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UŽGRABINIS

MIRUSI PATI SZAUKESI 
PAGIALBOS SAVO VYRO 
KAD JA ISZGIALBETU 

ISZ GRABO.

Enosberg Falls, Vt. — Pati 
Elliot Denney, kuris laiko far- 
ma arti czionais, po trumpai li
gai keliu dienu, staigai mirė ir 
likos palaidota. Jos lavona ne- 
balsamavojo nes graborius gy
veno per toli todėl patys žmo
nes užsiėmė laidojimu. Vyras 
negalėjo susiramint po mir- 
cziai savo mylimos moteres ir 
taja naktį visai mažai miegojo. 
Truputi užsnūdęs ant krėslo, 
staigai iszgirdo kaip ji rodos 
kas szauke: “Elliott! Elliott!” 
Manydamas kad tik sapnuoja, 
stengėsi vėla užmigt bet ir 
fuom kalt iszgirdo aiszkiai 
szaukiant jo varda: “Elliott, 
susimilk, gelbek mane nuo mir
ties!”

Paszoko vyras ant kojų, szo- 
ko in automoibiliu ir kuogrei- 
cziausia nuvažiavo su savo gi- 
minaieziu ant kapiniu kur bu
vo palaidota jo motere. Atsi
klaupė ant kapo ir klausė ir 
tuom kart ant tikrųjų iszgirdo 
baisa savo paezios isz žemes. 
Pradėjo abudu karsztai kasti 
kad da savo gyvenime taip ne- 
kase ir ant galo daejo prie gra
bo kuri greitai atmusze ir pa
mate da kvepuojanezia motere. 
Apdengė ja ir nuveže tiesiog 
in ligonbute kur ja visiszkai 
adgaivino daktarai.

'Sziadien motere yra sveika 
bet nieko nežinojo apie savo 
baisu padėjimą. Aplinkiniai 
gyventojai yra labai tuom at
sitikimu nusistebėja ir szia
dien atlanko ja daugelis pa
žystamu ir prieteliu linkėdami 
jai sveikatos.

LAIVAS ‘ROTTERDAM’ UŽ
PLAUKĖ ANT PO-VANDE- 

NINES UOLOS.
New York. —- Didelis laivas 

“Rotterdam” kuris plauke in 
czionais isz Venezuelos su 450 
pasažieriais ir 526 laiviniais 
darbininkais ir virszininkais, 
staigai užplaukė ant po-vande- 
nines uolos arti Morant Caste, 
apie 60 myliu nuo Kingston©, 
Jamaikos. Apie savo nelaime 
davė žinia per radio kitiems 
laivams kad atplauktu in pa
gialba. Laivas Ariguani at
plaukė in laika ir iszgialbejo 
visus pasažierius. Laivas nesi ■ 
randa jokiam pavojuje.

DINGO VINCZIAVONES 
DIENOJE.

Lansdale, Pa. — Laike kada 
buvo susirinkia svecziai, kuni
gas ir gimines, pana Rūta 
Lutz, 20 metu, lauke nekantriai 
savo mylimo, Stanley Harkin- 
son, 29 metu. Visi baisiai neri
mavo ir lauke jaunikio bet ta
sai dingo kaip kamparas ir lyg 
sziai dienai nežine kur jis din
go. Stasiukas buvo parengęs 
narna del savo mylimos ir su
pirko rakandus. Taja diena jis 
nuėjo in banka indeti pinigu ir 
nuo tos valandos ji niekas dau
giau nemate.

MIEGODAVO KOPLYCZIO- 
JE SU MIRUSIAIS TĖVAIS.

(San Frahčišco/Calif. 'Pa
licija užtiko ana diena Mare 
Jahnke, 70 metu amžiaus, kop- 
lyczioje ant kapiniu kur jos 
tėvai buvo palaidoti, kuria vie
ta sau iszsirinko ant miegamo
jo kambarėlio. Senmerge turė
jo koplyczaiteje szienika, kal- 
dras ir užtektinai maisto. Ap
linkiniai gyventojai apie tai ži
nojo nuo seniai ir pranesze 
ąpie tai palicijai. Buvo ji pra
minta per žmonis “Kalvarijos 
Pana.” Mergina teisinosi kad 
ji tik saugojo mirusius kad 
jiems niekas nedarytu blogo. 
Manoma kad ji yra nesveiko 
proto.

PIRMININKAS ANGLISZ- 
KOS FLOTOS.

Sir Bolten Monsell paliepe 
Angliszkai flotai plaukti in 
Mediterraniszkas mares o ypa
tingai prie Suez kanalo ir M al
tos kad laike kares tarp Ethio- 
pijos ir Italijos galėtu būti ar
timoje ant pareikalavimo.

VAIKAI SURADO TUSZ- 
CZIAM KAMBARYJE DAUG 
ŽMOGISZKU KAUKUOLIU.

Philadelphia. — Trys vai
kai, kurie gavosi in tuszczia 
kambari name ant 1724 Spruce 
uly., užtiko jame net 25 žmo- 
giszkas kaukuoles. Nubėgo na
mo pasakyti tėvams apie savo 
baisu radini. Tėvai davė tele; 
foną in palicija praneszdami 
ka ju valkai rado. JJalicija..isz 
pradžių netikėjo tai pasakai 
bet kad save pertikrini, nu
siuntė in ten kelis palicijantus 
kurie iszvertia duris rado 25 
kaukuoles sukrautas ant ki»u- 
vutes. Palicija isztyrinejo buk 
keliolika metu adgal tame na
me turėjo savo ofisus keli dak
tarai ir gal turėjo taisės žmo- 
giszkas kaukuoles ant moks- 
liszko tyrinėjimo.

Feliksas Vaitkus Lietuvoje 
------------o------------ 

40,000 žmonių jin pasitiko Kaune in 
kur pribuvo praeita Sereda

Feliksas Vaitkus Lietuvisz- 
kas lekiotojas kuris ana sa
vaite iszleke isz Amerikos in 
Lietuva bet nepasiseko jam 
be perstojimo nulėkti in Lie
tuva nes jo eroplanas susi
daužė Irlandijoje. Praeita 
.-avaite Vaitkus iszkeliavo 
isz Irlandijos iii Londoną 
ir apsistojo pas minister! 
Bulota. Vaitkaus oroplanas 
likos iszardytas ir nusiustas 
iii Lietuva. Dabar p anesza-
ma kml Vaitkus jau pribuvo in 
Klaipeda. Kai]) girdėt tai jisai 
pasiliks Lietuvoje ant kokio 
tai laiko, pataisys savo eropla- 
jia ir ateinanti meta ketina su- 
gryžti in Amerika tuom paežiu 
eroplanu.

FELIKSAS VAITKUS

MOTERES IR VAIKAI 
UŽMUSZTI.

Italai bombardavo miestus 
nakties laike; daug namu 

suteszkinta.

Kaunas, Lietuva. — Ketu- 
lesdeszimts tukstaneziai žmo
nių pasveikino Feliksą Vaitkų 
kuris atlėkė in czionais Sere- 
doje isz Klaipėdos nes-per Vo
kietija jam nepaveliuo lėkti 
Vdkiszka valdžia.

Tukstaneziai žmonių iszda
ve viena dideli baisa kada pa- 
temino atlekiant septynis ero-

Ketvergo ryta kare tarp Etiopijos ir 
Italijos prasidėjo su bombardavimu 

Abisiniszku rubežiu. Didelis 
pavojus visai Europai.

planus isz kuriu vienam radosi 
musu didvyris. Kada nutupe 
ant žemes, myne žmonių ji ap
siaubė isz visu szaliu kad net 
palicija turėjo ji apginti nuo 
žmonių suspaudimo. Ministe- 
ris Staniszauckas pasveikino 
Vaitkų vardan Lietuvos. Dau
gelis valdiszku vįrszininku, 
kareiviu ir žmonių rodos siuto 
isz džiaugsmo regėdami Vait
kų.

Vaitkus iszleke isz New Yor- 
ko su tikslu nulėk imo be per- 
stojimo in Kauna bet atsitiko 
nelaime kuri sutrukdė taja ke
lione. , v

Rymas, Italija. — Prasidėjo 
kruvinas szokis su pagialba 
ginklu ant Abisinijos rube- 
žiaus Mussa Ali, aplinkinėje 
Etiopijos kur 25,000 Italiszku 
kareiviu pradėjo marsza ant 
sostapyles. Italiszki eroplanai 
pradėjo bombarduoti miestus 
ir kaimus su didėlėms bledems. 
Etiopijos ciesorius apszauke 
generaliszka mobilizacija de
szimts milijonu kareiviu kurie 
subėgo isz visu szaliu sklyįfo 
su ginklais kokius turėjo po 
ranka.

Italiszki laivai padare bloka 
da Raudonose mariose kad sve- 
timtaueziai negalėtu gabenti 
ginklus ir.amunicija del Etio-

turės kieta rieszuta perkasti 
nes tenailinei gyventojai yra 
puslaukiniai, nesibijo ligų nei 
karszcziu o kalnai juos apsau
goja isz visu pusiu.

Per reidio 11-ta vai. Ketver
ge ryta. — Italai su daugybe 
eroplanu užklupo ant miestu 
Ababa ir Galabat, nakties laike 
kada žmones visai nesitikėjo 
jokio užkluptum nes Mussolini 
be jokio apszaukimo kares pra
dėjo užklupimus. Daug namu 
suteszkinta abiejuose miestuo
se. Daug žmonių užmuszta tarp 
kuriu daugiausia randasi mo
terių ir vaiku, daug taipgi su
žeista.

Angliszka flota randasi Me- 
diteraniszkose mariose pasi
rengusi ant muszio.

Etiopijos ciesorius iszdave 
paszpartus Italiszkiems- konzu- 
liams S r ambasadoriams lead 
iszsiuasztu isz Abisinijos tgo-

KŪDIKIS ISZGERE PUSE 
BONKOS ARIELKOS.

Philadelphia. — Mrs. George 
, McGoltrick, nusiminus kad 
jos dvieju metu Donaldukas 
taip kietai miega, pasilenkė 
ant jo ir net atszoko nuo bai
mes kada suuodė kad jo kva
pas labai atsiduoda arielka o 
szale gulėjo bonku'te su puse 
arielkos iszgerta. Motina tuo- 
iaus nuveže kūdiki in ligonbu- 
te. Manoma kad kūdikis turėjo 
pasiimt bonkute su arielka ku
ri stsovejo ant stalo ir iszgere. 
Daktarai apžiureja vaikuti sa
ke kad jam nieko tas nekenks.

MOTINA APALPO, PUOLĖ 
ANT VAIKO IR UŽDU

SINO JI.
New York. — Mrs. Rūta Pry- 

bokiene, 21 metu? kuri tankiai 
apalpdavo nuo kada pagimdė 
dvynus, ana diena maude abu
du ir tame laike apalpo. Kada 
atsikvotejo, su baime pamate 
kad guli ant vieno isz dvynu 
kuri savo kunu uždusino. Kai
mynai, iszgirdia jos kliksma, 
adbego ir paszauke daktara 
bet tasai negalėjo adgaivint 
kūdikio.

“NEBASZNINKAS” 
ADGIJO IR PABĖGO.

Bucyrus, Ohio. — Ambulan- 
sas atveže žmogų sužeista per 
automobiliu ant Lincoln plen
to ir atveže in czionaitine li
gonbute kur daktarai nuspren
dė kad jis yra negyvu bet nor- 
se patemino jame kibirksztele 
gyvasties ir ant tiek žmogus 
atsigaivino kad jai pasakė buk 
yra James Miller, isz Jackson
ville, Floridos.

