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Isz Amerikos
SUBADĘ PACZIA 

PEILUKU
Dalis pasiliko burnoje.

I --------
Philadelphia. — Janey 

Brown, 35 metu, atėjo in Bab- 
tistu bažnyczia giedoti ant lai
dotuvių kad tame inejo tuom 
paežiu laiku jos vyras nuo ku
rio buvo persiskyrus ir pradė
jo ja badyti kiszeniniu peiluku. 
Motere likos nuvežta in ligon- 
buti su žaiduliais ant veido, 
kaklo ir burnoje kur dalis nu
laužto peiluko radosi vidutyje. 
Vyras likos aresztavotas.

ATIDAVĖ SESERS 
DEIMANTINI ŽIEDĄ

f UŽ MUNSZAINE.
Milwaukee, Wis. — Leonar

das Freetag, 36 metu, pavogė 
deimantini žiedą savo sesers 
kuris kasztavo 150 doleriu, nu
ėjo in saliuna ir tenais ji ati
davė saliuninkui už du stikle
lius munszaines. Freetag likos 
aresztavotas girtas ir uždary
tas kalėjime. Sesuo pasiskun
dė palicija! ir toji žiedą surado 
ir sugražino.,

VAIKAS NUSITRUCINO IR 
MERGINA APJAKO NUO 

MUNSZAINES.
';'<y Oakland, Calif. — Edward 

• Hopkins, 20 metu, mire ezio- 
naitineje ligonbutyje o Gwen 
Miller, 19 metu mergina, be
veik visiszkai apjako ir keturi 
pavojingai apsirgo gerdami 
munszaine ant partes kuria bu
vo parengia ju drauges. Isz 
kur gavo munszaine tai neda- 
žinota tik tiek dažinota kad 
merginos pirko nuo kokio tai 
agento. Palicija jo jeszko.

GERADEJINGA ŽIURKE.
Ardmore, Okla. — Charles 

Keenan, dirbdamas minksztose 
anglių kasyklose, buvo labai 
pailsės ir sumanė truputi pa
silsėt ir ant galo užsnūdo. Ne
perėjo kelios minutos kad pa
juto kad kas jam kanda in ko
ja. Staigai paszoko isz vietos 
ir pamate didele žiurke bėgant 
dasiprasdamas kad ji jam ne
davė miegot. Vos jisai nubėgo 
kelis mastus nuo tos vietos kad 
sztai visas virszus sugriuvo 
ant tos vietos kur sėdėjo ir kad 
ne žiurke tai butu buvęs už- 
musztas.

. PASIDARĖ SAU GRABA 
IR... PASIKORĖ.

Ashland, Wis. — Edvardas 
Valley, 87 metu, gyvenantis 
ant salukes Madelaine, pasa
kė savo kaimynams kad neuž- 
ilgio mirs, pasidarė sau graba 
ir ant rytojaus pasikorė ant 
medžio kuris stovėjo arti du
riu.

Valley buvo navatno budo 
žmogus. Jo gyvenime surasta 
daug visokiu rakandu puikiai 
padirbtu kaipo ir daugeli mo- 
teriszku paredu, czeveryku, 
pančziaku ir apatiniu drapanų 
kurias nesziojo. Isz kur jisai 
paėjo tai niekas nežino, z

VYRAS LANKĖSI TĖVYNĖ
JE, PATI PAGIMDĖ KŪDI

KI IR JI SUDEGINO.
Buffalo, N. Y. — Suvirszum 

du metai kaip Antanas Urban
ski iszvažiavo in savo tėvynė 
atlankyti motina ir gimines 
nes neturėdamas darbo buvo 
tai gera proga. Ana diena An
tanas sugryžo isz tėvynės nes 
jam nurodė kad jo paeziule tu
rėjo sirgti koki tai laika ir už
klausė josios priežasti iszblysz- 
kusio veido. Iszsikalbinejo mo
tere visokiais budais bet tas 
nieko neprigialbejo ir ant galo 
karsztai prispirta, prisipažino 
kad kėlės sanvaites priesz jo 
sugryžima pagimdė kūdiki ku
ri suidegino pecziuje.

Tame darbe prigialbinejo jai 
jos meilužis Lukoszius Piasec- 
kis su kuriuom buvo susineszus 
po iszvažiavimui vyro in tėvy
nė. Vyras inskunde abudu pa- 
licijai ir nelaba porele likos už
daryta kalėjime lyg teismui.

PASLĖPĖ PINIGUS SZUNS 
BUDOJE.

Canton, Ohio. — Kėlės my
lės nuo czionais ant mažos far- 
mos, mirė Franas Glazik, Sla- 
vokas, 80 metu amžiaus, kuri 
visi laike už vargsza o ir jo pa
ti nesitikėjo kad jisai turėjo 
pinigu. Po jo mireziai turėjo 
parduoti farmukia už skola ir 
nepasiliko ne doleris. Motere 
turėdama 82 metus, melde pa
vieto kad jai duotu paszialpa. 
Ana diena motere sumanė per
kratyt narna viltyje kad gal 
suras kur paslėptu pinigui per 
mirusi jos vyra nes žinojo kad 
jos vyras buvo skapus ir cze- 
dino pinigus. Su pagialba kai
myno perkrate visa narna bet 
nieko nerado. Ant galo ėmėsi 
prie sukapojimo szunio budos 
nes szuni pasiėmė kitas farme- 
ris pas save. Sukapojus būda 
rado po grindimis bleszine ku
rioje radosi apie penki tuks- 
taneziai doleriu bumaszkomis. 
Dabar senuke gyvena sau be 
jokios rupesties.

DARAKTORKA IR PENKI 
VAIKAI SUDEGE.

Saluda, Montreal. — Trisde- 
szimts myliu nuo czionais, kai
melyje Blakely, užsidegė mok- 
slaine. Daraktorka iszgelbejo 
vaikus ir tik penki pasiliko ku
rie isz baimes nubėgo in skie
pą. Daraktorka nuėjo ju jesz- 
koti ir kada vede juos isz de- 
ganezio namo, tame balkis su
griuvo ir visi negalėjo iszbeg- 
ti isz mokslaines. Lavonus su
rado ant rytojaus suangliju- 
sius.

PLATINO NETIKRUS 
PINIGUS

Jonas Tamoszaitis ir Ona Del- 
inikaite, platino netikras 

bumaszkas.

Pateko in Valdžios 
Rankas

Waterbury, Conn. — Perei
ta sanvaite buvo aresztuotas 
Jonas Tamoszaitis, 36 metu 
amžiaus Lietuvis, kuri federa
tes valdžios agentai kaltina ne
tikru 20-doleriniu platinimu. 
Dabar paaiszkejo, kad jis buvo 
gaudomas jau nuo Birželio me
nesio. Jis bus teisiamas New 
Havene arba Hartforde. Tuo 
tarpu jis pastatytas po $15,000 
kaucija.

Keliatas dienu priesz t'al 
Burlingtono mieste, Vermont© 
valstijoj, buvo suimta netikras 
20-dolerines platinant Ona De
linikaite, taip pat Waterburie- 
te, kuri dabar sėdi uždaryta 
Chittendeno apskrities kalėji
me, Burlingtone.

Policije sako, kad Verm on
to šiaurėje Dalinikaite pas
kleidusi labai daug netikru 
20-doleriniu. Su ja tenai vaik- 
szcziodaveS po krautuves ir 
kaž koks vyras, bet Delinikai- 
te aresztuojant jis pabėgės. 
Taigi dabar Vermonto policija 
mano, kad tuo vyru buvęs Ta
moszaitis. Vermonto biznieriai 
kuriems teko minėta Deldnikai- 
tes palydovą matyt savo krau
tuvėse, busią atvežti in Water
bury, kad pažiūrėtu ar Tamo
szaitis nėra tas pats asmuo, 
kuris lankėsi pas juos su De
linikaite. Busią taip pat paly
ginti rasti pas ji netikrieji pi
nigai su tais pinigas, kuriuos 
platino Delinikaite, kad nusta- 
czius, ar ne to paties jie darbo.

P-le Delinikaite isz pradžių 
tikros savo pavardes nesake. 
Ji pasivadino Miss Ann Thom. 
Bet policija suseke tikra jos 
pavarde ir isz kur ji atvažia
vus.

Delinikaites tėvas sėdi ka
lėjime, nuteistas visam am
žiui už nuszovima Kvietkaus.

STATYS CHICAGO J PA
MINKLĄ DARIUI IR 

GIRĖNUI.
Chicago. — Chicagiecziat 

yra nusistatė pastayti pamink
lą žuvusiems Chicagieeziams 
lakūnams Steponui Dariui ir 
Stasiui Girėnui, kurie perskri
do Atlantika žuvo susidaužius 
ju lėktuvui Vokietijos Pama
rio miszkuose. Norima statyti 
paminklą kuriame nors Chica- 
gos didžiųjų parku, kad tuo 
inmažinti žuvusiuju lakunu 
atminti.

Vakar tuo tikslu buvo lai
komas nekuriu darbuotoju su
sirinkimas ir tapo iszrinktas 
komitetas, kuris rūpinsis su
kelti pinigus ir vadovaus vi
sam paminklo statymo darbui. 
In komitetą ineina daugiausia 
tie nariai, kurie dirbo komite
te, kuris reme lakunu skridi
mą in Lietuva.' '

Isz Visu SzaliuLENGVATIKE MOTERELE 
UŽMOKĖJO 250 DOLERIU

UŽ SAVO LENGVA- 
TIKYSTE.

Ripley, Tenn. — Czionaiti- 
niai nigeriai yra labai lengva- 
ikiszko budo ir intiki in viso

kius burtus ir užžadėjimus. 
Viena isz tokiu juodu tamsuo- 
iu Belinda Furth, 40 metui, sir

go vėžiu nuo daugelio metu ku
riai daktarai negalėjo nieko 
pagialbet. Ana diena dagirdo 
nuo kokios tai moterėlės kad 
tik žmogiszkas kraujas gali jai 
rrigialbet iszgydyme vėžio.

Nežinodama kur gauti žmo- 
giszko kraujo, suviliojo pas sa
ve keturiolikos metu mergaite 
Molly Cavin, kaimyno dukrele, 
parsimete ant grindų ir su pei- 
iu perpjovė jai ranka. Krauja 

inleido in poduka ir pradėjo 
tepti krauju skaudanezia vie
ta. Mergaite su riksmu iszbs- 
go namo ir apsakė tėvams kas 
atsitiko. Tėvas apskundė mo
tere kuri turėjo užmokėti mer
gaitei už puoduką kraujo 200 
doleriui ir da turės atsėdėti sze- 
szis menesius kalėjime.

KERSZTINGAS VAIKAS.
Greenwich, N. J. — Harry 

Happer, keturiolikos metu val
ias, melde motinos kad jam 
duotu deszimtuka nusipirkti 
aiskrymo o kada motina atsi
sakė, nuėjo in skiepą isz kurio 
greitai nesugryžo. Motina pra
dėjo nerimauti kodėl vaikas 
aip ilgai neiszeina isz skiepo 

ir nuėjo pažiūrėti. Nuėjus tro
pais žemyn, pamate ka toki ka
banti po trepais, prisiartinus 
areziau, pamate kad tai jos sū
nelis. Lavona nupjovė bet Har
ry jau buvo negyvas.

