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Isz Amerikos 'pasninkauja
JAU 46 DIENAS

SURADO “KAPUS”
SENOVĖS ŽVĖRIŲ

PAVEIKSLAI ISZ NAUJAUSIU ATSITIKIMU Į ISZLIETUVOS
SUVILIOJO SAVO M0- 
TERE IR JA NUŽUDĖ
MOTERE BUVO NESZCZIA.

Quebeck, Kanada. — Czio- 
nais atsibuna teismas kokio tai 
George Greiner kuris nužudė 
savo neszczia paezia kad prisi
savini jos turtą. Sliectva iszro- 
dekad Greiner suviliojo paezia 
nuduodamas bankieri kuris tu
rėjo po savo globa jos visa tur
tą ir ja baisiu budu nužudė 
szokdamas ant jos klano su sun
kiais czebatais. Motere tame 
laike buvo neszczia ir ketino 
pagimdyt kūdiki už keliu san- 
vaicziu.

SANŽININGI VAGYS SU
GRAŽINO JAM SENA 

LAIKRODĖLI.
Mount Carmel, Pa. — Palici- 

ja jeszko po visa aplinkine tri
jų sanžiningu banditu kurie už
klupo ant Lesterio Shuda, pa
naktinio sargo prie Exchange 
kasyklų, atėmė nuo jo $61.50 ir 
dingo tamsumoje nakties. Shu
da pasakė banditams kad jam 
paliktu sena laikrodėli kuri bu
vo aplaikes ant atminties nuo 
savo dieduko. Vagys pasigailė
jo žmogaus, sugražino jam sena 
laikrodėli bet pinigus pasiliko 
sau. Banditai buvo iszkrete ki- 
szenilus jo įsunaus kuris tame 
laike radosi su tėvu ir radę pas 
ji tik deszimtuka, paliepė jam 
pasilaikyt ant atminties'.

KETURI UŽMUSZTI AUTO
MOBILIU NELAIMĖSE.
Scranton, Pa. — Jurgis Be- 

lanski, 38 metu, likos užmusz- 
tas ant vietos o Ona Kozlovs- 
kiute, 18 metu, mirtinai sužeis
ta, kada ju automobilius likos 
pataikintas per sunku troka 
ant Moosis-Daleville plento.

Nedelips vakara Juozas Jed- 
ziir, 20 metu, ir Ralph Jegelski, 
30 metu, abudu isz miesto, likos 
užmusztas artimoje Tayloro 
kada ju automobilius pataikė 
in stulpą ir abudu likos užmusz- 
ti.

PREZIDENTAS MELS KON
GRESO KAD PASKIRTU 

$1,500,000,000 ANT SUSZEL- 
PIMO BEDARBIU.

Washington, D. C. — Utar- 
ninko diena prezidentas Roose
veltas nusiuntė meldimą in kon
gresą kad paskirtu pusantro bi
lijono doleriu ant suszelpimo 
bedarbiu bet nekurie kongres- 
monai pasiprieszino priesz taip 
milžiniszka suma pinigu nes 
yra tosios nuomones kad prezi
dentas be jokio apsvarstymo 
apie ateiti, meto pinigus saujo
mis ir neatsimena kad tai žmo
nių pinigus iszleidineja ant su
szelpimo nekuriu žmonių kurie 
visai nereikalauja paszialpos 
tiktai politikieriai daugiausia 
pasinaudoja taiseis pinigais. 
Protestai isz visu daliu Suv. 
Valstijų plaukia in Washing- 
tona kad sulaikyt iszdalinima 
taip milžiniszkos sumos pinigu.

NES “JAM DIEVAS PA
LIEPĖ TAIP DARYT.“

Stooping Oak, Tenn. — Jack- 
son Whitlow, 45 metu, gyve
nantis tarp kalnu, ana diena už
baigė pasninkaut jau 46 dienas 
ir jaucziasi gana sveikas. Kada 
jo užklausta del ko pasninkau
ja tai pasakė kad “aplaike jis 
nuo Dievo paliepima pasnin
kaut patol, pakai jam Dievas 
neapreiksz sustoti.“ Ana diena 
nuėjo in bažnyczia su vilczia ar 
jam Dievas duos koki ženk
lą bet lyg sziam laikui neaplai- 
ke jokio apsireiszkimo nuo Die
vo todėl nutarė pasninkaut pa
kol jam Dievas palieps nustot. 
Turi jis vilti kad per taji pas
ninką dastos kokia tai nepa
prasta malone nuo Dievo.

18 METU LIETUVE DINGO 
SU SAVO ŠUNELIU.

Chicago. — Palicija jeszko 
po visa aplinkine 18 metu Lie
tuvaites Rožes Norvelienes ku
ri dingo nežine kur su savo tri
jų metu šuneliu Williamuku.

Apie ketures sanvaitcs adgal 
motere apleido savo vyra pasi- 
imdama su savim sūneli. Tame 
laike persikėlė pas savo drauge 
Janina Pocius, 19 metu am
žiaus, ant 2036 Cpulter uly. Po
cius apreiszke palicijai buk 
Norveliene iszvažiavo su kokiu 
tai vyru automoibiliuje kuri 
Norveliene gerai pažinojo ir 
nuo tosios dienos dingo visa ži
nia apie ja ir jos sūneli.

PRIELAIDINIS BEDOJE; 
MOTERE NEŽINO AR JI

VEDUS AR NE.
Chicago. — Juozas Slovins- 

kis atsirado didelėje bedoje ir 
dabar pateko in nagus palicijos 
Buvo jis ant bardo pas Julija 
Slovinskiene 47 18 S. Hermit
age rily. Ana diena motere pa
tupdo ji in kalėjimą kur likos 
iszaiszikinta kad motere gyveno 
su juom pati nežinodama ar jis 
yra jos vyras ar ne. Motere sa
ke: “Jeigu Juozas Slovinskis 
yra mano vyras tai asz noriu 
nuo jo divorsa. Bet jeigu jis ne 
yra mano vyru tai asz noriu už
vesti priesz ji teismą ant 10 
tukstaneziu doleriu kad jis ne- 
iszpilde duoto man prižadėji
mo apsipaeziuoti su manim.”

Nesupratimas tarp tosios po
reles buvo tokis, kad Juozas 
iszeme laisnus ant apsipaezia- 
vimo siu Julija ir mane kad tas 
juos suriszo mazgu moterystes 
bet Juozukas užmirszo kad turi 
po tam paimtie szliuba pas ko
ki szkajeri, sude ar pas kunigą.

UŽMOKĖJO UŽ AUTOMOBI
LIU SU 16,000 CENTU.

Muncy, Pa. — Harley Fry, 
su pagialba savo kaimyno, at- 
nesze pas automobiliu pardavė
ja 16 tukstaneziu centu, kurie 
svėrė 200 svaru, kad užmokėti 
už automobiliu kuri nusipirko. 
Žmogelis rinko tuo,s centus per 
daugeli metu ir ant galo nutarė 
už juos nusipirkti sau automo
biliu. ....."

KURIE GYVENO ANT SVIE
TO TUKSTANCZIUS 

METU ADGAL.

Washington, D. C. — Jesz- 
kotojai senoviszku užlieki! su
rado senose aukso kasyklose 

1 daugybe kaulu visokiu žvėrių 
kurie gyveno ant svieto tuks- 
tanezius metū adgal. Daktaras 
Ralph W. Chaney, su kitais 
mokslincziais lužtiko tose ka-l 
syklose tikras kapines tuju žvė
rių kaip, galvas, iltis milžinisz- 
ku slėniu, kailius su ilga szers- 
tim ir 1.1. Tosios senos kapines 
randasi suszalusioje žemeje ap
linkinėje Fairbanks, Alaskoje.

SURADO SENOVISZKAS 
AUKSO KASYKLAS KURIU 
JESZKOTA PER 400 METU.

New York. — Kapitonas Er
skine Loch ana diena pribuvo 
su nepaprasta žinia buk jis su 
keliais'kitais jeszkotojais sura
do senoviszkas aukso kasyklas 
kuriu žmones jeszkojo per ke
turis szimtus motu. Tosios ka
syklos randasi ^kalnuose Llan- 
ganaltis, Vakarinėje dalyje Ek- 
vacloriaus. Per keturis szimt- 
meczius žmones tikėjo buk se- 
noviszkiui Inkasu skarbai buvo 
paslėpti ant dugno ežero Val
verde.

Bet tame ežere surasta tiktai 
nekurie auksinei dalykai ko
kius tada Inkasai naudojo ir 
mažus szmotelius aukso. Dabar 
jeszkotojai jeszkos toliaus tuju 
kasyklų su vilczia suradimo jo
se daug aiukso.

PASIUTISZKAS UŽVYDE- 
JIMAS VYRO.

iSanta Cruz, Calif. — Mrs. 
Sally Goggs, 37 metu, patogi 
moterėlė, likos nuszauta ant 
smert per savo vyra, majora 
Allen Boggs, kuris neteisingai 
nlužiurinejo ja buk ji apgaudi
nėja. Žadintojas pasakė palici- 
ai buk jisai nusėlino paskui sa
vo paezia pas jos seserį, many
damas kad ji suėjo ten su kokiu 
tai vyru. Inbeges in jos miega
mąjį kambarėli, pamate kad 
artimoje lovoje kas tokis’ guli 
szale jos, paleido in ja szuvi o 
kada atidengė kaldra nuo kitos 
lovos, rado joje savo 12 metu 
sūneli kuris su motina atėjo in 
sveczius pas savo teta. Sztai 
prie ko pasilutisžkas užvydeji- 
mas pristūmė. Vyras pasidavė 
in rankas palicijos.

1
PERGULĖJO GRABE VISA 
NAKTĮ UŽ 100 DOLERIU.
Pasadena, Calif. — Jerry 

Barstow susilaižino su keliais 
savo draugais buk pergulės per 
visa nakti tuszcziam grabe 
kliube prie Blairview ežerėlio. 
Jerry apsiginklavo in revolve
ri ir pasiėmęs savo szuni nuėjo 
iszpildyt savo laižybas. Atsigu
lė in parengta graba kuriame 
pergulėjo lyg szesztos valandos 
ryte bet užmigt jokiu budu ne
galėjo. Keliolika nariu tojo 
kliubo sergėjo ji per visa nakti 
kad juos neapgautu. Už taji 
pergulejima grabe laimėjo 
szimta doleriu, ___

1—-Lordas Tweedsmuir, generalisžkas gubernatorius Kanados, padeda vainiką ant ka
po Nežinomo Kareivio, žuvusio laike Svietines Kares. Tasai stovylas randasi M ąshingtonc. 
Lordas, lankydamasis tame mieste, atlankė ir pagerbė kapa tojo kareivio. 2—H “Iena Kel
ler, kuri nuo užgimimo yra nebyle, kurezia ir nerege, iszsimokino skaityt ir raszy ir dirbti
visokius darbus, dabar keliauna po Europa su prakalbomis apie .save (kalbėdami įsu pirsz-
tais), kaip iszmoko visokiu darbu nors yra nerege ir nebyle, kad duoti vilti ir kiti ems nere
giams kad jie nenustotu vilties ir dirbtu kaip ji dirba. 3—Sėdinti straikieriai Foi lo, Kans
as City dirbtuvėje, po trumpam straikmii sugryžo vela prie darbo.

