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Isz Amerikos
PAMISZUSI MOTINA SUBA

DĖ PEILIU SAVO
KŪDIKI.

Hobart, Kans. — Elsie, trijų 
metu dukrele Margarietos 
Letchford, motere turtingo far- 
merio, szioje aplinkinėje, stai
ga! pagriebus peili, su kuriuom 
pjaustė duona, pribėgo prie 
gulinczio kūdikio ir pradėjo ba
dyti peiliu gulinczia dukrele. 
Ant giliuko jos vyras radosi 
namie ir tasai adbeges, ant rik
smo kūdikio, nutraukė motere 
nuo jos. Paszauktas daktaras 
pripažino buk kūdikis yra ne
gyvas o motina daktaras pri
pažino buk ji staigai neteko 
proto. Motere nesenei likos par
vežta isz pamiszeliu prieglau
dos kur radosi kelis menesius 
nes sirgo proto liga. Staigai at
sinaujino jos liga ir nežinojo ka 
daro laike pamiszimo.

PALICIJANTAS PRIĖMĖ 
NAUJAI GIMUSI KŪDIKI.
Philadelphia. — Staigai pri

bėgus prie palicijanto, Jono 
Palmer, uždusus Ada Rich, 22- 
57 Ruffner uly., tare jam: “Pa- 
szaukie daktara nes mano kai- 
minka, Karolina Casėy, staigai 
apsirgo ir turės neužilgio kūdi
ki.” Palicijantas Palmer, in- 
ejas in kambari, suprato kad 
daktaras nespes ežia ateit pa- 
gialbet, nusimetė mandiera, 
paliepė kitoms moterems pa
duoti szilto vandens ir užtekti
nai kaldru ir ėmėsi prie darbo. 
In kėlės minutas priėmė jis 
sveika vaikuti, po tam paszau- 
ke ambulansa ir nuveže abudu 
in artima ligonbute. Tenais 
daktaras jam apreiszke kad 
pats nebutu galėjas geriau pa
daryti kaip palicijantas pada
re.

Devyni mėtai adgal tasai 
pats palicijantas panasziai pa
dare siu tūla motere kuriai ne
buvo laiko szaukti daktaro. Pa
licijantas iszmoko “bob-dakta- 
rystes” ant palicijos stoties 
nes kožnas palicijantas yra pri
verstas mokytis panasziu dar
bu laike nepaprastu atsitikimu.

PASLĖPĖ SAVO NEGEISTI
NA KŪDIKI SENAM 

KELME.
Sherwood, Nebr. — Melvina, 

19 metu duktė farmerio Leono 
Moruk, ir jos tėvas likos aresz- 
tavoti už paslepima jos szesziu 
sanvaieziu amžiaus kūdiki se
nam kelme ant farmos. Dukre
le, nenorėdama ilgiaus auginti 
kūdiki, kuri susilaiuke uždraus
toje meileje, atidavė ji tėvui 
kad jis atiduotu kokiai szeimy- 
nai ant iszauginimo bet tėvas 
neišzpilde savo užduoties. No
rėdamas ant visados atsikratyt 
nuo kūdikio, inmete ji in sena 
kelmą, manydamas kad ji sues 
koki laukiniai žvėrys. Kaimy
nai dasiprato kad mergina atsi
kratė nuo kūdikio ir pranesze 
apie tai palicijai kuri pradėjo 
jeszkoti ir ant galo pasisekė ji 
surasti minėtam kelme. Kūdi
kis jiau buvo negyvas nes mirė 
nuo bado ir szalczio.

SŪNELIS NORĖJO PADO- 
VANOT MOTINĖLEI ŽIE

DĄ BET PATIKO JI 
NELAIME.

Joliet, Ill. — Kėturiu metu 
Robertukas Smith patemino 
pas kaimyną puiku raudona 
žiedą, dežeje prie lango bet ne
galėjo ji pasiekti. Atsistojas 
ant kokio tai daigto, pajudino 
sunkia deže kurioje žiedas ra
dosi ir deže sukrito ant jo gal
vutes, sužeisdama ji mirtinai. 
Jo motina rado ji gulinti prie 
namo su žiedu rankelėje. Vai
kutis, isztieses ranka su žiedu, 
prakalbėjo: “Del tavęs, miela 
motinėlė, ant tavo varduvių.” 
Motina, apsiaszarojus, prispau
dė sūneli prie krutinės kalbė
dama: “Acziu tau, Roberteli,- 
už tavo gera szirdi, bet tik pa- 
sveik greitai tai bus man bram 
giausia dovana nuo tavęs.”

Vaikutis sziadien randasi li- 
gonbutej kovodamas su gyvas
timi.

KOREONISZKAS MILŽINAS 
PRIBUNA IN AMERIKA.
New York. — Aplaikyta czio

nais žinia isz Korėjos, buk at
važiuoja in Amerika Kin Fu 
Ki, 32 metu, Koreoniszkas Bud- 
histiu kunigas, kuris yra septy
nių pėdu ir devynių coliu 
augszczio ir sveria 303 svarus. 
Pranesze jis kad stato laižybas 
su visokiais Amerikoniszkais 
milžinais buk jis suvalgys dau
giau kaip jie. Kada jam primin
ta apie Amerikoniszka jauna 
vyruką kuris yra devynių pėdu 
ir trijų coliu augszczio, tai ta
sai kunigėlis atsake: “Galite 
jus turėti milžinus bet asz juos 
galiu pralenkti valgyme. Asz 
galiu suvalgyt penkis kartus 
tiek ryžiu kiek suvalgo Japo- 
niszkas kareivis.”

Nedažinota kokiam menesy
je jis ketina pribūti in Suv. 
Valstijas.

VOKISZKI NAZE!
TURI SZIMTA

SZNIPU CZIONAIS
KURIE RENGIA SUKELTI 

PASIKELIMA.

New York. — Kongresmenas 
Samuel Dickstein apreiszke 
laikrasztininkams buk Vokieti
ja turi czionais gal daugiau 
kaip szimta Naziniu sznipu ku
rie pakurstineja Amerikonisz- 
kus darbininkus ant sukylimo 
priesz valdžia. Toliaus tasai 
kongresmonas turi tikrus da- 
vadus buk kokis tai Fritz 
Kuhn, kuris yra kemistu, For
do automobiliu dirbtuvėje, De
troite, yra pirmininku tuju Na- 
ziu, Amerikoj. Kuhn, laike 
Svietines Kares buvo Vokiszku 
aficierium kariuomeneje. Jo 
agentai lavina savo sznipus 
Pennsylvanijoj, Ohio, New 
Yorke, Illinojuje ir Miczigane 
ir turi daugiau kaip 20 milijo
nu doleriu ant vedimo savo pro
pagandos. Jeigu pasikėlimas 
kiltu tai tasai “Vokiszkas žiur
ke” galėtu pristatyt, in trumpa 
laika, apie keturis milijonus 
savo tarnu ant sukėlimo pasi
kėlimo. Norints czionais randa
si geru Vokiszku ukesu kurie 
pildo Amerikoniszkas tiesas 
bet “tieji szunes, sznipai ir 
agentai neduoda jiems ramy
bes.”

Taip iszsitare tasai kongres
monas kuris tiuri davadus ir 
ketina perstatyt juos valdžiai 
jeigu ji to pareikalautu.

KARSZTUOLIS JAUNIKIS 
APDOVANOJO MYLIMOS
TĖVUS SU MĖLYNOMS 

AKIMIS.
Putnam, Mass. — Ramualdas 

Peczyk, atėjo su pirszliu pas 
Mikola Cieplaka melsti jo duk
ters už paezia. Tėvui nelabai 
patiko busimasis žentelis ir 
staeziai jam pasakė kad ne leis 
savo dukreles už jo nes jam jis 
nepatinka. Jaunikis isz piktu
mo pradėjo dalinti dovaneles 
del mylimos tėvu. Pirmiausia 
apdovanojo jos motina su pui
kia mėlyna akia po tam tėvui 
davė dvi ir pasakęs gud bai, 
iszejo per duris. Bet.taji va'ka- 
ra turėjo stoti priesz vaita ku
ris jam padovanojo taipgi pui
kia dovanele, net tris menesius 
in kalėjimą ir užmokėjimą bau
smes 300 doleriu.

Sziadien dukrele džiaugiasi 
kad ievas nepavelino jai iszteke 
ti už Ramualdo kuris gal ir jai 
butu nekarta apmelynaves aku
tes.

ALABAMOS VALSTIJA PA
SILIKO SZLAPIA.

Birmingham, Ala. — Alaba
ma ana diena pasiliko szlapia 
po 22 metu prohibicijos nes gy
ventojams nubodo važinėti in 
kitas valstijas užganadint savo 
troszkuli ir nubalsavo kad bu
tu pardavinėjama svaiginan- 
cziai gerymai. Už gerymus bal
savo 93,739 o priesz, 92,104. Vai 
džia ketina atidaryti tuojaus 
arielkinius monopolius bet alų 
pardavinės biznieriai kurie isz- 
ims laisnus ant vedimo biznio 
su gerymais.

JESZKO DESZIMTOS PA- 
CZIOS TURĖDAMAS 53 

METUS AMŽIAUS.
Marion, Ill. — Aaronas Ro

berts, 53 metu, prastas darbi
ninkas ant WPA, nežiūri ant 
bearbes, jeszkodamas sau de- 
szimtos pacziules. Persiskyres 
nuo savo devintos pacziules, su 
kuria negalėjo gyventi, isz prie
žasties jos paszelumo, dabar 
jeszko kitos, kaip tik užsidirbs 
užtektinai pinigu ant užmokė
jimo už vineziavone.

ROOSEVELTAI PERSISKY- 
RIA DIENOJE SAVO 

SUKAKTUVIU.
Washington, D. C. — Vietoje 

praleisti drauge savo 32 metu 
vedusio gyvenimo sukaktuves, 
tai prezidentas Rooseveltas 
nuo savo pacziules yra atsitoli
nęs 1,000 myliu. Prezidentas ap- 
sipaeziavo dienoje Szv. Patri
ko, kada da buvo advokatiszku 
studentu. Poni Rooseveltiene 
dabar važinėja po musu sklypą 
su prakalbomis ir sziadien ran
dasi ’Shawnee, Oklahomoje. Ap
sivedė jie 17 d. Kovo, 1905 me
te, New Yorke. Prezidentas 
sziadien randasi Warm 
Springs, Georgia, ant trumpos 
vakacijos ir pasilsio.

NELAIMINGAS GY- 
VEMMASJĮETUVIO 
Užsikeisejo Ant Jo Gyvasties;
Motere Priežastim Jo Nelai

mingo Gyvenimo.

ANT GALO PASIKORĖ ISZ 
NUSIMINIMO.

Boston, Mass. — Angliszki 
laikraszcziai rasze buk Cam
bridge pasikorė žmogus, Jonas 
Simas. Buvo jis Lietuvys, gi
męs ir augės Lietuvoje, Akme
nėj, netoli nuo Latvijos rube- 
žiaus. Jo motere taipgi Lietuve. 
Atvažiavo jis apie 25 metai ad
gal, dirbo prie statymo namu ir 

i in taji laika šusiezedino gana 
dideli turteli. Nemokėdamas 
raszyt nei skaityt, negalėjo 
gauti pilietiszku popieru (citi
zen papers). Simui nieko dau
giau nepasiliko kaip tikneszio- 
ti plytas ir ant toliaus del mūri
ninku.

Pasitaikė atvažiuoti isz New 
Yorko kokiam tai Latviui, Ka
roliui Melbourn’ui kuris mokė
jo važiuoti aųtomobilium. Ap
sigyvenęs pas Simus ant bur- 
do, pradėjo juos kalbinti kad 
nusipirktu saliuna bet pirma 
prikalbino Simiene kad toji nu
sipirktu automobiliu ir abudu 
juom važinėjo.- Po tam nusipir
ko jie saliunamžmokedami už ji 
7,000 doleriu bet laisnai buvo 
iszimti ant Latvio vardo nes 
Simas neturėjo popieru.

