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Isz Amerikos
MIRĖ KUNIGAS VINCAS 

KULIKAUSKAS.
Chicago. — Diena 9 Septem- 

berio mirė, nuo szirdies ligos, 
kunigas Vincas Kulikauskas, 
Marijonu Seminarijos steigė
jas, kuris likos palaidotas pra
eita Panedeli. Kunigas Vincas 
gimė 1878 mete. In Amerika 
pribuvo 1915 mete.

BAISI MIRTIS VAIKIUKO.
Madison, Wis. — Hubertas 

Johnson, puldamas nuo vežimo 
prikrauto .su szienu, taip nelai
mingai nupuolė kad pataikė 
ant szakes kuri jam perdūrė 
galva lyg smegenų. Vaikas tą
ją diena dirbo ant savo dėdės 
farmos.

NUKANKINO SZUNI ANT 
SMERT PRIRISZDAMAS 
PRIE AUTOMOBILIAUS.
Minneapolis, Minn. — Louis 

Larson, pienius, likos nubaus
tas užmokėt 50 doleriu baus
mes už nukankinimą savo szu- 
nies ant smert. Larson pririszo 
savo szuni prie automobiliaus 
kad ji pripratint bėgti paskui 
bet szuo buvo iszmokytas tik- 

tį,d saugoti jo karves ant far
mos. Sudžia taip inirszo ant to
jo beszirdžia kad .norėjo ji nž- 
daryt kalėjime ant 30 dienu 
bet farmeris užmokėjo bausme 
ir likos paleistas namo.

NEPAPRASTAS GILIUKIS 
ŽUVININKO.

Portland, Ore. — Mitchell 
Cloninger iszplauke su valtele 
ant ežero žuvauti. Staigai kilo 
viesulą. Cloninger iszgirdo ore 
klegejimo pulko aneziu. Tame 
laike sužaibavo ir ant vandens 
nupuolė 12 riebiu aneziu. Ne
laukdamas ant žuvu, iszgavo 
isz vandens antukes ir nuplau
kė namo džiaugdamasis isz sa
vo giliuko.

ŠPILKA PLAUCZIUOSE 
PER 13 METU.

Philadelphia. — Daktarai 
Temple University ligonbuteje 
ana diena padare pasekminga 
operacija ant Rose Delgado, 
isz Lima, Peru, Pietines Ame
rikos, iszimdami jai špilka isz 
plaucziu, kuria nurijo būdama 
da ma'ža mergaite. Tenaitinei 
daktarai gydė ja per 13 metu 
bet nieko nepagial'bejo ir ant 
galo motere atvažiavo in czio- 
nais jeszkoti pagial'bos. Mote
re atvažiavo 2 diena Septem- 
ber.io ir ant rytojaus likos pa
daryta operacija. Sziadien mo
tere yra visiszkai sveika.

PAVOGĖ JAM ASZTUONIS 
MŪRINIUS NAMUS.

Montreal, Kanada. — Wil- 
liamas Budge, isz Baikie, tur
tingas locnininkas daugelio 
namu, pasiskundė palicijai 
buk jam kas tokis pavogė asz- 
tuonis mūrinius namus ku
riuos suardė ir nusivežė plytas 
nežine kur. Namai buvo tuszti 
per kelis menesius. Kada taji 
darba atliko, niekas nematė ir 
nežino. , .

BOSAS INGRIUVO
IN PRAPULTI

21 ŽMONES UŽMUSZTI.

Pasato, Columbia, Piet. Ame
rika. — Pasažierinis automo
bilius nukrito nuo kranto, 200 
pėdu gylio, ir visi pasažieriai 
kurie radosi bose, likos už- 
muszti ant vietos. Tik vienas 
žmogus iszsigialbejo, kuris pa
griebė medi kada bosas puolė' 
žemyn ir jis praneszes apie 
nelaime .artimiausam farme- 
riui.

NUŽUDĖ SAVO GERADEJU
Philadelphia. — Benas Wat

son, 83 metu, likos priglaustas 
per Louis’a Bergeman, 50 me
tu, nes neturėjo darbo nuo ilgo 
laiko o kada ana diena aplaike 
paszialpa nuo valdžios, pragė
rė visus pinigus už „ka likos 
iszbartas per Bergemana už 
praleidimą pinigu ant gerymo. 
Senis taip ant jo inirszo kad 
pagriebė yla su kuria skaldomi 
ledai ir smeige jam kelis kar
tus in smegenis. Pasiutėli su
ėmė ir atidavė in rankas pali- 
cijos o jo auka mirė ligonbu
teje.

VOKISZKAS EROPLANAS 
PASEKMINGAI ATLĖKĖ 

IN AMERIKA.
New York. — Keturi Vokisz- 

ki lekiotojai atlėkė su eropla- 
nu “Zephyr” isz Vokietijos in 
čzionais in laika 22 valandų ir 
14 minutu be perstojimo. Ero- 
planas yra deszimts tonu sun
kumo ir padirbtas isz lengvo 
metalio. Kelione buvo 2390 
myliu per mares. ’

Paskui szita eroplana atlėkė 
kitas, panaszus in pirmaji, kad 
isztyrinet orą ir kelia in Ame
rika. Eroplanai lekios su pacz- 
tu ir ekspresu.

NUŽUDĖ SAVO SZVOGER- 
KA IR PATS NUSIŽUDĖ.
Mauch Chunk, Pa. — Mrs. 

Dora Gilbert, ‘60 metu, likos 
nuszauta ant smert per savo 
szvogeri E. A. Gilbert, 58 metu 
ir a'budu likos surasti negyvi 
name per kaimynus nes szvo- 
geris nužudęs savo szvogerka 
paleido pats sau kulka in kru
tinę. Motere gyveno pati viena 
nors turi suaugusius vaikus. 
Szvogeris buvo naszliu kaipo 
ir motere buvo naszle, kuria 
jis tankiai kalbindavo kad su 
juom apsivestu bet motere jam 
vis atsakydavo kad nemano te
keti nes nemato tame reikalo. 
Žadintojas nedirbo kelis metus 
isz priežasties sužeidimo ko
jos.

RADO $3,800 MOTERISZ- 
KAM CZEVERYKE.

Los Augeles, Calif. — Po 
mireziai Mrs. Elzbietos Rat
tray, 68 metu, kuri nepaliko 
jokiu giminiu, administrato
rius perkratinėdamas jos loc- 
nastis, rado senam czeveryke 
3,800 doleriu — bumaszkomis 
ir auksu. Pinigai likos atiduo
ti po valdžios priežiūra su vil- 
czia kad gal atsiras kokis gi
mine kuriam galėtu pavesti 
tuos pinigus. , i__

MOTERELE RADO 
$10,000 BUMASZKA
BET ANT NELAIMES 

BUVO NEGEBA.

Seabright, N. J. — Mrs. 
William Worth, eidama namo 
isz miesto, staigai pamate ant 
saidvoko bumaszka kuria pa
ėmus vos neapalpo isz nusiste
bėjimo. Isz pradžių mane kad 
tai tūkstantine bumaszka bet 
gerai prisižiūrėjus net kvapo 
neteko pamaezius kad tai bu
vo deszimts tūkstantine bu
maszka. Nuneszus in banka, 
vargsze persitikrino kad tai 
negera ir senei likos panaikin
ta per valdžia. Palicija ne val
džia nežino kokiu budu toji 
bumaszka likos pamesta ant 
ulyczios ir kaip gavosi isz val- 
diszko iždo.

MOTERE NORĖJO ISZGAU- 
TI $1,000 NUO TURTIN

GOS MOTERES.
Freeland, Pa. — Palicija pa

dare slaistas ant moteres kuri 
bandė iszgauti 1,000 doleriu 
nuo turtingiausios moteres 
čzionais, senmerges Daisy 
Birkbeck, kerszindama jai jog 
jeigu nesutiks ant jos pareika
lavimo tai ketino pakiszt di
namito po jos namu. Palicijai 
pasisekė suimti Mikalina Gron- 
s'kene, 56 metu, motina szesziu 
vaiku, kuri rasze kerszinan- 
czius laiszkus reikalaudama 
pinigu. Motere likos nuvežta 
in Wilkes-Barre kalėjimą.

SESUTE NORĖJO PARDUO
TI SAVO SESERE DEL 

KINCZIKO.
Chicago. — Hattie Elkins, 

28 metu motere, pati czionaiti- 
nio Kincziko su kuriuom apsi
vedė kelis metus adgal, parga
beno savo sesute isz Kansas 
City ir norėjo ja parduoti ki
tam Kinczikui kaipo paezia už 
500 doleriu. Nelaiminga mer
gaite likos iszgialbeta in laika 
per palicija per surasta laisz- 
keli kuri sesuo, Uždaryta kam
baryje, iszme'te per langa ir 
palicijantas suradęs ji, su ki
tais Užklupo ant Kincziko na
mo. Kinczikas, kuris ketino 
nupirkti “balta tavora” ir ne
laba sesuo, likos uždaryti kalė
jime.

4 ANIUOLAIISZLE- 
KE ISZ KAPINIU

JOSEPH GALLI LIKOS 
ARESZTAVOTAS.

Shamokin, Pa. — Keturi 
aniuolai radosi ant palicijos 
stoties o Josiph Gaili likos 
aresztavotas už ju pavogimą 
isz Marion Heights kapiniu. 
Locnininkai tiju aniuolu pa
žino savo savasti. Gaili yra 
dirbėju popini tu ir s'tovylu ant 
kapiniu. Buvo’ tai jisai kuris 
pavogė aniuolis ir ketino juos 
perdirbti ir vėla parduoti ki
tiems.

VAŽIAVO SU SAVO NAUJA 
PACZIULE NAMO; LIKOS 

UŽMUSZTAS.
Finchville, Md. — Allen Mil

ligan, 24 metu, važiavo namo 
su savo paeziule Elžbieta, su 
kuria buvo apsivedęs tiktai 
dvi dienas ii- ketino apimti 
nauja narna Seaford, Del., kad 
sztai laike miglu, automobilius 
pataikė in medi szale plento. 
Automobilius apsiverto u'ž- 
muszdamas ji ant vietos o jo 
jauna paeziulą likos pavojin
gai sužeista.

80 METU SĘNUKO PLAU
KAI PAJUODO.

Oakmont, Pa. — Michael 
Reynolds, 80 metu senukas, 
turėdamas baltus plaukus per 
58 metus vela pradėjo jam at
augti juo’di plaukai. Senukas 
tvirtina buk ne tik plaukai 
persimaino 'bet ir pajiegos jam 
atsinaujino ir sziadien jauezia- 
si kaip jaunas vyrukas turėda
mas apie 30 metu. Daktarai tą
ją permaina labai stebisi.

Ana diena skaitėme laik- 
raszcziuose buk kokis tai An
drius Dubert, 76 metu, susi
laukė keturis dantis ir kiti 
pradeda iszdygti.

PASIKELELEI PRIE VAR
TŲ TOLEDO.

MOTINA SZAUKE JA 
PAS SAVE.

Rockford, Vt. — “Mano my
lima motinėlė szaukia mane 
pas save.” — Taip iszsitare 18 
metu Suzana Seabright in sa
vo drauges. Mergaite buvo to
sios nuomones kad jos mirusi 
motina ja szaukia isz grabo 
kad su ja susivienytu ir todėl 
ana diena mergaite paleido 
szuvi sau in krutinę.

Mergaites motina mirė apie 
du menesius adgal ir mergaite 
nuolatos sapnavo motina buk 
toji ja szauke pas save. Nega
lėdama praszalint tos mislies 
isz galvos, nutarė užbaigti sau 
gyvenimą ir susivienyti su sa
vo mirusia motinėlė. — Nesz- 
mintinga mergaite.

