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kz Amerikos DAUA

BURDINGIERIUS PAVOGĖ 
MOTERE IR $8,000.

Scranton, Pa. — Kada Paulo 
Siccolo parėjo isz darbo, nera
do savo pacziules nei burdin- 
gieriaus namie o drauge su jais 
iszszvilpe isz bankos 8,000 dole-į ^1U 
riu gaspadinele pasiėmė su sa
vim. Vyras pranesze palicija? 
apie dingima moteres kuri ba
dai iszpleszkejo in Brooklyna. 
Palicija pauksztelius areszta- 
vojo ant stoties ir nuskriaustas 
vyras n'uvažiavo su palicijantu 
parsivežti bobele namo, 
dingierius ja apleido ant 
ties.

KAD PALIKTI VAIKAMS 
PINIGUS.

Bur- 
sto-

AUTOMOBILIU NELAIMES 
SUSIMAŽINO.

Harrisburg, Pa. — Februa- 
riaus menesyje Pennsylvanijoj, 
automobiliu nelaimes truputi 
susimažino nes tame menesyje 
likos užmuszta 202 ir 3,774 su
žeista 4,926 nelaimėse. Tame 
paežiam menesyje praeita me
ta užmuszta 303 ir 6;397 sužeis
ta. Daugiausia nelaimiu atsitin
ka Subatomis ir Nedeliomis, 
tarp 4 ir 6 valandos vakare.

Yonkers, N. Y. — Penki vai
kai isz kuriu dukrele Anele bu
vo vyriausia, 12 metu, nemažai 

Į nusidžiaugė nors ir buvo nuliu- 
I de kad ju motina mirė, bet vai- 

įlkams paliko 800 doleriu', no- 
• rints pati radosi prieglaudoje 
del vargszu. Tėvas vaiku ir vy
ras mirusios moteres likos už- 
arytas kalėjime už sumuszima 
pavojingai savo moteres.

Kada dukrele diena priesz tai 
buvo atlankius serganezia mo
tina, toji jai apreiszke kad su
ras szienike 800 doleriu kuriuos 
czedino del ju norints pati daug 
kente bada ir nedate'kliu. — 
Tai-gi motiniszka szirdi's neuž- 
mirszta apie savo vaikelius o 
kaip nekurie vaikai atsimoka 
savo gimdytojams už tuosius 
vargus del ju!

VARGINGOS MOTINOS 
BAUSME PERSIMAINĖ 

ANT DŽIAUGSMO.
Springfield, Mass. — Berta 

Newberry, varginga motere, 
kuri pavogė dvi bonkutes pieno 
del .savo dvieju serganeziu ma
žu vaiku, buvo pastatyta priesz 
sudžia bet vietoje ja nubausti 
tai tasai mielaszirdingas sudžia 
nuszluoste jai aszaras. Tėvas 
negalėjo surasti jokio darbo, 
szeimyna gyveno drėgnam 
sklepukyje su penkiais vaikais 
isz kuriu du sirgo, pinigu nei 
kuro nesirado namie o vargas 
visus baisiai prispaudinejo. 
Neturėdama kuom maitinti vai
kus, priselino prie tūlo namo 
isz ryto ir pavogė dvi bonkutes 
pieno. Palicijantas ja suseke ir 
nnvede ant palicijos. Motete 
apsakė sudžiui apie savo var
ginga gyvenimą kad net visi 
klausytojai :sude labai susi
graudino. įSudžia padaro kolek- 
ta tarp žmonių ir surinkęs apie 
42 dolerius, padovanojo varg- 
.szei kuri su aszaromis padeka- 
yojo visiems už ju mielaszir- 
dyste. Kaimynas dovanojo jai 
kalte ir motere su džiaugsmu 
pribuvo namo pas savo myli
mus vaikelius. Miestas dagir- 
des apie jos varga rižadejo duo
ti jai pagialba ir mokėti randa.

gervaliaj: padidino
DARBININKAMS MOKESTI

Pittsburgh, Pa., — Arm
strong Cork Co., padidino savo 
1,100 darbininkams mokesti 
ant s’zesziu centu ant valandos, 
asztuones valandos darbo ant 
dienos ir vakacijas. Dabar dar
bininkai (vyrai) aplaikines po 
61 centus ant valandos, o mote- 
es po 46 centus ant valandos.

VIENUOLES ISZVAŽIAVO 
PRIŽIURINET TRANDA- 

VOTUS ŽMONIS.
Wilkes-Barre, Pa. — Dvi Ka- 

talikiszkos vienuoles iszvažia- 
vo isz Misericordia Kolegijos 
in New Yorka isz kur sės ant 
laivo ir iszplauks in Britiszka 
Gvina, Pietinėje Amerikoje, 
kur prižiurines trandavotus 
žmonis. Tarp ju randasi ir vie
nuole Motina Mare Cecilija, isz 
Misericordia Kolegijos, jos sek- 
retorka, Sesuo Mare Pierre ir 
sesuo Mare Anunciata, isz Du
buque, Iowa. ' ,,a

A. Skuczaš Bo:: ū 'ą
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GRINDIS SULUŽO 
KATEDROJE. DAUG 

ŽMONIŲ SUŽEISTA
Meksiko Miestas, Meksika.— 

Gal daugiau kaip 70 žmonių 1 
kos sužeisti pavojingai ir apie J 
200 sužeisti lengviau kada grin- i 
dys sulužo Katalikiszkoje ka
tedroje laike inszventinimo 
naujo vyskupo. 'Tame laike baž- 
nyczioje radosi 10 tnkstancziai 
žmonių per ka kilo baisus sumi
szimas. Kunigai skubino su
teikti paskutinius sakramentus 
del mirsztancziu ir sunkei su
žeistųjų.

Nelaime atsitiko laike kada 
naujas vyskupas pradėjo saky
ti pamokslą, prižadėdamas su
sirinkusiems kad isz visos szir- 
dies stengsis iszpildyt pageidi
mus Kataliku Meksikoj ir neuž- 
mirsz maldų savo tikineziu.

KETURIU METU VAIKELIS 
ISZGIALBEJO MOTINA DU 

KARTUS NUO SAV- 
ŽUDINSTOS.

Lambertville, N. J. — Anita 
Smith, 34 metu motere bandė 
diui kartu atimti sau gyvastį 
bet jos keturiu metu sūnelis jai 
tame užmanyme perszkadino. 
Mažiukas vaikiukas gal dasi- 
prato ka motina ketina daryti 
kada pasiėmė ilga peili nuo sta
lo bet vaikiukas pagriebė peili 
ir nubėgės ant virszaus paslėpė 
ji. In kėlės miliutas po tam ne
rado motinos kuknioje ir bego 
per stuba jeszkodamas motinos. 
Surado ja kabanezia ant virves 
ant trepu. Dasiprato ir szi kar
ta kas atsitiko su motina, nu
bėgo ant virszaus, surado peili 
ir nupjovė motina po tam isz- 
bego laukan ir pranesze kaimy-

■ nams kas atsitiko.
Motere buvo labai nusiminus 

- nes vyras neturėjo darbo ir ne
buvo užtektinai maisto ant isz-

■ maitinimo keturiu vaiku. Kuni-
■ gas ir sudžia ja atkalbino nuo 
• savžudystes iszaiszkindami 
. kad ji privalo gyventi del savo

mažu vaikeliu ir turi juos pri
žiūrėti o nepalikti sieratukus 
del kitu žmonių.

Isz Visu Szaliu
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MOTERE, KURCZIA 
IR NEBYLE NUO

GIMIMO
PRAKALBĖJO PIRMA KAR

TA. IN 36 METUS.

Budapeszt, Vengrai. — Ko
lonijoj Veckerle, artimoje czio
nais, atsitiko retas atsitikimas 
kuris nustebino visus aplinki
nius gyventojus. ‘Tula motere, 
36 metu amžiaus, kurezia ir ne
byle nuo užgimimo, nesenei 
prakalbėjo pirma karta savo 
gyvenime. Toji motere yra mo
tina 19 metu dukreles kuri ke
tina iszteketi už keliu dienu siu 
geležkelio virszininku.

Tula diena atėjo pas motere 
jos sesuo, duodama jai laiszke- 
ii kuriame buvo paraszyta buk 
jos dukrele iszkrypo isz kelio ir 
pagimdė kūdiki. Motina taip 
taja žinia persieme, pradėjo ka 
tokio kalbėt ir ant galo paszau
ke garsiai: “Iszti'kruju tai di
delis nužeminimas del manes.”

Buvo tai pirmutiniai žodžiai 
kokius isztare toji motere.

20 UŽMUSZTA, 130 SUŽEIS
TA PER BOMBARDAVIMA.

Madridas, Iszpanija. — Dau
gelis pasikeleliu eropanu užklu
po ant Andujaro, numesdami 
daugeli bombų ant miesto už- 
muszdami gal daugiau kaip 20 
gyventoja ir »itžeidc 150. Mies
to gyventojai skaitlyje 25,000 
buvo dideliam pavojuje ir bai
mėje kada pasikeleliai pradėjo 
mėtyt bombas neturėdami kur 
nuo ju pasislėpti. Mieste bom
bos padare daug bledes.

KAULAI PRANASZO DINGO 
SLAPTU BUDU.

KRUVINA URVĄ Curityba, Brazilija. — Tuk- 
staneziai žmonių klūpodami 

■ prie kapo girrioje, meldžiasi ir 
gieda szventas giesmes garbin
dami jauna pranasza kuris mi
re toje vietoje trys metai adgal.

Kapas buvo atkastas o szale 
gulėjo galva ir keli kaulai 
PranasTo isz Costira, patogaus

ZUDINTOJU

n-'SUMAINE KŪDIKIUS ?udln'davo Pakelevmgus ir Juos 
Apipleszdavo.i Savo Varginga Sūneli Apmainė 

Ant Pono.

BALTAS ŽMOGUS PERSI
MAINO ANT JUODO.

Santa Ana, Cal. — William 
Morrison, 49 metu, nuo kokio 
tai laiko pradėjo sirgti nepa
prasta liga vadinama “mella- 
nosis” kuri isztyrinejo daugiau 
kaip 50 daktaru isz visu daliu 
Amerikos bet lyg isziai dienai 
nesurado jokios gyduoles kad 
jam prigialbet. Jo baltas kūnas 
persimaino ant juodo bet jis ne- 
jauczia jokio skausmo. Svėrė 
jis kitados 220 svaru bet szia- 
dien sveria apie szimta .svaru. 
Daktarai neturi jokios vilties 
jo pasveikimo ir sako jog turės 
mirti.

SIUVĖJAI SUMUSZE 
LOCNININKA LAIKE 

STRAIKO.
Montreal, Canada.,— Czion- 

ais vela kilo sumiszimas smil
kiniu szlebiu dirbtuvėje, kuria
me 5,000 darbininku pikietuo- 
ja tarp szimto dirbtuvių. Pali
cija arcsztavojo 16 straikieriu. 
Keli sitraikcriai suėmė locnin- 
inka dirbtuves Rothman, isz 
Rose Dress Co., kuris stengėsi 
investi kelis darbininkus in 
dirbtuve, ir straik’ie riai smar- 
kei ji apkūlė.

of

KIETŲJŲ ANGLIŲ ANGLE- 
KASIAI APLAIKYS 5 DIE

NAS ANT SANVAITES; 
7 VALANDOS DARBO 

PER DIENA.
Hazleton, Pa„ — Board

Conciliation ant savo posėdžio 
apsvarstė kad nuo 1 Gegužio 
visi anglekasiai pradės dirbti 
kasyklosia nuo 7 valandos ir 
baigs darbus 3:30 valanda po 
piet. Per daugeli metu angle
kasiai dirbo po 8 valandas ant 
dienos, bet pagal nauja kon
traktą, dirbs 7 valandas, 6 die
nias , o subatomis nedirbs, be 
jokio sumažinimo mokesties.

