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KARSZTIS UŽMUSZE DAU
GIAU KAIP 3,000 ŽMONIŲ; 
PADARE BLEDES ANT 800 

MILIJONU DOLERIU.
Chicago. — Karszcziai kurie 

vieszpatavo po Suv. Valstijas 
padare bledes ant 800 milijonu 
doleriu ir daugiau kaip 3,000 
žmonių mirė nuo saules spin
duliu. Paežiam mieste Detroi
te mirė iii viena sanvaite dau
giau kaip 300 žmonių o szimtai 
randasi ligonbutese. Didžiausi 
karszcziai vieszpatavo Minne- 
sotoje, Iowa, Missouri, Kan
sas, Nebraska, Illinois, Wis
consin, Ohio ir Michigane.

Karszcziai truputi apsimal- 
szino apie Sereda ir žmones 
kvėpuoja lengviau. Nekurtose 
valstijose žmones meldėsi per 
visa sanvaite kad Dievas su
teiktu lietaus ir iszgialbetu 
nors dali kviecziu kurie sude
gė ant lauku.

UBAGAS TURĖJO $48,000 
BANKOSE.

Chicago. — Du palicijantai, 
kurie aresztavojo bekoji uba
gą, Joną Liston, 60 metu, ma
ne kad tai vargingas žmogus, 
kuris sėdėdamas ant saidvoko, 
pardavinėjo alavelius, bet ka
da ji nuveže ant palicijos ir pa
dare ant jo krata, rado jo skar
maluose daugiau kaip szimta 
doleriu pinigais ir kėlės banki
nes knygutes kurios parode 
buk jis turi pasidejas keliose 
bankose 48 tukstanezius dole
riu. Ant užklausymo kur aplai- 
ke tiek pinigu, Jonas atsake 
kad jam iszmoketa tuos pini
gus per geležkelio kompanija 
ant kurios geležinkelio jam 
buvo nupjauta kojos. Dabar 
valdžia tyrinės ar jis užsimo
kėjo savo inkom taksas o jei
gu ne, tai isz bankos isztrauks 
pinigus ant ju užmokėjimo.

BAISI MOTIN-ŽUDE; PADĖ
JO UGNĮ PO MOTINOS 

LOVA.
Winston-Salem, N. C. — Sa

die Lawson, 35 metu, darbinin
ke czionaitineje cigaru dirbtu
vėje, likos uždaryta kalėjime 
už nužudymą baisiu budu savo 
senos paliegusio® motinos. Ne
galėdama sulaukti mirties sa
vo motinos, toji nedora dukre
le padėjo ugni po lova ant ku
rios motina gulėjo ir senuke 
sudege ant smert. Kaimynai 
pamate dumusiveržentis isz na
mo ir atbėgo gesinti liepsna 
bet jau buvo per vėlai nes mo
tina jau buvo sudegus ant ang
lių.
ISZNESZE LAVONA ISZ 

DEGANCZIO NAMO.
Taylor, Pa. — Kada pasto

rius Juozas Mason, prabasz- 
czius Metodiszkos parapijos 
radosi ant virszaus įsu keleis 
gailininkais o jo mirusi pati 
gulėjo grabe žemai, staigai ki
lo eksplozija nuo gazinio pe- 
cziuko kuknioje ir namas pra
dėjo degti. Žmones kurie atėjo 
atlankyt nebaszninke, vos isz- 
nesze graba su lavonu ir nune- 
sze in artima mo'kslaine. Visas 
namas .sudege su rakandais ir 
drapanoms szeimynos. Pasto
lius su trirni vaikais iszbego 
isz deganezio namo giliuknin-

Isz Amerikos Isz Visu Szaliu
ISZ PIKTUMO NUPJOVĖ 

MYLIMAI GALUKA 
LIEŽUVIO.

Green Bay, Wis. — Niceforo 
Fiorelli, 24 metu, prikalbinėjo 
savo mylima, Anele Alicudi, 18 
metu, kad su juom pabėgtu ir 
apsivestu. Anele isz to pradėjo 
szirdingai juoktis ir nesutiko 
ant tokio užmanymo be pave- 
linimo savo tėvu. Makaronas 
baisiai inirszo tokiu paniekini
mu, isztrauke sztilieta ir pra
dėjo pjaustyt vedeli savo my
limos. Toji pradėjo szaukti pa- 
gialbos bet inszeles. jaunikis 
pagriebė už galo liežuvio ir 
nupjovė. Mergina likos nuvež
ta tuojau® in ligonbute bet 
kaip rodos gal turės mirt nuo 
daug nutekėjimo kraujo. Pa
siutėli uždare kalėjime.

200 ŽMONIŲ PASILIKO BE 
PASTOGIŲ.

Toronto, Kanada. — Du 
szimtai žmonių pasiliko be pa
stogių kada ugnis sunaikino 
dali priemiesczio Mimico. Su
degė 10 bizniavu namu ir 31 
privatiszku namu. Bledes pa
daryta ant daugiau kaip puses 
milijono doleriu. Manoma kad 
liepsna kilo nuo užsidegimo 
szieno vienam tvarte. Penki 
ugnaesiai likos smarkei apde
ginti ir sužeisti.

JO BANKA BUVO UŽKAS
TA ANT KALNO.

Scranton, Pa. — Mikolas 
Smolekas užsispyrė nemoket 
szimet taksu nes sake kad ir 
kiti nemoka tai ir jis nemokės 
bet taksonus su konsztabeliu 
kerszino jam kalėjimu ir ant 
galo Mikolas sutiko užmokėti 
taksas. Pasiėmė spata ir liepe 
savo .svecziams eiti su juom 
ant aidimo kalnelio. Nusistebė
jo palicijantas su taksorium ir 
nežinojo ka manyti apie Miko
la, manydami kad jis gal nete
ko proto. Nuėjo paskui ji ir ne
mažai nusistebėjo kada Miko
las pradėjo kasti ir už keliu 
minutu iszkase stikline bonka 
isz kurios iszeme 600 doleriu, 
atskaitė reikalinga suma, už
mokėjo taksas, bet pinigu dau
giau neužkase nes jam takso
rius davė gera patarimu kad 
to nedarytu. — Mikolas pripa
žino kad ir kiti taip daro, 
slėpdami pinigus ant kalno. 
Blogas tai paprotis nes laike 
nelaimes niekas nežinotu apie 
taja vieta ir pinigai ant visa
dos pražūtu.

BURDINGIERIUS SUKAPO
JO SAVO GASPADINE.

Philadelphia, Pa. — Už tai 
kad neinsileido in stuba, bur- 
dingierius taip inirszo ant sa
vo gaspadines kad pagriebęs 
kirvuką, sudaužė duris ir insi- 
gaves in viduri pradėjo ja ka
poti. Nelaiminga motere likos 
surasta per savo sunu kuris 
paszauke ambulansa ir mirti
nai sužeista motere likos nu
vežta in ligonbute. Gaspadine 
vadinasi Mrs. Mare Miller, 43 
metu, gyvenanti ant 505 N. 7 
uly. Manoma kad motere mirs 
nuo užduotu žąiduĮiu.

NORĖJO NUŽUDYTANGLUOS KARALIŲ
NEŽINOMAS ŽMOGUS SZOVE IN KARA 

LIU IR METE BOMBA BET KARALIUS 
ISZLIKO GYVAS

London, Anglija. — Kada 
karalius Edvardas jojo per 
laukus savo vasariniam palo- 
ciuje, Londone, staigai nežino
mas žmogus paleido in ji kelis 
szuvius bet nei vienas nepa
taikė po tam mete ir bomba 
bet toji netruko.

Sargai suėmė niekadeju bet 
jo pravarde neiszdave.

Tolimesniu žinių neaplaiky- 
ta 'bet po .visa Anglija tasai at
sitikimas labai sujudino gy
ventojus kurie myli savo ka
ralių ir nežino' del ko kas užsi- 
keisetu ant jo gyvasties.

MOTINA, DUKTĖ IR DU 
ANŪKAI NUŽUDINTI —

LOVOS UŽDEGTOS.
Winchester, Va. — Gilber

tas Fowler, patemines durnus 
verženezius isz kamino savo 
kaimyno, nuėjo pažiūrėt kas 
ten atsitiko. Liejas in vidų, ra
do ant grindų karabina o lo
vos ant kuriu gulėjo keturi la
vonai, buvo uždegtos ir dege. 
Buvo tai Mrs. Elsie, 90 metu, 
jos duktė May Smallwood, 50 
metu, persiskyrusi nuo savo 
vyro ir dukters du sūnūs, 17 ir 
23 metu amžiaus. Persiskyru- 
sios moteres vyras yra sunum 
szerifo isz Clarks pavieto ir 
badai gyvena Conansburg, Pa., 
kuris su savo paezia negyvena 
jau penkiolika metu. Kas pa
pilde taja baisia žudinsta tai 
da neisztyrineta.

JAUNIKIS JA APLEIDO — 
ISZ GAILESTIES UŽSMAU

GĖ KŪDIKI.
Toledo, Ohio. — Apleista per 

savo mylima su kuriuom atva
žiavo in czionais isz Kanados, 
kėlės dienas adgal, Agnieszka 
Sod'kievicz, 20 metu, užsmaugė 
savo naujai gimusi kūdiki. 
Gaspadine užtiko kūdiki kada 
mergina iszejo in miestą ir 
pranesze apie tai palicijai ku
ri mergina uždare kalėjime. 
Mergina bus sugražinta adgal 
in Kanada kaipo negeistina 
ukese. Jos jaunikis sake jai 
kad iszvažiuoja in Detroitą 
jeszkoti darbo Fordo dirbtuvė
je ir nuo tojo laiko nieko apie 
ji negirdejo. Palicija jo jeszko.

PACZIULE UŽDAUG KISZO 
NOSĮ IN NESAVO REIKA
LUS; NETEKO NOSIES.
Detroit, Mich. — Pacziule 

Jono Drotaro visur kiszo savo 
nosiuke in nesavo reikalus o 
ypatingai in vyro reikalus ir 
visame ji kritikavo ir iszmeti- 
nejo jam jo darbus. Negalėda
mas ilgiaus nukensti tojo 
“snapo” darbeliu, nupjovė jai 
gala nosiukes už ka likos užda
rytas kalėjime. Po tam darbui 
pats sau perpjovė gerkle ir 
sziadien guli ligonbuteje po 
viena pastoge kur randasi ir 
jo pacziule be galo nosies.

Anglijos Karalius Edvardas

ISZGIALBETAS PER SI
DABRINI MEDALIKA KU
RI NESZIOJO ANT KAKLO.

Bethlehem, Pa. — Sidabri
nis medalikas Motinos Dievo, 
kuris kabojo antį lenciugelio, 
ant jo kaklo, buvo priežastim 
iszgialbejimo gyvasties Juozui 
Svitala, kuris bandė atimti sau 
gyvasti per nusiszovima. Juo
zas paleido sau kulka in kru
tinę bet toji susilaikė ant me- 
daliko ir sziadien Juozas yra 
dėkingas Motinai Dievo (kad 
nedaleido jam atimt sau gyvas
ties.

Juozas ketino už keliu dienu 
apsipaeziuot bet mergina atsi
sakė už jo teketi ir tas buvo 
priežastimi užsikeisejimo ant 
savo gyvasties. Sziadien taji 
medalika jis labai guodoja.

GERAI APRŪPINO SAVO 
VYRA.

Salem, Mass. — Clarence 
Pike daugiau nesirūpins apie 
savo gyvenimą kolei gyvas 
bus nes jo brangi pacziule 
Morta, mirdama užrasze jam 
testamente du kambarėlius sa
vo name, be jokios raudos ir 
szmoteli dirvos užpakalyje na
mo kuria galės apdirbinet bet. 
mieg-kambarius jam uždraus
ta naudoti. Likusi turtą pali
ko dek savo seserunes Mortele 
paliko savo vyrui tik viena do
leri pinigais.

