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Isz Amerikos LAKSTĖ SU KITOM NUŽEMINTAS KUNIGUŽIO

NEŽINOJO KAD PADUSZ- 
KOJE RANDASI AUKSO.
Dayton, Ohio. — Vincas Ba- 

sara, po mircziai savo senos 
motinėlės, iszvedino paduszkas 
ir kada jau paskutine isznesze 
pakabint ant virves, užtiko jo
je ka tokio kieto. Kada pa- 
duszka iszarde, rado kampe su- 
riszta skepetaiteje 430 doleriu 
aukse. Kada nunesze in 'banka 
ant permainymo ir jo kasierius 
užklausė isz kur gavo auksa, 
nes valdžia uždraudė turėti 
auksa, tai Vincas apreiszke 
kad tai motinos kuri nekarta 
jam kalbėdavo kad turi susi- 
czedinus kelis .szimtelius ant 
laidotuvių ir gal tai buvo tieji 
pinigai.

NORĖJO GAUTIS IN DAN
GŲ PER ILGA PASNINKĄ.
Glyndon, Tenn. — Berne Dy

sart, nigeris, nutarė pasnin- 
kaut ir dalaike savo žodi. Pas
ninkavo jis per 59 dienas bet 
po užbaigimui pasninko ir gy
vastį užbaigė. Pasiszvente jis 
pasninkaut kad 'įuomi DįeVui 
intiktu ir kad ji inleistu in 
dangų. O gal tasai kvailys bai
siai apsiriko nes Dievas ne yra 
tokiu szyksztuoliu ir maisto 
žmogui nepavydi — nereika
laudamas kad žmogus niekin
tu Jo dovanas ir badu žudintu- 
si save del ingijimo dangaus.

Žmones, kurie ji atėjo atlan
kyt, negalėjo žiūrėt ant jo kū
no nes buvo iszdžiuves baisei 
kad tik kaulai ir skūra pasili
ko. Kodėl save numarino badu 
tai niekas nežino bet pirmuti
ne priežastis buvo tikejimisz- 
kas fanatizmas nes tankiai, 
kalbėjo kad “pasninkauja del 
Dievo.”

GIRTAS TĖVAS UŽDUSINO 
SAVO SŪNELI.

Albion, N. Y. — Albertas 
Enon, nigeris, sugryžes namon 
nakties laike, gerai užsigėręs, 
inejo in mieg-kambari ir nežiū
rėdamas kas lovoje guli, puolė 
ant jos ir .sunkei užmigo, už
dusindamas trijų sanvaicziu 
sūneli kuris lovoje gulėjo. Ka
da nigeris suprato ka padare, 
vos nepapaiko nes tai buvo ju 
pirmutinis sūnelis. Iszsižadejo 
gerti ant visados.

NEGALĖJO GYVENTI PO 
MIRCZIAI PACZIOS.

Lewisburg, Md. — Kėlės die
nas adgal mire czibnais Hazel 
Klein, 58 metu, sirgdama koki 
tai laika ant uždegimo plau- 
cziu. Porele labai mylėjosi ir 
kaimynai tankiai girdėjo kaip 
vyras kalbėjo kad gyvenimas 
vienam be kito butu labai sun
kus. Kada irnotere mirė, vyras 
priejas prie grabo gulinczios 
paczios, dirstelėjo ant jos isz- 
balusio veido, sukrito be žado 
ir mire in kėlės miliutas. Pa- 
szauktas daktaras pripažino 
buk Klein mirė nuo szirdies 
trūkimo isz priežasties didelio 
susijudinimo. Abudu likos pa
laidoti vienam kape ant vieti
niu kapiniu — nesiskirdami ir 
po mircziai.

PATI JAM INSMEIGE 
PEILI IN PECZIUS.

New York. — Rudolfas Kru
ger, 36 metu, gana turtingas 
žmogus ir pardavėjas žemisz- 
ko turto, gyvenantis Brookli
ne, likos nudurtas peiliu .sep
tynis kartus, per savo 23 metu 
paczia, Loretta, kuri likos už
daryta kalėjime o vyras ran
dasi mirsztaritis’ ligonbuteje. 
Ant riksmo Krugerio atbėgo 
kaimynai ir pranesze palicijai 
kas atsitiko. Kada palicija pri
buvo, rado motere su peiliu 
rankoje sedinczia ant lovos.

Kada jos užklausta del ko 
taip pasielgė, pasakė kad yra 
vedus jau 14 metu ir gyveno 
sutikime bet nuo kokio tai lai
ko vyras ja tankiai sumuszda- 
vo, lakstė su kitoms moterems 
ir liepe jai nesztis isz namo. 
Kada taja nakti atsigulė, su
manė ji užmuszt.

GILIUKIS VARGINGOS 
SZEIMYNOS.

Avondale, Calif. — Vargin
ga szeimyna Louis’o Blanden, 
kuris radosi kelis metus be 
darbo, insikrauste su paczia ir 
keturiais vaikais in apleista 
bfakuželia užmiestyje ,nes 'tai 
buvo jo vienatine prieglauda. 
Kada taisė supuvusias grindis 
rado surūdijusi maža kupareli 
kuri sudaužės, rado jame auk
siniu pinigu ir kelis maisziu- 
kus smilcziu. Kiek surado auk
so tai niekam apie tai neap- 
reiszke bet manoma kad kelio
lika tukstancziu doleriu. Ma
noma kad tasai auksas prigu
lėjo prie kokio senoviszko 
jeszkotojaus aukso, kuris mi
re apie 80 metu adgal.

PAVOGĖ MERGINA, NUSI
VEŽĖ NAMO IR TEN JA 

SUBJAURINO.
New York. — Palicija aresz- 

tavojo John Ronzo, 23 metu, 
sunu turtingo kontraktoriaus, 
kuris pavogė 19 metu Luba 
Kronhaur, nusivežė namo ir 
ten ja subjaurino, kada nesi
rado jo paczios namie. Sztai 
merginos apsakymas: “Sėdė
jau ant trepu prie savo namo, 
žiūrėdama ant besibovinanczio 
szuniuko, kad staigai tasai ra- 
kalis privažiavo prie namo ir 
mane pakvietė važiuoti su 
juom o kada atsisakiau, atki- 
szo in mane revolveri ir pri
vertė sesti in automobiliu. Ka
da parsivežė mane namo, nu- 
plesze nuo manes drapanas ir 
sužagejo sodomiszkai. Maniau 
kad jis mane nužudys todėl 
pasiūliau jam 250 doleriu ko
kius turėjau namie. Paliepė jis 
man nueiti in automobiliu ir 
.aukti ant jo bet asz pabėgau 
ir pranesziau palicijai ka jis 
man padare. Vėliaus ji aresz- 
tavojo.

Mergina likos nusiunsta in 
ligonbute ant tyrinėjimo. Bu
vo ji pasirengus iszteketi už 
keliu sanvaicziu. Luba yra pa
togi mergina, jos tėvai yra Ru
sai bet ji gimė Kinuose. Abu
du jos tėvai yra miria ir ji gy 
vena su .savo teta.

SKUPUOLIUS
Norėjo Pasirodyt Mielaszir- 

dingu.

JI PAŽEMINO KITAS AKY
SE SU'SIRINKUSIUJU.

Nashville, 'Tenn. — Vienas 
isz czionaitiniu žymiu biznie
rių ,Jordan Zanzinger, užpra- 
sze ant bankietelio keliolika 
savo draugu tiksle prikalbini- 
mo ju ant uždėjimo didelio fa
briko. Po piet užprasze .savo 
sveczius in kita pakaju kad 
apsvarstinet apie uždėjimą to
jo fabriko. Vos pradėjo kalbėt, 
davėsi po langu girdėt balsai 
skripkos ant kurios grajino ko
kia tai mergaite dainuodama 
graudžia dainele ir rinko au
kas.

“Kas tai do valkata kuri 
mums pertraukineja kalba? 
Kur toji musu palicija kad ne
uždaro in kalėjimą tokias uly- 
czines valkatas kurios neduo
da žmoniems ramybes?”

“Matyt kad kokia bedarbe 
mergina kuri tokiu budu už
darbiauja sau ant pragyveni
mo,” — atsake kitas sveczias.

“Reikia su ja greicziausia 
atlikt nes ji mums perszkadys, 
— isztare biznierius ir nusi- 
szypsojas iszsieme isz kisze- 
niaus viena centą ir pradėjo 
ko tokio jeszkoii.

“Ko tamsta jeszkai? — už
klausė stovintis prie lango ki
tas biznierius.

“Szmotelio popiereles del 
suvyniojimo tojo pinigo kad 
galecziau jai iszmesti per Įau
ga.”

“Jeigu tik popieros reikia 
tai galiu tau patarnaut. — Ir 
su tais žodžiais iszsieme isz 
kiszeniaus deszimt-dolerine bu- 
maszka, suvyniojo centą paim
ta nuo biznieriaus ir iszmete 
per langa del stovinczios mer
gaites.

Kiti svecziai prisižiurinejo 
tam viskam su nusiszypsojimu 
kas visai nepatiko del tojo 
‘ ‘mielaszirdingo biznieriaus. ” 
Po tam atsitikimui susirinki
mas pairo ir niekas nenorėjo 
prisidėt prie uždėjimo fabriko 
nes žinojo kad per jo skupuma 
neturės jokios pasekmes biz
nyje.

BAUSME
UŽ NEATKALBEJIMA 

KAS DIENINIU 
POTERIU.

Rover, Mass, — Babtistu ku
nigužis, Emanuel Maughan, 
būdamas pailsės ana diena, 
pirma karta in laika 15 metu 
užmirszo atkalbet savo kasdie-; 
ainius dvasisžkus poterius ir, 
sztai kokios nelaimes ji patiko! 
už taji apsileidimą. Ant ryto-j 
jaus, kada skutosi, iszpuole i 
jam isz ranku britva pataikin
dama jam ant kojos kuria bai
siai perpjovė. Po pusrycziu, ei
damas pasivaikszcziot, szuo ji 
inkando in blauzda, po piet, 
norėdamas važiuoti ant paczto, 
laike kada kinkė arkli, arklys 
užmynė jam ant skaudanczios 
kojos. Kada važiavo ant pacz
to, ratas nupuolė nuo vežimo Ir 
kunigužis iszpuole ant žemes. 
Pataisęs vežimą nuvažiavo ant 
paczto, aplaikes laiszka iszejo 
ir pamate kad arklys pabėgo 
su vežimu ir turėjo eiti peks- 
czias namo; atpleszes laiszka 
dažinojo kad jo tėvas likos už- 
musztas per automobiliu.

Lai kiti dvasiszkieji ima pa
vyzdi ir prasergejima kad rei
kia atkalbėti .kasdieninius po
terius savo dvasiszkame luo
me kaip 'bažnyczia jiems prisa
ko o apsisaugos panasziu ne
laimiu kokiu szitas kunigužis 
turėjo.

TĖVAS SUMUSZE SUNU IR 
APIBARSTE JO ŽAIDU- 

LIUS SU DRUSKA.
Xenia, Ohio. — Už pavogi

mą kaimyno karveliu, Ammiel 
Bent, 15 metu, likos skaudžiai 
sumusztas per tęva. Kada ji 
nusiuntė in ligonbute, daktarai 
iszreiszke savo nuomone kad 
vaikas pasveiks jeigu žaiduliai 
nepradės puti. Vaikas nuėjo in 
mokslaine nieko nesakydamas 
apie savo kanczias bet kada jo 
draugai patemino kad jis vis 
raivosi isz skausmo, pranesze 
apie tai daraktorkai kuri isz- 
tyrinejo jo padėjimu ir prane
sze apie tai palicijai. Tėvas po 
suplakimui vaiko, apibarste jo 
žaidulius su druska kad ji 
daugiau kankytu.