AUDINYCZU STRAIKAS 
PASIBAIGĖ.

Reading, Pa., Po septynių 
saiįvaicziu straiko, 17 audiny- 
cziose kuriose dirbo apie 4,000 
darbininku, ant galo susitaikė 
Panedelio diena. Tame s t raikė 
daug žmonių likos sužeisti ir 
keli užmuszti maiszacziuosia. 
Straikieriai balsavo: 8 prie- 
szais o 1 ant priėmimo locninin- 
ku pasiulinįmo.

BET PRISIPAŽINO ANT 
MIRTINO PATALO.

LIKOS SUSEKTOS 
ARESZTAVOTOS.

IR

Buturanquil, Argentina, Pie-
line Amerika. — Artimam kai-! jamiikaiczio Aguinaldo,.kuris 
melyje nuo czionais, Necochca, rn'ie Lis metus adgal, toje vie-

; toje. Kiti jo kaulai dingo neži- 
namyje ant nakvynes, daugiau ne ^nr- 
apie juos jau negirdėta. Ana| 
diena slaptinga palicija atiden-j 
ge taja slaptybe dingimo tujuĮ 
pakelevingu žmonių, surasdami;

(kruvina urvą tame viesznamy- 
! je, kuri laike sena motere su sa
vo trimi dukterimi. Kada kokis 
pakelevingas žmogus pas jas 
sustodavo tai nakties laike juos 
nužudindavo ir taip subjaurin
davo ju kimus kad negalima 
buvo juos pažinti, po tam in- 
mesdavo in upe ir visas pedsa- 
kis dingdavo.

Daug tokiu auka likos suras
ti net už 'keliolika myliu nuo tos 
vietos kad nužiūrėjimas nega
lėjo pulti ant tosios senos raga
nos ir jos dukteriu.

Tula diena palicija aplaike 
žinia nuo szeimynos dingusio 
kupeziaus arkliu, kuris nesu- 
gryžo namo. In taja aplinkine 
likos nusiunstas vienas isz ge
riausiu detekty Vu kuris apsi
nakvojo tame viesznamyje. 
Nakties laike viena isz dukterų 
atnesze jam bonka vyno. Detek
tyvas ka tokio prijautė kad no
ri ji užmigdyt, nudavė kad isz- 
gere vyną ir užmigo. Apie tre- 
czia valanda nakties laike, atė
jo motina su dukterimis ir no
rėjo jam kirsti su kirviu in gal
va bet detektyvas greitai pa- 
szoko isz lovos ir nuszove sena 
ragana ant smert o dukteres su- 
paneziojo ir pristatė in miestą.

Laike tyrinėjimo, dukteres 
prisipažino buk nužudė apie 60 
žmonių in laika deszimts metu. 
Sudas nubaudė jas ant suszau- 
dymo. Laike., kratos surasta I
daugelis daigtu kurie prigulėjo 
prie nužudytu auku.

Ziemiensk, Poznanius.— Tris- 
deszimts metu adgal poni Szi-, . . .
manskiene agimdę sūneli. In kada keleiviai sustodavo viesz-' 
dvara likos priimta kaimieczio 
motere už moĮnka del kūdikio 
kuri drauge su savo nesenei gi
musiu šuneliu enejo abudu vai
kus. Vaikai augo puikiai ir 
sveikai. Sūnūs pono užbaigei 
pasekmingai gimnazija po tam 
ukystes mokslaine. Jo momka 
su sunum gyveno ir i Iglaus kai
me Czvorakuose, kurios sūnūs 
buvo už berną pas ponstva.

Kėlės sanvaites adgal mom
ka ponu sūnaus mirtinai apsir
go ir prijautus kad'kūrės neuž- 
ilgio mirti, prisipažino kad 30 
metu adgal apmainė kūdikius, 
pono sūneli pasiliko prie saves 
o savo atidavė iii dvara.

Paszauktas kunigas prie mo
teres, iszklause moteres prisi
pažinimo, paszauke du liudin- 
tojus, priesz kuriuos senuke pa
antrino savo iszpažinti ir in kė
lės miliutas vėliaus mirė. Pons
tva iSzimanskai tuom atsitiki
mu labai persiėmė o ir visi ap
linkiniai gyventojai, isz senu
kes meiles del ponu įsimaus. 
Girdėt kad dabar ponas Szi- 
manskis ketina nuplikti del sa
vo tikro sunaus palivarkeli ir 
lavinti ji moksle kurio neaplai- 
ke isz jaunu dienu.

KINCZIKAI VALGO SAVO 
VAIKUS ISZ DIDELIO 

BADO.
Peiping, Kinai. — Žmogedys- 

te pradėjo placziai prasiplati- 
net po visas dalis Kinu kur 
vieszpatauja didelis badas o 
ypatingai provincijoj Ching- 
hua. Palicijos komendantas, 
atejas pas tūla szeimyna, rado 
puode verdant sriuba kurioje 
i adosi mergaites galva. Toliau 
isztyrinejo buk kiti valstiecziai 
nužudė kėlės mergaites, j,u kū
nus supjaustė ir pasidalino tarp 
saves. Virszininkas surinko su
valgytu mergaieziu kaulus kai
po davada. Hu ir Vushen pro
vincijose kasdiena mirszta po 
keli szimtai žmonių.

BOSU SZOFERIAI 
SUSTRAIKAVO.

Akron, Ohio.,—Be jokio jper- 
’sergejimo, visi szoferiai mies- 
tiszJku bosu iszejo ant straiko 
palikdami bosus ant ulycziu. 
Apie 240 tukstancziai ’žmonių 
turėjo eiti pekszti in darbus, o 
daugelis susivėlino in darbus. 
Darbininkai spiresi po doleri 
ant valandos o lyg sziai dienai 
aplankydavo po 65 centus ant 
valandos.

DŽIAUGSMAS UŽMUSZE 
SENUKU 3.

Lodžius, Lenk.,— Nepapras
tas atsitikimas atsitiko czion- 
ais su dviems senukais, kurie 
lauke svarbios dienos, kada ju 
sūnūs užbaigs mokslą kunigis- 
tes. Ant galo atėjo toji links
ma diena seneliams, jauni kuni
gai atvažiavo namo kad turėti 
primicijas savo vietinėje baž- 
nyczioje. Martinas Grzyvacz 
ir Grigas Pietrzyk, abudu apie 
80 metu amžiaus, sugryžia na
mo po primicijų, krito negyvi 
ta aezia diena. Daktarai nutarė 
kad senukai mirė nuo pervirsz- 
inio susijudinimo laike taip 
svarbiu apeigų. Abudu sūnūs— 
kunigai palaidojo tėvus.

Palicija iszkase kaulus tojo 
jauno pranaszo kad parodyt 
žmoniems kad jis buvo tokiu 
pat paprastu žmogum kaip ir 
jie. Tuom paežiu laiku dingo 
isz tos aplinkines Teofilius 
Mendonca, kuris buvo mokyti
niu tojo pranaszo o su juom ir 
dalys jo kaulu bet kur Teofilius 
dingo tai niekas nežino.

Dievoti žmones toje aplinki
nėje pastate koplyczele ant tos 
vietos kur gyveno tasai prana- 
szas ir tnkstancziai susirenka 
ant tosios vietos melsdami pa- 
gialbos tojo pustelninko, kuris 
paszvente visa savo gyvašti gy
venti atsitolinęs nuo žmonių. 
Pagal tenaitinius gyventojus 
tai per pagialba tojo jauno pra
naszo likos iszgydyta daugelis 
žmonių sirgdami visokioms li
gomis.

BURTININKE PRIEŽASTIM 
JU MIRTIES.

Caistor, Irlandija.,— Žuvi
ninkai isztrauke isz upes, du 
lavonus merginu kurios 'buvo 
su'siriszia su viena skepeta. Pa
licija pradėjo tirineti, del ko 
merginos papilde savžudinsta. 
Jos buvo siuveczkos ir mylėjosi 
kaip iseserys. Sanvaite priesz 
tai, merginos nusidavė pas 
buryke, kuri joms iszbure, kad 
abi ras mirti vandemje. Tasai 
būrimas iszvere ant merginu 
tokia intekme, kad pradėjo rū
pintis ir nerimaut, ir geisda- 
mos ta nelaime nuo saves ati
tolint, susiriszo su skepeta ir 
inszoko in upe. Burtininke li
kos aresztavota.

SKARBAS ISZ
SENOVISZKU LAIKU.

Carcasonne, Francija.— Dar
bininkai kasdami sanitariszkas 
grabus del vandens, surado se- 
noviszka skarba kuris susidė
jo isz visokiu auksiniu ir sida
briniu daiktu, paeinaneziu isz 
trylikto szimt-meezio, ir yra 
apskaitomas ant milijonu fran
ku. Badai ant tos vietos kur 
surado skarba, stovėjo seno- 
viszkas mald-namis garbintas 
per Fenicijonus. Laivoriai at
plaukdami isz visu szaliu svie
to, sudėdavo aukas dievai- 
cziams tame makl-namije. Per 
szim’tus metus tame maldnami- 
je '.susirinko daugybe visokiu 
daiktu, dabar likos netikėtai 
surastas po tiek laiko. Valdžia 
pasiėmė visus daiktus in vais
tini muzeju o darbininkai li
kos gerai apdovanoti už ,sura- 

‘ tina vela rodytis ayeiksluose. dima 'to ^kąrbo. ___ ......

AKTORKA SUGRYŽO IN, 
AMERIKA PO DAUG 

METU.
Pearl White kuri daug losz- 

davo rolių krutumuose paveiks
luose kada da nebuvo kalbami, 
sugryžo ana diena in New Yor- 
ka isz Paryžiaus,.Francijos, isz- 
igyvenus ten devynis metus. Ke-

TRUMPOS ŽINUTES
Berlinas, Vokietija. — Kris

tijonas Reichmann, 47 metu, ir 
Ona Bissford, 31 metu, neteko 
gaivu už nužudymą Onos vyro.

New York. — Julija Nnssen- 
baum, 25 metu, patogi szokike 
ir smuikininke likos surasta nu
žudyta su plaktuku per nežino
ma žmogų. Mergina nuėjo in 
W0V reidio stoti ant praktiko 
ir karidoriuje likos nužudyta.

Budapeszt, Vengrai. — Czio
nais mirė Svietines Kares ka
reivis, Korley.Otlik, kuris per 
15 metu negalėjo miegoti nuo 
žaidu'lio kuri aplaike laike mu- 
szio.

Mexicalli, Meksikas. — Pen
ki kolonistai likos isztraukti isz 
ju namu kurie nenorėjo pasida
lint su savo laukais su vargin- 
gesniais ūkininkais.

Lima,jPeruvija. — Cajabam- 
ba mieste likos sužeista dauge
lis žmonių' ir keli užmuszti lai
ke drebejimo žemes. Miestas 
beveik visiszkai likos sugriau
tas kuriame gyvena 3,500 gy
ventoju.

Berlinas, Vokietija. — Val
džia uždraudė Katalikam rink
ti aukas ant visokiu tikejimisz- 
ku tikslu. Naujos tiesos uždrau
džia taip daryti po didele baus
me.

Baltimore, Md. —rku 
Yorktown trenke 
pristovoje. Du
kos sužeisti ir apie 50 rados 
dideliem pavojuje.



‘ * S A U L E ’ ’ Mahanoy City, Pa.

