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Isz Amerikos
ĮUŽVYDUS JAUNIKIS NU

ŽUDĖ MERGINA.
Hummelstown, Pa. — Pato

gi Leona Roberts, 28 metu tar
naite National Hotel, likos nu- 
szauta ant smert per Charles 
Gottschall, 60 metu, kuris nuo 
kokio tai laiko insimylejo in 
mergina ir nedave jai ramybes 
o kada toji jam atsake jo mei
le, tasai atejas in hoteli palei
do in ja szuvi po tam pats sau 
persiszove per galva.

NORĖJO SUDEGINT KATE; 
GAVOSI IN KALĖJIMĄ.
Philadelphia. — Eugene Au- 

tenreith, 62 metu, radęs ant 
kiemo pastipusia kate, aplaistė 
ja su karasinu ir uždege. Nuo 
liepsnos užsidegė kaimyno na
mas ir likos iszszaukti ugna- 
gesiai. Palicija ji aresztavojo 
už ka aplailke tris menesius in 
pataisos narna.

SENUKAS SAKO KAD 
TURI 122 METUS.

Milwaukee, Wis. — Szimas 
Stoklosa, kuris sakosi kad turi 
122 metus, atėjo in czionais 
peksczias isz Pittsburgh©. To
ji kelione užėmė jam net sep- 
iynes sanvaites. Palicija rado 
ji mieganti prie tuszczio namo 
ant Teutonia Ave., ir paėmė ji 
in prieglauda kur daktarai ap- 
žiureja pasakė kad senukas 
yra geroj Sveikatoj. Dabar lau
kia žinių isz Pittsburgho apie 
jo gimines ir dažinoti kodėl 
jis apleido miestą.

Senukas sake kad ji ten bu
vo patalpinia in pavieto prie
glauda bet tosios vietos jis la
bai neapkentė nes daugeli kar
tu mate kaip isz ten žmones ap
leisdavo prieglauda be kojų ir 
ranku. Tvirtinai jis kad gimė 
Lenkijoj 1814 mete ir kad tė
vynėje gyvena jo motere ir ke
turi sūnūs isz kuriu seniauses 
turi jau 78 metus. In Amerika, 
pribuvo 1898 mete.

SUGRAŽINS 120 TUKSTAN- 
CZIU ATEIVIU ADGAL.
Washington, D. C. — Val

džia pasirengineja ant sugrą
žinimo net 120 tukstancziu ne
geistinu ateiviu adgal in savo 
tėvynės, isz kur pribuvo, ku
rie in ozonais pribuvo nelega- 
liszkai. Valdžia tuosius negeis
tinus gyventojus turi maitint 
ir duoti jiems paszialpa, isz- 
duodama apie pusantro bilijo
no doleriu kas meta. Tieji atei
viai neturi ne ukesiszku popie- 
ru.

NEDARYKIE SZPOSU ISZ 
SAVO “SENIO.”

Peoria, Ill. — Kada Tamo- 
szius Zamula ketino iszeiti in 
miestą su sena sziaudine skry
bėlė, tame laike jo sūnelis pa
rėjo namo ir pamatęs tėvą su 
sena skrybėlė ir norėdamas isz 
tėvo pasijuokti, numėtė skry
bėlė jam nuo galvos ir sumin
džiojo. Tėvas tokiu pasielgimu 
sūnelio labai inirszo ir apskun
dė sūneli už inžeidima. Sudžia 
jam padovanojo, už toki pasi
elgimą, tris menesius kalėjimo.

PLATFORME
SUGRIUVO

LAIKE PARODOS; 50 
SUŽEISTA.

Philadelphia. — Praeita 
Ketverga, kada pasibaigė pa
roda Mardi Gras ir žmones 
pradėjo eiti namo, staigai su
griuvo platformų ant kurios 
sėdėjo daugybe regėtoju. Apie 
trys szimtai žmonių sugriuvo 
ant žemes. Am'bulansai isz vi
su ligonbucziu likos iszszaukti 
gabenti sužeistuosisus. Riks
mas sužeistųjų da daugiau pri
traukė regėtoju kuriuos pali
cija turėjo isz vaiky t.

PUIKIAI ATLYGINTA UŽ 
JOS MANDAGUMA.

Albany, N. Y. — Penki me
tai adgal pana Julija Milton 
buvo telefono operatore ir ka
da eidavo in darba, kas ryta 
užeidavo pas George Hill, pa
liegusi sziaucziu užklausdavo 
ar jam ko reikia isz miesto, nu
pirkdavo kas buvo jam reika
linga ir parneszdavo vakare 
kada eidavo namo. Praeita 
sanvaite tasai vargingas sziau- 
czius staigai mirė palikdamas 
Julijai testamente apie penkis 
tukstanczius doleriu, visa savo 
turtą nes giminiu neturėjo. 
Buvo tai atlyginimas už jos ge
ra szirdi ir mandaguma del 
žmogaus kuri visi laike už 
vargsza.

STUDENTAI UŽLIPO ANT 
STATAUS KALNO.

“Katedros Bokszlai”, kal
nai, kurie iszkilia net 2115 pė
du in padanges, Yosemite Klo
nyje, Kalifornijoj. Keturi stu
dentai isz Kalifornijos Univer
siteto isz Sierra kliubo, ana 
diena užlipo ant tojo kalno su 
dideliu pavojum savo gyvas- 
tems. Didesne dalis ' studentu 
iszsižadejo tojo pavojingo dar
bo ir sugryžo adgal o likusieji 
keturi pasekmingai užlipo.

KUPONAI LENKISZKU BO
NU NEBUS MOKAMI.

New Yorkas. — Lenkiszka 
valdžia pranesza Amerikos 
bankieriams kad procentas ant 
ju trijų bonu sziame laike ne
bus mokamas. Tas parodo kad 
Lenku valdžia randasi blogam 
finansiszkam padėjime bet pri
žada vela už kokio laiko mo
kėti procentą už kuponus.

ISZ KERSZTO PASKANDI
NO SAVO MAŽA KŪDIKI.
Bridgeport, Ore. — Palicija 

uždare kalėjime Tamosziu 
Krak kuris nužudė savo trijų 
menesiu amžiaus kūdiki. Tasai 
iszgama susipykęs su savo pa- 
czia už koki ten maža daigteli, 
pagriebė kūdiki ir paskandino 
upelukyje arti namu.

Kruk nuo kokio tai laiko gy
veno nesutikime su savo pa
ežiu ir barnis kilo apie kūdiki 
— katras isz ju pasiims ji. 
Kainynai mate kaip jis vaiksz- 
cziojo su kūdikiu prie upeluko. 
Kada ji uždare kalėjime, pasa
kė staeziai kad nepaiso ka su 
juom darys ir noringai atiduos 
savo gyvasti už kūdiki. Motina 
isz gailesties netekimo kūdikio 
pavojingai apsirgo ir nežine ar 
iszliks gyva.

TRYS MIRĖ VALGYDAMI 
GRYBUS.

Parma, Ohio. — Du narei 
isz szeimynos Juozo Kuzielo, 
mirė nuo grybu kuriuos valgė 
ant vakarienes. Matyt jog tas, 
kuris pririnko grybus, negalė
jo pažibti gerus nuo blogu. 
Trys kiti vaikai pavojingai ap
sirgo ir daktarai juos vos isz- 
gialbejo nuo mirties.

APLAISTĖ SAVO VYRA 
ALKOHOLIUM IR 

UŽDEGE.
iSharon, Pa. — Sella Geb

hardt, Zydelka, kuri baisiai 
neapkentė savo seno vro, kuris 
buvo penkiolika metais senes
nis už ja, nutarė nuo jo atsi
kratyt ir kada tasai miegojo, 
aplaistė ji alkoholium ir užde
ge. Nelaimingas pasijutes 
liepsnoje, iszbego laukan kur 
ji palicijantas užtiko, parmetė 
ji ant ulyczios ir užmėtė ant 
jo savo surdota, tokiu budu už
dusino liepsna. Nuvežtas in 
ligonbute mirė didėlėse kan- 
cziose nes buvo apdegintas ant 
viso kūno. Nedora motere li
kos uždaryta kalėjime lyg teis
mui.

PALIKO SAVO SZOFERIUI 
10,000 DOLERIU.

Philadelphia. — Mirdama, 
Mrs. Elzbieta Brocklehurst, 
80 metu senuke, užrasze pas
kutiniam testamente 10 tuks
tancziu doleriu del savo szofe- 
rio, William Hill, už jo gera 
darba ir prielankumą del jos 
ir gera patarnavima visame. 
Senuke paliko daugiau kaip 
200 tukstancziu doleriu turto.

DEMOKRATAI VELA ISZ- 
RINKO ROOSEVELTA 

KANDIDATA ANT 
PREZIDENTO

Philadelphia; — Demokra- 
tiszka konvencija kuri buvo 
laikoma czionais, vela iszrinko 
Roosevelta ant prezidento 
Suv. Valstijų o vice-preziden- 
tu Joną Garner, isz Teksu. Po 
užbaigimui konvencijos mies
te, kilo tikra pekla, žmones 
tiesiog ėjo isz galvos. Svecziai, 
kurie pribuvo in miestą, pra
leido gal daugiau kaip de- 
szimts milijonu doleriu isz ko 
miestas gerai pasinaudojo.

99 METU SENUKAS APSI- 
PACZIAVO, KETVIRTU 

KARTU.
Old Forge, N. Y. — Charles 

Jeannette, 99 metu, senas ka
reivis, ana diena nuvede prie 
altoriaus naszle, Mrs. Ella 
Manning, 54 metu. Yra tai jo 
treczia motere ir iszsirinko ja 
isz devynių kurios sutiko pa
silikti jo paezioms. Ella taipgi 
buvo vedus du kartus. Senu
kas su pirma paezia pergyveno 
57 metus o su antra apsivedė 
Kanadoje 1935 mete, kuri mi
re in du menesius po vinezia- 
vonei.

“KAS PER DAUG TAI 
SZELAUK.”

Detroit, Midi. —— -Priemies
tyje Hamtramck gyvena Char
les Okomski, kuris laike sau už 
szventa privaloma, iszperti 
kaili savo pacziulei du kartus 
ant menesio. Pacziule niekam 
nesiskundė ant tokio iszperi- 
mo bet kada pradėjo iszdirbi- 
neti jai balta kaili tankiau, tai 
to jau negalėjo nukensti ir pa
siskundė palicijai kuri Czalu- 
ka uždare in kalėjimą ant pa- 
kutos. Motere ji iszpirko bet 
tas jai nieko negialbejo ir vela 
aplaikydavo savo bausme. 
Czalukas, persedejas kalėjime 
dvi sanvaites vėla likos paleis
tas ant liuosybes nes pacziulei 
buvo nuobodu vienai namie. 
V argingas tos moterėles, viską 
jos panesza nuo vyru del ju 
meiles. Sudžia jam pasakė jog 
jeigu da karta bus pastatytas 
priesz ji tai uždarys ji ant sze- 
sziu menesiu in kalėjimą.

VISOKIOS NELAIMES LAI
KE NEDELDIENIO.

VINCZIAVONE KETURIU 
SESERŲ ANT SYK.

Branton, Ariz. — Episkopa
tu bažnyczioje ana diena likos 
suvincziavo'tos keturios sese
rys Howell’iutes. Kada mergi
nos turėjo apie deszimts metu, 
viena kitai prižadėjo buk te
kės ta paezia diena ir savo pri
žada dalaike. Vincziavoneje 
dalyvavo apie tūkstantis žmo
nių isz visu aplinkiniu. Ju vy
rai paeina isz keturiu valstijų.

VERSZIUKAS ANT
DVIEJU KOJŲ.

Yarnell, Va. — Lewis Ross 
turi versziuka kuris turi tik 
dvi kojas ir vaikszczioja kaip 
žmogus. Muzejaus locnininkas 
pasiūlė jam tukstainti doleriu 
už taji versziuka bet Ross jo 
nepardavę ir augins toliaus.

