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Isz Amerikos
PADOVANOJO SAVO GAS 
PADINEI $2,000 DABAR NO

RI SUGRĄŽINIMO.
Norristown, Ill. — George 

Cantanna, kuris sirgo nuo ko
kio tai laiko, jautėsi kad už 
keliu dienu turės mirti. Pasi- 
szauke jis savo gaspadinele 
prie lovos, padekavojo jai szir- 
dingai kad ji prižiurinejo ligo
je ir buvo del jo labai miela- 
szirdinga, isztrauke isz po pa- 
duszkos du tukstanczius dole
riu ir padavė jai su gerais ve- 
Jiniinais. Ant rytojaus kada 
daktaras pribuvo ji atlankyt, 
apreiszke jam kad da ne greit 
mirs ir jog už keliu dienu gali 
atsikelti. Suprato savo kvaily
be ir melde gaspadineles Mrs. 
Katrės Lewis, kad jam sugra
žintu pinigus bet toji užsispy
rė neduot. George dabar užve
dė teismą kad Katre sugražin
tu jam pinigus bet loji indejo 
juos in banka ant savo vardo. 
Geras tai pamokinimas kad 
nieko staiga! nedaryk pirma 
nėapsvarsczius gerai dalyko.

BAISIAI SUPJAUSTĖ SAVO 
BROLI SU BRITVA.

Newkirk, Pa. — Du broliai, 
Motiejus ir Vincas Baleskęi, 
ana diena baisiai susipesze.

• d Męticjs^ va(lĮ^.ant.hu>‘do pas 
jaunesni broli Viiica bet nebu
vo jis laikomas kaipo svetimas 
lik kaipo saviszkis.

Kada ana diena Vincas parė
jo namo nuo kru'tamuju pa
veikslu, netikėtai užtiko broli 
prie savo pacziules. Brolis in- 
puole in pasiutima, pagriebė 
britva, szoko ant brolio ir bai
siai ji supjaustė kaipo ir savo 
motere. Ant riksmo moteres, 
adbego kaimynai su palicija 
kuri nuveže insiutusi broli ant 
palicijos o supjaustyta broli 
su paezia in ligonbute kur jam 
susiuvo net asztuoniolika žai- 
duliu o paežiai susiuvo puiku 
veideli kuri insiu'tes vvras bai
siai supjaustė.

TĖVAS BJAURIAI PASIEL- 
GINEJO SU SAVO ŠUNELIU 

IR SU SAVO PACZIA.
Westville, Ore. — Szesziu 

metu Raynne Menck likos nu
vežtas per palicija iii pavieto 
ligonbute su iszlaužta rankute, 
pamėlynavusiu kūneliu, su
pjaustytoms lupelėms peiliu ir 
viena nutraukta ausia. Už taji 
darba likos aresztavoias jo tė
vas Bill Menck ir kada jo sli
džia paklausė del ko taip ne- 
mielaszirdingai pasielgė su sa
vo šuneliu 'tai atsake kad jam 
vis melavo ir turėjo ji “pamo
kyt. ’ ’

Motina ir nemažai nukentejo 
nuo tojo žmogiszko žvėries nes 
buvo priversta dirbti pas žmo
nis o jis sėdėdavo namie su vai
kais. Tankiai jis baudė vaikus 
in inkaitytu videlcium ir vi
sai]) juos kankino. Motina ne- 
dryso niekam pasiskunst nes ir 
ja tankiai skaudžiai suplakda
vo. Slidžia ji nubudę tik ant 
szesziu menesiu nes neturėjo 
galybes ji ant daugiau nubaus- 
ti- _____ ___________

PAAUKAVO SAVO PUIKIA 
BARZDA DEL TIKĖJIMO.
Sibertsville, Mo. — Roman 

Erling, 60 metu, nuejas ant pa
rapijos feru, vienas isz parapi
jom! priejas prie Romano ap
reiszke jam kad duos jam 25 
dolerius už jo ilga barzda 
ja paaukaus ant fero. Romanas 
neilgai mislydamas, paszauke 
skust-barzdi paliepdamas jam 
nukirpti ilga barzda. Pasiėmęs 
25 dolerius, atidavė pry 
ant statymo naujos bažnyczios 
nes ferailbuvo laikomi ant nau
dos statymo naujos bažnyczios.

PAAUKAVO SAVO GYVAS
TĮ GIALBEDAMA VAIKUS 

ISZ UGNIES.
Donneston, Pa. — Gertruda 

Stafinskiene, 36 metu, geisda
ma iszgialbet savo du mažus 
vaikus isz deganezio namo, ar
ti czionais, pati sudegė ant 
smert drauge su vaikais. Nak
ties laike szeimyna pajuto du
rnus žemai ir kada nubėgo pa
žiūrėt kas atsiliko, rado visa 
narna žemai liepsnose. Tėvas 
iszszoko laukan per Įauga bet 
motina nubėgo gialbet vaikus 
kurie gulėjo kambarėlyje ant 
virszaus kuknios, kuris taipgi 
jau buvo apimtas liepsna. Mo
tina aptrosžko nuo durnu ir. su
krito szale vaiku lovos. Kada 
vgnagesiai pribuvo .ir užgesino 
liepsna, rado motina sudegusia 
drauge su w
ke glėbyje abudu vaikus.

PAVEIKSLAI

wt» 
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ISZ NAUJAUSIU ATSITIKIMU Isz Visu Szaliu KRUVINI MUSZIAI
VIS TĘSĘSI

1—-Paroda American Legion kareiviu, laike ju metinio seimo kuris atsibuvo Si. Louis, 
Mp. 2—Miszios laikytos laike Etikaristiszko Kongreso, C'lcvelande, Ohio,"kuriose dalyvavo 
beveik puse milijono žmonių isz visu daliu svieto. 3—Iszkabimimas svastikines veliavi ; 
ant Vokiszko laivo Bremen, kuris atplaukė in New Yorka. Laivas priguli prie North Ger
man Lloyd kompanijos.
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PAMISZELIS PAKORĖ 
METU MERGAITE.

Seattle, Wash. — Nežinomas 
pamiszelis, kuris pirma su
bjaurino septynių metu Sally, 
dukrele Alberto Kelly, po tam 
ja pakorė ant garadžiaus duriu 
su pagialba skepetaites, yra 
jeszkomas per visa palicija 
czionais. Po keliu dienu pasi
sekė suimti nužiūrėta sena 
žmogų kuris buvo matytas to
je aplinkinėje kėlės dienas ad-
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VIENAS KAREIVIS LIKOS 
UŽMUSZTAS IR KITAS 

SUŽEISTAS.
Gettysburg, Pa. — Stanislo

vas \L Gangurskis, 20 metu, 
prigulin'tis prie A baterijos ar
tilerijos, paeinantis isz May
field, Pa., likos užmusztas au- 
toniobi liaus nelaimėje. Jo 
d r ugits, Franas Rembisza, 19 
metu, taipgiYsz fo’ pa tie’s 'mies
to likos skaudžiai sužeistas ir 
nuvežtas in ligonbute. Rembi- 
szas negalėjo suvaldyt automo- 
biliaus kuris apsivertė ant už
sukimo.

SURADO ZVERIES KAU
LUS 400,000 METU 

SENUMO.
Aurora, Nebr. — Farmeris 

Williamas C. Siever, ardamas 
žeme artimoje savo namo, užti
ko kaulus suakmejusios žvė
ries kuri gyveno ant svieto 
daugiau kaip 400 tuks'tancziu 
metu adgal, aiil^ musu žemes. 
Dave žinia apie savo radinį iii 
Smithsonian muzeju Washing- 
tone, isz kur atvažiavo žiaunai 
apžiūrėti taji radini ir nuvežti 
in muzeju. Už savo radini far
meris aplaike puiku atlygini
mą.

PATĖVIS PASKANDINO 
DVI PO-DUKRES.

St. Louis, Mo. — Ferrin W. 
Rowland prisipažino palicija! 
buk tai jis buvo priežastimi 
mirties dvieju po-dukreliu, Ka
trės, 6 metu ir Virginijos,_2 me
tu, kurias iszveže su luoteliu 
ant Michigan ežero, supo luo
teli pakol

sakydamas kad isz notycziu 
mergaites inpuole in ežerą.

VEDE 80 KARTU
JAUNAS VYRUKAS TURĖ

DAMAS TIKTAI 28 ME
TUS APSIPACZIAVO SU 

80 MOTEREMIS.

300,000 Italiszku Kareiviu 
Randasi Ant Kariszko Pie
niaus; Ethiopiecziai Ne

gali Jiems Atsispirti;
Daug Užmuszta.

DA VIS RANDASI MILIJO
NAI BEDARBIU.

Oakland, Calif. — Buvusis 
prezidentas Hoover, laike poli- 
tikiszkos kalbos czionais, kal
bėjo susirinkusiems kad in tris 
metus skaitlis bedarbiu Ameri
koj susimažino tik ant 700,000 
žmonių bet lyg sziai dienai da 
randasi 11,585,000 ypatų ku
rios reikalauja ir aplaikiueja 
paszialpa nuo valdžios ir jeigu 
tap tolinus bus tai valdžia tik
rai turės subankru'tyt ateityje 
nes žmones nesistengs mokėti 
padotkus ant maitinimo bedar
biu.

SEPTYNI DARBININKAI 
UŽMUSZTI SMARKIOJE 

EKSPLOZIJOJE.
Chicago. — Baisioj eksplozi

joj, kuri kilo isz nežinomos 
priežasties kvarbos dirbtuvėje, 
Glidden Soya Products Co., li
kos užmuszta asztuoni darbi
ninkai ir apie ()0 sužeista bet 
manoma kad daugiau darbi
ninku žuvo nes da visu nesu
rasta. Fabrikas likos neseniai 
pastatytas kasztu milijono do
leriu. Visa dirbtuve likos suar
dyta per drūti eksplozijos.

EROPLANAS NUKRITO; 12 
ŽMONIŲ UŽMUSZTI.

Cheyenne, Wyo. — Asztuoni 
vyrai ir keturios moteres, pa- 
sažieriai, kurie leke dideliam 
pa'sažieriniam eroplane, isz 
Oakland, Calif., in New Yorka, 
likos užmuszti per nukritimą 
eroplano artimoje czionais. 
Eroplanas likos sudaužytas 
ant szmotu o žmones iszmetyti 
in visas szalis ir ju lavonai bu
vo baisiai 'sumankioti. Kokiu 
budu nelaime patiko tai lyg 
sziol da neisztyrineta.

