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KUNIGAS ISZPUOLE ISZ 
VALTES IR NUSKENDO..
Milwaukee, Wis.,— Kunigas 

Petras Etzig , profesis Redem- 
toris’tu Seminarijoj, arti Oco
nomowoc, prigėrė ežere La 
Belle, kada valtis apsivertė 
laike žuvaVimo. Trys kiti ku
nigai radoisi valtije tame laike, 
staigai užėjo vėtra ir apvertė 
valtei Visis laikeisi valties 
szaukdami pagialbos, bet ku
nigo Etzigo pajėgos ji apleido 
ir negalėdamas toliams Taikytis 
Valties, paleid ir nuskendo. Ki
tas valtis priplaukė, bet jau už 
vėlai, kad gialbeti ji nuo mir
ties. Kunigas turėjo apie 42 
metu amžiaus, baigė mokslą 
kelis met'us Ryme.

BROLIS UŽMUSZTAS, KI
TAS PAVOJINGAI 

SUŽEISTAS.
Shamokin, Pa. —• Vincas 

Kaczergis, 75 metu, likos mir
tinai sužeistas, mirdamas vė
liaus ligonbuteje o jo brolis 
Jonas, 70 metu, pavojingai su
žeistas ir gydosi ligonbuteje. 
Brolei yra dailydes ir taisė 
stogą Locust Gap kad sztai 
rustavones sulužo ir abudu nu
puolė ,18v pėdu žemyn.

UŽVYDUS JAUNIKIS
NUŽUDĖ MYLIMA.

Pittsburgh, Pa. — Miss Elz
bieta Wernert, 32 metu, mirė 
nuo kulkos kuria paleido isz 
icvolverio jos mylimas, Pra
nas Check, 41 metu. Pranas 
atėjo atlankyt savo mylima ir 
radęs ja sedinezia ant keliu ki
to vyro, paleido in ja szuvi nuo 
kb mire in trumpa laika ligon
buteje. Ant palicijos Prano 
motina aiszkino kad Pranas 
iszeidamas taji vakara pasakė 
jai kad viskas užsibaigs taji 
vakara su jo mylima ir juom.

SURISZO PORELE MAZGU 
MOTERYSTES UŽ 10 

CENTU.
Cape May, N. J. — Burmis

tras szio miestelio, George P. 
Wentzell, suriszo mazgu mote
rystes Sabina Kodre, 22 metu, 
su Manley Dennis, 26 metu, 
pareikalaudamas nuo jaunave
džiu tiktai dešimts centu už 
savo darba. Yra tai pirmutine 
pora jaunavedžiu kuriuos .su
riszo nuo apėmimo savo dins- 
to bet sako kad ateityje reika
laus kiek jam tiesos pavėlins.

NEPASISEKE SZPOSAS SU 
PEILIU.

Buffalo, N. Y. — Pranas 
Grochulski, kuris rode szposa 
savo draugams nurydamas 
stalini peili, mirė ligonbuteje 
kur daktarai iszeme peili isz. 
jo pilvo bet jau buvo per vėlu 
nes peilis perpjovė jam vidu
rius nuo ko užsitrucino krau
jas ir Frands turėjo mirti. Bu
vo jis truputi užsitraukęs ka
da rode baika savo draugams. 
Priesz tai jis kelis kartus bu
vo pasekmingai prarijąs peili 
ir pasekmingai iszimdavo bet 
(sži karta jam tas nepasiseke.

APSIPACZIAVO
PRIESZ SMERT

Senukas Prijautes Kad Tures 
Mirt; Apsipacziavo Su 

Jauna Mergaite.

PASVEIKO IR PERSISKY
RĖ.

Kansas 'City, Mo. — Ralph 
Hines, 62 metu, kareivis isz 
Iszpaniszkos kares, kuris ap- 
iaikinejo pensija nuo valdžios 
ir turėjo susiezedines pusėtina 
turteli, mirtinai apsirgo ant 
uždegimo plaucziu. Prižiurine- 
jo ji ligoje jauna 19 metu pa
na Agnes Yarnell, prie kurios 
užsidegė jis karszta meile. 
Mergina pasinaudodama isz 
progos, stengėsi seneliui visa
me intikti; apžiūrinėjo ji gerai 
laike ligos kaip koki maža kū
diki ir patarnaudavo jam ant 
kožno pareikalavimo.

Senukas, prijautes kad jau 
mirtis jam stovi priesz akis ir 
neturėdamas kam savo turtą 
palikti, nutarė įsu tuom gera- 
dejingu aniuoleliu apsipa- 
cziuot. Mergina.ant to sutiko 
noringai ir geide apvaldyt jo 
turtą. Likos paszauktas kuni
gas in ligonbute kuris suriszo 
porele prie lovos, pacziule nu- 
davinejo ■didele gailesti ir ver
kė... isz džiaugsmo. In kėlės 
dienas po tam, senukas pra
dėjo pasveikt isz rūpestingu
mo savo geros pacziules ir ka
da pirma diena atsikėlė isz lo
vos ir nusidavė pas savo pa
cziule, toji pamėtė ji ir iszva- 
žiavo pas savo tėvus in St. 
Louis.

Dabar senukas jeszko persi
skyrimo, užmetinedamas savo 
jaunai paeziulei kad su jo pa
sveikimu dingo ir meile jo jau
nos pacziules; mat, kaip mano, 
insimylejo tik in jo turtą.

Juk senas priežodis kalba: 
“Norints žmogus senas bet vis 
mokinasi proto.” Bet ne visi 
pasinaudoja isz tojo iszmintin- 
go patarimo.

BAISUS NUBAUDIMAS 
VAIKO UŽ DUONA.

Newark, N. J. — Janina 
Mausseur, iszkepus duona, pa
dėjo ja prie pecziaus. Tame 
laike adbego jos sūnelis pen
kių metu ir nematydamas gu- 
linczios duonos, isz netycziu 
užmynė ant vieno kepalėlio. 
Motina taip inirszo ant vai
kiuko kad tasai užmynė ant 
“szventos /duonos”, pagriebė 
juszka nuo pecziaus ir pridėjo 
mažiuileliui prie pecziu, apde
gindama ji kaišei. Ant riksmo 
vaiko adbego kaimynai ir pa
mate ka insiutus motina pada
re, paszauke palicija kuri ja 
nuveže ant stoties ir likos nu
bausta ant 30 dienu kalėjimo.

ARIELKINIU MONOPOLIU 
UŽDARBEI.

Harrisburg, Pa. — Pennsyl- 
yanijos arielkinei monopolei 
Gegužio menesyje uždirbo gry
no pelno $1,003,079 o praeita 
meta 'tam paežiam menesyje 
uždirbo $574,606. Apriliaus 
menesyje uždirbo $5,947,531.

PAVOJUS
ATEIVIAMS!

ISZSIIMKIT UKESISZKAS 
POPIERAS NES UŽ 10 ME

TU NESIRAS CZION NE 
VIENO ATEIVIO.

* -------
Washington, D. C. — Immi- 

gracijos kamisorius, pulkinin
kas Danielius W. MacCormick, 
apreiszke kad už deszimts me
tu 'bus sunku surasti nors koki 
ateivi kuris nebutu ukesu szio 
sklypo. Valdžia daugiau nesi
rūpins apie ateivius nes j u 
czionais nebus.

Valdžia ketina iszsiunsti vi
sus ateivius kurie nesirūpino 
iszimti ukesiszikas (citizen) 
popieras o per tai ir ju vaikai 
nukes daug per tėvu apsileidi
mą kad tieji neiszeme popieras 
kada turėjo gera proga.

MacCormick kalba itoliaus: 
“Turime atsikratyt nuo atei
viu kurie užimineja visokius 
darbus. Ant deszimts milijonu 
bedarbiu kelkiu sziadien turi
me Suv. Valstijose, puse isz tu 
susideda isz foreigneriu ir be
veik tiek Amerikonu. Jeigu 
tuos neapkeneziamus foreigne- 
rius iszvarysime tai ju vietas 
apimtu Amerilkoniszki bedar
bei ir pasibaigtu depresija.

Masinis iszsiuntimas neap- 
keneziamu foreigneriu butu 
Medingas didesniuose mies
tuose bet iszsiuhtinetu ateivius 
po keliolika szimtu ant kart 
taip nekenktu.

Kiek Itai vaiku sziadien ran
dasi Amerikoj kurie turi ge
rus darbus, visokius valdisz- 
kus dinstus ir mano kad jie 
yra “citizen'ais.” Bet tame 
biustą nes jeigu ju tėvas netu
rėjo popieru tai yra priskaito- 
mi prie foreigneriu ir toki vai
kai butu praszalinti nuo dins- 
tu ir kitokiu darbu.

Redaktorius “Saules ” jau 
daugeliui tokiems vaikams pa
sirūpino kopijas tėvu popieras 
už ka sziadien yra dėkingi ir 
nesirūpina daugiau kad ne yra 
ukesais szio sklypo.

MOTERE PRIGĖRĖ 
VONEJE.

Reading, Pa. — Kada Fred- 
rikas Wesley nuėjo pažiūrėti 
del ko jo motere, Selina, 72 
metu, .taip ilgai maudosi, nu
ėjo ant virszaus pažiūrėti ir 
rado ja negyva voneje, kurio
je radosi tiktai puse vandens. 
Daktarai pripažino buk mote
re papilde savžudinsta per pa- 
siskandinima.

ISZBUVO PO ŽEME 98 
VALANDAS.

St. Louis, Mo. — Nelson 
Gardner, 26 metu, kuris likos 
nuteistas ant deszimts metu in 
kalėjimą už apipleszima, sten
gėsi pabėgt isz kalėjimo pasi
slėpdamas skylėje po grindi
mis kalėjimo. Mėgino jis iszsi- 
kast už sienos kalėjimo ir isz- 
sigaut tokiu budu ant liuosy- 
bes bet ji sargas užtiko in lai
ka ir sugražino in kalėjimą. 
Kalinis persėdėjo 98 valandas 
po žeme be valgio ir gerymo. 
Dabar turės atsėdėti ilgiaus 
kalėjime už bausmia.

KVADRUKAI ISZGERIA 
ANT DIENOS PIENO UŽ 

18 DOLERIU.
Passaic, N. J. — Uždarbis 

Emilio Kasparo, kuris uždirba 
tik 22 dolerius ant sanvaites, 
neužtenka kad pirkti dvi kvor
tas pieno del savo trijų dukre
lių ir sunaus, kurie užgimė 
vienu kartu. Vaikai yra mai
tinami ne karves pienu tiktai 
pienu moterių kurios žindo sa
vo vaikus — todėl yra taip 
brangus.

Vaikai aplaiko po paintuke 
pieno ir ju maitinimas kasz- 
tuoja po 18 doleriu ant dienos. 
Nuo kada vaikai gimė, apie 
menesi laiko adgal, lyg sziam 
laikui iszduota ant pieno 259 
doleriai. Ant giliuko tėvas ne
moka nieko ant užlaikymo vai
ku nes atsirado geri 'žmones 
kurie prigialbsti tėvams mai
tini vaikus o priek tam ir ma
joras miesto yra globėju tuju 
vaiku.

