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Isz Amerikos AUTOMOBILIU
RUGEPJUTE

VISA PARAPIJA
EKS-KOMUNIKUOTA

ŽVERISŽKA
ŽUDINSTA

TIKĖJIMAS MAŽTA
AMERIKOJ

20 PROCENTAS KUNIGU 
PAMĖTĖ DINSTUS.

IN 7 METUS UŽMUSZE 32,- 
000 YPATŲ, DAUGIAU NE 
KAIP DVEJOSE KARESE; 
PENNSYLVANIJOJ ŽUVO 

1871 ŽMONES.

VYSKUPAS EKSKOMUNI- 
KAVO ITALU PARAPIJA 
KAD JIE NENORĖJO PRI

IMTI NAUJA KUNIGĄ.

SZETONISZKAS DARBAS 
PASZELUSIOS MOTERES 
IR JOS VYRO, ANT SAVO 

AUKOS.

MOTINA PRISIPA
ŽINO NUŽUDŽIUS
SAVO DUKRELE

NENORĖJO ATVA
ŽIUOT IN AMERIKA Europine Kare

KAD TOJI BUVO PER 
GERA GYVENTI.

PERSISKYRĖ NUO 
PACZIOS.

Washington, D. C. — Laike 
pamokslo kuri kalbėjo czionais 
Protestonisžkas kunigužis Dr. 
Fosdick, isz New Yorko, isz- 
aiszkino jis klausytojams buk 
Amerikoj tikėjimas sumažėjo 
ir kad dvideszimtas procentas 
kunigu pamėtė savo dinstus už
siimdami kitokeis darbais ku
rie jiems duotu geresni pragy
venimą. Isz 130 milijonu gy
ventoju czionais Amerikoj, ma
žiau kaip 43 milijonai lankosi 
in bažnyczias, keturi mili jonai 
vaiku eina in Nedeldienines 
mokyklas, mažiau ne kaip 
priesz kare. Priežastis tame 
yra mokslas Bolszevizmo ir 
Komunizmo.

PASLĖPĖ $1,100. PELENUO
SE; ISZVEŽTI ANT 

MESZLYNO.
(Philadelphia, Pa. — Mare 

Elftimoff, 45 metu, nuvažiavo 
ant kapiniu palaidoti savo mi
rusi.vyra. Bet neturėdama kur 
paslėpti 1,100 doleriu, indejo 
juos in popierine dėžutė nuo 
czeveryku kuria indejo in sza- 
szlavu bleszine ir užbarėte su 
pelenais skiepe. Kada motere 
radosi ant kapiniu, tame laike 
atvažiavo pelenius kuri inleido 
in skiepą kaiminka. Pelenius 
isztusztino (bleszine su pelenais 
ir iszveže ant meszlyno. Mote
rėle sugryžus nuo kapiniu net 
nutirpo isz gailesties dagirdus 
kas atsitiko. Dave ‘žine apie 
tai miestui ir prasidėjo jeszko- 
jimas dingusiu pinigu. Ar su
ras juos tai sunku pasakyti bet 
darbininkai jesžko pinigu nes 
tai viskas kas pasiliko vargin
gai moterėlei.

Philadelphia, Pa. — In laika 
septynių metu automobilei po 
visas dalis Suv. Valstijų užmu
sze net 32,600 ypatų o vien tik 
Pennsylvanijoj užmusze 1971 
žmones arba tiek kiek dviejose 
karese.

Sztai pagal surasza tai toji 
mirtina rugepjute automobiliu 
buvo sekanti:

Užmuszta 32,600; sužeista 1,- 
150,000; nelaimiu ant plentu ir 
keliu buvo 5,800,000. Sužeista 
žmonių, kurie dabar negali 
dirbti 90,000. Peimsylvanijoje 
užmuszta per taji laika 1971, 
sužeista,. 50,599; visokiu nelai
miu buvo 63,000; sužeista žmo
nių kurie vėliaus negalėjo dirb- 
1 4,000.

Su kožnu metu automobili
nes nelaimes pasidaugina ir 
jam provininkai ant tikrųjų 
imasi invykdint rūstesnes tie
sas dėl varytoju automobiliu 
ir troku nes daugelis varo au
tomobilius būdami girti arba 
jauni vyrukai kurie užmiega 
prie rato arba būdami apsvai
ginti nežino kur varo automo
bilius ar trokus.

DAUG ŽVĖRIŲ SUDEGE 
DEGANCZIAM CIRKUSE.
Rochester, Inch — Kada cir- 

kusas Cole Brothers žiemavojo 
czionais, staigai szapa, kurioje 
radosi cirkusas, užsidegė ir 
liepsna taip greitai prasiplati
no kad nebuvo laiko iszgialbet 
žvėris. Ugnis padare bledes ant 
150 tukstaneziu doleriu. Darbi
ninkai turėjo nemažai darbo 
sugaudyt 25 slonius kurie 
bėgiojo po visa aplinkine.

PARAPIJONAI ŠUKELE 
REVOLIUCIJA BAŽ- 

NYCZIOJE.
Indianapolis, Ind. — Kada 

szerifas pribuvo ant paszauki- 
mo Somerset Metodistu bažny
czia, rado visus parapijomis 
daužanti vieni kitiems žandus. 
Buvo tai priežastis kad kuni
gužis D. W. Noble nesutiko su 
parapijonu nuomone apie ve
dima parapijos reikalu ir isz 
to kilo musztyne laike pamal
dų.

Kada szerifas apmalszino 
maisztininkus, atsistojo ant 
pamokslinyczios ir pasakė pa
mokslą apie meile artimo. Ka
da szerifas apleidinejo bažny
czia, parapijonai sveikinosi 
draugiszkai o moteres buezia- 
vosi. Kodėl kunigužis negalėjo 
pasakyti tokio pamokslo ir su
taikinti savo aveles?

Cleveland, Ohio. — Viena isz 
didžiausiu bausmių kokia Ka- 
talikiszka bažnyczia gali uždė
ti ant parapijonu yra ekskomu
nikacija už nepaklusnumą. 
Taip atsitiko czionais su Ita- 
liszka parapija Szvento Iszga- 
ny t o jaus.

Per taja ekskomunikacija 
parapijonai yra atsakomi visu 
bažnytiniu patarnavimu kaip: 
Negali aplaikyti bažnytinio 
Moterystes Sakramento, nega
li aplaikyti Krikszto, Dirmavo- 
nes nei Iszriszimo arba jokio 
Sakramento. Negali aplaikyti 
jokio dvasiszko palaiminimo 
tik laike mirimo gali būti ap
rūpinti Sakramentais ant am
žinos keliones.

Priežastis tame yra kad pa
rapijonai nepaklausė vyskupo 
Schrembs priimti nauja kuni
gą in vieta mirusio prabasz- 
cziaus, Martino Campagno nes 
parapijonai norėjo savo vikara 
kuris buvo labai mylėtu per pa
rapijomis bet vyskupas pri
siuntė kita.

Kada-uaujas kunigas pribu
vo, parapijonai užsispyrė ji ne
leisti in klebonija ir isz to kilo 
sumiszimas. Monsignoris pra
lotas Begin atvažiavo prie baž- 
nyczios paliepdamas žmoniems 
iszsiskirstyt bet tieji nepa
klausė jo paliepimo. Tada pra
lotas iszkeles rankas in dangų 
užleido ant parapijos ir jos pa
rapijonu ekskomunikacija pa
kol jie padarys pakuta.

Sziais laikais tokis ekskomu- 
nikavojimas yra labai retas. 
Daugelis klausia: ar pralotas 
turėjo tiesa taip pasielgti.

Renovo, Mo. — Tik sziomis 
dienomis palicija iszdave žine 1 
apie baisia ir žveriszka žudins- 
ta kuria papilde sugryžes Pa
namos kareivis. Augustas Stra
fford, kuris pri apažino kad jis 
drauge su savp paczia Mazy 
nužudė Jamesa Maston, kuris 
buk suviliojo jo paczia. Užmu- 
szant taji žmogų, papilde ant 
jo didžiausia žjveriszkuma ko
ki tik galima buvo papildyt.

Pagal apsakyma palicijos tai 
Augustas nuvažiavo in dirbtu
ve kurioje Jamesas dirbo, per- 
sistatydamas save kaipo de
tektyvu. Nusivožęs už keliu 
myliu in užmiesti, prirakino 
Jamesa prie mfedžio su lenciū
gais, paliepdamas savo paežiai, 
jeigu Jamesas jai padaręs ka 
nors blogo tai gfali su juom da
ryti kas jai patinka. Motere 
kaip pasiutus kate pripuolė 
prie pririszto vyro ir pradėjo 
ji muszti su piėlyczia per gal
va ir veidą kol j’amesas apalpo. 
Kada jau mane had ji užmusze, 
numatė nuo augszto kranto 
kur ji paslėpto medžiais.

In kėlės valandas vėliaus su- 
gryžo toji žveriszka pora su
rasdami Jamesa da gyva kuris 
melde su aszaromis kad ji pa
liktu gyva nes jau gana nukan
kino bet jie vela įpradejo ji bai- 
sei plakti. Motere veda pradėjo 
ji muszti su piėlyczia o kada 
Jamesas vela apalpo, isztrau- 
kus isz jo kiszeniaus peili, per
pjovė jo pilvą iszleisdama jam 
žarnas.

Abudu dabar randasi užda
ryti kalėjime kur laukia prisi- 
artinanezio teismo už žudinsta.

Montebello, Calif. — Penkin 
metu Geraldina Hardaker bu
vo per gera gyventi todėl jos 
motina ja nužudė kad ji neken
ktu ant szios aszaru pakalnes 
kaip milijonai žmonių kenezia. 
Taip prisipažino palicijai mer
gaites motina, Betty Harda- 
<er, 26 metu.

Motina kalbėjo: “Ėjau uly- 
czia pasivaikszcziot ir dirstelė
jau ant veido savo nekalto kū
dikėlio, maustydama sau, kam 
ji turi gyventi ir kentėti var
gus szio svieto. Parėjus namo 
pabueziavau savo kūdiki szir- 
dingai po tam trenkiau jos gal
vute in cimentines grindis ir 
užmusziau ant vietos.”

Bet Hardaker’ienes motina, 
Mrs. Ella Karnes, apreiszke pa
licijai buk jos duktė prigulėjo 
prie kokios tai slaptos tikeji- 
miszkos drauguves kuri reika
lavo gyvos aukos ir todėl ji pa
aukavo savo kūdiki kaipo au
ka tosios kvailos tikejimiszkos 
drauguves.

Palicija tyrinėja ar motere 
yra sveiko proto nes nuo kokio 
tai Laiko buvo tikra tikejimisz- 
ka kvaile ir pasielginejo kaip 
beprote.

Bethlehem, Pa. — Už tai kad 
jo pati nenorėjo atvažiuoti in 
Amerika, Steponas Hruserski 
užvede teismą ant persiskyri
mo nuo jos. Steponas apsipa- 
cziavo Slovakijoj, 1917 mete ir 
pribuvo in Amerika 1926 me
te. Per tuos visus metus melde 
savo moteres kad atvažiuotu 
pas ji ir gyventu su juom drau
ge bet motere atsakydavo jam 
kad bijo plaukti per mares ir 
jokia svietiszka galybe ja ne
užsodinti ant laivo kad plaukti 
in Amerika. Nubodo Stasiuku! 
gyventi be moteres, užvede 
teismą ant persiskyrimo ir da
bar pasijeszkos sau kitos gyve
nimo drauges.

