykite: 
“Ponas 'Paradai ka,

Pasiimkie gera nagaika, 
Važinėdamas po miestus kas 

diena, 
Suraskie man gera vaikina, 
Esmių da jauna, nors jau bai

giu 57 metu, 
Smarki, straksiu kaip ant 

dratu, 
Apsivėlus bueziaiui pirmutine, 

Amerikoje geriausia gas- 
padine.

Isz ryto vireziau kava isz 
geliu lapeliu, 

Prigeria jos vyrai net puksztu, 
Ant piet mesa ir grikiu koszia, 

Kad valgytu, net atsiloszia. 
Kurs dirba prie dideliu 

karszcziu,
Tam padarycziau žaliui 

barszcziu,
O kurs prie szalcziu, gautu 

karsztu kopūstu, 
Ir 'baigdamas valgyti da pustu.

Vakare in arbata indecziau 
žiupsni tabako, 

Butu vyrams del geresnio 
smoko,

Kad nepagestu valgiai, inde- 
ėziaiumetu,

Ii' butu geri, net pakol ne- 
supeletu.

Gerymo duoeziau isz zupes 
tameieziu, 

Alaus ir guzutes po pora 
riecziu, 

Kartais po stiklą szalto pieno, 
'Saliunuose nebūt man nei 

vieno.
Laikas plaukia kaip vanduo, 

Vaikinai ilgai nelaukite, 
Su tuo pirszliu tuoj pribukite, 

Su pagarba, Sena Pana.”
Ar-gi ne puiki toji pana, 

Apie ja bus gana.

Kur ten nedideliam miestelyje, 
Badai Mozūro kaimelyje, 
Randasi kokis tai Lietuvys, 

Bet didėlis neiszmanelis.
Apleido savo paezia ir vaikus, 

O eina pas kitus niekus, 
Viena karta namo ėjo, 
Bartis su savim pradėjo, 

Paežiai in galva tvykstelėjo, 
Bobele jam neužtylejo, 

Pati paėmė czebata, 
lUždave smarkei per kakta, 

LToszvele da jai pritarė, 
Galvoj skylių pridarė.

Kada ji apleido karsztis, 
Iszleke ih -svietą kaip pauksztis, 

Pas kitus vargszas miegojo, 
Pakol bobele apie tai dažinojo,

blius nunesze Simukas kunigui 
ant Misziu, dekavodamas Die-

Alytaus miszko pirklys, A. PANEVĖŽIO KAPUOSE 
Marszaka®, važiavo in Seirijus I APIPLESZE LAVONA.

v ui kad ji stebuklingai iszgel- 
bejo nuo prapulties ir sugraži
no jam ramybe.

— O tai gerai, vaikeli, kad 
neužmirszti Dievo — pratarė 
kunigas, — bet kad nebūtu kal
bu, dek atgal pinigus in kisze-

apmoketi darbininkams už dar 
bu miszkuose. Iszvažiavus isz 
Alytaus apie puse kilomeltro 
nuo miesto, ji pasivijo keliu ra
jono maszina ir žaibo greitumu 
nudrosze Seiriju link. Marsza- 
kui pavažiavus apie 10 kilome-

Panevežys.,— Panevėžio ka
taliku kapuose buvo palaidota 
viena turtinga ponia. Kiek ve ■ 
liau nežinomi piktadariai atka-i 
se kapa, fezverte lavoną ir nuo 
ranku numaustė aukso žiedus. 
Piktadariai stropiai ieszkomi.

Konsztabelius ant jo užtraukė, 
Ir liepe nebaga namo par

traukti,
Da kalėjime pasodyti, 

Ir ja ant keliu perpraszyti. 
Bet nebagas nelaime prijautes, 
I szleke per langa kaip pasiutęs, 
Badai in sapkdlius kalbėjo kad 

važiuos,
Su savo moterėlė -daugiau ne- 

sebraus.
..----- ------

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas
Dentistas Mahanojuje 

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

Vakaras, iszeszta valanda. 
Ponia Pipiriene, uredninko pa
ti, ypata trisdeszimts penkių 
metu, -sėdi kambaryje ant kana
pos ir karezias aszaras lieja in 
batisto skepecziuke nuo nosies.

