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Isz Amerikos TURĖJO
PANTI AUSYJE
PER 17 METU.

Phoenixville, Pa. — Harry 
B. Boss, 24 metu, gyvenantis 
ant Ridge uly., jausdamas di
deli skausmą ausyje, nuėjo pas 
daktara Gotwals. Daktaras 
peržiurėjo ausi isz kurios isz- 
eme danti ir skausmas tuojaus 
nustojo.

Ross atsiminė kad 17 metu 
adgal,, vienas isz jo pirmutiniu 
dantuku iszpuole mokslaineje 
o vienas isz jo draugu, sėdintis 
szale jo, inkiszo danti jam in 
ausi. Daraktorka ji nusiuntė 
namo bet nejausdamas skaus
mo, nieko apie tai nesako moti
nai. Skausmą ausyse pajuto 
tik tris dienas priesz nusidavi
mą pas daktara.

VIESULĄ
UŽMUSZE 8

PADARE BLEDES ANT MI
LIJONO DOLERIU.

Miami, Florida. — Prie czio- 
naitiniof pakraszczio atsibuvo 
smarki vėtra su viesulą kuri 
padare bledes ant miijono do
leriu ir keli žmones likos už- 
muszti. Vėtra Pennsylvanijoj, 
Ohio ir West Vrginijoj užmu- 
sze septynis žmonis ir iszrove 
daugeli medžiu ir telegrafiniu 
stulpu.

JAU UŽMUSZTA 14,647 
YPATOS PER AUTO

MOBILIUS.
Hartford, Conn. — Suraszas 

parengtas per asekuracijos 
kompanija Travelers Insur
ance Co. parodo buk nuo pir
mos dieno sszio meto lyg 1-mai 
dienai Liepos, visokiose nelai
mėse su automobileis Suv. 
Valstijose likos užmuszta 14,- 
647 ypatos arba 8 procentas 
mažiau ne kaip tam paežiam 
laike 1935 mete, kada tai už
muszta 15,200. Skaitlis už- 
musztuju, kurie likos užmusz- 
ti per automobilius ant uly- 
cziu yra daugiau kaip 9,000 
ypatų. Lyg 1 dienai Liepos su
žeista per automobilius apie 
400 tukstaneziu ypatų.

ISZGUITAS VALKATA ISZ- 
GIALBEJO GYVASTĮ FAR- 

MERIO DUKRELEI.
Pennsgrove, Pa. —■ Vakare 

atėjo kokis tai valkata pas 
farmeri Jacob Kelch, melsda
mas maisto ir prieglaudos ant 
nakties bet farmeris iszgujo 
valkata ir kerszino ji nuszauti 
jeigu vela pasirodys prie jo na
mo. In valanda laiko po tam 
valkata sugryžo pas farmeri 
neszdamas ant ranku septynių 
metu mergaite kuria iszgialbe- 
jo isz artimo prūdo skenstan- 
czia. Mergaite su kitais vai
kais nuėjo maudytis ir inejo 
giliau ne kaip mane ir butu 
nuskendus bet tame laike atėjo 
valkata, iszgirdo kitu vaiku 
kliJksma ir iszgialibejo mergai
te nuo smert.

Farmeris ne tik kad paval
gydino valkata 'bet ir priėmė 
ji už berną.

NORI SUGRĄŽINIMO DUK
RELES KURIA PARDAVĖ

UŽ 50 DOLERIU.
Philadelphia. —■ Asztuoni 

metai adlgal Mrs. Grace Sap- 
pas pardavė savo kaiminkai 
savo dukrele Alvina, kuri tada 
turėjo vos viena meta amžiaus, 
už 50 doleriu, negalėdama ja 
iszmaitint nes ja apleido jos 
vyras palikdamas be cento. 
Kada jos vyras sugryžo keturi 
metai adgal ir sziadien jiems 
nieko nestokuoja, nusidavė in 
suda melsti kad jai sugražintu 
dukrele. Sudas pripažino kad 
motere sugražintu dukrele del 
jos tikros motinos. Motere Ger
trūda Kamber, isz Camdeno, 
nenorėjo atiduot mergaite prie 
kurios buvo labai prisiriszus;

“JUODIEJI VELNIAI” NU
ŽUDĖ TAIPGI KITUS

7 ŽMONIS.
Detroit, Mich. — Mich. — 

“Juodojo Legiono” budelis, 
Dayton, Dean, kuris jau prisi
pažino pagialbejas legionui nu
žudyt kelis 'žmonis, da'bar pri
sipažino kad pelkese arti 
Pinckney,. Mich., randasi pa
laidoti da septyni žmones nu
žudyti per taja drauguve, ne- 
priskaitank to nigerio kuri nu
žudė tose pelkese vien tik isz 
akyvumo.

Lavonai, kuriuos iszkase, 
randasi be galvi ir negalima 
juos pažinti kas jie buvo per 
vieni.

GIMĖ VAIKUTIS SVEREN- 
TIS 16 SVARU.

Dumont, Minn. — Po dvieju 
valandų sunkios kovos, prie 
trijų daktaru ir trijų dažiure- 
toju ligoniu, Mrs. Schmitz, 37 
metu, motina 15 vaiku, pagim
dė ana diena savo szesziolikta 
ir savo didžiausia vaikuti. Ta
sai kūdikis svėrė 15 svaru ir 
15 unciju ir buvo 24% coliu il
gio. Tokio augszczio normalisz- 
kai augantis vaikas jau prade
da vaikszcziot. Pagal daktaru 
nuomone tai yra didžiausias 
vaikas kokis kada gimė toje 
valstijoje. Motina ir kūdikis 
yra sveiki. Motina sako kad 
nors szis paskutinis gimdymas 
buvo sunkus bet vis ne taip 
sunku kaip butu gimdymas 
dvynuku.

DIDELIS BOSAS
APSIVERTĖ

23 PASAŽIERIAI SUŽEISTI

Johnstown, Pa. — Didelis 
Greyhound bosas, kuri szoferis 
negalėjo suvaldyt, trenkė in 
kaina ir apsivertė prie kranto 
dideles gilumos, 250 pėdu gilu
mo. 23 pasažieriai likos sužeis
ti ir nuvežti in artimas ligon- 
butes. Varytojas bosos maty
damas didele nelaime ir žino
damas kad negales sulaikyt 
bosą, pasuko in kaina ir tokiu 
budu apsaugojo visus pasažie- 
rius nuo baisios mirties po tam 
nubėgo in miestą už puses my
lios, praneszdamas palicijai 
apie nelaime.

MEKSIKONAI APIPLESZI- 
NEJA AMERIKONISZKUS 

KELEIVIUS.
Mdksiko Miestas. — In val

džia daejo skundai buk bandi
tai apiplesze asztuonis Ameri- 
koniszkus keleivius ant naujo 
kelio tarp Clėrbavaca ir Te- 
potzian, kaipo ir kelis kelei
vius isz Kanados. Apie de- 
szimts apmąskuotu Meksiko- 
niszku banditu sulaikė kelei
viu automobilius szaukdami: 
“Mes esame iszalkia, jus turi
te daugiau už mus, atiduoki
te ka turite arba turėsite mir
ti!”

_______
PABUDINO JI IN LAIKA.
Tamaqua, Pa. — Petras Ja- 

nulevicziuis, eidamas isz ryto 
in daiba užtiko ant geležinke
lio mieganti hiezhaikeri, Da- 
minika Assi, 21 metu, isz 
Brooklyn, N. Y., kuri pabudino 
in pati laika kada artinosi trū
kis kuris butu ji sumalęs kad 
Januileviczius nebūtu ji pabu
dinęs in laika.

MATULAITIENE 
UŽMUSZTA

NELAIMĖJE
PETRAS SODAITIS IR KITI 
SUŽEISTI KADA AUTOMO
BILIUS TRENKE IN KON- 

KRETINI TILTA.

Minersville, Pa. — Mare 
Matulaitiene, 35 metu, likos 
užmuszta ant vietos, Petras 
Sodaitis, 45 metu, randasi 
Pottsvil'les ligonbuteje, kaip 
rodos su nulaužtu sprandu o 
Mrs. Norma Saunders, 37 me
tu, isz Filadelfijos, likos skau
džiai supjaustyta per stiklus 
kada automobilius, varomas 
per Juozą Petraiti nusviro in 
konkretini tilta po susiduri- 
mui su kitu automobilium. Ta
me paeziame automobiliuje va
žiavo ir 10 metu dukrele Saun- 
derienes.

Užpakalyje automo'biliaus 
sėdėjo Sodaitis, Matulaitiene 
ir sūnelis Klemencas o Saun- 
deriene su dukrele prie dreive- 
rio. Pravažiuojanti motoristai 
sustojo ir prigialbejo sužeis
tuosius nuvežt in ligonbute bet 
Matulaitiene po atvežimui in 
ligonbute jau buvo mirus.

Saunderiene yra sesuo Matu
laitienės o Petraviczius yra 
gimine (Alberto Petravicziaus 
isz Minersviil.es, kuris praeita 
sanvaite vare automobiliu ku
riame likos užmuszta viena 
mergina o kita pavojingai su
žeista.

UŽMUSZTAS IN VALANDA 
LAIKO PO VESTUVIŲ.

Canonsburg, Pa. — Jokūbas 
Cviekala likos užmusztas au- 
tomobiliaus nelaimėjo in va
landa laiko po apsipaeziavi- 
mui. Jo pati, naszle, Mare Bur- 
diene, likos mirtinai sužeista 
ir randasi ligonbuteje dide
liam pavojuje. Szliubas atsibu
vo Bulgare ir važiavo jie in 
savo nauja narna. Vyro sūnūs 
Juozas vare automobiliu, pa
taikindamas in gazolino troka. 
Sūnūs taipgi likos pavojingai 
sužeistas.

SZEIMYNA MAITINOSI ŽA
LIOMS BULVĖMS.

Detroit, Mich. — Mielaszir- 
dinga drauguve pavargėliu ap- 
laike žinia nuo žmonių buk 
szeimyna Roy Collins, suside
danti isz szesziu vaiku, gyvena, 
senam tvarte užmiesti j e ir nuo 
kokio tai laiko maitinosi ža
lioms bulvėms. Szeimyna netu
rėjo maisto, anglių ne apreda- 
lo o vaikai buvo beveik pus
nuogi. Agentai draugavęs nu
vežė visus' in prieglauda del 
vargszu pakol tėvui nepasirū
pins kokio darfyo.

15 ŽMONIŲ NUSKENDO KA
DA APSIVERTĖ VALTIS.

Chicago. — Penkiolika dar
bininku isz skaitliaus 22, nu
skendo per apsivertima darbi
nes valties ant kurios radosi 
2,500 tonu piesku, kuri plauke 
in Calumet inlunke. .Staigai 
užėjo smairki vėtra kuri .ap
vertė valtį ir visi darbininkai 
inpuole in ežerą. Tik septyni 
likos i'szgialbeti.

MEKSIKONISZKA VALDŽE 
ARESZTAVOJO 25 

MOTERES.
Mdksiko Miestas, Meksika. 

— Zacataco provincijoje likos 
nuszauti du Katalikiszki kuni
gai ir slaptai dingo keturi žmo
nes kaipo ir likos aresztavota 
26 moteres kurios atsisakė 
siunsti savo vaikus in tautisz- 
kas mdkslaines. Taipgi smar
kiai persekiojami tenaitinei 
Katalikiszki gyventojai ir už
griebta ju privatiszkas turtas.

Priesz taji nedora pasielgi
mą valdžios pasiprieszino ir 
nusiuntė protestą in valdžia 
arkivyskupas Jose Maria Gon
zales isz Durango.

