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Amerikos NELABAS PA-TEVIS

BOIKOTUOJA
Butu anglis.
■ , Anglinei kup- 
■’■'ci - su pr<<kn- 
I palicija, pradėjo 

■ gliniu bu Negeri u 
Į pirriuoda tona 

Boilerius pigiau ne 
Biri anglinei kup- 

S|ard. vineti ir tas 
«-a pViesz butlege- 
■ja jap aresztavojo 

wnitb'geriu kurie ai- 
Ws in inicida. Anglinei 

||F tvirtina buk butlege- 
H^abena ant menesio apie 

PJrailijono tonu in miestą ir 
jiems labai gailina bizni, 

detektyvai aresztavojo septy
nis trokmanus isz Schuylkill, 
Northumberland ir Columbijos 
pavietu, isz Pennsylvanijos.

Dabar butlegeriai ketina 
boikotuoti miestą New Yorka 
taip kaip kerszino boikotuoti 
Filadelfija kuris miestas norė
jo uždrausti butlegerius nuo 
atvežimo anglių bet 'butlege
riai apreisžke kad isz angliniu 
aplinkinių miestu gyventojai 
atlankydami Filadelfija, kas 
meta praleidžia tame mieste 
apie szeszis milijonus doleriu.

NEBUVO PRIELANKUS 
JAUNIKIUI, SULAIKĖ VE
SELKA IR SUMUSZE NUO
TAKA; ARESZTAVOTAS.

ŽIURKĖS BUVO PRADĖJA 
GRAUŽT MIRSZTANCZIA

MOTERE.
Finesville, Ky. — Levina 

Bachrach, 58 metu senmerge, 
gyvendama atiskiriam namely
je nuo savo brolio ir jo pa- 
czios, nuo kokio tai laiko ne
buvo matyta per savo broli ku
ris nuėjo ja atlankyt ir rado ja 
mirsztanczia. Kada iszverte 
duris kambarėlio, rado prie li
gones daugybe dideliu žiurkių 
kurios apgrattžinejo gulinczia 
seserį. Daktaras nutarė kad 
pergina mirė nuo .bado nes ne- 
■kįminejo jokios paszialpos

Bhaivo brolio.

Milwaukee, Wis. — Melani
ja Muszinskiute, 20 metu, gy
dosi ligonbuteje, jos mylima
sis laukia pakol pasveiks ir 
gales nuvesti ja prie altoriaus 
o patėvis uždarytas kalėjime, 
kuris buvo priežastim to viso 
nesupratimo ir bėdos. Patėvis 
Stepas Stec nebuvo prielankus 
jaunikiui Valentui Paluch’ui 
bet motina geide kad jos duk
rele iszteketu už Valento.

Prisiartino diena vineziavo- 
nes, vikkas buvo parengta ant 
priėmimo sveteliu, ant stalo 
radosi visokiu valgiu ir gery- 
meliu ir tik lauke kad jauna
vedžiai važiuotu in szliuba su- 
siriszti mazgu moterystes.

Patėvis nuejas ant virszaus 
kur Melanija pasirenginejo va
žiuoti in bažnyczia ir su bota
gu taip sumusze nemielaszir- 
dingai mergaite kad toji net 
apalpo nuo kaneziu puldama 
ant grindų. Patėvis kerszino 
užmuszti jauniki bet tasai ant 
giliuko pabėgo laukan isz bai
mes vietoje apginti savo myli
ma. — Koks szeszkas!

. . Aldtina- u bėgė- laukan 
szaukdama pagialbos. Adbego 
palicijantas kuris nelaba pa
tėvi nuvede ant palicijos ir ke
tina fenais gauti dyka burda 
pakol Melanija pasveiks ir at
sibus szliubas su savo mylimu.

VĖLA BAISI NELAIME PA- 
SAŽIERINIO BOSO; 2 UŽ- 

MUSZTI, 13 SUŽEISTI. 
Huntington, Pa. — Du pasa

žieriai likos užmuszti o 13 su
žeisti nelaimėje pasažierinio 
boso prigulinežio prie Grey
hound kompanijos kuris ėjo 
isz New Yorko in Chicaga, pra
eita Ketvergo diena, ant Penu 
vaistinio plento. Užmusztieji 
buvo tai dvi moteres. Bosą va
re George Kukicz, isz Pitts
burgh©. Matyt kad varytojas 1 ■ 
bosą negalėjo suvaldyt ant 
szlapio kelio, bosas nusviro in 
szali, iszverte 14 stulpu ir ap
sivertė taip smarkei kad net 
visas stogas boso nuluptas.

Tai yra treczia nelaime bosu 
Pdnnsylvanijoj in laika trijų 
sanvaieziu kuriose žuvo žmo
nių: Artimoje Johnstown bo
sas apsivertė ir 22 pasažieriai 
likos sužeisti. Artimoj Greens- 
burgo 13 žmonių likos sužeisti 
boso nelaimėje.

ZAJONCZYKAS
NUSIŽUDĖ Isz Visu Szaliu

KONGRESMONAS ZAJON- 
CZEK, ISZSZOKO ISZ 5-to 
LAIPSNIO KOTELIO UŽ- 

SIMUSZDAMAS ANT 
VIETOS.

Seattle, Wash. —- Isz prie-

FDE SAVO UOSZVI. 
jkk, N. J. — William 

■hdure savo žentą 
■-limicker, apsive- 
■ uki( e tik keturi 
■i, krda tasai sto- 

1K&1 no. Edmun- 
W -Valandos po 

onbute. Prie-
■ - buvo ta, kad
■ * uoszvi kad ne-
■ užlaikymo sa-
■ Uoszvis baisei 
^to už tai ir ker-

■Fsimoketi ir savo 
■pildė- Uoszvis likos 

kalėjime ir dabar 
■ d-os randasi apverk- 
idejime.

ASZTUONI UŽMUSZTI NE
LAIMĖJE EROPLANO.

St. Louis, 'Mo. — Vos iszleke 
isz czionais didelis pasažierinis 
eroplanas Lambert—St. Louis 
kompanijos, lėkdamas in Chi- 
caga, kad sztai in deszimts mi- 
nu'tu po tam nukrito isz pa
danges ant farmos Fairfield, 
Ohio. Oras tarne laike buvo 
gana tinkamas del lekiojimo ir 
tyrinėtojai negali dasiprast 
kokiu budu toji nelaime atsiti
ko. Szeszi pasažieriai ir du va
rytojai likos užmuszti ant vie
tos. Užmusztieji buvo baise! 
sumanlkio.ti ir nekurtuos nebu
vo galima pažinti. Aplinkinei 
farmerei davė žinia per tele
foną in St. Louis praneszdami 
apie nelaime. Buvo tai naujas 
eroplanas ir leke pirma karta.

KANTRUS PETRAS NETU 
REJO LAIMES MEILEJE.
Philadelphia, Pa. — Neturė

jo laimes Petras Kopacz, nors 
jau turėjo 30 metu, insimyle- 
damas lyg ansu su patogia Zo
fija Viktorek. Negalėdamas 
surasti progos sueiti su -savo 
numylėtinė dėl szirdingo pasi- 
kaJb^jimo, notare sėdėti ant. 
trepu ir laukti pakol Zofija ne- 
iszeis isz namu. Persėdėjo ta
sai kantrus Petrukas ant tre
pu devynes valandas bet mer
gina gal buvo kitokios nuo
mones ir neiszejo laukan. Mo
tina kelis kartus paliepė jam 
apleisti trepus bet tasai užsi
spyrė ir neklause tada poni 
motina paėmus szluota su pa
mazgoms “apkriksztino” Pet
ruką ir tas ,buvo priverstas ap
leisti savo vieta isz ko turėjo 
ezirdingus juokus visi kaimy
nai.

KĮpNES INKANDO 9,000 
■f ŽMONIŲ.

■spring-field, I'll. — Szimet 
pzunes Illinojaus valstijoj in- 
kamdo apie 9,000 žmonių o tik 
in viena sanvaite inkando 597 
ypaitas. Nuo inkandimo jau mi
re szeszi žmones. Isz priežas
ties dideliu karszcziu szunes 
pradėjo pasiust ir tas buvo

NUŽUDE SAVO PACZIA ISZ 
DIDELIO UŽVYDEJIMO.
Kingston, Pa. — Franas 

Nessgen, 64 metu, nuszove sa
vo 58 metu amžiaus paczia po 
tam pats sau atėmė gyvastį. 
Pagal palicijos manyma tai 
priežastis žudinstos buvo di
delis užvydejimas vyro priesz 
savo motere.

Nessgen dirbo szilko fabri
ke bet nuo kokio tai laiko ra
dosi -be darbo. Ju duktė, Fran- 
ciszka, 30 metu ir 12 metu anū
ke radosi ant virszaus kada 
staigai iszgirdo kuknioje szu- 
vius ir kada nubėgo žemyn mo
tina ir tėvas gulėjo ant grindų 
negyvi. Tarp poros nuo kokio

IR TARP KATALIKU
RANDASI PUSGALVIU.

Seattle, Wash. — Priesz už
sidarymą seimo “Suvienytu 
Drauguviu Katalikiszku Lab- 
daryscziu,” James Fitzgerald 
isz Detroito, profesoris univer
siteto ir Szv. Vincento drau- 
guves narys, sakydamas trum
pa prakalba, tarp kito ko kal
bėjo: “Nemanykite kad tarp 
Kataliku nesiranda pusgalviu 
kaip ir tarp kitu drauguviu. 
Katalikai negali būti kaltina
mi u'ž tuju pusgalviu darbelius 
nes tarp visokiu tikėjimu ran
dasi aptersztu aviu kurios ap- 
derke gerus žmonis ir dvasisz- 
kuosius.”

KŪDIKIS LIUDINTOJUM 
ŽUDINSTOS MOTINOS IR 

MIRTIES TĖVO.
Baltimore, Md. — Isz prie

žasties nuolatinio barnio, Jo
nas Yeager, 27 metu, nužudė 
savo motere, Mare, 26 metu, po 
tam pats sau padare mirti. Vie
natiniu liudintojum tosios šzei- 
myniszkos. tragedijos buvo ju 
keturiifi metu minclis Willia- 
mukas. Kaiminka apsakė pali- 
cijai buk porele tankiai turėjo

priežastim inkandimo. Palici
ja nuszove daugeli szunu ku
rie neturėjo laisnus.

tai laiko tęsęsi nesutikimai 
nes vyras nuolatos užmetinėjo 
savo paežiai neteisingysta.,

60 ANGLEKASIU ŽUVO 
BAISIOJ EKSPLOZIJOJ

KASYKLOSIA.
Barnsley, York, Anglija., —- 

Pereita Ketvergo ryta, kasyk- 
losia Wharncliffe, Wood Moor 

i Kompanijoj, kylo baisi eksplo-
žasties kad isz jo szandijo jo zija ,gazo kurioje žuv0 60 angle 
draugai kongresmenai ir pata- kasiu> Lyg saiol iszgauta kone 
rinejo jam daugiau nesikiszti 
in politika, kongresmonas Ma-, 
rijonas Antanas Zajonczyk 
(jis buvo Lenkas Zajg.czek),i 
isz Washington© valstijos, taip 
tuom rūpinosi ir buvo nusimi
nęs kad iszszoko isz kotelio 
kuriame turėjo savo kancelari- 
ja, isz penkto laipsnio augszto 
ir užsimusze ant vietos. Tame 
laike jo patį lauke prie kotelio 
automobiliuje ant jo, bet nesu
laukė gyvo.

