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Isz Amerikos
VAIKAI PRIEŽASTIMI NE
SUTIKIMO IR ŽUDINSTOS.

Pittsburgh, Pa. — Juozas 
Berger, 67 metu, nužudė savo 
paczia Vilhelmina, 49 metu, po 
tam pžts sau paleido kulka in 
galva. Mieganti vaikai negir
dėjo szuviu bet kaimynai gir
dėjo ir pranesze apie tai pali- 
cijai o kada toji parvažiavo, 
vyras ir motere buvo negyvi. 
Pagal apsakymai kaimynu ir 
vaiku tai Bergeris nuolatos 
barėsi su savo paczia apie vai
kus nes abudu buvo naszlei 
kada apsivedė, jis turėjo sep
tynis o ji penkis vaikus. Pore
le isz tos priežasties buvo per- 
eiskyria apie du metus.

TŪKSTANTIS ŽMONIŲ 
ANT “LAIDOTUVIŲ 

PIKNIKO.”
Danville, Ill. — Asztuones- 

deszimts metu amžiaus senu
kas, L. F. Bailiff, surengė ant 
savo farmos “gailinga pikni
ką”, kuriamo dalyvavo tūks
tantis žmonių. Senukas pasa
kė pats savo atsisveikinimo 
prakalba kurioje kalbėjo kad 
jis sau vėlina jog kada numirs 
tai kad jo lavona uždėtu ant 
laužo ir sudegintu ir iszsiskirs- 
tytu be jokios gailesties ar 
verksmo. Žmones atvažiavo 
isz visu szaliu pavieto su gur
bais pripildytais maistu ir ge- 
rymeliu ir visi praleido links
mai diena.

NEMIELASZIRDINGAS 
BROLIS ISZMETE LAU
KAN SERGANTI BROLI.
Cleveland, Ohio. — Petras 

Jackovskis likos iszmestas lau
kan, isz stubos ant ulyczios per 
savo broli Jokūbą. Sergantis 
brolis, kuris sirgo džiova, li
kos surastas nakties laike per 
praeinanti palicijanta, kuris 
ji nuveže in ligonbute kur in 
kele sminutas po tam mirė. 
Brolis sirgo kelis metus kas 
beszirdžiui Jokūbui nusibodo 
ji laikyti pas save ir iszmete 
laukan.

DVYLIKOS METU 
VARGONININKAS.

Haihmond, Nev. — Czionai- 
tineje Katalikiszkoje bažny- 
czioje Szv. Mikolo, apėmė dins- 
ta naujas vargonininkas, dvy
likos metu Fredukas Rollins. 
Mažas Fredukas grajina ant 
didžiųjų vargonų kaip geriau
sias profesorius. Vaikiukas 
pradėjo grajyt ant vargonų 
kada turėjo szeszis metus ir 
nuolatos mokinosi be paliovos. 
Geri muzikantai stebisi jo ga
bumu ant vargonų.

ISZRADO NAUJA KISZENI- 
NI PARASONA.

!. Kansas City. — Roy De- 
Frain, fabrikantas parasonu, 
sziomis dienomis aplaike pa
tentą ant mažo parasono kuri 
galima sulenkti ir insideti in 
kiszeniu. Parasonas yra kaip 
ir kiti parasonai bet taip pa
dirbtas kad susideda in kėlės 

.'.alis ir galima ji insideti in ki
szeniu kada ji sulenki.

SZUO PASTIPO
ISZ GAILESTIES

UŽ SAVO DRAUGA,

Ticonderoga, N. Y. — Dide
lis szuo, vadinamas “Lindy,” 
pastipo isz gailesties ir liūdnu
mo paskui savo dranga, 12 me
tu Juozuką Osier, kuris mirė 
ligonbuteje nuo sužeidimu. 
Kada vaikai sugryždavo na
mo isz mokslaines ant boso, 
szuo ji pasitikdavo lodamas ir 
szokdamas aplinkui ji bet nuo 
kada Juozukas nepasirodinejo, 
szuo su nubudimu pasitikdavo 
bosą, gailei lodavo ir nieko ne- 
esdavo ir ana diena rado ji ne
gyva prie duriu kambarėlio 
kuriame jo draugas miegoda
vo.

22 UŽMUSZTI PABAIGOJE 
SANVAITES AUTOMOBI

LIU NELAIMĖSE.
Philadelphia. — Pabaigoje 

sanvaites praeita sanvaite at
sitiko daugelis automobiliniu 
nelaimiu Pennsylvanijoj ir 
New Jersey. Keturi žmones 
sudege gyvi kada du automo- 
bilei susidūrė artimoje Greens
burg, N. J., o likusieji likos už- 
muszti New Yorke ir Pennsyl
vanijoj. Apie du szimtai žmo
nių likos sužeista visokiuose 
atsitikimuose.

VISAS MIESTELIS JESZKO 
PASLĖPTU PINIGU.

Milville, Mass. — Visi czio- 
naitiniai gyventojai užsikarsz- 
cziavo labai kada dagirdo kad 
Mrs. M. Diggert’ieno, mirda
ma, paliko savo testamente už- 
rasza, kad palieka savo kai
mynams apie 15 tukstancziu 
doleriu kuriuos užkasė aplin
kui savo narna priesz mirti. 
Gyventojai da'žinoja apie tai, 
pradėjo kasti aplinkui narna 
bet lyg sziam ras'zymui da nie
ko nesurado. Aplinkui narna 
visas kiemas iszrodo kaip ka- 
liszki apkasai, laike kares. 
Kožnas tikisi surasti pinigus 
ir kasa su dideliu užsikarsz- 
cziavimu.

RŪKE LYG PASKUTINEI 
SAVO DIENAI.

Brooklyn, N. Y. — Juozas 
Schneider, 88 metu amžiaus 
senukas, kuris rūke be palio
vos nuo kada buvo penkių me
tu amžiaus, mirė ana diena 
czionais ir da tris valandas 
priesz mirti .surukę visa cigarą 
gulėdamas lovoje. Niekad ne
sirgo jis ir rūke be paliovos.

NEMOKĖJO GASPADI-
NAUT; NUSIŽUDĖ.

Blairsville, Minn. — Kada 
Wharton Milton sugryžo namo 
isz darbo, rado savo 22 metu 
amžiaus paczia su trijų mene
siu kūdikiu negyvus lovoje, 
kurie užtroszko nuo gazo. Vy
ras rado ant stalelio laiszkeli 
paraszyta per motere kurioje 
iszreiszke priežasti savžudins1- 
tos kad neiszmoko gerai gas- 
padinaut ir pagamint valgi. 
Porele apsivedė tik praeita 
meta. Taja diena vyras, iszei- 
damas in darba iszbare motere 
kad toji buvo bloga kukarka ir 
nemokėjo naminio darbo.

PA TĖVIS KANKINO 
SAVO PO-DUKRELE
DEGINDAMAS JOS RAN 

KAS.

New York. — Ermelindo 
Questell likos aresztavotas už 
baisu apdeginima savo dvyli
kos metu podukters Carmenos 
Villella už ka turėjo pastatyt 
$10,000 kaucijos o kad niekas 
kaucijos neužstatė todėl likos 
uždarytas kalėjime. Patėvis ja 
apdegino kad galėtu aplaikyti 
pinigu nuo locnininko namo, 
sakydamas kad tai isz jo prie- 
žsties mergaite taip baisei ap
sidegino. . .

NUŽUDĖ MERGINA KAD 
SU JUOM NENORĖJO 

ILGIAUS GYVENT.
Bridgeville, Mass. — Petras 

Miksza likos aresztavotas už 
nužudymą Magdalenos Szko- 
tovski nes jam nubodo su ja 
gyventi ilgiaus. Petras suėjo 
su Magdalena apie szeszis me
tus adgal ir gyveno kaipo vy 
ras su motere. Ant galo mote
re spyrėsi kad vyras apsipa- 
cziuotu su ja pagal tiesas bet 
jis ant to nesutiko ir nenorėjo 
duoti savo vardo vaikams. 
Magdalena ji pamote ir nuva
žiavo pas savo giminaite. Pet
ras nusėlino paskui ja ir kada 
toji radosi viena namie, szove 
in ja du kartus, užmuszdamas 
ant vietos. Motere paliko tris 
mažus vaikus.

TIK SUDEGINT ANT LAU
ŽO TOKIAS BESTIJAS.
Newark, N. J. — Jevute Ku- 

bacz, penkiolikos metu mer
gaite, buvo auka dvieju žmog- 
szetonu kurie ja subjaurino. 
Buvo tai du burdingieriai ku
rie radosi pas jos motina, Te
rese Kubacz. Motina taja die
na iszvažiavo in miestą isz ko 
pasinaudojo burdingieriai. 
Ant rytojaus, rodos nieko ne
atsitiko, vyrai iszvažiavo in 
darba. Motina patemino kad 
dukrele serga, paszauke dak
tarą kuris peržiurėjo mergaite 
ir tuojaus dasiprato kas su ja 
atsitiko. Praneszta apie tai pa- 
licijai kuri nuvažiavo in fabri
ką ir abudu iszveže in kalėji
mą. Už tai laukia juos bausme 
20 metu kalėjimo.

PERPJOVĖ GERKLES
VAIKAMS IR PATI SAU.
Bushkill, Me. — Mare Ow- 

lett, 30 metu, papjovė savo du 
mažus vaikus po tam pati sau 
perpjovė gerkle. Kaiminka, 
atėjus pasiskolint puoduką ka
vos isz ryto, rado sukruvintus 
lavonus gulinczius ant lovos. 
Badai motere labai rūpinosi 
kad jos vyras radosi be darbo 
o pinigu nebuvo kad iszmaitint 
save ir vaikus kaip reikia to
dėl baisiai liūdėjo nuo kokio 
tai laiko. Vyras tame laike ne
sirado namie nes buvo iszva- 
žiaves in artima miesteli jesz- 
koti darbo o kada sugryžo na
mo ir dagirdo kas atsitiko, no
rėjo su taja pat britva ir sau 
užbaigti gyvasti bet kaimynai 
in laika ji sulaikė.

Demokratu Partijos Konvencija
Prasidės Utarninke 23 Juniaus

Atidarys Demokratiszka 
Konvencija.

Vyskupas H. L. Lamb, isz 
Filadelfijos atidarys oficialisz- 
kai Demokratiszka konvencija 
su malda ir suteiks palaimi- 
nima delegatams.

ATIDARYS DEMOKRATU KONVENCIJA

f
Senatorius Alben W. Barkley Senatorius Joseph T. Robinson

Philadelphia, Pa.— Demokratiszki delegatai isz visos 
Amerikos suvažiavo in Philadelphia ant konvencijos del 
iszrinkima kandidato ant Prezidento Suv .Valst. ir beabejo- 
nes dabartinią Prezidentas Rooseveltas vėl bus aprinktas 
kandidatu. Konvencija prasidės Utarninke 23 Juniaus ir 
tesis per keletą dienu. Konvencija atidarys Alben W. Barkley 
isz Kentucky, po tam Senatorius Joseph T. Robinson isz Ar
kansas užims jo vieta kaipo generalis vedėjas konvencijos.

MAITINO SAVO SZEIMYNA 
TIK BUROKAIS.

