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Isz Amerikos
MIRE ISZ NULIUDIMO 

PASKUI VAIKUS.
Nelson, Ill. — Trejetas vaiku 

Mikolo Ferenso mire vienas 
paskui kita sirgdami gelton- 
drugiu. Tėvas labai mylėjo vai
kus ir labai liūdėjo paskui juos, 
kuriuos jis prižiurinejo visame 
nes jo motere mirė apie keturis 
menesius adgal. Bet in koki tai 
laika vėliaus, pradėjo paikt isz 
rupesties ir likos uždarytas 
prieglaudoje. In kėlės sanvai- 
tes likos iszleistas kaipo pasvei
kęs, pagal daktaru nuomone. 
Sugryžes namo da arsziau pra
dėjo liūdėt paskui vaikus ir ana 
diena likos surastas negyvas 
lovoje. Daktarai nutarė kad 
vargingas žmogus mirė nuo 
trūkimo szirdies nuo liūdėjimo.

ANGLEKASIS ISZKASTAS 
ISZ SKYLES PO 27 VALAN

DŲ GYVAS.
Tamaqua, Pa. -—■ Antanas 

Vinskeviczius, 48 metu, kuris 
buvo užgriautas butlegerineje 
skylėje, nuo Subatos ryto, apie 
40 pėdu gilumo, skylėje artimo
je Pitch Mountain, likos iszkas- 
tas apie 2-tra vai. Nedelioj po 
piet, gyvas, po iszbuvimui po 
žeme 27 valandas ir likos tuo- 
jaušYnTv'ežt^TnTToahiaTe' Ilgdh- 
bute ant gydymo. Buvo nesu
žeistas tiktai nukentejo visisz- 
kai ant sveikatos ir baimes ir 
gal jau daugiau nereges dienos 
szviesos. Vinskeviczius tim.be- 
riavo skyle su savo sunum Jo
nu, 19 metu, kada žeme sugriu
vo. Kada ji iszkase tai norėjo 
pats eiti namo peksczias nors 
gana buvo silpnas.

NEGALĖJO ATSIKRATYT 
NUO SAVO MYLIMOS.

Baltimore, Md. — Martinas 
Sieracka prižadėjo ant keliu 
Julijai Gzyvaliutei kad tik ja 
viena myli ir su ja apsipacziuos 
bet Martino szirdis 'greitai at- 
szalo kada susipažino su kita ir 
tai draugia savo mylimos. Abu
du susitarė ir nuvažiavo ant ge- 
ležkelio iszpyszkyt in Elktona 
susiriszti mazgu moterystes. 
Julija buvo nekvaila, suuodė 
tikslą Martinelio, greitai nu
važiavo ant stoties ir in pati 
laika, su palicijantu, sulaikė 
pabėgėlius. Palicijantas uždėjo 
panczius ir visus nuveže pas 
magistrata ir ten Martinas bu
vo priverstas susiriszti mazgu 
moterystes su Julija pakol juos 
mirtis neperskirs.

SMARKI VĖTRA
PERVERTĘ NAMUS
DAUGELI ŽMONIŲ
. SUŽEIDĖ.

Miami, Florida. — Staigai 
užėjo ant czionais smarki vėt
ra kuri iszverte daugeli namu 
ir sužeidė daugeli žmonių isz 
kuriu keli mirs nuo žaiduliu. 
Buvo nepaprastu atsitikimu 
kuriuos vėtra iszdare neku- 
riems 'žmoniems kaip L. Kerch- 
neriui vėtra nunesze visa visz- 
tinyczia bet paliko perekle 
viszta, sedinczia ant lizdo. 
Charles Morgan, gulėdamas lo
voje, nerimavo nakties laike ir 
nuėjo atsigult in kita lova. Vėt
ra nunesze dali namo su lova 
kuria Czalukas, 11 metu, aplei
do todėl vaikas iszsisaugojo ne
laimes.

5 VAIKAI SUDEGE DEGAN- 
CZIAM NAME.

Woolwich, N. J. — Kada pen
ki vaikai lankėsi as savo teta 
Ethel Russ ir toji parenginejo 
jiems vakariene, uždege gazini 
pecziuka kuris eksplodavojo ir 
degantis gazolinas apliejo vi
sus vaikus. Liepsna greitai pra
siplatino po kuknia ir pakol 
vaikai galėjo isz jos iszbegti, 
visi sudegė ant smert. Teta 
taipgi baisiai likos apdeginta.

SUSILAUKĖ KŪDIKI SU 
KITU, INMETE IN UPE.
South River, N. J. — Kada 

palicija uždare nigerka, Rože 
Titus, 31 metu, kalėjime, už pa
skandinimą savo dvieju metu 
dukreles, tai toji paszauke: 
“Man nubodo augint taji bes- 
truka ir tas jums nieko neapei
na.” Rože buvo per koki tai 
laika persiskyrus nuo savo vy
ro ir susilaukė meilingo vai
siaus su kitu. Motere dirbo fab
rike ir kūdikis buvo jai didele 
sunkenybe todėl numėtė ji nuo 
tilto in upe ir .paskandino. Ka- 

i da kaimynai jos užklausė kur 
dingo kūdikis tai pasakė jiems 
kad paliko pas gimines bet pa
licija isztyririejus jos iszpaži- 
nirna, persitikrino kad motere 
meluoja ir vėliaus ji prisipaži
no buk dukrele numėtė nuo til
to.

DEDE BUVO PRIE- 
SZINGAS LIETUVIO

MEILEI
LIEPE JUOS ARESZTA- 

VOTI.

New York. — Mortele Ste
vens, 21 vasarėlių, gyvenanti 
Ashland Pa., insimylejo in Ka
zimiera Karpavicziu ir abudu 
pabėgo in New Yorka bet likos 
sulaikyti per czionaitine palici
ja už vagysta. Jos dede, James 
Stevens ir sen-merge teta ki
taip negalėdami sulaikyt mei
linga porele, pranesze palicijai 
buk mergina pavogė tetos dei
mantini žiedą ir puikius kaili
nius vertes 500 doleriu bet isz- 
tikruju buvo tai dovanos nuo 
jos tetos. Dede su palicijantu 
nuvažiavo parsivežti mergina 
bet Mortele apreiszke palicijai 
kad myli Czaliuka ir susirisz 
mazgu moterystes ar dede ant 
to sutiks ar ne. ■

2 UŽMUSZTI, 4 SUŽEISTI 
SZAUDYME.

Mount Carmel, Pa. — Du isz- 
leisti nesenei isz kalėjimo kali
niai šukele czionais dideli su- 
miszima, vienas isz ju likos nu- 
szautas per palicija. Banditai 
nuszove saliuninka Early Rowe 
42 metu, ant smert i.r ppszove 
keturis kitus, tarp ju viena mo
tere. Banditas Juozas Jurkevi- 
czius, 47 metu likos užmusztas, 
jo draugas Vladas Stranz likos 
paszautas per palicija. Bandi
tai paszove Jurkevicziaus pa- 
czia, kita saliuninka, Peter Pro
fit ir jo sunu. Jurkevicziene ne
senei paliko savo vyra nueida
ma už gaspadine pas Kersteteri 
pas kuri Jurkeviczius atėjo ir 
pradėjo szaudyma. Po tam ban
ditai apiplesze saliuna Juozo 
Bach, privertė automobilistą 
kad juos iszvežtu isz miesto bet 
myne žmonių greitai susirinko 
ir drauge su palicija pradėjo 
banditus vytis su augszcziau 
minėtoms pasekmėms vėliaus 
suimdami juos isz kuriu vienas 
likos nuszautas ant smert.

28 MENESIU MERGAITE 
NUSTEBINA PROFESO
RIUS SAVO ISZMINCZIA.
Bonne 'Terre, Mo. — Mariute 

Kristina Dunn, kuri turi vos 28 
menesius amžiaus, nustebino 
žymius profesorius universite
tu su savo nepaprasta iszmin- 
czia, kada jie atvažiavo tyrinėti 
apie taja nepaprasta mergaite. 
Mergaite moka isztarti apie 
4,000 žodžiu, dainuoja daineles, 
kalba kaip suaugus mergina ir 
gali apsakyti daugeli žymiu at
sitikimu. Profesorei tyrinės jos 
iszminti toliaus.

TĖVAS 26 VAIKU.
Bay City, Tex. — Millan 

Sparks, gyvenantis mažam kai
melyje Clemville, ana diena pa
siliko tėvu 26-to kūdikio bet jo 
motere yra motina vienuolikto 
kūdikio. Millan yra tėvu pen
kiolikos vaiku isz dvieju kitu 
moterių su kurioms buvo apsi- 
paeziaves. Jo vyriauses sūnūs 
jau yra dieduku.

PAAUKAVO GYVASTĮ UŽ 
6 KIAUSZINIUS.

Richland, Tex. — Farmeris 
R. K. Finch, augintojas torkiu, 
ana diena apreiszke buk viena 
isz jo torkiu ana diena padėjo 
asztuonis kiauszinius in viena 
diena ir nuo to sunkaus darbo 
paaukavo savo gyvasti. Augin
tojai pau'kszcziai da negirdejo 
panaszaus atsitikimo ir labai 
tuomi nusistebėjo.

9 DARBININKAI PASZAUTI 
LAIKE SUMISZIMO.

Galena, Kans. — Neapykan
ta tarp dvieju uniju pristūmė 
vienus užklupti ant kitu kada 
ketino laikyti savo susirinkimą 
czionais. Maiszatyje kuris kilo, 
likos pavojingai paszauti devy
ni darbininkai. Prieszininkai 
mete kėlės dūmines bombas in 
svetaine kurioje buvo laikoma 
susirinkimas. Maiszatyje daly
vavo apie 2,000 žmonių.

KASYKLOS VELA PRA
DĖJO DIRBTI.

Shenandoah, Pa. — William 
Penn kasyklos, kurios buvo su
stoja nuo 31 Kovo, pradėjo 
dirbti Panedelio diena. Apie 
550 darbininku dirbo tose ka
syklose priesz sustojimą. Ster- 
ret Coal Co., isz New Yorko nu
pirko taisės kasyklas nuo Sus
quehanna Coal Co. Badai New 
Yorko burmistras La Guardia 
yra dideliu szerininku tosios 
kompanijos.

STUDENTE
PAGIMDĖ KŪDIKI 

MOKSLAINEJE
TĖVO NEISZDUODA.

Boston, Mass. :— Kada stai- 
' gai apsirgo 18 metu Harrieta 
Boyden, isz Marathon, N. Y., 
kuri radosi privatisžkoje moks
laineje del mergaieziu Kather
ine Gibbs School, paszauktas 
daktaras persitikrino buk mer
gina buvo pagimdžius kūdiki. 
Prasidėjo krata ir kilo didelis 
skandalas ir ant galo surasta 
kūdiki paslėpta valizoje už
smaugta. Tėvas mergaites at
važiavo isztyrineti apie taji da
lyką kaip galėjo tas atsitikti 
taip privatisžkoje mokslaineje 
in kuria buvo nusiuntęs savo 
dukrele.

Mergina likos nuvežta in li- 
gonbute ir palicija pradėjo ja 
kvosti kad iszduo'tu pravarde 
tėvo kuris ja nužemino bet mer
gina tyli ir sako kad veluk mir
ti ne kaip iszduoti teva kūdikio. 
Po pagimdymui mergina indė
je kūdiki in valiza, uždare ir 
paslėpė kamaraitėje.

SUMISZIMAS TARP STRAI- 
KIERIU; 8 VŽMUSZTI 30 

SUŽEISTI.
Sąn MartiriJkejikas. — Vais

kus turėjo apmalszinti sumiszi- 
ma straikieriu czionais kuris 
rasidejo tarp nariu prigulin- 
cziu in atskiras unijas. Maisza
tyje likos užmuszta asztuoni 
darbininkai ir gal daugiau kaip 
30 sužeisti. Penkesdeszimts 
maisztininku likos aresztavoti.