VERCZIAU PASISKANDYT 
NE KAIP PRIŽIŪRĖT SA

VO BROLELI.
Meadville, Pa. — Kada Mrs. 

Alberta Waymer iszeidama in 
miestą pasakė savo keturioli
kos metu dukrelei Alicijai kad 
prižiuretu 16 menesiu broleli ir 
neduotu jam verkti, mergaitei 
taip nubodo prižiurineti brole
lis kuris nuolatos verkdavo be 
mažiausios priežasties kad 
nuėjo ant virszaus, pripylė 
vandens in vonia ir joje pasi
skandino. Motina sugryžus isz 
miesto rado kūdiki verkianti o 
kada nerado dukreles nuėjo 
jos jeszkoti užtikdama jos la
voną voneje.

DARBAS SLAPTINGOS 
DRAUGOVES.

Florence, S. C. — Dovydas 
Sellers, važiuojantis automo- 
bilium namo, apie deszimt my
liu nuo czionais paregėjo nepa
prasta regini ant tvoros ir ne
galėdamas isz 'tolo matyt kas 
ten butu, iszlipo ir nuėjo pa
žiūrėt. Nemažai persigando ka
da pamate kad tai buvo koja 
baltos moteres prikalta su vi
nimis. Greitai nuvažiavo in 
palicija kur apsakė apie tai. 
Palicija pribuvo ir pasiėmė su 
savim koja ir dabar tyrinėja 
prie ko galėtu prigulet. Mano
ma kad motere likos nužudinta 
ir jos koja prikalta ant tvoros 
kad butu pavyzdžiu kitoms 
moterems. '

VĖL APSIVEDĖ SU
SAVO PACZIA

Persiskyrė, sužeistas ant ka
res, susitiko ligonbuteje.

Palestina, Jeruzalemas. —■ 
Turtingas Angliszkas kupezius 
Pierce Cuttier, kuris gyvena 
nuo kokio tai laiko czionais, 
staigai pavojingai apsirgo ir 
likos nuvežtas in viena isz 
czionaitiniu ligonbueziu. Prie 
ligonio atsisėdo dažiuretoja li
goniu ir kaipgi nusistebėjo, 
kada lovoje pažino savo buvu
sia paezia, su kuria apsivedė 
da priesz kare 1914 mete ir 
buvo paszauktas po tam in 
Angliszka kariumene.

Per koki tai laika vyras su 
paezia susiraszinejo, bet stai
gai gromatos paliovė ateitinet, 
todėl motere manydama kad 
josios vyras žuvo ant kares, 
insfojo in Raudono Kryžiaus 
draugove. Vyras apie tai da
girdo, bet tuom paežiu kartu 
aplaike žine, kad skyrius Rau
donojo Kryžiaus guriame jo 
pati tarnavo, pražuvo laike 
baisaus muszio ir jo pati likos 
užmuszta. ;

Po karei apsigyveno Pales
tinoje, ,apsipacziavo su viena 
isz tenaitiniu moterių ir tik 
dabar, pavojingai apsirgęs ir 
rasdamasis ligonbuteje, persi
tikrino kad jo pirma pati yra 
gyva. Atgijo jame senoviszka 
meile sudrutinta rupeseziu ko
kia ji dažiurejo laike jo ligos, 
stebuklingu budu atrado savo 
dingusia paezia. '•

Nebuvo ka kalbėt apie su
gryžima pas antra paezia. Bet 
Palestinos motere nebuvo už- 
vydus motere ir prasiszalino 
del pirmutines paezios, aplan
kydama nuo vyro mainoma už 
persiskyrimą: puikia farma ir 
kelis szimtus svaru pinigais.

ANT SVIETO RANDASI 
321,000 KATALIKISZKU 

KUNIGU.
Rymas. — Ant viso svieto 

randasi 321 tūkstantis katali- 
kiszku kunigu ir 64 tukstan- 
cziai zokoniriku. Europoje yra 
252,000, Amerikoj 51,500, Af
rikoj 4,800, Azijoj 10,500, Aus
tralijoj 2,200. Misijose randasi 
15,000 o minyszku yra dau
giau kaip 31,000.

VILKAI SUDRASKĖ 
MOTERE IR BERNĄ.

Mutenia, Finlandije. .— Ki- 
runa Talvaikoski iszęjo in ar- 
tyma girrele su bernu pririnkti 
malku. Kada radosi kone vidu
ryje girraites, staigai apsiau
bė juosius keimene vilku ir 
pradėjo užklupinet isz visu pu
siu. Abudu gynėsi kiek turėjo 
pajėgu, bet nepoilgam turėjo 
paliauti ir abudu puolė ant že
mes. Vilkai tuojaus priszoko 
ir pradėjo draskyti nelaimin
gus. In valandėlė laiko pasili
ko tik juju kaulai. Žmonis su
rado juos už trijų dienu.

PARDAVINĖJA DAUG 
ALAUS.

New York. — Nuo kada ge 
ras alus prasidėjo pardavinet, 
7'ta Apriliaus, tai pagal ap- 
skaityma C. D. Williams, sek
retoriaus Bravorninku Drau- 
guves, Amerikiecziai iszgere 
3,021,600,000 stiklu alaus.

Nuo tos dienos parduota 8,- 
324,472 baczkos alaus. Juniaus 
menesyje parduota daugiau 
alaus ne kaip Mojaus menesyje 
nes net 351,000 baczku dau
giau.

BAISYBES
VOKIETIJOJE

Nazistai kankina Žydus viso- 
keis budais.

■ —- ", \ ' t

Iszrauje saujoms plau
kus, turi bueziuoti 

czebatus ir 1.1.
-------  j

Viednius, Austrije. — Tomis,; 
dienomis sugryžo isz Vokisz- 
kos nelaisvės VengriszkaS 
drukorius Desiderius Takhen, 
kuris radosi nelaisviu abaze 
per keliolika menesiu.
Tasai žmogus apsakinėjo bai

sia istorije apie tai, kas szia- 
dien dedasi Vokietijoj. Pagal 
Takheno apsakyma, tai abazai, 
kuriose yra laikomi politikisz- 
ki nelaisvei, yra tikra pekla, 
isz kuriu eina balsai szaukianti 
susimylejimo in dangų. Deja
vimai kankinamųjų žmonių, 
daktaru, kunigu, redaktorių, 
darbininku ir visu tuju, kurie 
nenorėjo užsitraukti in glytas 
Hitlerio. Abaze Siegeburge ra
dosi in trys tukstanezei nelais
viu žmonių isz visokiu profesi
jų ir darbu. Kas nakti galima 
tenais iszgirsti baisius vaito
jimus, verksmus ir szauksma 
pagelbos. Sargai susideda iaa.^. 
vienu nažistu, kurie naudoje 
gumines paikas ant tuju nelai
mingu nelaisviu, plakdami 
juos nemielaszirdingai už ma
žiausius prasikaltimus.

Arsziausia kankina Žydus, 
kurie turi czystyt nazistams 
czebatus, po tam bueziuoti ir 
patys plakti viens kitam per 
veidus^ o katras to neiszpilde, 
tai aplaikydavo plakimus ant. 
nuogo įkunoJ "Žydams isz^au4 
davo plaukus saujomis isz gaD 
vos kad net kraujas tekejo’isž • 
gaivu. Maitydavo juos riciniw 
aliejum vietoje duona ir kava.

Daugelis isz tu nelaimingu 
kaliniu negalėdami paneszti 
taisės kanezes pasikarę savo 
kambariuose. Tiejei, katrie 
turėjo gilinki pabėgti, buvo 
nuszauti ant vietos.

Takhenas kalba, kad ne yra 
sztant apraszyti ka ten mate 
savo akimi.

Civilizuotas svietas nežino 
kas sziadien dedasi Vokietijoj. 
Tokiu pasielgimu nežino civi
lizuotas svietas.

JAPONAI UŽMUSZE 84 ' 
BANDITUS.

Mukdamas, Mancziurija. — 
Artimoje czionais Japonai už
klupo ant kuopos banditu, už 
muszdami 84 ir daug sužeidė. 
Japonai panaudojo maszini- 
nius karabinus ant isztremimo 
banditu. .Deszimts Japonu li
kos užmuszta ir septyni su
žeisti tame muszyje. Paimta 
apie dui szimtai banditu in ne
laisve.

DIDELI LEDAI
KINUOSE

NUPUOLĖ DIDELI LEDAI 
KELIOSE PROVINCIJOSE

KURIE SVĖRĖ NUO 20 
LYG 150 SVARU.

Shanghai, Kinai. — Laikas 
nuo laiko Kiniszki laikraszczei 
paduoda žinesi apie nupuolu
sius ledus po visas dalis skly
po, bet ana diena kaip raszo 
“China Times” kad Yuhsien, 
Honan provincijoj, nupuolė le
dai per dvi valandas kurie 
iszmusze viską laukuose ir su
daužė daug namu miestuose.

Nesienei Shensi provincijoj 
nukrito ledai didumo visztiniu 
kiausziniu. In kėlės dienas po 
tam nukrito ledai Szechun pro
vincijoj kurie buvo didumo 
mažu puoduku.

Laikrasztis “Ta Kung Bao” 
iszeinantis Tientsino mieste, 
raszo buk aplaikes žines isz 
Kungchen provincijos, buk te
nais ledai nukrito kurie turėjo 
po 150 svaru sunkumo. Toji le
dine viesulą sunaikino apie 
200 namu, užmusze 30 žmonių 
ir kone tūkstanti gyvuliu. Le
dai buvo didumo nuo žmogisz- 
kos kumszczios lyg didelio 
bliudo.

Kinuose ne “lankei nupuola 
ledai, bet kada užeina ledine 
viesulą, tai žmonis negreitai 
apie tai užmirszta.

TIKEJIMISZKAS
PASIUTĖLIS

PAPJOVĖ PACZIA, DUKTE- 
RE IR SUNU O VIENA

MIRTINAI SUŽEIDĖ.

Emden, Vokietije. — Augus
tas Kulmbach, 60 metu Vokie
tis, kuris prigulėjo prie kokios 
tikimiszkos “Abrahomo Broc- 
tvos,” gavo staiga tikimiszk'a 
pasiutima ir pradėjo pjauti 
savo visa szeimyna.

Kada visa jo szeimyna sugu
lė, priselino prie juju kamba
riu ir pirmiause supjaustė sa
vo paezia, po tam 19 metu duk- 
tere, bet tame darbe jam per
trauke kitas sūnūs 20 metu, 
kuris atėjo namo vėlyvu laiku 
isz kokiu ten vakaruszku, ku
rios atsibuvinejo'pas kaimyną. 
Ineidamas in savo kambarėli, 
pamate tęva prie lovos savo 
brolio su ilgu peiliu rankoje, 
visa sukruvinta. Sūnūs mėtėsi 
ant' tėvo atimti peili, bet pats 
likos baisei supjaustytas ant 
viso kūno nes pasiutėlis buvo 
drūtas žmogus. Sūnūs turėjo 
ant tiek pajiegu, kad iszbego 
laukan szaukdamas pagelbos. 
Žmonis subege in stuba kad 
suimti pasiutėli, rado tenais 
baisu regini: Kambaryje gulė
jo papjauta motere, szale jos 
gulėjo duktė ir sūnūs lovoje. 
Tėvas supratęs ka padare, 
priesz subegima žmonių nubė
go ant pastoges ir pasikorė, ir 
tokiu budu apsisaugojo tei- 
singystes. Sūnūs likos patalpy- 
tas ligonbuteje kur badai pa
sveiks. - ..

