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45 METAS

KASYKLOS
INGRLO

KERSZTAS MIRUSIO

KIAULE ATKANDO JAM 
PIRSZTA.

Orwigsburg, Pa. — Frankli
nas Heim prigialbinejo gydint 
serganezia kiaule kad staigai 
kiaule captelėjo jam už nyksz- 
czio ir nukando. Dabar žmoge
lis gydosi Pottsvilles ligonbu- 
tyje.

80 namu sukriper 
apsisedima žerin 

kasyklas
MOTERES IR VAI 

SUŽEISTI.

MOTERELE DABAR YRA 
BAIMĖJE KAD VYRAS DA- 

LAIKYS SAVO

Isz Visu Szaliu LAIKE GRABA
NAMIE ISZ LIETUVOS APSIVEDĖ

UŽ PINIGĄ

ŽODI.

Netureda- 
vedusiam

PROHIBICIJA BUS 
ATSZAUKTA APIE

’ KALĖDAS.
Washington, D. C. — Lyg 

sziol szlapieji turėjo dideli pa
sisekimą balsavime ant atme
timo visai prohibicijos tiesu 
Amerikoje. Lyg sziol balsavo 
devyniolika valstijų ant pra- 
szalinimo prohibicijos. Viso 36 
valstijos turi balsuoti pakol 
prohibicija gali but praszalin- 
ta. Kitos valstijos balsuos ant 
tojo klausymo lyg Novemberio 
menesio.

MIRĖ DIENA
PRIESZ VINCZEVONIA.

Weston, Ill. — Ludvikas 
Josephs, 23 metu, ketino būti

- surisztas mazgu moterystes 
ant rytojaus su Stasia Donlyn, 
20 metu. Po iszemimui laismi 
nubėgo namo pas motina 
szaukdamas: “Mamyte, taip 
esffliu nudžiuges kad Tret raaiicr 

. szirdis klaba kaip kūjis. Rytoj 
jau atsibus musu vinezevone. 
Kaip asz savo Stasia myliu, 
ah!..” — ir su tais žodžiais 
sukrito prie motinos kojų. 
Szirdis jam truko isz didelio 
susijudinimo.

Pittston, Pa. — K ypa- 
tos likos sužeistos, kizinai 
anglekasiu turėjo įgiiinga 
iszsigialbejima nucaisios 
mirties ir 80 namu šito ro
dos nuo drebejimo žf kada 
lubos anglių ir akmNo. 4 
szafte, Evans kasyk, ku
rios priguli prie Piti Coal 
Co., sugriuvo. Tanele dir
bo keliolika angled toje 
dalyje kasyklų kad.zgirdo 
baisu dundėjimą ir szkeji- 
ma lubu ir vos iszbep laika 
apsisaugoti nuo bas mir
ties.

Per apsisedima vimes že
mes likos padaryta les ant 
kokios szimto tukstziu do
leriu, kaminai sugrii namai 
likos susukinti, pai sutru
ko, ugnis kilo keliuaiamuo- 
se nuo pervirtusiu ;ziu bet 
greitai likos užgei. Dau
giausia bledes pavta ant 
Railroad ulyczios. szeszi 
blokai nukentejo.. F bledes 
padaryta po žeme tai fk>ani- 
ja da neisztyrinejo bearbi- 
ninkai tuojaus pradejcvali- 
neti griuvėsius kad Įklos 
galėtu dirbti be pertras.

Reading, Pa. — 
mas ramybes savo 
gyvenime isz priežasties savo 
uoszves kuri nuolatos erzino 
dukterį priesz savo vyra, Hen
ry Flanders, nuejas ant vir- 
szaus iszgere truciznos ir už
migo amžinam miege užbaig
damas visa svietine rūpesti. 
Bet priesz atemima savo gy
vasties paliko atsisveikinimo 
gromatele savo paeziulei kuri 
sekaneziai skamtbejo:

“Draugia mano gyvenimo ir 
oriežasti mano pabaigos: —Už 
gyvasties nedavei man ramy
bes, klausei savo motinos kuri 
tave prikalbinėjo ant panieki
nimo manes. Už ta tavo pasi
elgimą atmyk kad ir asz tau 
neduosiu ramybes po smert ir 
raukysiu tave kaip tu kanki
nai mane drauge su savo moti
na. Jaigu man Dievas pavėlins 
tai atlankysiu jus, raganas, 
ras nakti ir kankysiu jus kaip 
us man nedavėt ramybes. Lik 

sveika, lyg pasimatymui.”
Poni Flanderiene da neturė

jo atsilankymo nuo savo vyro 
bet baisiai nerimauja nes žino 
kad vyro dvasia gal ir atsilan
kys nes vyras tupėjo būda da- 
laikymo duoto savo žodžio.

STEBUKLAS
NEISZSIPILDE

MERGINA MANE KAD PA
VEIKSLAS MOTINOS 

DIEVO PASIJUDINO 
REMUOSIA.

NULIUDES TĖVAS LAIKE 
MIRUSIA SAVO DUKRELE 

PER KETURIS METUS.

40,000 DALYVAVO
LAIDOTUVĖSE

ŽENTAS NUŽUDĖ SAVO 
UOSZVIUS; LIŪDNA 

PABAIGA.

ISZMETE PINIGUS 
SU LAIKRASZCZIAIS.

Philadelphia. — Juozas Hop
kins, uždaręs savo sztora Su- 
batos vakara vėlyvu laiku ir 
negalėdamas nuneszti pinigus 
padėti in banka, todėl atsine- 
szes pinigus namo, padavė sa
vo paežiai kad juos paslėptu. 
Motere padėjo 800 doleriu bu- 
maszkoms tarp laikraszcziu. 
Panedelio ryta tarnaite valy
dama stuba surinko senus laik- 
raszczius ir numėtė ant kiemo. 
Vejas isznesziojo laikraszczins 
po visa kiemą ir kada motere 
atsiminė apie paslėptus pini
gus ir pradėjo jeszkoti, pinigai 
buvo iszpustyti po visa aplin
kinių.

NEPAPRASTO BD 
ARKLYS.

Douglas, Tex. —■ Rzeris 
William Wiltbank, gyuntis 
apie dvideszimts my1 nuo 
czionais, apjodinedamsavo 
tukstanezio margu dyofar- 
ma ir peržiūrėdamas si asz- 
tuonis szimtus arkliu,rado 
arkliuką kurio da nebi ma
tes ir labai nusistebejada 
patemino kad ant arkliigal
vos radosi ragucziai ajsze- 
sziu coliu ilgio. Pasiemrk- 
liuka namo ir mano puoti 
kokiam cirkusui.

ISZGAUTA ISZ MARIU
4,000,000 DOLERIU.

Norfolk, Va. — Nerikai ana 
diena iszgavo isz mariu geleži
ne seifą kurioje radosi keturi 
milijonai doleriu aukse ir si
dabre. Pinigai radosi ant laivo 
Merida kuris susidūrė su kitu 
' aivų 1911 mete. Daugeli kartu 
buvo daromi bandymai surasti 
;aji auksa bet nerikai neturėjo 
jasisekimo ir tik tomis dieno
mis pasisekė ji iszgauti.

Bydgoszcz, Lenk. — Kos* 
cieznyskam paviete 'pasklydo 
paskalas tad vietinėje bažny- 
czioje ketino atsibūti stebuk
las.

Sztai tūla mergina meldėsi 
vakare priesz Paveiksią Moti
nos Dievo, kuriai nudavė, kad 
paveikslai pasijudino remuo'- 
se. Mergina pradėjo prisižiu- 
rineti geriau paveikslui ir da- 
ejo prie persitikrinimo, kad 
jiji mato stebuklą.

Atėjus namo, apsakė gaspa- 
doriui ka mate bažnyczioje. 
Gaspadoris paantrino žodžius 
merginos kitiems ir paskalas 
apie stebuklą pasklydo žaibi- 
niu budu po visa miestą ir ap
linkine.

Stebuklas neilgai tęsęsi, nes 
prabaszczius bažnyczios pra
dėjo areziau tyrinėti ir pasi
rodė, kad paveikslas Motinos 
Dievo per ilga laika kabantis 
ant sienos pasiliuosavo rėmuo
se ir kožna karta, kada kas 
atidarė duris bažnyczioje, ve
jas pajudindavo paveiksią rė
muose.

Tasai atsitikimas liudiję 
kaip tai žmonis greitai palei
džia paskalus apie tokius at
sitikimus ir tuojaus lengvati- 
kei pagauna ant liežuviu ii 
paleidžia po visa aplinkine.

DE-

VIESZNIA ISZGIALBEJO 
MOTEREI GYVASTĮ.

Gerhard, Pa. — Kokia tai 
motere atėjo pas Mrs. Martin 
Booth parduoti jai gorseta. 
Motere tame laike pyle anglių 
in pecziu ir vos spėjo nueiti pa
žiūrėt kas prie duriu baladoje- 
si kad sztai kuknioje kilo bai
si eksplozija kuri suardė visa 
kamlbari ir peczius buvo suar
dytas ant szmoteliu.

Pagal palicijos nuomone tai 
anglyse radosi dinamitinis pa
tronas kokius naudoja angli
niai butlegeriai szaudami ang
lis ir tas turėjo rastis tarp ang
lių. Jaigu nebutu motere paba- 
ladojus in duris tai isztikruju 
motere butu sudraskyta ant

108 METU SENUKE 
GE ANT SMERT RUB>A- 

MA PAPEROSA
Chicago. — Mrs. CruzLar- 

tines, 108 metu, turėjo )ra- 
tima rūkyti paperosa kva- 
karas sėdėdama ant trepBet 
ana vakara užmigo ir neiai- 
ge rūkyti paperosa kunu- 
krito jai ant szlebes nuo už
sidegė ir senuke likos aata 
liepsna. Pakol žmones ssgo 
ir užgesino liepsna, senubu- 
vo baisiai apdegus nuo kai
re in trumpa laika.

SUSIDRASKĖ SAVE SU 
DINAMITU.

Jerome, Pa. — Szimas Pu- 
czek, 45 metu, pasidarė sau 
mirti baisiu budu susidrasky
damas save su dinamitu, gulė
damas lovoje. Nelaimingas 
žmogus pasidėjo kelis szmotus 
dinamito po paduszka kuri už
degė ir akimirksnyje likos su
draskytas ant szmoteliu. Drū
tis eksplozijos sudraskė dali 
namo. Puczek gyveno pats vie
nas ir radosi be darbo ilga lai
ka aplaikydamas paszialpa 
nuo valdžios.

KAIMAS KURIS LIKOS 
APIMTAS PER DAUGELI

VISOKIU KIRMĖLIŲ.
Kuzudiuwel, Turkije. —• Po 

czionaitine aplinkine kirmė
lės teip prasiplatino kad ne
duoda gyventojams ramybes 
ir daugeli inkando nuo ko tu
rėjo mirti. Ypatingai kaime 
Merzyna daugiausia nukente
jo, kur tukstanezei kirmėlių 
apėmė visa kaima. Persigan
dę gyventojai pradėjo (taisės 
kirmėlės naikinti ir net val- 
dže prisiuntė kareivius in pa- 
gelba žmoniems, bet tas nieko 
nepagelbejo. Gyventojai nega
lėdami ingaleti kirmėlių buvo 
priversti jeszkoti saugesnes 
vietos ant apsigyvenimo.