BEPROTE MOTINA PA
SKANDINO 3 VAIKUS.
Flint, Mich. — Motere ūki

ninko, Henrikio R. Fordino, 
staigai papaiko ir nežinodama 
ka daro, paskandino savo tris 
mažus vaikus, nuo 2 lyg 6 me
tu amžiaus. Po tam pati norėjo 
inszokti in szulini bet kaimy
nai adbego ir iszgialbejo nelai
minga motere. Vėliaus likos 
iszvežta in pamiszeliu prie
glauda.

FINLANDIJA UŽMOKĖS 
SAVO SKOLA AMERIKAI.
Washington, D. C. — Fin- 

landįja apreiszke Suv. Valsti
joms buk ji užmokės savo ka- 
riszka skola $164,315.50, kuri 
pripuola mokėt 15 d. Juniaus. 
Yra tai vienatinis sklypas ku
ris neapsileido mokėjime savo 
kariszkos skolos. Anglija ir 
Italija apreiszke kad negales 
užmokėti savo privalumu. Ju
niaus 15 visos Europines viesz- 
patys'tes kaitoj Dedei Šamui 
1,160,122,766.65 doleriu. Ar 
jos kada atsilygins su Ameri
ka kuri taip noringai joms pa
skolino tuos pinigus o dabar 
•taip sunku atiduoti?

PER NESUVALDYMA LIE
ŽUVIO NETEKO VYRO.
Newark, N. J. — Mark Wei- 

senhorn užvede teismą ant per
siskyrimo nuo savo paezios, 
Esteros, negalėdamas ilgiaus 
iszlaikyti nuolatinio malimo 
jos liežuvio ir da nekarta ap
lankydavo nuo jos per žandus.

Savo užmetinejime paduoda: 
“Mano motere nuolatos barda- 
vosi ant manes <be jokios prie
žasties o kada jos žiotys pa
kisdavo tai užmigdavo ant ko
kio laiko ir vela pradėdavo 
malti su liežuviu, neturėdamas 
pasilsio diena ir nakti. Nedė
lioję davė man toki pamokslą 
ir iszdavinejo tiesas kad per 
asztuones valandas male ir 
male ir nežinojau kur -pasi
dėt.”

Sudžia iszklauses jo iszpaži- 
nimo, paisigailejo ir davė jam 
persiskyrimą nes (kitaip mane 
kad žmogelis neteks proto ir 
butu patalpintas pamiszeliu 
prieglaudoje.

BUVO PRIVERSTA NU- 
SZAUTI GIRTA TĘVA 
APGYNIME MOTINOS.

Kankakee, Ill. — Inpuolbs 
in pasiutiszka piktumą isz 
priežasties susi'barimo su pa- 
ezia, Stan. Walton, farmeris, 
norėjo nuszauti savo paezia ir 
du vaikus bet pats likos mirti
nai paszautas per savo vyriau 
sia duktere ir mirė ligonbute
je. Taja diena tėvas gryžo isz 
miesto gerai užsigėręs, pagrie
bė revolveri ir pradėjo szauti, 
sužeisdamas savo duktere bet 
toji pagriebė kita revolveri pa
leisdama in tęva dvi kulkas ir 
tas buvo priežastim jo mirties. 
Duktė likos paliuosuota nuo 
atsakomybes.

NU N E S Z E NUPJAUTA 
RANKA IN LIGONBUTE.
Dearborn, Mich. — Neszda- 

mas po pažasezia sveikos ran
kos, nupjauta kita ranka, ku
ria jam trūkis nukirto, kada 
norėjo užsikabint ant trūkio, 
Antanas Szmaida vos atėjo in 
miesto ligonbute kad jam dak
tarai apžiūrėtu žaiduli. Kaip 
galėdamas, užsiriszo stuobrį 
nupjautos rankos ir kada ap
sakė daktarams kas su juom 
atsitiko, puolė ant grindų ap
alpęs. Daktarai labai stebėjosi 
isz jo drūto pastanavijimo kad 
dalaike tiek skausmo ir ėjo -su 
nupjauta ranka tiek kelio.

ISZGIRDO APIE SKERDY-
NE ŽYDU; 110 METU 

SENUKAS MIRĖ.
New York. — Kada jam kai

mynai perskaitė apie skerdyne 
Žydu, kuri atsibuvo Lenkijoj 
praeita Kovo menesi, Izaokas 
Leib, 110 metu amžiaus senu
kas, kuris radosi Brooklino 
prieglaudoje del senu žmonių, 
taip tuom susigraudino kad 
krito negyvas. Skaitlyje už- 
musztuju pažino nekurtas pra
vardes ir tuom labai persiėmė.

GERI BURDINGIERIAI ISZ-
VEŽE KŪDIKI IR $3,415.
Brooklyn, N. Y. — Anele 

Kuzel’iene, netikėdama in 
bankas nuo kada tiek daug ju 
subankrutino ir užsidarė, in- 
siuvo pinigus in paduszkaite 
savo sūnelio kuria laike karie- 
taiteje. Du iburdingieriai, ku
rie radosi pas ja nuo kokio tai 
laiko, buvo del jos ir kūdikio 
labai prielankus ir melde ana 
diena kad pavėlintu jiems pa
vežioti kūdiki ant szviežio oro. 
Kada po kokiam tai laikui 
burdlngieriai nesugryžo su kū
dikiu, motina davė apie tai ži
nia palicijai kuri pradėjo jesz- 
koti kūdikio, surasdami ji ne
tolimam parke po priežiūra 
mažos mergaites kuri pasako 
kad aplaike kvoteri kad pa- 
vaktuotu kūdiki. Padušzkaite 
su pinigais dingo drauge su 
vyrais kuriu lyg sziai dienai 
da nesurado.

Motere vos nepapaiko isz 
gailesties netekus pinigu ku
rie buvo jos per visa gyvenimą 
sutaupinti.

Isz Visu Szaliu
BAISI NELAIME JAPO- 

NISZKOJ KASYKLOJ.
Fukūaka, Japonija. — Tris- 

deszimits vienas anglekasiai li
kos užmuszti o 35 kiti likos su
žeisti ir apdeginti per eksplo
zija kuri kilo Otani kasyklo
se. Szimitai žmonių subėgo isz- 
girsti apie savo mylimus, 
verksmai moterių ir vaiku bu
vo graudingi kada lavonus isz- 
gavo isz kasyklų.

KLAIDA MOTINOS; NUŽU
DĖ ŽMOGŲ NEŽINODAMA

KAD TAI JOS SŪNŪS.
Szigetvar, Vengrai., — In 

kaima Nyirbator, nakties laike 
pribuvo keleivis pas viena mo
tere, kurios sūnūs radosi Jugo
slavijoj. Motere priėmė pake- 
levinga, o kada tasai ėjo ant 
pasilsio, prasze moteres, kad 
paslėptu jo pakelevinga punde
li. Motere isz didelio akyva
me, norėjo pažiūrėt kas punde
lyje randasi, rado jame pini
gu. Velnias ja pradėjo gundyt 
kad prisisavintu pinigus sau, 
ir ji nužudė. Vilkdama lavona 
užmuisztojo in laukus, prisižiū
rėjo jam gerai ir pažino, kad 
tai josios sūnūs, kuris sugryžo 
pas savo motina, suezedinda- 
mas pinigu, kad galėtu gyvent 
su ja smagesniam gyvenime ir 
nekentetu vargo. Motina isz 
gaile'szczio pasikorė.

Kiek tai panasziu atsitikimu 
atsitiko po visas dalis Europoj 
kur motere nužudė savo vyra 
nepažindama ji, kaip tai szita 
motina padare su savo sunum: 
o tai vis dėl godumo pinigu.

VIRSZININKAS IR MERGI
NA UŽMUSZTI MAISZA- 

TIJE.
Madrid,, Istapanija.,— Anta

nas Reina, 62 metu amžiaus, 
pirmininkais Nalagos provinci
jos parlamento, likos nužudy
tas per nežinoma Komunislta, 
kada ėjo in parlamento narna. 
Jo draugas Valejo likos pavo
jingai paszautas.

Tam paežiam laike mais'za- 
czio ilikos nuszauta ant .smert 
vienuolikos metu mergaite 
Franciszka Manzanares. Su- 
miszimu'Osia likos sužeista 
daugelis žmonių. Daugiau 
kaip 110,000 ūkininku nubalsa
vo, kad Užbaigti straika. Strai- 
kai da vis tęsęsi miesituosia Es- 
tepa, Alsolea irValencijoj.

SOVIATAI APLAIKE NAU
JA KONSTITUCIJA KURI
DUODA JIEMS DIDELE 

LAISVE.
Moskva, Rosija. — Rusai 

per I8V2 metu radosi po gele
žine kumszczia diktatorius bet. 
sziadien pradėjo kvėpuoti lais
viau kada-valdžia davė gyven
tojams konstitucija. Toji kons
titucija duoda Maskoliams vi
same lygybia išbrinkti savo 
kandidatus in visokius urėdus, 
laisve del laikraszcziu be jokio 
suvaržymo kaipo ir laikyti 
prakalbas, slaptybe paczto 
(kitados pacztas turėjo tiesa 
peržiurinet visus laiszkus ir 
laikraszczius). Valdžia suszau- 
ke kongresą isz visu gubernijų 
ant 25 dienos Novemberio, kad 
užtvirtint nauja konsltitucija.

Toji konstitucija duos dide
le liuosybe gyventojams nes 
Rusiszki politikieriai susipra
to kad laikyti gyventojus toli
mesnėje nelaisvoje neužsimo- 
ka. 1 (

Daugeliose vietose jau pra
dėjo atidarinet Rusiszkas cerk
ves kuriose yra laikomos pa
maldos be jokios kliūties nuo 
virszininku.

§ Ne vienas labai sparnu 
nori bet užmirszta kad jis ko
jas turi.

JERUZALEMOS PALICIJOS 
VIRSZININKAS PA

SZAUTAS.
Jeruzalemas. —• Palicijos 

virszininkas, Alen Sigrist, li
kos paszaultas mirtinai važiuo
damas automobiliam. Anglisz- 
kas palicijantas kuris važiavo 
su juom drauge, nuszove viena 
isz užpuoliku. Diena priesz tai 
palicija sužeidė dvideszimts 
AraSbiszku pasikeleliu kurie už
klupo ant trūkio einanezio in 
Haifa. Vienuolika Žydu likos 
nuvežti in ligonbute Tel-Aviv, 
kurie likos sužeisti per bom
bardavimą trūkio artimoje 
Kalkilleh.

NELAIME ANT 
SIBIRISZKOS UPES.

Moskva, Rosija.,— Szeszioli- 
ka pasažieriu ant laivo, kuris 
plauke ant upes Jenisei, Siberi- 
joj, nuskendo, kada laivas pa
taikė in kita, nakties laike. 
Motorinis laivas kuriame ra
dosi 36 žmonis, kurie dirbo 
pilytinyczioje Krasnojarske, 
susidaužė su laivu, kuris buvo 
prikraultas lentomis. Dvide
szimts žmonių iszsigialbejo.

99 METU SENUKE 
PASIKORĖ.

Novi Sad, Jugoslavija. — 
Maltyt kad Marei Braun, kuri 
pergyveno ant szio svieto 99 
metus, nubodo gyvenimas, to
dėl atėmė sau gyvasti per pa
sikorimą. Tik kėlės valandas 
priesz paJsikorima apreiszke 
savo kaimynams kad jaueziasi 
taip smagei kad galėtu da il
gai pagyventi.

