
A, Skuczas

THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY SAULE (SUN) 
PUBLISHED EVERY TUESDAY AND FRIDAI

An American Newspaper published in the Lithuanian Language, that j 
circulates thruout the U.S.A., and Foreign Countries.

Founded in 1888. Yearly Subscription: United States, $3.00;
To Foreign Countries, $4.50. Advertising Bates on Application. |

________ t
W. D. BOCZKOWSKI - CO.,

MAHANOY AND A STS., MAH ANO Y CITY, PA. U.S.A. t

Box 44S

■ ------------- t-----------------t---- i . .»»»».■.«r i

' DU-KART SANVATHNIS LAIKRASZTIS SAULE
ISZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIA

Prenumerata: Suvienytose Valstijose, $3.00 metama;
Kitose Vieszpatystese, $4.50 metams. - į

Laiszkus ir Pinigus visados siuskite ant szio adresgl
W. D. BOCZKAUSKAS - CO.,

MAHANOY AND A STS., MAHANOY CITY, PA. U.S.A.
• r-rT-t..i--;----- - — t. r-.....tt- ----------------------------- —

No. 40 (POST-OFFICE A8 SECOND1 CLASS MAIL nh-TKE.) MAHANOY CITY, PA. UTARNINKAS, 19 GEGUŽIO 1936 (TUESDAY, MAY 19, 1936) M W. D.BOCZKOW8KI, Prei. B 
F. W.BOCZKOW8KI, Bilttr. 47 METAS

Isz Amerikos
PALIKO PUIKU PAMOKI

NIMĄ BET PATS JO 
f' NEPILDE.

Harrisburg, Pa. — George 
Lunday, sūnūs aptiekoriaus, 
atėmė sau gyvastį per nusiszo- 
vima. Ant jo krutinės radosi 
paraszytas per ji laiszkelis ku
riame iszaiszkino del ko atė
mę sau gyvastsi. Sztai ka jis 
rasze: “Tokia, tai nužeminta 
pabaiga mano gyvenimo, duo
du prasarga visiems jauniems 
žmoniems kad gyventu teisin
gai ir butu dori ir lai nemano 
kad isztvirkimas visados užsi
moka. Saugokitės gerymu ir 
paleistuvingu moterių kurios 
jus instums in pragara taip 
kaip buvo su manim.” — Taip, 
savžudys paliko puiku pamo
kinimą tik gaila kad pats tojo 
pamokinimo nepaklausė ir ne
pildo.

PASLĖPĖ SZUNIO BUDOJE 
$1,100 KURIUOS SZUO 

SUDRASKĖ.
Parsons, Kans. — Romanas 

Burnett, netikėdamas in ban
kas, paslėpė savo viso gyveni
mo paczeduma sumoje $1,100 
po szunio būda ant kiemo, bū
damas tvirtu kad jam niekas 
isz ten juos nepavogs. Budoje 
visados buvo pririsztas didelis 
paliceiskas szuo todėl Roma
nas miegojo ramei naktimi ir 
nesirūpino apie savo turtą. Ro
manas, būdamas skupaus bu
do, nemaitino szuni kaip rei
kia todėl szuo pamatęs kad po
nas ka toki paslėpė po jo bū
da, manydamas kad užkasė ko
kius kaulus, pradėjo draskyti 
kad sztai taji darba paregėjo 
Romano duktė ir in laika atė
mė nuo szunc sudraskytas bu- 
maszkas kurias nusiuntė in 
Washingtona ir permainę ant 
geru bumaszku. Romanas nu- 
nesze pinigus in banka bet da
bar vela turi rūpesti kad ban
ka nesubankrutytu.

NETIKĖTAS SVECZIAS 
PRIE SZONO JO PA-

' ‘ CZIULES.

Louisville, Ky. — Karolius 
Lempke, sugryžes isz darbo 
apie vienuolikta valanda nak- 
czia, dvi valandas greicziau ne 
kaip tikėjosi jo pacziule, neti
kėtai užtiko savo lovoje, prie 
szono mylimos pacziules, savo 
kaimyną Povyla Wendell, ku- 

. ris nei nemane apleisti szilta 
lizdeli prie sziltos viszteles. 
Karolius taip inirszo ant ne- 
praszyto sveczio kad pagriebė 
krėslą kuri sudaužė ant jo 
guoges ir tik tada apleido jo 
pastogia. Ant sumiszimo kokis 
kilo, kaimynai paszauke pali
cija kuri visus nuveže ant pa- 
licijos stoties kur prisisavinto- 
jas svetimos lovos ir moteres 
likos nubaustas ant 25 doleriu 
užsimokėti bausmes ir atsedet 
60 dienu kalėjime o apgavinga 
pacziule likos nubausta ant tri
jų menesiu už sulaužyma ve
dusio gyvenimo prisiegos. Ka- 

,. rolius likos paleistas ant liuo- 
sybes. ;

SUARDĖSZEIMYNA
Buvo Tikru Bosu Name.

ISZVARE jGASPADORIU O 
PATS APĖMĖ VADELES 

PO JO PASTOGIA.

Chicago. — Tadas Smicz ap
sigyveno, iszeszi menesiai ad- 
gal, pas patogia ir jauna gas- 
padinele pas kuria turėjo “pil
na burda” ir visokius smagu
mus ir neužilgio apvaldė visa 
narna. Pasiliko globėju ne tik 
gaspadineles bet ir jos dvieju 
vaiku ir kaip tai sakant, buvo 
pilna burna bosu o savo igas- 
padoreliui paliepė nesztis 
“von” isz stubos ir pasijesz- 
koti sau kitos vietos.

Ka turėjo daryt nuskriaus
tasis? Atsiminė kad jam gali 
prigialbet jo bedoje sūdai ir 
nuėjo in suda jeszkoti teisin- 
gystes. Kada sūdąs pripažino 
kalte burdingieriaus ir sudžia 
jam pradėjo skaityt viroka, 
pridėjo jam gera pamokslėli:

“Atsiminkie tu žalti, kad tu
rėjai būti dėkingu tam žmogui 
kad tave priėmė po savo pasto
gia o tu ne tik nemokėjai guo- 
doti savo gaspadoriu ir jo ge- 
radejyste bet užlindai jam už 
kelio kaipo kokis žaltis ir su- 
ardei jo szeimynele. Labai gai- 
liuosiu kad tave negaliu nu
bausti ant kokiu deszimts me
tu in kalėjimą. Szi karta duo
du tau szeszis metus bet antru 
kartu gausi daugiau.”

Palicija paėmė Tada in ka
lėjimą o motere aplaike tris 
menesius už svetim-vyravima 
ir dabar Vladas Vozniakas pa
siliko vienas namie su dviem 
vaikais bet dabar nors turi ra- 
mybia ir nesirūpina kad jo pa
cziule yra uždaryta saugioj 
vietoj kur jos niekas “nebala- 
mutys. ’ ’

SAPNAVO KAD JOS MOTI
NA MIRĖ IR ANT TIKRŲJŲ 

TAIP ATSITIKO.
Dunkirk, N. Y. — Mrs. Albi

na Stepcki staigai sukliko lai
ke miego -ir pabudino savo vy
ra kuris jos užklausė priežastį 
tokio pasielgimo. Motere apsa
kė kad mate savo motina miru
sia. Vyras nuspjovė ant tokio 
sapno bet motere privertė ji 
kad nueitu in motinos kamba
rį ir pažiūrėtu ar motina mie
ga. Kada nuėjo, rado motina 
jau sustingusia. — Ar-gi sap
nas isztikruju mus prasergsti 
priesz nelaimes ir prijauti
mus? Taip, nes sapnas nekarta 
mus prasergsti nuo visokiu ne
laimiu.

ATIDAVĖ SESUTEI SAVO 
VYRA KAD TOJI BUTU 

LAIMINGA.
Cleveland, Ohio. — Morta 

Dietrich, 33 metu, motina 
dvieju mažu vaiku, iszsižadejo 
savo vyro, atiduodama ji savo 
sesutei, Klarai Vasikovskiu- 
tei, 21 metu patogiai szvies- 
plaukiai, kad jos sesute butu 
laiminga nes toji ji labai my
lėjo. Morta po persiskyrimui 
per suda, sugrysz prie savo se- 
noviszko darbo fabrike. Kiek 
tai sesucziu panasziai padary
tu?

MIRTIS ANT LAUŽO
Tėvas Uždraudė Jam Atsi

lankyt Pas Mylima.

SŪNŪS SUKROVĖ LAUŽA 
IR ANT JO SUSIDEGINO.

Dayton, Ohio. — Rufin Am- 
: pula, 19 metu, sūnūs farmerio, 
gyvenantis keliolika myliu nuo 
czionais kaimelyje Albion, in- 
simylejo in duktere savo kai- 

■myno, Beno Rudecko, patogia 
mergina, Paulina, 18 metu.

Rufinas mylėjosi su Paulina 
jau per kelis metus ir taji va
karu, priejas prie lango jos 
kambario, su vilczia pamaty
mo jos, taip buvo insižioplines 
kad nepajuto kaip sunkus del
nas Paulinos tėvo slenka prie 
jo ir uždavė jam smarkiai per 
kupra. Rufinas isz skausmo ir 
sarmatos, nubėgo namo, sukro
vė kelis kulius szaudu, uždegę 
ir puolė ant liepsnos susidegin
damas save ant smert. Pauli
na, daginius apie laja baisia 
nelaime, apleido teviszka pa
stogia ir lyg sziai dienai neži- 
ne kur ji dingo.

Kiek tai panasziu atsitikimu 
buna ir Lietuvoje? Kiek tai 
vaikinai gauna su skrandomis 
sodžialkose iszmaudyt, gauna 
pliekt nugara, prasėdėti kar
tais uždaryti Jdaulinycziose ir 
kiiiira'rijge*i5et'ras "jiems vis ne
būna skaudu. Skaitėme ana 
diena Lietuviszkuose laikrasz- 
cziuose isz Lietuvos buk tūlas 
vaikinelis eidamas naktyje pas 
mylima, inpuole in kasama 
szulini ir negalėdamas iszlipti 
nebuvo už ko nusitvert, prabu
vo vandenyje lyg anksti. Kad 
ir nenoroms turėjo pasiduot 
žinioms kitu kad del merginos 
inpuole in szulini. — Mat, ir 
farmerukas isz sarmatos del 
meiles savo mylimos, pasiau
kavo save ant laužo.

NUOGAJEVUTE
Sugryžo Girta Isz Partes, Ne
pataikę In Savo Namo, Tik 

In Kaimyno.

ATSIGULĖ IN JO LOVA.

Philadelphia. — Pana Ray 
Kear, 24 metu, kuri už daug 
iszsitrauke ant partes tūloje 
rodhauzeje, buvo labai pailsus 
ir jeszkojo sziltos vieteles ant 
pasilsio ir pramiegojimo. Ant 
tosios ulyczios randasi kelioli
ka panasziu namu kaip ir jos 
todėl nepataikę in savo tik in 
kaimyno. O kad jau buvo vė
lus laikas ir szeimyna Edgario 
Dainard buvo gerai sumigia, 
Ray nulapsejo ant virszaus, at
sigulė in minkszta lova gaspa- 
doriaus kuris tame laike dirbo 
boso stotyje, ir saldžiai užmi
go.

Poni namo girdėdama krio
kimą isz vyro mieg-kambario, 
nuėjo pažiūrėt ar jos vyras su
gryžo isz darbo ir net nutirpo 
paregėjus patogia Jevute gtt- 
linczia vyro lovoje. Kilo name 
didelis krutėjimas, moterele 
pabudino szeimyna ir ant ne
laimes sugryžo tame laike jos 
vyras isz darbo. Likos pa- 
szaukta ir palicija in pagialba 
kuri pradėjo budyt pana Ray 
bet toji visai neklause paliepi
mo ir lik’ apsivertė ant kito 
szono kad toliaus miegoti.

Kada palicija pradėjo pri
verstinai traukti mergina isz 
lovos, net apkaito kada pama
te kad mergina yra visiszkai 
nuoga. Ka galėjo daryt su taja 
nuoga Jevute? Sztai insupo ja 
inpaklode, indejo in patrule ir 
nuveže in palicijos stoti kur 
iszsimiegojo, užmokėjo baus
me ii- nuvažiavo namo.