KVAILIUS GALIMA AP
GAUT IR PER LAIK- 

RASZCZIUS.
Oxford, Mich. — Patogi, 24 

metu, Rheta Lau , likos aresz- 
tavota per paczto inspektorius 
už naudojima paczto del apga- 
vingu tikslu. Rheta apsigarsin- 
davo laikraszcziuose jeszkoda- 
ma turtingo jaunikio, nevos 
del apsivedimo o kada su ko
kiu susiraszydavo, praszydavo 
kad jai prisiunstu keliolika do
leriu ant kasztu atvažiuoti pas 
ji. Aplaikius pinigus savo žo
džio niekados nedalaikydavo. 
Ant galo vienas isz ju pranesze 
apie tai pacztui ir apgavike li
kos aresztavota. Tokiu budu 
badai surinko apie deszimts 
tukstancziu doleriu nuo kvai
liu.

SZITA MESZKA 
UBAGAUJA.

• Kada svecziai atsilanko in 
valdiszka parka Yellowstone, 
toji meszka atsistoja ant užpa
kaliniu kojų prie automobiliu 
svecziu ir jeszko kad jai duotu 
kokiu gardumynu. Meszkos ta
me parke yra taip pripratę 
prie žmonių kad ju visai nebi
jo.

TĖVAS ISZVEŽE DU VAI
KIUS IN GIRRIA IR JUOS 

NUŽUDĖ.
Hutisford, Wis. — Arnold 

Grimm, 38 metu farmeris, ku
ris gal staigai neteko proto, 
pasiėmė su savim du sūnelius 4 
ir 8 metu in automobiliu, isz- 
veže in girria ir juos nuszove 
ant smert. Motere nesulaukda
ma vyro ir vaiku iszsiunte kai
mynus jeszkoti dingusiu ku
riuos rado automobiliuje ne
gyvus. Tėvas taipgi paleido 
sau kulka in krutinę. Likusi 
naszle negali suprasti del ko 
tėvas taip pasielgė su vaikais 
ir savim nes gyveno sutikime 
ir nebuvo jokiu pinigiszku er
geliu.

PAJUTO RANKA SAVO 
MIRUSIO VYRO.

West New York, N. J.— Mrs. 
Clement Griscolm aplaike žino 
per. telefoną, isz Pattersono, 
buk jos vyras likos užmusztas 
per troka laike darbo. Ta pati 
vakara ir ta paczia valanda ka
da gulėjo lovoje, pajuto kad 
kas tokis laiko ja už rankos su 
szalta ranka rodos kad tai bu
tu nebaszninko.. Pasiszauke 
savo sunu kuriam liepe jeszko
ti vyro kuris ka tik buvo jos 
kambarėlyje bet nieko nerado. 
Ant rytojaus aplaike žinia apie 
vyro mirti kuri ji patiko ta pa
czia valanda kada jai tas atsi
tiko.

PALIKO MILIJONUS DO
LERIU DEL VARGSZU.

Pittsburgh, Pa. — Adison H. 
Gibson, kuris buvo sztorninko 
sūnūs ir dasidirbo didelio tur
to per aliejų, mirdamas pali
ko 2,300,000 doleriu del miesto 
kad panaudotu del labo var
gingu žmonių. Apie tris mili
jonus doleriu paliko del gimi
niu. Pinigai užraszyti del 
vargszu bus sunaudoti del su- 
szelpimo vargszu kurie reika
lauja daktariszkos pagialbos, 
priežiūros ligonbuteje ir del 
vargingu studentu kurie gei
džia užbaigti augsztesnius 
mokslus. Garbe jam už tokia 
dovana vargszams.

MOTINA MIRĖ NUO IN- 
DRESKIMO KŪDIKIO.

Paterson, N. J. — Mrs. Ruth 
Gemelli, 24 metu, mirė ligon
buteje nuo užtrucinto kraujo 
nuo indreskimo savo kūdikio. 
Motina tame laike žindė kūdi
ki o tas nagucziu indreske jai 
kruti. In kėlės dienas po tam 
krūtis pradėjo baisiai tint nuo 
ko užsitrucino kraujas ir nors 
daktarai gana stengėsi iszgial- 
bet jaunai motinai gyvastį bet 
visi stengimai nuėjo ant niek.

39 NUMARAS CZEVERYKU 
JAM PER MAŽI.

Findlay, Ohio. — Pora cze
veryku, numario 39, kurie 
kasztavo 88 dolerius ant pa
dirbimo, pasiūti del jauno mil
žino Roberto Wadlow, 18 me
tu, kuris turi daugiau kaip 
septynes pėdas augszczio, ne
galėjo ju neszioti nes fabrikas 
padare juos per mažus del tojo 
milžino. Yra tai didžiausia po
ra czeveryku koki buvo pa
dirbti czionais Amerikoj.

SLAPTA EKSPLOZIJA 
AMERIKONISZKAM

SUBMARINE.
San Diego, Calif. — Nežino

ma eksplozija kilo Ameriko- 
niszkam submarine “Nauti
lus’’, kuris radosi czionaitine- 
je pristovoje. Badai trys laive
liai likos pavojingai sužeisti.

DIRBS ORLAIVI DIDESNI 
UŽ VOKISZKA ZEPELINA.

Akron, Ohio. — Povylas 
Litchfield, prezidentas Good
year Zeppelin kompanijos ap
reiszke kad jau inžinieriai pra
dėjo daryti planus ant padirbi
mo vieno isz didžiausiu orlai
viu kokio da nebuvo ant svie
to. Bus jis didesnis kaip yra 
sziadieninis orlaivis “Hinden- 
burgas.” ' '

Tasai orinis milžinas bus 
850 pėdu ilgio ir 145 pėdu ap
linkui arba 75 pėdos ilgesnis 
kaip Vokiszkas zepelinas. Ma
noma kad Filadelfija, Rich
mond ir Aleksandrija, Va., bus 
stotys del tojo orlaivio kuris 
lekios tarp Amerikos ir Euro
pos.

Isz Visu Szaliu

TRUMPOS ŽINUTES
Sidney, Ohio. — Big Four 

trūkis užmusze viena žmogų ir 
tris vaikus kurie radosi po til
tu kada trūkis praeitinejo.

Rymas. — Dideli pulkai ka
reiviu apleido Dessye eidami 
in Addis Ababa ir kaip rodos 
sostapyle Etiopijos neužilgio 
gausis in rankas Italu.

Pittsfield, Mass. — Charles 
Kenyon, 68 metu, laiszkaneszis 
ana diena padekavojo už dins- 
ta, suvaikszcziojas per laika 
40 metu net 130,000 mylės isz- 
nesziodamas daugiau kaip tris 
milijonus szmoteliu paczto.

Kairas, Egiptas. — Karalius 
Fuad I, randasi ant mirtino 
patalo. Buvo jis dideliu prie- 
szininku Anglijos ir vis kovo
jo priesz jos apvaldyma.

New York. — Kada Augus
ta Radeckiene pamate kad jos 
dvieju metu sūnelis puolė ant 
geležinkelio subway, szoko ji 
gialbet ir likos sumalta bet 
vaikutis pasiliko gyvas.

Caracas, Venezuela. — Gene
rolas Eleazer Lopez likos isz- 
rinktas prezidentu Venezuelos, 
ant septynių metu.

DIDELE BYLA DEL 
KLUMPIU PAVOGIMO.

Taurage.—Sziauliu ap. teis
mas Tauragėje svarstė ukinin. 
DambrauLko apeliacine byla, 
kurioj darb., Baldauskaite kal
tinama 2 litu vertes klumpiu 
pavogimu. Taurageis-Naumiesi- 
czio apylinkes teismui kaltina
mąja iszteiisinu's, “nukentejefe” 
apeliavo apygardom Bet ir 
ežia del kaltes inrodymo stokos 
kaltinamoji iszteisinta. Szalyš 
ir liudininkai, kuriu buvo 4—- 
Szvieks'zno's vate., teisman at
vykdami turėjo pajdairyti apie 
60 kilom., kelio.

NUBAUSTAS 
ŽMOGUS-ŽVERIS.

Rokiszkis. — Panevėžio apy
gardos teismas Gradecki nu
teisė kalėti iki bus gyvasu 
Trumpai suglaudus, nusikalti
mas toks: Priesz trejus metus 
Gradeckas iszgedino piemen
aite. Po tardymo už laida jis 
buvo paleistas iki teismo. Gra
deckas sugalvojo žiauru budu 
nuo teismo pasislėpti; nuszove 
jis jauna vyruką ir pasiėmęs jb 
pa'sa, dingo isz Rokiszkio apy
linkėms ir su svetimu paisiu islaps- 
tesi net iki 1935 metu rudenio, 
kaip netikėtai pakliuvo in pa- 
licijo® rankas. Uždarytas Ro
kiszkio kalėjime bando, pasi
karti, bet buvo atgaivintas. 
Teismas bau,de už isziuois nusi
kaltimus: už mergai t es iszgedi- 
nima 6 metus, už arklio pavo
gimu l1/^ metu ir už žmogaus 
nužudymą iki gyvos galvos. 
Bet dar kelios jo bylos liko ne- 
iisžspresltos, svarbesnioji byla 
bus daugpatystės.

ABUDU BUVO GERI 
MELAGIAI.

Suėjo Anglikas su Ameriko
nu kurie pradėjo girtis isz sa
vo giminiu. Anglikas pradėjo 
kalbėti in Amerikoną:

— Mano diedukas buvo di
deliu žmogum-. Karta pakvietė 
ji karaliene Viktorija pas save 
ir, dalypstejus jo peti su kar
du, paženklino ji dideliu Lor
du.

— Tas mane visai neapeina, 
— atsake Amerikonas. — Ma
no diedukas karta susitiko su 
Indijonu vardu “Galingu Ere
liu” kuris mano dieduką da- 
lypstejo su kirvuku ir tokiu 
budu padare ji aniuolu.

SHENANDOAH, PA.
t Gerai žinomas gyvento

jas, Kazimieras Raudeliunas, 
1107 W. Coal uly., mirė namie 
praeita Ketverga, po ligai ke
liu menesiu. Velionis gimė Lie
tuvoje ir pergyveno czionais 
apie 35 metus, buvo angleka- 
siu ir prigulėjo prie Szv. Jur
gio parapijos. Paliko paczia, 
du sūnūs, ketures dukteres ir 
broli Frana.

— Pana Beatricija Mak- 
niute likos suriszta mazgu mo
terystes su Juozu Pukevicziu, 
per kunigą Deguti, Szv. Jur-< 
gio bažnyczioje, 18 Apriliaus.

— Biznierius, ponas Jokū
bas Barauckas iszvažiavo Pa-> 
nedelio ryta atlankyt savo su
nu Antana kuris yra angliniu 
bosu Jermyn, Pa. Su juom 
drauge iszvažiavo ir poni F* 
Boczkauskiene, paeziule redak
toriaus “Saules,” isz Mahano- 
jaus, atlankyti savo ženteli ir 
duktere Adele.

