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F. W.BOCZKOWSKI, EAltor. 47 METAS

Isz Amerikos
APLAIKINEJO PASZIALPA 

IR PIRKO SAU FARMA.
Phillips, AVis. — .Juozas Ja

nos, kuris per kelis metus ap- 
laikinejo paszialpa nuo val
džios, susirinko sau kelis szim- 
telius už kuriuos pirko sau 
maža farmukia už 500 doleriu, 
užmokėdamas ant rankos 200 
doleriu ir pasiskolino isz ban- 
kos 300 doleriu. Valdžia ji ap
skundė už apgavysta, nubaudė 
ant dvieju metu in kalėjimą ir 
atėmė farmukia.

NORINTS BUVO VARGSZU 
BET PALIKO $9,600.

Montrose, Colo. — Kaimy
nai užtiko vargingoje bakūžė
lėje lavona mirusio George 
Ohlman, 90 metu amžiaus se
nuko. Perkrate jo visa locnas- 
ti, rado tarp skarmalu 9,600 
doleriu. Kaimynai ji nuolatos 
laike už labai varginga žmo
geli. Mete 1879 pribuvo jis isz 
Alzacijos, Francijos apsigy
vendamas czionais bet su nie- 
kuom nedraugavo.

KOMUNISTAI UŽKLUPO IR 
APIPLESZE KATALIKISZ

KA BAŽNYCZIA.
Meksiko AI testas. — Apie 

szimtas žmonių užklupo ant 
Katalikisz'kos ’bažnyczios A't- 
lixco, gubernijoj Pueblo, kuria 
apiplesze nuo visokiu papuo- 
szu ir brangenybių, kurie turė
jo kokia nors verte. Buvo tai 
kaip manoma, komunistai ku
rie laike apipleszinejimo baž
nyczios szauke: “Lai gyvuoja 
Rosija ir lai gyvuoja Lombar
do Toledano.” Toledano yra 
vadu komunistu Meksike.

GARNYS PALIKO TRYNU
KUS DEL 15 METU» 

MOTERES.
Douglas, Ga. — Ana diena 

garnys atlankė Mrs. Tom Mc
Govern, moterėle, kuri, vos su
silaukė 15 metu amžiaus, pa
likdamas jai trynukus — du 
sūnelius ir viena dukrele. Mo- 
tere jau turi viena sūneli, de- 
szimts menesiu amžiaus. Visi 
vaikai gyvens nes yra sveiki ir 
kožnas sveria beveik’ szeszis 
svarus.

MOCZEKA NUDURE POSŪ
NI PEILIU KAD NESZIO- 

JO NAUJUS CZEVERYKUS.
Philadelphia. —- Juozukas 

Doran, 15 metu, rengėsi eiti in 
mokslaine o kad jo czeverykai 
buvo suplyszia todėl apsiavė 
in naujus. Moczeka tame pasi- 
prieszino ir paliepė vaikui nu
siimti naujus czeverykus bet 
vaikas paliepimo neiszpilde. 
Tada moczeka pagriebė ilga 
peili su kuriuom dure vaikui 
in peczius. Vaikas nubėgo 12 
bloku in ligonbute kur jam 
daktarai susiuvo žaiduli. Mo
czeka likos aresztavota. Laike 
perklausinejimo motore kalbė
jo kad vaikas buvo nepaklus
nus ir tankiai jai užduodavo 
su kumszczia. Tėvas apsivedė 
su motere kuri turi tris savo 
vaikus o Juozuko tęvas turi 
penkis po pirmai paežiai.

MOTINA NUĖJO IN SKLE- 
PA; KŪDIKIS PRIGĖRĖ 

CEBERYJE.
Philadelphia. — Kada Mare 

Mac'Sloy nuėjo užpilti anglių 
ant peeziaus skiepe, paliko sū
neli, vieno meto amžiaus, Ja- 
mesa, slankiojanti ant grindų 
prie eębcrio pripildyto vande
niu. Sngryžus adgal rado ma
žiulei i ceberyje, galvele radosi 
vandenyje. Sukliko motina 
matydama savo sūneli cebery
je. Ant riksmo subėgo kaimy
nai ir nuvežė vaikuti in ligon
bute Hot jau buvo per vėlu, 
vaikutis buvo negyvas.

PATĖVIS SUPLAKĖ SAVO 
PODUKTE ANT SMERT.
Bridgeville, Pa. —- Dario 

Pollino, varytojas boso, likos 
uždarytas kalėjime už nužudi- 
nima savo 14 metu amžiaus po- 
duktes, Gracijos. Mirsztanti 
mergaite likos surasta per mo
tina ant gonkeliu Nedėlios ry
ta, su perskeltu pakausziu, kur 
nupuolė kada likos iszstumta 
per Įauga ant gonkeliu. Detek
tyvai surado patėvio sukruvin
ta czeveryika ant kurio radosi 
plauku mergaites. Subatos va- 
kara Gracija nuėjo ant szokio 
kuris buvo laikomas Slavoku 
svetainėje, su Jonu Polanskiu, 
20 metu, isz Canonburgo, ir su- 
gryžo namo apie pirma valan
da Nedėlios ryta.. Nekarta mer
gaite skundėsi savo draugėms 
kad patėvis tankiai ja suplak
davo be jokios priežasties ir 
baisei jo bijojo.

MOTINA ISZMETE SAVO 
VAIKUS ISZ NAMO.

Cleveland, Ohio. — Mrs. Ol
ga Wendlant ana diena iszme- 
te ant lauko savo penkis vai
kus nuo 8 lyg 20 metu amžiaus, 
ant ulyczios. Vaikai gyveno 
ant 13 doleriu ant sanvaites 
kuriuos mokėjo jiems tėvas isz 
savo 25 doleriu algos. Tėvas 
sake kad neturėjo kur padėti 
vaikus nes pats buvo iszmes- 
tas ant ulyczios. Motere buvo 
persiskyrus su savo vyru nes 
jis gerdavo už daug ir apleis
davo savo vaikus. Per koki tai 
laika ji pavėlino vyrui gyventi 
jos name su vaikais bet keturi 
menesiai adgal iszmcte ji lau
kan o vaikai gyveno patys, 
maitindamiesi isz to, ka tėvas 
jiems mokėdavo. Motere aisz- 
kino kad reikalauja stuba kad 
parandavoti kitiems žmoniems 
ir aplaikyti randa, kad isz to 
galėtu gyventi.

NUŽUDĖ PATĖVI KURIS 
KERSZINO JI UŽMUSZTI.
Ebensburg, Pa. — Povylas 

Tomallo, 20 metu, nužudė savo 
patėvi Joną, 58 mdtu, po tam 
nuvilko jo lavona ant virszaus 
ir paguldė ant grindų kamba
ryje. Patėvis badai nekarta 
kerszino iszžudyti savo 'szei- 
myna ir su visais pasielgdavo 
bjauriai. Buvo jau kelis kar
ius baustas už visokius prasi
kaltimus o kada paskutiniu 
kartu likos iszleistas isz kale- / •
pmo, tai pardavė viena karve 
ir daugeli visžtu o už aplaiky- 
tus pinigus nusipirko arielkos.

NIGERIS TURI 
37 VAIKUS

MYLI AUGYTI JUOS.

Detroit, Mich. — Kada sū
dąs paszauke Joną Estella, 60 
metu, nigeri, in stula, kaipo 
budintoja priesz savo du su
nūs kurie mnszesi ant ulyczios, 
sudžia jo užklausė kiek turi 
vaiku. Jonas pasikasė pakau- 
szi ir atsake: “Mister sudžia, 
asz nemoku gerai rokuoti, duo
kle man alaveli.” Sudžia isz- 
pilde jo praszyma ir nigeris 
pradėjo ka toki raszyti ant po- 
pieros. Ant galo suskaite kad 
jis turi net 37 vaikus — su pir
mutine paezia susilaukė 18, ku
ri mirė, su antra susilaukė tik 
viena ir su ja persiskyrė o su 
treczia susilaukė taipgi 18 bet 
ir toji mirė — viso susilaukė. 
37 vaikus. Senukas apreiszke 
sudžiui buk da ketina apsipa- 
cziuot jeigu suras motore kuri 
už jo teketu. Sake jis kad myli 
auginti vaikus.

SŪNELIS VOGĖ KAD MO
TINAI NEREIKĖTŲ 

VOGTI ANGLIS.
Chicago. —- Sudžia paleido 

ant liuosybes Mikola Liettiere, 
20 metu, kuris vien tik del to 
vogė anglis kad motinai to ne
reikėtų daryti. Motina 'taip 
pripažino sodžiui laike teismo, 
pro verksmus. Tėvas taipgi 
kalbėjo kad nei vienas isz ju 
neturi, darbo, gyvena vien tik 
isz paszialpos. Dienos buvo 
szaltos ir neturėjo ne szmote- 
lio anglies ir buvo priversti 
vogti. Sudžia pasigailėjo Mi- 
kolo ir tėvu paleisdamas juos 
ant liuosybes nes jis to neda
ro kaipo piktadarysta tiktai isz 
vargo.

49 MEDĖJAI UŽMUSZTI IR 
184 SUŽEISTI 1935 METE.
Harrisburg, Pa. — Medžioji

mo kamisija apgarsina buk 
1935 mete, laiko medžiokles se
zono likos užmuszta 49 medė
jai o 184 sužeisti visokiuose at
sitikimuose po visas dalis 
Pennsylvanijos.

ARIELKOS MONOPOLIAI 
PARDAVĖ ARIELKOS 

UŽ $44,832,323.
Harrisburg, Pa. — Kamisija 

K o n t r o 1 e s Pardavinėjimo 
Arielkos Pennsylvanijoje, ap
garsina buk 1935 mete parda
vė visokiu arielku ir vyniTuž 
44,832,323 dolerius. Mete 1934. 
kada likos uždėti vaistinei 
arielkos monopolei Pennsylva- 
nijoj, parduota už 41,213,938 
dolerius visokiu gerymu.

MOTINA IR KETURI VAI
KAI SUDEGE ANT 

SMERT.
Poplar Bluff, Mo. — Mrs. 

Virginia Williard, 26 metu, ir 
jos keturi maži vaikai sudegė 
ant smert kada ju namas užsi
degė kada tėvas, norėdamas 
priskubinti ugni pecziuje, už
liejo ant jo gazolino. Tėvas 
taipgi likos mirtinai apdegin
tas. Namas buvo už keliu my
liu i'nuo artimiausiu kaimynu 
todėl niekas neadbego in pa- 
gialba nelaimingiems.

BAISI ORINE
NELAIME

17 ŽMONIŲ UŽMUSZTI PER 
NUKRITIMĄ PASAŽIERI- 
NIO EROPLANO ARKAN-

SUOSE; UŽMUSZTIEJI 
BAISIAI SUMANKIOTI.

Goodwin, Ark. — Viena isz 
baisiausiu eroplaniniu nelai
miu, kokia kada atsitiko Ame
rikoj, atsitiko Seredoje, kurio
je likos užmuszta septyniolika 
žmonių. Eroplanas prigulėjo 
prie American Air Lines kom
panijos ir turėjo du moterius 
Tyrinėtojai jeszko priežasties 
isz kokios priežasties nelaime 
patiko nes viskas buvo pared- 
ke croplane kada jis apleido 
Memphis.

Beveik visi pasažieriai ir va
lytojai eroplano buvo baisiai 
sumankioti o keli, pasažieriai, 
kurie buvo apsijuosia su dir
žais, likos perpjauti net pu
siau kada likos iszmesfi isz 
savo sėdynių, toks buvo stai
gus nukritimas eroplano. Vie
nuolika isz užmusztuju pažin
ta o likusiu da nepažinta nes 
kūnai labai sumaukioti. •
VIENUOLES ISZGIALBEJO 

25 VAIKUS ISZ 
PRIEGLAUDOS.

New Yorkr- - Nepaisydamos 
ant szalczib ir liepsnos, kuri 
kilo prieglaudoje del vaiku. 
Huguenot Park, Staten Island, 
seserys ir dažiuretojoą iszgial
bejo 25 mažus vaikus kuriuos 
patalpino pas artimus gyven
tojus.

