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Isz Amerikos
NIGERIS LOUIS SUPLIEKĖ 
BAISEI LIETUVI SZARKE.

New York. — Nigeris Louis 
paguldė Lietuvi Sharkey—Žu
kauską, Utarninko vakara, tre- 
cziam raunde in laika vienos 
minutos ir dvieju sekundų. 
Sharkey nežinojo kas su juom 
atsitiko, nes nigeris taip smar- 
keikei užklupo ant jo, kad pa
guldė net keturis sykius.

Tam musziui prisižiūrėjo 
29,331 regėtoju. Louis gavo 
$42,746, o Sharkey $35,621 ir 
tas jam užlopys skaudulius.

GILIUKNINGA MOTERELE.
Toledo, Ohio, f— Mrs. Mare 

Kusian tankiai atsilankydavo 
in artima krutamuju paveiks
lu teatreli kuriame kas sanvai
te buvo traukta suma pinigu. 
Ana sanvaite motore užmirszo 
nueiti ant paveikslu ir ant ry
tojaus jos kaiminka apreiszke 
jai buk ji laimėjo taji vakara 
200 doleriu bet neaplaike pini
gu del to kad pati nesirado ta
me laike teatrelyje kad atsiim
ti pinigus. “Tai nieko, jeigu 
negavau ana diena tai iszlai- 
mesiu kita sanvaite,” — atsa
ke motere visai nenusiminus.

Kada motere nuėjo ant pa
veikslu ateinanczia sanvaite, 
laimėjo 25 dolerius.

NEW liORKE RANDASI DI
DŽIAUSIAS BARAS ANT

! SVIETO.
New York. — Mielas skaity

tojau, ar kada matei ant sykio 
4,834 stiklus alaus ant baro? 
Ar kada matei 500 žmogiszku 
kojų stovincziu ant barijeros 
(paipos) tarp kuriu ir randasi 
kojeles su szilkinems panczia- 
kdms? Ar kada matei 35 bar- 
tenderius patarnaujanczius del 
kostumeriu, pildami alų in 
stiklus ir maiszydami kitokius 
gerymus'!

Tai}) tai iszrodo vidurys sa- 
liuno ir baras kuris likos ana 
diena atidarytas lietelyje Com
modore. Yra tai vienas isz il
giausiu ir szviesiausiu baru 
(szinku) ant svieto, kuris turi 
net 165 pėdas ilgio.

PERKŪNAS TRENKE IN 
TRIS BAŽNYCZIAS.

Ashland, Pa. — Laike viešn
ios czionaitineje aplinkinėje, 
perkūnai padare nemažai ble- 
des. Taylorsvillej perkūnas už
degė tvarta farmerio McDer
mott. Dorn^dife uždege 2,500 
galonu aliejaus. Mount Car
mel mieste perkirto elektriki- 
niiis drains nuo ko prasidėjo 
girrine ugnis. Kada szeimyna 
Krameriu, isz Barry, sugryžo 
isz vakacijos, radosi be pasto
ges nes perkūnas trenke in na
rna ir sudegino lyg pamatu.

Boksztas Zion Liuteronisz- 
kos bažnyczios ir Szv. Maurit- 
zo bažnyczia, Ashlande, kaipo 
ir Szv. Stepono bažnyczia 
Mount Carmel taipgi likos pa
taikintos per žaiba. Lietus bu
vo taip smarkus kad užliejo 
visa plentą tarp Ashlando ir 
Excelsior.

KETURI ANGLE- 
KASIAI ŽUVO

DEGANCZIOSE KASYK
LOSE.

Moberly, Mo. — Keturi an- 
glekasei czionaitineje anglių 
kasykloje žuvo kada orine ma- 
szina kuri pristatinėjo ora del 
darbininku, pradėjo degti ant 
virszunes žemes. Visi žuvo isz 
priežasties netekimo oro. Bre- 
keris taipgi sudege.

MOTERĖLES, SZTAI NAU
JAS BUDAS APMALSZINI- 
MO UOSZVES KLEGEJIMO.

Trenton, N. J. — Elzbieta 
Rydzenskiene negalėdama il- 
giaus iszlaikyti nuolatinio kle
gėjimo savo uoszves, Veroni
kos Sosinskienes ir iszradimo 
visokiu priežaseziu per ja, ana 
diena taip moterėle inpyko 
kad pagriebė gulinezia popie- 
ra, isztepta su klijais, su kuria 
yra gaudoma muses ir užlipdė 
uoszvelei burna. Uoszve tuo- 
jaus apsimalszino nes turėjo 
darbo per dvi valandas pakol 
nulupo popiera nuo burnos. 
Kada marti stojo priesz suda 
už toki “nedora” darba, tei
sinosi priesz sudžia: “Negalė
jau ilgiaus nukensti jos nuola
tinio zurzejimo kas diena. Ji 
iszrasdavo visokias priežastis 
ne cikalingai buk: nemoku sa
vo plaukus susišzukuot, tai 
vaiku neprižiūriu, mano vyras 
per daug mane myli, nemoku 
apsiredyt, draudė kad su nie- 
kuom nekalbecziau ir szimta 
kitu priežaseziu iszrasdavo 
priesz mane, ant galo turėjau 
jai užlipini burna kad paliau
tu savo užmetinejimus. ”

Sudžia paleido ant liuosybes 
marezia o uoszvei paliepė tylė
ti arba apleisti narna marezios. 
—- Nežino ar uoszve apsimal
szino ar ne.

LEWISAS NORI KAD VISI 
ANGLEKASEI PAAUKAU

TU PO DOLERI DEL 
DEMOKRATU.

Washington, D. C. — Prezi
dentas UMWA anglekasiu uni
jos uždėjo nauja junga ant an
glekasiu kad visi paaukautu 
po viena doleri del demokratu 
kad iszrinktu vela prezidentą 
Roosevelta ir kad tvertu de- 
mokratiszkus kliubus. Guzike- 
lei su paveikslu prezidento jau 
likos iszdalinti del kožno an- 
glekasio.

NUMIRĖLEI IR KITI AP- 
LAIKYDAVO MOKESTI 

UŽ WPA DARBUS.
New York. — Works Prog

ress Administracija pradėjo 
tyrinėti apie mokesezius ko
kius bosai aplaikineja už mi
rusius darbininkus ir tuosius 
kurie visai nedirba ant projek
tu. Nekurie iszvažiavo in tėvy
nės ir kitur o bet aplaiko pini
gus kuriuos bosai pasiima sau 
in kiszenius. Praeita menesi 
tokiu “darbininku” iszbrauk- 
ta net 40,000 kuriems valdžia 
mokėjo algas.

PUSNUOGE MERGINA ISZ- 
MESTA ISZ BAŽNYCZIOS 

PER KUNIGĄ.
Babylon, L. I. — Katalikisz- 

kas kunigas Rev. James Smith 
prabaszczius Szv. Juozapo baž
nyczios, buvo priverstas isz- 
mesti isz bažnyczios patogia 
szvies-plauke mergina kuri 
atėjo beveik pusnuoge in spa- 
viedni. Sztai kaip apie taji at
sitikima kunigas kalba:

“Kelis menesius adgal mel
džiau moterių kad nesilankytu 
in bažnyczia be skrybėlių nes 
tas pažemina Szvencziausia 
Sakramenta bet ana vakara 
buvau priverstas iszvesti isz 
bažnyczios tūla patogia mergi
na kuri atėjo in spaviedi be
veik pusnuoge, pasirėdžius in 
trumpas kelnaites ir tik skepe
taite ant krutinės. Buvau pri
verstas ja isztraukti isz lonkos 
ir bueziau ja nuvilkes in gra- 
bia, jeigu nebutu gervalei isz- 
ejus isz bažnyczios. Žinau kad 
moterėles laike karszcziu rė
dosi kuolengviausia bet jeigu 
ateina pusnuoges in bažnyczia 
ir paniekineja Dievo narna tai 
jau už daug.”

Pravardes merginos nedaži- 
nota nes buvo atvažiavus ant 
vakacijos in ezionais, isz New 
York o.

SPARDĖ DĖŽUTĖ SU 2,500 
DOLERIU.

St- Paul, Minu. —Geležkelio 
stoties darbininkai ir pasažie- 
riai spardė popierine dėžutė 
po visus kampus per kėlės va
landas pakol buvo aplaikytas 
telegramas nuo Mrs. Mortos 
Lambert buk ji užmirszo laja 
dėžutė kada sėdo ant trūkio in 
Omaha, Nebr., ir toje dėžutėje 
randasi 2,500 doleriu bumasz- 
komis. Tarnai sujeszkojo jau 
gerai apiplyszusia dėžutė ir 
nusiuntė moterei.

DEMOKRATAI INKLAMPI- 
NO SKLYPĄ IN DIDELE 

SKOLA.
New York. — Diena 3, 1933 

mete, Suv. Valstijų skola isz- 
nesze, in laika beturiu metu, 
ant 20,937,000,000 doleriu o me
te 1936 in tris metus ir keturis 
menesius toji skola užaugo ant 
34,500,000,000 doleriu, arba 
13,563,000,000 doleriu nuo ka
da demokratai invykdino taip 
vadinama “New Deal.”

NUBAUSTAS ANT MIRTIES 
UŽ PAVOGIMĄ 40 CENTU.
Havana, Kuba. — Ricardo 

Marquez, devyniolikos metu 
vaikas, nesziotojas laikrasz- 
cziu, likos nubaustas ant mir
ties už apvogimą kito vaiko 
kuriam Atėmė 40 centu.

Neklausk kad žinai
Vaikinas veže vežimą szieno.

Susitiko su farmeriu.
— Ka tu ežia veži, sunau?— 

užklausė jo ūkininkas.
— Dobilus! — atsake vaiki- 

nėlis.
—■ Kaip tai dobilus kad ežia 

szienas.
— Tai kam klausi, jeigu ži

nai?

Isz VisuSzaliu
ŽVERISZKAS ATKERSZINI- 

MAS NUSKRIAUSTOJO 
MYLIMO.

Brzezovas, Lenk., — Kaime 
Nievistok, atsibuvo nepapras
ta žadinsią, kuria papilde Au
rius Szulio, o tai buvo isz prie
žasties didelio užvydejimo ir 
kad jo mylima ji apgaudinėjo 
draugaudama su jo draugais.

Kada Andrius vela pasimatė 
su savo mylima, kilo smarkus 
barnis ir laike tojo, Andrius 
ja nužudė. Po tam darbui jis 
nubėgo namo ir atėmė sau 
gyvasti.

VOKIETIJOJ RANDASI 15 
MILIJONU DVIRACZIU.
Berlinas, Vok.,— Vokietijoj 

penkiolika milijonu žmonių 
važinėja ant dviraeziu (baisi- 
kcliu) arba tiek ju ten randasi 
kad vienas dviratis pripuola 
ant kožno keturiu gyventoju, 
prie kuriu priskaitoma ne tik 
jauni, bet seni. Francijoj ran
dasi 6,700,000 dviraeziai, Ho- 
landijoj 3,000,(100, Belgijoj 2,- 
000,000 o Denmarke 1,500,000.

MOTINA NORĖJO ATIMT 
GYVASTĮ SAVO SUNUI.

Lvavas, Lfirik^-* Pr'e uly- 
czios Pruszkovskos, gyveno 
szeimyna Bystru su savo 30 
metiniu .sunum Ignacu. Terp 
sunaus ir tėvu kildavo nuola
tinei barnei isz priežasties, 'kad 
sūnelis nenorėjo dirbti, bet rei
kalaudavo kad ji tėvai maity- 
tu. Už keliu dienu Ignotas 
neaplaike, nuvejo atsigult, nsv 
vėla gryžo namo, prasze mo
tinos kad jam duotu valgyt ir 
pinigu, o kada neaplaike, .nuve
jo atsigult. Motina pasinaudo
dama isz tos progos, paėmė 
lazda ir uždavė mieganeziam 
smarku ypa per galva. Supra
tus ka padare, nubėgo in pali- 
cija prisipažindama ka pada
re, palicija rado sunu ir nuve
žė in ligonbute kur pagulėjo 
kėlės dienas ir pasveiko.