Kas Girdėt
Panedelihiai laikraszcziai pa

prastai garsina daugeli auto
mobiliniu nelaimiu po visas da
lis Amerikos. Sukatomis ir Ne- 
deld'ieniais, iszvažiuodami už- 
mirszta apie apsisaugojima nuo 
nelaimes ypatingai pyszkinda- 
mi be jokios atydos ar tai sau 
padarys blede ar kitam nulausz 
sprandą. Todėl nugepjute viso
kiu automobiliniu nelaimiu bu
na baisi. Del keliu suczedintu 
minutėlių žmones turi kensti 
kelis menesius ligonbutese ar
ba kapuose.

Tai-gi per tais paskutines 
dvi dienas — Sukatoje ir Nedė
lioję likos užmuszta 12 ir su
žeista 232. Nuo Naujo Meto už
muszta 869 o sužeista 16,752 ir 
tai įtiktai Pennsylvanijoje.

Nekuriose Katalikiszkose 
diecezijose investa naujos tie
sos kurios priverezia tėvus mai- 
szytu apsivedimu kad pasira- 
szytu ant prižadėjimo kad vai
kai isz tokios poros bus iszauk- 
leti Katalikiszkam tikėjime. 
Abudu tėvai turi pasiraszyti 
ant tojo prižadėjimo.

Jokia bažnyczia, nežiūrint 
koklio ji butu tikėjimo, isz pri
verstinu prižadu neturi jokios 
naudos isz tokiu auganeziu Ka
taliku ir tik priveisia visokiu 
veidmainiu ir netikėliu.

ISZTEKES UŽ RASKOBO 
SUNAUS.

vo kaipo tikras kankinys. Kada 
jis dagirdo buk jo pacziule myli 
koki tai Jim Phelps, prigialbe- 
jo paeziulei aplaikyti persisky- 

irima nuo jo, pirko jai laisnus 
ant. apsivedimo, užmokėjo už 
suriszima mazgo moterystes su 
savo prieszu ir da padovanojo 

iphelpsui 500 doleriu ant pra- 
;džios gyvenimo ir kad galėtu 
(sau nusipirkti naminius rakan
dus. — Bet da tai geradejystei

1 nebuvo galas. Po apsipaeziavi- 
imui Phelps radosi be darbo, 
j Fleener davė jam darba savo 
viesznamyje ir dabar gyvena 
pas savo paezia kuri priguli 
prie jo prieszo. — Ar daug ran
dasi tokiu vyru kurie padarytu

DIDVYRYSTE
ATNAGRADINTA

Ne labai senei, vienam kai
melyje ant. kranto mariu Holsz- 
tinijoj kur gyveno žuvininkai, 
davėsi .girdėt balsas .szuvio isz 
armotos. Buvo tai szaukimas 
gyventoju pamariu in pagialba 
nes persitikrino kad netoli 

i kraszto skensta audros sugėdy
tas laivas, tarnai buvo sulipė 
in stiebą ir lauke pagialbos.

Nuo kraszto pradėjo leistis in 
vandeni bet sujudo visi pamate 
kad ne yra vadovo Harry kuris 
buvo garsingas isz savo mokslo 
vadovystes del tokiu pagelbu.

Pana Dolorosa Hortes, isz 
Peno, Nevados, už keliu sanvai- 
cziu isztėkes už Roberto P. Ras- 
kobo, -sūnaus milijonieriaus ir 
buvusio Demokratiszko tau- 
tiszko komiteto. Pana Dolorosa 
yra užbaigusi Nevados Univer
sitetą. Josios sužiedotinis yra 
kasyklų inžinierius.

kaip szitas kvailys padare?

'Pirmininkas Amerikoniszkos 
Federacijos Darbo, Green’as 
pareikalavo nuo prezidento 
Roosevelto kad duoti del trijų 
milijonu bedarbiu darbus. Gre
en tvirtina buk Vasario mene
syje buvo apie deszimts milijo
nai žmonių be darbo.

Yra tai labai boga jeigu pats 
Green pripažysta kad tiek žmo
nių sziadien randasi be darbu. 
Ka ežia kalbėt apie gerove jei
gu tiek žmonių randasi be dar
bo?

Kokis tai iszminczius karta 
pasakė kad nieko nesiranda 
naujo ant szio svieto. O gal jis 
ir turėjo tame teisybe.

Profesorius Dobberstein, isz 
Ohicagos, tyrinėtojas senovisz- 
kui užlieku, isztyrinejo pagal 
senus rasztus kad sklype Fara
onu kilo sėdintis straikas 1179 
metus priesz užgimimą Kris
taus. Tame tai mete atsisėdo 
darbininkai 'ant kapiniu Thebes 
ir prie maldnamio Remezeuszo. 
IsZbadeja darbininkai spyrėsi 
nuo Faraono, savo vieszpaczio, 
paszialpos. Pareikalavimai tų
jų Egipcijoniszku darbininku 
buvo panašaus in tebyrius dar
bininkus. Pareikalavo jie dra
panų, žuvu, kopūstu, javu ir 
mosties del savo žaiduliu.

Po ilgu svarstymu ir kovai, 
Faraonas ir kiti augszti ponai 
ant galo sutiko ant ta' vargszu 
pareikalavimu. Kožnas isz dar
bininku aplaike ant pradžios po 
50 maiszu javu. Darbininkai 
buvo ližganadinti ir straika už
baigė. Buvo tai 3,100 metu ad- 
gį.

Žmogus turi čigono būda nes 
nuo pradžios svieto turėjo nesz- 
tis isz vienos vietos in kita, 
jeszkodamias saįui giliuko ir mai
sto. Panasziai ir sziadien, jeigu 
negali jo surasti savo tėvynėje 
tai kebauna jo jeszkoti in sveti
mas zenitu Bet ,ar daug ji įsu- 
ianJa įjatur jeigu jo negali su
rasti savo tėvynėj* ?

Žmogui laime, turtai ir pasi
sekimas yra kožnoje vietoje,

tiktai turime mokėti jais nau
dotis o svarbiausia — tai mokė
ti gamtos dovanas naudingai 
sunaudoti kad gamtos dovanos 
nebutu mėtomos ant niek, bet 
kad žmogui atnesztu didžiausia 
nauda; tas tai yra svarbiausias 
žingsnis prie žmogaus laimes. 
Žmogus savo uždarbi naudin
gai gali sunaudoti tada kada 
jis jau yra .susipratęs o susipra
timas ateina tiktai per apszvie- 
ta. Bet aklas, kur tik 'bėgsi ar 
eisi, visur toji nelaime paskui 
ji seks nes neapszviestas žmo
gus nieko nesupranta, kožnas 
gudresnis isznaudos ji ant kož- 
no daigto, kožnas ji nuskriaus 
ir laimes sau niekur negales su
rasti.

Sztai geras pavyzdys: Nese- 
nei dvi valdžios sugražino in 
savo tėvynės keliolika negeis
tinu ateiviui isz Amerikos ir 
Brazilijos, kurie isz didelio var
go neteko roto nes tenais kente 
jie dideli vurga ir bada. Sveiki 
vyrukai apleido savo tėvynės 
jeszkoti laimes ant kitos puses 
svieto o isz tenais sugryžo in 
savo tėvynės beproeziai. Nete
ko proto del to, kad apsigavo. 
Tevyneje jie nemokėjo surasti 
sau laimes tai plauke in užmari 
jos jeszkoti o ten nesuradę 
“aukso kalnus,” kad galėtu 
auksa lengvai prisipilti in ki- 
szenius — iszejo isz proto.

Neiužmirszkite tieji, kurie 
plaukiate in taisės “Aukso Sza- 
lis, ’ ’ kad ten ne taip gera kaip 
jums agentai perstato nes ten 
randasi milijonai žmonių be 
darbu. Gal isz tukstanezio vie
nas randa laime tose pagirtose 
szalyse bet tas ne visiems pasi
seka. Kas turi gilinki surasti 
darba tas sunkei vargstant už
dirba skatiką, suezedina ir ran
da tada “laime” džiaugdama
sis kad galės prisiunsti kiek na
mo pas saviszkius. Bet tieji, ku
rie krinta in vargus tevyneje ir 
tik karezemas szelpia ir iszlei- 
dineje sunkei uždirbta skatiką 
ant nereikalingu daigtu tai to-
kius vargus suras jis visur. Ak
lam ir nesuprantaneziam žmo
gui visur sunku slurasti taja lai
me o ypatingai tokiems kas no
ri lengvai padaryti pelną be 
darbo — papuola in varga ir 
netenka proto. ■

Kam turite kur kitur jeszko
ti laimes jeigu ja surasite na
mie?

Jay Fleener, locnininka-s 
viesznamio del keleiviu aplin
kinėje Blue Springs, Mo., yra 
pavyzdingas žmogus, kuris del 
meiles savo paezios pasiauka-

Charles B. Holden, advoka
tas, laike teismo taip mosavo su 
ranka kalbėdamas in sudžia 
Oklahoma City, Okla., kad isz- 
sinarino sau peti. Kada ji veže 
in ligonbute, ambulansas susi
darė su troku ir Holdenas ap
laike iszlaužima rankos dvejo
se vietose. — Ar-gi ne papras
tas atsitikimas?

Bude Lebanon, Ky., Mare 
Jones aplaike persiskyrimą 

j nuo savo vyro isz sekanezios 
i priežasties: Laike perkratymo 
į teismo, moterele pripažino kad 
per tris metus ju pagyvenimo 
jos vyras neprakalbėjo in ja 
daugiau kaip tris sykius. Sli
džia pripažino moterei tiesa 
kad nenori su lokiui nebyliu il
ginus gyventi ir ja perskyrė 
nuo jo.

Aplinkinėje New Straitsville, 
Ohio, randasi kasyklos rninksz- 
tu anglių kurios jau dega nuo 
50 metu. Inžinieriai apskaitė 
buk zopostis tose kasyklose yra 
tiek kad užtektu ant dvieju 
sziimitu metu.

ISZ WILKES-BARRE 
IR APLINKINES

Wilkes-Barre, Pa.,—Czionais 
kilo trukszmas terp Lietuvisz- 
ku “Komunistu” už laisvąsias 
kapines Iterp “Stalinistu” ir 
“Trockistu” ir net daejo Lyg 
teismui. Lietuviu laisvosios 
kapines Wyoming slėnyje bu
vo insiteigtos apie 20 metu ad- 

! gal ir jose palaidota apie 
szimtas žmonių. Viskas ėjo ge
rai, pakol ten neinlindo “Ko
munistai. ” Jau deszimts metu 
kaip jie ten valdo tas kapines 
bet pernai “Trockistai” ir 
“Stalinistai” pradėjo vieni ki
tus mėtyt isz kapiniu valdybos 
ir vieni kiltus skausti. Kaip ta
sai teismas pasibaigs, tiai da 
neapsvarstyta per sudžia Va
lentine.

Wbst Pittston, f Automobi
liams nelaimėj sužeisti Jonas 
Mecalinas ir- jo žmona isz 
Tunkhannock. Nelaime invyko 
Įpirie Wyoming ir Exeter Ave. 
Mecalinas mire Pittstono ligon- 

I būtoj.

Buvo jis iszejas in kita kairna. 
Laukti jo sugryžimo nebuvo 
galima. Asztuoni žmones sėdo 
in valti ir baisia sunkenybe per 
smarkiausia audra priplaukė 
prie skenstanezio laivo isz ku
rio paėmė tarnus. Bet vienas 
pasiliko, prisikabinės ant 
atiigszcziausio stiebo ir apsirai- 
sziojas su virvele bet kaip ma
tyt tai apmiręs nuo szalczio, ne
galėjo pasijudint tada, kada 
kiti gelbejosi.

