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Isz Amerikos
PENNSYLVANIJOJ AUTO
MOBILIAI UŽMUSZE 1,887
YPATAS IR 49,830 LIKOS 

SUŽEISTA.
Harrisburg, Pa. — Automo

biliu departamentas pranesza 
buk 1935 mete, Pennsylvanijo- 
je, automobiliai užmusze 1,887 
ypatas o 49,930 likos sužeista. 
Yra tai beveik 9-tas procentas 
mažiau mircziu ne kaip buvo 
1934 mete.

LIŪDĖJO PASKUI SAVO 
NAMA; NUSISZOVE.

Milwaukee, Wis. — Stanis
lovas Arentas, 37 metu, kėlės 
sanvaites adgal iszmaine savo 
nameli ant 80 akęriu farmukes 
netoli Wausau, Wis. Panedelio 
diena szeimyna Arento ketino 
krausty tis ant farmos. Pati s n 
vaikais, nuo 1 lyg 16 metu, bu
vo susedia in automobiliu o 
Stasys sake kad užmirszo už- 
daryt garadžiu ir nuėjo ji už
daryti. Staigai szeimynele isz- 
girdo szuvi garadžiuje ir kada 
moterų nulbego pažiūrėti kas 
ten atsitiko, rado vyra gulinti 
su kulka galvoje. Laike tyrinė
jimo motere pasakė palicijai. 
kad jos vyras labai gailėjosi 
kad per maine savo nameli ant 
farmos ir'apie tai rūpinosi kas 
diena.

BEVAIKES POROS TROSZ- 
KIMAI ISZSIPILDE.

Pittsburgh, Pa. — Aleksan
drai Gordonai troszko kad 
juos Dievas apdovanotu kūdi
kiu nes buvo bevaikei ir geide 
turėti nors viena kūdiki ku
ris pasaldintu ju gyvenimą ant 
senatvės. Ana diena, kada nu
sidavė gult, iszgirdo verksmą 
kūdikio prie duriu ir abudu 
nuėjo pažiūrėta kas ten galėtu 
but. Kada atidarė duris, nema
žai nusistebėjo radę dideli gur
bą kuriame gulėjo mažas kūdi
kis. Kada kūdiki iszrede, rado 
ant jo szlebukes prisegta se
kanti laiszkeli: “Žinau kad jus 
geidžiate kūdikio o kad asz 
negaliu szita mažiulei! iszmai- 
tyt isz priežasties mirties ma
no vyro ir vos galiu pati iszsi- 
maityt, todėl atiduodu ji po 
jusu globa nes žinau kad su 
juom gerai pasielgsite ir au
ginsite kaip savo. Del Dievo ir 
manes priimkite szita vargin
gą sutvėrimą po savo pasto- 
gia.”

Pora priėmė kūdiki kaipo 
savo, per šuda, ir dabar džiau
gėsi kad Dievas iszklause ju 
maldos.

SLAPTYBE DAKTA- 
RISZKO KAMBARIO
KA PONIA DAKTARIENE 

MATE PER LANGA.

New York. — Kada Mrs. Ir
ma Pugh, 40 metu, liudijo 
priesz savo vyra, daktara, ant 
persiskyrimo, moterele kalbė
jo del ko geidžia persiskirt nuo 
savo vyro. Nuo kokio tai lai
ko motere nužiurinejo savo vy
ra kad pas ji tankiai atsilan
kydavo patogi Sylvia Morris. 
Poni Pugh tūla vakara pasi
statė kopeczias prie lango dak
taro ofiso ir ka ten mate tai 
vos nenukrito nuo kopecziu. 
Jos daktarėlis sėdėjo ant stalo 
visai nuogas o prie jo stovėjo 
nuoga Sylvia. Užsidegė krau
jas moteres, inbego in kamba
rį ir gerai iszteszkino Sylvijos 
veideli, vėliaus apskunsdama 
ja ant $200,000 už paveržima 
meiles jos vyro. Vyras visai 
nesiteisino isz savo kaltes nes 
žinojo kad buvo kaltas.

ISZŽUDE VISA SZEIMYNA 
IR PATS SAVE.

Danville, Ill. — Kada farme- 
ris William Albers nusiszove 
ir žmones insigavo in jo narna, 

! rado jame szeszis lavonus —• 
• motere ir penkis vaikus nužu
dytus. Ju lavonai gulėjo vi
suose kambariuose. Priesz nu- 
siszoviraa, -padegė narna ir ja
me sudegė. Pagal palicijos 
nuomone tai tėvas buvo iszžu- 
des savo szeimyna szeszes san- 

. vaite ginu kaip szuntas žmonių mi
re nuo visokiu priežaseziu.

irsis vyras butu iszkastas kad; Pennsylvauijoj mirė apie 30 
daktarai galėtu padaryti tikra'žmonių nuo szalczio. Ant ma- 
tyrinejima priežasties jo mir-'riu sniegine viesulą pasiutisz- 
ties. Kada apie*tai moterele'kai siautė, kėli laivai nusken- 
dagirdo, dingo isz miesto, bet'do ii- keliolika žmonių pražu- 
detektyvai pradėjo sekti pas-: V(). Trūkis buvo priverstas su-

DIDELI SZALCZIAI 
VISUR'

KAD ATLAIKYTI PO JAIS' DAUGIAU KAIP 100 ŽMO- 
INSZIURENC.

NUTRUCINO
KETURIS VYRUS;

NU ŽUVO; SZALTIS 20 
VALSTIJOSE PADARE 
DAUG BLEDES IR VI

SOKIU NELAIMIU.

Chicago. ----- Dvideszimts val
stijose, Snv.-'Valstijose, viesz-

Oklahoma City, Okla. — Mrs. 
Charles Harberger, kuri turi 
vos 30 metu, likos uždaryta 
kalėjime už nutrucinima savo 
.keturiu vyru in laika asztuo-
niu metu. Insziurenc kompani-'patauja smarkus szalcziai ku- 
ja nenorėjo isZmoketi po-smer- rie padare daug bledes ir dan- 
fine už paskutini vyra, ir užve
du teismą kad paskutinis mi-

LENGVAS BUDAS DAGY 
VENT SZIMTO METU.

Wilmington, Del. — Czio- 
nais apvaiksztinejo szimto me
tu sukaktuves gimimo dienos 
daktaras Paul Dengler, ant ku
riu radosi daugelis jo priete- 
liu. Tasai daktaras yra para- 
szes knyga kurioje paduoda, 
kokiu budu žmones gali su
laukti ilgo amžiaus o tai yra, 
jeigu nevalgys jokios mėsos. 
Senukas sustojo valgęs mesa 
kada turėjo 25 motus. Tvirti
na jis: kode! žmones valgo pa
stipusia mesa, naudoja tabaka 
ir alkoholinius gerymus, kas 
daug sutrumpina žmogui gy
vastį. Dirstelekime ant arklio 
ar jauezio, juk jie ne ėda mė
sos nei negeria to, kas jiems 
nepatinka o yra sveiki, drūti 
ir gyvena ilgai o slonius, kuris 
valgo tik sziena ir szaknis, gy
vena nuo 1,500 lyg 2,000 metu.

NAUJAS LIETUVOS KON
SULAS NEW YORKE.

New York. — Greieziausia 
Sausio men. pabaigoje atvyks 
in New Yorka naujas Lietuvos 
konsulas S. Kuzminskas.

New Yorko konsulato sekre
torium greieziausiai bus Ani
cetas Szimutis, kuris dabar 
dirba Užsienio Reikalu Minis
terijoje.

k? Vien S7almlLAID0TUVES|lb£ f IbU GZdllU ANGLIJOS kara
liaus JURGIOi 1,825 ŽUVININKAI

ANT SZMOTO LEDO

SU 1,400 ARKLIU RANDASI 
DIDELIAM PAVOJUJE.

Milijonas Žmonių Atidavė Pa
skutine Garbe Mirusiam 

Karaliui.

kui ir suėmė ja Kuboje kur tu
rėjo gerus laikus.

Likos darodyta kad toji mo
tere nutrucino kitus tris vy
rus kad aplaikyti insziurenc. 
Toji motere isztyrinedavo pir
ma kokis vyras buvo ant dau
giausia pinigu insziurintas ir 
su tuom apsipaeziuodavo. Po 
trumpam pagyvenimui vyras 
staigai mirdavo “szirdies li
ga.” Tokiu budu surinko nuo 
kompanijų apie 80 tukstaneziu 
doleriu.

MIRUSIS TĖVAS RODOSI 
SAVO KŪDIKIUI IR 

PACZIAI.
Detroit, Mich. — Antanina 

Forcinkievicziene atėjo su ad
vokatu in suda melsti pavėli
namo nuo sūdo kad jai pavėlin
tu iszkasti savo mirusi vyra, 
kuris jai tankiai rodosi sapne 
ir skundžiasi kad likos nepri- 
gulincziai palaidotas. Motere 
nori atidaryti graba kuriame 
ketųres sanvaites adgal likos 
palaidotas jos vyras. Sveika
tos valdžia pavėlino jai iszkas
ti graba bet uždrausta ji ati
daryti.

Motere pasakė sudžiui buk 
jos vyras rodosi sapne ir taip
gi ana diena pasirodė del savo 
devynui metu dukreles kada 
toji ėjo namo nuo kaimyno. 
Forcinkeviczius likos nužudy
tas per nežinomus vyrus kuriu 
palicija lyg sziai dienai da ne- 
sueme.

stoti pusnyje; su pasažieriais 
arti miestelio .Stankey, N. Y. 
Daugelis trukiu negalėjo pasi
judini isz vietos, automobiliai 
sustojo ant plentu o viename 
suszalo motere ir vyras nes ne
galėjo iszvažiuot isz pusnies.

Vienam miestelyje Monta
noje užsnigo mokslaine kurio
je radosi apie 550 vaiku. Tė
vai turėjo eifj juos iszkast isz 
sniego bevj>?ik suszalusius. 
Chicagoj daugelis mokslainiu 
buvo priverstos sustoti. Mies
telyje Broolįtort, N. Y., gimė 
kūdikis automobiliuje kada 
vyras vežč 'gavo’"mbtefe iii li- 
gonbute hot buvo sulaikytas 
sniege.

Isz priežasties smarkiu szal- 
cziu daugelis kasyklų pradėjo 
dirbti isz priežasties aplaiky- 
mo daugelio užkalbinimu ant 
anglių.

Manoma kad szia sanvaite 
szaltis truputi apsimalszys ir 
užeis sziltesnis oras.

adgal ir gyveno su la
vonais per visa ta laika. Kai
meliai nematvdami ne „vieno 
isz szeimynos, nuėjo pažiūrėti, 
kas su jais atsitiko bet tėvas

j pasakė kad visi serga užkrė- 
: cziama liga ir niekas negali 
ineiti in stuba. Kaimynai ka 
tokio nužiūrėjo ir pranesze 
apie tai palicijai kuri surinko 
20 žmonių ir nuėjo pažiūrėti 
kas ten atsitiko. Albersas, pa
matęs prisiartinant, žmonis, iė- 
bego in stuba ir tuojaus davė
si girdėt szuvis ir tame paežia
ms laike kilo liepsna. O kad 
tame laike buvo smarkus szal
tis, negalima buvo gesinti na
rna kuris sudege lyg pamatu. 
Pelenuose surasta septynis la
vonus. Priežastis žudinstos ne- 
isztyrineta.