Nusistebėjo visi politikieriai 
ir jo draugai kongresmenai 
Washingtone, isz tokios tra- 
gingos mirties, nes didesne da
lis politikierių mylėjo Zajon- 
czika nors jis nuo kokio tai 
laiko elgesį visai neprotingai.

Zajonczikas gimė Lenkijoje 
kuri tėvai atsivežė in Amerika 
kada jis turėjo vos penkis me
tus. Iszaugo tarp isztvirkusiu 
vaiku mieste Seattle, Washing
tone, ir nekarta savo apgynime 
sumuszdavo didesni už save už 
tai kad ji vadino “grinorium.” 
Pardavinėjo, isz jaunuomenes, 
laikraszczius ant ulycziu, kir
to medžius girriose ir ant galo 
užbaigė pasekmingai Wash
ington© Universitete mokslą 
kaipo advokatas ir buvo geras 
draugas vargingu studentu. 
Mete 1932 insimaisze in politi
ka ir likos iszrinktas kongres- 
monu isz savo dis'trikto ir tai 
per vargingesnius žmonis ir 
studentus. Kaip paskalai skel
bia tai jam turėjo kas tokio 
Užduoti kad ji paniekint svieto 
akyse.

Zajoncziko motina, kuri pa
vojingai serga apie du metus, 
nieko nežino apie nelaiminga 
mirti savo sunaus nes jai da 
apie tai nepraneszta nes toji 
naujiena gali jai priskubini 
mirti.

Laidotuves Zajonczeko atsi
bus Utarninke, 1:30 po piet. 
Tukstancziai žmonių atidavė 
jam paskutine garbe o laidotu
ves ketina būti vienos isz di
džiausiu kokios kada atsibuvo 
mieste Seattle.

visu lavonus. Isz pradžių vir- 
szininkai kasyklų tikėjosi, kad 
gal ne visi žuvo, bet vėlesni ty- 

' nuėjimai parode, kąd visi žu
vo. Baisui buvo reginis prie 
kasyklų, kada szimtai moterių 
subėgo prie kasyklų su vaikais 
iszgirsti ar ju mylimi da yra 
gyvi. Verksmas buvo neisz- 
pasakytas tu vargingu moterių 
ir vaiku. Palicija turėjo nema
žai darbo apmalszinti susirin
kusius prie kasyklų.

MASKOLEI MYLI LABAI 
KRUTANCZIUS PAVEIKS

LUS.
Moskva, Rosija.,— Prie pa

baigos szio meto, Rosi joj bus 
vienuolika tukstaneziu kruta
mu paveikslu teatru. Prie 
pabaigos meto Rosijoj rasis 
apie 45 tukMancziai tu pasi
linksminimo vietų aiba 
8,000daugiau nekaip 1935 me 
te. Nauji teatrai jau yra Sta
tomi Moskvoje, Leningrade, 
AlmU-Ata, Kazane, Simferopo- 
je, Ulan-Ude, Chelyabinske, 
Batume, Karkove, Ashkabade 
ir kituose miestuose. Didžiau
sias iisz tuju teatru yra stato
mas Leningrade, kuriame ga
les sutilpti apie 2,000 žmonių.

BAISI MIRTIS SENUKES.
Vitre, Francija.,— Szv. Pieir- 

ro prieglaudoje del senu žmo
nių, kokia tai Yvona Peres, 82 
metu senuke, pareikalavo koki 
daigia ir nuėjus in skiepą ati
darė dideli kupara. Pradėjo 
jeszkoti, tuom tarpu skrynios 
antvožas puolė ir prislėgė senu
ke perlauždamas jai nugarkau
li. Neturėdama pajiegu pasi- 
liuosuoti, nelaiminga Senute 
tokiam padėjime perbuvo per 
koki laika .pakol ja ten nesura
do dažiuretoja. Kada nuėjo jos 
jeszkoti užtiko jau negyva.

ie

nesupratimus ir barnius bet 
kame buvo priežastis žudinstos 
tai nežino. _ . ■ -■

BAISI ŽMOG-ŽUDYSTA 
TIKSLE APIPLESZIMO.

Vroclavas, Lenk.,— Czionais 
likos papildyta baisi žudinsta. 
Pirmiausia likos nužudytais tė
vas paskui motina ir du vaikai 
po tam buvo uždegtas namas. 
Palicija pradėjo jeszlkoit žudin- 
tojaus ir ant galo liko suimtas. 
Buvo tai bernas Vladas Rabisz. 
Prisipažino, buk jisai papilde 
ta baisia žudinsta tiksle api- 
pleszimo ir kad uždengti savo 
darba, padege narna.

ETHIOPAI VIS PLAKA 
ITALUS.

Rymas.,Valdiszkas raipar- 
tas parduoda, buk 328 Italiszki 
kareiviai mirė Afrike, laike 
Liepos menesio; 69 kareiviai 
likos užmuszti per tenaitinius 
gyventojus laike tarnystes, 263 
nuo ligų, nuo visokiu nelaimiu 
žuvo 253 darbininkai, o apie 
300 kareiviu dingo nežino kur.

EROPLANAS TRUKO PU
SIAU; KETURI UŽMUSZTI.

Rennes, Francija.,— Keturi 
karisžki lekiotojai likos už
muszti ant vietos, kada ju ero
planas kuriame leke Maigai lū
žo pusiau ore ir nukrito ant 
žemes. Eroplanas užsidegė.

BAISI NELAIME 
DIRBTUVĖJE.

Hyderabad, Indija., — Dvi- 
desteimts moterių su vaikais su
degė czionaitiniam magazine, 
kurios dėjo in bundu® bovelna 
ant iszsiuntimo in kitus skly
pus. Moteres ateidamos in dar
bą ats'ineszdavo ir savo mažus 
vaikus. Badai ugniis kilo nuo 
elektrikinio drato ir taip -greit 
prasiplatino liepsna, kad mote
res su vaikais nespėjo iszbegti 
laukan. i

TRUMPOS ŽINUTES

ISZ LIETUVOS
LATVE, PAGIMDŽIUSI 30 

VAIKU.
Ryga.,— Latviai isziuo metu 

ruosziasi Latgales srities paro
dai. Tarp kita ko renkami da
viniai ir apie gausingas latga
li eeziu szeimas. Jau žinoma, 
kad Visziu valscziuje gyvena 
ūkininkas, kuris sziuo metu tu
ri 9 vaikus, bet isz viso ūkinin
ko žmona pagimdžiusi 30 vai
ku, isž ju 21 yra mires.

TRAUKINYS SUŽEIDĖ 
ŽMOGŲ IR UŽMUSZE

DU ARKLIUS.
Taurage. — Sziomis dienomis 

Tauragės—Požerunu tarpusto- 
tyje ant pervazos po traukiniu 
pateko ūkininkas Stasys Aus- 
tinas, gyvenantis Tauragės 
valscz., ir apskrityje. Trau
kinys labai sunkiai sužeidė 
Austina ir vietoje užmusze du 
jo arklius. Sužeistasis nuvež
tais in Tauragės ligonine.

PERKŪNAS NUTRENKĖ 
DU ŽMONES.

Semeliszkiai.,— Semeliszkiu 
valscz., Pagremdos km., perkū
nas trenke in Balio (Czesonio 
gyvenama narna. Troboje tuo 
metu buvo Marcele Czesonie- 
ne, duktė Ona, 8 metu amžiaus 
ir sūnūs Jonas. Perkūnas nu
trenkė Czesoniene ir dukterį. 
Sūnūs atgaivintas. Sudegė na
mas ir visas turtas. Szimet jau 
ne pirmas atsitikimas kad žai
bai padaro skaudžiu nuostoliu, 
jau keletą žmonių sziemet nu
trenkė ir sudegino nemaža na
mu.

NUŽUDĖ TRIS YPATAS IR 
INMETE IN EŽERELI.

Wabash, Ind. — Palicija su
ėmė Harry Singer, 36 metu ber
ną kuris nužudė savo gaspado- 
riu Fielding Wesley, 45 metu, 
jo paczia ir maža dukrelia, ku
rie dingo isz namu apie dvi 
sanvaites adgal. Po tam bernas 
pradėjo pardavinėti padarus 
ir sziena dingusio gaspado- 
riaus ir jo szeimynos ir tas ji 
iszdave in palicijos rankas. 
Kada ji prispyrė karsztai, pri
sipažino buk jis juos nužudė ir

PERKŪNAI UŽMUSZE 
ŽMONIŲ.

Varszava, Lenk. — Smarki 
viesulą su perkūnija perejo per 
Volyniu kuri padare mi'lžin- 
iszkals Medes ir užmusze sze- 
sziolika žmonių ir daug gyvu
liu. Deszimts žmonių sužeista 
ir apdeginta. Keturios triribbs 
sudegė nuo perkūnu.

MASKOLIAI PRADĖJO
DAUGIAU SKUSTIf

Moskva, Bosija., — Bosija 
senei buvo žinoma kaipo szalis 
kurioje neszioje kone visi barz
das, bet 'dabar pradėjo skustis 
ir kaip girdėt, tai szimet bus 
atidaryta daug nauju barzda- 
skutyklu. [Dabar valdžia mo
kina apie 5,000 vyruku, o atei-

New Orleans, La., — Szeszi 
narei szeimynos A. F. Bem’iu 
sud’ege ant smert deganeziam 
automobiliuje, kurks apsivertė 
ant kelio, kada visi važiavo 
name.
Towanda, Pa. — Joseph Osler, 
31 metu ir jo -duktė Clara, 18 
metu, isz Mainsburg, Pa., su
degė ant smert 'deganeziam au- 
tomobiliuje o keturi nariai 
szeimynos likos sužeisti kada 
ju automobilius pataikė in til
teli ir užsidegė.

Fall River, Mass. — Yvetta 
Dube, kasieitka Shelburn 
marszkiniu dirbtuvėje, buvo 
priversta atidaryt geležine sze- 
pa isz kurios banditai pasiėmė 
$9,500 kurie buvo paskirti del 
Užmokėjimo darbininkams. 
Banditai pabėgo automobiliu- 
je.

Hazleton, Pa. — Juze Bo- 
dzinskiute, 17 metu, pasiėmus 
nuo motinos 20 doleriu, norėjo 
iszvažiuoti in Hollywood kai
po aktorka, bet likos suimta 
Mauch Chunk per palicija. Ju
ze sake kad jai nusibodo rinkti 
uogas todėl pamėtė motina.

Coaldale, Pa. — Suspaustas 
tarp dvieju angliniu karuku,

TRYS SEMINARIJOS 
UŽDARYTOS.

Kaunas.,— Be Marijam,poles 
mokytoju seminarijos ir Tel- 
sziu žydu “Javne” mokytoju 
seminarijos, szvietimo ministe
rs insakymu nuo Rugpiuczio 
1 dienos uždaromos dar .szios 
mokytoju sieminarijos: Panevė
žio mergafcziu mokytoju semi
narija, Kauno “Saules”moky
toju seminarija ir auno Szv. 
Szv. Szirdies mergaieziu mo
kytoju 'seminarija. Szios vi
sos seminarijos uždarytos sian- 
ryszyje su steigiamais mokyto
ju insltitut'ais.

