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Isz Amerikos
TĖVAS 9 VAIKU PA- 
SZOVE SAVO PACZIA

PO TAM ATĖMĖ SAU 
GYVASTĮ.

Altoona, Pa. — Isz priežas
ties pinigiszku ergeliu ir nete
kimo darbo, William Ohho, 62 
metu, tėvas devynių vaiku, pa- 
szove mirtinai savo paczia po 
tam paleido sau kulka in sme
genis. Tame laike jo pati stovė
jo su kaiminka kalbėdamasi su 
ja. Be jokio žodžio jis priėjo 
prie moteres ir paleido jai szuvi 
in pilvą. Prie savžudžio suras
ta laiszkelis ant kurio buvo pa- 
raszyta: “Mano motere eina in 
pikla ir asz einu paskui ja. Ma
no gyvenimas buvo nuolatos 
vargingas todėl užbaigiu tuos 
vargus lengvu budu.” Laiszke- 
lyje buvo daugiau paraszyta 
bet palicija neiszdave kas ja
me buvo.

ŽMOGUS UŽMUSZTAS PER 
GAIDĮ.

San Salvador, Honduras.,— 
Atėjo žinia isz La Carliadid, 
Honidurio, apie nepaprasta at
sitikima teniais, kur 35 metu 
amžiaus Portfirio Canales, li
kos užmusztas per gaidi. Cana
les buvo vienu isz daugelio re
gėtoju, kuris’ ! Iprisįžiurinejo 
gaidžiu musztyniai, kad staiga 
vienas gaidys szoko ant jo, už
duodamais jam mirtini žaiduli 
in galva su plieninais nagais 
kokius pridrutina gaidžiams 
laike musztynes. Valdžia pa
dare tyrinėjimą ir apgudino 
gaidi ant UžmUszimo.

VIENAS PASKUI KITA 
MIRĖ.

Philadelphia. — Ana diena 
mirė czionais 87 metu Janina 
Dorsey, palikus dideliam nuliū
dime savo vyra Cassius Dorsey, 
90 metu amžiaus. Vos grabe
lius parengė nebaszninke ant 
palaidojimo kad senukas stojas 
prie grabo savo gyvenimo drau
ges, su kuria pergyveno 65 me
tus, staigai nusviro ir sukrito 
negyvas. Dabar abudu palaido
ti vienam kape.

Tai-gi, toji pora pergyveno 
su savim tiek metu ir nei mir
tis negalėjo juos perskirti, — 
drauge gyveno ir drauge mirė.

SZYKSZTUOLIS NUŽUDY
TAS IR APIPLESZTAS

ANT $12,000.
New York. — Benas Buckla- 

žer, žinomas ant East Side kai
po didelis szyksztuolis, likos 
surastas nužudytas savo var
gingam kambarėlyje su per
skeltu pakausziu. Žadintojas 
pasiėmė isz jo apie 12 tukstąn- 
cziu doleriu. Jo kaimynai ji 
daugeli kartu prasergejo kad 
tiek pinigu nelaikytu namie 
bet jis ju patarimo nepaklauso 
norints kėlės sanvaites adgal 
likos apiplesztas per vagis ant 
800 doleriu. Kas ji nužudė ir 
apiplesze tai palicija lyg sziol 
danesuseke. __ -

NEPAPRASTAS
SUTVĖRIMAS

KURIS NUSTEBINO DAUG 
ŽMONIŲ.

Royerstown, Ky. — Szimas 
Givens, czionaitinis taimeris, 
turi ant savo farmos nepapras
ta sutvėrimą kokio, kaip rodos, 
tokio kito nesiranda visoj Ame
rikoj o tuomi yra versziukas 
panaszus in szuni “bull-dog.” 
Galva tojo versziuko yra tikrai 
panaszi in szuni su dviem rė
dais dantų, kojos yra trumpos, 
asztuoniu coliu ilgio, iszkreip- 
tos in szonus o nagai kojų yra 
panaszus in kiaules. Gyvuliu 
daktaras, Bert Evans, nupirko 
taji gyvuli- ir nusiuntė in val- 
diszka mūzoj ii in Washingtona.

3 KIAUSZINIAI VIENAM.
Mansfield, Pa. — Kada Mrs. 

Mare iSperson iszvire kiauszi- 
nius ant Velykų ir viena isz ju 
sumusze, nusistebėjo pama- 
czius jog jame randasi du kiti 
kiausziniai su luksztais. Luksz- 
tai buvo paprasto didumo kaip 
ir kitu kiausziniu o jeigu butu 
jame visžtukas tai turėtu sun
ku darba iszsigauti isz jo. Ma
tyt, kad visztuke apdovanojo 
savo gaspadinele gausei ant 
Velykų.

KIEK TAI PANASZIU ASI- 
LELIU TURIME SVIETE.
Baltimore, Md. — Norints 

Grigas Koliaga mylėjo ir visa
me stengėsi intikti savo paežiu- 
lei Agotai bet negalėjo nes bu
vo ji neprisotyta ir ant galo ta
ji asileli apleido nes laike ji ne 
už vyra bet tik kaip nevalnin- 
ka. Sztai ka tasai bobiszkas ne- 
valninkas turėjo dirbti savo 
paeziulei:

Dirbdavo jis beveik visa na
mini darba. Užkurdavo pecziu 
isz ryto ir iszvirdavo pusry- 
czius. Atneszdavo pusryczius 
paeziulei in lova, numazgodavo 
jai kojas ir iszprausdavo plau
kus. Iszpjaudavo nuo jos kojų 
prispaudas ir nupjaudavo na
gus, suszildydavo jos drapanas 
prie pecziaus, priesz jos atsikė
limą isz lovos žiemos laike ir Lt.

Bet Agotėlė isz to visko bu
vo neužganėdinta ir ji apleido. 
Grigas nusekė paskui Agotėlė 
melsdamas kad pas ji sugryžtu, 
prižadėdamas kad jai da dau
giau patarnaus. Agotėlė nega
lėdama atsikratyt tojo asilo už
vedė skunda ant persiskyrimo. 
Sudžia, būdamas iszmintingu 
žmogum, iszklauses moteres 
net paraudonavo isz piktumo ir 
paliepė bobai eiti namo ir klau
syti vyro nes kitaip ja uždarys 
kalėjime už apleidima savo vy
ro be jokios priežasties.

ARTI 10 MILIJONU ŽMONIŲ 
RANDASI BE DARBO 

AMERIKOJ.
Washington, D. C. — Pagal 

raparta ministerio ukystes, 
Henry Wallace, tai parodo kad 
Suv. Valstijose sziadien randa
si beveik deszimts milijonai 
žmonių be darbo. Tuju, kurie 
turi sziokius tokius užsiėmimus 
ir ant WPA yra apie 40 milijo-
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1—Pulkininkas Charles Lindberghas, kada lankėsi neseniai su paczia Bombejoj, Indi
joje. 2—Trys ženklyvi virszininkai, kurie susiejo apsvarstinet audinycziu straika: isz kai- 
reses yra John Brophy, direktorius CIO, Tamoszius Kennedy, sekretorius ir kasierius UMWA 
ir Sidney Hillman, pirmininkas drapanų dirbėju unijos. 3—Paveikslas isz maiszaties kokia 
kilo Ponče, Porto Rikoje, kurioje dvylika žmonių likos užmuszta ir daugelis sužeista. Buvo tai 
sukylimas Nacionalistu, kurie spyrėsi laisves del tojo sklypo.

DU NIGERIA!
LINCZIUOTI

VIENAS SUDEGINTAS, KI
TAS BAISIAI APMUSZTAS.

Winona, Miss. — Du nigeriai 
likos nukankyti ant smert per 
szirnta baltųjų žmonių artimoje 
Duck Hill kurie staeziai užgin- 
czino kad yra kalti už nužudy
mą czionaitinio biznieriaus bet 
insiutus myne netikėjo jiems ir 
juos nukankino. Treczias Trige
ris, Roosevelt Townes, kuris 
prisiažino buk jis nuszove biz
nierių George Windham, likos 
pririsztas prie medžio ir nukan
kintas per sudeginimą. Ketvir
tas nigeris likos baisiai suplak
tas ir iszvarytas isz miestelio. 
Buvo tai baisus reginys bet in
siutus myne žmonių net szoko 
isz džiaugsmo kada nigeris 
spirgėjo.

DIRBA SU KOJOMS GERIAU 
KAIP KITI SU RANKOM.
Muncie, Ind. — Eleonora 

Cragg, 22 metu mergina, kurios 
lankos yra suparalyžiavotos 
nuo kada ji buvo maža mergai
te ir kuriu negali visai naudoti, 
dirba viską ka tik mergina su 
sveikom rankom gali dirbti, 
kaip tai: siuva, raszo, dirba na
minius darbus ir ta viską atlie- 

I ka su pagialba savo kojų ir pa
kloja lovas ir pasisiuva sau 
drapanas. Mergina ana diena 
apsirgo uždegimu plaūcziu nuo 
perszalimo kojų.

KA DAKTARAI RADO MER
GINOS PILVE.

St. Louis, Mo.’ —- Daktaras 
Edwardas Synon, miesto ligon- 
buteje, su pagialba kitu dakta
ru padare pasekminga operaci
ja ant 19 metu merginos, kurios 
pilve surado sekanezius daly
kus: 263 visokias vinutes, 92 
kabukes, 28 sulinkusias špil
kas, 62 szmotelius drato ir 18 
szmoteliu stiklo. Operacija bu
vo pasekminga ir mergina szia
dien sveiksta ir gyvens.

SERGANTI MOTERE SUDE
GĖ ANT SMERT SKLEPE.
Philadelphia. — Suuodus du

rnus sklaie, serganti motere, 
Mrs. Anna Goldfield, 35 metu, 
atsikėlė isz' lovos ir nuėjo pa
žiūrėti kas skiepe dega. Kai
mynai iszgirdo jos riksmą ir 
kada adbego pažiūrėti kas jai 
atsitiko, rado motere mirtinai 
apdegusia, gulinezia ant gurbo 

1 drapanų. Kokiu budu užsidegė 
ant jos drapanos tai nedažino- 
ta nes motere mire in kėlės mi
liutas po apdegimui.

VAIKAI SURADO NUŽU
DYTA ŽMOGŲ.

Philadelphia. — Du maži 
vaikai, siausdami užpakalyje 
namo mažoje ulyczaiteje, prie 
tuszcžio namo ant 663 N. Urnos 
uly., rado lavoną nužudyto žmo
gaus, apie 35 metu amžiaus, be
veik pusnuogi, su perskeltu pa
kausziu. Prie lavono gulėjo se
nas geležinis puodas visas su
kruvintas. Matyt kad žadinto
jas naudojo taji puodą ant nu
žudymo žmogaus. Manoma kad 
tai buvo auka kokiu gengste- 
riu.

ITALAS SUKAPOJO SAVO 
BURDINGIERIU.

Nashville, Tenn. — Kada Gu- 
tero Mutteros sugryžo isz res
tauracijos kurioje dirbo nakti
mi, nesijausdamas sveiku su
gryžo ankseziau ne kaip jo pa- 
cziule tikėjosi, rado ja meilin
gam glėbyje savo burdingie- 
riaus. Staigai pasiuto ant tokio 
legejimo vyras, inbego in kuk- 
nia, pagriebė kirvuką ir užklu
po ant burdingieriaus perskel- 
damas jam pakauszi ir užmusz- 
damas ant vietos. Kad užslėpti 
savo darba, supjaustė lavona ir 
paslėpė skiepe. Motere jis mir
tinai sužeidė ir toji guli ligon- 
buteje be žado. Atsikvotejus 
ant trumpo laiko, turėjo tik tiek 
pajiegu pasakyti kas ja taip 
sužeidė ir užmusze burdingie- 
riu. Vyra aresztavdjo ir užda
re kalėjime.

Isz Visu Szaliu

TRUMPOS ŽINUTES
Mount Carmel, Pa. — Už pa

vogimą dinamito isz Reliance 
kasyklų, likos pasmauktas Ed
wardas Ošipovicz, per kompa
nijos palicijanta.