Springcreek, Pa. — Matyt 
kad James Oflin buvo labai 
skupus žmogus kad per dvi 
sanvaites nedave savo moterei 
ne vaikams nieko kito kaip tik 
buroku. Kada apie tai dagirdo 
khimynai, pranesze apie tai 
valdžiai kuri taji szyksztuoli 
uždare ant 30 dienu in kalėji
mą kur jisai aplaikys tiktai 
viena karta ant dienos valgyt 
kad jam primyt jo pasielgimą 
su vaikais ir motere. Kada isz- 
leis ji isz kalėjimo, gal bus ge
resnis del savo szeimyneles. 
Jo turtas badai yra vertas ant 
20 tukstancziu doleriu.

2,000 DOLERIU UŽ 25 
CENTUS.

Winooski, Vt. — Tamoszius 
Golden, reikalaudamas senos 
pumpos ant atvedimo vandens 
in tvarta, nuvažiavo in miestą 
pas skudurninka, Moses 
Sparks, nusipirkti sena pumpa 
už kuria užmokėjo 25 centus. 
Guldenas atsivežęs pumpa pra
dėjo ja taisyti ir kada atszriu- 
bavo virszu, pradėjo isz jos 
byrėt auksinei pinigai, dau
giau kaip du tukstaneziai do
leriu aukse. Prie ko tasai tur
telis prigulėjo tai niekas nega
li atspėti. O kad valdžia už
draudžia dabar turėti auksiniu 
pinigu todėl permaine jam 
juos ant bumaszku.

STŪMĖ KARUTI 1,329 MY
LES NES PRALAIMĖJO 

LAIŽYBAS.
Washington, D. C. — In 

czionais ana diena atėjo W. E. 
Bussey, isz Shreveport, La., 
stumdamas priesz save karu
ti kuriame sėdėjo jo kaimy
nas C. E. Landrum. Kelione 
buvo 1,329 mylės tolumo. Bus
sey susilaiže su savo kaimynu 
apie politikiszkus rinkimus. Jo 
kandidatas pralaimėjo o kai
myno kandidatas likos iszrink- 
tas ir turėjo tkaimyna atvežti 
karukije in czionais .

TURĖJO GERA PRIEŽASTĮ 
PERSISKYRIMO.

Kingston, N. C. — Czionai- 
tinis sudžia perskyrė motere 
nuo vyro kuris su ja pasielgi- 
nejo sekaneziai; apibarste lova 
su druska kada ji miegojo, me
te arielkos iii jos veidą, degino 
jos kojas su uždegtu paperosu 
ir tankiai apdaužydavo jos 
veideli su savo kelnėms. Su
džia pasigailėjo moterėlės ir 
neiszdave jos pravardes laik- 
raszcziams.

TĖVAS IR DUKTĖ
SUDEGE ANT SMERT.

Boston, Mass. — Onley 
Chandler, 26 metu, ir jo pen
kių metu dukrele sudege de- 
ganeziam name. Pirmiausia tė
vas iszgiallbejo savo sūneli isz 
deganezio namo, po tam inbe- 
go in viduri iszgialbet dukrele 
bet nespėjo iszsigaut in laika 
nes juos apėmė liepsna isz visu 
pusiu. Po užgesinimui namo 
ugnagesiai surado abudu vie
nam glėbyje, suaugėjusius.

U.M.W.A. UNIJOS DELEGA
TAI PRIĖMĖ NAUJA 

KONTRAKTA.
Hazleton, Pa. — Po dvieju 

dienu rėksmingo posėdžio U. 
M.W.A. anglekasiu delegatai 
sutiko ant priėmimo naujo 
kontrakto nuo operatorių bal
suodami 593 už, ir 293 prie- 
szais. Daugelis delegatu nesu
tiko ant to ir ėjo gana smarkus 
ginezai ant priėmimo naujo 
kontrakto.

SCHMELINGAS SUPLIEKĖ 
NIGERI LEWIS’A.

New York. — Praeita Pet- 
nyczia daugiau kaip 60,000 
žmonių prisižiurinejo žanda- 
piszkiams kaip vienas kitam 
daužė terlas. Vokietis Schme- 
lingas paguldė, savo priesza in 
12 raundu už ka aplaike 150,- 
000 doleriu o Lewis’as, nigeris, 
aplaike 139,483 dolerius. Vo
kietis iszkeliavo in tėvynė 
praleisti Amerikoniszkus dole- 
rukus.

NUŽUDĖ PACZIA UŽ
PATOGIA NASZLAITE.

Detroit, Mich. — Palicija 
jeszko po visa aplinkine Jono 
Herczyk, kuris nužudė savo 
paczia su szmotu paipos, per- 
skėldamas jai pakauszi. Pagal 
kaimynu apsakyma tai vyras 
susinesze su kokia tai jauna, 
patogia naszlaite su kuria 
trankėsi po visas dalis miesto 
automobiliuje apie ka jo mote
re žinojo ir jam iszipetinejo jo 
apgaudinejima. Herczykas pa
puolęs in pasiutiszka pasiuti
mą, uždavė moterei per galva 
su paipa, užmuszdamas ja ant 
vietos:po tam pabėgo.

12 VAIKU PRIGĖRĖ LAIKE 
MOKSLAINES PIKNIKO.
Marion, Me. — Dvylika vai

ku, kurie linksminosi laike 
pikniko dienoje kada mokslai
nes pasibaigė, prigėrė Lake 
Gardner, kada motorine valtis 
kurioje jie plauke, apsivertė. 
Nelaimingi vaikai turėjo nuo 9 
lyg 14 metu. Nesitikėjo vaikai 
kad tokia bus ju pabaiga taja 
diena kada iszvažiavo ant pik
niko. į

6 STRAIKIERIAI PASZAU- 
TI LAIKE SUMISZIMO.

Kent, Ohio. — Kada strai- 
kieriai užklupo ant Black & 
Decker Electric Co., dirbtuves 
kad iszgauti isz jos straik-lau- 
žius, kilo musziai su palicija 
kurie buvo priversti szauti in 
maisztininkus, sužeisdami sze
szis. Prie dirbtuves susirinko 
apie 5,000 žmonių kurie buvo 
visokiais? ginklais apsiginkla
vę. :  T : ' ■

Paskutines Žinutes
Pittsburgh. — Mrs. Martin 

Feeley ir jos du maži vaikai 
likos surasti nužudytais namie 
per nežinoma piktadari. Jos 
vyras tame laike nesirado na
mie.

Scranton. Vyskupas O’Reil
ly paskyrė kun. Joną Savuli in 
parapija Szv. Onos, miestelyje 
Tobyhanna.

Lakehurst, N. J. «- Jau vis
kas yra parengta ant priėmi
mo oralaivio “Hindenburg” 
kuris ketina atlėkti Utarninke 
trecziu kartu in Amerika.

Moskva, Bosija. —Lenkisz- 
kas eroplanas, kuris leke pro 
Minską be pavelinimo, likos 
sulaikytas ir aresztavotas.

Isz Visu Szaliu
• -'.t- •

38 ŽUVININKAI PRAŽUVO 
LAIKE VIESULOS.

Hong Kong, Kinai., — Laike 
pasiutiszkos viešnios, kuri pra-. 
ėjo pro czionais, likos paskan- 
dyti asztuoni žuvininkiszki lai
vai su 38 ypatoms, kurie nespė
jo atplaukti in pristova. Visi 
paliko moteres ir 162 vaikus 
kurie sziadien apverkineje sa
vo tėvelius.

ŽYDAI APLAIKE ISZ AME
RIKOS 27 MILIJONUS 

DOLERIU.
Varszava, Lenk.,— In laika 

paskutiniu dvylikos metu, apie 
27 milijonai doleriu, paaukau
ta per Amerikoniszkus žydus, 
likos iszdalyti terp czionaitiniu 
žydu. Kaip žydai ka nutarė, 
tai iszpildo ir savo tautieczius 
szelpe visokiais budais.

DAUG MOTERIŲ IR VAIKU 
ŽUVO DEGANCZIAM 

TEATRELIJE.
Hydarabad, Indija., — Dvi-- 

deszimts asztuonios moteres ir 
vaikai žuvo deganeziam teatre- 
liję, kuriame rode krutamus pa 
veikslus. Visi radositame lai
ke ant balkano, ant virszaus, 
isz kur negalėjo in laika, isz-

f

VOKIETIJOJ RANDASI 67 
MILIJONAI GYVENTOJU.
Berlinas, Vok.,— Pagal pas

kutini valdiszka apskaita gy
ventoju, tai Vokietijoj szia
dien randasi apie 67,000,000 
gyventoju. 1935 mete, 680,851 
poros likos snrisztos mazgu 
moterystes, o gimė 1,261,273 
arba penktas procentas, dau
giau ne kaip 1933 mete.

ŽYMUS RUSISZKAS RASZ- 
TININKAS GORKY MIRE.
Moskva, Rosija., —• Pereita 

Kėtverga, mirė czionais vienas 
isz žymiausiu Rusiszku raszti- 
ninku, Maximas Gorky, 69 mę(-t-7 
tu amžiaus. Laidotuves atsi
buvo Sukatoj ant kuriu daly
vavo daugelis Sovietiniu vir- 
szininku ir žymiu ypatų. Kū
nas palaidotas Kremti ne

Gorky mire nuo uždegimo 
plaucziu, nes tik viena turėjo. 
Buvo tai žmogus prasto budo, 
daug prisidėjo prie pakėlimo 
Rosijos per savo rasztus,. todėl 
ji sziadien labai apgailestauje.

POPIEŽIUS PASKYRĖ 6 
NAUJUS KARDINOLUS.

Vatikano Miestas, Rymas.,—• 
Popiežius Piusas, paskyrė sze- 
sziiis naujus kardinolus, apdo
vanodamas jais raudonoms ke
purėms. Tukstaneziai kunigu 
ir žymiu bažnytiniu virsžinih- 
ku dalyvavo ceremonijosia. 
Visi yra Italais.

IN RUSIJA 16 VAGONU 
KIAULIŲ.

Kaunas.,— Lietuvos ekspor
tas priesz pora dienu eksporta
vo in Sovietu Rosija 16 vagonu 
veisliniu kiaulių, kurios su
pirktos Klaipėdos kraszte ir1 
kitose Lietuvos vietose.



"SAULE” Mahanoy City, Pa.

Kas Girdėt
Tūlam Angliszkam laikrasz- 

fyje “Good Housekeeping” 
radosi akyvas straipsnelis po 
vardu “‘Pravadyrius del nau
jai apsipacziavusiu vyru,” ku
riame randasi akyvi patemiji- 
mai kokiu hudu galima apval- 
dyt paczia ir rodos kaip gali
ma paczias padaryti laimin
goms.

Sztai nekurios rodos:
Neatbūtinai stengkis būtie 

del pacžiules nuolatos tokiu, 
kokiu buvai priesz szliuba ir 
stengkis jai patikti visame 
taip kaip buvai priesz ąpsipa- 
cziavima ir su ja meilinaisi.

Neužmirszk jai laikas nuo 
laiko paantrinet kad ja myli. 
Nors ji pati apie tai gerai žino 
bet tuju žodžiu kožna motere 
klauso su džiaugsmu.