SAPNAVO KAS NAKT APIE 
LAIDOTUVES TODĖL 

NUSIŽUDĖ.
Duluth, Minn. — Per kėlės 

sanvaites, be paliovos, sapnuo
damas apie laidotuves ir nega
lėdamas to ilgiaus nukensti, 
Antanas Czernecki, 33 metu, 
perpjovė sau gerkle su britva. 
Laike koronerio tyrinėjimo, jo 
draugas, su kuriuom buvo ant 
vieno burdo, apsakė palicijai 
buk kėlės dienas adgal Czer- 
neckis jam kalbėjo kad per kė
lės sanvaites, be paliovos, sap
navo jis karavana su atidary
toms durimis, rodos lauke ant 
graibo. Czerneckis tuom regė
jimu taip persiėmė kad nakti
mis negalėjo miegoti o ant ga
lo pradėjo svajoti ir per tai ne
teko proto.

43 ŽMONYS NUSKENDO 
PER APSIVERTIMA 

VALTIES.
Calcuta, Indija.,— 43 žmonys 

nuskendo, kada didele valtis 
apsivertė in upe. Penkes-de- 
szimts žmonių tame laiike ra
dosi valtije kuri plauke nuo 
laidotuvių isz Khulna, Benga- 
iiaus. Kiti septyni iiszsigialbe- 
jo.

PREZIDENTAS MASARI- 
KAS KETINA PRIIMT

KATALIKYSTA.
Praga, Czekoslovakija.— Laik- 
raszcziai skelbia buk buvusis 
prezidentas Czekoslovakijois, 
T. Masarik, ketina pamesti 
Protestoniszka tikėjimą ir per
eiti ant Katalikiszko. Taip isz- 
sitare nekurie pirmininkai Ka- 
talikiszkos bažnyczios, po at- 
silankimui pas ji. Profeso
riaus mirusios paezios sesuo, 
randasi tūlam vienuolyno, jau 
nuo keliolika metu,

DREBĖJIMAS ŽEMES
DAVĖSI JAUST CHILEJE.
Buenos Aires.,— Seismogra

fas La Plata Universitete, pa
rode 'buk davėsi jaust gana 
smarkus drėbėjima's žemes ap
linkinėje Chileje, artimoje San- 
tago, apie 800 myliu tolumo, 
bet kokioje vietoje atsibuvo 
taisai drebėjimas, tai isztikimju 
da nedažinota.

INVAŽIAVO AUTOMOBI- 
LIUM IN MARES, PA- 
SKANDIDAMAS PACZIA

IR SAVE.
Kopenhaga, Danija.,— Dau

gelis žmonių mate pasiutiszka 
važiavima automobiliaus kuris 
leidosi tiesiog in mares. Isz 
automobiliaus žmonys girdėjo1 
szauksma pagialbos kokios tai 
moteres. Kada automobilius 
invažiavo in mares, moteirei 
pasisekė is'zkulti langa, bet la- 
von'a' surado už kokios tai va
landos vėliaus mariose.

ISZ PRIEŽASTIES STOKOS 
PINIGU, PARDAVĖ SAVO

VYRA DEL NASZLES.
Zagrzeb, Rumunija, i— Tula 

motore czionais ana diena par
davė turtingai nas'zlei savo 
jauna ir patogu vyra už 100,000 
dinaru. Pora buvo apsivedus 
1931 mete, gyveno laimingai, 
bet nuo kokio tai laiko vyras 
neturėjo darbo ir pradėjo insi- 
skverbti badas ir k'itoki daly
kai po ju pastogia. Dagirdus 
apie ta padtejiima drauge tosios 
moteres, atėjo pas ja su pa'siu- 
linimu pirkimu nuo josios vy
ra. Isz pradžių naszle pasiūlė' 
jei 50,000 dinaru, bet motere I 
ant to nesutiko ir ant galo tur
tinga naszle sutiko ant 100,000 
dinaru. Patogus vyrukas nesi- 
prieszino priesz pirkimą ir li
kos nuvestas per naszlele in jo
sios gyven-nami. Sudas davė 
porai (persiskyrimą. Motere 
dabar nekenezia bado ir kaip 
rodos jeszko sau kito vyro tu
rėdama dideli pasoga. ,

RASZTININKAS MAKSI
MAS GORKI PAGERBTAS 

PER SOVIATUS.

Mirusis Rusiszkas rasztinin- 
kas, Maksimas Gorki, buvo ži
nomas Rosijoj kaipo “Dievai
tis Rasztu”. Gorkis gimė 1868 
mete, Nižni Novgorode, kuri 
miestą soviatai užvardino ant 
jo garbes kaipo Gorki. Buvo 
jis isztremtas isz Rosijos laike 
cariszko valdmo bet po nužu
dymui caro ir apemima val
džios per bolszevikus, likos vė
la iszkeltas in augszta garbe.

SUĖMĖ ŽUDINTOJU ASZ- 
TUONIU MOTERIŲ; DVI

BAISIAI SUKAPOJO.
Rudnice, iCzekoslovakiija. — 

Palicijai pasisekė suimti jauna 
vyra apie 25 metu amžiaus, ko
ki tai SteĮpanika, kuris prisipa
žino prie nužudymo dvieju mo
terių, kuriu lavonai buvo 'bai
siai sukapoti ir užkasti darže- 
lije. Arit visu klausymu kokius 
jam uždavinėjo palicija, atsa
kinėjo kaip sapne ir negalėjo 
duoti priežaste del ko papilde 
žudins'tas. Valdžia, isztyrinejo 
buk tasai ižgama turėjo nužu
dyti ir daugiau moterių. Nuo 
kokio tai laiko, važinėjo kokis 
tai pasiutėlis ant dviraezio, 
szaudydamas in einanezias mo
teres ir merginas. Manoma, 
kad tlai tas pats.

BELGAI ISZGERE
DAUGIAUSIA ALAUS.

Geneva.,— Belgai iszgere 
tojaii—vu. vieszat mf mmmmrr 
daugiau alaus ne kaip kitos 
szalys. Kožnas vyras, motere 
ir vaikas iszgere per meta 310 
pain'tukiu alaus, (tiek ant ko- 
žnos ypaltoisi). Antroj eilėj yra 
Anglikai o treczioj yra Vokie- 
cziai.

NEGUODOJO SAVO TĖVUS, 
LIKOS ISZKEIKTAS ISZ 

PARAPIJOS.
Chichester, Anglija. — Ja

mes Bunting ana diena likos 
iszkeiktas isz parapios Church 
of England už tai kad “Neguo- 
dojo tėvo ir motinos savo.” 
Iszkei'kima uždėjo ant nedo- 
raus sunaus vyskupas Rev. 
George Bell, kada jo tėvas ir 
motina užtroszko savo name 
nuo gazo. Nedoro sunaus tėvas 
buvo kunigu Camelsdale para
pijoj o priesz atemima sau gy
vasties paliko laiszkeli kuria
me pasakė kad sūnelis iszvilio- 
jo nuo ju visa ju turtą ir neda
vė jiems nieko ant užlaikymo. 
■Sudas isztyrinejas priežastį 
mirties tėvu balsei iszbare su
nu už toki pasielgimą o vysku
pas ji iszkeike isz parapijos.

IR GYVULYS NEGALĖJO 
NUKENSTI TOKIO

PASIELGIMO.
Vilnius.,— Gryždamas namo 

vėlai, būdamas gerai užsigėręs, 
Jonas Svitala pradėjo plakti 
nemielaszirdingai savo arkli, 
spardė kojomis ir net sukruvi
no. Kada pribuvo namo iszkin- 
ke arkli norėdamas ji invest in 
tvairta, bet arklys netikėtai mė
tėsi ant jo, parmetė ji ir pradė
jo spardyti su kojoms ir kan
džiok Ant riksmo subėgo žmo
nys ir atgyne nuo arklio. Su
žeistąjį nuvežė in ligonbute, 
bet kaip daktarai nutarė, tai 
neiszliks gyvas.

KARDINOLAS—KAREIVIU 
MIRĖ, TARNAVO SVIETI- 

NEJE KAREJE.
Besancon, Francija. — Hen- 

rikis Kardinolas Binet, 67 me
tu, kuris dalyvavo Svietineje 
Kareje, mirė Seredoje namie. 
Velionis buvo inszventytas ant 
kunigo 1893 mete, po karei li
kos iszauksztintas ant vysku
po, po tam ant arkivyskupo ir 
kardinolo.

Tasai žymus bažnytinis pra
lotas priiminėjo pas save ka- 
risžkus draugus savo palociu- 
je ir kalbėdavosi apie atsitiki
mus ant kares lauko. Instojo 
jis in vaiska turėdamas 45 me
tus, pasiliko seržantu ir aplai- 
ke garbes medali už narsumą.

20 ŽUVININKU NU
SKENDO.

'Santandar, Iszpanija. — 
Laike smarkios viesulos inlun- 
keje Bis’kaikoje, žuvo 20 Isz- 
paniszku žuvininku kurie ta
me laike radosi ant mariu. 
Priek tam žuvo penki laike su
sidūrimo dvieju laiveliu. Visi 
buvo vedia žmones ir paliko 60 
vaiku, isz viso.

BANDITAI UŽMUSZE 11
JAPONISZKU KAREIVIU.
Mukdahas Mancziurija. — 

Vienuolika Japonisizku karei
viu likos užmuszti muszija su 
Kiniszikais banditais Fentien- 
ge, kuriu radosi daugiau 300 
o Japoni'szku kareiviu vos sau
jele, narsiai gynėsi priesz ban
ditus.

ŽUVO AUTOMOBILIO
NELAIMĖJ LIETUVOJ.

Ka'unas., ■— Keturi nariai 
cirko trupe®, liko užmuszli ne
laimėj su troku arti Alytaus. 
Tarp žuvusiu yra “fakiras” 
Ben-Ali, kuris dalyvavo Chica- 
gos pasaulio parodoj 1934 m. 
Trokas su 19 cirko trupes na
riu nusirito 20 pėdu staezia 
kriauszimi kai troko szoferis 
staigiai patsuko troka nenorė
damas užgauti ūkininko veži
mą. Selptyni teipgi trupes na
riu liko sunkiai sužeisti.

Fakiras Ben-Ali, kurio tik
roji pavarde yra Antanas Pil- 
ka'uskais, yra gerai Chicagie- 
cziams, Suv. Vals., ir apielin- 
kes lietuviams pažystamas, nes 
jis ne tik dalyvavo Chicago® 
Pasaulio Parodoje bet paskiau 
dar kelis menesius pasiliko 
Chicagoj po parodos ir gastro
liavo Chicago j ir jos apylinkė
se, rodydamas nepaprastus da
lykus.



“SAULE” Mahanoy City, Pa.___________________________

Kas Girdėt
Ana diena vela kokis tai 

žmogelis iszejo isz proto o gal 
nuo dideliu karszcziu. Sztai 
Vincent Ross, 23 metu, apsipa- 
cziavo su sena bobele, Celina 
Lloyd, 66 metu. O gal nesigai
lės padaryto 'žingsnio nes nasz- 
lele (nors sena bet jos turtas 
siekia in milijonus isz kurio 
aplaiko kas meta po 18 tuks- 
tancziu doleriu procento. Ne
bus nuobodu del Vincuko nes 
galės turėti geresnius laikus su 
jaunesnėms moterėlėms.,

Tikėtis sunaus o in jo vieta 
atnesze garnys dukrele, po tam 
pasigert isz rupesties ir ant ga
lo paleist sau kulka in smege
nis, taip tai padare kokis tai 
Bernardas Struliba, isz Czika- 
gos. — Kvailyts, daugiau nie-

Fairfield, N. J., farmerys 
Luke Mayer, 87 metu am
žiaus, kuris jau buvo nuvedės 
prie altoriaus penkes moteres, 
jeszko szesztos, bet ant sekan- 
cziu iszlygu: Kad toji, kuri 
geistu pasilikti jo gyvenimo 
drauge, butu da jauna, patogi 
ir nedevetu trumpiu szlebiu ir 
nekirptu plaukus o už tai ap- 
laikys puikia farma, automo
biliu ir ji pati už vyra, kaipo 
priedą. Ar atsiras tokia kvai
liuke kuri už jo tekes? .