BJAURUS DALYKAI DĖJO
SI PRIEGLAUDOJE DEL 

MERGAICZIU.
Putnam, Celini— Ant skun- 

doikeliumergaieziu, kurios ran
dasi prieglaudoje del vaiku, 
Windham County Home for 
Children, legislatura paskyrė 
komitetą kuris tyrinės lyg ga
lui užmetinejimus tuju sierate- 
liu įsu kurioms pasielgdavo ne
mandagiai tenaitinis dažiure- 
tojas tosios prieglaudos, supre- 
dentas Philip Provandie, 65 
metini žmogus, kuris likos pa
statytas po 1,000 doleriu kauci
jos. •

Tasai senas rakalis neduoda
vo ramybes jaunoms mergai
tėms, pagriebdavo in savo gle
bi ir jas bucziuodayo in glamo
nėdavo ir kalbino ant nemora- 
liszko pasielgimo. Dabar atsi
bus teismas ir viskas bus isz- 
duota nes prokuratorius turi 
užtektinai visokiu davadu 
priesz taji sena iszgama.

PAMĖTĖ DARBA KAD PRI
ŽIŪRĖTI SERGANCZIA 

DUKTERE IR PASIKORĖ.
Philadelphia. — Pamotes 

dauba prosininko pas kriau- 
cziu, nes mažai uždirbdavo, kad 
galėtu geriau prižiūrėti savo 20 
metu diulktere Jeva, kuri sirgo 
nuo ilgo laiko, Ludvikas Bell 
pasikorė ant diržo savo kamba
rėlyje. Jo pati buvo priversta 
dirbti ir vos uždirbdavo ant 
maisto. Vyras tokiu padėjimu 
buvo labai nusiminęs ir nutarė 
užbaigti visus savo svietiszkus 
ergelius bet taip darydamas 
pasirodė szeszku jeigu atėmė 
savo gyvastį palikdamas da di
desniam varge savo varginga 
szeimyna. '
Kada jo sūnūs, 17 metu, Dovy

das, sugryžo isz mokslaines, ra
do tęva pasikorusį ir pranesze 
apie tai palicijai. Ta ja diena tė
vas buvo iszsiuntes serganezia 
duktere pas gimines kad toji 
nežinotu ka tėvas mano daryti.

9 YPATOS VIENOS SZEIMY- 
NOS SUDRASKYTI 

DINAMITU.
Muskegon, Wis. — Isz neži

nomos priežasties, skiepe namo 
prigulinezio prie Reimondo Va- 
szeko, staigai truko 50 szmotu 
dinamito. Eksplozija buvo bai
si kuri sudraskė visa narna o su 
juom užmusze beveik visa szei- 
myna Vaszeko. Tėvas tame lai
ke ketino ineiti in skiepą ir bu
vo apie dvideszmts mastu nuo 
tos vietos kada kilo eksplozija 
ir tokiu budu iszslsaugojo nuo 
baisios mirties. Vaszeko pati, 
trys sūnūs ir keturios dukterys 
likos sudraskyti ant szmoteliu 
kuriu unus surado po visa ap
linkine. Manoma kad jauniau
sias isz vaiku, keturiu metu 
Reimondukas, tame laike buvo 
inejas in skiepą bet ar jis užde
gė dinamitą ar kas kitas tai ne
žine nes jo lavono griuvėsiuose 
da nesurastą.

DIETAI
Blogas dietas žmogų tik nu

vargina ir kartais net ir ap- 
sirgdina. Netinkamas valgy
mas žmogų apslunkina ir nutu- 
kina kuomet energija aptei
kiantieji maistai pavirsta in 
riebumus.

Iszmintingas žmogus žino 
kad kraujui reik geležies, ce
lėms fosforo, odui dantims ir 
kaulams reik kalkio, musku
lams riebumu. Lai musu kasdie
ninis maistas tu kiek nors ti.'.ri.

TURĖJO TEISYBE.
Slidžia:- Trys metai adgal 

tave nubaudžiau kalėjimu, už 
vagysita over-koezio, isziadien 
vela stovi priesz mane už toki 
pati prasižengimą.

Kaltininkas: — Ka sau po
nas sudžia manai, ar vienas 
over-kotis man užteks ant am
žių?!..

ISZ ISZPANEZKOS 
REVOLIUCIJOS

PASIKELELIAI BOMBAR
DAVO MADRIDĄ.

Madrid, Iszpanija. — Seredo- 
je pasikeleliai smarkiai 'bom
bardavo miestą beveik be pa
liovos. Daug žmonių užmuszta 
ir sužeista. Miestas panesze 
milžiniszkas bledes.

Pasikeleliai be paliovos bom
bardavo miestą isz visu szaliu 
ir in taji laika manoma kad 
daugiau kaip trys szimtai žmo
nių likos užmuszta ir apie tūks
tantis sužeista. Po miestą kilo 
daugelis ugniu nuo tukstaneziu 
bombų. Žmones turėjo pasislėp
ti po ulyczinius geležinkelius. 
Viena isz bombų pataikė in 
strytkari kuriame važiavo dau
gelis žmonių. Badai 15 isz tuju 
likos užmuszti ant vietos.

Valdiszki kareiviai atėmė 
nuo pasikeleliu miestą Teruel, 
paimdami taipgi daug amuni
cijos, 300,000 karabinu, dauge
li tro'ku ir kėlės dideles armotas 
kaipo ir daug visokio maisto.

DARBO ŽINUTES
Philadelphia. — Apie 50 pi- 

kietu norėjo insigauti in Art
craft Silk Hosiery Mill ant Tor- 
resdale uly., kad pradėti sėdin
ti straika bet likos sulaikyti 
per palicija kuri 'buvo pasiren
gus ant sulaikymo straikieriu 

; nyo insigavimo in viduri. Toje 
[.dirbtuvėje dilba apie 3,000 
j darbininku.

Lewiston, Maine.—Ketverge 
Gubernatorius iszszauke vais

tine milicija ant apmalszinimo 
czeverykinio straiko. Manoma 
kad po pribuvimui kareiviu, 
darbininkai be baimes sugrysz 
prie savo darbiu ir straika pasi
baigs.

83 METU AMŽIAUS SENIS 
PERDAUG FLIRTUOJA.
Raseiniai.,—Rasieiniu taikos 

teisėjas sziomis dienomis na
grinėjo byla, kurioje buvo kal
tintas 80 metu amžiaus seniu
kas Vaicekauskas, kad sumu- 
szes savo žmona. Jis teisinosi, 
kad tai dares isz pykezio, 'kam 
ji jam primetinejiusi nuolat 
flirtą su # kitomis moterimis. 
Bet liudininkai parode, kad jis 
dažnai pareidavęs girtas ir 
muiszdaves ja. Vaicekauskiene 
dabar daro žygiu atsiskirti, 
tvirtindama kad jos vyras, 
su kuriuo arti 50 metu sugyve
no, paskutiniu laiku pasidaręs 
jai neisztikimas ir einas su ki
tomis moterimis. Del to ji nu
tarė atsiskirti ir taip pat pasi
rinkti sau kita gyvenimo dran
ga.

1936 METE LIETUVOJE.
MIRĖ 22 KUNIGAI.

Kaunas. — Isz naujojo alen- 
czaus matyt, kad 1936 mete, 
visoje Lietuvoje mirė 22 kuni
gai: Kauno arkivyskupijoje 5, 
Telsziu 6, Panevėžio 8 ir Kai- 
sziadoriu 3 kunigai. Viikavisz- 
kio vyskupijoj nei vienas kuni
gas nemire. Nauju kunigu per
nai inszventint a bent tris, syk 
tiek.

Kauno kunigu seminarijoj 
auklėtiniu yra 197, Telsziu se
minarijoj 69, Vilkaviszkio 63, 
isz viso 358 žmones. Telsziu 
kunigu seminarijoj auklėtiniu 
skaiezius kasmet mažėja. Szie- 
met in I-ma kursą instpjo tik 
3 kandidatai.

TRUMPOS ŽINUTES
Columbus, Ohio. — W. For

bes, pirmininkas Distilled Spi
rits Instituto ir kasierius De- 
mokratiszkos partijos, mire 
nuo szirdies ligos. Aplankydavo 
jis metines algos nuo 50 lyg 100 
tukstaneziu doleriu.

Vatikano Miestas. — Popie
žius vela kenezia ant skausmo; 
kojose ir viduriuose bet nepa
liauna dirbti.

Chicago. — Palicija tyrinėja 
kas padėjo dinamito po sže- 
sziais namais kurie likos smal
kiai apdaužyti bet niekas nesu
žeista.

Washington, D. C. — Atei
nanti Utarninka prezidentas 
Rooseveltas iszkeliaus žuvauti 
in New Orleans, La.

New York. — Jonas Girard 
iszplauke in Londoną, Anglija, 
dalyvauti karaliaus karūnaci
joj. Prezidentas Rooseveltas ji 
paskyrė kad perstatytu Suv. 
Valstijas tame apvaikszczioji- 
me.

— Parapijonai First Bap
tist Bažnyczios, Kilgore, Tek
šnosią, dabar iszima pinigus 
isz krepsziuko vietoje iii ji dė
ti. Tame priežaistis yra: Nese- 
nei surado aliejaus szulini tpo 
szventorium, kuri parduoda ir 
visas pelnas yra iszdalinamas 
terp parapijonu, kada susiren- 

1 ka ant Nedeliniu pamaldų.



“SAULE” Mahanoy City, Pa.

Kas Girdėt
Ant kalno Koya San, netoli

moje Japonijos, randasi nepa
prastos kapines ir vieta szven- 
cziausia kokia randasi visoje, 
Japonijoj, del tikincziuju in 
Buddah.'Tuloj vietoj ant tuja 
kapiniu randasi antgrabis mi
rusio Kabo Daishi kiuris sutve- i 
re tikėjimą Shingon, kuris gy
veno nuo 774 lyg 834 metui. 
Tuojaus prie jo antgrabio stovi 
koplyezia kurioje žiba amžina1 
lempa ir jos liepsna niekad ne
užgeso, nuo palaidojimo Shin- 
gono 834 mete. Prie tos amžinos 
lempos dega ir kitos kad ko
kiam atsitikime, jeigu amžina 
szviesa užgestu 'tai kad galėtu 
tuojaus užžiebti viena isz kitu 
žibincziu.

ISZRADO LABAI SVARBU 
MEDIKALISZKA ISZ- 

RADIMA.

Nekurie žmones yra tosios 
nuomones kad gyvulei ar pauk- 
szcziai negali būti dėkingi žmo- 
gui už padarytas geradejystes 
bet sekantis atsitikimas Jai bu
na pavyzdys kad jie turi jaus
ią ir dėkingumą.

Florcneeville, Teksuose, dvy
likos melu Edgar Olsen, pate- 
mino kirmėle kuri ketino ap- 

i vogti paukszczio lizdą ir isz- 
i cziulbtikiauszinius. Vaikas už- 
inuszo kirmėlė o pauksztis isz 

'džiaugsmo nulupę jam ant pe- 
į ties giedodamas linksmai.
Į Nuo tos dienos kada vaikas 
eina in mokslaine, pauksztis nu
tupia jam ant peties ir tolei tu
pi pakol vaikas ineina in moks
laine o kada vakas eina namo

Iszti'knuju ant tuju Ameriko- 
niszku doleruku, tai kaip bites 
ant medaus atvažiuoja tankiai 
isz Lietuvos visoki auku rinkė
jai, iszcziulbdami isz tuju var
gingu Amerikoniszku Lietuviu 
kartais ir paskutini ju centiuka 
ant “Dievo Garfbes.’’