Matai parėjo tiesiog nuo -gar
sios kabalarietes ‘ ‘ isz kiauszi- 

i nio”. .
Į 'Taip, guodotini -skaitytojai! 
' Dasižinosite, kad būrimai isz 
ranku, isz kazyriu, isz žvaigž
džių net, -paseno jau pasibaisė
tinai o pranaszavimai isz su- 
mus-ztu kiausziniu, neatmaino
mai daugiau- teisingesni nes net 
neužginamai -tikri!

Taip visada mislydavo po
nia Keiniene, ponios Pipirienės 
kaiminka.

Ba tai, praszau ponios, kalbė
davo, — sumusza szviežius 
kiauszinius, paleidžia ant van
dens ir žiuri in juos, žiuri, me
dituoja, rokuoja, skaito o po 
tam kaip pradės -szneketi, tai 
poniai viską pasakys.

Ant nurodyto adreso nuėjo 
taigi szi-adien ir ponia Pipirie
ne ir sztai ant savo nelaimes 
-dasižinojo gražiu daigtu apie 
savo vyra, -su kuriuom jau sep
tyniolika sunkiu metu pragyve
no taip gražiai ir isztikimai.

— O! o! — verkia tai-gi bied- 
nioke, sėdėdama ant kanapos ir 
skundžiasi ten atėjusiai Kei
nienei. — Tasai laidokas! ta
sai nevertelis, tasai prakeiktas 
iszdavikas!

— Bet-gi kas? kas, brangi 
ponia!

— Kas-gi jeigu ne tas, tas 
'bestija, tas buk tai .szventasis, 
mano gerasis vyras!

— Jis %! Jėzus, Marija! Ka tai 
ponia kalbi? Jis ka panaszaus... 
Baisenybe! o tegul ponia man 
viską pasako... tegul ponia 
iszsigraudensi, pasiskųsi, tai 
palengvės. Ar dasižinojai ponia 
ka tokio, ar gal,, apsaugok Die
ve, ponia ji nutverei kur kokia
me darbe, ar apsiejime.

— Kabalariete man pasa
kys. .. dirba... ak! tasai pik
tadarys. .. Iru... hu... kad tu
ri sau tris mylimas !

— Visi rojaus szventieji! 
Net -tris? O koki-s bestija! Tris 
mylimas.?!..

— Taip yra! Ir dabar tai-gi 
prie juod-plaukes sedi, sakeka- 
balarie'te. Pati maeziau; rode 
man kiauszini. Juod-plauke tu
ri žalias akis ir juodus plau
kus. Tuojaus nubėgau biuran ir 
isztikro... to laidoko nebuvo, 
ak! ak!

— Turėk protą, miela ponia, 
nusiramink!.. Vyrai neverti 
kad už juos aszaras lieti! ot, nu
spjauk ir tiek!

— Gerai poniai taip sakyti... 
ponia esi mergina... bet asz? 
Ka pradėsiu?.. U-hu-liu!

— Duok-gi poniute ramybe!
— Asz nelaiminga! asz ji taip 

mylėjau, taip -stengiausi jam

mylimas atrasiu o ju gyvu isz 
mano ranku jau niekas neisz- 
gaus!

— Kas ten! Neverta trintis 
su- tokioms! Nusiramink ponia, 
apsiszluostyk akis. Matai vy
ras pareina. Asz begu! Tiktai 
ramiai, mano ponia!
Ponia Pipiriene perstojo stau
gus ir apsiszluoste veidą bet 
vis dar verke nenorėdama.

Ant slenksczio pasirodo vy
ras, ketures-deszimts penkių me
tu, biski plikas.

— Kas tai Zuze? Jeszkojai 
manes? — pakaušė. — Buvai 
bjure? Bet kas ežia dabar? Tu! 
verki? Ko? Kas atsitiko?

Ponia isz naujo pradėjo bliau
ti, — kaiminka užpakalinėmis 
durimis iszejo.

— Na! — kalbėjo toliau vy
ras, — klausiu tavęs, ka reisz- 
kia tasai tavo verksmas? Kas 
tau yra? Ar vėl koki norai ne- 
isz,pildyti?

— Juo-da-plauke turi norus... 
supranti? Juoda-plauke su ža
liomis akimis... tu iszdavike!.. 
tu laidoke!.. Namie jis, tai... 
o tenai hu-liu! juoda-plauke!..

— Durnavota! Ka tu dabar 
plepi? Kas per juoda-plauke? 
kokis ežia pavydumas ?

— Trys mylimos ant syk, bes
tija!

