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6 VAIKAI SUDEGE 
ANT SMERT

KAS TOKIS PAVOGĖ1 MISIJONIERIUS 
AUKSINI KRYŽIŲ ISZGIALBEJO SUMISZIMAS LIETUVISZKOJE

TĖVAS PENKIŲ VAIKU AP- 
SIPACZIAVO SU MER

GAITE 12 METU.
Mankato, Minn. — Tik dabar 

dažinota buk dvylikos metu 
mergaite, Virginia Deremer,

NESPĖJO IN LAIKA ISZ- 
BEGTI ISZ DEGANCZIO 

NAMA.

TAIPGI IR DU LIKTORIUS 
ISZ BAŽNYCZIOS.

MERGAITE PARAPI JOJEiSCRANTONE, PA.
_______ ši '

JULCL geli L V, V llglllld lALlLlllLlj.

25 d. Kovo isztekejo už Ernesto Pecziaus nunie Gerald Sweezy,

Tėvai
-------  New York. — Didelis a ūksi-

Port Allegheny, Pa. — Isz!uis kryžius, 42 coliu augszczio 
priežasties eksplozijos gazinio ir du liktoriai, turinti po 25 co-

Jia Baisiai Kankino.

IDANT ISZVARYTI ISZ 
JUOS PIKTA DVASIA.

40 metu amžiaus, užsidegė na
mas ir tai taip greitai kad vai
kai mieganti ant virszaus ne
galėjo iszsigialbet isz degan- 
czio namo. Vaikai turėjo nuo 5 

j menesiu lyg 13 metu amžiaus. 
Tiktai motina ir tėvas iszliko 
gyvi bet likos smarkiai apde
ginti stengdamiesi iszgialbet

Johnsono, 25 metu, tėvas pen
kių mažu vaiku. Mazgas mote- 
i ystes likos surisztas miestelyje 
Esterville, Iowa, prie motinos 
mergaites kuri prisiege buk jos 
dukrele jau turi 15 metu, bet I 
vėliaus dažinota buk ji vos pa
baigė 12 metu. lowos tiesos ne- 
pavelina mergaitėms teketi jau-, 
nesnemskaip 14 metu. Sudas W^ns vaikuczius nuo 
ketina taja pora perskirt. John- j 
sonas 1936 mete persiskyrė su 
savo pirmutine paezia. Jau
niausias vaikas turi vos szeszis 
menesius o kiti vaikai randasi 
pas kaimynus.

ir du liktoriai, turinti po 25 co
lius ;
nuo altoriaus isz Kpiskopolu! jOnicrius, kuris praleido beveik 
bažnyczios kada toji likos ati_jvisa savo gyvastį tarp czionai- 
daryta Nedėlios ryta del pa
maldų. Kryžius ir liktorei buvo 
verti daugiau kaip trijų tuks
taneziu doleriu. Prabaszczius 
Perkins apgarsino kad duos 
dovana del to kuris sugražintu 
pavogtus daigtus be jokiu klau
symu.

augszczio, likos pavogti Winnipeg, Kanada. — Misi-

ISZ ASZTUONIU MILIJONU 
PASILIKO JAM TIK $400.

Miami, Fla. — Hugh M. An
derson, kuris ne taip senei buvo 
milijonierium, .surinkdamas 
milžiniszka turtą kada tai Flo
ridoje parsidavinejo taip pa
sekmingai žemiszkas turtas, 
sziadien apsiszauke save ban- 
krutu nes neteko 8,502,778 do
lerius ir. sziadien viso turi tik
tai vos keturis szimtus doleriu. 
— Lengvai atėjo ir greitai nu- 
szvilpe.

baisios mirties. Norints ugna- 
gesiai pribuvo in laika bet ne
galėjo gauti vandens isz netoli
mo upeluko. Tėvas girdėjo eks
plozija skiepe ir kada nuėjo pa
žiūrėti kas atsitiko, stengėsi 
nubėgti ant virszaus bet lieps
na jam užkirto kelia ir negalė
jo gialbeti savo vaikuczius.

MILIJONAS DOLERIU KO
VOJIME PRIESZ ŽMOGAUS 

NEVIDONĄ VEŽI.
Washington, D. C. — Sena

torius Homer Bone innesze by-

NUŽUDĖ SAVO UOSZVI IR 
PAŽEIDĖ PACZIA.

Kulpmont, Pa. — Vito Mirel- 
lo, 47 metu, stovėdamas su sa
vo duktere, Mare Peronace ant 
ulyczios, kalbėdamasis su ja, 
staigai priėjo prie ju žentas To
ny Peronace ir pradėjo in juos 
szaudyt paleisdamas in juos- 
net septynis szuvius. Uoszvi 
ant vietos nuszove o paezia mir- 
iinai pažeidė in galva ir szia
dien kovoja su mirezia ligonbu- 
teje. Palicija tuojaus aresztavo- 
jo žudintoju ir uždare ji kalė
jime. Kėlės sanvaites adgal Pe- 
ronaco pati apleido ji ir sugry
žo pas tėvus ir tas buvo priežas-

ia in kongresą kuris duotu vai- j fįm szeimyniszko nesupratimo 
džiai galybe kovoti priesz žmo- ]iuris pasibaigė žudinsta. 
gaus didžiausia nevidoną veži, ----------------
ant ko paskyrė viena milijoną SUSPARDĖ MOTINA IR SU- 
doleriu kas meta. Ant tojo už
manymo jau pasirasze 90 sena
torių, kiti taipgi ketina taji už
manymą suszelpti.

Tieji pinigai bus skiriami del 20-tos :uly., likos nubaustas in 
ligonbucziu, mokslainiu ir kitu 
moksliszku institutu kurie ko
voja priesz taja liga ir del tuju 
kurie iszrastu koki nors būda 
priesz taja liga kuri pasmaugia 
kas meta tukstanezius žmonių.

LAUŽE JAI DU SZON- 
KAULIUS.

Milwaukee, Wis. — Karolius 
Szulakevicz, 32 metu, 2340 S.

FARMERIS UŽGRIAUTAS 
GYVAS SZULINYJE.

Madison, Wis. — Charles 
Edwards, 43 metu, likos už
griautas szulinyje ant savo far- 
mos kada baigė ji kasti. Motere 
nelaimingo žmogaus suszauke 
kaimynus kurie tuojaus ėmėsi 
iszgialbet farmeri. Apie 25 vy- 
raikase per ketures valandas 
bet kada ji atkasė Edwardas 
jau buvo negyvas. Nelaimingas 
žmogus paliko paezia ir ketu
riolika vaiku.

tiniu Indijonu, ana; diena atve
žė in czionais asztuoniu metu 
Tudijoniszka mergwte isz Indi- 
joniszko sztamo (Tee, kuria isz- 
gialbejo nuo mirties isz ranku 
jos tėvu kurie kankino ja bai
siai su pagialba vandens, ug
nies ir diržo, kad iszvaryti isz 
jos pikta dvasia kuri apemp 
mergaite. Mergaite turėjo pa
sekminga operacija ir likos ati
duota iii Indijoniszka mokslai- 
ne kur turės gera priežiūra ir 
mokslą. Jeigu ne misijonierius 
butu ja iszgialbejap in laika isz 
ranku tamsiųjų tėvu tai butu 
ja užkankino ant smert.

DUKRELE ISZSIŽADA MO
TINOS UŽ $60,000.

Troy, N Y. — Vera Jean Ho
ward, penkiolikos metu mer
gaite, iszsižadejo savo motinos 
kad aplaikyti 60 tukstaneziu 
doleriu, kuriuos jai paliko jos 
priimtasis tėvas, Fred D. Ni
chols, isz Petersburg, N. Y., už 
kurio jos motina isztekejo bet 
in kelis menesius po isztekeji- 
mui ji apleido savo vyra.

Nich'ols kėlės sanvaites ad- 
gal mirė palikdamas testamen
te uždraudimą jog jeigu mergi
na iszsižades savo motinos tai

kalėjimą ant dvieju metu už ne- 
žmoniszka pasielgimą su savo 
sena motina Viktorija. Sūnelis 
užpyko ant motinos kad ji jam 
nepadavė in laika vakariene 
kada jis parėjo namo. Parmetė 
jis senuke ant grindų ir pradė
jo spardyt taip pasiutiszkai 
kad net iszlauže jai du szonkau- 
lius. Žinoma, tasai galvijas bu
vo tada girtas. Aiszkino jis 
kad jam nuolatos skauda galva 
nuo kada likos sužeistas per 
automobiliu praeita meta ir tas 
davede ji prie tokio pasielgimo 
su motina.

DVI EROPLANU NELAIMES 
KURIOSE ŽUVO 12. ŽMONIŲ.

Albuquerque, N. M. — Dide
lis pasažierinis eroplanas, ku
ris leke in New Yoka, nukrito 
tarp Arizonos kalnu su asztuo- 
niais pasažieriais praeita Suba
ra ir tik ana diena likos suras
tas per kitus lekiotojus kurie 
mato ji isz oro bet negalima 
prie jo prieiti isz priežasties 
staeziu kalnu. Manoma suorga
nizuoti aplinkinius gyventojus 
kad surinkti lavonus užmusz- 
iuju.

San Diego, 'Calif. — Du kjr- 
riszki eroplanai, laike manevru 
su flota susidūrė ore ir nukri
to in mares. Szeszi kareiviai ir 
varytojai pražuvo. Eroplanai 
tame laike buvo iszlekia in ora 
5,000 pėdu augszczio.

DREBĖJIMAS ŽEMES BA
DAI FILIPINUOSE.

Philadelphia, Pa. — Frank- 
lyn institute seismografas pa- 
lode buk smarkus drebėjimas 
žemes atsibuvo apie doszimts 
tukstaneziu myliu tolumo. Tas 
duotu suprast kad tai galėjo bū
ti ant Filipinų 'Salų bet da ne- 
aplaikyta jokiu žinių isz ten ar 
tikrai buvo drebėjimas žemes 
ten ar gal kur kitur.

TĖVAS PLAKE MOTINA — 
SŪNŪS JI PASZOVE.

Franklin, Pa. — Ralph Kel
ley, 62 metu, randasi ligonbute- 
je aszautas in koja per savo su- 
nu, 16 metu. Tėvas parejas isz

MOTINA NUSISZOVE KA
DA VAIKAI SIAUTĖ 

APLINKUI NAMA.
Uniontown, Pa. — Kada jos

jo turtas bus padalytas ir jai 
lygiai su kitoms giminėms o jos 
dalis bus 60 tukstaneziai dole
riu. Pagal testamentą tai mer
gaite negales niekad gyventi 
drauge su motina bet gali gy
venti laikas nuo laiko su savo 
globėju, majoru miesto, James 
Johnšbn, isz Rcnsselear.

miesto gerai užsigėręs, pradėjo 
plakti savo paezia be jokios 
priežasties. Sūnūs girdėdamas 
verksmą motinos, nubėgo že
myn nuo virszaus pažiūrėti kas 
atsitiko ir kada pamate tęva 
muszant motina, pagriebė ka
rabina paleisdamas szuvi jam 
in koja.

NEMIELASZIRDINGA MO
TERE BUVO PRIEŽASTIM 

KŪDIKIO MIRTIES.

Aliquippa, Pa. i 
Zdanceviczius, gy 
sielyje" Conway, į 
daug elektriko ir 
kūdikis sirgo uždegimu plati-' 
ežiu nes turėjo suszildinet van
deni tankiai ir naudoti elektri
ką del kūdikio. Tas nepatiko 
gaspadinei namo ir ji užsuko 
gaza ir sulaikė jiems elektriką 
per ka kūdikis mirė. Dabar gas- 
padine, Ona Sankovskiene, li
kos aresztavota kaipo būdama 
priežastim kūdikio mirties.