Po valandai laiko, kada nor- 
se nuėjo iii jo kambarį pažiū
rėt kaip ligoniui einasi, nema
žai nusistdbejo kada pamate 
jog lova tuszczia ir ligonis din
go.

PAĖMĖ JAM KOJA UŽ 
SKOLA.

Seacon, N. Y. — Draugai An
driaus Washingtono, kuris dir
ba czionaitineje kariszkoje li- 
goiibuteje už tarna, renka pi
nigus tiksle iszpirkimo jo ko
jos nuo skolininko kuris paėmė 
jo medine koja už skola 111 do
leriu. Jeigu jo koja nebus isz- 
pirkta in paskirta laika tai bus 

t a ^parduota ant licit arijos.

APLAIKE $54,000 PALIKI- 
MA BET TAS JIEMS NE- '

UŽVERTĖ GALVAS.
Carbondale, Pa. — Ana die

na Mikolas Ryan isz czionais ir - 
Martinas Gąlvin isz Honesdale 3 
aplaike žine kad ju dede Wil- 
liamas McKenna, fabrikantas 
stiklo New Yorke, mirdamas . 
paliko jiems 45 tukstanezius 
doleriu. Kada ju užklausta ka 
darys su pinigais tai atsake 
kad gyvens kaip gyveno ir pa
talpins pinigus saugioje vieto
je. “Mums pinigai gaivu neuž- 
verte, gyvensime malsziai ir 
pasinaudosime isz tuju. pinigu 
iszmintingai. ”

RADO NUŽUDYTA VYRA 
IR MOTERE.

Wise, Va. — Pravažiuojenti 
žmones rado lavonus Sam Mc
Carty, 35 metu ir jo paezios, 
Phursie, 30 metu, tik su apati
nėms drapanoms, apie deszimt 
myliu ant kelio arti czionais. 
Palicijčt yra tos nuomones kad 
pora likospirma nužudyti po 
tam iszvežti ir iszmesti ant ke
lio. Ju kaimynas, Russel Hub
bard, likos uždarytas kalėjime 
nes jis taja diena pasiskolino 
revolveri nuo savo kaimyno.

NEPAPRASTAS 
ATKERSZINIMAS ARKLIO.

Vassa, Finlandija. — Ūkinin
kas Julio Milanen, baisiai pla
ke savo arkli kuris jau buvo 
gerai paseniais ir negalėjo trau
kti žagres kaip jaunesni ark
liai. Staigai arklys sustojo, 
pagriebė dantimis peili isz 
diržo Juliaus ir juom dure in 
krutinia. Priesz mirti prisipa
žino kaimynams kokiu budu li
kos nudurtas. Isz pradžių bu
vo manyta kad ji nudure kai
mynas, Henris gyveno su juom 
nesutikime per kelis metus.

* Szimet Havajoj sudės in 
bleszines apie 10 milijonu pai- 
napeliu ir 2,500,000 milijonu 
blesziniu sullies isz painapcliu.

BAISUS ATKERSZINIMAS 
ŽMOGAUS BE KOJU.

Bridlington, Anglija.—Rom
ney Marmate, žmogus kuriam 
nukirto abi kojas trūkis, gy
veno Lynville, sėdėdamas prie 
lango, paregėjo kaip jo motere 
kalbėjosi su savo senu jaunikiu 
da priesz apsivedima. Būda
mas užvydus, mane kad įsu 
juom turėjo ir po szliubui už
draustus susineszimus. Kada 
motere sugryžo namo, vyras 
smaukei ja ifezbare už neteisin- 
gysta ir kad ji apgaudineje. 
Apie vienuolikta valanda, ta 
vakara, žmonis iszgirdo baisu 
trenksmą Margai’u name. Kai
mynai subegia, paregėjo narna 
be stogo ir vei'ženczius durnus 
isz namo. Kaimynai isznesze 
baisiai sužeista žmogų laukan. 
Užgesino liepsna ir surado jo 
paezia baisiai sudraskyta nuo 
dinamito, prie lavono moteres 
teipgi gulėjo sudraskyta ju 
keturi u metu dukrele. Margate 
mire in trumpa laika ligon'bu- 
teje.

NENORĖJO SKIRTIS SU 
SAVO VYRU, PERSIPJOVĖ 
RANKOS GYSLAS IR LAU
KE MIRTIES SZALE JO.
Isere, Francija. — Ant uly- 

ezios Valence atsibuvo negir
dėtas atsitikimas terp vyro ir 
jo mo'teres. Mažam kambarėly
je gyveno vedusi porele Gour- 
donai. Dvi dienas adgal, mirė 
■josios vyras 26 metu amžiaus, 

‘kuris sirgo uždegimu plaucziu. 
Lavonas likos indetas in graba 
ir už trijų dienu ketino atsibu
dę laidotuves. Diena prieisz 
laidotuves, laisizkaneszis atne- 
sze laiszka, o kada rado užra- 
kytas duris paszauke locninin- 
ka ir abudu iszverte duris nes 
mane kad tam kambarėlyje tu
ri būtie kokia nors nelaime. 
Persistąte jiems baisus regėji
mas. Szale lavono, gulėjo jo 
motere, su deszine ranka laike 
vyro kakla, o isz kitos rankos 
tekėjo kraujau. Motere perpjo
vė sau rankos gyslas ir lauke 
mirties, kad galėtu būtie drau
ge palaidota su savo vyru. Nu
vežta in ligonbute. Daktarai 
susiuvo žaidulius ir kaip rodos 
nelaiminga motere pasveiks. 
Ant stalo rado laiszka raszyta 
pas gimines, del ko užsikeisejo 

! ant savo gyvasties. Kas jame 
paraszyta, tai palicija neiszda-

Londone atsibuvo konferen
cija visu tautu tiksle kaip pa
sielgti sziam padėjime nes toji 
kare gali imkivinlkliot visa Eu
ropa in taji kruvina szoki. 
Sziadien Europoje yra didele 
nerimastis isz prasidėjimo tos 
kares kuria iszszauke be jokio 
prasergejimo Mussolinas.

Italija siijnczia daugiau ka
reiviu ant kariszko lauko bet

‘jam. ’
Muszei traukėsi be paliovos, 

milijonai Etiopiecziu renkasi 
ant atspyrimo nevidono kuris 
taip staigai užklupo ant ju tė
vynės ibe jokios žinios. Europo
je sziadien didele nerimastis, 
ministerei rodavojasi ir suka 
galvas kaip tam kruvinam szo- 
kiui užbėgti bet Mussolinas 
kaip buldogas ant nieko nežiū
ri ir daro saviszkai.

RADO KABANCZIA GALVA 
ANT MEDŽIO.

Radom, Lenk.,—Girrinis sar
gas aplinkinėje Strugos, užtiko 
ant vieno medžio girrioje ka- 
banezia žmogiszka galva, be 
stuobrio. Pranesze apie tai 
palicijai kuri rado po medžiu 
stuobrį, kuris nuo galvos atsi
skyrė, kada kūnas pradėjo pu- 
tie. Manoma, kad pasikorelis 
kabojo ant medžio ilga laika, 
Likos dažinota, kad tai buvo 
30 metu amžiaus Vincas Tem
pą, isz kaimelio Skarofezio.

KUDIKIS GIMĖ SU ŪSAIS' 
IR BARZDA.

Ga rlies t own, Szk ot i ja. 
mylios nuo czionais kaimelyje 
Fairlie, Luce Carmishell, mote- 
re vargingo ūkininko, pagimdė 
sūneli, kuris turėjo u sus ir ga
na ilga,barzdele. Ant tokiu
dyvu suvažiavo žmonys isz vi
sos aplinkines pamatyti to ma
žulėlio.

SZITA MOTERELE NETU
RĖJO JOKIOS JAUSLOS.

Stanislavovas, Lenk.—Žmonys 
važiuodami pro artima czion- 
aitini kaimeli, užtiko prie vie
no tvarto negyva žmogų su 
perpjauta gerkle. Szale lavo
no gulėjo peilis, kas davė su
prasti kad jis papilde savžu- 
dinsta. Naszle po mirusiam, 
Janina Navorskiene, vėliaus

—Dvi ! prisipažino palicijai Imk josios 
vyras isztikruju persipjovė 
sau gerkle, bet negilei ir labai 
kankine! 1, o kad jam paleng
vint mirti, paėmė ta pati peili 
ir peijpjove jam giliau gerkle 
kad greieziau mirtų. Argi ran
dasi kur bejauslesne motere 
kaip szita?

ATKERSZINIMAS APGAU
TOS MERGINOS DEL JAU
NIKIO LAIKE VESTUVIŲ.
Czensitakava, Lenk.—In baž- 

nyczia Szv. Antano, atvažiavo 
svodbinis pulkas. Prie alto
riaus stojo Stanislovas Kuczek 
su pana Valentina Sandecklute 
kunigas jau ketino surrszti 
jauna pora, kad sztai adbego 
prie altoriaus inirszus mergi
na Jeva Želinska, kuri buvo 
paniekinta per Stanislova, pra
dėjo jam iszmetineti jo nedora 
pasielgimą su ja ir apreiszke 
prie visu szveciu, kad ji pasili
ko per ji neszcze. Jaunikis 
iszgirdes, t ei p įperpyko, kad 
kirto merginai per veidą. To
ji atsikėlus isztrauke peili, 
užduodama Stanislovui pavo
jinga žaiduli in szona. Sužeis
tąjį tuoj nuveže in ligonbute, 
o mergina in kalėjimu.

* Szimet Australijoj ketina 
iszkasti aukso vertes deszimts 
milijonu svaru arba už 50 mi
lijonu doleriu.

* Eroplanai .pradės lekioti 
isz Cliengto in Sian, Kinus nes 
tarp tuju dvieju tolimu miestu 
nesiranda geležinkeliu.

* Bosija mano padauginti 
auginimą bulvių su pagialba 
elektrikines szviesos ir auginti 
didesnes bulves,



2 “SAULE” Mahanoy City, Pa.

Kas Girdėt
Aplaikeme akyva straipsne

li paraszyta per tūla musu 
skaitytoja kuris skamba se- 
kancziai ir kuri manome kad 
musu moterėles perskaitys 
akyviai: 414 Lietuvaites -atsi- 
szankimas!”

“Lietuvaites motina! Mesk 
in szali senovės pamegždžioji- 
ma! Juk visi kūdikiai tau yra 
lygus, kodėl tu juos skirstai? 
Vienai lycziai tu teiki szleles 
o kitai — leidi pasipuoszti ap- 
szvietimu ir mokslo žinioms. 
Tokis tavo pasielgimas yra 
juokingas ir paikas todėl mesk 
in szali ta prietaringa paproti! 
Gyvenimas tavo dukters reika
lauja ka kita ne kaip tu jai 
duodi, negu tu ja myli!

Lietu vaite-Motina! Tu atsa
kai už savo dukters pasielgi
mus ir darbus. 'Nuo tavęs pri
guli ne tik jos iszauklejimas 
bet ir tolimesnis jos gyvenimo 
likimas. Tu geidi kad tavo 
duktė butu gerbiama ir nau
dinga visuomenei, tu trok-szti 
matyt ja laiminga ir geresnia
me padėjime negu tu pati esi. 
Tu esi jos motina ir motinisz- 
kai ja myli. Bdt jeigu nepriren
gi ja prie gyvenimo uždaviniu, 
jeigu neinkvepsi jai meiles prie 
triūso ir pameginimo prie vis
ko kas yra augszta ir visuome
nei pageidaujama, tada darai 
didžiausia klaida del kurios 
tavo duktė pasilieka nelaimin
ga. ..