HAUPTMANO GYVASTIS 
PRAILGINTA ANT 30 

DIENU.
Trenton, N. J. — Gubernato

rius Hoffman prailgino gyvas
tį Hauptman’ui ant 30 dienu 
nes aplaikyta naujus davadus 
kad jis nėra kaltas nužudymo 
Lindbergh’o sūnelio. Sakoma 
kad du vyrai ir motere pavogė 
kūdiki kuris mirė nuo uždegi- 
mo plaucziu. Daljar Hauptma- 
no advokatai stengsis varyti 
teismą isz naujo.

MOTINA NUŽUDĖ TRIS 
VAIKUS IR PATI SAVE.
West Chester, Pa. — Mrs. 

Sara Oberley, 50 metu am
žiaus, sudaužė gifiVas, su galu 
geležies, savo frimi dukrelėms 
8, 10 ir 17 metu', kada tosios 
miegojo po tam pati sau atėmė 
gyvastį. Motere buvo tosios 
nuomones kad serga neiszgy- 
doma liga ir turės apleisti sa
vo dukreles. Vyro tame laike 
nesirado namie.

ISZL1ETUV0S
LENKAI APSZAUDE
LISZKIAVOS VIENUOLYNĄ

Kaunas.,— “Policija” raszo 
kad isz okupuotos Lietuvos ke
li szuvei buvo paleisti in Lisz- 
kiavos Vienuolyną. Szuviai in 
vienuolyną pataikė, bet toje 
vietoje, kur szoviniai. griebė, 
bures Kun. Baužys iszliko 
sveikas, tik iszsigandes.

Isz Visu Szaliu
RUSAI SUŽEIDO DU JAPO- 

NISZKUS LEKIOTOJUS.
Maskva, Bosija.—Du Japon- 

iszki lekiotojai likos suimti 
prie rubežiaus Mancziuko, kai
me Pokrovkoje, kurie nusileido 
tonais tiksle pavogimo vieno 
isz tenai tini o gyventoju. Kiti 
kaimuoeziai ji iszgialbejo ir 
sužeido abudu. Abudu Japonai 
buvo apsiginklavo.

NUŽUDĖ PUS BROLI KAD 
APVALDYTI JO DALI 

TURTO.
Kalkuta, Indija.,-— Ana die

na pasibaigė teisimas daktaro 
Bhata-’aharyo ir Benoyendra 
Pande, kurie nužudė Pande 
pus-broli, inczirkszdami in jo 
kuna gemaleliii pavojingos li
gos. Tėvas Pande mirdamas 
paliko abiems dideli turtą, bei 
pus-brolis, būdamas godus 
žmogus, prikalbino daktara 
kad praszalintu pus-broli, kad 
galėtu apvaldyti visa turtą, 
prižadėdamas daktarui czverti 
dali turto už jo dauba. Pande 
likos nuteistas ant viso am
žiaus in kalėjimą; daktaras 
teiposgi buvo nubaustas.

2 AMERIKONAI UŽGRIAU
TI PER SNIEGĄ.

Garmisch, Vokietija. — Du 
Amerikonai, daktaras Stein
bach ir motere vardu 'Schwa- 
ben, abudu isz New Yorko, li
kos užgriauti per sniegą kuris 
nuslydo nuo stataus kalno ka
da jie lipo arit kalno. Abudu 
lavonus surado ir adgabens in 
Amerika.

SUŽEIDO ŽYDU RABINA.
Bu'karesztas., — Trys jauni 

studentai užklupo ant Žydu ra
bino, Jokūbo Niemirover, su- 
žeisdami ji gana skaudžei kada 
ėjo in mokykla. Studentai pri
sipažino, kad priguli prie drau
gavęs kuri kovoje prieszais 
žydus. Rabinas teipgi yrą. se- 
atorium.

PASKANDINO SAVO MYLI
MA BET IR PATS NETEKO 

GYVASTIES.
Hohenberg, Austrija. — S. 

Hutten, 25 metu Vengras, likos 
ana diena pakartas pavieti- 
nam kalėjime, už paskandini
mą savo 19 metu amžiaus myli
mos Rožes Vindlish kurios la
vonas likos surastas prude už- 
miestije. Kada graborins dė
jo 'kuna in graba, patemino ant 
kaklo mėlynus ženklus nuo 
pirsztu, teipgi buvo surastas 
vienas juodas knypkis nuo sur
duto. Palicije pradėjo jeszko- 
ti locnininko knypkio, ir ant 
galo puolė nužiūrėjimas ant 
Hutton’o. Mergina buvo tame 
laike nesezia ir ketino pagini 
dyti 'kūdiki už dvieju menesiu 
ir todėl tasai rakalis geide ar- 
sikratyt nuo merginos, kuria 
iszvede novos pasivaikszczio: 
ir instiime in prūdą. Bet prū
das buvo negilus ir mergina 
ant syk nenuskendo, tada Hut
ton’as inbrides in vandeni, pa
nėrė merginai galva ir laike 
pakol toji prigėrė.

APIPLESZINEJO
MIRUSIUS

KUOPA ISZGAMU APIPLE
SZINEJO MIRUSIUS IR 
JU DRAPANAS PARDUO

DAVO KITIEMS.

Lodžius, Lenk.,— Miestelije 
Volkisizki, nuo kokio tai laiko 
ant vieniu kapiniu davėsi ma
tyt kad kapai buvo atkasti o 
kada palicije atkasė viena vie
ta, kuriame likos palaidota 
turtinga motere ir atidarė jos 
graba, persitikrino, kad numi
rėlė likos apipleszta nuo viso
kiu brangenybių ir s.-.leiies, 
kurioje likos palaidota.

Ant galo pa'licijei pasisekė 
isztyrineti vagius mirusiu o tai 
buvo sekaneziai: Ant vieno su
sirinkimo tūla pone patemino 
ant kitos moteres puikia sizlę- 
be, kurioje likos palaidota jo
sios sesuo kėlės sanvaites ad
gal. Apie tai pasakė savo vy
rui, kuris teipgi radosi ant to 
susirinkimo. Pradėjo klausi
nėt tos moteres isz kur ji ap- 
laike ta szlebe ? Poni pasakė, 
kad pirko nuo tūlo žydo. Pali
cije iszklausinejo žydo, isz kur 
jisai aplaike ta sz.lebe ir tasai 
prisipažino, kad pirko nuo gra- 
boriaus. Palicije aresztavojo 
graboriu kuris prisipažino 
prie kaltes, kad buvo pasamdęs 
kelis vyrus, kurie apiplesirėjo 
lavonus.

Palicija padare krata pas. 
graboriu ir kitus žmonis pas 
kuriuos surasta daugybe viso
kiu paredu apipleszti nuo la
vonu. Gyventojai tosios aplin
kines labai inirszo ant tu raka- 
liu kurie apipleszinejo miru
sius ir pertrauke jiems amžina 
atsilsi grabuosia. Graborins ir 
sėbrai likos nubausti per 
valdžia.

PAVOGĖ SŪNELI TURTIN
GO FABRIKANTO.

Havana, Kuba .— Vaik-va- 
giai pavogė keturiu metu am
žiaus sūneli Paulino Gorostizo, 
turtingo fabrikanto, už kuri 
pareikalavo 50 tukstaneziu do
leriu iszpirkimo. Tėvas negalė
jo pristatyt tiele pinigu in lai
ka bet pasiūlė $25,000 o liku
sius ketino užmokėti vėliaus. 
Palipija turi vilti kad vaikva- 
gius suims. Jeigu pinigus nc- 
užmokes tai kūdiki ketina nu
žudyt.

NUŽUDĖ GASPADINE SU 
SZAKA IR APVOGĖ NAMA.

Was se rb u rg, Vok.,—-P a 1 i c i j a 
suėmė ana diena berną, Girsto- 
va Sayles kuris tarnavo pas 
ūkininką Saltsmona. Gaspa- 
doris ta diena iszvažiavo iii 
meista su reikalais. Bernas pa
siliaudamas isz nebuvimo gas- 
padoriaus namie, pradėjo api- 
plesziiiet narna, ir iszfbegti isz 
kaimo, bet ji in laika užtiko 
gaspadine ir su juom susirėmė. 
Bernas pagriebė szake ir smei
ge moterei in krutinę perdurda 
mas jei szirdi. Pasiemias apie 
800 szimtu's markiu, bernas isz- 
bego in artima miesteli, bet ant 
rytojaus likos suimtas ir už
darytas kalėjime.

ROSIJA SUTVERS 
REPUBLIKA DEL ČIGONU.

Moskva, Bosija.,— Telegra
mai pranesza, buk Bosija, ne
užilgo ketina sutverti laisva 
sklypą del čigonu, kaip rodos 
vienoje tolimoje rytinėje vals
tijoje. Skaiilis čigonu Bosi- 
joj yra 68,000, bet isz to skait- 
liairs randasi tik 7,000 ant ūkiu 
o likusieji iszsi'sklaidine po vi
sa sklypą. Klausymas: ar či
gonai bus užganadyti isz to 
sklypo, nes vieni kitus negales 
apgaudinėt ir apvogti.

ŽMONES MIRSZTA NUO 
KOLEROS.

Batnagiri, Indija. — In lai
ka dvieju sanvaieziu czionaiti- 
neje aplinkinėje mirė daugiau 
kaip szimtas žmonių ant kole- 
ros kuri pradėjo prasiplatint 
ne tik czionais bet ir kitose 
gubernijose. Tukstancziai žmo
nių serga.

SEPTYNI UŽMUSZTI ERO
PLANO NELAIMĖJE.

Bogota, Kolumbia. — Septy
ni žmones likos užmuszti o 
septyni mirtinai sužeisti per 
nukritimą pasažierinio eropla
no tarp Puerto Boy ir Teses- 
cpiinas. Tarp užmusztuju yra 
viena vienuole ir jos. drauge 
sužeista.

Isz KaresLauko
ITALAI BOMBARDUOJA 

BAŽNYCZIAS.
Addis Ababa, Etiopija. — 

Italiszki lekiotojai bombarda
vo Szv. P. Marijos bažnyczia 
Dessye ir miestą Šakota, už- . 
muszdami apie dvideszimts 
žmonių kurie tame laike rado
si bažnyczioje. Deszimts žmo
nių apjako nuo trucinancziu 
bombų o daugelis likos apde
gintais per ugnines bombas. 
Lekiotojai beveik kas diena 
paleidineja bombas ant miesto 
Šakota. Keli .(Italiszki (karei
viai, paimti iii nelaisve per 
Etiopieczius, pripažino kad 
Italai aplaike nuo vyriausybes 
paliepima kad sunaikintu vi
sas bažnyczias kokias tik už
tiks.

ITALAI BĖGA ISZ 
KARIUOMENES.

Belgradas. — Beveik kas 
diena Italiszki kareiviai pame- 
tineja savo glitas ir atbėga in 
czionais. Daugiau kaip 2,000 
Italu jau atbėgo in Tuzla, Bos
nija. Valdžia stengėsi jiems 
suteikti darbus.

Addis Ababa. — Septynes- 
deszimts Italiszku kareiviu li
kos užmusžrta muszyje kalnuo
toje aplinkinėje Gheralte. Visa, 
komunikacija tarp Italijonil li
kos nukirsta tarp Makales ir 
Aduvos. Tame muszyje Etio- 
piecziai paėmė kelis maszini- • 
nius karabinus ir daug gink
lu. Dvylika Etiopiecziu likos 
užmuszta.

'Sacramento, Calif. — Paša- 
žierinis trūkis likos užgriautas 
per nuslydima daugybes snie
go nuo kalno. Trys vagonai li
kos visiszkai užgriauti. Daug 
pasažieriu sužeista.
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Į Kas Girdėt
SAULE” Mahanoy City, Pa.