Demokratai aprinko Roosevelta kaipo 
kandidata ant Prezidento Suv. Vaisi.

RADO SUNU KAMINE
Dingiu is Sūnelis Surastas Per 

Savo Tęva, Fabrikiniam 
Kamine.

IN KURI INPUOLE ISZ 
EROPLANO.

Arroncheis, Portugalija., 
Keliolika metu -adgal, dingo 
sūnūs turtingo biznieriaus Suv. 
Valstijose. Nulindęs tėvas 
daug rūpinosi suradimu savo 
sūnelio, ne tik per laikraisz- 
czius, bet ir per palicija, bet vi
si stengimai nuėjo ant niek. 
Susinipinias tėvas mane kad 
vaik-vagis pavogė jo sūneli, 
dingo ežere o gal pats pabėgo 
isz namu. Bet isztikruju gar
singa banda vaik-vagiu pavo
gė sūneli, kuris tada turėjo 
apie deszimts metu amžiaus, ir 
slaptai iszveže ji in Portugali
ja laivu, kur buvo gerai užlai
komas ir auklėjamas ir po ko
kiam tai laikui, pabaigė lėkio-

Isz Visu Szaliu

Waterville, N. Y. — Szeszi 
žmones likos užmuszti per tru
ki kada ju automobilius susto
jo ant geležinkelio.

"Williamstown, N. J. — Ne
žinomas žmogus likos užmusz- 
tas ir szeszi sužeisti ant Black 
Horse plento nelaimėje auto- 
mobiliaus.

Altoona, Pa. — Trys 'žmones 
likos užmuszti ir trys sužeisti 
kada ju automobilius apsiver
to ant užsukinio.

Burlington, Vt. — Trys vy
rai ir viena mergina prigėrė 
kada eroplanas, kuriame jie 
leke, nukrito in Champlan eže
rą.

§ Linksma veidą nuolatos 
turekie ir ant' svieto linksmai 
žiurekie; jeigu susiraukęs nuo
latos busi tai bjauriai iszrody- 
si ir greitai pasensi.

DAUG UŽMUSZTA SUKILI
ME KINUOSIA.

Canton, Kinai.— Pasikelelei 
užklupo ant Kiniszkos Repu- 
blikos, Kvantung Provincijoj, 
tiksle numetimojnuo sosto val
dytoja;
sužeista'. Valdžia nusiuntė 
kareiviu in ten'ais, ir kaip ma
no tai namine kare gali pra
sidėti ant gero Kinuosia.

11 UŽMUSZTI LAIKE 
MUSZIO.

Palestina, Jeruzalemas. — 
Devyni Arabai, Angliszkas ka
reivis ir vienas Žydas, likos už
muszti muszyje, su Arabais, 
artimoje Nablus. Kareiviai už
klupo ant kuopos Arabiszku 
pasikeleliu, su kuriais musze- 
szi apie keturias valandas. 
Daugelis likos sužeista abieju 
pusiu.

SENUKE KURI ISZRODO 
KAIP JAUNA MERGINA.
Atėnai, Graikija.,— Ozion'ai- 

tiniam sude buvo teismas, ant 
kurio likos paszauikta kaipo 
liudintoja, tūla mergina. 
Kada jos užklausta, kur gyve
na ir kiek turi metu, mergina 
atsake kad turi 87 metus am
žiaus. Sudžia labai ant jos už
pyko, ir kerszino uždarymu 
kalėjimo, už neteisinga pada
vimą savo metu. Bet kada se
nuke pristatė savo metrikus ir 
kitus dokumentus, [užtvirtino 
jos amži, 87 metu, o ne kaip 
visi mane. Po užsibaigimui 
teismo, likos paduota po tyri
nėjimui daktaru, kurie persi
tikrino, kad tikrai turi diek 
mėtų. Daktarai tekiu atsiti

JAPONIJOJ PASIDAUGINO 
SKAITLIS GYVENTOJU.
Tokio, Japonija.,— Paskuti

nis surastas gyventoju Japoni
joj parodo, buk pasidaugino 
ant 1,028,623 ypatų. Paprastai 
Japonijoj gimė po 240, o mirė 
133 ypatų kožna valanda 1935 
mete. Sziadien Japonijoj ran
dasi apie 69 milijonai gyvento
ju.

LENKAI SUDEGINO IR 
APIPLESZE ŽYDU KRŪMUS

Myslenice, Lenk., — Mine 
žmonių, apie 200, užklupo ant 
Žydiszku kromu, (sudegindami 
kelis ir daugeli apiplesze, nu
kirto telegrafus ir pasiėmė 
daug ginklu isz palicijos sto
ties. Palicija isznaikino mJai- 
sztininkus, aresztavodami apie 
25.

SOVIATAI PADIRBS 161,500 
AUTOMOBILIU 1936 METE.

Moskva, Rusija.,—Pagal val
džios apskaitima, tai szimet 
padirbs 161,500 visokiu auto
mobiliu Moskva—(Stalin Au
tomobiliu dirbutve. Puikiausi 
automobiliai bus del septynių 
pasažieriu, su asztuoneis cilin- 
dereis turinti 110 arkliniu pa- 
jiegu, kurie gales padaryti 
szimta myliu ant adynos ir bus 
pagal Amerikoniszko pavida
lo, su visokioms prideczkoms.

VIENUOLIKOS METU VAI
KAS ISZGIALBEJO DU
VAIKUS ISZ DEGAN- 

CZIOS GRINCZIOS.
Ropcziczai, Lenk.,— Kaime 

Przyciiulku kilo ugnis pas ūki
ninko Szevczyka ir greit sude
gė visa grinezia. Vejas nunesze 
kibirkszti ant kaimyniszku 
grineziu per ka sudegė net sze-

jimo mokslą su eropilanais ir 
buvo vienas isz geriausiu, bet 
tūla diena jam lėkiojant, pa- 
giado eroplanas ir buvo pri- 
veafetas nusileisti su pagialba 
parasziuto. Krisdamas, sziek 
tiek susilaikė ir galu gale pasi
seko jam nusileisti, bet ant ne>- 
laimes, pataikė in viena didė
li fabriko kamina. Ant ry
tojaus alte jas locn inkais fabriko 
persitikrint del ko durnai ne 
eina isz kamino, liepę darbi
ninkams iszczystyt. Darbinin
kai atrado lekiotoja kone pus
gyvi, sužeista, suodina ir kada 
nuprausė ir pavalgydino, loo- 
ninkas f airi ko nemažai nulsi- 
stebejo ka. tai yra jo dingės 
sūnūs Chales. Simus aps>ake 
tėvui visa avo atsitikima nuo 
apleidimo teviszfkes. Vėliaus 
palsirode, ikd fabrikantas neitė- 
kes sunaussz rupesezio aplei
do Suv. Vis., iszvažiuodabias 
neit in Poi galija, kur užsidė
jo fabriką ant giliuko atsira
do dingus sūnūs. Stebėtinas 
atsitikima:

NUŽUDEAVO SUSIETKA.

Dolina, n'k.—Pati Graiko- 
Kataliko higo, Marie Pritu- 
lak su sav sunum Dimitru, 
kuris nese užbaigė mokslą 
advokato avo Universitete, 
nužudė sa’susietka Ona Du- 
cze, savo ninaite. Tarp gi
minaites iiarijos užėjo bar
nis ir gine apie tikėjimą ir 
politikiszklausyma. Isz to 
kylo musro kurioje motina 
su sunum > sumusze savo 
giminaite,id toj mire in 
trumpa la Motina su su
num likosaryti kalėjime.

szios gasipadorystes. Sudege 
kimu labai nusistebėjo, nes se- Į penkios karves, asztuoni ver- 
nukes veidas ir kūnas iszrodo sziulkai, du šzunes ir visi gas-
kaip jaunos merginos. Da ne
girdėta ir nematyta, kad senu-
kę turinti tiek amžiaus iszro- 
dytu teiįp jauna. Norints Ame- 
rikoniszkos moterėles naudoja 
visokius “pauderius” ir tepe- 
lus, bet ju veidelei yra rauksz- 
leti ir 30 metu moterėle iszro
do kaip sena bobute.

padoriszki padarai. Ugnis pa
dare bledes ant 50 tukstancziu 
zlotu. Laike liepsnos, kurios 
niekas nesistenge gesyt, nes 
visi radosi tame laike bažny- 
czioj ant pamaldų, narsiai pa
sielgė vienuolikos metu vaikas 
kuris iszgialbejo du mažus vai
kus isz deganezios grinezios.

§ Kadbarzda turėsi ir 
puikiai isysi bet jeigu pro
to neturėt juokingu busi.

§ Jeigmoki grąžei kal
bėti tai pai tylėti.

§ Kaele szeimyna lai
ko ir ta? būdavo ja, tasai 
ant senatedavoja.

§ Apis nieko negi
liuos jeigras piemeniszkai 
iszsižios.

§ Jeiri gyvasti užlai- 
kyt, turi asztriu gerymu 
susilaikj



"SAULE” Mahanoy City, Pa.

Kas Girdėt
Vyrucziai, ka mes darome ir 

ka užmanome tai taip kaip 
sapnuodami darome. Žmones 
pirmiausia turi iszmokti poli
tikoje darbuotis o paskui su 
politika bovintis. Po teisybei 
Lietuvei turi daugybe balsu 
bet kas isz to, kad apszokti 
nuo kitu. Priesz žaliablekius 
klupszcziuotu, rankas ir kana
pas bucziuotu.

Nėra tvarkos tarp musu 
tautos.

Laime, tai kaip skrytulelis 
(gumine bole), kuris tuojaus 
atszoka nuo to daigto in kuri 
atsimusza ir sugryžta pas ta, 
kas ji meto.

St. Louis mieste randasi vy
ras kuris turi szeszes pėdas ir 
du colius aukszczio kuris pa
liepė aresztavoti savo paežiu- 
le už kerszinima ji nužudyti 
ir jau nekarta ji apdaužė jam 
žandus. Tojo milžino paeziule 
turi vos penkes pėdas ir yra 
sudžiuvus kaip silke. —• Tokis 
jautis privalo pats sėdėti už 
groteliu.

Sztai geras prilyginimas del 
nekuriu žmonių:

Du farmerei, kuris buvo la
bai vargingi, gyveno tarp kal
nu Kentukes, nusipirko abudu 
isz vien, viena mula, kuris tu
rėjo dirbti kas diena pirma pas 
viena po tam pas kita farmeri, 
ir už tai abudu turėjo ji szert.

Pirmutinis farmeris dirbo 
mula isz visu pajiegu bet pa- 
szaro jam nedave manydamas 

Pas kita.
Ant rytojaus mulas radosi 

^as kita farmeri ir antras pa- 
nasziai su juom pasielgė many
damas sau: "vaka? priede pas 
ana farmeri tai iziadien isz- 
laiikys.”

Ir taip vienas i kitas pasi- 
elginejo su nelaimngu gyvuliu 
ir ant galo mula pastipo isz 
bado.

Isz tojo atsitiimo galima 
imti sekanti pavyti: "Mulas, 
itai visi musu idetszki darbai. 
Visi norėtumėm sz jo pasi
naudot bet kada ikia ka nors 
paaukaut tai koas sau pa
misima kaip apisaji mula... 
rytoj ji paszers las.

Sztai kitas gei pavyzdys:
Jonas Gurfkliturejo nedi

deli darželi ku truputi ap
arės, pasėjo biu, žirniu ir 
■miežiu. Viena da paliko da 
tuszczia, manynas sau: pa
sėsiu czionaisiežinant pa
ežiai, salotas, kaip užaugs, 
nusistebės isz lugsmo.

Ant rytoja’eina paslap- 
cziai in darža motere sau 
maustydama: iasesiu ant 
įtuszczios eželcel savo vyro; 
pupas isz ranka tėvas pa
sėjo. Kožna a vyras eina 
in darža, ein jo pati, bet 
vienas apie Išėjima visai 
nežino. Pati dama iszdy- 
guses salotaąpalaikydama 
lai už žole, raukau o vy
ras iszraudavpas nes taip
gi mane kad )le ir taip ne 
vyras ne n nesusilaukė 
nieko.