---------------O---------------

Szvento Juozapo Lietuviszka Parapija 
Nenori Kun. Miliausko. 500 Pikietu 

e »

Stovi Prie Klebonijos. Keli Žmonis 
Aresztavoti. Vyskupas Nenori 
Praszalint Pralota Miliauska

------- O-------  
ii. Sumiszimas atsitiko Pane- 
(iclyje.

Keli parapijonai likos aresz
tavoti už sukėlimą maiszaczio. 
Ant parapijos susirinkimo visi 
(įrištojo kad kun. Miliauska 
praszalyt nepriimdami ji in pa
rapija. Kun. Miliauskas yra to
sios nuomones kad likos paleis
ti paskalai tarp parapi jonu buk 
jisai mano užvesti keliolika 
permainų parapijoj ir tas šu
kele tarp parapijonu neapykan
ta priesz ji. Vyrai ir moteres pi- 
kietuoja klebonija ir bažnyczia 
in kurias nieką neinleidžia.

Antanas Powell ir Kranas 
Kalutis likos aresztavoti bet 
vėliaus likos paleisti.

Jeigu vyskuas nepriims ko
miteto tai galima tikėtis kad 
kils didesni maiszacziai.

Scranton, Pa. -— Apie 5,000 
žmonių apsiaubė Szv. Juozapo 
Lietuviszka bažnyczia ir klebo
nija ant North Scranton, nein- 
leisdami nieką, kaipo protestą 
lead jie nenori naujai paženk
linto jiems kunigo praloto Juo
zo Miliausko kuris likos pa
ženklintas per vyskupą ant vie- 
1 os mirusio kunigo Kuro. Para- 
pijonai sako jog jeigu vyskupas 
ji atimtu tai nebutu jokio sumi- 
szimo. Visi parapijonai 100- 
procentiniai arba vien-balsiai 
nutarė kad nauja kunigą pra- 
szalint, Komitetas kelis kartus 
buvo nueja pas vyskupą pra- 
szydami kad kunigą Miliauską 
praszalintu bet vyskupo nega
li matyti ir su juom pasikalbe-

— Henrikis
enantis mie- 
anaudojo už 
ražo kada 10 m- J MAISZATIS TARP CZOKO-

LADOS STRAIKIERIU.
Hershey, Pa. — Farmeriai ir 

darbininkai, kurie yra prieszin- 
gi straikieriams kurie dirba 
Ilersheys ezokolados dirbtuvė
je, užklupo ant straikieriu ir

BANDITAS PASIRĖDĘS 
KAIPO MOTERE.

Tamovas, Lenk.—In gyveni-
juos iszgujo isz fabriko. Tame ma 74 metu amžiaus senuko Ig- 
maiszatyje likos sužeista apie' 
50 žmonių, keli maisztininkai 
likos aresztavoti.

STRAIKIERKOS NUPLE- 
SZE KITOMS SZLEBES.

Scranton, Pa. — Didelis skait
os straikierku isz Spiro, Forest 
City ir kitu dirbtuvių, nuėjo in 
Dickson City sulaikyti darbi
ninkes nuo darbo Sewing Shirt 
Co., dirbtuves. Pikietai isz tuju 
miestu pradėjo užklupinet ant 
merginu einaneziu in darba, pe- 
sze joms plaukus ir sudraskė 
szlebes. Kelios merginos pasili
ko beveik nuogos isz ko žioplei 
turėjo užtektinai juoku.

DARBININKAI KERSZINA 
FORDO DIRBTUVĖMS.
Detroit, Mich. — Laikytam 

czionais dideliam susirinkime 
automobiliu dirbėju, Jonas Le- 
wisas apreiszke kad Fordo fab
rikai taipgi bus priversti ant 
padarymo naujo kontrakto su 
unija. Fordas atsake kad jis ne
sutiks ant sutvėrimo unijos 
tarp jo darbininku kurie yra

vyras iszejo isz grinczeles, pasi- užganadinti isz savo mokesties 
naudojus isz tosios progos, Mrs. ir darbu ir gali eiti skradže že- 
Freda Getz, 27 metu, pasiėmus pne su savo unija. Lewisas aisz- 
vyro karabina, paleido szuvi
sau in krutinę ir mirė ant vie
tos. Tame laike aplinkui grin- 
czele siautė keturi maži vaikai, 
nuo devynių menesiu lyg devy
nių metu amžiaus. Motere ne
karta kalbėjo savo kaiminkai 
kad pasidarys sau smerti nes ji 
sirgo ilga laika be vilties pa
sveikimo.

kiai iszsireiszke kad jeigu For-
das geidžia iszdirbinet ant to
linus savo automobilius tai tu
rės pristoti ant jo užmanymo 
arba paliauti dirbti automobi
lius, kitaip turės už tai kentėti. 
Isz to galima tikėtis dideliu 
maiszacziu nes Fordas niekad 

į nepasiduos ir smarkiai kovos 
priesz unija.

REO STRAIKIERIAI SU- 
GRYŽO PRIE DARBO.

Lansing, Mich. — Guberna
torius Murphy apgarsino kad 
tarp Reo Motor Car Co. ir 
straikieriu padaryta pasekmin
ga sutaiką ir kad visi sugryžtu 
prie savo darbu. Szitas strei
kas tęsęsi per 28 dienas ir apie 
3,000 darbininku sustojo dirb
ti.

1 naco M'i'kno, kaime Kipszy, at- 
' ėjo kokia tai nepažystama mo
tere, kuri turėjo užsidengusi 
veidą su 'skepeta, melsdama, 
kad ja suszelptu ir duotu jei 
ka valgyt. Kada senukas pa- 

j davė viena kiauszini, nes dau 
giau netusejo ka jei duoti, toji 
greitai parmetė senuką ant 
grindų, suriszdama jam kojas 
ir rankas, po tam apiplesze vi
sa grinezia, paimdama teipgi 
340 'zlotu kurie buvo paslėpti 
po (paveikslu. Pasirodė kad 
tai buvo yyras-banditas pasiro
dęs kaipo motere.

DESZIMTS UNCIJU KŪDI
KIS DA GYVAS.

Albia, Iowa. — Charles Pe
ter Johnston gimė taip mažiu- 
leliu kad daktarai pripažino 
kad kūdikis negales gyventi 
bet sziadien jau sanvaites lai
ko. ir sveikas. Tasai mažas kū
dikėlis kada gimė svėrė tik de- 
szimts uncijų ir turėjo septy
nis colius ilgio bet sziadien už
augo ant daugiau pėdos ilgio ir 
daktarai spėja kad gyvens.

15 MENESIU AMŽIAUS; JAU 
TURI 18 DANTUKU.

Philadelphia.
Vickerman, kuri vos turi pen-

NEŽINOJO KAD APSIVEDĖ 
SU SAVO SESERE.

Mintauta', Latvija.,— Laike 
Kvietines Kares isz czionais in 
Rosija iszkeliavo viena szei- 
myna su keleis mažais vaikais. 
Po kokiam tai laikui pakriko in 
visas szalis ir vieni apie 
kitus nieko nežinojo. In kelio
lika metu vėliaus jie atskirai 
sugryžo vela in Latvija, vieni 
apie kitus nieko nežinodami.

Vaikai jau suaugia, įpradejo 
rupytis apie savo gyvenimą ir 
uždėjimą savo szeimyniszku 
lizdeliu. Vienas isz ju priesz

— Konstancija doszimts metu, apsipaeziavo su 
mergina, 'su kuria susipažino

kiolikbs menesiu amžiaus, ana 
diena susilaukė asztuoniolikta 
dantuką. Kūdikio tėvai gyvena j 
ant 2244 Carpender uly.

Vaikiukas kuris turi 15 me
nesiu Lancaster, Ohio, turi 16 
dantuku, kitas gyvenantis Lee, 
Mass., turi 16 dantuku bet szi- 
ta paskutine turi daugiausia.

isz apgarsinimo laikrasztyj, su
silaukė kelis vaikus ir gyveno 
u'žganadyti. Sztai kėlės san
vaites adgal, kokiu tai būdu. 
is'Zsiaiszkino, kad brolis apsi
paeziavo su savo tikra sesere. 
Dabar sūdąs svarsto ta padėji
mą, ir nežino kaip nusprens ta 
painu dalyka.

MOTERE TURĖJO PASLĖ
PUS 1,420 AUKSINIU 

RUBLIU.
Varsna va, Lenk.,— Kada ek

spresinis trūkis atvažiavo czio
nais isz Paryžiaus, rubežinei in
spektorei nužiurinejo ant jo ko
kia tai Ruse, Anastazija Korba, 
kuri gyveno Ruvne, ir kada 
inspektorei užklausė jos ar turi 
prie saves ka tokio uždrausto, 
motere atsake kad neturi nie
ko. Inspektorei jai netikėjo, 
po tam invede in perskyra ir 
padare ant jos krata. Rado 
stora skurini diržą kuriame 
radosi keli szimtai auksiniu 
Rusiszku rubliu. Inspektorei 
manydami kad toji motere gal 
turi daugiau paslėptu pinigu, 
padare krata ant josios baga
žo. Buvo surasta kepalėlis duo
nos, kuriame radosi daugelis 
auksiniu pinigu. Isz viso buvo 
surasta 1,420 auksiniu rubliu.

MOSKVA TURES PAMARĮ 
SU PAGIALBA KANALO.
Moskva, Rosija. — Szitas 

miestas turės neužilgio marine 
pristova per atidaryma 80 my
liu ilgio kanalo in kuri plauks 
vanduo isz upes Volgos per 
Moskva ir didžiausias laivas 
gales plaukti tiesiog in miestą 
ir in Baltike, Baltaises ir Kas- 
piszkas mares. Kanalas bus ati
darytas apie 2 diena Gegužio.

LINDBERGHAI SUGRYŽO 
PASEKMINGAI IN 

ANGLIJA.
Munikas, Vokietija. — Pul

kininkas Charles Lindberghas 
su paezia atlėkė in czionais pa
sekmingai isz Zagrzebo, Aus
trijos, kur vieszejo kėlės dienas. 
Isz Muniko iszleke in Anglija. 
Lindberghas prisipažino buk 
savo kelionėse turėjo kelis pa
vojingus atsitikimus ir ju ero
planas vos nesusidauže.

NEPAPRASTAS TESTAMEN 
TAS MIRUSIO JUOKDARIO.

Budapest, Vengrai.,— Kada 
žymus cirkuso juokdarys (clo
wn), Deszo Kenedi mirė, dau
gybe vaiku isz visu daliu mies
to, turėjo linksmas laidotuves, 
kuriu neužmirsz, nes teip sau 
vėlino patsai Deszo Kenedi, 
kuris mirė turėdamas 65 metus 
amžiaus. Jo paskutiniam tes
tamente pairaszyta: Kad laike 
jo laidotuvių kad jo draugai 
palinksmintu vaikus su per
statymu visokiu szposeliu, 
szokiu ir gra jinima ant viso
kiu instrumentu. Teip, vaikai 
linksminosi, bet mirusio drau
gai, nors palinksminejo vaikus 
bet tuom paežiu laiku byrėjo ju 
aszaros už savo gera dranga 
kuris laike savo gyvenimo pra
linksmino tukstanezius žmonių 
su savo szposeliais.

SENOVISZKI PINIGAI 
SURASTA.

Vilnius.,— Bedarbei dirbda
mi czionais ant pilia-kalnio, ra
do tarp griuvėsiu apie penkis 
szimtus senoviszku sidabriniu 
pinigu, kurie radosi skuriniam 
maisziukije. Yra tai senovisz- 
ki pinigai paeinanti nuo laiko 
karaliaus Zigmanto III. Pini
gai likos nusiun'sti in valdiszka 
m u z e j u. _ l. . 



rTSAULE ’ ’ Mahanoy City, Pa.