PALIKO GERAI TARNAI
TEI $2,000 IR PO $125 

ANT MENESIO.
Philadelphia. —■ Margarieta 

Hannan, kuri buvo ant tarnys
tes pas Miss Anna Ingersoll 
Meigs, 1825 Pine uly., aplaike 
nuo savo ponios, po jos mir- 
cziai, $2,000 ir $125 aut mene
sio lyg pabaigai jos gyvasties. 
Paliktam testamente poni pa
ra,sze: “Manau kad be manes 
bus jai .sunku gyvent ant svie
to. Esmių jai dėkinga už gera 
prižiūrėjimą manes per 15 me
tu ir nors sziaip jai atlyginu 
po mano mireziai. ’ ’

GERAI PADARE KAD AP
LEIDO TOKI GRAMOZDA.
Manville, N. J. — Jonathan

PAMISZELIS UŽMUSZE 
MOTERE ANT ULYCZIOS. 
Flint, Mich. — Daugelis žmo

nių buvo liudintojais kada 
Mrs. J. Odran, 69 metu am
žiaus, likos užklupta per An
driu Goodrich, 49 metu, kuris
ja pradėjo daužyt su staline i Agnew ana diena likos perskir- 
koja ir pat oi ja daužė, pakol Į ias lui° savo pacziules už tai 
motere neteko gyvasties. Kada 
ji nuvedė ant palicijos stoties, 
tasai pasiutėlis pasakė kad jam 
Dievas paliepė užmuszti žmo
nis. Motere ėjo isz sztoro su sa
vo anūkėlė kada likos užklup
ta per taji beproti.

NERIKAI UŽTIKO LAIVA 
LUSITANIA ANT DUGNO 

MARIU.
New York.— Norikai ant 

laivo Orphir badai surado ant 
dugno mariu laiva Lusitania, 
pa skandy ta laike Svietines Ka
les. Už keliu dienu pasirengs 
isztraukti isz jo daug turto, pi
nigu ir kitokiu brangenybių 
kurie randasi laive.

kad ji apleido praeita meta be 
jokios priežasties. Laike teis
mo Jonathan pripažino kad 
paežiai niekados nepasake pik
to žodelio, ueruke, negero, ne- 
losze isz kazyru ir niekur ne- 
eidavo. Pacziule vela aiszkino 
kad jos vyras buvo jai per ge
ras ir kad nors karta butu jai 
iszperes gerai kaili tai butu 
žinojus kad turi namie vyra. 
Buvo jai nuobodu gyventi su 
tokiu lepsze ir turėjo ji pames
ti, jeszkoti sau linksmesnio vy
ro. —■ Muszk bobele, negerai, 
— ne muszk, vela negerai. Ir 
kaip gali intikti moterei? Isz- 
t ikru j u motere yra neiszaiszki 
narna slaptybe!

Bukareštas, Rumunija., — 
Konstantas Maneu, 28 metu, 
norints yra jaunu žmogum, bet 
apsipaeziavo su KO moteremis. 
Buvo jisai iszaugintas per tūla 
pulkininką, kuris mirdamas, 
paliko jam keliolika milijonu 
leju (teip vadinasi Rumnniszki 
pinigai). Kada Maneu daejo 
pilnu metu, aplaike visa turtą 
ir pradėjo vesti tikra siportisz- 
ka gyvenimą, susipažindamas 
su turtingom merginom ir po 
keliu metu praszvilpe visa 
turtą.

Dankstesi jisai naudodamas 
visokias pravardes kaipo tur
tingas žmogus su visokiais litu 
lais, susipažindamas su turtin
goms merginoms ir moteremis 
nuo 17 lyg 45 metu, sukurtoms 
aipsipacziuodavo ir iszgaudavo 
nuo ju visus pinigus, po tam 
pamesdavo ir paeziuodavosi su 
kitoms. Tokiu tai budu apga
vo net 40 moteres kurias justu
me in ubagysta.

Viskas iszsidave, 'kada susi-

HAUPTMANAS TURES 
MIRTI UŽ LINDBERGHO 

SŪNELI.

RAZBAININKAI PADEGE 
LAIVA; 130 SUDEGE.
Canton, Kinai.,-— Vandenin

iai razbaininkai užklupo ant
laivo Sensen, artimoje Tungk- 
wan, kuri vėliaus padege ir 130 
pasažieriu sudegė ant smert. 
Razbaininkai apiplesze visa 
laiva nuo visko.

Vi.t Stremi, kuri turėjo gera 
drauge Flora Azuga, kuri teip- 
gi likos prigauta per ta iszga- 
ma, bet apie tai Flora Azuga, 
nežinojo. Livia paprasze savo 
drailges, kad jei butu pamerge 
ant ko sutiko su noru, bet ne
žinojo su kuom josios drauge 
teka. Kada mergina stojo prie 
altoriaus, staiga! Flora pažino 
jaunavedi-apgavika, ji iszdave 
ir likos aresztavoias už apga- 
vyšta.

AUSTRIJA PRISIDĖJO
PRIE ITALIJOS.

Paryžius. — Ant Eritrėjos 
frun'to, kur sziadien eina kru
vini musziai tarp Italu ir Etlri- 
opiecziu, kurie stengėsi atspirt 
savo priesza su senovisztkais 
gin'klais, žuvo daugybe žmo
nių. Trys Ethiopiecziu vadai 
likos užmuszti. Juodieji karei
viai prigulinti prie Italijos, pa- 
metineja savo pulkus ir eina 
prie Ethiopijos,’ pasiimdami 
savo ginklus su savim.

Austrija ir Vengrai apreisz
ke kad prisidės prie Italijos ir 
prigialbes' jeigu tame bus rei
kalas. Tuom pasielgimu Aus
trijos, Europa labai persieme 
nes tas ženklina ilga kare kuri 
inkivinklios ir kitas vieszpa- 
tystes.

Anglija dabar sulaikė visa 
tavora ir anglis kurie buna ga
benami in Italija o pavėlino ga
benti visokius ginklus del Ethi
opijos.

Italija sudėjo in Vokiszka 
barika pusę bilijono doleriu 
atdtse kad užmokeii už Visoki 
tavora ir kariszka materijola 
kuri pareikalaus ateityje.

Gyventojai Harar aplinkines 
taip iszsigando oriniu bomba 
kad keliolika isz ju mirė isz 
baimes, daugelis pasislėpė in 
kalnus.

Ras Seyoum, Abisiniszkas 
generolas pranesza buk jis pa
ėmė in nelaisve keturis Italisz- 
kus aficierius ir kelis szimtus 
kareiviu.

Paskutines Žinutes

te kad Richardas Bruno Haup
tman, kuris nevos pavogė ir 
nužudė Lindbergho šuneli, tu
rės mirti ant elektrikinos kė
des nes sūdąs tikrai yra tosios 
nuomones kad jis yra kaltas ir 
sudus paženklins dienojo

'lies už keliu sanvaieziu.

Paskutines Žinutes

ANT GENE.. SASNAUCKO 
UKES SURASTA 50,000 

ZLOTU.
Poznanius, Lenk.,—Aid ukes 

Porazyn, kuri priguli prie Gen
erolo Sasnancko darbininkai 
iszkaše 50 tukstanczius zlotu. 
BudiH?surasti pinigai paeina 
isz pavogtu pinigu du metai 
aflgal, isz Opalenicko cukrines

Baltimore, Md. — lietelis ir 
du kiti namai sudege prie pa
mario North Beach, Seredos 
ryta. Ugnis prasidėjo Cleve
land hotelyje.

Bndapeszt, Vengrai. —Kada 
svodbinis pulkas ėjo in bažny- 
czia, staiga! užėjo perkūnija 
kuri užmusze du svodbininkus 
ir sužeidė nuotaka. Gyventojai 
sako kad jaunavedžiai buvo 
persekiojami per didele nelai
me.

Trupinėliai
Apie Sveikata

tukstanczius zlotu. Piktadariu, 
nesurasta.

* Pennsylvanijoj, 25 metai 
adgal, liga džiova buvo labai 
prasiplatinus.

* Sziadien tifusas taip su
mažėjo kad nuo tos ligos mirsz- 
ta tik viena ypaita isz skaitlio 
100,000 žmonių.

* Raupai Amerikoj taip su
simažino ir likos nukovoti kad 
nuo 1925 meto nesirgo ne viena 
ypa'ta ant tos baisios ligos.

* Ant kožno tukstanezio 
kūdikiu kurie gimė gyvais 1.9- 
06 mete, 167 mirė pirm negu 
daejo vienu metu. Mete 1935 
tiktai 54 isz kožno tukstanezio 
rnirę pirmam mete ju amžiaus.

TAMSYBE RUSISZKU 
MOTERIŲ.

mos'tov, Bosija.— Czionaitin- 
ant užmokėjimo oje aplinkinėje, nuo kokio tai 

laiko ne buvo lietaus. Todėl 
susitarė apie dcszimts moterių, 
ant patarimo kokio tai burti
ninko, atkasė neseuei pasiko
rusio žmogaus lavona, ir inpy- 
le in jo.graba 50 giedru van
dens, kad iszszaukti lietu. Mo
teres likos aresztavotos už pa- 
n i eki hi m a u i imi i rel i o',

Cologne, \ okie'tija. ■>— Val
džia nubaudė minyszka Zofija 
Freundt, 56 metu, i--z Sz\'. \ ii: 
cento zokono.
11,000 markiu už tai 
tai iszgabendavo pini 
Vokietijos.

Helsingfors, Finlaudija. — 
Didelis pasažieriniseroplapas 
lėkentis isz czionais in Revali, 
nukrito isz oro — penki pasa- 
žieriai su varytoju pražuvo ant

. vietos,



plas Girdėt
Nepaprastas- atsitikimas in- 

vyko miestelyje Paoli, Italijoj, 
kuriame gyventojai aiszkiai 
mate nubaudima vagies per 
Motina Dievo. Toje bažnyczio- 
je randasi didelis ir patogus 
stovylas Motinos Dievo, apdė
tas visokioms brangenybėms ir 
puikia auksine karūna. Kėlės 
sanvaites adgal kokis tai va
gis insigavo in bažnyczia ir 
kada norėjo apipleszt stovyla, 
parpuolė ant grindų, patrauk
damas paskui save puiku szil- 
kini divona ant kurio stovylas 
stovėjo. Puldamas patraukė su 
savim ir stovyla kuris puolė 
ant vagies suteszkindamas jam 
pakauszi bet stovylas nesusi- 
dauže. Ant rytojaus, kada ku
nigas atėjo laikyt Miszias, už
tiko negyva vagi prie alto
riaus. Sziadien žmones kalba 
kad tai vagis likos atsakan- 
cziai nubaustas už szvent-va- 
gysta.

Tūlas žmogelis, gyvendamas 
Memphis, Tenn., staigai apmi
rė po suriszimui mazgo mote
rystes su patogia naszlele, prie 
altoriauss. Tasai žmogelis, su 
tokiu silpnu budu, neprivalėjo 
apsipacziuot nes kas su juom 
gali atsitikt po pirmam mene
siui apsipacziavimo kada pa- 
cziule pradės naudot ant jo 
galvos skauradas ir puodus?

'Filadelfijoj ana diena pali- 
cijantas aresztavojo koki tai 
vagi ir kada ji nuvede pas ma- 
gistrata, aiszkino buk todėl 
pavogė laikrodėli kad jo uosz- 
ve buvo jau mirsztanti. O gal 

t vargszas geide dažinoti tikra 
valanda persiskyrimo uoszve- 
les su szia aszaru pakalne...