Simui tas nepatiko, biznis 
nupirktas jo pinigais bet nebu
vo jo. Svetimas žmogus valdo 
saliuna ir važinėja su jo paezia 
o jis per dienas turi neszioti 
mūrininkams plytas o parejas 
namo turi sėdėti užpeczkyje ir 
tankiai vargszas apsiverkdavo 
manstyamas apie savo gyveni
mą.

Tula nakti buvo girdėt kokis 
tai baladojimas. Motere adbego 
isz savo kambario ir rado Jo
ną nuvirtusi nuo lonezes ant 
kurios miegojo o apie jo kakla 
buvo apsukta gumine paipuke, 
vienas galas radosi burnoje o 
kitas užmautas ant gazo prie 
pecziaus ir gazas atsuktas. Pa
ti prikėlė burdingieriu J. Dai- 
lydena kuris užsuko gaza ir pa- 
szauke palicija. Jonas buvo 
tuojaus nuvežtas in ligonbute 
kur ji daktarai adgaivino. Mo
tere nubėgo ant palicijos pa- 
ai'szkinti kad jos vyras norėjo 
nusižudyt bet palicija dasipra- 
lo kad motere meluoja ir ja pa
state po 5,000 doleriu kaucijos 
lyg teismo.

Kada Simas atsigaivino ir jo 
užklausta del ko užsikeisejo ant 
savo gyvasties tai jis iszaiszki- 
no kad ne jis taip padare. Ka
da nukrito nuo lonezes pajuto 
kad paipa buvo apsukta aplink 
jo kakla, todėl palicija jo mote- 
re pastate po kaucija. Kada Si
mas sugryžo namo, vėliaus li
kos surastas pasikoręs ant du
riu kuknioje.

Reikia ir tai primint kad ne
senei priesz Simo mirti, Prane 
Simiene buvo užvedusi teismą 
priesz savo vyra ant divorso. 
Matyt kad ir tas griaužė nelai
mingam žmogui szirdi kad jo 
patogi paeziule ji nori apleisti

ir ji kankino toji mislis kad už 
jo pinigus kiti turės linksma 
gyvenimą o jam nieko daugiau 
nepasiliko kaip tik munszaine 
save raminti ir ant galo rado 
mirti ant szmotelio virves. Bet
ai- jis pats pasikorė tai palicija 
turės isztyrineti ateityje.

Kiek czionais panasziu Jonu 
Simu randasi Amerikoj. O, la
bai daug.

ROSIJA STATYS DIDŽIAU
SIA SPAUSTUVE ANT 

SVIETO.
Norwood, Mass. — Isz Rusi

jos atvažiavo kamisija suside
danti isz keturiu pasiuntiniu 
ant peržiūrėjimo Amerikonisz- 
ku spaustuviir nes toji kamisija 
po sugryžimui in Rosija per
statys savo planus ant pastaty
mo didžiausios spaustuves ant 
svieto kuri spaudys kas meta 
arti 110 milijonu knygų, 33 kal
bose. Spaustuve ketina būti 
pastatyta Perme, artimoje Vol
gos, kur turės užtektinai van
deniniu pajiegu ir isz artimu 
girriu užtektinai medžio ant 
padirbimo popieros.

15 ANGLEKASIU ŽUVO KA
SYKLŲ EKSPLOZIJOJ.

Charleston, W. Va. — Smar
ki eksplozija gazo, kasyklose 
MacBeth, kurios priguli prie 
Hutchinson Coal kompanijos, 
miestelyje Logan, badai už
griuvo visus darbininkus kurie 
dirbo ant naktinio szifto, taji 
vakara. In kasyklas likos nu- 
siunsti kiti darbininkai gialbe- 
ti nelaimingus. Manoma kad 
penkiolika anglekasiu žuvo.

Praeita meta, Septemberio 
menesyje eksplozija tose pa- 
cziose kasyklose užmusze de- 
szimts darbininku.

NEMIELASZIRDINGAS TĖ
VAS SUBADĖ VAIKA 

SU SZAKIA.
Allentown, Pa. — Fredrikas 

Mueller, kuris laiko puikia far- 
ma, netoli czionais, panaudojo- 
szakia ant savo trylikos metu 
sūnelio už ka likos aresztavo- 
tas ir uždarytas kalėjime. Tė
vas prispyrinejo vaika kad 
greieziau dirbtu bet vaikas bu
vo pailsės ir negalėjo ilgiaus 
dirbti bet tėvas ji prispyrinejo 
su szakia, baisiai subadydamas 
jam peczius ir muszdavo .su ko
tu. Vaiko kūnas buvo baisiai 
pamelynaves ir visas subady
tas. Vaikas pasiskundė vienam 
kaimynui ir parode žaidulius 
ant pecziu ir tasai pranesze pa
licijai apie nelaba pasielgimą 
i evo. Vaikas yra sieratukas ku
rio motina mirė praeita meta ir 
ne tik turėjo dirbti ant ukes 
bet ir atlikti visokį namini dar
bą.

Oakland, Calif. — Nedelioje 
ketino iszlekti aplinkui svietą 
gerai žinoma lekiotoja Amelia 
Earhart Putnam bet isz prie
žasties netinkamo oro kelione 
perdėta ant kito laiko. Kelione 
užims daugiau kaip 27,000 my
liu.

Swampscott, Mass. — Dr. E. 
Elihu Thompson, 84 metu, žy
mus iszradejas elektrikiszkos 
iokomotivos ir kitu naudingu 
iszradimu, mirė namie czionais.

DARBININKISZKOS 
ŽINUTES Isz VisuSzaliu

4C0 PASIKELELIU ISZ- 
SKERSTI BE JOKIOS 
MIELASZIRDYSTES.

Talavera, Iszpanija. — Stai
gai valdi szkas vais'kas užklupo 
ant pasikeleliu abazo, aplinki
nėje Guadalajara, iszskersda- 
mi gal daugiau kaip 400 pasike
leliu, be jokios mielaszirdystes. 
Prie Trijueque paimta daugiau 
kaip szimtas Italiszku kareiviu 
kurie prigialbinejo pasikele- 
liams. Manoma kad sziadien 
prigialbineja pasikeleliams 

•apie 50 tukstaneziai Italiszku 
kareiviu.

Madridas ir kiti aplinkinei 
miestai kenezia dideli bada isz 
priežasties stokos maisto.

ISZPILDE SAVO PRIŽADĖ
JIMĄ PO 70 METU.

Adelaide, Australija.,—Juli
ja Curry, kuri susilaukė 90 me
tu, ana diena aplaike nauja juo
da szlebia. Sztai kokiu budu ji 
ingijo ta szlebia: 1867 mete, 
Poni Curry buvo pirmutine ku
ri atėjo in nauja kroma, kuris 
taja diena atsidarė. Loc- 
nininkai kromo jei padovanojo 
puikia szlebia, czeverykus, 
paneziakas ir ta viską kas yra 
reiikaiinga del moteriszko pasi
rėdymo. Priek tam locnininkai 
apreiszke poniai Curry jeigu 
ji ateis in ju kroma kada susi
lauks 90 metu amžiaus, tai jei 
padovanos kita szlebia. Loc
nininkai kromo dalaike' savo 
žodi po 70 metu.

DU MILIJONAI KINCZIKU 
BADAUJA.

Hankow, Kinai. — Jeigu Kin- 
czikai nesulauks geresnes rug- 
pjutes szimet, tai du milijonai 
badaus ir didesne puse isz- jn 
iszmirs. Badas davėsi jaustis 
G,000 kaimeliuose ir mieste- 
liuosia. Honana provincijoj 
gyventojai neturi maisto nei 
vandens, vaikai vaikszczioje 
ant ulycziu su iszkisztais liežu
viais, melsdami nors laszelio 
vandens. Tose vietose žmo
gus neiszgirs lojimą szunies nei 
baubimą karvių, nes isZbadelei 
juos suvalgė. Po teisybei valdže 
dalina po ketures uncijas sriu
bos, bet tas neužtenka del gy
ventoju. Valdžia patarė gy
ventojams daugiau gulėti, nes 
tokiu budu užlaikys savo pa- 
jiegas.

Jeruzalemas. — Tarp Arabu 
ir Žydu kilo musziai kuriuose 
likos užmuszta penki Žydai ir 
daugelis sužeista. Arabai už
klupo ant ju isz nežinių.

Atėnai, Graikija. — Per di
deli nuslydima kalno, prie kai
melio Mazarki, likos užgriauta 
beveik visas kaimelis. Penkes- 
deszimt szeimynu pasiliko be 
pastoges.

Zofija, Bulgarija. — Mare, 
motina Bulgariszko karaliaus 
Karoliaus, pavojingai serga ir 
manoma kad ne ilgai gyvens.

Paryžius, Francija. — Viešn
ios su vėtroms padare daug ble- 
des czionaitiniuose pakrasz- 
cziuose. Badai keli laiveliai nu
skendo. .

PERKELINEJA
FABRIKUS

IN KANADA
AMERIKONISZKI PRAMO
NINKAI PERKELINEJA 

SAVO FABRIKUS IN 
KANADA.

Toronto, Kanada. — Mikolas 
Hepburn, vienas isz didžiausiu 
pramoninku Amerikoj, ana die
na apreiszke kad jo kompanija 
mano iszduoti, ateinanti meta, 
daugiau kaip 10 milijonu 
doleriu ant pastatymo didelio 
fabriko Ontario. Jo kompanija, 
negalėdama nukensti visokiu 
darbininkiszku ergeliu ir strai- 
ku, perkels visas savo dirbtu
ves in Kanada nes tenaitinei 
darbininkai yra užganadinti 
isz savo mokesties ir nesukeli- 
neja tiek straiku be reikalo, 
kaip Amerikoniszki darbinin
kai.

Badai kiti pramoninkai keti
na sekti paskui Hepburna ir 
perkelinei savo fabrikus in Ka
nada kas duotu daugeliui te- 
naitiniams darbininkams užsi
ėmimus o Amerikoniszki dar
bininkai sėdėtu namie ant “se- 
dinezio straiko. ”
PENNSYLVANIJOJE RAN
DASI 20,000 STRAIKIERIU.

Harrisburg, Pa. — Darbinin- 
kiszkas Departamentas Penn
sylvanijoj apskaitė buk visoje 
valstijoje randasi daugiau kaip 
20 tukstaneziai straikieriu. Ka
misija jau sutaikė ketures 
straikas in laika dvieju dienu 
kuriose eme dalybas apie de- 
szimts tukstaneziai straikieriu. 
STRAIKIERIAI MANO SU-

GRYŽTI PRIE DARBO.
Lebanon, Pa. — Daugiau kaip 

2,000 straikieriu, kurie sustojo 
dirbti 15 dienu adgal, Bethle
hem Steel Co., dirbtuvėse, isz- 
reiszke savo nuomone kad gei
džia sugryžti prie darbo. Dide
le myne darbininku susirinko 
prie dirbtuves iszreikszdami 
savo nuomone užbaigti straika. 
19,500 STRAIKUOJA CHRY-

SLERIO DIRBTUVĖJE.
Detroit, Mich. — Didele my

ne .straikieriu susirinko prie 
vietinio sūdo iszgirsti vėliausiu 
žinių apie tesentysi straika 
Chryslerio automobiliu dirbtu
vėje. Jokio nusprendimo neisz- 
duota kaslink jokiu sutareziu 
tarp darbininku ir General Mo
tors kompanijos.