Viską daryk su aprubežiavi- 
mu o gyvenk taip, kaip ant to 
tau užtenka. Tas kiszasi pini- 
giszku reikalu. Niekad nepa
žemink savo paczia, priversda
mas ja prie praszymo nuo ta
vęs pinigu prie svetimu žmo
nių. Privalai turėt ant tiek vy- 
riszkos jausies kad piniginis 
klausymas yra pavojingiausiu 
kaulu nesutikimo ir priežasti
mi daug nesupratimo ir persi
skyrimu tarp poru. Neužmirsz- 
kie apie mažus dalykus kad 
laikais viena rože gali visa 
diena tavo paczia pralinks
mink

Dalinkis su ja vargu ir 
džiaugsmu nes dviems leng
viau paneszt visokias sunkeny
bes. Ne yra ji tik tavo sesute, 
bet tavo pati, kuri tave myli ir 
n ekayta įduoda tau gerus pata
rimus. Už tai jai esi kaltas 
meile ir paguodone.
Nedaryk jai sarmatos per pa

peikimą kokio tai dalyko. Jei
gu nori jai atkreipt kokia aty- 
da ant kokio dalyko tai daryk 
lai be jokiu liudintoju ir tik 
namie.

Neužmirszk ja pabueziuot 
kada iszeini ir pareini isz dar
bo ir ne erzink jos, jeigu neve- 
iintum būtie per ja erzintu.

Pasielginek su savo paczia 
kaip su geriausiu draugu arba 
szirdingiausiu prietelium bet 
neužmirszk kad ji yra motere 
geidžianti nuolatines tavo ap
globus ir pagiaTbos.

Niekados nemuszk savo pa- 
czios nes ji ne yra gyvulis bet 
puikiausias sutvėrimas Dievo.

• •
Amerikonai sunaudoja labai 

daug kiausziniu kas meta. 
Kožna meta sunaudoja apie 32 
bilijonus kiausziniu.' )Lsz tojo 
skaitliais Pennsylvania pri
stato apie du bilijonus. Miestas 
New Yorkas sunaudoja ant 
meto daugiau kaip du bilijo
nus kiausziniu.

Lengvatikyste ir visokios 
raganystes in kurias žmones 
taip labai tiki pradėjo dingti o 
in ju vietas užstojo apszvieti- 
mas ir mokslas daktarystes. 
Turime czionais primyt gera 
rodą vieno isz garsingu dakta
ru kuris taip kalba: “Akva- 
tinkite jusu vaikus prie links
mumo ir garsaus juoko. Nes 
gerai ir szirdingai pasijuokt, 
priduoda 'žmogui ugi plau- 
cziu, praplatina krutinės kiet
oka ir buna priežastim greito 
bėgio kraujo. Juokas privalo 
būti garsus ir szirdingas kad 
galėtu būti girdėtas po visa 
narna. Bus jis naudingas nes 
yra tai geradejyste del visu 
kurie ji iszgirsta nes juokas

vaiku prasklaidina debesius 
rupesties, nuliudimo ir 1.1. 
Linksmumas yra užkrecziamas 
o tiktai koki ten iszgamos ir 
paniurėliai juoku nepersi ima. 
SzirdingasĮ nusijuokimas yra. 
tai puikiausia muzike kokia 
gali žmogų pralinksmini. Te
gul jusu vaikai juokėsi kuo 
daugiausia o busite visi links
mi.

l ----- ::------ i
Isz tamsunelio negali grei

tai pastoti-filozofu ir mokytu, 
reikia laipsniais irtis auksz- 
tyn, pradedant nuo žemutinio. 
Reikia skaityt užimanezius • 
rasztus apie svietą, apie ke
liones, tai bus sziokia tokia 
pradžia apie geografija.

Ir- ponu ant kart nepastosi, 
kad ir in puikiausius rubus ap- 
sivilktumei, nors it lenciūgą 
ant pilvo kabinsi ir ant kožno 
pirszto misingini žiedą uždėsi, 
jeigu busi gremėzdu tai ne 
stragei žingsnio padaryt nega
lėsi o pasigėrės ta puiku dra
buži apvemsi o kelnes pridu- 
duosi!

Jeigu iszmintingu žmonių 
klausysi,

Daug žinosi ir kitiems moks- 
liszkai apsakysi,

Daug skaityk,
Daug mislyk,
Mažai kalbėk,
O daug tylėk.

Nežiurekie ant plunksna 
paukszczio tiktai ant jo balso. 
Juk laksztingalas mažas ir 
prastas paukszfelis bet ar ne 
puikus jo balselis ?

■■ ■ ■- • • 1 "
Baisi bus pabaiga musu svie

to kaip apraszineja mokslinin
kai ir žinunai. Laikrasztis 
“Science Monthly” pakele 
szita klausymą ir patalpino 
daugeli apraszymu ir tvirtini
mu tuju mokytu žmonių:

Lordas Landon pataria su 
tuom klausymu kreiptis prie 
astronomu norints jis prie ju 
nepriguli bet yra tosios nuo
mones kad saule sunaikins mu
su žeme ateityje.!

Kitas profesoris spėja kad 
turės būti vela didelis tvanas 
kaip už Nojaus. Savo tvirtini
mu rėmėsi ant sekanezio pra- 
sergejimo: Žemes pluta kas 
karta auksztyn pakyla nuo že
mes drėbėjimo bet tuo paežiu 
laiku ji ir nubyrės. Be to, ži
nome visi kad žeme kas kart 
labiau auszta. Kada žeme tiek 
atausz kad per jos pluta ne 
vandens laszas nepersisunks, 
tada turės pasiliauti žemes 
drebėjimas ir pasiliaus nauji 
kalnai kilti. Bet žeme ant pat 
plutos pavirszio nenustos by
rėti ir laikui bėgant, susilygins 
su mariu dugnu ir liks vande
niu užlieta.

Kiti vela tvirtina kad pirm 
negu žeme gaus gala, visi žmo
nes isz bado pražus nes privis 
ju tiek kad neturės ka valgyt. 
Kiti vela sako kad nuo daug 
karszczio ir szalczio žeme gali 
dingti. Jeigu tas nepagialbes 
tai žeme turės susikulti savo' 
kelionėje apie saule su kokia 
kometa. Kaip matome, sziaip 
ar taip imant, musu žemes pa
baiga — tai baisus dalykas 
mums ant jos gyventi. Bet ne
sirūpinkime, mes to nesulauk
sime.

A. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS
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ISZ LIETUVOS
I ŽYDAS UŽRASZE TARNAI
TEI LIETUVEI 80,000 LITU. 1

Ukmerge., — Czia gyveno 
Mauisza Levinas, caro laikais 
buvęs karo veterinoriumi. Jis 
jau tada mažai sueidavo su sa
vo tautiecziais (žydais). O ipo 
karo, grižes in Ukmerge, visai 
nutraukė santykius su žydu vi-1 
suomene, jis net vengdavo žy
du kalbos. Del to pastarųjų 
buvo pramintas “pulžydek,” 
puse žydelio. Nesenai jis su
sirgo ir liepe pakviesti notara. 
Buvo surasZyti dokumentai, 
kuriais ilgametei tarnaitei Zo
fijai Griszkevicžienei paliko 
15,000 litu grynais pinigais ir 
65,000 litu vekseliais, o girnių-' 
amžiams užrasze didelius muro 
namus, šu'sanlyga, kad je.rsz- 
pirktu vekselius.

KORTOS ŽUDO ŽMONES.
Biržų ipašžto vi rsz įninkąs 

nubaustas 6 melams sunkiuju 
darbu kalėjimo už stambius 
iszeikvojimus. Nubaustasis 
teisme prisipažino, kad ji pra- 
žudžiusios kortos. Jei jos ne 
busi'anczios panaikintos, o val
dininkams bus prieinami pini
gai, tai jo likimo susilauksią ir 
daugelis kitu.

TRAUKINIU KATASTROFA
Gegužes 27 d., ryta Jonavos 

stotyje susitrenkė viens in ki
ta, du prekiniai traukiniai. 
Vienas traukinys jau stotyje 
stovėjo, o kitas turėjo ateiti 
isz Radvi'liszkio. Per klai
da ateinantis buvo už
leistas ant tu paežiu begiu, ant 
kuriu stovėjo kauniszkis trau
kinys. Maszinistas pamatęs, 
kad katastrofa yra neiszven- 
giama, nes traukinio jau nebe
buvo galima sustabdyti, spėjo 
isz traukinio iszszokti ir taip 
iszvenge mirties. Traukiniai 
su didžiausiu trenksmu susidū
rė. Dvylika vagonu visiszkai 
sudaužyta, septynolika smar
kiai sugadinta. Nuostoliu busią 
apie 200,000 litu. Isz žmonių 
niekas nenukentejo.

JUOKINGAS ATSITIKIMAS

Mariampole.—Vienas Mari- 
ampoles ‘tūzas’ nuėjo pas kir
pėja plauku nusikirpti. Pradė
jus jai kirpti jam cziupryna, jis 
prądejo apie ‘meile’ kalbėt ir 
pasisiūlė ateiti pas ja praleisti 
na'kti. Kirpėja sutiko, bet pas
kui pasikvietė keliata savo pa
žįstamų vyruku, kad iszkirsltu 
jam szposa. Tie vyrukai atėjo 
ir lauke pasislėpė. Kaip sute
mo, atėjo ir tas ‘tūzas.’ Apie 
vidurnakti, kaip jis nusirenge 
ir nusiėmė batus, tie vyrukai 
■sugriebė ji ir beveik nuoga isz- 
mete in ulyczia. Dabar visa 
Mariampole isz to juokiasi.

SKAUDI LĖKTUVO NELAI
ME TIES JUDRĖNAIS.
Taurage.,— Lakūnai Įeit. 

Krasnickas ir vyr., pus., Vy
tautas Sargautas, skrisdami 
karo lėktuvu in Palanga szau- 
dymo pratimu atlikti, pateko 
in ruka. Pilotui manevruojant 
lėktuvas neteko pusiausvyros 
ir skridęs jo žvalgas Įeit. Kras- 
nickais iszkrito isz lėktuvo su 
parasziutu. Lėktuvas dar ku
ri laika paklaidžiojęs ore, ties 
Judrėnų bažnyfkiemiu, Kvėda
rnos valscz., Tauragės aps., su
sidurs su žeme ir sudužo. Pi
lotas vyr. pusk., V. Sargautas 
užsimusze.

Isz Visu Szaliu
ISZRADO KAD KARASINAS 
PASEKMINGAI GYDO RU-

MATIZMA NUO SENU 
LAIKU.

Akserai, Turkija.,— Laikra
sztis “Tib Dunyati” skel'be 
apraszima daktaro Hektoro Se- 
rafidi, apie gydimą rumatiz- 
mo <su pagiallba paprasto kara- 
sino. Tasai daktaras tvirtina, 
kad per trisdeszimts' metu gy
dė pasekmingai žmonis kurie 
sirgo rumatizmu, per trynima! 
ju skaudaneziu sąnariu su kar
šinu. Daktaras sako, kad apie 
ta lengva gydimą isztyrinejo 
nuo senu gyventoju po visas 
dalis Turkijos, kurie pasek- 
mirigai iszsigyde nuo tuma liz
ino, trindami skaudanezias vie
tas, kelis kartus ant dienos.

ZOKONINKAS PAPILDE
BAISIA SAV-ŽUDINSTA.

Valcov, Rumunija., — Už- 
miestije, czionaitineje aplin
kinėje, klios’ztorije SS. Petro 
ir Povilo, vienas isz pravosla
višku zokoninku atėmė 
įSau gyvasti, baisiu bigių. Pir
miausia aplaistė save benzinu, 
inejo in dideli duonini pecziu, 
kuriame užkure didele ugni, at
sigulė in ji, ir kada kiti zoko- 
ninkai jo jeszkojo per kėlės va
landas ir ant galo ji surado 
pecziuje, tai tik pelenai radosi. 
Zokoninkas turėjo apie 40 me
tu amžiaus, bet kas ji pristūmė 
prie atėmimo sau gyvasties tai 
kiti negali dasiprasti.

