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Isz Amerikos
PACZTO DARBININKAI 
DABAR DIRBS TIK 40 VA
LANDŲ ANT SANVAITES.
Washington, D. C. — Pre

zidentas pasirasze ant bylos 
kuri duoda paczto darbinin
kams po 40 valandų darbo ant 
sanvaites. Tas lytisi 235,000 
darbininku dirbancziu Ameri- 
koniszkuose pacztuose.' Kita
dos dirbo po 44 valandas ant 
sanvaites. Tokiu budu bus pri
imti prie darbu apie 20,000 ki
tu darbininku. Lyg sziai die
nai paczto darbininkai dirbo 
po asztuones valandas ant die
nos, penkes dienas ant sanvai
tes o po ketures valandas Su- 
batomis.

Tas lytisi visu pagialbinin
ku pacztoriu, klarku, gromat- 
nesziu ir 'kitu darbininku, per 
ka valdžiai kasztuos po 21 mi- 

. lijonus doleriu ant moto dau- 
giau.

KAS GEIDŽIA SUGRVŽTI 
IN SAVO TĖVYNĖ GALI
TAI PADARYTI DYKAI.
Harrisburg, Pa. — Visi tieji 

ateiviai, kurie aplaikineja pa- 
szialpa nuo valdžios būdami 
ant “relief” ir geistu sugryžti 
in savo tėvynės, gali tai pada
ryti be jokiu kasztu del saves. 
Ta'papreiszke 10/. rt L. John
son, direktorius paszialpinio 
departamento.

Tasai pasiulinimas yra ge
ras tiktai tiems kurie Ameri
koje pergyveno tris ar mažiau 
metu. Kas geistu daugiau in
formacijų apie tai tegul raszo 
pas Commissioner of Immi
gration, Washington, D. C.

ISZDAVE SAVO PASKUTI
NI DOLERI PASILIKUSI 

ISZ DIDELIO TURTO.
Chicago. — Kokia tai neži

noma motere, nusipirkus szle- 
be už viena doleri, vienam isS 
czionaitiniu departamentiniu 
sztoru, padavė klarkui doleri
ne bumaszka. Kada klarka ke
tino indeti bumaszka in stal- 
cziu, patemino ant jos paraszy- 
ta: “Yra tai paskutinis doleris 
kuris man. pasiliko Lz turto 
koki kitados turėjau, suside
danti isz szimto tukstancziu 
doleriu.” Kur motere gyvena 
ir kas ji buvo per viena, to ne- 
dažinota.

NORĖJO ATIMTI SAU GY
VASTĮ KADA JA TĖVAS 
NUBAUDĖ PER SĖDYNĖ.
Chicago. — Negalėdama pa- 

neszti sarmatos kad ja tėvas 
nubaudė per sėdynė, kaip ko
kia maža mergaite, Helena 
Blaha, kuri turi 18 metu ir 
sveria 175 svarus, norėjo atim
ti sau gyvasti per szokima in 
Michigan ežerą bet likos isz- 
gialbeta per palicija in laika ir 
uždaryta kalėjime. Helena ant 
palicijos apreiszke kad tai ne
tikra jos pravarde it aplaike 
kelis blynus per sėdynė už tai 
kad atėjo vėlybu laiku isz kru- 
tamuju paveikslu su kokiu tai 
nežinomu vyru. Tėvas paguldė 
dukrele ant kelio ir iszkepe ke
lis gana karsztus blynus.

NELABAS SŪNELIS
NORĖJO UŽARYTI SAVO 
SENA MOTINA VARGSZU 

PRIEGLAUDOJE.

Newton, Iowa. — Locninin- 
kas didelio garadžiaus, Eustus 
Taylor, atvažiavo in pavieto 
suda kalbėdamas: “Negaliu 
dalaikyti ilgiaus su ta mano 
senia, geriau butu kad jus ja 
uždarytumėt prieglaudoje del 
senu žmonių.” Sudžia iszklau- 
ses tolimesniu užmetinejimu 
sunaus, persitikrino kad moti
na kas dien dirba del kaimynu 
.visokius darbus ir nereikalau
ja nuo sunaus jokios paszial- 
pos.’

Sudžia, dirstelejas ant sūne
lio, paszauke garsiai kad visi 
girdėtu: “Tu nelabas sunau, tu 
manai kad asz tavo sena moti
na uždarysiu prieglaudoje kad 
tau 'butu lengviau. Nesitikek 
to. Geriau paimkie biblija ka
da parvažiuosi namo ir gerai 
perskaityk Dievo Prisakymus 
ir daugiau ‘pas mane su tokiais 
skundais nepasirodyk nes ta
ve liepsiu uždaryti in kalėjimu 
už apleidima tavo motinos.”

Sūnūs suprato savo kvailybe 
ir nuvažiavo namo palikes mo
tina ramybėje.

DUKRELE PASIPRIESZINO 
MOTINOS PASIELGIMUI;

PERDURTA SU ŽIRKLĖMS'.
Duluth, Minn. — Jadvyga 

Malecki, 15 metu mergaite, mi
re ligonbuteje nuo sužeidimu 
kokius aplaike isz ranku savo 
motinos.

Taji vakara motina buvo at
silankius pas savo prielaidini 
su kuriuom praleido linksma 
vakarėli ir buvo gerai užsige- 
rus kada sugryžo namo jau vė
lybu laiku. ' Dukrele sėdėjo 
kūknioje ir lauke motinos. Ka
da pamate girta motina, pra
dėjo jai iszmetinet jos pasiel
gimą ir melde kad eitu gult. 
Motina baisiai inirszo tokiais 
iszmetinejimais dukreles, pa
griebė nuo stalo žirkles, mete 
m dukrele ir pataikė jai in 
szirdi sužeisdama ja mirtinai.

Palicija aresztavojo nelaba 
motina su jos prielaidiniu, nu- 
bausdama abudu ant szesziu 
menesiu 'bet jeigu mergaite 
mirtų tai turės atsakyti už žu- 
dinsta. Motina buvo isztėkejus 
antru kartu bet nuo kokio tai 
laiko negyveno su savo vyru 
tiktai buvo susineszus su prie
laidiniu.

JAUNASIS ROCKEFELLE- 
RIS ISZDALINO MILIJO
NUS ANT LABDARINGU 

TIKSLU.
Washington, D. C. — John 

D. Rockefeller padalino ketvir
ta dali savo milžiniszko turto 
ant visokiu labdaringu tikslu. 
Padalino jis daugiau kaip 77 
milijonus doleriu ant visokiu 
labdaringu institutu, prieglau
dų ir 1.1. Jeigu Rockefelleris 
butu laukes po perėjimui nau
ju taksiniu tiesu tai turėtu 
valdžiai užmokėti net $39,099,- 
400 padotku o jeigu butu mi
res ir paliktu savo milžiniszka 
turtą tai valdžia butu paėmus 
$55,665,100 taksu.

ŽYMUS LEKIOTOMS 
IR AKTORIS ŽUVO

Leke In Alaska, Eroplanas Pa
gedo Ir Nukrito 60 Pėdu 

Žemyn.

LEKIOTOJAS WILEY IR 
AKTORIS ROGERS 

UŽMUSZTI.

Seattle, Wash. — Will Bo
gers, žymus kintamųjų pa
veikslu aktoris, kuri mate mi
lijonai žmonių paveiksluose ir 
lekiotojas Wiley Post, kuris 
neseniai aplėkė visa svietą, 
lėkdami praeita Ketverga in 
Alaska, staiga! ju eroplanas 
pagedo nukrisdamas tik 60 pė
du žemyn, užmuszdamas abu
du. Nelaime atsitiko 15 myliu 
nuo Point Barrow, Alaskos.

Wiley 1933 mete aplėkė ap
link svietą padarydamas laja 
ilga kelionei in septynes die
nas, 18 valandų ir 49% miliu
tas, taipgi bandė iszlekti iri 
padanges (stratosfera) keturis 
kartus bet tame užmanyme ne- 
pasiseke.

Will Rogers paliko paezia ir 
tris vaikus, buvo labai miela- 
szirdingo budo žmogus ir isz- 
dalino apie milijoną doleriu 
ant visokiu labdaringu tikslu. 
Kada Rogers losze paveiksluo
se tai aplankydavo ant sanvai- 

po 25,000 doleriu algos o 
kada rodėsi teatruose tai ap- 
laikydavo po $2,500 ant san
vaites; už asztuones kalbas per 
radio aplaike $15,000.

Visa Amerika apgailestauja 
taip žymiu žmonių ir net pats 
prezidentas Roose veltas isz- 
reiszke savo gailesti del tokios 
tragingos mirties tuju vyru.

šiai priesz ji ir sudavė jam. 
Kriauszeno maszinai daug Me
des nepadaryta ir jis pats isz- 
liko nesužeistas bet antrasis 
automobilius mėtėsi in szona, 
nuvertė nuo tilto geležine ba- 
rijera ir nudardėjo su ja žemyn 
ant geležinkelio kur stovėjo 
tuszczias traukinys. Pataikė 
lygiai ant vieno vagono stogo. 
Automobiliaus ratai per bleszi- 
ni vagono stogą prasimusze ir 
sulindo iki asziu. Del to auto
mobilius negalėjo nuo vagono 
stogo nusiristi ir pasiliko ant 
virszaus.

Visi trys jie'buvo isz Montel- 
los, būtent: 21 metu amžiaus 
C. Barauskis, 21 metu Fred 
Rogers ir 18 mettu Lena Capoz- 
zi (gal Kapoc*iiAe?)

Kita nelaime, kurioje nuken
tėjo dvi Lietuvaites, invyko 
pereita nedeldieni netoli Sud
bury miestelio. Jule Rama
nauskaite, 20 metu amžiaus 
Lietuvaite ir Stella Tamulevi- 
cziute, 18 metu jos mokyklos 
drauge, abidvi isz Hudsono, 
iszvažiavo automobilium su 
keliais svetimtaueziais vaiki
nais pasivažinėti. Kaip papras
tai, jauni mėgsta greitai va
žiuoti. Lekiant beprotiszku 
greitumu, invyko nelaime. Ju 
automobilius atsimųsze in te
lefono stulpą ir subyrėjo in 
skeveldras. Du vaikinai buvo 
užmuszti ant vietos o dvi Lie
tuvaites iszliko gyvos bet sun
kiai sužeistos; Tamulevicziu- 
tes gyvybe esanti pavojuje nes 
jos galvos kaulas inlaužtas.

—K.

UŽ SZMOTELI DUONOS 
MOCZEKA PASKANDINO 

SAVO PO-DUKRELE.
Meridian, Miss. — Phyllis, 

trijų metu po-dukrele Mrs. 
Bertos Spiegei, likos pririszta 
prie duriu per savo moezeka 
po tam inmesta in baczka van
dens ir taip ilgai ten laikyta 
pakol mergaite prigėrė. Taji 
moezekos pasielgimą patvirti
no jos broliukas kuris mate vi
sa atsitikima.

Broliukas liudijo teisme buk 
jo sesute, būdama labai alka
na, atsikėlė nakties laike, nu
ėjo in kuknia ir pasiėmė szmo- 
teli duonos ir už tai moezeka 
ja taip baisiai nubaudė. Po 
tam darbui nedora moezeka už
kasė mergaite ant kiemo, isz- 
važiavo in kitur ir in deszimts 
menesiu po tam, kada kiti žmo
nes kasė darždli, užtiko lavo
ną mergaites, pranesze apie 
įai palicijai kuri pradėjo tyri
nėti, užėjo ant pedsakio moeze
kos ir ja aresztavojo.

