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Isz Amerikos I lietuvys bandė 
SULAIKYT BANDITĄ

SVIETAS ATJAU
CZIA PLETMUS

ANT SAULES
Plaukimas Ant Mariu Pavo
jingesnis ; Telegrafai ir Reidio 

Nukente.

ORAS DAUG NUKENTE IR 
SUTRUKDYTAS.

Washington, D. C. — Musu 
svieto kamuolys sziadien per
eina per pavojinga magnetisz- 
ka sumiszima kokio nesijautė 
in szimta metu, kaip daktaras 
A. G. McNish, tyrinėtojas že- 
miszko magnetizmo ir elektri
ko apie tai apraszineja.

LIKOS PAVOJINGAI PER- 
SZAUTAS.

Brooklyn, N. Y. — Lietuvys, 
Antanas Szarkauckas, 122 Ilo-į 
ward uly., atėjo su Aleksu Zu- j 
zaviczius in saliiuna ant 48 Gold I 
uly., ir kada gere stiklą alaus, 
inejo kokis tai nepažystamas I 
žmogus, aliepdamas visiemsį 
iszkelti rankas in virszu. Auta-I 
nas mane kad tai kokis szposasi 
ir ėjo prie bandito. Tasai szove Į 
in Antaną bet Antanas bego j 
paskui banditą. Nubėgo jis prie ; 
duriu ir net laukan iszbego 
paskui ji. Banditas paleido da 
kelis szuviuis in ji ir Antanas 
sukniubo ant saidvoko. Bandi
tas szoko in stovinti automobi-

ORALAIVIS “HINDENBURG” EKSPLODAVOJO
___  • ■ f ■ I
c -..................................-y ,

Milžiniszkas Vokietijos oralaivis “Hindenburg,” kuris likos visiszkai sudegintas ir sunai
kintas praeita Ketverge vakara per eksplozije. Nelaimėje žuvo 35 žmones.

KAPITONAS MAX PRUSS.

Oralaivio kapitonas Max 
Pruss kuris buvo sunkiai 
apdegintas ir sužeistas.Tame visa priežastis yra 

pletmai ant saules kurie su
trukdo visa orą kuris labai per
simainė in daugeli metu. Nuo
latiniai lietus ir tvanai yra prie
žastim sutrukdymo magnetiz
mo ore. Daktaras McNish sako 
kad tai ne galas nes szia vasa
ra galima tikėtis smarkiu vie
sulu, pasikėlimo mariu, smar
kiu elėktrikiniu vėtrų ir kitu 
gamtiszku sumiszimu.

Sziadien plaukimas mario
mis yra gana pavojingas nes 
laivoriai negali nustatyti savo 
kompasu prigulincziai, turi pa
tys iszrokuoti kelia ant mariu 
nes kompasai yra perimti kokia 
tai elektrikine galybe kurios 
negali suvaldyt, kad laivai ne
plaukiotu aplinkui.

Telegrafine komunikacija 
taipgi nukentejo daug, kiti ma
rinei telegrafai visai nesidar- 
buoja, tik kėlės valandas ant 
dienos o tas yra priežastim kad 
elektrikines pajiegos nesidar- 
buoja kaip reikia.

Saules pletmai, kurios yra 
priežastim tosios permainos ir 
sumaiszyto padėjimo ant musu 
žemes. Daug gazo ir skysto ma
ter i j olo iszkyla isz saules ant 
milijonu myliu in virszu o ka
da po kokiam tai laikui tasai 
skystimasarba 'deganti ugnis 
nupuola adgal ant saules tai 
jau yra gerai atszale ir iszrodo 
kaip milžiniszki pletmai. Szia
dien tieji pletmai ant saules yra 
■gana žymus kuriuos galima 
matyt ir be teleskopo ir galima 
juos užtemint per aprukinta 
stiklą.

Todėl sziadien žiaunai isz vi
so svieto keliauna in Afrika ty
rinėti ateinanti užtemimą sau
les kuris trauksis per 12 ar dau
giau minutu, ko nebuvo matyti 
in laika kone daugiau kaip 
szimta metu.

Ka tieji žinunai matys ant 
saules laike užtemimo tai ap- 
reiksz svietui kada isz ten su- 
grysz ir mums apraszys.

liu kuriame laike ant jo kitas 
draugas ir nupiszkejo nežine 
kur. Palicija lyg sziol banditu 
nesueme. Antanas guli ligon- 
buteje su keturioms kulkoms 
kuine.

“VASARA SU ŽIEMA“ NE
SUTIKO; PERSISKYRĖ.
New York. — Ne ilgai tęsęsi 

meile Burtono Tucker, kuris 
būdamas tik 19 metu, apsipa- 
cziavo su poniute Topsfiel ku
ri tada turėjo 45 metus. Buvo 
tai 1923 mete. Porele nevos ap- 
sipaeziavo isz “dideles mei
les,“ 'bet toji meile greitai at- 
szalo nes jaunam vyrui nubodo 
sena boba. Pereita meta jis ap
leido savo prisiegele su trimi 
vaikais. Sena bobele apskundė 
jauna vyra ant užlaikymo jos 
ir vaiku bet kaip teismas pasi
baigs tai da nežine.

MERGAITE SURADO PASI
KORUSIA KAIMINKA.

Philadelphia. — Mariute 
Test, penkių metu, nuėjo pas 
kaiminka atlankyti savo drau
ge o kada jos nesurado, nuėjo 
in skiepą jeszkoti. Nemažai 
mergaite persigando kada rado 
ka'banczia ant virves nuo bal
kio kaiminka, Mrs. Mary Gib
son, 38 metu, kuri pirma užsili
po ant kopecziu po tam jas nu
spyrė ir pakibo ant virves. Jos 
vyras tame laikė radosi darbe. 
Motore badai buvo nusiminus 
ilga liga.

PASIKORĖ ANT LOVOS.
Philadelphia. — Juozas Ha

ney, 55 metu bedarbis, likos su
rastas savo kambarėlyje ka

PANAIKINS VISUS KOM- 
PANICZNUS SZTORUS.
Harrisburg, Pa. — Pennsyl- 

vanijos gubernatorius Earle 
yra pries; ingas kompaniez- 

j nams.szt orams isz kuriu darbi- 
' įlinkai kasyklų ir kitu kompa
nijų buvo ; priversti pirkine t 
maišia, drapanas ir kitus reika
lingus dalukus del pragyveni
mo o už tajora lupdavo nemie- 
laszirdingai ir nekarta žmoge
lis turėjo Jalikti visa savo al
ga tuose saoruose. Gubernato
rius sako kid toki kompaniezni 
sztorai neturi tiesos nu'traiuki- 
net mokesti nuo darbininko už 
visokius dflykus nes ant to yra 
kitokis bucas jeigu žmogus ne
užmoka už aplaikyta tavora.

ORALAIVIS
HINDENBURG

EKSPLODAVOJO
ATLEKESIN NEW YORKA 
EKSPLODAVOJO ARTIMOJ

STOTIES; REGĖJIMAS 
BUVO BAISUS.

35 Žmones Žuvo; Lavonai 
Baisiai Sudeginti; Buvusis
Kapitonas Laivo, Teipgi 
Reidio Operatoris Mirė 

Nuo Apdegimu.

BUVO TAI PIRMUTINE KE
LIONE SZIA VASARA.

Lakehurst, N. J. — Milži
niszkas oralaivis, Hindenbur- 
gas, kuris iszleke isz Vokietijos 
praeita Panedeli ir atlėkė czio- 
nais apie 7:23 Ketvergo vaka
ra, (pagal Daylight Saving lai
ka), ir kada jau artinosi prie 
stiebo prie kiurio darbininkai ji 
ketino pridrutint kad pasažie
riai iszliptu ir vos radosi apie 
150 pėdu nuo stiebo, staigai ki
lo baisi eksplozija nuo kurios 
sudrėbėjo visa aplinkine ir sto
vinti. žmones, kurie geide pa
sveikinti pasažierius, buvo 
parmesti ant žemes. Kilo da dvi 
kitos eksplozijos kurios apėmė 
liepsna visa oralaivi. Nekurie 
pasažieriai iszszoko isz jo apim
ti liepsna o kiti sudege degan- 
cziam oralaivyje.

Regėtojai ir reporteriai, ku
rie pribuvo apraszyti atlekima 
tojo orinio milžino pasakoja 
kad tai buvo tikra snudna diena 
kada liepsna apėmė visa oralai
vi.

Toje nelaimėje žuvo 35 pasa
žieriai ir darbininkai isz skait- 
liaus 97 žmonių o 63 iszliko gy
vi bet nekurie likos baisiai ap
deginti ir randasi ligonbutese. 
Kapitonas oralaivio Max Pruss 
likos baisiai apdegintas kaipo

rengia inlipti ig oralaivi kada 
isz jo iszliptu pasažieriai bet 
dagirde apie nelaime nekurie 
atsiklaupė ant keliu dekavoda- 
mi Dievui už iszgialbejima ju 
nirto tos baisios nelaimes.

Oralaivis buvo apdraustas 
ant $3,750,000. Vokietijos dik
tatorius Adolf lįs Hitleris, da
gi rdes apie nelaime, paaukavo 
12,000 doleriu ant .suszelpimo 
likusiu szeimynu darbininku, 
kurie dirbo ant laivo. Kitos au
kos plauke isz visu szaliu svie
to. Toji nelaimi atsitiko dienoj 
sukaktiuviu vieno meto nuo ka-I
da jis pirma karta atlėkė in 
Amerika. Pirma karta jis atlė
kė in Amerika 6-ta diena Gegu
žio, 1936 mete.

Vokiecziai yra tosios nuomo
nes kad kas turėjo isz piktumo 
arba neapykantos sunaikinti 
oralaivi bet Vokiszka kamisija 
drauge su Akhėrikoniszka tyri
nės lyg pabaigai priežastį tos 
nelaimes.

Kada miestas Friedrichsha
fen, isz kur iszleke oralaivis, 
dagirdo apie nelaime, visas 
miestelis inpuole in 'didele gai
lesti ir isz pradžių negalėjo ti
kėti ka tasai milžinas staigai 
butu sudraskytas per eksplozi
ja ir liepsna.

Nelaime atsitiko per eksplo
zija hydrogen gazo koki naudo
jo, kad butu naudoja helium ga- 
za tai nelaime neimtu atsitikus. 
Nuo szios dienos Vokietija nau
dos tik helium gaza.

Vokietija prisiuntė padėka- 
vone visiems kurie prigialbejo 
mirusioms ir sukeistiems laike 
nelaimes ir palengvino ju sopu
lius.

Daugelis žmonių kurie buvo 
atvažiavę in stoti pasveikint 
oralaivi, vos apsisaugojo nelai
mes bet tieji kurie radosi ar- 
cziausia likos taipgi apdeginti 
ir sužeisti. Keliolika gal mirs 
nuo žaiduliu ir apdegimu ligon-

gia statyt kita milžiniszka ora
laivi ir netrotins vilties kad to
ki.oralaivei negali lėkti ir burti 
saugus del žmonių.

VĖLIAUSIOS ŽINUTES 
APIE NELAIME.