Nesenei lankėsi Lietuviszkas 
vyskupas Amerikoj, važinėjo 
po Lietuviszkas parapijas ir 
sugryžo gerai prikimsztu krep- 
sziu Amerikoniszkais doleru- 
kais. Girdėt kad kitas “Vysku
pas” ketina atvažuoti in Ame
rika rinkti aukas ant kokio tai 
tikslo kad iszvežti kita maisza 
Amerikoniszku doleruku. Ar-gi 
jau ne laikas uždaryti masznas 
priesz tokius Lietuviszkus uba
gus kurie prisirinkę nuo var
gingu Lietuviu dolerukus, at
važiavę in Lietuva giriasi: 
“koki tieji kvailei Ameriko- 
niszki Lietuviai? Ka daryt, jei
gu duoda tai imk, kiti priversti
nai kisze dolerukus mums in 
delnus!”

Jeigu žmones nedavinetu tai 
in Amerika toki nevažiuotų 
rinkti aukas ant kokiu ten pai- 
beliu isz ko Amerikoniszki Lie
tuviai neturi jokios naudos. Jei
gu Lietuviai neduotu tai ne
plauktu in Amerika visoki vys
kupai, kunigai, agitatorei, pai
ri jotai ir kiti.

Laikas vyrucziai susipras! ir 
czedyt savo dolerukus nes jums 
niekas neduos nieko ant senat
vės o toki ant jus neturi ma
žiausios mielaszirdystes ir gai- 
lesties, tik nuluptu ir skūra jei
gu galėtu. Susipraskit ir gerai 
apie szita apmanstykite.

Daktaras Harry Goldblatt, 
isz Patologiszko instituto, 
Western Reserve Universiteto, 
Cleveland, Ohio, iszrado prie- 
žasti del ko žmones turi slogini- 
ma kraujo (high blood pres
sure) ir priežastis jo sloginimo. 
Tasai daktaras iszrado buk per 
mažai kraujo pereina per inks
tus ir tas yra priežastim suslo- 
gimo kraujo.

vela jam užtupia ant peties pa
kol vaikas pareina namo.— Ar
gi reikia geresnio davado?

Henry Ford, '“Karalius Au
tomobiliu” ihori užbėgti Lewis- 
ui ir Martinui, darbininku va
dams, kurie stengėsi sukelti jo 
dirbtuvėse straikas, duodamas

gir&ti ant sales Odd Fellows, 
St. Louis, Mo., kur poniute El
eonora Rowland turėjo paskai
tas apie girtuoklysta ir pagal 
nuomone tosios poniutes tai 
kožnas žmogus, kuris ant tosios 
aszaru pakalnes iszgertu nors 
laszeli arielkos, tasai po smert 
jeszkos tojo “sztofo” bertai- 
niais o kad danguje nebus gali
ma gauti guzutes per tai žmo
gus bus labai nelaimingu ir pa- 
nesz dideles kanezias tenais.

Del tuju kurie gausis in pra
garą tai poniute Rowland ge
rai neiszaiszkino ant tojo plunk
to, tik tiek aiszkino kad pože
mine tamsybe bus jiems tikras 
pragaras nes prie dideliu karsz- 
cziu pragare ugnies, smalos ir 
sieros, duszia žmogaus kentės 
neiszpasakytas kanezias nes 
ten nesiras guzutes ir aluezio 
del atvesimo. Žmogaus duszia, 
kuris naudojo svaiginanezius 
gerymus, tenais persimainys 
ant anglies arba...

Ir nėra ko stebėtis kad vos 
p'use savo prakalbos buvo pasa
kius o žmones iszejo isz sales 
jeszkodami suraminimo stikle
lyje. .. vandens, tiksle apmal- 
szinimo troszkulio kuriuo buvo 
perimti klausydami apie guzu- 
te ir alų.

Bet isz kur poniuto Rowland 
aplaike tokias užtikrinanezias 
žinias apie laja vieta apie ku
ria taip daug kalbėjo?..

'Nėra turtingesnio žmogaus 
už taji, kuris jaueziasi užgana- 
dintu ir laimingu isz to ka turi.

Randasi tokiu mylincziu po-

Tūlas Lietuvy®, J. M., She- 
nandoryje, parejas namo isz 

' darbo, geisdamas padaryt neti
kėta džiaugsma savo paeziulei, 
atnesze 2 tikintus ant parapiji
nio bankieto. Parejas namo per
sitikrino buk jo motore staiga! 
mirė. Nemanydamas daug ir 
neapsvarstydamas gerai savo 
nelaimes, nubėgo kuogreieziau- 
sia pas komitetą kad jam su
gražintu pinigus už viena tikie- 
ta nes jau jo nereikalaus.

Ar nuėjo su kitu tikietu ant 
bankieto, tai to negirdejome.

Nekurios moterėles skundžia
si ant savo vyru buk jie jas 
skriaudžia o kas butu jeigu jas 
kandžiotu? Bet nekurios mote
rėles geistu laikyti savo vyrus 
ant virvucziu bet ne ant tokiu 
kokiu laiko pririsztus szunis. 
Ka-gi manytu apie ja kaimynai 
kurie turėtu apsisaugoti eidami 
szale tokio namo ir temyt ar 
yra gerai pririsztas...

Kryžius žmogų neiszganys 
jeigu jis ta kryžių sZirdyje sa
vo neturės.

gervalei didesne mokesti savo 
darbininkams nuo 5 lyg 7 do
leriu ant dienos kožnam darbi
ninkui.

Daibar užeina klausymas, kas 
ingales geriau, ar padidinimas 
mokesezio Fordo darbininkams 
ar prižadėjimas tuju darbinin- 
kiszku boseliu kurie tik duoda 
prižadėjimus darbininkams bet 
tuju prižadėjimu neiszpildo ir 
tik sau pakelia didesnes algas ?

Paliauk gerti alų, arielka ir 
vyną!

Atsiversk prie Dievo kuo- 
greieziausia!

Danguje neturės pasilsio tie
ji kurie neiszsižades girtuok
liavimo !

Troszkumas po smert bus da 
didesnis ne kaip už gyvasties!

Tokius tai žodžius ir pana- 
szius jiems, galima buvo isz-

reliu kurios kalba kad inszoktu 
in ugni ar vandeni del savo my
limos o 'bet turi suodinas ausis.

—• Seredos diena, visokio
se automobiliu nelaimėse, Suv. 
Valstijose, žuvo 1G žmonių ir 
sužeista 283 ypatos. Nuo naujo 
meto lyg sziai dienai užmuszta 
902 ir sužeista 15,889. Kur da 
pabaiga meto?

ECZEMA ar DEDERVINE
Marvan Dermopathic Mostis pagel
bėjo tuikstancziams kentėtojams. Yra 
labai gera del visokiu

ODOS NETVARKŲ 
kaipo dedervine, szasziukai, iszbcri- 
mai, plietmos, nežiejimo, kojų nuil
simo, nežiejimas nuo skutimo, hemo- 
rriodos nežimo ir t.t. Sustabdo nežie- 
jima tuojaus, ir prigialbsta greita isz- 
gydima. Daktarai patvirtina. Saugus 
ir malonus ir pagialbstantis. Užganė
dinantis ar sugražinam pinigus. Ne
laukite kol bus pervėlu. Orderuokite 
sziandien. Tik 60c puodukas. Didesnis 
po $1. Iszsiusim tuoj, galit užmokėt 
gromatnesziui.

Marvan Laboratory Inc. Dep. L. 
407 E. 6th St. New York, N. Y.

PETRUKAS
----- *-----

Skaisti saulute seniai jalu nu
sileido už kalno ir pasikavojo 
o jis vis dar sėdėjo ant suniuko 
ir galvojo...

Kiti darbininkai seniai jau 
pavakarieniavo ir rūke pypkes 
o jis vis dar buvo kaip prikal
tas prie savo siuvamos maszi
nos. Iszdavimai dideli o uždar
bis toks menkas.

Jo iszbales veidas buvo pri
dengtas prakaitu: szlapi marsz- 
kiniai ant jo kūno. Jis nuvargęs 
ir suerzintas.

— Kas do velnes, — susziuko 
jis supykęs, — Petruko dar nė
ra su gazu?

Jau temsta!
Vėl beldžia siuvamoji maszi

na o anksztame kambaryje da
rosi tamsiau.

— Duokit man lempa!.. Vel
nias jumis visus griebtų, kur 
Petrukas su gazu?

O Petrukas vaikszczioja po 
gatve su blokiniu indu nuo ga- 
zo. Pasilenkia kiekviena miliu
tą ; žvalgosi... Užsimanstes ant 
minutukes, pažiūri in praeinan- 
czius ir pravažiuojanezius žmo
nes ir vėl nuleidžia galva... 
Jis vaikszczioja lėtai ir nori bū
ti ramus.

Girdi jis kaip per namu Įau
ga, sausas piktas balsas szaiu- 
kia:

— Petruk! Kur tu?.. Kur-gi 
gazas ?.. Kad tu kur gala gau
tum!

Petrukas nesijudino isz vie
tos. Jis pasilenkęs žemai, iszsi- 
gandusiomis akutėmis žiuri in 
purvinus gatves akmenis ir nie
ko nemato.

Drėgna, prakaituota ranka 
griebia Peliuką už karsztos 
rankutes ir už sekundos jis jau 
stovėjo tamsiame kambaryje 
prie siuvamos maszinos.

— Kur gazas? — szaukia tė
vas ir isz piktumo net akys jo 
žiba. — Asz turiu baigti darba 
b tu žaidi sau!.. Kad tu kur!— 
Kur gazas?

Petrukas nekuri laika tylėjo; 
jis bijojo žiūrėti tėvui in akis. 
Galu gale jis įsako tykiai ir bi
jodamas:

— Tėtuli, nemuszk manes! 
Asz... asz pamecziau pinigus.

— Ka? Tu pametei pinigus 
kurie tau buvo duoti nupirki- 
mliii gazo?.— dvideszimts pen
kis centus! Tai visi pinigai, ku
rie buvo pas mus namie. Ir stip
rus, neatsargus tėvo rankos 
smūgiai krito ant Petruko gal
vos.

— Kur kvoteris? Kur kvote
ris? — szauke indukes tėvas, — 
eik jeszkot kvoterio! Kad tu 
nedrystum pareit namo be kvo
terio!..

Namuose darosi visai tamsu.

Tėvas sėdi pas maszina supy
kęs ir nuvargęs. Motina nuėjo 
in krautuve. Ji stovi su gaziniu 
indeliu rankoje ir laukia kol 
krautuvininkas pasiliuosuos 
nuo kitu svarbesniu pirkėju. O 
Petliukas vėl vaikszczioja pa
mažėl! po gatve, apsistoja, pa
siklauso ir pasižiūri savo asza- 
rotomis akutėmis in veidą kiek
vieno praeinanezio žmogaus ir 
eina toliau. Pirma jis vaiksz- 
cziojo po pažinstamas jam gat
ves, apsistodamas pas langus 
dideliu krautuvių... Paskui 
tęsęsi ilgos nepažinsi amo s jam, 
gatves...