N E T PO 20 METU SURADO 
NETIKĖTAI SAVO TĖVUS.

Harrisburg, Pa. — Kada jo 
tėvai gyveno Biltone, Mo., 20 
metu adgal, Louis Pittingeris, 
turėdamas tada 22 metus, in- 
ženge in kariuomene ir kovojo 
Francijoj būdamas ten sužeis
tu. Kada jis sugryžo namo, tė
vai buvo apleidę miesteli bet in 
kur nuvažiavo tai niekas neži
nojo. Negalėdamas dirbti sun
kei, nusipirko sena automobi
liu ir blekinio tavoro ir keliau
davo isz miestelio in miesteli 
pardavinėdamas farmeriams 
savo tavora. Alt galo atvažia
vo jis in szia aplinkine. Ana 
diena sustojo prie farmerio na
mo kėlės mylės nuo Harrisbur- 
go. Kokia tai motere pradėjo 
su juom kalbėtis ir ant galo pri
mine jam apie savo dingusi bro
li ir ant galo dasiprato kad tai 
jis yra tasai brolis kurio apgai
lestauja. Paszaukti seni tėvai 
pažino savo sūneli, karsztai pa
sisveikino ir kokis buvo 
džiaugsmas tėvu tai skaityto
jai patys gali dasiprasti.

Sūnūs tėvams apsakinėjo apie 
savo kariszkus atsitikimus ir 
kaip keliavo po visa Amerika 
su vilczia jog kada nors gal jam 
pasiseks surasti savo senus tė
velius ir pasilikti po ju pasto
gių lyg smert.

— Queensland, Australijoj, 
randasi gal 'seniausias medis 
ant 'Svieto, kuris vadinasi “ma- 
crozania,” kuris turi gal dau
giau kaip 12 tukstaneziu metu.

Isz Visu Szaliu
MOSKVOS GYVENTOJAI 
PASIDIDINO DVIGUBAI.
Moskva, Bosija. — In tris 

pirmutinius menesius nuo pra
džios meto, miesto gyventojai 
pasididino dvigubai, kaip pra- 
nesza valdžios raportai. Prie
žastis tame yra kad persiskyri
mo tiesos yra rūstesnes ir sun
kiau dabar aplaikyt persiskyri
mą. In tuos tris pirmutinius me- 
nesius užgimė net 32,632 kūdi
kiai o tam paežiam laike praei
ta meta gimė 18,246. Moskvos 
miestas turi apie keturis mili
jonus gyventoju.

BUBONISZKA PAVIETRE 
SMAUGIA PO 200 ŽMO

NIŲ ANT DIENOS.
Nanking, Kinai. -— Bubonisz- 

ka pavietre pradėjo baisiai pra- 
siplatint po Amoy, Foochow ir 
Fukien provincijas. Kas diena 
mirszta nuo tas baisios paviet
res gal daugiau kaip du szim- 
tai žmonių ir tuksfaneziai ser
ga. Valdžia negali suszelpinet 
t uju nelaimingųjų nes neturi 
užtektinai daktaru, sergan
tieji guli grinczelese be jokios 
priežiūros ir laukia pabaigos. 
Padėjimas tenaitiniu gyvento
ju yra isztikruju apverktinas. 
NlisijoiiieFiai" stengėsi prlgial- 
bet gyventojams bet ir jie netu
ri užtektinai vaistu ir tinkamo 
maisto.

TAMSUNELIAI UŽKANKI
NO SENA MOTERE ANT 

SMERT.
Olmsutz, Czekoslovakija. — 

Kaimelyje Trentschin kuris gu
li prie czionaitiniu kalnu, gyve
no malsziai senuke Vachteriene 
kuri turėjo nepaprastai mėly
nas akis kuriu aplinkinei gy- 
ventojai labai neapkentė ir pra
minė ja ragana. Po aplinkine 
prasiplatino kokia tai gyvuliu 
liga ir gyventojai sumėtė kalte 
ant senukes buk tai ji “užmė
tė” raganysta ant gyvuliu. Ke
li jauni pusberniai susitarė ir 
užklupo ant senukes kad isz jos 
iszvaryti pikta dvasia kuri jai 
prigialbsti raganavime. Taip 
suplakė nelaiminga senuke kad 
toji in kėlės miliutas mirė di
džiose kaneziose. Palicija aresz- 
tavojo tamsunelius ir uždare in 
kalėjimą.

UŽVYDUS VYRAS NUSZO
VE 14 VYRU IR 10 

PASZOVE.
Osijek, Jugoslavija. — Arti

mo kaimo gyventojas J. Proko- 
pecz baisei užvydejo savo pato
giai moteriai kuria nužiurinejo 
buk ji užsiduoda su kaimo vy
rais ir bernais. Negalėdamas 
toliaus apmalszyti savo užvy- 
dejimo o gal ir turėjo tame ge
ra priežasti, pasiėmęs revolve
ri, pradėjo szaudyt visus vyrus 
kokius tik patiko ant ulyczios. 
Keturiolika isz ju nuszove ant 
smert o deszimts sunkei paszo
ve. Ant galo likos apmalszintas 
per kitus vyrus, surisztas ir nu
vežtas in pavieto kalėjimą.

SUiSZAUDE ASZTUONIS 
PIKTADARIUS.

Moskva, Rosija. — Czionais 
likos suszaudyti asztuoni pik- 
tadarei kurio nužudydavo savo 
aukas po tam apipleszdavo. 
Tieji piktadarei atsilankydavo 
ant visokiu pasilinksminimo 
vietų kur susipažindavo su tur
tingoms ypatoms po tam pa
kviesdavo juos in miestą paro
dyt jiems linksmas vietas, už
duodavo arszeniko arba ki
tiems perpjaudavo gerkles ir 
apipleszdavo.

Bet paskutinei aukai neužda
vė užtektinai truciznos, kuris 
iszbego laukan ir pranesze pa
licijai kas atsitiko pakol mirė 
ir visi iktadarei likos suimti ir 
suszaudyti.

JOKŪBAS VISAI TO 
NESITIKĖJO.

Treviso, Italija. — Jokūbas 
Bastianetto, 33 metu, apvaiksz- 
tinejo savo varduves su keliais 
draugais vietinėje karezemoje 

į ir truputi sau už daug pavėlino 
ramybes. Žandarai ji areszta- 
vojo ir vedė pas vaita kad ji nu
baustu bet Jokūbas szirdingai 
melde kad ji uždarytu kozoje 
nes geriau butu jatn persedet 
kozoje nei kaip eitu namo ir 
gauti žandiniu nuo savo prisie- 
geles. Žandarai susimylėjo ant 
Jokūbo nes gerai suprato kas ji 
laukia namie todėl nuvede in 
koza. Bet Jokūbui plaukai net 
atsistojo ant galvos kada ji už
dare tam paežiam kambarėlyje 
kuriame radosi ir jo prisiegele 
kuri buvo uždaryta už pasigė
rima ta pati vakara. Kokis bu
vo pasisveikinimas vyro su mo
tere, to ’telegramai nepranesza.

46 MAGAZINAI JAVU 
SUDEGE.

Todireni, Rmunija. — Isz ne
žinomos priežasties sudegė 
czionais net 46 magazinai pri
pildyti javais. Manoma kad 
magazinai turėjo būti padegti 
per nežinomas ypatas. Bledes 
padaryta ant keliolika milijonu 
leju.

LIETUVOJE MIRĖ 
KOMPOZITORIUS

M. PETRAUSKAS
Kovo 23 d., Vakare Kaune Po 

Ilgos ir Sunkios Ligos.

PALAIDOTAS DUSMENY- 
SE, TRAKU APSKR., GRE

TA SAVO TĖVU.

New York, N. Y.,— Lietuvos 
laikraszcziai pranesza liūdna 
Amerikiecziams ir ypacž muzi
kos ir Lietuviu dainos mylėto
jams žinia, 'kad Kovo (Mar.), 
23 d., vakare Kaune po ilgos ir 
sunkios ligote mirė dainininkas 
ir kompozitorius Mikas Pe- 
trauiskas, vyresnysis brolis gar
saus dainininko ir Lietuvos op
eros kūrėjo Kipro Petrausko. 
Velionis yra gerai žinomas vi
siems Amerikos lietuviams, nes 
Amerikoje buvo iszgyvenes 
virsz poros desetku metu ir 
ežia labai daug dirbės organi
zavime lietuviu choru ir abel- 
nai ugdyme lietuviu dainos ir 
muzikos meiles tarp Amerikos 
lietuviu1. Taipjau jis yra ap
lankęs veik vifeas kiek didesnes 
lietuviu kolonijos Amerikoje 
su koncertais. Jo pastangomis 
buvo sutvertas Chicagos ‘Biru
tes’ choras, kuri jis per daugeli 
melu vedu. Po to i is buvo su
tveręs dideli chorą Detroite, 
Mieli., toliaus jis per daugeli 
metu vede ‘Gabijds’ chorą Bos
tone, Mas's., kur buvo insteiges 
ir pirma lietuviu konservatorių 
ja. Velionis Mikais Petrauskas 
buvo 63 metu amžiaus, gimęs 
1873 m., Rugsėjo 29 d., Palie- 
szej, Szvenczioniu apsk. kur ta
da jo tėvas vargonininkavo. 
Palaidotas Dusmenyse, Traku 
apskr., greta savo tėvu, nes to- 
kis buvo velionio noras.

NESITIKĖJO KAD VARGIN
GA SENUKE PALIKO 

TIEK TURTO.
Vendlich, Austrija. — Czio

nais mirė gerai žinoma senuke, 
Agota Deitrich, 82 metu, kuri 
gyveno isz mielaszirdystes ge
ru žmonių. Kada kaimynai jos 
nemate per kėlės dienas, nuėjo 
pažiūrėti kas senukei atsitiko. 
Užtiko senuke gulinczia ant 
sziaudu nes kambarėlyje nesi
rado beveik jokiu rakandu, nei 
lovos ir aplinkui buvo didelis 
neszvarumas. Kada kaimynai 
pradėjo daryti paredka kam
barėlyje, užtiko kampe tarp 

.malku skurine maszna kurioje 
radosi daug popieriniu bumasz- 
ku ir sidabriniu ir auksiniu pi
nigu. Tarp surastu dokumentu 
persitikrinta kad senuke turėjo 
du namus ir kitus turtus. Vie
natinis gimine kokis likosi pas
kui senuke buvo jos 52 metu 
anūkas, kuriam pripuolė visas 
turtas senukes. Kiek pinigu bu
vo tai užslėpta per palicija.

DARBO ŽINUTES
Trenton, N. J. — Spirdamie- 

si didesnes mokesties apie 1,000 
darbininku dirbaneziu Ther- 
raoid Rubber Co., pamėtė savo 
darbus apszaukdami straika ir 
geidžia pripažinimo unijos.

Sunbury, Pa. — Vargszai 
prieglaudoje czionaitiniam pa
viete šukele sėdinti straika kas 
kiszasi skalbimo. Lyg sziai die
nai vyrai skalbė drapanas o mo- 
teres czystino kambarius bet 
vyrai atsisakė ta darba daryti 
o moteres neturėjo laiko ir visi 
susėdo, nuleido rankas ię šuke
le straika.

Kulpmont, Pa. — Czionaiti- 
niai butlegeriai-anglekasiai su
stojo dirbti pasiprieszindami 
nukapojimo 50 centu ant ang
lių.

— Aplinkinėje Yuhsien, Ki- 
nuosia, 1933 melte, nupuolė le
dai kurie įsvere nuo 20 lyg 120 
svaru sunkumo. Ledai iszmu- 
sze viską kas radosi ant lauku, 
kis tukstaneziu ]pphr hr hrhh 
800 žmonių sužeido, daug gy- 

I vuliu užmuszta ir namu stogai 
sudaužyt1'. __ . -



’‘SAULE’’ Mahanoy City, Pa.

