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Isz Amerikos
MOTINUGAILESTIS
VIENA IR KITA APGAILES
TAUJA MIRUSI SUNU BET 
NEŽINO KATROS SŪNŪS.

Cheswick, Pa. — Dvi moti
nos, geros kaiminkos, sziadien 
apverkineja ir apgailestauja 
savo sunu bet nežino 'katros, 
kuris sziadien guli lavonyczio- 
je New Yorke, kuris mire nuo 
pervirszinio gerymo ir nuo to 
užsitrucino.

Palicija pranesze Katrei 
Kearney ibulk jos sūnūs yra ne
gyvas ir kad darytu parengi
mus kad atgabenti jo lavona 
namo ant palaidojimo bet vė
liaus pasirodė kad tai ne jos 
sūnūs. Jos kaiminka Mrs. Blith 
taipgi mano kad tai jos sūnūs 
kuris buvo isakeliaves apie me
tas adgal in svietą jeszkoti dar
bo o kuris vėliaus pradėjo ap- 
jakt, kaip apie tai pranesze per 
laiszka tūla motere isz tojo 
miesto kur jos sūnūs radosi ant 
burdo. Vėliaus pasirodė kad 
abieju moterų sunūs radosi 
Detroite tam paežiam laike. 
Abudu turi po 24 metus am
žiaus.

Dabar palicija stengėsi daži- 
sunns 

Kearney ar tai kaiminkos Bli- 
thienes o tuom kartu abi moti
nos apverkineja savo sūneli ne
žinodamos katras isztikruju 
yra miręs.

ŽMOG-KIAULE KURI NU
STEBI MOKSLINCZIUS.
Nogales, Ariz. — Czionaiti- 

nei laikraszczei apraszineja 
apie stebėtina atsitikima kada 
cžionaitinio farmerio kiaule, 
apie 69 mylės nuo czionais, at
vedė parsziuka su žmogiszkom 
ausimi, nosimi ir berną, bet 
sziaip stuobrys yra kiauliszko 
sudėjimo su keturioms kojoms 
ir uodega.

Norints paprastai kiaule at
veda po 8 ar 10 parsziuku ’bet 
szitas žmog-kiauliszkas sutvė
rimas atsirado tik pavienis. 
Keliolika mokslincziu dagirde 
apie tai, atvažiavo tyrinėti ir 
negali iszriszt ta ji gamtos szpo- 
sa bet aplinkinei farmerei taji 
dalyka sau kitaip perstatinėjo 
ir mano kad prie to turėjo pri
sidėt kokis žihogisžkas iszga- 
ma.

UŽDRAUSTAS 
VAISIUS

MEILUS BURDINGIERIUS, 
LEPSZE VYRAS, MEILI IR 
KARSZTA GASPADINELE.

Detroit, Mich. — Priesz czio- 
naitini magistrata Thompsona 
atsibuvo teismas kokio tai Bert 
Ellis, kuris radosi ant burdo 
pas Mikola ir Ella Rybinskius, 
Hamtramke. Bert 'mylėjosi 
karsztai su gaspadinele, žino
ma, kas labai nepatiko lėtam 
vyrui ir isz tos priežasties na
mie buvo nuolatine pekla. Ana 
vakara Mikolas, 52 metu žmo
gelis, iszbales ir nuvargęs o 
priek tam reikia žinot kad gas
padinele buvo už ji jaunesne ir 
patogi moterele, ant galo nuta
rė meilinga burdingieriu isz- 
mesti ku czortu, bet tasai drau
ge su gaspadinele gerai apdau
žė Mikola. Ant galo kaimynai 
davė žinia apie tai ir atvažiavo 
patrule ir visus iszveže in koza 
ant nakvynes.

Ant rytojaus atsibuvo per
klausymas kaltininku, sudžia 
nusprendė kad burdingierius 
užmokėtu bausme szimta dole
riu už svetim-moteriavima ir 
suardymą szeimyniszko gyve
nimo ir prisakė prielaidiniui 
kad daugiau nepasirodytu na- 
me Rybinskiu, kitaip motere ir 
burdingierius bus uždaryti ka
lėjime. Draugai Berto sumėtė 
pinigu ir užmokėjo bausme su 
kasztais, nuėjo namo o gaspa
dinele saldžiai szypsodama ant 
savo gaiduko irgi nuėjo namo 
bet kaip ilgai gyvens sutaikoje 
ir ar tasai žaltys vela neinsi- 
maiszys in jo gyvenimą, tai ži
nosime toliaus.

TĖVAS SU DUKTERE UŽ- 
’ TRUCINO MOTINA.
Rosston, W. Va. — Detekty

vai aresztavojo ir uždare kalė
jime William Martin ir jo duk
terie Margarieta, kaipo nužiū
rėti už nutrucinima savo pa- 
czios. Badai vyras susitarė su 
duktere nutrucint motina tiks
le aplaikymo penkių tukstan- 
cziu doleriu insziurenc pinigu. 
Kompanija ka tokio dasiprato 
ir atsisakė mokėti pinigus, pro- 
vindamasi kad koroneris pada
rytu sliectva ir perpjautu mo
tere kad dažinoti nuo ko tikrai 
mirė. Viduriuose surasta tru- 
ciznos ir viskas iszsidave.
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DARE KAIP MATE MOTINA 
DARANT.

Auburn, Miss. — Robertu- 
kas, penkių metu amžiaus ir 
Eliute, trijų metu, vaikai Mrs. 
Garret Smith, nekarta mate 
kaip motina maude mažiulele 
sesute cėberyje. Abudu vaikai 
sumanė taipgi iszmaudyt sesu
te kada motina buvo iszejus in 
sztora pirkti maisto ant piet. 
Vaikai iszeme isz vyges maža 
sesute, indejo in ceberi, kuria
me motina skalbė drapnas ir 
paleido mažiulele, daugiau ne
sirūpindami apie ja. Kada mo
tina sugryižo, rado kūdiki ne
gyva. Vaikai sau isz to nieko 
nedare, manydami kad sesute 
tik užmigo. — Yra tai pamoki
nimas kad vienu vaiku nepalik
ti namie be priežiūros.

ATKERSZINO 
PACZIAI .

BET KOKIU BUDU? NESA
KYSIME, TIKTAI SKAITY
KITE TOLIAUS O PATYS 

DAŽINOSITE.

PASAŽIERNIS ERO
PLANAS SUDEGE

I UŽMUSZ-14 PASAŽIE
TI; TIK 2 ISSIGIALBEJO.

Chicago. —- Vladas Zolkie- 
viez, turėdamas patogia ir jau
na pacziule, nuo kokio tai laiko 
nužiurinejo buk ji ji apgaudi
nėja bet ant to neturėjo dava- 
do ir nenorėjo pradėti namie 
velniavos pakol tikrai apie tai 
nepersitikrins savo akimi.

Ana diena aplaike laiszkeli 
adresavota del jo prisiegeles. 
Su akyvumu atidarė ir perskai
tė buk jaunas sportelis dirban
tis pas artima buezeri, meldžia 
jos kad taji vakara eitu su 
juom ant pikezieriu.

Kad tai butu kitas vyras tai 
butu uždraudęs iszeiti moterei 
taji vakara bet Vladas turėjo 
didele kantrybe ir nemylėjo na
miniu barniu — lauke kitos 
progos atkerszinimo. Užpecze- 
tino puikei laiszka taip kad 
motere negalėtu dasiprast kad 
buvo atidarytas.

Kada atėjo asztunta valanda 
vakare, pacziule buvo užimta 
taisymu plauku, sakydama sa
vo Viadukui kad eina atlankyt 
savo serganezia sesute. Vyras 
nuėjo ant, virszaus , kur stikle,. 
vandens radosi pacziules netik
ri dantys. Nusiszypsojas, isz
eme dantukus, insidejo in ki- 
szeniu ir nuejb in pulruimi losz- 
ti bolems.

Pacziule nesuradus dantuku 
turėjo sėdėti namie nes kaip 
ežia su mylimu iszeiti ir kalbė
ti be dantų.

Geras būdas sulaikymo pa
cziules namie, ar ne? Bet ka da
ryti su toms kurios turi savo 
tikrus dantukus? Patys apie 
tai galite pamislytie!

NETURI DA 14 METU IR 
PAGIMDĖ DUKRELE.

Sunbury, Pa. — Mrs. Gladys 
Zeiser, kuri susilauks 14 metu 
ateinanti O'ktolberio menesi, 
ana diena pagimdė dukrele. 
Motere paliovė lankytis in mo
kykla praeita meta ir isztekejo 
už savo vyro kuris turi vos 18 
metu. Vyras dirba ant WPA 
projekto ir aplaiko $8.50 ant 
sanvaites. Vyras taipgi pamėtė 
mokykla kad apsipacziuoti su 
jauna mergaite. Tėvai abieju 
sutiko ant susiporavimo.
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ISZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIA
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19 UŽMUSZTI 
GELEŽINKELIO 

NELAIMĖJE

Rio de Janei o, Brazilija. — 
Amerikos did( is pasažierinis 
eroplanas vardįfi-43, prigulin
tis prie Pan-Afiėrican kompa
nijos ir lėkdamas isz Floridos 
in Buenos Aires, isz nežinomos 
priežasties užsidegė ore ir su 
smarkumu nukrito žemyn ir 
nuskendo maridse. Keturiolika 
pasažieriu likos užmuszti ir tik 
du turėjo giliiiki iszsigialbet 
gyvais. Žuvusikiju kūnai in 
trumpa laika'bįyo atrasti nes’ 
eroplanas nukaito in negilu 
vandeni.

TURTAS SU
NISZKA GYVENIMĄ.

Beaverton, N|Y. — Ignotas 
Stelmach gyve su savo pa
cziule Onute lamingai ir vie

 

nas isz kito buto užganadinti 
kada neturėjo irto ir gyveno 
isz jo mažos alg< Į. Ant galo tur
tas suardė ju la minga gyveni
mą. Onute 
skyrimo nu( 
sudžiui prie 
ilgiaus su 
drauge su{ 
nas sudži 
metu, pa

DE SZEIMY

bet kada

9 ŽUVO KARISZKAM 
EROPLANE

PASAŽIERINIS TRŪKIS 
NUSIRITO NUO GELEŽIN

KELIO IN UPE.

Reno, Nevada — Subatos 
naktį pasažierinis trūkis ant 
Southern Pacific geležinkelio, 
susidedantis isz 17 pasažieriniu 
vagonu, nusirito nuo geležinke
lio arti miesto Carlin, Nevadoj, 
ir keli vagonai nukrito nuo til
to in maža upeli. Nelaime atsi
tiko nakties laike kada dauge- 

[ lis pasažieriu miegojo. Mano
ma kad sztangos geležinkelio 
buvo perskirtos per piktada
rius kurie mane isz to pasinau
doti. Trūkis tame laike bego 
apie 60 myliu ant valandos. 
Devyniolika pasažieriu likos 
užmuszti o 60 likos maž-dau- 
giau sužeist. Pasažieriai buvo 
isz visu daliu Amerikos. Dabar 
daroma tyrinėjimas iszrasti 
tikra priežasti tos baisios ne
laimes.

odama persi-
> vyro pasakė 

. ko nenori 
venti: “Po- 
per daugeli 
u sunkei 
Užaugo 
ėjo geriau 
į užmirszo 
jam taipgi 
ti turtą ir

VI SI SUDEGE.