Atėnai, Grai'kije. ■— Tomis 
dienomis mirė czionais turtin
gas direktoris vienos isz czio- 
naitiniu banku Vytta Man
uos. Isz tosios priežasties, dar
bininkai laidojimo kompanijos 
nuėjo ant kapiniu kad atida
ryti murini kapa kad palaido
ti mirusi. Atidarymas kapo 
atsibuvo prie akiu giminiu 
mirusio. Didelei nusistebėjo 
susirinkę, kad kape nesirado 
grabo su lavonu jaunos mer
gaites, kuri mirė turėdama 16 
metu ir likos palaidota keturi 
metai adgal.

Palicije pradėjo tyrinėt kur 
dingo grabas su lavonu mergi
nos ir daejo, buk mirusios 
merginos motina ir brolis ne
galėjo nukensti kad mylima 
gulėtu ant kapiniu, nutarė lai
kyti josios lavona namie. Isz- 
eme lavona priesz palaidojima, 
prikrovė graba su knygoms ir 
taip likos palaidotas.

Po keliu dienu po tam, at- 
nesze .graba namo, indejo mi
rusia in vidų ir pastate graba 
in viena isz daugelio kamba
riu. Prie grabo mirusios susl- 
rinkinejo gimines slapczei, ku
rie apie tai žinojo ir laike pa
maldas už mylima dukrele ir 
sesute.

Prokuratoris paliepė kalti
ninkus aresztavoti už peržen
gimą jsanitariszku tiesu, bet 
manoma, kad bausme bus leng
va, nes visi gyventoje! Atėnų 
apgailestauje szeimyna, (kuri 
nenorėjo skirtis su mylima 
dukrele ir sesute.

Isz visu daliu Lietuvos 
suvažiavo žmonis ant 
laidotuvių žuvusiu 

Lekiotoju
PASTATYS PUIKU 

PAMINKLĄ.

Kaunas, Lietuva. — Ketu- 
resdeszimts tukstaneziai žmo
nių isz visu daliu Lietuvos su
važiavo ant laidotuvių žuvu
siu lekiotoju Dariaus ir Girėno 
kurie žuvo praeita Panedelio 
ryta 400 myliu nuo Kauno.

Procesijoj szale grabo ėjo 
pati, dukrele, sesuo ,ir nosz- 
vis Dariaus ir brolis Girėno ir 
kiti gimines.

Valdiszki virszininkai ir 
kiti žymus virszininkai teipgl 
dalyvavo laidotuvėse. Liku- 
czei sudaužyto eroplano ir ki
ti dalykai prigulinti prie žu
vusiu lekiotoju bus rodomi del 
žmonių.

Valdže nutarė pastatyti pui
ku paminklą del Girėno ir Da
riaus už juju pasiaukavima 
dėl Liėtuviszkos tautos, kurie 
pasekmingai perleke per ma
res bet žuvo taip arti savo tė
vynės, kuria teip geide atlan
kyti su lekiojimo maszina ir 
paaukaudami savo gyvastis.

UBAGE PALIKO $20,t
Lebanon, Pa. — Sudasia 

diena iszdalino turtą miros 
Miss Katrės Weiley, 69 tu 
senmerges, kuri gyveno ti 
viena ir likos surasta nega 
ana diena namie. Senmerga- 
liko testamente $2,000 del ro 
kaiminkos Elvos Beekly ki
tai kaiminkai $2,000 ir likus 
iszdalino ant mielaszirdju 
.tikslu.

ISZŽUDE VISA SZEIMYNA.
Pembroke, Ontario. — Ketu

ri nariai Bradley szeimynos li
kos nužudyti ant Alumette Is
land o penkto lavonas likos su
rastas artimuose krūmuose. 
Kaimynai nematydami žmonių 
prasze kunigo kad tasai iszty- 
rinetu kas tenais atsitiko ir ka
da nuėjo isztyrineti, rado visu 
lavonus gulinezius kuknioje. 
Nužudytais yra tėvas, motina, 
sūnūs duktė ir dede. Palicija 
jeszko vyriausio sunaus kuris 

papilde žudinstas.

30 ŽMONIŲ ŽUVO
DBEBEJIME ŽEMES.

Istanbul, Turkije. — Tris- 
deszimts žmonių likos užmusz- 
ta smarkiam drebejime žemes 
kaime Tchivril, artimoje mies
to Denzil, praeita sanvaite. 
Daug namu sugriuvo ir da 
randasi daug lavonu griuvė
siuose kuriu da nesurasta, nes 
tankei žeme dreba ir yra di
delis pavojus tiem, kurie jesz- 
ko lavonu. Manoma kad ir ki
ti kaimai nukentejo nuo to 
drebejimo žemes. . . I..

SUDRASKĖ SAVO MYLIMA 
DINAMITU IR PATS SAVE;

BAISUS ATKERSZYMAS.
Francavilla, Italije. — Se- 

norita Licosa Marugglo, 18 
metu patogi mergaite mylėjo
si su dviems jaunikeis isz ku
riu vienas buvo kapitonas ka- 
riumeneje o kitas paprastas 
darbininkas. Mergina po ko
kiam tai laikui apsvarstinimo 
iszsirinko. sau darbininką. Ka
pitonas dagirdes kad mergina 
ji paniekino iszrinkdama sau 
varginga darbininką atėjo ana 
diena pas jaja, iszprasze lau
kan tiksle trumpo pasikalbė
jimo ir kada sveikinosi su jaja 
paspaude elektrikine baterije, 
kuri sudraskė abudu ant 
szmoteliu. Jaunikaitis dagir
des apie nelaime savo mylimos 
nusiszove ta paezia diena.

SKAUDI KATASTROFA.
Biržai. — Birželio 15 d. va

žiavo in Biržus J. Jukonis dvi- 
racziu. Plente Biržai — Vabal
ninkas susitiko automobili U. 
8 ir su juo taip smarkiai susi
dūrė, kad dviratis buvo su
laužytas, o J. Jukonis per 
stiklą net in automobili prie 
szoferio inkrito. Nukentejes 
tuojau buvo atgabentas in 
Biržus ligoninėn, kur 20 vai. 
ta paezia diena mirė, nes gal 
va buvo sudaužyta. Del invy-

BAISI AUDRA SZVENCZIO- 
NIU APSKRITYJ.

Vilniaus spauda pranesza, 
kad sziomis dienomis per 
Szvenczioniu apskrity (oku
puoto j Lietuvoj) perejo dide
le audra su liūtimis. Kai ku
riose vietose nuo dideliu veju 
iszvartelioti miszku dideli me- 
džei, iszversti telefono ■ stul
pai, sugriauti namai. Del di
delio lietaus vietomis buvo už- 
tvine kaimai ir laukai. Audra 
buvo labai smarki, bet truko 
neilgai.

Kaunas. — Kauno apygar
dos teismas sprendė antra 
žiaurios žmogžudystes byla, 
kurioj kaltinamas buvo žen
tas. Szios tragedijos atsitiki
mas buvo toks:

Žiežmariu v., Kleriszkiu km. 
gyventojas Pr. Noreika mylė
jo viena neturtinga mergina ir 
kaip pasitaikė turtinga, nors 
Nore'kai ir nepatinkama, jis 
ja vede. Vede del to, kad tur
tingoji mergina dar priesz i už
tekdama Noreikai davė, slap
tomis nuo tėvu apie 4,000 lt. 
Po szliubui gero gyvenimo vis 
tiek nebuvo: Noreika savo 
žmonos negerbe ir slapta my
lėjosi su pirmąją mergina. Del 
to Noreikų szeimynoje kilo 
vaidai, 'intarinejimai, (vieni 
kitus skriaudė. Noreika isz 
uoszviu buvo pagriebęs kelio
lika tukstaneziu litu vekseliu 
ir iszejus vagystei aikszten, 
pateko kalejiman, bet geraszir- 
džiai uoszviai ji isz kalėjimo 
vadavo, padėjo užstatą.

Pagaliau Noreika sumanė 
savo žmona nusikratyti ir su 
meiluže bėgti ^Amerikon, (bet 
nėra pinigu. Uoszviąi dar turi 
pinigu tai praėjusia vasara 
Rugp. men. Noreika nakties 
metu abu uoszvius miegan- 
ežius nužudė. Tarnaite inpra- 
sze sakyti, kad jis ta naktį 
miegojęs namie, nors isz tik
rųjų namie nenakvojo o ryte 
persirenge kitais darbužiais ir 
buvo susinervavęs. Vėliau po 
ilgu tyrinėjimu nusikaltimas 
iszejo aikszten ir Noreika pa
brauktas kaltinamuoju. Jis vi
sa laika gynės.

Apyg. teismas, turėdamas 
neabejotinu inrodymu, Norei
ka pasmerkė visa amžių kalė
ti. : ! : < 'i !

kio vedama kvota. Nustatyta, 
kad J. Jukonis buvo neblaivia
me stovy, o automobiliui silp
nai veike stabdžiai.

TRUMPOS ŽINUTES

SZYKSZTUOLIS.

Szyksztuolis apsvarstė 
pirkt ka nors savo paezei 
varduvių.

— Na, ka nori kad tau 
pirkeziau ant varduvių?

— Nežinau pati, isztikro...
— Na tiek to, duodu tau 

ciela meta! — skubiai tarė 
szyksztuolis.. : j

im
ant

nu-

KALVARIJOS PAVIETE.

— Onute, asz noriu tavo 
mama pamatyt.

— O ne. Mama serga — 
garnys atnesze maža broleli.

— Ar gali teip but?... juk 
tėtukas tavo bus du metai kaip 
Amerikoj...

— Tai nieko, — tankiai at- 
raszo mamai gromatas. ~

If Pottsville, Pa. — Terp 
grabu savo vyro graboriaus, 
Mrs. Harry Miller, 42 metu, 
isz Valley View, likos surasta 
nusižudžiusi jo pati. Motere 
sirgo koki tai laika.

H Seaside Heights, N. J. — 
Važiuodami 70 myliu ant 
valandos, automobilius inva- 
žiavo in vandeni per atidaro' 
ma tilta ir trys merginos ir du 
vaikinai nuskendo. Visi va
žiavo namo isz pikniko.

(I Chicago. — Olympic Golf 
kliube likos (apvogti ,93 <sve- 
czei per penkis banditus kurie 
pa siėmė nuo j u apie 44,000 do
leriu pinigais ir brangenybėms 
ir nupiszkejo automobileis. i

§ Kas turi dorybe tasai nie
ko nebijo, nei apjuodinancziil 
liežuviu. '



S A K L F

Kas Girdėt

1888-Uepos27.1933
“SAULE” SUSILAUKĖ 45 
4 METU.
1 Keturesdeszimts-penki me
tai pasidarbavimo del Lietu- 
viszkos visuomenes czionais 
Amerike — tai puikus laikas 
del Lietuviszko laikraszczio 
kuris turėjo ir da turi kovoti 
su prieszininkais kaip tai per
gyveno visokius nesmagumus 
“Saule.”

Bet acziu prielankumui mu
su prieteliu ir skaitytoju, 
“Saule” panesze visokius per
sekiojimus ir sziadien stovi 
ant drutu pamatu su pagialba 
musu szirdinga skaitytoju ku
rie nedave “Saulei” nupulti ir 
taji pamala sudrutino per pre
numerata.