Guriev, Kazan Republika. -- 
Į Valdžia su pagialba eroplanu 
I jeszko 1,825 žuvininku su 1,500 
arkliu kurie randasi ant dide
lio szmoto ledo kuris nulužo 
nuo kito. Norints žuvininkai 
susikalba su žmoniems su pa
gialba reidio bet nežino kur 
jie randasi todėl ju negalima 
da surast. Kada atlužo nuo 
kranto asztuonios dienos adgal 
tai penki ju vežimai, prikrauti 
su žuvimis inkrito in mares.

Žuvininkai sako kad turi 
maisto ant 40 dienu. Apie 38 
kitus žuvininkus, kurie radosi 
ant mažesnio szmoto ledo, da 
nieko negirdėt. Ant galo juos 
surado eroplanai 150 myliu ant 
Kaspiszku mariu.

BADAI NAUJAS KARALIUS 
EDVARDAS VIH-tas ATI

DUOS SOSTĄ SAVO 
BROLIUI.

BANDITAI APIPLESZE 
KASTERIU.

Boston, Mass. — Trys ban
ditai, su viena motere, sulaikė 
su revolveriais kasieriu nuo 
kurio atėmė $18,000 po tam 
dingo automobiliuje. Dvi mer
ginos likos sužeistos laike 
sžaudymo. Palicija banditu ne- 
sueme.

800 VAIKU ISZBEGO ISZ 
DEGANOZIO TEATRO.

Philadelphia. — Ugnis kilo 
kambarėlyje kuriame randasi 
maszinos kurios rodo ki'uta- 
muosius paveikslus, Alhambra 
teatre, Passayunk Avė. Asz- 
'tuoni szimtai vaiku iszbego iii 
laika o apie 800 kiti žmones 
pasiliko viduryje nes liepsna 
likos in laika užgesyta. Keli 
vaikai likos skaudžiai sumin
džioti bėgdami laukan.

PAVOGĖ 13 METU DUKTE
RS PROKURATORIAUS 

ISZ KERSZTO.
Harrisburg, Fa. — Už tai 

kad vaistinis prokuratorius 
pasodino Howard Dinger, ža
dintoja in kalėjimą o jis vė
liaus pabėgo isz kalėjimo, ma
noma kad tai jis pavogė tryli
kos metu dukrele prokurato
riaus Kari E. Richards. Badai 
mergaite likos isz vežt a in New 
Yorka per nežinomas ypatas 
kada ji važiavo pas savo gimi
nes.

UŽMUSZE PACZIA BARNI- 
JE UŽ PIENĄ DEL 

VERSZIUKO.
Warszava, Lenk. — Czionai- 

tiniam sūdo tęsęsi teismas Jo
no Cieslako, 55 metu kaimuo- 
czio, už nužudymą savo pa- 
czios. Tarp vyro ir moteres ki
lo barnis už pieną del versziu- 
ko. Vyras buvo tosios nuomo
nes kad pieną reikia parduoti 
o versziukas gali apsieiti be 
pieno ir gerti vandeni.

Laike barnio Jonas uždavė 
su kumszcžia moterei in pilvą 
taip smarkiai kad truko žar
nos pilve ir nuo to motere mi
rė ant rytojaus. Vyras nėprisi- 
pažysta prie kaltes sakydamas 
kad jo motere naikino jo turtą 
kas ji davede prie tokio pasiel
gimo bet sūdąs ji pripažino 
kaltu ir uždaro in kalėjimą ant 
25 metu.

London, Anglija. — Milijo
nai žmonių, vargszu ir tureziu 
atidavė paskutine garbe miru
siam karaliui Jurgiui, praei
dami prie jo graba vietinėje 
katedroje. Laidotuves atsibus 
Utarninko diena su didele isz- 
kilme ant kuriu ketina daly
vauti visi valdytojai ir prezi
dentai Europos.

Norints jaunas karalius Ed- 
wardas VIII jau sudėjo prisie- 
ga bet api bėginėja paskalai po 
visa Anglija kad jisai trumpai 
valdys savo sklypą. Priėmė jis 
karaliszka karūna vien tik del 
to,: kad apsisaugo! ir užbėgti 
politikiszkiems •nesuprati
mams kurie galėtu . kilti po 
mirežiai jo tėvo, Naujas kara- 
lius neturi noro nėszioti kara
liszka karūna ant savo galvos 
o norints tėvai ji privertinejo 
prie apsipaeziavimo bet jau-, 
nas karalius apie tai nei, nė- 
mislina ir ketina pasilikti sen- 
jaunikiu da koki laika. Tiesos 
reikalauja kad karalius butu 
pacziuofu ir susilauktu impe- 
džio o to naujas karalius ne
nori.

Badai po laidotuvių seno ka
raliaus, jaunas Edward as VIII 
padekavos ir atiduos savb ka> 
runa del .brolio Jurgio,1 kuni:- 
gaikszczib York, kuris jau tu* 
ri* kelis vaikus, užtvirtinda
mas kad karaliszka. veisle gjy 
vens ir ant toliaus'.

SENUKE PABAIGĖ 
103 METUS.

Mocanaqua, Pa. — Barbora 
Czernickiėne ana diena ap- 
yąiksztinejo savo 103 metu gi
mimo diena. Senuke užsiima 
namine gaspadorysta pas savo 
suhu Jurgi todėl kad turėti ka 
dirbt ir nepraleidinet laika dy
kai. Skaito laikraszczius be 
akuloriu ir niekados nesirgo. 
Tik viena karta turėjo dakta- 
ua, apie 35 mdtus adgal, kada 
pagavo szalti.

KUNIGAS ISZGIALBEJO 
SZV. SAKRAMENTA ISZ 

DEGANCZIOS BAŽ- 
NYCZIOS.

, Glen Lyon, Pa. — Kada ug- 
nagesiai ji apliejo kad apsau
got ji nuo užsidegimo, kunigas 
Leonas Gilroy, Katalikiszkas 
kunigas, inbego in deganezia 
Szv. Nikalojaus, Ukrajiniszka 
bažnyczia, iszgialbedamas 
Szv. Sakramenta ir puszka su 
Komunikantais. Ugnagesiai 
kovojo su liepsna per kėlės va
landas pakol užgesino liepsna. 
Bledes padaryta ant 5,000 do
leriui

LEDINIS PALOCIUS ARTI PIETINIO POLIAUS.
Szitas. paveikslas likos nutrauktas per fotografista Pon

ting, kuris radosi su kapitono ekspedicija in Pietini Poliu, 
1912 mete. Szis paveikslas likos surastas tarp kitu paveikslu 
tojo fotogrąfisto ir pirma karta atspaudytas laikraszcziuose. 
Fotografistas pavadino ji “Lediniu Palocium, prie Pietinio 
Poliaus.”

VIENAS ŽUVO IR 3 NESU 
RANDA SUDEGUSIOJE 

LIGONBUTEJE.
New Brighton, Pa. — Passa 

vant Memorial Home kilo ug
nis kurioje žuvo viena motere 
o trijų d a nesuranda ir ugna
gesiai jeszko griuvėsiuose din
gusiu moterių. Tame laike ra
dosi name 75 vvrai ir 38 mote-

VISA SZEIMYNA 
SUMALTA PER TRUKI.

Fort Wayne, Imi. — Greita
sis trūkis, einantis.in Detroitą, 
pataikė in automobiliu, susto
jusi ant geležkelio, kuriame va
žiavo visa szeimvna Marion.I 
McBride, 43 metu, jo motere, Į 
41 metu ir septyni vaikai nuo • 
16 menesiu amžiaus lyg 12 me
tu. Visi buvo baisiai sumalti ir 
iszmetyti ant geležkelio. Szei
myna važiavo isz laidotuvių 
namd kada juos trūkis patai-

UŽDARYMAS SENIAUSIO 
KALĖJIMO ANT SVIETO.
Shanghai, Kinai. — Aplin

kinėje Tszung-AVan, Kinuose, 
artimoje Hsiang,Tau, likos už
darytas, per valdžia, vienas 
isz seniausiu kalėjimu ant svie
to, kuris turi 1,100 metu. Ka
lėjimas nebuvo apleistas nes. 
jame visados radosi kalinei. 
Tasai kalėjimas likos pastaty
tas isz akmens 112 metu priesz 
Kristaus gimimą. Galima jame 
patalpinti apie tris tukstan- 
czius kaliniu.

Norints kalėjime vieszpata- 
vo baisus neszvarumas ir ap
sileidimas bet jame radosi ka- 

i iinei lyg paskutines dienos jo 
i uždarymo. Kalinius perkele in 
kitus vaistinius kalėjimus. 
Daug jame mirė- žmonių apie 
kuriuos valdžia nieko nežino
jo i-r visai apie juos nesirupi-

TEVAS IN SAVO VAIKUS.
— Na, mergaites, butu dide

lis.laikas idant sąri vyrus isz- 
sirinktumet!

O į.n sūnūs tarė:
— O jus, vaikai, tikiuosi u 

jog nei vienas nebus taip kvai
lu idant paeziuotumėtes!

NUŽUDĖ BROLI SU GRA
NATA KURI PRIRISZO 

PRIE DURIU.
Vilnius. —- Kaime Repisz- 

kiuose atsitiko perilmantis, at
sitikimas 'kuris sujudino- visa 
aplinkine.

Vincas Szeksztela, .25 met u, 
prikalbintas per savo mylima, 
nutarė atsikratyt nuo savo bq- 
proezio brolio Franciszkaus. 
Beszirdis brolis pririszo gra
nata prie duriu ir kada, brolis 
norėjo iszeiti laukan, granata 
truko, sudraskydama nelai
minga ant szmoteliu.

Kaimynai subegia pažiūrėti 
kas atsitiko, dasiprato .keno 
tarne buvo priežastis sudraą- 

| kyrno brolio, suriszo iszgamą. 
broli ir nuvežė in Vilniaits ka
lėjimą.

DU EROPLANAI SUSIDŪRĖ 
ORE; 6 LEKIOTO J AI 

UŽMUSZTI.
Honolulu. — Kada szeszi 

Amerikoniszki eroplanai leke 
in stoti nusileisti po bandymo 
lekibjimo, staigai du susidūrė 
ore ir likos apsiaubti liepsna, 
nuo užsidegusio, gazolino. Sze- 
szi vyrai sudegė pakol juos 
buvo galima iszgialbęt.isz1 de- 
ganeziu eroplanu. Valdžia pra
dėjo tyrinėti, kas buv'o do prie
žastis tojo susidūrimo.



SAULE” Mahanoy City, Pa.

