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Isz Amerikos JSZPANAS SURUKĘ PUSGYVE MERGAI- 
237,000 CIGARU TE ISZZAGEJO

GERIAU PALICIJAI
DUOTI ŽINIA

NELAIMIU
KASYKLOSE

MOTERS PASIKORĖ SU PA- 
QIALBA SZILKINES 

PANCZIAKOS.
Danville, Pa. — Panaudoda

ma viena isz savo szilkiniu pan- 
cziaku, Mrs. Belber Schmick, 
28 metu, užsiriszo sau viena ga
la ant kaklo o kita gala ant ko- 
pecziu kur ja kaimynai surado 
negyva.

Pasikorele buvo mokyta mo
tore, užbaigus Ursinus kolegi
ja po tam buĮvo daraktorka pu- 
blikineje mokslaineje per pen
kis metus. Del kokios priežas
ties atėmė sau gyvasti tokiu nu
žemintu budu tai da neisztyri- 
neta.

VELA SURADO LAVONA 
SUKAPOTOS MOTERES.
Cleveland, Ohio. — Ant kran

to Erio ežero likos surasta 
stuobrys1 nužudytos moteres 
nuo kurio likos nupjautos ran
kos ir kojos. Isz kur motere pa
ėjo ir kas ji per viena tai lyg 
sziol nedažinota. Yra tai jau 
asztunta panaszi 'žudinsta nuo 
1934 meto. Rankos ir kojos bu
vo gerai nupjautos, rodos, per 
žmogų kuris gerai mokėjo toki 
darba.

IN LAIKA 65 METU — 10 
ANT DIENOS.

'Tampa, Fla. — Iszpanas A. 
Remires surukę gal daugiau 
kaip 237 tukstanczius cigaru 
in laika 65 metu. Remira pra
dėjo rūkyti cigarus nuo kada jo 
motina, daraktorka, atvažiavo 
isz Iszpanijos in Havana, Ku
ba, kada jis turėjo vos deszimts 
metu. Vaikas labai pamylėjo 
rūkyti cigarus ir nuo tos die
nos ruko. Kartais surūkydavo 
net po deszimts cigaru ant die
nos.

TEISINGAS Ž M O G U S SU
GRAŽINO PAMESTUH$30Ū 
NES IR JAM TAIP KARTA 

ATSITIKO.
Weirton Heights, Pa. — Juo

zas Surrel, locnininkas taverno 
“William Penn Inn,” rado ant 
grindų laike szlovimo pundeli 
kuriame radosi $300 doleriu 
buimaszkomis. Pinigai buvo in- 
vynioti in popiera su pravarde 
ir adresu locnininkes kuri juos 
pamėtė.

Neduodamas prisikalbint pa
gundai', tuojaus susirasze su 
motere Yakovicziene isz Impe
rial, Pa., apreikszdamas jai 
apie surastus pinigus. Motere 
atvažiavo, atsiėmė pinigus ir 
jam padovanojo deszimts dole
riu už jo teisingysta, pripažin
dama jam kad jau nesitikėjo 
vela matyti pamestus pinigus 
kurie buvo jos visu turtu. Sur- 
lel apreiszke moterei kad pats 
bvo pamėtės keli metai adgal 
gana didele suma pinigu stryt- 
karyje kuriuos surado teisin
gas kunduktorius ir neužmirsz 
džiaugsmo kada jam teisingas 
žmogus sugražino pinigus. Nuo 
tojo laiko Surrel troszko kad ir 
jam atsitiktu tokia proga kad 
galėtu atsilygint už taja gera- 
dejyste.

PAVĖLINS PARDAVINĖTI 
ALU SZTORUOSE.

Harrisburg, Pa. — Senato
rius McGinnis, isz Pittsburgho, 
innesze byla ir jeigu bus priim
ta ir užtvirtinta tai Pennsylva- 
nijos sztorai gales pardavinėti 
alų bonkutems o pardavinėji
mas svaiginancziu gerymu 
kliubuose bus uždrausta nuo 2 
lyg 7 valandai ryte. Žinoma, sa- 
liuninkai labai pasiprieszino 
priesz pardavinejima alaus 
sztoruose nes tai sumažintu 
jiems bizni ženklyvai.

UŽRASZE SAVO TURTĄ 
DEL TRIJŲ KACZTU.

St. Monica, Calif. —'Trys ka
tes sziadien pasiliko turtin
goms nes pagal palikta testa
menta mirusios Mrs. Elma 
Feldman, kuri paliko apie mi
lijoną doleriu,.užrasze del savo 
trijų miaukiu deszimts tuks
tancziu doleriu isz kurio pro
centas turi jas užlaikyt lyg ju 
smert. Del tuju, kurie kates 
prižiuręs, paliko 5,000 doleriu. 
Ar-gi toji bobele negalėjo pa
likti pinigus del kokios vaiku 
prieglaudos kurie daugiau pa
sinaudotu isz palikto turto ne 
kaip tosios kates.

P ALICIJA SUSEKE DIDELE 
KUPCZYSTA GYVOJO 

TAVORO.
Chicago. — Slaptoji valdisz- 

ka palicija atidengė czionais 
didele kupczysta “gyvojo ta- 
voro.” Prokuratorius surinko 
daug davadu kad in kelis me
nesius nelaimingos merginos 
uždirbo tiems szetonams dau
giau kaip szimta tukstancziu 
doleriu kurios randasi paleis
tuviu urvose. Tieji rakalei vog
davo merginas tiesiog nuo uly- 
cziu ir jas parduodavo in tais 
urvas. Už nekalcziausias mer
gaites aplaikydavo po 500 do
leriu o tūla 15 metu mergaite li
kos parduota už 800 doleriu ku
ria subjaurino kokis tai turtin
gas iszgama. Banda tuju szeto- 
nu yra prasiplatinus po visus 
didžiuosius miestus kurie isz- 
veža nekaltas mergaites in Pie
tine Amerika ir kitus sklypus.

INKANDO PACZIAI IN PIR- 
SZTA; TOJI MIRĖ NUO 
UŽTRUCINTO KRAUJO.
'Springdale, Pa. — Laike 

siautimo su savo paczia, Miko
las Step, inkando isz netycziu 
savo paežiai in pirszta kuris 
labai sutino ir motere mire in 
dvi valandas vėliaus ligonbu- 
teje. Motere baikaudama norė
jo jam sutarszyt plaukus ir vie
nas pirsztas gavosi jam in bur
na kuri jis inkando. Motere 
pradėjo skunstis ant baisaus 
skausmo. Likos paszauktas 
daktaras kuris paliepė motere 
nuvežti tuojau in ligonbute bet 
jau buvo per vėlu nes pirsztas 
užsitrucino ir motere mirė. Vy
ras isz gailesties norėjo atimt 
sau gyvasti bet1 likos in laika 
iszgialbetas. Iszgere jis bonku- 
te truciznos.

Trenke In Ja Automobilius; 
Pusgyve Nunesze In Apleista

Narna ir Ten Ja Sužagejo.

PO TAM INMETE IN 
SZULINI.

Coatesville, Pa. — Aleksan
dras Meyer, 20 metu, sūnelis 
turtingu tėvu, kuris jau ne pir
ma karta užklupo ant jaunu 
mergaieziu, praeita sanvaite 
tyczia pataikė su automobilium 
in einanezia isz mokslaines 15 
metu Helena Moyer ir kada to
ji buvo pusgyve, nunesze ja in 
apleista narna, nuplesze nuo 
jos visas drapanas ir tenais 
bjauriai ja iszžagejo po tam 
nunesze in apleista szulini, in- 
mete ja ir su pagialba dinami
to užgriovė skyle. Vėliaus jis 
likos aresztavotas ir prie visko 
prisipažino. Likos jis iszvežtas 
in kalėjimą kitam paviete nes 
aplinkinei gyventojai kerszino 
ji pakorimu.

Nelaimingos merginos laido
tuves atsibuvo Utarninko die
na kuriose dalyvavo apie 5,000 
žmonių isz visos aplinkines ir 
tolimesniu miestu.

'Tasai iszgama nesenei užklu
po ant dvieju merginu isz Fila
delfijos ir kada ji palicija 
aresztayojo ana diena už Moye- 
riutes žudinsta ir uždare ji ka
lėjime o jo paveikslas buvo pa
talpintas laikraszcziuoše tai 
viena isz merginu ji pažino ap
kaltindama ji už jos paniekini
mą. Meyeris nesenei likos pa
leistas isz pataisos namo.

Kalėjimo sargai ji sergsti 
diena ir nakti kad myne inir- 
szusiu žmonių ji neiszgautu ir 
pakartu ant pirmutinio medžio 
ant ko jis teisingai užsitarnavo.

MOKES PENSIJA DEL
ANGLEKASIU SERGAN- 

CZIU ANGLINIU DUSULIU.
Harrisburg, Pa.,—Ant ipasiu- 

linimo gubernatoriaus Earle 
del legislatures, kad balsuotu 
už nauja byla kuris suszelptu 
visus serganezius angliniu du
suliu (Miner’s Asthma), kuriu 
sziadien Pennsylvanijoje ran
dasi daugiau kaip 700 tuikstan- 
cziai ligoniu serganeziu taja 
liga. Tie kurie dirbo kasyklo- 
sia ar kitose vietose kur ran
dasi daug dulkiu ir gavo ta li
ga, aplaikis paszialpa. Jeigu 
tokis žmogus mirtų, tai jam 
valdžia užmokėtu už laidotu
ves.

NE KAIP ATIMTI SAU 
GYVASTĮ.

Philadelphia. — Sudžia Gene 
Mariano kalbėjo ana diena del 
A neles Mulkevicziut es: “ Kam 
tau reikėjo keisetis ant savo 
gyvasties jeigu tavo brolis 
bjauriai pasielginejo su tavo 
motina — geriau būtumei pa- 
darius kad būtumei paszaukus 
palicija kuri tavo broli tuojaus 

' apmalszintu.” Ant to Anele 
atsake: “Kita karta paklausy
siu tavo rodos, ponas sūdžiau.”

Anele, 16 metu amžiaus, li
kos surasta pusgyve kambarė
lyje pripildyta gazu. Mergaite 
buvo taip nusiminus kad jos 
brolis Vladas pasielginejo ne- 
žmoniszkai su savo motina Teo
file Mulkevicziene, kad bandė 
sau atimti gyvasti bet ateityje 
paklausis rodos sudžiaus ir pa- 
szauks palicija jeigu brolis ve
la pasielgines bjauriai su ju 
motina.

SUBARĖ SŪNELI UŽ GIR 
TUOKLYSTE, TASAI TĖVUI 

PERSKELE GALVA.
Syracuse, N. Y. — Czionais 

likos uždarytas kalėjime 26 me
tu Petras Seiniški, kuris baisiai 
sužeidė savo tęva su aliniu bu
teliu, perskeldamas jam pakau- 
szi, iszlauže kelis szonkaulius 
ir pamėlynavo abi akis. Reikė
jo nelaiminga tęva nuvežti in 
ligonbute o tarne visa priežas
tis buvo ta, kad tėvas subarė 
sūneli už tai kad atėjo vėlybu 
laiku namon, gerai užsigėręs, 
ir todėl sūnūs szoko ant tėvo 
kai kokis žvėris.

TĖVAS, MOTINA IR SŪNŪS 
UŽTROSZKO GAZU.

Philadelphia. — Albertas 
Frėimanių metu, jo pati Ona, 
52 metu ir ja sūnūs Alfonsas, 
26 metu, liktis surasti vienam 
kambarėlyje Jnegyvi, užtrosz- 
kinti per gaza kuri tėvas atsu
ko taji vakara. Tėvas buvo la
bai nusiminęs netekimu darbo 
ir neturėdamas isz ko gydyt sa
vo paliegusi sunu. Nutarė jie 
visi kad užbaigti szi varginga 
gyvenimą ne kaip toliaus ken
tėti varga ir bada. Tėvas paliko 
laiszkeli bet kas jame buvo pa- 
raszyta tai įpalicija neiszdave.