— Viso pražuvo 22 darbi
ninkai oralaivio, 12 pasažieriai 
ir 1 Lakehurst darbininkas už- 
musztas, viso 35 žmones. Laive 
radosi tame laike 97 žmones o 
63 pasiliko prie gyvasties bet 
beveik visi likos sužeisti ir ap
deginti.

— Tieji, kurie žuvo toje ne
laimėje ir paėjo isz Vokietijos, 
bus niuisiunsti in Vokietija ant 
palaidojimo su didele iszkilme 
ir garbe.

— Vokiszkas ambasadorius 
su kitais virszininkais pradės 
daryti tyrinėjimus kokia tikrai 
buvo priežastis tosios nelai
mes. Bus perklausoma apie 200 
liūdinto j u.

■—• Vokietija apreiszke kad 
ateityje naudos tiktai helium 
gaza kuris negali eksplodavo- 
ti ir nėra taip pavojingas.

Czioiiais paduodame kitas di
deles nelaimes oralaiviu kurios 
atsibuvo praeityje:

Apriliaus 25, 1921 — Oralai
vis ZR-2, kuri ketino prisiunsti 
in Amerika isz Hull, Anglijos, 
truko pusiau ore. Žuvo 42 žmo
nes.

Febrinariaus. 21, 1922 — Ita- 
liszkas oralaivis Roma pataikė 
in elektrikini drata Norfolk, 
Va. Žmonių žuvo 34.

Decemberio 31,1923. — Frau- Į 
cuzisz'kas oralaivis Dixmunde 
nukrito in mares artimoj Sicili
jos. Žuvo 52.

Septem'berio 3, 1925 — Ora- 
laįvis Shenandoah lūžo pusiau 
laike viešnios kada, loke per 
Cambridge, Ohio. Užmuszfa 14.

Mojaus 25, 1928 — Italijoj 
niszkas oralaivis, Italia, lekda-

William Moffet.
Februariaus 15,1935 — Ame- 

rikoniszkas oralaivis Macon 
nukrito in Pacfiko mares. Žuvo 
tiktai du žmones.

Mojaivis 6, 1937 — Vokiszkas 
oralaivis Hindenburgas sudege 
nuo eksplozijos, Lakehurste, 
kada atlėkė in Amerika. Žuvo 
34 žmones.

Priesz kare Zeppelinas L-l 
likos sunaikintas Heligolande 
ir 15 žuvo. Zeppelinas L-2 eks- 
plodavojo prie Johannesthal 
stoties, Czekoslovakijoj ir už- 
muszta 28 žmones.

Žmones, geisdami kovoti 
priesz orą, turi paneszti viso
kias nelaimes ir da daug metu 
praeis pakol taja kova priesz 
ora ingales ir daug‘žmonių pra
žus tiuiose bandymuose.

SUVALGĖ 15 DIDELIU VĖ
ŽIU KAD PRALINKSMINT 

SVECZIUS.
Atlantic City, N. J.— Ant su

važiavimo hotelininku susivie
nijimo, czionaitinis locnininkas 
hotelio, kuriame atsibuvo sei
mas, pakviesta Crawford Noble 
isz Jonesboro, Ark., kad eitu 
isz lenktynių su kitais ėdikais 
kiek jis gales suvąlgyt dideliu 
vėžiu (lobsters). Noble ėmėsi 
prie darbo suvalgydamas net 
penkiolika vėžiu. Antras buvo 
Gerald O’Neill, isz Pittsburgo, 
kuris suivalge 14 o treczias bu- 

A’o Petras Kunyl, isz Elizabeth, 
kuris suvaldė 13 vėžiu. Visi isz
liko gyvi ir sveiki.

bantis ant virves kuri buvo pri- Dabar legislatura svarstys už-
riszta ant lovos. Manoma kad manyta bia kad tuosius kom- 
jis kabojo ten beveik sanvaite paniczhjuis ?ztorus visiszkai pa
laiko, naikinti.

ir buvusis kapitonas Lehmann
kuris mirė ant rytojaus. Kapi-
tonas pereita meta buvo ka- 
mandierium Hindenburgo.

Oralaivis buvo susivelines 
apie 12 valandia isz priežasties 
netinkamo- oro. Turėjo savyje 
36 pasažierius ir 61 darbininku. 
Ketino jis iszlekti adgal in Vo
kietija apie 2-tra vai. po pu- 
siaunakt su 70 pasažieriais ku
rie geide lėkti in Anglija ant 

* karūnacijos ir visi buvo pasi-

butese. mas in Žiemini Poliu susidaužė. ’ runacija

NAUJAS KARALIUS KAL
BĖS PER REIDIO.

New York. — Tieji, kurie gei
stu iszgirsti kalbant nauja ka
ralių Jurgi Vl-ta, kuris su pa
ežiu bus karunavoti, Seredoje, 
reidio pradės skelbti apie ka-

Sziadien tojo milžino, kuris Užmciszta 8 žmones.
perleke keliolika kartu per ma
res pasekmingai, tiktai “kau
lai“ silsisi po tai nelaimingai 
kelionei in Amerika. Szesziu 
žuvusiuju žmonių da negalima 
pažinti nes lavonai baisiai ap
deginti.

Amerika iszrėiszke savo nuo
mone kad paliaus dirbti tokius 
orinius laivus nes yra labai pa
vojingi bet Vokietija, jau bai-

5-ta galanda ryte,
I o 3 vai. po piet karaliaus kal-

Oktoberio 5, 1930 -— Didelis 
Angliszkas oralaivis R-101 su-’ 
sidauže arti Beauvais, Franci- 
jaj, kada leke in Indija. Nelai
mėje užmuszta 46.

Apriliaus 4, 1933 — Ameri- 
koniszkas oralaivis Akron nu
krito in Atlantiko mares laike 
szturmo artimoje New Jersey 
pakraszczio Užmuszta 73 žmo
nes — tarpe ju ir admirolas

ha bus girdėta po visa svietą. 
Tukstancziai žmonių suvažia
vo in Londoną prisižiūrėti ka
rūnacijai. Mieste tiek žmonių 
kad ulyczios prikimsztos kaip 
silkes baczkoje.

Laivas “Queen Mary“ at
plaukė su 2,000 pasažieriais isz 
Amerikos. Penki trukiai turėjo 
gabenti pasažierius in miestą 
nuo uosto.

MEILINGOS PORELES GA
LES SZITOJ BAŽNYCZIO-

JE SUSIPAŽINT IR 
MYLĖTIS.

Oklahoma City, Okla. — 
“Moteres ir merginos melde 
manes kad joms uždecziau Mei
lužiu bažnyczia ir turėjau isz- 
pildyt ju praszyma,“ — taip 
iszsireiszke Dr. Rev. W. A. Mc- 

i Keever, kuris po pamaldų pa- 
( vėlina jauniems pasilikti baž- 
nyczioje ir susipažinti vieni su 

i kitais. Tasai kumįgužis sako 
i kad jauni vyrai sėdi Nedelio- 
mis namie ir isz nuobodumo ne- 

i žino ka daryt bet jeigu jie atsi- 
; lankys in jo bažnyczia tai ga- 
i les praleisti naudingai savo lai
ka, pasikalbėt su merginoms il
gai vėliaus nuvesti viena isz ju 
prie altoriaus. — Ka tai szia
dien dvasiszkieji nesuredo kad 
tik pritraukti duszeles in mald- 
nami kiuris yra paszvenstas 
vien tik garbei Dievo bet isz 
tojo maklnamio padaro visokį 
bizni ir pasilinksminimo vietas.

RADO NEGYVA LIETUVI 
BAŽNYCZIOJE.

Chicago. — Kada zakristijo
nas atėjo uždaryti bažnyczia 
Saldžiausios Szirdies Jėzaus, 
ant 4601 S. Lincoln uly., pama
te klupojant koki tai žmogeli 
lankoje. Mane kad jis užmigo 
ir pradėjo ji budint bet tasai 
nei nepasijudino isz vietos. Ka
da ji bandė prikelti, persitikri
no kad žmogus yra negyvas. 
Pranesze apie tai palicijai kuri 
vėliaus isztyrinejo buk tai yra 
Vincas Birba, Lietuvys, turin
tis 64 metus ir gyvenantis ant 
4453 S. Honore nuly. Daktarai 
apžiureja lavona, persitikrino 
buk senukas mirė -szirdies liga.

3 APKALTINTI UŽ NUŽU
DYMĄ ANGLEKASIO.

Pittsburgh. — Mikas Dami- 
rak, Motiejus Dabulski ir jo se
suo Rože likos iszrasti kaltais 
ir nubausti ant szesziu metu in 
Western Penitentiary už su
plakimą ant smert anglekasio 
Ned Wilsono, 37 metu, laike 
girtuokliszkos puotos, Sausio 
menesyje, arti Ontario kasyklų.

ISZLEKE EROPLANU IN 
ANGLIJA.

New York. — Diek Merrill ir 
Jack Lam’ble iszleke isz czio- 
nais Nedėlioję, 4:34 vai. po piet, 
lėkdami in Londoną, Anglija, 
eroplanu “Electra,” kur keti
na nutraukti paveikslus kantu- 
nacijos karaliaus Jurgio Vl-to. 
Abudu ketina atlėkti adgal 
Ketverge su paveikslais. Ero- 
planas svėrė daugiau kaip 16,- 
000 svaru. Abudu mano atlėkti 
in Londoną Panedelio ryta. To
lumas keliones isznesza 4,300 
myliu. Eroplanas gali lėkti 150 
myliu ant valandos.

’♦* Sakome kad žmones vaiksz- 
czioja ant abieju kojų bet tas 
netiesa, žmones vaikszczioja 
tik viena koja ant kart nes jei
gu vaikszcziotu ant abieju tai 
szokinetu kaip žvirblei.

* Edna H. King, isz Minne
apolis, Minn., surinko net 2,534 
visokias lėliukės visokio iszdir- 
bimo, senumo ir beveik visu 
tautu. _



S AULE ’ ’ Mahanoy City, Pa.

Kas Girdėt
Mrs. Minnie Tucker, isz Rich

mond, Va., gimė ant kapiniu ir 
per visa savo gyvenimą ten gy
vena. Jos tėvas 'buvo duobka
sys.

Mažam miestelyje Denton, 
Anglijoj, nesiranda jokio kalė
jimo, bažnyczios, sūdo, ugnage- 
siu, karczemu, vargingu ir be
darbiu žmonių. — Isztikruju 
tai laimingas miestelis.

Kas toj mylimoj musu Ame
rikoj atsitiko?.. Viskas virto 
augsztyn kojom. Vilnis visokiu 
straiku tam Junaited Steits 
apėmė net rojų krutamuju pa
veikslu Hollywood, kur jau at
sibuvo kelios musztynes o ak
torei ir aktorkos tluri dirbti 
prastu darbininku darbus.

Isztiknuju ne-Amerikonisžki 
dalykai prasidėjo tam Junai
ted Steits.

Tikejimiszka apgavysta už
simoka visuose sklypuose o ge
riausia toj laisvoj Amerikoj.