Kas Girdėt
Nekarta žmones skaito laik- 

raszcziuose buk nupuolė colis 
iiėtaus bet ai’ žino kiek tasai 
colis vandens reiszkia? Tūlas 
žmogelis, kuris gerai žino ro- 
kundas, apskaitė buk colis 
vandens 'ženklina 27,226 galo
nus ant akerio o 17,424,000 ga
lonu ant kožnos ketur-kampi- 
nes mylios.

Pietinėj Afrikoj likos suras
ti kaulai milžiniszko sutvėrimo 
kuris badai gyveno ant svieto 
100 tukstancziu metu adgal. 
Tasai milžinas turėjo 65 pėdas 
ilgio, 25 pėdas augszezio ir svė
rė apie 40 tonu arba 80 tuks
tancziu svaru.

Koki gyvūnai gyvens ant 
musu žemes szimta tukstancziu 
metu nuo musu laiku? O gal ne
bus tada jokiu žvėrių ant svie
to.

Lenkai gali pasigirti kad ir 
jie turi ‘bobiszka bandite kuri 
prasimine Angliszkai Norma 
Parker o kuri tikrai vadinasi 
Anele Gutovskį ir paeina isz 
New Orleans, La.

Palicija ja nesenei aresztavo- 
jo kaipo pirmininke banditu ir 
gengsteriu kuri su savo banda 
piesziku užklupinejo visokias 
lestauracijas, kotelius ir szto- 
rus. Toji bandite turi labai 
karszta būda ir net perdure sa
vo drauge su peiliu.

Kada mergina buvo teista 
sude, jos szeimyna ja pažino 
bet toji užsigynė kad tai ne jos 
tėvai. Apleido ji teviszka pasto
gių kada turėjo vos 14 metu, 
iszeidama in svietą bet iszklydo 
isz tiesaus kelio ir ant galo ga
vosi in rankas teisingystes ir 
gal dabar užbaigs savo gyveni
mą už kalėjimo groteliu.

Kanada turi gera pelną nuo 
savo kaimynu Amerikiecziu 
kurie 1936 mete paliko fenais 
net 275 milijonus doleriu. Kada 
Suv. Valstijose buvo prohibici- 
ja tai Amerikonai važiuodavo 
in Kanada pasivilgyt gerkles 
ir ten praleido 1933 mete dau
giau kaip 117 milijonu doleriu. 
Sziadien Kanada daug sveteliu 
pritraukia isz priežasties kvin- 
tukiu mergaicziu kurias mato 
milijonai žmonių kas meta.

pinius vyrus ir subankrutytus 
baronus ir kitokius, kurie pra
leido savo pacziuliii turtus po 
tam paliko jas ant ledo.

Ant galo atsirado baroniene 
Hanna von Mikes, isz Vengru, 
kuri karaliui Zog atnesze rei
kalinga pasoga ir sziadien ji 
yra ati valdyt o jaus Tirane, Al
banijoj.

'Suv. Valstijų moterėlės kas 
meta uždeda ant savo veideliu 
už 80 milijonu doleriu visokiu 
pauderiu, moseziu ir kitokiu 
paibeliu o priek tam iszduoda 
170 milijonu doleriu patogumo 
padoriuose ant padabinimo sa
vo veideliu, garbiniavimo plau
ku ir 1.1.

Ant krutamuju paveikslu te- 
atreliu žmones iszduoda kas 
meta daugiau kaip keturis mi
lijonus doleriu, skustbarzdine- 
se praleidžia arti tris milijonus 
doleriu del graboriru užmoka 
už palaidojimus 230 milijonu 
doleriu o už gyduoles 715 mili
jonu doleriu.

Taip, kuo daugiau žmones 
iszdavineja, tuo daugiau fabri
kai dirba ir darbininkai isz to 
pasinaudoja bet kada žmones 
serga tai kitokis dalykas nes 
kožna meta apserga apie 8 mili
jonai žmonių. [Užlaikymas li- 
gonbueziu kasztuoja ant meto 
arti du bilijonus doleriu, ku
riuose aplaike gydymą beveik 
szeszta dalis visu gyventoju. 
Kad taisės ligonbutes užlaikyt 
ir duoti sergantiems pagialba 
tai valdžia užlaiko taisės ligon
butes ir privatiszkos ypatos pa
aukauja ant ju daugeli milijo
nu doleriu nes didesne dalis 
žmonių neturi pinigu ant gydy
mo ir daktaru patarnavimo. 
Del visokiu smagumu žmones 
turi pinigu bet rūpintis savo 
sveikata tai pinigu neturi.

Angliszko karaliaus, Jurgio 
6-to, karūnacija atsibus 12-ta d. 
Gegužio, szimet. Paprastai yra 
tai puikus regėjimas ant kurio 
suvažiuoja milijonai žmonių. 
Tieji, kurie norėtu matyt taja 
puikia procesija kada karalius 
važiuoja in katedra priimti ka
rūna ir geidžia atsisėsti tinka
moj vietoj, turi mokėti už krės
lą po 60 doleriu o kaip kur net 
250 doleriu. Daugiausia moka 
už taisės vietas Amerikonai ku
rie po tam labai giriasi visiems 
kad radosi ant karūnacijos 
Angliszko karaliaus.

rijos pustyne nueidamas in.' 
miestą Peterburgą, dabar žino
mas kaipo Leningradas, Bosija. 
Kada tasai žmogus atėjo in 
Petrogradą, caras Aleksandras 
dagirdes apie jo nepaprasta ke-i 
ii one, liepe ji paszaukti pas sa
ve priimdamas ji kaip koki am
basadorių ir pasodino szale sa- 
ves*prie stalo, liepdamas apsa
kinėti kokiu budu jis atliko ta
ja ilga kelione peksezias. Kieki 
laiko užėmė jam toji nepapras
ta kelione tai apie tai neapra- 
szyta.

Lietuvoj© numirė kompozito
rius Mikas Petrauskas. Jisai 
pirmutinis pradėjo raszyti lie
tuviu operas ir operetes. Jisai 
ruosze chorams lietuviu liau
dies dainas, organizavo chorus 
ir mokino dainuoti atskirus as
menis. Savo darba jisai pradė
jo Lietuvoje, dar būdamas jau
nas vyrukas; fese ji Petrapily
je, besimokindamas konserva- 
toriojje, paskui Vilniuje ir 
Amerikos lietuviu kolonijose. 
Tarp Amerikos lietuviu jam te
ko darbuotis ilgiausia. Nuo to 
laiko, kaip Mikas Petrauskas 
1907 mete atvyko in Jungtines 
Valstijas, jisai daugiau kaip 
per dvejetą deszimcziu metu 
gaivino Lietuvos iszeivijoje 
meile lietuviszkai dainai ir szis 
jo darbas labai daug prisidėjo 
prie to, kad lietuviai Ameriko
je sukure savo kultūrini gyven
imą. Būdamas Amerikoje, jis
ai pagamino gaidas darbinin- 
kiszku dainų rinkiniui, kuri 
i'szleido Lietuviu Socialistu Są
jungą. Bet politika nebuvo jo 
sritas. Savo jėgas jisai pa- 
szvente liaudies aukeleimui 
dainos ir muzikos garsais. Ji
sai turėjo draugu ir mokiniu 
tarpe žmonių visokiu nuomo
nių. Amerikos lietuviai nie
kuomet neužmirsz jo nuopelnu.

Metas 1937 ilgai pasiliks min
tyje farmerio Williamo Hauck, 
isz Potosi, Wifi.

Tula diena, ant ledo, kuris 
randasi ant jo farmos, puolė 
arklys ir nusilaužė sau koja, 
kuri reikėjo nuszauti. Ant ryto
jaus dvi karves taipgi paslydo 
ant ledo ir taisės farmeris buvo 
priverstas nuszauti. In 24 va
landas vėliaus pats Hauck pa
slydo ant to ledo ir iszsilauže 
sau koja. Su didele beda prislin
ko prie namo 'bet vos inejo in 
narna, dagirdo kad kitas arklys 
panasziai susižeidė kuri taipgi 
reikėjo nuszauti

Albaniszkas karalius Zog, 
1934 mete, rūpinosi labai kaip 
ežia pripildyt savo tuszczia 
skarbeziu, todėl apgarsino buk 
jisai noringai paeziuotusi su 
kokia turtinga Amerikonka su 
milijonu doleriu metines inei- 
gos. Ant galo atsirado tik viena 
patogi Amerikopka bet ant ne
laimes neturėjo pasogo. Dau
giau. merginu neatsiszauke ant 
taip garbingos vietos nes jau 
ne viena Amerikonka gerai ap
sidegino pirkdamos sau Euro

Žmones sako kad namie yra 
saugiausia vieta o bet tai netei
sybe nes 1935 mete net 31,500 
žmonių pražuvo namuose per 
visokias nelaimes ir atsitiki
mus kaip: paslydimus, nupuoli
mus nuo krėslu ir kopecziu, ap- 
siszutinimus, persipjovimus ir 
paslydima maudynėse. Dau
giau kaip szimtas tukstancziu 
žmonių susižeidė visokiuose at
sitikimuose namie.

Ar tai galimas butu daigtas 
kad žmogus galėtu nueiti isz St. 
Louis, Mo., Amerikos, in Peter
burgą, Bosija, peksezias be pa- 
gialbos laivu ar geležinkeliu?

'O bet tai yra teisybe. Ana 
diena pateko mums in rankas 
knyga “History of St. Louis,” 
kur ant 51-mo lapo randasi at- 
spaudinta apie toki žmogų. Ta
sai žmogus, kuris taip padare, 
buvo tai Russel Farnum, kailiu 
kupezius dirbantis tada del Jo
no Jokūbo Astorio, kuris isz- 
tikruju nuėjo peksezias isz 
Amerikos in Bosija. Pradėjo jis 
savo nepaprasta kelione isz 
Alaskos, perejo per susmauga 
Bering Strait, po tam per Sibe-

Isz Lietuvos.
14 METU VAGILIUS, PAVO
GĘS 5 ARKLIUS, DABAR 
PAGAUTAS VOGTU ARK
LIU GIMNAZIJOS MAL

KAS VAGIANT.
Utena.,— Biliakiemio kaimo 

gyventojas Antanas Vilūnas, 
atvažiavęs Utenon, priristo 
arklį netoli gimnazijos. Atli
kęs reikaluls ir norėdamas va
žiuoti namo, jis nerado arklio. 
Tuomet jis pranesze palicijai. 
Viena naktį Algirdas Kuncziu- 
nas buvo 'sugautas vagiant 
gimnazijos malkas. Kvocziant 
iszaiiszkinta, kad ankseziau pa
vogęs keturis arklius, Kuncziu- 
nas taip pat pavogė ir Vilū
no arkli ir paslėpė ji miszke, 
kur jis atvažiavo miestan ir 
pradėjo krautis in vežimą gim
nazijos malkais. Ji sugavo jau 
antra vežimą bekraunant. Mal
kais jis veže mis'zkan. kur mano
ma, butu pardavės. Ji užklu
po gimnazijos sargas. Jaunas 
vagilius suimtas ir nebepalei- 
džiamas. Bus (siuneziamas ne- 
pilnamecziu nusikaltėliu instai- 
gon.

SŪNELIS IR TĖVAS 
ANTVAKACIJU

Nubodus miesztiszku gyveni
mu, ponas Vippelis nuvažiavo 
ant kaimo praleisti kėlės die
nas pasilsije bet poniute Vip- 
peliene surado tiek darbo savo 
vyrui kad tasai tūla diena pa
mėtės viską, pasiėmė su savim 
sūneli Mikuti ir nuėjo pasi- 
vaikszezioti po aplinkine.

— Papa, kokis tai per žvė
ris, kuris ganosi ant ano lauko ? 
— užklausė Mikutis tėvo.

— Tai papa asilas, mano 
vaikeli.