Tinginyste pagimdo netiku
sias pasekmes. Tinginysta 
skriaudžia žmonija. Bet gerai 
žinau kad tu, kaipo mylinti 
motina, geidi visuomenei viso 
labo.' Tai-gi, tavo priederme 
yra pasirūpinti patirti, ko ta 
visuomene nuo tavęs reikalau
ja. Apsipažink su tais visuo
menes reikalavimais, pažink 
jos takus kuriais ji vaikszczio- 
ja, paklausyk ka ji kalba, isz- 
tyrinek ko ji trokszta, pate- 
mink prie ko eina... Tada at
gims tavyje meile prie tos žmo
nijos ir tu pasiliksi tikru vei- 
kiancziu jos nariu.

Žinokime visos kad mus Lie
tuvaites laukia ir geidžia pasi
likti drauges-kitatautes, ku
rios jau drąsiai žengia pirmyn 
už žmonijos gerove. Nekurios 
isz ju jau naudojasi savo triū
so vaisiais. Nepaisykime in ne- 
iszmintinguju pajuokimus. Ta
sai, kuris pajuokia triūsa, dar- 
bavimasi, 'žengia pirmyn — pa
juokia save ir savo siaura pro
tą.

Todėl, mielos sesutes, nesi- 
szalinkime nuo mus laukenczio 
triūso, nesibijokime kad mus 
kas nepajuoktu bet pasirody- 
kirne kad mes gyvuojame ir 
žengiame drasei drauge su ki
tu tautu mo'torems, progreso 
keliu pirmyn!..

kantrybes padare ant pono 
velnio ablava ir nuvijo ant 
stataus kalno isz kur velnes, 
krito žemyn nusilauždamas 
sau ragus ir pasižeisdamas 
baisiai sau kanopas.

Szlubuodamas) velnes užėjo 
pas kalvi melsdamas jo kad ji 
pakaustytu o kad kalvis buvo 
Dievo-baimingu 'žmogum, ne
norėjo iszpildyt velnio meldi
mą. Velnes už tai kalvi baugino 
kas nakt pakol ji privertė prie 
pakaus tymo kanopiu. Ant ga
lo kalvis sutiko tai padaryt. 
Velnias isz to labai nudžiugo, 
atstatė pirma skaudanczia ko
ja bet kalvis duszioje maustė 
atkerszinima velniui. Pridėjo 
gerai padkava, prikalė kelioms 
vinimis bet vienos neinkale sa
kydamas kad velnias uždėtu 
kanopa ant -ąžuolines lentos ka 
tasa'i ir padare. Kalvis vienu 
ypu inkale vini net in lenta po 
tam nubėgo in kaima praneszt 
žmoniems buk velnią turi ir 
gali ji nubausti už padarytas 
jiems skriaudas.

Bet pakol žmones subėgo, 
velnias pradėjo draskytis in 
visas puses, atplesze lenta ir 
smuko isz kalves.

Nuo tojo laiko žmones tojo 
kaimo pakabindavo padkava 
ant duriu o kada tik velnias 
per taji kaima praeidavo ir pa
matydavo padkava, bėgdavo 
isz baimes kaip pasiutęs kad 
jam vela neatsitiktu panasziai. 
Nuo tos pasakos, kuri da eina 
tarp žmonių daugeliuose skly
puose, inejo paprotis prikali
mo padkavos prie duriu.

Nuo keliolikos metu Meto
distai karsztai pradėjo platint 
savo tikėjimą Japonijoj ir tai 
su didele pasekme. Praeita me
nesi jie turėjo paszventinima 
savo naujos bažnyczios mieste 
Tokio, Japonijoj, kuri kaszta- 
vo 20 tukstancziu doleriu — 
puse isz tu pinigu surinko 
Amerikoj o puse Japonijoj. 
Pastorium tosios bažnyczios 
yra Japonietis Suki Yon, kuris 
likos inszventytas -ant dvasisz- 
kojo Amerikoj po tam nuva
žiavo adgal in tėvynė.

Gal ne vienas žmogus labai 
nusistebės perskaitęs kad žmo
nių kas meta buna tiek sužeis
ta per automobilius kiek ran
dasi visoje Pennsylvanijoj. Au
tomobiliai užmusza tiek kiek 
randasi visam mieste Allen
town, Pa. Ar-gi tai ne skerdy- 
ne kurios gali apsisaugo! pa- 
siutiszki bambilistai su trupu- 
cziu iszmirities? Jau laikas kad 
valdžia imtųsi ruscziau prie 
tokiu pasiutėliu.

Pas visas tautas yra papro- 
cziu užkabinimo arklio padka
va ant duriu prie namo, tvar
to ir t.t., tikėdamiesi kad jiems 
tasai ženklas atnesz dideli gi
linki, suradimas padkavos yra 
laikomas už dideli gilinki. Isz 
kur tasai paprotys ėmėsi tarp 
žmonių? Sztai padavimas senu 
žmonių, isz senovės laiku, apie 
kalvi ir velnią, kuris mums 
iszaiszkins apie giliuki suradi
mo ir prikalimo padkavos prie 
duriu namo:

Tula kaima, kuris turėjo la
ibai derlinga žeme, įbaugino vėl
inės, darydamas gaspadoriams 
dideles bledes. Kaimuocziai ne
galėjo to nukensti ir netekia

Isz Visu Szaliu

Kėlės sanvaites adgal likos 
papildyta baisi žudinsta per 19 
metu Leroy Drake, kuris nu- 
truci-no savo geradejus, savo 
dede ir dėdienė, kurie ji iszau- 
gino ir davė jam mokslą. Ju 
lavonus indejo in automobiliu 
kuri nustume nuo kalno in ma
res. Tikslas tosios žudinstos 
buvo ta, kad apvaldyt j u maža 
turteli. Jaunas žadintojas buvo 
gerai žinomas Los Angeles, 
Calif., kuris buvo pirmininku 
bažnytines drauguves ir gerai 
iszaukletas. O gal Amerikonai 
ne yra apsipažine su Lietuvisz- 
ku priežodžiu: “gero karezia- 
ma nepagadys o pikto bažny- 
czia nepataisys.”
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Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Malianojuje 

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

KAZOKO GYDUOLIS
Iszgyde .Savo .Pacziule .nuo 
Meiles, Kuri Užsikeisejo ant

Jo Gyvasties.

PANAUDOJO GERA 
NAGAIKA.

Akomulinsk, Bosija.,— Lai- 
kraszcziai placzai apraszineja 
juokinga atsitikima czionais, 
apie tūla- Kazoka, kuris panau
dojo pasekmingas gyduoles 
ant iszgydymo savo pacziules 
ir iszmuszimo jei meilinga upa 
isz josios galveles.

Pati Kazoko Sergėjo Gurie- 
vo, pasiutiszkai insimylejo m 
tūla felezeri ir nutarė savo vy
ra nutrucyt kad turėtu pro
ga su juom apsivesti. Felczer- 
is tik turėjo gerus laikus su 
kvaila moterėlė, nieko -sau isz 
to nedarė, ir nutarė apsakyti 
vyrui apie užsikeisejima ant jo 
gyvasties. Apreiszke vynu, 
kad apie tai nesirūpintu, nes 
jis 'duos moterei lasįzu kurie 
jam nieko nekenks o kuriuos 
motore iiipils jam in arbata, o 
kada iszgers, turi nuduoti kad 
tikrai yra nutrucintas ir bai
siai kenezia nuo trucyznos.

Teip ir atsitiko. Pusgyvi 
vyra nuvilko in tvartu, uždėjo 
jam kilpa ant kaklo ir pakorė. 
Pati iszbegdama |pas kaimynus 
su verksmu, kad josios vyras 
pasikorė. Kazokas tame laike 
pasiliuosavo isz kilpos ir in 
vieta savo lavono, užkabino 
ant virves szmota medžio. Pats 
pasislėpė po sziaudais ir lauke 
kas ežia toliaus atsitiks.

Adbegia kaimynai negalėjo 
susilaikyt nuo juoku kada pa
mate kabanti szmota medžio 
ant virves. Tam paežiam laike 
iszszoko vyras isz savo pasi
slėpimo-, kad net motere stovė
jo iszsižiojus isz baimes, ir pra
dėjo ja apdirbinet su nagaika 
už jos nelaba pasielgimą ir 
užsikeisejima ant jo gyvasties. 
Dabar pati ant visados atsino- 
rejo atsikratyti nuo savo vyro 
ir užžydejo malszumas po Ka
zoko pastogia.

ISZGAMA
NEDORĖLIU

Norėjo Atsikratyt Nuo Tėvu, 
Kad Paimti Turtą in Savo

Rankas.

NUŽUDĖ ABUDU.

Skernovicai, Lenk.,— Arti
mam kaimelije gyveno -seni 
gaspadorei Maciejoskai, pati 
turėjo apie 80 metu, o tėvas 86 
turėdami tik viena isztekejusia 
duktere Katre Makalu, kurie 
nutarė -da už gyvasties padalyt 
savo turtą tarp vaiku bet 
tieji vaikai staigai persimai
no. (Vietoje būtie dėkingais 
tėveliams, atsimokėdavo di- 
džiause nedekingysta ant ko- 
žno žingsnio.

Ana diena duktė, pa-s kuriu
os senelei gyveno, nutarė ant 
visados atsikratyti, nuo tosios 
sunkenybes maitinimo ir pri
žiūrėjimo -seneliu, ir tame tai 
tiksle drauge su siavo vyru, mė
tėsi ant seneliu, kada tieje ra
inei miegojo, nesitikėdami pri- 
siartinanezios nelaimes.

Vyras užklupo ant ju su 
szmotu geležies, o duktė su ko- 
czelu sudaužė pakauszi savo 
senai motinai. Ant riksmo se
neliu, adbego kaimynas su ber
nu ir abudu nedorėlius suriszo 
ir atidavė in rankas palicijos.

NEISZDAVE
SLAPTYBES

Norints Kunigas Likos Nu
baustas Kalėjimu, Bet Ne- 

iszdave Slaptybes
Iszpažinties.

Altenburg, Vok.—-Mete 1930 
sūdąs nubaudė katalikiszka 
kunigą Me-issena, ant penkių 
metu in kalėjimą, prie sunkaus 
darbo, kad neiszdave pavesta 
jam slaptybe laike iszpažinties.

Valdžia nubaudė kunigą už 
tai, kad perženge kunigysta 
tyiksle prisisavinimo sau gana 
daug (pinigu, kurie prigulėjo 
prie vieno turtingo bankierio, 
kuris kunigą pakvietė pas sa
ve laike pavojingos ligos ir ti
kėjo neužilgio mirti. Laike 
teismo, kunigas iszsikalbinejo, 
buk užmesta ant jo kalte, ne
papildo jisai jokio prasižengi
mo ir pasakė kad neprisipažys 
kaip visas dalikas atsitiko ir 
kokiu budu tiejei pinigai atsi
rado pas ji, kurie dingo isz ka
sos bankieriaus.