DARBININKAI SURADO 
1,000 PINIGĖLIU ISZPLAU- 

TU ISZ MARIU.
Lewis, Del. — Daugiau kaip 

rūkstantis pinigėliu likos su
rasta ant pakraszczio mariu, in- 
lurikeje prie Indian upes, neto
li czionais. Tieji pinigai, dau
giausia varinei centai, paėjo 
isz laiku George IH-czio, kara
liaus Anglijos, isz 1774 ir 1782 
metu ir yra geram padėjime. 
Kuopa CCC darbininku užtiko 
pinigus ant piesku ir pradėjo 
juos rinkti. Manoma kad vilnys 
juos iszmete isz kokio seno pa- 
skandyto Angliszko laivo. 
Žmones apie tai dagirde pradė
jo jeszkoti po visa pakraszti. 
Pinigai yra verti po keliolika 
doleriu nes yra labai retus.

DARBDAVIS PALIKO SAVO 
SEKRETORKAI $30,000.

Philadelphia. — Norints jos 
darbdavis jai užrasze testa
mente 30 tukstancziu doleriu 
bet ana Annetta Smith nepa
metė savo darba kaipo sekre- 
torka pas advokatus. Buvo ji 
per keliolika metu sekretorka 
pas advokata Francis B. Brack
en, kuris paliko viso, daugiau 
kaip 216 tukstancziu doleriu 
bet neužmirszo apie savo gera 
sekretorka kuri rūpinosi jo 
bizniu daugiau ne kaip jis pats 
ir jam buvo labai isztikima vi
same.

KIEK BUVO NELAIMIU 
KIETŲJŲ ANGLIŲ KA

SYKLOSE PRAEITA 
META.

Harrisburg, Pa. — Sekreto
rius Pennsylvanijos kasyklų 
Joseph J. Walsh, savo meti
niam raporte pranesza buk 19- 
36 mete Pennsylvanijoje buvo I 
241 visokiu'nelaimingu atsiti
kimu, tai yra mireziu ir 10,944 
darbininkai likos sužeista. Vi-j 
so turėjo užsiėmimus kasyklose 1 
100,539 žmonių ant kuriui buvo’ 
2,000 inspektorių. Po žeme ka-j 
syklose randasi daugiau kaip l 
40 tukstaneziai myliu keliu. 
Per nukritimą anglies nuo vir- 
szunes likos užmuszta 74 darbi
ninkai o sužeista isz tos paties 
priežasties 2902. Isz kitokiu 
priežaseziu užmuszta 42 žmo
nes, karukai užmusze 35, per 
eksplozija gazo žuvo 16, nuo 
szuviu 18 ir 1.1.

UGNIS UNIVERSITY LI
GONBUTE J; 78 LIGONIAI 

ISZNESZTI LAUKAN.
Philadelphia. —Seredos die

na užsidegė dalis University li- 
gonbutes. Daktarai ir norses 
darbavosi be paliovos kad isz- 
neszti isz ligonbutes sergan
ezius ligonius iu saugia vieta ir 
in keliolika miliutu visi radosi 
saugioje vietoje. Po kokiam tai 
laikui ugnagesiai užgesino liep
sna. Bledes padaryta ant kelio
likos tukstancziu doleriu.

MERGAITE INKISZO 4 CO
LIU VINĮ IN GALVA.

Berkeley, Calif. — Miss De
ma Dunlap, 22 metu mergina, 
instume sau in galva keturiu 
coliu ilga vini su tikslu savžu- 
clinstos bet tas jai nepasiseko. 
Nuvežta in ligonbute daktarai 
isztrauke jai vini isz galvos ir 
sziadien mergina jauezesi svei
kesne.

Gal skaitytojai bus akyvi ži
noti kokiu budu tai padare? 
Sztai iszaiszkinimas: Metas ad
gal daktaras Kosterlitz iszgre- 
že jos pakauszyje skylute kad 
palengvinti jai slogima pakau- 
szio kuris merginai nedave ra
mumo ir nuo ko ji gaudavo nuo
mari. Mergina inkiszo vini in 
pakauszi, nuėjo pas ta pati dak
tarą ir parode jam vini galvoje 
o kada daktaras isztrauke vini, 
mergina apalpo isz skausmo. 
Daktaras tvirtina buk da pana- 
szaus atsitikimo nebuvo girdė
jas.

1,500 ANGLEKASIU ISZEJO 
ANT STRAIKOS.

Lansford, Pa. — Apie 1,500 
anglekasiu, dirbaneziu Nesque
honing kasyklose, kurios pri
guli prie Lehigh Navigation 
Coal kompanijos, pamėtė savo 
darbus už tai kad kompanija 
spyrėsi kad rakmonai gręžtu 
gilesnes skyles akmenyje o už 
tai neaplaikydavo didesnes 
mokesties o kad ant to nesuti
ko kompanija todėl visi susita
rė pamesti darbus ir laukti pa
kol kompanija sutiks ant ju pa
reikalavimu. ____

UŽSMAUGĖ VILKA
MERGAITE UŽSMAUGĖ SU 
RANKOMIS DIDELI VILKA.

Sault Ste Marie, Ont. — Jau
na 16 metu mergaite, Verna De- 
plony, kuri gyvena su tėvais 
ant farmos, apie 33 mylės nuo 
czionais, likos pripažinta kaipo 
didele narsune už pasmaugima 
didelio vilko su grynom ranko
mis.

Verną cziuožinejo ant cziuo- 
žyniu (skates) ir užtiko slais- 
tose dideli vilką kuris buvo pa
gautas slaistose bet visai nebu
vo nusilpnejas. Verna be jokios 
baimes priszoko prie vilko, pa
griebė su abiem rankomis už 
kaklo ir tol smaugė kol vilką 
užsmaugė po tam nubėgo namo 
apsakydama ka padare ir tėvas 
parvežė vilką namo. Sziadien 
visa aplinkine gėrisi isz narsu
mo mergaites.

LIKOS ARESZTAVOTAS UŽ 
APSIPACZIAVIMA SU 12

METU MERGAITE.
Watertown, N. Y. — Stanis

lovas Backus, 18 metu, kuris 
apsipaeziavo su 12 metu mer
gaite, Leona Roshia, likos pa
statytas po $1,000 kaucijos lyg 
teismui už subjaurinima nepil
nametes mergaites ir kad pa
melavo savo ir jos metus laike 
vineziavones.

TURI TIK 19 METU BET UŽ
AUGO ANT 8 PĖDU IR 

5VŽ COLIU.
Alton, III. — Augszcziausias 

žmogus Suv. Valstijose szia- 
dien yra Robertas Pershing 
Wadlow, 19 metu amžiaus, ku
ris yra 8 pėdu 5% coliu augsz- 
czio.

Tasai jaunas milžinas ana 
diena apvaiksztinejo savo gi
mimo dienos sukaktuves ant 
kuriu susirinko daugelis jo 
draugu. Jaunas Robertas jau 
sveria 450 svaru, tris kartus 
daugiau už savo tęva kuris yra 
tik 5 pėdu 11 coliu augszczio. 
Jo motina ir keturios sesutes 
yra paprasto ūgio. Robertas da 
ir sziadien nepaliauja augti ir 
jeigu taip toliaus augs tai bus 
gal didžiausiu žmogum ant 
svieto.

BANDĖ NUŽUDYTI SAVO 
VYRA.

Cambridge, Mass.,—Czia su
imta Mrs. J. Semaniene, kuri 
palicijos manymu, 'bandė nužu
dyti savo vyra J. Somas. Pali
cija sako, kad Semaniene pa
szaukus palicijos stoti pareisz- 
ke, kad jos vyras nusižudęs de
ginamu gazu. Atvykusi in 
namus palicija rado besedinti 
kedeje Sema, kurio burnoje bu
vo indeta gumine paipa, kitas 
galas prijungtas prie degina
mo gazo. Atgaivintas ' Šernas 
pareiszke, kad jis atsisėdės ir 
užsnūdęs bet apie žudymasi 
niekada negalvojus. Sema
niene sulaikyta už pasikėsini
mą savo vyra nužudyti.

Isz Visu Szaliu

— Wolf Point, Montanos 
valstijoje, tūla motere serga 
reta liga nuo kurios jos ko
jos ir rankos susitraukė 8V2 
colius. u._ _ —

LIETUVA PRIGIAL- 
BES ROSIJEI

LAIKE KARES
LEIS BOSUOS KABEIVIUS 

PRO LIETUVA.

Varszava, Lenk.,— Už pri- 
gialbejima Lietuvai kariszkos 
pagial-bos, Sovietu kareivei 
bus praleidžiami per Lietuva 
jeigu tame butu reikalas laike 
kares su kita vieszpatyste. To
kis planas likos padarytas 
Kaune, kada in tenais atsilan
ko marszalka Aleksandras I. 
Yegorov, vadas Sovietines 
kariuomenes. Jeigu kiltu kare 
terp Vokietijos ir Rosijos, tai 
Lietuva praleistu Sovietinius 
kareivius prie rubežiaus Vo
kietijos. Badai Stasys Lozorai
tis, užrubežinis ministeris, ne- 
užilgio atsilankys in Moskva, 
o kiti Sovietinei karisžki žiau
nai neužilgio atvažiuos in Kau
na, ant posėdžio apsvarstyti 
apie ta sutarti. Kariszki ži
lumai vela skelbia buk Lietuva 
nedrystu padaryti tokia sutar
ti su Rosija, nes greitai apie 
tai pasiprieszintu ir užprotesta- 
votu Vokietija.

JTĄLAI SUSZAUDE SZIM
TA ETIOPU UŽ BANDYMĄ 
NUŽUDYT VICE-KARALIU.

Rymas. — Italai baisiai at- 
kerszino visiems tiems kurie 
dalyvavo suokalbyje nužudyti 
vice-karaliu arba valdytoja 
Ethiopijos, po jos paėmimui 
per Italija, Rodolfa Graziani, 
mieste Addis Ababa praeita 
sanvaite. Viso aresztavota dau
giau kaip tūkstantis žmonių 01 
pas kuriuos surasta ginklai tai 
tuos suszaude. Tokiu buvo 
daugiau kaip szimtas.

Mieste Addis Ababa randasi 
apie 90 tukstaneziai gyventoju 
isz kuriu likos pastatyti po 
aresžtu daugiau kaip 2,000 
žmonių. Taja diena kada Gra
ziani iszdalinejo dovaneles gy
ventojams, kuopa Ethiopu pri
siartino prie jo tiksle aplaiky- 
mo dovaneliu bet mete in ji 
rankinius granadus kurie tru
ko artimoje bet ji nedalypstejo.

JAPONIJA AUGYS KATES 
DEL JU KAILIU.

Tokio, Japonija.,— Czionais 
pradėjo nauja bizni: auginimą 
kacziu, kad isz ju kailiu galėtu 
padirbti puikius kailinius. 
Valdžia paliepė ir mokina sa
vo ūkininkus kaip auginti ka
tes.

KRUVINAS SUMISZIMAS 
LAIKE PRIĖMIMO VO-

KISZKO MINISTERIO.
Viednius, Austrija.,— Laike 

priėmimo Vokiszko mihidterio 
Neuratho, kilo maiszatis, kur
iame likos sužeista 38 ypatos, 
apie 300 žmonių aresztavota. 
Valdžia prisiuntė kareiviu del 
užlaikimo paredko.

— Kas diena Amerikonisz- 
kosia ligonbutesia randasi a- 
pie milijonas ligoniu.
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! pusezia tame laike, bėgdami
, isz Meksikos in 1
: Valstijas. j
į Jėzuitai pasiėmė su savim 
rronn rlirlnlmn lx o Im ci Piimrln !

