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1q7 AmAFlIfAQ'PREZIDENTAS ATI- miici mud DARE NAUJA TILTA
DAŽIURETOJAS NAMO NU

ŽUDĖ SENUKĄ SU 
KIRVIU.

New York. — Mikola Bowen, 
clažiure'tojas apartmentinio na
mo, likos aresztavotas už nužu
dymą 71 metu senuko, Morris 
Erde, kuris maitinosi isz par
davinėjimo pyragaicziu del ap
linkiniu vaiku. Lavona senuko 
surado 'stovinti prie jo duriu su 
maiszu ant galvos. Žudinsta li
kos papildyta su pagialba kir
vio. Manoma kad tikslas žu- 
dinstos buvo apipleszimas nes 
paskalai apibėginėjo po aplin
kine buk senis turėjo susitau- 
pines gana dideli turtą.

ANGLEKASIAI NELEIDŽIA 
ISZARDYTI SENA 

BREKERI.
Shamokin, Pa. — Apie szim- 

tam bedarbiu anglekasiu, kurie 
kitados dirbo Enterprise ka
syklose, nuvarė darbininkus 
kontraktoriaus, kuris pirko ta- 
ji sena brekeri ir pradėjo ji isz- 
ardinet del geležies. Angleka- 
siai tvirtina buk jiems toji 
kompanija yra skolinga už dar
bą apie 100 tukstancziu doleriu 
ir užsispirs neduoti iszardyti 
brekeri, pakol jiems kompani
jąiszmokes tuos pinigus, arba 
nors dali skolos.

PO SZESZIU METU PRISI
PAŽINO PRIE ŽUDINSTOS.

Tulsa, Okla. — Negalėda
mas ilgiaus nukensti sanžines 
iszmetinejimo, Marvin Hamp
ton, atej'as ant palicijos prisi
pažino prie nužudymo Charles 
Millerio, szeszis metus adgal, ir 
melde palicijos kad ji uždarytu 
kalėjime ir nuteistu pagal jo 
prasižengimą.

'Nužudė jis Milleri kada ta
sai važiavo su savo mylima, 
Rūta Weldon, 1930 mete, api- 
plesze abudu ir pabėgo.

SERGANTIS KAREIVIS PO 
PARODAI, ISZ KANCZIU, 

PASIKORĖ.
- Philadelphia. — Prisižiuri- 
nedamas parodai, dienoje Ar
mistice Day, kurioje dalyvavo 
kareiviai isz Svietines Kares, 
seržantas Franas Koening, ku
ris gyveno per asztuoniolika 
metu didelese kancziose nuo 
szuviu kojose ir gazo, po karei, 
sugryžes isz tos peklos, dirbo 
kiek galėdamas kad iszmaityt 
savo paczia ir vaikus. Isz prie
žasties menkos sveikatos vis 
mažiau dirbdavo ir ant galo 
negalėjo nieko dirbti. Taip li
kos perimtas, matydamas ki
tus savo draugus sveikus ir da- 
lyvaujanczius parodoje, kad 
nuėjo in skiepą ir pasikorė. Pa
ti ji surado vėliaus kabanti ant 
virves.

SZESZI SZUNES UŽMUSZE 
47 AVIS.

PREZIDENTAS ROOSEVEL- 
TAS ATIDARĖ DIDŽIAU
SIA TILTA ANT SVIETO.

San Francisco, Calif. — Per 
paspaudima mažo elektrikinio 
guzikelio, prezidentas Roose- 
veltas atidarė Ketverge dideli 
Transbay tilta, kuris yra di
džiausiu tiltu ant svieto, kurio 
pastatymas kasztavo daugiau 
kaip 77 milijonus doleriu ir 
apie keturiolika gyvascziu dar
bininku kurie ji state. Po ati
darymui tojo tilto daugiau 
kaip 200 automobiliu praszvil- 
pe per ji kožna minufa. Tiltas 
turi 814 myliu ilgio isz San 
Francisco in Oakland.

18 WPA DARBININKAI SU
ŽEISTI TROKO NE

LAIMĖJE.
Baton Rouge, La. — Asztuo

niolika darbininku dirbanti 
ant WPA projektu, likos skau
džiai sužeisti kada ju automo
bilius susidūrė su dideliu tre
ku. Visi darbininkai važiavo in 
dauba prie naujai statomo 
Louisianos universiteto.

PREZIDENTAS ROOSEVEL- 
TAS SUSZAUKS DARBININ- 

KISZKA KAMISIJA ANT
PRASZALINIMO 

BEDARBES.
Washington, D. C. — Atei

nanti menesi, ant pakvietimo 
prezidento Roosevelto, suva
žiuos in czionais darbdavei ir 
pirmininkai visokiu darbinin- 
kiszku uniju 'kad apsvarstyti 
kokiu budu užbėgti czionais 
bedarbe ir kad visi fabrikai bu
tu po priežiūra valdžios. Ko
kia bus pasekme tojo suvažia
vimo tai sunku inspeti bet pre
zidentas stengsis isz visu pa- 
jiegu padaryti taika tarp darb
daviu ir darbininku ir kad kož-

BUVUSIS GENEROLAS NU
ŽUDĖ SAVO DRAUGIA.

New Castle,; Ky’ —- Brigadi- 
jeris Generolas/ Henry J)en- 
hardt, nužudė patogia Verna 
Taylor, nasžle, kuriai szove in 
galva po tam iszmete jos lavo
ną in grabe prie plento praeita 
Petnyczia. Sake jis buk ji pati 
nusiszove nes jos vaikai nepa- 
velino jai teketi už generolo. 
Tyrinėjimai parode kad jis bu
vo jai labai užvydus ir ja nu- 
szove.

KATALIKISZKAS KUNI
GAS MIRĖ ANT TRŪKIO.
Newark, N. J. — Staigai su

sirgęs ant trūkio, važiuodamas 
isz Filadelfijos in New Yorka, 
Kattflikiszkas kunigas Rev. 
Eugene Hunt, 30 metu, mire 
kelionėje pirm negu jam gali
ma buvo suteikti pagialba. Bu
vo jis vikaru parapijoj Szv. P. 
Marijos, miestelyje Moores
town.

TEVAS UŽKLUPO ANT MO
TINOS; DUKRELE MIRTI

NAI SUŽEIDĖ TĘVA.
Chicago. — Earl Palmer, gy

venantis ant 5564 N. Parkside 
uly., turėjo koki tai maža nesu
sipratimą su savo motere ir su
sibarė karsztai. Vyras mėtėsi 
ja muszti o 14 metu dukrele, 
pagriebus peili, dure tėvui ke-| 
lis kartus in pilvą sužeisdama: 
mirtinai. Ant palicijos mergai-! 
te kalbėjo buk jos tėvas, pare- ■ 
jas namo girtas, numėtė nuo 
stalo torielkas su. visokiu val
giu ir mete kėlės in motina. 
Mergaite tame laike pagriebė 
peili insmeigdama jam in pil-

nas 'žmogus Amerikoj turėtu 
užsiėmimą.

PAKELE ALGAS DEL 5,000 
DARBININKU.

Dulluth, Minn. — Apie penki 
tukstaneziai anglekasiu, dir- 
baneziu 16 kasyklose geležines 
rudos, Oliver Iron Co., Minne- 
sotoje ir Michigane, aplaike 
deszamta procentą pąkelimo al
gų, kaip apie tai pranesza Le 
Roy Selsich, pirmininkas tuju 
kasyklų. Darbininkai labai 
tuopa nudžiugo nes visai nesiti
kėjo pakėlimo mokesties.

TRYS BANDITAI APIPLE- 
SZE KLEBONIJA IR 3 

KUNIGUS.
Pittsburgh, Pa. — Trys ban

ditai insigavo in klebonija prie 
bažnyczios Szv. Vaitiekaus, už
dare tris kunigus in kita kam
barį ir dvi tarnaites ir apiple
sze klebonija nuo visu brange
nybių. Banditai insigavo in 
klebonija po piet, suriszo kuni
gą Frania ir tarnaite Jeva 
Pastkovicz ir pradėjo darbuo
tis klebonijoj. Iszeidami pasa
kė: “ Gaila mums, tėveliai, kad 
taip turėjome su jumis pasielgt 
bet pinigai mums yra labiau 
reikalingi ne kaip jums, gud 
bai.”

ISZGERE PAINTE ARIEL
KOS IR MIRĖ; KVAILOS 

LAIŽYBOS.
Detroit, Mich. — Fredrikas 

Mangas, 18 metu, futbolinin
kas, susilaižino su savo drau
gais kad jis iszgers paintuke 
arielkos be atsikvėpimo ir sa
vo žodi iszpilde bet su pavojin
goms pasekmėms. Jo draugai, 
Carl Commerson, 17 metu, ir 
Walteris. Jeszkeliunas, 18 me
tu, pasakė palicijai: “Mes pri- 
žadejom Fredui ‘parte” kada 
aplaikysim darbus ir kada tą
ją diena aplaikeme pirmutine 
pede o kad jisai iszrode vyres
nis už mus, nusipirko sau pain
tuke arielkos, kalbėdamas kad

GYVENO VARGINGAI;
PALIKO $30,000.

Baltimore, Aid..,— Mirė Jo
nas Pūkis. Gyveno skurdžiai ir 
vargingai. Mirė jis miesto li
goninėje. Bet jo palaikuose 
rasta banko knygute, kurioje 
buvo pažymėta, kad jis turi 
$30,426.65. Pūkis buvo neve
dės ir testamento nepaliko. Jis 
buvo paprastas darbininkas, 
Nemokėjo nei raszyti nei skai
tyti. Pūkio gimines Lietuvoje.

MOTINA PALIKO GERAM 
ŠUNELIUI $7,500.

Philadelphia. — Mrs. Ona 
Crosby, kuri mire Hahnemann 
ligonbuteje, užrasze visa savo 
turtą, susidedanti isz 7,500 do
leriu del savo sunaus Edwardo 
už jo gera szirdi. Testamente 
parasze kad sūnūs davė jai ge
ra prieglauda pas save per 
daugeli metu, pats atsisakyda
mas nuo visokiu linksmybių

Waynesburg, Pa. — Valsti- iszgers visa be atsikvėpimo, kad tik motinai užganadint ir 
nis sargas gyvuliu czionais nu- Iszgeres paszauke: ‘matote, asz apsiėjo su ja kaip priguli do-

va.

JAUTE DREBEJIMA ŽE
MES UŽ 4,830 MYLIU.

Philadelphia. — Direktorius 
sismografo, Franklyn Institu
te, apreiszke buk instrumentas 
parode buk davėsi jaust drebė
jimas žemes tolumo 4,830 my
liu ir kaip jis mano tai turėjo 
būti ant Aleutian Salų. Drebė
jimas žemes taipgi davėsi jaust 
Chicagoj ir Ottowa, Kanadoje.

PESZTYNESE NUDURTAS 
LIETUVIS.

Torrington, Conn.,— Vienoje 
smukioje peiliu nudurtas Sta
sys Skrabulis 44 metu amžiaus. 
Palicija suėmė Kaži Spurgi, 60 
metu amžiaus, kuris kaltina
mas nužudęs Skrabuli. Pagal 
palicijos protokolą, Antanas 
Talabinskas su Kaziu Spurgi u 
pradėjo smarkiai kivirezytis 
priesz pat smukles uždarymą. 
Bartenderis Skrabulis bandė 
besiginczijusiuis iszskirti, kad 
nekiltu pesztynes. Tada Spur- 
gis smoge Skrabuliui in žandu. 
Prasidėjus maiszacziu, kaip 
liudija Talabinskas, Radzevicz- 
ius ir Juozas Stanelis, Spurgis 
staiga isztiese ranka prie Skra- 
bulio krutinės ir szis tuoj par
griuvo, apsipylęs kraujais. Pei
lio ne vienas isz liudininku 
Spurgib rankoje nemato. Bet 
jie sulaikė Spurgi ir atėmė isz 
jo ranku kiszenini peili. Pa- 
szauktas ambulansas rado 
Skrabuli jau mirusi.

