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Isz Amerikos ! PAVOGĖ 14
METU MERGAITE

MOTINA NEPAVELINO PA
SIIMT AUTOMOBILIU; SŪ

NELIS JA NUSZOVE 
ANT SMERT.

Pittsburgh, Pa. — Penkioli
kos metu Jonas Hanna prisi
pažino buk jis nuszove savo 
motina ant smert už tai kad 
jam nepavelino pasiimt isz ga- 
radžiaus automobiliu kad isz- 
važiuot su merginoms. Motina, 
Terese, 42 metu, dasipratus 
kad sūnelis iszejo pasiimti au
tomobiliu isz garadžiaus, sto- 
įjo duryse ir nepavelino jam 
iszvažiuoti. Sūnelis szove in 
motina, užmu'szdamas ja ant/ 
vietos. Taja diena nebuvo jo
kio barnio tarp sunaus ir mo
tinos. Szeimyna gyvena mažo
je grinczeleje ’North Fayette 
Township.

MYLINTI PORELE ATĖMĖ 
SAU GYVASTIS.

Rock Island, Ill. — Venn 
Scammon, 38 metu, isz Daven- 
porto, tėvas keturiu vaiku ir 
Mrs. Earl Post, 32 metu, isz 
Bettendorff, Iowa, motina 
taipgi keturiu mažu vaiku, li
kos surasti automolbiliuje ne
gyvi ir kaip rodos papilde 
drau'giszkai savžudystes.

Ant sėdynės automobiliuje 
rMosi laiszkeli's raszytas per 
vyra kuriame buvo paraszyta: 
“Negalime gyventi vienas be 
kito todėl yra tai vienatinis 
kėlės isz tojo padėjimo.” Abu
du likos užnuodinti inkvepda- 
mi automobiliaus gaza.

FORDAS PADIRBO TRI-MI- 
LIJONINI AUTOMOBILIU.
Detroit, Mich. — Fordą au

tomobiliu dirbtuvėje River 
Rouge, ana diena likos padirb
tas tri-milijoninis automobi
lius per Fordą, taip vadina
mas V-8. Fordas su sunum 
pri.sižiurinejo tam tri-milijoni- 
niam automobiliui kada aplei- 
dinejo dirbtuve.

NUŽUDĖ SAVO
GASPADINE SU KIRVIU.
Little Rock, Wis. — Kokis 

tai Charles Haney, kupczius 
senu drapanų, prisipažino buk 
jis nužudė savo gaspadine, 23 
metu Essie McCloister ir jos 
lavona inmete in upe Arkan
sas! Žudinsta papilde isz dide
lio užvydejimo kad Essie, ku
ri buvo persiskyrus su savo 
vyru tris menesius adgal ir gy
veno su juom, badai praleido 
visa nakti su kitu vyru ir tas 
buvo priežastim žudinstos.

PER SZVENTES AMERIKO
JE ŽUVO 184 YPATOS VI

SOKIOSE NELAIMĖSE.
Washington, D. C. — Per 

dvi dienas szventes buvo dau
gelis nelaimingu atsitikimu po 
visas dalis Amerikos o ypatin
gai per automobilius ir kito
kius atsitikimus. Automobile! 
užmusze 145 patas o keliolika 
szirntu sužeista. Szimet per 
Dekoreiszion diena ir Nedelia, 
Apsaugojimo Drauguve prana- 
szavo kad daugiau žmonių bus 
užmuszta.

Du Iszgamos Suviliojo 14 Me
tu Mergaite In Automobiliu 

Kuria Sužagejo.

SURASTA LAKESIDE 
APKVAITUS.

Shenandoah, Pa. — Keturio
likos metu mergaite, kurios 
pravarde palicija neiszdave, 
likos suviliota in automobiliu 
per Joną Dzieniu, 26 metu, 433 
W. Arlington Ave., ir Juozą 
Savage, 22 metu, 316 Poplar 
uly., Dekoreiszion Dienoje. 
Tieji iszgamos nuvažiavo su 
mergaite in Ashland kur su
stojo tamsioje ulyczaiteje ir 
ten automobiliuje subjaurino 
mergaite. Isz ten nuvažiavo in 
Meizville kur sustojo tūlam 
name kur radosi keli vyrai ir 
motere. Vėliaus iszvažiavo su 
mergaite in Lakeside kur ja 
vėlą subjaurino. Po tam dar
bui nuveže mergaite in Maha- 
noju kur jai davė 25 centus ir 
paliko arit kelio.

Mergaite buvo apkvaitinta 
tuom žverisžku pasielgimu ir 
neatsimena kas su ja darėsi 
bet tik tiek atsimena kad nu
važiavo in Lakeside in Toms 
Cabin Inn kur tieji iszgamos 
ketino atvažiuoti ir paimti ja 
in New Yorka.

Konsztalbelis užtikęs mer
gaite pasiėmė po savo globa, 
isz kurios iszkvote visa atsiti
kima ir pranesze palicijai apie 
dingusia mergaite ir nuveže ja 
in Tamakve pas vaistine pali
cija kur apsakė kas su ja atsi
tiko.

Palicija pradėjo tuojaus dar
buotis ir susekė kaltininkus 
kurie užsigynė kad mergaite 
pavogė ir subjaurino bet mer
gaite juos pažino.

DIDŽIAUSIA LIGONBUTE AMERIKOJ.
Sztai kaip iszrodys didžiausia ligonbute Amerikoj, vadi

nama Pan-American Post-Graduate, kuri bus pastatyta New 
Yorke ir kasztuos daugiau kaip septynis milijonus doleriu ir 
užbaigs ja statyt apie 1938 mete. Panaszios ligonbutes bus 
statomos Centraliszkoje ir Pietinėje Amerikoje. Szitoj ligon- 
buteje bus priimti studentai, daktarai ir dažiuretojas ligoniu 
isz Pietines Amerikos ant mokslo pirma karta.

Isz Visu Szaliu

KETURI VAIKAI TAI UŽ
TEKTINAI DEL AMERIKO- 

NISZKOS SZEIMYNOS.
Chicago. — Douglas P. 

Murphy, profesorius isz Penn
sylvania Universiteto parasze 
straipsni “American Journal 
of Diseases of Children” ku
riame raszo kad tieji kurie 
ketina susirišzti mazgu mote
rystes privalo turėti nemažiau 
kaip 20 metu ir nedaugiau 
kaip 30 metu ir turėti nedau
giau kaip po keturis vaikus. 
Sveikiausius ir geriausia su
tvertus vaikus pagimdo moti
na kuri turi apie 25 metus o 
kuom motina yra senesne tuom 
vaikai buna kvailesni. Dare 
jis savo bandymus ant 807 gi
mimu.

VAIKUTIS UŽMUSZTAS 
PER ELEKTRIKINE DRA

PANŲ GREŽYNE.
Philadelphia. — Juozukas 

Scrupelia, dvieju metu, neži
nomu budu inkiszo rankute in 
skalbimo grežyne (ringeri) 
kada motina skalbė skiepe. 
Ant kliksmo kūdikio motina 
apsidairė ir pamate kaip gre
žyne intrauke vaikuczio ran
kute net iki peties nulaužda- 
ma jam sprandą. Vaikutis mi
re ant vietos.

KONGRESMONAS
ZAJONCZEK

ARESZTAVOTAS
DAKTARAI JI TYRINĖJA 

AR JIS NESVEIKO 
PROTO.

Washington, D. C. — Kon
gresmenas Zajonczek, kuris su 
savo kvailais ir pasiutiszkais 
pasielgimais pastojo garsingu 
po visa Amerika, ana diena li
kos aresztavotas ir nuvežtas in 
Gallinger ligonbute ant tyrinė
jimo per daktarus, ar jis yra 
sveiko proto ar pamiszelis. Ka
da ji daktarai pradėjo tyrinė
ti tai Zajonczekas iszsitare: 
“ar asz isztikruju esmių be
protis ar tieji kurie randasi 
kongrese.” Badai jis, su savo 
paeziule jau persiskyrė su ku
ria apsipaeziavo tik kėlės san- 
vaites adgal. O gal ir paežiai 
nubodo jo kvaili pasielgimai.

GAVOSI IN KALĖJIMĄ
UŽ PAKORIMĄ ARKLIO.
Ada, Okla. — Jaunas farme- 

ris, vardu James Lewis, likos 
nuteistas ant meto in kalėjimą 
už pakorimą kaimyno arklio 
isz kerszto. Arklys buvo inejas 
in jo darželi ii* isz piktumo pa
korė ji ant artimo medžio su 
pagialba drato.

UŽSITRUCINO SU 
MUNSZAINE.

Elizabeth, N. J. — Ant už
miestinio szaszlavyno likos su
rasti trys žmones be gyvasties 
kuris likos užtrucinti gerdami 
munszaine kurioje radosi tru- 
ciznos. Du isz tuju likos pažin
ti kurie buvo Antanas Szen- 
kovski ir Andrius Saboka o 
treczias tik buvo žinomas kai
po “Joe”.

SENA UBAGE PALIKO 
$23,000 BANKOSE.

Philadelphia. — Juzefina 
Schmidt, 70 metu, kuri gyve
no ant 915 N. Hope uly., ir bu
vo žinoma visoje aplinkinėje 
kaipo varginga motere, kuri 
maitinosi isz ubagavimo, pali
ko bankose 23 tukstanezius do
leriu kurie likos padalinti tarp 
trijų giminiu o kurie visai nie
ko nežinojo apie senuke ir ja 
nebuvo niekad mate. Valdžia 
jeszkojo giminiu per visa me
ta ir atrado tik kelis menesius 
adgal. Gimines paaukavo du 
szimtus doleriu del moteres 
kuri rūpinosi senuke priesz 
jos mirti.

DARBO ŽINUTES
Lansford, Pa. — Keturi dar

bininkai, ant dideliu gariniu 
sziupdliu pradėjo straika stri- 
pinsuose Panther Creek Val
ley, per ka keli szimtai kitu 
darbininku turėjo pamesti sa
vo darbus, Sziupelinei darbi
ninkai sako kad dirbo tik dvi 
sanvaites ir spiresi pilno laiko 
ir užmokesti už sugaiszytas 
dienas. Kompanija ant tokiu 
pareikalavimu nesutiko.

Hazleton, Pa. — Trijų dis- 
triktu konvencija UMWA an- 
glekasiu kuri ketino prasidėti 
czionais 3 Juniaus, likos per
kelta ant 17 dienos Juniaus, 
tarp anglekasiu ir angliniu 
operatorių. Perkėlimas kon
vencijos yra reikalaujama per 
prezidentą Lewisa ir jo virszi- 
ninkus kad turėtu daugiau 
laiko l dalyvauti posėdyje 
Washingtonie kas kiszasi nau
ju Guffey angliniu tiesu.

Norristown, Pa. — Apie 
szimtas straikieriu isz Ajax 
Hosiery dirbtuves likos aresz- 
tavotais ir 59 turėjo nakvoti 
kalėjimo už nelegaliszka pikie- 
taviima ir apdaužyma darbinin
ku.

Paryžius, Francija. — Czio
nais sustojo dirbti 350,000 dar
bininku visokiose pramonėse, 
kurie spiresi geresniu darbi- 
ninkiszku iszlygu, trumpesniu 
valandų darbo ir didesnes mo- 
kesties; daugiau kaip 300 vi
sokiu fabriku sustojo; 100,000 
darbininku, negalėdami ap
leisti dirbtuves, guli jose.Mies- 
tas yra pavojuje bado nes ne
galima phrgaberiti maisto isz 
kitur. Pavojus yra didelis bet 
■valdžia nesistengia užbaigti 
tojo straiko.