GERAI ATSAKE 
ŠUNELIUI.

— Teveli, kodėl toji maszina; 
taip cypia?

— Kvailas esi vaikeli, jeigu1 
to nežinai. Jeigu tau lieptu 
tiek vežimu traukti tai tu la
biau cyptum. ' t.



SAULE” Mahanoy City, Pa.

Kas Girdėt
| kite kuodaugiausia szviežio' rinkimus. Jeszko jis visokiu 
lOro ir veskite dora ir blaivu budu ant užbegimo tosios be-i 
gyvenimą. Negerkite jokiu darbes. Bandė jis visokius 'bu-j 
svaiginaneziu gerymu o kad ir Mus, jeszkojo visokiu gyduolių i

Ic7Vien balini žmogžudyste! stebuklinga
| t IR NEPAPRASTAS SAPNAS i PAGIALBA

kiek norite iszgert tai labai 
mažai. Aluje randasi trucizna 
nes kas daug jo geria tai ji isz- 
puczia, pradeda nosis melst 

Tolinus, J

UŽSIDEGĖ ILGA BARZDA; 
MIRĖ.

Merrill, Wis. —, Wm. White,
pa-

bet viskasliuejo ant niek.
Dabar prezidentas stengėsi 

aprubežiuot amži darbo nuo 18; 
lyg 65 metu. Gerai. Apie 16 92 metu amžiaus, farmer

Pasziausze. — Padubysio vai. 
palaidotas szio kaimo ūkinin
kais Fr. Bairgaila kaž-kieno nu
žudytas. Invykio eiga buvusi

(Tikras atsitikimas.)

Tankiai Angliszki laikrasz
cziai yra pripildyti bjauriau
siais straipsniais apie Lietu
vius — apie kopusius raugy-1 kaip skilvys. Tolinus, 1 
tus, apie ju bjaurius darbus, Į pavįrsta in pūlius ir turi be metu amžiaus žmones turės gimo jo ilgos barzdos. Senu 
musztynes, vagystes ir apiple- ;iaįko tarabantytis isz szio svic-! nors užtikrinanezia ateiti savo

yvenime. Randasi musu skly- cigarą, ir užlsidege jo barzda, j vežtu iilamo, apie
gaus daugiau aluezio nei guzu-1 pe daugelis tokiu atsitikimu Nuvežtas in ligonbute, kur Bargaila ir padare, bet iszva-

, J O xxxwvx. , -----------_■--------- _ ,,----------- ‘

kūnas metinius maža rūpestis o 65 į.viete Lincoln, mirė nuo užside-1 tokiai: Kovo 23 d., vakare, B.
Miclineviczius isz Meižiu, pra

kastame Laike buvo užsidegias I sze P. Bargailos kad ji par-
szimus, paduodami pravardes +o įn amžina atsilsi kur ne-! g, 
kaltininku bet jeigu kokis! ______ ___ ________ _ x-- _ __________  ________
Anglikas ar Airiszis prasizen-^es> Katros daug geria tai) kur tėvai, turinti po 65 metus,! mire in trumpa laika.
gia tai jo pravarde netalpina. | greitai pasensta; isz patogios j turi viena arba kelis vaikus!

moteres stojasi suklares mai-Įkurie turi mažiau kaip po 16
szas ir ant nieko netinka.

4 klm., ka

Tarnas sudžios, Valentą:

žaibo apszvietinejo kamarėlė. 
Po karsztai dienai užstojo 
szturmas.

Kamaroje kas kart karsz- 
tesne buvo malda, laukia kas 
kartas davėsi girdėt didesnis

(pravardes neminėsime) buvo' szturmas. 
tai doras ir apszviestas žmo-i 
gus; mylėjo Dieva ir artima,
tai ir ne karta jo gera szirdis įZVįesa apszvietinejo kamara.

. — Turiu, jau turiu! — pa-
I szauke su džiaugsmu Valentas,

Ant kart baisus griausmas 
draugavo žaibui kuris savo

Lietuviai apie tai tyli ir neuž- 
protestavoja priesz tokius nu
žeminimus o katras ir paraszo 
protestą in vietini laikraszti 
tai jo daneszimo nepatalpina.

Bet tegul ka toki nužvelgia 
Lietuviszkam laikrasztije apie 
Lietuvius tai tuojaus net keli 
atsiranda kurie atsiszaukia su 
visokiais kerszinimais: “Kas 
tokis mane padavė, duokite 
man jo pravarde o asz ji pa
mokysiu o jeigu ne tai skunsiu 
redakcija!”

Taip, muszk in stala o žirk
les atsilieps, arba: “vagie, ke
pure dega.” Tankiausia Lietu- 
viszki laikraszcziai paima ži
nutes isz Angliszku laikrasz- 
cziu tai tuojaus pasikėlė ker- 
szinimai, rodos tai didžiausias 
majestoto prasikaltimas.

Amerikoje laikraszcziai yra 
tai didžiausi stulpai politikoje 
o kas priesz laikraszti pasikeli- 
neja su kokiu nors skundu tai 
baisiai nusiszutina, kaip tai 
patys Amerikonai padare dau
geli kartu. Ant galo pasisako 
tas, kad redaktorei laikrasz- 
cziu labai gerai žinojo apie sa
vo privalumus, — žino ka ra- 
szyt, kaip raszyt ir kas tinka 
raszyti o kas netinka in laik
raszti — ir nei vieno nesiklaus 
kaip turi rėdyti ir raszyti laik-

■ rasati.
Sziadien, jeigu isz bloznisz- 

ko proto neiszaugs tai nuže
mins save visame akyse sve- 
timtaueziu. Ar kitose tautose 
toki siundinimai ant vieni ki
tu neturi vieta? Niekados!

žilaveis jau nebegrįžo. Kovo 24 
d., ryta namiszkiai iszvyko 

I ieszkoti, bet pamate arklį sto
vinti pas kita Meižiu gyvento
ja pamanė, ka;d ir jiis ten iszve- 
eziuojalsii, bet lig vakaro vėl ne-

> - - - - - - - . 9 UŽMUSZTI, 16 SUŽEISTI
I*"“," ..... r ‘J PER BANDITUS,įmetu. >

Maudykitės labai tankiai;! Ka toki žmones veiks? Dar-! Hermosillo, Meksikas. Dė
tas prisiduoda patogumui ir! bo negales apturėti o gyvent ir'. žmony s likos užmuszti, ° ___
sveikatai, tik neužsiszaldyki-! valgyt reikia. Tasai naujas už-p® sužeisti, pcijianditus Šono-, grj£iOi, tai Kovo 25 d., nuo pat 
te. O kas labiausia, užlaikykite ■ manymas Roosevelto nelabai 
svariai grinezias ir save. 1 patinka del kapitalistu.

Mėginkite moterėles to pri
sitaikyt o netrukus pasiliksite 
patogioms “leidems.”

ISZ WILKES-BARRE 
IR APLINKINES

ra valstijoj. Banditai staigai 
užklupo ant keliu kaimeliu 
tiksle apipleszimo gyventoju, 
kurie pasiprieszino ir žuvo 
nuo szuviu.

Protestoniszku bažnycziu 
pastorei Kanadoje labai rugo- 
ja kad tarp tenaitiniu moterių 
ir merginu dingo dorybe. Pir
mininkas bažnytinio sinodo, 
savo metiniam praneszime, da- 
vadžioja kad Imoteres nedory
bėje ir paleistuvystėje pra- 
auksztina vyrus, priek tam 
girtuokliauja, ruko paperosus, 
pliovoja bjauriais žodžiais ne 
tik namie bet ir visokiuose su
sirinkimuose.

O gal iszmoko ta viską nuo 
savo Amerikoniszku sesueziu, 
kurios randasi tuojaus už ru- 
bežiaus.

Kinuose kožna diena didina
si pavojus bado kuris apėmė 
beveik visas dalis Kinu ir ker- 
szina milijonams žmonių badi-Į 
ne mirezia. Apskaitoma buki 
daugiau kaip penkiobka mili
jonu žmonių kenezia dideli ba- 
da. Gaila tuju Kincziku nes 
juk ir jie yra musu artimais. 
Misijonieriai įsu “Dievo žo
džiais” plaukia in Kinus skelb
ti mokslą artimo bet su duonu
te neskubina jiems in pagial
ba.

'Todėl sziadien Kiniszka val
džia turi daugiausia ergelio su 
tais misijonieriais nes Kinisz- 
ki dvasiszkieji nelabai prita
ria tiems “svetimiems vel
niams” kaip juos vadina Kin- 
czikai nes juos atkalbina nuo 
ju protėviu tikėjimo. Todėl pa- 
kurstineja savo tautieczius 
kad vogtu misijonierius ir ga
bentu juos in kalnus.

Todėl tankiai skaitome laik- 
raszcziuose apie pavogimą tų
jų misijonieriu o kaip Kinczi- 
kai iszsitare: “Jus baltieji ati
mate nuo mus musu žmonis o 
mes jums atimame dolerius už 
sugrąžinimą jusu misijonie- 
riu.”

Tas Kinczikams ir nusiseka 
nes turtingos Amerikoniszkos 
bažnyczios iszperka isz nelais
vės nuo Kincziku savo dvasisz- 
kuosius.

Daugelis žmonių negali 
prasti kodėl siuntinejame 
sijonierius atvertinet 
Krikszczionybes Kinczikus 
kad turime czionais Amerikoj 
taip daug isztvirkimo ir nu
puolimo Krikszczioniszkam ti
kėjime. Czionais yra gana di
dele dirva ant atvertimo nusi
dėjėliu ne kaip siuntinėti misi
jonierius in laukinius sklypus.

su- 
mi- 
ant

Keles sanvaites adgal poni 
Harris Poetter, isz Los Ange
les, Kalifornijos, iszkele puiku 
baliuką ant garbes savo tar
naites, panos Esteros Hay
wood, kuri toje szeimynoje isz- 
buvo daugiau kaip 35 metus 
ant tarnystes. Laike susirinki
mo svecziu prie stalo, poni 
Poetter kalbėjo■ “Mano tar
naite ant tokios garbes užsi
tarnavo nes sziadien sunku už
laikyt tarnaite per 35 dienas o 
ka ežia kalbėt apie 35 metus?” 
Poni Poetter moka savo tar
naitei mėnesinė alga per visa 
jos gyvastį norints sziadien 
tarnaite jau nieko nedirba. — 
Pas tokia poniutei gerai tar
nauti.

Temykite moterėles! Ar ži
note kad be sveikatos nėra lai- 
piingo gyvenimo. Jeigu gei- 
įdžiate būti sveikos tai naudo-

Norints Suv. Valstijos netu
ri jokiu pogromu, kariu, nei 
revoliucijų, bet kartais czion 
girdisi kad baltieji broliai pa
karia savo juoda broli, bet 
tuom mažai rūpinasi musu Dė
dė Samas, labiausia jam rupi 
bedarbe savo vaiku. O tokiu 
vargingu vaiku randasi szia
dien apie deszimts milijonu bet 
kaip apskaito Darbininkiszka 
Federacija tai ju yra apie dvy
lika milijonai.-Negana kad val
džia turi tuos bedarbius užlai- 
kyt bet da turi užlaikyt mili
jonus visokiu virszininku ir 
szimtus tukstaneziu “bosu” 
kurie rūpinasi bedarbeis...