Sziomis -dienomis tasai teis
mas atsinaujino ir sūdąs visisz- 
kai iszrado kunigą nekaltu ir 
perprasze ji, kuris per penkis 
metus turėjo atsėdėti bausme 
kalėjimo. Terp mirusio ban- 
kieriaus dokumentu, likos su
rasta dokumentai, kurie paro
do kad bankierius paliepė 
kunigui iszmoket gana daug 
pinigu tūlai moterei kuria ban- 
kieris buvo nuskriaudęs labai 
už gyvasezio. Apie ta doku
mentą kunigas nieko nežinojo, 
o kad mirsztąntis jam paliepė 
iszpildyt jo paskutini norą per 
iszpažinti, todėl negalėjo apie 
tai .sudui pripažinti ir velu'k 
kentėti kalėjime ne kaip sulau
žyt savo pri-siega. ♦

NUŽUDĖ 21 VYRUS
MERGINA SU MYLIMU NU
ŽUDĖ 21 VYRUS IR PASLĖ
PĖ JU LAVONUS APLEIS-* 

TOSE GRINCZIOSE IR 
GIRRIOJE.
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Saugokitės Nepažinstamu o 
Ypatingai Patogiu Merginu
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Bukaresztas, Rumunija. — 
Palicija Jesse iszriszo nepa
prasta žudinsta ir tai viena isz 
baisiausiu kokia kada likos pa
pildyta Rumunijoj. Pasisekė 
lyg sziol surasti 21 lavonus nu
žudytu žmonių ir aresztavojo 
koki tai 17 metu vaikina kuris 
žudė žmonis ant praszymo sa
vo mylimos.

Prisipažino kad mergina pri- 
gialbedavo jam užkasti ir pa
slėpti lavonus nužudytu žmo
nių po grindimis apleistu grin- 
cziu ir girrioje.

Žudintojas vadinasi Tcaing 
o mergina paeina isz geru tėvu 
ir yra patogi. Daktarai ja da
bar peržiūrinėja ar ji turi svei
ka protą kad geide kraujo ne
kaltu žmonių kuriuos žudė tik 
del užganadinimo savo pagei
dimu bet ju neapipleszdayo.

Kada palicijai pasisekė su
rasti szeszis lavonus nužudytu 
žmonių ir ja aresztavojo, prisi- 
pažinp ji kad da randasi 15 la
vonu paslėpti visokiose vieto
se. Palicija ir tuos surado.

Mergina prikalbydavo vyrus 
eiti su ja drauge in girria o 
ten lauke ant auku jos mylimas 
kuris juos žadindavo.

Tcaing teisinosi priesz pali
cija kad toji mergina iszvere 
ant jo velniszka intekme ir ne
galėjo jai atsisakyt niekame ir 
dare ka tik jam paliepdavo.

Gyventojai isz visos aplinki
nes baisiai inirszo ant -abieju ir 
žada juos pakart nes moteres 
dar suprato kur ju vyrai dingo.

jgUVAU tada studentu pas gy- 
dintoja Paryžiuje, kada szi- 

1-as atsitikimas atsitiko, apie 
kurie czion žemiau apsakysiu. 
Nuilsės nuolatiniu mokinimosi, 
iszejau vakare ant szviežio oro 
pasivaikszcziot. Diena buvo 
puiki laike žiemos o szaltas 
oras padare gera intekme ant 
mano karszto veido.

— Einant viena apleista uly- 
czia nusistebėjau kada paregė
jau jauna ir gana puikaus vei
do -mergaite — norints man 
taip rodėsi prie žiburio arti
miausios žibinties — kuri ne- 
sze rankoje tris ar keturis bu
kietus žiedu kuriuos man siū
le idant nupirkt.

— (Ar teiksiesi -tamista nu
pirkt bukietą? — užklausė sal
džiu balsu rodant man puikius 
žiedus. (

— Yra puikus, — tariau 
imdamas viena isz ju in ranka 
o paskui negalėdamas susilai
kyt isztariau: “taip kaip j u 
locnininke. ”

— Ar tamis'ta pirksi del pa
gelbėjimo manės? — tarė.

— Ar tu tikrai reikalauji pa- 
gelbos, mano pana?

— Ko stovecziau czionais to
kia adyna nakties laike, mano 
pone?

— Kodėl czionais? Juk czio
nais ne yra tinkama ulyczia 
del pardavinėjimo szitam laike 
žiedus.

Mergaite atsiduso ir isztiese 
ranka ant bukieto kuri laikiau 
rankoje.

— Po kiek parduodi?
— Penkis frankus.
— Gana augsžta preke.
— Bet atsimink tamista jog 

dabar žiema o žiedai yra reti.
Padaviau jai paskirta preke 

sidabriniais pinigais ir iszta- 
riau:

— Del pagelbėjimo tavęs 
perku nes kitaip niekad neuž- 
mokecziau taip augszta preke.

Padekavojo man ir rengėsi 
atsitraukt bet susilaikė vela ir 
užklausė:

Ar negalėtum man tamista 
parodyt narna kokio gero gy- 
dintojo kuris galėtu atlankyt 
ligoni už maža atlyginimą?

— Ar gal kas isz tavo prie- 
teliu serga?

— Praszau atsisėstu daktare, 
man rodosi jog motina užmigo.

— Turiu vos keliolika miliu
tu laiko, mano ponia, — iszta
riau trumpai.

— Neužlaikysiu tamista il
gai, — atsake mergina, iszei- 
dama per kitas duris isz grin- 
czios.

T ' .

Asz _ atsisėdau bet prisiarti
nau prie lovos kurioje ligone 
gulėjo bet taip tykei gulėjo jog 
negalėjau i-szgirst jos kvėpavi
mo. Moteriszkas cziapczius už
dengė galva ir veidą ligones. 
Atsargiai atidengiau veidą ir... 
paregėjau žmogiszka pakauszi.

Atszokau su nusistebėjimu ir 
baime. Tame paežiam laike at
sidarė -durys per kurias mergi
na buvo iszejus ir inejo vienas 
po kitam dideli žmones su juo
dom drapanom ir uždengtais 
veidais. Tuojaus dasipratau 
jog busiu apiplesztu o gal ir 
nužudintu. Turėjau prie -saves 
puikia didele deimantine špil
ka ir žiedą ir brangu laikrodė
li o pinigais turėjau prie saves 
apie penkis szimtus franku bet 
jokio ginklo prie saves neturė
jau. Niekas man nepasiliko tik 
gervalei pasiduot ir apmalszyt 
žudintoju-s.

— Viską jau dasiprantu, ma
no ponai, rasite manyje lengva 
auka. Bet turiu viena daigia 
.kuri labai paguodoju ir yra 
brangus o kuri antru kartu ne
galiu aplaikyt —.tai yra mano 
gyvastis. Viskas’ yra ’jiisu kas 
tik prie manes priguli.

— Pirmiausia užsiimsiu 
tuom ka prie saves turi — at
sake pirmutinis žudintojas.

Tuojaus isztraukiau špilka, 
numoviau nuo pirszto žiedą, 
iszemiau laikrodėli kaipo ir 
mano masznuke su'pinigais ir 
padaviau jam in rankas.

— Ar dovanoji ta viską man, 
tamista? — paklausė.

— Taip, bet po prižadėjimui 
jog mane tuojaus isz czion isz- 
vesi ant ulyczios, —- atsakiau.

Po trumpai valandėlei vela 
atsiliepė in mane pirmutinis 
žudintojas:

— Tamista pasirodei tikrai 
džentelmonu, kaip kiti iki 
sziol, su kuriais turėjome rei
kalą bot musu regulos suvisai

netinka su tamistos praszymu 
o tai yra jog “numirėlei tyli” 
ir per tai negalime tai iszpil
dyt. Bet jog pasirodei džentel
monu, per tai duodame tamis- 
iai tiktai penkes miliutas laiko 
ant sukalbėjimo poteriu.

— Tai nutaret mane nužu- 
dint? — paklausiau.

— Tamista naudoji labai 
asztru iszsitarima bet tai pra- 
leisim. Turėsi da tamista pen
kes miliutas gyvent, pagal szi- 
ta laikrodėli.

Latras pakele man laikrodė
li prie žiburio ir net tada, pasi
jutau, jog brangios man minu
tes mano gyvasties yra suskai
tytos.

Grabinis tikumas vieszpata- 
vo grinezioje. Vienas isz ža
dintoju pakele dureles nuo 
grindų, o isz tamsiaus -atidari- 
mo pajutau smarve. Sužiūrėjau 
in tenais, kur ketino būtie ma
no grabas, net sziurpulei mane 
apėmė.

Neis kaip galeeziau nujmirt 
kai]i petukas be jokio pasiprie- 
szinimo. Pažiurėjau ant duriu, 
prie kuriu vienu szokiu prisi
artinau, nes radau užrakintas. 
Nes kada žadintojų rankos ve
la mane suėmė, iszdaviau baisu 
riksmą, nes sztai duris iszsipil- 
de grineze žandarais. Macziau, 
jog esmių iszgialbetu ir puolau 
apalpęs ant grindų.

Ta nakti suėmė ir surakino 
tuos keturis žudintoju-s ir gra
žia mergina, o Vėliaus turėjau 
sude pasimatima su kuopa žu- 
dintoju, kurie likos apkaltin
tais in kalėjimą ant viso gyvas
ezio.

Kaip laike proves iszsirode, 
jog toji vieta buvo senei po 
ake palicijos. Taja nakte de- 
lektivas pamatęs mane -su mer
gina ir paskui seke mus, o pa
matęs kur mane invede,pasku
bino a'tvest žandarus, o skaiti- 
tojas toliaus žino. Nuo to lai
ko jau nesidavinau insivest in 
tinklą gražiu merginu.

B66
— Mano mo'tina, — atsake 

su gilu atsidusimu ir nuleis
tom akimi.

— Esmių studentu gydinto- 
jaus ir turiu gera supratima 
apie ligonius. Jaigu man tiki 
tai esmių pasirengęs ant tavo 
paliepimu ir tai už dyka, jaus
damas savyje dideli pririszima 
prie puikios merginos.

— O, kaip asz tamistai galiu 
atidekavot? — paszauke -sude
dama rankas. — Praszau eik 
paskui mane, daktare.

In laika penkių minutu in-’ 
ejome in siaura ulyczaite tarp 
senu namu, isz kuriu ne vienos 
akys ant mus sužiuro.

Inejome in sena narna o už- 
eja ant trepu mano pravadnin- 
ke stūmė duris in maža ap- 
szviesta stubele su kuria ine- 
jau in viduri. Vienam kampe 
stovėjo nevos lova ant kurios 
gulėjo tykiai žmogiszka ypata.

— Atvedžiau motinai -dakta

sustabdo 
PERSZALIMA 

ir KARSZTI 
pirma diena 

Galvos Skausmą
Gyduole-Tabletai. in 30 minutu 
Mostis-Nosini laszai. Gausit aptiekoša

rai — tarė mergina, uždarius NAUJA OPEROS DAINININKE.
duris. Jean Tennyson, kuri giedojo su “Follies,” dabar giedos

Nebuvo jokio-atsakymo o at- su Chicago City Opera. Yra. tai jauniausia ai'tiste kuri giedos 
sigryžus in mane tarė; | -su Chicagos Opera., 
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“SAŪIjE” Mahanoy City, Pa.

Džiaugsmas
Istoriszka Apysaka.

— Valuk! Valuk!
Vaikinas kruptelejo ir stojo 

ant ligiu kojų, pastate akys.
— Ar razbaininkai ateina, 

panele? — paklausė persigan
dęs.

