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Isz Amerikos !T/'?i PER SZALCZIUS
I LAIKE VIESULOS DAUG UGNIU KILO

SKUNDŽIA MERGI- Nesusikalbėjo Su Savo Mirusiais Draugais 
NA UŽ JO KŪDIKI

BAIDYKLA BAUGI- VSZK0T
NA GYVENTOJUS

SMAUGIA GYVULIUS 
OŽKAS.

IR

PAGIALBOS BET SURADO 
BROLI IR MERGINA SU- 
SZALUSIUS ANT SMERT.

16 SUDEGE IR PADARYTA 
BLEDES ANT MILIJONO 

DOLERIU.

SU KURIA SUSILAUKĖ. <

Glastonbury, Conn. •— Vela 
pradėjo pasirodinet kokia tai 
baidykla kurios niekas nemate 
bet kuri smaugia gyvulius, už- 
klupineja ant oszku ir szunu ir 
motinos neiszleidžia savo vai
ku laukan bijodamos kad toji 
baidykla ju nenunesztu ir nesu
ėstu.

Keli žmones jau mate ja bet 
negali iszreikszti kaip ji iszro- 
do nes buvo tai nakties laike. 
Toji baidykla iszduoda isz sa
ves nepaprasta baisa kuris per
ima tuos kurie ji girdėjo. Gy
ventojai meldžia valdžios kad 
padarytu ant jos ablava nes vi
si yra perimti didele baime. 
Kelios oszkos ir szunes jau li
kos sudraskyti per taja bestija 
kuri slankioja po szia aplinki
ne.

GERAS BOSAS — APDOVA
NOJO DARBNINKUS, KOŽ- 
NA SU $100. BUMASZKA.
Waukegan, Ill. — Preziden

tas George W. Morris ana die
na apvaiksztinejo 25 metines 
sukaktuves savo 'biznio Nation
al Office Supply Co., per isz- 
siuntinejima laiszkeliu in ku
riuos indejo szimta-dolerines 
bumaszkas ir iszsiunte del savo 
120 darbininku. Laiszkelyje 
buvo paraszes: “Buvote man 
isztikimi darbininkai ir prigel- 
bejote man visame ir praplatint 
bizni todėl negaliu sumanyti 
geresnio budo apvai’ksztineti 
taisės sukaktuves. Turiu vilti 

.kad busite isz to užganadinti.

Syracuse, N. Y.— Miss Katre 
Bums, 20 metu ir Martinas Ne
well, 22 metu, paklydo laike 
sniegines viešnios artimoje 
Oneida ežero kada ėjo žuvauti. 
Su jais ėjo brolis Martino, ku
nigas Jonas Newell. Porele nu
ėjo in viena szali o kunigas nu
ėjo in kita ir tokiu budu persi
skyrė, vienas apie kita nežino
dami kur randasi. Už keliu ady- 
nu kunigas supratęs kad jiems 
gresia pavojus, nuėjo in arti
miausia grinezele jeszkoti pa- 
gialbos. Kada atėjo su keleis 
žmonimis, rado mergina ir bro
li suszalusius ant smert, užpus
tytus -sniegu.

Scranton, Pa. — Andrius 
Bedneris, 55 metu, isz Dun
more, eidamas isz darbo Mead
ville Coal kasyklų, likos -suras
tas sniege suszales ant smert. 
Manoma kad žmogus gulėjo 
sniege apie dvylika valandų 
pakol ji žmones surado.

Fort Worth, Tex. — Czionai- 
tinis sūdąs pripažino penkių 
menesiu kūdiki del jo motinos 
kurio ji susilaukė be -szliubo. 
George Henlein ir jo pa.i, isz 
Chicagos, užvede teismą priesz

4 ŽMONES UŽMUSZTI SU 
EROPLANU.

Rio de Janeiro, Brazilija, 
Piet. Amerika. — Keturi lekio- 
tojai likos užmuszti kada du 
kariszki eroplanai susidūrė ore 
arti mięsto Mare Chalmers. Po 
nukritimui ant žemes eroplanai 
sudege drauge su užmusztais 
lekiotojais.

New York. — Per paskuti
nius szalczius koki užėjo po vi
sa Amerika, isz priežasties ku- 
rinimo daugiau pecziu, kilo
daugelis ugniu kurios padare MisS Jean Lee kad atiduotu 
bledes ant daugiau kaip milijo- jiems kūdiki nes jisai priguli 
no doleriu ir sudege vienuolika prie George nes su ja susilaukė j 
vaiku ir penki suaugia žmones.

McGregor, Iowa — Czionais 
sudege keturi maži vaikai ku
riu tėvai tame laike nesirado 
namie.

Cordova Mines, Ont. — Per' 
trūkimą inkaitusio peeziaus už
sidegė namas o drauge ir trys 
vaikai kurie negalėjo iszbegti 
in laika.

Fall River, Mass. — Czionais 
sudege trys namai bizniavoj 
vietoj ir daug panesze bledes 
per vandeni ir durnus. Bledes 
padaryta ant puses milijono 
doleriu.

New York. — Laivas “Sil
verton” užsidegė czionaitineje 
pristovoje bet likos greitai už- 
gesytas.

Clinton, Mass. — Keli biznia- 
vi namai iszdege vidurmiesty- 
je. Ugnis padare bledes ant 35 
tukstaneziu doleriu. Keli ugna- 
gesiai likos sužeisti.

Kituose miestuose taipgi ki
lo ugnys ir visokios nelaimes 
isz priežasties ugniu.

kūdiki be szliubo. Kada mergi-j 
na jaute kad artinasi laikas, 
gimdymo, George su savo pa-, 
ežia pakvietė mergina kad apsi-j 
gyventu pas juos o kada kūdi
kis užgims, nutarė pasiimt pas 
save kaipo savo ir ji augint. 
Mergina ant to ir sutiko bet 
kada kūdikis gimė, atsiliepe jos 
motiniszka szirdis ir pareika
lavo savo kūdiki adgal kada jis 
turėjo dvylika dienu amžiaus. 
Mergina užvede teismą priesz 
Henleinus ir sūdąs pripažino 
jai kūdiki.

Harry Blackstone, paskutinis likusis isz keturiu magiku 
ketino susineszti su savo mirusiais draugais bet jo iszbandy- 
mai nepasiseko, kas jam davė suprasti kad po mireziai žmo
gus nesugryžta ant szio svieto. Jo mirusieji draugai buvo žy
mus magikai ir burtininkai: Harry Houdini, Howard Thurs
ton ir Charles Carter, kurie priesz mirti prižadėjo su juom su
sikalbėti jeigu tai butu galima.

AMERIKOJ BUVO NET 13,- 
404 GIRRINIU UGNIU.

Washington, D. C. —■ Suv. 
Valstijų girrine kamisija ap
reiszke buk 1938 mete po visas 
dalis Amerikos buvo net 13,404 
girrines ugnys arba 2,000 dau
giau ne kaip užpraeita meta. 
Daugiau kaip 219,000 akeriu 
medžiu iszdege Mississippi ir 
Southern valstijose. Isz tuju 
ugniu 43-czias procentas buvo 
isz priežasties užsižioplinimo 
automobilistu kurie iszmete de- 
ganezius paperosus ir cigarus 
isz automobiliu.

UŽBAIGĖ VISUS 
SVIETISZKUS RUPESCZ- 
IUS PER SAV-ŽUDINSTA.
Ridgewood, N. J.,— Beidami 

skoloje ir be darbo, Walteris

SAVO

NETIKĖTAS SUSITIKIMAS 
ANT ULYCZIOS DVIEJU

VYRU IR MOTERES.
Scotts Bluff, Neb. — Hormo

nas Everding, 26 metu farme- 
ris nemažai nusistebėjo kada 
eidamas ulyczia patemino kaip 
jo pacziule kalbėjosi su -sveti
mu vyruku kurio visai jis nepa
žinojo. Prie jas rie jo paszauke: 
“Ko tu kalbiesi su- mano pa- 
czia?”

Nepažystamas nusijuokė ir 
atsake: “Tavo pati? Tik broly
ti nedarykie juoku.” Farmeris
užpykęs atsake: “Taip, ji yra Schmitz, 54 metu ir jo pati 
mano pati, apsipaeziavom ke- ^0 metu amžiaus, nutarė už- 
les sanvaitės adgal ir gyvenam baigti visus savo vargus, atsi- 
drauge.

Žodis po žodžiui nepažinsta-,za> 'kuris abudu in trumpa lai- 
mas ant galo apreiszke farme-įkauž troszkino ant smert. Kai
riui kad jis su ja apsipaeziavo mynas atejas juos atlankyti, 
jau metas laiko adgal ir kada' rado abudu sedanezius automo- 
norejo kad motere tai užtvir-J biliuje kur motere laike glein- 
tintu tai balandėlė jiems dingoję savo numyletina katuka, o 
isz akiu. Vienas kitam pradėjo vyras szunyti, ir taip juos su- 
aiszkinti kuom yra, nepažins-j rado su szypsaneziais veidais, 
tarnas -pasakė kad yra Franas Schmitz kitados turėjo gera 
Donahey, 25 metu, seržantas' d arba, bet per sustojimą dirb- 
kariuomeneje, ir gyvena Fort tuves nedirbo koki tai laika, 
Wayne, Ind. Abudu nuėjo in 
suda kur persitikrino buk tik
rai motere isztekejo už dvieju 
vyru. Moterėlės da nesurasta.

NAUJAS GUBERNATORIUS 
NETARNAUS JOKIAM

PONUI.
Harrisburg, Pa. — Ant susi

rinkimo Clover Club, ant kurio 
iadosi ir naujas gubernatorius 
Arthuras James, laike kalbos 
apreiszke susirinkusiems buk 
jis netarnaus jokiam ponui ne 
politikieriui. Sake jisai: “Ne- 
kurie Repu’blikonai mane buk 
kada asz busiu iszrinktas tai 
jie plauks meduje ir piene bet 
toji nuomone yra klaidinga nes 
asz ant ju pareikalavimu visai 
neatkreipsiu jokios atydos. 
Asz esmių -ponu savo duszios ir 
kūno ir tokiu pasiliksiu. Valdy
siu Pennsylvania kaip asz ma
nau geriausia ir nesiduosiu nie
kam vedžioti už nosies ir kad 
man paliepinetu ka asz turiu 
daryti. ’ ’

Kad naujas gubernatorius 
iszpildytu savo prižadejima ir 
valdytu Pennsylvania kaip pri
žadėjo priesz rinkimus.

KARDINOLAS IR KLANIS- 
TAS PASISVEIKINO.

Atlanta, Ga. — Katalikisz- 
kas kardinolas ir vadas Ku 
Kluksu ana di®ia padavė sau 
draugiszkus delnus ant ženklo 
prietelystes ir kad vienas kita 
supranta kas kvszasi draugisz- 
ko gyvenimo. J Jiuksu lyderis, 
daktaras Hirans Wesley Evans, 
žinomas kaipo A arsztas ir užsi- 
kietejas priesza^s Katalikiszkos 
bažnyczios, apreiszke laike 
prakalbos kad visi žmones yra 
lygus ir sutverti pagal Dievo 
norą.

Vadas Kukliuksu ir kardino
las Daugherty, isz Filadelfijos, 
susitiko czionais isz priežasties 
paszventinimo Katalikiszkos 
klebonijos prie vyskupo O’Ha
ra parapijos ir pasveikino abu
du užmirszdami visas neapy- 
kantas kokias turėjo vieni 
priesz kitus.