Prezidentas Rooseveltas rū
pinasi tokiu padėjimu ir nega
lima jam stebėtis nes ežia jau 
rinkimai po szonu o jis su be
darbe da nepadare jokio pa- 
redko, kaip ta prižadėjo pada
ryt priesz savo pirmutinius

Wilkes-Barre, Pa. — Szi 
menesi sukanka Szvcz. Trejy- 

| bes ,parapijos Choro 30 metu 
| jubiliejus. Choras vadovaujant 
muz. J. Stulgaicziui labai szau- 
nilai rengialsi minėti 30 metu 
gyvavimo sukaktuves.

f Juozas Zakareviczius, mi
re, palaidotas Szv. Trejybes 
parapijos kapuose.

— Barbora Czerneckiene, 
motina czionaitinio biznie
riaus, isz Shickshinny, kuri 
ana diena sulaukė 103 metu, 
yra da drūta ir sveika senute 
kuri kas diena kerta malkas 
del sveikatos. -Sako ji kad val
go daug mėsos ir geria pieno, 
geriau jai pasivaikszczioti ne 
kaip važinėti automobilium.

— Lee Parke užsidegė na
mas kuriame gyveno trys szei
mynos. Ugnis taip smarkiai 
prasiplatino kad Jonas Kohl, 
28 metu, neturėjo laiko iszbeg- 
ti laukan ir sudege ant smert 
su 3 metu dukrele o trys nariai 
isz tos paezios szeimynos smar
kiai apdege. Kiti žmones gi- 
liukningai iszsigialbejo.

VISAS KAIMAS ISZDEGE.
Kielcai, Lenk.—Kaime Dru- 

žyku kilo baisi ugnis kuri su
naikino visa kaimeli su grin- 
cziomis, tvartais ir gyvuliais. 
BledeS padaryta ant dideles 
sumos. Net penkios kompani
jos ugnagesiu pribuvo isz Kiel- 
eiu gesyti liepsna. Keliolika 
žmonių likos baisiai apdeginti, 
kurie gialbejo gyvulius ir savo 
ibcnaistis.

LUOTELIS APVIRTO,
6 VAIKAI NUSKENDO.

Kursk, Bosija. — Szęszi vai
kai turinti mažiau kaip po 12 
metu, nuskendo upeje Oka. 
Vaikai plauke per upe valtije 
kuri staigai apvirto ir visi 
vaikai gavosi in vandeni. Vie
nuolika vaiku iszgialbeta.

ryto nuvykę kur buvo matytas 
arklys patyrė, kad Bargailos 
visai ežia nebūta ir kad arklys 
raistas su aplaužtafe ratukais 
netolimam miiszkeiy. Tada 
pradėta ieszkoti po apylinke ir 
miszke-li, neis Miclineviczius, 
kuri jis veže, sake kad Bargai- 
la savo namuose pavai-szines 
degtine ir iszleides. Bet viskas 
veltui, Bargailos neisurado net 
iki vakaro. Kovo 26 d., ryte 
pas seniūną atejas to pat kai
mo gyv. Kantauskis sake kad 
jis ta nakt sapnavo žuvusi Bar- 
gaila, kuris nurodeis, kad pe
reita diena jo ieszkoje, bet ne
radę, jis tada buvęs daržinėj, o 
dabar estas Elvyravos paliv. 
miszkdy. Tada nueita nuro- 
dyton sapne vieton ir raistas la
vonas. Isz aplinkybių radimo 
vietoje paaiszkejo, kad žmog
žudyste tikrai invykdyta kitur 
ir lavonas atnesztas. Invyki 
kriminaline palicija stropiai 
tiria. Velionis paliko žmona, 
ketvertą vaiku ir ūki.

turėjo sunkia kova su blogais 
privalumais jo paszaukimo.

Viena karta turėjo nusiduot pasikeldamas nuo žemes: — 
in netolima kaima kur ketino' Szvencziausia Panele mus isz- 
fantavot biedna bet dora mo
tore, naszle ir motina keliu 
vaiku. Ketino jai paimt pas
kutine karve už nuganymą dir
vos o kuri pinigais negalėjo 
užmokėt.

Buvo tai in pabaiga Liepos' da Motinos Dievo, kuris nuda- 
menesio, diena buvo graži o' vinejo szypsojaneziu. Yra tvir- 
karsztis neiszpasakytinas, ka-! tai jis persitikrinęs jog tame 
da Valentas su sunkia szirdžia! paveiksle dangus atsiuntė pa- 
iszejo isz miesto. Puse mylios! gialba. Vakar szitam laike kai - 
už miesto stovėjo akmeninis ■ bėjo su kunigu prabaszczium 
paveikslas Motinos Dievo.! ir dasižinojo jog patronas baž- 
Czionais sustojo ir nusiszluos ■nyczios pajeszkojo paveikslo 
te prakalta nuo kaktos. Kepu-! Motinos Dievo, in altorių, bet 
re ir lazda padėjo ant žemes . norėtu turėt gražiai numalia- 
paskui atsiklaupė ,sudėjo ran
kas ir pažiurėjas ant dangisz-
ko paveikslo Nekalto Praside- ve užsidegime, — jog tas pa
jinio, paszauke:

— Szvencziausia Panele! Da 
niekad nebuvo man taip sunku i malorium ir jau pradėjau mo- 
iszpildyt privaluma savo kaip kintis maliorystes, vienok isz- 
sziadien. >0, kad turecziau tiek j manau biskuti ant paveikslu 
pinigu, su akvata užmokecziau ir ant ju czystinimo. Paimsiu 
už tuos biednus žmonis! Bet ta paveiksią su savim, iszczys- 
Tau lengvai galima prigialbet tysiu ji ir parodysiu kunigui 
nelaimingai naszlei ir mane at- prabaszcziui kuris geriau ant 
liuosuot nuo to liūdno priva- to iszmano. Žinoma pats pei
kimo, kuri turiu iszpildyt!

Aszaros s

klausė.
Kada jau kiek apsimalszino, 

apsakinėjo biednai szeimynai 
■ jog kada žaibas apszvietinejo 
• aprukinta paveiksią ant sie- 
'nos, pamate ant jo gražu vei-

vota kaipo seno malonaus.
— Duocziau galva! — dada-

veikslas atnesz jums laime! 
Galite man tikėt; ketinau būti

Kingston. f Jurgis Moran, 
Jr., 6 metu amžiaus, 127 So. 
Maple uly., mire.

16 KUNIGU ARESZTAVOTA 
ISZPANUOJ.

Oviedo, Iszpafiija. —■ Guber
natorius provincijos Oviedo 
apreiszke kad szesziolika Ka- 
talikiszku kunigu likos aresz- 
tavoti už dalyvavimu suokal
byje priesz valdžia. Viso apie 
300 žmonių likosi areszjtavoti 
už ta pati prasikaltima.

Swoyersville. f J. Menczin- 
auskiene, 36 metu amžiaus, 334 
Main uly., mirė. Palaidota Lu
zerne parapijos kapuofee. Pa
liko vyra, sunu, dvi įseseri ir du 
broliu.

Wanamie, f J- Raidutaite, 8 
metu am, 94 W. Main uly., mi
re. Palaidota Szv. Marijos 
parapijos kapuose.

Duryea, f Mirė czionais ge
rai žinomais a.a. Juozas Gie
draitis, 14-ta d., Balandžio:, pa
likdamas dideliam nubudime 
savo motere Konstancija, įduk
tere Salomėja, kuri gyvena 
Bridgeport, 'Conn., ir tris sese
ris, kaipo viena bred i ir sese,re 
Lietuvoj. Velionis likos palai
dotais su alpeigomis Szv. Juoza
po bažnyczioje ir palaidotas 
ant vietiniu kapiniu.

t Juozas Giedraitis, 127 
Lackawanna avė., mirė. Palai- 
dotas Szv. Juozapo para. kaip.

INSIMYLEJO IN KITA 
MERGINA LAIKE SVODBOS.

Vilnius. — Isz Szargu, da- 
nesza buk Hilaras Vieniakov- 
skils, laike savo svodbois, susi
pažino įsu kokia tai Lidia Sze- 
szkiute kuri jam labai inpųole 
in szii’di ir jai aprei'szke, kad ja 
daugiau myli ne kaip savo pa- 
czia ir melde jos, kajd eitu pas 
popa susivineziavot. Kada jo 
pirma pati dagirdo apie tai, 
nuėjo pas popa, kuris jai ap
reiszke, kad nedave vyrui 
szliuba su mergina, nes abudu 
buvo girti ir nežinojo ka daro. 
Tada pirmoji motere nuėjo in 
narna savo vyro, iszmeti neida
ma jam jo lapgavysita. Tasai 
da būdamas apsvaigintas, pa
griebė kirvi su kuriuom baišei 
sužeidp savo jauna paezia, su 
kuria buvo apsivedęs tiktai 
tris valandafei. Motere nuvežta 
in ligonbute kur mire in ke- 
fu'res valandas. Vyra uždare 
in ka'lejimla.

SURADO SENOVISZKA 
SKARBA.

Rymas, Italija.' — Darbinin
kai kasdami szulini kaimelije 
Manfresdoni, surado senovisz- 
ka Rymiiszka indai, kuriame 
radosi daugybe visokiu seno- 
viszku brangenybių, paeinlan- 
cziu da pridsz gimimą Kris
taus. Valdžia apie tai dagir- 
duis, nusiuntė in lenais kamisi- 
je, kad parveszti tuos Isenovisz- 
kus dalykus in czionaitini ma
žėju, ir kad tyrinėti isz kokiu 
laiku jie paeina. Darbininkai 
už suradimą, aplanke tinkama 
dovana.

NEPAPRASTAS AUGALAS 
NOSIJE.

Lukmanlier, Szvaicarijd. — 
In czionaitine ligonbute likois 
alįvežta motere Valenclija Lei- 
bach, kuri per kelis metus ken
tėjo skausmą galvoje. Dakta
rai panaudojo eksrei spindu* 
liūs ir po ilgam tyrinėjimui, 
pamate, kad artimoje akies, 
kas tokis auga. Padaryta 
tuojaus oiperacije ir persitikri
no, kad tai buvo tikras dantis, 
apie puse colio ilgio, kuris vie
toj augti žemyn kaip paprastas 
dantis tai augo aukisztyn ir net 
paniekė uosi. Daktarai isz- 
traufke danti ir sziadien moto
re pasiliko visiszkali sveika ir 
daugiau jau nerugoje -skausmo 
galvoj.

save jog ne fantavosiu jus; pa
lojo jam akyse ir' imsiu tai ant mano atsakymo, 

nudavė jam jog rodos akmeni- norints ir tarnysta patrotin- 
nis paveikslas su szypsena žiu
rėjo ant jo. Pastiprintas dva
sioje atsikėlė ir patyka kalbė
damas karunka, ėjo toliaus.

Jxada užėjo ant kalno, už ku
rio buvo dirva naszles ir maža, 
šlubele, ant naujo baime inžen- 
ge in jo szirdi ir kaip tik ga
lėjo eit. Vienok labai nuilsės 
atėjo ant vietos, negalėdamas1 neje vėla atsiklaupė priesz ak- 
jau toiaus eit.

