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NEPAPRASTAS
VISZTUKAS.

Lancaster, Pa. — Mrs. Ro
land Sanford, kuri laiko maža 
farmukia netoli czionais, turi 
nepaprasta visztuka kuri isz- 
perejo viszta praeita sanvaite 
su kitais viszcziukais. Tasai 
visztuikas turi du snapus ir tris 
akis, yra sveikas ir kaip rodos 
gyvens. Moterei pasiulinta ke
lis szimtus doleriu už tąjį ne
paprasta sutvėrimą bet ji at
metė visus pasiulinimus ir pa
silaikys sau visztuka.

ATĖJO ISZSIIMT LAISNUS 
ANT APSIPACZIAVIMO

IR UŽMIGO.
Baltimore, Md. — Matyt jog 

Motiejui Pribekui daugiau rū
pėjo gerai iszsimiegot ne kaip 
maustyti apie savo svodba. 
Atvažiavo jis isz miestelio 
Munter iszsiimti laisnus ant 
apsipacziavimo su pana Fay 
Jennings. Atejas in laisnu b ju
ra ir laukdamas savo kaleinos, 
atsisėdo ant suolelio ir gar
džiai užmigo. Jo mylima lauke 
ant jo ketures valandas ir nu
ėjus in b jura, rado ji fenais 
mieganti kuri pabudino, nuve
dė pas pryczeri ir likos suvin- 
cziavoti mazgu moterystes.

PAMISZELIS ŠUKELE MAI- 
SZATI BAŽNYCZIOJE.
Meksiko Miestas. — Kokis 

tai pamiszelis atbėgės in baž- 
nyczia, miestelyje Collimba, 
kurioje radosi daugelis žmo
nių, nes tame laike atsibuvine- 
jo dirmavone vaiku, pradėjo 
rėkti kad ji vejasi velnei ir 
pradėjo užrakinėti duris kad 
velnei negalėtu gautis in vidu
rį bažnyczios. Žmones, pamate 
pamiszeli, pradėjo bėgti prie 
duriu kurias iszmusze, ir per 
dideli sumiszima ir susigrūdi
mą, devyniolika žmonių ir 
daugelis vaiku likos sužeisti o 
keturi sumindžioti ant smert. 
Pamiszeli uždare kalėjime.

SZIMT-METINEI SENUKEI 
PATINKA LEKIOTI ORE.
Newark, N. J. — Pana Mor

ta Miller, isz Detroito, kuri jau 
užbaigė savo 100 metu sukak
tuves savo gimimo, ana diena 
atlėkė su eroplanu ir, kaip pa
ti iszsireiszke, jai patinka le
kioti ore daug geriau ne kaip 
važiuoti trukiu. Yra tai jos 
ketvirtas lėkiojimas. Atsimena 
ji kada važinėjo pacztineis ve
žimais isz czionais in Chicaga, 
kelione tada užimdavo tris 
sanvaites.

KAREIVIS SURADO
SENOVISZKA SKARBA.

Cheyenne, Wyo.,— Albertas 
J. Baker, Amerikoniszkas 'ka
reivis isz Fort Warren, netikė
tai surado senoviszka s’karba, 
susidedant isz auksiniu pinigu 
apie 80 tukstancziu doleriu. 
Isz metu, kurie randasi ant pi
nigu, tai pinigai paeina isz 50 
melu adgal. Kareivis surado 
ta skamba pereita meta, bet tik 
sziomis dienomis iszsidave apie 
suradimą.

96 METU SENUKAS 
PASILIKO TĖVU 
ANTROKUDIKIO

TIKISI SUSILAUKT 
DAUGIAU.

New Bern, N. C. — George 
Izaokas Hughes, 96 metu, se
nas kareivis, kuris nustebino 
daktarus pasilikdamas tėvu 
kūdikio 17 menesiu adgal, szia- 
dien džiaugėsi isz savo naujai 
gimusios dukreles, kuria susi
laukė jo 28 metu pacziule, su 
kuria senas kareivis apsipa- 
cziavo pustreczio meto adgal.

Senukas iszsitare reporte
riams kad tikisi susilaukt da 
daugiau vaiku su savo jauna 
pacziule ir tikisi gyvent lyg 
110 metu nes ir jo motina gy
veno tiek metu, džiaugėsi kad 
szikart susilaukė dukrele nes 
ju pirmas kūdikis yra sūnelis. 
Senukas yra sveikas ir drūtas 
ir dirba sunkei.

Kada užgimė jo pirmas sū
nelis, daktarai visoj Amerikoj 
stebėjosi kad tekis senukas ga
lėtu pasilikti tėvu ir apie tai 
placziai aprasze medikalisz- 
kuose laikraszcziuose.

PATOGI MERGINA ISZMES- 
TA ISZ AUTOMOBILIAUS 

IR UŽMUSZTA.
Welch, W. Va. — Miss Lu

cille Van Meter, 28 metu, pato
gi szviesplauke likos surasta 
mirtinai sužeista, vėliaus mir
dama ligonbuteje in kėlės va
landas. Pagal palicijos tyrinė
jimą tai mergina likos iszmes- 
ta isz automobiliaus, su virve 
ant kaklo, per du vyrus, kurie 
važiavo drauge su ja. Badai 
mergina buvo slapta palicijan- 
te ir kada ja piktadarei paži
no, nutarė ja prašalint isz ke
lio.

LAIVAS “KARALIENE 
MARE“ ISZPLAUKE SU 

1,855 PASAŽIERIAIS.
New York. — Praeita Pet- 

nyczia laivas “Karaliene Ma
re“ isz'plauke isz czionaitines 
pristovos su 1,855 pasažieriais. 
Tukstancziai žmonių atsisvei
kino su pasažieriais per ka 
laivas susivėlino iszplaukti 
kėlės valandas. Kapitonas lai
vo sake kad nesistengs pra
lenkti laika plaukimo.

STUDENTAS NUSZOVE 
ANT SMERT PROFESORIŲ.

Philadelphia. — Wesley 
Clow, tudentas Lehigh univer
sitete, taip inirszo ant savo 
profesoriaus, Charles Phy, už 
tai kad studentas negalėjo su
dėti pasekmingo egzamino, 
jog ji nuszove ant smert po 
tam pats sau paleido kulka in 
galva. Niekas tojo atsitikimo 
nemate ir nežino kas tarp stu
dento ir profesoriaus užėjo.

SZESZI NUSITRUCINO SU 
MUNSZAINE.

Jamestown, N. Y. — Szeszi 
vyrai, kurie susirinko in ap
leista narna ant girtuokliszkos 
puotos, visi mirė begerdami už- 
trucinta munszaine. Isz kur jie 
aplaike taja trucizna tai pali- 
cija da neisztyrinejo.

NORI BŪTI PROHIBICIJOS pĄCĄMnYTT PARTIJOS PREZIDENTU. 1 r 111

ZUDINTOJAI
Motere Pasamdė Du Vyrus 

l Kad Nužudintu Jos Vyra.

KAD GALĖTU JI APSIVES 
TI S U PRIELAIDINIU.

Warren, Pa. — Laike teis
mo, vaistinis palicijantas, Jo
nas Mikalek, prisiege buk Ma
re Seminiuk 28 metu, prisipa
žino jam kad Apriliaus mene
syje ji užmokėjo dviem vy-1 
rams szimta doleriu kad nužu
dytu jos vyra, Metro, 34 metu,' 
kuris laike saliuna czionais.

Prohilbicijos partija, kuri 
laike savo konvencija Niagara 
Falls, N. Y., iszrinko savo kan- 
didata ant prezidento Suv. 
Valstijų, Leigh Colvin, isz New 
Yorko.

SAUSA PADARE BLEDES 
ANT 100 MILIJONU 

DOLERIU.
Atlanta, Ga. — Isz priežas

ties dideles sausumos Pietinėse 
dalyse Suv. Valstijų, žmones 
aplaike bledes ant 100 milijo
nu doleriu. Žmones pradėjo 
melsti valdžios kad juos su- 
szelptu toje nelaimėjo nes ta
bakas, bovelna, javai ir kitoki 
farmeriszki produktai visai 
iszdžiuvo o gyvuliai pradėjo 
stipti. Farmerei penkių pieti
niu valstijų beveik visko nete
ko nuo sausumos.

VISAM SVIETE RANDASI 
37,275,264 AUTOMOBILIAI.
New York. — Pagal svietini 

suskaityma tai 1935 mete pasi
daugino ant svieto daugiau 
kaip du bilijonai automobiliu 
isz (kuriu didesne dalis randa
si Suv. Valstijose. Pagal Mack 
Young, pirmininką Automo
bile Club of New York, tai ant 
viso svieto randasi 47,275,264 
automobiliai. Suv. Valstijose 
randasi trys dalys tuju auto
mobiliu. Bosija turi 200,000 
t roku bet tiktai 44,000 paša- 
žieriniu automobiliu.

Motere užmokėjo Jonui Po- 
lens, kuris mylėjosi su Mare 
nuo kokio tai laiko kuriam už
mokėjo už papildyta žudinsta 
bet jis, vietoje pats papildyt 
žudinsta, ‘pasamdė koki tai 
Juozą Senauska, 19 metu (isz 
pravardes pasirodo gal tai bu
tu Lietuvys), kad nužudytu 
Mares vyra, ka tasai ir iszpil- 
de.

Polens su Senausku prisipa
žino prie kaltes ir bus nubaus
ti pagal ju prasikaltima, kuri 
papilde 17 d. Kovo, nuszauda- 
mi Seminiuka. Vaistinis pro
kuratorius špiresi kad ir mo
tere butu nuteista ant viso gy
venimo in kalėjimą už pakurs- 
tinima savo mylimos kad nu
žudytu jos vyra.

VAIKINAS 19 METU PASI
LIKO PATĖVIU 4 VAIKU.
Stroudsburg, N. J. — Benas 

Miller, 19 metu vaikinas, ana 
diena apsipacziavo su naszle 
Mrs. Matilda Backer’iene, 32 
metu, kuri turi keturis mažus 
vaikus. Dabar jaunam vyrui 
nereikes rūpintis apie padidi
nimą szeimynos nes turi jau 
gatava. Vaikinas dirbo pas 
naszle kelis metus ir yra siera- 
tu.

BEDAREI TURI ISZSIŽA-
DET AUTOMOBILIU.

Philadelphia, Pa. — Admini
stratorius Paszialpo's del Be
darbiu Danielius Lane, apgar
sino, buk visi, kurie aplaikine- 
je paszialpa, turi iszsižadet sa
vo automobiliu, nes kitaip ne- 
aplaikys jokios paszialpos. I'sz- 
tyrinejo jisai, kad žmonys ap
lankydami paszialpa, trankosi 
automobiliais po visas aplin
kines o aplaikytus pinigus 
del maisto praleidžia ant gazo
lino ir kitokiu smagumu, be 
kuriu gali apsieiti. __ _

Isz Visu Szaliu

NORĖJO PARDUOTI SAVO 
VYRA UŽ $20,000.