Langley Field, Va. — Devy
ni kareivei, tarp kuriu radosi 
du aficierei, likos u'žmuszti ir 
ju lavonai baisei apdeginti ka
da didelis kariszkas eroplanas 
nukrito artimoje czionais po 
am užsidegė. Kokia buvo prie

žastis tosios 'baisios nelaimes 
ai kariszki tyrinėtojai daro 

sliectva.

Isz Visu Szaliu

ŽANDINE JAM SUGRAŽINO 
KALBA.

Reading, Pa. — Fred Strenk 
sziadien yra labai dėkingas sa
vo kumui už sugrąžinimą jam 
kalbos, kurios neteko du me
tus adgal ir buvo iszleides ke
lis szimtus doleriu ant daktaru 
su vilczia kad jam sugrąžys 
kalba.

Fredas su savo kuinu Szimu 
Czekalskiu kumszcziavosi ant 
kiemo, tame kūmas kaip tren
kė Fredui in žanda kad tasai 
staigai paszauke: “Brolyti, 
bet-gi tu smarkei daužai per 
žandus, kaip Dempsey! Bet 
acziu tau už taja geradejyste ir 
kaip pats girdi, sugražinai man 
kalba.” Abudu nuėjo isz 
džiaugsmo in artima saliuna ir 
isz tojo džiaugsmo gerai užsi
traukė ramybia.

sektis, mai 
apie mane 1 
prigial’beja 
dabar jeszko itu prietel- 
ku. Suprantu’’gina gerai kad 
asz jo negaliu priversti prie 
meiles bet turi man ir vaikams 
mokėti ant užlaikymo.”

Stelmach yra vertas apie 75 
tukstanezius doleriu ir dabar 
turi mokėti saviĮ) prisiegelei po 
150 doleriu ant įnenesio. — Per 
mažai moterei ūž ilga darba ir 
būti tokio vyro nevalninke per 
tiek metu.

JAUTE KAD JOS PRIVALU- 
MIU YRA NUŽUDYT SENA 

VYRA.

TABAKAS PRIEŽASTIM 
PERSISKYRIMO.

Philadelphia. — Sudas isz- 
klauses Jokūbo Bartleff del ko
kios priežasties jis geidžia per
siskyrimo nuo savo moteres, 
pasakė buk jo pacziule ne tik 
kad ruko paperosus bet ir uos
to taboka in nosi ir ji kramto 
nuo ko jau neteko proto. Sudas 
ji perskyrė o motere uždare in 
pailkszu prieglauda. _

Williamsport, Pa. — Doro
thy Stuart kurios teismas už 
nužudymą savo vyro pasibaigė 
buvo iszaiszkinta del ko papil
de taja žudinsta isz nekenezia- 
mos priežasties: “Nužudžiau ji 
del to, nes jaueziau kad tai yra 
mano szventas privalumas at
imti jam gyvasti, idant kita 
motere ji man nepaveržtu.”

Liudintojai priliudijo apie 
bjaurus darbelius Stuarto su 
kitoms moterems kad net pats 
sudlžia buvo susisarmatines ir 
paliepė visoms moterems ap
leisti suda laikė teismo o pa- 
czei nužudyto vyro liepe užsi- 
kimszt sau ausis kad negirdė
tu bjauriu prij 
toju. Motere Ii 
liuosybes.

DVI UŽVYDUSIOS MOTE
RĖLES PRIKĖLĖ NU

MIRĖLI.
Me'kį Miestas. — Staigai

mire t gas plantatorius De
la Garzia, artimam miestelyje 

[f -1WIWM!!?1 'ilk os ■ pawn*-'
votas ir indetas in graba kuris 
likos apdėtas žiedais. Sztai 
ateina atlankyti mirusi kokia 
tai Atellia, apreikszdama kad 
lavonas priguli prie jos nes ji 
yra pati velionio. Bet mirusio 
žmogaus pati apreiszke kad tai 
jos vyras ir isz to kilo barnis 
tarp moterių. Viena aiszkino 
buk velionis užrasze jai visa sa
vo turtą o kita sake kad visas 
turtas priguli prie jos.

Prie gulinczio nebaszninko 
prasidėjo tasyne. Staigai ne- 
baszninkas atsikėlė isz grabo 
klausdamas kas ežia atsitiko ir 
del ko jis guli grabe. Stebėtina 
kad barnis dvieju moterių net 
pabudino nebaszninka isz am
žino miego. Jis buvo tik užmi
gęs ietarginiu miegu.

NUŽUDĖ MERGINA PO 
’ TAM PATS SAVE.

Chicago. — Lavonas Frano 
Japczinskio, 47 metu, buvusio 
kareivio, likos surastas su per- 
szautu pakausziu. Atėmė jis 
sau gyvasti po nužudymui 29 
metu stenografistes, Elsie 
Doolewerdt, su kuria mylėjosi 
Oet tėvai buvo prieszingi jam 
nes buvo del jos per senas. Jap
czinskio pati persiskyrė su 
juom ir kėlės dienas priesz žu- 
dinsta apreiszke savo mylimai 
kad jeigu jis atsikratys nuo sa
vo paczios tai su ja apsives bet 
mergina ant to nesutiko ir to
dėl vėliaus ja nužudė.

KŪDIKIO SZIRDIS GULI
ANT KRUTINĖS, MIRĖ

Manila, Filipinai.-— Mariute 
Carazon, keliu dienu amžiaus, 
guli loveleje su stikliniu už
dangalu ant jos kutinės ku
ris apsaugoja jos szirdi kuri 
randasi ant virszaus 'krutinės, 
apsaugota tik su plona plevu- 
kia. Szirdi galima matyti pla- 
kanczia aisz'kiai. Daktarai yra 
labai nusistebja tokiu gimimu, 
nes vienas tokis atsitikimas 
atsitinka in milijoną. Dakta
rai nesistengia užlaikyt gyvasti 
mažiuldlei, nes geriau butu kad 
mirtų.

Kūdikis neilgai gyveno nes 
gavo plaucziu uždegimą ir mi
re praeita Nedeldieni.

AMERIKAS ISZDU0S DAUG 
PINIGU ANT NAUJU 

KARISZKU LAIVU
Washington, D. C. — Karisz- ,

xas departamentas ana diena 
aplaike daugiau ’kaip 85 milijo
nus doleriu ant nauju kariszku 
eroplanu. Baltimores kompani
ja aplaike užkalbinimą ant pa
dirbimo keliu bombiniu eropla
nu kurie kasztuos $15,815,000 
doleriu, kurie gales lėkti 420 
myliu in valanda be perstoji- 
mo.

NEPAPRASTAS REGĖJI
MAS ANT DANGAUS. ’
Nance, Francija.,— Pereita., 

sanvaite, apie ketvirta valanda 
Neddioš ryta, gyventojai likos 
pabudinti isz miego >per var
pus. Isz pradžių gyventojai 
mane kad. dega grinezios, bet 
nemažai nusistebėjo, kada pa
regėjo ant dangaus nepaprasta 
regini, tai yra szviesa ant dan
gaus, kurioje aiszkai davėsi 
matyt, kryžius apsiaubtas su

Žmonys visaip persipejinejo a- 
pie taji regėjimą, o ne kurie 
pranaszauja buk tai ženklas 
krikszczioniszkos kares, kurio
je dalyvaus 17 vieszpatystes.

Paskutines Žinutes

lažinimu liūdin
tos paleista ant

ŽUVYJE.
.— Motere Stel-

PINIGAI
Ocean City, N.J 
la Hudson isz I lelbyville mies
telio parengine jo žuvi ant piet.
Kada perpjovė
do joje tris des|zimtukus, viena 
penktuką ir

' centus.

žuvi pusiau, ra-

lenkis varinius

PATI JAM PER SENA,
Rippon, Wis. — “Mano bo

bele man per sena nes asz jau- 
cziuosiu kaip vyrukas turintis 
25 metus, norints jau turiu 58 
metus,” — taip tai aiszkino su- 
džiui Abrahomas Pelson, Žyde
lis kuris kupcziavojo senais ra
kandais, paduodamas praszy- 
ma ant persiskyrimo nuo savo 
moteres, 56 metu, kuri dabar 
gyvena su savo ketureis sunais. 
Visi sūnūs laiko szali motinos 
ir pasiprieszino priesz savo tę
va kad nori nuo motinos persi
skirt. Bet senas Abrahomas 
kalbėjo: “Noriu persiskirt nuo 
savo senos bobeles kad da kar
ta savo gyvenime galecziau pa
sinaudoti isz laisvaus gyveni
mo.”

Motere kalba kad jos senis 
ne tidk yra jaunu kiek yra ku- 
dikiszko proto ir pats nežino 
ko jisai nori. Sudžia paliepė 
porai susitaikyt ir gyventi su
tikime. _ . —

Scranton, Pa. — Ugnis snjiai- . 
xino tris namus West Scranton ;

« J

dalyje miesto ir 18 ypatų pasi- . 
liko be pastoges.

New York. — Dvideszimts 
ypatų likos sužeista Nedelioje 
kada sugryžinejo namon isz 
Coney Island parko. Nelaime 
atsitiko ant Brooklyn-Manhat
tan geležinkelio kada ekspresi
nis trūkis nusirito nuo sztangu.

Minersville, Pa. — Ateinan- 
czia Sereda pradės dirbti Lytie 
kasyklos ir 500 darbininku ap- 
laikys užsiėmimus.

Washingtonas. — Preziden
tas Rooseveltas iszvažiavo ant 
10 dienu vakacijos ant karisz- 
ko laivo Tuscaloosa ir aplan
kys Nova Škotija ir Newfound
land prie Kanados pamario.

Greenbury, Pa. — Raymun- 
das Levaszauskas, 21 metu am
žiaus,, likos iszgialbetas gyvas 
isz anglines skyles kurioje isz- 
buvo užgriautas per 7 valan
das.

Hongkong. — Japonai bom
barduodami isz eroplano vi- 
siszkai sugriovė Amerikos Me
todistu ’bažnyczia Fukien pro
vincijoje. Buvo taipgi pranesz- 
ta 'kad ir viena Kataliku baž
nyczia likos apdaužyta kaipo 
ir daug bledes padaryta visam 
mieste. , ...Įr-—■—

BROLIS NUŽUDĖ TRIS 
SESERES.

Iseghen, Belgija., — Mete 
1935, likos nužudytos trys se
serys vardu Roulerses. Val
džia paskyrė savo geriausius 
detektivus del isujeszkojimo 
žudintojaus, bet jo negalėjo su
rasti, ne užeiti ant jo pedsakio 
ir in laika ^gyventojai pradėjo 
užmirszt apie žudinsta. Tik 
sziomis dienomis po penkių 
metu detektyvai surado žadin
toju, kuris buvo tikras brolis 
merginu, gyvenantis kitoje 
redyboje. Žudintojas—įbrolis 
neturėjo pasilsio per ta ka buvo 
padaręs ir sanžine jam nedave 
ramybes, kad nužudė savo se- 
seres kad jam pasiliktu visas 
turtą po mircziai motinos, su
manė užgriebti sesucziu dalis, 
bet tas jam ant gero neiszejb.

ŽINUTES
Fort Knox, Ky. — Szeszi jau

ni kareiviai isz Princeton, Md.; 
likos užmuszti laike eksplozi
jos armotines kulkos.

