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Isz Amerikos
20 ŽMONIŲ NUSKENDO SU 
LAIVU ANT ERIE EŽERO.
Cleveland, Ohio. — Devynio

lika laivoriu ir viena motere 
prigėrė ant skenstanczio laivo 
‘•‘Sand Merchant,” kuris apsi
vertė laike smarkios vėtros 
ant Erie ežero, 14 myliu nuo 
czionais. Septyni laivoriai li
kos iszgelbeti per praeinan- 
czius laivus. Keliolika laivoriu 
laikėsi už apvirtusiu luotu bet 
negalėdami iszlaikyti Ibuvo 
priversti paleisti ir nuskendo.

MESUTE IR LASZINIAI NE- 
SVIETISZKAI BRANGSTA.

Washington, D. C. — Pagal 
valdžios ukiszka departamenta 
tai mesa ir lasziniai nesvietisz- 
kai pradėjo pabrangt ir da la
biau pabrangs ateinanti meta. 
Mėsininkai pranaszauja buk 
lasziniai parsidavinęs neužil- 
gio po 50 centu ant svaro o ir 
kita mesa teipgi pabrangs 
žeriklyvai. Žmones nebus 
sztant pirkinet mesa ir laszi- 
riius jeigu taip brangs.

PASILIKO SUKCESORIUM 
DIDELIO TURTO, LIKOS 
SURASTAS ANT UBAGU 

KAPINIU.
■ Mount Vernon, N. Y. — Jo

nas Honeycomb, isz Londono, 
Anglijos, jeszkojo per ilgus 
metus savo dingusio brolio 
Edwardo Honeycomb ir ant 
galo surado ji ant czionaitiniu 
ubagu kapiniu. Kėlės sanvaites 
adgal Edwardas atėjo in viesz- 
narni silpnas ir alkanas, mels
damas locnininko suszelpimo. 
Locnininkas Wrights Taverno 
susimylėjo ant vargszo, paval
gydino ji ir davė jam darba 
prižiūrėti viesznami, duoda
mas jam kambarėli skiepe kur 
jis gyveno ir gulėjo. Ana diena 
likos jis surastas negyvas. 
Žmones ji palaidojo ant uba- 
giszku kapiniu kur visi nežino
mi vargszai silsisi.

Po palaidojimui likos daži- 
nota kad palicija jo jeszkojo 
ant paliepimo brolio kuris pri
buvo in Amerika jeszkoti savo 
dingusio brolio ir pasidalint 
su juom paliktu turtu Anglijoj, 
kuris daeina ant keliu milijonu 
doleriu. Nuliūdo brolis, atva
žiavęs in czionais bet jau buvo 
per vėlu nes brolis silsejosi ant 
kapiniu, nereikalaudamas jo
kio turto.

TRYS KUPCZIAI BALTOJO 
TA VORO ARESZTAVOTI.
Scranton, Pa. — Trys Italai, 

kurie kupcziavojo baltu tavoru 
(pristatydami merginas in pa
leistuviu namus), likos czio
nais aresztavoti ir pastatyti po 
kaucija. Dovydas Goldstein, 
isz New Yorko, buvo pastaty
tas po $10,000 kaucijos už at
vežimą tūlos mergaites isz New 
Yorko in Hazletona kuria pri
statė in czionaitine paleistuviu 
urvą. Valdžios agentai jeszko 
dakitu kurie prasižengia priesz 
valdžia kupcziavodami mergi
noms ir moterimis.

KUN. COUGHLIN’AS 
TURI SUSIVALDYT

IE GERIAU KAD EITU ANT 
PASILSIO

Baltimore, Md. — Katali- 
kiszkas laikrasztis ‘ ‘ Catholic 
Review,” kuri iszduoda arki
vyskupas Mikolas Curley, Bal- 
timores diecezijos, pataria kad 
kunigas Coughlinas ir pralo
tas Jonas Ryan nusiduotu ant 
pakutos'in Jdiosztori ir truputi 
atsilsėtu. Toliaus arkivysku
pas raszo: “Jeigu tieji du vy
rai truputi pasilsėtu tai jiems 
tas iszeitu ant ^naudos. Gerai 
butu kad jie instotu ant kokio 
tai laiko in kliosztori Kartusu 
kur visi turi būti labai malszus 
ir nieko nekalba o tada tieji 
vyrai padarytu didele gerade- 
jyste del bažnyczios ir savo 
sklypui. ’ ’

Detroit, Mich. — Jonas O’
Donnell, isz Pittsburgo, užve
dė teismą priesz kunigą Cough- 
lina kad ji praszalint nuo Na
tional Union for Social Justice 
už nepadoru p'asielgima ir isz- 
leidima pinigu nereikalingai 
ant politikiszku tikslu.

LIETUVE RASTA NEGYVA.
Boston, Mass.,— Anksti Su- 

batos ryta viename tarpduryje 
■prie Athens ulyęzio®, netoli nuo 
So. Bostono palicijos stacijos 
Nr. 6, buvo rasta negyva Lie
tuve moteris. Viena jos koja 
buvo lapauta, antra basa ir ap
draskyta. Palicija nuveže la
vonu in lavonine. Alicija Ta- 
ruszkiene, kuri gyvena po Nr. 
224 Athens uly., sakosi ta mo
terį pažinojusi, bet jos pavar
des nežinanti. Vardas buvęs 
Valerija. Ji turinti ir sunn So. 
Bostone, bet nežinia kur jis gy
vena.

TĖVAS 38 VAIKU; ISZ TU 
27 GYVI.

Plattville, Ark.,— Czionais 
gyvena žmogus Roy Darring
ton, 89 metu amžiaus, Kana- 
diszkais-Francuzas, kuris yra 
tėvu 38 vaiku, isz kuriu 27 dar 
gyvi ir gyvena po visa Ameri
ka. Buvo jisai vedes keturis 
sykius. Su kožna savo paczia 
susilaukė pusėtinai vaiku, dvy
lika kartus po dvilinkus, ir ke
turis kartus po Itrinukus. Turi 
jisai 'daugybe anūku, praanuku 
ir pro-pro-anuku.

PER KVAILA SZPOSA NE
TEKO GYVASTIES.

Chicago. — Kada Bruce Ca- 
bbot sėdėjo su savo mylima 
parke, kuriai sznabždejo mei
lingus žodelius in jos ausele, jo 
draugas, Harvey Fucht, geis
damas paszposuoti isz jo, ap
ėjo aplink suoleli net deszimts 
kartu ir vis szaipesi isz jo ir 
merginos. Ant galo Bruce, ne
galėdamas to ilgiaus nukensti, 
staigai paszoko nuo suolelio ir 
pastūmėjo savo dranga taip 
smarkiai kad tas puldamas pa
taikė in kita suoleli su galva ir 
sau persiskele pakauszi. Drau
gas pasidavė in rankas palici- 
jos ir bus teistas už žudinsta 
savo draugo. ,

Isz Visu SzaliuINSIUTUS MESZKA SU
DRASKĖ DU ŽMONIS 

ANT SMERT.
Ellsworth, Me. — George 

Langley, 55 metu, iszaugino 
jauna meszkuti kuri laike prie 
savo gazdlinines stoties, rodyti 
keleiviams kurie fenais susto
davo pasiimti gazolino. Mesz- 
ka užaugo ant dideles ir drū
tos bestijos. Ana diena kada 
locnininkas inejo in kletka ja 
paszert, toji mėtėsi ant jo ir 
baisei ji sudraskė ant smert. 
Jo pagialbininkas, kuris inbe- 
go in kletka gialbeti Langley, 
taipgi likos sudraskytas. Kiti 
žmones adbegia nuszove mesz
ka. Kitoje kletkoje radosi kita 
meszka kuria taipgi nuszove. 
Locnininkas buvo pripratęs 
prie meszkos nes visados ji 
pasveikindavo draugiszkai bet 
kas jai atsitiko taja diena tai 
motere sudraskyto vyro negali 
dasiprasti del ko meszka taja 
diena taip insiuto ant savo po
no.

GIRRINE UGNIS SUDEGI
NO KELIS KAIMELIUS;

6 ŽMONES ŽUVO.
San Francisco, Calif. — Di

deles girrines ugnys, kurios ki
lo Žieminėje dalyje Kaliforni
jos, sudegino kelis kaimelius, 
didele, plytinyczia, daug namu 
ir szeszi žmones neteko gyvas- 
ėziu. Tukstancziai akeriu gir- 
riu iszdege. Senoviszki mieste
liai, kurie likos uždėti per se- 
noviszkus gyventojus 1849 me
te, iszdege.

PERDURE SU ŽIRKLĖMS 
MEILUŽI SAVO PACZIOS

KURI UŽTIKO NAMIE.
Milwaukee, Wis. — Eugene 

Kueny, 30 metu, yra ugnagesiu 
ir dirba naktimis. Nužiurinejo 
jis savo paczia, motina trijų 
vaiku, kad ji užsidavinejo su 
svetimais vyrais kada jis isz- 
eidavo in darba ir sumanė ja 
pavaktuoti. Taji vakara jis nu
davė kad eina in darba bet isz- 
tikruju seke paskui paczia ka
da toji iszejo nevos atlankyti 
savo sesere bet susitiko ji ant 
kampo su William Mather, 27 
metu, taipgi pacziuotu žmo
gum. Williamas parvedė ja na
mo apie dvylikta valanda nak- 
ezia. In kėlės minutas po tam 
inejo jos vyras in stuba užtik
damas abudu meilingam glė
byje. Vyras mėtėsi ant savo 
prieszo su žirklėmis, kurias pa
griebė nuo stalo ir uždavė jam 
kelis smūgius in krutinę. Nu
vežtas in ligonbute, mire in kė
lės valandas.

Kueny’iai turi tris vaikus: 
18 menesiu, 4 ir 7 metu am
žiaus.

KINISZKAS TARNAS NU- 
TRUCINO SAVO DARB

DAVĮ.
White Plains, N. Y. — Pali

cija aresztavojo czionais Ki- 
niszka tarna Chang Foo Lee 
kuris radosi ant tarnystos, per 
asztuonis metus, pas L. W. 
Churchill ir kuris nutrucino 
savo darbdavį o keli narei szei- 
mynos pavojingai serga. Tiks
las žudinstos badai buvo at- 
kerszinimas už koki tai prasi
kaltimą.

CIGONKOS ISZSZAUKINE- 
JO DVASIAS BET IR ISZ-

SZAUKE PINIGUS ISZ 
TAMSIU KAIMUOCZIU.

---------!--------

Vilnius. — Žinome visi kad 
čigonai gyvena tik isz visokiu 
apgavyseziu ir vagyseziu o ka
da pataiko ant kokio lengvati
kio tai buria jam ateiti, rodos 
žinotu Dievo daleidimus bet 
szirdije čigonai juokėsi isz 
kvailu ir tamsiu žmonių.

Sztai ežiomis dienomis dvi 
cigonkos atėjo in kaima Bruki 
nes dažinojo buk gaspadorius 
Makauckas atsivežė isz Vil
niaus tris tukstancziu's zlotu. 
Ate ja pas ji, prasze kad pavė
lintu iszburti jam jo ateiti. 
Žmogelis davėsi pr-isikalbint o 
kiti, dažinoja apie cigonkas, 
taipgi susirinko pas gaspado- 
riu iszgirsti stebuklus kokius 
cigonkos apsakinėjo. Cigonkos 
bure kožnam ju ateiti ir ant 
galo paliepė uždengti visus 
langus nes ketino iszszaukti 
dvasias giminiu. Visi iszejo 
isz grinezios. Cigonkos iszszni- 
pįnejo vieta į’ur Makauckas 
buvo paslėpęs pnigus, pagrie
bė juos ir apleido grinezia. 
Žmoniems nubodo laukti isz- 
szattkimo dvasiu ir ant galo 
atidengė langus. Tuojaus per
sitikrino buk cigonkos padare 
tikra “krata” grinezioje, pasi- 
imdamos kas tik papuolė in 
rankas ir pinigus.