TURTINGAS UBAGAS.
Bialystok, Rosija.,— Kaime- 

lije Grud'ki, likos surastas mi
rusia ubagas, Leizeris Altman, 
kuri gerai žinojo visa aplinki
ne kaipo vargingas žmogelis. 
Kada ant jo padare krata, ra
do skarmaluosia bankine kny
gute, kurioje radosi užraszyta 
ant jo vardo 6,300 zlotu, o szie- 
nike surasta auksiniu ir kito
kiu pinigu.

VISAS KAIMELIS DALYVA
VO SZITOSE VESTUVĖSE.

Varszava, Lenk.,—• Ponstva 
Slupiokai isz kaimo Szrcenovo, 
iszkele savo trimi dukrelėms 
puikias vestuves, vienoje die
noje, kokiu da aplinkinei gy
ventojai nebuvo mate. Vestu
ves buvo iszkilmingos, nes ne 
tik visas 'kaimelis jose daly
vavo, bet ir isz kitu kaimeliu 
žmones linksminosi.

16 ŽMONIŲ SUŽEISTA AU- 
TOMOBILIAUS NELAIMĖJ. 
Vilnius. — Isz czion iszvažia

vo pasažierinis bosas in Maro- 
czius. Bose radosi 18 keleivei, 
kad praleist, dienele prie .pui
kaus ežero. Kada bosas artino
si vietos Slabtku, pryszakinis 
guminis ratas staigai truko 
ir bosas nusirito in gilia grabe.

Szes'ziolika pasažieriu likos 
skaudžei sužeisti.Nelaime atsi
tiko apie 11 valanda ryte. Am- 
bulansai nuveže sužeistuosius 
in ligonbute.

13 ŽMONIŲ ŽUVO 
SMARKIOJE VĖTROJE.

Manila, Filipinai.,— Smarki 
vėtra kurli atlankė dali Filipi
nų, užmuze 13 žmonių ir už
griuvo apie szimta prie artimo 
kalno. Trys laivai nuskendo, 
daugeli grinezeliu likos suar
dyta ir sugriovė kėlės žibiu- 
tea.

Isz Kruvinos Revoliucijos 
Iszpanijoi

O-

Burgos. — Apie 4,000 pasi- 
keleliu eina ant Malagos po 
paėmimui Badajoz o isz ten 
ketina eiti tiesiog ant Madri
do. Laike muszio likos .užmusz- 
ta apie 2,000 valdiszku karei
viu ir keli tukstaneziai su
žeista. Valdžios kareivei suėmė 
kelis žymius pasikeleliu vadus 
kuriuos tuojaus suszaude. Pa- 
sikelelei bombardavo Fort Gu- 
adaloupe bet padare mažai ble- 
des. Kelios kulkos vos nepatai
kė in parako magazina.

Pamplona, Iszpanija. — In 
laika penkių sanvaieziu, nuo 
kada prasidėjo namine kare 
ir kožna diena buvo bjauresne, 
tai lyg sziol likos užmuszta 
20,000 žmonių ir 16,000 sužeis
ta. Apie 10,000 žmonių yra lai
komi kalėjimuose ir politikisz- 
kuose abazuose. Toji namine 
kare padaro kasdien bledes del 
Iszpanijos apie 25 milijonus do
leriu ir praeis daugelis metu 
pakol viskas vela susitvarkys.

Saint Jean, Francija. — Be
veik 500 nelaisviu, kurie rado
si didėlėje szapoje Bilbao, su
degė ant smert kada eroplanai 
numėtė deganezias bombas ant 
ju, kiti baisei apdege. Gibral
tare badai 50 pasikeleliu, ku
riems pririszta geležys prie 
kaklu, likos inmesti in mares 
isz laivo Sill, artimoje Alme- 
ros. Toji skerdyne atsibuvo 
nakties laike.

Badajoze 1,500 valdiszku ka
reiviu ir civiliszku žmonių li
kos suszaudyti laike užėmimo 
tojo miesto. Abi szalys žudo 
vieni kitus be jokios mielaszir- 
dystes ir pasigailėjimo.

Valdžia samdo rekrutus in 
kariuomene pasiūdindami jiem 
po $1.30 ant dienos už tarnys- 
ta. Taipgi paliepineja mote- 
rems ir vaikams dirbti dirbtu
vėse siūdami drapanas del ka
reiviu. Tas parodo kad pasi- 
rengineja ant ilgos kares per 
žiema.

Italija kerszina insimaiszy- 
ti in taji Iszpaniszka szoki jei

PELES SUKRAMTĖ PINI
GUS; NASZLE NUSIŽUDĖ.

Feketitsch, Jugoslavija., — 
Jelena Sinkeliene, naszle, per 
daugeli metu czedino kožna 
skatikėli, kad leist savo 14 me
tu amžiaus sūneli in mokslia, 
ir jau turėjo susiezedinus apie 
tūkstanti dinaru. Kada ana 
diena nuėjo ant pastoges, kad 
da pridėt prie savo skarbo, ne
laiminga motere užtiko bu- 
maszkas sukramtytas per pe
les. Teip tuom persieme mote
re, kad isz gailės ties atėmė sau 
gyvasti.

PRISIPAŽINO KAD NORĖ
JO NUŽUDYT STALINA.
Moskva, Rosija. — Szeszio- 

lika žymiu ypatų prisipažino 
kad padare suokalbi ant nužu
dymo Stalino po tam užgrieb
ti visa valdžia in savo rankas 
su pagialba Vokiszku sznipu. 
Sudas da nenusprende kokia 
bausme juos nubausti.

gu Francija nepaliaus siunti
nėti pasikeleliams ginklus ir 
amunicija. Jeigu prie to daei- 
tu ir gerklininkas Mussolini
iszpildytu savo kerszta tai in- 
klampytu ir kitus Europinius 
sklypus in taji kruvina szoki 
in kuri turėtu inst;‘ "'.r' Suv'.
Valstijos ir tada vela visas 
sviestas kiltu kariszkoje lieps
noje kaip tai buvo laike pasku
tines Svietines Kares.

Gijone tūkstantis pasikeleliu 
su aficieriais pasidavė valdisz- 
kam vaiskui ir daugelis likos 
suszaudyti. Daugelis 'žmonių 
likos užmuszta laike bombar
davimo miesto St. Sebastian. 
Ligonbute taipgi likos patai
kinta ir daug ligoniu užmusz
ta. Mieste pradėjo prasiplati
nę! tifusas, daug žmonių serga 
ir mirszta nes neturi tinkamu 
gyduolių kovoti priesz liga.

Kada likos paimtas miestas 
Almendralejo, penki szimtai 
gyventoju užmuszta, tukstan
eziai sužeista, 2,000 paimta in 
nelaisve.

Villa Verda. — Pasikelelei 
czionai suszaude 400 nelaisviu 
tarp kuriu radosi vyskupas isz 
Juan ir jo sena motina. Barnia
me pasikelelei užklupo ant 
miesto kuri apiplesze, apiple- 
sze turtingiausia gyventoju 
ant milijono pesetų po tam su
degino ji ant laužo prie akiu 
jo paezios ir dukters. Penkios 
bažnyczios likos sudegintos 
kaipo ir puikiausia bažnyczia, 
Motinos Dievo, viena isz pui
kiausiu tenaitineje aplinkinėj.

San Sebastian. — Miestas
likos bombarduotas per tris 
pasikeleliu eroplanus, užmusz- 
dami kelis gyventojus ir sužei
dė daugeli, kelios moteres už
griautos per murus.

Pasikelelei paliepė visiems 
Amerikoniszkiems laivams 
prasiszalint isz pristovos Pai
ma in laika deszimts valandų 
nes valdžios eroplanai ketina 
taji miestą bombarduoti su 
eroplanais. ;

ISZUETUVOS
LENKAI BAUDŽIA 

KUNIGUS
UŽ TAI, KAD LIETUVIU 

PAVARDES RASZO 
LIETUVISZKAI.

Niekam nepaslaptis, kad Vil- 
naus krasztas Lietuvtszkas. 
Visiems taip pat gerai žinoma, 
kad tiek Rusai, tiek Lenkai 
Lietuviszkas pavardes visuo
met kraiipydavo. Isz Lietuvio 
Vabalo padalydavo Žūk arba 
Žu!kowskii; isz Margio, padaly
davo Margewicz; isz Galatil- 
czio padarydavo ir tebedaro 
Golctylce ;isz Kalnėno, Žakur- 
ski ir t. t. Nepriklausomoje 
Lietuvoje tokis Lietuvisžkuju 
pavaldžiu darkymas sustabdy
tas. Ruosziamas instatymas, 
kuriuo lengvai kiekvienas sa
vo sugadinta pavarde gales at
lietuvinti, atitaisyti padaryta 
skriauda ir panieka jo gimines 
vardui. Pavergtame Vilniaus 
kraszte ir toliau Lietuviai nie
kinami, darkomos ju pavardes, 
prisegamos invairios Lenkisz- 
kos uodegos. Bet Lietuviai ku
nigai, Vilniaus kraszte, Lietu
viszkas pavardes raszo Lie- 
tuviszkai, taip kaip jos žmonių 
nuo amžių vra tariamos.. Tai 
labai nepatiko olęfipa.c><;-I,LLh- 
ku valdžiai ir neseniai atsiuntė 
grasinamus rasztus isz teismo 
vienuolikai kunigu Lietuviu 
tik Szvenczioniu apskrityje. 
Kaltinamuosius nutarimus ga
vo szie Lietuviai kunigai: 
Kun. Al. Mikaila isz Daugel- 
iszk’io; kun ,Ad. Zaremba isiz 
Paringes; kun. Z. Butkeviczius 
isz Dutkszto; kun. L. Budreckis 
isz Vasiunu; kun. K. Gumbara- 
gis isz Mielogenu; kun. M. Pre- 
Igauskas isz Tverecziaus; kun. 
VI. Varanaviczius isz Ceikinių; 
kun. St. Valukevrczius isz Pa- 
luszes; kun. P. Prunskus isz 
Paluszesi; kun. Fl. Nevieras isz 
Pryjeznes, ir kun. V. Misžkinrs 
isz Paluszes.

DEGTINES GAMYBA IR 
PARDAVIMAS.

Kaunas., — Per sziu metu, 
pirma pusmeti pagaminta deg
tines 1,540,905 litrai, 38 laips
niu; 465,460 litrai, 40 laipsniu; 
123,975 litrai, 50 laipsniu deg
tines ir 107,220 litru, 95 laips
niu spirito.

DRĄSUS VILKAI.
Prienai., — Putrisziu kaimo 

gyventojai pasakoja, kad sza- 
lia szio kaimo esaneziose Dau- 
ksziu paliose yra privisę vilku. 
Daug vilku slankioja pakru- 
miais ir iszbega net in atvi
rus laukus.Viena vilką ūkinin
kai nuszove. Nakties laike in- 
sidrasine vilkai atbėga in kai
mą ir iszįpiauna tvartuose es- 
anezias ūkininku avis taipgi 
verszius. Žmones insibaugine.

§ Gražiu daigtu žmoguje 
yra dalaikymas puikiu tikslu 
del gero visuomenes.



••SAULE” Mahanoy City, Pa.

Kas Girdėt
Kožnas sziadien norėtu būti 

mokytu ir turėti gerus darbus 
— prof esi jonaliszkus arba gar
bingus darbus pramonysteje 
bet mažai studentu, užbaigiu- 
siu mokslus kolegijose ar uni
versitetuose, rūpinasi iszmokti 
koki naudinga amata kuris 
jam duotu gera' uždarbi ir pa
sidarytu sau duonutes lyg se
natvės.

iSztai tokiems kurie sarma- 
tinasi kokio amato iszmokti 
pridursim czionais puiku atsi- 
tikimma kuris jau keli szimtai 
metu kaip atsitiko bet bus ge
ras pavyzdys visiems.