PRAEITA META DEPOR
TUOTA 18,553 SVETIMSZA- 

LIAI ISZ AMERIKOS.
Washington, D. C. — James 

Haughteling, kamisorius imi
grantu, apreiszke savo raparte 
buk praeita meta likos iszsiuns- 
ti isz Amerikos 18,553 ateivei.

Praeita 1938 meta atplaukė 
iin Amerika 67,895 imigrantai o 
1937 mete pribuvo 50,244.

sėdo automobiliu j ir paleido ga-

rūpinosi su motere kaip pra
gyvens ir ant galo nutarė atsi
kratyti nuo viso svietiszku 
vargu. _ ..

RADO PUIKU DEIMANTĄ 
PRIE UPELUKO.

Rio de Janeiro, Brazilija. — 
Tūlas žmogelis eidamas prie 
upeluko, staigai paregėjo koki 
tai žibanti dalyka, pasilenke ir 
paėmė ji isz vandens. Buvo tai 
Santo Antonio, Caromandelio 
apskrityje. Kada nuveže ji in 
miestą persitikrino kad tai bu
vo deimantas turintis 26 kara
tus, už kuri aplaike 230 tuks- 
taneziu doleriu. Tasai deiman
tas likos surastas artimoje vie
tos kur buvo surastas žymus 
deimantas “Getulio Vargas”, 
dideles vertęs, __ _ ■_ _

ISZRADO NAUJO BUDO 
REIDIO.

New York. — Columbia Uni
versitetas danesza buk tūlas 
profesoris iszr-ado naujo budo 
rei-dio aparata su kurio pagial- 
ba visi trenksmai ir ūžimai bus 
praszalinti ir galima bus klau
syti visu programų malszei ir 
aiszkiai. Kompanija General 
Electric Co. jau pradėjo -dirbti
tuos naujus aparatus kuriuose! ir mergina, likos aresztavoti už 
visai nesiranda -atenos vidurije.

SŪNŪS NUŽUDĖ SENA MO
TINA BE JOKIOS 

PRIEŽASTIES.
Philadelphia. — Laike sumi- 

szimo proto, Charles Kienle, 43 
metu, darbininkas Navy Yard, 
kuris buvo praszalintas nuo 
darbo isz priežasties nesveika
tos, nuejas in skiepą kada mo
tina skalbė, pagriebė kirvuką 
ir su juom pradėjo daužyt gal
va senai 67 metu motinai. Jo 
pati tame laike miegojo ant vir
smus ir nežinojo ka jos vyras 
buvo padaręs. Ant palicijos sto
ties sūnūs apreiszke kad nuėjo 
paskui motina in skiepą ir kas 
tokis jam užėjo in galva kad 
nužudyt sena motina. Szeimy- 
na gyveno sutikime ir niekad 
tarp saves neturėjo jokio nesu
pratimo.

LEWIS VELA PASILIKO 
KARALIUM KUMSZ- 

TININKU.
New York. — Du nigerei 

kumszcziavosi Seredos vakara 
Madison Square darže prade
dant deszimta valanda vakare, 
kumszcziuotis penkiolika raun
du. Joe Lewis isz Detroito su
pliekė balsei savo prieszininka 
John Henry Lewis, isz Phoenix, 
Ariz., in 2 minutas ir 29 sekun
das, todėl Joe pasiliko vėl ka
ralium kumsztininku ant svie
to. Daugiau kaip 100 tukstan- 
cziu doleriu užmokėjo 18 tuks- 
tanezei žiopliu kurie prisižiuri- 
nejo tai kruvinai ir barbarisz- 
kai musztynei, kuri tęsęsi ma
žiau kaip tris minutas.

PASILIKO TĖVU TURĖDA
MAS 82 METUS.

Dayton, Ohio. — Mrs. Gladys 
Sanders, 42 metu, pagimdė li- 
goributeje sūneli kuris sveria 
devynis svarus. Jos vyras, 
George Sanders, iszsitarnaves 
senas kareivis, kuris turi 82 
metus amžiaus, isz to labai di
džiuojasi ir katra tik sutinka, 
duoda po cigara. Turi jis ir ki
ta sūneli keturiu metu amžiaus.

TRYS VYRAI ARESZTAVO- 
TI UŽ BANDYMĄ SUDE

GINT MERGINA.
Ludovick, Ga., — Du vyrai

VAŽIAVO STRYTKARIJE
SU NEGYVU KŪDIKIU.
Milwaukee, Wis. — Žmones 

važiuojanti strytkaryje nepa- 
temino kad žmogus turėjo gle- 
bije pundeli kuriame radosi ne-

bandymą sudegint Ada Co
wart, 18 metu, kuri sziadien 
kovoja ligoributeje su .savo gy- 
vaste. ■ Pagal szerifo apsaky
mu, tai visi buvo iszvažiave in 
girre, kur turėjo parte. Laike 
to pasilinksminimo, o gal ir 
per priežaste iuiž daug iszgery-

gyvas kūdikis. Tuom vyru bu-jmo guzutes, Sambo Barr susi- 
_  inni!__ et __ _ i__ n? harn c.™ mnrerina ii* Irirtn -io? e.i«vo William Schumacher, 27 
metu-, kuris veže savo mirusi 
sūneli turinti vieno menesio 
amžiaus. Buvo jis bedarbiu o 
kada kūdikis mirė, daktaras 
jam davė patarima kad nuvež
tu kūdiki in lavonyczia kur la- 
voha kūdikio sudegintu ir to
kiu budu apsisaugotu kasztu 
palaidojimo nes neturėjo pini
gu ant palaidojimo kūdikio.

bare su mergina ir kirto jai su 
kumszczia per veidą. Kada 
mergina atsikvotejo, pajuto 
kad yra pririszta prie degan- 
czio kialmo. Pradėjo kramtyt 
virve su kuria buvo pririszta ir 
ant galo pasisekė jai pasiliuo- 
suoti ir pabėgo namo. Mergi
nos szvogeris Ed. Tume ir jo
sios sesuo teipgi likos uždaryti 
kalėjime. _____

KALNAS NUSLYDO, UŽ- 
MUSZDAMAS DU IR UŽ
GRIUVO KELIS NAMUS.
Hedley, B. C. — Per staigu 

nuslydima dalies kalno ant ežio 
naitinio miestelio likos užgriau
ta penki namai ir užmuszta 
du žmonis. Dvįdeszimts žmo
nių ir vienuolika vaiku apsi
saugojo in laika, kada iszgirdo 
dundėjimą kalno. Ant vienos 
grinczeles užgriuvo net dvide- 
szimts tonu akmens ir žemes. 
Toje apylinkėje randasi aukso 
kasyklos. Szitas miestelis ran
dasi apie 150 myliu nuo Van
couver.

kz Visu Szaliu i >
DREBĖJIMAS ŽE
MES SUNAIKINO 

MIESTĄ
CHILEJOJ MIESTAS KONE 
VISAS SUGRIAUTAS PER 
ŽEMES DREBEJIMA; DAU
GELIS ŽMONIŲ UŽMUSZ
TA IR SUŽEISTA; UGNIS 
UŽBAIGĖ BAISU DARBA.

Santiago, Chile, Pietine Ame
rika. — Baisus drebėjimas že
mes atlankė szia dali svieto ir 
sunaikino beveik visiszkai mie
stą Chilian, kuris susideda isz 
40,000 gyventoju. Beveik visi 
namai likos sugriauti. Kiti mie>- 
stai ir miestelei taipgi nukente 
baisiai. Telegrafai, telefonai ir 
geležinkelei likos -suardyti to
dėl tikrųjų žinių da negalima 
ir tenais aplaikyti tiktai per 
eropla-nus.

Pagal valdiszka suskaityma 
tai manoma kad daugiau kaip 
13,000 žmonių žuvo drebejime. 
Mieste Concepcion užmuszta 
apie 4,000 žmonių ir tukstan- 
cziai sužeisti.

Drebėjimas prasidėjo apie 
pusiaunaktije, Utarninko nak
tį kada tai žmones jau miegojo. 
Daugelis isz tuju likos prislėg
ti griuveseis isz kuriu negalėjo 
iszsigaut ir turėjo mirti nesu
laukdami pagialbos. •

Valdžia dagirdus apie nelai
me nusiuntė tuo jaus keliolika, 
eropl-anu su gyduolėms, dakta
rais ir maistu. Vaiskas pradėjo 
daryti paredka ir gialbet visa
me gyventojams. Baisus regėji
mas tose vietose kur žeme dre
bėjo, griuvėsiai matyt visur o 
kaip kur visas miestas randasi 
liepsnoje todėl žmones visisz
kai pasiliko be pastogių nes 
kas pasiliko tai liepsna viską 
suede.

Padėjimas tenaitiniu gyven
toju yra labai apverktinas ir 
graudingas nes tukstaneziai pa
siliko be pastogių ir neteko vi
so savo žemiszko turto.

Florencia, Italija. — Czio
nais taipgi davėsi jaustis smar
kus drebėjimas žemes bet kur 
jisai buvo tai da valdžios seis
mografai neisztyrinejo.

IT Kada Roy Fronefield, isz 
Chester, N. Y., pasilenke pakel
ti bole nuo žemes, alavelis kuri 
turėjo ikiszenukije, perdūrė jo 
krutinia arti szirdies. Alavelis 
sulužo pusiau ir daktaras turė
jo nemažai darbo pakol ji isz- 
eme isz krutinęs,

PASIKELELEI JAU PRIE 
BARCELONOS MIESTO.
Perpignan, Francija. — Isz- 

paniszki pasikelelei jau randa
si prie musu Barcelonos ir kaip 
girdėt tai bile valanda jau gau
sis in miestą kurio gyventojai 
visom pajiegom ginasi nuo už- 
klupiku. Miestas apsikasė ir 
ginasi isz visu pajiegu bet ne 
ilgai gales iszlaikyt nes pasike
lelei su eroplanais ir armotoms 
naikina miestą isz trijų szaliu.

Tukstaneziai žmonių apleido 
miestą. Daugelis likos užmusz
ta ir tukstaneziai sužeisti. Pa
dėjimas yra la'bai pavojingas. 
Miesto valdžia jau apleido ji 
nusiduodami per Francuziszka 
rubežiu. Baisus musziai tęsęsi 
diena ir nakti. Daugelis namu 
likos sugriauti per bombas. _ -
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Kas Girdėt
Meile motinos del savo kūdi

kio nenustoja ir po jos mircziai, 
kaip parodo sekantis .atsitiki
mas kuri aprasze Italiszki laik- 
raszcziai.

Mažas vaikiukas, apie septy
nių metu amžiaus, pabėgo isz 
namu, artimoje Felonica, Itali
joj, nes negalėjo ilgiaus nu- 
kensti nelabo pasielgimo savo 
moczekos kuri ji labai vargino 
ir tankiai sumuszdavo be jo
kios priežasties.

Nesurasdami vaiko niekur, 
tėvas ant galo pranesze apie tai 
palicijai. Neužilgio mažiulelis 
likos surastas pas savo mocziu- 
te Neapoliuje. Mocziute pasa
kė palicijai buk kėlės dienas 
priesz tai iszgirdo baladojima 
in duris o kada atidarė, labai 
nusistebėjo kada pamate dury
se stovinti savo maža anūkėli.

— Kas tave in czionais atve
dė, mano kūdiki? — užklausė 
mocziute.

— Moteriszke, — atsake ma
žas vaikutis.