St. Petersburg, Fla. — Czio- 
nais likos suriszti mazgu mote
rystes George Sloat, 86 metu, 
su Ella Lombard, 84 metu.

Harrisburg, Pa. — Nuo Ge
gužio 1 lyg Augusto 1 d. bus 
peržiūrom! visi automobiliai ar 
yra tinkami ant važiavimo ar 
ne.

Norristown, Pa. — Reynolds 
McCorke, 26 metu, likos aresz- 
tavotas už apsipaeziavima su 
13 metu Onute Walters. Tėvai 
buvo prieszingi tam apsivedi- 
mui ir paliepė aresztavoti jau
niki už iszvežima dukreles in 
Elktona, Md.

Weatherly, Pa. — Juozas Va- 
siliauckas aplaike paszialpos 
nuo valdžios už 649 dolerius 
nors dirbo ir uždirbinėjo gerai. 
Likos aresztavotas už apgavys- 
ta.

Ontario, Kanada. — Automo
biliu straika da vis czionais tę
sęsi ir jeigu greitai nesusitai
kins tai bus apszaukta visiszka 
straika.

Washington, D. C. — Ameri- 
koniszki redaktorei laikrasz- 
cziu turi czionais savo seimą 
apsvarstyti savo padėjimą ir 
geresni būvi.

Wi'lwaukee, Wis. — Darbi
ninku vaistu fabrike sustojo 
dirbti provindamiesi geresnio 
mokesezio bet locnininkas ap- 
reiszke jeigu jiems nepatinka 
tai gali nedirbti. Pats bosas isz- 
važiavo ant ilgos vakacijos.

Ilendaye, Iszpanija. — Jeigu 
gyventojai Bilbao, kuriame gy
vena apie 450 tukstaueziai 
ypatų nepasiduos in lankas Ipa- 
sikeieliu, tai juos badu privers 
ant pasidavimo. Pasikelelei 
padare blokada ir neprileidžia 
jokiu laivu su maistu.

NUKANKINO MOTERE IR 
SUDEGINO GRINCZELE.

Tuabovice, Lenk. — Už kai
mo gyveno vargingoje grineze- 
leje burtininke Ona Gomuliene 
kuri maitinosi isz gydymo, už- 
žadu ir inspejimo ateities del 
tamsuoliu. Terp kitu kvailiu, 
ji gydė ant kokios tai ligos 
ūkininką Meczyslav Cakcevi- 
cziu kuris jai mokėdavo pini
gais, karve, skranda ir kait
imais ir ka tik ,-i nuo jo pa
norėjo. Ligonis \ įsai nesvei
ko, ant galo pasmaukta jam 
dak'tara, kuris aipreiszke, ’kad 
ligonis serga pilvo liga, ir jau 
per vėlai kuris jam negales 
palengvint ligoje. Ūkininkas 
po trumpam laileui mirė. Kiti 
kaimuoeziai dagirde apie tai, 
inirszo ant burtininkes, su
sirinko didele minia žmonių, 
nukankino ant smert sena mo
tere ir sudegino jos varginga 
grinezele, ‘kad isevaryti isz jos 
velnią, kuris jei prigialbinejo 
raganystoje. Palicija areszta- 
vojo asztuoinis kaim uoezius už 
žudinsta moteres ir sudeginimą 
grinczeles.

PASIKORĖ PRIE KAPO SA
VO MYLIMO SZUNIO.

Nice, Francija. — Povylas 
Maury, 27 metu amžiaus, atome 
sau gyvasti per pasi’korima 
prie savo mylimo szunio, vienas 
isz kuriu naudojo del medžiok
liu. Nuo kada szuo pastilpo, 
sveikatos, ir kožna diena eida- 
Maury pradėjo eiti menkyn ant 
sveikatos, ir kožna diena eida
vo atlankyti kapa savo mylimo 
szuliio, ant galo, pasikorė ant 
medžio stovintis prie kapo. 
Antras szuo, kuris nuėjo su 'sa
vo ponu ant kapo, buvo liuidin- 
tojum ka jo ponas padare, ir 
savo -lojimu pritraukė einan- 
czius žmonis kurie užtiko pasi- 
koreli.

IN DU MENESIUS LAIKO 
20 ŽMONYS ATĖMĖ SAU 

GYVASTIS.
Tokio, Japonija.,—- Dvide- 

szimts žmonių atėmė sau gy
vastis mažam kaimelyje Su
ma. Toji vieta yra labai pa
togi in kuria atvažiuoja dau
gelis keleiviu, o ypatingai 
meilingos poreles, su .slavo vi
sokiais ergeliais, ir užbaigė 
viską per atemima sau gyvas- 
tes szokdami in mares. Ateityje 
miestas pastatys sargus kad 
užbėgti toms savžudystoms.

NELAIME ANT RUSISZKO 
GELEŽINKELIO.

Moskva, Rusija. — Szeszio- 
lika žmonių likos užmuszta ir 
23 sužeisti, kada trūkis praeiti- 
nejo pro kita ir nutraukė dau
geli žmonų kurie buvo užsika
binę ant trūkio, nes vidurije 
nebuvo vietos. Nekuriuos nu
movė ir sumalė po ratais. Val
džia tirineje, del ko kunduk- 
torius pavėlino žmoniems užsi- 
kabyti ant trūkio jaigu vidu
rije nebuvo vietos ir pavėlino 
jiems stovėti ant trepu trūkio.

TIKEJIMISZKI KVAI
LIAI ISZŽUDE 500

ŽMONIŲ ' ,
PRISISAVINĘ JU TURTUS.

'Tokio, Japonija. —Czionais 
korespondentas danesza isz 
Seoul, Koreos, buk tenaitine 
tikejimisžka fezaka, iszžude 
daugiau kaip 500 žmonių. Tie 
tikejimiszki kvailiai prasimi- 
nia “Kak'dhaku Kyo,” žudė 
vyrus, moteres ir vaikus. .Savo 
aukas suviliodavo visokiais 
apgavingais budais ir priža
dais ant kalno kur privertė vi
siems sukalbėti paskutinius' 
poterius, po tam baisiai juos 
nukankydavo. Terp auku ra
dosi ūkininkai ir kupeziai, ku
rie buvo priversti parduoti vi
sa savo turtą ir pinigus atiduo
ti del drauguves, po tam juos 
žadindavo. Valdžia pradėjo 
tyrinėti apie dingusiu gyvento
ji! ir ant galo daiejo ant pedsa- 
kio pasiutiszkos szakos.

R O SU A ISZRADO NAUJA 
GAZA “MIRTIES RASA.“
Varszava, Lenk.,— Atėjo in 

czionais žinia isz Sovietu buk 
Rusiszki mokslincziai iszrado 
baisu trucinanti gaza, kuri 
praminė kaipo ‘Mirties Rasa.’ 
Laiko jo iszbandimo, artimoje 
Maskvos, toji rasa iszdegino vi
sa žole, medžius, krumus ir gy
vulius. Gazines maskos gali 
tam gazui atsispirti tiktai per 
valanda laiko. Rusija dagir- 
do kad Japonija taipgi iszra
do trucinanti gaza, kuri ketina 
naudoti laike kares su Rosija.

RIJO KAS TIK JAM
PAPUOLĖ IN RANKAS.

Trieste, Italija..,— Daktarai 
czionaitineje ligonbuteje pa
dare pasekminga operacija 
ant Marino Fuco, 30 metu am
žiaus, isz kurio viduriu iszeme 
82 dalykus, terp kuriu buvo 
puse tuzino alaveliu, kelios 
plunksnos, rakteliu, pinigu ir 
kitokiu dalyku. Daktarai jam 
apreiszke. kad to daugiau ne
darytu, nes mirs, bet kada 
Mario apleido ligonbute, susi
tiko su savo draugais kuriems 
vela pradėjo rodyti ka jis gali, 
ir vela nurijo daugeli dalyku. 
Dabar Mario vėla randasi li
gonbuteje, bet ja greitai ne
apleis.

ASZTUONI LEKIOTOJAI 
UŽSIMUSZE EROPLANU 

NELAIMĖJE.
Rymas, Italija.,— Laike ero- 

planu manevu artimoje Fo- 
reli, patiko baisi eropl'anu ne
laime. Du dideli bombinei ero- 
planai susidaužė ore ir nukrito 
su baisia pasdkme. Asztuoni 
lelkiotojai užsimusze ant vietos. 
Eroplanai pradėjo degti, bet in 
laika juos užgesino ir iszgelbe- 
jo lavonus nuo sudegimo.

Paryžius.,— Buvusis Iszpan- 
i'szkas karalius Alfonsas paau
kavo visus savo 'žemcziuguis ir 
apie 10 milijonu doleriu del pa- 
sikeleliu kurie badai geidžia, 
kad Alfonsas vela sėdėtu ant; 
Iszpaniszko sosto. .



“SAULE” Mahanoy City, Pa.

Kas Girdėt
Visokiu turėjome sedincziu 

draiku, bet sztai naujausias.
Ant kapiniu North Arling

ton, N. J., 45 duo'bkasei suren
gė sėdinti straika ir atsisakė 
kasti duobes ir užkasinet mi
rusius, spirdamiesi didesnes 
mokesties. Tieji straikieriai 
sako jeigu gali kiti sėdėti tai 
kode! mes negalime?
Turi teisybe. Ar-gi jie yra mo- 
czekos vaikai?

pritrūksta — o bet turime savo 
didžiausius prieszus mylėti ir 
pildyt Dievo prisakymą: “My
lėsi artima savo kaipo pats sa
ve” o taip darydami ir mes pa
tys užsipelnysime ant meiles 
kita.

Nesenei miestelyje Hershey, 
Pa., atsitiko nepaprasti daly
kai. Tame miestelyje randasi 
didžiausias ezokolado fabrikas 
kuriame iszdirbineja visokius 
czokoladinius saldumynus.

Daugeli metu adgal tada jau
nas- Hershey, sunns farmerio, 
užsidėjo maža fabrikėli ezoko
lado. ‘Turėjo giliuki ir gabuma 
prie biznio. Isz mažos pradžios 
sutvėrė milžiniszka bizni. Dasi- 
dirbo milijonus doleriu bet ir 
milijonus iszdave ant visokiu 
labdaringu tikslu ir institutu. 
Kėlės sanvaites adgal jo darbi
ninkai šukele straika. In pa- 
gialba tam geradejui atėjo ap
linkiniai farmeriai kurie pri
statinėjo tam fabrikui 800 tuks- 
taneziu galonu pieno kas diena 
ant padirbimo ezokolado.

Tasai straikas sulaikė par- 
davima ju pieno ir uždarbio. 
Farmeriai ta prijautė todėl pa- 
siemia szakes, kuolus ir bota
gus, atėjo in fabriką, iszvijo vi
sus straikierius o vadai strai- 
kieriu likos baisiai apkultais ii’ 
iszguitais isz miesto ir daugelis 
sužeista. Straikas pasibaigė, 
darbininkai sugryžo in darba ir 
visi yra užganadinti.

Kitados gerai žinomas Stan
ley Gardner, aliejinis milijonie- 
liuę, kuris kitados buvo vertas 
daugiau kaip 50 milijonu, dole
riu bet in kelis metus praszvil- 
pe visa turtą ir beveik pasiliko 
ubagu bet pasiliko jam da no
ras prie tolimesnio biznio. Už- 
siraitojas rankoves pagal Ame- 
rioniszka būda, ėmėsi isz naujo 
prie darbo ir sukrovimo naujo 
turto ir in keliolika metu turė
jo nepaprasta giliuki ir vela 
pastojo turtingu žmogum ir 
sziadien yra vertas apie pen
kiolika milijonu doleriu.

Yra tai tikras Amerikonisz- 
kas upas darymo 'biznio ir ne- 
pasidavimo. Norints Ameriko
nai dasidirba turto ir tankiai 
jo greitai vela netenka bet nie
kados netrotina vilties dasidir- 
bimo kito.