ZOKONINKE BUS IN- 
SZVENTYTA IN SKAIT

LĮ SZVENTUJU.
Vatikano Miestas. — Bažny

tine valdžia pradėjo tyrinėti 
gerus darbus mirusios zoko- 
ninkes, Franciszkos Ksaveros 
Gabriui, kuri uždėjo misijonie- 
riu kliosztoriu Chicago j. 1917 
mete ji mirė Chicagoj. Velione 
gimė Lofi, Italijoj ir paėjo isz 
ponis'zko gimimo, po tam ja 
iszsiunte Popiežius Leonas 13- 
tas in Amerika kad uždėtu zo- 
kona kuriame mokytu Italisž- 
kus vaikus.

SURADO NAUJA KOMETA.
Leslie C. Peltier, kuris dirba 

garadžiuje Delphus, Ohio, at
rado nauja kometa kuri szimet 
pasirodė ant dangaus. Yra jis. 
jaunu astronomu, 32 metu am
žiaus ir jau surado apie pen- 
kes kometas. Naujausia jo ko
meta eina artimoje Žieminio 
Poliaus ir galima matyt ja per 
teleskopą.

12 ISTORIJOS UŽ 25c
Nedarykia skirtumo terp vaiku 

miliekia visus ligai. Velniszkas 
kaziriavimas. Jeszkojo tarnaites 
o rado paczia. 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.j 
MAHANOY CITY, PA.

VYRAI KLAUSANTI1 
SAVO MOTERĖLIU
Buvo tai jau vėlybas laikas 

nakezia. Kambaryje vieno sa
limo, didesniam mieste, sėdė
jome mes septyni abi valelei o 
visi prigulėjome prie alines 
brostvos. Drutinomes alueziu 
po dienos karszcziui o jau bu
vome insivertia po kėlės blauz- 
dynes in bedugni pilvą. Tame 
vienam isz mus atėjo in guoge 
tokia mislis.

— Ar žinote vyrai, mes czion 
linksminamės, rodos kad daug 
pinigu iszlaimejome bet ka 
musu bobos veikia namie? Ka 
jos mums padainuos kada su- 
gryžszime namon po gaidžiu?!

Pradėjome galvot ir roda- 
vot, ant pagalios ta nuspren- 
deme jog kožnas sugryžes na
mon, viską padarys ka boba 
reikalaus. Ant rytojaus vela 
ketinome sueit ir teisingai pa
sakyt kaip buvo namieje. Jei- 
git katras neiszpilde noru pa- 
czios, tasai turės del visu pa
statyt alaus. Visi ant to tiko.

Ant rytojaus isz anksto su
ėjome visi ant kampo ulyczios 
ir ka paregėjome: o-gi vienas 
isz musu draugu miega tusz- 
czioje baczkoje o knarkė taip 
garsei kaip triuba arkaniuolo, 
dienoje Sūdo.

— Ka tu czia Juozai darai?
— paszaukeme.

Pabudęs ant szauksmo iszsi- 
niurke isz baczkos.

— Tai ve, ka darau? — Nu
gi iszpildžiau prisakyma mano 
paezios. Vos in stuba invežli- 
nau, tuojaus mane' boba pa
sveikino žodžiais, jog jeigu ga
lėjau isz pilnos baczkos per 
ciela diena traukt tai dabar 
galiu naktį baczkoje gulėt. 
Kaip matote mano paezios no
rą iszpildžiau o dabar jus sa
kykite.

— Kaip asz inejau in stuba,
— pradėjau sakyt Franas, — 
rėžiau su kakta in adverija ir 
padariau dideli triukszma. Pa
ti mano atsiliepe:

— Taip, taip, pabudink vi
sus vaikus,, tegul jie žino koki 
girtuokli tęva turi.

Asz tuojaus pabudinau visus 
vaikus, tieji verke ir klykė 
kaip isz kailio lupami o asz tu
rėjau per nakti juos bovint. 
Na ir savo iszpildžiau, o dabar 
tegul kitas pasakoja:

— Asz, — pradėjo Vladas, — 
eidamas per kuknia, stuktelė
jau šipinta (szepa), jog net to- 
rielkos ir kitokį indelei su- 
teszkejo.

— O tu girtuokli! — paszau- 
ke miėgkambaryje boba, — 
tuojaus viską sudaužykie.

— Paklusnus jos valei, isz- 
vereziau szepa tuojaus o bliu- 
dai, pleczkos, torielkos ir puo
dai iszpuole su tarszkejimu ant 
aslos ir pasidarė pilna asla 
szukiu.

Atėjo kaleinia ant Andriaus.
— Asz in stuba ineinu, — kal

bėjo tasai, — uždainavau savo, 
paprasta dainele bet mane bo-' 
ba puikiai pasveikino.

— Ar tu da per mažai su 
girtuokleis pristaugei. Dai
nuok girtuokliau, kiek tavo 
gerkle isznesza.

Pasiėmęs dainų knyga, pa
dainavau be pasilsio penkioli
ka dainų, net gerkle pradėjo 
skaudet ir užkimau; kada pra
dėjo dienytis, tada užmigau.

— O kaip man atsitaike, — 
pradėjo Jonelis. — Sztai mano 
boba iszmaisze isz vakaro tesz- 
la del pyragaieziu, na ir lyg 
ant patycziu pastate su gelda 
ant aslos kur man reikėjo eiti 
ir asz eidamas per stuba su ko

ja pataikiau in gelda.
— Girtuokliai! prakeiktas, 

geriau padarysi kaip insilipsi 
iii maiszyma.

Ir i'iiszokau in gelda jog net 
maiszymas isztyszko in lubas 
ir net gelda perskilo.

— Gaila teszlos, — tarė Bal
trus, — bet gaila ir mano no
sies. Liejas in stuba norėjau 
pamaželi eiti ant pirsztu, na ir 
kaip ten po kvarabu griuvau 
kniupszczias ant aslos.

Czia pati paszauke kaip pa
siutus:

— Voliokis, girtuokliau, vo- 
liokis! — Na ir sau bjaurei uo
si sumusziau, žiūrėkite, mėly
na kaip slyva.

— Taip, taip! — Visi geri, 
visi iszsisukinejote o ar teisy
be ar ne ka pasakojate. Man 
suvis kitaip ėjosi — ir taip An
tanas pradėjo:

— O ka, ar turėjai kokius 
ergelius? Kalbėk! — paszauke 
visi sykiu.

— Ergeliu neturėjau nes 
mano bobelka yra gera ir vi
sados apie mane rūpestinga.

Bet ka nuo 'manes reikalavo 
tai ir isz jus ne vienas nepada
rytu. Kada sugryžau namon, 
mano bobele meilei mane pa
sveikino ir saldžiai pradėjo 
szposaut:

— O ka, teveli, — kalbėjo,— 
sziadien turi pusėtinai galvo
je; sunki tavo galvele ir gerk
lėje troszku. Asz, kaip žinoda
ma, parūpinau tau pora viedru 
szviežio vandens; dabar gerk, 
gerk, gerk, kol isz galvos isz- 
garuos.

Taip kalbėjo gera paeziule; 
bet 'kaip czia ant kart iszgert 
du viedrus vandens? Negalė
jau nes trukeziau!

— Tai vaikine praloszei — 
paszauke visi — ir turi dabar 
visus pavieszint alum!

Na ir Antanas pralosze.

SOCIALISZKA
APSAUGA

IR ATEIVIS
Gal viena isz sziu dienu 

svarbiausiu ekonomiszku pro
blemų tai yra iszgalvoti kokia 
nors apsauga priesz sziadienos 
nesauguma. Visur, vyrai ir 
moterys, reikalauja kokia nors 
apsauga priesz bedarbio ir 
senatvės pavoju, ne labdary
bės 'bet jiems prigulineziu ke
liu. Pereitais metais Suv. Vals
tijos tik pradėjo toki progra
ma, kuomet Kongresas priėmė 
“Social Security Act.” Apart 
to, daug valstijų turėjo kokius 
nors panaszius instatymus, 
kad nors ne taip apimanezius, 
kurie aprūpino senatvės pen
sijas, darbininkams kompen
sacijas, paszialpa naszlems ir 
betėviams vaikams ir kelios 
valstijos turėjo ir bedarbes ap- 
drauda.

fSzitie visi dalykai taip lie- 
czia ateivi, kaip ir pati pilie
ti. Bet jie visai nesirokuoja su 
ateiviu.

Czia imkime tik valstijų in- 
statymus kurie duoda senat
vės pensijas. Apart keliu vals
tijų kurios turi visai nedaug 
ateiviu gyventoju, tai tie in
statymai apima tik Amerikos' 
pilieczius. Labai daug ateiviu 
szioje szalyje sensta ir už ke
liu metu visai nepajiegs dirb
ti. Praeityje jie uždirbo tik už
tektinai pinigu save ir savo^ 
szeimynas užlaikyti ir niekad: 
negalėjo pinigu taupyti. Tai,' 
jeigu ji arba jis, netapo Ame- 
likos pilieczin tai negali tikėti 
gauti pensijos.

Socialiszkos Apsaugos In-

statymas aprūpina sistema re- 
gularisžku mėnesiniu mokes- 
cziu darbininkams kurie pasie
kia 65 metus. Aprūpina bedar
bes apdrauda ir kelias kito
kios ruszies naudas — vai
kams, aklams ir 1.1. Kad nors 
federalis instatymas visai ne
mini joki skirtumą tarpe pilie- 
cziu ir nepiliecziu bet duota 
paszialpa po “Social Security 
Act” turi prisilaikyti prie 48 
valstijų reikalavimu ir insta- 
Įymas veiks pagal szitu valsti
jų instatymu. Tai szita paszial
pa bus duodama vientik Ame
rikos piliecziams.

Szalyje nebuvo jokiu tau- 
tiszku socialiszkos apsaugos 
instatymu kada depresija pra
sidėjo 1929 m. Reikėjo greituo
ju organizuoti paszialpa-tiems 
kurie jos būtinai reikalavo. 
Kaslink tos paszialpos ;tai ji 
apėmė visus gyventojus — 
ateivius ir pilieczius. Bet su 
besitesimu sunkiu laiku, jau 
pastangos dėtos Washingtone 
ir invairiu valstijų sostapylese 
atmesti ne-pilieczius nuo vie- 
szos paszialpos ir isz vieszu 
darbu. Buvo raginta kad szita 
szalis, kaip daug kitu szaliu, 
turėjo visupiimiausia prižiū
rėti savo pilieczius. Bet žmo
nes pakele taksu mokėjimo 
klausymą, jie nurodė kad pini
gai paszialpai gauti nuo’ taksu 
ir tuos taksus lygiai moka 
ateiviai ir piliecziai, kad taksu 
mokėjimas nedare jokio skir
tumo tarpe ateiviu ir pilieczin 
kad daugumoje atsitikimu 
ateivio vaikai yra czion-gime 
ir kas daroma priesz tuos atei
vius (buvo nusistatymas prie- 
szais paežius pilieczius.

Nepaisant szitu ir panasziu 
argumentu, daug žmonių tiki 
kad kadangi ateivis pasiliuo- 
saves nuo pilietystes prieder
miu tai jam nereik duoti pa
szialpos. Civilian Conservation 
Corps priima tik pilieczius. Ir 
piliecziai gauna pirmenybe 
vieszuose darbuose. Paszialpos 
reikalu iki 'sziam laikui, atei
viai lygiai stovi su piliecziais.