Panasziai r vaiku au
ginimas; jeiptina tai daT 
leidžia ka teždraudžia ir 
Antraip, — it motina ar
ba tėvas isz ka vienas 
ar kitas in vzirdi inkve- 
pe.

Taip, geno pamokini- 
jmasj nors yas bet szia-] 

dien beveik kožna diena 
atsitinka.

Sztai puikus pavyzdys mo- 
teriszkos meiles del savo vyro, 
kurios vyras likos nusiunstas 
in Astrakanska kalėjimą, už 
koki ten prasižengimą priesz 
bolszevikiss&a valdžia.

Motere, duktė turtingo kup- 
cziaus Moskvoje, Rosijoj, pa
davė meldimą in valdžia kad 
jai duotu pavelinima drau
gauti vyrui in taja tolima ke
lione, bet taji praszyma val
džia atmete ir motere nepave- 
lino draugauti vyrui. Tėvas, 
kuris buvo tame užmanyme 
prieszingas tokiam pasiszven- 
timui savo dukreles del vyro, 
melde dukters kad ji atvažiuo
tu- su vaikais pas ji ir apsigy
ventu pakol vyras sugrysz isz 
kalėjimo. Dukrele neprieme 
levo pasiulinima, tik su asza- 
romis melde tėvo kad jai duo
tu užtektinai pinigu ant kelio
nes. Tėvas ir ant to nesutiko. 
Tada vargsze sumanė atlikti 
tolima kelione peksezia, uba
gaudama kelionėje ant užlai
kymo saves ir dvieju vaiku. 
Jos vienatine mislis buvo kad 
sueiti kuogreieziausia su savo 
vyru. Geidžia ji drauge kensti 
su savo vyru ir drauge su 
juom dirbti. Ar daug yra to
kiu moterių kurios pasiszvens- 
tu taip kaip szitoji padare?

Sziadien kožnas ant laiku 
rugoja, 

Tiek vyrai kaip ir moteres 
dejuoja,

Bet blogiems laikams niekas 
neužbega,

Ar-gi mums patiems geda? 
Mes kalti blogiems laikams, 
Kodėl neužbegam tam visam?
Viens kita skriaudžiame, 
In didelius vargus stumiame.

Harvey Taylor, isz Pittsbur
gh, pasiskundė palicijai buk ji 
kokia tai mergina užhipnotiza
vo ir privertė ji ant apsipa- 
cziavimo su ja ir dabar geidžia 
nuo jos persiskyrimo. — Tegul 
nebagelis tuom pasidžiaugia 
kad tokiu randasi labai daug 
kurie per moterjszka hipnotiz
mą likos nutraukti prie alto
riaus.

Kuo motere stojasi senesne, 
tuo daugiau reikia del jos pro
to ir lavinimo. Iszmintinga mo
terėle niekados save nejaunys 
ir svietas per tai isz jos nesi
juoks ir visados bus per žmo
nis mylėta. Kuo daugiau mo
tere save jauninasi tuo jos se
natve aiszkesne stojasi.

Keliolika myliu nuo Bohot- 
leh, Somalilande, Afrikoj, li
kos surasta devyni kapai ku
riuose radosi 87 visokį daigiai 
da nuo priesz-historiniu laiku, 
gal nuo Adomo laiku. Tuose 
s'enoves kapuose radosi akme
nines urnos, kūjai ir akmeni
niai peilei, daugybe tambaki- 
niu iszdarbiu o kas svarbiau
sia, surasta kaulus žmonių, pa
laidoti galvom in žiemius, pa- 
plokszczios kaktos su dideleis 
žandais. Visi radiniai likos nu- 
siunsti in valdiszka muzeju 
ant tyrinėjimo per žinunus se- 
noviszku užlieku.

A. J. Sakalauskas
LIETUV1SZKAS GRABORIUS

Pirmos klasos patarnavimas 
❖ Ofisai Dviejose Vietose ❖ 

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

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

. ISZLIETUVOS 
r i

"LIETUVOS ŽINIŲ” IR 
"RYTO” REDAKTORIAI

PASZALINTI.
Kaunas. — ("Naujiena” ko

respondento praneszimas).
Priesz pat ’seimo rinkimus 

liaudininku "Lietuvos Žinios” 
ir kriksizezioniu demokratu 
"Rytas” liko uždaryti visam 
menesiui. Tu laikraszcziu nu
sikaltimas buvo toks: Kad jie 
atsisakė spausdinti valdžios in- 
staigosc pagamintus rasztus, 
kurie buvo grynai agitatyvisz- 
ko pobūdžio.Vadinasi gyre sei
mo rinkimu nustatyta tvarka 
ir ragino pilieczius balsuoti už 
tautininku parinktus kandida
tus.

PADEGE MALUNA.
Mariamipole., — Skcs'tabaliu 

kaime, sziomis dienomis sude
gė Adomaiezio vėjo malūnas. 
Adomaitis maluna neseniai bu
vo pirkęs isz Petro Staigio ir 
tikėjosi, jog ji pasistatydinęs, 
gales konkuruoti su greta esa
mais Gaideliuose Starkau.sko ir 
Igliaukoje Ravelio malūnais, 
nes, imdamas už centnerio su- 
malima 20 metu (anie ima po 
40 centu), tikėjosi ūkininkus 
patraukti in save. Bet jo vil
tys nuėjo niekais, nes nakti 
malūnas sttlidpsnojo ir sudegė. 
Spėjama, buvus padegta, nes 
nuo malūno rasta arklio pėdos, 
kurinis atvedė in Gudeliu malū
nininko Starkausko tvarta.

PERKŪNO AUKOS.
Mariampole., — Leidsiszkiu 

kaime perkūnas trenke in Ma- 
szalaicziu 'gyvenamąjį narna ir 
užmusze javus valyti atvykusi 
Skestabaliu kaimo gyventoja 
Vinca Morkevieziu 21 metu 
amžiaus. Taip pat pritrenkta 
ir kojos apdegintos tarne pat 
kambaryje buvusiai O. Masza- 
laitytei. Pastaroji pas veiksian
ti. Buvę tame kambaryje dar 
keli asmenys nenukentejo. Na
mas, nors ir buvo pradėjęs 
degti, bet buvo užgesintas.

117 METU AMŽIAUS SENU
KAS NUTRAUKTAS DEL 

KRUTAMUJU PAVEIKSLU.
Kaunas., — Tula Angliszka 

krutamuju paveikslu kompa
nija, ana diena nutraukė pa
veikslą, seniausio žmogaus Lie
tuvoje, Jono Kurszeno, kuris 
gyvena kaime Janavu ir susi
lanko puikaus amžiaus 117 mei- 
tu, kuris dia ir sziadien dirba 
ant savo 30 hektorines ukes. 
Kurszenas pirma karta apsipa- 
cziavo 96 metus adgal o 
jo vyriausias sūnūs turi 92 me
tus, gyvendamas Amerike. 
Jauniausias sūnūs po pirmuti
nes paezios turi 54 metus. An
tru kartu Kurszenas apsivedė 
turėdamas 100 metu ir susilau
kė du vaikus isz,kuriu jauniau
sias vaikas turi deszimts metu.

Senukas pergyveno penkis 
Rusiszkus carus ir buvo liū
dintųjų Lenkiszkos povstanes. 
Tik viena karta savo gyvenime 
iszgere viena stikleli arielkos. 
Yra labai kurezias, bet kožna 
szvenftadieni eina in bažnyczia 
ant pamaldų.

ISZSIGIMELIS VOKIETIS.

'Tilže. — Tilžės teismas smar
kiai nubaudė Karoli Rehfelda,
isz Naujosios del to, kad jis su 
slavo 15 metu dukterimi sugy
veno kūdiki. Minėtasis asmuo 
yra 65 metu amžiaus. Jo žmo
na yra mirusi, isz jo szeimos 
16 vaiku, 10 tebegyvena. i

’’.......—....... . --------

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas
Dentistas Mahanojuje

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

PERKŪNAS UŽMUSZE
TĘVA IR DUKTERĮ.

Papile.,— Kerežiu kaime, ro
dos nesmarkus buvo griausti
nis, bet vis tik dvi aukas nune- 
sze, P. Noreiki, 37 m. amžiaus, 
ir jo dukteri Vale Noreikaite, 
16 me.; amž. Abudu buvo kam
baryje. Noreikis ka tik szeres 
arklius, inejo in kambarį, atsi
vedęs prie pecziaus, o duktė 
taisiusi tame kambaryje lova. 
Mete žaibas, ir abudu buvo 
elektros kibirkszties uždegti. 
Valei Noreikaitei buvo uždegti 
virszutines drapanos, smar
kiai apdegino veidą ir prysz'a- 
kine kūno dali. Noreikis irgi 
buvo apdegintas. Tuoj buvo 
parvežtais isz Papilės gydyto
jas, bet iszgialbeti jau juos vil
ties nebuvo. Szioje apylinkėje 
pro dumtrauki nutrenkė jau 
tris aukas.

ŽIAURUS PA TĖVIS.
Panevėžys.,— Apskrities sa

vivaldybes ligoninėje, mirė 10 
metu amžiaus Jonas Vaiszv'ila, 
kilęs isz Vieszintu valscz., Jur- 
giszkio vienk. Mire del to, kad 
pa-tevis ji buvo smarkiai su- 
muszes.

ŽIAURI ŽMOGŽUDYSTE 
LAUKUVOS VALSCZIUJE.
Kikoniu kaime, Laukuvos 

valscziuje, buvo žiauri žmog
žudyste. Iszvykus kitiems na- 
miszkiams bažnyczion, ūkinin
kas Rusteika szereis gyvulius. 
Tvartuose ji užpuolė du vyrai 
ir geležim ir basliais užmusze. 
Piktadariai jieszkomi, beit ne
surasti . Užmuszimas, spėja
ma, 'invykdytais isz kęrszto. 
Reikia pastebėti, kad szioje 'ap
ylinkėje invyko ■neiszaiszkina- 
ma antra žmogžudyste. 1935 
metu pavasari gretimame De- 
gucziu kaime buvo perszautas 
kėlianfe sauviais Rimkus.

FARMOS — FARMOS!
Extra pigus pirkinys, 60 ak

ru farma su budinkais, sodas, 
upelis, 1 atklys, 4 karves, pa
dargai ir javai, viskas tik už 
$1,100. Szioji farma randasi 
didžioje Lietuviu kolionijoje 
kur suvirsz 500 Lietuviu jau 
ūkininkauja. Taipgi turiu 14 
farmu, visokiu didumu, ant 
pardavimo. Kreipkitės po ad
resu: J. A. Žemaitis,
July7) Fountain, Mich.

ANT PARDAVIMO.
Trijų lubu bizniavus namas, 

del 2 ar 3 szeimynu, geriausioj 
vietoj, Frackville, Pa., prie 
kampo. Parsiduos ant lengvu 
iszlygu. Kreipkitės pas:

MARK PARMLEY, 
Phone 278-J Frackville, Pa.

arba pas,
B. WISHING,

Phone 1 332 AV. Centre St.,
Mahanoy Cit, Pa. (J-e30

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaui Isztikimiausis Graboriu* 

:: Gabiausias Balsamuotojas :: 
Geriausia Ambulance 

patarnavimas ežioj 
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;S16 W. Spruce St.

Bell Telefonas 149 
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

Bell Telefonas 538-J

Kuomet Intencijos Deklaracija 
Beveik Iszsibaigus.

K. — Iszsiemiau savo pir
mas popieras Liepos men., 19- 
29 m. Suprantu kad kiek laiko 
prabėga pakol pilietystes apli- 
kantas yra paszauktas del kvo
timo. Ar mano pirmos popieros 
bus geros jeigu asz paduosiu 
aplikacija dabar, bet mane ne- 
szauks iki po Liepos menesiu?