Kas Girdėt
Atėnuose, Graikijoj, darbi 

ninkai surado senoviszkuose 
griuvėsiuose du maldnamius, 
kurie stovėjo vienas ant kito. 
Sziadien abudu maldnamiai 
guli griuvėsiuose <> sziadieni- 
niai žinunai su akyvumu tyri
nėja tuosius griuvėsius su vil- 
czia. suradimo kokiu pedsakiu 
apie senoviszka gyvenimą 
žmonių.

Tyrinejitnai parodo kad se
nos tautos turėjo pasiduot vie
na kitai nes ant griuvėsiu civi
lizacijos, kilo kita. Vieni grio
vė ir degino kiltus o ant ju 
miestu state kitus.

Gal ateityje mokslincziai ty
rinės ir musu griuvėsius taip 
kaip’sziadieniniai. mokslincziai 
tyrinėja apie gyventojus kurie 
gyveno tukstanczius mptu ad- 
gal. Bet ar musu milžiniszki 
murai iszlaikys tiek metu kiek 
senovės murai ir ar liks nors 
ženklas po ju tai nežine nes 
sziadien kontr akt oriai stato 
milžiniszkus murus tik del biz
nio o ne kad stovėtu tukstan
czius metu.

Suv. Valstijos turi savo ižde 
daugiau aukso ne kaip kada 
buvo, istorijoje musu sklypo. 
Bet .sutaupytas auksas valdisz- 
kuose skiepuose nepraszalino 
bedarbe ne varga gyventoju. 
Taigi, turtingiauses! sklypas 
ant -svieto sziadien eina per 
viena isz arsziausiu padėjimu 
koki kada turėjome. Taip, tu
rime daugiausia aukso ant 
svieto bet ir daugiausia erge
lio.

Zopostis aukso Amerikos iž
de yra daugiau kaip deszimts 
bilijonu doleriu o mete 1928 
buvo jo vos keturi bilijonai do
leriu.

Taigi, valdžia pirkinėją si
dabrą ant viso svieto bet isz 
priežasties nupuolimo prekes | 
ant sidabro, valdžia dabar tro- 
lino net 167 milijonus doleriu 
o jeigu taip toliaus sidabras 
atpigs tai da patrotys kelioli
ka milijonu doleriu.

Pagal nuomone Ižinunu, tai 
jeigu Suv. Valstijos turi dau
giausia aukso ant svieto tai 
turėtu būti ir geri laikai bet 
tuom kart padėjimas yra ar- 
sziausias.

Albertas Marston, redakto
rius laikraszczio “Daily Mir
ror”, iszeinantis Raleigh, N. 
C., negalėdamas nuo kokio tai 
laiko miegoti naktimis isz ru- 
pesties ir nuolatinio raszymo, 
atėmė sau gyvasti per nusiszo- 
vima.

Taigi, redaktoriaus gyveni
mas yra gal sunkiauses smege
nų darbas už kitas profesijas 
nes redaktoriaus smegenys 
niekados neturi pasilsio, kur 
jis nebutu; visur mausto, vi
sur dirba ir rūpinasi surėdy
mu laikraszczio kad tukstan- 
cziai skaitytoju butu užgana- 
dinti. Sunku tukstancziams 
skaitytoju intikti nes kožno 
yra kitokia nuomone ir pažiū
ra o bet tukstancziai žmonių 
lengvai galėtu intikti vienam 
žmogui.

Moteriszkas būdas yra nesu
prantamas ir stebėtinas o no- 
rints žinunai tyrinėja jos būda 
per tukstanczius metu bet lyg 
sziai dienai nieko apie ja neži
no.

'Poniute Gracie Banks, isz 
Newport, pamylėjo karsztai 
Eugene Treston ir j

APLAIKE AUGSZTA 
GARBE.

Profesoris Roger Adams, 
pirmininkas departamente ke- 
mijos (daktariszkos žinystos) 
Ulinojaus Universitete, ana 
diena aplaike augszcziausia 
dovana kokia galima aplanky
ti Suv. Valstijose nuo draugu- 
ves American Chemical 1936 
mete už iszradima gyduoliu 
gydyme trandu ir daryme ope
racijų ant akiu ir daug kitu 
iszradimu kurie palengvina ir 
gydo žmonių ligas.

parodyt kad ji myli i.sz visos 
szirdies, nužudė ji, po tam pati 
atėmė sau gyvastį. Paskutiniai 
jos žodžiai buvo: “gyvensime 
meiluje ant amžių danguje.” 
Giliukis vyro kad danguje ne
galima nieko nuszauti todėl 
gali tunais gyventi be baimes, 
bet kaip rodos, tai szalinsis 
ateityje nuo taip gero aniuo- 
lelio, kokiu ant žemes pasirodo 
jo mylimoji.

Astronomai apraszineja buk 
musu svietas yra apsiaubtas 
milžiniszkais kitais svietais, 
apie kuriuos neturime mažiau
sio supratimo. Žymus astrono
mas surado ant padanges nau 
ja žvaigdže ir apskaitė jos di
duma. Tasai žymus astrono
mas davadžioja buk toji nauja 
žvaigžde yra 29 kartus didesne 
už musu žeme. Neiszpasakytas 
atradimas! Lyg .sziam laikui 
žmones buvo tosios nuomones 

'kad saule buvo didžiausia ir 
galingiausia, musu planitarisz- 
kam sisteme. Ar-gi toji nauja 
žvaigžde nebutu tik nauju 
svietu apie kuri nieko nežino
me? Gyvastis yra sziadien di
dele slaptybe ir visokiu neti
kėtinu permainų.

Padanges, arba vieta, kurio
je musu svietas ir kiti svietai 
sukasi yra tūkstanti kartu di
desne, ne kaip mokyti astrono
mai ir kiti mano. Astronomai 
tvirtina buk musu svietas yra 
atitolintas (mažiausia 380 
kvantilijonu myliu nuo vidu
rio padangių. Jeigu padange 
neturi ne pradžios nei pabai
gos tai galime suprasti kaip 
yra dydžio —■ ne protas žmo
gaus negali apie tai apsvars
tyt.

Kodėl vargszai yra sveiki o 
turtingi nuolatos serga? Nes 
vargszus gydo darbas o turtin
gus gydo daktarai.

Tankiai skaitome laikrasz- 
cziuose apie suradimą visokiu 
skarbu kiųriuos žmones paslė
pė laike kariu ir tik sziadien 
juos atranda po keliu szimtu! 
ar tukstaneziu metu.

Praeita sanvaite Poznaniu-j 
je, kaimuoeziai iszkase daug 
auksiniu ir sidabriniu pinigu 
paeinaneziu isz laiku Stanislo-j 
vo Augusto ir Paniataucko, isz 
1800 ir 1810 metu. Pinigus pa-1 
sieme valdžia ir patalpins juos 
valdiszka'm muzejuje. Tieji, 
kurie surado tuos senovlszkus 

m .pinigus likos puikiai apdova-
kad svietui I noti per valdžia.

T-M-s-YBE-s ISZUETUVOSPIRSZLYBOS
• Tauta kuri turi neatsa-j —- Tauta kuri turi. įieatsa- 

1 kan -zius vadovus niekados ne- 
' pasikels.
’ — Kožnas kvailvs prieszgi- 
I v. ’i nauje pripažintom teisybėms.

— Kožnas sav-niylis laiko 
neapykantoje žymias ypatas.

—- Pareis laikas, kad suk
tybe gala gaus o teis-ingysta pa
ims virszu.I .V•—- Jeigu žmones gėrisi blo
gu, tai pats tokiu pasilieka.

—- Jeigu ant geriausio lai
vo buna niekai stirininkas, tai 
laivas gala gaus su visais pa- 
sažieriais.

— Kuom vieszpatyste ap- 
szviestesne, tai savije daugiau 
piktybių talpina.

— Rymionys ir Graikai 
buvo 'protingiausi ir apszvies- 
cziausi, o bet gala gavo ir din
go ju galybe.

—- Laimingesni tieji žmo- 
nys buvo kurie priesz kelis 
szimtus metu terp girriu baku- 
želesia in žvėrių kailius inlinde 
gyveno, negu sziadien pakajuo- 
sia ir gelumbesia Tada ant ša
manu turėjo saldesni ir sveike
sni miega, negu sziadien ant 
minkszrtu lovų tyso.

— Moteres yra amžinai 
tos paezios-: buvo ir yra atmai- 
ningo's.

— Su puikiais reikia būti 
puikum; su praszcziokais du 
kart puikesniu.

—■ Kas jeszko ant tuszczso 
laimes, vadinasi kvailiu;'bet 
kas ja randa isz kart yra pro
tingu.

PRIESZ ISZPARDAVIMA.

Žydas in savo klerką:
— Icke, ar tu prikabinai 

visu siutu kiek' kasztnoja?
—- Prikabinau.
— O ar paraszei jog “par

duodam žemiau prekes kiek 
patys užmokėjome?

— Taip, tiktai nežinau ka su 
tais siutais padarytie ir kaip 
paraszytie kurie priesz tai 
kasztavo $4?

— Uj, chazer! paraszyk jog 
“kasztavo 8 dol. o dabar par
duosime už 5 dol.

ANT PARDAVIMO.

ant

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

Andrew Abraczinskas, 
Rt. 1 ■ Catawissa, Pa. (J31)

NAUJOS MIKALDOS 
KARALIENES 

PRANASZYSTES ,
Yra tai stebėtina knvgute nes 
joje randasi daug teisybes ir 
jau daug atspėta kas buvo 
pranaszauta, ir toliaus tos pra- 
naszystes pildosi. Prisiuskite 
25c. stempomis o gausite per 
paczta.

W. D. BOCZKAUSKAS - CO.
MAHANOY CITY. PA.

12 ISTORIJOS UŽ 25c
Nedarykia skirtumo terp vaiku 

miliekia visus ligai. Velniszkaa 
kaziriavimas. Jeszkojo tarnaites 
o rado paczia. Stebuklinga kuczia. 
Krėslas. Nelaiminga karalių ir jio 
vienturte duktere. Nelabas vyras. 
Prakeikimas. Delegatai pas grafa. 
Užkeikta skripka. Del tu, ka keti
na antra karta apsipacziuot. Pikta 
Onuka. PREKE 25c.

W. D. BOCZKAUSKAS - CO„ 
MAHANOY CITY, PA.

MALUNAS UŽMUSZE 
ŽMOGŲ.

joko malūne motoro diržas pa
gavo szalia stovinti malūnu 
darbininką ir ji mirtinai už- 
musze.

---- *—
Buvo žiemos laikas. Sniegas 

retais, dideliais plokszteliais 
krito žemen ir apystoriai jau 
jo buvo prisnigta. Vakaras. 
Miesto gatvėse lempos doge ■>

SALŲ EŽERE PRIGĖRĖ 
V. IVANAUSKAS.

V. Ivanauskas, eidamas pei 
Salų ežerą, Rokiszkio apskr., 
inlužo ir kol buvo’suteikta pa- 
gialba; prigėrė. Isztraukus 
skenduoli ant kranto, dėjo vis
as pastangas ji atgaivinti, bet 
nepavyko. Jaunuolis buvo 19 
metu ažmiauis, ir vienturio tė
vu sunūs.