Kada mesute nesvietiszkai 
pabrango, pradėjome maitytis 
kiausziniais o kada ir tieji pa
brango, žmogus pradėjo valgyt 
paprasta kosze ir “pork and 
beans.” Kada ir tas pabrango 
gaspadinele dėdavo ant stalo 
sausa žuvi “cod-fish” 'bet ir 
toji jau pabrango ir žmones 
jau nežino ka turi valgyt. — 
Ar nebutu gerai senus gumi
nius czebatus iszkept — butu 
pigiau.

Kokis tai universiteto profe
sorius, Herbert Preston, isz 
Chicagos, tvirtina buk žiurke 
yra iszmintingesne už žmogų o 
ant savo užtvirtinimo priduo
da buk nors uždarysi žiurke in 
bile ka, tai ji visados iszsigaus 
ant liuosybes — ka žmogus ne 
yra sztant padaryt. — Tamis- 
telis Preston, ar girdėjai apie 
tai, jog didesne dalis tokiu pro
fesorių, kaip pats esi, turi var
les smegenyse, ir tai da žaliu? 
Jeigu tai butu Missouri valsti
joj tai “we could see it,” bet 
jeigu tai isz Chicagos tai “go 
to blazes!”

Bituke yra labai darbszti, 
taip kaip žmogus tik su tuom 
skirtumu jog: bituke dirba me
dų o žmogus ji suvalgo; bituke 
gindama savo avili panaudoja 
savo gyli, žmogls-gi su lie*žu- 
viu gilia savo artima.

Krikszczioniszkas svietas li
kos sujudintas kudikiszkumu 
Ethiopiecziu kurie szaukiasi in 
Dieva pagialbas užėjus karei 
su Italais. Pradedant nuo pat 
karaliaus Abisinijos, kuris su 
atidengta galva ir kryžium 
rąąkoje, eina su procesija in

Naujas Legiono 
Kamandierius

Ray Murphy, advokatas isz 
Ida Grove, Iowa, likos iszrink- 
tas kamandierium Ameriko- 
niszko Legiono ant seimo lai
kyto St. Louis, Mo. Buvo jis 
larnystoje prie Meksikoniszko 
lu'bežiaus ir tarnavo Svietine- 
je Kareje ir darbavosi daug 
del kareiviu.

maldnami kur meldžiasi in 
Dieva kad jiems suteiktu pa- 
gialba, tikėdamas kad szi kar
ta jiems Dievas satsiuns pa- 
gialba.

Skaudu žiūrėti krikszczio- 
niams kaip viena krikszczio- 
niszka tauta isztraukia karda 
isz maksztu kad užklupt ant 
kito. Juk Iszganytojas pasakė: 
“kas kardu 'kovoja, tasai nuo 
kardo žus.” Pamiszelis Musso
lini spiriasi atkerszinimo už 
padaryta skriauda per Abisi- 
nus, daugeli metu adgal, kada 
jie iszpjovc apie 14 tukstancziu 
Italu.

Ar-gi sziadien žmones ant 
syieto pildo prisakymą ‘b 
iek savo artyma kaipo pat^Br 
ve?”

Valdiszki darbai kruta tik 
czerepoko greitumu o ežia žie
ma jau po szonu. Da lyg sziai 
dienai galima kasti žeme ir 
dirbti ant szviežio oro bet Lap- 
kriezio menesyje jau užeina 
szalcziai ir darbai sustoja ant 
ląuku. Todėl pasibaigs viltis 
bedarbiu aplaikyti sziokius to
kius darbus ant lauko. Bus vė
la priversti laukti pavasario 
kada tai darbai vela prasidės 
bet veikimas bus didesnis poli
tikoje ne kaip ant lauku ir ki
tokiu darbu.

Ateinantis metas bus tai pre
zidentinis metas kuriame rinks 
nauja prezidentą Suv. Valsti
joms. Taip, valdžia duos dar
bus del bedarbiu bet už tai ti
kisi aplaikyti darbininko bai
sa. Po iszrinkimui vela bus 
“kaip Dievulis duos.”

Anglisžki laikraszcziai gar
sina apie nepaprasta ir pirmu
tini toki atsitikima Kanados 
istorijoj katalikiszkos bažny- 
czios, kuriame tenais parsiduo
da katalikiszka bažnyczia už 
skolas. Toji bažnyczia randasi 
Montreal ir vadinasi bažnyczia 
Szv. Etienne.

Matyt kad bedarbe ir blogi 
laikai davėsi jaustis in ženklus 
ir katalikiszkai bažnycziai. 
Daugelis bažnyczia, ne tik ka- 
talikiszku bet ir kitu iszpažini- 
mu randasi skolose Suv. Vals
tijose. Turime Lenkiszku, Lie- 
tuviszku, Slavoku ir kitu tau
tu bažnyczias kurios turi sko
las net po szimta tukstancziu 
doleriu, su mažu skaitliu para
pijom!, kurie negali užlaikyti 
bažnycziu. Iszgialbet tais baž
nyczias nuo szerifu licitaciju 
bus sunku nes Rymas nieko ne-

gia'lbes, Airisziai neprigialbes 
svetim-taueziams “foreigne- 
riams” o jaunoji gentkarte ne- 
iszduoda ir neaukauna tiek pi
nigu kiek ju tėvai aukavo.

Nuo kada valdžia prispyrė 
turezius mokėti didelius padot- 

. kus nuo savo milžiniszku inei- 
gu tai dabar ėmėsi perraszine- 
ti savo turtus ir dalinti del gi
miniu ir szeimynu apie kurias 
visai buvo užmirszia. Praei
tam menesyje milijonieriai 
perrasze dalis savo turtu ant 
13 milijonu doleriu. Kaip tieji 
turtai gavosi in ju rankas tai 
valdžia apie tai nežino nes tie
sos tik reikalauja kad tieji, ku
rie perraszo savo turtus ant ki
tu arba juos padalina nereika
lauja praneszti kokiu tai budu 
padare.

Juk turezius vis suras kelia 
ant tokiu dalyku su pagialba 
geru advokatu kurie suranda 
vartelius iszbegimo priesz mo
kėjimą augsztu padotku. Bet 
kitaip einasi su paprastu uke- 
su. Tasai turi priverstinai mo
kėti arba jam užgriebs jo visa 
turteli ir da inmes in kalėjimą.

Kristaus apasztalai užsiimi
nėjo vien tik mokinimu žmonių 
ir juos atvertinejo ant kriksz- 
czionybes. Ju užduotis buvo 
tarnauti žmoniems ir platint 
Kristaus mokslus, bet sziadie- 
niniai apasztalai užsiiminėja 
platinimu savo laikraszcziu ir 
būtie agentais. Ar-gi tai Kris
taus apasztalams tas pritinka? 
Jeigu dvasiszkieji sujungia sa
vo dvasiszka luomą su užraszi- 
nejimu laikraszcziu ir būti ju 
agentais, tai tas nepritinka ir 
yra pažeminimu ju dvasiszko 
luomo. Juk tuom paežiu kartu 
kunigas nedali liauti sziauczium 
ir kunigu. Geriausia butu, kad 
kožnas laikytųsi savo amato, o 
amt to geriausia iszkirs.

Lietuviszki Biznieriai
Perskaitykite Szita!

Ant laikyto susirinkimo 
Pennsylvanijos Iszduotoju Lai
kraszcziu Draugavęs, Harris- 
burge, Pa., (pirmininkas laikra- 
sztininku apreiszke nariams 
ka dideli biznieriai mano apie 
apsigarMnima laikraszcziuosia 
ir kaip jiems apgarslinimai už
simoka.

Žymios kompanijos kaip tai 
Cliquot Club Co., sako: kad jei
gu neapgarsinimai, tai negalė
tu pardavinet tiek ta voro kiek 
parduoda kas metas.

Kellogg Co., kuri iszdirba 
visokį maišia, tvirtina, kad ap
garsinimas laikraszcziuosia 
priduoda gyvybe bizniui, be 
kurio joki biznieriai negali ap
sieiti.

Standard Brands Food Co., 
iszduoda tukstanezius doleriu 
kas meta ant praplatinimo sa
vo iszdirbystes kas padidino 
daug ju bizni.

Goodyear Tire and Rubber 
Co., du-kart padidino pagarsi
nimus laikraszcziuosia praeita 
meta ir džiaugėsi kad apgarsi
nimai atnesz jiems dideli pel
ną.

General Electric Co., pripa- 
žysta, kad laikraszcziai yra 
svarbiausiu ,daliku ant vedimo 
biznio, ir atnesza biznicriui di
deli pelną, nes be apgarsinimo 
niekas nežinotu apie ka kas 
parduoda.

O Lietuviszki Biznieriai?
Niekas apie juos nežino ir 

veda bizni kaip žydas su 
krepsziu.

‘SAULE” Mahanoy City, Pa.

Darbo Žinutes
GILBERTONO KA
SYKLOS PRADĖJO
DIRBT SEREDOJE

JB; 750 ANGLEKASIU BU
ŽO PRIE DARBO.

Gilberton, Pa. — Gilbertono 
kasyklos, kurios buvo sustoja 
nuo Sausio 21-mos dienos, ka
da tai kilo baisi eksplozija ir 
užmusze trylika anglekasiu o 
apie du szimtai likos apimti 
nuo gazo, pradėjo dirbti szia 
Sereda ant paliepimo supre- 
dento Sharpe.

Tose kasyklose dirbo apie 
800 darbininku priesz eksplo
zija. Valdžia tyrinėjo priežas
tį eksplozijos per kelis mene
sius ir tik sziomis dienomis 
valdžia pavėlino atidaryt ka
syklas kurios likos pataisytos 
ir apsaugotos nuo tolimesniu 
nelaimiu. Aplinkiniai žmones 
tuomi labai nudžiugo kad ka
syklos pradėjo dirbti ir gal 
szioje aplinkinėje laikai trupu
ti pasigerins.

STRAIKA PASIBAIGĖ TA- 
MAKVES KASYKLOSE.

Tamaqua, Pa. — Straika ku
ri czionais kilo kėlės dienas 
adgal, likos pasekmingai už
baigta ir darbininkai sugryžo 
adgal prie darbo. Alliance ka
syklos kurios taipgi buvo su
stoja isz priežasties darbinin- 
kiszku ergeliu, vela pradėjo 
dirbti. Kasyklos Nesquehoning 
ir Lansford dirba pilna laika, 
Coal Dale ir Greenwood, puse 
laiko o Tamaqua pilna laika.

SPIRSIS PAKĖLIMO MO
KESTIES IR 6 VALANDŲ 

DARBO.
Shamokin, Pa. — Ant prisi- 

artinancczio anglekasiu seimo, 
trijų distriktu, anglekasiai 
spirsis pakėlimo mokesties ir 6 
valandų darbo. Kiek spirsis 
pakėlimo mokesties tai apie tai 
da neapsvarstyta.