DAR

ŪKININKAS PASIKORĖ.
Visikenu kaime, Utenos ap

skrity, 29 Birželio, pasikorė 
ūkininkas Pranas Szerepeka.

MIRĖ PERKŪNO 
GARBINTOJAS.

Tas unaravas Lietuvos bajo
ras, kuris turėjo apie tuziną 
vardu ir pavardžių ii' nei vie
nos nenorėjo .per tvora iszm.es- 
ti, jau mirė. Jis pasiraszyda- 
vo: “Szviesus Lietuvos kuni- 
gaiksztis Jonas, Jono sūnūs, 
Gediminaisi-Beržanskis-Klausu- 
tis, ’ ’ ir prie to da prikerkdavo 
savo herbo pavadinima. Ve
lionis laikėsi da senovės Lietu
viu tikybos: Perkūno ir Ugnies 
garbinimo, todėl mirdamas pa-

inmete in ežereli artimoje far- 
mos. Palicija vėliaus isztrauke 
lavohus nužudytu.

naneziais metais bus priimta 
prie skutimo mokslo apie 5,000 
kandidatu.

Greenwood kasyklose, Alber
tas Popika, 24 metu, likos ant 
vietos užmusztas.

liko reikalavimu, kad jo kūnais 
butu sudegintas ugny, kaip 
darydavo stenoves Lietuviai.



"SAULE” Mahanoy City, Pa.

Kas Girdėt
'Už daug laisves buvo prie

žastis nupuolimo Iszpanijos.
Kada užėjo politiki-szka per

maina Iszjpanijoj, tai yra, nuo 
kada ji pasiliko Republika, 
valdžia davė gyventojams 
daugiau laisves ne kaip turė
jo visam savo gyvenime. Darb
davei ne gaspadines negalėjo 
praszalinti, \daribininko be ge
ros priežasties, be sūdo ap
svarstymo o jeigu sūdąs isz- 
rastu kad danbdavis be jokios 
priežasties praszalino darbi
ninką ar darbininke tai tokis 
darbdavį,s turėjo jam ar jai 
atlygint už pragaiszyta laika 
ir užmokėti sūdo kasztus.

Bet to da neužteko, darbi
ninkai vis spyrėsi geresniu 
iszlygu ir kuo daugiau aplai- 
ke tuo daugiau norėjo ir nebu
vo u'žganadinti isz to, ka jau 
aplaike. Darbininkiszki sūdai 
vis laike szali darbininku ir 
nusprendinejo ant ju puses ar 
turėjo tiesa ar ne. Darbinin
kams prįpažindavo didesnes 
algas ir trumpesnes dienas bet 
ir isz to nebuvo užganadinti.

Kada reptfblikoniszka val
džia perkrypo ant deszines pu
ses, maiszacziai prasidėjo ant 
kasdieninio paredko. Ukes bu
vo deginamos ir rugepjutes su
naikintos per ka ūkininkai ap ■ 
laikydavo milžiniszkas bledes. 
Locnininkai fabriku buvo žu
domi. Bet kada valdžia norėjo 
padaryt paredka tai žmones 
kerszino sukelti revoliucija ir 
straikas. ’Tokiam padėjime vi
si ibiznei pradėjo .sustot ir be
darbe pradėjo platintis po 
sklypą.

Komunistu agentai pradėjo 
pakurstinet žmonis laikydami 
prakalbas kad pasiliuosuotu 
isz “to sunkaus jungo,” kad 
valdžia isznaudoja žmonis. Ko
munistai aplaikinejo daug pi
nigu ant praplatinimo savo 
mokslu, pradėjo dalinti gink
lus del 'žmonių kad pradėti na
mine kare. Tamsus žmonelei 
pasinaudojo isz tos prižadėtos 
laisves kuria skelbe komunis
tai. Valdžia neinstengdama pa
daryti paredko, žmones pradė
jo tiesiog siusti. Daugeliuose 
atsitikimuose kur žmones bu
vo kalti už stubas daugiau 
kaip meta laiko, atsisakė mo
kėti randa, kalbėdami kad 
ankscziau ar vėliau tieji na
mai prigulės prie ju o jeigu 
locninirikas kerszino juos isz- 
mesti tai kerszino sudeginimu 
tokiu namu.

Menesi adgal mieste Grana
da straikieriai pradėjo apiple- 
szinet bromus ir namus ir de
gint senus kliosztorius ir baž- 
nyczias kurios buvo pastaty
tos da už senovės Katalikisz- 
ku karalių. Tame laike valdžia 
paliepė palicijai ir vaiskui ne- 
sikiszti in tuos maiszaczius 
atraikieriu. Gyventojai buvo 
dideliam pavojuje diena iv 
nakti. Straikieriai užklupo ant 
dvarelio grofo Guadiana ker- 
szindami nužudymu grofo. 
Grofas .stojo apgynime savo 
paczios ir vaiku szaudamas in 
straikierius kurie jau buvo 
persigavia per augszta tvora. 
Valdžia aplaike žinia apie 4 
valanda ryte kad iszvaikyt 
straikierius bet tas nieko ne- 
gialbejo o kada viskas apsi- 
malszino, straikieriai pareika
lavo nuo valdžios kad nubaus
tu grofa mirczia nes tas norėjo 
nužudyt straikierius.

Valdžia po rinkimu davė vi
siems “vakacija” kad galėtu 

daryti kas darbininkams pa
tinka per 24 valandas. Ant to 
kariszka /puse Jnesutiko. Val
džia neklause patarimu karisz- 
ku vadu. Keli aficieriai likos 
užmuszti per komunistus, my
ne straikieriu užklupo ant ka
reiviu kazarmiu per ka kelio
lika komunistu likos užmuszti. 
Straikieriai spyrėsi nubaudi
mo tojo pulko, valdžia paliepė 
pulkui trauktis in kita garni
zoną bet vaiskas atsisakė isz- 
pildyt paliepima. Szita prie
žastis ir kiti ergelei buvo prie
žastim pasikėlimo kariuome
nes priesz valdžia.

Taigi, 26 Liepos buvo pa
ženklinta kaipo pradžia nami
nes kares ir pasikėlimo visos 
kariuomenes priesz tokia val
džia kada likos nužudytas vie
nas isz geriausiu ministeriu 
Calvo Sotelo ir kada valdžia 
pradėjo tyrinėt apie taja žu- 
dinsta, tiksle ju nubaudimo, 
staiga revoliucija prasidėjo po 
visa sklypą su taja pasekme 
kad apie 40 tukstancziai žmo- 
niulikos užmuszta ir apie puse 
milijono .sužeista. Pasikelelei 
padare bledes ant daugiau 500 
milijonu doleriu, sudegino 
daugeli kliosžtoriu, bažnycziu 
ir daugeli valdiszku namu.

'Tai yra pasekme namines 
kares arba revoliucijos!

Mieste Madison, Wis., ana 
diena atsibuvo teismas priesz 
federaliszka sudžia, buvusio 
pagialbininko bankinio kasie
riaus bank oje Union National!, 
isz Eau 'Claire kuris prisisavi
no sau isz bankiniu pinigu 1,- 
316 doleriu.

Jaunas 'žmogus kuris pasi
ėmė bankos pinigus likos ne
nubaustas kalėjimu tik paleis
tas ant įprobacijos’dvieju .me
tu.

Kodėl?
Todėl kad apkaltintas prisi

pažino prie kaltes bet tuom pa
ežiu laiku iszaiszkino kad kal
te puola taipgi ir ant virszinin- 
ku bankos kurie privertinejo 
jauna kasteriu būti nariu drau
gužiu, turėjo dalyvauti viso
kiuose draugiszkuo.se susirin
kimuose, suszelpinet visokius 
mielaszirdingus užmanymus o 
tas neužteko isz aplaikyto mė
nesinio užmokesezio.

Jaunas žmogus turėjo gy
venti augszcziau ne kaip jo al
ga jam pavėlino nes ant mene
sio aplaikydavo tiktai 120 do
leriu o darbdavei reikalavo 
kad puse isz savo-algos pra
leistu ant užmanymu kurie ne- 
junge su jo gyvenimu. Netu
rėdamas kitokio iszejimo pra
dėjo “skolint” pinigus isz 
bankos, iszduodamas ant tokiu 
tikslu ant kokiu privertinejo 
jo darbdavei.

ISudžia sutiko ant iszsrteisi- 
nimo jauno kasieriaus ir nenu
baudė ji kalėjimu. Apreiszke 
savo nusprendime kad darbda
vei buvo priežastim jo nupuo
limo todėl ji nemano bausti. 
Tėvas jaunikaiezio užmokėjo 
bankai prisisavintus pinigus.

Szita atsitikima galima taip
gi prilyginti ir prie kitu žmo
nių kurie gyvena pagal ne sa
vo iszgale, aplinkybes juos 
prie to priverezia — iszduoda 
daugiau ne kaip uždirba ir po 
tam papuola in varga arba be
da.

KVITU KNYGELE Draugystėms, 
del iszmokejimo pinigu ligoniams. 

Preke . . . 25c.
KVITU KNYGELE Draugystėms, 

del Kasieriaus, nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu. Preke . . . 25c, 

_W. D. BOCZKAUSKO-CO., 
Maharoy City, Pa.

VISADOS TEISINGU 
:: BUKIE ::

Tūlam kaime gyveno vargin
gas darbininkas, vardu Miko
las, kuris sunkei dirbo pas ap
linkinius! ūkininkus ir maiti
no savo sūneli kaip galėdamas. 
Dirbdamas karta labai persza- 
lo ir turėjo gulėti lovoje apie 
menesi laiko. Kada jau sziek 
liek pasveiko, neturėjo ne ska
tiko ne kąsnelio duonos ir ne
buvo kas duoti šuneliui.

Būdamas da visai silpnu, 
mane ka ežia daryt bet nieko 
nesumane ir niekas jam dau
giau nepasiliko kaip tik pra
dėti ubagaut. Buvo tai jam la
bai nemalonu bet ka turėjo da
ryt, neiszrado kitokio kelio ap
siginti nuo bado.

Beveik jau sutemus, nuėjo 
jis pas savo kaimyną melsti 
paszialpos, baime ir sarmata ji 
kankino kada prisiartino prie 
svetimu duriu mislydamas 
sau: “Kad Dievas duotu man 
greieziau sveikata kad gale- 
cziau sau ir kūdikiui 'kąsneli 
duonos užsidirbt. O kaip tai 
sunku ir geda ubagaut!..

Taip sau maustydamas jau 
norėjo gryžti namo bet pajuto 
kad lyg kas po jo kojoms su
skambėjo; pasilenkęs rado pu
sėtina krepszi kuriame radosi 
pusėtinai aukso ir sidabro. Nu
džiugo labai žmogelis savo gi
liuku ir greitai pradėjo eiti na
mo.

— Na, dabar nei asz nei ma
no sūnelis nežinosime kas tai 
yra badas ir szaltis... Dabar 
man nereikes ubagauti.