Suvienytas RAGANIUS
—*—

, . . ... i t t t j , ., ! Laikrasztis “Praca” iszei-In paskutinius tnsdesžimt- gana didelius skarbus, suside- . T v . . ./ . . , . , . . . ... .. i nantis Lomžoje, raszo apie 1UO-ketuns szimt-meczius — arba oanczius isz brangiu relikvijų,1. . t, ..................... .. (kmga atsitikima isz pavietonuo 15 szimt-mecziu priosz Už-1 auksiniu kryžių, monstrancijų, i ,

Inu, tarnaujantis dvare, nevosį 
aplaike didele galybe nuo vėl-i 
nio su kuria galėjo žmonis gy-; 
dint nuo visokiu ligų ir turėti- 
tiek pinigu kiek tik panorėjo. , 

p Dažinojo apie taji raganių 1 
n 'tūlas turtingas gaspadorius Didesne dali savo dalies , . , , . .. , i kuriam kas tokis pavogė 100 skarbo paslėpė uoloje tarp kai- ... . , , , - ,__ . . . rr, , rubliu isz tvarto, kuriuos buvo j

Poni Paul French, isz dieve-;nu Naujoj Metakoj. Tula die- M j(_ sziandu ir m_l
land, Ohio, mete 1930, laike vada., EI Chato,
“Motinos Dienos,” pagimdė kluptas netikėtai per Isapa- kaltininką 
dukrele. Vyras pasijuokė isz'niszkus kareivius, likos mirti-i 

nai sužeistas bet priesz mirth 
iszdave vieta kur paslėpė taji 
skarba.

Profesorius A. L. Campa, isz 
New Meksiko Universiteto, ty
rinėdamas senoviszkus rasz- 
tus, užtiko apie užkasta skarba 
per taji banditą. Badai surado 
ir planus kur tasai skarbas li
kos paslėptas. Sutvėrė pulkeli 
jeszkotoju kurie iszejo in kai-i. 
nūs Oragan kad sujeszkoti pa
slėptus skarbus.

Dabar tomis dienomis atėjo. 
žinia isz Albuquerque kad 
jeszkotojai isztikruju užėjo, 
ant slaptingos vietos kur buvo1 

_______  ____ _____  __ užkastas skarbas.
savo užsiėmimo tūlam Najor-j Ar isztikruju tasai skarbas 
kiniam kotelyje o tai del to kad randasi toje vietoje ir kiek jo 
imti dalybas patogumo kontes- surasta tai tolimesni jeszkoji- 
te katra mergaite yra pato- m ai parodys. Senoviszki pada- 
giausia kuri parduoda papero- j vimai sako kad Jėzuitai gabe- 
sus koteliuose. Sudžios pripa-, no tuos skarbus ant keliolika 
žino panaitei Lucijai pirma do- mulu. Todėl matoma kad jo bu- 
vana ir 100 doleriu. Tasai ho-1 vo labai daug.
telis kuris praszalino Lucijai Tieji skarbai prisidave ant 
nuo darbo, iszgirdes apie jos niek del banditu ir vienuoliu, 
gilinki, paaukavo jai vela dar- tieji paskutiniai likos nužudy
mo su 150 doleriu mokestieV pter banditus o banditai žu- 
ant sanvaites. Bet Lucija ne- vo isz ranku Iszpaniszku karei- 
prieme jo pasiulinima nes ap- viu. 
laike darba kitam kotelyje: 
nors aplaike mažesne alga bet 
buvo isz to užganadinta kad apie kitus kunigus, 
davė “szpiga” locnininkam 
pirmutinio hotelio kuriame arba kritikuoja apie kunigu 

j darbus, tada visi szaukia kad 
kunigus užklupineja Bolszevi- 
kai ir Socialistai. Bet ka sve- 
timtautiszki Katalikiszki ku
nigai pasakys apie užmetineji- 
mus Katalikiszko kunigo L. 
Bojanovskio isz New Britain, 
Conn., kuris raszo vienam laik- 
rasztyje sekaneziai:

“Katalikiszkoje bažnyczioje 
Misziosj miszparai, pamaldos 
ir pasninkai tai yra del senu 
bobelių ir davatkėlių. Jieji 
iszkelineja del žmonių tame lai
ke visokias partės, maskara
das, pasilinksminimus ir viso-į Viena diena “raganius” inejo 
kius sportus po uždangalu kad in varstotą sliesoriaus su pra- 
t-as viskas yra daroma ant nau-• szymu idant jam iszmainytu 
dos parapijos okas arsziausia,|penkis auksinius rublius. Ant 
stovi prie baru, sėdi prie sta- užklausymo, isz kur juos aplai- 
luku, loszia kazyres, patys ge- ke, atsake slaptingai kad jau 
ria ir kitus prie to ragina ir su, nėra stokas pinigu nes furi jis 
girtom mergaitėm szlykszcziai susineszima su piktom dva-

gimimą Kristaus lyg 19-tam kieliku ir kitu brangiu bažny-! 
szimt-mecziui po Kristui — bu-' tiniu papuoszu. Banditai ant' 
vo 3,100 metu visokiu kariu o ju užklupo, atėmė tuos skar- 
tiktai 300 metu pakajaus ant bus ir visus iszžude szaltam 
svieto. In taji laika daugiau kraujuje. Perdetiniu tuju krau- 
kaip 8,000 likos padaryta viso- jageringu banditu buvo kokis 
kiu sutaiku kurie prižadėjo už- tai EI Chato.
baigimą kariu

EGIPTO
MIMO

Karalius Farouk I-mas, vai-

----- *-----
— Batiuszka, kelkitės! Pas. 

ligoni reikalaujama!
— Ka? Pas ligoni? Tegul už- (

jos sakydamas kad ji “negali: 
užkalbint pas garni sūneli.”; 
Pati taipgi juokdamasi atsake 
vyrui kad jis turės atszaukti j 
taji užmetinejima už penkių į 
metu. Sztai mete 1936 — in ; 
szeszis metus vėliaus, o ne in 
penkis, — kaip prižadėjo taip 
isztesejo ir “Tėvo Dienoje,” 
poni French apdovanojo savo 
vyreli sunum, 12 svaru sunku
mo. Žinoma kad vyras ja per- 
prasze ir tuosius žodžius atsi
ėmė.

Lucija Cavaretta, 18 metu, 
patogi mergaite, neteko darbo 
kada tūla diena neatėjo prie

dirbo.

Raganius nusidavė in kaima dytojas Egipto, kurio 17-meti- 
nes sukaktuves gimimo dienos 
apvaiksztinejo visas sklypas 
ana diena. Yra jisai vienatinis 
sūnūs mirusio karaliaus Fuad 
ir karalienes Nazil. Jaunas ka
ralius apėmė sostą po tėvui, 
praeita Apriliaus menesi. Jis 
pasiliko deszimtu impedžiu isz 
eiles karalių Mohamed Aly. 
Karalius Farouk yra iszlavin- 
tas moksle Europoje, užbaigė 
kelis universitetus ir kalba ge
rai Angliszkai ir kitoms kalbo
mis kaipo ir Turkiszkai.

o inejas in grinezia pradėjo 
klausinėt kas tankiausia eida-j 
vo in tvarta. Po tokiam isztyri-1 
liejimui, kada dasiprato kas pi
nigus galėjo paimt, liepe susi
rinkt visai szeimynai in viena 
kambari o rodydamas jiems, 
buteli su kokiu tai slaptingu: 
gerymu (buvo tai vanduo su' 

- druska) pasakė jog jeigu vagis 
iszgers tojo vandenio tai lyg - 
ketvirtai pakaleinei turės juo
das rankas.

i Raganius liepe prisukti ži
burius.

Gaspadorius turėjo pas save 
j augytine kuri žinojo apie pa- 
1 slėptus szimta rubliu ir karta 
iszejus pinigus indejo juos in 
kita kuli szale gulinezio. Kada 
atėjo ant jos kaleina gerti “ra- 
ganiszko vandenio” — raga
nius patemino kaip ji pridėjo 
bonka prie lupu bet negere o 
visa pradėjo drėbėt. Lyg galui į 

davė visiems gerti vandens o i 
kada užbaigė savo ceremonija 
liepe visai užgesinti žiburius, 
paėmė už rankos nematant ki-

‘ ’• . 111 J’ll'lltt, SZiLilL JI pUl“
tems . augytine,. iszklausmeje J;as dvasiu staugdami ir szyilp.

turi padaryt ugni ir smožyt 
kaula laikydamas rankoje ra- 
ganiszka knyga ir laukti pu- 
siaunakties kada jam pradės 
pasirodinet dvasios. Priek tam 
turi būti pasirėdęs in szventa- 
dienines drapanas.

Atėjo ant galo laukiama va
landa — juoda naktis. Pasiė
męs
“instrumentus” 
girria bet “raganiai
turėjo ant akiu nes vos inženge 
in girria, sztai apsiaubė ji pul

į eina pasdjaka. Tegul jis cerk- ( 
j ve atidaro ir viską greitai pa-į 
j rengia. Asz tuojaus užsikelsiu.1 
i Tarnaite uždare duris ir bu-' 
Įvo girdėt kaip ji kuknioje an
trino batiuszkos prisakymus.

— Pas ligoni ? Ka darysi ? — 
Reikia eiti, norints norėtum ir 

į miego.
j Niekados miegas nebūna to
kiu gardum kaip tada, kada 

i mums neduoda miegoti. Pasi
taisė užklodala ir ant valande-

: les sumerkė akis. Mislys apie 
; ligoni primine jam varpus ir 
! taip mislydamas apie varpu
1 skambejima vela užmigo.

— Batiuszka, praszau, dja- 
kas jau seniai laukia!

j — Laukia ? Pasakyk kad ei- 
i nu.
Į Ir praslinkus valandai slin- 
, ko per kaima dvi asabos. Mig
lose skendo, kaipo pieno ma
riose i- ____ __________
Skambinant varpeliui praei
nantieji puldavo ant keliu, 
kaip' tai pridera visada daryti 

; kada popas eina su Ponu Die
vu.

Lauke buvo rudeninis szal- 
tis ir gruodas. Kaimo purvy
nas, kaip maiszymas dežeje, 
iszminkytas, linko po kojom ir

visus savo raganiszkus 
usidave in 

ji gerai

apie viską ir tikrai dažinojo 
I buk tai augytine pinigus pa- 
I eme. Liepe merginai sugryžti 

Sztai ka tūlas kunigas raszo ant savo vietos ir nieko nekal-
i bet. Raganius liepe uždegti ži
burį ir po kokiu ten slaptingu 
maldų paprasze susirinkusiuju

Jeigu paprasti žmones raszo

dami ir nuvede in giluma gir
ti os.

Sliesorius isz pradžių persi
gando pirmo iszbandymo. Sė
do prie aržuolo, padare ugni o 
kada jau pradėjo rengtis prie 
slaptingu pasirengimu, iszgir-

SZTAI DEVYNIŲ METU AMŽIAUS NUOTAKA SU 
SU SAVO SZESZIU PĖDU VYRU.