Isz Visu Szaliu
BE-KOJINIS ŽUDINTOJAS 

NORĖJO PASMAUGT MO- 
TERIA IR JA APIPLESZT.
Sbeinfurt, Vok.,— Ana diena 

palicija suėmė bekojini vyra, 
vadinamas Kyritz, kuris turėjo 
dideli drūtuma rankose. No
rėjo pasmaugt savo gaspadine 
tiksle apipleszimo, nes žinojo 
kad motere ta diena isztrauke 
isz bankos pinigus. Nakties 
laike jisai gavosi in viduri mo
teres kambario. Kada gaspa
dine pabudo ant baladojimo, 
bekojis jau radosi ant jos lovos 
ir pradėjo ja smaugt ir musze 
su geležia o kada mane kad jau 
motere negyva, pasiėmė pini
gus. Tuom kart gaspadine at
sigaivino ir pradėjo szauktpa- 
gialbos. Bekojis vėla mėtėsi 
ant moteres, bet ji pagriebė jo 
pirszta ir teip smarkiai sukan
do, kad tasai isz didelio skaus
mo baisiai suriko. Subėgo kai
mynai ir suėmė bekoji. Mote
re iszlliko gyva. Priesz suda 
tasai bekojis turėjo parodyt, 
kokiu budu jisai vaikszczioja, 
ir kaip kate užszoko ant stalo. 
Sudas nubaudė ji ant deszimts 
metu in kalėjimą.

NUŽUDĖ MISIJONIERI.
Addis Abaiba, Etiopija.—Ka- 

taliskiszkas kunigas, misijo- 
nieris, Adalbert, paeinants isz 
Oktavos, Kanados, kuris per
gyveno Etiopijoj daugiau kaip 
deszimts metu, skelbdamas ka- 
talikiszka tikejma terp tenaiti- 
niu 'gyventoju, likos užmusztas 
per pleszikus kurie nakties lai
ke užklupo ant misijos Wasse- 
ra, 300 myliu nuo Addis Ababa. 
Žinia apie nužudinima misijo- 
nieriaus aplaike Kanadiszka 
valdžia.

MUSZIS TARP ARABU 
IR ANGLIKU.

Jeruzalemas. — Daugiau 
kaip 200 Arabu užklupo ant 
Angliszko pulkelio kareiviu 
bet likos atspirtį su didėlėms 
bledems, palikdami dvide- 
szimts užmusztu ir daug su
žeistu po tam prasiszalino in 
kalnus Nablus. Angliszki ero- 
planai mete bombas ant Ara
bu.

TRUMPOS ŽINUTES
Washington, D. C. — Ant ka- 

riszko laivo Marblehead kilo 
eksplozija armotos kuri užmu- 
sze du laivorius ir asztuonis 
sužeidė.

Pottsville, Pa. — Būdamas 
be darbo ir isz to labai nusi
minęs, William Lewis, 71 me
tu, likos surastas per savo mo
tere pasikoręs skiepe.

Stambul, Turkija. — Laike 
perkūnijos kuri vieszpatavo 
Stambule ir Ankaroje, per 12 
valandų, likos užmuszta 14 
ypatų ir sužeista 28.

Meksiko Miestas. — Tarp 
darbininku prieszingu uniju 
kilo kruvini sumiszimai ku
riuose užmuszta 6 darbininkai 
ir 18 sužeista.

Berlinas, Vokietija. — In 
laika trijų metu, 93,000 Žydu 
buvo priversti apleist Vokieti
ja. Sziadien da randasi Vokie
tijoj apie puse milijono Žydu.

Pittston, Pa. — Kaimelyje 
Underwood, 45 szeimynos, gy- 
venanezios kompanijos namuo
se, aplaike paliepima krausty
tis kuogreieziausia nes žeme 
pradėjo slinkti in kasyklas.

Wilkes-Barre, Pa. —■ And
rius Pello, isz DuPont, likos už
musztas per Laurel Line trukt

NEPAPRASTAS 
ATSITIKIMAS.

Varszava, Lenk.,—Arti mieste
lio Bydgoszczo,, laike didelio 
lietaus, gryždama namo Teo
dora Ivicmiene, 43 m. amžiaus 
su savo trijų metu kūdikiu, ka
da ja lietus pagavo, pastojo po 
dideliu medžiu. Po trumpam 
laikui trenke perkūnas, kuris 
pataikė moterei lin galva už- 
muszdamas ja ant vietos. Ste
bėtina ikad kūdikiui nieko ne
atsitiko ir pasiliko gyvas.

SENAS NAMAS SUGRIUVO; 
2G UŽMUSZTA.

Budapest, Vengrija.,— Apie 
dvideszimts žmonių likos už
muszta per sugriuvimą seno 
mūrinio namo kuris nuo seniai 
buvo paniekintas per miesto 
valdyba ir 30 likos sužeista.

HAILE SELASSIE KETINA 
ATLANKYTI AMERIKA.
Worthing, Anglija.,— Haile 

Selassie, ciesorius isz Etiopi
jos, kuris neteko savo vieszpa- 
tystes, ana diena apvaiksztine- 
jo 45 metu gimimo sukaktu
ves labai liūdnai. Jis sake re- 
lankys Amerika. Nesitikėjo 
tasai galingas ciesorius, kad 
teip greitai neteks savo sosto, 
nes tik metas adgal parengė 
del savo kariuomenes didele 
puota isz žalios mėsos kuria 
Etiopai labai myli.

ITALAI UŽMUSZE 1,000 
ETIOPU.

Addis Ababa, Etiopija. — 
Italisziki telegramai pranesza 
buk tūkstantis Etiopu likos už
muszta ir sužeista muszyje ka
da Etiopiecziai bandė sunai
kinti motorini plentą Addis 
Ababa-Dessye. Muszis buvo 
baisus ir vedamas per Dedjaz- 
mato Aebrra kurio tėvas vede 
kare priesz Italus.

NAUJOS AUKSO
KASYKLOS SIBERIJOJ.

Moskva, Rosija., — Valdžia 
apgarsino buk (Siberijoj likos 
atrasta naujos gyslos aukso 
kurios turi daugiau aukso ne 
kaip Alaskoje. Tukstancziai 
darbininku tonais dirba. Lyg 
sziam laikui likos iszkasta 
aukso nt penkių milijonu do
leriu.

ISZ KRUVINOS REVOLIU
CIJOS ISZPANIJOJ.

Madridas, Iszpanija. — Kaip 
iszrodo tai namine kare da pa
tens ilga laika pakol ateis prie 
susipratimo žudindami vieni 
kitus.

— Trys szimtai pasikeleliu 
yra laikomi ant laivo Barcelo- 
nijoj nes nėra ju kur laikyti.

— Pasikelelei užėmė sekan- 
czias vietas: Seville, Cordoba, 
Malaga, Valladolid, iSegovia ir 
Sarragossa.

— Vakliszkas submarinas su 
40 laivoreis likos paskandytas 
per ipasikelelius laike muszio 
artimoje Gibraltario o kitas 
likos paszautas.

— Valdžia paliepė konfis
kuoti visa bažnytini turtą susi
dedanti isz 'baižnycziu, mokslai- 
niu, kliosztoriu ir kito turto 
prigulintis prie Katalikiszkos 
bažnyczios. Iszpanijoj randasi 
tukstancziai tokiu locnascziu 
kurie prigulėjo prie zokonin- 
ku Jėzuitu. Katalikiszkas tikė
jimas publikinese mokslaincse 
likos uždraustas.

TAI ROTS UŽKLAUSĖ.
Pabuvus jau mergina klau

sia vaikinelio:
— Kiek tu turi metu?
— Asztuonis.
— O asz, kaip tau rodosi, 

kiek galiu turėt metu?
— Nežinau nes asz moku 

skaityt tik lyg keturesde- 
szimts.

TEISYBE.

Motere patogi o pikta pana- 
szi yra in žibanti czeveryka 
kuris grąžei ant kojos iszrodo 
o velniszkaį spaudžią. & ___

ISZUETUVOS
AUDRA SUGRIOVĖ 
APIE 300 TRIOBU

NUOSTOLIAI SIEKIA APIE 
DVIEJU MILIJONU LITU.

Sziauliu apskrityje, (Liepos 
4-ta diena), siautė nepaprastai 
smarki audra su ledais. Au
dra perejo Padubysio, Sziau
liu, Meszkuicziuir Jonisz- 
Szialiu, Meszkuicziu ir Jonisz- 
kio valsczius. Daugelyje vietų 
sugriaudama trobesius, visisz- 
kai sunaikindama pasėlius ir 
naikindama lauke buvusius 
gyvulius ir paukszczius. Audra 
perejo 6 kilometru ploczio juo
sta ir labiausia siautė Jonisz- 
'kio valscziuje. Padubysio val- 
scziu'je viesufes sugriovė apie 
20 triobu, daugeli namu nuple- 
sze stogus, kuriuos nunesze net 
po kelias deszimt metru in sza- 
li. Pasėliai sziame valscziuje 
nukentejo kiek mažiau negu 
kitose vietose. Sziauliu valscz
iuje audra paliete 15 kaimu, 
kuriuose sunaikino 50 triobu, 
su žeme sumaisze puse visu pa
sėliu. Netoli Sziauliu esanezia- 
me Ginkunu dvare audra nu
griovė aukszta vandentekio 
bokszta, kuris krisdamas suar
dė negyvenamąjį triubesu■< Ne- 
toliesaneziame Szapnagiu kai
me audra sugriovė vėjo maluna 
ir 23 triobesius. Visa tai atro
do lig karo nuteriota. Isz liz
du iszmesti gandrai negalėdami 
per audra skristi, krito in žeme 
ir užsimusze. Gyvuliu'užmusz
ta keliuose kaimuose. Mesz
kuicziu valscziuje sugriauta 70 
triobu ir sunaikinta puse der
liaus, ypacz žiemkeneziu. Isz 
viso, Sziauliu, Padubysio ir 
Meszkuicziu valscziuose dau
giausia nukentejo žiemkeneziai 
kuriuos smarkus lieltus pripla
kė prie žemes. Vasarojus nu
kentejo daug mažiau ir jo su
naikinta apie 10 lyg 30 procen
tą. Bet už tai labai smarkiai 
nukentejo triobesiai. Audra 
siautė ir Sziauliu mieno stulpu, 
ant geležinkelio stoties, isz- 
griaudama daug telefono stul
pu. Taipgi stovėjusiems vago
nams nuplesze stogus ir daug 
kur iszdauže namu langus.

ATVYKĘS IN ATLAIDUS 
NUSKENDO NEVEŽYJE.

Kedainai. — Besimaudyda
mas Nevėžyje, netoli Vilainių 
malūno, nuskendo ūkininkas 
Pranas Kriksztanaviczius, ‘28 
metu 'amžiaus, isz Dotnuvos.

Jis buvo atvykęs in Petro ir 
Povilo atlaidus Apytalaukyje 
ir szvecziavosi pas pažįstamus. 
Iszejes isz ryto, priesz pusry- 
czius, drauge su kitais pasi
maudyti, apie 6 m., nuo kranto 
eme skėsti ir szauktis pagial- 
bos. Vienas kartu besimaudy- 
naneziu bandė gialbeti bet isz- 
sigandes vos pats iszsigialbejo. 
Toje vietoje Nevėžio gylis sie
kia 4 ar 5 m. Lavonas buvo su
rastas .po 5 valandų. Skenduoli 
laidojti iszsiveže jo brolis Krik- 
sztanaviezius, Dotnuvos palic. 
nuovados virszininkas. q

Minersviil.es


“SAULE” Mahanoy City, Pa.

Kas Girdėt
Kanada nutarė mokėti savo 

seniems gyventojams mėnesinė 
pensija panasziai kaip Ameri
koj. Isz pradžių legislatura 
ant to nesutiko bet vėliaus už
tvirtino 'byla kuri suszelps vi
sus senukus kurie jau negali 
užsidirbt sau ant szmotelio 
duonos.

Pradedant nuo ateinanezio 
menesio Kanada mokės po vie
na doleri ant dienos del tuju 
kurie jau sulaukė 70 metu am
žiaus. Tokiu senuku Kanadoje 
badai randasi daugiau kaip 30 
tukstanėziai, moterių ir vyru.