Eidami toliaus, Mikutis pa- 
temino-kita asila ant kito lau
ko ganantysi ir vela Mikutis 
klausia tėvo.

— Tai mama asilas, — atsi
liepė tėvas.

— O ar papa asilas yra ženo- 
tu teveli?

— Taip, mano sūneli, — at
sake levas su nenoru, — visi 
asilai yra ženoti.

PARSIDUODA FARMA.

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 riikinyczia, užtektinai be- 
ganezio vandens, didele gamyk
la ir girria, trokas ir reikalin
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.

NEMUNAS APSĖMĖ 
RUSNĖS MIESTELI.

Rusne.,—Nemuno ledams su- 
sikimszus ties Rusnės tiltu, 
vanduo pakilo nepaprastai 
auksztai ir apsėmė beveik visa 
Rusnės miesteli. Taip pat ap
semtos Žalgiriu, Pelkininku ir 
kitu kalimu apylinkes. Vanduo 
taip staiga pakilo kad priesz 
pusvallaridi isz namu iszeje gy
ventojai galėjo grįžti laiveliais. 
Kaip kur del tokio staigaus po
tvynio kilo net panika, nes mo
terys, seneliai ir vaikai savo jė
gomis negalėjo isz Apsemtu vie
tų pabėgti, o pągiailba ne visur 
isz karto galėjo pribūti. Dau
gelyje vietų prigėrė naminiai 
gyvuliai, kaip avys, ožkos, 
kiaules, visz'tos. Taip pat daug 
kur galima užtikti prigėrusiu 
kiszkiu, kuriuos miszkuose ir 
laukuose užklupo vanduo.Kito- 
se vietose Nemunas nuneiszc 
medinius tiitus ir sziaip pada
re daug nuostoliu bet dabar 
jau vanduo atslūgo ir potvy
nio pavojai praėjo.

TRAUKINYS SUVAŽINĖJO 
DU ŽMONES IR ARKLĮ.
Panevėžys.,—- Nakties laike 

isz Panevėžio in Obelius iszejo 
tuszczias, su daugybe vagonu 
prekinis traukinys. Buvo isz- 
siustas kaip pagiaibinis. Szis 
traukinys netoli Subacziaus, 
prisivijo ir mirtinai suvažinėjo 
kareivi Stalsi Petrauską; žuvu
siojo ma'szini-stai visai nepaste- 
bejo. Petrausko kūno dalys 
rastos tolokai nuvilktos ir isz- 
blaszkytos.Sekanczioj Panemu
nėlio stoty minimas traukinys 
prisivijo szios stoties vanden
traukio maszinista Joną Goš
tautą, kuri 'taippat mirtinai su
važinėjo. Tarp Panemunėlio 
ir Rokiszkio pervažoje trauki
nys pagavo roge.se pakinkyta, 
bet be iszeimininko arkli, kuri 
taippat vietoje sutriuszkino. 
Arklio savininkas dar neisz- 
ai'szkintas.

KAM GERIAUSIA
—• Mamyte, mamyte, ar žinai 

kam geriausia būti bažnyczioj ? 
-— szauke deszimtu metu mažo
ji Onyte, parėjus isz bažny- 
czios.

— Kodėl tu, mažiule, manės 
klausi, juk žinai kad bažnyczio- 
je kiekvienam gera, — meiliai 
atsake motina.

— Gera, tai gera, mamyte, 
bet man rodosi geriausia tai ta
jai mažai lempelei, kuri kybo 
priesz ta altorių, kuriame pasi
slėpęs Vieszpats Jėzus, — kal
bėjo mažoji Onele.

— Kodėl tau, dukrele, taip 
rodosi? — paklausė motina.

■— Kai tu, mamyte, mane nu
sivedė! sziadien in bažnyczia 
tai man taip gera buvo ten kal
bėti poterėlius, taip buvo sma
gu. Rodos Jezulis žiuri in mud
vi — asz net nenorėjau eiti taip 
greitai namon. Tai-gi mudvi 
tik trumpai klupojome pas al
torių o kaip gera buvo. O toji 
lempele nuolat dega, nuolat ky
bo. Kaip jai buna smagu, kuo
met ateina vakaras, žmones isz- 
siskirsto, bažnyczioje sutemsta 
ir lieka tik vienui viena toji 
lempele ir Jėzus altoriuje. O 
kaip tuomet, mamyte, gera tai 
lempelei! — rimtai kalbėjo 
Onute.

— Toji lempele tai paveiks
las szirdies mylineziuju Jezu, 
— kalbėjo Onutei motina, — 
kuris myli Jezu -— tam ir-gi vi
suomet gera nes Vieszpats Jė
zus pats ateina in tokia szirdi 
ir gyvena joje o toji szirdis lyg 
lempele nuolat dega meile prie 
Jėzaus. Todėl ir tu, dukrele, 
mylėk Ta Geraji Jezu, niekados 
nedaryk to, kas Jam nepatinka 
kas Ji rūstina, tai tu busi lai
mingesne ir už ta lempele.

Onute nežinojo ka atsakyti 
in tuos motinos žodžius. Ji tik 
karsztai prisiketino mylėti Je
zu ir visados Jam intikti.

Juodas Žemcziugas
Smarki Apgavysta.

Pasakojama kad pas viena* 
Londono auksoriu atėjo koksai 
tai szvariai apsirėdęs vyriszkis 
ir papraszes žemeziugu kuri no
rėjas intaisyti priesagelen 
(spilkon). .

Parodyta jam visa eile žem- 
cziugu bet tam ponui labiausia 
patiko juodas žemcziugas kaipo 
didele retenybe, o kuri tik vie
na toki auksorius turėjo.

Auksorius už ta juoda žem- 
eziuga pareikalavo 8 tukstan- 
czius doleriu. Perkantis be jo
kio derejimosi tuojau sutikės 
su taja kaina ir liepes žemeziu- 
ga atneszti jam in namus kur 
prižadėjo pilnai visus pinigus 
iszmoketi.

Praėjus pusvalandžiui atėjo 
pas ta poną in namus auksorius 
ir ten pat jam tuojau už žem- 
cziuga užmokėta reikalaujamo
ji pinigu suma.

Norints ne daug pardavine- 
jas už ta žemeziuga pelno tai 
vienok vis-gi buvo labai užga
nėdintas kadangi už ji ant syk 
buvo gavės pilnai visa užmo
kesti.

Dviem menesiais po tam atė
jo pas ta pati auksoriu vela ta
sai džentelmonas ir pareikala
vo jam iszjeszkoti dar viena to
ki juoda žemeziuga, kadangi, 
esą, jo žmona norinti turėti aus- 
karius su juodais žemeziugais.

Auksorius labai nuolankiai 
patemijo kad jis panaszaus 
žemeziugo pas save krautuvėje 
tuo tarpu neturi bet turi vilti 
kad gales panaszu anam kur 
nors atrasti ir po draug apreisz- 
ke kad tasai antras žemcziugas 
bus brangesnis nes reikia jo 
jeszkoti.

— Kaslink kainos, tai menk
niekis, — patemino pirkikas,— 
bet daugiausia apeina laikas' 
nes jeigu greieziau žemcziugas

bus atrasta brangiau už ji už
mokėsiu.

Auksorius kaip reikiant pir
mąjį žemeziuga iszmataves ir 
tuojau iszsiuntinejo laiszkus 
žymiems auksoriams su praszy- 
mu idant tuojau toksai butu at- 
jeszkota.

Praėjus trimi sanvaitems 
Londono auksorius aplaike nuo 
savo provincijonaliszko draugo 
laiszka kuriame praneszta kad 
reikalaujama žemeziuga nupir
ko ir užmokėjo septyniolika 
tukstancziu doleriu ir kad su 
juo netrukus htvažiuos in Lon
doną.

Tuo paežiu laiku atėjo pas 
Londono auksoriu tasai pats 
ponas kuriam praneszta kad 
panaszus pirmajam žemcziugas 
atrasta bet už ana reikalauja
ma septyniolika tukstancziu 
doleriu.

Ir isztiesu, praslinkus keliom 
dienoms, atvažiavo in Londoną, 
isz provincijos, auksorius ir at
sigabeno nauja žemeziuga ku
ris kaip sykis buvo panaszus 
parduotam.,

Tuojau iszsirengta pas ta po
ną kad jam parduoti reikalau
jama žemeziuga bet kaip nusi
stebėta kuomet jo neatrasta ir 
kuomet jiedviem apreikszta 
kad minėtas ponas nežinia in 
kur iszsikraustes.

Ir to pono pajeszkojimai liko 
be pasekmių.

Palicija atsisakius to pono 
jeszkoti, apreikszdama kad bile 
kas gali ka tik nori pirkti ir 
parduoti.

Netrukus iszejo aikszten kad 
isz provincijos auksorius ta 
tai-gi pati žemeziuga atnesze 
pas ta poną kuris už ana Lon
done buvo užmokėjas asztuonis 
tukstanezius.

Dabar au'ksoriai byluojasi o 
tasai džentelmo’nas. džiaugėsi 
trumpu laiku uždirbės devynis 
tukstanezius doleriu!

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
giam gyventoju. Parsiduoda pigia! 
todėl gera proga pirkti dabar o ne
laukt kolei preke pabrangs. Kreip
kitės in “Saules” ofisą. t.f.

ISZ WILKES-BARRE 
IR APLINKINES

Wi'lkete-Barre, Pa..—Prie sa
vo namu, sunkiai apdegė-Al
bertas Valezinis, 9 metu, 339 S. 
Empire uly. Liepsnos ji paga
vo, kaip jis in besikurianti lau
želi inmete gazolino kena. Al- 
bertukas randasi Homeopathic 
ligonbuteje.

Pit'feton, Pa., — Szv. Kazi
miero bažnyczioj kun. V. Kups
tas suriszo moterystes sakra
mentu J. Ferek ir Ona Stocz- 
kiute isz Port Griffith. Apie 
10 vai. vakare jaunavedžiai ir 
ju pabrolis Jonais Rėklaitis, 
važiuodami in Wilkes-Barre, 
pataikė in stulpą ir visi tiys 
buvo sužeisti.

Kingston, Pa., f K. Statula, 
41 Penn uly., mire Wyoming 
Valley Homeopathic ligoiiibu- 
toje. Velionis atvykęs isz Lie
tuvos, apie 35 m., iszgyveho 
czionais ir dirbo anglies ka
syklose. Paliko žmona Pran- 
oiszka, sunns': Juozą, Alberta, 
ir Edvardą; dukterį Mrs. D. 
Stein ir du anuku.

Dickson City, Pa., f Antanas 
Kalevskis, likos užmusztas ant 
vietos, o jo draugas Tetar mir
tinai sužeistas Olyphant ka
syklose prigulinezios prie Hud
son Coal kompanijos.

KVITU KNYGELE Draugystėms, 
del iszmokejimo pinigu ligoniams.

Preke . . • 25c.
KVITU KNYGELE Draugystėms, 

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

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

APIE SZLAPLIGE
Acziu New Yorko Miesto 

Sveikatos Departamento pa
stangoms žmones sziadien žino 
kaip placziai szlaplige yra isz- 
sipletojus. Galime sakyti kad 
isz kiekvieno 100 vyru suvirsz 
40 m. amžiaus rasis nors vienas 
szlaplige sergantis, isz kiekvie
no 100 moterų paežiu metu gru
pes bus trys arba keturios su 
szlaplige.

Sziadien gydytojai gali gy
dyti szlaplige taip pasekmingai 
kad ja sengantis gana liuesai 
gyvena ir gali atlikti jo arba 
jos kasdieninius darbus lygiai 
kaip ir normalis asmuo. Priesz 
dyideszimts metu visai kitaip 
buvo, szlaplige serganti badas 
ir isztroszkimas kankindavo ir 
jis taip iszdžiudavo kad in ke
lis metus numirė. Bet invyko 
permaina, kuomet 1921 m. Ka
nadietis mokslininkas Banting, 
dirbdamas University of To
ronto laboratorijose rado “in
sulin.” Tai yra medžiaga pro
dukuota isz saldžiosios giles ne
kuriu celeliu. Kūnas reikalauja 
tos medžiagos idant galėtu var
toti krekmola ir cukrų kaipo 
maišia.