MYKOLAS DAVIDONIS NU
KRITO IN ELEVATORIAUS 

SZULINI.
Lowell Mass.,-— Czia sunkiai 

susižeidė prie darbo Mykolas 
Davidonis, 40 metu amžiaus, 
lietuvis. Jis dirbo Omaha Pa
cking Co., firmoj ir nukrito in 
szulini, kuriuo elevatorius ke
lia žmones. Matyt, szulinys ne 
buvo tinkamai apsaugotas. Su
žeistas Davidonis buvo nuga
bentas in ligonbute, kur pasi
rodė, kad jis turi nulaužta kai
riąja koja ir gali but sužeisti 
viduriai.

Philadelphia. — Nežinomi 
piktadariai užklupo ant 65 me
tu amžiaus, Mortos Dobrik, ku
ri laiko maža sztoreli ant 510 
Clearfield uly., kuria suplakė

Isz Visu Szaliu
JAPONIJA JAU SIUNTINĖ

JA KALĖDINI TAVORA 
IN AMERIKA.

Tokio, Japonija.,—Ameri'ko- 
niszki pramoninkai gali tikė
tis didelio užplaukimo Jaipon- 
iszko tavoro del szveneziu, ko
ki jau pradėjo siunsti isz' fe
nais. Tenaitiniai fabrikai dir
ba diena ir naktį, visokį Kalė
dini tavora,

43 ITALISZKI KAREIVIAI 
UŽMUSZTI ETIOPIJOJ.

Rymas.— Italija da nevisai ap-Į 
malsziino Etiopijos gyventojus 
po užėmimui tojo sklypo. Ko
ne kas diena atsibuna musziai 
kalnuose tarp Italiszku karei
viu ir tenaitiniu gyventoju. In 
laika vieno menesio užmuszta 
fenais 43 Italilszki kareiviai. 
Valdžia atveže isz fenais ser- 
ganeziu ir sužeistu kareiviu 
apie du szimtus pereita menesi.

DAUG ŽMONIŲ NUTRU- 
CINTA SIBERIJOJ.

Tombsk, Siberija.,— Dauge- 
liose Kolektyviszkose ukyse 
atsibuna daugelis nutrucinimu 
žmonių terp tenaitiniu Ūkinin
ku, kurie trucina vieni kitus. 
Valdžia daro tyrinėjimus del 
ko žmonis taip daro.

SZIURPI TRAGEDIJA AR
GENTINOS LIETUVIU

SZEIMYNOJ.
Buenos Aires, Pietine Ameri

ka.,— Priemiesty invyko baisi 
tragedija. Tenai gyveno Pet
ras Kvedaras, Biržietis, isz Sa- 
locziu valscz,, Puszkoniu kai
mo, su savo jauna 'žmonele, Ci
ną Duknyte isz Gruzdžiu vals., 
Sziauliu apskr. Szi jauna lie
tuviu szeimyna augino du Ar
gentinoj gimusius Savo vaiku- 
czius, 5 ir 2 metu amžiaus. 
Kvedaras dirbo kaipo duonos 
isznesziotojas o jo žmonele bu
vo siuvėja ir dirbo savo name, 
siūdama daugiausia lietuvai
tėms. Kvedariene buvo labai 
rimta ir darbszti moteris, dau
giausia jos darbo dėka visa 
szeima pasilaikė. Vyras mėgo 
girtauti, del to jam darbas ne- 
perdaug sekelsi, jis nervinosi ir 
pradėjo pasakot pažinstamiems 
kad nusibodo gyventi. Priesz 
sanvait£>sudeginęs visus savo 
ir žmonos ^ir vaiku'cziu doku-' ? r • mentus, parejas namo gana 
mandagiai paprasze s'avo žmo
na in kambari. Po to kaimy
nai iszgirdo tris revolverio szu- Į 
vius. Kvedariene iszbego isz 
kambario su trimi szuviais ku
ne : dvi pataikė in vidurius, vie
na rankon. Greitai tapo nuvež
ta in ligonbute, ir operuota, bet 
neatlaike ir persiskyrė su sziuo 
pasauliu. Nuszoves žmona 
Kvedaras pabėgo, bet už poros 
dienu atėjo pasiteirauti, kaip 
gyvuoja vaikueziai. Palicija ji

PRIGIALBEJO
JAI MIRTI

Kalininkas Pristatė Savo 
Draugei Truciznos, Kad 

Geriau Szitaip Mirtų.

NE KAIP BŪTIE SUSZAU- 
DYTA.

Kijevas, Rosija., — Tik da
bar valdžia dasižinojo priežas
tį savžudinstos jaunos ir pato
gios merginos Lydos Krasziuk 
kuri nusitrucino czionaitiniam 
kalėjime, kuri ketino už keliu 
dienu būtie įsuszaudyta. Už 
prigialbejima josi as savžu'din-s- 
tos likos teistas kokis tai ka
linis Dimitro Niczeroff. Dimi- 
trais buvo politiikinis kalinis 
tam paežiam kalėjimo antram 
kambarelije, nuteistas ant de- 
szimts metu. In kelis mene
sius po merginos uždarymu, 
Dimitras sufcinesze su ja su pa
gialba telegrafo, kuri kožnas 
kalinis yra gerai susipažinias 
ir tokiu budu abudu .susikalbė
jo. Dimitras padavė merginai 
užmanima kad priimtu nuo jo 
trucizna ir pasidaiytu sau to
kia mirti ne kaip būtie susz’au- 
dyta, ant ko mergina sutiko. 
Nežino kokiu budu Dimitras 
aplaike trucizna, bet aplaike 
ja nežinant kalėjimo dažiure- 
tojui. Per koki laika iszkrap- 
szte jis maža skydu te mure per 
kuria padavė merginai truiciz- 
na ir atsisveikino isu savo kalė
jimo drauge, per skylute kaip 
toji is’zgere trucizna. Po tam 
in kėlės dienas Dimitras nura- 
sze laiszkeli in savo dranga ap- 
ralszydamas apie savžudysta 
kalinykes ir kaip jisai prigial- 
bejo jai tame užmanyme.Laisz- 
kelis gavosi in rankas kalėjimo 
dažiuretoju ir viskas iszsidave. 
Norint Dimitras likos prista
tytas priesz siuda, bet likos pa- 
liuosuotas nuo bausmes už in- 
teikimą merginai truciznos bet 
likos nubaustas ant szesziu me
nesiu kalėjimo.

KINCZIKAS NUŽUDĖ IR 
APIPLESZE AMERIKONE
Nanking, Kinai. — Liu Yung 

Hsing, 24 metu, kuris traukinė
jo vežimėli ant dvieju ratu, ko
kiu fenais daugybe randasi, 
prisipažino buk jisai nužudė 
Mrs. Susan Wande'll, isz Kali
fornijos, apiplesze ja ir paėmė 
gana didele suma pinigu nuo 
jos. Motere važiavo isz Cen- 
tralisžkos ligonbutes kur laike 
moksliszkas prakalbas. Kinczi- 
kas nuveže ja in tamsia vieta, 
užsmaugė su savo diržu ir api
plesze.

PASIKELELIAI VIS BOM
BARDUOJA MADRIDĄ;

DAUG UŽMUSZTA.
Madridas, Iszpanija. — Ne

dėlios vakara pasikelelei bom
bardavo smarkei miestą isz ke
liu pusiu ir suardė tilta per upe 
Manzanares. Bombardavime 
žuvo apie szimtas žmonių ir 
apie penki szimtai sužeista. 
Visi geležinkeliai einanti in 
miestą likos dinamituoti.

Miestas da vis laikosi naršei 
nuo pasikeleliu užklupimu ir 
da jis nepaimtas, kaip tai tele
gramai garsino praeita sanvai- 
te.

Daugelis pasikeleliu eropla- 
nu numėtė bombas ant miesto 
su baisioms pasekmėms. Dau
gelis namu suardyta. Ugnys ki
lo po visa miestą. Gyventojai 
yra dideleje baimėje kad pasi- 
keleliai panaudos trucinanti 
gaza.

PER APGAVYSTA SAVO 
DRAUGO APSIPACZIAVO

SU KITA MOTERE, MA
NYDAMAS KAD TOJI 

MIRĖ.
Mittleberg, Tirolius. — Pati 

tenaitinio ūkininko Kufstein, 
apsirgo pavojingai ir likos nu
vežta in pavietine ligonbute. 
Vyras nebūdamas turtingu, ne
galėjo važiuoti atlankyti savo 
serganezia motere bet siuntinė
jo kiek galėdamas kas menesis 
ant josios gydymo ir melde sa
vo draugo kuris gyveno mieste 
kad jam pranesztu tankiai apie 
sveikata jo moteres. Tasai 
draugas tankiai praneszdavo 
api<^ padėjimą moteres, kad 
szfai tula diena pranesze jam, 
kad jo pati mirė ir kad jam 
prisiunstu pinigu ant josios 
laidotuvių. Tas atsitiko trys 
mene'sei adgal. Sziomis dieno
mis Kufstein paeziavosi su 'an
tra motere bet kokis buvo jo 
nusistebėjimas, kada parvažia
vęs isz bažnyczios rado savo 
pirma motere sedinezia prie 
stalo pasidrūtindama valgiais 
pagamintais’ant svodbos, kuri 
pasveikus sugryžo isz ligOnbu- 
tes. Dabar eina tyrinėjimai, ko
dėl tasai draugas ji taip priga
vo praneszdamas apie mirti jo 
paezios.

BAISUS INVYKIAI.
Brazilija, Piet. Amerika. —- 

“Lietuviu Aidas” raszo, kad 
Villoj Formosoj, Jonas Czini- 
kas kuolu užmusze savo kai- 
myna, Kaži Vasari. Nežinomi 
piktadariai skustuvu sužeidė 
Simą Strucku. Automobilius 
sužeidė Jurgi Gudliauska.

“Grūdo” pirmįnįnkui F. 
Czemarkai tapo padaryta sun
ki galvos operacija.

EROPLANO NELAIMĖJE 
ŽUVO 9 ŽMONES.

Moskva, Rosija. — Devyni 
žmones likos užmuszti eropla- 
no nelaimėje czionais. Didelis 
eropląnas, lekentis isz czionais

Kankakee, Ill. — Penki jau
ni vyrukai, kurie Važiavo isz 
pasilinksminimo likos patai
kinti per truki, kuris visus už
musze ir ju kūnai sudege ant 
anglies.

ant smert ir jos kuprota 24 me
tu duktere.

aresztavo. Areszte Kvedaras 
atrodė kaip pamiszels, su nieku

m Karaliaucziu, nifkrito ir už
sidegė. Varytojas eroplano,

Chambersburg, Pa. — Katre 
Murray, 22 metu, isz Wilson

szove szeszis szunis kurie už
musze ir sudraskė 47 avis ir su
žeidė apie 30 kitas. Szunes pri
gulėjo prie medžiotoju kurie 
medžiojo po taja aplinkine.

ne girtas!’ ir nubėgės apie pen
kiolika žingsniu sukrito. ’ ’ 
Draugai nunesze ji namo kur 
mirė ant rytojaus neatgauda
mas sąmones.

ram šuneliui. Kiti vaikai neap- 
laike nei cento ir nors užvede 
teismą ant pasidalinimo su pa
liktu turtu bet sūdąs teismą at
metė.

nekalba, nieko tardant nesako. 
Naszląiczius pasiėmė auginti ir

Peiping, Kinai. — Tarp Ja
ponu ir Kinu jau prasidėjo mu
sziai aplinkinėje Suiyan. Dau- globoti tu namu szeimininkai, 
gelis užmuszta ant abieju sza-Į pas kuriuos Kvedarai gyveno, 
liu ir sužeista. Argentiniecziai.

penki civiliszki žmones, meka-? 
•nikas ir du Japonai likos už
muszti. „Lavonai likos baisei 
sudeginti ir nebuvo galima 
juos pažinti.

kolegijos likos surasta pasiko
rusį savo kambarėlyje. Prie
žastis savžudinstos buvo dide
lis nusiminimas bet isz kokios 
priežasties tai nedažinota.