Asztuonioliktam szimtmety- 
je gyveno Vandejuje, Frunci
joj, grofas Pertel, kuris mylė
jo atlankinet vargingiausius 
gyventojus tojo miesto. Tarp 
kitu, atlankydavo jauna sziau- 
cziu, Jacques Rousseu, pas ku
ri persėdėdavo beveik visa die
na mokindamasis sintie czeba- 
tus. In koki tai laika taip isz- 
moko taji amata kad pats sau 
pasisiūdavo czebatus. Laike 
Francuziszkos revoliucijos li
kos suimtas su broliu Steponu 
ir nubaustas ant nukirtimo. Su 
dideliu malszumu grofas lauke 
viroko mirties. Sztai viena die
na atėjo in kalėjimą aficierius 
tautiszkos gvardijos kuriame 
grofas pažino savo pažystama 
sziaucziu. Aficierius su asza- 
roinis tankiai melsdavo pono 
kad pasirėdytu in drapanas 
kurias su savim atsinesze ir 
prisipažintu priesz suda buk 
jis yra sziauczium Jacques 
Rousseu o jisai paliudys sude 
kad. tai' jo senas draugas su 

į ^nri'i^n sziaucziavo drauge,. 
In kėlės dienas po tam, abudu 
grofai stojo priesz suda. Se
nesni, Steponą, apkaltino ant 
nukirtimo o kada atsikreipė in 
jaunesni, tasai (užsigynė kad 
jis yra grofu Pertel ir sake jog 
yra prastas sziauczius. Ta jo 
pripažinimą užtvirtino stovin
tis aficierius kuris kalbėjo kad 
tai isztikruju yra jo senas 
draugas sziauczystes su ku- 
riuom dirbo priesz pakylima 
revoliucijos^ ‘

Sudžia norėjo persitikrini ar 
isztikruju jis kalba teisybe ir 
paliepė grofui padirbti koki 
nors sziaucziszka darba, ka ta
sai ir padare užganadinancziai. 
Po tam iszbandymui sudžios 
paleido ji ant liuosybes o gro
fas nelaukdamas ilgiau persi- 
nesze in užrubeži kur perbuvo 
pakol revoliucija apsimalszi- 
no. In koki laika po tam, su- 
gryžo in savo teviszkia kur 
valdžia sugražino dali užgrieb
to turto.

Ar-gi neprisidave amatas 
ant iszgialbejimo jam gyvas
ties?

Kas geidžia gyventi Ameri
koj ir pasinaudoti isz pilietys- 
tes, privalo imti dalybas poli
tikoje. Nuo politikos priguli 
musu ateitis. Darbai patys ne
ateis prie mus jeigu nedaly
vausime politikoje ir nebal
suosime taip, kad mums butu 
geriau ir turėtumėm isz to di
desne nauda. Nuo mus priguli 
kad aprinkti gerus virszinin- 
kus o ypatingai miestiszkus 
uredninkus.

Visiszkai politika Ameriko
je yra labai svarbus dalykas 
kad kožnas czionaitinis ukesas 
privalo ja užsiimti. Ukyste tai 
yra svarbus dalykas apie ku
ria įevyneje sapnavome nuo 

daugelio metu o czionais be jo
kio galėjimo aplaikeme bet 
mes isz to nenorime pasinaudo
ti ar gali nenorime..

Pabuskime! Politika privalo 
rupet kožnam ukesui, kožnam 
Lietuviui!

Sztai trupinelei isz gyveni
mo žmonių:

Jauna, vos turinti 17 metu, 
Serbiszka piergaite Zeina, ana 
diena apsivedė su szimt-meti- 
niu senuku, Dovydu Renovicz. 
Nuotaka buvo žinoma visoje! 
aplinkinėje Agitschi, Jugosla
vijoj ir priek tam yra gana 
turtinga o jaunavedis turi vi- 
dutiniszka turteli.

Akyviausiu dalyku tame gy
venimo atsitikime yra tas, kad 
jauna mergaite badai isztekejo 
už tojo senio isz meiles ir yra 
labai laiminga. O gal iszsipil- 
do klausymas kad kožna mo- 
tere yra misllis kurios niekas 
negali iszriszti o gal dviguba 
mislis yra toji jauna, turtinga 
ir patogi Serbiszka mergina 
isztekedama isz meiles už 
szimt-metinio senuko.

Antras atsitikimas: Mieste 
New Yorke, mergina, Ruby 
Nell Anthony, kuri gimė Lavo
nia, Georgijoj, apsivedė su 
Kincziku, Juozu Wang, kuris 
turi rankine skalbinyczia. Jau
navedžiai padare sutarti priesz 
szliuba kuriame jauna pacziu- 
le prižada isztikimysta savo 
vyrui lyg smert ir meile isz 
kurios jam pagimdys viena 
kūdiki o ne daugiau kaip du, 
ir keliauti su juom in jo te
viszkia jeigu kada jis to parei
kalautu, prigialbet jam skalb
ti jo dirbtuvėje ir prigialbet 
jam aplaikyti inžinieriszka di
ploma. Reikia žinot kad ponas 
Wang vra darbszcziu jaunu 
žtuo^^Įir geidžią kada uždė
ti inžinierių mokslaine Kinuo
se. Ruby Nell apsakė reporte
riams kad yra visiszkai užga- 
nadinta isz savo maiszyto mo- 
teriszko luomo.

Treczias atsitikimas: prą- 
neszta kandidatams in luomą 
moterystes, Ontario guberni
joj, Kanadoje, kur nesenei per
ėjo tiesos kad tieji, kurie ap- 
laiko paszialpa nuo valdžios, 
negali apsivesti kad ant kasz- 
to valdžios užsidėtu sau gyve
nimo lizdus. Tos tiesos šukele 
daug protestu per jaunas po
reles. Bet juos negalime už tai 
kaltint. Juk jie nekalti kad ne
gali aplaikyt darbo ir randasi 
ant mielaszirdystes valdžios.

" • •
Kamisija ineigu Washingto

ne apskelbė kiek krutamuju 
paveikslu ponulei Hollywood 
aplaikineja algos ir kiek už
dirbo ant paveikslu. Sztai For 
Film Corp., W. R. Shanon ‘ ‘ už
dirbo”, 1934 mete, kaipo vice
pirmininkas tosios kompani
jos 300 tukstancziu doleriu o 
direktorius Sidney R. Kent 
“už dirbo” 191,460 doleriu.

Po tam 74 narei tosios kom
panijos, kaip aktorei, valdyto
jai ir aktorkos “uždirbdavo” 
paprastai po 60 tukstancziu 
doleriu ant meto, 1934 mete. 
Dabar Kent padare kontrakte 
ant septynių metu kad jam 
kompanija mokėtu kas sanvai- 
te algos po $2,500; ant meto 
po 50 tukstancziu doleriu ir 
kąsztus keliones.

Darryl Zanuck, pirmininkas 
kompanijos Twentieth Centu
ry Fox Film Corp., taipgi turi 
kontraktą ant septynių metu 
po $5,000 ant sanvaites o Juo
zas Schenk gauna po $2,500 
ant sanvaites. Nei pats prezi
dentas Suv. Valstijų neapląį- 

ko tokios dideles algos.
• •

Bolszevikai reikalauja ant 
gvdlto daug aukso kad su juom 
galėtu pirkti visokias reikalin
gas maszinas ir kitokius isz- 
darbius užrubežyje nes rubliu 
niekas nenori priimti. Idant 
gauti tojo aukso, bolszevikai 
pradėjo daugiau iszdirbineti 
savo aukso kasyklas, kurias 
ant giliuko turi. Kaip mano
ma tai bolszevikai szimet keti
na iszkasti apie 17 milijonu 
unciju aukso vertes 600 mili
jonu doleriu.

Visas svieto auksas kaipo ir 
bolszevikiszkas auksas keliau
ja in Suv. Valstijas. Roosevel- 
to valdžia slepia taji auksa in 
Fort Knor, Ky., kur likos pa
dirbti tam specialiszki požemi
nei ruimai kuriu niekas negali 
suardyti.

Suv. Valstijos sziadien turi 
daugiau kaip deszimts bilijonu 
doleriu vertes aukso. Isz to ki
lo ir juokas apie taji auksa. 
Vienas isz Amerikoniszku ban- 
kieriu karta iszsitare: “ Drau
gas Stalinas iszkasineja auk
sa isz žemes o draugas Roose- 
vdltas ji užkasa in žeme.”

Vilkaviszkis., — Jaucziamas 
nemažas kunigu perteklius. 
Daugelyje mažu bažnytkiemiu 
paskiriama po 2 lyg 3 vikarus, 
kur .seniau buvo vienas klebo
nas. Kaisziadoriu vyskupijoje 
vietų yra, bet kunigai nenori 
ten važiuoti, nes žeme nederlin
ga ir žmones neturtingi.

Pilna vėtra rudenio naktis 
iszsklaiste savo szeszeli ant 
Finlandijos intakes. Milžinisz- 
kos mariu vilnys su pasiutimu 
mėtėsi ant Sveaborgo uolu ir 
su laukiniu oszimu sutrukdavo! 
ant granito pavirszaus. Szaltas 
vejas kaip žaibas neszinoisi ir 
pūsdamas iszilgai auksztu tvir- 
tynes sienų, nesavu balsu szvil- 
pavo aplink langelius tai vela 
aplinkui bokszta o isz tenai pa- 
sprudes lėkdavo per marias ir 
ardydavo virszus putojaneziu 
vi’lniu.

Už bastijono kertes sublizgė
jo ugnis. Saujele žmonių, men
kai apszviestu maža žiburio 
szviesa, eina palengva iszilgai 
tvirtynes marus. Girdėtis 
ginklu barszkejimas. Tai pa- 
trolius, statantis ant sargybos 
kareivius.-

— Pastsaba! temyk!— sako 
paliepianeziai paaficieras, pa
statydamas ant sargybos jau
na kareivi...

Patrulius sau nuėjo.
Pirmu tai slykiu gyvenime 

kareiviui iszpuole būti taip ar
ti busznojancziu mariu... Tik 
dar antra diena, kaip jo pulkas 
atkeliavo isz Rosijos in Fin- 
landija.

Sztai ir marios, staugia kul
tai, truputi žemiau jau visai 
beveik ežia... Dalekia prie jo 
net sums laszai vandenio... o 
nematyt... nieko o nieko ne
matyt ... '

Lietus su veju taip ir drožia 
in akis.

Neramu stovineziam karei
viui.

Jisai, gyventojas viduriniu 
gubernijų, nett niekados nepa- 
mislino • ap$ tokius baisius 
daigtus. Ne’syki jau jam prisi
eidavo rudenio tamsiomis nak
timis nakvoti laukuose, misz- 
ke, ant upiu kranto, — ir visai 
nesibijojo o ežia — kokia tai 
baime...

Ir kodėl taip?.. Juk pas 
mus ir vilkai ir meszkos 
vaikszczioja o tu miegi sau ir 
nieko apie tai visai nemisliji..

O ežia?!.. Ak, tai tiktai ve
jas! — kalba pats sau kareivis 
užeidamas už bastijono. — 
Czia ramiau, ne taip baugu, — 
pridūrė ir gerai apsispaudes 
kailiniais, atsisėdo ant akme
nio. O vėtra nuolatos staugia 
ir staugia. Po pusiaunakeziui 
vėtra rodosi dar labiau pasiu
to.

— Na, negražus oras!.. Pa
aficieras liepe saugiai daboti— 
“nežiovauk”.. pasakė. Ir del 
ko “nežiovauti” — mislija ka
reivis. Arba-gi tokiame ore no
rės kas pabėgti ? Ant savo loc- 
nos prapulties ?

