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2 BROLIAI NUŽUDYTI NA

MIE; KURCZIAS TĖVAS 
NEGIRDE JO SZUVIU.

Chicago. —■ Williamas Cal
lahan apreiszke palicijai 'buk 
jis sėdėjo žemai ir negirdėjo 
szuviu kurie užbaigė gyvastį 
dviems sunams ant virszaus nes 
jis yra labai kurezias. Tik tada 
jis dažinojo apie baisu atsitiki
ma kada jo 9 metu sūnelis Ro
bertas, parejas isz mokslaines, 
nuėjo ant virszaus ir užtiko du 
lavonus savo broliu Tamo- 
sziaus 18 metu ir Williamo 16 
metu, su kulkoms krūtinėse. 
Manoma kad brolei nutarė mir
ti drauge, vienas nuszove kita 
po tam pats nusižudė. Priežas
ties neisztyrineta nes brolei ne
turėjo jokio ergelio tarp saves. 
Motina tame laike lankėsi pas 
savo kaiminka prižiūrėdama 
serganti kūdiki.

KANADISZKI KVADRUKAI 
MIRĖ PO GIMIMUI.

Montreal, Kanada. — Kvad- 
rukai (keturi vaikai) kuriuos 
pagimdė Mrs. Paul Martel, mi
re Szv. Jurtino ligonbuteje. 
Trys vaikai ir viena mergaite 
mirė ir devynes valandas po gi
mimui. Visi gimė du menesius 
priesz laika. Tėvo tame laike 
nosireoV bet duktavas
liepe ji paszaukti ir tik parėjo 
kada jau ketvirtas kūdikis atė
jo ant svieto. Motina sveika ir 
gyva.

SUPREME COURT SUDŽIA 
PADEKAVOJO UŽ DINSTA.

Washington, D. C. — Pane- 
delyje padekavojo už savo din
sta sudžia Supreme Court, 
Willis Van Devanter, 78 metu 
amžiaus, kuris pildė t a ji dins- 
ta sudžiaus Augszeziausiam 
Sude Suv. Valstijose, per 26 
metus. Senukas aplaikys savo 
metine pensija kaip aplaikyda- 
vo. Prezidentas Rooseveltas 
dabar ketina paskirti nauja su
džia kuris pritaria Demokra- 
tiszkai partijai.

Girdėt kad da trys sudžios 
Augszeziausiam Supreme 
Court ketina padekavoti už 
dinsta ir pasiduoti ant metines 
pensijos nes ar dirbs ar ne tai 
vis tiek aplaikys pensija.

SKAITLIS KATALIKU SUV. 
VALSTIJOSE VIS DIDĖJA.
New York. — Skaitlis Kata

liku czionais kas meta daugina
si kaip apie tai raszo Katali- 
kiszka direkcija iszduota ant 
1937 meto. Nuo praeito meto 
užaugo 436,081 nauju dusziu. 
Visuotinis skaitlis Kataliku 
czionais yra 20,959,134. Ant 
Katalikiszko tikėjimo praeita 
meta perejo 62,062 ypatos. Baž- 
nyczia turi Amerikoj 4 kardi
nolus, 14 arkivyskupu, 171 vys
kupu ir 31,646 kunigus. Bažny- 
cziu yra 18,526 ir 5,750 misijų, 
seminarijų 205 in kurias lanko
si 21,877 studentai. Kolegijų ir 
moteriszku kolegijų yra 669. 
Augsztesniu mokslainiu yra 1,- 
179 in kurias lankosi 207,767 
studentai arba 20,819 daugiau 
ne kaip 1936 mete.

BAISUS DARBAS 
MOTINOS

Nužudė Dukrele ir Perpjovė 
Gerkle Šuneliui, Kad Atsi

kratyt Nuo Ju.

NORĖJO DUOT VIETA SA
VO MYLIMUI NAMIE.

New York. — Mrs. Helena 
Tiernan, 28 metu, patogi mote
rėle, prisipažino buk tai ji nu
žudė savo dukrele ir mirtinai 
sužeidė savo sūneli kuriuos su
rasta girraiteje artimoj Brook
haven ant Long Island. Priežas
tis tojo baisaus pasielgimo mo
tinos buvo ta, kad ji mylėjosi 
su žmogum bet negalėdama ji 
užlaikyti pas save isz priežas
ties stokos vietos namie, suma
nė atsikratyt nuo vaiku kad 
padaryti mylimai vieta namie. 
Lavonėlis 8 metu mergaites li
kos surastas aplaistytas su ga
zolinu ir uždegtas o artimoje 
gulėjo pusgyvis jos broliukas, 
5 metu, gulėjo szale jos su per
pjauta gerkle ir taipgi buvo 
baisiai apdegintas. Nuvežtas in 
ligonbute kur daktarai yra tos 
nuomones kad vaidutis gyvens.

Didelis mesininkiszkas su
kruvintas peilis, žirkles ir kir
vukas likos surasti artimoje 
vaiku, kuriuos nelaba motina 
panaudojo ant savo vaiku. Mo
tina uždaryta kalėjime_ o jos
mylima palicija jeszko kad isz- 
tirti ar jis prikalbino motere 
ant nužudymo vaiku.

Motere kaltina savo meiluži, 
George Christodulus, Graika, 
kuris badai prigialbejo tai isz- 
gamai motina nužudyti vaikus 
ir badai pats kirto su kirvuku 
per galvas vaikams. George 
staeziai užsiginezino buk da
lyvavo toje žudinstoje bet mo
tere tikrai tvirtina kad jis ja 
prikalbino prie tojo darbo ir 
pats prigialbejo jai atsikratyt 
nuo vaiku. Likos jis aresztavo- 
tas ir uždarytas kalėjime.

12,438,000 TELEFONU ANT 
SVIETO.

New York. — Pagal apskai- 
tyma telefonu kompanijos tai 
ant viso svieto randasi daugiau 
kaip 35,00,000 telefonu. Isz to
jo skaitliaus Suv. Valstijos tu
ri daugiausia nes net 12,438,000 
— po tam seka Vokietija, Ang
lija ir Francija.

VAIKAS PAVIRTO IN 
AKMENI.

Orlando, Fla. — Jack Brooks, 
17 metu, mire nuo retos ligos, 
sirgdamas tris metus. Likos jis 
sužeistas laike loszimo futbo- 
les ir nuo tos dienos pradėjo pa
virsti in akmeni. Daugelis dak
taru ji apžiurėjo bet jam nega
lėjo pagelbeti niekame nes jo 
kūnas buvo kietas kaip akmuo.

DUKRELE, ISZBARTA PER 
TĖVUS, NUSITRUCINO.
Philadelphia. — Už tai kad 

ja iszbare tėvai kad nesimokino 
gerai moksle ir kad vakarais 
lakstydavo po miestą, Char
lotte Mason, 14 metu, nuėjo ant 
virszaus ir iszgere truciznos. 
Matyt norėjo eiti žemyn bet 
puolė nuo trepu prie tėvu kojų 
ir mirė ant vietos.

KOMPANIJA VARO
JI ISZ JO NAMO

Angline Kompanija Varo Lie
tuvi isz Jo Namelio.

KURI PIRKO LAIKE GE
RESNIU LAIKU.

Pittston, Pa. — Antanas Spū
dis, Lietuvis, yra paprastu ka
syklų darbininku. Jis nežino ir 
nesirūpina del ko užėjo depre
sija, dpi ko kasyklas užleidžia 
vandeniu kurios dirbo per dau
geli metu ir žino, kaipo geras 
anglekasis, kad tosios kasyklos 
daugiau jau nedirbs. Antanas 
turi 50 metu, paezia ir penkis 
vaikus ir tas jam labiausia ru
pi. Bet Pittstono Coal kompani
ja nori jo stubele ir paliepė kad 
jis iszsikraustytu nes sako kad 
jo skiepe priėjo daug gazo isz 
kasyklų ir jame yra didelis pa
vojus eksplozijos. Antanas nu
ėjo in skiepą ir uždege zapalka 
bet eksplozijos nebuvo nes jis 
yra geru anglekasiu ir žino kur 
randasi gazas o kur jo nesiran
da.

Badai Antanui kompanija 
pasiūlė kita narna už dyka kad 
tik isz savo iszsikraustytu. Ka
da No. 6 kasyklos dirbo, Anta
nas buvo užganadintas, nusi
pirko sau stubele kad patalpin
ti joje savo szeimynele bet ka- 
da No. 6 sustojo, gavo jis daj’bay 
ant WPA ir 62 dolerius ant me
nesio bet neužteko mokėti už 
narna ir iszmaitint szeimynele.

Sztai ka Antanas Spūdis pats 
kalba apie tai: “Žinia patalpin
ta laikraszcziuose buk man 
kompanija pasiūlė dykai ran
da, yra melaginga o žmones, 
kurie tai skaitė, gal mano kad 
asz nepilno proto kad asz atme
tu toki kompanijos pasiulinima 
o kada insikrauseziau in kita 
narna, locnininkas stubu atėjo 
ir pareikalavo raudos tada asz 
vela insikrauseziau in savo na
meli. Jeigu kompnija man už
mokės 500 doleriu, kuriuos in- 
mokejau ant namo, tai asz no
ringai isz jo iszsikraustysiu. 
Bet jeigu mane priverstinai isz- 
mes isz mano stubeles, tai kur 
asz su savo szeimynele pasidė
siu ir kur asz eisiu?”

Badai szia sanvaite palicija 
ji ketina priverstinai iszmesti 
isz jo namelio. Ka tada Antanas 
Spūdis padarys ?