Worcester, Mass. — Laike 
teismo ant persiskyrimo nuo 
Mitchell Bercume, konsztabe- 
lio isz Oxford, jo pati apreisz- 
ke sudui kaip tai ji stengėsi 
parduoti savo vyra už 20 tuks
tancziu doleriu. Motere tvirti
na buk in jo vyra insimylejo 
turtinga naszle pas kuria buvo 
kaipo szoferis ir tankiai su ja 
važinėjo po visas dalis ir retai 
kada sugryždavo namo pas'ja. 
Ant galo, negalėdama ilgiaus 
nukensti paveržimo jos vyro 
per turtinga motere, pasiūlė 
jai savo vyra, jeigu jai užmo
kės 20 tukstancziu doleriu bet 
neaplaike jokio atsakymo nuo 
moteres. Vyro da ir sziadien 
nesiranda namie ir nežino kur 
jis trankosi su laja naszlele.

PODUKTES PUIKIAI PA
SVEIKINO SAVO 

PATĖVI.
Ferndale, Ky. — Užsirūstinę 

dukreles kad ju motina teka už 
kito vyro, in szeszis menesius 
po mireziai savo vyro, o ju tė
vo, trys dukreles Mrs. Rozali
jos Bannis pasveikino jos jau
niki su s'zluotoms kada tasai 
atvažiavo pasiimti motina in 
szliuba. Jaunikis, Max Attens, 
turėjo iszbegti isz namu bet 
nenusiminė tuom ir vakare, 
kada dukreles nuėjo gult, at
važiavo apie antra valanda, 
pasiėmė motina, nuvažiavo pas 
sikvajeri ir likos suriszti maz
gu moterystes. Bet namo neva
žiavo tik iszvažiavo pas savo 
broli su pacziule, bijodamas 
kad ji podukreles vėla neuž
kluptu su szluotoms.

PARDAVINĖJA
NUOTAKAS

Kaukaze Dar Vis Vieszpatau- 
jo Senoviszkas Paprotys

Pardavinėjimo Merginu.

VYRAI ŽUDO SAVO 
PACZIAS.

Moskva, Rosija.,— Soviati- 
ne valdžia turi sunkia užduote 
isznaikinti nekuriuos senovisz- 
kus paproezius terp gyventoju 
Dogestano, Uzbekistano ir Tai- 
kistano, Kaukaze. Kamiso- 
rius Aleksandra Kazkevicz isz- 
tyrinejo fenais nepaprasta pa
dėjimai terp tenaitiniu gyven
toju. Savo raparte jisai raszo: 
Kaime Mekrade tūlas kulo- 
kas nužudė savo .paezia, už tai, 
kad toji darbavosi terp žmonių 
ant pakėlimo apszvietos terp 
tenaitiniu moterių, bet vyro 
nenubaus t'a už ta dalba, nes ne- 
visados sūdai turi pažiūras ant 
tokiu atsitikimu tose szaly- 
se. Uzbeke tūlas sudžia pats 
subjaurino baisiai tulla motere 
ir pabėgo, būdamas nenubaus
tu už taji bjauru pasielgimą, 
nes fenais mažai turi tiesu mo
teres ir merginos kur jas laiko 
žemiau už vyrus.

Kasumenske atsibuvo net 
35 teismai už visokius prasi
kaltimus už plakimą moterių, 
aipsivedimu su mergaitėms 
kurios turėjo po 12 metu ir vi
sokiu žudineziu, nes fenais vis 
vieszpatauje senoviszki pa- 
proeziai tarp žmonių. Jaunos 
mergaites yra perkamos nuo 
5,000 lyg 8,000 rubliu, kurias 
ne tik tenaitinei gyventojai 
pirkinėje, bet ir sovietinei vir- 
szininkai.
Kad tokiems paproeziams už

bėgti ateiteje, Centraliszka Eg- 
zetyviszfea .Kamisija paskyrė 
Kamisoriu Kazakevicziu, kad 
isztyrinetu gerai tenaitini pa
dėjimą ir neužsleptu nieką, o 
kaltininkus nubaustu.

PERKŪNAI UŽMUSZE 18 
ŽMONIŲ.

Sofia, Bulgarija.,— Asztuo- 
niolika žmonių likos užmuszti 
per perkūnus, kurie trenke lai
ke smarkios viešnios, aplinkin
ėje Zlatitza. Laike viesulus su 
lietum, žmones pasislėpė po 
medžiais ir tame laike likos 
užmuszti.

4,954 ITALIJONAI ŽUVO 
PASKUTINĖJE KAREJE.
Rymas, Italija., — Tik szia- 

dier. kariszkas departamentas 
pabaigė apskaitima kiek žuvo 
Italiszku kareiviu musziuosia 
su Etiopais. Skait'lis parojo, 
žuvo 4, 954 vyrai, o daugiau

BANKIERIUS APIPLESZI- 
NEJO PACZTA.

Oliver P. Arnold, vice-prezi- 
dentas Denver National Ban- 
kos isz Denver, Colo., buvo 
vienas isz vienuolikos ypatų 
n!ž apipleszinejima Suv. Vals
tijų paczto. ,

Paskutines Žinutes
Shanghai; Kinai.,— Seiptyni 

Kiniszki sznipai, kurie iszda- 
vinejo ’slaptybes del Japonu 
valdžios, likos suszaudytais 
Hsinhsang, j Ilonana provinci-
joj. Kinai! pasirengineje ant 
tikros karei s*u Japonije.

#7
Little Fęrry^N. J., 
mdytai Ain* Wfemi

kaip deszimts tukstancziai Ii- banditai 
kos sužeista ir apsirgo su viso
kioms ligoms.

Italai pradėjo mobilizuot ka
reivius ant rubežiaus, isz ko la
bai neužganadytos Europines, 
vieszpatystes nes tas duoda su
prast kad Italija pasirengineja 
ant kitos kares netolimoj atei
tyje.

Keli

tinio b%nko, apipleszdami ji 
nuo 10 lyg 20 tukstancziu dole
riu. Banditai suimti.

Hong Kong, Kinai.,— Du le- 
kiotojai likos užmuszti, kada 
ju eroplanas nukrito prie Sun 
Yet Universiteto, kada iszlban- 
dinejo maszina.

Shamokin, Pa. — Strytkariu 
kompanija Shamokin—Mount 
Carmel praeita Petnyczia pa
liovė varyt strytkarius o in ju 
vieta invede didelius bosus. 
Yra tai paskutine kompanija 
kuri vare strytkarius szioje 
aplinkinėje. i

Pikeville, Ky. — Per szeimy- 
niszka nesupratimą tarp dvie
ju szeimynu, kilo musziai ku
riuose likos užmuszta dvi mo
teres ir du vyrai.

‘Oklahoma City, Okla. — Per 
vėtras, tvanus, žaibus ledus ir 
lietu, praeita sanvaite, devyni 
žmones neteko gyvaseziu Ok- 
lahomoje ir Kansu valstijose. 
Padaryta daug bledes ir žmo
nes kenezia dideli varga.

Jeruzalemas. — Arabai pa- 
kiszo bomba po valdžios namu, 
pertraukdami telegrafa ir tele
fono komunikacija. Keli žmo
nes likos sužeisti.

Ankow, Kinai. — Kiniszki 
pavogė misijonieriu

kunigą K. J. Samset, isz Oslo, 
kuris buvo perdetiniu Lutero- 

'niszkos misijos fenais.

Paryžius, Francija. — Dar
bininku straika kurioje daly
vavo apie milijonas darbinin
ku, likos pasekmingai užbaig-

Darbo Žinutes
Hazleton, Pa.,— Badai Craln’ 

berry kabyklos prigulinezios 
prie Lehigh Valleys kompani
jos, neatnaujis kontrakto su 
Pardee Iccnininkais ant toles
nio kasimo anglių isz tu kasyk- 
li'U. Jeigu neatnaujis kontrak
to, tai kasyklos nedirbs ir szim- 
tai žmonių pasiliks be darbo.

Shamokin, Pa.,—Laisvu An- 
glekasiu Draugavę, laike savo 
susirinkimą Pine Grove, perei
ta Sukata, tiksle padavimo 
praszimo in valdžia, kad paim
tu po savo valdžia, visas kasyk
las kurios stovi be darbo. Ba
dai apie 40 tokiu kasykliu ran
dasi! Northumberland, Schuyl
kill. Dauphin, Luzerne ir Car
bon pavietuose kurias galėtu 
apimti po savo valdžia; atida
ryt jas ir duoti žmoniems dar
bus.

New Brunswick, N. J.,— 
Johnson & Johnson, iszdirbejai 
daktariszku įinstrulmentu, pa
dovanojo bonusa savo darbin
inkams 5-ta procentą nuo savo 
uždarbio už 1935 meta. Apio 
3,000 darbininku dirbtuvesia 
New Brunswick, Chicago, Chi
copee, Mass., ir Cainsville, Ga., 
aiplaikys bonsus. Kompanije

sekanezius laiszkus: “Todėl 
kad jus prisidėjote, prie musu 
uždarbio tai noringai dalina
mės ir su jumis.“

TRUMPOS ŽINUTES 
ISZ KANADOS

North Bay, Ont. — Gal še
ri iauses žmogus gyvenantis 
Kanadoje sziadien yra John 
Birsch, kuris jau susilaukė 
puikaus amžiaus 114 metu. 
Norints senukas yra truputi 
kurezias bet sziaip yra sveikas 
ir da gana drūtas.

Lindsay, Ont. — Laike dar
bo prie audimo maszinos, li
kos nutraukta ranka Ernestui 
Rodman, 50 metu. Sužeistąjį 
žmogų nuvežta in ligonbute 
kur jam daktarai nupjovė su- 
mankiota ranka.

Picton, Ont. — Po ilgam 
jeszkojimui ant galo pasisekė 
surasti lavona asztuoniu metu 
vaikiuko Ben Johnston, kuris 
nuskendo kėlės sanvaites ad
gal laike žuvavimo.

Yorkton, Sask. — Kada Ed
vardas Roya ėjo namo vėlybu 
laiku, užtiko gulinti žmogų’ 
ant kelio, kuri nunesze in li
gonbute. Kada žmogus sziek 
tiek adgavo pajiegas, pasakė 
daktarams kad nieko nevalgė 
per ketures dienas.

Montreal. — Armand Mar
chand, sziauczius, likos pakar
tas czionais už nužudymą savo 
mylimos, Janinos Lemire, 27 
metu, praeita Augusto menesi. 
Sziauczius susibarė su savo 
mylima isz nežinomos priežas
ties ir ja nužudė suplakdamas

ta. Jokiu sumiszimu nebuvo. _ jai pakąuszį su plaktuku. 5



“SAULE” Mahanoy City, Pa.