Sziadien Iszpanijoj tęsęsi na
mine kare ir kaip ji užsibaigs 
tai Dievas vienas tik žino. 
Franci ja prižadėjo suszelpti 
Iszpanija ginklais ir eropla- 
nais bet (paskutinėje valandoje 
atsisakė duoti taja paszialpa. 
Ant sostapyles Iszpanijos Ma
drido traukia revoliucijonie- 
riai kurie naikina viską kas 
tik papuola in rankas ir szau- 
do nekaltus žmonis ir kunigus. 
Vietoje imtis prie sudavadini- 
mo sklypo ir prie darbo tai 
pradėjo vieni kitus žadint del 
politikiszko godumo. Komu
nistai su įsindikalistais, — sin- 
dikalistai su komunistais, — 
vieni su kitais ant socialistu o 
socialistai su jais.

Gaila Iszpanijo's. Turėjo ji 
savo laike galybe ir garbe. Ant 
valdymo Ferdinando ir Izabe
lės nuolatos szviete spindulei 
saules. Valdyti kitais reikia 
gerai suprasti ir turėti iszmin- 
ti bet sziadien gyventojai žino 
ir supranta kaip valdyti savi
mi. Kaip girdėt tai Iszpanijoj 
vela sugrysz diktatūra bet da 
daug kraujo iszlies pakol prie 
]to daeis.

Valdiszki šlapti agentai 
aresztavojo du laivorystes afi
cierius kurie iszdavinejo val- 
dižios slaptybes parduodami 
visokius slaptus planus del ki
tu vieszpatyscziu. Vienas isz 
tokiu sklypu yra Japonija kuri 
nuolatos sznipineja visokius 
kariszkus planus Suv. Valsti
jų. Tieji aficieriai save prami
nė kad yra szimt-procentiniais 
Amerikonais. Abudu yra tei
siami per kariszka sud’a ir bus 
ruseziai nubausti už Judoszisz- 
ka pasielgimą..

Pagal apskaitymu valdžios 
žinunu tai Suv. Valstijos szia
dien yra inklampytos in įskola 
ant daugiau kaip 54 bilijonu 
doleriu. Jeigu ta ja suma pini
gu padalint fkožnas gyventojui 
lygiai tai kožnas vyras, mote- 
re ir vaikas aplaikytu po 415 
doleriu. In paskutinius szeszis 
metus Amerika inkliuvo in 
skola ant 20 bilijonu doleriu.

Tąja (skola neiszmokes nei 
mus pro-pro-anukai.

Anglikai negali kuom gėrė
tis isz savo teisingystes sudu 
kaip pasirodė) nesenėi apkal
tindami motere Bryant, moti
na penkių vaiku, kuri nužudo 
savo vyra. Motere už tai likos 
pakarta norints liudininkai vi
si pripažino buk jos vyras žve- 
riszkai pasielginejo ne tik su 
ja bet ir su vaikais. Anglikai 
tiki in Indijoniszkas tiesas kad 
“akis už aki” yra teisingas nu
sprendimas.

Czionais Amerikoj butu ki
taip. Džiure ir sudžia turėtu 
didesne mielaszirdyste ant to-

NAUJAS ITALISZKAS AM
BASADORIUS IN 

AMERIKA.

Fulvio Suvich likos paskir
tas kaipo naujas Italiszkas 
ambasadorius in Suv. Valsti
jas ir tik laukia užtvirtinimo 
nuo saivo valdžios. Naujas am
basadorius yra žymi ypata po- 
litikiszkam veikime Italijoj.

kios mo teres ir paleistu ja ant 
liuosybes kaip tai nesenei at
sitiko Chicage kur Mare Bol
ton nužudė s’avo vyra o kada 
jos užklausta del ko taip pada
re tai prisipažino buk prijau
tė kad ja nebaus mirezia nes 
Amerikoni'szki (sūdai turi di
desne mielaszirdyste del mote
rių ne kaip kokis kitas skly
pas ant svieto.

Tieji, kurie gerai žino baž
nytini padėjimą czionais kalba 
kad Airisziai vis daugiau sėja 
neapykanta tarp musu ateiviu 
kad s'upjudyt juos priesz baž- 
nyczia kad vėliaus galėtu va
žiuoti in Ryma ir apskunsti 
mus kaipo “buntauninkus 
priesz bažnytinių valdžia. Ai
risziai rija seile ant musu pui
kiu bažnycziu ir geistu kuo- 
greieziausia užimti taisės pa
rapijos kad galėtu jas atiduo
ti del savo tautos kunigu. Ka
da karta vienas kunigas iszsi- 
tare priesz tūla Airiszini vys
kupą kad svetimtaueziai pasi- 
kelineja priesz bažnytine val
džia tai jis atsake: “Tegul at- 
simetineja nuo bažnyczios — 
What do I care?”

Daugelis žmonių jau atsi
metė nuo bažnyczios — tas yra 
labai (lengva. Airisziai užgrie- 
bineja bažnytinius turtus užra- 
szytus ant ju vyskupu isz ku
riu perdirbs maiszytas parapi
jas in kurias patalpins savo 
kunigus.

DARBO ŽINUTES
Tamaqua, Pa.,— Apie 1,500 

anglekasu sugryžo prie darbo 
in kasyklas, kurios priguli 
prie Lehigh Navigation Coal 
Co., po pasekmingam susitai
kinimui su kompanija.

Pittsburgh, Pa. — McKees 
Rocks . Pressed Steel Car 
Works dirbtuve, kuri pradėjo 
dirbti ana diena, turėjo susto
ti isz priežasties iszejimo ant 
straiko szimto darbininku ku
rie buvo neužganadinti isz mo- 
kesties.

Pottsville, Pa. — Randolph 
kasyklos, kurios buvo sustoja 
nuo praeito Kovo menesio, per 
straika anglekasiu, kuriems 
kompanija buvo kalta apie 20 
tukstaneziu doleriu mOkesties, 
pradėjo diitbti ana diena po 
nauja kompanija kuri prižadė
jo darbininkams užmokėti sko
la.

Tamaqua, Pa. — Daugiau 
kaip 1,500 anglekasiu, kurie 
šukele straika Tamaqua ka
syklose, sugryžo adgal prie 
darbo nes kompanija sutiko 
ant ju pareikalavimu.

Isz Lietuvos
NEMUNO KRANTE RADO 
VYTAUTO LAIKU PINIGU.

Prienai.,—Ties Birsztonude- 
sziniame Nemuno krante, neto
li pliažo ūkininkaitis Žukas ra
do 6 Vytauto Didžiojo laiku 
monetas. Keturios yra varines 

I o dvi sidabrines. Sidabrinėse 
monetose matyti 1423 ar 1428 
metu data. Rastuosius pinigus 
Žukas pasižadėjo atiduoti, bet 
kuriam Kauno muziejui.

NUKRITO NUO BAŽNY- 
CZIOS BOKSZTO.

Sasnava. — Pranas Montvi
las arde naujai pastatytos Sas
navos bažnyczios bokszto rasz- 
tavones. Bet invyko baisi ne
laime: darbininkas isz pat vir- 
szaus nukrito. Sulaužyti szon- 
kauliai, pecziu kaulas ir sziaip 
visas skaudžiai sudaužytas ir 
subadytas. Guli Marijampolės 
ligoninėje.

SZAKIA NUSIDURE.
Padainupis, Marijampolės 

aps'kr. — iSzio kaimo ukinin-' 
kas Ivanauskas skubiai veže 
namo dobilus. Ju iszkrauti atė
jo jo berniukas, kuris lipdamas 
nuo sukrautu dobilu, per neat- 
sarguma užlipo ant szakes. 
Vienas szakes virbalas inlindo 
in galva ties ausim. Berniukas 
tuoj mirė nes szakes virbalas 
pasiekė smegenis.

APVIRTO AUTOBUSAS 
SU 20 MOTERŲ.

Prekinis autobusas, kuriame 
važiavo '20 moterų, gryždamas 
isz Klaipėdos in Rusne, lenke 
viena vežimą ir paslydo. Szofe- 
ris negalėjo beiszlyginti vairo 
ir autobusas invirtė in griovį. 
Važiavusios moterys buvo nu- 
bloksztos ant plento. Dvi ju 
sunkiai sužeistos, o kitos liko 
sveikos.

Geri Pamokinimai
§ Nesistatyk geresniu už 

kita o saugokis kad ne iszsi- 
duotum niekesniu priesz Die
va, kuris žino gerai kas tu esi 
per vienas.

§ Tau, žmogau, nieko ne
kenks jeigu save žemiau staty
si už kitus o daug tau kenks 
jeigu norints už viena norėsi 
save aulgszcziau pasistatyt.

§ Jeigu mes kas meta nors 
po viena isz savo blogu papra
timu pames’tumem tai stotu- 
mes gerai žmonimis.

§ Jeigu mes isz pradžių sa
vo gyvenimo priverstumem 
save ant gero tai paskui viskas 
eitu lengvai ir linksmai.

§ Pažiūrėkime pirmiausia 
patys ant saves paskui sūdy
kime kitu prasikaltimus.

§ Gerai tasai daro, kas ge
rai visuomenei daro kas gerai 
visuomenei daro negu tik pat 
sau gerai daro.

§ Pasirūpink būtie kantrus 
neszime visokiu klaidu ir silp
nybių nes ir tu turi tuju silp
nybių nemažai o kiti ir turi 
tavo silpnybes kensti.

§ Jeigu tu pats negali būti 
tokiu, kokiu nori būti, kaip-gi 
tu gali panoret kad pagal tavo 
valia eitu kiti?

§ Mes geidžiame kad kitus 
asztriai privedžiot prie dory
bes o patys to nenorime kad 
butumem privedžiotais.

į Gimimai Japonijoj praei
ta meta pervirszino mirtis per 
1,028,623. Tame tai mete Ja
ponijoj gimė po 240 vaiku kas 
valandą o mirė 133 ypatos.

— Nebijok. Gausimi rodą. 
Asz žinau jog jis važiuos in 
Suvalkus ir ketina per laik- 
raszczius jeszkoti giminiu nes 
jam teta labai daug pinigu nu
mindama paliko. Tegul ne jesz- 
ko giminiu, mes ir taip isztusz- 
tysime jo skryne — ir pradėjo 
abudu juoktis bet taip baisei 
jog Jonukui plaukai ant gal
vos net atsistojo kada iszgirdo 
taip kalbanczius.

Pažino jis gerai ta Dankevi- 
cziu kuri jie ketino apvogt. Bu
vo tai labai geras žmogelis ir 
visi aplinkines gyventojai ji 
mylėjo nes ka tik pats turėjo 
tai su vargszais dalinosi ir tik 
tiek sau pasilikdavo kad tik 
iszmito. 'Turėjo jis prie saves 
sena lama kuris drauge su 
juom vaiske tarnavo ir ant ne 
vienos musztynes radosi: Dan
keviczius kaipo aficierius o 
Vaitiekus kaipo seržantas.

Daug turto Dankeviczius ne
geidė ir pasiliovė ant menko 
ko. Netikėtai po numirimo to
limos gimines tetos, likos isz 
karto turtingu, apie ka daži- 
nojo žmonės o ir du piktadarei 
kurie tarėsi ant užpuolimo. 
Apie tai Jonas, sėdėdamas ant 
jnedžio, viską girdėjo. Pasikal-

KYTRAS 
JONUKAS
— Ko rakai i stovi? Imk szi- 

ta szmoteli duonos ir eik po 
velniu isz grinezios. Dabar pa
vasaris tai sau gausi kur kai
me vieta už piemeni.

Taip kalbėjo naszle po Mo
tiejui Balcziunui in savo posū
ni Jonuką, kuris ant riksmo 
moezekote nežiūrėdamas^ dra- 
sei dairėsi po grinezia.

— Tai ka daryt! Kad jau 
iszvarote tai eisiu kur mane 
kojos ir akys nesz, norint grin
ezia mano tėvelio ir neturėtu 
niekas valios mane iszvarinet.

— Ne lotum kaip szuo, — su- 
niąrnejo moezeka, — ka tavo 
tėvas turėjo tai jau senei vis
kas nuėjo nes beligindama vis
kas nuėjo. O kas randasi tai 
mano užprocevota ir nežinau 
kaip iszmaitysiu likusius sie- 
ratukus — ir parode ant begio- 
janeziu po asla linksmu kūdi
kiu, joslocnu.