— Isz proto iszejai! Kaip po
ną Dieva myliu, isz proto isze
jai!.. Ketures-deszimts metu 
turi jau ant -sprando ir pradeda 
bovintis kokiais tai pavydlumo 
ermyderiais!

— Meluoji bęgediszkai! Tris
deszimts penki man sukako tik 
pereitame Birželio mėnesyj... 
O taip, norėtum -dar man pri
segti daugiau metu dėlto kad 
pats jau tuojaus dasieksi metu 
kapo!

— Na... juk metrikai...
— O, metrikai! Tu žinai kad 

kunigas užraszydamas sukly
do keturiais metais mano met
rikuose !

— Tegul bus ir taip bet ko 
tu nori?

— Ko? Ko nori tu, mano se
neli, kad laikai sau net tris my
limas?!

— Zuze... praszau tavęs, 
buk iszmintinga nes asz nieko 
nesuprantu. Kas tai gali but? 
Kokios mylimos? Kur? Kada?

— O! Tu žinai, kur ir kada!.. 
Hu! Iru! bu!

— Man rodosi kad tik per 
daug to .siuraus vandenio prisi
rinko. Na! iszliek dar kiek in 
skepetaite! Paverk dar! Tylė
jimo laikas. Vyras atsisėdo 
prie jos.

— Zuze!..
— Duok man ramybe! Nesi- 

glausk prie manes!
— Durnavota... kas tau to

kiu niekniekiu priplėpejo?
— Hm! Niekniekiu!
— Na, tikrai pasakyk, kas?
— Nori žinoti? Kabalariete 

man pasakė viską, viską!
but isztikima... o! tiek sykiu.. 
ka asz.. ..Ak! ak! Nesyki ir jis j 
mario nužiūrėdavo bet visados 
neteisingai!

— Suprantama, suprantama! 
Tai gal ir tas neteisybe.

— Ak, ka ponia kalbi?! Po
nia! Tiktai inejau, tuojaus man 
pasakė kad esu ženota... kad 
manes vyras nepaiso, kad su 
juo asz turiu Dievo kryžių! Oj! 
Ji tuojaus tai pažino... o tik 
po tam iszkiauszinio žiurėjo!

— Žiūrėk ponia... na! Ir ka 
jai ponia užmokėjai?

— Trys kvoteriai yra taksa 
bet asz jai daviau pustreczio

sutriuszkinsiu!
— Ko nori? Ji isz to gyvena,

— kad teisybe pasako.
— Teisybe?! Galvijas kokia!

— kur ji gyvena? Tris szonkau- 
lius jai nusuksiu, kaip esiu Pi
piras !

— Nedaryk ermyderiu, nes 
tau ir taip tas nieko negelbes.

— Pustreczio dolerio! Nėra 
ko! Užmusziu boba kaip kokia 
bestija!

— Ir papulsi sudan. Ir už ka, 
už teisybe!

— Žinai... gana man to! Tu 
jai tiki?

— Tikiu.
— Bet isz kur-gi ji gali žino

ti apie mane?
— O. .. ji viską žino isz kiau- 

szinio.
— Žinai... gana man to! Isz 

kokio kiauszinio?
— Isz visztos.
— Tfu! dabar tai jau nieko 

nesuprantu.
— Ba ne ji, žinai, sumusza 

tau kiauszini in bliudeli ir bu
ria.

— Kaip tai, sumusza man 
kiauszini ?

— Na... kiekvienam, kam 
buria.

— Istorija! Ir ji taip viską 
žino ?

— Viską.
— Ha... tokiamb atsitikime 

sugražinu jai garbe... ne- 
triuszkinsiu jai kaulu — bet pa- 
sakyk-gi man, kur ji gyvena 
nes asz taipgi norecziau kad 
man kiauszini sumusztu ir ka 
ten žingeidaus pasakytu.

— Tu? O tau kam?
— O kas? Asz nearszesnis už 

tave, nei už tas ten aristokra
tes!

— Aha! Ir vėl tu dabar isz- 
mesi pustreczio dolerio! Nerei
kia.

— Kodėl ne? Taippat kaip ir 
tau.

— Ei... kas ten! Asz nelabai 
tikiu, ka ji buria.