Madridas. — Pasikelelei 
bombarduoja visa aplinkine 
Talavera isz kur kelei veda in 
miestą Toledą. Daugeli narnu 
suardė 'bomboms isz eroplanu 
ir daug žmonių užmuszta. Te
legramai pranesza kad Tole
das dega, sumiszimas didelis, 
žmones bėga in saugesnes vie
tas. Lavonu pilnos ulyczios, žo
džiu, mieste vieszpatauja tik
ras pragaras. Pasikelelei keti
na užimti miestą bile valanda.

Paskutines Žinutes
Jeruzalemas. — Tarp pasi- 

keleliu ir Angliszko vaisko at
sibuvo susirėmimas kuriame 
likos užmuszta 28 Arabai ir ke
li Angliszki aficieriai. Anglija 
iszsiunte laiva su 2,000 Ang- 
liszku kareiviu sudrutint savo 
pulkus Palestinoje.

Rymas. — Popiežius priėmė 
Nedelioje apie 400 Iszpaniszku 
kunigu, duodamas jiems savo 
palaiminima kaipo ir del visu 
gyventoju Iszpairijos. Popie
žius karsztai meldėsi kad Die
vas sulaikytu praliejimą krau
jo nereikalingai, Iszpanijoj.

Darbo Žinutes Isz Visu Szaliu
ANGLEKASIAI SUSTRAI- 

KAVO KAD VIENAS NEPA- 
GERBE VĖLIAVA.

Tuscarora, Pa. — Keli szim
tai' anglekasiu dirbaneziu Bell 
kasyklose pakele nepaprasta 
straika. Per kėlės sanvaites ko
kis 'tai anglekasis juos labai 
suerzino paniekindamas Ame- 
rikoniszka vėliava kurios ne
norėjo pagerbti. Tada kiti ji 
nuvede prie vėliavos ir priver- 
tinejo ja perpraszyt ir pagerb
ti. Darbininkas atsisakė tai 
daryti. Visi nutarė sustoti 
dirbt pakol ji bosas praszalins 
nuo darbo. Ant rytojaus panie- 
kintojas vėliavos neatėjo in 
darba ir darbininkai sugryžo 
prie savo užsiėmimu.

SUSTRAIKAVO KAD ANG
LEKASIS TURĖJO DU 

DARBUS.
Freeland, Pa. — Du szimtai 

anglekasiu po dvieju dienu 
straikos Highland No. 5 ka
syklose, sugryžo adgal prie 
darbo. Priežastis trumpos 
straikos buvo to, kad Mikolas 
Karbovskis, pirmininkas vie
tinio anglinio lokalo turėjo už
siėmimą kaipo asesorius Lu- 
zernes paviete.

KOMPANIJA UŽGRIOVĖ 
BUTLEGERIU .ANGLINES 

SKYLES.
Maryd, Pa. — Penkios but- 

legeriu anglines skyles prie 
czionaitiniu kasyklų likos už
griautos per dinamitą per Le
high Valles anglinius palici- 
jantus ir vaistine palicija. 
Szerifas Skulkino pavieto už
draudė butlegeriams kasti to
nais anglis bet tojo paliepimo 
nepaklausė ii- tas privertė 
kompanija ant užgriovimo 
skylių kurios buvo pavojum 
del szafto kasyklų.

ANGLIŲ KASYKLOS 
UŽSIDEGĖ.

Freeland, Pa. —• Apie 50 
darbininku likos iszszaukti ant 
gesinimo ugnies Drifton No. 1 
szliopoje, kuri pradėjo degti 
nuo Užsidegimo propu. Lieps
na randasi 200 pėdu po žeme 
kurioje randasi daugybe durnu 
ir darbininkai 'turi nauoti mas- 
kas kad gautis prie liepsnos.

70,000 FRANCUZISZKU 
STRAIKIERIU SUSTOJO 

DIRBTI.
Paryžius, Francija.,-- Meta

linei darbininkai Donate pamė
tė savo darbus spirdamiesi di
desnio mokesezio nuo kompan
ijų. Viso iszejo ant straiko ą- 
pie 70,000 darbininku. Neikti-- 
riosia vietosią darbininkai' 
užėmė fabrikus ir neapleidžia 
ju. Lille 'kompanjos 30,000 dar
bininkai pamėtė darbus audin- 
yeziosia ir ju neapleidžia pa
kol darbdavei su jais nepada- 
ris sutaikos. Kitosia dalysią 
Francijos teipgi kilo visokį 
darbininkiszki nesupra timai 
ir straikai. .

VARNOS ISZKAPOJO MER
GAITEI AKIS.

Kopanki, Lenk.— Szeimyno- 
je Szimonovo, pasiliko namie 
dvi mergaites, kada tėvai isz- 
važiavb in jomarka. Mergaites 
pradėjo erzinti varna kuris ra
dosi szeimynoje ir buvo labai 
pripratęs prie vaiku. Bet var
nui nepatiko nuolatinis erzini
mas ir pradėjo kapoti vienai 
akis. Ant riksmo mergaieziu 
subėgo kaimynai ir vos adgyne 
jais nuo insiutuisio varno. Tė
vai atvažiavę namo tuojaus už- 
musze varna.

MERGINA PRISIEGE NE
TEISINGAI LAIKE TEIS

MO, ISZ KO PARAIKO.
Abeville, Francija. — Praeita 

sanvaite Szv. Lorien’t bažny- 
czioje žmonys likos balsei per
imti ir nusistebėjo isz priežas
ties staigaus papaikimo 19 me
tu merginos. Toji nelaiminga 
mergina kėlės sanvaites adgal 
buvo už liudininke tūlam teis
mo ir prisiege neteisingai. At
važiavus namo pradėjo jai san- 
žine graužti, kad neteisingai 
prisiege ir nuo to laiko pralėk
davo kone visa laika'bažnyczio- 
je, melsdamosi už savo nusi
dėjimą. Ant galo isz to dide
lio susigraudinimo iszejo isz 
proto. Turėjo ja nuvežti in pa- 
miiszeliu pjiėglauda.

PASMAUGĖ SAVO MOTINA 
KAD JAM NEUŽRASZE

UKES.
Kopanija, Czekoslovakija., 

—Ūkininkas Kono top, užmusze 
savo sena motina. Priesz nužu- 
dinima savo motinos, pasiszau- 
ke savo motere kad butu liu- 
dintoja ka jisai sumanė daryti 
ir kad viską užlaikytu diddleje 
slaptybėje. Po tam nuejas in 
motinos kambarį ja užsmaugė. 
Pati padėjo jam nuvilkti lavo
ną motinos prie tvarto, po tam 
nuvažiavo |pas vyresni broli 
praneszti apie motinos mirti. 
Brolis tam neintikejo, nes buvo 
žinojus kad brolis tanke! su 
motina bardavosi už ūke, kad 
jam neužrasze ir tas davė jam 
suprasti kad jaunesnis brolis 
turėjo motina nužudyti. Nela
bas sūnūs ir jo pati likos užda
ryti kalėjime.

TERORISTAI ISZ NAUJO 
ŽUDO ŽYDUS.

Jeruzalemas., — Du žydai 
isz Yemenite, kurie dirbo czio- 
nais ant plento, likos nuszauti 
per Teroristus. Lyg sziai die
nai nuo prasidėjimo neapikan- 
tos prieszais tenaitinius žydus, 
jau užmuszta 93 ir szimtai su
žeisti.

RAUDONIEJI UŽKLUPO 
ANT MIESTO.

Lanchow, Kinai.,—Pleszikai- 
Komunistai užklupo ant miesto 
Ti'tao, 80 myliu nuo čzionais su 
tikslu apiplesz’imo Pagal val
džios apskaityma tai tu krau- 
jageringu banditu randasi 
daugiau kaip 70,000. Val- 
disžki kareivei pribuvo apginti 
miestą. Daug Amerikonu ran
dasi tame mieste. .

DALIS KALNO INGRIUVO 
IN EŽERĄ, VANDUO PA
KILO UŽLIEDAMAS DA

LI MIESTELIO.
Loen, Norvegija. — Apie 

szimtas turistu, kurie apsigy
veno puikiam kaimelyje prie 
ežero Loen, pražuvo kada dalis 
kalno nuslinko in ežerą, pakel
damas jame vandeni per ka li
kos užlieta visa aplinkine. Ne
laime atsitiko apie 5:30 vai., 
Nedėlios ryta, kada tai beveik 
visas miestelis miegojo. Van
duo užliejo ūkininku laukus ir 
niekas ant ju nepasiliko. Ketu
rios szeimynos pražuvo visisz
kai. Bledes milžiniszkos. Dau
gelis žmonių likos nuheszti per 
vandeni kuriu nesitiki nieka
dos surasti. Nekurie gyvento
jai girdėjo dundėjimą griuvan- 
ežio kalno ir in laika pabėgo 
bet tieji kurie pasiliko pražu
vo. Daug turistu isz visu daliu 
svieto atsilankydavo in taja 
aplinkine.

TRUMPOS ŽINUTES
Philadelphia. — Czionaitinis 

szvadronas kariszku laivu su 
250 rezervistais ir aficieriais, 
susivienijo su Najorko laivais 
ir iszplauks ant savo metiniu 
manevru.

March Field, Calif. — Pulki
ninkas J. T. Cartes ir du afi
cieriai, likos užmuszti naktije 
laike sugedimo ju eroplano ku
riame leke. ■

New York. — Szv. Vardo 
draugoves narei isz visu daliu 
Amerikos laikys milžiniszka. 
paroda čzionais Nedelioje Sep- 
tem’berio 20. ;

Buffalo, N. Y.— Trys di
džiausi laikraszcziai čzionais 
nutarė pakelti preke ant savo 
laikraszcziu isz priežasties pa
brangimo popieros, darbininku 
algų ir kitokiu dalyku del lei
dimo laikraszczio.

Los Angeles, Calif. — Joana) 
Blondell ir Dick Powell ketina 
susivienyt mazgu moterystes 
neužilgio. Abudu yra aktorei 
krutamuju paveikslu.

Harris'burgh,. Pa. — Penn- 
sylvanijos gubernatoriaus 
Earle sūnūs Ralph apsirgo ant 
pendesaitis.

Philadelphia. — Pabaigoje 
praeita sanvaite čzionais mirė 
365 ypatos nuo visokiu atsiti
kimu ir nelaimiu.

New York. — World Series 
beisbolinei loszimai prasidės 
30-ta d. Septemberio. Manoma) 
kad pirmutiniam loszime daly-* 
vaus apie 75 tukstaneziai žmo
nių.

Washington, D. C. — Pagal; 
valdžios apskaityma tai Iszpa- 
niszka kare yra priežastim da
bartinio biznio nupuolimo antį 
60-to procento su tuom sklypu-

Washington, D. C. — Prezi
dentas Rooseveltas jau sugry
žo namo po pasisvecziavimui 
po Suv. Valstijas laikydamas 
politikiszkas prakalbas.

Prescott, Arizona., — Ed. 
McGinley, 108 metu amžiaus, 
kuris kas 'diena iszsigiardavo 
sau pusėtina stikluka arielkos, 
ana diena nuėjo pasivaikszcz- 
iuoti, krįtp negyvas. - > * r



•‘SAULE” Mahanoy City, Pa.