VĖTRA UŽMUSZE 1,000 
ŽMONIŲ.

Rangun, Indija — Birmoje, 
provincijoj Arakan, siautė bai
si vėtra kuri užmusze daugiau 
kaip tūkstanti žmonių ir daug 
gyvuliu. Tukstancziai žmonių 
likos sužeisti. Bledes padaryta 
ant keliu milijonu doleriu.

50 SUŽEISTA SUMISZIME.

Danzigas. — Vienas kareivis 
likos užmusztas sumiszime ir 
apie 50 sužeista kada Nazistai 
laike pėlitikiszka susirinkimą. 
Delegatai naudojo kėdės ant 
vienas kito gaivu. ;

NETINKAMA KOMPANIJA.

— Ar žinai poniute, kad tie
ji buezierei yra dideli staezio- 
kai. Su jais net sarmata kal
bėti.

— Tai ne dy vas, mano miela, 
nes jie nuolatos užsiiminėja su 
gyvuliais...



"SAULE” Mahanoy City, Pa.

Kas Girdėt
Sziadieniniuose laikuose pri

pratome prie milijonu ir bili
jonu sumos, nuo kada Demo
kratai apėmė valdžia tai bili
jonais szinkavo kaip Žydas su 
silkėmis bet apie taip milži- 
nisgka skaitlį mažai žmonių 
supranta. Milijonas doleriu 
yra gana didele suma pinigu o 
ka ežia kalbėt apie bilijoną?

Teisingas žmogus, per savo 
suriku darba be jokiu spekula- 
ciju ne yra sztant savo gyveni
me surinkti milijoną doleriu o 
jau nėra ka ir kalbėt apie bi
lijoną.

Kad duoti žmogui suprasti 
ka tai reiszkia ir padaryti bi
lijoną doleriu, tai duodame se
kanti paaiszkinima:

Jeigu senukas Szv. Juoza
pas, kuris ketino būti geru dai- 
lyde, džiaugėsi gera sveikata 
ir but gyvenęs nuo laiko Kris
taus lyg sziai dienai, dirbda
mas be paliovos ir suczedintu 
doleri ant dienos tai ir su pro
centais nuo savo paczedumo in 
laika tuju ilgu metu, neturėtu 
daugiau su procentais kaip tik 
tris czvertis milijono doleriu,, 
tai yra, turėtu tiktai 750 tuks- 
taneziu doleriu, lyg sziai die
nai'.

Todėl visi tieji milijonieriai 
Suv. Valstijose, kaipo ir visam 
pasaulyje, kurie nekarta savo 
gyvenime o kitas ir in laika tik 
keliolikos metu, mokėjo su
rinkti ne tik milijoną doleriu 
bet ir keliolika milijonu, tai 
tieji žmones prie tu milžinisz- 
ku turtu daeina neteisingu ke
liu per bledes ir skriaudas sa
vo artimui.

O gal ateis laikas kada ne 
bus milijonierių ant svieto bet 
ir nėbus tiek vargszu.

butu keli metai bedarbes.
Yra vargas del žmonių, 

Bet pareis galas ir del ju, 
Del turcziu sudna diena netru

kus ateis, 
O del vargszu karalyste dan

gaus ateis!

Laikraszcziai skelbia kad 
nekurtose vietose laikai jau 
pradėjo truputi pasigerinti. 
Gal but kad mažesniuose mies
tuose tiek vargo žmones neturi 
kiek didesniuose, kur tuksfan- 
cziai žmonių randasi be darbo.

Turėkime vilti kad užeis ge
resni laikaį —darbu ir uždar
biu atsiras, tiktai dabar truk
do iszrinkimas prezidento.

. Tankiausia bedarbe ir blogi 
laikai iszeina žmoniems ant 
naudas nes katras laike bedar
bes pamato varga, tasai atei
tyje pasilieka paczedus nes da- 
žinojo po kam svaras kvara- 
bos.

Kas yra pripratęs davinėti 
savo artimuo geras rodąs, pri
valo pasilikti daktaru ar advo
katu ir paliept sau už rodąs 
užmokėt, tada greitai persitik
rins kiek jo rodos yra vertos.

L ’ - . • •
Jeigu ne bertainis nuo alaus, 

tai isztikruju butu Mikolas 
Kinskis, isz Pittsburgh©, nete
kės savo gyvasties. Mikolas in- 
puole in upeluka o kad nemo
kėjo plaukti butu nuskendęs 
bet pamate arti saves plaukio
janti 'bertaini nuo alaus kuri 
pagriebė ir iszplauke isz upe- 
luko, dekavodamas Dievui kad 
prisiuntė jam bertaini in laika. 
Nekurie žmones, rugoja kad 
alus yra ju prapultis bet szi 
karta buvo iszgelbetoju gyvas
ties.

Priežodis kalba, kad piktu
mas kenkia gražumui ir tame 
yra daug teisybes nes piktu
mas subjaurina veidą, priduo
damas jam asztru ir nemiela 
pavidala. Negana to, piktu
mas kenkia taipgi sveikatai ir 
būna kartais pavojingu. Ypa
tus, negalinczios savo piktumą 
suvaldyt, beveik nuolatos ken- 
ežia ant viduriu ir nesutriove- 
jimo, mažiausias daigtelis juos 
erzina. Buvo tokiu atsitikimu 
kur toki piktumai, buvo prie
žastimi staigios mirties. Kada 
žmogu's yra! piktas tai laike to
kio piktumo mislina kitaip ne 
kaip tada kada yra malszus, 
tai ir nekarta kada apsimalszi- 
iiame nuo piktumo, nekarta 
graudinamės už savo staigu
mą. Atsiminkime ka raszo 
liasztas Szyentas: "Lai saule 
neužeina ant piktumo tavo.” 
— Jeigu kam sunku apmalszyt 
savo piktumą, tegul paima 
stiklą vandens in burna ir lai
ko pakol piktumas praeis; 
apsimalszys ir apsisaugos nuo 
žodžiu kuriuos neprivalo isz- 
tart. Labiausia velinam tai del. 
tėvu kad save suvaldytu ir už
laikytu szaltai krauja laike 
staigaus užpykinto.

Poniute Ęlmira Sounders, 
pati profesoriaus isz universi
teto, pasiskundė palicijai buk 
jai kas tokis pavogė puiku pa- 
rasonika kuris buvo vertas tri
jų iszimtu doleriu. — Tebyriuo- 
se laikuose parasonikai, už tris 
szimtus doleriu yra per bran
gus del poniu profesorienių ne- 
szioti po ulyczias nes tas labai 
erzina vargszus o priek tam 
mažai profesorių uždirba tiek 
pinigu kad pirkti savo pacziu- 
lems tokius niekniekius.

Ne Demokratai ne Republi- 
įkonai geru laiku nepadaro ne 
pagadina, tiktai milijonieriai. 
Jiems ne Jkubu ir nepaiso .ar 
žmonja veikia ar linksminasi, 
jiems vis tieik. Jie turi tiek mi
lijonu kad vienas menesis at- 
tnesza jiems milijonus kad ir

Del iszmintingo žmogaus be
darbe kartais iszeina ant gero. 
Iszmintingas žmogus, laike ge
tu laiku, neužmirszta apie be
darbe, užlaiko paczeduma .ir 
atliekama valandėlė paszven- 
czia ant skaitymo laikraszcziu 
ir knygų. Laike bedarbes neru- 
goja ant blogu laiku, prieszin- 
gai, buna linksmas nes pasil
sės sudrutina žmogų o ir pra- 
lobsta žinystoje per skaitymą. 
Bet ne visi yra vienokio budo, 
ne visi pasinaudoja isz bedar
bes. O kiek tai turime tokiu 
žiopliu kurie savo sunkei už
dirbtus centus praleidžia gir
tuokliaudami ir kazyriuodami 
neatsimindami ant bedarbes o 
kada užeina bedarbe, tada ba- 
da velka o pilve gegute ku
kuoja ir varles kurkė! Nežino 
tokis kudžius kad reikia mo
kytis Angliszkai nes be kalbos 
nieko negales pradėt o ir Ame- 
rikoniszku popieru negaus. O 
gal netrukus pareis iąs, 'kad 
neturinczius popieru varys isz 
Amerikos kaip jau yra paduo
ta užmainymas kad visus atei
vius varyt laukan isz Ameri
kos o priek tam ir darbo ne
gaus ibe popieru, kaip jau szia
dien taip atsitinka.

Protingas žmogus geros ro
dos klausys,

Gera rodą nebūna geram ant 
tuszczio.

ISZ LIETUVOS
"PULKIM ANT KELIU” 

100 METU.
Musu gražiosios giesmes 

"Pulkim ant Keliu” autorius 
yra Kun. Antanas Strazdelis. 
Jis mirė 1833 metuose, Kama
juose. Kada, jis- ta giesme pa- 
rasze nustatyti sunku. Tik 
yra žinia, kad po Kun. A. 
Strazdelio mirties in Kamajus 
buvo atkeltas klebonu Kun. 
Dauksza. Pirma pamokslą jis 
pasakė apie Kun. Strazdeli. Po 
pamokslo kamajiecziai užgie
doję ‘‘Pullkim ant Keliu.” Kle
bonas pirma karta ta giesme 
iszgird'es taip susigraudinęs, 
kad emes verkti, Tai buvo 
1836 mete. Sziemet nuo to in- 
vy'kio sukanka jau 100 metu.

GIRTAVIMO AUKA.
Klaipeda.,— Stoties ulyczio- 

je viena ryta susitiko dvi gir
tųjų grape's. Viena grupe; du 
jauni vyrai ėjo in geležinkelio 
stoti Lietuviszkai dainuodami. 
Jie susitiko antra grupe; ketu
ris vyrus. Pastarieji užkabin
ėjo už tai, kad szie lietuviszkai 
dainavę. Viena ju sugriebė 
pradėjo muszbi, o antras pabė
go. Užpultasis griebėsi visu 
priemonių apsiginti, ir iszsi- 
traukes peili, vienam užpuoli
kui smoge kelis peilio dunus. 
Vienu duriu buvo perpjauta 
didžioji kraujo arterija. Li
kusieji |didesnes grupes vyrai 
besigynusi isz naujo puolė 
muszti, ir sumusze iki sąmones 
atėmimo, ji paliko gulinti o sa
vo nUkeritejusi dranga vilkte 
nuvilko ligoninėn. Pakeliui jis 
neteko kraujo ir atgabentas in 
ligonine netrukus mirė. Taip 
pat buvo atgabentas in ligoni
ne ir paliktas be sąmones gulė
ti besigynes vyriszkis. Atsi
peikėjusi policija ji pasiėmė.

JUOKAS PRIEŽASTIS 
ŽUDINSTOS.