Gatvėse žmones vis mažėjo 
ir mažėjo... Petrukas ėjo to
liau. .. Netoli vienu namu jis 
mato du dideliu medžiu, toliau 
pakabintas žibintuvas ir ant že
mutiniu lubu tamsu ir tylu. Jis 
užlipo ant antru laiptu lipynes 
ir paremes savo galvele in ge
ležies ramsezius, užsimausite. 
Ilgai jis galvojo ir .klausėsi 
kaip gražiai ir maloniai medžiu 
lapai tyloj szlamejo. Žiuri kaip 
žibintuvo szviesa pereina per 
medžio szakas..., Galu gale jo 
akys užsimerkė, u'žmirszo kur 
jis ir kas ji ežia atvedė...

— O kur Petrukas? — pa
klausė motina, kuomet užžibi
no lempa.

Apie namus Petruko nebuvo. 
Pas teta Ona ir-gi nebuvo. Tuoj 
kilo didelis persigandimas. Mo
tina pradėjo verkti ir bėgioda
ma jeszkojo Petriuko. Tėvas 
iszsigando... Jis bėgiojo isz 
vienos palicijos stoties kiton 
klausinėdamas apie savo vaika. 
Jau vėlu. Tas ne juokai.

— Pas turtingus, — mausto 
persigandęs tėvas, — tokio vai
ko ne per duris neiszleidžia ibe 
aukles o pas neturtėlius kuomet 
vaikui sueina penki metai, jis 
jau suaugės... O palicistai vi
sai nesupranta jo susijudinimu 
ir szaltai atsako: ‘ ‘ Nėra ežia jo
kiu vaiku.”

— Nėra? Kas tai gali būti? 
Gal but asz ji per daug skau
džiai musziau? O jeigu vaikas 
kur dingiu; kas-gi negali atsi
tikti su vaiku? Asz ji pergazdi- 
nau, ta mano mažiuleli.

Tėvas dar labiau persigando; 
jis bego toliau. Užeina dar in 
viena palicijos stoti ir ežia ant 
laimes rado atvesta Petruką 
kur jis ramiai miegojo kampu
tyje. Jis mato savo vaika, mato 
iszbalusi jo veideli, mato gra
žias jo akutes, pridengtas 
blakstienais o iszdidelio nuvar- 
gimo ir alkio, pamelynave ruo
žai apie akis. Szirdis levo ply- 
szta isz skausmo ir gailesties. 
Jis tykiai prieina prie jo ir 
szaukia ji szvelniu ir teviszkai 
meiliu balsu:

— Petruk! Petruk!..
Jis atmerkė akis ir persigan

dęs žiuri.

kiek asz.
— O gal ir tavo levas buvo 

medejum?
Žinoma kad buvo. O kuom 

tavo levas 'buvo?

Tūlas žmogelis raszo pas mus 
klausdamas ka tai ženklina 
1 ‘ szimt-procentinis Ameriko
nais?” Sako jis kad daug apie 
tai yra skaitės laikraszcziuose 
bet jam niekas neiszaiszkino 
kas tai yra.

Pagal musu nuomone tai 
‘ tszimt-procentinis Ameriko
nas” yra: Tasai, kuris nuperka 
skalbiama maszina del savo pa- 
cziules už 100 doleriu kad su
mažinti moterei darba ant de- 
szimto procento po tam jis dir
ba 90-procenta sunkiau kad už- 
diTbti ant iszmokejimo skalbi
mo maszinos. Sztai tasai vadi
nasi “szimt-procentinis Ame
rikonas.

GERI BEISBOLININKAI “PICZERIAI”.
Szitie trys vyrukai yra geriausi “piezeriai” ,su kliubu St.. 

Louis Cardinals kurie tikisi laimėti daugeli loszimu. Isz kaire- 
ses ,stovi: Paul Dean, LonVarneke, kuris kitados loszdavo su 
Chicago Cubs, ir Dizzy Dean. Beisboles sezonas Amerika pra
sidėjo preita Panedelyje.

— Nebijok mano mylimas 
vaikeli, einam pas mama!

— Tetuleli! asz... asz... ne
galiu rasti kvoterio... Ne
muszk manės daugiau. .. Man 
labai skauda galva1...

— Buk ramus, Petruk, nemu- 
sziu; Didelis szia daigtas tas 
kvoteris.

Ir stipriai, stipriai apkabino 
savo mylima Petruką, drueziai 
prispaudęs ji prie savo nuvar
gintos krutinės ir skaudanezios 
szirdięs, pabueziavo ji. Abudu 
ėjo in neturtingus namus prie 
savo biednos ir verkianezios h 
motinėlės.

— Don “Alabama” Stew
art, 72 m., kėlės sanvaites adgal 
užbaigė kelione ant arkliuko, 
3,000 myliu isz Long Beach, Ka
lifornijos in New Yorka.

---- *-----
Garsingas stiriszkas raszti- 

ninkas, P. Rosegger, apraszine- 
ja sekanti atsitikima apie viena 
medėju, garsinga melagi, kuris 
apšmeižė didi kunigaikszti, 
Franciszku Karoliu, Ieva Fran- 
ciszkaus Juozapo, buvusio cie
soriaus Austrijos.

Didis kunigaiksztis pamylė
jo labai styrija ir tankiai atsi
lankydavo in tenais o labiausia 
in aplinkine Marazele. Mylėjo 
pats vienas nusidavinet po ap- 
linkinia persiredydamas in 
drapanas tenaitiniu gyventojų. 
Sutikdamas gyventojus ilgai su 
jais kalbėdavosi kurie žinoma 
nedasiprato su kuom kalba.

Viena diena pabludes aplin
kinėje, užkalbino viena kalnuo
ti klausdamas kelio ir Erlaff- 
see. Užklaustas kalnuotis, ku
rio vardas buvo Grunaiui, ne tik 
parode kelia bet apsiėmė pake- 
levinga nuvesti lyg miestui.

Kelionėje vedė tarp saves 
kalba o pakelevingas klausė sa
vo draugo ar pažysta Viedniu 
ir ar jame kada buvo? Kaimie
tis, geras melagius, kaip ir kož
nas medėjus, atsake drasei:

— Kaip-gi nebutau! Žinoma, 
buvau!

— O kaip tau patiko tasai 
miestas?

— Labai, po teisybei ne ža
liuoja tenais kaip pas mus bet 
yra puikus miestas.

— Turi tai būti didelis mies
tas?

— O-ho! Didesnis už musu 
Mariazelu!

— Didesnis ?
— Gali man tikėti. Asz nie

kad nemeluoju savo gyvastyj!
— Tikiu tau! O gal matei 

Burga, kuriame ciesorius gyve
na ir kil i kunigaikszcziai ?

— Žinoma, kad macęiaiu! Di
delis tai namas, visas isz aukso 
ir žemeziugu.

— Gali būti?
— O kiemas 'tai iszdetas rau

donu szilku idant lietus akme
nų nesulytu.

—• Bijok tu Dievo! O ant 
bokszto szv. Stepono ar buvai? 
Badai labai augsztas?

— O-gi buvau.
— O ar ilgai ant jo ėjai?

' — Beveik per dvi dienas.
— Tiktai!
— Ko daugiau norite, juk 

mane czionais visoje aplinkinė
je pažysta, jog esmių sztant už
lipti ant didžiausio kalino!

— Badai ir Prateris yra pui
kus?

— To, tai jau nepažinojau.
— Kaip tai?
— Nes buvo uždarytas.
— Tai ne gerai. Bet kalba 

žmones jog Viedniuje galima ir 
ciesorių paregėti?

— Juk ir asz ji maeziau! 
Tikrai!

— Kur ji matei?
— Vaikszcziojo po ulyczias.
— O kaip-gi toksai ciesorius 

iszrodo?
— O, puikiai! Vaikszcziojosu 

puikiu ploszcziu ant pecziu, su 
auksine karūna ant galvos ir 
bėriu rankoje! Tikrai karalisz- 
kai iszrode!

—- 'Turiu ir asz kada pasi
rengi in Viedniu, — susznabž- 
dejo kunigaiksztis, kuriam to- 
kis apsakymas laibai patiko.

— Neatbūtinai turi tai pada
ryt.

— Klausyk, tu turi būti ge
ras medėjus ir gala jau ne vie
na stirna padėjai?

— Nei vienas tiek nepadėjo

Ciesorium, — atsake kuni
gaiksztis.

— Neszposauk, nekalbėk taip 
garsei! Galėtu tave koksai žan
daras iszgirsti ir už taji szposa 
iii kalėjimą intrenkt.

Mano brolis taipgi bluvo 
aresztavotu norints ne už toki 
szposa. O tu, ar turi broli ?

— Turiu. .
— O kuom jis yra?
— Ciesorium.
— O kad tave! — paszauke 

medėjus juokdamasis. O vaiku 
ar turi?

— Dėkui Dievui, turiu! Tu
riu sunu Franciszku...

— O jisai kuom yra?
— Ciesorium.
Medėjus negalėjo susilaikyt 

isz juoku.
— Turiu da ir antra sunu. 

Tojo vardas yra Maks ...
— O tasai kuom? -
— Ciesorium!
— O kad tave... ir tavo szpo- 

sais1! — nusijuokė vela mede- 
jus.,

— Turiu ir dvi seserunes. '
— O tosios kuom?
— Ciesoraitems!
Medėjas, kuris ta viską laike 

už juoką, vos netruko isz juoku. 
Ant galo paliovęs juokės ,'už
klausė :

— O tu kuom esi?
— Galėjau būti ciesorium, — 

atsake pasisziauszes truputi 
kunigaiksztis.

Tuom kart artinosi abudu 
prie Zellaus, kur pulkas tarnu 
jau lauke ant kunigaikszczio. 
Paregėdami artinantis! kuni
gaikszti paskubino priesz ji, ap
siaubė ji aplinkui kloniodamie- 
si lyg žemei.

Medėjus dabar suprato vis
ką.

— Jėzau Kristau! — suriko.
Kunigaiksztis prisiartinęs 

priėjo tarė:
— Acziu .tau už draugavima. 

Jeigu kada vela pribusi in 
Viedniu o Prateris bus uždary
tas tai paklausk didžiojo kuni
gaikszczio Franciszkaus Karo- 
liaus. Jalu asz paliepsiu ji atida
ryt!. .

Apteikė gausiai gera melagi 
o rodydamas ant bažnyczios da- 
dave:

— Dabar eikie ir melsk at
leidimo nuo Dievo jog mane 
taip paniekinai ir taip melavai. 
&■. — —— ■ ■—

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje 

Persikėle in nauja vieta po adresu 
30 E. Mahanoy St. Mahanoy City 
--------------- . ---------- ------------ -J

C. F. RĖKLAITIS 
Mahanojaus laztikimiausia Graboriui 

:: Gabiausia* Balsamuotoja* n
Geriausia Ambulance 

rC patarnavimas s z i o j 
apelmkeje. Bile ko- (U 

YL kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil- 
na pasirinkimą meta- 

Yf liszku ir kieto medžio T
|| Grabu. Laidoja nu- |
| mirelius pagal naujau- 1

šia mada ir mokslą. ĮA Turiu pagialbininke | 
moterems. Prieinamos j 
prekes.