Ir kam czia kur bėgti, jei vi
sur aplinkui vanduo?..

— O tėvas? — atėjo tuojaus 
jam in galva mislis. — Kaip-gi 
tėvas czia pabėgo ?..

Taip, atsimenu, žilas, auksz- 
tas senelis pasakojo... bacz- 
kose per marias dvi paras 
plauke!..

— Taip.. atsimenu... pa
rėjo jis nakezia, sėdėjo kama
raitėje, paėmė mane ant savo 
keliu... Bucziuoja o pats ver
kia. Motiną taippat verkę. 
Kaip tai man jo buvo gaila!.. 
Jis ta nakti vėl mus apleido. 
Motina pasakė man: “tai tavo 
tėvas!” Draudė dar idant nie
kam nieko ąpie tai nepasako- 
cziau, kad jis buvo pas mus— 
troboje... Ilgai tada nemiego
jome. Motina ir teta meldėsi 
ilgai — labai ilgai.,

TRUMPOS ŽINUTES
Allegen, Mich. — Du karisz- 

ki lekiotojai užsimusze ant 
vietos kada iszszoko isz degan- 
czio er opi ano. Nelaime ątsitiko 
laike lekiojimo manevru arti
moje Selfridge Field.

Wilkes-Barre, Pa. — Alfre
das Lucerine, tėvas vienuoli
kos vaiku, likos užmusztas per 
Central geležkelio truki, arti
moje Laurel Run.

Jeruzalemas. — Laike mai- 
szaties tarp Žydu ir Arabu, li
kos užmusztos trys moteres isz 
kuriu dvi buvo dažiuretojos li
goniu. Du Arabai taipgi likos 
užmuszti.

Easton, Pa., — Grayhound 
p'asažierinis bosas kuriame ra
dosi 13 pasažieriu, susidūrė su 
troku apie 18 myliu nuo czio
nais. Abudu užsidegė. Visi 
pasažierei kurie nebuvo sužeis
ti, tai likos smarkei apdegin
tais. !

Montreal, Canada.,—Cohen’s 
szlebiu dirbtuvėje, kilo eksplo- 
zije, kurioje likos užmuszti 6 
ugnagesei ir 15 sužeisti laike 
gesinimo ugnies.

Minersville, Pa. — Susidūri
me dvieju automobiliu arti 
czionais, likos sužeista septy
nios ypatos tarp kuriu randa
si ir Antenas Parulis bet jis 
ne pavojingai sužeistas.

NEKALBĖJO VIENS IN KI
TA PER 62 METUS.

Ana diena jmire jau senas 
žmogus, mažoje grinczeleje, 
arti miestelio Caniesteo, N. Y., 
ir tik priesz jo mirti žmones 
dažinojo kad jis su savo broliu 
gyveno drauge bet kaip nepa
žystami vienas kitam. Ju kam
barėlis buvo perskirtas pusiau 
su kreida ir vienas in kita ne
prakalbėjo ne žodelio in laika 
62 metu ir nei vienas neperžen- 
ge tos kreidines linijos vienas 
pas kita. Kodėl vede toki gy
venimą tai niekas nedažinojo.

UŽ TĘVA Kas yra dabar su motina, ar 
ji dar gyva? Palikau ja silpna, 
sirgu'liuojanczia... ar Dievas 
leis dar man ja pamatyti? Ir 
senele motina kaip gyva atsi
stojo kareivio vandentuveje.

— Sztai ji eina in cerkve... 
maža kuprota ap/siremia laz
dele. Balta skepetaite rankoje. 
Kam tai kloniojasi... Kam-gi 
tai? Juk tai Glaszai!.. Taip, 
taip, tai ji!.. Sveika, raudona, 
pasirengus szventa-dieniszkai 
ir stangele supintose kasose... 
O kasa kokia?.. Pavasari kaip 
iszei'S ant “chorovodo,” tai 
negali atsižiūrėti.

O kaip tai pavasari pas mus 
gražu!

Volga placziai plaukia, pla- 
cziai, placziai... Atsisėsi su 
Glasza luoteliu ir nusiirsi toli 
ant salos. O tenai tokia tylu
ma, taip ramu ir gražu!..

Mes tik dviese likome ant 
svieto: tiktai taip gyventi ir 
numirti sykiu:.. ir smertis 
nebaisi... Syki ja luoteliu ga
benau, buvo taip pat didele 
vėtra! Garlaivukai ir tie net 
sustojo. Volga labai supyko!.. 
Rodosi kad pats vienas už jo
kius pinigus nesiireziau o su ja 
taip miela, gera...

Užlėks putojanti vilnis — 
baisi vilnis, rodosi, czia jau ir 
smertis o ji tik sau juokiasi. 
Vsas kaimas susibėgo ant mus 
pažiūrėti... Kaip tai mus lo
jo!.. Motina beveik isz proto 
neiszejo...

“Beprocziai! Tokioj vėtroj 
ir tai dar tokioj lupinoj!.. nu
skęsi, kas tada mane sena glo
bes. Juk tu esi vienatinis sū
nūs?” O sesuo? Bet juk ja kas 
toksai iszveže... Taip, taip, 
atmenu, motina kalbėdavo te
tai: “Pati nesusilaike, tėvas 
nekente,— viena tilcfai duktė 
buvo... Paėmė ja su prievar
ta, nuskriaudė, užtraukė ne
garbe... Tėvas to neiszkente- 
jo. Nuėjo, užmusze... Vienu 
kirvio užsimojimu ant vietos 
paguldė... Už vaikai” Ir se
nutes akys piktai sužvilgėjo. 
Jis viską atsimena, kaip ant 
delno: Gulėjo tada ant pe- 
cziąus ir viską girdėjo ir ma
te; atsimena labai gerai, kaip 
prie deganezios balanos sute
moje, sužibo motinos akys. Ir 
jos visus žodžius atsimena...

— Pastaba!.. atnesze vejas 
isz toli.

— Girdžiu matule, viską gir
džiu — szveja viską užmirszes 
kareivis.

Vienok jis nemiega, tik užsi
dengė akis abiem rankom... 
Tie atminimai ji suszilde; vie
nok žino gerai kad tas viskas 
tai tik vieni dūmojimai, tik 
sapnai kadangi jis stovi ant 
sargybos prie auksztu muru. 
Liepta jam daboti idant nepa
bėgtu aresztantai o ypatingai 
tasai auksztas, žilas... Tai jis, 
rodosi, pas mus buvo pirkioj, 
jis dvarponi užmusze už savo 
(lukteri. Taip, taip, tai jis... 
tai tėvas. Reikia jis daboti nes 
pabėgo, vėl in musu troba, ve! 
motina verks. Už tai ji vėl nu
baus kaip tada. Atsimenu, kaip 
ji baudė....

Ir sapnuojasi kareiviui:
Buvo szviesi, karszta diena. 

Didelis piečius, pilnas žmonių 
matyt tik galvos, vienos gal
vos, daug gaivu. O tenai vidu
ryje pleciaus, aukszcziausia už 
visus kokis tai žmogus raudo
nuose marszkiniuose... Ir 
sztai iszsitrauke stebėtinos fbr- 
mos nagaika ir bando ir 
pliauszkoja visai taip, kaip 
musu Mikoliukas, kaimo pie
muo.

“nm — ■■■ i i

PONI GARNIENE PAGAVO PATI SAU BEIBUKE.
Visi žinome kad garnei “atnesza vaikus,” bet tas pati

ko ir ponia Garniene, kuri Angliszkai vadinasi Stork, ir gy
vena Chicagoj, kuri ana diena susilaukė sūneli. Ponas Jonas 
Garnys sziadien yra pasisziauszes kaip kokis pauksztis.

Matau, kaip ant delno: ma
ne dede Aleksas, mano kriksz- 
to tėvas, laike ant ranku... 
Netrukus su manimi prisiarti
no prie žmogaus su raudonais 
marszkiniais. Ach, koksai jis 
baisus, akys žalios!.. Kriksz- 
to tėvas man rankon indejo va
rio pinigėli... “Mesk jam, 
mesk! — rėkia žmones... jis 
tavo tęva baus — mesk! Asz 
mecziau, “Priimk nuo sunaus” 
— minia staugė — tai jo sū
nūs...” Tuo tarpu pradėta 
bubnyti... Visi nusiėmė kepu
res, žegnodamies. “Žegnokis 
ir tu, — kas toksai man kusz- 
da — melskis! Tai tavo tė
vas!” Ir keno tai kieta ranka 
sudėjo man kryžium rankos 
pirsztus...

O setai ^zale raudono -,mo- 
gaus dar kitas, — aukszfas ir 
žilas. Taip, tai tas pats kuris 
buvo pas mus pirkioj! Senelis 
kloniojasi visiems o taippat ir 
man... Staiga ji parverezia 
ant platformos ... “Melskis — 
sako krikszto tėvas ir eme žeg
notis verkdamas... Visi ap
linkui žegnojasi ir verkia.

Tuo tarpu raudonas žmogus 
užsimojo ir suszuko: “Gatavy- 
kis,” — Suszvilpe kas oru ir 
baisus, perimantis dejavimas 
pasklydo aplinkui... Tai de
javo auksztas žmogus. Raudo
nas žmogus ji musze už tai 
kad pabėgo isz kalėjimo. Jie 
trys pabėgo. Dviem pasisekė o 
auksztaji sugavo ir tai tik del 
to kad buvo labai auksztas; jis 
pamatyta kada lipo per mūra. 
Kas tai? Sztai vela jis perlipo.

— Dieve, kas tai yra? Tai 
jis, tėvas!.. Pagaus,, nubaus 
ims kankinti, — lipk grei- 
cziau! Pamatys, užmusz dar... 
Greicziau!...

Kareivis sudrėbėjo... Priesz 
ji stovėjo auksztas, žilas sene
lis aresztantas. Muszkieta isz
puole jam isz ranku... “Mano 
teve, gimdytojau!” — suszuko 
garsiai isz nusiminimo karei
vis ir kaip koksai pėdas nusi
rito po senelio kojom. Senelis 
stovėjo priesz ji nusistebėjas.. 
Negirdėjo kad jau antru sykiu 
ant jo szauke kitas kareivis. 
Iszsigirdo szuvis. Senelis par
krito. .. Padaryta tuojaus 
aliarmas. Ant mariu uolinio 
kranto atrasta pabėgėlio aresz- 
tanto lavonas su perszauta gal
va o szale jo — gulinti be jaus
mu kareivi.

Isz atžvilgio kariszkojo pa
dėjimo ir szvarumo prasikal
timo, kareivis atiduota in ka- 
riszka suda... Jis pripažino 
kad mate kaip aresztantas li

po per mūra bet ne szove del 
to, kad tai buvo jo tėvas. Ži
noma, jam niekas netikėjo, juo 
labiau, kad bėgantis kalinys 
prigulėjo prie privilegiruotu 
sluogniu. — Kareivis pasmerk
tas suszaudyti. Jisai abejotisz- 
kai isžklause sūdo isztarmes. 
Tasai persitikrinimas, jog turi 
mirti už tęva, neapleido ji iki 
paskucziausiam laikui. Ant ry
tojaus, szeszta valanda ryte, 
kareivis turėjo but nužudytas. 
Nelaimingasis ramiai pabu- 
cziavo kryželi.

Tuo tarpu už mariu blizgan
ti auksine saule isžsirito 
auksztyn ir apszviet© visa apy
linke. Prasidėjo szviesi ir dai
li rudenio diena. Pasmerktasis 
suvirpėjo..., staigus noras gy
venti apėmė . jam . visa ęsybe. 
Pasižiurėjo in popa, kuris lai
ke rankoj blizganti auksini 
kryžių, su kuriuom, rodos no
rėjo kiekviena pritraukti prie 
saves. Nelaimingas parpuolė 
ant keliu ir pradėjo bueziuoti 
tais relikvijas...