Painevežys.—Praėjusiais me
tais Retendavos vnk., Raguvos 
valscz., N. Daugaravicziaus 15 
metu bernas J. Anltanaviczius, 
pavakary grižes isz lauko, pa
siėmė savo paties padirbta 
szautuva ir iszejo kiiszkiu me
džioti. Medžiokle buvo nesek- 
kminga ir J. Antanavicziu.s 
greit tuscziomis rankomis gri
žo. Tuo laiku buvusi virtuvė
je 15 metu tarnaite Elena Kirs- 
nyte pasijuokė isz medžiotojo 
sakydama:"Kaip griebe už uo
degos, tai. uodega nutruko, o 
kiszkis in miszka nutuko.” 
Szie Kirsnytes žodžiai labai in- 
žeide jauna medžiotoja. Jis 
atstatė szautuva ir pasakęs: 
"Ar dar kalbėsi!”—paspaude 
gaiduku ir iszszove. Kirsnyte 
buvo mirtinai sužeista ir at
vežta in Panevėžio a.pskr., li
gonine ta paczia diena mirė. 
Dabar szia byla nagrinėjo Pa
nevėžio Apygardos Teismas. 
Iszžiurejes byla J. Antanavi- 
cziu nubaudė 8 męlbais papras
to kalėjimo. Teisme Antaina- 
viczius aiszkinosi, kad gaiduką 
paspaude netycziomiis. Paskel
bus isprendima, pradėjo verkti 
ir praszytis teisėju.

SKAUDI NELAIME.
Kaunas., — Kauno aerodro

me kapitonas Povilas Nekro- 
szius besileisdamas ,su orlaiviu 
netikėtai apvirto ir smarkiai 
sudavęs galva in kulkosvaidi, 
neteko sąmones. Jos neatga
vęs ta paczia diena ir mirė. La
bai iszkilmingai palaidotas 
Kauno kapinėse.

ATRASTI PRIESZ METUS Į sužalojo
DINGUSIO ŽMOGAUS Chvalas.
GRIAUCZIAI IR ISZAISZ- kietijos
KINTA ŽMOG ŽUDYSTE.
Kėdainiai.,— Praeitu metu, 

Birželio 30 d., iszejo isz namu 
ir nuo to laiko dingo be žinios 
Antanas Ancereviczius, 26 me
tu amžiaus, isz Biliūnu kaimo, 
Baisiogalois valscz. Visi din
gusio jieiszkojimai liko be pa
seku. Sziomis dienomis Grin- 
kiszkio valscziaus ribose val
džios miszke, žmonių nelanko
moje 'tankmėje buvo užtikti 
žmogaus griaueziai ir supuvu
siu drabužiu likucziai. Palici- 
jos pastangomis, pagal rubu 
likucziuis, buvo nustatyta, kad 
griaueziai yra dingusio Ancer- 
evieziaus. . Toliau palicija i'sz- 
aiszkino, kad Ancerevicziu nu
žudė 3 revolverio szuviais My
kolas Žeromskis, 27 metu am
žiaus isz Rudžiu kaimo, Grin- 
kiszkio valscziaus. Nužudy
mas buvo padarytas apipleszi- 
mo tikslu. Nužudytasis Ance
reviczius turėjo su savim 40 
litu, kurie buvo nužudymo 
priežastimi ir kuriuos žmog
žudys pasisavino. Žmog-žudys 
Žeromskis suimtas laukia at
pildo už savo nepaprastos nie- 
kszybes darba.

czigonas
Velionis 
pilietis.

arklia-vagis
buvęs Vo-
Pravedus

kvota, invyko ir kalėjimo ad
ministracijoj pakeitimu, o 
Chvalui iszkelta baudž. byla. 
Kauno apyg., teismas Chvalo 
byla dabar sprendė, ji pripaži
no kaltu ir nubaudė 1 metais 
kalėjimo. Del toje byloje teis
mo sprendimo vokiecziu laik
raszcziai jau raszo ir prikisza, 
kad Chvalas per iszvelniai esąs 
nubaustais.

i ___________
NEMUNAS PADARE DU 

MILIJONU LITU 
NUOSTOLIO.

Jau apskaieziudta, kad per 
sziu metu pavasario potvyni

NUKIRTO ŽMONAI GALVA
Panevėžio teismas sprendė 

kebu žmog-žudžiu bylas, viena 
ežia apraszoma: 1933 metuose 
Plaveju kaimo, Salako vai., 
Bonifacas Žusinas susituokė 
su kaimyninio kaimo ūkinin
kaite Veronika Puslyte. Ju 
vestuves invyko. daugiau prie
varta, negu laisvu susitarimu, 
todėl trumpam laikui praslin
kus ’tarp Žąsinu kilo barniai ir 
nesutarimais. -1935 metuose, 
Liepos 1 d., Žusiniene pamote 
savo vyra ir grižo pas savo tė
vus, o vyrui iszkele 3,000 litu 
civilini jieszkini. Žusinas, pa
būgęs 3,000 litu iszmokejimo, 
nuvažiavo pas Puslytes tėvus, 
juos atsiprasze ir žmona parsi
vežė atgal in namus. Parvažia
vę pamirszo visus buvusius ba
rnius ir abudu užmigo. Kada 
Žusiniene užmigo, Žusinas ra
dęs dideli duonraiki peili buvo 
besiruoszias savo žmona pa
plauti, bet pabūgęs nuo szio 
žygio atsisakė. Rytmeti pakilę 
abudu Žusiiiai nuėjo in kloji
ma rinkti, bu'lviu. Czia Žusinas 
griežtai žmona perspėjo, kad 
atszauktu savo civilini jieszki- 
ni. Gavės neigiama atsakymu, 
isz užpakalio priėjės, asztraus. 
kirvio keliais smūgiais nukirto 
žmonai galva. Taip palikes 
žmona taip bulviu papludu'sia 
kraujuose, Žusinas nubėgo in 
netolima ežerą skandintis. 
Bet kadangi buvo szaltas ryt- 
meczio vanduo ir jis mokėjo 
gerai plaukti, savi-žudyste in- 
vykdjki nepajėgė. Grižes in 
sodyba pastebėjo, kad prie 
žmonos lavono klojime prisi
rinkę daug kaimynu, inlipo iii 
aukszta memdi ir isz jo szoko 
žemen. Po szio žygio taip pat 
liko gyvas ir sveikas. Tardo
mas Žusinas prisipažino, kad 
žmona nulžąde, užtai padaręs, 
aplinkybių vereziamas, sako 
kad: palaikius ryszius su kai
mynu Mardosu. Teismas už 
szia žiauria žmog’-žudyste Žą
siną nubaudė 15 metu sunkių
jų darbu kalėjimo.

NUBAUDĖ UŽ NUŽUDYMĄ 
KALINIO.

Kaunas.,— Priesz kuri laika 
Kauno kalėjimo buvo laikomas 
suimtas Vokietijos piliet. koks 
tai Rimkus. Karcery Rimkų

WASHINGTON!)'
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nuke ntejo per 1,000 »žmoniu. 
Kol kas apskaieziuota, kad 
potvynis padare viena milijo
ną, 700,000 litu nuostolio. Ma
noma, kad nuostoliu yra pada
ryta ir daugiau, nes ne visi nu
kentėjusi e ji dar padavė savo 
apskaiezia vimus. Gal uti.nai 
viskas paaiszkes už poros san- 
vaieziu.

Kad Dauginus Žmonių 
Privalo Žinoti

Apie "Sifilis.”

Tarpe svarbiausiu apnegale- 
jimu ir mirties piTežaszcziu, 
yral viena apie kuria kiekvie
nas žmogus privalo daugiaus 
apsiipažiriti; tai yra "Sifilis.” 
Tai yra liga kuri lieczia net 
viena isz kiekvieno dvide- 
szimts asmeniu kiekvienoje ci
vilizuotoje szalyje ir kuri nu
kelta daug asmeniu ju geriau
siais meltaiiš.

Isztikro laikas visai visuo-
menei apsiipažinti su tos ligos 
dalykais. Gal daug žmonių nu
stebės kuomet jie žinos kiek 
gero padare medikaliszkas 
meteliais, 'kaslirik szifos ligos. 
Pradžiojo szimtmeczio ‘Sifilio’ 
priežastis nebuvo žinoma, pa
prastai liga buvo pažinta 'tik 
kuomet ji jau gana stipriai ap
ėmė žmogų, taukiai gydi.jimas 
ant nieko nuėjo.

Sziadien mes žinome ‘Sifilio’ 
gemalus, ir galima tikrai pa
žinti liga pat pradžioje, ir turi
me aisžkus ir pasekmingus isz- 
gydijimo budus. Toliaus, mes 
sziadien galime pažinti atsiti
kimus " Sifiliszko” užkrėtimo 
ka pirmiaus laikėme atskiro
mis, ir per musu geresni žinoji
mą mes galime daugumoj atsi
tikimu sulaikyti perdavima li
gos kitiems.

Per kraujo egzaminaVima 
mes dabar žinome, kad daugu
moje didžiuliu miestu, beveik 
5 procentas laukencziu motinu 
užkrėstos szita baisia liga. 
Praeityje motinos kartais per
davė liga savo kūdikiams. 
Sziadien su tinkamu gydijimu 
kūdikiai gema sveiki ir drūti.

Daug szita liga serganeziu 
tiki in visokius apgavingus ne
teisingus apgarsinimus, arba 
in visokius patentuotus vais
tus. Juos kiti tik apgauna ir 
tankiai jie tik atmeta greito 
iszgydijimo proga.

Kaip su daugybe medikalisz- 
ku dalyku, tai szitas yra vie
nas, kuri geriaus pavesti ge-
ram gydytojui. Kiti kursai 
yra pavojingi. —F.L.LS.

. ■’ ■!"==
Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje 

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

Irwin sake, kad tie kurie da
ro visokius užmetimus ant 
ateivio turi atsiminti kad gar-

APIE ATEIVI 
AMERIKOJE

Kalbėdamas Konferencijoje 
apie ateivi Amerikoje, kuria 
Foreign Language Informa
tion Service suszauke Wash
ingtone, pradžioje Gegužes me
nesio, John G. Winant Sočia- 
liszkos Apsaugos Komisijos 
pirmininkas, ir buvęs New 
Hampshire valstijos guberna
torius, patvirtinaneziai atsake 
klausymą "ar ateivis turi tei
se prie paszialipos?” Jis tarp 
kitko tarė kad szita szalis turi
tinkamai prižiūrėti visus savo 
gyventojus be jokio skirtumo, 
nepaisiant rases ir kad propor
cijoje jn skąitliaus tai nuo- 
szimtis ateiviu ant paszialpos 
nebuvo didesnis už nuoszimti 
vietiniu.

Rt. Re v. Monsignor John A. 
Ryan, isz Kataliku Universi
teto savo kalboje ar "ateivis 
privalo turėti lygias teises
prie darbu,” sake, kad mes tu
rime gana visokio turto aprū
pinti visus musu žmones. Kad 
szitie visi užmetimai ant atei
vio tik nukreipia žmonių aty- 
da prie ju o ne prie musu svar-
biausios problemos ir jos pa
taisai — tai perorganizuoti 
musu produkavimo ir distribu
cijos sistema taip kad visi mu
su gyventojai turėtu proga 
rasti sau vieta procluktyvisz- 
kuose darbuose kas netik pa
tiems žmoniems gero atnesz 
bet dar padidins musu turtą ir 
ineigas.

Trumpai kalbėdamas apie
rytine sesija, Read Lewis,

susis "Mayflower” atveže in 
szita szali netik sena Elder 
Brewster, mokslo žmogų ir 
aristokrata, bet ir vaikina var
du Billington, kuri patys pil- 
grimai nuteisė ir pakorė.