Stovėdami ant slenksczio ge
resniu laiku, kreipiamės in 
szirdis musu prieteliu kad da- 
detu visas pajiegas kad nors 
prisidėtu prie vienos plyteles 
(skaitytoju) ant sudrutinimo 
tojo pamato ant ateities.

Taigi szi Ketverga, 27 diena 
Julajaus, “Saulei” sueis 45 
metai nuo kada pasirodė pir
mutinis numeras 1888 mete, 
Mahanoy City, Pa. Taja tai 
diena, sukaktuviu musu 45 me
tu iszdavystes, siuncziame 
szirdinga pasveikinimą musu 
skaitytojams kurie randasi 
Amerikoje, Lietuvoje, Kana
doje ir visuose sklypuose Eu
ropoje o ir tolimoje Afrikoje 
kaipo ir žodžius pade'kavones 
už ju isztikimysta per tiek me
tu del “Saules” ir meldžiame 
szirdingai kad ir ateityje butu 
isztikimi del “Saules” ir pri
kalbintu savo draugus ir vai
kus prie skaitymo.

Perleidome sunkius laikus 
per taja bedarbe, siuntinejome 
laikraszti del tuju kurie nega
lėjo už ji atsilygint, nekurie 
prisiuntė užmokesti su padėka 
kad nesulaikeme, kiti užmirszo 
apie skola ir buvome priversti 
sulaikyti laikraszti nors tas 
buvo mums gana nesmagu 
skirtis su musu senais drau
gais bet be pinigu bizni nega
lima varyti.

Sulaukus penkis metus, jai- 
gu Dievas duos, apvaiksztine- 
sime Auksini Jubileju — pus- 
szimtines sukaktuves!

Da karta siuncziame visiems 
musu skaitytojams, draugams 
ir prieteliams szirdinga acziu 
o ypatingai del tukstancziu 
moterių kurios yra szirdingos 
musu skaitytojos ir rėmėjos, 
už szelpima laikraszczio “Sau
les,” kuris yra jusu vienatiniu 
laikraszcziu kuris del jus dar
bavosi per tiek metu, nukente 
visokius persekiojimus (o da ir 
sziadien turime persekiotoju 
kurie mums geidžia kenkti vi
same) bet dalaikeme visas 
kliūtis ir jaigu szelpsite jusu 
laikraszti “Saule” tai gal su
lauksime apvaiksztineti Auk
sini Jubileju.

Sveikiname visus su taja 
garbinga diena!
k -------- :»--------
! Italiszki laikraszcziai pla- 
cziai apraszineja apie tamsybe 
gyventoju gyvenanczia aplin
kinėje Sartenos, ant salos Kor
sikos, kurie labai tiki in viso
kius burtus, Koki Ui rakaliąį

atpleszineja grabus jaunu mer
ginu kurioms iszpjauna szirdis 
ir visaip subjaurina ju kunus.

Daugeliose vietose žmones 
neszioja ant skuros paraszytus 
visokius burtus. Taipgi naudo
ja visokius vaistus kurie keti
na užtikrinti meile ir isztiki
mysta insimylejusiu porelių, 
taipgi turi visokius burtinin- 
kiszkus ir raganiszkus daigtus 
kurie nevos užtvirtina žmogui 
laime ir ramybe ir apsaugoja 
gyvulius nuo užkrecziamu ligų 
ir kitokius daigtus.

Nekurie kaimuocziai žino 
būda kaip galima atrasti že- 
meje paslėptus skarbus bet rei
kia prie to turėti peili su ku- 
riuom buvo iszpjauta szirdis 
jaunos palaidotos merginos. 
Palicija isztyrinejo kad kokis 
tai pasiutėlis isz Ferrato isz- 
pjaudamas mirusiu merginu 
szirdis dare tai su pagialba 
peilio .su kuriuom galima at
rasti skarba.

Da ant svieto randasi dauge
lis tokiu vietų kur randasi tam- 
suneliu tikincziu in visokius 
burtus ir raganystas.

Neseniai Amerikonai juokė
si isz Europos kad tenais ant 
visko yra uždėta padotkas bet 
dabar Amerikonai negali juok
tis isz senos Europos nes Su
vienytose Valstijose padotkai 
yra uždėti beveik ant visko.

Czionais Amerikoje žmones 
turi mokėti po 5% centu pa- 
dotko ant galono gazolino, mo
kame taksus už gaudymą žavu, 
ant medžiokles, ant miltu ir 
dabar uždės padotka ant pape- 
rosu, tabako ir cigaru — no- 
rints dabar mokame taksas ant 
tu smagumu bet da mokėsime 
daugiau.

Ant užlaikymo valstijų ir ju 
virszininku kas dien reikia mo
kėti daugiau, regulariszki pa
dotkai neužtenka todėl tiesu 
darytojai vis uždeda didesnius 
padotkus ant žmonių o milijo
nierius paleidžia liuosai.

Sziadien visas svietas vejasi 
paskui doleri — visi turi gal
vas užimtas doleriu. Tasai ga
lingas doleris yra labai godus 
daigtas. Doleri kožnas savina- 
si ne tik prascziokelei bet ir 
karaliai, pralotai ir diploma
tai. Kožnas ji savinas-i, kožnas 
ji meiliai priglaudžia, duoda 
gera vieta jam ir saugoja kaip 
savo aki.

Dvasiszkieji sziadien jo jesz- 
ko visur, pardavinėja visokius 
tikietus ant visokiu pasilinks
minimu ir tai vietose kur ne
pritinka, ant susirinkimu ka
da sueina su žmonimis, ant lai
dotuvių, ant vestuvių ir kitur, 
neduodami žmoniems ramybes. 
Ar-gi tai ne geda del dvasisz- 
ko tėvelio pardavinėti tikietus 
ir lysti žmoniems in akis tokio
se vietose? Juk ant to yra lai
kas ir vieta kur toki ‘‘bizni” 
galima varyti...

Naujas LietuviszkasSAPNORIUS
Naujas Didelis Sapnorius 

160 puslapiu, su daugybe 
nauju paveiksliu, iszaisz- 
kina visokius sapnus, ko
kius žmogus gali sapnuot. 
Knyga puikiai drucziai 
apdaryta, kietais audekli- 
neis apdarais. Preke su 
nusiuntimu, Tiktai $1.00.

W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 

Mahanoy City, Pa.

NELAIMINGA 
PRAVARDE
Gaida buvo labai padorus ir 

darbsz’tus draugas bet stebėti
nai saves nesuvaldantis ir nuo- 
latai besiskundžiantis ant ne
laimingos Petnyczios kurioje 
tai dienoje jam niekados nie
kas laimingai nesiklojo.

Lankome sykiu Szv. Onos 
gimnazija, sėdėjome abudu ant 
vieno mokyklos suolo ir sykiu 
kasėmės in visokias mokslo 
knygas.

— Nes pamislyk tiktai — 
kalbėdavo eidamas namo isz 
mokyklos —• kiekviena kita 
diena man pasiseka bet ateina 
toji nelaiminga Petnyczia, mo- 
kinuosių, kalu isztisa Ketver
ge vakara, ant rytojaus szv. 
Jono Kanto koplyczioje mel- 
džiuosiu kaip aniuolas praszy- 
damas szv. profesoriaus pa- 
gelbon ir jo susimylejimo ir nei 
isz vietos...

— Mano brangus — per
traukiau jam, pats paeidamas 
isz kaimo, — esi persiemes 
prastu žmonių zababonais nes 
kaimo žmones taip pat Petny
czia palaiko per nelaiminga 
diena. Bet pasidžiauk nes ir ki
tiems nelaimingi atsitikimai 
buna ne tik Petnycziomis bet 
ii- kitomis dienomis. Juk net 
patarle skamba kad kas Petny- 
czioj dainuoja, tasai Nedelioj 
verkia...

— Sznekek sau sveikas bet 
Nedelioj jokiu lekcijų nėra.

Nesidavė sau perkalbėti ir 
su kantrybe dejavo ir bėdavojo 
ant savo tokio nelaimingo liki
mo.

—■ Tai teisybe — aiszkino 
man — kad yra kelios dienos 
per metus kuriose kiekvienam 
reikia saugotis nes tai nelai
mingos, kaip tai: paskutine 
diena Balandžio kada tai gimė 
Judoszius Iskarijotas, pirmoji 
diena Rugpiuczio kada Kainas 
nužudė Abelių na ir pirma die
na Gruodžio kada Ponas Die
vas pasmerkė Sodoma ir Go- 
mora bet kas meta penkesde- 
szimts dvi Petnyczias turėtu 
pakutavoti... ir drebėjo jis 
mislydamas kad kiekviena 
Petnyczia vėl kas nelaimingo 
jam atsitiks. Juk tai baisu ne
apsakomai !

Juokiausiu isz jo tikėjimo in 
zababonus o vienok ar toji Pet
nyczios nelaime buvo tik prie
tikiu ar gal paėjo isz vidurinio 
tikėjimo kad toji diena yra ne
laiminga, tegul skaitytojas 
pats sprendžia.

— Sztai, Gaida gimė Pet- 
nyczioje ir Nedelia vėliau, tai
gi vela Petnyczioje, liko iszkil- 
mingai pakriksztytas.

Ant krikszto, ant kurio jam 
duota vardas Kasparas, jau 
jam atsitiko nesmagus prieti
kis. Suerzintas nemaloniu 
druskos skoniu, draskėsi taip 
nemielaszirdingai kad savo 
riksmu užrėkė jegamasezio ir 
kurnu žodžius isz ko tieji pas
kutiniai ant ateities pranasza- 
vo piktus tam kūdikiui apsi- 
reiszkimus.

Toji gimimo ir krikszto die
na persekiojo ji visa gyvenimą. 
Kiekviena kita diena jam vis
kas sekesi kaip ant kiauszinio 
bet-tegul tiktai katra Petny
czia butu ka pradejas, kiekvie
nas pradėtas darbas turėjo but 
nelaimingas ir turėjo nusmuk
ti.

Buvo tai taip, kaip toj pasa
koj, kur visos dievaites ant 
kriksztynu likos užpraszytos o

aplenkta Frit, Petnyczios die
vaite kuri nusprendė atkerszy- 
ti už ta aplenkima nelaimin
gam Kasparui per visa gyveni
mą. Skandinavijos mitologijoj 
Petnyczia yra paszvensta del 
Frit, Odino žmonai bet jokiu 
būdų ne Treyai, meiles dievai
tei, kaip nekurie sprendžia.

Kad taip tikrai buvo tai per
sitikrinau kelis sykius. Pra- 
szau tik paklausyti.

Isz netycziu ar gal dalei- 
džius tai dievaitei, ant Petny
czios pripuolė serija kada Gai
da ir asz turėjome laikyti egza
minus idant gauti liudijimus. 
Toji žinia ji trenke kaip perkū
nas. Vaikszcziojo kaip penktas 
ratas tarp draugu ir nuolatos 
man murmėjo:

— Bijokis Dievo, ka asz pa
darysiu?