VYRAS NORĖJO 
NUSIŽUDYTI.

Sziomis dienomis Kaune, 
Darbininku uly., 24 nr., vyra? 
susiginezijo su žmona ir nein- 
veikes žmonos, tris syk peiliu 
sau dure in krutinę. Su men
komis gyvybes žymėmis sav- 
žudis paguldytas miesto ligon- 
buteje.

MOKINYS PRIGĖRĖ 
LEDA.

Žem. Naumiestis. Degiicziu 
malimo užtvankoj pradžios 
mokyklos mokinys A. Kundro
tas, isz Kalin'inku kaimo, be
gelbėdamas kita skęstanti mo
kini pats panėrė po ledu ir nu
skendo. Tai didvyriszkas 9 
mėtų vaiko žygis, kuriuo 
gialbetas mokslo draugas, 
gialbetojas pats žuvo.

PER

isz- 
bei

PANEMUNĖJ NUSISZOVE 
STRAZDAS.

Artksztbjoj Panfinunej priesz 
Kalėdas nusiszove Vy. Straz
das. Sakoma kad. žudymosi 
priežastis buvo szeimyniszki 
nesutikimai.

MISZKE UŽSIMUSZE 
DARBININKAS.

Turzenu miszkuose kertant 
ąžuolus užsimusze darbininkas 

Velionis paliko 
Jis

Makarovas, 
žmona ir 3 mažus vaikus, 
gyveno Karmėlavoj.

LOSZIA BARONKOMIS.
Stakliszkes Alytaus apskr. 

Sziarne miestely yra labai inst- 
galejes paprotys turgaus die
nomis loszti baronkomis. Lo- 
szimas vyksta taip: sudeda ke
li žmones po lygia dali, pinigu 
ir gauna visi poviena numeri. 
Numeriu buna nuo pirmo ligi 
dvylikto. Paskui traukia isz 
tam tikro maiszelio kitus nu
merius. Ir laimi tas; kurio at
sitinka numeris isztrauktam 
numeriui. Labiausiai dėl to 
tenka nukenteti kaimo žmo
nėms, kurie atvykę iii tnrgu, 
nori iszbandyti savo laime ir 
tol los'zia, kol praloszia pasku
tinius pinigus. Tuomet nėra 
nei baronku nei pinigu. Parvy- 
kus" namo, reikia teisintis 
priesz savo mažus vaikuczius 
del lauktuvių.

DZŪKIJOJ PRADĖJO ARTI 
LAUKUS.

Alytaus, -t- Dzūkijoje auk- 
sztesnese, smėlingose vietose 
kaip kurie ūkininkai pradėjo 
arti laukus. Dalis ūkininku 
pradėjo arti Laipkriczio men., 
nespėjo aparti Visu lanku, tai 
dabar pasinaudoja sizil'tu oru.

t®- Neužmirczkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata 
už laikraszti “SAULE,” kurie apie 
tai užmirszo ir prasze idant nesulai
kyti laikraszczio. PASKUBINKITE!

Vežimai palengva slinko gat
vėmis, burzgė ir neiszsikasv 
isz jo.

Marozas pasiėmęs už skver
no jauniki tese in smukle ant [ 
drąsos užmest. Bet jaunikis j 
iszsisukinėjo, sakydamas jog! 
bus perdaug užplesze ir gali 
neatlikt reikalo su kokiu ei
na . . .

— Tu, tai visuomet neran
gus! Asz isz papratimo žinau 
jog drąsą visur gero padaro, 
padarys ir dabar. Tik einam — 
ir tese jauniki smuklen.

Jaunikis nuspjovė ir inslim- 
pino paskui ji in karcziama.

— Duok po sznapsa! — su
riko Marozas, pūsdamas du
rnus.per usus — sveiks žente!

— In sveikata, uoszvi — at 
sake jaunikis.

Nugėrė po viena; pasiėmė po 
cigara ir juokdamiesi iszejo 
per duris.

— Vyrai, kibą namu neturi
te, kad tokiam ore vaikszczio- 
jate? — paklausė kareziamnin- 
kas. Marozas nusiszypsojo ii 
atsigryžes tarė: “Jei tamista 
būtum pirszlys tai kad ir kuo
lais snigtu, eitum!.. A?

Lauke dar daugiau snigo ir 
povaiiai smarkyn vejas pute. 
Bet Marozas juokdamasis ta
re:

— Nueisime pas ta sena bo
ba, tai bus strioko o kas vai
sziu, kas bus rėkavimo ant 
mergaites, oi, oi!

Besisznekucziuodami,
juokdami ir nepasijuto kaip 
atsidūrė minimon vieton. Pa- 
baladojo duris, seno atidarė ir 
nustebus suriko:

— Va Jėzau! Kas jus tokia
me ore atnesze?!
.— Žentą atvedžiau! 

duktė?
— Nėra namie — susimai- 

szius motere atsake — bet ma
nau tuoj pareis, — 
dar.

Jaunikis nuraudo o 
linksmas erzino sena
Toji kaip kuomet atsakydavo 
ka o kartais tylėdavo ir lin
guodama galva pritardavo 
pirszlio žodžiams. O tas riete 
ir riete be sustojimo: apie mei
le, apie laiminga gyvenimą- ir 
jaunu dienu atsiminimus. 
Klausyk ir norėk. . . Kaip kuo
met užvažiuodavo gana riebiai 
tai senoji susiraukdavo 
kuomet pirszlys 
juokinga kalba su 
prajuokyd-avo.

Po visu kalbesiu 
motere sena, bet

| Priėjo, pasveikino pirszli J kalbėjosi apie vestuves. M^ti- 
I jauniki ir mėgino sėst in tin- na su atkaklumu laikosi, idant 
kaina sau vieta. Bet senoji aki hn[u ir veseile o jaunikis aisz- 
mirktelejo ir nuėjo in kita kinosi jog pinigu nėra. Bet tas 
kambarį. Pasikuždėjo, pasi- aiszkin’imasis nepergalejo 
kuždėjo ir ko tai užsimaseziu senes užmaezias. . . Galu gale 
sios vela atėjo. Dukrele atsise- . susitarė ^acĮ veseįie bus ke- 
do prie jaunikio, motina prip liama1 o senis pirszlys nugirdės 
pirszlio ir kalbos ėjo tolyn sa- apie veseile tik miklino kojas 
vo keliu. 'ir rode savo vikrumą, kaip jis

Pirszlys sėdėjo už stalo vi - szoks per Onytės veseile. Seno- 
dutiniszkai užkauszes; veidas jį nors nekarta lyg isz pykezio, 
raudonas, usai truputi nukirp-( p-g- įsz juoko, uždavė plaszta- 
ii ir prisivėlė, drabužiai a 
driske ir be guziku, atsisags
tęs, kad net nuogas kūnas'bu
vo matyt. Bet visuomet links
mas ir iii savo kalba insprau- 
džia Vokiszku, Angliszku ir 
Žydiszku terminu, padaryda
mas labai, labai “turtinga” 
Lietuviu kalba. Paraginus prie 
gėrimėlio, tai net ir akys links
mai nusijuokdavo... ‘Paemes 
stikleli skystimėlio, taip iki 
dugno isztraukdavo ir garsiai 
surikdavo: “Klausyk senoji, 
net linksma gert, kad tu puiku 
žentą gausi!” Toji kartais at
sakydavo ka o kartais nieko, 
tik galva palinguodavo ir vis

lP-1 ka per pęczius, bet jis nesilio
vė; vis kojas kraipė ir per 
usnis szvilpdamas bandė ant 
galu pirsztu szokt. Bet kaip 
buvo gerai užpleszes, visuomet 
koja in grindis trepteledavo, 
net langai subarszkedavo. Po 
visu kalbu ir linksmumu ėjo 
namo.

Einant in namus, nesnigo, 
bet buvo tiek prisnigta kad ne 
gatvekaris, ne žmogus, niekas 
o niekas ant gatves nepasiro
dė. O szaltis tai pyszkyte pysz- 
kino! Isz sykio smarkiai ban
dė eit, bet paeja kelias skers- 
gatves, suszilo, sumuro, nusi
kamavo ir eme vos ne vos koja 
už kojos palengva per sniegą 
puksztuot. Parsipuksztavo in 
namus: sniegini, riauszini lyg 
isz girios parvažiavę.

Senis atsisveikino jauniki, 
jaunikis pirszli ir kiekvienas 
nukiutino in savo grinezia.

Jaunikis sutaręs su mergai
te tuoktis, nemigo ta nakti: 
galvojo, maustė, suko savo 
smegenine, kaip seksis szeimy- 
niszkas gyvenimas? Svarbiau
sia, tai pradžia gyvenimo: jis 
biednas, ji biedna, kokia pra
džia bus? Darbai ir-gi szluba- 
vo, mokestis menka, kas bus, 
kaip reiks gyvent? Klause sa
ves bet atsakymo nesurado. 
Pirszlybos atliktos, atsimest 
dide geda. Vartėsi lovoj, dūsa
vo, maustė, bet niekas isz man- 
stymo neiszejo: vest, ir užbaig
tas kriukis.

Svajodamas, maustydamas, 
surado budus pigaus .susituo
kimo, bet mergaite buvo in ku
nigu skverną papuolus; nesu
tiks teket. Bet szirdyje taip 
insmigo Onyte jog apie per
tvarkymą sutarties nei nema 
ne jaunikis. Besvajodamas, be- 
riszdamas gyvenimo invykius, 
nepasijuto, kaip szeimininko 
m darba pažadino.

Atsikėlė susivėlęs, piktas, 
rūpestingas. Iszgere puse puo
duko kavos ir eidamas darban 
suniurnėjo: — Kad jos sudeg
tu, tos pirszlybos!..

■Jaunikis sėdėjo su Onyte ir 
palengva kuždėjosi. Ka jiedu 
kuždėjo, ka svarstė, pirszlys 
nesužinojo, nors jis gana žin- 
geidavo bet žingeidavimas bu
vo veltui.

— Onute, — tarė Marozas — 
kaip, ar eisi už szito jaunikio?

— Kam dar dedis klausi, — 
užkaitus ir žemyn galva nulei
dus, nutilo.

— Mat, žinai, asz noriu ga
lutinai žinot. Mes su motina 
viską sutarėme, tik tavo žo
džio reikėjo o kuomet ir ta. ga
vau, dabar esu linksmas... 
Bet, žinot ka? Mes dabar su.se
nąją iszsitrauksime po stikleli 
b judu po buczki.

Jaunikis ir Onyte nurau.de. 
in vienas kita blizgancziomis 
akimis žiurėjo ir gedejosi, ne
žinodami ka.daryt...

— Na, vaikai!.. Sveika se
noji!

— Vai, Marozai, taip nega
liu svaigalu gert, bet kaip su 
tavim, esu priversta... Tie
sa, Marozai, jei ne tu, tai bū
tume ne Amerika nemaeziu 
sios, ne tokio žento gavusios... 
Tai sveiks, Maroz.