Bet po valandėlei pradėjo jis 
kitaip mislyt nes jam sanžines 
balsas atsiliepinėjo: “Juk tai 
ne tavo pinigai, tu ju neužsi- 
pelnei nei neuždirbai... Turi 
juos sugražinti tam, prie ko 
jie. priguli.

Mikolas paklausė sanžines 
balso. Anksti ryta nunesze jis 
surastus pinigus pas vaita 
melsdamas kad apgarsintu kas 
pamote (pinigus. Locnininkas 
pinigu greitai atsiszauke. Bu
vo tai mėsininkas isz artimo 
miestelio. Džiaugėsi kad pini
gus surado teisingas žmogus 
kuris gausei apdovanojo var
ginga Mikola ir labai jam bu
vo už tai dėkingas.

Kada kaimo gyventojai da- 
girdo apie teisingumą Mikolo, 
skubino ji suszelpti visokiais 
budais. Nuo tojo laiko Mikui 
jau nereikejo ubagauti ir ba
das in jo varginga bakūžėlė jau 
daugiau neinsiskveibe.

AR ŽINOTE KAD
į Kanadoje sziadien ran

dasi daugiau moterių ne kaip 
vyru. Baigai paskutini gyven
toju apskaityma tai ten randa
si 5,374,541 vyru ir 5,002,245 
moteres. Sklypas kuriame vy
rus perauksztina moteres, yra 
Argentina.

t Suv. Valstijose randasi 
daugiau daktaru kaip kokiam 
kitam sklype nes czion ant 
kožno 753 žmonių pripuola vie
nas daktaras.

Miestas Lancaster, Pennsyl- 
vanijoj, kitados buvo sostapyle 
Suvienytose Valstijose tik per 
viena diena 1777 mete, kada 
Anglikaii kerszino paimti mies
tą Filadelfija, bet kongresas 
persikėle vėliaus in York, Pa., 
ir tas miestas pasiliko sostapy- 
le nuo Rugsėjo 30 d., 1777 m. 
lyfg Birželio '28-tos d. 1778 me
te. ...........

Bukie užganė
dintu isz to, 

ka turi
Viskas tas, ka ežion yra su

raižyta tai mano akimis ne 
yra matyta, ne už septynių 
kalnu, ne už septynių upiu tik
tai svetim-žemiai vaiksztinejo 
ir ta pasaka įsakinėjo.

Tasai atsitikimas nebuvo už 
keliu dešetku amžių ne už ke
liu tukstaneziu metu bet tiktai 
tuom kart kada da Lietuvoj 
buvo daugelis Igirriu kuriose 
laikydavosi pulkai raZbainin- 
ku užpuldinedami ant keliau- 
janeziu žmonių.

Tame tai laike gyveno vie
nas ūkininkas kuris turėjo su- 
nu, vaikina pilna gudrybes bet 
prie darbo neturėjo noro.

Pas sziaucziu buvo nedele, 
pas kriaueziu ir štai ori u tiktai 
po valandėlė, visur buvo per 
sunku ir dirbti nenorėjo tiktai 
savo kambaryje visada sėdėjo.

— Kas isz tavęs bus ? — pa
klausė tėvas sunaus. — Gal no
ri būti razbaininku arba sve
timžodžiu.

Vaikinas pamislijalp (valan
dėlė tarė: !

— Ar žinai ka, teveli? Tas 
darbas tai man patinka. Asz 
jaueziu kad esmių sutvertas 
razbaininku ir kad apie tai už- 
sisznekejome tai leiskite mane 
in svietą o asz nepražūsiu.

'Tėvas perpykęs, pagriebė 
vaikina už plauku, sumusze 
gerai ir iszmete per duris.

Sūnūs susidavadijas savo 
plaukus, nuėjo in kluoną ir už
silipęs ant szieno pramigo va- 
kara.

Pramigęs sugryžo pas tęva, 
grąžei jam. (padekavojo už au
ginimą ir visus vargus, 'taip-gi 
be slėpimo pasakė kad eina 
jesžkoti laimes in pulką raz
baininku.

'Tares tuos žodžius iszbego 
isz stubas in ’tamsia girria kur 
buvb atitolinta per kokia myle 
nuo tėvo i^tulbos.

Po daugeliui perleistu per- 
szkadu, nuėjo vaikinas in tan
kia, užanezia girria kurioje ne
buvo matyt jokio žmogaus.

Kur czionais atrasti vagius 
ailba razbaininkus,, pamisimo 
vaikinas?

Gudras vaikinas inlipo in 
augszta medi ir pradėjo dairy
tis ar nepamatys kur žiburį. 
Apsidairęs pamate didele ugni 
apie kuria sėdėjo daugybe raz
baininku.

Bet kad nepamesti kelia, 
nusiėmė kepure nuo galvas ir 
numėtė in ta szali medžio ku
rioje mate ugni. Nulipęs nuo 
medžio, susije'szkojo kepure ir 
nutrauko in taja szali.

Eina, eina, gal adyna, ma
žam ir daugiau, tiktai gana 
kad priėjo ugnaviete pas ku
ria sėdėjo razbaininkai.

Žema^ pasikloniojas ir pa
laiminės, prasze kad priimtu ji 
už dranga.

— Gerai, priimsime tave, 
bet turi ant to užsipelnyti, — 
tarė vyriause'S.

— Ka turiu daryti, pasaky
kite, — užklausė vaikinas.

— Rytoj, szvistant, — tarė 
razbaininkas, — vienas ūkinin
kas vesis jauti takais per gir
ria. Jeigu nori būti musu drau
gu tai turi paimti nuo jo jauti 
bet taip kad ji neužmusztum ir 
jokios szkados jam nepadary
tum.

—- Gerai, pamėginsiu, — at
sake vaikinas linksmai.

Razbaininkai davė jam val
gyt ir gerti o privalgydinę nu

vedė in kamara ant pasi'lsio.
Stebėtina buvo toji kamara, 

stovėjo maiszai pilni aukso ir 
sidabro, szilkinei drabužei ka
bojo ant sienų ir ginklu buvo, 
prikrauti pilni kampai. !

Paauksuoti krėslai ir kana
pos o viduryje stubos gulėjo 
moteriszkas szilkinis czevery-
kutis.

Vaikinui tasai czeverykutis 
j laibai patiko ir pasiėmęs insi- 
dejo in kiszeniu.

Ant rytojaus szviritant, isz- 
ejo in girria. Žiuri, sztai žmo
gus su jaueziu. Tuom kart isz- 
sieme czeverykaiti isz kisze- 
niaus ir padėjo ant kelio. Ūki
ninkas eidamas pro szali pa
žiurėjo in czeverykaiti ir tarė 
pats in save.

— Ak, gaila kad tiktai vie
nas. Kad butu pora tai džiaug
smą padaryczia paežiai parne- 
szes namo. Bet dabar menka 
nauda isz vieno?

Ir nuėjo toliau.
Musu vaikinas girdėdamas, 

tuos žodžius, paėmė czevery
kaiti ir apibėgės aplinkui tam 
žmogui už akiu, vėla padėjo ta 
czeverykaiti ant 'kelio o pats 
pasislėpė už medžio.

Palengva tasai žmogus pri
siartino ir pamatęs pradėjo ru- 
goti, kodėl neaeme pirmutini. 
Vienok norėdamas turėti pora 
tokiu czeveryku del savo pa
czios, pririszo jauti prie me
džio ir greitai gryžo paimti 
ana.

Vaikinas to tik ir lauke.
Priszoko, atsiriszo jauti nuo 

medžio ir nusivedė in girria 
pas razbaininkus. Tieji tuo- 
jaus persitikrino kad ju drau
gas yra gana gudrus, pradėjo 
ji bueziuoti ir glamonėti o vy- 
riauses razbaininkas atsikėlęs 
tarė:

— Gera turi galva! Apsiėjai 
gana gudrei. Esi musu draugu 
bet jeigu nori būti gizeliu raz
baininku tai turi tam paežiam 
ūkininkui pavogti kita jauti 
kurio sugryžo namon paimti ir 
vest in miestą.

— Pamėginsiu, — atsake 
vaikinas.

Razbaininkai pradėjo dai
nuoti o po tam pradėjo valgyt 
ir gerti bet vaikinas negalėjo 
valgyt ne gerti, tiktai mistino 
kaip padaryt antra szposa ūki
ninkui.

II.
Ant rytojaus Inuejas pamate 

ūkininką vedanti kita jauti.
Ūkininkas eidamas pamaži 

mistino apie vakarykszczia sa
vo nutro'ta ir pyko pats ant sa
ve# kad davėsi per savo kvai
lumą prapult jaueziui.

— Kur dabar yra mano jau
telis, — klausė pats saves. Ir 
kada taip ėjo dejuodamas, isz- 
girdo 'baubimą jauezio. Ūki
ninkas sustojas klauso. Baubi
mas davėsi girdėt viena, ant
ra, treczia ir ketvirta karta o 
balsas platinosi po visa girria. 
Ūkininkas pradžiugęs pradėjo 
eiti greieziau.

— Tai mano jautis! — tarė 
linksmai. — Tuirlbut vakar nu
traukė virve ir dabar valkio
jasi po girria. Rasiu asz tave 
nebagdli, bet jau daugiau ne- 
isztruksi.

Tardamas tuos žodžius pri
riszo drueziai jauti prie me
džio ir nuėjo in szali kur bu- 

‘vo girdot baubimas.
Bet girrioj, kaip galima su

prasti, baube tik vaikinas, ne 
jautis. Kada vaikinas pamate 
atsitolinanti ūkininką nuo jau
ezio, iszbego isz savo pasislėpi
mo ir atriszes jauti greitai nu
sivedė pas savo draugus. Ir 
kaip razbaininkai persitikrino 

kad vaikinas gudrus, tai pra
dėjo ji bueziuoti ir dainavo 
kad geras draugas bus.

Padavė valgyt o kada paval
gė ir jau buvo piisgircziai, vy- 
liauses atsistojas tarė:

— Tavo galva gudri, ne už 
dyka ja ant pecziu turi, jog 
žmogų neužmuszei o jauezius 
mums atvedei. Dabar esi musu 
gizeliu.

Bet jeigu nori būti musu va
ldovu tai turi mums turtu pri- 
s'toroti' kad turėtume ka vado
vui duoti.

— Pamėginsiu, tarė naujas
giželis — tiktai pasakykite ka 
man reikia daryti?

— Už trisdeszimts kalnu, už 
trisdeszimts upiu stovi dvaras 
kaip lėlija o tame dvare gyve
na popas Maskolių. Jis turi 
aukso ir sidabro daugybe, taip
gi visokiu brangenybių. Jeigu 
taip padarysi kad tas popas 
atsižadėtu savo turtu be jokiu 
perszkadu ir atiduotu juos 
mums tai busi musu vadovas, 
— atsake razbaininkas.

— Tai jusu noras toksai kad 
pareitu pas jus visi Maskolisz- 
ki turtai.

— Taip.
— Gerai, turėsite auksa.
Rązbaininkaii visi džiaugėsi 

ir laimino vaikina ant kelio
nes.

III.
Kur tasai popas gyveno, tuo

se palociuose buvo nemažai 
aukso nes plesze isz ko tik ga
lėjo. Viena labai tamsia nakti, 
pradėjo visi varpai skambyt ir 
visi isz miego paszoko. Akis 
trina ir žiuri kelinta adyna, 
vienais kito klausinėja o varpai 
skambina be persįtojimo, taip 
kaip už nebaszninko duszia.