La Paz, Bolivija. — Kropia
mas “Sajama,” kuris leke su 
szesziais pasažieriais, nukrito 
apie 30 myliu nuo czionais ir 
susidaužė. Szeszi pasažieriai li
kos užmuszti ir du sužeisti.

Denver, Colo. — Katalikisz- 
kas vyskupas F. Johannes, isz 
Leavenworth, Kansas, diecezi
jos, mire ezionaitineje ligonbu- 
teje, sirgdamas koki tai laika.

Honolulu. — Isz deganezio 
laivo iszsigialbejo asztuoni 
žmones kuriuos užtiko Ameri
koniszkas laivas ant Pacifiko 
mariu. ___ —-



r1S A U L E ” Mahanoy City, Pa.

Kas Girdėt
Gal ruscziausios prohibicijos 

tiesos randasi Afganistane. 
Tiesos ten yra taip rusczios kad 
jeigu palicija surastu kokio 
svaiginanczio gerymo pas ku
ri žmogų, ar tai ant jo, ar jo 
name, tai buna nubaustas sze- 
sziais metais kalėjimo be jo
kio teismo.

. Praeita Utarninka, apie vie
nuolikta yal. vakare, Su v. Val
stijų prezidentas pasakė ilga 
kalba, isz Washingtono, in gy
ventojus szio sklypo per reidio. 
Prezidento svarbiausia kalba 
buvo apie tai: Kad aukszcziau- 
sio sūdo sudžios, susilaukdami 
70 metu, padekavotu už dinsta' 
ir aplaikytiu ta paczia pensija ron, Kaušuose, nubodo labai)

Kokiam tai John Anthony, 
21 meta adgal, būdamas “cow

-boy” ant dideles fanuos, IIu-

kokia aplaikydavo ant meto tai 
yra, 20 tukstancziu doleriu. Isz- 
rinkti naujus jaunesnius su
džius ir da kelis naujus dadeti. 
Kad konstitucija butu guodo- 
jama ir užlaikyta per visus pa- 
donus, nežiūrint kokios tautos 
jie butu. Prezidentas prilygino 
Amerikoniszka valdžia prie 
trijų arkliu pakinkytu in viena 
vežimą del apdirbimo Ameriko- 
niszkos dirvos. Tieji trys ark- 
lei, prilyginant, yra trys sza- 
kos musu valdžios, kaip: Kon
gresas, Prezidentas ir Slidžios. 
Du arklei sziadien dirba vie
naip ir lygiai o treczias visai 
netraukia. Nekurie politikie
riai užmetineja buk preziden
tas geidžia varyti tuosius du 
arklius už daug bet atsimena 
kad prezidentas yra tuom tre- 
cziu arkliu kuris stengėsi pri- 
gialbet darbe tiems dviems ark
liams. Bet tuos arklius valdo 
patys Amerikoniszki žmones ir 
jie turi botaga rankose. Žmones 
turi vilti kad tasai treczias ark
lys trauks lygiai su tais dvejais 
arkliais ir bus su jais sutaikoje. 
Ant galo prezidentas užbaigė 
savo kalba tais žodžiais. “Ti- 
kiuosiu kad Amerikoniszki gy
ventojai perskaitys tankiai 
Amerikoniszka konstitucija, 
panasziai kaip skaito Biblija ir 
gerai temintu kas joje yra pa- 
raszyta.”

ISZ KANADOS
PABAIGĖ 86 METUS DA NE

MATĘS KRUTAMUJU 
PAVEIKSLU.

Goderich, Ont. — Mary Eleo
nora Johnson, kuri jau susilau
kė pro-anuku ir pergyveno be
veik visa savo amžių czionais, 
da nei karta nebuvo maezius 
krutamuju paveikslu; Jos <__
te, pas kuria gyvena, dryso ana ■ 
diena nueiti ant paveikslu ir 
paregėjus paveiksią, kuriame! 
perstatinėjo kokia tai baisia1 
žudinsta, taip persiėmė tuom 
paveikslu kad jau daugiau- ne 
ėjo ant ju. Jos motina taipgi

LEIPALINGIO DVA
RO RAGANIUS

ISZKEPA GARDŽIAUSIUS 
PAJUS.

tokis gyvenimas ir sumanė jis 
atimti sau (gyvastį. Jonas pra-Į 
dėjo tyrinėti visokias truciznas 
kad galėtu mirti kuolengviau-1 ,v , . , , , ...... . m . .. atsižadėjo lankytis ant paveiksią ir greicziausia. Tyrinėjimas , 
visokiu trucizmu taip ji užėmė 
ir jam patiko kad atsinorejo 
jam mirti, pradėjo mokytis ant 
daktaro ir sziadien yra vienas 
isz garsiausiu daktaru mieste 
Mumps, Montanoje.

iSandforui Eikinsui, 
Fordham, Miczigano, pabėgo 
paeziule, pasiimdama su savim 
asztuoniu meto sūneli ir 60 
viszteliu. Pabėgėliai atsidūrė 
net in Grand Rapids, kur likos 
aresztavoti ant paliepimo vyro. 
Palicija pranesze vyrui kad 
motere likos uždaryta vieti
niam kalėjime ir gali ja atsi
imti bet vyras pranesze palici- 
jai kad jis nesirūpina apie jo 
paeziule tik jam daugiausia ru
pi kas atsitiko su jo mylimoms 
visztelems. Moterele tokiu ap- 
reiszkimu labai užpyko ant vy
ro szaukdama: Tas asilas tiek 
supranta apie moteres kiek asi
las apie žvaigždes. Duosiu asz

siu.

TURTINGA GYSLA 
REIDIUM.

Toronto, Ont. — Czionaitine- 
je aplinkinėje likos atidengta 
turtingiausia gysla reidium, 
klonyje “Great Bear,” todėl 
preke reidium ženklyvai atpigo 
nuo 75 tukstancziu doleriu už 

i grama tik ant 25 tukstancziu. 
Locnininkas tuju kasyklų tvir
tina buk geležis, kurioje randa
si reidium, yra szimta kartu 
turtingesne ne kaip kasyklose 
Congo, Afrikoj, kur tokios ka
syklos lyg szia’i dienai buvo di
džiausios.

Skaitydamas “Saule” užti- 
Ikau apie “raganius” koki bu
vo pirmiaus o daugiausia musu 
tevyneje Lietuvoje, kur žmones 
buvo ’tamsesni laike Rusi,sako 
caro vieszpatavimo, kada tai ežius Iv . . . .p j žmones negalėjo gauti tiek 

v ' mokslo kiek sziadien. Tai-gi, 
, .‘'iškaitydamas apie tuosius ra- 

ganius, atsiminiau ir asz tūla 
atsitikima kuri apraszysiu o tai 
yra apie Leipalingio Dvaro Ra
ganių.

Asz, būdamas tada apie dvy
likos metu amžiaus, viską su
pratau apie taji raganių ir ge
rai ji pažinojau. Radosi jis dva
re ir turėjo dvi dukteres ir vie
na sunu, dirbt mažai ka dirbda
vo tik isz raganyseziu gyveno 
ir žmonis apgaudinėjo. Viena 
karta, netoli dvaro, tūlai mote- 
rei prapuolė szmotas audeklo 
nuo lauko kuri paklojo iszbal- 
tint. Motere, nesuradus audek
lo, dagirdus apie taji raganių, 
nusidavė pas ji. Raganius isz- 
klausinejo motere apie viską, 
atsinesze dideles knygas, pa
varte kelis kartus ir moterėlei 
apreiszke kad jos audeklas 
randasi girrioje,, netoli nuo jos

28 METU MERGINA PERSI
MAINĖ ANT VYRO.

St. Narcisse, Que. — Francu- 
ziszkam kaimelyje, St. Narcis
se, Kanadoje, atsitiko nepa
prastas atsitikimas, persimai- 
nymas žmogiszkos lyties, kuris

jam, kada sugryžsziu namo»i nustebino visus aplinkinius gy- 
- Gal moterele turi teisybe nes I ventoJus ir daktarus, kurie per 
randasi tokiu rakaliu vynu ku-128 “etu_Į 
rie neturi mažiausios jaustos 
del savo nevalninkiu, kurie mo
tere laiko už koki gyvuli ir 
geidžia nuo jos daugiau darbo 
ne kaip nuo savo mulo.

Ina Germain, Trudel, kuri lyg 
18-tam mete savo amžiaus lan
kėsi in czionaitini kliosztoriu 
ant mokslu ir niekam neiszsi- 
dave kad ji yra dvigubos lyties. 
Trys metai adgal pana Ger
main iszvažiavo, nežino kur irBaisiai pradėjo prasiplatinti 

visoki prasižengimai Su v. Val
stijose ‘ir to niekas negali už- 
ginezyt.

Sztai Detroite, Mich., likos 
nužudyta jauna Lenkiate, 17 
metu Bronislava Oniskiute, 
kada ėjo namo isz bažnyežios 
kur atliko spaviedni. Lavona 
nelaimingos merginos surado je ir sumanė padaryti ant to vyriszka gyvenimą, 
tamsioje ulyczaifeje. Žudinto- giszefta. Dave jis žinia savo' 
jas pirmiausia pasmaugė savo į darbininkams kurie šukele se-1 
auka po tam ja aubjaurino.

Aplinkinėje Windsor, Ver- kuriuos nusiuntė savo advoka- 
monte, vaikai nuo 5 lyg 9 metu, ta su tokiu praneszimu: “Sede- 
nuvilko keturiu metu Onute1 
Page prie prūdo ir laike ja už 
plauku po vandeniu pakol mer
gaite prigėrė.

Senovės laikuose, kada geri 
žodžiai ir pamokinimai vai
kams nepagialbejo, tai tėvas 
paimdavo rykszte arba diržą ir 
mokino juos proto isz užpaka
lio in galva ir paguodones del 
senesniu žmonių.

Prisimena mums musu jau
nos dienos, kada tai vienoje 
klasoje buvo apie 400 vaiku isz ’ 
kuriu tik dm buvo pasileidę ir 
nepaklusnus. Bet sziadien vie
noje klasoje isz 40 mokiniu be
veik puse yra isztvirkeliai ir 
nepaklusnus. Tai-gi, tuose lai
kuose sūdai paženklindavo spe- 
cialiszkus tyrinėtojus (proba
tion officers) del vaiku. Tėvas 
tada buvo sudžium, virszinin- 
ku, sudino pats vaikus ir juos 
bausdavo pagal savo nuomone.

Visa kalte yra tame kad tie
sas insteigia tosios moterėles 
kurios neturi vaiku arba tokios ‘ 
“ profesorkos ” kurios vietoje 
auginti vaikus, augina szuniu- 
kus.

Mosėdžio paraijoj, Szakaliu 
sodžiuje augo

gelbos szauke bet vildamiesi 
meluojant, niekas nebego gel
bėti. Tuo tarpu vilkas viena 
karta ji apdraskė o verszi pa
pjovęs nuvilko. Namo sugryžes

vaikelis, vardu viską papasakojo... Sulyg tuo 
Labai gyvus, szarpus, kartu liovė melavęs.

Čile, Mikuczio sesuo, geraipaszankus ir linksmas.
Kada Mikas užkliudė sekmus mokėdama raszta, parode jam 

savo amžiaus metus, tuojau po raides. Szis be jokio mokytojo 
Trijų Karalių, atvažiavo in jo pats iszmoko toliau dailiai Lie- 
tevus kunigai kalėdodami. Vie
nas kunigėlis davė Mikui sauja 
įieszutu. Szis klausė geradario:

— Kame gavau rieszuteliu?
Kunigas juokdamasis atsa-

Rėva Whitecomb yra geriau
sia kopėja pajų visoje New 
Yorko valstijoje nes konteste 
kepimo pajų, kuris atsibuvo 
nesenei Rocliesterije, ji laimėjo 
pirma dovana. Ne tik kiti gėrė
josi isz jos pajų bet ir pati Rė
va myli savo pajus ir juos gar
džiai valgo.

kaikszczius ir kaip važiavo na
mo tai visi ratai nulėkė nuo ve
žimo.