BAISI AUTOMOBI
LIU SKERDYNE

Ka s Diena Užmusza Po 13 Ypa
tų ir Jeigu Taip Toliaus Bus,

Tai Užmusz ir Sužeis 1 
Isz Kožno 22 Gyventoju.

IN ATEINANCZIUS PENKIS 
METUS. > •

Atlantic City, N. J. — Ant 
susirinkimo laikyto czionais 
per apsaugos drauguve priesz 
nelaimes automobiliu, pirmi
ninkas tosios drauguves, Wal
ter W. Matthews, iszreiszke di
deli pavoju per automobilius 
kožna meta ir pasakė jog jeigu 
taip toliaus automobiliai už- 
muszines ir sužeidines žmonis, 
tai in laika penkių metu, 1 isz 
kožno 22 Amerikoniszku 
gyventoju bus užmuszti ar su
žeisti, vienas vaikas isz skait
liaus trijų, žemiau 15 metu am
žiaus bus užmusztas ateityje.

Suv. Valstijose randasi 40 mi
lijonai varytoju automobiliu 
isz kuriu didesne dalis žino 
kaip varyti automobilius ir 
stengėsi apsisaugoti nuo nelai
miu. Turime czionais 27 milijo
nus automobiliu isz kuriu di
desne dalis yra netinkami ir ga
li pairti bile diena. Turime 120 
gyventoju tarp.kuriu randasi 
daugelis neregiu, kureziu ir 
szlubu kurie randasi dideliam, 
pavojuje per automobilius.

Czionais randasi tiktai trys 
milijonai plentu ir keliu isz ku
riu daugelis yru netinkamu ir 
labai pavojingu. Praeita 1936 
meta likos užmuszta 13 ypatų ir 
1187 sužeista kožna valanda.

Praeita meta Pennsylvanijos 
ligonbutes iszdave 800 tukstan- 
cziu doleriu ant gydymo sužeis
tųjų per automobilius, isz tojo 
skaitliaus $200,000 užmokėta 
per ligonius už gydymą o liku
sia suma turėjo užmokėti lab
daringos drauguves ir aukos.

Nuo naujo meto lyg sziai die
nai Pennsylvanijoj likos už
muszta 1,163 ypatos o sužeista 
20,324 ypatos. O kiek užmuszta 
ir sužeista po visa Amerika tai 
skaitlis to neparodo. Juk tai ar- 
sziau ne kaip kokia kare. Ar-gi 
valdžia nepadarys galo toms 
skerdynėms nekaltu žmonių?!

66 NAUJI KUNIGAI BUS IN- 
SZVENTYTI SUBATOJ.
Philadelphia. — Subatos ry

ta, S.S. Petro ir Povylo kated
roje, kardinolas Daugherty in- 
szventys 66 naujus kunigus. 
Tarp kunigu randasi ir Lietu
vei, Juozas C. Gaudinskas ir 
Kazimieras Rakauskas. Nedė
liojo jauni kunigai laikys, savo 
pirmas Miszias savo parapi
jose.

ISZ PAVYDUMO 3 METU 
BROLIUKAS NUŽUDĖ SA

VO MAŽA SESUTE.
New York. — Isz didelio pa

vydumo kad tėvai ja mylėjo* 
daugiau ne kaip ji, Noel Galvin, 
trijų metu vaikutis, priejas prie 
vyges, kurioje gulėjo jo dvieju 
menesiu amžiaus sesute, užda
vė jai su mažu geležiniu eropla- 
nu kuri jam tėvai pirko, per 
galva ir sesute in kėlės miliutas 
mirė nuo perskelto pakauszio.

Motina tame laike buvo ap
leidus kambari ant keliu miliu
tu kada tas atsitiko. Kada vai
ko užklausta ar tai jis taip pa
dare, atsake kad taip. O kad 
vaikas da neturi septynių metu 
todėl negalima ji kaltint už tai 
nes jo protas da yra per silp
nas.

MOTINA SUPLAKĖ ANT 
SMERT SAVO KŪDIKI.
Jackson, Mich. — Jauna far- 

merio motere, Vivian Gregory, 
likos uždaryta kalėjime už nu
plakimą ant smert savo trijų 
menesiu amžiaus dukreles, kad 
toji nepaklausė motinos. Dak
tarai mano kad motina yra ne
sveiko proto ir atiduos ja ant 
peržiūrėjimo in pavieto ligon
bute.

GAVO 3 MENESIUS UŽ SU- 
MUSZIMA SAVO KŪDIKIO.

Milwaukee, Wis. — Henrikis 
Pomeroy, 23 metu, likos nu
baustas ant trijų menesiu in ka
lėjimą už nežmoniszka pasielgi
mą su savo metine dukrele, ku
ria reikėjo nuvežti in ligonbute 
ant gydymo. Daktaras apžiurė
jas mergaite rado pamėlynavu
sia akute ir mėlynus ženklus 
ant viso kūnelio. Tėvas prisipa
žino kad negeria jokiu svaigi- 
naneziu gerymu. Motere apsakė 
sodžiui buk jos vyras kėlės die
nas adgal turėjo fabrike skau
du atsitikima kuris jam suerzi
no nervas ir kada parėjo namo, 
negalėjo nukensti verksmo 
dukreles kuria pradėjo plakti 
nemielaszirdingai.

Pomeroy kitados vadinosi 
Jakubausku bet permaine savo 
pravarė po atsedejimui penkis 
metus kalėjime už koki ten pra
sižengimą.

PENNSYLVANIJOJ DAU
GIAU NEELEKTRIKIUOS 

ŽUDINTOJUS.
Harrisburg, Pa. — Nuo 1915 

meto, likos investa elektrikine 
kada ant kurios elektrikiavo 
visus žudintojus ir nuo tojo me
to suspirgėjo ant jos 250 prasi
žengėliu Pennsylvanijoj. Bet 
dabar gal daugiau jau jos ne
naudos nes pagal perėjusia by
la tai visi žadintojai. bus nu
bausti ant viso amžiaus kalėji
mu. Taipgi perejo byla, kad mo- 
teres ir nepilnamecziai vaikai 
nebūt u baudžiami mirezia.

VALDŽIA ISZDALINO JAU 
1,543,721 MEDALIUS DEL

KAREIVIU. '
Washington, D. C. — Kož- 

nas kareivis kuris dalyvavo 
Svietineje Kareje arba radosi 
ant tarnystes Siberijoj, Rusi
joj laike kares, aplaike medali 
už kariszka tarnysta ir lyg 
sziai dienai valdžia jau iszdali- 
uo 1,543,721 medalius. Kožnas 
kareivis, kuris atsiszauks in 
kariszka departamenta bus ap
dovanotas medaliu.

Isz Visu Szaliu
KALTININKE NUSIRĖDĖ 

LYG NUOGUMUI SUDE.
Vroclavas, Vok.,—Matrgarie- 

ta Dietrich, 40 metu, kuri su ki
toms moterims buvo aresztavo- 
ta už mokinimą kitu moterių ir 
merginu, kaip atsikratyti nuo 
gimdymo kūdikiu, kas Vokie
tijoj yra rustai uždrausta, šu
kele nemaža sumiszima .sude, 
kur atsibuvinejo josios teis
mas, kada staiga! nusirėdė lyg 

. nuogumui prie sudžiaus ir 
susirinkusiu žmonių. Kada 
palicija ja aprėdė ir iszvede 
isz sūdo ir vėliaus atvedė prie 
sudžiaus, tasai teip buvo užpy
kęs tuom staigu perstatymu, 
kad ja nubaudė ant trijų metu 
kalėjimo.

UŽ 200 ZLOTU TRUCINO 
ŽMONIS KAS NORĖJO NUO 

JU ATSIKRATYTI.
Radomas, Lenk., =— Palicija 

iszJsznipinejo czionaitineje ap
linkinėje kuopa žmonių kurie 
užsiiminėjo trucinimu negeis
tinu žmonių, kurie buvo sun
kenybe kitiems. Ta kuopa už 
200 zlotu nutrucino žmonis, 
kurie buvo nekeneziami per ki
tus arba jeigu szeimynai nubo
do juos maityt ir užla’ikineti, 
arba norėjo aplaiky’i, koki ju 
turtą. Visi likos suimti ir užda
ryti kalėjime kuriuos laukia 
rusta bausme.

PACZTINIS DARBININKAS 
VOGĖ AMERIKONISZKUS 
DOLERIUS ISZ LAISZKU.

Novy Soncz, Lenk.,— Pa- 
liicija suseke pacztini darbinin
ką Aleksandra Mikosza, kuris 
atjpleszinejo laiszkus prisiims- 
tus isz Amerikos del giminiu ir 
isz ju iszimdavo Amerikonisz- 
kus dolerius. Virszininkas paež
io atejas pa's darbininką, rado 
ant lentynos atplesztus laisz
kus ir tokiu budu kaltininkas 
likos 'susektas.

70 ŽUVO EKSPLOZIJOJ 
ANT LAIVO.

Hongkong, Kinai., — Baisi 
eksplozija kilo ant Japoniszko 
laivo czionaitineje pristovoje, 
kurioje žuvo 70 žmonis, kuriu 
lavonai likos 'sudraskyti ant 
szmoteliu ir iszmetyti per 200 
mastu lyg mylios tolumo. Dvi- 
desizimts yra nesurandami, o 
18 baisiai sužeisti. Didesne da
lis isz pasažieriu buvo imigran
tai keliaujenti in Pietine Ame
rika. Visi buvo priimti am 
laivo “Rio de Janeiro” isz Ja
ponijos ir ketino būtie perkelti 
ant kito laivo, kada eksplozija 
kilo st aiga i.