Kaime Gregoff, Rosi joj, li
kos papildyta baisi žudinsta. 
Mergaites tame kaime mylėjo 
labai vietini “dyaczka” (Pra
voslavu klieriką), stengdamos 
viena kitai ji paveržti del sa
ves. Bet Idyaczikas iszsirinko 
sau patogesne ir turtingesne o 
ant kitu nei nežiūrėjo. Panie
kintos mergaites nutarė už tai 
atkerszint iszrinktai merginai 
kuri paveržė jo szirdi ir prisi
savino sau. Visos isz vien už
klupo ant meiginos, iszvilko 
isz kaimo, apipylė jos veidą su 
karboline ruksztimi, baisiai 
apdegindamos jos veidą ir 
akis ir baisei sužeidė ja. Mer
gina su sužeistais viduriais li
kos nuvežta in artima ligonbu- 
te kur mire in kėlės valandas 
vėliaus. (Visos merginos likos 
uždarytos kalėjime kur laukia 
ateinanczio teismo.

Tarp Lietuviu gero niekados 
nebuvo ir nebus, politikoje. 
Tieji, kurie galėtu būti del 
Lietuviu tautos pagialboje ir 
da kiek Jižteleja moksle tai 
stojasi pardavikais ir nevido
nais del savo tautiecziu. Netu
ri jokios sanžines, už kelis do
lerius parduotu savo broli kaip 
Judoszius. Sziadien prigulės 
prie vienos, rytoj prie kitos 
partijos — beit latru pasilieka 
visados ir tokius Judoszius Už- 
raszo in knyga veidmainiu. In 
kur vejas puczia in ten jie 
linksta. Ka daryt, ir toki yra 
reikalingi ant svieto. Jeigu te
kis Judoszius, renegatas, veid
mainys, taip pasielgtu tarp ap- 
szviestesniu, tai neinsileistu in 
tarpa saves o kad ir insi- 
skverbtu tai tuojaus iszmestu 
ir da su koja in užpakali in- 
spirtu.

Profesorius Van Stein Cal- 
lenfals su savo draugais iszka- 
se Malay inlunkeje, Sun gei Si- 
put aplinkinėje, kaulus žmo
nių, kurie gyveno daugiau 
kaip 4,500 metu adgal. Dabar 
tasai profesorius su kitais ty
rinėja koki tai buvo žmones ir 

būdas ju gyvenimo. s"

Apsipacziuok arba mokėt 
valdžiai taksas už savo jauni- 
kysta, taip paliepė Meksiko- 
niszka valdžia del senberniu 
kuriems jau perejo 30 vasarė
lių. (Jeigu tosios tiesos pereis 
per kongresą tai gyventojai 
pasidaugintu, jaunos vedusios 
poros daug pagerintu sklypui, 
visokį prasižengimai daug su
simažintu nes pacziules sulai
kytu savo vyrus namie. Mote
res labai spiresi tuju tiesu nes 
taksos uždėtos ant senberniu 
prigialbetu del jaunu vedusiu 
poru, uždėtu ligonbutes ir pa
statytu del senu moterių na
mus.

Gal ne visi žino kad papras
tas žmogus per diena iszlieja 
prakaito jisz įsavo kūno apie 
dvi kvortas o nekurie vyrai 
iszlieja prakaito per diena net 
deszimts kvortų. Gerymas už 
daug vandens 'prisideda prie 
iszprakaitavimo daug druskos 
isz kūno ir tas gali būti labai 
kenksmingu del žmogaus. To
dėl daugelis žmonių inpila 
druskos in alų kada geria.

KELIAVIMAS
SVETUR

Szitas yra dvyliktas straipsnis 
Apie Naturalizavima ir 

Pilietyste.

Kas m;et tukstaneziai gy- 
venaneziu Suv. Valstijose žmo
nių pageidauja aplankyti sena 
kra/szta ir pasisvecziuoti su sa
vo seniausiais draugais ir gi
minėmis. Mažai Amerikoje 
apsistojusiu immigriantu neke
tina, kada nors vėl gryžti in sa- 
vaji knaSztai. Bet kada ta die
na jiems ateis tai siu kokiomis 
popieromis jie ketina vykti už
sienyje ir keliauti svetur?

Czia vėl mes randame, kad 
Amerikos pilietyste padaro 
svarbu skirtumą. Kaip tik 
žmogus, arba moteris, tapsta 
piliecziu, jis arba ji. gali, gauti 
Amerikos pafcporta ir jeigu vy
ksta užsienyje tai keliauja su 
Ameirikoniszku Pasipertu. Ka
dangi jau jie yra Amerikos Pi- 
liecziai, tai jiems visai neveik 
nei svarstyti klausima ar vėl 
bute inileisti in Suv. Valstijas.

Ateivis, kitoj pusėj, neturi 
jokio patikrinimo kad jis bus 
vėl. inleisitate. Jis keliauja savo 
szalios pasportu. Priesz jam 
apleidžiant Suv. Valstijas jis 
gauna sugryžimo leidimą. Szi- 
tate leidimas jam duoda teise 
sugryžti kaipo nekvotiniu im- 
migrantu bet jis turi prisilai
kyti prie visu immigracijos in- 
statymo reikalavimu, tarpe 
szitu reikalavimu sveikatos 
reikalavimas yra laibai svar
bus. Paprastai, tokis atei
vis, jeigu ne per ilgai isz- 
buna isz szios szalieis vėl iiiieiils- 
taisi, bet vistiek yra atsitikimu 
kur 'sugryžtantfej'i ateiviai ne- 
buvo inleisti in Suv. Valstijas.

Sugryžimo leidimas yra ge
ras tik vieniems metams, jeiigu 
patesimas negautas. Naturali- 
zuotias pi! ietis gali apsilikti 
dviejus metus szalyje jo gimi- 
mo, airba penkis motus bile ki
toje svetimoje szalyje, bet jo
kio užklausimo (ilgesnis iszbu- 
vimas laikytas prieszingu jo 
prislėgto pareiszkimo kuomet 
buvo naturalizuotas, jis tada 
prisiege kad ketina hiuolatai 
apsigyventi Suv. Valstijose.)

Keliavimas su amerikonisz- 
ku pasportu palengvina sugry- 
žima in Suv. Valstijas, bet se
noje szalyje gal turėjimas 
Amerikoniszko pasporto visai 
kitaip atsiliepti.

Tonais jo senieji draugai ir 
gimines gal nesuprals kodėl to
kis žmogus iszsižadejo savo 
szalies. Kodėl jis prisiege iszti- 
kimu kitai. Tuos visus klau i

Priesz proliibicija moteres, 
labai retai atsilankydavo in Į 
saliunus užganadint savo 
troszkuma. Saliunai kurie tu
rėjo kambarėlius del moterių 
taip vadinamus “ladies ent
rance” in juos retai kada pa
kliūdavo kokia Imotere, o kad 
ir kokia eidavo tai drauguveje 
sii vyru.

Sziadien yra kitaip. Moteres 
ir merginos lankosi in taver
nos ir užeigas be vyru, apsėda 
bara arba tiesiog atsistoja prie 
ju ir geria kaip vyrai o neku- 
rios ir daugiau. Tokis padėji
mas gali būti labai kenksmin
gu del visuomenes. Valdžia ant 
tokiu vietų turi atkreipta aki 
nes nekuriuose tavernuose de
dasi tikra Sodoma ir Gomora. 
Po teisybei, yra tokiu tavernų 
kuriuose paredkas yra užlai
komas ir neatsibuna juose jo
kio isztvirkimo.

Sziadien daugybe moterių 
važiuoja in rodhauzes su prie- 
laidiniais kur praleidžia be
veik visa nakti ant gerymo ir 
isztvirkimo nes moteres turi 
savo automobilius ir vyrai ma
žai rūpinasi kur ju prisiegeles 
trankosi. i

Praeita 1935 meta Amerikoj 
likos užmuszta 30 straikieriu 
musziuose su palicija ir vaisku 
o szeszi daugiau, lyg Juniaus 
menesio szimet, pagal apskai- 
tyma American Civil Liberties 
Union. Tame raparte taipgi pa
žymėta kad vaiskas likos isz- 
szauktas ant apmalszinimo de
vyniolika straiku.

Praeita Subata, gerai žino
mas po visa Amerika, dakta
ras Jonas Szliupas su savo 
žmona ir šuneliu, iszbuve kelis 
menesius Amerikoj, iszplauke 
adgal in Lietuva. Daktaras 
Szliupas, būdamas Amerikoj, 
atlankė didesnes Lietuviu ko
lonijas laikydamas prakalbas 
apie padėjimą žmonių Lietu
voje.

L. TRASKAUSKAS
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

PAGAVO ŽUVU UŽ MILIJONĄ DOLERIU.
Žiemiu-Vakarineje dalyje Suv. Valstijų žuvininkai szi

met sugavo žuvu lasziszu (salmon) aplinkinėje Seattle, Wa
shington, ant milijono doleriu.

simus pats žmogus turi sau 
apsvarstyti.

Per visa apsistojimą užsie
nyje Amerikos pilietis yra po 
globa Amerikos vėliavos. Vie
nais isz svarbiausiu užduoeziu 
Amerikos konsulatu ir kitu di- 
pliomatiniu afišų tai yra teikti 
visa galima pagialba ir apsau
ga jos piliecziams. Ateivis, 
kad nots ir gyvena Suv. Val
stijose per daugeli metu, negali 
reikalauti jokios apsaugos nuo 
amerikoniszku dipi’iomatiniu 
ir konsulinių atstovu. Nelai
mei pakilus jis turi kreiptis 
prie salvo valdžios.

Taip palsitaiko, kad instaty- 
mai keliu Europos szaliu ne- 
pripažyteta teise ju tautiecziu 
pakeisti pilietyste. Turimo at
sitikimu kur Amerikos natuira- 
lizuoiti piliecziai buvo iszrinkti 
kareiviu tarnVston ju buvusiu 
szaliu. Nelabai senei Ameri
kos Suv. Valstijų valdžia už
baigė specialiais sutartis su ke
lioms szalims, po kuriu sutar- 
cziu, teise naturalizuotas yra 
pilnai pripažinta. Kur tokiu 
sutareziu nėra: pav., su Lenki
ja, Italija, Francija, Vokietija, 
Jugoslavija, Austria ir Rusija; 
tai Suv. Valstijų Valstybes De
partamentas duoda persergėji
mus naturalizuotiems pilie
cziams kurie ketina vykti už
sienyje ir kur naturalizuoti 
ateiviai yra priverstinai pri- 
raszyti prie kareiviu tarnystes, 
tai szita szalis protestuoja 
priesz tokius atsitikimus. Dau
gumoje atsitikimu ypatingai 
taikoje, toki protestai yra pa
sekmingi. Ateivio atsitikime 
tokiu protestu negalima pada
ryti.