STRAIKUOJA UŽ PAKĖ
LIMĄ RANDU.

Uniontown, Pa. — Daugiau 
kaip 1,000 pikietu sulaikinejo 
darbininkus einanezius dirbti 
in Nemacolin kasyklas, už tai 
kad kompanija pakele randas 
ant stribu del anglekasiu kada 
pakele jiems 10-ta procentą 
ant algų. Anglekasiai ant to 
nesutiko ir dabar pikietuoja 
kasyklas.

Superior, Wis., — Nuo pu
ses Rugsėjo menesio sumažo 
darbai anglių krovyklose, nes 
anglekasiams pametus darbus 
minksztu-angliu kasyklose, — 
anglių atvežimas ežia apsisto
jo. Dabar kasyklose darbams 
atsinaujinus,' tikimasi, 'kad ne
trukus ir ežia darbai pasiger
ins.

New York, N.Y.,—Ottis Ele
vator kompanija gavo isz fe- 
deraliszkos valdžios tris užsa
kymus padirbi sunkenybių kil
nojimui dideliu elevatorių, 
reikalingu valdžios departa
mentuose, Washingtone. Isz- 
pildymas visu trijų tu užsaky
mu valdžiai parsieis $653,000.

Chicago, Ill.,— Sustraikavo 
visame mieste pieno iszvažio- 
tojiai, reikalaudami pakėlimo 
algų $5 sanvaiteje, už ka dery
bos nusilesė nuo 1 dienos Gegu
žio; iki sziol dėdavo pasekmių. 
Streikui prasidėjus mieste 

trūksta pieno, nes prie miesto 
rubežiu straikieriai saugoja 
kad pieno niekas neinvežtu o 
geležinkeliu stotyse atvežta 
pieną konfiskuoja. Buvo jau 
ir musztyniu straikieriu su pa- 
licija. Gubernatorius grūmoja 
milicija.

— Emergency Relief komis
ija Illinois valstijoj reikalauja 
1,355 jaunu vyru, kurie norėtu 
dirbt Pacifiko pakraszcziu 
CCC korpusuose. Visi toki rei
kalaujami darbininkai turi but 
ne paeziuoti, ir neturi but na
riais tu szeimynu, kurios gau
na isz valdžios paszialpa.

CHIOAGOJ MIRĖ 
LIETUVIAI.

-t-
Boleslovas Matukeviezius, 

puses amžiaus, isz Nagunu pa
rapijos, mirė 20-ta d. Rugsėjo.

Aleksandras Stanaitis, isz 
Sziauliu apskr., Žagarės para., 
mirė 22-ra d. Rugsėjo.

Stasys Szimkus, puses amž., 
isz Kaltinėnų parap., mirė 25- 
ta d. Rugsėjo.

Paulius Pranckietis, puses 
amž., isz Panevėžio apsk.,'Nau- 
jamiesezio parap., mirė 26-ta d. 
Rugsėjo.

Paulius Jurgeleviczius, seno 
amž., isz Tauragės apskr., mi
rė prieglaudoj 26ta d. Rugsėjo.

Juozas Urbikas, puses amž., 
isz Tauragės apskr., Viduklės 
parap., žuvo automobiliu ne
laimėje 28-ta d. Rugsėjo.

Volteris Mitkus, 46 metu 
amž., isz Telsziu apskr., Smil
gių parapijos, mirė 14 d., Rug
sėjo.

Jonas Sultca, puses amž., isz 
Panevėžio apskr., Saltunes pa
rap., mirė 13-ta d. Rugsėjo.

Vincas Krusas, 25 metu amž., 
gimęs Chicagoj, mirė 10-tą d. 
Rugsėjo.

Edvardas Stravinskas, 12 m. 
amž., gimęs Chicagoj, mirė 20- 
ta d. Rugsėjo.

Juozas Zakarauskas, 47 m. 
amž., isz Mariamlpoles apskr., 
Skriaudžiu parap., mirė 28-ta 
d. Rugsėjo.

Kazys Tranauskas, 46 metu 
amž., isz Telsziu apskr., Plun
ges parap., mirė 3 d. Spalio.

Ona Bandziuniene, 46 metu 
amž., isz Szakiu apskr., Sintau
tų parap., mirė 2-ra d. Spalio.

Visi szieji palaidoti Szv. Ka
zimiero kapuose.

Antanas Narbutas, nežinomo 
amž., isz Mariampoles apskr., 
Kalvarijos parap., žuvo auto
mobiliu nelaimėje Rugsėjo 13- 
ta diena.

‘Liudvikas Dupakas, 56 metu 
amž., isz Vilniaus apskr. Dau- 
geliszkio parap., mirė 19-ta d. 
Rugsėjo, palaidotas Alyvų 
Kalno kapuose.

Juozas Jakaitis, 41 metu am
žiaus, Panevėžio apsk., Ramy
galos parap., mirė 9-ta d. Rug
sėjo, palaidotas tautiszkuose 
kapuose.

gAPNūRiuę;
Su 263 Naujais Paveikslais

160 Dideliu Puslapiu
8 coliu ilgio - 5 Jį coliu ploczio 

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

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

ISZ LIETUVOS Isz Visu Szaliu
VOKIECZIAI KLAIPĖDOJE 

LAIMĖJO RINKIMUS.
Kaunas, Lietuva. — Pasku

tinei rinkimai Klaipėdoje pa
rodo kad Vokiecziai aplaike 
apie 1,600,000 balsu isz 1,912,- 
000. Lietuviszki kandidatai ap
laike 180,000 ir kaip rodos sze- 
szi kandidatai aplaikys vietas 
Diete.

Dabar Klaipeda pasilieka po 
Vokiszku valdymu isz ko gali 
kilti dideli nesupratimai atei
tyje.

PASIBIAURETINAS 
NUSIKALTIMAS.

Szeiniunai,— Gelvoniu vai., 
Ukm. apskr. Sziomis dienomis 
sujaudino apylinke pirmas ežia 
toks pasibiauretinas nusikalti
mas. Szio kaimo gyventojas 
J. S. 46 metu amžiaus, iszprie- 
vartavo M. K. 9 metu mergaite 
savo dukters vaiku aukle. Da
bar paleistas už kasacija.

NĖRA JAVU IR BULVIU.
Vilkaviszkis.— Vilkaviszkio 

prekyvieteje turgu ir jomarku 
dienomis sunku gauti pirkti ja
vu ir bulviu. Daugiausia buna 
tik su daržovėms ir vaisiais. 
Moterys su sviestu ir kiauszin
iais teip pat mažai teatvyksta. 
Mėsos preke mesinese pakilo, 
darbininkai tuo skundžiasi.

DVI NEVYKUSIOS
MEILES AUKOS.

Sziauliiai.,— Sliekiu kaime, 
Szeduvos valscz., Juozas Ag
linskas, 23 metu amžiaus, ka- 
riszku szautuvu nuszove Kon
stancija Raudaite, 18 metu am
žiaus ir pats nusiszove. Abudu 
tarnavo p^s kajmynystęje gy- 
venanezius ūkininkus. Szi tra
gedija invyko del nepasiseku
sios meiles.

VAITKUS APDOVANOTAS 
MEDALIU.

Kaunas, Lietuva. — Praeita 
Nedelia Lietuvos prezidentas, 
Antanas Smetona, apdovanojo 
lekiotoja Feliksą Vaitkų, kuris 
sumanė nulėkti in Lietuva isz 
New Yorko, bet buvo privers
tas sustoti Irlandijoj, garbes 
medaliu “Vytauto.” Valdžia 
taipgi padovanojo Vaitkui ir 
jo paežiai dyka kelione ant vi
su Lietuvisžku geležinkeliu 
per menesi laiko.

Chicago, Ill.,— Lietuvis, C. 
Michael, atsisėdo su savo drau
gu Juozu Klabovskiu, 935 W. 
35-tos ulyczios pasikalbėti. Isz- 
sedejo visa nakti, o kada isz ry
to pabudo draugas, rado Miko
la vis sėdinti prie stalo, bet jau 
negyvas. Ar velionis turėjo 
kokius gimines tai nežine. Tu
rėjo jisai apie 59 metu amžiaus 
gyveno 459 'S. 31-mos uly.

— Ana diena dingo nežine 
kur Jonas Linaitis, 7014 S.,/ 
Rockwell avė., Marquette, tu-1 
redamas 48 metus. Palicija jo 
jeszko.

— Leona Sveikis, 35 metu 
amžiaus, 2926 So. Wallace uly, 
Bridgeport, likos suvažinėta 
per troka, kada iszlipo isz stry- 
tkaiio prie 26 ir Halstead rily.

— Marijona Trajauckiene, 
2319 S. Winchester, Westside, 
rado savo vyra Kazimiera pa
sikorusį augliu szanteje. Kodėl 
jis pasikorė tai nežinia, bet ma
noma kad buvo blogos sveika
tos. Turėjo apie 46 metu am
žiaus,paliko motore ir du vai
kus.

ISZMINTINGAS ‘ 
TĖVAS

Nenorėjo Seno Tėvo; Nutarė 
Patalpyti in Prieglauda.

TĖVAS VISUS APGAVO.

Kielce, Lenk., — Miestelije 
Szmile gyveno senas žydas, Iz- 
raelus Freimonas, turintis apie 
80 metu amžiaus, turėdamas 
keturis sūnūs ir dvi dukteres, 
kurie jau buvo visi apsivedia 
ir vare gana pasekmingus gi- 
szeftus. Kožnam buvo sunku 
užlaikyti sena ieva ir kožnas 
atsisakinėjo nuo tosios atsako
mybes. Ant galo, visi susita
rė paduoti sena tęva in prie
glauda del vargszu.
Kaip nutarė teip ir padare. 
Tėvas melde vaiku, kad ji ne
atiduotu in prieglauda del 
vargszu, sutiko gyventi tik ma
žam kampe'lije ir valgyti sausa 
duona, kad tik pasiliktu pas 
viena isz ju, bet vaikai užsi- 
kietejo ir nenorėjo priglausti 
ir rūpintis senu tėvu.

Atėjo diena iszvežima tėvo 
in prieglauda; senukas sutiko 
važiuoti. Kada ji atveže in 
prieglauda ir patys iszvažinejo 
namo, senis priejas prie dažiu- 
retojaus užklausė: “Asz nore- 
tau, kad mane gerai prižiuretu- 
met, nes neilgai ir teip gyven
siu ant svieto. ” Ant ko vir- 
szininkas atsake: kad visus ly
giai prižiūri ir su senukais ge
rai pasielgineje, teip pat ir su 
juom pasielgines.

Po tu žodžiu, senukas iszple- 
sze pamuszala isz savo suply- 
szusio balakono, iszeme 6,000 
zlotu ir 2,000 iĄi^erik^iiiszk'ais'' 
doleriais ir 'padavei dažiureto- 
jui. Kada apie 'tai vaikai da- 
žinojo, vos nepasiuto isz gai- 
lesties, kad tėvas juos apgavo, 
bet senukas nesugryžo ’pas sa
vo vaikus, kad ir prižadėjo su 
juom gerai pasielginet.