'Taip-gi ir popas klausinėjo 
kas tai yra ir nusiuntė^ savo 
tarna pažiūrėti kas ten skam
bina.

Sugryžds tarnas pranesze 
kad aniuolai isz dangaus popo 
reikalauja.

Popas su visa savo szeimy- 
na ir su giesmininkais, užside
gta žvakias, iszejo ant kiemo. 
Žiuri, pas varpinyczia stovi 
aniuolai, visi kaip sniegas bal
ti, ant pecziu turėjo sparnus c 
ant gaivu žalius vainikus.

Vienais isz tu aniuolu iszejas 
pirmyn'tarė:

— Mes esame atsiunsti isz 
dangaus kad už tavo gerus 
darbus nunesztie tave gyva in 
dangų. Mes tave isz czionais 
paimsime ir ant savo sparnu in 
dangų nuneszime. Prisirengk 
in ta kelione bet da pirma turi 
iszpildyt ta, kas tau prisakyta. 
Pirmiausia turi paimti visus 
savo turtus ir i-szdalint tarp 
biednuju.

Popas ant žemes gulėdamas, 
viską iszklauses nuėjo pas 
cerkve iszdalint turtus. Pas 
cerkve stovėjo ubagu nemažai I 
kurie labiau buvo panaszus in 
razbaininkus ne kaip in uba- 
guis. Kožnas turėjo krepszius 
pasideja ir rankas isztiese. Po
pas auksa iszdalino ir kaip 
daugiau neteko tai ii’ ubagėlei 
iszsiskirste. '

Popais, iszdalines pinigus, 
meldėsi ir lauke dangaus tar
nu. Lauke dvi dienas ir kėlės 
nedeles bet aniuolu kaip nėra 
taip ir daugiaus neatsirado.

Tuom laik, džiaugsmas raz
baininku buvo neiszpasakytas. 
Gere, valgė ir uliavojo. Iszke- 
lia balių užsiprasze daugybe 
svecziu ir vis pasakojo vadovo 
gudrybe.

IV.
Naujas vadovas razbaininku1 

dabar turėjo viską ka tik tirosz-' 
ko jo szirdis. Bet negalėjo pa-1

sakyt kad yra laimingas nes 
vienas mažas dalykas grauže 
jo szirdi ir nedave jam ramu
mo. Visados jam stovėjo ant 
misliės tiedu jaueziai, vargszo 
ūkininko ir kožnagkąrta kada 
tik užmigdavo taffodesi jam 
jaueziai badydami ir drasky
dami ji.

Norėdamas bloga pataisy 
pradėjo bažnyczias statyt 
kada jau bažnyczia buvo 
va tai perkūnas trenk 
sudraskydavo isz pama

Razbaininkai taip 
buntavojo ir savo va 
koliojo kad vietbj^g 
dyt tai jis bažny 
statyt. Taip il< 
seimus dare pak 
iszvare.

Tada vaikszczh 
ir ubagavo m. kai 
tus, pakutavodam 
kus papildytus < 
nose ir taip pijba 
venima sonatv/je.

VIS TURI PIRM

Perpykęs ‘ tėvas ant 
ezeneziu vaiku, 9 metu k 
ežio ir dvieju jaunesniu m 
gaieziu, paszauke piktai:

— Jau tik su jumis negaliu 
sau duoti rodos. Visados esate 
nepaklusnus... Katra isz jus 
pirmiausia turiu nubaust?

Jonukas: — Praszau tėve
lio... moteres czionais Ameri
koj visados turi pirmybia.
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Pertikrintas

Socialistasr --
! Tūlas gydintojas socialistas 
papratęs buvo kalbėt:

— Asz tikiu tik in dvi galy
bes o tos yra: mokslas ir prie- 
telis arba priepuolis; tos dvi 
galybes valdo svietą. O kad

Jgarta persitikrino kad mok- 
nesa taip kaip kalbėdavo 
gu, kad neviskas mokslui 
ąlimu daigtu tai visa ti- 

, savo padėjo in prieti- 
įrupindamas iszaiszkint 

atsitikimai buna ir 
Įtikimais valdo. To- 
ai nekarta pajudin- 
daro mislis bet kad 
as reikalavo gilin
ta filozofijos, kuri 

ne viską patyrė 
albant apie virsz- 
lintojas trumpai 

kaip ir kiekvie- 
JkintVs žmogelis: “Ot, 
tinkat ir viskas.”

karta prieteliai pasijuokia isz Į Žinojo kad ligonbuteje galima Apveizda matomai iszrinko 
manes kad esmių moteriszkei bus ligoniui sugražint sveika- tave inrankiu savo ftnalones su-
pasidaves kad pritariu jos 
dievotumui ir neatitraukineju 
nuo fanatizmo. Kiekvienas 
žmogus, ypacz motere, turi sa
vo idėjas ir simpatijas o mano 
tik ta viena. Na o asz — hm.. 
Kas gali užginczyt kad jai ne
gerai su manim — gala gyve
nimo kelio jau nuėjome.

— Marijona, — atsiliepe po 
tam, — užporyt diena tavo 
varduvių diena. Labai nore- 
cziau padaryt tau koki smagu
mėli. )Gal kokia atminti, bet 
as'z nenusimanau arit tokiu da
lyku, tu pati turėsi iszmislyt.

— O brangus mano, koks tu 
geras, — atsake jam motere.— 
Jeigu tikrai nori man koki 
smagumą suteikti — tai eik su 
manim dienoje mano varduvių 
in bažnyczia ir pasimelsime 
abudu, dekavodami Dievui už 
Jo malones. Busiu labai, labai

ta bet ilgai turės gulėt ir dirbt ( 
negales del apgynimo savo ne-, 
laimingos szeimynos nuo var
go ir bado.

Apie pinigus, duodanezius 
bent vaistus gyvenimui nelai
mingoj szeimynoj ne kalbos 
nebuvo. Padėjimas baisus. Gy
dintojas' nenoroms pamislino 
kad ežia nieko jau žmogiszkas 
protas nenuveikia, vien reikia 
Dieviszko susimylejimo bet 
kas-gi .susimylės ant vargszu 
ir maitins juos?

Apsižvalgęs aplink mate kad 
visi daigtai, reikalingi prie na
mines ugniavietes, jau parduo
ti, kad pasiliko tuszczia su pli
kom sienom grinczele. Iszvydo 
kerezioje ant lentynukes por- 
eelini paveiksią Motinos Die
vo.

— Ta paliko, — pamislino, 
— bet kas tokius daigtus pir-

teikime netik 'szeimynai ant 
kurios turėdamas gera sanjaus- 
tanczia szirdi susimylėjai bet 
ir tau kuris tikėjime atszales 
esi, idant parodyt tau kad sa-! 
vo pažiūros blusti.

'Czia ne prastas atsitikimas 
betkaip tikiu pats supranti' 
jog tikras Apveizdos virszpri- 
gimtines. esybes surėdymas. 
Tai parodymas Dievo malones, 
tai yra darodymas kad malda 
mano likos iszklausyta! Ir su
dėjus rankas pakele akis ir 
szirdi perpildinta padekavone 
Dievui danguose, kuomi suju
dinta užkietejusio vyro szirdi, 
kuri pirmu kartu nuo daugelio 
metu pajautė tuos jausmus ku
rie esą baisumais dusziai.

Ant rytojaus daktaras drau
ge su savo motere nunesze tes
tamenta ir pinigus nelaimingai 
moterei ir apreiszko kad ir jos

Kas nori sziadien ženytis, 
Tai turi gerai firszitis,

Kaip tai vienas nuslinko pas 
mergina, 

Vakare, apie devinta adyna. 
Keltino sutartuves padaryti,

Ir ant užsuku gabenti,
O kad verszio drąsą turėjo, 
Mergina, kalbėt su juom 

nenorėjo.
Jisai sarmata apturėjo, 
In kita šlubele nuėjo,

Sėdėjo lyg pusiaunaktu,

.eturi kokio su- 
kad besiteisini- 

.edino jos paga

a jauna mergina gauna 
in nieką netikinti vyra, 

ama pati dora ir dievota 
fislina kad instengs pataisyti 

ąna ir sugražinti ant kelio do
ros. Ne viena persitikrina po 
laik ir sunkus gyvenimas jeigu 
nuomones skirtingos ir negali
ma ju niekaip sutaikint. Daug, 
labai daug turi turėt kantry
bes. Ne viena viltis prigavo, 
ne viena persitikrino kad vilio
damas! jog vyras delei meiles 
nenorės but szaltu ir atsimai
nys, apsiriko. Vyrui nerupi 
mokinimas vaikeliu doros, ne
rupi jam pirma Komunija sū
nelio ar dukreles, kas taip la
bai sujudina -doros motinos 
szirdi, jis vis pasilieka abejo- 
įtiszku, sząltu, lyg .apmirusiu 
antduszios kad ir pražyla ir 
penatve artinasi.

Toki tai vyra gavo ponia 
daktarienc, kuri būdama dora 
ir. (Dievota negalėjo abejodai 
žiūrėt in netikėli .savo vyra bet 
kente persitikrinus kad vyras 
jog pasargas iszjuokia ir visai 
[neklauso jos meldimu.

Abudu buvo jau , nejauni, 
įguodojami nuo žmonių, turtin
gi ir laimingi, kaip galima bu- 
yo žiūrint sprensti.

Rodos gyveno labai grąžei ir 
isutaikoj nors motere nekarta 
kente daug kartybių beit tas 
įos kentėjimas niekam net ir 

ui buvo nežinomu.
įęna karta vasaros gįedro 

laike abudu ėjo pasi
dėt. Vvias ta diena bu- 

 

smas/lr daugiau ne- 
ors 
i d

‘af; pati pradėjo

laiminga.
Daktaras suvis tokio reika

lavimo nesitikėjo. Kad ji butu 
pareikalavus kokias papuoszos 
kunui, nors ir labai brangios, 
jis noringai užganą padarytu 
jos reikalavimui bet ji reika-
Jauja papuoszos ne savo bet jo 
du'sziai, reikalauja maldos.

— Tai ko ji reikalauja! — 
tarė neužganėdintas vyras lyg 
pats in save. Juk ne syki sa
kiau jog tiktai tamsus, kvaili
žmones tiki in koki ten Dieva, 
fantazijos sutverta.

— Bet pripažink, mylimasis, 
kad esybia to Dievo, in kuri 
netiki, dažnai ir pats atjauti. 
Juk buna atsitikimai kuriu 
priežastim esti vien virszpri- 
gimtiszka esybe.

— Isz tikro norecziau tokio 
atsitikimo kuris, anot tavęs, 
ima pradžia nuo Dievo. Tau 
darodžius, melsiesiu puolės ant 
keliu.

ivo pagrimždes 
nose.

nau prisipažint, 
;iute, kad ka tik 
lyt mokslais mane 

<s kart toliaus nuo 
daigtu. Todėl ir ne

artais linksmas bet tu 
eturi paisyt. Dekavoju 

d rūpiniesi visados ma-

F dabar nepasake grynos 
isybes ka mislino, nors .savo 

odžiuose ir nevisai užslėpė 
tikros mislies, kuria gal atspė
dama dora motere sulinksmė
jo.