SOVIATAI TURI VIENA 
ISZ PUIKIAUSIU TRUKIU 

EUROJOJE.
Moskva, Bosija.,— Isz pra

džių Bolszevikai uždraudė vi
sokius smagumynus Rosijoj 

! nuo kada apėmė valdeles tojo 
’sklypo; visi buvo lygiai laiko- 
[mi ir buvo jiems uždrausta 
| naudoti jokiu smagumu, bet 
i tas viskas perejo ir persimainė 
ir pastojo tikrais proletarais. 
Sziadien turi truki kuris susar
matytu Amerikoniszkus mili
jonierius, nes tame trukije ran
dasi vagonas del vaiku su viso
kioms zobovelems ir tarnai
tėms,, raidio prie kožnos sėdy
nės, o trūkio tarnai yra pasire- 
dia kaip koki generolai. Pa- 
sažieriai gali pasirandavoti 
‘padžamus’ (kelnes eiti gulti), 
moteres gali aplaikyti siūlo ir 
adatas ant pataisimo savo szle- 
biu. Del vyru randasi skust- 
barzdes, kriaueziu szapa kurio
je prosina drapanas, ir žodžiu 
sakant, visokius smagumus del 
savo pasaižieriu.

Su laiku viskas persimainys 
Bolszcvikiszkoje Rosijoj ir vė
la užstos kapitalisžki laikai ir 
kysziai. kaip tai būdavo už Oa- 
riszku laiku.

ANGLIJĘ NEGALES UŽMO
KĖT AMERIKAI SKOLOS.

London, Anglija., — O kad 
Birželio menesi pripuola laikas 
užmokėti skola del Amerikos, 
Anglija apreįszke, kąd negales 
užmokėti jokios skolos kokia 
užtraukė laike Svietines Ka
res. Washingtonas taji žine la
bai susirūpino ir nerimauju kas 
isz to toliaus iszeis, nes Angli
ja turi užmokėti szi menesi A- 
merikai net 75 milijonus dole
riu.

Bet ant užlaikimo kariuome
nes ir flotos Anglija turi Už
tektinai pinigu. Badai Ameri- 
kas spirsis karsztai kad Ang
lija turi užmokėti savo skolas.

MOTERES NUKIRSTA GAL
VA ANT LOKOMOTIVOS.
Sijavenvioai, Lchik.,— Ant 

czionaitines stoties sustojo pa- 
sažierinis trūkis, o stovinti 
žmonis ant stoties baisiai nu
sistebėjo pamate moteriszka 
galva ant priszakio lokomoti- 
vos, kuri buvo visa sukruvinta. 
Tyrinėjimai vėliaus parode, 
buk trūkis sumalė kaimiszka 
darbininke kurios galva gavosi 
ant priszakio lokomotivos. In
žinierius nematė nelaimes ir 
negalėjo insitiket, kad užmusze 
motere. Ant vietos, kur nelai
me atsitiko, surasta kūnas ne
laimingos moteres.

964 NUBAUSTI UŽ PARDA- 
VINEJIMA OPIUM.

Nanking, Kinai.,—Nuo ka(da 
Kinuosia užėjo teismas už
draudžiantis pardavinejima 
opium ir kitokiu svaiginan- 
cziu vaistu, mete 1935 likos 
nubausta 964 žmonis už parda
vinėjimu tu vaistu ir daug 
aresztavoti. Valdžia suėmė 
daug blesziniu opium.

22 KAIMUOCZIAI 
UŽMUSZTI

KADA KIRTO MEDŽIUS 
VA1DISZKOJB GIRRIOJE.

Majdrid, Iszpanija.,— Dvide- 
ezimt kaimuoezei likos užmusz-

■ ti ir daugiau kaip szimtas su- 
, žeista muszije kuris kilo su ka- 
I reiviais kurie likos prisiunsti 
in Yeste, artimoje Albacete, 
kada szimtai kaimuoeziu nuėjo 
in valdiszka girria kirsti me
džius, tiksle iszdirbimo žemes 
del akiu.

30 ITALISZKU KAREIVIU 
UŽMUSZTI PER ETIOPUS.

Rymas, Italija. — Etiopai 
isz’stkerde ana diena 30 Italisz- 
ku kareiviu kurie apsaugojo 
pulką troku su maistu ir amu
nicija važiuojanezius tarp Ma- 
kales ir Addis Ababa. Likos 
jie staigai užklupti per Etio- 
pieczius ir be jokios mielaszir- 
dystes visi iszskersti. Italai 
jeszko po visa aplinkine tosios 
bandos pasikeleliu kurie, apsi
gyveno kalnuose.

3 VIENUOLES PRASZA- 
LINTOS ISZ VIENUOLYNO.

Rouen, Francija.— Nesupra
timas kokis užėjo terp czionai- 
tinio arkivyskupo ir popie
žiaus, buvo priežastim pra- 
szalinimo trijų vienuoliu isz 
vienuolyno “Sacre Ccsur,” 
Ememonte, o in ju vietas kitos 
lilkos prisiunstos apimti ju 
dinstus. Vienuoles aplaike 
staigu paliepima apleisti vie- 
nuolina, kad neturėjo laiko ne 
susidėti savo drapanas. Vie
nuoles likos praszalintos ant 
paliepimo monsignoro Chailot, 
naujo administratoriaus tosios 
diecezijos.

DU VAIKAI SUDEGE ANT 
SMERT DEGANCZIAM 

NAME.
Frontera, Iszpanija., — Ka

da tėvai iszejo in ba'žnyczia, 
palikdami užrakytus namie du 
mažus vaikus, vaikai pradėjo 
deginti popieras pecziuje, nuo 
ko užsidegė szlebukes ir na
mas. Kaimynai subėgo gesyt 
liepsna, bet nepasiseke iszgial- 
beti nelaimingus vaikus. Kada 
tėvai sugryžo ir dasižinojo kas 
atsitiko, tai vos nepamiszo isz 
gailesczio.

ŽIURKES ATKANDO
KŪDIKIUI NOSELE.

Varszava, Lenk.,— Miesteli- 
je Koiscierzynoje, kada tėvai 
miegojo, žiurkes užklupo ant 
gulinezio vieno menesio ku|di- 
kio, kuriam atkando nosele ir 
sukandžiojo baisiai kojas.

MOTERE BUS PAKARTA 
UŽ NUŽUDYMĄ SAVO 

VYRO.
Dorchester, Anglija.,— Mrs. 

Charlotte Bryant, 33 metu, mo
tina penkių vaiku, likos apkai
tyta už nužudymą savo vyro 
ir už tai turės atsakyti ant kar
tuvių. Nutrucino savo vyra 
Fredri'ka J. Bryant. . Motere 
insimylejo su kokiu tai kup- 
cziuku, ir del jo meiles nužudė 
savo vyra. L

LENKISZKAS RUBEŽINIS 
SARGAS PASZOVE LIETU

VI PALICIJANTA.
Varszava, Lenk. — Rubeži- 

nis sargas, apie Suvalkus, ma
tydamas prisiartinanti Lietu- 
viszka palicijanta,. sulaikė ji, 
užklausdamas su kokiu reika
lu peržengė rulbežiu bet tasai 
jam nedave jokio atsakymo. 
Kada paantrino savo klausy
mą ir neaplaike atsakymo, szo
ve in ji bet tasai pabėgo.

SOVIATINEI DAKTARAI 
ADGAIVINO SZIRDIS 

MIRUSIU YPATŲ.
Moskva, Rosija. — Pasek

mingus bandymus padare dak
taras M. Ostipovski, isz dak- 
tariszko Instituto Moskvoje, 
atgaivindamas szirdis mirusiu 
ypatų. Daktaras apgarsino 
kad isz 70 bandymu pasisekė 
jam adgaivint 50 szirdžiu, mi
rusiu vaiku, kurie buvo miria 
28 valandas. Dabar daktaras 
su pagialba savo draugu darys 
bandymus ant suaugusiu žmo*- 
niu szirdžiu, be isžpjovimo 
szirdies ir tikisi kad gales ad- 
gaivint mirusius žmonis ant 
szirdies ligos. ,

FILIPINUOSIA RANDASI 
20 MILIJONAI GYVENTOJU

Manila, Filipinai., — Nau
jausiais suraszas gyventoju pa
rodo, kad Filipinuosia randasi 
dvideszimts milijonai gyvento
ju nuo 1918 meto. Isz to skai- 
tliaus randasi apie trys milijo
nai krikszczioniu.

Paskutines Žinutes
... „i__  '

Detroit, Mich. — Smarki 
viesulą prapute per miestą už- 
muszdama du žmonis, nupute 
daugeli stogu, iszrove medžius 
ir apvertė daugeli automobi
liu. »*•

New York — Banditai api- 
plesze National Safety banka 
ant 50,000 doleriu ir prasisza- 
lino isz miesto.

Harrisburg, Pa. — Senatas 
nubalsavo kad valstija iszmo- 
ketu bedarbiams Jriniaus me- 
nesije $4,932,211 kaipo paszial- 
pa.

Jeruzalemas. — Keturi Žy
dai likos užmuszti per Arabus 
Nach'late, kurie užklupo ant ju 
isz nežinių. Sumiszimai tarp 
Arabu ir Žydu atsibuna ant 
kasdieninio paredko.

Lansford, Pa. — Isz priežas
ties kilusio -stripinso straiko 
prisidėjo ir anglekasei skait
liu je 700 darbininku isz Green
wood kasyklų.

Wilkes-Barre, Pa.—■ Sudžia 
Valentine nubaudė sena žmo
gų Kazimiera Rutkauska, 66 
metu, isz Exeter o, ant dvieju 
metu kalėjimo už aplaikyma 
paszialpos apgavingu budu 
nes turėjo įbankoje 5,000 dole
riu, taipgi nubaustas užmokė
ti 500 doleriu bausmes.

Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata 
už laikraszti “SAULE,” kurie apie 
tai užmirszo ir prasze idant nesulai* 
kytį laikraszczio. PASKUBINKlTgĮ



“SAULE” Mahanoy City, Pa.

Kas Girdėt
Katalikiszki vyskupai Ho- 

landijoj iszsiunte visiems (ku
nigams praneszimus kuriuose 
paliepė kunigams neduoti isz- 
riszimo visiems tiems kurie in- 
stotu in Holandiszka Nazistu 
partija.

Paskutiniuose laikuose dau
gelis Holandiecziu pradėjo in- 
stoti in Nazistu partija ir per- 
siiminet ju nuomonėmis. Ar 
vyskupu uždraudimas kiek 
pagiailbes tai nežine. Viskas 
ant svieto mainosi ir žmones 
sziadien daro kaip jiems pa
tinka, neklausydami jokiu pa
mokinimu isz szalies.

Baimėje dideliu padotku, 
turtingi Amerikonai indeda 
savo pinigus in visokias spe- 
kulacijas ir turtus ant Baha
mos Salų ir kitose szalyse kur 
ju valdžia negali pasiekt.

Taip, turcziai yra dideleis 
patrijotais bet kada reikia sa
vo patrijotizma ir meile del 
savo tėvynės suszelpti doleriu, 
tai ju meile atszala.

Tula farmerio motere, Mrs. 
Margareta Crawford, raszo 
laiszkeli in redakcija “Titus
ville Herald” ant atsakymo 
kitos moteres, kurios vyras 
dirbo ant valdiszko WPA pro
jekto, uždirbdamas 65 dolerius 
ant menesio ir rugojo kad ne
gali jokiu 'budu iszmaityt savo 
szeimyna. Ant rugojimo tosios 
moterėles farmerio pati sekan- 
cziai atsako:

“Mes iszduodame apie 15 
doleriu ant menesio ant mais
to su keturiais vaikais o ka 
ežia kalbėt apie pasiredyma? 
Pagal mano ir daugelio žmo
nių nuomone tai tik WPA dar
bininkai turi užtektinai pinigu 
ant alaus, drapanų ,nauju au
tomobiliu o mes turime uždaug 
unaro kad isztiesti rankas kad 
mums valdžia davinėtu pa- 
szialpa ir turinąe dirbti sunkei 
ant suszelpimo tuju WPA dar
bininku kurie daugiau nėra 
kuom kaip didėli tinginei. 
WPA darbininkai tik yra žmo
nes kurie turi pinigu, eina ant 
krutamuju paveikslu, lankosi 
in parkus ir važinėja Dievas 
žino kur automobiliuose. Tieji 
tai tikrai gyvena be jokios ru- 
pesties ir nesirūpina apie ryto- 
toju. ’ ’

Jeigu farmerio motere gali 
iszgyvent ant 15 doleriu ant 
menesio o WPA darbininkai 
rugoja kad jiems 65 doleriai 
yra per mažai, tai isztikruju 
kas tokis pagedo. Turime pri
pažint kad farmerio motere tu
ri visoki maista kuri pati už
siaugina ant farmos todėl fer
meriui 65 dolerei iszrodo dide
le suma pinigu.