Naturalizuotas pilietis ke
liaudamas užsienyje turi lygu 
Stovi s u vietiniais gimusiais 
amerikieczįais ir taip ilgai 
kaip jis turi Amerikos legaliisz- 
ka pasporta tai negal but jokio 
klausimo kasi ink jo 'Sugryžimo 
in Suv. Valstijas. Ateivis ne
gali per ilgai apsistoti užsien
yje, neis gali pamesti teise vėl 
sugryžti kaipo nekvotinis im- 
migrantas ir rasti kad Ameri
kos durys uždarytos. —F.L.I.S.

PAJESZKOJIMAS.

Asz motina Margarieta fiber
man pajeszkau savo sunaus 
Viktoro Sherman. Praszau la
bai gražiai jeigu kas žino apie 
ji man praneszti ar gyvas ar 
gal miręs. Visame pasaulyje 
didesnes meiles nesiranda kaip' 
motinos del sūnelio. Praneszki- 
te ant adreso: (t.58

Mrs. Margaret Sherman,
% Peter Willavage, Rt. 2,

Branch, Mich.

VESTUVES — Kur? Ka? — užklausė ke
li.

— O-gi musu skerdžius Mo
tiejus, ar ne jaunikis! — pasa
kė Žalis, — jis pinilgu turi.

— Tai butu parinkta pora!
— riktelėjo Tuoniliute, — abu
du toki nelemti! Bet dedei Ge- 
gucziui kaip pasiseks tai ir su
taisys mums vestuves.

— Pamėginsim! —- tarė Ge
gutis, — rasi ir bus kas isz to.

Gegutis per visa įsanvaite 
daug vaiksztinejo nuo vieno in 
kita, daug kalbėjo ir nuotakai 
jauniki o jaunikiui nuotaka 
gyre.

Stor-Mare džiaugėsi kad jau
nikis ir piniguotas ir tylus o 
dar moka ir geldas ir kultuves 
dirbti. — Tai bent vyra turė
siu, — kalbėjo sau nuotaka.

Motiejus, kaip visuomet, ty
lėjo: žiurėjo 'savo kaimenes ir 
beganydamas skaptuku drožė 
szauksztus. Jis sznairiai žiurė
jo in Geguti ir pyko kad szis 
vis taip pat jam be galo kalbė
jo.

— Tai ka, ar sutinki? — 
klausė Gegutis Motiejaus. — 
Dievas duos, vaiku susilauksi, 
nes ganyt, žmones tau prisės 
Vaikus paauginęs leisi juos 
pas žmones ganyt, žmones tau 
prisės linu, pasodins bulviu o 
gale metu vaikai tau parnesz 
ir alga. Senatvėje lengviau bus 
nes ne visuomet sveikatos tu
rėsi ir ne visado galėsi ganyt 
ir geldas dirbti. Ateis senatve 
ar, neduok Dieve, liga, tave 
vaikai prižiuręs. Tai ka, ar su
tinki, Motie, — užbaigė Gegu
tis.

— Kaip nori, taip daryk, — 
szaltai atrėmė Motiejus ir insi- 
dejas skaptuką kiszenen, grei
tai nuėjo parvaryt karves.

Subatos diena reikėjo “jau- 
ni-emsiems” pas kunigą eiti 
poteriu pakalbėti ir užsaku 
paduot. Stor-Mare ir Gegutis 
ilgai kalbėjo Motiejui ir szait- 
kesi ji Simnan pas kunigą.

— Eikit patys, — tarė ant 
galo Motiejus, — man reikia 
kaimenes žiūrėti. — Tai pasa
kęs jis liepe piemenims varyti 
kaimene areziau upes pagirdy
ti.

— Tai nelemtas žmogus, tai 
pusgalvis! — murmėjo Gegu
tis. — Ar žinai, Mariuk, eiki
me mudu pas kunigą; papasa
kosime viską, kaip yra, rasi, 
kunigas ir be jo priims užsa
kus. 'Tu poterius pakalbėsi o 
jisai ta reikalą atliks vestuvių 
dienoje.

Nuėjo jiedu pas kunigą ir 
Nedeldienyje jau pagarsinta 
pirmasis užsakąs.

Užsakams iszejus Utarninke 
paskirta vestuves. Nuotaka, 
pasiskerdus parsza, prigamino 
valgio. Degtines tuomet pigios 
butą o ant skripkos Gegutis 
dykai grieže. Jau buvo keli 
svecziai ateja, jau jaunimas 
eme szokti, tik nebuvo matyt 
jaunikio.

— Jaunikis 'kaimene gano!
— ruseziai tarė Buzas, inejas 
Stor-Mares grinezion.

—Gano?! — stebėjosi Gegu
tis, — o kad jis -surugtu! — 
tikrai nelemtas žmogus!

Tai sakydamas Gegutis me
te skripka ir greitai isžlbego in 
laukus Motiejaus jeszkot.

— Ar visai apkvaitai, ar ka!
— reke Gegutis, pamatęs Mo
tiejų, — juk sziadien tavo ves
tuves!

— Tai-gi, sziadien, girdėjau 
kaime visi taip szneka, — mur
mėjo Motiejus.

Žinai gerai, tai kokiam ga
lui czia ganai?!,— reke pirsz
lys.

— O kaimene, kaip liks be
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Senei jau tai buvo. Vienam 
Simno parapijos kaime gyve
no skerdžius Motiejus. Ilgai ji
sai tenai betarnaudamas, ne- 
gerdaves, nerūkydavęs ir už
dirbta skatiką taupdaves. Mo
tiejaus butą jaunikio. Kiek 
metu tarėjas 'jis ne pats neži
nojo bet seni žmones sakydavo 
kad jam keturios deszimtys 
pasibaigė.

Tylaus tai žmogaus butą; 
niekuomet nieko neužkabinda- 
ves, nieko neužpykindaves. 
Praustis ir szukuotis jis ne- 
megdaves. Kartais tik szventa- 
dienyje nusiprausdaves ir ap- 
skrieziu szepetuku žemyn 
plaukus palygindavęs.

Kasdien jis savo laiku kai
mene iszgindaves ir namon 
pargindavęs. Žiemai prasidė
jus, jam lyg nesmagu daryda
vosi kad kaimene ganyti ne
gali. Bet kėlės dienas pavaiksz- 
cziojas, tuoj atrasdaves sau 
daiba, darydavęs gelsamczius 
ar szauksztus, apmuszdaves 
klumpes, vydavęs panezius ir 
virves. Vyrai ir moteres ji la
bai megdave. Taip ilgai tebe
gyvendamas jisai susitaupęs 
in pusantro szimto rubliu ir 
pasidejas juos (pas Buza, mal
dinga ūkininką. Jeigu ji kas 
užkabindavęs tai jis trumpai 
atsakydavęs, — nežinau!

Jau ruduo atėjo. Žmones bu
vo rugius užsėja. Karta szven- 
tadienyje szale Bužo kluono 
susirinko 'krūvele žmonių: vy
rai, moteres ir jaunimas. Tarp 
ju ir Geguczio butą. Kas Gegu- 
czio nepažysta? Jis ir pirszlys 
ir jomarkininkas ir muzikan
tas. .. Į

— Szimet musu kaime ne 
kriksztynu, ne vestuvių, ne jo
kiu gužynių nebuvo — skundė
si Gegutis.

— O kas tam kaltas? — klau
sė Buzas — žinoma kad tu; ap
tingai in senatve, broleli! Kita 
kart būdavo, kitaip elgdavaisi 
ir sutaisydavai vestuves kai
me ar kur kitur apylinkėje.

— Kam ir kas pirszti, kad 
merginos musu kaime dar per 
jaunos: palūkėkite metus, ant
rus, tai atsitaisysiu.

— O-gi kad yra merga ir 
apysene, vestuves galėtu būti,
— tarė Tuiniliute, szesziolikos 
metu mergaite.

— Gal tu norėtum iszteketi?
— klausė Gegutis —• bet dar 
palūkėk -bent dvejus metus.

— Tai ne asz, >— atkirto mer
gina, — juk yra, dėduk, musu 
kaime merga daugiau dvigu
bai senesne už mane! O-gi ga
le kaimo Stor-Mare.

— Tiesa ji sake, — kalbėjo 
Buzas — Stor-Mare jau ne jau
na merga. Jos tėvai iszmire, 
broliu ir seserų jau nebera. Ji 
pati savo szeszmargi aria ir 
apseja; pati kulia ir malkas 
kerta, tai bent boba!

— Kad stora, negraži ir jau 
apysene, kas norės jos imti? — 
kalbėjo Gegutis, o žmones ir 
niekus apie ja kalba... girdi, 
girdi, valka palaidojus.

— Ka czia, kūmai, pasakų 
paisai, — atsiliepe Žalis, Bužo 
kaimynas, juk žmones dažnai 
ir melus kalba... Man rodos 
galėtum jai greitai surasti jau
niki. , „ 

manes ? — vela murmėjo sker
džius.

— Tuszczia jos, kaimenes! 
Piemens patys paganys! Eik, 
nusiprausi truputi nes jau rei
kia Simnan važiuoti. Buzio ir 
Žalio arkliai jau pakinkyti.

'Tai pasakęs pirszlys liepe 
piemenims ganyti o pats Mo
tiejų už rankos nusitveręs ir 
pas save nusivedęs liepe jam 
praustis ir szukuotis.

Gegutiene davė skerdžiui 
baltus marszkinius ir paskoli
no apsivilkt naujus vyro kaili
nius. Paskui ji su nuotaka ir 
kitomis merginomis, kaip ,sve- 
czia, nuvažiavo Simnan o neil
gai trukus pirszlys su Bužu ir 
Žaliu jauniki atveže. Vyrai nu
ėjo pas vargonininką raszyt 
akto o Mare tai szi tai ta pasa
kojo prie vežimo jaunikiui ir 
labai gyrėsi savo triobele, lau
ku ir karve, visztomis ir dviem 
avimis. j

Po valandos suraszyta aktas 
ir pirszlys pargryžo jaunuju 
bažnyczion Vestis. i

Priejas prie vežimo ir nema
tydamas jaunikio paklausė 
kur jis pasidejas. «, '

Namon nuėjo, — tarė nuo
taka, — įasz jam gražiai pasa
kojau o jis užsisuko ir nudūli
no.

— Kad jis surugtu! Ka jis 
gero padare?! — rūstavo Ge
gutis ir vežiman sėdės nudar
dėjo vytis jaunikio.

— Ar pasiutai, Motie? — re
ke pirszlys, — tu kvaily!.. tu 
beproti!.. Kunigas nuėjo baž- 
nyczion, vargonininkas užlipo 
ant vargonų, bažnytinis tarnas 
jau žvakes užžiebė; aktas Su- 
raszytas ir apmokėtas o tu, 
pusgalvi, namon eini —szirdo 
pirszlys, — tu kunigą ant juo
ku statai! Tu manai kad tau 
szis dalykas juokais nueis! Ne, 
brolyti kaip kunigas ir nuota
ka tave paduos teisman tai 
pražus ir tavo sutaupinti pini
gai ir dar patupėsi kokius me
tus Kalvarijos klesose!

— Tai kam ji savo turtus gi
ria... ar man ju reikia, ar 
ka?.. kalbėjo iszsigandes 
skerdžius. — Jeigu ji daugiau 
to nedarys tai... ašz galiu su 
tavim gryžti bet teismo ir kle- 
su man nereikia.

Greitai juodu atvyko bažny- 
czion ir klebonas suriszo jau
nuosius neatmezgamu mazgu.

Linksmai iszoko jaunimas 
Geguczio namuose o senieji su
sėdę už stalo vieszejosi.

Stor-Mare buvo laiminga o 
Motiejus truputi užvalgęs ir 
nieko negeres slaptai iszspru- 
do isz tridbos ir kitam gale 
kaimo kluone saldžiai užmigo.