Atsitiepe komanda; pa
smerktam užriszta akys. “Lik 
sveikas gyvenime! Lik sveika 
motina, Glasza”!..

Delko jam vienok taip szvie- 
su, nežiūrint skepetaites ant 
akiu? Jis mato viską, mato 
kaip szvieczia saule... Didelis 
piečius, pilnas žmonių; vienos 
tik galvos, galiu marios... O 
tenai viduje koksai tai žmogus 
raudonuose marszkiniuose o 
szale jo — auksztas, žilas... 
Tėvas! Sztai raudonas žmogus 
užsimojo, kas toliau vela su
riko. Atsiliepe liūdnai. Iszsi
girdo szuviai... Bet ju atbal
sio jaunas kareivis jau negir
dėjo. Szeszi raudoni pletmai 
pasirodė ant kareivio smerties 
marszkiniu...

Regis pats Dievas nenorėjo 
kad jis priesz smerti galėtu pa
simatyt su savo senele motina.

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graboriut 

:: Gabiausias Balsamuotojas t;

1
 Geriausia Ambulance — 

patarnavimas s z i o j JA 
apelinkeje. Bile ko- (v 
kiam laike; diena ar Až 
nakti. Visada turi pil- 
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio Tj 
Grabu. Laidoja nu- IĮ 
mirelius pagal naujau- || 
šia mada ir mokslą. II

Turiu pagialbininke || 
moterems. Prieinamos II 
prekes.
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"SAULE” Mahanoy City, Pa.

Pono Bertalano isz
Mirusio Prisikėlimas

---------------Q---------------

Liepos treczia diena anksty
va rytmeti susidūrė Amerikos 
pacztinis garlaivis “Vancou
ver” su “Rotterdam” žegliniu 
laivu, vežiancziu medžius Ame
rikonas permusze maža Rolan
da ant dvieju lygiu daliu bet 
patsai blogai iszejo tame susi
tikime. Ant syk nebuvo gali
ma patirti kas atsitiko, gana 
kad po penkių miliutu gulėjo 
jau ant szono, toliau po dvide
szimts minutu nulindo ant 
dugno, kaip kirvis. Tas atsiti
ko deszimts myliu tolumoj nuo 
mariu liktarnos prie Cape Li
zard.

Laike to laivu susidūrimo 
pirmos klesos kajutoj miegojo 
teisingųjų miegu vienas Veng
ras vardu Bertalan. Jis jau ne- 
iszbudo net iki anam svietui. 
Nebagelis gryžo isz pirmos sa
vo keliones mariomis. Paėjo 
isz Szentmiklos o važiavo isz 
Cincinnati kur nekuri laika 
vieszejo su paveldėjimo reika
lais.

Namie, Szentmiklose, pirma
sis dasižinojo apie Bertalano 
smerti jo prietelius, koksai tai 
ponas Forgo1. Buvo tai žmogus 
nepaprastai doras ir jausmin
gas o su nebaszninku riszo ji 
rysziai tikrojo prieteliszkumo. 
Žinia apie ta nelaiminga atsi
tikima ji taip daug pereme 
kad ka tik galėjo jis ant kojų 
pastovėti. Jis turėjo už savo 
prideryste tuojaus apie ta at
sitikima praneszti likusiai po 
nebaszninkui jaunai paežiai, li
kusia’ naszlei. Norėjo jai pra
neszti kuoatsargiausia bet po
nia Bertalan iszskaite viską isz 
jo veido ir parvirto apalpus. 
Reikėjo ja paguldyti lovon ir 
paszaukti daktaras.

Biedna motere buvo anltra 
Bertalano pati; iszejo už jo 
priesz pusantrų metu o ju mo
teryste buvo gaszlumo rysziu 
labai- retai sutinkamos poros 
žmonių meiles, kurie užpaka
lyje saves nemato svieto.

Ant rytojaus ponia Bertalan 
geisdama papildyt savžudyste, 
pasikėsino ant savo gyvasties. 
Paežiu geru laiku ji iszgelbeta 
bet nuo to savo užmanymo jo
kiu budu nenorėjo atsikratyt.

— Kam asz turiu ilgiau gy
venti? Kam? — antrino nuola
tos.

Ta paezia diena isz Buda- 
peszto-atvažiavo Bertalano sū
nūs isz pirmosios moterystes. 
Turėjo jis septyniolika metu ir 
sostapyleje mokinosi pirklys- 
tes amato. Kada prisiartino 
prie serganezios, pamotes (mo- 
czekos) lovos, naujas skaitinis 
asząru iszplauke jai isz akiu. 
Vaikinas szirdingai pradėjo 
verkti kadangi tęva labai my
lėjo. Abelnai Bertalanai buvo 
žinomi isz to kad vede idealisz- 
ka szeimynoje sugyvenimą ir 
prie saves labai daug buvo 
prisirisze.

Bertalano namuose buvo dar 
dvi esybes, netikėta namu gal
vos smertis pagimdė neapsa
komus szirdies skausmus. 
Miszko, senas Bertalano sar
gas ir Hektor, kiemo szuo. 
Miszko pas ji tarnavo jau pen
kiolika metu ir rado savo pone 
ne tik duondavi bet tikra ge- 
iadeja ir globėja. Tose sunkio
se dienose pasirodė kad ponas 
Bertalan nedovanojo savo at
žvilgiais žmonių nevertu to. 
Miszko apverkę įsavo poną 

kaipo tikra tęva.
*•* *♦*

Ponas Bertalan miegojo kie
tai kada garlaivis ėjo ant dug
no. Ant trumpos valandėlės 
iszbudo o tada ji apėmė didi 
baime. Radosi tuojaus tarp de
besiu ir jaute nežiūrint galvos 
nusilpnėjimo kad jis artinasi 
prie amžinasties vartų.

Priėmė ji tenai senas, plikas 
jegamastis su pažinstamu jam 
Veidu, Bertalan suprato jog tu
ri jo pasipraszyti kad leistu in- 
eiti vidun.

— Kaip vadiniesi? — pa
klausė senas jegamastis.

Bertalan pasakė savo pra
varde. Senis pasižiurėjo in 
knyga. Isz pradžių knyga var
tė abejojamai bet tuojaus eme 
trukti jam kantrybes. Mato
mai nerado ko jeszkojo. Per 
tad murmėjo kas kartas vis 
garsiau o inbauginti vaikai 
baltose suknelėse nesziojo jam 
kas karta vis naujesnes kny
gas. Peržiurėjo ir tas ir paga
lios sudavė smarkiai delnu in 
atvira knygai ir ruseziai su- 
szuko:

— Ko tu ežia tikrai nori? 
Isz kur tu czionai atsiradai? 
Juk tu nenumirei?!

— Dovanokite... sudejavo 
Bertalan. — Neatėjau czionai 
savo valia.. . Pats nežinau ko
kiu budu ežia atsiradau...

Senas jegamastis ant gerųjų 
jau neteko kantrybes.

— Paszaukti man ežia tuo
jaus Zammaelo — pasakė pa- 
liepiancziu balsu.

Netrukus pasirodė vartuose 
liūdnas jaunikaitis, apsirengęs 
juodais rūbais. Ant peties tu
rėjo dalge.

— Ka tu vėl per niekus pa
dilbai? — suriko senis.— Kaip 
tu galėjai atsiunsti man ant 
sprando ta žmogų? Ar nema
tai, sztai ežia, kad jis turi gy
venti dar trisdeszimt metu?!

Zammael nuleido akis.
— Nesuprantu isztikro, 

kaip asz taip galėjau suklystie! 
— isz t are.

Dabar Bertalan insimaisze 
kalbom

— Perpraszau žemiausiai bet 
kadangi ankseziau ar vėliau 
turėjau czionais ateiti, velin- 
cziau jau dabar czionai pasi
likti. ..

Senis pasižiurėjo ant jo leng- 
vatikiszkai.

— Tai tau tas patiktu?! Na, 
bet taip lengvai neeinasi. Turi 
dar trisd'eszimts metu tarnys
tes ir turi ja atbūti tenai že
mai.

Prisiartino prie Bertalano ir 
padėjo jam ant akiu szilta ran
ka. x

Bertalan neteko sanmones.
❖

Kada atsigaivino isz apalpi
mo, iszgirdo vilniu oszima ir 
pamate kad atsiranda sulyg 
barzdos vandenyje ir pririszta 
virve prie plaukianczio balkio. 
Virszui jo buvo vien tik dan
gus, tankiai apsėtas žvaigždė
mis. Pradėjo szaukti pagialbos 
bet jo balso niekas negirdejo.

Jau auszo. 'Netrukus1 užtekė
jo saule ir apszviete mariu 
vandenio (platybes. Iszalkes ir 
isztroszkes plauke Bertalan in 
kur ji neszc vilnys.

Tas traukėsi dvi dienas ir 
dvi naktis. Pagalios perstojo 
szaukti pagialbos ir apie tai 
jau nei n cm išlijo.

(Treczia dieną iszryto jam 

akyse pasirodė kokis tai mil- 
žiniszkas szeszelis. Iszgirdo 
žmonių balsus ir pajuto kad 
tvirtos rankos ji traukia isz 
vandenio, iszrengia ir trina. 
Kasžin kas jam in lupas pyle 
karszta, tvirta geryma. Berta
lan dasižinojo kad jis yra ant 
žuvininku dideles valties isz 
Normandijos.

Kapitonas sake jog dabar 
randasi ant 'Islandijos vande- 
nu o valtis turi skubintis ka
dangi netrukus prasideda ant 
silkių žuklavimas. Pasivėlavi
mas reiksztu netekti asztuoniu 
arba deszimts tukstaneziu fran
ku.

Bertalan taigi turėjo iszbuti 
pusantro menesio su žuvinin
kais. Dvideszimts pirma Rug- 
piuezio susitiko su mažu gar
laiviu “Hudson” isz Ameri
kos kuris gryžo isz tolimos ke
liones nes nuo .sziaurinio po
liaus. Kapitonas priėmė Ber- 
talana ir nugabeno in New 
Yorka. 'Tenai pribuvo pradžio
je Rugsėjo.

Pirma Bertalano mislis bu
vo, žinoma, norėjimas telegra
fuoti namo ir praneszti apie 
savo nelaimes ir stebuklinga 
iszsigialbejima bet greitai sau 
kitaip sumislijo. Szeimyna ji 
lako jau seniai už numirusi. 
Jei dabar staiga dasižinos kad 
jis gyvas, gali atsitikti bent 
kokia nelaime. Ir linksmybe 
gales užmuszti. Taigi tame 
reikale nieko nedare, pasisto- 
rojo sau pinigu ir nukeliavo 
ant.Hamburgo.

Dvideszimts ketvirta Rugsė
jo, septinta valanda vakaro jis 
jau buvo ant 'Szetmiklos gele
žinkelio stacijos.

* * *
Ne ėjo ant syk namo bet pir

miausia atjeszkojo savo prie- 
. teli. Ponas Forgo, kuris kaipo 
senas jaunikis, gyveno (vienas, 
rengėsi taigi kad jo namuose 
ant slenksczio atsistojo Berta
lano ncbaszninkas. (Ponui For
go iszkrito isz ranku surdotas 
o jis pats turėjo atsiremti in 
siena. Pagalios iszstenejo:

— Bertalan! Tu?!
Bertalan tuojaus prieteliu 

apsikabino.
— Taip, tai tasz. Pirmiausia 

užėjau pas tave, kadangi mano 
pati dar nežino kad asz esiu 
gyvas. Eik pas ja ir atsargiai 
ja prie to priruoszk idant ji ne
gautu staigaus susijudinimo...

Kada jau pakaktinai iszsi- 
verke ir pasikalbėjo, iszsircn- 
ge in Bertalano namus.

Geras prietelius inejo pir
mutinis kad tuo tarpu jis pats 
lauke priemenėje.

— Linksma naujiena, bran
gi prietelka! — atsiliepe Fargo 
dar nuo slenksczio žengdamas.