"SAULE” Mahanoy City, Pa.

Kas Girdėt
T IFTITITAOI pavogė 20,000 lituISZ LIETUVOS! iemiee

Czionais Amerikoj, laikas 
nuo laiko, girdime ir .skaitome 
■įpie nepaprastas vestuves tA- 
I ingu žmonių ir krutamuju pa
veikslu aktorius.-Sztai ana die-1 
na vėla skaitome kad žymus 
aktorius, Jonas Barrymore, 55 
metu, nuvede prie altoriaus pa- 
: ogia 21 metu Žydelkiute, Elai
ne Barrie. Badai jau ketvirtu 
kartu Barrymore veda mergi
na prie altoriaus.

Taipgi, gerai žinomas akto
rius Charley Chaplin apsipa- 
eziavo su Pauletta Goddard ba
dai slaptai.

Apie apsipaeziavima Barry
more ir Chaplino nėra nieko 
taip labai stdbetino nes tieji 
ponulei sau nieko nedaro isz 
moteriszko ryszio kurie vėliaus 
buna numesti in bala bet di
džiausiu asilu pasirodė kokis 
tai Vokiszkas baronas von 
Blumberg, kuris atvažiavo in 
czionais medžioti ant turtin
gos moterėles. Tasai Vokiszkas 
“Baronas” turi 29 metus, ku
ris ne vos “insimylejo” in tur
tinga Amerikoniszka naszlėle, 
Mrs. Frederick Elmer Snow, 
kuriai jau .suėjo 70 vasarėlių.

Abejojame, kad 70 metu my
lima Snow (Sniegas) sutirptu 
glėbyje savo 29-metinio baro
no. Gal bus prieszingai jau
namarte gali suszaldyt 'savo 
vyreli. Bet toji bobele In trum
pa laika persitikrins kad jos 
jaunas vyrukas prisiglaus prie 
karsztesnes szirdeles jaunesnes 
moterėles —- visados taip bu
na.

Belgiszkas dien-rasztis, isz- 
einantis Brukseloje, Belgijoj, 
‘ ‘Gezettne V an Gent ’ ’ apgarsi-. 
no savo skaitytojams buk jau| _ *
daugiau neiszeis isz ] 
iszsitautejimo gyventoju ir ma-1 ----------------------------
žo suszelpimo. Tasai laikrasz-J Utenoje szia vasara valant 
tis be paliovos iszeitinejo per viena iszeinamaja vieta buvo 
267 metus. Gyventojai apgai- rastas nuskandintas kūdikis, 
lestauja buk ju naudingas ir 
placziai skaitomas laikrasztis[ rindamas gimdžiusiu pavaini- 
per tiek metu turi mirti, 
laikrasztis, kuris neturi geros [ Juodelyte Ona berniuko nera

do.
Kvocziama Juodelyte prisi

pažino kad 1935 m. Gruodžio 
29 d. Utenos ligoninėj pagim
džiusi vaika bet iszejus isz Ii- Į 
gonines neturėdama kur jo de-i 
ti, inmetus iszvieten.

Panevėžio apygardos teisme 
kaltinamoji prisipažino kalta, 
paaiszkindama savo varginga 
padėti.

Teismas nubaudė ja 4 metais 
sunkiųjų darbu kalėjimo, 1/3 
atskaitydama kaip nepilname
tei.

priežasties i UŽ VAIKO PASKANDINIMA buvusio 
fm'n ir yna- I 4 METAI KATORGO. A/l rzi.l q ii

paszialpos, turi mirti, ar ji 
žmones myli ar ne.

Panasziai galime tikėtis ne- 
užiilgio su musu Lietuviszkais 
laikraszcziais czionais Ameri- 
ke, kurie neužilgio taipgi tu
rės mirti isz tos paezios prie
žasties. Isz Lietuvos ateiviu 
daugiau nepribuna, senieji gy
ventojai jau iszmirszta o jau
nieji visai neskaito Lietuvisz- 
ku laikraszcziu koki jie nebūtu 
ir tokiu budu visiszkai isztau- 
tes už keliu metu. Lietuviai 
dings kaip dingo Airisziai, no- 
rints. vadinsis Lietuviais bet 
mokes savo motiniszkos įkal
bos. Liūdna ateitis svetim-sza- 
liu czionais kurie susimaiszo su 
kitoms tautoms ir visai už- 
mirszta kuom yra.

Nuovados virszininkas, tik-

i Sziomis dienomis Kauno apy
gardos teismas turėjo sprensti

> savo sekretoriaus L 
Mazilausko byla. Maziliauskas 
yra pavogęs 20,000 litu va 
džios pinigu. Teisme paaiszke- 
jo kad Maziliauskas jau pernai 
numirė.

Baisus 
Atsitikimas

rti, bet| kius berniukus motinas, pas ISZ WILKES-BARRE
IR APLINKINES

Kanadiszki .sūdai Antario, 
Kanadoje, insimaisze in lenk
tynes motinu, kurios pagimdė 
daugiau'sia vaiku ir iszdalini- 
ma puses milijono doleriu ku
rie likos palikti del tuju moti
nu kurios in paskirta laika pa
gimdys daugiausia vaiku.

Taja “dovana” paliko juok
darys milijonierius Charles 
Vance Miller, del tosios mote- 
res kuri in laika deszimts metu 
po jo mircziai pagimdys dau
giausia vaiku. Tosios lenkty
nes užsibaigė 30 diena Oktobe- 
rio. Tuos pinigus nori prisisa
vini penkios moteres ir dabar 
nežine kaip feudas nusvarStys, 
ar palikt vienai moterei tuos 
pinigus ar padalint del visu 
penkių.

lSkaii/ome kad Joplin, Mo., 
tūla vienuolikos metu mergai
te pagimdė sūneli, kuri dakta
rai iszeme mergaitei ,per szona, 
padarydami ant jos Cesariszka 
operacija. Bet kūdikis gyveno 
tik ketures valandas. Motina 
jaucziasi gana sveika po tai 
operacijai.

Daktarai neiszduoda pravar
des tosios1 jaunos motinos bet 
palicija aresztavojo koki tai T. 
E. Almond, 62 metu skvajeri, 
kuris badai yra tėvu tojo kūdi
kio. Senas iszgama likos aresz- 
tavotas ir uždarytas kalėjime.

Tukstancziai darbininku au
tomobiliu ir plieno pramonėse 
aplaike nepraszyta padidinimą 
mokesties. Kiti darbdavei ke
tina sekti paskui juos. Matyt 
kad ponulei afejo in “razuma” 
ir suprato .pavoju kokis grasi
no jiems, nelaukdami straiku 
— pirmutinei padare taji žing
sni, apmalszydami neužga'ria- 
dinanczius darbininkus. Juk 
tokis būdas iszminitingiauses.

PASLAPTINGAS PASI
KĖSINIMAS.

Anykszcziai. — Storiu kai
me, Anykszcziu valscz., nežino
mi piktadariai revolveriu per- 
szove Povilą Katina. Jis tuo
met sėdėjo prie stalo ir szuvis 
buvo paleistas per langa. Su 
gyvybe pavojuje paguldytas 
Utenos apskriezio ligoninėje. 
P. K. labai nesugyveno su savo 
žmona ir uoszve. Spėjama kad 
in szia szeimynos nesantaika 
insimaisze dar ketvirtas as
muo kuris ir galėjo invykdyti 
szi pasikėsinimą. Invykis stro
piai aiszkinamas.

Pennsylvanijos valstijoj 
banko.se randasi daugiau kaip 
800 tukstancziu doleriu kuriu 
niekas neprisisavina ir visai 
apie juds užmirszo. Pinigai 
randasi sumose nuo 2 lyg 100 
doleriu ir daugiau. Vienoj ban
ko j, Filadelfijoj, randasi 147,- 
988 doleriai.

Žmones apie1 tuos pinigus už- 
mirszo ar gal mirdami niekam 
nepasakė kad turi bankoje pi
nigu. Kitados tai toki pinigai, 
po 14 metu pereidavo in rankas 
valdžios bet pagal naujas tie
sas tai dabar terminas yra pa
skirtas tik ant deszimts metu. 
Po tam laikui nors ir atsiras
tu locnininkai arba ju irnpe- 
džiai, jeszkodami tuju pinigu 
tai turėtu užtektinai bėdos pa
kol juos iszgautu isz valdžios.

Jeigu kas isz jus, mieli skai
tytojai, turi kelis szimtedius 
apie kuriuos užmirszote banko- 
se tai atsiminkite apie juos ir 
prisiunskite kelis dolerius už 
iaikraszti ‘ “’Saule ’ ’ nes mums 
pinigai yra labai reikalingi.

Daktaras A. T. Kenyon, pro- 
fesoris Ohicagos Universiteto 
labai yra susirupin.es1 ir prane
šta apie dideli pavoju, kad 
išžios naujos gadynes moterė
les persimaino ant vyriszkos 
lyties ir budus. tSako jisai kad 
tame yra priežastis... vyrisz
kos kelnes in kurias didesne 
dalis moterių pasiredineja ir 
nesžioja ir persiima tokiu bu- 
du vyriszka lytimi ir papro- 
cziais. Tame nėra didelio pavo
jaus tiktai turi užstoti geresne 
mamda momteriszku apredalu.

VĖL RADO “VELNIO 
KIAUSZINIU.”

Butrimonių ūkininkas, Jur
gis Asakaviczius, ardamas pū
dymą, rado kažin kokius nepa
prastus molinius kiauszinius. 
Jis prisiminė neseniai skaitės 
Musu Rytojuje apie panasziu 
kiausziniu radima apie Mus
ninkus, tad suprato kad tai buj 
šia “velnio kiausziniai.” Pasi
taręs su savo kaimynais, szi 
radini atsiuntė Musu Rytojaus 
redakcijai, kad ji minėtus 
kiauszinius perduotu Vytauto 
Didžiojo universiteto gamtos 
Muziejui. Asakaviczius, kartu 
su 5 “velnio kiausziniais,” re
dakcijai atsiuntė ir pati vaba
lu,-kuris gamina tuos keistus 
kiauszinius.

Wilkes-Biarrei, Pa., j- Mirė 
Ona Greblikiene, buvusi 9 vai
ku motina, isz kuriu keturi: 

[Paulina, Kazimieras, Albertas, 
Jule ir vyrais Povilas jau amži- 
nysteje, o penki paliko dide
liam nuliudime: Ona Raman
auskiene isz Harding, Pa., An
tanina Sabo, Elena Swoyers
ville High School mokytoja, ir 
Florence sziu metu graduante 
Mary wood College, Scranton, 
sūnūs Silvestras, Grebliko pie
nines savininkas ir 4 anūkai, 2 
Onos ir 2 Silvestro.

f Jouzais Žemaitis, 77 me
tu amžiaus, 249 S. Empire uly., 
mirė. Velionis ilgai sirgo du
suliu.'. Paliko žmona, 5 dukter
is, viena sunu ir viena broli. 
Velionis s'zioj apylinkėj pragy
veno apie 45 meths.

Glen Lyon, Pa., f Veteranu 
ligoninėj, Oteeni, North Caroli- 
nla, mirė pasaulinio karo veter
anas Tarnas Latonis, 40 metu 
amžiaus. Palaidotas Arlingilo- 
nb kapuose, Washington, D. C. 
Velionis pirmiau gyvenęs czio
nais. Paliko du broliu ir dvi 
seserį,.
Pittston,’Pa. f Mare Viskaus- 

kiene, 115 Searle ally., mire. 
Palaidota Szv. Kazimiero par., 
kapuose.

t J. Ivan'auskieino, 44 molu 
amžiaus, 815 Tunkhannock' 
avė., mirė. Paliko vyra, ’.tris 
vaikus, tris seseris ir pus-broli.