Jeigu mes deportuosime 
ateivius arba juos žeminsime, 
sake p. Irwin, tai ta darykime 
beszaliszkai ir logiszkai. Tad 
asz patareziau iszkasti kaulus 
Michelsono, musu pirmo No
bel dovanos laimėtojo, iszkas
ti kaulus Steinmetzo, elektrisz- 
ko genijaus, Pupino, didžiojo 
mokslininko ir raszytojo— isz
kasti ju kaulus ir iszsiunsti at-
gal in Vokietija, Jugoslavija, 
arba isz kur tik jie paėjo. Pri
verskime Harvardo Universi
tetą atstatyti nuo jo vietos 
Santayana, garsu filozofa, isz- 
varykime Nicola Tesla, jo pas
kutines .dienas praleisti savo 
Jugoslavijoj. Atgal sugražin- 
gime Albert Einstein, sziadie- 
nos mokycziausia žmogų. Gal 
Europoje žmones tpos visus
žinos kaip tinkamai garbinti, 
p. Irwin užbaigė jo kalba pra- 
szydamas sugrąžinimą tolera
vimo dvasios.

Ernest A. Hooton, isz Har
vard Universiteto prezidentas
American Association of Phy
sical Anthropology, sake, kad 
visos tautos pasaulyje turi vi
sokius typus nuo idiotu ir kri
minalistu iki genijų ir mokytu.

Maurice Hindus, immigran- 
tas ir garsus raszytojas, sake 
kad mes neiszriszime szalies 
ekonomiszkas problemas dary
dami visokius užmetimus ant 
ateivio ir ji iszdeportuodami.

Foreign .Language Informa
tion Service direktorius, pa- 
reiszke konferencijos nusista
tymą, sakydamas — "kad 
kuomet mes inleidžiame ateivi 
nuolatiniui apsigyvenimui mes 
ji priimame, nors laikinai, kai
po nari musu draugijos. Kaip 
tokis, jis yra vienas isz mus ir 
neturėtume ji sulaikyti nuo to
kiu svarbiu dalyku kaip dar
bu ir paszialpos. Turime elgtis 
su ateiviu kaip mes elgiamės 
su paežiais piliecziais. Nuo 
mus teisingumas to reikalau
ja.”

Pietų sesija vede Joseph 
Chamberlin, Kolumbijos Uni
versiteto profesorius. Sesija 
diskusavo ‘ ‘ ateivis ir jo vaikai 
eanryszyje su prasižengimais”

Justin Miller, isz Teisdarys- 
tes Departamento sake, kad 
nepaisiant populariszkos nuo
mones, visi tyrinėjimai ir sta
tistikos aiszkiai parodo kad 
svetimtaueziai papildo ma
žiaus prasižengimu proporcijo
je ju skaitliaus negu czion- 
gime.

Profesorius Sellin isz Penn- 
sylvanijos Universiteto kalbė
jo apie "antra gentkarte.”

Will Irwin, garsus Amerikos 
raszytojas vakarinėje sesijoje, 
kuria vede p-le Josephine 
Roche, Iždo Departamento 
Sekretoriaus Pagelbininke, sa
ke, kad neapykanta yra szio 
pasaulio spiritualiszku prakei
kimu. Neturėdami kitu prieszu 
nekurie Amerikiecziai pradėjo 
ant biedno ateivio krauti ne-
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apykanta. Net ir laikraszcziai 
pradėjo užmetimus ant jo da
ryti. Patriotiszkoš organizaci
jos ji smerkia vardu ju prate- 
viu, užmirszdami, kad kuomet 
Amerikoniszka szeimyna atvy
ko in szita szali, tai atvyko 
kaipo sziadienos immigraritai 
atvyksta — tarpdenio .pasažie- 
i'iai.

Pagerintas ir Padaugintas isz- 
leidamas. Iszguldanti kiekvie
na sapna ir kas ateiteje stosis. 
Su priedu Planatu ir visokia 
Burtu. Knyga apdaryta kie
tais audeklineis apdarais.

Preke Tiktai - $1.00
W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 
MAHANOY CITY, PA., U.S.A. ,



Slaptingas 
Dvaras■— Na, 'brolau Liudvike, juokis dabar kiek nori nes turi isz ko pasijuokt! — tariau, — bet dabar jau pasiliauk! —■ pakaukiau po valandai kada nesiliovė su savo: ha, ha, ha, Iii, hi, hi! — Kad tave galas! Eik, pasakyk aniems kitiems paik- szams idant man nesirodytu in akis nes esmių žmogedžiu o vi- supirmu paragausiu tavo mėsos! II.Vienok mano Liudvikas tos gramzdos nenusigando, kadangi linksmumo savo suvis nepametė. Atsitraukus jam uždariau duris savo kambario, užrakinau ir užklingiavau da ir pradėjau bėgiot po kambarius in ten ir atgal, kaip kad in- kastas vąlakiszkos tarantulos. Keturi kambariai buvo szvie- sei apszviesti; ant kaminėliu kurinpsi gausios ugnys, malkos pysžkejo ir liepsnavo gražia szviesia liepsna bet asz nejaueziau ne szalczio ne szilu- mos. Vakariene stovėjo pagaminta-ant stalo. “Dekavoju!— tariau pats in save inerzintas. ■— Kasžin kokis beprotis pagamino ja! Gal vieton isz gaidžio, pritaisė isz kraliko bei žiurkes.” Miegstubeja lova buvo paklota bet asz nejaueziau reikalo pasilsio ir miego, misli- jau ir galvojau tik apie tai, kokiu budu iszsiveržt isz tu paik- szu namu.Atrast sau is?ganingos mis- lies negalėjau. Insteigti sau naujus namus ir gyvent atski- riumnuo tu beprocziu kuomet rūmuose o asz ju ponu bucziau — (netinka. Isz- dejas pinigus ant intaisymo naujo namo, neturecziau fondo ant ukes. Pradėjau apsvarstyt dalyka ar nebutu galima sulaužyt kontrakto bet daejau prie to kad provojimasis taip- pat iszsemtu mano isztekliu ir esą prieit tam kvailystę.Neras- damas kitokioj rodos, nusprendžiau galop pasiduot mano nedoram likimui ir suvis nesirūpinti paikystėms tu žmonių. Ant tu, kurie per daug man dagrisines savo paikyste, insitaisysiu sau stora lazda kuri veikiausiai protą in tais tusz- czias galvas sugražins. Tos bent sanlygos nėra kontrakte, to nuo manes velionis savo paikam ^testamente ‘nereikalauja ir, rasi, pamirszo uždraust muszt savo inpediniui jo isz- tvirkelius. — Ne, ne! Asz ju neglostysiu, kaip velionis dare. Asz iszmokysiu juos proto ir nuramdysiu visus, parodysiu jog esmių ponu ju.Bet sanžine atsiliepe jog elgcziausi barbariszkai kadangi tai žmones beprocziai... Urnai vela atėjo man nauja mislis in galva: ar nebutu geriausiu dalyku parduot viską ir prigaut taip-pat kita, kaip mane prigavo? Bet ir ežia atsirado kita mislis kuri nedalei- dinejo man iszpildyt pirmos; sztai atsiminiau kaip viena karta, amžina apilsi, velionis tėvas, gavės pagedusias citrinas, kuomet perkantis užklausęs ar tai geri citrinai, atsakęs:— Ne, tamista, tie citrinai pagedusieji, negaliu už juos pinigus imti...O asz busiu 'prigaviku? — pamislijau. An asz nesigedy- cziau būti blogesniu, niekesniu, neteisingesniu už mano tęva? — Ne! Apgaviku būti ne

noriu bet galiu parduot nors ir su trota del saves bet viską isz- pasakot pirkikui ir jam mažiausia slaptybe iszreikszti! Ir vėl, ant mano nelaimes, atsiliepe manyje balsas kuris klausė: “Ar gerai darai kad veltui tėvo palikta graszi metai, ar nežinai to, jog kas apie skatiką neapstoja, greit ji pa- terioja ir pats neesą skatiko vertas!” Prisipažint turiu kad taip buvau inirtes ir inpykin- tas kad ant tos prasargos maža atyda atkreipinejau ir nenusprendžiau paklausyt jos nes mislijau: “kad sziadien kas ateitu ir pasakytu: “nupirksiu nuo tavęs viską, jeigu atleisi man 20,000” — pabu- cziuocziau da ji szirdingai ir pasakycziau, atidavęs raktus:— Sztai, vakariene ant stalo, lova paklota, praszau, valgyk ir atsigulk sau ant pasilsio o asz keliauju in Amerika; ten manės taip neprigaus.Vienok niekas neateitinejo, tas, kuris nuimtu nuo mano ranku ir kojų tuos retežius ir daleistu keliaut in ta tolima szali pasaulio. Grabine tyla visur vieszpatauja aplink mane, niekas niekur nesusibeldžia; kad bent kokis prosenis isz gimines Klarandu atsilankytu pas mane ta vakara isz “ano svieto,” tai gal nors tas vargi- nanczias mane mislis, tuos rupesnius ir ergelius ilszsklaisty- tu, kurie nei tamsus debesiai apsiautė mane. Kad taip tie ponai ir ponios rūbuose a la rococo, iszliptu isz savo rėmu dailaus darbo ir apsėstu stala, ir pradėtu valgyt mano neda- lypsteta vakariene, kalbėdamiesi tarp saves kokiu man nesuprantamu liežuviu! Prakeiktais sumanumas*" palikimas paveikslu .seniu ir proseniu czion gyvenusiu, ant sienų, po pardavimui rūmu; jeigu naujas savininkas atidaro duris, rodosi jam kad mato viena isz ju nužengenti ir besiartinanti link jo. Jeigu tai butu bent tos doros, senoviszkos vaidyklos, kurios ineitineja pro kaminus, bei pro 'skylutes nuo rakto duryse žvangsodamos saitais, su liepsnojanczioms akimis, su riksmu ir dejavimu apuoko! Bet ne! Jie tik nuteplioti ranka teplioriaus—artisto paveikslai ant audymo, žiuri savo akimis nieko nematancziomis, grūmoja savo nutepliotais ginklais kuriuos tepliorius in- spraudes jiems in rankas, kuriu ne krustelt nebegali. O tos ponios,' kaip puikiai dangsto savo nudažytus veidus vedybinis bet bejausmios kadangi iszjuokinek jas kaip nori, ar pasakis ka tau, ar užsirūstins — ne ne, nes tai negyvi paveikslai ir tiek!— Po szimts knipeliu! Kaip szalta toji lova. Gal ežia gulėjusi kokia metavojanti duszia? Na, laime, kad neužguliau ant jos, laime jos, kad pabėgo nes sziadien asz jau ir jokiai dvasiai isz kito svieto nepraleis- cziau ir nelaimingas tas butu kas dabar gyvas in mano nagus pakliūtu.'Taip kalbėdamas gesinau žvakias viena po kitai pakol visas užgesinau bet patemijau jog da nevisiszkai tamsu mano miegstubeja ypacz kad ant grindų nuo lango puolinėjo plati juosta szviesos. Dirstelėjau augsztyn ir iszvydau per dideli Gotiszka Įauga iszblysz- kusi mena, ta užtarytoja beprocziu. Iszrode man kad ir jis buk visai bjauriai szaiposi. Da niekad neteko man pirma ma