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

Bell Telefonas 149 
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

Bell Telefonas 538-J

A, J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Pirmos klasos patarnavimas
❖ Ofisai Dviejose Vietose ♦

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

■ III.
411 E. Pine St., Mahanoy City

Telefonas, 501
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Dėlto kada inejus pas sudžia 
tas paklausė, ko jam reik, Josz- 
elis stacziai eme meluoti, eme 
skustis ant Simuko, kad tas 
jam daug nuopuolo darys, kad 
Simukas ir taip bradas žmogus, 
valdžia niekinąs, peikiąs, sa
kas, buten valdžia apgavike... 
Toliaus ome pasakoti kaip tas 
Simukas Rluskiu nekenczia, 
kad tai esąs didžiausias prieszi- 
ninkas visoko Rusiszko. Szita- 
ja pasaka, kaip matyt buvo, 
Joszelis pataikė sudžiai in pa- 
czia szirdi, nes sudžia su riks-i 
mu ketino pamokinti Simuką ir 
taip karsztai kad Joszelis pra
dėjo net mislyti ar tik sudžia 
nepadarys szelmysta Simukui 
ir už dyka. Bet apsigavo negar- 
džei. Sudžia, kai paduota szim- 
ta rubliu grąžei užgniaužė sau
joje... Ir tiesa pasakius, jis 
ne tik suprato ko reikia Josze- 
liui, kada tas pas ji atėjo bet da 
ir pats lauke Žydo ateinant. 
Jis senei sumislijo, kaip ir szel
mysta bus padaryta. Reikėjo 
tik menku nieku: “kyszio,” 
kad butu už ka daryti, 
“gražiai iszrodanczios priežas
ties” (blagovidnyj predlog) 
del užtrynimo negražaus darbo. 
Žydas ir kyszi ir priežasti atne- 
sze. Tikram tarnui daugiau nie
ko ir nereikejo!..

— Kyszis man o szelmysta 
del tėvynės — siekiuose apru- 
syjimo! tarė sudžia in save, isz- 
ejus J'oszeliui, — jeigu tarpais 
ir sugautu, — gražu atsakymu 
tureczio gubernatoriui, ar ki
tam kam: “del panaikinimo 
Katalikiszko gaivalo, jas my- 
iista, tai padariau!”., atžer- 
czio drasei — na ir, žinia, vy
resnybe mane už tai neapkal
tintu! Ot tai tikrai auksine mis- 
lis, — ka, ka, ka!

Czia sudžia pasileido juokais 
kad net pati iszejus paklausė, 
kas jam pasidarė.

— Nieko, mano blezdingele, 
— atsake lyg .susisarmatyjes - 
sudžia, priesz jauna ir da nesu- 
vis pasileidusią paczia, — atėjo 
man in galva, kaip kvaili szitie 
Katalikai ir kaip nenumanan
tieji. Engia juos visi, valdžia 
juos liepia spausti, naikinti, — 
o jie da vis pas valdžia jeszko 
užtarymo ir mislija, kad jie to
ki jau pavaldiniai caro, kaip ir 
kiti!.. Tikri juokai!..

— Koki tai juokai, susimilda
mas — ta atverto — tai suvis ne 
juokai! Tiesa sakant, asz nesu
prantu, kas tai do kalte but Ka
taliku. Kaip kiti Katalikai juk 
visas pareigas atlieka?!..

— E, mano miela, pagyvensi 
daugiau ant svieto, kitaip kal
bėsi ! Ne viens in szi kampa at
važiuoja beveik su tokiomis 
nuomonėmis kaip tavo. O pas
kui, po porai metu — taip svie
tą drasko kad net miela žiūrėti! 
Tartum jame niekados nieko ir 
žmogiszko nebuvo!

Taip kalbėjo sudžia savo jau
nai paežiai ir kalbėjo tiesa nes 
kalbėjo apie save. Atvažiavo 
žmogum bet vyresnybe ir kiti 
bendrai tarnystes pavertė ji in 
gyvuli, in žveri.

Tur but teisybe pasakė raszy- 
tojas kad “nėra tokios pikteny
bes, prie kurios tas niekszas 
žmogus nepriprastu.”

VI.
Apie nauja pavoju urnai da- 

sižinojo ir Simukas. Dabar jis 
jau stacziai nubėgo pas kunigą 
ant rodos. Tas nusiuntė pas su
džia paJžiureti ka tas sakys. 
Lengva suprasti, kdki rado pri
ėmimą pas sudžia papirkta.

Tiktai vienam rasztininkui pa-'bonu, tai iszlindes kaip nuėjo o Joszkus nieko nemislijo. Vie- 
gailo tur but Simuko, nes užuo-' taip nuėjo keliu, 
lanka užbėgės už akiu, ties 
kampu sodo užriko:

— Jeigu nori ka pelnyti szi- 
toj tavo byloje su Žydu tai ne
pasigailėk man skatiko! Duosi 
penkiolika rubliu, nemokėsi Žy- vas Abraomo didis yra, bet jei-' debiliu ir kupolu pieva czirpe 
dui nei skatiko; o jeigu duosi gu Jis mane apleistu... nu, tai žiogai, lakiojo bites gausdamas, 
25, tai da tau Žydas primokės! kaip tik Simukas prie duriu,' iszreto blikstelėjo blezdinga

Bet Simukas ar negirdėjo žo- tai asz prie kitu!.. Iszbegus im, (kregžde) ir skriedama tolyn 
džiu rasztininko, ai- nudavė ne- 
girdejes. Neatsigryždamas pa
traukė jis stacziai ant namu. 
Jo galvoje dabar bangavo kitos 
mislys. Pirma jis visame save 
kaltino. Dabar prapuldyt ji kiti 
susitarė, beje Žydas ir sudžia. 
Jis kaltino juos. Jokios dabar 
pagelbos ir niekame negalėjo 
rasti. Jam rodėsi kad jeigu jis 
ir gavės pinigus da syki Žydui 
atiduotu, tai ir ta syk neiszkir- 
stu nes sudžia siu Žydu vėl su
suktu ir pareikalautu trecziu 
pinigu ir taip be galo:

— Viena, o gera rodą yra ant 
szitu kraujageriu! — kalbėjo 
sau eidamas Simukas. — Kuni
gas draudžia, na, jis ant to ku
nigas! Tegul sau draudžia... 
Ka asz besikankinu kasdien, 
žiūrėdamas in varga savo mažu 
vaikeliu, tegul velyk isz sykio 
nukeneziu, bet taip, kad szitie > 
krauja-gerei daugiau nieko ne
galėtu varginti... Dvieju 
smereziu ir man nebus! Bite 
koinejama giia. Na, asz jums 
ne bite, vienok dasižinosite kad 
ir nuo mano gilo mirszta... 
Busite sotus!

Nuvargintoje jo galvoje 
blikstelėjo misli's uždegt Žydą; 
bet paskui vėl parupo, jog Žy
das gal iszbegti isz deganeziu 
namu. Dėlto ryžosi Simukas už
smaugi arba užmuszt Žydą isz 
vakaro o nakti nubėgus in mie
stą su sudžia pabaigti. Szitaip 
susiposmaves galvoje parėjo 
namon. Pati nemažai nusidyvi- 
jo kada Simukas beveik ramiu 
balsu papasakojo apie visa sa
vo nelaiminga kelione. Ne vie
na pati ir kaimynai patemijo 
jog Simukas tapo lyg navatnas. 
Kada jo namuose beveik pasku
tine sūdo diena, jam tartum nei 
kamko: guli sau lovoje!

Apie szita atmaina Simuko 
paskalas daejo veikei iki Josz- 
kui. Žydas pakraipė galva, pa
kraipė ir savo kytria nosia 
urnai suuodė, jog tai ne ant ge
ro. Bet nereikia mislyt, buk 
Joszkus butu nusigandęs.

— Oj, paszirs, parustaus ne
dalia, antra — nu, ir gana! Juk 
tik jis visa savo amžių vienu 
piktumu negyvens! Reikia tik 
dabar pasisergėti, kol pirmas 
karsztumas nepareina. Gojus— 
tai tas pats gyvulys... užpyko, 
na, tai tartum nudurs; bet jei
gu palauksi truputi, — tai szir- 
dis pareis ir jis užmirsz, ka py
ko, jeigu tiktai mokėsi ji pa
glostyti. Nu; o asz glostyt ji tai 
jau vis gerai pataikysiu! O pas
kui?.. Nu, jis teisingas žmo
gus, tai man reiks tik grąžei 
iszpasakoti, kad visame jis pats 
yra kaltas... nu, ir bus gerai!

Po pietų Joszkaus jau nebuvo 
Pabiruose. Jis nespėjo nei lem
tai iszsirengti. Sore, pamaezius 
žmogų einant ant karezemos su 
blizgancziu daigiu ant pecziu, 
užriko:

— Joszke! Simukas su kirviu 
eina! Begk! Tegul tave gelbsti 
Dievas Abraomo, Izaoko ir Jo
kūbo! Begk!

Joszku nereikejo ragint. Su- 
į griebės szabini žipona, nes ren- 
, gesi ant ilgo isz namu, — su- 
. griebės maisza su tavoru — per

duris pirmiausia in kanapes in-' mislija, eidamas vogti? Papra- je, 
lindo. Kada vienok pamate kad'les vagis mislija pavogti; no
tai eina taip sau žmogus su uz-' prates mislija kad nepagautu; per velnias? — klausė saves Jo

nas, Vieviu Stagaro bernas, isz-' Į" 
.<>-irdes Žydą bekrankiant, kada iip iiueju ikvij.u. piok apžiurėjas arklius ir pa-įgnues ueiiraiiKiunL, jujuu e

Namie liko Joszeliene drėbė- glostės savo barzda, nueziulbes atvede vėl in pieva arklius, — Į 
dama.

— Ka gali žinot kas inlys'
kvailam gojui in galva! san-
protavo Žydelka. Ak tiesa, Die- Po nuberta žiedais ramunių,

| Juokingi ir Nepaprasti
I Atsitikimai

nei tai varle nei tai kurklys... f 
taryczio žmogus krankia, bet j Į

.. Iszbegus im, (kregžde) ir skriedama tolyn 
ežio rėkt, imezio rėkt, rėkt,'nunėrė, isznyko. Aptekszti szil- 
rek't!.. Nu, visi goję susibėgtu, I tais rausvais spinduleis laidi- 
Simuka surisztu — o asz vis nes saules iszleto siūbavo rugei, 
rekežio givalt! Oj, tai gal but, lingavo pievoje tamsiu smilgų 
kad tie galvijai imtu visi ji la- vilnys. Geltonosios kieles links- 
biau smaugt, smaugt... nu, ir 
nuidovytu!..

Bet mažai gelbėjo jos szitie 
sanprotavimai. Kaip tik dirs
tels in kampa kur Simukas gy
vena, taip ir eina per visa sziur- 
pulei! Sakysite: kodėl ir ji nors 
ant trumpo laiko isz namu ne
pasitraukia? Ak, kareziama 
nebutu ir be jos pražuvus? — 
Tiesa — ji butu galėjus pasi
traukti ir karezema nebutu 
pražuvus! Vienok Joszkuviene 
nepasitraukė nes negalėjo. Pas 
Joszku, mat, buvo priestolis 
arkliniu vagiu. Na, dabar gal 
suprantalte del ko ji nepasitrau
kė. Nes, kas priims arklius, kas 
juos paslėps, kas kitos iszduos 
del vedimo toliau, kas pinigus 
iszmokes?.. Tai da butu vis 
puse bėdos! Bet kaip butu, jei
gu per toki atsitraukima pairtu 
visas gesz-eftas, jeigu atvestus 
arklius vagis nežinodamas kur 
dėti, paliktu ties karezema ir 
jeigu žmones, pamate, suprastu 
visu vagiszka darba?!