Vyriausia duktė naszles gin- meldėsi. Tada jam nudavė jog 
davo karvuke ant pievos laike! veidas Motinos Dievo trecziu 
kada jaunesne jos sesele ir du Į kartu nusiszypsojo. Su links- 
maži vaikinelei linksmai bovy- ma szirdžia atliko kelione, 
damiesi jai draugavo; motina 
stovėjo duryse. — Tame atėjo gU; 
tarnas sudžios ir drebaneziu 
balsu apsakė jog sūdąs netin
ka ant jokiu paluku ir kad tu
ri pavelinima vestis su savim 
karve.

Neiszpasakytas užstojo rau
dojimas.

Motina prasze kad taip ilgai 
lauktu iki iszbaltys szmota au-' puolė arit krėslo bet atsikėlė, 
dėklo kuris gulėjo ant pievos, užmokėjo Ru'benui 20 markiu 
Vaikai verke kad jau neturės ir isz susijudinimo taip jam su- 

. i_______ : ___ i. ___•............ .r t»..t_______

cziau. — O dabar ciela szirdžia 
padekavokim Motinai miela- 
szirdystes!

Suklaupia antru kartu mel
dėsi pripildinti jauslumu 
džiaugsmo ir vilties.

Szturmas nustojo o Valentas 
suvyniojus paveiksią in czysta 
paklode, nuėjo namon. Kelio-

menini paveikslą ir karsztai

Neaplenke viltis dora žmo- 
prabaszczius nusidyvijo 

kada pamate paveiksią ir pri
pažino jog puikiai padirbtas. 
Tos paezios nuomones buvo 
patronas; nusidžiaugęs jog to
ki atrado skarba, davė už pa
veikslą 1,200 markiu.

Ant tu žodžiu Efraemas pa
stojo baltesnių kaip siena ir

PARSIDUODA PARMOS.

Pirkite farmas Didžioje Lie
tuviu Kolonijoj, kur jau virsz 
500 Lietuviu ūkininkauja. Tai 
yra didžiausia Lietuviu Kolo
nija Amerikoj. Czia apsigyve
nę jausitės kaip Lietuvoj. Yra 
labai geru farmu ir pigiai par
siduoda. Atsiszaukite:

J. A. Žemaitis, 
t.34) Fountain, Mich.

MIRĖ BESIRENGDAMAS 
EITI NAMO.

Medic, f-to V kurso stud., 
varp., L. Szalcziui buvo priesz 
laiko padaryta apendicito ope
racija. Po operacijos jis kaip 
pasveikęs buvo atleistais namo, 
bet po trumpam laikui Kauno 
miesto ligoninėje, besirengda
mas iszeiti, staigai pargiuvo ir 
po keliu minueziu mirė nuo ar
teries užsikimszimo krauju. 
Matyti, per anksti išzejo ilsz li
gonines.

MIRE ISZ GAILESCZIO NE
TEKĖS SAVO SUNAUS.
Soniczas, Lenk. — Ana diena 

mirė czionais 12 metu amžiaus 
Frana's Mardula, nuo uždegimo 
plaucziu. In puse valandos po 
tam, kada tėvas parenginejo 
sunu, staigai susirgo szirdies 
liga ir krito negyvas ant sū
naus lavono, kuri labai mile jo. 
Visas kaimas persięme gaileis- 
ezia del sūnaus ii' tėvo.

karvukes kuri jiems davinėjo 
pieną. Valentas nežinojo jo
kios rodos; verke draugia su 
biednais ir tvirtino jog jam la
bai sunku iszpi'ldyt paliepima 
sūdo.

— Eikit szian, — tarė ant 
kart vyriausia mergaite in Va- 
lenta, — eikit szen, kad taip 
esate geras ir pasimelskite su 
mumis. Motina Dievo jau ne
karta mums pagialbejo.

Visi nusidavė in stuba. Už 
biednos stubos buvo ankszta ir 
tamsi kamara su vienu mažu 
langeliu, per kuri szviesa die
nos kaip tik persispaudinejo. 
Ant aprūkusios sienos kabojo 
paveikslas didelio formato bet 
figūros ant to paveikslo per 
tamsybe negalima buvo matyt.

Visi suklaupė. Valentas pra
dėjo garsei atkalbinet litanija 
prie Paneles iSzvencziausios o 
motina su vaikais jam atsaki
nėdavo.

Tame davėsi girdėt griaus
mas o laikas nuo laiko szviesa

spaude ranka jog net Rubenas 
— Givalt, aj vai,— suriko!

Prabaszcziui iszpasakojo vis
ką, kokiu budu paveiksią ten 
surado o prabaszczius szlovin- 
damas Apveizda Dievo, isz loc- 
no kiszeniaus užmokėjo suma, 
už kuria naszle buvo fantavo- 
ta. Naszle aplaike visa 1,200 
markiu, kuriuos patronas už
mokėjo už paveiksią; už tuos 
pinigus nusipirko pusėtina 
szmota dirvos ir nuo to laiko 
be rupesties galėjo užlaikyti 
gyvenimą.

Didžiausiu džiaugsmu buvo 
dabar del visos szeimynos jog 
galėjo nueit in miestą in baž- 
nyczia ir ten priesz ta paveiks
lą, isz kurio tokia stebuklinga 
atėjo jiems pagialba, siunsti in 
dangų maldas dekingystes.

Tarnas padekavojo už savo 
dins'ta ir turi naudinga užsi
ėmimą dirbtuvėje maloriaus, 
kuris kada altorius bažnyczio- 
je atnaujinejo, rado jame labai 
tinkama pagialbininka.



’’SAULE” Mahanoy City, Pa.

Nyksztuko 
Akuloriai

strode sena tarnaite. Paklausė 
ii jo, ko jam reikia. Jis parei
kalavo kad ji nuvestu pas gra
fiene kuriai jis turi .svarbu

— suriko nudžiu-j ko, nenorėjo ir girdėti apie tai! 
Mikolas. Nežiūrėdamas j kad jos duktė isztekes už pa-.

{kad nors ir labai reikalaujas 
uždarbio bet nenori atimti isz
ju duonos kąsni. Paskui jis pa
pasakojo jiems kokiu bildu jis
buvo priverstas klaidžioti po praneszima. Bet ji privertė ga- 
pasauli basas ir be szvarko.

Jie iszreiszke jam savo už- pagaliau aįejo tarnaite ir niu-Pirma negu Mikolas suspė
jo atsikvoszeti, nyksztukas 
dingo. Mikolas su malonumu 
butu pakalbėjas su juo ilgiau, 
bet nyksztuko jau nebuvo.

Insikiszes in kiszenius mė
lynus reginius akinius, jis vėl, 
nuliūdęs, nuėjo toliau. Nuejas 
kai kuri toluma, jis pamate 
prie kelio kraszto ilga lauka, 
apsėta ropėmis. Prie tvoros 
stovėjo keli žmones, matomai, 
arėjai, ir už ju storas žmogus 
kasė rope taip .stropiai, kad 
prakaitas bego nuo jo veido, 
kaip lietus. Arėjai, rodėsi, juo
kėsi storu 'žmogumi o jis dirbo, 
lyg norėdamas savo pykti isz- 
lieti žemei ir ropei.

Mikolas sustojo, su malonu
mu žiūrėdamas visa, kas buvo. 
Storas žmogus suriko jam;

— Aida! Ar nenori geriau 
uždirbti pinigu negu žiopsoti 
ežia veltui? Darbo užteks vi
siems!

Mikolas pastebėjo kad dar
bininkai žiurėjo in ji nemalo
niai ir pagalvojo1

— Czia kasžin kas negera!
Jam dingtelėjo in galva kad 

dabar patogi valandėlė nyksz
tuko akiniu iszbandymui ir jis 
užsidėjo juos ant nosies.

Kaip tik jis pažiurėjo per 
mėlynus stiklus, tuojau visu 
stovėjusiu priesz ji žmonių 
galvos pasirodė jam aiszkios 
kaip stiklas ir jis galėjo skai
tyti ju mintis taip pat leng
vai kaip knygoje su stambia, 
gera spauda.

Storojo žmogaus galvoje jis 
perskaitė: — Tu, matomai, 
var.gszas .ir tu. neturi ož ka at
sigerti ir pavalgyti. Eiksz, pa
dirbk man! Asz užmokėsiu tau 
kaip galima mažiau ir ta gau
ja patiks sugėdinta... Jie no
rėjo dirbti už mano mokesti ir 
nutraukė darba lauku valymo 
viduryje. Tie niekszai tikriau
siai sulaužys tau kaulus bet 
tai tavo dalykas ir manes ne- 
lieczia!”

Mikolo veidas iszsitempe ir 
jis nusisuko in grasinamai 
slinkusi in ji darbininkus.

Ten jis perskaitė:
— Kaip? Tu, ateivis, nori 

czia dirbti už menka mokesti 
tam pleszrunui. Mums pavyko 
priversti jau iki to, kad jis bu
vo pasiruoszes truputi padi
dinti mokesti o tu sukliudei 
mums ir stojai in krauja-gerio 
puse priesz mus? Kad tave.. ”

Mikolas neskaitė toliau.
— Jeigu czia užteks darbo 

visiems, — tarė jis storam 
žmogui, — tai tie žmones ar- 
eziau manes!

Ir jis norėjo eiti sau toliau.
— Veltėdis! — piktai suriko 

jam storas žmogus.
— Kaip! — pasiprieszino 

jam Mikolas. — Tu nori atim
ti isz manes mano uždarbi irf 
vadini dar mane veltėdžiu? , nutarė kad jam nepalieka nie- 
Gedinkis, szyksztuoli! Darbi- ko daugiau kaip iszeiti vienam 
ainkai garsiai nusijuokė ir vie- priesz tris pleszikus. Jis susi-/ 
nas isz ju isztiese jam ranka.

— Sze ranka! Tu geras vy- jie susitiks toje paezioje vai
ras ! Ei va, atsigert su mumis!

— Mielai, — atsake Mikolas.
Ir jie apleido stora žmogų 

jo lauke ir nuėjo toliau drauge 
iki esamo prie kelio valgymo 
ir gerymo instaigos, kur jie ir 
in ėjo.

Eidami jie papasakojo Mi
kolai kaip jie kovojo su tuo 
storu žmogumi — turtingiau
siu isz apylinkes dvarininku — 
del dienines mokesties.

Mikolas paaiszkino jiems

udjauta ir pasiūlė jam skolon 
puszius ir szvarka ir apsiėmė 
duoti jam darba.

Mikolas nudžiugo del to, tuo 
labiau, kad jis insitikino su sa
vo mėlynu akiniu pagialba, > 
kad ju mintys 'buvo visai tie
sios ir jie elgesi su juo visai 
nuoszirdžiai.

Valgymo ir gerymo instaigo
je arėjai liepe pavalgydinti ir 
pagirdyti Mikola, sujeszkojo 
jam isz instaigos laikytojo 
szvarius rubus, taip, kad jis 
nebuvo panaszus dabar in val
kata.

Kai jis pasisotino ir persi
vilko, tai eme apsižiurineti. 
Kertėjo prie skobnies jie pa
mate tris 'bernus, sėdėjusius 
tyliai ir laikas nuo laiko skam
binusius didėlius stiklus, isz 
kuriu gere. Vienas isz ju žvai
ravo, kitam buvo nosis nusuk
ta in szona o trecziam buvo su
darkytos kiszkio lupos.

Ju iszvaizda buvo taip bai
si kad Mikolas iszsigando ir 
greitai sugriebė nyksztuko 
akinius. Jis pasiindomavo, ki
tokios mintys gali slėptis už 
tokiu negražiu veidu. Tai, ka 
jis perskaitė tose pažymėtose 
galvose, priverto ji suvirpėti.