6 LIKOS UŽMUSZTI AUTO
MOBILIU NELAIMĖSE; 3

ISZ TU SUDEGE ANT 
SMERT.

North Wilbrahem, Mass. — 
Trys žmones likos užmuszti 
kada ju automobilius susidūrė 
su troku ant Boston Post Road 
plento. Užmusztais yra Stanis
lovas Grzyvon'a, Franas Audi- 
no ir Casiro Panetta. Grzyvona 
vare pasažierini automobiliu.

Philadelphia. — Motere ir 
du brolei sudege ant smert de- 
gancziam troke kuris veže 
arielka isz Continental Distil
ling Co., kuris apsivertė ir už
sidegė. Motere su broleis pa- 
prasze varytojau® kad juos pa- 
vežytu kas yra uždrausta. Mo
teres riksmas davėsi girdėt vi
soje aplinkinėje kada ja lieps
na apėmė. Nuo liepsnos užside
gė artima bažnytėlė ir vienas 
namas.

180 PASAŽIERIAĮ ISZSI- 
GI ALBE JO ISZ SKENS- 

TANCZIO LAIVO.
Seattle, Wash. — Laivas 

“Prince of Wales”, kuris už
plaukė ant uolos, staigai pra
dėjo skensti. Apie nelaime pra- 
neszta per radio ir kiti laivai 
atplaukė jam in pagialba nu
imdami 180 pasažieriu giliuk- 
ningai. Nelame atsitiko arti
moje Marsh Point. ,

AKYVA MOTERELE
SKUNDĖSI PALICIJA! KAD 
NUOGAS ŽMOGUS MAUDO
SI ARTIMOJE JOS NAMO.

Lauderdale, Fla. — Laik- 
raszcziai skelbia juokinga at
sitikima apie viena poniute 
kurios pravarde neiszdave ir 
visi aplinkiniai gyventojai už
vardino ja “akyva moterele.” 
Toji poniute pribuvo isz Bos
tono praleisti kėlės sanvaites 
prie czionaitinio pamario. Tu
la diena palicija aplaike nuo 
jos pasiskundimą kad ties jos 
langais, apie penkta valanda 
ryte, kokis tai jaunas žmogus 
maudosi prūdelyje ir erzina jos 
moraliszkus jausmus.

Palicija pranesze jaunam 
žmogui kad pasijeszikotu sau 
tinkamesne vieta ir neerzintu 
tos moterėles “jausmus.” ,

Jaunas žmogus neprijautė 
kad maudymas taip anksti ry
te galėtu kam nors perszkadyt 
nes taja valanda da visi hote- 
liniai svecziai miegodavo bet 
prižadėjo nusiduot kur kitur 
nuo tos vietos. In kėlės dienas 
vela palicija aplaike pasiskun
dimą nuo tos paezios moterė
lės ,kuriame rasze:

“Jaunas žmogus, kuri jau 
nekarta inskundžiau, maudosi 
jau dabar ketvirta valanda ry
te, apie puse mylios tolumo, 
nes asz ji aiszkiai matau per 
žiūroną. ’ ’ '

Dabar toji “alkyva moterele” 
labai užsirūstino ant palicijos 
kuri davę jai patarima kad at
kreiptu savo Ižiurona in kita 
szali arba miegotu valanda il
giau® o nematys maudanezio 
žmogaus puse mylios tolumo.

KVADRUKAI
A T N E S Z E
TĖVAMS GILIUM

ŽMONES SIUNCZIA PA. 
SZIALPA ISZ VISUR.

Passaic, N. J. — Kasparu 
kvadrukai — keturi vaikai ku
rie gimė ant syk — atnesze tė
vams gilinki ir kaip rodos tė
vu beda pasibaigė. Majoras 
miesto pats apsiėmė rūpintis 
vaiku ateiczia ir ana diena pa- 
sirasze ant kontrakto su tūla 
kompanija kuri nutrauks vai
ku paveikslus ir kitoms kom
panijoms už ka aplaikys 750 
doleriu ir 40 doleriu ant san- 
vaites per visus metus. Poni 
Edmund Herschler, pati advo
kato, isz San Francisco, pri
siuntė 100 doleriu užmokėti 
tėvu randa ir darys taip per 
visus metus pakol tėvai pastos 
ant kojų. Bet tėvas tuom nenu
džiugo nes rūpinasi kad jis ne
galėjo eiti in darba per dau
giau sanvaite laiko ir gali per 
tai netekti darbo prie Erie ge
ležinkelio. Kompanija jam ap- 
reiszke kad gali turėti vakaci- 
ja kaip ilgai nori ir nesirūpint 
apie darba.

Žmones dagirde apie gimi
mą keturiu vaiku ant syk, 
siunczia visokias dovaneles del 
kvadruku, panasziai kaip pa
dare su kvintukems kurios gi
mė Kanadoje ir lyg sziai die
nai visos yra sveikos ir gyvos. 
— Kartais daug vaiku yra gi
liuku del tėvu.

UŽ SAVO GERADEJYSTE 
TURĖJO ATSĖDĖTI 

KALĖJIME.
Shamokin, Pa. — Marlin 

Donmayer, 22 metu, veždamas 
butlegeriu anglis in Williams
port, Pa., likos sulaikytas per 
hiczhaikeri (kuris stovi ant 
plento ir praszo automobilistu 
kad ji pavėžėtu). Marlinas su
simylėjo ant jo ir liepe jam in- 
lipti in troka. Kada atvažiavo 
in miestą, palicija ji sulaikė 
kad persitikrint ar tikrai turi 
teisinga svarstė anglių ant tro- 
ko ir kada ji svėrė, rado kad 
turi 200 svaru už daug. O tai 
todėl kad jo hiczhaikeris su sa
vo krepsziais svėrė 200 svaru 
kas pasunkino svarstė troko ir 
geraszirdis Marlinas turėjo at
sėdėti dvi dienas kozoje už 
pervirszine miera.

7 SUŽEISTI ANT ANGLE- 
KASIU SUSIRINKIMO.

Scranton, Pa. — Laike susi
rinkimo czionaitinio anglinio 
Idkalo Distrikto 1, U.M.W.A., 
kilo tokis sumiszimas kad pa
sidarė kruvini musziai kuriuo
se likos sužeista pavojingai 
keturi žmones, trys kiti leng
viau sužeisti o penki areszta- 
voti. Sužeistuosius nuveže in 
ligonbute.

LENKISZKAS NAUJAS LAI
VAS ATPLAUKIA IN 

AMERIKA.
Warszava, Lenk. — Apie 27 

diena szio menesio atplauks 
naujas pasažierinis Lenkiszkas 
laivas “Potoria.” Bus tai jo 
pirmutine kelione in Amerika.

Mount Carmel, Pa. — Kuni
gas M. Majeris, 62 metu, pra- 
baszczius Szv. Juozapo parapi
jos, mirę 'szirdies liga. Paėjo 
isz Poznaniaus.

Detroit, Mich. — Al Miller, 
jo pati Vanda ir Vladas Zan- 
kovski sudege deganeziam kro- 
melyje užmiestyje, kuris užsi
degė nuo paperoso.

Lebanon, Pa. — Jimmy Zoh- 
ner, 26 metu, isz Readingo, lai
ke lenktynių likos užmusztas 
per apsivertima automobi- 
liaus. į

Manila, Filipinai. — Szeszi 
trandavoti ligonei užmusze žu
vininką nuo kurio atėmė valti 
ir pabėgo.

La Paz, Bolivija. — Pasike- 
lelei privertė prezidentą Jose 
Luis Tejada ant prasiszalini- 
mo ir apėmė vadeles valdžios 
be praliejimo kraujo.

Philadeliphia. — Du žmones 
nuskendo o kiti likos iszgial- 
beti isz skenstanezio žuvinin- 
kiszko laivelio Delaware Bay.

2 ŽMONES DINGO 
APLEISTOSE KASYKLOSE

Pittsburgh, Pa. — Arthuras 
Tonner, 35 metu, tėvas perikiu 
vaiku ir Robert Dyer, 36 metu, 
nevedęs, inejo in senas kasyk
las No. 8, kurios priguli prie 
Pittsburgh Coal Co., artimoje 
Willoek. Treczias, Edvardas 
Milleris, pasiliko užpakalyje 
nes mate pavoju griuvancziu 
akmenų ir ne ėjo su jais in vi
durį kasyklų. Visi nusidavė in 
apleistas kasyklas tiksle pavo
gimo varinio drato kad ji par
duoti skudurninkui. Treczias 
draugas, nesulaukdamas su- 
gryžtancziu, pranesze apie tai 
palioijai kuri paszauke' angli
ne pagialbine draugavę, kuri 
pradėjo jeszkoti dingusiu jau 
per 30 valandų. Manoma kad 
jie pabludo o jeigu jiems nie
ko neatsitiko tai turi ten kens- 
ti bada. — Vėlesni telegramai 
pra.nesza kad abudu likos isz- 
gialbeti.

SUMISZIMAS LAIKE ATI
DARYMO DIRBTUVES.

Hazleton, Pa. — Apie 70 
straikieriu Nass Dress dirbtu
vėje, norėjo sulaikyt kitus dar
bininkus nuo darbo isz ko kilo 
maiszatis. Kelios merginos li
kos aresztavotOs. ,

TRUMPOS ŽINUTES

Isz Visu Szaliu
450 ANGLEKASIU

APSIGYVENO
KASYKLOSIA

PAKOL KOMPANIJE NE
SUTIKS ANT JU PAREI

KALAVIMU.

Oardoba, Iszpanija.,— Ketu
ri iszimtai ir penkesdeszimts 
anglėkasiu, paėmė du kasyklų 
inžinierinis ir apsigyveno po že
me Penaroya kasyklosia, ap- 
reiksždami, kad bus po žeme 
teip ilgai, pakol kompanija 
sutiks ant ju pareikalavimu ir 
pakėlimo jiems didesnes mo- 
kesties. Anglekasiai pasiėmė 
su savim užtektinai maisto ir 
ketina fenais perbutie pakol 
kompanija apreiksz jiems kad 
sutinka ant pareikalavimu ir 
tik tada apleis kasyklas.

PALICIJA SZAUDO ARA- 
BISZKUS MAISZTININKUS

Jeruzallomas.,— Palicij'a 'szo- 
ve in arabiszkus maisztininkus 
prie Jaffos maldinamio, už- 
muszdami kelis maisztininkus 
ir sužeidė apie 24. Arabai už
klupo ant žydu. Po tam, mai- 
sztininkai suardė bomboms 
prieglauda del serih žmonių, 
bet ant giliuko jame tada nie
ko nesirado. Angliszki karei
vai apie 2,500 pribuvo in pa
gialba Jei vietiniu, nes tikisi 
didesniu maiszacziu.

JAPONIJA SIUNCZIA 
DAUG KAREIVIU

IN KINUS.
Tientsin, Kinai., — Japonai 

ana diena prisiuntė 7,600 Ja- 
poniszku kareiviu in czionais 
panaszei kaip Italije padare 
Ethiopijoj, tiksle užėmimo vi
sos Kinijos. Lyg sziai dienai 
czion’ais jau randais i daugiau 
kaip desizimts tukstaneziai Ja- 
poniszku kareiviu. Japonai 
pradėjo sudrutineti garnizonus 
žieminelje daliję Kinu ir mies- 
tuosia Tientsin ir Peiping.

LENKISZKAS KABINETAS 
PRASZALINTAS.

Varszava, Lenk.,— Per pa
liepimą Lenkiszko prezidento 
Moscick'io, visas Lenkiszkas 
kabinetas likos prUszalintas, o 
in vieta ju paskyrė nauja, po 
permininkysta generolo Felici
ano Sliavo'govskio.

18 ŽYDELKU PRAŽUVO 
ŽYDISZKOJE SZKALOJE

LAIKE SUMISZIMO.
Szantova, Austrija.,— Kada 

žydiszkoje szkaloje laike pa
maldų, kas tokis suriko ‘ugnis’ 
žimonys pradėjo bėgti prie du
riu ir vieni kitus mindžiot. 
Kilo neiszpasakytas sumiszi
mas terp žmonų. Daug vaiku 
likos sumindžiota, o 18 moterių 
teipgi neteko gyvasties. Szka
loje buvo tiktai vienos duris ir 
minia negalėjo greitai isžbeg- į 
ti. Kelos moteres bėgdamos 
prie duriu apalpo ir užkimszo 
duris, o kiltos puolę ant ju ir 
stūmė vieni kitas. Apie 50 
žmonių likos sužeista. . .