JAPONISZKOS SZOKIKES 
ISZEJO ANT STRAIKO.
Tokio, Japonija.,— Apie 200 

merginu, kurios pralinksmina 
svetelius viesznamiuosia, isze- 
jo amt straiko antru sykiu As- 
ahugavoje. Priežastis straiko 
yra, kad szlebes pabrango, te
palai ir maistas nes merginos 
turi pirkti savo dalykus, kokius 
naudoja laike szokimo ir pra- 
linksminimo tose užeigose.

DARBININKAS TURI TIESA 
PASIGERTI— SAKO 

DAKTARAS.
Detroit, Mich. — Tieji darbi

ninkai, kurie myli kartais pasi
gerti, ant galo surado sau gera 
patroną ir apgynėja. Juomi yra 
daktaras L. Shoudy, isz dakta- 
riszko s'ztabo dirbtuvėje Beth
lehem Steel korporacijos, kuris 
ant susirinkimo daktaru kalbė
jo: “Darbininkai turi tiesa kar
tais pasigerti ir tokiu darbinin
ku kompanijos neturi tiesa 
juos praszalint isz darbo. Žino
ma, girtam darbininkui yra už
drausta eiti in darba ir tokiuose 
atsitikimuose privalo būti siun- 
cziami namo. Tokis darbinin
kas neprivalo būti praszalintas 
nuo darbo kad sau kartais paį-J 
vėlina ant tokio “pasilinksmi
nimo. ’ ’

Bridgeton, Pa. — Barbara 
Anne drapanų dirbtuvėje su
stojo dirbti apie 100 moterių ir 
merginu už didesne mokesti ir 
trumpesnes valandas darbo. 
Palicija sergsti dirbtuve nuo 
pikietu ir sukėlimo maiszaties.

SURADO GYVENTOJUS 
KUR GYVENO JU 

PROTĖVIAI.
Tokio, Japonija.,—Jajpoiiisz- 

ki žinunai rado ant mažos salos 
netolimoje Hokaido, ant kurios 
gyventojai gyveno kaip gyve
no ju pro-teviai keliolika szim- 
tu metu adgal. Tieji gyvento
jai gyvena uolose, maitinasi 
tik marine žole, o ju naminis 
gyvulis yra lape. Kada jiems 
žinunai parode paveikslus ka- 
cziu ir szunu, tai laba i nusiste
bėjo nes tokiu gyvulėliu nebu
vo mate. Gyventojai yra atito
linti nuo svieto nes retai kada 
kokis laivas priplaukia prie ju 
salos.

SURADO 102 LAVONUS 
PRIE KRANTO UPES.

Tientsin, Kinai.,— Kiniszka 
palicija stengėsi atidengti 
slaptingas žudinstas kokios li
kos papildintos czionais ir 
kitur, nes lyg sziam laikui isz- 
gauta isz Hai upes 102 lavo
nus. Pagal palicijos nuomone 
tai visi buvo naudotojai opium, 
ir vietoje juos siunsti in ligon- 
buteis, tai valdžia juos žudin- 
davo ir inmesdavo in upe, kad 
nebūtu jokiu kasztu ju užlai
kymui. Kita nuomone yra, kad 
tai yra Japonu darbas, kurie 
statidami forteca, panaudojo 
Kiniszkus darbininkus, o kada 
darbas 'Bto&j^ghaigfąs, nužu- 
dydavo, kad neiszduotit slap
tybes, kur fortecas .state ir ko
kioje vietoje bet Japonai tai 
užginezina. Valdžia dabar da
ro tyrinėjimus isz kur tiejei la
vonai atsirado prie upes kran
to.

BUVUSIS ANGLIJOS KARA
LIUS APSIPACZIUOS SU

AMERIKONKA, 3-CZIA 
DIENA BIRŽELIO.

Monts, Francija.,— Buvusia 
Anglijos karalius, Duke of 
Windsor, apsipaeziuos šu Amc- 
rikonika, Wallis Warfield, 
(Simpsoniene), del kurios isz- 
sižadejo karaliszko sosto, 
bet ant jo vestuvių nedalyvaus 
nei viena karaliszlka ypata, tik
tai artimiausi prietolei ir apie 
200 laikraiszcziu reporterei isz 
visu daliu .svieto. Mazgas mo
terystes bus suriisztas per sli
džia vietinėje rotužeje be jo
kiu tikejimiiszku apeigų. Bu- 
vulsis karalius iszrinko vihcze- 
vones diena, kada pripuola jojo 
numirusio tėvo Jurgio V gimi
mo diena.

KETURIOLIKA UŽMUSZTI 
MUSZIJE.

Guana juo t a, Meksikas.-—Ke
turiolika paisikeleliu likos už
muszta ir daugeli sužeista mu- 
szije su valdiszkais kareiviais, 
artimoje >Silao kainuosią. Pa- 
sikeleliai likos isz nežinių ap
siaubti, kada ketino užklupt 
aut mažo miestelio, bet likos 
atšipintais su didėlėms bledems.

Pittsburgh, Pa. — Plieno dar
bininkai svarsto savo straikini 
padėjimą su unija. Republic 
Steel korporacija pargabeno 
savo palicija kuri šukele da di
desni nesusipratimą tarp strai- 
kieriu. i



‘‘SAULE’’ Mahanoy City, Pa.

Kas Girdėt ISZ LIETUVOS
Viskas ant svieto mainosi, 

dings užlaiko ir tebyrei strai- 
kai. Žmones gaus proto, darbi
ninkas persitikrins kad nevisi, 
virszininkai unijos ir organiza-j 
torei yra isztikimi prietelei dar
bininku.

Ateis laikas kada darbinin
kai susipras kad tarp organiza- 
toriu darbininkiszku uniju yra Į 
vilkai apsidengia kailiais aviu 
kurie tiek rūpinasi apie gerove1 
darbininko kad tik sau kisze- 
nius pripildyt darbininku dole- 
rukais, kaip ir darbdavei 
spausdami kruvina prakaitą 
darbininko.

Iszgirstant darbininku kal
bas tai vis galima tankiau gir
dėti rugojimus kad organizato
rei uniju yra daugiausia tik 
Italai, Žydai ir Airisziai. Dar
bininkai jau pradeda apie tai 
geriau manstyt kad jie mažai 
rūpinasi gerove darbininko tik 
del savo pelno.

Daugelis ‘darbininku nekarta 
užklausia del ko nėaplaiko jo
kios atskaitos nuo :savo virszi- 
ninku kiek jie iszduoda ant už
laikymo darbininkiszku uniju. 
— Ir publika daugelio užklau- 
sineja jog milijonai darbinin
ku sudeda milijonus doleriu bet 
nežine kur jie dingsta. Kas de
dasi su tais darbininko pini
gais?

| vienuoliszkus dvasiszkuosius 

kuriems užmetineja nemora- 
liszka ir paleistuvinga gyveni
mą. Dabar Hitleris pradėjo už
darinėti Katalikiszkas ligonbu- 
tes kuriose neprižiūri gerai li
goniu ir visai apie juos nesirū
pina. Katalikiszki laikraszcziai 
beveik visi sustojo ėja. Draugu-j 
ves jaunu taipgi likos iszrisz-i 
tvo. JlVKOlUlllCO UACJIUW 

uždarytos. Kova eina be per-'Kėdainius apraszyt jam ūki. 
traukos ir kaip matosi tai Hit-'Stase Diržinauskaite iszejo in 
Ietis laimes ir pastatys ant sa-'į Grinkiszki. Namie pasiliko 

,yo. Vokiszkas Dievas užims pusbernis Pranas Borda, .'kuris 
Ivieta Krikszczioniszko Dievo.pala Diržinauska tarnavo jau

. tt i • ..i u • ei i_______  1 „ ..,4........ • ___

BERNAS NUSZOVE ŪKI
NINKAITE IR PATS SAVE.

Griii'kiszkis.,— Dvareliu kai
me, Grinkiszkio vailscz., invyko 
žiauri žmog-žudyste. Kazys 
Diržinauskas su busimuoju 

tos. Mokslaines tikėjimo taipgi'svainiu Juszka iszvažiavo in

ant Vokiszku altorių. S 
deszimts milijonu 
sugryžta prie tikėjimo savo' 
protėviu—pagonu.

Rusiszki Bolszevikai taipgi, 
iszmetineja Krikszczioniszkus 
Dievus isz Pravoslaviszku cerk
vių ir paniekino Kristaus moks
lą. Tikėjimu praminė opium, 
kuriuom apsisvaigina Rusiszki' 
gyventojai. Vietoje Krikszczio-1 
niszko tikėjimo davė Masko
liams Komunistini tikėjimą.

Ar Pravoslaviszkas tikėjimas 
bus visiszkai isznaikintas isz 
Rusijos tai sunkus klausymas. 
O gal Maskolei sugrysz prie ti
kėjimo savo protėviu kaip daro 
Vokiecziai. D vase Komuniz
mo ne ilgai gyvuoja.

Septynes-; sizesztuosius metus, ir Tekle 
Vokiecziu i Diržinauskaite, kuri rengėsi te

keti už Juszkos. Pranas (pats 
norėjos Tekle vesti. Matyda
mas, kad isz jo svajonių jau 
nieko nebeiiszeis, ta diena nu- 
szove Tekle. Nuszoves atnesze 
in kamlbari, paguldė lovon ir 
u'ždege dvi žvakes. Paskui nu- 
siszove szirdin ir pats Borda. 
Jei dar kiek ilgiau butu neigri- 
žusi isz Grinkfezko Stase Dir
žinauskaite, tai butu sudegęs 
ir namas, nes žvakes jau visisz
kai baigė degti ir butu padegu
sios lova.