Atlantic City, N. J. —Sp- 
virsz puse milijono žmonių ap
lanke szi pamarini maudymosi 
miestą Nedelioj. Tik vienas 
jaunas vaikinas nuskendo mau
dydamasis.
Bucharest, Rumunija. — Pen

kiolika pasažieriu likos už
muszti o suvirsz 100 maž-dau- 
giau sužeisti kada pasažierinis 
trūkis nusirito nuo sztangu.



Kas Girdėt KAREIVIO KAPAS"SAULE I

I1 trauke bartis už savo:
nyste doros neapkeneziami gi
minystei.” — Taigi, davatke-

i les, atsiminkite ant savo pri-
I siegos del Zokono nes kitaip* Jung. Valstijų Vidaus De- 

iszl partmento General Land Office

nespakai- j Valstijų Didžiulis
P.ZlA.mi DH- v J

Zemlapis

Ana diena atėmė sau gyvas- , kuni;gas ga,H jus iszbraukti i
per gaza kokis tai Arthurasl ----- ------ ika tik isžleido nauja didžiuli

'žemlapi (mapa) Jung. Valsti
jų. Septynių pėdu ilgio ir pen
kių pėdu augszczio szitas žem- 
lapis perstato Jung. Valstijų 
iszsivystijimo pąnoramiszka 

niekuom nesiskiria'paveikslą per daugiaus 150

ti per gaza kokis tai Artliuras, 
Schofield, kuris paliko sekanti 
laiszkeli del ko atėmė sau gy
vastį: “Can’t find work; they 
say I’m too old.” (Negaliu su
rasti darbo, esmių per senas). 
Žmogelis ture jo 56 metus, todėl, 
nebuvo taip senu, pj-ieszingai, 
radosi drūtam amžiuje o Ibet 
negalėjo surast darko nes szia- 
dien fabrikuose priima darbi
ninkus tik kuriems da nesuejo 
40 metu o virsz to, pavaro isz 
darbo o in ju vietas priiminėja 
jaunus vyrus kurie už mažesne 
mokesti sutinka dirbti nors ge
rai tojo darbo nesupranta,

Būdavo laikai kad žĮmpnes 
mirdavo isz bado bet dabar už
ėjo laikai kad žmones, turi, at
imti net sau gyvastis, norints 
aplink juos yra sukrauti aukso 
kalnai ir turtai,

tosios garbingos draugystes.

Lenkijoj meitėlis suede gir
ta gaspadoriu kuris ji vežesi 
isz jomarko. Gerai priežodis sa
ko: “kiaule ėda kiaule.” — 
Žmogus 
nuo kiaules kada buna girtas.

J

t kuriu dallyva- 
*au)gu Edmundu 
ėjome in saliona 
irbata ant mažu 
Iraugija, pasida-

metu jos istorijos.
Pirmos originaliszkos valsti

jos, kaip insteigtos 1790m., ka
da pirmas gyventoju suskaity- j 
mas imtas, turėjo isz viso 892,-1 
136 ketvirtainiszkas mylias. ■

Laikrasztis “London Times’’ 
paskyrė szimta svaru tam, ku
ris paraszys geriausia aprąszy- 
ma “kuom yra pinigas?”

Kokis tai Jene Perriott, ap- 
laike pirmutine dovana nes jis 
geriausia parasze apie pinigą 
sekancziai:

“Pinigas yra tai tokis daig- 
tas kuri galima naudoti kaipo 
prasZparta, kuris duoda liuosa 
inžanga visur tik ne in dangų 
o už kuri galima viską pirkti 
iszskiriant laimes, dangaus ir 
tikros meiles.”

Kas yra arszesniu: jaunas vy
ras ar sena motere?.

“Frau” Morta Bukovaja, 
pati Rusiszko' generolo, mirė
dideliam varge ir isz dideles \prįe to dar 2,846,260 ketvirtai- 
gailesties kuriai szirdi sužeidė 
jos Rusiszkas vyras in kuri mo
tere pasiutiszkai insimylejo, 
norints gimines buvo tame 
įprieszingi. Ji buvo Anglisziko 
gimimo.

Jaunas vyras su sena paeziu- 
le ne tiek rūpinosi savo “sena 
bobele” kiek jos turtu. Praslin
ko keli menesei o pacziules tur
tą beveik visa praszvilpe ir mo
terėle pasiliko be skatiko.

Uižpykia gimines nenorėjo 
visai suszelpti savo giminaites 
o vargsze nupuolus ant dvasios 
ir sveikatos, apsirgo ir mirė. 
Nusiminus motere turėjo 62 
metus o jos vyras 48 metus. Ir 
kas gali sakyti kad motere ne 
yra amžina slaptybe?

Nepaprasta kantrybe ir isz- 
tikimyste gyvenime parode ko
kia tai Freida Shumgard, isz 
Berlino, Vokietijos. Toji mote-

J anke _jsngr.vižia.n£^i o sav.o 
mylimo isz Amerikos, per 60 
metu.

Ar-gi tai butu da vienas da- 
vadas moteriszkos kantrybes?

Augustas Breismann, kuris: 
dabar turi 90 metu, sugryžo ant 
galo in savo tėvynė su gana 
puiku turteliu koki dasidirbo 
Amerike per daugeli metu ir 
ana diena likos surisztas maz
gu moterystes su savo mylima, 
kuri jau turi apie 90 metu.

Bet daug iszmintingiau butu 
padaręs Augustas ir butu buvę 
daug linksmiau del moteres 
jeigu Augustas butu sugryžes 
namo jaunesniu nors ir mažiau 
butu turejas pinigu.
r Jau tieji jaunavedžiai isz sa

vo turto mažai pasinaudos ir 
neturės tiek “funiu” neszda- 
mi savo 90 metini kryželi ant 
pecziu. , ‘

Amerikoniszkos moterėles ir 
inerg-inos moka dabinti savo 
veidelius nes pagal apskaityma 
National Consumers Tax Com
mission, tai paprastai Ameri- 
koniszka motere kas menesi 
iszduoda ant tepalu, pauderio, 
kvepalu ir kitokiu padabinan- 
cziu dalyku po $6.11 o ant kny- 
— — n—T-r-_——
kitokiu skaitymu iszduoda ant 
menesio vos $1.60. Daugiausia 
iszduoda ant visokiu ,paredu, 
ant kuriu praleidžia paprastai 
ant menesio po $18.95.

Apskaityta kad praeita 1938 
meta Amerikoniszkos moterė
les iszdave ant padalbinimo sa
vo veideliu 364,000,000 doleriu 
o ant padabinimo savo plauku 
25,000,000 doleriu.

Visur randasi Dievo-baimin- 
gu moterių, taip vadinamu 
“davatkų” tarp kuriu randasi 
geros ir Dievo-baimingos mo
terėlės, neprasikalte priesz 
svietą, vaktuojanezios “galo 
savo nosies” kuria nekisza in 
svetimus reikalus bet ant nelai
mes randasi, tarp ju ir tokiu 
kurios klupoja bažnyczioje ir 
karsztai meldžiasi o velnią tu
ri szirdyje nes vartodamos ra- 
ž'ancziu dairosi aplinkui ar kur 
nepamatys kokia ypata kad 
galėtu ant liežuvio paimti. Ar 
tokios davatkėlės nežino insta- 
tu arba regulos Treczio Zokono 
o ypatingai ant 33 puslapio 
“Szaltinio”? Jeigu užmirszo 
tai czionais dėl ju naudos pri- 
menam: “Negalima priimti in 
Tretaji Zokona tokiu asabu ku
rios jpegsta meluoti, apkalbi- 
net, draskyti . szlove artimui, 
taipgi uparoeziai, nespąkainu 
draugystėje, inpratusios be

Bostone likos suorganizuota 
nauja bažnyczia po vardu 
“First Humanist Society.” To
ji nauja bažnyczia jau turi ke
lis desetkus parapijonu o ju 
mokslas skiresi nuo mokslu 
sziadieniniu bažnycziu kuriu 
tikslu yra stengtis idant paren- 
ginet žmones ne tik ateinan- 
cziante gyvenime bet ir ant ge
resnio ^gyvenimo ant szio svie
to. . ‘ .

Kokios bus pasekmes tojo 
naujo tikėjimo ir mokslo tai 
sunku perspėti. Bet tas parodo 
kad ant szio svieto viskas mai
nosi ir žmones vis jeszko naujo 
kelio in amžina gyvenimą.

niszku myliu pridėta per nu
pirkimus arba prisidėjimus, 
isz viso padarant 3,738,395 ke
tvirtainiszkas mylias. Kitais 
žodžiais, Jung. Valstijų terito
rija padidėjo dauginus keturis 
sykius nuo 1790 m.

Louisianos nupirkimas už
baigtas 1803 metuose buvo di
džiausias žemes ingijimas 
Amerikos istorijoje. Beveik 
sudvigubino Jung. Valstijų te
ritorija. Daugiau kaip 800,000 
ketvirtainiu myliu nupirkta 
nuo Franci'jos ?už 5 centus už 
akrą.

Teritorija Floridoj Iszpanl- 
jos atiduota 181$ metuose pa
siekė apie 59,000 ketvirtainisz- 
ku myliu užmokėta apie 17 
centu už akra.

Su Texas aneksavimu 1845 
m., dar ingyta beveik 390,000 
ketvirtainiszku myliu už 20 
ceptu už akra.

Meksikos atidavimai 1848m, 
atnesze 529,000 ketvirtainisz
ku myliu už apie 4^ centu už 
akra.

didžiausias ingijimas žemes 
po tam Alaskos nupirkimas su 
586,400 'ketvirtainiszku myliu 
teritorijos arba apie 378,000,- 
000 akru žemes, užmokėta 1 
9/10 centai už akra.

Oregon teritorija, Philiipine 
Salos, Guam, Amerikos Samoa 
Hawaiian Salos, Puerto Rico, 
Virgin Salos ir Panama Canal 
Zone yra kiti teritoriszki inigi- 
jimai Jung. Valstijų. Isz viso 
už szitas milžiniszkas teritori
jas užmokėta apie $100,000,000.

Naujas Jung. Valstijų žem- 
lapis parodo kad 14 nuoszimti 
szalies vieszos žemes vis reik 
iszmatuoti, beveik visa Alas
ka, kuri vis laukia tikru nu- 
mieravimu.

Kopijos szito 7 spalvų žem- 
lapio galima galuti už $2.00 isz 
Superintendent of Documents, 
Government Printing Office, 
Washington, D. C. Kuogeriau- 
si valdžios braižytojai, gravi
ruotojai, artistai ir spauzdinto- 
jai per daug menesiu gamino 
szita žemlapi. —F.L.I.S.

Mete 1900 in Amerikonisz- 
kas augsztesnes mdkyklas lan
kėsi 700,000 vaiku o in 38 me
tus vėliaus jau lankėsi net 5,- 
670,000. — Amerika iszduoda 
ant mokslo vaiku daugiau ne 
kaip kitas kokis sklypas ant 
svieto.

Kožnas penktas gyventojas 
Su v. Valstijose turi viena rei- 
dio aparatą o kituose sklypuo
se tik kožnas 17-tas turi. Kož
nas septintas gyventojas czio- 
nais turi pas save telefoną o 
Europiniuose sklypas tik vie
nas isz 35 turi. >

g SZI BANKA YRA NARYS į
9. Federal Reserve System s 
g teipgi ir |
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' v.s
Po pietų, . 

vau su savo j 
Tavernier, p" 
kur paduotai 
staleliu. Vis K
linus ant kiton kalbėjosi apie 
szi ir apiela, kad tuotarpu 
mandagi szc I 
Bernoy, suk i 
kydama vis®

i linksmumą.įj 
I tokio šalion -j
se kampuos ilpertraukia pasi
kalbėjimus. .