Gal poniute Crawford ir turi 
tame teisybe nes patys mato
me kaip sziadieninei bedarbei 
gyvena, sirgdami liga “duoki- 
mus ir griebimus.”

• •
Sziuose bedarbes laikuose 

žmonelei pradėjo sueiti in po
ras nes kaip senas priežodis 
kalba: “Dviems ir vargeli ge
riau kensti lyg smert,” o vela 
musu jauna gentkarte, kaip 
pats girdėjau, sako: “o-gi te
gul valdžia mus dabar maiti
na.”

Bet ar tieji jauni žmones ge
rai apsvarsto iszlygas gyveni
mo ir kokia bus ju ateitis? Ar 
vyras, imdamas mergina jau
na, patogia, papuoszta kaip po- 
yas su ilga uodega, apsvarsto

apie jos dorybe ir glamonu- 
ma? j

O vela, ar mergina, eidama 
už vyro pamisimo diada, jog 
tasai gudrus jaunikaitis, kuris 
moka gerai szokti, kad ranka 
spaudo, arba turi bambiliu, ar 
bus jis pavyzdingu vyru? Ar 
nors viena mergina apsvarsto 
kad malszus vaikinelis gali 
būti geresniu vyru negu iszlai- 
žytas sportelis? O bet mergi
nos kimba prie tokiu iszlaižy- 
tu katinėliu ir nieko sau isz to 
nedaro, jeigu tokis sportelis 
paspiria tokia mergina kaip 
supuvusia bulve. Apie malszu 
ir dora vaikinėti nenori ne pa- 
mislyt. Musu merginoms to
kis sportelis geriau patinka 
katras turi ‘bambiliu ir ja ve
žasi in visokias rodhauzes ant 
geru laiku. O ar tokis bus pa- 
czedus ir darbsztu's tai mergi
nai ne ant mislies neateina. O 
tankiausia su tokiu sueina in 
pora po tam veda varginga 
gyvenimą arfba in koki laika 
pasimeta ir susinesza su kitu.

Tankiausia tokiam sporte- 
liui dakanka mergina su pini
ginėm iszgalems, pameta ja ir 
dairosi ant kitos. Beveik kož- 
na norėtu kad ja vedžiotu ant 
teatru, balių, pikniku, pirkinė
tu visokius smagumus o tan
kiausia tokis iszlaižytas kati
nėlis centuko kiszeniuje netu
ri o mergele neklausia: ar jis 
turi už ka? Uždir’ba, sakysime, 
apie 25 dolerius ant sanvaites, 
turi isz to iszsimaityt, užsimo- 
ket už burda, insitaisyti sau 
drapanas, na ir da suezedyt 
ant zoposties. Bet merginai vi
sai ne galvoj kiek jis turi, tik 
yra tosios nuomones kad bus 
invales ir nebus per mažai nes 
jie neiszlaidus. Tai ir neilgai 
džiaugėsi isz tokio jaunikio 
nes toki sportelei jeszko sau 
kitos ir gerai daro.

Ne taip einasi su mergina. 
Jie niekad nepameta tojo vai
kino kuris prie jos tupinėja ir 
barsto pinigus. Ji nesirūpina 
isz kur jis ima pinigus 'bile tik 
turi. O tasai nevisados ju turi 
ir tankiai pasiskolina nuo savo 
draugu arba vagia — tas tan
kiai sziadien atsitinka. Tada 
mergina netenka jaunikio ir 
meile ant to užsibaigia. Tada 
isz jo visi juokėsi o mažai kat
ras prisipažins kad per merga 
tokiu pasiliko. Tokia mergina 
niekados nebus gera motere ir 
motina nes isztekejus turės 
pritraukimą prie pinigu u? 
“good times” o jeigu pinigu 
neturės tai sau užsidirbs kito
kiu budu...

Katras geidžia apsipaeziuot 
privalo gerai ant to temint kad 
ju is.zririktos daug neiszgaline- 
tu viena nuo kitos o ypatingai 
kad ju jaunikei pinigu ant nie
ku nemetytu. Geriaus paimtie 
už paezia mergina varginga, 
geru tėvu, paezedžia ir iszmin- 
tinga ne kaip turtinga ir palai
dūne o norints kad ir vargas 
insiskverbs in grinezele bet 
vienas isz kito bus užganadin- 
ti.

Tegul motinos neužmirszta 
apie tai kad ju dukreles tikisi 
kada nors pasilikti motinoms 
kaip ir jos tikėjosi. Bet ne ant 
tuszczio kalba, kad vyras, tu
rintis neruoszia motere, tai 
kad ir dirbs kaip jautis tai vis 
nieko neturės. Bet jeigu apsuk
ri ir peczedi motere tai bus ge
ra pati, gaspadine, motina ir 
gera ųkese del sklipo, prigial- 
bines maustyti vyrui apie už
darbi, vaikus augins taip, kad 
bus naudingi del tėvu ir visuo
menes. ,

ISZ LIETUVOS
NUBAUDĖ ŽIAURIA 

MOTINA.
Ana diena Panevėžio aipyg., 

teismas iszvažiuojamoj sesijoj 
Zarasuose nagrinėjo Zarasu a- 
reszto namu kalines KambTėvi- 
cziutes byla. Kamblevicziutc 
buvo kaltinama tuo, kad 1935 
mete, Rugsėjo menesi, pirma 
diena, Zarasu areszto namuose 
atlikdama bausme, nužudė sa
vo pusantrų metu dukterį. Nu
sikaltimo aplinkybes tokios: 
kadangi kaline prie saves vai-Į 
ku laikyti negali kalėjimo ad
ministracija pranesze Karnble- 
vieziutei kad isz jos kūdiki pa
ims ir atiduos Kauno “Lopsze- 
lio” vaiku prieglaudai. Kam
blevicziute dukteri aprengė ir 
priesz atidavima pastaraja be
valydama sunernavo ir keliais 
su pienu buvusios bonkos smū
giais dukteri mirtinai užmuSze. 
Ta padare kelioms kailinėms su 
ja kartu sėdint. Teisme Kam
blevicziute kalta prisipažino 
ir pare'iszke, kad tai padariusi 
del didelio susinervavimo, nes 
vienas jos kūdikis paminėto] 
prieglaudoj jau buvo miręs.

Teismas, iszžiurejes byla, 
Kamblevicziute nubaudė 5 me
tus įsunkiuju darbu kalėjimo. 
Nusikaltimo metu atliko 3 m., 
sunkiuju darbu kalėjimo baus
me už vagystes.

GRAŽINAMAS
VILKAVISZKIO MIESTAS.
Vilkaviszkįs.,— Miesto savi

valdybe smarkiai griebėsi 
miesto tvarkymo ir gražinimo. 
Laisves ulyczia sutvarkyta ir 
szali-ulyczia ‘buvo pratęsta 
iki Maripampoles plento tilto.

Turgavietes ulyczios naujai 
pehgrindžiamos ir szaliulyczios 
platinamos. Žalumynu ulyczia 
pastatyta nauja, daug plates
nis tiltas, tik per ilgai delsiama 
tvarkyti szaliulyczias. Prie ha
les yra didžiausios krūvos ta- 
szytu akmenų, kurie bus su
naudoti ulycziu grindimui. 
Miesto sodas iszvalytąs ir su
tvarkytas, veikia jau teniso 
aikszte. Tik su maudymus! 
bus kiek blogiau, nes savival
dybes maudykle (prie miesto 
sodo) niekam tikus, o in ežerą 
toloka. Miesto apszvietimas 
daug geriau sutvarkytas ir pa
didintas.

STREIKUOJA
200 DARBININKU.

Ukmerge.,— Rinkoje, Kauno 
pavyzdžiu, yra statoma didele 
murine hale ir naujas gelžbe
toninis tiltas per Szventosios 
upe. Iki sziol darbininkams 
buvo mokama po 35 cts. už vai. 
ir dirbdavo 11 valandų per die
na. Gegužes 11 d. tilto ir hales 
darbininkai, isz viso apie 200, 
nustojo dirbti, reikalauja 8 vai. 
darbo dienos ir kad butu moka
ma ne 35 cts., kaip iki sziolei, 
bet 50 cts., už darbo valanda.

PASZTO PERLAIDU
. JUDĖJIMAS.

Per sziu metu pirmaji ket
virti pasato perlaidomis isz Už
sieniu buvo gauta 1,625,700 litu 
in Užsienius buvo iszsiusita 
238,500 litu. Praėjusiais me
tais per ta pati laika isz Užsie
niu buvo įgauta tiktai 897,400 
litu ir iszsiunsta 376,600 litu. 
Tuo budu szeis, metais perlaidu 
balansas Lietuvai dąve 886,500 
litu., .didesni aktyvą negu pra
ėjusiais metais. Apie 56 pro
centas visu perlaidu buvo gau
ta isz Jungtiniu Valstybių.

NUPESZE GIRTA 
KALAKUTA.

Kaunas.,— Netoli Kauno, 
viename bažnytkaimyje buvo 
toks baisus atsitikimas. Szios 
parapijos klebonas labai mėgo 
vysznine. Kaip du kartu ant 
vyszniu užpilta degtine buvo 
iszgerta, klebonas vysznias 
liepe iszmesti. Degtines pri
mirkusiu gyvas gulėjo kleboni
jos kieme kutas taip pasigėrė, 
kad negyvas gulėjo klejonijps 
kieme. Gulinti kalakuta pama- 
cziusi klebono szeimininke pa
manė, kad jis padvėsė ir pasi
gailėjusi plunksnų nupesze, o 
paskui iszsipagiriojo ir nuogas 
lakstė rėkdamas po miesteli 
isz skausmo ir szalczio.

KIEK KALINIU LIETU
VOS KALĖJIMUOSE.

Kaunas.,— Kauno kalėjime 
ir IX forte dabar yra 1,100 ka
liniu. Visuose Lietuvose ka
lėjimuose yra 3,000 nuteistu 
kaliniu ir 1,400 nenuteistu. 
Politiniu kaliniu yra 500.

SZEIMOS DRAMA.
Sziauliai.,— Tūlo siuvėjo J. 

Kazlausko žmona paliko vyra 
ir iiszejo gyventi pas savo drau
ge in Kražių uly. Viena diena 
Kazlauskas su revolveriu atėjo 
pas savo žmona ir kėsinosi ja 
nuszauti, tacziau, užsikirtus re
volveriui, nuszauti negalėjo ir 
pabėgo. Palicija jo sulaikyti 
nepavyko. Balandžio 23 d., 
Voveriszkiu kaimo pelkese (ne 
toli Sziauliu) buvo rastas la
vonas vyris'zkio, pasikorusio 
ant nedideles puszaites. PasL 
korelis klūpojo ant keliuf neto
li jo ant kito medelio kabojo jo 
paltas, o netoliese rastas rasz- 
telis, jog žudasis dėt neisztiki- 
mos žmonos. Palicija nustatė 
kad tai yra tais $aite J. Kaz
lauskas, kurio žmona iszejo gy
venti kitur.