SURADO NUOGA NUŽU
DYTA ŽMOGŲ.

Burlington, Pa. — Uogų rin
kėjai surado pusiau užkasta 
nuoga žmogų kuris gulėjo kal
kėse kad jo lavona niekas ne
galėtu pažinti. Pagal palicijos 
tyrinėjimą tai žmogus ‘badai 
buvo nužudytas per nežinomus 
gengsterius isz kerszto. Mano
ma kad jis gyveno Filadelfijoj.

LIETUVIAI Amerikos Legacija Addis Ababa, Afrikoje

Jeigu ateis prie kares tarp Italijos ir Ethiopijos, tai szi- 
lame namelyje bus daug krutėjimo nes jame gyvena Ameri- 
koniszkas ambasadorius kuris turės daug darbo rūpintis sa
vo padonais, kurie tonais gyvena.

AUTOMOBILIU
NELAIMĖJE

Viena Maszina South Bostone 
Nuvažiavo Nuo Tilto.

KITA SUDUŽO SUDBURY.

Boston, Mass. — Pereitos 
Petnyczios vakara ant Broad
way tilto, So. Bostone, invyko 
sziurpi automobiliaus nelaime 
kurioj radosi ir Lietuviai. Peri 
tilta važiavo Antanas Krausze-' 
nas ar Kriaucziunas isz Hud- 
sono. Jis susitiko su kitu au- 
tomobilium kuris važiavo tie-

VAITKUS ISZREISZKIA KO 
DEL NEGALI LĖKTI IN 
LIETUVA IR KAS JI NUO

TO SULAIKINEJA.
New York. — Pereita san- 

vait'e Vaitkus da neiszskrido 
nes apie Newfoundland ir Ka
nados pakraszfi, pro kur reikia 
skristi, buvo netikę orai. Del 
ilgo neiszskridimo tūli žmones 
pradėjo jau leisti visokius pas- 
kalus. Del to Vaitkus parasze 
“Naujienose” szitoki paaisz- 
kinima:

Patyriau kad New Yorke yra 
platinami gandai, jog P. Gri
gaitis ar visa ALTASS valdy
ba neleidžia man iszskristi. Tie 
gandai—grynas melas. Asz ži
nau kad kiekvienas ALTASS 
valdybos narys geidžia kad asz 
kaip galint greieziau skris- 
cziau ir laimingai atlikeziau 
kelione in Kauna.

Asz seniai esu pilnai pasi- 
ruoszes skrieti. Jeigu mane

trukdo blogi orai ir del ju Dr. 
Kimball man iki sziol nepatarė 
skristi, tai cczia, žinoma, ne A 
LTASS valdybos ir ne drg. P. 
Grigaiczio kalte. Jau baigiasi 
treczia savaite kaip asz laukiu 
progos pakilti su “Lituanica 
II,” kuri yra absoliueziai vi
sais atžvilgiais paruoszta tam 
žygiui. Tegul hiekas neabejo
ja kad kai tik orai pasitaisys, 
asz be jokio atidėliojimo isz- 
skrisiu. Tai mano tvirtas ir ne- 
pakeieziamas pasiryžimas.

— Felix Waitkus.

MOTERE SURASTA NEGY
VA, VYRAS DINGO.

Lorain, Ohio. — Apsivedus 
tik szeszes sanvaites adgal, Da
rata Meluch, 21 metu amžiaus, 
likos surasta savo kambaryje 
su suteszkintu pakausziu. Jos 
vyras Juozas, 26 metu, dingo 
isz namu kėlės valandas priesz 
suradimą lavono. Daratos bro
lis nuejas ant virszaus pa- 
szaukti Darata, ant vakarienes, 
surado jos lavona ant grindų. 
Palicija jeszko jos vyro nes 
yra tos nuomones kad jis nu
žudė savo paezia. Darata buvo 
užbaigus augsztesnius mokslus 
State College High School, 
State College, Pa., po tėvais 
vadinosi Darata Flowers.

VALDŽIA ISZSPAUS NAU
JA BUMASZKA, PUS-CEN- 

TINI PINIGĖLI NE- 
ISZMUSZ.

Washington, D. C. — Neuž- 
ilgio valdžia iszspaus nauja 
dolerine bumaszka kuri bus 
daug gražesne už tebyres bu- 
maszkas, su taja permaina kad 
ant kitos puses bus didele Su
vienytųjų Valstijų peczetis bet 
pryszakis bus beveik tokis pat 
kokis sziadien yra.

Valdžia atmetė užmanymu 
iszmuszti pus-centini pinigėli 
nes nutarė kad tokis pinigėlis 
yra nereikalingas.

LIETUVIAI ISZGIALBETI 
ISZ UPES.

Villa La ‘Salle, Kanada. — 
Blanche Bdkonevicziute, isz 
Filadelfijos ir Juozas Jokelis, 
isz Port Carbon, Pa., likos isz- 
gialbeti isz St. Lawrence upes 
kada maudėsi ir butu prigeria 

/kkad nebutu juos iszgialbeja 
Fred Lalonde, 25 metu vyru
kas.

KAD GALĖTU GYVENTI SU 
SAVO PRIELAIDINIU, NU- 

TRUCINO VISA SZEIMYNA.
Memphis, Tenn. — Artimo 

miestelio, Drexel, gyventojai 
taip inirszo ant moteres, Mrs. 
Betty Riggs, 28 metu, kad bu
tu ja pakorus kad nebutu in 
laika atvažiavus palicija ir nu- 
vežus ja in kalėjimą. Toji ne
laba motere nutrucino savo du 
mažus vaikus ir vyra kad butu 
liuosa gyventi su savo prielai
diniu Paul Radnor.

Visus nutrucino iu laika asz.- 
1 tuoniu menesiu. Trucizna, su 
kuria nutrucino savo szeimy- 
na, nupirko Povylas, bet laike 
teismo iszsikalbinejo jis kad 
nežinojo kokiam tikslui jo my
lima ja naudos. Po mireziai vy
ro ir vaiku prielaidinis tankiai 
atsilankydavo pas motere ir 
tas davė žmoniems suprasti 
kad ne viskas yra paredke. 
Praneszta apie tai palicijai ka
ri pradėjo toliaus tyrinėti ir 
viskas iszsidave. Lavonus isz- 
kasta ir rado ju viduriuose tru- 
ciznos. Abudu likos uždaryti 
kalėjimo lyg teismui.

SZILKO DIRBTUVE 
SUSTOJO.

Lebanon, Pa. — New Bed
ford Silk Mill likos uždarytas 
ant kokio tai laiko isz priežas
ties darbininkiszku ergeliu 
kad kompanija mano investi 
kelis sziftus, kas sumažintu 
alga ir skaitli darbininku.

Paskutines Žinutes
Gilmer, Texas. — Keturi 

žmones sudege deganeziam 
eroplane kuris' nukrito arti 
czionais. Eroplanas turėjo tris 
moterius ir prigulėjo prie Del
ta Airlines kompanijos.

Liverpool, Anglija. — Per 
susidurima dvieju laivu likos 
užmuszti szeszi laivoriai ir 
penki, sužeisti. Nelaime atsiti
ko laike miglu.

Catskill, N. Y. — Deszimts 
kareiviu likos sužeisti kada 
’.rokas, kuriame važiavo, nusi- 
verte nuo kalnelio tarp Cats
kill ir Cementon.

*»■ Neužmirszkite guodotini skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “Saule,” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyt 
laikraszezie. Paskubinkite! , _

ISZUETUVOS
VEJAS NUSZLAVE IN NE
MUNĄ NUO KELTO 3
ŽMONES, ARKLIUS IR 

VEŽIMĄ.
Kaunas.,— Savo laiku Mari- 

ampoliecziai Meklembunkas ir 
Plotkinas ir Jurbarkietis Le- 
venbergas buvo iszgave isz 
Plentu ir Vandens keliu Valdy
bos koncesija - keltui inrengti 
per Nemuną ties Kiduliais in 
Jurbarką. Pagal koncesijos su
tarti sakomybe už kelto inran- 
ga uždėta koncesininkams. 
Karta atsitiko ant kelto nelai
me. Keliantis per Nemuną au
dringa diena isz kelto buvo 
nupūstas in Nemuną vežimas* 
kuriame važiavo ūkininku 
szeimyna; Bunikai su savo šu
neliu. Visi žmones, arkliai ir 
vežimas paskendo. Koncesin
inkams iszkelta baudžiama by
la, kuri su kaltinamuoju aktu 
jau randasi Kauno apyg., teis
me. z

UKMERGĖJE PER SZVEN- 
TAJA STATYS TILTA.
Ukmerge.,— Numatoma per 

Szventosios upe pastatyti til
ta. Sziam reikalui numatyta 
300,000 litu kredito, 
skandino. t

SAVIŽUDIAI.

Kaunas.,— Rastas persiszo- 
ves Ukmergės kalėjimo prižiū
rėtojas Valaviczius. Greitoji 
pagialba ji pristatė in miesto 
ligonine,, kur jam padaryta o- 
peracija. Esą žudesis del szęi- 
mynines nesantaikos.

Vilijampolėj buvo paimtas in 
miesto ligonine vyriszkis su 
persipjovusia ranka.

----------------- v.* t I

ISZGIALBEJO 
SKESTANCZIA.

Panevėžys.,— Panevėžy bu
vo surengta sporto mėgėju die
na, kurios metu, pasirodant 
vandens slporto mėgėjams, vos 
pradėjusi plaukti plaukike p-le 
Vepsztaite, kojomis insipyne 
in plaukėjams kelia rodanti 
szniura ir pradėjo skėsti. Ne
vėžio krante stovėjęs miesto 
darbininkas, pastebėjęs skes- 
tanezia sportininke, tuojau su 
visais rubais puolė in Neveži ir 
priiplaukes nelaimes vieta, la
bai iszmaniai iszgialbejo skes- 
tanezia plaukike. Tokiu dar
bininko drąsumu ir greitai su
teikta pagialba, visi szventes 
dalyviai buvo nustebinti ir 
apsidžiaugė pagirdami drąsu 
dafbininka.

TRAGISZKAI ŽUVO 
JAUNAS DARBININKAS.
Sziauliai.—'Sziauliuose ežere 

nusiskandino 24 metu amžiaus 
darbininkas Zigmas Kietis, 
kuriam priesz pora menesiu 
dirbant Raiko ir Rodu dirbtu
vėse maszina nutraukė du ran
kos pirsztus. Paskutinėmis 
dienomis nutrauktu pirsztu 
žaizdos atsivėrė. Del to, jis ne 
paprastai susijaudino ir pąsį-



2 “SAULE” Mahanoy City, Pa. <

Kas Girdėt
Priesz kelis praėjusius me

tus buvo didelis stokas lietaus 
bet szirnet negalime rugot kad 
neturėjome lietaus — puola 
tankiai ir smarkiai. Nekuriose 
dalyse Amerikos lietus padare 
milžiniszkas bledes ir daug 
žmonių žuvo. Taigi, nesenei ru- 
gojome kad neturėjome lietaus 
o sziadien rugojame kad. turi
me jo už daug.

Ant programo “motinos 
gamtos” lyg sziai dienai netu
rime valdžios ir abejotina ar 
kada turėsime. Reikia taip im
ti ir būti užganadintais kaip 
Dievulis surengia.