Kitados pragarsejas po visa 
Amerika, Billy Sunday, Evan
gelistas, kuris mirė apie du me
tus adgal, paliko savo nuliudu- 
siai pacziulei 150 tukstancziu 
doleriu. Tai-gi, Billy ganė du- 
szeles tamsuoliu ir tuo paežiu 
kartu krovė sau puiku turteli.

Panasziai daro daugelis ga
nytoju diusziu o ypatingai mu
su Katalikiszki dvasiszkieji ku
rie neturi paezios ne vaiku o 
krauna milžiniszkus turtus ne
žino kam o kad ir palieka kiek 
tūkstantėliu tai atiduoda Ąiri- 

. . sziams už ka? Todėl nėra ko 
stebėtis kad Billy Sunday pali
ko 150 tuįstancziu dolenuiku 
bet nors isz to pasinaudos jo 
motete ir vaikai.

Kvailiuju nereikia sėti, pa
tys gema.

Ana diena Popiežius apreisz- 
ke Adolfui Hitleriui, kad ne- 
kisztu savo nosį in reikalus Ka- 
talikiszkos bažnyczios Vokieti
joj. Popiežiaus delegatas pada
re sutaiką su Hitleriu 1933 me
te kad duotu ramybe tikėjime 
Katalikams ir jin nepersekios 
bet tosios sutaikos nedalaike ir 
toliaus persekioja Katalikisz- 
kus dvasiszkuosius.

Kansas valstijoj prasidėjo 
pardavinėjimas svaiginaneziu 
gerymu kur per 56 metus tas 
buvo uždrausta. Nekurie sako 
kad garsinga blaivininke, Car
rie Nation, kuri Hansuose eida
vo nuo vieno .saliuno in kita ka
podama kirvuku szinkus ir 
bonkas, apsivers ant szono sa
vo grabe isz piktumo kad Han
suose panaikinta prohibicija.

Norints Kansas buvo sausa 
valstija bet jame pardavinėjo 
svaįginanczius gerymus slap
tai.

Pagal apskaityma Ameriko- 
niszkos kariuomenes žinunu tai 
ant svieto sziadien randasi po 
ginklu 55 milijonai gerai iszla- 
vintu kareiviu kurie galėtu 
Stoti ant kariszko lauko in lai
ka 48 valandų. Prie tojo skait- 
liaus nesiskaito Kiniszkas vais- 
kas kuriu randasi daugiau kaip 
milijonas vyru. Paprasta armi
ja tuju vieszpatyscziu yra 6,- 
513,824 kareiviai. Suvienytos 
Valstijos Amerikos turi 474,378 
kareivius regulariszko vaisko. 
Generolas Craig pranesza buk 
muo 1 Liepos 1937 Amerikpnisz-

Patarnauja Del
Golfininku

Szitas žmogelis, kuris yra ži
nomas kaipo “Jim,” turi jau 

i 82 metus ir patarnauja Anglisz- 
I kiems golfininkams kurie lo- 
[ szia Sunindale, artimoje Lon
dono. Jimas dirba nežiūrint ar 
saule szvieczia ar Ii ja. Laike lie
taus neszasi jis su savim para- 
sona.

ka armija susidės isz 165 tuks
tancziu kareiviu ir bus deszim- 
tas sklypas isz eilios nes pasi
lieka užpakalyje paskui Ang
lija, Francija, Vokietija, Itali
ja, Japonija, Lenkija, Rosija, 
Rumunija ir Iszpanija.

Sovietine Rosija yra dru- 
cziausiu sklypu nes turi szia
dien 1,545,000, kareiviu ir 19,- 
490,000 gerai iszlavintia rezer
vistu.

Szvaicarija ir Costa Rica tu
ri mažiausias armijas nes turi 
tik 730 kareiviu bet Szvaicari
ja turi 600,000 rezervistu.

Prilyginant Amerikoniszkos 
armijos, kuri turės neužilgio 
165 tukstanezius kareiviu, se
kanti sklypai turi:

Francija, 658,777; Vokietija, 
650,000; Did. Britanija, 384,- 
780; Lenkija 382,427; Japonija, 
282,000; Rumunija, 222/100; Is
panija, 199,546; Czekoslovaki- 
ja, 164,000; Tarki ja, 233,000; 
Jugoslavija, 131,509; Belgija, 
91,441; Grekija, 79,796; Brazi
lija, 66,072; Portugalija, 60,- 
690; Meksika, 57,376; Vengrija, 
43,813; Bulgarija, 43,700; Aus
trija, 38,000; Argentina, 36,- 
902; Szvcdija, 34,179; Finlandi- 
ja, 30,337; Holandija, 24,320; 
Latvija, 21,320; Lietuva, 20,- 
235; Kuba, 15,042; Colombia, 
14,728; Chile, 14,652; Norvegi
ja, 14,200; Estonia, 11,122; Da-! 
nija, 11,000; Uruguay, 8,514; 
Ekvador, 7,535; Venezuela, 6,- 
000; Guatemala, 5,980; Salva
dor, 3,370; Republika Domini- 
koniszka, 3,094; Nikaragva, 2,- 
750; Haiti, 2,715 ir Honduras, 
1,942.

iSziadieniniai grieszninkai ir 
skolininkai yra taip užsikiete- 
ja kad nei pats Kristus juos ne- 
suminksztintiui. Juk Kristus pa
sakė: “Ne skriausk savo arti
mo nes-jo aszaros tau bus di
džiausia bausme po smerk” — 
Atiduok ka esi kaltas savo ar
timui o tureąj czysta sanžine ir 
galėsi miegoti lengvai naktimi.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunus numirėlius. Pasam
do automobilius del Laidotuvių, 
Kriksztiniu, Vesieliu, Pasivažinėji
mo ir t. t. Bell Telefonas 78.
S2O W. Centre St., Mahanoy City

KARTAIS
PADAINUOKIM

APIE SMERTI Jėzaus Motina

i O duszia kiekviena, 
jMislyk sau kas diena, 
j Koks laikas ir vieta, 
: Yr ’ žmogui ant svieto —

Gyventi.
Pakelk tiktai akis, 

i Ka tau žmones sakys,
Sakys smertis greita, 
Joja raitas,— Po svietą. | 
Kunigaikszczius, ponus
Ciesorius, etamonus,
Isz palociaus dvaro,
Su praseziokais varo, —

Isz svieto.
s Karabinus ir armotas,
i Kulkas ir granatas,
! Jis ginklu nebijo,
' Tokia galybe ingi jo, —

Sau smertis.
Daug-galingus ponus, -
Visus žmonių stonus,
Kaip sudžia taip kriaueziu, 
Kareivi ir sziaucziu, —

Veda lygiai.
Kupcziai palukninkai,
Gudrus kareziamninkai, 
Nors pinigus kloja,
Bet neiszsivaduoja, —

Nuo smerties.
Karaliai ir ponai,

i Lygiai ir padonai, 
i Ak! kokia tai geda:
į Mužiką, urėdą, — Veda lygiai.
Tėvus nors dvasiszko
Stono, kunigiszko,
Traukia nuo altoriaus, 
Kasa ant szvėntoriaus, —

Po žeme.
Ka tik nori, renka,
Bet vis nepakanka,
In kliosztorius eina, 
Vienuoles turi vaina, —

Su smerezia.
Bobos ir audėjos,
Mergos ir verpėjos,
Nors stuomenis duosit, 
Nemislykit kad apsisaugosi!,—

Nuo smerties.
Gražiausias paneles,
Skaiscziausias mergeles, 
Kaip sena taip jauna, 
Visas lygiai pjauna, —

Kaip avis.
Svotai ir jus, vedliai,
Marszalkos ir pirszliai, 
Kitiems paezias pirszkit, 
Smerties neužmirsžkit, —

Del saves.
Gerkit ir uliavokit,
Ant smerties nedbokit,
Jums apie veseile, 
Smertis taiso jums kele, —

Del visu.

Isznesz isz veseiles, 
Tik ne vienu keliu, 
Geriems dangų žada, 
O piktus ant bado, —

In pekla.

—Isztraukta isz 
senu Kanticzku.

Skaitykite “Saule”. . *—

Szi Banka yra Narys 
Federal Reserve System

IR
Federal Deposit Insurance

Corporation

Union National Bank
KAMPAS MAIN IR CENTRE ST.

MAHANOY CITY, PA.

Benedikta jau turėjo dvylika 
metu, Saint Etienno gyventojai 
negalėjo ta mergaite atsistebė
ti del jos gražumo ir dorovingu- 

’jmo. Isz tikrųjų, tai buvo pamal
dumo, paklusnumo tėvams ir 

I mokytojams, nepaprastu gabu- 
I mu, meilumo gelele.
j Jos ginklas ir viso ko szalti- 
> uis buvo rožanezius, jos džiaug
smas ir laime kalbėti apie Ma
rija ir ja mylėti.

Benedikta buvo neturtingu 
■ tėvu duktė. Vienintelis szeimy- 

nos pragyvenimo szaltinis bu
vo nedidelis būrelis aviu, ku
rias Benedikta ganydavo po, 
placzias ir derlingas Saint Eti
enno apylinkes.
• Karta vasaros metu mergai
te iszgine savo 'banda ant szv. 
Mauricijaus kalno. Szis kalnas, 
in pietvakarius nuo miestelio, 
yra pasakiszko gražumo: visas 
apaugės žalialapiu miszkiu, su 
daubomis ir staeziais szlaitais 
o aplink puikiausi reginiai.

Karta bevaiksztinedama pas
kui savo banda ir leisdama per 
i’szdžiuvusius laibus pirsztus 
rožaneziaus poterėlius, pamate 
beeinanti senuką. Jis pro ja 
praėjo vos už keliu žingsniiu. 
Senukas pažvelgė in mergele ir 
maloniai szyptelejo. Mergaite 
nekreipė dėmesio bet vis dėlto 
padare kažkokį inspudi. Po to 
Benedikta ta seneli matydavo 
ant kalno kasdien.

♦ * #

Viena Gegužes menesio die
na buvo nepaprastai karszta. 
Benedikta isztroszko gerti ir 
pradėjo paszlaitese jeszkoti 
vandens. Besileisdama žemyn 
užtiko aikszte, kurioje buvo 
griuvėsiu. Kažkaip jos szirdis 
užsidegė karszta malda ir ji 
lyg nujautė kad ežia yra nepa
prasta vieta. Ji meldėsi gana 
ilgai ir visai užmirszo savo 
avis. Kai iszsigandus atsisuko 
atgal, — visos avys stovėjo jos 
užpakaly.

Staiga ji pamato prisiarti
nanti ir pažinstamaji seneli. 
Tik sziadien visai kitaip atro
dė: tiesus, apsivilkės raudonais 
rubais, ant galvos mitra o vei
das nepaprastai gražus.

Mergaite insmeige in ji savo 
akutes ir nežinojo ar bėgti ar 
laukti. Senelis tuo tarpu prisi
artinęs maloniai paklausė:

— Mano dukrele, ka tu ežia 
veiki ?

— Ganau banda ir praszau 
Dievulio vandens: noriu gerti.

— Gerai, asz tau parodysiu.
Ir senukas nuėjo prie vieno 

szulinio rentinio, kurio mergai
te dar nebuvo pastebėjusi.