Kada mano tėvas vela uždė
jo ratus ant asziu, atvažiavo inX CXXXVIC4.OX AX U. V JVOp ~

grinczios, sukisztas in skyle dvara ir paliko ten raganių. To
supuvusio medžio. Motere pri
žadėjo jam gerai atlyginti už 
jo darba, jeigu audeklą suras. 
Motere nuėjo prie tojo medžio 
ir isztikruju surado dingusi au
deklą. Tasai raganius pats pa
vogė jos audeklą ir paslėpė. 
Motere jam užmokėjo gerai už 
iszburima ir tokiu budu da dau
giau raganius pagarsėjo po vi
sa aplinkine. Ponas “raga
nius” gyveno kaip kokis ponas, 
žmones pas ji lankydavosi su 
visokiais reikalais o jis isz j.u 
tamsumo gerai pasinaudodavo.

<♦
Tasai raganius viena karta 

atėjo ir pas mano tęva, pasam-

v as parva žiavęs namo papasa
kojo man kas jam atsitiko. Ant 
i y tojaus dagirdom kad velnes 
pakorė raganių ant tvoros. Bet 
isztikruju atsitiko szitaip: Ra
ganius buvo gerai užsigėręs ir 
kada lindo per tvora, tai tarp 
sztankietu užkliuvo ir negalėjo 
iszsigaut ir nors szauke pa- 
gialbos bet niekas jam nepribu
vo in pagialba nes žmones sa
ke jog “ji velnias ne ims” To
kiu tai badu raganius pabaigė 
savo gyvenimą ir nuo tojo lai
ko viskas buvo malszu musu 
aplinkinėje, niekas neprapuolė 
ir žmonelei gyveno ramybėje.

Panasziu atsitikimu su viso
kiais raganiais ir burtininkais——‘ | . v, . Aleliu 1 cigdiiRUD u mil llllillKaio

sugryžus nustebino gyventojus, dYtl v®™a su arkliais kad jam I pag mug buvo daugeli kaip 
kaipo ponas Germain Trudel,1 Parvežtu isz artimo miestelio 
pasirėdžius in vyriszkas drapa- k°kius tai reikalingus daigtus,'

Kad straikai, tai straikai, 
visur jie kyla kaip grybai po 
lietum bet vienas isz nepapras- 
cziausiu atsitiko Chicagoje, 
dirbtuvėje czeveryku. Locni- į0 nebuvo užtektinai nes ponas 
įlinkas tojo fabriko yra Žydelis Germain apsipaeziavo su pato- 
Josel Moskovitz, kuris pasi- giamergina, asztu'6niolikosme- 
naudojo isz straiko jo dirbtuve- tu, ir sziadien veda paprasta

į ° V |

! darbininkams kurie šukele se-1 
dinti straika jo dirbtuvėje, pas

kite vyrucziai taip ilgai kaip 
jums patinka bet man turėsite 
mokėti ant dienos po 50 doleriu 
raudos, už naudojima mano fa
briko kaipo gyvenimą. Ant to 
padarysiu geresni bizni ne kaip 
isz jusiu darbu.”

Advokatai Moskovitzo kalba 
kad jis turi gera “keisa,” bet' 
dabar yra indomu kaip taji da
lyką nusprens audžia. Butu tai 
pirmutinis tokis atsitikimas 
straikuose ir jeigu Žydelis lai
mėtu tai gal straikieriai dau
giau nekeltu sedincziu straikju.l

NAUJOS MIKALDOS 
KARALIENES 

PRANASZYSTES --- *---
Yra tai stebėtina knvgute nes 
joje randasi daug teisybes ir 
jau daug atspėta kas buvo 
pranaszauta, ir toliaus tos pra- 
naszystes pildosi. Prisiuskite 
25c. stempomis o gausite per 
paczta.

------- *------- .
W. D. BOCZKAUSKO-CO.

Mahar oy City. P*.

nas, su pypke dantyse. Bet da

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABOR1US

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

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas
Dentistas Mahanojuje

Persikėle in nauja vieta po adresu
30 E. Mahanoy St. Mahanoy C’tf

tuviszkai skaityt, nusipirko su 
spindinezias knygas ir visuo
met jas skaitydavo.

Oj, kad tokis vaikelis butu 
tarėjas in mokslus eiti, butu 
galėjas didžiu žmogumi tapti, 

po | Priežodžiai: Del ilgo liežuvio 
ne vienam dantys iszbyra. — 
Jeigu nori kad tau kitas galva 
iszszukuotu, spjauk jam in 
akis.

ar

“Metu Viską in Szali, 
Kol Perskaitau Visa 

“Saule!”
Gerbiamas Redaktoriau “Sau
les” — 'Asz, Marcele Akelai- 
tiene, isz New Yorko, prisiun- 
eziu jums užmokesti už “Sau
le”, už savo ir savo dukreles, 
Onos Puiszienes, kuri gyvena 
Worcester, Mass. Persipraszau 
kad t ruputi pasivėlinau su pri- 
siuntimu užmokesties bet la-

tai yra isz Liszkevos miestelio, 
apie dvylika verstu nuo Lei
palingio. Tėvas apsiėmė iszpil- 
dyt paliepima ir nuvažiavo in 
Liszkeva ir nusipirko kas jam 
buvo reikalinga. Žmones nekar- j 
ta kalbėdavo kad tasai raga
nius aplaikineja savo galybe 
isz kalno, kuris stovi arti Lisz
kevos. Asz pats maeziau taji 
kaina ir pats ant jo buvau, sto- 

, vi ant jo seni griuvesei kokio 
tai senoviszko palociaus. Muro 
randasi keturios skyles ir kaip

man nebaszninkas tėvas pasa
kojo ir kiti seni žmones. Tas, 
ka czion parasziau, yra tikra 
teisybe. — Jonas Mizera, isz 
Shenandoah, Pa.

“Saule” Geriausia, Nes 
Ja Skaitau Jau 13 Metu!

!C. F. RĖKLAITIS! mylėdavo sau puikiai iszsi-
Mabanojaus Isztikimiausis Graboriut traukti. Sėdo ant VCZimO ir Va-

Gerbiamoji Redakcija:
Prisiuneziu tamistoms užmo

kesti už laikraszti “Saule,” 
kuri'a jau įskaitau trylika metu 
be paliovos, ir ja skaitysiu ko- 
______ __ Saule’yra man 

m jas pažiurai tai žmogų net) ggyįau’giįaig laikrasztis, o tas ku- 
apima kokia tai neapsakoma, rig jos neskaito tai jam ir per 
baime. Tėvas man nieko nesą-;]anga szviesa neįneis> Esmiu 
ke ar jis buvo ant to kalno ar tamistoms labai .dekino-as už 
ne bet parvažiavęs isz miesto,^ puikiag pasakaiteS) pamo. 
gana suszales, nes tai buvo ru- kinimus if vigokias žinias. 
dens laike, užėjo Leipalingije; ,gali OTpras;ti fca skaito, 
pas Mauszku, apie kuri visi ge- i if t • ri įgz ju d^g Ve_
rai žino nes laiko jis kareziama hnu tamistoms ’kuogeriausio I 
kurioje nuolatos radosi žmonių. pasive,dimo ir la;imes jusu dar_ | 
Tevąs truputi už daug užtruko buose/Jusu senas skaitytojas, 
pas Mauszku nors žinau kad .BolesIova.s Služas> isz Water. 
mažai gerdavo bet raganius bur>. Conn>

PARSIDUODA LOTAS
:: Gabiausias Balsamuotojas ::

i
 Geriausia Ambulance _ 

patarnavimas s z i o j YĮ' 
apeLnkeje. Bile ko- vL 
kiam laike; diena ir 
nakti. Visada turi pil- 
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio Vįf 
Grabu. Laidoja nu- | 
mirelius pagal naujau
sia mada ir mokslą. !

Turiu pagialbininka 
moterems. Prieinamos j

prekes.
DU OFISAI:

MAHANOY CITY-,516 W. Spruce St
Bell Telefonas 149

TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 
Bell Telefonas 638-J

žiayo namo. In taji dvara, ku
riame raganius gyveno, reikėjo 
važiuoti in pakalne. Kaip tik 
pradėjo važiuoti in pakalne, 
pajuto kad jie ant vietos stovi giaus gyventoju. Parsiduoda pigiai 
ir arklei neveža isz vietos. Te- proga pirkti dabarwne-
vas iszlipo isz vežimo pažiūrėti in 
kame priežastis ir žiuri kad ra-1 ~~~ 
tu nėra ant vežimo — visi nu- O 
leke nuo vežimo. Tėvas tikrai 
mane kad su raganium važiuo- ąl 
ja bet atsitiko visai kitaip. Ka- j 
da jie radosi pas Mausziu tai Gyduole-Tabletai.

, . Mo»ti»-Nošini laižai. Gausit aptielcos*
Žydukai isztrauke ISZ asziu. Bandykite “Rub-My-Tiam” liniment.

Du lotai krūvoj, Park Crest, arti 
Lakewood ir Lakeside Parku prie 
State kelio. Loto didumas 80 per 100 
pėdu. Czia jau daugybe gražiu namu j 

’ pastatyta ir kas-kart pribuna dau- ■

laukt kolei preke pabrangs. Kreip-
i “Saules” ofisą. t.f.

sustabdo 
PERSZALIMA 
ir KARSZTI 

pirma diena 
Galvos Skausmą 

in 30 minutu

— Et, besivažinedamas 
krumus surinkau.

Tarė vaikelis:
— Bet apsistojus rinkti, 

ne pjovė arkliu bimbalai?
Tarė kunigėlis:
— Ar matai ko jis klausia? 

tikrai isz to vaiko bus galvo- 
czi-us.

Tėvai buvo neturtingi bet di
džiai geri žmones: vos deszim- 
tus metus pradėjusiam Mikui 
liepe ganyti karveles. Karta 
insileides verszelius in kiemą, 
inkiszo galva in trioba ir su- 
szuko:

— Mergeles, jauni svecziai 
atėjo!

Trys jo sesers, jau pilnos 
mergeles, ta iszgirdusios viena
griebe szluota ir szlave trioba, bai sirgau ir negalėjau grei- 
antra galva sau szukavo, tre- 
czia inszokusi in kamara geres
ne szlebe asivilko. Visos žvilg
terėjo in veidrodėli ir pasitai
siusios lauke svecziu ineinant. 
Bet negalėdamos sulaukt, isz
ejo laukan o pamaeziusios Mi
kuti besijuokianti klausė:

— Kame tie svecziai?
Szis, rodydamas in verszelius 

tarė:
— Tasgatis, juk tie gyvulė

liai niekuomet czia nebuvo to
dėl yra svecziai.

Tai iszgirdusios mergeles 
gryžo in trioba lyg muse kan- 
dusios.

Motute nuvede Mikuti pirma 
karta iszpažinties. Kunigas 
klausė jo:

— Bene bijai manos?
— Szis atsake:
— Oj bijau, ir kas gal juodo 

nebijoti?
Tarė kunigas:
— Tad begk!
Mikas, pagavės kepure savo, 

skriejo tekinas pro duris, vos 
motina jau atseziai besugavo. 
Klausiamas: “Ko bėgai?” at
sake:

— Eik, motute, kunigėlis to
kis baisus, plika kakta, užkum
pusia nosimi o dar liepe man 
bėgti, ka veiksiu nebeges?

Nors visi žinojo Miką gebant 
apgaudinėti, bet visuomet jam 
apgauti klojos Kasžin kuomet 
dienos viduj visiems bevalgant 
inejo Mikas, tarytum persigan- i 
dės ir sako:

— Saule užtemo, saule užte- 
įmo!

