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Isz Amerikos
‘ * NEB ASZNINKE ’ ’ ISZB A- 

RE GRABORIU UŽ NEMAN
DAGU PASIELGIMĄ.

Bethlehem, Pa. — Lai ponai 
graborei atsimena kad manda- 
gei pasielginetu su numireleis 
nes ir jiems gali atsitikt taip 
kaip atsitiko ana diena grabe
liui G. M. Hyndmann su ne- 
baszninke Verna Berkeley, 68 
metu amžiaus.

Graborius buvo paszauktas 
ant parengimo jos lavono ant 
palaidojimo. Kada nesze ja su 
pa'gialbininku nuo virszaus, 
netemino kaip nesze ir kelis 
kartus stuktelėjo su galva in 
siena. Staigai senuke atsisėdo 
szaukdama: “O jus rakalei, ar 
tai taip elgtis su numireleis? 
Kad jus visi velnei pekloj taip 
kankytu, paszol von, isz mano 
stu'bos!”

Nereikejo gra’boriui ir jo pa- 
gialbininkui paantrint tuos žo
džius nes dūme isz namo kad 
net dulkėjo paskui juos. Senu
ke da ir sziadien gyva ir svei
ka.

“STEBUKLINGAS” PER
KŪNAS ISZGYDE MOTERE.

Keyport, N. J. — Adele Slo- 
ver, 40 metu, kuri negalėjo 
vaikszczioti per 15 metu, szia
dien yra- visiszkai sveika isz 
pagialbos “stebuklingo” per
kūno kuris 'trenke ant jos isz 
dangaus.

Kada Adele turėjo vos 15 
metu, apsirgo rumatizmu ir 
nuo to laiko negalėjo vaiksz
czioti be pagialbos krukiu. Ka
da praeita Nedelia, gulėdama 
lovoje kalbėjo ražaneziu, stai
gai trenke perkūnas in jos lo
va. Kambarėlyje kilo mėlyna 
liepsna kuri apszviete viską ir 
davėsi girdėt trenksmas. Ade
le kalba: “Iszpuoliau isz lovos 
ir gulėjau koki tai laika be ža
do o kada atgavau pajiegas, 
persitikrinau kad atgavau sa
vo pajiegas kojose ir pradėjau 
vaikszczio'ti be pagialbos kru
kiu ir sziadien esmių visiszkai 
sveika.”

BAISUS DARBAS PASIU
TĖLIO, ISZŽUDE BEVEIK 

VISA SZEIMYNA.
Yakima, Wash. — Louis La- 

zell, 33 metu, staigai netekes 
proto, nužudė savo paezia, 
uoszve, sužeidė svaine ir norė
jo nužudyt savo uoszvi. Po 
tam baisiam darbui pabėgo in 
girria 'bet ji žmones vėliaus su
rado ir uždare kalėjime. Prie
žastis tosios baisios tragedijos 
buvo didele neapykanta priesz 
visus. Lazell nuo kokio tai lai
ko negyveno su savo paezia 
nes jo pati atsisakė su juom 
gyventi už bjauru pasielgimą 
su ja. Atejas nakties laike pas 
uoszvius, pas kuriuos jo pati 
buvo apsigyvenus, perdare pa
ežiai krutinę su lediniu pikiu. 
Motina, norėdama ginti savo 
dukrele taipgi likos perdurta, 
sužeidė svaine ir panasziai no
rėjo padaryt .su uoszviu bet 
tasai adbego su revolveriu no
rėdamas pasiutėli nuszaut bet 
tasai in laika pabėgo.

NEPAPRASTAS
TESTAMENTAS

KADA NUMIRS TURI JAM 
KAPELIJA GRAJYT, MER

GINOS SZOKTI IR KAD 
KO Ž N AS TURĖTU

LINKSMA LAIKA. ,

Jessup, Pa. — Ernestas Mar- 
ehegani, 35 metu amžiaus ang- 
lekasis, kuris -apie nieką kita 
nesirūpino kaip tik darbu ir 
valgiu, ant galo pamisimo kad 
jam reikes mirti, nutarė pada
ryti paskutini testamenta, nu- 
ejas pas advokata, liepe jam 
surąszyti sekanti testamenta:

‘‘Kada asz numirsiu, turi bū
ti pasamdyta “džiazo” kape- 
lije kuri mane palydėtu ant ka
piniu. Penkios merginos turi 
szokti ir dainuoti kada mano 
lavona isznesz isz namu ir pa
lydėt mane ant kapiniu. Mano 
grabas turi būti uždėtas ant 
atidaryto automobiliaus ir nu
vežtas iki Moosic ežero o isz 
ten ant kapiniu.' Kaip tik gai
lės procesija judinsią ant kapi
niu kapelija turi grajyt “Mu
sic goes round and round,” o 
ant galo“Home Sweet Home.” 
Duobkasis tegul iszkasa duo
be tik ant trijų pėdu gilumo 
nes tas jam suezedys daug dar
bo. Visiems .svecziams nesigai
lėkite arielkos kurie atsilan
kys ant mano laidotuvių. Ant 
mano kapo pastatykite didele 
bonka guzutes.”

Testamentas likos užtvirtin
tas per liudintojus o Scranton- 
Lackawanna Trust banka turi 
iszpildyt jo paskutini velini- 
ma.

Rodydamas savo paskutini 
iestamenta savo draugams kal
bėjo: “Na, dabar galiu mirti 
be jokios rupesties. Turėsime 
didele parte bet asz neduosiu 
ramybes tam rakaliui kuris 
pavogs ta bonka guzutes nuo 
mano kapo ir ji persekiosiu po 
mano mireziai.”

Marchegani gyvena Jessupe, 
netoli Scrantu, yra vedes, turi 
du vaikus bet negyvena su sa
vo paezia jau kelis metus ir 
gal del to parasze toki nepa
prasta 'testamenta.

PO DAUGELIO METU AT
RADO PASLĖPTA AUKSA 
PER PAGIALBA SAPNO.
Planview, Tex. — Albertas 

F. Greenfield nudžiugo labai 
surasdamas savo skarba kuri 
buvo užkasės keliolika metu 
adgal, po tam . užmirszo vieta 
kur paslėpė ir tik tomis dieno
mis surado ji su pagialba sap
no. Mete 1890 kada tai bandi
tai apipleszinejo aplinkinius 
ūkininkus ir ranezierius, bijo
damas kad ir pas ji banditai 
nepributu ir ji apiplcsztu, pa
slėpė puodą auksiniu pinigu ir 
isz dideles baimes užmirszo 
kur ji užkasė. Praeita sanvai- 
te prisisapnavo jam vieta kur 
užkasė auksa. Niekam apie tai 
nesakęs nieko, nuėjo in pa
ženklinta vieta ir pradėjo kast. 
Ant tikrųjų pasisekė jam su
rast skarba o kad pinigai bu
vo aukse todėl turėjo permai
nyt ant bumaszku.

PERPJOVĖ JAI GERKLE 
KAD KALBĖJOSI

• SU KITU.
Perryville, Ind. — Harold 

Hermann taip buvo užvydus 
savo mylimai, Jennie Fowler, 
kad perpjovė jai gerkle kada 
pamate ja kalbant su kokiu tai 
vyru prie plento. Harold taip 
inszelo ka dnu'bego in stuba, 
pagriebė ilga mėsini peili, pri
bėgo prie mylimos, pagriebė ja 
in glebi ir patraukė kelis kar
tus su peiliu per gerkle. Mer
gina likos nuvežta in ligonbute 
kur in ketures valandas mirė. 
Pasiutėli uždare kalėjime.

2,000 ANGLEKASIU PA
MĖTĖ DARBUS.

Hazleton, Pa. — Penki szim- 
tai anglekasiu, isz Derringer, 
Tomhicken ir Beaver Meadow 
kasyklų pamėtė savo darbus ir 
nuėjo prie kasyklų Drifton No. 
2, Highland No. 5 ir Stockton 
kad spirtis nuo kompanijos 
kad padalintu darbus lygiai 
kožnoje kasykloje. Apie 2,000 
anglekasiu tokiu budu sustojo 
dirbti.

JUOKINGAS ATSITIKIMAS 
SU BITĖMS TRUKIJE.

Fairmont, Calif. — Bitinin
kas Samuel Harlan važiavo 
trukiu pas kita farmeri prista
tyt jam gurbeli su bitėms. Bi
teles su gurbu pastate po sėdy
nė ir nežinomu budu bites pra
dėjo iszsigauti laukan isz gur- 
belio o keliolika gavosi in far • 
merio kelnes kuris dasiprato 
kas ežia atsitiko ir pradėjo 
raivytis sedyneje nekantriai. 
Kiti pasažieriai, manydami 
kad žmogelis staigai neteko 
proto, paszauke kunduktori. 
Tasai adbeges patalpino ji ki
tam vagone kur žmogelis nu
sitraukė kelnes ir per langeli 
pradėjo iszkratinet nemalo
nius sveczius bet kelnes užkliu
vo ant telegrafinio stulpo ir 
žmogelis pasiliko be kelnių. O 
kad turėjo ilga overkoti, iszli- 
po ant kitos stoties, pardavė 
laikrodėli, nusipirko kitas kel
nes ir sugryžo namo.

PAVEIKSLAI ISZ NAUJAUSIU ATSITIKIMU Isz Visu Szaliu

1—Pirmutine kopija naujo dieninio, laikraszczio “Federal Register,” kuri iszleidžia 
valdžia. 2—Apsivertus lokomotiva netoli Sussex, N. J., kuri nuvirto nuo begiu isz prie
žasties paplovimo sztangu per paskutinius tvanus. 3—Aukszcziausio sūdo sudžia, Alfredas 
A. Wheat, kuris iszdave savo nusprendimą kad valdžia neturi tiesos užgriebinet telegra- 
mus sįuncziamus del laikraszcziu ir juos peržiureti kas juose randasi.

HAUPTMANAS VELA ISZ- 
GIALBETAS NUO MIRTIES;

KETINA <TRTI PETNY- 
CZIOJ; (įį'L ISZSISUKS

NU^ j KĖDĖS.

Trenton, LU J. — Žudintojas 
Lindbergho,'(kūdikio vela iszsi- 
giaibejo nu$ elektrikines kėdės 
ir jam prai ginta gyvastis lyg 
Petnyczios Vakarui bet politi
kierių nuomone yra kad 
Hauptmanal vela iszsisuks isz 
■elektrikines jkedes nes surasta 
naujausi dajadai jo nekalty
bes.