tyt ji su tokioms placzioms lupomis, ir taip navatnai be- mirkcziojanczio savo paikioms akimis. Bustino ir erzino mane didelis jo veidas gelsvai baltas, piktai besiszypsojantis o man rodėsi buk ir tas beprotis daro sau juokus isz manes.Isz nekantrybes, užtraukiau smarkiai roliosa ir paslėpiau save nuo jo akiu; nedaleidau jam szandyt isz manes.Dabar visiszka tamsa apsiautė mane nes ir liepsna ant ugniavietes pradėjo gesti ir tik laikais blikstelėjus szviesiau jai, maeziau priesz lova kabanti paveiksią velionio grofo. Iszrode man jis lyg gyvas, beprisiartinantis link manes, lyg kad stovintis szale mano lovos, laikantis mano ranka ir bandantis plakimą gyslų, rodos girdėjau jo žodžius: “Vela vienas beprotis daugiau!” — Žodžiu, kiekvienas gyvas ar negyvas daigias persekiojo mane czionais. Patraukus man už retežėlio sieninio laikrodžio kad dažinotį kokis laikas, tasai pradėjo be paliovos muszti garsei. Suskaites keturesde- szimts ypu, lioviausi skaityt ir pats nežinau kada jis nutilo skambejas. Apmaudodamas ir nerimdamas, sueziuopiau kampe lovos koki tai vintą (szriu- ba), pradėjau ji sukinį in visas puses, norėdamas nusukti ar isztraukti. Tuo tarpu patemijau kad mano patalai ir pagalviai subloszke ir pasijutau begulintis kaip kad ant laksz- to Kiniszkas popieros. Dabar dasiprotejau jog mano patalai ir pagalviai buvo pripumpuoti oro kuri iszleidau besukinda- mas žalvarini vinteli.Dūkdamas ir putodamas isz -apmaudois, iszszokau isz lovos.— Czia viskas paszelo! — tariau kumszczias sugniaužęs ir grieždamas dantimis. — Ne tik tarnai bet ir laikrodis, paveikslai, patalai ir net pats menuo! Bet asz darodysiu jog pats vienas czia proto da ne- pražudžiau! Nebėgsiu asz isz czionais, neparduosiu namu bet pasiliksiu czionais ir isz- mesiu viską isz czionais laukan, kas tik nenorės turėt proto. Kamardinieriu, rėdytoju, abrozus, laikrodžius, patalus ir szviesa meno! Tegul po tam provojasi su manim ir skundžiasi savo velioniui globėjui, grofui Klarandui, tegul daro- do jam mano nelaba pasielgimą bet pasielgimą protinga. Pataikinsiu ir asz davesti Kla- landams jog turėti galiu ir asz gera provininka kuris pataikins vesti byla nors ir per devynesdeszimts metu! By tojaus sulaukės — nepaisau ant kontrakto — liepsiu visus tuos rakandus sukraut in vežimus ir iszvežt in Z. ir tegul ten sau juos sutalpina in arkivus! Parodysiu jiems visiems kas esą ponu namo!'Tuo tarpu, kuomet taip degant rūstybei szirdyje, kalbėjau, ūmai iszgirdau ka tokio kas mane nustebino labai. Kas tai buvo — giedalas ar muzike? Lyg kad gaidos nežemisz- ku balsu, lyg kad dangiszkas choras atsiliepe czionais vidur- noktyje. .Nežinau' isz kur jos paėjo bet žinau kad tu gaidų gale buvo tvirtesne už mano rūstybe, kadangi tuojaus pasijutau apveiktu. Po keliu miliutu tos keistos muzikes ar gie- dalo gaidos nutilo pirm negu .asz .suspėjau pamislyt kas tai galėjo būti. Buvau tiesiog užkerėtu, užgautu.Nusiraminau visiszkai, pa-

“SAULE” Mahanoy City, Pa.

John W. Haussermann, kuri praminė “Aukso Karalium”, Filipinuose, atvažiavo ana diena in Washingtona isz Manila. Kalba jis buk ant Filipinų Salų randasi daugiau aukso kaip Alaskoje. Turi jis vilti kad Suv. Valstijos vis prigialbes Filipinams valdytis kaip tai valde priesz davima jiems liuo- sy'bia.
mirszau kas mane priesz tai užiminėjo, pamirszau apie visus savo ergelius ir rūstybe apleido mano szirdi. Atidariau langa ir insmeiges savo akis in veidą meno, pradėjau prisi- klausinet su atyda. Bet kad langas buvo nuo szalies dvar- kiemio negirdėjau nieko kito, apart invairiopu szunu lojimu.Iszejau isz mano miegstubes in karitoriu ir susilaikius man, idant savo žingsniais nepažadinti garso, vela tas stebuklingas giedalas suskambėjo. Dabar jau man rodėsi kad tai jis paeitinejo isz žemutiniu kambariu. Nebuvo tai jokia daina bet kokis insisvajojusios buities įlinkimas, kokis tai cziui- bejimas. Dievas žino kokia lai daina buvo kadangi negalėjau iszprasti isz to balso nieko, nebuvo tai jokios eiles; kadangi meliodi ja vis mainėsi ir mainėsi. Vis gražesne, szvelnesne, graudingesne plauke lyg upes vanduo o tos gaidos nepapras- tinos taip apveikė mane kad rodėsi man jog ir asz paskui jas keliuosiu vis augsztyn. Skrajoju kur po neapribuota erdve, padangėmis, pamirszau visai apie savo esybe, apie szi pasauli, apie viską kadangi nieko negirdėjų ir nejaueziau kito, kaip tik ta stebuklinga giedala kuris apveikė visus mano jausmus, apkerėjo mane visiszkai. Po valandėlei giedalas nutilo o asz atitokau ir mano mintys vela sugryžo. Tada atsiminiau apie tai jog czion gyvena taip-gi beprote mergina ar mergaite kuri nuolatos dainuoja. “Jos kambarys turi rastis kur po mano mieg- stubia, eisiu jeszkot,” — pamisimamSmarkiai paemes užžiebta žvakia, leidausi jeszkot mano dainininkes kurios dainavimas mane apraganavo. Nebuvo vertas pagyrimo mano tasai žingeidumas bet asz nenorėjau juk ja iszgazdinti ne pertraukti jos giedalo. Tik geidžiau ant tiek prisiartint link jos idant jegu ne po durimis, tai bent isz areziau prisiklausyt gale- cziau jos tam gražiam gieda- lui.Seni tie rūmai rodos kad ty- cziomis taip buvo insteigti kad sveczias, bei kokis pribuiszas, kada iszeis nakties laike isz savo kambario in karidoriu, jau nepataikytu atgal sugryžti. Bludžiojau asz tad po invai- rius karidorius, praėjau tris kartus aplink dideli stovinti laikrodi, kur radau laiptus. Ėjau jais žemyn, kitais vėl

augsztyn, taip besitrankyda- mas, lyg kdkia ano svieto dva-| šia, atėjau galop in koki tail kambari kuris man rodėsi su-' vis nežinomu Buvo tai mano miegstube in kur pats nežinau kokiu keliu gryžau. Su nusistebėjimu iszvydau czia kad mano patalai vela buvo pripumpuoti pilni ir minkszti, ant ugniavietes kūrinėsi gausi ugnis o pavekslas grofo, kabantis ties mano lova, užblėstas žaliu uždi .ngalu — todėl czia turėjo kas tokis būti laike, 'kuomet asz bludžiojau po kantorius.Klausiau vela temingai nes giedalas vela sklydo bet tuokart rodėsi man kad paeitinejo ne isz žemutiniu jau kambariu bet ir augsztutiniu. Atsiguliau in lova, jaueziausi kaip kūdikis liūliuotas vygeje, kuri migdydama auklėja saldžiai dainuoja taip ilgai pakol užmigdo.Nubudau ant rytojaus ant asztuntos valandos rytmeczio.Sakoma kad viena naktis nusiminusi žmogų sustiprina ant dvasios — ir asz turiu pripažint tam teisybe, kadangi pats datyriau jog viena naktis daug gali atmainyti nutarime žmogaus. Ant rytojaus visiszkai kitokiame paveiksle persistatė man svietas apsiaubine- jantis mane, visai kitokioje szviesoje Jabar žiurėjau in tuos mano žmones.Dabar supratau jog asz ne- esmiu prigautu, prieszingai: visi tieji tarnai, kuriuos ingi- jau ant visados buvo retais ek- zemplioriais. Stebėjausi jau dabar isz savo nesupratimo varykszczio kad negalėjau tuoj ant pirmo metimo akies pate- minti kokius naudingus žmones turėsiu savo namuose; pirm visko, tas linksmas ka- mardinieris, tikrai besijuo- kenti maszina! Ar galima sau žaistingesnes, smagesnes Speciales ten atrast? Sztai nesza man pusryezius pasiszokeda- mas ir besijuokdamas linksmai. Juokėsi, žiūrėdamas in mano batus, kuriuose net savo paveiksią mato, taip gražiai nudailino ir nuszvaksavo. Po tam vela tas isztikimas, lyg szuo, atidarytojas, arba rum- sargis, (kuris apsergsti nuo ugnies ir užpuolu plesziku, kuris kiekviena nuomone baigia žodžiais: “Ponas esą ponu, kad ir pragare!” — Kas del manes yra dideliu smogesiu. O tas mažas gi r sargis, kuris taip rustai ir bargai žiūro lisz po savo dideliu juodu skruostu juodom blizganezioms Akimis, ka- gi duotu už toki kožnas pran- euzinis apisakraszejas kad turėt toki savo prieszpakaji? Kas-gi drystu eit vogti medžiu žinant apie toki bargu “striel- cziu?” Tas vėl teisingas važ- nyczius apraudojantis savo piktadaryste, kuris ne ant vieno grūdo avižų savo pono nenuskriaus ir neapgaus! Ant galo tas mokytas rėdytojas, kuriam nors chemija biskeli sumaisze protą kaslink nuomones apie savo organizma, vienok puikesnio, geresnio redy- tojaus sunku surast, kuris bent tie'k nusimanytu apie agronomija. Nėra abejones kad prakilnus grofas mano pranokėjas, ėmėsi už to filantropiszko veikalo, sugražinti norėdamas svietui tuos 'žmones, darydamas isz ju isztikimus tarnus; isztikro bucziau paikszu jeigu pradėta veikalu numeseziau szalin ir nesirupineziau ji užbaigti! (Toliaus bus.