’— Na tai motinėlė lik svei
ka, keliausiu pas dede in Spar
vinius, gal neiszvarys manes. 
— Tai pasakęs Jonukas atsi
sveikino su savo pusbroleis ir 
atsidusęs iszejo isz savo gim
tos.vietos.

—Ir ko man taip labai rū
pintis, — kalbėjo in save vai
kinas, — turiu jau 14 metu o 
taip-gi esmių sveikas. O jeigu 
mane giria musu kaime visi 
tai ir visur bus gerai o Dievas 
neapleis, rasiu duonos szmote
li ant svieto.

Taip’ mislydamas ėjo sau kas 
karta toliau ir toliau. Net ka
da radosi viduryje girrios, sė
do po medžiu idant pasilsėt ir 
paklausyt eziulbaneziu ?pauk- 
szteliu. Kada pradėjo dairytis 
po medžiu, pardgejo ant vieno 
medžio lizdą o kad buvo mit
rus kaip vovere, tuojaus paszo- 
ko in medi, insikabino ir jau 
buvo prie lizdo kad sztai dirs
telėjo žemyn, susilaikė ir pare
gėjo du žmonis, vienas su ruda 
barzda taip prakalbėjo in an
tra.

— Tai vaikine, esi sztant, 
mano Jurguti! Juk tu rakta tu
ri kiszeniuje! Bus laimes bet 
bus ir darbo su tuom Dankevi- 
cziu nes tai senovės kareivis o 
su tokiais tai vaikine ne szpo- 
sas.

beja jau ketino eit kad sztai 
tame szakos subraszkejo ir isz
girdo jie garsu cziaudejima 
jog balsa’s kaip nuo szuvio at- 
■simusze girrioje. Piktadarei 
kaip perkūnu trenkti sustojo 
o rudis tuojaus supratęs pake
le galva ir paregėjo tupint me
dyje vaikina. Pasiėmęs piszta- 
lieta atkiszo ir ketino szaut 
bet jo draugas prakalbėjo:

— Ne szauk, brolau, nes ant 
to balso galės kas adbegt ir 
mus patemint. Sztai bus ge
riau kaip szuni pakart, tada 
jis mus neiszduos.—Ir tai pasa
kos isztrauke isz kiszeniaus 
gala virves, ka pamatęs Jonu
kas pradėjo drėbėt kaip lape
lis. Vienok nuduodamas jog 
nesibijo, nulipo žemyn nuo me
džio ir taip meilei praszesi tu 
piktadariu jog suminksztino ir 
pastanavijo jam gyvastį dova
not tiktai turėjo prisiėgt jog 
ne vienam gyvam sutvėrimui 
nepasakys ka girrioje girdėjo.

In pora adynu po tam, kada 
sėdėjo ponas Dankeviczia prie 
stalo o szale jo senas Vaitie
kus ir kalbėjo apie senovės lai
kus. Tame inpuole Jonukas in 
pakaju ir sudavęs su kumsz- 
czia pora kartu in szepa pa- 
szauke garsei:

— Klausykie manės szepa! 
Asz tau sakau jog iszia nakti, 
apie vienuolikta adyna, pikta
darei ketina užpult ant namo 
pono Dankevicziaus ir paimtie 
pinigus su skrynute kuri stovi 
miegstubeje .po lova.

Paszoko nuo stalo abudu se
nelei ir pradėjo vaikino kvost 
bet tasai tylėjo kaip žeme ir 

, tik tiek kalbėjo:
— Neklausykite manes po

nai. Ka ketinau pasakytie tai 
pasakiau szepai nes ji medine 
tai ne gyva. Asz sziadien ank
sti prižadėjau niekam gyvam 
nesakyt ka maeziau ir girdė
jau.

Tada Dankeviczius, prisijuo
kęs isz Jonuko, neklausinėjo 

' daugiau ir isz laik pasiruosze 
vyrus kurie nakezia piktada
rius suėmė. Ant rytojaus pa- 
szaukes Dankeviczius pas save 
Jonuką dekavojo jog apsaugo
jo nuo užpuolu ir paklausė 
kuom jam užsimoket už ta 
prasergejima. Jonukas pasika
sė galva ir atsake nedrasei:

— Mano tėtulis numirė 
priesz menesi o moezeka mane 
iszvare isz namu idant sau pa- 
sijesžkocziau sviete prieglau
dos. Sztai asz praszau pono 
idant mane priimtumet in dva
rą o dirbsiu teisingai idant 
dovanai duonos nevalgyt.

Žinoma, Dankeviczius ji pri
ėmė ir turėjo didele pamaczi 
visame o kada pagyveno su 
ponu apie deszimts metu, gavo 
60 margu geros dirvos o apsi- 
ženijas gyvena ir dabar mylė
tas nuo Dievo ir žmonių.

SMERTIS GERESNE.
— Jonai, ar smertis ar dak

taras geresnis?
— Smertis! — atsake Jonas.
— Kodėl?
— Todėl jog kol daktaras 

žmogų papjauja tai kelis kar
ius altsilanko o ismertis tik vie
na karta atsilanko ir buna po 
žmogui!..

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS

Buvo tai Nedelia. Grinczio- 
je pono (Skiedros, turtingo 
miesezionio, uže kaip katile. 
Ant suolelio prie grinezios sė
dėjo pati gaspadine su savo 
kumOtas sznekucziuodama 
linksmai. Keli vyrai buvo ap
sode staleli ant kurio radosi 
visokį gerymai. 'Prie pecziaus 
•stovėjo jaunas vaikinelis žiū
rėdamas nedrasei in kita kam
barį, kurio durys buvo praver
tos o ant skrynios sėdėjo jau
na mergaite apie 20 metu am
žiaus, kuri taip-gi kaip kada 
dirstelėjo su savo žibaneziom 
akutėm ant nedrąsaus jauni
kio. Buvo tai duktė ponstvos 
Skiedrų kuria daugiausia my
lėjo isz savo ketverto vaiku. 
Jos mylimas 'buvo tai Antanu
kas Lopeta kurio tėvas sztai 
baigė pasikalbejima su tėvais 
apie Rože. Su džiaugsmu po
nia Skiedrieiiė paszauke prie 
saves nedrąsu Antanuką o ir 
isz kito kambario Rože, davė 
savo pavelinima ant susivin- 
cziavojimo. Nudžiugęs Anta
nas puolė tėvams in kojas o 
nepoilgam užžibejo ant ju 
pirsztu sidabrinei žiedai.

Ant žinios sugertuviu jau
nos poros,suėjo beveik visi 
kaimynai pas Skiedras o senis 
paliepė sunui atneszt skripka 
ant kurios nuo smerties savo 
paezios negrajino ir pradėjo 
strajint prie szokio. Antanu
kas pagriebė savo Rože o kiti 
jaunikiai padare ta pati. Pra
kaitas pylėsi nuo jaunu poru ir 
netemino jog jau senei buvo 
po vienuoliktai. Sztai durys 
grinezios atsidarė palengva ir 
kokis tai graudus balsas pa
szauke :

— Ant (meiles Dievo! — ma
no mylimi kaimynai, — links
minkitės truputi tykiau nes 
mano serganti dukrele negali 
užmigt tokiam riksme.

— Žiūrėkite ko užsimanė! — 
sukliko pasiėmus už szonu po
ni Skiedriene. — Ar tai asz ne 
ponia savo grinezioje idant 
czionai ateitinetum man zurzet 
ir uždraudinet mano grinezio
je bovintis kaip man patinka?

— Asz ne paliepineju, — at
sake nedrystaneziai motere, 
tiktai praszau jus, ant meiles 
Dievo ir jusu vaiku, idant pa- 
velintumet mano dukterei nors 
truputi užmigt, mano sergan- 
cziai Jadvygulei.

— Ar girdėjote, kokia tai 
karalaite! Tegul užmiega jeigu 
jai patinka. Juk mes ja czio
nais ant szokio neszaukiam, — 
atsiliepe visi susirinkusieji. 
Skripkos da garsiau atsiliepe 
o varginga motere su verksmu 
iszejo per duris.

Vienas balsas tik neatsilie
pė, vienos lupos nesijuoke isz 
vargo moteres. Buvo tai Juo
zas, vyriausias sūnūs gaspado- 
rystes. Pamatęs Sruzikiene, pa- 
czia staloriaus, kuri gyveno 
mažoje grinczeleje, atitolinta 
tik per plona siena nuo gyve
nimo jo tėvu, atmine ant kart 
priežasti jos nuliudimo o ma
tydamas jog girtavimas ant 
naujo prasidėjo, patykiai isz
ejo ir nusidavė paskui susirū
pinusia motere. Girgždėjimas 
duriu pabudino motere nuo gi
laus užsimislinimo, kuri sėdė
jo prie lovos serganezios jos 
mylimiausios dukriukes.

— Na, ir ka, poni Sruzikie
ne, ar Juzei ne geriau? — už
klausė prisiartinęs jaunas žmo
gus.

— Dirstelėk pats2 — ponas

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

Linksminkitės su linksmais o 
verkite su verkeneziais

Juozai, — atsake pusbalsei mo
tere. Akys Juozo akyvai apsi
dairė ant gulinezios mergaites 
ant lovos ir aszaros pasirodė jo 
akyse.

Varginga Juze rodos jau ne- 
prigUlejo prie szio svieto; gu
lėjo be žado kaip numirus.

— Kodėl nepaszaukete dak
taro?

— Lengva jum tas klaust, 
juk žinai kokiam padėjime esa
me. Mano vyras iszvažiaves in 
Varszava, po sudegimui musu, 
pas savo turtinga dede ir fe
nais sėdi. Nežinau ne kas su 
juom darosi. Ka sau užsidirbu, 
neilgai turiu o jau ant parda
vimo nieko man nepasiliko 
kaip tik ta lova ant kurios Ju
ze guli ir tasai abrozas Szv. 
Paneles, kuri iszgialbejau isz 
ugnies. Gal ji nupirksi, ponas 
kaimyne?

Juozas sieke in kiszeniu o 
iszemes penkis auksinus atsi
liepe susigraudinęs:

— Nepardavinėkite abrozo. 
Sztai yra kuomi užmokėt dak
tarui. Melskitės tiktai in taja 
Szv. Panele o ji sugražins Ju
zei sveikata, — tai kalbėda
mas greitai atsitolino.

Po jo atsitolinimui Sruzikie
ne atsitolino nuo dukteres lo
vos ne ant valandėlės. Po pu- 
siaunakt nutilo kliksmai. Ant 
rytojaus Rože vos atsikėlė sep
tinta adyna ir szukavo savo 
plaukus kada inejo jos brolis 
kuriam rūpėjo liga savo kai- 
minkos. Pasakė jai jog gal Ju
ze nedagyvens rytojaus.

— Na ,tai szkada, — atsake. 
Rože, — tokia jauna ir graži 
mergaite!

— Taip, gaila labai, nes ne 
tik graži bet ir dora mergaite, 
— atsake Juozas.

— Gal tu norėtum duot ta 
juoda graba kuri pereita meta 
kas tokis užkalbino pas tęva o 
o po tam nepaeme ir lyg sziam 
laikui laukia kuĮpcziaus. Bet 
tai ne del Juzės tokis puikus 
grabas. Norints gana yra jai 
ilgas bet ne del jos paženklin
tas tas grabas.

Ir atmine nedora mergina 
jog grabas nebuvo del jos pa
ženklintas nes Juze rodos isz 
numirusiu prisikėlė, prie geros 
storones daktaro. Adgijo kaip 
tasai žiedelis kuris likos su
mintas ant dideles linksmybes 
motinos ir tėvo kuris Sugryžo 
isz Varszavos, pasilikęs turtin
gu po mirusiam dedei. O svei
ka Rože, ant kurios svodbos 
bėvei'k visas kaimas susirinko, 
in meta po tam, nuo dienos sa
vo sugertuviu, buvo mirsztanti 
ant tifuso.