Gydintojas tuo tarpu misli- 
jo: Isztikro reikia prisipažint 
kad likimas priesz trisdeszimts 
metu buvo man labai malonus 
skirdamas už drauge tokia lyg 
ąniuola, anot fanatiku tikeji- 
Įtno, moteriszke. Teisybe, ne-

kines ir kiek gautu už stovyle- 
li? Nors padaryta labai artis- 
tiszkai bet tik turtingi gali to
kius daigtus pirkinet o juos 
gauna kur nori. Negalėjo isz
aiszkint sau kas galėjo dova
not vargszam .paveikslėli, juk
nepirkines tokiu niekniekiu 
neturėdami isztekliaus, — 
mislino daktaras. Ir lyg su
linksmėjo. —

— Gerai, — pamislino, — 
parodysiu savo žmonai kad ne-
esmių taip piktu kaip ji mane 
laiko; nupirksiu ta lele jai ir 
padovanosiu dienoje jos var
duvių o ji bus linksma isz to.

— Isztikro gera mislis, — 
kalbėjo daktaras, — kadangi 
po draug suszelpsiu nelaimin
ga szeimyna užmokėdamas už 
stovyleli auksu. Ta gera mano 
darba ji palaikys už paliudiji
mą mano pataisos ir nenorės 
ragint kaip kūdiki eit in 'baž
nyczia.

Marijona nieko neatsake ir 
ėjo toliaus.

— Kodėl tyli?— užklausė 
vyras po valandai.

— Meldžiuosiu idant Dievas 
nusiunstu toki atsitikima ku
ris tave pertikrintu ir isz- 
t r auk tu isz tamsybes.

Vyras piktai nusijuokė gir
dėdamas kad pati szviesa tam
sybe vadina.

Toje valandoje prisiartino 
prie ju neturtele žmona. Buvo 
iszbalus ir labai .susijudinus.

— Dovanok man ponas dak
tare, — tarė ji, — kad užstoju 
kelia, bet buk malonus, buvau 
namuose pono daktaro bet ne
radau net dabar Dievas dalei- 
do susitikt czionais.

— Antra kvaile, —; pamisli
no daktaras. — Atsitikimas ir 
tiek 'bet jom be to Dievo nieko 
nebūna. Motere tuom tarpu 
kalbėjo:

— Noriu praszyt pono dak
taro idant teiktųsi priimt ma
no vyra in ligonbuti... Matau 
kad mano maldos Dievas neisz- 
klauso ir nesugražino jam svei
katos.

Gydintojas vela piktai nusi- 
szypsojo... Prižadėjo ant ry
tojaus atlankyt ligoni ir moto
re pasitraukė.

Žodi isztesejo.
Žinomu jau yra daigtu kad 

apsireiszkus ligai neturtingoj 
szeimynoj kad ir ligonis pa
sveiksta atjaueziama ji buna 
gana ilgai. Ypacz jai liga tam
pa dalypstetas pats szeimynos 
penėtojas. Vargas visais ply- 
sziais insiveržia in nameli ir il
go reikia laiko idant ji iszva- 
ryt isz ten.

Gydytojas musu, inejas in 
prasta grinczele iszvydo tuo- 

\jaus visuose kampuose vargą.

malda Dievas iszklause ir su
teikė pagialba. Gryžo sveikata 
ligoniui kuris paimt ad in li- 
gonbuti ‘ir rūpestingai gydo
mas per musu pažystama gy- 
dintoja po keliu sanvaieziu 
pradėjo taisytis nesirupinda-
mas apie reikalus gyvenimo 
szeimynos kuri dabar turėjo 
isz ko gyvent o sugryžuš .svei
kam prie jos, globėjas .szeimy
nos, buvo visiszkai laiminga 
szeimyna o daktaras dar lai-
mingesniu jautėsi pataisęs .sa
vo gyvenimą.

Laimingiausia jautėsi Mari
jona kada drauge su vyru ėjo 
m bažnyczia dekavof Dievui 
už Jo malone.

JUOKAI
DABAR TURI PASILSI.

Mikas atlankė kalėjimą Pott- 
svilleje ir priėjus prie langelio

— Mylima Marijona, — tarė 
sugryžes namo daktaras, in sa
vo motere. Atneszu tau dova
nele ant tavo varduvių. Rodos 
nėra tai gražus ir brangus 
daigtas bet kada tau apsaky
siu isz kur ėmiau, tikiu jog 
musjidžiaugsi ‘-jsz mano dova
nos.

Ir pradėjo iszvyniot stovy
leli isz popieros, in kuria buvo 
suvyniota, norėdamas atiduot 
moterei, beit sztai nelaime. At
sitikimas taip surėdė kad do
vana isz ranku jam iszpuole ir 
susikūlė in szmotelius. Marijo
na persigandus atsiklaupė 
idant surinkt szmotelius. Szu- 
keje 'susikulusio stovylelio isz
vydo ka tokio suvynioto popie- 
roj, jau parudusioj, matomai 
nuo senumo. Paėmė mazguti ir 
iszvyniojus iszvydo banknotą 
ant 1000 franku. Popiera, ku
rioje buvo suvyniota bankno
tą, buvo suraszyta o žingeidu
mas liepe Marijonai perskai
tyt raszta kuris skambėjo se- 
kaneziai: “Palieku tuos pini
gus slaptybėje mano dukteriai. 
Pinigai sunkiu darbu ingyti 6 
kad mano duktė neesą dabar 
blogam padėjime o jaunieji pa
prastai linkia prie iszlaidunys- 
tes, pavedu pinigus apglobai 
Szvencziausios Marijos Panos 
idant atiduotu juos mano duk
teriai kad ji bus sunkiam pa
dėjime.”

— Brangus mano, — tarė 
daktariene in vyra, — ar ir tas 
yra vien paprastu prietikiu ar 
surėdymu Dievo?

Daktaras paėmė pageltusi 
laiszkeli kuris dreibejo jo ran
kose o motere kalbėjo toliaus.

— Ar ne Dievas inkvepe tau 
misli idant paveikslą Motinos 

! I szgany'tojaus nupirktumei ?

Lauke kol proga atsilaikytu.
Nedryso isz stubeles isz- 

lysti,
Kad ant juoku nuo kitu nepa

silikti,
Ant palgalios staigai paszoko, 
Net per langa laukan iszszoko.

Net .arkle! sztėbelyje pasi
baidė, 

Biednas tas vaikinellis, 
Jeigu tokis lėtas kaip avinėlis.

vieno kalininko, užklausė jo už 
ka czionais sėdi?

Vienas atsake: “Broliuk, už 
tai kad turėjau net tris mote- 
res...

Mikas: — Aha, dabar žinau, 
tai dabar nors turėsi pasilsi 
czionais.

PRIPAŽINO TEISYBE.
Pacziule: — Po iszimts vel

niu, negertum taip daug nes 
tavo nosis nuo gerymo net rau
dona.

Vyras: — Ne, mano duszele, 
mano nosis paraudonavo nuo 
tavo skaiseziu veideliu.

NE BUVO JOS.
Kunduktoiiins. — Misiuke, 

turėsi užmokėti už bilietą del 
tojo vaiko.

Motere. — Bet asz niekados 
už ji nemokėjau.

Kunduktorius (užpykęs) — 
Tas mane visai neapeina. Ma
tau kad jau jam .suėjo dvylika 
metu ir turi užmokėti už ji ar
ba turėsiu ji iszmesti isz va
gono.

Motere. — Gali iszmest, tas 
mane visai neapeina. Asz jo 
niekad nemoeziau savo gyve
nime. Jis tik prie manes atsi
sėdo ir nėra mano.

BUVO PASIRENGUS ANT 
SZERMENU.

Vyrasj, vos gyvas, gulėda
mas lovoj tare in paezia:

Onute, ka tu dirbi kuk- 
nioje?

— Kopūstus su laszineis ver
du, Petruli...

— Ir asz įsuvalgytau bisku- 
teli, gal man butu lengviau nu
mirt.

— Tai ne del tavęs, Petruli, 
asz duosiu žmoniems antį 
ezermenu... j

* * *
Badai Naujos Anglijos 
Bernelei kaip pinavijos, 
Yra in ka pažiūrėt bent, 

'Toki vyrukai isztant.
Bet kaip nekurie nežino kas 

yra tri,
O statosi save labai kytri, 
Kai p pavyzd i n sztai ve,

Vienas sportelis eidamas 
ulyczia,

'Susitiko lėta vaikinuka, 
Turinti po pažaste kvortuke, 

Sportelis užfundyt jo prasze,
Už ta vargsza graszi,

O kad užfundyt nenorėjo, 
Sportelis is'z piktumo su

drėbėjo,
Apsidairęs da užklausė,

■ Drožė vaikinui in ausi, 
Anas vargszas isz dideles 

iszgasties,
Paleido pundeli isz po 

pažasties.
Tada tas isztvirkelis proto 

neturėjo,
Pagriebęs pundeli bego kaip 

pasiutęs.
Matyt ji pristojo patsai velnes, 

Bet tame pundelyje rado tik 
kelnes,

Jam pasirėdžius in szapa 
nuėjo,

Tada pirsztais visi badyti 
pradėjo,

Tuojaus visi sznabždejo ir 
pažino,

Kad tai kelnes ne vaikino.
Gynėsi sportelis bet ant niek, 

Visi supranta vis tiek,
Kelnes per trumpos, iszrodo 

kaip pelėda,
Sportelis nuo visu turėjo geda, 

Tieji juokai jam tuojaus 
nubodo, 

Tuju kelnių daugiau nerode. 
Laikas tau, kvaili, pasiliauti,

Tu nedoras jauti,
Geda turi už kelnes vertas ke

lis dolerius,
Tai man szitokis Amerikos 

kavalierius,
Kur tu sportelli mergina gausi?

Jeigu tokius triksus ne
paliausi,

Jau tave sziadien visi žino, 
Dideliu kvailiu pripažino, 

Na ja,
Kvailas vaikine.

Vadovas
Razbaininku

... . . . -
Daugeli metu adgal, szeszi 

Angliszki aficierei atlankė In-Į 
dija ir prie tos progos nuėjo 
atlankyt Dievo-baiminga In- 
dusa kuris buvo gerai žino
mas po visa Indija isz savo 
Dievo-baimingo gyvenimo ir 
teisingu perspėjimu.

Akyvi isztyrineti jo perspė
jimus, nutarė isz to pasinaudo
ti. Kada po pasikalbėjimui su 
Dievo-baimingu žmogum ji ap- 
leidinejo, senukas kožno už
klausė ka sau vėlintu, ko dau
giausia geidžia.

Kožnas mane kad tai tik 
szposai ir kožnas iszreiszke sa
vo velinima ko daugiausia gei
džia. Vienas isz ju geide būti 
turtingiausiu žmogum ant svie
to — turėti tiek pinigu kiek 
tik panorėtu.

Kitas norėjo būti drueziau- 
siu žmogum ant svieto. Kitas, 
kurio, tėvas ir tėvukas mirė bū
dami da nesenais, melde kad 
jam suteiktu i'lga amžių.