Kas Girdėt
Sziadieh visa Amerika skai

to pinigus (bilijonais bet mažai 
žmonių žino kiek tai ženklina 
bilijonas doleriu. Sztai ant pa- 
vyzdies kad jeigu žmogus pra
leistu kas minuta, diena ir 
nakti, po keturis dolerius tai 
užimtu laika nuo kada Kolum
bas atrado Amerika lyg 1968 
metui kad praleisti viena bili
joną doleriu. <

Schatrenhalle, Austrijoj, gy
vena szeimyna malka-kerczio 
Vitermutter, kurie turi tris 
vaikus mažagalvius (mikroce- 
fale liga.) Tėvai tuju vaiku 
yra paprasti žmones kaip ir 
kiti o taip pat ir jauniauses 
kūdikis, vieno meto amžiaus, 
bet vyresni vaikai yra pana- 
8zus in beždžionkas. Vaikai 
iszrodo tikrai ant be'ždžionku, 
rankos ilgos, galvos nepapras
tai mažos, krutėjimas bevaldi- 
nis, akys mažiukes, plaukai 
szviesus, panaszus in kiaules 
szersti. Nuo žmonių szalinasi 
ir ju bijo ir (bėga in kamina ar
ba in pecziu. Kalbėt negali tik 
miaukia kaip katinukai bet 
supranta viską ka in juos tėvai 
kalba ir 'jiems paliepineja.

Patys valgyt negali nes val
gi negali atskirti. Paima žoles 
in foūrna ir žemes todėl turi 
juos visame prižiurinet ir szer- 
ti. Jeigu valgis iszpuola jiems 
isz burnos tai ji nepaima ir rei
kia jiems paduoti. Jeigu yra 
isz ko užganadinti tai parodo 
tai juokais o jeigu nori valgy
ti tai pradeda verkti kuriu 
verksmas yra panaszus in cy
pimą. Gyventojai isz visu ap
linkiniu suvažiuoja pamatyti 
tuju beždžion-vaikiu o nekurie 
cirkusu locnininkai siūle tė
vams didelius pinigus kad pa
vėlintu jiems rodyt vaikus 
žmoniems bet tėvai ant to ne
sutinka. Badai valdžia ketina 
vaikus pasiimti po savo globa 
ir juos tyrinėti del moksliszko 
peržiurinejimo. !

1 1 ■ • • "
Kožna motere turi galva del 

skrybėlės, krutinę del špilkų, 
peczius del ploscziaus, kakla 
del karolių, rankas del bran- 
zalietu, pirsztus del 'žiedu, ran
das del pirsztinaicziu o szir- 
di... del visu.

drožta kaip lovis. In graba de
da maisto ir brangenybių, jei
gu mirusis buvo turtingu žmo
gum. Paskui gimines sudeda 
krūva akmenų ant kapo. Kuna 
mirusio karaliaus neužkasa 
per visa meta. Buna jis' paka
bintas jauczio skuroje tarp 
dvieju medžiu o gimines turi 
isz paeiles, saugoti kuna. Po 
metui laiko naujas karalius 
pasiima nebaszninko dantis, 
pirsztus nuo ranku ir didžiuo
sius pirsztus nuo kojų, kad 
juos nesziot kaipo kokias re
likvijas, po tam palaidoja ku
na.

Kiti pagonys taipgi nemina- 
voja vardus mirusiu kaip Ki
nai ir Japonai, Indusai, Ko
lumbijoj ir Kalifornijoj, Pieti
nėje Amerikoje, Samojedai, 
(kurie patys save ėda), Siberi- 
joj ir Čigonai.

Vokiecziai neužganadinti 
sziandieniniu persekiojimu Žy
du, neužilgio pradės užgriebi- 
net czverti dalies visu Žydisz- 
ku turtu kurie nespėjo apleis
ti Vokietija.

Isz tos priežasties kilo dide
lis “givalt!” tarpe Izraelines 
veisles. Žinoma, Hitleris rei
kalauja pinigu ir tai labai 
daug pinigu ant apginklavimo 
savo kariuomenes. Vokiszki 
Žydelei turi didelius turtus ant 
kuriu Hitleris labai pasigode- 
jo. i , ,•

Madagaskarai yra Pagonisz-

Pasibaigė vakaeijos, auto- 
mdbilei tukstancziaisĮ sugryž- 
ta namo su ju locnininkais. 
Tieji, kurie turi sziokius to
kius užsiėmimus, sugryžo prie 
ju darbuotis sudrutinti ant pa- 
jiegu po vakaciju. Bet milijo
nai žmonių kurie turi vakaci- 
jas jau per du ar tris metus, 
pasiliks liuesais ir ant toliaus 
ir negales sugrįžti prie jokio 
darbo nes jo neturi.

Randasi ir tokiu kuriems 
labai pamėgo tinginiavimas ir 
bedarbe kad net kalba: kam 
mums rūpintis apie darbus, 
valdžia ar pavietas mus užlai
kys ir užlaikys duszia su kunu 
ir neduos mums pastipt nuo 
bado.

Bet ateis laikai kada tai 
kožnas žmogus turės darba ir 
stosis naudingu del visuome
nes ir savo sklypo. Kada tieji 
laikai užstos, bus geriau del 
visu o arsziau del tuju kurie 
nei sėja nei are o turi pelną ir 
turi užtektinai turto kad isz 
“bado nemirti.” — Kad tai

ISZ LIETUVOSJ,F PAS,RYŽE M,RTI
Dr. Rosenau vėliausioje lai-

doje jo gerai žinomos knygos 
“Preventive Medicine and Hy
giene” sako, kad “syfilis yra

KUNIGAS PATS
NUSZAUTAS1uoljl ib i. 1.0 į priežastimi daugiaus protinio

Kun. Steponaitis Norėjo Ap- 
szaudyt Sveczius.

BET PATS NUSZAUTAS.

ki 'gyventojai ir labai tiki in 
gyvenimą dusziu po smert. 
Pas pagonis laikosi pedsakis 
tikros teisybes. 'Madagaskarai 
neminavoja niekados vardus 
mirusiųjų kad juos per tai ne- 
nužemint nes sau perstatineja 
kad mirusiu duszios pasilieka 
galingoms dvasioms. Jeigu 
katras paminėtu varda miru
sio karaliaus tai tuojaus buna 
nubaustas mirczia per nukirti
ma galvos. Isz tikėjimo in ne
mirtingumą duszios, szerme- 
nys atsi'buna labai iszkilmin- 
gos. Pirmiausia deda kuna mi
rusio ant keliu valandų in jau- 
czio skūra, paskui nesza ant 
kapiniu. Gimines yra privers
ti eiti su pulku ir tai kuopui- 
kiausiai pasiredia ir su gink
lais. Szermeninis pulkas nusi
duoda ant kraszto upes arba 
arcziausiu mariu. Czia prade
da szokti visi prie balso bub- 
nelio, paskui baisei klykė ir 
staugia kad mirusi pabttdyt. Ir 
isztikro galėtu mirusis pabust 
ant tokio riksmo o kad miru
sis nesijudina, nesza ji ant ka
pinyno ir deda in graba isz-

iszsipildytu kuogreicziausia.

Sena knyga tai kaip kokis 
skarbas arba geriausias drau
gas. Jeigu turi sena knyga pri- 
siunskie ja in redakcija o bus 
apdaryta kaip nauja ir džiaug- 
siesi isz jos. Sujeszkok ja szia- 
dien ir prisiunsk.

• •
Iszmintingas ‘žmogus nesi

džiaugia isz laik nes žino kad 
pats save gali iszstatyt ant 
paikszo ir (nuolatos atsimena 
ant priežodžio: '“Kas po kuom 
duobe kasa, pats in ja inpuo-

Lietuvos laikraszcziuose bu
vo trumpai iszsitarta kad Ulių- 
unu miestely, Panevėžio alpskr. 
klebonijoj invyko kažin koks 
nesusipratimas ir klebonas Ste
ponaitis buvęs sužeistas. Bu
vo aiszku, kad teisybe yra sle
piama. Ir isztikro ji buvo sle
piama. Tik dabar paaiszkejo, 
koks baisus skandalas yra bu
vęs Uliunu klebonijoj. Kaip 
“Lietuvos Žinios” dabar pra- 
nesza, buvo taip:

Priesz pat Velykas pas kuri. 
Steponaiti in (Uliūnus atvažia
vo svecziu. Buvusi ir viena 
“viesznia,” nors nesakoma, 
kas ji tokia. Klebonas Stepo
naitis iszkele klebonijoj dideli 
balių. Baliavojo kelias dienas 
ir naktis, o Didžiojoj Petny- 
czioj pradėjo jau musztis. Ma
tyt, visi buvo girti. Kun. Ste
ponaitis iszsitrauike revolveri 
ir pradėjo grasinti szaudysias. 
Ka jis norėjo nuszauti, taip 
pat nesakoma, gana to, kad ku
nigo szvogeris griebės už re
volverio ir tarp juodvieju pra
sidėjusi atkakli kova už gink
lą. |

Szita kova pasibaigė tuo, 
kad kun. Steponaitis buvo per- 
szautais per vidurius. Kulipka 
sumaisze jam žarnas. Sužeis
tasis buvo nugabentas in Pane
vėžio libonbute, kur padaryta 
operacija:. Treczia diena kun. 
Steponaitis mirė. Kita diena 
ligoninėje buvo padaryta skro
dimais.. Po skrodimo kūnas at
iduotas palaidoti. Parvežtas 
in Uliūnus ir szventori nje pa
laidotas. Bet kita diena atvy
ko in Uliūnus gydytojas su val
džios atstovais, kūnas buvo isz- 
kastas ir padarytas 2-ras -skro
dimas. Buvo aiszkinama, kad 
darant skrodimą pirma syk 
buvę pamirszta pažiūrėti gal
va. Manyta, kad kunigui buvo 
perskelta pakauszis. Del szitu 
invyk'iu 'buvo užvesta byla ir 
tylomis tas skandalas buvo ty
rinėjamas. Bet dabar byla bu
vo nutraukta. Nuszautojo ku
nigo brolis bylos nutraukimu 
liko nepatenkintas ir padavė 
skunda apeliaciniu rnmu pro
kurorui. Taip szis skandalas 
ir iszejo aikszten.

ir fiziszko kentejimo negu bile 
kokia kita liga, nepaisiant ko
kia baisi ji butu. Yra nukrei
piama liga, ga'lima ja iszgydy- 
ti, bet ne viena kita liga taip 
baisiai kankina ir naikina žmo
nija.”

lSuv. Valstijose suvirsz sze- 
szi milijonai žmonių užsikrėtė 
szita liga. Bet mes bijome 
apie ja ka nors sužinoti — pa
siryžę mirti o ne pripažint kad 
kencziame nuo szito užkrėti
mo.

Ar tai sunku supratusiui 
žmogui realizuoti kad syfilis 
yra liga kaip ir bile kokia kita 
liga — ir kad reikalauja tinka
mo gydijimo taip pat kaip ir 
kitos ligos1? Žmogus niekad 
vieszai nevaikszczioja su dif- 
terija arba karsztlige. Jie ge
rai žino kad turi pasiduoti gy
dytojui. Bet jie visur vaiksz- 
czioja ir eina syfiliu sirgdami, 
praszydami patarimu nuo 
draugu, arba dar arsziaus jie 
kreipiasi pas szun-daktarus.

Laikas atėjo pabusti. Mes 
neturime leisti szitai limpan- 
cziai 'ligai isznaikinti szimtus 
tukstancziu musu žmonių, jau 
negalime pavėlinti jai plėtotis 
be jokio sulaikymo. Syfilis yra 
greitai perduodama liga. Skai
tydami ja kaipo limpanczia li
ga manytume kad tai lengva ja 
kontroliuoti. Bet patyrimas pa
rodo kad kitaip yra. Užtekti
nai žinome apie syfili sulaiky
ti jo isžsipletojima. Pažystame 
gemala, kuris užkreczia žmo
nes, mes žinome kaip perduo
tas nuo vieno asmenio kitam, 
mes žinome kaip ji iszgydyti.