Tasai nuBatinis pertrauki
mas jo ele ■rikiavimo badai 
yra per prikasti politikierių. 
Nubodo žmonėms tasai Haupt
man o persta, cinas, vieni .sako 
lead žudinst'. kūdikio papilde' 
kiti ir Hauptmanas geidžia 
juos neiszduoti lyg paskutinei 
valandai.

Paul Wendel, buvusis advo
katas, kuri aresztavojo kaipo 
nužiūrėtas už nužudymą Lind- 
bergho kūdikio ir kuris badai 
prisipažino prie to, bet vėliaus 
taji prisipažinimą atszauke 
kaipo melaginga pripažinimą, 
likos paleistas ant liuosybes.

BŪTIE UŽ DAUG MANDA
GU DEL MOTERIŲ NEVI- 

SADOS UŽSIMOKA.
Winona, Minn. — Mrs. Mer

cia Fisher užvede skunda ant 
persiskyrimo nuo savo vyro už 
tai kad buvo per mandagus del 
kitos moteres. Fisheris, sėdė
damas ant savo gonkeliu, pate- 
mino savo kaimynes (patogios 
moterėlės) atriszta czeveryka 
ir jai apie tai pasakė. Patogi 
baiminga saldžiai in ji nusi- 
szypsojo ir melde - jo kad jai 
szniureli užrisztu. Jokūbas, ne
turėdamas drąsos jai atsakyt, 
užriszo szniurelius ir tame pa- 
cziame laike jo paeziule iszejo 
laukan, užtemin'dama savo Jo
kūbėli klūpojanti prie kojų pa
togios kaiminkos. Užvirė tul
žis Mercijos, intrauke savo Jo
kūbėli in stuba bet kas ten at
sitiko tai mes toneisztyrinejo- 
me.—Vai tos saldžios bobeles!

TRYNUKAI UŽGIMĖ 
LAIKE TVANC.

New Kensington, Pa.,— Mrs. 
Clarence Hughes, laike tvano 
kuris užėmė j u visa narna, pa
gimdė trinukes — mergaites, 
kurias užvardino tuom laik: 
A, B, ir C. Motina turi tik 21 
mėtas. Daktaras po priėmimui 
kūdikiu, indejo visas in gurbą 
ir nuveže in ‘ligonbute, dvylika 
myliu nuo czionais. Manoma 
kad visos gyvens. Visos svėrė 
■drauge tik devynis svarus.

PASLĖPĖ JOS KOJA KAD 
NESIVALKIOTU.

Binghampton, Pa. — Mar- 
garieta, patogi paeziule Anta
no Nevaro, apskundė ji už ne- 
žmoniszka pasielgimą su ja. 
Laike teismo liudininkai pri
pažino buk Margarieta, no- 
rints turėjo gumine koja bet 
retai kada sėdėdavo namie ir 
reizavo po miestą be paliovos. 
Vyras, kitaip negalėdamas ja 
užlaikyti namie, paslėpė jos 
gumine koja ir tik tokiu budu 
sulaiko namie savo prisiegele. 
Sudžia jam pripažino tiesa ir 
iszkirtes Margarietai gera pa
mokslą paliepė sėdėti namie su 
vyru, ir nesitrankyti po rod- 
hauzes nes jeigu da karta stos 
priesz ji tai uždarys ja kalėji
me.

ŽUVININKISZKAS LAIVAS SUDAUŽYTAS.
Francuziszkas laivas “Neptūnas”, kuris buvo žinomas 

kaipo plaukentis žuvu fabrikas, likos sudaužytas ant uolos 
Reppoch Rocks, prie salos Hoy, Orkney salų. Žmones isz- 
gialbejo 41 žuvininkus bet laivas likos sudaužytas per vilnis.

5,000 MOTERIŲ IR MERGI
NU ISZVAŽIAVO IN 

KANADA.
London, Anglija.,-— Ana die

na iszplauke laivas isz czion- 
ais su 5,000 moterių ir mergi
nu in Kanada, kurios nutarė 
apsivestie su ūkininkais kurie 
fenais apsigyveno, nes ten ran
dasi tiek jaunikiu kurie geidže 
apsipaeziuoti.

LAPE ISZGIALBEJC ŽMO
GŲ NUO KIRMĖLĖS.

Frameriejs, Franc j’—Uba
gas Lemme Hassettejo, prie 
Belgiszko rubežiaus, beeinant 
užėjo naktis, o kad žmogelis 
buvo labai pailsias, sėdo prie 
ple: it o ir tuojaus užmigo. Tu- 
lejo jis krepszi ant pecziu ku
riame radosi truputi duonos ir 
mėsos, kurios sau susiubagavou 
Ant kart (pajuto, kaid ji kas te
kis isz užpakalio drasko, rodos 
kad nori pabudyt. Kada pa
budo isz miego, paregėjo lape, 
kuri bedraskydama ji pabudi
no, o arti medžio slinko didele 
kirmėlė, kuri ketino mestis ant 
ubago ir butu ji užsmaugus, 
kad ne lape. Lape atsitraukė 
tolyn ir žiurėjo malonei ant u- 
bago, kuris vėliaus pasidalino 
su mesa ir duona ir leidosi 
smarkei isz tosios vietos kitur.

MOTINA TRUCINO SAVO 
VAIKUS.

Helsinek, Finilandija.,—Terp 
czionaitiniu gyventoju kilo 
smarki neapikanta prieszais 
kokia tai Justina Chankikovs- 
kiene kuri nUtrucindavo savo 
kūdikius, tuojaus po gimimui. 
Josios szetoniszkas darbas isz- 
sidave kada nutrucino savo 
paskutini ku’dįki, turėdamas 
vieno menesio amžiaus. Palici- 
je -dabar ketina iszkasti kitus 
kūdikius, kad persitikrinti tei
sybes.

NAUJAS ZEPELINAS ISZ- 
LEKE IN PIETINE 

AMERIKA.
Berlinas, Vokietija. — Nau

jas Vokiszkas Zepelinas “Hin
denburg” iszle'ke ana diena in 
Rio de Janeiro, Pietine Ameri
ka, su 37 pasažieriais ir 70 dar
bininkais ir 2,900 .svaru viso
kio tavoro. Naujas orinis mil
žinas yra beveik du kart dides
nis už Graf Zepelina. Apie Mo
kaus menesi ketina atlėkti in 
New Yorka.

BAISUS KRUVINAS 
ATSITIKIMAS

Prisiuntė Giminėms Pinigu 
Del Nupirkimo Ukes; Pini

gus Praleido.

NUŽUDĖ TRIS VAIKUS IR 
PATI SAVE.

Altenburg, Austrija.,— Arti
mam kaimelije Koflach, sugry
žo isz Ameriko szeimyna An
drei Bernas, vyras, motere ir 
trys vaikai. Bernasai dirbo 
sunkei ant suezedinimo turte
lio ir viską nusiunsidavo del 
savo gimines, kad nuplikta 
jiems gaspadorysta, kad su- 
gryžus in tėvynė galėtu užbaig
ti savo givenima ant savo dir
vos. Pinigus siuntinėjo pas 
savo sesesri kuri prižadėjo 
viską iszpildyt kaip jis jei ra- 
szydavo. Kada jau iszinokejo 
visa turteli (kaip sau mane), 
sugryžo in tėvynė, bet fenais 
lauke juos netikėtas nuliūdi
mas ir nusiminimas. Sesuo su 
vyru neprisipažino prie jokiu 
pinigu, apie penkis tukstan- 
czius Amerikoniszku doleriu ir 
nenorėjo atiduot jiems pirktos 
ukes. Bemasiene baisei tokiu 
pasielgimu brolio nusimyne ir 
sumiszus isz nerimasties, nu
žudė vaikus, po tam sau atėmė 
gyvastį, kada vyras buvo isz- 
važiavęs in miestą su ‘reikalais. 
Dabar kaimynai turi aki ant 
vyro kuris kerszina atimti sau 
gyvastį nes nėra ko gyventi 
ant svieto.

BADAI NUŽUDĖ KUNIGĄ 
IR 20 KAIMUOCZIU.

Timisoar, Rumunija.,— Tik 
dabar dažinota, kald buvusis 
dzekonas ir pirmininkas Veng- 
riszkos partijos, daktaras 
Adolphas Unger, buk jisai nu
žudė 20 kaimuoeziu ir viena 
kunigą. Ant daugelio užmeti- 
nejimu kokie likos prisiunsti 
in valdžia, buk jisai 1918 mete, 
eme dalyvas nužudyme 20 
kaimuoeziu ir vieno kunigo. 
Sudžia iszklausias visu užmeti- 
nejimu, nerado jame jokio pra
sikaltimo ir atidėjo teismą lyg 
tolimesniam tyrinėjimui ir ap- 
laikymo geresnio davado.

7,000 ETIOPU UŽMUSZTA 
VĖLIAUSIAM MUSZYJE.
Rymas, Italija. — Italai lai

mėjo kelis smarkius muszius 
aplinkinėje Ashangi ežero, ka
liame dalyvavo 20,000 Etiopie- 
cziu. Manoma kad 7,000 pražu
vo tuose musziuose. Italu žuvo 
apie du szifntai ir daug sužeis
ta. Pats ciesorius Haile Selas
sie vede savo vyrus in muszi 
bet matydamas kad neiszlai- 
mes, smuko su savo perdeti- 
niais in saugesne vieta.

— Abisinijoj (kur sziadien 
eina musziai tarp Etiopu ir 
Italu) randasi trys budai apsi- 
paeziavimo: ant iszbandymo, 
ant dvieju metu ir ,ant visos 
gyvasties.

— Meksikoiniszka republi
ka szimet apvaiksztines savo 
125 metu sukaktuves savo ne- 
prigulmystes. Bet nuo 1821 
lyg 1936 buvo ten net 284 vi
sokios revoliucijos.



2 “SAULE” Mahanoy City, Pa.

Kas Girdėt
Lietuviai negyvena del sa

ves ne del savo vaiku tiktai 
gyvena del kitu. Prie Lietuviu, 
kaip prie darbsziu biteliu mai
tinasi tranai, nepaisydami ant 
tuju biteliu, bile tik jiems ge
rai. Kada tosios biteles neteks 
pajiegu, apleis jas tranai o ir 
locni ju vaikai; pakirps spar
nus ir po visam.

Geriau kad motina verkia 
mirusio kūdikio negu aszaras 
lieja ant jo gyvenanczio.

Geriau padarytu toji moti
na kuri nesirūpina geru isz 
auklėjimu kūdikio kad ji kū
dikystėje savo locna ranka už
smaugtu. 