Szitas .“insulin” sziadien 
gautas nuo gyvuliu skerdiny- 
cziose. Ju saldžiosios giles var
tojamos. Ir duotas szlaplige 
sergantiems skystimo formoje, 
su adata inleistas in kuna. Ne- 
kuriems ligoniams reikia du 
syk in diena vartoti, kitiems i 
tris ir keturis sykius. Bet leng
vuose szlapliges atsitikimuose 
daug ligoniu apsieina be “insu
lin” jeigu jie tik sutvarko savo 
maista.

Ratyrimai parode kad “in
sulin” neturi jokios vertes jei
gu per burna vartojama.

Nesanžiningi apgavikai gar
sina užvaduotojus del “insu
lin” kurie nereikalauja adatos. 
Bet lai žmones neapgauna toki 
apgarsinimai. Jeigu tik manai 
kad szlaplige sergi, sek vientik 
tavo gydytojo patarima. Jeigu 
norėtum daugiaus informacijų 
apie szita liga, paraszyk laisz
ka in “‘New York Diabetes As
sociation, 386 Fourth Ave., 
New York City,” del ju knygu
tes “Helpful Information for 
Diabetics” (Naudingos Infor
macijos Szlaplige Sergantiems) 
Pridekite tik trijų centu kraso- 
ženkli pasiuntimui. —F.L.I.S.

John L. Rice, Gydytojas, 
New Yorko Miesto 

Sveikatos Komisijonierius. 
■—■——----------------- ------------- -—--------r

Neužmirszkite guodotini skai
tytojai, atsilygint su prenumerata ui 
laikraszti “Saule,” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikys 
laikraszczio. Paskubinkite!

Tikriauses Kabalas
Arba atidengimas paslapcziu 
ateities. Su pagelba kazirom. 
Pagal Chaldeiszku, Persiszku, 
Graikiszku Arabiszku ir Cigon- 
iszku Burtiniku. Iszguldineji- 
mas to kabalo yra labai lengvas 
ir kiekvienam gali būti suprasti.

Moraliszka Kabala
Prisiuskite mumis 25c., Gausite 
knygutes per paczta. Pinigus 
galite siusti stempomis.
Katras iszdeda žmogaus ateiti. 
Su Salamono Nose.

Tikriausia Kūrykla
Sudėjo Cigonka isz Egipto, Ru
biną Sulva. Del vyru ir moterų.

25c Vlsos TRYS 25c
knygutes

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

r

roge.se


VSAULE” MaEanoy City, Pa.

—- Ar ir ta, ka tau dabar pa-1 
sakysiu ? j

— Taip. Ka tik buvai pada-l 
res, dabar tau viską atleidžiu, j

Ligonis paemes levo ranka' 
in savo, paszauke vos girdimu 
balsu: — Atleisk man teve, tai 
asz esmių vagim!

Dabar baronas žinojo viską.! 
Tik dabar atsidarė jam akys, j 
Ka daryt! Paszoko staigai, ap
leido ligoni ir iszbego. Sėdo in Į 
pirmutine daruszka ir liepe ji 
vežti pas sunu, kuri iszdave su- 
dui.

— Ar jau suaresztavotas?— 
Kas žino. Atvažiavo ant galo 
ant vietos, bėga tropais augsz- 
tyn. Nebarszkindamas ineina 
in priesz-pakaju, lenais iszgir
do balsus — taip, tai jau palici
ja! Palauke valandėlė ir ka isz
girdo?

— Pono tėvas pats tave ap
kaltino, praszau perskaityt. — 
Jau toliaus negali dalaikyt, ati
darė duris ir su isztiestom ran
kom inbego in pakaju, paimda
mas Joną in savo glebi szauk
damas:

— Brangiausias mano sunau, 
iu esi nekaltas, nekaltas!

tumo kūdikio.
Jonukas isz pradžių neg;

skatiko. Szalin, neturi daugiau Urnas, nieko isz to nebus. Nesi-'apienupuolimą brolio. — Jeigu 
x galėjo tėvo!

ta garbe turi ženkluma j suprast del ko visi taip džiau-j 
gesi isz tojo rėksnio vygeje.
Bet kada viena karta kada 
stengėsi maža broleli supt o ta
sai nusiszypsojo, džiaugėsi ir 
jis. O trumpam laike Feliksas 
neturėjo tikresnio prietelio 
kaip Jonukas.

Feliksas buvo gražus vaiki- 
nelis o neužilgio nubodo jam

| draugavimas Jonuko o užsida-
Baroniene Fagosz, pati afi- vįnej0 su kitais vaikais tai tuo-

Teisingyste tai garbe, o

visam sviete—*_
Spindulei saules apszvietine- 

jo vygia kurioje miegojo mažas 
Jonukas. Motina prisiartino 
prie savo pirmo užgimusio ir 
su žibancziom akimi laimes te- 
mino in kūdiki kuri aplaike nuo 
Visogalinczio.

cieriaus, atsikėlė sziadien pir
ma karta, isz lovos o kad tarnai
te buvo atsitolinus ant valandė
lės, norėjo paszvenst taja va
landėlė su savo kūdikiu. Lyg 
sziolei mate ji savo kūdiki tik 
isz tolo ir tai ant trumpo laiko 

-tiktai. Po teisybei padavė jai 
kelis kartus in lova bet nepave- 
lindavor jai paimti ji ant ranku. 
Kalbėjo jai jog tai kenktu jos 
sveikatai.

— Juk meile del tavęs sugra
žino man sveikata, kūdikėli 
mano ir davė man nauja gyvas
tį ir pajiegas, — kalbėjo in kū
diki pakeldama ji saugei isz vy- 
ges. Tasai atidarė akutes ir žiu
rėjo in ja akyvai, rodos supras
damas ka motina in ji kalbėjo. 
■— Taip, mano mylimiausias, 
prisižiūrėk savo motinai, kaip 
ji Tave myli! — Ir su karszta 
meile prispaudė kūdiki prie 

Ikrutines.
■Tame suraukė kakta ir paba- 
|o.. .1 Pajuto rankose gana di
deli pakylima ant pecziu kūdi
kio. Ar-gi jos kūdikis... Bet 
ne, tai tik nudavimas!

Greitai apvertė kūdiki ant 
szono ir sukliko graudingai. 
Kuprotas! Kūdikis, jos myli
mas kūdikis, buvo kuprotas! 
Tasai skarbas, taip nekantriai 
laukiamas, buvo kolieka! — 
Dabar tai dasiprato del ko jai 
nerodydavo.

Kolieka!— Buvo tai neiszpa- 
sakytinas skausmas del moti
nos. Puolė prie vyges, verkda
ma graudingai.

szau apie tai manes neklausi,
— Liūdna man labai jog taip nes negaliu pasakyt, 

nupuolei ir szposauji sau isz j 
taip svarbiu dalyku.

— Neklausau tavo pamokslu 
nuo tokio kaip tu. Bet sugryž- 
kime prie reikalo. Nebukie 
kvailas ir prižadėk jog iszpil- 
dysi mano praszyma.

— Pirmiausia turiu žinot

Senis truputi užsirūstino. Ti- 
Į kejosi rasti isztikimyste pas ji 
bet kitaip buvo. Dabar pradė
jo nužiurinet ji ar neapsigavo 
ant jauno žmogaus nes tik pik
tas darbas galėjo ji permainyt 
ir priverst prie tikėjimo.

jaueziu prie to mažiausio reika- ponas man gerai vėlini tai pra- 
Ir nuėjo. Atsisveikino su pa-'.lo nei npro.

žinstamais o ir graba savo mo
tinos kuri numirė priesz kelis 
metus palikdama savo palaimi- 
nima jam.

Atsisveikindamas su broliu 
iszgirdo beveik tuos paežius žo
džius kaip ir nuo tėvo.

— Na. tai gerai, jeigu nori tai 
eikie, tavęs niekas nesigailės.
Vėlinu tau geros laimes ir likie koks tai praszymas ir ar sutiks 
sveikas. ;

— Likie sveikas, Feliksai, ir 
vėlinu tau laimes. Jeigu kada : 
reikalautum manės tai neuž- 
mirszk jog turi broli kuris pa- < 
siszventes ant visko.

— Nezurzek vėlu k. Pats sau . 
duosiu rodą o jeigu ir kada pa- i 
reikalaucziau pagialbos tai tu
riu daug prieteliu kurie nuola- ’ 
tos yra pasirengia man pagini- : 
bet o tokiu pamokslu nereika- ; 
lauju nuo tokio kaip tu. Visa- ; 
dos man užvydejai mano links- < 
maus gyvenimo, giliuko ir svei
katos.

Taip tai atsiskyrė Jonas su 
savo broliu kuri tiek mylėjo.

II.
Praėjo keliolika metu. Pas 

garsinga advokatu Eileni rado . 
užsiėmimą Jonas kaipo pagial- 
bininkas. Neužilgio stojosi jo 
deszine ranka o advokatas mis- 
llno jam pavest neužilgio visa 
savo kancelerija. Jonas butu 
buvęs isz savo padėjimo užga- 
nadintu jeigu nesupratimas su 
levu.

Feliksas atlankydavo ji kaip 
kada ir nepasirodydavo per il
ga laika ir dabar ne,butu atejiis 
jeigu prie to nebūta gera prie
žastis. Prieteliai nuo jo visi 
prasiszalino kada norėjo nuo ju 
pasiskolint pinigu.

Pajutęs peili po gerkle atsi
minė sau apie broli ir rado ke
lia pas ji.

Su szaltu krauju pareikalavo 
nuo jo gana didele suma pini
gu. Kada tik ateidavo, nuolatos 
reikalavo pinigu kuriuos pra- 
leidinejo taip lengvai.

Jonas davė kolei turėjo, mis- 
lydamas apie motina o ir apie 
levo szlove. O kas bus kada pi
nigai iszsisems?.. Atėjo toji 
valanda greicziau ne kaip pats 
tikėjosi.

Viena yakara, jau gana vėlai, 
adbego pas ji Feliksas beveik 
be kvapo, reikalaudamas pini
gu, daug pinigu. Bet jau netu
rėjo aficieriszku drapanų už 
tai Jonas žiurėjo ant jo nusiste
bėjas klausdamas ar pamėtė sa
vo dinsta.

Feliksas pasakė jog ji panie
kino, užrustino o jo szlove jam 
nepavelino ilgiaus būti prie 
vaisko ir pamėtė taji dinsta.

Bet kitaip tai atsitiko. Felik
sas prasižengė priesz vyres
niuosius; tieji praleidinejo kal
te atsimindami ant tėvo bet ka
da jau buvo už daug to, liepe 
jam pamest kareivysta pirm 
negu bus iszmestas. Tėvas isz 
pradžių pyko bet po trumpam 
laikui apsimalszino.

Dabar vela stojo Feliksas 
priesz broli, užkeikinejo ji ant 

: visu szventu idant da karta pa- 
. skolintu jam pinigu; gal tai bus 
■ paskutini karta. Norints Jonas 
> gana norejh broliui prigialbet 

man kalba jog nepadarysiu nie- bet suma buvo taip didele jog 
negalėjo jam pagialbet. Rodino 
jam idant prisipažintu tėvui ir 
prižadėtu pasitaisyma.

Feliksas nusijuokęs panieki- 
naneziai tarė:

— Ar gal mistini jog atlosziu 
role sugryžusio sunaus kuris su1 jauna žmogų, klausė priežasties

in 
ka 
da

jaus ant* jo užrikdavo: — Eik 
szalin isz czionais, nežinome 
ka su tavim padaryt!