— Bertalan?! <■— suszuko 
motere.

— Atėjo žinia apie ji...
— Gyvas?! Pribuvo? Jis 

JEIGU JUMS PER KARSZTA TAI DIRSTELĖKIT ANT SZITO PAVEIKSLO.
iSzitas paveikslas likos nutrauktas laike dideliu karszcziu kurie vieszpatavo po visa 

Amerika praeita menesi, artimoje Trail Ridge plento, Kolorados kalnuose, valdiszkam par- 
Paveiksią nutraukė Ifai.on Pacific geležinkelis.,

czionai yra!.. '
Puolėsi prie duriu ir tuojaus 

atsirado vyro glebyj. Ir verkė 
ir juokėsi mainomis. Atėjo sū
nūs. Atbėgo Miszko, inpuole 
szuo kaip padūkęs. Visi turėjo 
ka nors pasakoti ir klausinėti, 
vieni kitiems net nedave kal
bėtis. Po tam susėdo prie vaka
rienes bet niekas nei nepaban
dė jokio valgio. Pagalios pu
siaunaktyje visi nuėjo gulti 
bet kas czia-gi tokiame atsiti
kime galėtu užmerkti akis?..

* * *
Priesz pat ausztant ant galo 

ponas Bertalan užsnūdo o mie
gojo taip kietai ir saldžiai, 
taip kaip savo kūdikystes die
nose.

Kiti bet vartėsi nuo szono 
ant szono. Nei pati, nei sūnūs, 
nei geras prietelius, nei szuo 
net negalėjo užmigti.

Pati buvo neapsakomai lai
minga kad susilaukė savo do
rans vyro. Buvo laiminga 0 
vienok jaute kad joje kas yra, 
kas ja labai daro nusimirusia. 
Vyrui neesant jo darbini kam
baryje perkeitė in puiku Salo
nika. Sutaisė gražius rakan
dus, pripirko daug papuoszalu 
o dabar tuo savo darbu neap
sakomai rūpinosi kadangi vy
ras nors gana su kaulais doras 
— nepažinojo juoko pinigisz- 
kuose klausymuose... Žino
ma, n'era jau kalbos apie tai, 
idant nukeliauti in Tatrus per 
Kalėdas, kaip jai patarė geras 
ponas Fargo. Tenai butu atra
dus savo sopuliams suramini
ma. Iszvažiavimo in Budapesz- 
ta taippat nieko nebus... Po
nia Bėrtailan turėjo kadangi 
užmanymu perleisti antra že- 
labos pusmeti sostapylej. Te
nai butu gyvenus vienu viena 
ir butu" yaikszczibjus tik ant 
koncertu, ir’teatru. Jos turtu 
sanlygos’ butu leidžiusios taip 
pasilinksminti bet (dabar pa
ežiam Bertalanui apie tai nei 
neužsimink. Prasidės dabar 
isznaujo tasai baisus skupu- 
mas!.. O Dieve! o ji taip gra
žiai, taip maloniai, taip tobu
lai mislijo apie savo naszlys- 
tes stoną...

Karszta aszara sužvilgo jos 
akyje. Su taja aszara apverkė 
praėjusia savo naszlyste. Net 
persigando savo misliu.

— Kas itas yr? Juk tu esi 
laiminga ir turi but laiminga 
jei tavo vyras sugryžo.

Sūnūs gulėjo lovoj įsu atda
rom akimi. Jautėsi laimingu, 
kadangi mylėjo tęva visados, 
net tada, kada ja priverto mo
kytis pirkliu. Sūnūs norėjo but 
maliorium, tevas-gi laikėsi sa
vo, sakydamas, gaila laiko, 
nes nematyti jame paszaukimo 
būti maliorium. Po malonia 
pamatęs valdžia jaiunikaiczio 
duszioje atgijo artistiszki idea
lai. Paliko namie ir ant vir- 
szaus pastogėje pasidarė sau

“atelier,” papuoszta Japoni
jos kimono ir iszkimsztu povu. 
Numaliavojo net paveikslu, 
kuris vienu nuomone perstatė 
Alpu ledinius kalnus, kad tuo j 
tarpu kiti tvirtino jog tai aud
ra ant Adrijatiko. Ponas For
go mislijo, jog jaunikaitis turi 
prie kolorito paszaukimą.... 
bet-gi rytoj arba vėliau tėvas 
ji vela nusiims atgal in banka. 
Ir sūnūs kareziai dabar raudo-; 
jo... 1

Prietelius neužmerke akies 
nei ant valandėlės.

Per paskutinius menesius vi
sa liuosa laika praleisdavo pas 
Bertalano naszle. Juk jis žino
jo, kaipo prietelius kad tai jo 
prideryste saldinti biednai 
naszlei liūdnumo ir želabos 
dienose. Per tuos saldžius ir 
liūdnus vakarus, kada be per
stosimo kalbėdavosi apie ne- 
baszninka, pradėjo pono Forgo 
szirdyje augti viena viltis. Ka
da po nekuriam laikui, žino
ma, praėjus želabai, turi kas 
nors naszlei aszaras nuo jos 
gražios burniukes nuszluosty- 
ti... Delko-gi tuo suraminto- 
ju neturėtu but taigi jis pats? 
Bertalano dvasia be abejones 
tamoteryste palaimintu. O da
bar viską velniai pagriebė! 
Nors nelabai gražu butu jam 
apie tuos dalykus mislyti.

Miszko nemiegojo taip pat, 
sėdėdamas prie nakties lempu
tes silpno spindulio. Priesz ne- 
delia buvo atidarytas nebasz- 
ninko testamentas; Geras Ber- 
talan užrasze savo tarnui tūks
tanti guldenu. .. tūkstanti gul
denu!.. Pinigai dar neiszmo- 
keta bet Miszko jau žinojo ka 
su tais pinigais padarys. Su
mislijo paimti nuoman viena 
kareziama. Visuomet jis misli
jo palikti restauratorium o da
bar jau net susiderėjo su kar- 
cziamois savininku ir liepe isz- 
maliavoti naujus ženklus o 
darža taippat aptaise... Sal
dus svajojimas apie kareziama 
pasibaigė: juk gerai pažino 
savo poną. Gaus nuo jo deszim- 
tine ir toliau jam batus czys- 
tys ... O juk viskas taip galė
jo but gerai, taip puikiai!..

Ir pats Hektor nemiegojo 
bet pasiutusiai vaike niekam 
nekaltas kates. Neesant ponui 
namie jis turėjo sau pui/ku gy
venimą. Kiekvienas Bertalano 
szuni guodojo. Kiek sykiu 
■naszle pasižiūrėdavo in iszti- 
kimo Hektoro akis, visados .ap- 
siliedavo aszaromis. Būdama 
isz prigimimo geros szirdies, 
pavelijo Hektorui visados 
draugauti prie pietų ir net nie
ko priesz tai neturėdavo kada 
senas Hektoras ir naktis pra
leisdavo priemenėje ant senos 
kanapos. Sugryžus ponui vis
kas persimainė. Hektoras isz- 
mestas ant kiemo kur per szal- 
czius turėjo apmislyti apie sa
vo kartu likimą.

Kur ten Illinojaus gubernijoj, 
Bjaurus triksas atsiejo, 

Trys mergicos už vyrus su- 
sikivirezino,

Ir jau pesztis norėjo, 
Bet negalėjo.

Dvi bailt-plaukes, 
Užklupo ant juod-pląukes,

Kada vakaras atėjo, 
Balt-plaukes ant jos tykojo, 

Užkaboryje stovėjo, 
Pro kampa žiurėjo.

■ Viena buteli o kita plytgalį 
turėjo,

Ir kada užėjo mergina, 
Užklupo viena ir kita, 

Merginai galva labai sužeidė,
Vos gyVa paleido.

Žmonis nuo stryto paėmė, 
Ir 'in szapa innesze, 

Daktaras galva susiuvo,
Ba net kelios skyles galvoje 

buvo.
Razbaininikes likos aręszta- 

votos, 
Priesz sudžia pastatytos, 
Bausmes po 25 dolerius už

mokėjo, 
Ir da didele sarmata apturėjo. 
O ka, ar ne puikios merginos?

Ar-gi ne rąganos?
O jeigu kada tokios apsi- 

vyruos,
Ar-gi vyrai pipiru neduos?
Nuo pavietres ir tokios mer- 

k ginos,
Saugok vyrus visados.

# * *

Kur ten kriksztynos buvo, 
Ant kuriu ir Žydas pribuvo, 
Tai mat kokia mada virto, 
Kad neku’rie net žydberneis 

pavirto.
Juk tai ne yra piktu daigiu, 

Jeigu ir Žydelis pribūtu, 
Juk tai ir žmogus tekis 
Kaip ikožna's, ne kitokia, 

Ir iszmeta bobelei doleriuka. 
Paskui dvigubai nusuka, 

O kas su Lietuviais sėbrauja, 
Tasai ant ju ir ponauja.

* * *
Tankiausia kaip vyrai buna 

darbe, 
Tai bobeles laikraszti pa

griebė,
Baltruviene perskaito, 

“Saule” paslėpus laiko, 
Vyras turi nemažai liežuvi 

dildyt, 
Kad laikraszti iszpraszyt, 
Bet tęgul tik Taradaika 

Apie vyrus patalpina kokia 
b alka, 

Tai net isz toli pasitinka, 
Ir visa gerkle suklinka: 

“Žiūrėk ka Taradaika jum 
duoda,”

Augsztyn szoka ir rankom 
ploja,

Viena kitai tuoj pasakoja: 
'■‘Tai gerai Taradaika padare, 

Kad vyrus in laikraszti 
padavė.”

Vyrai prasikalsta mažai, 
Tai žinote gana gerai, 

Jie ne sėdi per dienas stuloje, 
Dirba matuose ar szapo'se. 
Daugiausia, triksu iszdaro 

bobos, 
Daugelis atsiranda isz ju 

i nelabos,
Jeigu szlektai daro, 
Tai ir pykti negali. ,

Nepaprastos Priežas
tys Persiskyrimo Poru

— West Virginijoje kokia 
tai moterėlė aplaike persisky
rimą nuo savo vyro už tai kad 
tasai nuolatos ja trauke už no
sies per ka nosis paraudonavo 
ir ant galo gavo veži.

— Illinojuje vyras aplaike 
persiskyrimą nuo savo mote- 
res kad toji kas ryta isztrauk- 
davo ji isz lovos už barzdos.

— Michigane motere ap
laike persiskyrimą nuo .savo 
vyro kad tasai niekados nenu- 
■sikarpydavo (nagus nuo kojų 
su kuriais jai draskė kas nakti 
peczius.

— Pennsylvanijoje persi
skyrė porele už tai kad vyras 
eidamas gult kas vakara nesz- 
davosi su savim in lova britva. 
Motere bijojo kad ja vyras ne
papjautu.

— Kentuki joj sūdąs per
skyrė tūla porele už tai kad 
motere niekados nesiprausė ir 
to vyras negalėjo nukensti il
ginus.

— New Jersey valstijoje tū
las vyrukas aplaike persiskyri
mą nuo savo pacziules buk toji 
per visa meta pasveikindavo ji 
su torielkoms ir puodukais ka
da jis pareidavo namo isz dar
bo.

— Marylande atsikratė nuo 
savo mielos pacziules tūlas vy
ras kurio paeziule rūke nuola
tos paperosus ir iszgerdavo 
daugiau guzutes kaip jis.

— Illinojuje pati aplaike 
persiskyrimą nuo savo vyro už 
tai kad jis nenorėjo glamonė
tis ir bovintis su savo vaikais 
kada toji iszeidavo ant “good 
times.” Sudžia buvo tekis 
kvailas kad jai davė persisky
rimą. . . .,

Negalėjo miegoti

— Jau tu Szimuk geriau 
užsiraszyk kita laikraszti nes 
asz skaitydama “Saule” ne
galiu miegoti.