SIUNSKITE
PROTESTUS

PRIESZ IMIGRACIJOS
BYLA “S. 409”

isz-

EKSPLOZIJA DIRBTUVĖ
JE FAJERVERKU — DU 

UŽMUSZTI.
Elkton, Md. — Baisi eksplo

zija isz nežinomos priežasties 
'kilo dirbtuvėje fajerverku ko
kius naudoja eroplanai del įsig- 
nolu. Eksplozija užmusze du 
darbininkus ir sužeidė 14 kitu. 
Valdžia daro rustus tyrinėji
mus nes manoma kad tai Euro- 
piszku sznipu darbas. Drūtis 
eksplozijos buvo jaueziama net 
ifž 25 myliu nuo vietos eksplo
zijos. . ,

MOTINA NUŽUDĖ DUKTE
RS IR SĖDĖJO PRIE JOS 
LAVONO PER 3 DIENAS.
Barrington, Vt. — Mrs. Bel

la Lawndes per tris dienas sė
dėjo prie lavono savo 14 metu 
dukreles, kuria nuszove laike 
miego po tam norėjo atimti sau 
gyvastį bet neturėjo ant tiek 
drąsos atkreipti revolveri sau 
in krutinę ir ant galo prisipa
žino palicijai ka padare.

Moters nužudė savo dukrele 
kada toji sirgo vėžio liga o pi
nigu nebuvo ant daktaro ir gy
dymo o priek tam ir maisto ma
žai radosi namie. Todėl nutarė 
sau pasidaryt smerti drauge su 
dukrele bet neturėjo drąsos. 
Moters buvo naszle ir gyveno 
ant mažos farmukes kėlės my
lės nuo czionais.

KIAULES SUEDE DEVY
NIŲ DIENU AMŽIAUS 

KŪDIKI.
Grace Junction, Minn. — 

Baisi smertis patiko devynių 
dienu amžiaus kūdiki Jennes 
Wagner, 20 metu amžiaus mo
tinos. Motere buvo atsikėlus ta
ji ryta isz lovos bet da buvo la
bai silpna po pagimdymui kū
dikio. Apsupus kūdiki in ske
peta, nuėjo paszert kiaules ir 
kada inpylinejo paszara in lop- 
szi, kūdikis iszpuole isz skepe
tos ir kiaules subegia, manyda-' 
mos kad tai edesis del ju, me-, 
tesi ant kūdikio kuri sudraskė! 
prie motinos akiu kuri buvo 
per silpna iszgialbeti ji. (Moti
na priesz pagimdyma sirgo ant 

l plauczin ligos ir pagal daktaru 
nuomone dabar nelaiminga gal 
mirs.

Nuobodus Darbas 
Szito Kareivio

PORELES NEGAUS
VEDIMO LAISNU

BE DAKTARO PAVELINI- 
MO.

FINAI SUPLIEKĖ RUSU 
UŽKLUPIMA.

Helsingfors. — Finai naršei 
supliekė Rusus prie Viborgo ip 
Suvanyo ežero. Finai badai su
pliekė visa Rusiszka 18-ta di
vizija. Daugelis Rusu pražuvo 
tuose musziuose arba kaip tele
gramai paduoda net 18 tuks- 
taneziai Rusu žuvo arba gavo
si in nelaisve. Daug amunicijos, 
visokiu ginklu, tanku ir auto
mobiliu gavosi in rankas Fimi.

20 FRANCUZU UŽMUSZT1
PER VOKIECŽIUS. >

Paryžius. —‘ Francuziszka 
patrule, kuri per arti prisiarti
no prie Vokiszku pozicijų, li
kos užklupta per Vokieczius ir 
20 kareiviu isz tos pairutes li
kos užmuszti. Abidvi puses pa
leido keliolika szimtu armoti- 
niu szuviu bet mažai padare 
bledes. .

Harrisburg, Pa. — Nuo 17 d. 
Gegu'žio-Mojaus, invyks tiesos 
Pennsylvanijoj kad jokia pore
le, kuri mano susiriszti mazgu 
moterystes, negales but surisz- 
ti pakol daktaras neužtvirtins 
j u sveikata ir kad vienas ar ki
tas neserga lytiszka liga kaip 
tai syfiliu ar kitoms užkreczia- 
moms ligoms. Valdžia jau isz- 
siunte 14,000 daktarams czio
nais Pennsylvanijoj blankas 
ant kuriu turės paraszyti visa 
stovi sveikatos jaunikio ir nuo-l 
takos ir be jo užtvritinimo ne-' 
gales jie būti suriszti jeigu šer
ia tokia liga.

Indianapolis, Ind., — John 
Thomas Taylor, Direktorius 
National Legislature Committ
ee atsiszauke in visus buvusius 
Legionierius ir Kareivius, kad 
siunstu laiszkus arba telegra
mas del savo Senatorių, kad 
pasiprieszintu prieszai nauja 
Byla “S. 409,” kuri inteike 
Senatorius Robertas Raynolds, 
kuris stengėsi per taji byla su
laikyti, sumažinti ir uždrausti 
Immigracija ir iszsiuntimo ne
geistinu ateiviu adgal isz kur 
pribuvo. Bet, jeigu tasai by
lius pereitu, tai per tai nukens- 
tu ne tik negeidžiami, bet ir 
geidžemi ateiviai in Suvien. 
Valstijas.

RUSAI “PER KLAIDA” 
BOMBARDAVO SZVEDU

MIESTĄ. . ;

Pajala, Szvedija. — Rusai 
numėtė net 30 bombų ant mies
telio Pajala, sunaikindami ke
lis namus ir bažytelę bet žmo
nių ne užmuszta. Keliolika-žiucu. 
niu sužeista. Valdžia nusiuntė 
protestą priesz toki pasielgime. 
Rusai aiszkina, kad lekiotojai 
mane kad randasi Finlandijpj 
ir persiprasze “niezevo Ziem- 
lak.” ■ J i

Paskutines Žinutes

Augina Lelijas Be
Žemes

Philadelphia, Pa. — Juozas 
Kavalauskas, 33 metu amžiaus, 
atėmė sau gyvasti su dviems 
mažais vaikais, su pagialba gu
zo. Policija rado tęva sėdinti 
ant krėslo laikanti vaikus ant 
kelio.

55 ŽMONES UŽDIRBO MILI
JONĄ DOLERIU 1938 METE.

Washington, D. C. — Pagal 
valdžios raparta tai 1938 mete 
Suv. Valstijose 55 žmoens už
dirbo po milijoną doleriu. Bet 
tik 2,995,856 žmones turėjo už
tektinai ineigos kad galėtu mo
kėti inkom taksas, užmokėda
mi 764,724,000 doleriu valdžiai.' pienė.

Vienas isz nuobodžiausiu 
darbu yra kariszko telefonisto. 
Turi jis sėdėti pats vienas ant 
kariszko lauko ir davinet tik- 
rus signolus del artilerijos kur 
jie turi leidinėti szuvius ant 
nevidono linijos. Yra tai Ang- 
liszkas kareivis ant Vakarinio 
franto kur sziadien laiko pozi
cijas Prancūzai, Anglikai ir 
Vokiecziai.

—! Amerikoniszki ukinin 
kai dabar parduoda kas minuta 
po tūkstanti doleriu vertes

I I . t _ Į .

LIETUVIS PERMAINE 
SAVO PRAVARDE. 
NETEKO PACZIULES.

Media, Pa. — Kada Iii poli-, 
tas Ruszczinskis stojo priesz 
sudžia melsdamas kad jam per-' 
mainytu pravarde ant lengves-i 
nes, kaip James Joseph Farley, 
tuom paežiu kartu neteko savo 
pacziules Katrės, kuri užvedeĮ 
teismą ant persiskyrimo. Su
džia pasigailėjo Hipolito nes 
ne tik turėjo daug ergelio su 
savo pravarde bet ir su paeziu- 
le. Porele apsipaeziavo 1933 
mete. Hipolitas pribuvo in 
Amerika isz Lietuvos turėda
mas 37 metus ir padavė petici
ja ant permainymo pravardes 
keli menesei adgal. Motere 
tvirtina buk vyras su ja pasi
elginejo bjaurei ir tanikei turė
davo barnius. .

O

Minneapolis, Minn. —'Jonas 
Jvanavicz, 68 metu amžiaus, 

■kalbėdamas apie mirli savo 
draugo pasakė, kad jisai bus 

(antras po juom. Po tu žodžiu 
' pašilenke užriszt czeveryka ir 
! sukrito negyvas.

Harrisburg, Pa.—Kada tre
kas darbininku važiavo prie 
darbo WPA projekto, didelis 
trokas susidaužė su kitų ir 15 
darbininkas likos skaudžiai su
žeistais.

Washington, D. C.—Suvien. 
Valstijei dalyvaus Italu syieti- 
nejo parodoje 1942 metuose. 
Ant tojo tikslo paskirta du mi
lijonai doleriu del pastatymo 
namo.

Isz mažu bulvelių szita lelija 
užauga in laika 30 dienu 'be pa- 
giailbos žemes nes tik laikoma 
in vandeni ir kemikalus kurie 
duoda jai gyvybe. Taji persta
tymą daro Merchandise Mart, 
Chicago kur daugelis žmonių 
prisižiurineja auginimui lelijų.

New York.—Walter Warszo- 
wer, Rusiszkas padonas, raisz- 
tininkas Komunistu drauguvek. 
likos nubaustas ant dvieju me
tu kalėjimo, už naudojima fal- 
szivo praszparto.

— Svietas padirba arba isz- 
spaudžia kas minuta pinacinio 
aliejaus verties 400 doleriu,

Mexico Miestas.— Apylinkė
je Tulancigo baisi vėtra už
musze penkis žmonis ir daug 
sužeido. Iszverte namus, taip
gi telefonu ir telegrafu stul
pus-
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Kas Girdėt
Pagal apskaitymą statistikų 

tai ant szios aszaru pakalnes 
gyvena daugiau kaip devyni 
milijonai jaunikiu. Bet ju gy
venimas szime’t yra dideliam 
pavojuje nes tebyris metas yra

kepuraite girrioje. Ant užklau- 
symo piemeniu, kur jo dingu
sios avys, žmogelis pasakė kad 
randasi urvoje Atlošo. Ant ry
tojaus piemuo rado avis ir da 
daugiau ko. Urvoje radosi se- 
noviszkas altorius, daug viso
kiu sidabriniu kieli'ku, mon
strancijų ir kitokiu bažnytiniu 
papnoszu. Knygoje, kuria to
nais rado, buvo užraszyta kad

ISZLIETUVOS^ RŪPESTIS !

perkeliamu ir visos merginos Įt()je urVoje Krikszeziones laike 
turi tiesa praszyti jaunikio ant j
ftpsipacziavimo. Gud Ink, se
kliems jaunikiams!

Profesoriai tvirtina buk apie 
•trys tukstaneziai metu adgal 
žiurkes buvo didumo meszkos. 
—- Jeigu tai butu teisybę, tai 
kokio didumo buvo uteles? — 
Gal tada kelios uteles turėjo 
puikius pietus isz vieno žmo
gaus.

pamalilas laike, persekiojjm.n 
mete 1792. Piemuo nunesze su
rasta skarba pajs prabąszcziu nenužudė, 
kuris gausei apdovanojo pie kairiąją 
meni už radini.

X ’ K ■ -

KAIP MOTERIS ANTRŲ 
KART PRAŽYDI.

Mariampoles apygardos teis 
mas ana diena svarstė Onos 
Szulinskienes byla. Moteris: 
ke kaltinta, jog 1939 m., Birže
lio 29 diena, ryta, Uosiu kaimo, 
Alvito vis., tikslu nužudyti sa
vo vyra,, isz kariszko szautuvo

Kas bus isz tebyręs musu 
gentkartės? Ar jie bus tinkami 
iszmąityt ir užlaikyt prigulin- 
ę-ziai savo szęimynas? Ar m li
pu merginos bus tinkamos gim- 
idyti ir iszaukleti ju ateinan- 
ęzia gentkarte?