Pasirink gyvata ir sveikata 
sau ir savo szeimynai vykda
mas pas gera, teisinga gydyto
ja arba in klinika (tam tiks
lui) jeigu tik manai kad liga 
užkrėstas. Tinkamas iszgydi- 
jimas pradžioje ligos po geru 
iszegzaminavimu iszgydo dau
guma atsitikimu.

Nepaisyk szundaktaru ir ne
vartok patentuotu vaistu. Jie 
jokio gero neatnesza. F.L.I.S.

Dr. John L. Rice, 
New Yorko Miesto Sveikatos 

Komisijonierius.

Nepaprasti Dalykai, 
Bet Teisingi

SESZUPE BEVEIK
VISISZKAI ISZDŽIUVO.

Ties Mariampole vanduo 
Szeszupeje taip nuseko, kad 
per užtvankos akmenis ties ge
ležinkeliu apsiavė žmones pe
reina. Maudytis Szeszupeje 
jau beveik negalima, nes van
duo labai neszvarus, pilnas vi
sokiu srutu, dumbliu, plaukio
ja visokiausi neszvarumai.

(PONAI BIZNIERIAI! Geis
dami apteikt savo gerus kos- 
tumerius, privalo isz laiko 
duoti atspaudyti SIENINIUS 
KALENDORIUS 'ant 1937 m., 
ir iszsirinkt kokiu nori iszsi- 
rinkt. DABAR LAIKAS! už- 
sikalbyt ir nelaukyt ilgai!— 
nes kas pirmesnis, tas gales 
isz’sirinkti puikesnius!!!

W. D. Boczkauskas - Co., 
Mahanoy City, Pa.

NUSIŽUDĖ ALYTAUS 
LAISZKA-NESZYS ŽULPA.
Alytaus., — Miszke rastas 

nusinuodijęs actu Alytaus 
pa'szto laiszka-neszys Ant. Žul- 
pa. Žulpa buvo nevedės, mėgo 
iszgerti ir paskutiniu laiku la
bai skurdžiai gyveno.

§ Kožno didvyrio minksz- 
ta szirdis kaip vaszkas bet 
katram nesiseka tai kieta kaip 
titnagas.

§ Jeigu gulėsi, nieko netu
rėsi. Ant ryt nieko neatidek, 
tuojaus dirbti pradėk.

— Norints skaitlis čigonu 
ant svieto yra mažiau kaip vie
nas milijonas, bet ne viena tau
ta ne yra tdip prasipa'ltinus po 
svietą kaip čigonai.

—• Viktorėlis Casados, ku
ris turi vos penkis menesius se
numo, gali pakelti ant syk du 
krėslus sverenczius po devy
nis -svarus kožnas. Žinoma, tė
vas laiko ji gleibije kada kele 
krėslus nuo žemes. Kūdikis 
gyvena Santa Fe, New Mexico.

—■ Kada mažiulele Diamo
nd Kitty isz Boston, Mass., tu
rėjo szeszis menesius senumo, 
svėrė 92 -svarus. Motina svėrė 
101 svarus ir vos galėjo pakelti 
savo dukrele. Sziadien duktė 
sveria 427 svarus ir rodosi su 
cirkusu.

— Miestelyje Stitzer, Wis., 
sudege groser-sztoris, kuriame 
viskas sudege tiktai deszimts 
dėžių degtuku kurie radosi di
džiausioje 'liepsnoje.

— Mus redakcijoj apsidir
ba visokios knygos-. Jeigu tu
rite kokia, tai prisiunskite.

Slaptybe 
Testamento

Isz Angliszko verte F. B.

— Stebėtinas dalykas, — 
paszauke Mrs. Butleriene. — 
Tvirtini buk tavo teta Rita isz- 
eme visus pinigus isz foankos 
ir padare visas savo locnastis 
szeszis menesius priesz miri
mą, apmainė viską ant pinigu 
o daugiau nieko apie tai neži
nai kur likusis turtas yra pa
slėptas, — isztare advokatas.

— Taip yra, mano Nastuk. 
Nežinau 'kodėl teta Rita taip 
padare, palikdama szita puiku 
ir dideli narna o nepaliko ne 
skatiko ant jo užlaikymo.

— O, motinėlė, nekalbėk 
taip. Esmių tvirta buk teta Ri
ta padare tai ant gero.O gal pi
nigus paslėpė in tokia vieta 
kurios mes negalime atrasti.

— Bucziau užmirszus. Tu
riu koperta užadresavota in ta
ve, kuri ketinau tau inteikti po 
jos mircziai, sztai czion yra.

Advokatas sujeszkojas tarp 
kitu dokumentu koperta, pa
davė ji Nastukei. Toji atple- 
szus koperta rado ant szmote- 
lio popieros paraszytus žo
džius :

Kur mano akys žiuri, ten 
ijeszkok,

Ant manes be reikalo 
nerugok,

Mano pirsztas vieta tau 
parodo,

Kur paslėptas turtas yra; rodo.
— 'Tas neatbūtinai parodo 

kur turtas yra paslėptas o dau
giau nieko nepasilieka kaip 
turime pradėti jo jeszkoti. Ge
riausia padarysim jeigu duo
sim žinia Jonui idant in czio- 
nas pribūtu ir padėtu mums 
taji turtą sujeszkoti. Žinai mo
tinėlė jog Jonas apie tokias 
slaptybes daug supranta ir isz- 
reiksz tuosius slaptingus žo
džius.

— Mano dukrele, juk žinai 
gerai jog su Jonu da nesusi'ža- 
dejai o ka apie Itai žmones kal
bėtu?

— Praszau manes paklausy
ti, — atsiliepė senas advoka
tas, — jeigu pana Nastazija 
jau pasiliko locnininku tojo 
turto tai asz duocziau rodą 
idant žmoniems' apgarsintu- 
met apie susižiedojima su Jo- 
nuo 'tada neturėtu bobos ka 
kalbėti.

— Mariute, rodą pono advo
kato yra gera, juk ne busi tam 
prieszinga, ka?

Reikia žinoti jog Mrs. But
leriene buvo naszle o Nastuke 
buvo jos vienatiniu kūdikiu 
kuriai nieko negalėjo atsaky
ti. Ant galo sutiko ant jos pra- 
szymo ir iszsiunte telegrama 
pas Joną idant aplaikytu urlo- 
pa isz vaisko ant keliu dienu ir 
pribūtu pas juos.

Tuom kart laužo savo gal
vas, ka tai galėtu ženklint tie
ji keli žodžiai paraszyti tokio
je slaptybėje. Nes ant testa
mento buvo paraszyta tik: 
“Visa mano turtą ir laukus 
palieku savo seserunei Nasta
zijai Butleriutei ir del jos pa- 
tarnku. ’ ’

“Kur mano akyš žiuri, jesz- 
kok.” Ka tai galėtu ženklyt? 
Ar-gi ne'baszninkes turtas ga
lėtu rastis szeimyniszkam 
skaitocziuje? Reike pirmiausia 
dažinot kur teta sėdėjo kaip 
taja gromatele buvo raszius o 
gal tenais isztyrihesime slap
tybe.

Dasiklausia pas tarnus, da- 
žinojo buk teta tankiausia sė
dėjo savo biblidtekoj nes te-J

nais praleisdavo daugiausia 
laiko.

Motina su duktere nusidavė 
in tenais kur pastanavijo 
jeszkoti visas slaptingas vietas 
ir kampelius ir da jeszkojo ka
da iszgirdo baisa žingsniu už
pakalyje kur jau’ stovėjo kapi
tonas Nash nes apleido savo 
pulką kada aplaike telegrama 
nuo Nastukes.

— Mylimas Jonuk, esmių la
bai nudžiugus jog neatsakei 
mano praszymo. Juk mums 
prigialbesi, ar ne? Motinėlė 
jau labai nuilso o jeszkojome 
visur ir nesuradome.

— Mylima Nastuk, apie ka 
tu kalbi? Ar jeszkote paslėptu 
skaihu apie kuriuos sapnavo
te?

— Atminei, jeszkome skar- 
bu, — atsiliepe Butleriene, — 
bet tegul Nastuke tau pati ap
sako apie skarfoa o asz tuom 
kart eisiu nusipraust dulkes.

Kada motina nusidavė in 
kuknia, kapitonas Jonas atsi
liepe:

— Pasakyk man ka tas ženk
lina ir kodėl siuntei pas mane 
telegrama. Pulkauninkas ma
ne tuojaus paliuosavo.

— Perskaityk szita groma
tele ir pasakyk man ka tu apie 
tai mistini. Matai, szita narna 
paliko man teta bet pinigu jo
kiu nėpaliko, norints visi apie 
tai gerai žinome jog ji turėjo 
dideli turtą ir lyg sziam laikui 
nesuradome ne skatiko.

Jonas gilei užsimislino. Stai- 
gai užklausė Nastukes.

— Ar nesiranda kur tavo te
tos paveikslas?

-— Apie tai suvisai nemisli- 
nom. Taip yra, didelis paveiks
las tetos randasi pakajuje.

Nuvede Joną in dideli paka- 
ju kur kabojo puikus paveiks
las auksiniuose rėmuose.

Dalbar turime persitikrint 
kur tetos akys žiuri. Žiūrėk, 
Jonuk, Jonuk, ar jos akys ne
yra atkreiptos in sena szepa 
kuri ten stovi.

— Isztikruju taip. Dabar tu
rime atrasti ar joje nesiranda 
kur slaptingos sziupeles.

Atidarė sena szepa bet nie
ko joje nerado kaip tik punde
li senu groma'tu.

— Czionais, Jonuk, daugiau 
nieko nesurasim, reikia toliaus 
jeszkoti. Dabar rūpinkis isz- 
riszti antra misti: 1 ‘Pirsztas 
mano vieta paroldo, kur paslėp
tas turtas ten rodo.”

— Prisipažinstu jog tai yra 
sunki užduotis. Gal czionais 
randasi kur kokis stovylas ku
ris mums parodytu kur yra 
paslėptas skarbas.

Jeszkojo per visa ta diena, 
antra ir treczia bet be jokio 
pasisekimo pakol iszsibaige ur- 
lopas kapitono Jono. Norints 
jeszkojo visur bet nieko nera
do o Jonas turėjo sugryžti in 
savo pulką.

*♦* *♦*
Nastukei nubodo jeszkot pa

slėpto skarbo mirusios tetos. 
Viena diena sėdėdama biblio
tekoj, paregėjo kabanti maža 
paveiksią savo tetos prie sta
lelio o szale jos kabojo paveik
slas senoviszko kareivio ant 
kurio pirszto kas tokis žibėjo. 
Kada prisiartino arcziau pare
gėjo jog ant pirszto buvo žie
das iszdetas puikiu deimantu.

Su dideliu akyvumu prisiar
tino ir isz netycziu paspaude 
deimantą žiede. Ant galo! Pa
spaudus deimantą portretas 
nuslinko nuo vietos ir ant jo 
vietos pasirodė mažos dureles 
ant kuriu kabojo užrūdijąs 
raktas. Indejo rakta in spyna, 

j pasuko ir atidarė duriukes.

Kokis buvo giliukis Nastukes. 
Paregėjo maža kambarėli pui
kiai papuoszta. Inejus in vidu
rį paregėjo kampe stovinczia 
didelia skryne. Prisiartinus 
prie skrynes, atidarė ir vos ne
apalpo isz džiaugsmo. Skryne 
buvo pripildyta auksineis pi
nigais. Praslinktu keliolika 
dienu pakol visus suskaitytu.
Nastuke norėjo kuogreicziau

sia pasidalint taja linksma 
naujiena su savo motinėlė, už- /
dare skryne ir norėjo iszeit 
tuom paežiu keliu kokiu atėjo 
bet kaip persigando kada pa
regėjo jog dureles paskui ja 
užsidarė ir pasiliko tam kam
barėlyje nevalninke. Bevaisin- 
gai butu szaukus pagialbos nes 
niekas jos nebutu .iszgirdes o 
priek tam niekas nežinojo apie 
slapta kambarėli. Pradėjo mis- 
lyti kaip gales isz savo kalejb 
mo iszsigaut.