— Kaip tai? Juk neseniai...
— Tai isz gailesties... ma

tai ...
— Juk asz turiu tris myli

mas.
— Niekyste! Tam netikiu.
— Tai-gi, nenori kad asz ei- 

cziau pas ja?
— Nenoriu, nenoriu ir nepa

velysiu.
— Na... bet gal ir asz ka 

nor-s dasižinocziau apie tavo 
tris mylimus.

— Tai-gi ir del to! Gatava 
dar ir tau kokiu nieku priszne- 
keti o juk asz tau sakau kad 
netikiu!

— Tatai sutikimas?
—■ Sutikimas! Nesirustink ir 

ne eik.
— O mylimos ...
— Tegul sau... Nelabai pa

vydžiu!
— Bravo!
— Buczkis! t s t

■ -AS : : &

— Ot taip! < y

— Ka ? Kad asz turiu tris my
limas? Ir tu tiki paikai bobai?

— O. .. tai ne paika boba! 
Pas ja atvažiuoja aristokra
tes karietose.

— Tokiame atsitikime tai ir 
jos paikos bobos.

— O ne!
— Ne? tai žąsys.
— Jau ji visados pasako tei

sybe.
— Ir turbut jai užmokėjai už 

tai tris kvoterius?
—■ Pustreczio dolerio jai da

viau.
— Ka? Pustreczio dolerio isz- 

metei?

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graboriui 

:: Gabiausias Balsamuotojas ::

I
 Geriausia Ambulance — 

patarnavimas s z i o j 
apelinkeje. Bile ko- 
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pit- jL 
na pasirinkimą meta- jXu 
liszku ir kieto medžio jj 
Grabu. Laidoja nu- || 
mirelius pagal naujau- 18 
šia mada ir mokslą. ||

Turiu pagialbininke R 
moterems. Prieinamos Jį. 
prekes.

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

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

Bell Telefoną* 538-J



r ‘ S A U L E ’ ’ Mahanoy City, Pa,

— Gerai žinomas visam 
mieste, Charles S. Parmley, 7 S.

1 Catawissa uly., pardavėjas na
mu ir virszininkas Saving Fund

— Y. M. Lietuviszko kliu- draugavęs, kuris sirgo koki tai 
bo vakarėlis nusidavė pasek-1 laika, mirė Nedėlios vakara, 
mingai, kuri laike West End Hahnemann ligonbuteje, Phila- 
ugnineje stotyje ant W. Centre de'lphijcįj. Buvo jis taipgi pir- 
uly., Nedėlios vakara. Sveteliu mininktu First National bankos. 
buvo isz visos aplinkines ir 
kožnas turėjo gerus laikus.

Žinios Vietines

— Norints miesto valdžia 
senei uždraudė mėtyt popieras 
ant ulyczios bet žmones nepai
so ant tojo paliepimo ir daro 
saviszkai todėl musu ulyczios 
yra gal neszvariausios visam 
paviete. Gyventojai privalo 
daugiau turėti szvarumo arba 
užprotestavoti kad visokiu ap
garsinimu nemetyt po ulyczias.

f Nuliūdo miesto gyvento
jai-dagirde apie mirti seno mu
su gyventojaus, Vinco Tamke- 
viėziaus, 431 W. Mahanoy avė., 
kuris mirė Subatos ryta nuo 
žaiduliiu kokius aplaike auto- 
mobiliaus nelaimėje, Februa- 
riaus menesyje, kada trokas 
trenkė in jo sūnaus stovinti au
tomobiliu kuriame jis sėdėjo. 
Velionis likos nuvežtas in Pott- 
svilles ligonbute km- pergulėjo 
kėlės sanvaites po tam parva
žiavo namo 'kur ji gydė vietinei 
daktarai. Velionis gimė Lietu
voje, pirma buvo apsigyvenęs 
Clevelande o apie 35 metai ad
gal apsigyveno mieste, dirbda
mas daugeli metu kasyklose. 
Paliko dideliam nubudime pa
czia Ona, dukteres Mare Mur
phy, isz Yeadon, Del., Vinca, 
Detroite, Helena, Edwarda, 
Alfonsą ir Juozą namie, kaipo 
ir tris brolius, Antana, kuris 
gyvena Kanadoje, Juozą Cata
wissa, Pa., ir viena sesere Lie
tuvoje. Laidotuves atsibus Se- 
redos .ryta su Misziomis Szv. 
Juozapo bažnyczioje. Grabo- 
rius Traskauckas užsiėmė lai
dotuvėms. *

— Mare, paeziule Povylo 
Banionio, 639 W. South uly., 
randasiLocust Mountain ligon
buteje.