Sztai matdte Mrs. Eunice Winstead Johns, devynių metu 
amžiaus nuotaka, su savo vyru Charles Johns, isz Sneedville, 
Tenn., szesziu pėdu augszczio vyru, laikantis savo paeziule 
ant keliu o ji laiko lėliukė rankose nes da pati kaip kokia lė 
liukė. Visas Amerikas inirszo ant tokios vineziavones taip jau
nos mergaites kuria visi iszmintingi žmones paniekino ir da
bar Tennessee valstija permaine tiesas kad daugiau tokiu at
sitikimu nebūtu.

sipirk ko reikia. Jeigu bus ko
kis reikalas ir prisieis pirkti, 
tai ežia pas Žydus daug bran
giau viskas. Marczia pasiun- 
eziau in kaimyniszka kaima 
idant pranesztu tenai visiems 
saviems o žentas turėjo nueiti 
pas batiuszka ir užeiti pakeliui 
pas stalioriu. Tai-gi, kaip ma
tote, pasilikau vienas ir tykiai 
guliu ant lovos kad tuo tarpu 

pus-meitelukai isz

Robertas McClintick, tėvas 
szesziu mažu vaiku, gyvenantis 
Dodge City, Kansas, per sze
szis metus vos pasistengė isz- 
maityt savo szeimynele dirbda
mas kaipo automobiliu meka- 
nikas. Tula diena, mete 1935, 
ėjo jis ulyczia patemindamas 
puiku automobiliu kuriame sė
dėjo jau senyvas žmogus kuris 
keike ant ko tik svietas stovi 
nes negalėjo pajudint dideli 
automobiliu isz vietos o priek 
tam skubinosi važiuoti in Kali
fornija su labai svarbiu reika
lu. McClintick, isz akyvumo 
prisiartino prie automobiliaus, 
peržiurėjo ji ir pasakė locni- 
ninkui kad kubile nesiranda ne 
laszelio gazolino. Ir isztikruju 
taip buvo. McClintick nepri
ėmė jokio atlyginimo už gera 
rodą bet davė locnininkui au
tomobiliaus savo pravarde ir 
adresa kur gyvena.

Praeita Novemberio menesi 
aplaike jis žinia nuo žymiu ad
vokatu, isz New Yorko, kurie 
jam pranesze buk mirusis žy
mus kapitalistas Robertas Mc
Clintock, isz New Yorko, pali
ko jam puse milijono doleriu ( . ...----- __  ,—, _...
už gera patarnavima kada ra- kvailei užmoka gerus pinigus. ” j ti tamsiausios nakties -o kada 
dosi Dodge City, Kansuose.

Darbininkas vadinosi taip 
kaip tasai milijonierius.

idant eitu su juom iu tvaria; do ap]ink saye trenksmM; lau;| 
pasiuke gaspadoriu prie kulio $yma 6zakUj staugimu3 ir UŽJ 
sziaudu ir tarė: “Setą: tavo kIausymns al. iszsižada sav„ 
pinigai perejo in taji kuli. ” tikejlm() ant ko sutiko. Eada 
Kada iszriszo kult, isztikruju stidare raganiszka knyga pajų-
pinigai perejo in

rado jame dingusius pinigus. to kaip kokis tai sziltas van-
Raganius nuo tos dienos pa- dų0 apl jo pi|aai> anĮ Teido

stojo garsingu o už savo darba 
1 pareikalavo 50 rubliu kuriuos 
gaspadorius linksmai užmokė
jo.

Tuojaus apie raganių paskly
do žinia po visa aplinkine o 
žmones kitaip ant jo pradėjo 
žiūrėt.

girtom mergaitėm szlykszcziai' 
kalbasi o kartais nuveža jas šiom, 
girtas namo.

Jeigu nuvažiuoja in Europa pradėjo melsti raganiaus ar ir 
atlikti keliones in szventas ir jį ne iszmokytu kokiu budu ga- 
stebuklingas vietas tai tiktai lėtu susineszti su dvasioms ir 
del to kad nuo žmonių isztrauk- 
ti Amerikoniszkus dolerius. 
Laivines kompanijos pasamdo 
koki kunigą kuriam gerai už
moka, kuris kvieczia žmonis j vo ir szventuju, numesti nuo 
ant atlikimo tokiu kelionių ir saves visas szventinybes, lauk-

Sliesoriaus akys pražibo. Jis

aplaikyti galybe raganavimo.
Jaunas raganius apsakė ne

ves visa teisybe. Apsakė jog 
pirmiausia turi iszsižadet Die-

Ant kunigo ’Bojanovskio už-j ateis, pasiimt su savim dideli 
metinejimo nei^ vienas kunigas puodą, ožio galva arba kaula, 
jam neužginezino tai o keli net 
pritarė kad tai teisybe.

siszko tėvo... Kaip iszejo, tai 
į reikia suvaryti. Sulystu dar
žan, arba nubėgtu pas susieda.

ir vienas kito nemate.' Ajuksz!
_Į Kas žino kaip ilgai dar butu 

besitraukęs tasai silpnas par- 
szu vaikymas po kiemą, kad ne 
djakas. Tasai padėjo ant žemes 
varpeli ir liktarnia ir suskubo 
seneliui in pagialba. Meitelu- 
kai matydami priesz save tokia 
rimta asaba, tuojaus nusileido girdžiu:

-■ - - • -x. ir subėgo in tvarta. .Senis da tvarto iszlindo. Ziurau per lan-
traszkejo kaip stiklas Popas įuos asztriais žodžiais su- ga — snukucziais vartus kelia, 
pajuto szalti ir skubinosi, dja
kas ėjo pora žingsniu pirmiau 
ir retkareziais skambino. Taip 
perejo ilga ulyczia ir atsirado 
prie szulinio prie mokyklos.

| — Tai czionai, — apreiszke1 
djakas.

— Czionai? — paantrino at-i 
sargiai popas, eidamas per var-1 
tus. Nemažai nusidyvijo kad 
jo niekas neiszejo pasitikt, kad reikal° czionai trukdyti ant lauko. Pabaigei darba ir 
nei susiedu, nei giminiu nema
to, nei kaimo daktaru, nei dak-

. tarkų.
Į — Gal tai ne ežia? — pate- 
mijo.

— Czia, žinau gerai, juk
1 Schrechota serga. Ineikime!

I Ir inejo. Pirkioje buvo tyku 
Tuszczia, kaip iszszluota.

| Lova sutaisyta bet ligonio 
nematyt.

— Ei, ar yra czia kas? — 
szauke djakas visuose kampuo
se. Bet niekas neatsiliepe apart 
visztu tupineziu ant laktos.

Atsisėdo ant suolo ir lauke. . .... v, . j nusiprausęs ir susiszukaves.O czia ir .saule užkaito, miglos 1... T . i . i Popas su reikalu nesiskubino iszknto. Ir girdi nuo kiemo: . , , ,.
.... . . . ’ u n n įplrn nomn t P hloS’O. Jam la-— Ajuksz, ajuksz m tvartai 

Prisiartino prie slenksczio ir 
pamate basa seneli su sutarszy- 

| tais plaukais, kaip vaikėsi po 
kiemą paskui meitelukus ir va- 

ku Innejo juos in tvarta. Bet mei- 
telukai, matydami jo negalia, 
bėginėjo po visa kiemą,-norė
dami inlysti in darža o juo da 
labiau kad aplinkui tvora buvo

! suirusi. Senelis reke ant ju, mo-

■ tanku ir drapanų o ugnis pra-1 
dėjo užgest. Tamsuma apėmė 
viską, pradėjo jaust prisiarti
nimą dvasiu kurios visaip isz 
jo pradėjo juoktis ir ji kankyt 
bet sliesorius ta viską iszlaike. '

Staigai kas tokis pradėjo ji 
pratyt ir badyt in sėdynė kas 
karta smarkiau taip jog nega
lėdamas ilgiaus dalaikyt, pa- 
szoko ant kojų, laikydamasis 
su rankoms už sėdynės bego 
namon kiek tik turėjo pajiegu.'

Persigandus pati negalėjo, 
pažint savo vyro nes visas 1 
vo aplietas smala ir iszrode j 
kaip ne tas pats. Žinia tuojaus | 
pasklydo po visa kaima, nu-Į 
duoti szetonai juokėsi susiėmė į 
pilvus o žmones ėjo žiūrėti to-i 
sios vietos kur radosi dvasios savo su lankom bet kaip rei- 
ir sliesorius... ikiant kiaulių negalėjo suvaldy-

Jis da ir sziadien gailesi kad ti>J-ai"gi viskas ii buvo dykai, 
negalėjo iszpildyt užduoties 
szetonu lyg galui.

malku, degtuku ir raganiszka 
knyga (kuria jam pats davė o 
buvo tai Francuziszkas kalen
dorius) ir eiti in artima girria, 

sziadienineje New Meksiko' Lake, Utah, gal yra sunkiau- visai nesidairyt in szalis nes 
valstijoje ant kuopeles vienuo-'sias vaikas Suv. Vate., turi 22 szetonas galėtu jam nutraukt 
liu JezuitUj kurie keliavo per metu2 sveria 499 svarus., , galva. Kada jau rasis girrioje, IJ

Daugiau kaip szimtas metu 
adgal banda banditu užklupo Laidoja kunus numirėlius. Pasam

do automobilius del Laidotuvių, 
Kriksztiniu, Vesieliu, Pasivažinėji
mo ir t. t. Bell Telefonas 78.
S20 W. Centre St., Mahanoy City

Petrukas Davis, isz Salt

bare ir uždaręs duris užsuko Reikia juos suvaryti atgal in 
sukyne. Dabar tik prisiartino tvarta, mistinu sau, ir sziaip ir 
prie popo ir pabueziavo jam taip, tegul bus Dievui garbe, 
ranka.

— Tegul batiuszka ant ma
nes nesirustina. Nes ,tai kaip., baisu priesz smerti?
paprastai isztruko tai juos rei
kia suvaryti.

— Asz ant jus nesirustinu, — pinau, nieko neapvogiau. Tai 
atsake popas, — bet mane be taip kaip tasai samdininkas

suvariau...
— Na ir kaip-gi jums, ar ne

— Ko turiu bijotis? Niekam 
žmogaus gyvasties nesutrum-

tai be sumenes. Jus juk Nede- eik pirkion! Jau antras menuo, 
; lioje galėjote ateiti in cerkve ir teisingai pasakius, szventa 
iszsispaviedoti. j duonele nereikalingai valgau.

— Dieve mano mielas! Kat- Šylu neturiu, darbo jau negaliu 
ra Nedelia? Asz juk iki pusiau- dirbti o taip dykai pas vaikus 
dienini nežinia ar datrauksiu. penetis tai nepridera ir negra- 
Mano kūnas buvo labai apsun- žu. Net sunku ir nuryti duona, 
kmtas, norėjau tik spaviednes Ot, Dievui dėkui kad galas ar- 
sulaukti. Dievas mato kad ne- tinasi. Ko turiu bijotis? Vaikus 

1 meluoju. I ant žmonių iszauginau, visiems
i —Na, pamatysime, — su- 'vietas kaip galėjau pagaminau, 
'niurnėjo popas, ineidamas pir-.biski proto pamokinau... 
kion. j —Gal pradėtum jau?—

i Senelis-gi inlindo kamaron fciliepe popas, 
ikad persirengti szvaresniais I Pradekime su Dievu.
1 drabužiais. Tuojaus sugryžo suniurnėjo .senelis persižegno-

I — Gal pradėtum jau? — at-

damas tris sykius.

ne nieko nemate blogo. Jam la
bai norėjosi su seneliu paszne- 
keti kuris mirdamas kiaules 
vaike.

— O ar seniai sergate? — 
paklausė sėsdamas prie jo ant 
suolo.

— O, seniai, seniai... Taip

Popas nekuri laika in tai žiu
rėjo bet po tam pradėjo nekan- 
triauti.

— O ka tai jus, — sako, — 
ka jus sau miklinate? Kas pas 
jumis serga? Kas ligonis?

Senelis pasižiurėjo ir lingte- 
rejo galva.

— Tai, tai asz, praszau ba
tiuszkos, tai asz, mirsztu.

— Kas tai, ar jus isz manes
juokiatės, ar ka? Mii’szta ir be- Gali ateiti pagrabas, — vela 
ragius vaiko po visa kiemą. 1------ ------- -------

— Q praszau dva- dukteriai eik in miestą ir nu-

Kaip tik popas sugryžo na
mo ir rengėsi prie pusrycziu 
kad tuo tarpu isz varpinyczios 
atsiliepe varpai: Bam! bam! 
bam!