Dirstelėjus per langeli, pa
regėjo jog tasai kambarėlis ra
dosi prie stataus kalno prie 
prapulties o tik szakos stovin- 
czio medžio radosi prie lange
lio ant kuriu nėgalima buvo 
gautis. Ant kart paregėjo ko
kia tai apžėlusia maža ranke
le kuri 'bandė atidaryti langeli. 
Is'z dideles iszgasties puolė su 
riksmu apalpus ant grindų.

Po kokiam tai laikui pradė
jo atsigaivint pajusdama jog 
kas tokis glosto jos veidą. Ati
darius akis paregėjo maža 
beždžionka. Tuojaus atsiminė 
jog tai jos tetos Ibeždžionka 
kuria taip nebaszninke mylėjo 
o kuri buvo papratus czionais 
eiti su savo locnininke ir ga
vosi per langeli.

Vargingas sutvėrimas džiau
gėsi pamaezius žmogiszka yp^L 
ta o Nastukei atėjo laiminga” 
priglis in galvelia. Nutarė pa-, 
raszyti gromatele pas motina 
ir tokiu fondu ja atras.

Kaip nutarė (taip ir padare. 
Paraszius gromatele pririszo 
prie kaklo beždžionkos ir isz- 
leido per langa su taja vilczia 
jog gal kas isz namiszkiu pa- 
temins prirįszta gromatele ant 
beždžionkos kaklo.

Per visa taja diena Nastuke 
lauke su dideliu nekantrumu 
iszgialbejimo, isztroszkus ir 
iszalkus. Jau pražudė vilti jog 
ja motina atras kad sztai pa
regėjo sugryžtanezia beždžion
ka su pririszta gromatele ant 
kurios buvo paraszyta:

“Nepražudyk vilties; isz- 
gialfoesim tave kaip tik atra
sim slapta inejima.”

In valanda po tam iszgirdo 
girgždėjimą durelių o jose pa
sirodė motina su tarnais ir isz 
džiaugsmo apalpo, 

n
Kada atsikvotejo, radosi sa

vo kambarėlyje ant lovos pa
stiprinta sudrutinaneziu mais
tu. Nepoilgam atsikėlė isz lo
vos apsakydama apie savo ne
laime ir atradima mirusios te
tos skarbo.

Kada Nastuke isztekęjo už 
Jono, tasai tankiai priminda
vo savo paežiai idant beždžion
ka praszalintu, kuria labai pa
mylėjo kaipo savo iszgialbeto- 
ja bet Nastuke Joną tuojaus 
apmalszindavo kalbėdama 
jam: “Jonuk apsimalszyk, juk 
žinai kad jeigu ne tas mažas 
sutvėrimas tai neturėtum szia
dien pacziules nes bucziau ga
lėjus tam kambarėlyje už- 
trokszt ir numirt pakol mane 
butu atradę.

Jonas tylėjo iy nesispyre 
daugiau idant bdždžionkele 
praszalintu. Gyveno laimingai 
su savo paeziule o isz surasta 
tetos turto pasinaudojo ne tik 
jie bet ir ju vaikai.
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FARMERIAI KOVOJA PRIESZ LIEPSNA ANT SAVO FARMU.
Farmeriai apsaugoja savo faiunas ir namus nuo sudegimo per girrines ugnis artimo

je Markham, Minn. Laike gesinimo apdegė daug žmonių ir 50 farmeriai neteko savo gaspa- 
dorylscziu.

TSE-I-LA
PASLAPTIS 

Japoniszka apysaka.

In žiemius nuo Tonkino, to
li nuo imperijos vidurio, pla- 
cziai iszsiskleide provincija 
Kuan-Si. Krasztas turtingas ir 
vaisingas.

Dėkui atkakliam monzu fa
natizmui, seni padavimai ir 
prietarai laikėsi Kuan-Si daug 
giliau ir fezlaikancziau nei ku
rioj kito'j provincijoj guliu- 
czioj areziau Pei-Tsinu (Peki
no).

Priesz-pasikutinis tos galin
gos ir turtingos provincijos vi- 
ce-karalius gubernatorius Tsze- 
Tang, paliko paskui Save at
minti ižauraus ir laukinio žmo
gaus. Ir tiktai žemiau pamine- 

Įtas apsakymas gali iszaiszkin- 
Iti kokiu budu tasai despotas 
galėjo iszvengti tukstanezius 
pasikėsinimu ir gyventi visisz- 
koj ramybėj tarp savo liaudies 
piktumo ir neprisotintos nie
kada pagiežos.

Viena karta — o tas vei- 
kesi pirm deszimties metu 
priesz 'Tsze-Tango smerti' — 
karsztame, duszname pusiau- 
dienyj vice-kara'lius sėdėjo vie
noj isz szalcziausiu savo milži- 
nisžko palociaus saliu. Sėdėjo 
jis ant sosto isz juodo aržuolo 
papuoszto žemeziugais ir raus
vu auksu su nuleista galva, 
sunkiai atsirėmęs ant sosto 
ram'scziu.

Czia tuojaus jo užpakalyj 
matėsi didele stovyla dievai- 
czio Fogalingo kraszto globė
jo. Ant laipsniu stovėjo apsi
ginklavusi sargyba. Po deszi- 
nei nuo sosto stovėjo numylė
tas Tsze-Tango budelis Tung- 
Li.

Tsze-Tang vedžiojo akimis 
per minias savo mandarinu, 
kraujo kunigaikszcziu ir karei
viu. Visi veidai buvo neperma
tomi. Karalius jausdamasis vi
su neapkeneziamas, apsiaustas 
kytrais žmogžudžiais, pilnas 
nužiurejimu, atkakliai prižiu- 
rinejo in kiekviena dvaroka 
kurie pusbalsiai tarp saves 
kalbėjosi.

Nežinodamas katra sziadien 
reiketu atiduoti smerties na
gams ir nuolatos besistebėda
mas kad ligsziol vis dar gyve
na paniuro ir užsimislijo.

Staigai siena .sujudo, mūras 
atsivėrė ir praleido oficiera ku
ris tempe paskui .save už kasos 
jauna, nepažinstama Chinieti 
su didėlėmis akimis ir gražiu 
atviru veidu. Nepažinstamas 
buvo aprengtas szilkiniais ru
bais ugninio dažo ir ant strėnų 
turėjo sidabrine juosta. Pri
ėjus prie sosto laipsniu puolę

ant veido.
Ant klausianczio karaliaus 

pažiūrėjimo oficicras atsake:
— Dangaus sunau! Tasai 

jaunikaitis paeina isz gmino ir 
vadinasi Tse-i-la. Nesibijoda
mas smerties, tvirtina kad atė
jo pas tave liepiant nemirszta- 
miems Pussajams.

— Kalbėk! — praszneko 
trumpai Tsze-Tang.

Tse-i-la iszsitempe.
— Valdytojau! — tarė ra

miu balsu, — žinau kas laukia 
manes atsitikime jeigu mano 
žodžiai negalėtu iszsipildyti. 
Pereita nalkti man sunkiame 
miege pasirodė Pussajai ap- 
reikszdami man paslaptį kuri 
paprastam žmogui gali sumai- 
szyti protą. Jei teiksiesi manes 
iszklausyti imsi tikėti tuojaus 
kad toji paslaptis isztikro yra 
virsz-prigimta. Kadangi, die- 
viszkašis, suteiks ji tau ' tuo
jaus galėjimą neatidarant akiu 
pažinti vardus tu visu kurie 
daro suokalbius priesz tavo 
valdžia arba gyvastį ir taip 
viską žinosi kaip tik jie su
spės apie piktadaryste pamis- 
lyti. Ir nuo szio laiko busi vi- 
siszkai apdraustas priesz viso
kius baisius pavojus ir ramiai 
ir lamingai vieszpatausi savo 
galingoj vieszpaltysteje. Asz, 
Tse-i-las prislegiu ant dievai- 
czio Fo, po kurio globa visi 
czionai esame, kad mano pa
slaptis turi taigi ta šyla apie 
kuria kalbėjau.

Ant to stebėtino apreiszkimo 
baimes sziurpulys perėjo per 
visus dvarokus ir užvieszpata- 
vo gili kankinanti tyla. Baisi 
neramybe atsimusze ant szallu 
paprastai nel^rutancziu veidu. 
Visi iszltempe akis žiurėjo in ta 
nepažinstama, kuris be susi- 
maiszymo o net ir be baimes 
pasidavė locnininku negirdė
tos dieviszkos paslapties. Dy
kai nekurie stengėsi nusiszyp- 
sojimu uždengti savo prapul- 
tinga susijudinimą — užpulti 
netikėtai nedryso net pasižiū
rėti in save o iszdavystes nu- 
blankimas tik ir slanlkiojo per 
ju veidus.

Pagalios vienas isz kuni
gaikszcziu trokszdamas kiek 
galint paslėpti baime suszuko:

— Ne kitaip kaip priesz sa
ve matome 'beproti arba gir
tuokli!

Tas mandarinus kiek tai su
ramino kurie atsiliepe paei
liui:

— Lyg sziolei Pussajai apsi- 
reikszdavo vien tik seniems 
bonzams, žinomiems isz dievo
baimingumo.

Vienas isz . mandarinu-gi 
pridūrė:

— Taip... Ir mes pirmiau 
turime apsūdyti ąr-gi paslap

tis, kuria trokszta tasai žmo
gus atidengti, užsitarnauja, 
kati karalius jos iszklausytu?

įnirtę oficieriai szauke:
— Kas jis toksai yra? Gal 

tai bus pasiustas koks žmogžu
dys 'kuris norėtu pasinaudoti 
aplinkybėmis ir vienu durtuvo 
mostelėjimu...

— Aresztuoti jis!
Tsze-Tang pakele ant Tse-i- 

la galvos savo beria su dievo
tais paraszais.

O Tse-i-la kalbėjo toliau.
— Ant nemirtinu Pussaju 

kurie nematomai czionai ran
dasi prisiekiu jums kad jokia 
tortura neprivers manės iszpa- 
žinti priesz nei viena to, ka tu
riu pasakyti vien tik karaliui. 
O mano dieve! Nepasigeriau 
opiumo, mano veide nesimato 
beprotystes ir neturiu su sa
vim jokio ginklo. Bet smerties 
alkyveizdoj, kuri man žiuri in 
akis, apreiszkiu kad- paslaptis 
kuria troksztu praneszti, užsi
tarnauja dovanos. O geriausiai 
isz visu gali ja apiprekiuoti tu, 
pone. Jei isz pirmu mano žo
džiu suprasi taip pat kad die
vai apsireiszke man, padare 
mane vertu tavo dukteres ran
kos skaisezios kunigaikszcziu- 
tes La-tcn-Se, taip pat pen
kių deszimtu tukstaneziu auk
siniu Ijanu.

Tardamas žodžius: “penkių 
dęszimcziu tukstaneziu Ijanu” 
Tse-i-la paraudo ir stengėsi už
slėpti savo susimaiszyma.

Negirdėtas tasai reikalavi
mas pagimdė juokus tarp dva- 
roku, karaliaus-gi szirdyje rus-' 
tybe. Žiaurus juokas susiraitė 
ant jo lupu kada žvilgterėjo 
ant jaunikaiezio kuris suval
dęs save taip toliaus kalbėjo:

-‘-'Laukiu, valdytojau, isz- 
kilmingo tavo prižadėjimo ir 
ant dievo Fo, baisiai kerszi- 
janezio tiems, kurie neužlaiko 
prisiegos, užkeikiu tave idant 
nežiūrint to ar priimsi mano 
pasiulijima ar ne, nubaustum 
mane smerezia arba-gi pripa
žintam man ta dovana.