Jau... jau turėjo pasitrauk
ti bet suspėjau jam iszaiszkin- 
ti kad jaunikaitis tikrai iszsi- 
lavines ir iszauges turėtu jau 
nors syki nusikratyti tuos vi
sokius nepasisekimo burtus ir 
zababonus. Atsisėdo tada ir 
niekas netikėjo kad liko su- 
musztas ant trijų menesiu... 
isz Vokiszko liežuvio, isz kurio 
per isztisa gimnazija nuolatos 
turėdavo kuopuikiausius ženk
lus ir atsiženklinimus.

—• Matai, turiu Petnyczia! 
— kalbėjo man jis su aszaroms 
akyse. — Priesz komisija atsi
stojau kaip druskos stulpas... 
liežuvis man triubelen susirai- 
cziojo... ir nei isz vietos! — 
Tai ir turiu Petnyczia!

Universitete kibk sykiu sa
vo draugams apie Petnyczia 
pasakodavo, juoktasi isz jo 
kiek tik galima.

— Arklys net juoktųsi isz 
tavo tos Petnyczios! —insi- 
kiszdavo vienas ir kitas ir ne
vadinta ji kitaip tik Gaida Pet
nyczia.

Taigi, Gaida pasidarė atsar
gus, tylintis ir niekam neužsi- 
tikintis o taip jauslus kad bile 
vienas nekaltas juokomis isz- 
tar’tas priesz ji žodis tuojau s 
ji užgaudavo ir manydavo kad 
tai jis užkabinama.

Pirmieji du metai slinko 
sziaip taip, patemijau tik kad 
Kasparas Petnycziomis neatei
davo visai iszguldymu klausy
ti.

Prisiartino pirmasis viesz- 
patystes egzaminas, taip vadi
namas, istoriszkas. Kurso pa
baigoje egzaminai laikyta kas 
diena. Paskutinis laikas pa
skirta ant 20-tos dienos Suka
toje. Gaida mielai iszsirinko 
egzaminui ta diena apsilenkda
mas Petnyczios kaip nelabasis 
szveritinto vandenio juo labiau 
kad suomene jam kalbėjo kaip 
tai neaiszkiai kaslink Rymisz- 
ku tiesu kurios po keliu mene
siu mokinimosi sumaisze jam 
galva taip kad tam dalykui isz
sirinko egzaminą ant pasku- 
cziausio laiko.

— Na bet kaip nors tas bus 
nes matai kalbėjo man juk tai 
ne Petnyczia o kaip szventas 
Jonas Kantas man kitomis die
nomis pagelbėdavo tai ir Die
vo Motina suteiks pagelba.

Kad tuo tarpu senas Rymisz- 
ku tiesu profesorius staiga ap
skelbė ant egzaminacijiniu sa
les duriu kad isz priežasties 
iszkeliavimo in Karlsbada, 
kandidatai kurie turėjo laiky
ti egzaminą Su'batpje privalo 
pribut Petnyczioj, jis kadangi 
savo ilgu darbu taip daug ap
sunkintas ir nusilpnintas kad 
jau Subatoj turi iszvažiuoti in 
maudykles liepus daktarams.

— Te tau, senasis velniuk- 
szi, drabužio! O, tai man' klo
jasi! Kas ežia daryt?

Nusprendžiau vela neeiti antkejimo. Interesus vede' 
egzamino. Ji draugai perkalbi-ai tiktai iszsikalbinejo ir 
neja pasakoja... Bet kur tau!e jam Petnycziomis 
Atsistojo muru ir jokiu budu suteikiama szventa ramy- 
nesidave perkalbinti. s rasZyS> medžiagas ant

Tik pat egzamino dienoje neje]iOs parengs, bet jo-
nuėjau pas ji anksti, insisodi- 
nau karietelen ir atsivežiau in 
kolegija.

—■ Tere, fere tavo Petny
czia paikas pasakojimas sės
kis ir viskas!

Pagaliau praszymui pasida
vė bet pavydi Frii regis to tik
tai ir lauke.

Viskas nuėjo kaip ant svies
to, tiktai isz tu nelaimingu ry- 
miszku tiesu vėl jis pasmaugia 
ant trijų menesiu.

Biednas Kasparas nubudo, 
akyse jam. pasidarė tamsu ir 
kaip tik jis iszvesta isz sales.

Pasmaugė savyje visoki nu
liūdima, nubėgo namo ir nuo 
to laiko sau iszkilmingai prizą 
dėjo kad Petnyczios lenktis 
kaip (kokios pavietres.

Bet yra gyvenime daigtai 
kuriu negalima apsilenkti.

Praslinko keli metai. Gaida 
prasiszalino nuo svieto, lenkė
si žmonių, visokiu draugiszku 
susirinkimu o labiause Petny
cziomis, kuriomis su visu savo 
dievotumu pasninkavo o net 
džiovindavosi gerdamas tiktai 
arbata, buvo kadangi szventai 
persitikrinęs ir sau isz galvos 
praszalinti nesidavė, kad kiek 
sykiu ko durtesnio ar riebes
nio ta diena suvalgydavo nie
kados jam tas valgis ant svei
katos neiszeidavo.

Susilaukė pagaliaus laiko 
kad ir priesz jo vartus saule 
užszviete nes sztai, pasijuokęs 
isz (pavydingos Frii, Įiszdave 
paskutini egzaminą ir tuojaus 
gayo žymia vieta provincijoje 
pas Dr. Goldhausera.

Pribus paskirton vieton, 
tuojaus dasigirsta kad jo prin- 
cipalas veda svarbius naftos 
reikalus prie Hanoverio Drau
gavęs, o kad jis t. y. Goldhau- 
ser, pilnai pildo savo tikybos 
apeigas, tos Draugijos 'posė
džiai nuolatos prailginami va
karais kiekviena Petnyczia...

Musztam szuniui gana lazda 
parodyti.

Gaida iszbalo kaip skepetai
te, liežuvis ir akys jam kuolu 
atsistojo...

— Kai tai? Pet... Petny
czioj? — isztare ir szaltas pra
kaitas aplieja jo kakta.

— Na,Petnyczioj! Kas ežia 
stebetino? O kad ta diena rei
kalauja ankseziau apleisti kan- 
celarija, taigi ponas apimsi ta 
referatą.■

Nebuvo galima susikalbėti. 
Ji apėmė sziaucziaus pasija 
Isz visur prie jo plakas toji 
nelaiminga Petnyczia!

— Jai taip — instenge isz 
tarti, — tai ponas man dova
nosi, bet vietos apimti jokiu 
budu negaliu ir dar sziadien 
turiu gržti in Krokava.

— Ar ponas isz proto isz- 
ejai?...

—■ Visai ne, isz proto, bet 
Petnycziomis neapimu jokiu 
referatu!

Czia iszaiszkino Goldhause- 
riui ir po ilgu derybų ant galo 
priima vieta bet su iszlyga kad 
tasai svarbus posėdis bus per
keltas nuo Petnyczios ant Ket
verge. !
Goldhauser daug buvo girdė

jas apie Gaidos gabuma ir 
darbsztuma ir tuojaus taigi su
tiko su tomis iszlygomis.

Gaida atsiduso ir pasirodė 
kad neapgavo savo principai© 

dasižinojau kad jis lyg sziol 
yra neženotas, nežiūrint net to, 
metu praėjo. Insimylejo tik 
kad jam jau keturesdeszimts 
viena syki savo gyvenime pa
togioji ir turtingon merginom 
Stanislovon, įduktere savo 
darbdavio, bet tinginsite mer-

jylos neapsiimu ta diena 
sti.
Įtiko syki kad paskirta- gina, dasižinojus apie jo stebe- 
ido laike atvažiuoja isz tinus manymus, idant taigi ji 
liaus vienos firmos advo- : 
kuris vede kelis sykius i

u minėta Drauguve. Gai- 
lersitikrines iszloszti ir 
^klausia tos firmos advo- 
oravardes.
sykiu vienok ponui Kas- 
Inepasiseke nes byla vi
si pralosze. Pabaigus šn
ekalus, prieszininkai pa- 
c vienas kitam rankas ir 
Rato.
is tai Gaidos buvo dide- 

Ristebejimas kuomet isz- 
gkad priezingosios puses 
autas vadinasi Dr. Frei- 
ts

rūpino ir susimaisze ne- 
mbet turėjo politiszkuoju 
bt;a viską nukenteti. Tik- 
taave sau in kakta su ran- 
kaiamislino:

Na, dabar man visai ne- < 
stena kad ta byla pralo- < 
szi <

Paskirtu metu, advoka- 
tuiktikos, po metu prakti
koje, vėl isz pavydlingos 
Frigu iszsisuko ir iszdaves 
kudausiai advokato egza 
miutidare viename Galici
jos sste locna kancelarija 
nesu gabus advokatas.

Iu tiek daug buvo kad 
ju ,ti neinstenge ir kada 
asz j keliolikos metu aplan- 
kiauu tarpdury j turėjau 
juol pamatęs ant jo kance- 
liar duriu prikalta pabel- 
tuse^eziuke su sekaneziu 
para I ‘

“Iteszu savo ponams kli
entą kad isz priežasties 
daugs darbo ir referatu, 
Petiiomis visai nedalyvau
ju jose bylose. Dr. Gaida.

Te stebėtina koreziuke, 
kaipkui patyriau padaugi
no j tik klientus.

įlinkiam laipsniui jis pa- 
sidaitebetinu kaslink Pet- 
nycdr visko, viską liudija 
kadpaczios žmonių pravar
des, 'inezios Petnyczios bile 
kok'eikszme. Ir visados jis 
po /sveikinimui kalbėdavo:

-Sztai, insidemek sau, 
maimielas, — kalbėdavo 
mat- tomis dienomis ateina 
pasine grafas Z. isz po To
riui labai turtingas ukesas, 
km musu kampe (pirkinėjo 
saitams. Jis mane pakvietė 
šutyti jam pirkinio vieno 
dv kontrakta ir atlikti be 
to okius tame dalyke reika
lui ka turėjau aplaikyti 
užkesties keliolika tukstan- 
czguldenu. Susėdame raszy- 
ti tuojaus dasigirstu kad 
gjis Z. paeina isz Piontko- 
v?aszokau kaip apszutintas 
ir nežiūrint nusistebėjusio 
g’o praszymo, nenorėjau ap- 
sfti to reikalo vesti. Buvau 
smeziausiai persitikrinęs 
k jai ta kontrakta paraszy- 
s tuojau turėsiu numirti ar- 
1 atsitiks dar baisesne man 
Iria nelaime. Mielesnis man 
fenimas nei tie siūlomi 
estanezei ir taip dar man la- 
: gerai, nepaisant kad savo 
Užimtuose metuose nuo ati- 
rymo kanceliarijos, jau per

Petnycziu jokiu reikalu 
įtlikinejau.
Poliau isz jo prisipažinimu

isz tos Petnyczios ligos iszgy- 
dyt, pareikalavo neatbūtinai 
idant jis Petnyczioje jai savo 
meile iszreiksztu. Jokiu budu 
ant to sutikti nenorėjo. Taigi 
ji tame dalyke aplenkė jo ri- 
valius ir draugas, kuris visai 
nesibijojo Petnyczios ir netru
kus su taja Stanislova susižie
davo.

Keliais metais vėliau buvau 
vėl mieste K. ir nutariau ji ap
lankyti, bet ant nelaimes dasi- 
žinojau, kad biednas Kaspa
ras jau buvo numiręs.