Sziadien musu jaunuomenes 
galvos yra užimtos szo'keis, pa
silinksminimais, gerais laikais, 
stovėti prie baro su slikluku 
rankoje ir paperosn o apie 
svarbesnius reikalus gyvenimo 
jiems visai nerupi. Blogai tas 
viskas atsimusza aut ateities. 
Neturėsime geru vyru ne mo
terų kaip turėjome isz musu 
dieduku ir bobulių.

Yorke atsitiko negirdė
tas atsitikimas. Sztai kokia tai 
Mrs. Gene Sawyers laike savo 
keturiolikos metu dukrele, nuo 
jos užgimimo, uždaryta vienam 
kambarėlyje isz kurio neiszlei- 

'-diaejo ja ne ant valandėlės.
Mergaite nors turi keturioli

ka metu bet buvo kaip kūdikis. 
Negalėjo nieko kalbėt ir nieko 
nesuprato ka in ja kalba. Taja 
mergaite užtiko daktaras ku
ris atėjo atlankyti serganczia 
motina. Daktaras pranesze vai
ku drauguvei apie tai kuri pa
ėmė mergaite po savo globa ir 
■dabar mokina ja kalbėti, raszyt 
ir skaityt ir supažinti su teby- 
riu svietu.

Nesenei likos surastas senas 
pustelninkas South Carolina 
girnose, kuris nuduodavo uba
gu ir maitinosi tuom ka gauda
vo nuo žmonių arba ka suras
davo. Tasai pustelninkas ana 
diena apsirgo apie ka aplinki
nei gyventojai netikėtinai da- 

. žinojo ir isz pasigailėjimo geri 
kaimynai atvežė seneliui dak
tarą. Kaimynai užeja pas pus
tei n i nka pradėjo apszvaryt jo 
varginga bakūžėlė kurioje isz 
netycziu surado pinigus pa
slėptus po visus kampus. Pasi
rodė kad tasai pustelninkas 
turėjo susiezedines keliolika 
tukstaneziu doleriu.

Kada senukas pasveiko, už
klausta jo kokiu budu surinko 
tiek pinigu ir del ko taip var
gingai gyveno jeigu galėjo gy
vent pridereneziaj. Ant to se
nukas atsake kad nuo mažens 
turėjo papratima czedinimo pi
nigu o priprato prie to per dau
geli metu ir ant galo pasiliko 
dideliu skupuolįum.

Tokiu atsitikimu yra daug 
ant svieto isz kuriu galima im- 
ti pavyzdi czedinimo jeigu kas 
gerai apmansto apie ateiti. 
Taip, czedinki'te centus o dole- 
rei patys save apsisaugos ir 
galima surinkti in trumpa lai
ka puikia suma ant senatvės.

Kas darosi tarp Lietuviu 
Amerike tai visi vaisei pekli
niu apasztalu. Jeigu kožnas in 
ezionais pribuvęs tunotu mal- 
szei, dirbtu sau ant szmotelio 
duonos ir jeigu yra krikszczio- 
niu, kad tokiu ir pasiliktu, tai 
nebūta jokiu sumiszimu, nesu
pratimu ir suerzinimu.

Sziadien valdžia imasi rus
tai ant isztremimo visu prieszi- 
ninku szio sklypo ir pradėjo 
temint daugiau ant Lietuvisz- 
ku Bolszeviku, Komunistu ir 
kitu Izmu apie kuriuos mažai 
žinojo praeityje bet Lietuvei 
patys iszlindo isz maiszo ir pa
sirodė kuom atsiduoda.

Geri žmones sziadien turi 
nukenst už keliolika prasmir- 
deliu kurie užkrėtė smirdaln 
visa Lietuviszka tauta. Dede 
Samas ne miega! X

Irlanidijoj yra žmonių pada
vimas buk tenais randasi žmo
gelis pramintas Ląprechun ku
ris vaikszczioja pasirėdęs su 
raudona kepuraite ir atnesza 
kožnam gilinki, katras su juom 
susitiks bet nereikia nuo jo nu
leisti akiu tik žiūrėt ant jo o 
jis, geisdamas iszsprukt, pri
žada suradimą turtu.

.Taigi, praeita meta tūlas pie
muo, kuriam dingo dvi avys, 
pūtiko taji žmogeli su raudona

Kodel taip milžiniszkas, tur
tingas ir laisvas sklypas, kokiu 
yra Sovietine Rusija, užklupo 
ant mažo sklypelio Finlandi- 
jos, kuri niekam nieko ękalta, 
kankindami nekaltus ūkinin
kus ir jos gyventojus smerezia, 
sužeidimais ir vargu?

Sztai kožnas pripažins kad 
svietas dąęjo lyg augszcziau- 
sio laipsnio apszvietos. Visokį 
iszradimai padare nekurtuos 
žmones turtingais ir laimingais 
o kitus instume in didžiausia 
varga ir kentėjimus. Tieji du 
sztamai žmonių turi susilygint, 
kas jau pradėta Europoje o 
Rasztas Szventas mums paduo
da jog tas, kas jau dedasi Eu
ropoje, yra pradžia visu kąn- 
cziu ant žemes.

Toji szyenta knyga raszo 
kad Ponas Dievas sutvėrė že
me savo galybe ir per savo žo
di. Kodėl pirmutinis svietas li
kos sunai'kiritas per tvana? 
Dabar toji žeme yra užlaiko
ma del liepsnos ant sūdo prasi
žengėliu. Toji diena ateis kaip 
vagis nakties laike be jokio 
prasergejimo. Ateis ant Ame
rikos ir viso svieto. Žmones bus 
prispausti kentėjimais ir kai
po akli vaikszczios po žeme ne
žinodami patys kur eina nes 
priesz Dievą prasikalto o ne 
sidabras ne auksas juos neisz- 
gialbes. Per ju godumą liepsna 
visus sunaikins.

Taji sunaikinimą jau pradė
jo Sovietine Rusija ir Nazine 
Vokietija. Kada jau visus isz- 
naikins nuo žemes, tada patys 
bus sunaikintais ir sulyginti 
su žeme.

j ties savo kojas sniege- terszti!” 
i O,-jis,.taip pasižiuręs, taip 

____ _____ Ikaip su botagu Užtrauks ir pra- 
Tekorius (Irigorius Pbtrov,i šnekos: “ Vietoj in kojas man 

nuo seniai žinomas kaipo ga-'Pu^L geriaus, nieksze, degti- 
biausias vežėjas visoj Galczino nes nęmauktum ir savo sene 

guodotum! Reikėtų tau kaili 
iszperti!” — Tikrai iszperti, 
Povyle Ivanovicziau! Kaip

I man mielas Dievas, iszperti. O 
,J kaip ežia jums prie kojų nepul- 

>-antu rodos ti> iei8u esate nuim3 gėradeju, 
tikru tėvu? Galingas pone!

' Duodu žodi, kaip priesz Die- 
Į va... tegul ponas man in akis 
spjauna, jeigu apgausiu: kaip 
tiktai mano Marijona pasveiks, 
visai atsigaus, tai viską, ka

apylinkėj, veža dabar savo ser
ganczia paezia in žiemiecziu li- 

z-!gon'buti. Turi pravažiuoti
verstu arsziausiu keliu, ku
riuo sziadien nei pats randav
us pacztalijonas neg:-------------
o kas jau sakyti apie toki men-

viena kaita in ji szove, bet jo ka žmogeli kaip tekorius Gri- 
nenužude. Szuvis pramusze j gorius Petrov. In akis tiesiog' 

sutrupino | puezia szaltas, asztrus vejas.
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snieginiai debesiai ir sniegti 
taip, kad sunku suprasti a 
sniegas krinta, isz dangaus ar 
isz žemes. Per sniego ta užiklo- 
dala nematyt nei lauku, nei 
miszko, nei telegrafu stulpu o 
kada vejas smarkiau papuezia, 
tuokart nesimato nei paties ke
lio, kuriuo reikia važiuoti.

Sena, ne kam verta kumel- 
palaike ka tik ritasi. Ji visas 
savo sylas prarado traukdama, 
kojas isz gilaus sniego ir be- 
kratydama su galva! Tekorius 
skubinasi. Laikas nuo laiko ne
ramiai paszoka nuo sėdynės ir 
musza arkli per nugara.

— Tu Marijona, neverk, — 
bumba, — pakentėk trupueziu- 
ka. Dievas duos in ligonbuti 
davažiuosime ir tuojaus tau tas 
to... Duos tau Povylas Ivano- 
yiez laszeliu, arba lieps leisti 
kraujo arba isz savo malones 
lieps tave kokiu spiritu isztrin- 
ti, tai... to... atitrauks nuo szo- 
no. Povylas Ivanovicz prides 
pastangų... Parėks, patrepses 
su kojom bet viską atliks... Tai 
toksai geras malonus ponas, te
gul jam Dievas 'suteikia svei
kata. Kada nuvažiuosim tai isz- 
begs isz savo namu ir pradės 
iszmislineti nuo visokiu velniu.

— Kaip tai, kas tai gali but ? 
—■ suriks — kodėl nepaskirtu 
laiku atvažiuoji? Ar tai asz 
koksai szuva kad įsu jumis vel
niais visa diena kajikincziaus ? 
Kodėl ryte nepribuvai. Nesz- 
dintkis sau isz ežia! Kad ežia 
tavo nei koja nesu-sziltu. Rytoj 
atkeliauk!

O asz atsakysiu: Ponas dak
tare! Ponas Ivanovicz! Garbin
gas pone... Na greieziau rinkis, 
kad tave szimtai... Na!

Tekorius szveiezia arkli ir 
nepaisydamas paezios, vis dar 
sau po nosia murma: Garbin
gas pone — prisiegiu szirdin- 
gai kaip priesz. Dievą— žegno
jasi, — iszvažiavau isz namu 
priesz ausztant. Kaip ežia žmo
gus ant laiko pribusi, jeigu 
Vieszpats Dievas... Dievo Mo
tina užsirūstino ir tokius snie
go pušnius užsiunte. Tegul ma
loningas ponas pamato. Net ge
riausias arklys sziadien pa
traukti negali o manisžkis, 
kaip ponas mato, ne arklys bet 
menka kumel-palaike! O ponas 
Ivanovicz inszirdes suszunka; 
Pažinstame jus! Visados iszsi- 
teisinima surasite! Ypatingai

ausi ir :s 
skruosto kaula. Birželio 
diena, 7 vai., Juozas Szulins- 
kas pnsiycziavo su visa savo 
szeimyna. Keturiolikos metu 
sūnūs Vytautas, motinos inkal- 
betas levo nekla,u^yti, tęva 
inžeidineję ir jo neklausęTevas 
jam liepė eiti| žąsiuku ganyti. 
Simus atsisakė ir iszbego kie
man. Tėvas ji iszsivijo. Su
ims in tęva pradėjo laidyti 
grumstais. Nepavijęs sūnaus, 
grižo in trioba ir nuėjo virtu
vėn. Per atdara langą in vir
tuve Szulinskieije sviede grums 
ta ir grasino. Vyras, priėjės 
prie lango, pamate savo paezia 
laikanczia kariszka szautuva. 
Ji szautuva nukreipė in vyra. 
Vyras staiga sukosi nuo lango, 
bet pati tuo kart iszszovę ir 
szuvis kliudė kairiosios ausies 
žemutine dali, sutrupino kairi ji 
skruostą, pramusze triobos 
medine siena, iszejo lauk, kui 
instrigo in tvartuko siena. Po 
szuvio Szulinskiene, numetusi 
szautuva, vijosi vyra, kuris bė
gę in kaimyno GiędraicZio na
mus, kur atostogavo policijos 
valdininkas. Ji prasze vyra 
jai dovanoti, nes tai padariusi 
nctyczia. Atbėgusi in Giedrai- 
•czius ji tvirtino jog pats vyras 
susižalojo. Vėliau, kaip buvo 
daromas tardymas, Szulinskie
ne aiszkinosi, jog ji su kitais 
szeimynos nariais buvusi kie
me, kaip trioboje pasigirdo.szu
vis. Isz trio'bos iszbego vyras 
kruvinu veidu. Vyras turis 
meiluže, noris nuo jos, paezios, 
atsikratyti, todėl pats susižei
dė kad galėtu jai suversti visa 
kalte ir tuo budu su ja persis
kirti. Tik vėliau kaip konsta
tuota, jog pats negalėjęs susi
žeisti ir kaip paaiszkejo kitos 
bylos smulkmenos, kaltinamoji 
prisipažino kalta szovusi in vy
ra. Isztikruju ne Szulinskas, 
bet ji turėjusi meiluži. Tai bu
vo vienas Uosiu kaimo siuvė
jas. Szulinskiene dabar yra 37 
metu. Ji isztekejo 1923 metais. 
Isz karto su vyru gerai sugyve
no bet vėliau kildavo barniai 
del vaiku auklėjimo.. Motina 
mokino tėvo neklausyti o szis 
griežtai in tai reaguodavo. Vė
liau pasimaisze kriaucziukas. 
Vyras dar jaunas o ji gyveno 
antraja jaunyste. Toliau atėjo 
in galva mintis vyro atsikraty
ti. Meilužis iszmokino szautuva 
užtaisyk Pasitaikius progai 
ji ingytas isz meilužio teoreti
nes žinias pritaikė praktikoj.