Daugelis tautu ant svieto 
laiko motere už žemiausia ir 
silpna sutvėrimą, negalinczia 
be vyriszkos globos apsieiti bet 
tankiai labai neteisingai yra 
taip žeminama. Tik tada užsi- 
pelnija ant pažeminimo kada 
iszsižadejus savo paszaukimo, 
seka vyrus pavydėdama jiems 
ju garbes ir trokszdama susi- 
lygint'sn tais, kurie savo pa- 
szaukime žemiau už ja stovi.

Motere tankiai dvasioje yra 
tvirtesne už vyra, tankiai daug 
narsiau ir didvyriszkiau kovo
ja su gyvenimo pavojais. Szio- 
je gadynėje motere taip augsz- 
tai gali stot jeigu su vėliava 
idealo eis in verpetus gyveni
mo. Ji lengviausiai gali perga
lei žmonijos prieszus, jos galy
be neapveikiama jeigu iszsiža
dejus savo “kas tai asz” pasi- 
szvens labui draugijos. Tas pa- 
siszventimas moteriai yra leng
va nes reikalauja vien teisingo 
pildymo privalumu moteres ir 
motinos bet kokia garbe sutei
kia tas pasiszventimas! Juk 
tai vienatine laime, tarpe nelai
miu, skausmu ir aszaru...

Idant tautos turėtu geras mo
tinas, privalo turėti geras mer
ginas. Ko mes galime reika
laut nuo musu merginu? Pir
miausia, mažiau kvailos puiky
bes ir pasisziauszimo, daugiau 
teisybes mislyse ir jausmuose, 
tai yra, iszmintingos dorybes 
ir teisingystes pasielgimuose 
— o tokiame karte tauta turės 
garbingas moteres ir vertas 
motinas.

Beit nelaime kad sziadien mer
ginos ant to nežiūri ir kitokiu 
badu yra perimtos ne kaip mu
su moeziutes 'buvo.

Kaip tai musu žmones bran
gina senoviszkus užliekus ir 
palieka savo gentkartei ant at
minties. Kiek tai Lietuviu atsi
vežė isz Lietuvos senas malda
knyges ant atminties savo jau
nystes bet tosios knygos jau 
yra suplyszia ir be apdaru. Tai
gi, jeigu turite senas malda
knyges, prisiunskite in musu 
redakcija o bus apdarytos pui
kiai ir drueziai ir bus kaip nau
jos. Apdarome visokias kny
gas kokios jos nebutu.

Isztikruju iszmintingai pa
dare farmeris Tomkins, isz Ith
aca, N. Y., ana diena. Turėjo jis 
du bernus ant savo farmos ir 
kada atėjo laikas melžti karves 
bernai vietoje atsisėst prie kar
vių ir pradėt darba tai atsisėdo 
sau smagiam kamputyje tvar
te ir nesijudino isz vietos.

Farmeris dasiprato kad “sė
dintis straikas” ir ėmėsi ant 
gero budo. Nuėjo in perskyra 
kurioje buvo pririsztas bulius, 
pakele parama ir iszleido buliu. 
Tuojaus pirmutinis sėdintis 
straikas ant farmos užsibaigė 
be jokiu maiszacziu. Bernai dū
me per duris nelaukdami pakol 
bulius juos pasveikins su ra
gais. Farmeris paglostė sau 
barzduke ir buliu už jo pasidar- 
bavima, kuris neprigulejo prie 
unijos. Bernai sugryžo prie 
darbo be jokios arbitracijos.

Vieszus “Forums” yra 
Labai Populariszki
Augusiu civiliszka ąpszvieta 

per taip vadinamus “forum” 
susirinkimus pasieks beveik 
2,000,000 žmonių Amerikoje, 
per septynis vieszus “forum” 
demonstracijos centrus, ku
riuos ka tik parinko Vidaus De
partamento Office of Educa
tion.

Po vietine kontriole, szitie 
nauji “forums” bus insteigti 
Stamforde ir artimuose mies
tuose Connecticut valstijoje; 
Daytone ii- jos apielinkej Ohio 
valstijoj; Seattle mieste Wash
ington valstijoj; Alabama 
(Georgia) ir jos apielinkej; 
dviejose vietose Texas valsti
joj; septyniose vietose North 
Carolina ir kitas Delaware aps
krityje, Pennsylvanijos valsti
joje.

Apart septynių nauju “fo
rum” demonstracijos centru, 
kiti deszimts veikia Arkansas, 
Californijos, Colorado, Minne
sota, NeW Hempshire, New 
York, Oregon, Tennessee ir 
West Virginia valstijose.

Vietiniu mokyklų komitetai 
su patarimu piliecziu-komitetu 
nustato valdymo būda ir plia
žus vieszu “forum” demon
stracijos centru.

Apie 155 atdarus susirinki
mai bus laikyti kas savaite 
miestiniams ir kaimu gyvento
jams Stamforde, Norwalke, 
Greenwich, Darien ir New Can
aan, Connecticut valstijoje.

Programai kitose valstijose 
irgi inims savaitinius susirinki
mus invairiose apielinkese. 31 
“forum” vedėjas vietiniu ured- 
ninku paskirtas, paszves pilna 
laika arba dali laiko, prakal
boms ir ves diskusijas apie gy
vus, socialiszkus, politiszkus ir 
ekonomiszkus dalykus kuriuos 
patys žmones paskirs.

Darbininkai kurie samdomi 
iszvystijime szito programo, 
bus patraukti nuo paszialpos 
suraszu. Prityrė, technikaliszkj 
ir profesijonaliszki darbininkai 
prisidės prie “forum” projek
tu. Artistai gamins pieszinius, 
kiti darbininkai visokia me
džiaga, praneszimus plaka- 
toms, kiti darbininkai jeszkos 
ir patikrins visokias informa
cijas vedėjams ir t.t.

Manoma kad szitie “forums” 
žymiai prisidės prie žmonių 
apszvietos. Nes jie patys gales 
formuoti savo nuomones apie 
beganezius dalykus. Ne pana- 
szus in prakalbu kambarius kur 
žmones ramiai sėdi ir klauso 
prie paežiu prakalbu jie visai 
neprisideda. Szitie “forums” 
ragins lankanczius žmones da
lyvauti diskusijose, iszgirsti vi
su nusistatymus ir nusistatyti 
savo atskiras nuomones apie 
dalykus.

Szi Banka yra Narys 
Federal Reserve System

IR
Federal Deposit Insurance

Corporation

Union National Bank
KAMPAS MAIN IR CENTRE ST.

MAHANOY CITY, PA.

Labai tankiai turime nuo vi
sokiu žmonių nukensti viso
kiais budais ir kartais saves už
klausiame: “isz kokios prie
žasties turime kensti ir už ka 
muskiti persekioja ir apkalbi
nėja.” Daugeli kartu puse mu
su gyvenimo pereina nuolatinė
je kovoje su inpratimais ir bu
dais žmonių kad net kantrybes

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 ru'kinyczia, užtektinai be- 
ganezio vandens, didele ganyk
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:

Harry Kurilla,
517—519 W. Mt. Vernon St., 

Apr. 27) Shenandoah, Pa.

PASIKĖSINIMAS
----- *------

Szuva, viszta, katinas, kar
ve, žąsis ir kiaule susirinko krū
von viena gražu rytmetį. Ta
sai rimtas susirinkimas atsibu
vo kaime; parinkta rami vieta 
pagirio paunksnėj ir susirinkus 
draugija viskuom buvo užga
nėdinta.

Szuva vienbalsiai iszrinktas 
pirmininku, kuris atidaryda
mas susirinkimą, perskaitė su
sirinkusiems dienos tvarka, 
tai-gi: “Atrasti kokius nors ap
gynimo budus, kas visoms žvė
rims ir paukszcziams yra labai 
pavojinga, ypatingai automo
biliu ant keliu važinejima.” 
Tai buvo svarbiausias ir gal 
vienatinis to susirinkimo klau
symas.

— Tegul kiekvienas isz mus,
— pridūrė karsztai pirminin
kas — pakelia skunda priesz ta 
nauja žmonių iszradima, priesz 
tuos prakeiktus automobilius.

*♦* ♦♦♦
Kaslink manės, — pradėjo 

po tam szuva, tai tasai iszradi- 
mas padaro mane serganeziu ir 
turiu daug nesmagumu. Visa
dos turėjau paprotį loti paskui 
važiuojanezius vežimus. Žinau 
kad tasai lojimas ant vežimu 
visai nereikalingas ir tankiai 
tasai besilakstymas man neat- 
neszdavo daug vargo ir nelai
miu. Būdavo ant važiuojaneziu 
sulosi, arkliai pasibaido ir ve
žimas nurituoja o asz pats dar 
begu koki pusversti pirm veži
mo ir loju, žinodamas gana ge
rai kad man nuo vežimo nebus 
jokios nelaimes. Dabar-gi, ka
da atrasta tos bjaurios be ark
liu maszinos, viskas pasirodė 
kitaip; losi, losi ir maszina ne
sibijo o kaip kada dar pasitai
ko kad ratas pagauna uodega 
ar koja ir pervažiuoja. Tas ne
gali ilgai būti.

— Asz, — prabilo katinas, — 
nebuvau niekados gyvenimo 
pavojuje isz puses tu naujai isz- 
rastu vežimu, pasistengdavau 
nuo kelio visados pabėgti ir ant 
laiko insilipti medin arba ko- 
kion pastogėn pasislėpti, bet 
man arsziausia nuo tu maszinu 
tas, kad jos paskui save palie
ka smirdanezius durnus, kad 
nuo ju kaip kada net galva 
skauda. Tai neapkeneziamas ir 
nepakeliamas daigias, kad ma
no jausli vuosle tokius durnus 
uostytu ir po tam dar paežiam 
reiketu sirgti galvos skaudėji
mu ir nesmagumais.

Viszta užėmė baisa.
— Jau asz tai isz teisybes tu

riu daugiausia skundu ant tos 
prakeiktos maszinos. Kitus 
kartus kelias, tai buvo mano 
visa locnybe. Norints asz turiu 
savo valdžioje kiemus, tvartus, 
daržus, bet man galima iszeiti 
ir už rubežiu; myliu trankyties 
visur, taigi man reikia ir platu
mos.

— O daugiausia meszlo — 
prakalbėjo žąsis.

— Ka tais žodžiais supranti?
— atsiliepe viszta.

— Tai, kad tu esi labai gedu
linga!

— Paantrink, ka dabar iszsi- 
tarei! — kudokino viszta, isz- 
skleidus sparnus.

— Na, na, mano ponios! — 
atsiliepe pirmininkas szuva, at
sistodamas ju tarpam .

— Sakau,— pradėjo toliau 
viszta, kad noriu laisves ir kad 
mano mylimiausias pasivaiksz- 
cziojimas buvo kėliai, kurie da
bar užimti tomis maszinomis. 
Tos prakeiktos maszinos ant 
manės1 užpuola, kaip koksai 
perkūnas, negali nei apsižiūrė
ti, begu nuo ju persigandus bet

PIRKO TABAKO NEDĖLIO
JĘ, PER TAI NUBAUSTAS 

KALĖJIMU.

Mieste Toronto Kanadoje, 
Kapitonas Archibald Either, 
kuris nusipirko sau tabako Ne
dėlios diena, perlauže senas 
szventadienines tiesas kurios 
uždraudžia žmoniems pirkinei 
bile koki tavora taja diena. Ka
pitonas pasiprieszino priesz 
tokia neteisingyste ir užsispy
rė nemokėti bausmes todėl li
kos nubaustas ant 24 valandų 
in kalėjimą.

mane tankiai paveja ir asz atsi
randu tarp ratu. Leisk man, asz 
tau pasakysiu, atsiliepe žąsis— 
kad t u-prisilaikytum paszalies 
kelio, kaip asz, tai tau tuokart 
nebutu jokio pavojaus. Tavo 
godulyste tave kankina.

— O tai gerai...
— Avinas turi baisa, — tarė 

pirmininkas, kad pertraukti ta 
bešiginezijima.