Valtis buvo pilna, audra pa
kilo da didesne, tai reikėjo gel
bėti visus sedinezius valtije ir 
nusiyrė nuo laivo. Sugryžia jau 
rado savo vadova Harry, kuris 
jau buvo slugryžes. Pasakė jam 
kad da vienas pasiliko stiebe.

— Važiuoju ji parvežti —su
riko Harry — ar eis kas man in 
pagialba?

Visi tylėjo. Žuvininkai visi 
nuilsia, sutarė kad antra karta, 
eiti negalima.

— Važiuoju vienas! — tarė 
Harry ir szoko in valti. Toje va
landoje atėjo ant kraszto sena 
jo motina.

— Nevažiuok! — melde jo 
motina, — atsiminkie kad tėvas 
taip žuvo... atsiminkie ant 
brolio...

Juozas buvo jauniausiu jos 
sunum bet nuo dvieju metu jo
kios žinios apie ji neapturejo.

— Negaliu, negaliu! — atsa
ke Harry. — Motina da pradėjo 
praszyt: — Nevažiuok!., del 
meiles motinos nevažiuok!

— Ar mes žinome ar tas, ku
ris tenais yra pasilikęs, ar jis 
neturi motinos ? —tarė rodyda
mas ant stiebo.

Senuke nustojo kalbėjus ir 
keturi vyrai ėjo padėti tam did
vyriui ... Laivas jau buvo vi
sas nuskendęs per tai sunku bu
vo prieiti. Bet pats Harry prili
po prie pusiau suszaljusio ir ap
mirusių žmogaus ir nunesze ji 
žemyn in valti, paguldė ir lai
mingai dasigavo prie kraszto.. 
Kada valtis prisiartino prie 
kraszto, tik kad smarkus balsas 
buvo girdėt, Harry suriko:

— Pasakykite motinai kad 
parvežu prapuolusi jos sunu 
J uozą!

Didvyryste ir pasiszventimas 
Harry’o del jo ir del motinos 
buvo tikru isznagradinimu nes 
atrado savo dingusi broli Juo
zą. ,

Wanamie., f Nanticoke val
stijos ligonbutej mirė Antanas 
Franka.. Velionis gimė Lietu
voj, in szia szali (atvyko 48 me
tai, atgal ir apsigyveno czion
ais. Paliko žmona Mare, duk
teris V. Stravinskiene ir E. Na
ra viene; sūnūs Antana ir Ed
vardą ; dvi seseris, broli ir sep
tynis anūkus.

Europoje yra naudojama 
tarp visokiu tenaitiniu tautu 
daugiau kaip asztuoni szimtai 
visokiu kalbu.

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaua Isztikimiausis Graboriui 

:: Gabiausias Balsamuotojas :: 
—, Geriausia Ambulance _

fC patarnavimas s z i o j
bj) apel/nkeje. Bile ko-
SS kiam laike; diena ar

nakti. Visada turi pil- Ny
,^L, na pasirinkimą meta- JL,
t r liszku ir kieto medžio f

Grabu. Laidoja nu- |
mirelius pagal naujau- į
šia mada ir mokslą. !

į Į Turiu pagialbininke |
J L moterems. Prieinamos į

prekes.'
DU OFISAI:

MAHANOY CITY;516 W. Spruce St.
Bell Telefonas 149

TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 
Bell Telefonai 6384

LAIMINGAS VYRAS
JUOKINGA PASAKĖLĖ

Isz stacijos Bolognoje, gulin- 
czios tarp Maskvos ir Peters- 
burgo, judinasi pasažierinis 
trūkis. Viename, antros klesos 
skyriuje del “rukaneziu,” 
snaudžia penki keliauninkai. 
Neseniai pasidrūtinę bufete o 
dabar atsilosze in minksztas sė
dynės, rengiasi užmigti. Tuo 
tarpu tykiai atsidaro durys ir 
skyriui! ineina augsztas, kudas 
jegamastis su ruda skrybėlė ir 
gražiu ploszcziumi, panaszus 
iii operecziu korespondentą 
Verne’o apysakų. Stovi vidu- 
i yje vagono, lengvai dūsauja ir 
ilgai primerkęs akis žiuri in ke
liauninkus.

— Ne! tai ne tas — murma.
— Velniai žino kas yra! Galima 
iszeiti isz proto.

— Vienas isz keliauninkui in 
ji žiuri ir linksmai juokauja.

— Ponas Jonai! Tai ponas? 
Kas per susitikimas!

Kudas ponas Jonas suvirpo, 
pasižiurėjo ir suplojo rankom.

— Ha kapa metu, Ponas Pet
rai! Nesupratau, kad ponas szi- 
tuo trukiu važiuoji.

— Kas ten pas poną girdėt ?
— Dokui, ne taip blogai. Tik

tai, ot, negaliu tropyti vagone 
savo skyriaus. Idijotas isz ma
nes. Esu vertas botago.

Kudas ponas Jonas supasi 
vagone stovėdamas ir juokėsi.

— Tai-gi atsitikimas! Po an
tram varpeliui iszejau ant ko- 
niako. Suprantama iszgeriau. 
Bet kad kitas bufetas per toli 
tai pasirengiau iszgerti kita. 
Geriu o ežia treczias varpelis. 
Begu kaip padūkęs, nesziuosi, 
iuszoku pirmutinian vagonan! 
Na, tegul ponas pasako, ar ne 
idijotas isz manes? Ka? Darda- 
nelskas asilas.

— Ponas matau, turi auksini 
humorą! TeguLgi ponas sėdasi.

— Ne, ne, einu jeszkoti savo 
vagono. Buk ponas sveikas.

— Patamsėję ponas gali dai
nuo platformos nukristi, ponas 
paskui ras savo vagona. Seskis- 
gi ponas!

Ponas Jonas dūsauja ir sėda
si.

’Turbūt yra labai susijudinęs, 
sėdi kaip ant špilkų.

— In kur ponas keliauji? — 
klausia ponas Petras.

— Asz? svietam Galvoje tu
riu toki kvaitulį, kad pats neži
nau in kur keliauju. Ha! ha! ha! 
Geradejau mielas, ar matei po
nas kada laiminga dumiu? Ne? 
Tai-gi žiūrėk ponas! Turi 
priesz save viena isz laimin
giausiu žmonių! Taip! Ponas 
nieko nematai ant mano veido?

— Taip yra... matomai, kad 
ponas... biski... to...

— Turbūt turiu visai kvaila 
veido iszvaizda. Gaila kad nė
ra zerkolo. Jaucziuosiu kad vir
stu in idijota. Duodu ponui žo
di! Ha!ha!ha! Ar gali ponas 
sau insidemeti kad asz esu nei 
mažiau nei daugiau tiktai ke
lionėje po szliubui! Na, ar neesu 
idijotas?

— Pone! Ponas apsivedei?
— Sziadien, geradejau, szia- 

dien. Szliubas ir tuojaus in ke
lione.

— Vinczevones linkėjimai, 
kaip paprastai tokiuose atsiti
kimuose.

— Tai del to isz pono toksai 
elegantas — juokiasi ponas 
Petras.

— Ba del visiszkos svajones 
net perfuma apsiliejau. Iki au
sų inlindau in .szito svieto mar- 
nastis. Nei rupeseziu, nei mįs
lių, nieko, tik jauleziu toki... 
ezortas žino kaip tas pavadin-'

ti... Geruma, ar kaip ten?.. 
Nuo pat užgimimo da niekad 
taip linksmai nesijaueziau.

Ponas Jonas užmerkia akis ir 
net galva kraipo isz to “geru
mo.”

— Laimingas esu iki pat pa
sibjaurėjimui! — kalba toliau. 
— Na, tegul ponas pats apsudi- 
na. Eisiu dabar savo vagonan 
o tenai, ant kanapos, prie lan-1 
gelio, sėdi asabele, kuri, tegul 
taip pasakysiu, atsidavus man

pats* sutvertojas savo laimes. 
Bet jus nenorite! Prasilenkiate 
laime!

— Te tau! O tai kokiu bildu?
— Labai prastu; Gamta taip 

surėdė kad žmogus paskirtame 
laike mylėtu. Atėjo tas’ laikas, 
tai-gi mylėk. Bet jus neklauso
te gamtos, visados ka tokio lau
kiate. .. Toliau... kodekse pa
sakyta kad kožna normaliszka 
asaba priversta apsivesti. Be 
moterystes nėra jokios laimes.

su visu kūnu ir duszia, pone! Atėjo laikas, vesk, nėra ko 
Tokia blondine! Karveleli ma-j laukti! O jus nevedate, visados 
no! Saldybe mano duszios! Ko-jkb tai laukiate. Toliau, Raszte 
jyte kai paveikslas! Kristau,! Szventam pasakyta kad vynas 
Pone! Rankute! Tai juk ne to- žmogaus szirdipripildodžiaug- 
kia lopą kaipo pono, tai pilna smu. Jeigu tau gerai o nori kad 
magnetizmo, alegoriszka. Taip! dar geriau butu, na tai eik bu- 
paimeziau ir suivalgycziau to
kia rankute!.. Eh, ale ponas 
nesupranti. Materijalistas! Kai
ponas pats apsivesi tai tik tada 
viską atjausi.

— Taip, taip, tai-gi einu sa
vo vagonan. Tenai esu nekan
triai laukiamas. Jaucziu pa
sveikinimo gardumą! Stebuk
lingas nusiszypsojimas. Pasi
lenkiu ir taip dviem pirsztais 
už smakruko... Ponas Jonas 
sukinėja galva ir net springsta 
tuo laimingumu.

— Paskui guldau savo galva 
ant jos peties ir apsikabinu. O 
ežia ramu, spakaina, poetiszka 
prietamsa.

— Visas svietas prisiglaustu 
prie kratines toje valandoje... 
Ponas Petrai, pavelyk poną ap
sikabinti !

— Su mielu noru.
— Prieteliai apsikabina, ke

liauninkai juokiasi o laimingas 
vyras toliau traukia:
— O del didesnio idijotizmo, 

kaip apysakose sako, — del 
iliuzijos, einasi bufetan ant 
stiklelio vieno, antro, treczio. 
O tada jau galvoje ir krūtinėje 
kas tokio kad ir pasakose to ne
surastum. Es:u< žmogum mažu
tėliu, pasiturineziu o rodosi ne
turiu rubežiu... Visa svietą su 
savimi apimu...

Keliauninkai linksminasi isz 
laimingo vyro ir ponas Jonas 
jau turi penkis labai žingeidus 
klausytojus.

O jis sukinėjasi kaip ant in- 
degusiu anglių, spjaudo, mo
suoja rankom, szne'ka net uždu
sęs ir nuolatos juokiasi. Keliau
ninkai jam juokais antrina.

— Svarbiausia, ponai, tai ma
žiausia mislyti. Tegul velniai 
analizu! Norisi'gerti — gerk 
ne filozofuok, ar tai vodina, ar 
ne. Tegul velniai filozofija, psy- 
chologija ir ten'toliau!

Pereina konduktorius.
— Mielas pone, kreipiasi in 

ji ponas Jonas, — kaip ponas 
eisi per vagona nr. 209 tai tegul 
ponas pasako poniai su balta 
plunksna ant skrybėlės, kad 
asz esu ežia.

— Klausau, bet szitame trū
kyje nėra vagono 209, yra 219.

— Tegul bus 219! Vis viena! 
Tai-gi, tegul ponas tai poniai 
pasako: “Vyras sveikas ir gy
vas.”

Ponas ūmai nusitveria sau už 
galvos.