Tsze-Tang atsistojo nuo sos
to.

— Nusprendžiau! — tarė. — 
Eiksz su manim!

laumines juostos blizgesiai 
sklaidėsi nuo brangios iszso- 

’Alintos brilijantais apykakles ir 
tiktai galva kartu su akimis 
pasiliko szeszelyje.

Už skliautu ir storu sienų 
niekas negalėjo iszgirsti ju 
kalbos.

— Klausau! — tarė Tsze- 
Tang.

— Valdytojau! — praszneko 
Tse-i-la. — Esiu mokintiniu ir 
pasekėju poeto Li-tai-cze. Dio-

■ vai mane apdovanojo iszmin- 
j timi tame paeziame laipsnyje, 
kaip tave — galingumu. Pirde- 
jo dar prie to neturto dovana, 
idant jame vystytųsi ir žydė
tu mano mislys. Kasdiena die
vams siuneziau maldas už to
kias brangias dovanas ir gyve
nau sau ramiai, be jokio ru- 
pesezio, kad sztai viena diena 
ausz'tant, ant tavo palociu sto- 

mus? Paszauk 'budeli! Tegul 
man bus atkerszyta! Bot pasa
kau : nužudęs mane, tuojaus po 
keliu valandų pats busi nužu
dytas o tavo vaikai bus pa
smaugti, pagal paproezio, ke
liaus padkui tave; ir tavo duk
tė, Litense, lebos ir meiles 
kvietkas, kris žmogžudžiu au
ka... Pranaszauju... Ak, 
kad tu butum ne tik galingas 
bet ir iszmintinigas valdonas... 
Daleiskime atbulai: ineini sos
to salen kaipo locnininkas di
džiausios paslapties, eini ap
suptas savo sargyba, atsirėmęs 
ant mano peties. O tenai ap
rengi mane karaliszkais rubais 
ir visiems matant, pavedi man 
gražiaja Li-ten-se, savo dukte
rį, mano akiu szviesa! — ir po 
szliufbui paliepi duot man tuo
jaus penkias deszimtis tuks- 
taneziu auksiniu Ijanu. Užtik-

Keliomis minutomis paskiau 
po augsztais tamsybes skliau
tais, kur szviete maža lempute, 
Tse-i-la, priraisziotas diržais 
prie stulpo pamate augalota 
karalių Tsze-Tang.

Karalius buvo atsirėmęs in 
geležines duris; deszine jo ran
ka buvo paguldyta ant kaktos 
varinio 'smako iszeinanczio isz 
muro ir kaipo atkakliai žiurin- 
czio vienatine savo akia in Tse- 
i-la veidą.

Tsze-Tango žali rubai mete 
aplinkui nublankusią szviesa

go pamaeziau tavo dukteri. Ir 
nuo tos dienos mano ranka pa
liko ant szalies szventas kny
gas ir rankraszczius, kadangi 
pajutau kad tavo duktė, taip 
kaip ir asz, svajoja ir mislija 
apie ta pati rytmeti. Nuvargęs 
ir nubaustas ant palengvos 
baisios smerties, pasiryžau su 
bent kokiu virsz-prigimtu dar
bu pasikelti prie jos, karaliaus 
dukters.

■ Tsze-Tang, turbut labai ne- 
kantriaudamas, riebiu savo 
pirsztu paspaude smako aki. 
Tuojaus atsidarė be mažiausio 
ūžimo abidvi duriu puses per 
kurias maltesi vidurys kito 
tamsaus skliauto.

Trys žmones su variniais 
ginklais stovėjo prie krosnies 
ant kurios dege angliai. Po 
skliautu kabojo storas, szilki- 
nis szniuras, praskirtas gale, 
po juo-gi buvo maža plieno 
•Ide'tka su atvaru apaezioje.

Sztaikas laukia Tse-i-la. Po 
baisiu viso kūno deginimu, au
ka buvo pakabinama ant szil- 
kinio szniuro taip, idant ran
kos didysis pirsztas palytėtu 
kojos didžiulio pirszto, pas
kiau buvo inleidžiama kleltkon 
dvi iszalkusios žiurkes, toji 
klefka užmaunama ant galvos 
ir pririszama tokiame padėji
me prie pecziu. Pagalios bude
lis nelaiminga insupdavo ir 
iszeidavo, kad tik ant rytojaus 
sugryžus.

Pamatęs tai, kas perimdavo 
sziurpuliais net drąsiausius ir 
tvireziausius žmones, Tse-i-la 
tarė szaltai:

— Pamirszti, pone, kad apart 
mus dvieju niekas czionai ne
turi bu't ir' klausyt musu kal
bos!

Durys tuojaus su trenksmu 
užsidarė.

— Tavo paslaptis? — suszu
ko žiauriai Tsze-Tang.

— Mano paslaptis, tirone? 
Mano paslap'tis remiasi ant to 
kad mano smertis patrauks 
paskui save tuojaus tavo smer
ti.

Isz Tse-i-la akiu krito žai
bai.

— Mano smertis? Ar-gi ne- 
pamislijai kad apie tai svajoja 
tiktai tie kurie su tokiu dide
liu susijudinimu, su tokiu per- 
sigandimu laukia tavo sugry- 
žimo? Ar^gi tai tas nebus da- 
rodymu kad mano paslaptis 
neturi jokios vertes? Kaip tai 
jie džiaugsis isz tavo lengvati- 
kybinio pasitikėjimo: Ir ar-gi 
mano smertis nebus obalsiu 
greitesnes tau pražūties? Už
tikrinti apie savo atvanga ir 
baimes visi jie sujudinti, pra
skiesti, matydami tave apgau
tu ir nupuolusiu ant dvasios, 
ar-gi jie nepaskubins iszpildyti 
savo piktadariszkus užmany-

rinu tave, pone, kad ant tokio 
matymo, didžiausi ir arsziausi 
tavo neprieteliai kurie jau ran
kose turėjo kalavijus, parkris 
persigandę, mirtimu nublan 
kimu apdengti prie tavo kojų 
ir niekados jau daugiau ne- 
drys blogai mislyti apie tave ir 
daryti suokalbius ant tavo gy
vasties! Pamislyk: tave laiko 
už iszmintingiausia ir viską ži
nanti valdoną — kaip-gi gali 
intiketi kad nieko nuo manes 
nepaemes, davei man viską, 
ko reikalavau? Kaip tai, tu, 
žiaurus tironas, mane, palieiki 
gyvu? Tu, pasalinge, ir tikėji
mą laužiantis, iszpildai visus 
mano reikalavimus? Tu, szyk- 
sztuolis, pavedi man tiek auk
so? Iszdidus ir mandruolis, 
leidi už manes, už sau nepažin- 
stamo, savo dukteri? Ir kokios- 
gi czia gali but abejones? Visi 
aplinkui tave yra persitikrinę, 
valdai paslaptimi —- ir ant'tb 
tai-gi pasiremia visa mano pa
slapties galybe! Tai-gi, prie ko 
priėjau ir ka reiszkia mano pa
slaptis! Kitkas priguli nuo ta
vęs. Asz-gi iszlaikyšiu savo 
prižadėjimus.

Karaliau Tsze-Tang! Asz, 
Tse-i-la, patariu tau isz gilu
mos szirdies pasielgk taip. In- 
eik in sale su szviesiu savo vei
du, augsztai galva laikydamas. 
Nuo szio laiko buk maloningas 
ir dovanojantis! Saugokis to
liau nežinoti kas tai yra mie- 
laszirdyste! Liepk pataisyti 
iszkilmingas puotas ant Dievo 
Fo garbes, musu to Dievo glo
bėju, kad palinksminti liaudis, 
Asz-gi rytoj isznyksiu isz tavo 
akiu. Pasitrauksiu su savo 
szirdies iszrinkltaja in tolima, 
ramia, laiminga provincija. 
Nenoriu gauti mandarino pa- 
augsztinimo; labiau prekiuoju 
kitas vietas ir kitokius pa- 
augsztinimus. Kaip seniau, asz 
insigilinsiu in apmislijimus ku
rie pragyvens visas vieszpa- 
tysies ir visus vieszpataujan- 
czius! Asz, monarkas nemirtin
gos viesžpatystes, ka-gi veik
siu czia, ant ju žemes? Gali 
persitikrinti kad dievai mane 
apdovanojo gera szirdžia ir di
dele iszmintybe, galima saky
ti, didesne už tavo dvarokus. 
Bet vereziau tarnauti mano 
numylėtinei negu tau. Pa
klausk savo dukters: žinau 
kad pamaezius mano akis, pa
sakys kad turiu teisybe. Tu-gi,1 
pasipuoszes mano paslapties 
galybe, vieszpatausi kaip se
niau bet atidarysi savo protą 
priesz iszmintybe ir teisingu
mą ir permainysi baime ant 
meiles aplinkui sudrutinta sa
vo sostą. Tai matai ant ko re
miasi mano paslaptis. Pagal
vok, pamislyk ir nusprensk,— 
pasakiau.

Tse-i-la nutilo.
Tylėdamas mislijo Tsze- 

Tang. Jo milžiniszko kūno sze- 
szelis visiszskai užklojo dide
les geležines duris.

Urnai prisiartino prie jauni- 
kaiezio ir padejas savo rankas 
ant jo pecziu, tarytum, apim
tas tukstaneziu inspudžiu, pa
sižiurėjo su dideliu nusistebė
jimu in jo akis.

Pagalios, iszsitraukes kala
viją, perkirto diržus, apjuo- 
sianezius Tse-i-la ir uždėjo 
jam ant kaklo savo karaliszka 
lenciūgą.

— Eikime! — tarė.
Tse-i-la, perimtas netikėtu 

laimikiu, su drebėjimu pasižiu
rėjo in karaliszka dovana.

— Tasai lenciūgas! — pra-' 
bilo. — Ir tai tam, kuris tave 
taip pažemino? Be't-gi tai dau
giau ne kaip reikalavau! Ka, 
ponas, nori atsiekti su taja do
vana, už ka ja duodi?

— Už savo pažeminimą! — 
atsake paniekinaneziai Tsze- 
Tang, atidarydamas duris ant 
svieto. Galas.

Turiu apie viena Rusnaka pa
dainuoti,

Apie jo nelaime apsakyti, 
Buvo tai Nedėlios ryta, 
Apie valanda deszimta.

Atėjo Rusnakas/kaip sake, 
nasžlys,

Prie manes szirdeles ar nepri- 
sika'bys,

Pasisakė kad turi gazolinu va
roma bota,

Tokis vyrelis po mares pasi
važinėti vertas,

Sako, nuvažiuosim klemsu pri
rinksim.

Mat buvau Filadelfijoj tai pa- 
siakvatinau,

Ba tokiu dyvu pirma ne- 
maeziau,

Su dviem moteriukėm prie 
doko nuėjau,

Ir tuoj ta gazoliui bota pa
regėjau, 

Iszrode kaip gera valtis bet 
, boto varda turėjo, 

In kuria mums sutilpti reikėjo,
Del apsaugos da- mažesne val

tele turėjo,
Bet isz musu pasažieriu niekas 

in ja nesėdėjo.
Rusnakas kaip inžinierius in- 

žina dabojo,
O jo vaikas styra kieravojo. 