Seniai susisveikino o Onyte 
su jaunikiu taip lupas suspau
dė... tarsi du karveliai ant 
kreigo Balandžio menesyje.

Viskas buvo užbaigta. Klau
sinėjosi kaip kuris esąs turtin
gas. Senoji turėjo du kamba
riukus, lova ir stala su pe- 
czium. Jaunikis perstatė savo 
verte, kad turis devynes-de- 

ka ' szimts doleriu pinigais ir pora 
užsukdavo j garnitoriu. Pirszlys insikiszo 
kuria vėl in tarpa:

— Ne bagotumas redo szei-

besi-

Kur

pridurs

pirszlys 
moterė.

ir juoku, myniszka gyvenimą bet sutiki- 
ganetinai mas. Darbininkai visuomet

NAUJA MALDA-KNYGA:

“Jėzus
Mano Pagelba 
Gyvenimo, Vakare 
ir Mirties Valandoje”

skubri, nubėgo vaisziu jeszkot. yra biedni. o poruotis reikia; 
Pirszlys aki mirktelėjo jauni- jis isz amato kriauezius o ji 
kini:

— Viskas bus gerai, tik rei- ir senoji dadurusr su savo
■ darbiu, ar negales gyvent?
Į — Su Dievo padėjimu,

vėl, nesugrubus mergaite; dar 
už-

kiu dukterį matyt.
Sujeszkojo gėrimėlio ir už

kandžio. Pirszlys užsveikino j del negales, galės, bet numa- 
senuke, toji jauniki ir eina de-Į nau, jog žentas yra didis be 
rybos apie vestuves. Viskas dievis... gali Dievas nubaus- 
sutinkama, magaryczios suge-jti... 
riama, tik laukiama dukreles 
pareinant isz pamoku.

Vėlokas laikas, sztai ir duk
rele insmunka grinezion. Su- 
snigta, kojos snieguotos, kny
gos po pažasezia, veidai rau
doni, akys žvilga lyg ko nusi
minusios isz baimes. Nedrąsiai 
prabilo: •

— Laba vakara.
Visi: — Laba, laba.

ko-

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

— Mama, nesirūpink, atei-Į 
ties dalykas — Onyte užpro
testavo savo motinai.

I
— Taigi, taigi. Asz nesirū

pinu ...
— Toki dalykai nesvarbu 

szioj gadynėj! Bet vaikai, ar 
jus pasidabojai vienas kitam, 
a? — teiravosi dar Marozas... | 
Bet perdaug in (pirszli domes 
nekreipe ir. susieja visi trys.

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.

nurau.de


“SAULE” Mahanoy City, Pa.

aj muszdavo lininiu virvagaliu.
I S Iwb I In 1/ I > Sztai tau, tu baltaranke, sztai 

VoIvIImuIJmM * XXkJl tau, tu iszverstake, sztai tau.
j tu begede, už ka taip skambiai 
| juokiesi!”

Inejo keleivis, uždėjo ran-VEIDAS
_ *_

Diena ėjo vakarop bet kai
mo žmones vis buvo nelabi. Jie 
keikė, apgaudinėjo viens kita, 
vogė, pardavinėjo netikru sva 
tu ir apkalbinėjo vienas kita. 
Jie buvo tiktai kūnai, nuodė
mių troksztanti kūnai, jie vos 
buvo žmones. Jiems rodėsi kad 
diena nesibaigs niekados, nors 
jau naktis buvo visai arti.

Saule buvo jau ant laidos ir 
iszrode lyg banguojanti tolyje 
kviecziu laukai liete jos krasz- 
ta. Kaimo viduryje ties so
džiaus valdybos namais buvo 
didis, platus piečius. Apie szi- 
t.a plečiu stovėjo dvylika kry
žių su Iszganytojaus paveiks
lu. Visi kryžiai buvo vienoki, 
kiekvienas liūdnas ir vientegis 
ir visi paveikslai buvo toki 
pat. Juos pastatydino vienas 
pamaldus turtininkas ir karta 
pastaczius jie tenai sau stovė
jo. Bent vienas teisėjas, musz- 
damasis in krutinę galėjo sa
kyti:-“Man nepalieps ne dvy 
lika Iszganytoju. ” — Vieto
mis, kur nebuvo taip nutrypia, 
žele dedeszvu, gaid-pirszcziu ir 
kitokiu piktžolių. Tenai lesi
nėdavo visztos ir ganydavosi 
keletas parszu.

Žmones ir gyvuliai gryžo isz 
lauko. Žmones buvo sziurksz- 
tus, nesitenkinanti, pikti ant 
darbo, ant žemes ir ant viso ko. 
Gyvuliai bet-gi buvo ramus ir 
nuolankus. Gyvuliai sustojo 
aplinkui szulini ir gėrėjosi pa
sauliu. Taigi, gyvuliai.

Nuo kapiniu kaimo linkui 
ėjo žmogus. Tai buvo auksztas 
vyras, kiek kumptelejas. Jo 
plaukai buvo ilgi ir didele 
gelsva barzda. Persisveres per 
peti neszesi krepszi bet krep- 
szys buvo tuszczias.

Keleivis inejo sankrovon n 
pasakė “Labas vakaras.” 
Jis tatai pasakė kaip ii’ 
kiti bet jo pasveikinimas kiek 
giliau pasiekė pasveikintojo 
szirdi.

Tuo paežiu laiku piiklys 
vienai vargdienei žmonai svė
rė miltu. Vienoje svarstykleje 
buvo paslėptas geležgalys 
idant indejus svarstyklen mil
tu, jinai rodytu daug daugiau. 
Tecziau jisai savo svecziui at
siliepė: “Teesa pagarbintas 
Dievas. Meldžiu sėstis.”

Keleivis atsisėdo ant mai- 
szo ii* ramiai žiurėjo in pirklį. 
Sveczio akyse spindėjo meilin
gumas ir jis tarė pirkliui: “Ta- 
mista esi labai geras žmogus 
kad tai žmonai duodi toki ge
ra švara.”

Pirklys kruptelejo. “Kokia 
tamsybe mano sieloje,” pa

kas ant mergaites ir, nusilenk
damas priesz motere, tarė: 
“Muszki mane, moterėlė, isz- 
liek -savo apmauda ant mano 
nugaros. Man labai gaila ta- 
mistos kad esi tokia .supyku
si.’’

Motere pažvelgė in nusilen
kusi žmogų kurio veide buvo 
matyti liūdnumas, gerumas ir 
malonumas. Ji susigraudino ir 
apsiverke: “Vaje, kokia asz 
pikta, kokia asz pikta!”

Sveezias paėmė mergaites 
ranka ir, dedamas ja in pamo
tes ranka, tarė: “Mano vaike
li, pabueziuok savo gera, moti
nėlė,”— ir iszejo.

Motere apkabino mergaite ir 
iszbucziavo ja in veidus, pas
kui tarė: “Ar tiesa, kad Jonas 
tavo numylėtasis? Bukie lai
minga su juo. Sekmadienyje 
iszkelsime -sužiedotuves. ” Ir 
motere pajuto savyje ypatinga 
malonu jausma, tikra pasiten
kinimą. Ji klausė mergaites: 
“Bet kur asz esu maeziusi szi- 
ta žmogų?” — Mergaite atsi
liepė: “Gal mieste, gal kokio
je knygoje. Ir mano atmintyje 
yra jo paveikslas.” x

Prieangyje turtingiauses tos 
szalies žemininkas valgė vaka
riene'. Ponu stalan buvo pridė
ta riebiu visztu, pyrago ir rau
donojo vyno. Tarnai sėdėjo 
lauke ant rastgalu. Jie valgė 
supelėjusias duonos pluteles ir 
dūsavo.

“Tesuteikia Dievas visiems 
palaiminta vakara,” tarė inei- 
damas kieman sveezias.

“Dievas gali duoti ka tik jis 
nori,“ atsiliepė turtininkas.

Keleivis pirma pažvelgė in 
žemininką, kuris smaguriavo 
drauge su savaisiais o paskui 
in vargdienius kurie ežia pat 
badejo. Jis nusiėmė nuo peties 
krepszi, atsivėrė ji ir pradėjo 
jame ko jeszkoti. Bet jis buvo 
tuszczias ir sveezias sudejavo: 
“Tuszczias, tuszczias.”

Paskui jis tarė žemininkui: 
“Ka duotumei už ilguosius 
mano plaukus?” — “Jie te
verti tiktai kąsnelio surūdiju
siu lasziniu,” juokėsi turtinin
kas.

“Tai nukirpk mano plau
kus ir duok man kąsneli pase
nusios mėsos pavalgydinti szi- 
tiems vargdieniams.”

“Motin, iszneszk didžiąsias 
žirkles,” tarė turtuolis.

Žmona atnesze žirkles. Tur
tininkas viena ranka paėmė 
žiupsneli sveczio plauku o an
traja prikiszo žirkles ir jau bu
vo bekerpąs. Staiga suszuko jo 
žmona: “Vaje, kaip inkirpai] 
man in szirdi, vaje, kas ežia

VANDUO YRA LABAI BRANGINAMAS ETIOPIJOJE.
Paveikslas parodo viena isz senoviszku sauliniu Etiopi

joj isz kurio žmones aplaiko vandeni, inpila in skurinius 
maiszus ir gabena del kareiviu kurie kovoja ant franto. Atga
benimas Vandens užima daug laiko kur kareiviai turi būti 
labai atsargus kaip ji naudoja ii’ turi ji labai czedint.

džiai! Todėl jis tare in savo
žmona:

“Papjauk deszimti riebiau-, 
siu visztu ir atiduok jas szi-
tam vargdieniui.”

Czia ateivis atsisveikino ir! 
iszejo. Žemininkas tarė savo, 
žmonai: “Žiūrėk, koki lipsz-j 
nūs mano tarnai. Anas visai.

visi to kaimo gyventojai, vy
rai ir moteres susibėgo ant 
rinkos. Kiekvienas mane jog 
bus gera dabar pasimaezius.

Netrukus žole apžėlusia pie
čius buvo pilnas žmonių. Tei
sėjas prabilo aiszkiu balsu: 
“Klausykite, žmones, vyrai ir 
moters; kas man pasakys, kas

panaszus in musu Petra.” Pas-' buvo tasai keleivis, tam dova- 
kui jis pridūrė: “Bet mes esą- nosių deszimti bausmių. Nes 
me mate ta žmogeli, asz galiu isztikro, jo veidas iszrode la-
prisiekti jog karta ji esu kur bai pažinstamas.”
regejes.” j Ir pirklys tarė: “Klausyki-

“Gal, kaip mes buvome pasate, gyventojai! Kurs man pa- 
gydytoją,” atsiliepe duktė. sakys, kas buvo geras keleivis,’

Ir pas teisėja apsilankė tas tas per visa savaite isz mano
sveezias. Tuomet teisėjas nag- sankroves gales dykai nesztis 
rinejo dvieju prieszu byla, ko tiktai jam reikes.” Taipo- 
Vienas sake: “Mano laukas jau ir turtingasis žemininkas 
prieina iki obels.” Gi antras tarė: “Gyventojai, pažinstami 
tvirtino: “Tavo laukas tepa-[ir kiti, klausykite czion. Ku- 
siekia tiktai kriausze.” Tai ris man pranesz, kas buvo ta-
buvo vaidu priežastis ir abu 1 
kreipėsi iu teisėja. Vienas bu
vo teisėjo žentas o antras tei-Į 
sėjo prieszas.