— Arkliai, — nei sūnūs, nei 
vaikai Izraeliaus; ju Dievas ne
paslėps nuo gojų! Nu, o mane 
turės Dievas gelbėti — asz tik
ra duktė genies Abraomo! Kaip 
Jis negelbes ? — kalbėjo drąsin
dama save Žydelka. — Jis tu
rės gelbet! Bet kitaip kožnas 
Žydas galėtu Jam akis pri- 
spjauti, kad Jis savo vaikus ap
leidžia. Koks tai butu Dievas 
isz Jo ?..

Vienok menkai kur but užsi
likę jo Joszkuviene ant Žydisz- 
kojo Dievo, nes iszejus isz kar
ezemos, vilkdamos! užkluone- 
mis, murmėjo:

Oi, Dievas, kaip Dievas, o 
asz velyk pati nueisiu ties Si
muko namais ir dabosiu; kaip 
tik eis in karezema užmuszt, t ai 
asz kelt žmones, kad ji risztu!.. 
O nuo Simuko — kelias gerai 
matyt, jeigu kas vestu arklius 
in karezema, tai asz ir-gi pama- 
tyczio.

pratarė:
— Puikus arklei! nesarmata

bus del ju ir rugiuose pagulėt!(ko czia žmogui reiktu? Pirma! f Į 
czia jo nebuvo!.. Ar ne žvėris? 
Ne!., tai ne žvėris! sanprota- 
vo Jonas toliau. ,'Czion žmogus, 
krankia suvis kaip žmogus... 
Reiktu pažiūrėt... tik baisu. 
Bet ka czion man daug rūpintis. 
Inlysiu in rugius ir pažiūrėsiu 
kas bus!..

Ir iszsilupes kuoleli Jonas 
pasislėpė rugiuose.

(TOLIAUS BUS)

BALTRUVIENE

VII.
Tame tarpe Joszkus ėjo per 

kaimus su maiszu kur pardavi
nėdamas, kur pirkdamas ka, o 
kur ir vogdamas. Vienok la
biausiai stebėjosi kur yra geri 
arkle! ir kaip juos’gali paimti. 
Kitaip sakant ėjo darydamas 
visus geszeftus ant naudos sau 
ir ant garbes Žydisžko Dievo.

Bravo jau pavakare, kada 
Joszkus eidamas per laukus 
kaimo Vievio užtėmyje pora 
gražiu arkliu, pririsztu parugė
je. Tuojau akia pratusio žmo
gaus apžvelgė visa apygarda, 
kaip vadas kariuomenes ap
žvelgia vieta busenczios kovos. 
Apžvelgė ir apžvelgęs eme san- 
protauti:

— Nu, reiks la'ukt nakties. 
Laukais vesi — tvoros! Keliu 
vesi — tridbos arti — pamatys! 
Reikia laukt! da paantrino ir 
taip nutaręs ženge nuo kelio 
per griovį (grabe) in pieva ar
tyn arkliu.

Gali kas paklausti: ka vagis

mai pipsėjo vaikszcziodamos. 
po pieva o toli ten kur už kalvu, 
už ruginiu mariu rėkavo žmo
nes.

Joszelis, brisdamas per ru
gius mažai ka misiyje apie pa
togumą vakaro; mažai jam rū
pėjo ir puikiu kvietku žiedai ir 
ju kvapsnis. Pora gražiu bėriu
— pora jaunu drigantu, ma- 
žiausei po szimta rubliu kožnas
— otkas arzino jo kytrias sme
genis ir kas szirdi jo skatino 
smarkiau plakti krutinėję.

— Oj, kad tai tik velnias ne
paragintu gojų parvesti namon, 
arklius ant nakties! mislijo 
Joszkus, sėsdamas szale mai- 
szelio rugiuose.

Kuo žemyn leidosi saule, tuo 
linksmiau plakėsi Joszkaus 
szirdis nes tuo daugiaus radosi 
vilties jog arklei ant nakties 
ezionai pririszti.

Sztai ir žmones isz lauku ome 
gryžti namon. Tilo laukai. Josz
kus ant maiszelio rimodamas 
pradėjo snuduriuoti. Instriži 
saules spindulei margino pie
vas ilgais, ilgesniais szeszeliais. 
Lengvas vėjelis putes beveik 
suvis nustojo. Viskas taip ir 
trauke in miega. Ir Joszkus už
migo . .. Turėjo vienok neilgai 
da miegoti, kada per miega isz- 
girdo, jog lyg kas ten apie ark
lius triūsia ir szneka.

— Tai pagirdės, Jonuti, ark
lius pririszi prie anuo kuoleliu! 
kalbėjo vienas balsas.

— Gerai! atsiliepė kitas bal
sas.

— Tik, Jonuti, tvirtai pri- 
riszk, kad bledes (szkados) ne
padarytu !

— Nesimpink, dede, bus vis
kas gerai!

— Tiesa ir tai, vaikeli, jog 
ant tavos gali užsitiketi...,

Joszkus gulėdamas rugiuose 
net nusiszypsojo kada iszgirdo 
kalba apie užsilikejima. Misli
jo jis sau:

— Oj, reiktu man iszeiti ir 
pasakyti: tikėk man, gaspador, 
szitie arklei daugiau tau neda
rys jokios skriaudos... Asz tu
riu pora gražiu del ju apynas
riu kiszeniuje ir linksma bota- 
gaiti. Nuo jo ir rambus arklys 
bego o tavo arklei begs kaip 
maszina, —- kaip velnias juos 
nesz!.. Tik man sulaukti vi- 
durnakties.

Praslinko valandėlė. Kasžin 
koks žmogus skubindamas pro 
szali keliu praėjo. Joszkus gu
lėdamas ant maiszo žiurėjo per 
viršau rugiu ir temyje kaip isz 
palengvos.nyko ir temo raudo
na saules szviesa nuo lengvu 
debesų padanges. Tilo ir tar
tum kurto laukai. Taip bežiūrė
damas in dangų Žydas vėl už
migo. .. Jis negirdėjo nei kaip 
griežles ir vasztakos pradėjo 
naktini nuobodu savo koncer
tą ; nei kaip aiszkia-kalbes put
peles rugiuose eme sziukauti. 
Barzda atkiszes gardžiai jisai 
krankė, daug gardžiau negu 
prasmirdusioje savo karezemo-

Užlaikykim Kiekviena 
Diena Kaipo Socialines 

Hygienos Diena
Kelios sanvaites atgal pirma 

National Social Hygiene Diena 
buvo apvaikszcziota per visa 
szali. Dr. Thomas Parran, Suv. 
Valstijų Vieszos Sveikatos Tar
nystes vyriausia galva, kuris 
pripažintas veneriszku ligų ži
novu, paskyrė ta diena. Ir szita 
Social Hygiene Diena pažymė
jo pirma visa-tamta apimanezia 
kova priesz sifili—liga, kuri 
lieczia deszimta dali musu gy
ventoju.

“Turime iszbaigti-sifili,” sa
ko Dr. Parran. “Musu vaikai 
mus skaitys kriminaliszkai ne
atsargius ir netinkamus jeigu 
mes, -su mums žinomais inran- 
kiais neisznąikinsime szita bai- . 
su užkrėtimą musu gentkarteje. 
Szitas yra vienas prisidėjimas 
kuri mes žinome, kuris gali pa
daryti pasauli saugesniu ir 
linksmesniu pasauliu visiems.”

Sziadien gyventojai žino kaip 
gydyti sifili, ir kaip sulaikyti 
užkrėtimą nuo kitkr. Musu svar
biausia problema sziadien yra 
pritraukti žmones, kurie szita 
liga kenezia kad jie save pasi
duotu tinkamu! medikaliszkui 
pagydijimui kuomet liga vis 
tik pat’ pradžioje. Tikras tiks
las 'szitos tauta-apimanezios 
kovos yra suvesti visus, kurie 
tik szita liga serga po medika- 
liszku prižiūrėjimu ir sulaikyti 
juos nuo save-gydymo ir varto
jimo visokiu apgavingu vaistu 
— kas labai tankiai yra pavo
jinga.

Žmones sziadien jau neskai
to sifili kaipo “atlyginimą už 
prasikaltima” nes toji liga yra 
tokia pasalinga kad net ir ne- 
kalcziausias žmogus gali visai 
nekaltai ja užsikrėsti. Sifilis 
yra rimta liga ir turi būti gy
doma kaip rimtos ligos gydo
mos ir kaip džiova arba vėžys ji 
iszgydoma jeigu ligonis pasi
duos medikaliszkui gydijimui 
pat pradžioje.

Tai todėl mes sakome, užlai
kykime kiekviena diena kaipo 
Social Hygiene Diena, isznai- 
kindami szita baisu .sveikatos 
pavoju. Pirmas reikalavimas 
yra pasiduoti savo szeimynisz- 
kui gydytojui del pilno fiziszko 
egzamino, kuris privalo inirnti 
garsu j i “Wasserman Test” 
kraujui. Vienas žmogus isz de- 
szimts parodys sifiliszka už-l 
kretima sis 
iszegzaminavimui. Jeigu rasi] 
kad esi užkrėstas — nesirū
pink. Atsimink kad medikalisz- 
kas mokslas dabar turi iszgydi- 
jima szitai ligai. Saugokis nuo 
visokiu -szundaktaru ir garfcin-

■ tu vaistu. Pasiduok .szeimynos 
l gydytojui ir sek jo patarimą.

H .............................................. ą j

Vai jus Minersvilles bobeles, 
Apsimalszykite truputi rūteles, 

Namus geriau prižiūrėkite, 
Ir prie savo vaikeliu sedekite.

Nelandžiokite vis pas 
kaimynus,

Sulaikykite savo burnas, 
Munszaines tiek nesriaubkite, 

Geriau tuojaus paliaukite. 
Jau atėjo pas mane tiligramas, 

Nuo senei isz ten laukiamas, 
Kad neprižiūrite savo vyrus, 
Tik jum rupi kur gaut kelis 

byrus.
Savo gerus vyrus paniekinat, 

Ir visaip juos iszvadinat, 
Tuojaus paliaukit, 
Ir apsimalszykit,

Ba bus jums negerai, 
Skaudės jums nugarai.

* * *
Telegramas skambėjo, 

Ir tokia man žinia atėjo: 
“Baltruvienele, tu lelijėlė, 

Atvažiuok in Springfilda, mer- 
gicos nedorai apsiėjo, 

Nedėliojo po rodhauzes 
važinėjo.

Bizni lenais dare, 
Ir juoku (Užtektinai ten padare, 

Reke, szoko ir kaip karves 
baube,

Per visa nakti kaip szunes 
staugė,

O ka jau armonikų griežimas, 
Ir Italijonu staugimas,

Buvo net sarmata ir baisu, 
Nuo tokiu pasielgimu,” 

Geriau szirdeles paliaukite, 
Taip pasiiutiszfcai nestaugkite.

* * *
Ana diena Filadelfijoj buvau, 
Ant Soutside funiu maeziau, 

Vai rūteles po szimts ži'bancziu 
velniu,

Ir nuo tokiu baisiu bobelių. 
Beveik kas diena pasigeria, 
Su visokiais per naktis sėb

rauja,
Turi nuolatos pas save gauja, 

Neturi ka valgyt,
Nuo Žydeliu turi praszyti, 

Rankas smirdeliui bueziuoja, 
Ant keliu priesz juos klupoja.