Gaspadorius tuojaus davė 
žinia palicijai kuriai pasiseka 
suimti cigonkas už keliu kai
mu bet visu pinigu pas jas ne
surasta tik 1,500 zlotu.

CIGONKOS
IR DVASIOS

KRUVINOS DREBĖJIMAS
MUSZTYNES ŽEMES ITALIJOJ

Sao Paulo Lietuviu Bažnyczioj. 85 Užmuszti, Daugelis Sužeista, 
-------- Namai ir Bažnyczios Daug

PIETŲ AMERIKOJE. Nukentejo.

Sao Paulo, Brazilije.,— Jau 
nuo.'kurio laiko po Lietuviu ko
lonija ėjo paskalai, kad kaip 
kurie Katalikai labai nepaten
kinti esamu kunigu ir rengia 
prafezyma Lietuvos arkivysku
pui, kad tas atsiustu antra ku
nigą. Nepasitenkinimas kilo 
dar ir isz to, kad naujai pasta
tytoj bažnyczioj retai telaiko
mos pamaldos, o kunigas laikas 
pamaldas Lenkams, isz kuriu 
daugiau uždirbąs. Taip nu
girdės,' kunigas susiszauke 
naujai pastatytoj bažnyczioj 
mitinga neva su parap'ijonais 
apsvarstyti antro kunigo rei
kalingumą. Tuo tarpu, kaip 
tik mitinge kažin kas prasižio
jo, kad kunigas be reikalo 
szvaistas parapijos pinigus to
kiems reikalams, kaip ‘Szvies- 
os’ leidimui ir kit iems niekams, 
o nesirūpinąs bažnyczia, tuoj 
kunigo ‘vaiskas,’ apsiginkla
vęs pa ra senais plytgaliais Ir 
kitu kuo, puolė kalbėtoja ir ki
tus ‘nekeneziamus žmones.' 
Prasidėjo kruvinos mnsztynes 
Dievo namuose. Dauginusia 
nukentejo 75 metu amžiaus se
nute Beividiene, 70 metu senis 
Naszlenas ir kitas prie jo bu
vęs senukas Szliumba. Szis 
invykis ne tik labai sujaudino 
Sao Paulo Lietuvius Katalikus 
bet pasiekė ir vyskupą, bei ci-

TARP MUZULMONU IR IN- 
DUSU KILO KRUVINI 

MAISZACZIAI.
Bombay, Indija. — Tikeji- 

miszki maiszacziai kilo tarp 
Muzulmonu ir Indusu, aplin
kinėje Byculla, Bombejoj, ku
rie prasiplatino po kitas aplin
kines. Tuose kruvinuose mai- 
szacziuose likos užmuszta apie 
du szimtai žmonių ir daugybe 
sužeista, apie szimtas likos 
aresztavoti. Angliszkas vais- 
kas yra pasirengęs apmalszinti 
maisztininkus jeigu ateitu prie 
didesnio pavojaus. Maiszacziai 
kilo isz priežasties kad Indusai 
pastate maldnami prie Muzul
monu maldnamio ir tas šukele, 
tarp tuja dvieju tifcejimiszku 
szaku didele neapykanta.

LAIMĖJO 10 MARKIU 
ANT LOTERIJOS

Berlinas, Vok., — Bedarbis 
Hėinas Strauffler, kuris radosi 
be darbo apie du metus, pasis
kolino nuo savo draugo ant 
pirkimo loterinio bilieto, nes 
sapnavo kad laimėjo ant lote
rijos daug pinigu. Kada atėjo 
dienia traukimo lasu, jo numar- 
is iszlaimejo 10 tukstaneziu 
markiu. Draugui, kuris jam 
paskolino pinigus, padovanojo 

' du tukstaneziu markiu.

viline valdžia. Kuo byla baig
sis, tuo tarpu dar sunku pasa
kyti. Bet tas pirsztu prikisza- 
mai parodo, kad isz Lietuvos 
tvarkomas užsienio Lietuviams 
“dvasinis patarnavimas’ skan- 
dalisžkai kompromituojąs Lie
tuvos ir Lietuviu varda Pietų 
Amerikoje. —K.

FILIPINUOSIA ŽUVO APIE 
2,000 ŽMONIŲ.

Manila, Filipinai., — Pagal 
valdiszka apskaitima, tai laike 
pasiutiszkos viešnios kuri 
vieszĮpatavo pereita sanvaiite, 
žuvo gal daugiau kaip du tuks
tancziai žmonių. Kožna diena 
ateina žinios isz kitu provinci
jų apie žuvimą žmonių. Val
džia stengėsi suszelpti bena
mius ir sužeistus.

NEISZMINTINGI SENELEI.

Berlinas, Vokietija. — Kai
melyje Doggendorf, asztuones 
mylės nuo czionais, Edgar Vei
deli susibarė su savo paczia 
kerszindamas jai kad jeigu ji 
mirtų tai ne eitu jis ant jos lai
dotuvių o motere atkirto kad 
ji taipgi ne eitu ant vyro lai-
dotuviu. Po piet kaimynas už
tiko senuką negyva gulinti ant 
grindų. Motere tame laike ra
dosi pas kaiminka ir kada apie 
nelaime jai praneszta, toji ad- 
bego in grinezia ir regėdama 
savo vyra negyva, taip tuom 
persigando kad krito ant jo kū
no negyva. Na ir iszsipilde j u 
norai nes nei vienas nei kitas 
nedagyveno būti ant kito lai
dotuvių. Abudu likos palaidoti 
vienam kape. .*

TUKSTANCZIAI ISZBEGO 
ISZ NAMU.

Venecija, Italija. — Dau
giau kaip 85 žmones pražuvo 
smarkiam drebejime žemes,
kuris daveisi jaust žieminėje gus ir duris savo grinezios kad 
dalyje Italijos ir nekurtose da- niekas negalėtu matyt ka jis 
lyse Jugoslavijos ir Austrijoj, veiks. Kaimynai iszgirdo klik-
Padaryta dideles bledes. Kiek 
padaryta bledes mažesniuose 
miestuose tai da neapskaityta 
bet kožna valanda skaitlis už- 
musztuju pasidaugina.

Trieste ir Kroecijoj kaipo ir 
Liubline gyventojai panesze 
daug bledes ir baimes. Provin
cijoj Caneva Di iSacile pražuvo 
apie trisdeszimts žmonių.

Keli szimtai namu ir bažny- 
cziu likos sugriautos per dre- 
bejima žemes. Tukstancziai 
žmonių iszbego laukan pusnuo
gi kada pajuto drebejima. Ve
necijoj daugelis žmonių pabė
go gondolose. Trevise szimtai 
namu sutruko.

Batalijonai kareiviu sergsti 
namus ir szaudo tuos kurie 
apipleszineja lavonus ir sužeis
tuosius. Valdžia nusiuntė in 
ten paszialpa, maisto, gyduo
lių ir daktaru. O kad nelaime 
atsibuvo Nedelioje, tukstan
cziai Italu ne ėjo in bažnyczias 
nes bijojo kad sutrukusieji 
murai nesugriutu ant ju. Ku
nigai laike pamaldas ant rin
kaus. Isz daugelio miesteliu 
negalima aplaikyti žinių nes 
telegrafu ir telefonu dratai su
truko.

TRŪKIS UŽMUSZE 12 ŽMO
NIŲ STOVINCZTU ANT 

STOTIES.
Kairas, Egiptas. — Dvylika 

žmonių likos užmuszti ir daug 
sužeista kada ekspresinis trū
kis, prie Toukh stoties, užva
žiavo ant minios žmonių, kurie 
lauke atvažiuojant Nahas Pa- 
szos. Žmones nežinojo kad trū
kis eis ant tuju sztangu ir tren
kė in laukenczius žmonis. My
ne žmonių taip inirszo ant in
žinieriaus kad ji kerszino pa
korimu bet palicija ji iszgial- 
bejo isz ranku žmonių.

ISZGERE 45 STIKLUS 
ARBATOS.

Novo Jegoryk, Rosija. — 
Jaunas vaikinas atvažiavo pas 
savo dranga in sveczius. Laike 
pasikalbėjimo iszgere jis net 
dvideszimts stiklu arbatos. Ki
ti draugai, kurie tame laike 
l adosi pas jo dranga nusistebe-
jo tuom bet Anufrei Priemen- 
ko, juokdamasis pasakė kad 
da daugiau gali iszgerti. Pa
dare laižybas isz penkių bonkn 
arako, pakvietė liudininkus ir 
Anufras pradėjo vela gerti ar
bata. Bet kada dėjo prie lupu 
45-ta stiklą arbatos, staigai 
prasimusze jam kraujas pel
nosi o vanduo pradėjo teketi 
jam isz burnos. Nuvežtas in li
gonbute mire in trumpa laika. 
— Neiszmintingos laižybos.

ŽUDINSTA
ISZ PIKTUMO

Apsipacziavo Su Kuprota Mer
gina Kurios Nemylėjo Tik 

Jos Turtą.

TOJI UŽRASZE TURTĄ 
GIMINĖMS.

Leitmeritz, Czekoslovakija.
— Kaimelyje Rutiany kaimuo- 
tiš, Jokūbas Lintz, užkalė lan- 

šina ir verksmą moteres bet irt 
pagialba niekas nedryso eiti in 
grinezia. Ant rytojaus Lintz 
iszsitare priesz kaimynus kad 
turi “szviežios mėsos ant par
davimo” nes nužudė savo mo
tere. Kaimynai norėjo gautis 
in grinezia bet pasiutėlis ju 
neinleido. Kaimynai davė ži
nia palicijai ir kada atvažiavo 
keli žandarai, pasisekė jiems 
uždėti panezius ant 'žudinto- 
jaus ranku.

Baisus regėjimas persistatė 
žandarams kada inejo in vidu 
grinezios: Prie slenksczio gule- , 
jo moteres lavonas, smegenys 
buvo iszteszkinti isz galvos. 
Kampelyje sėdėjo baisei persi
gandęs keturiu metu vaikiukas 
o lopszelyje gulėjo asztuoniu 
menesiu mergaite.

Priežastis žudinstos buvo ta: 
Jokūbas apsipacziavo su Kos- 
tule, savo paczia, duktė turtin
go ūkininko, aplaikydamas pa-: 
sogos deszimts margu lauko su 
grinezia ir kelis szimtus pini- 
gaiš o likusius penkis margus 
ketino aplaikyti po jo's mir- 
cziai. Kosule buvo nepatogi 
mergina ir da kuprota todėl j u 
gyvenimas nuolatos buvo .szu- 
niszkas nes ėdėsi beveik kožna 
diena. Motere dasipratus kad 
vyras ja vede tik del jos pini
gu, užrasze 'savo pasoga del se
sers ir szvogerio o kada vyras 
apie tai dažinojo, sumanė at- 
kerszint paežiai baisiu budu. 
Vyras likos nusprenstas ant 
pakorimo ir virokas bus iszpil- 
dytas ateinanti menesi.

BIJOJO PABUDINTI 
KUNIGĖLI.

Apie ketvirta valanda ryte 
atėjo vaikinas prie klebonijos 
ir pradėjo tykiai barszkint in 
duris. Po kokiam tai laikui pa
sisekė jam isz'budint kunigą 
kuris iszkiįįzo galva per langa 
klausdamas:

— Kas ten prie duriu?
— Asz, Motiejukas;
—O ka tu nori taip anksti?
— Praszau jegamastelio eiti 

pas ligoni.
— Tai ko tu taip tykiai ba- 

laddjai?
— Bijojau jegamasteli pri- 

budint.

Tieji labiausia tikybos bi
josi, katrie nuo tikybes sza'lina- 
si. . - 1 j

— Katras žmogus tikėjimo 
neturi, tokis ant gyvulio isz- 
žiuri.