“Ne tavo teisybe,” suriko 
teisėjas in savo priesza. “Tas 
žemes plotas priguli jam,” ir 
parode in savo žentą.

“Vaje! Vaje!’’ suszuko ke
leivis.

“Žmogeli, kas tau darosi?” 
paklausė teisėjas ir abudu by
lininkai.

“Vai geri žmones, padova
nokite man sklypeli žemes. 
Jaucziu, kad veikiai mirsiu ir 
nenorecziau ilsėtis svetimoje 
žemeleje. Kitados buvau tur
tingas, turėjau žmona ir vaiku. 
Mano turtus atėmė pikti žmo
nes o mano szeimyna — Die
vas. Duokite man sklypeli že
mes kur mane galėtu peržegno
ti paskiausiam atilsiui.”

Teisėjo žentas pamate priesz

įsai szventas, geras vyras, tam 
duosiu szimtą jnaiszu miltu ir 
gera karve. Nes asz ir mano 
szeimyna atsimename kad jau 
ji esame kur mate.”

Tuo tarpu vienos naszles 
vaikelis timptelėjo viena ap
link bėginėjusiam parsziukui 
už uodegos ir ' tas gyvulėlis 
pradėjo žviegti.

“Ar neliausi, tu nioksze, 
kaip duosiu tai... ’’ suriko tei
sėjas ir jau buvo atsivedęs 
muszti.

Bet vaikelis greitai pabėgo 
szalin ir bebėgdamas atsitren
kė in viena ten stovėjusi kry- 

1 žiu. Jis pakele savo akis augsz- 
tyn ir garsiai suszuko: “Žiu- 

! rėk, mamyte, žiūrėk, tai szitas 
[ vyras sziadien padėjo tau nesz- 
■|i maisza!”

Visi žmones pakele savo akis 
augsztyn. Nuo visu kryžių 
žvelge iszejusis sveezias in

save mirti, teisybe ir teismo juos visus su vienokiu dorumu

Tavo Drabužiai ir Oras

Dėvėjimas netinkamu dra
bužiu pilnas visokio pavojaus. 
Žmogus netur rokuotis su oru 
devejant drabužius. Nėr isz. 
mintingu daigiu dėvėti sun
kias drapanas kaip tik žiemos 
pirma, szalta diena- pasirodo. 
Sziadien visur namai ir ofisai 
tinkamai inkaitinti ir todėl 
daug vyru dovi paežio sunku
mo apatinius drapanas per vi
sa meta ir daug isz ju dėvi pa
ežio sunkumo virszutini apre-' 
da (siutus). “Raudono flane-'
•io” dienos isznyko su arkliu' 
ir briczkele. Žmones tiki, kad 
ta permaaia prisidėjo prie vie- 
szos sveikatos.

Teisybe, kad vis yra vyru ir 
moterų, kurie priversti varto
ti vilnonines paneziakas ir 
sunkias apatines drapanas bet 
tai tik tie, kuriu kūnas reika
lauja daugiaus szilumos. Bet 
paprastai butu gerai jeigu vy
rai sektu moteres kaslink ju 
drapanų sunkumo. Sziadienos 
moterys vis iszmintingiau ren
giasi negu vyrai. Jos dėvi pa
ežio sunkumo drabužius per 
visus menesius ir tik prideda 
virszutine sermėga kuomet 
termometras pasiekia szalimo 
punktą- ir žemiaus. Kadangi 
daugumas namu sziadien garu 
inkaitinti, tad nereik dėvėti 
jokiu sunkiu drabužiu namuo
se ir tik reikia sunkia virszu
tine sermėga pridėti jeigu pri
sieina iszeiti ant lauko.

Ir tas viskas lieczia vaikus. 
Nereik apsunkinti vaikus su 
nereikalingomis apatinėms 
drapanoms, jis turi būti taip 
aprengtas kad jo kūnas visu 
laiku yra liuosas. Einant ant 
lauko reikia pridėti tik sunkes
ni virszutini kotą ir pirsztimi- 
kes. Kuomet kojos szlapios, 
nėr pavojaus, jeigu tik motina 
nuims szlapias ir uždės szvie- 
žias, sausas paneziakutes kaip 
tik jis pareina, bet jeigu kūnas 
paszales tai jau kitas dalykas.

Tik pabandykite dėvėti tin
kamus drabužiui. Tai prisidės 
prie tavo smagumo ir pagerins 
tavo sveikata. —F.L.I.S.
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Mano kuinas gal Vestuose kur 
užszalo, 

Kad da namo neparvažiavo, 
Todėl asz vela turiu dainuot, 

Savo kurna užvaduot.
Taigi, ar žinote ka asz jums 

pasakysiu,
Tikra teisybe ir nemeluosiu, 

Montkarmese vienas turėjo pa
sidėjus pas gaspadine,

Netoli tūkstantine,
Na ir tuos pinigus praliuliavo, 

Ba nei vieno dolerio negavo, 
O ka turėjo daryt, 

Turėjo nebagelis tylėt,
Ant galo gerai apsirokavo, 

Ir in kitur iszvažiavo.

* * *

Girdėjau kad Vilkesberi, 
Kokiam tai užkaboryje, 

Randasi kokis tai kvailys, 
Badai didelis pasiutėlis, 

Isztikruju pradėjo kvailiot, 
Nei ant valandėlės nenori 

apsistot,
Kožnam in akis kabinasi, 

Dideliu ponu vadinasi, 
Gerus žmonis paniekina, 

Nekaltus bjauriai apšmeižia.
Gal dabar truputi susipras, 

Proto daugiau atras, 
Jeigu tas nepagiaibes ir to 

nepadarys,
Tai in kvailiu narna uždarys, 
Ten gales mokyti proto kitus, 

Pakol isz miego nepabus, 
O priek tam iszmoks pilo- 

zopijos,
Ir astronomijos, 

Po truputi,
Tu Vilkesberiu kvailuti.

* * *

3
! Senove je Buvo Kitokis 

Gyvenimas
• ------- *—-
Kitaip senovės tėvai gyveno, 
Kaip skurstame mes sziadien, 
Paklausk tik tėvuczio seno, 
Ar ne ein’ piktyn kas diena. 
Ne tiek turtu tėvai turėjo, 
Ne tiek žemes iszbrangino, 
Bet Tevynia daugiau mylėjo, 
Viens kita savo broliu vadino. 
Gražiai suėjo sentėviai musu, 
Kalbėjo apie mylima Tėvynė, 

' Apie senove ir kares Prusu, 
j Kada nuo Kryžioku juos gynė.
Linksma buvo, girios galimu, 
Kad nuo medžiokles skambėjo, 
Gražu, kad tėvas pražilęs 
Sunu in kara einant lydėjo... 
Bajorai mus, darbais .garbiiigi, 
Mylėjo kalba 'Tėvynės, 
Namie meilingi, kovoj baisingi. 
Negande veju gadynes!
Linksma buvo nuo sutartiniu, 
Kad giriu gande užimąs!
Gražu, džiaugėsi, linksmu

Szesztiniu, 
Sulaukus musu jaunimas! 
Grąžei dainuota tada mer- 

gaieziu, 
Darželiuose rutu sodinta! 
Žibėta kardu tad jaunikaieziu, 
Eržilus — žirgus auginta! 
Su Dievu augo tėvai ir seno, 
Viens kita szelpe ir gynė, 
Ne ta sziadiena gadyne! 
Kitaip senovėj tėvai gyveno.

TIEJEI ISZMINTINGI 
VAIKAI.

— Mamyte, juk karve tai 
motina verszio?

— Teip, mano kūdiki.
— O jautis kokis 'butu gi

mine?
— Jautis, — jautis, — tai 

dede.

LIGONBUTEJ ASHLANDE.

— Nėra kitokios rodos kaip 
tik reikes stikline aki indet.

— Tai neužsimokes, ponąs? 
daktare!

— Kaip tai neužsimokės? :
— Taip, jeigu mano loena . 

aki iszmusze karezemoje sjl 
kumszcziom tai ka giliuos stik
line? ■ 'Vyrucziai nebūkite visados 

žioplei, 
Jeigu in kur iszvažiuojate, ne

tikėkite paežiai, 
Nes bjaurus gyvenimo pa

dėjimas, 
Buna nevisados geras.

Vienas Garyjoj paliko paezia 
ir pats iszvažiavo, 

Kur ten mainose darba gavo,
Pati viena, vyru pilna, per ■ 

nakti kazyruOja,
Visokius žodžius kaip szunes 

loja.
Isz tu visu viena prieteli turi, 

Kuris meilei ant moterėles 
žiuri.

Tai vis tokis pasielgimas 
netinka,

Del geru žmonių nepatinka, 
Jeigu ir toliaus važiuojate, 
Tai savo saldžiu bobelių ne

palikite.

* * *

Netoli Pottsvilles,
Parengė szoki bobeles, 

Nežinau kas ten pasidarė, 
Kad isz pradžių susibarė,

■ Innagius visokius paėmė, 
Palicmonas pasisuko,

Kaili visiems gerai iszlupo, 
Kad da ir sziadien lovpje 

guli,
Visi galvaš susiūtas turi.

Jau nekuriems daug tas szokis 
kasztavo,

Badai in suda prova nusigavo, 
Jau kad szokt, tai szokt, 

O kad duot, tai gerai duot!

'LITHUANIANS 
į DANCETOLIOJ 
g PIANO SOLO gg

Qontainn^ a c/iolce 
collection of the most ra 
popular Lithuanian I 
būties •> - «l mmR

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

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

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

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

Dr. John L. Rice, 
New Yorko Miesto Sveikatos 

Komisijonierius.