Mergaite tuo tarpu iszsieme 
isz savo pintinėlės gabalėli duo- 
uors, norėdama pasidalinti su 
senuku:

— Seneli, asz tau duosiu duo
nutes. Gal iszalkes?

— Ne, mano dukrele, asz ne
noriu.

— Tur but, seneli, labai gerai 
valgai, kad taip puikiai atro
dai, toks raudonas! — stebėjosi 
Benedikta.

— Žemiszkos duonos asz ne-
[valgau, tik dangiszkaja. O tu, 
mažyte, valgyk, asz duosiu van
dens.

Bet mergaite senelis taip su
žavėjo kad ji, visai užsimirszusi 
savo bailumą ir vandeni, vėl 
vaikiszkai paklausė.

— Seneli, kodėl tu toks gra
žus? Gal tu angelas ar Jėzus?

— Asz Mauricijus! — atsake

Marijos Apsireisz- 
kimas Francijoj

senelis. — Szie griuvėsiai —' 
tai kadaise mano garbei pasta-Į 
tytos bažnyczios liekanos. Var-Į 
gas tiems, kurie ja iszgriove, 
nes jie turės atsakyti priesz 
Dievą.

Mergaite lyg nesuprasdama, 
klausėsi o senelis dar pridūrė:

— Mano dukrele, in szia vie
ta kita karta neateik. Czia jau 
svetimos pievos ir szeiminin-i 
kas užtikęs gali atimti tavo, 
ayutes. Kita karta gink savo: 
banda in anapus miesto esanti i 
slėni: ten tu pamatysi Dievo 
Motina.

Pamatyti Dievo Motina! Juk 
tai didžiausias Benediktos 
troszkimas. Bet nekarta pati 
sau sakydavo: “Ne, asz jos ne
matysiu, nes asz neverta nusi
dėjėlė ! ’ ’Ir per jos veidelius per
bėgdavo gailesczio ir liūdesio 
szeszelis. Del to ji ir dabar pa
klausė senelio:

— Seneli, Marija danguje tai 
kaip asz ja žemoje pamatysiu?

nusiszypsojo
szventasis : Ji yra‘danguje bet 
kada tik nori, gali būti ir ant 
žemes.

* * *
Saulute jau leidosi. Maurici

jus liepe mergaitei eiti namo. 
Avys visa laika czia pat stovė
jusios linksmai szokinedamos 
pasileido pirmyn, lyg dalinda- 
mosios su savo szeimininke 
džiaugsmu. Senelis dar palydė
jo ir atsisveikindamas tarė:

— Dukrele, imk szita lazda. 
Ten pakalnėje isz miszko tavo 
avis užpuls keturi vilkai. Tu 
jiems su szia lazda pagrūmok ir 
jie nubėgs kaip ingelti. Taip ir 
buvo.

* * *

Taip,

Per visa nakti Benedikta 
akiu nesiumerke. Juk rytoj pa
matys Marija. Ar-gi tai gali in- 
vykti? Bet juk senelis taip sa
ke!

Vos tik pradėjo szvisti, Bene
dikta iszsivare savo banda in 
szv. Mauricijaus nurodytąjį slė
ni. Isz džiaugsmo nežinojo ar 
begte bėgti ar rimtai eiti. Sztai 
jau ir Slėnis su savo gražiais 
krantais. Benedikta pasuko 
prie vienos, jai gerai žinomos 
uolos.

O-gi žiuri ten jau bestovinti 
kažkokia graži ponia, laikyda
ma ant ranku berniuką. Graži 
atrodė Benediktai ponia, dar 
gražesnis berniukas, 'bet jau ne 
in galva neatėjo kad tai butu 
Marija. Kur ežia tau! Marija 
parodys pats senelis. Ji bus kul
kas gražesne. Mergaite drąsiai 
kreipėsi in moteriszke, palai
kydama ja miestiete:

— Gražioji ponia, ka ežia 
veiki? Gal geliu atėjote pasi
skinti, asz padėsiu. Nelaukda
ma atsakymo, Benedikta in- 
smeige savo akis in gražuji ber
niuką ir tarė:

j - - Gal man duotum paneszio- 
ti savo berniuką? O kaip man 
butu linksma! •

Ponia tik nusiszypsojo.
Mergaite žiuri ir mausto: 

“Graži ponia, neraseziau žo
džio jos gražumui iszreikszti. ” 
Mergaite nei nepasijuto, kaip 
ji visai paskendo mintyse apie 
ponia: ji mato, ji myli, ji džiau
giasi, nors pati visai nesisten
gia taip daryti.

Szi tyli kontempliacija tęsęsi 
kėlės valandas. Apie pietus Be
nedikta lyg pabudo. Instinkty
viai iszsieme duonos, kuria ry
te buvo insidejūsi ir isz paprąs-

Pirmininkas Union
Pacific Geležinkelio

William M. Jeffers nuo Ok- 
toberio menesio pasiliks pirmi
ninku Union Pacific Geležinke
lio. Naujas prezidentas pradėjo 
dirbti del tojo geležinkelio nuo 
1890 meto, kaipo prastas darbi
ninkas.

to szirdies gerumo, pasiūlo ir 
poniai.

— Gal nori valgyti? Mano 
duonute gardi o dar pasimirky
siu szaltinio vandeny!

Ponia vėl nusiszypsojo. Be
nedikta norėjo pasiekti ir pa
duoti bet kiek ji žingsniu ženge 
pirmyn, tiek ponia atgal.

Vakare ponia isznyko. Bene
dikta taip ir paliko bestovinti: 
ji žiurėjo in tuszczia vieta ir 
meldėsi.

Jau dangaus skliaute žvaigž
des sumirgėjo, slėny pradėjo 
kilti baltas rūkas bet Benedik
ta vis dar stovėjo. Tik aviu blio
vimas ja tepabudino.

Mergaite jautėsi patenkinta 
ir svajojo apįe rytoju, pati sa
ves klausdama: ar toji ponia 
dar nusiszypsos, ar dar ties ber
niukas in ja. savo rankas.

Mergaite gražiąja ponia ma
te kasdien. Bet kas toji ponia? 
Mergaite nedryso klausti, bet 
kartu ir netikėjo kad tai 'butu 
Marija.

Greit žinia pasklydo po visa 
mesteli ir apylinke, kad Bene
dikta kasdien matanti Marija.

Mergaite ir tada netikėjo, 
nors savo matymus neslepe.

Pagaliau pati ponia ima mo
kyti Benedikta, kad mokėtu 
žmoniems papasakoti. Viena 
diena apsiroiszkusioji tarė:

— Sukviesk visas miestelio1 
mergaites ir kas vakara giedo
kite Szv. Paneles litanija, žino
ma, pirmiau gavusios klebono 
sutikima, tada pažinsite kasi 
asz esu.

Bet Benedikta pasisako ne-J 
žinanti, kas ta litanija. Tada j 
ponia moko mergaite žodis po

NIKALOJUS ISZSIŽADEJ O KARALISZKO TITULO.
Karalaitis Mikalojus, isz Rumunijos iszsižadejo karalisz- 

ko titulo ir kaip fodos su savo paezia ir šuneliu apsigyvens 
Francijoj. Paveiksiąs parodo Nikaloju su savo paezia kada ap
sivedė su ja, kuri buvo isz prasto gimimo todėl negali priimti 
jo titulą. Panasziai padare Anglijos karalaitis Edwardas ku
ris dabar yra žinomas tik kaipo kunigalksztis Windsor. 

žodžio, kaip motina vaika, kol 
atmintinai iszmoko.

Po trijų menesiu po pirmojo 
pasirodymo garsas pasklydo 
labai toli. Susidomėjo daugelis 
žymiu asmenų, kaip pav.: par
lamento nariai, advokatai ir k. 
Visi praszo Benediktos, kad ji 
paklaustu ponios vardo. Tuo 
tikslu sustato praszyma, kuri 
Benedikta iszmoksta mintinai: 
“Geroji Ponia, asz ir visi szios 
apylinkes žmones labai nori ži
noti, kas tu esi. Gal tu gerojo 
Dievo Motina? Buk tokia gera, 
pasakyk mums o mes tau pasta
tysime ežia koplyczia, kad ga
lėtume tave garbinti ir tau tar
nauti.”

Mergaite jokiu budu nenorė
jo klausti bet buvo priversta. Ji 
priėmė isz ryto szv. Komunija 
ir melsdamosi nuėjo in pasiro
dymo vieta. Ponia jau stovėjo. 
In klausymą neatsake tik tarė:

— Ateikite su miestelio mer
gaitėmis procesijoje, giedoda- 
mos Szv. Paneles litanija.

— Gerai, bet kas manes klau
sys ? — atsake mergaite. — Asz 
praszycziau paraszyti.

— Nereikia, — maloniai at
sake ponia ir isznyko.

Mergaite sugryžus viską pa
pasakojo klebonui. Klebonas 
paklausė ir 29 Rugp. suruosze 
mergaieziu procesija. Dalyvavo 
isz visos apylinkes žmones.

Atėjus procesijai, Benedikta 
ir parlamento narys p. Grimaud 
atsistojo prieszakyj priesz uo
la.

Ponas Grimaud atsiklaupė o 
Benedikta paėjo dar 5—6 žings
nius pirmyn. Netrukus Bene
dikta suszuko:

— Sztai ponia, greieziau ar
tyn! f

— Kur? — paklausė p. Gri
maud.

— Ji tiesia in tave ranka, —• 
aiszkino mergaite, ir tuoj pri
dūrė: — jau isznyko!

Niekas isz žmonių ponios ne
matė. Bet p. Grimaud ir klebo
nas dar neleido iszsiskirstyti ir 
liepe toliam melstis o Benedik
tai insake, jeigu pasirodys, pa
klausti vardo. Netrukus ponia 
vėl pasirodė. Mate tik Benedik
ta. Kai Benedikta paklausė 
vardo, pasigirdo visiems girdi
mas atsakymas: “Asz esu Ma
rija, Jėzaus Motina. ’ ’ —K.Z.

12 ISTORIJOS UŽ 25c
Nedarykia skirtumo terp vaiku 

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

W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 
MAHANOY CITY, PA.
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Atsikratęs nuo Katrės, Juo
zas buvo tokiame nusiteikime 
kad nenorėjo gryžti namo. Jis 
pasuko arkli ir nuvažiavo in 
Garliavos miestuką. Ten jis už
ėjo in kareziama ir iszgere stik
liuką degtines, kad nuraminti 
nervus. Pirmas stikliukas ne
padarė jokios intakos tad jis 
iszgere ir antra. Na, o paskui ir 
treczia ir ketvirta, kol pusėti
nai pasigėrė.

Juo labiau jis girtejo tuo la
biau jis pradėjo galvoti apie 
savo padėti. Jo neblaivas pro
tas sugalvojo keista iszeiti. Ant 
galo jis nutarė aplankyti Ago
ta. Svirduliuodamas iszejo isz 
kareziamos, insedo in vežimą 
ir nuvažiavo. Agota, pamaeziu- 
si ji, iszbego pasitikti? Ji labai 
nusiminė pamaeziusi Juozą gir
ta. Tiesa, pastaruoju laiku ji 
pastebėjo kad Juozas jautėsi 
blogai ir buvo desperacijos ap
imtas. .Ji dabar suprato kad 
prisiartina kas nors neiszven- 
giamo, kad jos gyvenimo pa
dange pradeda niauktis.