Irena nieko ne atsake.
—■ Eikie su manim, eike,— 

ezaukc.
Ir nu'bego nuo trepu in priė

mėme isz priemenios ant kie
mo iszpuole, Valukas paskui 
ja pusiau aipkvaites, pusiau su- 
snudes, maustė, jog Kafunkas 
yelei gauja apt dvarp užvede.

■— Mikolai! Kur esi?—«zau- 
ke Irena, bėgdama per kiemą.

— Mikolai! Kur esi ? —: pa
antrino iszsigandes Valukas. 
Jo balsas butu galėjas numiru
si pabudint, o ka szneket apie 
bambardiera, kurs nuo laiko 
užpuolimo miegojo visada prie 
bromo po stogeli!. Paszoko nuo 
guolo senis.

— Atidarykie bromą; tuo-. 
jaus,—paszauke Kasztelonai te.
Mikolas nežinodamas ka daro 

teip buvo inmiges, atidarė bro
mą, Irena iszbego ant uoto, pa
skui ja Valukas ir Mikola.

—- Ir tu Mikolai suimsi 
žmones, eisime drauge.

Pq valandai, isztrauke isz 
dvaro pulkas link girrios.

Slinko pamaželi,— tilumoje; 
prieszaki ėjo keli vyrai, kurie 
žinojo, gerai girna, paskui jos 
raitelei o peksztininkai apsiau- 
binejo girre idant ant vienos 
pelkes, nužiūrėjo gestanczes 
Ugnės. Prisiartino atsargei, 
Kasztelonas ir jo draugai pare
gėjo nedidele pelke, tarp tan
kiu pusziu ir da tankesniu ag- 
laicziu, baigenti degt ugnis me
te randona szviesa ant kelioli
ka barzdocziu, apjuodusiu, 
baisaus veido vyru, gilei mie- 
ganeziu. Vieni turėjo ant sa
ves trumpas jeku'tes, buvo tai 
Vokieczei, Kafunko tautieczei, 
kiti su skrandomis, tie turėjo 
būtie isz vietiniu kaimu. Visi 
turėjo už juostu peilius ir pucz- 
kas prie rankos. Kelios bacz- 
kos, visokį bertainiukai, ap
graužti kaulai aplinkui primė
tyta, liudijo, jog turėjo nesen- 
ei bankieta. Gal už daug pri
sigėrė, ba kietai buvo apmigta, 
jog prisiartinaneziu negirdėjo 
ir kaip lūžo szakes gulintos 
nuo arkliniu nagu. Vienas po 
teisybei isz razbaininku stovėjo 
po puszczia ant jaustos su 
ginklu ant peties, nes ir tas pa- 
dejas smakrą ant krutinės dru- 
czei kriokė, o koksai braszkeji- 
mas ugnies ir kriokimas mie- 
ganeziu užkrutinejo triukszma 
prisiartinaneziu. Kasztelionas 
lįepe apsiaubi mieganezius, o 
pats su keliolika kitais pama
želi prisiartino pas Ugne.

Riszkite juos!— isztare pa- 
Jnąželi.

Stovintis ant sargybos raz- 
baininkas pabudo, pagriebė 
puczka, norėjo suriki, nes vie
na ranka Mikolas tvėrė už 
gerkles, o su kita už rankos. 
Griuvo razbaininkas ant žemes 
o tuojaus kaimuoczei suriszo su 
virvėmis.

Ant to sumiszimo subudo ki
ti razbaininkai ir norėjo imtis 
už ginklu, nes kad kožnas ture-' 
jo ant saves klupojenti vyra ir 
riszanti rankas, kaip meitėliu. 
Pasidarė trumpa ant kuiftsz- 

" ežiu tasyne, su dantimis ir na
gais. -Szis ir tas isz razbainin-

ku, katras da spėjo, prikuole 
prie peilo ir is>z paskutinos gin- 
esi, ne§ nieko neženklino, ba 
kareiviu buvo daugiaus, tai li
kosi ingaleti, subraklinti ir va
ryt in dvąra.

; Jau szvito, kada raitelei pri
buvo ant dvaro su surisztais 
razibaininkais. Irena iszbego 
net ant gonkeliu, ir paszauke:

— Na, tai ir namieje!
— Taip, mano džiaugsme, 

atsake Kasztelonas, kuris jojo 
pirmiause,— o pažiūrėkite ant 
musu laimio, tai vis tavo ne- 
Valninkai:

Irena su baime žiurėjo ant j 
razbaininku, ba kožnas raitelis 
turėjo po viena razbaininka, 
pririszta prie arklio. '

Ant regėjimo paniurusiu vei
du piktadariu, surisztom ran
kom in užpakali, su kruvinais 
veidais ir rankomis, nesmagu 
darėsi žiūrint Kastelionaitei 
ant tu valkatų.

— Te ve!—liepkie tuos žmo
nis nuvest toli nuo czionais, ba 
asz negalų žiūrėt, 'liepkie juo
sius paleist, tegul sau eina in 
kur nori.

Kasztelonas nusijuokęs tarė:
— Ka tu ten tauziji, merge

le, ar tu nori idant ir ant to- 
liaus plesztu dvarus ir žmonis 
—ir pabueziavo Irena.

— Tai liepkie jiems prisiegt 
priesz kryžių ant atminties sa
vo motinu, atsake su drūtu
mu mergina.

Ponas Zavistovskis paglostė 
galvele savo dukreles.

— Tegul karalius su jais 
žinosi!—atsake Kasztelonas ir 
tare in Mikola: Paimk deszi- 
mts gerai apginkluotu vyru il
su jeisais drauge nuvarysite 
tuosius razbaininkus in miestą, 
tegul sūdąs josius sudija.

Mikola pasikloniojo ponui’ 
žemai, o tuom laik Kasztelonas 
nusidavė su duktere in dvara, 
vesdamas su savim viriausybe 
Stalas jau buvo parengtas, sė
do visi del pasidrutinimo.

— Ar žinai tu mano “džiaug - 
smėli,”—kaip asz apmanstau i 
užmokėti už tavo drava,— tarė 
Kasztelonas in duktere, paslin- 
kes nuo saves torielka, sztai 
nuvežsziu tave in Krokava, ant 
pasitikimo grižtaneziu karei
viu; vadas ketino susilaikyt 
Lvave pora dienu, tai da pa- 
spesime in lenais.

Apkaito Irena isz džiaugsmo 
pagriebė tėvo ranka del pabu- 
cziavimo, o jis nusijuokė link
smai.

— Juk paveilinsi, paežiui 
nuvažiuot kūdikiui,—paklausė 
paezios.

— Su tavim kad ir ant galo 
svieto,—atsake Kasztelioniene.

Buvo pietų laikas; norint 
jau buvo ruduo, tai saule kaiti
no, rodos ant atsisveikinimo ir 
karsztis buvo viduvasarinis. 
Vienok ulyczios Krokavo mir
gėjo nuo žmonių; matyti peili-' 
szti raiti, arba važiuojenti pui
kiose karietose ponai, szlektos 
isz visu szalu s'klipo, daugybe 
kaimuoeziu ir garsingi mies-. 
czionis Krokavo. Per langus , 
atvirus žiurėjo moteres puikei 
pasirėdžiusios. Minios kas va- i 
landa didinosi ir paauksuotos 
karietos žibėjo labai, apsiaub
tos visokeis tarnais, vos galėjo 
persislinkt. Žvengimas ir tau- 
S'zkimas arkliniu nagu, czer- 
szkejimas ginklu, kliksmai vi
sokie susiliejinejo in viena di
deli baisa.

Matomai senas Krokavas 
szvente koki tai apvaikszczio- 
jima, jeigu szitokem karsztije 
szitiek žmonių pasirodė ant 
ulyczios. Sztai pasipilė ulyeze 
visa eile karietų visokiu pavi- Isz tikri

dalo, o per stiklinius ju langus 
matyt buvo tai dviragines vy
skupines kepures, tai tamsei 
rausvi rubai senatorinoi. Ir 
isz palociaus nuo Vavelaus isz 
slinko kelios karietos paauk
suotos, su daugybe tarnu ^ni
kei pasidabinusiu, arklei parė
dyti in puikes pleszkes su auk
sinėm ir sidabrinėm saktimi; 
arklei puikus augaloti ir pasi
kėlė bhlšas tarp žmoiliu:—Ka
ratus važiuoja!— pirmutinėje 
karietoje sėdėjo Zigmuntas se
nas, ant minksztos sėdynės, 
linksmai dairėsi aplinkui, ant 
jo puikaus veido persimuszine- 
jo gerybe su linksma akie žiu
rėjo ant žmonių kurie ji su 
džiaugsmu pasveikino. Ties 
juom buvo iszkeltas baldaki
mas, idant saules kaitra neda- 
eitinetu.

Paskui ji kitoje karietoje so
de jo pati Bona, kuri žėrėjo 
no’g deimantu ir kitokiu akme
nų jog rodos norėjo priesz save 
saule užtemdint. Buvo tai la
bai puiki (mandra) ir su panie
kinimu žiurėjo ant gyventoju 
Krokavo, o buvo pasisziaus ir 
net lupa patempus. Rodos ne
galėjo nusedet ant vietos, ba 
nuolatos taisėsi ir taisėsi ant 
sėdynės ir mustravojo savo pa- 
kajavine sedinte vienoje karie
toje.

Karietos iszvažiavo in už
miesti, ir visi žmonis nusidavė 
kur ant Ilgumos stovėjo du 
ąžuolai, po kuriu pavesiu buvo 
pastatytos dvi kėdės ant isz- 
kelmes del karalaus ir karalie
nes ir isz abieju szalu buvo pri
taisyti suolai del senatorių ir 
kitokiu ponu.

Žmonių daugybe, kaip tiktai 
akys užmatyt stovėjo ir visai 
tarp saves kalbėjo:

— Narsus tai vyras, tas mu
su vadas,— kalbėjo kokis tai 
intukias szlekta in szale sto
vinti kita szlekta. —Vaikine su 
keturais tukstanezais sumuszt 
20 tukstnacziu užpolu, tai vai
kine reike turėt smarke ranka 
ir nebile kokia galva.

—■ Amžei praslinks, o apie 
musztine prie Obertino ne už- 
mirsz,— atsake tas antrasis.

— 'Tai .rvainkine ne mažą 
garbe, jog mes prigulėjome 
prie tosios musztynes.

— O jeigu Zavistovskis, bu
tu prisilenkiąs prie balso savo 
szirdies ir butu nuo Gvązdiki 
sugryžias namon, kaip tai no 
rejo padaryto, kada gavo žinia 
apie Kafunka, tai szendien ne
galėtume pasigirt, ba būtume 
paskui ji visi traukia kožnas 
in savo szali,— atsake antrasis 
szlektas. Szlektas nuleido gal
va ant krutinės, ir paklausė už 
valandėlės:

— Tai ka girdėjai apie Ka
funka?

— Girdėjau jog suimtas!
— Dėkui Devui!
— Jau badai atvažuoja!
Tai pasakias szleta pasis

tiebė ant pirsztu ir žiurėjo 
prieszais savo pro žmonių gal
vas. Ne bludo, isz tolo buvo 
girdėt tarszkejimas ratu ir pa- 
sikeluses dulkes, ne trukus pa
sirodė karietos, nes nebuvo tai 
laukiamas vadas su savo drau
gais, nes tai da pribuvia ponai, 
kurie norėjo pamatyte garsin
ga vada Joną Tarnoyskio. Ne 
pribuvo jie isz Krokavo, ba 
pribuvo nuo tos szalies ekiu, 
nuo kurios lauke vado.