šia iszgydyt nes kitaip gydy- j 
tojas mirtų isz bado. i

Lietuve perskaito!;

Pagal naujas tiesas, turi bū
ti apgarsinta visu jiravardcs 
kurie aplaiko dideles algas 
nuo visokiu kompanijų, krnta- 
muju paveikslu “karalienes” 
ir kitos žymios ypatos. Tarp 
pravardžių tokiu žmonių laik- 
raszcziai taipgi garsina ir pra
vardes nekuriu virszininku 
darbininkiszku unijų, kurie i; 
taipgi aplaiko tukstanezius do
leriu metines algos, kurie no
vos gina darbininku reikalus 
priesz kapitalistus.

Turime czionais taipgi -pri
mint kiek aplaiko aktorkos 
krutamuju paveikslu kaip: 
Sylvia Sydney aplaiko ant me
to $110,683; Constance Bennett 
aplaiko $176,183; Marlene Die
trich $145,000; Claudetta Col
bert $85,000 o daugiausia ap
laiko žymiausia aktorka May 
West nes aplaiko net $339,166 
dolerius ant meto, — visos ap
laiko daugiau kaip preziden
tas Snv. Valstija.

Angliszkam laikrasztyje buk 
kožnas vyras yra vertas ma
žiausia szimta tukstaneziu do
leriu todėl tarė savo vyrui: 
“Mikuti, pasiimk savo sutkei- 
sas ir mufykis km- kitur. Jei
gu randasi ant svieto tokios 
kreizes kurios už toki netikėli 
kaip tu, duotu szimta tukstan- 
cziu doleriu tai neturi reikalo 

czionais gyvent.” —
Ar-gi tai teisingysta? — raszo 
Vincas Sermėga.

gynė -sakydami jog kaip nieko]tis:
neturėjo taip ir dabar neturi.j — Kumuti, atėjau tave pra- 

■ Buvo jie didelėj baimėje kad,sergėti nes tavo motere norės 
pas juos nejeszkotn surasto tave sziadien papjant, kada 
G<arbo bet slėpdami nuo geru! pareisi namo.
žmonių, negalėjo paslėpt nuo 
blogu. Tula įnikti ;
juos žmogžudžiai i 
jiems atiduoti visus pinigus 
bet jie užsigynė kad jokiu pi

Prižiūrėk Tavo Vaiko 
Sveikata

kia žinia, iszsižiojo ir žiurėjo
paliepė .ant bobos kaip apuokas in vai

kus, liet bobele tese toliams:
— Kaip tik pareisi namo, 

motere uores tave szukuot liet 
turės entyje paslėpta britva 
kad tau perpjaut gerkle, žino- 
kie kad ji nuo senei mylisi su 
tavo bnrdingierium Petru.

Pasakius tai, gundininke nil-

Ant salos Jamaikos yra to- 
kis paprotys kad graborius da 
priesz mirimą žmogaus atveža 
jam graba kėlės dienas priesz 
apleidima svieto.— Kasžin ko
ki priėmimą aplaikytu grabo
rius czionais Amerikoj jeigu 
atvežtu graba gyvam ligoniui ?

Sztai vaisei insikiszimo 
uoszves in szeimyniszka gyve
nimą Henry Meyer, isz Meri
den, Conn.

Sibile Meyer apskundė savo 
Henrikui i sakydama buk jis 
aplaistė ja gazolinu, karszta 
kava, mete in ja telefoną ir 
iszvadino ja visokiais bjau
riais žodžiais, per ka ji sudžiū
vo ant 36 svaru mažiau, in lai
ka keturiu menesiu nuo apsi- 
vedimo. Sibile nenori ilgiaus 
gyventi su tokiu vyru o sli
džia davė jai persiskyrimą.

Henry visa kalte nesutikimo 
sudeda ant. uoszves, kuri jo pa- 
czia visaip pakurstinejo ir mo
kino ja kad vyra laikytu po 
pantapliu o to Henrik is nega
lėjo nukensti. Uoszve iszvare 
bet ir pacziulc nenorėjo būti 
be motinėlės — ir szeimyna 
persiskyrė.

Stainis Klepgalvis raszo 
mums ka jis mano apie mergi
nas. Savo laiszke raszo jis se- 
kancziai: “Kožna mergina tu
ri du skalbus — patogumą ir 
.•nata. Abudu yra didžiausiais 
skarbais kokius mergina gali 
turėti bet jeigu norite mano 
rodos paklausyti tai aidontker 
ant cnatos o rūpinkitės dau
giau apie patogumą nes kož- 
nas vyras tai yra tokis sutvė
rimas kad tiki vien tik in tai, 
ka mato savo akimi bet cnatos 
jis nemato kad ir dvi poras 
akuloriu užsidėtu ant nosies o 
jeigu mergina yra patogi tai 
bėgs paskui ja, kaip prilygi
nant, muse ant mcszlo ir biznis 
užbaigtas. O kas kiszasi prie 
cnatos, vėl, tai moteres nerei
kia apie tai mokyti.

PASAKA APIE ::
:: KATILA PINIGU

Žmogau, ar pamisimai apie 
tai kad: Turtingas esi tiek, 
kiek aszaru turi. Laisvas esi 
tiek, kiek save perszokt gali. 
Teisingas esi tiek, kiek save 
atmesti gali. Didis esi taip, 
kaip maža tau mirtis yra. Ste
buklas yra toks gilus, kaip gi
liai tu in ji insižvelgt gali.

Randasi tik vienas kelias 
kuriuom jokis kitas žmogus 
negali eiti, kaip tik tu. Kur 
jis veda, neklausk, bet eik juo- 
mi.

Senovės laikuose gyveno tū
las žmogelis su savo paezia. 
Toji porele neturėjo vaiku ir 
buvo labai vargingi. Karta 
tam žmogeliui prisisapnavo 
szitokis sapnas buk atėjo pas 
ji in namus nepažystamas ke
leivis kuris jam apreiszke kad 
jis nueitu in girria ir nukirs
tu storiausia medi po kurio 
szaknimi suras katila pinigu. 
Jam tai pasakęs keleivis isz- 
nyko jam isz akiu. Žmogelis 
pabudęs isz miego ilgai nega
lėjo užmirszt ka jis buvo ma
tes sapne. Ilgai nelaukęs pra
dėjo vaikszcziot po girria, jesz- 
kodamas storiausia medi. Ra
dęs medi nuėjo su džiaugsmu 
namo pasikviesi- paezia in pa- 
gialba kad nukirst medi. Abu
du kirto ir kirto, rodos nebus 
galo tam kirtimui bet galu ga
le nukirto ir medis nuvirto. 
Paskui pradėjo kasti ir rado 
taip, kaip keleivis sake — ka
tila pinigu. Bijodami kad ju 
niekas nematytu neszant pini
gus, lauke kada prisiartins 
naktis. Kada gerai sutemo, 
parnesze pinigus namo, užsi
dangstę langus ir pradėjo skai
tyt pinigus. Skaitė ir skaito ir 
beskaitant praszvito. Nenorėjo 
kad juos kas užtiktu beskai
tant pinigus ir neklaustu isz

jo kad abudu meluoja, nužudo 
abudu, pinigus surado ir pra- 
siszalino isz kur pribuvo.

Praėjo keliolika, dienu pako! 
kaimynai apsižiūrėjo kad ne
matyt seneliu, nuėjo pažiūrėti j bego kuogreieziausia pas mo 
kas pas juos altsitiko ir rado 
abudu nužudytus. Per ilga lai
ka toje grinczeleje niekas ne
gyveno nes paskalas pasklydo 
kad joje vaidinasi dvasios. 
Praslinkus keliems metams, 
atėjo kokis tai keleivis su savo 
šzunim ir apsigyveno toje 
grinczeleje. Vos atsigulė, tuoj 
pajuto kad ji kas tokis paėmė 
už rankos, tuom paežiu kartu 
kalbėdamas jam kad toje grin- 
czioje randasi užkasti pinigai. 
Keleivis ant rytojaus atsikėlė 
bet nežinojo kur jeszkoti tujų 
užkastu pinigu bet pamate 
szuni kasant žeme. Pradėjo ir 
jis prigialbet szuniui kasti. 
Bekasdami koki tai laika, ant 
galo užtiko puodą su pinigais 
isz ko labai nudžiugo ir deka- 
vojo Dievui už tokia malone 
kad surado skarba.

Keleivis neslėpė nuo žmonių 
savo laime, nusipirko sau dva- 
ruka toje aplinkinėje ir niekad 
neaitsisake suszelpti savo kai
mynus laike nelaimiu. Už tai 
ji visi mylėjo ir guodojo viso
je aplinkinėje. Nusibodo jam 
vienam gyventi todėl apsivedė 
su duktere vietinio gero kai- 
mieczio, susilaukė kelis sunūs 
kuriems -pasakė isz kur kilo 
ju turtas. Mirdamas prisakė ir 
kad jie savo vaikams apie tai 
pasakytu kaip levas surado 
katila pinigu. Ir taip pasakojo 
pakaĮeina nuo -pakaleina vieni 
kitiems. Karta užėjau pas juos 
ir girdėdamas apie tai, sura- 
sziau ir jums apsakiau.

tavo

PAGUNDININKE

Kokia tauta, toki ju papro- 
cziai bet gal navatniauses pa
protys randasi tarp Siamu kur 
motere, po pagimdymui kūdi
kio, turi gulėti prie peeziaus' kur juos gavo. Taip jie per die- 
per trisdeszimts dienu kad ir nas miegojo o nakezia skaitė 
didžiausiam karsztyje. Jeigu pinigus. Kaimynai nekarta ra

do juos -diena miegant ir pra
dėjo -stebėtis isz ko jie gali gy 
venti, nieko nedirbdami. Vi
saip eme apie juos kalbėt. Vie
ni sake kad jie turi su vagiais 
susineszima, kiti vėla kad su 
pikta dvasia sėbrauja kuri 
jiems duoda pinigu o treti ve
la sake jog gal rado užkastu 
pinigu.

Norėdami žinoti isz ko jie 
gyvena, paklausė ju. Bet vie
toje pasakyti apie savo laime 
ir pasidalint turteliu su savo 
vargingais kaimynais, jie užsi-

Siamietis apserga, paszaukia 
gydytoja su kuriuom padaro 
derybas už kiek apsiima ligoni 
iszgydyt. Jeigu ligonis nepa- 
sveiktu arba numirtu, tada 
gydytojas neaplaiko jokios už- 
mokesties. Numirėlei yra lai
komi namie nuo dvieju dienu 
ilyg devynių menesiu, pagal 
szeimynos turtingumą.

Kokia tai geradejyste butu 
Amerikoj jeigu gydytojas gy
dytu ligonius ant panasziu isz- 
lygu! Nors taip netrueintu 
žmonis ir stengtųsi kuogeriau-

Schuylkill paviete gyveno 
Lietuviszka szeimyna kuri la
bai sutiko, gyveno meilėje iv 
pildė Dievo prisakymus. Žino
ma kad velniui tokios poreles 
nelabai patinka ir naudojo vi
sokius budus ant suerzinimo 
tosios meilingos ir pavyzdin
gos poreles bet buvo labai nu
siminęs ir maustė sau, kokiu 
budu taja porele perskirt. Tu
la diena ėjo nulindęs keliu tarp 
Mahanojaus ir Szenadorio ir j 
susitiko su sena bobele einanti, 
isz artimos peczes (kaimelio).

— Kas tamistelini atsitiko 
kad taip esi sziadien nulindęs? 
— užklausė meilei bobelka.

— Mano szirdžiuk, — atsi
liepė ponas velnes nulindęs, -—- 
tu mano nuliu dim e man nieko 
neprigialbe'si. Jau nuo keturiu j 
metu dirbu sunkiai ant persi
skyrimo tosios sutirtkanezios 
poreles M... ir negaliu juos 
jokiu budu suerzint.

— Ka man duosi, tai asz! 
da sziadien taip padarysiu,! 
kad toji porele da sziadien pa- 
simes su savim.

Velnes nudžiugo tokia pa- 
gialba ir prižadėjo bobelei nu
pirkti nauja skrybėlė už jos 
darba.