Ji inlipo in vežimą, apkabino 
Juozą ir pabueziavo ji. Pasta
rasis gvubijoniszkai atstume 
ja nuo saves bet tuoj po to pa
sidarė labai sentimentaliszkas.

— Juozai! Kas pasidarė ? Ko
dėl tu su manim taip apsieini?

- Pasakyk man, kas atsitiko?
Juozas kiek laiko paniuru

siai tylėjo., Bet Agotos ragina
mas, jis galu gale pradėjo pa
sakoti savo bedas. Papasakojo 
kad namie jam tiesiog nebera 
gyvenimo, 'kad tėvai verezia ji 
apsivesti su Katre. Su ja jis nu-

Szita Senuke Myli Savo 
Pypkute

Gyvenimas privalo duoti j 
jiems karezia lekcija. Ji pati] 
gali būti likimo inrankiu. Bet, 
kaip? Ka ji privalo daryti? 
Taip... ji gali sunaikinti ju 
daržine, kur sukrauta isz lauku 
surinkti javai. Tuo budu sunai
kinti maisto iszteklius ir jie at
sidurs sunkioje padėtyje. Tada 
ji turės progos szelpti juos. Ji 
galės duoti jiems bulviu, kvie- 
cziu ir rugiu. Na, o jeigu reika
las bus tai ji gales vykti in 
miestą uždarbiauti ar net al
mu žnos papraszyti, kad tik su- 
szelpus juos. Matant jos pasi
aukojimą, gal suminksztes ir ju 
szirdys.

Taip! Adomaicziai turi būti 
nubausti ir ji, girtuoklio duktė, 
bus likimo inrankis.

Kėlės valandas Agota pra
leido 'begalvodama apie savo 
nelaime ir apie tai kaip geriau
siai invykdyti savo planus. Pa
skui ji atsikėlė ir per laukus nu
ėjo Adomaicziu sodybos link. 
Jau buvo pusiaunaktis kai ji 
siųstojo prie daržines. Ji geroka 
vasanda iszstovejo, svarstyda
ma kas daryti, — sunaikinti 
daržine ar ne? Jos akyse pasi
rodė Katrės atvaizdas. Ne, nie
kuomet, galvojo ji, Katrės tur
tai negales isz jos paveržti Juo
zą.

Pute lengvas vėjelis. Darėsi 
vešu. Visur vieszpatavo tyla, 
tik retkareziais tai vienur, tai 
kitur pasigirsdavo szunu loji
mas. Agota pastebėjo vežimą. 
Arklys jau buvo nukinkytas. 
Matomai, Juozas jau miega, 
galvojo ji. Jos szirdis smarkiai

Immigrantu Grupes
Pirmoje Jung, Valst.

Cenzoje

arba “Andersson”. “Moore” 
galėjo būti Szkotiszku “Muir” 
arba Vokiszku “Mohr”.

Papratimas versti pravardes 
pamaine “Zeleny in “Green”; 
“Valis” in “Wallace”; “Kra- 
wiec” in “Taylor”; “S jo- 
strand” in “Seashore”; “Bak
ker” in “Hill”; “Piccolo” in 
“Little”; “Podlesnik” in 
‘ ‘Underwobd”; “ Schwartz ’ ’ in 
“Black” ir “Konig” in

liek nepakeneziama kad isz to 
nusiminimo jis nutaręs pasiger
ti.

Kaip paprastai esą su girtais 
žmonėmis, Juozas pasidarė la
bai sznekus. Jis kalbėjo tol, kol 
nepradėjo snausti. Jo galva nu
sviro ant Agotos peties ir jis 
užmigo.

Kuriam laikui praėjus, Ago
ta bandė isZbudyti ji bet nega
lėjo. Pagalios, ji nutarė nuvež
ti Juozą namo ir palikti ji kie
me. 'Tėvai, galvojo ji, pastebės 
ir insives ji in vidų.

Smarkiai plakdama arklius, 
ji nuvažiavo in Iszlaužiius. Ado
maicziu kiemo ji sustojo ir isz- 
szoko isz vežimo. Juozas dar 
miegojo.

Eidama namo, Agota pradė
jo galvoti apie Juozą. Prie 
Szventupes ji sustojo ir nutarė 
pasilsėti. Ji atsisėdo ant žoles. 
Upes vanduo isz lengvo sriuve- 
no. Pute nedidelis vejalis. Jai 
pradėjo ryszkiai prisimint pra
eities invykiai. Tuo paežiu lai
ku in galva skverbėsi mintis 
kad Katrei visgi gali pasisekti 
paveržti isz jos Juozą, — juo 
labiau kad ji yra turtingu tėvu 
duktė. Ji ir pirma jaute kad 
ankseziau ar vėliau ji turės su
sidurti su kliūtimi. Bet apie tai 
ji visai negalvojo. Dabar ji bu
vo visai neprisirengusi ta kliū
ti nugalėti.

Gal but, galvojo ji, geriausia 
iszeitis bus atsižadėti Juozo. In- 
tikinti ji, jog isz ju dvieju ro
mano nieko gero negali iszeiti. 
Ne!.. Tai negalima! Jis pasi
darė jos dalimi. Visa ta nelaime 
invyko del jo szeimynos, kuri 
tam tikrais sumetimais nori 
jiuodu perskirti. Szeimyna 
trokszta ingyti daugiau turto 
ir todėl spiria Juozą apsivesti 
su Katre. Apie jo ir jos laime 
Adomaicziai visai negalvoja.

pas. Taip, sudeginti daržine ne
buvo jokio sunkumo. Dvieju de- 
szimcziu kilometru atstume 
niekur nebuvo ugniagesiu. Ar
timiausias vandens iszteklius 
buvo iSzventupe, puse kilomet
ro atstumo. Driek tam ji buvo 
pakalnėje. Tiesa, • netoliese 
riogsojo szulinys, bet ka reisz- 
ke keli viedrai vandens degan- 
cziai daržinei? Medinei darži
nei, kuri buvo pilna sziaudu, 
szieno ir sausu javu? Per ke
lias minutes ji bus ugnies lieps
nų apimta.

Atrodė jog pats likimas su
teikė Agotai proga invykdyti 
savo planus. Drebanczia ranka 
ji prikiszo ugni prie sziaudinio 
stogo, kiuris buvo nusileidęs ga
na žemai. Po to ji nubėgo prie 
upes. Vos tik praėjo kelios mi
nutes, kaip ugnies liežuviai pra
dėjo kilti in dangų.

Isz apielinkiu akiu ome bėg
ti žmones. Agota ir-gi bego link 
gaisro, szaukdama “gaisras!“ 
Adomaicziai miegojo, nieko ne
žinodami apie katastrofa. Ago
ta pribėgo prie lango ir pradė
jo muszti in ji, rėkdama:

— Kelkitės! Kelkitės! Darži
ne dega...

Adomaicziai iszbego isz na
mu ir tuo paežiu momentu Ago
ta iszgirdo riksmą:

— Kur mano siunus?! Ar Juo
zas spėjo iszsigelbeti?

Agotai dingterėjo galvon kad

Paprastos Amerikos istorijos 
jau per ilga laika raszo kad be
veik visi gyventojai szioje sza- 
lyje kolonijaliszkose dienose 
buvo Anglai, visai mažai tebu
vo kitu tautu.

j Kad tai yra istoriszkai klai
dinga sziadiėn mums parodo 
tyrinėjimai kuriuos vede Ame
rican Council of Learned Socie-i 
ties. Tos 
mitetas, kuris susidėjo isz dvie-' 
ju istoriku, dvieju statistikų ir 
vieno kalbu žinovo, s ek e Jung. 
Vals. gyventoju kalbiszka ir 
tautiszka kilme. Raportą szito 
komiteto atspauzdino Govern
ment Printing Office, Wash
ingtone ir jis visai nesutinka 
su Cenzos Biuro skaitlynemis, 
jog 82.1% baltiĄęyventoju kaip 
buvo paduota 1790 m., buvo 
Angliszkos arba Valiszkos kil
mes.

Komiteto radimai parodo 
kad arti treczia dalis Amerikos 
gyventoju 17^0 m. kada pirmas 
cenzas imtas szioje szalyje, bu
vo ne-Anglisikos kilmes.

Szitie tyrinėjimai sužinoti isz' 
kur paėjo Amerikos pirmieji 
gyventojai yra labai svarbus. 
Parodo istorikas szaknis dau
gybes musu ‘‘Užmirsztiu” tau
tiniu grupinį ir nupieszia tei
singesni paveiksią musu immi- 
grantu prisidėjimo prie Ame
rikos. Turi ir praktiszkos ver
tes nes nustatytos immigrantu 
kvotos invaifioms szalims yra 
nustatytos pagal taip vadina
mo “National Origins” (tau- 
tiszkos kilme ) pliano.

Iszrokaviir ai etniszku gru
pių 1790 mėsose" buvo klasifi
kavimas baltu szeimynu gaivu 
pagal ju pravardžių. Suskaity- 
mo būdas buvo isztikro primi- 
tyviszkas; vardai kurie aiszkiai 
prigulėjo Holandams, Vokie- 
cziams, Franciuzams, Szkotams 
ir kitiems, buvo in viena krūva 
suskaityti. 'Szitas skaitlius ati
trauktas nuo pilno s'kaitliaus 
szeimynu gaivu ir liekama su
ma, kuri ineme visus nežino
mus vardins, buvo paskirta An
glams.
Howard F. Barker ir Dr. Mar

cus L. Hansen, kurie prisidėjo 
prie szito komiteto tyrinėjimu 
nauju atžvilgiu vėl peržiurėjo 
vardus 'baltu szeimynu gaivu 
paduotu 1790 m. cenzoje. Jie se
ko kolonijaliszka immigracija, 
paproezius, iszvykima in Nauja 
Pasauli, pamainyma szeimy- 
niszku pravardžių. Jie rado 
stebėtinų faktu.

Tarpe papraseziausiu pra
vardžių Amerikoj yra “Smith’, 
“Johnson”, “Miller”, “An
derson”, ir “Moore”, bet tas 
nereiszkia kad ju savaininkai 
paėjo isz Anglijos. 'Tik mažiaus 
kaip puse Amerikonisz'ku 
“Smith”, gali sakyti kad ju 

j praboeziai atvyko isz Anglijos. 
Liekami yra Vokiszki 
“Schmidts”, Skandinaviszki 
“Smeds”, Czekiszki “Kov
ars”, Vengrisžki “Kovacze”, 

iLenkiszki “Kovars arba Ko- 
Į walczyks” ir net Syriszki “Ha
ddads”.

Paežiu budu Amerikoniszkas 
vardas “Miller”, gali paeiti 
nuo Vokiszko “Muller arba 

I Moller”, Czekisz'ko “Mlina” 
arba Slaviszko ‘ ‘ Melnik ’ ’.