— Vyras... ponios. Ir tai 
taip senei? Vyras... ha! ha! 
Tau da ryksztes reikia o ežia— 
vyras! Ak, idijotas! O ji! Ne, 
tikrai nevierytinai!

— Szituose laikuose .stebėti
nai pasirodo matymas laimingo 
žmogaus, — sako vienas isz ke
liauninku. Lenkviau gal balta 
krankli (varna) pamatyti.

— Taip! O kas tame kaltas?. 
— rėkia ponas Jonas, isztiesda- 
mas savo ilgas kojas.

— Patys esate kalti! Tai kaip
gi ponas mislini? Žmogus yra.

fetan ir gerk! Svarbiausias 
daigtas nemandrauti bet taip 
daryti kaip yra reikalas. Tas 
tai didžiausias.

— Ponas sakai kad žmogus 
yra pats sutvertojas savo lai
mes. Gražus sutvertojas jeigu 
patiktu poną ligotas dantys, ar
ba pikta iiiioszve, kad visa laimė 
velniai paimtu. Viskas, pone, 
priguli nuo prietikio. Tegul da
bar su mumis atsitiktu kokia 
nors nelaime ant geležinkelio, 
ponas tuojaus kitaip užgiedo
tu...

— Niekybe! — surinka, ponas 
Jonas, — nelaimes atsitinka in 
metus viena syki. Jokiu nelai
miu nesibijau, nėra priežasties 
nelaimėms! Po velniais su jo
mis ! Net szneketi apie tai neno
ri ui Na, rodosi, privažiuojame 
stacija.

O ponas dabar in kur? — 
klausia ponas Petras, — in Ma
skva ar kur toliau in pietus?

— Ho! ho! Tai gera. Kaip-gi 
tai, asz važiuodamas in žiemius, .. 
turiu nukeliauti in pietus? Juk 
Maskva ne guli pietuose.

— Žinau, bet meš keliaujam 
in Petersbur.ga.

. — In Maskva keliaujame, su
simylėk pone!

— Kaip tai in Maskva? — 
nusidyvijo ponas Jonas.

— Dyvai... ponas turi bilie
tą...

— In Peterburgą...
— O tai tvirtinu ponui jog 

ponas insedai kitan trukin.
Puse minutos tylėjimo. Lai

mingas vyras atsistoja ir dairo
si aplinkui.

— 'Taip, taip, Bolognoje po
nas inszokai Maskvos trukin. 
Tai koniakas taip ponui pada
re. ’

Ponas Jonas iszbalo ir nusi
tvėrė už galvos.

— Ak, idijotas, podlecas! 
Kad mane szviesiausieji! Ka 
dabar asz pradėsiu ! Juk aname 
trūkyje mano pati, viena, lau
kia manės, kankinasi! Ak, ne
laimingas asz!

Laimingiausias žmogus par
krinta ant kanapos ir pradeda 
raudoti.

— Ka asz dabar nelaimingas 
pradėsiu? Ka?

— Na, na! Didelis daigtas! 
Užtelegrafuiosi ponas paežiai o 
pats sesi ekspresan ir ja pavysi.

— Ekspresan! — lamentuoja 
“sutvertojas savo laimes.” — 
Isz kur asz imsiu pinigus eks
presui? Visus pinigus turi pati.

Keliauninkai tarp saves pasi- 
sznekeja sumėtė pinigu ir gelb
sti laimingiausia isz vyru.

t.---------- --------------- — , ■

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
Is------ - ■.. --......—---- '»
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IV.
Po szitu kalbu praėjo nema

žai laiko. Simukas nesyki sudu
lęs pinigu kiek, norėjo gražinti 
Joszelui, bet tas visaip žadino 
Simuką ir nuoszimczins mažin
damas ir prisznekedamas kad 
Simukas ka reikalingesni atlik
tu — ir ne eme pinigu nuo jo.> 
Praslinko metas, kitas, — atėjo 
ir labai sunkus pavasaris po 
sunkiu mėtų. Sviete nebuvo nei 
pinigu, nei javu. Pradžioje ga
vėnios netikėtai pas Simuką 
atsilankė desetnikas ir atnesze 
nuo sūdo paszaūkimą: stot in 
suda ir užmokėti pinigus Josze- 
liui pagal iszduo'ta raszta. Si
mukas gerai mine, jog tame at
sitikime, jeigu Simukas pagal 
pareikalavima neatiduoda pini
gu tai jo namai tenka Žydui. 
Sziurpulys perėjo per visa ku
na vargszui, vienok toliau ap- 
mislijas vela susiramino. Tiek 
sykiu jisai norėjo atiduota sko
la o Joszelis pinigu vis neeme 
tai kam dabar jis ima per gvol- 
ta? —mislijo Simukas. Ir nuta
rė jis sau taip, jog tai arba koks 
do juokas, arba Joszelis nori 
.gauti didesni nuoszimti. Ir ma
tydamas paezia verkiant, jis 
padraude tardamas: “Na, cit! 
nėra da ežia ko labai verkti; 
ot, nueisiu, pasznekesiu ir bus 
atlikta, jokios ezionai proves 
nebus!”

Tiesa, nuėjo, bet neilgai tru
kęs atgal nieko nepeszes sugry- 
žo. Joszelio nerado namie o Žy- 
delka atsake kad ji nieko apie 
pinigus nežinanti. Nuėjo Simu
kas ir da syki ir vėl Žydo neuž
tiko. Ant galo ryžosi isz ryto 
anksti nueiti ir lovoj rasti Jo- 
szeli.

Sarmata buvo žmogui stovė
ti už Žydo duriu ant rytojaus ir 
barszkinti kad inleistu in kar- 
czema saulei da nekilus bet ka 
darysi?..

— Oi kaip tu Simuti anksti 
atėjai! — kalbėjo Žydelka, du
ris atidarydama — ka sakysi 
duszele?

— Asz pas Joszeli atėjau! 
■— pratarė tas norėdamas inei- 
ti in karezema.

— Oj, szirdele, jis szianakt ir 
namie nenakvojo! Bet ko tu, 
Simuti, rūpiniesi? Ar tai Josze
lis norės daryti tau koki pikta? 
Oi, nesirūpink; kaip asz .tau 
duosiu žine...

— Bet kad asz lyg girdėjau 
tave kalbant su Joszeliu? — 
pratarė nedrasei Simukas.

— Oj ne, Simuti! Tai tau taip 
tik pasirodė! atrėmė Joszeliene 
uždarydama duris.

Ėjo ir vėl Simukas nieko ne
pelnęs nuo Žydo. Bet jau dabar 
ėjo .galva kraipydamas. Jis 
aiszkiai girdėjo Joszelio baisa. 
Kas tai butu? — klausė pats 
saves. Bet ant szito klausymo 
galvoje jokio negalėjo rasti at
sakymo, arba, tiesiau sakant, 
atsakymas 'buvo, bet taip bai
sus kad Simukas visomis pajie- 
gomis savo smegenų siekėsi ji 
nustumti, už sloginti. Galvoje 
Simuko dirbo. Peržiurėjo jis 
mislyse visa savo laba, katra 
jis galėtu perduoti; pamansta- 
vo, kiek nuo giminiu ir geru pa
tinstamu galėtu gauti pasko
linti — ir visko toli buvo per 
mažai del atlyginimo Žydui 
skolos.

— Na, tai-gi tu, kūmai, ir 
ankstyvas pauksztis! — netikė
tai iszgirdo Simukas kalbant 
Balinska.

na, kaip asz insivariau...
— Vai, kas-gi atsitiko?
— U-gi gavau paszaukima 

nuo sūdo atiduoti Joszkui pini
gus. Tiesa, asz vis da nemisly- 
ju jog jis norėtu nuo manes da
bar atlupti visa skola, vienok 
prigulėtu nuo Žydo loskos...

— Palauk tu, kūmai, — pra
tarė net ranka Simuko sulaiky
damas Balinskas — ar tu nepa
vadinai Joną Žydo bernu?

— Tai neatsimenu kada tai 
buvo.

— Bet pavadinai?
— Pavadinau. O ka-gi?
— Na tai, kūmuli, sergėkis! 

Einu asz vakar namon, o-gi žiu-

nai... na ir tu busi Žyd-berniu! 
Tave Joszkus pažabojo... pa
ims namus už skola!.. ” Viską 
neatsimenu. Tada asz ir nemis- 
lyjau kad tai apie tave jis kal
ba. Tiek tik pomietyje liko, jog 
tu kaltas apie 500 rubliu ir kad 
tave viliodami apgaudinėjo ir 
dabar da apgaudinėja. Pasinau
dok, kūmai, isz szitos žinios! 
Jeszkok pinigu!..

Simuko ir kojos ir rankos nu
tirpo. Menkai jis mate ir kaip 
Balinskas atsisveikino ir kaip 
nuėjo. Viena jis gerai 'turėjo at
mintyje : “J eszkok pinigu! ’ ’ 
Lengva pasakyt, 'bet kur rast? 
Rast sunku! mislijo Simukas. 
Turtingesnius jis ir vakar jau 
apibegiojo ir niekur nieko ne
laimėjo. Kas bus? kilo jo galvo
je klausymas — ir sziurpulei 
per kana ėjo. Isz gaspadoriaus 
tapti liuosininku — elgeta, isz 
guodotino žmogaus, kuris 
szviete visam bažnytkiemyje, 
pavirsti in iszjuokiama Žyd- 
berni, isz protingo pavirsti in 
kvaili, kuri nuparkelis Žydas 
apgavo ir apgavės isz namu 
iszvare — rodėsi per sunku del 
Simuko. “Jau ka.taip begyven
ti, tai velyk suvis negyventi! 
Tegul jau bus greieziau galas— 
tai bent nei sarmatos nei vargo 
nematysiu! ’ ’ kalbėjo sau Simu
kas, eidamas namon. Jo protas, 
neiszpasakytu liūdnumu su
spaustas pradėjo lyg maiszytis. 
Anas pats gerai nebenumane 
nei ka bekalbąs...

'Tame tarpe užtekėjo saulute 
ir apszviete tamsius sulyg sziol 
ant kapiniu medžiu guotus. Gi

— Ka jau, kumuti, nebusi te, kaip ji suramindavo visados žodžiai ? Kur akys? Ak Jis da- 
ankstyvu, insivares toki paszi-'motina, kaip bardavo tėvas. Ne- bar aiszkiai gelbėjo gojų!..

NAREI SENOS TIKEJIMISZKOS SZAKOS.
Pasiredia in drapanas senoviszko tikėjimo szakos kokia 

kitados vieszpatavo Anglijoj, szitiie du žmones, Jonathan Zook 
ir Amos Fisher neprieme nuo valdžios dovana 56,250 doleriu 
kad pastatyt nauja mokslaine ju mieste, artimoje Reading, 
Pa. Narei tojo tikėjimo yra uždraūstii priiminėti dovanas arba 
paskolas nuo kitu žmonių.

suprasdamas ka jis daro, kur 
eina, — pasijuto beesąs ant ka
piniu.

Du kapai žemes apžėlė žolė
mis su dviem medeleis ties ko
jomis ir dviem kryžeis ties gal
vomis gulėjo beveik suvis ties 
paezia kapiniu koplyczaite. 
Czionai atejas Simukas ir atsi
klaupęs eme melstis. Bet grei
tai ir malda užmirszo. Tužmas- 
iis eme galva, gailestis spaude 
szirdi ir pražilęs Simukas, par
puolęs ant kapo tėvo ir apgle
bęs ji rankomis, kaip mažas 
vaikas pravirko balsu. Tarpe 
numirusiu jam nesarmata buvo 
nei savo riksmo, nei savo asza-

riu guli girtas Jonas ties tvora m.
netoli nuo karezemos ir bumba: Tam tarpe vienok kapines
“ .. .tu mane Žyd-berniu vadi- nebuvo suvis tuszczios; koply-

ežioje meldėsi kunigas. Iszgir- 
des netikėta verksmą jis pravė
ręs duris koplyczios dirstelėjo 
kas tai butu.