' Buvau tada studentu pas gy
dytoja Paryžiuje, kada szitas 

ai-Įatsitilkimas atsitiko, apie kuri 
ezion žemiau apsakysiu. Nuil
sės nuolatiniu mokinimosi, isz- 
ejau vakare ant szviežio oro 
pasivaikszcziot. Diena buvo 
puiki laike žiemos o szaltas 
oras padare gera intekme ant 
mano karsz'to veido.

Einant viena apleista uly- 
czia nusistebėjau kada paregė
jau jauna ir gana puikaus vei
do mergaite — nors man taip Į 
rodėsi prie žiburio artimiau
sios žibinties — kuri nesze ran
koje tris ar keturis bukietus 
žiedu, kuriuos man siūle idant 
pirkeziau.

— Ar teiksiesi tamista nu- 
pirkt bukietą? — užklausė sal
džiu balsu, rodydama man pui
kius žiedus.

— Yra puikus, — tariau im
damas viena isz ju iii ranka; o 
paskui negalėdamas susilaikyt 
isztariau: “taip gražus kaip ju 
locnininke.”

— Ar tamista pirksi del pa
gelbėjimo manes? — paklausė.

—Ar tu tikrai reikalauji pa- 
gialbos, mano pana?

— Ko stovecziau czionais 
apie laja adyna nakties laike, 
pone?

— Kodėl czionais? Juk «zio- 
nais yra netinkama ulyczia del 
pardavinėjimo szitam laike 
žiedus.

Mergaite atsiduso ir isztiese
lai-

SŪNŪS MIRUSIO SENATO
RIAUS LONG.

Russell Long, vyriauses sū
nūs mirusio senatoriaus Long, 
isz Louisiana, likos iszrinktas 
pirmininku Louisiana State 
Universiteto, Baton Rouge.

Sekretorius pramonystes Ro
per, skaito kad szimet automo
biliu fabrikai padirbs daugiau 
automobiliu ne kaip padirbo 
1928 mete. Pagal jo apskaity- 
ma tai 1936 mete ju padirbs 
apie keturis milijonus.

Reikia žinoti kad Amerika 
turi daugiau automobiliu ne 
kaip kiti Europiszki sklypai. 
Czio’nais ant kožno szesziu gy
ventoju pripuola vienas auto
mobilius.

LIETUVOJE ISZKASAMA 
INDOMIU SENIENŲ.

Lietuvoje, kasinėjant invai- 
rias istorines vietas ir griau
nant senus pastatus randama 
gana indomiu senienų. Kai ku
rios ju siekia kelis szimtme- 
czius. Tomis senienomis gyvai 
domisi Lietuvos archeologai ir 
istorikai, kurios yra gera me
džiaga Lietuvos istorijos moks
lui. Neseniai Ariogalos mieste
lyje kasant kaž kokio senovisz- 
ko pastato pamatus, buvo ras
tos 95 auksines monetos. Jos 
siekia XV ir XVI amžių.

Svietiszki turtai yra ne
regiais nes tankiai užsikabina 
už tekiu kurie ne yra ju verti.

§ Ne vienas mato savo klai
das labai gerai bet .prie to ne- 
prisipažinsta.

PLESZIKAI NUŽUDĖ 
ŽMOGŲ.

Gauta žinia, kad viena nakti 
miszke netoli Kretingos du 
ginkluoti pleszikai užpuolė pil. 
Valentina su žmona kurie isz 
Klaipėdos gryžo in Mosėdi. 
Pleszikai revolveriu mirtinai 
nuszove Valentina o jo žmona 
sunkiai sužeidė. Pleszikai Va
lentinus ir apiplesze.

Valentiniene ryto meta misz
ke rasta be sanmones ir tuo
jau nugabenta in Klaipėdos li
gonine.

ta laikrodėli.
Pakele jis mano laikrodėli 

prie 'žiburio ir tik tada pasiju
tau jog brangios minutos mano 
gyvasties yra suskaitytos.

Grabinis tykumas vieszpata- 
vo grinezioje. Vienas isz žadin
toju pakele dureles.grindyse o 
isz tamsaus atidarymo pajutau 
smarve. Kada pažiurėjau in fe
nais. kur ketino būti mano 
grabas, net sziurpulei mane ap
ėmė.

į Bet kaip galeeziau numirt 
,kaip peliuke'be jokio pasiprie- 
szinimo. Pažiurėjau ant duriu 
prie kuriu vienu žingsniu pri- 
szokau bet radau užrakintas.

i Bet kada žudintoju rankos ve
la mane suėmė, iszdaviau bai
su riksmą.'Sztai durys ingriu- 
vo ir ūmam laike prisipildė 
grinezia žandarais. Macziau 
jog esmių iszgįalbetu ir puo
liau dpalpes ant grindų.

Ta nakti suėmė ir surakino 
tuos keturis žudintojus ir gra
žia mergina o vėliaus turėjau 
sude pasimatyma su kuopa žu
dintoju kurie likos apkaltinti 
in kalėjimą ant viso gyvasezio.

Laike provos iszsirode jog 
toji vieta buvo senei po akia 
palicijos. Taja nakti detekty
vas, pamatęs mane su mergina, 
seke paskui mus o pamatęs in 
kur mane invede, paskubino 
atvest žandarus o skaitytojas 
tbliaus žino. Nuo to laiko jau 
nesidaviau insivest in tinklą 
gražiu merginu.

tu laiko, mano ponia, — iszta- 
riau trumpai.

— Neužlaikysiu tamista il
gai, — atsake mergina, iszei- 
dadama per kitas duris isz 
grinezios.

Asz neatsisedau bet prisiar
tinau prie lovos kurioje ligone 
gulėjo bet taip tykei gulėjo 
jog negalėjau iszgirst kvėpa
vimo. Moteriszkas czepczius 
ulždenge galva ligones ir veidą. 
Atsargiai atidengiau veidą ir 
paregėjau žmogiszka pakauszi.

Atszokau su nusistebėjimu ir 
baime. Tame paeziarne laike 
atsidarė durys per kurias mer
gina buvo iszejus ir inejo vie
nas po kitam dideli, žmones su 
juodom drapanom ir uždeng
tais veidais. Tuojaus dasipra- 
tau jog busiu apiplesztu o gal 
ir nužudintu. Tarėjau prie sa
ves puikia, didele deimantine 
špilka ir žiedai ’urejau prie sa
ves brangu laikrodėli o pini
gais turėjau prie saves apie 
penkis szimtus franku. Bet jo
kio ginklo prie saves neturė
jau. Niekas man nepasiliko tik 
gervalei pasiduot ir apmalszyt 
žudintojus.

— Viską jau dasiprantu, ma
no ponai, rasite manyje lengva 
auka. Bet turiu viena daigta, 
kuri labai paguodoju ir yra 
man brangus o kuri antru kar
tu negaliu aplaikyt, — tai yra 
mano gyvastis. Viskas yra ju- 
su kas tik prie manes priguli.
— Pirmiausia užsiimsiu tuorn 

ka prie saves turiu, — atsake 
pirmutinis žudintojas.

Tuojaus isztraukiau špilka, 
numoviau nuo pirszto žiedą, 
isztraukiau laikrodėli kaipo ir 
masznuke su pinigais ir pada
viau jam in rankas.

— Ar dovanoji ta viską man, 
tamista? — paklausė.

— ‘Taip yra bet po prižadė
jimui jog mane tuojaus isz 
czionais iszvesi ant ulyczios,— 
atsakiau.

Po trumpai valandėlei vela 
atsiliepe in mane pirmutinis 

'žudintojas:
— Tamista pasirodei tikru 

dižentdlmonu, ne kaip kiti ik- 
sziolei, su kuriais turėjome 
bandeli bet musu regulos suvi
sai netinka su tamistos pra- 
szymais o kuri yra jog “negy
vėliai tyli” ir per tai negalime' 
tai iszpildyt. Bet jog pasirodei' 
džentelmonu, perdai duodame' 
tami’Stai tik penkes miliutas' 
laiko ant sukalbėjimo poteriu.

— Tai nutarė t mane nužu-' I
fiint ? •—■ palklausiiau.

— Tamista naudoji labai 
asztru- iszsitarima bet tai pra-

TRUMPOS ŽINUTES
ranka link bukieto, kuri 
kiau rankoje.

— Po kiek parduodi ?
— Penki frankai.
— Gana augszta preke.
— Bet atsimink tamista jog 

.dabar žiema o žiedai yra re
tais.

Padaviau jai paskirta preke 
sidabrineis pinigais ir iszta
riau’:

— Del pagelbėjimo tavęs, 
perku, bet kitaip niekad neuž- 
mokecziau taip augszta preke.

Padekavojo man ir rengėsi 
atsitraukt bet susilaikė vela ir 
užklausė: .
• — Ar negalėtum man, tamis
ta, parodyt narna kokio gero 
gydintojaus, kuris galėtu at
lankyt ligoni už maža atlygini
mą?

— Ar gal kas isz tavo prie- 
teliu serga?

— Mano motina, — atsake su 
giliu atsidūsėjimu ir nuleistom 
akimi.

— Esmių studentu gydinto
jaus ir turiu gera supratima 
apie ligonius. Jeigu man tiki, 
tai esmių pasirengęs ant, tavo 
paliepimu ir tai už dyka, jaus
damas savyje dideli prisiriszi- 
ma prie puikios merginos.

— O, kaip asz tamistai galiu 
atidekavot? — paszauke sude
dama rankas. — Praszau, eik 
paskui mane, daktare.

In laika penkių miliutu in- 
ejome in siaura ulyczaite, tarp 
senu namu, isz kuriu ne vieno 
akys ant mus sužiuro.

Liejome in sena narna o už- 
eja ant trepu, mano pravadnin- 
ke stūmė duris in maža ap- 
szviesta stu’bele su kuria in- 
ejau in viduri. Vienam kampe 
stovėjo nevos lova, ant kurios 
gulėjo tykei žmogiszka ypata.

— Atvedžiau motinai dakta
rai — paszauke mergina, už
darius duris.

Nebuvo jokio atsakymo o at- 
sigryžus tare in mane:

— Praszau atsisėst daktare, 
bet ir dideliuose sžtoruose ir [njan rodosi jog motina užmigo, j leisim. Turėsi tamista da pen- 
kitokiuose bizniuose. —Turiu vos keliolika minu-

Darbo Žinutes
FABRIKAI PAKELINEJA 
DARBININKAMS MOKES
TIS PO VISA AMERIKA.
Washington, D. C. — Visoje 

Amerikoje visokios dirbtuves 
ir fabrikai pakelineja darbi
ninkams mokestis kaip: Det
roit geležinkelis ir Chicago Mo
tor kompanija pakele mokesti 
del savo 4,500 darbininku, per 
ka iszmokes kas meta daugiau 
kaip 200 tukstancziu doleriu. 
Eastman Kodak kompanija isz
mokes 2,200,000 doleriu dau
giau ir Simmons Co. iszmokes 
300,000 doleriu. Western Clock 
Co. apreiszke savo 3,000 darbi
ninkams kad nuo pirmos die
nos Decemberio iszdalins jiems 
120 'tukstancziu doleriu bonu- 
so. Nicholson File kompanija, 
kuri turi dirbtuves Rhode Is
land, Pennsylvanijoj, Indianoj, 
Ontario ir kitur, kuriose dirba 
apie deszimts tukstancziai dar
bininku, aplaike jie bonusus ir 
pakėlimą mokeseziu nors 'to vi
sai nesitik ėjo.