Bet negalime tikėti kad so
cialiszkos apsaugos instatymai 
apims nepilieczius.

Nepaisiant kaip sunkiai jis 
dirba ir kiek jis prisidėjo prie 
Amerikos ekonomiszko gyve
nimo, ateivis pasilieka netik 
po Suv. Valstijų instatymu 'bet 
ir po tarp-tautiszku instatymu, 
nepažystamu, paszaliniu. Jo 
pozicija gali būti labai tragisz- 
ka nes per jo ilga buvimą Suv. 
Valstijose, jis tankiai pameta 
jo szalies globa. Jo paskutinė
se dienose ateivis gali rasti 
kad nei jo tėvynė nei. szita sza
lis, kur jis taip sunkiai dir
bo, neduos jam tos paszalpos 
arba pagelbės prie kurios pi
lietis turi teise. —«F,L.I.S.
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Slaptingas 
DvarasLaike kiauros dienos aplink mane vieszpatauja mirtine tyla. Jokis mažiausias subruzde- ■jimams, mažiausias susibaladosimas, žodžiu, jokis atbalsis nepertraukia tos tylos mano kambariuose. Isztikro reiketu manyti jog niekas kitas gyvas nesiranda szale manes tuose rūmuose, kadangi szeimyna gyveno kitoj dalyje rumu nuo kurios mane atskyrinejo keli karidoriai, keli jeigu ne keliolika, kambariu su storom mu- rinams sienomis. Bet kada tik sutemsta, žvaigždes papuoszia tamsu sklitima dangaus, suskamba tuojaus tas stebuklingas giedalas. Pragysta tuojaus tas mano naktinis vyturėlis, tai prisiartinedamas, tai vela atsitolindamas nuo manes. Asz po intekmia to stebetino giedate tai jaucziuosiu kaip kūdikis supamas auklejos, beklausydamas tu saldžiu, sumaiszytu gaidų. Migdausi kaip tai sma- gei, saldžiai, tai vela intempes misli stengiuosiu visa savo isz- galia patirti isz kur, isz katros szalies tas stebėtinas, instabus giedalas plaukia link mano au- su ir kerėja mane bet vis veltui!Bet ne viskas da tame. Kada miegu užmigdytas toms gaidoms, rodosi man buk toji giedanti duszele vaikszczioja po mano miegstube; buria ežia pa kėlės adynas; sėdi ant kėdės szale mano lovos ir prisižiuri- neja in mane su linksmumu. Bet isz kur asz apie tai galiu žinot, kas-gi man pasako, juk pats, miegantis, negaliu matyt ir jausti. Turiu daug prie- žascziu del kuriu galiu tvirtai in savo prileidinejimus tikėti, kurios daleidžia man to visko dasiproteti.Ant stalelio, szale lovos, statau vis lempa, nubudęs randu ja užgesinta ir knata insukta, kas liudija jog tai žmogaus lankos darbelis. Gesina ja neabejotinai del to, idant jeigu laikais netikėtai nubuscziau, nematycziau kas randasi mano miegstubeje. 'Toliau, didelis laikrodis, kalbantis ant sienos ties mano lova, kuri kasdien nustatau einant gult, vėl daleidžia kuolengviausia dasi- protet jog mano miegstubeje kas nakt buna sveezias ar yiesznia. Sztai daleiskim, einu gult deszimta, užmiegu vienuolikta, nulbudes penkta, ar szeszta, nematau ant mano laikrodžio ne tos ne kitos valandos bet tik treczia, antra ar ketvirta valanda nakties o žinau jog laikrodis niekad nesi- yelina bet da skubina. Todėl mano nematomas atlankineto- jas, kaip tik ineina in mano miegstube, turi sulaikyt laikrodi idant manes jo takšėjimas nenubudintu o iszeinant yela ji paleidžia in begi o asz isz to galiu žinot kaip ilgai pas mane buvo.O vienok jokiu budu negaliu iatidengt, kokiu budu, kokiomis durimis tas sveezias lanko mane. Duris užrakinu, rakta palieku spynoj; kito rakto ne- inkisz o apart to, da ir užklin- giuoju, languose geležines grotos, kuriu ir gudriauses ir stipriausias vyras neiszlauž. Grindyse jokiu duriu nėra nes visas kambaris iszklotas kauru ir aplink vinimis prikaltas, visas keturias sienas kuotemin- giausia apžvelgiau, iszban-

kartus želamiszias, tai gal rastu ji amžina atsilsi ir daugiau nemetavotu.Po tokiam atsakymui nutilau susikrimtęs nes macziau jofg jis nieko nežino tikro kas- link gyvenanczios romuose merginos, beteves. Paėmiau pagaliau savo Liudvika ant tardu. Nesiijuoke žmogelis bijodamas idant neliepcziau jam gert vandenio bet užtat papasakojo man su rimtumu ir svarba jog tai yra stebuklinga pana kuri rėdosi aukso ir sidabro rubais, gyvena brisdama tik kvapsniu žiedu ir rasomis lyg drugelis. Jeigu nori ji įgali persimainyt in debeseli ruko (miglu) ir tokiu budu pereitineja per užrakytas duris ir per langus drucziai už- grotuotus o kad nori būti suvisai nematoma, persimaino in vandenini gara ir dingsta isz akiu. Užstojus girdi, žiemai, turiu teminti ant langu, jeigu pamatysiu kada ant szalnos apskritu daigteli neužszalusi, galėsiu žinot kad pro ten isz- ejo toji slapta buitis isz mano kambariu.— Na, — pamislinau sau, — tasai bent moka ta stebėtina ypata papuoszti poetiszkais rubais.Dar kitaip perstatė man ja mano mažas “karalius” kuris paniekinancziai kalbėjo jog tai neesą gera dvasia bet apveikta szetono ragana kuri dažnai persimaino in kudlota vilką, lando per langus, vagia mažus vaikus ir mista jais todėl, girdi, nereikalauja suvis kitokio maisto. Jau sako, nekarta jis pasitikęs .su ja miszke, nekarta szaudes bet jos jokio kulka neima.— Na tau! Kudlotas vilkas kuris mista mažais kūdikiais! Gerai nors asz ne mažas kūdikis !Žodžiu, niekas man nemokėjo pasakyt nieko iszmintingo apie ja. Nusprendžiau galop pats pagauti ta dvasia, ragana, drugeli, ar kokiam kitam pavidale, ta stebėtina esybe, todėl dažnai tiktai nudavinejau mieganti bet veltui buvo ir ta mano nuomone kadangi kolei užmigdavau niekas neateitinejo, niekas nesujudino tylos, nieko nepatemindavau. Tartum tas lankytojas žinojo perdem visas mano mislis, kaip kad žinojo mano užmanymus. Laikais net girdėjau garsius juokus; ar tik nesijuokia isz manes kad noriu ja prigaut? Isz kur tas juokas paėjo negalėjau suvis suprast. Bet kožna karta paėjo isz netolimo atstumo.Teikeis guodotinas skaitytojau apsvarstyt ir pasakyt, ar tas viskas negalėjo atimt man proto ar da didesnes priežasties reikėjo del papaikimo?O kad kasdien ir kasnakt misliju apie ta lankytoju, turėjau todėl sutverti bent koki nors paveiksią žmogiszka, kuri perstatineju nuolatos priesz savo duszios akis. Daejau link to, jog rodos man, buk matau asz ta žmogysta tikrai — žinoma, ne joki vyriszki bet tik visu patogiausia mergele. — Misliju, svajoju, apie taip gražu paveiksią kokio niekad da savo gyvenime nemacziau. Degu karszta meile link jos, kurios nepažystu, nemacziau niekad ir apie kuria nieko tikro nežinau ar randasi ežia tokia, kokia mano protas sau susitvėrė ar ne. O ar tas neliudija jog esmių pasiutusiu. Perstati- nejau ja sau laiba, augszto, gražaus liemenio, patogia, gra

Įdžiau ir neradau jokiu slaptu duriu. Netingėjau net nuimti visus paveikslus idant persi- tikrint ar po jais laikais nėra kokios slaptos spraugos bet nieko, apart vortinkliu, neradau ir ten.Nuėjau ant augszto ir ten vela ješzkojau kuorupestin- giausiai, manydamas jog lubose randasi kokios slaptos dureles pro kurias toji buitis, ar dvasia, nusileidineja iii mano miegstube, bet užejas, iszvy- dau kad ties mano kambariais ' supilta per szimta kareziu jkviecziu todėl jokios spraugos negali but nes atidengiant ja, reiketu numest pirma kviecziu didele krūva, kurie prieszin- gam karte nupultu ant manės.Taigi, kokiu budu galėjo in- eitinet toji slaptybe apsiausta buitis in mano kambarius jeigu niekur jokiu paslaptiniu duriu nebuvo? To klausymo niekaip iszriszt negalėjau kaip lygei negalėjau iszriszt ir to, kaip ji isz savo kambariu isz- sigauna laukan jeigu mure, aplink kur ji turėjusi gyvent, nebuvo jokiu duriu o langai taip apipinti buvo geležinėms grotoms jog ir katinas nepersi- spaustu pro skyles? Kuom yra toji buitis, jeigu turi kuna, gyvena, kuom mista, kas jai tarnauja, kas maitina ar, neesą tik dvasia kuri nereikalauja jokio maisto? Ant tu visu klausymu negalėjau jokio atsakymo rasti, niekas man ne- prigialbejo tos mislies atspėti, niekas neiszaiszkino tos didžios slaptybes kuri mane kasdien vargino. ,Klausinėjau savo paikszu bet ne vienas nepasake man nieko tokio isz ko ralecziau ka sumanyti, ka iszai^kinti. Vien tik rumsargio nekvocziau, žinodamas gerai kad tasai man atsakys tik pagal savo papratimo: “Ponas esi ponu, nors ir pragare o asz neesmiu ponu czionais, tik tarnas.”Rėdytojas, kaipo iszmintin- giauses vyras, atsake man jog nieko nežino, kadangi tas dalykas buvo didžiausia slaptybe velionio grofo kuris taip labai temijo ant to, jog tuojaus pavarytu ta nuo saves kas pasiryžtu isztirt ir ta slaptybe atidengti bent pats priesz save. Taigi, niekas suvisai ne ne- pamislino apie tai. Stebėjosi ir jis pats labai, apsakius man viską kas veikiasi rūmuose ir pats prigialbejo man da karta apjeszkot visas sienas, grindis ir lubas mano kambariu bet ir tuokart musu darbas buvo veltui.Važnyczius mano, Stepas, užklausus man viena karta abejotinai, kadangi tvirtu buvau jog jis mažiausiai žino apie tai, gyvendamas nuolat prie arkliu arklinyeziose, persižegnojo išzgirdes mano klausymą ir po pasarga, jeigu niekam kitam tos slaptybes ne- iszreiksziu, papasakos man viską. Didžiai nudžiugau. Noras pamatyt ta buiti instabia liepe man prižadėt tarnui kad ■slaptybes neiszreiksziu. Bet kaip labai apsirikau, kaip supykau, kaip inerzino mane jo pasaka, ka jaucziau savo szir- dyje — sunku apraszyt. Sztai, girdi, velioniui grofui dar gyvenant, motere jo taip jam in- sipyko o viena karta taip užrūstino kad perpykęs grofas liepe ja vienam mažam kambarėlyje gyva užmurint kur turėjusi badumi mirt o dabar duszia jos ten metavoja. Jeigu už ja- atlaikytu kunigas kelis 