• •
Jeigu moterėlės netiki kad 

ant szio svieto da randasi tei
singu vyru, tegul neužmirszta 
szita atsitikima kad Denver, 
Colo., kokis tai Dovydas Wi- 
entz, 65 metu, atiduodavo pa- 
cziulei per 25 metus savo “pė
dė” neatidaręs koperto bet da
bar skundžia ja kad jam nors 
pasakytu kiek per taji laika 
uždirbo.

Sziadien svietas yra labai 
užvydus. Protingas, tikrai da 
vadnas ir mokytas žmogus ati
duoda teisingumą kožnam ku
ris tikrai savo užduoti pildo. 
Tiktai savmylei ir jeszkanti 
garbes, visus tuosius peikia 
katrie iszsimusze ant arenos 
svietines.

Tankiai skaitome laikrasz- 
cziuose buk jaunikei pameti- 
neja savo mylimas prie alto
riaus bet nesenei mieste New 
Castle, Pa., atsitiko buk nuo 
altoriaus pamėtė ne jaunikis 
bet... mergina, ir tai buvo... 
Jevute.”

Ka daryt? Jevos tankiausia 
yra pilnos neisztikimystes. 
Vienatiniu džiaugsmu del tojo 
apleisto Adomėlio buvo tas, 
kad užpraszyti svetelei ant 
svodbos viską suvalgė ir iszge- 
re kas buvo parengta ant Ve
selkos.

Jeigu norite padaryti gera 
dovana del giminiu Lietuvoje 
tai užraszykite jiems laikrasz- 
ti “Saule.” Bus tai del ju ge
riausia dovana nes turės už
tektinai skaitymo per visus 
metus. Žinote kad Lietuvoje su 
pinigais knapu o del Ameriko
nu yra menku daigtu suteikti 
dovanele del savo giminiu ir 
pažystamu.

Kaip rodos, netolimoje atei
tyje svetimszalei, kurie in czio- 
nais probuvo ir pastate pui
kias 'bažnyczias, bus priversti 
iszsižadet o kitas pradėt sta
tyt nes pamate kaip yra vie- 
szinti per Airiszinius vyskupus 
o nekurie pradėjo vaikus net 
versti ant Angliku. Nekuriose 
ateiviu parapijose jau net in- 
vede Airiszines vienuoles del 
perdirbimo vaikeliu ant žalia- 
bekiu. O ka? Airiszinei Kata
likai nyksta kaip kamparas tai 
isz ateiviu nori sau avinyczia 
pasididint o kad ne Lietuviai, 
Lenkai, Vokiecziai, Slavokai 
ir kiti, tai su laiku netektu nei 
vienos buriutes tai visus atei
vius nori paglemžti ir Angli
ukais juos padaryti.

• •

Visos klaidos gyvenime duo
sis iszdeti asztuoniose atydose 
arba iszrodyme arba asztuoniu 
įdaįdu,. kuriu yra sunkiausia 

iszsisaugoti o tos yra:
Pirmutine isz ju yra, sūdyti 

kitus pagal savo nuomone kas 
kiszasi gero ir blogo.

Antras yra prilyginimas ki
tu pagal savo locna smagumą.

Treczia klaida yra tikėti 
vienszalinei opinijai ant szio 
svieto.

Ketvirtas noras sulyginimo 
visu žmonių budus in viena.

Penkta klaida, varginimas 
saves paežiu ir kitu su tuom 
ka negali pataisyt.

Szeszta klaida neapmalszi- 
neti viską kas reikalauja ap- 
malszinimo, ant kiek yra mu
myse pajiegu.

Septinta, niekinimas kitu ir 
nepripažinimas gerumo kituo
se.

Asztunta, laikymas visko už 
nebegale ka patys negalime 
padaryt.

Naujausi szios gadynes prie
žodžiai yra:

Darykie del visu ta, kas tau 
yra nesmagu.

Jeigu kas teisybe kalbės, 
tam niekas netikės.

Jeigu gerai meluosi pas žmo
nis loska turėsi.

Jeigu kam gero padarysi tai 
jau jo daugiau nematysi.

Jeigu nori mažai pinigu tu
rėti tai ant bargo žmoniems 
davinekie.

Skaitome svetim-tautiszkuo-

se laikraszcziuose buk ten al
ien gavosi ant puikaus dinsto 
tokis ar tokis Lenkas ar Sla- 
vokas isz ko ju tautiecziai la
bai džiaugėsi.

Mes Pennsylvanijoj o ypatin
gai Schuylkino paviete, galė
tumėm panasziai padaryti jei
gu musu paviete visi Lietuviai 
laikytųsi vienybes, tai galėtu
me nors kelis gerus “džiabus” 
pasirūpinti savo tautiecziams. 
Paniūrėkime nuo kada demo
kratai gavo virszu, kiek inki- 
szo Airisziu ant dideliu dins- 
tu o jeigu ir davė kokiam “fo-, 
reigneriui” koki darbeli tai 
ant kokia 800 doleriu ant me
to. Pažiūrėkime kiek tai mer
ginu dirba “relief” ofisuose, 
beveik visos Airiszes o musisz- 
kiu randasi tik kelios.

Ant nelaimes, musu žmone
lei da randasi lopszyje, vienas 
kitam užvydi, priesztarauja ir 
juos apjuodina ir parsiduoda 
kita-taueziams. Daugiausia tu
ri ant mus valdžia “žalia-ble- 
kiai” kurie paprastai ima Lie
tuvi, Lenka ar Slavoka už kal- 
nieriaus ir veda prie balsavi
mo, insakinedami kad mus pri
valumu yra balsuot už ji o jei
gu to nedarys tai jam atims 
paszialpa.

Paskutiniuose rinkimuose 
Lenkai gavo kelis “džiabus” 
nes susivienijo ir prikalbino 
Lietuvius ant .savo puses po 
tam lepsziavo kad ju yra tokia
galybe. Lenkai laimėjo ir gavo 
ko norėjo, o Lietuviai pasiliko 
užpakalyje kaip visados.

C.F.REKLAITIS
Mahanojaus Isztilcimiausis Graboriui 

:: Gabiausias Balsamuotojas ::

[
Geriausia Ambulance 
patarnavimas s z i o j 
apelinkeje. Bile ko- Ms, 
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil- 
na pasirinkimą meta- ffitt 
liszku ir kieto medžio || 
Grabu. Laidoja nu- || 
mirelius pagal naujau- | 
šia mada ir mokslą. |

Turiu pagialbininke | 
moterems. Prieinamos J 
prekes. -ZSl

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

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 
_____ BeU Telefonas 538_-i

NEPAPRASTAS j 
ATSITIKIMAS5

Insimylejo In Paczia Savo Ge- 
radejaus, Apvaldė Jos Turtą 
ir Apsipacziavo su Mergina. j

STEBĖTINA PABAIGA.

Arkan'gėlsikas, Bosija..,Rus- 
iszki lai-kraszcziai apraszinejo 
apie sekanti nepaprasta atsiti
kima: Nesento i. per upe Bielapa 
atplaukė laivas in Duvanca, 
ant kurio radosi gana didelis 
pulkelis keleiviu, terp kurtu 
radosi ir kokis tai Nikai o jus 
Krysoloff, apie 32 m., amžiaus, 
kuris buvo užbaigęs auksztes- 
nius mokslus, sūnūs ūkininko 
kuris turėdamas dvylika metu, 
pabėgo iisz namu ir atkeliavo 
in Arkangelska. ‘Ten rado prie
glauda pas namini sargu, kuris 
buvo gimęs tam paežiam kai
me kai ir jo tėvas. Turėdamas 
apie 20 metu insimylejo in 30 
metu amžiaus ku.pczia.us pa- 
czia, SzariĮpova, Po kokiam 
tai laikui mirė josios vyras nuo 
užtrucinimo. Krysoloff už
griebiąs visa turtą po kup- 
cziaus mireziai, kerszino 
molterei, kad ja iszduos in ran
kas palicijosi, jeigu ji iszduotu 
ir prispirinejo motore, kad in- 
žengtu in Pravoslavu Vienuo
lyną. Naiszle melde jo, kad ja 
neapleistu, beit tas nesidavė 
prisikalbyt ir iszmete ja isz 
josios locno narna. Naszle per- 
pykus tokiu pasielgimu savo 
mylimo davė žino palicijei, kad 
jis jis prikalbino užtrucinti jos 
vyra. Abudu 'likos aresztavo- 
tais ir nubausti in kalėjimą 
prie sunkaus darbo. Krysolof- 
fas pabėgo isz kalėjimo iii Tur
kija kur (Susipažino su kokiu 

itai Rusiszkii paliegelin, kuris 
nužudė ji ir su jo rasotais ir 
praszpartu sugryžo adgal in 
Bosija. Trankydamasis po vi
sas apygardas, nužudo kelis 
žmonis, kaip vėliaus pats prisi
pažino. Ant galo vienam paleis 
tuviu name Bostone, susipaži
no šu mergina nepaprasto pa
togumo in kuria teip insimyle
jo, kad iszpirko ja isz paleistu
viu namo, ir nutarė vesti su ja 
dora gyvenimą. Su dokumen
tais nužudyto Turkijoj, aplai- 
ke dinsta mokytojaus vienoje 
isz czio.nahtin.iu moks'lainiu, 
kur per asztuonis metus veide 
gyvenimą gero žmogaus. Atė
jo laikas, kada jojo mylima pa- 
sirenginejo ant pagimdimo kū
dikio nutarė su ja apsipaeziuo- 
ti ir duoti vardla savo kūdikiui. 
Pradėjo rūpintis apie savo my
limos metrikus ir kitokius da- 
vadus, su kuria pergyveno ke
liolika metu kaip vyras su pa
czia, ir, ant galo pasirodė, kad 
motina Jaukdama kūdikio yra 
jojo “tikra sesuo!” Kaip tas 
viskas užsibaigė, laikraszczei 
apie tai neapraszineje.

KOKS TĖVAS TOKS 
VAIKAS.

— Del ko tas vaikas teip 
susikuiprintas sėdi? Ar jis ne
gali sėdėt tiesiai?

— 'Tai mat kumute, manisz- 
kis mėgsta ant bai-sikelio va
žinėt, tai in tęva nusidavė.