PREZIDENTAS REIDIO 
KOMPANIJOS.

nusprendimą, parode in teise- ir malonumu.
jo priesza ir tarė: “PraszykieĮ Ir visose tu trijų szimtu žmo- 
ano žmogaus, kad jis tau ati- niu szirdyse pradėjo gausti 
duotu ta žemes sklypeli nes sielos varpas kuris buvo pa- 
isztikro jie ne mano.” Szitas skendės. Ir apsiverke... visas

manste jis ir nusitaikęs iszeme 
isz svarstykles geležgali ir 
žmonai davė tikra švara su 
virszum. Kaip tik motere bu
vo už duru, sveezias atsisvei
kino ir iszejo. Pirklys iszejo 
laukan ir atsistojas pas krau
tuves duris tarei “Koksai gra
žus ir malonus vakaras.” — 
Nors jis buvo mates tūkstanti 
tokiu vakaru bet niekados dar [vaikas: “Tetuk, tetuk, vaje,'jas.” 
nebuvo taip sakes. Paskui kaip man sopa szirdi, vaje, va-j Sveezias nuėjo savo keliu, 
pirklys užsimąstė:' “Kur asz'je, ko mes susilauksime po-J Teisėjas apglobė abu bylinin- 
esu mates szita veidą? Kur ryt! Į ku ir tarė: “Likite pas mane
asz ji bueziau galėjas matyt!”j

Kaimynuose pasigirdo bai- kad jis tebuvo tiktai szyksz-1 asz szita žmogų esu mates?”— 
sus barnis ir verksmas. Nelaba tuolis ir žemiszku turtu krovė-[ “Gal tatai buvo kariuomene- 
pamote musze savo podukra, jas o savųjų szirdi, ju siela bu- je,” — atsisliepe vienas. “Gal 
Pamote buvo dar jauna motere vo visai pamirszes. Jis suprato Petro Balogo vestuvėse,” ma- 
ir sznairuodavo in gražius jau- kas ne szi diena dar ne jo o ry- ne antrasis.

patiks mumis sziadien!”
Turtininkas, iszputes akis 

vela prikiszo žirkles. Czia su
szuko vyresneji jo duktė: “Va- 
je, tėvai, kaip man suskaudo baigus sziam 
szirdi, vaje, kas czia mums bus [ žemes. Jam 
rytoj!

Ir treczia karta turtininkas isz savo darbu. Jis tarė savo 
mėgino kirpti keleivio plan-' prieszui! “Atleisk man, bro
kus. Bet suszuko mažiausias jo' iau, nes buvau neteisus teisc-

.-j Sveezias nuėjo savo keliu.

atsiliepe: “Asz tau ji atiduodu kaimas, 
linksma szirdžia.”

Ir teisėjas atsiminė tuos var- ---------
ius, kurie jam atsivers, pasi- . 

gyvenimui ant 
galvon atėjo ir 

apyskaita kuria reiks iszduoti

JLtJlO' 
I ku i

j Czia turtininkas susiprato*ant vakarienes.” — “Bet kur
I__ .1 •*_  J—Z ---------1 . v__  _____

nikaiežius kuriems patiko jos tojus ir porytdiena jo dar tik! Keleivis aplanke kiekvienus 
podukra. Ir užtatai mergaite [ laukia. Kas bus piktai jo szir- namus. Jam iszejus isz kaimo,

Naujas Lietuviszkas

SAPKORIŪS
Naujas Didelis Sapnorips 

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

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

Majoras Leanox Riley Lohr, 
kuris buvo pirmininku Chica- 
gos Iszkilmes, likos ana diena 
iszrinktas prezidentu National 
Broadcasting Co., in vieta at
sisakiusio Merlino Aylesworth. 
Todėl Chicagine Iszkilme tu
rėjo tokia pasekme nes ponas 
Lohr buvo labai prielankus 
del. laikrasztininku kuriems 
neatsakydavo nieko kad tik 
juos pralinksmint laike tos 
milžiniszkos parodos.

SIENINIAI KALENDORIAI 
1936 METAMS—Del saves ar
ba in Lietuva pasiusti. Po 25c.

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

j

i i



ŽINIOS VIETINES
Musu aplinkinėje szaltis 

buvo 15 laipsniu žemiau zero. 
Mahanojus tokio szalczio ne
pamena nuo 1889 meto. T own
ship augsztesne mokslaine bu
vo užsidarius beveik visa san
vaite nes bosai negalėjo davež- 
ti vaikus in mokslaine. Vaikai 
isz to džiaugėsi ir siautė ant 
sniego.

■— Cassie Vasiliauckiene

adgal, apsigyvendamas pir-) 
miausia Shenandorije, dirbda-' 
mas per daugeli metu kasyklo- South 

perrasze savo narna, ant Mer- šia. Prigulėjo prie Szv. Jurgio 
parapijos. Paliko tris brolius;
Juozą kuris gyvena Wm. Penu 
Petra, gyvenanti Kanadoje ir 
Damininka isz Erie, Pa. Gra
borius Želonis isz New Phila
delphia laidojo.

—- Pacziule Juozo Želonio, 
pagimdė sveika sūneli Ashlan- 
do ligonbuteje. Motina ir kū
dikis vra sveiki.

chants Bankos už skola szim- 
1o doleriu.

— Pacziule Antano Janule- 
vicziaus, 922 B.- Centre uly., 
pagimdė sūneli Locust Moun
tain ligonbuteje praeita .san
vaite. Motina ir kūdikis svei-

—• Subatoje kunigas Czes- 
na .suriszo mazgu moterystes 
Ona Klimaczauskiute, duktere 
Vincu Pitkevicziu, 1102 E. 
Pine uly., su Williamu Rapach, 
611 W. (Pine uly. Veselka atsi
buvo pas nuotakos levus.

—■ Seredoje pripuola Mc
Kinley Diena arba diena jo gi
mimo. McKinley buvo 25-tu 
prezidentu Suv. Valstijų. Gi 
me jis Niles, Ohio, 29 d. Janu- 
ario, 1843 mete. Iszrinktas pre
zidentu 1896 ir 1900 metuose 
ir buvo prezidentu tik kelis 
menesius, antru kartu, kada ji 
paszove Lenkas, Leonas Czol- 
gosz, mieste Buffalo, N. Y., 
Septemberio 6-ta, 1901. Mirė 
jis nuo to Sept. 14-ta, 1901. 
Czolgoszas likos pakartas.

Visas Sklypas Gailesti je.

Sklypas Korea gal yra vie
natiniu sklypu kuris randasi 
gailestije. Nuo 1910 meto, ka
da Korea likos priskirta prie 
.Japonijos, beveik visi gyven
tojai pradėjo neszioti baltus 
rubus kaipo ženklas apgailes
tavimo ir tokiu budu parodyti 
savo iszreliszkim'a apgailesta
vimo.

KADA SNIEGINE PUSNIS
PAGAVO SHENANDOAH, PA.

Miestas Shenandoah, Pa., nukentėjo nemažai nuo sniegi
nes pusnies kuri prasidėjo praeita sanvaite. Auksztesnis pa
veikslas parodo East Centre ulyczia kur automobile! sustojo 
ir likos užpustyti visiszkai. Per kėlės dienas visas judėjimas 
mieste beveik visiszkai buvo sustojas. i

Žemesnis paveikslas parodo sniegą prie Rescue Hook 
and Ladder ugnagesiu stoties, nuo kur WPA darbininkai nu- 
valo,sniega kad laike ugnies ugnagesiai galėtu iszvažiuoti. 
Žniones daug vargo prikente per szalti ir sniegą. Ulyczios 
yra taip prisnigtos kad tik vienas automobilius gali važiuoti 
p dideli trekai tankiai sustoja ir užkemsza ulyczias.

■SHENANDOAH, PA. ISZ WILKES-BARRE 
IR APLINKINESt Gerai žinomas szioje ap

linkinėje, Juozas Subaczins,, 
kuris riesenei apleido miestą 
apsigvendamas pas savo sese
rinio Mare Sahuckiene, Patter- 
sonville, mirė praeita sanvaite. 
Velionis gimė Lietuvoje ir pri
buvo in Amerika, apie 35 metai t k*a

- - ■ - ■ mis likos baisiai sumaltas.
t Ona Kemežiene, 424 K 

mirė. Palaidota 
Szv. Trejybes parapijos kapuo
se Georgetown.

t Kada Albertas Autana- 
viczius ėjo in Ellengowan nu
sipirkt tabako, užtemino žmo
gaus czebatus kyszojanczius 
isz sniego. Pranesze apie savo 
radini kitiems kurie isztrauke 
ne tik czebatus bet drauge su 
jais ir žmogų. Buvo tai susza- 
les lavonas Juozo Litvinavi- 
cziaus, apie 50 metu amžiaus, 
kuris gyveno szantukeje prie 
miesto dumpo kur apsigyveno 
ir daugiau panasziu vargszu 
neturėdami niekur pastoges. 
Velionis gulėjo ten suszales 
gal apie sanvaite laiko. Netu
rėjo jokiu giminiu ir jo lavona 
pasiėmė pas save graborius 
Naja, vilti je, kad gal kas atsi- 
szauks isz jo giminiu. Bet lyg 
sziam raszymui niekas neatsi- 
szauke ir lavonas bus palaido
tas ant vargszu kapiniu. Nese
kei likos surastas lenais lavo
nas Miko Antanavicziaus ku- 
i is mire nuo szalczio ir vargo.

OOO perszalima
O O lU ir KARSZTI 

LU/ pirma diena
Galvos Skausmą

Gyduole-Tabletai. in 30 minutu 
Mostis-Nosini laužai. Gausit aptiekos^ 

Krazev.-kis, 4b 
melu, isz Plymouth, likos už

imu szf as per Laeka vanos truki i 
! ant Fdat Road skerskelių, kada 
ėjo in dalba in Luc.:r:- kasy- 

Nelaimingo žmogaus ku-

Pitfštoh, Pa., f Teresa Va na- ■ 
vicziene, 50 Mill ulv„ mirė. Ve-1 ■ ’’ ■ ihone isz Lietuvos atvyko 50 i 
metu atgal ir visa laika gyveno | 
czionais. Paliko tris dukteris, 
tris sūnūs ir 9 anukus.

Kingston, Pa,, f A. Romans- 
kiene, 56 metu amžiaus, isz 
Curtis uly., mirė. Paliko vyra, 
keturis vaikus, dvi seseri vie
na broli ir szesžis anūkus.

Plymouth, Pa., f Ursžule 
Morankiene, gyvenant Hun- 
lock Creek, mire. Paliko ketu
ris sunūs ir dvi dukteri.

Sugar Notch, Pa. — Garnys 
aplanke Petra ir Elena Sinkc- 
viczius, ir paliko gražu sunu. 
Motina ir sūnūs sveiki.

p-ne Elena Sinkevlcziene 
priesz isztekejima buvo p-le 
Vaitkevicziute, gerai Wilkes- 
Barre žinomo Antano Vaitke- 
viczius sesuo. Petras Sinke- 
viczius yra Sugar Notch High 
School mokytojas ir Plymouth 
Szv. Kazimiero parapijos kle
bono Kun. A. J. Sinkevicziaus 
brolis.

Shamokin, Pa. f Ne tik Len
kai bet ir Lietuviai nulindo 
staiga mirczia gerai žinomo 
daktaro Frano J. Meek (Mi- 
kolaicziko) kuris czionais dak
taravo per 45 metus. Praeita 
Petnyczia, važiuodamas auto
mobiliam, siaigai sustojo pus
nyje ir taip likos sukrėstas kad 
kieravojimo ratas jaįni smar
kiai sutrenkė krutinę. Vos par
važiavęs namo, mirė rankose 
savo dukters. Velionis paliko 
paczia, keturep dukteres ir tę
va, kuris gyvena Chicagoj.