žia, szvelnia, siTtaia, su ilgais, net iki žemiai, šviesiai geltonais plaukais, apspindinejan- cziais jos balta veidą lyg kokios dangiszkos buities. Net ir skruostai be raudonu pletmu, taip skaistus jos veidas man rodėsi, akis buk turi tamsias, blizganczias isz po blakstienų užsibaijgiancziu juodais ilgais plaukais. Skruostai juodi, gražus, lupeles smulkios, siauros, gražios, baltai—rausvos. Matau ja kasnakt. Turbūt tik paikszai apsakinėja kitiems savo sapnus bet juk ir asz priguliu prie to skyriaus žmonių!Žinodamas tikrai jog vos užmigsiu, tas paveikslas padvigubintas stos priesz mane. Tikrasis stoja szale mano lovos ir žiuri in mane tylintis o antras, kuri asz pats savo protu susitveriau, vela bus man matomu sapne, vela kalbės su manim, apsakinės man invairius linksmus, juokingus dalykus, sarks, kada žiūrėsiu in ja. Laukiu todėl vakaro su didžiu noru, su didžiu geismu idant galecziau nueit gult, idant miegodamas galecziau matyt ja, kalbėt su ja ir glamonėtis. Troksztu nakties nes tas laikas esą gražiausia pusią mano gyvenimo. Dienos laike kiekvienas pasakytu jog esmių geriausiu ukevedžiu, kuogeriausiu agronomu nes dirbu pats ir viską turiu po savo priežiūra. Vienok tik daugiausia misliju apie tai, kaip kuoveikiausiai galima butu man nueit in mano miegstube ir ten laukt mano lankytojos.Dažnai dariau nusprendimus jog kaip tik pamatysiu ja sapne, iszreiksziu jai savo tvirta karszta meile ir praszy- siu jos idant man pasirodytu tikrai kada diena arba vakare bet ne laike miego. Tokia mislis turbut neatėjo da jokiam iszmintingam žmogui in galva. Bet žinomas dalykas, miegant visados pamirszti ta, apie ka laike dienos mistini todėl ne- isztesejau da suvis savo nutarimo.Viena karta vienok atėjo in galva toji mislis. Sapnavosi man buk sėdėjau asz su savo numylėta uksmeja medžiu granatu, priesz mumis paleng- vele bangavo begalines, neapžvelgiamos melsvos juros, bliz- ganczios nuo grąžei beszvie- czianczios saules, nuo kurios karsztu spinduliu šlepe mudu tankios szakos medžio. Tuomet, tokiame apsiaukime mano stebuklinga numylėtinė da stebuklingiau, da, gražiau isz- veizejo negu asz sau ja perstatine jau. Linksmino mane labai tas jog mano tevyneje atsirado su vienu sykiu ir dideles juros, girrios isz granatu ir tokia graži aplinkine. Vaisiai granatu esą, tikrai gražus, bet nedaug juose randasi branduolio, kuris yra valgomu.Mano tėvas parsitraukdavęs tuos vaisius ir pardavineda- ves, todėl asz gerai pažinojau.Sapnavosi man toliaus buk iszsiemiau peiluka, perskeliau lukszta, iszemiau branduoli ir padaviau man draugiai kuri sukramczius pasakė jog ruksz- tus. Dabar man atėjo in galva smarki mislis kad padaryti szposa. Paėmiau antra branduoli in savo lupas taip kad kitas galukas butu lauke ir pa-' sakiau:— Pamėgink szito, gal szis bus saldesnis.Tokia gudrybe, arba pramone, isztikro gal tik sapne’ gali ateit in galva, kadangi nemie- 

gaut niekados neiszdryscziriu ta daryt ar bent riegalecziau nieko panaszaus sumislyt.Mano bu'rviszka buitis prisilenkė link manes su nusiszyp- sojimu saldžiai, pažiurėjo szvelniai savo gražioms akimis ir prikiszo savo lupeles pilnas ugnies prie mano lupu idant paimt branduoli bet vieton to, urnai pajaucziau ant savo lupu karszta pabucziavima, lyg gyvos esybes o ne dvasios, ne jokio kito sapliinio prajovo.Perimtas neapsakomu ras- kažiu, apemiau smarkiai rankomis jos patogu liemeni idant prispaust ja prie savo degan- czios krutinės, idant prigesint liepsna meiles o tuomet isz- girdau iszgastinga kliksma kuris mane nubudino.Ne, tai nebuvo prastu sapnu, tas pabucziavimas buvo tikru, kliksmas buvo gyvos ypatos. O vienok nieko nėra mano miegstubeje!Keista mislis smarkei praslinko pro mano galva! Iszszo- kau isz lovos ir nubėgau link ugnavietes. Bet susigėdijąs to savo neiszmanumo susilaikiau nes lyg truputi atitokęs isz didelio susijudinimo, supratau jog mano burvininke negalėjo iszbegti pro kamina, kadangi neesą dvasia. Da prick tam kūrinos! ugnis todėl suvis ir in ten bent pasislėpt negalėtu.Todėl pradėjau protaut jog tas viskas ar tik sapnu esą ar gal isztikro reikia tikėt in esybe nežemiszku dvasiu kurios lanko musu skritulį žemes isz kitu pasauliu. Ant to pats nežinau ka turiu atsakyt. Bet ta žinau jog mano szirdis smarkei plaka po inspudžiu koki padare tas pabucziavimas o ant lupu jaucziau da ta neatvestanti karszti. Užsižiebęs užgesinta lempa, pradėjau neapribuotam susijudinime vaiksztinet po kambarį, kuomet urnai iszvy- dau ka toki kas mane neapsakomai nustebino. Sztai szale lovos mano gulėjo maža kurpele gražiais siūlais iszsiuvineta. Tokia buvo maža, tokia graži, tokia daili kad isztikro tikėjau jog tokia kurpele tik gali būti nežemiszku esybių, nevaiksz- eziojaneziu po musu žeme. Turėjau dabar davada savo rankose, kuri galima jaust pajautimais kuniszkais. Turiu daigia kuri ’galima matyt akimis, apeziuopti pirsztais. Jau dabar rodos nėra abejones jokios kas- link to atsilankinejimo tos stebėtinos esybes. Toji pamesta kurpele liudijo geriausiai jog ji ežia buvo, vaikszcziojo, isz czionais pabėgo o skubindamas! nesuspėjo paimt jos.Ir viskas tas yra. teisybe ne- užginezyta, lygei kaip ir tas jog sau ant galvos iszliejau visa kruža vandenio idant atvesti ir jog laikau rankoje kurpele szilkais iszsiuvineta. Vienok pats sau netikiu, kadangi da misliju jog tai tik svajones, delverejimas sapninis. Žmogus juk nekarta sapnuoja buk nubudo o vienok tas jam tik sapnuojasi, tik sapnuoja vela ka naujo.Užrakinau ta gražia (visu- dailiausio darbo kurpele im mano biurka, būdamas beveiktvirtu jog ant rytojaus nubudęs jau jos nebeimsiu tenais.Juk nekarta žmogui sapnuojasi buk radęs daug pinigu uždare juos geležinėje skryneje o vienok ant rytojaus pasikėlęs pamato kad nėra ne pinigu ne skrynes nes tas viskas buvo tik sapniniu monu. Taigi sakiau jog ir man su kurpe-Į

le tas pat busiąs.Po tam atsiguliau vela ir miegojau daug ilgiau negu paprastinai kadangi pažadino inane net-gi Liudviko garsus baladojimas in duris o kuomet atsiliepiau, pasakė jog jau pol asztuntai. Nebagas ketines jau iszlaužt spyna duriu miegkam- bario mislydamas jog asz apsirgau ar kas blogo su manim atsitiko ir tikrai nudžiugo isz- vydes mane sveika. Pirmu- cziausiu mano darbu ta rytmetį buvo, kaip tik iszszokau isz lovos, nubėgt prie biurko ir persi!ikrint ar tikrai randasi da mano radinis naktinis ar buvo tik sapnas1. Maža kurpaite gulėjo ten kur padėjau. Dabar persitikrinau jau tvirtai kad tai buvo tikrybe o ne sapnu o maža daili kurpaite dabar ' da gražesne man iszrode. Pa- puoszta buvo gražia raudona szilkinio raikszczio kokarda o !ant mažyczio peradkelio ,isz- •siutas buvo szilkais paveikslas margo drugelio prie žiedo broleliu.Nuo tos valandos man gyvent sziuose romuose nebuvo galima. Per isztisa diena kankintis ir varginti save taja ne- iszrisziama mislia, diena ir nakti nuolatos matyt ta duszios paveiksią kurio atsiekti jokiu budu negalima. Ne! Ta reikia karta jau užbaigt! Negaliu sakyt, jog tai ne smagios svajones bet privalau ju vengt idant proto nepražudint visisz- kai.— Apleisiu szi dvara, — kalbėjau sau, — sugryžsziu in savo senovės miestą o dvara paleisiu ant samdos arba pavesiu ji rėdytojui, Malceriui, kuris gales man atidavinet isz daei- gu tiek, kiek jam patiks, kiek pats norės. (Toliaus bus.
C. F.REKLAITIS
Malianojaus Isztikimiausis Graboriuf 

:: Gabiausias Balsamuotojas :: 
i Geriausia Ambulance 

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

Turiu pagialbininke 
moterems. Prieinamos 
prekes.

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

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street

Bell Telefonas 538-J

NAUJA MALDA-KNYGA:

“Jėzus
Mano Pagelba 
Gyvenimo, Vakare 
ir Mirties Valandoje” 

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

pergyveno,Pamėtė ji, in Bostoną isz- važiavo, Sukėsi ten ka da yra mergina,P'risiegauja ir gana.Po miestą bambileis trankosi, O ir giedot da mokinasi.Badai ir pamergių ant Veselkos buvo,Su kokiu ten vaikinu insigavo, Isz Veselkos vos parvežtojo, Badai net dede palydėjo.Ir vienas narsunas ant svodbos radosi, Kuris labai drutu statėsi, Bet niekas ant jo nepaisė, Badai net gerai ji aptaise.Yra ten daug kvailiu,Isz Lietuviszku vaikinu, Kurie iszrodo kaip pilozopai,O suvisai yra niekai, Visados girtuokliautu,Su visokioms prakalboms eitu, Mandagei pasielgti nemoka, O kitiems in akis szoka.* * *Vienam pleise veselka buvo, Ant kurios sveteliu nemažai pribuvo, Arit galo baisei atsitiko, Daugelis apmusztu pasiliko. Visokį innagei darbe buvo,Kad net keli daktarai pribuvo, Galvas taisė, skyles siuvo, Pleizeruotu daug buvo.Tai vis toji durnysta,Daro girtuoklyste,Gere vyrai, gere ir moteres, Kad nepasikelia nuo kėdės.* * *Rodos tai 'butu nekas, O bet yra tai bjaurus daigtas, Motina apie 55 metelius turi, Dukrele naszle, nieko nežiūri, O net ir žmonių nesisarmatina, Varo savo pasiutima ir gana.'Tos bobeles vyras,O naszlai'tes tėvas,Negali nieko jai sakyti, Turi žmogelis ausis suglausti ir tylėti,Ba jeigu nubausti norėtu, Tai nuo burdingieriu in kaili gautu.Tuno nebagelis 'kaip po lapu, Tyli ant bobos ir dukreles darbu,Bą bobele su dukterimis bosauja,Rojaus linksmybes ragauja, Juk Dievas kantrus bet ne dovanos, Už tokius darbus sunkei pakovos.* * *Baltimorej žinau viena grinezia,Tai kas tik ateina in ežia, 'Turi duoti po doleri ir kvoteri,O jeigu ju neturi,Turi eiti “za dveri.”Tai vis iszmislas dukrelių, Pamokytas nuo teveliu, Ba kas nori dukrelių pažiūrėt, Turi už tai gerai užmokėt.Tai ne dyvai,Vaike žinai,Juk ir ant sorkiu turi užmokėt,Jeigu nori kokiu balvonu pažiūrėt.
O’ Neužmirszkite Guodotini Skai

tytojai, atsilygint su prenumerata 
už laikraszti “SAULE,” kurie apie 
tai užmirszo ir prasze idant nesulai
kyti laikraszczio. PASKUBINKITE)
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ŽINIOS VIETINES
— Seredoje pripuola Szv. 