Senis Schrechota numirė.
Kviecziai jau užsėti ir pus- 

, ireitelukai tvarte, tiktai d*uk-
man sopėti, tai nieko nesopa, les isz miesto pareinant kas tai 
tiktai sylos isz manes iszejo o nematyti _ ,galejo ramiai sau 
negalėjimas mejo ir szaltis 111 numįrtį 
krutinę lenda: aiszkiai smertis!;____________________ -

— Ir jus taip vieni?
— Ne vienas, turiu vaikus, Maheinojau> Isztikimiausis Graboriua 

gerus vaikus, griekas butu ant 
ju ka pasakyti. Sziadien nei 
vienas isz pirkios nenorėjo isz- 
eiti. Apstojo mane ir verkia. 
Bet asz sakau: Ko jus verkia
te? Eikite kožnas sau. Manes 
niekas nepavogs. O kaip turė
siu mirti tai ir be jus numirsiu. 
Tu, Griszka, sakau vyriausiam 
sūnui, eik in Selninkus. Laukas 
gatavas, seniai reikia apsėti.
Vi tin tiLciLL jjaįjį. a,ua.of v 
viskas nusitrauks. Tu, sakau)

C. F. RĖKLAITIS
Gabiausiai Balsamuotojas i:
, Geriausia Ambulance v 

patarnavimas ežioj U/Jl 
apeLnkeje. Bile ko- lįA 
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil- 
na pasirinkimą meta- .2L. 
liszku ir kieto medžio 
Grabu. Laidoja nu
mirėlius pagal naujau
sia mada ir mokslą.

Turiu pagialbininke 
moterems. Prieinamos . . 
prekes.

DU OFISAI: 
MAHANOY CITY;516 W. Spruce St 

Bell Telefonas 149
| TAMAQUA, PA., 439 Willing Streefl 
i Bell Telefonas 538-J_____,

i



’’SAULE” Mahanoy City, Pa.
• I I I A J*7 f O ¥ ¥ T’C ’c'es kaž-koki sznabždesi, netru- metai smarkiai plaukia, atei- met ji staiga nutvėrė mane uz
ĮĄ H O II tf B >8 kus valandėlei sustojau. Už va- siaut valanda, kuomet mes bu- (rankos. — Pažiūrėk, — sako —,

landeles pradėjau selinties, sime kad tu užmirszi apie kokis mažutėlis' prisikabino 
slėpdamasis už uolu, arba, tei- mus... Sztai man teikia malo-, szaknelemis. — Pažvelgiau ir 
singiau pasakius, už krumu, numa kuomet pagalvoju kad iszvydau miniaturini cibuliu-' 

iturineziu but mano apkasais ir' tirpstant sniegui Vasario me-(ka, pasikorusį szaknelemis ant' 
- szakalio. Nukabino ji szaukda- . i meile šia tau senukus ir dar kažka ma: — Ak! biednaš mažytis,

• .... Iko niekam nebuvo esu insitikrinusi kad gyvas j 
Senukas senuke laike apkabi- patekeje. Užtat, mano duszele, pi ažydesias!

---*
Sužinojo del ko kiekvienas 

isz abieju seneliu, kuomet 
priesz valanda juos užtikau iszvydau nauja-vedžius priesz nesyje, tos baltos gėlės primiii- 
sodnę, laikydavo rankose ži- penkes-deszimt metu 
buokle. Paklausykite, jeigu no-’jausmingai besidžiaugianezius. apie juos, 
rite, tatai ne ilga pasaka. ! Senukas senuke laike apkabi- patekeje. Užtat, mano duszeleą piažydeisias! — (Pasodinkime.

Taryta jiedu apvaikszcziojo. nes per liemeni; senuke viena papasakok jam... asz nore- ja — atsakiau: — Pasodinsime;
penkes-deszimts metu savo su-į ranka buvo apkabinusi kakla cziau paklausyt; noreeziau in- ja rytoj, sziadien jau esą peri
sižiedavimo sukaktuves. To savo prisiėgelio, o kita-gi, taip si tikrint ar
auksinio szliubo iszkilmei ir lyginai, laike viena isz tu gele- szai.
garbei klebonas insakes skani- bu pavasario pranaszu. Buczia-J 
hint didžiuoju varpu o eidamas i vosi, sznekucziavosi pasznabž--niu ir tarė: 
Miszioms, užsidėjo savo gra-'doms, szypsojosi, turėjo asza-j 
žiausia arnota, ta paezia, ku- Jotas akis. Tie buczkiai, tos i 
riuo padarytu testamentu bu-;aszaros, tatai sujaudinantis 
vo iszreiszkes norą paaukuot rrieiles atgimimas, buvo isztie- 
vyskupui. Neilgai trukus, su tas pats sznabždesys, kuri 
priesz užsakyta valanda, nepai-;asz isz tolo buvau nugirdės. ( 
sant darganos ir sniego — su-j Pasijutau esąs susirupines . 
sirinko žmonių pilna bažny-, bei mano ne laiku atvykimo, o ■ 
ežia. Bjaurus buvo Vasario me-! lygiai taip buvau susijudinęs 
nesyj oras! Bet visi taip myliį^ab ilgiau negalėjau iszlaikyt.
senukus kad visa apylinke pri
buvo idant pažiūrėt in ju lai
me.

Parengta jiems dvi puikios 
sėdynės, paskolintas isz dvaro 
rumu; o kuomet lydimi vaiku 
ir anuku inejo in bažnyczia, se
suo Filipinų grieže fisharmoni
ja savo sunkiausi veikalą. Po 
Evangelijai klebonas buvo be
norįs in juos prakalbėt bet su
sipainiojo; gerai maeziau jo 
apsiaszarojusias už akiniu 
akis. Ko benorėti“? Jis taip-pat 
isz ežia kilęs; pažystas juos 
nuo senai; pabaigęs seminarija 
kai jiedu susituokė o palikes 
klebonu kaip sykis tuo paežiu 
laiku, įdant ja pirma-gimi kū
diki apkriksztijus. Esąs trupu
ti vyresnis už žmona ir ne daug 
ka jaunesnis už vyra bet Dieve 
mano, kaip veikiai vienas isz 
trijų persikelsiąs gyvent amži
nybėn! Kiti paskui ji nueisią!..

Pietumis buvo didele puota 
kurios pabaigoje padovanota 
seneliams didelis geliu bukie
tas. Bukietui užpirkt buvo su
sidėjusi visa szeimyna nes ja
me buvusios tiktai recziausios 
gėlės — isz oranžereju (apszil- 
domuju kambariu).

Po piet svecziai iszsiskirste 
po visa narna. Senai jau ežia 
nebuvo tiek judėjimo, tiek kal
bu, tiek gyvumo. Tuo laiku kai 
suaugusieji sznekucziavosi sa
lone, vaikai laiptais bėgiojo, 
szvaistesi kambariuose ir vir
tuvėje, naikindami aibes saldu
mynu ir uogu, persekiodavo 
kate “Mimi,” kuri, supykusi 
ant ju szokinedavo nuo vieno 
baldo ant kito; pagalios kan
kindavo ' “Kapitoną,” dideli 
szuni kuris juos laižydavo, tar
si norėdama jiems padėkoti už 
trukeziojima jo ausu ir uode
gos.

Staigai pastebėjau kad senu
kai, naudodamiesi liuos-laiku 
isznyko. Veltui ju jeszkojau po 
visus namus: kur, po plynių, 
jie galėjo dingt?

Mecziau žvilgsni in sodną. 
Saule linksmai szviete, snie
gas dar tiktai laikėsi žoleje nuo 
žiemiu puses, namus pavėsyje, 
o visas kalnelis, apsodintas me
džiais ir krūmais, baltavo nuo 
žibuoklių; tos smulkios gėlės 
jau drąsiai nuo sziltu saules 
spinduliu pražydo ir, žiūrint in 
juos, iszrode tarsi, norėjo pa
sakyt dar nuogiems medžiams: 
ingykite drąsos ir padarykite 
taip, kaip mes padarėme, ingy
kite; jau turime pavasari!

Iszejau; oras buvo malonus: 
vejąs, tokis dar sząltas isz ryto

1 sūnelis karabina ir nuėjo me- 
I džiot. Vaikszcziojo po girria 

SZVENTA DIENA per visa diena ir apie saules
1 nusileidimą paklydo. Klaidžio-
■ jo gana ilgai o kada isz girrios 
iszejo, buvo jau vidurnaktis. 
Ėjo jaunikaitis žinomu sau ke
liu pro bažnyczia kurioje buvo 
matyt pei visus langus szviesa. 
Ne isz nuobažnumo tik isz aky- 
buvo perženge bažnyczios 

’ slenksti. Jaunikaitis sėdo in 
i lonka szale vieno poniszko ne- 

IšdėjyiteT ŠZamlokoUkas 'Priamo. J“ ™as 
peržengdavo ta treczia prisa-1 
kyma, būdavo akmenais už-' 
musztas. Imkime pavyzdi nuo 
Žydu, kaip jie savo szaba už-; 
laiko. Jie ne tik patys szven-i 
ežia bet ir savo gyvulio niekam j 
neduoda. Pas mus Lietuvoje, 1 
žinote gerai, kaip kožnas, su- .

ATMINK IDANT

SZVENST
'Tas prisakymas yra labai 

j svarbus. Pats Dievas svietą 
| tvėrė per szeszes dienas o sep- 
I tinta silsejosi. Žmogui taip-gi 

Dievas paskyrė szeszes dienas 
■ j ant procios o septinta pasilsėt, 
I tai yra szvenst ir Dievui pade- 
| kavot už jo suteiktas mums ge-kartais neužmir-, vėlu... Et, po plynių! ugnis 

Į užsiliepsnojo; man kas karta 
Pažvelgė in ji meiliu žvilgs- vis darėsi karszeziau ir pasiro

dė kad ir jai jau nebuvo taip 
szalta... Cibuliuka su szakne- 

jlemis padėjau ant muro ties 
į kaminėliu ir...

— Ir ryto meta — skubiai 
pertrauke bobute — pasodino
me ji sodne ant kalveles ties 
krūmais.

Senukas pakilo isz vietos ir 
nusilenke kalbėdamas:

— Ta pat turėjau pasakyt. '
— Tai-gi, supranti? — vela 

pradėjo senute. — Tai buvęs ži
buokles cibuliukas. Tai-gi, se- 
kaneziais metais, ta pat diena, 
prasivaikszcziojant po ta alėja 
su tavo dede, o mano vyriausiu 
sunumi, ant ranku, pastebėjau 
balta gelele toje vietoje, kur 
pasodinome cibuliuka; nusky
niau žibuokle ir jaja užbovijau 
mano verkianti kūdiki. — Me
tais vėliaus jau cibuliukas bu
vo užaugės ant digtoko kups
telio, už dvieju metu jau dik- 
cziai ju buvo, o dabar, kaip ma
tai, visur ju pilna. Kas karta 
energingiau atakuoja žoleles ir 
sau daugiau vietos ruimuoja.

— 'Tegul sau ruimuoja, — ta
re senelis. — Asz ju niekuomet 
nerausiu.

— Ak! tai .szventa teisybe, 
mano brangus.! Mylimos gėlė
lės, musu pava^ari^ atminimas, 
visuomet pas mus vieszpatau- 
site. Visuomet, pasiliksit mums 
mylimiausiais!

— Taip, žiūrint in juos, žy- 
dinezius, man rodosi kad asz 
neesu taip senas...

— O asz raminuosiu kad ju 
kiekvienais metais vis daugiau 
užauga; iszsipleczia, užsikero- 
ja, prisipildo, kaip mano szir- 
dis...