— Beit katras tikėjimą tu
ri, tai tuojaus kitaip iszžiuiri; 
smagesnis ir linksmesnis.
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metu amžiaus Ray Dobson, nu
žudė savo tęva užduodamas 
jam kelis ypus su kirviu kada 
tasai miegojo po sunkiam dar
bui ant ukes taja diena. Prie
žastis tosios baisios žudinstos 
buvo ta, kad ji prie to baisaus 
darbo prikalbino jo moczeka, 
28 metu amžiaus nes ji labiau 
mylėjo sunu kaip jo tęva. Lai
ke teismo sūnūs prisipažino 
prie žudinstos ir apsakė kaip 
nužudė tęva ir kad jam prie to 
prigialbejo moczeka. Žmones 
prisiklausydami teismo net ap
siverkė o nekurios moteres ap
alpo isz dideles gailesties ir 
užsirustinimo ant tos mocze- 
kos kuri pristūmė jauna žmogų 
ant nužudymo savo tėvo. Se
nas Sanford buvo apsipačzia- 
ves su motore tik asztuonis me
nesius įsu kuria (susipažino lai
ke farmeriu fero. Sūnūs ir mo
czeka abudu nuteisti ant viso 
gyvenimo in kalėjimą.

-------- ::--------
Del (nekuriu progresistu, fi- 

lozofu ir tuju kurie statosi sa
ve pirmininkais savo tautie- 
cziu ir geidžia pasirodyt ° kas 
tai asz ’ ’ o ypatingai politikoje, 
po tam juos parduoda už ap
graužta kaula, priminsim czio- 
nais puiku ir gera prilygini
mą:

Karta asilas užsispyrė būti 
karalium visu žvėrių ir tame 
tiksle uižsidenge save levo kai
liu. Už kokio tai laiko atėjo ant 
žvėrių susirinkimo. Asilas la
bai nusistebėjo ir nusiminė ka
da patemino kad niekas jam 
neatiduoda prigulinczios pa- 
guodonės. Kad parddyt savo 
karalisz'ka “didybe,” sumanė 
užbliauti kaip-karalius žvėrių 
— levas. Ka sumanė tai ir pa
dare. Bet, ant nelaimes, iszgir- 
de susirinkia žvėrys pažino 
baisa asilo ir visi suszuko: 
“(Mano asileli, ne esi geresniu 
už tavo tęva ir dieduką.”

Panasziai daro ir musu pra- 
simine * ‘ lyderei. ’ ’ Bliauna 
daug o veikia mažai.

Gal ir teisybe. Taip mums tu-j 
los senas Rusas apsakinėjo.

Laikraszcziai garsina buk 
szimet 'Republikoniszka parti
ja iszduos apie asztuonis mili
jonus doleriu ant vedimo savo 
politikiszkos kampanijos.

Da niekad jokia politikiszka 
partija neiszdave tiek pinigu 
nuo prasidėjimo Suv. Valstijų. 
O kiek tai milijonu buk isz- 
duota apie kuriuos žmones vi
sai nežinos?

Amerikoniszka politika rei
kalauja daug pinigo ant iszrin- 
kimo savo kandidatu, koki jie 
nebutu.

Gal ne-karta musu skaityto
jai .sau mistino del ko Rusai 
tik trimi pirsztais žegnojosi?

Sztai ant to atsakymas: 
Pradžioje įsavo stacziatikystes 
Rusai žegnojosi visa ranka. 
Vėliaus atsirado vienas labai 
Dievotas metropolitas (pana- 
szus in musu Katalikiszka' vys
kupą), kuris labai vartodavo 
taboka. Tula diena jis ėjo per 
miestą ir ties kampu ulyczios 
su/mane jis užtraukti taboke- 
les. Iszsiemes isz kiszeniaus ta- 
bakierka, paėmė in pirsztus ta
bokos ir jau buvo neszes prie 
nosies kad sztai pasirodė isz 
kitos ulyczios caras su savo 
ministeriais ir tarnais. Visi 
suklupo ant keliu aplaikyti pa- 
laiminima. Ka daro tasai met
ropolitas? Jeigu pabers tabo
ka ant žemes 'tai pamatys visi 
ir bus jam geda. Neturėdamas 
laiko apie tai ilgai mislyti, per
žegnojo juos tik trimi .pirsz
tais, laikydamas rankoje tabo
ka.

Po tam vienas ministeris jo 
užklausė: '“Kodėl dvasiszkasis 
teve tik su trimi pirsztais mus 
peržegnojai?”

Ant ko. dvasiszkasis greitai 
atsake: “Atėjo man tokia 
augszta mitelis kad iszpažinti 
Szvencziausia Traice.” — Nuo 
tojo laiko likos investas žegno
jimasis su trimi pirsztais. —

Kada mes paliausime klupot 
priesz kitus?

Laike musu szvencziu, ap- 
vaikszcziojimu ir susirinkimu 
ant kuriu pakviecziame ir ant 
kuriu atsilanko taip vadinami 
“didieji” svetimtaucziai arba 
žymus politikieriai, duodasi 
matyt sekantis paprotis: Ka
da tekis svetimtautis, užpra- 
szytas per mus, inpuola ant 
trumpo laiko in svetaine, tai 
mes atsistojame ant kojų kad 
ji pasveikint po tam vela su 
juom panasziai atsisveikiname 
kada tekis sveczias apleidžia 
svetaine.

Tas parodo musu nusižemi
nimą ir paniekinimą kuris pri
mena mums nevalninkysta ka
da tai musu protėviai isz bai
mes turėjo- kloniotis kitiems 
kurie juos valde.

Juk galėjo ir turėjo atiduo
ti tokia garbe komerjunkerei 
ant karaliszku ir ciesoriszku 
dvaru kurie turėjo gilei pasi- 
kloniot ir adbuli apleisti susi
rinkimo sale. Bet kodėl mes, 
Amerikoniszki ir laisvi ukesai 
szio Ameriko, turime panasziai 
elgtis ir kloniotis del svetim- 
taucziu ir politikierių ? Tai isz- 
rodo dabai paniekinancziai ir 
juokinga. į

Juk jie turi mus pagerbti o 
ne mes juos, kad juos užkvie- 
cziame ant kokio baliuko, su
sirinkimo ar apvaikszcziojimo, 
nekarta užmirszdami apie savo 
tautieczius kurie del musu labo 
daugiau pasidarbavo ne kaip 
tekis svetimtautis bet apie 
juos nei nepamislinam ir ma
nome kad be ju apsieisime.

Ar-gi kada atsitiko kad 
Amerikonai stotu ant kojų pa
sveikint viena isz mus žymiu 
tautiecziu kada atsilanko ant 
ju susirinkimo. Da tokiu atsi
tikimu negirdejome.

Todėl paliaukime mes szoki- 
net kaip bdždžionkos aplinkui 
svetimtauczius kurie apie mus 
neadboja tiktai isznaudoja. 
Kodėl mes turime szokinet 
priesz svetimtauczius kaip 
priesz balvonus. Tiktai taji 
paguodoja kiti kuris žino savo 
verte ir žino kaip pats save 
paguodoti.

ISZLIETUVOS
—-♦ .

AMERIKIETIS ATVAŽIA
VĘS ATLANKYTI MOTINA,

PASKENDO EŽERE. PA- 
LICIJA TYRINĖJA.

Biržai,—Laikraiszcziuose bu
vo trumpa žinute kad prie Bir
žų ežere rastas skenduolis, ku 
rio asmenybe nenustatyta. 
Skenduolio asmenybe labai 
aiszkinta: jo atvaizdas iszsta- 
tytas Biržuose vieszose vietose 
bet niekas Biržiecziu to sken
duolio nepažįsta. Dabar apie 
ta skenduoli Biržuose placziai 
kursuoja tokia versija: Szi pa
vasari vienas Amerikos lietu
vis atvažiaveis pas savo motina 
gyvenanczia Biržų apskrityje. 
Važiuodamas ipas motina, sū
nūs jai apie savo kelione nieko 
nepraneszes, norėdamas pada
ryti didesni siurprizą. Pakelėj 
tas amerikonas užsukęs pas 
vienus savo senus pažinstamus. 
Ten vaiszinesis o paskui valte
le iszplauke in ežerą pasiirsty
ti. Ilgokai irstęsis. Paskui 
namisZkiai griže vieni be sve- 
czio. Tarnaitei paaiszkine, 
kad sveczias pasisamdęs veži
mą ir nuvažiavęs.

Netrukus po to amerikieczio 
motina gavus paszto perlaida, 
adresuota jote sunui. Matyti, 
sunirs iszvykdamas isz Ameri
kos pinigus pasiuntęs pasztti 
savo vardu, tilt moftinos gyven
amoje vietoje. Kadangi adre
sato nebuvo, tai perlaida gra
žinta Amerikon. Bet isz ten 
atsakyta, kad įsiuntejes iszvy- 
kes Lietuvon. Taigi, dabar ir 
iszkiles didelis intarimas, kad 
tas skenduolis ar įtik nebus a- 
nas amerikietis, važiavęs'pas 
savo motina 'ir pakelėj apsis to- 
jes pas paŽLiistamuĮs. Krimin
aline pailicija del to pradėjus 
stropiausia kvota. Laukiama 
paaiszkinant indomiu, dalyku. 
O Biržų apylinkėj apie tai tik 
ir tekalbama.

LIETUVIŠKAS VEIKĖJAS 
MIRĖ.

Varszava, Lenk.,-- Cžionais 
apsigyveni as inžinierius Vac
lovas Belskis, gerai žinomas 
Lietuviszkas veikėjas, kuris 
kone visa savo gyvastį pralei
do Sziau'liuosia, dirbdamas del 
labo savo tautiecziu, mi
rė ana diena. Uždėjo jisai pir
mutines Lietuviszkas Mokslai- 
nes drauge su V. Zubovu. Po į 
karei Belskis darbavosi ap-l 
szvietos skyriuje ir daug prisi
dėjo prie praplatinimo mokslo 
po visa Lietuva.

MARIAMPOLES APSKRITY 
VILKAI PUOLA KAIMUS.
Jau antras menuo M a r iam- 

poles apskr., kaimuose rodosi 
vilkai. Pirmiau vilkai ateida
vo in tuos kaimus, kurie yra 
arcziau palių, kaip Padovihi, 
Putriszkes ir kitu. Bet dabar 
jau ateina in Nendriszkius, 
Steponiszkius, Adomiszkiuis, 
Geležiniais ir kitur, kur puola 
kumeliukus, avis ir kitus gyv
ulius. Vasaros metu ūkininkai 
laiko gyvulius 'dažnai laukuose 
ir nakti, tacziau vilkai jau 
“suvijo” in tvartus. Bet ir 
tvartuose nesaugu: Žolyno 
tvarte vilkai, insikase per pa
matus, iszpiove 6 avis, o Stat
ic evicziaus 9. Ūkininkai skun
džiasi kad neturi ginklu apsi
ginti nuo vilku, o Medžiotoju 
draugija juos nuo vilku neap
gina.

Kožnas doleris .paskolintas 
per valdžia turi kada nors būti 
sugražintas i'sz... taksoriu ki- 
szeniu.

Sziadien Suv. Valstijų skola 
daejo ant milžiniszkos sumos 
33 bilijonu doleriu, daugiau ne 
kaip istorijoje musu sklypo ka
da daejo o už taja suma val
džia turi mokėti kas meta 800 
milijonu doleriu procento. 
Taip, politikieriai paskolino 
taja milžiniszka suma bet mes 
turėsimo ja užmokėti.
o ■■ ■■ ...............•— ■ ----------—-------------------

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje 

Persikėle in nauja vieta po adresu 
30 E. Mahanoy St. Mahanoy City 
I- ri ' - ---==*

DVIEJU ŽMONIŲ 
TRAGEDIJA.

Jau buvo minėta, kad Jone- 
liszkio vienkiemio Utenos apy
linkes gyventojas Blaževiczius 
Edvardas, inbiridete Paraudės 
ežeran nusiiszove, o po to jo 
mylimoji Nemdikszcziu Grike- 
pelyte Adele nuodijosi ir at-' 
vežta Utenos ligoninėn mirė.