RADO MUMIJES 1,000 
METU SENUMO.

Salamos, Nauja Gvina.,—Je- 
szko'tojai aukso czionaitineje 
aplinkinėje jeszkodami auksa, 
netikėtinai užtiko kapus mumi
jų, kurios turi apie tūkstanti 
metu senumo. Tu mumija ran
dasi szimtai, visos sėdi parėmė 
rankomis smakrus, o alkūnė
mis atsirėmė in kelius. Mumi
jos buvo surastos didėlėje ur- 
voje, 35 mylios nuo Salamoa. 
Daugeli isz tu mumijų iszvesz 
in Londoną in muzeju.

SUGRYŽIAS NUO TĖVO 
LAIDOTUVIŲ, LIKOS 

NUŽUDYTAS.
Szamo’tuliai, Lenk.,— Devy

niolikos metu Marijonas Kasz- 
koviakas, sugryždamaa isz lai
dotuvių savo tėvo, kuri bulius 
subadė ant smert, likos užklup
tas per tris p'leszikus kurie bu
vo pasislėpė grabeje ir nuszau- 
tas ant smert.Palicijai pasiseko, 
suimt du isz piktadariu. Kokia 
buvo priežastis nužudinimo 
Marijono tai lyg laikui neisz- 
tiri neta.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunus numirėlius. Pasam
do automobilius del Laidotuvių, 
Kriksztiniu, Vesieliu, Pasivažinėji
mo ir t. t. Bell Telefonas 78.
520 W. Centre St., Mahanoy City
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:: Senas:: 
Ambrazas

III.
Laike kada Lopetiene gala- 

mi.no skudurius ant žaidulio 
Ambrazo, jos vyras bėga po 
kambari, rauja plaukus isz 
galvos, dejuoje ir verke, ant 
galo, puldamas ant kėdės pa- 
szauke:

— O Dieve, kas isz to bus? 
Kaip -senis numirs,—kas pasi- 
daris su žudintojum? — Szrr- 
pulei pereina per ji. Iszgirdo 
dejavimą ir pakele galva. Am
brazas atidarė akis ir žiuri ant 
jo-

— Ach Ambrazai, — tokia 
nelaime!—sudejavo Lopeta.

Gaspadine pribuvo szlapeis 
aipdejimais ant žaidulio Am- 
brazaus, su kurais apdėjo ir 
galva.

— To nedarykit,— del mei
les Dievo!—tarė Ambrazas. 
Daktaras turi daneszt apie tai 
sudui,—ar žinote, kas potam 
pasidarytu?

Lopeta dabar suprato Am
brazas nori užslėpt visa atsiti
kima idant terp ju trijų niekas 
daugiau nedažinotu. O tu ge
ras seneli, dabar žinau, koki tu
ri auksini szirdi. Kokis asz 
buvau aklas priesz tai! O at
leisk man, mano nusidėjimą!— 
Pagriebė ranka pažeisto ir pra
dėjo bucziuot.

In valandėlė po tam, Am
brazas papuolė in kąrsztligia, 
kuriuoje tai pradėjo kalbėt ka
žin kokius daigius apie kokia 
ten žudinsta,—apie kalėjimą, 
apie sunaikinimą gyvenimo.

Nes Lopetai turėjo apie ka- 
jftęįkaip klausyt 

kalbėjimo ligonio.
Da Lopeta savo gyvenime 

teip karsztai nesimeldė kaip 
dabar meldėsi. Kaip-gi dabar 
Ludvikas keike savo kasztavi- 
ma, kuris jam atėmė ant trum
pos valandėlės žmogiszka isz- 
minte! O, tegul ši karta vis
kas gerai pasibaigė!—melsda
mas szimtu kartu, sudedamas 
rankas;—tik szita karta, dau
giau kaip gyvas esmių, tas ne
atsitiks, jau susivaldinsiu su 
savo pilctumu ir daugiau to sa
vo gyvenime ne bus.

Matidama Ambrazas baisin
ga karszlige, bijojo idant neba- 
gelis nenumirtu.

— Atgabensiu daktarai-— 
kalbėdavo Lopeta, žiūrėdamas 
su baime ant įserganczio.

— Ne, ne, už jokius pinigus 
<—rekeAm'brazas,—asz to ne- 
iszlaikysiu!

— O kaip numirsi!,—mano 
Dieve,—tai tada bus arsziau!

— Ne, ne, asz nenumirsiu, 
—nenumirsiu!

Ir rodėsi, jog noras ligonio 
drūtesnis, nog grasinanczios 
smertieis. Po keliu dienu, kar- 
sztlige apsimalšino, o ligonis 
pradėjo pasveikinet.
-Lopeta atsiduso lengviau. 
Paskutinios dienos prispaudė 
ji baisiai. Isz jo veido galėjo 
suprast szeimyna, jog kas tokio 
nepaprasto turėjo stotis, nes a- 
budu Lopetai sergėjo savo 
slaptybes gerai, jog niekas ne- 
dasižinojo. Manstyami jog 
Lopeta iszvyjo sena Ambraza 
isz namo, kuris suvisai isznyko 
jiems isz akiu.

In kokias gal trys sianvaites 
prasze Ambrazas, idant gaspa- 
doris ateitu pats pas jin.

Kada Lopeta atsisėdo prie 
lovos, Ambrazas pradėjo kal
bėt: — Priesz jus ir priesz visa

jusu narna, iszemus tavo tėvo 
turiu didele slaptybe užslepiąs’ 
kuria dabar noriu priesz tave 
atidengi. Tiktai priesz tave, 
ba kiti neprivalo apie tai žinot, 
o tau kalbu dėlto, jog del ta- 
vias yra daliku dideles vertes.

Dirstelėk ant manias; Ar ti
kėsi, jog turiu žmogiszka gy- 
vaste ant savo saužines, jog 
penkis metus prasėdėjau kalė
jime?!

Lopeta net sudrėbėjo ant tu 
žodžiu.

Tegul tasai tave negazdina 
pakol nedažinosi, kaip tai atsi
tiko, o del tavęs bus tai didelei 
užimaneziu. — Rodos neiszro- 
danant žudintojaus,—o priesz 
tai butu mane perėmus baime 
pati mintis jog galima užmuiszt 
žmogų. Tai ne mažas daigtas, 
turėt ant saužines gyvaste 
žmogaus, jeigu dusze žmogaus 
turėjo koki sunku grieka ant 
szirdies ir turėtu stot priesz 
paskutini suda! Nes o Dieve, 
tas viekas atsitiko del manias! 
Locna mano pati. — Dieve su
simylėk ant jos duszios!— nu
mirė isz mano rankos. O ar ži
nai kaip tas atsitiko? Užtai 
kad negalėjo susivaldint isz 
piktumo,— ant mano greitumo 
teip kaip tu!

— Jėzau Marija!—pasaukė 
Lopeta persigandias,—Ambra
zas trauke toliaus: — Nenoriu 
girtis, nes nebuvau piktas, o 
tas augo su mano metais,—teip 
ir su tavim! — gavau po tėvui 
grinezia ir pora margu lauko, 
apsipaeziavau su mergina, teip 
gi nevargsze, teip, jog turėjo
me isz ko iszsimaitint gana ge
rai. Galėjome gaspadoriaut 
puikiai, dirbt ir Dieva garbint, 
nes asz buvau piktu, greitas, o 
pati mano, — Dieve szviesk, 
ant duszios jos, nenoriu kalbėt 
piktai apie jie po smort, nieka
dos man nepraszalindavo isz 
kelio, porinta mane matytu di
džiam piktume, da man dau
giau dagrisdavo savo liežuviu, 
teippat kaip pas jus! Viena 
karta, atėjom namon, suvargin
tas kaip szuo ir norėjau ka to? 
kio suvalgint. Mano pati buvo 
padarius ka tokio del savias 
geresnio, o man nieko nepali
ko. Kalbėjo man, jog turėjau 
but ant laiko namie. Dieve ma
no, žmogaus prisidirbo kaip 
jautis, ir da turėjo klausyt to
kio zurzejimo. Piktumas mane 
paėmė. Pradėjome bartis, kas 
kartas daugiau, o pati mano 
prikalbėjo man tokiu žodžiu, 
kurie galėjo inirszt szaltesni 
žmogų už mane. Ar asz žinau 
kaip tas atsitiko? Ant nelai
mes radosi valgamkambari ant 
stalo (peilis. Pagriebiau ji pa
kėliau jau in virszau. O Dieve 
nieko nežinau, kas po tam atsi
tiko,— nes matau jog mano pa
ti guli kraujose ant grindų, ir 
nesikruta. Atsiklaupiau priesz 
ja, paėmiau už rankos szaukiau 
ir prašiau ant visu szventiny- 
biu:— Katriuk, paeziuk,—juk 
esi gyva?— praszau tavias, ne- 
nudavinek,— ne buk tokia!
Atidaryk akis. Jau niekad
daugiau to nepadarysiu!—Kas 
tai gialbejo,—Buvo negyva!— 
užmusziau jia su savo locna 
ranka! Stojau staigai no gu- 
linczios, isz baimes iszbegau. 
Visa diena ir visa nakti blu- 
■džiojau po laukus, ant. ryto
jaus nusidaviau in suda, kur 
mane prilaikė. Penkis metus 
gavau,— bueziau gavias dau
giau, nes kalbėjo man jog sū
dąs susimylėjo ant manias. Pa
klausė gal manias, del ko asz 
tau ta viską kalbu! Matai gas- 
pador,—tas ka mani atsitiko, 
ant mažo plaukelio butu ir su

jumis atsitiktu! Ir tave pik
tybe apėmė ir mintis atėmė ant 
to laiko, jom būtumei nužudin- 
ias savo paežiu! O tu gal nie
kad nepamislinai paskui at- 
sitiektu su tavim! Pasakysiu 
kas toliaus atsitiko. Mano na
mas ir visa gaspadorysta din
go ant kasztu ir perkratineji- 
mu. Iszejas isz kalėjimo, bu
vau ubagu. Du mano vaiku- 
cziai numirė per ta laika ant 
juju laimes. Geriau teip; per 
tankei turėtu klausyt savo gy
venime, jog tėvas ju užmusze 
jiems motina. Pats kaip pirš
tas, pasilikau ant svieto. Nie
kas nenorėjo apie mane žinot, 
niekas neprieme mane ant tar
nystes. Kas-gi paims žudinto- 
ju in savo namus! Priverstas 
buezia ubagaut arba trankytis 
po svietą! Nes aeziu Dievui už
siėmė manim tavo dede, tasai 
guodotas kunigas kalėjimo, o 
ant jo praszimo tavo geras tė
vas priėmė pas save ant tar
nystes, priesz dvylika metu.— 
Teip, dabar žinote, kas do ne
laime atsitaiko žmongui, jeigu 
negali suvaldint savo piktumo, 
o ant ateities gaspador, tegul 
mano gyvenimo istorijų būna 
pamokinimu ir atsargumu!