Kodėl daugelioše vietose In
dijoj vieszpatauja tokia tam
sybe tarp tenaitiniu gyvento
ju? Ta ji klausymą geriausia 
iszreiszkia Londono laikrasz- 
cziai:

Sztai maharadža (valdyto
jas, panaszus in gubernatorių,) 
Aivaro, iszduoda 285,000 dole
riu ant automobiliu kas meta, 
175,000 doleriu ant pastatymo 
jiems garadžiu, 300,000 dole
riu ant visokiu pasilinksmini
mu, 85,000 ant kukiuos o tiktai 
50,000 doleriu ant mokslainiu. 
Tamsus ju padonai gėrisi pa- 
puosztu valdytojaus palocium 
ir jo gyvenimu už ka turi už
mokėti isz savo kruvino pra
kaito. Bet tas lyg laikui. Indu- 
sai pradeda suprasti savo pri
spaudimą ir pradeda sukilti po 
visas dalis Indijos o kada die
na revoliucijos ateis tai bus 
didele ir kruvina kad ne Ang
lija (po kurios valdžia beveik 
visa Indija priguli), negales 
pasikeleliu apmalszyt.

Astrologu tyrinėjimai paro
do kad musu padange, kurioje 
svietas sukasi, ir kuri yra be 
pradžios ir pabaigos, tai musu 
svietą syra panaszus kaip grū
das kviecziu o mes kaipo mi
krobai gulinti ant jo, yra taip 
milžiniszku kad žmogaus pro
tas negali tosios didybes ap
svarstyti. Danguje (firmamen- 
te) randasi milijonai šauliu 
didesniu už musu ir milijonu 
kartu didesniu o planietu ir že
miu yra taipgi milijonai ku
rios yra didesnes už saule.

(Jai niekiauses moraliszlkas 
nupuolimas yra tai kaip dau
gelis žmonių, kurie turi pa- 
pratima iszrasti ir platinti vi
sokias apjuodinanezias kalbas 
apie kitus žmonis. Nekurie 
žmones isztikro mano kad ta
me ne yra nieko blogo jeigu 
apsakinėja teisin.gai( ?) kaltes 
ir nusidėjimus kitu. — Tame 
baisiai biustą. Kožnas žmogus 
privalo būti ne tik teisingu bet 
ir suprantaneziu ir galingu ant 
silpnumo kitu. Tieji kurie mėg
sta klaidas, nupuolimus ir 
griekus savo artimu platint ir 
apie juos kalbėti, patys pa
prastai pildo daug klaidu ir 
nusidėjimu.

Daugeli kartu nepaprastos ir 
neiszaiszkinamos priežastys 
valdo žmonių likimus. Ant pa- 
vyzdies paimkime sekanti atsi
tikima: susirupines ir perim
tas dideliu nerimaseziu Dor
land Vosbury lauke nekantriai 
iigonbuteje New Yorke, kur jo 
motina radosi, sirgdama po 
pavojingai operacijai. Sūnelis 
buvo pasirengęs atiduoti viską 
kad tik daktarai iszgialbetu jo 
mylima motina nuo mirties nes 
jo motina 'buvo del jo viskuom

ant svieto. Ant galo daktarai 
jam apreiszke kad pavojus jau 
dingo ir motina pasveiks. Sū
nūs, vietoje taja žinia nudžiug
ti ir linksmintis, nuėjo ant bal
kono ir szoko žemyn ant uly- 
czios ir stebėtina kad neu'žsi- 
musze bet baisiai susižeidė ir 
dabar guli toje paezioje ligon- 
buteje.

Sunku suprasti, kas ji stū
mė prie atemįmo savo gyvas
ties. Rūpinosi jis 'apie sveikata 
sjud soutjoui sot.8ub.ui, oabs 
norėjo atimti sau gyvastį per 
savžudinsta kas butu motinai 
iszeja ant blogo. Bet žinoma, 
kad daktarai apie sūnaus už- 
sikeisejima ant savo gyvasties 
nepranesze motinai ir stengėsi 
dabar iszgialbeti sunu nuo mir
ties.

Visiems sziadien trumpa pi
nigu bet gal Lietuviszkoms isz- 
davystems laikraszcziu trum
piausia su pinigais bet bizni 
reikia varyti toliaus. Todėl 
meldžiame guodotinu skaity
toju, kuriu laikas jau pasibai
gė, tegul atsilygina su užmo- 
keseziu už laikraszti nes lau
kiame gana ilgai ir jeigu to- 
iiaus užsivelines su prisiunti- 
mu‘ užmokesties, -busime pri
versti laikraszti sulaikyt, kas 
yra del mus labai nemalonu 
nes nenorime su musu drau
gais skirtis.

Diena 20-ta Rugpjuezio-Au
gusto, czionais suvažiuos Lie- 
tuviszki kunigai ant savo me
tinio “seimo,” kuris atsibus 
Adelphia kotelyje, Filadelfijoj, 
Szv. Kazimiero bažnyczioje 
atsibus iszkilmingos Miszios 
kurias atlaikys vyskupas Ma
tulionis. Lai delegatus apszvie- 
czia Dvasia Szventa kad nu
tartu ka naudingo del “meiles 
savo artymo.”

Iszkasimas ir iszsiuntimaš 
kietųjų anglių menesyje Ju- 
niaus buvo 3,031,987 tonai. Yra 
tai mažiau ne kaip praeita me
ta tam paežiam menesyje. Gal 
priežastis tame yra kad mies
te ne taip daug sunaudoja ang
lių isz kasyklų nuo kada but- 
iegeriai užsiiminėja pardavinė
jimu anglių.

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Iiztikimiausis Graborius 
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šia mada ir mokslą. II

Turiu pagialbininke N
moterems. Prieinamos JĮprekes.

DU OFISAI:
MAHANOY CITY;516 W. Spruce St.

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street

Bell Telefonas 538-J

Szi Banka yra Narys 
Federal Reserve System 

IR
Federal Deposit Insurance 

Corporation 
—$—

Union National Bank
KAMPAS MAIN IR CENTRE ST.

MAHANOY CITY, PA.

Isz VisuSzaliu
ŽUDINSTA

UŽ MOTERE
Vyras Norėjo Persitikryt Ar 

Jo pati Ji Apgaudineje.

PANAUDOJO NEPAPRAS
TA BUDA DASEKIMO.

Varszava, Lenk.—Jeronimas 
Kolevski, tankei nužiurinejo 
savo paezia, kad ji apgaudine
je, ir susinesze su kokiu tai 
Zigmantu Ventland, bet ant vi
su jo užmetinejimu ji apsigin
davo ir iszmetinejo savo vyrui 
kad neteisingai ja nužiurineja. 
Idant persitikryt ar jo užmeti- 
nejimai yra teisingi, vyras is>z- 
rado būda kuris pasirodė labai 
barbariszkas ir kruvinas.

Tula diena žinodamas kada 
praeis pro narna Wentlandas, 
Kolevskis pradėjo nemielaszrr- 
dingai plakti savo 'paezia, kad 
josios mylemas galėtu ja ap
ginti, ir isztikruju adbego mo
torai in pagialba. Tada vyras 
suprato kad isztikruju jo moto
re yra susineszius sui Wentlan- 
du, užklupdamas ant jo.

Užkluptasis pasiszauke sa
vo broli in pagialba, o Kolevs
kis pasiszauke savo dranga 
Kvecinski. Musztyne pasibai
gė kruvinai del moteres meilu
žio, kuris ap'laike net 28 smei
gimus peiliu po visas dalis kū
no, ir mirė Iigonbuteje. Kole
vskis taipgi likos mirtinai su
žeistas bet kaip rodos iszliks 
gyvu.O v

NEŽINOMI BANDTAI API- 
PLESZE KATEDRA.

Pa mlplon a, Iszpan i j a. —Vie
tine palicija apreiszke valdžiai 
bu'k in vietinia kataliku kate
dra insigavo nežinomi bandi
tai apipleszdami altorius nuo 
visokiu brangenybių ir senus 
pavoikslius, kuriu verte daeina 
ant trijų milijonu pesetų arba 
konia ant milijonu Amerikon- 
iszku doleriu. Bandit u da ne
suimta, bet palicija yra tosios 
nuomones, kad tai turėjo pa
pildyti terp tautiszki vagys 
kurie gal pribuvo isz Franci- 
jos. Nekuriu daigiai toje ka
tedroje radosi apie keturi szim- 
tai metu.

Sujudino Visa 
Miestą St. Paul

Homer S. Co^nmings, Suv. 
Valst., paženklino 27 motu am
žiaus Wallace Jamio kad isz- 
tyrinetu visa valdyba miesto 
nes virszininkai ir palicija pa- 
sielginejo bjauriai, vare viso
kias apgavystes ir imdavo ky- 
szius. Jaunas tyrinėtojas isž- 
tyrinejo viską ir sziadien mies
te likos permainyta beveik vi
sa administracija.

TINKAMAI
NUBAUSTAS

Komunistas Paniekinėjo Esy
be Dievo.

PAAUKAUJE VAI
KUS DEL LEVU

Meta Savo Vaikus Del Iszal- 
kusiu Levu.

UŽKASA GYVA KŪDIKI SU 
MIRUSIA MOTINA; ŽUDIN-

NA VAIKUS BE 
MILASZIRDYSTIES.

Cape Town, Afrikas.,— Teip 
vadinami “Buszmanai,” gy-l 
velianti Kalahari, pagal apsa
kymą tenaitinio vado Tshekedi 
isz Bechuanalando, da vis žu- 
dina savo vaikus, be jokios 
milaszirdytstes, jpasmaugineje, 
apleidže ant karsztu piesku 
pusltynesia, užkasa gyvais ir 
net meta del levu, kad apmal- 
szit ju alkanuma.

Tiejei žmonys visai nesirūpi
na apie savo vaikus, o jeigu 
kas (prasikalsta prieszais tėvus 
tai užplaka juos ant smert isz 
piktumo. Tokias tai baisybes 
isztirinejo admirolas Sir Ed
ward Evans, kada nuvažiavo 
in fenais išztirineti apie supla
kimą nemielaszirdingai balto 
žmogaus per tuos laukinius 
žmonis.

Tankei atsitinka, kad tėvai 
numeta savo vaika del iszalku- 
sio levo, kuris ateina prie ju 
grinczeles ir neatsitolina, pa
kol jam nenumeta gyva auka.

Labai tankei tėvas užkasa 
savo kūdiki drauge su mirusia 
motina, nes sako, kad lengves
nis budais atsikratymo nuo ne
geistino kūdikio ne kaip ji 
auklėti be pagialbos motinos.

Ang’liszka valdžia jau nuo 
senei bandė uždrausti tokius 
pasielgimus tenaitiniu lauki
mu sztamu, bet tai daroma pa- 
slaptai ir papr^ezei eina to
lia us.

NEPAPRASTAS ATKER- 
SZINIMAS PACZIAI PER

UŽVYDUSI VYRA.

Charbinas, Rosija., — Norė
damas persitikryt apie isztiki- 
mysta savo paezios, kuria nu
žiurinejo kad ji apgaudinėjo, 
kupezius Grunovas, ėmėsi ant 
nepaprasto budo. Pasinaudo
damas isz sunkaus miego savo 
pacziules, kuriai uždavė mie- 
ganeziu laszu arbatoje, užvy- 
dus vyras nuskuto jei galva 
lyg skuros, priek tam toipgi 
nuskuto jei puikes blakstienas 
isz kuriu jauna motore labai 
didiavosi. Kada moterel 
pabudo ir pamate kas su ja 
atsitiko, apskundė savo užvy- 
dusi vyra. Laike perklauslne- 
jirno sude, Grunovas aiszkino, 
kad tai padare: “Vien tik isz 
gero noro, ir kad apsaugot sa
vo motore nuo pagundinimu ir 
grieko.”