PERSIVALGIUSIAI MOTE- 
REI TRUKO PILVAS; RE

TAS ATSITIKIMAS.

Kaunas.,— Cžionais atsitiko 
retas atsitikimas. Viena mo- 
teriszke del per didelio godumo 
katile neteko savo gyvybes. 
Žaliakalnio gyventoja N. L., 
apie 40 metu amžiaus moteris, 
nepaprastai daug valgydavo. 
Ji pradėjo labai tukti, beveik 
kas sanvaite po kelis kilogra
mus prinokdama. Szirdis pra
dėjo prastai muszti. Gydytojai 
patarė taip daug nevalgyti bet 
ji tu patarimu ne erne in galva; 
‘‘jei nevalgysiu tai dar grei- 
cziau gausiu gala” juokėsi mo
teris. Ir sztai ana diena N.L. 
buvo atvežta in ligonbute. Jai 
buvo sutruktas visas pilvas 
skersai nuo vieno szono iki an
trojo. Gydytojas skubiai turė
jo padaryti operacija ir trukusi 
pilvą susiuvo. Teigiama, kad 
moteriszkei pilvas truko del 
per didelio prisivalgymo,—• 
priesz pillvo katastrofa ji labai 
daug prisikimtezusi bulviu su 
keptais laszinials. Medicinos 
praktikoje tekis esąs labai re
tas atsitikimas.

NEPAPRASTAS
UBAGAS

MERGAITE PASIGAILĖJO 
SENO UBAGO; TASAI MIR

DAMAS JAI UŽRASZE 
10,000 RUBLIU.

Kupiansk, Bosija.' — Praei
ta sanvaite mirė cžionais gerai 
žinomas ubagėlis, kuri visi gy
ventojai buvo praminė “Die
duku Jokubu,” kuris per ko
kia 30 metu nuolatos stovėjo 
prie geležkelio stoties rinkda
mas almužnas nuo praeigiu. 
Tula mergaite labai gailėjosi 
ubagėlio ir jam duodavo kelis 
graszius kada tik ji sutikdavo. 
Dvi sanvaites adgal mergaite 
nerado ji stovinti paprastoje 
vietoje ir dasiprato kad senu
kas turėjo apsirgt. Dažinojo 
kur jis gyvena ir nuėjo ji at
lankyt, pasiėmus su savim pa
žystama daktaru kad jam pri- 
gialbet jeigu ji rastu serganti. 
Senukas užklausė daktaro kad 
jam pasakytu teisybe ar ilgai 
gyvens ir ar liga yra labai pa
vojinga. Tarė jis daktarui: 
“Jaucziuosiu kad ilgai negy
vensiu nes jau turiu 94 metus 
ir mirties nebijau.”

Daktaras jam pareiszke kad 
nesiranda mažiausios vilties 
pasveikimo todėl ubagėlis lie
pė paszaukti notara kuriam 
liepe suraszyt savo paskutini 
testamenta, užraszydamas ge
rai mergaitei 10 tukstancziu 
rubliu už jos gera szirdi, popui 
ir daktarui užrasze po 500 rub
liu, notarui 200 rubliu ir ant 
savo palaidojimo 300 rubliu.

Priesz mirti ubagėlis prisi
pažino buk jo tėvas ir tėvukas 
buvo ubagais ir nuo ju aplaike 
nemažai turto kada mirė. Ne
paliko jis jokiu giminiu. Mer
gaite graudžiai apsiverke kada 
ubagėlis užbaigė savo gyvasti.

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

GILU KIS |
VARGSZU

----- *-----
Ir vela cžionais atsibalado- 

jote, — szauke ponas Jokūbas, 
iocnininkas sklodo vyru, su
spausdamas kumszczias, rodos 
norėdamas vargszus sumuszt, 
kurie stovėdami priesz ji dre
bėjo. — Nuolatos ubagyste! Ar 
senei cžionais buvote?
Tris dienas adgalios! Ka jus 
sau mislinate, jog asz pinigus 
ant loterijos iszlaimejau? Prie 
darbo imkitės!

Su nusižeminimu klausė 
vargszai tuju iszmetinejimu. 
Abudu, vyras su paczia, buvo 
apsidengia skarmalais, iszdžiu- 
ve. Vaikszcziojo po kaimus ir 
miestelius, gulėdami tankiai 
ant lauko, neturėdami ne tiek 
valgyt kiek szunes pono Jokū
bo.

— Praszau pono, — kalbėjo 
motere, —- kaip-gi galime dirb
ti? Juk ponas žinai jog mano 
Jonas apjako prie eksplozijos 
gazo, kasyklose, o asz turiu su- 
paralyžavota ranka. Juk dir
bome sunkei nuo penkiolikos 
metu o dabar turime isztiesti 
rankas in mielastzirdingus 
žmonis idant isz bado nenu
mirti! O Dieve! Kad nors kar
ta užbaigtum musu varga! — 
Ir szluoste su viena ranka by- 
ranczias aszaras.

Ponas Jokūbas atsileido tru
puti tardamas:

— Na taip! Juk žinau jog 
esate darbsztus žmones o kad 
ne toji nelaime, kuri jus pati
ko, butu sziadien kitaip. Bet 
nežudinkite vilties, po szimts...

Kalbėdamas tuos žodžius isz- 
sieme masznele.

— Tegul — paima toki var
gu! Nuolatos tik laikyk ranka 
kiszeniuje! Na, sztai rublis. 
Ne! Atiduokit atgal, po szimts 
knipeliu, tekit penkine ir eikit 
po szimts pypkių isz 'mano 
akiu. O gal tieji valkatos szia
dien da nieko nevalgė. Hei, tu, 
mažas! Duok rateli deszros. 
Ne ta, ta didesni. Na, imkite 
ir eikite su Dievu ir duokite 
man szventa pakaju!

*♦* *♦* *♦*
Teisybe kalbėjo varginga 

motere. Jonas buvo geru dar
bininku o ji, vadinta per visus 
patogia Joanna, ,uždirbdavo 
arit siuvimo. Susipažino, insi- 
mylejo ir suėjo in pora. Jis tu
rėjo 24 metus o ji 18, turėjo po 
pora geru ranku ir krutinėję 
geras .szirdis. Rodos buvo tai 
nelabai senei.

Bet viena vakaru parnesze 
Joną isz kasyklų beveik pus
gyvi, apdegusi. Daktaras isz- 
gialbdjo jam gyvasti. Tiktai 
regėjimą ne!

Nuo to laiko Joanna dirbo 
dvigubai, už save ir mylima 
paliegusi vyra. Nežinojo kas 
tai yra atsilsys. Karta nuėjo 
prie szulinio, laike szaltos, lie
tingos nakties o kada gryžo, 
puolė. Viedras tezalto vandens 
apliejo ranka suszilusia nuo 
skalbimo — ir sugryžo in grin- 
czia su bevaldinga ranka. 
Prie darbo jau negalėjo imtis 
o ant rytojaus daktaras nuta
rė jog ranka yra suparalyžavo- 
ta.

Dabar ne vienas isz ju nega
lėjo dirbti. Aklas ir paralyža- 
votas gyveno dabar tik isz al- 
mužnos. O buvo tai da jauni 
žmones, nelaime juos patiko in 
kelis metus po svodbai.

— Kas do giliukis, — kalbė
jo Jonas, — jog .neturime vai
ku. Ka-gi su jais veiktumem.

Joanna ant to nieko neatsa
ke. Didžiausia nelaime del jos

buvo ta, jog nesitikėjo niekad 
pažinti baime moteriszka.

— Penkis rublius ir ratelis 
deszros! Tai tikras turtas; Ge
ras tasai ponas Jokūbas, nors 
keikia kaip pagonas ir kumsz- 
cziomis mosuoja...

'Tokia kalba veda su savim 
Jonas su Joanna, eidami pol 
valei in savo pirkele, gana toli 
atitolinta nuo miesto. Kalbėjo
si ant ko apvers! aplaikytus 
pinigus nuo pono Jokūbo kad 
sztai Jonas pasząuke:

— Palauk! Ar girdi?
— Kas? Kur?
— Man nudavė jog kokis 

silpnas balsas s'zaukia pagial- 
bos ten kur ant deszines puses.

Nueja nuo kelio in lauka, — 
tuojaus davėsi girdėt kliks- 
mas. Po medžiu sėdėjo kūdikis, 
penkių metu vaikinelis. Joan
na graudingai atsiliepe in kū
diki:

— Ka tu czion veiki, ma
žink? (

— Nežinau.
— Kur tavo tėvai?
— Nuvažiavo toli, toli. Ma

myte labai verke. Tėvelis kal
bėjo: “Ka daryt, kitaip negali
me apsieit!” Pasilikau pats o 
asz taip bijau vilku...

— O ka veikia tavo tėvai?
— Tėvas turėjo pirkias auk

sines drapanas ir grajino ant 
skripkos o mamyte vaikszczio- 
jo ant isztemptos virves. Turė
jome dideli vežimą kuris sude
gė su viskuom o tėvas ir moti
na mane paliko cžionais ir nu
važiavo toli... Eime isz czio- 
nais, bijau labai ir noriu val
gyt, valgyt!

— Kas dabar bus su tuom 
kūdikiu? — atsiliepe Jonas ku
ris girdėjo visa kalba nematy
damas nieko.

— O ka, turėsimo ji paimti 
su savim? — atsiliepe Joanna, 
•— juk nepaliksime tokio kūdi
kio ant lauko.

— Ir asz ta pati mislinau, 
mano miela, — kalbėjo Jonas, 
— o ant galo, juk dabar esame 
turtingi...

— Ącziu ponui Jokūbui.
— Tai sekime jo pavyzdi, — 

bukime mielaszirdingi! Paim
kime kūdiki su savim o rytoj 
nuvesime pas vaita.

Ant rytojaus Joanna rado 
priežasti pasilaikymo kūdikio 
ir .ant toliaus isz ko Jonas taip
gi nemažai džiaugėsi. Vaikine
lis pasiliko pas juos. Jis vadi
no Joną tėvu o Joanna motina. 
Nekarta neregys linksminosi 
kada vaikinelis glamonėdamas 
prieidavo prie jo ir užklausda- 
vo:

— Teve, ar tu pirsztais ma
tai kad taip nuolatos mane su 
ranka cziupineji po veidą ir 
galva ?

Neturėjo tiek drąsos atsi
skirt su kūdikiu — o ir tėvai 
nejeszkojo sūnelio norints bu
vo apgarsinia visuose laikrasz- 
cziuose.

Viena diena durys atsidarė 
grinczeles ir staigai inpuole in 
ja ponas Jokūbas keikdamas ir 
dūsaudamas szaukdamas:

— Ka jus czion iszdarineja- 
te, maitinate kokius ten pames
tinukus! Asz jums duodu pa- 
szialpa o priek tam norėjau 
duoti szioki toki užsiėmimą, o 
jus da kitus szerete neturėda
mi patys ka in burna insideti. 
Rytoj gausite gluosniu ir galė
site dirbti 'gurbus. Galėsit pa
dirbti ant dienos po du gurbus 
o ka uždirbsite, užteks ant ju- 
su užlaikymo. Bet po — kam 
jums tasai vaikas?!

— Geras musu pone ! — per
trauke jam Joanna. — Juk po-
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eziu kelio^^^^KaMiliisio gy
venimo!

— Kvaili esate! — suriko po
nas Jokūbas. — Ka jus sau 
mislinat, tokiem vargszams au
ginti kūdiki... Na, tai daryki
te dabar keturis gurbus ant 
dienos o priek tam padidinsiu 
jums mokesti idant galėtumėt 
augint mažaji.