— Jeigu galeeziau pats vie
nas vaikszczioti, — kalbėjo avi
nas, nieko nesibijoeziau nes 
jeszkau tiktai žoles ir neturiu 
tuos žodžius. Tai buvo ne tas 
Joszelis kuris atsivilkęs in Pa- 
reikalo valkiotis keliais; bet 
būdamas su aviu pulku, tiktai 
persikeliu isz vieton vieton, kas 
man atima judėjimo laisve, ne
sakant jau nieko apie tai, kad 
szuva — nenoriu tuo inžeist po
no pirmininko — kandžioja 
man kojas, kaip tik noriu pasi
traukti nuo kelio.

— Asz —- sako karve — turiu 
dar daugiau nei jus visi 'bijotis 
automobiliu. Dėkui jusu nedi
deliam ugiui...

— Nedideliam? — pertrauke 
viszta.

— Noriu pasakyti kad jus ne
didelis ūgis, — kalbėjo toliau 
karve, — leidžia jums nuo tos 
maszinos nusisukti szalin arba 
palysti po ja, be jokio beveik 
nelaimingo atsitikimo, kad tuo 
tarpu asz to padaryti negaliu ir 
kaip man užduoda szonan, ilgai 
jaueziu skauduli.

♦>

Rezultate, — tarė szuva, — 
sutinkame visi, kad reikia kaip 
nebūk perszkadyti automobi
liams važinėti musu kėliais.

— Kaip nebūk! — patvirtino 
susirinkusieji.

— Bet kaip?
— Tame sunkenybe, — sako 

karve.
— Tame tai ir klausymas, po

nas pirmininke, — atsiliepe 
kiaule.

— Nestato niekas jokiu pro
pozicijų?

— Asz turiu radikaliszka bū
da.

Visi nustebo klausydami kas 
nori kalbėti. Tai buvo žąsis.

— Tai butu, — prakalbėjo žą
sis, — apleisti visus kelius. Jei
gu viszta butu užganėdinta sa
vo kiemu, karve pieva, kiaule 
tvartu, avinas ganykla o szuva 
savo būda, automobiliai jiems 
nepadarytu jokiu nelaimiu.

— O tai kvaila; — paszoko 
kiaule.

— Idijote!-Begėde! Trumpa- 
plunksne! — pridūrė kiti. —

ta-1 Palte.

Nevaikszczioti mums keliais, 
mums žvėrims! Isžtikro reikia 
but žąsim kad pasakyti tokia 
paikysta.

— Asz turiu prajekta, — 
re szuva.

— Sakyk!sakyk! — suszuko 
susirinkimas.

— Eisime visi pulku ir toj 
■valandoj, kada automobilius 
atvažiuos, pulsimės ant jo; ka
tinas szoks in akis maszinistui, 
asz prie jo szlaunu, karve, avi- 
nas-ir kiaule pastos kelia o 
viszta su snapu praskyles ra
tus. Taip susitaria, pamokinsi
me žmones ant visados.

— Lai gyvuoja pirmininkas! 
In kova! — suszuko visas susi
rinkimas.

Kaip tik susirinkime balsai 
nutilo, miszke iszsigirdo leng
vas stenėjimas, po tam, smar
kesnis kriokimas ir isz tolo pa
sirodė greitai bėgantis automo
bilius. Buvo tai dailus vežimas, 
panaszus ant karietos, su pajie- 
ga 50 arkliu. Automobilius tuo
jaus užvažiavo tiesiog ant to vi
so susirinkimo, kuris iszlakste 
iri szalis.

<. .j.
Tada koks tai sutvėrimas, 

kurio niekas nemate o kuris 
buvo ant pat vidurio kelio kada 
pro ji automobilius pralėkė pa
sakė tuos žodžius.

— Nesuprantu del ko tiewisi 
žvėrys skundžiasi ant automo
biliu; asz tvirtinu, kad automo
biliu guminiai ratai daug leng
vesni už vežimo ratus, kada 
pereina per nugara. Bet žvėrys 
vis neužganėdinti.

Ir po tu žodžiu geležine var
le (czerepokas) toliau pradėjo 
szliaužti savo lengvu žingsniu.

KOKIS PRIVALO
BŪTI GYVENIMAS

VEDUSIU PORU

'vieta, kaip kokis kalėjimas. Ne- 
! sijauezia jame laiminga ir už- 

anadinta o ir nenori suprasti 
kad jeigu taip yra tai yra jos

Vyras matydamas toki
pasielgimą savo paezios pana- 
sziai pasielgineja ir daro.

Nes ir ka gali daryti parejas 
namo, viena ir antra karta, ne
randa paezios namie, tiktai ant 
stalo kortele: “Iszvažiavau in 
Pottsville, sugryžiu vėlai, ar
ba: “Nuvažiavau ant partes in 
Hazletona ir t.t.” Apie vaka- 
i iene nei nemislyk žmogeli. Ži
noma, pasiima jis skrybėlė ant 
galvos ir iszeina in saliuna o vi
duriuose net verda nuo piktu
mo ant tokio pasielgimo savo 
moterėlės. Paskui stebisi kad 
jos Mikutis yra tokis jai szaltas 
ir piktas, be jokios jaustos ir 
■užfeimistines nuo kokio tai lai
ko kad su ja nei nepaszneka, 
ant visokiu užklausymu trum
pai atsakinėja arba tik niurna. 
Tada ji rugoja kad ji yra viena 
isz nelaimingiausiu moterų nes 
nežino kas tai yra namine lai
me. Nekurtos moterėles kalba: 
“Jeigu jis mane myli tai jam 
vis tas pats ar vakariene yra 
ar ne, ar gardi ar ne, ar esmių 
namie dr ne, jam vis tas pat. 
Juk jisai mane paėmė tai dabar 
turi mane mylėt kaip prisiege 
prie altoriaus nes asz esmių jo 
pati. Bet ne taip yra — jeigu 
motere geidžia meiles ir paguo- 
dones nuo vyro tai turi sau už
sitarnauti ant tod meiles o jei
gu jau tas jai nenusidave tai tu
ri rūpintis kad ant toliaus ja 
r.žlaikyt ir stengtis kad toji 
meile neužgestu. Motere, kuri 
karta isztekejo už vyro, privalo 
jeszkot giliuko ir kurnės namie 
apsiaubta savo vaikais ir vyru 
c ne jeszkoti jos po visokias pa- 
bulkes nes už namo suras tiktai 
vėjus, liga, neužganadinima ir 
mirti — bet laimes niekados!

Niekur nesiranda geresnes 
laimes ant svieto kokia randa
si po namine pastogia. Czionais 
kožnas jaucziasii liuosu ir ra
miu. Czionais vyrai, po kasdie
niniam darbui randa pasilsi ir 
pasilinksminimą. Czionais vai
keliai gali siausti linksmai ir 
saugiai. Czionais pati ir motina

ISZ WILKES-BARRE 
IR APLINKINES

Wilkes-Bairre., Pa.,— Per už- 
griuvima langilies Nr. 2 szafte, 
Susquehanna kasyklosia Will- 
iamstowne, užgriovė keturis 
anglekasius ir užmusze Joną 
Benkarcki, 58 metu amžiaus.

randa tvirta ir visiszka laime Kįti darbininkai iszgialbejo ki-
apsiaubti savo vyro ir vaiku- 
czlu. Bet turi atsimyt ant to 
kad namine laime tai jos priva
lumu yra insteiglti ja po taja pa
stogia, tai yra jos užduotis. Ji 
privalo būti sargu namines lai
mes ir jausti ant to, kad neda-
leist nieką kas galėtu sutruk
dyt taji auksini siūlą.

Pamatu namines laimes yra 
laime kurt veda prie sutikimo 
ir vienybes.

Idant sutikimas, vienybe ir, 
meile vieszpaltautu tarp vaiku,' 
pirmiausia turi, ji vieszpatauti 
tarp poros. Be geros pavyzdies 
isz ju szalies, neturės didelio 
džiaugsmo isz pasielgimo ir pa
pratimo savo vaikeliu.

Norints visi ant pastatymo 
tojo puikaus namo privalome 
dirbt nes kaip kalbėjau pir-Į 
miau, motina privalo būti užde- 
toja juom ant jos guli atsako- Į 
niybe ir kalte jeigu pradėto 
darbo negali užlaikyti.

Bet Dieve mano, — kas szia-; 
dien darosi po nekurtas pasto
ges vedusiu žmonių? Žmones 
jeszko laimes ten kur jos nesi-1 
randa. Motere, vietoje džiaug-' 
lis pasilinksminimu namie, 
tarp savųjų tai jeszko pasi
linksminimo tarp svetimu, ka-' 
Zyrese, partese, rodhauzese o 
namie būna tik tiek, kiek prie 
to yra prispirta. Jos namas nu-: 
duoda jai nuobodus ir liūdna

tus gyvus.
—■ Isztrauktas lavonas pa

skendusios moteres npeje, pasi
rodė, kad tai lavonas Rožes 
Zabiekienes, 46 metu amžiaus, 
kuri dingo isz namu Kovo 13 
diena.

A. J. Sakalauskas
L1ETUV1SZKAS GRABORIUS

Pirmos klasos patarnavimas 
Ofisai Dviejose Vietose ♦ 

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

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

331

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 Burykla
Sudėjo Cigonka isz Egipto, Ru
biną Sulva. Del vyru ir motetu.

OKp VISOS TRYS 
KNYGUTES 

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



*T S A U L E ’ ’ Mabanoy City, Pa.

ANUO METU
----- *-----

Bažnytkiemis Pabiru paskly
do ant lekszto kranto upelio. 
Gale kaimo stovėjo sena medi
ne bažnyczia su samanotu sto
gu; priesz bažnyczia vartuose 
szventoriaus riogsojo paszlijus 
taip-gi medine varpinyczia. Ji 
rodos kasdien norėjo griuvi, 
kasdien gazdino praeinanczius 
bet vis negriuvo ant patycziu, 
juokdamasi isz visu architekto- 
niiszku taisyklų. Vargoninin- 
kiene netekus kuralo in peeziu, 
tyczia būdavo ja astumia ir ko
ja paspireja, kad tik greicziaus 
parvirstu ir padarytu dyku 
malku, bet kur tau ji virs! 
Priesz varpinyczia nepertoli 
nuo kelio, žaliam guote medžiu 
marguliavo kryžiai kapiniu ir 
blizgėjo koplyczios boksztelis. 
Kunigu gyvenimai — klebonija 
po kita pusią szventoriaus, že
mesnėje vietoje tūnojo.

Buvo szventadienis. Sena ir 
augszta bažnyczia prisigrūdo 
svieto pilna; žmones netilpę 
stovėjo'ant szventoriaus po me
džiais, varpinyczios' paunksny
je ir meldėsi.

Pasibaigus sumai du vyru 
Balinskas su 'Simuku, Pabiru 
gaspadoriu, stovėjo ties varpi
nyczia, kaip ir nesiryždami kur 
dingti. — In bažnyczia dabar 
neintilpsi! — pratarė Balins- 
kas, žiūrėdamas su atsidėjimu, 
kaip daug svieto stovi duryse.

— Per maža bažnyczia, ku- 
muti! — atsake jam Simukas.

— Taigi, kad valdžia netram
dytu, tai jau butu nauja senei 
pradėta. Kunigėlis sake jog ir 
pinigai ir viskap rastųsi!

— Bet kasžin dar kas kaltas, 
kurnuti, ar kunigas ar valdžia? 
■— atsiliepe Simukas. — Svie
tas visaip pasakoja!..

— Ka jau tu, kūmai, kalbi? 
Kunigas nenorės naujos bažny- 
czios?!.. Bet ar girdi, jau ant 
pamokslo skambina! Eime ar- 
cziau duru, vis tik ka nors isz- 
girsime!

— Et jau, kumuti, kiek asz tu 
pamokslu girdėjau, vis ta pati 
szneka: dirbk, negerk... o dar 
kaip kada prideda: duok kuni
gui! Nubodo. Ateik po pamoks
lui pas Joszeli. Gal but, kad ten 
ka nors sueisime, pasisznekesi- 
me.