Siuvėjas G. pareisz'ke, jog jis 
su Szulinskiene neflirtavo, bet 
szautuva užtaisyti iszmokines.

Teismas Szulinskiene nu
baudė septyneriais metais sun
kiųjų darbu kalėjimo.

— Amerika s sunaudoję 
sziadien tiek gurno del visokiu 
iszdirbyscziu ,kad kas minuta 
sunaudoję po 80 svaru.

— Amerikoni szki ūkini n- i - * f >' ’ t
kai praleidžia kas minuta po 
150 doleriu del pirkimo gazoli
no, del varimo ąavo troku, trak- 

Itieru ir automobiliu.

ar ponas liepsi, ponui padarysiu!
Cigarnyczia, jeigu ponas nori, 
isz kieto beržo ir kitokius daig
ius nutekinsiu! Viską, padary
siu ir tai nei kapeikos neimsiu! 
Maskvoj už tokia cigarnyczia 
ponas turėtum užmokėti ketu
ris rublius o asz nei vienos ka
peikos už tai neimsiu!— Dak
taras prasijuoks ir pasakys: 
“Na, gerai, gerai, pasitikiu... 
Tiktai gaila kad esi girtuok
lis!”

Asz, matai sene, žinau kaip 
su ponais apsieiti. Nėra tokio 
pono su kuriuom asz nemoke- 
cziau paszneketi. O kad tik 
Dievas neduotu suklysti. O tai 
sniegti ir pusto! Akis visai už- 
įiesze.

■ Ir tekorius kalba be galo. 
Mala, machinaliszkai liežuviu, 
bile tik apramdyti nors ant 
■valandėlės sunkias rūpestis o 
nors liežuvis tiek daug žodžiu 
isztaria, galvoje pasilieka dar 
daugiau misliu ir klausymu.

Nelaime ant jo puolė taip 
staiga! ir taip netikėtai kad da
bar negali nei iszbusti ir atsi
peikėti kad ta .viską suprast. 
Iki sziol gyveno be rupesties, 
ramiai, vede gyvenimą, vieno
dai pusiau girto žmogaus. Ne
pažinojo nei liūdnumo, nei 
džiaugsmo kad urnai duszioje 
pajuto didžiuliausia sopuli. Ir 
tai amžinai ramus girtuoklis 
nei isz szen, nei isz ten atsira
do padėjime žmogaus užimto, 
susi rupiausio o net kariaujan- 
czio su paezia gamta.

Tekorius atsimena kad rū
pestis tęsiasi nuo vakar. Kada, 
vakar vakare sugryžo namo 
kaip paprastai girtas ir eme 
szturmavoti, pati pasižiurėjo 
ant savo vyro visai kitaip ne 
kaip paprastai. Paprastai tai 
buvo akys nusižeminusios kan- 
kintines arba szunies kuri mu- 
sza o esti mažai duoda, dabar 
žiurėjo ant jo nejudanczįu žiu- 
rejimu, kaip žiuri szventįeji isz 
senu paveikslu, arba mirsztan- 
czios ypatos.

Nuo to pasižiūrėjimo prasi
dėjo jam rūpestis. Netekęs pro
to tekorius iszprasze pas kai
myną kumel-palaike ir dabar 
veže sene in ligonbute su vilti
mi kad Povylas Ivanovicz su 
milteliais ir mostims sugražins 
jai pirmutini pasižiurejima.

‘Tu vienok Marijona to... —

gas, veidas stebėtinai iszsitie- 
se ir priėmė iszbalusia pilka 
atspindi.

— Na, tai tau kvaila! -— mur
ma tekorius. — Asz tau isz vi
sos szirdies, kaip priesz Dieva, 
o tu to! Na ir turi paika.-. Imsiu 
sztai ir nevesziu pas Povyla 
Ivanovicz. Iszleido isz ranku 
vadeles ir užsimislijo. Neturi 
drąsos užpakalyj saves pasi
žiūrėti... apima ji baime... Už
duoti jai kląusynją o nega.uti 
atsakymo, taippat baisu. Pa
galios, kad atsikratyt netikru
mo, neatsisukdamas paeziupi- 
nejo szalta, sustingusia ranka.

-— Matytis, numirė! Beda! 
Ir tekorius verkia. Ne tiek jam 
gaila, kiek nesmagumo jam da
rosi, kad ant szio svieto viskas 
taip greitai pereina. Nesuspėjo 
su sene pagyventi, su ja pasi
kalbėti, pamyluoti, o ji jau nu
mirė. Gyveno abudu, kas tiesa, 
keturesdeszimt metu bet tie 
keturesdeszimt metu praslin
ko juk ant gerymo, muszimo ir 
vargo ir nieko neatjautė kad 
gyveno. Ir kaip ant piktumo 
sene pasimirė, tai-gi toj valan
doj kada atjautė del jos susi- 
mylejima, suprato kaip daug 
jai prasikalto, jam dabar rodo
si kad be jos gyventi negali.

— Ji net ubagavo — atsime
na sau tekorius.

tu, Grigorian! Seniai tave pa- murma — kaip Povylas Ivano-
žysiu. Regis penkis kartus kar- 
cziama lankiai. O asz jam: — 
Garbingas pone! Ar 'tai jau asz 
esu koksai pagonas, arba jau 
be sanmones! Sene Dievui du- 
szia paveda, mirsztanti o »asz 
per kareziamas valkiosiuos! 

.Susimylėkite pone! ka sakote! 
' O kad jos prapultu, tos kar- 
cziamos!

Tada Povylas Ivanovicz lieps 
tave nuneszti in ligonbuti o 
asz pulsiu jam po kojom... “Po- 
vylę Ivanovicz! Dovanokite 
mums kvailiems mužikams. 
Reiktu mums in sprandus su
drožti o ponas privalai vargin-

vicz pa.kla.us, ar asz tave mu- 
sziau, tai pasakyk ne! o asz ta
ve daugiau jau nemusziu. Pri
siekiu ant kryžiaus! Ar tai asz 
tave musziau isz piktumo? 
Taip sau musziau. Gaila man 
tavęs! Matai, kitas, taip nesu- 
sikrimstu o asz, ot, dabar vežu 
tave... storojuosi... Betgi pusto 
ir pusto! Bulk tavo valia, o 
Vieszpatie! O kad Dievas duo
tu nors isz kelio neiszsuk ti! Ka 
skauda, Marijona, kodėl neat
sakai? Klausiu, ar tau szona 
skauda ?

-Stebėtina jam pasirodė kad 
ant senes veido nesileidžia snie-

stojo. Atvėrė akis ir mato 
priesz save troba, ar ka tokio. 
Privalo iszlipti isz rogių ir per
sitikrini, kas tai butu bet kuna 
apėmė toksai tingėjimas kad 
vereziau suszalti nei isz vietos 
pasijudinti. Ir ramiai sau už
miega.

Iszbunda dideliame szviesa- 
me kambaryje. Per Įauga inei- 
na isztisi szviesos szaltiniai. 
Tekorius priesz save mato žmo
nes ir pirmiausia jam norisi 
pasirodyti jog jis yra su san- 
mone. t

— Želabnos dievmaldystes 
reiketu už paezios duszia — 
sako. — Reikia paszaukti popa.

•— Na, gerai, gerai. Gulėk jau 
tiktai — pertraukia jam kok
sai tai balsas.

— Mano Dieve! Povylas Iva
novicz — szaukia su nuosteba, 
matydamas priesz save dakta
rą. — Geradejau!

Nori atsistoti ir pulti dakta
rui po kojų bet jauezia kad ran
kos ir kojos visai nepaklusnios.

— Vasze blagorodije! Kur
gi mano rankos, kur kojos?

— Atsisveikink su rankom ir 
kojom... Nuszalai! Na, na, ko 
verki? Pagyvenai ir garbe Die ■ 
vui, regis jau szeszis kryželius 
turi — tai to ir pakanka.

— Nelaime, guodotinas po
ne!!. Tai juk nelaime! Dovano-

— Pats ja iszsiuneziau pra
szyti pas žmones duonos. Jei 

’turėtu protą tai privalėtu dar 
kokius deszimts metu gyventi 
o taip, gatava pamislyti kad 
isztikro jau asz toksai niek- 
■szas esu.

Szvencziausioji Motina! In 
kur asz po galu važiuoju! At
gal! Pasuka tekorius atgal ir 
isz visu šylu plaka savo arkli... 
kelias vis arszesnis, toliau jau 
nei kelio nesimato. Dabar ne 
laikas gydyti bet reikia laidoti. 
Tekorius važiuoja atgal.

— Kad taip gyvenus isz nau
jo — mislija tekorius. — Atsi
mena. sau, kad Marijona priesz 
keturesdeszimt metu buvo jau
na, graži, linksma, isz turtingo 
namo paėjo. Iszleista už jo nes 
jos tėvams patiko' jo amatas. 
Buvo visa pradžia prie laimes 
bet nelaime buvo tame kad 
kaip pasigėrė ant veseilios ir 
iszsitiese ant suolo tai tarytum 
nuo to laiko dar nei syki neisz- 
budo. Veseilios neatsimena ° 
kas buvo po veseilei —- tai nors 
užmuszk, nieko nežino.

Taip sunaikino 40 metu.
Balti sniego debesiai paleng

va pradeda reteti.
Artinasi sutema.
In kur asz važiuoju? —mis

lija tekorius. — Reikia laidoti 
o ąsz in ligonbuti! Visai kaip 
kvailas.

Vėl apsigryžta ir musza ark
li.

Kumelaite įsztempia. visas 
savo sylas ir bėga sau ristele. 
O. tekorius nuolatos plaka bo
tagu. Isz užpakalio girdima 
kdks tai stuksėjimas o nors te
korius neatsisuka, vienok su
pranta kad tai numirusios gai
va daužosi in roges. O kas kar
ta vis tamsiau. Vejas kas kar
ta vis szaltesnis ir szaltesnis 
darosi.

— Pradėti naujas gyvenimas 
— mislija tekorius. -— Inran- 
kius naujus pasitaisyti, orde
rius priimti... pinigus atiduo- 
cziau senei... taip!

Iszkrinta jam isz ranku va
deles. Jeszko, nori paimti, bet 
negali. Rankos sustingusios. 
“Vis viena — mislija — ark
lys pats nuvež, žino kelia. Kad 
taip kiek nors pramigti.” Už
merkia akis ir snaudžia. Ne
trukus jauezia kad arklys su

kite man gyvasti nors antkeliu 
•metu. Arklys svetimas, reikia 
atiduot, sene palaidot... Kaip 
■tai ant szio svieto viskas grei
tai pereina? Guodotinas pone? 
Povile Ivanovicz! Gražiausią 
cigarnyczia...