— Kokia motere?
— Asz nežinau, — atsake vai

kutis, apsakydamas nelaba pa
sielgimą moczekos ir kad todėl 
pabėgo isz namu nežinodamas 
in kur eina. Kada taip klaidžio
jo po ulyczes, kokia tai motere- 
prisiartino prie jo, paėmė ji už 
rankutes ir nieko nekalbėjus in- 
lipo in karuka kuris ėjo in jos 
miestą, laikydama ji prie kru
tinės per visa taji laika. Kada 
atvažiavo in Feloniea, atvede 
ji prie moeziutes duriu, paba- 
ladojo in duris, pabueziavo ji 
karsztai ir dingo jam isz akiu.

— Ar-gi tu jos nematei priesz 
tai? — užklausė mocziute.

Ar-gi tai nebuvo dvasia mi
rusios motinos kuri rūpinosi 
savo kūdikiu net po jos mir
cziai? — kas tam gali užgin- 
czyt?

za, paneziakas, kalnierėli, cze- 
verykus, pirsztines ir da užde
da ant nosies akulorius.

Dabar prilyginkime moteres 
prie vyru. Tosios szia vasara 
neszios trumpas iszlebukes 
augszcziau keliu, kokia tai ske
petaite po apaezia, pora pan- 
tapleliu ir viskas.

Jau jeigu tai lygybe tai tegul 
ja paralei ima. Vyras, jeigu in- 
ęina in koteli dideliam karszty- 
je ir drystu nusiimti surdota,
tai patrule ji nugabentu in ko-j 
za už nemandaguma.

Lai motore nusZauną Vyra 
kurio nekenezia tai ja nepa- 
kars tiktai nus,iu.ns in kokia li- 
gonbute ant atvesimo bet tegul 
vyras Tiiiszauna motere tai ji 
nushtricžia ant gydymo in Sing 
Sing kalėjimą arba spirgina 
ant elektrikiriio krėslo.

Ir tai vadinasi lygybe ir lais
ve sziam dvideszimtam amžiu
je? Gud nait!

Isz Visu Szaliu
ATKERSZINIMAS UŽ 

SUVILIOJIMĄ.

Muravera, Sardinija.,— Jau
nas darbininkas czionaitiniam 
malūne, Frasco Farrata, insi- 
mylejo in patogia mergina Cal
le, duktė vietinio ūkininko, ku
ria Frasco suviliojo, prižadė
damas su ja vėliaus apsipa- 
ežiuoti bet nedalaike žodi, pa
bėgdamas isz baimes, idant
merginos brolei ji nenužudytu.
Frasco aplaike darba ant laivo 
ir per . keliolika metu per
gyveno Italijoje. Mane 'jis kad 
apie jo prasikaitima merginos 
szeimyna jau užmirszo. Mer-

Sztai vaisei ulyczinio mokslo 
kurio daugelis vaiku -sziadien 
mokinasi:

Ana diena nuliūdęs senukas 
nuėjo in palicijos stoti Cleve- 
lande, Ohio, pasis'kuhst ant sa
vo sūnelio. Isz liūdno apsaky
mo tojo senuko davėsi suprast 
kad jo devyniolikos metu am
žiaus sūnelis, kuris apleido te- 
viszkia pastogia ir farma, pra- 
leidinejo savo laika ant ulycziu 
tarp isztvirkeliu. Tėvas sutikės 
savo iszgama sūneli ant uly- 
czios, melde jo kad sugryžtu 
namo ir nesukruviritu motinai 
szirdi bet sūnelis atkirto tėvui 
staeziai: “eikie in pekla su sa
vo zaunijimu.”

Tasai sūnelis tai vaisei uly
czinio mokslo ir draugavimo su 
isztvirkeleis. Jeigu tėvai at
kreiptu daugiau atydos ant sa
vo vaiku ir su kuom jie drau
gauja tai mažiau butu skundu 
ant vaiku kurie praleidineja 
laika pulruimiuose, ant kampu 
ir prie kazyriu o rytoj randasi 
už muru kalėjimo arba ant len
tos. Tėvai, teminkite ant vaiku 
ir ju iszauklejimo! Vaikai, guo- 
dokite savo tėvelius, jeigu no
rite apsisaugo! nuo visokiu ne
smagumu savo gyvenime ir 
eiektrikines kėdės.

■Laikas nuo laiko kokis tai 
reformatorius iszsitaria buk 
czionais vyrai turi visame ly
gybe su moterems! Yra tai di
džiausia kvailybe jeigu mes pa
imsime ant pavyzdies vyra ku
ris vasara neszioja skrybėlė, 
apatinius paarszkinius, noktai-

Kokia tai mokyta moterėlė, 
Madam Sulgar Jeans, apraszi- 
neja buk pagal jos nuomone tai 
pekla, arba pragaras, ne yra 
taip baisus kaip sau žmones ja 
perstato, susidedanti isz ugnies 
ir smalos, po dažiura kokiu ten 
velniu. Tikra pekla del žmonių 
yra tai visas svietas ant kurio 
jis gyvena, jeigu jam nubosta 
gyvenimas. Yra tai iszmintin- 
gas davadžiojimas ir duoda 
žmogui gilu užsimanstyma.

Daugelis senovės rasztininku 
mums perstatinėjo pekla kaipo 
dideli ir gilu pragara su baisiai 
dideliu 'bromu kur buna kanki
nami nusidejelei smaloje, ugni- 
je, kepami ant pecziu ir bado
mi su inkaitusioms geležimi. 
Bet tas ne yra tikra pekla. Tik
ra pekla yra žeme ant kurios 
mes gyvename. Yra jiji mintyje 
tinginio, turtingo ar vargszo 
kuris neturi tolimesnes vilties 
del gyvenimo kuris nepraleido 
savo gyvenimo naudingu užsi
ėmimu; kad gyvenimas jam 
butu vertas gyvenimo ant svie
to.

Pekla yra tai tusztumas, be- 
tikslingumas, abejotiszkumas 
gyvenime ir gyvasties — o dar
bas, mislis ir darbsztumas ve
da žmogų pirmyn prie gyveni
mo rojaus.

Sugryže namo isz kolegijos, 
ant vakaciju, du studentai, 
draugai, susitikę pasakoja sa
vo atsitikimus lankydamiesi 
namie.

— Klausyk J anai, asz sziryt 
maeziau mano tėvo szapoje ste
buklinga maszina.

— Na, o kas ji per viena?
— Matai, prie jos pridėta pe- 

dalio priedas, paskui fulkru- 
muota rankena paverezia ver- 
tikaliszka atbula judėjimą in 
eirkuliari judėjimą. Vyriausia 
tos maszinos dalis yra didelis 
skrytulis kuris sukasi vertika- 
liszkoje lygumoje. Jos pajiega 
teikiama per to skritulio aszi o 
darbas atliekamas ant periferi
jos ir sunkiausi substancija, 
vien tik prilietimu gali pavers
ti daigta in koki nors pavidala.

— Hm. Tai isztikro stebuk
linga maszina. Kas tai galėtu 
būtie ?

— Matai, paprastai mes va
diname taja maszina Lietuvisz- 
kai — tekėlas, kirviui galast.

Bankai geidžia skolint pini
gus tiems, kurie j u nereikalau
ja, bet tieji, kurie ju pageidau
ja, tai negauna.

gina isztekejo už doro jaunikai- 
czio Petro Veccio, kuris rūpi
nosi josios šuneliu kaipo savo, 
teipgi susilaukdami ir kelis sa
vo vaikus. Frasco brolis var
du Geovano, nurasze Frascui 
laiszka kad sugryžtu in tevisz- 
kia, nes jau viskas apsimalszi- 
no, ir kad jam prigialbetu gas- 
padorysteje. Frasco sugryžo, 
bet in kėlės dienas po tam, li
kos nuszau'tas ant lauko laike 
darbo. Žudintojauis nesurado. 
Biolis isz nuliudimo užsiėmė 
auginimu ožkų, o prie jo apsi
gyveno jo senas dede. Sztai 
mirė Geovano. Jo dede paren
gė lavona ant palaidojimo, pa
sirūpino gerymo ir priėmimu 
gailininku, o kada artimiausi 
jo kaimynai buvo du brolei 
merginos, kurie dagirdo apie 
mirti Geovano, atėjo ji atlan
kyti. Vienas isz merginos bro
lis atsistojas prie gulinezio la
vono (spjovė jam ant veido, 
sza likdamas: “Maltai szuni,, 
kaip Dievas surėdė! Dingai 
kaip dingo tasai kuri mano 
ranka iszsiunte ant ano svie
to!” Tarne s taigai nebasznin- 
kas paiszoko isz grabo, kuris 
isz dvieju revolveriu pradėjo 
iszaudyt in stovinezius, szauk- 
damas pasiutiszka i: 1 ‘ Atmokė
siu jums už mirti mano brolio” 
padedamas negyvus Petro ir jo 
du iszvogerius, po tam pridėjo 
sau prie burnos revolveri, palei
do szuvi ir sugriuvo negyvas 
in Igraba. Palicije dede uždare 
in kalėjimą kaipo 'liudintoju, 
kada teisinas prasidės.

MIELASZIRDINGAS PASI 
ELGIMAS ŽYDISZKOS

SZEIMYNOS.
Klevas, Russija., — Isz ko- 

plyczios Szv. Petro ligonbutes, 
atsibuvo laidotuves 72 metu 
amžiaus senukes Aneles Sed- 
likienes, kuri tarnavo per dau
geli metu 'pas žydą Morkų Ep- 
szlteina. O kad velione neturė
jo jokiu giminiu, niekas neno
rėjo užsiimti laidotuvėms. Ka
da praslinko penkios dienos ir 
joki katalikai nenorėjo užsiimi 
laidotuvėms, o miestas 'ketino 
ja palaidoti ant ubagu kapiniu, 
szeimyna Epszteinu, ypatingai 
vaikai ir anūkai, kurie buvo 
iszaukleti per senuke, užsiėmė 
palaidoti ja, pagal katalikisz- 
kas apeigas. Paskui karava
ną lig kapiniu ėjo visas pulkas 
szeimynois ir prieteliu suside- 
dant isz dvideszimts ypatų. 
Vaikai sudėjo ant senukes ka
po puikius bukietus žiedu savo 
mylimai tarnaitei.

POPIEŽIUS PASKIRS 
AMERIKONISZKUS

KARDINOLUS.
Vatikano Miestas, Italija.,— 

Manoma kad ateinaneziam su
sirinkime kardinolu, Popiežius 
paskirs du naujus Amerikon- 
iszkus kardinolus1; viena in vie
ta mirusio kardinolo Patriko 
Hayes isz New Yorko, U.S.A., 
diecezijos o kito da neapreisz- 
ke. Gyvi Amerikoniszki kar
dinolai Suvienytosia Valstyjo- 
sia yra sekanti: Dennis Dau- 
geity isz Philadeliphia, Pa., 
William O ’Coimell isz Boston, 
Mass., ir Georgje Mundelein isz 
Chicago, Ill. ’

DU

f- Į
PRAEITA META ITALIJOJ 

GIMĖ l,03i;000 VAIKU.
Rymas, Italija., — Valdžia 

iszdave surasza kiek g-ime Ita
lijoj vaiku praeita 1938 meta. 
Gimė apie 1,031,000 vaiku arba 
gimimai padydejo -ant 23 pro
cento daugiau ant kožno tuks- 
tanezio gyventoju. Tame pa
ežiam laike mirė 606,000 vaiku.