U Fort Pierce, Fla. — Czio
nais perejo baisi viesulą kuri 
padare daug bledes. Apie 2,000 
žmonių turėjo jeszkoti sauges
nes vietos ir bėgti nuo pavo- 
JauS- ' ,



S A U L E

Kas Girdėt
'* Stebėtina kad ant szio svie
to rastųsi sklypas kuriame ne
siranda bedarbiu, palicijos ir 
[kalėjimu. Yra tai mažas skly- 
ipelis vadinamas Islandija. j

Rekjavik yra didžiauses 
(miestas Islandijoj kuriame 
(randasi 20 tukstaneziai gyven
tojų ir tai be palicijos! Laik- 
trasztis ‘ “Icelander ’ ’ sako: 
'“duodame savo žmoniems dar
aus ir tokiu budu žmones yra. 
frnalszus ir geri, todėl neturt
ine jokiu kalėjimu.”

Paežiam mieste New Yorke 
(randasi 19 tukstaneziu palici- 
Įjantu o gal daugiau kaip puse 
inilijono Suvienytose Valstijo
je. Tik vienam kalėjime Sing 
ping randasi daugiau kaip 
p,000 kalininku ir beveik 
įezvertis milijono kalininku ki
tuose miestuose. Pastatymas 
galėjimu ir užlaikymas kali- 
(ninku kasztuoja sklypui szim- 
Įtus milijonu doleriu kas meta.

Kad nors puse tu pinigu bu
tu paaukauta ant suszelpimo 
(bedarbiu arba davimo jiems 
[darbu tai gal ir mes nereika- 
flautumem kalėjimu ir palici- 
Ijantu kaip Islandijoj bet tas 
gal Amerikoje neiszsipildys! 
I* -------- ::--------
!’ Sztai gera būda panaudojo 
tūla moterele ant savo girtuok
lio vyro:

Richmond, Virdžinijoj, pati 
denfisto George Domsler pa
duoda szitokia rodą del savo 
jesueziu: “Kada jau nepa- 
gialbsti geri žodelei, meilus ir 
(maldingi praszymai ant per
taisymo girtuokliaus kuris lai- 
{ko kad motere ne yra daugiau 
{kaip tik turėti vyro pravarde, 
tada reikia panaudoti kitokį 
{būda.” — Taigi toji moterele 
(negalėdama atpratint savo vy
ta nuo gerymo, atėjo ana diena 
jin tūla koteli su botagu kur 
(užtiko savo vyra gerenti su ke
liais draugais ir neprakalbeda- 
jma ne žodeli, pradėjo dentista

aptaisinet. ”
! Domsleris yra vyras szesziu 
{pėdu ir dvieju coliu atigszczio, 
Įsverentis 246 svarus o jo pa- 
fcziule turi vos penkes pėdas ir 
jšveria tiktai 119 svaru. —- O 
gal ir kitos moterėles panau
dos jos būda ant savo vyru bet 
tegul nebūna tvirtos kad joms 
tasai būdas bus pasekmingas 
(nes ne visi vyrai yra Domsle- 
(rio 'budo.

r Kokioje tai nebutu tautoje, 
jnebutu tuju namu kad juose 
(nebutu vaidu.

Sziadien turime vaidu tarp 
poru, vaidu tarp tėvu ir vai
ku, tarp drauguviu, parapijo
se, vaidai už darbus, tasynes 
tarp susivienijimu, nesutiki
mai tarp dvasiszkuju, karalys- 
cziu ir iszduotoju laikraszcziu.

Kožnas laiko save už geres
ni ir iszmintingesni. Gero ne
sulauksime už keliolikos metu, 
jau paseno ir iszmire musu pir
mutiniai ateivei — pasiliko 
tiktai invalidai, netikia prie 
darbo o isz jaunesnes musu 
gentkartes maža yra nauda nes 
tieji visiszkai isztautes ir Lie
tuviai stos ant tu paežiu iszly- 
gu kaip sziadien stovi Airi- 
jsziai. ' 1 Iffi

J Garsus Vokiszkas rasztinin- 
ikas Juozas Schoonmaker raszo 
šitaip: “Vyras yra vienatinis 
Szulinis isz kurio inplaukia in 
namus pinigas. Motere stovi 
ąnt sargybos tuju szimtu ply
šeliu per kuriuos pinigai isz-

APLĖKĖ VISA SVIETĄ IN 7 DIENAS IR 18 VALANDŲ.
Wiley Post isz Oklahomoskuris pats vienas ir kuris turi 

tik viena aki aplėkė visa svietą su eroplanu “Winnie Mae.” 
Sake jisai kad lėkdamas per Rosija kur jo eroplanas pagedo, 
Maskolei su juom pasielgė mandagiai ir suprato visus jo no
rus, nors nesuprato Angliszkos kalbos bet dasiprato ko jisai 
reikalavo. Kad nebutu eroplanąs sugedės tai butu padaręs ta 
kelione in trumpesni laika.

bėga.
Vyras turi rūpintis kad ta

sai szulinis niekad neiszdžiutu.
Motere turi sergėti kad tasai 

“‘gyvas szulinis,” tai yra vy
ras, kad inplaukinetu tiktai in 
namine kasa o ne plauktu po 
keliu. Gera motere stengsis su
mažini tuos szimtus plysziu 
namines kasos per kuriuos tan
kiai sunkiai uždirbtas pinigas 
pabėga.

Sunki tai užduotis bet mote
re turi tai iszpildyt — pati ir 
motina, vardan naminiu reika
lu ir malszumo, turi tuom rū
pintis.

Tas viskas gali būti iszpil- 
dyta lengvai jaigu szeimynoje 
vieszpatauja sutikimas ir drau- 
giszkas supratimas ir atsako
mybes už gera szeimyniszka 
gyvenimą.

Bet jaigu vienas isz “part
neriu” už daug traukia in savo 
szali ir beveik viską praleidžia 
ant savo naudos, tada viskas 
pakrypsta in szona, galas su 
galu nesiduos susidurt, kyla 
nesupratimai, draugiszkuma s 
lūžta ir ant galo pradeda insi- 
skverbt vargas ir nedateklius 
szeimynoje.

Vyras privalo neužmirszt 
kad: szulinys—vyras ir sargas 
—'motere, kad tik paezedi ser
gėtoja pinigu gali užbėgti vi
sokioms naminėms nelaimėms 
motere ir gaspadine namo. Da
li uždirbtu pinigu privalo cze- 
dyt ir indeti in banka ant juo
dos valandos, kada tai pinigas 
bus daugiausia reikalingas.

Todėl drauge vyras ir mote
re, nežiūrint ant to kokis butu 
vyro uždarbis, turi abudu drau 
ge czedint kad tas nežinomas 
“rytojus” nesutiktu juos ne
prisirengusius ir mieganezius.

balių.
Kokia nauda turi isz to ne- 

baszninkas arba likusi naszle 
su pulku vaikeliu kurie isz tu
ju iszduotu keliolikos szimtu 
doleriu galėtu su vaikais gy
venti kokius metus. Juk žmo
gau, atėjai ant szios Aszaru 
Pakalnes nuogas tai kam po 
mireziai rėdytis kaip ant kokio 
bankieto? Juk Dievas tokiu 
papuoszu nereikalauja kad ta
ve pasitikt danguje o velniai 
nenori tokiu ponuliu pekloje. 
Visi stos lygus priesz Jo veidą 
o tieji papuoszai ir grabas pa
virs in dulkes.

Mirtis yra galinga ir nerei
kalauja jokiu papuoszu ir ap- 
redalu. Imkime pavyzdi nuo 
Žydu kurie laidoja savo ne- 
baszninkus kaip buvo palaido
tas Kristus — apsupa in pa
klode, indeda kuna in nebran
gu graba ir palaidoja be jokiu 
“szio.”

Laikas jau susiprasti o už 
pinigus kuriuos iszduoda nasz
le ant palaidojimo savo vyro, 
galėtu sunaudot tuosius pini
gus ant pragyvenimo.

Gal justi draugai yra nusi
minė ir neramus laike szios be
darbes tai pasakykite jiems 
kad užsiraszytu sau “Saule” 
o bus jie jums už tai dėkingi 
nes “Saule” priduos jiems 
smagu gyvenimą ir nuvarys ju 
nuliūdima. )

GERIAUSES BUDAS.

Tėvas kalba in szesziu metu 
dukrele:

— Ka tu ten darai, Mariu-

Maliavoju savo lelei vei
dus.

Sziadien mirė jo mama, 
Paliko vienas liūdnas vaikas— 
Nors jam dar metu negana, 
Bet in pasauli eiti laikas...

Tas Jurgiukas turėjo pergy
venti isz karto dvi dideles ne-

vaikszczioti. Paskui tu pats 
gražiai pradėjai bėgioti ir asz 
tavo pirmus žingsnius daboda
vau. Ir pasidarei tu man, vai
kuti, brangus. Kaip tu matai, 
asz užauginau tave — tu da
bar jau didelis, nors asz neži-

laimes: sziadien mirė jo moti-!nau kas su tavim turės nutikti

Czionais Amerikoj jau nuo 
seno laiko o ir da labiau szioje 
gadynėje musu ateiviai neapsi- 
leidžia vieni kitiems su paren
gimu puikiu laidotuvių ir ne
karta iszduoda paskutini dole
ri kad tik nepasiduot “tam ki
tam.” Perka brangu graba, 
užperka trejes Miszias ir da 
daugiau, paredo nebaszninka 
rodos kad tasai yra parengtas 
ant kokio bankieto, suszaukia 
daugeli giminiu ir po laidotu
vių iszkelia ant tikrųjų dideli

— Su kuom?
— Arielka.
— Su arielka? Juk su ariel

ka negalėsi iszmaliavot jos 
veido.

— Kaip tai ne? Juk mamy
te nekarta kalbėjo kad tu turi 
raudona nosi nuo arielkos.

TAI ROTS PRIEŽASTIS.

Slugine:— Acziu ponei už 
služba.