— Tai Kasztelonas Zavis
tovskis su duktere. O tai narsi 
duktere! O tai narsi mergina! 
Asz apsakysi! tomistai apie jie 
tiktai prisižiurekie gerai kokia 
patęga!

Irena, puikei labai pasipoiszus, 
szviesi, linksmo veido, pilna 
laimes. Mėlynos josios akeles 
placziai atidarytos, žiurėjo in 
visa apsiaubima, kas kartas tė
vo prisikiszus klausinėjo apie 
szi tai ta, o kaip karaliene pa
regėjo, tai net kliktelejo nuo 
toji pasiputus motere.

— O ka, ar ne patoga? — 
paklausė storasis szlekta, szale 
stovinezio draugo,—turi vaiki
ne su kuom pasigirt Kasztelon
as.

— O kad jie szimtas! Bus 
gražinus© mergina ant svieto!

— Žiūrėk, žiūrėk, sztaai ir} 
ponas Požarskis avažiavo su Į 
sunum, ar ir taji pažinsti? — 
paklausė.

— Pažinsiu, juk ir jis buvo 
ant kares, mat ir jie in czionais 
pribuvo.

Czia vėliai naujas sumiszim- 
as patraukė visu akys in toliau 
ir sztai tuojaus pasirodė dau
gybe kareiviu su glitom raite
li!. Minios žmonių dasiprato 
vienok, kas važuoje ba pradėjo 
szaukt.

— Te givuoje Jonas Tar- 
nowskis, te givuoje narsunas 
nuo Obertino.

Isz stulpo dulkiu, isz tolo 
pasirodė raitelei; pirmiause ant 
bėro arklo jojo vyras puikaus 
pavidalo kareiviszkam apsivil
kime, 'su vainiku ant žilos gal
vos isz ąžuoliniu lapu, tuojaus 
szale jo ėjo vyrai su nusiminu- 
sais veidais, kitokiuose bran
giuose drabužiuose, turėjo nu
leistas akys, rankos surakintos 
parodinėje, jog tai paimti nc- 
valninkai. Buvo tai valakinei 
bajorai, o terp ju kancleris ir 
pagialbininkas Petrikis. Pas
kui juosios puikus arkliai trau
ke 50 paimtu anuotu nuo už- 
puolu, paskui ju karūnos ir pa- 
parezei paimtas nuo pleciaus 
paskui lietuviszki kareiviai su 
savo karūnom. Pasikėlė dideli 
balsai minios stovinezios ir 
pradėjo nuo džiaugsmo kepu
res mėtyt augsztin. Vadas Tar
nowskis prisiartino pamaželi 
prie vietos, ant kurios karatus 
jo lauke, kada jau prie užkloto 
kelio su raudona gelumbe, nu
sėdo nuo arklio ir pekszezias 
prisiartinejo, paskui ji bajorai 
valakinei karimos ir armotos.

Zigmantas Senas ne lauke 
ant vado, pasikėlė priesz žila 
seneli vada ir isztrauke priesz 
in rankas, o kada Jonas Tar
nowskis norėjo -su nusižemini
mu atiduoto jam pasveikinimą, 
apėmė ji karatus in glebi ir 
prie szirdies spaude. Buvo tai 
paszlovinimas ne girdėtas!

— Te gyvuoja vadas!— te 
gyvuoja ingaletojas nevidonu 
prie Obertino,— pasikėlė didis 
balsas ant ligumu, o miesto 
Krokavo suskambėjo ant kart 
visi varpai o ir didžiauses var
pas vadinamas “Zigmantas” 
atsiliepe.

— Pavelik maloningas ka- 
ralau, idant po tavo kojų su- 
detau laimiki,— atsiliepe susi- 
judinaneziu balsu vadas ir at- 
sisukiaš in stovinezius užpaka
li je, pamojo ant ju; bajorai 
valakinei puolė ant veido pri
esz karalu, karužai palenkė ka
rūnas. Karatus da karta pri
spaudė vada prie saves, pas- 
mi nuvede in savo karieta 
szale saves pasodino ir nusida
vė drauge in paloci, paskui 
juosius- karietos vyskupu, se
natorių ir valakiniu bajoru, 
tariate karalienes, dvarokiai, 

kareiviai, szlektai ir žmonis.
—Na ka, pamatei akyvus 

daigius, mano džiaugsmeli? 
prakclbejo Zavistowskis, alsi- 

kro buvo graži szendien sudamas in duktere:

o

— Kolei busiu gyva, tai te
isios dienos- ‘neu'žmirsziu!—at
sake Irena.

— Kastelonai, Kasztelonai 
-—atsiliepe kokis tai balsas. — 
A-sz teipos-gi sugrisztu namon.

Kasztelonas atsisuko ir pa
regėjo Požarski su sunum pri- 
siartinanezius. Pasveikino link 
smai paskui karvediš atsigrįžo 
in Irena ir ranka in jie atki- 
szias, paszauke nulenkdamas 
galva!

— Kastz-telonaite!— igįrde- 
jau labai daug apie tave ir isz 
to diedelei stebuosiu; jau da
bar nesigineziusiu su tavo tėvu 

[nesakysiu jog mano vaikinas, 
daugiau vertas; suvis esi vy-l 
ri-szko budo ir liginesi didžiau 
šiam narsumui!

— Teip, tai sutinku,—tarė 
ir suspaudė ranka kaiminui, 
tuom laik jaunas Požarskis 
prisiartino ne drasei prie mer
ginos ir atidavė žema pasvei- 
kinijnja', pagirdamas didele 
drąsą galėjime su razbainin- 
kais.

Ne trukus po tuom, Požars
kis su savo sunum likos už- 
praszyti per Kasztelona, sėdo 
in jo karieta ir važiavo drauge 
namon, o 'tuszczia karieta kar
vedžio ritosi paskui juosius. 
Važuojant sznekuczevo apie 
praejuse musztine ir Kafunka, 
o žmonis be palovos szauke 
“vivatus!”

Ant galo trumpai užbaigėme 
tuom, jog jaunas Požarskis 
teip pamilejo Irena, jog be jo
sios negalėjo sau vietos rast ir 
ne trukus atsibuvo iszkelmin- 
ga vestuve kokios aplinkines 
gyvenojai ne buvo mate.

----- GALAS-----

Sveikas Maistas Vaikams
-o----------

kiekvienas vaikas privalo gėr- 
ti nors kvorta pieno kasdien. 
Nekurie vaikai negali vientik 
pieną gerti ir todėl nesuvarto* 
ja kasdienine kvota. Tokiems 
vaikams lengva pagaminti isz 
piene padarytus gerymus, pri
dekite vaisiu arba paskoninki- 
te vaisiu sunka arba szokalia- 
du arba duokite szpkaliado 
gerti. Smetonuota sriuba ir ki
ti valgiai su smętoną ir pienu 
taipgi prisideda prie pieno 
kvotos, bet nevartokite miltu.

Protingos motinos prižiuręs 
kad vaiko valgis yra subalan
suotas. Pridekite dviejas Virin
tas žalias daržoves, žaliu dar
žovių salota ir stiklą pieno prie 
kiekvieno valgio, kuris suside
da isz mėsos, arba visatos arba 
žuvies, su duona ir sviestu. 
Pratinkite vaikus valgyt valgi 
su vaisiais.

Kaip suaugės, tai taip ir vai
kas reikalauja invąirumo.

F.L.I.S.

Tai koki maistą, o ne kiek, 
mokyklos vaikas valgo prisi- 

| deda prie jo geros sveikatos. 
Teisybe, kad proporcijoje jo 
svarumo, augantis vaikas ak- 
tualiszkai reikalauja daugiaus 
maisto negu-augės žmogus bet 
sveikata, gerbūvis ir augimas 
vaiko priguli nuo parinkimo 
maisto.

Visoki dietai vaikams netu
ri vietos ju'gyvenime nes dau
gumas isz ju pavojingi vai
kams. Pav., yra taip vadinama 
“szpinaku dieta,” kuomet mo
tinos negali per daug szpinaku 
duoti vaikams. Ir jos negali su
prasti kodėl negali priversti 
Jonuką arba Mariute valgyti 
daugiaus szpinaku ir kodėl jie 
pripranta visai nemėgti -szpi- 
nakus. Visos lapuotos daržo
ves yra tokios geros vaiko svei
katai kaip yra szpinakai, ko
pūstai ir visokios salotos turi 
tiek pat mineralu ir vitaminu 
ir vaikams geriaus patinka nes 
painvairina jo valgi.

Pienas yra svarbiauses mais
tas augantiems vaikams ir

Brazilija uždraudė savo 
ūkininkams daugiau nesoti ka
vos nes jos lenais ir taip ran
dasi už daug ir degina milijo
nus svaru.
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Mylėtojai skaitymo nuo nieko 
laikraszczio nepraszys, 

tok sau koki nors užširaszys, 
Bet kvailei centus prageria, 
Prie jokio skaitymo nestvere.

Geras žmogus nuo kito ne- 
praszo, 

Kelis laikraszczius sau už- 
siraszo, 

Su mulkeis nenori užsidėt/ 
Ne jokio triubelio turėt.

Juk ir Indijonams skaitymas 
nerupi,

Kaip apuokai tamsybėje tupi. 
Ne vienas turi namie vargt, 

In karczema ne eina nes neturi 
už ka gert, 

Praszo pas bode lai'kraszcziu, 
Nes tokiam duoti in kakta 

vinių.
0, jus nelaimingi girtuokliai, 

Gyvenate kaip arkliai, 
Dieneles jus baigėsi, 
Mirtis prisiartina.

Bet kol senatve ateis, 
Ne vienam pastipt nuo bado 

pareis, 
Pajiegos justi nustos, 

Niekas jums valgyt neduos.
Su lazda laukan iszvarys, 

Ir da in akis pasakys: 
“Szelauk, senas tu girtuokli, ’ 

In prieglaudos namus pasiduo
ti gali, ’ ’

Ant tavęs niekas uėsusimyles, 
Pastipt prie.tvoros kur reikes!

* * *

L. TRASKAUSKAS

Laidoja kimus numirėlius. Pasam
do automobilius del Laidotuvių,' 
Kriksztiniu, Vesieliu, Pasivažinėji
mo ir t. t. Bell Telefonas 78.
520 W. Centre Si., Mahanoy City

Dr. John L. Rice, 
New Yorko Miesto Sveikatos 

Komisijonierius.

'Girdėjau kur ten West Vir
ginijoj,

Randasi visokio sztomo, 
Vienoje szanteje atsirado 

kvorta munszainutes, 
Nuo kurios butu visi pasiute, 
* Kuria iszgere labai gerai, 

Bet užsimanė da gert daugiau.
Ka darys?

Viens, du, trys, 
Kepures užsidėjo,

Pas cziutabaki nuėjo.
Vienas užsimanė cigaru, 

Cigaru ne bile kokiu — geru, 
Ba tai buvo badai sportelis, 
Su gumine apykakle ponelis. 

Saluninkas su kokiu tai reika 
lu iszejo laukan.,

Tas indejo ranka in baksa, 
Pasiėmė cigaru kiek norėjo, 

O ant jo nelaimes kitos Angli-
> kas žiurėjo,'•

Pasakė saluninkui kad paėmė 
cigarus, .

Sportelis nesitikėjo kad jam 
taip bus.