Skaitykite “Saule”

PRIKALBINO KITUS KAD 
NUŽUDYT JOSIOS TĘVA, 
KAD GALĖTU APIMTI JO 

TURTĄ.

lizeszov, Lenk., — Czionai- 
tiniam sude užsibaigė teismas 
prieszais Juozą Vavczika ir jo 
paezia kaipo ir Katre Pielukie- 
ne ir A. Tymaca kurie nužudė 
Ig. Doszaka. Maria Doszakiene 
pranesze palicijei, buk ji sura
do savo 62 metu amžiaus nužu
dyta vyra ant plento. Prie nu
žudytojo surasta visi pinigai, 
kas parode, kad žmogus likos 
nužudytas isz kerszto, o ne del 
apipleszimo. Laike teismo pa
sirodė, kad Vavczikai per kelis 
metus provojosi apie szmoteli 
žemes [Vavczikiene buvo duk
tė nužudytojo], neteko kone vi
sos gaspadorystes provodamie- 
si su tėvu, ir ant galo nutarė 
jam už tai atkerszyt. Prikal
bino kitus nužudyt tęva už ka 
prižadėjo jiems užmokėti 2,000 
rubliu. Duktė su žentu tikėjo
si apimt tėvo visa turtą po jo 
mircziai vertes apie 20,000 rub
liu. Žadintojai užklupo ant 
Doszako, kada ėjo namo, nužu
dė ji ir paliko ant kelio.

Taip, brangūs draugai. Jei jus ItanOna siausmas ir susti
rimas jūsų mustulų, laipo pdsela oratraukio perpūtimo, 
nuovargio ar persidirbimo, nekentėkife šių skausmų berei
kalingai. Naudokite linimentg, kurį jūsų tėvai ir tėvų tėvai 
naudojo nuo 1867 metų. • Paklauskite savo draugų kaip 
ir kuomet jie naudoja Pain-Expellerj. Be atidėliojimo nusi
pirkite bonkutę Poin-Expellerio artimiausioje jums vaisti
nėje. Reikalaukite Pain-Expellerio su Inkaru ant kiekvienos 
dėžutės.

PIRMA PAGELBA kas, uždėta ant ju sukrekėjus ma niekad ranku neeziupineta.
Matome kokia svarbia role 

gesne ne kad patsai vanduo? loszia szvarumas. Virsz visko 
Szmotelis ezystos gazos yra la- reik ligoni szvariai laikyti ir 
bai tinkamas apriszimui. [antra paszaukti gydytoja. Pa- 

Jeigu labai žiaurus krauja-'kol jis atvyksta stengkis užlai- 
begis, braukyk su pirsztais ar 
kuo kitu ant gyslų tarpe began- 
czios vietos ir szirdies. Tas su
laikys krauja, lygiai kaip su
laikytum vandeni isz gumines 
triubos bėganti, suspaudžiant 
ta triuba. Formacija sukreke-'ir ne kiek besiinteresuoja nie- 
jimo yra naturaliszkas būdas kuomi kas aplink ji dedasi. Ir 
užstabdyti krauja.

Paguldyk ligoni. Paguldyt kuo. 
reikia galva žemiau, kad sme- 
gens g 
galima. Nedaryk nieko tokio 
kas padidintu bėgimą kraujo, žeistam žmogui lai kuogrei- 
Saugokis nuo staigiu susijudi
nimu. Kuomet karta kraujas 
jau apsistoja bėgės, ligonis tu
ri būti ramus, kadangi mažiau
sias 'susijudinimas gali pa
traukti pala ir tuomi duoti pro
ga vėl kraujui iszsiveržti. Žiū
rėk, kad ligonis gautu gana 
szviežio oro, apklostyk ji szil- 
tai ir apstatyk aplink prie szo- 
nu karsztas bonkas jeigu jos 
randasi.

Pirma Pagelba Išzgasczio 
Atsitikimuose.

Asmuo su sulužusiu kaulu 
beveik visuomet pabalsta ir 

. kartais apalpsta. Ir tas pats su 
žaizdoms nuo užsinuodijimo, 
nuskendimo ir t,t. Ta vadiname 
‘ nzirurgisžku iszgascziu”.

Neleiskite ligoniams matyti 
, ju žaizdas, kokios jos ten nebu- 
:tu-

Iszgascziu užėmusi ligoni pa
guldyk su galva žemiau viso 

( kūno, Apdeng sziltai ir .apsta
tyk aplink ji kansztu bonku po 

. uždengalu. Paszauk gydytoja. 
, Jeigu ligonis turi sąmone, 

duok jam aromatiszku amoni- 
jos spiritu, karsztos stiprios ar
batos arba karsztos juodos ka
vos. Jeigu apalpsta tai užpilk 
truputi aromatiszku amonijos 
spiritu ant skepetaites, ar czys- 
to skudurio, ir laikyk po nosia.

Trink rankas ir kojas, tri
nant spaudžiant in kuna, lai
kyk uždengusias spaudžiant.

Orą Sulaikykit Nuo 
Apdeginimu.

Daug užsidegimu atsitinka 
nuo neapsižiūrėjimo. Su apde- 
gimais reikia atsiminti du da
lyku, vienas, neprileisk oro 
prie žaizdos ir antras, kuoszva- 
riausia užlaikyk žaizdas.

Nuimk drabužius ir uždek 
ant apdeginimo sterilizuota ga- 
zo raiszteli, arba sterilizuota

medžiaga yra kur kas pavojin-
Beveik 100,000 žmonių kas 1 

meta netenka gyvasties nuo 1 
nuskendimu, apdeginimu, nu- 1 
puolimu, nuo visokiu trafiko 
nelaimingu atsitikimu ir pan., 1 . . 1 
dar kiti du milijonai kenczia m- J 
vairiais sužeidimais. Kiekvie- * 
nas žmogus privalo žinoti kaip 
duoti pirmąją pagelba.
Kaip Sustabdyti Krauja-begi.

Kokios neibutu žaizdos, isz ju 
beveik visuomet nubėga dau
giau ar mažiau kraujo bet kai- 
kurios isz ju surisztos su pavo
jingu kraujabegiu. Pasirody
mas krauja-begio sukelia tulus 
simptomus — apsilpimas ir 
szalta oda, nublankęs veidas, 
intemptos akiu lėlės, silpnu
mas, neregulariszkas kvėpavi
mas, dūsavimas, silpnas pulsa
vimas, apkvaitimas ir pameti
mas sąmones. Žiaurumas simp
tomu priklauso nuo to, kaip 
daug ir kaip greitai kraujas nu
bėga.

Gysliai kraujabegi galima 
pažinti isz tyro raudono kraujo 
kuris bėga labai greitai.

Striktuota kraujabegi gali
ma pažinti isz tamsiai-melsvo 
kraujo.

Jeigu žaizdos gilios, arba to
kios, kurios apima didele vieta 
pavirsziaus tuojaus reikia pa- 
szaukti gydytoja.

Perrežk arba atsegk drabu
žius ka žaizda -butu matyta. At
raitok drabužius kad jie ne
siektu žaizdos. Laikymas 
priesz orą atviros žaizdos yra 
daug geriau ne kad pridengi
mas jos kuo tokiu, kas czirur- 
giszkai nėra czysta. Jeigu po 
ranka randasi koks kompresas, 
uždek ant žaizdos tuojaus ir 
gražiai apriszk. Tas apsaugos 
nuo užkrėtimo ir prie to sulai- 
kys.kraujabegi koks jis nebutu. 
Tokia metodą sulaikys kraują 
isz devynesdeszimts devynių 
nuoszimcziu visu žaizdų.

Jeigu žaizdos menkos, kaip 
nudreskimai, yra daug geriau 
leisti kraujui linosai- nubėgti, 
ne kad sustabdyti ji. Tokias 
žaizdas nereikia cziulpti bet su
spaudžiant isz abieju szaliu, 
reikia leisti kraujui nubėgti. 
Niekuomet neszluostyk nuo 
žaizdos krauja, iszskyrus, jeigu 
turi czirurgiszkai czysta pala. 
Szios yra vienatines ruszies 
žaizdos, prie kuriu galima var
toti vandeni nuplovimui krau
jo. Pavojus užsikrėtimo sziu 
menku žaizdų yra labai men-

kyti ligoni sziltai. Jeigu ligonis 
gali nuryti tai duok jam arba
tos arba kavos, kūno veiklumą 
sužadinti.

Sužeistas žmogus tampa ma
žiau arba daugiau be sanmones

tik ji nereik varginti su yisu-

gaiva žemiau, irau sme-j
’•autu tiek kraujo kiek tik Kaip Neszti Sužeista Žmogų.

Daves pirmąją pagelba su-

cziausia u'bna pergabentas in 
savo namus arba in ligonbuti.

Žmogus suteikiąs pirmąją 
pagelba sužeistam turi suprasti 
kad jis atliko tik puse pareigu. 
Nelaimingi atsitikimai daž
niausia apsireiszkia vietose, isz 
kuriu neatbūtinai reikia ligoni 
iszneszti.

Tam tikslui beveik visuose 
atsitikimuose reik vartoti nesz- 
tuvai. Nesztuvai yra jau taip 
žinomi ir paprasti kad visai nė
ra reikalo apie tai apraszineti.

Nesztuvas susideda isz dvie
ju ilgu lazdų, su tarp ju intai- 
syta audekline lovele o skersi
nes dvi lazdos laiko tas ilgas 
viena nuo kitos, isztempdamos 
tuomi audeklą. Pirmutines dvi 
lazdos yra ant tiek ilgos, kad 
neszejai gali už galu paėmė la
bai lengvai ir parankiai nesz- 
ti. Reikalui esant, nesztuva ga
lima lengvai padaryti.

Lengviausi isz ju tai žiponi- 
niai nesztuvai.\ Rankoves žipo- 
no invereziama in vidų tuomet 
patiesiama ant žemes ir per 
rankoves veriama lazdeles ir 
kuomet tas atlikta, tada žipona 
reikia užsegioti ir užsegtąją 
puse atsukti žemyn.

Tokiu pat budu galima var
toti ir kitus daigtus, kaip divo- 
na ir maiszus, tokiems reikią, 
galuose po biskuti inpleszti, 
kad 'butu galima perverti laz
deles paliekant užtektina ilgu
ma rankenoms.

Visuomet priesz vartojima 
reikia iszbandyti tvirtuma 
nesztuvu, kad apsisaugoti nuo 
nelaimingu atsitikimu laike 
perneszimo.

Nepaisiant kas vartojama 
nesztuvo tikslui — durys, lan
gai, uždangai, lentos, lovų rė
mai, suoleliai, kopeczios, au
deklas, pintines, didžiausia aty- 
da reikia atkreipti inguldant

Taikstantis Naktų ir Viena 
ARABIZSKOS ISTORIJOS 

----------o------ .—
PUIKI DIDELE KNYGA. 27 ARABISZKOS ISTORIJOS 

704 Dideliu Puslapiu. 150 Paveikslu.
Drucziai Puikiai Apdaryta Audeklinais Iszmargintais Vyrszais

SZTAI KA RA3ZO I3Z LIETUVOJ 
APIS SZITA KNYGA

Gerbemasia Tamlatal:—
Sulaukiau nuo juau Blrjactlansos 

tnano vardu knyga "Tuketantll 
Naktų Ir Viena” ui kuria tariu 
ezirdinga aczlu ir labai džiaugiuos! 
kad tokia knyga kaip “Tūkstantis 
Naktų ir Viena" apturėjau, nes man 
labai yra žingeldu skaityti visokiw 
istorijų, ju skaitydamas nei nepa
sijunti kaip laikas szventai ir sma 
gial praeina. Ase visiems linkfieziat 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 
“Tūkstantis Naktų ir Viena” nes ju 
skaitydamas žmogus apie viską tade 
pamirsztl ir visokį rupesosta! nori 
ant valandėlės atsitraukia.

Bu pagarba, A. KOKAS, 
Dv. Palazduonys,
Csekiszkes rak 
Kauno apsk. 
LITHUANIA.