Lopeta klausė su nuleista 
galva. Kada ja pakele, pare
gėjo Ambrazas akyse jo asza- 
ras.

— O tu aukso duszia, kaip 
gi galiu tau už ta viską padė
ka vot, ką del manias padarei! 
—tare apsiverkęs gaspadorius.

—■ Tavo tėvas man gerai 
padare,—asz atmokėjau del sū
naus,—-isztare ligonis.

IV.
Ka da turiu daugiau pasa

kyt? — Kiek kartu jaunam Lo
petai užėjo kraujas in galva, 
tuojaus stodavo akyse geras 
Ambrazas ir turėjo manstyte 
apie liūdna jo isztorija! Jog 
jo pati suvis persimainė ant 
kitokios moteres? Arba kad 
Ambrazas buvo laikytas namie 
paguodotas nog visos szeimy- 
nos, kaipo antras tėvas! To 
visko paguodotas skaiytojau 
gali pats dasiprast. Pakajus ir 
gilukis įrištojo po Lopetų pa- 
stogia, o tas visikas buvo per 
pagialba seno Ambrazo,—atsi
vertusio prasižengėlio. GALAS

Motinos Malda
gAIGESl miszparai ir gegu

žines pamaldos, Maldingi 
žmones* apleido bažnyczia. Pa
siliko tik du. Ties Vieszpaties 
vartais klipojo senute, sudė
jusi rankas ir maldingai žiū
rėdama in altoriaus, kuria
me ji žinojo esant Nuliudusru- 
ju Suramintoje, Apleistųjų Bi- 
cziuli ir Amžinąjį Palinksmin- 
toja. Tauriu ir drąsiu tikėji
mu, inžiurineziu visas paslap
tis ir stebuklus, kaipo Dievo 
meiles sėkmės be mažiausio 
abejoimo ji atvėrė savo sziti 
in paslėptos Dievybes misteri
ja. Tikrai, isz tokiu, yra Die
vo Karalyste ežia, žemeje.

Žilagalves senutes veidas 
buvo nusiminęs, dvasia palauž
ta nes jos szirdis buvo perverta 
kareziais motinos skausmais.

—■ Vieszpatie,— ji meldėsi, 
tik Tu vienas žinai, kaip esu 
susirupinusi ir kokius jauczip 
skausmus, kai vienitelis mano 
sūnūs, atsitolinęs nuo manes ir 
išvykęs, prarado kūdikystes 
nekaltuma, pamirszo namu ži
dinį ir atsižadėjo savo tikėji
mo. Savo gyvenime. Viesz
patie, asz nieko nebeturiu, tik 
ta .vieninteli savo sunn; del to, 
nuoširdžiai maldauju Tavęs

sugražinti ji atgal, vėl ji priim
ti ir priglausti pas save, kaci 
amžinai nepražūtų. Vieszpatie 
užslėptas altoriuje, Tu meldeisi 
in Dangiszkaji Tęva už nusidė
jėlius, kad žmonija išlaisvinti 
isz skurdo ir nelaimiu. Pasi
gailėk manės vargšes ir susi
milk ant mano sunaus ! Ta/ 
cziau, ne mano valia, bet Tavo 
valia tebūnie.

Bažnyczioje buvo nebyle ty
luma. Sutemos szeszelia pra
dėjo skverbtis in vidų. Vyras 
sėdynėje intemptu žvilgsniu 
in beklupianczia senute, pa
skendusia nuolankioje ir nuo- 
szirdžioje maldoje.

Kaip ji apleido bažnyczia, 
jis ja seke ir pasveikino, kaip 
iszejo pro bažnyczios duris. 
Senute sustojo, be žado, atkrei
pdama savo veidą in nepažista- 
maji. Jos veide buvo paslėpta 
szventoji sopulingosios moti
nos paslaptis.

— Atleisk man,— jis tarė, 
kad asz svetimas, tamsta už
kalbinu ir drįstu dar praszytl 
vienos malones. Asz.vadinuos 
Fritzas Kessler ’is ir esu tapy
tojas universitete.

Kol jos vyras dar gyveno, jis 
buvo mokytojas ir karsztai pa
mylės mena. Isz jo lupu ji da
žnai girdėdavo garsaus dailin
inko ir tapytojo, Fritzo Kell- 
lerio, varda. Bet, ka-gi toks 
garsus menininkas reikalautu 
isz jos, naszles paprasto moky
tojo, kuris nepajege aukszcziau 
iszkilti sziame pasaulyje.

Ta. atmintina gegužes vaka
ru juodu dar stovėjo priesz ba
žnyczios duris. Oras atrodė 
prislėgtas žmonių aimanavi
mais ir viltimis. Ir žolynu ir ge
liu kvapa ir malonumu pripildė 
krutinę.

— Bekeliaudamas, netikė
tai ezia-atvykhu,— te.se me
nininkas,— ir inejau in szia 
bažnyczia su viltimi, kad gauti 
inkvepimo isz Sopulingosios 
Motinos paveikslo, koki asz tu
riu tapyti M.........parodai.
Kaip tik asz pamaeziau tamsta 
tuojau pasiryžau garbingąjį 
paveiksią tapyti tamstos pavy- 
dalu. Todėl, praszau tamstos 
sutikimo pozuoti tam paveiks
lui. O Dievas tamstai atlygins 
jei neatsakysi mano parszy- 
mui.
Senute nežinojo kad atsakyti. 

Kiekviena jos esmes dalele vir
pėjo prieszingumu dailininko 
pasiryžimui. Tada garsus tapy
tojas tarė:

— Dievo keliai yra neri- 
buoti ir stebetini, tacziau, mes, 
siillpni savo protu, galime in- 
žvelgti Dievo Apvaizdos at
spindi. Daug yra atsitikimu, 
kurias vykdosi Visagalio Die
vo valia. Sziadien gal Dievo 
Apvaizda mane siuntė in szia 
bažnyczia vien tik del to gar
bingo paveikslo, kuris butu ta
pytas tamstos pąvydalu, kad 
per ji koks paklydęs supus 
grisztu atgal pas Dieva, jo Kū
rėja. Tamsta getrai supranti, 
kokis palaiminimas gali nu
žengti isz Sopulingosios Moti
nos paveikslo, Asz netikiu, kad 
tamsta atsisakytum pazuoti to
kiam kilniam paveikslui.

Ii1 senute nuolankiai linkte
rėjo sutikimui. — Sutinku kil
niam tamstos pasiryžimui,— 
buvo galutinas jos atsakymas.

* * *
M....Parodos rengėjai tais 

metais pirmutine dovana pri
pažino Fritzui Kessleriui, už 
meniszka kūrybini jo paveiks
lą: “Sopulingoji Motina.” Tai 
buvo tikrai žavejantis ir tikrai 
diovingas arkipaveiksias.

Žiūrovu minios apnyko ap-

vainikuotaji menininką, gere- 
damiesi didinga jo arkiveikalu 
ir siekdami šventosios pamo
kos isz meilingos motinos, pa
skendusios sopuliuose ir skaus- 
mose. Niekas taip neatjautė to 
sopulingumo, kuri vaizdavo ar
kipaveiksias, kaip vienas jau
nuolis .su linksmais bieziuliais 
atejas in paveikslu galerija. 
Visas jo linksmumas staiga 
pranyko. Ir jis, mirtinai nu
balęs, szirdgelingai insiižiurejo 
in menika tapyta garsaus me
nininko arkiveikala ir jautėsi 
lyg stabo isztiktas.

— Kas tau pasidarė? Kas 
atsitiko?—klausė nustebę link
smi jo bieziuliai.

Ir daug kitu klausimu jam 
duota.

Bet, jis tik atsake:
—• Asz manau, kad kamba

riu sziluma truputi apsvaigino 
mane.

Bieziuliai tik nusikvatojo isz 
tokio jo neva pasiteisinimo, ir 
tarė:

— Taip gali kitiems sakyti 
bet. ne mums. — Visa, ka asz 
žinau, tai asz turiu kuogrel- 
cziausiai skubitis isz ežia isz- 
eiti, jiems sziurkszcziai prata
rė jaunuolis.

Ir jis iszejo. Kaip pasijuto 
vienas, jis tekinas bego ulyczio- 
mis, lyg kieno gujamas. Nuo 
ko jis norėjo ir troško pabėgti 
jis negalėjo, nes gyvenimo isz- 
pudžiai, atminimai ir saves pa
smerkimas kartu su juomi be
go. Neabejojama, kad meniš
kas tapytojo arkipaveiksias ti
krumoje buvo jo motinos vaiz
das, atvaizduoja® visa jos so- 
pulinguma. ■ Tai taip ji kentėjo 
del jo, kuris nesirūpino ir ga 
pamirszo nuo to laiko, kaip ji 
rasze jam, kad pasitaisytu kad 
mestu nuodėminga gyvenimą, 
kad sugrisztu in bažnyczia ir 
vykdytu Dievo insakymus. Sa
vo 'iszdidume jis užsirūstino 
ant motinos, kuri jam velijo 
vien tik gera ir troszko, kad 
Dievui butu isztikimas; po to, 
lyg apsvaigęs, jis pasinėrė pa
saulio linksmybių verpetan, 
norėdamas užmirszti meilin
gos motinos baisa, paskandinti 
kuniszkojo nėkaltumo atmini
ma ir sąžines griaužima.

Nu-gi sopulingosios motinos 
paveikslas atidaro sielos žaiz
das ir savo motina. Tuos .mo
tinos ruožus, kuriuos 'veide pa
gamino, jis turi nubueziuoti 
nuimti.

* * *
Buvo gana vėlu kaip jaunuo

lis atvyko in savo gimtine. Nuo 
geležinkelio stoties, ilgas vies- 
szkclis priesz ji stojo tamsumo
je ir szaltokas vejas kliudė jo 
žinksniams. Nors ir daugelis 
metu praslinko, kaip apleido 
savo gimtine, tacziau, žinojo, 
kelia in namuezius kur jo mo
tina, tapusi naszle, pati viena 
gyveno. Namucziai tūnojo 
tarp dvieju kalnu ir apie valan
da eme laiko juos pasiekti. Ei
damas pro bažnyczia, jis pama
te senyva kunigą, pasirengusi 
ligoniui neszti Szv. Viatika. 
Tarnas, kuris vienoje rankoje 
laike elektros szvytureli, o ki
toje rankoje varpeli, atrodė per 
jautrus ir jo rankos susipainio
jo, o szvytureli® iszkrito ir .su
dužo.

Tada jaunuolis iszsieme .savo 
szvytureli ir prisiartinęs prie 
klebono, jam tarė:

—• Jei einame vienu keliu, 
tai asz nuszviesiu kelia.