Daktaras mostelėjo ranka ir 
iszeina isz sales.

Tekorius užbaigė gyvasti.

PAJESZKOJIMAS.

Pajeszkau Prano Alikalaus- 
ko, Juozo Tankclevicziaus ir 
Jopo •Sįmąavicziąus, isz Dirve
niu. Tegul atsiszaukia ant ad
reso: Enoch Urbon,
F.23 Ernest, Pą.

SVEIKATA LIGONIAMS

Knygute kuri apraszo 350 visokiu 
vaistu, žolių, žiedus, lapus, szaknis, 
su apraszymu del ko jos yra varto
jamos. Taipgi su dabartines Europos 
musziais paveiksluotu žemlapiu kuris 
parodo vandenio, oro ir sausžemio 
linijas ir kelio tolumas in visas sosti
nes. Preke 35 centai arba 3 setai 
už $1.00.

M. Žukaitis
Dean Rd. Spencerport, N. Y.

SZI BANKA YRA NARYS t
Federal Reserve System J 

TEIPGI IR
Federal Deposit Insurance

Corporation
------$------

Union National Bank \
Kampas Main ir Centre St. j

MAHANOY CITY, PA. 5

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graboriua 

:: Gabiausias Balsamuotojas :: 
IGeriausis Ambulance 

patarnavimas s z i o j -Z/ 
apylinkėje. Bile ko- AA 
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil- JL 
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio T| 
Grabu. Laidoja nil- II 
mirelius pagal naująu- II 
šia mada ir mokslą.

Turiu pagialbininke N 
moterems. Prieinamos Jį.

_ prekes. S3’
DU OFISAI:

MAHANOY CITY; 516 W. Spruce St.
Bell Telefonas 149

TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 
Bei1 Telefonas 532-J
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Piktadaris
PH ku pamacziau ta veidą bet jis]

-6-

teisybe, kad asz ne— Juk 
iszrodau ant piktadario.

mano atmintyje ant visados [ 
pasiliko. Taippat neužmirszau| 
mažiatįsios smulkmenos, ka i p1 

i tas viskas iszrode. Į
i Buvo tai diktaą vyras, juo-Į 

puses koridoriaus, kažinkas jajg plaukais, mažai apželes ir' 
man rodos susidedantis isz sze-' gu ]apaį riesta nosia. Ant saves, 
sziu žmonių, užstojo man kelia, įurej0 mėlyna (bliuzą, kletkuo-'

- Pagelbos! — surikau u^*jtaskelnes.ir su szniurais czeve-i 
kimusiu balsu ir piadejau, rykus. Ant galvos turėjo juodai 
glaustis prie sienos kad tuo-i j{epure jr įs^j-ode ant darbiniu-1 
tarpu tie žmones priesz mane ]{O jsz arsenalo. 1
pradėjo szokineti ir stebėtinai 
moti rankomis. Rodos alpau isz 
baimes!

— Latre! kur eini tokiu vėlu
laiku? — paklausė vienas isz 
ju-

— Eina pavogti koki nors 
numirėli. — Tai yra daktaras 
— tarė antras.

— Ak, tai koki girti — pa- 
mislijau ir, ingaves drąsos, dar 
smarkiau surikau:

— Isz kelio, laidokai! Tegul 
nie vienas prie manės nesiarti
na nes ant vietos tuojau paklo
siu!

Ir tuo paežiu laiku pakėliau 
augsztyn geležine lazda kuria 
padovanojo man arsenalo me
chanikas o kuria vakarais vi
sados su savim nesziodavaus.

Vienok pasirodė kad tie žmo
nes visai neat'kreipe atydos in 
mano grasinimus ir toliau ap-

— Ka? ponas piktadaris? 
Bet-gi Don Elijosziau — kal
bėjau, da pildamas jam alaus — 
tai tiesiog juokingas klausy
mas.

Don Elijoszius tai 'tikras do- 
rininkas: kantriausias ir nuo
lankiausias isz visu telegrafo 
luredninku. Jeigu jam virszi-j 
įlinkas lieptu iszdulkint savo; 
kelnes tai padarytu tai be jokio 
protesto isz savo puses.

— O vienok, — vienok buna 
gyvenime aplinkybes, prisiar
tina laikai kada ir spakainiau- 
isias žmogus... ’

— Sakyk, ponas, klausau — 
atsiliepiau su žingeidumu.

— Tai buvo žiemos laike, 18- 
98 metuose. Musu distrikte 
investa. visokios reformos, isz 
tos taigi priežasties likausi be 
yietos ir persikėliau in O. kur 
gyveno mano isztekejusi duk
tė. Labai gerai man tonai se
kėsi; nedirbau nieko, valgiau, 
vaiksztinejau ir miegojau. Lai
kais, isz neramybes, perraszi- 
nejau visokius raportus žentui, 
kuris buvo miesto uredninku. 
Vakariene valgydavome
ežia u, aplink asztuones, po tam 
užmigdydavau anūke kuri tuo
kart 'turėjo tris metus o szia- 
dien iszaugus in patogia mer
gaite, kokios ir ponui, matomai 
patinka (nuleidau žemyn akis 
ir atsigėriau alaus) o po tam 
tankiai eidavau pasikalbėti 
pas ponia Nives, naszle, kuri 
viena gyveno prie ulyczios de 
la Persaguida. Gyveno ji sena
me dideliame name, .su tamsia 
priemene ir akmeniniais tro
pais. Tenai tankiai taippat lan
kydavosi Don Gerardo Pique- 
i’O, buvusis muito uredninkas 
ant Porto Riko. Biedniokas du 
metai atgalios numirė. Jis atei
davo priesz devinta valanda o 
asz beveik visados pusvalan
džiu vėliau, kadangi tuo laiku 
jis iszeidavo. Asz visados isz- 
budavau iki pusiau vienuolik
tos arba ir vėliau.

Viena, nakti isz tenai iszejau 
kaip paprastai, tuo paežiu lai
ku. Turiu pridurti kad Dona 
Nives yra labai taupi, rūpinasi 
su mažiausia smulkmena, no
rint ir geram pagyvenimui tu
ri visiko pilnai. Taigi neap- 
szvieczia trepu ir tamsaus prie
angio ir kada Don Gerard iszei-

linkui mane szokinejo ir mojo 
anks-' rankomis. Apsipratę prie tam

sybes akys, prie silpnos uly
czios lempos szviesos, pamate 
kad nuolatos stumdo prie ma
nės viena, matomai drueziausia

dinejo, tai arba asz, arba tai> 
naite jam virtuves lempa že
mai pasZviesdavome. Jeigu ku
ris isz musu atidarydavo du
ris in prieangi, ji tuojaus užda
rydavo duris nuo trepu ir to
kiu budu sveczias iszeinantis 
atsirasdavo didžiausiose tam
sybėse: tai-gi ir gangreit atsi
radau tokioj tamsybėj, pajutau 
kad kas toksai mane u'žgavo 
per galva ir pavarė man cilin- 
deri net po nosia. Persigandęs 
tuo užpuolimu parkritau in už
pakali o lygia dalimi man pasi
rodė kad girdžiu juoką. Atsi
peikėjas kiek tai, nusitraukiau 
nuo galvos cilindrą ir kaip tik 
galima asztriausia atsiliepiau.

— Kas czia yra ?
■ Niekas nieko neatsake. Per 
galva man prasinesže greitai 
visokios mislys; pleszikai ar 
szposininkai, norinti pasijuok
ti isz mano baimes. Pagaliaus 
matydamas, dėkui ulyczios 
lempos szviesai, kad prie duriu

ir patys-gi slepiasi už jo nuga
ros.

— Judinkites! —surikau isz 
naujo ir pasukau lazda tarp 
pirsztu.

— Pasiduok, szunie! —szau- 
ke, neperstodami szokti.

Nebuvo abejones.; tie žmones 
buvo visiszkai girti. 'To visko 
akyveizdoj ypatingai, kad ne- 
maeziau ju rankose jokio gink
lo, nusiraminau sziek tiek ir 
nuleidęs žemyn lazda, prakal
bėjau, kaip galima prielankiai 
ir rimtai.

— Ponai! gana bus tu szpo- 
su. Pavelykite taigi mari iszeiti 
isz czionai.

— Pasiduok, szunie! Eini 
gerti lavonu kraujo“? Eini nu
kirst kam nors galva, nupjau
ti ausi, iszdurii aki, arka nu
pjauti uosi?

Tokiais klausymais ir atsa
kymais atsake ant mano pro
pozicijos ir lygia dalimi užpuo
likai paslinko areziau manės. 
Vienas isz ju, ne tas, katras bu
vo prieszakyj, bet vienas isz

Tai ka tuokart permislijau 
in kėlės miliutas, tureeziau pel
keles dienas pasakojimo. Atei-i 
lis man labai aiszkiai persista-| 
te: žinia apie to žmogaus smer- 
ti, kaip žaibas apibėgo visa 
miestą, policija, ateis mane ar- 
esztuOti — žentas bus sunaikin
tas, duktė iszgirdus apalps, 
anūke užsiverks. Po tam mane 
uždarys kalėjimai! o tyrinėji
mai trauksis per isztisas nede- 
les o gal ir menesius. Kokiu-gi 
budu galėsiu darodyti kad vei
kiau savo apgynime“? Vieszas 
apskustojas pavadins mane 
žmogžudžiu, advokatai iszrodi- 
nes mano lyg sziol nesutepta 
nieku gyvenimą o tribunolas 
mane nubaus. Vienu szuoliu at
sidūriau pas duris ir nubėgau 
net ant ulyczios kertes. Czia 
apsižiūrėjau kad neturiu ant 
galvos cilinderio, taigi tuojaus 
sugryžau ji pasiimt. -Su neap
sakoma baime inejau in tamsu 
paltu karidoriu, uždegiau deg
tuką ir szonu pasižiurėjau in 
savo auka turėdamas vilti kad 
dar atsigaivins. Dykai viskas. 
Lavonas gulėjo toj paežioj vie
toj o geltonas kaip vaszkaš vei
das (liudijo kad numirė isz prie
žasties smegenų sutrenkimo. 
Nutveriau cilindrą, iszlyginau 
kiek galėdamas ir užsidėjus 
ant galvos, pabėgau. Po neku
ria! valandėlei vienok sureti
nau žingsnius. Pradėjau rnislyt, 
kaip czia apsisaugojus nužiū
rėjimo ir jeszkojimo policijos. 
Slinkau atsargiai palei mūra 
tuszcziu keliu, ant kampo pa
sukau, perėjau kėlės ulyczias 
ir pasukau in namus. Pradėjau 
jau ramintis kad staiga ant 
ulyczios prie manes prisiartino 
ramybes sargybinis:

— Don Elijosziau, pasakyk 
man maloniai...

Daugiau negirdėjau. Atszo- 
kau kaip angies ingeltas ir net 
ant jo nepasižiurejas, nubėgau 
toliau miesto ulycziomis neži
nodamas nei pats, in kur begu, 
įsibėgau net isz miesto ir par
griuvau nuvargęs ant žemes. 
Pradėjau maustyti. Rodosi, 
prastai pasielgiau. Tasai sar-

užpakalio, pirmutinio peti pa- 
sikmszo sau po pažaste, nutvė
rė man už nosies ir taip dru- 
cziai suspaudė kad net surikau 
isz sopuliu. Atszokau taigi tuo
jaus atgal ir užsimojus su laz
da kirtau pirmutini. Susmuko 
ant žemes ir net ne aimanavo o 
visi kiti greitai pabėgo.

Pasilikau vienas, kad persi
tikrinti, ar užgautas dar sude
juos ar gal dar pasijudins. Ilga 
valanda — nieko! Ak, baiseny
be, tai asz ji užmusziau! Nužu
džiau žmogų. — Lazda, kas 
teisybe, buvo didele o asz per 
visa savo gyvenimą lavinausi 
gimnastikoje... Smūgis turėjo
but baisus. Drebaneziom ran
kom iszsiemiau isz kiszeniaus 
degtuką ir užsižiebiau.