Pone:— O tai del ko?
S.— Nes mano jaunikis ne

nori idant ilgiaus služytau.

na ir — antra nelaime — szia
dien jis sužinojo kad jis netu
rėjo motinos... Ji užaugino ne 
jo motina ir tikrosios savo mo
tinos Jurgiukas ne kiek nepri
siminė. Iki szio laiko jis vis 
vadindavo motina ta gera mo
terį kuri jam buvo geriausia 
mama iki paezios karsto len
tos. Jos mylimas Jurgiukas ne 
karta mane sau esąs laimin
gas, turėdamas tokia gera ma
ma ir sztai — tiktai tai mote
riai jau esant mirties guolyje l ninku prislėgė. Jo aszaros, ku- 
•—jis sužinojo jog jis iki to 
laiko nieko nežinojo. Jo vadi
namoji mama pasikvietė Jur
giuką in save ir taip jam pa- 
aiszkino— kas jis toks yra. 
Girdi, tu matai, vaikuti, kad 
man darosi vis blogiau ir man 
rodosi kad jau sziadien asz 
mirsiu taigi noriu asz tave pa
mokinti kad tu žinotum, kas lu 
esi — kad nepasiliktam neži
nioje. Tu, vaikuti, žinai kad 
asz tau esiu vietoje mamos bet 
asz tau, vaikuti, turiu pasaky
ti kad asz tavo mama neesiu... 
Ir noriu pasakyti kad del to 
man yra gaila nes tu toks ge
ras, klusnus vaikas... Bet vis
tiek asz tave kaip tikra tavo 
mama mylėjau ir mylėdama 
gal numirsiu, tu mano gerasis 
vaikeli! Klausykit, tavo mama, 
tikroji mamą _ .yra tiktai pas 
mane buvus. Ji tuomet buvo 
jauna ir tvirta moteris tiktai 
jos vyras, tavo, vaikuti, tėvas, 
buvo mires iszejas in kariuo
mene. Iszejo jis ir nebegryžo ir 
pasiliko tavo motina viena su 
tavim, dar mažu, ant ranku te • 
benesziojamu kūdikiu. Asz ta
vo mama dar nuo seniau paži
nojau ir pagailo man jos. Nors 
man namuose pagelbininkes ir 
nereikejo, apsidirbdavau asz 
pati, bet priėmiau tavo motina 
ir tokiu budu tu atsiradai, ma
no vaikuti, po szia mano pa
stoge. Tavo mama kad ir buvo 
jauna ir tvirta moteris bet liū
desys ir rūpinimasis tavimi 
greitai instenge iszjudinti jos 
sveikata ir po kurio laiko ji 
visiszkai sumenko, nustojo no
ro valgyti ir miegoti ir neužil
go pasimirė, palikdama tave 
ant mano ranku. Tokiu budu 
pradėjau tau motina užvaduoti 
asz. Tu nematei kaip tavo ma
ma, szalta ir iszblyszkusi, gu
lėjo paszarvota mano namuo
se, nematei kaip ja, užkalta in 
ilga medine deže, isznesze isz 
mano namu — tu viso to dar 
nematei nes temokėjai tiktai 
verkti, praszydamas tave ap
rūpinti valgiu. Po tavo moti
nos mirties asz negalėjau su ta
vim pasilikusi jaustis kitaip 
kaip su savo tikru vaiku ir lai
kui bėgant, tu man isztikruju 
pasidarei kaip tikrasis mano 
vaikas nes asz apie kita ka ro
dos, buvau nei visiszkai užmir-

nes vienas, savarankiszkai 
pradėti gyventi pasaulyje, dar 
esi per mažas... Gaila man ta
vęs, vaike, bet asz nebegalio, 
nebegaliu... ,

Ir su tais žodžiais Jurgiuko 
motina, kuri ji užaugino, nu
mirė.

Nors Jurgiukas nesuprato 
viso to baisumo, kuris yra pa
slėptas mintyje — neturėti mo
tinos, bet ir jo szirdele nuo tos 
žinios kažin kas sunkiu akme-

riomis jis aplaistė mirusios sa
vo augintojos veidą ir rankas 
buvo tos aszaros kuriomis jis 
apraudojo ir ta savo gerąją 
“mama,” ji auginusia, ir ta 
nežinomąją, nematytąja jo 
“mama,” kurios jis neturėjo. 
Gal ir butu geriau padariusi 
mirdama szita jo mama kad 
nebutu jam nieko apie ana jo 
mama nepasakojusi. Tuomet 
tikrai butu buvusi rami jo vai- 
kiszka szirdis. O dabar ji jau 
neberimo, ir jis pats gerai ne
galėjo nusivokti — del kokios 
pi iežasties neberimo jo szir
di.-, tiktai aiszkiai žinojo kad 
liūdesys del nustoto megia- 
miausio žaislelio niekuomet ne
galėtu būti toks didelis.

Kambaryje, kuriame dar 
sziadien ryte kalbėjo su juo jo 
“mama,” dabar jau gulinti 
balta ir nejudoma,’pasirodyda
vo svetimu žmonių ir Jurgiu
kui atrodydavo kad jie ruo- 
sziasi jo gulinczia mama pa
grobti ir kažin kur iszneszti. 
Bailiai dairydamasis, slapstėsi 
Jurgiukas nuo ateinaneziu 
žmonių ir jam kartkartėmis 
pasirodydavo kad — sztai sztai 
—- dar jo mama pasikels nuo 
savo nejudomo patalo, pasi
kvies ji pas save ir pasakys 
kad ji taip tiktai apie kita ma
ma jam sake, lyg norėdama in- 
sitikinti kaip Jurgiukas ja, ku
ri ji užaugino, myli... Bet ma
ma ne karta ant savo patalo ne- 
sujudejo ir todėl Jurgiukas pa
siliko su savo neiszprestomis 
abejonėmis. Kaip butu buvę 
gera, kad — sztai — dabar jis 
staiga sužinotu kad tai tiktai 
tebuvo jo mamos pasakytoji 
pasaka, kad jokios kitos jo ma
mos niekuomet nėra buvo!..

szus. Asz tave nesziojau ant

Tas nemalonus abejojimas, 
kuris eme kankinti Jurgiuką, 
gali būti, ne tiek lenke ji in 
meile kažin kokiai jam nežino
mai “mamai,” kiek atrodė už
gaunantis ta jo mama, kuri 
czia ant patalo nejudoma guli. 
Galu gale Jurgiukas nieko ne
galėjo suprasti.

Tuo tarpu ateinantieji žmo
nes isz tikrųjų eme kalbėtis 
apie tai kad jo nejudoma ma
ma reikia kažin kur iszneszti 
ir po kai kurio laiko tie žmones 
atnesze in kambarį ir kol kas 
jo kerteje pastate ilga, ilga de
že su dangeziu ant kurio buvo 
kažin kokis juodas lyg veidas 
nuteptas. Buvo matyti tiktai 
juodos akys ir juoda nosis, 
taip pat buvo žymus keli juodi 
dantys. Kam visa tai buvo pa
daryta ir ka tas turėjo reiksz- 
ti, Jurgiukas nežinojo bet tik
tai nuo to jo galvelėje kilo min-

ranku, sūpavau, mokinau tave įįs ka(j žmones nėra geri

AMERIKONISZKAS MINIS- 
TERIS IN PORTUGALIJA.
Robertas G. Caldwell isz 

Houston, Teksas, likos paženk
lintas per prezidentą Roosevel- 
ta kaipo ministeris in Portu
galija. Gimė jisai 31ma Augus
to, 1882 mete, yra baigės moks
lus Princeton universitete ir 
buvo kolegijos profesorium.

nes kažin ka nori prasimanyti 
nebūta ir nori iszvogti jo ma
ma. Jurgiuko manymu, kad ir 
nebegyva — kodėl negalėtu jo 
mama taip pasilikusi kamba
ryje gulėti, kam ja kažin kur 
reikia iszneszti, nuo vargszo 
liudinezio Jurgiuko atimt. Juk 
že ant pecziu norėjo iszeiti pro 
duris, Jurgiukas staiga isztru- 
ko isz ji laikiusiu ranku ir pri
bėgės prie deže neszancziu 
žmonių, eme maiszytis jiems po 
kojų ir szaukti:

— Czia mano mama, ežia 
mano mama, atiduokit mano 
mama!..

Vyrai turėjo kiek sustot kad 
nesumindžiotu mažo Jurgiuko. 
Ar jie buvo rustus ar sziaip 
Jurgiuko, nekente bet, jie vi
siszkai nieko jam nesake. Tik
tai viena moterėle, kai jau 
karstas buvo isznesztas in gat
ve, tare in kita moterele, rody
dama akimis in Jurgiuką:

—- Vargszas, jis jos gailisi 
kaip savo tikros mamos nors 
tai ne jo mama...

Jurgiukas nugirdo. Jam dar 
labiau pasidarė liūdna ir jis 
dar labiau eme verkdamas 
szaukti:

— Oj, nesakykit... czia 
mano mama, czia mano mama, 
asz kitos mamos neturėjau, asz 
pasilieku be mamos...* * *

Kai kapinėse buvo in duobe 
inleistas ir užkastas karstas, 
kuriame buvo paguldyta Jur
giuko augintoja, tai kelios mo
terėles, gryždamos nuo kapi
niu, kalbėjosi savo tarpe:

— Gera buvo žmona, amži
na jai atilsi...

—■ Ir kaip gražiai augino 
ta insunytaji Jurgiuką!.. — 
pridėjo kita isz ju tarpo.

Treczia taip pat kalbėjo, už
jausdama Jurgiuką, ji sake:

Ir kaip jis, vargszas, jos rau
da kaip savo mamos... Gaila 
ir žiūrėti isz szalies in aszaro- 
mis plūstanti vaika... Juk, 
tiktai supraskite, koks tai vai
kui didelis szirdies skausmas!..

Atsiliepe vėl viena isz mote
rėliu:

— Na, juk visai supranta
ma: vaikas kitos savo mamos 
visiszkai nebuvo mates. Ji, jai
gu butu ir brangi jam, tai kai 
jis užaugs, bus didelis o dabar 
jis, vargszas vaikas, težino tik
tai viena mama: ta, kuri ji au
gino, mylėjo ir glamonėjo, ta, 
kuri jo mama isztikruju jam 
tuo laiku buvo... Labai gaila 
vaiko...

O Jurgiukas namie, tuo tar
pu pasilikęs prie kažin kokios

svetimos moteries, vis dar ne
nusiramindamas pasikukczio- 
damas verke ir szauke:

— Kam jie isznesze mano 
mama, kam jie isznesze mano 
mama! Leiskite mane pas ma
no mama!..

Bet prie jo esanti motere ne
leido Jurgiukui niekur eiti ir 
jam labai szirdi skaudėjo, 
vistiek, galu gale, greicziausia 
nieko tokio nėra buvę, ka ji 
priesz savo visiszka užmigimą 
jam yra pasakojusi. Ji tėra jo 
vienintele mama, jis viena ja 
težino ir kitos jam kad ir gai
la, bet... bet... jam jos nerei
kia, tegul tiktai neisznesza szi- 
tos...

Taip mažo Jurgiuko mintyse 
tikrosios brangenybes pavida
lu atsistojo ta jo geroji, szvel- 
nioji mamyte, kuri guli ir dau
giau nebejuda o ana, apie ku
ria szi pasakojo, pasiliko kažin 
kur toli, lyg ir pasakų szalyje.

Prie mamos guolio dege žva
kes ir ju liepsnos taip judėjo 
kad isz susidarancziu ant gu- 
linczios mamos veido szeszeliu 
atrodė jog mama szypsosi.

Ir, kai ateja žmones, kurie 
pirmiau buvo ilgąją deže in 
kambarį atnesze, norėjo prisi
artinti prie gulinczios mamos, 
Jurgiukas visu balsu, pulda
mas in ja, suklykė:

— Neleisiu, neleisiu, ežia 
yra mano mama!..

Ir bucziavo pasiekęs mamos 
szalta ranka. Mama isztikruju 
rodėsi jam nusiszypsojo.,..

— Tu pasilik, pasilik ežia, 
mamyte! — tyliai pratarė Jur
giukas: — Jaigu tu norėsi ii- / 
gai ir ramiai ežia gulėti, asz ® 
tau netrukdysiu... Miegok, 
mamyte!

Žmones Jurgiukui ilgai būti 
prie mamos neleido. Ji ver
kianti nutempė in szali.-Nero
dė net ka su jo mama jie daro.