A. — Natūralizacijos petici
ja skaitoma "paduota” tik 
kuomet aplikantas su dviejais 
liudininkais iszegzaminuoti ir 
jeigu toks egzaminas neinvyks 
presz Liepos menesi tai tavo 
pirmos popieros iszsibaigs ir 
nebus legaliszkos ir tamsta tu
rėsi vėl viską isz naujo pradė
ti. Turi paduoti aplikacija 
kuogreieziausia su dviejoms 
fotografijoms ir pinig-laiszku 
isz $2.50 Pridek laiszka kuria
me pažymėk fakta kad tavo 
pirmos popieros neužilgo isz
sibaigs. Kur galima, tokius at
sitikimus pagreitina, tave ir 
tavo liudininkus paszauks in 
kelias sanvaites.

Bonusai Veteranams Kurie 
Europoje Gyvena.

K. — Mano brolis tarnavo 
Amerikos kariuomeneje. Jis 
dabar gyvena Lietuvoje. Ar jis 
gali gauti bonusa? Kada isz- 
mokejimas prasidės?

A. — Jis turi paduoti jo ap
likacija areziausiui Amerikos 
Konsului, su Savim turėdamas 
jo "honorable discharge” ir 
"adjusted compensation” cer- 
tifikatus. Bonusu iszmokeji- 
mas pasidės apie Birželio 15 d.

Lapkriczio Rinkimai.
K. — Koki kiti, apart prezi

dentinio, rinkimai invyks Lap
kriczio men.?

A. — Antradieni Lapkriczio 
3 d., generaliai rinkimai isz- 
ririkti prezidentą ir vice-pre- 
zidenta bus laikyti. 32 Suv. 
Valstijų senatoriai ir Kongre
so atstovai visose valstijose, 
apart Maine ir Louisiana, bus 
renkami toje dienoje. Tose 
dviejose valstijose kongresijo- 
naliszki rinkimai bus laikyti 
ankseziaus.

Prezidentiniai Kandidatai.
K. — Kada demokratu ir re- 

publikonu partijos paskirs 
prezidentinius kandidatus ?

A. — Republikonu Tautisz- 
kas Seimas susisrinks, tikslui 
nominuoti kandidatu in prezi
dentus ir vice-prezidentus, 
Clevelande, Birželio 9 d., ir 
■Demokratu Seimas Philadel- 
phijoje,, Birželio 23 d. ,

KLAUSIMAI
IR ATSAKYMAI

Amerikos Pilieczio Žmonos 
Naturalizavimas.

t

Klausymas. — Mano žmo
gus yra Amerikos pilietis. No
riu tapti piliete, ar turiu pra- 
szyti "pirmu popieru.” Ir 
kaip ilgai mano liudininkai tu- 

jri mane pažinti?
Atsakymas. — Gali paduoti j 

natūralizacijos praszyma. 
"Pirmu Popieru” nereik. Jei
gu apsivedimas invyko priesz 
Gegužio 24 d., 1934 m. ir jeigu 
tavo vyras tapo piliecziu 
priesz ta diena, tad turi tik da- 
rodyti vieno meto rezidencija 
Suv. Valstijose. Jeigu apsive
dimas invyiko po Gegužio 24 d., 
1934 arba jeigu tavo vyras in- 
gijo pilietyste po ta diena, tū
li darodyti su liudininkais tri
jų metu rezidencija szitoje sza- 
lyje. Kaip ir kiti aplikantai 
taip ir tamsta, turėsi iszlaiky- 
ti natūralizacijos kvotimą.

SZTAI KOJA DIKTATORIAUS MUSSOLINO.
Ne, mieli skaitytojai, Mussolini ne su szita koja užmynė 

ant Etiopijos ir sumindžiojo tenaitinius gyventojus. Yra tai 
viena koja milžiniszko stovylo Mussolino, kuris likos padirb
tas ir pastatytas Ryme ant jo atminties. Tasai stovylas turi 
250 pėdu augszczio. Kaip yra didelis tasai Mussolino stovy
las tai parodo stovinti artistą Bellini, kuris stovi prie tos 
kojos.

Kliasos Svetimose Kalbose.
K. — Ar New Yorke galima 

už dyka lankyti fcliasa kurioje 
mokinama svetimos kalbos?

A. — Sziuom laiku New 
Yorke yra 360 kliasu kur mo
kina svetimas kalbas—Fran- 
euzu, Italu, Iszpanu, Rusu, Žy
du, Vokiecziu ir Vengru — ir 
už dyka; kliasas lanko net 
8,000 žmonių. New York Adult 
Education Council, 222 Fourth 
Avenue, New York City, ma
loniai pasiuns tamstai reika
lingas informacijas ir pranesz 
areziausia prie tamstos, mo
kykla, jeigu tik su jai susira- 
szinesite.

Kerr—Coolidge Byla.
K. —'Ar Kong'rosas jau pri

ėmė Kerr projektą, kuris apart 
kitko, aprūpina jog instaty- 
mus užlaikantieji ateiviai, ku
rie nelegaliszkai atvyko priesz 
Liepos 1 d., 1924 m., gali lega

lizuoti ju buvimą?
A. — Sziuom raszymu Kerr— 

Coolidge projektas priesz Se
natą bet negalima spėti ar bus 
priimtas ar ne.Senatorius Rey
nolds isz North Carolina pra
dėjo tikra kova priesz bylos 
priėmimą.

Koki yra Pennsylvanijos At
stovai Kongrese?

K. — Koki yra Suv. Valstijų 
senatoriai isz Pennsylvanijos. 
Norecziau taipgi žinoti, sanry- 
szyje su mano ateinaneziu pi
lietystes kvotimu kiek atstovu 
Pennsylvanija turi Atstovu 
Bute?

A. — James J. Davis ir Jo
seph F. Guffey yra Suv. Vals
tijų senatoriai isz Pennsylva
nijos. Szita valstija renka 34 
narius in Namu Butą.

Ka Reiszkia "Habeas 
Corpus.”

K. — Ka tai reiszkia "ha
beas corpus?”

A. — "Habeas Corpus” Lo
tynu kalboje reiszkia "prista
tykite kuna.” Tai yra teismo 
insakymas iszduotas autorite
tams, kurie nelegaliszkai lai
ko asmeni, atvesti ta asmenį in 
teismą kad teismas galėtu isz- 
jeszkoti priežastį jo inkalini- 
mo. Taki insakymai origina- 
lisz'kai investi Anglijoje 17ta- 
me szimt-metyje, kaipo apsau
gojimas asmeniszkos laisves. 
Suv. Vai. konstitucija duoda 
teise asmeniui szitoje szalyje 
iszimti "habeas corpus” in- 
sakma kada tik darodyta kad 
instatymo aficieriai asmeni 
sulaiko be tinkamu priežas- 
cziu, arba kad sulaikytas ap

muo nebuvo atvestas in pa
skirta laika in teismą.

Laikas Amerikos Miestuose.
K. — Kada 12 valanda New 

Yorke ir kituose rytu miestuo
se, (Eastern Standard Time) 
tai koks laikas vakaruose ir 
vidur-vakaruose ?

A. — Kada 12 valanda "Eas
tern Standard Time” New 
Yorke tai 11 valanda Atlanta, 
Georgia, Birmingham, Alaba
ma, Dallas Te as, Milwaukee 
Wisconsin, Omaha, Nebraska 
ir St. Louis Missouri. 10 valan
da Denver Coloradoj, o 9 va
landa El Paso 'Texas, Los An
geles ir San Francisco Califor- 
nijoj ir Seattle, Portlande. Chi
cago nesenei prieme Eastern 
Standard Time.

Darbai ir Paszialpa Gau
nantieji.

K. — Jeigu žmogus kuris 
gauna paszialpa, ima laikina 
darba tai ar jis vėl gali su- 
gryžti prie paszialpos kuomet 
jo tas darbas iszsibaigia'?

A. — Žmogus kuris gauna 
"home relief” gali būti pra- 
szalintas nuo paszialpos sura- 
szo kada tik parodyta kad jis 
atsake imti darba, kad nors 
tas dalbas tik laikinas. Tokis 
darbas nesulaiko žmogų nuo 
tolesnes paszialpos. Pav., 
Emergency Relief Bureau, New’ 
Yorke pranesze kad žmones 
ant paszialpos suraszu kur tik 
gali tai turi imti laikinius dar
bus. Vietiniams afisams Emer
gency Relief Bureau buvo in- 
sakyta kad vėl priskaitytu prie 
paszialpos tuos kurie pamėtė 
laikinius darbus ir kurie reika
lauja pagelbos in 48 valandų 
laika. Palengvinti sugrąžini
mą prie paszialpos tokiu kiek
vienas asmuo kuris pradeda 
privatiszka darba gauna laisz
ka nuo distrikto virszininko.

—F. L. I. S.

Szi Banka yra Narys 
Federal Reserve System

IR
Federal Deposit Insurance

Corporation

Union National Bank
KAMPAS MAIN IR CENTRE ST.

MAHANOY CITY, PA.
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Dievo Žmones
Szaltas rudens vejas smar

kiai pute. Purvinu keliu ėjo 
nyki, ligota ir silpnai apsivil
kusi motere; jos veidas pamė
lynavęs nuo szalczio ir alkio 
nes beveik tris dienas ji nieko 
nevalgiusi. Jos bloga sveikata 
taip susilpnėjo kad kiekvienas 
žingsnis ja neapsakomai kan
kino. Ji nesze maža, ligota, pir
mu metu kūdikėli kuris dažnai 
verke nes krūtyse sunykusios, 
ligotos motinos negalėjo rasti 
sau maisto. Szale moteres grei
tais mažais žingsneliais ženge 
kitas baltaplaukis, ketvirtu 
metu vaikutis, feenas sudrisku- 
sis žiponelis ir menka skylėta 
kepuraite mažai gynė jo suny
kusi kuna nuo smarkaus vėjo. 
Kojos vaikelio buvo basos, 
purvinos; veidas iszbales. Jis 
laikėsi motinos drapanų ir gai
liai szauke: “Mama, mama, 
duonutes!.. Man sza’lta!.. Ko
jas skauda, mamyte!.. ”

Vaikelio žodžiai lyg peiliu 
vere nelaimingos motinos szir- 
di; ji pati vos-ne-vos vilkosi... 
Ir jai kojas ir visus kaulus ne
apsakomai skaudėjo, galvoje 
uže, akyse tamsu darėsi. Susto
jo ji, nuszluoste nosi ir veidą 
yerkenczio kūdikio, pabuezia
vo ji sukepusiomis lupomis ir 
įtarė:

— Neverk, Jonuli!.. duonos 
neturime!.. Asz taipgi alkana 
nes vakar ir sziadien neval-

sienos apipuvusios, durys že-[ku užmusze?!
mos. Dideleje priemenėje sto-j — Manasis... manasis? — kiai dirbo ir maitino mus. Ne-'kudas szunelis. Jo viena koja ir samanų juos nuvalyti. Ke- 
vejo užrakintas kubilas; jame aimanavo žmona, — jau dedu-Į turėjome nei pirkios savo, nei buvo nulaužta, deszinėji ausis Jiems metams praslinkus, so- 
buvo sukrautas visas szeimi- ti, jis nebekariauja... — jau lauko, tik jo kruvinas prakai- kruvina. Nevidonai, invija szu- das puikiai žaliavo ir daugybe 
ninkes turtas. Szale kubilo sto-] nematysime jo daugiau! Pra-J tas mums viską suteikdavo!.. ni balon, pradėjo ji botagais1 gražiu vaisiu ten noko. Szaie 
vėjo girnos, pintines (kaszes), į eita sanvaite buvau valscziaus( Jonukas klausė bet mažai te-j smarkiai kapoti. Atsigulė szu-] medžiu 20 aviliu'bicziu stovėjo 
geldos (nekoezios) ir daug in-jrasztinejekur man virszaitis( suprato: jis tik aszaras nusi-^nelis ant kranto balos ir kau-(nes Jonas ir bitininkybes isz- 
vairiu inrankiu. Lubu priėmė- j praneszė kad prie Plevnos liko braukė nes žinojo kad nebema- ke taip gailiai kad Jonukui net moko. Tarp medžiu augo daug 
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neje nebuvo: szale girnų stovė
jo pakrypusios senos kope- 
czios kuriomis galima buvo ant 
aukszto užlipti.