Kitas vėla, kuris daug savo 
gyvenime nukente visokiu ne
laimiu, melde kad jam suteik
tu kad butu visados linksmu. 
Kitas vela, kuris nuolatos sir
guliavo, norėjo būti sveiku. 
Paskutinis geide būti labai 
narsiu žmogum ir ingaleti vi
sus savo pricszus. Kada visi 
aplaike savo velinimus, nema
žai nusistebėjo kada Dievo
baimingas žmogus jiems ap- 
reiszke kad visi ju velinima! 
iszsipildys kuoteisingiausia.

Pabaiga szitos pasakos ap- 
reiszkia kas atsitiko su vi
sais. Prie pabaigos savo gyve
nimo kožnas persitikrino kad 
ju velinimai buvo jiems tik 
prakeikimu ir gailėjosi kad 
vėlino ta ko taip sau troszko.

Drūtasis mirė baisia mirezia 
nuo patrūkimo nes per daug 
naudojo savo pajiegas. Narsu- 
nas daug nukente kaneziu nuo 
savo nevidonu, turtingiauses 
persitikrino kad jo turtas bu
vo jam didžiausia sunkenybe 
ir geide nuo savo turtu atsi
kratyt bet negalėjo.

Tasai, kuris geide būtie vi
sados linksmu, užbaigė savo 
gyvenimą paikszu prieglaudo
je o tasai kuris geide gyventi 
ilgiausia ant svieto, daugeli 
kartu melde kad Dievas jam 
sutrumpintu jo gyvenimą.

Visi suprato kad ju pageidi
mai jiems neiszejo ant gero ir 
gailėjosi neiszpasakytinai. 
Tas duoda mums pamokinimą 
kad to, ko mes geidžiame, yra 
vienu dalyku o kas mums yra 
reikalinga tai yra visai kitokį 
dalykai.

Biblija gerai mums prime
na kad — kas 'žino kas jam 
yra! daugiausia reikalinga ir 
kas gali valdyti savo gyveni
mą? Jeigu visi musu meldimai 
butu iszpiildyti tai butu musu 
didžiausia nelaime. Geriausia 
būtie užganadintu isz to ka tu
ri ir tikėti Dievo surėdymui.

ISZ KRUVINOS 
REVOLIUCIJOS 

ISZPANIJOJ
Madridas. — Valdiszkas 

vaiskas užklupo ant pasikele- 
liu Cadize paimdami in nelais
ve daugiau kaip .3,000 pasike- 
leliu. Vaiskas paėmė miestą po 
kruvinam musziui.

Barcelona. — Pasikelelei nu
žudė czionais keturis Vokisz- 
kus padonus. Visi buvo kelei
viai ir važiavo automobiliuje 
kada juos užklupo pasikelelei 
ir suszaude.

Valdiszki kariszki laivai 
bombardavo Algecires ir pa
skandino viena pasikeleliu lai
vą. Amerikoniszka valdžia 
stengiasi iszgialbet apie 300 
Amerikonu kurie randasi 
Granadoje dideliam pavojuje 
gyvasties. Algecire užmuszta 
300 žmonių.

Barcelona. — Beveik du 
szimtai nelaisviu kurie radosi 
Port Mahon, ant Balearic salos, 
likos suszaudyti kada stengėsi 
pabėgti isz fenais.

Oviado. — Kada pasikelelei 
trauke ant szio miesto, likos 
apsiaubti isz visu pusiu ir 
apie '20 žuvo muszyje su val- 
diszku vaisku. Užmiestyje Si- 
guenza užmuszta 60 pasikele
liu ir apie 200 sužeista ir pa
imta in nelaisve.

Madridas. — Visas miestas 
randasi tamsumoje kad užbėg
ti bombardavimo per pasikėlė- 
liūs.

Barcelona. — Pasikelelei 
konfiskavo visa bažnytini tur
tą, užėmė strytkarius ir visa 
pristova in savo rankas. Pasi
kelelei prižadėjo trumpesnes 
valandas darbo ir didesne mo
kesti darbininkams.

Londonas. — Laike bombar
davimo mieste Gijon, likos už- 
musztas vienas Angliszkas pa- 
donas o jo pati mirtinai su
žeista. Anglija karsztai užpro- 
testavojo priesz toki pasielgi
mą. . i

Madrid. — Smarkiam mu
szyje, Guadarrama kalnuose, 
valdiszki kareiviai užmusze 
daugiau kaip 800 pasikeleliu 
ir daug sužeista.

Kiaule Norėjo Gert
Tūlas Lietuvis isz Shenando- 

rio nuvažiavo in New Yorka ir 
užėjo in vienatine restauracija. 
Pavalgė žuvies, (mat buvo tai 
Petnyczia) ir negalėdamas su
laukt kad tarnas atnesztu jam 
alaus, paszauke nekantriai:

— Vaike, žuvis nori plaukt.
Tarnas tuojaus atnesze alų. 

Tas labai patiko Vokiecziui 
kuris sėdėjo prie kito stalo ir 
■gardžiai pavalgęs kepsni kiau
lienos paszauke:

— Vaike, kiaule nori gert.
Kiti svecziai garsei nusi

juokė isz tosios kiaules o Vo
kietis užsisarmatines apleido 
greitai restauracija.

Neužmirszkite guodotini skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “SAULE,” kurie apie tai 
užmirszo ir prasze idant nesulaikyti 
JaikraszcziOj Paskubinkite!

YRA TAI TIKRA TEISYBE.
Dvi moteres sėdėjo kalėjime 

per septynis metus.
Už ka jos ten sėdėjo ir už 

koki prasikaltima tai to neži
nau bet sėdėjo. Po atsedejimui 
septynių metu likosi abidvi 
drauge iszleistois ir manote 
kad skubinosi jodvi namo pas 
vyruis ir vaikus? Ne! Sztai da 
per tris valandas stovėjo szale 
muru kalėjimo ir kalbėjosi, 
kalbėjosi, mat da per laika 
septynių metu visko viena ki
tai nebuvo iszpasakojusios.

gaPNORIUS
Su 283 Naujais Paveikslais

160 Dideliu Puslapiu
8 coliu ilgio - 5 H 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., U.S.A.
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“SAULE” Mahanoy City, Pa,

ŽINIOSVIETINES
— Visi rengėsi ant “Lie- 

tuviszko atpudko” ateinanczia 
Su'bata in Lakewood parka ku
ris pripuola dienoje In Danga 
Ėmimo Szv. P. Marijos. Bus 
tai Lietuviszka Diena kurioje 
suvažiuoja tukstsancziai žmo
nių isz visu daliu Pennsylva- 
riijos ir kitu valstijų pasima
tyt ir pasikalbėt su savo pažys
tamais ir kūmutėms.

— Nuo pirmos dienos szio 
menesio Pottsvi'lles sūdąs isz- 
dave net po penkis 'ženybu 
laisnus kas diena, Schuylkill 
paviete. Da niekad tiek laisnu 
nebuvo iszduota kiek pradžio
je szio menesio. — Matyt geri 
laikai jau prisiartina. Bet ne- 
kurios poreles sako: “Valdžia 
maitina kitus tai iszmaitins ir 
mus, ko ežia turime rūpintis?”

— Praeita Petnyczia but- 
legeriu unija turėjo mitinga 
Aidukaiczio svetainėje tiksle 
užprotestavojimo priesz kom
panija Rhodes kontraktorius, 
kurie pradėjo užgriauti butie- 
geriu anglines skyles tarp Ma
li anojaus ir Delano isz kur but- 
legeriai iszkasineja anglis. 
Milžiniszki sziupelei jau už
griovė daugeli tokiu skylių. 
Kada butlegerei priesz tai pa- 
siprieszino kėlės sanvaites ad- 
gal tai tieji prižadėjo kad ne
judins tuja skylių bet kori- 
traktorei savo prižadėjimo ne- 
iszpilde. 1

— Ulyczia A jau likos už
baigta taisyti ir iszrodo gerai 
kaipo ir Maple ulyczia. Vidur- 
mįestine ulyczia Centre taipgi 
likos pataisyta per steita ir 
dabar yra viena isz lygiausiu 
ulycziu mieste.

— Tik dabar dažinota apie 
vineziavone Mares Morkūnas— 
Bylos, 911 E.-Pine uly., su 
Fredu Kurtz, isz Lost Creek, 
No. 2, kuri atsibuvo Detroite, 
3 Augusto. Nuotaka laiko biz
ni su savo sesere Helena Mor- 
kuniute ant E. Pine uly., yra 
duktė Skaudienes, isz Shenan- 
dorio. Jaunavedžiai apsigy
vens mieste.

— Italių diena Nedėliojo 
pasibaigė labai puikiai Lake
wood parke. Apie deszimta va
landa vakare likos iszszauti 
puikus fajerverkai kokiu da 
niekas szitoje aplinkinėje ne
buvo mates. Tukstancziai žmo
nių prisižiurinejo akyvai in vi
sokius puikiai iszdirbtus piro- 
tekniszkus iszdirbimus isz ug
nies ir bombos kurios apszviete 
-padange tukstaneziais žvaigž
džių. !

— Lietuviu Diena, kuri pri
puola Subatoje, laike Žolines, 
Lakewood Parke, bus viena isz 
didžiausiu kokia kada buvo 
nes pagal žmonių laiszkus ap- 
laikytus per gimines ir pažys
tamus tai ketina pribūti net 
isz asztuoniu valstijų. Kunigas 
P. Czesna pranesza mums kad 
Readingo geležkelis taja diena 
paskyrė kelis ekstra trukius 
kurie eis in Lakeside geležke- 
lio stoti, kuri yra sza'le Lake
wood nes abudu tieji parkai 
randasi vienas prie kito. Taigi 
Readingo trukiai eis net isz 
Mount Carmel ir ims pasažie- 
rius pakelyje nuo visu stoeziu. 
Ėjimas ekskursiniu trukiu isz 
Mahanojaus bus sekaneziomis 
valandomis: Isz ryto 9:32 ir 
10:48. Po piet 2:09, 2:19 ir 
5:44. O sugryžtant po piet ir 
vakare: 12:47, 6:00, 6:28, 8:00, 
8:30 ir 9:26. In ten ir adgal 
kasztuoja viso tik 25c.

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU

Pottsville, Pa.,—Vincas Sza- 
nis, 38 metu amžiaus, agentas 
del Schuylkill Motor Co., likos 
mirtinai sužeistas, kada gon- 
keles sugriuvo ir su jom puolė 
žemyn tris laipsnius. Manoma 
kad jisai persisvere už daug 
ant gonkelio ir sudužo. Palicija 
nuveže mirsztanti in ligonbute. 
Buvo vedes ir buvo avietines 
kares kareivis.

—' Mintele Hill, 17 metu 
amžiaus, isz New Ringold, su
degė ant smert, kada užpylė 
karasino in pecziu ir kilo 
eksplozija. Mergina mirė Pot- 
tsvilles lii'gonbutej.

Girardville, Pa. — Jurgutis 
Pužas, keturiu metu vaikutis, 
likos pataikintas per duonini 
troka prigulinti prie Macziul- 
skio duonkepyklos isz Shena- 
dorio ant Ogden u'lyczios. Vai-, 
ku'tis bego ant ulyczios kada 
trekas važiavo ant kampo ir 
nepatemino beganezio vaiko, 
pataikindamas in ji ir sužeis
damas in ranka.