Bobele nuėjo prie kasyklų 
sur vyras dirbo ir lauke pakol 
tasai eis namo isz darbo. 'Susi
tikus su juom 'pradėjo kalbe-

tere nes žinojo kad vyras da 
užeis in saliuna nuplauti dul 
kės isz rupesties. Inbegus in 
grinezia bobele pradėjo kal
bėti moterei:

— Kumute, szirdele, 
vyras sziadien mirs!

— Vai Dievulėliau mano!
— sukliko nelaiminga motere,
— ar jis serga ar ji sužeidė ka
syklose, kalbėk greitai, kas to 
kio atsitiko?

— Nesirūpink, szirdele, jau 
asz tau duosiu rodą kaip 
nelaimei turi užbėgt tai jis 
pagyvens ilga laika.

Motere klausė su atyda 
jai pasakys ir bobele pradėjo:

— Mano szirdžiuk, tavo 
vyras turi ant galvos toki 
plaukę, kuri turi kanecz nu
pjauti, pažysi ji lengvai nes jis 
ilgesnis už kitus. Kada jis pa
reis isz darbo, pasakyk jam 
kad nori ji suszukuot, tada 
jam taji plauką nupjauk su 
britva o tada jis bus sveikas 
kaip krienas.

Angle'kasis sugryžo namo, 
nusiprausė o motere jam pasa
kė kad ji nori suszukuot. Atsi
sėdo ir laukia kas ežia pasida
rys. Motere užteminus ilgiau
sia plauka, iszeme britva isz 
cnties o vyras, tai užtemines, 
kaip kirto moterei per žanda 
kad toji.net sugriuvo ant grin
dų kaip kalada. Pradėjo vyras 
ja spardyt ir muszt be jokio 
susimylejimo. Arit niek nuėjo 
moteres iszaiszkinimai, suplie
kė nebage baise! it su ja dau
giau nenorėjo gyveni.

Boba dagirdus apie ju per
siskyrimą, nuėjo pas velnią 
provintis savo užmokesezio už 
pasekminga darba. Velnes bi
jodamas tokios bobos, padavė 
jai nauja skrybėlė kalbėda
mas: “ Gerai kumute atlikai 
savo darba nes asz nebueziau 
to padaręs irt szimta metu.”

tai

ri jo sveikata ir seka patari
mus szoimyniszko gydytojo 
kasliuk valgio ir priežiūros jos 
kūdikio paprastai yra sveikas 
vaikas. Nes tai prižiūrėjimas 
kūdikio ir szliaužianczio vaiko 
jieiszpasakytai prisideda prie 
sveikatos auganczio vaiko. 
Tai]) kai)) puikiausios kviet- 
kos yra pasekmes protingo da
bojimo tai taip sveikas vaikas 
ir mergaite priguli nuo iszmin- 
tingu tėvu. Net ir sveikas vai
kas bus dar sveikesnis jeigu | 
tinkamai dabotas ir kartais 
sergantis vaikas sustiprėja ir 
pasveiksta jeigu tik tinkami 
budai vartojama.

Kiekvienas kūdikis privalo 
būti po priežiūra szeimyniszko 
gydytojo ir per jo pirmus me
tus turi būti kas menesi iszeg- 
zaminuotas. Kada jis jau 
szliaužia tai turi būti iszegza 
minuotas kas trims mene
siams ir kada sulaukia dvieju 
metu ir iki (i metu egzaminavi
mas kas met užteks. Bet moti-

na turi labai svarbia role tu ! 
egzaminu tarpe. Ji turi prisi
laikyti prie gydytojo patarimu 
ir nekreipti jokios atydos in 
patarimus gerai velijaneziu 
susiedu. |

Gydytojas patars užtektinai ss 
szviežio oro ir saulekaiezio au- 
syancziui vaikui. Dieta susidės 
isz pieno ir vaisiu s.... . _. .

Liga Nuo Dulkiuo

Inkvepimo
lukvepimas dulkiu sudaro 

I svarbu industrialiszka pavoju 
szi oje szalyje. Titnagžeme “si- 

llica” yra didžiausia skriaude- 
. ja. Beveik puse milijono žmo- 

’ ’ sunkos. Bet Suv. Valstijos iszstatyti 
įvdvtojas tau pasako kada tam pavojui ju užsiėmimuose, 
•aip'ir kiek duoti. Gydytojo ^arpe tu yra angliakasiai, ak-

paklausk apie kūdikio drapa
nas ir iszsimiklinima. Po dvie
ju metu jau vesk vaika pas 
dentista.

Sziadien girdime daug apie 
nedapenejima tarpe vaiku. Bet 
retai girdimo kad vaikai ne
gana maisto gauna ir todėl 
daugumoje atsitikimu tas pa
dėjimas atsiranda ne nuo diet
os bet nuo puvusiu dantų, blo
go liežuvėlio, arba blogu ade- 
noidu, ir net kartais nuo labai 
rimtu ligų. Kituose atsitiki
muose yra nuo netinkamo mai
sto
tos dietos. Bet pavesk gydyto
jui iszrasti. Nuo pat pradžios 
sek jo patarimu ir vaikas nie
kad nebus nedapenetas.

—F.L.I.S.

ir netinkamai subalansuo

NAUJA MALDA-KNYGA:

“Jėzus
Mano Pagelba 
Gyvenimo, Vakare 
ir Mirties Valandoje”

Yra tai vardas Naujos 
Malda-knyges Krikszczion- 
ims Katalikams, su maldo
mis ir pamokinimais ant visu 
metu ir kiekvienam reikalui 
priderinta su giesmėmis.

592 Pus., Labai Dideles 
Litaros, teip kad visai 
nereike akuloriu. Grą
žais apdarais. Preke 
tiktai $2.00.

Labai paranki knyga del 
tu kurie turi silpnas akis, 
nes beveik nereikia akuloriu 
skaitant szia knyga.

W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 
MAHANOY CITY, PA., U.S.A.

Girdėjau kad Klevelando mer- 
gicos po pakampes valkiojasi, 
Kad kas munszaines užfundy- 

tu provojasi,
O kada kunigas ateina ka- 

lektavoti, 
Lenda po lova kad pasikavoli,

Ir nekurios bobelkos lenais 
niekam netikia, 

Badai labai iszdykia, 
Rodhauzese randa vieta, 

po tam vyrus savo pameta.

* * * 
gaspadineles mylite už

mokesti imti,
Tai turite vyrus geriau pri

žiūrėti,
Jeigu katrie naktije isz darbo 

pareina,
Tai moterėlės tas visai ne

apeina,
Vyrai neranda ne vandenio, 

Nei szilto viralo, 
O misiuke lovoje, 

Insivyniojus tunoja.
* * *

Vienoje peczeje, arti Montkar- 
mu bobele viena kita pcsza. 

Kaip isz szulinio vandeni 
nesza,

Juk vandenio nepavydekite, 
Kiek norite gerkite,

Ba tai nuo Dievo dovana, 
Užteks del visu gana.

Už tai nereikia vaidytis, 
Ne bjaurei plūstis, 
O kaip nenustosite,

Tai nuo manes gerai velniu 
gausite.

* * *
Merginos, ant kampu nesto

vėkite, 
Žmoniems dantų nerodykile, 

Ant juoko nuo visu pasiliksite, 
Ir neiszmanelems pasirodote.

Badai ir mamutes po miestą 
valkiojasi,

Vyrus pas save kalbinasi, j 
Kad in sveczius naktimis 

ateitu,

Jeigu

Buteli guzutes atsinesztu.
Tokios tai ecos dedasi badai 

Baltimoreje,
Ba ten daug merginu randasi, 

Ir visokį szposai darosi, 
Kad kitaip elgtųsi, 
Dorian laikytųsi, 

Kvailiszkai nesiredytu, 
Ir brylių nenesziotu, 

Nes kas pamato mergina su 
dideliais bryleis, 

Tai nuo juoku pasileis;
Szirdeles, turite kitaip užsi

laikyti, 
Ir isz saves juoku nedaryti.

* * *
Badai Pittstone keliolika bo

belių suėjo,
Na ir gerdamos vaidus 

pradėjo,
Kelis krėslus panaudojo, 

Su puodais skaldyti pradėjo.
Kraujas gana apscziai tekejo, 

Neįkurios' baisiai stenėjo, 
Mat, tai vis kiauliszkai, 

Ir bolszevikiszkai.

* * *
Skulkine, mieste viename, 

Badai Lietuviszkame name,
Per Nedelia grąžei apsiėjo, 
Kaip pasiutėlei iszdarinejo.

O tai vis per moterių pradžia, 
Ba ju vyrai visai nedraudžia,

Girtavimai nuolatos atsipro- 
vineja,

Visokius szposus iszdarineja. 
Turbo f, bobele, jau suvis pro

tą pragėrei,
Ir dorybes visai iszsižadejai, 

Negražei rūtele, darai, 
Jeigu toki gyvenimą varai.

Geriau pasitaisyk,
Taip b jautei nedaryk, 

Ba ant niek nežiūrėsiu, 
Vyrui apie tave pasakysiu.

Szi Banka yra Narys 
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MAHANOY CITY, PA.

mens ir smiltų darbininkai, 
darbininkai liejinycziose, stik
lo fabrikuose, puodinycziose ir 
porceleno ir amaliaus iszdir- 
bystes darbininkai. Musu kas
dien vartojami daigtai, kaip 
muilas, dantų valytojai, par
ves, užvaisintojai, phonografo 
rekordai ir akiniai turi titnag- 
žemes.

Daleles dulkiu insigauna in 
plauczius ir susilpnina plau- 
czius džiovai. Ot-towa apskri
tyje, Oklahomos valstijoje, kur 
yra svarbios szvino ir cinko 
kasyklos, mirties rata nuo 
džiovos 1930 m. buvo 241.3 del 
kiekvieno 100,000 gyventoju 
kuomet visoje valstijoje rata 
buvo tik 39.9 del 100,000 gy
ventoju. Po darbininku, kom
pensacijos instatymais daug 
skundu pradėta priesz kompa
nijas kurioms darbininkai dir
bo. Tai viena priežastis kodėl 
varžingi atsargumai invest! 
priesz titnagžemes dulkiu.

Kuomet “silicosis” užpuola 
žmogų, visupirmiausia jis kva
po negali atgauti, labai sunku 
kvėpuoti ir jo noras dirbti vis 
menkėja. Tai nėr pavojinga 
bet tas tik atidaro kelia kom- 
plikuotams užkrėtimams, ku
rie gali vesti prie mirties. 
Džiova paprąseziausia liga už
pulti “silicosis” serganti, po 
ja seka plalicziu uždegimas, in
fluenza ir bronchitis. Iszgydi- 
jimas, kuris isztarpytu plau- 
cziu raudu mazgelius arba ku
ris atgaivintu pažeista lymfa- 
tiszka sudyna, nėr žinomas, sa
ko Dr. Leroy U. Gardiner 
straipsnyje “International Cli
nics.”

Asbestos dulkes irgi veda 
prie ligų. Szitas mineralas tu
ri daug indiistrialiszku naudu 
ir nuo 1930 m. “asbestosis” 
yra kompensuojama Hga, ki
tais žodžiais, ta liga užsikrė
tęs darbininkas gali ' praszyti 
kompensacijos. Ar veda prie 
džiovos nėr tikrai žinoma.

Baisiu? dulkiu szturmai va
karuose iszgazdino žmones, 
nes jeigu jos pilnos, ligų tai 
miestai žmonių butu buvę isz- 
naikinti. Bet pabandymai pa
rode kad tos dulkes neturėjo 
patologiszku bakterijų. Inkve- 
pimas daleliu anglies, geležies, 
cemento, carborundum, gipso, 
marmoro ir kiti titnagžemes 
neturinti daigiai žmogaus ku
ne permainos nepadaro.