Sunaikinimui Peršalimo TM
Krutinėję U

reikalaukit visame pasauly lb 
pagarsėjusio nANCHOR k

PAIN-EXPELLERIO 
kuris suteikia greitą ir tikrą I

Į___ .^lengvinimą , ĮĮįįj

Deimantinis Žiedas
Tūlas Iszpaniszkas kup- 

czius iszplauke in platu svietą 
pirkinėti visokiu tavoru. Dasi- 
dirbo jis, per savo paezeduma 
ir darbszavima, dideliu turtu 
ir po daugeli metu keliones po 
visa svietą sugryžo adgal in 
savo tėvynė.

Kada laivas artinosi prie 
pristovos, dažinojo kad dau
gelis jo giminiu randasi susi- 
rinkia ant baliaus artimam pa- 
locelyje. Greitai ten nubėgo isz 
džiaugsmo neturėdamas ne lai
ko pasirodyt tinkamai. Nube-1 
go suodinose drapanose in pa- 
loceli pasisveikint su jais.

Tuom kart jo gimines visai 
nebuvo užganadinti isz jo stai
gaus pribuvimo. Matydami 
ant jo suodinas drapanas, visai 
apie ji nenorėjo žinoti ir neno
rėjo ji priimti.

Jaunas murinas, kuri kup- 
czius su savim atsivežė, labai 
nusistebėjo tokiu priėmimu ir 
tarė nusistebėjas in savo poną:

— Matyt kad tai pikti 
žmones kurie, nematė savo gi- 

! mines per tiek metu, taip szal- 
tai ji priimtu.

— Palauk truputi o pama
tysi kaip jie permainys savo 
nuomone apie mane, — tarė 
kupezius, — tuojiius jie persi
mainys ir prilips prie manes 
kaip bites prie medaus.

Isztareis tuos žodžius užsi
movė puiku dideli deimantini 
žiedą ant pirszto. Gimines, pa
mate toki brangu žiedą ant jo 
pirszto, apsiaubė ji isz visu pu
siu. Vieni spautinejo ji, kiti 
sveikinosi su jiwm ir buezia- 
vo, bardamiesil tarp saves, 
katras ji in savtlnamus nuves 
ir pavieszins. ’

—- Ar tasai žMdas turi ko
kia raganiszka galybe kad pri
traukė prie tavęs gimines? — 
užklausė nusistebėjas muri
nas. J

— Suvisai ne, j- atsake kup
ezius, — jie iszAljjo žiedo, ku
ris yra vertas lliolikos tuks- 
taneziu doler9m persitikrino 
kad esmių tifcMgu o turtin- 
gysta pas juOfG;wa viskuom — 
tai ju dievaitį]®

— O, akli Ątwies! — tai jis 
juos apraganiaB ne žiedas tik 
ju godumas. Ar-gi galima 
szmoteli aukso ir stiklo dau
giau apkainuot ne kaip mano 
poną ?

Kupezius ne ilgai laukes pa
liko susirinkimą ir iszplauke 
in tolimas szalis kur tarp pa
vargėliu vede Dievo-baiminga 
gyvenimą szelpdamas juos vi
same ir pasiliko ju tikru levu 
ir globėju visame.

KANCZIOS ASTHMA (DUSULIO) 
IR NOSINES KATARO GREIT 

PRANYKSTA

Yra tai neapmokama gyduole varto
jama su stebėtina pasekme per su- 
virsz 30 metu, del Asthma (dusulio), 
nosines kataro ir gerklines kataro, 
bronkitis kosulio, sunkaus kvepo, ka- 
tarino kurtimo, užymas galvoje, szal- 
tis galvoje, užkymimas nosies, prisza- 
kinio galvos skausmo, nemalonus kve- 
pas isz nosies. Gyduole kuri visadot 
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 paczta.

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

pnn mostis 
OOP SZALCZIO

Preke 5c. 10c. 25c. 
Gyduole - Tabletai - Mostis arba 
Nosinei Laszai. Pirkite aptiekose

..._...

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Malianojuje 

Persikėlė in nauja vieta po adresu 
30 E. Mahanoy St. Mahanoy City 
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Pabandykite “Occident” Miltus
Del visokiu kepimu pagal senovės 

“krajaviszkos” mados. Kur tik rei
kalingi miltai ir nepaisant ka kepsite 
tai pabandykite szitus miltus.

Geresnis kepimas gvarantytas su

OCCIMKT 
FLOUR

ATVYKSTA ISZ LIETUVOS.

PASKUTINIS ::
:: :: CIGARAS

Keliolika metu adgal, žiemi
nėje dalyje Meksikos, krauja- 
geris banditas užklupinejo gy
ventojus ir juos apipleszinejo 
ir žudė be jokios mielaszirdys- 
tes. Ant galo valdžia iszsiunte 
kareivius kad ji suimtu. Ban
ditas suėmė kareivius ir labai 
mandagei ju užklausė, ar nori 
būti suszaudyti ar instos in jo 
banda kraujageriu. Karei
viams nieko daugiau nepasili
ko kaip tik sutikt ant jo noro 
kad iszgialbet savo gyvastis. 
Kapitonas ant to nesutiko. 
Banditas apreiszke jam kad 
lieps ji suszaudyt nes ir kapi
tonas su juom panasziai pasi
elgtu.

— Gerai, bet su Meksikonisz- 
ku mandagumu užklauscziau 
lamistps ar nėiszpildytum-ma
no padkutinio praszymo priesz 
suszaudyma.

— Ir asz esmių Meksikonas 
ir tamistos velinima iszpildy- 
siu.

— Acziu tamistai ir meldžiu 
tavęs kad man pavėlintum su
rūkyt nors viena cigara priesz 
suszaudyma.

Banditas su mielu nori' suti
ko ant kapitono noro.

Kapitonas gerai žinojo kad 
valdžia iszsiunte kita pulką 
paskui ji jeszkoti banditu ir 
malsziai užsirūkę ilga Meksi- 
koniszka cigara ir pradėjo rū
kyti labai lengvai. Rūkymas 
užtruko daugiau kaip valanda 
laiko. Sztai pasigirdo szuviai 
isz visu szaliu ir baisus riks
mai. Kitas pulkas kareiviu, 
kurie pribuvo in pati laika, 
apsiaubė visus banditus o ka
pitonas paszauke in banditą: 
“Dabar, tamista, tu surūkysi 
paskutini cigara!”

NEBŪK ŽILAS,

Stebuklingos gyduoles, kurios pa
naikina žilima, plauku slinkimą ir 
plaiskanas. Szias gyduoles privalėtu 

■ turėt kiekvienas, kuriam žyla, slenka 
arba pleiskanuoja plaukai. Jos atitai
so žilus plaukus koki buvo, bet nėra 
dažai. Nėra nieko už jas geresnio iki 
sziol iszrasta. Specialiai supažindi
nimui pasiūlome dideli $2.00 pakeli 
už $1.00. Užsisakyk sziadien ir su
taupyk doleri. Jeigu nebusite pilnai 
patenkintas, jums pinigai bus sugra
žinti. Reikalaujame agentu.

VALORTONE HERB CO., 
Box 305, Dept. 5, 

(t.28) Clinton, Indian*

PAJESZKAU DINGUSIU SUNU.

Pajeszkau savo dvieju sunu; Juozo 
apie 48 metu, kuris gimė Lietuvoje 
ir Petro apie 46 metu, kuris gimė 
Amerikoj, kurie kitados gyveno Chi
cago, Ill. Isz ten iszvažiavo in 
Teksus, o isz ten badai inženge in ka
riuomene ir tarnavo laike Svietines 
Kares. Nuo tojo laiko dingo visa ži
nia apie juos. Jeigu da yra gyvi ir 
kas apie juos žino, arba patys, tegul 
atsiszaukia pas tęva: (My.29)

ANTHONY EINIK,
Box 14 - Mahanoy. City, Pa., U.S.A.

Kaip Mane Gazdino 
:: Velniai ::

(Monologas.)

Ūkininkas Kacilius, duli-du- 
li, nuvede mane in svirną, pa
rodo man lova, sprakt, užraki
na duris ir lingu-lingu, namo. 
Kilst, jis kepure .priesz kryžių, 
szakar-makar, persižegnoja ir 
trinkt, savo stubos duris.

Asz vingu-lingu, mislimis 
apie visa svietą, tyst ant lovos, 
bakst galva in paduszka ir 
knarkt-knarkt. Tik dziku-dzi- 
ku, kasžin kas in tvora paskui 
trarakszt, burnt ir uch-uch.

Mane sziurpulis purtu-purtn 
ir asz timt, paklode ant galvos.

Graukszt-graukszt, kasžin 
kas už sienos paskui kaukszt 
in siena, dul-dul ragais in tvo
ra. Szaltas prakaitas takszt- 
takszt nuo mano kaktos, kin
kos tik krust-krust-krust, isz 
baimes o dantys tar-tar-tar.

ttž valandėlės vtT bilM In 
siena, paskui karkszt, kokia 
tai bleke ir dziku-dziku, vėl in 
siena.

Kyszt asz galva isz po pa 
klodes žvilgt, in viena kita 
kampa, blykt mano akyse ko
kis tai paveikslas ir asz strykt 
isz lovos, szmakszt po lova ir 
ne gugu.

Tik trinkt in ta sienos vieta 
kur asz gulėjau, asz strikt ant 
visu keturiu ir repeczku- 
repeczku in kita svirno pa- 
kraszti.

Ausys mano linkt isž baimes 
ir asz dundi-rundi prie duriu, 
capt už .rankenos, trukt jas in 
viduri, bast laukan o jos ne 
krust.

Viename .svirno kampe cypt 
kasžin kas, brazdu-grazdu lu
bomis ir capt ant grindų. Asz 
vela szliuri-szliuri in lova, ku- 
tur-vytur, paklode ant galvos, 
szmakszt pirsztais in ausis ir 
tyliu.

I’upt ant manos kokis tai ga
balas nuo lubu ir vykst-vykst 
uodega. Paskui kiukt ant grin
dų, cypt ir szakarai-szakarai 
in rata. O už sienų vis 
graukszt-graukszt, bilst, eupu- 
lupu, kaip butu szimtas velniu.

Kada ant rytojaus atsikė
liau, tuoj szukt gaspadoriu, jis 
brakszt duris ir asz szast isz 
svirno.

Žvilgt asz in kopūstus darže 
o jie visi be gaivu .Matyt kad 
velniai kopusius mėgsta ir 
taip sau gardžiai niem-niem, 
valgė juos.