Gintis pradėjo, 
Užmokėt už vagysta norėjo,.

Namo iszejo, , 
Bet ant rytojaus paliėmonas 

atėjo, 
SpOrteli isž lovos pabudino, 

In cypia nugabeno,
Vaitas apsudijo, 

Sportelis 30 doleriu užmokėjo.
Tai tau sporteli garai, 

Dabar pats matai, 
Sarmatos invales turi,

Ne ant svieto akiu parodyt 
negali,

Ar tai tau dabar gražu, 
Pirkti cigarus be pinigu, 

Geriau surink kiek pinigu, 
Ir imkis prie geru skaitymu, 

Geriausia “Saule” pirmiausia 
užsiraszyk,

Ba tai del tavęs geriausia, 
0 kaip skaitysi, . \

Tai ne cigaru rūkyti nenorėsi, 
Už pinigus ar be pinigu.
Ant galo, tuszczia ju.’

Kytras Čigonas
----------o---------

Kitados gyveno kaime Kai- 
miszkiuo.se gaspadorius kuris 
turėjo du vardus: Jonas, Cipri- 
,jonas Andriukaitis. Nuo jo pa
vogė arkli kuris turėjo ant kul
szies iszdegintas literas J. C. 
A. Kada taji čigoną aresztavo- 
jo tuojau pristatė pas vaita 
kuris jo užklausė:

— Ar tu moki skaityt?
— Ak, Dieve, juk biskuti

pažystu literas; ___

— Jeigu taip, tai pats pri
pažinsi kad tasai arklys kuri 
pavogei, priguli Jonui Čiprijo- 
nui Andriukaicziui nes tokios 
litaros yra i sudegintos ant ark
lio kulszies: J. C. A.

— Ponas vaite, asz tai isz- 
manau visai kitaip nes man 
rodėsi kad tos litaros ženklina 
sekaneziai: J. ženklina jimk; 
C. čigone; A. arkli, o kad es
mių čigonas tai ir pasiėmiau.

F

miszkiuo.se


“SAULE” Mahanoy City, Pa.

ŽINIOS VIETINES
— Už kasima, ir prisisavi-

DU ŽYMUS LEKIOTOJĄI.
Howard Hughes, ant kaireses, jaunas milijonierius ir kru-

ISZ LIETUVOS
. I

I MERGINA PABĖGO
ISZ VIENUOLYNO

Kaip Vienuoles Ja Kankino 
Sunkiu Darbu, Bausmėmis 

ir Marino Badu.

| DVI MERGAITES NEMUNE 
PASKENDUSIOS.

Pažaisliui.,— Isz Kamendu- 
liu arba Pažaislio Vien uolyno' 
kaip raszo “Lietuvos Žinios,”] 
pabėgo jauna 19 metu mergina 
Gene Navaslauskaite, ir pasi
pasakojo, kaip Vienuoles ja 
kankino sunkiu darbu, baus-

SVETUR-GIME AMERIKOS 
PILIECZIU TĖVU

VAIKAI. \

K. — Esu naturalizuotas 
Amerikos pilietis nuo 1929 m. 
Mano žmona tais paežiais me
lais iszvyko in Europa ir už 
irumpo laiko musu sūnus gimė 
lenais. Ji vis Europoje su sū
numi. Asz noriu kad jis lenais 
lankytu mokykla. Kaip tas lie- 
ežia jo Amerikos pilietystef ;

A. — Sunaus rezidencija už
sieni je nepertrauks jo Ameri
kos pilietyste, tik kuomet jis 
sulauks asztuonioliktu metu 
jis turės užregistruoti Ameri
kos konsulate jo norą tapti gy
ventoju ir pasilikti Suv. Vals
tijų piliecziu. Toliaus, kuomet 
jis sueis iii metus tai turės pri-

nima augliu isz Buck stripinsu, 
kurie priguli prie Lehigh Val
les kompanijos, dvideszimls 
trokmanai likos aresztavotais 
ir pastatyti po kaucija lig teis
mui. Visi paeina isz aplinkines 
Delano ir Trentono peczes.

— Ana diena, garnys pali
ko patogia ir sveika dukrele 
deft ponstvos Vincam Kubi
liams, 421 W. Mahanoy avė. 
Poni Kubiliene priesz iszteke- 
jima buvo Franciszka Bajaus- 
kiute, isz Edwardsville, Pa.

Frackville, Pa.,— Praėjusia 
Sukata kun. Norbu’ta suriszo 
mazgu moterystes, pana Alici
ja Arlauskiute su Szimonn 
Bolesicziku isz Mahanoy Plane. 
Vestuves atsibuvo pas nuota- 

ponia Tekia Ar
lauskiene. Jaunavedžei apsi
gyvens mieste po sugryžimui 
isz savo saldžios keliones.

—■ Ana diena, turėjo pir
mutine garbe iszimti ženybu 
laisna's ant apsivedimo, Ant. 
Marcinkeviczius, su pana He
lena Akelaicziute, pagal nau
jas tiesas, kurios nepavelina 
greicziau apsivesti kaip iii tri
jų dienu po padavimui aplika
cijos ant žėnybu laisnu.

Wilkes-Barre, Pa., f Jonas 
Szergelis, 58 metu amžiaus, mi
ro Mercy ligonbuteje, sirgda
mas koki tai laika. Velionis 
paliko paczia, tris duktercs, 
viena broli ir sesere.

ISZ CHICAGO, ILL.

—■ Du nežinomi pleszikai 
nuszove Stasi Leszinska, 56 
metu amžiaus. Leszinskas bu
vo jau iszejes isz biznio, saliu- 
nin'kas ir gyveno po nr. 3448 S. 
Union avė. Piktadariai insi- 
gavo in Leszinsko namus apie 
■3:15 valanda praeita Ketverga 
ryta ir mėgino padaryti pas 
Leszinsko “holdapa.” Tuom 
syk, kada piktadariai nuszove 
Leszinska virtuvėj, jo motere 
buvo suriszta kitam kambary.

— Vienas lietuvis buvo 
mirtinai sužeistas, ir du lietu
viai ir keturi svetimtaueziai 
buvo sunkiai sužeisti automo
bilio nelaimėje, kuri invyko 
apie szeszias mylias in rytus 
nuo Valparaiso; Ind., praeita 
Subata, popietu.

Užmusztasis buvo Juozas Za
karauskas, 47 metu amžiaus, 
Westside lietuvis, 2216 So. 
Leavitt uly. Sužeisti lietuviai: 
P. Rudis ir C. Banaitis, kurie 
buvo skaudžiai apipiaustyti ir 
sutrankyti. 7"^.

Czer- ’ k°s motina

Francijos kariszki laivai 
plaukia in Djibouti

Dideli Francijos kariszki laivai 
plaukia isz Francijos in Dji
bouti, Somaliland, arti Addis 
Ababa kur Italija ketina ka
riauti su. Abisinija.

— Po musus aplinkine vėla 
prask'lydo netikros penkines 
dolerines bumaszkos, isz 1928 
m., su numani B3465076A, ku
rios yra blogei atspaudintos 
ant blogos popieros. Tode’l lai 
žmonis apsisaugoję imant nuo 
kO pinigus, o ypatingai nuo ne
pažystamu žmonių.

— Ketverge ryta atsibuvo 
laidotuves a.a. Mares Strielku- 
vienes su apeigomis Szv. Juo
zapo bažnyczioje ant kuriu da
lyvavo daugelis žmonių ati
duodami velionei paskutini pa- 
tarriavima. Kūnas palaidotas 
aht vietiniu kapiniu. •

—- Praeita sanvaite, kada 
Mahanojaus Publikines Moky
klos Kliubas iszvažiavo in All
entown loszti fut-bole, penki 
miesto vyruikai: Emilio Pedria- 
ni, Jonas Žukas, Juozas
nius, Fredas Henninger ir Wm. 
Bender, sukėlė maiszati, už ka 
likos nubausti per palicija.

. —- Valdžia užtvirtino kon
traktus ant pradėjimo statyti 
nauja prieglauda del sergan- 
czįti ant proto žmonių, kuria 
pradės 'statyti Schuylkill Ha
ven. Nauja prieglauda kasz- 
tuos apie 1,027,273 dolerius, isz 
tos sumos pavietas turės duoti 
250 Įtukstanczius, o likusius 
valdžiai Darbas del 200 dar
bininku bus per szeszis mene- 

. sius.
—■ Juozas Pilkus, 1101 E. 

Pino uly., ipadave aplikacija in 
. Pottsvilles suda ant laisnu par
davinėti svaiginanczius gori
mus.
i —- Mare Budrevicziute, 418 

' E. Pine uly., likos nuvežta ant 
operacijos in Pottsvilles ligon- 
bute. Daktaras J. Burke pa
dare pasekminga operacija.

. ■ Ateinancziuoįsia Rinkt- 
muosia bus balsuota, ar pavel
yta ar atmest rodymą krutamu- 
ju paveikslu Nedeliomis? Tas 
prigulės nuo ipacziu žmonių. 
Dvasiszkieji priesz tai kovoja 
kad paveikslai nebūtu rodomi. 
Tiesos sako kad paveikslus 
galima rodyt nuo 2 valandos 
popiet. Musu paviete, trylika 
miestelei halsuos ant to užma
nymo. Tarp tuju miesteliu ran
dasi ir Mahanoju's.

t Vėla nelaba mirtis paėmė 
isz musu tarpo gerai žinoma 
gyventoja Jeva Babrinskiene— 
Peczkaitiene, 520 W. Pine uly., 
Ketverge ryta, apie pirma va
landa. Velione atėjo taji vaka
rą pas savo duktere Katre Pet
rauskiene, 504 W. Pine uly., 
praleisti valandėlė su duktere 
kad staigai susirgo ir norints 
daktaras Burke stengėsi jai

TRUMPOS ŽINUTES
Plymouth, Pa. — Du bandi

tai ateja in rodhauze miestely
je Shickshinney, apiplesze 
viesznami ir sveczius, pasiėmė 
apie tūkstanti doleriu ir dingo 
tamsumoje nakties.

Sofije, Bulgarija. — In laika 
likos užbėgta suokalbis ant nu
vertimo nuo sosto karalių Bo
risą. Daug žmonių aresztavota. 
Visa vieszpatyste dabar randa
si po kariszkoms tiesoms.

New York. — Daktaras Hen
ry Connell isz karaliszko uni
versiteto Kingston, .Kanados, 
pareiszke buk jis surado pasek
mingas gyduoles'nuo vėžio ir 
jau iszgyde apie 20 ligoniu.

Mount Carmel, Pa. — Laike 
szaudymo in karvelius, Leonas 
Liszinckas, 35 metu, likos pa
žeistas in žanda*per szuvi kuri 
paleido Edvardas Kulrey.

Philadelphia. — Kas tokis 
pavogė isz pantaplio Mrs. Car
roll Steward visokiu brangeny
bių vertes $11,000. Vagies ne
susekta.

* Daugiau skuros buna su
naudojama Palestinoje szia- 
dien ne kaip kada.