Negalų ponui apsakyti kas 
su manim tuokart veikesi. Ant 
žemes su galva paversta ant 
szoiio, gulėjo lavonas. Ant jo

Pasveikinimas Nuo Hitler’io Del Herman’o

Field-marszalka. Herman’as Goering yra sveikinamas per 
savo dranga Hitleri ant Hermano 47 metu gimimo sukaktuviu. 
Hitleris nulėkė pas savo -dranga kad jam sudėti karsztus veli- 
nimus toje dienoje. Field-marszalka yra vadu lekiojimo kor
puso eroplanu Vokietijoj ir likos paskirtas per Hitleri jo im- 
pediniu jeigu jis numirtu arba butu užmusztas.

lengvu sau žingsniu. Kliubo bi
liardu saleje atradau dar kelis 
pasivėlavusius sveczius. Atsi
sekau prie ju, pradėjau neno
romis jubkavoti o lazdele tarp 
pirsztais sukinėjau idant ja vi
si galėtu pamatyti.

Kada pagaliaus visi iszejo o 
asz su pažinstamais persisky
riau, man buvo linksmiau ir 
lengviau dabar ant duszios. 
Bet kada vėl atsiradau pats 
vienas savo kambaryje, paju
tau isz naujo baime. Pradėjau 
galvoti vėl ir persiemiau per
sitikrinimu, kad tasai mano 
i-szmislas dar gali paarszinti 
visa ta padėjimą jeigu ant ma
nes puls bent koksai nužiūrėji
mas. Negalėjau užmigti. Sėdė
jau ant lovos ir, pasirėmęs su 
rankom galva, mislijau apie 
savo niekinga ateiti. Man dar 
daugiau baimes pridavė nak
ties tyla. Kas valanda man ro
dėsi kad girdžiu prie vartų bel
dimą o po tam policijantu 
žingsnius trepais. Pagaliaus 
tik ausztant užmigau arba taip 
sakant užsnaudžiau kokiu tai 
slogucziu (prispaustas. Ant ga
lo mane duktės balsas isz to 
snaudulio pažadino.

— Teveli! jau deszimta va
landa o tu da lovoje. Bet kaip 
tu iszrodai! Kibą turėjai labai 
bloga miega.

— Prieszingai, miegojau la
bai gerai! — atsakiau smagiai.

Negalėjau tikėti net savo
gybinis, matomai mane paži
nojo ir norėjo ko nors paklaus
ti. Gal turėjo pas žentą koki 
reikalą. Mano pasielgimais tu
rėjo jam pasirodyti labai ste
bėtinu daigtu. Tur-but mislijo 
kad isz proto iszejau bet rytoj, 
kada tas visas dalykas pagar
sės, kada visame mieste bus 
patirta apie ta žmogžudyste, 
sargybinis turės nuožiūra ant 
manes ir pranesz apie tai val
džiai.

Mano prakaitas tuojaus per
simainė in leda.

Kiek tai atsilsėjus, nuslin
kau namo.' Namu duryse atėjo 
man’ in galva laiminga mislis.

Patylomis iiilindau in kam
barį, paslėpiau ten geležine laz
da o pasiėmiau bambuso lazde
le ir vėl iszejau ant ulyczios. 
Nežiūrint mano didelio atsar
gumo, pats save iszdaviau du-

Skaito ‘Saule’ 30 Metu 
Ir Skaitys Iki Gyvas

Bus!
Gerbiamoji “Saules” RedysteJ 

Siuncziu jums tris dolerius, 
už laikraszti “Saule.” Szir- 
dingai aeziu, kad man nešalai-1 
kete nes asz ta ji laikraszti la
biau myliu už visus kitus. 
“Saule” jau skaitau daugiau 
kai]> 30 metu ir mane visame 
pralinksmina, ir duoda man ra
mybių ir skaitysiu pakol busiu 
gyva. Lieku su guodone, jusu 
sena skaitytoja-,

MARE STASELIS, 
isz Warrior Run, Pa.

“Stebėtinas atsitikimas. Vy
riausio ligonbuezio prižiūrėto
jai turi paprotį prie smulkes
niu patarnavimu naudotis ser- 
ganeziais ant proto, kurie už
silaiko ramiai. Prie tokiu pa
tarnavimu priguli nesziojimas 
numirusiu isz ligonbuezio in 
lavonyczia. Vakar vakare keli 
serganti, kuriems liepta per- 
neszti lavonus, pabėgo per par
ko atdarus vartus, paimdami 
su savim lavona. Ligonbuezio 
direktorius, apie tai dasižino- 
jas, pasiuntė dažiuretojus, kad 
juos suimti — vienok viskas be 
pasekmių. Pirma valanda nak- 
czia patys sugryžo in ligonbu- 
te, vienok be lavono. Lavonas 
bet atrasta dideliame karido- 
riuje, namuose ponios Nives 
Menender, prie de la Persegui- 
la ulyczios. Pasitikima, kad di
rekcija padarys tvarka, idant 
užbėgti ant toliau pana-sziems 
atsitikimams.

Paleidau dienraszti, -apsiaus
tas juokais, kuris po tam persi
mainė in ilgus nervu silpnu
mus.

— Taigi, ponas nužudei la
vona?

— Be abejones! —atsake 
rimtai Don Elijoszius.

Teisingi Pateminimai
— Teisybe sziadien guli ant 

dugno dumbliniam prūde.
— Kas skaito, tasai daug 

žino ir lavina savo is-zminte.
— Kožna mada yra du kart 

juokinga — kaip tik atsiranda 
ir prie pabaigos.

— Motere niekad ne yra 
prisotinta: Kuom daugiau žino 
apie meile, tuom daugiau nori 
taja meile pažinti.

—■ Graiku kataliku kunige- 
lei Amerike priguli po valdžia 
dvaiszku lotiniszku Rymo vys
kupu, bet kodėl Graiku bažny- 
czios ne priguli prie airisziniu 
vyskupu, tiktai prie parapijom! 
o bet juosius nevadinąs atskaln. 
nais ir neprigulmingais. ” /

— Žmonys neskaito ka 
jiems priverstinai vadovai pa- 
liepineje, tiktai ta kas jiems 
daugiausia patinka ir smau- 
giausia skaityti ir turi isz to 
džiaugsma ir užganadinima.

gAPNORiuę;
Su 283 Naujai* Paveikslai* 

160 Dideliu Puslapiu

8 coliu ilgio - Sįi coliu ploczio

Pagerintas ir Padaugintas isz- 
leidamas. Iszguldanti kiekvie
na sapna ir kas ateiteje stosis. 
Su priedu Planatu ir visokia 
Burtu. Knyga apdaryta kie
tais audeklineis apdarais.

Preke Tiktai - $1.00
W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 
MAHANOY CITY, PA.. U.S.A.

Hei jus Rochesterio jauna
martes, _ ■ 

Kitados buvote sztant pa
naites,

C) kada isztekejo, 
Vyrai visai to nesitikėjo, 

Kad pastos tokios tingines, 
Nelabos gaspadines,

Vaiku da neturi, 
Bet vyru neprižiūri, 

Ant poreziu per dienas supasi, 
Vyrai turi grinezia mazgoti, 

Ir valgi sau pagaminti, 
Ir misiuke prie stalo pavadyti. 
Badai ant X ulyczios taip yra, 
Nekuriems vyrams net aszaros 

byra, 
Kada man apie tai apsakinėjo, 

Pravardes jaunamareziu 
davinėjo, 

Apie tai pakalbėsiu daugiau, 
Kada in t-enais pribusiu vėliau.

* * *
Plynįpnto Lietuviszkos mi- 

siukes, 
‘ Tai dzievaž kaipo velniukes, 

Karta buvo parte tai asz po 
langu stovėjau, 

In vidų s-tubos žiurėjau, 
Kaip paleido savo burnas, 

Tai misiukes negražu.
Juk ten buvo ir vaiku mažu, 

Iszrodote ant panaieziu, 
Bet jusu žiotis kaip szunycziu, 

Geda ant tokiu misiukiu, 
Jeigu nemokate kitokiu sztuku, 

Tai veluk žiotis uždarykite, 
Žmonių nejuokinkite, 

Ba tat del moterėliu yra 
bjauru/^ 

Ir del visu negražu.
* * *

Tiikstantis Naktų ir Viena
locnai du^terei, žiurėjau in ja 
su nuosteba ir tariau nusimini
me:

— Ar yra jau laikraszcziai ?
— Laikraszcziai? Žinoma, 

jau nuo septintos valandos.
— Atneszk man juos, pra- 

szau.
Atnesze. Laukiau kol ji isz

ejo pratarus kelis žodžius. Dre- 
baneziom rankom iszskleidžiau 
dienraszti, jeszkodamas pami
nėjimo apie ta piktadaryste 
bet nieko negalėjau perskaity-' 
ti, taip man viskas akyse mai
nėsi. Pagaliau mano akys susi
laikė ant antgalvio, padėto di
delėm litarom: ‘‘Žmogžudyste 
prie ulyczios”...

Dienrasztis iszpuole man isz 
ranku. Pakėliau ji nerviszkai 
dar išyki ir dar perskaieziau 
antgalvi. Skambėjo jis kitaip:

riu girgždėjimu ir akis in aki 
susiduriau su savo duktere. Pa-' gi i?

“Žmogžudyste Policijos,” o 
lytejosi kokio itai turgaus rei
kalo. Pradėjau nerviszkai jesz-vėido smertis iszrasze baisu ,____________ ___________ _____________________ ___i i° ° ”

paszparta.. Degtukas iszkrito sakiau jai kad turiu matytis su koti toliau, pagaliaus ant pat 
man isz pirsztu o asz atsiradau J vienu savo prieteliu kliube,1 galo vietinei kronikoj atradau 

iszeiti. Kaip tik priėjau prie vėl tamsybėje. Tik trumpu lai- tai-gi atsisveikinau ir iszejau sekanti patemijima:
nieko nesiranda, nusprendžiau

ARABIZSKOS ISTORIJOS
—.... -o----- ---

PUIKI DIDELE KNYGA. 27 ARABISZKOS ISTORIJOS 
704 Dideliu Puslapiu. 150 Paveikslu.

Drucriai Puikiai Apdaryta Audeklinais-Iszmargintais Vyrszaii
3ZTAI KA RASZO ISZ LIMTŪVOfe 

APIK 8ZITA KNYGA

Gerbemasla Tanlatal:—•
Sulaukiau nuo ju«u aluncslaatca 

mano vardu knyga "Tukatantli 
Naktų ir Viena” ui kuria tariu 
•zirdinga acilu ir labai džiaugiuosi 
kad tokia knyga kaip “Tūkstanti! 
Naktų ir Viena” apturėjau, nes man 
labai yra tingeidu skaityti visokiu 
Istorijų, jas skaltydamu nei nepu> 
sljuntl kaip laikas szvental ir sma
giai praeina. Asz visiems Unkiczlai 
kad nusipirktu tokia knyga kalj 
"Tūkstantis Naktų Ir Viena” nes jt 
skaltydamu žmogus apie viską tad! 
pamlrsztl Ir visokį rupeecslal nor° 
ant valandėlės atsitraukia.

Su pagarba, A. KOKAS, 
Dv. Palazduonys,
Czekiszkes vai.
Kauno apsk.
LITHUANIA.

Viena moterele, Luzerneje, -su 
trimi -sporteleis važinėjo. 

Ir su sameziu duris iszlaužti 
norėjo,

Tai tau sportelei,
Kad juos paralei,

Daug kaszto pridaro,
Keliolika doleriu iszvaro, 

Geriausia dorai elgtis,
Negu po pabulkes su bambileis 

trankytis.
* * *

Jeigu jus Montkarmu mergicos 
norite geri,

Jai turite nepasigert, t

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

Ba tai iszrodo bjauru,
O ir jums tai negražu.