Tiktai, kai jau žmones su de^

ISZ WILKES-BARRE 
IR APLINKINES *

— Liepos 20, Szv. Marijos 
Lietuviu bažnyczioje invyko 
ponu A. Czepanoniu sidabrinis 
vestuvių jubiliejus. Bažnyczia 
buvo iszdekoruota.

1908 m., Liepos 19, kun. P. 
Kudirka suriszo juos moterys
tes mazgu. /

— Pali ei je suėmė J. Kaz- 
lauska, 19 m., abudu isz Nanti
coke. Jie kaltinami užpuolime 
ir iszniekinime 15 metu mer
ginos gyv. Hanover itownshipe. 
Iki teismo turėjo užsistatyt po 
$5000 užstato.

— Liepos 23-czia netoli 
Syracuse, N. Y., automobiliaus 
nelaimėje žuvo J. Lubaszas, 18 
m., gyv. 427 North River St., 
Wilkes-Barre, Pa. Automobi
liu szoferiavo M. Aleksa, gyv. 
25 Rice St., Edwardsville, Pa.

Ta paezia diena automobi- 
liaus nelaimėj sužeistas R. 
Szaulis, 25 m., gyv. 273 Black
man Street, Wilkes-Barre. , į

t Agnieszka Macanskaite, 
23 m., gyv. 9 Van Horn St., 
Lynwood, mire Liepos 24-ta. 
Paliko tėvus, dvi seseris ir vie
na broli. Liepos 27-ta palaido
ta su bažnytinėm apeigom 
Plymouth Szv. Kazimiero par. 
kapuose. —G.

§ Kas turi sveika kuna tai A 
turi ir sveika duszia.

§ Kas žino kelia tasai nie- > 
kados nebludija. i >—F»

■

T 1
.. 1 • . 1 __ ____ i



S A U T, E

Geras Raganius
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Ne yra raganių ne burtinin
ku: ■—sziadien visi esame apie 
tai persitikrinę bet laikuose 
tamsumos kada žmones buvo 
tamsunais dideliais, ne apsz- 
viestais kaip sziadien, tikėjo 
in visokes raganystes ir bur-

rupestingas, mokantis sau vi
same duot rodą, tikrai iszma- 
nus buvo žmogus. Nukirsti ja
vai gulėjo lygiose pedose ant 
dirvos, netoli žaliavo szilkine 
žale pieva perpjauta tai ežia 
tai ten grabutėm su vandeniu

smingi, užganadinti, dainavom 
sau linksmai, kaipo dori žmo
nes. Bet kada vos mes užva
žiavome ant to-gi kelelio pasi
tinkame... ka? Szetona žmo
gaus —• kūne Fundaniusza. 
Žvilgtelėjo isz paniūru ir tarė: 
po nose: “Kaimyne, turėsite 
szi meta daugiau ant savo dir
vos žolių negu javu.” — Ir 
taip atsitiko. Dirstelekite ant 
mano dirvos!

kerėjimais ir užkeikimais ati- prakaito ir sunkenybes; viskas i 
minėja musu laukams derlin- tada rūksta, viskas gyvuoje!—• 
guma. Dirva Fundaniuszo de-1 tada pamirsztame apie nusi- 
ri kuopuikiause, jau net per varginima nes matome nauda 
virsz, o szale jo dirvos, kur že-l musu raganystes! . O! nes tai 
,me iszrodo kone geresne už jo, yra apraganaujentis del kožno j 
suvis nederi, pasejimai kas artojaus regėjimus! — Tegul- 
metąs blogesni kas metas nyk- gi mano skundikai imasi už tos j 
sta, labinus pavirsta in žole.1 pekliszkos raganystes o duodu 
Gyvulei musu taipos-gi stojesi žodi, jog laukai ju tuojaus at- 
vis menkesni kudesni ir puola, Į ras savo derlingumą. Paszven- 
medžei džiūsta ir vaisiaus ne, ežiu mano dirvai pajiegas, lai-

tuš.
Atsitikimas koki jums, mieli1 

skaitytojai, apraszysiu, atsiti
ko aplinkinėje Rymo, tris 
szimtus metu priesz užgimimą 
Kristaus arba 2,200 metu su- 
yirszum tam adgalios.

Trys žmones ėjo laukais su-- 
gryždami in kaiina; sustojo 
ant galo prie rubežiaus savo 
lauku. Buvo tai žmones dideli 
tinginiai, dykaduoniai, apie ka 
tuojaus persitikrinsit.

Eidami keliu nenoringai, ne- 
užganadinaneziai žiurėjo ant 
savo dirvos, kuri iszrode labai 
liūdnai apleista didelei. Dirva 
buvo užaugus žolėms — akme
nų krūvos stovėjo tai czion tai 
ten, stirojo iszsikisze balose 
žagarai, ažios užaugę krūmais 
visokiom vijoklinem žolėm kad 
pereit buvo negalima. Trum
pai pasakius, viskas buvo bai
siai apleista, dirVa, pievos, so
džiai, vinyczios, triobos su
griuvę, stogai apiplysze, sky
lėti, viskas kas tik prigulėjo 
prie ju buvo liūdnam padėji
me.

Laukai kaip sakiau, prigulė
jo prie tu trijų praeigiu:— 
“Blogi metai” — atsiliepe 
vienas, “mažai szieno, bet da 
mažiau javu, avižos iszdegin- 
tos, vynuogių suvis nėra, ne 
vaisiu soduose suvis nedera. 
Ar tai verta apdirbinet dirva 
kad ant galo jokios naudos ne- 
atnesztu ? Gana man to — ver- 
cziau sudėjus rankas sau sėdėt 
negu turecziau prociavot ir 
ant tos prakeiktos žemes.

Isztikro tas žmogus, kaipo ir 
jo kiti du draugai didesne da
li laiko praleidinejo sėdėdami 
sudeja rankas.

— Ne visi-gi taip nelaimin
gi — atsiszauke antras, — tu
rime czion arti kaimynus ku
riu vinyczios duoda didele 
nauda jiems kas metas, kuriu 
laukai blizga dirva aukso ja
vais, pievos žole kurioje žmo
gus pasislėpė, gyvuliai drūti, 
digti, sveiki. Taip, yra tokiu. 
Noreczia asz žinot labai tais 
slaptybes kurias jie žino.

— Žinau asz apie ka nori 
kalbėt — atsake pirmutinis — 
mes visi pažinstame taji lai
minga kaimyną mus. Mistini 
apie Fundaniusza, —■. neteisy
be? Asz pats nekarta užduodu 
sau klausymą, kokiu spasabu 
turėt gali visados tokius gra
žius javus, tokius didelius kas 
metas užderejimus, kada musu 
dirvos nieko gero nedera ir jo
kios naudos neatnesza. Dirva 
musu ne yra ne biski blogesne 
už jo o da daug geresneje vie
toje guli ir geresne žeme už jo. 
Turi czion but kas nors slap
tingo, tai ne yra abejones. Žiu- 
rek-gi ant dirvos Fundaniuszo, 
žiureko ant tu turtu, ant tos 
bagotystes, ant tos derlingos 
Vynyczios, ant vaisingu sodu, 
ant tu gražiu javu, kaip skire- 
si nuo musu vargszavimo.

Tinginiai stojo ant rubežiaus 
lauku Fundaniuszo. Visur bliz
gėjo puikus augalai. Nebuvo 
.suvis navatna, del ko? Funda- 
'piu^zas buvo darbsztus labai,

kuris tekejo in kloni in sodžel- 
ka gal tycziomis del susirinki
mo vandenio iszkasta o tuom 
laik tekedamas iszkastom gra
butėm insisunkinejo in žeme ir 
niekados nedave iszdžiut jai o 
dėlto žole turėdama saku ge
rai žele toliaus ant kalnelio 
matyt buvo rūpestingai užlai
kyta vynyczia o isz kitos sza- 
lies rėdai vaisingu medžiu ku
riu szakos buvo paremtos nes 
linko nuo sunkenybes dideliu 
vaisiu.

Ant pievos ganėsi dideli, 
digti -su dideliais ragais, juodi 
jaueziai.

Matydami ta viską musu tin
giniai net žaliavo isz piktumo 
ir užvydejimė o vienas isz ju 
paszauke:

— Aha! aha! pas ji visur 
visame matyt bagotyste! — o 
pas mus tokia biednyste, toki 
vargai, visur tuszczia. Arba tu
ri jis tuos turtus didelius tei
singai surinktus? Ne! Tame 
yra kokis tai slaptas daigtas ir 
be raganystes nebutu jis tokiu 
tureziu, turi jis žinot raganys- 
ta. Taip! -— jis yra raganius ir 
savo užkeikimais iszcziulpe isz 
musu dirvos visus -skystimus 
be kuriu niekas augti negali ir 
nuveda ant savo lauku, del to 
pas ji auga viskas.

—• Nėra abejones, — dada- 
ve jo draugai. — Dalykas aisz- 
kus, gerai iszreiszkei mums. 
Bagotas jis musu kasztu — su 
musu skriauda. Bet-gi yra tri
bunolai, yra sūdąs, yra teisin- 
gyste! Reike ji apskunst in 
teisingyste! Niekszas turės 
prisipažint prie savo piktada
rystes — turės užmčket už tai 
savo gyvastim o tada mes bu
sime turtingais.

— O taip, mano prieteliai, 
asz turiu ant to davadus. Klau- 
sykite-gi:

—> Viena diena sėdėjau 
sau po medžiu, kuri czion ma
tote. Ilsejausi. Baisei buvau 
nuvargęs, susimuezines, nes 
kėlės dienas praleidau ant me
džiokles artimose girriose. Fun 
daniuszas praeitinejo pro ma
ne su sūnumis. Manes nemate. 
Kada atėjo mano dirva Fun
daniuszas sustojo ir rodinda- 
mas mano niekyste, nenaudin
ga dirva vaikams tarė:

—• “Žiūrėkite vaikai, toji 
dirva su prilyginimu su musu 
daugiau yra geresne negu mus 
ir butu derlingesne už mus, — 
czion geresnis apdirbimas ir 
vanduo ne užseme ne saule 
taip labai nedegina o vienok 
kolei gyvens ant jos musu kai
mynas, tasai didelis medėjus, 
trigubai mažiau deres negu 
mus.

—- Tas aiszku kaip saule— 
dadave antras, mete savo už
kerėjimą ant tavęs ir ant tavo 
žemes. Pats iszsidave, kalbė
damas tokiu -spasabu in sūnūs 
savo. Bet ir asz esmių tam pa
ežiam padėjime. Tuojaus jums 
apsakysiu:— Buvo tai pavasa
ris. Gryžau su visa savo szei- 
myna nuo giminiu kur pralei
dome keliolika dienu ant ves
tuvių dukteres. Buvom džiaug-

— Negadnas! — piktada- 
ris! užkerėjo tavo pasejimo!—• 
szauke kiti.

— O asz, asz, — kalbėjo 
treczes, sveikas, drūtas, digtas 
vaikinas, ar asz neturiu priesz 
ji jokiu davadu? Pradžioje 
vasaros skubinausi in vyny
czia, pasitikau Fundaniusza 
kada jau sugryžinejo nuo dar
bo. Guododamas žilus plaukus 
senio, pasveikinau ji su guodo- 
ne ir norėjau su juom pasikal
bėt. Pertrauke man su rūstybe 
ir tarę: “Ar jau-gi atsikėlei 
mano ponaiti? Puikus isz tavęs 
žmogus. Asz tris kartus po tiek 
metu turiu kaip tu -o jau nuo 
keturiu adynu rinkau savo vy
nuoges vynyczioje.