Pirkioje, ant paties vidurio 
aslos, stovėjo kudmentas ant 
keturiu kojų, lyg stalas: isz 
virszaus jis buvo prikrautas į 
molio ant kurio liepsnojo ug-Į 
nis. Ties kudmentu lubose bu
vo padaryta ketur-kampine 
skyle—auksztinis, per kuri kė
lėsi durnai virszum ant auksz
to. Szalia auksztinio, ant bal
kio, buvo pririsztas kriukis ant 
kurio kabojo puodas su vaka
riene.

Gusztaiteje buvo daug durnu 
nuo kuriu lubos ir sienos buvo 
pajuodusios ir aprūkusios. 
Prie sienų stovėjo du ilgi suo
lai o kertėjo senas stalas. Ant 
vieno langelio stovėjo kryželis 
o ant kito apskritus, juodas 
szepetukas, padarytas isz 
stambiu szeriu. Prie duriu bu
vo didelis peczius o szalia jo ; 
plati lova isz kurios kysziojo , 
sziaudai.

Szeimininko nebuvo nemie: < 
jis dvare kūle ir dar namo ne- ; 
gryžo.

— Tuoj grysz — mane Ago
ta Bauduliene, gamindama va- 1 
karione — sztai jau saulute vi- ' 
sai žemai!.. Prisidirba varg- 
szas o mokestis tokia maža:

užmusztas- dobilėlis i 
vargdienėlis (mano, globejelis 
mano. Kas mus maitins? Kas
nelaimėje szelps?..

Toliau jau ji kalbėti negale-j ir tau, moeziut, uždirbsiu. Pet- szuko Jonelis, — jus beszir- ma, užėjo pas ji senas, silpnas] 
jo nes aszaros jai smarkiai rutis dažnai veikdavo todėl ir džiai. Kam nelaiminga gyvuli žmogus; jo drapanos buvo ap-1
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Ten kur pas mares, 
Ant vienos gatves, 

Užpuolė bobos ant dvieju 
vyru, 

Ir uždavė nemažai pipiru. 
Viena supjaustė, kojas 

sulaužė, 
Ir kita supjaustia apdaužė, 
In szpitole likos nuvežti,mano, tys tėvo; paskui vaikutis tarė: szirdi skaudėjo. Bet nevidonai puikiu daržovių. Jono dvi kar-l

— Mamyte, tu pasveiksi, ir buvo kurti: ju szirdis'lyg ak- ves iszrode puikiai ir verszius Daktaram po apgloba pavesti, 
bus mudviem geriau... Asz muo nejautė nieko. nuo ju žmones noriai pirkdavo. I Nežine ar pasveiks ar iszliks,
greitai užaugsiu, eisiu darban — Ak, jus bedieviai! — su-

nuo ju žmones noriai pirkdavo. I Nežine ar pasveiks ar iszliks, 
Karta, bedirbant Jonui veži-

szirdi suspaudė.
v o utivu cip- j 
buvo Jono| 

dede, buvusis Klampabaliu i
mirė: tu, mama, neverk, tai pa-] taip kankinat? Ar Dievo baus-, driskusios... Tai 

Pakabines kepure ir senąją sveiksi! Asz tave vis mylėsiu, 
nusi-;mamyte!..gunezia, szeimininkas

prausė rankas ir veidą, persi-Į Agota, nubraukus 
žegnojo ir visi seu.o prie vana-. '
rienes. Bauduliai ilgai gailės-Į

aszaras, 
žegnojo ir visi sėdo prie vaka- Į karsztai pabueziavo Jonuką

kalbėdama: — Geras tu Jone- 
tavo kad žmonos vyras likos Ii! Dede tuoj grysz isz bažny- 
užmusztas.

Agota pastate ant stalo bliu- 
da prabaltintos buizos ir padė
jo duonos.

— Seskie, mano balandėlė, 
ir valgyk! — tarė Agota.

— Paėmė keleive szaukszta, 
kelis syūc srebtelejo ir tarė, 
szaukszta padėjus:

— Negaliu valgyt, brangiau
sioji! Man negera, asz nesvei
ka; galvoj baisiai ūžia! ,

Agota pamaezius kad ji vi
sai bloga, paklojo jai ant dvie
ju suolu ir liepe gulti. Mažes
nis vaikutis greitai kvėpavo ir 
dažnai kosėjo; Jonukas, paval
gęs, saldžiai užmigo kitoj ker
tėj ant suolo.,..

Sanvaitei praslinkus, mažy
tis mirė: uždegimas plaucziu ji 
pabaigė: motina-gi gulėjo ker
tėje: ji baisiai sirgo: vargszia 
karsztine labai kankino: ji tau-

czios tai tau riestaini parnesz..
Ligone pradėjo sunkiai kvė

puoti: ji dabar nieko nejautė 
nes baisus užimąs galvoje pa
sididino. Agota inpyle jai la- 
szeli vandens in sukepusias lu
pas.

Dviem dienom praslinkus 
nelaimingoji naszle amžinu 
miegu užsnūdo.

Palaidojo Bauduliai velione; 
Jonuka-gi geri žmones mylėjo 
kaipo savo tikra sunu, auklėjo 
ji ir gero mokino. Savo vaiku 
jie neturėjo nes visi mirė.

Jonelis buvo geras ir gudrus 
vaikinas; jis dykas nepasede- 
davo: tai skiedrų, tai durpiu 
Agotai parncszdavo; tai Bau- 
duliui kame-nors patarnauda
vo vasarai atėjus. Agota su 
Jonuku eidavo bažnyczion ir 
tankiai jam kalbėdavo:

— Pasimelsime ir padekavo-

mes nesibijot?!
Su tokiais vaikais jis paga- ūkininkas, kuris kita karta ji 

lios nei nesobraudavo; — Jo- maža ir ligota motina laukan 
nukas turėjo tik viena sėbrą, 
Jurguti; buvo tai dvaro ra- 
cziaus sūnūs. Jonukas su Jur- 
gucziu per dvi žiemas kartu 
mokinosi skaityt ir raszyt. 
Jurguczio tėvas buvo baigės 
mokyki a ir mieste amato mok
slą gerai isztyres, todėl jis pui
kiausius vežimus daryti mokė
jo. Kiekviena žiema, bedirbda
mas savo darba, jis mokydavo 
du ar tris vaikus skaityt, ra
szyt ir skaitliuoti. Jonukas, pa
baigęs dvylika metu, jau gero
kai pramokęs ir žmoniems 
laiszkus skaitydavo ir raszy- 
davo. Viena karta jis tarė 
Agotai:

— Man patinka raeziaus dar
bas; leiskite mane pas Jurgu
czio tęva to amato mokytis. 
Asz jau su'tvirtejau, todėl kir
vuku taszyti, rodos, pataikin
siu. Pramokęs amato, asz pini
gu uždirbsiu ir jums už jusu 
aukso szird’i atsimokėsiu; iv 
pats duonos turėsiu ir jums

iszvare. Jonas ji pažino nes 
kartais per atlaidus girta ma
tydavo.

— Ar tu pažysti mane, Jo
nuli?! — paklausė atvykusis: 
— kita karta asz nesanžinin- 
gai tavo motina ir tave maža 
laukan isz savo namu iszstu- 
miau; dabar mane žmones už 
skolas isz namu iszstume ir ant 
senatvės turiu elgetauti.

— Sėsk, dede, užvalgyk pas 
mus ir atsilsėk, — tarė, — pa- 
szelpsiu kiek galėsiu; bet pri
imti tave ant visados man sun
ku nes ir mano globėjai, Bau- 
duliai jau labai seni ir vos gy
vi o ir paezios tėvai pas mane 
ant senatvės rengiasi ateiti. 
Imk, dede, nors penkis rublius 
ant kelio bet jeigu reiks tai Ir 
kita karta tave suszelpsiu.

Jonas susilaukė trejetos vai
ku kurie taipgi buvo “Dievo 
žmonėmis” ir senatvėje jiszel- 
pe. Palaidojus savo globėjus ir 
paezios tėvus, Jonas ilgai gy-

Jeigu szi svietą nepaliks. 
Kitas ir szpitoleje, kol ne 

iszgis, 
Paskui badai in koza 

patupdys,
Bobeles buna po belom, 

Sėdi ir laukia provu patylom.

* * *
Bostone yra kelios rūteles, 
Taip kaip tikros seseles, 

Bet vienos vyras daug vargo 
turėjo,

Tai kur ten iszrunijo.
Badai in Luzerne iszkeliavo, 
Dabar tenais pakaju gavo, 
O sziadien toji smili boba, 

Vela gyvena viena nelaba.
Munszaine virina, 

Vyrus pas save pasivadina, 
Badai ir dėdės pas ja ateina, 
Tai neszlektai ir biznis eina.
Kitos bdbeles vyras ligon- 

buteje gulėjo,
Tai ji gerus laikus turėjo,. 
Kada ligonis sugryžo tai jo 

nenorėjo,
Vare nebaga kad ip kur isz- 

važiuotu,
O ja ramybėje paliktu.

Vai jus Indijonkos, darote 
negerai,

Jeigu nuo jus runija vyrai.
* * *

giau. Nuilsome, Jonuli!.. Va
kar per kiaura diena ejome pas 
dede in Klampabalius, manė
me kad dede priglaus mus 
vargszus ir palaikys nors 
trumpa laika, lyg pasveik- 
cziau!.. Bet matei, vaikeli, 
kaip jis mus priėmė!.. Pava
rė mus, paukszteli, sakydamas 
kad pas ji nėra ligonbutes, kad 
jam dykaduoniu nereikia, kad 
jis, tavo tėvui dali iszmokejas, 
nieko nenori žinoti!.. O kiek 
jis mums iszmokejo, balandėli? 
Du szimtu isz tokio didelio 
ūkio!.. Bet ir tuos pinigus ne
vidonai paėmė kada tėvuką, 
kaipo atsargos kareivi, pernai 
karen paszau'ke; nevidonai ke
ltino už pinigus tėvuką paliuo- 
suoti 'bet paskui tėvuko nelei
do ir pinigu nesugražino... Oi, 
.varge mano!..

Toliau nebage negalėjo kal
bėti; gailestis jai gerkle su
spaudė, aszaros veidą suvil
gė. .. Jonukas mažai suprasti 
galėjo ka vargsze motina kal
bėjo: jis tik žinojo kad dede 
negeras, valgyt jiems nedavė 
jr jis gailiai atkartojo:

— Mama, duonos! Mamyte 
pailsau!..

— Palauk, aszarele mano!— 
tarė žmona —sztai už to kal
belio ma'žojgusztaiteje gyvena 
Dievo žmones su aukso szir- 
idžia!.. Ten užeisim tai jie pa
sotins mus. j

Ir nutilo vaikelis; jis asza-
■ Iras nubraukė ir vela bego 

femulkiais žingsneliais paskui 
plotina, manydamas apie Die- 
yo žmones.

Už kalnelio stovėjo mažyte
■ pakrypusi, dūmine gusztaite 
' Su dvejais mažycziais lange

liais: gale gusztaites buvo su-
. puvusis tvartelis ir pusmargis 
. lauko aptvertas žagaru tvora.

Czia gyveno Dievo žmones, 
. czia taksiano aukso szirdys;

buvo tai Antanas Baudulis ir 
jo žmona Agota.