Pasileidom ant mariu, 
Buvo mus tik trys isz vyru, 
Isz pradžių niekas baimes 

neturėjom,
Tik vis in kraszta žiūrėjom.
Nekurie isz vyru pradėjo ju- 

. dintis,
O mumi baime eme rodytis, 

Iszvažiavom gal apie dvejetą 
myliu,

Da szirdeles asz vis tyliu, 
Bet su sykiu boto inžinas su

gedo,
Tada vyrueziai jau' asz sėdėjau 

be žado.
Rusnakas eme indžina taisyt, 
Ir mus visus žodžiais ramyt, 

Vėliaus inžina sutaisė, 
Visai apie sugedima mažai 

paisė.
Privežė mus prie vienos salos, 

Ir sake kad ant valties 
iszkylios,

Pradėjo jis valti in kraszta

:: JUOKAI ::
— • Ko taip verki, Juozuk?
— U-gi mudu su 'broliu isz- 

muszem Įauga o mama davė 
mano broliui deszimti ryksz- 
cziu o man tik penkes.

— Kaip gali duotis savo 
žmonai muszti?

— Ko nori? Myliu ja labai 
o daktaras pasakė jai kad var
totu daug judėjimo.

PASIGYRĖ.

Sudžia in vagi: — Ar tave, 
isz jaunu dienu, nebuvo kam 
pamokinti?

Vagis: — Ne, ponas sudžia, 
viską ka tik i'szmokau, tai pats 
per save.

TARP POROS.

Ji: — Ar-gi jau visi vy
rai toki kvaili kaip tu?

Jis: — Kur tau! Juk da yra 
invales jaunikiu o kaip apsipa- 
cziuoja tai visi persimaino ant 
kvailiu.

varytie, 
Bet asz matau kad nieko negali 

padarytie.
Visus mus iszkele ant salos, 
Tarpe medžiu ant lygumos, 

Vakare sugryžom tuom paežiu 
keliu,

Užmirszti asz da ir lyg sziol 
negaliu,

Kol gyvas Busiu ant tokiu botu 
nevažinėsiu, 

Bereikalo tik czion užimti 
vietos,

Del mano keliones nepa
prastos.

* * *
Dvi kūmutes Yorikerse nesenei 

suėjo,
Ir tuojaus persikalbejo, 

Negana buvo su žodžiais, 
Szoko viena ant kitos su na

gais, 
Nusitvėrė už kudlu, 

Didesne mete mažesne ant 
'grindų.

Butu visas kudlas nurovus, 
Kad nepriszoktu žmogus, 

Mažesne iszgialbejo, 
Ir vaina tuoj nustojo.

Isz to viso pasidarė nekas, . 
Pas vaita užmokėjo ugadas, 

O ir gerai užmokėjo, 
Ir namo susigraudinę parėjo, 
Ar-gi ne puikios misiukes, 

O jus kvailos avukes!

į Nereikalinga baime pa
didina nelaime. , I 

į Sziadienos viena valanda 
yra verta rytojaus dvieju va
landų.

NAUJA MALDA-KNYGA:

“Jėzus
Mano Pagelba 
Gyvenimo, Vakare 
ir Mirties Valandoje”

'—t—
Yra tai vardas Naujos 

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

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

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

❖
W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 

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

* I I



ŽINIOS VIETINES
— Ketverge žydu ■ Nauji 

Metai. ,
— Szia savaite pripuola 

czvertis meto su pasninku se- 
redoj, petnyczioj ir subatoj.

— Praeita Petnyczios va- 
kara vagys insigavo in cigaru 
sztora ant 118 E. Centre uly., 
paimdami apie 50 doleriu pini
gais. Palicija badai užėjo ant 
pedsakio vagiu.

— Mare Budrevicziute, ku
ri perbuvo Pottsvilles ligonbu- 
teje per septynes sanvaites, 
sziadien yra daug sveikesne.

— Praeita Petnyczios vaka- 
ra užsidegė kaldru standas ku
ri turėjo R. M. Ross, isz Wil- 
mingtono, arit Schuylkill Pa
vieto Fero. Locnininkas likos 
smarkiai apdegintas kaipo ir 
keli kiti žmones kurie jam pri- 
gialbinejo užgesint liepsna.

— Stanislovas, sūnūs Juo
zo Zuperskio, West Pine uly., 
likos nuvežtas in ligon'bute ant 
operacijos pendesaitis. Stanis
lovas staigai susirgo ir dakta
ras paliepė ji tudjaus nuvežti 
ant operacijos.

— Ketverge užbaigs moks
lą asztuoniolika dažiuretoju li
goniu, (norsiu), Ąshlando li- 
gon'buteje. Užbaigimas mokslo 
atsibus Ąshlando augsztesneje 
mokslaineje. Kongresmonas 
Gildea, isz Coaldale, pasakys 
norsems prakalba.

' — Merginos Sodalietes, isz 
Szv. Juozapo Lietuviszkos pa
rapijos, laikys didele card par
te Nedelioje, ’27-ta d. Septem- 
berio, ant naudos bažnyczios. 
Mergaites jau pardavinėja ti- 
kietus ir kožnas privalo jas su- 
szelpti. . i C . -

—. Mėnesinis susirinkimas 
Szv. Vardo draugystes buvo 
laikomas Nedelioje parapijinė
je mokslaineje ant kurio daug 
svarbiu užmanymų likos nu
tarta. Drauguve nutarė priim
ti jaunus vaikus kurie užbaigė 
asztunta skyrių parapijinėje 
mokslaineje. Apie Novemberio 
menesi draugyste laikys pasi
linksminimo vakarėli. Komite-’ 
tas jau darbuojasi ant suren
gimo tojo vakarėlio ne tik del 
savo nariu bet ir del publikos.

— Naujas kliubas, kuris li
kos nesenei sutvertas, nutarė 
ant savo susirinkimo prisidėti 
prie seno Independent Lietu- 
viszko Kliubo kad suezedyt 
kasztus iszemimo naujo czar- 
terio. Apie 50 žmonių jau pri- 
sirasze prie tojo kliubo. Susi
rinkimas bus laikomas netoli
moj ateityje sudavadint reika
lus seno ir naujo kliubo. Juo
zas Ancerevi'czius yra vienas 
isz pirmininku tojo kliubo ir 
galite pas ji aplaikyt visas in
formacijas kas kiszasi inžan- 
gos in taji kliu'ba ir kokis yra 
jo tikslas.

SHENANDOAH, PA
— Praeita nedelia kunigas 

Degutis suriszo mazgu mote
rystes Adele Ardickiute (Har
dy), isz Lost Creek su Rudolfu 
Czervenku, isz Poughkeepsie, 
N. Y. Jaunavedžiai apsigyvens 
Filadelfijoj. Nuotaka yra duk
tė ponstvos Aleksu Ardicku.

f Juozas, sūnūs Martino 
Sinkevieziaus, 425 W. Atlan
tic uly., mirė General ligonbu- 
teje Filadelfijoj. Jo pati mirė 
apie 10 metu adgal. Paliko tė
vus, kelis brolius ir seseris.

ISZ WILKES-BARRE
IR APLINKINES

Wilkes-Barre, Pa., f Tarnas 
I Useviczius, 55 metu amžiaus, 
24 Becker Court, mire.

, — Czionais susilaukėm jauno 
vikaro Kun. J. L. Savulio, ku
ris kunigystes mokslą yra bai-i 
ges Rymoj.

Edwardsville., — Mokytoja 
Irene Lukoszevicziute ,duktė 
p. Petro Lukoszevicziaus, (pir
mutine Lietuve szio miesto is
torijoj, tapo paskirta Mt. Hun- 
lock mokykloj už principai 
(mokyklos užžiuretoja). Tai 
pasidarbavimas A. J. .Valibaus 
ir Vik. Kamarausko.

Parsons., f Mikas Katkevi- 
cziukas, 5. metu amžiaus, Mik. 
Katkevicziaus sūnūs, mirė.

Center Moreland., f Mykolas 
Bernotaitis, 55 metu amžiaus, 
mirė. Palaidotais Szv. Marijos 
para., kapuose, Pringle.

Plains., f Jon. Svietileviczius 
12 Hemlock uly., mire. Palai
dotas Szv. Kazimiero para, ka
puose.

Inkerman., f Adomas Mar
cinkus, 52 Union uly., mirė. Pa
liko žmona Monika ir 8 vaikus. 
Velionis atvykęs isz Lietuvos 
39 metus pragyveno Inker
mane.

Ashley., t Alfonsas Salese- 
Viczius, 16 metu amžiaus, 48 
Cooke uly., mirė ir likos palai
dotas (Szv. Trejybes para, ka
puose Bear Creek.

ISZ CHICAGO, ILL
—i Pleszikaa prismaugė A. 

Jasaiti prie 46 ir Wood uly., 
kada jis ėjo namo. Piktadariai 
atėmė isz Jasaiczio pora dole
riu pinigu ir laikrodėli, taipgi 
pilietines popieras ir pasporta.

—• pp. Karaliai, 3310 Li'tu- 
anica, ir Pužauskai, 3309 Litu- 
anica avė., iszvažiavo Pužaus
ku automobiliu pasivažinėti in 
pietvakarius nuo Chicago. Pa
buvę kiek ties Tautinėmis ka
pinėmis, jie nuvyko in Vytauto 
darža, bot tenai nieko gero ne
surado, užsuko pas farmeri pa
sipirkti ūkio produktu. Grįž
tant namo, in ju automobili at- 
simusze greitai važiavęs jau
nas vyrlszkis. P. Karaliene 
tapo smarkiai sutrenkta, o ju 
5 metu mergaitei lango stiklas 
perkirto kakta prie desziniojo 
antakio. Žaizda gili, ir teko ru
dėti keli “stieziai” Kryžiaus 
ligonbUtej.

Tamaqua, Pa. — Kada Mare 
Zaldariene czystino langus, 
staigai nupuolė jai ant rankos 
langas sužeisdamas jai kelis 
pirsztus. Paszauktas daktaras 
apžiurėjo žaiduli ir motere gy
dosi namie.

Shamokin, Pa. f Senas czio- 
naitinis gyventojas, Adomas 
Marcinkeviczius, kuris gyvenoj 
artimam kaimelyje Brady, mi-| 
re po ilgai szirdies ligai. Velio- j 
nis pribuvo sz Lietuvos,dauge
li metu adgal apsigyvendamas] 
pirma Shamokin bet vėliaus 
apsigyveno Brady. Paliko pa- 
czia Ona ir kelis brolius ir se
seris.

— Ona Mazalauskiene li
kos nubausta ant trisdeszimts 
dienu in kalėjimą, Sunburyje, 
už daryma ir pardavinėjimu 
namines guzutes.

§ Jeigu smagius czevery- 
kus dėvėsi tada visus kelius 
minksztus turėsi.

§ Jeigu dirbdamas czedysi 
tai ant senatvės nedejuosi ir 
vargsza suszel'psi.

ISZ ISZPANISZKOS
REVOLIUCIJOS

PASIKELELEI UŽMUSZE 
2,000 VALDISZKU 

KAREIVIU.
Burges, Iszpanija. — Dau

giau kaip 2,000 Iszpaniszku ka
reiviu likos užmuszti per pasi- 
kelelius kada užklupo ant sa
los Mallorca. Tame muszyje 
dalyvavo 6,000 Iszpaniszku 
valdiszku kareiviu bet tik apie 
4,000 giliukningai pabėgo in 
Valencija.

Daugiau kaip tuzinas armo- 
tu, puse milijono patronu, 500 
rankiniu granadu ir daug 
ginklu likos paimta per pasi- 
kelelius. Pasikelelei paėmė 
miesteli La Perra po smarkiam 
musziui.

PADOTKAI ANT SKAMBI
NIMO VARPU.

Madridas. — Pasikeleliai vi
sokiais budais apsunkina Ka- 
tjalikiszkas Ibažnyczias ir net 
uždėjo padotka ant skambini
mo bažnytiniu varpu. Burmis
tras miesto Casas Bajas uždė
jo sekanti padotka ant skam
binimo varpu: skambinimas 
varpu ant miszparu, poteriu ir 
katekizmo mokslo 25 pesetus; 
už skambinimą del mirusiu 15 
pesetų, laike laidotuvių ir isz- 
kilmiųju szveneziu 100 pesetų. 
Tik už skambinimą varpu lai
ke ugnies nieko nemokama.