Jo ’/sename (gyvenime atra
dau jo vyriausia seseri kuri 
jam esant gyvam gaspadorysta 
vede ir kuri man su aszaromis 
pasakojo kad stebėtinų aplin-

■ kybiu susibėgimu, Gaida me
tai adgal, susirgęs plaucziu už
degimu ir Petnyczioje numiręs 
o gydės ji daktaras Piontkevi- 
czius.

Ar tas viskas tiktai prieti
kis?...

Iszmintingi Žodžei
§ Kas daugiau turi, tas nie-i 

ko duoti nenori.
§ Kas jauezia nelaime tas 

prie Dievo gryžta.
§ Kas su kunigu arielka ge

ria tas parapijoj vaidus daro.
§ Kas žmones naujo tikėji

mo mokina tas pats naudotis 
isz to ketina.

i Kas turi gera szirdi ir 
nuolatos aukauja tai nuo to vi
si ima.

§ Kas yra pavargęs tai taji 
žmones daugiausia paniekina.

§ Kas visados serga tas ma
to tik varga.

§ Kas per daug valgio kem- 
sza in pilvą tas visados serga.

§ Kas prie ko pripranta) 
tai ant to nepaliauna.

§ Kas blogai daro tas kitus 
nužiurineja.

§ Kas turi puikybe tas ant 
kitu suvisai netemina.

§ Kas per daug kalba tasai 
visai mažai žino.

§ Kas myli savo tėvynė tai 
už ja kovoja ir paaukauja savo 
gyvasti.

ISZ WILKES-BARRE 
IR APLINKINES

— Palicije suėmė Antana 
Sideravicziu, 17 metu, kuris 
gyvena ant Andover ulyczios, 
už apipleszima aptiekos Hile
man. Tasai jaunas banditas 
yra žinomas kaipo “kelninis 
vagis” nes katra apvogė, tai 
pasiima su savim kelnes kad 
negalėtu paskui ji vytis.
t Dominykas fVyszniaus- 

kas, gyv. 720 Tunhannock Avė. 
W. Pittston, mire Liepos 4-ta. 
Paliko žmona, du vaiku, du 
broliu, dvi seseris ir tęva.
t Elenora Janczaite, 20 m.^ 

gyv. Broderick St., Swoyers
ville, mire Liepos 17-ta.

—■ Daugelis vaiku kurie va
žiavo ant freito isz czionais in 
Oneonta, N. Y. likos sužeisti ir 
vienas likos užmusztas, Jonas 
Vinsocki, 14 metu isz Hudson. 
Tavorinis trūkis iszsirito isz 
sztangu. Visi vaikai yra kone 
ateiviu tėvu — Lenkai ir Lie
tuvei. ' i . z .



SA U T. E

— e mėžiau tat tik tuomet ka-
jO Z** y y/O ^andens teliko ne daugiams 

■****’• • pUse gtfkio kada viskas

ano ;is, mano iszgelbejimas ali
nimas mano mirties. Bet

jo in godžia sausa žeme.
Ilgai miegojau, nes man pa

budus buvo jau naktis. Viskas 
teber, kaip buvo; žaizdas tebe- 
sopa, kaimynas tebeguli, toks 
pats didelis ir nekruta.

Negaliu but nemastes apie 
ji. Ar-gi asz mecziau visa, kas 
miela, kas brangu, ėjau ežia 
tuk'stanczius verstu, badavau, 
szalau, kencziau nuo kaitros; 
ar-gi pagaliaus guliu ežia kęs
damas sopulius tik tam, kad 
tas nelaimingas žmogus netek
tu gyvasties? 0 teisybe sa
kant jog asz nieko nedariau 
naudingo karo siekiams, kaip 
tik užmusziau szi viena žmo
geli.

Užmuszimas, užmuszejas... 
Ir kas-gi, asz?

Kada panorėjau eiti karau, 
motina ir Maryte neatkalbine- 
jo manes, nors ir verke. Idėjos 
apjakintas, nemaeziau tu asza- 
ru. Nesupratau, dabar supran
tu, ka dariau su savo arty- 
miausiais.

Ar minėti! Kas buvo, nesu- 
grysz. ■

Kaip keistai pažiurėjo ant 
mano žingsniu daugelis mano 
pažystamu. .— Tikras pusgal-

nelyginant kupstas. legaliu atsiminti visko isz
Gulėt teip arti prie jo nebėczio, kuris mane apėmė po 

galima. Man reikia kaip noro atsitikimo. Gulėjau kaip 
nuo jo nurobloti. Bet ar galgyvas, primerkęs akis. Ve
siu? Dar galiu pakelti ranka nuolat mainėsi, kartais pu- 
atkimszti buteli, atsigerti: besmagus ir grynas vėjelis, 
pakelti sunku sustingusi ktftais vėl dvoke smarve, 
na? Vis tik trauksiuosi, noibmynas ta diena iszrode, 
pamaži, nors po puse žingsniip kokia neapsakoma bjau- 
per valanda. be. Viena karta norėdamas

Visas rytas pereina besirait jo dirstelėti, atsimerkiau 
gaut. Sopuliai smarkus, bet k pasibaisėjau. Veido jau ne- 
jie man dabar? Nepamenu, mvo, nuo kaulu buvo nuslin- 
žinau ka jauezia sveikas žmts. Baisus kaulu szypsojimas, 
gus. Rodos jau apsipratau džinas szypsojimas, pasirodė 
sopuliais. Ta ryta vis tik man toks bjaurus, toks iszgas- 
siyriau apie du sieksniu ir angas, kaip niekad dar, nors 
siduriau ant senosios vietoan ne karta tekdavo laikyti 
Bet neilgiausiai kvėpavau gmkose kiauszas ir preparuoti 
ru oru, jei tik gal but gerjsa galva. Szitie mandieruoti 
oras per szeszis žingsnius maniai su szviesioms sagomis 
puvanezio lavono. Vejas graisiai mane papurtė. “Tai 
žiasi ir vėl užpuezia ant manaras tariau sau. —• Czia jo ti- 
tokia smarve net bjauru patinas paveikslas.”
ka. Dyka pilvą skauda, jis s Saule kaitina ir degina kaip 
sitrauke ir mažinasi; visi vidūrma. Mano rankos ir veidas 
riai vartosi. O bjaurus, įdu senei saule nudege, likusi 
krėstas oras plaukia tiesiai Vandeni iszgeriau visa. Trosz- 
manes. Nežinodamas ka dai^lys taip kankino, jog norė
ti, imu verkti. lamas iszgerti viena gurkszne-

* % * Ii nurijau isz karto visa van-
Visai nusiminęs, apsvaigdeni. Ai, kodėl asz neszuktere-

Czia da yra du: musu ir ju!
— Nereike kastuvu, nekas- 

kite, asz gyvas1! — noriu surik 
ti, bet tik duslus vaitojimas 
iszeina isz mano sudžiugusiu 
lupu.

Vieszpatie! Jog jis gyvas? 
Ponas Ivanovas! Vyrai! Bėki
te szia, musu ponas gyvas! 
Szaukite daktarai

Berengiant man ima pilti in 
burna vandeni, degtine ir da 
kas-žin ka. Paskui viskas isz- 
nyksta.

Palengva šlubuodama, slen
ka nesztuve. Toks lengvas ju
dėjimas užsupa mane. Užmie
gu ir vėl atbundu.

Surisztas žaizdas nesopa, 
smagus, džiaugsmingas gaus
mas gaivina visa kuna...

Sustok! Nuleisk! Sanitarai! 
ketvirta permaina, marsz nesz
tuve! Imkie! kelki!

Taip komanduoja Piotr 
Ivanicz, musu lazarieto aficie- 
ras, augsztas, liesas ir labai 
geras žmagus. Jis toks augsz
tas, jog pagrežes aki iii jo pu
se nuolat matau jo galva su 
reta ilga barzda ir pecziais. 
nors nesztuvus užsidėję ant 
pecziu nesza keturi augaluot 
kareiviai.

— Piotr Ivanicz! sznibždu.
—- Ka, broliuk?
Piotr Ivanicz pasilenke ties

manim.
— Piotr Ivanicz, ka sake 

tamistai daktaras? Ar greit 
mirsiu ?

—• Ka tu ežia, Ivanovai, 
gana jau! Nemirsi. Jog visi ta
vo kaulai sveiki. Kokis laimin
gas! Ne kaulai, ne gyslos. Tik 
kaip iszgyvenai tas tris ar ke- 
tures dienas? Ka valgei?

— Nieko.
— O, ar gerei ka?
—■ Pas Turką radau bute

li. Piotr Ivanicz, asz dabar ne 
galiu kalbėti. Paskui.

—- Na gerai, gerai miegok 
sau sveikas.

—• Vėl miegu, nieko neži
nau. i

Pabudau devizijos gydyklo
je. Prie manes stovi daktarai, 
mielaszirdingos seserys, ma
tau dar pažinstama veidą gar
saus Peterburgo profesoriaus, 
pasilenkusio ties mano kojo
mis. Jo rankos kruvinos. Jisai 
triusesi neilgiausei apie mano 
kojas ir atsigryžes in mane ta
re:

—• Na, džiaugikis tamista! 
Tamistos laime! Busi gyvas 
viena tamistos koja mes nu
pjovėme; bet tai menkniekis. 
Ar gali tamista kalbėt?

Asz galiu kalbėt ir apsakiau 
jiems viską kas czionai para
ižyta. GALAS.

NAUJO BUDO BAŽNYCZIA KURIA
UŽVARDINO “AKMUO GIBRALTAR.”

Szita bažnyczia kuri iszrodo kaip kokis senoviszkas pa- 
locius, bus neužilgio paszventyta per vyskupą Southwark, 
Anglijoj. Yra tai bažnyczia Szv. Salviors of Eltham. Bažny
czia yra praminta “Akmuo Gibraltar.”

Nedoras
Sūnūs

PASAKAITE

Jaunas kriauezius V. D. isz- 
kele veseile. Svecziai bovijosi 
linksmai, tiktai viena ypata 
buvo labai nubudus. Buvo tai 
motina kriaueziaus, naszle po 
kriaueziui kuris mirdamas pa
liko gana dideli turteli o kuri 
atidavė savo šuneliui nes mo-

vis! Lenda, pats nežino ko! — 
Kaip jie galėjo taip sakyti? 
Kaip-gi riszasi toki žodžiai su 
ju iszmanymu apie didžius 
darbus, meile tėvynės ir kitus 
tokius daigtus. Jog ju akyse 
asz turėjau atlikti visus tuos 
gerus darbus ir vis-tik esmių 
pusgalvis.

Važiuoju in Kiszeniova man 
ant pecziu uždeda versziuka ir 
visokius kareivio daigtus. Ir 
einu drauge su tukstaneziais, 
isz kuriu rasi tik keletas eina, 
kaip asz, isz gero noro. Visi ki
ti butu namie pasilikę, jeigu 
jiems butu duota liktis. Vienok 
jie taip pat, kaip ir mes, “no- 
rininkai, ’ ’ pareina tukstan- 
czius verstu in grumiasi lygiai 
taip pat kaip mes, gal da ir 
geriaus. Jie pildo savo parei
gas, nors tuojau, kaip matai, 
mestu viską ir eitu sau kad tik 
butu leidžiama.