Gusztaites stogas buvo sky
lėtas ir apaugės samanomis,

vos keturdeszimti (20 kap.) 
uždirba per diena! Bet paskui 
kiek maldauti reikia lygi kol 
dvarininkas malones ta menka 
pelną užmokėti! Jau penki 
rubliai priguli bet negreitai 
juos gausime!

Durys sugirgždėjo; inejo 
vargdiene su kūdikiais.

— Tegul įbus pagarbintas 
Jėzus Kristus! — tyliai pasa
kė vargsze.

— Per amžių amžius! — at
sake szeimininke: — Ar gyva, 
ar sveika, mano brangiausioji? 
Kaip laikosi tavo vaikeliai... 
O, kaip jie suszale!.. Sėskis 
brangioji nes nuvargai ir pail
sai, aguonėlė mano!..

Sėdosi vargsze, giliai atsi
duso ir gailiai verkti pradėjo. 
Ilgai verke, negalėdama kal
bėti, Mažytis pradėjo kosėti o 
Jonukas vela szauke: “Mama, 
duonos!.. ”

— Gerai, gerai, vaikeli! — 
atsiliepe szeimininke, — asz 
duosiu tau riekute duonos ir 
pienuko.

Agota, pabueziavus kūdi
kius ir motina, greitai nubėgo 
karves melžti, kuri isz lauko 
namo gryžo ir garsiai mykė 
ant kiemo. Valandėlė palaukus 
Jonukas jau gere szilta pieną 
su duona.

— Mama! — tarė Jonelis: — 
juk ir tu nori valgyti!

— Tuojau valgysime, — 
prabilo szeimininke, — sztai 
jau ir maniszkis isz dvaro 
gryžta; prabaltysime buiza ir 
valgysime.

Mažesnis! kūdikėlis pradėjo 
verkti ir kosėti; jis godžiai 
cziulpe kruti pusgyves moti
nos bet maisto rasti ten nega
lėjo. Agota, paėmus ji nuo mo
tinos, papenėjo sziltu pienu; 
paskui paguldė ji ant lovos; 
mažytis greitai užmigo.

— Ar sveika, ar gyva? — 
klausė szeimininkas namo pa- 
rejas ir viesznia pamatęs: — 
jau seniai jus macziaul.. Ka 
raszo tavasis? Rasi, daug Tur

kiai klejojo. Palaidojo mažyti. 
Bauduliai stengėsi nelaimin
gąja žmona iszgelbeti; jie par
vežė isz miestelio gydytoja ir 
kunigą bet liga vis labiau ir 
labiau ligone kankino.

Karta jai tartum lengviau 
pasidarė. Buvo tai nedeldienis 
po Visu Szventu. Baudulis bu
vo bažnyczion iszejas o Agota 
liko namie ligone daboti. Die
na buvo graži, saulėta.

— Jonuli! — tarė ligone, — 
Jonuli, vaikeli mano!..

Atėjo vaikutis prie ligones, 
pabueziavo ranka ir klausė: — 
Ar tau, mama, geriau?.. Tu 
jau sveika? Petruti palaido
jom. .. Kada grysz tėtis?..

Agota, sėdėdama ant suolo, 
poteriavo: ji dažnai pasiklaus- 
davo ligones, ar jai ko netrūk
sta... Paglamonejus vaiku- 
czio galva tarė:

— Mamai bus geriau; ji pa
sveiks; tėtis taip-gi grysz isz 
kariuomenes.

Ligone giliai atsidusus tarė 
tyliu balsu:

— Ar pasveiksiu, Dievas tik 
žino, bet tėtis musu isz kariuo
menes jau niekuomet negrysz, 
vaikeli, dobilėli mano! Ne
grysz, Jonuli, globejelis musu, 
negrysz dirbejelis musu!..1 
Ten toli, Turkijoj, prie plev
nos likos užmusztas balandė
lis musu!

Szaltas prakaitas apdengė 
jos balta, iszblyszkusia kakta. 
Ji, tartum, užmigo — tylėjo ir 
sunkiai kvėpavo. Aszara pasi
rodė jai tarp blakstienų. Po 
valandėlei ji vėl kalbėjo:

— Valscziausu rasztinej man 
pasakė kad tėvukas likos už
musztas. Gavus tokia žinia, 
gailiai raudojau, bet tau, Jo
nuli, sakyti nenorėjau, vis 
džiuginau kad tėvuką matysi.

Ir vela nutilo nelaimingoji: 
ma'žas, nykus raudonumas ap- 
depge jos veidą. Palūkėjus ji 
vela kalbėjo: — Gynėsi varg- 
szas, nenorėjo karau keliauti. 
Jau 'buvo penkis metus isz ka

sime Dievui už Jo malones. Pa- 
pras.zysime\ k,ad fVieszpats ir 
toliau mus sveikus laikytu bet 
ir už tėvu duszias melsimės!

— Gerai, tetule! — ramiai 
atsakydavo Jonelis, — tėtis ir 
mamute ten, pas Dieva; jie 
galbūt mato mus...

— Taip, vaikeli, jie mus ma
to ir džiaugiasi kad tu geras, 
kad mus klausai.

Baudulis buvo la'bai darbsz- 
tus žmogus; per isztisa savo 
amžių jis sunkiai pas kitus dir
bo. Neturėdamas mokslo jis 
vienok buvo labai doras žmo
gus; negere svaiginaneziu ge- 
rymu ir niekuomet tabako ne- 
luke nes ‘žinojo kad gir tuoki y- 
be ir rūkymas neapsakomai 
kenkia žmogaus sveikatai. 
Vaikams mirus, jis dažnai 
juos minėjo ir labai gailėjosi. 
Juodu su Agota dabar visa 
szirdžia pamylėjo Jonuką ir 
žadėjo jam darža ir pirkia už- 
raszyti.

Jonukas, paaugės, pradėjo 
mokytis skaityt; tame padėjo 
jam Agota kuri žiema, verpda
ma pakulas, mokino ji raides 
in žodžius sudėti. Atėjus pava
sariui, asztuon-metis Jonelis 
jau Misziu maldas skaityt mo
kėjo ir labai didžiavosi bažny- 
czioje knyga laikydamas: na
mie jis buvo lipsznus ir stengė
si gerai daryti. Kelia keleiviui 
parodyti, senuti nuo szunu ap
ginti, silpnai žmonai naszta 
paneszti ir kitus gerus darbus 
padaryti — Jonelis visuomet 
buvo pasiruoszes. Jis neapsa
komai drovėjosi nuskriausti, 
arba gyvuli musztj, kankinti.

—' Nemuszkie, dęduk, ark
lio! — kalbėdavo jis, — nes jo 
gyvenimas ir be to labai sun
kus; todėl nevaryk ji, mylima
sis!.. Neardykit, broliukai, 
lizdelio, nejudinkit mažu 
paukszteliu!.. — praszydavo 
jis piktu vaiku, matydamas 
kad jie paukszcziauti eidavo.

Karta Jonukas pamate kad 
paleistuviai vaikai musze pur

nesigailėsiu! nes kaipo tikrus 
tėvus szelpsiu.

Ir iszmoko Jonukas amato. 
Per pirmus du metus jis dirbo 
dovanai, paskui jau jam už 
darba mokėjo. Baigės septy
niolika metu jis savo globėju 
pirkioje jau puikiai dirbo ve
žimus. Aplinkiniu kaimu žmo
nes jo darba urnai pažino ir 
tiktai jo darbo vežimus sten
gėsi pirkti.

Agota ir jos vyras jau visai 
paseno ir dirbti jau nebegale- 
jo; bet prie augytinio jiems la
bai gerai buvo nes nieko namie 
nepristoko. Kariuomenėn Jo
no nepaeme nes jis isztrauke
augszta bilietą. Pralobęs tru
puti, jis pastate nauja medine 
pirkia su seklyczia, kaminu ir 
szviesiais langais. Lauka ir vi
sa turtą seniai jau jam buvo 
užrasze.

Pagalios Agota visai apsil
po; jau sunku jai buvo namus 
tvarkoje laikyti, karve melžti, 
skalbti, austi, verpti ir virti, 
rodei ji karta tarė Jonui:

— Pasijeszkok, Jonuli, sau 
kur gera paezia, o mums, se
niems, marezia in pagialba nes 
jau asz neinsteigiu visu darbu 
atlikti; jau rodos ir mirtis ar
tinasi. ..

— Tegul tave, tetute, Die
vas sveika kuoil'giausia laiko! 
— tarė Jonas. — Tau sunku, 
todėl sau paezia ir tau padė
jėja—marezia asz tuoj rasiu. 
Man patinka Jurguczio sesuo, 
Onute; tad jeigu liepi vesti pa
ezia, tai tiktai ja vesiu nes ji 
gerai auklėta ir jus senius mo
kės gerbti.

Pusei metu praslinkus, Jo
nukas jau turėjo paezia. Se
niai ja marezia vadino o ji la
bai, labai senukus gerbe ir nie
kuomet ju neuižrustino.

Jonas dapirko sau nuo kai
myno tris margus lauko ir pa
sodino ant to lauko daug vai
siu medžiu; kriausziu, obuoliu, 
vyszniu ir slyvų. 'Seniai mėg
davo sodeli daboti, medelius

velio nes nei rukymu nei gir- 
luoklybe sau sveikatos nenuo- 
dino. Mirdamas, jis paliko vai
kams pusėtina turtą ir garbes 
varda.= ■ (Galas.

Vai jus, nekurie kantarai, 
Darote vaikai negerai, 

Jeigu einate mokytis giedot, 
Turite karezemu apsisaugot. 
Vieni giedorei karezemoje 

sėdėjo, 
Lyg pirmai valandai giedojo, 

Gerai vyre praktikavojo, 
Kol dvideszimts doleruku 

nepaklojo.
Kur taip dėjosi da nesakysiu, 

Tuom laik tik prasergesiu, 
Kad man to daugiau nebutu, 

In karezemas kad nesilankytu. 
Tėvai leidžia dukreles giedoti, 

O ne po giedalui girksznoti, 
Ba isz to pasidaro niekas, 
Tokis naktinis praktikas.
O gal laikosi priežodžio: 

Kas nori giedoti, 
Turi gerkle szmeruoti, 

Tada buna geresnis alasas, 
Arba kitaip pasakius, balsas.

Bet gal butu da geriau 
Paimt in kiszeniu bonkute, 
Ir pagiedojus paimti po 

burnute, 
Tada nereikėtų lankyti 

karezemos, 
Kad paskui gaut bart nuo 

mamutes, 
Ir kad nereikėtų kitaip giedoti 

Ir raudoti.
Mamules, savo dukreles ser- 

gekit,
Už mažiausia daigta bauskite, 

Dievo-baimingai. auginkite.
* * *

Isz Mahanojaus tiligrama 
gavau,

Bet naudos isz jo neturėjau, 
Kaip tai dvi sportukes už 

jauniki susibarė,
Ir apie tai apgarsinti prasze, 
Net ir užmokėt prižadėjo, 
Ir baksa kendžiu užfundyt 

norėjo,
Bet nating duing, man apie tai 

ne eina,
Tiktai noriu teisybe žinot, 

kaip tikrai atsieina, 
Žinau kad ne vienas piktumą 

turi,
Kitaip inkas.t kaip neturi.

ISZ CHICAGO, ILL.
f Antanina Jakubaicziute, 

26 metu, Chicagos Settlement 
darbuotoja, likos užmuszta ka
da automobilius, kuriame ji 
važiavo, apsivertė in grabe ir 
užsidegė, netoli Gazelle, Kali
fornijos. Jos drauge, pana Hol
ton, kuri vare automobiliu ir 
užmigo, apsisaugojo nelaimes.

f Kada tėvas nuėjo prikel
ti savo sunu, Antena Muczins- 
ka, 18 metu, kad eitu in darba, 
užtiko ji negyva. Daktaras nu
tarė kad Antanas mirė staigai 
szirdies liga.