Tai yra faktas kad marmoro 
ir gipso dulkes aktualiszkai 
naudos atnesza iszgdijime tu- 
berkulariszku procesu. 4‘Sili
cosis” iszsivysto tik po ilgu ir 
nuolatiniu iszsistatymu. Vieti
niai gyventojai Afrikos kasyk
lose padaro kontrakta tik ant 
devynių menesiu ir stoja prie 
darbo tik ant tiek laiko ir jie 
retai “ciiicosis” serga. Plau- 
cziu uždegimas vieszpatauja 
i arpe anglekasiu ir kroniszkas 
bronchitis tarpe vyru kurie 
dirba kitose dulkėse bet kode! 
tas yra tai nesuprantamas 
daigias. —F.L.I-.S.

§ Darbuokis lyg sment nuo
latos o visuomene tave guo- 
dos(?). Jeigu nuolatos darbuo- 
siesi, tai nuo visu guodotas bu
si. ..............
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darbu; todėl savo sunaus dainas ir nepavelyjo spaudinti.Abu broliu gana sutikmeje gyveno. Jaunesnysis niekad nesiprieszino vyresniamjam, lodei vyresnysis, gerai pažindamas savo brolio tyla ir lėta darba visados save skaito augsztesniu. Darbai Sauliaus dvasia labai patiko Arseniui. Jis dyvijosi isz savo brolio darbsztumo, tankiai didžiavosi jog broli visi guodoja. Bet

savo szirdies jausmu cziamas, ir giliaiidant ji nepapultu in jusu rankas. Mano szirdies balsas nuo- at sake: raszyk! raszyk! ir to balso pa klausydama s, para- sziau szia rauda.— Atiduok szia, szita rauda! ■— levas pareikalavo n'uo vyresniojo sūnaus.

“SAULE” Mahanoy City, Pa. privet J vivisur jis atranda prakilnias paslėpiau.jmislis ir gilius jausmus, bet ! niekas ju szirdies ir jausmu negali taip toli priimti kaip kad jie ta pati parodytu darbuose, ka apsako žodžiais. Kas savoj
le man nesirodo niekingu isz- rnislu. Ir kodel-gi tavo jautimo ir szirdies balsas butu drūtesnis ir tinkamesnis užmano? Kodel-gi tu sanprotauji jog mano pasaule yra tiktai sap-

3Eiva pažiūrėt ka veikia te-'liūs, vas kad taip ilgai nesirodo, — 1 laimesnysis pratarė, j — Tegul ilsisi. Kam mud- vie ji žadinti. Gal but per kiaura naktį raudojo o dienai pra- szvintant tiktai tada užmigo, j žodi užnuodindamas, tarė: Lai pamiega! Aludn galime palaukti.— Jis niekados nemėgdavo taip ilgai miegoti.— Todėl, kad niekad taip ne

antakius suraukęs, rus- Įežiai žiurėjo in brolio akis, j Kaip perkūno trenkimai, jo (žiūrėjimai pervėrė Arseniaus j szirdi. Ilgai juodu taip stovėjo, 'iki galop Saulius, kožna savotaip tolikožna karta, jei to butu reikalas, galėtu už tai paszvensti Jai pas mane geriau! — savo gyvasti, kad pasiekti savo tikslą, tam asz netikiu nie-atsako.— Bet atiduok, jei tėvas prij kados, tegul jis kalbėtu nežilai buvo tada, kada Arsenius sako!buvo jaunintelis. Paaugės ir su savo brolio pobūdžiu apsipažinęs, jis pradėjo taukiaus ir taukiaus nuo brolio szalintis. Daug kartu jis pradėjo saugotis ir susitikimo su broliu. Aut

Tūlame Vengrijos mieste gyveno vyras, vardu Osmanas Nakabovicz, turtingas ir visu guodojamas žmogus. Pradžioje 1848 metu pasimirė jo pati Morta, su kuria buvo pragyvenęs 30 metu laimingoje santaikoje ir kuri ji buvo apdovanojusi geru skaitliumi vaiku; isz tu liko tiktai du sunu. Vyresnysis, Saulius, 28 metu amžiaus, tarnavo kapitonu Aren- gru kariaunoje; jaunesnysis,! Arsenius, 23 metu, mokslus pa-j baigės, tarnavo prie vieno advokato, Peszto mieste. IAlotinos smertis suvede abu ^Mo, pilnus metus pasiekęs, (broliu kuopan. 'Tėvas buvo senas ir silpnas todėl vaikai, bijodami kad tėvo sveikata isz rupesties visai nenupultu, parvyko namo Ieva pastiprinti savo žodeliais.Abu broliu isz veido taip buvo vienodu, kaip — pagal Serbu priežodi — du obuoliu ant yienos szakos ir jei nebūta skyriaus metuose tai sunku juodu atskirti viena nuo antro. ,Taip vienodu jiedu buvo ant veido.Ant kiek jiedu buvo vienodu ant veido, ant tiek buvo skirtingu pagal pobūdi. Vyresnysis buvo kietas, iszdidus, garbes godus ir nieko nesigailėjo kad pasiekt savo užmanymą; jaunesnysis, prieszingai, buvo lėtas, meilus, mielaszirdingas ir isztikimas ant visko.Saulius buvo gimęs del ka- reivystes. Nežiūrint ant jo sav- mylybes, jis nesibaimydavo jokiu pavoju ir kožname sykije buvo pąsirenges szokti in ug- ni ar vandeni jeigu tiktai per tai buvo sulaukiama kokia garbe. Jis buvo drąsus ir jo drąsybes niekas negalėjo susilpninti. Tėvas nesigailėjo nei pinigu nei sveikatos del sunaus apszvietimo. Nei vienas visame pulke taip drąsiai ir smarkiai nejodinejo kaip Saulius Nabakovicz, draugiszkame susirinkime nebuvo jam kito lygaus. Kožnas žmonių pobūdi pažinstantis, su szituomi afi- cieriumi areziaus pasipažines, drąsiai galėjo sakyti kad isz jo su laiku gali iszeiti geras karvedys ir, jei laime užtekės, bus augsztu vyru.Apie Arseniu sakant, geda ima, kodėl jis ant advokato mokinosi. Jis taip labai buvo lėtas, tylus ir mylintys nuosza- iyste, kad jam geriaus iszpuo- le užsidaryti kliosztoriuje del gyvenimo, ne szitam trenks- mingame ir barniu pilname advokato užvade. Isz ko ir dėjosi jog jis tankiai, atsitraukdamas >uo savo advokatystes darbo, maloniai darbavosi apie philozophija ir literatūra. Jam visai netiko advokatystes darbas ir, jei jis in szita pro- ferija buvo instojas, tai tiktai iszpilde savo tėvo norą. Bet jis buvo vienas isz tu, kuriems visur kelias liuosas ir todėl jo mokintojas labai džiaugėsi isz savo mokytinio, matydamas jog ano dvasios spėkos pervir- szin's advokatu žinias.Nuo Dievo apdovanotas dai- hininkystes dvasia, Arsenius suposmavo daug skambiu dai- pu, kurias skaitydami draugai gėrėjosi, ir dyvyjosi. Bet tėvas, senu praktiku būdamas, tankiai sakydavo kad gyvenime geriau užsiimti naudingais

— Kad jis jus virkdintu!— Daleisk man daryti pagal mano norą, ir rūpinkis tiktai apie save! Tu niekad nebuvai del manes taip negeras, kaip dabar — ta tau sakau teisingai in akis — tu sudraskydamas szia rauda sudraskei mano szirdi. Jei tu savo motina būtum guodėjas, jei tau motinos atmintis butu szventa sziek tiek, tai tu butum kitaip apsiėjęs su szitaja rauda, kurioje taip dailiai iszlieta tikrai ku- dikiszka meile, szventi jausmai! Atiduok tuos gabalėlius, jei nenori daugiau varginti ir taip mano sukrėsta szirdi, isz- sikalbedamas kad atėjai mane raminti. Asz prisakau, atiduok!— Jeigu taip, paimkite tas szventybes pataikas — atkirto sūnūs, gražiai juokdamasis ir levui paduodamas sudraskytus ir sugniaužytus popieros gabalėlius. — Su laiku tas, kuriam yra duota taip dide ga- lincziaus spėka, su kurios pa- gelba szventybe ir gyvasti in- deda niekingai giesmei, galėtu ir numirusius isz kapiniu prikelti! kad tiktai mano prasikaltusi ranka amžiais nekliudytu tokios szventinyczios: kitaip ar pati szventinyczia griutu arba mano rankose pragaisztu?Ant pagalios galo baisa ir pasijuokdamas

jis užtėmyje gelia, kuris brolius perskiria: tuomi buvo Sauliaus neaprubežiuotas garbes godumas, del kurio jis buvo pasirengęs paszvesti viską pasauleje. — Likimas ir pobūdis kožna isz ju vede savu keliu. Senesnysis darbavosi pasikelti pėr debesiu debesius, kaip skaisti žvaigždele, apie kuria visos kitos sukasi aplink. Jaunesnysis, prieszingai, drūtai laikėsi prie savo likimo lemtu prideryseziu.Alotinos mirimas sujudino Arseniaus tyla ir lėta dvasia. Viena diena, pasimirus motinai, Arsenius savo nubudime buvo paraszes dainele, kuria del atminties pasilaikė. Nežinia, kaip ežia szita dainele atsidūrė tėvo rankose. Pirmaji syki senelis savo amžiuje pajuto szirdyje dainystes spėka. Skausmo pilni žodžiai, szioje dainelėje skambanti, dar labinus sujudino jo szirdies jausmus: aszaros spindėjo akyse ir szirdis graudinos, tarsi pusiau plyszta. Jis paleido isz ranku popierele su graudingaja rauda. Bet skausmai turi savo genimus ir mes tankiai po ju keldamas i gryžtame prie savo tikro drau- taip jis sznekejo: Asz tuos pogo. Taip seneis gera valanda pastovėjus, gerai iszsiverkes ir vėl pakeles isz naujo skaitė. Ir ypatingi jausmai perima jo szirdi. Nuliūdimai nutilo ir jo szirdis pajautė, kas ja atgaivino. Rauda isz naujo perskaitęs, jis pakelia akis dangun. Akys vėl apsiaszaravo, ant veido dar buvo matomas nuliūdimo ženklas, bet jo žiureji- me atsimusze tyla ir džiaugsmas, jo mislys liūliavo laimes vieszpatysteje, jam rodėsi kad jis sapnuoja koki laiminga šapna, jo akyse stojosi labai džiaugsmingi dalykai isz jo praeities. Ilgai jis taip stovėjo, isz vietos nepasijudindamas. Ant galo, rauda paemes, iszei- na in kiemą, kur susede, szne- kucziuoja abu jo usnus. Su po- piera rankoje tėvas priėjo pirmiausia prie jauniausiojo, pa- bueziavo jo kakta, sakydamas: “aeziu tau!” tada atsikreipė in vyresnįjį, nieko nepasakes, ir padavė jam popiera.Szitas paemes perskaitė rauda, perplesze pusiau ir sugu- muliojas inkiszo kiszenen.— Ka tu darai? — ievas užklausė.— Czionai pribuvome jus palinksminti, bet ne daugiaus virkdinti, — Saulius atsake.— Juk szia randa skaitydami, la- biaus ingrimsito in nuliūdima ir aszaras, todėl asz ja sudraskiau ir paslėpiau, idant ji daugiaus nepasirodytu rankose.— Dovanok, teveli! — Ar-
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nau kaip saldžiai ir jautriai perstatydamas, kad jo prajau- timai yra tikri, jo mislys aisz- kios jog tas viskas, ka jis už teisybe paskaito, yra teisybe. Jei taip butu, tai kožnas isz ju tą teisybe užtvirtintu savo esybe, neapsilpnetu pasiekime savo tikslo, nors reiktu paszven- sti savo turtus arba ir gyvybe...'. Todėl dar syki sakau, kad, iszskiriant mano broli, ne viena isz tu ponu negaliu guo- doti.— Kad tu juos niekini, nėra dyvo. Asz pats iki sziam laikui buvau tokio supratimo. Bet szi dainele mane iszmoki- no viską geriaus apmislineci. Dabar matau kad juos paniekindavau todėl, jog asz ju nesupratau ir tikiu jog ir tu nesi iszmokes ju suprasti: Iszalkes griebiasi prie kailiniu. Žinoma, ar tam galvoje dainyste, . kas su kunti ir duszia yra atsi- i davės pasaulės turtams, kariauna del augsztos garbes ir vejasi paskui didžios gales! — Bet kurio szirdyje atsigarsi nors viena vienatine dyvinumo stygele, tam jau nėra reikalingos Girtybe, nei gale, nei garbe, bet jis tiktai vejasi paskui ta, prie ko szirdis ilgėjosi. Asz pats galiu būti per paveizda — klausyk toliaus. Kuriam visi jo szirdies mylimieji gyvena dar ant žemes, tas nejeszkos nieko augszcziaus debesiu ir jam niekas nerupes. Bet kada savo mylimaji draugą ir gyvenimo bendra esi atidavęs in žemes prieglobsti, tada pradedi tiktai sanprotauti, kur-gi dingo tas, kurio asz pasauleje nebematau?! Taip tatai man szi giesmele, kuria tu taip mie- laszirdžiai savo ranka sudraskei, atidaremano dvasios akis ir asz patemyjau kita linksmesne ir platesne pasaule, apie kuria iki sziol ne sapnuote nebuvau sapnavęs — pasaule, linksmesne už ta, ant kurios esu pergyvenes daugiaus 60 metu.