Anksti ryta savo laiku vela 
iszgine kaimene. Daugeli metu 
jis kerdžiavo o jo pati ūkyje 
dirbo viena. Vos žiemos metu 
jis priprasdavo prie paezios 
namu ir jau ten dirbdavo gel
dos, klumpes, kultuves ir 
szauksztus. , •

gAPNORIU^
Su 283 Naujais Paveikslais 

160 Dideliu Puslapiu
8 coliu ilgio - SU coliu ploczio

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

Preke Tiktai - $1.00
W. D. BOCZKAUSKAS-CO., 
MAHANOY CITY, PA., Ų.S.Ą,
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Miesto Metz gyventojai kaip 
tik prasikrapszte akis po nak
ties atsiteiui. Niekas dar isz 
savo gurbeliu neiszlindo o ryt
metines miglos kovojo su pir
mutiniais tekanczios saules 
spinduliais. Stovintis del dabo
jimo — ar kas nereikalingas 
miestan nevažiuoja — ant mu
ro vaikinas, užtriubino tris sy
kius trumpu, pertraukiamu 
balsu.

Nebuvo tai balsas pavojaus 
bet jis ■sveikino atvažiuojan- 
czius inžymius sveczius ir 
miestui linksmybe pranesze. 
Vienok itik-ka dabar iszbudinti 
gyventojai negalėjo greitu lai
ku suprasti to dalyko. Kožnas 
apimtas .žingeidumu iszbego 
laukan kaip stovėjo: vieni pas 
kitus klausinėjo kas per sve- 
czias miestan atkeliauja. Nuo 
muru tuo tarpu vis garsiau 
triubyta praneszant apie koki 
tai nepaprasta sveczia. Ant to 
balso miesto burmistras liepe 
suszaukti rodininkus, launin- 
kus ir visokia miesto vyriausy
be; patsai-gi apsirėdė gražes
niais rubais ir raktus nuo mie- 

• sto bromu pagatavino idant 
būti pasirengusiam sutikti at
keliaujanti.

— Ar tik ne iszdavyste ko
kia? — paklausė nedrąsiai jo 
pati:

— Tikrai moteriszkas plepė
jimas, — atsake nenorėdamas 
ponas burmistras. — Ar neži
nai kad, valdant musu ponui, 
Karoliui Didžiajam, galime 
but spakaini nuo visokiu už
puldinėjimu? — Ir patraukė 
pecziais, skubindamasis su pa- 
siruoszimu kad priimti atkė
liau janezius.

— O gal tai pats maloningas 
ciesorius atkeliauja — atsilie
pė ponia burmistriene, paduo
dama losio ballakona savo vy
rui.

— Ka? paklausė su nusi
stebėjimu miesto valdžios per- 
statytojas ir insižiurejes su 
Žinlgeidumu in kalbanczia, sto
vėjo užmovęs viena rankove 
ant rankos o antra iszkeles 
augsztyn.

— ,Na, na! Kas tau galvon 
inlindo, moteriszke! Tai ne
prietelius... tai ciesorius...’ 
— antrino jis, — moteriszkes 
ilgas protas o trumpi plau
kai ...! tfu! ilgi plaukai o 
trumpas protas, norėjau pasa
kyt. .. Hm! hm!.. o gal ir mo- 
teriszkei nusiduos kas iszmin- 
tingo atjausti ir pasakyti.

— Ypatingai, kada eina apie 
pono, o mano vyro, perstaty
mą ir gadnuma, — atsake mo
terį

Burmistras paglostė paczios 
veidą ir užsivilkės atsiliepe:

— Teisybe, teisybe, — tai-gi 
priruoszk greitai duona ir 
druska; Eriko taipgi tegul bus 
pasirengęs, tegul man raktus 
nuo bromu atnešza.

— Duona ir druska jau da
viau bernaicziui. Erko jusu 
prisakymo laukia priemenėje 
-o sztai ir raktai — pridūrė nu- 
imdama juos nuo vagio, szale 
lovos pagalvio sienoje kyszan- 
czio.

Miesto valdytojas nusijuokė 
su užganėdinimu o paemes isz 
paczios ranku raktus, iszejo 
greitai laukan o paskui ji vi
sas miesto sztabas. Ulycziose 

’žmonių taipgi jau buvo pilna 
ir pono burmistro paszonine 
sargyba darė jam kelia per 
žmones. Barnu atbalsis skriejo 
povisa miestą kuriems nuo mu
ru kartojo triubos visokiais

balsais apreiszkiant prisiarti
nanti skaitlinga pulkeli.

— Ciesorius, be abejones 
ciesorius! —■ mislino burmis
tras žiūrėdamas in gražia vys
kupo procesija, traukianczia 
nuo katedros.

Urnai nuo muru suskambėjo 
triuba, syki trumpai, po tam 
po du syk su nekuriuoju per
traukimu to palties baiso. Nu
tilo būgnai ir žmonių judėji
mas: kožnas pakele galva 
augsztyn ir ausis isztempe nes 
nuo muru sargyba davė ženk
lą trumpu triubinimu kad no
ri pasakyti kas toksai atke
liauja.

Tuojaus isz virszaus atsi
liepta:

— Ciesorius Karolius!
— Ciesorius Karolius! — pa

duota isz lupu in lupas o 
džiaugsmas apsireiszke ant vi
su veidu, matyt, kad monar- 
kos atkeliavimas jiems ap- 
reiszke jo nauja globa ir nau
jus susimylejimus ir malony
bes. Ant to atbalsio isz kated
ros varpai atsiliepe džiaugs
mingu skambėjimu, triubos ir 
džiaugsmingus žmonių riks
mus. -»

Ir turėta ko džiaugtis, prie 
pribuvimo kadangi Karalius 
Didysis, Franku karalius o per 
Popiežių Leona III karunavo- 
tas 800 metuose ant Rymo va
karu ciesoriaus.

•Ciesoriaus galybe buvo dide
le 'bet ir jo gldba (apieka) at
siekė tolimiausius didžios cie
sorystes kampus. Po neseniai 
atliktam karunavojimui pirmu 
sykiu važiavo miestan Metz, 
del kurio savo duosnia ranka 
visados barstė malone.

Sugirgždėjo bromai ant sun
kiu zoviesu. Burmistras isz di
delio susijudinimo ir greitumo 
iszkaites, atsiklaupė ant vieno 
kelio, paduodamas jam ant 
gražiai iszsiuvihetos padusz- 
kaites miesto raktus — kad 
tuo tarpu ju miesto vyriausiu 
rodininku, ant iszkeltos sidab
rines įtorielkos, sudėjo duona ir 
druska ant ženklo jog gatavi 
visu savo labu priimti szvie- 
siausia sveti o saule isriindus 
isz rytmetiniu miglu, mete pil
nus blizgėjimo spindulius. Ka
rolius palytėjo raktus, atsilau
žė trupinėli duonos ir nusėdės 
nuo arklio, pesczias perėjo per 
miesto bromą.

Dabar jo iszveizda visiems 
persistatė visame savo dailu
me. Visa galva buvo augsztes- 
nis už žmones ir niekas negalė
jo pasigirti su tokiu subujoju
siu veidu kaip kad karalius 
turėjo.

Monarkos rūbai buvo labai 
prasti: apatine dalis rufbu ir 
szvarkas isz bavolu skuros, 
ant virszaus-gi užmestas plosz- 
czius — baltas su žaliais apva
dais; ant galvos kepure gana 
augszta, papuoszta plunksna 
pluosztu, kuris prisegtas spil- 
kaite su brangiu akmenėliu. 
Bet ant prasto skurinio diržo 
ka’bojo didelis kalavijas, sun
kus, geležinis, kuri tik Karo- 
liaus Didžiojo ranka galėjo su
valdyti. Ir jis neprieteliams 
buvo labai baisus.

Szale ciesoriaus ėjo Petras 
isz Pizzos ir Paulius Virner- 
f'rid isz Pavijos, mokyti, ku
riuos ciesorius savo dvaran isz 
Longobardu parsigabeno. Abu
du visados dalyvavo kožnoje 
Karoliaus Didžiojo kelionėje, 
taip pat zokoninkas Alkuin 
pargabentas isz Anglijos ir 
Frankas Angilbert. Ju pride-

ryste buvo užraszineti viso
kius atsitikimus, liuosose-gi 
valandose Karolius su jais 
kalbėjosi tuo budu ant kožno 
savo žingsnio mokydamasis.

Kada ciesorius su saviszkiais 
perejo per miesto vartus, Met- 
zo vyskupas drauge su dvasisz- 
kija užstojo jam kelia. Vysku
pas pakele auksztyn rankas 
ant ženklo palaiminimo. Karo- 
lius-gi su nusižeminimu palen
kė galva sakydamas:

— Laimink mus, Dievo tar
tie o bažnyczios valdytojau, 
idant Visogalis visokiems mu
su užmanymams savo malone 
suteiktu.

— Ir tuojaus pridūrė:
— Na, o kaip ežia jaunuo

mene pasielgia po jusu vado
vyste ?

Vyskupas ant syk nesupra
to apie ka ežia einasi taigi 
nieko neatsakydamas tik žiu
rėjo in Karoliu.

—*■ Klausiu apie mokykla, 
juk jau nuo ketuiriu metu Met- 
ze uždėta.

Vyskupas linkterėjo galva 
ant ženklo patvirtinimo.

— Veskite mane in mokykla, 
ji man laibiausia rupi, asz del 
jos ir atkeliavau. Tieji, kurie 
dabar mokinasi, paskiau turės 
but mokytojais, dvasiszkais ir 
svietiszkais; tai-gi man apeina 
tas, kas tenai ju galvoje naujo 
pribuvo.

Niekas to ciesoriaus noro ne
sitikėjo, tai-gi tarpe minios už
gimė trumpas sumiszimas. Ka
dangi besimokinanezioji jau
nuomene pasinaudojo isz to 
žmonių subruzdimo ir vieton 
mokyklos, iszkriko po uly- 
,ežias žiopsoti in atvykstan- 
czius sveczius.

Žodis vienok per monarchą 
mestas, tuojaus kaip koks 
pauksztis visus miesto kampus 
aplėkė. Iszgirdo apie tai pir
miausia dvylikos metu Denis 
ir tuojaus pranesze kaip žaibu 
savo draugams. Tai-gi baime 
puolė ant visu jaunuju.

Karolius, ciesorius mus eg
zaminuos !

— Ka mes jam pasakysime?
— iszaukta ant visu pusiu.

— Ka, ka? Ta pati, ka ir mo
kytojui! — atsiliepe koksai 
vaikas drąsesnio prigimimo.

— Geras sau! — užrėkta ji 
tuojau, — ta pati ka mokyto
jui o juk tai ne mokytojas bet 
ciesorius!

Dirstelk tik in ji, toksai 
didelis kad net baisu!

— Gal kur pasislėpti? — pa
duota iszganinga mislis.

Vaikinai, jaunesni ir vyres
ni pradėjo apie tai tartis. 
Jiems norėjosi iszeiti už mies
to muru kur siauriausioje uly- 
czaiteje, arba ant tėvu namu 
stogu — 'žingeidumas vienok 
pergalėjo. Karoliaus Didžiojo 
graži iszveizda, jo skaitlingi 
dvariszikiai juos visus labai 
užinteresavo: tai-gi su pabėgi
mu palaukta.

— Ka ten slapstytis, niekas 
negelbes; toksai didelis, tai tik 
akia dirsteles o viską pamatys,
— atsiliepe dar vienas isz ju.

— Ir paskui da su kailiu ir 
nugarai bus darbo! — pridūrė 
kitas,

— Asz nei nemanau slėptis,
— tarė linksmai Denis, tasai 
pats, kuris pirmutinis žinia 
pranesze apie egzaminą.

— Ba tu!
— Toksai mandruolis!
— Toksai drąsuolis!
— Jis ir priesz ciesorių ne- 

užmirsz liežuvio !