Sudas nesutiko ant tokio 
iszaiszkinimo ir nubaudė užvy- 
dusi vyra ant szesziu menesiu 
in kalėjimą.

ITALIJA PASZAUKE 20,000 
REZERVISTU.

Rymas, Italija. — Mussolini 
iszdave ukaza kuris paszauke
20 tukstaneziu rezervistu, nuo
21 lyg 24 metu, in kariszka tar- 
nysta, kurie bus nusiunsti in 
Afrika kovoti priesz Abisinie- 
czius. Rezervistai laukia kož- 
na diena iszsiuntimo in tolima 
Afrika.

Etiopai yra pasirengia ant 
pasiprieszinimo Italams ir jau 
turi gerai iszlavintu kareiviu 
skaitliuje szimto tukstaneziu 
vyru. Ciesoriaus Selassie pa- 
locius yra sergejamas per 13 
dideliu levu diena ir nakti ir 
niekas negali prie jo prieiti be 
pagialbos dažiuretoju.

LIKOS BAISIAI NUBAUS
TAS PER INERZUSIUS 

KAIMUOCZIUS.

Poltava, Rosija.,— In kaima 
YaTiotajiesk, atvažiavo komu
nistas po vardu Baczmenko, 
tiksle praplatinimo tonais Ko
munizmo (prieszais tikėjimą ir 
Dieva. Mat jeigu pradėtu nuo 
esybes Dievo, ir kad visi jau 
sziandien turi didele laisve, (ai 
jam butu lengviau pertikrint 
kad ir Dievo nėra.

Atejas ant susirinkimo kai- 
muocziu, kuris atsibuvo dide
liam kluone, paemias dideli 
medini kryžių in ranka, pa
szauke in susirinkusius kai- 
muoczius: “Jokio Dievo szian
dien nesiranda ir apie tai jus 
tuojaus pertikrinsiu. Asz 
sudaužysiu ji ant szmoteliu, o 
sudaužysiu ji. ant szmoteliiu, o 
jeigu yra Dievas, tai nubaus 
mane Ugne nusiunsta isz dan
gaus ir mane užmusz, o jeigu 
Dievo nesiranda, tai asz pasi
liksiu gyvas!”

Po tuju žodžiu, paemias kry
žių in ranka, spjovė kelis kar
tus ant prikaltos mukos ir su
daužė kryžių, mesdamas szmo- 
telius ant grindų ir pradėjo 
mindžioti su kojoms, szaukda- 
mas: “Matote, jus kvailei, kad 
Dievo nesiranda ir mane nenu
baudė!”

Tai buvo per daug del kai- 
muocziu, kurie sukilo visi, 
szaukdami: “Teip, tave Die
vas nenubaudė, bet mes už tai 
tave nubausime mirezia!” 
Su tais žodžiais metėsi visi ant 
komunisto, sumindžiojo kaip 
jisai mindžiojo muka Kristaus, 
daužė su kumsztemis, ir ka tik 
pagriebė in rankas, palikdami 
jo lavona sukruvinta kaip ko
kia sukapota mesa.

VOKIECZIAI ARESZTAVO- 
JO TRIS KUNIGUS.

Bcrlinas, Vokietija.,— Trys 
Katalikiszki kunigai, likos 
aresztavotais už peržengimą 
tiesu. Kunigas Otomer Vey, 
likos nubaustas ant keturiu 
metu kalėjimo ir užmokėjimo 
$20,000 bausmes, kiti nubausti 
ant dvieju metu ir užmokėjimo 
$8,000. Visi buvo kaltinami už 
iszsiuntima pinigu isz Vokieti
jos, 55 tukstanezius doleriu.

RUSISZKI BANDITAI VA- 
GE MERGINAS IR PAR
DAVINĖJA TURKAMS

Kutais, Kaukazija.,— Kuopa 
Rusiszku banditu kurie papil- 
dinejo visokius įprasiszengtm- 
us aplinkinėje kalnu Elbruz, 
bet turėdami mažai isz to pel
no, pradėjo vogti jaunas ir pa
togus Mas'kalkas, kurias parda
vinėjo Turkams, už gerus pini
gus. Isz tūlo kaimo pavogė 
net ketures jaunas mergaites, 
o kaip girdėt, tai ir isz kitu 
kaimu dingo keliolika mergi
nu. Valdžia stengėsi tuosius 
banditus sugauti ir nubausti.

ISZRADO STIKLINIUS PE1- 
LUKUS DEL BRITVU.

Praga, Czekoslovakija., — 
Czionaitineje stiklo dirbtuvėje 
pradėjo dirbti stiklinius peliu
kus del britvu. Toki peilukai 
yra naudojami del “safety” 
britvu, kurie yra (pigesni už 
plieninius ir galima juos lenkti 
panasziai kaip padaryti isz 
plieno ir da asztTęsnL

ŽMOGISZKI |sz Lietuvos.
TAUKAI *2127

Papjovė Motere, Isz Kurios (MASKOLIŲ SKAR 
įsirpino Taukus, AUGUSTĄVE

PARDAVINĖJO KAIPO GY
DUOLE DEL DŽIOVOS.

Czerniovicai, Rumunija., — 
Nemaža sensacija kilo isz prie
žasties nužudinimo žydelkos, 
Minos Schuster czionais, kur-j 
ios lavona surado supjaustyta I 
ir suvyniota in laikraszczius* 
iszmetyta visose dalyse mies
to. Norints palicija aresztavo- 
jo keliolyka nužiūrėtas ypatas, 
bet neturėdami davadu, palei
do juos. Arit galo pasiseko 
aresztavoti dažiuretoju vietin
iu kapiniu, koki tai Nakonicz- 
na, kuris papilde ta žudinsta.

Lavonas moteres buvo gra
žiai supjaustytas, rodos kad 
žadintojas prie tokio darbo bu
vo gerai papratęs.

Palicija užėjo ant jo sekan- 
cziai: Kėlės dienas po žudins- 
tai Nekoniczna pardavė ke
liem žmonįems žmogiszku tau
ku nes gyventojai Bukovinos 
yra labai lengvatikei ir tiki, 
kad žmogiszki taukai prigial- 
bsti gidyme džiovos.

Nekuriu daliu nužudintos 
moteres kūno nesurado, bet 
tikisi ir tuos surasti, kada kvos 
žudintoju.

ABISINIECZIAI UŽMUSZE 
SZIMTA FRANCUZISZKU 

PADONU.
Rymas, Italija. — Abisinie- 

cziai užklupo ant A'ssaimara 
gyventoju (Somalilande, Afri
koje, užmuszdami gal daugiau 
kaip szimta žmonių. Užklupi- 
mas buvo visai netikėtinas.

--------- -. » .i---- —

Sveikos Rodos
— Save neapsileisk, bet ir 

svetimo negeisk.
—• Tegul kožnas ta už pa- 

mata turi, kad reikia atiduoti 
kas kam priguli.

— Tankiausia nesidžiaugė
me isz to ka turime, tiktai da 
vis daugiau norime.

—• Ergelei žmogų nuvargi
na ir tankiause numarina, bet 
ilgai tas žmogaus, gyvens, ka
tras ergeliu neturės. Bet kas 
ju sziandien neturi? <

— Ir doriausi ir geriausi 
vyrai linksmai laika pralei
džia draugystėje nedoru žmo
nių.

ŽINOJO KAIP PRISIGERYT

Padaficieris kalba in metini 
rekrutą: — Ka privalai daryti 
susitikęs kapitoną?

— Atiduoti jam garbe!
— O kaip sutiksi poruezni- 

ka?
— Atiduoti ir jam garbe.
— O kaip mane, padaficie- 

ri?
— Praszytau tuojau eiti su 

manim in karezema.

POTTSVILLES SUDE.

—■ Ar tu buvai jau karta 
nubaustas?

— Saugok Dieve!
— Ar nesėdėjai Pottsvilles 

kalėjimo du metus?
— E, tai tik taip mane už

dare kad turecziau pakaju nuo 
savo liežuvninkes bobos.

PAS DAKTARA.

— Ka tavo vyras valgė szia-
dien ant piet?

— Kukulius.
— Ar su noru ?
— .Ne, ponas daktare. Jis 

valgė juos su szauksztu.

Laike Kares Bėganti Masko
liai Paslėpė Dideli Skarba 

Augustavo Girriose. 
-------- \ 

KURIO DA NESURASTA?

Šeiniai.,—Kada svietine ka
re (prasidėjo terp Rusu ir Vo- 
kiecziu, Augustavo-Seinu gir- 
riosia, atsibuvinej’o dideli mu- 
sziai, perka labai nukentėjo 
Rusiszka kariuomene. Rusai 
bėgdami in Augustava-Seinus, 
paliko girriosia daug visokiu 
ginklu ir kariszkos medžiagos, 
ir kaiip žmonys pasakoja, tai 
Rusai paliko tosia girriosia 
20-tos korpuso visa kasa su 
pinigais, kuriu badai buvo 
keli milijonai rubliu. Atsitiki
mas buvo tokis: Mete 1915, 
Vasario menesije, 20 korpusas 
laike užemias frontą Mozuru 
ežeruosia. Vokiecziai pasinau
dodami isz Rusu silpnumo, su- 
drutino savo szalis ant 300,000 
kareiviu. Rusu 10-to korpuso 
vadui generolui Sieversui bu
vo sunlku atsispirti tokiai ka
riuomenei, ir Vasario mensije, 
Vokiecziai persilaužė pro re
tas Rusu glitas ir nepaprastu 
smarkumu pro Vizaini, Kalva
rija, Seinus, užkirto kelia at
gal traukeneziam 2-tram kor
pusui

Kada korpuso vadas genero
las Bulgakovas, Suvalkų mies
te su kareiviais dirbo plana at
stumti Vokieczius adgal, prie- 
szininko raitelei jau jodinėjo 
12 kilometru tolumo nuo Grod-

ul- 
rai

žinojo ir tik lauke tos progos. 
Už deszimts valandų, visas 20- 
tas korpusas su likuczeis keliu 
10-tos divizijos buvo apsubtas 
dideliu ir drutu Vokiecziu ka-

jniaųsjvirt^ve^.. Generolas 
gakovas apie tai gana ge

riuomenes ratu. Is-zsigialbeti 
buvo maža viltis. Tada korpu
so kasijierius su keleis karei- 
vais Seinų girriosia užkasė dali 
kariszku pinigu, o kitus mėgi
no perkrauti in paprastas gur
guoles ir gananti in Augustavo 
girriu giluma. Mat, toje vieto
je buvo numatytas prasilauži
mas per Vokiecziu frantą. 
Slepiant pinigus Seinų girrio
sia, buvo gautas greitas insa- 
kymas trauktis, ir kasijierius 
nespėjo padaryti savo pla- 
niu paslėpimo tuju pinigu. Li
kusi pinigu dalis buvo užkasta 
Augustavo girrosia apie 
Mlyneko aplinkinėje. Po tam 
Vokiecziai paėmė apsupta 20- 
ta korpusą.