Kas Girdėt
“Jeigu tau kas nemiela, ne

daryk kitam. ’’ Tieji žodžiai isz- 
sipilde ant kokio tai Harry Ros- 
sen, isz Albany, N. Y., ikuris li
kos nubaustas ant trijų metu 
kalėjimo už svetim-moteryste. 
Per visa taji laika nubaustasis 
pakutavoja ir dabar gailesi kad 
susinesze su moteria kuri ji 
prie to pristūmė. Maustydamas 
apie savo prasižengimą priža
dėjo sau jog kada apleis marus 
kalėjimo, sugrysz prie savo pri- 
siegeles ii’ keturiu vaiku kurie 

' lindi paskui ji ir pradės gyveni
mą isz naujo. Bet likimas kitaip 
'surėdė.

Kada kaltininkas apleido ka
lėjimą po atsedejimui savo 
bauslmes, tuojau® nuvažiavo na
mo tikėdamasis kad ji meiliai 
pasveikins pati su vaikais, ap- 
kabys jo kakla ir viskas bus 
užmirszta.

Kada stojo ant slenksczio sa
vo namo, paeziule nesimete 
jam ant kaklo tik pradėjo grau
džiai verkti. Patiko ja ta pati 
nelaime ir sarmata už kokia 
jis turėjo atkenteti kalėjime. 
Laike jo.nebuvimo paeziule su
sinesze su kitu ir dabar laukia 
gyvojo vaisiaus savo prasižen
gimo.

Kaip toji gyvenimo drama 
dabar pasibaigs tai nežine nes 
prokuratorius stengėsi sutai
kyti taja porele o prielaidini 
laukia kalėjimas kaip jos vyras 
sulaukė.

Ka jus manote apie tai, guo- 
doti skaitytojai? Ar-gi neverta 
gerai ant to apmaustyti? Kas 
tau ne miela, kitam nedaryk.

Badas davėsi in ženklus ypatin
gai Szechan kur gyvena 50 mi
lijonai dusziu.

Iszbade ja Kinczikai imasi se- 
noviszkos pagialbos melsdami 
savo senoviszku dievaieziu kad 
jiems pagialbetu ir užbaigtu 
sausuma. Kiniszki dvasiszkieji 
naudoja visokius raganiszkus 
budus ant iszmeldimo lietaus 
bet tieji dievaicziai tyli o saule 
degina toliau užsėtus laukus su 
ryžiais. Jeigu tamsus Kinczikai* 
pamestu tikėja in visokius bur
tus ir užžadus, susivienytu par- 
traukineti maišia isz kitu skly
pu ir provincijų, tai nereikėtų 
jiems žūti kaip muses isz bado.

Daugelis isz mus Lietuviu ir 
kitos Krikszczioniszkos tautos 
perstato sau buk Masonai tai 
yra niekiausi žmones ant svie
to, prasižengėliai, žmones be 
tikėjimo ir sanžines, be meiles 
del savo artimo ir t.t.

Tame labai biustą.
Masonai arba laisvamulio- 

riai, susideda isz apszviestu ir 
mokytu žmonių, dideliu rnislin- 
cziu, filozofu, politikierių, pra
moninku, karalių, prezidentu ir 
kitu o net ir dvasiszkuju. Isto- 
riszki rasztai parodo kad tarp 
tuju, kurie prigulėjo prie Ma
sonu, buvo ir perdetiniai Kata- 
likiszkos bažnyczios o taja Ma
sonu draugavę sutvėrė Katali- 
kiszkas zOkoninkas.

Visai‘ne tiesa kad Masonai 
reikalauja, nuo instojaneziu na
riu, kad jie iszsižadetu Dievo 
nes Masoniszki dokumentai isz 
1582 meto .paduoda malda su 
kuria Masonai pradeda savo 
susirinkimus pradedant su tais 
žodžiais: “Per galybe Dangisz- 
ko Tėvo, iszminczia ir garbe 
Sunaus, malonia ir geradejys- 
te Dvasios Szventos vienam 
Dieve ir t.t.”

Juk ir prezidentas Roosevel- 
tas, kuris taipgi yra Masonu, 
priimdamas prezidento prisie- 
ga užbaigė: “taip man Dieve 
padek.”

Masonai yra žmones kurie ne
apleidžia savo draugo net ir po 
smert nes suszelpineja jo liku
sia szeimyna, uždeda naszlei 
koki bizni ir siunezia jos vai
kus in mokslaines savo kasztu, 
pasirūpina savo nariams dar
bus kad ir tolimiausioje dalyje 
svieto ir ji niekados neaplei
džia.

Sudžia Bowen, isz New Yor- 
ko nubaudė 20 metu Anele Gu- 
tauckiute in kalėjimą, kuria 
palicijantas suėmė laike apiple- 
szimo.

Apleido ji tęva ir motina to
dėl be apglobos tėvu, svietas 
greitai ja pamynė po kojoms. 
Nuslinko ji in klampyną persi- 
žengimo ir likos uždaryta kalė
jime.

Panasziu Aneliu slankioja 
daugelis po didelius miestus o 
ypatingai laike bedarbes, netu
rėdamos kuomi maitintis ir be 
pastoges ir ka tokia jauna mer
gaite be jokios pažinties svieto 
darys? Turi leistis ant kelio 
prasižengimo kad sau pasirū
pint szmoteli duonos. Liūdna.

Visur atsibuna sėdinti strai- 
kąi bet naujausias iszkilo Len- 
kiszkoje iszdavysteje laikrasz- 
czio “Dziennik Polski”, iszei- 
nantis Detroit, Mich. Darbinin
kai pareikalavo unijos mokes- 
ties bet iszdavejai sake kad jei
gu reikalaus unijos mokesties 
tai laikrasztis turės subankru- 
tyt ir ant galo likos sulaikytas.

Vot tau, juk svetimtautiszki 
laikraszcziai ir taip vos velka 
silpna gyvenimą ir neužilgio vi
sai užgiedos “amžina atsilsi.”

ISZ LIETUVOS
UŽMUSZE SAVO KAIMYNĄ 
IR MAISZAN INKISZE IN-

METE IN KASZONIU 
EŽERĄ.

Jezn-as. — Apel. rūmai spren
dė Jeznos valscz. Dukurnoniu 
kaimo gyventoju Jono Bieliau
sko, Jono Kandrofo ir Pranės 
Tamoszeviczienes byla. Jie bu
vo apkaltinti tuo, kad 1936 m. 
isz anksto susitarė ir bendrai 
veikdami nužudė Vinca Tamo- 
szevieziu, Pranės Tamoszevi- 
czienes vyra.

Pr. Tamoszevi-eziene, anot 
bylos aplinkybių, su Kandrotu 
mylėjusis o vielionis savo žmo
nai kliudė®. Tai Tamoszeviczie
ne ir inpraszius Kundrotą ir 
Bieliauską jos vyra nužudyti. 
Kundrotas su Bieliausku, Ta- 
mdszevicziu klasta nusi vilioja, 
in Bieliausku kluoną, ežia pir
ma kietu buku inrankiu galva, 
sudaužė, paskui virve užsmau
gė o galiausiai inlkiszo in mai- 
sza, nugabeno in netoli Dukur
noniu kaimo esanti Kaszoniu 
ežerą ir inmete in vandeni. Po 
pūsles metu žvejai Kaszoniu e- 
žerd pamate plūduriuojanti 
maisza ir pranesze palicijai. 
Maiszo buvo raistas Vinco Ta- 
moszevicziaus lavonas. Kau
no apyg. teismas Kandrota ir 
Bieliauską pripažino kaltais ir. 
nubaudė po 15 metu -sunkaus 
darbo kalėjimo o Tamoszevi
cziene iszteisino.

STENGSIS UŽBAIGTI 
STRAIKUS.

KataRikiszkas kunigas, Fred- 
rikas Siedenburg, isz Detroito 
universiteto, likos paskirtas 
kaipo pirmininkas komiteto 
kuris stengsis užbaigti kelis 
darbininkiszkus streikus aplin
kinėje Detroito.

PRIGĖRĖ MOTERIS SU 
DVIEM ARKLIAIS.

Panemune—Dienos laike Pane
munes miestelio gyventoja Ida 
Bersztanskiene su sunumi Be
rneliu, pasiskolino arklius ir 
vyko isz Panemunes in Birszto- 
niszkiu kaima, pas ūkininką 
Milkutaiti pirkti obuoliu. Ke
lias per pievas buvo apsemtas 
ir arkliai ji pamate. Važiavu
sieji pateko in gilesne vieta ir 
vežimas su arkliais bei abiem 
insedais palindo po ledu. Bo- 
i’uchui Bersztaniskitii dar pasi
seko sziaip taip iszsigelbeti, 
bet jo motina Ida Bersztans
kiene ir arkliai paskendo.

W.P.A. Kliasos Vis auganeziu skaitliu, szitie 
iszlavinti mokiniai stoja isz 

Augusiems klasu prie -darbu. New Orleans 
mieste 17 studentu gavo fede- 

, ralius leidimus kaipo telegrafo 
| operatoriai ir tuoj gavo darba. 

sakinys geptyni nariai Diesel inžinie- 
i ys'tes kliasos Spokane, Wash
ington valstijoj, apleido miestą

ne esi per senas

teisingas
prisiraszymas su

Vargingi Kinczikai pradeda 
mirti nuo baisaus bado isz prie
žasties nuolatines sausumos.

Sztai isztrauka isz gyvenimo 
vienos moteres, kokiu sziadien 
randasi daugelis visuose mies
tuose. Jos vardas buvo Vilhel
mina Kunicki bet turėjo ji da 
ir daugiau vardu kaip tai yra 
papratę daryti moteres paleis- 
tuvingo gyvenimo. Keli metai 
adgal, pabėgo ji nuo tėvu Det
roite ir ant galo atsibaladojo in 
Newarka, N. J., kur isztekejo 
už gero ir darbszaus vyro bet 
m kelis menesius nubodo jai 
vedusis gyvenimas ir pabėgo ji 
nuo vyro, kaipo ir daugelis pa
nasziu moterėliu padaro ir po 
laikui pradeda gailėtis.

Pribuvus in Newarka, susi
pažino su paleistuvingoms ypa- 
toms ir kasdiena nupuolinejo 
giliau in smirdanezia bala. Ant 
galo apsirgo baisia lytiszka li
ga ir mirė didžiose kaneziose 
ligonbuteje. Ant grabo tosios 
moteres radosi paraszas “Ne
žinoma” ir ji likos palaidota 
ant pavietavu kapiniu.

Kiek tai tukstaneziu pana
sziu moterių ir merginu aplei
džia pastoges savo tėvu ar vy
ru, po kurias turėjo gera prie
glauda ir meile vyro arba tėvu 
ir iszbega in svietą jeszkoti 
“velniszku smagumu” bet su
randa tik nužeminimą, liga ir 
po smert buna palaidota ant 
ubagu kapiniu arba ju kūnai 
guli ant stalu ligonbutes pjaus
tomi per daktarus ant datyri- 
mo tolimesniam moksle. Liūd
na pabaiga tokiu moterių bet 
apie tai nepamislina ir atsime
na tik tada kada jau buna užve- 
lu.