ISZ WILKES-BARRE 
IR APLINKINES

Wilkes-Barre, Pa.,— Sirgda
mas ilga laika, Steponas Nicols 
40 metu amžiaus, prisiriszo tris 
szmotus dinamito prie savo 
krutinės, pridrutino elektriki- 
ni drata ir susidraskė save ant 
smert.
t Morta Balevicziute, 8 

metu amžiaus, Gilligan uty., 
mirė. Paliko du broliu ir dvi 
seseri.

Luzerne, Pa., t Aleksandras 
Mažėti®, 77 me., amžiaus, mirė. 
Gimė Vasario 26 d., 1874 m., 
Seirijuose, Seinų apskr., Lietu
voje. Paliko žmona,, ir dukteri 
Valente Pręskiene.
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“SAULE” Mahanoy City, Pa.

ŽINIOS VIETINES
f ------- -

— Sziandien S.S. Petro ir 
Povilo.

.— Seredoj jau pirma diena 
Liepos - July.

— Po 23 mątu nesimaty
mo su savo sesutėms ir gimi
nėms, ana diena atvažiavo po
ni Elzbieta Kalvaitiene, isz 
Welch, W. Va., atlankyti sa
vo sesutes Aleksiniene, ant E. 
Mahanoy Avė. ir Ona Svirskie
ne, ant Railroad uly. ir kitas 
gimines aplinkinėje. Svecziuo- 
sis czion kėlės sanvaites.

— Praeita sanvaite ap- 
vaiksztinejo savo treczias su
kaktuves apsivedimo, ponstva 
Dovidai Lapinskai, 1304 E. 
Pine uly. Lainskas kitados gy
veno Hazletone ir apsipaczia- 
vo su pana Mare Burda, isz 
Moreos.
—Alfonsas Sadauskas, vienas 

isz musu jaunu tautiecziu,, ana 
diena likos paženklintas profe
sorium Junior High mokslai- 
neje, Poftsvillej. Musu tautie
tis užbaigė auksztus mokslus 
Western Maryland, buvo pul
kininku vaiske ir geru atletu.

—■ Specialiszkas susirinki
mas miesto rodininku atsibuvo 
Subatoje kas kiszasi pradėji
mo statyt priedą prie Augsz- 
•tesnes Mdkslaines. Nutarta 
mokslaine dastatyt lyg upeliu
ko. Darbas prasidėjo Panede- 
lyje. ’

— Pati Juozo Ancerevi- 
cziaus, musu gerai žinomo bar
beno, ana diena sugryžo namo 
■pasisvecziavus koki tai laika 
Filadelfijoj ir Atlantic City. 
Jei draugavo jos giminaite L. 
Zigmantiene isz Springarden, 
Filadelfijos, kurios vyras laiko 
tenais puikia restauracija.

— Buczeriu ir groserninku 
metinis iszvažiavimas buvo 
Nedėliojo ant Rummelso far- 
mos, arti Lakewood. Gana di
delis pulkas dalyvavo tame 
iszvažiavime ir kožnas turėjo 
gerus laikus.

— Kas tokis pasuko ugni- 
nisignola isz 18 bakso, apie 
5:25 Subatos vakara. Ugnage- 
siai greitai pribuvo bet ugnies 
■nebuvo. :

PAUL. W. HOUCK
Isz Shenandoah, Pa. likos 

praeita subata vienbalsiai ap
rinktas kaipo pirmininkas Re- 
publikoniszkos partijos Schuyl
kill paviete. Suvažiavimas de
legatu isz viso pavieto atsibuvo 
Pottsville.

SHENANDOAH, PA.
t Feliksas Jurkonis, kuris 

kitados gyveno mieste, mirė 
praeita Ketverga namie Krebs 
Station, arti Ringtorio, sirgda
mas tik trumpa laika. Velionis 
pribuvo in Amerika mažu vai
ku o 30 metu adgal apsigyve
no ant artimos farmos Krebs 
Station. Prigulėjo prie Szv. 
Jurgio parapijos. Paliko pa
ezia Rože, keturis sūnūs, dvi 
dukteres, kaipo ir septynes se- 
seres: Helena Butkeviczicne, 
isz Kingstono, Ona Kisieliene, 

‘isz Wilkes-Barre, Lucija Tako- 
riene, isz Frankford, Ill., o Lie
tuvoje paliko Mare Bražins- 
kiene, Rože Rakuviene, Mar
cele Jurkoniute ir Elena Janu- 
levicziene kaipo ir du brolius 
Juozą, Shenandoryje ir Kazi
miera, Lietuvoje ir penkis anū
kas.

— Jonas Raczkovskis, 52 
metu, likos skaudžiai sužeistas 
per nupuolimą keliu sunkiu 
propu ant kojų laike darbo 
West Shenandoah kasyklose.

■f Gerai žinomas czionaiti- 
nis gyventojas, Antanas Ažu- 
kas, 111 S. Bowers uly., mirė 
praeita Petnyczios vakara po 
trumpai ligai. Velionis pribu
vo isz Lietuvos būdamas jaunu 
vyruku. Prigulėjo prie Szv. 
Jurgio parapijos.Paliko paezia 
Ona, tris dukteres, tris brolius 
ir dvi seseres Lietuvoje. Lai
dotuves atsibus Ketverge ryta 
su apeigomis Szv. Jurgio baž- 
nyczioje.

Žinutes Isz
Pottsvilles Sūdo

— Szi menesi sūdąs iszda- 
ve apie 200 laisnu ant apsive
dimo o praeita meta tam pa
ežiam menesyje iszduota 107.

— Ant apsivedimo iszeme 
laisnus Mikolas Paslauskis su 
pana Mare Yalsh, abudu isz 
Coaldale.

— Namus pardavė sekan
tieji: Helena Hoar del Alberto 
Vaikevicziaus isz Girardville. 
Petras Sodovski del Williamo 
Staviskio, Ryan Township.

— Gal da niekad tiek teis
mu nebuvo kiek szimet, tarp 
vedusiu poru, kur moteres 
skundžia savo vyrus už neda
vimą joms ant maisto ir užlai
kymo. Daugelis persiskyrė o 
ypatingai jaunos poreles, pa- 
gyvenia kelis menesius vienas 
kita pametineja arba iszbega 
palikių savo prisiegeles. -

— Szv. Juozapo parapijos 
Szv. Vardo draugystes beisbo- 
linis kliubas losze su Pottsvil- 
les Kalėjimo Paukszteleis bet 
loszima pralosze. Kalėjimo 
Pauksztelei laimėjo 8—0. .

— Gerai žinomas del dau
gelio, senas gyventojas Leonas 
Rajkowski, 317 W. Maple uly., 
mirė praeita Petnyczia vakare 
namie, sirgdamas ilga laika. 
Paliko paezia ir kelis vaikus. 
Buvo tai brolis mirusio Stanis
lovo Rajkowsko 'brolis, kuris 
nesenei mirė. Prigulėjo prie 
Lenku parapijos ir buvo vie
nas isz pirmutiniu uždetoju 
tosios parapijos.

— Praneszame musu skai
tytojams kad nemokėtu nie
kam prenumeratos tiktai pri- 
siunstu ar atnesztu užmokesti 
tiesiog in ofisą arba patys atei
tu atsilygint.

L. TRASKAUSKASi
LIETUV1SZKAS 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

tis tapo iszrinktos, būtent: 
Presos Komisija, Sporto Ko
misija ir Parko paėmimo Ko-Į 
misija. Sziu komisijų tikslas, 
uoliai dirbti Lietuviu Dienai,- 
kad ta diena, szios anglių ka
syklų Pennsylvanijoj apylin
kes Lietuviu metine, tradicine ■. . .iir istorine szvente, kuri yra 
kasmet syki in metus daroma, 
butu reikszmingiausia ir pa- 
sekmingiausia visais atžvil
giais, kad 'butu isz ko pasidi
džiuoti ne tik mums vieniems, 
bet taipgi musu tautai ir kitu 
tautos žmoniems, kad sztai 
Lietuviai, tos narsios ir amžeis 
gyvuojanezios tauteles vaikai, 
atvykę in szia svetima Ameri
kos szaii, sugeba pilnai palai
kyti tarp saves vienybe gyven
dami Dievui,- Bažnycziai ir 
tautai. O vienybe, tai galybe..

In parko paėmimo komisija 
f nėjo szie asmenys: Kun. P. 
Czesna, Mahanoy City, Pa., ir 
Kun. K. Klevinskas, Miners
ville, Pa. Jiedu tapo susirinku
siu delegatu apliaudavimo bal
su in szia komisija dėlto, kad 
jie tame darbe bei reikale tu
ri daugiausiai patyrimą ir su
pratimą. Ir pilnai galima tikė
tis, kad paėmė Lietuviu Die
nai parka bei vieta, iszsideres 
geras iszlygas bei sanlygas isz 
parko savininko, kurios pa
gelbės sudaryti didesni pelną 
toj dienoj skirtajam tikslui.

In sporto komisija inejo szie 
asmenys: J. Spūdis ir J. Sher
ry, Shenandoah, Pa., J. Matu- 
seviezius, Mt. Carmel, Pa., J. 
Doczkus, Mahanoy City, Pa., 
P. Mažeika, Girardville, Pa. 
Visi szie asmenys gabus ir pa
tyria žaidimo (bei sporto srity
je. Nors jie yra gimė Amerikoj, 
vienok karszti Lietuviai ir te
veliu iszmokytos taip gražios, 
turingos ir seniausios pasau
lyje Lietuviu kąlbos mylėtojai. 
Kiek pamenama tai Lietuviu 
Dienoj jokiu sporto žaidimu 
nebuvo daroma bet sziais me
tais bus dedama pastangos su 
prieszakyje minėtais sporto 
mylėtojais ir mėgėjais ir musu 
liaudės pritarimu, kad ir spor
to skyrius butu turiamas ir 
kad tuomi painvairinus Lietu
viu Dienos reikszme, ta milži- 
niszkaji Lietuviu suvažiavima 
syki in metus.

In presos komisija inejo szie 
asmenys: Kun. J. Klimas, Szv. 
Kryžiaus Lietuviu parapijos 
vikaras, Mt. Carmel, Pa., Kun. 
A. Degutis, Szv. Jurgio Lietu
viu parapijos vikaras, Shenan
doah, Pa., ir J. Leizeviczius, 
gabus Lietuvis jaunikaitis An
glu kalbos plunksnoj, kuris ir 
pasidarbuos toj kalboj Lietu
viu Dienai per Anglu spauda 
apie Lietuviu Diena. Visi szie 
presos komisijos ingalioti vi
suotiniame delegatu suvažia
vime asmenys pasižadėjo uo
liai ir placziai apraszyti apie 
Lietuviu Diena Anglu ir Lie-’ 
tuviu spaudose.

Po valdybos ir komisijų isz- 
rinkimo, se'ke invairus dieno- 
tvaikos svarstymai ir nutari
mai.