DARBO ŽINUTES
ATIDARĖ NAUJAS 

KASYKLAS.
Shamokin, Pa. — Susquehan

na Collieries Co., pradėjo sta
tyt nauja brekeri Hickory 
Ridge, artimoje Sagon, ir pra- 

. ..... i.dejo kasti nauja szliopa. PrieVelionis mirė nuo szirdies ligos. L . , .. , , . , .i darbo bus priim ta daugiau kaip 
> — Viktoras Auksztakalnis,! szimtas darbininku. Iszkasti 
sūnūs Mikolo Auksztakalnio, angliai, isz tos szliopos, bus 
1223 E. Pine uly., aplaike din-Į siuhcziami in Pennsylvanijos 
sta kaipo mekanikas prie ero- brekeri ant iszczystinimo. 
planu stoties, Newark, N. J. Jo 
priederyste bus apžiūrėti ir su
taisyti didelius eroplanus ku
rie priklauso prie American 
Airlines kompanijos kuri ero- 
planai lekioja po visa Amerika.

— Juozas Stankeviczius, 
535 W. Spruce uly., ana diena 
atlankė savo serganezia paczia 
Mare, kuri gydosi Locust 
Mountain ligonbuteje, Shenan- 
doryje. Poni Stankevicziene 
serga užtrucinimu kraujo kojo
je.

■ — Poni Ona Amuleviczicne, 
436 E. Mahanoy Avė., ana die
na sugryžo isz Jefferson ligon- 
butes, Filadelfijoj, kur radosi 
keliolika dienu gydydamas! 
aiit nesveikumo.. Motinai drau
gavo sūnūs Jeraminas ir jo pa- 
cziule.

: — Girdėt kad buvusis mu
su vikaras, Kun. J. Baltrūnas, 
randasi Kanadoje, bet kokiam 
mieste tai da nedažinojbme.

• — Ponstva Vincai Pecziu- 
konei su sunais Edwardu ir Al
fredu ir ponas Stanislovas 
Draskiais, visi isz Frackvilles, 
ana diena lankėsi pas nuliudu- 
sia szeimyna Tankeviczius, ant 
431 W. Mahanoy Avė. Velionis 
Tamkeviczius, kuris mirė pra
eita Subata, buvo dede pono 
Pecziukonio.

— Ponas Kazimieras La
pinskas su sunium Antanu, kai
po ir su savo 'žentu Juozu Ku
bilium ir jo paeziule, isz Miner- 
svilles, lankėsi pas ponstva 
Marcelius Lapinskus, ant 337 
W. Pine ulyczios.

— Szimet diena Inžengimo 
in Dangų V. Jėzaus pripuola 
6-ta d. Gegužio, labai anksti. 
Anglines kompanijos tikisi kad 
darbinnikai taja diena nedirbs 
kaip ir praeituose metuose.

— Jonas Vitkonis, 27 metu, 
119 W. Maple uly., likos sužeis
tas in ranka laike darbo Maha
noy City kasyklose. Žaidulis li
kos apžiūrėtas prie kasyklų.

—• Daugelis žmonių ne tik 
mieste bet visose dalyse pavie
to neteks savo stubeliu kurias 
nusipirko už suezedintus dolo
mitus, tikėdamiesi kad turės 
pastogia ant senatvės bet atė
jus bedarbei ir trumpa pinigė
liu bankai ir kiti pradėjo juos 
pardavinet. Ana diena Potts- 
villes sūdo szerifas pardavė 
daugeli tokiu prapereziu tarp 
kuriu buvo ir daug Lietuviu 
kurie neteko savo stubeliu. Gai
la t u ju žmonių.

— Visi sztorai A.&P., pra
dedant nuo 26 d. Apriliaus, at- 
sidarinęs nuo 8 valandos ryte 
vietoje 7:30 vai. Tas duos dar
bininkams daugiau pasilsio su 
tuom paežiu užmokeseziu.

— Nuo szios Nedėlios prasi
dėjo czedinimas dienos arba 
Daylight Saving Time, po dau
geli miestu. Visi laikraszcziai 
tuose miestuose buvo pastumti 
viena valanda greieziau. Dides
ne dalis trukiu ir bosu eis va
landa ankseziau. Neužmirszki- 
te apie tai jeigu kur keliauna- 
te, kad nepasivelintumet.