— Del Dievo Szvencziausio! 
Kokia tai beda atvede tave 

'czionai, vaikei, tokiam laike? 
pratarė kunigas.

Neiszpasakytas piktumas pa
ėmė Simuką isz sykio ant kuni
go. Bet nuo gailingai -sujudėju
sio balso kunigo greitai piktu
mas paplūdo aszaromis. Skau
dėjimas szirdies, gailestis ne
iszpasakytas eme spaust kruti
nę ir Simukas negalėdamas su
silaikyti gaikszcziojo tik laužy
damas rankas ir muszdamas 
kratine in tėvu kapus. Kunigas 
priejas artyn uždėjo gala stu
los ant galvas Simukui ir eme 
melstis. Kuoilgiau meldėsi ku
nigas, -tuo labiau rimti pradėjo 

' Simukas, — ant galo ir jis pri
sidėjo prie maldos. Pamatęs ku
nigas jog Simukas jau atsipei
kėjo, paemes už rankos, prata
ro : — Eime, vaikeli!

Simukas paklusnai davėsi 
vesti. Ir nuėjo abudu in bažny- 
czia.

V.
Atėjo ir termino diena del Si

muko. Joszkus isz pat ryto jau 
iszkeliavo in miestą bet ne
linksmas isz ten sugryžo. Ne 
taip jis buvo apsirokaves. Si
muko namai turėjo jam tekti 
už penkis szimtus rubliu, — o 
neteko! Neteko nes Simukas pi
nigus atidavė. Isz kur eme, ne
žinia.

— Vienas tiktai kunigas, tik 
jis vienas tegalėjo jam suteikti

mukas apsistojo ant kelio ir ge
ra valanda stebėjosi in kapines, 
užmirszes apie savo varga. Czia 
jis atsiminė tik viena, jog ten 
ilsisi ramei jo senei-prosenei. 
Dabar ir jam rodėsi jog tai vie
nintele vieta kur galėtu susira
minti. Balti kryžei, isztiesc ran
kas, tartum, globėjo liūdnoje 
ramybėje kapus jo tėvo ir moti
nos. Žiūrėdamas in kapines Si
mukas atsiminė ir savo jaunys-

tiek pinigo! moseziodamas ran
ka murmėjo Žydas sau po įlo
sią — bet kaip tai pasidarė? 
Ak, asz buvau juodu supykdes 
drueziai! Ne, kunigas per pik
tumą negalėjo, duoti pagelbos 
Simukui! Bet kas-gi ta syk da
vė? Ak Dievas jam nedave? O j, 
Dievas! ko-gi tas Dievas taip 
mane kankina? Ak, Dievas Iz- 
raeliaus ketino tiktai savo vai
kus globeti! Kur-gi dabar Jo

r ‘ S A U L E ” Mahanoy City, Pa.

j — Oj! — net sustojo, surikęs 
| Joszkus, tartum jam pilvą su- 
'skardėjo — oj! suriko po va
lam. °.lei ir beveik tekinas past-, 
leidi namon.

| Sene jau senei lauke Josz- 
kaus ir dabar pamaezius ji grei- 

j tai parbėgant namon, linksmai- 
gi užriko:

— Tai jau musu!..
— Oj, geriau da! — tas atsa- 

i ke.
— Kaip tai geriau? — nega

lėdama supaisyt ta paklausė.
— Simukas pinigus atidavė 

bet...
į — Givalt, givalt! — suriko 
i Žydelka kaip pjaujama ir puo- 
j le ant žemes neklausydama to- 
i Irau Joszkaus. — Givalt! — rė
kė peszdama plaukus ir volio
damasi po asla.

— Sore! — bandė ja suramyt 
Joszkus. Bet kur tu suramysi? 
Toji da labiaus reke!

— Sorke, a juksz! — ant ga
lo suriko Žydas — ko tu volio
jiesi pusgalvo a chazer?

—OJ givalt! — reke Joszelie
ne ir plūdosi — tu pats pusgal
vis! Oj, givalt! kad tu nebūtum 
kvailas tai ir voliotumeisi, te
gul Dievas mato kaip mudu 
keneziam, tai Jis greieziau 
mums ir duos ka nors gero! O j 
givalt!

— Kelk, tu kvaile, paklausyk 
kas buvo. Tiesa, Simukas pini
gus atidavė. Nu, bet ir pinigai 
ir užraszas mano kiszeniuje! 
Girdi! Asz jam ablika tyczia 
neatidaviau, sakydamas jog na
mie užmirszau; man tik taip pa
gailėjo -to abliko. 'Nu, o dabar, 
kaip matau, tai mane pats Die
vas Izraeliaus taip pamokino. 
Simukas atidavė pinigus prie 
sudžios ir prie rasztininko, jis 
ant ju užsitikejo. Nu, tegul jis 
sau ir užsitiki! Asz duosiu rasz- 
tininkui deszimti rubliu, sli
džiai teks penkesdeszimts. Nu, 
girdi?

— O j girdžiu!
— Nu, o namai man vis liks!
— Kasžin, szirdule, ar pasi

seks? — klausė Joszeliene pa
kilus, girdėdama nauja iszmis- 
la paties.

— Kaip nepasiseks? Pasi
seks! Ar tai asz nežinau, kaip 
apsieit?

Ir tiesa, su rasztininku juodu 
greit ai susiuostė o kaip padary
ti su sudžia tai pamokino rasz- 
tininkas:

- — Tegul Dievas myli, sakyti 
staeziai, ko nori! kalbėjo rasz- 
tįninkąs — ka nori meluok, tik 
tiesos .nesakyk jam ir mažiau 
szim'to neduok — neims!..

— Nu, tai sudžia gal ir nesu
pras, ko man reik?
- — Cha, cha, cha! — tas net 
nusijuokė — nesibijok! supras! 
Jis netokius apgavimus su
pranta o szitoki?..

Joszelis neisztikedamas dep- 
ielejo in rasztininka, norėda
mas persifikrint ar jis-gi tiesa 
sako. Žydas tik patraukė pa
ežiais: rasztininko veidas ir vi
sas apsiejimas aiszkiai rode jog 
tai tiesa.

------ TOLIAUS BUS-—

NAUJOS MIKALDOS 
KARALIENES 

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

W. D. BOCZKAUSKO-CO.,
Muharpi City, £•. __

Skulkine viena parte atsibuvo, 
Daug ant jos žmonių pribuvo, 

Atėjo ir du brolei,
Ir viskas ėjo grąžei.

Bet ant galo, 
Vienas isz broliu sumano, 

Kad kolekta padaryt, 
Ir komunistam siunsti. 
Po partei namo parėjo, 

Brolužei dainuoti pradėjo, 
Isz pradžių grąžei ėjo, 

Ant galo susimuszti pradėjo. 
Vienas isz broliu ka ten pa- 

pliovojo, 
Jaunesnis ji bart pradėjo,

Ir ko tolyn, 
To vis labyn.

Jaunesnis su stiklu iii galva 
paleido,*

Stiklas sutruko kraujas pa
sileido,

Už galvos nusitvėrė, nežinojo 
kas,

Jaunesni bobeles iszstume 
laukan žaras.

Netrukus brolelei susitaikė, 
Ir viską už gera palaike, 

Kaito suverto ant munszaines,
Tosios bjaurybes,

Badai ir kitos partes ten 
atsibuvo,

Kokiam tai Airisziui nesmagu 
buvo, 

Kad per daug zurzėjo, 
O jis miegot negalėjo,

Paszauke palicmona, tas atėjo, 
Visi lyg nusiminė ir pabėgo, 

Bet taip blogai nebuvo, 
Gaspadorius viską iszdejo, 

Palicmonai .iszklause ir nuėjo, 
'Tai tokios bėdos,

Musu aplinkinėje naujieneles.
, ❖ ❖

Nedėlioję buvau Szenadoryje, 
Užėjau in viena užkabori, 
Vienoje stuboje sėdėjo kelios 

bobeles, 
Radau namines bonkas kėlės. 
Vienas žioplys ir ten sėdėjo, 
Insikandes pypke papsėjo,' 
In bobeles godžiai' žiurėjo, 

Gere tai vėl dainavo, 
Tai vela sunkei dejavo, 

Prick tam daug kalbėjo, 
Savo vyrus visaip a p juodinėjo.

O viena prikimusiu balsu 
kalbėjo: 

Mano rakalis tai razbaininkas, 
Be jokio meilumo, ir ne kas, 

Tankiai mane kudlaczina, 
Puikia sveikatele sumažina.

O antra sako:
Asz saviszkio nesigaileczia, 
Kad ji nustipusi matyczia, 

Da su koja ji paspirezia,
Ir laukan padla iszmesezia. 
Treczia taipgi nepasidavė: 

Asz jau ilgiaus nedaliaikysiu, 
Koki kiia kvaili iszsirinksiu, 
In platu svieteli šu juom isz- 

runysiu, 
t ada geresni gyvenimą turėsiu.

Paskui visos su rankoms 
suplojo, 

Bjaurias daineles giedojo.
Randasi tenai ir viena mergica, 
Kuri iszrinko sau viena szpica, 
Ant lumberjardo su juom eina-, 
Niekas jai daugiau neapeina, 

Mergelka tai didelis fe, kaka, 
Tegul ant toliaus pasilieka.

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje 

Persikėle in nauja vieta po adresu 
30 E. Mahanoy St. Mahąno? City

SAUGUMAS APMOKA sut,e ®afe‘,y ę°',5“±k____  perduoda rekordus WPA Sate- 
Amerikos industrija kasmet bY Director, M ashingtone kuris 

krūvon surenka raportus isz 
visos szalies ir nustato nukrei-

užmusza 24,000 darbininku, su
leidžia dar kitus 3,000,000 ir 
Įiszmoka bilijonus doleriu kom
pensacijai ir darbo pralaimėji
mams.

Works Progress Administra
tion rekordai parodo kad prak- 
tiszkas nukreipimo programas 
apsaugoja gyvastis ir sutaupo 
dolerius.

Pereitais metais, vienu laiku, 
WPA samdė siuvirsz milijonus 
darbininku prie 100,000 projek
tu. Privatiszku industrijų isz- 
i okavimai parodo kad kompen
sacijos apsauga szitam skait
liui darbininku butu kasztave 
net $80,000,000.

Vieton to, WPA praleido ma
žiaus kai 10 milijonu — arba 
4 3% milijonus del jos naujos— 
ruszies praktiszko nukreipimo 
programo ir tik 4% milijonus 
kompensacijai. Sutaupė $70,- 
000,000.

WPA apsaugos kampanija, 
kuri yra jos ruszies didžiausia 
pasaulyje buvo insteigta pagal 
budu National Safety Council 
ir asekuracijos ekspertu reko
menduotu. Invede in daugeli 
darbo dirvų pasekmingus sau
gumo eksperimentus — plieno, 
geležies, vieszosios naudos, ce
mento, aliejaus, popieros ir che
mikalu korporacijose. WPA 
apdengti darbai apima visokias 
ruszis pavojingos statybos ir 
žemės konstrukcijas kuriose in
dustrija visai nei nebandė ap
saugoti darbin'inkus.

WPA saugumo kova numu- 
sze sužeidimu rata iki 1/7 da
lies ratos del darbininku priva- 
tiszkose industrijose panaszio- 
se aplinkybėse.