Tam tarpe per atdarytus lan
gus bažnyczios aiszkiai prasi- 
musze žodžiai Evangelijos: 
“Anuo metu tarė Jėzus moky
tiniams savo”...

Sznekos nutilo; girdėt tiktai 
buvo balsas kunigo ir žingsniai 
Simuko sparcziai einanczio gat
ve pas Joszeli.

Po visam ėjo triukszmas 
karczemoje. Žydelkos ir Žydel- 
kiu'tes bėgiojo, nardė po svietą, 

‘neszdamos degtine ir silkes. 
Žmones laukte plauke vieni 
szen, kiti ten, vieni tuszcziomis, 
kiti su bonkomis (buteliais), 
bertainia'is, uzbonais. Smarve 
karczemine sudėta isz smarves 
Žydo ir degtines kas valanda 
vis didinosi ir augo. Bet neisz- 
lepintas svietas netemijo ant 
smarves, nei ant to, kokias sru
tas Žydas duoda jam gerti, — 
uže jis sau ir gaude linksmai. 
Karczemos kamaraitėje už sta
lelio sėdėdami trauke toliaus 
Balinskas su Simuku nepabaig
ta kalba:

— Tai, kūmai, bereikalo svie
tas meta beda ant valdžios — 
kalbėjo Simukas — valdžia ne
tramdys budavojimo bažny
czios! Ar tai ji nori naikint mu
su tikėjimą? Valdžia gerai ži
no, kam vertas žmogus-bedie- 

vis!—
— Na, asz ir neginczyju — 

kalbėjo Balinskas — asz szne- 
ku, ka girdėjau nuo tu musu 
rinktu žmonių, kuriems mes pa- 

; vedem rūpintis apie nauja baž
nyczia. ..

Bet Simukas vela parkirtes 
Balinskui trauke toliau savo 
kalba.:

— Valdžia, kūmai, visur 
mums tik gera daro ir szelpia 
mus. Kas mus nuo baudžiavos 
atvadavo? Kas mums žeme da
vė ? Pirma tik ponai valde žeme, 
o dabar, žiūre, ir asz ponas!..

Joszelis. bevaikszcziodamas 
po karczema rado ir szita kom
panija, iszgirdes ju kalba, su
stojo paklausyti. Jis nuo prigi
mimo savo mėgo visoki gincza, 
visoki darba, kuriame galėjo 
parodyti save. Dėlto ir dabar 
neiszkente nepritaręs:

— Oi, Simuti, koks tu man- 
dras! Nu, ar ilgai kaip tu po
nauji?

— Kaip tai ar ilgai? Pats ži
nai, jog nuo lenkmeczio, — tas 
atsake.

— Nu, o kaip ilgaida mislyji 
ponauti? nesiliove Žydas klaus
damas.

— O kolaik Dievas gyva lai
kys!

—Oj, tegul taip! Bet kaip tu 
mislyji, ar tai tavo buvo žeme 
pirma?

— Žinoma, jog pono!
— Nu! tai valdžia atėmė nuo 

pono ir tau davė — ar taip?
— Na-gi kaip?
— Nu, tai ka valdžia galėjo 

atimti nuo pono, tai gali atimti 
ir nuo tavęs! Nu, ar taip?

Czion Simukas lyg nusiminė. 
Szita mislis jam niekados pir
ma in galva neatėjo, kad isz jo 
galėtu valdžia atimti žeme. Da 
bar jam kvosztelejo in galva, 
jog per lenkmeti ir po juom ne
mažai isz ponu suvis bereikalo, 
be jokios kaltes buvo atimta že
miu, dvaru. Nusiminė Simukas, 
kaip nuo arklio baloje nusodin
tas, bet neduodamas suprasti 
Žydui savo nusiminimo tuojau 
atkirto:

— Na gerai! O ar tu girdėjai, 
kaip yra pasakyta, jog szita že
me yra mums atiduota amži
nai?

— Oi amžinai! Kas tai amži
nai? — nesiliove Joszelis — 
sziadien amžinai, rytoj ne!..

— Valdžia žodi nelauž, ne
mainys! Tai nelakudra!

— Nu, ka tu szneki? Ar Jan
kelis Sziukszlu lakudra? Nu, 
jis koleik giria pono kirto, ka 
sznekejo? Oi, tik nukirsiu, par- 
dusiu, tuojau pinigus atiduo
siu! Nu, o kaip nukirto? Žodi 
permainė... liepe patriubyt!..

— Ka tu niekus plaunyji? 
Tai Žydas!

— Nu, gerai! Ka sznekejo po
nas Avigalvis kolaik neprigavo 
dukters pono Pusgalvio? Nu?.. 
Nu?.. Žadėjo imti už paezia! 
Nu, o paskui?.. Nu, žodi per
mainei. .

— Asz mislijau, Joszkau, kad 
tu esi žmogus protingas...

Nu, palauk! Tai matai — 
Jankelis gal mainy t žodi, ponas 
gal... Nu, kodėl valdžia ne- 
gal?.. Nu, ir valdžia gal!.. Ak 
nuo ponu ji atėmė žemes ?..

— Ponams, gal, valdžia nie
kados nieko ir nežadėjo?

— Oj, Simuti, jau ar sziaip 
szneki, ar taip, vis tavo szneka 
szvak! Ponams dar labiaus bu
vo valdžia prižadėjus, negu 
jums...

— Kvailas tu esi, kaip matau, 
Joszeli! — atsake jam ant galo 
Simukas ir nuspjovęs stvėrėsi 
už bonkos, lyg norėdamas ant 
jos piktumą nuvyti. Pikta ve

žmogui pasidarė, kad ji Žydas 
ant kalbos sukirto.

II.
Joszelis nusiszypsojas nuėjo 

toliau. Jo galvoje virė drueziai 
piktumas prieszai valdžia, ku
ri pradėjo ginti laukan Žydus 
isz neprideraneziu jiems vietų. 
Jis jaute savo asztria ir ilga įlo
sią, jeigu ne sziadien tai ryt 
ateis ir ant jo kaleina ir jo ge- 
szeftus ims spausti valdžia. 
Dėlto kur tik jis ka galėjo be 
pavojaus, ten dare pikta val
džiai, laikydamasi Žydiszkos 
patarles: aki už aki, danti už 
esanti! Abelnai sakant Joszelis 
kaip kiekvienas Žydas buvo la
bai suktas ir isztyres begalo. 
Tarpe žmonių lojo jisai priesz 
valdžia o nubėgės pas vyriau
sybe, skunde kunigą, būtent 
tas žmones priesz valdžia sta
tas. Tokiu budu pelne sau los- 
kas nuo valdžios ir skandino 
kunigą, kuris pradėjo drausti 
žmoness nuo degtines — nuo jo 
karczemos ir gadino jam ge- 
szefta. Mažai to, jisai užsipelne 
priesz Lenkiszka partija dide 
loska savo liežuviu o loska szi
ta Joszelis mokėjo ant smulkiu 
pinigu iszmainyti!..

Žinomas dalykas, valdžia ga
vus žinia apie nedora apsieji
mą kunigo eme tyrinėti ar tai 
teisybe. Tyrinėjimas davė ne
tikėtas pasekmes, taip, jog ant 
galo pagalios asesorius, pa- 
szaukes pas save Joszeli, suren
gė jam gera puca. Bet kada ase
sorius užrikęs už melą ir apga
vima szoko su .sugniaužtomis 
kumszcziomis ant Žydo, Josze
lis nuduodamas nekaltai ren- 
czianti, palenkės atsakomai 
sprandą, lėtai pratarė:

— Oj, jus mydista, ar tai žmo
nes iszduos savo kunigą?...

Ir taip gražiai bjaurybe nu
taikė jog asesorius nutilo, neži
nodamas nei ka bemislyti.

Bet Žydui pasirodė dar per 
mažai paežiam sausam iszeit 
isz kluvines; — todėl debtelejes 
kytriomis akimis ant aseso
riaus ir pamatęs jog žodžiai pa
sakyti padare geidžiama inspu- 
di, pridėjo:

— Oj, jusu mylista, jus galite 
mane muszt, galite ir užmuszt, 
bet kunigas koks buvo, toks ir 
liks! Oj, jis kytras, jis labai 
kytraš! Jis neva nieko pik
to nedaro, nei nekalba bet pa
žiūrėkite kaip iszeina: jis drau
džia nuo kareziamos...

— Na, tai kas isz to? — pra
tarė asesorius.

— Nu, tai neva nieko. Nu, o 
kaip žmones ims mažiau gerti, 
tai valdžiai teks mažiau pinigo, 
mažiau akezyžes už degtine! 
Nu, o kaip visi nustos gere?!..

'Gzion asesoriaus galvoje pra
dėjo dar labiau maiszytis. Jis 
girdėjo jog didele dalis visu pi
nigu, valdžios imamu, pareina 
nuo arielkines akezyžes. Jam 
pradėjo dabar rodytis jog visa 
Rusija tiktai degtine ir laikosi. 
Na, o tokioje dejoje, nustos 
svietas gėrės, pargrius ir Rusi
ja — mislijo sau jisai o dar la
biaus del to taip mislijo jog ir 
jis pats ir visi tie stulpai val
džios, kūrinąs jis pažino, gere, 
gere labai. Jam rodėsi dabar, 
jog ir jis yra vienu isz tu degti- 
niniu stulpu, ant kuriu stovi 
Rusija. Szirdis jo pradėjo smar
kiau ir linksmiau plakti krati
nėje. “Ot, kame guli augsztes- 
nioji politika valdžios, kame 
drutybe ardvios Rusiszkos tė
vynės!” sanprotavo asesorius 
savyje. Dėlto, atleidęs Žydą, 
tuojau stvėrė viena ranka už 
bonkos su degtine o kita — už 
plunksnos ir eme raszyti dane- 
szima staeziai in pati guberna

torių. Tiktai, nemislykite, skai
tytojai, jog jis plunksna vilgė 
degtinėje. Ne! Jis nosi vilgė 
degtinėje o plunksna tiktai prie 
galo raszto ir tai tik kelis syk 
padaže stiklelyje o sziaip visa 
laika rasze juodytose vilgyda- 
mas.. .

Pagal daneszima asesoriaus 
kunigą reikėjo staeziai siausti 
in tolimas vietas. Tame tik bu
vo laime prabaszcziaus, kad 
girtas būdamas asesorius taip 
surasze gromata, jog netik gu- 
bernatoiui bet ir paežiam nepa
sisekė ja perskaityt. Ir kunigas 
per tai liko ant vietos.

Joszeliene dagirdus apie už
silikimą kunigo, eme engti ir 
dūminti savo vyra kad jis ne
gali jau ir kunigo iszvyti. Tas 
vienok ant visu jos užpuldinėji
mu tiktai szypsojosi. Ir tiktai, 
kada in gyvąją ingriso, savo 
žarų paklausė paezios:

— Nu, o ka asz pelnyczio isz- 
vijas?..

— Oi, kaip tai, ka pelnytum? 
Jis draudžia nuo karczemos! — 
i a net ruseziai atverto.

— Nu, o kitas ar nedraus? — 
trauke dabar Žydas.

— Kitas? Nu, kitas gal ma
žiau draus! lyg apmalszus atsa
ke Joszeliene ir kaip matyt no
rėjo liautis apie .szita kalba. Bet 
dabar jau Joszelis nenorėjo at
leisti nes pati užgavo jo skau
dama vieta, jo visa galybe.
— Oi tu, kvaile, kitas gal atei

ti kytresnis. Szitas kunigas mo
ka tiktai melstis ir daugiau nie
ko. Nu, o.kitas?.. Kaip asz sa
kysiu asesoriui viena, jis sakys 
kita, — o szitas tyli. Asz saky
siu, jeigu žmones mes gere, val
džia nustos pinigu.- Kiek kyt
resnis kunigas ne asesoriui, bet 
sprauninkui arba ir paežiam 
gubernatoriui ant to atvers, jog 
žmpnes dabar gerdami ir val
džiai akezyže moka ir Žydus 
peni, o nustoja gert, neszers 
Žydu ir turės daugiau pinigu 
del kitu mokeseziu. Nu, o kada 
bus pas svietą rsztekliaus, tai 
valdžia gales lengvai padidinti 
visus mokesezius.. Bus ir svie
tui lengviau ir valdžiai geriau 
tik Žydeliams — knap! Nu, tai 
kam man tokio kunigo jeszko- 
ti?