TRUMPOS ŽINUTES 
ISZ KANADOS

Windsor, Ont. — Maksimas 
Matulak, 51 metu, likos su
maltas per Canadian—Pacific 
truki. Ėjo jis su keleis drau
gais per tilta ir mane kad in 
laika pereis bet trūkis buvo 
greitesnis ir ji pagavo. Vienas 
isz jo draugu, Mikolas Anto- 
nik, greitai atsigulė szale 
sztangu ir trūkis praszvilpe 
tiktai su'pleszydamas jam sur- 
dota.

Hamilton, Ont. ■— Royal Ca
nadian draugavę apdovanojo 
dvi vienuoles, seseres Alfonsą 
ir Klara, kurios netemindamos 
ant savo gyvasties iszgialbejo 
daug žmonių isz deganezio 
Idliosztoriaus Villa Maria kuris 
sudege Vasario menesi szimet. 
Abi vienuoles aplaike po auk
sini medali.

Fort France, Ont. — Jonas 
Gulikas likos pripažintas kal
tas už nužudymą savo paezios 
ir bus pakartas už dvieju me
nesiu. Isz pradžių buvo mano
ma kad jo motere, Mare, buvo 
nužudyta per nežinomas ypa
tus bet vėliaus Jonas prisipa
žino prie kaltes.

Orangeville, Ont — Sugryž- 
damas isz mokslaines, asztuo- 
niu metu Gordon Courtney li
kos suvažinėtas per sunku tro- 
ka ir užmusztas ant vietos. Pa
gal kitu vaiku pasakojima tai 
vaikas buvo užsikabinės ant 
užpakalio tro'ko ir puolė po ra
tais kito troko.

GODUMAS ANT
GERO NEISZEINA

Gale didelio kaimo stovėjo 
maža grinezele o toje grineze- 
ieje gyveno ūkininkas bet di
dėlis tinginys kuris apie nieką 
daugiau nemislino kaip tik 
apie radimu didelio skarbo.

Praeitinėje dienos ir sanvai
tes o tebyris ūkininkas nieko 
sau ne veikia tik mistiną ir rū
pinasi apie tai, kaip tai czion 
turėti daug aukso, isz kur-gi 
ji paimt kad stotis turtingu.

Apie myle tolumo nuo kai
mo buvo didele girria vadinta 
per visus “užkeiktu miszktf.” 
Apsakinejo-gi visi aplinkinėje 
jog toje girrioje randasi už
kasti dideli skaribai, jog nakti
mis dega ir jog tas juos paimt 
galėtu kas rastu ragana turin- 
czia girria savo galybėje.

Godam aukso žmogui tas 
geismas nenueitineje nuo mįs
lių niekados.

— Turiu turėti daugybe auk
so kad man dirbti nereikėtų 
niekados, turiu gaut asz ta 
skarba isz “užkeikto miszko”
— kalbėjo in save o nežinojo 
asilelis, ar tas padarys ji lai
mingu ar ne.

Ėjo viena karta jis vakaro 
laike, namon isz miesto ir pa
klydo toje baisioje girrioje. 
Ant kart paregėjo koki tai ži
burėli toli girrioje, nuėjo mu
su ūkininkas in ten kur matyt 
buvo žiburėlis, kada daejo, ra
do ten juodai pasiredžiusi vy
ra kuris paregejas ūkininką 
pasikloniojo guodotinai.

— Isz kur ponas? —■ klausė 
ūkininkas.

— Isz toli, — atsake ponas.
— Ka czion veiki?
— Pirkinėju duszias del ma

no. pono.
— Kuom perki tais duszias,

— klausė toliau akyvas muži
kas. t ,

— O-gi kuom daugiau ir 
greieziau nupirksi jeigu ne pi
nigais, — atsako tas juodas 
ponas, arba geriau pasakius, 
velnes. , .

— Daugiausia dusziu už pi
nigus gaunasi in pekla — kal
ba toliaus velnes. — Yra ir to
kiu dusziu kurios paezios už 
dyka gaunasi del musu bet isz 
lokiu maža (dėl musu nauda 
ir nevertos tiek kiek duszios 
paežiu...

Czion velnes užsikosėjo, il
gai kosėdamas o mužikas ne
kantriai lauke ka jis toliaus 
pasakys.

— Tai duszios vienu gir
tuokliu, tinginiu ir pragobeliu, 
paezios jos eina in pekla bet 
kitokias reikia pirkinėti. Tos, 
kurios doros, tai drueziai lai
kosi ir sunku jas prikalbint 
ant pekliszko kelio ir nuvest 
pas mano vieszpati.

Godus aukso mužikas nusi
džiaugė jog ant galo jau rado 
toki kuris galės jam duoti auk
są, tuos didelius turtus kuriu 
nuo senei geide. Pradejo-gi 
pats praszytis ant tos tarnys
tes velniui.

Prie ko tai nedavęs geismas 
pinigu tinginysta?! Ant galo 
susiderėjo musu ūkininkas su 
velniu priimt tarnysta jam o 
tas už tai prižadėjo jam duot 
tiek aukso kiek tik jis pats no
rės ir pasakė jam kokiu spasa- 
bu gales paimt užkasta skar
ba.

— Jau man nubodo baisiai 
su tais pinigais — reke baisiai 
boba, — kožnas tik pinigu ir 
pinigu! — szauke!.. o nežino 
asilai jog tai geriausios slais- 
tos ant duszios... O! kvailei 
žmones, kvailei!.. Bet

nori, eik, turi man vienok pir
ma iszpildyt tai ka tau liep
siu: ,

1) Prinesziot ant nago mažo1 
pirszto pilna baczka vandenio.1

2) Isz grūdeliu piesku pa
statyt stulpą augsztesni už ka
miną.

3) Suskaityt lapus girrios.
— Ak! — stena tinginis mu

žikas, kuris niekados nenorėjo 
procevot nes del apturėjimo 
aukso gatavas ir ant tokios 
procios, eina neszioja vandeni 
ant nago mažo pirszto... sta
te isz piesku stulpą lipinda
mas mažiulelius grūdelius o 
ant galo eina skaityt lapus 

i medžiu.
— Taip tai taip!.. Del auk

so tai ne už taip sunkios pro
cios ėmėsi ne vienas o nežine 
ar isz to nauda turės ir nesu
pranta to jog jeigu dorai dirb
tu visa gyvenimą, turėtu gal 
daugiau naudos ir didesni tur
tą o ir duszia butu spakaina 
(nuo ia|inžino(s prapulties. Bet 
ka ten apie tai pasakot. Aukso, 
tik ir aukso, szaukia žmones, 
nors reikia eit už tai in amži
na prapulti.

Kada jau visa paliepima bo
bos iszpilde pragobelis, kalba 
jam ragana, kaip turi eit jesz- 
kot skarbo, kaip turi laukt net 
lyg pusiaunakt girrioje, tada 
paregės ugni, ten turi nusiduot 
ir kast gilei, jeszkot o kada ras 
pinigus kad supiltu in maisza 
kiek jam reikia ir bėgdamas 
neatsigryžtu adgal nes kitaip 
viskas dings.

Nuėjo ūkininkas ant paro
dytos vietos — kasa, kasa, sun
kei ir kantrei o prakaitas upe
liu jam isz kaktos sunkėsi. Da 
vis kasa ir ant galo atrado 
auksa. Prisipilė pilna maisza 
auksiniu pinigu, kiek tik pa
kelt galėjo. Godumas dadave 
jam pajiegu, užkasė vėla duo
be, užsirito maisza ant pecziu 
ir su taja sunkenybe nuėjo na
mon. <

Eina, džiaugėsi jau dideliu 
turtu kuri jau turi ir nesza na
mon. ,

Sztai girdi paskui save bėgi
mą arkliu kad net žeme dreba, 
cieli pulkai vaisko vejasi ji... 
Ūkininkas eina sau visai nesi
dairo; sztai vela mato priesz 
save visokius žalczius, gyvates 
ir baisiausias kirmėlės kurios 
szvilpe ir gieluones jau sieke 
jo kojas, metasi ir vejasi pas
kui ji. Pragobelis eina ir velka 
kaip drūtas, savo mylima auk
sa. Tai vela didžiūnai baisus, 
augsztesni už didžiausius me
džius girrioje bėga paskui ji 
su ąžuolais isztrauktais su 
szaknimi isz žemes rėkdami:

— Sustok!., palauk!..
Jis eina toliau.
Ne vienos baisybes sunkina 

ji... vejasi ji tigrisai su rau
donomis akimis ir baisus levai, 
staugia szunes... vejasi koki 
tai baisiausi sutvėrimai be 
ranku . ir gaivu, su ugnineis 
sparnais szaukdami:

— Begkie!.. greieziau!.. 
užmuszt ji!

Jis eina toliaus bet jau ji 
taip baime nuilsino ir tas bėgi
mas jog jau ir pajiegu jam pri
trūksta.

Visi strokai dovanai — jis 
turi savo au'ksa, eina sau kad 
tik greieziau namon gautis. 
Ak! kiek-gi tas auksas jam 
kasztuoja... Kaip susimuezi- 
no... pailso... bet jau turi 
aukso net visa maisza, jau su
vis arti namo, da kelis žings
nius o jau 'bus namie ir ten at

kalio staigai.
Atsigryžo pažiūrėt kas nori 

su juom taip sunkei uždirbtais 
pinigais dalintis. — Paregėjo 
ta pati velne kuri seniau mate 
girrioje o toje valandoje tas 
auksas persimainė in skied
ras!

Taip, taip, ne vienas isz mu
su gyvenime geidžia to, kas 
mislina sau gyvenime jo bus 
jam didžiausia laime nes kada 
turi tai pamato kad nieko ne
vertas, ant kurio mažai ir gy
vasties nepadėjo.

Dirbkime, dirbkime!., lai
me atrasime tiktai vienatinei 
prigulinczia dora proce ir auk
sa ii' turtus mums suteiks pro
ce o priesz viską rūpinkimės 
apie laba ir pakaju musu du
szios ir dorybe. Nekarta yra 
tas jog maiszas aukso vertas 
tik tiek kiek maiszas skiedrų.

silsės. ..
— Palaukie! Pasidalysime!

jeigu — paszauke kas tai isz užpa

SKUPUOLIUS DU
KART TROTINA

'Tūlas žymus žinunas buvo 
labai užimtas skaitymu apie 
visokius gaivalus ir kanecz 
jam buvo reikalinga ant kokio 
tyrinėjimo gyvu skruzdelių. 
Per tai užkalbino jis pas vie
na kaimiete kad toji jam pri
statytu gyvu skruzdelių už ka 
jai prižadėjo gerai užmokėt.

Taip ir stojosi, su dideliu 
darbu ir stengimu pasisekė 
vargszei moterei sugaudyt 
daugybe juodu skruzdelių ku
rias nunesze pas tyrinėtoju.

Mokytas žmogus nusidžiau
gė laibai ir užklausė jos kiek 
nori už tai.

Motere provijosi penkių 
markiu.

Mokytasis nusistebėjas taip 
ankszta preke, padavė moterei 
tik dvį markes ir pasakė kad 
daugiau neduos. -

Vargsze nenorėjo priimt ma
žiau kaip penkes markes o mo
kytasis neduoda daugiau kaip 
tris.

Prasidėjo turgus o isz to ki
lo ir barnis. Ant galo atėjo 
prie to kad mokytasis iszsiža- 
dejo skruzdelių ir motere isz- 
gujo už duriu.

Supykus moterele matydama 
kad jos sunikus darbas nuėjo 
ant niek, mete puodą su skruz
dėlėms isz visu pajiegTi in du
ris o pati iszbego kuogreieziau- 
sia žemyti.