United Press surinko skait
lius isz visu daliu Amerikos, 
kad visokios pramones in laika 
16 dienu pakele mokestis del 
daugiau kaip milijono darbi
ninku ant 130 milijonu doleriu. 
Standard Oil kompanija iszda- 
lys savo darbininkams apie 
penkis milijonus doleriu. Pana- 
sziai daro ir kitos dideles kom
panijos. Ne tik darbininkai fa
brikuose ir kitose pramonėse 
aplaike pakėlimą mokesties

Johnsonburg, Pa. — Klorisz- 
kas gazas, kuris iszejo isz pože
mines paipos, buvo priežastim 
mirties vieno žmogaus ir 40 ki
ti žmones buvo apimti per ji.

Pittsburgh. — Koroneris ty-
rineja isz kokios priežasties mi
rė motore Eleonora Feeley ir 
jos du vaikai kurie likos suras
ti negyvi namie. Motere buvo 
užsmaugta o vaikai nuszauti.
San Francisco, Calif. — Face

tinei inspektoriai rado pakeli 
ant paczto kuriame radosi ne
gyvas kūdikis apie menesio 
amžiaus. Pakelis buvo prisiun- 
stas isz Chicago®.

§ Kožnas jesžko teisybes 
ant svieto ir turi būti dėkingu 
jeigu kas teisybe jiems iszrodi- 
neja.

§ Amerika .skundžiasi kad 
negali miegot; jeigu Europa 
atiduotu skola tai miegotu sal
džiai.

§ iSzirdis žmogaus yra tiek 
verta kiek jo smegenys.
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Po smercziai Grigorians Mit- 
kalos pasiliko turtelis nelabai 
prastutelis; pusantro valako 
ariamo lauko, gražus budintai, 
keturi arkliai, penkios melžia
mos karves, kelios avys ir tiek 
pat kiaulių. Pirkia graži, iszro- 
de kaip koki dvaro pakajai. 
Isz priemenes pirkion ėjo dve
jos durys; vienos buk tai in 
kuknia o antros in seklyczia. 
Kitame pirkios gale buvo pla
tus kambarys, gražiai iszbal- 
tintas, su puikiu žibancziu pe- 
czium ir baltai iszmazgotomis 
grindimis ; isz to kambario bu
vo durys in kamara kur visko 
apscziai prikrauta.

Kamaroj prie sienos eilėmis 
stovėjo baczkos su ruginiais 
miltais ir visokiomis kruopo
mis. Palubėje ant balkiu buvo 
sukabinta vainikai grybu, pal
tys įlasziniu ir linu kuodeliai; 
tenai dar buvo kelios skrynios 
su plono audeklo drabužiais ir 
vingiai drobių, žodžiu sakant 
yisokip gaspadoriszko turto.

Tuos visus turtus turėjo ka
da nors paveldeti vienturte 
Mitkalos duktė Onute. O ir pa
togi buvo mergaite, kad net 
žmogus in ja ir diena ir nakti 
žiūrėtum ir negalėtum tuo jos 
gražumu savo akiu prisotinti! 
Akis turėjo tamsias, dideles, 
*plai!lkus, kaiip nunokė kviecziai 
o tokius ilgus ir tankius kad 
kasos beveik jai kelius sieke. 
Priek tam buvo vikri kaip ko
kia stirna; nuolatos juokėsi ko
kiu tai sidabriniu juoku kad 
net imdavo noras su ja sykiu 
juoktis. O kaip ji Lojjl savo juo
dom akim žiūrėti mokėjo, 'tai 
ne syki bernaiczius net velniai 
griebdavo, kada in katra pasi
žiūrėdavo, tarytum ji su savo 
akim kiekviena norėjo perdėm 
pervert. Būdavo pasižiuręs ant 
bernelio, jam szirdi pervers 
kaip kokiu kalavi ju ir nusisu
kus in ji daugiau jau nežiūri, 
arba visai pasitraukia szalin.

Taigi, lakstė paskui ja vaiki
nai kaip apsėsti ir proto nete- 
ke. Nors visiems butą ne pa
slapties, kad tas didis nieko 
gero, — ta Onute. Tingine ant 
viso svieto, nieko cielas dienas 
nedirba, nieko nesimokino, tik
tai lakstė po kaima, rodydama 
vaikinams savo baltus dantu
kus. Pažinojo ja visi, kad ji 
moka vaikinus vilioti o kada 
jau vaikinui kokiam galva su
suka, tada ji isz to visko juo
kėsi ir tuojaus kabinasi ir vi
lioja kita.

Mergaites jos nemylėjo nes 
Onute ju nelaikė už Dievo su
tvėrimus, iszpuikaudama ir be
sididžiuodama su savo turtais. 
Vyresniųjų taipgi ji niekados 
neguodojo o jeigu- katra isz 
moterų ja kartais persergėda
vo, ar tai ant zobovu, ar tai 
ant szokiu, kada Onute per 
daug sau su vaikinais pasive- 
lydavo, arba prie kokio darbo, 
kada ji vietoj dirbti kitiems 
perszkadydavo — Onute at
kakliai atsakydavo kad nie
kam nevalia kisztis prie jos; 
tai-gi tankiai burdavosi dantis 
už danti ir niekam neužsileis- 
davo.

Bet kas arsziausia kad Onu
te neapkentė ir niekino savo 
motina. Netik jos ant kiekvie
no žingsnio neklause bet da ir 
visur stumdė motina, kaipo ko
kia tarnaite ir prakalbėdama 
niekados maloniai neatsiliep-

do kad jis jau ir ponas J.. Asz 
tau parodysiu!

Vienok nieko neparodo ir sa
vo to grasinimo negalėjo isz- 
pildyt. Dykai ji prie Pranuko 
glaudėsi, dykai aplinkui ji 
nuolatos szokinejo, dykai kaip 
Ratuke laižėsi bet tas viskas 
jai nieko nepagialbejo. Pranų-

davo, kaip tai pridera vaikui 
su motina kalbėti. Kas tąjį! 
Onute visados in motina kalbė
jo negražiai ir asztriai — o tan
kiai motina savo už bile nieką 
ir subardavo. O motina del jos 
buvo tokia silpna, kad jai vis
ką leisdavo daryti, visame ka
me duodavo daryti, visame ka
me duodavo jai valia ir motina 
nežinia ka butu padarius, bile 
tik savo aukso Onutei intikti ir 
jos neužgauti ir nenuskriausti. 
Bet jai tas dalykas beveik nie
kad nenusisekdavo; ka tik pa
darydavo, visados Onute su
pykdavo ir tuo taip tankiau
siai viskas užsibaigdavo kad 
motina per vienturte iszbarta, 
apsiverkdavo ir eidavo sau ar 
in kuknia, ar in kur kitur, mis- 
lydama kaip ežia* butu geriaus 
savo dukrele užganėdinti.

— Ei, Grigoriene, — praser- 
gedavo žmones, — sergekites 
.jus, nes iszauklesite gyvate. Isz 
tokio auginimo tai tik nelaimes 
ir Dievo bausme. Kas tai do 
mergelka kad nenori nieko 
guodoti, jokio darbo nemoka. 
Tai-gi jos niekas nei už paezia 
nenorės imti o ant senatvės ji 
jus isz namu iszvarys. Kokia 
tai bus isz jos gaspadine jeigu 
ji szventos duoneles užmaiszy- 
ti nemoka..;

Grigoriene ant to atsakyda
vo verksmu o Onute net rai- 
cziojosi isz juoko sakydama:

— Tiktai jau nesirūpinkite 
apie mane, apsieisiu ir be jus 
rūpestingumo. Tegul tik piršl
iu pamosiu tai. visi vaikinai isz 
kaimo ir begs paskui mane, ne
teks nei kojų bėgdami... Juk 
nedovanai kaime turiu dau
giausia turto. O kaip busiu pa
ti gaspadine tai ne asz kvaila 
dirbti sunkius darbus, arba su 
darbais užsimuszti. Pasiimsiu 
sau tokia katra už mane 
dirbs... Ar tai mažai tokiu? 
Ot, sztai, kad nors ir ta pati 
Teresiuke: juk ji už vyro ne
eis ir jo turbut negaus.

Teresiuke buvo sierata, be 
tėvo ir motinos, Onutės pus-se- 
sere ir už ja pora metu vyres
ne. Jai būnant dar mažai, nu
mirė jos gimdytojai ir tada ja 
paėmė pas save auginti Grigo- 
riai. Ne linksma buvo tai mer
gaitei nes Grigoriene, kiek ji 
buvo silpna del savo dukters, 
tiek savo sesers mergaitei bu
vo labai žiauri. Tai-gi, ja tan
kiai varinėdavo prie sunkiu 
darbu, vadindavo dyka-duone: 
o kiek sykiu Onute ka blogo 
padarydavo, tada už viską tu
rėdavo atsakyti Teresiuke. Vi
sur taip esant svetimoj globoj.

Onute-gi taip-gi nemylėjo 
savo pus-seseres ir ja tankiai 
isžjuokdavo- vadindama ubage, 
kuri isz ubagystes gyvenanti. 
Tas viskas Teresiukei labai 
greitai nusibodo. Sulaukus ke
turiolikos metu tetai tiesiog 
pasakė kad tas viskas taip il
giau negali būti, kad jį arba 
eis in dvara tarnauti, arba pas 
kokia gaspadine arba-gi tegul 
Grigoriene ja ima už pusmerge 
ir moka alga. Grigoriene už tai
iszpludo mergaite net su 'kokiu 
tai pagaliu užreže bet tas nie
ko negialbejo. Ta paezia diena 
Teresiuke susiderėjo pas kai- 
minka ir tenai pradėjo tarnau
ti.

Tik dabar teta persitikrino 
kad be seserunes jai labai ne
smagu ir neparanku. Sarmata

GERIAUSIA KARVUTE ANT SVIETO KURI DUODA 
DAUGIAUSIA PIENO.

Ant pienines parodos kuri atsibuvo laike Texas Iszkil- 
mes, buvo rodoma geriausia karve ant svieto, kuri duoda dau
giausia pieno ir sviesto. Prie tosios karvutes stovi pana Da
rata Keyes, kri buvo iszrinkta kaipo “Miss Wisconsin.” Toji 

♦karve kasdiena duoda po 57 kvortas pieno ir buvo adgabenta 
net 2,800 myliu isz Seattle ant to.s parodos.

jai buvo nusileisti taigi palau
ke visa meta czverti. Bet po 
tam jau laikui pati atėjo pas 
Teresiuke. Toji vienok sugryž- 
ti nenorėjo kolei teta su ja ne- 
susideres tai]) kaip su svetima 
mergina.

— Asz vela nuo ryto iki va
karui dirbsiu, — aiszkinosi 
mergaite — o nežiūrint to Onu
te man vis viską iszkalbes kad 
asz gyvenu isz ubagavimo, kad 
esu ubage.. . Nenoriu!

Ir Grigorieene turėjo pasi
duoti. Teresiuke neapsakomai 
buvo darbszti; jos rankose 
darbas, kaip tai sakoma, tik 
dege o priek tam visus darbus 
prie namu gerai mokėjo.

Ir taip augo mergaites, vie
na turtingai ir tinginystėje, an
tra sunkiame darbe. Viena nuo
latinėse zobovose, szokiuose ir 
meilužėse mislijo tiktai apie 
parėdus ir vaikinu apgaudinė
jimus. Antra valde visa gaspa- 
dorysta, dirbo nuo auszros iki 
sutemos o turėdama liuoso lai
ko, atsisėsdavo sau seklyczion 
ir 'skaitydavo naudingas kny
geles kurias gaudavo isz klebo
nijos nuo mokytojaus paczios, 
kuri ja labai mylėjo, — arba 
nuo panaicziu isz dvaro. Onute 
juokėsi isz to skaitymo ir tan
kiai ant szokiu vaikinu būrely
je ir prie mergaicziu erzino Te
resiuke rodydama visiems kaip 
ji nuolatos ant knygų linguo
janti. Ir tada juokėsi visi — 
nes nieko nėra lengvesnio kaip 
isz kito pasijuokti.