ŽMOGŽUDYS KIRVIU ISZ- 
KAPOJO BEVEIK VISA

SZEIMYNA.
Slavikai.,— Kudiliu valscz., 

Slavikų miestelyje invyko 
sziurpi žmogžudyste. Nežino
mas piktadarys kirvio smūgi
ais užmusze ūkininke Antanina 
Bunikiene, 45 metu amžiaus, 
jos sunu Joną, 11 metu amž., 
ir sunkiai sužeidė duktere Mar
cele, 19 metu amž., ir sunu Au
gustina, 15 metu amž. Iszliko 
gyva jos duktė Cecilija 9 metu 
amž. Augustinas ir Marcele 
in Szakiu ligonbute buvo at
vežti be sąmones. Ju gyvybei 
gresia pavojus. Piktadary s- 
žmogžudys veidą buvo užsi
dengės skuduru. Žmogžudžiui 
insibrovus in vidų Bunikiene ir 
vienas vaikas jau miegojo o 
Jonas buvo nuėjės in tvaria 
arkliu szerti. Jis buvo rastas 
negyvas paszarineje, Marcele 
tuo laikui siuvo .sekly ežio jo ir 
ten ji buvo užmuszta. Žmog
žudys mane, kad Augustinas 
taip pat 'negyvas, bet isz tikrų
jų jis tik buvo sužeistas. Žmog
žudžiui pasiszalinus, jis nubėgo 
pas kaimyną, kuris susikvietę 
vyrus, tuojau atbėgo in invy- 
kio vieta, bet žmogžudžio jau 
nerado. Jauniausioji Bunikyte 
iszliko gyva tik del to, kad pa
sislėpė laiku pataluose. Žmog
žudyste buvo padaryta aipiple- 
szimo tikslu. Kiek dabar gali
ma suprasti tuo sziurpaus invy- 
kio eiga, žmogžudys,, inejes in 
vidų, pareikalavo isz Bunikie- 
nes pinigu. Ūkininke jam davė 
100 litu, bet jis reikalavo dau
giau. Kaip ji ėjo ju paimti, bu
vo kirviu užmuszta. Matyt, 
piktadarys, visus iszžudes, no
rėjo visus pinigus surasti. Bu
nikiene apylinkėje buvo žino
ma kaipo gera ūkininke ir pini
gu turėjo. Invykis smarkiai su
jaudino visa apskriti. Žmogžu
dys stropiai ieszkomas. Ma
nomai, kad jis bus vietinis gy
ventojas. Palicija tyrinėja 
žmogžudyste.

MEDIS UŽMUSZE 
DARBININKĄ.

Kaunas. — Kambriu lentpiu- 
veje, Kaune, buvo isz vagonu 
iszkraunami rastai. Kadangi 
rastai buvo sždapi, slidus, dar
bininkas Juozas Kaminskas 
apie 50 meitu amžiaus, nuslydo 
ir pargriuvo, o krisdamas ras
tas (persirito per jo nugara ir 
sulaužė -stuburkauli, 
n-inkas tuojau mirė.

Darbi-

APVOGĖ KLEBONĄ.
Kamajai, Rokiszkio apskr.,— 
Per Szv. Kazimiero garsiausius 
atlaidus ir kermosziu, nakties 
laike, isz klebono rūsio buvo 
pavogta 15 centneriu mėsos. 
Rytojaus diena, palicija vagi 
sugavo Skapiszky, 30 km. nuo 
Kamajų. Vagis buvo Rusas. 
Mesa buvo pristatyta klebonui 
vagies vežimu. Rūsys buvo 
saugojamas trijų szunu, tai ma
noma, kad mesa iszdave kas 
nors isz savųjų.

SZVENTOJOJE PRIGĖRĖ 
MOTERIS.

Ukmerge.,— Isz lyto Szven- 
tosios npelje, už miesto, žemyn, 
inlužus ledui, prigėrė Smėliu 
priemiesezio gyventoja Baku- 
ezioniene. Szitoje vietoje buvo 
takas ir. juo daug kaas naudoja
si, tuo gerokai sutrumpinamas 
-keliais in miesita, bet paskutine 
naktį labai prisnigo ir tako be
veik nebuvo matyti, 
buvo apie 30 metu 
darbininko žmona, 
maži vaikai.

Velione 
amžiaus, 

Liko keli

12 ISTORIJOS UŽ 25c
Nedarykia skirtumo terp vaiku 

miliekia visus ligai. Velniszkas 
kaziriavimas. Jeszkojo tarnaites 
o rado paezia. Stebuklinga kuczia. 
Krėslas. Nelaiminga karalių ir jio 
vienturte duktere. Nelabas vyras. 
Prakeikimas. Delegatai pas grafa. 
Užkeikta skripka. Del tu, ka keti
na antra karta apsipaeziuot. Pikta 
Onuka. PREKE 25c.

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

mokintis!”
Isztikro 

kuri remia 
virsz 2,098,000 augusiu žmonių
prie kliasu, kurias veda apie užimti darbus ju naujoje pro- 
42,000 WPA apszvietos darbi- fesijoje. Oakland, Californijoj 
ninkai net 48 valstijose ir Dis-j|00 nedirbaneziu suleideju isz- 
triet of Columbia. įlavinti nauju acetileno ir gazo

Mokiniu metai siekia nuo 18 suliejimu, kad jie 
iki 87.

Suvirsz puse jau pasiekė ju 
viduramžiu bet jie nori vėl isz- 
naujo prasilavinti sename užsi
ėmime arba apsipažinti su ko
kiu nauju užsiėmimu, kuris už
ima vieta seno kuriame jie ne
gali rasti darbo.

Tukstancziai svetur-gimusiu 
piliecziu nori apsipažinti su 
kalba ir instatymais ju priim
tos szalies.

Visi liuosnoriai prisirasze pa
geidaudami geresniu darbo 
progų ir tapti geresniais pilie- 
cziais.

Noras mokintis yra tokis en- 
tuziastiszkas tarpe senu kaip 
tarpe jaunu mokiniu grupes. 
Visi nori pasinaudoti progomis 
kurias federale ir valstijų val
džios siūlo.

Senesni mokiniai turi plates
ni pasirinkimą kursu — iiivai- 
riausi dalykai nuo elementa- 
i'iszku abėcėlių iki augsztesnes 
ekonomijos siūlomi. Isz 23,000 
kiiasu kuriose net 500 invairiu 
kursu siūloma, populariszkiau- 
sias, pagal Dr. L. B. Aiderman, 
Director of Education for W.P. 
A., yra tas, kuris mokina skai
tymą ir raszyma Anglu kalbos 
ir kaip tapti geresniu piliecziu. 
Prie szito kurso prisirasze net 
£42,969 žmones.

Kitos kliasos, kurios nuolat 
prigrūstos yra — vieszu dalyku 
kliasos (ekonomijos ir sociolo
gijos); namu ruosza; levu ap- 
szvieta; ir darbininku apszvie- 
ta.

Apart paprastu moksliszku 
ir amatiniu kursu dar specialis 
patarnavimas teikiamas invai- 
riose szalies) dalyse, szita pro
grama veda mokytojai-vedejai. 
Tie inima jauniems patarnavi
mo tarnyste, iszvystijima ob- 
jektyviszkos mokinimo medžia
gos ir technikos; iszvystijima 
naujo skaitymo medžiagos del 
lementoriu ir gramatikų; -spe
ciali prirengima prie egzaminu, 
mokinimą lupu kalbos; iszvys
tijima veikimu ir pasibovinimo 
programų del pradiniu mokyk
lų; pataisos patarnavima antri
niu mokyklų mokiniams, vaiku 
valdymą miestinėse mokyklose 
ir mokinimą namon-vykstan- 
cziu vaiku.

galėtu prisi
dėti prie statymo naujo San 
Francisco tilto.

Vyrai, kurie pamote darbus, 
arba kurie isz darbu praszalin- 
ti, arba’ kurie dirbo prie užsi
ėmimu kurie povaliai isznyko 
yra lavinami del nauju darbu 
szitoje progreso kovoje kuri ei
na pirmyn apsupti visa Ameri
ka ir ja vesti prie galutino de
mokratijos siekimo — iszmin- 
tingu, mokintu prisidėjimu vi
su žmonių prie tautos biznio.

F.L.I.S.

GAL KADA BUS GERAS 
“G”—MAN.

Graliam N. Lowdon likos pa- 
. ženklintas per valdžia kaipo 
slaptas agentas, arba kaip juos 
praminta G—Man, ant Filadel
fijos distrikto. Lowdon paeina 
isz Fort Worth, Texas. Užbai
gė jis Lee ir Lexington univer
sitetus, Va., ir Washingtono 
universitetą, Washington, D.

:: DIEVAS : 
VISKĄ MATO

(Pamokinanti pasakaite del 
vaiku).

Tūlam miestelyje gyveno 
garsus ūkininkas vardu Zig
mantas, kuris turėjo du sunu; 
Joną ir Vaitiekų. Jonas jau pa
baigė deszimtus metus ir jau 
du metus praleido mokslaineje 
o Vaitiekus sulaukės septynių 
metu taip-gi pradėjo eiti in 
mokslaine. Vaitiekus ėmėsi 
prie mokslo smarkiai o vos pa
simokino vienus metus jau ži
nojo tiek, kiek ir jo broliukas, 
už tad levas geria uir mylėjo 
Vaitiekų.

Vaitiekutis, kada pareidavo 
isz mokslaines, niekados nepra
leisdavo liuoso laiko ant niek. 
Imdavo in ranka kokia knyga, 
skaitydavo pasakaites ir istori
jas del senesniųjų, kurias visi 
mylėdavo klausyti o Jonas nie
kad neužsiimdavo skaitymu 
tik praleisdavo laika ant siau
timo su kitais vaikais kalbėda
mas kad skaitymas knygų tai 
yra nereikalingas užsiėmimas.

Jonas tik per prievarta skai
tydavo kada tėvas ji prispirda- 
vo su batogu. — Jonas nemylė
jo savo broliuko už tai kad nuo
latos skunsdavo tėvui už ma
žiausia bloga dalyka.

Viena diena kada abudu bro
liai ėjo ant piet isz mokslaines, 
buvo abudu labai iszalkia. Ka
da abudu broliai prisiartino 
prie kokio tai ,sodo, kuris buvo 
aptvertas augszta tvora, ant 
tvoros kabojo apsunkytos sza- 
kos su obuoliais. Kada daejo 
prie obeles, sztai keli obuoliai 
nukrito ant žemes tuoj prie j u 
kojų. Jonas pasilenke paimt 
obuoli kalbėdamas:

— Matai broliuk, tieji obuo
liai nukrito kaip tycęia laukda
mi mus ateinant, norints dabar 
truputi pasidrutinsim. Jonas 
paėmė obuoli nuo žemes bet 
Vaitiekus jam tarė:

— Neimk broliuk tojo obuo
lio nes tai nepriguli prie tavęs, i

— Kodėl negaliu imti? Jeigu! 
mes nepaimsim tai ateis kiti ir 
paims. Juk niekas nepamatys.

— Jonuk, tu kalbi kad mus 
niekas nepamatys bet dirstelek 
in dangų ir atsimink, jeigu mus 
niekas nemato ant žemes tai 
Dievas danguje mato tavo dar
bus.

Jonas paraudonavo kaip vė
žys isz sarmatos, numėtė obuo
li ant žemes ir stovėjo nuleidęs

in Vaitiekų:
— Gerai tu, broliuk, kalbėjai, 

net man nesmagu pasidarė; ei
kim kuogreieziausia namo.

Kada pradėjo tolintis nuo 
sodo iszgirdo szaukenti baisa 
isz sodo:

— Vaikai, palaukit!
Jonas persigando labai ir ra

gino Vaitiekų idant bėgtu kuo
greieziausia.

— Ko turime bėgti? Juk mes 
nieko blogo nepadarem.

Sztai sodauninkas atidaręs 
sodo vartus paszauke ant vai
ku:

— Mylimi vaikeliai, maeziau 
jus per tvora ir girdėjau jusu 
visa kalba. Negražu butu jeigu ■ 
butumet eme obuolius be pave- 
linimo. Nes už jusu teisingumą, 
eikit in soda su manim.

Beveik visos kliasos laikytos 
vieszose mokyklose ir po vado
vyste vieszu -mokyklų virszinin- 
ku. Asmenys, kurie interesuo
jasi szituom dalyku privalo su- 
sineszti su areziausia vietine 
mokykla.

Pradėtas 1933 m. po FERA, 
szitas WPA Augusiu Apszvie- 
tos programas su tikslu aprū
pinti darbus baltu-kalnieriu 
paszalpiniams darbininkams ir 
pamokinti milijonus piliecziu 
spareziai iszsivyste per perei
tus keturis metus.