Tu dviem adynom pirmiau 
manes eini ant atsilsio. Pa
žinsiu asz gerai tavo būda. 
Mėgsti miegot ilgai mano vai
kine — tunki, tai teisybe, nes 
tavo vynycze kusta ir džiūsta. 
Nuėjo sau juokdamasis velnis-z- 
kai isz manes. Ir nuo to laiko 
mano vynyczia pradėjo džiūt, 
nykt, kas metas mažiau turi 
vaisiaus o dabar jau suvis 
nyksta ir džiūsta. Ah! tas lat
ras, toji pikta dvase jame sėdi.

—■ Raganius, raganius! —• 
paszauke visi.

Skubinkime-gi in kaimai
Ten pradėjo prikalbinet kak 

mynus, rinkt balsus ant Fun
daniuszo, po tam nubėgo in 
Ryma ir nunesze skunda in sū
dą.

In kėlės dienas Fundaniu- 
szas aplaiko žine isz sūdo, kad 
stotųsi priesz suda kaipo kal
tininkas. — Duoda jam žinot 
jog yra apskunstas per kaimy
nus, jog savo apraganavimais, 
užkerėjimais, užkeikimais, ati
ma ju lauku ir pievų visa der
lingumą, sutraukdamas ant 
savo dirvų. Apskundimas tas 
buvo, isztikro, kvailiszkas ne- 
apmislintas, pasiutiszkas. Bet 
kaip jum sakiau buvo tai lai
ke, kada tikėjo žmonis in viso
kius burtus tamsės dvases, 
nors ir -sziadien galima rast da 
užsilikusius tokius tamsunus, 
kurie tiki in raganystes ir se- 
noviszkus burtus, nes mažai 
bet tuose amžiuose kada tas 
atsitiko buvo žmonis dideleis 
tamsunais kone visi, tai ir 
czion, jeigu butu Fundaniu- 
szas nedavedes gerai, tai isz
tikro turėtu smereze but nu
baustas.

Paskirtoje dienojo peržiūrė
jimo provos piečius publiczna 
Rymo, kur iszdavinetos buvo 
provos, ir virokai prasikaltė
liu, buvo pripildytas žmoni- 
mis ir kas kart akyva kuopa 
augo.

Sudže su pagelbininkais pri
buvo ant pleciaus užėjo ant 
augsztai pritaisytos vietos kad 
visiems butu galima matyt ji, 
sėdosi ant kėdės ir liepe pa- 
szaukt pirmutini skundiką, o 
tas pribuvęs pradėjo kalbėt 
tais žodžeis:

— Ateinu czion vardan cie- 
lo kaimo apskunst už szevnt- 
vaginga pasielgimą vieno isz 
musu kaimynu, kuris savo už-

atnesza. — Kalte tame įFun-1 ka, storone, sveikata ir
daniuszo. Jauczia jis savo pik
tadaryste, nes su mumis nenori 
ne sueit niekad, niekados ne 
nori imti dalybų musu zobo- 
vose, — visados vienas gyve
na tiktai su savo szeimyna. Ne 
galėtu isztikro, mums taip 
kenkt baisei jeigu ne turėtu 
pagelbos pekliszkos ir piktu 
dvasiu, kurias turi ant palie
pimo.

— Kokius turi ant to dava
dus? — paklausė sudže.

— Priesz viską turiu du 
budintojus.

Po tam visi trys apsakė su- 
džei aplinkybes isz kokiu da- 
siprast galėjo raganystes Fun
daniuszo.

Po tam sudže atsikreipė in 
Fundaniusza ir tarė:

—• Ar teisybe, jog naudoji 
raganystes ir pagelbos peklos 
del nuvarginimo dirvos kaimy
nu o tuom laik luobini savo?

—• Fundaniuszas atsake su 
guodone ir spakainumu:

—■ Del nuvarginimo dirvos 
kaimynu? Ne! Bet del praluo- 
bimo savo. Taip. Naudoju ra
ganystes, bet pekla prie jos 
nieko nesikisza ir su raganys- 
ta jokios dalybos neturi, o del 
to pekla negalima kaltint ir 
jos gyventoje! nieko nekalti. 
Tuojaus parodysiu jums mano 
raganysta. Sztai yra pirmiause 
mano vaikai!

Toje-gi valandoje pasirodė 
trys sūnūs Fundaniuszo. Jau- 
nikaiezei patogus, sveiki, drū
to sudėjimo kūno, raudoni, ve
dė su savim dideli vežimą pri- 
pildinta artojiszkais daigtais, 
kurie blizgėjo priesz saule kai
po sidabras.

Buvo tai plūgai, akeczios, 
grebliai ir visokį kiti daigtai 
reikalingi artojui prie apdirbi
mo dirvos buvo sukrauti ant 
vežimo, o ant pats virszaus tos 
piramados stovėjo didelios pė
dos auksiniu javu, kuriu dide
les varpos svėrė žemyn.

Du puikus, dideli jauezei 
trauke vežimą su visais daig
tais artojaus.

Fundaniuszas, kuris tycze 
ta viską parengė tare in sudže 
rodydamas in sūnūs, jauezius 
ir parėdyta vežimą:

—• Sztai mano raganystes. 
Nuolatos jas naudoju. Sztai 
piktos dvasios kurias pristojo. 
Turiu da kitokius dalykus ant 
užkerėjimu ir užkeikimo; tuo
jaus iszskaitysiu ir tuos; pa- 
czedumas, jautimas, blaivu
mas, iszmanumas — mažai 
miegot daugiau dirbt, procia
vot prigulinezei. — Tokiu spa- 
šabu užkerėjau savo laukus ir 
pievas!

Prociavojau nuolatos ir pro- 
ciavoju prigulinezei, nenuils- 
tanezei: — o kada jauezei trau
ke sunkei su prakaitu, — ka
da mano plūgai atversdineje 
vagas inszildintos žemes, ka
da prakaitas upeleis per musu 
smilkiniu, krapina musu vei
dą iszdžiuvusi liejosi ant nu
mylėtos žemes, — kada laukai, 
jauezei, musu drobužei, mes 
patys tirpstame nuo karszczio,

yvas- 
ti— o jie dėkinga ir palaimin
ta atiduoda man už viską szim- 
taropai užsimoka man už mano 
proces už mano prakalta, nes 
suteikė man turtus ir duoda 
sziadien pakaju ir duona atei
tyje. Jus, — ka del jos nieko 
gero nepadarote — ka ja pa- 
mirsztate, apleidžiate, ka gali
te norėt kad jums nauda at- 
nesztu ir už ka jums butu dė
kinga?!! Keikete dirva. Ne dir
va ne yra dėkinga bet sako 
viską tiems, ka apie ja pa- 
mirszta ir nepadeda ant jos sa
vo ranku procios, ne palaida 
savo prakaitu! —, Vietoje to 
skunst mane sekite paskui ma
ne!!

Ant tu žodžiu isz visur grio
vė balsas pagyrimo i'r plojimas 
in delnus tukstaneziu žmonių. 
Fundaniuszas atsigryžo in sa
vo skundikus. Nuleidę akis isz 
gėdos stovėjo jie szale toli ir 
nedryso pakelt akiu in virszu 
ir dirstelėt in ji kuris atsi
szauke in juos tais žodžeis.

— Už atkerszinima jums 
duosiu prieteliszka rodą. Ne- 
praleidinekite visu dienu; tu 
ant medžiokles, tu ant veseiliu, 
dainavimo ir zobovu; tu ant 
miegojimo; pirmutinis mažiau 
valgysit szviežienos laukiniu 
žvėrių, nes trigubai dauginus 
surinksi javu ir vaisiu. ■— An
tras mažiau dainuosi pavasa
ri ir vasara, nes linksmesnis 
bus rudenis ir žiema. — Tu-gi 
jauniauses gal ne busi tokis 
digtas, ir skaistus nes tavo vy
nyczia už tai ne gels o puikiau 
žaliuos ir raudonuos.

Visi, net ir pats sudže dide
liu balsu nusijuokė. Kuopa ap
supo Fundaniusza, sudže pri
pažino ji nekaltu. — Kožnas 
apžiūrinėjo isz arti jo artojisz- 
kus daigtus, glostė jauezius, 
spaudinėjo rankas senelio ir jo 
sunu. O kada jau atsitolino, 
tukstanezei žmonių pralydejo 
juos net iki bromui su paroda, 
iszduodami garsus pagyrimus: 
“Te gyvuoje dorus darbszus 
žmonis!” — Geda, ir panieki
nimas tinginėm, dykaduo
niams!”

NAUJA MALDAKNYGE.

“Jėzus Mano Pagelba Gyve
nimo Vakare ir Mirties Valan
doje.” Yra tai vardas naujos 
Maldaknyges krikszczionims 
Katalikams, su maldomis ir pa
mokinimais ant visu metu ir 
kiekvienam reikalui priderinta 
su giesmėmis. 592 puslapiai, la
bai dideles litaros teip kad vi
sai nereike akuloriu. Papras
tais apdarais kasztuoja tiktai 
$1.50. Labai paranki knyga del 
tu kurie turi silpnas akis nes 
beveik nereikia akuloriu skai
tant szia knyga.

Gražesnais ir geresnais ap
darais ta pati knyga kasztuoja 
$2.00.

W. D. Boczkauskas-Co. . 
Mahanoy City, Pa.
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ISZRINKTA “KARALIENE” VYŠNIŲ.
Morelia Oldham, kuri likos iszrinkta kaipo “Karaliene” 

vyszniu ant metinio apvaikszcziojimo Traverse City, Mieli, 
kur daugiausia auga vyszniu. Pana Morelia nuvažiavo in 
Washingtona apdovanoti prezidentą Roosevelta su deže pui
kiausiu vyszniu kokios tenais auga.

BALTRUVIENE

Man rodos kad prasta mergina 
Grcdcziau gauna sau vaikina

Kaip toji ka augsztai rieczia 
nosi,

Vyrai prie tokiu nesikabina, 
Tiktai prasta mergina,

Gauna gera vaikina, 
Ilgai nemergauna,

Tuojaus vyra sau gauna, 
Vienoje vietoje Skulkine Vesel

ka buvo,
Ant kurios daug sveteliu 

pribuvo,
Kada munszaines in vales 

patraukė,
Tuojaus biles iszsitrauke, 
Už kokia tai mergiszczia 

susirupeziavo,
Koki ten bolszevika pagavo, 

Gerai kaili norėjo iszlest, 
Paskui pusgyvi laukan 

iszmest.
* * *

Merilande ant vieno pikniko 
atsitiko,

Kad vienas savo barzdeles 
neteko,

Paskalas eina kad nūpesze 
'bobos,

O kaip man tas viskas rodos, 
Buvo priežastis kita ne szita, 
Sziur, kad 'bobeles prie to 

prisidėjo,
Neviena prie to savo nagelius 

pridėjo,
Ant terlos buvo ženklai nagu, 
Rodos perbraukta su noragu, 

Vienas ėjo pasigėrės isz 
kareziamos,

Badai buvo kaip be galvos, 
Tai akmenais in bosą Įeidinėjo, 

Sake kad fpnes isz to turėjo,
Kada ant rytojaus iszsipagi- 

riojo,
Tai isz baimes ka daryti 

nežinojo,
Kiti ji gazdino, 

Apskundimu kerszino, 
Tai vyrueziai niekai, 

Toki pasiutiszki juokai.
* * *

Hei jus naktines valkatos 
paliaukit,

Po Hazletono ulyczes bambi- 
liais nesitrankykit, 

Ir žmoniems miegoti neper- 
szkadykit, 

Kaimynai pasirengia jus 
gražiai priimt, 

Pamazgais aplaistyt, 
Jaigu da karta taip darysit,

Nuo manes apsisaugot ne
galėsit.