In laika dvideszimts metu 
po karei, toji aplinkine labai 
persimaino kur pinigai buvo 
paslėpti, todėl sziandien suras
ti yra sunku. Gal ir niekas to 
skarbo nesuras, ir gal praeis 
daug laiko pakol kas turės gi
linki juos surasti, kaip szian
dien suranda žmonys senovisz- 
kus skarbus.

GERAI ATKIRTO SAVO 
KAIMINKAI.

— Tu meldiesi nuolatos per 
dienas bet neužlaikai devinto 
prisakymo ir man nuolatos 
paikini mano vyra.

— Ne szi ne ta kalbi. De
vintame prisakyme aiszkiai 
paraszyta: “Negeisk moteres 
artimo savo!” bet apie vyras
nidko neparaszyta.

— O kas paraszyta deszim- 
tam prisakyme: “'Ne jauezio,
no asilo, no jokio daigto... 
tas lyginasi ir prie vyru.
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Neiszsižadek
Motinos Savo

JEIGU kas kada buvo Krio- kas, su szviesei-geltonais plau
kavę, tas galėjo matyti bū

reli apdriskusiu, basu, purvinu 
vaiku ubagaujeneziu po uly
czes miesto. Veikiause galima 
juos pamatyti ant akmeniniu 
trotuaru vendaneziu nuo baž- 
nyczios Szvencziausios Panos 
Marijos prie Krisztoferu.

Kuopinasi jie teippat ir 
priesz namus publieznus in kur 
daug ponu ir virszininku atsi
lanko, o nuo kuriu iszmeldine- 
je skaitiku,—paszialops. Ne- 
pamirszta teipo-gi stovėti prie 
duru cukriniu krautuvių, kur 
iszsidirbineje szaldyti cukrei ir 
sodes, ir kur teippat atsilanko 
daug ponu ir poniu, idant atsi- 
vedyt ledais ir sudrutint savo 
pajėgas nusilpnytas vasarineis 
karsztai spinduleis saules. Kas 
keli metai mainosi gentkartes 
mažu ubagu; paaugusie pame
ta ubagavima po ulyczes, o ima 
si prie kitokiu uždarbiu, grie
bėsi prie vertelgyscziu ir ama
tu. Žmones iszeinantie isz cuk
rines, arba in ten-gi tuojaus 
liekasi apsiaubti per buri ma
žu ubagu, kurie isztraukia ran
kas, praszo paszialpos, stumdo
si vienas kita kabinasi už 
skvernu žmonėmis ir nepraleis 
nieko,—turi jiems numest nor 
viena graszi. Labai juokinga 
scena galima regeti, kada kas 
tyczioms numeta kur net ant 
vidurio ulyczes skatiką, idant 
atstumt nuo saves dagrisan- 
czius apdriskelius, puolasi tuo
met visi kaip padūkta prie pii- 
ninkelio, stumdosi, reke kei
kiasi, peszasi, ne karta ir pusė
tinai susikulia in akmenis, kad 
tik nutvert skatiką.

Bet czion nieks neprivalo 
juoktis žiūrint ant tu vargszu, 
,a apsiverktu, matant tokius 
.vaikus, kurie jau apkaisti go
dos ne moka, nes jie jau jokios 
gėdos daugiau nežino, kaip tik 
tai, kaip rei'ke melsti paszial
pos, kaip prigaut žmones ir 
tam ipanasziu. dalyku; p'leszia 
tyczioms savo drabužius, ku
riuos apturi nuo mielaszirdin- 
gu, idant galėtu tuom pažadin
ti jausla mielaszirdystes žmo
nėse. Kokia-gi ateitis tu mažu 
prigaviku?! Kada jau per di
delis ubagaut po ulyczes, tada 
ima gurbeli su vaiseis ir val
kiojęs! po namus ir ulyczes, 
pardavinėdamas, o vakarais 
mokinasi kitokio amato1, kuris 
pirmiaus ar vėliaus suteikė 
jam priglauda kalinyje. Val
kata, ulyczinis pirklys, vedan
tis pirk'lysta vaiseis, deszrial- 
ninkas, toliaus vagis, ant galo 
ubagas,—sztai szitokie kelei 
gyvenimo tu žmonių vargszu. 
Linksma mums žiūrėti ne kar
ta ant tu ulyczes sunu, ant tu 
Vargszu, kaip jie iszdarineje 
jsavo szposus; duodame nekar
ta skatiką idant prisižvelgt in 
jiu pesztynes ir matyti pasidi
džiavimą ir džiaugsma to, ku
riam pasisekė taji “skatiką” 
nutverti, bet ar pateminame 
apie tai, ar perta davima mes 
darome gerdarystia ar tas yra 
del musu nuopelnu, ar suvis 
ne? Teip, ne!—ne yra tas da
vimas nuopelnu del musu tie- 
jei yargszai reikalauje suvis 
kitos paszialpos.
Tarpe tokios gaujos ulycziniu 

valkatų arba ubagu sedineziu 
po duremis cukrines krautuves 
radosi teipos-gi nedidelis vai-

j kam savo praszymais, kaip jis; 
hereikalauje baugintis palici- 
jantu ir degti per diena ant 
karsztos saules, arba szalti ant 
■szalczio. Tos mintys smarkėi 
lig žaibas perbėgo per jo galva 
ir baisei liūdna jam pasidarė.

Lik sziam laikui lyginosi su 
kitais ubagais ir valkatom uly- 
ezes miesto, ne mate jokio skir
tumo tarp saves o j u, bet szian
dien sulyginias savo gyvenimą 
su gyvenimu savo seno san
draugo, suprato, kaip labai at-

kais susigarbiniavuseis ant 
sprando nuo ne'kirpimo.

Veidas buvo apdegintas 
spinduleis saules nenupraustas 
bet patogas, o ypatingai daili-!

silikes nuo ano ir kaip žemai 
stovi, krutinėję jo pabudo jaus
ią saumylistes ir guodones 
žmoniszkos pasidarė didele ge-. 
da. Atsikreipė in siena muro 
ir szluostesi su rankove akis, 
nes pasidarė jam graudu.

Pažadino ji isz to giliaus už- 
simanstinimo dalypstejimas 
keno tai rankos, kada atsigrį
žo, paregėjo palicijanti, dru- 
czei laikanti ji už apikakles. 
Ne persigando jis labai, nes 
jau buvo pripratęs prie pana- 
szu dalyku, jau ne karta tokia 
ranka nuvijo ji nuo duru cukri
nes ir in tamsu kambarėli su 
mažu langeliu, per kuri dar 
szviesos neinleidinejo geležines 
krotos, idant ten pernakvotu,' 
bet sziandien pamanstes apie 
taji tamsu smirdanti kambarė
li magistrate, sudrėbėjo szian
dien szirdije savo pajautė užsi- 
rustinima ant tos rankos, kuri 
pakrėtė ji druezei, sziandien 
pabudo jame geda,—eiti su pa- 
licijantu, jau ne norėjo.

—• Eik szian vaike!— tarė 
rustei palicijantas ir nutempė 
in magistrate.

Buvo-gi dar diena, nes 
vos trecze adyna po pusiaudie
niui; po miesto ulyczes vaiksz- 
cziojo daug žmonių ir vaikinu, 
mokintiniu. Mažas ubagutis,- 
aresztantas uždengė sau ran-, 
kom veidą, 
žiūrėt in žmones, žiurinezius 
in ji, ir ėjo skubei jau žinomu 
jam keliu in magistrata, idant 
kanoveikiausei pasislepte no
rint tamsem smirdanezem ka- 
linije nuo svieto. Sziandien 
tik pasirodo jam, jog visi žiu
ri in ji, ir juokėsi isz jo.

II.
Priežastis aresztavimo Fra

no buvo toji, jog šienam pra- 
eitinejeneziam ulycze, kur tuo
kart buvo valkatų stotos, ant 
vieno kampo kokiam tai ponui 
tikosi pamesti masznuke su pi
nigais; nužiūrėjimas tuojaus 
puolė, žinoma ant vaiku,—val
katų; likos padaryta krata, 
bet ne pas viena isz ju nerado 
pamestu pinigu; vienok kiti 
sandraugai Frano apskundė ji, 
kerszindami jam, jog jis bu
sent rado, tiktai kur paslėpė. 
Dėlto, ne kaltas Franas tapo 
nugabentas in magistrata, del 
tirinejimo. Pripažintas už ne
kalta likos iszleistu isz kalinio 
vakare. Ėjo namo praskendes 
mintimis, ne matydamas no 
girdėdamas kas kur veikos! 
aplink jin. Paveikslas Juozo 
grąžei pasirėdžiusių knygom 
po pažaste, neiszeitinejo isz jo 
mintis, ir vis rodėsi jam akyse 
jo duszios. Duszia jame pabu
do. Franukas buvo, kas teisy
be dar jaunu suvis, bet ar kas 
to nežino, jog pas vaikus isz- 
augusius varge ant ulyęziu 
dvase veikiau iszsirietinejo ne
gu pas tuos, kurie gyvena pui
kiuose namuose, ant kuriu dar
bavosi kiti, už kuriuos teipo-gi 
ir manste kiti. Dvasia yra kai
po ir kūnas; juom daugiau dar- 
bosios, tuom veikiau iszsirieti- 
neje ir auga.

Vėlai jau sugryžo jis namo. 
Motina jo, gyveno vienoje už-

no jin dideles mėlynos akys 
spingsojenezios isz po juodu 
blakstienų. Patogus veidelis 
mažo vargszo užeminejo pra- 
eigius ir sunku buvo prieszin- 
tis praszymams ubagėlio, kuris 
užbeginedamas isz visu szaliu 
kaip szunytis gerinosi ir savo 
tom raganaujeneziom akimis, 
žadino pasigailejima žmonėse; 
tai-gi ir pusėtinai skatiku tre- 
czioku penktuku ir deszimtuku 
surinkdavo, kas kituose jo san- 
drauguose žadino pavyda ir 
neapykanta prie mažo Frano. 
Nemylėjo jie jo, ir noringai pa
sirūpintu atkerszinti jam kum- 
szeziom in sprandą, jeigu ne- 
baugintusi gaut nuo jo dvigu
bai, tiek, nes jis tarp ju visu 
buvo stipriausiu ir tarp j u visu 
Daeitinejo jis-gi jau prie tu 
jo sandraugai, kad tikt grel- 
ki uždarbi, o imtis prie ko kito, 
ko lauke su didžiausiu geismu 
metu kada reikėjo jam mest to- 
cziau atsiskirt galėtu nuo jo. 
Valanda toji pagaliaus prisiar
tino. Stojosi tas sekaneziu bu- 
du.

Vienkart po pusiaudieniai, 
kada būrys mažu ubagu, nega
lėdami kerszto iszpildyt gilink 
ningam Franui kumszcziom 
kerszino jam nor tuom, kad isz 
manstejo visokius bjauriausius 
žodžius ir plūdo, bet jis nieko 
ne vienam nesako, norint, jeigu 
katras areziau butu prie jo pri- 
siartinias pažintu smarkuma 
jo kumszczios. Tame praeiti- 
nejo trotuarais keli studentai, 
arba mokintinei isz mokslaines 
ir juokdamiesi žiurėjo in uly- 
czes augintinius. Franas tarp 
ju pažino sunu mažesnio pirk
liaus Kriokavos, prie kurio se
iliaus jo motina gyveno.