— Oj, kad tu žinąs, tai beveik 
ir tiesa! — pratarė dabar užsi- 
mislijus Žydelka.

— Girdi, tiesa! Nu, ar tu mis- 
liji jog tiktai tuomi ir gali pasi
baigti? Nu, o kaip kitas užsi
manys dasižinoti, kas darosi 

■pas mus nakties laike?
O turbuit nakties laike ne kas 

geras darėsi pas Joszeli, nes 
Joszeliene net staigu galva pa
kele iszgirdus szituos žodžius 
Žydo ir negreitai tiktai kaip ir 
apsiraminus pratarė:

— Gerai tai viskas, Joszeli, 
ka tu kalbi bet kaip-gi bus, ak 
tu ir pats matai, jog svietas 
pradeda mažiau gerti?!

— Dėlto yra kiti pragumai: 
asz supykdinsiu žmones su ku
nigu, ot ir viskas!

III.
Ir tiesa, nepraėjo dar ir po- 

i os menesiu o jau tarp žmonių 
ir kunigo atsirado nesutaikos. 
Isz ko ir kaip jos prasidėjo, 
niekas gerai nebutu galėjas pa
sakyti bet niekam apie tai ir 
nerūpėjo. Žmones pykdami ant 
kunigo mažai jo klausė. Vėl po 
senovei eme lankyti Joszelio 
karczema, palikdami kruvinu 
prakaitu uždirbta skatiką. Po 
senovei eme musztis, pesztis ir 
provotis, žudydami likuczius 
turto ir sveikatos o Žydai ir 
“ablakatai” — lojikai tik ran
kas isz džiaugsmo tryne ir barz
das glostė. Kada praslinkus ne

jie butu visi kvaili. Dabar jie 
gauna dideles algas nuo val
džios, visokius ordenus, žvaigž
des, — o kiek nuo svieto, nuo 
kunigu prilupa kysziais pinigo, 
tai ir aprokuoti sunku! Nu, o 
kaip jie pasakytu teisybe, tai 
visko szito nustotu. Kas sau 
pikto nori? Kur jie visi szio 
kampo perdetiniai dingtų, jei
gu pakriktu dabartinis padėji
mas? Ak, jie tik svietą engti 
moka! Nu, tai matai, jeigu 
mums parankiu dabartinis pa
dėjimas, tai ir jiems jis reika
lingas! 'Nebijok, Sore, nieko — 
negrei t susipras valdžia, dar el
getų grynu liko iki valiai Rusi
joje’; kolaik visi neapsidengs, 
tolaik mes galime miegoti ra
miai! Valdžia tdlaik teisybes 
nežinos! Czionai mums “erec 
Izroil” — žeme Izraeliaus!..

— Oj, tiesa, czionai tai Ame
rika tikra, tai Argentina! — 
pritarė Joszeliene.

— Ka ta tavo Amerika ir Ar
gentina? Tiktai tfu! Ne Ameri
koj ir ne Jeruzolimoj “erec Iz
roil,’ ’ — ne! czionai! Czionai — 
karsztavo Joszelis — man visi 
tarnauja, pradedant nuo guber
natoriaus o baigiant paskutiniu 
ubagu. Noriu, asz pirkliu es
mių, noriu, ponu esmių! Ot Si
mukas tartum gražiai gyvena 
o jeigu asz užsimanau tai jo na
mai man tenka ir jo namuose 
asz sau galiu ponu gyventi!..

Iszgirdus szituos žodžius Jo
szeliene net kruptelejo isz 
džiaugsmo. Namucziai Simuko, 
tiesa sakant, toli neponiszki, 
bet gražus buvo ir gražioje vie
toje, anJt bajoriszkos žemes, ties 
patim bažnytkiemio galu. To
dėl Žydelka net seiles rydama 
atsiliepe:

— Joszeli, jeigu tiktai gali, 
padaryk kad mano galva pasil
sėtu Simuko namuose. Oj, jeigu 
tiktai gali!

Jai nerūpėjo, kiek gaivu Si
muko szeimynos liks be pasto
ges; nerūpėjo, kad jo maži vai
kai nežinos kur galveles pri
glausti, nustos pailsio. Talmu
das Žydu sako jog gojei tai gy
vulei, tai galvijai! Kaip-gi ji 
galėjo rūpintis apie galvijus?!

— O j, Joszeli, beveik meldė
si toliau Žydelka,— duok tu 
man pagyventi jo namuose, tai 
man ir mirti bus lengviau! Jei
gu tiktai gali...

— Asz tai galiu! — isztare 
Žydas.

Bet reikėjo dabar pažiūrėti 
ant Joszelio, kada jis tarė szi- 
birus, maitinosi pas Simuką, 
elgetaudamas. Stovėjo jis da
bar in'siremes, pilnas supratimo 
savo galybes. Jo bjaurus vei
das tapo dar bjauresniu, ant 
kurio jokios žmogiszkos demes 
neliko. Per jo pikta veidą žiu
rėjo pasmirdusi lygiai kaip jis 
h i jena, in kurios nasrus pateko 
nekaltas ir neginamas nieko kū
dikis. Praszyt Žydą, kad jis 
prapuldytu žmogų tai vis tiek 
kaip praszyt hijena kad ji vai
ką estu. Simuko ateitis ir be 
meldimo Joszelienes buvo gal
voje Žydo paskirta. Dabar jis 
tik destinejo planus kad auka 
jo nagu neiszvengtu.

(TOLIAUS BUS)

mažam laikui, vienam Nedel- 
dienyje svietas ypacz daug ska
tiko pražudė karczemoje, Jo
szelis, likęs du vienu su pa
ezia, neiszkente nepasigyręs.

— Oj, Joszeli, tu turi galva! 
— atsake ant to pati, žiūrėda
ma in ji, kaip in savo dievą — 
tik ar tu žinai, man kaip kada 
rodos, jog szitas tamsus svie
tas gali susiprasti, gali ateiti in 
protą...

— Oj tu, neiszmanele, kaip 
jis ateis in protą? Isz kur jis 
gaus ta protą? Kunigas turi ty
lėt, turi skabyt tylėt! Kaip jis 
tiktai isztartu viena žodi nepa
tinkanti man, ar kitam kam, tai 
laukan isz Pabiru! Vyiausybe 
ir-gi nemokys svieto iszmin- 
ties!

— Asz ir nesakau to, bet 
moksliny ežiose?

— Oj, m oMiny ežiose? Ka 
juos mokina mokslinycziose? 
Kada dar jis nemoka lemtai 
Lietuviszkai, tai ji ima mokinti 
Rusiszkai! Nu, kada jis isz ba
do dvesia ji mokina Rusiszkai 
giedoti! Pas musu gojus ir taip 
daug dievu, nu, o Ruskei moky
tojai jiems dar ir savo Rusisz- 
kus dievus kisza! Oi gojei ir 
taip gana kvaili o kaip pabūna 
kaimiszkose iszkalkose, tai da 
kvailesni pasidaro, vis tiek, 
kaip kareivi joje pabuvo. Ten 
jiems galvas suvisai apsuka. 
Juokai tiktai!

— Sakyk-gi tu man, delko tai 
taip?

— Juos, mat, valdžia nori pa
versti in Ruskius! Nu, valdžia 
t am tyczia intaise ir moksliny- 
ežias ir mokytojus kur tiktai 
Ruskius teduoda. Visokius per- 
detinius ir vyresniuosius czio- 
nai Ruskius kemsza. Valdžia 
laukia, kad gojei iszvirstu. Nu, 
ka ji sulauks? Valdžia kytri ir 
viltavili, oi labai viltavili! Tik 
ji vieno nenori suprasti, jog 
tamsus žmogus, tai yra tamsus 
žmogus ! Ji liepia mokyti moks
linycziose tiktai nieku visokiu 
o naudingo nemokina nieko! Ji 
neduoda tyczia szitiems musu 
gojams apsiszviesti, o jeigu 
katras apsiszvieczia, tai ji isz- 
varo in giluma Rosijos, kad 
czion tamsus svietas liktu! Nu, 
žmones ir tamsus! Nu, ir atkak
lus, kaip asilai! Valdžia laukia, 
kad jie iszvirstu, —nu, o jie ir 
nevirsta! Ir kuo toliau, tuo la
biau pradėta baidytis visko 
Rusiszko. Dabar pradeda jau 
mokintis valdžia? meluoti. Kur 
jie iszvirs? Gojei musu ir del to 
turi da per mažai proto. Nu, o 
valdžia to nesupranta... Tik 
vieni Žydeliai supranta! Val
džia dirba per tai del Žydu, de 
vaiku Izraeliaus! Didis yra 
Dievas Izraeliaus!tTokia stipri, 
tokia didele valdžia — ir ta 
kaip jautis dirba del naudos 
musu vaiku Izraeliaus!

— Oj, asz misliju, jog valdžia 
gali ir susiprasti! — isztare Jo
szeliene nedrasei.

— Kad tai czionai sėdėtu pa- 
ti valdžia, tai gal but ir susi
prastu bet czionai sėdi ne pati 
valdžia, tiktai jos tarnai.. Nu, 
o tarnams nemalonu susiprasti. 
J ie, kaip Žydai, drumstam van
denyje žuvis gaudo!

s— Tarp j u gali atsirasti vie
nas iszmintingas! — neiszken
te nepasakius Žydelka.

— Tai-gi, tarp ju ne vienas 
bet visi jie iszmintingi!

— Kaip tai, iszmintingi? Jei
gu jie iszmintingi tai kodėl jie 
nepasako savo valdžiai kad to
kiu budu nieko nebus padary
ta?

— Hm... — numykė Žydas.
— Nu?
— Kad jie taip padarytu tai

L. TRASKAUSKAS

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

Trakszt-trakszt, gir-vau-vau, 
Isz Kanados reidio gavau,

Koki tai kvailei,
Parszai ir neiszmanelei,

Netiesa man raszo,
Ir nuolatos praszo:

Kada kita karta pribusiu, 
Nugara koezelu jiems lupsiu,

Sveikatos nesigailėsiu,
Isz peeziu diržą režsziu,

O kad ir gerai patrauksiu,
Tai ir. liežuvius nupjausiu,
Tai nebus toki paikszai, 
Neiszmintingi kūdikėliai.

Tada bus Baltruviene lelijele, 
Tu meilinga moterėle,

Jau daug po svietą keliavau,
Bet da tokiu kvailiu ne- 

maeziau,
Už skatikėli drebėtu,

Už langu stovėtu ir klausytu, 
Jeigu pelno isz to neturėjo,

Už tai loti pradėjo.
Jus moterėles nenusiminkite, 

Tu mulu neklausykite,
Asz jiems terlas uždarysiu, 
Su koezelu užbraklinsiu.

Asz tokiu kvailiu neklausau, 
Pakol pati darbeliu nematau, 
Ba in Kanada tankiai atsi

lankau,
Tokiu dyvu ten neregėjau. 

Juk Kvibeko moterėles-tvirtos,
Yra labai pagirtos,

Stubas tszvariai užlaiko, 
Visus bedbogus iszvaiko, 
Lovos szviesiai baltos, 

Grindys karpetoms iszkaltos, 
Net miela yra pamatyti, 

Kožnam net miela atlankyti.
Badai tik viena mergina, 
Pasileidus labai padlina,
Ba liežuvius neszioja, 
Visus vaikinus vilioja.

Lietuvio niekad nesulaiko,
Kaip kokio paiko,

In praszyta vieta važiavo, 
Badai su makaronu suėjo, 
Meiliai su juom kalbėjo, 
Jau kada gerai supyksiu, 
Pokeri gerai insikaitysiu,

O tada bus uj, uj, uj, 
Kada man visi pasakys dėkui.