* Antilopas gali bėgti grei
cziau ne kaip kitas koks žvėris. 
Ka rtais bėga 60 myliu in viena 
valanda.

memis ir marino badu. Ji be- 4
gusi du kart nuo savo “auklė
toju,” bet pirma karta jos ja 
pagavusios- ir smarkiai sumu- 
szusios. Tame Vienuolyne esą 
ir daugiau tokiu kankiniu jau
nu mergaieziu, kuriu sunkiu 
darbu “Szventos sesers” tun
ka. Dvi mergaites: Brone 
Krasaukaite, 15 metu amžiaus 
ir Ona Genaitytel7 motu, ban
džiusios szi pavasari pabėgti 
laiveliu, bet Nemune pasken
dusios. Pažaislio Vienuolynas 
tai, Seserų Kazimieriecziu Cen
tras, netoli Kauno. Vienuoliu 
tenai yra apie 100. Nuostabu, 
kad Lietuvos Valdžia toki in
kvizicijos urvą pakenezia.

BAUSMES MUSZEIKOMS.
Trakai.,— Kaisziadoriu mie

stelio gyventojas Alf. Berg
manas ir Vaci. Zakareviczius 
nusigėrė, pradėjo triukszmauti 
ir kibti prie ramiu gyventoju 
ir praeiviu. Apskrities yirszi- 
ninkas, atsižvelgdamas iii tai, 
kad Bergmanas yra. žinomas 
triukszmadaris, b Zakarevicz- 
ius praėjusiais metais sužalojo 
viena pilieti, nubaudė juodu po 
15 parų areszto arba 250 litu 
pinigines baudos.

PER NEATSARGUMA 
NUSINUODIJO VAIKAS.

Užupe.,—Ukmergės priemie
styje Užupeje, Bugenių gyven
toja Markuniene, iszeidama in 
miestą, namuose paliko viena 
4 metu sūneli. Jis namuose be
žaisdamas rado buteliuką su 
actu esencija, kuri paežiu peš 
pradėjo gerti. Jokia pagialba 
nepadėjo. Vaikutis kita diena 
mirė.

tamuju paveikslu dirbėjas neseniai perleke su eroplanu 253 
mylės greitumo ant valandos bot kada baigė savo kelione pa
tiko ji nelaime ir norints eroplanas suteszkejo bet jis iszliko 
gyvas. Ant deszines matome majorą Aleksandra De Severski, 
kuris lekiojo paskutinėje karėj e ir dirbėjas eroplanu kuris 
ana diena iszleke isz Detroito, padarydamas daugiau kaip 
230 myliu ant valandos.

Darbo Zinutės
KASYKLOS

DIRBA GERIAU
24 Kasyklos Pradės Dirbti 
Distrikte Nr. 9. Apie 50,000 

Anglekasiu Dirba.

GILBERTONAS DIRBS
10 DIENU.

už

Pottsville, Pa.,— Su užejimu 
szaltesnio oro, prasidėjo ir ge- | 
resni darbai kasyklosia szioje 1 
apliiLkin.eje ir apie 24 kasyklos 
pradės geriau dirbti. Pagal 
apskaitima, tai sziam distrik
te dirba apie 16,000 anglekasiu. 
Paprastuosia. laikuosia kasy
klosia dirba apie 38,000 žmo
nių. 1

Butlegerei skaitliuje 14,000 
kasa anglis ir juos parduoda. 
Szioje aplinkinėje iii randasi 
daugiau ne kaip diistriktuosia

palengvint sopulius bet .nelaba
mirtis ingalejo. Velione pergy
veno Amerikoj apie 32 metus, 
paėjo isz Punsko parapijos, Su
valkų gubernijos. Paliko vyra 
Rfruila, du >supus Vinca, kuris 
gyvena New Philadelpijoj ir 
Frana Babrinskus, dvi dukte
ris, Katre Petrauckiene, pas 
kuria mirė ir Helena Sakaus- 
kiene kuri gyvena pas motina,

. tris anu'kus, brolius Joną ir 
Vinca Valinczius mieste ir se
serį Ona Lietuvoje. Prigulėjo 
prie sekaneziu bažnytiniu 
draugyseziu: Ražancziaus, Szv.

■ Pranciszkaus, Apasžtalystes ir 
Szv. Magdalenos. Laidotuves 
atsibus Panedelio ryta su apei
gomis Szv. Juozapo bažnyczio-

i je prie kurios velione prigulė-
. — - ....------ . . —•. ._ ____ . 
40. - ■

' s’

Svetimtaucziu
Klausymai Atsakyti

DOVANOS NATŪRALIZACI
JOS AFICIERIAMS SULAI

KO KANDIDATUS NUO 
PILIETYSTES.

Klausymas. — Jeigu tik pa
greitintu iszgavima pilietystes 
popieru asz norecziau duoti ko
kia nors dovana egzaminato
riui. Asz tikiu kad esu gatavas 
bet žinau kad kuomet man pri
sieis imti kvotimą tai isz ner- 
viszkumo negalėsiu tinkamai 
iszlaikvti.

siegti isztikimuma Suv. Valsti
joms. į

AMERIKOS INDIJONU 
PILIETYSTE.

K. —- Skaicziau svetimos 
kalbos laikrasztyje kad Ame- 
likos Indijonas, sugryždamas 
in Suv. Valstijas po ilgu apsi
gyvenimu Kanadoje, nebuvo 
inleistas in szita szali. Jis buvo 
skaitomas ateiviu. Ar teisybe 
kad Indijonams szioje szalyje 
pilietyste neduota?

A. — Gal tas tamstos minė
tas atsitikimas invyko labai se
nei. Birželio 2 d., 1924 m. Kon
gresas sake kad visi Indijonai 
gimė teritorijaliszkuose rube- 
žiuose Suv. Valstijų yra Suv. 
Valstijų piliecziai.

Lietuviszki Bonai
Mes mokame aukszcziausia 

marketo kaina.
Neparduokite bet raszykite 

pirma pas mus.

Kurt H. Schurig & Co.
50 BROADWAY 

NEW YORK

PAIN-EXP ELLER

Nuo Muskulų Gėlimo ir 
Skaudėjimo 

reikalaukit visame pasauly 
pagarsėjusio 
ANCHOR

PAIN - EXPELLERIO 
kuris suteikia greitą ir tikrą 

palengvinimą

OCCIDENT 
FLOUT’

Kepimas lygus su 
Lietuvos mados

Kada kita karta kepsite 
duona; pabandykite miltus 
“Occident”. Gaunate td 
pati skoni’ ir ta pati rusi 
koki žinojote Lietuvoje.

‘’Occident” miltai yra padirbti del 
duonos kepimo. Sugražiname pini

gus jeigu pripažinsite kad negau
nate geresnes pasekmes.

OCCIDENT FLOUR

Isz skaitliaus 150,000 angle
kasiu Kietosia aplinkinesia, 
sziandien dirba distrike Nr. i 
apie 20,000, septintam distri
kte 12,000, o devintam tipie 
9,000. Ne užilgio ir kitos ka
syklos pradės dirbti.

Generaliszkas manadžeris 
Realdingo kasyklų apreiszke 
kad Gilbertono kasyklos keti
na pradėt dirbti už kokia dc- 
szimts dienu, o jeigu in ta lai
ka nepradės dirb'ti, tai apgar- 
sys kokia tame yra priežaste, 
kad kasyklos lig sziadienai ne
dirba.

Lytle kasyklos, Minersville,, 
dirbt pradėjo, kurios nedirbo 
nuo Gegužio menesio. Wilkes- 
Barre ir Scranton distriktuosia 
kone visos kasyklos dirba. Le
high Valles kasyklos dirba ga
na gerai.

Atsakymas. — Nelabai senei 
žmogus Buffalo mieste paliko 
natūralizacijos egzaminato
riaus ofise konverta su jo kor- ' .. . 1 tele ir tam pat konverte jis in- , 
dėjo deszimts doleriu. Egzami- : 
natorius atidaręs ta konverta ■ 
rado tuos pinigus ir apie tai 
tuoj pranesze teisdariui Jobu 
Knight, kuris insake atsakyti 
aplikanto praszyma. Teisdaris 
taipgi iszleido persergejima vi
siems kandidatams del pilie
tystes kad jie nebandytu pa-Į 
pirkti natūralizacijos darbi
ninkus.

Instatymas aiszkiai drau
džia natūralizacijos biuro dar
bininkus “reikalauti, praszyti, 
kolektuoti arba imti” kitu už- 
mokeseziu arba pinigu, apart 
tu, kuriuos instatymas pažymi. 
Peržengimas szito instatymo 
yra prasižengimas su bausme 
isz dvieju metu kalėjime arba 
pinigine bausme isz $1,000 ar
ba abieju. Gavimas pilietystes 
per papirkimu yra nubaudžia-( 
mas penkiais metais' kalėjime 
arba pinigine bausme isz ne 
virsz $5,000. arba abieju, ir su 
iszradimu kaltu, pilietystes 
certifikatas panaikintas.

KANCZIOS ASTHMA (DUSULIO) 
IR NOSINES KATARO GREIT 

PRANYKSTA
Yra tai neapmokama gyduole varto
jama su stebėtina pasekme per su- 
virsz 30 metu, del Asthma (dusulio), 
nosines kataro ir gerklines kataro, 
bronkitis kosulio, sunkaus kvepo, ka- 
tarino kurtinio, užymas galvoje, szal- 
tis galvoje, užkymimas nosies, prisza- 
kinio galvos skausmo, nemalonus kve- 
pas isz nosies. Gyduole kuri visados 
reikia. Pirma karta imant pradeda 
praszalint priežastį juso skausmo. 
Tankiai in 48 valandas esate jau ga
tavi prie darbo. Vieno menesio gy
dimas. Preke 30c., per paczta.

THE HAMPDEN LABORATORY, 
726-36 Mulberry St.. Reading. Pa.

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

Szi Banka yra Narys 
Federal Reserve System 

IR
Federal Deposit Insurance 

Corporation 
—$—

Union National Bank
KAMPAS MAIN IR CENTRE ST. 

MAHANOY CITY, PA.

Gerkit ir Reikalaukit

...LEBANON...
VALLEY EXPORT
ALU - PORTERI - ALE
Jus visus patenkins nuo 

pirmo poragavimo!

ANT. DZIADOSZ 
438 W. Mahanoy Avė., 
MAHANOY CITY, PA. 

Telefonas 59-J.

Agentas Del Miestu: 
Mahanoy City, Shenandoah, 

Gilberton, Frackville ir Tamaqua

SOCIALISZKO SAUGUMO 
SUMANYMAS.

K. — Ar prezidentas pasira- 
sze po taip vadinama “Social 
Security Bill?” Ar tas inimaĮ 
visus, piliėczius ir ne pilie-C. F.REKLAITIS 
ežius? Ar darys skirtumą tar
pe piliecziu ir ateiviu?

A. — Prezidentas jau po ta 
byla pasirasze ir Rugpiuczio 11 
d., .tapo instatymu. Bedarbes 
apdraudos ir senatvės pensijos 
programas bus administruotas 
per valstijas, kurios paezios 
spręs ar apdengti ir ateivius. 
Sziad’ienos senatvės pensijos 
instatymai beveik visuose at
sitikimuose neinima ateivius, 
gal imas daigias kad szitas nau
jas “Social Security Instaty
mas” seks sžit'a nusistatymą.

Mahanojaus Isztikimiausis Graborius 
:: Gabiausias Balsamuotojas ::

I
 Geriausia Ambulance 

patarnavimas s z i o j zv' 
apelinkeje. Bile ko- X? 
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil- £> 
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio I

Grabu. Laidoja nu- I

mirlieus pagal naujau- I

šia mada ir mokslą.

Turiu pagialbininke I
moterems. Prieinamos J ,prekes.

DU OFISAI:
MAHANOY CITY-,516 W. Spruce St.

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

_Bejl Telefonas 538-J__________ _
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