Viena karta susivažiavo pas 
baronus svecziai o Jonukas bū
damas akyvu atsistojo duryse 
ir prisižiurinejo svecziams. Tė
vas paregejas ji stovinti, pri- 
szoko prie jo, paėmė už rankos 
szaukdamas: — Ko czionais 
stovi, žiopli? Eikie szalin, kup
riau. Tegul mano svecziai ne
mato koki sutvėrimą turiu na
mie!

Jonukas dirstelėjo tėvui 
akis rodos nesuprasdamas 
in ji tėvas kalbėjo. — Ko
stovi ir žiopsaisi ant manes? Ar 
nežinai to jog kada ant tavęs 
žiurau tai mane piktumas 
ima? traukis! į

Dabar rodos suprato. Pradė
jo graudžiai verkt ir nubėgo in 
savo pakajeli sznabždedamas 
sau: — Kuprius! Kuprius!

Paaugias sziek tiek pasakė 
levui viena karta jog nori pri- 
stot ant tarnystes pas viena ad
vokatą o po tam užsiimi tuom 
dinstu ant locnos rankos.

Pakilo szturmas.
— Kas tau atėjo in galva! Tu, 

szlekta, nori priimt dinsta pas 
koki ten advokatei! ir užsidavi- 
net su kamais ir da iminet nuo 
ju pinigus už rodą? Szlekta pri
valo būti aficierium arba užsi
iminėt savo turtais tik tieji už
siėmimai yra jam tinkami.

O kad esi kuprotu o turto . 
daug neturime per tai butu ge
riau idant pasiliktam namie 
prie knygų ir nedarytum man 
sarmata. Asz rupinsiuosiu apie 
tavo iszmaitinima o toliaus bro
lis apie tave rūpinsis.

— Tai-gi noriu jums taji din
sta sumažini apie mano rupini- 
ma.

— Bet , asz to nenoriu. Gana 
jog esi kuprotu ir da priek tam 
nori apšmeižt szlove musu szei- 
mynos idant uždirbinet pini
gus, būdamas szlektu, — tarė 
pasisziauszias žmogus su pa
niekinimu. — Neturi nei trupi
nėlio szloves. Žiūrėk ant savo 
brolio, kas do puikus aficieras 
pasidarė isz jo. Tasai atnesz 
garbe del mus!

— Ir atves tave prie ubagisz- 
ko krepszio su savo pasiutimu 
prie kazyriu ir nepaezedumo.

— O tu kuprotas snargliau, 
asz tavęs neprasziau pamokslo 
ir paniekinimo savo brolio ku
ris yra szlekta ir gyvena pagal 
jo paszaukima. Jis man nepa
darys sarmatos, apie tai esmių 
persitikrinęs bet tu, tu da ne
supranti kas tai yra szlove.

— Asz turiu suvis kiloki isz- 
. manymą apie szlove, pas mane 

szlove tai teisingysta. Taip, tei- 
į singysta, tai szlove turi ženk

linimą visam sviete! Sanžine

Laikas bego greitai. Akys ma
žo Jonuko žibėjo nepaprasta 
szviesa o veidas jo buvo mei
lus. Augo labai palengva per 
ka motina baisei tuom rūpino
si jog jos sūnelis turės kentet 
daug ir už tai da labiau ji my- 
’ejo.

Skausmas jos labiau pasidi
dino kada suprato'jog jos vy
ras pradėjo nekenst sunaus isz 
priežasties jo nelaimes — ne
galėjo ant jo nei žiūrėt. Jis, pa- 
gisziauszes aficierius, turėjo 
tai už nužeminimą savo szeimy- 
nos ir nei praszymai nei asza- 
ros paezios negalėjo ji perkal- 
bint.

Vaikinelis szalinosi nuo tėvo 
su baime. Szirdis jo pajuto jog 
nesiranda pas tęva meiles. Ne
kalta szirdis jo nepažinojo kas 
tai yra neapykanta bet ženk
las kentejimo gana aiszkiai at- 
sidavinejo ant jo veido kada jo 
akys susitikdavo su jo tėvu. 
Tada verkdamas pasislėpdavo 
in kamputi ir negalima buvo ji 
apmalszint.

Jonukas jau turėjo szeszis 
metus kada Baronams Fago- 
szams užgimė antras sūnelis, 
“tiesus kaip lendre” ir tėvas 
džiaugėsi neiszpasakytinai.

. Dabar tai turėjo sunu nes Jo
nuką nelaikė už sunu, buvo tai I blogo ir neapjuodinsiu mano 
tik nelaime namie. Dabar tai ; +‘"~ +/"rA
susilaukė laimes ir davė varda 
naujai užgimusiam Feliksas, 
tai yra Laimingas.

Buvo tai suvis kitokis gam
tos kūdikis ir nuo užgimimo 
jau apreikszdavo tėvui savo no
rą. Tėvas su džiaugsmu klausė 
tuju riksmu kaipo davada dru-

szloves nei tavo, teve, jeigu 
dirbsiu ant savo duonos. Pa- 
gialbos savo niekam neatsaky
siu, kas tik ateis pas mane jos 
praszyt, ar tai vargszas ar tur
tingas.

su mano sanžine.
— Sanžine! Suvis jau iszejo 

isz mados pas mus, mano mie
las. Kaip tu persimainei gyven
damas tarp karnų!

— Tai pavadyk tai szlove, 
jeigu tau geriau patinka, kaipo 
szlektai.

— Eik, jau eik, pamesk taja 
kvaila kalba o kalbėkim apie 
reikalą. Klausyk: reikalauju 
pinigu, daug pinigu, ir tai labai 
greit. Turiu juos turėt, ar gir
di ? Turiu kanecz!

— Bot asz tau kalbu jog tau 
ju negaliu duot nes neturiu 
taip daug ir —

— In laika dvideszimts ketu- ? 
riu adynu reikalas turi būti už
baigtas, tai man nerupi kokiu 1 
budu, kad tik juosius gauti! 
Priesz mane visos durys užda
rytos; buvau visur, kur tikėjau
si gauti, atsisakė puikiausiais 
žodeliais. 0, kaip asz juos visus 
nekeneziu!.. Bet turi žinot apie 
ka eina: Paraszian varde tėvo 
bankine kvitą.

— Feliksai, Feliksai!
— Rytoj pereina laikas su

grąžinimo.
— Feluk, kaip tu galėjai tai 

padaryt?
— Jeigu negalėsiu užmokėt 

tai tik du keliai man pasilieka :
— Arba kulka in pakauszi, 

arba — bet tu gali mane iszgial- 
bet ir iszgialbesi. Lengvai tau 
ta padaryt... Tik pasiek su 
ranka in kasa advokato. Jis tu
ri už daug pinigu o tave laiko 
kaipo už savo locna sunu. Ak
lai tiki in tave o kad ir žinotu 
tai tau atleis kalte. Pasakyk 
taip, Jonai, duok man pinigus 
o busiu tau dėkingas lyg smert.

Jonas tylėjo ir temino ant 
savo brolio baimingai.

— Gialbek mano szlove, szlo
ve musu visu! — žiūrėdamas in 
veidą brolio su smertelnu pa
vojum.

Jono veidas užsiniauke o 
akys žibėjo kaip žaibas, kalbė
damas :

— Ir tu drysti da kalbėti apie 
szlove? Bucziau didžiausiu ra- 
kalium jeigu iszpildycziau tavo 
praszyma. Niekad, nesitikek 
to! Pamislydamas apie tai net 
mane sziurpulei ima. Jeigu tu 
szlove ir sanžine pradanginai 
tai asz ir tuom paežiu keliu tu
riu eiti kur tave aklas pasi- 
sziauszimas nuvede.

— Bet tu...
— Nei žodžio apie tai dau

giau nes galeeziau užmirszt jog 
esam vaikai vienos motinos. 
Da tau karta paantrinu: Prisi
pažink prie visko tėvui ir bukie 
kitokiu žmogum. Ne matau ki- 

: tokios gyduoles ant to.
— Ne, to nepadarysiu, tai bu- 

. tu man didžiausias nužemini
mas. Pasinaudosiu kitokį būda 

\ bet tu nedažinosi apie tai. Li- 
1 kie sveikas, atsimink jog gaile- 
t siesi to! — Su tais žodžiais isz- 
■ bego laukan.

Ant rytojaus Jonas alėjas 
prie darbo buvo nusiminęs. Ad
vokatas Eileni ta tuojaus užte- 
mino o kad mylėjo szirdingai

Didžiausiam persigandime 
inbego baronas Fagoszas, ant 
rytojaus, in sunaus pakaju, 
szaukdamas.

— Greicziau Feliksai, pa- 
szauk palicija! Kas tokis apvo- ' 
ge mano geležine kasa ir paėmė 
mano visa turtą! Niekadejus, 
latras, atkentės už tai!

Feliksas pabalo, persigandęs ' 
žiurėjo ant tėvo.

— Ka, ar tave apvogė, kaip? 
•— sunkei kvėpuodamas puolė 
ant kėdės.

— Tu, mano kūdiki, ir tu 
kenti nes viskas ka turiu, prie 
tavęs ketino kada prįgulet. Bet 
tikiuosiu jog vagi sugausim nes 
negalėjo toli pabėgt su pinigais. 
Juk tarnai yra teisingi, paseno 
pas mane. O gal tu meni ant ko ?

Feliksas nusiszluoste szalta 
prakalta nuo kaktos. Atidarė 
lupas kelis kartus bet uždary
davo jas vela.

— Kalbėk, sunau mano!
— Asz, tėvai, negaliu tau to 

pasakyt; padarycziau tau dide
li skausmą.

— Turi kalbėt, asz tau palie
piu! Eina czionais apie tavo ir 
mano turtą.

— Jeigu tėvas liepia tai pasa
kysiu. — Jonas buvo vakar pas 
mane ir prasze kanecz idant 
jam duocziau pinigu. Parasze 
jis ant tėvo vardo kvitą ir szia
dien vakare turi pinigus sugra
žint. Negalėjau jam duot liek 
pinigu, liepiau nusiduot pas ta
ve bet nedryso ta padaryt ir 
prisipažint tau.

— Tai jis, tas iszgama, man 
taip padare. Tas latras. Tasai 
kuris neszioja musu pravarde 
yra vagim! Prakeikiu ji!

Feliksas drebėjo kaip lapelis 
klausydamas tėvo žodžiu. Ant 
kart pabalo kaip drobule ir 
kaip paikszas puolė ant grindų. 
Pakele ji bet jis nekrustelejo. 
Ar-gi jau butu negyvas? Ar-gi 
Dievas ji jau nubaudė? Bet da 
gyvas. Po kokiam tai laikui gu
lėjo dideliam karsztyje. Szale 
lovos sėdėjo tėvas baisiai susi
rūpinės — kuom-gi jis prasikal
to? Vienas sūnūs mirsztantis o 
kita turėtu iszduot in rankas 
teisingystes. Tėvas kovojo pats 
su savo sanžine, keike Joną ir 
priesztaravo jam o ligonis de
javo silpnu balsu: — Tėvai ne 
keik, o ne keik!.. Tai mano 
brolis!.. Buvo nuolatos taip 
geras del manes...

Baronas parasze gromata pas 
palicija paduodamas savo nu- 
žiurejimus jog tai jo loenas sū
nūs ji apvogė ir prasze kad pa
darytu sliectva.

Po tam vela sėdo prie lovos 
serganczio.

— Kur tu, levai?
— Czionais esmių, Feluk.
— Jaucziuosiu jog jau arti- 

, naši galas.
— Tylėk, mano vaikeli, nepa- 

■ žeisk szirdies mano.
— Atleisk man, leve!
— Atleidžiu tau viską, ne

kalbėk apie tai daugiau.
— Bet tu visko nežinai, turiu 

tau pasakyt viską.
— Rytoj, Feluk, kaip tau 

truputi pagerės.
— Ne, sziadien, nes mirsztu.