Kas Girdėt
Laikraszcziai vela turi ka 

raszytie apie draugavę “Juo
da Legioną,” kurio darbelei 
likos atidengti mieste Detroi
te, Miczigane. Toji draugavę 
likos apkaltinta už papildyma 
keliolikos žudinscziu ir viso
kiu prasižengimu o norint s sa
ve praminė “ szimt-procentine 
Amerikoniszka organizacija” 
bet jos tikslu buvo liuvertimas 
Amerikoniszkos valdžios. To
sios organizacijos tikslu yra 
kovoti priesz visus Katalikus, 
nigerius, komunistus ir t.t., 
arba aiszkiau pasakius, priesz 
visus svetimtauczius. Tiktai 
Amerikonai, Protestoniszko 
iszpažinimo galėjo prigulei 
prie tosios drauguves.

Juodas plosczius, maska ant 
veido, numirėlio kaukuole, re
volveris rankoje, — tai buvo 
ženklai tosios “garbingos 
drauguves!”

O kad jau nevienam nubodo 
komedija ‘‘Juodo Legiono” ir 
buvo pasirengęs ji pamesti ir 
apie tai pasakyti svietui — to
dėl tieji fanatikai pradėjo žu- 
dinti tokius draugus kad ne- 
iszduoti slaptybes drauguves.

“ Generolai ”, “ pulkininkai ’ ’ 
ir kiti su kariszkais titulais, 
buvo virszininkais tosios vel- 
niszkos drauguves. Kožnas ku
ris norėjo instoti in ja, buvo 
gerai iszbandytas pirm negu 
pasiliko pilnu nariu draugu
ves. Badai tosios drauguves 
svarbiausiu tikslu buvo sujesz- 
kojimas darbo del bedarbiu ir 
ne vienas likos pagundytas 
prie tosios drauguves. Daug 
palicijantu ir miestiszku vir- 
szininku prigulėjo prie jos.

Amerike kas meta platinasi 
panaszios slaptingos draugu
ves, kurios geidžia valdyti szi 
sklypą kerszinimais del sve- 
tim-szaliu. Nekurie virszinirt- 
kai sapnavo apie apemima 
valdžios po savo diktatūra.

Beveik kožna diena girdime 
apie suėmimą nariu tosios slap
tingos drauguves ir net val
džia insikiszo in tai.

Ko'blencijoj, Vokietijoj, pra
sidėjo teismas kuris padare 
bjauria intekme ant Katali- 
kiszkos bažnyczios Vokietijoj. 
Isz skaitliaus 500 zokoninku 
isz dvideszimts Vokiszku 
kliosztoriu, beveik puse turėjo 
stoti priesz suda kuriems už- 
metineje bjauru pasielgimą 
priesz dorybe ir Sodomiszkus 
prasižengimus. Tarp apkaltin
tu zokoninku randasi 46 metu 
Petras Steinhoff, kuris likos 
apkaltintas ant asztuoniu me
tu in kalėjimą ir netekimo pi- 
lietiszku tiesu. Likusieji likos 
apkaltinti kalėjimais pagal ju 
prasižengimus.

Tieji broliukai turėjo po sa
vo globa auginimą jaunu vai
ku ir mergaicziu bet su jais ne- 
pasielginejo kaip Kristus tik
tai vietoje taisės aveles moky
ti dorybes tai su jais pasielgi- 
nejo bjaurei ir priverstinai ve- 
de ant kelio prapulties.

Matyt kad tuose Vokiszkuo- 
se Katalikisžkuose klioszto- 
riuose prasiplatino didelis isz- 
tvirkimas bet tam negalima 
stebėtis nes toki broliukai ve
da nuobodu gyvenimą kliosz- 
toriubse ir papuldavo in “pa
gunda. ’ ’ Tokiu kliosztoriu mu
rai šlepe ir ju nusidėjimus.

Tarp kliosztoriniu muru yra 
geru ir blogu zokoninku bet 
yra tokiu, kurie tenais pasisle- 
pe2 prasižengdami priesz syįę- 

tiszkas tiesas kur ju niekas ne
galėtu susekti ir toki broliukai 
terszia varda geru vyru kurie 
pasiaukavo del Dievo ir bažny
czios.

Valdžia vela sumanė už
traukt nauja paskola bet di
desne ne kaip isz pradžių ma
ne tai padaryt nes daugiau 
kaip du bilijonus doleriu. Gal 
tieji pinigai papuls in rankas 
bankieriu kurie aplaikys nuo 
valdžios puiku procentą nuo 
tuja pinigu bet nuvargęs per“ 
depresija biznierius pinigh 
sziadien negali pasiskolint isz 
banku. Bet valdžia už tai pa
skolina pinigus dideliems pra
moninkams ir geležinkeliams 
ant dirbimo naujausio sztamo 
vagonu ir lokomotivu.

Turtingiems pramoninkams 
ir bankieriams yra auksiniai 
laikai laike bedarbes ir blogu 
laiku.

Tai-gi, kada valdžia skolina 
milijonus doleriu del susiban- 
krutinusiu geležinkeliu ir vi
sokiu kompanijų, tai skaitome 
laikraszcziuose buk Cleveland“ 
apie du tukštancziai namu bus 
parduoti ant licitacijos nes 
žmonelei tuju barnu bus par
duoti ant licitacijos nes žmone
lei tuju namu nebuvo sztant 
užmokėti padot'ku. Valdžia su- 
szelpineja didžiausius fabri
kantus ir pramones apsaugo
damas juos nuo subankrutini- 
mo bet del vargingu žmonelių 
neturi rodos kaip apsaugoti ju 
namelius.

Turi mokėti padotkus, ar tu
ri darba ar ne, ar tavo vaikai 
turi ka valgyt ir kuom apsire- 
dyt, ar neturi.

Vakacijos jau beveik po szo- 
nu, publikinese mokšlainese ir 
universitetuose užbaigs moks
lus tukštancziai studentu ku
riems bus inteiktos diplomos 
bet ka tieji studentai veiks ka
da apleis murus tuju mokslai- 
niu? Vieni turi turtingus tėvus 
ir mažai apie tai rūpinsis ko
kiu budu užsidirbt sau ant 
duonutes. Bet randasi dauge
lis tokiu studentu kurie laike 
vakaciju turės dirbti per visa 
ta laika ant savo užlaikymo, 
restauracijose, koteliuose ir 
kur tik aplaikys darbus, no- 
rints turės diplomus kiszeniuo- 
se. Kiti slankios po Amerika 
jeszkodami susimylejimo nuo 
kitu. Tieji, kurie bus giliuk- 
ningais surasti sau kokius dar
belius, tai galime tikėtis kad 
iszeis ant doru ir naudingu vy
ruku kuris bus reikalingi del 
žmonių ir visuomenes.

Gal ateis tokis laikas kada 
visi Amerikoniszki ir Airiszi- 
nei vyskupai iszmirs tai tik ta
da Lietuviai ir kiti svetimsza- 
lei susilauks savo... Bet lyg 
tam laikui viską apžios Airi- 
sziai kurie neprileis jokio “po- 
ianderio” ant to garbingo 
dinsto. -

Kokia tai Mrs. Edna Morri
son, isz Saint Louis, apskundė 
savo vyra ant persiskyrimo 
kad tasai duoda jai tik tris do
lerius ant sanvaites ant iszsi- 
maitinimo.

Ar-gi toji kvailiuke nežino 
kad sziuose bedarbes laikuose 
ir tas užtenka. Kiek tai tuks- 
taneziu szeimynu aplaiko ma
žesne suma, pavidale “relifo” 
kurie vos užsilaiko savo kuna 
ir duszia ir da su keleis vai
kais. Nekurie žmones nežino 
kada jiems gerai ant svieto iri 
niekados- nebūna užganadintį.

ISZLIETUVOS
PALICININKO UŽKLUPTA 

MERGINA DALI ATSI- 
SZAUKIMO SUVALGĖ.
Liota Germanaite ir Laznii- 

kaite, buvo kaltinamos tuo kad 
priguiedamos slaptai Komu
nistu partijai platinusios atsii- 
szaukimus. Jo:s prie stulpo li
pinusios atsiszaukimus. Jau 
ankseziau abi buvo nubaustos 
po 3 metus sunkiuju darbu ka
lėjimo. Palmininkas Ditkus 
parojde, kad Laznikaite užklup
ta su atjsiszaukimais, ats'iszau- 
kima prarijus. Germanaite 
tik drauge buvus. Germanu,i- 
tes byla vyriausias tribunolas 
kasavo, nes nesąs inrodytas jos 
bendra-darbi avimas su Lazni- 
kaite. Bumai G ermanaites by
la persvarste ir ja nubaudė 
dviem metais sunkiuju darbu 
kalėjimo.

VILKAVISZKIO TEISMĄ
UŽGRIUVO LUBOS.

Sziomis dienomis Vilkavisz- 
kio apylinkes teisme nagrinė
jant bylas nukrito iulbu tinka,s^ 
Pose(dyje esantis vienas vaikas 
sužeistas, kuriam suteikus pir
ma pagialba, nugabentas ligo
ninėn. Kiti žmones apdulkinti 
ir iszsigande.

ŽIAURI ŽMOGŽUDYSTE.
K. Naumiestis.,— Vienas gy

ventojas priesz kelerius metus, 
buvo su savo žmona persiisky- 
res ir abu tarnavo pas ūkinin
kus, skirtingose vietose. Ne
seniai abudu susitiko Naumies
tyje, iszsigere ir bandė taiky
tis. Matyt nepavyko ir vyras 
savo žmona dviem szuviais 
Daržininku kaime perszove. 
Palicijai žmogžudį tuojau pa
vyko suimti.

SUDEG E MERGAITE
Pažėrai.,— Pažėrų miestelio 

gyventojas Macziulonis, iszei- 
damas isz namu, paliko savo 
dvylika metu dukrele prie de- 
ganezios krosnies ir lielpe nuo
latos kurstyti ugni. Mergaite 
turėjo rankose szukas. Priėjus 
prie krosnies, bededant in kros
ui malkas, staigai szukos užsi
degė. Ji manydama szukas 
užgesinti, deganezias jas suvy
niojo in savo -suknele. Bet už
sidega ir drabužiai. Degan- 
cziais drabužiais mergaite isz- 
bego is-z namu ir pradėjo sza uk‘ 
tis palgialbos. Pamate kaimy
nai deganezia mergaite pra
liejo gesinti, pildami ant jos 
vandeni. Ugnis buvo užgesin
ta, mergaite smarkiai apdege, 
kelias dienas pasikankinusi, 
didelėse kaneziose mirė.

UŽ PASIKĖSINIMĄ ISZŽA' 
GINTI, TRYS METAI

IN KALĖJIMĄ.
Marijampole., — Kidulių 

valscz., Keksztu kaimo gyven
tojas Juozas Peczkus už pasi
kėsinimą iszžaginti Antanina 
Onusaityte penkiolika metu 
amžiaus, Marijampolės alpyg., 
teismo nubaustas 3 metais sun
kiųjų darbu kalėjimu.
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miliekia visus ligai. Velniszkas 
kaziriavimas. Jeszkojo tarnaites 
o rado paezia. Stebuklinga kuczia. 
Krėslas. Nelaiminga karalių ir jio 
vienturte duktere. Nelabas vyras. 
Prakeikimas. Delegatai pas grafa. 
Užkeikta skripka. Del tu, ka keti
na antra karta apsipaeziuot. Pikta 
Onuka. PREKE 25c.