Tasai pats grabas apie kuri 
kalbėjo Rože, uždare jos kana 
ant amžių. Juze, verkdama, ėjo 
paskui jos graba.

Laikas ir darbas sulaikė 
graudumą ir skausmą szirdyse 
Rožes tėvu. Prie galo Užgavė
nių, pasiliko Juozas vyru Ju
zės kuri nekarta kalbėjo sau: 
“Linksminkitės su linksmais o 
verkite su verkeneziais,,” ne- 
užmirszdami laike didžiausios 
laimes apie nelaimes savo arti
mo. Juze gyvena sziadien ap
siaubta meile ir paguodone 
nuo visu kurie ja pažysta, de- 
kavodama Dievui už savo lai
me priesz taji pat abroza 
prieš kuri motina jos meldėsi 
idant Panele Szvencziausia su
gražintu jai sveikata.

Skaitykite “Saule”
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Piktadaryste 
Nepasislėps 

i ----- *-----
Vienam kaime, Dzūkijoj, da 

'baudžiavos laikuose gyveno 
'Andrius Szakutis; o kad pats 
buvo doras ir geras gaspado- 
rius tai ir paczia turėjo darb- 
szia ir dora už tai buvo turtin
gesnių už kitus gaspadorius. 
Mylėjo ji dvarponis ir labai 
jam tikėjo nes siuntinėjo ji su 
kitais kaipo dažiuretoju, liep
davo atimt pinigus nuo ko pri
gulėjo o taukiai ir in miestą 
nusiunsdavo kad užmokėt pa- 
doitkus in banka. Niekados An
drius neprasiženge savo ponui 
nes mylėjo Dieva o ir džiaugė
si jog jam ponas tikėjo. Galė
jo kožnam drasei pažiūrėt in 
akis, ar tai ponui, ar akano- 
mui, ar kaimynui. Tas tai yra 
didžiausia laime ant svieto o 
ne tas, jeigu gerai pavalgome, 
gerai iszsimiegam o ir kad žiū
rime ant maiszu pinigu, už ku
riuos galime pirkt visus švie
timus lustus o ir dangaus kara
lyste ir duszios iszganyma. Ta- 
ji ramuma ir tykumą, koki tu
pėjo Andrius, ant kart likos 
permainyti ant dideles rūpės- 
ties ir gailesties nes numirė jo 
pati kuri jam paliko du sūnūs, 
dvynukus, jau po, deszimts me
tu turinczius. Didele tai buvo 
del jo nelaime nes neteko geros 
ir darbszcžios moteres. Bet ne
trukus, vienok, pamisimo apie 
kita.

— Ar- tai teisybe, — paklau
sė ‘karta poni Andriaus, — jog 
pacziuojiesi?

— Teisybe, poniute.
.... —- Q bijot Dievo, — tarė 
poni — taip turėjai dora mote
te ir jau taip greit užmirszai?

— O ka daryt, — atsake An
drius, — kad ne yra kam na
mie triustis, ne iszskalbt dra
panų.

—• Tai tas nelaime, — tarė 
poni, — jog del tu drapanų tu- 
ripacziuotis. O ar tu gerai te
mini kokia imsi sau už paczia ? 
O jeigu bus kokia griežle del 
laves o ir del vaiku, tai kas ta
da bus? Sztai musz biednus 
sieratelius o butu labai gaila 
patogu vaikinuku... — ir po
ni net apsiverke.

— Antanukas kaip Antanu
kas, — atsake Andrius, tai 
daibszus ir glamonus vaikas 
nes Grigas, daugali poniute, 
tai nieko gero; nebaszninke ji 
iszpaikino.

— Oj, tai negerai, kas gla
monėja vaikus tai del ju virve 
ant kaklo veja. O su kuom-gi 
pacziuojiesi?

— U-gi su Barbora, duktere 
Blažiu.
— Oj, oj, — paszauke poni, — 

juk tai jos motina ir tėvas di
deli girtuoklei, ji baisei pikta, 
nepaguodoja tėvo ir motinos 
lai tuom patim ir Dievo nesi
bijo ir savo vyro nemylės. Pa- 
eziuojantis, mano brangus, tū
li žiūrėt ne tiktai ant merginos

buvo szio ir to, o ir pinigo in 
skryne nes už surius, sviesta ir 
audima eme puikius pinigus 
ant kožno jomarko. Visko pri
buvo tiktai laimes nebuvo nes 
ten suvis nebūna kur piktybe 
vieszi, ant niek laike vyra ir 
neguodoje tiesu Dievo ir ‘žmo
nių.

Kada gyveno įsu pirmutine 
paczia tai pikto žodžio negir
dėjo buvo tiktai ir rami grin- 
czele ir naudojo isz dovanu 
Dievo tikyboje. Oj, mielukai 
del laimes doroje nereike pini
gu, in vales buna darbszi ir 
glamoni motore. O Barbora 
nuo ryto tarszkejo ir klykė nuo 
ryto baisei, užrustinimas Die
vo siundimas biednu vaiku: 
tai Antanėlis sziokis o Grigu
tis tokis o duok tiems rūka
liams bostrams, — klykė moto
re ant vyro kuris tankiai pa
gundytas in piktumą musze 
vaikus nekalcziausia. Atėjo 
ant galo prie to, jog Andrius 
pradėjo bėgt isz namu o kur? 
in kareziama o kada iszgerias 
viena ir antra stikleli, užmir- 
szinejo apie naminius1 barnius 
ir ergelius, pradėjo kasdiena 
taip daryt ir kas karta dau
giau gert ne tiktai diena bet ir 
rakti karezemoje. Pradėjo 
muszt paczia taip jog ne syki 
visi subėgo žiūrėt kaip abudu 
laikėsi už plauku ir po uly- 
czia vadžiojosi klikdami: ne
leisiu bestija, užmusziu ir t.t.

Sztai in ka atvede griežle 
pati ir geriausio vyro. Jau An
drius likosi nuo žmonių panie
kintas ir jau negalėjo drasei 
žiūrėt jiems in akis. Miegot ne
galėjo nes sanžine grauže jog 
taip susigyvuliavo ir užmirszo 
apie Dieva.

Biėdnas Antanukas ir Gri- 
gvdis prkente nuo iOc»ekos. 
labiausia;- musze juos'ir badu 
marino nemielaszirdingai, taip 
jog dažinojus dvaro poni liepe 
jiems ateti in dvara valgyt ar
ba kaimynai tiems vargszams 
duodavo prieglauda pas save.

O viena karta žiemos laike 
ir pusnies, indukus moezeka 
ant juodvieju, iszvare ant nak
ties laukan ir baigianezius 
szalt užtiko kaimynas, paėmė 
in grįnezia ir vos atgaivino. 
Numirė ant galo Andrius stai
ga smerezia, isz girtavimo. Ta
da pasigailejas Petras, arti
miausias kaimynas nebasznin- 
ko, ant biednu vaikineliu, nes 
jau moezeka kaip norėjo taip 
su sieratukais dare.

— Klausykite, vaikeliai, —- 
tare in vaikus, — ežia neturite 
jau ko būtie su taja prakeikta, 
kada jau jųdviejų tėvelis guli 
žemeje — eikite in svietą jesz- 
kot duonos o ja czion palikite, 
tegul Dievas ant jos savo rūs
tybe iszverczia jųdviejų 
skriauda.

Dora pati Petro, Magde, 
pasiuvo jiems ant kelio audi
nius kitelukus o Petras davė 
po du auksinus ant kelio kal
bėdamas1:

— Duocziau jums, vaikeliai, 
daugiau bet neturiu. Ir tai pas
kutinius atiduodu. Asz iszeitu-

Antanukas buvo geras vai
kinukas, tykus darbsiztus, my
lėjo broli ir dalinosi su juom' 

Į ir trupinėli duonos. Grigutis 
I buvo kitokio budo nes jeigu ka 
' turėjo tai nuo brolio šlepe ir 
tankiai ji muszdavo.

Du brolei iszejo isz kaimo 
palydėti per dora Petrą. Ėjo 
Antanukas graudžiai verkda
mas o Grigas szokdamas ir 
dainuodamas.

— Tu kvaily, — kalbėjo Gri
gas, — ko tu žlumbi, ar tau 
gaila moezekos kuri badu ma
rino ir 'lazda pere kaili? Su- 
gryžk pas ja ir sėdėk o asz sau 
eisiu.

Jau buvo gerai isz piet kada 
pribuvo du brolei prie dvieju 
keliu. Vienas po deszinei, kitas 
po kairei o viduryje stovėjo 
kryžius. Abudu brolei priėjo 
prie kryžiaus. Antanėlis atsi
klaupė ir pasimeldė kaip galė
jo. Dave dvileki žilam ubagė
liui kuris sėdėjo prie kryžiaus 
giedodamas szventas giesmes 
ir guibelius pyne isz karklu. 
Grigas-gi sėdo pavėsyje po 
medžiu ir valgė duona su sū
riu.

— Katruo eisiva keliu? — 
paklausė Antanas brolio, kada 
.silsejosi ir rengėsi eiti toliaus.

— Asz eisiu szituom, — ta
re Grigas rodydamas kelia po 
kairei, kuris buvo ne lygus ir 
in rumus vede.

— O asz eisiu szituom viesz- 
keliu pravažiuotu, kuriuom vi
si žmones keliauja.

— Tai eikie sau o asz eisiu 
szituom. Ir paszokes leidosi te
kinas in krūmus nepaisyda
mas ant szaukimo Antano ku
ris norėjo ji vytis ir net neba
gelis pailso bėgdamas smilt į- 
niu taku. Puolė ant žemes o 
nedoras brolelis nubėgo ir isz- 
nyko. Matydamas tai ubagėlis 
nuėjo pas verkauti vaikinuka
ir iszklausinejas apie viską 
tarė:

— Nesigailėk nedorėlio ku
ris taip tave surūpino. Eikie 
tu szituom tiesiu keliu nes ge
riausias tiesus kelias, mano 
vaikeli. Laikykis tiesaus kelio
nėje gyvenimo o nuves tave in 
gera vieta ir laime.

Ir geras ubagėlis nuvede An
tanėli ant tiesaus kelio apso
dinta medžiais. Eikie, eikie, 
taip, mano kūdiki, tiesiog o da- 
eisi in dideli miestą kur gyve
na geri žmones. Tonais tave 
Dievas neapleis.

Ir nuėjo Antanukais! palai
mintas per senuką graudžiai 
verkdamas, taip jam buvo gai
la negero brolio.

O Dieve, mano Dieve, — kal
bėjo in save, — kada asz ji pa
matysiu !.. ir aszaros Antanu
kui plauke per veidelius kaip 
upelei.

Ėjo taip sau Antanukas asz- 
tuones dienas. Paskutine diena 
jau kentėjo bada nes ir duonos 
ir sūrelio ir pinigu pritruko 
kad sztai paskutine diena pa
regėjo boksztus puikaus mies
to Lublino. Bet jau pradėjo 
temt ir negalėjo ineiti in ne- 
pažinstama vieta vidunaktyje.

to beesantis ant vienos uly- 
ežios ties bažnyczia in kuria 
ineitinejo žmones ir jis su jais 
inejo. Liejas in bažnyczia pa- 

'mate kunigą prie altoriaus ir
I stebuklinga abroza Motinos 
Dievo, Užtarytojos pavargėliu

riene tankiai kalbėjo: ,
— O-ho! vaikine! Asz moku 

greitai žmogų pažint.
Netrukus pradėjo Antanėli 

siuntinėt in mokykla Nedelinc 
kur in pora metu iszmoko ge
rai skaityt, raszy.t ir rokundu.

vaikeliu. Buvo jis atidengtas Tasai meisteris in kurio ran- 
apie kuri daugybe žvakių ži- kas pavedė Apveizda vaikine- 
bejo. Apkvaitęs tuom regėjimui Ii, vadinosi Obleviczius. Buvo
Antanukas puolė ant keliu ir 
per visas Misziąs verkdamas 
meldėsi szirdingai nuolatos 
kalbėdamas:

— O Motina geriausia, gel
bėk mane ir gelbek mano broli 
Griguti kur jisai ten būna.