Uždainuosiu jums trumpai, 
Bet mandagiai ir trumpai, 
Pennsylvanijoj kokis tai teat

ras buvo,
Ir man kojos in ten pakliuvo. 
Teatras buvo neblogiausias, 
Ir ne visiszkai trumpiauses, 

O kaip perstatymas pasibaigė, 
Žinoma ant oro iszeiti reike, 
Ant baliaus sugryžti galėjai,
Jeigu tikieta teatro turėjai, 

Taip ir Petras kvoteri turėjo,
Teatra pamatyti norėjo,
Po teatrui kaip iszejo,
Jau sugryžti negalėjo.

Sportelis Czalis prie duriu 
stovėjo,

Petruli ant baliaus inleisti 
nenorėjo,

Su visais barnius dare, •
Ba nieko neiszmane, 
Daugiau nekalbėsiu,

Kitu kartu daugiau paporysiu.

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.



ŽINIOS VIETINES
į -------------

— Sziandien prasidėjo žu- 
vavima sezonas. Keletą tuk- 
etancziu žuvininku sziame pa
viete iszėme pavelinimus arba 
laisnus žuvauti visuose dalyse 
Pennsylvanijoje. Praeita sere- 
da Gubenatoris Earl pasirasze 
ant bill’aus pavėlinant žuvauti 
ii- Nedeliomis.

—• Seredos vakara apie 5:21 
kilo ugnis kendžiu sztorelyje 
ant 210 W. Pine uly., bet padare 
mažai bledes.

— Isz priežasties netinkamo 
oro per Atlantiko mares, siau
stas Lietuviszkas programas, 
isz Kauno, Lietuvos, Panedelio 
diena, 3 vai. po piet, nepasise
kė ir turėjo ji sulaikyt Ameri- 
koniszkos reidio stotys. Kalbė
toju iszaiszkinimai buvo gana 
aiszkus bet dainavimas rodos 
burbuliavo nuolatos kaip ver
dantis vanduo puode. Gaila kad 
oras buvo netinkamas bet rei
dio kompanijos apreiszke kad 
ateityje vela siuns programus 
per reidio isz Lietuvos. Kada 
tai invyks tai skaitytojams 
apie tai praneszimo in laika.

— Telegrafo kompanija in- 
steige savo stoti Mansion Hou
se lietelyje, isz kur siuntines ir 
priiminės telegrafus in visas 
dalis svieto ir tai kožna valan
da kada tik kam reikes siunsti 
telegrama arba ji aplaikyt. Lyg 
sziai dienai po 10 valandai nak
ties, telegramai nebuvo priima
mi nei siuncziami isz miesto ir 
nebuvo galima 'gauti lyg ryto
jaus. Yra tai geras užmanymas 
kompanijos ir bus priimtas 
szirdingai per Mahanojaus gy

ventojus.
— Girdėt kad ne tik jaunie

ji ketina persiskirt po trumpam 
pagyvenimui moteriszkam ry- 

szyje, bet yi-a kelios ir jau pa
senusios poreles Lietuviu kurie 
nesutinka ir jau pasimetė. Tarp 
tuju yra ir viena jau žila kuri 
jeszko divorso po trumpam pa
gyvenimui su vyru.

— Lietuviu Moterių Drau- 
giszkas Kliubas, isz Schuylkill 
pavieto laike savo menesiui su
sirinkimą lietelyje Neco Allen, 
Pottsville j, Utarninko vakara, 
ant kurio dalyvavo apie szim- 
tas moterių isz visu miestu pa

viete. Po svarbiam apsvarsty
mui visokiu reikalu, likos pa
duota vakariene, buvo loszta 
i sz kazyriu ir draugiszkas pasi
kalbėjimas tarp moterėliu. At
einantis j u susirinkimas atsi
bus Mahanoy City, Gegužio 4ta 
diena. Isz musu miesto tame su
sirinkime dalyvavo ponios: H. 
Nprkevicziene, M. Grineviczie- 
ne, .A. Traskauckiene, J. Ho- 
boskiene, S. Gegužiene, A. Szu- 
kaitiene, V. Ancerevicziene, J. 
Paserpskiene, P. Valinskiene 
ir E. Boczkauskiene.

— Poni Mare 'Sznekiene ir 
sūnūs Jonas, isz Shaft, Pa., ana 
diena motoravo savo naujam 
Plymouth automobiliuje atlan
kydami savo pažystamus mies
te ir prie tos progos užėjo in 
redakcija '“Saules” kuria poni 
Sznekiene skaito nuo daugelio 
metu. Jonas tikisi už keliu me
nesiu važiuoti atlankyti Flori
da. Acziu už atsilankyma.

—- Mahanojaus Szv. Juoza
po parapijonai nulindo netekia 
vikaro kunigo J. Baltrūno, ku
lis buvo musu parapijoj nuo 
Sausio 17 d., 1936m., lyg Balan
džio 13 d., 1937 m. Kunigas 
Baltrūnas taipgi dažiurinejo ir 
McAdoo Lietuvisžka Parapija, 
kur rūpinosi dvasiszkais reika
lais. Vėliname kunigui Baltrū
nui geros pasekmes naujoj vie- 
įOj. •

— Ona, pati Andriaus Amu- 
levicziaus, 436 E. Mahanoy 
Avė., nuvažiavo in Jefferson li
gonbute in Filadelfija ant gy
dymo. Poni Amulevicziene ne
sijautė sveika nuo kurio tai lai
ko ir nutarė važiuoti ant dak- 
tarisžko tyrinėjimo.

— Ana diena sugryžo isz 
Locust Mountain ligonbutes, 
Shenandoah, poni J. Czivins- 
kiene, paeziule musu progresy
vi szko saliuninko, ant 330 W. 
Mahanoy Avė. Poni Czivinskie- 
ne sziadien jaueziasi daug svei
kesne po operacijai.

— Paeziule musu biznie
riaus Jurgio Kaledo, kuriai bu
vo padaryta operacija Potts- 
villes ligonbuteje, per musu žy
mu Lietuviszka daktara V. 
Lukszaiti, (Burke), apleis už 
keliu dienu ligonbute nes jau
eziasi daug sveikesne.

SHENANDOAH. PA.
Shenandoah, Pa., — Utarni- 

ko ryta užsidegė kremas She
nandoah Fruit Market, 100 W. 
Centre uly. Bledes padaryta 
ant $2,000. Artimi namai nu
kęrate nuo vandens ir durnu.

Philadelphia, Pa. t Apri- 
liaus .3 diena mirė senas szio 
miesto gyventojas, Antanas Po- 
niskis, po adresu 2813 Alter St. 
Velionis buvo “Saules” skai
tytojas per ilgus metus.

Haazleton, Pa. — Jonas Cin
kelis, 51 metu, likos skaudžiai 
sužeistas per troka kuri vare 
Motiejus Zigentine. Sužeistąjį 
žmogų tuojaus nuveže in vieti
ne ligonbute.

—• Kaimynai negreitai už- 
mirsz to vakaro kada Eliute ap
daužė smarkei terla jaunai 
naszlelei kuri norėjo paveržti 
jos “boy friend”. Eliute taip 
insiuto ant savo Williamuko 
kad jam iszmusze du dantis ant 
atsisveikinimo po tam iszkelia- 
vo ant boso in Filadelfija.

— Lietuviai czionaitineje 
kolionijoj gyvena malsziai tik 
retkareziais iszlenda yla isz 
maiszo ir apterszia kitus.

Lavelle, Pa. t Jonas Stankus, 
53 metu, kuris kitados gyveno 
Mahanojuj, mirė Nedėlios die
na, Locust Mountain ligonbu
teje po trumpai ligai uždegimo 
plaucziu. Velionis gimė Lietu1- 
voje ir pribuvo in Amerika tu
rėdamas 20 metu, buvo sunum 
Jurgio ir Mares Stankų. Gyve
no Mahanojuje per 8 metus po 
tam apsigyveno Mount Carmel 
ir vėliaus Lavelle kur dirbo ka
syklose. Jo pati mirė penki me
tai adgal. Velionis paliko tris 
sūnūs isz kuriu du randasi 
Amerikoniszkoje kariuomeneje 
Carlisle, taipgi paliko kelis bro
lius ir seseres Lietuvoje. Palai
dotas Ketverge diena.

Sheppton, Pa. f Agota Mi- 
liukevicziene, kuri mirė 2 die
na Balandžio, likos palaidota 6 
diena ant Shetnandorio Kattali- 
kiszku kapiniu su bažnytinėms 
apeigomis. Velione buvo gimus 
Kalveliu kaime, Veisėju vals- 
cziuje. Paliko nuliudime vyra 
Adoma Miliukevicziu ir vai
kus: Sara Grajauckiene, Hele
na Boti, Agota Fellin, Juozą ir 
Albina. Lietuvoje paliko seseri 
Antanina Kupstiene. A. a. Ago
ta buvo Dievo-baimingo gyve
nimo mottere ir guodota nuo vi
su kurie ja pažinojo.

— Jonais Crank, isz Wood
land, Kalifornijos, neisžioje 
tuos paežius czeverykus per 40 
metu ir ta paezia skrybėlė per 
per 35 metus.

ISZ LIETUVOS
NUNUODIJO

SAVO VYRA
PATI TUOJAU ISZTEKEJO 

UŽ BERNO.

Veiveriai.—Veiveriu valscz., 
1 Girininku kaimo gyventojas 
Jonas Babarskis sirgo džiova 
ir žmona jo nemylėjo, net mei
luži insitaise — berną. Kai 
viena syk Babarskis berną 
atleido, tai Babarskiene grasi-' 
nūs vyra nuszauti o berną vėl I 
pairs ikvietus. Pagaliau 1935 
metuose, Rugpuczio 19 d., Ba
barskis mirė ir buvo palaido
tas, o Babarskiene tuojau iszte- 
kejo už savo berno Vaitkuno. 
Tu paežiu metu Lapkriezio me
nesi velionies sesuo Czeka- 
vieziene padavė skunda pa,lini
jai, lead jos brolis priesz Ipat 
mirti kalbėjęs, kad gal greit 
kas su juo atsitiksią ir 1.1. Re
miantis tuo skundu buvo isz- 
kastas Babarskio lavonas ir 
chemiszkai isztirta,.kad jis1 mi
re nunuodytas arszeniku. Ve
lionies žmona Babarskiene bu
vo patraukta kaDfinamaija. Ma- 
riampoles apyg. teismas ja nu
baudė 15 metu sunkaus darbu 
kalejim.o Apel., rūmai Kovo 
17 diena apyg. teismo sprendi
mą patvirtino.

PASMAUGĖ PATĖVI;
BUVUSI AMERIKIETI.

Mažeikiai.,— Juozas Szvažas 
1923 mete grižo isz Amerikos 
ir Viekszniu valscziuje Padva- 
riu kaime nusipirko du akeliu. 
Jis vede moteri, kuri turėjo 6 
metu įsunu. Szeimyna sugyve- 
no santaikoje. Bet paaugės po
sūnis pradėjo neapkenti patė
vio, o patėvis posūnio. Paslta- 
raisliais metais posūnis Ruze 
dažnai apmuszdavo tęva ir del 
to dažnai leisdavosi. Kovo 12 
d., kada Szvažas grižo isz 
Viekszniu, jo posūnis Stasys 
Ruze palikes ji pas daržine, 
cziupo patėvi už gerkles ir in- 
tempes in daržine pasmaugė. 
Pasikinkęs in roges arkli, insi- 
dejes lavonu, pėdsakus maiszy- 
damas pasivažinėjo po laukus, 
nuvažiavęs už 1 kilometro nuo 
namu in kaimyno kilimus ifez- 
verte lavonu, o pats grižo na
mo. Motinai paklausus: kur 
tiek ilgai buvęs, atsake kad 
pas kaimynus. Bet žiauria 
žmogžudyste Mažeikiu krimi
naline palicija greit iszaiszkino 
ir suėmė žmogžudį. Ruze pats 
prisipažino nužudęs —pasmau
gęs savo patėvi!