Visiems iszbegus stebėtis, 
szis juokėsi tardamas:
—Tasgatis, ar nematot jog de

besys užslinko ir todėl saule ne- 
szvieczia kaip reikiant. .

Ganydamas galvijus pamate 
vyrus bearianezius ir suszuko:

— Vilkas mano karveles ap
nyko!

Artojai, žambius pamėtė, isz-, 
1 silauže mietus ir skubino gel
bėti bet atbege vilko nerado o 
Mikas raieziojosi juokdamas ir 
sake:

— Apgavau, apgavau!
Mikutis per savo masinimus 

tapo visiems apsuku žinomas. 
Todėl niekas jam nebetikejo.

Viena' karta isz tiesu vilkas 
insisuko in banka; Mikutis pa-

cziau prisiunsti
Acziu szirdingai redakcijai 

už pasidarbavima del musu 
žmonelių. Asz skaitau ir kitus 
laikraszczius bet man nei-vie
nas taip nepatinka kaip “Sau
le.” Mes skaitome “Saule” 
nuo paežiu pradžių, kada iszejo 
pirmas numaris. Dabar suėjo 
23 metai kaip mano vyras mi
re, bet asz užsirasziau laikrasz- 
ti ant savo vardo ir nemanau 
nustoti skaityt kol gyva bu
siu. Laukiu su didele nekan
trybe, kada ateina “Saule,” 
kaipo mylimiausio svetelio in 
savo namus, ir kaip gaunu, tai 
tuojaus pametu darba koki dir
bu ir nepaliaunu skaityt “Sau
le” kol visa laikraszti perskai-

12 ISTORIJOS UŽ 25c
Nedarykia skirtumo terp vaiku 

miliekia visus ligai. Velniszkas 
kaziriavimas. Jeszkojo tarnaites 
o rado paczia. Stebuklinga kuczia. 
Krėslas. Nelaiminga karalių ir jio 
vienturte duktere. Nelabas vyras. 
Prakeikimas. Delegatai pas grafa. 
Užkeikta skripka. Del tu, ka keti
na antra karta apsipacziuot. Pikta 
Onuka. PREKE 26c.
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Sunkus 
Mėginimas

(Puiki apysaka).
NllllllilllltllltllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliilliHalllllK

Ant pylimo.
Tankiai ant svieto pasitinka

me su tokia dėka jog už gera 
piktu užsimoka! Bet ar jau del 
to turime sznairai žiūrėti ant 
vargo ir suspaudęs nelaimingu, 
ar del to jau turime del vargszo 
sugniauži delną, teisindamiesi 
tuom jog ne verta būti gerade- 
jingu nes svietas to neapciena- 
voja?

Isz tikro tiktai žmogus užsi- 
kietejas galėtu ka panaszaus 
mislytie, taip kalbėt ir tokiu 
žingsniu eit. Kas supranta žmo
nių klaidas, tasai nejeszko tusz- 
czio atlyginimo; del jo jau pati 
jausla, jog padare gera darba, 
yra meilingiausiu užmokescziu.

Czion tegul mums buna ant 
pavyzdies szitas atsitikimas.

Prie 'Naujo Orleano, garsin
go prekiszko .miesto Amerikoj, 
traukėsi suvirsz f>er pora szim- 
tumyliu pylimas prie upes Mis
sissippi. Pylimas tas, iszpiltas 
prie tosios dideles upes, kuria 
Indijonai vadina “motina visu 
upiu”, del to, idant neiszsilietu 
vanduo in szalis o ant kurios 
tai upes plaukinėje daugybe 
visokiu laivu.

Ant tojo pylimo, priesz pat. 
laivines pristova, kurioje sto
vėjo keli puikus garlaivei, ku
riuos drasei gali pavadint van
deniniais paloceliaiš, įsėdėjo 
viena karta, laike viduvasari- 
nio karszczio, jau ne jauna mo
tete, nuvargus labai. Jos veidas 
buvo. Mszblyszke&. .ir.*. pikuw 
riauksžliu, apredalas jos buvo 
jau gerai apnesziotas bet szva- 
rus. Akys navatnai žibėjo ir ga
lėjai tuojaus suprast jog toji 
nelaiminga yra nerege. Suvy
tusioje rankoje laike bleszinu- 
kia in kuria gailingi praeigiai 
inmetinejo almužna. Bet ka, 
vos isz szimto vienas koki in
metinejo pinigėli. Ant tuszczio 
lauke mielaszirdystes arba su- 
simylejimo su aszaromis bet to 
niekas nemate kaip tiktai Die
vas ir perikiolik-metinis pato
gus vaikinelis, kuris nuliūdęs 
sėdėjo szale mot eres. Niekas 
vienok ant jųdviejų nežiūrėjo 
tiktai sznairavo ant sedineziu 
ir da piktariavo.

■— Biedna motinėlė, — pa
misimo vaikinelis, — ant tiek 
tik esi laiminga jog nematai tų
jų sznairavimu, kokius ant mu
dviejų meta. Ak, ar mums rei
kėjo apleisti tėvynė. Juk mums 
ten buvo taip gerai o czion 
Amerikoj... oras po teisybei 
karsztas bet žmonių szirdys at- 
szale!

— Neverk motinėlė, — tarė 
už valandėlės Tarnas, — da sau
le' gana augsztai ant dangaus, 
gal pavakare busime kiek gi-

numirsi...
— Tuszezia baime, mylima 

motinėlė, — atsake vaikinelis.
— Esmių jaunas, sveikas, drū
tas ir prieteliu tikiuosiu su
rast. Dievas lyg sziol užlaikė, 
užlaikis ir ant toliaus nes tai 
geriausias tėvas apleistu siera- 
tu!

Susirupinus motina nieko 
neatsake tiktai sudėjo rankas, 
kaip ant maldos ir sunkei atsi
duso.

'Tuom laik slinko daugybe 
žmonių o visi skubinosi kad 
lodos kas veja o niekas nei ne- 
dirstelejo ant pavargėliu nes 
kas jiems galvoj jeigu kas alka
nas ? Kožnas buvo užimtas savo 
bizniu, apie ryžius, tabaka, tai 
vela apie cukrines lendres, ka
va ir kitokius tavorus kuri isz 
laivu ant pylimo iszkrovinejo. 
Tik apie pelną mislino ne kad 
ubagus paszelpinet. O reikia 
žinot kad ateiviu nekente ir kas 
in czion pribuna tai turi pats 
rūpintis ir imtis už darbo kad 
badu nenumirtu kur patvoryje.

Saule jau pradėjo nusileidi- 
net ir paraudonavo nuo spin
duliu vanduo upes Mississippi. 
Tumelis jau neteko mažiausios 
vilties idant kas apteiktu kokiu 
centeliu ir tarė su graudumu:

— Eikime, motinėlė. Turėsiu 
apsidairyt kur nakvosime nes 
netrukus sutems o kaip naktis 
užeis tai negalėsime surast vie
tos.

Biedna motere sudejavo:
— Tai vela alkani eisime ant 

atsilsio. Isztikro labai sunkei 
mus vargas persekioja, mano 
geras sūneli..

Tuosius žodžius iszgirdo ko
kis tai nepažystamas žmogus, 
puikiai iszrodantis, kuris pro 
szali praeitinėje ir paszauke 
rustai:

— Ar tu, motere, neturi pro
to, jau taip kalbi o da būdama 
sveika ir paežiam drūtume?

Tarnas žiurėjo ant nepa- 
žinstamo. Buvo tai vyras vidu
tinio amžiaus, drūto ir digto su
dėjimo kūno, kurio veidas buvo 
indeges nuo saules per ka isz- 
rode ant pikto budo. Tamelis 
nenusigando ir atsiliepe gra
žiais žodžiais:

— Tegul ponas nekolioja ma
no motinėlės, ji nebagele nema
to o ir neturi jokio budo ant 
pragyvenimo.

— Ar nemato? Tai jau nege
rai! — atsake nepažinstamas 
Vokiszkai nes ir Tarnas kitaip 
nemokėjo, nes paėjo isz Prusu.
— Bet jeigu ir neturi isz ko gy
vent, tai nežinau! O-gi ar tu 
vaike negali uždirbt del užlai
kymo? Juk esi gana pajiegus 
prie darbo?

Tamukas nuleido akis priesz 
. stovinti nepažinstama ir net 
apkaito.

— Asz turiu už savo biedna 
sūneli atsakyt, — tarė motina.
— Jis tame nekaltas jog neran
da užsiėmimo. Gana prijeszko- 
jo bet visur jam atsake nes ne-

— Apie kokias tu nelaimes 
kalbi, mano žmonele,— paklau
sė nepažinstamas su matoma 
jausla.

Ach! pone, liūdna musu 
praeitis ir negalima taip greitai 
iszpasakoti, — atsake motere. 
Apleidžiant musu tėvynė, kur 
pasikėlė baisi maiszatis, apie 
kuria ponas gal girdėjai, mano 
vyras buvo priverstas parduot 
savo maža locnasti ir sedome 
Bremene ant laivo idant gautis 
in Nauja Orleaną, Czia ketinau 
surast mano vyro broli kuris 
jau priesz penkiolika metu isz- 
sineszdino in Amerika ir nuo 
kurio tikėjomės paszelpos. Bet 
sunkei mes prisigavome. Mano 
vyras, sunkei apsirgęs kelionė
je ant nervines karsztliges, nu
mirė o kūnas tojo nelaimingo 
silsisi ant dugno mariu. Nuo 
dideles gailesties akis savo isz- 
verkiau o da kas padidino mu
su varga, kai pribuvome in 
czion, kokis tai nedorėlis pavo
gė musu pundeli kuriame turė
jome atlikusiu ne kiek pinigu. 
Storojomes visokiais budais 
kad atgaut pundeli bet pasiliko 
ant tuszczio. Ir sztai apiplęszti 
likomės ant svetimos žemes, 
tarp nepažinstamu žmonių ku
riu nei kalbos nesuprantame. 
Visa vilti turėjome da tame jog 
pasiseks mudviem surast ne- 
baszninko broli bot ir tas vel
tui. Tuojaus netekome tuju ke
liu centu kuriuos turėjau prie 
saves, tai neturėdami pinigu 
kuom už kvatiera užsimoket, 
likomės per gaspadoriu iszmes- 
li ant ulyczios. Niekas mud
viem dabar nepasilieka kaip 
tiktai ubagaut diena o nakvoti 
užmiestyje kokioje szopoje, ku
ria mano geras Tamelis užtiko, 
jeszkodamas uždarbio. Dabar 
jau žinai viską, malonus pone.

— Teisybe, asz pripažinstu 
jog Apveizda sunkei judu da- 
lypstejo, — tarė nepažinsta- 
mas. — Tiek daug nelaimiu ant 
kart! Pirmiausia netekt vyro, 
paskui szviesos, paskui cielo 
turtelio, ant galo atsirasti tarp 
taip atszalusiu žmonių be krik- 
szczioniszkos meiles... Žinau, 
jog svietas už gera piktu užsi
moka, bet judu esate mano tau- 
tiecziai o priek tam paskutinia
me varge! Po teisybei, prisie
kiau sau niekados nesimaiszyt 
in svetimus reikalus nes žmo
nes ant to neužsipelni bet tegul 
ir taip bus; da sziadien pamė
ginsiu karta.

Pamislines valandėlė tarė:
— Mano žmonele, tavo var

gas mane sujudino, pasirengęs 
esiu judu taip ilgai szelpt kol 
gausite kur prieglauda, kol su
ims gaus kur darba. Eikite su 
manim bet pirmiausia noriu 
dasižinot kaip vadinatės?

— Vadinuosiu Brander, Kris
tina Brander... paeiname isz 
Badeno, — atsake motina.