Papūtė sziaurus ryto vėjelis. 
Krūmai sujudėjo, iszskrido 
miegūstas pauksztelis. Žvaigž
des nyksta. Mėlynas dangus 
paliko pilka?, ji aptraukė ger- 
beneti debesėliai; pilka prie
blanda apsiautė žeme. Prasi
dėjo treczia diena mano... 
Kaip tai pavadinti? Gyveni
mo? Merdejimo?

Treczia... Kiek ju da pasi
liko? Vis tiek, nedaug. Asz 
labai apsilpes ir, turbut, ne
galėsiu atsitraukti nuo lavono. 
Greit mudu susilyginsime ir 
nesibjauresime vienas kitu.

Reikia atsigerti. Gersiu tris 
kartus per diena; rytmety, per 
pietus ir vakare.

Saule užtekėjo. Didelis jos 
ratas, perskirtas juodoms krū
mu szakomis, visas raudonas, 
kaip kraujas. Sziadien, tur
but karszta bus. Kaimyne — 
kas bus su tavim? Tu ir dabar 
baisus.

Taip, jis buvo baisus. Jo 
plaukai eme mukti. Jo oda, 
juoda, nuo prigimimo, pabalo 
ir nugelto; iszputes veides teip 
ja isztempe, net ji plyszo už 
ausies. Ten knebždejo kirmė
lės. Batuotos kojos iszputo ir 
isz aulu iszlindo dideles pūs
les. Jis visas bąiseį iszsipute

guliu ir nieko nežinau. Stjau kazokams, kada jie buvo 
ga... gal man tik taip pataip arti manes! Jeigu tat butu 
rode ligoje? Man rodos, kadbuve ir Turkai, vis tik geriaus 
ne. Taip, tat balsai. Arklbutu. Butu kankine kokia va- 
tapnoja, žmones kalba Ka landa, dvi, o czia ne nežinau 
nesutikau, bet susiturėjau, kaip ilgai reiks vartytis ir ken- 
ka, jeigu tat Turkai? Kas Iteti. Motinėlė mano, brangioji 
tada? Prie tu kaneziu prisiimano! Iszsirausi tu savo žilus 
kitos, dar baisesnes, nuo kuplaukus, musziesi galva in sie- 
plaukai sziausziasi nei tuonna prakeiksi ta diena kada pa- 
kada skaitai apie jas gazie gimdei mane, prakeiksi visa 
se. Nulupę’'oda, kepis sužeis-sauli, kad pramane kara 
tas kojas... tai da taip pasl-mnems kankinti!
elgtu; jog jie daug ka mokaBet judu su Maryte, turbut 
iszrasti. Ar negeriaus užbaigtiiszgirsite apie mano kan- 
gyvenimas czia, ne kaip mirtims. Sudiev, motin, sudiev 
ju rankose? O jeigu tai margele mano mylimoji! Ai, 
siszkiai? O! prakeikti krūmai jp sunku, graudu! Ima 
Kodėl jus suaugot aplink ma-austi szirdi.
ne, kaip kokia tanki tvora?Vel tas baltas szunelis! Sar- 
Per juos nieko nematau: tiks jo nepasigailėjo trenkę 
vienoj vietoj, kaip per koki-lva in siena ir mete in duo- 
langeli, per krūmus matyti to-, kur mete sziukszles ir lieja 
lymas slėnis. Ten, rodos, yra mazgas. Bet jis buvo gyvas, 
upelis, isz kurio gereme priesz kankinosi dar visa diena, 
kova. Taip, satai ir smiltine’z nelaimingesnis už ji, nes 
uola, permesta per upeli, kaip ueziu jau tris dienas. Rytoj 
kokis tiltas. Tikrai czia jos ka- tvirta, paskui penkta, szesz- 
reiviai. Balsai aptyla. Negaliu 
iszgirsti, kaip jie kalba: mano 
klusumas apsilpo. Vieszpatie!
jeigu tat musiszkiai... Surik
siu; jie iszgirs ir nuo upelio. 
Reikia surikti, szeip galima 
papulti in rankas baszibužu- 
kams. Bet kodėl jie taip ilgai 
nepasirodo? Netversiu; nejau- 
cziu ne lavono smarves1, nors 
ji ne kiek nesumažėjo.

Staiga joja per upeli, ma
tau kazokus. Mėlynos mandie-
ros, raudoni liampasai, kalavi
jai. Bus apie puse szimto. Pir
mas joja ant puikaus žirgo 
juodbarzdis aficieras. Ka tik 
spėjo pereiti per upe, jis atsi
gryžes visas in užpakali ir su
riko:

‘ ‘ Ri-i-sczia, ma-arsz! ’ ’
—■ Palaukit, palaukit, susi

mildami! Gelbėkit, gelbėkit, 
broliai! — szaukiu, bet dideliu 
arkliu tapnojimas, kardu 
barszkejimas ir daugelio kazo
ku balsai didesni už mano dus
lia kalba ■— ir manes negirdi!

Velniop! Nusikamavęs puo
lu veidu ant žemes ir pradedu 
raudoti. Isz mano parversto 
butelio bėga vanduo, mano gy;

.. Mirtie, kur tu? Ateik, 
ik! Paimk mane!
Bet mirtis neateina ir nepa- 
i manes. Ir asz guliu saules 
troje ir neturiu ne laszelio 
idens iszdžiuvusiai gerklei 
zilgyti, ir lavonas užkreczia 
ne. Jis visai iszsileido. Isz 
krinta tukstaneziu tukstan- 
i kirmėlių. Kaip jos knibž- 
'Kaip ji sues, ir pasiliks jo 
‘ai kaulai ir mandiera tuo 
lt bus mano eile. Ir asz bu 
Joks pat.
ereina diena, pereina nak- 
fVis taip pat. Pradeda ausz- 
Fis taip pat. Vėl diena pe- 
ia.
rūmai juda ir oszia, tary- 

t szneka. “Tu numirsi, nu- 
tfi, numirsi,” sznibžda jie. 
baniutysi, nepamatysi, jne- 
patysi atsako krūmai isz 
ks puses.

Kaip czia juos ir pama
tu iszgirdau balsiai szne- 
ki aplink mane.

(drebėjau ir atsipeikėjau. 
Išrumu žiuri in mane geros 
runos akys Jakovlevo, mu- 
stffreiterio.

Kastuvus! szaukia jisai.

Tu ilga-snapi Mahanojiszki, 
In vedusia pora liežuvio 

nekiszkie,
Kam žmogų in pagunda vedi, 
Ir poros gyvenimą supjudai?

Motere nuo jo paniekinta, 
Po miestą visaip apgarsinta, 
Ir sako kad da Baltruvienei 

paduos, 
Kad jos pasielgimus iszduos.

Moterėle ant East gyvena, 
Da yra gana jauna, 
O priek tam gera, 
Ir savo vyra myli, 

Geriau ilga-snapi liežuvi
• suvaldyk,

Geros moteres neniekink.
* * *

Kokis tai žmogelis jau 
pasenės,

Geros sveikatos neturės, 
Jauna paeziule turėjo, 

Kaip reikia jos mylėt negalėjo, 
Mat, ant visko yra rodą, 

Užeina pagundos kaip kada, 
Kada vyras in darba iszejo, 
Moterėlei klaida mislis in 

galva atėjo.
Viena diena suėmė pinigus, 

Ir nekuriuos daigtus, 
Ir da koki tai sportuka, 

Iszrunijo in koki tai kampuką, 
Gana vyrui buvo graudu, 
Kada parėjo nuo darbo ir 

paezios nerado, 
Kuria labai mylėjo,

Kad net gyventi be jos 
negalėjo.

Dabar su galva musza in siena, 
Dejuoja ir verkia nakti ir 

diena, 
Niekur vietos neturi,

Ar nesugryž paeziule in szalis 
žiuri.

Q tu motęr netikusi,

Iszbegai vyra gera palikusi, 
Kur tu dingsi, 
In ka pavirsi,

Manai kad ilgai taip bujosi, 
O kas bus su tavim kaip 

numirsi?
* * *

Jus sakalėliai gerai apsi
žiūrėkite,

Bile merga už paezia neimkite, 
Kad ir butu turtinga, 

Turėsite gyvenimą varginga, 
Tegul ant snukuezio buna

graži, 
Tegul jums buna ir meili, 

Ne viena rodos lėta kaip avis, 
Bet niekszas velnes suvis, 

Jaigu savo tuojaus neparodo, 
Tai neužilgio su tuom

iszsirodo, 
Kuom turi vyra lėtesni, 

Tai stojosi po tam pasiutesne, 
Geriausia vyra po kojom 

pamina, 
Ant geradejyseziu nepamena, 

Josios galvoje tik velneva, 
Niekad neprisotinta, vis 

negana, 
Galvoje velneva, negali 

miegoti,
Nei ramei pavalgyti, 

Nelaimingas tokis gyvenimas, 
Jaigu netaikus apsivedimas, 

Geriau jaunikiu pasilikti, 
Ne kaip in bjauru meszla 

inlipti, 
Tankiai apsivedimas netaikus, 
Paverczia ant niek ir vaikus, 

Tokia motere nemoka vaiku 
užaugyti, 

Ne tiky'bes ju iszmokyti, 
Pati gera del vyro, verta 

paguodones, 
Bet nieką, verta lazdų ir 

korones.

TO NEPADARYS.

Vienas tarnas prasze pas sa
vo duondavi idant jam duotu 
alga už du menesius iszvirsz 
bet tasai atsisakė o anas be at
laidos melde:

— Susimylėdamas ne iszsi- 
kal'binek tik duok...

— Ne, negaliu, nei savo tė
vui neduoeziau; ana kaip Miki
tai daviau iszvirsz alga tai ne- 
iszbuves du menesius numirė.

— Tai ponas mislini jog ir 
asz tokia nedorybe tamista pa
darysiu?

kejo prie motinos saldžiai pri- 
silaižyt, nuduodamas jog ja 
myli. Motina intikejo sunui ir 
tikėjosi jog geresnio už ji nesi
rado norints turėjo daugiau 
vaiku.

Bet dabar uždavė jai dideli 
skausmą per apsipaeziavima 
su tokia mergina kuri su savo 
apsiejimais galėjo padaryti 
sarmata visai szeimynai o ku
rios tėvai buvo girtuokliai, 
pesztukai ir zaszlavuose pa
skendę. Motina prasze ir melde 
su aszaromis bet nieko negel
bėjo todėl buvo nuliūdus nes 
jaute jog tas pasibaigs nelai
mingai.

Perejo svodba — motinos 
prijautimas neužilgio iszsipil- 
de. Marti pradėjo apsieitineti 
su motina kaip su slūgine. Sū
nūs žiurėjo ant to per pirsztus 
o tankiai laike szali savo pa
ezios priesz motina nes kitaip 
butu aplaikius nuo marezios 
per žandus.

Su kožna diena kilo didesne 
neapykanta priesz motina. 
Viena diena buvo atsitikimas 
kuris davė suprast kokis nedo
ras buvo sūnūs ir jo pati.