Jono Krikszty tojaus.

— Mieste -bus parduoti ke
li namai per szerifa 11-ta Ju- 
lajaus kaip: Family teatras 
kuris priguli prie Moose drau
gavęs, Kaplaiio namai ir duon- 
keptuve, Vinco Žemaiczio na
mas ant Centre uly., ir da keli.

— Panedelio diena, antra 
valanda po piet atsibuvo už
baigimas mokslo High- School 
kur 84 vaikai ir 90 mergaicziu 
aplike diplomus. Tarp tuja 
randasi dangelis vaiku ir duk
relių mnsn tautiecziu kurie pa
sekmingai užbaigė auksztes- 
nius mokslas.

— Apie pase dvyliktos va
landos Subatos nakti, Mikolas 
Bestranisz, isz New Bostono, 
likos baisei snžeistas per traki 
ant Pennsylvanijos geležinke
lio, kuris jam nnkirto pirsztus 
vienos kojos o kita nupjovė 
lyg kelio. Sužeistąjį tuojaus 
nuveže in Ashlando ligonbnte.

— Praeita Ketverga lietas 
bavo taip smarkas kad užliejo 
daageli skiepą ir perkanas 
trenke in elektriko dratns per 
ka pirmo ir antro vordo uly- 
czios bavo be szviesos per kė
lės valandas. Perkanas pataikė 
in Evangeliką baznyczia Ash- 
iande, snardydamas bokszta. 
Keli tvartai aplinkinėje taipgi 
likos pataikinti per perkūną. 
Sn lietom napuole gana dideli 
szmotelei ledu.

— Citizens ugnagesiu ma- 
szina likos sudaužyta laike su
sidūrimo .su troku ant kelio 
artimoje tunelio, kada važiavo 
gesinti liepsna tvarte, Lake
view: , | fett-Į-*;

— Labdaringa Vaiku Drau
gavę aplaike skunda ant Fra- 
no Buszkevicziaus ir jo mote- 
res, 520 W. Railroad uly., buk 
neprižiūri kaip reikia ir aplei
džia savo vaikus už ka likos 
aresztavotais ii; vyras pasta
tytas po belą o motere likos už
daryta Pottsvilles kalėjime.

— Gerai žinomas musu 
tautietis, ponas Antanas Žit
kus, ka tik sugryžo nuo laido
tuvių savo brolio Juozo kuris 
likos palaidotas Bridesburg, 
netoli Hartford, Conn. Mirusis 
brolis Juozas, kuris buvo nasz- 
liu, paliko viena sunu ir tris 
dukteres ir turėjo farma. Prie 
tos progos ponas Žitkus atlan
kė ir kitas gimines artimoje ir 
svecziavosi kėlės dienas New 
Yorke-

— Nedėlios vakara, Szv. 
Juozapo svetainėje, 55 vaikai 
ir mergaites aplaike diplomus 
už užbaigima mokslo 8-tos kla- 
sos. Apie 7:30 vai., nekurie 
vaikai dalyvavo puikiam per
statyme operetes po vardu 
‘Aguonėlės,’ kuria atlosze 8-to 
■skyriaus studentai. Perstaty
mas labai patiko žmoniems ir 
likos sulosztas pasekmingai. 
Daktaras Kapo pasakė puikia 
prakalbele del vaiku o pra- 
haszczius inteike jiems diplo
mus kaipo ir visokias dovane
les del pasekmingu studentu. 
Daugelis žmonių radosi ant 
tojo užbaigimo mokslo ir per- 
statymelio. : ; . ,1.
—

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje 

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

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU

Factoryville, Ill. f Jonas Ba- 
lazaitis (John Bill), mire czio- 
nais nuo szirdies ligos, Birželio 
2 d., ir .palaidotas su bažnyti
nėms apeigomis Szv. Ritos ba- 
žnyczioje, Kincaid, Ill. Velio
nis gimė 1869 mete, Lietuvoje, 
paėjo isz Kauno vedybos, atva
žiavo in Amerika 1890 m., ap- 
sigyvenjdamas Chicago, vėliaus 
pribuvo in czionais ir pergy
veno 15 metu Kincaid, Ill. Pa
liko keturis vaikus: Petronė
le Peczkaitiene ir sunu Edvar
dą, Chicago; Katre Reid isz 
Detroit; Ona Noran isz Taylor
ville; dvi seseres Rože Macziu- 
kiene ir Ona Barnickiene isz 
Taylorville. Teipgi motina Pe
tronėle Balataitiene; brolius 
Izidorių ir Franciszku, Lietu
voje. Velionis dirbo per ilga 
laika kasyklosia, bet per pas
kutinius keturis metus buvo be 
darbo.

Seatonville,, Ill.,— Nedėlios 
dien’a, 14 Birželio, ponstva Mi
kolas Karris ir jo mylima pa- 
cziule aipvaiksztinejo savo 35- 
metines sukaktuves vedusio 
gyvenimo. Daugelis giminiu 
ir pažystamu dalivavo tame 
linksmam atvaikszczjime ir 
apie 300 atvažiavo isz Rockfor- 
do, Beloit, Chicago, Kewanee, 
Granville, Spring valley, Ladd, 
Oglesby ir La Salle. Ta neti
kėta parengimą parengė nežin
ant ponstvai Kairiams, ju 
sieserunes Sarah Varekojiene, 
Anele Miczavicz ir Katre Už- 
ebeliute, tik kada visi svecziai 
buvo s usirinkia apreiksztyta 
kokiam tiksle parengimas ir 
ant keno garbes buvo “Parte” 
parengta. Ponstva Kairis ir 
jo paeziule Ona Viszjunas pri
buvo isz Lietuvos daugeli me
tu adgailios, ir likos suriszti 
mazgi| moterystes! :Szv. Onos 
bažnyczioje, Spring Valley, Ill. 
Susilaukė keturis vaikus: Bar
ney buvo seniausias, Mikolas, 
Jonas, ir Ona kuri mirė de- 
szirnts metu adgal. Jonas bū
damas seniausias sunum, buvo 
burmistru mieste Seatonville 
du kartus, o norints ji spyrė 
pasilikti trecziu kartu, bet to
sios garbes neprieme. Buvo ji
sai mylėtas per visus gyvento
jus ir burmistravo teisingai.

Del visu giminiu ir pažysta
mųjų ponstvo's Kairiu szeimy- 
na sudeda szirdinga padeka- 
vone visiems tiems, kurie atva
žiavo ar atėjo ant teip garbin
gos dienos, 35 metu ju vin- 
cziavones.

“Saules” redakcija nuo sa
ves vėlina ponstvai Kairiams 
susilaukti 50 metinio apvai'k- 
szcziojim oarba auksines svod- 
bos.

Frackville, Pa. f Mare Ba- 
rauckiene, 215 Railroad uly., 
aplaike liūdna žinia buk jos 
sūnūs Motiejus, 25 metu, likos 
užmusztas Alaskoje kur likos 
ir palaidotas. Velionis buvo 
czionais gimęs ir iszaugintas 
ir kada gyveno czion, prigulė
jo prie vietines parapijos. Pa
liko motina ir tris seseres. Jo. 
levas mirė du metus adgal.

Minersville, Pa., — Tik da
bar dažinota kur dingo Ignotas 
Žukas, 21 metu amžiaus, kuris 
apleido savo namus ir nežino 
kur jisai dingo. Sztai palicija 
isz Pittsburgh’o pranesze tė
vams, buk Ignotas randasi la- 
vonyczioje czionais. Kokiu bū
da rado mirti, tai nedažinota.

••SAULE” Mafianoy City, Pa.

VALDISZKI DARBININKAI GESINA GIRRIAS NEW JERSEY.
Valdiszki darbininkai likos paszaukti ant gesinimo girriniu ugniu New Jersey valsti

joj. iSzita ugnis radosi Tucker ton, N. J., kur iszdege apie 80 margu girriu. Vienas isz dar
bininku sudegė ant smert o devyni smarkei apdege.

DU ATSKALŪNAI
Rodininkas valstijinio sūdo 

apygardoje F. apsako tūlam 
Vokiszkam, Katalikiszkam 
laikrasztyje sekanti atsitiki
ma: I

— Brolis mano, su kuriuom 
buvau pertraukiąs visokius su- 
sineszimus, atėjo viena karta 
pas mane ir apsakė man kad 
inženge in zokona Trapistu. 
Atidavė man apipeczetyta de- 
žuke tardamas:

— Dalykai, kurie mane ant 
to žingsnio privertė, rasi tose 
popierose bet negali jas at- 
pleszti greieziau pakol gausi 
žinia kad asz jau numiriau.

Pakavojau popieras ir ilga 
laika galvojau mislydamas kas 
tai do dalykai galėjo taip 
greitai priversti 'broli, kuris 
pirmiaus buvo Katalikiszku 
kunigu, paskui atskalūnu, pa
siliko Protestonu, predykantu 
ii’ jau norėjo apsipaeziuoti su 
jauna ir bagota pana, nežino
jau isz kokios priežasties su
gryžo prie bažnyczios ir inžen
ge in drueziausia zokona. Vie
nok guododamas valia brolio, 
nežiūrėjau in popieras: po ke
liu metu, kada gavau žinia kad 
brolis numirė, tada paemes po
pieras pradėjau skaityt jo isz- 
reiszkima:

— Atsiskyręs nuo Katali- 
kiszkos bažnyczios kaipo teo
logas, buvau priimtas in skait
lį Protestonisžku pastorių: ta
da buvau nusiunstas už pa
mokslininką in viena miesteli:

Neužilgio po mano atvažia
vimui, viena vakara sėdėjau su 
pastorium G., mano perdeti- 
niu, jo namuose ir su preziden
tu W. ir su kandidatu teoliogi- 
jos Protestonu, prie vyno. In- 
ženges be paszaukimo in kuni
gyste buvau vikaru parapijoj 
E., bet norėdamas apsipaeziuo- 
ti, atstojau nuo Kataliku vie- 
ros ir priėmiau tikėjimą Pro
testonu. Sužiedotine mano bu
vo turtinga panele, duktė vie
no isz Protestoniszku kupeziu 
o szliubas buvo ps .’engtas ant 
15 dienos Birželio.«

Sėdėdami altonai gerom ir 
I linkfeminomes, fuom 3aik pa- 
szauke pastorių G. pas ligoni.

— Ar norėtum už mane nu
važiuoti, mielas? — užklausė 
manes pastorius. — Teisybe, 
kad pirmas prigulėjimas dva- 
siszkas toje parapijoje yra 
jums nesmagus (bet man, kaipo 
gasipadoriui nepriguli palikti 
sveczius.