—■ Nugi kas tau pasidarė 
juk “Saule” yra geriauses 
laikrasztis. Kas tau pasidarė 
kad tu jo nenori skaityti?

— Asz labai myliu ji skai
tyt bet kaip randu ant galo pa
sakos “tolinus bus,” tai pik
tuliu netrivoju kad reikia 
laukti kito numario o pasaka 
mane taip labai užima kad pil
na galva mistinu kas bus ki
tam numaryje ir negaliu už
migti. ..

— Na jeigu tai tik tas tai
dabar matau del ko žmones 
taip myli skaityt “Saule” ir 
kad tau krauja apmalszina...

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas
Dentistas Mabanojuje 

Persikėle in nauja vieta po adresu 
30 E. Mahanoy Si. Matanoy City
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— Dieneles jau darosi 
trumpesnes ir vesesnes, o Rug
sėjis (Sept.) jau po szonu.

— Subatos vakara kada 
trokas, prikrautas žmonimis, 
važiavo namo isz Lakeside, 
vienas isz szoniniu paramų ko
kiu tai budu atsiliuosavo ir ke
li žmones iszkrito isz troko. 
Vienas talip smarkei iszpuole 
kad net pasiliko koki tai laika 
be žado ir reikėjo nuvežti pas 
daktara ant atgaivinimo. Atsi
tiko nelaime apie deszimta va
landa 1300 skvere ant E. Cen
tre ulyczios.

— Pagal aplaikytas žinias 
isz Filadelfijos tai visos para
pijines mokslaines musu die
cezijoje prasidės Panedelyje, 
31 d., Rugpjuczio (Aug.). Vai- 
kucziams toji žinia nelabai 
smagi. i

— Szimas Setkeviczius už 
daug prilipo prie pacziules sa
vo draugo, Nedėlios vakara. 
Moterėlei nelabai patiko mei- 
liszki svilinimai Szimo ir nega
lėdama kitokiu budu nuo jo 
atsikratyt, paleido in ji toriel- 
ka kuri paliko savo ženklą ant 
jo kaktos. Jos vyras norėjo ap
gint savo dranga isz ranku sa
vo inirszusios drauges bet ir 
jam gavosi kelios žandines. 
Seimui daktaras susiuvo žai- 
duli. Palicija tyrinėja visa at
sitikima. *

t Praeita Subata, apie pu
se vienuoliktos valandos vaka
re, patiko mirtina nelaime Pet
ra Križika, 59 metu amžiaus. 
Križikas, parvažiavęs isz 
Lakeside, laike Lietuviszkos 
Dienos, nuėjo gult o kad buvo 
szilta, nuėjo ant stogo kuknios 
ir ten atsigulė. Nežinomu budu 
nusirito nuo stogo, apie 20 pė
du augszczio, susižeisdamas 
mirtinai. Daktaras paliepė su
žeistąjį tuojaus nuvežti in Lo
cust Mountain ligon'bute in 
Shenadori, kur jam padaryta 
operacija bet Panedelio ryta 
mire. Velionis radosi ant bur- 
do pas Morta Czižikiene, 518 
W. Market uly., bet likos pa- 
szarvotas pas duktere Pribu- 
shiene, Shenadoryje, isz kur 
bus palaidotas. Velionis yra gi
męs Lietuvoje, pribuvo in 
Amerika jaunu vyruku, paliko 
dvi dukteres Vitkauskiene, 
Pribushiene ir sunu Juozą o 
vienas Lietuvoje kaipo ir keli 
brolei ir seserys. Gyveno jis 
daugeli metu ‘Shenadoryje bet 
laike bedarbes pribuvo in Ma- 
hanoju. Jo pati mirė apie trys 
metai adgal. Velionis prigulė
jo prie Szv. Juozapo parapijos 
ir Szv. Vardo draugystes.

— Anglinei butlegerei tu
rėjo savo susirinkimą Aidu- 
kaiezio svetainėje tiksle kad 
iszgauti ant kaucijos savo 
draugus kurie likos aresztavo- 
ti už pardavinejima anglių 
New Yorke ir turi užsistatyt 
apie 42 tukstanezius doleriu. 
Anglinei butlegerei stengėsi 
kad gauti jiems gera advokata 
kuris juos paliuosuotu ir galė
tu pribut namo.

— Žeme ingriuvo ant Rea- 
dinlgo geležinkelio East gale 
miesto kaipo ir ant kelio ve- 
danezio isz miesto in Delano. 
Va'ldiszki darbininkai pradėjo 

. pataisinet kelia ir vela galima 
juomi važiuot.

— Jonas Valasziunas, 636 
W. South uly., likos sužeistas 
anglinėje skylėje isz kurios ka
sė anglis. Sužeistąjį nuveže in 
Ashlando ligonbute ir neužil- 
gio sugrysz namo.

"SAULE” Mahanoy City, Ps.

PAVEIKSLAI ISZ NAUJAUSIU ATSITIKIMU

' 1—Ambasadorius Bowers, kuris radosi Cayuga, Iszpanijoj, norėdamas apsisaugoti 
nelaimes laike namines kares Iszpanijoj, pasislėpė ant szito Amerikoniszko laivo. 2—Pra
nas Knox, isz Chicagos, priima nominacija ant vice-prezidento Suv. Valst., ant republiko- 
niszko tikieto. 3—Prezidentas Rooseveltas su premieru Allison Dysart, isz New Bruns
wick, Kanados, valgo “szuniukus” kada prezidentas tenais lankėsi kėlės sanvaites adgal. 
Sėdi jie ant Vampobello salutes.

t Iszejas anksti Seredos ry
ta in darba ant WPA prodžek- 
to, ant kelio vedanezio isz mie
sto in Brandonville, ant kurio 
dirbo nuo kokio tai laiko, gerai 
žinomas gyventojas Jurgis Mi- 
kelionis, 55 metu amžiaus, stai
ga! sukrito negyvas nuo szir- 
dies ligos, apie 9:15 valanda. 
Paszauktas koroneris F. Bocz- 
kauskas su daktaru pribuvo 
ant vietos ir isztyrinejo visa 
atsitikima ir iriteike lavona 
graboriui Traskauckui ant pa
laidojimo. Velionis gimė Lie
tuvoje, Leipalingio parapijos, 
Dedeselio kaimo, Suvalkų gu
bernijoj, Seinų paviete. Pergy
veno Amerikoj daugiau kaip 
30 metu, pribūdamas jaunu 
vaikinu ir pirmiausia apsigy
veno Shenadoryje per 14 metu 
po tam atvažiavo in Mahano- 
ju. Prigulėjo prie Szv. Juoza
po parapijos ir buvo vedes du 
įkartu. Paliko paezia Ona, du 
sūnūs, Juozą mieste ir Petra 
Lietuvoje, tris dukteres Anta
nina, pati Vlado Szukio o Ona 
ir Mare Lietuvoje, podukte 
Mare Kuczinskiute namie. 
Taipgi viena broli Motiejų, ku
ris gyvena Frackvilleje. Lai
dotuves atsibus Subatoje su 
apeigomis Szv. Juozapo baž- 
nyczioje.

— Daktaras Petras Kapo- 
Kapuscinski padekavojo už 
savo dinsta kaipo eksrei tyri
nėtojas Coaldale ligonbuteje. 
Daktaras sako kad neturi lai
ko kasdien važinėti in ligonbu
te nes per tai apleidžia savo 
ligonius mieste. Kitas dakta
ras Louis McAlopse taipgi pa
dekavojo už dinsta ir atsidarė 
ofisą Hazletone.

— Mokslainiu direktoriai 
nutarė kad visos publikines 
mokslaines mieste atsidarys 
Seredoje, Septemberio 9-ta.

— Musu paviete dvi Rus- 
naku bažnyczios turi pinigisz- 
kus ergelius ir abidvi randasi 
Žydu rankose. Szv. Nikalojaus 
Graiku bažnyczia, Minensvil- 
leje, yra skundžiama per arki- 
tekta Freeman, isz Readingo, 
nes jam kalta $450. SS. Trai- 
ces, Ukrajinu bažnyczia, St. 
Claireje, spiresi atpirkti savo 
bažnyczia nuo Žydelkos Saros 
Rubinskien.es, isz Pottsvilles, 
kuri nupirko bažnyczia nuo 
szerifo už $12,000.

—■ Joana, duktė ponstvos 
B. J. Sklaru, 601 E. Pine uly., 
lankosi pas savo dede ir dėdie
ne, Franus Sklarus, Forty 
Fort, Kingstone, Pa. Jos gimi
naitis Franciszkus, isz Kings- 
tono lankosi pas ponstva Skla
rus mieste.

— Primrose stripinsai vela 
pradėjo dirbti po trumpam ne
supratimui su darbininkais.

— Poni Ignotiene Rakaus
kiene ir sūnūs Juozas, isz Wa
terbury, Conn., ana diena lan
kėsi pas savo gimines Mahano- 
juje ir Hazletone ir prie tos 
progos dalyvavo Lietuviu Die
noje kur pasiimate su daugeliu 
savo pažinstamu.

— Ponei Helenai Kluczins- 
kienei ana diena buvo padary
ta operacija Ashlando ligonbu
teje ir sziadien jaueziasi daug 
sveikesne.

DARBOŽINUTES
Hazleton, Pa.,— Anglinis bi

znis kaip matyt tru|puti pasi
gerino, kad Cranberry kasyk
los, kurioje dirbo 750 darbiniu 
kai ir buvo sustojus nuo 1-mo 
Liepos, pradėjo vela dirbti. 
Cranberry Coal kompanija pa
ėmė nauja “lisa” nuo Lehigh 
Valley’s kompanijos.

Tomhiicken kasyklos prigu- 
linczios prie Cox Bros., pradė
jo kasti naujus 7‘stripinsus” 
per kontraktorius Baxter and 
Kennedy.

PARSIDUODA FARMA.

Farma 80 akeriu, prie mies
tuko Elkton, Md., prie dideles 
upes. Budinkai geram padėji
me. Namas del gyvenimo 7 
kambariais. Stiklinis namas 
del kvietku. Parsiduos už 
3,500. (Aug.25

Peter Misunas-,1
Rt. 1, Elkton, Md.

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

SHENANDOAH, PA.
— Gerai žinomas visoje ap

linkinėje, daktaras William 
Barr, kuris kitados buvo už- 
veizdelojum Ashlando 'ligon- 
butes, svecziuodamasis su .sa
vo paezia Ocean City, staigai 
mirė szirdies ligo kurtąją sir
go nuo kokio tai laiko. Dakta
ras Barr buvo geru daktaru ir 
jo mirtis yra labai apgailėtina.

— Edvardas Karalaitis, isz 
Brooklyn, N.Y., iszeme apsive- 
dimo laisnus su pana Ona Ju- 
zaieziute, iąz miesto.

— Kas turi tikieta ant au- 
tomobiliaus numari 143818 ku
riuos iszdalinejo sztorninkai 
del savo kostumeriu, tegul at- 
siszaukia pas Goldberga o,ap- 
laikys isz'laimeta automobiliu. 
Jeigu neatsiszauks tai kitas 
numaris bus traukiama.

— Morta Navickiute pri
ėmė balta veliona szventinimo 
kaipo vienuole Szv. Prancisz- 
kaus Vienuolyne, Pittsburghe, 
ir sziadien yra žinoma kaipo 
Sesuo M. Juliana. Szeimyna 
dalyvavo tose ceremonijose.

— Artimam kaimelyje Lo
cust Dale, Florencija Guinther, 
keturiu metu, siautė su savo 
dvieju metu sesute Mariona ir 
pagriebus greblį pasuko aplin
kui galva nematydama stovin- 
czios artimoje savo sesutes ku
ria mirtinai sužeidė ir mergai
te mirė Ashlando ligonbuteje 
Utarninko ryta.