— Mylima duszele!
Jau manes jie neinate, jau 

jiems manes nebuvo. Bepasa
kojant man savo nuotikius, ve
la davėsi pagaut pertrauktom 
per mane svajonėm... Bėdini 
seneliai! Žiūrint in ju amžinai 
szviežia meile negalėjau .susi
laikyt nuo apimanezio mane su
sijaudinimo ...

Prisiartinau prie ju, apkabi
nau ju garbingas galvas ir lie
damas aszaras, jas karsztai, 
karsztai pabueziavau.

j — Užmirszt? Kaip-gi asz ga- 
įlecziau užmirszt?

Vėliau, nusikreipus in mane 
kalbėjo:

— 'Tatai buvo viena karta, 
mano vaikeli, priesz penkesde-

! szimts metu... du jauni žmo- 
i nes, kurie savi-tarpiai mylėtis 
buvo pasiszvente lygi grabo 
lentos. Jaunasai vaikinas buvo 
augalotas, drūtas ir gražus; 
visos merginos jaunajai merge
lei pavydėdavo, nes paczios bu
vo norinezios jos vietoje but...

— O visi kavalieriai — per
trauke senukas — buvo in jau
na mergele insimyleja ir, regė
dami beeinanczia pora, kalbė
jo: na, ir reike kad szis didele 
laime iszlosztu!

— Tatai buvo kaip sziadien, 
Vasario menesyje — tese savo 
kalba senuke — tiktai buvo 
kur-kas szalcziau, negu szia
dien. Sziaurinis vejas nesziojo 
padangėje sniego debesius; be- 
gryžtant isz bažnyczios visi 
drebėjo nuo szalczio. Tacziau 
nauja-vedžiai to visiszkai ne
jautė, taip giliai meile ju szir- 
dis kaitino...

— Geriausis tam inrodymas 
— patvirtino senukas, kad to
ji sziluma ir.po sziąi dienai 
dar nepraėjo.

— 'Tatai buvo puikios ves
tuves; visa apylinke szoko po 
piet net ligi vakarui; ilgai apie 
tai kalbėta. Po vakarienei...

Senuke dvejojo, pradėjo ko
sėt...

— Sztai ir nebepameni!— 
susigriebė senukas — Reikėjo 
insidemet!.. Tuomet po vaka
rienei, kai visi dar nuėjo szokt, 
nauja-vedis pasislėpė su savo 
jaunąją žmona ir nuvede ja in 
save...

— O gal czionai? — paklau
siau.

— Gal but.. .,Na, ir atsirado 
gražiausiam kambaryj.

— Hm! hm! — nusikosėjo' 
senuke.

— Bet leisk man kalbėt, jei
gu tu jau nebepameni. Sztai, 
kuomet tenai atvyko, jaunave
džiui pasidarė szilta, kaip dar 
niekuomet nebuvo o jaunoji 
žmona visa virpėjo ir ji pra- 
sziusi idant ugnele krosnyje 
užkurtu. Jis pastebėjo kad ta
tai esą suvis nereikalinga bet 
matydamas kad ji beveik .tai
kosi verkt, paklausė ir pradėjo 
nenoroms krapsztytis beges- 
tanczioj krosnyje bet ka kita 
buvo mintyje turejas.

Tai sakydamas, pažvelgė in 
žmona su pergales žvilgsniu 
tuo laiku kai szi pastaroji bu
vo nuleidusi akis. Ir nei valan-

Priesz savo norą iszkiszau gal
va isz po krūmo. Jiedu mane ta 
pat valandėlė iszvydo,

— Ak!— sudejavo senuke, 
staiga atszokdama nuo vyro. 
Ir asz pastebėjau kad nepai
sant jos septynes-deszimts me
tu, dar mokėjusi paraust. Bet 
senukas pradėjo juoktis.

— Ak! tai tu, mažuli? Ka 
ežia tu, balamute, insimyleju- 
sius seki? Eiksz czionais, nors 
iszkoliosiu.

Nuleidęs galva ir su kvaila 
išzreiszka ant veido prisiarti
nau in senukus; bet veikiai su- 
siorentavau kad ant manes ne
buvo supykę. Jinai priėmė ma
ne savo paprastu mylimos bo
butes nusiszypsojimu, kosėda
ma, idant paslėpus susirūpini
mo likuczius ir betaisydama 
savo truputi pakrypusi in sza- 
11 czepcziu. — Jis-gi iszrode 
esąs sužavėtas ir linksmai in 
mane atsiliepe:

-— Taip mano mielas! Po 
penkesdeszimts metu sugyve
nimo moterystėje dar savo 
žmona bueziuoju. Linkiu tau, 
mano vaikeli, to pat ateityje 
sulaukt. Kuomet jau galėsi 
vest, pasielgk taip, kaip asz 
pasielgiau: padaryk gera žmo
nos iszrinkima. Jeigu Vėliaus, 
praslinkus keliolikai metu, tu
la diena atsigryszi idant pasi
žiūrėt in ta atlikta kelione, in- 
sitikrinsi kad nors ji nebuvo 
liuosa nuo rupeseziu, visuomet 
ja laime apszviesdavo.

Jinai susijaudinusi atsiduso:
— Teisybe sako.
Matydamas kad senukai vi

siszkai ant manės nepyksta, 
iszdrysau in juos prabilt:

— Kadangi jau — tariau — 
dovanojate man del ne vietoje 
mano padaryto iszsiszokimo, 
bukite dar karta malonus, isz- 
aiszkinkit man viena dalyka 
kurio asz nesuprantu. Del ko 
priesz valandėlė laikydavote 
rankoje žibuokles, tokias men
kas gėlėlės? Jeigu aukavote 
juos sau prie iszreiszkimo lin
kėjimu tai del ko vereziau ne
pasirinkote keletą gražiu gele-' 
iiu isz to bukieto kuri gavote 
nuo musu?

Pažvelgė vienas in kita. In
stinktyviai isztrauke, viena 

j isz kiszeniaus .sukneles, kitas dele neatėjusi man in galva 
isz brusloto kiszeniaus, suglam- j mintis idant tame tolimos pra
žyląs žibuokles kurias priesz cities iszszaukime ka nors juo- 
valandele buvo paslėpė kada kingo pastebet.
mane iszvydo.

— Ar galima jam pasakyt? toliaus tęsdamas kalbėjo — 
— paklausė.

Tai musu paslaptis — ta- szeles. Ji sako: — “Mano mie- 
re:— Buvome bemąne kad las, gal szakaliu padėtum?” — 

atszilo — ir nežymiai jautėsi mus su ja palaidosit. Bet ka-gi Ir padavė man viena. Ta pat 
isz pietų puses jo lengvas dvel- bedaryt? Gal tu isztiesu kuo- valanda pakilo liepsna; suszu- 
kimas. Nuėjau in alėja, perker- met nors sziuos namus pavel- kau: “pagalios!” ir buvau be- 
.lanczia gojali; teežiau, išzgir- dėsi. Esi szaunus vaikinas bet noris mest szakali in ugni kuo-, 

' ‘ i >

Amsterdame Nedėlios diena, 
Susirinko kelios moterėles in 

vieta viena, 
Namine trauke per visa diena, 
Ir Mozureflis atsirado.su viena.

Badai jai ant keliu sėdėjo, 
Saldžiai in akutes jos žiurėjo,

Kitos jam labai užvydejo, 
Ir musztyne prasidėjo. 
Vai sesutes, darbo buvo,

Kada revoliucija apsistojo, 
Gaspadine kelis svarus plauku 

iszszlave,
Paukszteliams ant lizdu 

atidavė, 
Dabar ant žiemos turės szilta

Lizdą isz bobiszku plauku 
padaryta.

— 'Tos prakeiktos malkos —

nenorėjo insikurt. Buvau pa-

POO FERSZALIMA

OOO irKARSZTI 
VIZ "frF pirma diena 
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Jau tik nedalaikiau,
In Brooklyna atsilankiau, 
Kūmutes visas apžiūrėsiu,

Koczela ant sprando pridėsiu, 
Kada ant West Said pribuvau, 
Ir ant vienos ulyczios sustojau, 

Paregėjau paroda pleczku,
Ir keliolika moterėliu smarkiu, 

Viena su bonka kvortine 
stovėjo,

Ant manės nuolatos žiurėjo, 
Mat asz jas vaktavau, 
Vienam name užtikau.

O gal ir suprato kad tai asz, 
Tuojaus paliovė namine neszt, 
Kada jau smarkei užsitraukė, 
Da karta isz bonkos užtraukė, 
Pradėjo klykti ir džika szokti, 

Rodos nuo velniu pristoti.
Burdingierius atėjo, 

Isz baimes net sudrėbėjo, 
Gaspadine iszvadino, 

Už toki darba paniekino. 
Bobele iszsipute kaip varle, 
Szoko jam in akis kaip kate, 

Norėjo ji papjauti, 
Kaip koki jauti.

Gaspadorius prie to nedaleido, 
Vaikina per duris iszleido, 
Vaikinelis per nakti drebėjo, 
Užmigti isz baimes negalėjo, 
Guldamas poterius kalbėjo, 

Ir ant galo pridėjo: 
“Nuo pavietres, bado ir 

vainos, 
Ir nuo tokios bobos nedoros, 
Vieszpatie, mus apsaugok, 

Ju rankose pražūt neduok.” 
* * *

Kur ten apie Pottsville kriksz- 
tynos buvo,

Puikus baliukas ten atsibuvo, 
Bobeles smarkei sportavo, 

Girtavimu užsiimdavo. 
'Su vaikinais trepsėjo, 
Kad net lubos drebėjo, 

Ant kaklu visiems kabinosi, 
Viena kita vadinosi. 
Buvo ten ir daugiau, 

Bet per vėlai pribuvau, 
Bet neužilgio vela in ten 

pribusiu,
Su koezelu gerai užduosiu, 

Ne vienai nedovanosiu, 
Sauja plauku iszpesziu.

i szalis ir labai dyvijosi jog nei 
'vieno tarp susirinkusiu pažin- 
stamo nepatemijo. Neilgai tru
kus užžiebė žvakias ant alto- 

i riaus, iszejo isz zakristijos su 
juodu arnotu kunigas su asista 
ir kiapcziukais bet visi buvo 
kaulatrupiais. Jaunikaitis da- 

įbukdsNeMiUarballokiod bai\"uth'P°.isz bate,ea ir ?asi- 
szventes, eina in bažnyczia my- ] 
le kelio ir daugiau per purvyną 
ligi keliu, idant atiduot Dievui 
garbe už Jo geradejystes. Isz- 
nevožijimas szventos dienos 
yra dideliu nusidėjimu o , 
kuris ta prisakyma peržengia, 
prieszingas yra paežiam Die
vui ir už tai ne tik lieka po 
smert nubaustu bet ir ant szi- 
tos aszaru pakalnes.

Isz peržengimo treczio pri
sakymo “atmink szventa diena 
szvensti” turime daug pavyz
džiu kuriuose žmones czion ant 
žemes likos persergetais. Kelis 
isz ju czion paduodame:

“Vienas žmogelis turėjo di
deli patraukima szventomis 
dienomis eiti su muszkieta me
džioti o labiausia apie ta laika 
kada bažnycziose atsibuvineja 
dievmaldystes (Miszios). Kada 
viena karta vaikszcziojo po 
girria, pamate priesžai atbė
ganti zuiki — pradėjo cieliuot, 
zuikis pradėjo augt ir akieš 
mirksnyje taip iszsipute kaip 
didžiausias jautis, iszsižiojo 
priesz ji, akis iszverte, ka žmo
gelis paregejas baisiai persi
gando ir apsisukęs ant vienos 
kojos dūme skvernus pasiėmęs 
namon, kaip kulka, ir jam ro
dėsi jog goveda velniu paskui 
ji genasi.