Yra tai ketvirtas iszdavimas tos puikios knygos, tas paroda 
kad žmonėms labai patinka. Teipgi galima ja nusiusti in 
Lietuva. Preke Tiktai $2.00. In Lietuva su nusiuntimu $2.50. 
W. D. BOCZKAUSKAS - CO., MAHANOY CITY, PA., U.S.A.

PENNSYLVANIA POWER IR LIGHT COMPANY 
IR PAS JUSO VIETINI PARDAVĖJU

“pioric acid” raiszteli liuosai.
Bikarboniszka soda (kepa

moji be plaunamoji) arba “per
manganate of potash” vande-

ligoni in juos ir kad jis ne pasi
judintu ir tuomi nepadidintu 
skaudėjimus, jo neszejai turi 
dirbti atsargiai ir vienodai, su-

niu paszlapinta dedama ant in- 
sektu in'kandimu. Galima irgi 
vartoti paprastos druskos arba 
alkoholiaus szaltame vandeny
je. Nekrapsztyk uodu inkandi- 
mu nes taip galima greitai užsi
krėsti.

Atviros Žaizdos.
Pakol gydytojas ateina, szva

riai laikyk sužeidimą. Dek tik 
sausa, sterilizuota kompresą ar
ba bandižiaus kompresą ant su
žeidimo. Geriau visai neaprisz- 
ti sužeidimą vieton vartoti bile 
koki bandiža arba skudurą,

tartyje.
Visuomet reikia neszti ligo

ni galva in prieki. Iszskyrus 
kada neszama priesz kaina.

Jeigu ligonis gali vartoti ko
jas, atsistok prie jo iszono, už
dek jo sveikąją ranka sau ant 
peties, aplink kakla; suimk jo 
ranka su savo ir apkabink ji 
savo likusia ranka per liemeni, 
kad galėtum ji prilaikyti. Vie
nas neszejas gali, jeigu neatbū
tinai reikia, prigelbeti dviems 
mažiau sužeistoms ypatoms.

—F.L.LS.

kad nors ir atrodo szvarus. Tik 
taip galima iszvengti pavoju 
nuo kraujo užnuodijimo arba 
užkrėtimo.

Jeigu galima praszalinti me
dinius szmotelius, stiklą arba 
drabužius nuo sužeidimo be pa
lytėjimo žaizdos, tai patartina 
praszalinti. Apriszant žaizda 
reikia taip laikyti 'bandiža kad 
ta dalis kuri apdengia sužeidi-

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIU1

Laidoja kunus numirėlius. Pasam
do automobilius del Laidotuvių, 
Kriksztiniu, Vesieliu, Pasivažinėji
mo ir t. t. Bell Telefonas 78.
B2O W. Centre St., Mahanoy City
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= Jryti. Kas sviete veikias! nenes tuojaus szautu kaipo ko- mes klausyti, jeigu tik pasitai- j pradėjo ji bucziuoti ir pasako- 
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— Graži buvo iszvaizda kuri 
atmine man senus laikus — at
siliepė pulkininkas. — Musu 
kareiviams tik reikia gero va
do o tuokart ju niekas negales 
inveikti. Turiu vilti jog musu 
dabartine belaisve ilgai nesi
trauks. Žinoma, nors mums da
bar ir sunkiau bet ka padarysi. 
Turime vargti bet jaucziu var
gas bus trumpas. Tegul sargai 
mus norints ir plaks bet jiems 
paskui bus gausiai atmokėta.

Pulkininkas su savo many
mu neapsiriko. Per penkias ke
liones valandas in Algiera daug 
jie iszkentejo nuo Arabu. Per 
biski sargai butu belaisvius nu
žudė bet Abderaman savo val
donus persergejo. Szis vadas 
atsiminė savo duota prižadėji
mą Abdului, per tai ir saugojo 
kad belaisviams neatsitiktu ko
kio nors blogo daigto. Belais
viai taip pat szaltai viską ken
tėjo. Arabai labai divijosi be
laisviu ramiu užsilaikymu.

Pagalios skyrius pasiekė Al
giera. Belaisviai czia ramiau 
atsiduso nes tikėjosi tarp mies
to muru surasti kokia nors pa- 
guodone. Norints pavojus da 
ju akyse nebuvo isznykes, te- 
cziaus lauke su viltimi vis ge
resniu laiku. Mieste tik buvo ir 
kalbama apie Prancūzu kariuo
mene, kuri ant sausžemio jau 
buvo iszlipus. Gatves buvo pil
nos žmonių. Nekurie tuojaus 
puolėsi ant einancziu belaisviu 
bet sargai juos apsaugojo. Su 
didele sunkenybe priėjo augsz- 
to, ilgo namo, kurio tuojaus 
jiems prisiartinus, kiti sargai 
duris atidarė. Jiems naman in- 
ejus vartai tapo uždaryti. Tai 
buvo kaleijmas kurio storos ak
mens sienos belaisvius labai in- 
baugino. Isz jo iszejimas jokiu 
budu nebuvo galimas.

Senas, su žila barzda susirau
kęs Turkas belaisvius priėmė 
ir nuvede ant kalėjimo kiemo, 
kur in szimta kaliniu kuopelė
mis vaikszcziojo. Jie visi in 
naujus ateivius su žingeidumu 
pasižiurėjo. Nekurie nuo neat
menamu laiku ant kojų valkio
jo geležinius panczius ir jau gal 
nesitikėjo kuomet nors iszvysti 
laisves valandas. Pulkininkas 
Dumourier in tuos nelaimin
guosius pasižiurėjas, paklauso:

— Ar tarpe jusu nėra Prancū
zu, —• asz anų esu tautietis, ga
liu ka nors naujo jiems papasa
koti.

Jam tuos žodžius pasakius, 
kaliniai sujudo ir keliolika ju 
prisiartino prie pulkininko. Du 
ar trys jam isztiese savo rankas 
ir pasveikino.

— Ir kas naujo? — klauso 
jie. — Gal turi mums pranesz- 
ti kokia nors linksma naujiena. 
Kokiu budu jus szitie juriu 
žmogžudžiai pagavo ir in czia 
atvilko?

—- O ne, mano biczi uoliai, — 
atsake pulkininkas. — Kitaip 
matote mes taipgi esame belais
viai ir nelaimingu atsitikimu 
inkritom Arabu rankosna. Tat 
klausykite. Ar jus žinote kad 
Prancūzija yra iszsiuntus .savo 
didi laivyną su armija ir ren
giasi užkariauti Algiera ?

Kaliniai ta iszgirde, vieni 
nusistebėjo o kiti neapsakomai 
tokia naujiena džiaugėsi nes 
apie ta nei vienas nebuvo nieko - 
girdėjas.

— Apie ta negirdėjome — at- 1

plana iszgirsti, ka nori pradėti?
— Nieko svarbaus, tiktai ta: 

Gangreit iszgirsime Algiero 
apielinkese kanuoliu balsus, 
tuokart staiga mesimes ant ka- 

ii-j turėjo jokio valgio, retkareziais'Įėjimo sargybos, atimsime nuo 
privalėjo iszlipti ant kranto irįju ginklus, paskui iszverte ka 

pasijeszkot sau maisto. Viena ' ” - ----- ——
karta jiems iszlipus, užtiko 
juos Arabai ir aplinkui apsupo.
Pagalios juos visus suemia su- 
riszo ir in Algiero kalėjimą at
gabeno.

— O musu laivynas? musu 
armija ? — paklausė pulkinin
kas. — Negirdėjote apie ta?

—Oj ir perdaug, pulkininke
— atsake jurininkai. — Viskas 
klojasi kuogeriausia ir, kad bū
tumėm nors viena diena paken
tė bada, butumem su savo lai
vynu susivienija. Admirolas 
Duperre ir generolas Bourmont 
nesnaudžia. Devyniolikta die
na Birželio generolas sumusze 
keturis tukstanezius Arabu. 
Arabu vadu buvo kares minis- 
teris Ibraim Aga bet ir jis Ara
bu kariuomenei nieko nepagel- 
bejo. Apart szito musiszkiai ju 
visa stoveine sunaikino ir daug 
turtu ju rankosna teko. Vakar, 
dvideszimt ketvirta Birželio, 
admirolo Duperre kariuomene 
sukule kariuomene bėjo Kon- 
stantiszko. Jie ilgai nelauks. 
Netrukus ir mes iszgirsime 
Prancūzu kanuoliu griausmą. 
Apie ta viską nuo paežiu Ara
bu sužinojome, norints jie in- miesto kanuoliu szuviai. Kali- 
vairiais budais nuo mus slaps- niai pradžiugo.
tesi su savo kalbomis ir judeji- Pirmutinis Prancūzu užpuo- 
mais. Visi Arabai labai persi- Urnas su kanuolemis buvo nu- 
gande su savo nenusisekimais kreiptas in Algiero ciecoriaus 
o ypacz da taip trumpame lai- pili o nuo juriu laivynas prade- 
ke. jo ardyti tvirtumos sienas.

— 0 tai kur puiki naujiena! Tasai bombardavimas trau-
— atsiliepe pulkininkas, isz- kesi ketures dienas o paskui

mums žinoti. Per tuos storus kius gyvulius. Nebeliktu mus kys pirmutine geriausia proga, -ti kokiu budu juos Arabai su
niurus nei balsas mus ausu ne- nei vieno. Ne syki atsitiko, jogIbet jie pas mane klausė, kas ju gavo ir in Algiera atgabeno.

Ju apsakymas buvo trumpas.gali atsiekti. Prancūzija su tasai visas kalėjimo kiemas bu- bus busimu vadu?
— Pasakyk jiems jog pulki- Kadangi valtyse su savimi ne- 

Iįlinkas Dumourier, priklausau
tis dabartinei Prancūzu armi
jai, kuri in czionai atvyko ka
riauti. Susidaužus jurose lai
vui, pulkininkas iszsigelbejo ir 
ji Arabai nugriebė. Dabar jis

mate per atvirus vartus inei- 
nanti skyrių kareiviu, kurie 
prie didžiausiuju vartų tuojaus 
sustojo. Skyriaus vadas tuo
jaus inejo in kalėjimo vidų ir 
pradėjo peržiureti kalinius. Ne- 
kuriuos prie peržiūrėjimo spar
dė ir veidan musze. Netrukus 
Arabiszkai savo kareiviams 
kelis žodžius pasakė ir tuojaus 
iszsineszdino laukan.

— Kas valanda toksai sky
rius in czionai ateina del per
mainos — pradėjo vėl vienas 
kaliniu aiszkinti. — Kareiviai 
be paliovos per sztai szitas gro- 

siliepe vienas ju. — Ka-gi gali- tas mus saugoja ir, jeigu ka 
mą girdėti būdami aklai uždą- nors blogo nutemptu, be abejo-

žmogžudiszka vieszpatybe ka- vo kaliniu kraujais aplietas. Ir 
riaus? Ir kokia mums linksma 
naujiena! Ar galima tikėtis kad 
musiszkiai tuojaus krantu pa
sieks ?

— Jau jie ant sausžemio — 
atsake pulkininkas. — Prie Si- 
di Ferruh Arabu kariuomene 
jau sumuszta ir ju visa stovyk
la sunaikinta, kitur ir tas pat 
bus. Tat linksminkitės! Musu 
tautiecziu ginklai tuojaus isz- 
griaus szito kalėjimo duris ir 
mes busimo tuokart liuosi.