Jie trys galvojo tik apie tai 
kaip insibriauti, atėjus nak- 
cziai, in vieniszai stovinezia pi
li, kame senovėje gyveno sena 
grafiene su jauna dukterimi ir 
dviem tarnaitėm, kol grafas 
ėjo savo pareigas karaliaus rū
muose, — užmuszti juos ir pa
grobti visa auksa ir sidabrą.

Už tos gražiausios minties, 
taip aiszkiai atsistojusios 
priesz ji, jis atidengė kitas, ne 
taip aiszkias ir labiau paslėp
tas.

Žvairia-akis vaizdavosi, kaip 
jis nusmeigs durklu moteris 
tuo laiku, kai jos puls priesz 
ji ant keliu ir gailiai maldaus 
j,o pasigailėjimo.

Kumpa-nosis piesze sau vaiz
duotėje kalnus aukso, kuriame 
jis rausia sukruvintomis ran
komis. Žmogus su kiszkio lu
pa nutarė, po invykdinimo už- 
muszimo, užpulti savo bieziu- 
iius jiems miegant, nusmaugti 
juos ir atimti visa grobi. Mi
kolas nežinojo isz iszgasczio, 
kokius žygius daryti tam, kad 
inspeti nusižengimą ir atiduo
ti pleszikus nubaudimui. Ar 
papasakoti arėjams apie jo 
perskaitytas trijų niekszu gal-, 
vose mintis? Jie nepatikęs juo 
ir, galbūt, priims ji per bepro
ti. Bėgti in palicija ir pranesz- 
ti apie piktadarius? Jeigu jie 
neprisipažins tai jis atsidurs 
juokingoje būklėje ir palicija, 
žiūrėk, priims ji per apgavika, 
norinti juos apgauti.

Po kankinamu galvojimu, jis

tarė su arėjais kad kita ryta

gymo, gerymo instaigoje ir 
vyks drauge in darba. Jis at
sisveikino su jais ir nuėjo in 
ta puse, kame mane rasias pi
li. Po skaitlingu klausinėjimu 
piemenų ir pardavėju moterų, 
sutiktu kelyje, jis pateko pa
galiau in tanku miszka, kame 
aikszteje buvo iszkilusi sena 
pilis su storomis sienomis ir
mažais langais. Jis belde in'bėgti. Mikolas ir grafiene szo- 
ažuolines duris iki tol, kol jos’ve in juos vienu laiku ir pama- 

1 truputi atsivėrė ir plyszyje pa-1 te kaip jie parkrito abudu.

na ilgai, stovėti prie durti kol

— Valio!
ges
grafienes inspejimu jis nubėgo prasto kaimieezio. Bet jauna 
su žiburiu rankoje, laiptais že- grafaite tvirtino kad įsztekes 
myn, atidarė duris ir iszbego'už jo arba visai neisztekes.
in kiemą. Prie sienos apaezios 
jis pamate kumpa-nosi su pra- 
muszla galva ir žmogų su kisz-

— Gi, jeigu tu neleisi man 
iszteketi už jo, asz mirsiu.

Ir motina turėjo noromis ne
sutikti toms jungtu-! 
praszyti grafo palai- 

gyvas. Kulka, pataikė jam in minti ju sąjungą. Mikolas be- 
koja, jis parkrito bet paszoko veik visiszkai pasitaisė ir gale- 
vela ir norėjo pabėgti. Miko-1 j- j- ’ 11 J' ’ ' 
las puolė ji. Bet ta valandėlė Į i ėjo sužinoti kokiu bildu Miko- 
pleszikas spėjo atsisukti in ji 
ir insmeigti jam peili. Mikolai 
pavyko dar karta iszszauti in 
ji. Pleszikas pavirto ant žoles 
ir paskui ji parvirto Mikolas 
kuriam pataikė aszmuo in kru
tinę.

Tuo tarpu grafienes duktė ir 
abi tarnaites paszoko isz mie
go ir atbėgo su naktiniais bal
tiniais. Grafiene riktelėjo joms 
kad pavojus jau praėjo. Jos in- 
nesze keturiose sužeista Miko
la in pili, visiszkai nepažvelgu
sios kol kas, ar negyvi ar tik 
guli be sanmones trys paszau- 
ti vagys.

Mikolas taip pat nustojo san
mones kaip tiktai keturios mo
terys paguldė ji patale ir jis 
ilgai gulėjo taip, kol atsipeikė
jo. Ausztant, viena isz tarnai- 
cziu atvežė isz miesto gydytoja 
o grafas gavės praneszima per 
pasiuntini apie tai, kas invyko, 
atvyko in pili. Mikolas girdė
jo kaip gydytojas ramino gra
fa del jo sveikatos būkles o 
grafiene gerbė jo drąsą. Jis no
rėjo pasikelti ir pasakyti kad 
jis ne visai užsitarnauja tokiu 
pagyrimu bet visi paprasze jo 
gulėti ramiai ir nekalbėti.

-Praėjo daug dienu pirm ne
gu užgijo padaryta Mikolai 
žaizda. Grafiene ir jos duktė 
slaugino ji su meile ir jis buvo 
labai laimingas kiekviena kar
ta kai mate prie savo patalo 
puikia grafo dukteri. Jo žvilgs
nis dažnai sustodavo ant jos ir 
eiklus raudonikis apdengdavo 
jos skruostelius kiekviena kar
ta kai akys ju susitikdavo. Jis 
baisiai norėjo žinoti kokios 
mintys klaidžioja jos galvutė
je ir jis paprasze savo mėlynu 
akiniu. Grafiene ir jos duktė 
nustebo del jo noro ir norėjo 
sužinoti kam jam reikalingi 
pusiau tamsiame kambaryje 
mėlyni akiniai. Bet jis kartojo 
savo praszyma iki tol kol jam 
nusileido ir atnesze akinius.

Jis pagriebė juos greitai, už
sidėjo drebanezia ranka ir nu
kreipė intempta žvilgsni in 
jaunos grafaites balta kakta. 
Jis perskaitė: “Kas jam? Ko 
jis taip dažnai žiuri in mane? 
Ar nenustojo proto tas varg- 
szas jaunuolis?” Tuojau po tos 
minties atsirado kitos netaip 
aiszkios mintys: “Butu labai 
gaila; jis toks malonus ir drą
sus jaunuolis, asz taip atsida
vusi jam kad norecziau užlai
kyti prie saves iki mano dienu 
pabaigos.” Kai jis perskaito 
visa tai, aszaros pasirodo jam 
akyse. Jis nusiėmė visiszkai 
pasidariusius blausius akinius 
ir nepasakė nei žodžio. Bet 
kai grafiene paliko ji viena su 
■savo dukterimi, jis pagriebė 
netikėtai puikios mergaites 
ranka ir tarė drebaneziu balsu:

— Asz ne daugiau kaip tik 
neturtingo ūkininko sūnūs bet 
asz labai myliu tave ir žinau 
kad ir tu mane myli, todėl asz 
drystu paklausti tavęs: ar su
tinki tu būti mano žmona?

— Taip, asz sutinku, — ty
liai atsake ji ir puolė jam ant 
krutinės. Tokioje būklėje juos Į kas, musu burdingierius priža- 
rado grafiene, kai inejo in dėjo man nupirkti szlėbe kada 
kambari. Isz pradžių ji supyktu numirsi.

riai pasiūlė sekti ja. Jis ėjo 
paskui ja iki mažo kambariu- kio lupa, gulėjusi su perszauta noromis 
ko bokszte, kame ji priėmė'krutinę. Žvairia-akis buvo dar veins ir 
grafiene. Szale jos buvo jos 
duktė, kuri buvo jauna ir grą-

1 ži, kaip pieszinys ir žiurėjo 
maloniai savo szviesiomis, žyd
riomis akimis. Mikolas pajuto 
tokia sziluma, lyg in jo dvasia 
insiskverbe saules spinduliai. 
Jis neiiįzdryso iszgazdinti ta 
puiku kurini savo žinia ir pa- 
reiszke grafienei kad turi kal
bėti su ja viena. Po kai kurio 
svyravimo ji iszsiunte savo 
dukterį ir tarnaite ir liepe Mi- 
kolui tuojau pasidalinti su ja 
savo žinia.

— Grafiene! — tarė jis, — 
trys pleszikai nutarė szia nak
ti užpulti tamstos pili, užmusz
ti visas ir pagrobti visus justi 
turtus.

Pamatęs kaip ji iszblyszko, 
jis pasiskubino pasakyti jai:

— Buk tamsta visiszkai ra
mi, asz pasiliksiu saugoti tam
sta ir.kol man pasiliks nors la- 
szas kraujo, nei vienas plau
kas nenukris nuo tamstos gal
vos.

— Vienas priesz tris, — bai
mingai atsiduso grafiene.

— Asz eisiu ir priesz penkis, 
jeigu asz turėsiu ginklą.

— Pas mus ju atsiras pakan
kamai, — tarė grafiene. — Ar 
negeriau butu mums bėgti tuo
jau in miestą?

— Ne, tai toli, naktis arti ir 
miszke pavojinga, — atsake 
Mikolas. Be to, jusu pabėgimas 
nenukreips pilies apipleszimo.

Su ta mintimi sutiko ir gra
fiene. Ji buvo isz prigimties 
drąsi motere o Mikolo buvi
mas dar labiau teikė jai' dva
sios. Ji davė jam isz jos vyro 
sandeliu szautuva, du revolve
rius ir dūkia, liepe paduoti 
jam skania vakariene, insake 
ji savo dukteriai ir abiems tar
naitėms anksti atsigulti ir pa
siliko su Mikolu saugoti pilies 
prieangyje. Ji nepasidavė jo
kiems Mikolo inkalbinejimams 
pasislėpti bokszte, užsirakinus 
jame.

— Jeigu tamsta mane inspe- 
jai, asz galiu gintis, — tarė ji 
tvirtai' ir pasielgė savaip. 
Priesz paezia vidunakti gra< 
fieno ir Mikolas, buvusieji sar
gyboje už ąžuoliniu duru, isz- 
girdo priselinanczius žings
nius ir balsus, šnibždesiu besi- 
tarianezius, kaip geriau insi
briauti in pilį. Invairiausi pa
siūlymai buvo atmesti ir paga
liau nutarė kad vikriausias isz 
trijų plesziku užlips kyszan- 
cziais akmenimis priesz vieno 
isz pirmojo aukszto langu, 
pririsz prie lango intaisymo 
virve ir tokiu būdu pakels li
kusius du.

— Pleszikai atėjo, — su- 
sznibzdejo in ausi grafienei ir 
pasiskubino grafienes priesza- 
kyje laiptais in kambari kur 
pleszikai ruoszesi inlipti.

Pasiruoszes su szautuvu jis 
lauke tamsoje ir kai ant prie- 
langio .pasirodė galva — jis 
tuojau iszszove. Žybtelėjo, pa
sigirdo traszkejimaš ir vie'na 
akimirksni kažin kas nuvirto. 
Laukusieji žemai du pleszikai 
pamate su iszgascziu kaip ju 
bieziulis nuvirto prie ju kojų, 
Eme siunsti baisius prakeiki

amus ir ruoszesi jau pasileisti

jo jau kalbėti kai grafas pano-:

lėtai

la pasiekė žinios apie ruoszia-j 
ma užpuolimą trijų plesziku 
isz kuriu du mirė ir liko palai
doti o treczias guli sužeistas 
kalėjime. Mikolas nenorėjo nie
ko slėpti nuo savo busimo 
uoszvio. Jis papasakojo jam 
apie susitikima su nyksztuku, 
apie dovanotus jam mėlynus 
akinius ir kam pritaikyti tie 
akiniai. Grafai panorėjo isz- 
bandyti burtininkiszka akiniu 
jėga ir insitikino kad Mikolas 
sake jam teisybe.