. nūs dainius arba, dainų lipinto-■ .jus, iszskiriant mano broli,■ menkai .guodoju, niekas daugiaus neszneka ir mažiaus nedirba už juos. Juos szita pasaule neapeina, jiems rupi kita, linksma pasaule, bet tegul tiktai ka nepatinkama pasitaiko patirti szioje pasauleje, tada jie sukelia didi trukszma ir riksmą, ko nepadarytu nei szimtas paprastu rėksniu. Jei kas isz tu ponu numirszta, tai jie pasaule kaltina, jog neisz- maniusi guodoti ju mylimaji. Jie augszcziaus debesiu randa del žmogaus tikrąjį gyvenimą, bet tegul tiktai kas isz ju artinasi prie smerties ir keliauti in taji pažadetaji gyvenimą — jaugszeziaus (debesiu: ai, kaip tai jie pradeda rugoti tada ir ant dangaus, kodėl likimas už- vydi jam gyventi ant žemes! Kodėl giltine taip anksti nuskynė jauna žaliuojanczia ge- ele! — Kaip kas mirszta isz iado, jie ji peni dainomis, vietoje pridėti ranka prie darbo, kad paežiam butu ko paėsti ir kita paszelpti. — Drąsiame ar- žuolo arba liepos pavėsyje savo svaiguliu persikelia in kares laukus, kur durnu ruksena, kulku szvilpsena ir kardu žvangėjimai girdisi. Bet tiktai svaigulyje. Po teisybei, niekados ju tenai neregesi sziame garbes ir neužmirszties lauke. Jei bent vienas isz ju tenai rastųsi, tai ir tas labai toli pasislėpęs temyja per žiūroną,, _______ .__ , kas dedasi ant kares lauko,darbais nei savo migliu sap-^ senius atsili.epe. — Nežinau ' idant paskui galėtu apraszyti balsiai stengiuosi iszpildyti,— nais ii kleiva akia žiurėjo ant,kaip papuolė jusu rankose. Asz Įmusztyne. Alenkas niekelis’ per savo gale tai daro, jog ana pavo sunaus dainininkystes ^a parasziau nuoszalyje, nuo jiems padaro didi džiaugsma, ’ suprantama ir tinkama pasau-

— Gali būti! — Saulius juokdamasis atsake bet asz jums sakau tiktai ta, kad toji begalo plati ir linksma pasaule nėra kuomi kitu, kaip tiktai menai ir niekini iszmislai.— Tegul bus ir taip! — tėvas kalbėjo toliaus, pats nesuprasdamas kas su juomi darosi.— Tegul bus ir taip! bet kas tada butu, jei tu pasiektum augszta guodone, didžia gale, garbe ir viską, kas pagal tavo supratima nėra niekingu isz- mislu — pasiektum ir tai pasiekęs persiskirtam su sziaja pasaule? Kuomi tu pats save pagelbetum? — kam-gi tada reikalingi turtai, tam kuris nieko daugiaus nereikalauja? Kam-gi bereikalinga gale, kuri ji tiktai apsunkina? Kam-gi bereikalinga garbe ir guodone tam, kuris jau ant mirtino patalo guli? Tiktai jausmai suteikia viskam vertybe. Taip tatai mano jausmai, kuriuos laikau savo szirdyje ir kuriuos

nuomonese arba mislyse nėra nas o tavo — teisinga? Viską persiliudyjes, kad ka tu tiktai ant to atsakysi, parodys jog tavo jautimo spėka yin del tavos o mano — del Į manes; daugiau man nėra rei-Į kalinga. Tu laikykis savo su-1pratimo, o asz savo! Asz nesi- raudojo, kisziu in tavo darbus, tu — in' mano!— Nežinau, ka jums ant to atsakyti — tarė Saulius.— Nu, tai pavelyk man už tave atsakyti — tėvas prabilo, pertraukdamas sunaus sznek- : ta. — Daug yra tokiu, kurie ; savo szirdyse jauezia ka sa- viszka kas reikalauja giesmes. Tokiu yra dar daugiaus, kurioms visai, nereikalingos giesmes. Teisybe sakant, kasžin, ar yra pasauleje žmogus, kuris visame savo amžiuje nebutu buvęs akyvas nei syki girdeli sziuos jautrins garsus. Labiausiai t okiems, kaip tu, kuris amžinai bėga paskui didžios gales ir augsztos guodones, labiausia tokiems, man ding, reikalingi dainiai. Ar-gi tu nežinai, i kaip garbes godžiausiasis isz visu žmonių, Alakedonijos Aleksandras, skundėsi, kad jo gadynėje nebuvo nei vieno tokio dainiaus kuris butu galėjas gerai apdainuoti jo didžius darbus? Taip tu, kuris dabar nesupranti dainos spėkų ir saldumo, syki prigyvensi, kada suprasi ir augsztai gupdosi jos prakilne spėka, bet nupulsi per savo iszdiduma. Lai Dievas duoda kad tu labiaus iszmok- tum suprasti ir guodoti didi brolio gabuma, geriaus negu asz patsai.Ta pasakos, senelis užtilo ir ingrimo in gilias mislis. Jo akys apsiliejo aszaromis, kas paliudyjo jog jo szirdis buvo perimta skausmais.Jaunesnysis sūnūs per visa ta laika tylėjo. Tėvo žodžiai jam labai smeige in szirdi. Brolio žodžiai skambėjo ausyse kaipo paniekinimas. Jo krutinę dabar labai kilnojosi. Jam rodėsi kad visa gamta jo akyse persimainė. Tada jis, prisiartindamas broliop, tarė: “Tai tu sakai kad dainius nepažysta jausmu,- del kuriu jis paaukautu savo gyvasti?”Saulius pažvelgė in broli ir baimindamasis savo permainos, tarė: “Iki sziam laikui bent ne vienas nėra ta parodęs. ’ ’— Tai klausyk, ka sakysiu. Tas, kas iki sziam laikui tiktai tamsiai, rodėsi mano dvasios akims, dabar apszviestas aisz- kiais pietų saules spinduliais: asz esmu dainius! Szioje mano taip stebėtinoje minutoje asz tau pasakau jog, jei asz syki neparodysiu ta visa, kas man yra malonu, kas mano szirdyje sėdi, užtvirtinti paaukavi- mu savo gyvasties, tada spjauk man in akis ir pavadink mane netikusiu ir bailiu, kaip kisz- <iu.— Gana! — tėvas atsiliepe, — laikas eit gulti! Einame! bot tu, Arseniau, surink szios popieros gabalėlius ir isz naujo perraszyk giesme ir veik!Tuojaus persiskyrė.Ant rytojaus abu broliai sėdėjo savo kambariuose laukdami kada tėvas paszauks ant pusrycziu. Tėvas liubedavo visad anksti prisikelti ir vaikus pažadinti bet dabar apie tai lėtu tave iszteisinti. buvo pamirszes. ,

1 Praslinko ir vėl kiek laiko o rėvas kaip nesirodo, taip nesirodo.— Kas jam pasidarė? — ir vėl Arsenius paklausė. — Reikia eiti pažiūrėti, ka jis taip ilgai veikia, gal jam kas blogo atsitiko.— Jei jam kas blogo butu pasidarė tai jis butu mudu pa- szaukes, — atsake Saulius.— Asz eisiu pažiūrėti, — Arsenius nekantriai prabilo.— Eik, jei nori! man nėra jokio reikalo ji skubinti.Arsenius pasikėlė ir nuėjo pas tęva. Nepraslinko ir minu-, ta, kaip jis sugryžta, paima broli už rankos, veda, ne žodžio netardamas, iki atsidūrė tėvo kambaryje.Senelis gulėjo savo lovoje, rankoje laikydamas popieros gabalėli, ant kurio buvo iszra- szyta vakar minėta giesmute. Jo veidas buvo iszbales, aiszkus, ant jo lupu buvo regimas džiaugsmingas juokas, jo akys praplėstos bet jame jau nebebuvo gyvybes.— Kas tai! — Saulius suriko ir veik pagriebė tėvo ranka. Ji buvo szalta ir jau sustingusi. “Numiręs!” Saulius vėl suriko in broli pažvelgdamas.— Apleido mus naszlaiczius!— Arsenius atsake ir ant keliu puolės, bueziavo tėvo ranka ir ja laistė aszaromis, kurios lyg lytus puolė isz jo akiu. Vyresnysis buvo užgulės lavonu ir spaude prie savo ulpu antra jo ranka.Ilga laika abudu broliu tylėjo, ne žodžio nepratardami, ant galo Saulius, pamatęs tėvo rankoje popieros szmotoli, balsiai suriko: “szia tavo geisme!”Po valandėlės tylėjimo jis toliaus sake:— Kaip tiktai ta giesme pa- maeziau, tuojaus sakiau, jog ji suteiks mums daug skausmu. Alano szirdis numanė tik negalėjo pasakyti jog ta giesme už- musz musu tęva. Sztai tau dainyste ir jos dide spėka. Per ja tu norom — nenoroms tapai savo levo žmogžudžiu.Arsenius drebėjo, kaip drugio krecziamas. Tada jis pasikelia ir žiuri in nabaszninko veidą, bet jo paties veidas toje valandoje buvo iszbales daugiaus už lavono veidą. Buvo matoma jog szirdis buvo isz- gasezio ir baimes pilna. Bet juo daugiaus jis prisižiūrėjo veidui lavono, juo daugiaus ir daugiaus pradėjo aiszkintis jo veidas, iki ant galo szaltasis jo szirdies ledas isznyko ir karsz- tas aszaru szaltinelis plaukia per jo veidą.— Eik szian, areziaus prisižiūrėk, — Arsenius raudodamas tarė, — sziam tiktai užmigusiam ir laimes paaiszkintam veidui, ir tada atkartok žodžius, kuriuos neseniai iszlei- dai isz savo burnos.— Jei kožna žmogžudystes auka parodytu verksminga veidą, tada szis aiszkus veidas ir prasijuokianezios lupos ga-

— Aiszkus veidas, prasijuo- kianczios lupos ir laime apkloja visa szios aukos veidą, kuri žmogžudys per savo neprotinga pliovone perskyrė su sziaja pasaule.Ta pasakęs Saulius dar syki užmėtė savo kraujo pilnas akis ant brolio ir tada iszejo.
------ TOLIAUS BUS-------

Augszta Kakta
Nereiszkia Didi ProtąDr. Hrdlicka, Suv. Valstijų tautiszko muzejaus garsus an- iropologas, kuris mieruoja galvas jau per pusią szimt-meczio, rado kad seni Amerikieczial Tennessee kalnuose kurie laikyti atbuliausi žmones tarpe Amerikos baltųjų turi kaktas paežio didumo kokias turi nariai National Academy of Sciences, kurie reprezentuoja intelektualiszka Smetona. Afrikos negrai ir Eskimo žmones turi augszcziausias kaktas visame pasaulyje, Amerikos In- dijonai antroj vietoj bet Armėnai turi mažiausias kaktas.