LAIKE MOKSLO APIE 
TIKĖJIMĄ.

— Pasakyk man Mikuti, už 
ka Dievas iszvare pirmutinius 
tėvus, Adoma ir Jeva, isz Ro
jaus?

— Gal jiedu nemokėjo rau
dos. ; -



“SAULE” Mahanoy City, Ps.

Kas Girdėt
Laikraszcziai geidžia isz du- 

szios kožnam inkvepti kas yra 
neatbūtinai žmogui reikalinga 
bet kas isz to kad visi kiti vei
kėjai tyli, norėtu visus žmonis 
laikyti kutulije o jeigu jau 
pradeda kiek pražiuret tai ve
la kokia kvaraba in tarpa in- 
lenda. — Sziadien Lietuviu vi
sas turtas nuėjo ant szunc uo
degos.

Turime mes visokius nepasi
sekimus, taip 'kaip arklei nara- 
va, nuo kuriu negalima atsi
kratyt o tuom laik “musu my
limi prietelei nuo Lietuviszkos 
dirvos” lups nuo mus be jo
kio susimylejimo.

Per musu tingėjimą ir neap- 
sukruma ne vienas naudingas 
daiigtas mums iszsprusta. Per 
staigumą ir nekantrumą ne 
vienas biznierius neteko savo 
kostumeriu.

Landžiojame nuolatos pas 
Žydus del pirkimu, rodos kad 
Žydas mums už dyka duoda. 
Gyvenkime solidariszkai tai 
mus kiti paguodos, sziadien 
esame kaip paklydia ketur-ko- 
jai, kas tik užszvilpe tai in ten 
ir begame.

Bukime paczedus, nemety- 
kime pinigu nereikalingai ant 
visokiu daigtu ir smagumu be 
kuriu galime apsieiti. Neuž- 
mirszkite kad turėsime da ar
šesnius laikus ir kentesime da 
daugiau ateityje. Imkime pa
vyzdi nuo Žydu ir nuo Arabu 
o trumpame laike apaugsime 
plunksnomis gerbūvio. į

Kokia tai moterėle, Ganett 
Morisson, isz Kansas 'City, ir 
akmeni sugraudintu su savo 
meile bet jos vyras buvo kie
tesnis ir už akmeni. Tasai niek- 
szas sudaužė jai galva taip 
smarkiai kad artimiausi gimi
nes negalėjo ja pažinti. Tasai 
žvėris likos pastatytas priesz 
sudžia bet nemažai nusistebė
jo ne tik pats sudžia bet ir su- 
sirinkia ‘žmones sude, kada to
ji sužeista nevalninke su verk
smu paszauke in sudžia: “asz 
myliu savo vyra ir meldžiu ji 
paleisti ant Jiuosybes o užtik
rinu kad panasziai daugiau 
neatsitiks nes mano vyras ta
me laike buvo girtas ir nežino
jo ka daro.” — Ar-gi tai ne 
puikus pavyzdys moteriszkos 
meiles?

Sziadieniniuose laikuose, nuo 
kada užėjo depresija, dauge
lis moterių ir merginu nuola
tos puola aukomis visokiu ža
dintoju ir piktadariu ir paežiu 
vyru po visas dalis Suv. Vals
tija. Daugiausia piktadarys- 
ežiu yra papildyta per nemo- 
raliszkas iszgamas, murinus, 
nevos paikszus, pleszikus ir 
užvyduoĮius. Žudinstos mote
rių ir merginu auga stebėtinai 
baisiai tokiu badu. Yra tai 
ženklu kad moteres ir mergi
nos laikytųsi ant sargybos, ne- 
sivalkiotu po tamsius užkabo
rius ir su nepažinstamais bam-' 
bilistais nesitrankytu po rod-Į 
hauzes ir tamsius takelius. Tė
vai privalo savo dukreles sau
goti kaip akis galvoje nes ne
galima žinoti valandėlės kada 
nelaime jas patiks.

Jau žmoniems nubodo skai
tyt apie visokias žudinstas bet 
žinios yra žiniomis ir laikrasz
cziai apie tai turi talpinti.

Turime ant svieto viena 
sztama darbininku kurie ma
žai kada straikuoja ir niekam 
nesiskundžia isz savo likimo. 
Atsikelia jie [penkta valanda 
ryte o eina gult kada turi lai
ko; dirba be paliovos o aplai- 
ko už savo ilga darba tik apsi- 
redyma ir maista; supranta 
visas szakas czedinimo ir dar
bo nuo finansų lyg virimui 
maisto, norints turi dideles 
atsakomybes, yra nuilsia, turi 
rupesezius ir kitus ergelius o 
bet niekad nepasikelineja ir 
negali susivienyt in draugisz- 
ka unija ant apgynimo savo 
tiesu. Net ir laike ligos neturi 
pasilsio. Poetai neiszgyre ju 
darbus ir darbszavima. Mirsz- 
ta su jungu ant kaklo o ju vie
tas užima tuojaus kiti.

Mieli skaitytojai, ar žinote 
kas tieji darbininkai? Tai mo
teres anglekasiu ir kitu dar
bininku. — Garbe joms!

Ana diena aplaikeme nauja 
laikraszti “Tauta” kuri lei
džia Petras V. Jurgela, 123 
Union Ave., Brooklyn, N. Y., 
kuris iszeina kas menesi. Mė
nesinis žurnalas persistato 
puikiai, spaudžiamas ant ge
ros popieros, turinys užimantis 
ir susideda isz 26 puslapiu. 
Vėlinamo naujam draugui pa
sekmes ir lengvesnes nasztos 
ne kaip sziadieninei senesni 
Lietuvisžki laikraszcziai.

Kožnas žmogus savo gyve
nime turi nors kada iszsiust ir 
iszputot. Jeigu jaunystėje to 
negalėjo padaryt tai vėliaus 
savo gyvenime tai padarys. 
Kožnas turi persirgt taja liga 
jaunystėje ii- tada pasilieka 
sveiku ant senesniu metu savo 
gyvenimo bet jeigu užslepia 
ja gilei tai sirguliuoja per vi
sa gyvenimą negalėdamas jau 
isz jos iszsigydyt kad ir norė
tu. Datyrimai tėvu neiszgydo 
vaiku, kožnas turi tai pats per- 
siti'krint ir datirt. Nekurie 
žmones stebisi ir peikia už pa
siutimus kitu, pakol pats in- 
puola in taja liga.

Lietuviai privalo pas tuosius 
biznierius užeitinet pas ku
riuos randasi Lietuviszki laik- 
raszcziai. Dabar priviso tokiu 
saliuninku kurie norints ne
moka Angliszkai bet Anglišz- 
jkus laikraszczius skaito ir pri
laiko. Su tokiais nesebraukite 
Jnes tokiems neapeina Lietu
viai tiktai Lietuviu pinigai.

Valdžios Krizis Lietuvoje. 
Kad Anlbanas Smetona siūle 
rezignuoti ir pavesti valdžia 
krikszczionims demokratams. 
Bet jisai reikalavo, kad jam 
butu paskirta pensija iki 'gyvos 
galvos, taip kad jisai galėtu 
gyventi Užsienyje (Szveicari- 
joje). Bet nei Smetonos parti
jos draugai, tautininkai, nei 
krikszczionys to paiulymo ne
priėmė. Jie bijo imti atsako
mybe už tuos darbus, kurios 
valdžia atliko per paskutini 
dešimtmeti. Lietuvos ūkinin
kai labai intuže ant valdžios 
Daugelis mano, kad Voldema.ro 
szalininkai gaili padaryti nam 
ja “pucza.” Ju yra nemaža 
armijoje.

TURBUT BUVO NIEKAI.

Vyras in savo paezia: — Ar 
žinai Mariuk, tasai naujas 
burdingierius turbut niekai 
žmogus kad* jis naktimis kei
kia ir nuolatos lovoje vartosi?

Pati: — Asz ir taip manau 
kad jis niekai žmogus.

Maža Onute atsiliepe: — Vai 
del to vartosi ba ji blakes kan
da nakezia.

ISZ WILKES-BARRE 
IR APLINKINES

Wilkes-Barre, Pa., f Zig. 
Balaiszis, 79 Wyoming uly., 
Lee Park, mire nuo plaueziu 
uždegimo. Palaidotas Szv. 
Kazimiero kapuose. Velionis 
isz Lietuvos atvyko 40 metu 
atgal. Paliko žmona, Rože, ir 
sunu Zigmunta.

t Milda Tereskevieziute, 
szesziu menesiu amž., 32 Sy
lvanos uly., mirė. Paliko tėvus, 
deszimts broliu ir seserų.

Old Forge., f .Jurgis Bagonis 
325 Sussex uly., mirė. Paliko 
keturis sūnūs ii' keturias duk
teris.

— Jurgis Dubila, 45 metu, 
kuris radosi ant burdo pas 
Stanislova Stankevicziu, atė
mė sau gyvastį nepaprastu bu
dri, ana diena. Pasirišo sau 
ant kaklo elektrikini drata ku
ri pridrutino prie lubu, po tam 
atsisėdo ant kėdės ir lauke pa
kol užsmaugs ji ir taip ji sė
dinti užtiko negyva gaspado- 
rius. Priežastis savžudinstos 
yra nežinoma.

Nanticoke.,— f Aleks. Bau- 
riene, 69, metu amžiaus, .140 
W. Green uly., mirė.

Swoyersville., t Juozas 
Stanulis, 51 metu amžiaus, 
37 Lackawanna avė., mirė. Pa
liko žmona, penkis sunufe ir 
viena dukterį.

—• Nanticoke miesto gy
ventoju statistika, parodo 
kad Lietuviai ten užima szesz- 
ta vieta. Daugiausia ten gy
vena Lenku, būtent 11,310; 
Czekostovaku 2 ,887; Vokieeziu 
1,192; Lietuviu 735; Italu 693; 
Austru 272; Rusu 222; Vengru 
79; Jugoslavu 76 ir Graiku 19.

Lietuviu skaieziu sudaro 274 
ateiviai ir 461, ežia gimė. Vie
tos Lietuviai katalikai turi sa
vo Szv. Juozapo parapija, ku
rios dvasinius reikalus aprū
pina klebonas Kun. V. Szimko- 
nis isz Wanamie.

Pittston, Pa., f K. Smelsto- 
riene, 47.me. amžiaus, 33 Sand 
Uly., mirė. Palaidota Szv. Ka
zimiero para, kapuose. Paliko 
vyra, sunu, dukterį, motina, 
du broliu ir keturias seseris.

West Pittston., t Pr. Misevi- 
cziene, mirė. Paliko penkis 
sūnūs, tris dukteris ir viena 
broli.

Parsons, Pa. t Dom. Novins- 
kiene, 605 So. Main Uly., mire. 
Palaidota Miners Mills Szv. 
Pranciškaus para, kapuose. 
Paliko vyra, penkis sūnūs, dvi 
dukterį, du broliu ir viena se
serį.

Edwardsville, Kingston, Pa. 
t Mart. Janušonis, 47 metu 
amž., 37 Beitas uly., mirė. Pa
laidotais Szv. Marijos para, 
kapuose, Pringle. Paliko žmo
na, sūnūs Vinca ir Juozą, duk
terį Ona, viena seserį Ameri
koj, dvi Lietuvoj, broli Antena 
gyvenanti Bayonne, N. J., Ve
lionis jaunas atvyko isz Lietu
vos ir 36 metu iszgyyeno szioj 
apiolinkej.

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mabanojuje 

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

TEISYBE IR
NETEISYBE

Viename mieste gyveno du 
šiaueziai kurie vadinosi vie
nas Teisybe o antras Neteisy
be. Karta jiedu sutarė eiti svie
to pažiūrėti. Pasiėmė sau rei
kalingus daigius ant keliones, 
taip-gi paisieme ir krepszius po 
tris kepalėlius duonos ir pini
gus, kiek katras turėjo

Taip iszsirengia ėjo per kal
nus ir girrias, ant galo pailso 
ir valgyt iszalko. Kada jau ant 
galo pailso, sėdo po dideliu ar- 
žuolu ir rengėsi valgyt,'Netei
sybe tare in savo drauga:

— Ar žinai ka, broli, dabar 
suvalgykim tavo duona o po 
tam valgysime mano.