Visi kaliniai isz džiaugsmo 
suszuko ir pradėjo prie savo 
tautieezio pulkininko glaustis; 
pulkininkas-gi juos ramino. Jo 
žodžius kaliniai gaude kaipo 
koki dangiszka stebuklą. Neku
rie isz džiaugsmo verke, kiti 
vėl pulkininkui rankas ir dra
bužius bucziavo. Žodžiu sakant 
kaliniai nežinojo isz džiaugsmo 
nei ka daryti, nei ka pradėti. 
Jie visi glaudėsi arcziau pulki
ninko, norėdami isz jo lupu isz
girsti da ka nors naujo. Tat-gi 
pulkininkas ilgai nelaukdamas 
in juos atsiliepe:

— Taip mano brangiausieji, 
musu tautiecziai jau ant szitos 
žemes yra iszlipe. Pats savo 
locnom akim macziau kaip jie 
karžygiszkai Arabus nuo juriu 
pakraszcziu gynė. Tikiu, kad 
jie visur ta pati atsieks. Bet da
bar klausymas apie mus pa
ežius. Ar lauksime kolei jie mus 
iszgelbes isz tarpo szitu storu 
sienų, ar mes patys turime 
stengtis is'z czionais kokiu nors 
budu iszsiliuosuoti? sakykite 
man! Juk jus nuo seniau czio
nai esate, tat galite žinoti ir vi
sokias aplinkybes, kas lytisi 
szito kalėjimo. Malonecziau ju
su mintis sužinoti, kaip jums 
tas viskas rodosi.

Iszgirde tuos žodžius visi su 
nuosteba viens in antra žiūrė
josi. /

— Negalimas daigtas! — at
siliepe pagalios vienas ju ir vi
si kiti jo.žodžius paantrino:

— Visai negalimas daigtas! 
. — Žmogui viskas.yra gali
ma — pasakė vėl pulkininkas. 
— Man rodos tarpe musu atsi
randa ir karžygiu. Dabar mies
te vieszpatauja didi betvarke. 
Bet ji da labiau pasididis, kuo
met Prancūzai pradės bombar
duoti miestą bombomis ir gra
natais ir kuomet pradės bireti 
murai. Tuokart butu mums ge
riausia proga pasinaudoti. Isz- 
versime vartus ir iszbegsime. 
Rasi Arabai mus nenutemis ir 
tuokart pasieksime savus bro- 

. ius.
— Taip, jeigu prie kalėjimo 

nebutu sargybos. Juk mus vi
suomet sergsti ir dėjo kareiviai 
nuo muru neatsitraukia. Žiū
rėk tamsta ten! Sztai vėl karei
viu skyrius ateina del permai
nos sargybos.

Pulkininkas apsisuko ir pa-

vis tankiausia be jokios tam 
tikros priežasties.

— Tas labai bloga ir da ar- 
sziau yra kaip buvau manes — 
atsake pulkininkas.— Tecziaus 
drąsuoliams, sakau, viskas yra
galimu. Czionai nedaug sargy- czionai atsiranda, 
bos, tat galima bandyti. Musu 
drąsybe juos tuojaus apveiktu, džiaugsmu tavęs klausome ir 
jeigu tik ir kiti kaliniai susku- 
betu pagialbon. Kaip manai, 
bieziuoli? ar galima ant ju pa
sitikėti?

— Asz mielinu, — atsake už
klaustasis. — Mes visi czionai 
laikomi kaip szunes. Mus siun- 
ezia in darba. Neseniai arsena
le prie sunkaus arbo ko nenu- 
mireme. Po darbui-gi koki mes 
turime atsilsi? Sztai po nuogu 
dangumi kaip ir dabar. Taip 
mus visada vargina. Jeigu 
tamsta nori, tuojaus pas savo 
draugus kalinius pasiklausiu. 
Jau kelintas metas asz czia 
kankinuosiu ir visus kalinius 
gerai pažystu. Tikiu, kad jie 
man viską apreiksz, ka tik mis- 
lija.

— Tat-gi kuogreieziausia pa- 
siklauskie, mano bieziuoli — 
atsiliepe pulkininkas. — Kaip 
tu vadiniesi?

— Calame. Buvau styrininku 
ant vieno pirkliszko laivo isz 
Mdrsilijos. Juriu pleszikai nak
tį mus užpuolė ir kapitoną ir 
kelis jurininkus nužudė. Tik 
asz su keliais savo draugais 
iszsigelbejau.

— O szitie žmones, kurie 
czionai stovi?

— Tai beveik visi musu.laivo 
jurininkai. Jiems visiems gali
ma visada užsitikėfi. Jie visi 
yra gana drąsus vakinai.

— Tas ir geriau, — kalbėjo 
pulkininkas. — Sužinok ka jie 
sakys o tuokart viską nusver- 
sime.

Styrininkas pasižadėjo at
likti viską. Ir tuojaus palikes 
pulkininką insimaisze kaliniu 
tarpan ir pradėjo su anais kal
bėtis. Tuomtarpu prisiartino 
naktis ir pulkininkas pradėjo 
po kampus teirautis sau atsil
siu! vietos. Suradimas buvo la
bai lengvas, kadangi kožnas 
kur stovėjo, tuojaus ant gry
nos žemes atsigulė. Kapitonas 
prisiglaudė szale pulkininko ir, 
atremes galva in mūra, sunkiai 
užmigo. Kas teisybe toji nak
vyne buvo labai nemaloni, ypa
tingai senesniam žmogui, kaip 
pulkininkas, bet jis nuo seniai 
karionėse buvo papratęs visur 
gulėti ir kietai ir minksztai. Jo 
kūnas buvo jau užartuotas. Tat 
ir dabar prie muro atsigulęs, 
ypacz po tokiam nuvargimui, 
tuojaus saldžiu miegu užmigo.

Ant rytojaus pulkininkas ti
kėjosi jog ir ji sykiu su kitais 
kaliniais varys prie sunkaus 
kokio nors darbo. Tecziaus vi
sa diena ramiai praėjo o kali
niu isz kalėjimo niekur neisz- 
leido.

— Labai retai tas atsitinka, 
— atsiliepe styrininkas in pul
kininką. — Kaip czionai esu — 
:ai pirmu da kartu mus in dar
ia nevaro. Isz to visko galima
sanprotauti, jog turbut nelabai Įkininkas aplaike žinia kurios 

niekad nesitikėjo iszgirsti ir 
matyti.

Nekuri vakara pas juos kalė
jimai! atgabeno vėl kelis be
laisvius, kuriuose pulkininkas 
ir kapitonas pažino savo juri
ninkus, kurie kadaise su valti
mi buvo isz Arabu ranku isz- 
sprude. Jurininkai suradę savo 
kapitoną isz didžio džiaugsmo

— O mano pulkininke, visi su

su tavimi einame! Ar galiu apie 
ta pasakyti ir kitiems?

— To noriu. Ir jeigu visi man 
tikes ir mano insakymus sanži- 
niszkai pildys, drąsiai pasakau 
jog mums tas užmanymas nusi
seks kuogeriausia.

Styrininkas ta žinia visiems 
kaliniams tuojaus pranesze ir 
pastarieji su džiaugsmu visko 
iszklause. Visi sykiu liepe pul
kininkui apreikszti jog nuo szio 
laiko atsiduoda jo globai ir in- 
sakymams ir visuomet jam bus 
paklusni, nes paklusnybe viską 
gali padaryti. ' '

— Tat tegul bus pasirengė— 
atsake pulkininkas. 'Tegul pir
mu pirmiausiai saugojasi nuo 
kokio bent sargybos nužiūrėji
mo. Turėsimo mes juos tuokart 
užpulti, kuomet jie apie ta ne
bus ne maustė. . |

Kaliniai pasižadėjo iszpildy- 
ti tuos pulkininko insakymus 
visiems kaliniams pranesze sty
rininkas. Visi laukė netikėto at
sitikimo. įS.'

— Bet kaip pulkininke — at
siliepe kapitonas Briant — juk 
norėjai praneszti d^jui apie sa
vo ranga ir parei^Mauti atsa- 
kantesnio kalėjimo'. Manau kad 
szitas kalėjimas ne perkas.

— Ir asz taip mdliju — atsa
ke'pulkininkas. —7Bet man da
bar kitokį dalykai galvoje su
kinėjasi. Man rodojs dabartinia
me sumiszime maAo reikalavi
mai bus tuszti; žinoma, man 
duotu atskyriu kambari ir tuo
kart po viskam.

— Kaip temiju, tamsta, tur
but manai ka nors naujo pada
ryti. Ar ir asz tu planu negale- 
cziau žinoti?

— Žinoma, kapitone, priva
lai viską žinoti. Tik dabar da 
negaliu iszaiszkinti nes da viso 
plano vienon krūvon nesutrau
kiau. Palūkėk pora dienu o tuo
kart tau viską pasakysiu.

Dienos iszpalengvo slinko, 
bet nieko ypatingo dar neatsi
tiko. Dabar kaliniai da saugiau 
buvo dabojami ,ir ju in jokius 
darbus nevaro. Tik isz sargybi
niu veidu buvo galima supras
ti, kad miestui artinasi 'kokios 
tai nelaimes. Bet kas kur buvo, 
kaliniai nieko nežinojo. Pulki
ninkas kelis sykius stengėsi 
sargybinius kareivius užkal
binti bet tie su juo nekalbėjo 
arba kai kada trumpai asz- 
triais žodžiais atsakydavo.

Taip perėjo savaite viena ir 
antra ir nebuvo jokios permai
nos. Pulkininkas pradėjo abe
joti, kadangi suprato, jog Pran
cūzu operacijos turėjo kame 
nors sutikti priesz ilgesni pasi- 
laikyma. Kapitonas jo tuos 
aiszkinimus patvirtindavo, nuo 
ko pulkininkui da labiau min
tys aptemdavo. Tuomtarpu pul-

dėjimo vartus per miestą nw 
bėgsime pas savuosius. Pradė
jus bombarduoti miestą, gyven
tojai bus panikoje, todėl mums 
tuo bus gera pasinaudoti.

— Tas gali nusisekti, bet ga
li ir ne — atsake kapitonas 
kratydamas lengvai galva. — 
Sargyba apveikti, vartus isz- 
laužti, bus nesunku. Bet ka pas
kui? Jeigu tik prieszu karei
viai nebus sumisze, mus tuo
jaus apsups ir visus kaip szu- 
nis lygi vienam suszaudys... 
Kaip bus, taip bus, bet asz lai
kysiuos tamstos. Su drąsą vis
kas yra galima. Turime žiūrėti 
in aplinkybes.

— Ir isz kožnos aplinkybes 
pasinaudoti — pridūrė pulki
ninkas. Czia musu diktas būre
lis, 'bus arti szimto ypatų tat su 
tokiomis ir galima ka nors pra
dėti.

Vela kelios dienos ramiai nu
slinko o apie Algiero Prancū
zais apgulima ir bombardavi
mą nebuvo isz niekur jokios ži
nios. Kaliniai pradėjo labai ne
rimauti. Bet jie veltu daug liū
do, nes Birželio dvideszimt de
vinta diena iszsigirdo szale
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Elze, Liže ir Urszule, 
Lankosi in naktine szkule, 

Ant penktos valandos sugryžta, 
Kas kartas to neužmirszta,

Vyrams pipiru duoda,
Kur tik pamato užpuola, 

Iszplusta, bjauriais žodžiais 
iszvadina,

Badai ir in plaukus insikabina,
O gal ir gerai daro,
Kad nuo saves varo, 

Ba tankiausia toki szpiclei, 
Pasielgineja bjaurei kaip 

piemenys.