Isz sumuszto puodo iszsįpy- 
le tukstaneziai juodu skruz
delių kurios tuojaus pradėjo 
bėginėt po visa narna. Negali
ma pąnaszyt kas dėjosi tarp 
gyventoju tojo namo. Visi 
mane kad Dievas nusiuntė ant 
ju amara, taip kaip ant Fara
ono. Tuojaus skruzdeles pra
dėjo rastis ant grindų, sienų, 
lovose, drapanose, galvose, ant 
kojų ir žodžiu tariant, kur tik 
galėjo eiti. Ka dalbar daryt? 
Visi gyventojai .musze, min
džiojo, szutino su karsztu van
deniu bet nieko nepagialbejo 
ju stengimai.

Eina galspadine namo pas 
mokyta profesorių ir kerszina 
jam palicija jeigu nesistengs 
visu skruzdėlių isznaikint.

Dabar ponas profesorius pa
žino kokioje bedoje randasi ka
da jam atėjo diena ir naktį ko
voti su skruzdėlėms ir visas 
'buvo nuo ju sukandžiotas. Su
siprato po laik kad nežmonisz- 
kai pasielgė su motere kuriai 
teisingai prigulėjo penkios 
maėkes, kuri su dideliu darbu 
surinko tiek skruzdelių ir ilgai 
po tam gailėjosi kad tuojaus 
neužmokėjo penkes markes.

Taip visados einasi: “skų- 
puolius du kart trotija.”



''SAULE” Mahanoy City, Pa.

Kvaila Kunigaiksztiene
Skausmai jo szirdies iszspau- 
de jam asząras isz akiu ir at
sikreipė užpakaliu idant pa
slėpt jas nuo mątancziuju. Ap- 
siszluostes kreipėsi link direk
toriaus ir pasitraukė szalin. 
Jauna motere jo, idant isz- 
sklaidyt bangas misliu pagim
dytu taja scena, atsikreipė 
link Luckio su žodžiais:

—zAr vaikas turi gera cha
rakteri ?

— Ant kiek spręst galima — 
tobuliausi.

— Tad užsipelnė idant ji 
ežia nepalikt, — tacziaus duot 
jam geresni iszauklejima idant 
pasidarytu sau karjera gyve
nime.

— Be abejones, jusu cieso- 
riszka augsztybe, — atsake 
Luckas žiūrėdamas meiliai in 
Valdimiera. — Tuomi vaiku 
daugiau negu kitais rūpinda
vausi nes jis savo iszminczia ir 
stropumu patraukė mane prie 
saves. Persitikrinau jog jis tu
ri paeiti isz augsztesnio gimi
mo gimdytoju. Be psychalio- 
giszku tyrinėjimu lengva pa
žint kokio medžio vaisius.

— Isztiki'o, tas vaikas jau ir 
mane užinteresavo — kalbėjo 
kunigaiksztiene glostydama 
vaiko garbiniuotus plaukus.

— Pasirūpinsiu paimt in sa
vo apgloba ta vaika. Bet sztai 
jau ir vyras mano ateina. Pa
silik sveikas, vaikeli, — buk 
geras ir doras.

Paglosczius pasmakrį vai
ko ir linktelėjimu galvos atsi
sveikinus kitus vaikus, atsi
traukė.
Netrukus abudu apleido prie

glauda. Kunigaiksztis buvo 
taip ma'žkalbancziu ir susi
krimtusiu kad veltu stengėsi 
Heile ji pralinksmini savo 
linksma kalba.

Neapraszinesime, kaip Kon
stantinas paėmė vaika isz prie
glaudos ir atidavė savo sodau- 
iiinkui pas kuri kasdien lankė
si idant glamonei vaika ir at
lygint jam už tai ka iszkente- 
jo. Laimingu jautėsi Konstan
tinas atradęs vaika, kurio tik
rybe patikrino jam atrastas 
ant vaiko kaklo brangus rete- 
žys, kuri Marija atidavė Kras
nojarsko kalėjime Mikolui Ba- 
kuninui idant vaikui atiduotu, 
o tasai Nihilistu vadas savo 
žodi isztesejo. Bet da laimin
gesnių jautėsi mažas kankinti- 
nis, kuriam dabar jau nieko 
netruko — bet likimas norėjo 
idant ir isz ežia butu isztrem- 
tu. Žinome jau kad moteris 
kunigaikszczio Konstant.inos 
paimta pavydo kad vyras lan
ko sodauninko nameli idant 
ten praleist laimingas valan
das -savo gyvenimo besiglamo- 
nejant su vaiku, apskundė ca
rui savo vyra o caras paliepė 
praszalint vaika. Policmeistras 
Kordov kitokiu budu negalė
damas, pasamdė padegėlius, 
garsius isz ju amato, padegė 
sodauninko nameli bet nepra
žudė vaika. Tas, kurio globai 
Marija ji pavede, per daug tu
rėjo savo pavaldiniu idant da- 
ieist policmeistrui atsiekt tiks
lą. Jie iszvoge vaika pirma. 
Heile vienok pajautus baisa 
sanžines, gailėjosi savo pikto 
pasielgimo o kada pamate 
gaisra sode, kada patyrė jog 
buvusis vaikas nežinia kur din
go matomai sudege, gavo pro
to sumiszima.

Visas Petersburgas buvo su
judintas. Ilgai besistengta 
slept kunigaiksztienes papai- 
kirna bet gailaus ta liūdna tik-

Nežinia kas kunigaiksztie
nes Helles atyda atkreipė ant 
Luckio. Gal jo užsimislijimas 
ir nelinksmumas bet direkto
res sužaibavo akimis ir tylo
mis griežlelė jo . dantimi kad 
tas jo neapkeneziamas užima 
jo vieta szale kunigaiksztienes 
vienok tos savo apmaudūs pa
rodyt dabar negalėjo ir neno- 
roms pasitraukė szalin užleis
damas in pryszaki Lucki ku
ris nors niekaip negalėjo isz- 
sklaidyt savo liudnu misliii 
'bet savo aiszkiu apsakinėjimu 
tikrai užinteresavo kuni
gaiksztiene kuri gal tik ir del 
to apie viską kaip kūdikis 
klausinėjo. Kada inejo in su
sirinkimu sale, kur augytiniai 
labdaringosios instaigos pa
sveikino kunigaiksztiszka po
ra gražiu giedojimu.

— Biedni naszlaicziai! — ta
re Helle, spausdama ranka 
Konstantino. — Kaip labai 
liūdna mislis. Konstantinai, 
kad tieji nelaimingi vaikeliai 
niekad motiniszko glamonėji
mo nedatirsta, niekad jie ne
gali savo džiaugsmu iszreiksz- 
ti atjaustaneziai szirdžiai.

Kunigaiksztis žiurėjo me- 
liancholiszkai in pryszaki ir 
vieton atsakymo tik pecziais 
truktelėjo o po tam pusbalsiu 
tarė:

— Toks žmonių likimas, 
mano miela; nelaimiu ir vargu 
niekad negalima bus prasza- 
lint. isz tarpo žmonijos bet 
kiekvienas doras kunigaiksz
tis privalo rūpintis bent ma
žini vargus nelaiminguoliam.

— Ali, kas do gražus vai
kas! — suszuko kunigaiksztie
ne ir priszokus paėmė viena 
isz tarpo vaiku ir iszvesdama 
kalbėjo:

— Tik žiūrėk, Konstantinai, 
kaip aristokratis^kas tipas to 
va'ikuczio. Del Dievo tas vai
kas tikrai panaszus in Roma
novus! — tvirtino žiūrėdama 
vaikui in juodas akis.

—Kaip vadinasi tasai vai
kas? — užklausė Luckio.

— Vardas jo yra Valdimie- 
ras, pravardes jo nežinome. 
Vaika paimta isz deganezio 
namo ir niekas neats’iszauke. 
Buvo pritroszkes ir apdegęs 
bet ežia likos iszgydytas ir 
sveikas. Geras labai vaikutis 
ir iszmintingas bet kada pra
dedam klausinėt apie jo gim
dytojus, trauko petukais ir 
pradeda verkt.

— Kas tau Konstantai? — 
suszuko kunigaiksztiene, isz- 
vydus savo vyra nubalusi kaip 
drobe.

Kunigaiksztis užsisvyravo 
ir da labiau iszgazdino savo 
motere kuri sielvartiniu balsu 
suszuko szaukiant pagialbos 
bet pirm negu areziausiai sto
vintis Luckas priszoko prie 
Konstantino, jis susivaldė ir 
delnu nubraukė nuo kaktos 
prakalta iszspausta sujudintu 
jausmu.

— Nieko man ne yra, — at
sake meluodamas, stengdama
sis nusiszypsot. — Buk rami 
Heile, jau perejo. Kartais gau
nu kvaitulį.

— Duok man ranka, vaikeli, 
— tarė po tam in Valdimiera, 
kuriam veik rangiai iszpil- 
džius kunigaikszczio norą, 
Konstantinas vėla sudrėbėjo.

Tasai vyras, kuris nedrebėtu 
akyvaizdoje prunkszcziancziu 
in ji ugnim kanuoliu, drebėjo 
matant paveiksią praeitos sa
vo laimes, drebėjo insivaizdi- 
nes sau visą baisią tikrybe.

rybe visiems tapo žinoma..
[Petersburg© gyventojai isz- 

karto nenorėjo in tai tikėt. 
Heile buvo abelnai mylima, ka
da patirta jog ji da lanko prie
glaudas pasiliko visoje reiksz- 
meje to žodžio: populiariszka. 
Besigailėta jos dabar ir niekas 
negalėjo suprast priežasties 
jos papaikimo, lygiai niekas 
nežinojo koki sanryszi gali tu
rėt gaisras sodauninko name- 
iije su papaikimu kunigaiksz
tienes.

Jos proto sumiszimas vienok 
buvo taip dideliu kad sielvar- 
taudamaMraskesi, reke, szauk- 
dama pagelbos, gelbėjimo vai
ko isz ugnies, tai vela kaip gi
nasi nuo norincziu ja paimt 
budeliu. Tai vela bovijosi kaip 
kūdikis žiedais dainuodama 
nors ir drebancziu bet vis sal
džiu balsu.

Szirdis plyszo žiūrint in ta 
nelaiminga motere.

Didysis kunigaiksztis Kon
stantinas ta nauja nelaime 
skaudžiai buvo dalypstetas. Jo 
laime, kūdikis, kuri taip neti
kėtinai atrado vela žuvo, o na
me turi kita liudnasti. Heile ji 
suvis nepažinojo ir bego szalin 
rėkdama ir budeliu ji vadin
dama nes jis ja vesiąs pas kru
vina cara idant nužudint ja. 
Teisinosi tad kad ne ji sudegi
no Valdimiera, kad ji nekalta.

Veltui stengdavosi jis jai in- 
kalbinet savo varda, veltui 
stengdavosi bent kiek pra- 
szviest jos aptemusi protą, ji 
pasiliko nepagydoma.

Konstantinas niekuomi da
bar nesirūpino net apie savo 
tarnystes pareigas, buvo su- 
abjutinejes ir kaip apnykes.

Tula diena aplanke Konstan
tino ramus pats caras.

Apsitaisęs civiliszku rubu 
važiuojant nuo ne daugelio, 
jeigu ne suvisai buvo nepažin
tu.

Rado Konstantina susikrim
tusi. Isztiese in ji abi savo ran
kas kalbėdamas:

— Nelaimingas, biednas ma-

Ne tik steite Ohajuje, 
Bet ir kitur užėjo negerove, 
Paleistuvyste per bedarbe 

nenustoja,
Ir da daugiau insikerioja, 
iSzpicukai apie mo teres 

tupinėja, 
Munszaine in namus at- 

neszineja,
Kaip del nekuriu tas labai 

patinka,
O tankiausia ne vienas duriu 

neatitinka,
Su szluota iszvaro, 

Laruma padaro, 
Parduno neduoda,

Pas vaita paduoda.
Daugelis atsiskirt mėgina, 

Turteliu ir vaikais pasidalina,
O tas viskas per tokius 

szpiclius,
Ar tiesiog pasakius hielius.