Teisybe, nieko blogo nemis- 
lydamas, greitai sutiko ant .sa
vo draugo patarimo ir taip jo 
duona suvalgė. Po keliu dienu 
keliones, kada Teisybes duona 
pasibaigė, Teisybe tarė Netei
sybei :

— Žinai ka, broli, mano duo
na jau pasibaigė, dabar duok 
tu savo duonos.

— Asz turiu duonos tik del 
saves o ne del tavęs, žiauriai, 
atkirto Neteisybe.

Teisybe, norėdamas valgyti, 
be paliovos melde savo draugo 
duonos. Ant galo Neteisybe 
jam tarė:

— Jeigu duosi sau iszlupti 
viena aki, asz už tai duosiu ke
palėli duonos.

Teisybe, būdamas baisiai 
iszalkes, .sutiko ant to ir davė 
sau iszlupti viena aki už ka Ne
teisybe jam davė kepalėli duo
nos kuri Teisybe gavės godžiai 
suvalgė.

Po keliu dienu keliones vela 
alkis pradėjo musu keleivius 
spausti.

Neteisybe atsisėdo ir gar
džiai valgė duona o Teisybe, 
neturėdamas ka valgyt, vela 
melde nors szmotelio duonos.

Po ilgam praszymu Neteisy
be fare: “Duok iszlupti savo 
antra aki ir vėl gausi kepalėli 
duonos. ’ ’

Ka turėjo daryti Teisybe. Ji 
alkis spaude ir sutiko duoti isz
lupti ir antra aki kad tik bada 
apmalszinti.

Tuoj Neteisybe iszlupo jam 
ir antra aki ir kumetes kepa
lėli duonos nuėjo savo keleis, 
palikdamas savo drauga vidu
ryje tamsios girios.

Teisybe, suvalgęs savo duo
na bandė eiti bet neturėdamas 
akiu negalėjo nei žingsnio 
žengti ir apeziuopes su ranko
mis stora medi, sėdo po juomi 
ir graudžiai verke. Taip jam 
besėdint užėjo naktis, viskas 
aptilo tik kur ne-kur apuokai 
ir pelėdos rėkavo. Apie dvylik
ta valanda išgirdo smarku 
oszima ir plesdejima virszui 
savo galvos. Buvo tai trys 
juodvarnei kurie atlekia sutū
pė in ta medi kur musu 'žino
mas sziauczius, Teisybe, po 
juomi sėdėjo. į

Kada plesdėjimas apsimal- 
szino vienas isz juodvarniu] 
prakalbėjo:

— Ka gero brolei girdėjote 
pasaulyje? — klausė juodvar
nis.

— Ne kokios naujienos, — 
atsake antras juodvarnis. Mu
su Karalystėje, kur asz gyve
nu, serga karalaite ir niekas 
ja negali iszgydyt. Kiek buvo 
daktaru, visi pamėtė vilti ja 
iszgydyt. Karalius apgarsino 
jog kas ja išgydys,- žada tam 
duoti ja už paezia ir puse ka
ralystes.

— Tai mažas daigtas, — at-

I sake pirmutinis juodvarnis. Po 
jos' lova yra sienoje urvą, ten 
yra apsigyvenusi pikt-varle 

| (rupūže) kuri leidžia karalai
tei savo nuodijanti kvapa ir 
nuo to serga karalaite. Kad 
kas žinotu tai ta pikt-varle už- 
musztu ir karalaite pasveiktu. 

, — Musu karalystėje, kur asz 
gyvenu, — kalbėjo treczias 
juodvarnis, — sostapyles mies
te pražuvo vanduo ir dabar vi
si gyventojai kenezia dideli 
varga nes turi vandeni vežti 
per 50 myliu. Kuris apsiimtu 
jiems atrasti vandeni, gautu 
brangei užmokėti.

— Tai menkas dalykas, — 
kalbėjo pirmutinis juodvarnis. 
— Kad kas žinotu visudidžiau- 
sia narna mieste, ji nugriautu 
ir jo vietoje pradėtu kasti, isz 
ten pradėtu bėgti upe ir gyven
tojai turėtu vandenio iki valei.

— Dabar, — kalbėjo pirmu
tinis juodvarnis, asz jums pa
sakysiu kad szia nakti kris isz 
dangaus rasa, kad žmones, ku
rie yra akli, žinotu, tik pateptu 
akjs ir butu sveiki.

Juodvarniai, pabaigia savo 
kalba pakilo ir nulėkė o mums 
žinomas sziauczius Teisybe at
sikėlė isz po medžio ir po žo
lynus pradėjo šlapinti savo
rankas ir tepti akis. Vos tik 
pora kartu paszlapino akis 
tuojaus paregėjo szviesa.

Teisybe, atgavės regėjimą, 
puolė ant keliu ir karsztai pa- 
dekavojo Vieszpacziui Dievui 
už prisiunsta pagialba. Po tam 
ramiai’nakti praleido po tuom 
paežiu medžiu. Kada saule už
tekėjo musu Teisybe jau buvo 
ant kelio ir ėjo tiesiog in ta 
miestą kur nebuvo vandenio.

Po ilgai ir vargingai kelio
nei pribuvo Teisybe in sausaji 
miestą ir nusidavė tiesiog pas 
vifszihnka miesto ir pasakė 
jam kad jis gali tam miestui 
suteikti daugybe sveiko ir 
gardaus vandenio. Virszinin- 
kas tuojaus suszauke miesto 
rodininkus ir apsakė kad ežia 
randasi galinezius kuris žada 
atrasti del miesto vandeni. Ro
dininkai nutarė užmokėti tiek, 
kiek tik jis reikalaus.

Po tam virszininkas paszau
ke sziaucziu Teisybe in sale 
rodu ir liepe apreikszti rodi
ninkams ka jis mano padaryti.

Sziauczius atsistojas pra
kalbėjo tais žodžiais: “Guodo- 
tini ponai, pagal apreiszkima 
Dievo asz jums atrasiu vande
ni, tiktai man turite duoti nors 
szimta vyru kad asz galecziau 
lengvai nugriauti ta visudi- 
džiausia narna kuris stovi pa
ežiam viduryje miesto nes tik 
po tuom namu asz jums galiu 
rasti vandeni.”

Rodininkai jo kalbos isz- 
klause. Prižadėjo duoti jam 
tiek vyru kiek tik jis nori, kad 
tik kuogreieziausia jis galėtu 
atrasti vandeni nes žmones ir 
galvijai baigia troksz.fi netu
rėdami vandenio.

Ant rytojaus sziauczius dar 
miegojo o pulkas žmonių su 
visokiais inrankiais Lauke ant 
prisakymo. Sziauczius atsikė
lęs ir apsiszvarines, nuvede vi
sa ta žmonių myne prie virsz- 
minėto namo ir liepe ardyti. 
Darbininkai iszgirde kad nu
griovus ta narna atsiras vande
nio, ėmėsi su tokiu smarkuma 
kad in pora dienu namo neliko 
ne 'ženklo. Po tam sziauczius 
liepe kasti toje vietoje ketur- 
kampine duobe.

Vos tik pakasė keletą pėdu, 
tuojaus pradėjo verstis grynas 
ir szaltas vanduo. Žmones isz-' 
vyde vandeni puolė su verks-j 
mu gerti. Nekurie' ir smerti

DARBSZI SENA AKTORKA.

May Robson, kuria mate mi
lijonai žmonių krutamuose pa
veiksluose, ana diena apvaiksz- 
tinejo savo 76-tas sukaktuves 
gimimo dienos bet ne iszkil- 
mingai, kaip tai yra paprati
mu daryti žymioms aktorkoms 
bet taja diena dėjo vaisius in 
bleszines, pirko sau nauja au
tomobiliu ir keliaus in Londo
ną, Anglija, ant vakacijos. Se
nuke pasakė1 “Mano gyveni
mas da tik prasideda ir tikinė
siu dagyvent lyg szitmo metu 
ir rodytis krutamuose paveiks
luose.”

gavo begerdami. Kur stovėjo 
namas isztekejo tiek 'vandenio 
kad pasidarė puiki upe kuri 
teka dar ir 'sziadien.

Sziauczius Teisybe, už savo 
darba aplaike pilna maisza 
raudonųjų. Tuojaus nusipirko 
poniszkus rubus, pora geru 
arkliu ir karieta ir nusisamdęs 
važnyczia is-zvažiavo iii ta ka
ralyste kur sirgo karaliaus 
duktė.

Po dvieju menesiu keliones 
pribuvo in sostapyle ir apsisto
jo vienam isz gražiausiu viesz- 
bueziu ir tuojaus per siuntini 
davė žinia karaliui kad pribu
vo gydytojas isz kitos karalys
tes kuris žada iszgydyti kara
liaus dukterį.

Karalius iszgirdes apie toki 
garsu gydytoja, tuojaus nu
siuntė savo vyriausia ministe- 
ri liepdamas gražiai užpraszy- 
ti in palociu.

Sziauczius, gavės užkvieti- 
ma, pasidabino kuoszvariausia 
ir stojo priesz karalių.

Karalius, szirdingai pasvei
kinės sziaucziu, klausė: “Ar tu 
sunau turi vilti iszgydyti ma
no vienturte dukteri nuo ku
rios jau visi gydytojai atsisa
kė?

— Taip yra, Szviesiausias 
Karaliau, asz tik del to ežia ir 
atkeliavau kad su pagialba 
Dievo justi dukteri iszgydyti 
ir jums padaryti netikėta 
džiaugsmą.”

— Buk geros mislies, mano
sunau. Jeigu tau Dievas padės 
ja iszgydyti, gausi ja už paezia 
ir puse mano karalystes.

Po tam pasikalbėjimui sziau
czius liepe ji nuvesti pas sėr-
ganezia karalaite. Karalaite 
gulėjo vos gyva, akis užmer
kus ir tik lengvas širdies pla
kimas buvo jaueziamas. Sziau
czius apžiurėjas visa kambariu 
kur gulėjo karalaite, liepe vi-Į 
siems iszeiti isz miegstubes o 
kada pasiliko pats vienas,1 
ėmėsi už darbo. Tuojaus atra
do mure skyle o kada ta isz- 
griove, rado didele pikt-varle. Į 
Nieko nelaukdamas nudarė ja 
ir ant deganezio pecziaus už- j
metes sudegino. Po tam davė 
karalaitei paątiprinancziu ,1a- 
szu ir atidaręs langus inleido 
tyro oro. Už valandos Karalai
te atidarė akis ir pradėjo kal
bėti.

Kada dažiilojo karalius kad 
jo duktė pradeda pasveikti, isz 
džiaugsmo nežinojo ka daryt; 
verke ir juokėsi.

Už menesio laiko karalaite 
visiszkai pasveiko o karalius 
prisakė savo tarnamis rengti 
vestuves. Vestuves buvo labai 
iszkilmingos kur privažiavo 
daugybe visokiu svecziu kurie 
linksminosi per isztisa sanvai- 
te. Po vestuvių karalius pave
dė viena savo palociu ir puse 
karalystes del Teisybes.

Viena diena sziauczius su 
savo jauna paezia iszvažiavo 
apžiūrėti miestą ii- smagiai pa
sivažinėti. Važiuodami viena 
gatve sziauczius Teisybe isz- 
vydo ‘savo dranga Neteisybe 
stovinti ant kampo gatves. 
Neteisybe buvo nuplyszes, su
vargęs ir matyt buvo jau nuo 
keliu dienu nevalgęs. Teisybe, 
jo pasigailejas, paisiszauke pas 
save. Neteisybe, iszvydes savo 
drauga pasirengusi karalisz- 
kuose rūbuose, persigando ir 
puolės ant keliu pradėjo per- 
praszineti už padaryta skriau
da. Teisybe liepe jam keltis ir 
pasakė kad jis jam dovanoja ir 
apsakė jam apie savo gilinki 
kokis ji patiko. Dar iszsiemes 
davė jam maszna pinigu ir nu
važiavo toliaus.