'Trys svarbieji faktoriai prie 
to prisidėjo — kooperacija tar
pe darbininku, ju vartojimas 
gyvas'ties—iszgelbejimo prie
taisu; ir tinkamas peržiūrėji
mas ir užveizda visu ju veikimu 
prie projektu ir triobose kur jie 
dirbo.
Modeminėje industrijoje, vie

no darbininko svajojimas arba 
neatsargumas gali atneszti mir
ti daug kitiems. Tinkamas nu
kreipimas priguli nuo koopera
cijos visu darbininku. WPA 
darbininkai atsargiai lavinti 
prie darbu, susirinkimuose 
jiems duodama prakalbos, pla
katus ir specialiai praneszimai 
supažindina juos su saugiais 
darbo budais ir kaip tinkamai 
atlikti savo darba. Sanryszyje 
su Amerikos Raudonuoju Kry
žium ir Suv. Valstijų Kasyklų 
Bjuru 250,000 vyru iszlavinti 
pirmos pagelbos darbu.
Gyvasties—iszgelbejimo prie

taisus kurias pristatė WPA, in- 
ima akinius, maskas ir respira
torius apsaugoti darbininku 
akis ir plauczius; szalmas, sau
gumo diržus ir linijas apsaugo
ti darbininkus nuo staigios 
mirties; sunkias pirsztines ir 
metalinius czeverykus nukreip
ti puolanti medi; ir akmens ir 
medžio insteigose visokios ru- 
szys apsaugojaneziu daigtu pri
taikinta prie krutamosios ma
šinerijos nukreipti sužeidi
mus. Darbininkai turi privers
tinai neszioti ir vartoti szitas 
apsaugojanezias prietaisas.

Peržiurejima visu projektu 
veda tam tikslui iszlavintas 
sztabas, kuris dirba isz distrik- 
to centru kiekvienoje valstijo
je. Inspektoriai jeszko visokiu 
pavoju ir pilnai tyrinėja visus 
nelaimingus atsitikimus. Jie 
siūlo rekomendacijas nukreipi
mui busimu nelaimingu atsiti
kimu ir pranesza ju radimus

pimo valdymu budus. Rankve- 
džiai ir praneszimai iszleisti 
kaip tinkamai vesti darba ir 
kaip tinkamai vartot inran- 
kius, maszinerija ir gyvasties— 
iszgelbejimo prietaisas.

Pasekmes taip nustebino 
Amerikos industrija kad tuks- 
taneziai darbdaviu prasze kad 
WPA pagamintos knygutes ir 
praneszimai butu jiems siun- 
cziami. Darbo paszalpos ekspe
rimentas isznaikino nuomone 
kad saugumo programas yra 
per brangus.

Toliaus, ekspertai siūlo dar
bo paszalpos kampanija kaipo 
ju reikalavimo galutina daro- 
dyma kad tautos nelaimingu 
atsitikimu rata gali būti nu
kirsta iki 2% tai yra, nuo 24,- 
000 mireziu in metus iki ma
žiaus kai 500 ir nuo 3 milijonu 
rimtu sužeidimu iki 600,000.

F.L.I.S.

NAKTIES LAIKE.

In kambarį inejo vagis nak
ties laike.

Pacziule: — Ar tai tu, Petru
li?

Vagis: — Ne, maloni poniu
te, tai asz! Tamistos vyras gu
li pasikavojas po lova.

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 rukinyczia, 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.

Szi Banka yra Narys 
Federal Reserve System 

IR 
Federal Deposit Insurance 

Corporation

Union National Bank
KAMPAS MAIN IR CENTRE ST.

MAHANOY CITY, PA.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

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



r r S A U L E ’ ’ Mahanoy City, Pa.

ŽINIOS VIETINES
— Vladas Ragovicz, 46 me

tu, gyvenantis ant 205 E. Centre 
uly., vos iszsisaugojo smerties 
butlegerineje skylėje praeita 
Sereda, kuri randasi važiuojant 
in Delano. Karukas su kuriu om 
isztraukinejo anglis, nutruko 
nuo virves, pataikindamas in 
Rągoviczia sužeisdamas ji pa
vojingai. Daktaras apžiurėjas 
sužeistąjį liepe tuojaus nuvežti 
ji in ligonbute.

. j- Mikalina, pati Juozo Ber- 
neckio, 25 S. 10-tos uly., mirė 
Subatos ryta namie, sirgdama 
trumpa liga uždegimo plaueziu. 
Velione gimė Lietuvoje, pribū
dama in Amerika 1902 mete. 
Prigulėjo prie vietines Szv. 
Jpozapo parapijos, prie drau- 
gyscziu Apasztalystes, Szv. Ra- 
žancziaus ir SLBKA vietines 
kuopos. Paliko vyra, sūnūs Jo
ną ir Stanislova, namie, Helena 
Danielsiene, So. Bostone, Mass., 
ir viena seserį Lietuvoje. Lai
dotuves atsibus su bažnytinėms 
apeigoms Seredoje.

— Saliuninkas Piuszas Ur
boną su paczia sziadien ap- 
vaiksztineja 15 metu sukaktu
ves vestuvių dienos. Szliuba 
eme 19 diena Apriliaus, Szv. 
Juozapo bažnyczioje. Ponia Ur
boniene po tėvais vadinosi Pet
rone Matusevicziute. Vėlinamo 
ilgaus ir linksmo pagyvenimo.

— Ponas Jurgis Palszys su 
žentu Pranu Bikausku, isz She- 
nandorio, motoravo ana diena 
in Mahanoju atlankyti savo pa
žystamus ir prie tos progos at
lankė redakcija‘‘Saules.” Rei
kia primyt kad ponas Palszys 
yra szimt-procentiniu skaityto- 
jum “Saules” be kurios nega
lėtu apsieiti.
,, —■ Franciszka, pati Miko 
Stepanavicziaus, 339 W. Maha
noy Avė., jau truputi pasveiko, 
sirgdama koki tai laika namie.

— V. Tamkeviczius, 432 W. 
Mahanoy Avė., randasi po prie
žiūra daktaro nes serga jau nuo 
kokio tai laiko.

— Jonas Cisarikas, 315 W. 
Mahanoy Avė., sugryžo namo 
isz Pi'ttsburgho kur buvo atlan
kęs savo dukrele Liliosa, kuri 
lavinasi Szv. Kazimiero vienuo
lyne.

— Mikas Stepanaviczius, 
339 W. Mahanoy Avė., insitaise 
naujus fiksczerius in savo sa- 
liuna del didesnio parankamo 
savo kostumeriams.

f Praeita Sukata Locust 
Mountain ligonbuteje mire, po 
operacijai, Ona Hillibusli, po 
tėvais Digriute. Paliko vyra, 
sūnų ir duktere. Laidotuves at
sibus isz namu Jacksono pecze- 
je, Seredoj po piet su pamaldo
mis Christ Lutheran bažnyczio- 
je.
t Apie 11:15 vai. Ketverge 

nakti, likos beveik pusiau per
pjautas per anglinius karus 
prie St. Nicolas krekerio, Fran- 
ciszkus Collins, 24 metu, isz 
Mahanoy Plane, kuris dirbo 
prie karu. Jaunas žmogus da 
kalbėjo koki tai laika ir aplaike 
paskutinius Sakramentus per 
kunigą Munley, isz Ellengowa- 
no. Paliko tėvus ir kėlės seseres 
ir brolius. Koroneris Boczkaus- 
kas tyrinėja priežastį nelaimes.

ANT PARDAVIMO !

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

SHENANDOAH, PA.
t Pati Ignoto Ba'kuno, kuri 

kitados gyveno czionais, mirė 
Filadelfijoj praeita Ketverga. 
Velione buvo motina kunigo A. 
S. Bakuno ir ponios Raisienes, 
isz Frackvilles. Velione paliko 
vyra, sunu ir dvi dukteres.

— Po keliu dienu pasisve- 
cziavimo, ponas Pranciszkus 
Bikauskas, su paeziule, isz Mt. 
Vernon, N. Y., sugryžo namo 
svecziuodamiesi pas ponstva 
Jurgius Palszius ant Indiana 
uly., ant Heights. Poni Bikau- 
skiene yra duktė pono Pal- 
sziaus.

t Ona, mylima pati Juozo 
Salaszevicziaus, isz žemutines 
peczes William Penu mirė pra
eita Petnyczia po ilgai ligai be
veik meta laiko. Velione paliko 
nuliudusi vyra, keturis sūnūs, 
dvi dukteres, broli Bena Czer- 
niancka mieste ir motina Suba- 
eziene isz William Penu. Lai
dotuves atsibus Seredos1 ryta su 
apeigomis Szv. Jurgio bažny
czioje.

— Isz priežasties pavogimo 
60 centu, Franas Bernaszevs- 
kis, 22 metu, neteko gyvasties 
Subatos vakara o Petras Bar- 
no, Jonas Zemnaski ir Edvar
das Kuzma likos aresztavoti už 
jo mirti. Liudintojai apreiszke 
skvajeriui Lukasui buk kada 
Kuzma ir Zemnaskis atėjo ant 
szokiu sales, kokis tai žmogus 
apkaltino Barna buk jis paėmė 
jam nuo ‘stalelio 60 centu. Per 
tai kilo muszis tarp susirinku- 
siuju ir ant galo visi gavosi lau
kan. Muszyje Bernaszevskis li
kos baisiai sumusztas ir mirė 
nuo sužeidimu kada ji atveže in 
vietine ligonbute.

Tamaqua, Pa. f Apie antra 
valanda Seredos nakti, Alek
sandra, pati Petro Dombrovs- 
kio, 50 metu, nuėjo pažiūrėti in 
mieg-kambari savo serganezio 
vyra o kada pamate ji apmirusi 
ir neapilaikius jokio atsakymo, 
sukliko isz baimes, manydama 
kad jis yra mires. Motere su
krito ant grindų ir mirė tuo
jaus. Paszauktas daktaras ap
reiszke kad motere mirė nuo 
szirdies ligos nuo didelio susi
judinimo. Vyras mire in 20 mi
liutu vėliaus žinodamas kas at
sitiko su motere. Dombrovskei 
gyveno kitados Shenadoryje. 
Prigulėjo prie S.S. Petro ir Po- 
vylo parapijos. Paliko sunu ir 
dvi dukteres. Motere paliko tė
vais ir du brolius tevynęje. Gra- 
borius Traskauckas laidoja.

Ketverge ryta atėjo in szer- 
menis Stella Burkiene, teta mi
rusios Dombrovskienes ir sto
vėdama prie lavonu verkdama 
staigai pasijuto labai silpna. 
Priėjo prie jos dukterys Drau- 
geliene ir Juze, pasodino ja ant 
kreses bet pajuto kad motinos 
kūnas pradėjo tiestis ir pakol 
paszaukta daktaras Burkiene 
jau buvo negyva. Jos vyras mi
re apie 25 metus adgal. Szi'tas 
atsitikimas labai nustebino ap
linkinius gyventojus — trys 
mirtys vienoje szeimynoje in 
dvi dienas.

»MAE RYAN’S
FLOWER SHOP 

Pardavėja Visokiu 
Gyvu Kvietku.

Užlaiko visokiu kvietku 
ir bukietu del vestuvių, 
laidotuvių ir t.t. Visada 

pilnas pasirinkimas szviežiu nu
skintu kvietku, teipgi podukuose, 
už prieinamas prekes. Telefonuo- 
kite 603, jeigu neatsiszauks tai 
telefonuokite Shenandoah 20516. 
Atlankykite muso nauja sztora. 
219 W. Centre St. Adamsono name 

MAHANOY CITY, PA.