—• Juozuk!—paszauke Fra
nas pradžiugęs, pamirszdamas 
apie savo prieszus ir jau nei ne
girdėdamas ju plūdimo.

Vienas isz mokintiniu atsi- 
gryžo ir pažiurėjo ant vargszo, 
pežvelge su paniekinimu, nes. 
buvo užtrustintas atsiliepimu 
in ji ubagiszkai kuris dar dry- 
so pavadinti jo vardu, ir nuėjo 
sau toliaus.

—■ Matai, da kokiu ponu 
save nuduoda!—busent manės 
suvis nei ne pažinta!— szaiike 
ubagutis, stengdamasis dar isz- 
juokt ir paszandyt isz savo se- 
noviszko sandraugo, kuris da
bartės ne nori ne užsznekintl. 
jo.

Vienok sziandien jam suvis 
nesiseke tas: balsas staigai nu
silpo, akyse pasidarė tamsu ir( 
toje valandoje jau matome ji 
nuliudusi ir gilei užsimanstes.

Būdami abudu mažais vai
kais, abudu drauge žaidesi ir 
bėgiojo, sziandien jau didelis 
skirtumas stovi tarp juodvieju, 
nes jis randasi tarp gaujos uly- 
cziniu valkatų, su kureis batis 
pesztis nuolatos turi, o priek 
tam ubagaut ir melst nuo žmo
nių paszialpo,s vaikszezioti 
apiplyszusiu skarmaluose, o 
anas grąžei pasiredias drau
gystėje poniszku vaiku su kny
gom po pažaste, atsilanko in 
mokykla, yra paguodotas nuo 
žmonių, nes jie dagrista nie-

nes ne galėjo jau

eigoje. Ant kampo Magilskos 
ulyczios,—žinoma tik nakeze 
turėjo ten priglauda po suolu. 
Czion ilsisi ubagai po viso 
dieniniam ubagavimui. Dažnai 
vėlybu vakaru galima czion 
matyti daug susirinkusiu uba
gu ir Ubagiszku szeimynu. Vie
nus gulineziųs ant grindų pa- 
szalije pasiklojusius po szonu 
savo apsivilkimus, o vietoje 
pagalviu pasidėjusius krep- 
szius, kitus, sedinezius prie pe- 
cziaus rukanezius pipkes, tre- 
czius gerenezius degtine, arba 
bareneziusius; ten vėl boba 
skalaujenczia savo rizus idant 
ant ryt turėtu kuom szvariau 
apsivilki einant ant atlaidų ar
ba veikenezia ka kito. Tokis 
tai gyvenimas ubagu. Szian
dien vienok buvo užeiga tusz- 
czia, ubagai matomai buvo kur 
nueja toliaus ant atlaidų, o gal 
nekurie nusidavė ant naktinio 
naudingesnio uždarbio. Savi
ninke už baro snaude, lajine 
žvake blekinem, (užrudijusem 
liktoriukije spingsojo mažai 
apszvieisdama karezemini kam
barį.

Po tuszczia stuba sukinosi 
szokdama ir dainuodama ko- . 
kia tai boba, apsisupusi didele 
skylėta purvina paklode, isz po 
kurios matyt buvo veidas kūdi
kio. Veidas moteres buvo rau
donas, akys baltos, matomai 
per virsz jau buvo užsitrauku
si.

— Hei!—ha!—paszauke 
vėl apsisuko kelis kartus 
stuba.

Kūdikis pradėjo verkt.
—• Ar tu netylėsi!—tarė, ir 

pradėjo supti ir krato mažiulei! 
kad nutildint, bet kūdikis 
tuom labiaus verke. — Gal tu 
bamle gersi sznapso, ka? Hei, 
szinkarka dtiokite-gi sznapso!

— Neduosiu,—atsake szin- 
korka pabudus.

— Bet-gi ne del manes, tik 
del kūdikio, ka reke.

— Ne zaunik, ka-žin ka, 
girtuokle, kūdikis dar valgyt 
no moka, o tu jau nori pratinti 
prie girtuoklisties!

— Matote asz,...o kas tai 
blogo?... Duokite, duokite!..

—• Neduosiu, nes asz nusi
dėtai! priesz Dieva, duodant 
kūdikiui.

— Na tai duokit del manes!
—• Užmokėk pirmiau, ka 

kalta esi, o paskui praszyk.
— Juk ateis Franas, tai 

jums iki skatikui užmokės.
— O kas gali žinot, ar ateis 

ar ne? Jeigu vaikinas turėtu 
protą, tai senei jau mestu vis
ką ir eitu sau in svietą, o sau 
užsitarnavęs grąžei pasirėdytu 
ir viską, ir vargo tokio nekens- 
tu, o dabar ka jis biednas su
renka, tai tu jam prageri 
atėmus.

— Ne gundykit man vaiki
no ir ne pakurstinekit,— pa
szauke boba pabūgus.

— Jau ji kas kitas gal pa
mokino, jeigu teip ilgai nepa
reina, nes jau po deszimltai.

— Ej!...ne szneketirmete 
nieku,...atsiliepe boba, kuria 
nepribuvimas sunaus ant tikro 
pradėjo nepakajint.

Tame atsidaro karezemos 
durys ir ineina Franukas.

Sztai yra mano szimtai tuk- 
staneziu, mano milijonai! — 
paszauke ubagę, ir mėtėsi prie 
vaikinuko, glostydama ir gla
monėdama. Kvapas degtines 
musze vaikinui in uosi, jog ne
galėdamas da turėt to, atsitrau 
ke, pirmu kartu pasirodė jam'skubaus eimo, buvo noras ki- 

, troszkimas 
surinkai isztrukti isz nagu nemielaszir- 

. dingai kankinanezio vargo, 
nes matai tavo motina nieko ne.Kaip-gi vienok pabėgti nuo jo,

Pagavo Didele Žuvi

Justus Smith, isz Beulah, Mich., apsakinėja panai Lucijai 
Provencher, isz Traverse City, Mieli., kaip pagavo viena isz 
didžiausiu žuvu Grand Traverse Inlunkeje.

ir
po

papelne sziandien, jeigu ne tu, 
tai badu, parsieitu stipti!...

Franukas iszeme sauje smul
kiu pinigėliu isz kiszeniaus ir 
supilė motinai in paklodia. i

— Te tai motina!... tarė 
svarbei ir garsei Franas,—bet 
rūpinkitės, idant galėtumėte 
misti, o tiek negert, nes asz 
daugiau jau neubagausiu ir ne 
žinau ar galėsiu szelpt jus!...

— Ka?...ka?!.. paszauke 
motina. — Duoczia asz tau 
u-hml.. .matai tu, ji niūrėjo 
boba mažai jau paisydama 
apie vaikina ir nesiklausdama, 
ar jis pavalgias, ar ne. Priėjus 
prie szinkarkos, tarė:

— Na, ka?... dabar jau 
duosite sznapso, ka!?.. .ir pa- 
barszki.no su kumszcze in stala 
su iszkelme nes saujoje skam
bėjo pinigai.

Isztrauke visa puskvatierki; 
tuojaus pamirszo apie viską, 
apart szokio ir dainavimo, o 
kad kūdikis darė jai perszka- 
das, paguldė ant purvinu grin
dų metus paklode.

Franukas su pasigailėjimu 
žiurėjo ant motinos, po tam gi
lei užsimanste ir sėdėjo mal- 
szei nepasijudinanezei per va
landa. Pagaliaus gilus atsidū
sėjimas pertrauko jam tais 
mintys, pasikėlė nuo suolo, ant 
kurio sėdėjo,priėjo prie mažos 
sesutes atsisėdo ant grindų ir 
pabueziaves ja, atsigulė szale 
jos, nei nenusirengias, idant 
pasilsėt.

Ant rytojaus anksti, pasikė
lė nuo kieto guolio, užsidėjo 
ant galvos kepuria, pratrine su 
rankove akis ir iszejo isz kar- 
czemos, in kuria jau daugiau 
negrįžo!...

III.
Keliu einaneziu szale upes 

Vislos Belanus, matome skubi
nanti vaikinuka apipleszusi, 
basa pasiraitojusi Įaukszltai 
kelnaites norint kėlės buvo 
vjsiszkai sausas, bet matomai 
.buvo pasiraitojas dėlto, kad 
smagiau butu eiti. Norint bu
vo visiszkai nuilsės, ka galima 
buvo matyti ant jo veido, vie
nok ne sumažino žingsnio nei 
ne susilaikinejo idant pasilsėti 
nor truputi. Taje gale, kuri 
vijo varginga apiplyszusi vai
kinuka ir privestinojo prie

motina nemiela ir gėdijosi jos. j tokio gyvenimo,
— Na ir ka, ar 

kiekį nors'?! Duok, duok,...

atras laimingesniir kurgi 
likimą?!...

To jis pats nežinojo, ir ne 
pamanste, kur tos laimes tur 
sujieszkot?.. .bego jis, vienok 
be jokio mierio, kad tik pri- 
szakin, kad tik toliaus nuo tos 
vietos, kur lig szioj gyvendą-

mas kente varga, idant pasi
slėpt nuo visu tu, kurie ji pa
žinojo ir girdėjo jo ubagiszkus 
praszymus paszialpos.

Kada pralenkęs jau buvo 
Bjel'enu kalnus, susilaikė ant 
valandėlės, nusiszluoste pra
kaitą nuo apdulkėjusio veido, 
per kuri jau upelukais tekejo; 
kvėpavo skubei ir sunkei, ko
jos nusilpo jam, jog pamėginės 
eit toliaus, nebegalejo, dėlto 
atsisėdo ant krantelio prie ke
lio ir pirmu kartu pažiurėjo 
atsigrižes in ta szali kuria ap
leido. Rytmetines saules spin
dulei apszvietinejo boksztus 
Kriokavos bažnyczei, kuriu 
auksuoti križei aiszkei blizgė
jo. Klonije per lankas tekejo 
iszsisukinedama plati mėlyna 
upe Villa; girdėjo graudus 
balsus varpu szaukeneziu isz- 
tikimuosius tarnus Vieszpaties 
ant maldos ir klausimo anks
tybu Szv. Misziu. Vaikinas 
užsižiopsojo prisiklausineda- 
mas dar priek tam cziulbeji- 
mam paukszcziu ypatingai vi- 
tureliu, kurie pasikelinedami, 
augsztai, augsztai czirindami 
savo meileis balseleis, busent 
dekavodami Sutvertojui už 
davima giedros dienos.. Dar 
niekados jam svietas nepasiro
dė teip gražiu, raganaujeneziu, 
kaip sziandien; duszioje jo 
pabudo insitabioįs jauslosį ,|ne- 
žinojo ar turi verkti, ar bodėtis ' 
iiust, ar džiaugtis, ar melstis!

(TOLIAUS BUS)

Ana diena Skulkine baliukas 
buvo dvieju vaikinu, 

Mat buvo tai baliukas ant ju 
varduvių,

Buvo buizos vadinamos alaus, 
Munszainės ir da ko daugiaus.

Tame visame ir dvi mergicos 
buvo,

Tai ir garsios varduves 
atsibuvo,

Mergicos sau nieko ne
pavydėjoj

Gere viską kiek tik norėjo, 
Kas ten tolinus buvo tai to 

negaliu sakyti,
Ne apie tai garsyti.

* * *
Laikais ir po szermenu, 

Neapsieina be visokiu vaidu, 
O tai vis per girtybe, 
Turi tokia galyfoia.