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

Slaptingas 
Dvaras

I.
Mirus tėvui, kuris buvo pirk

liu, pasilikau tevainiu szimto 
tukstaneziu florenu. Prekiaut 
nemėgau suvis, nors ant to ir 
nusimaniau, kaipo pirklio sū
nūs, mano idealu buvo žemdir
byste.

Perstatinejau sau, kaipo di
džiausi smagumyna arit pasau
lio, darbavimasi ant palaimin
tos Dievo dirvos, szventos že
mes. Nekarta svajodamas apie 
ūkia, perstatinejau visa gražu 
paveiksią ukiszko gyvenimo, 
koki suteikia žmogui prigim
tis, jaueziau jau visus smagu
mus, kokius suteikia augini
mas gražiu arkliu, jaueziu, 
karvių ir kitokiu bandų gyvu
liu. Kaip smagu yra žiūrint in 
linksmus gražius gyvulius, 
kaip smagu, matant banguo- 
janezius, nei jūres, aukso ja
vais laukus, matant bedirban- 
czius ant ukiu žmones. Kaip 
linksma ir smagu vaikszczioti 
po lankas, žydinezias, kvepen- 
czias, po laukus apsėtus, ap
dirbtus grąžei. Kaip sveika 
kvėpuoti grynu, sveiku oru, 
kaip smagu rūpintis apie pa
gerinimą ukiu, apie sėjas, apie 
lietu, apie rasa ir giedra. O 
taip bemuistydamas da labiaus 
niekinau pirklysta kuri sma
gumo žmogui jokio nesuteikia 
o rupeseziu, ergeliu ir džiovi
nimo galvos nuo jo labai rei
kalauja.

Isz žemdirbystses galima tu
rėti pelną kuris nedaro niekam 
jokios skriaudos, kadangi tai 
yra teisingiauses užsiėmimas 
po kuriam, vakarui užstojus, 
žmogus ramei su 'gryna sanži- 
ne gali melsti- Dieviszkos pa
laimos, drasei gali atsiliept: 
“Vieszpatie palaimink mano 
darbus ir stengimus.”

Tiek vienok prekejiszko 
kraujo tekejo da mano gyslose 
kad nenorėjau aklei pirkinet 
pirmesnes, geresnes ukes, o 
laukiau da progos geros kuo
met tikėjausi pasiseks man 
nupirkti gražia ūkia už 50,000 
bei 60,000 florenu. Tokiame 
karte da man pasiliktu isztek- 
liaus ant pradžios gyvenimo, 
kadangi pradėt gyvent ir am 
ukes be pinigu niekai ii- sun
ku o tuo sunkiau, kuo didesne 
ūke.

įSkaicziau todėl temingal 
ko’žna numeri visu laikrasz- 
cziu, kokius tik prenumeravo 
jau, bei kur kitur jeigu tik in- 
puldavo in ranka kokis daik- 
rasztis, skaitydavau apgarsi
nimus norėdamas atrasti tarp 
ju apgarsinima pardavimo 
ukes. Apsvarscziau nekarta ta 
dalyka gerai ir nesikarszczia- 
vau su tuomi o vis da laukda
vau atradimo tinkamos man. 
ukes.

Taip viena karta beskaity
damas, atradau pagarsinta 
kad randasi tūlam apskrityje 
parduodamas kareiviszkas kai
mas. Parsiduoda isz laisvos 
rankos, ūke turi 900 margu 
dirbamos dirvos ir pievų o 1,- 
500 margu girrios, su trioboms 
ukiszkoms ir dideliais rūmais 
del gyvenimo savininkui, taip
gi su visais judinamais ir neju
dinamais daigiais, ukiszkais 
padarais, inrankiais, visais ra
kandais gerais, o kasztuoja 
70,000 florenu. Tai buvo man 
beveik tinkama.

Nusidaviau tuojau pas advo
katu, paminėta apgarsinime, 
idant geresniu informacijų 
apie ūke patirti. Szis priėmė

rnane labai mandagei ir sutei
kė man visas žinystas apie 
parduodama ūkia.

— Kaimas, — kalba jis man, 
yra savastis grofiszkos gimi
nes Klarandy; pasimirė nese- 
nei senas grofas, gyvenantis 
ten nuolatai. Gimine jo dabar 
parduoda turtus cielybeje, 
kaip mirusis paliko: arklius, 
gyvulius, net ir naminius daig
ius su abrozais.

— O jeigu asz tuju pastarų
jų nenorecziau ?

— Tai vistiek. Ar .su tuomi, 
ar be to, preke turtu yra toji 
pati, kadangi naminiai rakan
dai esą tik dadeczku. Nenorint 
ju tamistai, turi pilna tiesa 
parduot.

— Užtikririt galiu jau da
bar, nors ne esmių ju mates, 
vienok ju nenoriu. Velionis, 
buvęs grofu, asz nors ir tap- 
cziau valdytojom jo turtu, ne
privalau juk dėvėti jo senais 
rubais?

Advokatas nusijuokė links
mai, patardamas kad kalbu 
teisybe.

— Kodel-gi parduoda gimi
nes, kuriems paliko velionis 
mirdamas tuos turtus? — už
klausiau provininko.

— Todėl, jog patys valdyt 
jais negali, arba ir nemyli 
ukystes, kadangi vienas ka
riuomenėj o antras apsivedė 
u'žrubežyje, vedes turtinga 
duktere barono, pinigu jam 
netrūksta. Dideliam mieste gy
venimas linksmesnis dėl didž- 
tureziu todėl nenori suvis su- 
gryžt in czion idant žemdir
byste užsiimti.

— Kokia dirva?
— Labai gera, viena dalis 

yra pirmo skyriaus, likusi ant
ro. Pievos puikios, plaukenti 
upeli galima butu pęrvest pie
vomis, kas, kaip ir tamistai 
yra žinomu, yra labai naudin
gu, kadangi būnant apstesniai 
rasai, pievos geriau želia. Ran
dasi taipgi vandeninis malū
nas ir pjuvinyezia del pjovimo 
lentų isz medžiu, auganeziu 
girrioj; isz girrios taipgi pel
nas. Trumpai pasakius, tas 
viskas yra vertu reikalaujamo 
skai'tliaus pinigu ir nors nak- 
czia užmokėt galima.

— Ar nėra priek tam kokios 
nepermatomos nepatinkamy- 
bes kuri vėliaus daug nesma
gumu suteikinėtu.

— Galiu tamista užtikrint 
jog nėra. Pavandenės pievas 
niekad neaptvineja, keliai su
taisyti gerai, visas 'tas žemisz- 
kas 'turtas neesą iszstatytu ne 
ant szalcziu, ne ant karszcziu, 
nes žinomas dalykas, giria pri
laiko drėgnuma o žiema ve- 
ams laisvai po dirvas bujoti 
nedaleidžia. Sodnas aplink rū
mus puikus ir vaisingas.

Ir nuejas iszeme kelias Na- 
poleoniszkas gruszias isz sze- 
pos.

— Labai mėgstu tos ruszies 
gruszias todėl parsigabenau 
sau ju isz tenais! — kalbėjo 
advokatas.

— Kokiam stovyje randasi 
padarai ir inrankiai ukiszki?

— Praszau, peržvelgk tamis • 
ta surasza invenitoria nejudi
namo; man rodos, viskas tas 
yra vertas mažiausia 15,000 
florenu.

Perskaitęs surasža, patyriau 
jog provininkas paminėjas 
preke tu visu daigtu, nepasa
kė neteisybes. Patsai apsvars
cziau ir persitikrinau tuojaus 
kad tai da labai pigei parsi
duoda. Stebėjausi net negalė
damas iszaiszkint sau to, del 
kokios priežasties taip puiku 
turtą, kuris randasi kuogeriau- 
sioj tvarkoj ir stovyje, parduo

da taip pigei?
Advokatas, matomai, supra

to mano abejojima ir mislis, 
kadangi užklausė:

— Pasakius atvirai, kaimas 
parsiduoda taip pigei todėl 
kad prie to esą priskirta tūla 
nesmagi del pirkiko sanly'ga. 
Senas grofas mirdamas pažy
mėjo savo testamente idant te- 
naitinis randy'tojas, kamardi- 
nieris, važnyczia, atidarytojas 
duriu, szauklis, arba sargas ir 
kokia ten priimta beteve, tu
rėtu gera būti iki mireziai, vie
ni rūmuose, kiti kituose- ukisz- 
kuose butuose. Bet nėra tas del 
pirkiko vela taip didele sunke
nybe kadangi velionis grofas 
paskyrė visom tom -minetom 
ypatom iki mireziai alga, t. y.: 
paliko pinigu tiek, kad ju už
teks visiszkai, jeigu da neat
liks, mokėti kas meta paskirta 
suma kožnam.

Pardavėjai to užslėpt negali 
bet apart to jokios kitos ne
smagios nepatinkamybes neras 
pirkikas.

— Jeigu tik tokia nepatin- 
kamybe, tai mane tas neatgra- 
sineja suvis, — atsakiau. — 
Asz vistiek randytoju ture- 
cziau imti o kaslink kitu tarnu 
tai vis geriau turėt tokius ku
rie jau nuo keliu metu gyvena 
czion negu priimti naujus. Pa
galinus, nesmagu man butu 
gyvent vieninteliui tokiuose 
milžiniszkuose rūmuose.

Advokatas matomai susi- 
maisze.

— Tai-gi, tamista ketini ten 
apsigyrvent? — užklausė:

— Žinomas daigias. Noriu 
visiszkai pasiszvenst žemdir
bystei o todėl ir dvara sau 
perku. Tokis būdas gyvenimo 
man labai patinka o jeigu ka 
s.u noru pradedame ir matome 
kad savo sieki atsieksime, jau- 
cziam.es laimingais.

— Ir nori tamista patsai ap- 
sigyvent rūmuose?

— O kaip-gi? Ar-gi ture- 
cziau da sau pasisamdyti šlu
ba kur pas kaimieti?

— A... to nežinojau, kad 
tamista patsai ten apsigyven
si!

— Ar ten metavoja, ar vai
dinasi? Isztikro, rasi, tai koki 
užkeikti seni rūmai kur seni 
gyventojai ju ateitineja gąs
dint naktimi savo anukus. Kur 
ant aslos matyt neiszdildomi 
kraujo pedsalkiai, kur apie pu
siaunakti girdisi vaitojimai, 
skambėjimai retežiu prakeiktu 
vaidyklų apie kokius savo lai
ke rasze Aleksandras Durnas. 
Tikrai tai baisus dalykai bet 
asz ju suvis nesibauginu...

Advokatas nusiszypsojo.