— Tu turi parodyt akinius 
karaliui, —■ tarė grafas.

Kada Mikolai buvo leista at
sikelti isz patalo, grafas pa
ėmė ji prie karaliaus rūmu, 
perstatė karaliui kuris iszklau- 
se jo pasakojimo su dideliu 
žingeidumu. Karalius taip pat 
užsidėjo akinius ir ilgai žiurė
jo in buvusius aplink ji rūmuo
se žmones.

— Maloniauses karaliau, — 
iszdryso tarti Mikolas, — jei
gu tamsta teiksies priimti isz 
manės, — asz dovanosiu tams
tai nyksztuko akinius.

Karalius palingavo
galva, nusiėmė juos ir gražino 
M i kolų i.

— Ne, — tarė jis, — asz ne
noriu ju imti. Man maloniau, 
kai asz nežinau žmogiszku min- 
cziu. Tai neteikia laimes. Asz 
noriu dargi užmirszti tai, ka 
asz perskaieziau dabar. Asz 
skiriu tave mano karalystes 
vyriausiu teisėju. Tu rasi gera 
pritaikymą tavo akiniams. Ir 
Mikolas užėmė aukszta vieta, 
taip kad grafui nebuvo geda 
susigiminiuoti su juo. Jis isz- 
siszauke isz kaimo savo moti
na, atszvente puosznias vestu
ves su grafo dukterimi, apsigy
veno puikiame rūme sostinėje 
ir ėjo vyriausiojo teisėjo pa
reigas su mėlynais akiniais ant 
nosies.

Niekas karalystėje nežinojo 
tu akiniu savybes bet netrukus 
visi drebėjo priesz ji. Per tuos 
akinius Mikolas skaito tiesa 
galvose labiausiai verslui atsi
davusiu, prasižengėliu ir pik- 
cziausiai nusistaeziusiu pikta
dariu. Nei viena melagyste ne
galėjo Imti paslėpta nuo jo ir 
nei vienas neteisingumas ne
galėjo praeiti nepastebėtu. Nei 
vienas nekaltas nebuvo nuteis
tas ir nei vienas prasižengėlis 
neiszvenge bausmes. Karalys
tėje vieszpatavo instatymas ir 
teisingumas. Pikti žmones bi
jojo Mikolo o geri gerbė ji. Vi
soje szalyje jis buvo pragarsė
jas kaipo protingiauses žmo
gus. Taip nugyveno Mikolas 
iki savo dienu pabaigos.
—Iszverte Arėjas Vitkauskas.

DUOS SAU RODĄ PO 
JO MIRCZIAI.

— Mano brangi paežiui, su 
tavo parodais tai man labiau
sia rupi. Nežinau kas bus 
da manes neteksi.

— Nesirūpink Petruli, 
asz sau duosiu rodą. Juk

ka-

jau
Mi-

BUVUSIO PREZIDENTO NAMAS ANT PARDAVIMO.
Szitas namas, kuriame gyveno buvusis prezidentas Suv. 

Valstijų, Calvin Coolidge, Northampton, Mass., sziadien ran
dasi ant pardavimo. Poni Coolidge iszpardave daugeli nami
niu rakandu ir iszsikraustc kii ur ant apsigyvenimo.

Utarninke, Skulkino paviete,
kandidatus rinksime, 

Tai nors nekurie gerai ątsi- 
gersime,

Mat'ir asz sutveriau kliuba, 
!Su Baltruviene boba.

Iszvirsime daug munszainutes, 
O Baltruviene trajankutes, 
Gersime visi už sveikata 

kandidatu,
Ikųmblikonu ir Demokratu. 
Bet už savo graszi gersime, 
Balsa del ko norėsime 

duosime, 
Pirmiausia del savo tautiecziu,

Paskui del svetimtaueziu.
Asz mislinu kad visi taip 

padarysite,
Mano rodą ir pėdoms seksite,

Už stikleli ramybes neparsi- 
duosite,

Del tinkamu kandidatu baisa 
duosite.

Girdėjau kaip vienas politikie
rius pasakė,

Kad karta baezkute alaus 
pastate,

Tai net szimta “Lits” gavo, 
O tik keli doleriai jam 

kasztavo.
Ka daryt, jeigu duoda, reikia 

gerti,
Bet savo protą vis turėti, 

O velnią gaus,
Jeigu katra ir pagaus, 

Ba nieką nekalbės,
Kam savo baisa davines. 
Ir kliubai turi susitarti, 
Kitus narius priversti,

Tegul duoda baisa ant savo 
brolio,

O po 'tani pagal savo noro.

O kad kūmas mano per 
elekszion,

Iszvažiavo in Pottsvilles 
direkszion,

Svarbiu dalyku dažiuoti, 
Ir visiems padainuoti,

Kaip sugrysz tai žinosime, 
O gal ir nauda isz to, turėsimo.

Dabar jo vieta užvaduosiu, 
Asz jum tuom kart trumpai 

padainuosiu:
Vienoje vietoje raganų seimas 

atsibuvo,
Ir mano kojos in ten pakliuvo, 
Isz nežinių in ten pakliuvau, 

Apie pusiaunakti ten pri
buvau.

Mat, viena bobele, sirgo ant 
y kaltūno, r

O kitos szaukesi pagialbos 
perkūno,

Neužilgio pagialba pribuvo, 
Viena ragana in rankas vyro 

inkliuvo,
Nuvilko ja namo, 

Ant lovos pasodino, 
Juokėsi net aniuolai, 
Kazoka szoko velniai. 
Net langai barszkejo,

Žeme ir dundėjo,
Kada vyras bobele baudė, 
O bobele kaip jautis baube.

Ilgiaus nelaukiau,
In Klevelanda nukeliavau, 
Kur nemažai Lietuviu tenais 

užtikau,
Visus puikiai pasveikinau, 

Užtikau tenais tingine viėria,
Kurni munszaine lake kas

diena,
O kad vyras dirba ant nakties, 
Tai neranda jau savo szirdeles. 
Pats turi vandeni susiszildyt, 

Sau pusryczius iszsivirt, 
Tada szauke savo bobele 

žemyn, 
Puikiais žodeliais vadin’.

Karta ji buvo vyra pametus,, 
Pas savo motinėlė nuguog- 

linus,
Bet motina, iszmintinga 

motere,
Iszvijo su szluota adgal 

duktere.
Ba susivėlus per dienas 

trankosi,
Pas tokias pat bobeles lankosi, 
Jeigu da karta in ten pribusiu, 

Pataisos nuo jos lauksiu,
O tada bus negerai, 

Nepagialbes ne jos poteriai.

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. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausii Graboriu* 

:: Gabiausias Balsamuotojas
Geriausia Ambulance 

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

Turiu pagialbininke 
moterems. Prieinamos 
prekes.

DU OFISAI:
MAHANOY CITY;516 W. Spruce St.
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Bell Tele&naa 5384 j___ ,
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“SAULE” Mahanoy City, Pa.

ŽINIOS VIETINES
— Praeita Ketverga, Schuyl

kill Pavieto Lietuviszka Lyga 
turėjo bankieta Necho Allen 
hotelyje Pottsvilleje, kuriame 
dalyvavo daugiau kaip 500 
žmonių isz visu daliu pavieto. 
Kunigas Matulaitis pradėjo 
susirinkimą su palaiminimu. 
Sudžia Gangloff buvo pirmi
ninku bankieto ir kalbėjo pui
kiai apie Lietuvos tauta ir kad 
Lietuviai sza'lintusi nuo komu
nizmo.

— Praeita Ketverga Kar
dinolas Daugherty turėjo svar
bu posėdi Tamakveje su kuni
gais isz szios aplinkines apie 
svarbius bažnytinius reikalus. 
Daugiau kaip szimtas kunigu 
dalyvavo tam posėdyje.

— Kompanija susitvėrė 
Pottsvilleje varyti bosus kas 
diena isz fenais in Harrisbur- 
ga ir adgal, kas daug paleng
vintu žmoniems kurie dirba 
fenais isz musu pavieto ir bu
tu daug parankiau ir greicziau 
ne kaip geležinkeliai bet tame 
užmanyme geležinkeliai užpro- 
testavojo kad jiems bizni ga- 
dys. Kaip Public Service ka- 
misija taji dalyka nusprens tai 
nežine.

— Poni F. Valukevicziene 
ir duktė Helena Balinskiene, 
abidvi isz Shenadorio, ana die
na lankydami Mahanojuje pas 
savo pažystamus, atsilankė ir 
in redakcija “Saules” užsimo
kėti už laikraszti kuri ponas 
Valiukeviczius skaito daugeli 
metu ir su džiaugsmu praleidi- 
neja dieneles nes ji “Saule” 
suramina jo ligoje ir užmirsz- 
ta savo vargus.

—• Praeita Ketvergę duk
terys, sūnūs, anūkai ir pažys
tami padare netikėta baliuką 
del savo motinėlės, ponios Ar- 
dickienes (Hardy), 901 E. Cen
tre uly., ant garbes jos gimimo 
dienos sukaktuviu. Ir mes lin
kime musu tautietei da ilgo 
pagyvenimo ir sveikatos kad 
susilauktu szimto meteliu.

— Utarninke eisime in bal
savimo budukes kad iszrinkti 
naujus kandidatus ant vietiniu 
ir pavietavu urėdu. Yra tai 
svar'bus privalumas ne tik vi
suomenes bet ir kožno ukeso. 
Jeigu taji privaluma iszpildy- 
sim iszmintingai tai turėsime 
gerus virszininkus. Bet jeigu 
apsileisime tai turėsime netin
kamus virszininkus kurie apie 
mus užmirsz ir visai nesirū
pins musu gerove. Turėsime 
tada vela per keturis metus ru- 
goti ir perkunaut ant musu 
žioplystes. 'Tas nieko negialbes 
jeigu nebalsuosime iszmintin
gai Utarninke. Eiclami in rin
kimo budukes, arba perskyras, 
ir paženklindami kryželi ant 
baloto szale kandidato ant to
kio ar tokio urėdo, neklausy
kite paszaliniu rodininku, tik 
vien klausymu, ar tokis kandi
datas yra tinkamas ir sanži- 
ningas, ar kiek pasidarbavo 
del musu labo, ar prigialbejo 
savo darbais ar rodoms tiems, 
kurie reikalavo jo pagialbos. 
Ar supranta gerai Angliszka 
kalba iszskiriant savo tautisz- 
kos ir ar turi sziek tiek dase- 
kimo ir narsumo kovoti už sa
vo tautieczius laike pareikala
vimo, ar tokis kandidatas yra 
prietelis svetimtaucziu—Lietu
viu. Jeigu neturi tuju gabumu 
tai kad jis ir butu musu kai
mynu kad ir ant jo gailetume- 
mesį tai nedarykime isz saves 
bloznu ir nemetykime dykai 

savo balsu ant tokio žmogaus. 
Jeigu mus užmirszo vietiniuo
se urėduose arba Pottsvilleje 
duoti koki maža dinsteli arba 
numėtė koki maža “apgraužta 
kauleli,” tai musu paežiu kal
te kad nesilaikeme vienybes ir 
nebuvome susiorganizavę. To
dėl pasinaudokime isz baloto 
Utarninke ir balsuokite isz
mintingai. Taipgi- neužmirsz- 
kite kad praeituose rinkimuo 
se jus apgavo tieji kurie priža
dėjo laikytis vienybėje su Lie
tuviais po tam juos pardavė ir 
patys aplaike “džiabus,” sa
kydami kad Lietuviai buvo 
per silpni politikoje ir pasiliko 
vela užpakalyje. Balsuokite 
kaip jums sanžine kalba.