“Johnson” gali būti Szve- 
Į American Life Ready to Fight diszkas “Johnsson”, Danisz- 

_ rrn \ kag “Jansen”, arba Airiszkas
' Are About To Land Taylor, j“MacShane”. Originaliszkasjcikliaus.Tasaimažasautomo- 

I WixJcxovxi” galėjo paeiti nuo ( bilius gali važiuoti 35 mylės 
| “Andersen”, “Andriessen”, ant valandos.

Sztai Mrs. Abigille Leffing- 
well, isz Los Angeles, Calif., 
kuri jau susilaukė 90 vasarėlių 
ir nesenei davė sau nubabyt 
plaukus kaip kokia mergaite. 
Senukei patinka visokį nauji 
budai ir mados bet nepameta 
savo pypkute kuria tankiai ru
ko.

Jos mintys dirbo žaibo grei
tumu. Prisiminė jai vienas jos 
gyvenimas, visi pergyventi var
gai ir kanezios. Nieko gero ji 
negalėjo tikėtis o ypacz dabar, 
kuomet paskutine jos viltis žu
vo, — žuvo del jos kaltes.

— Juozuti, mano sunau... 
Kur tu esi?.. — vėl pasikarto
jo Adomaitienės riksmas.

— Jis dabar yra apsaugotas, 
— atsake Agota. — Taip, ap
saugotas nuo tamstos insimai- 
szymo! Cha-cha-cha, jis dabar 
mano!. .

Tariusi tuos žodžius, Agota 
puolė in deganezia daržine...

Isz pradžių pasigirdo jos be- 
protisžkas juokas o paskui ne- 
žmoniszkas riksmas. Nuo to 
baisaus vaizdo su'bege žmones 
buvo lyg siaubo isztikti. Bet 
jie nieko negalėjo daryti. Jie 
tik persižegnojo o liepsnos tuo 
tarpu kilo vis augszcziau ir 
augszcziau... (Galas.

Nesitikėjo Tokio
Atlyginimo

Bosas, pereidamas per fabri
ką, patemino viena žmogų sė
dinti ir skaitant laikraszti. Pri- 
ejas prie jo paszauke rustai:

— Kiek tu uždirbi ant san- 
vaites?

— Trisdeszimts doleriu.
— To tau 30 doleriu ir nesz- 

kis po velniu isz mano fabriko 
kad daugiau mano akys tavęs 
czion nematytu.

Jaunas žmogus nusistebėjo 
tokiu pasielgimu boso, pasiėmė 
.pinigus, insidejo in kiszeniu ir 
iszejo. Bosas priejas prie for- 
mano, pradėjo jam iszmetineti 
kad neprižiūri geriau darbi
ninku :

— Žiurekie kad ateityje to
kius tinginius .priverstum prie 
darbo ir kad neskaitytu laik- 
raszcziiuis darbe.

— Bet mister boss, asz to 
jauno žmogaus nepažystu ir jis 
czionais nedirba. Jis likos al
sinusias isz paczto su siuntineis 
ir lauke kad tu ant ju pasira- 
szytum.

Bosas girdėdamas tai, nega
lėjo isztart ne žodžio tiktai už

Ainiai biedno Vokiszko gy
ventojo kolonijaliszkose dieno- 

ri, ,, • t q ise Amerikoje vardu “Kline”Tarybos specialis ko- . . d.... , . žinomi po vardais “Cline ,riqinA n 11 f. i / I m i n rr X 7
“Small” ir “Little”.

Kartais vardai gyventojai 
musu szalyje kolonijaliszkose 

'dienose buvo visai pamainyti in 
kitus, sutrumpinti arba kitaip 
pritaikinti, taip “Zimmerman 
tapo Carpenter”, “Van der 
Veer tapo Rikers”, “Huber 
tapo Hoover”; “Bon Coeur ta
po Bunker” “Beauchamp tapo 
Fairfield”; “Blancamano tapo 
Whitehand”; “Pereira tapo 
Perry”; “Vacarelli tapo Kel
ly”; Chiariglione tapo Flynn”, 
“Hartikainen tapo Hartman”; 
Mortonnen tapo Morton”; 
“Mosnicka tapo Mason” ir t.t.

Kad 1790 m. 'buvo dideles 
grupes gyventoju visokiu tau
tu, netik Anglu, remia istorija 
žmonių, kurie ežia gyveno 17- 
tame ir 18-tame szimtmetyje. 
Per puse szimtmeczio teritori
ja prie Hudson upes buvo ran
kose Holandu. 17-tame szimt
metyje randame “Naujaja 
Szvedija” kaip ir “Naujaja 
Franci ja ir “Nauja Holandija. 
Per sekanezius immigracijos 
vilnis Vokiecziai sudarė beveik 
treczia dali gyventoju skait- 
liaus Pennsylvanijoj pabaigoje 
18-to szimtmeczio. Kitose teri
torijose kurios vėliaus tapo val
stijomis, buvo dideli skaitliai 
Iszpanu ir Francuzu, kuomet 
rytinėje Floridoj, kada pirmas 
cenzas imtas, buvo keli szimtai 
Greku, “Minorcans” ir Italu. 
Jie ten liko po insteigimu 
“Naujos Smyrnos”, kuria ko
lonija pradėjo Dr. Andrew 
Turnbull.

Szitas komitetas nusprendė 
kad ne 82.1% bet tik 70% visu 
gyventoju Jung. Valst. 1790 m. 
buvo Angliszkos arba Valisz
kos kilmes. Anglai buvo didžiu
moj Naiujoj Anglijoj ir Virgini
joj, bet jie sudarė tik 49 nuo- 
szimti gyventoju Pennsylvani
joj, 50% New Jersey gyventoju 
ir tik 57% gyventoju New Yor
ke.

1790m. pilnas skaitlius gy
ventoju szioje szalyje buvo 3,- 
930,000, isz kuriu, 3,226,944 bu
vo balti. Vokiszkos kilmes pa
siekė 279,220, arba net 8.7% gy
ventoju skaitliaus; Airiszkos 
306,910 (9.7% gyventoju skait
liaus), 100,000 arba 3.35% 'buvo 
Holandiszkos kilmes ir 73,750 
arba 2.4% Francuziszkos kil
mes. Apie 25,625 paėjo isz Isz- 
panijos ir 21,000 isz Szvedijos. 
Nebuvo galima sprensti isz kur 
net 219,805 paėjo. Prie to skait
liaus priskaitoma visos kitos 
grupes. —F.L.I.S.

giedosiu,
Apie ju kaltes papasakosiu, 
O jus liežuvninkes pa

klausykite,
Paczios apie tai gerai pa- 

mislykit,
Ar kada gero padarėte, 

Kaip liežuvius isz nieko sni- 
darot?

Vien szetonui gerai darot, 
Jam tarnauti nepaliaujat, 
Jus smala vis naudojat, 
Kitiems rubus tepliojai, 

Szetonas stato sma'linyczia, 
Jus liežuvi kysziojat tyczia, 

Kad smalos gerai prisitraukti, 
Ir savo artimus apdergti, 
Po tam isz to turite juoką, 
Kad papildet taji grieka, 

Dorybe purvais apdrebstot, 
Kaip padukia tada lakstot,

Meiles artimo nematot, 
Paczios save augsztai statot, 
Jusu akys nustoja szviesos,
Turite grieka ant duszios.

Kito pamatote mažiausia 
krisleli,

Savo negalite matyti ne szakeli, 
Jus už tai kritikavojat,

Ir paczios nežinote ka

kas nors yra negerai. Ji tupj’keike baisiai kad davė nepa-
žinstamui 30 doleriu už dyka.pribego prie Adomaitienės ir 

paklausė ar Juozo nėra viduje.
— Ne, — atsake Adomaitie

ne. — Juozas gryžo namo girtas 
ir pradėjo su visais bartis. Tad 
tėvas liepe jam eiti in daržine 
miegoti.

— Jėzus, Marija! — suriko] Come Brave Boys The British 
Agota, suprasdama kad ji nu
baudė ne tik Adomaiczius bet Kas jam tokia pravarde davė]“Anderson 
ir pati,save. | tai pats nežino.

* Senas nigeris kuris ran
dasi pas turtingus žmonis High 
Point, N. C., vadinasi sekan- 
cziai: George Washington

* Mrs. L. H. Dawson, isz 
Coffeyville, Kansas, iszkepe po 
viena pajų kas diena per 39 me
tus be pertraukos.

* Beverly Eloise Lancaster, 
asztuoniu metu, Long Beach, 
Kalifornijos, turi gal mažiausia 
auitomobiliu Amerikoj, kuri jai 
padirbo jos tėvas isz senu skal- 
biamu maszinu ir seno motor-

Kas Skaito “Saule,” 
Tas Laiko Lietuvyste!

Gerb. Redakcijai “Saules!”
Sziuomi prisiuneziu jumis 

$3.00 už prenumerata, už laik- 
raszti ant kitu metu, ir esmių 
dėkingas jums už jusu laik
raszti, ba tai yra tikras Lietu- 
viszkas laikrasztis, nes katras 
jau yra užmirszias aipie savo 
tėvynė Lietuva, tai beskaity
damas atsimena apie savo 
brangu kraszta Lietuva! 
“Saule” talpina daug žinių 

• isz Lietuvos, o kada saule už- 
Į ges, tai ir gyvybe ant szio pa
saulio užges, panaszei bus ir su 
lailkraszcziu “Saule,” nes kaip 
ji, užges, tai ir ne bus kam gai
vinti tos “Musu Tautos!” Juk 
jau matote mieli skaitytojai, 
kad jau Lietuviszkose bažny- 
cziose pradeda kalbėti pa
mokslus Angliszkai ir vietoje 
mokyti vaikuczius Lietuviszkos 
kalbos tai mokina Angliszkai. 
Todėl mano patarimu yra kad 
kožnas skaitytu laikraszti 
“Saule” o per tai užlaikys ir 
savo “Motiniszka Kalba!”

Su pagarba, 
Jonas Mizzera, 

isz Shenandoah, Penn’a.

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

pliovojat,
Vis bridat gilyn in bala, 

Nežinant kas bus ant galo, 
Reikes purvus numazgoti, 
Už savo liežuvi atraudoti. 
Khr diii^p ji'^įįUrr^trybe, 
'Toji gražumo puikybOT4- 

Kuria jus gamta apdovanojo,
Sveika szirdi užkavojo?

Pas jus meile artymo iszgesus, 
Visai atszale esate ant dvasios, 

Liežuviu ma'lat be malones, 
Nesi'bijot nei Dievo korones.

Ateis del jus rusti diena, 
Drebėsite kožna viena,

Visus darbus pamatysit,
Liežuvi savo kramtysit,

Kuriam dabar duodat valia,
Turėsit vilgyt in smala,
Ir su velniais pleperiuot, 

Per amžius sunkiai dejuot. 
Jeigu nenorit to dasilaukt, 

Turite kitus apkalbet paliaut,
Klausykite mano rodos, 
Busite linksmos visados.

Liežuviui valia neduokite, 
Visados už dantų laikykite, 
Nuo apkalbėjimo kitu at- 

praskite, 
Vaisiu kantrybes savije 

suraskit, 
Tada nuo liežuvio purvai 

dings,
Visi žodžiai prie linksmybes 

liks,
Artimas bus lygus tau, 

Kaip sęna teisybe sakau.