Nuo to laiko praslinko dvi- 
deszimts metu. Vietoje sugriu
vusios grinczeles, kurioje tai 
gyveno Jonas su Joanna, stovi 
puikus namelis, szvarei užlai
kytas, aplinkui puikus darže
lis. Sena Joanna su viena ran
ka dažiurineja darželi ir skina 
žiedelius del savo Jono kuris 
drebanezia ranka pina gurbus. 
Dirba tai vien isz nuobodumo 
nes jau nereikia uždirbinėt ant 
szmotelio duonos. Jonas ir Jo
anna nekenezia vargo. Namelis 
su darželiu tai ju locnastis. 
Gerai kalbėjo jog priglaustas 
per juos kūdikis atnesz jiems 
laime.

Dirbimas gurbu davė jiems 
gera užsilaikymą. Ne tik iszsi- 
maitino bet da sziek tiek galė
jo ir pasidėt. Gera darba žmo
nes pažino visoje apielinkeje 
isz ko turėjo daug užkalbinimu 
net ir po smereziai pono Jokū
bo. Geras ir rustus ju gerade- 
jas numirė... Numirė nuo su
puolimo kraujo in galva kada 
karta užpyko ant savo furmo- 
no kada tasai nežmbniszkai ap
siėjo su larkleis.

Jo sūnūs inžinierius ir me- 
kanikas, užsiėmė .sunum Jono 
ir Joannos, Povylu, kuris-su ijo 
pagialba iszejo ant gero meka- 
niko ir pasiliko jo pagialbinin- 
ku ir pirma ranka visame. Da
bar priimtas sūnūs galėjo atsi
mokėti savo geradejams. Mylė
jo juos labai ir su nekantrybe 
lauke Nedėlios kur praleisdavo 
visa diena su seneleis. Kada 
Nedeliomis artinosi prie balto 
namelio, Joanna matydama ji 
isz tolo szaūkdavo:

— Pareina musu giliukis!
O senasis Jonas spausdavo 

prie krutinės gera vaikina ir 
drebaneziom rankom vede po 
veidą ir galva rodos norėda
mas matyt ta savo gilinki.

Povylate niekad nedažinojo 
kas buvo jo tikri tėvai.

PONAI BIZNIERIAI! Geis
dami apteikt savo gerus kos- 
tumerius, privalo isz laiko 
duoti atspaudyti 'SIENINIUS 
KALENDORIUS ant 1937 m., 
ir isžsirinkt kokiu nori iszsi- 
rinkt. DABAR LAIKAS! už-' 
sikalbyt ir nelaukyt ilgai!— 
nes kas pirmesnis, tas gales 
iszsirin'kti puikesnius1.!!

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

Naujas Lietuviszkas

SAPNORIUS
Naujas Didelis Sapnorius 

160 puslapiu, su daugybe 
nauju paveiksliu, Iszaisz- 
kina visokius sapnus, ko
kius žmogus gali sapnuot. 
Knyga puikiai drueziai 
apdaryta, kietais audekli- 
neis apdarais. Preke su 
nusiuntimu, Tiktai $1.00.

W. D. BOCZKAUSKAS-CO., 
Mahanoy City, Pa.
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Perspėjimas
GRAŽI APISAKA
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Buvo tobula ypata. Milži- 
nitszkas ūgis, storas sprandas 
ir platus pecziai primine tai, 
ka padavimai skelbia apie 
JSamsona. Platus veidas su di- 
idelem akim, erelio nosim, il
gais ūsais ir barzda — dare 
Xna'jestotiszka inspudi. Neszio- 
§o brangius spalvuotus rubus, 
pnt galvos dėvėjo brangaus au
deklo turbaną. Vaikszcziodavo 
labai iszleto o eidamas per 
miestą, ant pasveikinimu nie
kam neatsakinedavo. Su juom 
yisada draugaudavo iszdidu- 
mas; neturintis nieko bendro 
pu liaudimi.

Vadinosi Joel Sinhedrijone. 
Jis buvo reprezentatorium, 
garsino isztarmes, skaitė nu
sprendimus ir suteikdavo per
spėjimus.

Kada bažnyezioj atsistoda
vo ant pastolio, iszrodydavo jis 
labai iszkilmiai. Jo gilus ir 
garsus balsas sklaidėsi, kaipo 
balsas misinginio trimito in ku- 
yi pute garsiausias muzikos ar- 
jtistas—mylėtojas. Jo kalbos 
(turinys visados būdavo auksz- 
cziau pilnai sustatomas. Joel 
pereikalaudavo nei pridėti, nei 
(atimti. 'Tas jam kalbas susta
tydavo mokyti vyrai, pažins- 
tanti tiesas ir kalba. Joel ju su
dėtus žodžius garsino savo pui
kiu balsu. Tai-gi jam nors ke
liais žodžiais atsiliepus, žmo
nių minios tuojaus nutildavo ir 
klausydavosi o kožnas žodis in 
ju duszias giliai iusismeigda- 
yo. Per tat visos isztarmes, ap
skelbimai, perspėjimai ir atsi- 
lifUiiniai, paeinanti iszSinhed- 
r i jono, liaudi junge su Joel 
įszveizda ir liaudis jam pri- 
paesdavo didžiausia reiszkima 
jtarp Aukszeziausios Rodos 
septynių deszimcziu sąnariu. 
^Laikui slenkant ir Joel taip 
pradėjo manyti o juo labiaus 
dar tada, kada jisai atsistoda
vo priesz liaudi, kada kiti ro
dos nariai jam su giliausiu nu
sižeminimu tarnaudavo, kada 
paduodavo jam in rankas per- 
gamina, idant tuo budu jo kal
bai suteikti daugiau rimtybes.

Tada Joel intikejo in savo 
didžia iszmintybe ir in savo 
jszminitine reifcszme. Jo misliu 
Szaltinio niekas netersze. Jo 
turtas su kožna diena vis didi
nosi. Jo vaikai buvo sveiki, 
turtingi, visu guodojami o 
taipgi ir laimingi. Ir Joel ro
dėsi kad ka Ponas iszrinko, 
tam davė žemes turtus, davė 
yiska idant Jo norus galėtu ge
niau pildyti.

Jam rodėsi taipgi kad biedni 
Žmones yra aukomis savo loc- 
nu iiftsidejimu arba protėviu 
prasižengimu priesz Poną. Be 
kaltybes ir grieko niekas nega
lėjo būti, pagal jo manymo, 
biednu, arba nuskurdėliu. Jis 
savyje nejautė jokios kaltybes 
ir buvo turtingas o isz tos 
biednos liaudies ne vienas, tai 
kitas sudan buvo szaukiamas 
Jr baudžiamas. Sudžia Joel ma
te, kiek tai būdavo vagyscziu, 
kiek tai apkalbėjimu, kiek sve- 
tim-moteryscziu, kiek dovanai 
Pono vardo minėjimu. Mate 
kiek būdavo apgavyscziu ir ne- 
Dievotumo, kiek ant svetimu 
moterų užpuldinėjimu ir netie
sioginiu pagimdymu. Kiek ne- 
svietiszku palukių pleszimu ir 
neteisingu liudijimu. Kodėl 
kaltininkai paeidavo tiktai isz 
liaudies tarpo? Kodėl nei vie- 
po kaltininko nebūdavo isz Pe- 

ruszim tarpo? Tai-gi liaudis 
supratimas jo 'galvoj • susiliejo 
su neteisybes supratimu. Nie
kino tada ta liaudi (prastus 
žmones), taip kaip ir pati pra
sižengimą.

Jis labiausia niekuo muiti
ninkus, kurie buvo garsus su 
savo suktybėmis. Bet ju neap
kentė dar ir todėl kad nieka
dos priesz juos negalėdavo at
sisakyti nuo mokescziu mokė
jimo, kuriu jam labai nesinorė
jo mokėti.

Bažnyczia lankydavo keturis 
kartus per nędelia ir tenai 
melsdavosi sekancziais žo
džiais:

'“Dekavoju tau, Pone, kad 
mane sutverei Joelu, turtingo 
žmogaus Azdraszo -sunum, tur
tingo žmogaus Haskielo su
num, turtingo žmogaus Jokū
bo sunum... O taipgi dekavo
ju tau, Pone, kad man suteikei 
augszta ugi, patogumą, kuri 
liaudis -guodoja ir priesz kuri 
galvas lenkia. Kad man davei 
asztru protą, malonia szirdi ir 
gražu baisa...

“Kad mane padarei teisingu 
ne maigiu, ne szelmiu, ne apga
viku, ne szloyes pleszeju, ne 
svetim-moteriauninku, ne pikt- 
žodžiauninku ne maža-tikiu. Ir 
dar dekavoju- tau, Pone, kad 
mane nepadarei žmogum isz 
liaudies biednu, pikcziurna, 
kvailu ar laidoku. Kad mane 
nesutverei nei piemeniu nei 
staliorium nei bendorium nei 
mėsininku nei aukavimo gyvu
liu pardavėju nei tarnu nei 
muitininku kaipo tasai kuris 
užpakalyje manes tenai musza- 
si in krutinę ir priverstas sa
kyti: Dieve, buk malonus man 
grieszninkui!

“Ir kada pasižiurau in save, 
džiaugiasi mano duszia ir ste
bisi tavimi, o Pone, už Tavo 
iszminti, už Tavo tobulybe, už 
tavo valdymą ir žmonių vienu 
nuo kitu atskyrima... Užtai
gi kad su manim taip pasielgei 
matau 'Tavo didi prielankumą 
ir dabosiu Tavo zokona o bau
siu visus kurie tik priesz ma
ne, kaipo sudžios, veido bus 
atvesti.,..

“Garbe Tau, Pone, augszty- 
bese! Tu esi Kuris mane sutve
rei kaipo paveiksią kitiems. 
Per tad tavo vardas pas liaudi 
nepražus kadangi mano vaiku 
vaiku vaikai tai už mane delea
ves ir ant altorių degins aukas 
kurias sunesza liaudis... ”

Po tam apleisdavo bažnyczia 
ir gryždavo namo per miestą. 
Visi jam kelia duodavo o jis 
ženge savo garbėje pilna tobu
lybes, didybes, ramybes ir už- 
siganedinimo.

Atsitiko taip kad numirė jo 
senyvas tėvas Azdrasz, turintis 
beveik szimta metu, gyvenan
tis Jeriche kur turėjo didelius 
turtus. Joel turėjo in tenai ke
liauti savo tęva palaidoti o po 
tam, atlikus paskirta pakuta, 
palikti tėvo turtu paveldeju.

Jam labai patiko tasai mies
tas gulintis ant kranto vienos 
Jordano upes intakos. Apygar
da buvo linksma ir smagi. Joel 
tenai pasiliko ilgiau ir kartais 
pavakarais eidavo pasivaiksz- 
ezioti in miszkus ir žaliuojan- 
ezius klonius. Jis ir czionai bū
damas pagarsėjo. O kad gy
ventojai žinojo jo turtus ir 
skaitlingas kaimenes taipgi 
toksai sveczias nuolatos visu 
buvo gerbiamas.

Joelui dakarto toksai jo gar
binimas o 'juo labiau kad tėvo 
smertis ji labai buvo sujudi
nus. Labai kada retai mistino 
apie valanda atsisveikinimo su 
szituo svietu. Dabar urnai pa-

stebėjo jog gimines szakose 
ežia pat priesz Jočio- szaka 
kuri supuvo ir jau nulūžo, Ta 
du. papūtė ant jo smerties smai
las vejas. Stengėsi ta viską pa
nai rszti ir jeszkojo s:Ui kitu 
misliu tarpe paimu įi; figų 
iniszku. Pradėjo leistis net iki 
paežiam Jordanui ir tada sės
davo ant asilo, pasiimdamas 
su .savim tarna.

Vienoj tokioj kelionėje bu- 
d'amas, paliko tarna su asilu 
miszke o pats vienas pasiejo in 
Jordano pakraszczius- norėda
mas tenai iszs-imaudyti. Bet 
būdamas labai iszkaitusiu, at
sisėdo ant kranto ir vėdinosi.