Juk kaip smegens sumaiszo, 
Tai jau niekas nepaiso, 

Su peiliais pjaustosi,
Ir vieni kitiems guoges 

skaidosi,
Po tam pas vaita visi stoja, 
Vieni linksmi, kiti vaitoja, 

Kur turi bausmia užsimokėti, 
Arba per nakti cypejc sėdėti. 
Tai mat vis velniui ant garbes, 

() Lietuviams ant neszloves.

* * *
Vyrucziai darote negerai, 

Jeigu stojates Žydu bernais, 
Juk ežia Amerika, 

Tai kas kita.
Turime czionais gerus vyrus, 

Labai teisingus Lietuvius, 
Kurie apie visoki bizni isz-

mano,
Ir neapsjika nei vieno, 

Randasi czionais tokiu

apygardų,
Kur randasi ir daug Žydu, 

Kurie tik isz “goimu” gyvena, 
O Lietuviai nesusipranta ir

gana, 
Kad juos visokiais budais

apgauna,
Niekus del ju inbrukineja, 

Ba tai Žydas pigiau parduoda, 
To nepaiso, bile pigiau tavora 

atiduoda.
Žydai ir szventinytbes par

davinėja,
Apie visokius stebuklus ap

sakinėja,
O, tu vargingas Lietuvi, 
Suvis mažai proto turi, 

Jeigu duodi save apsidumti, 
Ir arit juoko pasilikti!

Pats girdėjau karta kaip Žy
das kalbėjo,

Kada tūlas Lietuvys pas ji
< atėjo:

“Koki tu Jezusa nori, 
Ar gyva ar numirusi?

Ar su szirdžia ar be szirdies,- 
Koki tik kas panorės.”

O ka, Žydas giria, reikia nuo 
jo pirkti,

Be to žmogus negali atsispirti, 
Tuojaus gerai užmoka,

O Žydas isz to net szoka, 
'Taip, Žydeliai labai tarp mus 

bujoja, 
Lietuvius visaip isznaudoja,

Su puvėsiais valgydina, . 
Ir da mus tikybos mokina.

O Žyd-berniai, 
O,'begėdžiai!

Ar jau užmirszote apie pei- 
suoezius,

Apie pasmirdelius sukezius, 
Savo biznierius apleidžiate,

O pas peisuoezius begate.
Katalikus apleidžiate, 

Kaip vargucziai būnate.
Besarmacziai, pažiūrėkite in 

kitus,
Vokieczius ir Slavokus, 

Kaip jie broliszkai gyvena, 
O jus iszmokyti negali ir gana. 
Ar Žydas už katruos užstos, 
Ar nelaimėje ranka paduos? 
Ne, tik žmogų da iszjuoks, 
Ir da “jukszu” iszvadys, 
O ir belos nelaimėje ne- 

užstatys,
Geriausia su Žydais nesebrau-

barszki.no


“SAULE” Mahanoy City, Pa.

ŽINIOS VIETINES
— Valdžia garsina kad Ma- 

hanojui neužilgio pradės staty
ti nauja paczta, apie kuri jau 
apmanstineje keli metai adgal. 
Kur tasai pacztas stos ir kada 
ji pradės statyti, tai da neap- 
reikszta, bet jau pinigai yra 
paskyrti.

— Tai ir praėjo Lietuvisz
kas Piknikas, kuris buvo laiko
ma Lakewood praeita Ketver- 
ga. Žmonių suvažiavo, isz 
visu aplinkiniu pasimatyt su 
savo pažinstamais, kūmais ir 
ku'mutems. Daugeliose vietose 
atsibuvo visoki “smagumai” 
ir “nesmagumai.” Kiszeniniai 
vagys turėjo gera rugepjute 
iszimdami maszneles isz žmo
nių kiszeniu o tuju “artistu” 
buvo net isz Readingo ir ki
tu didesniu miestu kurie gerai 
papelnijo ta ja diena nuo tuju 
kurie turėjo už daug pinigėlio. 
Keli toki likos aresztavoti. 
Svecziai isz didesniu miestu 
negalėjo atsistebėti kad taip 
žmones linksminasi laike de
presijos sakydami: “kur ežia 
toji depresija pas jus kad kož- 
nas prie pinigo, turi savo au
tomobilius ir puikiai pasire- 
dia.” Prie keliu stalu buvo ir 
visoki nesusipratimai o keli 
aplaike net per veidus už savo 

: nepadoru pasielgimą. Abudu 
parkai buvo pilni žmonių nes 
taja diena buvo ir visokiu pik
niku.

— Praeita Utarninka, gar
nys paliko sveika sūneli del 
ponstvos Vincu Žagarinsku, 

, ant W. Market ulyczios.
— Ant laikyto susirinkimo 

darbininkuldeal Shirt Factory 
praeita sanvaite, nubalsavo, 
kad įsugryžti prie darbo. Toje 

. dirbtuvėje dirba apie du szlm- 
fai darbininkių. Unijos virsz- 
ininkai prispirinejo locninin- 
kus fabriko, kad dirbtu tiktai 
po 36 valandas ant sauvaites, 
bet locnininkai sutiko ant 40 
valandų ir tas buvo Ipriežastrs 
uždarymo fabriko.
t Jonas Bankus, 1311 E. 

Mahanoy uly., mirė praeita 
Utarniriko vakara, sirgdamas 
gana ilga laika. Velionis pri
buvo in Amerika apie 35 metai 
adgal, apsigyvendamas mieste. 
Velionis paliko paczia Veroni
ka, trys dukteres, du sunu, du 
anuku, tris brolius: Kazimiera 
ir Jurgi mieste, Petrą Lietuvo
je. Laidotuves atsibuvo Suba- 
tos ryta.

— Poni A Lenda, sūnūs Be
nediktas ir Vytautas, kaipo ir 
ponas Kazimieras Stutkevicz- 
ius,“ visi isz Kingston, Pa., lan
kėsi Mahanojui ir prie tos pro
gos dalyvavo lietuviszkam pik
nike, Lakewood parke, praeita 
Ke t vergą. Poni Lenda yra 
szimt- procentine remeje lai- 
kraszczio “Saules” kuria skai
to nuo daugeli metu ir skaitys 
lyg pabaigai savo gyvenimo.

— B. Mickle, su paeziule, 
isz Oaklyn, N. J., lankėsi pas 
Juozą Ancerevicziu per kėlės 
dienas kaipo ir dalyvavo Lie- 

.tuvisZkam piknike. Poni Mick
le yra duktė barberio pono An- 
cerevicziaus.

— Tadas Paliokas, su pa
eziule, isz Brooklyn, N. Y., lan
kėsi pas Kundrotus ant W. 
Centre uly., per kėlės dienas ir 
prie tos progos dalyvavo Lie- 
tuvis^kam piknike.

— “Saules” ofise randasi 
iąiszkas Povilui Vitkauskui. 
Tegul -ateina atsiimti.

f Nelaimėj atsitiko Lake
wood parke, laike Lietuviszko 
pikniko, praeita Ketverga, 
apie antra valanda popiet, ka
da Kazimieras Dobylas,, szoko 
in vandeni, manydamas, kad 
toje vieta yra gana gilus ant 
panorimo, bet teip pavojingai 
szoko kad nusilaužė sau aprau
da, mirdamas tuojaus. Isz pra
džių nepažinota kas tai buvo, 
bet kada jo sūnelis pamate la
voną savo tėvo, pradėjo grau- 
džei verkti, atbėgo ir motina 
kuri pažino savo vyra. Nelai
mingas žmogus atvažiavo su 
savo szeimynelia ta diena, pra
leisti diena parke. Velionis gy
veno arti Mount Carmel, mies- 
telije Exchange, gimė Lietuvo
je, pribūdamas in Amerika tu
rėdamas du metus. Laidotuves 
atsibuvo Panedelyje.

— Ponstva Fr. Sklarci, sū
nūs Franciszkus ir duktė Ma
re, isz Forty Fort, Pa., (arti 
Kingstono), praeita sanvaite 
atlankė pažystamus ir gimines 
mieste. Apie deszimts metu ad
gal ponstva Sklarei laike Ma
hanojuje buezerne ant Pine 
ulyczios.

— Szia Nedelia, tai yra 25 
Rugpjuczio-Aug., Žydai isz 
septiniu aplinkiniu pavietu 
laikys savo tautis'zka diena 
Lakewood parke. Bus visoki 
sportiszki žaidimai ir szokis 
vakare. Komitetas tikisi, kad 
keli tukstaneziai žydu suva
žiuos ta diena.

— ^Praeita Seredos vakara, 
apie devinta valanda, likos su
rastas lavonas Tam. Jones, 69 
metu amžiaus, 126 W. Spruce 
uly. Pagal daktaro nusprendi
mą, velionis turėjo szirdies li
ga, ir kada ėjo namo pasijuto 
nesveiku ir atsisėdo ant gonke- 
liu, kur jo lavona vėliaus sura
do. Jo pati likos užmuszta au- 
tomobiliaus nelaimėje du me
tai adgal. Paliko kelis suau
gusius vaikus. Prigulėjo prie 
Moose draugoves.

— Daktaras Petras Atko- 
cziunas isz Chicago, Ill., lankė
si su savo paeziule, pas jos tė
velius ponstva Jonus Navakus, 
512 E. Pine uly. Poni Atko- 
cziuniene kitados turėjo užsi
ėmimą “Saules” redakcijoi 
kaip knygvede.

— p. Mare Ulevicziene isz 
Philadelphijos lankėsi szioj a- 
pelinkeje pas gimines ir pa- 
žinstamus.

— Gera proga pirkti piana 
pigiai. Geram padėjime. Atsi- 
szaukite in “Saules” ofisą.'

SUGRAŽINKITE KOTĄ.

Per Lietuviu Diena, Lake
wood parke, kasžin kas ar per 
klaida ar noringai paėmė ma
no kotą (surdota) kuris kabo
jo ant medžio. Kotas yra nau
jas, szviesaus pilko koloro, 40 
išaižo dydžio. Meldžiu sugra
žinti arba praneszti ant adreso

Jos. Czerniauskas, '
227 Second St., 

Girardville, Pa.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kūnus numirėlius. Pasam
do automobilius del Laidotuvių, 
Kriksztiniu, "Vėsteliu, Pasivažinėji
mo ir t. t. Bell Telefonas 78.
520 W. Centre St., Mahanoy City

SHENANDOAH, PA.
— Kunigo Karaliaus teis

mas už peržengimą kapiniu 
tiesu, likos perdėtas ant kito 
laiko.

■f Praeita Subata, likos pa
laidota Mare Maslauskiene 
(Milauckiute), 110 N. Union 
uly. Velione pribuvo in Ameri
ka būdama jauna mergaite, ap
sigyvendama mieste. Paliko 
vyra Motiejų, dvi dukteres. 
Urboniene mieste ir Augustie
ne Filadelfijoi; trys sūnūs, de- 

‘ szimts anuku, du brolius: Petra 
Į ir Vlada Yodžius, kurie gyvena 
czionais.

— Helena, duktė ponios 
Mortos Navickienės, 219 E. Mt. 
Vernon uly., priėmė balta ve- 
liona Szv. Pranciszkaus kliosz- 
toryje, Pittsburghe. Varda ap
laike Sesuo M. Konrad.

— Antanas Gvasdaitiš, 15 
metu, 430 W. Washington uly., 
likos sužeistas automobiliaus 
nelaimėje, kada automobilius, 
kuri vare jo brolis, susidūrė su 
kitu.