— Ne, tamista, — kalbėjau 
toliaus, — mano gyslose teka 
nearistokratisžkas kraujas. 
Esmių sunumi doraus pirklio; 
mane gąsdint neateitines seni 
grofai ar kunigaikszcziai isz 
ano svieto, nepasirodines 
szviesios ponios baltuose rū
buose o priek tam privalai ta
mista žinot kad manau inkurti 
tenais didi fabriką sūrio o nuo 
kvapsnies sūrio visos dvasios 
pabėgs.

Juokėmės abudu szirdingai 
0' užtikrinus man antru kartu 
kad turiu taip stiprias nervas 
kaip kad viržius kanapinius, 
advokatas apreiszke jog gali
me paraszyt kontrakta.

In kelias dienas vėliaus už
mokėjau reikalaujama skaitlį 
florenu ir darbas atliktas.
Tūlam provininkui, gyvenan- 

cziam arti mano tevainystes, 
pavedžiau veikalus tradicijos 
arba perraszymp turtu ant ma
nes kadangi žinomas dalykas,

prie tokiu aplinkybių buna di
dėles iszeigos ant pavaiszini- 
mu esaneziu prie to virszinin- 
ku o asz, kaipo sūnūs pirk
liaus, nemėgau suvis panasziu 
lėbavimu.

Turiu atvirai prisipažint jog 
kiek kartu pamislinau apie 
mano' nauja tevainyste, arba 
apie ūkia, džiaugiausi lyg kū
dikis tuomi viskuomi, ypacz 
senais rūmais su ju visoms 
dvasiomis ir vaidyklomis.

Kaipgi linksma gyvent to
kioj vietoj kur metavoja dva
sios kito sverto, apie kurias 
kožnas ka nors nupasakoja o 
vis kitaip. Kaip smagu žiūrint 
in iszgasti svecziu ant kožno 
subruzdejimo, ant kožno girgž
telėjimo duriu, kaip tarnai bi
jo iszeiti in karidoriu kadangi 
ten “vaidenasi”, “rodosi” o 
ame juokinga matyt ir girdei 
ta viską kad žmones, inbaugin- 
ti pasakomis, savo szeszeliu bi
jo?

Asz priguliu in eile tu žmo
nių kurie suvis in tokius daig
ius netiki, kuriuos gali iszgas- 
dinti tik didele neganda, nuo
polis ir skolininkai o ne kokios 
ten dvasios, atėjusios isz kito 
svieto...

In kėlės dienas po nupirki
mui iszsirengiau asz in savo 
naujus namus. Atsisveikinau 
visus pažystamus ir nuvažia
vau pacztiniais arkliais, nors 
savo naujai ingytame dvare ti
kėjausi rasti visa kaimine. Su 
randy-tojum apsimainem pir
ma laiszkais. Liepiau idant at- 
siunstu ant paskutines staci
jos lengva karietaite. Tikrai 
radau laukianti važnyczia su
tartam vieszbutyje.

Stebėjausi iszvydes ji gai
lės rūbuose bet iszaisz’kinejau 
sau tai kad geras tarnas ap
gailestauja mirusi savo sena 
poną. Ant skrybėles turėjo jis 
toki ilga juoda raikszti kad 
galai sieke peczius, lyg grabo- 
riaus, vežanezio in kapus ve
lioni o kad ir arkliai butu už
dengti juodoms skraistėmis, 
visas miestas manytu tikrai 
kad karietoja veža koki numi
rėli o ne gyva žmogų.

Noroms—nenoroms inlipau 
in karieta, atsilosziau, pasi
smaginau ant min'ksztu sėdy
nių, pasakiau važnycziui idant 
pasiskubintu kadangi norėjau 
priesz vakara būti ant vietos 
ir judinomes.

Važnyczius mano važnyczia- 
vo tikrai puikei. Macziau jog 
jis tobulas ir matomai iszla- 
vintas gerai važnycziavime. 
Tiktai tas man nepatiko jog 
nuolatos sunkei dūsavo o už
klausus man jo ko dūsauja 
taip rgaudžiai, atsake jog turi 
ant savo duszios didele sunke
nybe.

— Gerai, tik neiszversk, 
idant abudu mes nenusisiiktu- 
me sprandus.

Važnyczius užtikrino mane 
netik žodžiais bet ir savo dar
bu jog jam neipirmiena, važny- 
cziavimas.

Po tam iszvydau kad jis isz- 
siemes skepetaite szluostosi 
akis, maniau kad jis verkia.

— Kas tau? — užklausiau.
— O pone! Mano skausmas 

neapribuotas! — suvaitojo, bet 
ve'že gerai. I

Davažiavus mudviem klo
nius, kur kelias ėjo tarp dvie
ju uoliniu augsztu krantu, ar
ba tacziaus dauba, mano važ
nyczius pradėjo 'balsu verkti, 
lyg kūdikis inmusztas moti
nos.

— Pasakyk -gi man, kas tau 
yra, ko-gi verki? — klausiau 
nekantriai.

____ Toliaus bus 

cziam.es


’’SAULE” Malianoy City, Pa.

Kvaila Kunigaiksztiene
Caras iszvydes ta paveikslą ju pasitikėjimo. Tykoja ant

jgusilaike duryse tartum ne- 
drysdamas peržengt slenks- 
czio. Aszaros sublizgėjo jo 
akyse. Jaute jog jis yra kal- 
cziausias visame. Kaip del nu
tildymo sanžines balso, tarė 
szvelniu balsu:

— Ar pažysti mane, Heile?
Papaikusi szoko smarkiai 

suklikus ir butu pabėgus jeigu 
nebutu ja sugavės Konstanti
nas.

— Leisk mane! — reke pa
paikusi, — turiu nuneszt kūdi
ki in saugia vieta, dega, dega, 
sudegs kūdikis, kūdikis nekal
tas. — Varpai gaudžia, aha, 
ateini budeli paimt mane. 
Leisk mane, leisk... Puolė ant 
keliu ir apėmė kojas vyro, mal
daudama susimylejimo, net 
kol galiaus, aplieta prakaitu, 
apalpo.

manes, jeszko mano gyvasties 
nors isz visu savo spėkų sten
giuosi veikti de1! labo mano pa
valdiniu, del labo Rusijos. Jei
gu Tėvynė pareikalautu nuo 
manes aukso kad ir daugiau
sia, kad ta auka butu mano 
locna gyvastis — atiduocziau 
tuojaus, kad tik szalis butu 
laiminga. Kas man pasakys, 
kas patars kaip, kokiu budu 
galiu iszgydyt žaizdas nelai
mingos tėvynės, kas man duos 
dalgi idant iszkirst galecziau 
visas usnis ir piktžoles isz tar
po mano tautos.

Heile pertrauke jam: 
Paguoda garbe darbui atiduok 
Darbas gerbūvio versme; 
Dirbanczia kieta ranka bu-

cziuok, 
Tau bus didžiausia garbe. 
Arianti dirva vainikuok arkla,

Pasodyta ji ant minksztos 
kreses ir padėta pluoszta gyvu 
rožių ant keliu.

Su pagiallba gydintojaus ne
laiminga veikiai atsigaivino ir 
iszvydus ant keliu žiedus pa
ėmė, pradėjo iszriszus bukietą 
sudestinet isz rožių vainiką.

Caras, kuris abejodai žiurė
jo ant kancziu katorgose, ant 
upiu kraujo ibesilliejanczio isz 
jo auku, negalėjo bejausmiai 
žiūrėt in nelaiminga kuni
gaiksztiene kurio, apalaikinej 
taipgi už auka sosto, nes dė
lei sosto labo prisakęs prasza- 
lint maža Valdimiera pasiliko 
priežastim jos papaikimo.

Heile tuo tarpu žiūrint carui 
isu aszarom akyse in ja kalbė
jo:

— Raudoni žiedai, raudonas 
kraujas. Plati yra Rusija, už
klota ledais ir sniegais, sutar- 
pins juos kraujas.

— Ka ji sako? — užklausė 
caras, atsikreipdamas in broli.

— Apraudoja Rusijos padė
jimą ir pranaszauja.

Aleksandras nuleido žemyn 
galva.

—- Žodžiuose to sumaiszyto 
proto gali but teisybe — su
niurnėjo. Nelaiminga mano 
Rusija, kaip didele sunkenybe 
slegia mano szirdi, kad del ta
vo labo taip mažai galiu tepa
daryti idant praszalint vargus 
ir nelaimes isz tarpo tavo vai
ku. .. \ .

Tame vela papaikusi atkrei
pė ant saves visu atyda. Pasi
kėlė nuo kreses, iszsitiese isz- 
didžiai; akys jos blizgėjo, ran
kos iszsitiese in pryszaki 
laugsžtyn, veidas jos praspindo 
kaip tai instabiai ir lupos pra
dėjo krutet.

— Pradės pranaszaut — tarė 
tylomis gydintojas. — Taip 
dažnai buna ir reikia stebėtis 
ka pasako ji tokiame karte.

»— Ar* jos kalboje yra kokia 
gilesne mislis? — užklausė ca
ras.

— Spresit jusu ciesoriszka 
didybe — dabar tylekim idant 
neiszsklaidyt pranasziai inkve- 
pimo.

—— Jusu cies'briszka didybe, 
jeigu nori gali ko paklaust jos 
dabar, ji atsakinės.

— Pasakyk man kas esu? — 
(užklausė caras stojas priesz 
Heile kuri neatmerkiant akiu 
įątsake:

— Nelaimingiauses isz mili
jono nelaimingųjų — vargin
giausias didžturtis.

— Teisybė pasakė, — tarė 
caras. — Taip, esmių nelaimin
giausiu kadangi randu ten ne
apykanta kur jeszkau meiles; 
ąaeužsitikejima kame reikalau-

Idant žemele teiktųsi priimt 
In savo iszcziu berama sėkla 
Ir savo vaisiais norėtu maitint. 
Lankykie vietas kame gyvena 
Žmones kurie dirba. per dien; 
Kas dirba tas vergu negema; 
Vergas nemyli, tur bijot vien.

Kad mylimu butum, neturėk 
vergu,

Nespausk, nežudink; kelk, 
szviesk, gaivink.

Nestatyk kojos ant žmonių 
sprandu —

Teviszku glebiu visus apimk 
Uždanga kyla — nupuola vela, 
Naktis užkloja kruvinus 

laukus.
Bet praspind auszros spin

duliai,
Ir žeme redos’ in naujus rubus 

Isz vergu liko žmones laisvi, 
Szimtmetis smego, szimtme- 

tis praeis,
Szimtmeti tesis kova baisi, 
Cariszikam namui galas ateis 
Rusija laiminga yra!
— Rusija laiminga ra! — su- 

szuko džiaugsmingai caras. 
Tauta ir sostas tai vienas daig
ias. Kad ir pats pražucziau 
pirma tai vienok mirsiu su vil- 
czia kad Rusija bus laiminga!

— Ir supratai, brolau, — ta
re Konstantinas.

— Kuogeriausiai. Vienu 
■plunksnos patraukimu galiu 
padaryt tauta laiminga. Ku- 
niszka bausme daro szali nelai
minga. Turiu isz vergu pada
ryt laisvus žmones, panaikin
siu baudžiava, noriu vieszpa- 
taut ant laisvos tautos.