Kada parbėgo namon, krito 
stuboj ant grindų ir ilgai gulė
jo. Paskui isz to sirgo per kė
lės nedelias o kada pasveiko, 
užsižadėjo jog augiaus szventa 
diena neeis ant medžiokles. Pri
žadėjimą dalaike bet kas isz to 
— ėmėsi prie kito daigto nes 
kad ir nevaikszcziojo ant me
džiokles tai už tai ėjo in neto
lima ežerą meszkeriot mislyda- 
mas kad tai ne yra dideliu nu
sidėjimu. Nusiyrė sėdės in val
tele in viduti ežero meszkeriot. 
Neilgai trukus užsikabino ne
didele žuvis; tas isztraukias sa
vo laime mete in luoteli bet, o 
dyvai! Žuvis pradėjo po valei 
augt. Matydamas ta stebuklą, 
pradėjo su irklu vartytis prie 
kraszto o ta žuvis augt. Kada 
jau buvo in kraszta tik pora 
varsnų luotas taip žuvia prisi
pildė jog apsivertė o žmogus 
su labai dideliu vargu isznesze 
savo gyvastį in kraszta.

Nuo to laiko kada jau aisz- 
kiai dasieke stebuklą, ėjo kas 
miela szventa diena in bažny
czia ant Misziu draugia su ki
tais. ’ ’

Antras atsitikimas apraszo 
taip:

“Vienas ponas turėjo sunu

i krutyt negalėjo. In katra tik 
pažvelgė, kožno akys buvo in- 
dubia o nekuriu rubai iszrode 
kaip priesz szimta metu neszio- 
jo tokia mada.

Ž4J.VD i j

tas I 'Ceremonijos priesz altorių
’' atsibuvinejo, vargonai uže kas- 

; žin kokiu graudžiu balsu. Ka
da kunigas pradėjo maldas už 
numirsius, jaunikaitis nenorom 
sukalbėjo “Sveika Marija,” o 
kada pabaigė, szale jo sėdintis 
tarė:

— Giliukis tavo, nelabasis 
jaunikaiti jog tu gavai ta isz- 
ganinga misli o sukalbėjai ta 
maldele. Jeigu nebūtum atkal
bėjas, butum nuejas drauge su 
mumis in begalini gyvenimą. 
Pabaigiai žemiszkus mokslus 
bet užmirszai didžiausia moks
lą kuris yra reikalingas del du- 
szios iszganymo; dabar žinok 
kad žmogus nenumirszta su 
duszia tiktai persiskiria su ku
liu — kūnas eina in žemia o du
szia ant amžino gyvenimo in 
vieta kur jai paskirta. Asz 
taipgi netikėjau in duszios ne- 
smertelnuma, szventas dienas 
praleidinejau ant visokiu ne- 
viežlybu daigtu neatmindamas 
ant to kad szventa diena pa- 
szvenst Dievui ant garbes.

Kada tai pasakė, viskas isz 
bažnyczios isznyko ir pasidarė 
tamsu. Tada jaunikaitis suė
męs visa vieką iszejo isz bažny
czios ir svyruodamas parėjo 
namon.

Nuo to naktinio atsitikimo 
jis apsirgo ir per pora menesiu 
isz lovos neiszlipo.

Laike ligos pareikalavo ku
nigą, iszsispaviedojo ir pasakė 
ta, ka savo akimi regejo ir au
simi girdėjo. Nuo to laiko pa
sitaisė jaunikaitis isz ko buvo 
didelis del tėvu džiaugsmas o 
ant galo pasiliko zokoninku ir 
kliosztoryje Dievo-baimingai 
pabaigė gyvenimą.”

Daugeli yra panasziu pavyz
džiu apie iszniekinima szven- 
tos dienos ir tai reikia žinot 
kad tai yra svarbus nuo paties 
Dievo prisakymas: “Atmink 
szventa diena szvensti.”

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

Czion Amerikoj suvis kitaip 
nes kaip kada prireikia, tai tu
rime dirbti ir szventa diena o 
kartais ir Nedeliomis bet vie
nok, gavus liueso laiko, reikia 
eiti in bažnyczia jeigu laikas o 
jeigu buna jau po laikui tai 
nors namie būdamas Dievui 
karszta malda nusiunsk del ap
turėjimo nuopelnu už praėju
sius ir szios dienos darbus nes 

'kuris, mokslą Prusnose pabai-■ Dievas didžiai yra kantrus ir 
ges, parvažiavo namon. Tėvai laukia žmogaus paprovos. Per 
jo, būdami Dievo-baimingais/tai naudokimės isz laiko kuris 
kada pamate savo sunu, abejo-' Yra Sero žmogaus paskirtas 
jauti apie artikulus vietos Iie tik ant szio svieto bet ir del 
szventos, labai rūpinosi ir ne-, uteinanezio gyvenimo, 
karta jam iszmetinejo jo neti

ki kysta. Diena Visu Szventu eme' Skaitykite “Saule”

i

atsirado.su


‘‘SAULE’’ Mahanoy City, Pa.

ŽINIOS VIETINES
— Nedėliojo paskutine die

na Vasario—Februariaus me
nesio.

■—- Panedelyje jau turime 
pirma diena Kovo—March. Ta
sai menesis yra paszvenstas 
ant garbes Szv. Juozapo.

■ —• Ketverge ryta truputi 
pasnigo bet greitai sutirpo nuo 
saules.

— Ant plento prie St. Nico
las, susidūrė trys karukai: Ka- 
tarskio, isz Shenadorio, Dono- 
ziko, isz Frackvilles ir Brill, isz 
Delano. Donozikas likos skau
džiai sužeistas ir nuvežtas in 
Locust Mountain ligonbute.

—• Sziadien suėjo 28 metai 
nuo mirties a,a. Damininko T. 
Bbczkausko, uždėtojo laikrasz- 
ęzio “Saules”. Mirė jis 25-ta 
ciiena Vasario 1909 mete. Buvo 
palaidotas 1 diena Kovo ant 
Sžv. Juozapo kapiniu Mahano- 
juje.

— Darbininkes City Shirt 
dirbtuvėje, po sanvaitei bedar
bės, pradėjo vela dirbti aplai- 
kydamos 7% centu pakėlimo 
mokesties.

Utaminko vakara vela 
likos iszszaukti musu ugnage- 
siai gesinti ugnis in užmiesti. 
Vos sugryžo isz Girardvilles 
kur sudege Opera House teat
ras kad sztai apie 8-ta vai. va
kare likos paszaukti in Delano 
kur užsidegė namas Frano 
Carl. Ugnis padare ten gana 
daug bledes, daugiausia per 
vandeni ir durnus. Kada ugna- 
gesiai sugryžo isz tonais, apie 
10-ita vai. likos paszaukti in 
Lakewood kur likos užtikta 
liepsna szokiu saloje skiepe. 
Ant giliuko liepsna likos užtik
ta in laika todėl bledes padary
ta tik ant szimto doleriu. Mano
ma kad kas tokis turėjo sale 
padegti.

—- Važiuojant in Delano, 
išgriuvo'kėlės ant plento Utar-

— Darbininkai centraliszko' 
brokerio St. Nicolas, kerszina 
straiku jeigu nebus praszalin- 
tas tūlas darbininkas isz She- 
nandorio kuris kelis kartus 
perlaužo tiesas anglinio lokalo 
ir buvo kelis kartus nubaustas 
bet bausmes neužmokėjo.

— Ponia Agnieszka Moc- 
kai'tiene (naszlej, 328 W. Ma
hanoy uly., nusidavė in Locust 
Mountain ligonbute kur be abe
jones turės eiti po operacija.

SHENANDOAH, PA.
f Vietinėje ligonbuteje mi

re gerai žinomas Kazimieras 
Turauskas, 47 metu amžiaus, 
kuris 24 metai adgal pribuvo 
in Suvien .Vals., isz Lietuvos, 
apsigyvendamas pas Joną Szi- 
manski, 13 So. Chestnut uly., 
isz kur atsibus laidotuves. Ve
lionis paliko Lietuvoje broli ir 
seseri.

—i Artimoje Karausko sa- 
liuno, Brandonvilleje, likos su
žeistas Jurgis Tamkeviczus, 
kuris dirba del vandenines 
kompanijos, per maža troka, 
kuri vare Oskaras Christ isz 
Frackvilles. Abudu 'karukai 
likos gerai apdaužytais.

— Sarah, 13 metu amžiaus, 
dukrele Stelos Katulienes, 
322% So. Main uly., likos skau
džiai sužeista per automobiliu 
ant N Main uly. Szoferis karo 
isz Oneidos sulaikė automobi
liu ir nuveže sužeista mergaite 
in ligonbute. Daugiausia su
žeista apie galva, rankas ir ko
jas.

—< Vincukas Navickas, G 
metu, likos sužeistas, ir nuvež
tas in vietinia ligonbute. Ant 
Vincuko nupuolė sunkus daik
tas sužeisdamas jam labai vi
durius.

Girardville, Pa.,— Panedelio 
lyta, apie 9 valanda, užsidegė 
Girard Opera House. Bledes 
padaryta ant 30 tukstaneziu

ISZ WILKES-BARRE TRUMPOS ŽINUTES
IR APLINKINES
Pringle, f Teofile Mar- 

gavieziene, 58 metu amžiaus, 
motina devynių vaiku, mirė 
nuo sužeidimu kokius aplaike 
per automobiliu kuri vare Ray 
Dusky, isz Kingstono. Kalti
ninkas prisipažino buk jo au
tomobilius pataikė ir kita žmo
gų, kada važiavo pro Edwards
ville, laike lietus, ir nemato 
motore ant ulyczios.

— Sue BriTl, 25 metu, 285 
S. State ulyczios, randasi kalė
jime kaipo drauge czionaitiniu 
‘‘gangsteriu” kurie apipleszi- 
nejo žmonis ir sztorus. Su ja 
drauge likos aresžtavotais jo
sios draugai, kaip tai: Jurgis 
Slatka, 26 metu, isz Nanticoke, 
Jonas Sadlauckas 20 metu, nuo 
40 W. Market uly., ir jo pati.

ISZ CHICAGO, ILL.
— Ona Ambroziene meldžia 

palicijos kad surastu jos vyra, j 
Ambraza, 50 metu, kuris iszva- 
žiavo in Appletona, Wis., su 
reikalais ir lyg sziai dienai ne- 
sugryžo. Motere gyvena ant, 
2018 Waveland uly.

t Stella Szimanskiene, 908 
N. 21-mos uly., neteko dukters 
Helenos, kuria kokis nežinomas 
vyras insodines in savo auto
mobiliu iszvažiavo už miesto ir 
bandė ja sužageti bet mergina 
smarkei gynėsi iszszokdama isz i 
automobiliaus. In koki tai lai-j 
ka po tam Heleną neteko proto 
nuo to atsitikimo ir mirė ana 
diena ligonbuteje. Kada koro
neris pradėjo tyrinėti ir liepe 
motinai užvesti skunda priesz 
užpuoliką jos dukreles, tai mo-

PAVEIKSLAI ISZ NAUJAUSIU ATSITIKIMU į

rinko vakara isz priežasties ka
simo butlegeriniu skylių isz ku
riu kasa angli. Valdžia tuojaus 
prisiuntė darbininkus kad už
piltu skyle. Butlegeriai taip in- 
sidrasino szioje aplinkinėje kad 
netemina ant didelio pavojaus 
kasdami skyles po plentais ir 
geležinkeliais. Girdėt kad val
džia ketina tokias skyles už
griauti su dinatnitu.