į klausęs jurininku pasakojimu, miestas buvo imtas szturmu.
- * •rPi'lr~’ F o I "wnn n»ni1n' I r A/! AfiAbfoo flTUTnlfna ii Ir 'vri n

mums Arabai užsitiki, kad ne- 
sužinotumem ju kokiu nors pa- 
siapcziu. Juk pirmiau kasdiena 
turėjome dirbti kaip mulai.

— Tas gal ir būti, geras žmo
geli, bet pasakyk man, ar vakar 
su tais kaliniais kalbėjai apie 
musu sumanymą?

— Visi, su kuriais tik kalbė
jau, pasirengė tamstos patar-

— Tiloablii man gaila', kad su Miestas liko apipiltas tik vie- 
savaisiais sykiu negaliu daly- nomis bombų szukemis, kurios 
vauti tokiose laimingose mums krito ant namu stogu kaipo ko- 
imtynese. Tat-gi musiszke ka- ki ledai. Kelios karteeziu szu- 
riuomene! Tecziaus turiu vilti, kės inpuole net kalėjimo kie- 
jog dar ir mums lauru lapeliu man bet nepadare blogo.
pakaks... apitone, ar tavo —Dabar laikas! — atsiliepe 
žmonėms galiu užsitiketi? pulkininkas. — Vaikinai, buki-

— Taip, kaip man paežiam! te pasirenge. Man liepus, reikia 
Mano vyrai drąsus ir iszti'kimi tuojaus pultis ant kareiviu ir 
ant kožno žingsnio, norints an- iszginkluoti juos. Savo tikslą 
dai užpuolus Arabams mus ke- atsieksime, tik reikia visiems 
lis pamirszo ir ant kranto pali- drąsos.
ko. Tas atsitikimas tik jiems Su nekantrybe visi lauke sar-i 
garbes vainiko nesutepa, nes gybos permainos. Bombardavi- 
buvo atsitikimas netikėtas, mas nei ant valandėlės nesusto- 
mes patys jiems liepėme gelbe- jo. Pulkininkas su kaliniais jau 
tis. Tame atsitikime asz ju ne- rengėsi pultis ant sargybos kad' 
kaltinu ir tikiu, kad jie savo sztai kalėjimo vartai atsidarė 
klaida dabar pataisys. ir inejo nauja, bet padvigubin-

— Tegul Dievas mus teisia, ta sar«yba' Bet tasai sargybos 
pulkininke - atsiliepe vienas skaitIius Pul’kininko nepergaz- 
senas jurininkas. — Mes pas-P“10’
kui labai už toki pasielgimai Pelkininkas tuojaus davė 
gailėjomės, bet kad tas viskas zenkla kapitonui ir szis su savo 
atsitiko staiga tai ka turėjome P‘urinilikais tu°jails ,szale > aB 
daryti. Užtikrinam, kad pana- sisto^- Ozia Pat ir styrininkas 
szaus atsitikimo daugiau nebus Galame su savo ^augAis suju- 
amžinai. tl<x

— Tas gerai. Asz jums tikiu! Arabu ^^iai tuojaus pa- 
atsake pulkininkas. Dabar nie- “ate kaliniu n&PaPrasta jude- 
ko negalime pradėti. Bet kad Pma suPrat° ju blogas min- 
ateis kuomet nors laikas, priva- tis‘ kreiviu vadas tuojaus in 
lote tuojaus visi ant savo prie-anuos suszuko “a^!” ir 
szu pultis, privalote klausyti | P^tarieji savo ^^etas pa- 
tuokart mano nurodymu.

— Ka tik mums pats arba ir 
kapitonas pasakys, visada 
klausysime.

— Tai gerai mes savo pajie-
gas sudrutinome su tavo juri
ninkais, kapitone! pasakė jam| 
pulkininkas valanda 1--------
vai'kszcziodamas po kalėjimo 
kiemą. — Dabar pasitikiu kad 
man mano planas nusiseks lai-l 
minga! iszpildyti. Ir tikiu, jog 
prasidėjus kovai musiszkiai 
vaikinai Arabams parodys 
kuom jie esą.

— Teisybe, pulkininke, 1 
pirmiau butu reikalas tamstos

I suko tiesiog in stovinezius ka-1 
linius. Akies mirksnyj pulki
ninkas in saviszikius atsiliepe: 

[“pirmyn!” Tuokart jurininkai 
lyg liūtai mėtėsi ant nusigan
dusiu kareiviu ir, jiems iszlupe 
isz ranku muszkietas, pradėjo 

vėliau Nuos ^el szonus muszti. Styri- 
ninkas 'Calame tuotarpu isz an
tro szono ant kareiviu puolėsi 
ir tuokart prasidėjo musztynes;

I Nekurie kaliniai net kelis sy- 
Ikius iszszove. Ant kiemo trum
pame laike voliojosi kruvini 
Arabu kareiviai, maldaudami 

bet '^as susimylejimo.
; Toliaus bus ;

❖ ❖ ❖

Hazletone tris mergužes 
užtikau,

Ir apie jas isztyrinejau, 
Buk b&mbileis trankosi ir 

netikusios, 
Tikros naktines valkatos. 

Daug apie jas dabar ne
paduosiu, 

Tiktai ka svarbiausio indedu, 
Yra tai trys merginos, 

Labai szirdele mandros, 
Ant Lietuviszku szokiu ne 

eina, 
Tiktai pas Airiszius nulenda, 
Žinoma ir be sporteliu ne

apsieina, 
Tankei su joms pas Anglikus 

nulenda,
O kada karta pinigu neturėjo, 

Merginos inejo o sportelei 
lauke stovėjo, 

Tai bent sorkes, 
Tai tau mergeles.

Vienas sportelis Mahanojui in 
saliuna atėjo,

Mergina pabucziuoti norėjo, 
Teisybe, pabucziavo, 
Bet ir in snuki gavo.

Mergina vaikina už kaklo 
paėmė,

Ir bjaurei apveme, 
Tai tau sporteli funes, 

Dabar isz tavęs juokėsi žmones.

<•

Skulkine dvi fain moteteles 
atsirado,

Aait Amerikonku iszrado, 
Nepaisydamos ne ant sak

ramento,
Viena stora, kita mažesne,
Antra augszta ir plonesne, 
Po visokes urvas su vaikinais 

trankosi,
. Szoka ir gert provijasi.

❖

Ti'k yra ant svieto bobų kvailu, 
Kurios prisipažysta prie sveti

mu klaidu,
Tiktai isz kokio pleiso apie tai 

pamyk,
Tai tuojaus isz visu szaliu 

klausyk:
Moterėles tuojaus atsiszaukia, 

Pasistiepus kaukia, 
Kad tai ant jos paduota, 

Ir reikalauja kad butu 
iszduota,

Kaip tai nesėnei viena padare, 
Agitacija priesz mane vare, 
Juk isz maiszo yla isžlenda, 

Ir tai visada,
O ir žirkles atsiliepia visada, 

Kada muszi in s tala su ranka.
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Žinios Vietines ISZ LIETUVOS Anūke Iszradejaus
Telefono

“Musu Brangi Saulute” Seni Laivai Silsisi Ant Kapiniu

— Smarkus szalczei po vi
sa musu aplinkine ir gal Ket
verge turėjome sžalcziausia 
diena.

~~ Benediktas, sūnūs ponst- 
vos B. Džiogiu, E. Market uly- 
czios, likos surisztas mazgu mo
terystes su pana Bernadeta 
Šėhultz, abudu isz Mt. Vernon, 
N. Y. Jaunavedis buvo apleidęs 
miešta keli metai adgal aplaike 
tonais gera užsiėmimą ir ten 
apsigyveno.

SHENANDOAH, PA,
' <

•— Vincas Saroka, 34 me'tiu, 
nuo316^ W. Columbia uly., li
kos nuvežtas in Ashlando Ii- 
gonbute del gydymo nugar
kaulio, galvos ir kitu sužeidi
mu kokis aplaike puldamas 
nuo gonkeliu savo namo.
. — Panedelije, 30 d., Sausio 
bus perklausymas peticijos isz- 
davimo czarterio del naujos 
Sžv. Juozapo Lietuviszkos 
Tautiszkos Katalikiszkos Pa
rapijos. Kunigas Juozas Bra
zys su komitetu rūpinasi ingyti 
czarteri ir pradėti organizuoti 
parapija, kad butu viena isz di
džiausiu Lietuviszku Tautisz- 
ku Katalikiszku Parapijų.

Shamokin, Pa.,— Ona Jasu- 
levicziene, 81 metu, senuke, isz 
Exchange, likos pavojingai su
žeista, kada likos pataikinta 
per troka, kuri vare Juozas Je- 
zerski isz Shamokin. Senuke 
ėjo skersai kelia in bažnyczia. 
Nelaimingai sudaužė galva, ke
lis szonkaulius ir uždavė kitus 
/aidulius.

■Connerton, Pa. -Į- Praeita 
Utarninko ryta Vincas Gelum- 
bauskas, apie 30 metu amžiaus 
likos- atrastas negyvas prie 
anglines skyles, isz kurios isz- 
kasinejo anlgis. Priežastis mir
ties gal buvo szirdies liga. Ji
sai buvo nevedes ir gyveno su 
savo motina, naszle. Velionis 
teįpgi paliko viena vedusia se
serį, kuri gyvena Sheboygan, 
Wis. Likos palaidotas Ket
verge ryta.

TRUMPOS ŽINUTES

Bridgeport, Conn. — Ugnis 
sunaikino keturis namus ir 
dirbtuve New England Ice 
plant. Bledes padaryta ant pu
ses milijono, doleriu.

Ashley, Pa. — Naujos Huber 
kasyklos, prigulinezios prie Al
den kompanijos, pradės dirbti 
1 Vasario. Pataisymas ir page
rinimas kasyklų kasztavo apie 
dū milijonus doleriu.

Pittston, Pa. — Kada Anta
nas Maranka, 48 metu, nuėjo in 
szante' parsineszt anglių, stai- 
gai žeme nuslinko ir szante su 
keturiais tonais anglių ir su 
Antanu ingriuvo in žeme 25 pė
das gylio. Ant szauksmo žmo
nės subėgo ir isztrauke pusgy
vi Ant ana.

VAGIS PERS1ZOVE 
DU ŽMONES.

Tarp Rietvo ir Laukuvos su
gedo ant kelio trokas, kuris ir 
buvo tenpat laikinai paliktas, i 
Szituo norėjo pasinaudoti Var-1 
niu miestelio kalvis Szczerba ir ' 
norėjo ta troka pavogti, bet ta 

j vagyste sutrukdė dici ūkininkaiI 
| Szimkus isz Jueaicziu kaimo 
ir Venckus isz Venekiszkiu 
kaimo. Bet kaip jiedu noiajo 
vagi Szczerba sulaikyti, tai tas 
pradėjo ir juos szaudyt isz re
volverio ir abudu sužeidė. Su
žeidė ir pabėgo. Aplinkybes 
palicija nustatė, kad žiaurrnsis 
vagis yra Szczerba. Nebegalė
damas iszsisuk'ti, Szczerba kal
tu prisipažino. Sužeistieji 
Szimkus ir Venckus patalpinti 
Klaipėdos R. Kryžiaus ligon- 
buten. Szimkus sužeistas ke
liais szuviais in vidurius ir gy
vybei gresia pavojus. Venc
kus jaiucziasi kiek geriau. In- 
domiausia, kad Szczerba yra 
pasiturintis žmogus, turi dide
li ūki, teipgi autosunkvežimi 
Varniuose, pats yra szoferis ir 
kalvis. Jis norejes pagrobti 
kelyje paliktos automaszinos 
padangas, visai menkos vertes.