— Taip, bet neužmirszk bro
lau, kad priesz baudžiavos pa- 
naikinima pasikels bajorija 
kuri yra paramų sosto. Pra- 
sergseziu tave.

Caras pasitraukė atbulas, 
veidas jo nublanko.

■— Ir tu, Konstantinai, ma
nai kad pritruks man jiegu del 
privertimo klausyt mano va
lios?

Devynioliktas szimtmetis ly
gina liaudį su bajorija. Nepai
sau ant bajorijos! Del labo 
žmonių — tai mano karsz- 
cziausias noras. Kada histori- 
ja mines gražiausius darbus 
Aleksandro Il-tro, pagerbs ji 
už panaikinima baudžiavos bet 
gal niekas neinspes jog prie
žastim to didžiojo nuveikime 
buvo papaikusi kunigaiksz
tiene. Galas.

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

MORALISZKOS PRA- 
SARGOS.

§ Ka nors darai, tai žiūrėk 
pabaigos.

§ Neprižadek per daug kad 
negalima per mažai iszteset.

§ Per sutaiką mažas daig
ias auga, per nesutaika ir di
džiausi daigtai nyksta.

§ Kaip tu savo tėveliams, 
tai sulaukus senatvės taip bus 
ir tau.

§ Kaip muse inpuola in 
striova, taip ir nuobrodis mai- 
szosi in prova.

§ Ilgai mislyk bet greitai 
daryk.

§ Neduokie insiszakpyti 
piktybei, ka sziadien gali isz- 
ravėt, rytoj neingalesi.

§ Tasai yra ponu savo lai
ko, kas tuom laiku grąžei tai
ko.

§ Pirmutinis būdas in tur
tingumą yra paezedumas.

§ Ka vienas kvailys paga
dina tai tukstaneziai protingu 
nepataiso.

§ Tasai labiausia teisybių 
mylisi, kas del saves teisybe 
kalbasi.

§ Yra tai nemaža iszmintis, 
iszmintingai kalbėti, bet yra 
tai didžiausia iszmintis gerai 
daryt.

Kur tas buvo, pasakyti da 
negaliu,

Badai tik tiek kad Illinojuj 
Viename miestelyje yra pusė

tinai merginu,
Kurios moka prisiplakti prie 

vaikinu.
Vela tieji viens kitam nepa

siduoda,
Paskutinius centus ant mer

ginu iszduoda,
Drescs, skrybėlės ir panezia- 

kas del ju pirkinėją, 
Už tai kad naktimi su jais 

goglineja.
Net in rodhauzes važinėja, 

Viske ir alų dėl ju pirkinėją.
Ir kokia nauda tieji žioplei isz 

to turi,
Ar-gi ne kvailesnis akyse žmo

nių iszžiuri?
In sztorus nemoka,

Da in akis sztornin'kui szoka, 
Kaip papraszo pinigu, 

Nuo tu vargingu kvailiu.
* * *

In Yungstona ana diena for- 
duku nuvažiavau, 

Dvi mergicas lenais užtikau,
Badai viena mėgsta in kareze- 

mas trankytis, 
Ir tai per naktis valkiotis.

Ant Lietuviu visai nedboja, 
Su makaronais net dainuoja, 
Karta su lazda per szonus 

gavo,
Tai net dvi nedeles dejavo.

Antra mergica szposa padare, 
Visus vaikinus in piktumą 

suvaro,
Per ka nereikalingai susi- 

rupeziuoja,
Net antakei pamėlynuoja.

* * *
Taip rūteles, ne viena mergica 

bujoja,

Z0K0NINK0 PUIKUS 
PATARIMAS.

Isz St. Louis važiavo in Mek
sika žymus zokoninkas, Tėvas 
Benediktas, trukiu, ir ant vie
nos stoties insedo tūla moterė
lė kuri nudavinejo dideli Die
vobaimingumą. Nedrąsiai ji 
užklausė zokoninko ar negalė
tu jis duoti jai rodą svarbiam 
reikale o kada tėvas Benedik
tas prižadėjo, tada motere jam 
pasakė kad turi tankius apsi- 
reiszkimus priesz iszvažiuo- 
jant isz namu.

— O kada poniute paprastai 
turi tuos apsireiszkimus?

— Turiu nakezia, tada, kada 
nemiegu.

— O ka toki matai tuose ap- 
sireiszkimuose?

— Matau szventa Petra.
— Hm, szventa Petra? Pa

vėlink man poniutes užklaus
ti, ka poni valgai ant vakarie
nes ?

— Ak, asz isz tojo neramu
mo nieko valgyt negaliu tiktai 
del susiraminimo iszgeriu bu
teli vyno.

— Tai poniute iszgeri buteli 
vyno ir paskui matai szventa 
Petrą? O ar žinai, poniute, ko
kia asz tau duoeziau rodą? 
Iszgerk poniute da bonka vy
no o gal tada pamatysi ir 
szventa Povyla!

TAUTISZKI SEIMAI 
i PRADĖS POLITISZ- 
j KUS VEIKLUMUS
Republikoniu Partijos Konven 
cija atsibus szia savaite mieste 
Cleveland, Ohio. Demokratai 

(laikys savo konvenccija prade
dant 23 szio menesio mieste 
Philadelphia, Pa.

j Pereitu keliu menesiu asz- 
I trus kritikavimas prezidento 
j Roosevelto administracijos 
į mums primena kad neužilgic 
I prasidės visokį politiszki veik
lumai. Szitame menesije jau 
politiszkos kompanijos pilnai 
veiks. Dviejos didžiules poli
tiszkos partijos laikys savo sei
mus nustatyti “programa” 
(platforma) ir nominuoti kan
didatus in prezidentus ir vice
prezidentus. Kelios mažesnes 
politiszkos partijos irgi laikys 
savo seimus. Kad nors svar
biausia kova invyksta tarpe 
Demokratu ir Republikonu 
kandidatu bet dar randasi apie 
penki arba septyni kiti kandi
datai in tas vietas.

Konstitucija sako !kad pre
zidentas ir vice-prezidentas tu
ri būti prezidentiniu elektoriu 
renkami kas keturiais metais. 
Kiekviena valstija paskiria, 
iėgisliaturos nurodyta, tiek

Vyrus ant juoko laiko ir juos 
aploja,

Bet ir kytra szarka uodega 
pasvyla,

Ir maisze nepasislėps yla. 
Reikia sesutes dorai gyventi, 
Su paszlemekais neužsidėti,

Ba latryste savo vaisius isz- 
duos,

O Dievulis už tai nedovanos.
Jeigu atsilaiko doras vyrelis, 

Norints kad ir negražus 
veidelis,

Eikie už jo, bile tiktai ima, 
O turėsi už jo puiku gyvenimą. 
Matote, ne viena “griekuti,”

Laikote už nįekuti, 
O tasai griekutis palieka jus 

,ant juoko,
Per kuri ne viena jau in- 

siszoko,
Kaip karta grieszinti paprasi, 

Tai jau negreit atprasi, 
Dievulis už tai nedovanos, 
Sarmata ir beiboku ap

dovanos,
Užrisza ant visados gyvenimą, 

Apie tai sziadien bus gana.
* * *

Vienas vyrukas darbo 
neturėjo,

Ir darbo Szenadoryje gauti 
negalėjo,

Tai nuo bobos daug iszkente, 
Tegul graibšti visi szvonti. 
Teisybe, bjaurus bobos 

liežuvis, 
Vargei toki turi szunes, 

Duoda saviszkiui kasdiena 
pipiru,

Neaplenkia ne kitu vyru, 
Todėl burdingieriu neturi, 
Nes nuolatos plusta ir neda-

žiuri.

Szi Banka yra Narys 
Federal Reserve System 

IR 
Federal Deposit Insurance 

Corporation

Union National Bank
kampas main ir centre st.

MAHANOY CITY, PA.

elektoriu kiek ta valstija turi 
Senatorių ir Ikongresmonu 
Kongrese. Elektoriai susiren
ka savo valstijose balsuoti už 
prezidentą ir vice-prezidenta, 
ir pasiunezia balsavimo rezul
tatą Senato prezidentui. Szitie 
valstijų balsai suskaityti suei
goje dvieju butu, Senato ir At
stovu Buto. Asmenys kurie tu
ri didžiausia skaitliu balsu pa
silieka prezidentu ir vice-,pre-- 
zidentu.

Szitas būdas iszrinkti Vy
riausia Vada yra tik forma- 
liszkumas. Piliecziai balsuoja 
už prezidentinius ■elektorius 
kurie priversti remti paskirta 
kandidata. Ir suskaitydami 
szitu elektoriu balsus jau gali
ma sprensti vakare rinkimu 
dienos kas pasiliko iszrinktu. 
Nereik laukti susirinkimo Se
nato ir Atstovu Buto pranesz- 
ti pasekmes.

Konstitucija visai nei nemi
ni tautiszkus seimus politiszku 
partijų bet tie seimai yra pra
džia tautiszko rinkimo.

Kiekviena valstija siunezia 
in seimus du syk tiek delega
tu kiek ji turi elektoriszku 
balsu. Pav., New Yorko valsti
ja turi 45 kongresmonus ir 2 
senatorius, tai in seimą siun
ezia 94 delegatus; Pennsylva
nia siunezia 72, Ohio siun
ezia 52 ir t.t. Isz viso, suvirsz 
1,000 delegatu važiuoja in tau- 
tiszka seimą ir dar tiek pava- 
duojaneziu “alternate” asme
niu, kurie autorizuoti užimti 
vietas nepribuvusiu delegatu. 
Delegatai yra renkami valsti
jų seimuose — du delegatai 
del kiekvieno Ikongresijona- 
liszko distrikto ir keturi del 
visos valstijos, szitie vadinami 
’ ’delegates-at-large ’ ’. Kaiku- 
riose valstijose pirminiai pre
zidentiniai rinkimai dabar lai
komi, juose partijų nariai ne
tik renka delegatus in tautisz- 
ka seimą bet tiems delegatams 
insako ka nominuoti.

Visokis triukszmas pasirodo 
netik szituose seimuose bet ir 
priesz ju paszaukima bet to 
visko nepaisiant jie greitai ap
sidirba.

Tautisžkos partijos seimą 
atidaro National Party Com
mittee pirmininkas, su pasvei

kinimo kalba. Po tuo laikinas 
pirmininkas iszrinktas ,ir in- 
vairus komitetai paskirti. Tas 
inima svarbu “rezoliucijų” 
komitetą, kurio užduotis yra 
pagaminti “programa” (plat
forma). Tada Seimas pertrau
ke sesija pakol komitetai pa- 

j ruoszia raportus.
Į Antras posėdis prasideda su 
I iszrinkimu nuolatinio virszi- 
ninko. Jis duoda “keynote” 
prakalba, kuri perstato jo par
tijos svarbiausius punktus.