Apsirengęs tuojau nuėjau su 
pravadnyku kuris mane nuve
dė pas lova mirsztanczio.

— Esmių naujai atsiunstu 
pamokslininku jusu parapijoj 
ir ateinu isz paliepimo jusu 
pastoriaus.1 s- . -

— Czionais yra kokis nesu
pratimas, asz reikalauju Kata
liko kunigo, — atsake ligonis.

— Ar ponas ne esate Evan
geliku? — užklausiau nusiste
bėjas, — nes man pasakė...

— Taip, esu, — bet nore- 
cziau numirti kaipo Katalikas.

Žodžiai jo nustebino mane.
— Ir kas tamista prie to pri

traukė? — užklausiau. — Ar 
tamista tiki in Sutvertoja Ku
ris už mus ;numire ant kry
žiaus? Jeigu tvirtai tikėsi, bus 
jis jums mielaszirdingas su- 
džia.

Ligonis įsilpnai nusiszypso- 
jas tarė:

— Vien tik mano tikėjimas 
mano ineiszgelbes,— atsake jis. 
— Norecziau iszsispaviedoti ir 
gauti iszriszima. greku. Buvau 
viena karta Katalikiszku kuni
gu, atsiskyriau nuo vieros ir 
pasilikau Protestonu. Žinau 
gerai kad vien tik tikėjimas 
mane neiszganys ir rodos kad 
Ponas Dievas atsake man tos

NAUJAS PREMIERIS 
ISZPANIJOS.

Santago Casares Quiroga, 
■kuris buvo viduriniu ministe- 
riu paskutinio Iszpaniszko ka
bineto, sutvėrė nauja valdžia 
ir sziadien yra pirmutiniu mi- 
niateriu pir kariszku minis'te- 
riu. ; 

LINDBERGHO NAMAS IR
DIRVA BUS PERMAINYTI ANT PARKO.

Ant devintu metu sukaktuviu kaip Liiidberghas perleke 
per Atlanti'ko mares in Europa, valdžia sumanė permainyti 
jo visa locnasti ant puikaus parko, mieste Little Falls, Minn. 
Valdžia mano iszduoti apie 24 tukstanezius doleriu ant tos 
permainos. Lindberghas tame name užgimė.

paskutines malones kad gale- 
cziau priesz Kataliku kunigą 
iszsispaviedoti ir apturėti at
leidimą grieku.

Atsiduso jis sunkei ir asza- 
ros nusirito per veidą. Buvau 
labai susijudinęs. Kas do atsi
tikimas, vienas kunigas atska
lūnais pas lova mirsztanczio ki
to! Liga kas karta didinosi ir 
nebuvo galima gaiszinti laiko.

— Jegu buvai Katalikiszku 
kunigu, — tariau, — turi tai 
žinoti kad laike prisiartinimo 
smerties, kožnas kunigas, nors 
butu iszsižadejas kunigystes, 
vis turi. galybia atleisti grie- 
kus...

Ir asz buvau Katalikiszku 
kunigu 'bet pamėtės Katali- 
kiszka tikėjimą pasilikau Pro
testonu. Tai-gi žinai jog szioje 
valandoje, kada esi priesz var
tus amžinasties, turiu valia 
iszklausyti tavo iszpažinties ir 
duot iszriszima.

Nusistebėjas žiurėjo in ma
ne o kada užtikrinejau jam 
teisybe mano žodžiu, džiaugs
mu praspindo jo veidas. ■

ANT PARDAVIMO.

Trijų lubu bizniavas namas, 
del 2 ar 3 sžeimynu, geriausioj 
vietoj, Frackville, Pa., prie 
kampo. Parsiduos ant lengvu 
iszlygu. Kreipkitės pas':

MARK PARMLEY, 
Phone 278-J Frackville, Pa.

arba pas,
B. WISHING, '

Phono 1 332 W. Centre St.,
Mahanoy Cit, Pa. (J-e30

L. TRASKAUSKAF
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

| ŽINIOS ISZ
PIETINES AMERIKA

Avellaneda, Argentina Kep., 
Į—Sziomis dienomis ligoninėj 
, Muniz, mire lietuvys Antanas
Sereika, 38 metu amžiaus, ki
lęs isz Panevėžio miesto, Lie
tuvoje paliko žmona ir du vai- 
kucziu. Toj paezioj ligoninėj 
dar randasi keli lietuviai li
goniai.

Buenos Aires, Argentina 
Ręp.,— Tragingai mirė panele 
Albina Czekauskaite, 16 metu 
amžiaus. Gegužes 25 d., apie 
11 vai., priesz piet laike dai'bo
savo tarnybos vietoje, General 
Urquiza 2241, tapo baisios ne
laimes 'patikta. Skubėdama 
virti pietus pyle naftos 'ant pri
muso ar anglių ir liepsna užde
gė visa buteli. Kada ugiris 
e'ksplodavo, ji mete per save 
deganti buteli. Deganczia naf
ta apteszkejo visas kūnas, dra
bužiai suliepsnojo. Kada Albi
na degdama blasz'kesi, szeimi- 
ninkai stengėsi užgesinti, bet 
veltui. Skubiai nugabeno ligo
ninėn Penna, kur gydytojai nu- 
plesze dar deganezius rubus, 
davė indžeksionus ir stengėsi 
iszgia'lbet jauna lietuvaites gy
vybe. Bet visas kūnas staiga 
gangrenavosi, nuo ko mirė.

Albina Czekauskaite yra gi
musi Sziaurineje Amerikoje, 
Clinton, Ind. Visa szeima gri
žo Lietuvon, Virbaliu. Priesz 
6 metus tėvelis, Viktoras Cze- 
kauskas, atvyko Argentinon. 
Sausio 9 d. 1934 m. atsiėmė Al-
bina ir sunu Viktorą Argenti
non. Pavyzdingoji darbo szei
ma jau ruoszesi atsikviest isz 
Lietuvos veliones motina, broli 
ir sesute, gyvenanezius Virba
lyje- ■

Neužmirszkite guudotini skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “SAULE,” kurie apie tai 
užmirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszezio. Paskubinkite J

Kaip Parapinis 
Komitetas Egzami

navo Daraktorių
Pennsylvanijos valstijoje, 

mažas Lietuviszkam miestely
je, kunigas liepe prezidentui 
parapijos apgarsinti laikrasz- 
cziuose kad pajeszko darakto
riaus kuris mokytu vaikus 
Lietuviszkoje kalboje. Po ke
liu sanvaieziu atsirado kandi
datas ant tojo darbo, jaunas 
vaikinukas kuris apsiėmė taji 
sunku dinsta mokinimo vaiku. 
Nuejas pas prezidentą, rado 
lenais susirinkusius kitus na
rius parapijinio komiteto, ku
rie pradėjo egzaminavot kan- 
didata ant mokytojaus. Už
klausė jo apie geografija, rent- 
metika, gramatika ir 1.1., ku
ris gerai atsake ant visu klau
symu. Prezidentas da nebuvo 
isz to užganadintas nes norėjo 
pasirodyt dideliu mokslin- 
czium, isztrauke isz kiszeniaus 
kokia tai “labai moksliszka” 
knyga ir radęs joje koki ten 
ilga žodi, kurio pats nesupra
to ir atsiliepe in kandidata:

— Ka tai ženklina sunsuode 
gavivumas?

—Sunsuode gavimumas? — 
paantrino baimingai kandida
tas. — O, taip, sunsuode gavi
mumas yra tai krupterejimas 
per skriestuves jeigu veik 
smavardigai lyra gamtaizinin- 
kystavima priguliuoti arba 
iszsikivinkliniavimas.

— Gerai, labai gerai! O kas

ISZ KANADOS
Toronto, Ont. — In czionais 

pribuvo peksezias isz Samia, 
Juozas Havreluk su paezia ir 
penkiais vaikais, melsti konzu- 
lo kad ji sugražintu in Lenki
ja nes jau jam nubodo gyveni
mas Kanadoje. Havreluk per
gyveno Kanadoje apie 14 me
tu kur gimė jo trys vaikai ir 
negalima suprasti kodėl jis 
geidžia šugryžti in fėviszkia.

Kando, Ont, — Ontario ap
linkinėje prapute smarki vie
sulą kuri sugriovė daugeli na
mu. Perkūnas trenke in kelis 
tvartus sudegindamas juos lyg 
žemei.

St. Catharines, Ont.. Susi
buria už tvora su savo>-kaimy- 
nu, Jack Seabright, 72 metu ir 
jo motere likosr’taip baisiai su- 
muszti per kaimyną kad reike-; 
jo senukus nuvežti in ligonbii- 
le. In dvi dienas po tam abudu 
mirė.

St. Michael de Laval. — 
Miestelis, gulintis ant mažos 
salukes, artimoje -Montreal, 
bus parduotas tam kuris geis
tu ji nupirkti. Miestelis yra 
skoloje apie penkis milijonus 
doleriu.

Craik, Sask. — In laika dvie
ju menesiu szeimyna Motie
jaus Michu susimažino ant ke- 
turiu. Tėvas pirmiausia mirė 
po tam trys vaikai mirė nuo 
uždegimo plaucziu. ? • . ,

Vancouver, B. C. — Kėith 
Berkeley, 15 metu ir. jo szuo li
kos užmuszti' per perkūną kli
ris trenke in juos kada ėjo na
mo per laukus parginti gyvu
lius. ' ■ , j.,,-

Mamilton, Ont. — Palicija 
jeszko įpiktadąriu kurie;' iiisk 
gavo in Katalikisžka bažhy- 
ezia Szv. Laurento ir sukapojo 
puiku altorių, puikius .paveiks
lus ir stovylus, padarydami 
bledes ant 25 tukstahcziu dole
riu.

, ■ ■■ ■ > 
tai yra Brazdėjimas? • .

— Brazdėjimas ženklina tai 
ekspliotadaci-viszkas užuolan - 
kyš meteorologiszkas megz- 
džiojimas. ;

— Taip, gerai iszaiszkinai,— 
atsiliepe pasisziauszes ponas 
prezidentas o kiti narei kami- 
teto iszsižioja žiurėjo in jauna 
vyruką.

— O dabar, iszaiszkmsi 
mums jeigu žinai, kas tai yra 
sunsuodegavimiszkas? .

— Sunsuodegavimiszkas yra 
tai trivialiszkas iszlaisvinimas 
elastiszkumo inžaibio panaszio 
in nuolaiduma arnitolpgiszko 
arba darbi reikslavimjas leili- 
mo apszepeliu.

— Esi priimtas, — paszauks 
ponas prezidentas su užgana- 
dinimu kad jam uždavė taip 
sunku egzaminą ir gavo taip 
mokyta daraktorių ir dirstele- 
jas aplinkui ant savo draugu 
paszauke:

-— Tai mokytas ir smarkus 
vyrukas. Gerai paszposavau 
isz jo, užduodamas jam tokius 
sunkius žodžius ant iszaiszki- 
nimo, jis buvo toje nuomonėje 
kad asz supratau tuos- auksz- 
tūs žodžius, — ir visas komi
tetas szirdingai nusijuokė.

Eidamas namo vyrukas juo
kėsi pats in save ir kalbėjo:

— Tik kvailus tieji žmones. 
Kaip man nurodė tai jie mane 
kad asz- tuosius žodžius supra
tau ka jiems kalbėjau. Uždavė 
man auksztus žodžius kuriu 
patys nesuprato ir tokiais žo
džiais jiems atkirtau.

vi* —■ Sudėjo- F.-B.
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