VISOKIU ŽOLIŲ
Atsiųskite 35c. o gausit bile kokiu 
sekaneziu žolių: Ciobraliu, Šala
viju, Saruocziu, Broleliu, Gumba 
žolių, Cemerycziu, Broleliu, Liepos 
žiedu, Aleru szakniu, Lisninku, 
Senesu ir daugybe kitokiu. At
siuskit 10c o gausit žolių surasza.

M. ŽUKAITIS, 
Dean Road. Spencerport, N. Y.

PRANAS ZABORSKIS
Szvedu Amerikos Linijos Klaipėdos 

skyriaus vedėjas.
Gimęs 1891 m. Kaune. Iki didžio

jo karo gyveno Kaune ir Rusijoj in- 
vairiuose miestuose. Didžiajam karui 
prasidėjus isz pirmu dienu buvo mo
bilizuotas in Rusu kariuomene, kur 
isztarnaves fronte iki 1918 m. Kovo 
men. In Lietuva isz Rusijos gryžo 
1918 m. Birželio men. Būdamas di
delis Lietuvos patrijotas permatė 
kritiszka valanda Lietuvos kūrybos 
laikais 1919 m. Vasario men. insto- 
jo in Lietuvos kariuomene kaipo Ad
ministracijos karininkas savanoriu in 
Fi-ta D. L». K.- -KestucRic p. -Si- jau 
1922 m. pradžioje buvo paskirtas 
ant Lietuvos Vokiecziu rubežiaus 
Virbalio staties komendantu kur isz- 
buvo iki 1925 R-ugpiuczio men. 30 d. 
Nuo 1925 m. Spalio men. 1 d. iki 
1927 m. Balandžio men. buvo Lietu
vos Pasiuntinybes Maskvoje konsu- 
larinio skyriaus sekretorium. Yra 
taipgi tarnavęs užsienio reikalu mi
nisterijoje.

Nuo 1927 m. Birželio men. p. Za- 
borskis apsigyveno Klaipėdoje, kur 
isz pradžių tarnavo Lietuvos Valsty
binei Pasienio Policijoje. Nuo pat 
pradžių Szvedu Amerikos Linijos 
Klaipėdos skyriaus inkurimo, iki 
sziai dienai yra minėto skyriaus ve
dėjas. Jo pastangomis Szvedijoje 
padaryta geroka propoganda apie 
Lietuva ir jos pajūri. Tuo tikslu jisai 
pagamino gražu iliustruota Lietuvos 
pajūrio prospektą, kuri Szvedu Ame
rikos Linija iszplatino po Szvedija 
keliolika tukstaneziu egzempliorių. 
Dėka sziai gražiai p. Zaborskio su
manytai propogandai ^zvedai skait
lingai pradėjo lankyti Lietuvos pajū
ri.

Szalia Szvedu Amerikos Linijos 
p. Zaborskis insteige Lietuviszka 
ekspedicijos kontora “Szvyturys” p. 
Zaborskiui teko susitikti su rimtu ir 

Igerai organizuotu konkurentu, kuris 
ypatingai pradedaneziam Lietuviui 
ėmėsi visokeriopos konkurencijos. 
Tatai visai suprantama tam kas žino 
Klaipėdos sanlygas. Vienok P. Za
borskiui pasisekė sėkmingai priesz 
konkurencija atsispirti ir sziadien 
Szvyturys puikiai atlieka savo dar
bus, sziadien lengvai gali invairiau- 
sias prekes pakrauti, jas isz laivu 
iszkrauti ir in visus pasaulio uostus 
užfraktuoti ir iszsiunsti. Jisai dirba 
ne vien sau, jisai skina kelia ir ki
tiems Lietuviams in uosta in jura. 
Tatai turi suprasti kiekvienas Lietu
vis reikiamai Szvyturiui padėti.

Ponas Zaborskis Gegužio 2 d. isz- 
plaukia isz Gothenburgo in New Yor- 
ka atplauks Gegužio 11 d. laivu 
Drottningholm. Keliones tikslas kai
po Szvedu Amerikos Linijos Klaipė
dos skyriaus vedėjas pasimatyti su 
autorizuotais Szvedu Amerikos Li
nijos Lietuviais laivakorcziu agen
tais, susipažinti ir bendrai užmegsti 
glaudesnius ryszius. Gegužio 29 d. 
gryždamas atgal laivu Gripsholm va
dovaus didžiąją Lietuviu ekskursija, 

! užgirta Lietuviu laivakorcziu Agen
tu Sąjungos Amerikoje iszplauks isz 
New Yorko tiesiog in Klaipeda. Lie
pos 1 d. iszplauks antra Lietuviu 
ekskursija S. A. L. tam paežiam mo
torlaivy, vadovaus p. VI. P. Muczins- 
kas, Szvedu Amerikos Linijos Lietu
viu Skyriaus vedėjas.

—Organizatorius.

Skaitykite “Saule”
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Kanarkelis
III.

Doras Tirolius.
Poni Erlau, su Dievo pagial- 

ba, laimingai pėrsikele <per 
upe Bena ir gavosi ant Prusa 
žemes, kur jau nieko nebijojo. 
Bet ir czion negalėjo ilgai už- 
silaikyt nes prie pat Francuzi-

koplyczios. Tame inbego in 
kambarėli sena gaspadine kal
bėdama:
— Poni! Sziadien pribuvo isz 
kitos szalies kalnu musu pra- 
baszczius ir laikis 
szventas.

Poni Erlau tuojaus su Karč
iuku nusidavė in koplyezia. Po 
Misziu kunigas pasakė trum
pa pamokslą kurio žodžiai pa
laike in szirdis klausytoju. Po

kaimelyje. Tankiai verke isz- 
tisas dienas ir naktis, rūpinosi 
labai Igautie žinia isz tėvynės 
bet ant tuszczio. Dasiekinejo 
tiktai isz laikraszcziu kuriuos 

Miszias'jai Karolius nuo kunigo par- 
neszdavo, jog kare jau baigėsi 
per ka ir jos sugryžimas in 
gimtines szali galėtu tuojaus 
užstot bet apie jos vyra nieka
dos nebuvo minėta. Viena die
na parnesze Karoliukas dideli

nio rubežiaus negalėjo sau mal- pamaldų prisiartino prie jo po-) pundą laikraszcziu o metes jas 
sziai gyvent Prancūzai atei
viai. O priek tam ir pati mai- 
szatis buvo suvis arti rube
žiaus. Po keliu Nedeliu apmis- 
lino nusiduot in Szvaicarija. Ir 
toje žemoje negalėjo ilgai gy
vent nes maistas buvo labai 
brangus o ji turėjo tik tiek pi
nigu kiek atsiskiriant Riszar- 
das inteike o ir tieji jau bai
gėsi. Pamisimus ilgai, persikė
le in netolima Tiroliu, Austri
joje 'kur past sena dora kai- 
muoti rado prieglauda.

Vienoje isz puikiu pakalniu 
Alpiniu, apsiaubtoje aplinkui 
kalnais dangų remenszeis ir 
puikiom girriom, stovėjo gana 
szvari grinczele kurioje tiktai 
dvejota žmonių 'gyveno. Tiro
lius jau turėjo žinia apie pri
buvimą ponios Erlau, iszejo 
prieszais pasitikt ir pasveiki
no pribuvusia szirdingai, pa
gal būda kalniniu gyventoju. 
Nežinojo jis apie poniszka ap
siejimu, in kožna kalbėjo “tu” 
bet kožname žodyje nebuvo jo
kios apmaldos. Ir sziadien, ant 
priėmimo savo svecziu, apsirė
dė in szventa-dieninius rubus 
ir iszejo prieszais o sveikinda
mas ja paszauke su džiaugs
mu:

— Dievas tave veda, malo
ninga pone, inžengk in mano 
prasta narna ir apsiprask kaip 
savo locnam palociuje. Yra tai 
dėl manos nemažas džiaugsmas 
jog tave galiu draugia su tavo 
vaikiuku priimt in mano na
rna.

Pati jo, senuke su raudonais 
veidais ir žilais jau plaukais, 
lauke ant slenksczio pribuvu
siu. Padavė su džiaugsmu ran
ka del ponios Erlau ir sveikina 
kalbėdama:

— Sveikinu ponia, ineikie in 
musu prasta grinczele, pasil
sėk biskuti o asz tuojaus atne- 
sziu ka užkąst. Pas mus, malo
ni poniute, viskas prastai ir 
vargingai nes kalnuocziai gy
vena tiktai bulvėmis, pienu ir 
avižiniu duona ir pas mus ko 
kito negali gaut.

Tirolius nuvedė, ant galo, 
ponia Erlau in szvaru kamba
rėli kuris turėjo maža langeli 
szalyje in tamsia girria ir da 
augsztus kalnus kuriu virszu- 
nes buvo sniegu apdengtos. 
Rakandu mažai buvo grineze- 
Qeje o ir tieji prasti. Buvo ten 
baltas stalas, dvi kėdutės iv 
lai viskas tam kambarėlyje. 
Kampe stovėjo duoninis pe- 
czius kuris prie szildymo, duo
nos kepimo ir virimo tarnavo 
bet ir už ta prasta prieglauda 
poni Erlau Dievui dekayojo.

Netrukus apsidavadijo kuo- 
geriausia, kaip tik galėjo tam 
mažam kambarėlyje. Virė pati 
sau valgo ir turėdama laiko, 
įsiuvo del žmonių už ka turėjo 
sziokia tokia nauda. Daugiau
sia rupesties uždavinėjo moti
nai Karoliukas. Vaikinelis jau

ni Erlau ir kalbėjo su senuku ant stalo paszauke: 
koki laika ir prie tos progos 
apsakė apie savo 'biedna gyve
nimą. Kunigas su dideliu noru 
prižadėjo prisiunst Karoliu
kui reikalingas knygas ir pri
žadėjo kas diena per dvi ady
mas mokint jeigu vaikinelis 
kasdiena ateitines in užkalne 
pas ji.

Karolius buvo didžiai isz sa
vo naujo užsiėmimo užgana 
bintas ir stojosi daug links
mesniu. Negalėjo niekados su
laukt pietų nes vis po piet, su 
savo knygoms, trauke per kal
nus pas savo daraktorių. O jei
gu kada atsitaike jog, kaip tai 
buna kalnuose, per kėlės die
nas vieszpatauja pusnys ir Ka
rčiukas per tai turėjo sėdėt na- 
mieje, tai negalėjo nurimt ir 
niekur sau vietos negalėjo su 
rast.