Toptelėjo nepažinstamui tie
ji žodžiai, pražibo akys bet tuo- 

i jaus susivaldė o Tamukas to

Joyce Kerr, isz Minnesotos 
Universiteto, likos iszrinkta 
laike patogumo kontesto kaipo 
patogiausia studente isz visu 
aplinkiniu universitetu. Kon- 
testas atsibuvo ant naudos pa
vargėliu žmonių.

traukdamas pecziais. Amerika 
yra plati ir ilga o žmones czion 
ant vienos vietos ne sėdi. Tasai 
Branderis, apie kuri priminiau, 
gali būti Meksikoj, Kaliforni
joj ar czion Naujam Orleano. O 
kas gali žinoti! Bet duokime 
tam pakaju. Buvo jis kitados 
mano prietelium tai jau del to 
paties noringai judviem prigel
bėsiu kiek bus mano pajiegu. 
Eikite paskui mane!

— Ak, kaip mes ponui už tai 
padekavosime! — paszauke 
Tamelis bueziuodamas nepa- 
žinstamo rankas kuris tuojaus 
susiraukė ir greitai ranka isz- 
trauke kalbėdamas:

— Nustokite! Asz to nereika
lauju idant man dekavotum.

— O poneli, per cįela gyvastį 
busiu prielankus...

— Nustokite !štt iriom. — Ei
kite tuojaus paskui mane, nie
ko nekalbėdami nes jeigu ne, 
tai nenoriu apie judu nieko ži
noti.
Tai pasakęs atsisuko link mies
to ir inejo in siaura ulyczele. 
Czion susilaikė netrukus priesz 
maža nameli ir pabarszkino in 
duris.

Tuojaus atsidarė durys o ant 
slenksczio pasirodė su žvakią 
rankoje sena murine (nigerka) 
kuri pasveikino nepažinstama 
su ženklais dideles paguodones 
ir džiaugsmo.

— O, ponas kapitone! — pa
szauke nuolatos kloniodamasi, 
— kokis tai džiaugsmas del se
nos Katarinos jog poną kapito
ną galiu matyt. Ka poneli in 
czion atvedi.

— Klausykie, Katre, — tarė 
nepažinstamas szaltai tęsda
mas, — priimkįe szitaja ponia 
ir ta j i vaikina pas save ir vis- 
kuom aprūpinsi kol asz ka dau
giau apmislysiu. Jeigu neturi 
pinigu tai žinai kur bunu. Eiki
te paskui taja motere,—dadave 
alsigryždamas in vaikina ir jo 
motina, — jie apie jus neuž- 
mirsz. o dabar, laba nakt!

Tai pasakęs atsisuko ir dingo

motinėlė nerege tai turite ant 
totemini. v

— Oj, biedna motere! — tarė 
Katre, paduodama ranka mote- 
rei. — Sztai czia, czia... taip! 
vienas, du trys. O dabar jau ly
gu. Czia mano stubele ir mieg- 
stube po draug o toliaus kam
barėlis del mano svecziu! Sės
kite! praszau.

Pamaželi nuvede neregia 
prie kėdės, pastate žvakia ant 
stalo ir nuėjo kad pagaminti 
arbatos. Tuojaus pasidrūtino 
paduotu valgiu o kada valgė, 
sena Katre klausinėjo apie pra
varde, isz kur paeina ir kur pa
sitiko su kapitonu.

Toji sena murine mokėjo Vo
kiszkai kad ir nelabai nes nuo 
jaunuomenes buvo nevalninke 
piantatoriaus paeinanezio isz 
Prusu.

— O dabar jus, — tare Ta
mas, kaip jau sene iszklausine- 
jo apie viską, — apsakykite 
mumis isz savo malones kas yra 
do vienas musu geradejas? 
Kaipvadinasį ir del ko tokis 
sziurksztus, szaltas ir neprici- 
gus, norints turi taip gailinga 
szirdi ir nepavelino jam pade- 
kavoti ?

— Asz tikėjausi to, — atsake 
Katre. — Ponas kapitonas yra 
navatnu žmogum, ant pažiūros 
rodos neprieigus o turi aukso 
szirdi! Asiz ji pažystu jau senei, 
del jo esmių dėkinga už gyvastį 
ir laisve. Vienatinis tokis ir re
tas žmogus, tasai ponas Bren- 
neris. Bet jau vėlus laikas, ry
toj pasakysiu jums viską, kiek 
apie ji žinau o dabar eikite ant 
pasilsio.

Nuvede in paszalini kamba
rėli kur Tamas'ir jo motina ra
miai užmigo pasimeldė karsz- 
tai in Dieva iąįjnes ir sveikatos 
del savo geradejaus.

—: Toliaus bus :—

i

DUODA PATARIMUS KAIP 
BŪTI SVEIKAIS IR 

PATOGIAIS.
Miss Prunelle Stock, 22. me

teliu, pirmininke Moterių Svei
katos Lygos, Londone, Angli
joj, likos pakviesta per valdžia 
kad dalyvautu ant komiteto 
kuris rūpinasi Anglijos gyven
toju sveeikata, ant ko Anglija 
iszduoda kas meta 500 milijo
nu doleriu.

liukningi; dienos laike žmones moka Angliszkai nei Francu- nenužvelge.
užimti visokiais reikalais tai ziszkai. Dabar niekas jam ne
neturi kada atsimintie ant mu-įpasiliko kaip tik ubagaut o ži- paeinateiszBadeno?.. Tasma- Ii kur nuėjo nepažinstamas po- 
su vargo. Kenskime motinėlė o, nau jog velytu sunkiausia dar-1
Dievas szitoje svetimoje žemo
je ant mudviejų susimylės!

Ant tuju žodžiu motina 'nusi- 
szluoste aszaras ir saldžiai nu- 
siszypsojus tarė:

— Verkiu, mano vaikeli, tik- tos? — kalbėjo nepažinstamas, 
tai ant tavo ateities. Ant manes jau biski gražiau.
gal Dievas netrukus susimylės — O kas galėjo daleist, mano 
ir paszauks in savo karalyste geras poneli, jog mus tokia bai-

ba dirbti negu praszytie almuž- 
nos ranka atkiszes.

— Kokia kvaraba jus pagun
dė leistis in taip tolimas szalis 
pametus tėvynė ir da be sznek-

— Tai vadinatės Brander ir
ulyczeleje. Tamelis kaip ap
kvaitęs ilgai žiurėjo in taja sza-

ne užveda ant tūlos mislies, — nas ir negalėjo suprast kas per 
tarė nepažinstamas. — Priesz būdas jo. Labai yra geras bet ir 
daugeli metu pažinojau žmogų Į sziurksztus ir butu da ilgai sto- 
kuris taip pat vadinosi o paėjo įveja abudu su motina jeigu se- 
isz Badeno. O kokis jo vardas? Į na murine nebutu priminus jog

— Jonas.
— Taip tinka. Tasai žmogus 

apie kuri kalbi tai gal tamistos 
szvogeris?

— Didis Dieve! — paszauke

laikas idant eitu in grinezia.
— Eikite paskui mane! Juk 

po stogu geriau negu ant uly
czios. Asz. tuojaus padarysiu 
arbatos ir duosiu ka užvalgyt,

bet tu, mano biedniokeli, ka tu1 si nelaime patiks kelionėje? — motere, — kur jis yra? Kur jo tiktai bukite drąsus.
pradėsi tarp svetimu nes nie- tarė motina. — Sunkei mus ran-j turiu jeszkoti? O, mano geras —Pamaželi, motinėlė, — ta- 
kur negausi užsiėmimo nemo- ka Dievo dalypstejo ir viskas poneli, kokiu džiaugsmu pripil- re Tarnas. Laikykis manes už 
kedamas kalbos. Be skatiko, be'nuėjo ant niek o vienok nepik- dei mano szirdi! Kur jis? Kur lankos nes czion du trepaiį 
prieteliu, be prieglaudos, kensi tariauju priesz nedasektus nuo jo jeszkoti? Ant to sunku atsa- augsztyn — o atsigryžes inmu- 
dideli varga o gal ir nuo bado Dievo daleidimus. Įkyli,—tarė nepažinstamas pa-jrine dadave: -— mano biednaĮ

Naujas Lietuviszkas

SAP N ORIUS
Naujas Didelis Sapnorius 

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

W. D. BOCZKAUSKAS - CO„ 
Mahanoy City, Pa.

Tik turiu užtektinai vargu, 
Jeigu da turiu imtis prie 

mergų, 
Sziadien mano kurna labai 

stena,
Tai del manes darbo gana. 

Oka, turiu bobele užvaduoti, 
Apie mergicas padainuoti, 
Bet baisiai to nenorecziau, 
Geriau kad asz apsirgeziau.
Asz žinau kad merginos, 
Ir apie mane glaudžiasi, 

Ba mano liežuvis ne bobiszkas, 
Tiktai vyriszkas.

Asz rateliu smarkiai ne- 
koezioju,

Kaip boba nekolioju, 
Bet apie viena triksa pa

sakysiu,
Bet ju pravardes niekam 

nesakysiu.
Badai Baltimorej dvi merginos 

susipyko,
Nežinau del ko jos nesutiko, 

Lauke tik tinkamo laiko, 
Sztai proga ir atsitaikc, 

Tas dėjosi isz ryto, 
Vienoje kriaueziu siuvinyczioj, 

Viena isz kitos norėdama • 
pasijuokt,

Šumane surdota pakavoti, 
Kad nuo darbo sugaiszyti, 

O paskui piktai pasiszaipyti, 
Mat ant piktumo norėjo tai 

padaryti,
Kad bosas galėtu nuo darbo 

pavaryti.
Bet mergina surdota įsu- 

jeszkojo,
Tik sau po nosia parugojo, 
Norėjo mandralei per terla 

duoti,
Su rankove surdoto, kuri norė

jo sugaiszyti,
Bet toji mandrale mergina, 
Pasirodė szmarkszti gana, 
Staigai szoko ant drauges, 
Pagriebė už skiautures,

Sutarsze ant galvos plaukus, 
Toji, vaikine, ne ilgai laukus, 

Plaukus greitai pasitaisė, 
Pasamonius pasikaisze, 
In zerkola pasižiurėjo, 
Prie savo priszes nuėjo, 

Inleido in kuodą viena kitai 
nagus, 

Rodos jau czia del dvieju galas 
bus.

Vai-gi dulkėjo,
Viena ir kita stenėjo, 
Badai ir smirdėjo...

Špilkos isz kudlu iszpuole, 
Badai ir “slipai” nupuolė, 

Perskirtos viena in kita žiurėjo, 
Pilnus pirsztus plauku turėjo, 

Bet toji szviesesne, 
Daugiau buvo pasiutesne, 
In paszone prisitaikius reže 

draugei,
Su kumszczia be jokios gai

lesties,
Mergina griuvo ant aslos, 

Net viskas užsivertė ant galvos.
Viena kita bjauriai koliojo, 
Nuo visokiu žodžiu kiek tik 

ingalejo.
Po tam da valandėlė dūsavo, 

Kolei savo kudlas iszszukavo, 
Tarp mergicu butu tankus 

vaidai,
Kad ne ju plaukai, 

Tas jas daugiausia suvaldo, 
Nesipesza ir gaivu neskaldo, 
Bet savo liežuvio neszka- 

davoja,
Viena ant kitos bjaurei loja, 

Vai bus gana,
Net mano žandine skauda.

Saugokitės Nuo Nelai
mingu Atsitikimu

Namuose
Suv. Valstijose nelaimingi 

atsitikimai namuose buvo prie
žastimi net 35,000 mireziu per
eitais metais, už ta galime kal
tinti paežiu žmonių nepaiseji- 
raa ir neatsarguma. Buvo gali
ma daug tu nelaimingu atsiti
kimu nukreipti.