Vienoj kertej kalbėjosi keli 
kariszki. Isz įpradžiu jo kalba 
sukosi aplink beganezius rei
kalus, kur vienok armija turė
jo užėmus pirma vieta, kad pa
galios kalba nukrypo ant to 
“ baisaus metu”, 'kuris ir dabar 
dar placziai gyvuoja Prancūzi
jos atsiminimuose.

'Tarp kitu pasakojimu mano 
draugas Tavernier pasakojo su 
nepaprastu prisiriszimu viena 
isz atsitikimu tos nelaimingos 
kampanijos. Tasai atsitikimas 
pasiliko ant visados jo atmin
tyj, palikdamas nepanaikina
mus pedsakiąs.

— Tai bivo prie Bazeilles, 
kur pestihiiiku saujele turėjo 
ąpginti nuo |nėprieteliaus viena 
pozicija.

Instojau k iriuomenen kaipo 
laisvanoris Įr tudkart buvau 
paprastu 
taigi likau 
ku skyrių 
buvo skir

Skyria 
vo poru

karžygį 
pasireng 
jis mus 
inkaitint

N e prie 
kiau...

■ Klausytoju vis didesnis 
skaitlius rinkosi aplink Taver
niera, klausydami jo pasakoji
mo. Pats pasakotojas taippat 
tuo labiau buvo užimtas. Vei
dai jam piraudonavo, akys 
blizgėjo, lupos drebėjo.

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

— Pražuvome! — suszuko 
porucznin'kas. — 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 tubs žodžius suspė
jo isztarti, kad staiga armotos 
kulka nutraukė jam koja.

— Stovėti drąsiai! — Lai 
gyvuoja Prancūzija! — suszu
ko poruezninkas, krisdamas in 
vieno kareivio glėbi, kuris pri
bėgo ji palaikyti.

Ir turėdamas tokius didelius 
žaidulius, davinėjo mumis pri
sakymus, keravodamas szau- 
dykliu szauc 
nėjom nepi ieteliui, 
draug ir mateme, kaip jis pa
lengva musu 
jas smarkia:
dos, ant g ’eitųjų apvyniota 
skepeta, sun
koki su sav m turėjom, ir su 
kraujais ba 
gyvastis.

— Lai gy
— suszuko d

lininke, ponia de 
nogi visur, palai- 
kal'ba ir svecziu 
prasi įkibą nieko 
ei svecziai visuo-

vis smar-

du. Paskirtas 
maža pestinin- 

au isz kalno 
ažuvimui.
ndierium bu- 
jaunas vaiki- 

beveik 
buvom

ragaran, taip 
padrąsinti ir

yma kokiu atsaki-
'bet po

akyse geso. Krau- 
sunkesi isz žaiz-

ilginta vandeniu,

igesi poruczninko

atsisukes in mane atsiliepe:
— Geidžiu idant mane czio- 

nai palaidotume!, atmink Ta
vernier !..

Tai buVo paskutiniai jo žo
džiai. Kada mes szaudeme, po- 
ruczninkas ant kareivio ranku 
atidavė Dievui savo gražia du- 
szia...

Laike to pasakojimo salionei 
patemijau kad viena isz vyres
niu poniu, kuri iki sziol nieku 
nebuvo užimta, liūdnai sėdinti 
kreseje, palengva prisiartino 
ir su didžiausia nuosteba pra
dėjo klausytis Taverniero pa
sakojimo. Pagalios klausėsi ne 
tiktai ji viena. Visi su isztemp- 
ta pažvelga gaude pasakojan- 
czio žodžius.

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

kalnelio, kuris apsiklojo pal- 
szais tirsztais durnais: asz ir 
paaficieris Gachet. Staiga pra- 

, lėkė szrapnelius ir truko pasza- 
; lyj bažnyczios. Tokia pozicija 
! ilgai negalėjo užsilaikyti. Ne- 
. turėjome jau szovimu ir kada 
. durnai pradėjo retintis, iszgir- 

dome isz neprieteliaus puses 
bubnu užima. Praslinkus va
landėlei busime paimti sztur- 
mu.

Norėjome vienok pirmiau 
iszpildyti paskutine porucznin
ko valia ir palaidoti ji ten kur 
jis taip narsiai gyn ^ *

Taigi mislijome apie to pa
laidojimo būda, kad tuojaus 
vela neprieteliaus paleistas 
granatas palengvino mums at
likti ta užduoti. Iszplesze jis 
būtent žemėje didele ir gilia 
cruooe, niūrioje ramiai ouvo ga
lima palaidoti kareivis. ,Nune- 
szeme in ten poruczninko lavo
ną ir u’žpyleme žemėmis.

Tuojaus isz kitos kalno pu
ses sublizgėjo Vokiėcziu armi
jos durtuvai. Kol suspėjome 
nusitverti savas szaudykles, 
buvome tuo jaute iszginkluoti o 
Gachet aplaikedar sunkia žaiz
da. Palikome Vokiėcziu belais
viais.

Nusiunsta mudu in Magde
burgą bet arit kelio mums pasi
sekė pasprusti isz neprieteliaus 
ranku.

Bet tuojaus mudu suimta ir 
kaip tik už tai nesuszaudyta. 
Alus aplenkta pasirodžius tik 
vėlesniame laike amnestijai, 
vienok dėlei 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 te- 
naitiniam klimatui atgavau 
sveikata. Na, Vokiecziai moka 
žmones kalėjime laikyti, nėra 
kalbos!

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

— Ir žinote ponai? Suvir- 
szum trisdeszimts metu pra
slinko nuo to laiko o asz ta at
sitikima, kaip gyva, laikau sa
vo atmintyj. Man rodosi kad 
matau ta narsu jaunikaiti, kaip 
jis su nutraukta koja ir paplu
kęs kraujuose szau’kia:

-— Lai gyvuoja Prancūzija! 
Biednas de Montgelu!..
Kaip tik Tavernier pasakė 

tuos paskutinius žodžius, kad 
tuo paežiu laiku szale jo iszsi- 
girdo baisus riksmas, riksmas 
trumpas ir 'kas toksai su vįsavuoja Prancūzija!

įar sylki o po tam sunkenybe parkrito ant grin-

du.
Buvo tai toji pabuvus ponia : 

klausanti pasakojimo. :
Balione pasidarė sumiszimas. 

Pasiskubinta jai su pagialba o 
daugiausia triusesi namu szei-j 
mininke, gelbėdama apalpusia. 
Sujudintas tuo atsitikimu bu
vo taippat ir pasakotojas’kuris 
nesitikėjo panasziu isz to pasa
kojimo pasekmių.

— O, kad bueziau žinojas... 
— kartojo pats sau. — Bet ta 
ponia yra labai daug sujudin
ta!

Pagalios apalpus ponia atvė
rė akis ir pradėjo jeszkoti pa-

I šakotojo. Tavernier tuojaus 
prie jos prisiartino.

— Atsipraszau ponios... — 
pradėjo — kad nenoromis...

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

! ežiu balsu — kokia pavarde po
nas pasakei?

— De Montgelu... — atkarto
jo su nuosteba Tavernier.

— Ar ponas tame dalyke esi 
persitikrinęs?

— Kuogeriausiai. Musu po- 
ruczninkas buvo Jonas de 
Montgelu...

— Tarnavo pėstininkuose?
— 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 kad tau 
nenoromis padariau toki ne
smagumą atnaujindamas at
minti, toki dideli szirdžiai nuo
stoli.

Ponia de Montgelu liūdnai 
nusiszypsojo.

— Ne turiu ponui ko nors’do
vanoti — tarė, imdama Taver
niera už rankos — juo labiau 
esmių tau ką lt a .dideli1 ęlėkina-u- 
ma. O, nes ponas nežinai — tai 
liūdna istorija. Mano sūnūs 
tarnavo jurininku ipestinin'kuo- 
se, bėt tuose nelaiminguose 
metuose (1870) instojo antram 
pėstininku pul’kan, idant pasi- 
glamoneti su neprietelium. Isz- 
ejo jis su savo pulku in rytus, 
bet nuolatos nuo jo gaudavau 
žinias. Po tam vienok visos ži- i 
nios nutruko. Nežinodama kas 
su juo galėtu atsitikti, atsilie
piau in kares ministerija. Man
dagus uredninkai perverto val- 
diszkas popieras su užmusztu 
ir sužeistu pavardėmis bet nie
kur nesurado mano sunaus pa
vardes. Mane raminta ir asz 
pati nuolatos raminausi, lauk
dama, kad gal ir ateis bent ko
kia žinia isz kur nors nuo mano 
sunaus. Tylėjimas vienok vis 
toliau traukėsi.

Pagalios — 'buvo tai, kaip 
dabar sau atsimenu, po kovai 
prie Bazeilles — valdigzkuose 
biuletenuose (praneszimuose) 
ministerijos bjure pasirodė 
mano sunaus pavarde. Pasza- 
lyj riogsojo lakoniszkas para- 
szas: “Pražuvo nežine kur.” 
Man akyse pasidarė tamsu ir 
rodėsi kad tenai ant vietos par
kristų ir numirsiu. Geri seni 
uredninkai, kurie jau daug mo
terims ir motinoms suteikė su
raminimu, stengėsi kiek galima 
ir mane suraminti. Iszaiszkin- 
ta taigi man kad tasai szale pa- 
raszas: “Pražuvo nežine kur” 
užlaiko savyj nors tiek surami- ( 
nimo kad mano sunaus neat
rasta nei tarp sužeistu, nei tarp 
lavonu kares lauke.

— Tai kas-gi su juom galė
jo atsitikti?

— Gal papuolė in nelaisve — 
atsakyta man tuokart.

— Ak, taip! Gal papuolė in 
nelaisve. _

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 nelbuvo.

Taigi vėl pradėjau kares 
b jurus lankyti. Versta popie- 
ras, bet visur visados užtikta 
ta nelaiminga parasza: “Pra
žuvo nežine kur” O kada pra
dėjau nuolatos in akis lysti vi
sokiems jenerolaips, pulkinin
kams ir kitiems, klausdama- 
kas atsitiko su mano sunum 
pradėjo nuo manes szaiintis ir 
nieko man neatsakydavo.

Arba kaip kuris atsiliepda
vo:

— Mano ponia, ar-gi mes ži
nome, kas su juo galėjo atsi
tikti? Gal jam rūpėjo savas 
kailis?.. Sakai ponia, kad jis 
pirmiau tarnavo jureivijoj? O 
gal taigi jis nusprendė kad jam 
bus geriau Amerikoje gyventi, 
negu ežia grumties su tais Vo- 
kiecziais. Maloninga ponia, 
taip kartais būna, nieko nepa-* 
darysime!..

: Tai ar suprantate ponai, kas 
tuokart su manim darėsi? Ma
no sūnūs matomai buvo laikd-

- mas už dezerteri, už banguoti! 
kuris pamatęs pavoju ir nuol 
kares lauko pabėgės!.. Ir mo
tinos szirdis traukėsi viltyje 
kad gal savo miela Jonuką ka
da nors gales pamatyti bet kai
po dezerteri kuris yra apter- 
szes visa savo gimine užmėtės 
ant visu neapsakoma geda.