VAIKAS PASIGĖRĖ 
REKOLEKCIJOSE.

Kaunas., — Vienoje Kauno 
bažnyežioje buvo; mokyklinio 
amžiaus vaikams rekolekci
jos. Vienas deiszimts metu vai
kas iszejes isz bažnyczios, eida
mas namo-, atsiskyrė nuo kitu 
ir nualpo. Paskui ropėmis ėjo 
ulyczia, visas -sumirko ir iszsi- 
purvino. Palicininkas valka 
rado be sąmones. Nuveže in 
nuovada, paskui in ligonine, 
bet negalėjo iszaiszkinti, kas 
jam altsi'tiko. Buvo jaueziamas 
alkoholio kvapas I.sz vaiko vi
duriu iszpumpuotas maistas, 
bet vaikas vis neatsigavo. Po 
ilgu pastangų sziek tiek atgai
vintas, bet negalėjo pasakyti 
nei savo vardo, pavardes, nei 
kas atsitiko. Namie pasigedus 
vaiko pradėta- ies'zoti. Kaip 
palicijoje buvo parodytas be 
sąmones vaikas, motina nual-
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Pirkite tikietus isz anksto.

Xehi jpi Valley Railroad
- CTkc Houtc of The Black Diamond .

po. Atsiimant vaika reikejo 
p-asiraszyti. Motina gerai rasz- 
tinga, bet del 'susijaudinimo ne
pajėgė pasirašyt i. Vaika par 
gabeno namo. Tėvai butu ne
žinojo ka's atsitiko. Tik ateje 
vaiko draugai invyki iszaiszki
no: vienas vaikas eidamas in 
bažnyczia atnėsze slyvų. Sly
vos buvo mirkytos spirite. 
Toms slyvomis- vaiszino -dran
ga. O draugas suvalgęs slyvas 
p’asigere ir pateko in nuovada.

VYRAS UZMUSZE SAVO 
ŽMONA.

Panevėžys.,— Juozas Pabe
dinskas 1921 mete vede Ona Sa
dauskaite, su kuria visa laika 
blogai sugv-veno. Pabedinskas 
žmona intarinejo esant jam ne- 
iszfikima. Del jszi-os priežas
ties kilo nuolatine namu nesan
taika, 'kuri tragiszka-i baige-s-i 
praėjusiu metu Lapkriezio 30 
diena. Ta diena Juozas Pabe
dinskas su savo žmona buvo 
a'tisilanke Panevėžio Apygar
dos teisme pąlšiklausyti ju ben- 
dra-darbio Ppodžiuno 'bylos. 
Bylai Ipasibajgus-, visi susirin
ko pas Pabediplskus bendroms 
ir gausingoms -alaus ir degtines 
vaiszems. In vaiszeis dar atsi
lankė Petrais Cziuga ir Stasys 
Palk-sztys. Vįsį vaiszinosi iki 
gilios sutemo-s. Apie 7 vai. 
vakare Cziuga ir Paksztys pa- 
siszalino; pas Pabedinskus li
kos tik Puodžiūnas, kuris ‘buvo 
tiek nusivaiszine-s, kad nebepa- 
jege grįžti in savo namus. Li
ko nakvoti pas Pabedinskus. 
Kaip tik Pabedinsku name in- 
sivyravo tyla ir tamsa, apie 8 
vai. vakare in’vyko baisi trage
dija: Kaimynai iszgiide musza- 
mos Pabedinskienes szaukima, 
in invykio vieta greit iszszauke 
palicija. Bet jau buvo pe-rvelu. 
Atvykęs palicininkas Minke- 
viezius Pabedinsk-iene rado tik 
su visai mažomis gyvybes žy
mėmis. Tuo laiku prie sužeis
tosios įsu kruvinu plaktuku 
rankose rado beklūpanti J. Pa
bedinską. Invyki tiriant, Pa
bedinskas pal-icininkui parei-s-z- 
ke: Tai mano dalykas — ežia 
musu szeimyninis reikalas! Pa
skubomis Pabedinskiene. buvo 
nuvežta in apskrities ligonbu- 
le, kuria vos pasiekus, sužeis
toji mirė. Po szio Pabedinsko 
bute buvo pravesta smulki kvo
ta, kurios metu nusikaltėlio 
diibtuveje (Pabedinskas buvo 
batsi-uvis), rasta dideli kraujo 
klanai ir kruvinu moters gal
vos plauku. Isz szios baisios 
vietos rastas kraujo takas, ku
ris padarytas sužeistąją vel
kant arba jai paežiai grindimis 
szliaužiant. Czia pat rasta su
daužyta nauja taburete su ant 
jos daliu esamomis kraujo žy
mėmis. Czia pat in penkis ga
balus sulaužyta odos raižymo 
lenta, kurios dalis, taippat, bu
vo apszlakstytas krauju. Gydy
tojas, darydamas Pabedinskie

nes lavono skrodimą, nuta
rė kad jos kūnas buvo sužeis
tas iii vairiais apie 100 sma
giu ir apie 24 kartus durta pei
liu. Vienas peilio smūgis, ku
riuo pataikyta in krutinės ląs
tą sužeidė svarbius kraujo in
dus, nuo kurio Pabedinskiene 
per trumpa laika mirė. Tardo
mas Pabedinskas pareiszke, 
kad jis žmona žudės del nesu- 
gyveirimo. Jis pats 1928 mete 
mėginės pasikarti bet ji iszgel- 
bejusi tūla Brazauskiene. Pa
bedinskais kaltinamas B. Štat. 
455 str., 1 ir 9 pp. Jo byla 
buvo nagrinėjama Panevėžio 
Apygardos teisme Balandžio 
14 diena.

DARBO ŽINUTES
NAUJAS KONTRAKTAS 

MINKSZTU ANGLIŲ
JAU PASIRASZYTAS.

Philadelphia, Pa.,—Daugiau 
kaip 700 tukstaneziu minksztu 
anglių anglekasiai pasinaudos 
isz naujo kontrakto, kuris likos 
priimtas per anglekasius ir ope
ratorius ant dvieju metu. Ang
lekasiai aplaike nuo 40 lyg 70 
centu daugiau ant dienos, kas 
padidis ju mokesti ant 40 mili
jonu doleriu per meta. “Sziau- 
dinei Bosai” ne bus priimti in 
darbus kada kasyklos nedirba. 
Raudos komĮpanijos stu'bos pa
brango ant 12 doleriu ant me
nesio. Anglis pabrang'o ant 20 
centu ant tono. Valandos dar
bo pasiliko tos paezios — 35 
valandos ant sanvaites.

ANT PARDAVIMO!

I MOTINOS GERA
RODĄ SUNUIj

— Petruk, paduok man vau-' 
dens: gerti noriu, — atsįliepe 
silpnai, serganti ant lovos mo-| 
tina, — o dabar sėsk czia prie 
lovos, asz seniai jau norėjau su 
tavim, sūneli, pasikalbėti. Jau- 
cziu kad isz tos ligos nebeatsi- 
kelsiu daugiau todėl noriu del 
atminties tau pasakyti keletą 
.žodžiu, k

i Petrukas, aszaras nusiszluos- 
tes, pabueziaves motinos ranka, 
tarė: — Kalbėk matut.

— Jau tu, mano sūneli, užau
gai bet neapsirinkai da sau sto
no. Jeigu eisi in stoną moterys
tes, dabok: jeszkok sau prietel- 

• kos geros bet nejeszkok anos 
' ant ulyczios nei vakarais ant 
vakaruszku bet rytais anksti 
bažnyežioje, ir vakarais prie 
kalvasto. Nejeszkok sau pa
ezios gražiuose juoduose rūbuo
se bet gerose, namie austose 
drapanose. Žiūrėk kaip akis 
ji savo valdo nes mergaites, ku
rios savo akimi in visas puses 
szaudo, nepadorios. Temink ar 
jos drapanos czystos ir be plet- 
mu: t,os kurios pletmu ant savo 
drapanų nemato, nemato anų 
ir ant savo duszios: tokia pati 
daugiau duonos nereikalingai 
iszduos vienu piręztu kaip vy- 
i as abiem rankom, žiūrėk jai 
ant lupu: uždarytos lupos ir 
atviros akys rodo duszios ra
muma. Temink ar ji moka ty
lėti nes tada ji mokes kalbėti. 
Toliaus, dabok ant jos ranku, 
kaip ji imasi prie darbo: ant 
galo dabok ant kojų: mergaite, 
kuri nuneszioja czeverykus 
kreivai ir lenda in dumblyną, 
atnesza in trioba purvus, tokia 
neužlaikys namuose padoriai 
mažo daigtn bet ir didelio nein- 
nesz.

Pagal motinos rodos Petru
kas apsivedė ir buvo laimin
gas.

ASMENINIAI LYDIMOS

NEWYORK-KXAIPEDA
PER; GOTHENBUNSĄ, ŠVEDIJA

Kas gali būti malonesnio kelionėje, kaip 
įsėdus j laivą New Yorke išlipti 

iš to paties laivo

KLAIPĖDOJ
Tokią kelionę turėsite vykdami

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

Laivo nemainant

Antra ekskursija išplauks

LIEPOS—JULY 2 D.

4

iš Gothenburgo geležinkeliu per 
diją apie 7 valandas į Kalmarą. Iš 
maro, 1934 m. statytu garlaiviu 
rieholm apie 18 valandų į Klaipėdą.

EKSKURSIJAS UŽGYRĖ 
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.

Sve-
Kal-
Ma-

KITI IŠPLAUKIMAI Iš NEW YORKO 
Gripsholm ...................... i Gegužės
Drottningholm..............15 Gegužės
Kungsholm .....................  5 Birželio
Drottningholm................................. 9 Birželio

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

IC. F. RĖKLAITIS 
' Mahanojaus Isztikimiausis Graboriua 

:: Gabiausias Balsamuotojas n

1
 Geriausia Ambulance _ 

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

Turiu pagialbininke |į 
moterems. Prieinamo* JĮ 
prekes.

DU OFISAI: 
MAHANOY CITY;516 W. Spruee Št.

Bell Telefonas 149
TAMAQUA. PA., 439 Willing Str.su 

Bell Telefonas 53R-J

Asmemszkai lydima 
Didžioji Vasaros ekskursija in 

LIETUVA, milžiniszku ekspresiniu laivu 

BERENGARIAĮ19 Birželio (June) 
Iszplaukia isz New Yorko tiesiai in Cherbourga 

o isz ten geležinkeliu in Klaipėda.

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 ‘1 Saules ’ ’ Ofisą, Maha
noy City, Pa. (t.f.
& - .......... —

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje 

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

M|;N-EXPE.LLER^&

Palengvinimas
drebinančių
neuralgijos skausmų —

gaunamas tuojaus.

bonkute tik 35c. ir 70c.
visose vaistinėse.

MAINIERIU ASTMA IR 
NOSINIS KATARAS

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

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

PAIN-EXPELLER

VAŽUOKITPERCUNARDSZI META
Ekskufsija lydės placziai žinomas ir nuodugniai kelionės 

reikalus isztyres vadas p . P. BUKSZNAITIE
Puiki proga keliauti vienu pasaulio didžiausiuju laivu.

Puikus kambarai, skanus maistas ir puikus
Cunard patarnavimas 3-sios klases kelleiviams.
Tik 6 dienos vandeniu! Platesniu paaiszkinimu 

teikia jumis areziausias agentas arba nuo
Cunard White Star Line
25 Broadway, New York

KUNIGAIKSZTIS ADOL FAS IR JO SZEIMYNA.
Sztai naujausias paveikslas kunigaikszezio Adolfo ir jo 

szeimynos. Adolfas yra vyriausiu sunum karalaiczio Gustavo 
Adolfo isz Szvedijos. Isz deszin es puses randasi jo pati su ma
ža dukrele, kita dukrele princesa Margarieta ir pats Adolfas. 
Paveikslas nutrauktas ju palociuje Hagoje, artimoje Stokhol
mo.
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