Neteisybe paėmė didelis už- 
vydejimas kad jis savo drauga 
buvo palikes girioje o jis da
bar lokiu ponu pasiliko. Nieko 
nelaukdamas apleido miestą ir 
ėjo tiesiog in fa giria kur jis 
buvo palikes .savo drauga Tei
sybe. Susijeszkojo ta aržuola 
ir atsisėdės lauke nakties. 
Apie dvylikta valanda atlėkė 
vela tie trys juodvarnei ir pra
dėjo tarp saves kalbėti:

— Broliai, kas-gi galėjo gir
dėti musu kalba. Viską ka mes 
kalbėjome jau isapildyta.

Neteisybe, girdėdamas ta ju 
kalba neiszkente ir prakalbė
jo:

— Asz ir dabar girdžiu.
Juodvarnei, iszgirde Netei

sybe kalbant, nulėkė visi nuo 
medžio ir sudraskė ji ant smul
kiu trupinėliu ir patys nulėkė 
savo keliu.

Sziauczius Teisybe leido 
linksmai savo dienas. Nepoil- 
gam numirė karalius, jis apė
mė visa karalyste ir laimingai 
vieszpatavo. Susilaukė keletą 
sunu ir viena dukteri. Ju anū
kai dar ir sziadien vieszpatau- 
ja. :

PAJESZKAU DINGUSIU SUNU.

Pajeszkau savo dvieju sunu; Juozo 
apie 48 metu, kuris gimė Lietuvoje 
ir Petro, apie 38 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, tegu! 
atsiszaukia pas tęva: (My.29)

ANTHONY EINIK,
Box 14 - Mahanoy City, Pa., U.S.A.
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Patogios Akutes 
Padare Jin 
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draugu in czionais neatsivesiu, 
jeigu tau taip patinka.

— Atsimink dalaikyt žodi, 
asz tuojaus iszvažiuoju ir ne- 
sugryžsziu net už vieno meto 
ii szesziu nedeliu. Už ta visa 
laika užmokėsiu tau isz laik 
tavo užmokesti o jeigu man 
busi viernas tai kada sugryž- 
sziu, padarysiu isz tavęs žmo
gų o jeigu sau vėlintum tai 
pasiliksi ir dideliu ponu.

— O, busiu tau labai vier
nas, kad tiktai pasilikeziau po
nu nes turiu dideli norą pasi
likti ponu.

— Tikiu tau labai ir asz tu
riu norą pasilikt, pakol neateis 
laikas, — dabar lik sveikas ir 
neužmirszk ka tau sakiau.

Petrukas nors temino ant 
visko ka jam ponas kalbėjo bet 
ne puses nesuprato, džiaugėsi 
isz to jog turėjo pinigu, vaiksz- 
cziojo po miestą, gere ir valgė 
ir nieko neveike.

Valgyt tai mažai valgė bet 
ka gert tai gere be atsiminimo 
o neiszejo da puses meto, jau 
neturėjo ne skatiko isz pinigu 
kuriuos ponas paliko jam ant 
vieno meto ir szesziu nedeliu.

* * *
Ponas Petruko buvo raga

nium bet nuo laiko kaip pradė
jo prieszinitis priesz “Pliko 
Kalno,” susitarė visos raga
nos ant jo, tiek jam insipyko ir 
pradėjo jam kenkt jog atemc 
jam beveik puse valdžios.

Per tai .radosi po užkeikimui 
ir jau negalėjo tiek raganaut 
kaip priesz tai. — Po teisybei 
norėjo ji nuo tojo užkeikimo 
atvalnyt bet ant labai sunkiu 
iszlygu kuriu raganius nenorė
jo priimt, tikėdamasis pats isz 
to iszsisukt.

Iszlygos visu raganų buvo 
tokios: idant raganius su viena 
labai baisia ragana apsipa- 
cziuotu o kada ant to nesutiko 
bobos ėmėsi isz kitos baczkos 
jam dagrist.

Nelaimingas raganius nega
lėjo sau duoti rodos ir privers
tas buvo pasiraszyt locnu savo 
krauju ant sekaneziu punktu1

“Jeigu raganius nenori pri- 
stot ant raganių iszlygu, ant 
apsipaeziavimo su viena isz ju 
seserų, norints ji jau turėjo 
szeszesdeszimts ir devynis me
tus ir pasilieka prie czystos 
panystos, o kad turi kanecz tu
rėti vyra per tai raganius turi 
isz savo szalies rūpintis idant 
jis ja iszduotu už vyro ir ta ji 
del jos pasirūpint o tada Pli
kas Kalnas isz užkeikimo ji at- 
liuosuos.”

Pastanavijo per tai raganius 
pajeszkot koki tingini ir isz 
netycziu surado. Petrukas bu
vo jaunas ir patogus vyrukas, 
prie nieko nęturejo noro ir 
nieko nenorėjo dirbt per ka 
raganius aprokavo jog tokis 
■žmogus su noru griebs boba 
idant tik turėti ka gert, valgyt 
ir nieko ne veikt.

Nenorėjo isz pradžių Petru
ką paaukaut senai bobai nes 
norėjo del saves pasilikt jeigu 
jam jo mierei nusiduotu; rei
kalingas ir jam buvo jaunas 
vaikinas ant patarnavimo ii- 
per tai paėmė ji in narna ir už
mokėjo isz kalno algos ant me
to ir szesziu nedeliu.

O kad in puse metu jau ne
teko Petrukas pinigu, mistino 
ant spasabo kaip gauti dau
giau, atėjo nekarta ant misliu 
apvogt savo poną ir pabėgt 
bet ant tu patycziu nieko ne
buvo namie ka tokio idant ga-

Kada Petrukas nenorėjo arti 
nei ganyt gyvuliu, atidavė ji 
itevas pas kalvi idant kada 
nors padarytu tėvui kirvi arba 
dalgi. Buvo Petrulis pas kalvi 
kol reikėjo tik dumpt dumples 
(arba anglis nesziot bet kada 
atėjo prie sunkaus kūjo tai 
Petrukas saugojusi kalvystes 
kąip velnio.

Atėmė tėvas ji nuo kalvio ir 
■ątidave pas staloriu bet ir ten 
nesinorėjo Petrukui nesziot 
purikiu lentų.

— Mano sūnelis yra silpnas 
ir menkos sveikatos, — šaky- 
idavo Petruko ievas. Atiduosiu 
ji pas skust-barzdi o kada isz- 
simokins savo remesto, skus 
(visa kaima ir turės szmoteli 
duonos ant senatvės.

Buvo Petrukas pas skust- 
Įbarzdi puse meto bet lenais 
jam nepasidabojo nes buvo tai 
per nuobodus darbus. Vis tik 
reikėjo muilyt barzdas o pati 
skust-barzdžio varinėdavo Pet
ruką tankiai in ku'knia skusti 
bulves ir daržoves. Tojo visko 
Petrukas negalėjo iszkenst ir 
pastanavijo pabėgt.

Taip stojo viena karta ant 
(ulyezios ir nežinojo in kokia 
&zaili nusiduot kad sztai prisi- 
įartino pas ji kokis tai ponas, 
juodai pasirėdęs o paemes Pet
ruku! už peties, paklausė jo 
japie ka taip giliai užsimislino?

— Nežinau, — atsake Petru
kas, — norėjau pabėgt nuo 
skust-barzdžio nes jau ilgiau 
negaliu lenais iszlaikyt. Skust- 
barzdis liepe man tik barzdas 
muilini ir skusti o kada netu
riu ka veikti, jo pati varo ma
ne in Ikuknia idant supeziau 
kūdiki su koja o su rankomis 
skuseziau bulves ir kitokias 
daržoves.

— Tai kur tu nori dabar ei
ti? — paklausė nepažinstamąs 
Petruko.

— Nežinau, — atsake Pet
rukas, — bijau mano tėvo, už 
įtai pas ji neeisiu.

— Nieko nemoki ir niekur 
nenori eiti mokintis, tai ka da- 
jbar pradėsi ?

— Asz nieko nenoriu veikti, 
prie nieko neturiu akvata, — 
atsake isz szirdies Petrukas ne- 
pažinstamui.

— Ha, jeigu taip tai asz ta- 
(ve priimsiu pas save ant tar
nystes, pas mane nieko neveik
si tiktai gersi ir valgysi idant 
■tik būtumei del manes viernas.

— Busiu viernas kad tiktai 
(hesupeziau vaiku, bulviu ne- 
iskuseziau ir nieko neveikeziau, 
»— tarė Petrukas su džiaugs
iu.

— Na tai gerai, — tarė nepa- 
jžinstamas, — eikie su manim 
*-- ir szokdamas ėjo paskui sa- 
yo nauja poną.

* * *
■Gale miesto, senam name, 

gyveno ponas Petruko.
Tame name, apriez jo, nieko 

'daugiau nesirado, navatni ne
painiai rakandai radosi visur o 
ant krėslu ir szepose radosi vi
sokios knygos, iszmetytos be 
jokio paredko.

— Žiūrėk, — tarė ponas in 
Petruką, — visas tavo darbas, 
feerget viską ka 'tik czionais 
matai, svetimu žmonių nein- 
leidinek kada asz busiu kelio
nėje o tuju duriu neatidarinek 
kurios veda in ta maža kamba
rį. Szitam kambaryje gali sau 
■rėkaut, dainuot arba szokinet 
kiek tik nori bet tiktai pa
ežiam, be draugu. Sueja tik

mieste karczemoje gali pasi-Į lėtu pavogt. Pastanavijo per Nuėjo Petrukas pasirengi in 
matyt su jais jeigu norėsi. j tai at idaryt mažas dureles nuo kelione o kaip visados buvo

— Gerai, mano pone, — at-Į uždrausto kambario ir pažiu-Į pasirengęs in kelione, per tai 
sake Petrukas, — viską serge-'ret ar gal jame kas tokio nesi- nekantriai lauke rytojaus.
siu, duriu neatidarinesiu o randa idant galėtu pavogt. Ant rytojaus atėjo Petrukas

Nie'kas jam negalėjo prie- 
szintis nes raktus turėjo ir in- 
ejo in uždrausta kambari. Bet 
kaip nusistebėjo kada nieko 
jame nemate kaip tik lentyna 
ant kurios nieko nemate; sieke 
su ranka ir užtiko milžiniszka 
misingini rakta, rodos nuo 
bažnytiniu duriu. Neiszrode 
tai raktas nuo kufaro nei sze- 
pos nes ju czionais suvis nesi
rado. Taip rūgėdamas dairėsi 
aplinkui ir užtiko mažas dure
les apkaustytas su geležia. 
Ha, — pamisimo sau, — tai 
gal but skarbas mano pono ir 
kuogreieziausia ėmėsi prie ati
darymo durelių bet baisiai 
persigando nes in vieta, skarbo 
paregėjo ant dideles skrynes 
boba, sena kaip svietas. Kada 
Petrukas prisiartino boba pra
dėjo rankomis mosuot in visas 
szalis o Petrukui net sziurpu- 
iei perėjo per p'eczius ir jau 
mistino dumt isz tos vietos bet 
keleis puikiais žodžiais boba 
prakalbėjo in Petruką:

— Nebijok, mano vaike, ne
bijok, — tarė sena boba, inejai 
netikėtinai o asz mislinau jog 
tai tas kuri turėjau laikyt už 
sprando, (prisiartink ir pasa
kyk man del ko in czionais 
atėjai bet pasakyk viską tei
singai ir atvirai nes mane ne
apgausi o tik pats sau privir
tum daug koszes.

Persigandęs Petrukas viską 
apsakė senai raganai ka tik 
paminė nuo pradžios savo gy
venimo.

— Gerai, mano vaike, bet 
nesibijok ir prisiartink prie 
manes, tas tavo ponas yra ju- 
doszius, tavo giliukis jog in 
czionais atėjai ir su manim su
sipažinai, tu man o asz tau bu
siu pagelboje, asz esmių raga
na ir daug galiu padaryt o 
kaip man užminei jog nori pa
silikt dideliu ponu, klausyk 
manes visame o tavo noras isz- 
sipildys.

Petrukas isz džiaugsmo neži
nojo ka ant to visko atsakyt 
bet prižadėjo bobai viską isz- 
pildyt norints nežinojo ant ko. 
Toji liepe jam dabar atsitolini 
ir už trijų dienu vela ateit taja 
paezia adyna.