SUBADĖ JI PEILIU IR ISZ- 
METE ISZ VEŽIMO.

Vaclovas Rutale ,Pecziulisz- 
kiu kaimo ūkininkas, grižda- 
mais isz Rietavo miestelio namo 
pasiėmė pavežėt namu link sa
vo pažinstama Kauliu isz Piau- 
liu kaimo. Bevažiuojant jiedu 
kažin ko susiginezio. Rutale 
tuomet iszsitrau'ke peili, smar
kiai savo dranga subadė, su
pjaustė ir iszvertes. pusgyvi 
isz vežimo, nuvažiavo sau. Da
bar Rutale aresz,turtas.

Nors Yra Vargszas., Bet 
Linksmas

Ana diena palicija Detroite, 
Mieli, aresztavojo -szita žmoge
li už valkatysta. Kada ,sudžia 
užklausė jo pravardes tai mal- 
szei atsake kad jis vadinasi 
John Doe, (tasai vardas yra 
duodamas del ‘žmonių kurie ne
turi kitokiu). Palicija ji surado 
mieganti ant saidvoko prie uly- 
czios kada pradėjo snigti.

•Hazleton, Pa. — Juozas Trent; 
ir Hermonas Payne, du angle-1 
kasei likos užgriauti No. 9 szio-j 
poje kasyklų. Draugai dirba 
diena ir nakti kad nelaimingus! 
iszkasti gyvus bet vargei pasi
seks juos iszkast isz gyvo gra
bo gyvais.

Winnipeg, Minn. — Kay.Re- 
niuk, 24 metu motere, apreisz- 
ke palicija! buk kas tekis nak
ties laike insigavo in jos narna 
ir pasmaugė jos šzesziu metu 
sūneli, ' ’

Federal Reserve System
IR

8zi Banka yra Narys 
Federal Deposit Insurance 

Corporation

Union National Bank 
KAMPAS MAIN IR CENTRE ST,

MAHANOY CITY, PA. [

Pana Nancy Bell Fairchild, 
anūke iszradejaus telefono, 
Aleksandro Graham Bell, ana 
diena likos suriszta mazgu mo
terystes su daktaro Marson 
Bates, isz Rockefeller Founda
tion, New Yorke. Anūke nau
doja pirmutini medini telefoną 
kuri padirbo jos diedukas.

ISZAISZKINO JAI.

Pati kurie geide važiuoti in 
Atlantic City, ant vakacijos, 
kalba in savo vyra:

— Ar žinai dusziuk, sapna
vau ana vakara, kad buvau ap
siaubta daug vandeniu.

Vyras be jokio užsimislinimo 
jai atsake:

—■ Negulekie su vaiku, o 
nesapnuosi apie vandeni.

Bepig tau saulute, leistis 
ir teketie, 

ir ramiai in viską isz dangaus 
žiūrėti, i 

Nieks tave nespaudžia, niekas 
neslogina, 

Nematai to visko kas mane 
kankina.

Tu atkinkai svetimas tzaieles, 
Tu vi-nins moeziute, tu visu 

sesele,
Tu szvirti, saulute, in mano 

lang -ii, 
kada a.sz mažyte gulėjau i lopsztl) je.

i Tu szvietei, s'aulute, in mano 
darželi, I 

Kaip sodinau ir sėjau margas 
gėlėlės, 

Tada tu daug linksmiau 
spindėjai, 

Ir szviesesne vilti ateityje 
žadėjai.

Kaip liūdnai tu szvietei ta 
dienele,

Kada asz apleidau Lietuvos 
szalele,

Tartum ir tu drauge su manim 
liūdėjai,

Ir visa kelione tu mane lydėjai.
Ir dabar, saulute, tu man 

artimiausia, 
Svetimoj szalelej tu viena 

szviesiauisia,
Tu mano ramybe visame, 
Mano naujam gyvenime. "
—Prisiuntė Poni Agota Luckus 

isz Mt. Carmel, Pa.

Po Svirtinei Karei Amerika neturėjo naudos isz szitu kariszku laivu todėl patalpino 
juos ant “kapiniu” kur randasi seni laivai be jokios naudos. Daugelis isz szitu laivu yra ge
ram padėjime ir jeigu kiltu kare tai Dede Samas juos galėtu vela naudoti.

— -- .  -------------  ..iii iiim-h-itt ..... , u 1 ■ -- vaį

Laikraszcziu Pardavėjas Klauso Operos

GIRDAMAS SAVO 
GELEŽINKELIUS.

Tūlas Amerikonas girdamas 
savo geležinkelius priesz Airi- 
szi, sako jam: —- Musu Amcri- 
koniszki trukiai bėga teip grei
tai, Ikad telegrafinei stulpai 
iszrodo kaip viena ilga tvora.

— Tai nieko, atsiliepe Ai- 
riszis: — Karta asz važiavau 
Airijoj, tai pirmiause prava
žiavau pro lauka su ropėms, po 
tam pro kopūstus ir ant galo 
pravažiavau pro dideli ežerą, 
tai musu trūkis teip greitai be- 
go, kad man tas viskas nudavė 
kaip zupe.

Il Mrs. Sarah Keller, isz 
Sprinfield, Nev., likos už • 
smaugta ant smert per užsida-Į 
ryma sudedamos lovos. Vyras 
ra užtiko negyva ant rytojaus 
kada sugryžo nuo darbo.

U Sėdėdamas maudyklėje 
James Perkins isz Edgewood, 
N. J., norėjo užsukt elektrikine 
lempu'ke. Pagriebęs už lempu- 
■kės, perejo per ja. -elektrikas u 
ant vietos nžmusze.

Naujas Plaukinio
Paredas

Lyg sziolei moicre’es ir mer
ginos nesziojo ma ’.rymo pare- 

I dus kuriuos laike szniurelei ar- 
' La'diržukai bet szio nirto parė
dai bus be jokiu dirželiu kaip 
tai ant szio paveikslo matome. 
Kaip jie gales vžsilaikyt ant 
pccziu tai tik mnl-eicles taja 
slaptybe žino.

TRYS AMERIKONAI KAL
BĖJO APIE AUKSZTUS 

NAMUS.

Trys Ainerikonai hotelije 
kalbėjo apie auksztus namus 
Pirmutinis isz San Francišco, 
savo miestuosia:
Calif., sako: Musu mieste mu
rai yra teip dideli, kad auksz.- 
tesniose lubose reikia intai- 
syti paipas, kad žmonys turėtu 
kuom kvėpuoti.

Gyventojas isz Chicago, III., 
atsiliepe: — O pas mus, murai 
yra teip aulkszti, kad ant stogu 
guli sniegas per visa meta.

Žmogus isz New Yorko pra
dėjo kalbėti: Pas mus murai 
yra teip dideli ir aųkszti, kad 

I turime pirkinėti dovanas ant 
Kalėdų vasaros laike nes pa
kol elevatorius daeina iki aug- 
szcziausio laipsnio tai jau bu
na Kalėdos.

ANT PARDAVIMO.

Namas po N r. 533 W. Maha- 
noy St., 16 pėdu ploczio; tuo- 
jaus prie Lietuviszkos bažny
čios. Parsiduoda pigiai.
Kreipkities in “Saules” ofisą.

George Malaiko, 54 metu, isz Toronto, Kanados, -kuris 
pardavinėja laikraszczius antulycziu, tankei atkreipia ant 
saves atyda praeigiu pasirėdęs in poniszkaš drapanas, pasi
rengęs eiti ant operos kada iszparduodavo visus savo laik
raszczius. Szimet dingo jo visi pinigai ant .stakmarketo todėl 
pasiūlė laikraszti už dyka ant viso meto tam, kuris jam nu
pirktu bilietą in New Yorka kad galėtu iszgirsti opera “Don 
Giovanni.” Kelione jam dovanojo Edwardas Johnson, gene- 
raliszkas užveizdetojas Metropolitan Opera kompanijos ir 
Richard Crook, kuris loszia svarbia role toje operoje.

U Medinis arklys kuris sto
vėjo priesz rymoriaus kroma, 
nupuolė ant penkių metu vai- 
kuezio Rotbertuko Eisenberg, 
New Yorke, užmuszdamas ji 

I ant vietos. Vaikutis norėjo už- 
I silipti ant arklio, kuri apvertė. 
Ir negyvas, arklys gali būtie 
kaip 'kada pavojingu.

Simus Pribuvo Tėvui 
In Pagialba

TOMS KA RUKO.

Pasakyk man sesute, 
Kam ciigaretus rukai ? 
Ar kitu seki pavyzdi, 
Ar naujas madas vai'kai?

I Nežiūrėk in kino žvaigždes, 
' Kurios mėgsta iždykauti, 
Jos milijonus uždarbiauja, 
O tau centus sunku gauti. 
O gal -kersizta darai vyrams? 
Mat, lygias tiesas turi, 
T'odei nieko tu nepaisai, 
Pasirodai ka gali.
Nuo ’to veidas tau pabala, 
Kvapas dviekia isz burnos,

Tavo krepszi atidarius,' 
Nors iszeit ir isz stubos. .
Ypacz stubos szeimininkes, 
Kurioms cigaretas rūksta, 
Toms pipiru ju sriuboje, 
Niekados jau nepritrūksta.
Tenka matyt ir mamytes, 
Kurios vaikuczius prižiūri, 
Ar tai peni, ar girdo, 
Cigareta burnoje turi.
Brangios muisu sesutes!
Laikas jau butu susiprasti, 
Kas jums nėra reikalinga, 
Reikėtų in szali mesti!

—Elena Kaboszis.

GRAUDUS VERKSMAI ar
ba Pasibudinimas prie Apmis- 
linimo Kanczios Vies., Jezuso 
Kristuso. Knygute reikalinga 
ant Gavėnios. Pagal senovisz- 
ka būda, ........  10^

STACIJOS arba Kalvarija 
Viesz., Jezuso Kristuso,... 10^

Maldele Arcibrostvos Szv. 
Veido Viesz. Musu Jėzaus 
Kristaus, .........................    10

Trumpas Katekizmas, pagal 
iszguldimas Kun. Pilauskio, su 
nekurais naudingais padėji
mais, ..................................10^

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

Mahometonai Pasirengineja Ant Priėmimo Naujo Meto

Vasario 2O-ta diena Mahometonai po visa svietą pasirengineja su apeigomis priimti ir 
pasveikinti Nauja Meta. Paveikslas parodo kuopa Mahometonu meldžiantis prie savo makl- 
namio; Londone^ kur jų randasi ganą didelis skąitlįs. Mahometonai skaito savo metus 1358,

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus l*«tikimiae*i« Greboriu.

:: Gabiausia* Balsam uoto jas t>
Geriausia Ambulance 

patarnavimas s z i o j 
apeLnkcje. Bile ko-

J' kiam laike; diena ar
” nakti. Visada turi pil

na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio 
Grabu. Laidoja nu
mirėlius pagal naujau 
šia mada ir mokslą.

Turiu pagialbinin k» 
moterems. Prieinamo* 
preke*.

DU OFISAI:
MAHANOY CITY;516 W. Sprus. Si 

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 4’9 Wi!lin« Stro*,

EsU TaleJeuss ___

James J. Braddock aplaike 
žine buk jo tėvas, 76 melu žmo
gus, atėjo in paiszialpos bjura 
melsti paszialpos nuo valdžios 
nes neturi isz ko gyvent. Sūnūs 
labai tuom nusistebėjo nes ne
žinojo kad jo tėvas randasi var
ge. Sūnūs buvo kitados kumsz- 
tininku ir dasidirbo turto ver
tes ant puses milijono doleriu.
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