* * *
Liūdna yra sziandienine Lie

tuviu ateitis,
Kad kelios poros žada 

pasimesti,
Ir tai ne tik jaunos,
Bet ir kelios senos, 

Skulkino paviete keli toki yra, 
Kurios žada pamesti savo 

vyra, 
Šūduose persiskyrimo nori, 

Bet ju vyrai yra dori, 
Gal toms bobelėms avižos 

duria...
Ba vyrai su rimbu gerai 

neužkuria,
Tas joms labai prisiduotu, 
Kad per kelis per diena gerai 

užduotu, 
Geriau kad tokios karsztuoles 

susivaldytu, 
Gyventojams sarmatos ne

darytu, 
Kam po velniu isztekejo, 

Lyg smert gyventi prižadėjo,
Viernasti užlaikys,

Ir gyvenime susivaldys, 
Jau tik tu poru velneva užeis, 
Sudna diena neužilgio ateis, 
Gerai kad perkūnai tokias 

iszbelstu,
Tai nebutu paleistuviu, 

Gal tada butu ant svieto gerai, 
Tada lengviau nors atsidustu 

vyrai.

Naujas Lietuviszkas

SAPNORIUS
Naujas Didelis Sapnorius 

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

W. D. BOCZKAUSKAS - CO.,

Mahanoy City, Pa.



SAULE
ŽINIOS VIETINES
■— Ateinanti Utarninka pri

puola 1 diena Augusto.
— Pana Magdalena Zianis 

isz Deįroito. ir ponstva Jero- 
inaS; Amalavicziai, isz Phila- 
delphijos, per kėlės dienas lan
kėsi pas Sklarus, 601 E. Pine 
ulyczios ir pas Amaleviczius 
ant E. Mahanoy Avė.

— Saliuninkas P. W. Urbo
nas, 626 AV. Mahanoy avė., in- 
sitaise naujus fiksezerius savo 
biznyje ir dabar iszrodo kaip 
pirmutines klasos restauracija.

— Kardinolas prisiuntė vi
karą Juozą S. Tyl, isz Stone- 
hurst, in Lenkiszka Szv. Kazi
miero parapija mieste. Len
kiszka parapija yra maža ir 
Vos gali užlaikyti viena kuni
gą. Yra tai nereikalingas kasz- 
tas del žmonių.

— Kandidatai ant visokiu 
pavietavu urėdu pradėjo kru- 
tet ir rinkti paraszus ant nomi
nacijos. Kandidatu yra užtek
tinai bet daug yra tokiu kurie 
yra netinkami ant jokio urėdo 
ir vos gali kalbėt Angliszkai. 
Nominacija bus karszta ir 
smirdanti nes jau dabar prade
da apmetinet purvais vieni ki
tus. Musu konsulmonas ponas 
Aneereviczius vela bus kandi
datu ant konsuilmono kuris yra 
vienas isz prielankiausiu kon- 
sulmonu del savo tautiecziu ir 
kuris padare daugiau gero del 
savo tautiecziu ne kaip kokis 
kitas konsulmonas kada buvo. 
Neužmirsžkite ji laike nomina
cijos.

GENEROLAS BALBO PASILIKO INDIJONISZKU VADU.
Kada generolas Italo Balbo, vadas Italijoniszkos orines 

flotos, kuri atlėkė isz Italijos in Amerika, ir kada jisai atlan
kė Szimt-metine Iszkilme, užėjo in Indijonu kaimeli kur likos 
priimtas per tenaitinius Indijonus ir ju vada Chief Black 
Horn, Sioux sztamo, kuris padare Balbo dideliu Indijoniszku 
vadu “Lekencziu Ereliu.”

SHENANDOAH, PA.
f Kazimieras Andruszkevi- 

czius mirė namie praeita Ket
verge ryta, 1200 W. Coal uly- 
czios, sirgdamas tik trumpa 
laika. Velionis pribuvo in 
Amerika da jaunu vyruku ir 
dirbo kasyklose per daugeli 
metu. Paliko paezia ir septynis 
vaikus.

— Kas tokis vela praplati
no neteisingas dolerines bu- 
maszka's po szia aplinkine ku
rios yra apie czverti colio 
trumpesnes už tikraises.

— Palicija užtiko senam 
garadžiuje 1,000 galonu samo- 
gonlka ir daug brogos bet prie 
josios niekas nesirado. Matyt 
jog paukszteliai prasisza'lino in 
laika suvuosdami kad palicija 
padarys ant jai ablava. Visa 
sztofa iszveže in Pottsville.

— Adomas Vislevskis, ku
ris sakosi jog paeina isz czio
nais, likos aresztavotas Wil- 
liamsporte už valkatysta. Žmo
gelis irilipo in tavorini vagona 
badai Tamakveje ir likos jame 
uždarytas. Negalėdamas isz jo 
iszsigauti, sukure ugnį o kada 
darbininkai paregėjo durnus 
iszeinanczius isz vagono, ati
darė ir isztrauke pusgyvi Vis- 
levski uždarydami ji kalėjime.

—• Pacziule Juozo Arbu- 
szaiezio, 425 W. Washington 
ulyczios, ana diena apdovanojo 
savo prisiegeli drutu ir sveiku 
šuneliu.

Minersville, Pa. —■ Szv. 
Pranciszkaus Lietuviszka pa- 
rapije laikys dideli pik
niką ateinanezia Subata ir 
Nedele Augusto 5 ir 6. Ko
mitetas karsztai darbuojesi 
kad szitas piknikas butu vie
nas isz pasekmingiausiu. Bus 
visokį žaidimai, beisbole, lenk
tynes ir t. t. Komitetas užpra- 
szo ne tik vietinius bet ir isz 
aplinkines žmonių atsilankyti.
t Praeita Utarninka mirė 

czionais Andrius Vaitkevi- 
czius 110 Spruce ulyczios. Ve
lionis turėjo 70 mietu, gimė 
Lietuvoje ir pergyveno Ameri- 
ke daugiau kaip 40 metu. Pali
ko paezia, viena duktere Mrs-. 
I. Williams, anūkes Izabele ir 
viena miniszka. Laidotuves at
sibuvo praėjusia Subata su 
apeigomis 'Szv. Pranciszkaus 
bažnyczioje kurias laike kuni
gai: Daumantas, Matulaitis isz 
St. Clair, Valancziunas isz 
Girardville ir Norbutas isz 
Frackvilles, kuriuose dalyvavo 
daugelis giminiu ir pažystamu 
isz Minersvilles, Pottsvilles, 
Tamakves, Shenandoah ir Ma
hanoy City. Velionis buvo 
skaitytojum “Saules 
daugelio metu.

nuo

POFAYETTE PAVIETAS 
KARISZKOMS TIESOMS, 

20 STRAIKIERIU SU
ŽEISTA, 300 KAREIVIU 

PRIBUVO DARYTI 
PAREDKA.

St. Clair, Pa. — Nedelioje 
atsibuvo czionais didelis pik
nikas ant naudos Szv. Kazi
miero parapijos, kuriame da
lyvavo daugelis žmonių isz vi
sos aplinkines. Kunigas Matu
laitis sudeda karszta padeka- 
vone visiems už atsilankyma.

Lietuviai Schulykill Pavieto 
Balsuokite už

WILLIAM C. JAMES
ANT SZBRIFO

Praszo juso balso ir intekmes

APIPLESZE IR BANDĖ 
PAKARTI.

Liepo-s 2 d., dienos metu 
Adolfas Pasziszkeviczius 53 
mt. amž. su savo sunum 12 mt. 
gyv. Papusziu k. Linkuvos 
vai., eidami per Kirdžiu misz- 
ka sutiko Pasvalio miesto gyv. 
B. Samokaitiene, atėmė isz jos 
105 lt. ir skarale. Vėliau ple- 
szikai nutarė Samokaitiene pa
karti, bet sziai pradėjus szauk-

ISZ LIETUVOS
ISZ LIETUVOS ARŽUOLU 
AMERIKAI DIRBS ALAUS 

STATINES.
Užsienio reikalu ministerija 

gavo praneszima isz buv. Bel
gu ministerio pirm. Renkino, 
kad Belgu firmos norinezios 
Lietuvoje pirkti daug aržuo- 
lu, isz kuriu butu gaminami 
szulai alaus statinėms. Belgai 
nori pagaminti apie 100,000 
alaus statiniu ir jas ekspontuo- 
ti Amerikon, nes Amerikai pa
naikinus prohibicijos instaty- 
ma, reikia alaus baczku. įten
kinąs aržuolu pirkimo reikalu 
rengiasi netrukus atvažiuoti 
Lietuvon.

Uniontown, Pa. — Isz prie
žasties darbinirikiszku! nesuti- 
kim ir stengimo sutverti unije 
15,000 darbininku šukele .su- 
miszimus, per ka gubernato
rius Pinchottas nusiuntė in 
fenais miilicije kad užlaikyti 
paredka, nes ten likos sužeista 
apie 20 žmonių.

Tenaitinis szerifas nesutiko 
kad unistai sulaikinetu žmonis 
nuo darbo ir tas buvo priežas- 
te 'nesutikimu ir maiszacziu. 
Anglekasei nudžiugo prisiun- 
timu milicijos nes yra tvirti, 
kad -galės darbuotis be jokiu 
maiszacziu ir kliucziu, nes uni
je turi tiesa prikalbinėti darbi
ninkus prie sutvermo unijos.

Tenaitines kasyklos priguli 
prie vienos isz didžiausiu 
kompanijų Frick Coal Co.

DR. J. D. LOWREY 
DENTISTAS - CHIRURGAS 

208 S. Centre St. Pottsville, Pa. 
Ofiso valandos: Vakarais, Panedelij, 
Ketvergais ir Subatomis nuo 7:15 iki 
8 valanda. Nedeliomis pagal sutarti.

Naturaliszkas atgaivinimas

Darbai S Keistas Apsirikimas
į Prie Rusijos imperatorienes

STRAIKOS PO VISA PENN- Katarinos II-sios dvaro gyve- 
SYLVANIA: MINKSZTUJU
ANGLIŲ KASYKLOSE, ANT
FARMU, SZILKO AUDINY-

CZIOSE, MARSZKINIU
SIUVĖJAI IR KITI.

Minksztu anglių kasyklose,
ti, pleiszikai pabėgo ir dabar an^ farmu, szilko ir paneziaku 
dar slapstąsi.

NELAIME KAUNE.
Sunkus vežikas Ramuckas 

V. gyv. Michalinavos kaime, 
važiuodamas per Petro Vilei- 
szio tilta pervažiavo vaiką, St. 
Paulauska. Vaikui sužeista 
galva, rankos- ir kojos.

Neryje aukszcziau Petro Vi- 
leiszio tilto pliaže besimaudy
damas nuskendo. Pr. Nevar- 
tauskas.