Kas met musu szalyje net 
1,500 žmonių mirszta nuo neti
kėto užsinuodijimo. Yra tokis 
rimtas dalykas, kad mes visi 
privalome atsargiau vartoti 
namini medicinos kabinėta, 
jeigu žmones visai nelaikytu 
r. .odingu vaistu kabinete tai tu 
nelaimingu atsitikimu visai nei 
nebutu. Jeigu reikia laikyti ko
kiu nors nuodu namuose tai 
gerai juos laikyti saugioje vie
toje arba net ir užrūkytoje vie
loje. Reikia visus nuodus aisz- 
kiai paženklinti, kad Eile kas 
galėtu ta ant syk patemyti.

Per daug žmonių nekreipia 
jokios atydos in medicinos, ka
binėta. Jie net ir tamsumoj ei
na prie kabineto ir paima bon- 
ka, manydami, kad ta bonka 
paezioj vietoj visada randasi, 
kad niekas ja nepajudino. Vai
stus isz bonkos geria — gana 
tankiai klaidinga bonka. Jeigu 
kiekvienas medicinos kabine
tas turėtu maža elektriszka ži
burėli, kuris automatiszkai už
sižiebtu su duriu atidarymu, tai 
mažiaus žmonių klystu kaslink 
ėmimo vaistu.

Nepalikite pu oda viena sau 
pavirti. Nesyki verdantis van
duo užgesino gaza o vaikai be- 
sibovydami kambaryje užtrosz- 
kinti. Per tankiai laikraszcziuo- 
se skaitome apie tokius atsiti
kimus. Per mažas gazas o puo
du irgi pavojinga net vejas ar
ba oro traukimas lengvai gali 
užgesinti. Nesenei New Yorko 
mieste penki žmones neteko gy- 
vaseziu todėl kad vyras užmi
go berūkydamas cigareta lovo
je, tai kita nelaimingu atsitiki
mu paprasta priežastis.

Saugioj vietoj arba gana 
augsztoj vietoj laikykite insek- 
tu isznaikintojus, žiurkėms 
nuodus, 'bambatieriu pudrus ir 
panaszius nuodus kad mažos 
rankutes juos nepasiektu. Gai
lus! szarma irgi saugiai laiky
kite.

Nukreipimas nelaimingu at
sitikimu, kaip mielaszirdyste 
prasideda namie. Vietoj kope- 
cziu nevartokite krėslą, baksa 
arba stala. Nepalikite vaiku bo- 
vas ir panaszius daigtus ant 
grindų. Saugiai lipkite in ir isz 
maudynes.

Visi prisidekime prie isznai- 
kinimo nelaimingu atsitikimu 
namuose. —F.L.I.S.

GERAI ATKIRTO.

Senuke motere, inejus in va
goną, sėdo ant suolo prieszais 
jauna porele kuri buvo ta die
na suvineziavoti ir važiavo ant 
savo szliubines keliones. Pare- 
geja senuke, pradėjo ja visai 
apkalbinet, jos skrybėlė, szle- 
be ir žodžiu, viską paniekinėjo 
ka senuke turėjo. Toji negalė
dama ilgiaus to nukensti, apsi
dairė ir paregėjo jog nuotaka 
buvo daug senesne už jauniki 
ir paszauke meiliu balsu:

— Poniute, meldžiu tavęs, 
paliepk savo sunui idant užda
rytu langa

“Sūnelis” netik langa užda
re bet ir savo žioti. Pasažieriai 
prisijuokė užtektinai o nuota
ka su jaunu vyru jau nekalbėjo 
nei žodelio.



’‘SAULE” Mahanoy City, Pa.

ŽINIOS VIETINES
— Seredoje pripuola Airi- 

sziu patrono, Szv. Patriko.
■— Petnyczioje Szv. Juoza

po parapija apvaiksztines die
na savo patrono Szv. Juozapo. 
Taja diena turėsimo musu pa
rapijoj atpuska.

—‘ Ateinanti Nedelia yra 
Verbų Nedelia.

— Pirmutine diena pava
sario prasideda nuo szios Suba- 
tos bet kaip rodos turėsime da 
sniego.

— Nedelioje ir Pairedelio 
dienas prisnigo apie penki 
coliai sniego ir kaip rodos pa
gulės kėlės dienas.

—• Szv. Juozapo atpuskai 
prasidės su Miszparais Ketver
ge vakara, 7ta valanda. Ta ji 
vakara pasakys pamokslą ku
nigas F. Mockus, isz Coaldale. 
Po Miszparui kunigai klausys 
spaviednes ir taipgi Petnyczios 
ryte. Petnyczioje atpuskas už
sibaigs su Palaiminimu po Su
mai, 10-ta valanda ryte. Atva
žiavusieji kunigai, turėdami sa
vo parapijose pamaldas Petny
czios vakara, negales dalyvauti 
musu pamaldose todėl Petny
czios vakara bus laikoma pa
prastos pamaldos.

— Praeita Ketverga mies
te kilo trys ugnys. Pirmutine 
buyo sztore Candyland, ant, 
kampo Main ir Centre uly., kur 
užsidegė elektrikinis motoras 
bet greitai užgesinta. Garinis 
sziupelis, prigulintis prie kon- 
traktoriaus McKerns, užmies- 
tyjsj užsidegė kuri greitai už
gesino musn-ugnagesiai. Dar
bininkai Kurtz ir Baszius 
stengdamiesi užgesint liepsna, 
likos skaudžiai apdeginti kada 
kitas sziupelis, prigulintis prie 
Plymouth kontraktoriaus, užsi
degė West dalyje miesto. Liep
sna kilo nuo gazolino su ku- 
riuom darbininkai czystino ne- 
kurias dalis maszinu.

f Praeita Petnyczia persi
skyrė su sziuo svietu senas ir 
gerai žinomas gyventojas, Mo
tiejus Slavickas, 110 S. Cata
wissa uly., pergyvendamas 
mieste apie 40 metu. Sirgo jis 
nuo ilgo laiko. Velionis gimė 
Lietuvoje, 56 metus adgal, at
važiavo in Amerika apsigy
vendamas pirmiausia Shenan- 
doryje po tam Mahanojuje. 
Apie 20 metu adgal paliovė 
dirbti kasyklose. Prigulėjo 
prie Szv. Juozapo parapijos ir 
vietines kuopos Susivienijimo. 
Paliko paezia, dvi dukteres, 
Pangoniene, mieste ir Waters- 
iehe, Shenandoryje ir viena su
nu, Haroldą.

— Praeita Ketvergo vaka
ra, kada Sarah Purnell sugryžo 
isz miesto, staigai susirgo szir- 
dies liga ir krito negyva namie 
ant 404 E. Centre uly. Jos vyras 
per daugeli metu buvo fajerbo- 
siu North Mahanoy kasyklose.

— Daugelis žmonių susi
rinko in Norkevicziu sale pa
matyti galėjimo kilnojimo sun
kumu, tarp vietinio kliubo ir 
kliubo isz Hazletono. Edwardas 
Tąmulionis buvo apszauktas 
kaipo vienas isz drueziausiu 
vyruku czionaitineje aplinkinė
je, turėdamas tik 18 metu. Jis 
lengvai iszkele 250 svaru nuo 
grindų, augszcziau galvos. Jau
nas Tąmulionis yra sunum mu
su vietinio biznieriaus, Antano 
Tamulionio kuris laiko bizni 
ant W. Mahanoy avė. Ateinan
ti galėjimai atsibus Hazletone.

— Isz aplinkiniu parapija 
Nedelioje, suvažiavo delegatai vo. Szimet szioj apylinkėj bu- 
ant susirinkimo Vardo Jėzaus jigonbnte, merginai, ka tik pa- vo btegi žieminiai javai, ir dau- 
draugyseziu, kuris atsibuvo leistai isz Krakių Szv. Kotry-' gelis ] 935 metu radeni negalėjo 
Mauch Chunk.

— Petnyczioj, 19 d. Kovo 
(Mar.), invyks traukimas 9 
Praizu, Lietuviu Choro Kliubo 
kambariuose. Traukimas atsi
bus 5-ta vai. vakare. Kas nori 
gali dalyvauti. Laimėjusiu pa
vardes bus pagarsyta “Saulė
je.” —Kun. J. Baltrūnas.

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU

Girardville, Pa. — Septyni 
namai likos smarkei apdeginti 
per ugni kuri kilo apie pusiau- 
nakt, praeita Ketvergo vakara, 
kuri padare bledes ant $40,000. 
Liepsna kilo naujai isztaisy- 
tam name James Amato, kurio 
szeimyna buvo iszvažiavus.Ma- 
noma kad jo name kilo eksplo
zija nuo kurios namas užsidegė. 
Artimi namai Kazimiero Dru- 
lio, Kutsevicziaus, Rakovskio, 
Carullos, McGurl ir Shermano 
taipgi nukentejo nuo liepsnos 
ir vandens. Tris sanvaites ad- 
gal sziam mieste sudege persta
tymu namas, Girard Opera 
House. Isz Mahanojaus ugna- 
gesiai prigialbejo vietiniams 
kaipo ir isz Ashlando.

Frackville, Pa., f Panedelio 
ryta likos palaidotas gerai ži
nomas gyventojas Juozas Ke- 
danis, kuris mirė po trumpai 
ligai, namie, 217 So. Nice uly.
Velionis pribuvo isz Lietuvos 
būdamas jaunu vyruku ir gy
veno czionais per daugeli metu. 
Paliko.paezia, tris dukteris, ke
turis sūnūs, tris anukus, seseri 
Detroit, Mich., tėvus Lietuvoje 
du brolius ir dvi seseris.

Brooklyn, N. Y. f Subatos va
kara, apie devinta vai., mirė 
namie gerai žinoma gyventoja 
Urszule Milleriene, 149 Ainsley 
uly., po trumpai ligai. Velione 
paliko tris dukteres isz kuriu 
viena, Nellie Landey’ gyvena 
Mahanoy City, 625 E. Pine uly., 
ir sunu Kazimiera kuris taipgi 
gyvena Mahanojuj. Laidotuves 
atsibus Utarninko ryte su baž
nytinėms apeigoms. Velione 
buvo sena skaitytoja “Saules” 
kuria skaitė lyg pabaigai savo 
gyvenimo.

So. Boston, Mass.,— Nakties 
laike insiteuže nežinomi pleszi- 
kai in redakcija “Keleivio,” 
paimdami druikuojama maszi- 
nuke, už kelis dolerius paczti- 
niu markiu ir kelis dolerius 
smulkiu pinigu. Viso paimta 
ant szirnto doleriu vertes.

— Postas Nr. 317, prie ku
rio priguli kone visi Lietuviai, 
susiorganizavo savo kapeiija, 
kuria mokys ir valdys Pranas 
Kriaucziunas.

—■ Norints czionais szimet 
buvo mlažai sniego, bet miestas 
iszleido 268,279 dolerius ant nu
valymo sniego nuo ulycziu. 
Kas tuos pinigus gavo?— Ugi 
politikieriai insidejo sau in 
kiszenius. —K.

Paryžius, Franci ja. — Char
les Widor, 92 metu, vienas isz
žymiausiu vargonininku, kuris 
per 65 metus pildė taji dinsta, 
Szv. Sulpiciuszo bažnyczioje, 
mirė Subatoje.

ISZLIETUVOS
NESUSIPRATIMAS 

DEL LAIKRODUKO.
Vienas Kaunietis, kurio pati

atsigulė in Raudonojo Kryžiaus

nos Vienuolyno, atidavė mote- 
res laikroduką. Po tam jis su-! 
tiko mergina Vytauto prosp. 
ir reikalauja gražinti laikrodu
ką, sako: del laikroduko pati 
kelia didžiausi skandalu, lai
kroduką dovaiiojes jos tėvas.