Del Susiraszinėjimo
Del mano pasiskelbto susi- 

raszinejimo su broliais Lietu
viais Amerikiecziais, per trum
po laika, isztisas '“gabalas lite
ratūros” pasidarė. Jeigu “Sau
le” saulute iszspausdino anuos 
mano raszinius, tai'skaitytojai 
jau žino kas buvo raszyta ir 
kaip raszyta. Dabar sztai dar 
gavau du didelius laiszkus ir 
abudu labai indomus. Viename 
pridėta gražiu iszkarpu isz 
Amerikos (keletas tu iszkarpu 
Amerikos laikraszcziu paimta 
isz Lietuvos laikraszcziu, bet 
tai nieko) laikraszcziu. Už vis
ką asz tik tariu szirdingiausia 
aeziu nes daugiau nieko netu- 
iriu ir negaliu...

Laiszkas 1-mas.
Raszytas Kovo 26 d., 1932 m. 

Gerbiamas mus broli Lietuvi! 
Gal mes nesam verti susiraszi- 
neti su Tamsta nes mes bemoks
liai. Atleiskit mums už tai. Vis 
tik mes esame Lietuviai ir ne

Kova priesz Katalikus silp
nėja Meksikoje. Bažnyczios 
pradeda atsidarinet, žmones 
jas pripildo kasdien ir vėla 
garbina Dievo jose. Žinome ir 
tai ka Meksikoniszka valdžia 
paėmė del saves visus bažnyti-

prigulejo prie dvasiszkuju. Ži
noma kad valdžia tuju dideliu 
turtu jiems nesugražins bet pa
skirs juos ant kitu valdiszku 
užmanymu.

Sziadien arkiologai (jeszko- 
tojai senoviszku užlieku) labai 
nudžiugo suradę seniausia mu
mija ant svieto. Taji radini su
rado Egipte. Yra tai mumija 
kokio tai Sabu, gubernatoriaus 
provincijos, už laiku karaliaus 
Azabo, penkto valdytojaus pir
mos gentkartes Faraonu kuri 
valde 3,200 metu priesz užgi
mimą Kristaus.

mumija galatu ad- 
gaiviiit ir kad pasakytu kur jis 
randasi tai butu daug naudin
giau del sziadien inio svieto.

Likos isztyrineta kad Kaire, 
Egipte, gyvena kaip rodos se-

AMŽINAS MIEGALIS.
Kamajai.,— Rimszoniu kai

me, Kamajų valscz., yra nuo
stabus žmogus Juozas Czosonis 
kuris nuo 1927 metu miega. 
Dabar sueina lygiai 10 metu, 
kaip jis ‘diena ir nakti miega. 
Ji pabudina tik valgyti, bet ir 
tai nerangiai keliasi, o kaip ne
budina, tai iszmiega po kelias 
dienas. Bet ir atsikėlęs visas 
miego apimtas pavalgo ir tuo
jau gula. Priesz deszimts me
tu Juozas Czesonis buvo siuvė
jas ir valde % ha žemes. Turė
damas apie 45 metus amžiaus 
užrasze visa >avo turtą brolia
vaikiui, kuris prižadėjo iszlai- 
kyti iki gyvos galvos. Juozas 
Czesonis yra nevedes. Nuo 
to laiko pradėjo nieko nedirbti 
ir ilgai miegoti. Bet ji taip 
miegas paveikė, kad nebegali

rime pasidalinti mintimi su sa
vo broliais Lietuviais, Lietuvo
je gyvenaneziais. Gal Tamsta 
ten per mažai žinueziu gaunate 
toje “laisvoje Lietuvoje” apie 
musu Amerika?

Musu Amerika yra demokra
tine szalis ir dabar antra karta 
iszrinkome demokrata prezi
dentą. Mes laisvai galime gauti 
visokius rasztus ir skaityti vis
ką, ka tik kas paraszo ir isz- 
spausdina. Del to pas mus vie
ni myli skaityti “Saule”, kiti 
“Keleivi”, kiti “Laisve”, kiti

plaukdavo in Amerika, in Ang
lija, eidavo in Vokietijos pra
mones vietas, bėgdavo in di
džiuosius Rusijos miestus, kad 
sau duona ir geresni pragyve- 

inima užsidirbti. O dabar sztai 
jau 23-ti metai niekas isz Lie-j 
tavos negali kojos iszkelti. Vis 
gema, vis auga. Žmogus prie 
žmogaus — pasak priežodžio— 
“pasturgaliais badosi”. O dar
bo gauti, tarnyste, yra taip sun- 

I ku kaip “žemes kamuolį paju- 
padarytu, tie galybes neturi.

Kadangi laiszko raszytojas 
savo adreso laiszke neparasze 
tai asmenisZkai asz negaliu jam 

Į atsakyti. Laiszkas pasiunstas 
isz Hazleton.

Laiszkas 2-ras.
Raszytas Balandžio 2 d., 19- 

32 m. Didžiai gerbiamas Tam
sta! Matyt, Tamsta, ilgius me
tus gyvenate Amerikoje kad 
dabar ilgitės to kraszto ir Ame
rikoje gyvenaneziu Lietuviu, 
sirupina daryti o kas darytu ir 
dinti”. Kas turi galybe, tie ne- 
O asz dar nesenai gyvenu Ame-
rikoje tad labai ilgiuosi Lietu
vos ir jos gyvenaneziu žmonių 
o ypacz pažinstamu ir draugu. 
Marijampolėje man tekdavo 
keletą kartu per metus atlanky
ti. Gražus miestelis. Dar nore- 
cziau ji pamatyti!

Priežodis sako: “Tik tada 
invertin i žmogų arba daigia, 
kai jo netenki.” Taip ir savo 
gimtaji kraszta, tik tada pama
tai jo verte kai toli isz jo iszva- 
žiuoji ir tada pažysti kas yra 
ievai, kai ju netenki.

Man indomu butu sužinoti

Mieste Pawtucket, Rhode Is
land valstijoj, pirmininku pi- 
kietu yra sūnūs locnininko fab
riko kuriame kilo straikas. Jis 
pikietuoja fabriką savo tėvo 
kada tasai atsisakė šuneliui pa
kelti tris dolerius daugiau mo- 
kesties. Sūnelis turi 18 metu, 
nenorėjo jis mokytis todėl tė
vas ji pristatė prie darbo fabri
ke. Sūnelis, būdamas netinka
mu mokslaineje, todėl pasirodė 
da didesniu vargu fabrike. Yra 
jis vienatinis vaikas fabrikan
to ir kada nors apims taji fabri
ką po savo valdžia. Bet kas isz 
to kad yra kvailiu ir tėvo turtą 
greitai praszvilps ant nieku. 
Toki tai sūneliai tebyriu tur- 
cziu.

Tarp-tautiszka agentūra su- 
jeszkojimo darbo del bedarbiu, 
jeszko darbo del 35 tukstaneziu

niausios moteres ant svieto. Už
tikta jas kada valdžia suraszi- 
nejo gyventojus. Motina yra 
Rufayia El-Sa-yed, kuri turi 
157 metus o jos dukrele Mou- 
charafa Hachem turi 107 mete
lius.

Pagal valdžios rapartus tai 
abi moteres yra labai senos, 
raukszletos, sulinkia ir vos pa
eina. Valdžia joms tiki kad turi 
tiek metu kiek sakosi o tai del 
to, kad motina apsakinėjo kaip 
tai Napoleono kareiviai “mei
linosi” prie jos dukreles. Moti
na tekejo už vyro už laiku Ma
hometo Ali Didžiojo. Senuke 
gerai pasakė kokias mandieras 
tada Napoleoniszki kareiviai 
nesziojo ir apie kitokius seno
vės atsitikimus apie kuriuos 
gerai atmena. Abi moteres mai
tinasi kornu miltais ir žirniais 
ir gyvena kaimelyje Kafr Ab
del Aziz, artimoje Zagazig.

nusikratyti.

NUŽUDĖ SAVO UOSZVIUS.

Sziauliai. — Vainuto valscz. 
invyko sziurpi žmog-žudyste. 
Povilas Balsys peiliu nužudo 
savo uoszvius S. Budendorfa ir 
M. Budendorfiene. Atlikęs sa
vo kruvina ' darbu, Balsys ta 

1 pati vakarą nuvyko in palici ja 
■ kuris prispažino ta niekszinga 
į darba padaręs.

NEMUNAS ISZPLOVE
SENOVĖS PINIGU.

Szi pavasari Nemuno ledai 
daugelyje vietų sugriovė kran
tus A. Panemunė je, ties D r. 
Basanavicziausį miiszku, ledai 
iszverte net senu storu puszu. 
Vienas 'darbininkas, beeidamas 
Nemuno krantu ties Žegždru 
sala, A. Panemunes vailscz., 
tarp tirpstaneziu ledu rado 2 
sidabrines monetas. Pinigai

“Naujienas” ir taip toliau — 
duodame visiems uždirbti.