Pirmiausiai buvo pastatytas' 
dieno-tvarkos klausymas ar 
turėti Szv. Miszias panke Lie
tuviu Dienoj ar ne? Po trumpo 
delegatu svarstymo vienbal
siai nutarta turėti ir szimet 
Szv. Miszias kaip ir kitais me
tais. Tad-gi Szv. Miszios kaip 
ir kiekviena meta, iszemus gal 
tik kelis metus, bus laikomos 
ir szimet, jeigu tik Jo Eminen
cija Kardinolas Philadelphijos 
Vyskupijos .duos leidimą, o ta 
malone tikimės kad jis mums 
suteiks. Lietuviu Dienoj pąr-

22-tra Lietuviu Diena 
Atsibus 15 Augusto
Pirmas sziu metu Lietuyiu 

istorines Dienos anglių kasyk
lų apylinkes Lietuviu visuoti
nas delegatu suvažiavimas rei
kale tos dienos, invyko Birže
lio (June) 7-ta d., £}zv. Pran- 
ciszkaus Lietuviu parapijos 
saloje, Minersville, Pa. Susi
rinkimą atidarė pirmininkas J. 
Spūdis ir pakvietė Kun. P. 
Czesna, Szv. Juozapo Lietuviu 
parapijos kleboną, Mahanoy 
City, Pa., atkalbėti malda. Su
sirinkimą vede esamas ir nau
jai iszrinktas sziu metu Lietu
viu Dienai pirmininkas J. Spū
dis; sekretoravo esama ir nau
jai vėl iszrinkta M. Leskau- 
skaite, kuri jau keliolika metu 
kaip sugebiai atlieka ta darba. 
Susirinkimas buvo gyvas ir 
indomus ir vienas isz ramiau
siu tikslume, palyginus su pra
eities susirinkimais, kuriuose 
invykdavo gana daug karsztu 
diskusijų delegatu tarpe, kar
tais net delei menkniekiu. 
Sziu metu dalyvavusi Lietuviu 
Dienai delegatai susirinkime 
iszsiskirste pilni geros ir ra
mios dvasios su pasiryžimu ir 
toliaus uoliai dirbti tos dienos 
labui.
Sziais metais Lietuviu Dienai 

valdyba delegatu suvažiavusiu 
isz szios apylinkes Lietuviu 
gyvenaneziu 'kolioniju jin szi 
pirma sziu metu tos dienos rei
kale susirinkimą tapo iszrink
ta isz sekaneziu • asmeniu, bū
tent: pirmininku J. Spūdis, 
Shenandoah, Pa., kuris rimtai 
ir taktingai szalto budo pras
me jau antri metai kaip veda 
Lietuviu Dienos Pennsylvani- 
joj, anglių kasyklų apylinkėj, 
susirinkimus; sekretorium M. 
Leskauskaite, Mt. Carmel, Pa., 
gyvo ir szvelnaus budo pane
le, pilna Lietuviszkos dvasios 
ir Lietuviu kalboje turianti ra- 
szybos gabumu, jau gal bus 
penki metai kaip apsukriai ir 
tinkamai atlieka jai Lietuviu 
Dienos skirta daiba; sekreto
rium pagelbininku J. Sherry, 
Shenandoah, Pa., gilaus typo 
Lietuvis jaunikaitis, insitere- 
saves Lietuviu Amerikoj labu; 
iždininku M. Lapinskas, Ma
hanoy City, Pa., kuris delei sa
vo sanžingumo ir turintys ge
ra patyrimą tos srities darbe, 
jau keliolika metu kaip pildo 
Lietuviu Dienos iždininko pa
reigas; iždo globėjais Kun. P. 
Czesna, Szv. Juozapo Lietuviu 
parapijos klebonas, Mahanoy 
City, Pa., ir Kun. K. Klevins- 
kas, Szv. Pranciszkaus Lietu
viu parapijos klebonas, Miner
sville, Pa., kurie yra žinomi 
kaipo uolus visuomenes Ame
rikoj Lietuviu tarpe darbuoto
jai ir savo tautos mylėtojai. 
Kun. P. Czesna, ant kiek yra 
atmintina, tai galima pasaky
ti kad gal nėra apleidęs ne 
vieno Lietuviu Dienai daromo 
susirinkimo ir dėlto ji galime 
pavadinti “The Star,” tu su
važiavimu reikale. Kiekviena
me susirinkime jis savo szvel- 
niu budu ir kilnia dvasia pri
duoda rimtos suvažiavusiems 
delegatams dvasios svarstyti 
szaltai dalykus ir taipgi pa
gelbsti, diskusijoms kilus dele
gatu tarpe, jas sutaikinti ra
miu keliu, vienu žodžiu sakant, 
jis savo Voldemariszku suge- 
biu yra “The Hero” musu 
szios apylinkes Lietuviu Die
nos darbuotėj.

Seka komisijų rinkimas. Se- 
kanezios komisijos sziu metu 
Lietuviu dienai reikale rūpin

NAUDOJO JAUCZrUS PRIE VALDISZKU DARBU.
Kada valdžia .state nauja publikine mokslaine Whitlet City, Ky., naudojo jauezius 

prie visokiu darbu kaip tai darydavo senovės laikuose.

ke Szv. Miszios turi būti laiko
mos ne vien .tik dėlto, kad pa
laikius tradicija, kaip nekurie 
delegatai yra iszsitare, bet, 
principaliai tai dėlto kad ta- 
diena davus proga tiems kurie' 
važiuoja ar tai isz vakaro ar
tai isz ryto anksti in parka 
pasirinkti sau vietos, iszklau- 
syti Szv. Misziu nes toje die

noje pripuola Szvencz. Marijos 
in Dangų Ėmimo Szvente 
(Žoline), kurioj kiekvienas 
Katalikas žmogus privalo po 
mirtinosios nuodėmės bausme 
iszklausyti Szv. Misziu. Taipgi 
tuo paežių sprendimo bei svar
stymo atveju ir laiku tapo nu
tarta turėti ir koncertą ir pra
kalbas. Szv. Juozapo Lietuviu 
parapijos choras pareiszkimu 
gerb. Kun. P. Czesnos, tos pa
rapijos klebono, Szv. Misziu 
laike giedos ir koncerte daly
vaus. Szv. Misziu, koncertą ir 
prakalbu tvarka ir laikas bus 
paskelbtas per Anglu ir Lietu
viu spauda po antro visuotinio 
Lietuviu Dienos reikale susi
rinkimo, kuris invyks Liepos 
(July) 19d., Szv. Vincento Lie

tuviu parapijos salėj, Girard- 
villej, Pa. i

Pelnas sziu metu Lietuviu 
Dienos pirmame visuotiniame 
suvažiavime delegatu daugu
ma, be jod<iu diskusijų, bet tik 
po trumpo apsvarstymo yra 
nutarta skirti Sesutėms Vie
nuolėms, kurios per parapiji
nes musu Lietuviu anglių ka
syklų apylinkes mokyklas 
skiepija in mažutėliu jaunas 
szirdis ne tik religinius prin
cipus, be kuriu žmogaus gyve
nimas yra betikslis, bet ir tau
tinius, reiszkia, auklėja juos 
Lietuviu kalboj ir dvasioj, kas 
mums Lietuviams Amerikoj 
gyvenantiems svarbu ir bran
gu, palaikymui tautines vieny
bes sziais isztautejimo musu 
jaunos kartos iszeivijoj lai
kais. Isztilkruju yra girtinas 
sziu metu Lietuviu Dienos de
legatu nutarimas iki pelno pa
skyrimo. Tiesa, visos musu 
Amerikoj Katalikiszkos instai- 
gos, kuriose skiepijama in mu
su jaunimo szirdis apart moks
lą tikėjimas ir Lietuvybe, yra 
tikrai vertos musu visu para
mos. Mes Katalikai turėtumėm 
uoliai ne tik žodžiu bet ir dar
bu remti ir branginti tas in- 
staigas, nes tik su ju pagelba 
mes Lietuviai Katalikai dar 
sugebėsime ir ant toliaus ežia 
Amerikoj sayo jaunime Lietu
vybe palaikyti. Juk tai yra 
faktas, jeigu ne sesutes Lietu
vaites, kurios, pasiszvęntusioš 
Dievui, Bažnycziai ir tautai, 
nenuils'tancziai dirba -už ma
žiausia atlyginimą placzios 
Amerikos Kataliku tarpe skie
pydamos in musu vaikucziu 
szirdis tikėjimą ir Lietuvybe, 
tai jau but daug musu Lietu
viu jaunilkaieziu ir Lietuvai-

ežiu žuvusiu kitu tautu bango
se musu tautai Lietuvybe. Pel
nas sziu sukaktuviu (Lietuviu 
Dienos, Rugpiuczio 15) yra 
skiriamas tik Szv. Kazimiero 
ir Szv. Pranciszkaus Sesutėms 
Vienuolėms, viena dėlto kad 
jos szioj Lietuviu apylinkėj 
daugiausia darbuojasi auklėji
me musu vaikucziu o antra, 
dėlto, kad jos nieko negauna 
isz daromu pramogų kitose 
apylinkėse tikslu paremti mu
su Katalikiszkaises augsztes- 
nes ins'taigas. Tad-gi tuomi 
lemdamies sziu metu Lietuviu 
Dienos suvažiavę in pirma vi
suotina susirinkimą reikale tos 
dienos invykdymo pelną tos 
dienos paskirdami minėtoms 
instaigoms pilnai jauezia pa
teisinti. Presos Komisija.

TRUMPOS ŽINUTES
ISZ KANADOS

St. Lin, Kanada. — Mona 
Moyers, 30 metu motere, sude
gė deganeziam name drauge 
su savo dvieju metu kūdikiu. 
Apimta per durnus negalėjo 
iszsigialbet in laika.

Willpwdale, Ont. — Trijų 
metu K. Smith, 234 Finch avė., 
inpuole in szulini kuriame bu
vo 35 pėdos vandens ii’ norints
ji greitai isz ten isztrauke 
bet vaikutis mirė nuo persza- 
limo, mirdamas in puse valan
dos.

Toronto,' Ont. — Edna At
kinson, 20 metu, likos ųždary'- 
ta kalėjime už žudinsta savo 
dėdės C. Dobson, kuriam kirto 
su kirvuku in galva nuo ko jis 
ir mirė. Dobsonas norėjo už- 
muszt savo broli, merginos tę
va, ir mergina stojus apgyni
me tėvo, buvo priversta ji ap- 
malszyt nes kitaip butu broli 
užiriuszes.

SZUO, KATE IR ŽIURKE YRA GERI DRAUGAI.
Nepaprastas yra. susidraugavimas szitu draugu vienagį 

su kitu, norints gerai žinome kad paprastai jie yra didžiau
si nevidonai vienas kito. Nesenei svecziai atlankantieji pafo- 
da California Pacific International Exposition, turėjo proga 
pamatyti tuosius nepaprastus draugus, kurie gyvena tarp sa
ves draugiszkai, nedarydami vienas kitam jokios skriaudos. 
Visi priguli prie Beverly B. Dobbs, kuris su jais jau apvažia
vo beveik visa svietą rodydamas juos žmoniems.

Paskutines Žinutes

Washington, D. C. — Prezi
dentas pasirasze ant bylos ku-< 
ri uždraudžia atgabenti straik- 
laužius isz vienos valstijos in; 

1 kita užimti vietas straikieriu.
Camden, N. J. — William 

Roray, advokatas, nuszove'sa-* 
vo-paezia po tam pats sau atė
mė gyvastį per nusiszovima.'

Bruksela, Belgija. :— Apie 
400,000 straikieriu sugryžo ad
gal prie savo užsiėmimu kada 
darbdavei sutiko ant j u parpi-, 
kalavimo.

Varszava, Lenk. — Mariej 
Dziubinskiute paskandino sa
vo dvynukus šzulinyje. Mergi
na negalėjo iszmaityt vaikus ir 
save ir tas ja nustume prie nu-, 
žudymo vaiku.

Camden, N. J. — Keturi 
strai'kieriai, isz dirbtuves RCAĮ 
likos sužeisti laike maiszaties 
ir 24 aresztavoti, tarp tu kelios 
moteres. č

Tower City, Pa. — Apie -trys 
szimtai anglekasiu neteko dar
bo kada kasyklos Hazle Brook; 
sustojo dirbti Utarninke. Ka
syklos likos parduotos kitai 
kompanijai.

Townson, Md. —< Beprotis 
kongresmenas, Lenkas Marijo
nas Zajančzek iszbego ana' die
na isz prieglaudos in artimai 
girraite ir lyg sziam raszymui 
jo nesurasta.

Warrenton, N. J. — Smarki 
vėtra kuri prapute pro czionais 
iszverte keliolika namu pada
rydama bledes ant 75 tukstan- 
ežiu doleriu. _ ,

Frackville, Pa. — Lietus ku
ris nupuolė Nedėlios ryta, pa
dare czionais nemažai bledes 
del nekuriu gyventoju. Perkū
nas trenke in kamina Fenasyo 
namo, ant 2-tros uly., padary
damas gana daug bledes. ,
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