* * *
Jau tas (Szamokinas,
Ant mergeliu bagotas,

Vai, jus kvailos mergicos, 
Esate be proto ir aklos.

Geriaus rankoves pasiraitokite 
Imkitės prie darbo,

O neturėsite jokio vargo, 

no 'brolau, gailiuosiu tavęs la
bai ir tavo nelaime skaudi man 
neapsakomai. Ilgiau negalėjau 
daturet toje netvirtybeje ko
kioj mane esi palikes. Pribunu 
tad pats idant persitikrini apie 
d idžiosios kunigaiksztienes 
Helles sveikatos stovi.

— Konstantinas pakratė su 
galva.

— O brolau! —j tarė, — ne
norėk matyt to. liūdno, dras- 
kanezio duszia paveikslo. Ma- 
cziau jau laukus .užklotus žmo
nių lavonais, maeziau upes 
kraujo, 'bet matant ta miela 
sutvėrimą dalypsldta proto su- 
miszimu negaliu susivaldyt.

— O bet noriu ja matyt! —• 
atsake caras. Mano prieszali- 
nis gydytojas, kuris ja isztyre, 
apsakinėjo man stebėtinus 
apie ja daigius. Sako ji prana- 
sze.

Ir patraukė broli in nelai
mingos kambarius/ Konstanti
nas eidamas kalbėjo: — Kal
ba, daug kalba, nežinau ar tau 
patiks jos kalba.

— Sako daug kalta apie ko
ki ten kūdiki, — taiie caras.

Konstantinas urnai iszsitie- 
se ir pažiurėjo smarkiai carui 
in akis.

■ — Spėju kad gaisras mano 
sode yra sanryszyj sjr papaiki
mu Helles.

— Žinau apie tai, — atsake 
abejodai caras. Ir kas-gi su 
vaiku?

— Žuvo. Negalima buvo 
rast ne kaulu, kaip pėdos turė
jo ji kas iszvogt. i .

— Bet eikim, — tarė caras, 
lyg nubusdamas isz ^žsimans- 
tymo.

Heile nebuvo viena, Prie jos 
dienomis ir naktimis buvo dva- 
lines panos, dabojaiįCzios li
gone. ' V

Dalbar rado ja BejĮ' ;-pojant 
priesz kaminėli kuris: buvo ap
tvertu sidabrine tvorele idant 
papaikusi neinpultu in ugnį.' 
Laike ji didele lele ir glamonė
jo ja tarsi gyva kūdiki.

’ —TOLJATIS BUS—

Ne viena kaip silke perkytrus, 
Ir da iszjuoke vaikinus,

Slankioja kaip pelu maiszai, 
Ir niekad neturėsite gerai.* * #

Lietuvei Amerikoj greieziau- 
sia pasikeltu,

Jeigu kožnas savo biznio 
žiūrėtu,

O ne vienas viską apžiotu, 
Kiek tik su burna galėtu. 
Czia man nereikia sakyti, 

Ba ne sztant visko iszgiedoti,
Juk kožnas gerai žinote,
Ir ant tiek iszmanote, 

Kad savo privalumu nežiūri,
Isz ko užlaikymą turi, 

Kaip tai sako: “gerkle ne- 
prisotyta,”

Kisza uosi in ka kita,
O tai kad turėtu del saves 

nauda,
Su tamsuneliu skriauda.

Teisybe, kad su laiku karvutė 
užtruksią,

Žmoniem latrelei klagrisla, 
Tada larumą pakele, į

Ir pirti užkure.
Juk Lietuvei,

Geri ir narsus kareiviai,
Juos niekas nesulaikys,

Jeigu jiems už daug dagris,
Yra kiloki suvis,

Kožnas savo bizni žiuri, 
Apie ka kita nežiūri.

Juk czionais lygus visi,
Per daug pūstis negali, 

Žmogus davadnas kad ir
turtingu bus,

Tai kaip varle priesz jauti 
nesipus,

Jeigu mandr ūmo: neturės, 
Tai su kožnu žmogum man- 

dagei pasznekes.

I UZGERASZIRDI
Buvo tai Kuczios vakaras, 

kuri buna per visas tautas 
žmonių linksmai sveikinta. 
Jau pradėjo temti o nors buvo 
gana didelis szaltis lauke bet 
žmonių radosi ant ulyęziu pil
na o visi bego szen ir ten, ro
dos kbžnas turėjo svarbu rei
kalą.

Kožname name ar tai palo- 
ciuje ar vargingoje pastogėje, 

•lauke valandos kurioje pradė
tu dalintis su plotkom.

Vienam namelyje Varszave, 
drėgnoje ir neapszviestoje stu- 
beleje, sėdėjo du vaikai. Vyras 
buvo nuleidęs galva, pasirėmęs 
ant ranku, motere spaude ma
ža kūdikėli prie krutinės, ku
ris graudžiai verke. Drebėjo 
abudu. Drabužis ju vos užden
gė juos nuo szalczio.

Nors motere gana stengėsi 
apmalszint kūdikėli tasai ne
paliovė verkti.

Vyras pakilo o nusiszluostes 
aszaros nuo akiu, užsimovė 
ant galvos kepure.

— Kur eini, Jurgi, — pa
klausęs motere, žiūrėdama ant 
savo vyro su gailesczia. .

— Reikia nors karta ta už- 
bai'glt, Magde, — atsake vyras. 
— Eisiu, nunesziu kūdiki, ga
na man jog žiuirau ant tavo 
kentėjimu. Žiūrėk, .szaltis kas 
karta didesnis o ir Jonukas 
gal numirs nakezia.

Isz krutinės motinos davėsi 
girdėt riksmas gailesties ir da 
drueziau prispaudė ji kūdikėli 
prie krutinės, bueziuodama be 
perstojimo silpna jo kūneli.

— Magink, neverk, nes man 
szirdis trūksta. Ar asz mažiau 
keneziu už tave, ar mažiau my
liu savo kūdikėli. Dievas yra 
mano liudintoju jog norecziau 
jums jusu gyvenimą pagerint 
bet ligos, vargai, bedarbe... 
Jis da nežino savo tėvu ir ne- 
bodes prie ju.

Kalbėdamas tai paėmė isz 
ranku beveik apalpusios mo- 
teres kūdiki ir iszejo isz namo. 
Ant ulyęziu dabar buvo beveik 
tuszczia, didesne dalis gyven
toju sėdėjo prie stalo dalinda- 
siiesi plotkom. Langai namu 
žibėjo nuo szvi«%r* c kaip kur 
davėsi matyt parėdytas mede
lis.

Vyras nesidaire in sząlis, 
greitai pereitinejo ulyczias ant 
galo priėjo prie didelio namo 
ant kurio buvo paraszas: 
“Prieglauda pamestinuku ir 
sieratu”. Sustojo ant trumpos 
valandėlės, perlipo per tvora ir 
stojo prie medines vyges kuria 
nuleidinejo ant lenciūgo že
myn. Czionais buvo tamsu, vos 
szviesa atsimuszinejo nuo sto- 
vinezios žibinties. Vyras su
spaudė da karta savo kūdiki.

Sztai isz vyges davėsi gir
dėt silpnas balsas verkenezio 
kūdikio. Aszaros pradėjo by
rėt ant veido geraduszio žmo
gaus.

— Na, tai turėsi dranga, ma
žas mano sūneli. Bet ka da
ryt, pasilik su Dievu, matyt 
jog tokia vale Jo.,

Pastūmė truputi in szali sve
tima kūdiki, paguldė savo, 
peržegnojas patraukė už szniu- 
relio. Lauke valandėlė bet vy- 
ge nepasikele. Užskambino an
tra ir treczia karta ir ketvirta. 
Baime ji apėmė. Lauke vejas 
pute kas kart didesnis o szal
tis kas kart didinosi.

Iszeme savo kūdiki ir keti
no jau 'trauktis kad sztai atsi
minė apie antra kūdiki gulinti 
vygeje; gailestis apėmė jo szir-

antra o prispaudęs prie saves 
apsuko kaip galėjo in sermėga 
ir bego greitai tuom paežiu ke
liu namon. Duris nuo stubeles 
rado pusiau atidarytas.

— Magduk, — paszauke nuo 
slenksczio, — eikie czion kuo- 
greieziausia. Norėjom atsikra- 
tt nuo vieno o sztai Dievas da
vė ir antra.

Ir apsakė laimingai moterei 
kuri atgavo savo kūdiki, visa 
atsitikima. Kada jau varginga 
motina prisidžiaugė su savo 
aniuoleliu ir atidavė tėvui, at
siminė sau jog nepažiurejo ant 
vargingo pamestinuko.

Kūdikis buvo suvyniotas iu 
plonas palutes ir szilkine kal- 
druke, ant kakluko turėjo auk
sini lenciūgėli ant kurio kabo
jo puikaus darbo kryželis. Ka
da motere iszrede kūdiki, kas 
tokio sunkaus iszpuole isz pa- 
lueziu ir nupuolė ant grindų. 
Buvo tai mėlyna masznele pri
pildyta su auksu ir popierom. 
Prie jos buvo pridėtas raszte- 
lis ant kurio buvo paraškytą: 
“Mergaite gimė Gruodžio tre
czia, apkriksztyta vardu Ma
rija. Del apiekunu duodu ne
dideli skaitlį pinigu nes tik 
tiek galiu paskirt — 1,000 rub
liu.”

Per ilga laika stovėjo varg- 
szai, žiūrėdami ant pinigu.

— Magduk, esame dabar la
bai turtingi, musu Jonukas jau 
nebus atiduotas in prieglauda. 
Nekentęs jau bado ir szalczio.

— Jurguti, — susznabždejo 
tykiu balsu motere, — tai 
Viesžpats Dievas susimylėjo 
ant musu ir Jonuko ir prisiun
tė jam dovana ant Kalėdų.

Puolė abudu ant keliu ir pa- 
dekavojo Dievui už taip didele 
pagialba. ,

* * *T- ■ ■
Greitai praėjo deszinits'me

tu. Gyventojai vargingos'grin- 
czeles uždėjo staloriszka vars
totą. Jonukas ir Mariuką augo 
sveiki o Kuczia buvo kas me
ta del ju linksmiausia diena 
isz visu metu.

Viena diena priesz staloriu 
sustojo karieta o isz jos iszse- 
do da jauna motere apsiredžius 
juodai. Veidas jos buvo meilus 
bet galima jog, kentėjo 
o ant veido pasirodė asE&ros.

Paklausė apie pravarde sta- 
loriaus, inejo in stąba ir pra- 
sze juos ant pasikalbėjimo.

Kada radosi visi trs at- 
skiriam kambaryje, nepažins- 
tama atsidusus gilei pradėjo:

—Esmių motina Mariukes 
kuria deszimts metu adgal su 
atvira szirdžia priglaudėt prie 
saves.

— Ta vakara, laike Kuczios, 
buvau kanecz prispirta nu- 
neszt savo kūdiki in vygia na
mu prieglaudos, iszgirdau jog 
kas tokis prisiartina<prie namo 
o nenorėjau idant mane kas 
patemintu, pasislėpiau už mu
ro ir buvau budintoja tavo 
szirdingo pasielgimo, geras 
žmogau. Sziadien, kada jau 
galiu priglaust savo duktere 
prie motiniszkos szirdies, pri
buvau jums szirdingai pade- 
kavot. — Ir isztiesus rankas 
prie staloriaus ir jo paežios, 
spaude juos szirdingai.

Po tai kalbai likos paszauk- 
ta Marinka o nepažinėtąiha pa
ėmė ja in savo glebi ir szir
dingai spaude prie szirdies. 
Antra diena, atsisveikinus su 
gerais žmonimis, paėmė mer-j 
gaite su savim. Po keliu mene-! 
siu sugrąžo vėla pas staloriu ir 
pasiėmė su savim Jonuką kai-į 
po davada atsimokejimo už

di kad nepalikt antra kūdiki iszauginima Mariukos, o kuri 
ant tokio szalczio. Iszeme ir . prižadėjo savo kasztu iszla-j

Į vint ji moksle.
j In keliolika metu po tam už- 
j važiavo priesz grinezia stalo
riaus vela karieta. Isz jos isz- 

' lipo jaunas vyras su motere o 
skaitytojai gali patys dasi- 
prast kokia buvo do pora. Bu
vo tai Jonukas su savo paezia 
— Mariuką. —F.B.