Ne antrinau sau tukstan- 
czius kartu — ne! Jonukas ne
galėjo dasileisti tokio pažemi- 
nanezio darbo! Jis negalėjo isz- 
dupti tėvynės negalėjo atsisa
kyti nuo savo priderystes prie 
kurios pratinosi isz pat jaunu 
dienu. Kareivs sūnūs negalejoi

jis taip daug žeminti!
Ir vėl man priesz akis atsisto

davo jo smertis o už jos pasiro
dydavo saldi viltis. Nedrysaul 
net neszioti želabos po savo sū
nui, kaip kitus kartus neszio- 
jau po tėvui.

Czia ponia de Montgelu ap- 
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 macziau sunkiuose savo sap
nuose. Ne jis ne “pražuvo ne
žinia kur ’ ’ nes gyvena pono at- 
mintyj ir jis priesz smerti mo
kėjo visus savo kareivius savo 
žodžiais sudrutinti. Kada asz 
ji kas naktis kur pasislėpus ap
verkdavau, mano Jonukas te
nai arti Bazeilles bažnycziukes 
sau ramiai miegojo ant garbes 
lauko...

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

— Ponai, juk norėsite patvir
tinti ir paliudyti kad mano sū
nūs nėra dezerteris?

Kada seni ten esanti aficie- 
riai palenkė priesz ja galvas 
nekaipo patvirtinimui ji atsi
sukus in Taverniera tarė:

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

t

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunus numirėliu. Pasamdo | 
autdmobilius del laidotuvių, Krik- 
Vestuviu ir kitokiams reikalams.

Bell Telefono Numeras 78
S20 W. Centre St. Mahanoy City į
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Žinios Vietines Gali Girdėt Per Gerkle

— Nuo pradžios szio mene
sio lyg sziai dienai Pottsvilles 
sude likos iszimta net 52 lais- 
nai ant apsivedimo arba po sze- 
szis kas diena. Praeita menesi 
likos iszimta 146 laisnai. Lai 
jaunieji sueina in pora nes val
džia juos ir taip turės maitint.

-— Miesto konsulmonai nu
tarė pirkti du trekus ant iszve- 
žirno szaszlavu kurie kasztuos 
po kokia 3,000 doleriu.

— Lietuviszkos moterėles 
sunkiai darbuojasi su kepsneis 
nes visos pasirengineja ant Lie
tuviszkos Dienos kuri atsibus 
jUtarninke Lakewood Parke. 
Manoma kad taja diena suva
žiuos apie 25 tukstancziai žmo
nių isz daugelio valstijų.

— Laisnus ant apsivedimo 
iszeme Danielius Vysocki, 23 
metu, su Mare Vaiczaicziute, 22 
metu, abudu isz Mahanojaus.

! — Sziomis dienomis lanke
isi mieste ponas Petras Bubnis 
Jr., isz Brooklyn, N. Y., pas 
Fredus Dengler ir P. Senkus, 
Frackville, Pa. Ponas Bu'bnis 
yra szoferiu del turtingo advo
kato ir su juom pervažinejo 
jheveik visa Amerika ir daug 
Europiniu sklypu. Jo bosas ne
senei aplaike beveik milijoną 
doleriu .algos nuo turtingos 
szeimynos. Jo motinėlė Magda
lena Bubniene mirė nesenei po 
pavojingai operacijai. Jo tėve
lis yra beveik pirmutinis skai
tytojas “Saules” kuris ir lyg 
sziai dienai da ja skaito nes tai 
jo' vienatinis suraminimas ir 
geiai atsimena kada a.a. D. T. 
Boczkauskas buvo pirmutiniu 
redaktorium “Vienybes Lie
tuvninku” kuris tada iszeitine- 
jd Plymouth, Pa. Acziu už atsi- 
lankyma ii- pasveikinkit teveli 
pub musu kada sugryszite na- 
mo.

_____________________

EZ WILKES-BARRE 
IR APLINKINES

Isz Visų Szaliu
MIRTIS PER 

ijiINAMITA
UŽVYDUS JAUNIKIS SU
DRASKĖ SAVE IR SAVO 
MYLIMA SU PAGIALBA 

DINAMITO.

Volterra, Ital ja.,— Du czio- 
naitinei jauni'k si stengėsi ap
lankyti szirdele jaunos ir tur
tingos merginos. Vienas isz 
ju buvo tortingu tėvu sūnūs, o 
kitas vargingas. Mergina isz- 
sirinko sau vargingesnį jauni
kaiti už vyra, norints tame ga
na prieszinosi josios tev.ai o 
turtingas jaunikis prislėgė 
merginai už tai atkerszyt. Ta

Gilbert Wright, isz New Yorko ana diena iszbande savo 
naujai iszrasta aparatu su kurio pagialba galima girdėt bal
sus per gerkle. Iszbande jisai it aji aparata ant savo paezios. 
Ant tojo iszbandymo panaudojo pjūklą. Motere sake kad 
aiszkei galėjo girdėt pjovimą pjūklo, per gerkle.

diena atejas pas mergina nevos 
atsisveikint ir linkėti jei pa
sekmes, padavė jei ranka, o su 
kita uždege knata kuri buvo

Holandija Apsaugoja Savo Rubežius Nuo Neprieteliaus

Holandija, prijausdama kad kare gali iszkilti ateityje, pradėjo sudrutinet savo rube-
žius prie Vokiszko rubežiaus. Ant kaireses stovi Holanderiszkas kareivis ant sargybos prie 
rubežiaus. Ant deszines puses Hdanderiszki sargai yra pasirengia apginti tėvynė su pa
gialba szitu konkretiniu tvorų kurios neprileistu ne apginkluotus tankus pereiti per rubežiu.

ISZ LIETUVOS

Szimet Wyomingo Klo
nio Lietuviu Diena atsibus 5-ta 
diena Septemberio, laike Labor 
Day, San Souci parke, ten kur 
visada Lietuviu Diena atsibu
vo. Szi Lietuviu Diena yra ren
giama per Dainos Draugija ku
ri susideda isz sziu didžiųjų 
Lietuviu parapijų choru: 

'Wilkes-Barre, Miners Mills, 
Plymouth, Kingston, Luzerne 

, ir Pittston.

Wilkes-Barre, Pa. — Du an- 
glekasiai, Mikas Mikitkas ir 
Mikas Jebick, abudu isz Plains 
miestelio, likos užmuszti per 
nupuolimą anglies Henry ka
bykloje praeita Petnyczios nak- 
ti. • •

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaua Isztikimiaucis Graborim 

Gabiausiai Balsamuoto jas ti 
i Geriausia Ambulance — 

patarnavimu a s i o J A) 
apelinkeje. Bile ko- 
kiam laike; diena ar Jgfe 
nakti. Visada turi pil- Y, 
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio Y| 
Grabu. Laidoja nu- II 
mireliua pagal naujau- 19 
aia mada ir mokslą. Įj

IĮ

Turiu pagialbinlnke R 
moterema. Prieinamos JI. 
prekes, SS

DU OFISAI:
MAHANOY CITYsBIS W. Spruce St 
, < Bell Telefonas 149 
TAMAQUA, PA., 43t Willing Stroa* 
_ Ml Talefonaa 111-4__ _

1914 1939

25-ta Lietuviu Diena 
Sidabrinis Jubiliejus

UTARNINKE 
RUGPIUCZIO--AUG. 15, 1939

LAKEWOOD PARK, PA.

.. .PROGRAMAS...
11-ta vai., ryte Iszkilmingos 

Szv. Miszios ir Pamokslas. Szv. 
Miszias laikys ir Pamokslą sa
kys Kun. A. MARKŪNAS 
M. I. C. Marianapolis College, 
Thompson, Conn.

Per Szv. Miszias giedos Szv. 
Juozapo Parapijos Choras isz 
Mahanoy City, Pa. Chorui va
dovaus Prof. JONAS SLUŽE- 
LIS, Vargon. Szv. Juozapo Pa
rapijos, Mahanoy City, Pa.

3-czia vai. po pietų, Prakal
bos ir Koncertas.

1— ‘ ‘ Amerikos Hymnas, ’ ’
Szv. Juozapo Para. Cho
ras, Mahanoy City.

2— Dainos: “Gimtine Szalis,’’
‘ ‘ Pasisėjau Žalia Rūta, ’ ’ 
Szv. Juozapo Para. Cho
ras, Mahanoy City.

3— Prakalba: Advokatas Wm.
D. Balitas, isz Miners
ville, Pa.

4— Accordion Solo. P-le Eve
lyn Ganas isz Mahanoy 
City, Pa.

5— Mergaites su Gitaromis
ir Szokiai: P-les Norma 
ir Germain Miller, isz 
Minersville, Pa.

6— Accordion Solo: Juozas
Drabnis, Mahanoy City.

7— Prakalba, Dr. C. S. Burke,
Mahanoy City, Pa.

8— Dainos: “Laisves Daina’’
ir “Myliu Asz Tave Vie
na,” Szv. Juozapo Para. 
Choras, Mahanoy City.

Program© Vedėjas Kun. A. 
DEGUTIS, isz Maizeville, Pa.

BSir'Szv. Miszios ir Programas 
invyks Lakewood Park Audi
torijoje.

KVIECZIAME VISUS 
ATSILANKYTI ! ! !

-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k*

PERKŪNAS UŽMU- 
SZE 10 ŽMONIŲ

SUDEGINO SZESZESDE- 
SZIMTS TROBESIU.

Szimet pavasari, per Lietu
va praslinko kelios labai nuo
stolingos audros. Perkūnas 
sudegino apie 60 trobesiu ir 
mirtinai nutrenkė apie 10 žmo
nių. Bene daugiausia žmonių 
aliuku buvo Traku, Alytaus, 
Tauragės ir Sziauliu apskrity
se.

- —.——. . .. 
SUMUSZE ŽMOGŲ.

Isz Utenos grįžtanti Mirkie- 
nu kaimo Joną Navika pastojo 
to paties kaimo Vladas Karo
lis su savo sūnumis ir žiauriau 
sumusze. To žiauraus elgesio 
priežastimi esąs pyktis del ko
kio tai menkniekio.

PASIKORĖ ŪKININKAS.
Kupiszkio vai., Kuosenu 

vienkiemy, del nežinomos prie
žasties, gyvuliu tvarte pasiko-, 
re Vaclovas Czelkys, 41 metu 
amžiaus ūkininkas.

pritaisias prie dinamitines 
bombos, kuria turėjo prie sa
ves.

Kilo 'baisi eksplozija, kuri 
ant szotelto sudrasko mergina 
ir turtinga jauniki.Kitas jauni
kis dagirdes trenksmą, nes arti 
gy veno, adbego isztyrinet prie- 
žasti eksplozijos ir paregėjo 
iszmetytus szmbtus kūno savo 
mylimos po vii
vo prieszo. Is4 dideles gailes- 
ties netekimo savo mylimos 
staigai papaiko. Tėvas mergi
nos atėmė sau (jyvasti per nu- 
siszovima, kad buvo teip užsi-

BAISUS
ATKERSZINIMAS

ČIGONAI BAISIAI NUKAN
KINO SAVO DRAUGA, KAD 
TASAI ISZDAVE KITA 

PALICIJAI.

in nežinoma vieta, bet palicija 
jeszko ju rūpestingai po visas 
aplinkines ir pranesze kitiems 
palicijantams kad jeszkotu či
gonių bandos.

L ulyczia ir sa-

kietejas ir n 
relei iszsirin 
kuriam buv

nei ja., , — 
alkas Ver

de už nužu-
eono Cou- 

albinimo sa-

ėido savo duk- 
vo mylima 
rieszinga®.