New Yorko mieste daugiausia 
žmonių lanko szitas kliasas. 
20,701 kliasa New Yorbįo mies
te turi suvirsz 178,425 prisira- 
szusiu. Bet apart metropolitisz- 
kos apielinkes, kuri vienute sau 
vien stovi valstijoje, New Yor
ko valstija pralenkė Pennsyl- 
vanija. Pennsylvania užima 
pirma vieta su 148,000 žmonių.1 galva. Po valandėlei atsiliepė

Vaikai ėjo paskui sodaunin- 
ka prie krūvos obuoliu, liepda
mas jiems imti kiek tik pakelia.

— Dabar, Jonuk, imkim tuo
sius obuolius nes tai musu, — 
kalbėjo Vaitiekus.

Senukas, priejas prie Vaitie
kaus tarė:

— Mylimas ^vaikeli, bukie 
visados tokiu kokiu esmi o už 
tai busi mylėtas nuo Dievo ir 
paguodotas per žmonis.

Vaitiekus pabueziavo senu
kui ranka už obuolius ir leidosi 
su broliu namon. Kada parėjo 
namon, apsakė tėvui apie visa 
savo atsitikima. Tėvas su 
džiaugsmu paszauke:

— ‘Matai Jonuk, visados 
klausyk savo brolio Vaitiekaus 
o visada ant gero tas iszeis.

Nuo tos dienos Jonas pasili
ko kitokiu vaiku. O ka tik no
rėjo daryt vis klausdavo rodos 
savo brolio atsimindamas bro
lio žodžius tankiai: “norints 
žmones nemato bet Dievas ma
to viską.”
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gerai paslėpta sienoje szepute 
kurios niekados nebūtu patys 
rado ir atidarė ja paspaudės 
sprenžina. Laivoriai vienu bal
su sukliko isz džiaugsmo ir dy- 
vu nes sztai gulėjo aukse ir si
dabre suvirsz szimtas tukstan- 
cziu doleriu, kuriuos kapitonas 
paėmė už parduota tavora.

— Nedoras iszdavikas! — su
niurnėjo subraklintas kapito
nas o tuom laik laivoriai nega
lėjo susilaikyt nuo džiaugsmo.

— O ka? Ar nesakiau jums 
jog Tarnas mums užvaduos? — 
paszauke Jonas spausdamas 
vaikina. Be jo niekados nebūtu
me atitikiu tojo lizdo sn auksi
niais ir sidabriniais kiauszi- 
niais.

— Pinigu turėtume invales, 
— atsiliepė Burke, kaip biski 
apsimalszino, — bet ka su jais 
daryti? Ar turime tuojaus tarp 
saves pasidalintie?

Kožnas buvo kitokios nuomo
nes, ant galo sutarė visus pini
gus nejudint, pavest vienam 
stirininkui ir vyriausiam isz 
laivoriu o pasidalintie tada, ka
da pribus in Kalifornija.

— Taip bus geriausia, — ta
rė Burke, — Jeigu mes dabar 
pasidalintume tai galėtu vienas 
nuo kito pavogt o sziaip pribu
vus in I^alifornija kožnas savo 
dali paims. Asz paslėpsiu pini
gus mano kajutoje ir už juos at
sakau jeigu nors vieno dolerio 
nepritektu.

Nekurie murmėjo priesz taji 
sutarimą nelabai tikėdami Bur
kai, didesne dalis o labiausia 
Tarnas ant to sprendė idant pi
nigai butu pas Burke. Suskaite 
pinigus ir rado isz viso szimta 
dvideszimts tukstaneziu dole
riu. Pinigus pavede stirininkui 
o tasai paslėpė savo kajutoje.

— Dabar, mislinu, galime 
kapitoną atliuosuot, — tarė 
Burke. — Uždarysime ji kaju
toje ir pastatysime sargus. — 
Tu, 'Tarnai, jam pritarnausi 
kaip seniau, parodei ta jog mes 
del tavęs tikime. Bet saugokis 
idant neužsinoretu tau paduot 
kapitonui ginklą nes už ma
žiausia nužiurejima siūbuosi po 
augszcziausiu stiebu panarytas 
už kaklo!

— Tuszczia baime! — atsake 
Tarnas. — Man taip yra bran
gi gyvastis kaip ir jums, ypa
tingai kada yra pinigai. Tai tu
riu atriszt kapitonui rankas ir 
kojas?

— Na taip, — tare Burke ir 
drauge su kitais iszejo isz kaju
tos.

— Nesiartink prie manes 
latre nes taip kaip velnią tave 
matau. Traukis szalin isz czion! 
-— paszauke kapitonas piktu
me.

— Tiktai ne taip staigai! — 
tarė Tarnas pasziepiancziai. — 
Kaip gali už pikta palaikyt 
biednam vaikinui, kuriam pa
siseko uždirbt apie 13 tukstan
eziu isz ko gales nusipirkt geru 
andeliu. Isz tikro bueziau pas
kutiniu paikszu jeigu isz to ne- 
pasinaudoeziau. Sztai jau vir
veles perpjoviau, dabar gali 
sau ponas spacieraut bet žino
ma, liktai kajutoje nes ant lai
vo nevalia ponui pasirodyt.

Kapitonas jausdamasis liue
su mėtėsi ant Tarno bet toje va
landoje paleido ji tardamas:

— Ne! Tasai niekszas never
tas idant ji dalypstėtau mano 
ranka, — niurnėjo per dantis.

— 'Turi teisybe kapitone, — 
atsiliepė Tarnas, — bet netikiu 
idant tau, kapitone, iszeitu ant 
gero. Neužmirszk tiktai jog 
ant laivo pasibaigė tavo viesz- 
patavimas ir jog tuojaus apsi- 
malszinsi o tuom laik norėda
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— Viskas klojasi puikiai!— 
tarė Jonas iii savo draugus. 
Tarnas jau gatavas eiti in ka- 
juta suriszt kapitoną bet su 
tokiom iszlygom jog del jo gau
sis dalis isz tojo szimto tukstan- 
cziu doleriu.

— Ir tikrai taip yra? — pa
klausė Burke žiūrėdamas isz 
paniūru ant Tarno.

— Asz nesuprantu, isz tikro, 
■— tarė Tarnas, — kaip jus ne
tikite apie mano geriausius no
rus. Ar mislinate jog asz taip 
labai noriu būti nevalninku per 
eiela gyvenimą ir vargt tarnys
tėje? Kaip jus taip ir asz trok- 
sztu liuosybes ir gerbūvio.

Tarnas kalbėjo taip stacziai 
ir teisingai jog jau niekas jo ne- 
nužiurinejo apie stoka gero no
ro, ypacz ir pats Burke jam ti
kėjo.

— Na, tai apsisuk vaike! — 
paszauke jis. — Bet atsimink 
ant to, jog jeigu norėtum mus 
iszduot tai kaip szuni nudesi- 
me!. .

-— Kam tieji kerszinimai ? — 
atsake Tarnas. — Ar jau mane 
palaikėte už toki asila kad del 
saves kenkcziau. O ant galo, 
kad ir norecziau iszduot, ar-gi 
mes dvieje galėtume priesz jus 
pasistatyt?.. Ar-gi tai ne kvai
lyste.

—Gerai kalbi!— tarė Jonas 
ir paplojo jam per peti. — Bur
ke isz tikro apsikvailino! Tu, 
vaikine, žinai gerai kur kapito
nas paslėpė savo pinigus ?

— Rodosi man jog rascziau,
— atsake Tarnas. Bet gana jau 
tosios kalbos o dabar imkimės 
in darba! Pasakęs tai, paėmė 
dvi plonas virveles ir pamėgino 
atidarytie langa. Pasisekė jam 
tuojaus ir tuojaus insiverže iii 
kajuta kapitono su pagialba 
laivoriu.

Labai tykiai ir su smarkiai 
plakanczia szirdžia klausė lai
voriai ausis pastate, kas vidu
ryje kajutos nusiduos. Gera va
landa praeajo ant tuszczio lau
kimo. Ant galo iszgirdo pri- 
troszkusi szauksma ir steneji- 
ina o paskui iszsimusze perku- 
ninis balsas:

— Ha, niekadejau! Tu drys- 
ti keisetis ant savo pono! Gel
bėkite! Gelbėkite!

— Duokie pakaju, kapitone! 
—girdėt buvo žodžiai Tarno, — 
nieko tau nemaczys, visi laivo- 
riai nusprendė plaukt in Kali
fornija — o dabar negali mums 
perszkadyt tame.

— O, tu prakeiktas nieksze, 
tai už tai kad tave iszgelbejau 
nuo budinės smerties, —szauke 
kapitonas indukes. — Tai taip 
užsimoki savo geradejui!

— Kalbėk sau sveikas, kapi
tone, — atsake Tamas su juoku.
— Asz sau isz to nieko nedarau 
o tuom laik atidarau kajuta 
idant mano draugai galėtu isz 
czion paimti visus ginklus. 
Kaip tiktai ta padarys, tuojaus 
poną atrisziu. Ne reikalauji su
vis bijoti apie savo gyvasti jei
gu tiktai ' mal'sziai apsieisi. 
Priesz viską turime nuo pono 
atimti visus ginklus.

Tai kalbėdamas atidarė du
ris o laivoriai insmukia paėmė 
revolverius, peilius ir videlcius 
ir ta viską kas galėjo būti už 
ginklą. Tarnas žinojo apie kož
na kavonia, kožna stalcziu, tai 
parodinejo laivoriams kur jesz- 
koti. Ant galo parode da jiems 

mas tave pertikrini jog nejesz- 
kau atkerszinimo, eisiu paste
linei tau pusryczius.

Ir nedirstelejas ant kapitono 
iszejo isz kajutos prie kurios 
duriu jau stovėjo ant sargybos 
vienas isz laivoriu su puczka 
ant peties!

— O tai seniui davei pipire- 
liu, — prakalbėjo vartaunin- 
kas in Tamosziu. Tiktai man 
dyvas jog jis ant tavęs nesime- 
te.
Tegul tik butu mėginės! — at
sake Tarnas. — Gali sau svei
kas plūst ir grumot, asz to ne
ginu, — nes už kožna ypa turė
tu tris dienas pasninkaut.

— O tai isz tavęs rakalis, •— 
tarė laivorius stovintis ant sar
gybos o paskui tare in Burke 
rodydamas ant einanezio Ta
rno :

— Tai gerai, — atsake stiri- 
ninkas. Turime tai laikytis ant 
sargybos.

Isz New York o in Kaliforni
ja labai tolima kelione! Del ka
pitono buvo ji labai nuobodi ir 
kenkenti bet pilna džiaugsmo 
del pasikėlusiu laivoriu. Nepa
vydėjo sau nei vyno nei ariel
kos o ant laivo buvo apseziai, 
todėl nei viena diena, nepraėjo 
be girtavimo.

Vienok ant didelio giliuko 
laivas be jokios perszkados gra
žiai plauke ir artinosi prie Ka
lifornijos pakraszcziu.

Kapitonas Brenner’is suvis 
nesirūpino apie laivinia gauja 
o tuom mažiau apie Tama, ku
rio isz visu pajiegu nekente. 
Nolatos sergėtas kajutoje pra- 
leidinejo laika, ant kiek galima, 
ant skaitymo ir raszymp.

Viena diena Burke, kuris 
tuom laik buvo komendantu 
ant laivo, kaip rodos pats kapi
tonas, iszkele del savo draugu 
dideli lebi, praneszes jiems jog 
ilgiausia už trijų dienu' paregės 
pakraszczius Kalifornijos.

'Taip linksma žinia prigulėjo 
tikrai ir gerai aplaistyt, nu
siuntė per tai tuojaus Tama in 
apaezia laivo atneszt rūmo 
(arako). Po gerai valandai su- 
gryžo tasai didžiai susirūpinės 
ir daneszdamas jog nei rūmo, 
nei arielkos jau ne laszelio nesi
randa.

Pasipylė keiksmai isz bumu 
laivoriu o keli paszokia nubėgo 
patys persitikrini. O ka! Tarnas 
teisybe kalbėjo, dovanai jesz- 
kojo. Bet save ramino taja mis- 
le jog sau už tai Kalifornija at
lygins.