'Tada tolumoje pamate 'besi
voliojanti piemeni o jo kaime
ne artinosi in ta vieta kur Joel 
sėdėjo.

Tai-gi tuojaus riktelėjo ant 
piemens idant kaimene szaliu 
nuvarytu ir patsai pasitraukė. 
Piemuo vienok ant jo szauks- 
mo nei nepasijudino.

Joel atsistojas pradėjo 
szaukti tarna bet tasai turbut 
jo balso negirdejo kad pas ji 
neatsiskubino.

Tada Joel prisiartino pas 
piemeni ir dar sy'lci liepe jam 
kaimene nuvaryti -szalin ir su 
anaja toliau pasitraukti ka
dangi jis nori maudytis toje 
vietoje.

Piemuo gulėdamas atsake 
jog to nepadarys kadangi ton 
vieton jis nori suvaryti visa 
savo kaimene tenai pagirdyti 
ir isztrinkti.

Joel tada paklausė piemens, 
ar ji pažysta? Tasai atsake 
kad visai jo nežino, kas jis per 
vienas butu. Tai-gi Joel pasa
kė savo varda. Piemuo nei ne
pasijudino.

'Tada Joel pradėjo jam plūs
ti, ko piemuo vienok nenusi
gando, Tai-gi paklausė kam jis 
tarnauja? Piemuo atsake jog 
Azdraszui. Tada Joel su-szuko 
jog dabar tarnauja jam, jog 
Azdraszas numiręs o jis pats 
esąs visu turtu gaspadorium. 
Tai-gi liepe piemeniui kuo- 
greieziau-siai jo noro iszpikly- 
ti grasindamas pavarymu nuo 
tarnystes. Bet piemuo atsake 
kad jo nepažysta O' kaimene ži
no ir kol kaimene busianti jo 
globoj, tol jis jai taip darys, 
kas yra jai gero bet ne taip 
elgsis kaip Joelui norisi.

Joel nustebo. Panaszios 
prieszginybes jis niekur nesu
tiko ir negirdejo. Sostapyleje 
turtingiausi priesz ji galvas 
lenke, liaudis su guodone jo žo
džiu klausėsi, kunigai (rabi
nai) jam paduodavo pergami- 
nus — o ežia ūmai koks nuo 
Jordano piemuo jam prięszgi- 
niauja, jo neklauso, prieg tam 
jo tarnas praseziokas nuskur
dėlis kuri norėdamas visados 
gali nubausti pavaryti!

Ji apsiautė piktumas kaip 
liepsna. 'Nusivilko virszutinius 
rubus o kad buvo pakaktinai 
drūtas, tuojaus sumanė nu
bausti piemeni.

Prisiartino tada prie jo ir 
ant gulinezio jau isztiese ran
ka. Urnai paszoko piemens 
gauruotas szunelis puolėsi jam 
prie kojų ir lodamas taip pra
dėjo ant jo pultis ir cziauszky- 
ti dantimis kad Joel turėjo 
gintis ir trauktis szalin.

Szauke piemens idant ji ap
gintu; reke kad ji apskuns už 
užlaikyma žvėries, esanezio 
abelname paniekinime. Bet 
piemuo in ji visai nieko nepai
sydamas pradėjo liudnu balsu 
niuniuoti:

‘“Eina pas savo liaudi, eina 
baltas, žvilgantis ir czystas... 
Eina varge ir be bėrio, be ka-

VASARINIS NAMAS ANT BALKIU.
Sztai kokius vasarinius namus stato Stockholm, Szvedi- 

joj, kur žmones praleidžia savo vakacijas. Vieta po namu yra 
del automobiliu.

runos ir be szkarlato... Bet jo 
akyse šyla o balse galybe, vei
de teisybe o szirdyje liaudies 
numylejimas... Eina jau eina 
Iszgelbetojas, eina žadėtas, ei
na*’ apsakytas, eina Mesijo- 
szius! ’ ’

Joel tuo tarp taip toli pasi
traukė kad szuo nustojo ant jo 
lojus, sugryžo pas savo poną ir 
pagalvėse atsigulė. Piemens 
balsas sklydo . po kloni’ tarp 
paimu, tarp upes nendrių ir 
per vandeni. Joel pradėjo klau
syti ir tie piemens žodžiai ji 
labai sujudino.

Toj valandoj jszgirdo garsu 
erzėjimai Pasisuko ir ant arti
miausio kalneli^ pamate būre
li žmonių kuri isz klonio rin
kosi ir aplinkui sėdosi. Ant 
kalno pąit vifszunes augo 
augsztas aržuolįs. Po tuo ar- 
žuolu sėdėjo koks tai vidutinio 
amžiaus vyras. Jis in Joel bu
vo atsisukęs desziniu szonu ir 
tik ka buvo matomas apszvie- 
cziant ’nūsileidžianczios sau
les spinduliais'.

Piemuo paliko szuni pas kai
mene o patsai nusiskubino ant 
kalno ir tenai ausimaisze su 
minia.

Tas viskas labai nustebino' 
sostapyles gyventoja. Tai-gi 
užsivilko tuojaus virszutiniais 
rubais ir nuėjo kalno link. Bet 
jam prisiartinus prie minios 
iszejo priesz ji du vyrai o pa
mate ant jo brangius rubus, 
paklausė ko jis norėtu.

Tada jis atsake jog privalo 
paklausti ka jie ežia ant jo 
lauko ir ganyklų veikia?
. Ant to, vienas jam isz vyru 
atsake jog jie nežino kam tos 
ganyklos priguli, pagalinus ta
sai dalykas ju neapeina kadan
gi jokios nedaro iszkados o tik
tai renkasi klausyti Dievo žo
džio.

Joel jiems pasakė savo var
dą. Bet anuodu jam atkirto jog 
vardas pas juos neturi jokios 
svarbos. Tada Joel iszreiszke 
jiems savo padėjimą Jeruzoli- 
moj ir Sinliedrijone. Vyrai jam 
tuojaus atsake idant jisai in 
Jeruzolima tuojaus gryžtu tai 
be abejones jam tenai butu ati
duota garbe. Czia-gi, akyveiz- 
doj Pono yra visi lygus ir nė
ra ir negali but nei vieno vy
resnio ju tarpe: Vyriausiu yra 
tiktai tas kuris in juos kalba— 
ju mokytojas.

Joel liepe tuojaus save pas 
ta mokytoja nuvesti. Bet jam 
atsake kad to negali iszpildyti 
nes mokytojas kalba in liaudi 
ir jam negalima pertraukti 
kalbos.

Tada Joel pradėjo ir jiems 
iszmctineti ir gal butu net ran
ka pakeles bet pasibijojo mi
nios kuri butu galėjus ji tuo
jaus niumalszinti. Tai-gi užsi
ganėdino tik tais anais savo 
paprastais iszmetinejimais ne

atgailėdamas net bjauriausiu 
žodžiu. Bet tie vyrai jam nieko 

.neatsake tiktai glausdavo ran
kas prie krutinės ir priesz ji 
nužemintai linguodavo.

Matydamas jog tuo savo bu
du nieko gero nepesz, iszsieme 
isz krepszio du pinigus su mis- 
lia duoti abiem po viena. Bet 
tieji tuojaus pasitraukė ap- 
reikszdami kad neims jokiu 
dovanu.

Tada Joel pasakė kad ims 
tarnyston ir duos gera užmo
kesti. Atsake jie kad su tar
nyste negali jie sutikti kadan
gi tarnauja savo mokytojui.

Joel paklausė ar tasai moky
tojas yra turtingas, koks jo 
turtas ir ar didele jo kaimene. 
Jie atsake jog jis savasties ne
turi ir yra tokiu pat biednu 
kaip ir jie.

Joel žiūrėjosi tai in viena, 
tai in kita nieko nesuprasda
mas. Tolinus bus.

Vai Dievulėliau mieliausias,
Net sutinsta mano ausys, 
Jau pasenau rūpindamasis, 

Po svietą žinias rinkdamas, 
Ana diena in Najorka pri

buvau, 
Teitais koki tai sporteli radau. 

Kuris badai gyvena nedorai,
Su mergina kokia badai, 

Girdėjau kad ant vienos kėdės 
sėda,

Ir isz vieno bliudo ėda, 
’ Sportelis be darbo namie 

snaudžia,
No dyvai kad vargas isz visu 

szaliu spaudžia.
Tik jo mylima '-Liziute, 

Uždirba vargszu-i duonute, 
Visi pirsztais kvailius bado, 
Bet jie savo kaltes nemato. 
Žmones juos spiria kad 

apsivestu, 
Svietą in piktumą nevestu, 
Bet sportelis pinigu netur,

Norints jeszko visur;
Jau ilginus nedalaikysiu, 

Taji sporteli gerai pamokysiu.
* * *

Isz ten in Ilgąją Sala pasukau, 
Labai nusistebėjau,

Didelius dyvus ten paregėjau, 
Du iszgamos isz stubos 

iszvirto,
Ir szluota su savim iszvilko. 
Užsipylusius pakauszius 

turėjo,
Mat pas savo kaimynu užėjo, 

Kuri priesz visa svietą ap- 
įsmeižinejo,

1 Jo gera moteria visaip pa
niekinėjo,

Moterėlei kas tokis in ausi
: kalbėjo,

Kad tieji pragert-smegeniai 
i jau atėjo.

Motore greit sukrutėjo, 
j Szluota in pamazgas indejo, 
Pradėjo svetelius gerai krapyt, 

Vėliaus laukan praszyt.
Visiems taip bus, 

j Jeigu prie moterėliu suks, 
Tada ant stryto stovėjau, 

Gerai viską isz szono regėjau.
* * *

Vai tu Najorko pilozopas, 
Esi nei'szmintingas klopas, 
Praneszu tau kad geriau 

nustok, 
Lietuviu gero vardo nemozok. 
Jisai visados' plaukus glosto, 

O su rankove snargli szluosto, 
O priek tam da žalia-skuris, 
Nesenei pribuvęs grinorius.

* * *
Isz Lakavanos pavieto ana 

diena gryžau, 
Vienam miestelyje sustojau, 
Kėlės dienas ten perbuvau, 

Daug ten szposeliu paregėjau.
Ten bobeles ant vyru virszu 

gavo,
Net paliemonai netinginiavo.

Nuo mažiausios kaip pra
sidėjo,

Ant seniausios pasibaigė.
Vai buvo ten storu, 

Ilgu ir riebiu, 
Kreivu ir iszleivu.

Viena su szeveluku vyrui sė
dynė teszkino,

Ir in darba be laiko isz- 
pleszkino,

Kita vėl susikudavo, 
Da ir dželos gavo.

O kada isz kalėjimo iszkliuvo, 
Nežine kur ten pakliuvo.

Vyras tiligrama gavo, 
Parsivežt nuvažiavo,

Atvažiavę aluti sau gere, 
Nepraszytus sveczius iszvaiTr;

Vienam badai ir armonika 
sulaužė, 

Ant szmoteliu sudaužė. 
Dabar dvi partijos eina, 

Žada padaryti didele vaina,
Pažiūrėsim 'kaip pasiseks, 

Katra armija katra inveiks.

Iszmintingas Nuspren
dimas Kiniszko

Salamono
Pas Kiniszka mandarina 

(iszmintingas sudžia) pribuvo 
trys Kinczikai kad jis nuspren- 
stu apie ju nesupratimus. ‘Teis
mas buvo szitokis: prie vienos 
ir tos paežio,s moteres prisipa
žino net trys vyrai ir kožnas 
isz ju tvirtino kad tai jo pati. 
Nei pirmas antram, nei antras 
trecziam nenorėjo ja pavest ar 
atiduot nes kožnas tvirtino 
kad tai jo pati.