— Pasakysiu ka žinau o ko 
nemokėsiu tai prisipažinsiu 
kad užmirszau ir galas! — ta
re Denis.

— Hm, hm, — marmėta, — 
tai-gi tas ir yra kad mokėti.

— Et, geriau pasislėpti, — 
suszuko vela nekursai, gryžda- 
inas prie pirmutinio užmany
mo.

Bet ant to nebuvo jau laiko 
nes mokytojas, gerbiamas Kle
mensas Szkot szauke jaunuo
mene o miesto vaikinai jam 
paėjo iszkrikusius surinkti.

Baisus bet rimtas Klemenso 
veidas szauke jaunuomene prie 
paredko. Vaikinai nenorin- 
c-zius ir atsispyrusius trauke in 
krūva nes jau mažai laiko bu
vo. Kožnas drebėjo mislyda- 
itias apie egzaminą prie cieso
riaus, net patsai Denis biski 
neteko drąsos ir dabar nenoro
mis ėjo mokyklon. Bet kada 
atsisėdo ant suolo mokykloje 
ir pasižiurėjo in parasza ant 
duriu “Dievas ant tavęs žiuri” 
atsiduso ir ingavo daugiau 
drąsos.

Ciesorius ant trumpos valan
dos užėjo bažnyczion; tasai 
laikas buvo geradejyste kaip 
del Klemenso Szkoto: taip-pat 
ir del mokytiniu. Vaikai rui
minguose namuose prie kated
ros sėdėjo ant suolu, prie kož- 
no prieszai gulėjo medines len
tukes, labai plonai nutaszytos 
ir asatri szipuleliai su kuriais 
pareikalavus turėjo braižyti 
litaras. Priesz vyresnius gulėjo 
pergamino arkuszai, labai plo
ni szipuliukai ir bonkutese 
juodas arba raudonas skysti
mas, kuris buvo tada vartoja
mas vieton sziadieninio atra- 
mento (juodylo). Vienok to
kiu, kurie ant pergamino ra- 
szydavo, buvo vos tik keli. 
Ant priesz juos gu'linczio ar- 
kuszo buvo matomi ju darbsz- 
tumq ženklai, žvilgėjo 'kelios 
eilutes ant kožno Gotiszkomis 
litaromis iszbraižytos — o pra
džioje kožnos eilutes pirmuti
ne litara buvo visada koliora- 
va. Prieszai juos ant didelio 
stovinezio viduj kambario, gu
lėjo milžiniszka knyga, prira
kinta keliomis sunkiomis spy
nomis. Tai buvo Karoliaus Di
džiojo tiesos arba kadeksai 
kuriuos smarkesni iir lavesni 
mokytiniai turėjo perraszineti 
idant po tam juos iszplatinti 
po visa placzia vieszpatyste.

Dabar mokykloje buvo ra
mu, niekas nei neszuksztelejo 
ir kožnam szirdis del neramu
mo plake. Temyta in ineina- 
mas duris: nekurie žiūrėjosi in 
Dievo Apveizda, ant duriu ne
dailiai isztepliota kad urnai 
iarip duriu pasirodė milžinisz
ka monarcho galva.

Jis negalėjo žemose duryse 
intilp'ti taigi pirmiausia pasi
rodė jo galva ir asztrios akys 
apžvelgė sedinezius vaikus, ta
rytum norėdamas juos iszilgai 
pranykti. Ant galo inejo ir at
sistojo beveik siekdamas su 
galva kambario lubas,

— Buk sveikas mums, cieso
riau Karoliau! — Suskambėjo 
jaunuomenes balsai, davus 
ženklą per Klemensą Szkota.

— Sveiki mano vaikeliai! — 
atsake Karolius, nusiszypsoda- 
mas meilingai. — O ka moka
te ? — užsiminė.

Visi tuojaus nutilo; sulaiky
ta net atsidūsėjimai, rodosi 
kad tie ciesoriaus žodžiai vi
sus vaikus in akmenius paver
tė.

— Na, Klemensai Szkotai,

ka moka jusu mokytiniai, — 
paklausė Karolius pas moky
toja.

— Maloningas monarke, 
sztai darbai vyriausiųjų, — at
sake tasai tyliu bet skamban- 
cziu balsu, rodydamas in prar 
dėta kodeksu perraszinejima.

Karolius pasižiurėjo in j u 
darba.

— O ar žinote ka perraszo- 
te? — paklausė.

— Capitularii Caroli Magni 
(Karoliaus Didžiojo kapituli
avus) — atsake nedrąsiai už
klaustas.

— C ka jie reiszkia?
— Prisako pildyt monarchus 

valia,
— Ka toji valia prisako? — 

klausinėjo toliau Karolius. ,
— Kožnam teisingumą o tau

ta gina nuo visokio prispaudi
mo.

Monarchą pasiglostė sau 
krutinę isz užganadinimo, ma
tyt kad jam tas atsakymas la
bai patiko.

— Moki tu raszyti?'— atsi
suko in žinoma jau mums De- 
niša.

Vaikas nedrąsiai padavė jam 
savo lentele su gana dailiai 
iszbriežtomis gotiszkomis li
taromis.>

— Karolius su žingeidumu 
pasižiurėjo in litaras ir iii 
smulkia vaiko rankute o po 
tam savo žiurejima perkėlė 
ant savo dideles rankos.

— Turi da maža ranka, ne
kilnojai kalavijo, lengva tau 
raszyti — tarė kaipo in save. 
O po tam dadure: — Paraszyk 
ka nors tuojaus.

— Ir atsisėdo ežia pat ant 
suolo kad tasai nuo jo sunku
mo net 'sulinko.

Denis drebėdamas sz pra
džių, vienok pamažu apsidrą
sinęs parasze Gotiszkomis li
taromis Lotyniszkai:

“Karolius monarchą didis, 
savo malonėmis mus apdova
noja.”

— Na, ir apdovanos! Jeigu 
gerai mokinsiesi, padarysiu 
tave vyskupu.

Paskui atsisuko in saviszki 
Petra isz Pizzos ir tarė:

— Paklauskite ju tenai, ka 
žino apie senovės žmones.

Paulius klausinėjo bet ne 
visi mokėjo atsakyti, ne kož
nas taip pat galėjo su savo 
rasztu, kaip Denis, pasigirti.

Karolius atsigryžo in tingi
nius ir tarė asztriai:

— Prisiekiu Dievui, atmin
kite tai, kad asz nieko nepai
sysiu, norints butumet garsin
gu tėvu vaikai. Jeigu nepasi- 
provysito su savo tinginys.te, 
kožnas isz jus nuo Karoliaus 
nieko negaus.

Po tam atsisuko in mokan- 
czius mokytinius:

— Pagiriu jusu storones, 
mieli vaikeliai; mokykitės o 
jus apdovanosiu urėdais, visa
dos apie jus atminsiu kaipo in 
žymius žmones.

Ir isztikro prižadejima isz- 
pilde: tie, kurie atsižymėjo 
prie egzamino, užėmė po tam 
augsztus urėdus ant Karoliaus 
Didžiojo dvaro o tasai Denis 
apturėjo turtinga vyskupija ir 
buvo vyskupu St. Denis’e.

A. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Pirmos klasos patarnavimas 
<• Ofisai Dviejose Vietose ❖ 

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

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

Mieste vadinamam badai 
Silke, 

Nekurios moterėlės ten labai 
klykė,

Per pedes diena laksto po 
stubas,

Ar kur byro ir namines 
nesuras.

Ypatingai kelios tenais yra, 
Kurios sriaubia gerai byra, 

Girdėjau kad ir spykyzes turi, 
Ant gėdos visai nežiūri. 
O ir dukreles negeresnes, 

Kaip kada ir už motinas sztar- 
kesnes, 

Visame joms prigial'bineja, 
Vyrus visokiais budais ap

gaudinėja.
Da karta in tenais pribusiu, 

Gerai visoms užkursiu, 
Duosiu, kad net kaulai 

braszkes,
Per kėlės dienas lovoje stenės, 

Ju bet,
Kad stėnos net!

♦>
Jau kad visur, tai visur, 
Ir bažnyczioje ir kitur, 

Moterėles visur seimavoja, 
Vienos ant kitu loja.

Nuslinkau in viena bažnyczia, 
Žiurau, apstoja apie spa- 

' viednyczia,
Vyru ne daug, tiktai bobos,

Na ir nekurios, 
Jomarka dideli kele, 

Net kumszczias iszkele. 
Mat, viena už kitos stūmėsi, 

Garsei priok tam barėsi: 
“Ko tu padla stumiesi, 

Kaip kiaule in tvarta 
sprendiesi,

Ar jau kame geresne, 
Ar gal už kita bagotesne?”

Kita jai atsake:
“O kas tau galvoj, tu ragana, 

Asz eisiu pirma ir gana, 
Ana tris vaikus namie palikau, 

O da Velykines ncadbuvau, 
Tai noriu atliktu greieziau, 
Ba kaip rasiu namie, ne

žinau.”
Tarp dvieju ir treczia atsi

liepe,
Akis pastate ir tylėti liepe; 
“Ar jus padlos nenustosite, 

Ar da ilgai barsites,
Mano net penki vaikai namie 

pasiliko,
Vyrai iszejo in spaviedni ir

, da neatliko.” 
Czia viena isz szalies taipgi 

atsiliepe:
“Ar jus rupeczkes nesusivai

dysite,
. Ar snukius neužsidarysite? 

Visi žmones jau dairosi, 
Nežino kas czia darosi, 
Geriau sau suole sėdėti, 
O ne prie sienos stovėti,

Juokus daryti, 
Viena kita taip Ikolioti. 

Taip pasielgti tai labai ne
gražu, 

Del davadnu moterių.”
* * *

Vai tu bestijuke isz Nau- 
gatuko, 

Neatstoji niekszo pėsztuko,
Vyrams už datig in akis ne- 

sikabink, 
Sarmatos kaimynams ne

daryk, 
Vai moteriszke, negerai darai,

Apsieini labai jneszvąręi. _ j

> Nepaprasti Szposai 
Perkūno

Nekarta perkūnas padaro 
žmoniems gana stebėtinų szpo- 
seliu, kaijp pasirodo isz sekan- 

| ežiu atsitikimu nekuriose da
lyse (Europos:

Miestelyje Lysiniova, arti
mojo Karthaus, Austrijoj, lai
ke lietingos viešnios, perkūnas 
gavosi in kamina tūlo ukinyko 
kuris perejo pro kojas 12 metu 

Į dukreles’, bet jos neisužeido, po 
tam trenkė in medi artimoj 
grinezios, kuri suteszkino ant 
szmoteliu.

Kada perkūnas pataikė in 
medi po kuriuom stovėjo kai
re aoezio pati artimoj Semen- 

t drijos, Jugoslavijoj, kilo baisi 
eksplozija. Motere likos pavo
jingai sužeista. Tyrinėjimas 
parode, buk toje vietoje radosi 
žemeje didele (kulka užsilikusi 
da nuo Svietines Kares.

Tūlas medėjas, Vengruosia, 
ėjo ant medžiokles, neszdamas 
su savim karabiną per laukus, 
kad sztai žaibas pataikė in ka
rabiną, sutarpydamas ji visisz- 
kai, sudegino ant jo visas dra
panas, bet jam nieko blogo tic- 
a'tsitiko. Ant tiek turėjo min
ties kad puolė in artima upelu- 
ka ir užgesino deganezias dra
panas.