Ties Eiguliais Neryje besi
maudydamas nuskendo Vaclo
vas Sabeckis 12 met. amž. Už
traukus atgaivinti nesuspėta.

PROVINCIJOJ LABAI 
DAUG GAISRU.

Kasdien ateina žinios apie 
gaisrus. Dabar labai dega. 
Gaisrai kyla per neatsanguma, 
nuo perkūno, kaip kas padega 
isz kerszto.

PASKENDO VAIKU KOLO
NIJOS AUKLĖTINIS.

Liepos 10 d. kaip kasdien 
Gelgaudiszkio vasaros Kauno 
ligoniu kasos kolonijos vaikai 
nuėjo maudytis Nemunan. Vie
nas vaikas V. Visockis giliai 
inbrides paskendo.

PASKENDO MINIOJ.
Minijos upeje ties Stonczes 

dvaru nuskendo Feliksas Po- 
vilaviczius 24 metu amž., gyv. 
Jokubavos bažnytkiemy, Kre
tingos valscz.

RADO SENU PINIGU.
Vilkaviszkis. — Sziomis die

nomis tilto statybos darbinin
kas P. Joblenskis, gyv. Vilka- 
viszkio m., Vilniaus gat., be
dirbdamas prie naujai statomo 
tilto Vilkaviszkyje per Szei- 
menos upe tilto po upes dug
nu apie 2-ju metru gilumoje 
rado keturias monetas senovi- 
szku variniu pinigu. Dvi mo
netos, nepažymėtos vertes, 
1755 m., vienoje puseje turi 
Augusto III-jo galva, o antro
je — Lietuvos ir Lenkijos her
bus. Kitos 2 monetos, pažy
mėtos 3-mi grosziais vertes, 
1811 metu. Buvo, dar ir pinigi
ne su popieriniu pinigu ar ki
tu dokumentu žymėmis ta- 
cziau paleista subyrėjo.

W. Traskauskas, Est,
LIETUVISZKAS GRABORIUS

audinyczio-se, marszkiniu dirb
tuvėse ir kitose szakose* pra- 
jnonystes straikos užėjo po vi
sa Pennsylvania.

Art Neckwear Co., Philaclel- 
phijoj strai’kieriai kurie norėjo 
sulaikyt kitus darbininkus nuo 
darbo, likos aresztavota 80 vy
ru ir moterių. Prie Greenbaum 
marszkiniu dirbtuves likos 
aresztavota kelios moteres ir 
vyrai už pikietavima.
Locnininkai marszkiniu dirb

tuvių artimoje Reading© ker- 
szina uždarymu dirbtuvių ir 
pradėjimo “open shop” jaigu 
darbininkai suorganizavotu 
unija. 'Tonais straikuoja apie 
10 tu'kstancziai darbininku.

Eąstone American Federa
tion of Silk Workers iszszauke 
70,000 szilko audėju ant-strai
kos kaipo protestą priesz val
džios kontrole mokeseziu.

Minksztu anglių kasyklose 
vieszpatauja dideli nesutiki
mai. Tenais szerifas nepaveli- 
no pikietuot straikieriams ir 
badai szerifas parsigabeno isž 
New Yorko revolverininkus 
kad baugintu straikierius. Gu
bernatorius iszszauke vaiska 
ant užlaikymo paredko.

Landsdale vaiskas sergsti 
paneziaku dirbtuve nes tenais 
szerifas perszove du straikie- 
rius.

Allentown “vaiku straika” 
pasibaigė nes locnininkai fa
briku sutiko nepriiminet vaiku 
in darbus kurie nepabaigė 16 
metu.

Shickshinny, Pa. — West 
End Coal Co. paszauke in dar
bus 800 darbininku in savo Mo
canaqua kasyklas kurie nedir
bo per keliolika sanvaieziu. 
Salem kasyklos kurios nedirbo 
koki tai laika taipgi pasząuke 
savo darbininkus.

Paskutines Žinutes

BERNIUKAS UŽMUSZE 
SAVO DRAUGA.

Kaune, Kapu gat. žaidė bū
relis vaiku. Feodorovas Pero
vas vijosi -savo drauge Alek
sandra Vytaite. Prisivijęs jis 
kažkaip sziai mergaitei alkū
ne pataikė in krutinę ties szir- 
džia. Abdu vaikai turėjo po 
dvylika—trylika metu.

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

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas

Dentistas Mahanojuje
tS"Ant 2-tro Floro, Kline Bldg.,

19 W. Centre St., Mahanoy Cityy

LAIMĖJO DOVANA KAIPO GERIAUSE KARVE.
Karve vardu Norine II, isz Prospect, Wiskonsino, laimėjo 

pirma dovana ant pienines iszkilmes. Toji karvute per tryli
ka metu be paliovos davinėjo po 387 svarus per metus pieni
niu tauku isz kuriu dirbasi pienas. L _

U Visalia, Calif. — Mrs. 
Hugh Head ana diena pagim
dė dukrele kuri turėjo viena 
pryszakini dantu'ka.

U Patterson, N. J. — Kas 
tokis padėjo bombas keliu dak
tare ofisuose kurios sužeidė 
septynes ypatas. -

fl Dutch Harbor, Alaska.— 
Smarkus drebejimaš žemes 
davėsi czionais jausti praeita 
sanvaite kuris padare gana 
daug bledes bet gyvasežiu ne
pražuvo.

fl Shamokin, Pa. — Stanis
lovas Juszkeviczius, 27 metu, 
bedarbis, pasikorė kalėjime 
Kulpmonte. Buvo jisai uždary
tas kalėjimo už bandymą atim
ti sau gyvasti.

UŽMIRSZTA.

no vienas svetim-szalis banki
ninkas vardu Syderlandas. 
Valdove ji gerbe ir mylėjo.

Viena ryta jam kažkas pasa
kė kad jo namas apsuptas ka
reiviu ir kad vienas aficierius 
vardu R..* nori su juo pasi
matyti. Bankininkas nustebo. 
. Tuo, tarpu in jo kambari in- 
ejo pats aficierius. Jo veide 
matėsi sumiszimas.

— Pone Syderlande! — sa
ke jis. — Atleiskite, asz turiu 
jums praneszti viena žinia ... 
Imperatoriene man davė insa- 
kyma kurio baisumas mane 
gazdina... Ir del kokios prie
žasties jus taip užpykinote mu
su valdytoja?..

-— Pone! — atsake banki
ninkas. — Asz nežinau... Bet 
galu gale, koks tas insakymas.

— Mielas bankininke, man 
stokuoja drąsos ji pasakyti.

— Kas-gi czia galėtu bū
ti... —- stebėjosi persigandęs 
Syderlandas, — ar-gi asz jau 
nustojau malones pas jos dide
nybe?..

Aficierius liūdnai szyptele- 
jo-
■ —- Malone, gerbiamasis, 
galima gražinti...

— O gal kalbama apie ma
no isztremima? — klausė vėl 
bankininkas.

— O, ne! — atsake szis. — 
Bet jaigu ir apie tai kalbėtu 
imperatoriene tai kokia czia 
jums butu baime: su jusu kapi
talu visur gera.

— Aha! Dabar žinau! — 
vaitojo Syderlandas. — Tai 
mano iszsiuns in Sibirą...

Aficierius palingavo su gal
va.

— Deja! Isz ten galima su- 
gryžti.

— O, mano Dieve brangiau- 
ses!.. — blaszkesi bankinin
kas, tai mane pasmerkė mir- 
tin... Žinau jau... Bet impe
ratoriene man vakar buvo to
kia gera, taip meiliai su mani
mi' kalbėjo! Bet pagaliau baig- 
kite! Koks tas insakymas?

—- Gerai, mano brangusis, 
tarė aficierius graudingu 

balsu: — mano valdove man 
insake jus iszkimszti šziaudais.

— Iszkimszti?!.. —nuba
lo bankininkas. — Jus, tur but, 
netekote proto...

— Insakyma man reikia 
tuoj iszpildyti, — tese aficie
rius. — Imperatoriene pasakė: 
“Eikite ir atlikite viską greit 
be murmėjimo.”

Negalima nupieszti nelaimin
go bankininko nusiminimo. 
Aficierius jam pasakė kad 
duoda ketures valandas atlikti 
visus reikalus.

Syderlandas ilgai maldavo 
kad jis sutiktu nuneszti nuo jo 
laiszkeli imperatorienei, ku
riuo jis praszo pasigailėjimo. 
Katarinos Il-sios tarnas atsi
sakinėjo. Pagaliau po ilgu mal
davimu nusileido. Jis paėmė 
laiszkeli ir iszejo. Bijodamas 
tiesiog kreiptis in imperato
riene, aficierius nuvyko pas 
grafa Bruce’sa, Petrapilio gu
bernatorių.

Gubernatorius, iszklauses

aficieriu, pamanė kad jis pa- 
miszo. Jis liepe jam eiti paskui 
ir laukti už duru.

Inejas pas Katarina H-ja, 
padavė rąszfeli jr iszcleste da
lyką. • /;

Katarina II-ji iszklausiusi- ' 
suriko:

— O, teisingas dangau! 
Koks pasibaisėjimas! Tikrai 
aficierius R.. neteko proto. 
Grafe, skubėkite kuogreieziau- 
siai ir insakykit tam pamisze- 
liui jog jis paliuosuotu varg- 
sza bankininką isz skausmu!

Grafas iszejo ir viską iszdes- 
te aficieriui. Szis nulėkė tuoj 
pas bankininką.

Kai grafas gryžo atgal pas 
imperatoriene, szi tarė:

— Dabar asz matau prie- 
žasti tos juokingos scenos. Asz 
turėjau szuni kuri labai myle- ■ 
jau. Jo vardas buvo Syderlan- 
das. Tas szuo neseniai nugai- 
szo ir asz liepiau ji iszkimszti. 
Kada aficierius paabejojo, asz 
supykau nes maniau kad jis 
isz puikybes nenori to darbo 
atlikti. Sztai kur ta juokinga 
misle. 1

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaui Isztikimiausi* Graborla* 

lt Gabiausias Balsamuotojai lt 
1 Geriausia Ambular.co 

patarnavimas szioj Ji 
apelinkeje. Bile Ko- vU 
Iriam laike, diena ar- 
nakti. Visada turi pil- JLį. 
na pasirinkimą meta- , 
liszku ir kieto medžio Į| 
Grabu. Laidoja nu-. II 
mitelius pagal naujau- || 
šia mada ir mokslą. II 
Turiu pagelbininka U 
moterems. Prieinamos JĮ 
prekes.

DU OFISAI: 
MAHANOY CITY-,516 W. Sprue. S*.

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, FA., 439 Willing StrM* 

Bell Telefonas 588-J

A. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Pirmos klasos patarnavimas 
•> Ofisai Dviejose Vietose 4* 

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

411 E. Pine St., Mahanoy City 
Phone 501 '

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. :: ::

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED

PROFITS $623,358.62
—$—

Mokame 3-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride
dant 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,

Lauferis nakties laike klau
sė praeinanezio poro puikiai 
pasiredžiusio:

— Kelinta adyna?
— Penkios minutės iki dvy

likai.
Lauferis: — Asz užmirsziu. 

Geriau atiduok man ponas zie- 
g°reli.

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

MAHANOY CITY, PA.
'Į'URI atnaujinta vilti apie vertes prapercziu szioj 

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