TRUMPOS ZINUTĖS

— Ponai Piuszas Pecziulis, 
William Allen ir Jonas Tasaiff, 
gerai žinomi biznieriai, isz Mi- 
nersvilles, ana diena motoravo 
in miestą su nauju Oldsmobile 
automobiliam, (kuri ponas Ta- 
eaiff.pirko, atlankydamas savo 
gimines ir pažystamus mieste 
ir prie tos progos atlankė re
dakcija “Saules.” Ponas Pe
cziulis daugeli metu buvo gy
venęs Mahanojuje ir persikrau
stė apie 15 metu adgal in Mi
nersville kur sziadien laiko pa
sekminga bizni, grosersztori 
ant Lytie ulyczios. Acziu už at- 
Silankyma, seni pažystami.

Toronto, Kanada. — Už ke
liu dienu straikieriai susitaikys 
su General Motors automobiliu | 
komanija ir sugrysz prie darbu.

Lewiston, Maine. — Daugiau 
kaip 50 palicijantu turėjo daug 
darbo ant padarymo paredko ir 
apmalszinimo 2,000 straikieriu 
ir kitu kurie šukele maiszati 
prie ezeveryku dirbtuvių. Ten 
sustojo dirbti apie 12 dirbtuvių 
per straika.

London, Anglija. — Kruvi
nas muszis kilo tarp straikieriu 
ir skebu kaimelyje Notts kur 
kilo anglekasiu straika. Strai
kieriai užklupo ant boso kuris 
veže skobus in kasyklas prie 
darbo ir nuo to prasidėjo mu- 
sziš kuriame keliolika palici
jantu ir straikieriu likos sužei
sta.

I

Ricchmone, Calif. — Staiga i 
kilo straika tarp darbininku 
Ford Motor Co., kuriame daly
vavo apie 2,000 darbininku. 
Straika prasidėjo kada darbda
vei atsisakė pripažinti darbi- 
ninkiszka unija.

Shamokin, Pa. — Cameron 
kasyklos, prigulinczios prie 
Stephens Coal Co., viena isz di
džiausiu czionaitineje aplinki
nėje, uždare savo kasyklas isz 
priežasties dideliu taksu ir but- 
legeriniu anglekasiu kurie atė
mė bizni nuo kasyklų. Apie 800 
anglekasiu per tai neteko dar
bu, Tik keli darbininkai bus 
laikomi prie brokerio. Nekurie 
tvirtina buk 'kasyklos atsidarys 
vela su atėjimu žiemos.

Oshawa, Kanada. — Badai 
straikas General Motors Co. jau 
likos užbaigtas bet ant kokiu 
iszlygu tai neapgarsinta.

Janesville, Wis. — Apie 63 
darbininkai šukele sėdinti 
straika kas buvo priežastim su
stojimo 2800 kitu darbininku 
Chevrolet Motor Co., dirbtuvė
lė.

Wilkes-Barre, Pa. — Apie, 
1,000 drapanų siuvėju Scranton 
ir Wilkes-Barre aplinkines ap- 
laikys 12-ta procentą daugiau 
mokesties, nuo 15 dienos Gegu
žio. Visi priguli prie unijos.

Hazleton, Pa. — Generalisz- 
kas supredentas Thomas Lewis 
isz Lehigh Co., perstate angle- 
kasiams savo plana kad pada
lint darba lygiai tarp visu ka
syklų nemažiau kaip dvi san
vaites darbo ant menesio.

Mount Union, Pa. — Mrs. Ira 
McCartney, 18 metu moterele ir 
motina dvieju vaiku, atėmė sau 
gyvasti per nusiszovima. Iszte- 
kejo ji kada turėjo 13 metu.

$1,500 ANT UŽLAIKYMO 
MAŽO VAIKO.

Chicago. — Czionaitinio su
do slidžia apsvarstė kad 1,500 
doleriu ne yra užž daug ant už
laikymo ant menesio Jonuko L. 
Grant Jr., kuris yra pripratęs 
prie puikaus gyvenimo. Toji 
suma bus jam iszmoketa kas 
menesi isz palikto milijoninio 
turto po mireziai jo dieduko, J. 
F. Meager, kuris buvo prezi- 
den Elektrikinio fabriko ir ku
ris aliko visa savo turtą 
anūko.

del

isz 
kuris

— S. J. Looika bough. 
Glendale, Kalifornijos, 
buvo dkspresmonu del geležin
kelio kompanijos', surinko per 
ta laika 3,375 visokius alave- 
lius.