Buvo vienok tokis, kuris ne
sijuokė bet pora sykiu net asz
triai subarė Onute už jos išz- 
juokimus isz savo sesers. Onu
te tuojaus norėjo atsisziepti, 
kaip tai ji visados pripratus 
daryti bet kada pakele akis, 
tuojaus jas greitai žemyn nu
leido, tarytum persigandusi. 
Kaip jis dyvinai mokėjo žiūrė
ti, tasai Pranukas, — jam buvo 
sunku atsispirti, nedryso. •

— Palauk, — pamislijo kyt- 
ra mergaite, — asz gausiu su 
tavim rodą... Apsuksiu tau 
galva, nesibijok o tada už tai 
ta bus atmokėta. Tai brač, kur 
man didelis žmogus, kad szal- 
tysziaus suims, tai jam pasird-

Vėtra, ant dangaus debesiu 
migla renkasi augsztyn, atsi
liepdama tiktai kaip kada su
siraukusiai, kaipo norėdama 
visai tautai atmonyti. O viesu
lą liūdnu savo szvilpimu dras
ko medžiu krūmus, norėdamas 
ne tik juos bet ir visus kitus 
medžius iszversti isz kelmo. 
Paukszteliai, iszgirde apie pri- 
siartinanezia vėtra, tuojaus 
glaudžiasi tarp medžiu szake- 
liu. Bet kas gali priesz sziau- 
ria valdytoja atsispirti, net ir 
biedni medeliai sziadien dar 
gražiai siūbuoja o rytoj gal 
vėtra juos sutruszkins ir ju 
riogsos tik vieni stuobriai.

Tik sztai perkūnas .su di
džiausiu trenksmu in artima 
medi trenkė o lietus su visu sa
vo smarkumu pradėjo plauti.

Nuo kalnu upeliai, vandens 
plaukia su tokiu smarkumu, 
tarytum jie nori dabar visa 
svietą užlieti.

Kraszte miszko, po szakota 
gruszia, slepiasi gal deszimties 
metu vaikelis ir jis iszrodo la
bai sudžiūvęs ir sunykęs. Dy
kai jis prie gruszios kelmo 
glaudžiasi, vandenio sza.lti.niai 
ji isz visu pusiu lieja. Bet jis 
ant to visko nepaiso tiktai žiū
risi in susiplaukusiąs aplinkui 
ji žąseles, kurias jis ganė.

Bet jam nerupi jo paties svei
kata bet ka matule pasakytu 
kad jis kur žąsuke pamestu ar
ba kur kitur paliktu.

Petrukas vėtros nesibijo nes 
ir matule pasakojo jog .perkū
nas blogu žmonių neužmusza o 
juk jis iki sziam laikui nieko 
blogo nepadare ir net patsai 
kunigas klebonas pasakė-—kad 
kitus metus ji prileis prie spa- 
viednes.

Petrukas su ta mislia labai 
džiaugiasi bet ir bijosi nes ta
da reikes pasakyt: kaip tai jis 
dvaro sodne obuolius vogė.

Teisybe kad ji prie to prikal
bino Vincukas, kerdžiaus vai
kas. Bet kada tvora perlipo ir 
pora obuoliu nuskynė, sodau- 
ninkas juos pamate ir pradėjo 
vytis; tai Vincukas kuogrei- 
cziausiai pabėgo, palikdamas 
viena Petruką sodauninko Jo
no valiai.

Petrukas nuvestas priesz po
nia tuojaus prie kaltes prisipa
žino bet savo draugo nenorėjo 
jokiu spasabu iszduoti.

Ponia nedaug ant jo rustino- 
si tiktai pasakė: jeigu kada 
jam pasikoręs obuoliu, — tai 
tegul jos papraszo. Dave jam 
kelis Obuolius už ka Petrukas 
tuojaus ranka poniai pabuezia- 
vo. Tai-gi Petrukas dabar po
nia labai myli ir jam norėtųsi 
jai už tai isznagradyti.

Bet jau žino ka padarys. Ma
tule jam .prižadėjo, jeigu tik 
gerai žąseles ganys tai jam jo- 
marke nupirks peiluka ir tai 
dar toki, koki kiti vaikai turi.

Petrukas isz to prižadėjimo 
labai džiaugiasi: — nes kada 
turės peiluka, tai tada jis su 
juom tegalės visokius stebuk
lus iszdarineti. Dirbs sau szvil- 
pynes, dideles, o kas labiausia,, 
isz medžio pasidarys sau malū
ną kuris turės sparnus ir lan
gelius ir viską. Tai-gi, tuo kart 
bus džiaugsmas kada ta malū
nėli pabaigs ir jaunai panaitei 
padovanos. Ponia už tai, žino
ma, ji pagirs ir gal paglostys 
o gal dar ir saldumynu jam 
duos.

Mislijant apie saldumynus 
Petruko net akys užsidegė.

Taip retai atsieidavo' jam 
juos paragauti; o motinėlė nors

kas buvo toksai kietas, kaip 
uola. Stebėtinas tai buvo vai
kinas, tasai Pranukas! Dailiau
sias viso kaimo vaikinas ir da 
szaltysziaus sūnūs; tėvui padė
jo gaspadoriaut o žiemos laike, 
kada nebūdavo darbo, dirbo 
prie audėju varstoto. Netik isz 
jo kaimo bet ir isz aplinkiniu 
kaimu gaspadines jam sunesz- 
davo darbo nes jo iszaustas au
deklas buvo lygus, szvelnus ir 
priesz tai jam nieko nebuvo ga
lima užmesti. Galėtu jau Pra
nukas net savo locna gaspado- 
r.ysta užsidėti ir apsivesti. Ne 
viena gaspadinaite mielai už 
jo butu iszejus, atsineszdama 
su savimi dideli kraiti. Bet 
Pranukui, matyt, ženytis nesi
norėjo. Mylėjo ant szokiu pa- 
juokavoti su mergaitėms, my
lėjo pasijuokti,’ nesitraukdavo 
szalin ir nuo pasimęilavimu, — 
bet tikrai nei'prie vienos mer
ginos nesikabind.

Kalbėjo žmones kad vaikinas 
turi aki ant Onutės Mitkaliu- 
tes. Tai buvo gardus kąsnelis, 
kaip paskui.ji mergaites, taip 
paskui ja vaikinai lakstydavo. 
Jis vienok jai ant jos aki ir tu
rėjo bet rodos aiszkiai to visko 
niekam neparodė. Ne tik kad 
nesistenge jai patikti 'bet net ja 
retkarcziais subardavo už ko- 
gius nors negerus darbus ar žo
džius. Ot jisai taip elgesį taip 
kaip ir nemylėjo merginas,

Stebėtinas daigias!— kuo la
biau Pranukas Onutės neap- 
kensdavo, tuo labiau ir tankiau 
toji apie ji sukinėjosi. Tada ki
ti vaikinai pradėjo ant Pranu
ko nemaloniai žiūrėti, — Ma
tai, tai jis toksai mandruolis, 
taikindamasis prie mergaites! 
Ar tai ir ji jau tokia kad reikia 
jai ant pikto daryti, jeigu ji tik 
tokiu vaikosi katrie nuo jos 
bėga?

Ir ne vienas kareziai gailė
josi kad taip tai pirmiau to pa
lies budo neiszgalvojo. Baudė 
paskiau, kas teisybe, tai vienas 
ir antras bet matyt nemokan- 
cziai nes mergaite in tokia per
maina visai neatkreipdavo nei 
atydos.

Vaikinai raminosi tiktai vie
na vilczia kad kada Pranukas 
buk tai apsipras ir pradės lan
kytis pas Onute, ji jam tada in 
uosi pasijuoks ir ji atmes. Te
gul jis tiktai bando. —D a bus.

W Neužmirszkite guodotini skai
tytojai, atsilygint iju prenumerata ui 
laikraszti “Saule,” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikys 
laikraszczip. Paskubinkite]

• • Petruko Malda • •
ir in jomarka nuvažiuodavo tai 
jam daugiau nieko neparvež- 
davo kaip tik pora cukraus 
szmoteliu o pas panaite jisai 
mate baltas ir juodas cukier- 
kas, apie kurias mislijant jam 
net seiles eme varvėti.

Bet kada maluna nunesz tai 
saldumynu, cukierku be abejo
nes nuo panaites gaus daug, 
labai daug. ..

Bile tik tas žąseles pridabo
ti ir peiluka gauti. Apsidairė 
aplinkui ir pasižiurėjo in žąse
les — viena sena žąsis nusibo- 
dejus ant vietos ilgai sėdėti, 
pasikėlė, patampė priesz veja 
savo sparnus ir jtiuženge kelis 
žingsnius pirmiau paskui ana 
ir visi mažycziai pakriko sau 
peno jeszkoti.

Petrukas paszoko persigan
dęs,' juk kaip in czionai bego 
nuo vėtros pasislėpti, tai dar 
buvo visos o dabar ?..

Kada jos neras tai bus po 
peliukui, malūnėliui ir po cu
kierku.

O ka gaus nuo matules?
Tuo tarpu lietus perstojo ly

ti, vejas nutilo ir lietus prara- 
tejo. Jau ir pats dangus pradė
jo blaivytis. Paukszteliai isz- 
limde isz po medžiu lapu, pra
dėjo linksmai ulbanti.

O Petrukas — jis biednas ne
paiso in szlapia žole ir tarp 
krumu jeszko savo raiszos pa- 
simetusios žąseles.

Bet viskas dykai. Kur ji ga- 
dejo prapulti tai sunku supras
ti, juk su raisza koja ji negalė
jo kur toli užklysti.

Petrukas jau nežino ka turi 
toliau pradėti — jo krutinę po 
storais, sulopintais marszki- 
niais kilnojasi o i'szdžiuvusi 
veidą sudraskė jam szakos ir 
akstinuoti krūmai. Juk ji taip 
gerai suprato jo baisa o dabar 
nors ir szaukia: “mano baliu
ke” bet jos vistiek nėra, ji pra
puolė. Kaip jis dabar matulei 
pasirodys ? Petrukas nesupran
ta. 'Su viena ranka varo liku
sias žąseles o su kita ranka 
szluostosi sau nuo veido pra
kaitą.

Tuo tarpu Petrukas pamato 
kraszte miszko stora medi prie 
kurio prikabinta koplytėlė Mo
tinos Dievo. Juk jis ne syki gir
dėjo kad Motina Dievo maldas 
maloningai iszklauso. Petru
kas prisiartina prie to medžio 
ir nieko nelaukdamas atsiklau
pia ir rankeles sudejas mel
džiasi :

“O ezyseziausioji Panele, — 
tu iszklausai visokiu praszy- 
mu, tai-gi ir man dabar pasa
kyk, kur dabar randasi mano 
raisza žąsele. Iszklausyk mano 
praszymo, szventoji Motinėlė! 
Jeigu peiluka gausiu tai tau po 
tam iszdrosziu maža Jezuseli, 
isz medžio ir tau czionai atne- 
sziu bet tik sugražink man ta 
pabludusia raisza žąsele.”

Ir verkia ir rankas laužo Pet
rukas o aszaros jam per veidus 
ritasi ir ant vejos krinta, kaipo 
koki brangus žemeziugai. Tai 
vis szyentai Panelei auka.

— Petruk, tu netikėli, ar tai 
tu taip žąseles ganai kad rai- 
szoji net prie pirkios atszliau- 
že? Palauk, asz tau kaili isz- 
persiu — tai tu per visa menesi 
atminsi, kaip reikia žąseles ga
nyti ! — iszsigirdo už jo pecziu 
skardus motinos balsas.

Petrukas tuojaus nuo keliu 
paszoko — matomai jo maldos 
Motina Dievo iszklause. Tegul 
matule ji ir apmusz, tegul isz- 
bars,'bet vistiek jam nupirks 
jomarke gražu, gražu peiluka.