Scranton, Pa., — Farmerei 
isz Luzernes ir Lackawannos 
pavietu, meldže valdžios, kad 
juos įsuszelptu, nes daug nu- 
kente nuo lediniu viesulu ko
kios czionais perėjo kėlės san- 
vaites adgal, iszmuszdami vi
sus jevus ir rugius.

—■ Pradejas iszvežineti ar
bata su arkliu ir vežimėliu, 60 
metu adgal, Charles F. Jonės, 
81 metu amžiaus, mirė czionais 
ana diena. Buvo jisai vienas 
isz pirmutiniu, kuris uždėjo 
arbatine kompanije Grand 
Union Tea Co. Senukas paliko 
turto apie du milijonus doleriu-

Frackville, Pa., f Gerai ži
noma aplinkinei Ona Gilius, 
kuri nuo kokio tai laiko gyve
no Filadelfijoi, mirė po ilgai 
ligai. Velione paliko kėlės 
dukteres, broli Juozą Andzi, 
Detroite, ir viena sesere Mare, 
kuri gyvena czionais. Lavonas 
likos atvežtas in czionais ant 
palaidojimo.

Philadelphia, Pa., — Praeita 
Ketverga, elektrikinei szturr 
mai su lietum padare czionais 
daug bledes. Perkūnas pataikė 
in MethOdistu bažnyczia, ant 
Wolf uly. Du žmonys mirė nuo 
sužeidimu, daug medžiu likos 
iszverstais i r telefono dratai 
nutraukti.

— Už tai, kad sudže Rosen, 
pripažino josios vyrui trijų 
metu sūneli, Mare Jablonskie
ne,32 metu, kaip inerzo sude, 
kad paszauke: “Asz savo vyra 
už tai užmusziu. Asz noriu sa
vo kūdiki, nes asz esmių jo 
motina!” Porele aplaike per
siskyrimą ir sudže atidavė sū
neli po globa jo tėvo.

Szimtas keturiu arkliniu poru dirba prie naujo kanalo Imperial Valley, kuris bus 232 
pėdas ploczio, 21 pėdas gylio in kuri bus inleisfa vanduo isz Kolorado upes 80 myliu tolu
mo ir bus naudojamas ant aplaistymo viso klonio. Darbininkai su arkliais lyg szioliai jau 
iszkase daugiau kaip milijoną pėdu žemes.

Deszimts Milijonu Doleriu Maudykle

Gubernatorius Herbertas H. Lehman, isz New Yorko, ana diena atidarė szita nauja
mineraliszko vandens maudykle Saratoga Springs, žinoma kaipo Roosevelt Bath Building, 
kurios pastatymas kasztavo apie deszimts milijonu doleriu. Maudykle yra naudojama per 
visus žmonis kurie reikalauja mineraliszkos maudynes.

Hazleton, Pa.,— Gerai žino
mas kasyklų bosas William 
Youngcourt, 68 metu amžiaus, 
ka tik sugryžias isz savo vaka- 
ciju ir nuejas in darbu, krito 
negyvas Hazleton Shaft kasy- 
klosia. Buvo jisai bosu apie 
50 metu.

— Sirgdamas kelis mene
sius, Adomas Lapinskas, gy
venantis West Hazletone, mirė 
namie. Velionis paliko paczia, 
kelis vaikus ir viena sesere.

McAdoo, Pa. f Viktoris Stal- 
gaitis, 18 metu, važiuodamas 
sutrūni draugais, ant alinio 
troko, (kuris apsiverto arti 
Bloomsburg, praeita Petny- 
czia, likos taip pavojingai su
žeistas kad mirė Nedėlios ryta 
ligonbuteje, Bloomsburge. Ne
laimingas jaunikaitis paliko 
dideliam nuliūdime motina, 
dvi seseres ir keturis brolius. 
Laidotuves atsibus Sercdoje. 
Viktorius ėjo in High School. 
Jo tėvai apie 20 metu adgal 
gyveno Mahanojuje.

Norwood, Mass. — Pagaliau 
ir Norwoodiecziai susilaukėme 
Lietuvio gydytojo. Pereita sa
vaite ežia pradėjo praktikuoti 
Dr. Anthony W. Gasson kuris 
atidarė ofisą po No. 937 Wash
ington Street.

Dr. Antanas W. Gvazdikas
yra South Bostone gimęs, au
gės ir pradinius ir auksztes- 
nius mokslus ejes. Jo tėveliai, 
Antanas ir Marija Gvazdikai, 
ir po sziai dienai gyvena Dor
eli esteryje, Bostono priemies
tyje. Medecino mokslą Dr. Gas

Kasa Nauja Kanala Imperial Valley

son pradėjo siekti Tufts- kole
gijoje. Mokslus baigės 1931 
metais jis iki sziam laikui 
praktikavosi Middlesex ligoni
nėje, Szv. Szeimynos ligoninė
je, New Yorke ir Bostono mies
to ligoninėje. Baigės praktikos 
mokslus jis pastojo in Jungti
niu Valstijų Medical korpsusa 
ir 15 menesiu buvo vyriausiu 
gydytoju 191 kuopoje CCC sto
vykloje, Waterbury, Vermont.

Pagaliau pilnai pasiruoszes, 
Dr. Gasson nutarė stoti tar
nauti savo tautiecziams ir sau 
dirva, pasirinko musu mieste
lyje.

Mes džiaugiamės susilaukia 
savo tarpe Lietuvi gydytoja ir 
pajiega musu inteligentu eilė
se. Kadangi Dr. Gasson yra 
rimtas gydytojas ir malonaus 
bet darbsztaus budo mes daug 
isz jo laukiame‘ir linkime jam 
pasilikti musu tarpe kuoilgiau- 
siai. —Norwoodietis.

Wilkes-Barre, Pa., — Petra 
Daugirda, ta Wilkes-Barre 
‘Big Shot,’ ir iszradeją, atlan
kė ponas garnys ir paliko gra
žia dukterį. Motina ir duktė 
sveikos ir jau sugrįžo isz ligo
nines. Panele Katrute Virsz- 
auskaite isz Pittstono buvo 
slauge-nurse.

— Praeita subata atsibuvo 
milžiniszka ‘paroda “American 
Legion” draugyjos. Parodoje 
dalyvavo apie 40 tukstaneziu 
kareiviu.

DA GERIAU PATAISĖ.

— Po velniu, tasai Baltrus 
tai piktas žmogus, kada su
pyksta tai dantimi taip grieže 
jog net kibirksztys pasirodo.

— Tai da nieko, asz ma- 
cziau ji kada karta taip perpy- 
ko tai kaip su dantimi sugrie
žė tai net cigaras užsidegė.

A. J. Sakalauskas 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

Pirmos klasos patarnavimas
❖ Ofisai Dviejose Vietose ❖ 

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

411 E. Pine St., Mahanoy City 
Telefonas, 501

VISOKĮ netikėti 
IR NEPAPRASTI

ATSITIKIMAI
Kansas City, Mo. — Medinis 

Indijonas, kuris stovėjo prie 
cigaru sztoro per 45 metus, 
parvirto ant penkių metu Ka- 
roliaus Riggall, užmuszdamas 
vaika ant vietos. Vaikas norė
jo užsikabint ant Indijono ku
ri apvertė. Ir negyvas Indijo
nas 'kartais yra pavojingas. 
Plotina apskundė locnininka 
cigaru sztoro bet sūdąs jai nie
ko nepripažino.

*♦*
Philadelphia. — Mrs. God

frey Rebmann, 64 metu mote- 
re, eidama gult, isztrauke su
dedama lova kuri staigai puo
lė ant senukes ir užmusze ja 
ant vietos.

Davidson, Md. — Puldamas 
nuo stogo, kuri taisė, farmeris 
Henry Genung, puldamas puo
lė ant geležines sztangos, kuri 
buvo insmeigta in žeme, 'taip 
nolaimingai kad perėjo jam 
per blauzda ir iszejp per pas
kutini szonkauli. Net trys žmo
nes turėjo ja isztraukt, taip gi
lei buvo inejus. Farmeris isz- 
liko gyvas.

Aplaike Pasilsi Ant Senu Dienu

“Old Bill”, žymus polo arklys, ana diena aplaike nuo sa
vo locnininko pyraga ant kurio radosi 23 morkvos už jo ilga 
tarnysta ir dabar turės pasilsi ant senatvės dienu. Kapitonas 
Harry Collins prisižiurineja savo arkliukui kaip tasai paezes- 
tavoja dovana.

NEUŽKABYK O NETURĖSI 
SARMATOS.

Kaune vežėjas smileziu su
stojo .su sav,o vežimėliu pakin
kytu asilu netoli gimnazijos ir 
tame laike pradėjo studentai 
iszeitinet isz klasu ant piet o 
kaip ant tu patycziu pradėjo 
asilelis bliaut.

Tame prieina vienas studen
tas 8-tos klasos ir tarė:

— Uždrausk savo asilui kad 
taip nebliautu!

Pittsburgh, Pa. — Kada 
Walter Buckley pasilenke pa
imti bole nuo žemes, ‘alavelis, 
kuri turėjo kamzoles kiszėnu- 
kyje, perdure jo krutinę, arti 
szirdies. Alavelis suluže pu
siau ir daktaras turėjo nema
žai darbo pakol ji iszeirie isz 
krutinės. Po keliu’ sanvaieziu 
ligonbuteje pasveiko.

❖ * ❖ '
Dearborn, Ohio. — Bronsoa 

Hacker, norėdamas užmušti 
kate su karabinu, uždavė katei 
su adbulu karabinu, tasai isz- 
szove užmuszdamas Hackeri. ir 
kate.

Detroit, Mich. — Sėdėdamas
maudyklėje William Clausoii 
norėjo užgesyt elektrikine lem- 
pukia. Paemes už stiklo, perejo 
per ji elektrikas ir ant vietos 
likos užmusztas. • % K

Scranton, Pa. — Motiejus 
Jeruszauckas, skaitydamas 
1 ‘ Saulėje ’ ’ padekavones skai
tytoju, staigai surado pravar
de savo gimines kurio nemato 
ir apie ji nebuvo girdėjas per 
18 metu. Susirasze su juom ir 
dabar yra dėkingas kad skai
to “Saule” ir kitiems pasako
ja apie naudingumą laikrasz- 
czio. ■ >

Toledo, Ohio. — Mrs. Euge
nija Speece, važiuodama stryt- 
kariu, žiurėjo in lubas mausty
dama apie žvirblius kad sztai 
nupuolė elektrikinis stiklas :ir 
pataikė moterėlei tarp akiu. 
Moterėlė neteko vienos akies 
už ka dabar skundžia kompani
ja ant 50 tukstaneziu doleriu.

Barclay, Va. — Daniel Bates, 
anglekasis, iszsigialbejo nuo 
mirties kada rūkydamas pyp
ke, truko joje dinamitinis pa
tronas kuri nežinant inkimszo 
in pypke su tabaku. Pypke.su
truko ant szmoteliu bet ir nu- 
nesze beveik puse veido žmoge
liui. Isz skausmo net apalpo; 
bet pasiliko gyvas.

i — Nepyk, ponaiti, ant jo nes 
jis džiaugėsi kad tiek daug ant 
kart pamate savo draugu!

Studentas užsisarmatines nu
ėjo toliaus.

SKAITYKITE “SAULE”

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje 

Persikėle in nauja vieta po adresu 
30 E. Mahanoy St. Mahanoy City
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