Ir matomai, Motina Szven- 
cziausia tu, isz szirdies žodžiu, 
iszklause nes po Misziu Anta
nukas iszejo isz bažnyczios 
smagesnis ir dairėsi drasei. 
Kada stojo sza’Tia bažnyczios 
kad apsidairyt iu katra szali 
eiti, kokia tai motere, miestisz- 
kai pasirėdžius, ėzviesioje ske
petoje, su czepczum ant galvos, 
paėmus už rankos vaikinėti pa
klausė: ■

— Ko tu vaikinėti taip ver
kei bažnyczio je? •

Antanukas viską isz duszios

tai labai geri žmones, padorin-
gi del gizeliu kaip tėvai. Pa
glostė ir pabare o reikale ir pa- 
szelpe.

Mąteuszas buvo tykus žmo
gelis, buvo vienas isz geriausiu 
meisteriu Dubline o kas dau
giausia jog buvo blaivus ir tei
singas. Jokis sufuszeriuotas 
daubas neiszejo isz jo varstoto. 
Ne lupo už daiba per daug ir 
norints nekrove pinigus go
džiai, vienok ant zoposities tu
rėjo pora tukstaneziu skryne
lėje. Tokiu budu turėjo nesu- 
terszta sanžine. Valgė ka turė
jo ir gardžiai miegojo nes turė
jo czysta sanžine.

Niekiausia buvo įsu sveikata 
Mateuszo: neturėjo suvis svei
katos ir kruniano nuolatos o 
ežia nebagelis norėjo savo su-

papasakojo o gera motere ta
rė:

— Neverk, mano kūdiki: 
griekas sierateliui verkt nes 
jis turi gera globėja danguje. 
Meldeisi szczyrai ant- apleis
tųjų. Jis tave neapleis o tuom 
laik eikie su manim.

Prie kliosztoriaus Dominiko
nu- inejo motore su Antanėliu 
in murino ir invede ji in dide
le stuba kur stovėjo prie vars
toto stalorinio ne jaunas pasi
baigtas vyras ir keli gizelei.

—Ar girdi, A ;
tarė motere in t1 pasibaigusi 
vyra, sztai ai ved 
apsako' IpasittHF

Pats meisteris1 
dėjo oblius, prisi'žiurinejo ne-

atauszaj.

i tau giz’eli ir 
t su Antanu, 
ir gizelei pa-

drąsiam Antanukui o kada pa
baigė apsakyma poni meiste
ri ene, jos vyras paklauso An
tanuko:

— O ar tu turi akvata .sta- 
loriaut?

— Kodėl no, — atsako Anta
nukas nedrąsai, džiaugsmingas 
jog ras sziokia tokia prieglau
da.

— Gera motere tuojaus pa
valgydino iszalkusi vaika su 
riobeis kopūstais .su laszineis 
kurie liko nuo pusrycziu ir nu
siuntė ji ant tvartelio kur bu
vo szienas kad sau po kelionei 
pasilsėtu kur Antanukas mie
gojo iki pat pietų.

Vakare kada ketino eitie 
gult, liepe Matauszicne prie 
saves .sukalbėt poteri o tas po
teris buvo Dievas žino kokis, 
pliovoija nežino ka, jog meiste- 
riene net už galvos nusitverus 
paszauke:

— O, tu Dievulėliau, mano, 
koki tie mužikai -tamsus! Juk 
tasai vaikas suvis nemoka po
terio ir kasžin ka pliovoja! 
Isztikro, ne Dievo toki žmones 
nebijo! Juk tai Sodoma ir Go- 
mora!

Ir gera motere muczinosi su 
Antanėliu apie adyna ir rustai

bet ir ant jos tėvo ir motinos. 
Nes jeigu kūdikis nuo mažu
mes žiuri ant girtavimo ir vai
du namieje, tai jau gero negali 
tikėtis?

Netrukus po tam apsipaezia- 
yo Andrius ir Barbora apėmė 
gaspadinysta. Buvo ir szyksz- 
ti, toje grinczeleje kur vieszpa- 
tavo tykumas, dabar kliksmai 
ir plūdimai jog net sienos 
braszka ir laime Andriaus nu
bėgo kaip Žvirblis iszbaidytas . xaiAb anų /nūn ims an-^s asuaiu. mnu ĮįtILU a/J-

isz po palepio. Nebuvo name moezekos kuri su pagaliu kak- J kvailintas kliksmu ir barszke- ___ _____ _____  -o—
štoko nes Barbora negere, pri- ta permusze. | jirnu vežimu ir karietų, pasiju-į darbsztu stalori o poni meiste-

viu davė jiems po gera kampa 
duonos ir sūrio in krepsziukus 
kuriuos turėjo 'ant pecziu užsi- 
kabinia.

Antanukas ir Grigutis turė
jo tada po vienuolika metu ir 
buvo, kaipo dvynukai, visai 
panaszus viens in kita. Tiktai 
galėjo pažint ant juodu apga
mėliu kuriuos turėjo: Antanas 
apie deszinia aki o Grigas apie
kairiaj-a. Vėliaus da Grigas ap- baimingai szirdis ir buvo pil- 
laike ženklą ant kaktos, (nuo nos akys aszaru. Ant galo ap-

Pamislino pernakvot mažoje 
karczemeleje prie miesto o su- 
valgias paskutini szmoteli 
duonos kuris da jam pasiliko, 
atsigulė ir užmigo. Anksti, ka
da pradėjo zvanyt bažinyczio- 
se ineitinejo Antanas in miestą 
apimtas baime regėdamas ant 
augsztu muru daugybe žmonių 
sukinejantiesi ant įdyeziu. Ėjo 
taip drebėdamas, plake jam

prisakė idant kas ryta ir vaka- 
ra ateitu pas ja ant poteriu.

Ant rytojaus anksti jau mu
su Antanėlis ėmėsi smagei prie 
darbo ir netrukus visi ji pa
mylėjo, buvo pritarnus, tykus 
ir danbsztus. Niekam in kelia 
nepapuolė, ant nieko nieką ne- 
pramine ir laike liežuvi danti
mi sukandės. Da neiszejo me
nesio o jau dideli žingsni pa- 
daremoksle taip, jog ponas 
meisteris pamislino tuojaus 
jog turės savo laike gera ir

nui bute užtikrint, kuri turėjo 
viena. Rūpinosi tuom labai nes 
jis nenorėjo mokintis stalorys- 
tes. Vaiksztinejo in mokykla, 
skaitė knygas ir rengėsi, kaip 
Matauszas sake, ant didelio 
pono, paniekinės levinius ama
tus.

Po keliu metu Antanas likos 
gizeliu staloriszku o paskui 
meisteriu ir buvo, kaip tai -sa
ko, -deszipia ranka pono meis
terio kuris kas karta silpnyn 
ėjo. Daugiau lovoje buvo negu 
prie varstoto. (Toliaus bus.

Skaito “Saule” Nuo 
Kada Atvažiavo In

Amerika
Gerbiamoji Redyste:— Pri- 

siuneziu tamistoms užmokesti 
už laikraszti “Saule” kuria 
asz skaitau jau 37 metai, nuo 
kada atvažiavau in Szkotlan- 
da o kada atvažiavau in Ame
rika, pradėjau skaityt ir kito
kius laikraszczius bet nei vie
nas man taip nepatiko kaip 
laikrasztis “Saule” kuris lan
kysis in mano nameli kol gy
vas busiu. Yra tai vienas isz 
puikiausiu ir smagiausiu laik- 
raszcziu Amerikoj kuriame tal
pinusi daug visokiu žinių isz 
visu daliu svieto. Mano brolis 
Lietuvoj taipgi aplaiko “Sau
le” pas kuri ateina jo draugai 
pasiskaityt ir labai jiems pa
tinka nes musu miestelyje ne
siranda tokio laikraszczio ko
kiu yra “Saule”. Jisai labai 
yra dėkingu savo broliui už 
prisiuntima taip naudingo 
laikraszczio. Su pagarba lielka- 
me Jonas ir Juozas Stanaicziai. 
Jonas Stanaitis isz St. Louis, 
Mo.

Nuo Redaktoriaus. — Acziu 
tamstai u'ž prisiunsta užmo
kesti ir gerus velinimus del 
savo mylimo laikraszczio 
“Saules.”

Ar žinote koki Lietuvei butu, 
Jeigu ilgai ne-jaunikautu, 
O kožnas apsipaeziuotu, 

Juom pamotu daugiau bus, 
Tai ir dorybes pribus.

Sziadien priviso beiboku, 
Ir visokiu pijoku.

O ežia vaikine metai bėga, 
Ir senam jaunikiui geda, 

Nosis kaip vasza atkiszta,
O lupa kaip visztos nupleszta. 
Nepaslėpsi vaikine savo metu, 

Ba kožnas ant tavęs mato.
Geriausia sakalelei pinigus 

czedinkite,
Mergina sau iszsirinkite, 

Tada veidas skaistus pa
sidarys,

Geltonun/as nuo veido pra
dings, 

Riaukszliu nebus, 
Iszrodis skaistus,

O kad tu vaike ir galva nu
sisuksi,

'Tai vis Angliku nebusi, 
Ba kaip tik iszsižiosi, 

Kuom esi, tuojaus iszduosi.
V

Magduk, isz Pittsburgo, pasi- 
liaukie,

Juk jau visi 'žmones szaukia, 
Kad isz proto iszejai,

Ir suvisai svaiguli gavai.
Su savo vyru nedorai apsiėjai, 
In koki tai narna ji atidavei,
Norėjau po doszimts doleriu 

gauti,
Ant nedėlios, kad galėtum 

lėbauti.
Bet žmogelis likos paliuo- 

suotas,
Isz tojo namo paleistas, 
Nusidavė in platu svietą, 

Kur ras sau spakainesne vieta.
Rodos su ja negalėjo gauti, 
Turėjo nuo raganos atsi

traukti,
O gal tau dabar gerai, 
Kaip vyro netekai?

Dabar galėsi gerai uliavoti, 
Per diena ir nakti szokti, 
Bet ar ilgai taip tensis, 
Ar ilgai gyventi galėsi?

Tu pražylelia isz Szenadorio 
susivaidyk,

Juoku tarp žmonių nedaryk, 
Žinai kad tai griekas yra, 

Senatvėje jau trandys byra, 
Jau praz'bitkavai invales, 

Papiktinai vyrus ir moteres 
kėlės.

DEL MOTERIŲ IR
APIE MOTERES

Toji motere yra neprotin
ga kuri brangina tik ta, kas 
brangei kasztuoja.

* Motere, kuria nuolatos 
reikia apginti, tai jau niekam 
neverta.

* Didžiausia ir geriausia 
dovana tai szirdingas links
mumas.

* Nekurie sako kad geriau 
butu jeigu motere rengtųsi in 
plunksnas negu su plunksna 
raszytu.

* Sakoma kad moteres turi 
ilga plauka o trumpa protą 
bet turime ir daug vyru kuriu 
ne t ik plaukas bet ir protas yra 
trumpas. *

* Isz knygų mergina gali 
daug temokti bet da daugiau 
iszmoksta jeigu buna tarp ge
ru draugiu.

Gerai būtie linksma bet 
ir linksmume turi būti rube- 
žius. Jeigu motere juokiasi isz 
bile ko, tai juokais .persimaino 
ant kvailybes.

Linksma motere mokanti 
žodi ant visko atsakyt, bet ne 
kožname laike tinka.

Nereikia žmogų tejuokt 
jeigu nenori padaryti isz jo 
sau nevidoną.

* Linksmumas moterei tiek 
nekenkia kiek nuliūdimas. Isz 
moteres tokios, kuri nuolatos 
laiko uosi užrietus, rodos kad 
ja ka tik patiko kokia nelai
me, tokis veidas del jos visai 
nepritinka. Ne tik del jos pa- 
ežios bet ir kitoms.