Ir szviesoje jis pažino senąjį 
savo kateclieta, klebonas jame 
pažino panaszuma buvusio vie
no jauno ir pamaldaus vaiko, 
kuris klebonui tarnaudavo

Szv. MįsziomS'.
—• Jei neklystu, tai einame | 

tuo paežiu keliu,— tarė klebo
nas. — Jei gerasis Pranulis pa
tarnaus man, tai mano palydo
vas gales atgal griszti.

— Asz einiu pas savo moti
na, atsiliepe Pranas, kuriam 
šiurpuliai pereme visa kūnai

— Asz taip pat einu pas ja, 
—atsake klebonas. I

Skubiai pagriebė varpeli, I 
Pranas be žodžio ėjo in jo mo-
tinos nameli. Tai didelis per
gyvenimas jausti Pati Dieva 
szalia saves. Juk Pranas ži
nojo, kad klebonas nesza Eu- 
charisitiškaj'i Iszgialbetoja, 
Visažinanti Visatos Teisėja. 
Ka jis mane, kad buvo jau se
nai pamirszes, dabar viskas isz 
naujo atgimė. Jame atgimė 
szventasis kūdikio tikėjimas ir 
Dievo baime! Jis troško, kad 
tik kunigas ka nors prakalbėtu 
kad palengvintu ta baisu tylė
jimą, pripildyta baime ir iš
metinėjimais. Bet, tolygiose 
apystovose kunigas negali be 
svarbus reikalo kalbėti. Kuni
gas turi melstis. Pranas butu 
meiliai sutikės melstis, bet 
maldos tžo'džiai neiszejo isz jo 
lupu, nes baisiai buvo susiru-i 
pines apie savo motina.

Menkoje namelije mirsztan- 
czioji motina rūpestingai lauke 
ateinant kunigo, kuris paskuti
ni karta jai atneštu Dievo Ku
na, kad bendroje Komunijoje 
su Eucharistijos Vieszpacziu 
ji galėtu melstis už savo sunu. 
Ji buvo palikta viena, nes lan
kytoja turėjo skubėti prie ma
žu savo vaiku; tacziau, apleis- 
dama ligone, ji viską prirengė 
del kunigo atsilankymo. Var
pelio graudimas jai apreiszke 
Vieszpaties atėjima. Viduji
nis džiaugsmo pajutimas pra
džiugino jos siela. Ir ji tarė:

— Visagalis Dievas tikrai 
susimils ant mano vaikelio. Jis 
ateis pas mane, kad nors dar 
karta galecziau ji praszyti, kad 
grisztu pas Dieva ir vykdytu 
Jo valia ežia, žemeje.

Kunigas inženge in viduri, o 
su juo iszbales jaunuolis, kuris 
keliais puolė priesz ligones 
motinos lova ir apsiaszarojes 
griaudžiomis aszaromis prabi
lo:

— Meilingoji motinėlė, at
leisk man už ta viską, ka bloga 
esu padaręs. Mano nusižengi
mai ir prasikaltimai tave pa
dare sopulingąją motina. Ta
vo ligoje asz palikau tave vie
na. Jei ne prietikis, asz bu
eziau tave palikes vienu viena 
mirti.

—• Tai nebuvo prietikis, 
mylimas Pranuli. Viskas yra 
isz Dievo malones,—tarė mir- 
sztanezioji motina. — Tai visa 
inyyksta taip vien del to, kad 
Visagalis Dievas iszklause 
nuolankios mano maldos. Ta
ve Dievas man sugražino atgal. 
Ir Visagalis Dievas telaimina 
tave, meilingas mano Pranuli!

C. F.REKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graborius 

Gabiausias Balsamuotojas ::

{
Geriausia Ambulance 
patarnavimas s z i o j 
apelinkeje. Bile ko
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio 
Grabu. Laidoja nu- 
mirlieus pagal naujau
sia mada ir mokslą.

Turiu pagialbininke 
moterems. Prieinamos 
prekes.

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

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street

Bell Telefonas 538-J

Juk žinote kad asz ne nuo- 
, brodas, 

'Tiktai sau žmogelis geras,
Ba kaip pats matau, 

Daug paklydėliu pataisau, 
Ne vienas buna paklydęs, 
Ir isz tikėjimo isztvirkes, 

Nežino kas tai pati ir vaikai, 
'Tiktai galvoje pinigai, 

Sztai vienas žmogelis at- ;■ 
szales,

Nuo skupumo net pabalęs, 
Pinigu invales turėjo, 

Del bažnyczios paaukaut 
nenorėjo, 

Bet atsisėdės laikraszti per
skaito,

Ir mano straipsni pamate, 
Tuojaus 50 doleriu isz- 

lukszteno,
Ir del bažnyczios paaukavo.

Tai vyreli,
Pamylės mergele, 

Dabar apsives, .
Skupuma savo pames, V
Visi tave u'ž tai mylės,

Ko'žnas tylės,
Geru žmogum vadys, 

Burnas visiems uždarys. 
Kas klauso mano rodos, 

Tasai niekados neturi bėdos,:
Ir Baltruviene sako, 
Mane mokytu stato, 

Sako: Dzieyaž, negaliu tylėti, 
Turiu Taradaika mylėti, 
Asz ant jaunos bobeles ne

paisau, 
Savo gomurius raszau, .

Ba jeigu boba ant sprando 
tupėtu, 

Žmogus in niekur kojos isz- 
kelti negalėtu.

'Nežinau, po nogiu, 
Daug yra tokiu neiszmaneliu, 

Kurie mane visaip panie- 
kineja,

Ir kaltes iszradineja, 
Bet mano vardas po Amerika 

garsingas, 
Ir del geru žmonių meilingas, 
Ba asz isz senu leistrii varau, 

Žingsnio didelio nedarau, 
Ba kad dideli žingsni dary- 

cziau, 
Tai da sau belde pasida- 

rycziau,
Bet kaip galiu, 

Žengiu geru keliu,
In szalis nesidairau, 

Savo privalumą pildau, 
O kada paneziakas padžiausiu.

Nors tada garbe gausiu,
Ba ne vienas pasakys, ■' 

Kaip apie mane atsimins, ■ 
Amžina atsilsi, daug gero 

padare, 
Prasižengėlius nuolatos bare,i 

Ir da paminklą pastatys, A 
Lyg debesiu augszta, kad Visi 

matys, 
Ir da ant virszaus mane 

pastatys,
Tiek to, asz garbes nejeszkau, 

Tiktai taip, ot, sau sakau, 
Kad žmonelei juoką turėtu, 
O prieteliai mano spjaudytu,

Ir sakytu:
Tai ka jam padaryti, 

Ne jam burnos uždaryti, 
Ant sziadien bus gana,

6G6 sustabdo . 
PERSZALIMA 

ir KARSZTI 
pirma diena 

Galvos Skausmą
Gyduole-Tabletai. in 30 minutir 
Mostii-Noaini laižai. Gausit aptiekose



“SAULE” Mahanoy City, Pa.

ŽINIOS VIETINES
— Subatoj pripuola Ko

lumbo diena, ant atminties at
radimo per ji Ameriko.

, —• Kas to'kis. pavogė auto
mobiliu prigulinti prie Hele
nos A. Kukovskiutes, 502 W. 
Centre uly., kuris turėjo lais
čius 8M496. Palicija tyrinėja 
apie vagište.

— Panedelije pradėjo dirb
ti Mahanoy City vaszeris, ku
ris plaus anglis isz Ellengowan 
kasyklų. Apie 50 žmonių aplai- 
ke darbus. Dvidešimts troku 
gabens anglis in vaszeri, kuris 
plaus apie 2,000 tonu augliu 
kas diena.
<— Panedelio diena, apie 
3:30 popiet, automobilius vary
tas per Andriu Jakimavicziu, 
1310 E. Pine uly., palaike in 
nežinoma vaika kuris tuojaus 
atsikėlė ir pabėgo nežino kur. 
Jakimaviczius norėjo pasiimti 
vaika pas daktara, beit jo ne
galėjo surasti. Palicija jeszko 
vaiko.

— Vincas iSzemenaitis li
kos arcsztavotas už sužeidimą 
su automobiliam George Tra
kos, isz EllengoWan, praeita 
menesi ir tik sziomis dienomis 
dažinota kad lai jis buvo tuomi 
kuris vare automobiliu.

— Ant paliepimo prokura
toriaus Enterline, palicija už
darė rodhauze vardu “Green 

i Meadows” kuri randasi Pąt- 
tėrsonville. Toji vieta davėsi 
iii ženklus aplinkiniems gyven
tojams nes joje per daug 
“Ūžė,” Vieta vare Mare Go- 
dbvskiene kuri drauge su bar- 
tėūderiais likos paszaukta in 
Pottsville ant tyrinėjimo ir pa
liepta jai uždaryti laja vieta.

•f Gyventojai vela nusiste
bėjo netikėta mirezia, vieno isz 
senu.gyventoju Juozo Matulai- 
czio, 14 Hills Peczes, kuris li- 
Hos surastas negyvas lovoje 
Utarninko ryta. Pagal 'dakta
ro apreiszkima, tai velionis mi
re szirdies liga laike miego. 
Szeimyna Madulaicziu ta ryta 
buvo sugryžia isz Pittsburgo, 
kur lankėsi pas savo duktere 
sesere Mare, kuri randasi Szv. 
Pranciszkaus klosztorije, pa
likdami tęva kaip mane geroje 
sveikatoje, nes ta diena rinko 
anglis aplinkinėje namo. Kada 
sugryžo isz keliones, rado tęva 
gulinti lovoje ir manydami kad 
miega, nenorėjo ji pabudyt, bei 
kada jo nesulauke ateinant že
myn, nuėjo pabudyt, surasda
mi negyva. Velionis gimė Lie
tuvoje, pribūdamas in Ameri
ka 44 metus adgal, apsigyven
damas szioje aplinkinėje, dirb
damos kasyklosia per daugeli 
metu: Prigulėjo prie vietines 
parapijos ir S. L. A. vielines 
kuopos. Paliko paezia Marga- 
rieta ir sekanezius vaikus: 
Juozą, Girardville, Pa., minisz- 
ka Mare, Pittsburgh, Pa., Kon
stancija Atlantic City, N. J., 
Helena New Yorke, Vinca Ma- 
hanojui, Margariėta ir Anta
ną namie.

Velionis gimė Nartus kaime, 
Starapoles parap., Suvalkų gu
bernijos, Mokoliu pavieto, bu
vo vedes su savo gyvenimo 
drauge per 38 metus, kuriuos 
ketino apvaikszczioti szi mene
si. Velionis buvo malszaus bu
do žmogus, su kožnu manda
giai pasikalbėdavo ir katrie ji 
pažinojo tai guodojo. Laidotu- 
yes ^Įtsil^us PpISiycziosryta su 
;ipciginnė- Szv. .1 u ozą po bažny - 
iėzioj prie kurios prigulėjo.

— Keturi jauni vyrukai li
kos aresztavoti už vogimą asz- 
iniu dežucziu isz vagonu ant 
Readingo geležinkelio. Yra tai j 
didelis prasikaltimas nes ga
lėtu patikti didele nelaime ant 
geležinkelio, be tu asziniu 
dežukiu.