Pas tokias grinezioje baisiai 
smirda,

Kaip ant pecziaus verda, 
Net ‘szlyksztu žiūrėti, 

Net ima žmogų vemti.
Viena penkių vaikiu motina, 

Pasiutėlė jau ne jauna, 
Duoda pavyzdi negera, 

Iszrodo kaip tikra ragana.* * *
In Pittsburga atvažiuoti turiu, 

Kad ir atlėksiu eroplanu,
Dabosiu merginas ir dėdienės, 

Jeigu ka blogo pamatysiu, 
Puiku szposa padarysiu.

Isz kampo iszleksiukaip kulka, 
. J'i Su koezelu insisuk'siu in pulką, 

ouvs MUHMAd uz j£urį0,s drūtesnes patrajinsiu, 
istemoje. Pasiduok .. ą , • n .o.. .

:: George F. Ivey, gyvenan- 
tis Hickory, N. C., kuris tori 
daugybe vyszniu medžiu ir kad 
juos apsaugoti nuo žvirbliu ir 
kito paukszcziu kurie ėda vysz- 
nes nuo medžiu, ėmėsi ant gero 
budo apsaugojimo medžiu. In- 
deda jis kate in kletka kuria 

Į j pakabina medyje ir kates isz- 
baido paukszczius. Keturios 
kates dirba diena ir nakti.

:: Advokatas Clare E. Hoff
man, Detroit, Mich., duoda sa
vo siutus pasiūti be kiszeniu 
kad negalėtu laikyti ranku ki- 
szeniuoise laike teismo.

:: Albertas Underwood, 17 
metu faimeriukas, isz Sulphur, 
Oklahomos, praleido savo nuo
bodu laika dirbdamas skripka 
isz vyszniu medžiu su pagialba 
kiszeninio peilufko ir kirvio. 
Skripka yra puikiai padirbta.

:: Po asztuoniolika metu 
nuobodaus darbo, John C. 
Brink, isz Middletown, N. Y., 
ana diena užbaigė padirbti tris 
sotus naminiu rakandu vien tik 
isz cigariniu baksuku.

:: Isz skaitliaus 2,600 kara
lių ir ciesorių kurie vieszpatavo 
nuo rasidejimo žmogiszkos is
torijos, tiktai 77 atsisakė nuo 
sosto, 13 buvo priversti prasi- 
szalint in laika paskutiniu 25 
meto. :

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- 
ganczib vandens, didele ganyk
la ir girria, trekas 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.

MAINIER1U ASTMA IR 
NOSINIS KATARAS

Priszakinio galvos skausmo, sun-1 
kaus kvėpimo, užimąs ir szaltis j 
galvoj ir nosije, kurtumas, sausas I 
kataras pas senus ir silpnus žmo- | 
nis, dusulis ir kosulis. Stebėtina | 
gyduole per 30 metus. 30c bonkute t 
4 bonkutes ?1. Adresavokite

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

Szi Banka yra Narys 
Federal Reserve System 

IR
Federal Deposit Insurance 

Corporation

Union National Btaik
KAMPAS MAIN IR CENTRE ST.

MAHANOY CITY, PA.

— Kas tai ezionai butu do
John L. Rice, Gydytojas, 

New Yorko Miesto
Sveikatos Komisijonierius.

F.L.I.S.

Pati szoksiu ir užgrajinsiu, 
Ricz, him, bam, bum, 
'Tai bus sarmata jum. L. TRASKAUSKAS

LIETUVISZKAS GRABOR1U3
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 
past: tyta ir kas-kąrt pribuna dau
giaus. gyventoju. Parsiduoda pigiai 
todėl gera proga pirkti dabar o ne
laukt kolei preke pabrangs. Kreip
kitės in “Saules” ofisą. .. t.f.

Laidoja kunus numirėlius. Pasam
do automobilius del Laidotuvių, 
Kriksztiniu, Vesieliu, Pasivažinėji
mo ir t. t. Bell Telefonas 78.

J 520 W. Centre St., Mahanoy City
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ŽINIOS VIETINES
, — Petnyczioj Szv. Jurgio.

— Nedelioj pripuola rus
ai akiu Verbų Nedelia.

— Praeita Su'bata kunigas 
Czesna suriszo mazgu moterys
tes pana Alicija Vasiliauckiute 
su Juozu Meldisziu, isz Moreos. 
Vestuves atsibuvo pas nuota
kos motina.

— Ana -diena nudžiugo po
ni Helena Norkevicziene, 408 
W. Mahanoy avė., kada aplaike 
žinia nuo savo sunaus Szimano, 
isž New Yorko, buk jis aplaike 
augszta dinsta spaustuvėje 
Crowell Publishing 'Co., kurie 
poną Norkevicziu iszrinko vice
prezidentu tosios kompanijos 
su kurią jis jau dirba daugiau 
kaip tris metus. Ponas Norke- 
viczius turi vos 32 metus, yra 
paęziuotu, (užbaigęs advokato 
mokslą įsu New York Law 
School ir yra szwtesus žmogus. 
IJŽiaugiames ir mes kad vienas 
i§ž musu tautiecziu, kuris yra 
gimęs ir užaugės Mahanojuje, 
perejo per augsztas mokslaines 
ir gavosi ant taip alągszto dins- 
tp. Taip, motinos szirdis ir ta 
prijauczia kad jos sūnelis da
giojo taip puikaus dinsto pasi
likdamas taip dideles kompani
jos vice-pirmininku.

■ — Poni B. Sklariene, 601 
E. Pine uly., ana diena sugryžo 
isz Filadelfijos kur atlankė sa
vo serganczia motina, ponia A. 
Amulevicziene kuri gydosi Jef
ferson ligonbuteje nuo kokio 
tai laiko. Poni Amulevicziene 
gziadien jaucziasi daug sveikes
ne.

— Seredoje buvo gana blo
gas oras su lietum ir smarkiu 
vejum, kuris padare daug ble
des nulauždamas szakas me
džiu ir padare farmeriams daug 
bledes. Elektrikos kompanijos 
taipgi‘ apturėjo bledes nes kaip 
kur vejas nutraukė dratus.

-- Katre, pati Antano Sete- 
V.icziaus, 334 W. Mahanoy Avė., 
likos iszvežta in Locust Moun
tain ligonbute ant gydymo.

— Kunigas Stanislovas 
Vembrys likos paženklintas vi
karu per vyskupą in Szv. Juo
zapo parapija ant vietos buvu
sio kunigo J. Baltrūno.

— Seredoje turėjome dvi 
ugnis, viena apie 5:09 vakare, 
kuri kilo ant E. Railroad uly., 
500 skvere. Priežastis ugnies 
buvo užsidegimas kamino na
me C. Schafferio bet greitai už
gesinta. Vėliaus užsidegė ga- 
radžius ant E. South uly., ku
riame smarkiai apdege du auto- 
mobilei prigulinti prie Kola- 
pinsko.

— Jonas “Farmeris” An- 
drijauckas, geras beisbolinin-1 
kas, randasi Locust Mountain 
ligonbuteje, Shenandoryje, kur

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU

Scranton, Pa. f Mare Batki-| 
niene, 214 Wyalusing uly., Old 
Forge, mire namie po trumpai | 
ligai. Velione prigulėjo prie 
Lį^pviszkos parapijos Szv. 
J^zhpo, Durejoj. Velione pa-' 
liko du sūnūs, ketures dukteres, 
ir sesere Augustiene, 13 anūkai 
ir du pro-anukius. Laidotuves 
atsibuvo su bažnytinėms apei-
gesmis.

— Neprigulmingos Lietu
viszkos parapijos kunigas, Mi- 

■ kolas Javadka, pakvietė ant 
I rodos Dr. Dawber, kad iszaisz-

gydosi ant sužeistos rankos ku
ri likos nulaužta laike darbo 
Mahanoy City kasyklose.

— Už pardavinejima svai- 
ginancziu gerymu Nedelioje, 
valdžios agentai aresztavojo 
Petrone Sadauskiene ir Edvar
dą ir Joną Želionius, 336 E. 
Market uly., kurie buvo pasta
tyti priesz skvajeri Kalbach, 
Pottsvillej, užsistatydami kau
cija lyg teismui.

— Vincas Tamkeviczius, 
54 metu, gyvenantis ant 431W. 
Mahanoy Avė., užvede skunda 
priesz Plymouth Excavating 
kompanija ant $10,000 už aplan
kytus sužeidimus, kada vienas 
isz kompanijos troku trenke in 
jo automobiliu kuriame jis ra
dosi. Tamkeviczius likos pavo
jingai sužeistas ir turėjo pergu
lėti ligonbuteje du menesius ir 
sziadien da neyra pasveikęs.

— Ant laidotuvių a.a. Mi- 
kalinos Berneckienes dalyvavo 
daugelis žmonių tarp kuriu ra
dosi ir poni Kalinauckiene su 
sunum Jonu, isz Waterbury, 
Conn., veliones duktė ponia He
lena Danieliene, isz So. Bosto
no, Mass, ir pone Petruseviczie- 
ne su duktere, ponia Juzefina 
Dempsey, isz So. Boston, Mass.

— Jau viskas parengta ant 
linksniams vakarėlio kuri pa
rengė Y. M. Lietuviszkas Inde
pendent Kliubas, kuris bus lai
komas Nedėlios vakarą, 25-ta 
Apriliaus, West End Hose 
House ant W. Centre uly. Kož- 
nas narys gali atsivesti savo 
dranga ar draugia nes visi yra 
szirdingai užkviecziami ant to 
puikaus vakarėlio.

kintu parapijonams nefcurias 
tiesas neprigulmingu bažny- 
cziu po jo valdžia. Kunigas Ja- 
vadka apreiszke Dr. Dawberui 
kad Amerikoj randasi septy
nios Lietuviszkos neprigulinin- 
gos parapijos kurios randasi 
Pittsburghe, Philadelphijoje, 
Wilkes-Barre ir Scrantone, 
Pennsylvanijoje ir Bostone, 
Mass., Westvillej, Ill. ir Ma
rion, Ohio.

Brooklyn, N. ¥., — Invyko 
National Biscuit Co. darbinin
ku susirinkimas. Po susirinki
mo lietuviai A. Jaksztonis ir 
A. Szlenys iszsitrauke po kele
tą mažucziu, važiavo namo. 
Važiuodami 3-rd avė., prie 23 
ulyczios pasipainioja taksi. 
Vairuotojui A. Jaksztoniui ke
liąs buvo per siauras ir visu 
smarkumu drožė in geležini el- 
ėvaiterio stulpą taip smarkiai, 
kad A. Szlenys buvo iszmestas 
isz automobilio. Automobili 
visai sudaužė. A. Jaksztoniui 
sumuszo uosi ir lupas ir abudu 
gerokai nukentėjo. Buvo nu
vežti in ligonbute, bet ta pati 
ti vakarą grižo namo. A. Jak- 
sztonio automobilius likos be
vertes.

NEPRASZYS DAUGIAU KAD JUOS PAVAŽINĖTU.
Gal ne vienas automobilistas likos sulaikytas per vyruką ar mergina su atkisztu nyk- 

szcziu, stovinti ant plento, praszydami kad ji pavėžėtu. Tasai paprotys labai pabjuro del stu
dentu isz Long Beach kolegijos, Long Beach, Kalifornijoj, kurie sutvėrė draiuguve kad stu
dentai ir kiti atprastu nuo tojo paproezio ir daugiau nepraszytu automobilistu kad juos pasi
imtu su savim ir nuvežtu in paskirta vieta.