VADOVAUS EKSKURSIJA 
IN LIETUVA.

Vladas P. Muczinskas 
Szvedu Amerikos Linijos Lie
tuviu Skyriaus vedėjas centro 

rasztinej Amerikoje.
Liepos 1 d. sz. m. 11 vai. ry

te (E.S.T.) Szvedu Amerikos 
Linijos moderniszkuoju mo
torlaiviu “Gripsholm” isz- 
plauks skaitlinga ekskursija in 
Lietuva, isz New Yorko per 
Gothenburga, Szvedija in Klai
peda. Keleiviai vyks isz New 
Yorko in Gotheriburga, isz czia 
per gražiaja ir Lietuvai drau
ginga Szvedija (6 valandas lai
ko) vyks ekspresiniu trauki
niu in Szvedijos sostine Stock
holm “Sziaures Venecija” isz 
Stockholmo puikiuoju 1934 m. 
statytu garlaiviu “Marie- 
holm” tiesiog in Klaipeda! 
Ekskursija asmeniniai vado
vaus oficialis palydovas p. Mu- 
czitaskas, kuris nuo pat pra
džios insteigimo nuolatinio su
sisiekimo tarp New Yorko ir 
Klaipėdos per Szvedija, suma
niai veda Lietuviu skyrių 
Szvedu Amerikos Linijos, kai
po pavyzdi matome sziadien 
minėtos linijos populiarumą 
Lietuviu tarpe, daugėjanti 
Lietuviu keleiviu skaieziu in 
Lietuva Sz. A. L.

Szia ekskursija užgire Lie
tuviu Laivakorcziu Agentu 
Sąjungą Amerikoje, prie kū
nas n&riu visais keliones rei
kalais maleikite kreiptis ar
ba in bet kuri Lietuvi laiva* 
koreziu agen'ta. Visi Tamst' 
malonei patarnaus.

Ekskursijos Palydovą*.

NAUJOS MIKALDOS 
KARALIENES

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

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

Szi Banka yra Narys 
Federal Reserve System 

IR
Federal Deposit Insurance 

Corporation 
—$—

Union National Bank
KAMPAS MAIN IR CENTRE ST.

MAHANOY CITY, PA.

t



“SAULE” Mahanoy City, Pa.

ŽINIOS VIETINES
PAVEIKSLAI ISZ NAUJAUSIU ATSITIKIMU :: NEUŽSIMOKA :: 

NUDAVINET PONUS
BROLISZKA MEILE

Du brolei gyveno ant vienos

— .Szia Nedele pripuola 
SSS Traices. Yra tai paskuti
ne sanvaite atitikti Velykine

— Vietine palicija su pa- 
gial'ba anglines palicijos uždi- 
namitavo bu'tilegeriu angline

isžpažiriti.
t Del daugelio pažystamas 

mieste Jonas Moliuszis, 50 me
tu amžiaus, mire ,Nesbitt li
gonbuteje nuo sužeidimu ko
kius aplaike laike automobi- 
liaus nelaimes, Wilkes-Barre. 
Važiuodamas automobiliuje 
Swoyersville j, likos pataiktas 
per truki ir sužeistas.

— Edvardas Andrejevskis 
likos uždarytas kozoje už ne
padoru pasiolgima ir sukūlima 
didelio lango sztore ant East 
Centre ui y. Vėliaus likos pa
leistas užmokėdamas bausmia 
ir už padaryta blede.

— Juozukas, penkių metu 
sūnelis Juozo Kaczmariko, 509 
W. Market uly., likos skau
džiai sužeistas, per automobiliu 
kuri vare J. Oliver Doran, isz 
Allentown. Daktaras Dunn ap
žiurėjas vaikiuką nusiuntė pas 
daktara Kapuscinska kad ap
žiūrėtu vaika ar neturi sulau
žytu kaulu. ,

— Czystydamas karabina, 
netikėtai puolė szuvis patai
kindamas Vincui Szukiui, 609 
W. Spruce uly., in ranka. Dak
taras apžiurėjas žaiduli nu
siuntė ligoni namo.

— Ana diena lankėsi Malia- 
nojujė p. Elzbieta Pecziuliene, 
Jeva Gririkiene ir Elena Ziku- 
viene išz Hazletono. Taipgi at
lankė gimines Girardvillej.

— Kazimieras Setkeviczius, 
428 W. Pine uly., ir Williamas 
Sirikeviczius, 321 E. Maple 
uly., likos aresztavoti už ne- 
iszmintinga važiavima auto- 
mobilium arti Wilkes-Barre, 
priversdamas Szima Locke isz 
Nantiko, apleisti kelia kad pa
daryti jiems vieta, per ka atsi
tiko nelaime ir Locke automo
bilius nusviro nuo kelio ir su
sidaužė aplaikydamas bledes 
ant 200 doleriu.

— Apie 2:45 vai. Utarnin- 
ko ryta kas toks padėjo bomba 
ant gonkeliu saliuninko Miko- 
lo Dearkot, ant. .416 W. Pine 
uly., kuri sudras'ke visa gon- 
keli ir pryszaki namo. Eksplo
zija buvo girdėta beveik vi
sam mieste ir tuojaus palicija 
pribuvo tyrinėti priežasti eks
plozijos. Beaukotas aplaike ke
lis kerszinanczius laiszkus rei
kalaujant kad jis padėtu pa
skirtoj vietoj 500 doleriu bet 
jis mane kad tai atsiuntė juos 
kokis juokdaris ant szposo ir 
neiszpilde reikalavimu. Laisz- 
ke kerszino jog jam padės di
namito jeigu neiszpildys ju 
pareikalavimo. In kėlės dienas 
aplaike antra kerszinanti laisz- 
ka kuriame pareikalauta kad 
padėtu 750 doleriu paskirtoje 
vietoje be't ir to nepaklausė. 
Ant galo kerszintojai iszpilde 
savo kerszta su dinamitu. Pa
licija badai užėjo ant pedsakio 
dinamitieriu ir ketina juos 
aresztavoti. — Sportukai, ne
turėdami pinigu ant visokiu 
smagumu, imasi prie lengvo 
budo iszgavimo pinigu nuo 
žmonių.

— Del daugelio gerai žino
mas, daktaras George Reese, 
kuris kitados buvo daktaru 
Park Place o vėliaus aplaike 
dinsta vyriausio daktaro Sha
mokin ligonbuteje, likos pri
verstas per įDemokratus ant 
prasisza'linimo nuo savo dins-

skylc po Reading© geležinke
liu, artimoje 600 skvero. But- 
legerei kasė anglis po geležin-j 
keliu kas 'buvo dideliu pavo
jum nelaimes ir nukritimo trū
kio nuo sztangu, nuo ko galė
tu pražūti daugelis gyvascziu.

— Ana diena prezidentas 
Rooseveltas, paskirdamas dau- 
gdli nauju pacztoriu, paskyrė 
ir Danielių F. Guinan, sunu 
sztorninko Richard’o G uinan, 
kaipo ateinanti nauja paczto
riu vietiniam paczte.

— Ana diena garnys pali
ko sveika ir patogu sūneli Pet
rui Szupieniams, 539 W. Mar
ket uly. Motina sveika o tėvas 
užganadintas isz savo nasled- 
niko.

— Musu biznierei nutarė 
uždaryti sztorus po piet kož- 
na Ketverga, kad duoti taji 
pusdieni del savo darbininku. 
Tos trumpos vakacijos trauk
sis 'lyg pabaigai Augusto me
nesio.

— Ženybu laisnus iszeme 
sekanczios poros: Edvardas 
Daniseviczius su Veronika 
Stanaus; Andrius Kasparai! 
su Genavaite Pasieka; Louis 
Mercantino su Franciszka Ma- 
ssara, visi isz miesto.

— Szv. Juozapo parapines 
mokslaines užbaigimas mokslo 
bus laikomas Nedalioje, 21 d. 
Birželio, vakare, bažnytinėje 
svetainėje. Baigs mokslą 55 
vaikaVir mergaites, kurie in- 
stos in auksztesne mokslaine 
High School. Vaikai taji vaka- 
ra sulosz puiku perstatymą po 
vardu “Aguonėlė.” Tikietai 
jau yra pardavinėjami po 35 
centus. Visi yra užkviecziami 
atsilankyt ant to vakarėlio.

— Szv. Juozapo parapijos 
d raugu ves Szv. Vardo beisbo- 
linis kliubas laimėjo du loszi- 
mus in laika dvieju dienu. Pa- 
nedelyje supliekė NYA kliuba 
ant 11—8. Utarninke supliekė 
S.B. kliuba ant 4—0. Dabar 
tasai kliubas stovi aukszcziau- 
sia B. lygoje su penkeis iszlo- 
szimais. Kliubas nelosze pra
eita Subata, kaip buvo skel
biama. ,
KANCZIOS ASTHMA (DUSULIO) 

IR NOSINES KATARO GREIT 
PRANYKSTA

Yra tai neapmokama gyduole varto
jama su stebėtina pasekme per su- 
virsz 30 metu, del Asthma (dusulio), 
nosines kataro ir gerklines kataro, 
bronkitis kosulio, sunkaus kvepo, ka- 
tarino kurtimo, užymas galvoje, szal- 
tis galvoje, užkymimas nosies, prisza- 
kinio galvos skausmo, nemalonus kva
pas isz nosies. Gyduole kuri visadot 
reikia. Pirma karta imant pradeda 
praszalint priežasti juso skausmo. 
Tankiai in 48 valandas esate jau ga
tavi prie darbo. Vieno menesio gy
dimas. Preke 30c., per paczta.

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

C. F.REKLAITIS
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 538-4___

1—-Metinis peržiūrėjimas Washingtono, D. C. palicijos ir jos perdetinis, kapitonas 
Williamas S. Orthman. 2—Brownsville, Teksu pristova kuri likos atidaryta ana diena. 
3—Leonas Blum, pirmininkas Socialistu partijos Francijoj ir valdytojas tojo sklypo.

SHENANDOAH, PA.
— Jonas Vaineviczius isz

eme laisnus ant apsivedimo su 
pana Marijona Andruszkevi- 
cziute, abudu isz miesto.

— Ana diena apėmė dinsta 
vyriausio daktaro Locust 
Mountain ligonbuteje daktaras 
C. J. Ulshafer, isz Ashlando li- 
gonbutes kur tarnavo koki tai 
laika.

— Veronika Raszkiene, 22 
S. Main uly., likos nuvežta in 
vietine ligonbute ant gydymo 
kada susižeidė puldama nuo 
tropu namie. Žaiduliai nepavo
jingi.

— Stanislovas ir Juozas 
Kilbasai, S. West uly., likos su
žeisti laike darbo per eksplo
zija parako kasdami anglis isz 
skyles. Abudu gydosi namie.

— Miesto biznierei nutarė 
pradėti vasarines vakacijas, 
puse dienos Ketvergais, del 
savo darbininku, pradedant 
nuo Ketverge 4 d. Juniaus ir 
laikyti lyg po Augusto mene
sio kad darbininkai sztoruose 
galėtu turėti trumpa pasilsi 
per tuosius menesius.

— Nedėlioję po piet, Len- 
kiszkoje bažnyczioje, Szv. Ka
zimiero, likos suriszti mazgu 
moterystes pana Ona Andru- 
lioniute, 300 W. Coal uly., su 
Edvardu Remus, 428 W. Coal 
uly., Vestuves atsibuvo pas 
nuotakos motina ant kurios 
buvo užprasžyta daugelis sve
teliu. Kunigas Politika, isz Fi- 
laddlfijos, dede nuotakos, su- 
riszo mazga moterystes.