Jau bus virsz 20 metu ‘kaip 
isz Lietuvos neatvyksta nauju 
žmonių o czia-gimiai Lietuviai 
Liel uviszkn lai kraszczįu_
veik neskaito* nės Angliszkai 
visi moka ir Anglisz'ki laikrasz
cziai greieziau visokias žinias 
paduoda. Negana to, dar Ang- 
liszki dienraszcziai labai pigus, 
po 10 centu už sanvaitini leidi
mą. Ir laikraszcziai —- kur. kas 
didesni, kaip Lietuviszki, po 12 
ir daugiau puslapiu: o naujienų

ar daug Lietuviu Amerikoje 
iszgirdo Jusu kvietimą susira- 
szineti? Asz gyvenu (miesto 
vardas) Pennsylvanijoje. Gal 
Tamstai tas miestas žinomas. 
.CziA. dau.g_. .gyvena Juietuvim 
Daugiausia isz Dzūkijos ir isz 
Kaunijos. Bet ju jau daug kas 
yra pamirsze savo kraszta, kad 
ir su savaisiais gyvenaneziais 
Lietuvoje, nebesusiraszineja ir 
nežinia ar jie gyvi ar mirė. Ir 
naujai atvažiavusiam isz Lietu
vos labai sunku priprasti: toki 
svetimi, atszale ir visai užmir-

ir visokiu skaitymu tai tiek sze savo senąją tėvynė Lietuva, 
daug kad vos gali paspėti per- skaito Angliszkus laikrasz- 
skaityti. ežius, Angliszkai kalbasi ir

jaunu žmonių kurie apleis mu
lus mokslainiu ateinanti mene
si.

Sziadien randasi be darbu 
szimtai tukstaneziu jaunu žmo

nių —merginu ir vyru kurie už
baigė augsztesnius mokslus ko
legijose ir universitetuose du 
ar tris metus adgal. Sunku in- 
speti kokia ateitis bus tuju jau
nu žmonių kurie bus priversti 
sujeszkoti sau darbus ant szmo- 
telio duonos.

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

buvo gerokai apdildyti ir ju 
paras'zu beveik nesimatė. Ras
tuosius pinigus darbininkas už 
1 litą pardavė vienam laikro
dininkui.

— Isz 16 milijonu kareiviu ir 
jurininku, kurie mirė ar dingo 
laike Svietines Kares, 7 milijo
nai dingo nežine kur.

—• Daugiau kaip’ 60 metu

Dar praeis 20 metu ir tebe
šautieji Lietuviai Amerikoje 
isztautes. Beliks tik vardas o 
dar keletą desetku metu, už 100 
metu po Didžiojo Karo (1914 
m.) Lietuvius Amerikoje tik is
torija težinos ir mines. Jeigu 
taip ir toliau eis, kaip dabar ei
na, tai Amerikos Lietuviai isz
tautes ir visi Angliszkai kal
bės, skaitys ir Lietuviszkai už- 
mirsz.

Kuriu Lietuviu vaiku tėvai 
dar Lietuviszkai tarpu saves 
kalbasi, ten ir vaikai dar moka 
Lietuviszkai. O kur Lietuvis 
vyras apsiveda su Anglike arba 
ne Lietuve, ten vaikai jau tikri 
Amerikoniukai iszauga ir... 
“sudie Lietuviszka szalele ir 
tavo juoda duonele.”

Oras pas mus — Kaledose bu
vo Velykiszkas o Velykose — 
Kalediszkas. Netikėti szalcziai 
padare daug nuostoliu.

Na, likite sveiki. Susilaukus 
“gyvenimo rudenio dienu” ne
linksma gyventi. Bet ka bepa
darysi? Dar pavargsime po sa
vo pastoge! (Paraszas.)

Amerikoniszkai galvoja. Taip, 
maždaug yra Mt. Carmel ir 
Pittsfield miestuose o Szenan- 
doryje visai kitaip: czia — tik
ras Lietuvos sklypelis, net ir 
gatvėje tankiai Lietuviszkai 
iszgirsti kalbant. Bet visa tai 
daro dar senesnieji, dar seniau 
tiesioginiai isz Lietuvos ateja. 
O czia-gimiai ir czia-augiai —- 
jaunieji nelabai nori Lietuvisz
kai kalbėti. Vieni sako kad 
jiems vistiek — Angliszkai ar 
Lietuviszkai o kiti sako kad 
jiems esą lengviau Angliszkai 
kalbėti, negu Lietuviszkai.

Tamsta kvietet susiraszineti. 
Tai neabejoju, kad gave szita 
laiszka, netingėsite paraszyti, 
kokiame kraszte gyvenot Ame
rikoje, kaip ilgai ir kuo 'užsi
eniete? Taip-pat butu malonu 
iszgirsti ir apie Marijampole: 
kaip dabar ten sekasi gyventi? 
Ar nenorėtumėt atvykt in Ame
rika? Man iszrodo kad asz ka
da nors grysziu in Lietuva. Da
bar ir Amerikoje ne taip, kaip 
buvo priesz kara. Sunku gyven
ti, sunku centą uždirbti!

adgal Amerikonai nežinojo kas
Vokiecziai kas kart daugiau 

persekioja Katalikiszka bažny
czia ir dvasiszkuosius Vokieti
joj. Tieji persekiojimai platina
si kasdien daugiau. Valdžia so
dina in kalėjimus svietiszkus ir

e- ■■ ■ --------------- ■ ■ -=‘

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas
Dentistas Mahanojuje

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

tai yra banane®. Pirma karta 
jais mate ir valgė ant Filadelfi
jos iszkilmes 1876 mete, kur 
jas pardavinėjo po deszimts 
centu už viena ir tai žmones bi
jojo jas valgyt.

Daug tikros ir atviros teisy
bes brolis Amerikietis parasze. 
Kad taip yra, visi szviesesnieji 
Lietuviai tai mato, girdi ir ži
no. Bet daryt — nieko beveik 
nedaro. O galėtu daug padary
ti.

Lietuva — visli szalis. Se
niau — priesz kara — Lietuviai

Na ir baigsiu raszyti. Ir taip 
Tamstai nusibos beskaitant. 
Gudbai. (Paraszas.)

•Gerbiamoji Agotėlė! Labai 
aeziu už laiszka. Jus laiszkas ir 
kitu man raszyti laiszkai ir in

HAVAJISZKA BAŽNYCZIA KURI YRA SZIMTO METU.
Sztai pirmutine Krikszczioniszka 'bažnyczia kuri buvo pa

statyta ant Havajos Salos, szimta motu adgal, per Ameriko- 
niszkus misijonierius, 1827 mete, mažam kaimelyje Kailua. 
Kada prezidentas Rooseveltas lankėsi Havajoj, atlankė taja 
sena bažnytėlė.

Tad be asmeniszko, atskiru 
laiszku atsakymo, asz prie 
Tamstos laiszko ir szi atsaky
mą paraszau. Asz manau kad 
jis bus ne tik Tamstos bet visu 
Amerikiccziu Lietuviu malo
niai perskaitytas ir padarytos 
tam tinkamos iszvados. Ra- 
szau paeiliui:

1) Pirmiausiai, tai aeziu už 
laiszka kad teiketes paraszyti 
— gabalėlio popierio, ženklelio 
ir valandėlės laiko nepagailėjo
te. In savo kvietimą asz tike- S:
jausi daug daugiau laiszku 
gauti. Isz milijonu užsieniuose 
gyvenaneziu Lietuviu, asz vos 
szėszis laiszkus tegavau. Ir tai 
gerai. Galėjo nevieno nepara- 
szyti nes isz to_ raszymo-asi 11 ‘ ‘ - 
niszkos naudos jokios. O anie 
visuomeniszka nauda dabar 
mažai kas rūpinasi.

2) Asz Amerikoje nebuvau ir 
negyvenau. Bet ten daug mano 
pažinstamu, draugu ir net gi
miniu Amerikoje gyvena: vie
nas brolis ir dvi seserys (Chi- 
cagoje). Esu su daug Amerikie-
ežiu (seniau, priesz 20 metu) 
susiraszes, esu daug Amerikos 
laikraszcziuose raszes (po in-
vairiais slapivardžiais nes se
niau nuo Rusu caro basibužu- 
ku reikėjo .slėptis o dabar — ir 
nedaug kitaip). O ypacz dabar 
— man likus vienam ir liuosam, 
man gyslose dilgina kraujas ra- 
szyti, tad asz ir leidžiu savo 
plunksna plunksnele in valia 
valele...

3) Labai Tamsta gerai darai 
kad Lietuvos neužmirszti ir dar 
net manai kada nors gryžti. 
Taip, Tamsta, gerbiama Aga
te, susirink Amerikoje dolere- 
liu, parvažiuok in Lietuva. Czia 
su nedideliais pinigėliais gali 
sau gražu lizdeli insikurti arba 
nusipirkti ir senatvėje pasilsė
ti, szirdi atgaivinti ir garbin
gai senatve praleisti.

4) Kad nepamirsztu Ameri
kos Lietuviai savo gimtąją kal
ba, daug galima daryti ir pa
daryti. Amerikos Lietuviai lai
ke karo ir po karo labai daug 
dare ir dėjo pastangų kad isz
kelti in aikszte Lietuva ir at
gauti nepriklausomybe. Ame
rikos Lietuviai, ne paslaptis 
kad savo aukomis ir doleriais
iszgelbejo Lietuva nuo materi- 
jalio žlugimo. Dabar reiketu 
kad Lietuva iszgelbetu Ameri
kos Lietuvius nuo moralio — 
taufiszko žlugimo. Reiketu
rengti dideles ekskursijas isz 

juos atsakymai, yra daugiau I Amerikos in Lietuva ir isz Lie- 
visuomeniszko, laikrasztinio tavos in Amerika kad galėtu 
pobūdžio, negu Asmeniszko. Į Amerikos Lietuviai ir Lietuvos

Lietuviai tankiau vieni su ki
tais pasimatyti, susieiti, pasi
kalbėti. Reiketu visomis pajie- 
gomis Lietuvos Lietuviams ir 
valdžiai remti Amerikos Lietu
viu tebeeinanezius laikrasz- 
czius, tebegyvuojanezias mo
kyklas. ir visa Lietuviszka pa
dėjimą Amerikoje. Czia nereik- 

. tu gailėtis nei darbo, ne pinigu.
Nebeliks Lietuviu, nebereikes 
ir pinigu!