Tuom laik laivas slinko kas 
karta tolyn, vejas buvo geras 
tai ir intreczia diena isztikro 
pasirodė tamsus bruksznei. Bu
vo tai pakraszcziai Kaliforni
jos.

— Po szimts perkūnu! O, 
kaip tai yra sunku be laszelio 
rūmo/ ružino Burke, kad galė
tu isz džiaugsmo gerai iszsigert 
ant džiaugsmo pamaezius žeme 
pripildyta auksu.

— Ak, gaila, labai gaila, — 
atsiduso keli laivoriai ir rodos 
net Tarnas pasigailejas kalbė
jo:

— Norint tai, mano mylimi 
broliai, ant tuszczio butu, vie
nok nusiduosiu da karta in lai
vą ir gerai iszgriosiu1, gal pasi
seks ka nors surast.

— O, tu doras vaikeli! — at
sake visi laivoriai, — bet, vai
kinei!, ne verta turbacytis!

Už deszimts minutu, kada vi
si jau buvo apie Tama užmir- 
szia, iszbego augsztyn isz laivo 
su džiaugsmu:

— Hurra, draugai! Užtikau 
baczka rūmo, bus mažiausia 
asztuonesdeszimts kvortų bacz- 
ku'te, užtikau apaezioje po se

Visi laivoriai o pirmiausia 
Burke nubėgo in apaezia laivo 
isz kur netrukus davėsi girdėt 
balsai džiaugsmo. Netrukus da
vėsi iszrist baczka in virszu lai
vo, persitikrinę jog tai yra da 
geresnis gcrymas nes ne rūmas 
bet koniakas ir tai da isz tuju 
geriausiu. Prasidėjo tada be
si ėda o kad reiketu apraszytie 
bjauruma, tosios besiedos tai 
daug vietos užimtu nes tiktai 
tiek pasisako jog da priesz pu- 
siau-nakti visi laivoriai o ir sar
gai prie kajutos kapitono taip 
nusilakė jog kaip negyvi gulėjo 
ant pavirszes laivo.

Apie taji laika pasikėlė kas 
tokiš isz tarpo girtuokliu kada 
visi kaip užmuszti miegojo, nu
slinko in kajuta Burkes o isz 
lenais užbėgo ant trepeliu ve- 
daneziu in giliausia kamputi 
laivo. Už geros valandos pasi
rodė vela ant virszaus, stojo 
prie stiriaus ir pats valde lai
vą. Czia stovėjo per ciela nakti.

Vos blykstelėjo pirmutiniai 
spinduliai saules, pasirodė aisz- 
kiai pakraszcziai Kalifornijos 
cieloje pilnybėje o ne pertoli 
daugybe visokiu laivu gariniu, 
žėgli ai u ir valcziiT.

Dabar ten paszoko Burke ir 
su didžiu balsu subudino drau
gus paregejas su baime jog lai
vas “Tėtis” randasi nuokrasz- 
to gal tūkstanti žingsniu nuo 
kitu laivu. i

— Halo! Imkitės visi už žėg
liu! Del Dievo, negaiszinkime,
— paszauke Burke, — gausi
mės in tarpa laivu isz ko gali
me patekt in nelaime!

Persigandę laivoriai mėtėsi 
prie žėgliu, suvyniojo kuogrei- 
cziausia ir nuleido ankara ku
ris siūbuojanti laiva ant vilniu 
sustabdė. Tuojaus priplaukė 
keliolika valcziu Su visokiais 
vaisiai ir maistu. Burke nepai
sydamas to, nubėgo in savo ka
juta bet netrukus iszbego isz 
ten pabalęs kaip drobe ir dre
bantis nuo piktumo paszauke:

— Esame iszduoti! —- Pavo
gė mums pinigus!

— O-lio, — atsi'liepe laivo
riai. — Mes suprantame ant ta
vo suktybes. Tu paėmei pinigus 
ant padėjimo ir tu už juos atsa
kysi. Sakyk tuojaus, ka su jais 
padarei!

— Norint, nuo manes diržus 
isz peczių luptumėte, nerasite 
mano kajutoje nei cento, — pri- 
siegavo insiutes Burke. Katras 
isz jus pavogėt pinigus?«

Kada tas ant laivo dėjosi ir 
laivoriai ant vienas kito žiurė
jo, davėsi girdėt balsas szale 
laivo:

— Hei! nuleiskite trepelius! 
Pribunu vardan tiesu peržiūrė
ti jus popieras!

Tai iszgirdo laivoriai baisiai 
persigando. Žinojo apie tai jog 
kaip tiktai gausis ant laivo 
virszininkas, visi bus pakarti.

— Gelbekites katrie galite!
— paszauke Burke ir nemisly- 
damas jau apie pinigus, szoko 
in viena isz stovineziu luoteliu 
apie laiva. Kiti ta pati padare, 
isztraukinejo irklus isz ranku 
žuvininku ir skubino gautis in 
pristova kad insimaiszyt tarp 
žmonių o kur grimzdejo pilna 
kaip skruzdynas bet per palici- 
ja likos nutverti ir nuvesti ant 
kvotimo.

Ant laivo apart kapitono li
kosi tiktai Tarnas kuris tyczio-

griebe vaikina in savo glebi ir' 
lyg gyvam susijudinęs paszau
ke: "

— Dievas yra. liudintojum 
jog nesidžiaugiu isz atgavimo 
tuju pinigu! Ne! ne, mano sū
nau! Tavo dorumas ir viernu- 
mas, tavo prisiriszimas mane

Munszaine fricams 'fundavojo 
Gerus laikus su jais turėjo, 
Savo vyro visai nežiūrėjo, 

O tas nebagelis, 
Lietuviszkas vargdienėlis, 
Kaip nuo darbo pareidavo, 

In grinezia neineidavo, 
Ba kitokios rodos neturėjo,

dos iszejo virszininkas su kapi- linksmina. Dabar, jaueziu tai 
tonu isz kajutos o kapitonas gerai, jog likausi ant visados 
dirstėlejas su dyvai's ant Tamo, I iszgydintu isz mano nuomonių 
kuris ji meilei pasveikino, pa- nes turiu davada jog yra da 
szauke ant jo: (ant svieto žmones Dievobai-

Ir per langa in stuba ineiti 
negalėjo,

Biednas žmogelis varga 
kentėjo,

Na ir ant galo galas jam atėjo,

nais žėgliais. 0 tai turėsime Į damasis žiurėjo ant beganeziu 
linksma vakariene! Ejkite, ei-j o ant galo, kada virszininkas 
kite man prigialbet iszrist bacz- j rustai paantrino paliepima, nu
kėlė nes asz vienas neinsteng-1 leido kopeczaite nuo laivo.
siu. Į —Praszau poną! — kalbėjo.

—- Ar tai galį būti? Rūmas? ir parode virszininkui dureles1 
Ciela baczkele? Ar nemeluoji? in kajuta. kapitono kuris tame

— Tai eikite persitikrinti laike atidarė dureles. Už valan-

—Ar da tu latre czionais!
— Ne kitaip! Esmių ten kur 

privalau būti, — atsake Tarnas 
malsziai. Ponas kapitonas pyk
sti ant manės mislydamas jog 
ir asz priguliu prie pasikelusios 
gaujos katrie ten ana pabėgo. 
Paklausykie ponas valandėlė 
kantriai. Jeigu nebueziau nu
davęs jog laikausi su gauja, bu
tu tikrai mane ir poną nužudia. 
Tiktai tokiu spasabu, prigulė
damas nevos prie ju, galėjau 
save ir poną iszgelbet. Mano tai 
darbas, ka dėkui Dievui, suvis 
gerai nusidavė!

— Gražiai, vaikine, nusida
vė! — atsake kapitonas kar- 
cziai nusijuokęs. — Ar tai rei
kėjo ant apsaugojimo manes, 
atiduotie mano visa turtą del 
tosios gaujos ?

— Kitaip negalėjo but, — at
sake Tarnas. — Jeigu nebu
eziau del ju parodos kavones, 
nebotu niekados man isztikeja 
o apie tai man labiausia ėjo. 
Ant galo apie pinigus pono ne
turėjau mažiausios baimes!

— Kaip tai, ar tieji latrai ne
pacme mano pinigu?

— Ne! Tuo laiku, kada jiems 
parodžiau paslėptus pinigus, 
tai buvau apmislines visa ple
na.

— Ka tu kalbi ?
— Negalėjau tai greieziau sa

vo pieno iszpildyt, — kalbėjo 
Tarnas, — kol nepradejome 
prisiartint prie kraszto o jeigu 
ne tas tai butu viskas dinge! 
Priesz kėlės dienas pasakė 
mums Burke, jog jau ne toli 
nuo kraszto. Tada tai užėjo tam 
tikusi valanda. Paslėpiau gerai 
visus gerymus koki tik buvo 
laive. Laivoriai keike ir visaip 
plūdo bet asz sau ant to visko 
nieko nepaisau. Net tada, kada 
jau aiszkiai žeme pasirodė, nu
daviau jog man pasisekė tarp 
senu žėgliu apaezioje laivo rast 
baczkute su koniaku. Iszrito ja 
in virszu ir lyg pusiaunakties, 
kaip buvau permates, nusilakė 
visi kaip vantos lyg paskutinio. 
Paskui jau lengva buvo isz- 
neszt pinigus isz kąjutos Bur
kes ir paslėpt žinomoje man 
vietoje. Asz daleidinejau ant 
galo jog kaip tiktai inplauksi- 
me in pristova, nebus sunku pa
reikalaut pagelbos nuo valdžios 
ir tada viskas pasirodys. Tame 
laike da geriau atsitiko. Kaip 
tiktai szitas ponas pasirodė, už- 
mirszo latrine gauja apie pini
gus ir pabėgo skabei gelbėda
miesi su gyvastimi. Asz pasili
kau nes būdamas teisingu ir ne
kaltu kad iszsiteisint ir parodyt 
kur pinigus paslėpiau. — Rei
kia ponui kapitonui žinot jog 
ir asz buvau per juos uždarytas 
ir laikytas kėlės dienas ir tik
tai apsukrumu savo iszsiliuo- 
savau.

Rustus veidas kapitono pra
dėjo būti maloningesnis, ant 
galo pabaigus Tarnui taji apsa
kymą, pasirodė aszaros jo aky
se.

— Kur yra tieji pinigai? — 
paklausė drebaneziu balsu.

Tarnas nuvede ji in vieta ku
rioje paslėpė pinigus ir tarė:

— Sziczion yra!
Toje valandoje kapitonas pa-

mingi! Nuo tosios valandos te
gul tarp mudviejų jokios slap
tybes nebūna. Tamuk! asz es
mių tavo dede, kapitonas Bran
ded s o mano pravarde permai
niau ant Brennerio. Esmių bro
liu tavo tėvo ir bueziau seniai 
prisipažinęs tavo motinai jeigu 
bueziau užsitikejas o tai mano 
szirdi labai rūpėjo nes norėjau 
pirmiausia dasekt kokia ji yra 
o ir tu ir del to vilkinau. Bet 
sztai iszlaikei sunkius mėgini
mus, koki negalėjo būti sunkes
ni. Nuo szio laiko esi mano sū
num o tavo motina mano bran
giausia sesute; tarp jųdviejų ti
kiuosi da laimingai pagyvent. 
Juk keliausi su manim, Tame-

— Kad ir ant galo svieto, — 
•tarė vaikinas. Vienok jausezia- 
si laimingiausiu, kad galėtumo 
su tavim ir su motina gyventi!

Tumelis stojosi laimingu, to
kiu kokiu norėjo o ant ko lai
mingai nusipelne. Kartonas su- 
gryžo drauge su juom in Nauja 
Orleanu ir apsigyveno ant visa
dos su Tarno motina ir su sena 
Katre, savo dvare.

Daugeli metu gyveno atsito
linę nuo svietinio triukszmo, 
užganadinti ir laimingi ir nuo 
aplinkines gyventoju mylėti ir 
paguodoti. (Galas.