Badai kokiam tai užkaboryje. 
Merginos guzute rija, 
Vyrams neapsileidžia, 
Geria net pasileidžia.

Tingi pas geras szeimynas 
dirbti,

Ba joms geriau gerti,
Ne kaip darbas rupi, 

Namieje per diena tupi, 
Tiktai laukia vakaro, 
Ar nenutvers ika tokio, 

Kokio sportelio kvailiuko, 
Nekalto vaikinuko,

Kad prie saves priviliot, 
Negerai merginos darote, 

Jeigu tokioms pasirodote,
Asz da ir daugiau žinau, 
Ba reidio isz ten gavau. 
Tai jeigu nepasiliausite, 
Tai in kaili gerai gausite.
Ant Pardavimo Namas

Del vienos szeimynos, tuojaus arti 
Lietuviszkos bažnyczios, po No. 533 
W. Mahanoy St. Mahanoy City, Pa. 
Lotas 16 pėdu ploczio. Namai Maha- 
nojuje eina brangyn todėl pasinau
dokite isz progos nes da galima pirkti 
už maža preke. Kreipkitės tuojaus ii» 
“Saules” ofisą. Mahanoy City, Pa,
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• 17* e Į — Nedėliojo atsibuvo Krik-j

Žinios Vietinėse „“v "
-----♦----  Į Dukrele aplaike

— bziadien, Ketverge, pri-

jsztas dukreles Albino Tace-
. laucku, 625- W. Market uly J 
(Dukrele aplaike varda Tekla-
Liudvika. Krikszto tėvais buvo 

puola Sukaktuves gimimo die-'poni T. J. Tacelauekienesu ipo- 
noš pirmutinio musu preziden- nu Juozu Pleczkaicziu.
to,' Jurgio Washingtono. Bam — Seredoje likos sužeistas 
kps ir pacztas taja diena buvo mirtinai Slovakas, Jonas Do-1 
Uždaryti. ■ shiley, Morejos Kasyklose ii^

Utarninke iszejo ant nuvežtas in Ashlando ligonbu- 
tnunpo straiko naktinei darbi-' te kur mirė ta pati vakara apie 
nįllkai St. Nicolas brekerio. 8:30 valanda.
Dptrbininkai buvo neužganady- 
•li isz padalinimo darbo. Kom
unija prižadėjo sutaikint ne
supratimą.

Armotos Ir Kareivei Suszalo Kariszkas Paveikslas

i— Diena 25-ta Vasario-Fe- 
brdariaųs sueis 31 metai kaip 
silsisi ant vietiniu kapiniu už- 
detpjas “Saulės”, Daminikas 
T. Boezkaiiskas. A.a. Boezkau- 
skas mirė 1909 mete. Tieji, ku
rie ji pažinojo, lai sukalba nors 
trumpa poterėli už musu teveli 
ir motinėlė.
t Nedėlios ryta mirė vie

nas isz gerai žinomu gyventoju 
AĮeksa Kluczinskas, kuris lai
ke kroma ant 1309 E. Pine uly., 
sirgdamas koki tai laika namie. 
.Velionis pribuvo in Amerika a- 
pie 40 metu adgal. Prigulėjo 
prie Szv. Juozapo parapijos. 
Paliko paezia. Katre, tris duk- 
teres: Julija, Elzbieta ir Katre. 
Laidotuves atsibuvo Ketverge 
ryta su bažnytinėms apeigoms 
9 vai., Szv. Juozapo bažnyczio- 
je,ir palaidotas parapijos ka
puose. Traskauskas laidojo.

■f Gerai žinomas del mpsu 
gyventojų Edvardas Traskaus- 
kas', 49 metu amžiaus, mirė 
Philadelphijoj Nėdelioj, po 23- 
36'N. 32-ros uly. Velionis gimė 
Malianoy City, buvo sunum a. 
a’. Jono Traskausko ir apie de- 
stzirĄts metu atgal persikėle in 
Philadelphia, kur gjwe.no su 
savo broliu Vincu. Paliko bro
lius Petra. mieste ir Vincą, Phil
adelphijoj. Tris seseres: Lilija 
Kraušiene, Philadelphia, Sara 
Sklariėne, Wilkes-Barre ii' Ma- 
re Petrusevieziene, isz Boston, 
JŠass., kaipo ir dede Petra, ku- 
iis'gyvena mieste. Laidotuves 
Msibuvo Seredos ryta, su baž
nytinėms apeigomis Szv. Juo- 
žapo bažnyczioje 9 vai., kūnas 
palaidotas parapijos kapuose. 
Traskauskas laidojo.

— Musu konsulmonas, Juo
zas. Ancereviczius pasamdė 50 
žmonių kad nuvalytu sniegą 
•nuo skerskelių. Konsulmonas 
Ancereviczius vis stengėsi in- 
tikti žmoniems visame.

Stanislovas Rusteika, isz 
Barnėsvilles, likos sužeistas in 
ranka kada užsuki nėjo automo
biliu. Randasi po daktaro prie
žiūra. ■

—' Musu Skulkino paviete 
randasi ant paszalpos 7,353 
sžeimynos arba 24,725 ypatos. 
Su kožnu menesiu auga skait
lio žmonių kurie jeszkopaszial- 
pčs nuo valdžios. Apie szim- 
tas žmonių aplaike darbus ant 
visokiu projektu.

— Musu advokatas M. J. 
Rtan, gerai pažinstamas vi
siems, ana diena laimėjo teis
mą kas kisza.si užbaigimo pa
likto turto per mirusia Mrs. 
Himne Sei ver t, kuri kitados 
laike moterisžku drapanų szto-
ia.. Jos br.plei, Heskerei, buvo nes mokyklos likos uždarytos 
administkatoreis tojo turto bet*lyg ateinanezio Panedelio isz 
Įjeiszdave teisingos rokundos priežasties prasiplatinimo vai- lankytas iki sziam laikui ir da- 
Ėędel advokatas Ryan likos pa
samdytas kad ta viską isztyri- 
uętu. Po deszimts metu pasise
kė užbaigti taji ergeli ir ana 
diena sūdąs jam pripažino 22,- 
5t>Q doleriu už jo darba. Yra tai 
didžiausia mokestis kada ko
kis advokatas aplaike už toki

— Tula motore kuri sakosi 
kad paeina isz szios apielinkes,1 
atėjo ana diena pas vietini gra- 
boriu sakydama Kad jos brolis 
mirė Filadelfijoj ir prasze kadĮ 
graborius pargabentu jo lavo
ną in miestą ant palaidojimo. 
Motore aiszkino kad brolis in- 
sziurytas ant $5,000 o kad jai 
trumpa pinigu, prasze grabo- 
riaus kad jai sziek tiek pasko
lintu pakol aplaikys insziurenc. 
Bet graborius nebuvo kvailas. 
•Pirmiausia isztyrinejo apie 
brolio mirti bet nebuvo girdėt 
kad tokis žmogus mirtų ir ap- 
gavysta greitai likos susekta. 
Motere dingo isz miesto. Badai 
tūlas graborius isz St. Clair net 
nuvažiavo in Filadelfija par
vežti įayona bet persitikrino 
'kad likos apgautas. Lai kiti 
graborei apsisaugo ja nuo tos 
apgavikes.

SHENANDOAH, PA.
t Motiejus Miliauckas isz 

William Penn mire Utarninko 
nakti namie. Velionis 'gimė Lie
tuvoj pribūdamas in Amerika 
da jaunu, vyruku. Prigulėjo 
prie Szv. Jurgio parapijos. Pa
liko paezia Morta, duktere 
Budrevicziene, du sūnūs ir 6 
anukus. Laidotuves atsibus Su
katoje su bažnytinėms apeigo
mis. Graborius Menkeviezius 
laidos.

t Stanislovas Navickas mi
re Nedelioje namie po 325 S. 
West uly., sirgdamas tik trum
pa laika. Velionis gimė Lietu
voje pergyvendamas Amerikoj 
ilga laika ir dirbo kasyklose 
apie 15 metu, buvo naszlys nes 
jo gyvenimo drauge mirė apie 
penki metai adgal. Paliko sunu 
Juozą namie ir duktere S. Je- 
sinskiene, Pittsburge, kaipo 4 
anukus ir 3 pro-anukius. Lai
dotuves atsibuvo Seredos ryta 
su apeigomis Szv. Jurgio baž- 
nyczioje prie kurios velionis 
prigulėjo. Graborius Sakalauc- 
kas laidojo.

—■ Republikonu vadas Paul 
B. Hauck, brolis buvusio su
džiaus Hauck likos surisztas 
mazgu moterystes su savo sek- 
retorka, pana Alma Buczins- 
kiute, per pastori W. H. Egge, 
isz Frackvilles, 5 diena Okto- 
berio, 1939 mete. Jaunavedžiai 
apsigyvens Pottsvillej.'

Sztai kaip iszrodo sziaddieinis paveikslas Finlandijoj kur tukstancziai Maskolių li
kos užmuszta arba suszalo ant smert. Maskolei guli suszale prie savo armotu, yra tai likuczei 
44-tos divizijos Rusiszkos armijos. Yra tai tik maža dalele paimtu ginklu per Finus. Badai 
ana diena Finai isztreme kita, divizija Rusiszku kareiviu.

Isz Visu Szaliu
DVASIA KAREIVIO

SUGRYŽO, IDANT ISZMETI- 
NET NEISZTIKIMYSTA SA

VO MYLIMOS — LIŪDNA 
PASEKME.

kad nuotaka puldama, pataikė 
in kampa stalo su galva ir ne
teko išminties ir vargci atgaus 
savo minti, nes likos nuvežta in 
pavieto pamiszeliu prieglauda, 
o “dvasia” dabar pakutavoje 
kalėjimo už groteliu.

Kytras Jonukui plaukai ant galvos 
sistojo kada iszgirdo taip kaL 
banezius.

I 1 Iz’O 1 jis gerai ta Dankevi-
ežiu kuri turėjo mieri apvogt, 

----- ♦-----  ! buvo tai labai geras žmogelis 
ir visi aplinkines gyventojai ji 
mylėjo nes ka tik pats tttrej.0

— Ko-rakali stovi ? Imk sz‘- 
fa kamputi duonos ir eik po 
velniu isz grinezios, dabar pa- tai su vargszais dalinosi ir tik 
vasaris, tai sau gausi kur kai
me vieta už piemenį.

Praga.—Kada Vokiecziai už
ėjo ant Czekoslovakyjos, Leo
pold Szvedo, jaunas vyrukas 
instojo in glytas kareiviu ir 
naršei kariavo už savo tevynia. 
In koki tai laika atėjo žinia, 
buk jisai likos užmusztas laike 
muszip.

Jo mylima su kuria buvo su- 
sižiedojas, apraudojo savo my
lima, 'bet po kokiam tai laikui 
susipažino su kitu jaunu Vytu
ku, kuriam prižadėjo savo szir- 
di.