—■ Skaitlys senu Lietuvlsz- 
ku gyventoju kožna meta susi- ( 
mažina ženklyvai. Kone kož- j 
na sanvaite ka,s tokis mirszta 
ir kaip rodos, neužilgio mažai 
senu Mahanojaus gyventoju 
pasiliks mieste ir tik ateityje 
pasiliks ju atmintis ant, vieti
niu kapiniu.

—- Nedelioje, 13 Spalio-Oct. 
galesite vėl iszgirsti Lietuvisz- 
ka programa per Radio, isz 
Hazletono, per WAZL stacija. 
Programas prasidės 2 valanda 
popiet.

— Mikola Auksztakalnis, 
1223 E. Pine uly., ir Jos. Hin
kle,, 16 metu, isz Barnesville, 
likos skaudžiai sužeisti auto- 
mobiliaus nelaimėje Panedelio 
vakara, apie penkta valanda, 
ant Vulkano kalno. Vaikas 
likos daugiau sužeistas ir ran- 

jdasi lovoje, daktaras taipgi ap- 
j žiurėjo AuksZtakalni kuriam 
stiklai supjaustė veidą.

p Jurgis Bankus, 603 E. 
Mahanoy Avė., sirgdamas apie 
szeszis melus nuo sužeidimo 
koki- aplaike kasyklose, mirė 
Seredos ryta. Velionis paėjo 
isz Lietuvos turėdamas tada 
apie 18 metu, apsigyvendamas 
pirmiausia Boston, Mass., o 
Mahanojuje pergyveno apie 40 
metu, prigulėjo prie Szv. Juo
zapo parapijos. Paliko paezia, 
Iris sūnūs, dvi dukteres ir bro
li Petra, Lietuvoje. Jo brolis 
Jonas mirė du menesiai adgal. 
Laidotuves atsibus su bažnyti
nėms apeigoms Subatos ryta 
Szv. Juozapo bažnyezioje.

— Vaistine palicija padare 
ana diena ablaVa ant trokma- 
nu kurie gabeno in didesnius 
miestus butlegerinius anglis. 
Suėmė ju apie 13 kurie turėjo 
už daug augliu ant troku, netu
rėjo szviesos užpakalyje ir ki
tus peržengimus. Visi paėjo isz 
Delawares, New Jersesys ir Fi
ladelfijos.

t Ketverge ryta, apie 3:40 
valanda, po ilgai ligai mirė ge
rai žinoma gyventoja Katre 
Litvaitiene, 209 W. Spruce ui., 
pergyvenus Mahanojuje apie 
40 metu. Velione pribuvo da 
jauna mergina isz Lietuvos kur 
gimė Plu’tiszkiu parapijoj, Sar
gines kaime, Suvalkų guberni
joj. Paliko vyra Petra, dukte
res Magdalena Smalenskiene ir 
Helena Aglinskiene ir sūnūs 
Petrą ir Vinca. Prigulėjo prie 
bažnytiniu drauguviu Szv. Ra- 
žaneziaus, Szv. Pranciszkaus, 
Szv. Magdalenos ir Apasztalys- 
tes. Laidotuves atsibus Pane
delio ryta su bažnytinėms apei
gomis Szv. Juozapo bažnyczioj. 
Graborius Traskauckas laidos.

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 kurtimo, 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 priežasti juso skausmo. 
Tankiai in 48 valandas esate jau ga
tavi prie darbo. Vieno mene(sio gy
dimas. Preke 30c., per paczta.

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

Lehigh Valley Geležinkelis

$9-75 InNewYorka
“ ir atgal ar in Newark

NEDEUOJ 13 OHO BERIO
Specialiszkas ekskursinis treinas apleis Mahanoy City 
3:45 valanda Nedėlios ryta. Eastern Standard Time.

Kur Statys Nauja S vietine Iszkilme 1939 Mete ’

PIRKITE T1KIETCS ISZ ANKSTO.

Lehigh Valley Railroad
CHic Route of The BlackDiamond

ISZ SHENANDOAH, PA.

t Panedelio vakara Packer 
No. 5, Lost Creek, per dinami
to eksplozija likos mirtinai su
žeistas Povylas Halady, isz 
Slabtown, mirdamas Ashlando 
iigonbuteje ta paezia diena. Jo 
draugas, Benas Tomszevskis li
kos taipgi sužeistas ir nuvež
tas in ligonbute su sužeistu 
•ėeidu ir krutinę. Abudu paren
gė šzuvi kada eksplozija neti
kėtai kilo.

— Daktaras Edvardas Za- 
jankauskas (Zanecosky), gerai 
žinomas czionaitinis dentistas 
likos surisztas mazgu moterys
tes su pana Agnieszka Seckan 
isz Mount Carmel. Mazga mo-! 
tėvystės suriszo kunigas Kli
mas. Veselka atsibuvo pas nuo
takos tėvus.

— Ana diena lankėsi czio- 
nais popiežiaus delegatas Arn
oto Giovanni Cicignani, isz 
Washington©, I). C. kad pada
ryti taika Vokiszkoje parapi
joje .kur dabar mokina Lietu- 
viszkos seseres vaikus. Visu 
savo nusprendimą nusiuns in 
Ryma del popiežiaus kuris vi
sa dalyba ketina apsvarstyti 
užganadinaneziai.

McAdoo, Pa. f Nelaime pa
liko netikėtai Paulina Prikoc- 
kiene, isz Kelayres, kuri pul
dama trylika trepais žemyn, 
savo name, nusilaužė sprandą, 
mirdama ant vietos. Velione 
paliko penkis sūnūs.

Rockville Centre, L.I.N.Y. — 
Szia Nedelia, tai yra 13-ta d. 
Oktoberio, apvaiksztines savo 
50-metines sukaktuves vedusio 
gyvenimo poni Rože Mikulie- 
ne, (po tėvais Vaitunaicziute), 
140 S. Forest Ave., kuriose da
lyvaus jos brolis, sesutes ir 
gimines. Toji svarbi diena pri
puolė Spalio-Oct. lOta bet likos 
perkelta ant Nedėlios kad visi 
turėtu proga atsilankyt Nede
lioje. Pcnkes-deszimt metu ad
gal poni Mikuliene, gyvenda
ma Mahanoy City, Pa., apsive
dė su Juozu Mikuliu, (kuris 
mirė 12 metu adgal). Mazgu 
moterystes suriszo kun. Lenar- 
kieviezius, ipo tam jie persi
kraustė in czionais.

Ant 'taip svarbios dienos 
suvažiuos: brolis Vincas Vai- 
tunaitis su szeimyna isz Mount 
Hope, Pa., seserys .Ieva Au- 
gustaitiene su szeimyna isz 
Mahanoy City, Pa., Agota 
Trimbaliene, su szeimyna, isz 
Pottsville, Pa., Helena Aidu- 
kaitiene su szeimyna isz Hill
side, N. J., Ona Luckuviene su- 
szeimyna ir Mare Kralikaus- 
kiene su szeimyna isz Newark, 
N. J., kaipo ir daugelis pažys
tamu ir giminiu. Puikus pietus 
bus parengti ant garbes ponios 
Mikulienes laja diena. Redak
cija vėlina poniai Mikulienei 
sulaukti vėlyvos senatvės, ge
ros sveikatos ir sulaukti dei- 
thanTiniu sukakfuviu.

ANT ZOPOSTIES.
Klausyk Katriuk,— ar tu 

viską pasakei kunigui spavie- 
des ?

— Žinoma jog pasakiau!— 
Ka tai kenke jog mudu du kar
tu eidami in bažnyežia pasibu- 
cziavova!

— Kad tiktai viena karta.
— Tai rots kvailas negalįs 

isz tavęs, net baime! Ar tai 
asz nežinojau, jog mudu abu
du vėlai sugrižinesiva per ta 
paezia girraite.

Gerkit ir Reikalaukit
...LEBANON... i

VALLEY EXPORT |
ALU - PORTERI - ALE
Jus visus patenkins nuo 

pirmo poragavimo!
___  I

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

Telefonas 59-J.

Agentas Del Miestu: 
Mahanoy City, Shenandoah, 

Gilberton, Frackville ir Tamaqua

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas
Dentistas Mahanojuje

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

—■ Žmonys kurie serga nuo 
morfinos »ir kitokiu kekenezm 
vaistu, ras prieglauda naujam 
name Lexington, Ky., kuris 
valdžiai kasztavo $4,000,000 ir i 
jame talpinsis apie 1,400 žino-1 
niu.

—• Praeita meta, po visas 
dalis Ameriko, 103 ligonbutes 
turėjo užsidaryt isz priežasties 
neaplaikymo nuo valdžios pa-j 
gialbos.

New Yurkas neužilgio pradės statyt Svietine Iszkilme kuri ketina prasidėt Apriliaus 
30-ta diena, 1939 mete. Iszkilm? užims 1,003 margus žemes, dvi mylės ilgio ir apie czverti 
mylios ploezio. Vieta ant kurios rasis iszkilme vadinasi sziadien Flushing Meadow Park, už
miestyje Queens. Ant deszinespuses matome George McAnenv, pirmininkas veikimo komi
teto kuris padare planus ant tos Svietines Iszkilmes. Iszkilm. bus laikyta ant atminties 150 
metiniu sukaktuviu inkurimo Suv. Valstijų valdžios ir atminti Jurgio Washington, pirmuti
nio prezidento, nuo kada jis ap me vadeles valdžios.

Prezidentas Pasveikintas Per Tukstanczius Farmeriu

Trisdeszimls penki tukstaneziai farmeriu pasveikino p rezidentą Roosevelta kada jis 
pribuvo in Freemont, Nebraska ir pasakė jiei:’.• prakalba nuo platformos užpakalyje savo 
trūkio kuriame keliavo per Vakarus.

Žibinticės laivas “Ambrose” ana diena likos pataikintas 
per laiva Santa Barbara, artimoje Oliftono, New Yorko, tie
siog in prysĄi bet laivas užsilaikė ant vandens ir likos nu
trauktas in pristova. 0'

Lenku Naujas Pasažierinis Laivas

Kėlės sanvaites adgal atplaukė naujas pasažierinis laivas 
, “Pilsudski,” isz Gdynios, Lenkijos, kuri pasitiko daugelis 
žmonių isz visu daliu Amerikos. Yra tai pirmutinis pasažieri
nis laivas kuris atplaukė isz Lenkijos ir tai penkes valandas 
greieziau ne kaip laikas buvo jam paskirtas.

Skaitykite “Saule”

Szi Banka yra Narys
Federal Reserve System

IR
Federal Deposit Insurance

Corporation
—$—

Union National Bank
KAMPAS MAIN IR CENTRE ST.

MAHANOY CITY, PA.

Lietuviszki Bonai
Mes mokame aukszeziausia 

marketo kaina.
i Neparduokite bet raszykite 

pirma pas mug.

Kurt H. Schurig & Co.
50 BROADWAY 

NEW YORK

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.
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