Vienam pleise kokis tai baliu
kas atsibuvinejo, 

Viskas tarp sveteliu grąžei' ėjo, 
Gražus pulkelis svecziu buvo, 

Tiktai gimines ir pažystami 
pribuvo.

Mergaites savo draugia ap
dovanojo, 

Kiek katra kuom galėjo, 
Ant galo atsirado kokis tai 

■sportukas, 
Beprotis ir szpicukas.

Gere ir valgė nes alkanas buvo, 
O kada jau galvoje neteko 

szulo, 
Pradėjo kvailiuot,

Ir merginas zagabavot. 
Merginos tuoj nuo jo szalinosi, 

Ir po stuba slapstėsi, 
Bet jisai prie vienos prikibo, 

Ir szokti kanecz vadino.
Ant galo su kumszezia in veidą 

užgavo,
Kad szokti su ja negavo, 

Kaip tas viskas iszeis tai ne
žinau,

Ba visko da nedažinojau. 
Del tojo padlino gerai nebus, 
Ba visos mergeles susitarė ir 

gerai užskus,
Ir tokia jam sarmata padarys, 

Kad prie geru merginu dau
giau nesikabys.

* * *
Net žmogui ant szirdies smagu, 

Ne apsakyti to negaliu, 
Kad Lietuviai pasikelineja, 
Ir sziadien kitaip dalykus ap- 

įsvarstineja.
Jau dabar visi progresistai, 

Visi pasikelineja žymiai, 
Jau nesiduoda už nosių 

vedžiot, 
Ir ne bile kam giliuot. 
Eina kožnas už teisybe, 

Nesiduoda apsidumti kvailybe, 
Pamatysite, da už metu keliu, 

Bus puiki tauta Lietuviu.
Lyg sziolei kas norėjo, 

Tai juos visaip apsukinejo, 
Rinko pinigus kaip iszmane, 
Bile “patrijotai” ka užmanė. 
Ir da sziadien daug iszmano, 
Szimtus tukstaneziu surinkt 

užsimano, 
Lietuvei duos nes pinigu turi, 

Susimylejimo jokio neturi, 
Bet nieką nepadarys, 

Ba tokius kalektorius isz stu- 
bos iszvarys.

Gana žmonis kvailyti, 
Jau gana alkis muilyti, 

Reiketu nors karta nustoti, 
Begediszkai žmonelių neap- 

gavinet, 
Juk kožnas czion reikalus 

savo turi, 
Kaip savo szeimynele isz- 

maityti, 
Bada nuo saves praszalinti. 
Nebijokit, tegul jus visaip 

vadina, 
Tegul jus nors ir in pekla 

landina, 
Bet ju Dievas neiszklausys, 

Žmogų varginga nepragaiszys.

L. TRASKAL SK AS ]
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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



ŽINIOS VIETINES
— Nedelioje nupuolė biski 

sniego ir oras smarkiai atszalo.
— Musu paviete randasi 

daugiau kaip 700 vyru kurie 
dirba ant visokiu valdiszku 
projektu.

— Artimoje St. Nicolas, 
Mrs. George Redclif, eidama 
namo, artimoje seno kelio, su
rado moteriszke skrybėlė ir 
maszna, kurioje radosi du 
penktukai, skepetaite ir sukul
tas mažas zerkolelis, koki mo- 
teres tankiai nesziojasi. Skry
bėlė buvo sukruvinta ir vieta 
kurioje tuos dalykus surado. 
Prie ko tieji dalykai priguli tai 
palicija lyg sziol nesužinojo 
bet tyrinėja toliaus. Manoma 
kad kas tokis iszveže ja ant 
“raido” ir turėjo iszszokti isz 
automobiliaus.

— Palicija aresztavojo ko
ki tai Antana Di Petro, 1036 E. 
Pine uly., už vogimą dinamito 
isz Mahanoy City kasyklų, pri- 
gulincziu prie Readingo kom
panijos. Kada jis apleidinejo 
kasykla, po darbui, palicija ji 
suėmė su keliais szmotais dina
mito. Kaltininkas likos pasta
tytas po 300 doleriu kaucijos 
lyg teismui. Badai ir kitus tu
ri po nužiurejimu, kurie vagia 
kompanijos dinamitą ir par
duoda butlegeriams.

— Jau daugelis nariu, pri- 
gulincziu prie drauguves Szv. 
Vardo, užsiregistravojo ant 
ėmimo dalyvu pirmutinėse su
kaktuvėse tosios draugystes, 
kurie iszkele del savo draugu 
linksma vakarėli 22 d. Novem- 
berio, Szv. Juozapo parapijos 
svetainėje. Keli žymus kalbė
tojai turės kalba apie naudin
gumą tosios drauguves. Taipgi 
bus visoki pasilinksminimai ir 
užkandžiai su gerymais. Tieji, 
kurie geidžia dalyvauti tame 
vakarėlyje tegul paskubina ir 
uižsiraszo pas sekretorių.

— Sukatos vakara ant 
kampo Linden ir Centre uly- 
cziu likos sužeistas vaikutis bet 
jo pravardes nedažinota tame 
laike. Daugelis gyventoju ru- 
goja kad miestas neturi kam
piniu žiburiu kurie reguliavo- 
tu važiavima ir sustojimą au
tomobiliu ant kampu. Kas isz 
tuju protestu kad jeigu gyven
tojai padaro peticija kad toki 
žiburi pakabintu ant kampu, 
tai nors pakabina ant keliu 
menesiu bet tuoj vela juos nu
ima. • *

— Card Parte, kuri buvo 
laikoma Nedėlios vakara, Szv. 
Juozapo parapijos svetainėje, 
buvo pasekminga ne tik pini- 
giszkai bet ir draugiszkai, ku
rioje dalyvavo didelis skaitlis 
žmonių ne tik isz miesto bet ir 
isz apielinkes. Puikios dovanos 
likos iszdalintos del laimėtoju 
loszimuose. Pelnas eina ant 
bažnyczios.

—- Sukatoje likos suriszti 
mazgu moterystes pana Mare 
Kuczinskiute, duktė Mikelio- 
nienes, 800 E. Railroad uly., su 
Jonu Brazdžiu, isz Park Place, 
per kunigą Czesna. O kad nuo
taka prigulėjo prie Sodalites 
todėl bažnyczia buvo puikiai 
parengta per jos drauges. Vi
karas Baltrūnas prigialbejo 
prabaszcziui suriszt mazga mo
terystes.

— Agota Zagarinskiute, ku
ri laiko sztora ant 106 W. Mar
ket uly., nupjovė sau galuka 
piršzto su pjaunama maszina 
ir daktaras turėjo ji prisiūti.

— In trumpa laika musu 
mieste likos mirtinai sužeista 
jau keliolika žmones per apsi
žioplinusius dreiverius auto
mobiliu o vienas isz Jacksono, 
kuris buvo sužeistas praeita 
Subata, mirė nuo sužeidimu. 
Palicija privalo ruscziau imtis 
prie darymo geresnio paredko 
mieste, nes nekurie automobi
listai pervažiuoja per miestą! 
50 ar 60 myliu greitumo ant va
landos.

t Mare Lenkaitiene, gerai 
žinoma gyventojai mieste, mi
re praeita Petnyczia pas savo 
anukia, Kvitinskiene, ant 814 
E. Railroad uly., sirgdama ko
ki tai laika. Veliones vyras mi
re apie deszimts metu adgal. 
Prigulėjo ji prie Szv. Juozapo 
parapijos. Paliko tris dukteres, 
Juoziene Želioniene, ant 10-tos 
uly., isz kur atsibus laidotuves, 
Margarieta Budinauskiene, isz 
Kansas City ir Patrikiene Mal
lory, Denver, Kolorado j. Taip
gi paliko 17 anuku ir tris pro- 
anukus. Laidotuves atsibus 
Utarninko ryta su apeigomis 
Szv. Juozapo bažnyczioje.

— Praeita Petnyczia mirė 
del daugelio žinomas John 
Ryan, 314 W. Mahanoy Avė., 
sirgdamas vandenine liga nuo 
kokio tai laiko. Buvo jis kita
dos bosu Park No. 1, del Le
high Valles, anglines kompani
jos.

— Blažio Draugiszkas Kliu® 
bas, susidedantis isz jaunu vy
ruku, visokiu tautu, turėjo 
linksma vakarėli su szokiu ir 
vakariene, Elks svetainėj, pra
eita Subata. Visi praleido link
smai laika ir buvo užganadinti.

ISZ SHENANDOAH, PA.

t Helena, mylima pati Jur
gio Lazuro, 205 E. Coal uly., 
mirė praeita Ketverga, vietinė
je ligonbuteje, sirgdama koki 
tai laika uždegimu plaucziu. 
Velione turėjo tik 21 metus ir 
po tėvais vadinosi Stravins- 
kiute. Velione prigulėjo prie 
Szv. Jurgio parapijos. Paliko 
dukrele, motina Veranaviczie- 
ne, broli Juozą ir seserį Izabe
le.

— Czionaitiniam Shenan
doah Trust Co., banke randasi 
1,284 doleriai kuriu niekas ne- 
atsiima ir gal apie pinigus vi
sai užmirszo. Tokiu pinigu 
Pennsylvanijos bankose randa
si 786 tukstancziai doleriu ir 
jeigu juos neatsiims tai valdžia 
juos prisisavins.

t Gerai žinomas visiems 
miesto gyventojams, Antanas 
Saroką, mirė praeita Sereda 
pas savo broli Andriu ant 305 
E. Centre uly., nuo sužeidimu 
kokius atlaike 23 d. Oktoberio, 
puldamas nuo trepu ir tas bu
vo priežastimi mirties. Anta
nas pribuvo isz Lietuvos būda
mas da jaunu vyruku ir pergy
veno visa laika mieste. Turėjo 
jis buczerne ir vėliaus pardavi
nėjo automobilius. Buvo para
pijom; Szv. Jurgio parapijos. 
Paliko paczia Ona, duktere 
Monika, norse Frankford li- 
gonbuteje, Filadelfijoj, Fioren
tina ir Antana taipgi Filadelfi
joj; dvi seseres Morta Babars- 
kiene ir Fiorentina Valentiene, 
Filadelfijoj; tris brolius Alek
sandra, Harrison, N. J., Joną, 
Detroite ir Andriu mieste. Lai
dotuves atsibuvo Panedelio ry
ta su bažnytinėms apeigomis 
Szv. Jurgio ba'žnyczioje. A

’‘SAULE” Mahanoy City, Pa.

APSZVIEŠTI PLENTAI DABAR YRA SAUGESNI.
Dabar motoristai gali matyti einanti keliu žmogų nuo puses mylios o automobiliu ga

Kožnas Žmogus Yra 

Turtingas
Kokis tai jaunas Lietuvys 

. vagojo ant Dievo, vienoje kar- 
czemoje Filadelfijoj, priesz sa
vo draugus, buk Dievas kitiem 
davė turto ir aukso o jam nie- 

i ko nedave. Girdėdamas taja 
įkalba ir rugojima, stovintis ne
itoji žilas senukas prisiartino 
prie jo ir tarė:

— Ar ant tikrųjų esi tokiu 
vargszu kaip sau manai? Juk 
turi jaunysta ir sveikata, isz 
Dievo malones ir ko daugiau 
trokszti?
— Taip, turiu sveikata ir jau-

li matyt nuo trijų czvercziu mylios nakties laike ant naujai apszviestu plentu tarp Schenec
tady ir Duanburg, N. Y. Tasai kelias yra apszviestas 18 myliu ilgio su 390 pajiegu elektriki- 
nems lemputėms, 250 pėdu viena nuo kitos. Taji plentą apszviete General Electric kompani
ja ir American Road Builders drauguve.