Atarti stovėjo prie gazinio 
pecziaus ir virė valgi. Per sa
vo žioplysta apvertė pecziuka 
ir uždege sau drapanas. Ant 
riksmo jos atbėgo motina, nu- 
plesze deganezius drabužius ir 
tokiu spasabu iszgelbejo mar- 
czia nuo smert.

Kriauezius iszgirdes riksmą 
atbėgo o paregejas kas atsiti
ko, sudėjo visa kalte ant moti
nos ir nemielaszirdingai ja su
barė.

Tuom kart marti buvo atvė
sus nuo baimes ir abudu su vy
ru pradėjo kaltint motina buk 
tai isz jos priežasties atsitiko 
nelaime. Motina norėjo iszsi- 
teisint bet sūnelis kas'kart la- 
biaus pradėjo visaip plūsti 
liepdamas jai iszsineszt isz na
mo. Negalėdama ilgiaus kensti 
priėjo prie sunaus su aszaro
mis ir tarė:

— Tavo paliepimas tuojaus 
iszsipildys. Einu ir niekad ma
ne nepamatysi bet graudinsie- 
si to jog taip nedorai apsiėjai 
su savo motina o Dievas ant 
tavo vaiku nuleis bausme už

tavo motina.
Isztarius tuos žodžius iszejo 

ir jau niekad nesugryžo. In kė
lės nedeles laiko numirė pas sa
vo vyresni sunu kuris buvo 
prielankus motinai bet buvo 
vargingas nes brolis viską nuo 
motinos paveržė del saves ir 
del iszmaitinimo savo paezios 
tėvu, — josios numyletinas sū
nūs nebuvo prie lovos kada ji 
atsiskyrė nuo szios aszaru pa
kalnes.

Po tam in trumpa laika 
kriauezius pasiliko tėvu.
Džiaugsmas jo buvo didelis bet 
liūdnai pasibaigė nes po puses 
metu pasirodė jog mergaite bu
vo paiksza ir kurezia. Nekarta 
ateidavo tėvui ant mislies ne
doras jo apsiejimas su motina.

In penkis metus po tain atsi
tiko taip jog tėvai buvo pri
versti apleisti namus, palikda
mi mergaite namie. Kada vie
na karta gryžo namo, dagirdo 
jog ju namas sudege; bego ko- 
greieziausia namo ir persitik
rino jog pasiliko ubagas nes 
viskas sudege. O isz kokios 
priežasties? Sztai paikszi mer
gaite inejus in kriaucziszka 
dirbtuve užtiko ten blekine su 
gazolinu kuria kriauezius nau
dojo ant iszczystinimo pletmu 
nuo drabužiu. Mergaite radus 
zapalka uždege gazoliną nuo 
ko kilo eksplozija ir viskas su
dege.

Dabar pažino kriauezius 
bausme Dievo ir žodžius moti
nos. Isz duszios perpraszinejo 
Dieva už padaryta skriauda 
del motinos. Pradėjo vela dirb
ti kaipo gizelis bet nieko jau 
nedasidirbo o pati nenorėdama 
varga kensti pamėtė ji iszbeg- 
dama in svietą su kitu nes jos 
vyras buvo daug senesnis o ji 
beveik da suvis jaunutele.

Isz rupesties ir graužimo 
sanžines, kriauezius pradėjo 
gerti ir pabaigė savo varginga 
gyvenimą.

Oj daug panasziu atsitikimu 
randasi ant szio svieto.

NESUPRATO.

Slidžia: — Tai rots gražu, 
jau trecziu kartu stoji priesz 
suda už vagysta!

Vagis: — Dėkui ponui su- 
džiui jog mane už tai pagiri 
nes sziaip visi mane peikia.

KALĖJIME. ;

Dažiuretojas: — Už ka ga
vaisi in kalėjimą?

Vagis: — Už darbszuma, — 
praszau pono.

D. — Juk už tai nesigauna 
in kalėjimą?

V. — O taip, asz bažnyczioje 
laike pamokslo dirbau prie ka- 
ralbono.

' ■ 4 ‘ X! • Ii.. • ' . . • . i
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ŽINIOS VIETINES
— Seredoje pripuola Szv. 

Onos.
— Utarninke pripuola Szv. 

Jokūbo. Senovės priežodis sa
ko: jaigu per Jokūbą nelyja 
tai bus szalta žiema.

— Nedelia buvo labai 
karszta ir kaip grodusai rode 
tai buvo net 103 laipsniai. 
Daug žmonių iszvažinejo in 
kalnus ir prie prudu.

—* Ketverge sueis 45 me
tai, kaip “Saule” užgimė Ma- 
hanojuj ir lyg sziam laikui gy- 
vuoje. Praleist 45 metus vie
nam mieste, matyti progresą 
miesto ir pasidaugyma gyven
toju, pradejima Lietuviszko 
gyvenimo ir pastatyma Lietu- 
viszkos bažnyczios, gyventi 
ir (dalyvauti visokiose atsiti
kimuose su savo tautiecziais, 
tai szmotas metu ir mažai 
sziadien randasi senu gyven
toju kurie atsimena pradže 
Lietuviszko gyvavimo musu 
mieste. Ižduotojai “Saules” 
ta viską mate ir praleido nes 
mieste užaugo ir paseno ir kur 
juju tėvelis ir motinėlė silsisi 
ant vietiniu kapiniu. Nuo kada 
pradėjo iszeitinet mieste Ma- 
hanojuj “Saule” nuo tada 
miestas pažymėjo po Amerika. 
Bet Mahanojieczei mažai tuom 
rūpinasi ir mažai atkreipė ant 
to atydos, kad turi savo Lie- 
tuviszka laikraszti kuri pri
valo szelpt kad turėtu da di
desne pasekme ir garsintu var
dą Mahanojiecziu po visa 
Amerika.

—• Praeita Petnyczia atsi
buvo susirinkimas bedarbiu 
Aidukaiczio Saleje priesz ne
teisinga iszdalinima paszialpos 
todėl visi darbininkai kurie 
dirbo del miesto sustojo dirbti. 
Priežastis tojo susirinkimo yra 
ta: kad nekurie aplaikydami 
paszialpa ne ėjo ir nenorėjo 
dirbti ir aplankydavo paszial
pa o kiti turėjo eiti priversti
nai dirbti arba negauti paszial
pos kas buvo didele neteisin- 
gysta.

— Prabaszczius Airisziu 
bažnyczios kunigas Andrius J. 
Fleming, kuris perbuvo czio- 
nais vienuolika metu likos per
keltas in JTiladelfija in Szv. 
Veronikos parapije in vieta 
mirusio kunigo Magiu. In jojo 
vieta likos paženklintas kuni
gas O’Shea isz Weatherly.

— Julajaus 27 bus oficia- 
liszkas atidarymas naujo plen
to Shenandoah—Sheppton ir 
Brandonville, kuri ketina ati
daryti pats gubernatorius Pin- 
chotas. Po piet apie 4 valanda 
bus didele automobiliu paro
da kurioje dalyvaus daugelis 
automobiliu.

— Szv. Magdalenos mote
rių draugyste turėjo savo me
tini iszvažiavima in Lakewood 
parka kur praleido karszta 
dienele pavėsyje ir ant szviežio 
oro. Keli kunigai taipgi daly
vavo tame iszvažiavime. '

— Marszkiniu dirbtuve 
Phillips—Jones pradėjo dirbti 
40 valandų ant sanvaites su 
mokestimi nemažiau kaip 13 
doleriu ant sanvaites.

— Poni Ona Lipiene su sa
vo sesere Marijona Budrevi- 
cziute lankosi sziomis dieno
mis pas savo sesute Helena 
Springfield, Ill.

— Vikaras V. Mikaitis su- 
gryžo isz Chicagos kur atlankė 
savo motinėlė ir prie tos pro
gos mate Szimt-metine Paro
da.

— Jonas Cisarik, rasztinin- 
kas First National Lankoj, su- 
gryžo isz vakacijos Chicagoj ir 
Detroite. Pati ir duktė Lilliana 
pasiliko pas savo seseri M. Ka- 
zakevieziene, Cicero, III., da 
kėlės sanvaites.

—• Ant biznierių susirinki
mo praeita Petnyczia buvo 
nutarta siunsti telegramas pas 
kongresmeną Johnsona in 
Washingtona, kuris yra darbo 
administratorius. Telegrams 
iszaiszkino kad kasyklos ne
dirba ir meldže paszialpos kad 
kompanijos priversti atidary
ti kasyklas ir duoti žmoniems 
darba, nes valdže turi suszelpi- 
net 8,400 žmonių ir žmonis 
kenezia visokeis budais. Dide
liu miestu laikraszczei apraszi- 
neje kad tukstanezei angleka- 
siu buna priimti prie darbu ir 
atidarinėjo daug kasyklų, bet 
musu aplinkinėje stovi visos 
kasyklos jau keli metai. Ar ta
sai ka prigelbes, tai ateityje 
pažiūrėsimo.

—■ Ponas V. Eglinskas isz 
Phillipsburg, N. J., gabus 
spynų taisytojas ir dirbėjas 
raktu lankėsi mieste pas savo 
senus pažystamus ir prie tos 
progos atlankė spaustuve. 
“Saules,” gėrėdamasis intai- 
symu taip dideles spaustuves 
savo mylimo laikraszczio.

SHENANDOAH, PA.
f Ona Szirvinskiene, 538V> 

W. Coal ulyczios, mirė praeita 
Ketverga namie po trumpai li
gai. Velione paliko vyra Ado
ma, keturis sūnūs, tris dukte- 
res, viena seseri Laukaitiene, 
Vernon, Vt., ir viena broli An
taną, Scranton, Pa. Laidotuves 
atsibuvo Panedelio ryta šu pa
maldomis Szv. Jurgio bažny- 
czioje.

— Jonas Vaitkeviczius, 15, 
Antanas Dutkeviczius, 16, Jo
nas Ivanoski, 16, Charles Dut- 
ko, 15, Juozas Karai, 13 ir An
tanas Karpaviczius, 16 metu, 
likos aresztavoti už pavogimą 
daug varinio drato isz Centra
lia kasyklų, vertes keliu szim- 
tu doleriu.

— Praeita Ketverga sudžia 
Palmer isz Pottsvilles sūdo, po 
sanvaitei laiko perklausineji- 
mo daug liudintoju kas kiszasi 
vedimo reikalu Lietuviszkos 
parapijos Szv. Jurgio, užtvir
tino indžiunkszina priesz para
pijos komitetą kad nesikisztu 
in parapijos reikalus ir kunigo 
Karaliaus gaspadoriavima pa
rapijos. Indžiunkszinas likos 
iszduotas lyg antram perklau
symui kuris atsibus 16-ta Au
gusto, 10-ta valanda ryte 
Pottsvilles sude. Viso randasi 
dvylika punktu priesz kuriuos 
sūdąs iszdave indžiunkszina 
priesz komitetą kad lyg tai die
nai nesikisztu in parapijos rei
kalus. Kova bus smarki nes 
komitetas mano nepasiduoti ir 
kovoti už tiesas kurias jiems 
davė augszcziauses sūdąs Fi
ladelfijoj.

Tamaqua, Pa. — Per klaida 
buvo apgarsinta kad Onufras 
Stankeviczius, kuris mirė 12 d. 
szio ipenesio, nebuvo vedes vy
ras. Dabar dažinota kad jisai 
buvo vedes vyras palikdamas 
paezia ir 6 metu amžiaus sūne
li Jonuką kuri pasilikus nasz- 
le sau pasilaikys.