LITHUANIAN]
.DANCE FOLIO

... Polka 
Marszas 
. Polka 

,. Polka 
.. Polka 
.. Polka 
.. Polka 
. Polka 
. Polka 
. Polka 

. Valcas 
. Polka

H PIANO SOLO 
Containing a choice 

K® collection of the wort 
popular Lithuanian

Yra tai 2-tra dalis Muzikos 
Albumas Lietuviszku Notų 
arba Gaidų del Piano, susi
dedantis isz sekaneziu 25 
Lietuviszku Szokiu:

Dėdienė .............
Leiskit in Tėvyne 
Žideli Juodeli .., 
Jūžintą................
Dusetos................
Panemunis .........
Marijampolis .... 
Mergužėles .........
Kariszka .............
Baliaus..................
Lietuvos Kvietkos 
Dvieju Žodžiu ...
Senos Mergos (Septimpedis) Polka 
Erei ..................................... Polka
Elžbieta .............................. Polka
Gerk, Gerk, Girtuoklėli .. Polka 
Szia Naktele....................Marszas
Kur paliko ta Jaunyste .. Marszas 
Dzūko ................................. Polka
Lengvos Kojos ... .................Polka
Bajorai....................................Polka
Einik........................................P<lka
Laksztutė ...............................F Mka
Ubagu Kaimas...................... Polka
Naszlys....................................Polka

Preke knygos tik 75p. Galite 
prisiųsti užmokesti 2c ar 3c 
stempomis. Adresavokite:

W. D. Boczkauskas-Co., 
Mahanoy City, Pa.

t-r Neužmirszkite guodotini skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “Saule," kurie apie tai už- 
niirszo ir prasze idant nesulaikyt 
laikraszczio. Paskubinkite!

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

S

Vel abu broliu aptilo. Sau-
f

HMMM

W. D. BOCZKAUSKAS - CO.
Mahanoy City, Pa.

I



‘’SAULE” Mahanoy City, Pa.

ŽINIOS VIETINES
t Panedelio vakara, apie 

penkta, valanda, atsitiko neti
kėta nelaime Martino Jakubo- 
nio szeimynoje, 506 AV. Pine 
uly. Ona, pati Martino Jaku- 
bonio, eidama žemyn trepa-s 
namie, . kojos pasipainiojo in 
karpeta ir nelaiminga moterį- 
puolė tropais žemyn, pers iškel
dama Jpakauszi nuo ko mirė 
tuojau®. Apie nelaime pra
nerta daktarui Burkei ir kor
oneriui Fr. Boczkauskui kurie 
padare tyrinėjimą priežasties 
mirties, ir po tam graborius 
Trauskauckas pasiėmė lavone, 
pas save ant. foalsamavojimo. 
Velione turėjo apie 48 metus. 
Gimė Lietuvoj, paėjo isz Su
valkų red., Landžiu kaimo, 
Kalvarijos pavieto. Paliko sa- 
v o vyra Martina, sunu Juozą 
kuris randasi Amerikoniszkoje 
karinomeneje, Panamos Kana
le, dukteres’: A. Stukoniene 
mieste, A. AVhittich’iene isz 
Frackvilles, Matilda ir Ona na
mie, sesere Mare McClafert’ 
lene Filadelfijoi, brolius: .Tona 
ir Jurgi, ir sesere Veronika 
Lietuvoje.

—• Vincas Bendinskas, 821 
E. Centro uly., iszsisuko skau
džiai peti, paslysdamas ant le
do. Likos nuvežtas in Aslilan- 
do ligonbute kur daktarai su
taisė peti ir neužilgio sugrysz 
namo.

—■ Ana diena, garnys pali
ko Locust Mountain ligonbute- 
je, patogia ir sveika dukrele 
del ponstvos Henriko Kubilių 
138 E. Mahanoy avė.

— Jonas Soltis, 62 metu 
amžiaus, 507% AV. Pine uly., 
likos skaudžiai sužeistas per 
automobiliu, Utarninke, ant 
kampo AV. Centre ir B ulycžiu, 
kuri vare Allen Hale, isz Ellen- 
gowan. Senukas likos nuvežtas 
in Locust Mountain ligonbute.

— Valdžia paskyrė $68,727 
ant pastatymo naujos publiki- 
nes Augsztosios Mokslaines o 
valdžia taipgi ketina paskolint 
miestui $84„000 kuriuos galė
tu iszmoket in laika trisde- 
szimts metu. Naujoj mokslai- 
neje sutilptu apie 500 mokiniu.

— Darbininkai IGilbertono 
kasyklų vela iszejo ant strai- 
kos ir nedirbs pakol kompani
ja sutiks ant ju pareikalavimo 
del geresniu darbininkiszku 
tiesu dirbime kasyklose.

— Keturi žmones isz Sha
mokin likos sužeisti artimoje 

‘Lakeside kada ju automobilius 
nusviro in szali ir apsiverto. 
Sužeistieji likos nuvežti in 
Coaldale ligonbute.

— Gyventojai rugoja ant 
jaunu vaiku o gal ir “diezkiu” 
kurie vagia visokius dalykus 
nuo poreziu. Palicija jau kelis 
aresztavojo ir davė jiems pa
mokinimą bet jeigu da karta 
juos suims tai bus uždaryti ka
lėjimo.

SHENANDOAH, PA.
— Juozas Petrąuckas, 28 

metu, isz Colorado, likos pavo
jingai sužeistas laiko darbo 
Maple Hill kasyklosia ir nuvež
tas in Ashlando ligonbute.

—■ Paslydės ant ledo ir pai- 
puoles gulėjo aut plento AVill- 
iam Penu, Juozas ANsockis, 50 
metu, likos pataikintas pei 
automobiliu ir skaudžiai, su
žeistas iii galva ir krutinę. 
Automobilistas sustojo ir pasi
ėmęs sužeista žmogų, nuvožė ji 
in Locust Mountain ligonbute. 
AGsoekis yra paeziuotu žmo
gum ir turi kelis vaikus. Dirbo 
jisai AVm. Penu kasyklosia.

— Lietuviszkas Select Szo- 
kis, kuris atsibus U-ta d. Feb- 
ruariaus, Fergusono kotelyje, 
ketina būti vienas isz pasek- 
mingiausiu, kaip komitetas 
apie tai pranesza. Krygerio 
orkestrą grajys smagius szo- 
kius. Užkvietimai jau likos 
iszsiuhsfi del sveteliu kurio 
ketina pribūti isz visu daliu 
Pennsylvanijos ir kitu valsti
jų.

— Daugiau kaip szimtas 
studentu isz Cooper High mok
slaines iszejo ant straikos už 
tai kad demokratai praszalino 
nuo dinsto daraktorka, Meral- 
da Brennan, be jokios priežas
ties. Studentai lyg sziai dienai 
da nesugryžo prie mokslo.

Gilberton, Pa. f Morta Zu- 
biniene, sirgdama beveik du 
metus, mirė namie. Jos vyras 
Mikolas mire penki metai ad- 
gal. AYlione paliko viena sunu 
Juozą, du brolius ir du anū
kus. Arelione gimė Lietuvoje. 
Laidotuves atsibus Subatoj su 
apeigoms Szv. Ludviko bažny- 
ežioje, A la i z e v i 11 e j.

Kearny, N. J., j- Sausio 3 d., 
persiskyrė su sziuom svietu, 
Justina Peciukoniene, kurios 
laidotuves atsibuvo Sausio 7 <{., 
su bažnytinėms apeigomis Szv. 
Trejybes bažnyezioje, Newark, 
N. J., ir palaidota Szv. I\r\ ! 
žiaus kapue-o, Arlington. N. J. . 
A’elione paliko did-’iam nuliu-1 
dime savo vyra, sunu ir Iris : 
dukreles,<anukeli ir senus teve-i 
liūs kurie gyvena Luzerne. Pa. į 
Velione turėjo apie 45 metus. I 
Buvo linksmo budo moterį* ir 
darbszi. nes dirbo szape, kad | 
prigialbet vyrui užlaikyti szei į 

įmyna. Velione pribuvo in A- 
merika, kada turėjo 7 m., am-Į 
žiaus, in Shenandori, Pa., kur 
buvo užaugyta ir paliko tenai- 
daug pažystamu. Laido!uve-! 
šia dalyvavo sena motinėle iri 
trys brolei isz Luzerne, Pa. Vi
siems tiems kurie dalyvavo 
josios laidotuvesia, siunezm 
szirdinga aeziu, ir lai Dievas 
visiems atlygina už tai.

— Kazimieras Peciukonis.

Sugar Notch, Pa. — Nesenei 
užbaigė mokslą graborystes 
gerai žinomas musu aplinkinė
je Leonas Sinkeviczius, kuris 
dabar dirba drauge su grabo- 
rlum Kazimieru Kyžiu, isz 
Pi'ttstono. Leonas užbaigė 
mokslą Sugar Notch High 
School ir McAllister School of 
Embalming, 1935 mete. Ponas 
Sinkeviczius yra sunum pons
tvos Jonu Sinkevicziu, isz Su
gar Notch, gerai žinomu gy
ventoju visiems Lietuviams. 
Jis yra broliu mirusio daktaro 
Antano ir giminaitis kunigo 
Sinkevicziaus, isz Plymouth ir 
kunigo Viktorio Simkonio, isz 
AVanamie, Pa. Jaunas grabe
lius priguli prie vietines para
pijos S.S. Petro ir Povylo ir 
Szv. Vardo Draugystes ir yra

PAVEIKSLAI ISZ NAUJAUSIU ATSITIKIMU
_________ ___ ______ _______ -_____

Ubagavimas Amerikos 
Miestuose

Baisus skurdas gali versti 
serganezia motina arba įiedir- 
ba’iti tęva kreiptis del kokios 
nors pinigiszkos pagelbės prie 

j nepažystamu ant gatvių bet 
! jii* visai nežino arba nei no 
i mausto kad kaip tik tam tiks- 
[iui yra--socialiszkos insteigos.
■ ITofesijonaliszki ubagai su. 
'mumis buvo per neatmenamus 
/tai'kus. Ir musu socialiszkos ir 
geroves organizacijos laiko kad 
užuojauta tokiems ubagams 
vra blogas daigias. Nes dangus 

imas isz ju reikalauja soeialisz- 
ko pertaisymo ir medikalisz- 
kos priežiūros o ne pinigiszkos 
pagelbos nuo nepažystamu.

Keturi miestai sziojo szaly- 
je, — New Yorkas, Clevelan- 
das, St. Louis ir Los Angeles, 
insteige Ubagavimo Biurus ap
sidirbti su szita problema. Su- 
arešztuoti ubagai atvesti prie 
miesto teisdariu, kurie paveda!

Etiopiszki kareiviai eina ant muszio su Italais Dessye aplinkinėje. 2—Darbininkai 
griauna, senus ir netinkamus namus Detroite, Alich., o ju vietojo statys naujus, modernisz- 
kus namus. 3—‘Generolas Oscar AVestover, kuris likos paskirtas aukszcziausiu vadu ori
nes flotos.

isztyrinejima kiekvieno atsiti
kimo ubagavimo biurams. 
Ubagai medikaliszkai iszegza- 
minuoti ir jiems nurodyta kur 
e i t L in vieszas arba privatisz-

gonbute bet jau buvo negyva. 
Paliko ketures dukteres, sunu, 
dvi seseres ir viena broli.

f .Ieva Araicziuniene mirė 
■staigai namie, szirdies liga. 
Veliones vyras, Franas, mirė 
praeita meta. Paliko kelis vai
kus.

Tamaqua, Pa.,—Kum V. Ali-’ 
kaltis suriszo mazgu moterys
tes pana A’eronika Saldoniute, 
su John Dwyer. Vestuves atsi
buvo pas Lahotus, 216 Gay uly. 
kur jaunavedžiai apsigyvens.