Mandatu, nominacijų ir re
zoliucija komitetai iszduoda 
savo raportus. Rezoliucijų ko
mitetas paduoda “programa” 
ko visi laukia. “Programas” 
kritikuoja prieszinga politisz- 
ka partija ir paduoda ka szita 
partija ketina nuveikti jeigu 
jos kandidatai bus iszrinkti. 
Kartais asztrios kovos ir viso
ki nesutikimai invyksta seime 
apie programo pasiulijimus. 
Kaip galutinai priimtas, tai 
programas apsidirba su tautos 
ekonomiszikoms problemoms, 
su immigracija, agrikultūra ir 
daugybe kitu dalyku.

Po priėmimu programo, sei
mas eina prie svarbiausio biz
nio — tai nominacijų.

Nekuriu valstijų delegacijos 
atvyksta in seimą su instruk
cijoms balsuoti už paskirta 
kandidata. Tie kandidatai pa
prastai yra vietiniai sūnūs, 
apie kuriuos žmones mažai te
žino. Jie žinomi tik savo vals
tijose. Kiti gali balsuoti už ka 
tik jie nori. Balsavimas eina 
pagal valstijų, rasztininkai 
szaukia valstijas viena po kita, 
nuo Alabama iki Wyoming, po 
eilej.

Pirmieji keli balsavimai tik 
parodo stipruma invairiu kan
didatu. Kada kandidatas už
vardintas, tai žmogus kuri no
minuoja duoda ir prakalbate. 
Kartais net tuzinas nominaci
jų padaryta. Republikonu sei
mas reikalauja absoliutiszka 
didžiuma viso balsuojanczio 
skaitliaus laimėti nominacija 
del prezidentystes; Demokratu 
seime, didžiuma isz 2/3 skait
liaus balsuojancziu yra reika
linga nominuoti. \.

Kuomet balsavimai eina ke
lis kartus ir matyti kad nei 
vienas kandidatas negauna di
džiuma, tad konferencijos lai
kytos tarpe politiszku vedeju. 
Kartais visai nauji kandidatai 
pasiūlyti, kuriu vardai visai 
nepasirodo balsavime. Jie va
dinti “dark horses”. Preziden
tas Franklin Pierce ir prezi
dentas James A. Garfield buvo 
nominuoti kaipo “dark hors
es,” kada republikonu konven
cija negalėjo sutikti po daug 
balsavimu. Prezidentas Wood
row Wilson gavo demokratisz- 
ka nominacija po 46 balsavi
mu.

Kada kandidatas gauna no
minacija, tai ta nominacija pa- 
darta vienbalsine. Bet buvo at
sitikimu, praeityje, kuomet 
grupes delegatu atsisakė prisi
laikyti prie seimo nutarimo, ta 
vadina atsimetimu isz Jseįmo. 
Szitie atsimetėliai gali vėliaus 
laikyti savo seimą ir nominuo
ti kandidata in prezidentus ir 
vice-preziden'tus, arba jie gali 
praneszti ju norą remti kandi
datus kitu politiszku partijų.

Su seimu pasibaigimu, jau 
prezidentine kova stipriai pra
sideda. Nominuoti asmenys 
duoda “sutikimu” kalba. Ko
va tęsiasi iki rinkimu dienos 
kada apie 40,000,000 balsuoto
ju galutinai nusprendžia visa 
klausymą. —F.L.I.S.

ISZ WILKES-BARRE 
IR APLINKINES

Wilkes-Barre, Pa.,— Scran- 
tono katedroj, vyskupas T. O’
Reilly inszventino in kunigus 
Alfonsą J. Žukausku. Nedelioj 
Birželio 7 d., Kunigas A. J. Žu
kauskas laike pirmutines savo 

j iszkilmingas miszias pas Mon- 
l signora J. V. Miliauska, Szv. 
Juozapo parapijos bažnyczioj.

Po bankieto pasimatymas su 
jaunu kunigu invyko namuose, 
225 Dickson ui y., Duryea.

Exeter., f J. Salus, mirė szir- 
d'ies liga. Paliko vyra ir 7 vai
kus.

Lynwood., f Ona Bucevicz- 
l iene, 199 Phillips uly., mirė 
nuoperszalimo, potvyniu laiku.

Velione turėjo 41 metu am
žiaus. Paliko vyra ir dvi duk
teris, motina, keturis brolius ir 
tris seseris. Tė vas mirė 13 me
tu atgal.

Kingston, Pa., t M. Brusokas, 
64 metu amžiaus, 387 Main uly. 
mirė. Paliko žmona, septynis 
sūnūs, dukteri J. Ruseckiene, 
broli Joną ir 15 anuku.

Szita patogi Indijonka ap- 
laike garbe “Patogi Ameri- 
konka” kuri lankosi in Indijo- 
niszka mokdlaine Lawrence, 
Kaušuose. Vardas jos yra Ar
lene McLaughlin, isz sztamo 
Sioux Indi jonu isz Wakpala, 
S. D. Mergaite yra pasirėdžius 
in savo tautiszkas drapanas ir 
turi septyniolika metu am
žiaus.

Ar Galite Szita Iszriszti
Kam užgimė vaikas?

Tai klausymas!
Kad valgytu ir miegotu, 

Tai iszriszimas...
Kam-gi auga vaikas ?

Tai klausymas!
Kad rukytu, guzute gertu, 

Tai iszriszimas...
Kam-gi sensta žmogus?

Tai klausymas!
Kad meluotu, bambiliuotu, 

Tai iszriszimas...
O kaip numirs žmogus ?

Tai klausymas!
Kinkyk szuvi, vilk in dangų, 

Tai iszriszimas...
Kam ežia paraszyta?

Tai klausymas!
Kad skaitytu nepraszyta, 

Tai iszriszimas...

NAUJOS MIKALDOS 
KARALIENES 

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

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

I I



“SAULE” Mahanoy City, Pa.

ŽINIOS VIETINES
— iSzita Ketverga pripuola 

Katalikiszka szvente Dievo 
Kūno bet nekurtose bažnyczio- 
se toji diena yra apvaikszczio- 
jama ateinanczioje Nedėliojo.

— Szv. Juozapo parapijos 
koras turėjo savo metini iszva- 
žiavima Nedelioje ant Bernec- 
kio farmos, Ringtone. Visi 
praleido smagu laika ant gero 
oro ir buvo visokiu žaidimu su 
dainoms.

— Poni Magdalena Sadze- 
vieziene, isz Rochester, N. Y., 
ana diena lankėsi pas savo gi
mines ir pažystamus, Milu- 
czius, Shenadoryje ir prie tos 
progos atlankė “Saules” re
dakcija ir mate kaip laikrasz- 
tis yra spausdinamas kas ja 
labai nustebino taip mil'žinisz- 
ka jspaustuve, užsiraszydama 
“Saule” kuria la'bai myli skai
tyt. Acziu už atsilankyma, po- 
nei Sadzeviczienei.

— Važiuodami žuvaut, Su
katos ryta, Povylas Damarac- 
kis, Mikolas •Szimanskis, isz 
miesto ir Ludvikas Valczak, 
isz Maple Hill, randasi vietinė
je ligonbuteje sužeisti automo- 
biliaus nelaimėjo, artimoje 
Sheptono. Automobilius, ku
riame jie važiavo, susidūrė su 
kitu ir apvirto in grabe. Visi 
gana smarkei sužeisti bet ne 
pavojingai.
t Marijona Jancziute, 21 

metu amžiaus, 604 W. Railroad 
uly., m'ire praeita Ketverga 
sirgdama daugiau kaip meta 
laiko. Velione buvo gimus Ma- 
hanojuj ir ėjo in czionaitine 
moksla'ine, prigulėjo prie Szv. 
Juozapo parapijos. Paliko sa
vo motina ir patėvi Joną Ste
ponaiti, du brolius Juozą ir 
Petra ir dvi seseris, Ona Ha- 
verty isz Shenandoah ir Mar- 
garieta namie. Palaidota su 
apeigomis Szv. Juozapo Ibažny- 
czioje, Sukatos ryta. Velione 
buvo malonaus budo ir turėjo 
daug draugiu kurios sziadien 
apgailestauja jauna draugia.

— In Szv. Kazimiero Len- 
kiszka parapija likos prisiuns- 
tas naujas vikaras kunigas 
Jurgis S. Vierzelis in pagialba 
kunigui klebonui Klosinskiui.

—- Fąrmerei sziadien par
duoda bulves po 25 centus už 
czverti peko aiba penkis sva
rus ir kaip pranaszau ja tai bus 
brangesnes priesz žiema. Kaip 
už daug randasi maisto tai 
valdžia paliepia, degint, versti 
in mares, iszskersti gyvulius 
arba juos visai neaugint. Ar-gi 
ne pasiutimas?

— Nors dabar blogi laikai 
bet meile to nežino ir yra akla 
ant visokiu bedu. Musu pavie
te žmones pradėjo risztis maz
gu moterystes, daugiau ne 
kaip praeituose metuose. Ana 
diena iszeme laisnus ant apsi- 
vedimo sekanezios poreles: 
Edvardas Daniseviczius su Ve
ronika Stanioniute isz New 
Philadelphijos, Jonas Kerisz- 
tus, su Estera Cowley isz Ma
hanoy Township ir daugelis 
isz kitu aplinkiniu miestu.

— Musu parapijoj randasi 
trys jaunikaieziai kurie moki
nasi ant kunigu Overbrook se
minarijoj, Filadelfijoj, ir ana 
diena parvažiavo namo ant 
vakaciju. Tieji yra: Albinas 
Neverauckas, kuris praleido 
jau fezeszis metus seminarijoj, 
Bernardas Szimkus, tris metus 
ir Vincas Strockis, kuris lan
kėsi vieną metą.

— Per Dekoreiszion diena 
kunigas Czesna suriszo mazgu 
moterystes Helena Klimaus- 
kiute su Elmeru Kurtz, Szv. I 
Juozapo baznyczioje. Nuotaka;

Isz VisuSzaliu
NUŽUDĖ DUKTERS Į 

IR ANŪKĖLI

BJAURUS
ŽUDINTOJAS

________ I

Žudė Žmonis Be Jokios Mie- Į 
laszirdystes ir Juos Apiple- | 

szinejo.

Motina Insiuto, Kad Vyras Pa
liko Vaikams Tuiia. Moters 

Vela Norėjo Teketi.

LIKOS SUSEKTAS IR 
ARESZTAVOTAS.

yra duktė ponios Onos Kam- 
czaifienes, 429 W. Centre uly.

— Prabaszczius, kunigas 
Czesna iszvažiavo in Filadel
fija ant rekulekciju.

SHENANDOAH, PA.
—■ Fr. Suszleviezius lai

ke darbo Pennsylvania Marsz- 
kiniu dirbtuvėje, likos sužeis
tas skaudžei in koja kada ma- 
szina sukrito ant josios.
t Berta, mylima pati Ed

vardo Jurevicziauis, 222 W. Mt. 
Vernon uly., mirė 'pereita sian- 
vaite Rush ligonbuteje, Phila- 
delfijoj, kuri sirgo kėlės san- 
vaites. Velione buvo gerai ži
noma czionais; palikdama vy
ra, sunu, tris dukteris, pcn'kes 
seseres ir viena broli.