I

BALTRUVIENE

Ant vienos partes juokingai 
atsitiko,

Kad vienas savo kelnių neteko, 
Vieni sako kad nuplesze bobos, 

Bet kaip man rūteles rodos, 
'Tai buvo priežastis kita ne 

szita.
Teisybe moterėles prie to 

prisidėjo,
Ba ne viena savo nagelius prie 

to pridėjo,
Buvo žymiu ir ženklai nagu, 
Ant kojų po szimts noragu.

Ta vakara vienas ėjo pasigėrės 
isz kareziamos,

O jau buvo kaip be galvos, 
Tai akmenis in automobilius 

Įeidinėjo,
Isz to sau funes turėjo, 

Bet kada ant rytojaus iszsipa- 
giriojo,

Tai net isz baimes sudrėbėjo, 
Ba žmones ji gazdino, , ė
Apskundimu kerszmo,

Tai sakalelei toki szposai 
niekai, 

Tai daro tik vaikai.
* * *

Lietuvys su Vokiete apsivedė, 
Na ir ragana in stuba invede, 
Tuojaus savo Lynai atsidavė, 
Ir visus pinigus jai pavede, 

Tada szirdeles būdavo,
Kaip vyras in darba iszeidavo, 
Vokiete po grinezias bėgiojo, 

Pinigus sugraibęs pasiėmė, 
Po kvarabu iszdume, 

Sziadien kad ir dejuoja, 
Bet lengviau kvėpuoja,

Vokiete nežine kur dingo, 
Badai skradžei žeme inlintlo.

Sakalelei, jeigu norite ap- 
sipaeziuoti,

Turite Lietuvaite pasiimti, 
Ba jeigu tokia Prūse gausite,
Tai greitai apsidžiaugsite.

* * *
Illinojuj randasi tokia vieta, 

Per kelis laukinius apgyventa, 
Viena savo vyrui per žandus 

daužo,
Per dienas baisiai ji kramto. 
Kiti vela savo bobelėms 

pasiduoda,
Ant sprando junga užsidėti 

duoda,
Ten yra ir dvi galijot-bobos, 
Ana diena staigai pasiuto 

rodos,
Už plauku viena kitai rove, 

Ant veido spjovė.
Pas varta tuojaus nubėgo, 

Apskunsti viena kita norėjo, 
Bet tasai jas laukan iszvare, 
Ir labai iszmintingai padare.* * *
Baltimores “ponai” geriau 

bovijesi,
Nekurie kaip galvijai badosi, 
Bet tamsunelis to nepadarys, 

Norints ir krepszius insitaisys.
Tamsunelei nemoka tautos 

gaivinti,
Nemoka su bilems galvas 

skaldyt,
Bet kaip “ponai” iszdaro, 

Ypatingai kliubuose prie baro.
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Pirmos klasos patarnavimas 
Ofisai Dviejose Vietose

W. Centre St., Shenandoah 
Telefonas, Dial, 2-1512

411 E. Pine St., Mahanoy City
Telefonas, 501

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausi* Graboriua 

:: Gabiausiai Balsamuotojas ::

I
 Geriausia Ambulance 

patarnavimas s z i o j 
apeEnkeje. Bile ko- (V 
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil- ’ r 
na pasirinkimą meta- » 
liszku ir kieto medžio į 
Grabu. Laidoja nu- Į 
mirelius pagal naujau- Į 
šia mada ir mokslą. I

Turiu pagialbininke Į 
moterems. Prieinamos J 
prekes.

DU OFISAI: 
MAHANOY CITY;516 W. Spruce S».

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

Bell Telefonas 538-J

Szi Banka yra Narys 
Federal Reserve System

IR
Federal Deposit Insurance

Corporation

Union National B«mk
KAMPAS MAIN IR CENTRE ST.

MAHANOY CITY, PA.

I



ŽINIOS VIETINES
— Musu paviete iszimta 432 

aplikacijos ant pardavinėjimo 
syaiginancziu gerymu kaip tai 
alaus ir kitokiu gerymu. Szi- 
met iszimta mažiaus ne kaip 
praeita meta.

— Skalbdama drapanas, 
Utarninko ryta, patiko skaudi 
nelaime ponia P. Banioniene, 
G38 W. South uly., kada ringė
ms pagavo jos ranka. Daktaras 
Burke gydo ja namie.

— Kontrakt oriai, kurie ka
sa stripinsus užmiestyje, priža
dėjo daugiau nenaudoti tiek di
namito ant szaudymo ateityje 
nes padaro miestui daug bledes. 
Girdėt kad už papildytas ble
des ketina žmoniems užmokėti.

— ‘Neužmirsžkite kad Pane- 
delyje nuo 3 iki 4 valandos po 
]>iet galėsite iszgirsti per Radio 
Lietuviszka Programa tiesiog 
isz Kauno Lietuvos per Natio
nal Broadcasting Stacijas. Tar
pe artistu kurie taja diena dai
nuos isz Lietuvos randasi teipgi 
dainininkas Antanas Sodeika 
kuris daugeli metu atgalios 
buvo vargoninku Malianojaus 
Sz. Juozapo parapijoje.

— Ana diena turėjome ma
lonia pažinti su kunigu Juozu 
Szukevicziu, prabaseziu SS. 
Petro ir Povilo Lietuviszkos 
parapijos isz Tamaqua, Pa., 
atlankydamas redakcija drau
ge su kun. J. Baltrūnu, vika
ras Szv. Juozapo parapijos isz 
miesto. Kunigas Szukeviczius 
turi malonu būda, geras kalbė
tojas ir mylimas per savo 
parapijonus, nes nuo kada apė
mė tenaitine parapija darbuo- 
jesi nenuilstancziai del labo 
parapijotiu1. /Kunigas Szuke
viczius yra sūnum ponstos Szu
kevicziu isz Shenandoah, kur 
gimęs ir iszaukletas pradiniam 
mokslo. Vėlinamo naujam ku
nigėliui pasekmingos kloties 
ant naujos vietos.

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU

New Philadelphia, Pa. f Pa- 
nedelyje po piet likos užtrosz- 
kintas ant smert per nukritimą 
anglių ir akmens Bell kasyklo
se, Vincas Leszkeviczius, fajer- 
bosis kaipo ir kita fajerbosi, 
Edwarda Chinczari isz Tuska- 
roros bet ji greitai iszkase gy
vu. Darbininkai turėjo kasti į 
kėlės valandas pakol nelaimin
ga žmogų iszgavo isz griuvėsiu. 
Velionis buvo fajerbosiu Silver 
Creek kasyklose per 17 metu 
pirm negu apėmė paskutini 
darba. Paliko paezia, ketures 
du'kteres, viena sunu, motina, 
,du brolius ir tris seseres. Vie
na, pati Vinco Vailionio gyvena 
William Penn, arti Shenando- 
rio.

McAdoo, Pa. — Jonas Deb- 
rys, 35 metu, atėmė sau gyvas
tį per pasikorimą Subatos va
li ara. Jo kabanti lavona užtiko 
jo asztuoniu metu dukrele. Deb- 
;rys paliko paezia, szeszis vai
kus, nuo penkių menesiu lyg 
vienuolikos metu ir tėvus.

Mount Carmel, Pa., f Ash- 
lando ligonbuteje mirė nuo su
žeidimu, Jonas Steiys, 64 metu 
amžiaus, kuris buvo sužeistas 
laike darbo Alaskos kasyklosia 
ant kurio nukrito didelis 
szmotas anglies. Velionis pa
liko paezia ir kelis vaikus.

— Ant savo paprasto susi
rinkimo miesto konąulmonai 
nutarė kad uždengti upeluka 
600 bloke East Market ir 400 
bloke West Market uly., ir pa
taisyt sienas upelio ant W. Ma
rket. Taipgi nutarė kad pele
nius imtu senas popieras ir ki
tas szaszlavas nes nuo kokio tai 
laiko jis tuju dalyku neimdavo 
norints žmones suriszdavo in 
pundelius.

— Ona Czivinskiene, pati} 
saluniriko Juozo Czivinsko nu
sidavė in Locust Mountain li- 
gonbute kur Ketvergo ryta 
daktarai padare jai operacija.

— Musu ugnagesiai likos 
paszaukti in New Bostoną, apie 
8-ta vai. Seredos ryta, kur užsi
degė namas Mikolo Hatalo bet 
pakol ugnagesiai pribuvo tai 
žmones liepsna patys užgesino. 
Bledes padaryta mažai.

— IProfesoris J. F. Noonan 
padekavojo už savo dinsta kai
po supredentas publikiniu mok- 
slainiu isztarnaves apie 23 me
tus, priimdamas nauja dinsta 
kaipo prezidentas Mansfield 
State Teachers kolegijoj, Mans
field, Pa. Ant jo vietos likos pa
skirtas jo brolis James P. Noon
an.

— Szia ateinanczia, Nedelia, 
Apriliaus 11-ta, S.L.A. vietine 
kuopa 211, laikys didele vaka
riene ir szoki Norkevicziu sve
tainėje ir kaip pasirodo isz par
duotu tikietu tai pribus daugy
be sveteliu isz visu daliu pavie
tu nes Susivienijimo vakarė
liuose svetaine visados buna 
pripildyta. Tik pamislikit — už 
viena doleri inžangos gausite 
visztu vakariene, gera muzika 
ir szokiai. Ateikite visi busite, 
pilnai užganėdinti. Vakarienes 
pradžia 7:30 valanda vakare, o 
po vakarienei tuojaus prasidės 
szokiai. Užkvieczia Komitetas.

REVOLIUCIJOS
DA 10,000 ITALU PRIBUVO 

IN ISZPANIJA.
Gibralta. — Italija vela pri

siuntė deszimts tukstaneziu sa
vo kareiviu in pagialba Iszpa- 
niszkiems pasikeleliams. Tieji 
kareiviai yra gerai apsiginkla
vę ir turi su savim daug amu
nicijos, maisto ir 1.1.

PASIKELELIAI NORI BADU 
NUMARYT 2,000 ŽMONIŲ.
Andujar, Iszpanija. — Pasi

keleliai kanecz užsispyrė badu 
numaryt apie 2,000 žmonių su 
vaikais kurie randasi ant kalno 
EI Cabezo. Tieji nelaimingi 
randasi ant tojo kalno jau kelis 
menesius užsispirdami kad ne
pasiduos pasikeleliams ir ge
riau mirti ne kaip kensti kan- 
czias isz ranku tuju rakaliu ku
rie neturi jokios mielaszirdys- 
tes ant savo prieszu.

ANGLIJA PROTESTUOJA.
London. —- Anglija nusiuntė 

savo kariszka laiva in Paima 
užprotestuoti priesz pasikele- 
liii szaudyma iii jos laivus ku
rie plaukineja ant Meditera- 
niszku mariu. Panasziai pada
re ir 'kitos vieszpatystes ir jei
gu pasikeleliai nesiliaus ateity
je taip pasielginet tai Anglija 
skandys ju laivus.

Sheppton, Pa., f Balandžio 
2-tra diena, apie 9:30 valanda 
ryte, mire Agnieszka, mylima 
pati Ad. Makavicziaus, gyven.., 
ant Church uly. Velione pali
ko dideliam nuliudime savo 
vyra ir sekanezius vaikus: Sa
rah Grajouckiene, Helena Bott, 
Agnieszka Fellin, Juozą ir Al
berta. Laidotuves atsibuvo U- 
tarninke, Balandžio 6-ta diena, 
su pamaldoms Szv. Juozapo 
bažnyczioje czionais. Palaido
ta. ant lie’tuviszku kapiniu 
Shenandoah.