Kada motere gyvenant Sal'tz- 
berge, Austrijoj, iszkišzo ran
ka per lanka, kad dažinoti ar 
da lija, žaibas pataikė jei in 
ranka sutarpydamas maža lai
krodėli, kuri turėjo ant rankos 
o norints nuo baimes apalpo 
bet jei nieko blogo neatsitiko.
Perkūnas įtrenkė in reidio sto

ti Erivane, Turkijoj, užmusze 
smuikininką ir pijaiiista, kurie 
rengėsi duot koncertą bet 7 ki
tas ypatas, kurios badosi' tam 
name kamlbarelije visai neda- 
lypstejo.
Pati ir kūdikis bankierio Vie- 

dniuj, Austrijoj, kurie likos 
pataikinti per žaiba artimoj 
Kaisersteinbruch, likos nuvež
ti in ligonbute. Norints ju 
szirdis visai paliovė plakti, 
bet tūlas Viedniaus daktaras 
nepaliove darbuotis ant ju pa
kol j u visiszkai atgaivino ir su
gražino jiems gyvastį. Motina 
su kūdikiu greitai pasveiko. F.

/r--------- ------ '■ • —.............. .......

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas
Dentistas Mahanojuje

Persikėle in nauja vieta po adresu
30 E. Mahanoy St. Mahanoy City ---- ■  == — —=■

NAUJA MALDA-KNYGA:

“Jėzus
Mano Pagelba 
Gyvenimo, Vakare 
ir Mirties Valandoje” 

•—t—
Yra tai vardas Naujos 

Malda-knyges Krikszczion- 
ims Katalikams, su maldo
mis ir pamokinimais ant visu 
metu ir kiekvienam reikalui 
priderinta su giesmėmis.

❖

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

❖

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

❖
W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 

MAHANOY CITY, PA., U.S.A.



BALELE” Mahanoy City, Pa.

ŽINIOS VIETINES
I ----------------

—■ Turėjome ir mes 'kelioli
ka karsztu dienu; kaip kada 
karszczio ’buvo 103 laipsnio.

— Aina diena likos apgu
dinti, Pottsvilles įsuide, szeiszi 
narei Bruno szeimynos isz Ke
layres, kurie eme dalivas poli- 
tiszkoje skerdyneje 1934 mete, 
kurioje likos nuszauti penki 
žmones ir keliolika sužeista 
Keilayrets, artimoje Me’AdoO', 
Pa. Juozas Bruno, detektivas 
ir jo brolis Pilipas likos apsu- 
diinti ant viso amžiaus in kalė
jimą. Alfredas ir James Bru
nai, ir Tony Orlando aplaiike 
nuo 10 lyg 20 metu in kalėjimą. 
Visi turės atsedet savo bausme 
Filadelfijos vaistiniam kalėji
me.

—• Vietoje ąplaikyt kvitą 
ant maisto tai reikalaujanti 
paszial'pos nuo valdžios aplai- 
kineja laiszkelius kurie ap- 
reiszki'a jiems kad valdžia ne
gali jiems duoti paszialpa nes 
legislatura nepaskyrė pinigu 
ant paszialpos. Musu paviete 
apie 20 tukstaneziai žmonių 
aplaiko paszialpa nuo valdžios 
ir jeigu greitai jos neaplaikys 
tai žmonelei turės kansti ba- 
da. Daugelis žmonių isz musu 
aplinkines ir kitu daliu pavie
to, nuvažiavo in Harrisburga 
melsti gubernatoriaus kad pa
skubintu prisiunsti jiems pa
szialpa.

t Seredoje po piet, apie 
3:25, Locust Mountain ligon- 
buteje Shenandoryje, mirė po 
operacijai pendesaitis, Petras 
Vaiczaitis, 17 metu, kurio mo
tina gyvena ant 1001 E. Maha
noy Avė. Jaunikaitis sirgo tik 
trumpa laika, buvo tarnauto
ju prie Misziu Szv. Juozapo 
bažnyczioje prie kurios prigu
lėjo, ir bu^p mandagaus pasiel
gimo. Jo tėvas mirė keli metai 
adgab Laidotuves atsibus Pa- 
nedelio ryta su bažnytinėms 
apeigoms. Traskauckas užsiė
mę laidotuyem. Paliko motina 
ir dvi sešeres namie ir broli ku
ris mokinasi ant misijonieriaus 
Chicagoje.

—■ Ludlvika Zaborskiene, 
isz Filadelfijos, kuri atlankė 
savo gimines ant 1230 E. Cen
tre uly., likos inkas'ta per szu- 
ni in ranlka. Daktaras turėjo 
apžiūrėti žaiduli.

—■ Pleszikai insigavo in 
Amleriean sz’tora, ant 139 W. 
Centre uly., Panedelio nakti, 
pasiimdami mėsos, paperosu ir 
kitokiu dalyku verties ant ke
liu szimbu doleriu. Palicija ty
rinėja vagys ta.

— Poni Anele Lapukas ir 
Begina Taylor isz Baltimore, 
Md., szioms dienomis lankosi 
pas savo seseri ponia Juoziene 
Anoeravicziene, 409 W. Centre 
uly. Moterėles prie tos progos 
atlankė musu puiku parka La
keside ir kitas žymias vietas 
musu aplinkinėje.

ISZ POTTSVILLES SŪDO.

Zenylbu laisnius ’iszeme ant 
apsivedimo sekanezios ypa'tes: 
Jurgis McShaw isz Minersvil- 
les su Katre Dembickiute isz 
Jonestown; J. C. Auksztakal- 
nis >su Izabele Szilinkaicziuite 
abudu isz Minersvilles; Vladas 
Szerksznys isz Shenandoah su 
Joanna Krunicz isz Mahano- 
jaus; Juozas Grabauckas isz 
Gilbertono su Edita Smith isz 
Vigeno ir daug kitu porelių.

Seattle, Wash .— Ketverge 
ryta davėsi czionais jausti ga
na smarkus drebėjimas žemes 
bet, bledes buvo mažos.

Frackville, Pa., — “Lawn 
Parti ’ ’ a'tsibuna prie Apreisz- 
kimo Paneles Szvencz. Lietu- 
viszkos bažnyczioš, kuria pa
rengė Szv. Ražancziaus drau- 
guve ir atsibus szi Ketverga, 
Petnycziia ir Subatos vak. Dau
gelis žmonių isz visos aplinki
nes pribuvo dalivaulti toje Par
tijoje. Visoki užkandžiai ir ge- 
rymai randasi ant vietos. Taip
gi buna parduodami visoki 
naudingi! dalykai. Inžanga 
tiktai 25 centai. Visas pelnas 
eina del naudos parapijos. At
silankykite o nesigailėsite 
nes sutiksite ten daug savo pa
žystamu.

Portage, Pa., f Czionais mirė 
Agota Ambrazaitiene, paeinan
ti isz Lietuvos, Mariampoles 
apiskr., Sasnavos valscz., kaimo 
Brastos. Atvažiavo in Suv. 
Valstijas' 1904 mete, pergy
vendama visa laika czionais, 
susilaukdama, 53 me., amžiaus. 
Velione buvo gero budo motere 
mylėjo apszvieta ir skaitė daug 
laikraszcziu, prigulėjo prie 
vietine S. L. A. Nr. 48 kuopos. 
Laidotuves atsibuvo 10 d. Lie
pos ant czionaitiniiu kapiniu. 
Paliko dideliam nul'iudime sa
vo vyra Juozą Ambrazaiti, vie
na dukterį Ona Kazacziuniene, 
kuri czionais gyvena, teipos gi 
tris sūnūs: Jonas kuris gyvena 
Chicago, III., ir Petra ir Juozą 
czionais. Lai buna tau drauge 
lengvai silsėtis szios szalies 
žemeleje. F. Razukas.

Freeland, Pa.,— Jurgis Žie
delis, likos pastatyas po 20 
tukstaneziu doleriu belos lyg 
teismui už iszmetima isz savo 
salluno Joną Kanuck, 56 metu 
amžiaus isz Driftono. Kanuck 
puolė ant ‘ ‘ peimento ’ ’ ir prasi
skėlė sau pakauszi ir sziadien 
randasi mirtinam padėjime 
Hazletono ligonbuteje.

Philadelphia, Pa., f Pereita 
Utarninka apie 8:30 valanda 
is'z ryto, likos czionais palaido
tas gerai žinomas del daugelio 
graborius Adolpas F. Stankus. 
Velionis sanvaite priesz tai li
kos sužeistas automobiliaus ne
laimėje, nuo ko apsirgo plau- 
cziu uždegimu ir mirė. Laido
tuves nuo Nr. 1023 Mt. Vernon 
uly., su apeigomis Szv. Andrie
jaus Ibažnyczioje o palaidota 
Sz. Kryžiaus 'kapuose.Laidotu- 
ves buvo dideles ant kuriu da- 
livavo daugelis žmonių ne tik 
isz czionais, bet ir isz aplinki
niu ir isz tolimu vietų nes bu
vo tai ipopulari’szkas žmogus.

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graboriul 

:: Gabiausias Balsamuotojas ::
„ Geriausia Ambulance — 

f C patarnavimas s z i o j
'Sj) apelinkeje. Bile ko- įU 
jlY kiam laike; diena ar AZ

nakti. Visada turi pil- jĮij, 
.jl, na pasirinkimą meta- 
T 1 ’ liszku ir kieto medžio yf 
I Grabu. Laidoja nu- ||

mirelius pagal naujau- |l 
šia mada ir mokslą. |l

i Turiu pagialbininke |į
I moterems. Prieinamos JĮ

prekes.
DU OFISAI:

MAHANOY CITY;516 W. Spruce St.
Bell Telefonas 149

TAMAQUA, PA., 439 Willing Street
Bell Telefonas 638-J

Lietuviszkas Programas 
-- Per Reidio------

Nedelioje, 2 vai., Popiet 
Per Hazletono Stoties

“ WAZL ”
Po direkcija

p. ANT. STANISZKIO

TRUMPOS ŽINUTES
Madrid, Iszpanija. — Trys 

žmones likos užmuszti ir 13 su
žeisti politikiszkam maiszatyj 
kokis kilo tarp dvieju politi- 
kiszku partijų.

Plymouth, Pa. — Katre Os1- 
trum, 28 metu, likos aresztavo- 
ta už žudinsta savo trijų san- 
vaieziu amžiaus dukreles ku
rios lavona surasta vikade.

Washington, D. C. — Suv. 
Valst. vela užkalbino daugybe 
javu isz Kanados, isz priežas
ties dideles sausumos. Szimct 
nupirkta isz Kanados net 44 
milijonai buszeliu javu.

Wilikes-Barre, Pa. — Mau
dydamasis upeje prigėrė 12 
metu Jonukas Beretskis, isz 
Plains, Pa. Tėvai mane kad 
vaikutis nuėjo atlankyt gimi
nes bet kada nesugryžo, pradė
jo jo jeszkoti ir dažinojo kad 
prigėrė.

Towson, Md. — Sūnūs sura
do savo motina Minnie Leath- 
erbury, pasikorusia ant me
džio. Motere sirgo nuo kokio 
tai laiko.

Bethlehem, Pa. — Genavaite 
Zolnierzyk, 14 metu mergaite, 
prigėrė Lehigh kanale, iszsi- 
gandus kirmėles o kad negalė
jo plaukti, rado mirti vande
nyje.

Pittston, Pa. — Kada Wil- 
liamas Lynch, 50 metu, ėjo na
mo, kas tekis szove in ji už- 
muszdamas ant vietos. Buvo 
jis bosu ant WPA projektu.

Anniston, Ala. — Vaiskas 
likos nusiunstas in czionais 
ant apsaugojimo nigerio nuo 
pakorimo per myne žmonių, 
kuris užklupo ant baltos mote- 
res kuria subjaurino.
Jeruzalemas. — Septyni Ara

bai likos užmuszti musziuose 
su Angliszkais kareiviais.

Cleveland, Ohio. — .Trys 
darbininkai likos užmuszti 
eksplozijoj kuri kilo Austin 
parako dirbtuvėje isz nežino
mos priežasties.