—■ Palicija tyrinėja atsiti
kima kuris atsitiko ant 300 W. 
Centre uly., apie pirma valan
da Nedėlios ryta, kuriame likos 
apdaužyti trys automobiliai 
per koki tai automobilistą ku
lis važiavo pavogtam automo- 
bijiuje. Badai automobilius li
kos pavogtas nuo Glenn Miller 
ant 330 E. Centre uly. Automo
bilistas trenke in kara S. Szi- 
hnsko po tam in kara R. Suen- 
dęr ir ant galo trenke in gon-

doleriu. Namas prigulėjo prie 
Frano Hollister, isz Shenando- 
rio. Ugnagesiai pribuvo in pa- 
gialba isz Shenandorio, Maha- 
nojaus ir ‘aplinkiniu miesteliu 
ir po keliu valandų sunkaus 
darbo, laike szalczio, pasiseko 
liepsna užgesyti. Visas namas 
sudegė lyg pamatu ir aplinkini 
namai smarkiai apdegė ir ap- 
laike daug ’bledes nuo durnu ir 
vandens.

Paskutines Žinutes
'Scranton, Pa. — Visztinyczia 

Montrose sudege lyg pamatu su 
2,500 viszteliu. Buvo tai tikra 
visztu vakariene.

Rockford, Ill. — Sudas pri
pažino kaltu Vinca Jankevi- 
cziu, 30 metu, už nužudymą sa
vo motinos ir nusiunstas in pa- 
miszeliu prieglauda.

Bajdai if ‘kita mergina bus a- 
resztavota už dalyvavima vi
sokiuose apipleszimuose su 
tais gengsteriais. Visi randasi 
uždaryti kalėjime.

Ashley, f Czionais mirė ge
rai žinomas senas Amerikonisz- 
kas kareivis, Franas Runkevi- 
czius, kuris daugeli metu tarna
vo Dėdės Šamo kariuomeneje. 
Keliolika metu adgal buvo ve
dės Helena Konefkiute, kuri 
mirė keli metai adgal. Laidotu
ves atsibus szia Subata su baž
nytinėms apeigomis.

Edwardsville. — Czionais su
dege sztoras S. Abramso. Ugnis 
kilo isz nežinomos priežasties ir 
palicija tyrinėja kas buvo do 
priežastis ugnies kuri padare 
bledes ant 20 tukstaneziu dole
riu. Artimi namai taipgi nu- 
kente nuo liepsnos.

Pittston, Pa.,— Beatricija, 
pati Fr. Paulionio, 57 Mitchell 
ulyczios, kuri yra motina keliu 
vaiku, apskundė savo vyra 
už žveriszka pasielgimą, su- 
muszima ir kerszinima nužu- 
dinimu. Franas turėjo bizni 
bet pradėjo lakstyti su sveti
moms balandėlėms ir ant galo 
neteko nieko. Pati pasiskundė 
skvajeriui Katkauckui, buk 
jos vyras ja apdaužinejo in 
trumpa laika po ju apsivedi- 
mui. Vyras likos aresztavo- 
tas ir pas'taytas po kaucija.

— Suvienytose Valstijose 
1936 mete mirė 6,570 žmonių 
nuo karszczio.

tina jam atsake: “Lai Dievas 
jam atleidžia jo kaltes ir nu
baudžia ji saviszkai.” Bet ko
roneris kitaip apie tai mane ir 
paliepė palicijai jeszkoti tojo 
iszgamo.

NETIKĖTAI PASILIKO
TURTINGA BET LAIKYS

SAVO DARBA.
Lilliam Elifson, tarnaite pas 

tu lūs žmonis Englewood, N. J., 
aplaike vakacijashuo savo gas- 
padines kad' atlankyti New 
Yorko miestą kada jai advoka
tai pranesze buk ji aplaike 600 
tukstaneziu doleriu po mireziai 
savo priimto tėvo Norvegijoj.
Bet Lillian nemano pamesti sa
vo darba kaipo tarnaite pakol 
tikrai turės pinigus rankoje. 
Jos tėvai vadinosi Petersonai 
ir ji gimė Amerikoj bet kada 
buvo dvieju metu, po mireziai 
jos tėvu, ja prisiėmė ant iszau- 
ginimo turtingas dirbėjas laivu 
ir pas ji apsigyveno Norvegi
joj o kada užaugo pribuvo in 
Amerika kur lyg sziam laikui 
gyvena.ANT SVEIKATOS!

kėlės B. Viszinsko ant 334 W. 
Centre uly., padarydamas ble
des ant arti tukstanezio dole
riu. Ant rytojaus Shenandorio 
palicija surado karuka užmies
tyje visa sudaužyta. Kaltininko 
ir yagies lyg sziam laikui nesu-

Louisville, Ky. — Pasirodė 
kad laike dideliu tvanu czionai- 
tineje aplinkinėje, piktadariai 
ir vagys apiplesze czionaitinius 
biznius ant daugiau kaip mili
jono doleriu.

imta.
— Malonu buvo pasimatyt 

su musu sena skaitytoja “Sau
les” ponia M. Subacziene, isz 
Port Carbon, Pa., ir jos dukrele 
ponia M. Kazlauckiene, isz She
nandorio, kurios lankydamo-

Neapolius, Italija. — Sūnelis 
impedžio Italiszko sosto, bus 
apkriksztytas Jordano upeje, 
Palestinoje, ten kur buvo ap
kriksztytas Kristus per Szv. 
Joną Kriksztytoja. ;!!

sios .pas savo pažystamus ir gi
mines mieste neužmirszo atsi-
iahkyti in redyste. Reikia pri- 
myti kad poni Subacziene skai
to “Saule” jau daugeli metu, 
kuria labai myli. Meldžem vela 
atsilankyti prie pirmutines 
progos kada busite mieste.

MAINIERIU ASTMA IR 
NOSINIS KATARAS

Priszakinio galvos skausmo, sun- į 
kaus kvėpimo, užimąs ir szaltis I 
galvoj ir nosije, kurtumas, sausas I 
kataras pas senus ir silpnus žmo- Į 
nis, dusulis ir kosulis. Stebėtina ! 
gyduole per 30 metus. 30c bonkute t 
4 bonkutes $1. Adresavokite

Hampton Laboratory
641 N. Front St. Reading, Pa. •

1—Straikieriai balsuoja kad užbaigti mariniu darbininku straika kuri tęsęsi gana il
gai pakraszcziuose Pacifiko mariu. Straika likos užbaigta ir visi darbininkai sugryžo prie sa
vo darbu nelaimėdami nieką. 2—Pirmininkas kongreso, William Bankhead (viduryje), 
drauge su kongresmonu Sumner, isz Teksu, ir U. S. Guyer, isz Kansu, apsvarstineja užmany
mą prezidento Roosevelto kaslink Suv. Valstijų augszcziausio sūdo sudžiu, kad padidint ju 
skaitlį bet ant to užmanymo didesne dalis žmonių nesutinka ir geidžia kad skaitlis augsz- 
cziausiu sudžiu pasiliktu toks pait kaip buvo lyg sziolei. 3—Prezidentas Rooseveltas, kuris 
padavė taji užmanymą padidinimo skaitliaus sudžiu.

NEPAPRASTAS ATSITIKIMAS AUTOMOBILIAUS TARP DVIEJU STRYTKARIU.
Du vyrai, kurie važiavo szitame aiitomobiliuje, iszlikogyvi kada ju automobilius liko 

suspaustas tarp dvieju strytkariu mieste.San Franciske. Johri A. Toso, varytojas automobi
liaus norėjo pralenkt viena strvtkari bet pasivėlino nes isz kitos puses atvažiavo kitas ir abu
du suspaudė ji viduryje. Karukas likos visiszkai sunaikintas.

PAJESZKOJIMAS.
Asz Juze Kailvinskiute, pa- 

jeszikau savo pus-broli’o Anta
no Kalvinskio, kuris gyveno 
Philadelphia, Pa. Tegul atsi- 

i'Szaukia ant adreso:
Mrs. J. Johnson,

309 Bluff St., Waterloo, Iowa.
PARSIDUODA NAMAI

Tris namai ant pilno loto, po adresu 
429 W. Spruce St. ir 428 ir 430 W.

—• Didžiausia ir sveikiau
sia ligonbute ant svieto randa
si sveikiausioje vietoje Lo's 
Angeles paviete, Kalifornijos 
vals. Yra tai General Hospital 
kuri turi 20 laipsniu augszczio, 
turi 30 akeriu grindines vietos, 
galima joje sutalpint 4,200 li
goniu. Pastatymas kasztavo 
12 milijonu doleriu.

] Patikėtinas linimentas, 
!į palengvina gėlimus ir' 

®l!f skausmus nuo ištampy-
'I mij ir išsinarinimų.

PAIN-EXPELLER 
vaisbaženklis Inkras 
žinomas vaistinėse.

fffldlPEblER 1

Ii’ dabar Valstijose Gė
rynių kromuose galite 
nusipirkti garsingos ant 
visos pasaulės rusiszkos 
degtines teip vadinamos 

VODKA
IR

Zubrovka
ISZDIRBYSTES PIERRE 

SMIRNOFF IR SUNU
Pirkite DABAR bonka tos 
smagios ir gardaus, czistos 
kaip krisztolo degtines.
Smirnoff dirbtuve uždėjo 

distilarnija Suv. Valst. kur 
jos garsinga VODKA yra 
dirbama pagal ta pati būda 
kaip po trijų paskutiniu ru- 
siszku Caru. Galite ja už tai 
ežia Amerike pirkt dabar už 
mažiaus kaip puses prekes 
importuotos. Visuose valsti- 
juose arielkos kromuose.Tik 
pareikalaukite No. 248.

j$.15 už bonka

South St. Mahanoy City. Galima pirkt 
visus drauge ar atskyrium. Kreipkitės 
ant adreso: F.12-19-26

Mrs. John Snyder, 
470 Columbia Ave. Palmerton, Pa.

PARSIDUODA LOTAS
Du lotai krūvoj, Park Crest, arti 

Lakewood ir Lakeside Parku prie 
State kelio. Loto didumas 80 per 100 
pėdu. Czia jau daugybe gražiu namu 
pastatyta ir kas-kaEt pribuna dau
ginus gyventoju. Parsiduoda pigiai 
todėl gera proga pirkti dabar o ne
laukt kolei preke pabrangs. Kreip
kitės in “Saules” ofisą. t.f.
t, -------- ' --------- ?

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje

Persikėle in nauja vieta po adresu1
30 E. Mahanoy St. Mahanoy C'ty

Ste Pierre Smirnoff FIs
Uždėta 1818m. Moskvoje.

PARYŽIUS — NICEJOI — LWOW

♦% ❖ t Lietuviszkas Programas

—Per Reidio—
♦♦♦ Nedelioj, 4 lyg 5 Popiet

— f
♦Z* Per Hazletono Stoties *♦*

X “ WAZL ” ❖
(HAZLETON, PA.) *** 

------ ♦♦♦
♦♦♦ Po direkcija *♦*
❖ p. ANT. STANISZKIO Y

♦♦♦
****et?*tŽ*tt*‘^*t5*t?*'^*^

Vieton verkti --- tai turėtu būti linksma! Būti linksma ne yra tai lengvu
daigtu ,jeigu turi galvos skausmą ir akys skauda. Vargsze mergaite!.... 
ji kenezia skausmą akiu, gal tas paeina nuo neszviesio žiburio. Ji privalėtu 
turėt I. E. S. elektrikine lampa kada mokinasi namie, nes tos lampos tani 
tikrai del to padarytos, idant suteikti saugiu regėjimą ir iszvengti akiu 
skausmą laike naktino darbo ar skaitymo. Todėl privalote turėti savo 
namuose I. E. S. lampas ne tik del apsaugojimo akiu bet juos ir gražiai 
stuboj atrodo. Temykite kad rastųsi koreziuke su parasziu I. E. S. kada 
perkate o tada busite tikri kad turėsite suagia ir atsakanezia szviesa.

PENNSYLVANIA POWER IR LIGHT KOMPANIJA 
IR PAS JUSO VIETINI PARDAVĖJU
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