Vinczevone atsibuvo in kėlės 
sanvaites, vestuves buvo gana 
triukszmingos ir visi linksmi
nosi soeziai. Sztai pusiaunak
tyje, kada svetelei ir jaunave
džiai buvo' linksmiausi, pasiro
dė szviesa ant sienos kambario, 
o grabinis balsas davėsi girdėt 
rodos paeinantis isz po žemes:

‘.‘Agotėlė, Agotėlė!—Asz es
mių dvasia tavo mylimo Leo
poldo, atėjau tau iszmetinet ta
vo sulaužyta prisiega priesz 
iszejima iri kariuomene ir da
bar tave persekiosią iki smert 
už tavo neisztikimysta del ma
nes ! ’ ’
Perimti didelia baimia svod- 

bininkai pradėjo musztis vieni 
su kitais idant greieziausia 
gautis laukan ir nesusitiki su 
dvasia užpykusio jaunikio. 
Kada sumiszimas apsimalszino 
jaunikis su kitais insidrasi- 
nes, nuėjo in vidų grinezios pa
žiūrėti kas ten atsitiko

Kada inejo in vidų, nemažai 
nusistebėjo paregeja koki tai 

Į nepažinstama vyra pasilenkusi 
I ant gulinezios apalpusios nuo-

SURADO AUKSINI KAPA 
3,000 METU SENUMO.
Cairo, Egiptas. — Senovisz- 

kas kapas Egipto valdytojaus 
Paraono isz 21 dinastijos, kuris 
valde taji sklypą tris tukstan- 
eziusmetu adgal, likos surastas 
San El Hagar, arti Port Said, 
per Francuzisžka profesori 
Montete, kuris jeszkojo tojo ka
po per deszimte metu.

Kada atidarė taji kapa., rado 
daugeli auksiniu ir sidabriniu 
indu, paeinancziu nuo 1080 ir 
1067 m.
Kape radosi visi karalisžki in
dai puikei iszdirbti isz aukso, 
maža altorėli ir staleli isz gry
no aukso.

2,000 KAREIVIU PRIGĖRĖ.
Chungking, Kinai.—Tik da

bar pasklydo žinia, buk 2,000 
Japoniszku kareiviu prigėrė 
kada Kinu artileryja paskandi
no Japoni'szka laiva ant upes 
Yangtze, terp Nankino ir 
Hangkow. Laivas gabeno ka
reivius ant kariszku lauku, 
kada ji Kinczikai suszaude.

ŽĄSYS SU ANCZIU 
GALVOMIS.

“Elta” sako: Klaipediszkiai 
kita kart juokdavosi isz Til- 
žiszkiu kad jie ant žasu puola, 
kaip katinai. Dabar ir Klaipe- 
diszkiams galima pritaikinti 
toks pat posakis. Jie ne tik

puola ant žasu “kaip katinai,” 
bet dar iszsigudrino savo mui
tininkus prigauti. Eidami in 
Lietuvos puse su maisto korte
lėmis, jie atsinesza anties gal
va, ežia nusiperka žasi, jai pri
siuva anties galva ir jau nesza- 
si atgal in Klaipėdos kraszta, 
kaip anti. Mat, Vokietijos mui
tu taisyklėse antys yra leidžia
ma insigabenti be muito.

Chicago, Ill.— Nuo sužeidi
mu kokius aplaike per automo
biliu, Rokas Bauža, nuo 4327 
So. Marshfield uly., mire ligon- 
buteje.

—- Po trumpai ligai mirė 
Juozas Gricius, nuo 2034 So. 
Union uly. Laike jisai bizni.

— Saliuninkas Kaz. Duls- 
kis, likos sužeistas per piktada
rius kurie atėjo ji apilple«?i ka
da uždarinėjo bizni, paimdami 
132 dolerius ir iszbego. Poliei- 
jantas Simonsen, taipgi likos 
sužeistas per įpleszikus. Saliu- 
nas randasi 1454 Blackhawk 
avė.
darba.

Chicago, Ill. — Vienas bandi
tas apvogė didele kroma Mar
shall Field & Co., ant $17,400, 
kuriuos nesze in banka vienas 
isz tarnu.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

.aidoja kunus numirėliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, Krik- 
Vestuviu ir kitokiams reikalams.

Bell Telefono Numeras 78
520 W. Centre St. MaLanoy City

West Hazleton, Pa. f Silves
tras Kubilius mirė namie po il
gai ligai. Dirbo Humboldt ka-;ailb 8‘UHK-zm.s apmpusms 
nykiose ilga laika ir prigulėjo takos’ stengdamas ja g 
prie S.S. Petro ir Povylo Lie
tuviu (parapijos. Palika paezia 
Mare, keturis vaikus ir ketu- “Tai Leopoldas, 

mylimas nuotakos!
Leopoldas likos aresztavotas 

per policija, kuriam prisipaži
no, buk likos paleistas isz Vo- 
kiszkos nelaisvos, kur buvo

vint.
Staigai jaunavedis šuszuko: 

senoviszkas
res seseres.

Gilberton, Pa. — Visos vi et i -

•ku nugarkaulio ligos (spinal girdės, kad jo mylima isztekejo 
meningitis). Antanukas Pet-(už kito, nutarė jai atkerszinti 
kovskis mirė nuo tos ligos o už josios neisztikimysta nuduo- 
Jonukas Servinskas likos nu-[ damas mirusiu. Szviesa palei- 
vežtas in ligonbute ant gydy-j do isz lemputes ant sienos ir 
mo. Mokyklos todėl likos už- naudojo pilvinaa kalba, kuria 
darytos kad liga neprašiplatin-Į iszmoko nelaisvėje, 
tu tarp kitu vaiku. Pasekme tojo szposo yra ta.

tiek sau pasilikdavo kad tik 
. iszmito; o turėjo prie saves se- 

Taip kalbėjo naszle po Mc-'na tarna kuris drauge su juom 
tiejui Balczunui in savo posūni vaiske tarnavo ir ne vienoj 
Jonuką, kuris ant riksmo mo- musziyneje su juo radosi; Dan- 
czekos nežiūrėdamas dairosi po keviezius kaipo aficieras o tar- 
gi'inczia. . nas Vaitiekus kaipo seržentas.

— Tai ka daryt! Kad jau isz-! Daug turto Dankeviczius he- 
geide ir pasiliovė ant menko 
ko. Tiktai po numirimui toli
mos tetos likos isz vieno syk 
turtingu apie ka dažinojo žmo
nes o ir du piktadarei kurie ta
rėsi ant užpuolimo, apie ka 
Jonas sėdėdamas ant medžio 
apie viską girdėjo. Pasikalbė
ja, jau ketino eit, tame szakos 
subraszkejo iszgirdo garsu 
cziaudejima, jog balsas kaip 
nuo szuvio atsimusze girnoje. 
Piktadarei kaip perkūnu in- 
muszti sustojo o rudis tuojaus 
supratęs pakele galva ir pare
gėjo tupinti medije vaikina, 
eme pisztalieta atkiszo ir no
rėjo szaut bet jo draugas pasa
kė: “Neszauk, brolau, nes ant 
to balso gales kas atbegt ir mus 
patemyt, sztai bus geriau kaip 
szuni pakart kad mus neisz- 
duos. Ir tai pasakęs isžtrauke 
isz kiszeniaus gala virves, ka 
pamatęs Jonukas pradėjo drė
bėt kaip lapelis. Vienok nuduo
damas, jog nesibijo, nulipo že
myn nuo medžio ir taip meilei 
praszesi tu piktadariu, jog su- 
minksztino ir pastanavijo jam 
gyvasti dovanot, tiktai turėjo 

h prisiegt jog ne vienam gyvam 
sutvėrimui nepasakys ka gir- 

. rioje girdėjo. ' 4
In pora adynu po tam, kada 

sėdėjo ponas Dankeviczius prie 
stalo o szale jo senas Vaitiekus 
ir kalbėjo apie senovės laikus, 
tame inpuole Jonukas in paka- 
ju ir sudavęs su kumszczia po
ra kartu paszauke garsei:

— Klausykie manes szepa! 
. asz tau sakau jog szia nakti, 
apie vienuolikta adyna, pikta
darei ketina užpult ant namo 
pono Dankevicziaus ir paim- 
tie pinigus su skrynute kuri 
stovi miegstubeje po lova. , /

Paszoko nuo stalo abudu se
neliai ir pradėjo vaikino kvost 
bet jis tylėjo kaip žeme ir tik
tai tiek kalbėjo:

— Neklauskite manes ponai, 
ka ketinau pasakyti tai pasa
kiau szepai nes ji medine tai 
negyva o asz sziadien anksti, 
prižadėjau niekam gyvam ne
sakyti ka maeziau ir girdėjau.

Tada Dankeviczius prisijuo
kęs isz Jonuko neklausinėjo 
daugiau ir isz laik pasiruosze 
vyrus kurie nakti piktadarius 
suėmė. Ant rytojaus paszaukes 
Daaikeviczius pas save Jonuką 
dekavojo jog apsaugojo nuo 
užpuoliku, paklausė kuom jam. 
užsimoket už ta prasergejim.a 1' 

Jonukas pasikasęs galva at
sake nėdrasei: > f
— Mano tėtulis numirė prkesz 

menesi o moezeka mane Užva
re isz namu idant sau/pajesz- 
koeziau sviete prieglaudos, 
sztai asz praszau-pono idant 
mane priimtumet in dvara. o 
dirbsiu teisingai idant dova
nai duonos nevalgyt.

Žinoma, Dankeviczius ji pri
ėmė ir turėjo didele pamapzi 
visame o kada pagyvento su po
nu apie deszimts metu, gavo 
szeszesdeszimt margu gerbs 
dirvos o apsiženijas gyvena, ir 
dabar mylėtas nuo Dievo ir 
žmonių. a _______

varote, tai eisiu, kur mane ko- g' 
jos ir akys nesz, norint grin-! 
ežia mano tėvelio ir neturėtu 
niekas valios mane iszvarinet.

— Ne lotum kaip szuo, —su
niurnėjo moezeka, — ka tavo 
tėvas turėjo, tai jau ’senei vis
kas nėjo nes beligindama vis
kas nuėjo o kas randasi tai ma
no užprocevota ir nežinau kaip 
iszmaitysiu likusius sieratu- 
kus, — ir parode ant begiojan- 
cziu po asla linksmu kūdikio, 
jos locnu.

— Na tai motinėlė, lik svei
ka, keliausiu pas dede in Spar
vinius, gal ne iszvrays manės, 
tai pasakęs Jonukas atsisvei
kino su savo pusbroleis ir atsi
dusęs iszejo isz savo gimtos vie
tos.

—- Ir ko man taip labai rūpin
tis, — kalbėjo in save vaikinas, 
— turiu jau 14 metu o teipos-gi 
esmių sveikas o jeigu mane gi
ria musu kaime visi tada ir vi
sur bus gerai o Dievas neapleis, 
vis rasiu duonos šzmoteli ant 
svieto. .

Taip mislydamas ėjo sau kas 
karta toliau ir toliau, net kada 
radosi viduryje girrios, sėdo 
po medžiu idant pasilsėt ir pa
klausyt cziulbancziu paukszte- 
liu. Kada pradėjo dairytis po 
medžiu, paregėjo ant vieno me
džio lizdą o kad buvo mitras 
kaip vovere, tuojau® paszoko, 
in medi insikabino ir jau buvo 
prie lizdo kad sztai dirstelėjo 
žemyn, susilaikė ir paregėjo du 
žmones, vienas su ruda barzda 
taip prakalbėjo in antra:

— Tai vaikine, esi sztani, 
mano Jurguti! jog rakta turi 
kiszenije! brace bus laimas bet 
bus ir darbo su tuom Dankevi- 
czium nes tai senovės kareivis 
o su tokeis tai vaikine ne &zpo- 
sas.

— Nebijok, duosime rodą, 
asz žinau jog jis važiuos in Su
valkus ir ketina per laikrasz- 
czius jeszkoti giminiu nes jam 
teta labai daug pinigu numiv- 
dama paliko. Tegul nejeszko 
giminiu, mes ir taip isztuszty- 
sim jo s'kryne ir pradėjo abudu 
juoktis bet taip baisiai kad net

Vaikai Pasiredia Kaip Ir Dideli Studentai

iSzitie vaikuczei, kurie užbaigė mažu vaiku mokyklas, yra pasiredia kaip ir suaugu
sieji studentai kurie užbaigia augsztesni mokslą. 17 mergaicziu ir 12 vaiku užbaigė ta j j 
mokslą New Yorke. Tosios mokyklos yra vadinamos “Kindergarden Schools.”
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