Jonas pasiskubino su tėvu 
prie lovos mirsztanczio brolio. 
Susitaikęs su Dievu ir savisz- 
kiais, atsiskyrė su sziuo svietu 
ta paezia diena.

— Atleidžiu tau, — pasakė 
Jonas mirsztancziam ir nepa
leido rankos Felikso.

Dabar dingo visi nesuprati
mai tarp tėvo ir sunaus. Kada 
Jonas in metus po tam apėmė 
kancelarija seno advokato, se
nas grafas su džiaugsmu žiurė
jo ant savo kuproto sunaus pas 
kuri ėjo turtingi ir vargszai ant 
advokatiszkos rodos o tėvas 
tankiai kalbėdavo in Joną:

— Iszmokinai mane kas tai 
yra garbe ir už tai esmių tau 
dėkingu:

— Teisingysta tai garbe o to
ji garbe turi ženklinimą ant vi
so svieto!

A. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Pirmos klasos patarnavimas
❖ Ofisai Dviejose Vietose ♦ 

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

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

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausi* Graboriui 

:: Gabiausias Balsamuotojas :: 
—Geriausia Ambulance _ 

rC patarnavimas szioj 
apelinkeje. Bile ko- 
kiam laike; diena ar 2į. 

jF nakti. Visada turi pil- j? 
na pasirinkimą meta-

T f liszku ir kieto medžio T 
Grabu. Laidoja nu- | 
mirelius pagal naujau- Į 
šia mada ir mokslą. Į

Turiu pagialbininke I 
moterems. Prieinamos J 
prekes.

DU OFISAI:
MAHANOY CITY;516 W. Spruce St.

Bell Telefonas 149
TAMAQUA. PA., 439 Willing Street 

Bell Telefonai: 538-J

Szi Banka yra Narys 
Federal Reserve System

IR
Federal Deposit Insurance

Corporation

Turiu visiems uždainuoti, 
Ba negaliu nutylėti,

Lietu viszkas patrijotas, 
Stojosi var jotas,

Už girtybe likos aresztavotas, 
Ir in k ozą uždarytas,

Nuo munszainęs kaip gyvulys 
pasigėrė,

Bet ir ant kitokio darbo 
nutvėrė.

Puikius draugus turėjo,
Kada kozoje sėdėjo, 

Kelios paleistuves ir bomai, 
Ar-gi tai vyrueziai negerai ? 
Tai mat Lietuviu vadovai, 
Tai pasielgineja bjauriai, 
Ant kitu iszmislina ir pa

niekina, 
Tankiausia nereikalingai ap

juodina.
Jeigu Lietuviai tokius vadovus 

turės,
Tai dings viskas ir nieko 

neturės,
Tik tada Lietuviai lengvai 

kvėpuos,
Kada su tokiais szpicliais 

neužsides.
Per reidio žinia parėjo,
Isz kur tai neminėjo,

Kur ten suėjo keli Lietuviai, 
Visi geri vyrai ir ne Bolsze- 

vikai,
Pakakina visi trytavo, 

Ir sau linksmai,sznekucziavo,
Trys jau užfundino,’ 

Ketvirtas lyg nenorėjo.
Vienas isz ju.norėdamas ' i

paszposuoti,
Szitaip pradėjo kalbėti: 

“Ar tu žinai kad duszios neturi, 
Ba fundyti man nenori,
Kad duszele turėtum, 

Tai ir užfundyt norėtum.”
Bet tas kitas atsake: 

“Broliuk, asz duszia turiu,
Ir ant to prisiegt galiu, 

Jeigu duszios neturecziau, 
Tai ir gyventi negaleeziau. ” 
“Gal but kad pirmiau turėjai, 

Bet jos užlaikyti negalėjai, 
Mat keletą vaikeliu sulaukei, 

K ožnam dalele duszios inteikei,
O tu dabar jos netekai,
Ir be duszios pasilikai,

Ba kad duszia turėtum, 
Tai stikleli guzutes užtry- 

tuotum,
O svetimo negertum.” 

“Kad asz nenoriu ir gana, 
Tu mane nepriversi, ana, 

Tiek to, duok ant manes tryta,
Turiu pertikrint szita,
Kad asz duszia turiu, 

Ba jau iszlaikyti negaliu.” 
Net už du dolerius užfundino, 

Ir savo draugus pertikrino, 
Tai tik buvo tokis triksas, 
Ba kad butu susimuszia tai 

ne kas, 
Geriau kad duszele atsirado, 

Ir iszsigere po kelis ant ugadu.

NAUJOS MIKALDOS 
KARALIENES 

PRANASZYSTES

— Szalin man isz akiu, be-1 gailesezia puolė tėvui in kojas?, jo nusiminimo.
Jonas negalėjo jam pasakyt, Ar gal\man atleist, teve? 

padėjime apsakymo j —Atleidžiu tau viską.
sarmati! Nemislyk idant ka Ha, ha, ha! Puiki mislis, pra- 
•tau palikcziau, ne, nesitikėk nei linksmina mane. Ne, mano my- nebuvo

Union National Bank
KAMPAS MAIN IR CENTRE ST.

MAHANOY CITY, PA.

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., j 
Mahatoy City, Pa. __



r r S A U L E ” Mahanoy City, Pa.

ŽINIOS VIETINES
ISZUETUVOS|IZ1 PAVEIKSLAI ISZ NAUJAUSIU ATSITIKIMU j TRUMPOS ZINUTĖS

— 'Girdėt kad apie szimtas, 
miestu. Pennsylvanijoj meldžia 
gubernatoriaus kad pavėlintu 
jiems laikyti suczedinimo laika 
Daylight Saving Time.
■— Vietines S.L.A. kuopos 
bankietas Nedėlios vakara Nor- 
kevicziu svetainėje, buvo labai 
pasekmingas kuriame dalyva
vo apie 400 žmonių isz visu da
liu pavieto. Komitetas pasisten
gė pagamini puikia vakariene 
su skaniais gerymais o kada 
sveteliai jau buvo sotus, paszo- 
ko su .savo draugėms, pasikal
bėjo ir buvo visame užganadin- 
■ti. Buvo tai vienas isz pasek- 
mingiausiu vakarėliu koki ka
da vietine kuopa buvo suren
gus.

— . Tarpe tu kurie dalyvavo 
S.L.A’. vakarienėje, taipgi buvo 
atvažiavusios ponios Ona Ser- 
dokiene, Cecilia Dobrovolskie- 
ne, Ona Želioniene ir Mare Ge- 
gužiene, visos isz Tamaqua, Pa.

— Pirma karta nuo kada 
susitvėrė B.P. of Elks drauguve 
likos iszrinktas ant pirmininko 
musu tautietis Kazimieras 
Rėklaitis, musu vietinis grabe
lius ant Exalted Ruler, augsz- 
cziausia garbe kokia gali su
teikti nariui tosios organizaci
jos.

—■ Vagis insigavo in plum- 
berio szapa John Giesen, 124 
W. Maple uly., praeita Petny- 
czia, pasiimdami daug visokia
tulsziu vertes ant 400 doleriu, jauna® vyrui 
Vagiu da nesusekta.

— Apie deszimta vai., Su
katos vakara, ugnagesiai likos 
iszszaukti isz nr. 23 bakso bet 
kada pribuvo ant vietos, pasi
rodė kad ugnies nebuvo.

■ — Tieji, kurie turi reidio 
aparatus, lai neužmirszta už
sukti ant stoties WJZ nuo 3 lyg 
4-toiS valandos, iszgirsti Lietu- 
viszka programa kuris bus 
siuncziamas isz Kauno, Lietu
vos, sziadien, tai yra Apriliaus, 
12-ta d. Neužmirszkite valan
dos.

— Utarninko ryte, prade
dant nuo 8-tos vai., pelenius isz- 
vesz visas popieras kokias tu
rite namie. Utarninke iszvesz 
nuo Main ulyczios lyg West 
End Parkui o Ketverge ryta 
nuo Main ulyczios lyg East End 
parko. Suriszkite laikraszczius 
ir kitas popieras in pundus ir 
padekite priesz narna o pele
nius pasiims nes taip jam pri
sakyta per konsulmonus.

— Andrius Belovskis, 40 
metu, 637 W. Centre uly., ka tik 
ne likos užmusztas per troka 
ant W. Centre uly., praeita .san- 
vaite. Andi’ius nema'te ar neno
rėjo prasitraukti trokui todėl 
ji nustūmė in szali sužeisdamas 
ji lengvai. Trokmanas ir An
drius likos paimti ant palicijos 
kur Andrius norėjo pasirodyt 
“kas tai asz” ir likos uždary
tas ant pakutos kozoje. Perse- 
dejas visa nakti ant pantos, li
kos ant rytojaus paleistas ant 
liuosybes.

— Prezidentas Rooseveltas 
kalbės per reidio beveik ant vi
su stoeziu Seredos vakara, litą 
valanda.

APGAVIKAS ISZVILOJO 
ISZ RIETAVO KLEBONO 

PINIGU.
Rietavas,— Priesz kuri 'lai

ka pas Rietavo kleboną kanan- 
ninka Valaiti atvyko vienas 

kuris pasiva- 
i dino 'susisiekimo mini-uerijo's 
valdininku. Palikes klebonui 
savo dokumentus, pasiskolino 
kiek pinigu ir iszvyko tikrinti 
provincijos instaigu. Szioms 

! dienoms tasai valdininkas, pa
sivadinės palicijos atstovu, te
lefonu pranesze Rietavo klebo
nui, kad pastarasis jo doku
mentus atsiustu in viena Kau
no miesto palicijos nuovada. 
Pereita sanvaite tie dokumen
tai isz Rietavo klebono buvo 
gauti, bet kartu gautas ir pra- 
neszimas, kad taisai valdinin
kas dar negrąžinės pinigu. Da
bar palicija iszaiszkino, kad 
pas Rietavo kleboną buvo apsi
lankęs apgavikas Simonas Z-la 
kuriis gastroliuodamas provin
cijoj apgaudinėjo žmones. Už 
ap gandinę j ima ir pasivadinima 
palicijos valdininku Z-lai isz- 
kelta baudžiamoji byla.

ap-
tai 
isz 
ap-

gyventojas 52 
Jonas Butkus,

1—-Vyriauses sudžia Hughes, Augszcziausio Sūdo Suv. Valstijų, Washingtone, isz- 
■ reiszke savo nuomone kad sumanymas prezidento Roosevelto padidint skaitlį audžiu butu la
bai Medingas ir klaidingas. 2—Generolas Johnson, ant kaireses, ir John Lewis, isz eszines, 
prisiklausineja kalbai per reidio kaip prieszingi Vokiszkiems Naziams paniekineja Vokieti
jos valdžia už savo iszsitarima priesz Amerikonus. 3—Atidengimas paminklo buvusio pre
zidento Grover Clevelando, Garbes Saleje, Washingtone, kuri atidengė jo anūkas, Thomas 
Grover Cleveland ir daktaras Harry Woodburn Chasė.

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU

Scranton, Pa. — Palicija da 
vis sergsti klebonija ir ba'žny- 
czia Szv. Juozapo Lietuviszkos 
parapijos ant North Scranton. 
Palicija nuplesze spynas ant 
klebonijos ir kunigą inleido in 
vidų. Parapijonai laike dideli 
susirinkimą apsvarstyti taji 
nemalonu padėjimą kuris ten 
invyko nes parapijonai pasi- 
prieszino naujam kunigui ir ne
norėjo ji priimti. Kunigas Mi
liauskas neiszreiszke savo nuo
mones.. apie szita nesupratimą 
nes laukia vyskupo prisakymu.