— Franas Matulaitis, 36 m. 
isz Silver* Creek, randasi Potts- 
villes iigonbuteje, kensdama «. 
sužeidimus kokius jis aplai- 
ke automobiliaus nelaimėje ka
da jo maszina nusviro nuo ke
lio pataikindama in stulpa.Au- 
tomoibilius likos- suteszkintas. 
Pravaž iuo j ent i a ntomobilist a i 
užtiko Matulaiti gulinti sužeis-, 
ta ir nuveže in ligonbute.

Shamokin, Pa.,—Szamokin’o 
Lietuviai gražiai pasirodė 25- 
ta diena Gruodžio 1935 mete, 
paleisdami puiku Lietuviszka 
programa per reidio stoti 
“AUKOK” Sunbury, Pa., 2:30 
valanda popiet. Programa pa
rengė Szamoku Lietuviai. Gie
dojo Kalėdų giesmes ir Lietu- 
visaka's dailias, kas laibai pati
ko del tu kurie girdėjo ta pro
grama. Taigi ezionaitiniai. 
Lietuviai nemiega, ir stengėsi 
gaivinti savo tauta kiek galė
dami. Czionaitiniems Liėtu-

geru veikėju del labo savo tau
tos. Laike pareikalavimo tele- 
fonuokite pas ji arba pas Ka
zimiera Kyži in Pittstona o nu
mani, rasite telefono knygoje. 
— Linkime jaunam graboriui 
pasekmes ir giliuko ateityje.

ANT ATMINTIES MIRUSIO 
JUOZO ENIKIO.

— t —
Su aszaromis apvaiksztineju 

tavo mirti, mano brangus pri- 
siegeli, Juozuk, ir jau treji me
tai suėjo kaip atsiskyrei nuo 
mus ir Dievas tave paszauke 
in savo dangiszka karalysta. 
Alano meile del tavęs neužgeso 
ir turiu tave mintyje ir tik ta
da ramybes valanda turiu ka
da atlankau tavo paskutinio 
pasilsiu vieta ant kapiniu ir 
isžtariu tau mano dideli nuliū
dima. Alano paskutinis patar
navimas del tavęs, mielas Juo- 
zuti, tai papuoszimas tavo ka
po su gėlėms kurias aplaistau 
aszaromis sveikindama tave. 
Silsekis, mielas Juozuti, amži
nam pasilsyj ir melskis už mus 
prie Dievo kad suteiktu lai
mingai pasimatyti užgrabi- 
niam gyvenime. Tavo nuliudus

Girardville, Pa., f Juozas 
Urbonas, 35 metu amžiaus, ku
ris buvo kareiviu laike Švieti-; 
nes Kares, mirė Ashland’o li- 
gonbuteje, po trumpai ligai. 
Arelionis buvo nevedes. Paliko 
du brolius.

viams priguli didele garbe >r 
parengtojams szio programų, 
kaipo ir orkiestrai, kuri pri- 
gialbejo padailyit sziam pro
gramai. Kaip girdėt, tai ir at
eityje ketina, parengti progra
ma. —Klausytojas.

motere, Ona Enikiene,
R.F.D. No. 2 Pittsfield, Pa.

Hazleton, Pa. f A'iktorija 
Jaezimskiene, 56 metu, kuri 
buvo paliegus ant sveikatos ir 
negalėjo pasijudint isz vietos, 
•sudege ant smert kada gulėjo
ant lanezes skiepe. Alotere gy
veno su savo duktere Helena 
Vengrauckiene, AA’est Hazleto- 
ne. Kokiu budu nelaime atsiti
ko tai da neisztyrineta. Vaikai 
pajmatia durnus, iszbegoi lau
kan rėkdami. Tame laike ėjo 
pro narna Bernardas Rogers 
kuris inbego in skiepą ir isz- 
nesze motere ir nuvežta in li-

ISZ WILKES-BARRE 
IR APLINKINES

— Laike užsidegimo dvie
ju namu Avokoje, devyniolika 
žmonių buvo priversti apleisti 
savo gyvenimus. Bledes pada
ryta ant $15,000. Vienas ugna- 
gesis likos skaudžiai sužeistas. 
Ugnagesiai isz Dupont ir kitu 
miesteliu kovojo su liepsna per 
szeszes valandas.

— Eksplozijoj gazo Conlon 
kasyklose, Hudson, likos už- 
muszti du anglekasiai ir trys 
sužeisti. Užmusztieji yra Juo
zas'Šito isz Hudson ir Karolius 
Szveda isz Plains.

TRUMPOS ŽINUTES
Alacon, Ga. .— Albert Adams, 

45 metu, nužudė savo dvi duk
reles po tam pats sau pasidarė 
mirti. Del ko taip padare tai 
da neisztyrineta.

Halifay, N. S., — Kum Ta- 
moszius O’Donnell, Katalikisz- 
kas Arkivyskupas Halifakso 
Diecezijos, mirė Panedelio die
na nuo kraujetokio. Turėjo ji
sai 61 metus.

§ Jeigu ka nori kalbėt tai 
turi gerai apsvarstyt ar verta 
tai pasakyt.

§ Araiku in bažnyczia ne
varyk jeigu pats nenori bažny
czia lankyt.

C. F.REKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graboriua 

:: Gabiausias Balsamuotojas ::

i
Geriausis 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- || 
mitelius pagal naujau- |g 
šia mada ir mokslą. lt
Turiu pagialbininke E 

moterems. Prieinamos Ji 
prekes. --UI

DU OFISAI:
MAHANOY C1TY;516 W. Spruce St.

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

Bell Telefonas 538-J

AKYVI SZMOTELIAI 
APIE AKYVUS

DALYKUS
_____ ■

NORS IR MIRĖ BET TURI ‘ 
BŪTI SUVINCZIAVOTA^.
Rytinėse dalyse svieto yra 

nepaprastas bulda's apsivedi- 
mo kuris ne tik turi tikejimisz- 

, ka ženklyvuma bet ir svietisz- 
ka. Tarp daugelio Indusu ir ki
tu (ndiszku tautu yra paprotis 
kad jeigu ypata mirszta priesz 
vineziavone tai turi būti sū
ri szta su gyva ypata priesz jos 
palaidojima. Ant to yra nau
dojama parėdytas balvonas -r— 
mot eres ar vyro,’su kuriuom 
pairta szliuba.

7,500 LAIVU GULI ANT 
DUGNO MARIU.

Ant dugno 50 invairiu ma
riu, kurios randasi po visas da
lis svieto, randasi net 7,500 vi
sokiu laivu, kuriuose talpinusi 
daugybe aukso, sidabro, tavo- 
ro ir kitokiu brangenybių ver
tes ant tukstaneziu milijonu 
doleriu. Trys dalys t uju pa- 
skandytu laivu gali būti isz- 
gelbėti isz mariu su naujau
sioms prietaisoms kokios yra 
naudojama del tokiif tikslu. 
Nekurie laivai silsisi ant dug
no mariu jau szimtus metu. 
Sziadien, su naujoms prietai
soms jau norikai iszgavo mili
jonus doleriu vertes turto. O 
sziose dienose norikai jau už
tiko paskandyta laiva Lusita
nia, kuris nuskendo laike Side
lines Kares su daugybe turto 
kuri norikai mano neužilgio 
iszgauti.
musze su t roku Irena Szeman- 
skiute isz Shenandoah Heights 
praeita Julajaus menesi, 1935 
mete, likos pripažintas kaltu 
už žudinsta ir bus nubaustas 
pagal jo prasikaltima.

— Daugelis jaunu porelių 
stojo priesz slidžias o ypatin
gai moterėles, kaltindamos sa
vo vyrus kad jas nemaitina ar
ba apleido, kitos jeszko persi
skyrimu nes vyrai iszvažiavo 
kitur, palikdami paęziules ant 
loskos Dievo.

— Juozas Czivinskas, isz 
McAdoo likos pripažintas kal
tu už apipleszima stoties Ta- 
makveje. Bausme bus jam isz- 
skaityta už keliu dienu.

— Antanas Szugždienis, isz 
Tamakves likos pripažintas

kaltu teviszkumo ir turi dabar 
mokėti paprasta paszialpa del 
Ermos Skelding, ant užlaiky
mo jos kūdikio.

— Juozas Szinskis, isz 
Coaldale, pardavė savo locnas- 
ti del brolio Danieliaus Szin- 
skio, už viena ddleri.

-—■ Ženybu laisnus iszeme 
Adomas Vitkonis su Konstan
cija Staszaicziute, abudu isz 
Mahanojaus.

—. Už dirbimą ir pardavi- 
ma nelegaliszkos arielkos .ibe 
bandarolcs, Antanas Mala- 
kauckas, Helena Bretkiene ir 
Ignotas Liudnovski, likos nu
bausti ant užmokėjimo baus
mes po 100 doleriu ir užmokė
jimą kasztu teismo.

— Sudas iszrarlo nekaltus 
Joną ir Frana Jadosz, Juozą 
Sobol ir Alberta Klu'czinski, 
isz Mahanoy City, už vogimą 
misingio isz karuku prie Tun
nel Ridge kasyklų, vertes apie 
136 doleriu.

— Ženybu laisnus iszsiemc . 
Franas Janys su pana Alicija 
Sterner, abudu isz Schuylkill 
Haven.

kas geroves insteigas kur jio 
gaus jiems reikalingos pagal
bos. Profesijonaliszki ubagai 
ne praeitu re'kordu kartais nu
bausti dirbti “darbo-namuo- 
se.”

Vientik New Yorko mieste 
nuo Sausio 1 d., 1935 m., 3,290 
ubagu buvo pasiusti in Ubaga
vimo Paszalpos Biurą,?90% isz 
ju buvo'fiziszkai sergantieji ir 
didelis skaitlius profiszkai sir
go. Chroniszkas alkoholizmas 
laivo dažniausias padėjimas. 
Bet nekurie sirgo nuo bado, 
anemijos, džiovos, arterijų su
kietėjimu, szirdies ligos ir ki
tu panasziu ligų. Ir visi reika
lavo medikaliszkos priežiūros.

Per pereita Rugsėjo menesi 
Biuras prižiūrėjo net 227 uba
gavimo atsitikimus; 108 sirgo 
nuo kroniszko alkoholizmo; ir 
62 su protiszkais trukumais, 
isz szitu net 97 ubagai paėjo
isz svetimu szaliu — net isz 22 
invairiu svetimu szaliu. 29 
ubagai gimė Airijoj, 10 Rusi

joj, 8 Finlandijoj, 7 Szvedijoj,
7 Italijoj ir 7 Lenkijoj.

—FL.I.S.

ANT PARDAVIMO.

Szviežiu Lietuviszku kolitu, 
del sudarnno deszru, skilan
džiu, kumpiu ir lasziniu. 4 un
cijų sumaltu kolitu dedasi in 
.100 svaru mėsos. Preke su 
prisiuntimu 4 ož. už 50 c., 8 oz. 
už 75c., vienas svaras $1.25, 5 
svarai $5.00. Siuskite Money- 
Orderi, ant adreso:

And rew Abra czi n ska s, 
Rt. 1 Catawissa, Pa. (J31)

KANCZ1OS 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 menesio gy* 
dimas. Preke 30c., per paežta.

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

: PAIN tXPtLlOR

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Nuo Muskulų Gėlimo ir 
Skaudėjimo 

reikalaukit visame pasauly 
pagarsėjusio 
ANCHOR

PAIN - EXPELLERIO 
kuris suteikia greitą ir tikrą 

palengvinimą

Laidoja kunus numirėlius. Pasam
do automobilius del Laidotuvių, 
Ki-iksztiniu, Vesieliu, .Pasivažinėji
mo ir t. t. Bell Telefonas 78.
520 W. Centre St., Mahanoy City

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

Į Dr. T. Tacielauskas
| Pirmutinis Lietuviszkas

Dantistas Mahanojuje
' Persikėlė in nauja vieta po adresu
^30 E. Mahanoy St. Mahanoy C:ty

0 f? PERŠzALIMA ' 
si O tl ir KARSZTI 

pirma diena
Galvos Skausmą 

Gyduole-Tabletai. in 30 minutu 
Mostis-Nosini luzai. Gausit aptiekoaa
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