* Jeigu nuotaka prie alto
riaus svarstosi isztart žodžius: 
“klausyt lyg smert,” tai ma
toma kad ne isz meiles teteka.

* Kožna dora ’ir guodota 
motere privalo szalintis drau
gavimo su tokiais vyrais kurie 
prie moterių nemoka pasielgti 
ir turi kiaulisžka būda.

* Apszvietimas del mergi
nos yra daugiau vertas negu 
turtas. Jeigu mergeles, norite 
turėti gera ateiti gyvenime, tai 
turite kanecz apsiszviest.

* Pacziuotam vyrui taipgi
nereikia būti per daug drasium 
prie doru merginu kaip ir jau
nikiui. Doros mergaites turi 
tuojaus apmalszyt toki “se
ni.” . , .

GREIT NORI. ' j!

— Asz mano dukrelei duo
du penkis szimtus pasogos.

— Tai mažai, praszau po
nios, ant tokiu sunkiu laiku.

— Po mano smereziai viskas 
dukterei teks.

— O kada tas užstos, poniu
te? i ■ i . i

DA GERESNI.

— Ar tu žinai brolau, jog 
mano pati da savo gyvenime 
ne jokio vyro nemylėjo kaip 
tik mane.

— Tai vis nieko neženklina. 
Mano-gi pati ne tik nei viena 
nemylėjo bet ir mane nemyli.

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje 

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

Vyrucziai merginu nekvai
linkite,

Tuojaus dresiu nepirkinekite, 
Ba pagadysite ir iszdykinate, 
Tokios mergicos tik bizni daro, 

Ne vienam kasztu pridaro. 
'Sziadien prižada teketi už

Miko,
Rytoj prižada už Ridiko, 

Pirmutinis turgus geriausias,
Pirmutinis mieliausias, 

Pirmutini turgu reikia laikyti, 
Prie kito nesikabyti.

Ne vienas po laik raudoja, 
Ar isz'tekejus ar pamesta

* dejuoja,
Ba pirmutini jauniki panie

kino,
Ant galo susįvalkioja ir gana.

A. J. Sakalauskas 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

Pirmos klasos patarnavimas
Ofisai Dviejose Vietose

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

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

gAPNORIUgj
Su 283 Naujais Paveikslais

160 Dideliu Puslapiu
8 coliu ilgio - 5coliu ploczio 

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

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



“SAULE” Mahanoy City, Pa.

ŽINIOS VIETINES
i -------

— Nedelioj atsibus Lenku 
Diena Lakeside Parke. Slavo- 
ku Diena taipgi bus Nedelioje, 
Lakewood Parke.

— Mare Budrevicziute, ku
ri buvo užveizdetoja marszki- 
niu dirbtuvėje Phillip—Jones, 
vela buvo priversta nusiduoti 
in Pottsvilles ligonbute ant 
operacijos.

— Juozas Szukis, gerai ži
nomas visiems, ana diena isz- 
važiavo in Jeffersono ligonbu
te, Filadelfijoj, gydytis.

— Gubernatorius Earle pa
skyrė daugeli savo pasekėju 
ant visokiu (tinstu o tarp tu j u 
aplaike “džiabus” ir nekurie 

’Lietuvei kaip: Joseph Kara- 
szauckas isz Mahanbjaus kaipo 
trafic survey recorderis su me
tine alga $1,860. Mildreda 
Skystimas, isz Girardvilles, 
kaipo rasztininke su metine al
ga $1,020.

—- Utarninko vakara, laike 
anglekasiu susirinkimo lokalo 
1105 Morejos kaimelyje, ant 
kurio pradėjo ginczytis ir bar
tis, staigai Arthuras DeCasmi- 
rro, 41 metu, isz Morejo's, tėvas 
alsztuoniu vaiku, paszoko ant 
kojų ir dure peiliu Martinui 
Kerrigan, 30 metu, in koja, ku
ris įgyvena ant 319 S. Wylam 
uly., Frackvillej. Žaidulis yra 
gana pavojingas ir turėjo but 
nuvežtas in Locust Mountain 
ligonbute. Kaltininkas likos 
aresztavotas.

SHENANDOAH, PA.
— Leonas Szevelis ir Juo

zas Galinas, turėjo užsistatyt 
kaucijas po 1,000 doleriu už 
perdengima tiesu pardavinėji
me svaiginancziu gerymu be 
pavėlinimu.

— Ana diena pacziule Vin
co' Želionio pagimdė sveika 
sūneli Locust Mountain ligon- 
buteje. Motina ir sūnelis svei
ki ir neužilgio apleis ligonbu
te. .

— Juozas Szumoskis, 22 
metu amžiaus, isz Lost Creek, 
likos sužeistas pavojingai in 
aki ir skaudžiai apdegintas 
ant veido laike eksplozijos sze- 
sziu szmotu dinamito, anglinė
je skylėje, isz kur kasė anglis. 
Sužeistąjį tuojaus nuveže in 
Locust Mountain ligonbute.
, — Garnys ana diena pali

ko del ponstvos Stanislovu Za- 
jenkausku, 308 E. Lloyd uly., 
patogia ir sveika dukrele.

Žinutes Isz
Pottsvilles Sūdo

Sekanti persiskyrimai tarp 
poru likos iszduoti: Margarie- 
ta Sinkevicziene nuo savo vyro 
Stanislovo] Sinkcvicziaus kai
po ir Ona Kubiliene nuo Jur
gio Kubiliaus.

Ida Jarasziene, isz St. Clair, 
atszauke teismą priesz savo 
vyra už nemaitinima jos nes 
susitaikė, pasiibucziavo ir vis
kas likos dovanota.

Stanislovas Jesulauckas, isz, 
Frackvilles, apskundė Rober
ta Mervine ir jo motere Mare 
už padarytas 'blcdes laike au
tomobilines nelaimes.

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

Nedelioje, 2 vai., Popiet 
Per Hazletono Stoties

“ WAZL ”
Po direkcija

p. ANT. STANISZKIO

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU '

Nanty Glo, Pa. — S.L.A. 281 
kuopa rengia pikniką 2 diena 
Augusto, Louis Parke, Lorena, 
Pa. Yra tai puiki vieta po ža- 
leis medeleis, taipgi sale del 
szokiu. Komitetas užkvieczia 
visu kol'ioniju S.L.A. narius ir 
kitas draugystes atsilankyti 
ant szio pikniko. Bus geri mu
zikantai, visokiu užkandžiu ir 
gerymu.

Ashland, Pa. f Petras Men- 
keviczius, 62 metu, likos ant 
vietos užmusztas kada likos 
iszkrestas isz automobiliaus 
kuri vare jo sūnūs Antanas, 34 
metu, ant plento arti Lavelle, 
apie deszimta valanda, Nedė
lios vakara. Jaunesnis Menke- 
viczius ir Charles Verberta li
kos taipgi sužeisti ir nuvežti in 
Ashlando ligonbute. Menkevi- 
czius pasakė palicijai buk stai
gai apjako nuo žiburio kito au- 
tomobiliaus kuris važiavo 
priesz ji ir tas ji privertė nu
svirti nuo kelio ir automobilius 
apsivertė. Bet policija ji aresz- 
tavojo už važiavima būdamas 
girtu.

t
Shamokin, Pa. — Palicija 

aresztavojo Frana Adamavi- 
cziu, 80 metu amžiaus, už per- 
szovima. Leono Rindzio, 30 me
tu. Abudu gyvena Coal Town
ship. Adamaviezius tvirtino 
buk tame laike rode revolveri 
Rindziui ir tame laike netikė
tai iszszove pataikindamas 
Rindziui in pilna.

Palmerton, Pa. f A. a. Kazi
mieras Ožalas, 63 m. amžiaus, 
gerai žinomas czionaitinis gy
ventojas, 588 Hazard uly., mi
re Liepos 19 d., po trumpai li
gai. Velionis prigulėjo prie S. 
L.R.K. Paliko dideliam nuliū
dime žmona, tris sūnūs ir vie
na duktere. Laidotuves atsibu
vo Liepos 22 d., su apeigomis 
Saldžiausios Szirdies Jėzaus 
bažnyczioje. —J. Visockis.

McAdoo, Pa. — Praeita Ne- 
delia svetainėje Szv. Kazimie
ro, atsibuvo puiki ir pasek
minga Card Parte ant naudos 
parapijos. Sveteliu pribuvo isz 
aplinkiniu miestu o daugiausia 
isz Mahanojaus. Loszejai likos 
apdovanotais puikioms dova
nėlėms. Buvo ten ir užkandžiu 
ir Igerymeliu ir visi turėjo 
linksma laika.

Redaktoriui “Saules” su 
pacziule atsitaike proga taipgi 
dalyvauti tame vakarėlyje ir 
susipažinti su tenaitineis gy
ventojais kuriu McAdoo yra 
nemažas skaitlis nes kada bu
vo tame miestelyje pirma kar
ia tai tik radosi tenais apie 
tuzinas Lietuviu o sziadien j u 
galima visur uižteminti.

Kunigas Baltrūnas, kuris 
yra vikaru Mahanojuje, atva
žiuoja in czionais rūpintis czio- 
naitine parapija ir stengėsi ja 
pakelt ir suvienyti visus para- 
pijonus in drūta kuopele ir per 
jo tai rūpesti ir geru parapijo
nu, tankiai parengineja viso
kius vakarėlius kad apmokėti 
skolas parapijos. Lietuvei pri
valo daugiau brįolisŽkai dar
buotis kad czionaitine parapi
ja pastatyt ant pirmutinio 
laipsnio.

Žinute apie szita Card Parte 
praeitam numaryje buvo patal
pinta jog atsibuvo Tamakveje 
per klaida ir neapsižiurejima 
todėl ja su mielu noru pataiso
me. -

PAVEIKSLAI ISZ NAUJAUSIU ATSITIKIMU

1—Galvijai, South Dakotoje, neturėdami užtektinai paszaro ir vandens isz priežas
ties dideles sausumos kokia ten vieszpatauja, yra siiuncziami in aplinkines kur yra užtekti
nai. 2—Antras-sekretorius, William Phillips, badai už keliu dienu užims vieta ambasado
riaus in Italija ant vietos atsisakiusio Breckenridge Long. 3—Vice prezidentas John N. 
Garner (ant deszines) ir generolas Eduardo Hay, Meksikoniszkas mlinisteris užrubežiniu 
veikalu, emo dalybas atidaryme naujo plento Pan-American, Laredo, Teksuose.

saviszkiais, duoda jiems proga viskas gerai ir puikiai pavyk- 
parodyti savo jauna energija tu. Kvieczia tad nuoszirdžiai 
ir gabumus, dalyvaujant pro-( visus Lietuvius: senus ir jau.- 
gramoj. Lietuviu Diena yra nūs atvažiuoti in Lietuviu Die- 
dalinai ir visuomeninio musu'na, Lakewood Parke kur gale- 
vei.kimo mokykla.” site gražios prasmes ir užsi-

Sziais metais ir isz tolimos- ‘ laikymo budu pilnai pasilinks- 
niu kolioni'ju, yra žinių, lietu-'minti ir su tukstaneziais Lie- 

’viai būriais rengėsi atvykti 'tuviu ne tik isz musu szios apy- 
lin Lietuviu Diena, kuri bus'linkės bet ir isz tolimesniu ko- 
' Pennsylvanijos rytu dalyj lie- ] licniju susitikti. Tad visi be 

iszimties in Lakewood Parka, 
Rugpjuczio (Aug.) 15 d. Žo
džiu sakant, 22-ra Pennsylva- 
nijos rytu dalyje Lietuviu Die
na, kuri invyks Lakewood 
Parke, East Mahanoy Junc
tion Pa., lai buna tikrai musu 
visu patrijotine Lietuviu 

'szvente in kuria mes suplauk
sime isz visu anglių kasyklų 
apylinkių ir kampu su sve- 

• ežiais pas mus isz invairiu toli
mesniu kolioniju atvykusiais 
ir ten Lietuviszku vaisingumu 
vieni kitus gražiai priimsime. 
Be jusu paigelbos ir paramos 
rengimo komisija to nepajiegs] 
padaryti. Presos komisija.