Po trijų dienu Petrukas vė
la stojo priesz boba kuri taip 
in ji atsiliepe:

— Klausyk vaike, busi ponu 
ir tai dideliu ponu, pasiliksi 
juomi per pagialba moteres nes 
puikiausios moteres kokios tu 
da neregėjai o ta viską sure- 
dys galybe Pliko Kalno. Bet 
turėsi apsisukt greitai nes taja 
laime, kuri ketina tave patikt, 
nori tavo ponas paimt nuo ta
vęs, tas apgavikas, kuris yra 
priverstas tik mane mylėt ir 
tik su manim apsipaeziuot. — 
Petrukas nuo baimes truputi 
atsigavo o boba toliaus kalbė
jo: i . ■

— Tas ponas tavo, o mano 
apgavikas, meta ir szeszes ne- 
deles pastanavijo jeszkot to
sios laimes bet asz jam užbėg
siu su savo užkeikimu, nedasi- 
lauks to, ko jeszko! Bet ateis 
laikas kada da puls jis priesz 
mane ant kojų ir praszys ma
no meiles ir mano szirdies! — 
atsidusus da kelis kartus raga
na vela pradėjo:

— Klausyk vaike toliaus, tu 
esi laimingas, rytoj ateik pas 
mane, rytoj keliausi toli o ke
liausi puikioje karietoje su tar
nais o dabar eikie ir pasirengk 
in kelione.- — < —I_____ ______

pas savo geradejka ir pasakė 
jai jog jau yra pasirengęs in 
kelione ir jog keliaus ant galo 
svieto del jos idant tik turėtu 
ant ko ir su kuom.

Ragana pasikėlė nuo savo 
skrynios ir septyniais raktais 
atidaro skryne ant kurios sė
dėjo, iszeme isz jos dežuke isz 
aukso o laikydama rankoje ta
rė:

— Tris metus vijausi, per 
penkis mylėjau o apgavo ma
ne szesztam, gavau septintam, 
jisai vaitoja užkeikime, prie 
manos prigulite ir manos- turi
te klausyt, nes asz jumi valdau.

Po tokiai kalbai atidaro 
auksine dežuke isz kurios isz- 
emus tris deimantus mete ant 
grindų szaukdama:

— Gyvi, negyvi, bukite czys- 
tais.

Isz trijų akmenų stojo trys 
geniuszai o ragana tare in 
juos:

— Keturiais arkliais, su auk
sine karieta iszsodinta deiman
tais ir sidabru, važiuos jauni- 

, kailis in tolima sklypą o atva
žiavęs atilsės per tris dienas ir 
tris naktis kur randasi jauna 
karalaite su gražiom akimi 
kaipo saules spindulei bet jos 
szirdis szalta kaip ledas. Ten 
tukstaneziai jaunikaieziu pa
dėjo savo galvas, tegul in ten 
keliauja jaunikaitis o per ma
no raganystą tegul jis prajuo
kina szirdi užsiklot ėjusios ka
ralaites.

Po tai kalbai trys geniuszai 
isznyko o Petrukui liepe iszeit 
ir vėlino jam laimingos kelio
nes.

Toliaus bus

Vienoje apygardoje, Džerzes 
gubernijoje,

Atsilankiau forduku anoje 
dienoje,

Tai rots ka ten bobeles iszdaro, 
Visokias funes iszdaro.

Kaip kelios sueina,
Tai jau be velniavos neap

sieina,
O jeigu katra isz kitur at

važiuoja,
Tai visos ja vaktuoja.

Tuojaus munszaines jeszkoti 
bėga,

Žinoma, vyras turi fundytie, 
Gaujos bobines klausytie, 

O kas toliaus tenais darosi tai 
nutylėsiu,

Gal kitu kartu daugiau pa
kalbėsiu,

Tame laike, vyras daug nu- 
kenezia,

Isztikruju ajbecze.
* * *

Viena mergica ženytis norėjo,
Bet ant to szloktai iszejo,

O kad da jaunikio neturėjo, 
Tai per kitus sau sujeszkojo.

In kita miestą nuvažiavo, 
Ir tenais badai gavo,

Bet nebageli pargabeno su
rūkyta,

Badai lakupe davė vieta.

Na ir sziaip taip susivin- 
cziavojo,

Bet daug neuliavojo, 
Po tam jaunavedis kasžin kur 

prasmuko, 
Jauna paeziule varge paliko.
Ka norėt, jeigu gyveno 

prastai,
Tai ir pasidarė szelmiszkai.

* * *
Vienoje vietoje Pennsylva- 

nijoje,
Bobeles proto visai atstoja, 
Nesuvaldo savo liežuviu, 

Kabinasi prie nekaltu žmonių.
Šlubu visai neprižiūri, 

Vaikai kaip laukinei iszžiuri, 
iSzlapinasi in bliudus ir 

puodus,
O paskui juose paduoda 

viralus,
Vyrai turi isz ju valgyti, 

Ir nieko nesakyti,
Ba jeigu katras iszsižiotu, 

Tuojaus ant szluotos iszjotu. 
Girdėjau kad viename name,

Dvi familijas turime,
Viena bobele labai nevala, 
O kita kaip kokia ragana. 
Kada karta susirupeziavo, 

Viena nuo kitos pipiru gavo,
Tai. mat, tokia ten mada, 

Apie jas bus ant sziadien gana.
* * #

Dvi kūmutes ant Lietuviszko 
.stryto susirupeziavo, 

Viena nuo kitos velniu gavo,
Savo vaiku neapžiuri, 

Ant ju mie’laszirdystes neturi,
Viena kitos visztoms nusuka 

sprandus,
Po tam padaro visokius 

vaidus,
Viena isz ju yra naszlele, 

Tai glamonėjasi su jaunikiu 
per naktele.

O tame vis kalte munszaines, 
Kuri padaro daug bledes, 
Ant kojų negali pastovėti, 
Žmones ant tokiu pasielgimu 

negali žiūrėti,
Vaikai paskui jas bėginėja, 
Visokiais bjauriais vardais 

szaukineja.
Vai moterėles Hazletono pasi

taisykit,
Sarmatos czionais Lietuviams 

nedarykit,
Ba kaip asz vela in ten 

pribusiu,
Tai szonus gerai jums isz- 

įkulsiu.
O jus sakalelei, savo balandė

lės suvaldykite, 
Sėdynės su diržu suszildykite,

Da sziadien ju vardus nemi
nėsiu,

Kita karta apie jas daugiau 
padainuosiu.

ISZLIETUVOS
SUDEGE BEVIEK

VISAS KAIMAS.
Panevėžys., — Netoli Pane

vėžio kilo didelis gaisras Pu- 
ceku kaime. Nors kaimas pra
ėjusiais metais ii- buvo i suskir
stytas in vienkiemius bet jo gy
ventojai trobesiu dar nebuvo 
speje iszkelti. Isz dūmtraukio 
užsidegus Onos Januszonienes 
gyvenamam namui, ugnis grei t 
persimetė in viso Ijaimo sziau- 
diniu bakužiu tankumyne. Vė
jui padedant, per 'kelias valan
das sudegė penkių ūkininku 14 
pastatu įsu juose buvusiu suro- 
kavimui. Kaime kilo baimin
gas atsitikimas; insisiubavusei 
ugniai nebuvo jokiu priemonių 
užkirszti kelia. Pavirszutiniu 
aipskaicziavimu padaryta per 
10,000 litu nuostoliu. Visu tur
tas nebuvo apdraustas. Toks 
gaisiro užtkluipimaš paliko uki- 
ninktils kriitiszkoj padėti, nors 
gyvenimas ir sziaip nebuvo pa
vydėtinas

Isz Visu Szaliu KOKI SKIRTUMĄ 
PILIETYSTE DARO?
(.Ketvirtas straipsnis apie Na- 

turalizavima ir Pilietyste).

Daug ateiviu nutarė apsilik- 
ti Suv. Valstijose. Jie tiki in 
Amerikos sistema. Ir taip su
tinka su pilietystes svarbiau- 

I siais reikalavimais. Bet jie ne- 
I ome jokiu žingsniu tapti pilie- 
I . .
ežiais.

Kartais ateivis bijosi pradė
ti ta visa darba, priesz ji stovi 
visokį keblumai — apsibuvi- 
mo darodymas, kur gali rasti 
tinkamu lliudininku, labiausia 
ji kankina asmeniszkas egza
minas teisme, ar ji gales isz- 
laikyti. Kartais jis neturi isz 
ko užmokėti reikalingus mo- 
kesezius. Jis mažai apie pilie
tyste misiina. Tankiai sau nu
tarė— “kodėl bereikalingai 
vargti?” Pilnai užimtas savo 
darbu ir užlaikymu savo szei- 
mynos. Jis mano — “Man 
Amerika patinka ir asz ketinu 
sziezia apsigyventi. Jokio skir
tumo nedaro ar žmogus pilie
tis ar nepilietis. Tai koki skir
tumą pilietyste daro?”

Taip. Koki skirtumą pilie
tyste daro? Tai tas gal yra 
svarbiausias isz visu klausy
mu. Žmogus kuris mausto apie 
pilietyste turi žinoti kokias 
privilegijas ir atsakomybes ji 
inima, pirm negu jis iszmin- 
tingai gali atsakyti klausymą 
— “ar asz noriu tapti Ameri
kos piliecziu?”

Vienas isz pirmu dalyku apie 
kuri mes turime maustyti san- 
lyszyje su pilietyste tai yra 
balsavimo teise.

Ateivis nepaisant kaip ilgai 
iszgyvenes Amerikoje, neturi 
jokio balso kaslink valdymo. 
Jis dirba Suv. Valstijose, mo
ka taksus už kelius, mokyklas, 
policija, ir daug kitu apsaugų, 
bet jis neturi balso szituose ir 
kituose dalykuose, kurie lie- 
czia jo kasdienini gyvenimą ir 
interesus. Jis remiasi ant kitu 
nutarti kas yra jam geriausia. 
Tas viskas užsibaigia kuomet 
ateivis tapsta piliecziu. Ir ta
da jo balsas toks svarbus koks 
yra balsas kiekvieno pilieczio.

Balsavimas yra svarbiausias 
būdas per kuri pilietis daly
vauja sau,valdymo procese. Jo 
balsas prisideda prie nuspren
dimo ar jo gatves szvarios, ar 
mokyklos tinkamos, kiek tak
su mokėti ir t.t. Sprendžia pa
skyrimą teisingu ir tinkamu 
uredninku, teisdariu ir insta- 
tymdareju. Sprendžia tarifo 
klausymus, pagelba ūkinin
kams, vaiku darba, paszialpa, 
karo ir taikos klausymus. 
Amerikos likimas guli rankose 
jos piliecziu. Kaip galima pa- 
sie'kti augsztesni apsaugos 
laipsni, apturėti geresnes gy
venimo aplinkybes? Didžiuma 
balsu ta nusprendžia. Balsuo
jant, pilietis dalyvauja val
džios valdyme. Ateivis, neturė
damas balso, yra “paszalpi- 
nis” pilnoje prasmėje, jis nėr 
dalis apielinkes ir paezios tau
tos gyvenimo.

Jeigu balsavimo teise yra 
privilegija tai irgi yra ir atsa
komybe. Yra užduotis kiekvie
no pilieczio dalyvauti vieszuo- 
se reikaluose, apsipažinti su 
politiszkais dalykais ir kandi
datais taip kad jis galėtu isz- 
miritingai balsuoti. Nes val
džia yra tik tokia teisinga ir 
veikli kokia jos piliecziai pa
daro. Aktyviszkas ir rūpestin
gas prisidėjimas prie valdžios 
procesu yra atsakomumas 
kiekvieno pilieczio. F.L.I.S,

ZEPPELINAS SUSIVĖLINO 
ISZLEKTI IN AMERIKA.
Frankfort, Vok. — Zeppeli- 

nas “Hindenburg”,” kuris ke
tino iszlekti Subatoje, pasivė
lino iszlekti isz priežasties ne
tinkamo oro bet Nedelioje isz- 
leke pasekmingai ant savo ant
ros keliones. Oralaivis yra po 
kamanda kapitono Lehman nes 
Eckeneris pasiliko namie. Zep- 
pelinas pasiėmė su savim 40 
pasažieriu ir 45 darbininkus 
kurie valdo milžiniszka oralai- 
vi. Manomą kad zeppelinas at
lėks in Lakehurst, N. J., Utar- 
ninke. Vokietija pradėjo dirb
ti- antra zeppelina kuris bus ži
nomas kaipo LZ-130.