Ant seimo keliavau, Klevelando mieste susilaikiau, Ir ant dypo sustojau, Tuojaus nakvynes jeszkojau. In Lietuviszka szali nulap- sejau, Ant žinomo stryto apsistojau, Kelis centukus užmokėjau, Poniszka nakvyne turėjau. Nakvojau ir da ka pamaeziau, O kas buvo to neiszmaniau, Ne teatras ne kas kitas, 'Turbut velniszkas dalykas. Vienas vyrelis isz darbo parėjo, Nusiprausė, apsirėdė ir in kar- cziama nuėjo, Draugus savo pasveikino, Ir holes su kitais grajino.Ir kas atsitiko?Sztai kaip perkūnas jo motere atvyko, Pagali rankoje turėjo, Na ir Angliszkai prakalbėjo: Bet mažai szneket mokėjo.Keke kiek gerkle galėjo, Ant nieko Įnežiurejjo, “Eikie prakeiktas namo, Nesėdėk vis karezemoj.’’ Vyrukas isz didelio strioko, Per langa laukan iszszoko, O kad paliemonai netoli ... ^... ...^±03^,. ‘Begauti pagaut norėjo, Tas ant giliuko, pabėgo, Ir namo be dūko parbėgo.Visos moteres ta boba peikia, Kad naktimis valkiojasi ir vyra peikia,' Ketina dabar su ja neužsidet, 'Ne jokio žodelio su ja nekalbėt.* * * Vienoje apygardoje Konetike, Yra viena bobuke, Kuri naktimi valkiojesi, Apie sporteli sau dairosi. Kad po nogiu jau nustotu, Szunu nelodytu, Begede sarmatos neturi, Nepaiso kad žmones ant jos žiuri, Niekai bobos, niekai vyrai, Apie tai žino visi gerai, Ne bažnyczios nereikia, Vietoje melstis kožna keikia.Tik tu Dieve susimilk, Arba visai protą jai atimk, Ten yra moterių szczyru, Ir vyru geru,Bet suvis mažai, Vai, tai labai negerai.* * *Geroje pasidarė szitaip: O no kitaip.Nurasze vaikinas in viena apygarda, Pas mergina, gromata, Kad pas ji atvažiuotu, Tai su ja apsipaeziuotu. Vaikinas vos 20 metu turėjo, Mergina ant 35 metu isz- žiurejo.Atvažiavo,Ka norėjo gavo, Bet jaunysta, Tai durnysta.In didele pažinti su ja inejo, Na ir ta mergica priverst ji norėjo,In suda ji padavė, Tas in platu svietą nusidavė, Dabar mergica lauke gal kur pagaus, Gal sziaip taip vyra sau gaus..

ATNAGRADINTA
MEILE ARTIMOAustrijos kariuomeneje, rado Prusu kareivis ant lauko musztynes, pažeista Austrijo- ku afi'cieri kuris prasze kad suvisai pribaigtu jo kanezias.— Ne broliuk, — atsake kareivis, — to nepadarysiu, ver- cziau asz tave nunesziu in li- gonbute kur tave apžiuręs.Padare taip kaip pasakė o dėkingas Austrijokas davė jam savo laikrodi ant atminties. Trumpame laike atsitarnavo kareivis, iszejo isz vais- ko ir nukeliavo in Vengrija, norėdama^ gautis pasį ponus už kuczieriu. Kada ji atvede prie kunigaikszczio Otto Es- terhazemo, tas pamatęs ji užsi- mislino.— Ar tarnavai paskutinėje kareje ? — užklausė kunigaik- sztis.— Taip, — atsake kareivis.— Iszgelbejai gyvastį Aus- trijdku aficieriui?— Gal daugiau kaip vienam? Vienas isz ju davė mansztai szita laikrodi.— Tas tai man ir atėjo ant mislies, — tarė kunigaiksztis pradžiugęs. — Ne tiktai mano kuczierium busi bet busi taipgi mano geriausiu draugu ir pakol asz esmių turtingas, nematysi tu vargo.Kunigaiksztis iszspilde savo duota įžodi.

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

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graboriu* 

:: Gabiausias Balsamuotojas s: 
[Geriausia Ambulance 

patarnavimas s z i o j 
apelinkeje. Bile ko- (jC 
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil- 
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio T 
Grabu. Laidoja nu- I 
mirelius pagal naujau- Į 
šia mada ir mokslą. j

Turiu pagialbininke Į 
moterems. Prieinamos J . 
prekes.

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

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street

Bell Telefonas 5.38-J

NAUJA MALDA-KNYGA:

“Jėzus
Mano Pagelba 
Gyvenimo, Vakare 
ir Mirties Valandoje”Yra tai vardas Naujos Malda-knyges Krikszczion- ims Katalikams, su maldomis ir pamokinimais ant visu metu ir kiekvienam reikalui priderinta su giesmėmis.

592 Pus., Labai Dideles 
Litaros, teip kad visai 
nereike akuloriu. Grą
žais apdarais. Preke 
tiktai $2.00.

❖Labai paranki knyga del tu kurie turi silpnas akis, nes beveik nereikia akuloriu skaitant szia knyga.
❖

W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 
MAHANOY CITY, PA., U.S.A.



“SAULE” Mafianoy City, Pa.

ŽINIOS VIETINES
— Visos publikines ir para

pijines Imokslaines ketina su
stoti ant vakaciju szia sanvai- 
te.

-— Edvardas Tamkeviczius, 
431 W. Mahanoy Avė., davė 
žinia vaistinei pailicijai 'buk jo 
troka pataikė kokis tai auto
mobilistas ant kelio Home 
town—Tamaqua, apdaužyda
mas troka ant 150 doleriu. Pa- 
licija jeszko kaltininko.

— Ant apsivedimo iszeme 
laisnus gerai žinomas jauni
kaitis Edvardas Taruta su pa
na Ona Agurkiute, abudu isz 
miesto. Veselka ketina atsibū
ti ateinanczia Subata Szv. 
Juozapo bažnyczioje.

— Taipgi iszeme laisnus 
ant apsivedimo Vincas Kasiza- 
lonis isz Gilbertono su Rozalia 
Igo, isz miesto.

—■ Praeita Ketverga (isz- 
duotojas “Saules”, W. D. 
Boczkauskas su paczia ir duk-

Republikonai iszrinko Alfred M. Landon 
kaipo kandidata ant Suv. Vak Prezidento

kurios-egzistavo priesz jo inva- 
žiavima tai insakyta ji iszde- 
portuolti.

Yra daug tokiu 'atsitikimu. 
Vyrai perskirti nuo žmonų ir 
vaiku. Szeimynos suardytos, Į 
nes instatymo aprūpinimai ver 
ežia immigracijos virs-zinin- 
kus kartais net ir priesz ju ge-1 
resni norą, iszdeportuoti “Vi-I 

i . is ucmtniszkas sunkenvbcs. ’ I
Justa,tymas kaip dabar stovi 
yra. pi'Pavaldi nga-. Net iri 
Suv. Valstijų Prezidentas ne
gali tame kisztis.

| Kitas panaszus atsitikimas 
lyra ateivio, gyvenusio Suv.
I Valstijose vienuoli’.;1:’.. metu, ku
ris prisirasze prie Komunistu 
partijos. Ateiviai Komunistai 
yra deportuojami asmenys, ir 
isizdeportavimo ’nsakymas isiz- 
lei's'tas priesz szita žmogų. Ir 
szitas nusistatymas priesz atei
vius—Komunistus kartais pa
siekia narius nekuriu radikal- 
iszku uniju, kurios surisztos su 
Trecz i u In te rna c i j o n al ų.

APVAIKSZCZIOJIMAS 300 METU NUO KADA KATALIKISZKI KUNIGAI :
• ' 'r

PRIBUVO IN MERILANDA. 'j
Trys szimtai metu adgal, atplaukė keliolika Katalikiszku kunigu in Leonardtown, 

Merilanda, kad platini Katalikiszka mokslą Sziaurineje Amerikoje, czionais taipgi atplau
ko lordas Baltimore su kuopele Kataliku isz Anglijos 1634 mete ir miestas likos užvardin
tas ant jo garbes. Daugiau kaip 10,000 žmonių dalyvavo tame apvaikszcziojime. Miestelis 
sziadien turi apie tūkstanti gyventoju.

relems iszkeliavo in Filadelfi
ja d'allybauiti užbaigime moks
lo savo sunaus Romano kuris 
užbaigė Komercialiszka moks
lą Temple universitete. Roma
nas mano aplaikyti gera dins- 
ta ateityje ir badai pasiliks Fi
ladelfijoj. Jaunas Romanas už
baigė vietinia High School 
mokslaine 1932 mete ir tuojaus 
inženge in Temple Universite
tą lavintis tolimesniam moks
le.

— Mokiniai Szv. Juozapo 
parapijines mokslaines sunkei

Praeita ketverge vakara Republikonisžki delegatai ant 
savo konvencijos laikyto mieste Cleveland, Ohio, vienbalsiai 
isszrinko Alfreda M. Landon gubernatori isz Kansas valsti
jos, kaipo ju kandidata ant Suv. Vals. Prezidento. Jisai yra 
49 metu amžiaus, gimęs mieste West Middlesex, Pa. Vedes du 
kartu, turi viena sunu ir dvi dukteres. Buvo iszrinktu guber
natorium Kansas valstijos 1932 ir 1934 metuose. Paveikslas 
parodo jin jojanti ant arklio su savo 3 metu dukrele Nancy. 
Republikdniszkas kandidatas ant Vice-Prezidento likos isz- 
ninkas Frank Knox laikrasztininkas isz Chicagos, 62 metu 
senumo, kuris iszleidžia Chicago “Daily News”.
Demokratu konvencija atsibus Philadelphijoi ateinanczia sa
vaite ir beabejones delegatai aprinks Roosevelta kaipo tos 
partijos kankidata ant Prezidento.

darbuojasi ant užbaigimo me
tinio mokslo iszia Nedelia ir 
mokinasi puiku perstatymą 
“Aguonėlė” kuri perstatys 
Nedalioje. Tikietai jau yra 
rgepdavinejami ir kA-mis- pri
valo atsilankyti ant tojo pui
kaus perstatymo. Tikietai po 
35 centus.

— Szvento Vardo beisiboli- 
nis kliubas jau aplaikę savo 
mandieras kurios susideda isz 
raudonu kepurių ir žaliu ir gel
tonu siutu. Utarninke atsibus 
loszimas tarp 'Szv. Vardo ir M. 
&T. kliubu East End parke, 5 
vai. po piet. Szv. Juozapo pa
rapijos kliubas jau laimėjo 
septynis loszimus.

— Subatos ryta, Szv. Juo
zapo bažnyczioj, kunigas Czes- 
na suriszo mazgu moterystes 
Elzbieta Radzevicziute, dukte- 
re Martino Radzevicziaus, 525 
W. Mahanoy Avė., su Alfonsu 
Janaviczium, sunum ponios 
Katrės Janaviczienes, ,611 W. 
Mahanoy Avė. Vestuves atsi
buvo pas jaunikio motina.

— Jonas Cisarikas, dirban
tis First National Bankoj, isz- 
važiavo in Pittsburga parsi
vežt savo dukrele Lilija, isz 
Szv. Kazimiero vienuolyno ku
riame dukrele mokinasi.

NETURĖJO DAUGIAU 
VIETOS.

Jonas: — Na brolau, kaip 
tau vedasi n'aujam name?

Mikas: — Ne taip blogai, 
mes jau pasirupinom forni- 
ezius in viena mieg-kambari 
per czedinima kuponu nuo 
muilo.

Jonas: — Tai kodėl nesirū
pinai iszdeti kitus septynis 
kambarius su f orniezeis?

Mikas: — Mano drauge, ne
galime tai padaryt nes kiti 
kambarei yra prikrauti pilni 
su muitu. , M

§ Tikra meile yra panaszi 
in velnius apie 'kuriuos kožnas 
pasakoja bet niekad ju nema
to. - -s

PILIETYSTE IR 
ISZDEPORTAVIMAS
Szeszta Dalis Straipsniu apie 
Naturalizavima ir Pilietyste.