> 12 ISTORIJOS UŽ 25c
Nedarykia skirtumo terp vaiku 

miliekia visus ligai. Velniszkas 
kaziriavimas. Jeezkojo tarnaites 
o rado paczia. Stebuklinga kuczia. 
Krėslas. Nelaiminga karalių ir jio 
vienturte duktere. Nelabas vyras. 
Prakeikimas. Delegatai pas grafa. 
Užkeikta skripka. Del tu, ka keti
na antra karta apsipacziuot. Pikta 
Onuka. PREKE 25c.

W. D. BOCZKAUSKAS - CO„ 
MAHANOY CITY, PA.

ARTISTAI DIRBA DIENOMIS O NAKTIMI C ZYSTINA NAMUS.
Szitie jauni artistai beveik per visa nakti czystina namus o dienomis mokinasi malia- 

voti paveikslus. Yra tai studentai prigulinti prie Chicago Art Instituto, kurie neturėdami už
tektinai pinigu, dirba visokius darbus kad užbaigti mokslą. Užbaigdami dienos laike savo 
darbus, pradeda szluoti kambarius ir dirbti kitokius darbus.

NEBUTU TAI ŽYDISZKAI.

Morisas yra gana didelis juok
darys ir tūla vakara sėdėdamas 
kabarete pradėjo kalbėtis su 
savo draugu Laibu:

— Klausyk Leiba, ar tu mo
kėtum iszlieti bonka alaus ant 
žmogaus ir ji aiesuszllapyt ?

— Ne, asz to negaleeziau pa
daryt.

— O asz galiu tai padaryt ir 
drapanos butu visai sausos.

— Netikiu kad tai butu ga-. 
Įima.

— Beczinu deszimts doleriu.
— Kam taip daug?
— Ar daug? Juk man vis tiek 

kad ir doleri.
— Beczykim už doleri.
Tarnas atnesze bonka alaus 

ir Morisas kalba:
— Na tai pradedu savo sztu- 

ka ir tu Leiba gerai prisižiūrėk 
ka asz darau.

Morisas pradėjo lieti alų ant 
savo draugo galvos, už kalnie- 
riaus ir ant jo drapanų. Leiba 
pradėjo rėkti:

— Niu, kas tai yra? Juk sakei 
kad visai nesuszlapsiu ir busiu 
sausas o tu mane visa apliejai 
alum ir suszlapinai!

— Ar isztikruju suszlapai? 
Givalt! Tai man sztuka nenusi- 
dave. Su mielu noru užmokėsiu 
tau doleri kuri pralaimėjau.

PARYŽINE KARALAITE.
Mlle. Jacqueline. Jacolew li

kos iszrinkta isz tarpo tukstan- 
cziu merginu kaipo “Pana Isz- 
kilmes” kuri valdys Paryžiaus 
Švietime Paroda, kuri atsidarys 
ateinanti menesyje, Gegužyje.

GERAI ŽINOJO 
KATEKIZMA.

Kunigas. — Pirkaiti, pasakyk 
man, kokiu fondu gali gautis iii 
pekla?

Pirkaitis. — Per padotkus!
K. — Ka tu kalbi, asile?!
P. — Teisybe kunigėli, 

ba ana diena tėvas kalbėjo ma
mytei, kad per tuosius padot
kus, mus vell nei paims in 
pekla!..

NESUPRATIMAS. ~

— Vai, asz nelaiminga, netu
riu vaiku, — skundėsi jauna 
moterele priesz savo drauge.

— O motina tavo ar-gi netu
rėjo vaiku? — užklausė pažys
tama.

— Isztikruju nepamenu nes 
kada buvau jauna mergaite isz- 
važiavau in Amerika.

ISZAISZKINO JAM GERAI.

— Girdėjau kad pas tave kas 
tokis vaidosi?

MASZINA SUSEKA ŽMOGAUS PROTO SUMISZIMA.
Pana Veronika Lavigne, norse-Worcester, Mass., vaisti

nėje ligonbuteje, peržiūrinėja naujai iszrasta maszina su ku
rios pagialba galima susekti liga žmogaus kuris serga proto li
ga arba pamiszimu. Dabar supagiailba tosios maszinos galima 
tikrai isztyrineti padėjimą beproezio.