Des Monies, Iowa., f Nulindo 
labai ponstva Martinas ir Mor
ta Staczkiai, netekia savo my
limos dukreles Jevos, kuri per
siskyrė su sziuom svietu 29 d. 
Kovo, palikdama dideliam nu
liūdime savo tėvelius, 3 brolius, 
3 seseres, ir du sūnūs, Tamo- 
sziuka ir Edvarduka. Velione 
po vyrui vadinosi Cancanin. 
Teipgi paliko dede Leoną Bu- 
drevieziu. Palaidota su bažny
tinėms apeigoms ant kuriu da
lyvavo gimines ir pažystami.

Camden, N. J. — Nedelioj 11 
diena szio menesio prasidės 
Szv. Jurgio parapijoj 40 valan
dų atlaidai su iszkilminga pro
cesija po Sumai. Yra užpraszy- 
ta svecziu kunigu. Pamokslus 
sakys garsus pamokslininkas, 
Tėvas Marijonas Bublys. Kvie-j 
cziami yra visi atsilankyt ant 
atlaidų ir pasinaudoti Dievo} 
mylistoms. — Kun. Be. S. Ver-! 
bickas, Klebonas.
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Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas
Dentistas Mahanojuje

Persikėle in nauja vieta po adresu
30 E. Mahanoy St. Mahanoy C!.ty

'( S A U L E ’ ’ Mahanoy City, Pa.

TAKSIKEBU STRAIKIERIAIISZVERTINEJO AUTOMOBILIUS.
Szitoki paveikslai atsitiko beveik visose dalyse Chicagos mieste kada varytojai taksi- 

kabu sustraikavo iszversdami automobilius kur tik užtiko skobus juos varant. Tuose maisza- 
cziuose keli žmones likos užmu szti ir daug sužeista ir szimtai taksikebu likos sudaužyta ant 
uly ežiu.

ISZ ISZPANISZKOS AIRISZIS, GERAS 
KATALIKAS.

PARSIDUODA FARMA.

Iszbadejas Airiszis ateina in 
restauracija Petnyczioje, atsi
sėdo prie stalelio ir paklauso 
tarno:

— Ar turite sziadien kepta 
velioriba (did-žuvi) ? Neturite? 
Tai gal marinio vilko szmoteli ? 
Neturite ir to? Na tai gerai, 
duokie man gera szmota stoiko 
gerai susmožyta.

Kada Airiszis gardžiai pa- 
I valgė steiko, nusiszluoste bur
na, atsiduso giliai ir tarė: “Juk 
Dieve, man atleisi kad Petny
czioje valgiau mesa, juk girdė

jai kad norėjau gauti žuvies bet 
jos neturėjo.”

PENKIOS GENTKARTES VIENOS SZEIMYNOS.
Sztai penkios gentkartes szeimynos Wendt, kurie suva

žiavo nesenei in Chicaga. Diedukas Wendt laiko savo pro- 
pro-anukele ant keliu.

PUIKUS IR RETAS ŽIEDAS.
Szitas puikus ir retas žiedas, 

vadinamas “Cimbidium Or
chid”, priguli prie Ed A. Mau
da, isz West Orange, N. J., ku
ris laimėjo pirma dovana ant 
žiedu parodos New Yorke, 
Grand Central Palace.

Sako kad be jo negali apsieiti'—
Ne viena ypata nenori numesti 

likusius valgius.... ir ta neprivalo 
daryti jeigu turės savo namuose 
elektrikini refrigeratori. Užlaiko 
szviežius daiktus per dienas geram 
padėjime.... teipgi suteikia jumis 
daugiau vietos del užlaikimo daugiaus 
valgomu tavoru, greieziaus suszaldo 
už mažiaus pinigo. Gaukite faktus 
sziandien!

BUKITE ISZMINTINGI!
SUCZEDINKITE PINIGUS!

Prekes elektrikos buvo be paliovęs numažintos; jog sziandien 
papi'astaa naminis naudojimas elektrikos atsieina ant 42 pro
cento pigiaus negu kares laikuose.

PENNSYLVANIA POWER IR LIGHT KOMPANIJA 
arba PAS JUSO VIETINI PARDAVĖJU

ĮMIELASZIRDINGI 
DARBAI BUNA

ATNAGRADINTI
Mielaszirdingi darbai, pada

lyti savo artimui, buna visados 
I ptnagradinti szimtaropai, kaip 
mus Krikszezioniszkas tikeji- 

,mas mokina. Mes, atvažiavę in 
I szita laisva sklypą Amerika, 
jau beveik užmirszome apie ta 
; miku Krikszczioniszka moks
lą koki girdėjome Lietuvoj lai-

i ke pamokslu bažnycziose. 
Krikszezioniszkas mokslas mo
kina mus kad turime suszelpti 
pakelevingus ir juos po savo 
pastogia priimti. Bet sziadien
mažai randasi tokiu žmonių ku
rie ta prisakyma pikio, ypatin
gai sziuose laikuose. Bet prie- 
szingai, sziadien vienas kitąipa- 
skandytu szaukszte vandens 
arba skenstaneziam nepaduotu 
rankos tik da greieziau ji nu
stumtu giliau in vandeni. Pana- 

Gera 100 akeriu farma, 8 rui
mu namas, didelis tvartas, 2 
arkliai, 3 karves, 1 bulius, 1 bu
liukas, 150 visztu, 8 kiaules, di
dele rukinyczia, užtektinai be- 
ganezio vandens, didele ganyk
la ir girria, trokas ir reikalin- 

I gos maszinos. Farma verta 
$9,000 bet bus parduota už pu
se prekes del greito pirkėjo. 
Turi but parduota nes savinin
kai pasenia žmones. Farma 
randasi Beaver Valley, arti 
Shumans, Pa. Columbia pavie
te. Atsiszaukite ant adreso:

517—519 W. Mt. Vernon St., 
[ Apr. 27) Shenandoah, Pa.

sziai atsitinka daugiausia tarp 
musu “geru Kataliku,” kurie 
lankosi tankiausia in bažri'y- 
czia, girdi Dievo prisakymus ir 
eina in spaviedni tankiai. Bet 
ar jie iszpildo tuos bažnytinius 
prisakymus.

Senovės laikuose buvo daug 
geru žmonių ant svieto o no
rints ir sziadien ju randasi bet 
labai mažai.

Sztai paraszysiu jums, mieli 
skaitytojai, apie toki gera žmo
geli kuris buvo Protestonu. Tas 
atsitiko senei Prūsuose bet ko
kioj vietoj tai jau neatsimenu. 
Tula diena reikėjo tam žmoge
liui eiti pro Katalikiszka baž- 
nyczia ir perimtas dideliu aky- 
vumu, inejo in viduri. Tame lai
ke kunigas kalbėjo puiku pa
mokslą apie meile artymo. 
Tarp kito ko kunigas aiszkino 
“kas duoda ir szelpia savo ar- 
lima tai duoda dvigubai ir jam 
Dievas atlygins szimtaropai.”

Žmogelis sau pamisimo: 
“Nors pats turiu mažai bet pa
mėginsiu tai isztirti ar kunigas 
kalba teisybe.” Turėjo prie sa
ves apie dvideszimts markiu 
isz kuriu clave kunigui puse 
ant afieros.

Parejas namo apsakė savo 
moterei ka girdėjo bažnyczioje 
ir kaip padare. Motere subarė 
savo vyra už toki pasielgimą, 
primindama jam kad patys 
kenezia varga ir negali tinka
mai iszsimaityt su savo vai-

KSBSSB

kais. Bet vyras jai atsake kad 
Dievas jiems atmokės szimta
ropai nes taip Kataliku kuni
gas mokino.

Žmogelis kantriai lauke ka
da kunigo žodžiai iszsipildys 
liet Dievas matyt užmirszo jam 
atlygint. In kėlės sanvaites po 
tam vela jis nuėjo in ta bažny- 
czia ir vėla iszgirdo tuos pa
ežius žodžius laike pamokslo. 
Iszejas isz bažnyczios turėjo ke
liolika marku kuriuos iszdalino 
ubagams ir pasiliko jam tik ke
lios markes ir durnojo ka jam 
asakys jo motere kada jis pa- 

, reis namo. Eidamas nulindęs 
1 namo, žiuri kad Žydas stovi su 
gurbu ir parduoda žuvis. Šu
mane už likusius pinigus nu-I , v x . .pirkti nors viena žuvį ir par- 
neszti moterei kad iszvirtu ja 
ant piet.

Kada parėjo, motere pradėjo 
ji iszklausinet kur buvo, ka 
veike ir ka parnesze.

Žmogelis apsakė viską tei
singai moterei apie tai kaip ku
nigas sake kad Dievas už gera 
užmoka szimtaropai ir tod.el 
jis iszdalino visus pinigus, pa
silikdamas tik tiek kad galėjo 
nusipirkti žuvi ant piet.

Moterėlė pradėjo rugoti ant

ASMENINIAI LYDIMOS

Kas sali oūti malonesnio kelionėje, kaip
įsėdus į laivą New Yorke išlipti 

iš to. paties laivo

KLAIPĖDOJ
Tokią kelionę turėsite vykdami

1937 m. gegužės 29 d.
Iš New Yorko j Klaipėdą 

Laivo nemainant

Antra ekskursija išplauks

LIEPOS—JULY 2 D.
Iš Gothenburgo geležinkeliu per Šve-i 
diją apie 7 valandas į Kalmarą. Iš Kai-! 
maro, 1934 m. statytu garlaiviu Ma-j 
rieholm apie 18 valandų j Klaipėdą. '

EKSKURSIJAS UŽGYR6 
LIETUVIU LAIVAKORČIŲ AGENTŲ 

SĄJUNGA AMERIKOJE

Ekskursijų brošiūrėlė ir informacijos su
teikiamos nemokamai, taipgi parduoda
mos laivakortės pas visus mūsų agentus, 
arba Š. A. L. raštinėse.

KITI IŠPLAUKIMAI Jš NEW YORKO 
Drottningholm ............ 17 Balandžio
Gripsholm .......................... 1 Gegužės
Drottningholm................ 15 Gegužės
Kungsholm......................... 5 Birželio

SWEDISH AMERICAN LINE 
636 Fifth Ave. New York, N. Y.

savo neiszmanaus vyro ir kad. 
daugiau neturi ka pagamyt 
valgyt kaip tik szita žuvi ku
ria parsinesze namo. Motere 
perpjovė žuvi ir kada pradėjo 
ja iszczystyt, užtiko viduriuo
se ka toki blizganti. Nuplovė 
gerai ir persitikrino kad tai 
nikus žiedas su baltu akmenu
ku. Parode ji savo vyrui ir lie
pė nueiti in miestą pas aukso- 
riu. Auksorius. pamatęs taip 
puiku deimantini žiedą, tuo
jaus pasiūlė žmogeliui tris tuk- 
stanezius markiu kuriuos jis 
pasiėmė, nuėjo namo ir atidavė 
nusistebėjusiai moterei kalbė
damas kad isztikruju kunigas 
turėjo teisybe kalbėdamas kad 
Dievas szimtaropai jam už jo 
gera szirdi atlygins ir džiaugėsi, 
kad paklausė kunigo.

Matyt kad gal tūla motere 
plaukdama laivu, turėjo pa
mesti taji puiku žiedą ir žuvis 
blizganti žiedą nurijo manyda
ma kad tai kokis vabalėlis. Ant 
giliuko žuvis pateko in geras 
lankas ir atneszc vargszui di
deli gilinki.

Taip tai už jo mielaszirdyste 
Dievas jam sugražino szimta
ropai. — Jonas Mizara, 

isz Shenandoah, Pa,

ANT PARDAVIMO!

Lotas 150 x 150 pėdu didžio, 
didelis puikus namas, su visom 
vigadoms, ant steito kelio (arti 
Lakewood parko), Park Crest. 
Parsiduoda pigiai! Atsiskau- 
kite in ‘ ‘Saules’ ’ Ofisą, Maha
noy City, Pa. (t.f.

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-kart pribuna dau- 
giaus gyventoju. Parsiduoda pigiai 
todėl gera proga pirkti dabar o ne
laukt kolei preke pabrangs. Kreip
kitės in “Saules” ofisą. t.f.,
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