— Juozas Czienievski, 401 
E. New York ū’ly., randasi Haz- 
letono ligonbuteje kur jam pa
daryta operacija ant perskelto 
pakauszio. Kokiu budu jis li
kos sužeistas tai da neisztyri- 
neta. Likos jis surastas prie 
plento artimoje Lakeside.

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

Nedelioje, 2 vai., Popiet 
Per Hazletono Stoties

“WAZL”
Po direkcija

p. ANT. STANISZKIO

isz wilkes-barreIateivis IR 
IR APLINKINES

— Stanislovas Miklaszevi-

POLITISZKI
VEIKIMAI

Priesz pabaiga 74to Kon-
czius, 22 metu, likos uždarytas 
czionaitiniam kalėjime už nu- 
žudymą (Vlado Jankaus. 34 Srcs0’ Atstovu Butas PraTCde 
metu, szvogeri, pas kuri rado- instatymu projektą, kuris ap- 
si ant bardo Sebastapoliuje, ar-, ‘'uPina i^eporlavima atei
ti Pittstouo. Stanislovas prisi-'-Jf“’ kurie
pažino buk praeita Petnyozia "ma P‘-»PaSaada “ba pnside- 

, v . . da prie nelegaliszku politiszkugerai apdaužė savo szvogeri ir, \ ° /
o . , . . , , • i veikimu Suv. Valstijose. TasSubatoj po piet. Jancziaus ku-| J
nas likos surastas per jo szvo-Į
gerka. Vėliaus palicija sugavo' 
Mik'laszevicziu artimoj Brown-1 
town ir uždare kalėjime.

Maizeville, Pa. — Utarnin- 
ke, Rugpiuczio 25 d., pripuola 
musu parapijos globėjo szven- 
te, Szv. Liudviko. Panedelio 
vakara, 7:30 vai., bus atlaikyti 
iszkilmingi Misz,parai. Laike 
Miszparu pamokslą sakys Kun. 
J. Baltrūnas, isz Mahanoy Ci
ty. Po Miszparu bus klausoma 
iszpažintis. Utarninko ryta 
bus trejos Miszios — 6, 7 ir 9 
valandomis. Po Sumai pa
mokslininkas bus Kun. P. Lau- 
makis isz Readingo. Utarninko 
vakara, 7:30 vai., Miszparai su 
iszkilminga procesija. Pamok
slą sakys Kun. M. Struckus, 
isz Girardville. Visi parąpijie- 
cziai kviccziami dalyvauti sa
vo parapijos atlaiduose.

McAdoo, Pa. — Nedelioj 23 
d. Augusto atsibus Kazyriu va
karas, Szv. Kazimiero bažny
tinėje saleje. Loszimas prasi
dės 8:30 vai., vakare. Pelnas- 
eis bažnyczios naudai. Visi už- 
praszomi atsilankyt.

Geri Pamokinimai
§ Gardžiausia duonele yra 

locnom rankom uždirbtą.
§ Pripažinimą nuo svieto ir 

pagyrus gali aplaikyt ir niek; 
szai —- ant paguodones doraus 
žmogaus reikia dorai užsidirb
ti.

Niekas tokios intekmes 
ant žmogaus neiszveria kaip 
mokslas duotas jam kūdikys
tėje per jo motina; to neuž- 
mirsz lyg mireziai, norints ir 
szimta metu gyventu.

§ Ne vienas jaunikis isz 
meiles galėtu suėsti savo my
lima bet kada su ja apsipa- 
oziuja taij gailiesi kad priesz 
szliuba ja nesuede.

§ Jeigu tavo drapanos isz- 
rodo neszvarei tai panasziai 
kaip ir apdriskus maldaknyge. 
Prisiunskie ja mums o apda
rysime ja kaip nauja.

100 ŽUVO TVANUOSIA.

Seoul, Korea.,— Isz priežas
ties tankiu lietu po daugeli ap
linkiniu in paskutines kėlės 
dienas daugiau jkaip szimltas 
žmonių žuvo isz priežasties 
tvanu.

PAJESZKOJIMAS.

Pajeszkau Izidorių Gudžiū
ną, isz Raseinu aps'kr., Girkal
nio vals., Akmeniszkiu kaimo. 
Tegul atsiszaukia ant adreso: •

George Gudžiūnas,
52 Spring St., 

Union City, Conn.

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 

inst-Atymu projektas nepasie- 
ke balsavima Senate bet gali
mas daigias kad pastangos 
bus dėtos ji padaryti ihstaty- 
mu ateinaneziame Kongrese. 
Pakelia labai svarbų klausy
mą sanryszyje su pilietystes 
diskusija. Ar ateivis turi teise 
užsiimti politiszku veikimu ir 
jeigu turi, tai iki kokio laips
nio?

Szitas 'klausymas visus inte
resuoja kaip tik szituom laiku 
nes per ateinanezius kelis me
nesius visos valstijos prisidės 
prie politiszku rinkimu. Sziais 
metais neisžpasakytai svarbus 
rinkimas nes rinksime prezi
dentą ir vice-prezidenta szitu 
musu Suv. Valstijų. Visi disku- 
suos invairiu partijų progra- 
mus ir tinkamuma invairiu 
kandidatu. Kokia teise ateivis 
turi pareikszti jo mintis apie 
szituos dalykus, prisidėti prie 
szitu tautiszku ginezu, kuriuo
se szalies žmones iszrinks ju 
vedėjus ir nustatys ju kelia 
ateinantiems keturiems me
tams?

Ateivis negali balsuoti kuo
met tauta eina in balsavimo 
vieta antradieni, Lapkriczio 
3 d. sziu metu. Bet po instaty
mu nieks jam nedraudžia pa
reikszti jo nuomone, kalbėti, 
arba užsiimti kokiu nors veiki
mu kuris intekme darys ant 
szalies balsuotoju. Vienintelis 
iszemimas kasflink tos papras
tos taisy'kos yra,, kad ateivi 
grasina iszdeportavimas jeigu 
jis tapsta anarkistu arba ko
munistu, arba remia paverti
ma valdžios prievarta arba už: 
puolimu.

Bet tas klausymas ne toks 
lengvas kaip atrodo. Kad nors 
instatymas nedraudžia ta vis
ką bet labai daug Amerikie- 
cziu (stipriai prieszingi ir nepa
geidauja kad ateiviai prisidė
tu prie nekurtos ruszies poli- 
tiszko veikimo. Amerikiecziai 
visai nenori kad žmogus kuris 
pats neapsiima užlaikyti pilie
tystes priedermes kitiems tar
tu ka daryti. Jeigu žmogus 
lankytu draugo narna kaipo 
sveczias, jam nepridera tenais 
viską kritikuoti arba patarti 
kaip butu geriaus ta narna ves
ti. Paprastas mandagumas ta 
draudžia. Tai taip ir su atei
viais, Amerikiecziai tiki ikad 

JSfe- SVEIKATA TURTAS
Netekus sveikatos, nemiela nei gyvent. Turuolis atsižada ir turtu, kad 

tik but sveiku. Broli ir Sese, jeigu tu invertini sveikata ir ja brangini, tai 
prižiūrėk ja. Jausdamas skausmus, kaip tai: reumatizmą ranku kojų
gėlimą, nikstelėjima, nuovargi, szalti, ranku-koju tirpimą, dieglius, tuojaus 
reikalauk DEKSNIO GALINGOS MOSTIES, sudarytos isz daug skir-
tingu gamtos elementu isz tolimu svieto krasztu, giriu, visokiu medžiu 
aliejų, szaknu ir žolių; kurie turi savyje galinga sziluma, szildydama kaipo 
saulės spinduliais, sunaikina romatiszkus skausmus ir palengvina žmogui. 
Deksnio Galinga Mostis tukstaneziams pagelbėjo, pagelbės ir jumis, Garan
tuojant, kad pavartojus kelis sykius, aplankysite palengvinimą ar pinigus

gražinant.
Pasarga: Jei nori aplankyti tikrąją 

Deksnio Galinga 'Mosti ir pasekmes, 
tai visada klausk taip: DEKEN’S 
OINTMENT ir neklausykite nei jokiu 
kitu pasiulijimu, kad kas ir siūlytu.

Visada žiūrėkite, kad butu toks 
pat paveikslas kaip ežia matote, 

ir Trade Mark Reg. U. S. P. O. ir 
raszytu DEKEN’S OINTMENT, tai 
tik tada aplankysite tikrąją Deksnio 
Galinga Mosti.

Aplaikom szimtus laiszku su padėk avonėmis isz skirtingu pasaulio kra- 
sztu, kuriems ‘pagelbėjo. Klauskite visada taip DEKEN’S OINTMENT. 
Reikalaunam agentu. Parsiduoda visur o jeigu negausite savo mieste tai 
raszykite tiesok ant žemiaus paduoto adreso prisiūdami drauge užmokesti. 
PREKE 75c. $1.50 ir $3.00. Laiszkus siuskite ant szio adreso:

Deken’s Ointment Co. P. O. Box 352. Hartford, Conn. ■

jie isztikruju yra svecziai Suv. 
Valstijose ir neturi teises kri
tikuoti valdžios forma arba tos 
valdžios veikimus.

Virszminetas instatymu pro
jektas daro skirtumą tarpe 
ateiviu kurie czionais laikinai 
apsistoja ir tu kuriq inleisti 
nuolatiniui apsigyvenimui. Jei
gu butu pravestas tai ateivis 
kuris czionais atvykęs laikinai 
negalėtu prisidėti prie jokiu 
politiszku veikimu per visa jo 
apsistojimą Suv. Valstijose. 
Ne taip toli siekiantis kaslink 
ateiviu, kurie nuolatiniui apsi
gyvenimui inleisti. Szitie gai 
bus Amerikos piliecziai ragin
ti interesuotis in Amerikos po
litika studijuoti ir diskusuoti 
Vieszus klausymus. Tokios dis
kusijos' jnepageidaujamos jei
gu perstato svetima atžvilgi o 
ne Amerikoniszka arba jeigu 
ateivis remia permaina egzis- 
tuojanezioje valdžios formoje. 
Po dabartiniu instatymu, atei
vi grasina iszdeportavimas jei
gu jis tapsta anarkistu arba! 
komunistu, arba jeigu jis re
mia pavertima valdžios per 
prievarta arba užpuolimą, i

Ka pilietis gali daryti ir ka 
ateivis gali daryti tai yra du 
atskiri klausymai, i

Pilietis gali, jeigu tik jis no
ri prisidėti prie komunistu 
partijos bet jeigu ateivis taip 
darytu tai ji butu galima isz- 
deportuoti.
Virszminetas projektas drau

džia ateivius remti Suv. Vals
tijose tikejimiszka arba rasi
ne neapykanta kurie identifi
kuoti su aficialiszku valdymu 
svetimu valdžių ,arba svetimu 
politiszku partijų. Suv. Valsti
jos siūlo laisve ir lygybe vi
siems ir yra liuosa nuo tikeji- 
miszkos ir rasines neapykan
tos. Jos žmones tiki kad kuo
met ateivis atvyksta in Suv. 
Valstijas, kurias sudaro žmo
nes isz viso pasaulio daliu, tai 
jis užpakalyje turi palikti se
no kraszto neapykantas ir an- 
tagonizma ir neprisidėti prie 
propagandos įkuria kursto ar-< 
ba remia .svetimi szaltiniai.

Isz visu politiszku veikimu, 
balsavimas yra svarbiausias. 
Per balsavima piliecziai, sau- 
vąldanczios demokratijos kaip 
Suv. Valstijos, kontroliuoja ju 
valdžia. Ateivis neturi jokio 
balso politikoje. Jis pats nega
li balsuoti ir piliecziai nenori 
jo patarimu ir nuomonių. Tas 
padėjimas ,'užsibai'ge tik tuo
met kuomet ateivis tapsta pi- 
liecziu. —F.L.I.S.

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.. 
Mahatov Citv. Pa.
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