Tiroliuje augina gyventojai 
labai daug kanarku kuriuos 
paskui apvežineja po tolimas 
aplinkines ir už brangius pini
gus parduoda. Ir senas gaspa
dorius turėjo kelis puikius jau
nus kanarkus. Karoliukas pra- 
sze labai savo motinos idant 
jam viena nupirktu o tankiai 
priminėjo: “musu name Onu- 
ka vis turėjo kanarka tai nu
pirk motinėlė mums viena o 
tas pauksztelis mažas mus vi
dų kalnu ir girriu primins 
mums musu tėvynė ir senovės 
bute.” Motina tiko ant praszy- 
mo sunaus o Karoliukas iszsi- 
rinko sau kuogražiausia ka
narka, kuri buvo labiausia pa- 
naszi in ta, kuria Onuka namie 
turėjo.

O-gi turėjo Karoliukas ne
mažai džiaugsmo su kanarka, 
bovijosi ir glamonėjo pauksz- 
teli kaip tiktai kiek turėjo lai
ko. Kanarka apsisavino netru
kus taip labai jog lese isz ran
kos o kaip buvo užimtas raszy- 
mu arba darbu prie stalo, tai 
žnibo su snapeliu už jo pirsztu 
ir perszkadinejo jam visokiais 
budais o turėjo tankiai užda
rinėt ji in kletka. Viena karta 
kada Karoluka's geriaus gas- 
padoriui apsakė kaip gražiai 
jau jo kanarka gieda, tarė jam 
Tirolius:

— Kunigas prabaszczius lie
pė jums pasakyt jog laikrasz- 
cziuose yra svarbios žinios.

Motina tuojaus ėmėsi už 
skaitymo ir tikrai dašižinojo 
jog jau kare baigėsi. Bet per
žiūrėdama laikraszczius pate- 
mino vardus ir pravardes ap- 
sudintu ant smert už tai jog 
buvo prielankus senovės ran
dui. Su didele baime perskaiti
nėjo pravardes nelaimingu ir 
ant galo rado pravarde savo 
vyro! Bodos perkūnu intrenk- 
ta puolė be žado ant žemes. 
Ant riksmo vaikinuko atbėgo 
geri senelei pakele biedna mo
tore ir pamaželi paguldė aut 
lovos. Buvo tai baisus ypas 
del jos. Per kėlės sanvaites 
sunkiai sirgo o norints ant ga
lo pasikėlė isz ligos, Tirolius 
pats pasakė: “biedna poni 
vargei sulauks pavasario o kas 
tada stosis su biednu sieratu- 
ku.

—Toliaus Bus—■

į TARADAIKA j

Geros Szirdies Žmogus
Gyveno vienas turtingas, la- 

* bai mielaszirdingas ir geras 
ponas kuris suszelpmejo varg- 
szus visokiais budais ir paleng
vino ju vargus visame. Tankiai 
jis iszkcldavo didelius pietus 
pavargėliams ir kožnas, kuris 
norėjo galėjo eiti ant tu pietų 
gert ir valgyt kiek jam patiko.

Tula diena, kada buvo iszkė-, 
les tokius pietus, sėdo-ant ark
lio ir nujojo apžiūrėti savo 
dvara. Jodamas per girria pa
mate labai varginga žmogeli 
kuris kirto ir lauže kurui sau
sas szakas.

Turczius stebėdamasis pra
kalbėjo in žmogeli:

— Ar tu nežinai kad mano 
namuose yra surengta sziadien 
dideli pietus del visu pavargė
liu"? Pasiskubyk, kad tuojaus 
butum lenais, ten tave paval
gydins ir duos dar pinigu.

— Ne, mano ponuli, asz in 
ten ne eisiu, asz prižadėjau pa- 
tol nevalgyt svetimos duonos < 
pakol szitos rankos nors ir 
biednai bet vis-gi sziaip taip 
gales iszmaityt mane ir mano : 
szeimyna. Didžturcziui patiko ■ 
tokis atsakymas žmogelio. Nu
jodamas namo pats in save 
kalbėjo: :

— Asz skaieziau save už ; 
mielaszirdinga žmogų bet sztai : 
suradau žmogų kuris yra dar ■■ 
geresnis už mane ir turi gėrės- t 
ne szirdi.

Gyvasties Eliksiras
Jeigu tik žmones daugiau 

> gertu szviežio pieno tas netik 
■ prisidėtu prie ju geresnes svei

katos bet pailgintu paprasta 
normaliszka gyvasties laika. 
Moksliszki iszradimai ta falu i 
remia. .Bet prie kasdieninio 
valgio netik reikia pridėti pie
no bet dar ir vaisiu ir daržo- 

Jviu.
.Jau daugeli metu, priesz vi

sokius naujus iszradimus apie 
maista, pienas buvo pripažin
tas kaipo svarbiausias žmo
gaus maistas. Per pereitus dvi- 
deszimts metu visokį isztyri- 
nejimai mums parode kodėl 
taip yra ir parode kad pienas 
yra “visko pilnas” maistas. '

Ankscziausia istorija mums 
pranesze kad invairiausios ra
ses pripažino kokia intekme 
pienas turi ant žmogaus ilgo 
amžiaus. Stiprus, tvirti žmo
nes, užkariautojai nuolat laike 
karves ir kitus pieną duodan- 
czius gyvulius ir kad jie visa
da vartojo netik pieną bet isz 
pieno visokius produktus ir 
mesa, jie nedaug tikėjo in grū
dini ir žolini maista.

Sziadien galime sakyti kad 
paprasto žmogaus gyvastis su
sideda isz 59 metu, kad nors 
atsiranda žmonių, kurie daug 
ilgiaus gyvena. Bet pereitame 
szimtmetyje žmogaus gyvas
ties ilgumas žymiai padidin-. 
tas, gal priežastimi visokiu sa-

nitariszku pripratimu ir inve- 
dimu.

Maitinimo mokslas jau paro
de kelia ilgesniam gyvenimui. 
Metclinikoff, garsus moksli
ninkas sako kad daugumas 
szimtmetiniu žmonių, tai tie, 
kurie turi virsz szimta metu — 
pilnai vartojo isz pieno pro
duktus. Szitas mokslininkas 
sako kad szitu žmonių sveikas 
ir ilgas amžius paeina nuo pie
no vartojimo. Teisybe, kad pa
prastas žmogus neimtu paten
kintas vientik ilgai gyventi, 
jis virsz visko nori ir geros 
sveikatos.
Tad pripažinkime svarba szi- 

to gyvenimo eliksiro ir dau
ginus jo vartokime. F.L.I.S.

Dr. John L. Rice,
New Yorko Miesto Sveikatos 

Komisijonierius.
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privalėjo pradėt mokslą kuri 
isz tosios priežasties turėjo 
pertrauki. Dabar didžiai rupi-

ISZLIETUVOS
BEIESZKODAMAS VIRVES 

PASIKARTI, PADEGE 
NAMUS.

Klaipeda.,— Neseniai nak- 
czia sudeige Kukoraieziu ūki
ninko Kikiliaus kluonas su pa- 
szarais ir ūkio padargais. Kita 
diena po gaisro, atėjo darbinin
kas Masuras ir papasakojo da
bai keista gaisro priežastį. Jis, 
darbininkas, ankseziau pas u- 
kininka tarnavęs. Del kažku
rių priežaseziu jam nusibodę 
gyventi, ir jis norėjęs pasikarti 
ūkininko Kikiliaus kluone. Be- 
ieszkodam-as tinkamos virves 
ir vietos, netyczia iszmetes de
ganti degtuką nuo kurio užsi
degė sziaudai. Negalėdamas 
ju užgesinti, jis pabėgo. Isz- 
tardžiusi tai palicija insitikino 
kad ta tikrai padaręs Masuras. 
Byla perdavė Szilutes vals., 
teismui. Teismas kaltinamaji 
nubaudė už padegimą del ap
sileidimo 2 menesiais paprasto 
kalėjime.

VIENAM BROLIUI MIRUS 
KITAS NUSISZOVE.

Kaunas.,— Vili jampolės baž- 
nyczioj nusiszove Juozas Bag- 
donaviezius. Priežastis: bro
lio mirtis. Pažymėtina, kad 
Bagdonavicziai labai gražiai 
sugyveno ir del netikėtos bro
lio mirties kitas brolis taip pat 
mirė prie savo brolio karsto.

— Ta iji turi iszmokint dai
nuot koki gražu szmoteli.

Nusidyvino labai Karčiukas 
nes da nežinojo jog gali iszmo- 
kyt dainuot. Dasiprato mato
mai gaspadorius jog Karoliu
kas jam netiki tai paėmė maža 
kauline szvilpinaite ir užgra- 
jino ant jos labai gieslu balsu.

— Paimkie ja, — tare in Ka
roliu o nuolatos grajink ta pa- 
czia dainele ar giesmele kanar- 
kui o matysi jog kanarka gie
dos ta .pati. Vaikinas nusi
džiaugęs nuolatos prie kletkos 
ant szvilpinaites grajino ir 
kas tai buvo do
kaip viena ryta pauksztelis

džiaugsmas

uosi, kaip ežia toliaus pradėta nu pauksztelis sulinksminejo 
mokslą vest, jeigu fenais ne- su savo giedalu.
buvo jokio daraktoriaus.Viena 
ryta mistino apie tai motina 
kad sztai pertrauke jai mislis 
balsas skambelio isz artimos

i

Žmones kalba buk: boba 
didesne,

Tai visame yra geresne,
O kuom mažesne, 

Tai piktesne ir bjauresne.
Asz to nežinau,

Tiktai nuo kitu girdėjau, 
Kad tie maži szuniukai, 

Tai isztikruju kaip bieSukai. 
Ir tarp moterių taip gali būti, 
Jeigu katra negalėjo užaugti, 

Asz tiktai apie viena tokia 
žinau,

O ir ja maeziau, 
Trumpa — stora kaip * 

pumpure, 
Kuri savo vyrui pirtį užkure, 

Po tam,turėjo drožt in platu 
svietą,

Ba locnam name nebuvo jam 
vietos.

Šluboje meszlo pilni kampai, 
Vienoje lovoje guli suaugia 

vaikai, 
Daugiau nenoriu apie ja 

ka sakyti, 
Turiu del saves ant toliaus 

pasilaikyti.* * *
Bažnylkiemiuose Dievas 

gyvena,
Bet jau peczcse tai jau gana, 

Kasdiena girtuokliauja, 
Niekados nepaliauja;

Bobos mergos ir vyrai, 
O net ir maži vaikai.