Frackville, Pa. — Ona 2i le
ninio, kuri gyvena ant Szesz- 
tos ulyczios czionais, turėjo 
nepaprasta atsitikima važiuo
dama isz New Yorko kur turi 
užsiėmimą. Ona važiavo ant 
boso per visa nakti ir taip bu
vo pailsus jog kada ėjo namo, 
staigai sukrito prie namo Bur
ch ill, kur ja priėmė, pavalgy
dino, suszilde ir nuvedė namo.

TRUMPOS ŽINUTĖS
Albany, N. J. — Szimas Bel

linger. 30 metu, likos uždary
tas kalėjime už suspardyma sa
vo septynių menesiu dukreles 
ant smert. Mažiulelė nedave' 
tėvui užmigti todėl taisai žve-' 

1 ris isztrauke ja isz loveles, me-1 
te ant grindų ir suspardė am 
smert. :

I Bukaresztas, Rumunija. — - 
Patogi Titą Cristes.cn, kuri 
buvo žinoma kaipo“Pana Ru-i 
muilija,” laimėdama taji va r-' 
da. laike patogumo kontesto, 
likos nutrucinta per trneizna! 
kuria kas tokis indejo in jos 
dantų szepetuka.

Atlantic City, N. J. — Per 
eksplozija gazo name, likos už- 
muszta motore ir jos vyras o 
keturios ypatos ■sužeistos. Už- 
musztais yra Jonas Maksimuk 
ir jo pati. ■

“SAULE” Mahanoy City, Pa.

DELAWARE UPE UŽSIGRUDUS SU LEDAIS.
Upe Delaware da niekad taip pebuvo iszkilus in 31 metus kaip ana diena nes ja už- 

grudo ledai prie Trenton, N. J. Vanduo kerszina užlieti miesto prūdą kuri matome tolumoje
ant paveikslo. Daug .skiepu likos užlieta per iszkilusi vandeni kuris padare daug bledes del 
tenaitiniu gyventoju.

Isz Kares Lauko
ITALAI IR ETIOPAI GIRE- 
SI KAD VIENI KITUS SU
PLIEKĖ; TUKSTANCZIAI 

ŽUVO.
Rymas.,— Italiszki telegra

mai pranesza, buk musziuosia 
koki atsibuvo Tembien aplin
kinėje, žuvo tukstaneziai prie- 
szu ir Italai buvo giliukningi' 
tuose musziuose. Italai taipgi' 
skelbia kad apėmė daug nau
jos žemes Etiopijoj. Ant Eri
trean frunto teipgi atsibuvo 
smarkus musziai.

Addis Ababa, Etiopija., — 
Et iopai vela 'skelbė, kad nužu
dė tukstanezius savo prieszu 
ant žieminio frunto, ir Italai 
turėjo trauktis in užpakali. 
Etiopai užmusžo kelis tukstan- 
czius Italu, paėmė keliolika di
deliu anuotu ir nuszove viena
Italiszka eroplana.

Kokia buvo 'pasekme tuosia 
musziuosia, tai isztikruju ne- 
žine, nes vieni ir kiti giresi kaci
savo prieszus ingalejo.

KRUVINAS MUSZIS TARP 
ITALU IR 40,000 ETIOPU.
Asmara. — Trijų dienu mu- 

szyje, aplinkinėje Tembien,
Italai iszvaike 40,000 Etiopu.) 
Italai tvirtina buk ju prieszu 
žuvo apie penki tukstaneziai 
tuose musziuose. Etiopai vėla: 
užginezina kad tiek žuvo ir sa- Į 
ko kad ir Italu žuvo beveik 1 
tiek. Vieni ir kiti nepasiduoda 
ir tvirtina kad laimėjo mu-1 
szius. Etiopai prisipažino kad 
musziuose žuvo ju gana dide
lis skaitlis bet ne tiek kiek Ita
lai paduoda savo rapartuose.

| Dr. T. Tacielauskas

I
I Pirmutinis Lietuviszkas

Dentistas Mahanojuje i 
Persikėle in nauj'a vieta po adresu 
30 E. Mahanoy St. Mahanoy C'ty

kad žmonėms labai patinka. Teipgi galima ja nusiusti in 
Lietuva. Preke Tiktai $2.00. In Lietuva su nusiuntimu $2.50.
W. D. BOCZKAUSKAS - CO.. MAHANOY CITY, PA.. U.S A.

A. J. Sakalauskas 
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Pirmos klasos patarnavimas
❖ Ofisai Dviejose Vietose <*

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

B ■■ —■■■r .

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

KUR ITALAI SU ETIOPAIS VEDA KARE.
Nemaloni tai vieta, kaip persistato ant szio paveikslo, kovoti su nevidonu bet Ita- 

iai naršei kovoja szioje kalnuotoje aplinkinėje su Etiopais, kurie nepasiduoda savo prie- 
szams nes yra papratę prie savo kalnuotos tėvynės ir naršei atsispyrė savo prieszams. Czio
nais tai žuvo jau daug Italu isz priežasties visokiu nesmagumu.

AKYVI SZMOTELIAI
APIE AKYVUS

DALYKUS
Surinko F.W.S.B.

Bažnyczia Turi Gera Pelną.

Mieste New Yorke randasi 
tūla bažnyczia kuri aplaiko antį niszkuose senovės laikuose per 
menesio 80 tukstaneziu doleriu szimtus metu, buvo tas kail 
nuo raudos isz savo locnas-! niusu žeme, planietos, menulis 
ežiu. Tenais taipgi randasi tu • žvaigždes buvo nesziojamos 
las milijonierius kuris yra vir- po padanges per aniuolus. 
szininku 240 visokiu kompani- "
ju ir kuris iszdalin'o daugiau 
kaip 600 milijonu doleriu ant 
visokiu labdaringu tikslu ir 
mielaszirdingu institutu.

Retas Dalykas Ant Svieto.
Adenas isz recz.iausiu dalyku 

ant svieto yra, kad ant svieto 
nesiranda pilnai isztobulintas 
žmogiszkas kūnas — tokis .kad 
neturėtu jokiu kliueziu ir ne-

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunus numirėlius. Pasam
do automobilius del Laidotuvių, 
Kriksztiniu, Vesiėliu, Pasivažinėji
mo ir t. t. Bell Telefonas.78.
520 W. Centre St., M-’.ianoy City

Tūkstantis Naktų ir Viena
ARABIZSKOS ISTORIJOS

PUIKI DIDELE KNYGA. 27 ARABISZKOS ISTORIJOS 
704 Dideliu Puslapiu. 150 Paveikslu.

Drucziai Puikiai Apdaryta Audeklinais Iszmargintais Vyrszais

Yra tai ketvirtas iszdavimas tos puikios knygos, tas parodo Mahanojau# isztikimiausia Graboriu#

žino ar tokis žmogus randasi 
ant svieto kad butu pilnai isz- 
tobulintas. Beveik kožnas žmo
gus turi szioki toki feleri ant 
akiu.

Juokingas Tikėjimas.
Vienas isz placziausiai prasi

platinusiu tikėjimu Krikszczio-

8Z7A1 KA RASZO ISZ LIETUVOJ 
APIE 8ZITA KNYGA

alunczi»n>o> 
‘Tukatanui 

kuria tariu

Gerbemmla Tamlstai; —
Sulauki tu nuo juau 

mano vardu knyga 
Naktų ir Viena” už 
azlrdinpa aczlu Ir labai džiaugiuosi 
kad tokia knyga kaip “Tukutantla 
Naktų Ir Viena” apturėjau, nes mat 
labai yra žingeidu skaityt! visohlaa 
Istorijas, jas skaitydamas nei n epą 
sljuuti kaip laikas szvental Ir sma 
gial praeina. Aaz visiems llnkėczian 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 
“Tuketantia Naktų ir Viena” nes j» 
skaitydamas žmogus apie viską tada 
pamirazti ir visokį rupescslal sort 
ant valandėlei* atsitraukia.

Su pagarba, A. ZOKAS,
Dv. Palazduonya, 
Czeklszkes vai.

Kauno apsk.
LITHūANIAl.

. . —7 v fr-h" ■ r;t.: Ąr i

MOKINO IR MOKINO O BET
BUVO KVAILI.

Tūlas kunigas mokino kuo
pele vaiku ant kaimo, iszguldi- 
nedamas jiems apie Szven- 
eziausia Traice bet vaikueziai 
buvo kietos minties, kad jokiu 
budu negalėjo tojo ^noksio su
prasti, o kunigas mokydamas 
net susžilo. Ant galo emeėi 
ant kitokio budo iszaiszkiuimu 
kas tai butu. Pasiemias savo 

'kepuria in ranka, pradėjo var- 
(tyti ir aiszkinti:

—- Matote valkelei mano 
kepure susideda isz trijų da~ 
liu; matikelis, pamuszalas ir 
virszus o bet vadinasi kepu
re; pridūrė vaikams ir tai : Die
vas Tėvas, Dievas Simus ir 
Dvase Szventa ir tos trys ypa
tos ženklina viena Dieva. Ar 
dabar suprantate mano valke
lei, kas tai yra Szvencziausla
Traice? |

— Suprantame, jegamaste- 
li.

—- Na tai pasakykite, ka£ 
tai yra Szventa Traice?

—■ Ugi tavo kepure jėga- 
masteli! — suszuko vienas isz 
vaiku.

PENKI SZVENTI MIESTAI.

Penki Mahometu szventi 
miestai: Meka, Najaf, Kerbela, 
Samara ir Khadimain, kurie 
turi po 250,000 gyventoju, per 
1,300 metu yra užlaikomi be
veik visiszkai per keleivius ku
rie tuosius miestus atlanko kas
inėta. Miestas užlaiko visokius 
lietelius ir viesz-namius del 
keleiviu, gemblerines urvas, 
dvasiszkieji daro dėl ju viso
kius stebuklus ir raszo viso
kius poterius del tuja, kurie 
tingi poteriauti. •

KNYGUTES DEL GAVĖNIOS!
Stacijos arba Kalvarija, Vieszp., 

Jėzaus Kristaus, 10c. Graudus Verk-
smai arba Pasibudinimas prie apmis- 
linimo Kristuso. (Pagal senoviszka 
Buda), 10c; Prisiuskite 20c., stem- 
pomis (po 1c.), o aplaikysite tuojaųs 
per paszta. W. D. Boczkauskas-Co., 
Mahanoy City, Pa. (t-f-I

Szi Banka yra Narys 
Federal Reserve System

IR
Federal Deposit Insurance

Corporation

Union National Bank
KAMPAS MAIN IR CENTRE ST.

MAHANOY CITY, PA.

C. F.REKLAITIS
:: Gabiausias Balsamuotojas

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- 
mirėl'us pagal naujau
sia mada ir mokslą.

Turiu pagialbininke 
moterems. Prieinamos 
prekes.

DU OFISAI i
MAHANOY C1TY;516 W. Spruce 3L 

. Bell Telefonas t ill 
tamaqua, pa., 439 Willing Street 

: Bell Telefonas 53R-.T

Cristes.cn
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