1 Kadangi mergina laikroduką 
atsisakė grąžint, tai pilietis pa
kele triukszma ir abudu su mer
gina atsidūrė nuovadoje. Pali- 
cija laikroduką atidavė pilie- 
cziui, o kvota perdavė tardyto
jui, kuris mergina patraukė 
kaltinamąja, o laikroduką pri
dėjo prie bylos kaip kaltes in- 
rodomaji daikta. Toliaus pro
kuratūra, neradus kaltes inro- 
dymu, priesz mergina byla nu
traukė ir laikroduką jai graži
no.

SUSIMUSZE IR INKRITO IN 
SZULINI.

Mari jampole. — Galginu kai
mo ,Sasnavos valsiez., Mariam- 
poles apskr., ūkininkas Sz. su
rengė balių. Susikvietę kai
mynus ir smagiai “szumino.” 
Svecziai, gerokai iszgere, pas
tebėjo, kad ju szeimi ninke kaž
kur dingo. Sz. pradėjo jos 
jieszkoti. Svecziams padedant 
jis savo žmona rado svirne su 
tulu K. Vyras baisiausiai per- 
szirdes, pradėjo savo žmona ir 
jos dranga muszti. Svecziai, 
užsistodami silipnesniaja lyti, 
neleido jam žmonos muszti ir 
pasiute, kad jis persirungtu su
K. Tada K. ir Sz. iszsistume 
laukan, tamsoj, kažkur dingo. 
Svecziai, manydami, kad vis
kas baigta, toliau baliavojo. 
Bet ilgai nesulaukdami vajau- 
ninku, iszejo ju jeszkoti ir isz- 
girdo duslu baisa szuliny. Pri
siartinę pastebėjo, kad Sz. ir 
K. buvo inkrili in szulini ir 
ten barėsi. Szulinyje buvo 
vandens iki kaklo. Sz. vis ka
binosi ant K. pecziu kad nepri- 
gertu. Svecziams juos isz szu- 
linio isztraukus, balius dar ne
si baige.

SKAUDI NELAIME.
Kaunas., — Per viena balių 

Kaune invyko skaudi nelaime. 
Kaltininkas gana inteligentisz- 
kas vyrukas, pasielgė neatsar
giai. Balionus pardavinejan- 
cziai panelei V., prie balionu 
jis prikiszo cigareta. Balionai 
užsidegė ir nudegino paneles 
plaukus ir rubus. Ji tiek nu
kentejo, kad teko atsigulti in 
ligonbutej.

PERNAI LIETUVOJE PRI
AUGO 27,006 GYVENTOJAI.

Kaunas.,— Pereita meta, vi
soje Lietuvoje buvo 18,430 
jungtuves, gimė 60,446 kūdi
kiai ir mirė 33,440 ypatų. To
kiu budu pernai! metais Lietu
voje priaugo 27,006 gyvento
jai ir 1934 metais priaugo 24,- 
891 gjrventoja,s. Kaip matome 
Lietuvos gyventoju škaiezius 
nuolatos didėjo.

BUCZIUODAMI KRYŽIŲ 
ŽMONES UŽSIKRECZIA 

DŽIOVA.
Po visa Lietuva kunigai ka

lėdodami duoda visiems bu- 
cziuoti kryžių. Žinotina, kad
musu apylinkėje yra daug džio
vininku ir kitokiu alpkrecziamu 
ligoniu. Bucžiuojant kryžių 
įsz eiles, platinasi ligos.

APIE RASEINIUS UKININ-, 
KAI JAU NETURI DUONOS.'

Szimkaicziu apylinkėje, Ra-' 
! šeiniu apskr., jau dabar daug j
kas perka duonos, nors seniau 
tie, kurie dabar perka, beveik 
visiems metams savos užtekda- 

per szlalpuma pasėti žieminiu 
javu.

MIRĖ 3 SZIMTA-MECZIAI.
Kaunas.,— Isz Palangos pra- 

neszama, kad sziomis dienomis 
ten mirė 105 metu amžiaus 
žmogus J. Zafcsas. Tuo paežiu 
metu isz Marijampolės gautas 
praneszimas, kad tenai mirė 
110 metu amžiaus motere, P. 
Jeliniene. Isz Szauliu Jonisz- 
kio gauta žinia, kad tenai mirė 
dar senesne moteris, J. Perku- 
liene, turėjusi 116 metu am
žiaus. Kiek žinoma, visi trys 
sziimtamecziai žmones iki pat 
mirties buvo stiprus ir smagus.

ŪKININKU MUSZTYNES 
SVĖDASUOSE.

Svėdasu miestelis turi net 3 
traktierius, kur pirmadieni 
turgaus diena, suvažiavę ūki
ninkai ar jaunuomene palieka 
sunkiai uždirbtus centus. Su
laukė vakaro tamsos, daugelis 
grįžta su praskeltais pakau- 
sziais. Iszsigerusiu kompanija 
supiauste peiliu Kunigiszkiu 
sodžiaus ūkininką Domą Bal- 
tuszka. padarydami galvoj 5 
skyles ir sunkiai sužalodami 
veidą. Muszeikos netolimi kai
mynai.

ŽENTAS NUŽUDĖ UOSZVI.
Sziau'liai,— Prieszliujpiszcziu 

kaime, buvo nužudytas Juozas 
Bambalas. Dabar jau paaisz- 
kejo ir nužudymo aplinkybes. 
Suimtas Stasys Andrejaitis jau 
prisipažino kaltu. Stasys An
drejaitis nužudymo aplinkybes 
aiszkina taip: “Juozą Bamba
te žudžiau todėl, kad man bu
vo labai vargingais gyvenimas, 
jam reikėjo duoti didele iszim- 
tinc ir bendrai, buvo blogos ap- 
ystovos. Asz dėlto buvau lyg 
isz proto iszejas ir nežinojau ka 
bedarąs. Gali, sako, asz ka be
darąs. Gal, sako, asz dar jo ir 
bucziiau nežudes, bet pradėjus 
mums kalbėtis, susipykom; su- 
sdginezijom: Uoszvis supykęs 
sviede in mane medžio skite, 
bet laimei, neipataike, asz už tai 
supykau ant jo ir pagriebęs ta 
pacziia skite, paleidau in ji. Bet 
tas mano smūgis buvo nelai
mingas, pataikiau tiesiog in
galva, ir J. Bambalas vietoj su
smuko negyvas. Asz, sako, la
bai islzsigandau ir nebežinoda
mas, ka bedaryti, pakoriau, 
kad manytu jis pats pasikoręs. 
Viską atlikęs skubinaus in na
mus. Eidamas, sako, žegnojaus 
ir kalbėjau poterius. Buvau 
lyg nesavas, nebežinojau, kas 
su manimi darosi, niekur netu 
rojau ramumo. Isz jo pasako
jimo aiszkiiai matyti, kad jis sa
ve stengiasi kiek galėdamas 
iszteisiinti, bet apžiūrint nusta
tyta, kad Juozas Bambalas nu
žudytas lovoj ir jam galvoje 
padaryta trys skyles; pramu- 
szimai. Taip pat aiszkiai ma
tyti .sumu'szimo. žymes ant nu
garos ir krutinės, todėl yra ma
noma, kad ta žmogžudyste Sta
sys Andrejaitis padare apgal
vojęs ir todėl in jo iszvedžioji- 
mus mažai dėmesio kreipiama. 
Stasys Andrejaitis iszvežtas in
Szilaulius, kur jis toliau tardo
mas. Po menesio laiko jau ga
lima laukti ir bylos sprendimo 
Sziauliu apygardos teisme.

SKAUTAI APVAIKSZTINEJA SAVO 28-tas SUKAKTUVES.
Apsiaubtas Amerikoniszkr.is Vaikais Skautais, prezidentas Rooseveltas siunezia pa» 

sveikinimus milijonams Ameri koniszku Skautams po visas dalis Suv. Valstijų ant atminties 
28-tu sukaktuviu nuo uždėjimo Skautu Draugavęs. Pagal skautu tiesas tai prezidentas 
Rooseveltas yra garbingu pirmininku tosios draugavęs jau per 15 metu.

NEATSARGUS ELGIMASIS 
SU GINKLU NUVARĖ IN 

KAPUS.
Szauliai. — Alvito szauliu 

burte szauli ir vietos skyriais 
jauna Lietuvi, 27 metu amžiaus 
Jurgi Pacevicziu isztiko neti
kėta mirtis. Tas atsitiko del 
neatsargaus elgimosi su gink- i kvailiams, aplaiko 1,500 dole- 
lu. Revolveris buvo indetas in rįu anį sanvaites nuo tuju žmo- 
kelniu kiszeniu augsztyn tūtele, nįu 
traukiamas isz jo lauk, netikė
tai iszszove. Kulka nelaimin-
gajam inejusi in vidurius, pa
dare daug žaizdų nuo ko po ke
liu dienu mirė. Velionies kūnas 
dalyvaujant Vilkaviszkio ug
niagesiu orkestrui, tapo palai
dotas Virbalio Evangeliku pa
rapijos kapuose, kur Alvito bū
rio vadas kap. Tarasonis ir kla
benąs Titelbachas pasakė atsi
sveikinimo kalbas.

MUSSOLINI PRIIMA NEPAPRASTA SVECZIA ISZ ETIOPIJOS.
Ras Seyoum (su barzda), kuris kitados buvo vienu isz didžiausiu krauja-geriu vadu, 

kada tai Italai užklupo ant Etiopijos, sziadien yra vienu isz malsziausiu žmogeliu ir duoda 
Mussolinui gerus patarimus kaip valdyti tuosius gyventojus, kuriuos Italai da visiszkai ne- 
apmalszino. Mussolini priėmė ji ana diena Ryme su dideliu pasisziauszimu ir ceremonijoms. 
Gyvena jis sostapyleje Addis Ababa, Etiopijoj.

$3,000,000 VERTES STOVYLAS ANT GARBES JEFFERSONO.
Sztai kaip iszrodys stovylas ant garbes Tamosziaus Jeffersono, kuris bus pastatytas 

tūloje vietoje Washington, D. C., ir kasztuos gal daugiau kaip tris milijonus doleriu. Pla
nus padare John Russell Pope isz New Yorko.

AR ŽINOTE KAD
§ New Yorko gyventojai 

iszduoda kas meta 25 milijonus 
doleriu ant iszburimo savo atei
ties del visokiu burtininku ir 
astrologu. Viena pagarsėjusi 
motere, kuri iszburia ateiti

§ Marila, Dyer, 14 metu 
mergaite, isz Baltimore, Md., 
iszgere 76 stiklus vandens be 
paliovos ir laimėjo laižybas ap
lankydama ... tris centus.

§ Tūlas mokytas'vyras isz- 
rado buk Amerika buvo atras
ta per Kiniszkus misijonierius 
mete 450 priesz Užgimimą 
Kristaus, kuria praminė tada 
“Fu. Sang.”

§ Lyg 1630 metui ant svieto 
radosi tik 445 milijonai gyven
toju. Bet in 300 metu vėliaus, 
gyventoju užaugo ant 2,073,- 
000,000 gyventoju. Tas staigus 
pasididinimas gyventoju buvo 
priežastimi apszviėtos ir geres
nes žinystos daktaru apie svei
kata ir iszmokinima žmonių 
kaip turi gyventi ir apsisaugo
ti nuo visokiu ligų.

§ Saule yra taip didele kad 
trūkiui, kuris eitu myle. kelio 
in minuta, reiketu važiuoti apie 
5 metus ir tris menesius kad ap
važiuoti aplinkui ja ir daugiau 
kaip 20 menesiu kad perva
žiuoti tiesiog per jos viduti.

Neužmirszkite guodotini skai
tytojai, atsilygint su prenumerata ui 
laikraszti “SAULE,” kurie apie tai 
užmirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikrsszczio. Paskubinkit* I
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