Mandarinas lauže sau galva: 
kaip ežia apsvarstyt taji klau
symą ir staigai kokia tai gera 
mislis atėjo jam in galva. Tuo
jaus pradžiugęs tarė:

— Jeigu taip tai žinau ka 
padarysiu. Jeigu kožnas isz jus 
tvirtinate kad tai jusu pati ir 
tai visu trijų ir nei vienas isz 
jus nenorite kitam atiduot, bus 
geriausia kad busite uŽgana- 
dinti isz mano i'szmintingo nu
sprendimo. Tai moterei atim
siu gyvastį o tada busite visi 
isz to užganadinti nes jos kuna 
galesite tada pasidalint.

Isztiares tuos įžodžius iszeme 
isz szupledos maža bonkute su 
kokiu tai juodu skystimu, pri
pylė in stiklą vyno ir inleido 
kelis laszus tojo juodo skysti
mo in stiklą.

Moterei padavė ir liepe isz- 
gert ka toji ir padare.

Po trumpai valandėlei ran-

Įkos ir galva moteres nudribo 
j ir sukritus pradėjo ji garsei 
| krioki.
! Po valandėlei laiko tarė isz- 
kilmingai mandarinas in tris 
stovinezius vyrus kurie žiurėjo 
ant moteres nusistebėja:

— Szita motere yra negyva. 
Galite ja sau pasiimti.

— Vietoje iszpildyt prisaky
mą mandarino pirmutinis vy
ras paisieme savo skrybėlė ir 
iszejo isz kambario. Antras, 
ilgai nemislydamas, iszejo pas
kui pirmutini. Bėt treczias da 
pasiliko kambaryje ir žiurėjo 
liūdnai ant gulinezios moteres 
su skausmu szirdyje nes gali
ma buvo tai gerai patemint 
ant jo veido.

— Ne, — paszauke ant galo. 
— Buvai man drauge lyg 
sziam atsitikimui ir buvai man 
isztikima lodei negaliu tave 
dabar apleist. Pasilenke ant 
moteres ir norėjo nesztis ja na
mo bėt mandarinas ji sulaikė 
kalbėdamas:

— Duok jai pasilsėt. Persi
tikrinau dabar kad toji motete 
tikrai priguli prie tavęs. Nesi
rūpink apie ja nes ji ne yra 
mirus tik miega. Uždaviąu jai 
laszu ant miego ir neužilgio at
sikels.

Tokiu budu per savo Sala- 
moniszka nusprendimą ir pasi
elgimą pasiliko motere su tik
ru savo vyru ir gyveno laimin
gai.

Darbo Žinutes
500 ANGLEKASIU SUSTOJO 

DIRBTI.
-Scranton, Pa.,—Penki szim- 

tai anglekasiu dirbaneziu Pom- 
.pey Coal Co., Jesupe,. pametė 
darbus isz priežasties, kad 
kompanije atsisakė mokėti 
tiek, kiek paskirta per unija. 
Taikos nematyt ir kaip rodos 
negreitai susitaikys.

600 ANGEKASIU VELA 
PRADĖJO DIRBTI.

Luzerne, Pa.,— Po metui be
darbes, Easlt Boston kasyklos 
vela pradėjo įdirbti Panedelio 
diena. Valdžia paskolino kom
panijai 366 tukstanezius -doler
iu ant atidarymo kasyklų kur
ios buvo susibarikrutinia. Ka
syklos priguli prie Miners 
Mills kompanijos. _ _ .

Skaitykite “Saule”

NAUJA MALDA-KNYGA:

“Jėzus
Mano Pagelba 
Gyvenimo, Vakare 
ir Mirties Valandoje” 

'—t—
Yra tai vardas Naujos 

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

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

❖
Labai paranki knyga del 

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

♦
W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 

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



į ŽINIOS VIETINES
— Lehigh, Walles angline 

kompanija iszdave raparta ku
ris parodo kad per tris pasku
tinius menesius kompanija in- 
ejo in skyle ant 149 tukstan-j 
ežiu doleriu.

— Szi vakara, Panedelyje 
High School saleje ant East 
Centre St. bus Demokratu par
tijos prakalbos ant kuriu už- 
praszomi visi atsilankyti. Pra
kalbos prasidės 8 valanda. In- 
žangos visai nebus—dykai vi
siems. lt

— Daugelis vyru-parapijo
nu, isz Szv. Juozapo parapijos, 
dirba ant vietiniu kapiniu, 
czystydami krumus, nukirsda- 
mi nekurtuos mereikalingus 
medžius ir pataiso perkrypu
sius kryžius ir pomnikus kaipo 
ir pataisydami tvora aplinkui 
kapines. Darba prižiūri pats 
prabaszczius, kunigas 'Czesna, 
ir po jo direkcija kapines bus 
svaresniam padėjime ne kaip 
buvo. (

—• Gilbertorio kasyklų ne
laimes ergelis vėla atsinaujino 
ir kaip rodos valstija užves 
teismą priesz locnininkus ka
syklų už apsileidimą per ka ki
lo didele eksplozija kurioje žu
vo 13 anglekasiu ir 85 likos su
žeisti ir apdeginti. Isz priežas
ties politikiszkos protekcijos 
locnininkai kasyklų lyg szicl 
nebuvo laikomi atsakomybėje 
už taja nelaime bet dabar sek
retoriui kasyklų, Hartneady, 
užtvirtino buk tyrinėjimas bus 
atnaujintas ir kompanija turės 
atsakyti už taja nelaime.

ISZ SHENANDOAH, PA.
————

— Subatos ryta likos su- 
riszti mazgu moterystes pana 
Helena Bonkevicziute, duktė 
Bocziu, isz Glovers Hill, su 
Adomu Gregoniu, sunum Gre- 
goniu, nuo 218 Schuylkill avė. 
Kunigas Karalius suriszo maz
gą moterystes. Jaunavedžiai 
iszkeliavo in Baltimore.

Minersville, Pa. — Nežino
mas banditas, atejas in sztora 
Kaulo Miliaus, ant 301 Front 
uly., paliepė jam iszkelti ran
kas in virszu, bet Milius iszbe- 
go in kita kambari o banditas 
pasiėmęs 30 doleriu, iszbego 
laukan. Milius pranesze apie 
tai palicijai bet lyg isziam lai
kui bandito da nesuimta.

ISZ ISZPANISZKOS 
REVOLIUCIJOS

VALDISZKI KAREIVEI 
SZAUDO SAVO DRAU
GUS KAD NEBĖGTU.

Madridas, Iszpanija. — Val- 
diszki kareivei suszaude dau
geli savo drangų, kurie isz bai
mes pamėtė glitas ir pradėjo 
bėgti nuo karisz'ko lauko. Pa- 
sikelelei apsiaubinejo Madridą 
isz visu pusiu. Pasikelelei 
pradėjo bombairduot artima 
miestą; Junta. Valdžia szauke 
visus vyrus ir vaikus kad sto
tu apgynime savo tėvynės su 
atsiszaukimais kurie skelbia: 
Gyventojai Madrido, ar jus nu- 
■kensifte ir galėsite žiūrėti kaip 
juodi kareiviai isz Afriko už
klups ant miesto ir pradės ža
geli jusu moteres ir dukteres? 
Stokite apginime ju tuojau®!

— Savo gyvenime turi 
skaityti, jaigu nori mokslą 
ingyt.

— Lengvai kvėpuosi jeigu 
daug nekalbėsi.

ISZ WILKES-BARRE
IR APLINKINES

"Wilkes-Barre, Pa., — Jack 
Barton (Botyrini) grįžtant isz 
New Yorko su Carr Biscuit Co. 
dviem menedžereis ir kitas vy
ras, ant Mt. Effort kalno, iszti- 
ko didele nelaime. Ant kalno 
stovėjo užvažiavęs didelis tre
kas. Botyrius vairavo savo au
tomobili ir nespėjo iszsukti isz 
kelio. Automoibilio szonas dro
žė in troka ir jie visi nusirito 
in 15 pėdu gylio griovi. Visi 
sunkiai sužeisti. Kiti atgavo 
sąmone už trijų dienu. Boty
rius lengviau sužeistas. Auto
mobilius labai sudaužytas.
t Jonas Rolinskas, 11 Caf

frey uly., mirė. Paliko žmona 
sunu, dukterį ir du broliu.
— In Homeopathic ligonbute 

atgabeno Elena Sinkevicziene, 
24 metu amžiaus, 75 So. Main 
uly., Ashley, Pa. Ji papasako
jo, kad susibarė su savo vyru, 
kuris jai sužaloja® aki, kelis 
kartus sudavęs per galva, par- 
muszes ant žemes ir pripylęs in 
burna jodinos (iodine) palikes.

— Juozukas Krasnahill, 10 
metu, likos paszautas in koja 
laike szaudymo isz mažo kara- 
binelio. Badai kiti draugai, 
szaudami aplinkinėje pataikė 
vaikui in koja. Palicija jeszko 
kaltininku.

Larksville., f Jonas ir Jurgis 
Stelevicziai atrado negyva sa
vo Iteva Povilą Stellevicziu, 47 
metu amžiaus, 465 Carver uly. 
Jis užtroszko mažoj kasykloj 
kalne, kur ji užgriuvo žemes. 
Velionis isz namu iszejo 9:30 
ryte. Kaip jis nesugrįžo va
kare, szeimyna susirūpino. Vai
kai Jonas ir Jurgis iszvyko 
jeSzkot. Velionis paliko žmona, 
sūnūs kareivi Povilą, tarnau
janti Fort Meade, Md., stovyk
loj, Juozą Joną ir Jurgi, dukte
rį Ona ir keturis brolius.

Georgetown., f Morta Gira- 
bliauskiene, 41% Hemlock uly. 
mirė. Paliko dvi seseri ir broli.

Miners Mills., f Kazys Jen- 
czukas, 33 N. Washington uly. 
mirė. Palaidotas Szv. Pran- 
ciszkaus kapuose.

Luzerne., f Beaitricija Maso- 
niute, dvieju menesiu amžiaus, 
mirė pas savo tėvus, namuose. 
187 Parry uly.

Sebastopol., f Juozas Tamc- 
sziunas, 10% Winter uly. mirė. 
Velionis czionais iszgyveno 40 
meltu. Paliko žmona Margarie- 
ta, du sunu, viena dukterį ir 
viena seseri.

Parsons., f Jonas Aszmontas 
207’ Ridge uly., mire.

Plymouth., f Jieva Czam.ec- 
kiene, 327 Harris uly., mirė.

t Vincas Bagdonas, 50 me
tu amžiaus, 302 Vine uly., mirė.

PARSIDUODA FARMA.

130 akieriu geros derlingos 
žemes, 8 kambariu namas, di
delis tvartas, 2 arkliai, 3 kar
ves, 1 bulius, 1 telyczia, 4 Mau
le's, 200 visztu, maszinos, misz- 
kai, užtektinai beganezio van
dens, pieva ir visi padarai. Pi
giai tik už $4,800. Seni žmo
nis turi parduot. Farma ran
dasi Beaver Valley. Atsiszau- 
kite ant adreso:

Shumans Hotel, 
Oct.20 Shumantown, Pa.

sustabdo 
PERSZALIMA 

ii Ii k KARSZTI 
pirma diena 

Galvos Skausmą
GyJuole-Tabletai. in 30 minutu 
Most is-N ošini laszai. Gausit aptiekoM 
Bandykite “Rub-My-Tism” linimenta

’’SAULE” Mahanoy City, Pa.

Neužmirszkite kad Landonas

Rinkimai ant Suv. Vai. Prezidento, 
Vice-Prezidento ir kitu Kandidatu 
atsibus Utarninke 3 Novemberio

Už dvieju savaieziu rinkimai 
—Utarninke'3d Novemberio.