NUŽUDE 
LBINIMO

PAKORĖ MISZKE SAVO 9 
METU DUKRELE.

Kazlu-RudiszJkiai pasibaisė
dami pasakoja apie viena nasz- 
10 motina, kuri norėdama intik- 
ti savo sugyventiniui, misz'ke 
pakorė savo devynių metu am
žiaus dukrele. Laimei, mergai
tes riktelėjimą iszgirdo netoli 
uogavę moters, kurios nuipio- 
ve virve ir mergaite atgaivinę.

TRAGINGAS 
ATSITIKIMAS.

Sziauliuose, Tilžės ulyczioj, 
ties pervaža, rasta actu apsi- 
nluodijusi Natalija Misiute. Ji 
su savo sužadėtiniu Jankausku 
ir su jo pažinstamu Austrimu 
viena diena girtavo keliuose 
restoranuose, kol Austrimas 
nuo ju atsiskyrė. Vėliau parė
jusi siu sužadėtiniu namo, Mi
siute rado ta pati Austrima 
nakvojanti pas jos motina. Mi
siute pradėjo motina gedinti ir 
varyti Austrima lauk, bet nei 
motina, nei sveczias jos kalbos 
nedbojo. Insigerusi Misiute 
tiek susijaudina, kad, stveru- 
si acto buteliuką, nuėjo |prie 
pervažos ir ežia iszgere. Nu
vežta miesto ligonbuten.

16 METU 
TĘVA AN 

M
Month ri 

Szeszioli'ko 
don Copbre, 
dinima savo 
bre kirviu ant i 
vo moezekos. 'Moczeka diena 
priesz tai iszgalando kirvi ir 
kada pa-tevis Užmigo, pabudi
no vaika, liepdama jam pasiim
ti kirvi ir užmuszt i mieganti tė
vą, po tam vaikbs pabėgo ir pa
sislėpė krumuo1 ia. Po sukapo- 
jimui tėvo ket no nuneszti la
voną in upe, bet buvo jam per, 
sunkus.

Sudas nubaudė vaika ant 
penkto metu, o moczeka ant de- 
szimts metu prie sunkaus, dar
bo.

Nerok op, Blulgarija., — Isz 
netolimo kaimelio Kovtczns da- 
nesza apie baisu atkerszinima 
čigonu, ant vieno isz ju bandos 
draugo. Tas nelaimingas či
gonas pribuvo in vaistine kan- 
celarija, paduodamais savo pra
varde kaip Grizą Haidosh, 
melsdamas virszininku kad ji 
apsaugotu ir apgintu nuo ban
dos čigonu, kurie nori užmuszt 
ji už tai kad jis parode pedsa- 
ki žandarui vieno isz ju ban-

licija nuo senei jeszkojo. Vir- 
szintokas atidavė čigoną po ap- 
globa žandaro, kuris neturėda
mas tinkamos vietos, uždare ji 
areszfe. Ant rytojaus kalėji
mo dažiuretojas nerado ten či
gono ir mane kad jisai pabėgo 
isz kalėjimo. ,

Tuo tarpu pasirodė, kad 
banda čigonu iszvoge ji isz ka
lėjimo ir kankino žveriszkai: 
Iszdegino jam akis, isztrąuke 
liežuvi, po tam prilenkė du me
džius, aluganezius szale viens 
prie kito, pririszo viena koja ir 
ranka prie vieno medžio, kita 
koja ir ranka prie kito medžio 
ir. paleido. Žinoma, medžiai 
smarkei paleisti, atsilenkė ir 
tokiu budu suplesze kankytoji

GERA MOTINA — GERAS 
SŪNŪS.

in szmotus kuriuos surado vė
liaus kabanezius ant medžiu.

Čigonu banda prasiszalino
Bradford,, Anglija.,— Czio- 

nais gyveno naszle su savo sū
num, kuris buvo daktaru, ir 
prižiurinejo senute motina vi
same. Naszle gyveno labai 
vargingai, o kada sunins dasi- 
dirbo turtelio ir pasiliko žymu 
žmogum isz savo sunkaus dar
bo, turėjo pas ji gera gyveni
mą. Senuke ana diena mirė.

usistebejo da'k-

Po palaidojimui atėjo pas nu
liūdusį sunu a Ivokatas inteik- 
damas jam motinos paskutini 
testamenta. N
taras, kad jo a arginga motina 
paliko tęstame 
giau nusistėbeį 
te josios paskt 
tamente paroj i, buk jo motina 
buvo turtinga, 
kad sūnūs pat;
to per savo gal >uma, ba tas isz- 
eitu jam ant g >ro.
nelis pasirodė geru, nes pasta
te motinai puijlto’ stovyla, o li
kusi turtą isz< 
tu prieglaudų..

ita, bet da dalu- 
; o, kada perškai- 
tirie vale. Tes-

bet vėlino sau 
dasidirbtu tur-

Bet ir su-

al'ino ant siera-

SIERATELE ISZLAIMEJO 
CZVERTI MILIJONO 

FRANKU.
Paryžius, Francija.,— Tula 

sieratele, 14 metu mergaite, 
kuri radosi czionaitineje prie
glaudoje del sieratuku, iszlai- 
mejo ant vaistines loterijos 
czverti milijono franku. Tėvas 
nesenei mirdamas, paliko jei 
vienatini turtą—nupirkta bilie
tą ant loterijos, tikėdamas kad 
gal bus giliukningas, sieratele 
laimėjo treczia 'didžiausia losa, 
tai yra net czverti milijono 
franku. Kada gimines, kurie

likimą sierateles, d ag i rd o apie 
jos gilinki, dabar visi su mie
lu noru nori priimt ja ir užtik- 
rint jai gera gyvenimą. Virszi- 
ninkai prieglaudos aplaikineja 
daug laiszlou nuo giminiu ir ki
tu ypatų, kad rūpinsis sierate
le 'bet mergaite sako kad 
prieglaudos neapleis ir joje pa
siliks kad szelpti kitais siera
teles, kurios pasiliko vargin
gam padėjime kaip ir ji pasi
liko.

PAKARTAS PER SAVO 
SZEIMYNA.

Cesprea, Vengrai.,— Szeimy- 
na susidedanti isz tryju ypatų, 
likos aresztavoti už nužudini-

apreiszke savo szeimynai, kad 
mano paliauti kupeziavoti, per 
40 metu ir pasilsėt ant senatvės 
ir apsigyvent kokiam malszam 
kampelije ir gyvent be rupes- 
cziu.

Szeimyna ant to nesutiko ir 
pasiprieszino, kad tėvas pame
ta kroma ir ant motinos pata
rimo, visi sutiko kad sena tęva 
pakart ir tokiu budu duoti jam 
amžina pasilsi ant visados. Se
nukas buvo gerai užasekuravo- 
tas. Žadintojai iszsidave ir 
visi likos are'sztavoti.

PUIKUS ISZDEJIMAS , 
RASZTO SZVENTO. ‘Į

Kunigas kalbėjo pamokslą 
sekaneziai:— “Kas tau užduos 
in veidą, atsuk jam ir antra.” 
Po pamoksi ei susitinka prie 
ba'žnyczios socialistą kuris in 
kunigą pradėjo kalbėt: Ar ku
nigas .gyveni kaip savo pa
moksle įgarsini?

—* Taip, visados.
Tada Socialistas stiaigai be 

jokios priežasties szvystelejo 
kunigui per veidą, ką|beda- 

| mas: — Dabar atsuk ir afitra 
veidą ba taip mokini. • f- •

Bet kunigas jam ant to atsa
ko: — Tamisiteli, randasi' tėlp- 
gi ir kitas pamokinimas Kriš- 
tuso, kuris yra: “Kokia szaka 
mieruoje tokia ir atiduos,” ir 
su tais žodžiais isz visu pajieigu 
kirto cicilikui per dantis, kad 
tasai net parvirto in grabe. (

ma Oisvek Szombar, kuris laike 
kroma. Nesenei Szombar ku
ris jau turėjo apie 85 metus,

§ Kanada iszsiuntineja in 
visas dalis svieto gerai žinomu 
savo gardžiu lasziniu po 250 
svaru kas minuta.

Iszdalina Teisingysta Del Upes Gyventoju

Kožna meta ant upes Thames, miestelyje Rochester, Anglijoj, atsibuna 
teismas. Szimet majoras tojo miesto iszdalinejo teisingysta del gyventoju kurie daugiausia 
gyvena ant tosios upes, suteikdamas jiems tiesas ir apsudindavo kaltininkus ir iszriszdayo 
yisokius_ergelius kokius tenaitinei gyventojai turėjo per visa meta. .. '
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DORAS JURGIS
—*— 

PABAIGA

Buvo tai paskutiniai jo žo
džiai kuriuos isztares užmerkė 
akis, sucziaupe lupas ir nutilo 
ant visados.

Jurgis ipabucziaves draugo 
szalta kakta, su skausmu szir- 
dyje nubėgo tolinus palikes la- 
vOna Frano, kurio daugiau jau 
neinate.

v.
In puse metu vėliaus namuo

se Giraucku 'buvo didelis nu
liūdimas. Vienatinis ju sūnelis 
Pranukas kuriam ketino tekt 
visa teviszke, atsisveikino su 
sziuo svietu gražiausiose die
nose gyvenimo.

Seni turi mirti, jaunieji gali 
mirti. Kiekviena valanda žmo
gaus gyvenime gali but .pasku
tine valanda, bet kaipgi grau
du kada 'žmogus paezioje jau
nystėje mirszta, kada giltino 
kaip žydinti žiedą viesulą nu
laužia.

Ilgai negalėjo pamirszt Gi- 
rauckai mirusio savo sunaus, 
lauke ipargryžtant isz kariuo
menes savo augytinio Frano 
kuriam ketino1 pavest savo tur
tą bet tas kad ir metai tarnys
tes Frano pasibaigė, nesugry- 
žinejo ne laiszko net in motina 
suvisai nerasze. Motina daug 
visaiip mistino, verke ir rugojo 
manydama jog suvisai iszsiža- 
dejo. Daug vėliaus paimtas ka
riuomenėn Jonu Jurgis sugry- 
žo atsitarnavęs.

Girauckas tuojau® dažinojas 
apie sugryžima Jurgio nuėjo 
pas Jonus ir pradėjo klausinėt 
apie Frana bet Jurgis atsake 
kad pirma turi praneszt apie 
dranga jombtiiiai,Taigi ir tuo-" 
jaus abudu su Giraucku nuėjo 
in grinezia Magdaleno's, nasz- 
les, in kuria Girauckas vos per
žengęs grinezios slenksti atsi
liepė :

— Magdalena, sztai atvedu 
netikėta sveczia Jonu Jurgi, 
kuris ipargryžo isz kariuome
nes ir žino apie Frana, ateina 
apie ji duot tau žinia.

— O Dieve! — suszuko nasz- 
le. Beje, matėsi su juom? Mel
džiu tamistos sėskis ir buk ma
lonus papasakot apie mano sū
neli ka žinai.

— 'Taip, taip, — tarė Jurgis 
užsiengeliaves, nežinodamas 
kaip pradėt idant baisia žinia 
nesuteikt nudžiugusiai moti
nai baisaus skausmo, kurs gal 
su baisiom pasekmėm. Po va
landai vėl tarė:

— 'Taip, taip, atneszu jums 
nuo jusu sunaus “paskutini at
sisveikinimą. ’ ’

dei man paskutine mano vilti, 
mano laime, mano brangiausia 
kūdiki. Tavo locnas kraujas 
aplies tave kaip tu apliejai ma
no kūdiki locnu krauju, dėl ko, 
už ka? Dieve, tu esi teisingas, 
tu baudi už nekalta krauja, tu 
matai mano aszaras, mano 
skausmus, mano skriaudas. — 
Dieve mano!..