Kartais ateivis negali gauti 
darbo, todėl, kad jis yra atei
vis. Kaslink kito dalyko, suly
ginus ju padėti, su pilieczio, tai 
ateivis blogiau sftovi. Pilieti 
negalima iszdeportuoti isz Suv. 
Valstijų, bet ateivi igalima: isz- 
siunsti isz szalies kuomet tik 
manyta, kad jo buvimas ežia 
yra |pri'es>ziiigas vies'zam inte-

bus, resni.

ISZ WILKES-BARRE 
IR APLINKINES

Wilkes-Barre, Pa.,— Pasku- 
tiniu llaikū~ Liolrlviai sziojo 
apielinkej latrai pradėjo mirti. 
Pereita menesi graibore ip-ne 
Maslauskicne turėjo trylika 
szermenu, o graborius Liegus 
turėjo net trejas szermenis vie
na diena.

— Szv. Trejybes kapinėse 
pradėjo statyti rusi arba kaip 
anigliszkai vadinama “vault,” 
o virszuj bus pastatytas 14 pė
du kryžius. Szi rusis
vartojama padėjimui numi
rėliu graibu, kuomet laidojimo 
dienoj pasitaiko blogas oras. 
Vietos bus szesziems grabams.

Plymouth, Pa.,—Szv. Kazi
miero bažny ežioj klebonas 
Kun. A. J. Sinkeviczius suriszo 
p-le J. Mikelioniute nuo Harris 
uly., su Fr. Shebloski, Bead 
uty.

Scranton, Pa., — P. Kalnta- 
keviezius,, Scrantono sportas 
senbernis, paskelbė, kad pa
baigoj szioj menesio apsiveda 
su p-le N. Kup'cziunai'te.

§ Jeigu sveikata ir pinigą 
žudysi tai ant senatvės dejuo
si.

§ Vis tiek ar durnai ar pui
kybe, tai didžiausia kvailybe.

§ Piktybe yra labai meili 
bet pabaigoje nukensti negali.

§ Niekas nežino kaip meile 
prasideda ir baigėsi.

Jeigu tinkame laike ne- 
pasensime tai ateityje beda 
keritesime. x

Suv. Valstijų Augszcziausias 
Teisimas apie deportacija isz- 
leido sekanti nusprendimą:

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

“Neinleis’ti arba is-zsiusti atei
vius, arba kokia kliasa ateiviu, 
visiszkai arba su nekurtoms 
sanlygoms, kareje arba taikoje, 
yra kiekvienos vieszpataujan- 
czios tautos ingimta ir neper
duodama teise, kuri būtinai 
reikalinga jos nepriklausomy
bei, gerovei ir apsaugai.”

Instatymus užlaikantis atei
vis, netur bijotis deportavimo. 
Daugumas ateiviu, kurie isz
deportuoti isz Suv. Valstijų 
yra asmenys kurie papilde ko
ki prasižengimą. Bet ir pasi
taiko, kad nepilieti grasina istz- 
deportavimas, kad nors jis ‘ ir 
neperžeinge joki insitatyma,. ir 
kad jis per ilga laika jau gy
veno Suv. Valstijose.

Czionais paduosime atsitiki
ma 52 metu ateivio, kuris isz- 
gyveno ežia net 35 metu. Du 
metai atgal szitas žmogus iisz- 
važiavo in Kanada praleisti 
Kalėdinės sizventes su savo gi
minėms. Tuoj, po jo sugryži- 
mu apsirgo ir buvo padėtas im 
valstijos ligonbuti. Pagal in
statymo, jo 'sugryžimas isz Ka- 
na|do's buvo paduotas kaipo 
diena jo paskutinio invažiavi- 
mo. Todėl, kad jis tapo visuo- 
meniszka sunkenybe “in penk
is metus nuo paskutinio inva- 
žiavimo.” Ir nuo priežaszcziu

Tolinus, Kongresas gali bile 
kada pamainyti iszdeportavi- 
mo priežasti. Dabar Kongrese 
svarstoma dalykas kuris iszde- 
portuotu bile ateivi kuris pra
sikalsta mažiausia vagyste ar
ba dviejais prasižengimais. 
Kaip kuriose valstijose, turime 
atsiminti, kad net judėjimo ne- 
už'laikymas'yra skaitomas kai
po prasižengimu. Vėl ir vėl, 
Kongrese ir kitur, girdime rei
kalavimas iszdeportuoti nedir- 
banezius ateivius, ateivius ant 
paszialpos, arba tuos kurie re
mia politiszkas arba socialisz- 
kas teorijas, kurios yra laiko
mos pavojingos. Keli užman
ymai dabar Kongrese siūlo isz- 
deportavima isz Suv. Valstijų, 
visu ateiviu. Mažai žmonių ti
ki kad sziitie užmanymai bus 
rimtai 'svarstomi, nes yra prie- 
szingi teisybei ir sveikam pro
tui.

Mes tikime, kad Amerikos 
teįsingumo tradicijos vistiek 
vieszpataus. Instatymus už
laikantieji ateiviai neturi rū
pėti apie i'szdeportavima. Ne
galima per stipriai dėti, ypa
tinga ant to svarba dalyka, 
kad kaip ilgai ateivis' pasilieka 
ateiviu jo stovįs ežia turi ne
kurtas dalis nežinomystes. j 
Jis negal but tikras, kad kas 
nors neinvyks kuris ves prie 
iszdeportavimo.

Tik kuomet ajeivis .galrJanai 
tapsta Suv. Valstijų piliecziu 
tai tas įpraszalinta.

B®0 Skaitytojai kurie nor 
gauti informacijų kaslink 
Natūralizacijos, gali kreiptis 
prie 64 lapu, knygutes “Kaiip 
Tapti Suv. Valstijų Piliecziu,” 
F.L.I.S.,, iszleista. Szita knygu
te duoda įsmulkmeniszkas in
formacijas. 25 .centai už kopija 
ir galima jas gauti isz:
Foreign Languiago Informa
tion Service, 222 Fourth Ave., 
New York, N. Y.

Paskutines Žinutes
Madridas, Iszpanija. — Tū

las palicijantas likos nužudy
tas ir jo galva nukirsta per so
cialistus. Trys užmuszti su pa- 
licijantu.

Mosikva, Rosija. — Kokis tai 
nežinomas žmogus, kuris isz- 
leke batone su kitais pasažie- 
riais, iszszoko kada tasai ra
dosi 300 pėdu augszczio, užsi- 
muszdamas ant vietos.

Karztus Bereca, Lenk. — 
Tarp kaliniu kilo sumiszimas 
kada jie state nauja kalėjimą. 
Sargai kalėjimo nuszove tris' 
kalinius.

Kotovicai, Lenk. — Palicija 
aresztavojo 112 szuipu kurie 
sznipavo priesz Lenkija del 
Vokietijos.

Meksiko Miestas. — Vaiskas 
užklupo ant bandos pasikeleliu 
kurie užklupo ant tūlo moky
tojaus kuris nuszove du pasi
kėlei i us.

St. Charles, III. — Baise i i 
sumuszta ir perszauta per gal-| 
va, Nella Penunzi, 23 metu, Ii- j 
kos surasta arti Dunham. Ba ! 
dai ja nužudė senas jaunikis.

Geri Pamokinimai
§ Kad ir szeszis pirsztus 

turėsi tai vis daugiau dirbti 
negalėsi.

§ Su puikybe nepasidabin
si tiktai kaip pūsle iszpustas 
busi.

§ Kad ir gera galva turėsi 
bet jeigu nesimokysi tai vis 
kvailas busi ir nieko nežinosi.

§ Kad ir garsei apie niekus 
kalbėsi tai vis garbes nuo žmo
nių neturėsi.'

§ Jeigu užsinorėsi laimes 
kurios trokszti, tai jau laimin
gu isz to busi.

Pamokinimai Laike
Szios Depresijos

Atsimyk, kad per szeszes 
dienas ant sanvaites nieko ne
dirbtum o Nedėliojo sau pasil- 
setumi arba bambilium pysz- 
kytum.

Imk tiek, kiek tau valdžia 
duoda nes už .tai moka takso- 
rei ir netenka savo stubeliu. 
Neduok nieko ne broliui kad ir 
mirtų isz bado.

Apkalbinėk visus, jeigu nori 
kad tave kas apkalbinėtu o jei
gu ir kas turi darba, pakiszk 
liežuvi kad ji bosas praszalin- 
tu nuo darbo.

Kloniokis turtingiems kad 
ir butu kvailiauses, juokis isz 
nuo^u nortnts butu iszmintin-

giausi.
Nepirkinek jokiu knygų o 

laikraszczius pasiskolink nuo 
savo kaimynu, taip būna pi
giausia. ■ k

Atsimyk kad tik tada pas
ninkautai kada jau neturėsi ka 
valgyt.

Nevalgysi del to, kad valgy
tum, bet tik del to, kad galė
tum valgyt.

Vargszam nieko nedavinek 
bet jeigu nori būti mielaszir- 
dingu tai rinkie aukas ant 
vargszu. .

Imkie viską ka tik kas. duo
da bet tu kitam nieko neduok.

. Važinekie bambilium nės tai 
pigiau kaip sėdėti namie ir isz- 

: davinėti pinigus ant maisto. 
' Važinėk pas gimines tankiai o 
jie tave maitys. ------

KVADRUKES APVAIKSZTINEJA ‘ 1
SZESZIU METU SUKAKTUVES.

Szitos kvadrukes, Morley szeimynos, isz Lansing, Mięh., 
ana diena apvaiksztinejo savo szesztu metu .sukaktuves 'gimi
mo dienos. Taja diena mergaites aplaike daug dovanu, isz, 
visu szaliu Amerikos. Mergaites yra sveikos ir auga.

TESTAMENTAS.

Daktaras: — Nevalia ponui 
gerti ne vyno ne kitokio gery- 
mo. Taip pat uždraudžiu po
nui gerti kavos, arbatos ir ki
tokiu gerymu erzinaneziu ner
vas. Apie rūkymą nesapnuokie 
ponas o visu riebiu valgiu .sau
gokis ponas. Pakajuje reikia 
sėdėti ir niekur ne eiti.

Ligonis: — O ar pas nota- 
riusza valia eiti?

D. — O del ko?
L. — Kad testamenta pada

ryti nes isz tosios kalbos dak
taro matau jog turėsiu numir
ti- , A

GERA PRASARGA DEL AUTOMOBILISTU.
Miestelyje Randolph, Mass., pastate szitokius prasergeji- 

mus daugeli vietose kad apsaugot automobilistus kad važiuo
tu saugiai per miestą nės jame nesiranda jokios ligonbutes.

PATI ISZSIDAVE 1 
PRIESZ VYRA . . > . 4

Pati: — parodyk man ta 
laisz'keli. ■

Vyras: — Koki laiszkėli?
Pat: — O tu rakali, priėsz 

mane nepaslėpsi. Macziau kaip 
priesz valandėlė nuo -manes 
slėpdamasis skaitei laisžkeli ir 
net apkaitai... asz mižvelgau 
kad tai moteriszkas ■ rasztas. 
Noriu matyt taji laiszkėli tuo
jaus ir turiu perskaityt o tada, 
asz tau, szunc snuki, parody
siu, aplaikinet meilingus laisz- 
kelius nuo kokiu ten paleistu
viu!

Vyras: — Te, te, tu prakeik
ta paleistuve, tai tavo meilin
gas laiszkelis kuri tu pati ra- 
szei pas Amtana ir užmirszai 
jam nusiunsti. ( ‘ .
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