Geras
Advokatas

Miestelyje M. atsibuvo ark
liu jomarkas. Tarp kitu radosi 
ir Motiejus Kuliga kuris atve
dė su savim du kumelukus, ku
riuos pats iszaugino o kad bu
vo puikus ir drūti, tuojaus par
davė juos už du szimtus rubliu. 
O kad bijojo kiszeniniu vagiu 
ant jomarko, idant nepavogtu 
pinigus ir turėdamas da .szioki 
toki rei'kala, užėjo pas pažins- 
tama szinkoriu ir atidavė jam 
pinigus taip jog niekas ne bu
vo mates, idant jam užlaikytu 
pakol sugrysz namon. Po-dvie
ju adynu sugryžo adgal pas 
szinkoriu ir prasze sugrąžini
mo 200 rubliu. Bet szinkorius 
nudavė jog nieko apie tai neži
no. Gera proga, padare ji va
giu.

— Asz nuo tavęs jokiu pini
gu ne ėmiau, —kalbėjo in nu
sistebėjusi gaspadoriu.

— Juk asz tau atidaviau ant 
užlaikymo 200 rubliu, dvi ady- 
nas adgal, ar-gi to jau negalė
tum atsimyt?
— Dvi adynas adgalios? Kur ? 

Pas mane? — klausinėjo szin
korius.

— Tai-gi, pas tave, mano 
kambaryje, — atsake Kuliga.

— Gal tau prisisapnavo, ma
no Motiejeli. Asz nieko apie tai 
nežinau o ant galo, ar turi liu
dytojus?'

Žinoma, liudytoju nebuvo; 
Kuliga visame intikejo .szinko- 
riui. Ka turėjo daryt? Su nu
leista galva ėjo ant rinkaus vil- 
tije gal Dievas prisiūtos jam ka 
toki kuris prigelbetu jam jo 
nelaimėje. Eina, eina, sztai kas 
tokis ji szaukia vardu. Apsi
dairė o czion paskui ji eina ge- 
raduszis advokatas, kuris jau 
nuo senei užsiiminėjo jo veika
lais.

— Kas tau Kuliga, kad taip 
nusiminęs? Ar gal tau kokia 
nelaime patiko?

— O-gi ir patiko, ponas ad
vokate. Gal Dievas tave man

man paskolintu pinigus.
— Na tai gerai, gaspador. 

Paskolink 200 rubliu ir paimk 
savo kaimyną u'ž liudintoju ir 
duokie tuos pinigus tam pa
ežiam szinkoriui. Priek tam pa
sakyk jam jog priesz tai pablu- 
dai nes pinigus palikai pas ki
ta szinkoriu.

— Va jei! — suriko Motie
jus — o tai kam? Idant ir tuos 
pasilaikytu?

— Neužlaikys jis tuju pini
gu, tikėk man. Tik paimkie su 
savim Vilkaiti už liudytoju jog 
szinkoriui davei 200 rubliu. 
Asz eisiu in kanceliarija o ka
da pinigus pas ji paliksi, atei- 
kie pas mane.

Rodą advokato nelabai pati
ko Motiejui bet žinodamas ad
vokatą nuo daugelio metu, kai
po teisinga žmogų, padare 
kaip jam buvo paliepta, po tam 
atėjo in jo kanceliarija.

— Tegul bus pagarbintas Jė
zus Kristus! — tarė dar ant 
slenksczio, kasydamas galva.

-— Ant a’mžiu amžinųjų, 
Amen! — Ar padarei kaip lie
piau?

— Iszpildžiau ju.su rodą tik 
nežinau kas ’isz to visko isz- 
nyks.

— Apsimalszyk, Motiejau, 
ne tavo tam galva. Dabar vela 
eikie pas szinkoriu bet pats 
vienas ir papraszyk idant tau 
atiduotu 200 rubliu kuriuos 
pas ji padėjai. Tik atsimink 
idant nieko karezemoje nebūtu 
tik jus dviese.

Gaspadorius nuėjo. Atejas 
in kareziama lauke pakol visi 
iszejo o pasiliko tik vienas 
szinkorius.

— Atiduok man pinigus, po
nas szinkoriau, atėjo proga 
juos sunaudoti.

Szinkorius, nieko neklausda
mas, atidavė 200 rubliu ku
riuos sudėjo antru kartu nes ži
nojo jog prie davimo buvo Vil
kaitis. Motiejus atsiėmęs pini
gus nuėjo vela pas advokata.

— O ka? — užklausė gaspa- 
doriaus su nusiszypsojimu ad
vokatas, — ar atidavė sziriko-

džiaugsmo; pasikloniojo advo
katui, iszejo ir paskubino at
rasti Vilkaiti su kuriuom nu
ėjo pas szinkoriu.

— Ponas szinkoriau, — tarė 
in ji drasei, — praszau atiduo
ti man pinigus kuriuop su Vil- 
kaieziu pas tave padėjau.

— Ka, ka? — suszuko užpy
kęs szinkorius. — Juk jau ati
daviau juos tau!

— Kada ?
— Kokia puse valandos ad

gal.
— Ar turi ant to liudintojus ?
— Liudintojus?
— Taip, liudintojus, — pa

antrino Motiejus. — Vilkaiti, 
juk matei kaip daviau szinko
riui pinigus?

— Macziau.
— Na, tai ponas szinkoriau, 

praszau atiduoti man pinigus 
o greitai nes neturiu laiko.

Ka-gi galėjo daryt? Noru ne
noru turėjo iszimti isz masz- 
nos pinigus, tuos paežius -ku
riuos Motiejus buvo jam davės 
pirma karta. Taip tai geras ad
vokatas adgavo gaspadoriui 
200 rubliu. Nuo to laiko turė
damas koki veikalą, bego pas 
advokata kaip vejas o abudu 
pasiliko gerais prieteliais lyg 
vėlybai senatvei.

MAHANOJIETIS KALBA 
APIE SAVO MEDŽIOKLE.

“Matote vyrueziai, einu sau 
per girria — stovi stirna ir sa
manas sau pesza. Pridėjau ka
rabiną prie akies, pykszt! — 
stirna stovi ir nesijudina isz 
vietos. Manau sau, ar kvaila 
pasiuto ar ka? Mistinu sau... 
Užprovinau karabina antru 
kartu — tvykszt! ir vėl nieko. 
Vela tvykszt! ir vis nieko! Net 
penkiolika szuviu paleidau in 
ja o toji nei nekrustelejo isz 
vietos. O ar žinote draugai, ko
dėl? Del to, kad toji bestija bu
vo visai kurezia kaip kelmas!

sustabdo 
PERSZALIMA 

ir KARSZTI 
pirma diena 

Galvos Skausmą
prisiuntė in pagialba nes sztai 
reikalauju rodos.

Ir apsakė visa atsitikima su 
szinkorium. Advokatas palin
gavo su galva kelis kartus, gi
lei užsimislino o po tam tarė.

— Nežudyk vilties, Motie
jau, mes tuos pinigus atimsime 
nuo szinkoriaus. Kas-gi tikėtų
si jog taip doras vyras pasigo- 
detu keliu szimtu rubliu! Jeigu 
taip padare tai reikėjo .su juom 
kitaip apsieit. Klausyk, Motie
jau! Ar negalėtum kur gauti 
kitus 200 rubliu?

— Galecziau, 'bet nežinau ant 
ko? Czionais yra ir mano kai
mynas, Antanas Vilkaitis, kū

rins pinigus ar ne?
— Dave bet tik 200 rubliu.
— Ar buvo kas prie to?
—- Ne gyvos dvasios, tik asz 

ir szinkorius.
— Labai gerai! Laimėjome 

prova Motiejau! Dabar vela ei
kie su Vilkaicziu, nėkalbekie 
jam nieko jog atsiėmei 200 
rubliu. Eikite abudu ir prie jo 
pareikalauk nuo szinkoriaus 
idant tau atiduotu 200 rubliu 
kuriuos įsudėjai pas ji ,su Vil
kaicziu. Jeigu drystu užsispirt 
jog jau tau pinigus atidavė, ta
da jo užklausk, .kaip jis tavęs 
užklausė, — ar turi ant to liu
dytojus.

Gyduole-Tabletai. in 30 minutu
4Mostis-Nusini laszai. Gausit aptiekoM
Bandykite “Rub-My-Tism” liniment*

C. F.REKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graboriua 

:: Gabiausias Balsamuotojas ::
Geriausia Ambulance 

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

Turiu pagialbininke 
moterems. Prieinamos 
prekes.

DU OFISAI:

ris pardavė kelis arklius, jisai' Motiejui net akys pražibo isz

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

TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 
geli Telefonas 538-J

nysta ir isz to džiaugiuosiu.
— Na tai gerai, o dabar pa

sakyk man, ar duotumei sau 
nupjau't abi rankas už penkis 
tukstanezius doleriu?

— Žinoma kad neduoeziau— 
nei už deszimts kartu tiek!

— O jeigu asz tau duoeziau 
25 tukstanezius.doleriu už vie- * .n>a aki, ar duotumei sau ja isz- 
lupti?

— Tegu1! mane Dievas sau
goja nuo to, neduoeziau nei už 
milijoną doleriu.

— Na tai matai. Kam rugoji 
antDievo? Juk pats persitikri
nai ir prisipažinsti kokius | 
skarbus turi nuo Dievo. Bukie ' 
Jam dėkingu ir dirbkie pagal 
savo iszgale o turėsi ir žemisz- | 
kus turtus ir busi užganadintu. |

Daugiau jaunikaitis nerugo- 
jo ant Dievo.

APLĖKĖ SVIETĄ IN 18/2 
DIENU.

H. R. Ekins, reporteris vie
no New York o laikraszczio, ne- 
senei aplėkė svietą in laika 18 
ir puses dienu su pagialba ero- 
planu. Tasai žmogus perleke 
24,720 myliu. Jo kiti draugai, 
kurie mėgino panasziai aplėkti 
svietą, neturėjo tokio giliuko 
nes likos sulaikyti per vėtras 
ir viesulas.

ŽOLIŲ JSZPARDAVIMAS 
Trukžoliu, Ramunėlių, Liepos-žie- 
du, Valerijonu, Puplaiszkiu, Kat- 
metiu, Senesu, Apvyniu Ciobraliu, 
Czemericziu, Kadagiu vuogu, Na- 
szleliu, Aleru szakniu tik po 60c 
svaras už kožna. Saruoczio 60c 
už puse svaro. Geriausia stambi 
trajanka 3 pakeliai tik už $1. 
Kitokiu visokiu žolių pakeliuose 
$10 vertes tik už $5 iki Kalėdų.

M. Žukaitis, Spencerport, N. Y.

TOKIAS MASKAS NAUDOS LAIKE KARES ATEITYJE.
Gyventojai Paryžiaus gales perleisti laika malsziai ir be 

jokios baimes namie kada nevidonas leis gaza ant miesto nes 
kožna’szeimyna turės gazines maskas kurias užsidės laike 
bombardavimo miesto su trucinancziu gazu. Paveikslas pa
rodo motina su duktere skaitant ir prie darbo, visai nesirupi- 
nąnczios apie gaza. Bandymas su toms maskoms atsibuvo ana 
diena visam Paryžiaus mieste.

STIKLINES SMEGENYS KURIOS YRA PANASZIOS 
IN ŽMOGISZKAS. 1

Profesorei Dr. Temple Fay ir Dr. W. E. Chamberlain, isz 
Temple Universiteto, iszrado ir padirbo .szitas stiklines sme
genis kurios yra panaszios in žmogiszkas ir kone gali pana
giai mislyti. Profesoris Chamberlain stovi prie tojo nepa
prasto aparato, kuris dirbasi kaip žmogiszkos smegenys.

MOKYKLOJE.
Daraktorius: — Ei, Žiople- 

vicziau, pasakyk man, kam 
žmogus turi ausis?

— Todėl kad kepure ant akiu 
neužlys'tu.

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje 

Persikėle in nauja vieta po adresu 
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