— Petnyczios nakti apie 
3:30 valanda užidege garadžius 
ant W. Maple uly., bledes buvo 
padaryta ant keletu desetku 
doleriu. Garadžius priguli prie 
Jono Sodak kuris in laika isz- 
trauke savo automobiliu isz 
deganezio garadžiaus.

— Petnyczioje jau turime 
pirma diena Gegužio—Mojaus. 
Tasai menesis yra paszvenstas 
ant garbes Szv. Panos Marijos.

— Gegužines pamaldos bus 
laikomos kas Petnyczia 7 vai. 
vakare, Szv. Juozapo hažny- 
czioje.

— Nedelioje iszejo užsakai 
ant apsivedimo Albino Tace- 
laucko, isz Shenadorio, su pa
na Pleczkaicziute, isz miesto.

— Katalikiszku Draugys- 
cziu isz Schuylkill ir Northum
berland pavietu buvo laiko
mas posėdis Nedelioje Szv. 
Juozapo svetainėje, ant ap
svarstymo ir iszrinkimo dele
gatu ant Katalikiszku draugu- 
viu Lietuviszko seimo kuris at
sibus Gegužio 11 ir 1^ dienas 
Filadelfijoj. Isz priežasties 
kad tik trys parapijos prisiun
tė delegatus, nieko svarbaus 
nenutarta.

— Pana Estela įSirakiute, 
registravota norse Coaldale li- 
gonbuteje, o kuri gyvena She- 
nadoryje, lankėsi Mahanojuje 
ana diena pas pažystamus ir 
prie tos progos atlankė redak
cija “Saules” užmokėdama 
prenumerata už savo motinėlė 
A. Sirakiene, isz Shenadorio. 
Pana Estela pasakė kad tai 
yra metine dovana del jos mo
tinėlės nuo jos nes motina 
skaito “Saule” jau daugeli 
metu, kuri yra del jos geriau
siu draugu. Acziu Estela, už 
tavo gera szirdi ir linkime tau 
laimes savo užsiemime nes ge
ra ir mylinti dukrele vis turi 
laime nuo Dievo.

— Demokratai “plyszo pu
siau” ir vieni kitus užpuldinė
ja ir iszdavineja ju kaltes. Vi
si to tikėjosi nes nekurie kan
didatai likos pastatyti ant ti- 
kieto kad tik užszokti už akiu 
kitiems.

— Ateinanczia Nedelia vai
kai ir mergaites priims pirma 
Komunija Szv. Juozapo bažny- 
czioje.

— .Sziomis dienomis lanko
si pas J. Cisarikus, 315 W. Ma
hanoy Avė., pana Mare Zaido, 
isz Bostono, Mass., kuri yra 
patogumo artiste tame mieste.

a

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas
Dentistas Mahanojuje 

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

SIERA IR SIRAPAS
Pagal kalendoriaus tai jau 

pavasaris.Musu moeziutes die
nose su pradžia pavasario rei
kėjo valyti netik visa narna 
nuo virszaus iki apaezios bet ir 
žmogaus kuna del ateinaneziu 
lengvesniu dienu. Ir lodei visi 
szeimynos nariai turėjo, ar jie 
taip norėjo daryti ar ne, sekli 
regulariszka sieros ir sirapo 
kursą. Kiti žmones vieton sie
ros ir sirapo vartojo sarsapa
rilla. Visu buvo pripažinta kad 
kūnas reikalavo pavasarini ap
valymą. Net iki sziai dienai 
žmones szita praktika vis se
ka. Bet ja verta užmirszti kaip 
mes užmirszome ir atmeteme 
senoviszka tikėjimą in raga
nas, velniszka aki ir visokius 
burtus. Tas viskas priguli pra
eityje.

Nuo sveikatos atžvilgio pa
vasaris yra labai sunkus lai
kas. Oras vis besimaino. Sau
le teka ir oras sziltas viena 
diena o jau sekanezia diena li- 
ja arba baisus vejas puczia. 
Oras vis mainosi. Sveikas pro
tas kaslink apsiredymo yra 
svarbus dalykas. Jeigu mes 
tik atsimintume dėvėti tokius 
drabužius kokius oras reika
lauja tai viskas butu gerai. Pa 
tartina pavasaryje vis nesztis 
virszutini žipona kad nors ir 
per szilta ji apsivilkti ir kad 
nors diena prasideda gražiai.

Maisto klausymas yra svar
bus. Kad nors reikia pridėti 
daugiaus žaliu daržovių prie 
valgiu bet kaip tik pavasaryje 
žalios daržoves yra invairiau- 
sios. Gal žiemos laiku nebuvo 
galima vartoti tiek daug žaliu 
daržovių tai iszmintinga szei- 
mininke pradės su pavasariu 
pratinti jos szeimyna vartoti 
lengvesni maista.

Pavasaryje vaikus reikia 
pratinti ilgesni laika iszbuti 
antzoro kad gautu kiek tik ga
lima saules spinduliu idant ju 
kailiukai ir dantys iszsivysty
tu kaip jiems reikia.

Kitais žodžiais, vieton sie
ros ir sirapo ir sarsaparilla 
vartokime daugiaus szviežio 
oro, saulėkaitos, gero maisto ir 
tinkamu drabužiu. —F.L.I.S.

§ Labiausia myletom ir pa- 
guodotom yra tosios moteres 
kurios' niekam nei apie save, 
nei apie kitu žmonių ergelius, 
bedas ir silpnybes nepasakoja 
kitiems.

PARSIDUODA PIGIAI.

Geru szunu del medžiokles 
zuikiu, geriausios veisles, nuo 
$G ir brangiau, taipgi karveliu 
ir balandžiu pigiai.

Peter Andrekus,
t.35) Pentwater, Mich.

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

BALSUOKITE UŽ

George J. Mandour 
Ant Kongresmono

Ant Republikoniszko tikieto.

Gimee ir užaugės Shenandoah. Užbaigęs Shenandoah High 
School ir New Yorko Universitetą ant Advokato. Visa savo 
laika iszgyvenau szioj apelinkeje. Vedes su Lietuvaite Irena, 
Kliuczinskaite isz Tamaqua. Pažinstamas per visus Lietuvius. 
Praszau juso balso ir parėmimo, už ka busiu jumis dėkingas.

PATARIMAS
SENESNIEMS

ŽMONIEMS
Atgal žiūrėdami in žymius' 

pagerėjimus sveikatos aplin
kybėse per pereitus szeszesde- 
szimts metu, mes isztikro gali
me entuziastiszkai žiūrėti in 

i kas buvo atlikta. Bet mes turi- 
' me atsiminti kad musu progre
sas sveikatos dalykuose dau
giausia apėmė mažu vaiku ir. 
jaunuju žmonių ligas ir tarpe , 
tu sulaikyma ligų ir mireziu. 
Mažai to progreso mes pada- 
i eme kaslink ligų vėlesnio am
žiaus.

Daugumas isz paprastu vė
lesnio amžiaus ligų užpuola 
žmogų po valiai. Daugumoje 
atsitikimu sergantis visai nei 
nepažysta pradinius ženklus ir 
apsireiszkimus. Tai gailetinas 
daigtas nes kartais greitas su
ėmimas ligos kuomet tik ji 
prasideda gali liga ant syk su
gauti.

Kuomet žmogus pasiekia 45 
arba 50 metu, viena isz svar
biausiu nžduocziu yra pasida
vimas saves gydytojui nors sy
ki in metus del pilno peržiūrė
jimo. Kiekvienas automobilio 
savininkas regulariszkai duo
da ta automobiliu peržiureji- 
mui, kuomet jiems mechanikas 
pranesza kad karas gerame 
padėjime tai be- jokios baimes 
jie ji toliaus varo. Bet visai 
kas kitas su stebuklingiausią 
isz visu maszinu — žmogaus 
kunu. Ne taip tankiai girdime 
apie žmones kurie kreipia tiek 
atydos in savo kuna kiek krei
pia in savo kara.

Automobiliaus ekspertas ži
no kur rasti trukumu. Ir taip 
su gydytoju. Ji užinteresuos 
smulkmeniszkiausios informa
cijos apie tavo kuna ir sveika
ta. Jeigu po peržiurejimu jis 
tau pranesza kad sveikata ge
ra, kad nęr ko bijotis, tai ko
kis žmogui nuraminimas. Bet 
jeigu jis rastu ko blogo tai ge- 
lai mums apie tai teisingai ži
noti o ne spėti.

Raginame priimti pliana isz 
kasmetinio sveikatos peržiūrė
jimo. —F.L.I.S.

Dr. John L. Rice, 
New Yorko Miesto Sveikatos 

Komisijonierius.

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.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

PAVEIKSLAI ISZ NAUJAUSIU ATSITIKIMU

ATVAŽIAVO IN NEW YORKA GRAJYT DEL NEW YORKO MAJORO LAGUARDIA,
Ana diena atsianke in New Yorka kapelija isz augsztesnes mokslaines, isz Joliet, Ill., 

sustojo prie rotužes ir pagrajino kelis szmotelius del majoro miesto LaGuardia. Toji kape* 
lija laimėjo dovana szeszis sykius visokiuose kontestuose už geriausia grajinima.

PREZIDENTO SŪNŪS 
FRANKLINAS.

Franklin D. Roosevelt, pre
zidento sūnūs, padeda neszti 
luoteli del savo draugu Har
vardo universiteto studentu 
lenktynių kliubo ant Charles 
upes.

PER ANKSTI PRAŽIDEJO JAPCNISZKOS VYSZNIOS.
Szimet Japoniszkos vysznios Washingtone pražydėjo 

ankseziau kaip tikėtasi. Todėl isz tos priežasties metinis pa
silinksminimas buvo perkeltas nes ne'buvo laiko ant jo paren
gimo.

SMARKI VĖTRA SUGRIOVĖ SZITA MOKSLAINE.
Sztai publikine mokslaine kuri likos sugriauta per smar

kia vėtra Tupelo, Miss., kuri kasztavo $50,000 pastatymui d 
sziadien randasi griuvėsiuose. Tame miestelyje likos užmusz- 
ta apie 200 žmonių ir daug sužeista. Taipgi daugelis žuvo 
aplinkines miesteliuose.

PRASERGSTI JAPONIJA 
KAD NESIKISZTU IN 

MONGOLIJA.
B. S. Stomoniakoff, vice-ka- 

misorius užrubežiniu reikalu 
Soviatines Rosi jos, prasergejo 
Japoniszka ambasadorių Mos- 
kvoje kad Japonai nesikisztit 
ateityje in Mongolija nes bus 
priversti panaudoti ginklus 
priesz Japonus ateityje.
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