ISZLIETUVOS
KAIP DU SZIMTAI LITU 
ATĖMĖ DVIEMS GYVYBE.

Radviliszkis., — Inžinerijos 
baltalijono naujųjų kareiviniu 
centrinio szildymo kūrikas ci
vilinis tarnautojas Mikas Ma
siulis rengėsi per Velykas su
rengti antrosios dukreles 
kriksztynas. Buvo žinoma, kad 
Macziulis piniginėje turi apie 
200 litu. Kovo 12 d., tos ka
reivines pastogėje Macziulis 
buvo rastas nužudytas. Ma
cziulis buvo pasmaugtas ir pei
liu subadytas. Iszaiszkinta, 
kad Macziuli nužudė jo padėjė
jas kareivis Liudas Pampa ra s. 
Norėdamas pasipelnyti, jis Ma- 
czi'uli nusiviliojo in pastoge, 
sakydamas, kad reikia ten ka
žin koki vamzdeli sutaisyti. 
Czia žiauriai Macziuli nužudė 
ir paėmė jo pinigine su pini
gais. Kareivinėse paliko su
kruvinta mundiera, užsimėtės 
miline vienmartszkinis nuėjo in 
miestą ir nusipirko naujus dra
bužius ir lagamina. Grįžęs ka- 
riszkps drabužius gražino, at
gavės savo senus drabužius, 
naujaisiais apsirengęs, rengėsi 
važiuoti in teviszke, in Žagare, 
nes ta diena buvo paleistas in 
atsarga. Pasivėlino in trauki
ni. Stotyje sulaikytas bufete 
begeriąs degtine. Pas ji rasta 
velionies pinigine, 22 litu, liku
siu pinigu ir dvi Rusu auksi
nes monetos po 5 rublius. Pa
starosios suvyniotos in szilkine 
skarele. Velionies žmona pri
pažino, k'ad pinigine yra jos 
vyro. Auksines monetas ji pa
ti vyrui davusi suvyniotas1 in 
szilkine skarele. Du liudytojai 
taip pat patvirtino, kad pas 
Pampara rastoji pinigine buvo 
Macziulio. Už szia žmogžu
dyste kareivi Pampara karo 
lauko teismas Kovo 23 d., nu
baudė mirties bausme. Nuteis
tasis buvo padavęs Valstybes 
Prezidentui malones praszyma, 
bet jo praszymas nepatenkin
tas ir mirties bausme invvk- 
dyta.

PLESZIKAI LANKĖSI.
Seredžiui. —- Seredžiaus vai., 

Pasziliu kame, pas seseris Ar- 
monavieziutes, buvo insilauže 
pdeszi'kai ir isznesze ju geriau
sius drabužius. Pleszikai seka
mi.

ŽMOGUS.
Raseiniai.,— Didžiosios Su

batos vakara in miesto pirti a- 
tejo maudytis ir vietos gyven
tojas Daujotis, 60 metu 'am
žiaus. Jis su savimi turėjo ir 
pusbonki degtines. Ja su pa- 
žinstamais žadėjo iszsimaude 
iszgert. Maudydamasis Daujo
tis nusiskundė kad isztekejusi 
duktė jo neužkviete vaisziu Ve
lykų szven'tems. Vėliau Dau
jotis nepastebetas dingo. Ve
lykų pirmąją diena vaikucziai, 
bežaisdami margucziais kapi-' 
nese, pastebėjo rankszluoscziu 
pasikorusi žmogų. Pasirodė, 
esąs negrižes isz pirties Daujo
tis. Kiszeniuje rastas neiszger- 
tas pusbonkis.

KITAS LIETUVOS VYSKU 
PAS VYKS IN AMERIKA 

RINKT AUKAS.
Klaipeda.,— Vyskupas Rei

nys szia vasara vyksta in 
Sziaures Amerika ir ten aplan
kys Li etų visikas kolioni jas rin
kti Amerikoniszku doleriu. Isz- 
plauks Birželio menesi isz Klai
pėdos uosto.

NUŽUDYTI TRYS SENI 
ŽMONES.

Pakszcziu kaime, Szetos vai., 
Kėdainių apskr., savo trobelėje 
rasta nužudyta Agnieszka 
Paksztiene, 70 metu amžiaus. 
Keliom dienom ankseziau Ma
žeikiu apskr, Viekszniu apylin
kėje, nužudytas Jonas Švažas, 
70 metu amžiaus. Svaža nužu
dęs jo posūnis S. Ruze. Žibiku 
kaime, taip pat Viekszniu apy
linkėje, nužudytas Jonas Bar- 
vydis, 80 metu amžiaus. Bar- 
vydi nužudęs pleszikas.

LIETUVOJE YRA
2,983 NEREGIU.

Kaunas. — Pernai Lietuvoje į 

buvo suraszyti Lietuvos aklieji. 
Visame kraszte be Klaipėdos 
yra viso 2,983 akli žmones. Isz 
ju tik 2.6 procentas gimė akli 
o kiti regėjimą prarado invai- 
riomis aplinkybėmis. Bene 
svarbausia apjakimo priežas
tis buvo trachoma. Rasta žmo
nių, netekusiu regėjimo karė
se. Ypacz tokiu yra isz Didžio
jo karo. Dabar aklųjų draugijai 
priklausant gydytojai pasiža
dėjo nemokamai nuvykti net in 
tolimesnes provincijos vietas 
ir ten vietojo patikrinti akluo
sius. Iki sziol jau patikrinta 
12-kos apskrieziu aklieji. Ke
liose vietose buvo užtikti tokie 
žmones, kuriuos dar galima isz- 
gydyti. Jie iszvežti in ligon
ines. Keli tokie ligoniai jau pa
gydyti. Artimiausiu laiku'bus 
patikrinti ir kitu apskrieziu li
goniai.

SZULINYJE SUSZALO 
VAIKAS.

Luoke. — Vytukas Vaikasas, 
10 metu amžiaus, pasakęs mo
tinai, kad eina parsineszti 
szluo'tai kiecziu, daugiau ne
grįžo. Po ilgo igszkdjimo, tė
vai tik kitos dienos ryta 6 vai. 
rado sūneli inkritusį in nenau
dojama be rentinio kaimynu 
saulini. Vaikas kol numirė tu
rėjo ilgai kankintis, nes visai 
negiliame ir bevelk be vandens . . , y. o -szulinyje nei užsimuszt nei pri
gerti negalėjo. Ta patvirtina ir 
mirusiojo kūno padėtis szulin
yje. Szis atsitikimas labai su
jaudino Luokės visuomene.

Paskutines Žinutes

Pinegrove, Pa. Daugiau 
kaip 1500 visztu sudegė viszti- 
nyczioje farmerio Juozo Kra- 
merio czionais.

Mount Carmel, Pa. — Katre 
Jurkevicziene, 21 metu, kuri li
kos paszauta per savo vyra— 
banditą, mire Shamokin ligon
buteje.

AR ŽINOTE KAD
*♦* Arkliai, tris milijonus me

tu adgal, buvo tokio didumo 
kai gero ūgio kates. Turėjo jie 
tada po penkis “pirszti’us” ant 
abieju pryszakiniu kojų o po 
keturis' ant užpakaliniu kojų. 
Su laiku tieji arkliukai užaugo 
ant didesniu ir yra toki kokius 
sziadien matome. Sziadieniniai 
arkliai turi tik viena ‘ ‘ pirszta ’ ’ 
ant kožnos kojos.

’♦* Czerepokai padeda ant 
dienos nuo 200 lyg 300 kiauszi- 
niu. Mylėtojai tuju kiausziniu 
sako kad jie yra gardesnį už 
visztos kiauszinius.

*♦’ Suv. Valstijose sziadien 
randasi apie szeszi milijonai 
asilu. Randasi ir milijonai įsu 
dviems kojoms ir ilgoms ausi
mis ...

PAVEIKSLAI ISZ NAUJAUSIU ATSITIKIMU

IR BOSIJA DIRBA NAUJOS MADOS LOKOMOTIVAS.
Rosija pradėjo sekti Suv. Valstijas dirbime naujausios mados “streamlined” lokomo- 

tivas. Sztai naujausios mados Rusiszka lokomotiva kuria ana diena užbaigė dirbti lokomoti- 
vu dirbtuvėje Ukrajinoje. Lokomotiva vadinasi “Juozas Leninas” ir gali įbėgti 85 mylės grei
tumo ant valandos.

LEGISLATORIUS ŠUKELE 
SĖDINTI STRAIKA.

Daktaras J. A. Gray, legisla-
torius isz Atchinson pavieto, 
Missouri, šukele pats sėdinti 
straika savo kancelarijoj Jef
ferson City, kada valdžia jam 
neiszdave vardus visu vaistiniu 
darbininku kurie aplaikydavo 
algas nelegaliszkai.

MUSSOLINIS PASVEIKINTAS PER LIBIJOS GYVENTOJUS.
Kada diktatorius Mussolini su generolu Italo Balbo, kuris yra gubernatorium Italisz- 

kos koilionijos Libijos, Afrike, atlankė taja kolionija, likos pasveikintas iszkilmingai per te- 
nai'tinius gyventojus. Mussolini prižadėjo tenaitiniams gyventojams kad duos jiems visame 
laisve ju Muzulmoniszkam tikėjime arba in ka nori tikėti.

JUOKINGI IR NEPAPRAS
TI ATSITIKIMAI.

— Sir Mohammed Shah, mi
ll jonierius-sportsmanas ir val
dytojas Ismailian Mahometo
nu, turi daugiausia iszmokytu 
lenktyhišzku arkliu ant svieto, 
kurie kasztuoja daugiau kaip 
septynis milijonus doleriu.

—- Mažiausia ypata kokia 
buvo rodoma Amerikoje, buvo 
tai Meksikoniszka nyksztuke 
Lucia Zarate kuri rodėsi muze- 
juje Bostone, 1880 mete. No- 
ririts Zarate turėjo dvylika me
tu bet svėrė tik penkis svarus.

—- Kada poni Maitenon bu
vo sugultuve karaliaus Liudvi
ko XIV, Francijoj, 1684 mete, 
tai daktarai turėjo jai nuleidi- 
net krauju du sykius ant san-

SENIAUSES GROSERNINKAS SUV. VALSTIJOSE.
Albertas A. Cute, isz Portland, Maine, yra vienas isz se

niausiu groserninku Suv. Valstijose nes tame biznyje buna 
jau 73 metus ir 8 menesius. Turi jis 84 metus amžiaus ir nei vie
nos dienos neapleido savo biznyje.

vaites kad ji neužkaistu isz sar į 
matos klausydama' visokiu' 
szlykszcziu apsakymu kokiu' 
svietas tada kalbėjo apie ja.

—■ Noriuts Svietine Kare 
pasibaigė vos 20 metu adgal, 
bet mažesne puse svieto gy
ventoju sziadien jos neatsime
na nes buvo da neužgime arba 
buvo per jauni apie ja žinot. 
Vienas bilijonas žmonių nuo ta
da užgimė ir apie 750 milijonai 
iszmire, nuo kada kare užsibai
gė Lapkriczio 11-ta d. 1918 m.

•—• Vien'as isz didžiausiu 
skaitliu szunycziu kokius atve
dė kale, buvo 1923 mete, ant 
farmos Will Judy, kuri atvedė 
net 23 szunyczius vienu kartu 
arba beveik tris syk tiek kiek 
paprasta kale atveda.

Tikriauses Kabalas
Arba atidengimas paslapėziu 
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 moterų.
25c VISOS TRYS 25c“

KNYGUTES
- W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 

MAHANOY CITY, PA.
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