5) Dabar apie Marijampole. 
Lietuvos miestas Marijampole
— vienas didesniųjų Lietuvos 
miestu. Czia gyva, judru ir in
domu. Czia Lietuviszkumas isz 
žmonių szirdžiu gyvai ir smar
kiai trykszta. Czia gyveno ir 
mokęsi Slėnieji Lietuv(>s, pat^i- 
jarkai: Pef'raš Armina^įfP'etTas 
Kriaueziunas, Jonas Kriau- 
szaitis, Jonas Basanaviczius, 
Vincas Kudirka, Vincas Kap
sukas ir daugybe kitu. Czia su
minėtųjų jau nei vieno nėra gy
vųjų tarpe — visi pasimirė. Bet 
ju dideli darbai Lietuvai pada
ryti amžinai liko.

Marijampole žymiai pakitė
jus, negu buvo priesz kara ir 
tuoj po karui. Dabar Marijam-
pole daug didesne. Visi prie- 
mieseziai — Tarpucziai, Degu- 
cziai, Kvietiszkis, Prienkelis — 
labai tirsztai apstatyti triobo- 
mis. Gyventoju skaiezius nuo 
7,000 pakilo lyg 15,000 žmonių. 
Yra cukraus fabrikas, gelžke- 
lio ir autobusu stotys, kareivi
nes, dvi bažnyczios, 3 gimnazi
jos, ūkio mokykla, amatu mo
kykla, pasztas, du vienuolynai, 
keliolika visokiu dirbtuvių, 4 
spaustuves, Apylinkes ir Apy
gardos teismai, didelis moder- 
niszkas kalėjimas, kelios de- 
szimtys krautuvių, dideses 
gatves taszytais akmenimis isz- 
gristbs, elektros stotis, kelioli
ka malimu, apie 5,000 namu, žo
džiu, miestas kaip 2! Aplinkui 
Marijampole ringi'uojasi gra
žuole Szeszupe, kuri vasaros 
laikais Marijampole paverezia 
in kurortą nes jos pakrantėmis 
tukstaneziai abejos lyties gy
ventoju, iszsiverže isz savo kas
dieniniu kiautu (rubu), gamtos 
prieglobstyje gaivina Savo 
“griesznus kunus,” ir geria 
sveikata. Saules spinduliai ir
sekantis vanduo, Paszeszupiais 
minkszta žolele pasiraiezioti — 
Marijampoliecziams gausi Die
vo dovana.

Sziaip gyvenimas Marijam
polėje turtingiems geras, ne
turtingiems — vargingas. Ben
drai sakant, kaip danguje, taip 
iržemeje... Klipyta.
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ISZ NIEKO PRIE MILIJONU

Nepaprastai bet labai intere
suojantis atsitikimas kuri pa
pasakosiu skaitytojams nėra 
tai visai iszmislytas bet yra 
faktas kuris neseniai sujudino 
visa New Yorka. apie kuri visi 
kasdiena tik ir kalbėdavo nes 
tai buvo labai interesingas 
daigtas.
Ilgai tos paslapties niekas ne
galėjo isztirti. Gabiausi detek
tyvai sudėjo visas savo pastan
gas tam dalykui pasiszvente 
bet gilus szeszelis nuolatos už
dengdavo ta stebėtina piktada
ryste. Tiktai po tam atsirado 
viena jauna ir patogi mergina, 
dirbanti taippat detektyvo dar
bą, Henrietta Bolton Rheydt 
kuriai pasisekė tos paslapties 
rumbe pakelti ir atrasti stebė
tinus daigtus. Toji mergina po 

-tam iuž tai visame sviete pagar
sėjo.

tikėjimą ir paguodone kas, tei
singai pasakius, yra labai leng
va kiekvienam milijonieriui.

Apart tu gražiu budo pusiu, 
musu karžygis turėjo ir kitas, 
tamsias ir negražias puses. Ir 
apie tai tylėta, kadangi jas už
dengdavo auksas, kurio pas ji 
buvo pilnai. Ant to aukso bliz
gėjo, kaip tai tankiausia atsi
tinka, daug žmonių likimo asz- Po keliu dienu jauna Elzbie- 
aru ir daug kruvino prakaito, j tuke isžkeliavo su savo dėdėj vorus žemiau pirkimo prekes j

— Gal praturtėjo. Jam ten ge
rai ir negryžta.

— Turtai man nieko nerupi. 
Nesu, kas teisybe, turtinga bet 
ka turiu, pakanka mums pilnai 

’ir galime visados su biednes- 
niais už save pasidalinti. Ot, 
tiktai savojo iszsiilgi.

valandoje.
— Taip, tai mano nebasznin-

kas tėvas, — atsake jaunikai- žodžiai tarp Stuarto ir____. ,
lis. —■■ Numirė mano nelaimiu-'ton. Dovanai jaunikaitis iszpa-j 
gas tėvas nes atsirado žmogus,1 žino kad prislėgė milijonieriui 
kuris ji privedė prie vargo. Įafkefsžyti už savo tėvo vargusi

1 — Tuo žmogum asz esu, — ir kad ta atkerszijima galėtu

doje toksai bcszirdis! j s"'
Dar nekuri laika sumainyta' = | 
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' patemijo piktai juokdamasis Į sulaikyti tiktai moterystes ry-
— Antru sykiu Williama J. William iStuart. — Doberton szys su Elzbieta. Senis tiesiog, 

Stuarta apėmė susijudinimas, buvo didis. Dare man pavojin-j per duris iszmete Milciadesa’ 
A \ ' 1 • 17 O bill C o T T ZV C' r\ C? ZV 1 • 1 1— x-v In- 1 X -»• zx . x f'P . t •. -vx ■ Ir v. i ■ ' J, i. > ir » . Iri n-r zl vrir II , « z I . • zx IXApsikabino savo seseri.

‘Per svetimas tragedijas, per Stuartu in New York. Milijo-
| konkurentu lavonus vede ke-nierius visus savo turtus nutarė’žingsnis'buvo geras

■ Ir sztai stebėtinas vienok tik
ras apsakymas:

'Maždaug apie puse 19-to am
žiaus atkeliavo isz Irlandijos in 
New Yorka jaunas vyrukas, 
idant Amerikoj ingyti sau tur
tus. Vadinosi William J. Stu
art. Gimtiniame kraszte užsi
imdavo mokytojavimu bet ka
dangi buvo energiszku žmo
gum, pasiryžo pamesti ta savo 
ama'ta kadangi mokinimas kai
mo abėcėlės jam nesuteike jo
kio mitrumo ir lavumo prie ki
tokio dąijrn.

’New Yorke William J. Stuart 
isz pradžių perejo dideli varga 
ir buvo valandos kada ji ap
siaubdavo nenoras, pamesdavo 
tiesiog rytdienos vilti. Ant galo 
vienok apturėjo vieta madų ta
vom krautuvėje.

Toj savo naujoj vietoj pradė
jo nenuilstaneziai dirbti, tai-gi 
greitai užsitarnavo sau geresne 
vieta, taip kad po keliu metu 
paliko firmos disponentu.

'Stuarto darbdaviai turėjo 
dukteri kuri insimylejo dispo- 
nente o gimdytojai tam nesi- 
prieszino ir jaunieji sau ramiai 
apsivedė.

Tuo budu Irlandietis paliko 
firmos savininku, plėtodamas 
kiekviena diena vis placziau ta 
interesą, kad ant galo mieste 
paliko auksiniu obuoliu. Buvo 
paezedus tad turtas augo padi
dinamas apart to tobulomis 
operacijomis isz paszalies.

Visos spekuliacijos užmany
tos per Stuarta pasirodydavo 
laimingos taigi prekybos sviete 
jo intekme su kiekviena diena 
didinosi. Jis buvo žinomas isz 
savo mitrumo ir nepaprastos 
energijos. Po smereziai jo pa- 
czios tėvu, jis paveldėjo sau vi
sa ta interesą palikdamas tuo’ 
budu ant syk turtingu žmogum.

Neatšisedo jis ant pasiseki
mo liaunu. Prieszingai kiekvie
nas naujas pasisekimas ji stū
mė prie tolimesnio darbo, jame 
užgimė noras būti turtingu, pa
silikti milijonierium.

Ir priėjo prie tu milijonu, pa
sisekdavo jam kadangi kiek
viename jo užmanyme ir užsi
ėmime. Tam pasisekimui daug 
prisitarnavo jo paties -nenuils
tantis veiklumas. Tai buvo 
žmogus perdem doras, jo žo
džiui buvo galima užsitiketi, 
nieko jis neapgaudinedavo, tai

lias prie pasisekimo milijonie
riaus, bet jis isz to titulo neat- 
jausdavo jokiu iszmetinejimu 
suomenes — buvo tas del jo vi
sai naturaliszkai.

Nei ant valandėlės tie daig
iai jam nesudrumsdavo ramy
bes o viena tik kartybe Stuar- 
tui buvo tai bevaikiszkumas, 
neturėjimas vaiku.

Toji rūpestis, laikui bėgant, 
pradėjo vis labiau sukinti taip 
kad kuomet moteryste paseno, : 
nusprendė pasiimti svetima 
valka ir auginti už sava. Sze- 
szesdeszimt metu amžiaus Stu- < 
art atsiminė sau Irlandija ir 
gimtini kaima ir seseri, kuria 
ten paliko.