TEISYBE.
— Žmogeli, ar gersi arba

tos su araku ar ne ?
—• Jai loskele tai praszy- 

tau be arbatos. 
. . . i...

Darbai Si

Isz Amerikos

Mount Carmel, Pa. — Pra
eita Petnyczia pradėjo dirbti 
1,500 anglekasiu kada Reli
ance kasyklos, kuriose dirba 
500 anglekasiu ir 800 angleka
siu kasyklose West -Shenan
doah, pradėjo dirbti. Kasyklos 
Reliance nedirbo per devynis 
menesius, mulai likos inleisti 
kėlės dienas priesz pradejima 
darbo. Dabar viso szioje aplin
kinėje dirba deszimts Readin- 
go kompanijų kasyklos. Dvi 
sanvaites adgal pradėjo pum
puoti vandeni isz Locust Gap 
kasyklų ir dabar pradėjo dirbt 
apie 600 anglekasiu po sustoji
mui beveik meta laiko adgal.

Lansdale, Pa. — Du straikie- 
riai likos paszauti o daugelis 
sužeisti muszyje tarp 40 sze- 
rifu ir apie 1,000 straikieriu 
prie Dexdale paneziaku dirb
tuves. Palicija turėjo panaudo
ti aszarines bombas ant iszvai- 
kymo maisztininku.

Ashland, Pa. — Kaplan Shirt 
dirbtuve pakele savo darbinin
kėms 10% mokesties, 40 valan
dų darbo ant sanvaites ir už
darbio nemažiau kaip po pen
kis dolerius ant sanvaites.

Washington, D. C. — Cen
tral Pennsylvania Coal Pro
ducers Association nutarė pa
kelti 15 procentą mokesties sa
vo 40,000 anglekasiams nuo 16 
Julajaus. Yra tai pagal prezi
dento Roosevelto nuomone 
kad (visos (pramones pakeltu 
savo darbininkams.

Wilkes-Barre, Pa. — Stock- 
house kasyklos kurios nedirbo 
koki tai laika pradėjo dirbti 
ir apie 150 darbininku aplai- 
ke darbus. Tosios kasyklos 
randasi Shickshinny, arti Nan- 
tiko.

Mount Carmel, Pa. — Sus
quehanna Coal Co., kuri nese- 
nei atidarė savo kasyklas 
Richard, dabar nutarė atida
ryti kitas kasyklas Pennsylva
nia Colliery. Apie -szimtas 
anglekasiu aplaike darbus. į

POST SUGRYŽO PASEK
MINGAI ISZ SAVO 

KELIONES.
New York. — Wiley Post 

kuris aplėkė aplinkui svietą 
in 7 dienas ir 18 valandas su- 
gryžo pasekmingai in czio- 
nais Nedėlios vakara. Sako, 
kad jeigu butu turejas geresni 
orą tai taji laika butu daug 
sutrumpinęs.

Angliszki lekiotojai James 
Mollison ir jo pati Amy, atlė
kė isz Anglijos Nedelioje, bet 
apie 6Q myliu nuo New Yorko 
juju eroplanas susidaužė arti 
Bridgeport, Conn. Mollison li
kos pavojingai sužeistas ir li
kos nuvežtas in ligonbute. Jo 
pati iszsisaugojo nelaimes.

BALBO ORINE FLOTA 
ISZLEKE NAMO.

New York. — Generolo Bal- 
bo Italiszka orine flota iszle- 
ke isz czionais namo per Ka
nada. Atsisveikinimas buvo 
iszkilmingas, tukstanezei žmo
nių vėlino jiems pasekmingos 
keliones. Amerikas žada kita 
meta nusiunsti savo eroplanus 
atlankyti Italije. [ „

Isz Lietuvos.
ŽIAURI

ŽMOGŽUDYSTE
SUBADYTA KRUTINĘ, NU

GARA IR PALEISTI 
VIDUREI.

ŽMOGŽUDYS LIKOS 
SUIMTAS.

Panevėžys. ?— Netoli Tar- 
nuszku (siaurojo geležinkelio 
stotis) nuo Panevėžio apie 12 
klm. invyko žiauri žmogžudys
te.

Apie 9 valanda vakaro Ire
na Ivanovaite 28 mt. mergina, 
siaurojo geležinkelio ruožu isz 
Panevėžio ėjo aplankyti savo 
broliu, Kalbiu kaime. Netoli 
namu ji sutiko isz darbo gryž- 
tanti Beriozova Kosta, buvu
si savo meiluži.

Seniau jie abu labai mylė
josi, norėjo vestis, bet popas 
jiems szliubo nedave kaipo 
treczios eiles pusbroliams.

Szliubo nedavimas santy
kiams nebuvo kliūtimi. Su lai
ku vėliaus Ivanovaite eme 
szalti ir viena diena pametu
si Beriozova, palikusi brolius, 
iszdume Panevėžin tarnauti. 
Dabar gryždama aplankyti 
savo broliu, netikėtai susitiko 
Beriozova. Beriozovas visa 
laika Irena mylėjo, ir dabar 
susitikęs prasze ja gryžti pas 
ji. Ji griežtai atsisakiusi.

Lydėdamas ja Beriozovas 
pradėjo karszcziuotis, ir bere
gint iszsitraukes kiszenini pei
li smoge jai krūtinėn; užpul
toji, matyt, dar gynėsi, nes jai 
smarkiai.'supjaustytos rankos. 
Insiutes užpuolikas, nesiliove, 
net parkritusią ja dar bade. 
Ivanovaitei subadyta krutinę, 
isdeisti viduriai, perpjauta 
gerkle, i >

Labai sužeista, bet dar gy
va, palikes ja rave Beriozovas 
per laukus dūme Panevėžio 
link.

Krūmuose ir nakvojo. Sužei
stoji Ivanovaite pradėjo 
szaukti pagelbos. Subėgo žmo
nes, suteikė pagelba, pranesze 
policijai.

Po keliu valandų Ivanovaite 
mirė Panevėžio ligoninėje.

Sekanczia diena apie 19 vai. 
Beriozovas atėjo ir pats pasi
davė kriminalinei palicijai.

Kvocziamas prisipažino. 
Kaip tai invyko, jis pats ste
bisi. “Tur but asz buvau pa
siutęs kaip žvėris,” — sako 
Beriozovas.

Tula mergina atsilankė in 
dideli miestą, rinkdama aukas 
ant palaidojimo savo tėvo. Vie
nuose namuose užklausta, isz 
kur ji paeina, atsake:

—• Ka tik dabar atvažia
vau isz kaimo.

—■ O ar nebijei viena pati 
važiuoti?

—• Ne, ne asz viena važia
vau.

— O kas su tavim buvo?
— Mano tėvas, — atsake 

mergina.

P. W. URBONAS
Užlaiko pirmos klasos

CAFE IR RESTORANTA
Tinkamiausia užeiga

626 West Mahanoy Avenue 
MAHANOY CITY, PA.

Czia užeina daugybe Lietuviu 
isz Mahanoy City ir apielinkes. 
Sveteliai atsilankė karta, atsilanko 
paskui ir tankiau. Szirdingiausias 
Priėmimas. :: ::

W. Traskauskas, Ėst
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 

Dentistas Mahanojuje
IWAnt 2-tro Floro, Kline Bldg.,

19 W. Centre St., Mahanoy Cityy

411 E. Pine St., Mahanoy City 
Phone 501

A. J. Sakalauskas 
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Pirmos klasos patarnavimas
❖ Ofisai Dviejose Vietose ❖ 

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

SU SZITUOM LALIU ISZPLAUKE ISZ NEW YORKO IN FILIPINUS.
Su szituom 30 ] ilgio laiveliu trys Filipiniecziai iszplauke isz New Yorko in Fili

pinus kurie yra: Lead, o Saligo, Eusebio Moreno ir Ambirocio Faclan. Kelione užims 
ilgiau kaip deszimts niu.

NEGALI UŽBAIGT SZL PUIKIOS KATEDROS
ISZ EŽASTIES STOKOS PINIGU.

Kaip sziadien iszrodota puiki tautiszka katedra antį 
kalno Szv. Albans, arti Vington, D. C. Tik trėczia dalis 
katedros yra užbaigta irjias turėjo, but s; ’ likytas isz 
priežasties kad yra stoka gu o da reikia deszimts milijo
nu doleriu kad ja visiszkabaigti.

DEBESYS TRUKO, PARE DAUG
BLEDER PAĖMĖ KĖLĖS GYVASTIS.

Sztai kas liko isz mahiestelio Idlewood, Colorado, ka
da vanduo praėjo po trukii debesio Bear Creek. Keli žmo
nes pražuvo ir padaryta les ant daugiau kaip milijono do
leriu.

PRILYGINO. MUSU VAIKAI.

Ponia: — Mano vaikėj- 
rek kad gerai mane pervem 
per ta vandeni nes asz laba
jam

Vaikinas: — Buk pon|a- 
kaina, asz kiek kartu gyvus 
variau o dėkui Dievui vgi- 
liukningai.

SZLUBUOTU.

— Ponas daktare, artė
jau pasirodavot apie mo 
vaika.

— O kas jam?
— Turi,viena kojaum- 

pesne ir kreiva, ka ponalak- 
tare darytai tokiam auki
me?

— Szlubuotau.

Tėvai žada Elziukei jog jai
gu bus ji gera tai jai garnys 
athesz broleli ar sesele.

Po kokiam laikui atsiranda 
namuose dvynukai.

Elziuke matydama susirūpi
nusi tęva tarė:

— Tėtuli, gal jau asz bu
vau per daug gera.

MERCHANTS BANKING TRUST CO., 
MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM

MAHANOY CITY, PA.

yURl atnaujinta vilti apie vertes prapereziu szioj 

apelinkėje. Kietųjų anglių yra geriausia dirbanti 
industrija Suv. Valstijose ir atrodo gerai del ateities.

Laidoja kunus numirėlius. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, veseliju, pasivažinėji
mo ir t. t.—Bell Telefonas 78.
520 W. Centre St., Mahanoy City

CAPITAL STOCK .$125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED

PROFITS $623,358.62'
—$—

Mokame 3-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride
dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumetreikalaussumusu ban
ka nepaisant ar mažas ar didelis.

—$—
G. W. BARLOW, Pres.

J. FERGUSON, Vice-Pres.irKas.

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiautii Graboriui 

:: Gabiausias Balsamuotojas lt
Geriausia Ambulanco 

patarnavimas szioj 
evpelinkeje. • Bile Ko
kiam laike, diena ar 
nakti. Visada turi pil
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio 
Grabu. Laidoja nu
mirėlius pagal naujau
sia mada ir mokslą.
Turiu pagelbininke 
moterems. Prieinamos 
prekes.

DU OFISAI: 
MAHANOY CITY;516 W. Spruce S».

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, FA., 439 Willing Stredl

Bell Telefonas 538-J

Skaitykite “Saule” ’


	Book 1 1933-07-25-SAULE_0001
	Book 1 1933-07-25-SAULE_0002
	Book 1 1933-07-25-SAULE_0003
	Book 1 1933-07-25-SAULE_0004