Kiksic, Jugoslavija. — Pen
ki vaikai, suradia granata že
moje, kuri gulėjo nuo kares, 
pradėjo ja daužyti ir toji truko 
užmuszdama visus.

Baltimore, Md. — Du laivai 
susidūrė ant Chesapeake in- 
lun'kes, pasažierinis ir tavori- 
nis. Visi pasažieriai, skaitlyje 
235 likos iszgialbeti. Merilan- 
do gubernatorius Nice taipgi 
radosi ant laivo.

Dabar Laikas Pirkti ta Nauja 
AUTOMATIC ELEKTRIKINE SKALBYNĖ

INMOKEKITE $2.50 
18 menesiu del 

iszmokejimo
Szita skalbynė susideda isz 
dvieju daliu; teip vadinama 
“Duo-Disc”, vienoje dalyje 
kurioje skalbasi paprasti skal
bimai ,— ir kitam virszutiniam 
dalyje skalbasi .storesnį daig
iai kaipo tai blankėtai, rogsai 
ir t.'t. Kožna “Automatic” 
skalbynė yra intaisyta su “Ma
gic Button” Safety Wringer. >

PENNSYLVANIA 
POWER & LIGHT COMPANY 

Arba pas Vietini PardavėjuModel 61

DARBO ŽINUTES
McKeesport, Pa. — Straikie- 

riai Columbia Radiators Co., 
nutarė sugryžti prie darbo po, 
szcsziu menesiu straikos. Kom
panija sutiko ant pareikalavi
mo darbininku ir straika užsi
baigė bet darbininkai* per tai 
mažai pasinaudojo per straika.

Birmingham, Ala. — Laike 
sumiszimo International Mine 
Union darbininku ir straik- 
laužiu kilo 'kruvina maiszatis 
kurioje likos nuszauta vienas 
nigeris.

“VYSZNIU KARALIENE.”
Pana Ardis Manney, 17 me

tu studente isz Chicagos Uni
versiteto, gyvenanti North
port, Mich., likos szimet isz- 
ririkta kaipo “Vyszniu Kara
liene” ant parodos vaisiu, ku
ri atsibuvo Traverse City, 
Mieli.

: Jeigu kas mylėjo, nesi
gailėjo, o kas daug sznekejo 
neviena ka'rta gailėjosi.

: Nerangus moka visados 
rugot bet iiszmintingas visa
dos sau rodą duoda.

Szi Banka yra Narys 
Federal Reserve System 

IR
Federal. Deposit Insurance 

Corporation 
—$—

Union National Bank
KAMPAS MAIN IR CENTRE ST.

MAHANOY CITY, PA.

APDOVNOTI UŽ AUGSZCZIAUSIA ISZLEKIMA IN ORA.
Už ju moksliszka pas.iszventima del labo žinystes ir iszlekima augszeziausia in pa

danges 72,395 pėdas, kapitonai Albertas W. Stevens ir Orval A. Anderson, (kuris badai yra 
Lietuvys isz Brooklyn, N. Y.), aplaike dideli kielika kaipo garbinga dovana nuo 'Tautiszko 
Lekiojimo Draugoves isz ranku majoro Oskar Westover. Isz kaireses stovi Andersonas bet 
kodėl nepadavė savo tikros pravardes, kad Amerikonai žinotu kad tai Lietuvys, tai neda- 
žinojome. .. k'S^į^******^

Laižybos
----- *-----

Vienas jaunas Paryžietis, 
kuris tankiai keliaudavo in 
Londoną idant geriau apsipa- 
žint su tuom miestu, apsakinė
ja sekanezia istorija kuri jam 
tonais atsitiko, i

Jis pasakojo:
— Paėmiau stancija vienoje 

karezemoje ir visi buvome 
linksmi ir valgėm vienam pa- 
kajuje.

— Diena priesz musu iszva- 
žiavima, vaiksztinejau po kie
mą apie penkta adyna vakare 
kad sztai atjojo kokis tai raite
lis, vesdamas arkli priesz save.

— Ei! Ar yra ten kas? — su
riko jis, —- paimkite mano ark
lį ir nuveskite in tvarta.

Tarnas iszbego ir atsake:
— iPerpraszom pono, bet ant 

nakvynes pono negalime pri
imt ne pono arkli negalime pa- 
talpint nes tvarte vietos nesi
randa o ir name viskas užimta.

— Nieko teisingesnio nesi
randa, — atsake pakelevingas,
— žinau jog turėtum aplaikyt 
dovanele už savo darba. Nebi
jok mano broliuk, buk tvirtas 
jog iszkėliaudamas rytoj neuž- 
mirsziu apie tave.

— Bet asz apie tai nekalbu, 
mano ponas, ponas czionais 
pribuvai ir nori pasilikt ant 
nakvynes o pas mus nėra vie
tos ne del pono nei arkliui. Tu
ri ponas nusiduoti in kita 
viesznami.

— Suprantu gana gerai, ma
no mylimas, juk asz ne už pe- 
cziaus iszaugintas. Nuolatos 
esmių kelionėje ir žinau viso
kius papratimus. Nebijok nie
ko, nesigailėsi to; isz tavo vei
do matau jog esi geras vyru
kas. Pasirūpink idant mano 
arklys turėtu gera prieglauda

Paszokes tai, ėjo tiesiog in 
svetaine, palikdamas arkli ant 
kiemo.

— Matau jog tai kokis kvai
las kurezias,. asz jam kalbu 
idant nusiduotu in kitur nes 
czionais vietos nesiranda o jis 
man kalba apie nagrada. Na, 
ir ka asz su jo arkliu veiksiu?

— O ka, turi priimt ir gana,
— atsiliepiau in tania,— idant 
u'ž bromo neiszbegtu nes kitaip 
būtumei atsakaneziu už ji. Ma
tyt jog tasai 'žmogus yra kūr- 
czias.

Nusidaviau paskui in sve
taine; matau, jog sveczias eina 
in kuknia;.gaspadine tais pa
ežiais žodžiais ji pasveikino, 
jog del jo nesiranda vietos.

— 'Tikiu labai, mano poniu
te, — atsake jai su didele pa-

žia rankoje idant paklot lova* 
Paregejas ja kurezias, atsisto
jo nuo stalo, pasikloniojo vi
siems ir nuėjo in miegstube o 
mes. da pasilikome pakajuje 
kone trukdomi nuo juoku i'sz 
jo navatnu apsiėjimu kokius 
tasai žmogus iszdare.

In kėlės minutas inpuole slū
gine ir paszauke in mane:

— Ant meiles Dievo, pone, 
' begkie kuogreieziausia. Tasai 
žmogus inejo paskui mane in 
pono miegstube ir nusiredo 
idant atsigult in pono lova ir 
ant mano žodžiu nepaiso.

Paszdkome visi tuojaus ir 
nubėgome pas ji .bet viskas ant 
niek, durys uždarytos, negalė
jome atidaryt.

Juokai paėmė mus visus, 
Asz visaip priesztaraudamas 
ant kureziaus, (apsimalszinomo 
ir pradėjome klausyt prie du
riu. Kurezias kalbėjo pats in 
save. | , ,,

— Kokis isz manes nelaimin
gas žmogus! Negirdžiu. Gali 
kas iszmuszt duris! O gali ma
ne apiplefezt.. gali, mane nužu- 
dint o asz to neiszgirsiu!.. Vi
sa nakti neužmigsiu, 'žvakia ne- 
užgesysiu, kad norints gale- 
cziau gintis ir isžbandysių ma
no pisztalįetus, jeigu kas man 
norėtu padaryt kokia skriau
da!.. ;

Vienok neatėjo prie to. Da
viau jam ptikaju o asz persėdė
jau visa nakti ant kėdės prieį 
kaminėlio ir graudinausi ant 
jo nelaimes.

Ant rytojaus atsikėlė kur
ezias, liepe pabalnot arkli o ūžt 
mokėjas tarnui kas priguli, at
sisėdo ant arklio ir taip in ma
ne atsiliepe:

— Perpraszau labai poną už 
prisisavinima tavo lovos va
kar: Vienas isz mano prieteliu, 
kuriam czionais pereita vaka- 
ra atsake nakvynes, ėjo su ma
nim isz laižybu ant 20 markiu 
jog czionais jokiu spasabu ne
gausiu nakvynes. Norėdamas 
iszlaimet laižybas, tyczia pa- 
stanavijau nudavinet kurezias 
ir tas man gerai nusiseko. Su
pratau isz pono kalbos vakar 
jog ketini rytoj keliauti ant 
laivo. Turėsiu gilinki su tavim 
tenais susitikt ir papraszysiu 
tave ant geru pasrycziu idant 
už szlekta tavo nakvynia ant 
kėdės isznagradint. Gero ir 
greito pasimatymo!

Po tam užkirtęs arkli nujojo 
tolyn o asz net pastirau nuo 
nusistebėjimo kaip jisai gerai 
atlosze ta visa perstatymą kur
eziaus. , *

guodone, — jog taip puikioje 
svetainėje nestokuos man vie
tos. Tegul poniute netriusia 
taip ir mane neperpraszineja 
nes prisipažinstu jog esmių 
kurezias. Kad ir su armota 
iszszautu prie mano ausu tai 
neiszgirscziau. •.

Po tam ineina in pakaju, sė
da sau ant-kedes prie pecziaus 
kaip locnam .name:

Eina gaspadine pas savo vy 
ra ir pradėjo rodavotis ka su 
juom daryt? — Ar liogla ji 
czionais atvarė pas mus, taji 
nuobrodi o da priek tam kur
ezias? Nenori sau eiti o ka mes 
duosim jam valgyt? Ant ko 
gulės ?

— Juk negalima ji iszmesti 
už duriu, —tarė vyras, — duo
sis jam tas, kas pasiliks nuo 
svecziu o ant kėdės pramiegos.

'Nubėgau pas savo draugus 
o kada pasakiau jiems visa at
sitikima, nusijuokcm visi szir- 
d ingai. ,

Užskambino ant piet, suei
name, pradėjo neszt valgi ant 
stalo. Kurezias eina paskui 
slūgine ir paima paskutine vie
ta prie stalo be pavelinimo.

Gaspadorius ant jo užriko.
— Hei, mano ponas, czionais 

tik del darinktu svecziu, del 
pono stalas uždengtas atski
ram pakajuje.

— Nieko, nieko, pone gaspa- 
doriau, pasipažinstu ant visko, 
žinau kaip gyvent su žmonimis 
ant ,szio svieto. Ant pat galo 
pribuvau ir todėl galo atsisė
siu. Praszau pono, pavėlink 
man tiek, bile gerai pavalgy- 
cziau.

Juokai mus paėmė, jis vis 
savo trauke:

— Rraszau, nesirūpinkite 
apie mane. NcĮpavėlinsiu ant 
to.

Ka-gi daryt su kurezium? 
Turėjome priimt ji prie savo 
draugystes. .

Padalino valgi, kurezias val
gė už keturis.

Po piet,, kada reikėjo užmo
kėt už valgi, iszeme masznele 
isz kiszeniaus, padėjo 60 feni- 
gu ant stalo.

— Mano pone, — tarė gas
padorius, — daugiau reikia 
iszmoket. >

— Ne, pone gaspador, ne, — 
atsako kurezias, nedaryk po
nas man skriaudos, asz pats 
užmokėsiu... Norints žmogus 
nepasiredes kaip privalo, kaip 
mane ponai matote, bet vie
nok, isz mielaszirdystes Dievo, 
atsiras skatikas kiszeniuje. 
Perpraszau nužemintai, jog ju- 
su geradejyste, norite už mane 
užmokėt, bet negaliu priimt.

Sztai ateina slūgine su žva- Skaitykite “Saule” J
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