Isz Visu Szaliu

Palengvina Juso Naminus Darbus 
ir tas nebrangiai atsieina

su Elektrikinu Refrigeratorium
Pralinksmins juso gyvenimą, palen

gvina ir pagerina juso namius darbus, 
ir už mažai iszkaseziu, ta galima tu
rėti su pagialba moderniszzku elek
trikinu intaisiu; ir vienas isz ju yra 
tai elektrikinis refrigeratorius. Priek 
tam; nauji 1937 modeliai tu elektri
kinu refrigeratoriai suteikia jumis 
didesne verte už juso pinigus, dau
ginus parankumo už pigesne varto
jimo preke, daugiaus vietos del palai
komo visokiu valgiu, nes randasi dau
giaus lentyniu, daugiaus lediniu szmo- 
tuku ir greitesni suszaldima.

SEE THE HEW

HOHEREFttGERATIM 
AT 

nsscasi

Baigus depresijai atėjo didesnis noras del pagerinimo gyvenimo 
sanlygas juso namnuose. Elektrikas užima pirma-viete del suteiki
mo to pagerinimo.

PENNSYLVANIA POWER IR LIGHT KOMPANIJA 
arba PAS JUSO VIETINI PARDAVĖJU

Havana, Guba., — Lietuviai 
daugiausia ežia dirba cukraus 
fabrikuos® ir kasyklos®; Ju 
uždarbiai nėra dideli. Del ne
darbo daug lietuviu isz Gubos 
iszVažiavo. Dabar ežia yra a- 
pie 100 szeimynu. Visi ezion- 
ykszcziai Lietuvei nors ir netu
ri savo draugijos, dažnai susi
eina ir prisimena savo tėvu že
me. Lietuviszku knygynu ir 
laikraszcziu sz Lietuvos negau
na bet skaito Sziaurines Ame
rikos laikraszczius.

Orange, N. J. j- Balandžio 15 
diena, persiskyrė su sziuom 
svietu, Vincas Vaitulonis, 55 
metu amžiaus, kuris staiga,i su
sirgo szirdies liga ir mire. Ve- 
lionis ta diena atsikėlė, apžiu
rėjo peczius ir skundėsi ant 
skausmo szirdies. Paszauktas 
daktaras apžiurėjo ir iszreisz- 
ke, kad turės mirti. Paszauk
tas kunigas parengė ji ant am
žinos keliones ir in trumpa lai
ka mirė. Velionis paliko ,pa- 
czia du sūnūs, tris dukteris, 
broli Juozą, Brooklyn, N. Y., ir 
Lietuvoje tęva Vincenta 87 mo
tu amžiaus.

-SfOAE RYAN’S 
flower shop 

ŲjAjį 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 nęatsiszauks tai 
telefonuokite Shenandoah 20516. 
Atlankykite muso nauja sztora. 
219 W. Centre St. Adamsono name

MAHANOY CITY, PA.~

kelti suokalbi, kad miestą ati
duoti in rankas pasikeleliu, li
kos suaresztavoti per slapta 
iszpaniszka palicija. Teipgi 
suimta, kelios moteres ir dau
geli. civBliszku ypatų. Buvo 
tai didžiausias skaitlis sznipu 
kurie darbavosi nuo prasidė
jimo kares. Kelis jau suszaude.

5 VAIKAI SUDEGE ANT 
SMERT MOKSLAINEJE.
Toliu Estonija. — Penki vai

kai sudege ar likos užmuszti o 
89 sužeisti isz kuriu keliolika 
badai mirs nuo sužeidimu laike 
kada užsidegė celultijdine 
stuczkele krutamuju paveiks
lu maszinoje. Paveikslai buvo 
lodomi mažoje mokslainėje kai
melyje Kilingineme, artimoje 
Pomeranijos. Kada kilo ugnis, 
vaikai sumiszime visi subėgo 
prie vienatiniu duriu. Buvo 

i baisus susikimszimas ir vaikai
negaledami iszbegti laukan li
kos sudeginti ir sužeisti.

PASISLĖPĖ DIDELIAM 
LAIKRODIJE PER 28 

DIENAS.
Kąpuvar, Austrija., — Kar- 

iszkas sūdąs nubaudė kareivi 
Ivi’a Svornik, ant szesziu mene
siu kalėjimo, už tai, kad per
trauke savo urlopa 10 dienas 
be pavelinimo perdetiniu. Svor- 
niko mylima ji atmetė ir susi- 
nesze su kitu jaunikiu, o tasai 
norėdamas iszgazdyt mergina, 
įpiarasze jei laiszkeli, buk keti
na papildyti įsavžudysta, kad 
jo daugiau nemyli, $b tam din
go kaip akmuo vandenije, ir 
niekas nežinojo, kur jisai yra. 
Buvo manyta ’kad atėmė sau 
gyvastį isz nusiminimo, kad ji 
mergina atmete. Svornik atė
ji in laika in kazarmes bet 
pasislėpė dideliam laikrodyje 
kazarmese, kuriame iszbuvo 
net per 28 dienas ir naktis. 
Naktimis iszeidavo isz savo 
pasislėpimo ir eidavo in kuk- 
nia pasiimti maisto, bet ji pas
kutinių diena užtiko sargas ir 
aresztavojo. Kada mylima da- 
girdo kad josios mylimas yra 
gyvas ir sveikais, priglaudę ji 
vėla prie savo szirdies.

TEVAS REGEJO SAVO SU- 
NU PO JO MIRCZIAI, APIE 

KURIA VISAI NIEKO 
NEŽINOJO.

Ploysti, Rumunija. — Laik- 
rasztis “Svyt” apraszineje a- 
pie sekanti atsitikima: Kup-! 
ežius Steidorff, lauke atvažiuo- 
jenezio įsavo sunaus ant keliu 
dienu namo. Sūnūs liedavo jo
kios žinios apie savo susiveli- 
nima ir priežaste, del ko neat
važiuoja ant paskirtos dienos. 
Tėvas sugryžias namo, pate- 
mino savo sunu stovinti ant ge
ležinkelio stoties. Priszoko pa
sveikinti, bet kada prisiartino 
prie tos vie'to's, nieko nemato. 
Nuvažiavęs namo ir vos per
žengęs slenksti, rado ant sof- 
kos gulinti savo sunu negyva. 
Nulindęs tėvas mėtėsi ant su
naus, bet ir sziuom kartu tik 
pasirodė, kad jo mintis ji suvi
liojo. Dabar .tėvas suprato, 
kad turėjo sulini atsitikti ko
kia nelaime ir nusiuntė tele
grama iiKmo'kslaine kad iszty- 
rineti ar sulini ne atsitiko kas 
blogo? In kėlės valandas, ap- 
laike telegrama, kad sūnūs ap
sirgo priesz iszvažiavima ir 
mirė ta paezia valanda, kada ji 
tėvas paregėjo pirma karta 
ant stoties.

MIELASZIRDINGAS KRIAU 
CZIUS TURĖJO NET

12 PACZIU.
Melnik, Czekija. — Aleksas 

Jablunik, likos pastatytas i 
priesz suda, už daug-patysta! 
nes buvo apsipaeziaves su dvy
lika moterimis už ka'likos nu
baustas ant dvieju metu kalėji
mo. Jisai prisipažino buk ves-

26 ŽMONYS ŽUVO LAIKE 
VIESULOS.

Tokio, Japonija.,— Telegra
mai pranesza. isz Seoul, Korėjos 
buk lenais laike pasiutiszkos 
viešnios žuvo apie 26 žmones ir 
82 dingo nežine kur. Apie 20 
žuvininku nuskendo luotelije.- 
Viesulą padare daug bledes 
pakraszcziuosia.

TVANAS UŽLIEJO KONE 
VISA MIESTELI; 78 

ŽMONYS ŽUVO.
Tokio, Japanija.,—■ Isz įprię- 

žasties tankiu lietu, iszsiliejo 
isz loviu kelios aplinkines upes, 
kurios užliejo sala Szakalina. 
Apskaityta, kad 78 žinonys žu
vo tvane, bet manoma, kad 
daugiau žuvo ne kaip telegra
mai pranesza. Daug namu likos 
užlieta. Artima salaite, ant 
kurios randasi apie 130 gyven
toju, likos atskirta nuo Viso 
svieto ir jeigu gyventojai ne- 
aplaikys greitos pagialbos, tai 
iszmirs ten badu.

VELA JESZKOS KARINES 
BAISYBEI!.

Edinburg, ,Vokieti ja.,— Sir 
Dovidas Hunter Blair, 83 metu, 
perdetinis katalikiszkos kole
gijos Szv. Dedos, už imliu san- 
vaieziu iszkeliaus in Holandija 
jeszkoli tenaitinesia klampynė
se pagarsėjusios marines baisy
bes, kuri badai turi keliolika 
szimtu metu amžiaus. Dak
taras Robertas Wilson badai 
nutraukė paveiksią tos baisy
bes 1934 mete, bet niekas nega
lėjo atminti kokis tai 'butu su
tvėrimas. Direktorius Bronx’o 
žverineziaus, New Yorke, pa
siūlo 25 tu'kstanczius doleriu 
tam kuris sugauta laja baisybe 
ir atvežtu in New Yorka gyva.

SENUKE SUSILAUKĖ
102 METU.

MrMs. Mare Desire Verett, 
kuri susilaukė puikaus amžiaus 
102 metu, kuri gimė Baldwin, 
Louisiana, niekad neapleido sa
vo gimtines iszaleles. Turi ji 
septynis vaikus kurie yra gyvi. 
Taipgi susilaukė 152 anuku, 
pro-anuku ir pro-pro-anuku. 
Senuke niekad nenaudojo aiku- 
loriu ir da gali pati invert! siū
lą in adata.

ANT PARDAVIMO !

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

KELI KUNIGAI IR MOTE
RES ARESZTAVOTI

KAIPO SZNIPAI.
Madrid, Iszpanija., — Keli 

kunigai, kurie likos atsiunsti 
per Italiszkos bažnyczios valdy

ba, iii ezionaįs sznipineti ir su-

Smarkus ištrynimas — 
malonumas ir palengvini

mas kuomet muskulai 
geliami.

PA1N-EXPELLER 
žinomas lietuvių šeimoms 

Jau per tris gentkartes. .

MIN-EJPElLEfi

davo merginas ir moterės isz 
gailesties kad nebuvo kam jas 
suramyt. ' Dvylikta pati pripa
žino, buk Jablunik buvo geras 
ir isz jo užganadyta kuris apsi- 
paeziavo su ja isz mielaszirdys- 
tes, ka pati prisipažino kad 
tai tiesa, nes buvo jai labai 
nuobodu vienai gyventi.

18 ANGLEKASIU ŽUVO 
EKSPLOZIJOJ.

Chąrbinas, Manczuko., — 18 
anglekasiui 'žuvo baisioje eks
plozijoj kokia-kilo kastyklosia 
Titaho, prigulinezios prie Man
churia Coal Mining Co. Arti 
50 anglekasiu likos sužeisti ir 
smaukei apdeginti. Kasyklos
užsidegė po eksplozijei ir lyg 
sziai dienai .dega.

ITALISZKI KAREIVEI PAIMTI IN NELAISVE ISZPANIJOJ.
Aficieriai ir kareiviai, kurie likos nusiunsti in Iszpanija in pagialba del pasikelelta 

kurie likos paimti in nelaisve laike muszio aplinkinėje Guadalajara kalnu. __ ,
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