•f Jonas Balaszczak, 26 me
tu amžiaus, gyvenantis Rappa
hannock, likos užgriautas per 
dideli szmota akmens pereita 
Ketverga, laike kasimo augliu 
skylėj prie Packer Nr. 5 stri- 
pinsu. Tame laike dirbo jisai 
pats vienas, bet nelaime užtiko 
koks kitas ir pranesze kitiems. 
Nelaimingas žmogus palikopa- 
czia ir viena sūneli, kaipo ir 
tėvus.

—■ Laisnus ant a p sivedimo 
iszeme sekantieji: Harry Valu- 
keviez su Mare Salinki ute; 
Stasys Kalieta su Rože Žabe
liu te.

— Ana diena skvajeris Lu
cas suriszo mazgu moterystes 
naszle Agnieszka Kalediene su 
Juozu Jurkoniu. Abudu gyve
na ant East Lloyd ulyezios.

Nanty Gio, Pa., — Czionaiti
ne draugyste Szv. Antano, ren
gia Dideli Pikniką, 14 d. Birže
lio—June, puikiam parke Lo
ren Park. Bus tai pirmutinis 
piknikas szi pavasari. Kvie- 
cziame visus ir isz vistu aplinki
niu ant s'zio puikaus pikniko, 
kokio szioj aplinkinėj da nebu
vo. Buis skaniu gerymu ir už
kandžiu. Pirmos kliasos or
kestrą griesz puikius ir sma
gius Lietuviszkus ir Ameriko- 
nis’zkus szokius. Ta diena bus 
gera proga susitikt ir pasima
tyt su savo draugais ir pažys
tamais ir kūmutes su kūmu
tėms, kurios nesimatė per visa 
meta. Pradžia bus 2-tra valan
da po pieit. Visus užkvieczia

KADA. NEGAVO PINIGU, 
NUŽUDĖ DUKTERS III

ANŪKĖLI.

Vilimus.,— Nedidelis kaime
lis Leipunai, kuris guli ant 
Lietuviszko rubežiaus, nutiiĮpo 
žudinsta kokia papilde tenai- 
tine kaimiete Ona Adlisiene, 50 
metu amžiaus, motere, naszle 
po mirusiam vyrui, du metai 
adgal. Adlis užrasze visa tur
tą savo vaikams Steponui ir sa
vo vedusiai dukterei Jadvigai 
Kazlauckienei, o moterei už
rasze tiktai užlaikyma pakol 
bus gyva, Likusei naszlei to- 
kis palikimas nelabai patiko, 
kuri mane neužilgio teketi už 
kito vyro.

Adlisiene pradėjo bartis su 
vaikais per ka kilo dideli ne
supratimai ir geda visam kai
mui spirdamas! savo dali nuo 
vaiku, bet jie gerai dasipra'to 
kodėl motina spiresi dalies,kad 
turėti pinigu ant pradėjimo gy
venimo su kitu vyru, bet vai
kai bandė motinai visame in- 
tikti ir feu ja pasielginejo man- 
dagei.

Adlisiene pasinaudodama isz 
progos, kada žentas ir suims 
iszvažiavo su reikalais in arti
ma miesteli, pareikalavo nuo 
dukters prižadejima, kad toji 
iszsižades savo dalies, o jei ant 
to nesutiktu, kad ja ir penkių 
metu josios sūneli, ir anūkėli 
nužudys. Duktė nelabai bijojo 
motinos kerszto, pradėjo dar
buotis aplinkui grinezia, ir kn- 
da duktė buvo užimta kokiu 
tai naminiu darbu, motina stai- 
gai pagriebė kirvi stovinti 
kampelije, kirsdama su juom 
per galva savo dukterei. Vie
natiniu liudintojum to atsitiki
mu buvo sūnelis, kuris perim
tas baime ka bobute padare, 
pradėjo rėkti bet ir tam insiu- 
tus motina kirto per galva, pa
dedama ji negyva ant vietos.

Adlisiene po tam baisiam 
darbui iszbego in artima gir- 
raite.Už kokio tai laiko subėgo 
žmonyfe, kurie mate kaip Adii- 
siene bego in girraite ir leidosi 
paskui ja. Suome žudintoja, 
atiduota in rankas pąlicijos 
kuri likos iszvežta in Vilnių, 
nes inirszusie gyventojai ker- 
szino ja pakart. Paiicija sura- 
sze protokula isz to baisaus 
atsitikimo.

Szle^inge, Vok.. — Tikras
žveriszkas žmogus, kuris netu
rėjo jokios mielas'zirdystes ant ( 
savo artimo, buvo gyventojas 
miestelio Braus, kokis tai Au
gustas Schal tsmann, kuris tu 
įėjo kraujegeringa būda ir žu
dė žmonis vien tik del savo, 
uižganadimo. . IKelis menesius adgal, atejas, 
pas ūkininką Fursteina, kada 
radosi tik .dvylikos metu vai
kas grinezioje, iszsiunte ji in 
karezema, kad jam parnesztu 
arielkos. Kada vaiko motina 
atėjo in grinezia isz lauko, nu- 
szove ja ant smert, ir dukrele 
kuri su motina tame laike atė
jo, o josios dvieju menesiu kū
diki inmete in pecziu sudegin
damas gyva, Kaita vaikas su- 
gryžo su arielka, kirto jam per 
galva su kirviu, perskeldamas 
jam galva, Iszgėkias arielka, 
o ka|d jau nieko gyvo grinezio
je nesirado, pradėjo apipile- 
szinet grineze. Radęs kelis 
szimtus markiu, ėjo laukan, 
kad sztai atėjo nužudytos mo- 
teres tėvas, .72 metu amžiaus, 
kuri teipgi nužudė be jokios 
mielaszirdystes.

Paiicija pradėjo tyrinėti ir 
jeszkoti ta žvefiszka žmogų ir 
ant galo pasisekė suimti. Ka
da ji palicije tyrinėjo, neparo
dė jokia gailesti už savo bjau
rus idarbus. Pats .prisipažino, 
buk žudė kad užganadyt .savo 
žveriszka būda, ir kad matyt 
kentanezius. Sudas nuspren
dė ta žveri ant pakorimo, kas 
buvo iszpildyta.

DIDELE SVETAINE KUR ATSIBUS REPUBLIK0NISZK0S PARTIJOS KONVENCIJA
Szia savaite in Cleveland, Ohio suvažuos Republilkoniszki delegatai isz visos Amerikos idant; 
aprinkti Republikoniszką kandidatą ant Prezidento laike ateinaneziu rinkimu Novemberije

MOTERES IMASI PRIE VISOKIU DARBU. ,
Laike szios bedarbes ne tik WPA administracija mokina jaunus žmonis visokio dar

bo ir moteremš duoda proga išzmdkti visokiu darbu. Sztai ir Kalifornijos Universitetas- in- 
vede vyriszkus darbus del moterių inkurdamas dailydes darbus savo mokslainejo kurioje 
merginos mokinasi dailydystes. Ant paveikslo matome studentes dirbanezios visokius dar
bus su piela, plaktuku ir kitokiais inrankiais o tada nereikalautu turėti vyro pagialba hą-s 
mie kad joms ka toki pataisytu.

szirdingai!—Pikniko Rengėjai.

6,000 ŽYDU ISZBEGO ISZ 
MINSKO; 4 UŽMUSZTI.
Varszava, Lenk. — Szeszi 

tukstaneziai, isz skaitliams 
septynių tukstaneziu Žydiszku 
gyventoju Minske, iszbego isz 
miesto jeszkodami saugesnes 
vietos isz priežasties Žydigzku 
persekiojimu. Keturi Žydai li
kos užmusztį maiszacziuose ir 
apie szimtas sužeista. Minskas 
guli apie 17% myliu nuo czio
nais.

Praeita Petnyczia apie 35 
tukstaneziai žmonių suvažiavo 
ir atėjo peksti in Minską daly
vauti laidotuvėse nužudyto ka
reivio per Žydus po tam užde
gė kelis Žydiszkus namus.

ŽMOGUS KURIS ISZBUVO PARYŽIUS PASIRENGINEJA ANT SVIETINES PARODOS 1937 METE.
Mete 1937 bus didele avietine paroda Paryžiuje, Francijoj, kuri sutrauks daugybe Ame

rikonu ir kitu tautu in Francija. Paroda bus ant vietos kur kitados stovėjo Tricodero. -To* 
liaus matome garsinga bokszta Eiffel. , • -C. F.REKLAITIS

Mahanojaus Isztikimiausis Graboriui 
:: Gabiausias Balsamuotojas ::

Geriausia Ambulance 
patarnavimas szioj 
apelinkeje. Bile ko
kiam laike; diena ar 
naktį. Visada turi pil
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio 
Grabu. Laidoja nu
mirėlius pagal naujau
sia mada ir mokslą.

Turiu pagialbininke 
moteremš. Prieinamos 
prekes.

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

Bell Telefonas 149 
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

Bell Telefonas 538-.T

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje 

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

TURI 116 METU; PENKTU 
KARTU PASILIKO NASZLE

Lizbonas, Portugalija., — 
Maria Da Conceicao Sampaio, 
kuri ana diena pabaigė puiku 
amži, 116 metu, apverkineje sa
vo penkta vyra., kuris ja paliko 
ant szio svieto viena. Senuke 
sako kad ilgam savo amžiui 
yra dėkinga gyvendama isz- 
mintingai, gerdama gera vyną 
ir niekad nepersivalgydama.

ARABAI BOMBARDAVO 
BOSĄ IR PACZTA.

Jeruzalemas. — Keturi žmo- 
nys likos pavojingai sužeisti 
važiuodami dideliam bose in 
Haifa, kuri dinamitavo Arabai. 
Arabai teipgi pakiszo dinami
tą po pacztu kuris likos suar
dytas. Valdžia aresztavojo 
dvylika Arabu už visokius pra
sižengimus.

AUKSO KASYKLOSIA 10 
DIENU, NETEKO KOJOS 

PIRSZTU.
Halifax, N. S., Kanada.,— 

Charles Scadding, kuris iszbu- 
vo aukso kasyklosia Moose Ri
ver, įsu daktaru MacDonaldu, 
neteko visu pirsztu kaireses 
kojos kurie pradėjo putie isz 
priežasties isz'buvimo tiek die
nu vandenije po žeme.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunus numirėlius. Pasam
do automobilius del Laidotuvių, 
Kriksztiniu, Vesieliu, Pasivažinėji
mo ir t. t. Bell Telefonas 78.
S20 W. Centre St., Mahanoy City

SEIMAS AMERIONISZKU VALKATŲ. ‘
Delegatai kurie pribuvo ant savo seimo in Louisville, Ky., apQaike savo dali “ramy

bes” nuo Harry Hopkins, WPA administratoriaus kuriam inteike garbes titulą “Auksz- 
cziausias Kareivis Laisvo Kelio.”
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