Frackville, Pa., .j- .Pranas 
Tankdeviczius, 45 metu am
žiaus, mirė Nedėlios diena apie 
5 valanda, pas Zubrius ant 
Railroad Ave., sirgdamas tik 
du menesius. Velionis gimęs 
Lietuvoj ir kitados gyveno 
Shenandorije, bet kėlės sanvai- 
tes adgal pribuvo pas Zubrius 
dažiureti narna, pakol Zubrei 
suigiyž isz Lietuvos, in kur bu
vo iszva'žiave atlankyt savo 
gimines. Paliko paezia, du vai
kus ir tris brolius.

Brooklyn, N. Y.,— Antanas 
Jusaitis, kuris laiko salima ant 
306 Bedford Ave., nusižudė pe
reita sanvaite. Jis turėjo ne
malonumu del savo biznio vie
tos, kuria pirmiau buvo pirkęs 
ir už kuria da nebuvo sumokė
jęs visu pinigu. Taip pat vė
liausiu laiku buvo iszsiskyres 
su savo žmona, su kuria nesu
tikdavęs. Visa tai kankine Ju
saiti ir jis pereita sanvaite, po 
keliu dienu girtavimo,, pasiė
męs in burna gazo “paipa,” 
nusinuodijo.

— Pereita sanvaite likos 
rastas nuo gazo užsitroszkines 
Jonas Tankus. Spėjama, kad 
Tankus nusižudęs del daugelio 
nepasisekimu. —N.

Kutztown, ,Pa. — Isz prie
žasties numuszimo mokesties, 
350 darbininku dirbaneziu Ca
loric Gas Stove Works, pamėtė 
darbus ir nesu'grysz pakol 
kompanija nesutiks ant ju pa
reikalavimu.

Amerikoniszka
:: Mergina ::

Anksti ryte atsikėlė be dantų, 
Galva buvo plika, be plauku, 
Sudžiuvus, geltona kaip 

vaszkas, 
Iszrode kaišei viskas.
Už valandėlės mieste pasirodė, 
Jau suvisai kitaip iszrode, 
Akutes kaip žvaigždes žibėjo, 
Dantukai kaip perlai blizgėjo. 
Veidelei kaip obuolys 

raudonavo, 
Suvis kito sztolto gavo, 
Kuodas augsztas, 
Kaip boksztas.
Krūtys kaip kalnai, 
Net dideli dyvai, 
Amerika viskas nuduota, 
Viskas czionais fabrikavota.

—Rex.
-- 1 L. ■—  — — J 

Lietuva, ta brangi musu protė
viu szalele ir jos narsi gyveni
me ir kovoj tauta, tapo pri
slėgta svetimo jungo naszta, 
daug iszdilo isz lietuviu tarpo 
vaisingu ir gražiu musu pro
tėviu požymiu. Vienok Lietu
vio sieloj, ne tik Lietuvoj, bet 
ir ežia Amerikoj lietuviu iszei- 
vijoj, tu gražiu paproeziu per 
amžius musu tėvynės numylėtu 
rusenimas užsiliko, kuris dar ir 
dabar rusena Lietuviszka ug
nele. Bravo, kad Amerikoj lie
tuviai iszeiviai brangina savo 
boeziu vaisingus ir gražus pa- 
proezius tarp saves vienybe ir 
lietuvybe palaikydami. Bet' 
vien vaisingu ir gražu papro
eziu musu protėviu rusenimu 
mes negalime būti patenkinti, 
nes sziadiena kada mus tėvynė 
Lietuva jau džiaugiasi laisve ir 
mes lietuviai iszeiviai Ameri
koj, jos sūnūs, sykiu su ja turi
me reikalą Ipriesjz save kaip 
savo jaunoji lietuviu Amerikoj 
karta sulaikius nuo isztauteji- 
mo. Musu menkas nepasižiure- 
j imas ir pasivus dėmesio krei
pimas iii ta dalyka atnesz 
mums daug žalos, reiszkia, kad 
musu lietuviu iszė'iviu jaunoji 
karta Amerikoj gali būti Ame- 
rikoniszku tau'tinimu užliuliota 
ir palaidota amžinai. Taigi 
szaridiena mums lietuvams 
Amerikoj ir anglių kasyklų a- 
pylinkes lietuviams yra svarbu 
ir labai svarbu, kad mes vieni 
kitus gerai pažintume, .'vieni 
kitus suprastume ir organizuo
tu budu petis in peti stotume in 
darba palaikyti lietuvybei ir 
savo protėviu vaisingiems ir 
gražiems paproeziams, kurie 
butu mylimi netik musu iszei- 
viu isz Lietuvos Amerikoj, bet 
ir musu sunu ir dukteriu Ame
rikoj gimusiu.
“Mes, iszeiviai Lietuviai, tu

rime daugiau mus liecziancziu 
reikalu, kurie reikalauja orga
nizuoto sprendimo ir vieningo 
darbo pajėgu sukaupimo. To
kiems tikslams yra szaukiami 
seimai, pasitarimai. Toliaus, 
ten kalba tik tam tikra visuo- 
mene-atstovai. Panasziam tik
slui organizuojamos ir rengia
mos Lietuviu Dienos. Tiesa, 
isz pavirsziaus jos atrodo la
biau bizniszko pobūdžio. Bet 
jose yra daug idealistiniu pra
du vedaneziu in artimesni sa
vųjų susipažinimą, susidrau
gavimą. Dietuviu Diena prati
na musu jaunimą draugauti su

Lietuviu Diena - Musu 
Szvente, 15-ta Diena 
Rugpiuczio (Aug.)
Lakewood Parke

Milžiniszkas Tradicinis-Meti- 
nis Lietuviu Iszvažiavimas.

Prisirengimai prie Lietuviu 
Dienos kuri sziais metais in- 
vyks Subatoj,, Rugpiuczio 
(Aug.) 15-ta Įlicna, Lakewood 
Parke, East k/ihanoy Junction 
Pa., eina spaseziai visu smar
kumu pirmyn;,i Pennsylvanijos 
rytu daly gyvenanti lietuviai, 
sužinoję isz lietuviu ir anglu 
spaudos apie • Lietuviu Diena, 
kuria jau 22-jtri metai kaip 
szvenezia, laika ir vieta, pradė
jo uoliai rengties prie to savo 
patriOtinio-metinio iszvažiavi- 
iuq organizuodamos tarp saves 
in grape's ir ragindami draugi
jas, kliubus, biznierius ir visus 
lietuvius-scnus ir jaunus, 
traukti skaitlingai toj dienoj 
in Lakewood Parka musu tra- 
dicijine-patrijotine szvente lai
mingai szvesti.

Kodėl Pennsylvanijos rytu 
dalyj, augliu kasyklų apylin- 
kesLietuviu Diena Rugpiuczio 
15-ta diena? Dėlto, kad yra 
svarbiausia lietuviams diena. 
Yra svarbi, kad ta diena duoda 
geriausios progos visiems 
Pennsylvanijos rytu daly gy
venantiems Lietuviams susitik
ti vieni su kitais nes in Lake
wood Parka per Lietuviu Die
na suplaukia tukstanezei žmo
nių. Priežastis, kuri ta diena 
sutraukia tokia milžiniszka 
žmonių minia in viena vieta, 
tai yra gimines turi proga savo 
gimines, pažįstamas ir draugus 
pamatyti, susitikti ir brolisz- 
kai pasidalinti lietuviszkomis 
mintimis. Tolesniai ir 'tyras 
vasaros oras isz miesteliu visus 
vilioja in Lietuviu Diena, kuri 
kas metai invyksta gražiame 
Lakewood Parke, jiems gerai 
žinoma kaipo to milžiniszka 
iszvažiavimo vieta.

Ir giloj senovėj, lietuviai, 
kiek yra ’žinoma isz istorijos ir 
padavimu pasakojimais, mylė
davo, baigdami darba, daine
les, kova ir susiejimuose vie- 
szinti viens kita midų ir kitais 
invairiais savo ranku pagamin
tais gardumynais, taipgi pasa
koti isz gyvenimo palifczi'an- 
cziu nuotykius. Vėliaus, kada

tuviu sveneziama Rugpiuczio 
, 15-ta diena. Bus ten daug in- 
j vairumu. Bus gražus inspu- 
dingas programas, susidedan
tis sz kalbu, darnu ir muzikos. 
Bus daug lietuviszku liaudės 
dainelių padainuota o kas ju 
nemyli iszgirsti? Bus daug žy
miu, augsztu svecziu ir garsiu 
kalbėtoju lietuviu ir anglu kal
bose. ProgTamo tvarka ir lai
kas bus paskelbtas vėliaus per 
lietuviu ir anglu spauda. Tai
gi bus malonu atvykusioms 
svecziams ir mus Pennsylvani
jos rytu daly lietuviams in ta 
diena, kur gales pasimatyt ir 
susitikti su tukstancziąis lietu
viu ir pasidalint su inspudžiais 
ir smagiai praleisti laika.

Isz visko galima spręsti, kad 
sziu metu 22-ra Lietuviu Diena 
Pennsylvanijos rytu daly bus 
puikiausia. Tik dabar lieka 
szi'os apylinkes visiem lietu
viams atsilankyti in Lakewood 
Parka, Lietuviu Dienoj ir ja 
gausei ir moraliai paremt. Mo- Į 
raliai ta diena paremsime jei 
visi atva'žiave in ta parka daly 
vausime tos dienos prakalbose 
ir muzikaliszkame dainų kon
certe, 'kuris bus pateiktas tos 
dienos begyje; gausiai ta diena 
paremsim jei kožnas Lietuvis 
atvykęs in Lietuviu Diena, 
Lakewood Parke, nusipirks 
ženkleli už 10 centu papuo-szta 
Amerikoniszka ir Lietuviszka 
emblema, kurie bus toj dienoj 
parke pardavinejimi, kaipo 22- 
ros Lietuviu Dienos sukuckties 
atminimai, ir užsimokės gera 
valia 25 centus invažiojant su 
automobilium in Lakewood 
Parka. Pelnas tos dienos kaip 
žinote, yra įsikirtas labai kil- 
nam tikslui, reiszkia, Szv. Ka
zimiero ir Pranciszkaus Sesu- 
cziu Vienuoliu instaigoms, 
kuriose yra skiepijama in 
musu jaunuolius lietuvaites 
tikėjimas ir lietuvybe.

Rengimo komisija visas pa
stangas deda kad tik ta diena

'A
F

Szi Banka yra Narys 
Federal Reserve System 

IR
Federal Deposit Insurance 

Corporation 
—S—

Union National Bank
KAMPAS MAIN IR CENTRE ST.

MAHANOY CITY, PA.

C. F.REKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graborius 

:: Gabiausias Balsamuotojas :: 
Geriausia Ambulance 

patarnavimas s z i o j i 
apelinkeje. Bile ko- OT 
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil- jĮF . 
na pasirinkimą meta- 

“p liszku ir kieto medžio 1 
Grabu. Laidoja nu
mirėlius pagal naujau
sia mada ir mokslą.

Turiu pagialbininke 
moterems. Prieinamos I 
prekes.

DU OFISAI;
MAHANOY CITY;S16 W. Spruce St.

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street! 

Bell Telefonas 538-J

DOWN

ONLY

Paveikslas ABC 
Skalbynės

Pigiausia bet labai gera elęk- 
trikine skalbynė, džiaugsitės 
jia turėdami savo namuose. 
Iszskalba drapanas greieziau, 
sziszcziau, saugiau ir .skalby- 
mas buna baltas.
Didelis ceberys, teip vadina

mas ABC French Type Agita
tor, saugus ringeris, automa- 
tiszka iszbėgimas vandens ir 
kiti pagerinimai. Žodžiu sakantGalite inmokėti tik $2.50

Ir 18 menesiu del iszmokėjimo. yra skalbynė katra jumis 
visiszkai patiks ir užganėdins,

PENNSYLVANIA POWER IR LIGHT COMPANY 
IR PAS JUSO VIETINI PARDAVĖJU
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