■f Utarninko ryta ,apie 7 
vai., likos užgriautas butlege- 
rio skylėje Vladas Draugelis, 
29 metu, 1225 W. Coal uly., 
prie Packer No. 5 stripinsu. 
Jo draugai karsztai ėmėsi prie 
darbo iszgauti ji gyva bet vi
si ju stengimai nuėjo ant niek 
nes virszune žemes pradėjo 
griūti da daugiau ir pavojus 
iszgavimo buvo .didelis. Szim- 
tai žmonių ėmėsi prie darbo. 
Velionis paliko paezia ir pen
kių metu dukrele, motina, tris 
seseres ir du brolius, kurie gy
veno drauge su juom.

t Vladas Saroka, pergyve- 
nes apie 30 metu ezionais, mi
re Utarninko vakara namie 
ant 441 W. Arlington Ave. Pa
liko paezia, (keturis sūnūs ir 
tris dukteres. Prigulėjo prie 
Szv. Kazimiero parapijos.

t— Garnys paliko patogia 
dukrele del ponstvos Jonu 
Norkevicziu, vietinėje ligonbu
teje.

ISZ LIETUVISZKU
KAIMELIU

Tamaqua, Pa. f Jonas Pra
nulis, isz South Tamakves, ku
ris likos sužeistas per automo
biliu keli menesei adgal, mirė 
praeita Subata Coaldale ligon
buteje. Velionis neturėjo arti
mu giminiu bet buvo gerai ži
noma Mahanojuje nes tankiai 
ten atsilankydavo. Palaidotas 
Utarninke per graboriu Rėk
laiti isz Mahanojaus.

,c
Mount Carmel, Pa. — Sta

nislovas Žilinskas, keturioli
kos metu, susižeidė skaudžiai 
puldamas'nuo dviraezio. Vai
kas pasveiks už keliu dienu.

Girardville, Pa. .— Vincas 
Seminionis, 23 metu, likos nu
vežtas in Ashlando ligonbute

gaspadorystos kuri po . smerfc 
tėvo jiems pasiliko. Vyresny
sis isz ju turėjo paezia ir ne
maža pulkeli vaiku: Antras bu
vime vedes. Kada atėjo laikąs 
rugepjutes, abudu brolei siisi- 

■ riszia in pėdus javus, pasidali-

Du vyrai dirbo tam paežiam 
ofise ir aip'lai'kinejo ta paezia 

, užmokė® t e. Buvo tai du drau
gai, bet po . Eipsipacziavimni, , 
vienas kita retai kada matyda- | M

; vo, tiktai tada, kada sueidavo 
prie ,darbo. Jonas apsipaezia- j n0 iyg.eį pusiau ir paliko anti 
vo su mergina, kuri užsispyrė jauko. Atėjo naktis, jaunesnis 

brolis, isz doros savo sžirdies 
bamislino:

; laikytis poniszkai ir draugau-1 
ti su “Draugijos” žmonimis.
Tankei kalbėdavo savo vyrui: 
“Turime gyventi tinkamoje 
daliję miesto, kur gyvena tūr- 
tingdsni žmonys, kati padaryti 

'didesni indpudi ant žmonių.”
Gyveno apartamente kur ra

dosi mažai saules szviesos, pa- 
k besdavo pas save draugus ir 
Jonas prigulėjo prie gana žy
maus k'liubo, kurio užlaikimas 
kasztavo gana daug, todd Jo
nas turėjo czedyt ir mažai val
gyt, kad parodyt ‘Kas tai mes.’ 
Ona po teisybei turėjo pui
kia® drapanas, kada iszeidavo

Pottsville, Pa. — Steponas 
Kostura ir Petras Keleviczia, 
kurie likos sužeisti automobi- 
liaus nelaimėje, gryždami nuo 
szokio,. likos nuvežti in Potts- 
villes ligonbute ant gydymo.

Ashland, Pa. t Pana Viole
ta Medelis—Stack mire pas sa
vo tėvus ant 2136 Centre uly., 
sirgdama koki tai laika vieti
nėje ligonbuteje. Tėvai kitados 
gyveno iŠhenadoryje. Velione 
turėjo 17 metu amžiaus. Paliko, 
dideliam nuliudime savo tėve
lius, broli Juozą namie, Petrai 
Mahanojuje ir Andriu kuris; 
yra Washingtone ir viena se
serį Fiorentina.

Kulpmont, Pa. —- Eleonora 
Katusinskiute likos nuvežta in 
Ashlando ligonbute gydytis 
ant isznarintos kojos kada 
puolė nuo akmens.

su sužeista koja, kuria susižei
dė laike loszimo beisboles.

Sheboygan, Wis. f Persisky
rė su sziuo pasauliu Petrone 
Žuraitiene o po antram vyrui, 
Vinčiene Ambrazevicziene. Pa
ėjo isz Skriaudžiu parapijos, 
Bundziszko kaimo. Po tėvais; 
vadinosi Ulevicziute.

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

Inveikite vasaros karszti su 
Elektrikos Refriger at oriam

Vasaros karsztis greitai sugadina visokius szviežius 
maistus, bet galite but užtikrinti kad valgomi daigtai bus 
užlaikomi szviežiam ir sveikam padėjime per vienoki szalti 
tarpe 40 ir 50 laipsniu. Ta galima apturėti tik per automa- 
tiszka elektrikos refrigeratori.'

Diena in diena, be paliovęs nepaisant didžiausiu karsz- 
cziu, galite turėti szia saugia protekcija visados.... BE DI
DELIU ISZKASCZIU.... po musu nauja nupiginta elektrikos 
preke!

PENNSYLVANIA POWER IR LIGHT COMPANY 
IR PAS JUSO VIETINI PARDAVĖJU

atlankyti savo pažystamus, bet 
namie iszro.de kaip kokia raga
na, dėvėdama suplyszusias 
szlebes ir buvo labai apsilei- 
dus-

Jona's neturėjo ne dolęriuko 
susiezedines ir neturėjo jokio 
apdraudimo ant savo gyvasties 
todėl nuolatos pas juos atsilan
kydavo daktaras. Jonas tan
kei 'skunjdesi ant nesutrioveji- 
mo o Ona buvo nerviszko budo 
ir mažiausias daigtelis ja er
zino. Po teisybei ju vardai 
buvo žinomi del daugelio tur
tingesnių žmonių, ir Ona 
džiaugėsi, kad draugauje su’ 
‘ ‘žymiom® ypatoms! ’ ’

Bet Miko paeziule buvo už- 
ganadinta isz mažos stubeles, 
tarp prastu žmonelių o vaikai 
turėjo užtektinai vietos siausti 
aplinkui, narna ir turėjo užtek
tinai saules szviesos. Nors ne
turėjo daug naminiu rakandu 
bet kokius turėjo,'buvo isz ju 
užganadinti ir szvarei namelis 
buvo užlaiktas. Po vakarienei 
■Mikas su savo szeimynele sė
dėdavo namie, losze kazyrems 
•su paeziule ir siautė su vaike
liais. Katre pasiredydavo szva- 
l ei in perlkalines szlebes isz ku
riu buvo užganadinta o Mikas 
mylėjo savo paeziule isz jos 
paezedumo ir sėdėjimo namie.

Mikai negalėjo rėdytis bran
giai ir pasirodyti “kas tai 
mes.” Katre buvo sveika ir 
jos vaikucziai o Mikas buvo 
užganadintas isz jos prasto 
bet sveiko valgio ir neturėjo 
rūpintis apie savo sveikata- 
Bankoj turėjo susideja gana 
puikia suma pinigu ant “juo
dos valandos” ir, kaip nekarta 
Mikas kalbėdavo savo paeziu- 
lei, gyveno “karaliszkai.”

O jo draugas Jonas? Neba- 
gas nusiszpicavo lyg paskuti
niam, apsirgo pilvo liga ir in 
kelis metus mirė o jo neiszma- 
ni paeziule sziadien 'dirba fab
rike ir jau visa “ponysta” isz- 
garavo isz jos galveles. Susi
prato, bet jau.per vėlai.

Ar-gį negeriau gyventi pa
gal savo iszgale, iszmintingai 
ir paezedžiai?

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunua numirėlius. Pasam
do automobilius del Laidotuvių, 
Kriksztiniu, Vesieliu, Pasivažinėji
mo ir t. t. Bell Telefonas 78.
S2O W. Centre St., Mahanoy City

— Nėra tai teisingų daigtu 
kad mano brolis, kuris turi 

• maiįtint tokia didelia szeimy- 
Įna, gautu lygia dali javu su 
manim. Paimsiu kiek isz savo 
dalies ir nematant jam pridė
siu prie jo pėdu, gal neužte- 
m’ins, tai ir negales man to at
sakyti.

Kaip pamisimo taip ir pada
re. Ta paezia nakti vyresnysis 
brolis, pabudęs tare in paezia:

— Brolis mano yra jaunes
nis už mane, gyvena vienas, 
niekas jam darbe nepadeda,
niekas jo varguose nesurami
ną ir nepagelibsti, nebutu tai 
teisingai kad lygia dali javu 
gautu su umis. KeEkim ir eiki
me in lauka o isz savo da'lies 
nuneszkime gera dali prie jo 
pėdu. Gal nepažins tai ir nega
les atsakyti mums to dalyko.

Kaip sutarė 'taip ir padare. 
Ant rytojaus abudu brolei nu- 
eja ant lauko su nusistebėjimu 
pamate kad skaitlius pėdu 
abejose szalyse buvo 'lygiis ir 
nei vienas iszaiszkint to sau 
negalėjo.

Per kėlės naktis vienas ki
tam perneszinejo pėdus bet 
kad visada lygei neszinejo tai 
dalys abejose pusese buvo dy
gios.

Bet viena nakti nutarė, dą- 
sekti ta .stebėtina paslaptį ir 
pamate vienas kita ant katisz- 
to darbo kuris plauke isz'ju 
broliszkos meiles.

Seni tai laikai. Sziadien tie 
brolei jau kape o ant tos vietos 
kur atsitiko ju naktinis pasiti
kimas, žmones garbindami at
minti jų dorybes, pastate baž- 
nyczia. .

Vasarinė Ekskursija

Išplaukia iš New Yorko
LIEPOS-JULY 1, 1936

Moderniškam motorlaivį i 

biipsholm
NEW YORK — KLAIPĖDA

(Per Gothenburg-Stockholmą)
Iš New Yorko į Gothenburgą kelione 
tęsis 8-9 dienas. Iš Gothenburgo eks
presiniu traukiniu keleiviai vyks' per 
gražiąją ir Lietuvai draugingą Švediją 
(6 vai. laiko) į Stotkbolmą. Iš Stock- 
holmo puošniuoju gairlaiviu "MARIE 
HOLM” tiesiog į Klaipėdą. Kelionės

■ laikas 24 valndos.
Ekskursiją vadovaus p. VI. 

. Mučinskas, Švedų Amerikos Li 
nijos lietuvių skyriaus vedėjas. 
Ekskiursiją užgyrė Lietuvių . Laivakor
čių Agentų Sąjunga Amerikoje
KITI IŠPLAUKIMAI Iš NEW YORKO 
DROTTNINGHOLM . . 10 Birželio 
DROTTNINGHOLM .... .11 Liepos 
GRIPSHOLM.................... 25 Liepos
KUNGSHOLM........... 18 Rugpiuczio
Platesniu žinių apie ekskursijas, bro- 
sziureliu ir laivakorcziu malonėkite 
kreiptis in vietini laivakorcziu agen
tą arba nuo

SWEDISH-AMERICAN LINE 
636 Fifth Ave ir 4 W. 51st St.

Rockefeller Centre, New York City

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkaa
Dentistas Mahanojuje 

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

iszro.de
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