NAUJAS ANGLISZKAS PASAŽIERINIS EROPLANAS.
Sztai naujas Angliszkas eroplanas “Celedonia”, kuris turi tris moterius, padirbtas' 

del Imperial Airways, Londone, An'glijoj, kuris lėks regulariszkai per mares su pasažieriais J 
už keliu sanvaieziu. ,

Iszmintingi Priežodžei
§ Ir didžiausias skarbas, be 

paezedumo, greitai iszsiduoda.
§ Viską ka darome, lengvai 

padarome.
§ Kas tykumą turi tas gy

venimą .sau prailgina.
§ Ne tieji ilgai gyvena, ku

rie vien tik ilgai gyvena, bet 
tieji kurie dorai gyvena.

§ 'Nekurios poros gyventu 
daug laimingiau jeigu jis butu

| paeziuotu o ji vyruota.
§ Moteres geistu būti do

roms bet nepergaletoms.
§ Jeigu mergaite duodasi 

pabueziuot tai yra pagrabinis 
mąrszas jos nekaltybes.

§ Motere yra žiedu gyveni
mo isz kurio buna vaisius— 
vaikai. •

§ Kada szuo miega, Žydas 
prisiegauja, girtuoklis mel
džiasi arba motere verkia, — 
tai tam visam nereikia tikėt.

m
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ANGLIJOJ GALIMA INSTOTI IN KARIUOMENE ANT ISZBANDYMO.
Angliszkas aficierius iszguldo žmoniems nauja būda instojimo in kariuomene ant isz- 

bandymo. Rekrutas gali instoti in kariuomene ant szesziu menesiu o jeigu jam patiktu tai 
gali insiraszyti in regulariszka kariuomene ant tarnystes. Jeigu ne, tai gali sugryžti prie 
civiliszko gyvenimo bet turi atlikti kariszka tarnysta per 14 dienu kožna meta, per penkis 
metus, už ka aplaiko szeszis svarus (apie 30 doleriu) ant metu.

Teisingi Prilyginimai
į Ne yra tai dideliu daigtu 

aplaikyti turtą nuo tėvu bet 
per savo pasirūpinimą ir darba 
daeiti turto tai yra didelis ir 
garbingas daigtas.

į Mandagiausias tasai žmo
gus yra kurio iszmintis ji val
do ant kožno žingsnio, kuris 
pirmiausia ilgai mislina, priesz 
praddjima ka dirbti.

į Kožnas supranta tuos pa
jautimus in kuriuos pats yra 
panaszus.

t Senelei tai musu pažins- 
tami kurie atsitraukinėja nuo 
mus, todėl turme su jais grą
žei apsieiti.net ir juos palydėt.

į Jeigu nebutu žmones ap- 
szviesti tai kada tik susieitu 
tai nuolatos pesztusi — Lietu
viai taip tankiai daro.

į Randasi žmonių tokiu ku
rie savo iszminti naudoja ant 
uždegimo ju locnos kvailybes.

į Laikais pasitinkame su 
meiliais feleriais ir su nemie
la dorybe.

į Daugelis skundžiasi ant 
kartaus gyvenimo, tai kam sau 
pagadina vidurius su Isaldu- 
mynai-s?

į Žmogus, kurio gyvenime 
nėra jokio troszkumo arba jo 
kio privalumo del visuomenes, 
yra jau prinokiąs del mirties.

į Labai daug žmonių misli
na kad laisve yra vien del to, 
kad pasinaudot isz artimo.

į Už vy dėjimas duoda pa-
I

žint prisiriszima žmogaus prie 
visokiu nieku.

į Jeigu vyras ir motere 
persis'kiria tai reikia suprasti 
kad priesz suėjima in pora vie
nas antra prigaudinejo.

t Neguodojimas senatvės 
yra tai griaut anksti narna ku
riame reikės da pernakvot.

KINISZKA MERGAITE YRA 
GERA GOLFININKE,

Geni Hoahing, isz Kinu, pa
sirodo gera loszeja golfo laike 
loszimo Wimbledon, Anglijoj, 
supliekdama gerai žinoma lo
szeja, Rosemary Thomas, ap- 
iaikydama szita puiku kielika 
kaipo pirma dovana.

Del
SIENINIAI KALENDORIAI

1 saves arba in Lietuva pasiusti. 
Po 25c., arba 5 už $1.00

W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 
MAHANOY CITY, PA.

§ Už visa ka, žmones pri-! 
valo mylėti tykumą in kuri vi-j 
suomeniszki ir privatisz'ki ru- 
peseziai ir ergeliai neineitine- 
ja.

§ Jeigu motere galėtu su
laikyti savo liežuvi tai turėtu 
daugiausia pajiegu už vsus su
tvėrimus. ; j m! 'Ag;

§ Jeigu moteres butu taip 
greitos kaip ju liežuvei tai ga
lėtu pagriebt žaiba begyje ir 
užkurti juomi pecziu.

PONI BURMISTRIENE 
ISZ CHILE.

Sziomis dienomis atlankė 
New Yorka poni Alicija C. De- 
Errazuris, kuri yra burmistre 
vieno isz puikiausiu miestu, 
Providencia, Chileje. Yra tai 
pirmutine motere kuri likos 
paskirta ant tojo dinsto tame 
sklype. Chile randasi Pietinė
je Amerikoje.

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

ATSISZAUKIMAS IN 
NAUJUS AMERIKONUS

netikėtumu ir stai- 
del rizikingos spe- 
finansiniu veiksmu

Szis Prezidento Franklino D. 
Roosevelto atsiszaukimas, inkve- 
piantis drąsos ir tikėjimo in a- 
teiti, taikomas visiems ežia gi
musioms ir naturalizuotiems A- 
merikos piliecziams, kurie trok- 
szta szviesesnes ateities sau ir 
savo vaikams, visiems, kurie 
melde ir visada tikėjo, kad Ame
rika turi būti gražios ateities 
krasztas.

Roosevelto vyriausybes žygiai 
teikia darbo žmogui progų turė
ti daugiau patogumu, daugiau po
ilsio, daugiau laiko džiaugtis gy
venimo palaima.

Roosevelto teisingos santvar
kos ir lygybes programa leidžia 
ūkininkui gauti daugiau geru 
vaisiu isz savo sunkaus darbo.

Teisingam protinio darbo žmo
gui, verslininkui (biznieriui), 
Roosevelto politika teikia pasto
vesnes sanlygas, užtikrina sau
gumą, laisvumą, nes jau nebera 
pavojaus isz 
giu atmainų 
kuliacijos ir 
biržoje.

Prezidento Roosevelto kūrybi
ne politika ir Demokratu Parti
jos platformos kilnus žmoniszku- 
mas apsaugoja smulku kovojanti 
prekybininku nuo turtuoliu ir fi
nansiniu milžinu, kurie stengiasi 
vieszpatauti ir skriausti smulkius 
prekybininkus.

Dabartine vyriausybe pradėjo 
ir toliau vykdys senąsias žmoni
jos svajones ir patenkins tuos, 
kurie trokszta kad Amerikoje bu
tu investas socialinis teisingu
mas ir tikras žmoniszkas drau- 
giszkumas, socialine apdrauda, 
pensija senatvėje, vaiku darbo 
panaikinimas, sveikatos apsau
ga, szvietimo praplėtimas, banku 
indeliu (sutaupu) apdrauda, na
mu ir namines apyvokos apsau
ga ir kad butu iszleisti kitoki 
panaszus pažangus ir žmoniszki 
instatymai visuomenes gerovei, 
kuriuos sumanė ir pataria da
bartine vyriausybe.

Visi ežia gimė ir naturalizuoti 
Amerikos piliecziai, kurie troksz
ta geroves Amerikoje, gales 
lengvai nusprensti ka turi daryti 
rinkimu diena, 1936 m. Lapkri- 
czio 3 d. Nesvyruodami ir su 
tvirtu pasiryžimu jie visi, mili
jonai ju, vėl iszrinks dabartini 
Prezidentą Roosevelta ir Vice
prezidentą Garneri, didžiuosius 
demokratu vadus. —Ap

TRUMPOS ŽINUTES

Easton, Pa. — Penki narei 
szeimynos Pearl 'Shrope serga 
pavojingai nuo užsitrucinimo 
valgydami mesa isz bleszines. 
Visi randasi ligombuteje-.

Cordova, Md. — JSzeszi na
mai sudege czionais isz nežino
mos priežasties, kaip manoma,' 
nuo padegimo. Ugnis padare 
b'ledes ant 20 tukstaneziu dole
riu.

Reading, Pa. — Popiežiaus 
pasiuntinys, kardinolas Pacel- 
li, atvažiavo in Warnesville, 
Pa., Panedelyje, atlankyti Jė
zuitu vienuolyną, po tam at
lankė kardinola Dougherty, 
Filadelfijoj.

Dayton, Ohio. — Šzeszios 
ypatois likos užmusztos per. 
Pennsylvanijos truki ant 
skerskelio kada ju automobi
lius likos pataikintas per Joko- 
motiva.

Reading, Pa. — Apsilaistes 
save karasinu ir užsidegęs, An
tanas Sobut iszszoko per langa 
isz treczio laipsnio, visas lieps
noje, mirdamas ant vietos.Pra- 
eigiai užgesino ant jo liepsna.

Nesquehoning, Pa. — Stepo
nas Macenko, 43 metu, likosi 
užgriautas anglinėje skylėje 
kurioje perbuvo beveik visą 
diena bet likos iszkastas gyvas 
ir nuvežtas in Coalda'les ligon-' 
bute kur pasveiks.

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

' republikonu kandidatasantpre j 
zidento sako, jog $1.08 yra už
tektina sumą del užląikimo: 
szeimynos isz trijų ypatų, per 
savaite ant “relief”. Nepa- 
mirszkite apie tai kada balsuo-. 
site ateinaneziuase rinkimuose.

Scrantone, Pa. antro vordo 
Rubulikoniszkas Kliubas susi
dedantis isz suvirsz 4.000 nariu 
nutarė balsuoti už Roosevelta 
ant prezidento.

Republikoninis senatorius P. 
Norbeck isz South Dakotos 
steito apskelbė kad jisai bal
suos ir duos savo parėmimą 
del Roosevelto.

Ralph B. ĮStrassburger iisz- 
davejas kas-dieninio laikrasz- 
ezio Times-Herald isz Norris
town, Pa. kuris visada buvo 
drūtas Republikonas dabar ap
skelbė savo laikrasztyje jog 
balsuos ir rems Roosevelta ant 
prezidento.

Schuylkill ir Northumberland 
Pavieto Lietuviai balsuokite už

JAMES H. GILDEA
ANT KONGRESMONO ,

Isz Coaldale, Pa.
DARBININKU PR1ETELIS

ANT STATE SENATORIAUS
BALSUOKITE UŽ

JOSEPH P. DANDO
Praszo juso balso ir intekmes

BALSUOKITE UŽ

JOHN DOWNEY
ANT LBGISLAT0R1AUS

PIRMAM DISTRIKTE ’ ■
Praszo juso balso ir parėmimo

ANT SENATORIAUS
BALSUOKITE UŽ

C. W. Staudenmaier'
Isz Ashland, Pa.

Praszo juso balso ir intekmės ■

C. F.REKLAITIS
Mahanojaus Isztikiraiautis Graboriua 

:: Gabiausias Balsamuotojas i: 
! Geriausia Ambulance _ 

patarnavimas s z i o j Ji 
apelinkeje. Bile ko- {C 
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil- 
na pasirinkimą meta- uSį 
liszku ir kieto medžio Tr 
Grabu. Laidoja nu- | 
mirelius pagal naujau- I 
šia mada ir mokslą.

Turiu pagialbininke Į 
moterems. Prieinamos J 

__ prekes.
DU OFISAI:

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

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

KVITU KNYGELE Draugystėms^ 
del iszmokejim'o pinigu ligoniams. 

Preke • . . 25c.
KVITU KNYGELE Draugystėms, 

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

W. D. BOCZKAUSKO-CO., j 
Mahar ov City. Pa.

Szi Banka yra Narys 
Federal Reserve System

IR
Federal Deposit Insurance

Corporation

Union National Bank
KAMPAS MAIN IR CENTRE ST.

MAHANOY CITY, FA.

apsieiti.net
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