Frackville, Pa. — Moteres 
Lietuviszkos parapijos Ap- 
reiszkimo Szv. P. Marijos, lai
kys puikius draugiszkus vaka
rėlius nuo 29 iki 31 dienos Au
gusto szale bažnyczios. Bus ga
lima gauti gardžiu užkandžiu 
ir gerymeliu ir bus traukimas 
naudingu dalyku. Griesz smagi 
oikestra kuri pralinksmins 
svetelius. ĮTikietai dabar yra 
pardavinėjami po 25c. todėl 
neužmirszkite sau pasirūpint 
isz laiko nes parsidavineja 
greitai nes kožnas rengėsi pri- 
but ant tojo vakarėlio. Pelnas 
eis ant bažnyczios.

Scranton, Pa. — Kunigas 
Coughlin, isz Detroito, turėjo 
czionais akyva politikiszka 
prakalba kurioje prisiklausine- 
jo apie 25,000 žmonių Rocky 
Glen paike, Nedėliojo. Kunigas 
smarkiai paniekino prezidentą 
Roosevelta už jo akla adminis
tracija.

į Daugiau kaip 101,000 
žmonių buna užmuszta Suv. 
Valstijose kas meta o sužeista 
apie devyni milijonai visokiuo
se atsitikimuose. Daugiausia 
atsitikimu būna nuo automobi
liu.

ISZ WILKES-BARRE 
IR APLINKINES

Wilkes-Barre, Pa., f Ignas 
Klimaviczius, 53 metu amžiaus 
27 Joseph’s Lane, mire General 
ligonbute j . Paliko broli Joną 
gyvenant Dallas township.

— Mare Sinkevicziute, li
kos pastatya po belą $300, už 
sumuszima kitu darbininkių, 
kurios ėjo in darba Guzy Szle- 
biu 'dirbtuvėje, laike straiko. 
Dvi kitos merginos likos nu
baustos.

Warrior Run., • — Antanas 
Juddsnukis, 24 metu amžiaus, 
gyvenantis 635 Front uly., su
rengė “parte” ir gražiai balia- 
vojo. Kur nebuvo insiverže 
in ta parte, du jo broliai Juozas 
ir Jonas Juodsnukiai, Petras 
Cirką ir Jonas Gudaitis, ir su
daužė Antanui Juodsnukiui 
galva, sudaužė szonus ir su
braižė oda. Atvažiavus palici
ja Antana Juodsnuki iszveže 
in Nanticoke ligonbute, o tuos 
keturis muszeikas uždare in 
“s'zaltaja,” pakol palicija su
žinos apie Antano sveikatos 
stovi.

Pittston.,— Isz czionais pali
cija ir būrys vyru graibo Sus
quehanna upe per kelias die

nas ir negalėjo surast buvusio 
kareivio Jono Petuiszkio, 40 
metu amžiaus. Jis nuskendo 
kada jis norėjo peiplaukti Su
squehanna upe tarp Market 
uly., ir Fort Jenkins tilto. Jo 
tėvai Andrius Petuiszkis ir du 
broliai Andrius ir Mykolas gy
vena 13 Oak uly., Inkerman. 
Petuszkis buvo gerai Pittsto- 
niecziams pažįstamas. Laike 
pasauline karo jis tarnavo Suv. 
Valstybių laivyne.

“Labor Day” ta diena užsi
daro visi parkai ir visos vasa
rines linksmybes. Per pasta
rųjų keliata metu ta diena yra 
rengiama Wyoming Klonio 
Lietuviu Diena, kurios pelnas 
eina įsuszelĮpimui Nukryžiuoto 
Jėzaus Vienuolyno, Elmhurste, 
ir ten esanezios naszlaicziu ir 
seneliu prieglaudos. Ta diena 
in Šatas Souci paika suvažiuoja 
tukstancziai žmonių isz viso 
Wyoming Klonio ir isz tolimes
niu' miestu

Trumpos Teisybes I
i * Teisybe kalbėt in akis 
klausys tik patogi moteris. Į

* Katrie mažai ka žino dau
giausia pliauszkia ant kožno 
susirinkimo.

* Kada szirdis labai plaka, 
protas tada nieko neiszplaka. j

* Turtas kvailiui ant niek,
I patogumas be dorybes eina ant 
niek.

* Dangaus nereikia jeszko-1
ti pakol gyvas esi. Jeigu geras i 
busi tai ir be jeszkojimo dangų* 
rasi. j

* Tieji geriausia gyvena 
kurie pinigu neturi o ir pasi-

j skolint nuo nieko negali.
* Kuo žmogus daugiau mo • 

ka tai su pagyriu saves neisz- 
szoka.

* Vyras niekad nedažinos 
apie būda moteres pakol su ja 
nesusinesz.

* Mislis gera atnesza laime 
visada.

* Gero niekad nepadarysi 
jeigu pikto trokszti.

* Nežiūrėk ant drabužio 
prasto, po juomi gali būtie ga
na proto.

* Jeigu nuolatos laimes 
jeszkosi tai lyg smert nieko ne
turėsi.

,* Tada jau ant tikrųjų 
senstame kada kiti mums sako 
kad grąžei iszrodome.

* Juom kas iszrodo puikes
nis, tuom /buna kvailesnis.

DIDELE UGNIS BALTIMOREJO KUR KELI ŽMONES LIKOS SUŽE:
Beveik visi ugnagesiai mieste Baltimores likos iszszaukti kovoti liepsna 

fabrike kur buvo baisi eksplozija. Keliolika žmonių likos sužeista.

Geri Dalykai Žinot Del 
Kožnos Gaspadines

Viena puskvorte skystimo tai 
sudaro viena švara.

Deszimts vidutinio didumo 
kiausziniu, vienas svaras.

Vidutinis szau'ksztukas, apie 
viena drachma.

Viena kaupina miltu kvorta, 
vienas svaras.

Asztuoni sząuksztai, puse 
puoduko.

Keturi szaukszteliai lygus 
vienam valgomam szau'ksztui.

Du geriami kavos puodukai 
sveria viena švara.

Minkszto sviesto szpaotelis 
paprasto kiauszinio didumo 
sveria viena uncija.

Vienas szauksztas stambiai 
maltos kavos ar geriausio gel
tono cukraus, lygus uncijai.

Cukraus szmotelis, užpiltas 
actu, iszgydo žaksejima.

Girgždant czeverykams pa- 
aliejuok padu krasztus.

Pirma spirginimo žaliu bul
vių, supjaustyk jas in rėžius 
ir laikyk valanda szaltam van-

TRYS POROS DVYNU— VIENI PRIE KITU.
Trys poros dvynu, vieni paskui kitus, gimė szeimynoje 

Andrew Jackson Robertson, isz Walla Walla, Wash. Dvynai 
gimė 1933,1934 ir 1936 metuose. Paskutinei 'buvo vienokios 
lyties o anie maiszytos lyties.

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

ANT RANDOS
AE PARDAVIMO.

ROCKEFELLERIS SUSI
LAUKĖ 97 METU.

Kada milijonieris Rockel’e- 
leris susilaukė 97 metus ir jo 
užklausta ar tikisi da ilgai gy
venti tai jis atsake kad tikisi 
susilaukt szimto metu. Ap- 
vaiksztinejo taja diena savo 
vasariniam name Lakewood, 
N. J., malszei su savo szeimy- 
na ir keleis gerais prieteleis.

100 akeriu Farma, kuri ran
dasi geroj vietoj prie Steito ke
liu, visai arti prie Shenandoah 
ir Mahanoy City. Parsiduos vi
sai pigiai, tik už 3 tukstanezius 
doleriu, su arkliais, gyvuliais, 
maszinoms ir 1.1. Atsiszauk.it- 
te greitai ant adreso:

Mrs. A. Smailis,
839 West Coal Street, 

Shenandoah, Pa. (2t

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje 

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

----------- Lehigh Valley Railroad------------
Cibe Route of The Black Diamond

Pradedant nuo 16 Augusto
Nauja ir Pagerinta Kelione

2c“ir~. New York
IR IN KITAS VIETAS

Suteikia proga nuvažuoti ir grižti atgal ta paezia diena.

Naujas Tremas
Apleidžia Mahanoy City ............. 3:39 valanda popiet

Susijungia su Bleak Diamond Express

Pribuna in New Yorka, Penn. Stacija .... 8:20 vakare

Daug pagerinta kelione grįžtant atgal.

Apie Jauniaus informacijos kreipkitės ant visu stacijų

Lehi d h Valley Railroad
dkc Route of The BlackDiamond

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

C. F.REKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graborius 

:: Gabiausias Balsamuotojas :: 
_ ! Geriausia Ambulance 

patarnavimas s z i o j
Su) apelinkeje. Bile ko- Mg 

kiam laike; diena ar
jjF nakti. Visada turi pil- V 

na pasirinkimą meta-
y? ’ liszku ir kieto medžio W 

Grabu. Laidoja nu- II 
mirelius pagal naujau- k

I šia mada ir mokslą. I|
H Turiu pagialbininke Į| 
JĮ moterems. Prieinamos JĮ

prekes.
DU OFISAI:

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

TAMAQUA, PA., 439 Willing StreeS 
jBell Telefonas 538-1

genyje. ■
Kad negirgždėti . 

isztcpk aliejum s‘r B
Skystimas n i' jfl 

isziniii raszala ir k-' 
mus isz baltu draldžiu.®

Szilto lietaus vanduo W 
de iszima taukus iiz skaloj 
drapanų.

Kad neluptu muses antW 
veikslu reniu ir kitokiu d:nB 
tu, '^atrink su liavenderiu aliM 
jum

Szauksztelis amonijos nu- 
czystina auksinius ir sidabri
nius daigius.

Vi rytas krakmolas pasigeri
na indejus truputi druskos ar 
i sz t a r pin t o gumara b ik o.

Szauksztelis -tarputino in 
vandeni virinant baltas drapa
nas gelbsti jas iszbaltint.

Taukus nuo sienų popieru 
galima iszimti su karsztu pro
su ant kuriu pirma reikia už
dėti sugeriamos popieros (blot
ting paper) po tam prosyt su 
karsztu prosu.

Druska sutraukia pieną to
dėl darant koszes su pienu, pa- 
dažalus ir 1.1., druska nereikia 
indeti kol valgis da nėra pa
darytas. j

MASONU DRAUGYSTES SHRINERS LAIKO SAVO SEIMĄ. b
Tukstancziai nariu Masoniszkos draugoves Skriners isz visu daliu Suv^Vai 

važiavo in Chicaga ant savo metinio seimo. Priesz pabaigima seimo, Shrinerei įrižJ 
laikyti ligonbutes didesniuose miestuose, del raiszu vaiku.

PIESKINE VIESULĄ UŽPUSTĖ JU FARMAS; JEgZKO KITU VIETŲ.
Be .skatiko ir netekia visko per pieskines viesulas, kurios užpustė ju namus ir laukus, 

farmeriai persikraustė in geresne vieta Bakersfield, Calif., pradėt gyvenimą isz naujo. To
kiu vargszu pribuvo dvideszimts szeimynu isz Oklahomos. Valdžia suszelpineja tuosius varg- 
szus visokiais budais ant pradėjimo naujo gyvenimo kaip: pirkimą gyvuliu, statymo narna 
ir pirkimą tikiu. • > -
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