Ir sielvartaudama moterisz- 
ke vėla krito apalpus.

Girauckas su Jurgiu turėjo 
ja ilgai gaivint o kada atsigai- 
yeliavo vėl atsiliepė:

-— Apsakyk sunau, man apie 
jo mirti, gal buvai prie jo miri
mo ir užvadavai jam mane.

— Taip, motin, buvau. Mirė 
ramus, pasakiau jam kad nune- 
sziu tau jo paskutini pasveiki
nimu ir turėsiu tave savo glo
boje. Ne ka daryt, kad buvo to- 
kis Dievo daleidimas, ne siel
vartauk motina, Franas mirė 
pildydamas privaluma, nors 
žuvo kaipo nevaTninkas ne už 
savo reikalus ir tėvynė bet ne
kaltas kraujas nepražuna, ka
dangi surengia pragaiszti 
tiems tironams kurie ana pra- 
lieja. Franas mirė ramus, ne- 
kentedamas.

— O Vieszpatie, paszauk ir 
mane pas save — vaitojo nelai
minga naszle, bei suteik spėkas 
idant galeeziau daturet ta bai
su smūgi kuris ant manes nu
krito.

— Buk rami, motin, — rami
no Jurgis,, Dievas neapleido ta
vęs kadangi surėdė taip kad 
del meiles mano prie žuvusio 
tavo sunaus paliko mane tavo 
globėju. Asz užvaduosiu jums 
jusu sunu kuriam mirsztant 
padariau prižadejima.

Moteriszke kaip negirdėda
ma ar nesuprasdama žodžiu 
jauno Žalnieriaus, kartojo: “O 
.Dieve, Dieve matnor nėra, jau j o, 
nėra jau gyvo ant žemes...”

Magdalena vienok nenusira
mino nors atėjo ir Girauckiene 
ir aiszkino jai jog netik ji vie
na pražudė sunu kadangi 
prieše neseniai pati ramino ir 
ja, kada apraudojo mirusi su
nu aiszkindama jog priesz Die
vo valia žmogus nieko nuveikt 
negali. Jos motiniszka mylinti 
szirdis nedaturejo to baisaus 
skausmo koki surengė žuvimas 
sunaus ir apmalszino ta skaus
mą netrukus ant visados miela- 
szirdinga mirtis.
Naszlia Magdalena mirusi del 

sunaus meiles, norėjo palaidot 
Jurgis bet Girauckas būdamas 
turtingu palaidojo iszki’lmin- 
gai. Dora motinos duszia nega
lėjo gyvent atsiskyrime su su-

I naus duszia ir nukeliavo in ten 
idant susijungt ir niekad nesi
skirt.

Jurgis būdamas doru vaiki
nu bet neturtingu tėvu sūnumi, 
netrukus persitikrino kaip Die-' 
vas už dorybe atmoka. i

Girauc'kai neturėdami savo' 
vaiku o pažine dorybe Jurgio, 
užrasze savo namus ir ūkia ant 
jo.

Jurgis netrukus po tam apsi- 
paeziavo su dora mergina. Pa-j 
stojo tikrais vaikais Girauc- 
kam o taipgi ir savo tikriems 
gimdytojams kurie da ilgai gy
veno ant savo akeles o kuri te
ko Jurgiui po ju pasimirimui.

Girauckai sulaukia žilos se
natvės gyvendami savo namuo
se, gubdojami per Jurgi ir jo 
gera motere, sulaukė da 
džiaugtis anūkais kuriu jau ir 
Girauckas niekad ‘ ‘ svetimais 
vaikais” nevadino, kadangi 
jau buvo gana gerai persitikri
nęs jog žemiszki turtai žmogų 
negali padaryt laimingu.

Pastojas doru žmogum, guo- 
dojaneziu už visiką labiaus do
rybe, jautėsi laimingu taipgi 
nes doras Jurgis niekad neda- 
leido savo priimtiems tėvams 
turėt jokio susikrimtimo.

Dievas laimino jam nes vi
same 'sekėsi, praturtėjo jau dig- 
tekai, nors szelpe pavargėlius 
ir reikalaujanczius pagelbos ir 
susilaukė taipgi jau senatvės 
ir džiaugsma turi isz savo vai
keliu isz kuriu vyriauses gra
žiai mokinasi ir ketina pasilikt 
kunigu. (Galas.

REIKALINGI PALIUDINI- 
MAI PRIE PERSISKYRIMO.

Klausimas—Gavau laiszka 
nuo mano žmonos Lenkijoj. 
Asz praszau kad ji atvažiuotu 
pas'ina'nėrčzidnais, bet ji -sako” 
to nenori daryti, kad ten Len
kijoj geriau gyventi negu ežia 
ir ji nenori apleisti savo sizali. 
Laiszko sako, kad esiu liuesas, 
kad ji nuo manes gavo persi
skyrimą.

Ar asz galiu vėl apsivesti be 
persiskyrimo popiem?

Atsakymas—Ne. Tavo žmo- 
nla turi tamstai pasiusti doku
mentini darodyma, kad nuo ta
vęs gavo legaliszka persiskyri
mą. Persiskyrimo popieros 
yra būtinai reikalingos. Pata
riame szioje szalyje gauti per
siskyrimą. —F.L.I.S.

§ Ir melagis pasako teisy
be bet tik tada kada buna pa
sigėrės.

Tūkstantis Naktų ir Viena
ARABIZSKOS ISTORIJOS

Magdalena nesuprato ir su 
didesniu 2a žingeidumu nors ir 
nebeiszgasties užklausė:

— Beje, kaip tai paskutinis?
Jurgiui sunku buvo atsakyt 

ant to klausymo ir pažiurėjo in 
Giraudka kuris placziai atida
rytam akimi žiurėjo in Jurgi.

Naszle tai patėmino taipgi ir 
jau su visa baisybe iszgasties 
suszuko.

-r- Ar pražuvo kareje?
— Nėlaime, daug jaunu vyru 

pražuvo.
'Nelaiminga žmona krito ant 

suolo apalpus bet stvėrėsi vėl 
kaip pažeista liūte, isztiese ran
kas danguosna lyg kad siekda
ma ka, lyg szaukdama ar reika
laudama atkerszinimo, su
gniaužė kumszczias, konvul- 
sisžkai prispaudė jas prie kru
tinės o drebanezios jos lupos 
tuo tarpu kalbėjo: “Kam isz- 
plesziai man kūdiki, kam nuž.u-

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

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

SZTAI KA RASZO ISZ LIETUVOJ 
APIS 8ZITA KNYGA

Gerbemuls Tualstal:—<
Sulaukiau nuo Juau aiuncxfaiu<M 

mano vardu knyga “Tukatantlr 
Naktų ir Viena” ui kuria tariu 
■širdinga aczlu ir labai džiaugiuosi 
kad tokia knyga kaip "Tūkstantis 
Naktų ir Viena” apturėjau, nes man 
labai yra žingeidu skaityti visokias 
istorijas, jas skaitydamas nei nepiv 
sijunti kaip laikas szvental ir imt? 
glal praeina. Ali visiems UnkCczlaa 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 
"Tūkstantis Naktų ir Viena" nes j« 
skaitydamas žmogus apie viską tads 
pamirsit! ir visokį rupescsial nor° 
ant valandėlės atsitraukia.

Su pagarba, A. KOKAS,
Dv. Palazduonys,
Cseklszkes vai.
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., Ų.S.A.

Nežinau ka daryt, 
Turėsiu priširaszyt,

Prie skaitliais davatkėlių, 
Ir eiti doru keliu.

Macziau gana ant svieto, 
Reikia imtis prie kito ko, 

O tos Ika buna paszelusios, 
Tos davatkėlės buna gryžusios.

Kaip davatkėlė pasilieki, 
Nuo visu darbu atlieki, 

Vaikai aįpie viską turi dabot, 
Stuba vaczyt ir diszius mazgot. 
Ana diena apie tai iszgirdau,

Ir net nusistebėjau,
Puiki užduotis moterių,
O to suprast vis negales, 

Isz jaunu dienu bumeruoja, 
Ant senatvės už griekus 

metavoja,
Keletą vaiku neprižiūri, 
Paaugus naudos neturi, 

Užauga ant vagiu, 
Visokiu piktadariu.

* * *
Najork ; viename 
Dideli: m name, 

Szeszios szeimynos gyvena, 
Tai atsiran- la juoku gana, 

Geria netgguguliuoja,
— 1 ■ dies dainuoja,

diena 
warduviu, 
■i ir bobų, 
^■ti szumijo, 
, jKszrvJo.

prigėrė, 
Ippsiveme, 

ad gaus 
koeziot,

s kita bėgiot, 
Ir klausė: man sake Petriene, 

Kad yra kokia Baltruviene, 
O jeigu jiji pasisuks,

• Tai ne vienai užskus.

Pasigeria, 
Ana didi

Susirii
Per die:

Ncmi
Nekurtos^

Kad ne]
Kada da

IR <1

* * *
Ten kur aldie Szenadori, 

Ne taipllabai toli, 
Merguczes gerkles geras turi, 

Da ant szlapnosiu iszžiuri. 
Ana na’kti isz Lakeside 

važiavo,
Tai rėkdamos vos gala negavo, 

Visi žmones subudo, 
Mistino kad ugnis kur buvo, 

Iszsi'gando net vaikai, 
O tai labai negerai.

* * *
Skrantone ant stirnų ne

medžioja, 
Paczios net in stuba atvežlioja,

Per ka medėjai muszasi, 
Ir sau ragus daužosi. 
O ka, tai bent stirneles, 
O diktos kaip kumeles.

Nesenei szurum burum pa
sidarė,

Medėjus su stirna užsidarė, 
Isz to pasidarė reivakas, , 
Tai sakalelei jau ne kas.

*
Dubojui buvo

Ir 100 dėl jriu priedai,
Ne dyvai, tarp Lietuviu, 
Atsiranda msokiu nieku, 

Apie tai palik ūme ant toliaus, 
Gal atsiras daugiaus.

* *
kolei ten mainai,

PARSIDUCDA NAMAS 
MAHANOY CTY, PA.

Anglijos “Kariszki Vaikai” Važiuoja In Kariszkus Abazus

Paszaukti ant kariszkos tarnystes szitie “Beibokai”, nuo 18 lyg 21 metu, skaitlyje 
apie 30,000, eina ant geležkelio stoties važiuoti in kariszkus abazus. Buvo jie paszaukti per 
valdžia lavintis kariszkam moksle ant ateinanezios kares. Buvo jie gimė tuojaus po Svietinei 
Karei ir dabar yra pasirenge atiduoti savo gyvastis apgynime tėvynės.

$2.00 Vertes Knygų už $1.00
Iszsirinkite isz sekanezio katalogo už $2 vertes knygų, prisiuskite tik viena doleri 

o aplaiksyite knygas per paczta. Mes užmokame nusiuntimo kasztus. *2
Adresavokite: W. D. BOCZKAUSKAS-CO. MAHANOY CITY, PA.