Subatoje myne žmonių ap
stoja bažnyczia pradėjo mėtyt 
akmenais bet likos greitai ap- 
malszyti per atėjima palicijos. 
Žmones nemano pasiduot vys
kupui kuris nesutinka su noru 
parapijos kad jiems duotu kita 
kunigą. Parapijonai kovos to
linus pakol gaus savo tiesas.

t Mikolas Biliszauckas, 52 
metu, 221 Parker uly., mirė po 
trumpai ligai namie. Velionis 
prigulėjo prie laisvos Lietu
viszkos parapijos ant Oak uly. 
Graborius Klimaitis laidojo.
t Kazimieras Dulka, 43 

metu, buvusis kareivis Svieti- 
reje Kareje, mirė namie po il
gai ligai, Eynone. Velionis pa
liko paczia Helfena, dvi dukte- 
res Helena ir Viola ir sunu Vin
ca. Laidotuves atsibuvo su ap
eigomis Szv. Marijos Lietuvisz- 
kojė bažnyczioje kurioje klebo
nauja kunigas Aruszkeviczius.

BAISI ŽMOGŽUDYSTE.
Sziauliai. — Kruopiai, Sziau- 

liu apskr., Rukaicziu kaimo 
laukuose rastas nežinomu pik
tadariu nužudytas nepažįsta
mas žmogus. Nužudytasis ras
tas paguldytas savose rogeise. 
Darant Kruopių palicijai 
žiurejima, paaiszkejo jog 
yra Jonas Butkus, kilęs 
Kalnėnu kaimo, Mažeikiu 
skr., ir valscz., 
metu amžiaus.
matyt, yra nužudytas kokiu 
nors kietu daiktu, nes galva la
bai sudaužyta, tur but, kad 
taip greitai kraujais nęiszsisiuin- 
ktu per roges ir neiszduotu ku
rioje vietoje jis užmusztas, tai 
yra, kur invyko pati žmogžu
dyste; lavono galva inkiszta in 

----- , maisza-, o kojos surisztos va-
Sereda, 14-ta Apriliaus, Szv.!džiomis, rubai visi atsagstyti 
Liudviko bažnyczioje bus lai-' matyt ieszkota pinigai. Kokiais 
ko mos Miszios už duszia szv.' sumetimais szi žmogžudyste in- 
atminties, Martino KancziausJ vykdyta, dar sunku pasakyti, 
Kuris mirė du metus adgal. Gi-j bet siūlas vedas prie nusikalti- 
mines ir pažinstami u'žpraszomi ma padariusio jau surastas, tik 
dalyvauti pamaldose,

Gilberton, Pa. — Ateinanczia

NUŽUDĖ SENUKĄ.
Viekszniai., —Pas Joną Bar

vydi, 80 metu amžiaus, užėjo 
nepažįstamais, jaunas vyras, a- 
pie 25 metu. Pasiprasze van
dens. Vėliau pradėjo su szei- 
mininku, Bairvydžiu kalbėtis. 
Namuose dar buvo szeimininko 
žmona, Barvydiene apie 70 me
tu senute. Ji virė vakariene. 
Szeimininko kurezia ir negir
dėjo ilgai užtrukusio vyru pa
sikalbėjimo. Tik staiga pamate 
atsukta in savo vyra revolveri. 
Moteriszke spėjo dar iszbegti 
pas seniūną, kūj is gyvena apie 
100 metru, nuo ju trobų. Atbė
gės seniūnas rado nuszaula ke
liais szuviais Barvydi bet ne
pažįstamo jau nebuvo. Spėja
ma, kad nepažinstamas norėjo 
Barvydi apipleszti, nes jis kar
tais gaudavo isz savo dukters 
Amerikoje pinigu. Nusikalti
mas stropiai aiszkinamas.

belieka surasti pati kamuoti.;
Tardymais dalyvaujant krimin- >

Pittston, Pa. t Jonas Maka-: a|įlies palicijos valdininkams i ^'aA a^s‘
Jonis 65 metu, isz Tunkhannock 
mire czionaitineje ligonbuteje 
nuo sužeidimu kokius aplaike 
kada jo automobilius, kurame 
jis važiavo, trenke iii .stulpą ir 
apsivertė ant Wyoming uly.

— Už tai kad porele E. L. 
Hea'cock, isz Houston, Teksu, 
myli labai atlikinėt “saldžias 
keliones,’ todpl persiskyrė net 
keturis syk, ir tiek syk apsive
dė in laika dvieju metu.

ANT PARDAVIMO !

TIKRA TEISYBE.

Mikas: -—Kokios yra dru- 
eziausios vandenines spėkos 
ant svieto?

Dikas: — Kaip man rodos, 
tai moteriszkos aszaros.

KAM SZUO TURĖJO 
KENSTI?

— Del ko tu Petrai, nukirtai 
uodega savo szuniui?

—■ Matai, tasai bestija nuo
latos kratė su uodega isz 
džiaugsmo kada pas mus atva
žiuodavo mano uoszve.

eina stropiai, todėl tikimasi, 
j kad po keliu dienu pavyks isz- 
aiszkiinti, kas ta baisia žmog
žudys t e invyk'de.

SUDEGE 19 UKIU.
Gardino apskrityj, Odlo kai

me, per neatsargu pasielgimą 
su ugnimi, kilo gaisras. Ugnis 

! sunaikino 19 ūkininku trobe
siu su visais ukiu inrankiais ir 

. Ugnis padariusi nuo
stoliu apie 70,000 zlotu.

Lotas 150 x 150 pėdu didžio, 
didelis puikus namas, su visom ( 
vigadoms, ant steito kelio (arti i 
Lakewood parke), Park Crest, Į 
Parsiduoda pigiai! Atsiskau- 
kite in “Saules“ Ofisą, Maha
noy City, Pa. (t.f.

PASIKORĖ DEL 
VOGTO SVIESTO.

Vieszintcte, Panevėžio apskr., 
—Viesziritu pieno perd. b-ves 
nariai priesz kiek laiko paste
bėjo Subacziaus miestely par-Į 
davinejant eksportini sviesta. 
Pradėjus sekti kaltininkus, vie
nas isz in Subacziu vežusiu 
sviesta pasikorė. Pas ji rasta 
sviesto 'statinaite. Tikrinant i 

I sanskailtyba, rasta, kad pienių- ■ 
e j trūksta per 650 kg. sviesto;' 
padaryta per 1,500 litu nuėsto- - 
Iru. Del visu sziu nenormalumu i 
keliama byla.

DIDELIS GAISRAS 
TELSZIUOSE.

Telsziai.,— Czionais kilo di
delis gaisras, kuris sunaikino 
keletą vietos savivaldybe® in- 
staigu ir nemažai valdiszko 
turto. Nuostoliu padaryta už 
apie 20,000 litu. Plungėje taip 
pat kilo gaisras, kuris sunaiki
no keturius namus.

NE YRA TAI SĖDINTIS 
STRAIKAS.

Kada Kay Francis, krutamu- 
ju paveikslu akt orka dalyvavo 
ana diena cziužinejimo parteje, 
Hollywood, kuria parengė Gin
ger Rogers, tai visi svetelei 
naudojo cziužinejamus ratelius 
(roller-skates). Pana Kay, bi
jodama kad nepultu ir nesusi- 
musztu sau sėdynės, davė sau 
padirbti lentele su ratukais ant 
kurios atsisėdo ir stūmėsi isz 
vietos in vieta be jokio pavo
jaus.

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje 

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

i L. TRASKAUSKAS ♦
i LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunus naimirelius. Pasam- | 
do automobilius del Laidotuvių, t 
Kriksztiniu, Vesieliu, Pasivažinėji-! 
mo ir t. t. Bell Telefonas 78. |
520 W. Centre St., Mahanoy City I

NAKTIES INVYKIS.
Kaunas-.,—• Nakti apie 2 vai,, 

žinomas vagis ir recidivistas 
Dimitrijus Gardaszas peiliu 
sunkiai sužeidė jauna lietuvi 
Ant ana Varczika, gyvenanti 
Žaliojoje uly. Nr. 12. Varcikas 
be sąmones nuvežtas in ligon- 
bute. .

RADO LEDINEJE INSZALU- 
SI ŽMOGAUS LAVONA.
Klaipeda.,— Užvirdžiu kai

mo apt viliu siose pievose, Vin
ges dvaro darbininkai, gaudy
dami.ant lediniu plaukianczius 
kiszkelius, pastebėjo beplau
kianti vyris akos lyties lavona. 
Lavonas buvo inszales vienoje 
ledinejė. Darbininkai ledine 
sugavo ir norėjo lavona iszim- 
ti. Betraukiant lavona, nusimo
vė batai ir ledine su jais nu
plaukė (pavandeniui. Lavonas 
yra labai apipuvęs, be vienos 
ausies. Isz plauku ir iszvaizdos 
spėjama jis esant Žydiszkos kil
mes, apie 40 metu amžiaus. Ma
noma, kad žmogus bus pasken
dęs vasaros laike nes yra apsi
vilkės juodu vasariniu paltu.

Vatikano Miestas. — Apie 1 
Gegužio, Popiežius iszvažiuos 
ant savo metines vakacijos in 
Castle Gandolfo, nes jaueziasi 
daug sveikesniu.

Kulpmont, Pa. — Franas 
Bielski ir K. Marcinkevicz li
kos aresztavotais už uždarymą 
butlegerines skyles šn dinami
tu, savo draugui, ir abudu pa

lši a tyti po kaucija.
j Jeruzalemas, Palestina. — 
! Keturi Arabai likos užmuszti ir 
keliolika sužeisti muszyje tarp 
Žydu ir Arabu. Dvi moteres 
likos sužeistos.

Phoenixville, Pa. — Benas 
McCorkie, 26 metu, WPA dar
bininkas likos aresztavotas už 
pabėgima su 13 metu mergaite 
ir su ja apsipaeziavo Elktone.

Pittsburgh. -—- Jonas Lewis 
atvažiavo isz Detroito isztyri- 
neti padėjimą plieno darbinin
ku ir sutaikinti nekurtuos ju 
nesupratimus.

Detroit, Mich. —: General Mo
tors kompanija apreiszke kad 
per straika turėjo daug bledes 
i r . neteko apie 87 milijonus do
leriu o darbininkai 9 milijonus 
doleriu algomis. Visos dirbtu
ves General Motors Works dir-

Ontaria, Kanada. — Daugiau 
kaip 4,000 darbininku sustrai- 
kavo General Motors Auto Co., ■ J 
spirdamiesi didesnes mokesties 
ir geresniu darbininkiszku san-

GERAI ISZAISZKINO.

na.

Philadelphia. — Smarki eks
plozija kilo Lawrence—McFad
den dirbtiuveje kvarbos, ant 
Frankford Ave. Keli darbinin
kai likos skaudžiai apdeginti.

szliuba 
jauslus.

Ji: — Priesz 
buvai lei manes la 
Isztisas valandas 
prie manes
ranka tavo rankose

Jis: —■ Turiu tau 
sipažint mano mi 
del to taip cfariau 
laikyt nuo barszk' 
jano per kėlės

— Mare Sperber, 74 metu 
moterėle, isz W est O range, N.

ai J., bobute ir siuvėja vėliavų, ūž
ti- baigė sint 16-milijonine vėliava

ant pi- czionaitiniam fabrike ana die-

LENKIJA APDOVANOJO DAKTARA RODZINSKI,
Grofas Jurgis Potocki, Lenkiszkas ambasadorius New 

Yorke, ana diena apdovanojo garbes medaliu “Polonia Resti- 
tuta” daktara Artūrą Radzinski, kuris yra vedeju New Yorko 
fiiarmoniszkos orkestros, už jo garbingus darbus del Lenkijos. 
Prie daktaro szono stovi jo pacziule.

JAU PAVASARIS CZIONAIS JEIGU MERGINOS LAVINASI SU SAIDOKAIS,
Szitos merginos, isz Arizonos Universiteto, isz Tucson, Arizonos, pradėjo lavintis szaudyt 

isz saidoku. Kada tik ateina pavasaris tai studentes isz tosios mokslaines pradeda lavintis ir 
tas yra tikru ženklu kad pavasaris jau ežia.
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