SURADO SUDEGINTA 
STUDENTĄ SZIENE.

St aidh ampt on, An gi i j a.,—S u- 
deginta ląvona ’studento Patte- 
son Moss,, isz Oxford, universi
teto, likos i surasta szienc 
ant artimos farmos czionais. 
Pali ei ja yra. tosios nuomones, 
kad studentas likos pirma nu
žudytas ir vėliaus sudegintas 
nes abi. rankos ir kojos buvo 
nudaužtos ir perskeltas pakau- 
szys. Studentas buvo malszaus 
budo jaunikaitis ir negalima 
dUisiprast, del ko 1 ikos nužudy
tas.

DINGUSIS LEKIOTOJAS 
GYVENO 45 DIENAS PO

NELAIMĖJ.
Moskva, Bosija.—Maža kny

gute, kurioje buvo užraszyta' 
nelaimingas atsitikimas, likos 
surasta prie lavono Bognacze- 
vskio, kuris priesz mirti, buvo 
paraiszes, kad eroplanas kuria
me lek-e, suteszke jęy, ir j Įsai jsu 
savo draugais pergyveno 45 
dienaspustineje,mirdamas nuo 
szalczio ir bado.

Lekiotojai, kurie iszleke je
szkoti įsavo dingusiu draugu, 
užtiko ji, teipgi jo du draugus 
Butorina ir Volovyeffa, kurie 
iszleke isz Moskvos tiksle 
moksliszku tyrinejiimu, ir dau
giau nesugryžo. Valdžią ju 
jeszkojo nuo kokio tai laiko ir 
a‘nt galo pasis-eke juois surasti.

18 ŽUVININKU PRIGĖRĖ.
Sztokholm, Szvedija.—Kada 

aisztuoniolika žuvininku sugry- 
žinejo su pilna valczia žuvu, 
staigai užėjo smarkus vejas, 
kuris apvertė valtli ir visi likos 
inmesti in mares. Nelaimingi 
paliko siztei'mynas, ku-riois nesu- 
siilauke savo levu pargryžtan- 
cziu namo su savo laimikiu. 
Tokis tai gyvenimas žuvininku 
iszplauke isz ryto ant mariu, 
bet ar sugryž pas savo myli
mus, tai sunku inspeti.

“RAGANISZKI AKMENU
KAI” KURIE PRIGIALBSTI 
MOTEREMS TURĖT VAIKU

Toronto, Kanada. — Žmones 
isz visu szaliu Amerikos ir Ka
nados raszo pas daktara Da
foe, kuris radosi prie kvintu- 
kiu mergaieziu, kad jiems pri- 
siunstu “raganiszku akmenu
ku” nuo farmos mergaieziu tė
vu, kad ju moteres galėtu susi
laukti vaiku ir kaip pats dak
taras pripažino, tai tieji akme
nukai tikrai prigialbejo neku- 
rioms moterems tapti nesz- 
ezioms nefe in metus laiko atva
žiuoja ir užtvirtina savo teisin
gumą. Nekurios poros neturė
jo vaiku per 14 ir daugiau me
tu. — Lengvatįkei ir neiszma- 
nelei, kurie tiki kad akmenu
kai joms prigialbsti turėti vai
ku.

į r » i
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1— Szi Ketverga pripuola 

bažnytine szvente kaip tai:“In 
Dangų Inžengi'mas V. Jėzaus. 
Miszios bus laikomos taja die
na, Szv. Juozapo bažnyczioje, 
8-ta, 9-ta ir 10 valandas ant 
kuriu kožnas Katalikas priva
lo pribūti.

— Paiszialpine stotis, kuri 
radosi West Mahanoy uly- 
czios moksllainej, likos perkelta 
in West Spruce ulyezios moks- 
laine Panedelije. .Visi kurie

— Juozas Radzeviczius, 35 
metu, 208 S. Main uly., aplaike 
sulau'žyma kojos laike darbo 
West Shenandoah kasyklose.. 
Sužeistąjį nuveže in vietine Ii-' Centialia, Pa. Lmpajeii; 
gonbute ant gydymo.

'— Trys biznieriai likos

I LAIMĖJO SAVO PAREIKA- 
KALAVIMUS.

Germanas pripažino czionai- 
tiniu angfekąsiu pareikalavi- 
ma ka's kiszasi nesupratimo 

aresztavoti ir pastatyti po kau-į a|pįG proipu. Preziiden-
cija 1,000 doleriu už pai davi-j įas greil.n,an įsz 9 distrikto, atp- 
nejima arielkos be vaistines j 11eį.sz]se anglckariams apie taji 

nusprendimą ana diena.

aplaikineje paszialpa ateityje, 
turės kreiptis in nauja vieta.

—• Relief Administracija 
prisiuntė inspektorius in szia 
aplinkine tyrinėti nekuriuos 
“Czislerius” kurie pasinau
doję isz valdžios paszialpos, 
nors jiems josios visai nereika
linga, bet per savo godumą 
geidžia pasinaudoti isz ‘Dykai 
Dovanu.” Turės toki dykūnai 
užtektinai bėdos jeigu bus su
sektais.

— Praeita Petnyczia, Coal
dale ligonbuteje garnys apdo
vanojo pacziule daktaro Ka- 
puscinsko (Kapo,) sveiku ir 
drutu šuneliu. Motina po tė
vais vadinosi Violeta Mockai- 
cziute, podukte St. Gegužio. 
Bobute Gegužiene sziadien 
džiaugėsi isz nasledniko.

— Praeita sanvaite Readin- 
go kompanijos palicija, su ne- 
kųi'iais anglekasiais, uždinami- 
tavo anglines butlegeriu sky
les isz kuriu žmones iszkasine- 
jo anglis. Laike eksplozijos, 
gana didelis akmuo nukrito 
ant tūlo automobiliaus, kuris 
pramusze stogą ir kompanija 
tūrėjo užmokėti už padaryta 
blede. Laike uždarymo skylių 
nebuvo jokiu pasiprieszinimu.

— Praeita sanvaite lankėsi 
mieste poni Mare Petkeviczie- 
ne, jos sesute poni Elzbieta 
Gelgotiene ir ponas Juozas Ra
manauskas ir pati Katre, visi 
isz Waterbury, Conn., atsilan
kydami pas ponia J. Paserps- 
kiene ir Kazlauckiene mieste 
ir Baranauskus, Kirtiklius ir 
Venclovų szeimyna Tamakve- 
je. Po tėvais poni Petkeviczie- 
ne vadinosi Bogdanavicziute 
kuri apleido Mahanoju daugeli 
metu adgal. Yra tai sena skai
tytoja “Saules” kuri malonei 
skaito vietines žinutes ir prie 
tos progos atlankė redyste. Vi
si buvo labai užganadinti isz 
savo keliones in angline szali.

— Szi sanvaite yra ap- 
vaikszcziojama kaipo “Saugi 
Sanvaite” kurioje lai žmones 
saugojusi visdkiu nelaimiu ir 
kitus apsaugoja nuo nelaimiu.

— Panedelio ryta, 9-ta vai., 
Philadelphijoj, likos palaido-

bandaroles. Are'sztavotais yra 
Paulina Navickiene, Juozas 
Galinis ir Leonas Szevelis. PAKELE DARBININKAMS

tas gerai žinomas senas Maha-

' — Robertukas Kostas, pen
kių metu vaikutis, bėgdamas 
skersai ulycziai, likos pataiky
tas per automobiliu, kuris jam 
suižeido labai galva . Likos 
tuojaus nuvežtas in vietiniu li- 
gonbute ant gydimo.

— Supreme Sudas iszdave 
paliepima Vokiecziu parapijos 
kamitetui kad nesikisztu to
liaus in valdymą tosios para
pijos turtu ir apleistu kleboni
ja kuria kardinolas palieps ne- 
užilgio parduoti per szerifa. 
Vokiecziai *badai nepasiduos 
taip lengvai ir kovos toliaus.

Minersville, Pa., f Jonas 
Kravys, 55 me. amžiaus, kuris 
kūse anglis isz “butlegerines” 
skyles, likos užgriautas praei
ta Sereda, per anglis, apie pie
tus. Draugai iszkase jo lavoną 
in keleis valandas po sunkiam 
darbui. Kravys dirbo su kitais 
skylėje, bet tame laike radosi 
tik jisai vienas. Nelaimingas 
žmogus paliko paczia ir kelioli
ka vaiku, ant kuriu butlegeria- 
vo kad juos iszmaityt.

E. Hartford, Conn., — Czion 
atsibuvo galėjimas iszdejimas 
žodžiu Bushnell Memorial, ku
ri parengė laikrasztis ‘Times.’ 
Tame galėjimo laimėjo pirma 
dovana musu lietuvaite Albina 
Pecziukoniute, 13 metu mer
gaite, studente isz Szv. Traices 
parapines mokslaines. Kun. 
Ambota priėmė puikia dovana 
josios vardan. Albina buvo 
mokine panos Kutkauskiutes, 
kuri sziadien dainuoje Metro
politan Operoje. Albina yra 
dukrele ponstvos Stanislovo 
Pecziukoniu 252 Lawrence uly. 
Buvo ji geriause mokine, ku
ri iszdejo žodžius užduotus ge
riause. Praeita meta pana- 
sziam konlterie tciipgi laimėjo 
pirma dovana Ona Slipkaite 
isz Szv. Traices parapijos. 
Garbe musu Lietuviszkiems 
vaikucziam, kad turi gabuma 
moksle ir aplaikineje dovanas.

Easton, Pa. — Eastonas su
silaukė naujo daktaro. Tai Juo-

10 PROCENTĄ ALGŲ.
Wilmington, Del. — DuPont 

kompanija apreiszke savo dar
bininkams, kurie aplaikineje 
menfesines algas, kad jielns pa
kele delszimts centu ant dolerio 
daugiau algos pradedant nuo 1 
Birželio-June menesio.

UGNIS PRIE KASYKLŲ.
St. Clair, Pa.,— Szante, ku

rioje radosi visokios tulszes 
prie AVądesvilles kasyklų laike 
didelio vėjo sudege lyg pama
tu. Keturios kompanijos ug
niagesiu isz Pottsvilles pribuvo 
vietiniams in pagfialba, bet ju- 
nereikalavo. Isz pradžių broke
ris buvo dideliam pavojuje nuo 
užsidegimo.

DAUG PRIIMTA (DARBI
NINKU PRIE DARBO.

Waterbury, Conn. — Dau
giau kaip 300 žmonių likos pri
imti prie darbo West Brass 
Mill kuriame dirba keli tuks- 
tancziai žmonių tarp kuriu tu
ri užsiėmimus ir daugelis Lie
tuviu.

Szako Sūnūs
—

Persu karalystėje, priesz 
kelis szimtus metu vieszpata-' 
vo galingas szakas (karalius). | 
Buvo tai galingas ir didžiai1 .... 1.iszmintmgas. |

Turėjo jis viena sunu kuris 
vadinosi Sidas ir baigė moks-Į 
ia tarp mokycziausiu vyru. Si-' 
das buvo godus mokslo kuri j 
seme isz szaltinio žinystos. Ka
da in metus parėjo ir stojosi 
vyru, pradėjo ne viena karta 
lindėti kada tik sėdėdavo savo 
pa'kajuje ir skaitydavo knyga 
iszminties Al Korana arba bu
vo užimtu slaptybeja Arabinio 
skaitliaus algebro, tai vela 
slaptybėse astrologijos. Ne vie
na karta dirstelėdavo iri soda

MASKOLEI MARSZUOJA SU GAZINEMS MASKOMS.
Gyventojai Soviatines republikos, mieste Kijeve, naudojo gazines maskas ir tam tin

kamus parėdus ant garbes žuvusiu ir mirusiu Jaunuju Komunistu Lygos, devinto kongreso.

Williamsport, Pa. — Pane- 
delyje pradėjo dirbti naujas 
fabrikas R.&G. Knitting Mill 
kuriame aplaike darbus dau
giau kaip 300 darbininku ir da 
daugiau priims ateityje.

per Įauga kuriame tarp ciprisu 
ir vanden-czirszkiu, cziulbeda- 
vo paukszcziai ir buvo girdėt 
balsas meilingo giedalo.

Tame tai sode vaiksztinejo 
takais trys merginos, gražiau
sias skarbas didžiojo veziro — 
trys jo dukterys1 Zefira, Zu- 
leika ir Algera.