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui-
kus apraszįmas, didele knyga, 404 
puslapiu. Popierinei apdarai. 50c

No. 102 Prakeikta, meilingas kri- 
minaliszkas apraszymas, 202 pus. 35e

No. 103 Vaidelota, apisaka isa 
pirmutines puses szimtmeczio, isz- 
imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa
veikslais, 177 dideliu puslapiu. 35o

No. 104 Trys istorijos, apie Ne
valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo
bs, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25e

No. 105 12 Istorijų: Nėdarykia 
skirtumo terp vaiku ir milekia visus 
lygiai; Velniszkas kažiravimas; Jesz- 
kojo tarnaites o rado paezia; Stebu
klinga kuczia; Krėslas; Nelaimingas 
karalių ir jo vienturte duktere; Nela
bas vyras; Prakeikimas; Delegatai 
pas grafa; Užkeikta skripka; Del tu 
ka ketina antra karta apsipaeziuot; 
Plltra drnnia.. .Zffc

No. 106 Penkios /istorijos, apie 
Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė, 
Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti, 
Debesėlis. 77 puslapiu................ 20c

No. 107 Keturios istorijos apie 
Karalaitis ir ubagas; Anzelmas turki- 
neja nevalioje; Javorovas ir jo kliu-
tis; apie kupeziu kuris norėjo pigiaus 
darbininko. 182 puslapiu......... 35c

No. 111 Sziupinis (3 dajis), tal
pinusi rekanti skaitymai: Ha isz ma- 
iszo isblins; Apie boba ka negalėjo 
savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Jurf is; Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi
sos bobos. Teip-gi juokai, Rodos, 
trumpi pasakaitymai ir t. t. į 52 
puslapiu..........................................15c

No. 112 Trys apisakos apie pini
gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgel- 
bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; 
Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- 
liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c

No. 113 Penkios istorijos apie 
Burike ir Burikas; Kareivis ir vel
nias; Kas man nakci acitiko (dzūko 
pasaka); Užliekos isz senovės pada
vimu; Peary ant žemgalio arba kaip 
jisai atrado žemgali. 64 pus. 25c

No. 115 Puikios istorijos apie 
Kantra Alena; Motyna eiles; Gudri 
Merga ir vaita pasaka; Pasiszventi- 
mas kunigo, istorija isz kares; Varg- 
szo paskutinis skatikas; Juokai. 
Preke ...........................................15c

No. 116 Istorija apie Sierata, 
puikus apraszymas. 119 pus....15c

No. 117 Septynios istorijas apie 
Ponas ir sziauczius; Isztikimas šu
lus; Karalius gentelmonas; Karcz& 
ma nuo szalija;Vaidulis; Galinga szo- 
ble; Motina sopulinga; Meile sunaus. 
181 puslapiu................................35c

No 118 Istorija apie Ali Baba ir 
40 Rjzbaininku. 45 puslapiu..,. 15c

No. 119 Keturios istorijos apie 
Garžia Haremo nevalninke; Luoszis: 
Viena motina; Vaikucziu plepėjimas.

Po Nr. 533 k T. Mahanoy Avė. 
16 pėdu ploczio. Tuojaus prie 
Lietuviszkos l ažnyczios. Par
siduoda pigiai Kreipkities in 
“Saules” ofisi, Mahanoy City,

No. 126 Penkios istorijos apie
Doras gyvenimas; Priversta links
mybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys 
užkeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
kuris buvo protingesnis už savo poną. 
61 puslapiu .............................. 15c

No. 127 Trys istorijos apie Duk
tė pustyniu; Peleniute; Du brolei 
Vargutis ir Skuputis. 60 pus. 15c

No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- 
mieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c

No. 129 Keturios istorijos apie 
Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau
toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsu- 
nus prigauna. 58 puslapiu....... 15e

No. 131 Puiki istorja apie Jona- 
sza Korczaka. 262 puslapiu... .35c

No. 132 Trys istorijos apie An- 
glorius isz Valenczijos; Kožnas dai- 
gtaa turi savo vieta; Ka pasakė ka- 
tras paeziuojas. 'j6 puslapiu. . - 20c

No. 133 Dvi istorijos apie Ne
užmokamas žiedas ir Apie Drūta Al
ksni, 62 puslapiu.............. .......... 15c

No. 134 Dvi istorijos apie Baisi 
Žudinsta ir Apie Urlika Razbaininka, 
43 puslapiu .................................15c

No. 158 Keturios istorijos apie

62 puslapiu,.................................15c
No. 120 Dvi istorijos apie Valu

kas isz girrios ir Ant nemuno. 58 
puslapiu ......................................15 c

No. 121 Trys istorijos apie Trys 
Valkijozai; Iszmintinga rodą; Ap- 
ukialbtojas. 63 puslapiu..........15c

No. 123 Septynios istorijos apie 
Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis 
grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či
gonus. 45 puslapiu................... 15c

No. .'’.24 Dvi istorijos apie Dvari- 
ne Pana ir Apie Baisi istorija. 61 
puslapiu .......................................15c

No. 125 Trys istorijos apie Pa
skutinis noras; Septynis brolius; Var
ginga žmogaus sunu ir razbaininka 
62 puslapiu .................................15c

No. 139 Trys istorijos apie Už
puolimas Totorių; Baltas Vaidulis; 
Atmokejimas kunigo. 47 pus...15c

No. 140 Ketižrics istorijos apie 
Mocziutes pasakojimai; Pasaka apie 
Maža katiluka, Lietuvos skausmai 
eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna. 
64 puslapiai . .’.......................... 20c

No. 141 Keturios istorijos apie 
Kalvi Paszku; Atsitikimas senam 
dvare; Geležinis vyras; Smakas ir 
Nikitas. 61 puslapiu .................15c

No. 142 Trys istorijos apie Pa
veikslas gyvenimo; Nuopolei Mateu- 
szo Jerubausko; Osieczna. 40 pusla
piu .............  15c

No. 144 Penkios istorijos apie 
Ranka apveizdos; Nedaejusia žudins
ta; Paskutine vale motinos; Pakut- 
ninkas; Ar paszaukt tęva zokoninka 
Bernadina. 61 puslapiu............15c

No. 145 Trys istorijos apie Vel
niszkas malūnas; Kaip studentas lo
jo o maluninkas pabėgo; Stebuklinga 
puodą; Dainele. 47 puslapiu ,..15c

No. 146 Dvi istorijos apie Auka 
Nihilistu; Stebuklas kuczios nakti.. 
61 puslapiu .................................15c

No. 147 Trys istorijos apie Ra
gana; Keliauninką Joną, Vaikinas ir 
Stebuklas. 74 puslapiu .............20c

No. 148 Dvi istorijos apie Joną 
ir Alena; Pavojinga klaida. 45 pus
lapiu .............................................15c

No. 150 Keturios istorijos apie 
Duktė akmenoriaus; Klara; Nusprę
stasis; Ant kiek užlaiko moteres pa
slaptį. 61 puslapiu.....................15c

No. 151 Penkios istorijos apie 
Vaitas Szvilpikas; Pas merga; Gra
žios akys; Tarnas; Vargdienis Jonu
kas karalium. 61 puslapiu........ 15c

No. 152 Trys istorijos apie Kaji- 
mas; Drūtas Petras; Nuogalis. 62 
puslapiu .......................................15c

No. 153 Trys istorijos apie Gai
luti; Du broliai; Majoro duktė. 62 
puslapiu .......................................15c

No. 154 Trys istorijos apie Jo
nukas Spekulantas; Kryžius prie r- 
pes Vislos: Doras vaikinelis. 60 pus
lapiu .............................................15c

No. 155 Puiki istorija apie Sza- 
kinas nedora žydą. 136 pus....25c

No. 157 Juokingas apraszymas

Kapitonas Stormfield danguje; Pa
bėgėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas va
gis. 60 puslapiu ......................... 15c

No. 160 Keturiolika istorijų a. 
pie Po laikui; Onytės laime; Per ne- 
atsarguma in balta vergija; Pusiau- 
gavenis; Vieszpats Jėzus ir miszka 
medžiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apia 
mirimą; Pavasaris; Apie saule, meh< 
esi, žvaigždes ir kitus dangiszkus kū
nus; Meszla-vežis; Grapas; apie Ėg
li Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25a

No. 161 Keturios istorijos apia 
Ant prapulties kranto; Mistras ir 
Krepeszius; Kampelis duonos; Isz ko 
dideli ponai. 105 puslapiu........ 25c

No. 162 Trys istorijos apie Bai
si naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant 
Jliotoj Keletą trumpu pasiskaitymu.
22 puslapiu .............................................10a

No. 163 Penkios istorijos apie 
Kalnu gyventoju; Kaukazo Belaisvis; 
Lozorius; Narsi mergina; Užvydus 
vyras. 137 puslapiu...................25c

No. 164 Septynos istorijos apie 
Jurgis Skaptukas; Ergelei Pono Mor

apie Savizrola; Didis klasteris. 46
puslapiu ...................................   • 15c

kaus; Du ar keturi; Svietas dvasiu; 
Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25a

No. 165 Asztuonios istorijos apie 
Pranuko Nelaimes. Audra. Kodėl 
Baltraus neleido in Dangų. Bausme 
už szyksztuma. Mažo sziaucziaus 
didli reikalai? Senelis. Dienos ken
tėjimo Nantoj. Netobulas žmogus. 
Susideda isz 122 puslapiu .... 25c.

No. 166 Trys istorijos Sunui 
Malkiaus; Iszklausyta malda vargszo; 
Geras Medėjus..................... .....15e

No. 168 Devynios istorijos, su 
paveikslais: apie Dasekta nekaltybe; 
Vagis Kiausziniu; Ne yra to Pikto 
kad ant giaro neiszeitu; Kaip Jonise- 
kei pavogė naktini sarga; Atidengta 
žudinsta; Žmogus be szirdies; Už- 
mirszo; Iszgelbeta per Kalininka; 
Kaip Ponas Rauksztlis atsivertė; Ste
buklingas Akmuo; Dauk Kitokiu pul
ku skaitymu. Apie 100 pus........25a

No. 170 Asztuonios istorijos a* 
pie Barbele; Mokytoja; Velniszkal 
tiltas; Auklėjimas sveiko ir sergan- 
czio kudykio; Herodas Boba; Kas ne- 
pažinsta Dievo tas nepažinsta Tėvu; 
Per tamsybe in szviesa; Pasital- 
sias prasižengėlis; Duktė malkaker- 
czio. 121 puslapiu.....................25o

No. 171 Vieniolika puiku istori
jų (su paveikslais), apie Džiaugsmat 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vaka
ras; Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo 
Kalėdos; Kaip Vincas ingalejo pa
ezia; Mailach; Paskutinei Valandoi; 
Slaptybe gymimo mumisie Dievo mu
su jame atsigymimo; Metai Svarbiau
siu atsitikimu; Nusiminiinas seno jau
nikio. Suvirsz 100 puslapiu........25c

No. 172 Dvi istorijos apie Dukt® 
Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 68 
puslapiu .......................................15o

No. 173 Tris istorijos, apie Tal
mudo paslaptys; Du Mokiniu; Kam 
iszdavineti pinigus. 45 puslapiu. 15o

No. 174 Trys istorijos apie Ku
nigo Paslaptis; In Merika; Pakaruo
klis. 220 puslapi...................  -35c

No. 175 Pasiskaitimo knygele: 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudraa 
Piemenelis; Isz ko susidarė Anglis 
(su paveikslais); Kaimiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokeis budais apga
vikai apgauna žmonis; Prietarai ir 
Burtai; Keletą Juoku ir Paveiksi® 
Preke .......................................... 1*0