O ka jau iszdaro tosios bobos,

( suėjo, 
O-gi szirdeles, kaip bjauriai 

' pliovojo, 
Kaip tik katra galėjo, 

Ant galo 'kitus'per dantis 
traukinėjo,

Ir doras merginas apkalbinėjo, 
Jau norėjau iii šluba inlekti, 

Ir visas per gaidas su koezelu 
, apteikti, 

Bet susilėkiau,
Ir bambiliu iszlenais isz- 

pBszkejau.* * ■ *
Isz ten nuvykaBin Qvins 

■lavieta, 
Dažinojau apie ^likia vieta, 

In kur kriaueziukai susirenka, 
Mat del ju ta.vieta tinka, 

Ten tai szapa del ju geriausia, 
Ir vigadlyviausia, 

Szventa-dieniais in ten sueina, 
Tieji, kurie in bažnyczia ne 

eina.
Kitu kartu daugiau apie tai 

padainuosiu,* * *
Kokia tai mergina ketino 

vyruotis,
O paganska nemokėjo žeg

notis,
O tu, nelaiminga kvailiuke, 
Nieko nežinai kaip ežiuke, 
Nusiduok pas Indijonus, .

Arba Eskimosus, 
Vai turės džiaugsmo tavo ' 

tevelei, 
Neturės nuo tavęs prieglaudos 

senelei, 
Jeigu tokia kvailiuke 

užaugino, 
Ne poterėliu neiszmokino, 
Davadnas vyras su tokia ne- 

sipaeziubs, 
Jeigu poteriu nemol^a, —- 

dažinos, 
Ba gero isz tokios neturėtu, 

Greitai su vyru apsidžiaugtu, 
Ir in svietą su kitu iszrunytu.

(Išztrauka isz laikraszcziu potvinio vietuose)

Yra tradicija tarpe darbininku dirbancziu del elektrikiniu kompanijų kad: “pa
tarnavimas neprivalo sustoti.” Ta tradicija buvo parodyta laike praeitu dideliu potvy
niu, kada musu darbininkai be paliovos dirbo diena ir nakti idant gyventojai turėtu 
elektriką. Daug isz musu darbininku buvo dideliuose pavojuose sutaisydami sugadin
tus stulpus, dratus ir t.t.

Nepaisant pavojaus, dirbdami dvideszimts-ketures valandas, visiszkai suszlape, 
be miego, dirbo atsargiai su minczia apie nelaimingus gyventojus.

Už darbszuma ir narsumą tu darbininku, szi kompanija su pasididžiavimu prane- 
sza kad beveik visose užlietose vietose galėjome suteikti szviesa ir elektriką be per
traukos.

In pagelba tu darbininku kurie tuojaus ėmėsi prie darbo, kompanija prisiuntė 
daugybe savo darbininku isz Pennsylvanijos, New Jersey, New York ir Delaware — 
elektrikos inžinierius .. gazinius inžinierius .. stulpinius darbininkus., paipiniu me- 
kaniku, prastu ir visokiu kitokiu darbininku! Tukstanczius doleriu vertes visokio mate- 
rijolo, elektrikiniu motoru . . transformers . . dratu .. meteriu .. pumpu .. pai- 
pu . . guminiu czebatu . . kopecziu . . szetru . . loveliu . . blanketu ir daugybe ki
tokiu reikalingu daigtu in užlietas vietas pakol vanduo nenuseke.

Galime patikrinti publika jog nepaisėme ant laiko nei ant pinigu idant pagelbeti 
nuvargiKriems gyventojams. Darbas eis diena ir nakti pakol viskas bus visiszkoj tvar
koj. Yra tai milžiniszka užduotis nes randasi tukstancziai ant tukstancziu doleriu 

vertes gaziniu ir elektrikiniu intaisu kurie turi but iszdžiovinti, sutaisyti ar atnaujinti.
Dekavojame miestu virszininkams, telefono kompanijoms, radio operatoriams, 

biznieriams ir kitiems gyventojams už ju kooperacija laike potvinio už ka buvome pa
dėjime užlaikyt ir sugražinti elektrikos ir gazo patarnavima potvinio vietose.
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pradejo ta paezia dainele. Nuo Tos tai neapsimalszina 
sziol buvo jau stubeleje links- niekados,
miau nes laike nuobodžiu die- Juk baudžiu ir baudžiu visada,

Ramiai bet dideliam nubu
dime ir baimėje apie gyvastį 
vyro ir jos dukreles, ėjo die
nos ponei Erlau, tame tykiam

Bet jau apie tai bus gana.* * *
Apie Waname Nedėliojo nu

lėkiau,
Prie vienu duriu sustojau, 
Ba isz kitu stubu Nedėliojo

A. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Pirmos klasos patarnavimas 
❖ Ofisai Dviejose Vietose ❖ 

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

411 E. Pine St., Mahanoy City 
Telefonas, 501
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Pennsylvania Power ir Light Kompanija



Lehigh Valley Geležinkelis

$0.75 InNewYorka
™ ir atgal ar in Newark

NEDELIOJ 5 APR1LAUS
Specialiszkas ekskursinis treinas apleis Mahanoy City 
4:25 valanda Nedėlios ryta. Eastern Standard Time.

PIRKITE TIKIETUS ISZ ANKSTO. ’ /

Lehigh Valley Railroad
QAc Route of The BlackDiamond

ŽINIOS VIETINES
— Sziomis dienomis lankė

si redakcijoj kunigas Paulius 
Lunskis, isz Lietuvos, su kuni
gu St. J. Nor'buta, isz Frack
villes. Kunigas Lunskis sve- 
cziuosis Amerikoj koki tai lai
ka ir atlankys nekurias žymes
nes Lietuviszkas apygardas.

— Ana diena lankėsi poni 
Margarieta Urboniene, isz 
High Road, Lost Creek, Pa., 
pas savo szvogerka ponia J. 
Urboniene, 633 W. Spruce uly. 
Prie tos progos poni Urbonie
ne atlankė redakcija “Saules” 
užmokėdamas už laikraszti ku
ri skaito jau daugeli metu. Po
ni Urboniene yra puiki daini
ninke ir neužilgio ketina dai
nuoti per Hazletono reidio sto
ti. Malonu bus paklausyti mei
laus balselio ponios Urbonie
nės.

— Utarninko diena lankė
si Mahanojuje gerai pažystami 
svetelei ponas Antanas Moc- 
kaitis su marezia ponia Helena 
Moekaitiene, isz Luzernes, ir 
ponas Teofilius Matulis su pa- 
cziule, isz Wyoming, pas bro
liene ponia Moekaitiene ir prie 
tos progos atlankė redyste 
“Saules.” Taipgi atlankė gi
mines ir pažystamus Shenado- 
i-yje-

TRUMPOS ŽINUTES
Kulpmont, Pa. — Stanislo

vas Gutovski, 23 metu, likos 
uždarytas kalėjime už pavogi
mą 325 svaru dinamito isz 
Bear Valley kasyklų.

Manila, Filipinai. — Vietine 
palicija užmusze penkis Moro- 
sus kurie sukilo priesz valdžia 

užpuolinejo ant aplinkiniu 
gyventoju.

Moskva, Rosija. — Jeigu to- 
liaus Japonai užklupines ant 
Mongolijos tai Rosija apskelbs 
kare. Rosijai nubodo tankus 
užklupimai Japoniecziu ant ru- 
bežiaus.

Madrid, Iszpanija. — Dau
giau kaip 10,000 darbininku 
pamėtė savo darbus kada kom
panijos nepristojo ant 44 va
landų darbo ir pakėlimo mo
li ėst ies už ekstra darbus.

— Kinuose randasi daugiau 
kaip du milijonai mergaieziu, 
tarp dvieju ir asztuoniolikos 
melu, kurios yra pardavinėtos 
per savo tėvus vyrams.

— Nedelioje pripuola Ver
bų Nedelia.

— Atėjo žinia isz Harris- 
burgo buk apie 1,800 darbinin
ku, dirbanti ant visokiu vai- 
diszku projektu WPA, bus 
praszalinti nuo darbu ir uždė
ti vela ant relief. Mus,u pavie
te dirbo apie 11,000 žmoni u 
ant visokiu darbu. Sakoma 
kad tieji vyrai suras kitus dar
bus ir nereikės jiems davinėti 
paszialpa. — Badai.

—• Mare Vizgirdiene skau
džiai susižeidė puldama tro
pais namie pas savo duktere 
.Urboniene anit 619 W. Centre 
uly. Mo'tere iszfeisuko sau koja 
ir strėnas ir nusilaužė ranka. 
Gydosi namie.

— Palicija tyrinėja apiple- 
szima Petro Zagurskio isz She- 
nadorio, kuris apreiszke buk ji 
apiplesze nežinomi pleszikai 
ant 35 doleriu, apie 1-ma vai., 
Panedelio ryta. Pleszikai ji 
smarkiai apkūlė kad reikėjo ji 
nuvežti pas daktara Lawlor.

t Apie 4-ta vai. Panedelio 
po piet, likos užgriautas ang
linėje skylėje Juozas Levulis, 
apie 50 metu amžiaus, ųevedes, 
kuris buvo ant burdo pas Mi
kola Kurzinska, ant 818 E. 
Railroad uly. Taja 'diena su 
kitais rengėsi eiti namo bet už 
provino skyle ir iszszove kad 
padaryti daugiau anglių ant 
rytojaus. Po szuviui ėjo pažiū
rėti kiek anglių nukrito nors 
ji draudė kiti draugai kad ne
eitu. Vos inlindo in skyle kad 
sztai žeme sugriuvo ant nelai
mingo žmogaus ir likos už- 
musztas ant vietos. Williamas 
Szileikis ir Clarence Lynn isz- 
cme užmusztaji ir pranesze 
graboriui kad atvažiuotu pasi
imt užmusztaji. Apie 6:45 vai. 
ta vakara likos iszkastas ir pa
imtas pas graborius ant palai
dojimo. Graborius Traskauc- 
kas davė žine koroneriui F. 
Boczkauskui kad atvažiuotu 
isztyrineti nelaime ir apžiurė
jas užmusztaji pavede ji in 
rankas graboraus. Velionis ba
dai turi broli Frana, Shenado- 
ryje. Paėjo isz Narkunu kai
mo, Seinų pavieto, Suvalkų gu
bernijos, Leipalingiu kaimo. 
Paliko Lietuvoje seseri ir kelis 
brolius. Kūnas palaidotas ant 
pavietavu kapiniu, Schuylkill 
Haven.