ISZ WILKES-BARRE 
IR APLINKINES

— Poni Albertiene Razi- 
miene, 126 S. Mead uly., randa
si Hazletono ligonbuteje in 
kur buvo nuvežta praeita Sere
da nes likos sužeista in abi ko
jas ir galva, automobiliaus ne
laimėje ant plento tarpe Hazle
tono ir Shenandorio, arti Shep-

P AT AISE JAM 
LAIKRODĖLI.

— Nežinau kas atsitiko su 
mano laikrodėliu,—kalba tėvas 

įin savo szeimyna. Tįmesiu ji 
nuneszti pas laikrodininką, 
kad gerai iszcystytu, nes nuo 
vakar visai sustojo ėjas.

Nereikia tau, teveli, ji neszti 
pataisyti,—atsiliepė mažas Jo
nukas isz kito kambario. — Asz

tono. Manoma kad jos vyras, 
kuris varo automobilini, norėjo 
pralenkti troka in kuri pataiko 
visu smarkumu.

Old Forge, Pa. f Jonas Gavė
nas, 49 metu, mirė czionais. Pa
liko naszle, tris sūnus ir tris 
dukteris, broli seserį ir tris aliu
kus.

Kingston, Pa. f Antanas Be- 
neskis, 35 m., nuo Zėrbey Avė., j 
mire White Haven sanitorijojd 
Paliko žmona, sunu Antana, se-i 
šeri ir broli.

Girardville, Pa. — Praeita 
Nedelia kunigas Mikolas Dau
mantas, prabaszcziius Szv. Lud- 
viko bažnyczios, suriszo mazgu 
moterystes pana Olga C., duk-l 
tere ponstvos Vincu Stoczkeliu, 
135 W. Ogden ulyczios, su Juo
zu S. Kupferman, isz New Yor- 
ko. Jaunavede yra užbaigus 
High School czionais ir patogu
mo mokslaine ir turėjo užsiėmi
mą Russeks Beauty Parlor, 
New Yorke. Ponas Kupfermo- 
nas yra baigės New Yorko Uni-.
versiteta .ir yra užveizdetoju 
Hotel Nassau ant Madison ir 
Park ulyeziu, New Yorke. Po 
saldžiai kelionei jaunavedžiai 
apsigyvens ant Madison Ave., 
New Yorke. Jaunavedžiams 
patarnavo sesuo Ona, norse isz 
Filadelfijos ir brolis jaunave
dės, Albertas. Sveteliu buvo isz 
visu aplinkiniu.

— Taip, tai teisybe, pas mus 
apsigyveno mano uoszve...

KAMANDIERIUS WEST 
POINT KADETU.

Pulkininkas Charles W. Ry
der likos paženklintas per pre
zidentą apimti vieta kaman- 
danto kariszkos mokyklos 
West Point Military Kolegijos. 
Apėmė jis vieta buvusio pulki
ninko Dennis E. McCunniff, 
kuris liko paszauktas in Wash- 
ingtona.

PARSIDUODA FARMA.

Gera 100 akeriu farma, 8 rui
mu namas, didelis tvartas, 2 
arkliai, 3 karves, 1 bulius, 1 bu
liukas, 150 visztu, 8 kiaules, di
dele rukinyczia, užtektinai be- 
ganezio vandens, didele ganyk
la ir girria, trokas ir reikalin
gos maszinos. Farma verta 
$9,000 bet bus parduota už pu
se prekes del greito pirkėjo. 
Turi but parduota nes. savinin
kai pasenia žmones. Farma 

. randasi Beaver Valley, arti 
Į Shumans, Pa. Columbia pavie
te. Atsiszaukite ant adreso:

ji gerai iszczystinau vakar ce- Harry Kurilla,
berijo, kada tėvelis pabaigei 517—519 W. Mt. Vernon St.,
praustis. Apr. 27) Shenandoah, Pa.

NAUJAS ŽAISLAS PATIKO LABAI MOTEREMS.
Naujas žaidimas, kuris yra labai panaszus in tennisa, va

dinamas “Badminton,” labai prasiplatino tarp Amerikonisz- 
ku moterių ir yra losziamas jau daugeliuose miestuose. ).

SKAITYKITE “SAULE”
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 
paste tyta 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.

f/~----------- - ■— ■ ■ ----------

A. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABOR1US

Pirmos klasos patarnavimas
Ofisai Dviejose Vietose ♦

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

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