Pirmu sykiu per ilgus metus 
tai atsiminus jis susigraudino, . 
prikalbino savo paezia ir abu
du sėdo laivan, nusiduodami in 
Europa.

Biure ant valandėlės užgimė j 
didelis nusidyvijimas.— Stuart 
per 37 metus neapleisdavo nei 
valandos, visuomet būdavo už
imtas, nieko be jo neveikta — 
ateidavo pirmas, iszeidavo pas 
kutinis, atlikdamas visokius 
interesus.

Ar-gi William J. Stuart ant 
senatvės turėjo persimainyt? 
Kam toji jam kelione del laiko 
praleidimo prie jo tokiu pažiū
ru ant gyvenimo, kuris nieko 
niekados daugiau nemislijo 
kaip tik rinkti pinigus ir krauti 
juos vienon krūvon?

Niekas negalėjo suprasti jo 
tokio pasielgimo ir niekas ne
žinojo tos keliones priežasties.

Milijonierius pribuvo in Dub
liną. Czionai viename vieszbu- 
tyje paliko paezia, pats-gi pes- 
czias nuėjo in kaima. Užlaiky
damas neturtingo keliauninko 
iszžiura, su dulkėtais czebatais 
ėjo sau keliu pro triobas, kad 
staiga jo regėjimą pritraukė 
prie saves iszveizda patogios 
mergaites kuri isz szulinio se
me vandeni. Mergaite galėjo 
turėti nedaugiau 18 metu o isz- 
rode tikrai kaipo pavasario 
auszra. Dideles szviesios kasos 
kabojo jai ant pecziu, sveikatos 
raudonumas puosze jos veidus 
o be to dar laiba ir su stebuklin
gumo pilnom luputem.

— Dovanok, panaite — pra- 
szneko. — Leisk man atsigerti 
vandenėlio.

— Sakydamas tuos žodžius 
paėmė už viedro.

— Visados, — atsake mergai
te. — Bet tegul ponas valandėlė 

' palaukia. Atnesziu stiklą nes 
isz viedro nesmagu gerti.

— Esi ponas suvargęs, gal 
norėsi užeiti pas mus pirkion ir 
kiek nors atsilsėti?

Nubėgo. Už valandėlės s>u- 
gryžo, neszdama stiklą. Paskui 
jauna mergaite skubinosi jos 
motina, kuri atnaujino užpra- 
szyma užeiti ir atsilsėti.

Abidvi moterys užsisznekejo 
su svecziu.

— Tai-gi, ponas isz Amerikos 
keliauja? — klausė motina! Ar 
ponas tenai nesutiko kur mano 
brolio? Dar jaunas vaikinas bū
damas iszvažiavo ir dabar neži
nau kas su juom tenai atsitiko.

Natūralizacijos Privile
gijos Ateiviams, Vete
ranams Iszsibaigia 25 

Diena Mojaus
Ateiviai, kurie tarnavo Ame

rikos ginkluotose pulkuose ka
da Suv. Valstijos dalyvavo pa
saulinėje karoję, turės kuogrei- 
cziausia imti žingsnius tapti 
szios szalies piliecziais, jeigu 
jie nori pasinaudoti palengvin
ta natūralizacijos procedūra 
kuri dabar egzistuoja; jeigu 
Kongresas ant toliaus nepatens 
ta instatyma, palengvinta natū
ralizacija ateiviams — vetera
nams užsibaigs Gegužio 25ta d.

Iki tai dienai, ateivis, kuris 
tarnavo Amerikos pulkuose 
tarpe Balandžio 6tos d. T917 ir 
Lapkr. 11,1918 m. gali paduoti 
natūralizacijos praszyma jam 
patogiausiu! natūralizacijos 
teismui. Jam nereik deklaraci
jos intencijos (arba pirmu po- 
pieru). Jis turi darodyti tik 
dvieju metu nuolatine reziden
cija Suv. Valstijose o nekaip 
nuo visu kitu aplikantu reika
lauta, penkis metus legaliszkos 
rezidencijos Suv. Valst. ir sze- 
sziu menesiu rezidencija aps
krityje kur praszymas paduo
tas. Jo inleidimas in szia szali 
turi būti legaliszkas ir nuolati
nių! apsigyvenimui bet sanry- 
szyje su jo praszymu jam ne
reik pristatyti atvažiavimo cer- 
tifikato, tik jeigu jo paskutinis 
invažiavimas invyko po Kovo 
5 d., 1924 m. Jam nereik prista
tyti liudininku del gero mora- 
iiszko apsiejimo ir rezidencijos. 
Daugumoje teismu jam nereik 
mokėti natūralizacijos mokesti.

Svarbus instatymo punktas, 
kuris veikia nuo Birželio 24 d., 
1935 m., yra tas, kuris- duoda 
lygias privilegijas nekuriems 
ateiviams, kurie tarnavo -su ali- 
jantu pulkais karo laiku. Atei
vis, kuris gyveno szioje szalyje 
kada karas prasidėjo Rugpiu- 
czio 4 d., 1914 m. bet, kuris ap
leido szita szali tarpe Rugp. 4, 
1914 ir Balandžio 5d., 1917 (ka
da Suv. Valstijos stojo karau) 
tarnauti armijoje arba laivyne 
vieno isz alijantu, gali iki Ge
gužes 25 d., 1937 m. pasinaudo
ti palengvinta natūralizacija 
taip pat kaip ateivis, kuris tar
navo Amerikos pulkuose. Ne
kuriu apsigyvenę ateiviai, ku
rie apleido Suv. Valst. po Ba
landžio 5d., 1917 m. tam tiks
lui, irgi gali naudotis'natūrali
zacijos privilegijoms. Jie turi 
pristatyti “garbingo paliuosa- 
vimo” certifikata arba pana- 
szu dokumentą, parodant, kad 
jie tarnavo svetimoje tarnystė
je. Jeigu juos prirasze tam tiks
lui Suv. Valstijose insteigta or
ganizacija tai gal nekuriuose 
natūralizacijos teismuose jis 
gali praszyti privilegijų bet 
paprastai veteranai kurie ap
leido szali po Balandžio men. 
1917 m. turės parodyti kad ban
dė prisiraszyti prie Amerikos 
armijos ar laivyno bet del ko
kios nors priežasties nebuvo 
priimtas. —F.L.I.S.

ga konkurencija. Turėjau per, kuris atsisveikindamas drėbė' 
isztisus metus pardavinėti ta-1 jam in akis:

j — Niekszc, atmink kad net 
nuostoliais. Toksai mano'numiręs nuo mano pagiežos 

. Doberton!neiszsisuksi!
į Vos tik užsidarė durys pas
kui jauna sveezia, William Stu
art apalpo. Kada jis atgaivin
ta, liepe save nugabenti namo.

— Baisiausia man szalta! — 
tarė jis. . (Toliaus bus.

su

pavesti seserietei ir ja mylėjo 
kaip tikra savo dukteri.

Ir szileziau ir kaip tai szvie- 
šiau pasidarė Stuarto namuose 
nuo kada jaunystes patogumas 
tenai apsigyveno. Kada Elzbie- 
tuke dainavo Irlandiszkas dai
neles, senas William gailingai ■ 
užsimislydavo ir praszydavo 
mergaites idant ji ilgiau dai
nuotu arba nors kalbėtu pri
gimtąją kalba kurios jis nepa- 
mirszo nors tai buvo jau gana 
senas laikas.

Rodėsi kad po taja intekme i 
senas William permainys savo : 
gyvenimo begi bet taip nebu
vo. Kaip seniau, kasdiena inte- ■ 
lese 'būdavo pirmutinis ir isz- : 
eidavo paskutinis. Rinko pini- : 
gus del Elzbietukes.

Perdirbtas gyvenimas ir sze- ' 
szesdeszimts metu ant sprando 
iszspaude žyme ant milijonie
riaus. Kas karta vis tankiau nu- 
puldavo ant sveikatos kad ant 
galo jis reikėdavo vesti in bju- 
ra kur be sveikatos atsisėsdavo 
kresen.

Liga tuo tarpu pasibaisėtinai 
platinosi ir daktarai Stuartui 
uždraudė dirbti. Negelbėjo vi
sokį uždraudimai — sergantis 
negalėjo apsieiti be paprastu 
užsiėmimu. Jis juose insigime 
ir už nieką negalėjo pamesti.

Nuplaukė keli menesiai, pri
siartino Stuartui paskutines 
valandos bet jis neperstojo dar

buotis. Su daktaru pagialba 
jam prailginta gyvenimas ir su 
vaistais priduota jam reikalin
ga šyla.

Viena diena dar labiau nei 
visados sergantis ir nusidirbęs, 
sėdosi už savo bjurko kontoroj. 
Kas valanda alpo ir turėjo var
toti vaistus, pralaikydamas 
szirdies veiklumą, kuri neatbū
tinai norėjo pertraukti savo 
plakimą. Nežiūrint in tai jis 
pravierydavo rokundas, pasi- 
raszydavo ant popieru ir iszda- 
vinejo paprastus paliepimus.

Kabineto duryse pasirodė 
tarnas, praneszdamas kad pas 
ji atėjo koks tai interesantas. 
Mirtinai sergantis milijonierius 
nelabai noriai suteikdavo audi- 
jencijas.

— Ar ateina su kokiu reika
lu ? — paklausė.

— Taip. Tasai ponas sako 
kad turi labai svarbu reikalą,— 
atsake tarnas.