Kada tik tosios merginos 
vaiksz’tiinejo, lengvai žengda- 
mos geltonom smiltelėm, Sidas 
užsimislydavo o ir jo mokyto
jai lyginai nusimindavo pri- 
jausdami jog ju mokinys susi- 
maiszydavo. ir pametinejo in 
szali Al Korana ir kitus moks
lus.

Kratydami savo žilas gal
vas, nuėjo pas szaka idant da- 
nerizfi jam jog sūnūs jo gana 
prigėrė mokslo isz szaltinio 
iszminties o dabar trokszta gy
venimo kitokio.

— Didis szakiau, — tarė jie, 
— reikėtų Sidui surasti atsa- 
kanezia paczia.

Szakas pripažino už teisinga 
užmanymą mokintu vyru ir 
nutarė: — Tegul taip buna.

Kada paklausta Sidaus ar jo 
szirdis iszsirinko del saves

dažinoti apie būda moterių 
priesz szliuba?

Derviszas palingavo su gal
va patikrindamas jog tai tei
sybe ir tarė:

— Turi tame teisybe, mano 
sunau, iszmintis kalba per ta
vo lupas ir ne ant tuszezio gė
rei isz szaltinio žinystos. Bet. 
saugokis pažinti moterių būda 
po szliubui! Tada jau po vis
kam ir vėlai. Niekszas boba ap
vers narna augsztyn kojomis o 
tavo gyvenimą sutrumpins. O 
dabar pasakyk man, mano su
nau, kokia norėtumei turėt pa
czia?

— Patogia ir gera.
— Patogioms yra visos trys, 

kaip pats sakai: Zefira, Zulei- 
ka ir Algera. O ka vadini ge- 
rybia ?

— Gerybe yra, kaip mokin
ti sako, saldybe szirdies, mei
lumas, apsvarstymas, nepuiku- 
mas, iszmintis ir...

— Gana, gana! — paszauke 
derviszas pakeldamas rankas. 
Nereikalaukime to, ko ne yra 
galima. Ta, ka dabar pasakei, 
mano sunau, bus gana. Tegul

I

— Pilna tusztumo:
Sztai ir Zuleika užeina ir

randa akmeni. Per greitumą 
ant kart neužkvelgia ir už bis- 
kio butu parvirtus.

— O tu nelabas akmuo, kas 
tave czion padėjo? — Ir nuėjo 
toliau lupa patempus.

O paskui nesusilaikydama 
bėga toliaus, vaikindama pete- 
liszkes ir skindama rožių žie
dus. Ir toji įSidui patiko ir dir
stelėjo jis ant derviszo o tasai 
susiraukęs atsake1

— Savmylinti.
Vos jiems isznyko isz akiu 

antroji, sztai užeina treczia. 
Buvo tai veziraite Algera. Ėjo 
neskubei, dairydamasi po so
da, buvo didžiai inteligentna. 
Kur mate nulinkusia szakele, 
pataisiilejo, kur pamate pri- 
muszta per seseris peteliszke, 
pakele ir patupdė ant lapeliu o 
vabalėli apversta augsztienin- 
ka pataisinejo.

O iszrode labai puikiai, nors 
daug praseziau buvo pasirė
džius už savo seseres ir netu
rėjo primerktas akis, stovėjo 
ir žvalgėsi visur.

na piktumo, butu pakramta; 
gyvenime. Bet treczia yrą te.-f 
minga, iszmii^tinga įir nepui-. 
kios szirdies .Matai, pati neuž
kliuvo ant akmenio bet ji nu-.’ 
rito in szali kad kitas neužkliu-; 
tu ir neparpultu. Toji tai yra 
iszrinktoji! itavo szirdies, toji 
bus tavo pati ir drauge gyve-: 
nime. Pasakiau tau ko norėjai 
o dabar bukie laimingu, mano? 
sunau.

Derviszas nuėjo in savo pa- 
kajeli o Sidas, pilnas džiaugs
mo, nusidavė pas tęva pasaky- 
tie apie savo iszranka.

Rodą Derviszo nenuėjo ant 
niek. Sidas apsipacziavO su 
Algera, laimingai gyveno b po 
smert tėvo apėmė sostą kara
lystes. 1 • ■ •'

DEMOKRATISZKI POLITI- 
KISZKI MEDALEI.

mergina, Sidas nemažai susier- 
geiliavo nes kaip pasakė, mate 
tris merginas bet nežino katra 
butu tinkamiausia nes visas
lygiai pamylėjo.

— Kaip tai? — nusistebėjo 
galingas sultonas, — ar isz ju 
nei vienos labiau nepamylejai 
už kitas?

— Ne, mano teveli. Macziau 
visas tris ir visos man labai in 
szirdi instrigo. O taip patogios 
kaip trys szviesios auszros 
žvaigždes, kaip trys rožes 
skaiseziausios.

Szakas palingavo su galva,

Dievas duoda surasti tau vie- Derviszas paglostęs savo ži
ną isz tu trijų mergeliu, asz la barzda nusiszypsojo'.
tau vėlinu isz szirdies. O dabar j Toje valandoje mergina pri- 
pavelyk man ant vieno budo cjo gulinti akmeni. Paregėjo ji

ANT MIRTINO PATALO.

— Nesirūpink Onute, kad 
jau mirsztu. Juk galėsi vela 
iszteketi- •.

— O kas mane dabar ims 
laike szios bedarbes? Ar nega
lėjai mirt penki metai adgal, 
tada butu atsiradęs kokis nors 
kuris mane paimtu...

kad galėtumei dasekti budus 
tu .trijų veziraieziu.

— Kaip padarysi, mano le
ve?

-— Tai jau mano dalykas! — 
atsake derviszas, — bet tau 
pasakau jog dažinosi viską 
priesz nusileidimą saules.

Ir iderviszas nusiszypsojo 
gailėdamasis isz nuliūdimo 
jaunikaiezio.

— Ar dukteres veziro visa-

ir prisiartino tardama:
— Biednas akmenėli! Kiek 

tu czion blogo gali padarytie 
gulėdamas ant tako.

Ir pradėjo su savo baltom 
rankelėm nuristi akmeni nuo 
tako. Nuritus in szali akmeni, 
pasuko takeliu in szali ir isz
nyko. Derviszas pagriebęs už 
rankos jaunikaiti ir rodyda
mas ant nuėjusios merginos ta- 
le:

A. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRARORIUS

Pirmos klasos patarnavimas 
Ofisai Dviejose Vietoęe

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

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

L. TRASKAUSKAS

nojaus gyventojas, Jonas Zab- 
lackas, sūnūs ponios Marijonos 
Zablackienes, su apeigomis Sz. 
Huberto bažnyczioje. Velionis 
paliko ipaczia ir viena augyti- 
ne. Poni Zablackiene ir Jonas 
Cizarikas su paczia dalyvavo 
laidotuvėse.

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graboriut 

:: Gabiausias Balsamuotojas ::
Geriausis Ambulance 

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

Turiu pagialbininke 
moterems. Prieinamos 
prekes.

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

Bell Telefonas 149 
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 
___ Bell Telefonas 538-J

zo Urbono (Joseeph Urban), Demokratu partija sziomiš

sulaikė szypsena savo žiloje 
barzdoje ir tarė:

— Vienok-gi, sunaus mano, 
iszpuola tau tik viena iszsi- 
rinkti. Duodu tau laiko tris 
dienas ir per tais tris dienas

dos vaiksztineja po soda?
— Kas diena. Tiktai ne vi

sada gali matyt.
— Tai eikime, mano sunau, 

tiktai turime tam tikusi akme
ni surasti.

— Sztai turi sau paczia ver
ta tavęs. Pirmutine isz trijų 
seserų yra pilna tusztumu ir 
turi savyje naravus neisznai- 
kinamus, butu nekokia ponia. 
Antra savmylinti, puiki ir pil

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

kuris atsidarė savo ofisą po 
num. 34 N. 3rd uly.

Dr. J. Urboną yra gimęs 
Mahanoy City, Pennsylvanijos 
valstijoj. Ten baigė High 
School mokslą o paskui lanke 
Penn. State University kolegi
ja. Ja baigės instojo Jefferson 
Medical kdlegijon, Philadel
phia, Pa. Baigės mokslą, dar 
du metus praktikavosi Easton 
ligoninėje. Vėliau dirbo Hazle- 
lon ligoninėje. Be to jis prak
tikavosi Post Graduate ligoni
nėje, New Yorke. Ten studija
vo apie metus laiko, būtent: 
galvos, austi, nosies ir gerkles 
ligas. Gryžes Eastonan, vela 
stojo in ligonine bet dabar at
sidaro nuosava ofisą kur nuo 
Gegužio 11 d. priiminės ligo
nius.

Dr. J. Urbonas yra nuoszir- 
duis žmogus ir vietos Lietuviai 
pas ji gaus peikiamą page'lba.

dienomis iszleido szituos me
dalius ant atminties ju politi- 
kiszkos kompanijos iszrinki- 
me Roosevelto ant prezidento. 
Ant vienos puses medalio yra 
prezidento ir vice-prezidento 
galvos o ant kitos puses adbu- 
las slonius. Tasai medalis ženk
lina kad: “Jeigu galvos puls 
ant virszaus tai ju partija lai
mes o jeigu prieszingai tai 
pralaimės” arba kaip Anglisz- 
kai reiszkia: ‘‘Heads we win, 
tails we lose.”

PARSIDUODA FARMOS.

Daugiausia isz ju randasi 
Schuylkill paviete. Prekes nuo 
$,1400 iki $6,500 su inrankiais 
ar be inrankiu. Atsiszaukite 
arba raszykite pas (m29 

Joseph E. Kempski, 
telefonas 2456, Port Carbon, Pa

turi iszsirinkt.
Sielas per dvi dienas žiurėjo 

per langa palociaus ant Zefi- 
ros, Zuleikos ir Algeros bet 
iszsirinkti negalėjo. Rūpinosi 
didžiai savo szirdyje bet rodos 

■negalėjo surasti.
Ant giliuko, prisiminė sau 

jog palociuje gyvena vyras die
vobaimingas derviszkas (dva- 
siszkasis) pakelevingas, kuris 
daug kelionių atlikęs ir buvo 
pilnas iszminties. Pas taji der- 
visza nuėjo Sidas ir apsakė 
jam savo sunku ergeli.

Derviszas nesistebejo isz to 
ir tiktai pusiau lupomis iszsi- 
tare in save:

— Nėra isz ko stebėtis, jau- 
nysta—kvailysta! — paskui 
paklausė:

— Ar nesirūpinai sunau, isz- 
tyrineti apie būda tuju trijų 
merginu?.

— E, mano teve, ar kas gali

Jaunikaitis ir derviszas nu
ėjo in soda kur senukas sura
do reikalinga akmeni. Buvo 
tai akmuo didumo nuo ketu- 
resdeszimts svaru, na ir padė
jo ant tako.

-- Dabar, — tarė — pasi- 
slepkime krūmuose ir laukime 
kas nusides.

Buvo tai laikas kuriame ve- 
ziraites eidavo maudytis. Ėjo 
jos nesykiu, paskirium, isz ko 
jau derviszas galvoje savo tu
rėjo apsvars'tyma. Pirmutine 
ėjo Zefira. Ne ėjo tiktai beveik 
bėgte bego, buvo linksma ir 
dainele dainavo. Bėgdama 
skynė kvietkas, geniojosi pe- 
teliszkes nuo krūmo prie krū
mo. Buvo mikli, pilna smagu
mo, jog net jaunikaitis kvai
to isz karszczio ir negalėjo 
akiu nuo jos atitraukt. Kada 
prabėgo, dirstelėjo Sidas ant 
derviszo p tas sumurmėjo:

KALIFORNIJA NEPRIIMA
SVETIM- TAUTISZKU DARBININKU.

Vaistine milicija peržiūrinėja kožna bosą kurie atvažiuo
ja in Kalifornija kad juose nesirastu įsvetim-tautiszku darbi
ninku kurie atvažiuoja in Kalifornija uždarbiauti. Panasziai 
daro ir su valkatoms kuriu daug priviso tenais. Guberna
torius Johnsonas paliepė milicijai patruliuoti visa rubežiu 
ant 360 myliu kad hčinleisti tu ju negeistinu svecziu.
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