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

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graboriut 

:: Gabiausias Balsamuoto jas :: 
! Geriausia Ambulance 

patarnavimas s z i o j 
apelinkeje. Bile ko- 
kiam laike; diena ar AZ 
nakti. Visada turi pil- 
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio 1 T 
Grabu. Laidoja nu
mirėlius pagal naujau
sia mada ir mokslą.

Turiu pagialbininke 
moterems. Prieinamos

__ prekes.
DU OFISAI:

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

TAMAQUA, PA., 439 Willing Strew 
Bell Telefonas 538-J

Szi Banka yra Narys 
Federal Reserve System 

IR
Federal Deposit Insurance 

Corporation

Union National Bank 
KAMPAS MAIN IR CENTRE ST. 

MAHANOY CITY, PA.

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

SAULE” Mahanoy City, Pa.

UOSZVES IR
MARCZIOS

PAĖMĖ SZLIUBA VANDENYJE —
i: ■ PIGUS BUDAS DEL NUOTAKOS.

Penki metai adgal Medinas Andrews, pakrasztinis sar
gas gialbejimo gyvaseziu prie Pontchartran ežero, New Or
leans, iszgialbejo nuo mirties pana Else Hagner. Sztai ana 
diena likos jisai įsurisztas mazgu moterystes su ja bet ne prie 
altoriaus tik vandenyje tojo ežero isz kurio ja isztrauke. Liu- 
dintojais tosios vineziavones buvo tukstaneziai žmonių kurie 
prisižiurinejo tai nepaprastai ceremonijai. Paveikslas parodo 
abudu jaunavedžius pasiredia in plaukimo drapanas. Buvo 
tai pigus parėdai del jaunavedžiu. ’ > , i lįO)

PASAKĖLĖ DEL
PONU BIZNIERIŲ

Kitados gyveno asilas kuris 
bėginėdamas po girria, inpuole 
in gilia duobe o nors gana 
stengėsi isz jos iszsigaut bet 
negalėjo. Būdamas jau beveik 
pusgyviu isz bado, ant galo pa
regėjo lape ir melde jos kad 
jam prįg’ialbetu.

— Esmių per maža kad tau 
gialbet bet duosiu tau gera ro
dą. Artimoje girrioje randasi 
slonius. Paszauk ji tai jis tave 
isztrauks. , . , j

Po atsitraukimui lapes, asi
lelis taip sau pamislino: “Jau 
neturiu pajiegu isz stokos

LIETUVYS SKUTASI SU KIRVIU.
Jonas Valiulis, malkakertis, Oregan valstijoj, skutasi su 

kirviu kaip tai ant paveikslo matome. Jonas skutasi su kir
viu jau trys metai ir da niekad neinsipjove ir sako kad jam 
dabar yra lengviau skustis su kirvių ne kaip su britva.

Paskutines Žinutes
Tokio, Japonija. — Kare 

prisiartina tarpe Japonijos ir 
Kinu isz priežasties nesutiki
mo ant sutarties kokia Kinai 
padare su Japonija. Japonai 
jau nusiuntė savo laivus in Ki
nija.

Detroit, Mich. — Septyni 
žmones likos užmuszti per 
Wabash lokomotiva kuri tren
kė in automobiliu. Szoferis tu-' 
rejo laisnus vardu Jonas Pa- 
lenczar, 37 metu. Badai pen
kios moteres ir vaikas buvo 
supjaustyti per lokomotivos 
ratus.

§ Ateityje viskas susilygi
na. — Jeigu tėvai sarmatinasi 
savo vaiku tai vaikai sarmati
nasi tėvu kada tieji pasensta.

§ Jeigu dirvos nearsi tai 
duoneles neturėsi.

Dieve mano! Sunku atsakyti 
kiek tai rugojimu galima isz- 
girst ant svieto ant uoszviu ir 
mareziu. Neapsakytum kiek 
tai dainelių gieda apie tai, 
kaip tai marti negaili intikti 

| motinai savo vyro. Bot nesu
skaitytum, kiek tai yra istorijų 
sudėtu apie piktas motinas. 
Nesuraszytum kiek tai randasi 
nelaimingu szeimynu kurios 
nesutinka tiktai per uoszves.

Viena kart klausiau vienam 
miestelije:

— Kaip einasi Mikoliene? 
ar sveika? Kas girdėt pas jus?

—■ Acziu Dievui, viskas ge
rai ir butu gerai, bet toji mano 
marti mane nepaguodoja ir 
neduoda man ne gero žodelio, 
tame visa mano nelaime.— Vė
liaus dažinojau nuo žmonių, 
kad toji marti, ant kurios uosz- 
ve teip rugoje, yra tai dora ir 
gera motore, niekam pikto ne
daro ir in uoszves veikalus ne- 
sikisza ir kaip tai sako: Nosies 
nekisza in kur nereike.” No
rėtu gyventi sutikime su uosz
ve bet toji pasisziauszus visa
me ir ne yra užganadinta. —, 
Matai ponuli,_ — kalbėjo man 
kaimink’a,— uoszve negali už- 
mirszti, kad josios sūnelis ap- 
sipaeziavo su tarnaite, kad ne- 
atnesze in namus pasogos, o 
dabar nuolatos ėda savo mar- 
czia ir apkalbinėja priesz žmo
nis. — Gyvenau asz kitados su 
ta uoszve ir prisižiūrėjau in va
les, kokis terp ju buvo gyveni
mas. Marti viską iszpildinejo 
ka jai uoszve paliepdavo, nie
kados pikto žodelio neisztare, 
bet negalėjo intikt uoszvei kuri 
nuolatos rasdavo visokias prie
žastis ant savo marezios. Moti
na tankiai kalbėdavo in mane. 
“Ne tokia pati yra tinkama del 
mano sūnelio, galėjo sau suras
ti geresne!” Vaikszcziojo po 
kaimynus apkalbinėjo marezia 
ir nuolatos ant jo-sies rugojo: 
“Ncpaguodoja manės mano 
marti!” Vela antroje grinezio- 
je iszgirdau buk uoszve rugoje 
kad marti nieko negali dirbt. 
Motinai iszrode, kad tik ji ga
lės dirbt, prosit ir gaspado- 
riaut, per tai nori kad ir marti 
teip darytu kaip ir ji.

Bot Onute supranta gaspa
dorysta pagal naujausio budo 
ii' saviszkai dirba, nes būdama 
pas gerus žmonis ta darba isz- 
moko sistcmatiszkai. Bet moti
nai senelei tas suvis nepatinka 
ir nori kad pagal josios graju 
marti szokinetu. Ka tada da
ryti? Gal daugelis moterių at- 

j sakys kad reikia uoszves

maisto. Kožnas mano stengi- 
mas da arsziau mane apsi'lp- 
nys. Jeigu szauksiu pagialbos 
sloniaus tai nupulsiu visiszkai 
ant pajiegu. Ne, veluk sucze- 
dinsiu savo pajiegas. Privalu
mu sloniaus yra pribūti man in 
pagiąlba be paszaukimo. — 
Taip sau mistino asilelis b,et 
tuom kart pastipo isz bado.

In kėlės dienas po tam lape 
ėjo pro taja vieta ir paregėjo 
duobėjo pastipusi asila.

Jeigu isztikruju duszia žvė
ries pereina in žmonis tai du
szia tojo asilo isztikruju pereis 
in tokius biznierius kurie ne- 
apsigarsina laikraszcziuose tik 
laukia pagialbos nuo žmonių, 
kaip tasai asilas. •—F.

SENIAUSIA MASZINA GESINIMUI UGNIES.
Viena isz seniausiu maszinu, Su v. Valstijose, del gesini

mo ugniu randasi miestelyje Wiscasset, Maine. Tenaitiniai 
ugnagesiai apvaiksztinejo jos atminti kuria pradėjo naudoti 
1801 mete. Tuose tai laikuose ugnagesiai naudojo du skurs
nius viedrus, du audeklinius maiszus ir lovini rakta. Raktas 
buvo naudojamas kad iszardyt lovas kokias tame laike žmo
nes naudojo. Skuriniai viedraibuvo del gesinimo liepsnos o 
maiszai del sudėjimo dalyku kokius iszgialbedavo isz ugnies.

DUOS ŽINIA DEL ŽMONIUĮ 
KAIP ŽMONES BALSUOJA 

ANT PREZIDENTU. x

Szimet žmones labai yra 
akyvi žinoti kokia proga turės 
kandidatai ant prezidentu ir 
ar bus iszrinkti. Szimet P. W. 
Litchfield, pirmininkas Good
year Tire & Rubber kompani
jos, tris kartus ant sanvaites 
kalbės per reidio kiek laikrasz- 
tis “Literary Digest” surinks 
balsu ir ant kokio kandidato 
žmones daugiausia balsuos 
kaip tasai lai'krasztis kožna 
karta daro priesz rinkimus 
prezidento. , . ;

klausyti. —• I nngvai tai kal
bėt, bet sunku iszteset. Kož
na marti, kada iszteka už vyro 
ir žino kad reikes drauge su 
uoszve gyvent, turi ant to pa
sirengti, kad reikia teip daryti, 
kad motinos szirdi nesužeist, 
otada viskas daug lengviau’eis. 
Ne visados marezios yra sal
džios; yra saldžios irkarc'zios, 
o motina nevisados yra rugo- 
janti be priežasties. Tankei 
atsitinka, kad in grinezia inei- 
na marti, pasiputus, jauna, bet 
nieko nesuprantanti apie nami
ne gaspadorysta, pradeda moti- j 
nai paliepinet visame ir su mo-; 
t ina pradeda szluot kambarius: 
Juk ji dabar czion bus gaspa- 
dine, dabar ji bus pone visame, 
o senukei paliepineis vaikus nė- 
sziot nog ryto lyg vakarui, 
skųst bulves ir da ja pavadina 
sena boba. Gero žodelio jai ne
duoda, pradeda visur lakstyti 
nori užrietus, maustydama: 
“Kas tai asz!” Senos motinė
lės akys prisipildo aszaromis, 
szirdis pradeda sopulius atjau
sti ir neturi drąsos pasiskunst 
šuneliui ant nedorybes mar
ezios, nes bijo vargsze kad sū
nelis “neszoktu jai in akis.” 
Motinėlė pradeda skustis kai
mynams): — Tai szirdeles, ko 
asz sulaukiau ant senatvės, pa
silikau tik ant loskavos duo
nos. 'O gal gerai butu primyt 
tokiai marezei žodžius:

— Nedaryk kitam to, kas 
tau ndimtu miela! Kaip tu pa
guodoj! sena motina tavo vyro 
teip gal paguodos ant senatvės 
tave, tavo vaikai. Kiek tu už- 
duodi nuliudimo senelei, su
lauksi to paties nuo savo vaiku 
Jeigu tu geidi, kad Dievas pa
laimintu tavo vaikus ir susilau
kei juos ant linksmybes tavo, 
tai stengkis paguodoti senus 
tėvelius ir neiszspaudinek jiem 
aszaras isz ju senu akiu. Tan
kei atsitinka, kad marezios, 
kurios vėlina viso gero del 
uoszves, yra nepaguodojamos 
per ja, o tosios marezios ka už
duoda skausmą szirdies ucsz- 
vei, buna geros ir uoszves gana 
atjauezia skausmą szirdies, bet 
ant visko žiuri per pįrsztus ir 
kerieza tikumoje ir niekam ne
siskundžia apie savo padėjimą.

—F.W.S.B.

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje 
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