— Vietine No. 211 kuopa 
S.L.A., laikys puiku balių .23-. 
d., Balandžio, Norkevicziu sve
tainėje. Tikietai jau yra par-j 
davinejami per narius kuopos 
ir patariama nusipirkti isz lai
ko nes ant baliaus ketina pri
būti daug sveteliu isz visu ap
linkiniu. — - - ■- ____ __  ___

SHENANDOAH, PA.
— Jonas Ardziejevski

■ (Hartz) ,likos aresztavotas už 
I apgaudinejima paszialpos sky-
■ riu Pennsyilvanijos Valstijos 
i ant $322.16 nuo 1934 meto lyg 
szioliai, nors turėjo banke 
$1,100.

— SerOdoj likos atidarytas 
vienas isz didžiausiu sztoru, 
vadinamas/Giant Public Mar
ket,” 100 So. Main uly., per p.

.Ant. Staniszki, musu progresi- 
viszka tautieti, kuris nuo dau
gelio metu stengėsi intaisyt to
ki sztora del parankumo pubii-| 

I kos. Tame sztore galima gauti
viską ka tiktai gera gaspadin- 
cle pareikalaus.

t Jonas Jankelionis, 42 me
tu amžiaus, gyvenantis Will
iam Penn, likos mirtinai sužeis
tas Panedelio ryta apie 10 vai. 
per eksplozija dinamitiniu pa
tronu kurie truko laike patai- 
simo elektrikines baterijos. Po 
pusrycziu apreiszke jis savo pa 
ežiai buk eina 'pataisyti bateri- 
je ir in kėlės miliutas davėsi 
girdėt eksplozije. Nelaimin
gas žmogus mire in dvi valan
das vėliaus Locust Mountain 
ligonbuteje. Praeita Ketverga 
likos jisai sužeistas czionaitin- 
eje kasykloje ir gydėsi namie. 
Velionis gimęs Lietuvoje, pri
būdamas in Amerika jaunu vy
ruku ir dirbo per visa taji lai
ka kasyklosia. Prigulėjo prie 
Szv. Jurgio parapijos. Paliko 
dideliam nuliudime paezia, 
penkis vaikus ir seseri Martin
iene Lukas isz Coaldale, Pa.

— “Shorty” Truskolaus- 
kas, apie pirma vai. Seredoj po 
piet, likos užgriautas anglinė
je skylėje netoli nuo Vegenio. 
Apie dvideszimts žmonių subė
go nelaiminga vyruką iszgial- 
bet isz jo gyvo grabo. Visi 
karsztai dirba o norints jis da 
gyvas lyg sziam raszymui bet 
sunku ji iszgauti nes sienos 
pradėjo isz naujo griūti ir dar
bas yra labai pavojingas todėl 
reikėjo varyti szafta isz szono 
kad ji iszgauti nes da yra gy
vas.

Tamaqua, Pa.,—SS. Petro ir 
Povilo Lietuviszkoje parapijoj, 
atsibuvo 40 Valandų Atlaidai. 
Per sziuos atlaidus parapije- 
cziai skaitlingai lankėsi ant 
pamaldų. Isz aplinkines pri
buvo in pagialbia prabaszcziui 
V. Mikaicziui daugelis kunigu.

Mt. Carmel, Pa.,— Ona Ka
minskiene skaudžiai susižeidė 
puldama nuo trepu namie. Li
kos nuvežta in Ashland© ligon- 
bu'te,

Wilkes-Barre, Pa.,— Pagal 
apskaitima žinunu, tai vanduo 
szioje aplinkinėje, padare ble- 
des ant dvylika milijonu dole
riu. Vanduo apsistojo ir žmo
nelei pradėjo imtis prie valimo 
savo nameliu kuriuos vanduo 
apėmė.

McAdoo, Pa. f Pabuvęs tik ’ 
viena diena Hazletono ligonbu- ' 
teje, kur nuvažiavo gydytis,1 
Jonas Staniulionis mirė fenais.; 
Velionis pergyveno mieste 
apie 40 metu. Paliko paezia,1 
kelis vaikus ir viena broli.

Lietuviszkas Programas 
-- Per Reidio------

Nedelioje, 2 vai., Popiet 
Per Hazletono Stoties

“ W.AZL ”
Po direkcija

p. ANT. STANISZKIO
bęžiu. Namai ant tujų farmų likos beveik yįsiszkai užlieti,

'•SAULE” Mahanoy City, Pa.

Žinutes Isz
Pottsvilles Sūdo

— Juozas Petrauskas isz 
; Minersvilles, nore.damas pasi- 
: rodyt, kad jisai yra smarkus 
• vyrukas, pasiprieszino prie- 
szais sudžia Hauck, kad nemo
kės savo apleistai paežiai mė
nesines duokles ir todėl likos 
nubaustas in kalėjimą.

— Mikolas Monosterskis 
isz Frackvilles ir Albertas 
Marnikas isz Minersvilles, li
kos priversti mokėti savo pa-

' czi ulėms paszialpa
’ uždarytais kalėjime.

Daugiau panasziu teismu at
sibuvo sude už nemo'kejima pa
szialpos, nes vyrai iszsi'kalbi- 
neje, kad neturi darbo ir nega
li moterims mokėti kiek sūdąs 
joms paskyrė.

VALDYS PREZIDENTO 
RINKIMUS.

John Hamilton, isz Kansas, 
rūpinsis rinkimais gubernato
riaus Alf Landon, kuris bėga 
ant Suv Valstijų prezidento, 
ant republikoniszko tikinto.

KARALIENE STINTUKIU.
Sadie Lee ErieksOn, 18 metu, 

bus karaliene laike metinio ap- 
vaikszcziojimo gaudymo stin- 
tukiu (mažos žuveles vadina
mos Angliszkai smelts). Ap- 
vaikszcziojima laikys Escana
ba Smelt Fishing Co., Michi- 
gane.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

KATRA KARALAITE ISZSI RINKS KARALIUS EDVARDAS 8-tas, SAU UŽ PACZIA?.
Karalius Edvardas VII 1-tas, nevedes karalius Anglij os, ketina inžengti in luomą.’ 

moterystes bet da sau neiszsirmko tosios kuria vestu prie altoriaus. Sztai kandidates ant 
apsivedimo: 1—Karalaite Katre, isz Graikijos; 2—Eugenija, isz Graikijos; 3 — Irena isz 
Graikijos; 4—Eudeksija, isz Bulgarijos ir 5 — Julijone, isz Holandijos. Bet kaip paskuti
nei telegramai pranesza tai ka alins nei nesapnuoja apie apsipaeziavima ir sako kad jam 
laisve da nenubodo.

Geri Pamokinimai
------ : . . i* Žmogus veidmainys tai' 

moraliszki nuodai kurie nuo
dija kitiems duszia. Veidmai
nio saldus žodelei pražudo ver
te pas kitus kurie karta jiems 
intikejo ir apsiriko. Farizejiz- 
mas galutinis atgabena Fari- 
zejui veidmainiai ta, kad pa
niekintas kaipo piktadarys pa-j 
silieka nuo pažystamu arba 
veidmaiuysta jam kiti atsimo
ka. Veidmainys niekad neužsi- 
liki kitiems.

Melskis, bet ne tik lupo
mis, melskis ^isa savo szirdžia, 
visa meile, visa dvasia ir jaus
mais o nebus tau sunku skriau-

tybiu jo saugokis kad tave nc- 
dalypstetu. Tu busi laimingas, 
atlikdamas szventa darba ku
riame apsireiszkia Dievyste.

Paprasta skriaudiku tei- 
singysta baudžia ir bent tuomi 
suramina nuskriaustąjį bet kas 
atlygins už skriauda moralisz- 
kai nuskriaustam, kas nubaus 
ta, kuris savo veidmainiszku 
piktu žodžiu moraliszkai nužu
dė savo artima? Yra Augsz- 
cziausia Teisingysta kuri nu
baus skriaudiką, kuris prakal
bęs jeigu ne ankseziau tai mi
rimo valandoje balsu jo sanži- 
nes ir nubaus duszios kanezia. 
Nuskriaustam yra Tėvas, ku
ris suramina jeigu in Ji atsi-
szauks savo karsztoje maldoje, 
melsdamas “Teve musu, at-

da nukenst. Lengviau tau bus 
mylėt ta, kuris yra del tavęs 
veidmainiu ir skriaudiku. My--leisk mums mum kaltes, kaip 
lėk ji kaipo artima savo, matyk mes atleidžiam saviems kal-
jame tai, kas yra geru o pik- tiems.”

FARMA UŽPUSTYTA PER PIESKINE VIESULĄ.
Nekurios dalys Oklahomos, Teksu ir New Meksikos likos 

užpustytos per pieskines viesulas, panasziai kaip tai buvo 
1935 mete, kurios padare daug bledes del tukstaneziu farme- 
liu. Paveikslas parodo kokia tai buvo viesulą kad beveik vi- 
siszkai užpustė grinezias szios tarmes netoli Dalhart, Teksu.

Preke . . • 25c.

KVITU KNYGELE Draugystėms, 
del Kasieriaus, nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu. Preke . . . 25e,

W. D. BOCZKAUSKO-CO., 
Mahar ov Citv. P»

VANDUO PADARE DAUG BLEDES DEL INDI JANOS FARMERIU.
Paveikslas parodo užlietas farmas prie Wabash upes, prie Indianos—Illinojaus ru

KA ISZMINTINGI
ŽMONESKALBA

§ Niekados nebuvo geros 
vainoa nes po vainai blogos 
tvarkos. į

§ Tuszczias maiszas nesto
vės o ir tuszczia galva proto 
neturės. s i

§ Kada szulinys iszdžiusta 
tada ant vandenio neplūsta.

§ Jeigu geidi gyvuoti, turi 
laiko negaiszyti.

§ Ant szio svieto viskas isz- 
dyla tiktai padotkai ir mirtis 
nuo amžių yra.

§ Ka sziadien gali padaryt, 
turi ant rytojaus neatideti.

§ Jeigu tarno neturi tai 
pats del saves patarnauti gali.

§ Daugiausia iszmoksi jei
gu gyvenime vargu daug turė
si.

§ Maža skylele ir didžiau
sia laiva paskandina, nereika
lingas mažas iszdavimas žmo
gų pragaiszina.

§ Norincziam būti garsum 
be nuopelnu taip kaip nori 
pirkti be pinigu.

§ Trumpai, brolau, gavėsi, 
jeigu ant Velykų skolos ati
duot negalėsi. Taip Gavene 
greitai nubėgs kaip rodos su 
sparnais lėks.

KVITU KNYGELE Draugystėms, 
del iszmokejimo pinigu ligoniams.
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