Vai jus Scrantono mergelkos, 
Gyvos esate Indijonkos,

Ant s'trytu priesz vyrus 
szaiposi,

O jeigu byra užtrytuoja, 
Tai tokius net pabueziuoja. 
Mergeles, kuo daiugiau 

gūžinėsite,
Tai kvailio nesugriebsite,

Ba tenaitinei vaikinai,
Tai ne maži vaikai, 

Geriau naktimi nesivalkiokite, 
Namie prie mamos sėdėkite, 

O kada geros busite,
Tai ir davadna vyruką gausite.

Neužmirszkite guodotini skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “SAULE,” kurie apie tai 

| užmirszo ir prasze idant nesulaikyti 
' įaikraszcjifi, paskubinkite 1

Naujas Lietuviszkas 

SAPNORIUS ' -- - - - - -
Naujas Didelis Sapnorius 

160 puslapiu, su daugybe 
nauju paveiksliu, iszaisz- 
kina visokius sapnus, ko
kius žmogus gali sapnuot. 
Knyga puikiai drueziai ' 
apdaryta, kietais audekli- 
neis apdarais. Preke su 
nusiuntimu, Tiktai $1.00.

W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 
Mahanoy City, Pa.

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

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

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

25C v,sos TRYS 25c
KNYGUTES

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

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiauiis Graborim 

:: Gabiausias Balsamuotojaa n
Geriausia Ambulance 

(V. patarnavimas s z i o j 
Az apelznkeje. Bile ko- 
di kiam laike; diena ar 

nakti. Visada turi pil- JL 
uĄ.5, na pasirinkimą meta- 

liszku ir kieto medžio 
Grabu. Laidoja nu- || 
mitelius pagal naujau- II 
šia mada ir mokslą. II

| Turiu pagialbininke n 
moterems. Prieinamos 
prekes.

DU OFISAI: 
MAHANOY CITY;S16 W. Spruce St.

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

Bell Telef.onai 538-J __
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“SAULE” Mahanoy City, Pa.

ŽINIOS VIETINES
-- Norėdami sutarpyt sma

la baczkoje, kuria pyle ant uly- 
cziu, Franas Kersnickis, 907 E. 
Pine uly., ir Edwardas Bankes, 
27 S. 10-tos uly., likos skaudžiai 
apdeginti per eksplozija sma
los. Kersnickis indejo daug po- 
pieros in baczka ir uždege. 
Staiga! smala eksplodavojo ir 
deganti smala apėmė abudu 
darbininkus. Kersnickis likos 
nuvežtas in Locust Mountain 
ligohbute o Bankes gydosi na
mie.

— Robertas Riutkauckas, 
310 W. Pine uly., serga namie 
pavojingai (uždegimu plaucziu. 
Daktaras ji lanko kelis kartus 
ant dienos.

SHENANDOAH, PA.
. — Trekas Armour mesiny- 

czios kuri vare Albertas Saba- 
liauckas, susidūrė siui automobi
liam ant Frackvilles kalno su 
nežinomu automobilistu kuris 
Ijkos skaudžiai sužeistas. Badai 
jis buvo isz Mount Carmel.

t Agnieszka Silkevicziene, 
kuri gyveno pas savo žentą, 
Jhoža Kuraucka, mirė praeita 
Sitbata namie. Velione pribuvo 
įn Amerika būdama jauna mer
gina. ir apsigyveno Shenando- 
ryjė, vėliaus Brandonvilleje. 
Paliko sunu, Joną Pazara, ku
ris gyvena Rock Island, Ill., po
sūni, Andriu Silkevicziu ir 
penkis anūkus.

Frackville, Pa. — Albertas 
Bucvirikas, 11 metu, skaudžiai 
persipjovė sau ranka, pjauda
mas szmoteli stiklo. Vaikas li
kos nuvežtas in Ashlando ligon- 
bute ant gydymo.

— Pana Alberta, duktė po
nios Mares Milutienes užbaigė 
mokslą norses -Szv. Juozapo li- 
gopbuteje, Reading, Pa. Ant 
užbaigilno mokslo buvo nuva
žiavus.motina, sesuo Helena ku- 
fti.tkipgi yra nor.se ir kita sesuo, 
Fiorentina, kaipo ir Albinas 
Keefer ir poni Juoziene Buikie- 
ne isz Frackvilles.

TRUMPOS ŽINUTES Isz Visu Szaliu
Wilkes-Barre, Pa. — Juozas 1 

Ritter, 16 metu, likos surastas 
su perskeltu pakausziu artimo-j 
je savo namo Hilldale. Jo brolis 
yra nužinuretas už nužudymą jo 
nes abudu radosi ant vestuvių 
kur tarp saves susibarė.

Philadelphia, Pa. — Kada 
motina, Mrs. Daiulber, rinko žie
dus, jos sūnelis Mikolukas 23/2 
metu, nuvežliojo ant geležinke
lio ir likos užmusztas prie jos 
akiu.

Lancaster, Pa. — Pennsylva- 
nijos trūkis inbego in stovinti! 
tavorini truki. Tame laike buvo] 
labai miglota. Daugiau kaip 15 
žmonių likos sužeista.

Chattahoochee, Fla. — Sze- 
szi studentai likos užmuszti ka
da bosas susidūrė su sunkiu 
troku. Studentai sugryžinejo 
namo isz seimo. Bose radosi 35 
studentai.

Rymas, Italija. — Italija at- 
szauke visus korespondentus 
laikraszcziu isz Anglijos ir in- 
sa'ke jiems kad neraszytu nieko 
apie karūnacija už tai kad Ang- 
iiszki reporteriai iszjuokinejo 
Italus už ėmimą dalyvu Iszpa- 
niszkoje revoliucijoje.

Louisville, Ky. — Daugiau 
kaip 63,000 žmonių prisižiuri- 
nejo arklinėms lenktynėms. Ar
klys prigulintis prie S. D. Bid
dle, isz Philadelphijos, laimėjo 
pirma dovana 52,050 doleriu.

Baltimore, Md. — Henry 
New, buvusis generaliszkas 
pacztorius prie prezidento Har- 
dingo, mirė nuo uždegimo plau
cziu Hop'kinso ligonbuteje. Tu
rėjo jis 76 metas.

Chicago. — Charles Dowds 
pranaszauja buk vela bus stak- 
marketo sukruĮėjimas 1939 me
te, kada taoi^ioneš ueteks di
deliu turtu.

Bilbao, Iszpanija. — Trys 
Francuziszki laivai iszplauke 
su 3,000 moterių ir vaiku. Pasi- 
kelelei užprotestavojo priesz 
toki pasielgimą Francuzu kad 
iszveža jiui moteres ir vaikus isz 
Iszpanijos.

TĖVAS MIRĖ; DUKTĖ IR 
MOTINA TEIPGI MIRĖ.
Leningradas, Rosi ja.,— Lai

ke laidotuvių Tumo- Verenko, 
plyszo szirdis jo paezios kuri

DARBO ŽINUTES

DU MASZINISTAI
SUSZAUDYTI

UŽ SUDAUŽYMA TRUKIU.

ISZ LIETUVOSTAMSUS ŽYDAI UŽAKME- 
NAVOJO “GAUDYTOJA

DUSZIU.”
Erlangen, Czekoslovakija. — 

Mažam kaimelije Ground, ku-j
Vr t t> i-, ™ riame nesirado daktaro, prade jiMoskva, Bosija., — Du ma-1 . ... - 1 .j
• • , • n ., i- I sirgti maži vaikai. Zvdu szka I■szims'tai, Demidoff ir Stetz, Ii- ° ... ' . 1, , .. Tz- , įlosią, rabinai apgarsino bukkos suszaudyti Krasnojarske, Į . ; ... i

- - i , ... .. , i priežastis prasiplatinimo ligostrifnnptnrva ‘iiif 'l-mn Tn Irnlns taPakaltlll-tl UZ SUdaUZVma tl’U-i .huto negyva ant kapo. ln ketos .i . v ’ v yra tu, kad žydai atszalo nuo - ■ - • ;r, km kuriosia žuvo daugeli zmo-i ; ..
. v . -savo tikėjimo, uz tai mu. Sudas juos nuziurinejo ....

T ... , • r - ant susirinkimo, turiJ aponrszki—V okiszlxi 
—Trockininkai,” kurie aplai-l 
kiliojo pinigus nuo tuju sklypu , 
už sudaužyma trukiu, tiltu ir| 
siuntimo slaptingu daneszimu; 
Japonijai ir Vokieti :ii. Dar 
keliu ketina teisti, ir jeigu su- 

į'UOS su-

dienas po moteres laidotuvių jo 
duktė, 20 metu amžiaus pasi
ėmus truciznos nuėjo ant kapo kaipo 
tėvu ir fenais užbaigo savo gy
venimą.

NERIKAS SURADO PERLA 
VERTIES $5,009.. i

' Krokodiliszkos Sales, Aus-. 
tralija., — Gerai žinomas ežio- j 
naitinis norikas, Donald Hen-. 
derson, kuris užsiiminėja pasį-Į 
nerimu in mares jeszkoti ojste-j 
riuose perlu, iszejas pasivaiksz- 

ieziot prie pamario, netikėtai 
užtiko dideli oisteri gulinti ant 
piesku. Pakele ojsteri nes 
tai buvo gana didelis ir kada 
ji atidarė, mažai nusistebėjo, 
pamatęs vidurįje nepaprasto 
puikumo peria. Nuvažiavo in 
Adelaide miestą pas auksoriu, 
kuriam parode nepaprasta per
ia už kuri huksorius jam pa
siūlo net penkis tukstanezius 
doleriu, Hendroson’as peria 
pardavė.

ATLYGINIMAS UŽ KOŽNA 
.. GIMUSI KŪDIKI.

Rymas, Italija.,— Mussolini 
apgarsino nauja paliepimą ir 
tiesas kurios apteiks kožna tęva 
ir motina dovana kurie susi
lauks kūdiki, kurie aplaikys pa- 
szialpa del auginimo. Italiją 
tokiu budiu geidžia padidint 
savo gyventojus, kurie per (pa
skutinius metus labai susima
žino. Sakykime kad tėvas yra 
neturtingas darbininkas, tai 
už viena kūdiki aplaikines po 
25 centus ant sanvaites del pa- 
szialpos; uždu 65c., už tris 94c. 
o už keturis $1.50, o jeigu turė
tu deszimts, tai ąplaikinetu 
$3.75 ant sanvaites nuo -val
džios. — Per mažai del augini
mo “ Armotoms Materiolo” lai
ko kares.

PASIKELELIU EROPLANAI 
LEIDO DAUG ROMBU 
ANT MIESTO BASQUE.

Bilbao, Iszpanija. — Skvadro- 
nas susidedantis isz 14 pasike- 
leliu eroplanu, paleido daug 
bombų ant miesto Basque, už- 
muszdami daugeli žmonių ypa
tingai moterių ir vaikui. Po 
bombardavimui miestas užside
gė. Mieste randasi daug sužeis
tųjų. Gyventojai ir apie 3,090 
pasikeleliu kurie radosi mies
te, pasislėpė in apkasus, bet ir 
juos pataikė bombos, kurios už
griuvo nelaimingus gyvam ka
pe.

kožnas 
iszpažyti 

savo nusidėjimus, o jeigu to ne- 
iszpildys tai bus iszbrauiktas 
“Choru.” Ant susirinkimo li
kos apreikszta kad netoli 
szkalos gyveno kokis tai raga- Į 
nius, kuris “gaudo duszias”

1 mirusiu.. L rudini o ja i prisipa- 
: žino, buk mate kaip tas žmogus 
* stovi, prie lango namo, kur tik 
' mirszta kokis žmogus ar vai- 
■ kas. In 'kėlės dienas vėliaus 
apsirgo kūdikis turtingo žy- 
diszko kupeziaus. Žydai davė 
patarimą, kad atvesti raganių 
pas kupeziu, kad jisai atgaivy- 
tu jo mylima kūdiki. “Paga
nius” to negalėjo iszpildyt, ta
da mine Žydu pradėjo plakti

, žmogeli, o kalda tasai iszbeigo 
laukan, užakmehavojo ji ant 
smeri.

ROSIJA ISZGUJ0 DAUGELI 
SVETIMŽBMIU.j

Moskva, Rosij|., — Slapta 
Rusiszka palicija padare abla- 
va czion ant svetiipžemiu žmo
nių ir iszgujo apie 200, tarp 
kuriu radosi 100 Reisu, 36 Vo- 
kiecziai, 18 Italu, “ępgi Kinczi- 
ku, Japonu, Francuzu ir Bel- 
gm. Siuntinei tujų sklypu už
protestavojo priesz toki pasiel
gimą svetimtancziui, bet tas 
nieko neprigiatbejo, nes patys 
gerai žinojo del ko juos iiszva- 
re isz Rosijos. Tėjp juju rado
si ir toki kurie gimė Rosijoj ir 
per visa savo gyvastį pergyve
no ten.

NUO NAMINES DEGTINES 
MIRĖ ŽMOGUS.

Vilnius., — Traku apskr., 
szioje apylinkėje labai paplitęs 
namines degtines varymas ir 
jos gėrimas. .Kad jos daugiau 
iszei'tu ir ji butu stipresne in 
jia dedamas net mėlynasis ak
muo kuris sveikatai labai ken-

I ksmingas. Nepersenai Vilimu 
' kaimo gyventojas Stasys Du- 
* melakas, prisigėrės tokios deg- 
I tines, labai susirgo. Buvo 
vežtas in ligohbute bet ir 
nieko nepadėjo ir jis mirė.

85 PASIKELELIAI UŽMUSZ- 
TA; DAUG SUŽEISTA.

Hendaye, Francija., — Val- 
diszki eroplanai staiga! užlėkė 
ant miesto Valla'dolido, paleis
dami daugeli bombų, kurios su
ardė baisiai namus, užmusze 
daugiau kaip 85 gyventojus ir 
apie du szimtai sužeista. Bu
vo tai pasikeleliu kariszka sto
tis.

SMARKUS DREBĖJIMAS 
ŽEMES.

Kopenhagen, Danija.,— Ap
linkinėse Rodvig ir Stevens 
Klint, davėsi jaust gana smar
kus drebėjimas žemes, padary
damas dideles bledes. Dauge
li namu ir ulycziu sutruko, ir 
daug žmonių likos sužeista per 
griiiiivanczias plytas nuo namu 
ir kaminu.

nu- 
ten

DOVANA ISZ SUV. VALSTI
JŲ GRAŽINTA ATGAL.
Lietuvos laikraszcziai skel

bia sekanezia žinia: Tula p. A. 
S. gavo isz Suvienytu Valstijų, 
Amerikos, invairiu dalykėliu. 
Nudžiugo vargsze, kad gaus 
dovanu, bet neilgam buvo 
džiaugsmas. Kada ji nuvyko 
tu 'dovanu pasiimti, Klaipėdos 
muitines tautininkai .pareika
lavo, kad už tas dovanas ji tu
rės užmokėto jiems 109 litus. 
Beturte motere pinigu neturėjo 
ir beszirdžiai tautininkai tu 
dovaneliu jai nedavė, bet graži
no Amerikon atgal. Motere net 
alpsiveike. Sako, uždėjo tokia 
nežmoniszka pabauda užtai, 
kad man biednai dovaneliu pri
siuntė.

SUSIMUSZE DVI 
MARCZIOS.

Netoli Užuguosczio, Traku 
apkr., viename kaime mirė pa
gyvenusi moterele Nauekunie- 
ne. Ji tnrejo dvi marezias, ku
rios taip saves nesugyveno. 
Velione gyveno pas vięna mar- 
czia. Jai mirus, marti velione 
aprengė gražia bli uze, kuria j 
paliko pati mirusioji. Atvyku
siai in laidotuves kitai mar- 
cztai pagailo tokios b linzes ir ji 
pradėjo baltis su ki ta marezia, 
kam ta tikia paezia gerąją 
bliuze apvilkus!. Del to abidvi 
marezios susimusze kad net vy-^ 
rai turėjo jas skirti.

TRYS DIDELI GAISRAI 
UKMERGĖS APSKRITYJE.

Ukmerge.,— Czionais1 invyko 
dideli gaisrai Ukmergės aps’kr. 
Nakti Žemaitkiemio valscz., 
Gritonu kaime,-kilo gaisras del 
dar nežinomu priežaseziu. 
Esant labai dideliam ‘vėjui, ug
nis persimetė in greta esant 
Kabiu kaimą. In. pagialba su
bėgo visu aplinkinių kaimu 
ūkininkai bet nebuvo rimtu ge
sinimo priemonių. Kova su 
gaisru buvo labai sunki. Sude
gė 10 namu, isz ju 5 gyvenamie
ji, daug kitokiu daiktu su ke
liolika gyvuliu. Gelbėdami isz; 
gaisro turtą, apdege 4 žmones: 
Aleksas, Ona, Naste ir Mikas’ 
Dūdos. Miko gyvybe yra pavo
juje. Visi apdegusieji pagul
dyti Ukmergės apskrities 11- 
genbuteje. Tarp 9:30 ir 12 v., 
netoli Ukmergės doge Deltuvos 
miestelis. Gaisras kilo isz re
formatu klebonijos kur tuo laik 
buvo kepama duona. Sudege 
13 namu, isz j u 5 gyvenamieji. 
Gaisras taip staiga! plėtėsi 
kad nebuvo suspėta iszgelbeti 
nieko isz kilnojamojo turto ir 
gyvuliu. Buvo pavojaus su
degti visam mieteliui, jei isz 
Ukmergės nebutu atvykę su 
ma'szinomis miesto ir kariuo
menes ugniagesiai. Nukentejo 
szeszi ūkininkai. Nuostoliai dar 
neapskaieziuofi. Treczias gais
ras invyko vakaro Ukmergėje. 
Del netvarkingo dūmtraukio 
Vytauto uly., Nr. 44, sudege Z. 
Vebėrienes pusiau mūrinio na
mo medine dalis. Nuostoliu 
esama apie 5 tukstaneziai litu. 
Tame name gyvena daug moki
niu, bet gaisras prasidėjo po 8 
vai. ryto, mokiniams jau isz- 
ejus in gimnazija.

A. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIU3

Pirmos klasos patarnavimas 
Ofisai Dviejose Vietose ♦ 

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

331

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

Tamaqua, Pa. — Dolorosa, 5 
metu, ir jos sesute, Mare Szuke- 
vieziute, 16 metu, abi isz mies
to, randasi Coaldale ligonbute
je po operacijai.

Scranton, Pa. Czionais li
kos palaidota praeita Petny- 
czią Ona Kustara—Stasiuliene, 
3.807 Cusick uly., isz namo jos 
Suiiaus, Kazimiero Kustaro, 
461 Oak uly., su bažnytinėms 
apeigoms Szv. Juozapo Lietu- 
viszkoj bažnyczioj.
t Czionais mirė Kazimieras 

Valiūnas, 25 metu, 224 Broad
way uly., kuris turėjo užsiėmi
mą Commercial restauracijoj. 
Velionis paliko tris brolius ir 
tris seseris. Laidotuves atsibu
vo isz namo jo brolio ant 611 
13-tos ulyczios.

L f Pati Frano Banavicziaus, 
44' tnetu, mirė namie.528 Lacka- 
■\yanna uly., Forest City, po 
trumpai ligai. Velione prigulė
jo prie Szv. Onos parapijos ir 
SLRKA vietines kruopos. Pali
ko dideliam nuliudime vyra, 

"tris dukteres, tris sūnūs, isz 
kuriu Antanas yra kapralium 
USA kariuomeneje, Panamos 
kanale ir broli Antana Saczkau- 
ska kuris gyvena Chicagoj.

Akron, Ohio. — Bušo ir stryt- 
kar'iu straikos pasibaigė ir visi 

i straikieriai po trijų sanvaieziu 
bedarbes sugryžo prie darbu.

Chicago. — Hotelines tarnai
tes skaitliuje apie 50,000 iszejo 
czionais ant straikos. Daugelis 
hoteliu per tai daug nukente 
nes negalėjo patarnauti sve- 
cziams.

Hollywood, Calif. — Pikietai 
nepaliauna sergėti prie trijų 
krutamuiju paveikslu kompani
jų ir jeigu greitai nesusitaikins 
tai paveikslu kompanijos daug 
nukentės. Badai nebus straikos 
nes kompanijos sutinka ant 
darbininku pareikalavimo.

Pittsburgh. — Unijos darbi
ninkai nesutinka ant Jones 
Steel Co. iszlygu. Virszininkai 
kompanijų nenori daryti sutai- 
kos su unijos perdetiniais. Ma
noma iszszaukti 25,000 darbi
ninku Seredoje ant generalisz- 
ko straiko.

Brooklyn, N. Y. — Daugiau 
kaip 2,000 barberiu sustraika- 
vo spirdamiesi geresnes mokes- 
ties ir trumpesniu valandų.

PARSIDUODA NAMAS.

Ant W. Mahanoy uly., arti 
eiklumas 16 per 62% pėdas. At- 
Lįetaviszkos bažnyczios. Loto 
siszaukitę in “Saules” ofisą. I

........- ——;
Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas
Dentistas Mahanojuje

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

PAVEIKSLAS NUTRAUKTAS TAME LAIKE KADA EKSPLOZIJA KILO ORALAIVYJ
Kada fotografistai buvo pasirengia nutraukti paveikslus atlėkusio oralaivio, nesitikėjo kad nutrauks toki baisu paveiksią. Fotografistas kuris nu

traukė szita paveiksią taipgi likos sužeistas ir truputi apdegintas bet turėjo ant tiek pajiegu kad sėdo in eroplana ir nugabe no savo laikraszcziui szita ir 
kitus paveikslus. Ar-gi ne baisus reginys deganezio oralaivio su gyvais žmonimis? Oralaivis radosi tik 150 pėdu nuo stiebo prie kurio ketino ji pririszt kad 
galėtu pasažieriai iszlipti bet likimas kitaip surėdė taji priėmimą svecziu isz Vokietijos.
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