— Papraszyk.
Durys atsidarė — inejo jau

nas, be elegancijos bet szvariai 
ir gražiai apsirengęs juosvas 

' blondinas su mažais tamsesnes 
spalvos už plaukus ūseliais, su 
didelėm žydrainem akim, per
sistatė labai simpatiszkai.

— Ar turiu laime kalbėti su 
ponu Stuartu? — paklausė 
lengvai pasiklpniodamas.

— Taip.
— Taip.
— Esu Milciades Doberton.
— Praszau sėstis, pone Mil

ciades Doberton. Koks reika
las? Palauk ponas!.. James 

f Doberton, Brackford ulyczios, 
. Chicago. Bet tasai numirė, — 
. kalbėjo milijonierius, kurio at- 
, mintis neapleido ji net smerties

subankrutijo. į
— Mano tėvas numirė varge 

o motina mane iszauklejo ir isz
mokino savo sveikatos ir gyve
nimo kasztais, pasilikdama 
skalbėja. Klausyk ponas! — 
Motere pripratus prie pilnumo, 
valdanti neseniai szimtais tuks- 
taneziu doleriu, turėjo skalbti 
svetimus skalbinius idant tuo 
budu užsidirbti neatbūtiniems 
reikalams!..

— Neimk jai ponas to už pik
ta, — atsake Stuart ramiai ir 
szaltai, — jeigu tiktai buvo ge
ra skalbėja tai viskas tvarkoje.

Milciades turėjo pasinaudoti 
visomis valios sylomis kad ne- 
iszlieti savo piktumo. Regis ta
me turėjo svarbias priežastis.

— Nežinau ka ponui ant to 
visko sako suomene, — isztare 
per sukastus dantis, — bet asz 
misliju kad pono darbu žinoji
mas turėjo ji priversti nakti
mis nemiegoti.

— Prieszingai. Miegodavau 
visados mielai ir ramiai o isz 
to, kas atsitiko, buvau visados 
užganėdintas.

— Tuo arsziau. Esi ponas ar
ti tos valandos kada stosi aky- 
veizdoj Sudžios ir turėsi jam 
iszduoti visa savo darbu, ant 
žemes, rokunda. Atmink ponas, 
tai ir stengkis nuoskaudas at
lyginti kurias padarei Dober- 
tono szeimynai.

— Turiu ka svarbesnio dirb
ti.

— Taip misliji ponas? Asz 
esu kitokios nuomones. Atėjau 
pas poną Stuart idant ponui 
parodyti kokiu budu galima ta 
pikta pataisyti.

— Gaišuosiu labai bet nieko 
neduosiu.

— Nenoriu pinigu. Praszau 
ko brangesnio negu auksas.

— Neturiu nieko tokio bran
gesnio.

— Likimas taip surėdo kad 
pažinau jusu seseriete Elzbieta. 
Praszau jos rankos. Myliu ja ir 
ji mane myli.

Stuart pasiėmė drebanezia 
ranka stiklą su milteliais ku
riais palaike gęstanti savo gy
vumą' ir tarė:

— Tuojau su ponu kalbesiu 
toliau.

Sunaudojo vaistus.
— Kuo ponas užsiimi? Koki 

užimi padėjimą?
— Esiu inžinierium-mekani- 

ku.
— Kiek ponas'uždirbi?
— Trisdeszim'ts doleriu ant 

sanvaites bet mano inplaukos 
netrukus pasididins. Pagalios 
ka tai ženklina mano tasai už
darbis jeigu pasiliksiu pono 
žentu...

— Tuo ponas nebusi nieka
dos. Neiszleisiu Elzbietos už 
žmogaus kuris uždirba tik tris- 
deszimts doleriu ant sanvaites. 
O dabar, ponas, eik isz czionai. 
Turiu atlikti svarbesnius reika
lus, nei kalbėti su ponu. Pir
miausia turiu numirti...

Milciades atsistojo.
— Žmogau be susimylejimo, j

■ — suszuko jis, — tiesiog nesu- j
■ prantu kaip tai gali atsirasti - 
i žmogus net smerties ąkyveiz-L

GĖDA TINGINIAUTE
Jonukas buvo meilus ir geras 

vaikelis; mandagus, paklusnus, 
turėjo gera szirdi ir labai my
lėjo savo tėvelius.

Tik viena turėjo yda—tingi
nyste.

Rytmecziais negalima buvo 
ji isz lovos isztempti o in pasi
skaitymo knygeles turėjo ne
apsakoma pasibjaurejima. Jau 
baigė deszimtus metus o dar 
gražiai ir aiszkiai isz knygų pa
skaityti negalėjo. O kaip jis 
rasze! Visos raides buvo szlei- 
vos.

Viena vasaros rytmeti tėvas 
iszejo in laukus ir sn savimi iSz- 
sivadino Jonuką—tingini.

Rytmetis buvo puikus. Vytu
riai padangėse giedojo savo 
kasdienines linksmas giesme
les, dekavodami savo Sutverto- 
jui už suteikta giedria dienele, 
arti naujame gpjinelyje cziul- 
llejo lakszfingalas, biteles zir
zėjo aplinkui pievas, dirvoje 
jauteliai su sunkenybe vilko 
žagre, o ten dar toliau szienpju- 
viai lankoje szienavo.

— Ar matai, Jonuti, — tarė 
tėvas, — kaip visi atsideja dir
ba? Kaip žmones ir gyvulėliai 
gyviai laukuose sukinėjasi kad 
atlikus jiems Dievo paskirtąja 
priederme1? Matai, tasai mažas 
vaikelis arimais bėga, -nesėda
mas savo tėvui pusryczius! Ir 
jis skubinasi. Jis mažesnis už 
tave o jau dirba. Ar-gi ne geda 
būti dykunu? Matai, visi kruta, 
juda!..

Jonukas nieko neatsako bet 
tiktai giliai užsimanste ir pa
raudo, tiubut pažino sarmata. 
Nuo to laiko nereikedavo ji 
rytmecziais isz lovos tempti, 
nereikedavo ji prie gražiu kny
geliu skaitymo spirt bet jis pats 
sau noriai skaitė ir savo nemo- 
kanezius draugus — vaikelius 
iszmokino skaityt ir gražiai ra- 
szyti. Paskui jis iszaugo in vy
ra ir buvo geras tėvynes—Lie
tuvos sūnūs.

Tai-gi, mieli vaikeliai, netin
giniaukite ir nebūkite dyka
duoniais.

Prie Bruklino, nedideliam 
mieste,

Ar tik ne Najorko steite, 
'Gyvena didelis būrelis

Lietuviu,
Bet tarp ju randasi nedoru 

moterių.
Kas vakaras spykyzes atlanko, 

Ir niekad del ju nepakanka, 
Sueja guzute ir alų traukia,

Kaip karves maukia.
Isz kipszo malones, 

Atsiranda ir visokios plovones, 
Moterėlės puikiai ten apsieina,

Kaip tiktai vyrai in darba 
iszeina,

In urvą susibėga, 
Geria ir pliovoja net geda.

Uliayoja, kaip už geru laiku, 
Nepaisydamos ant likusiu na

mie vaiku, 
Pasiutiszkai dainuoja,

Bjauriais žodžiais pliovoja, 
Prie vyru kabinasi,

Kaip szuo priesz veja laižosi. 
Kas toliaus 'buna tai nesakysiu, 

Del saves da pasiliksiu. 
Vyrucziai ir moterėles, 

Auginate sūnelius ir dukreles, 
Juk žinote gerai priežodi: 

“Koki tėvai,
Toki ir ju vaikai.” 

Kas Nedelia kunigas pamoks
lus garsina, 

Puikiai mokina, nuo pikto gina, 
O kada ant mirtino patalo 

gulėsite,
Nei žodelio isztart negalėsite, 
Kada in gerkle smala varves, 
Tada nieko neprisiszauksite, 

Nei kunigo negausite.
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Kas tai gali būti, 
Negaliu iszmanyti, 

Konia visos bobos, 
Atprato nuo maldos, 

Kaip ant ju apsidairai, 
Skaitancziu ant knygų ne

matai, 
O jeigu katra knyga ir turi, 

Supleszyta, be virszu, rodos isz 
szaszlavu isztraukta iszžiuri, 

Galėtu duoti puikiai apdirbti, 
Pas mano meisteri atsiunsti, 

O tada nesisarmatytu, 
In bažnyczia nesztusi.

Todėl nuo dideliu knygų 
atprato,

Vaiku knygute paima, t 
Nevos Dieva garbina, 

O asz sakau, kokia knyga, 
Tokia ir jusu malda.

Viena snaudžia, kita dairosi, 
Žiuri kaip kitos rėdosi, 
Kokia drese ar skrybėlė, 

Pažiūrėkite ant Amerikonkos, 
Airiszes ar Pagonkos,

Tosios nesisarmatina knygos 
nėszti,

Nuo Dievo maloniu melsti. 
Klausykite mano rodos, ka 

sakau, 
Ba asz daug žinau,

Mat, asz kaip sesute Mikaldos, 
Teisybe pranaszauju visados.

NAUJOS MIKALDOS 
KARALIENES 

PRANASZYSTES
A. J. Sakalauskas

LIETUVISZKAS GRABORIUS

Pirmos klasos patarnavimas 
<’ Ofisai Dviejose Vietose ♦ 

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

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

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

W. D. BOCZKAUSKO-CO., ’] 
City. E*.
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ŽINIOS VIETINES SHENANDOAH, PA.
■—f Nedėliojo pripuola Szv. 

Traices.
•— Janina, dukrele Motie- 

jau*s Kulio, 319 E. Pine uly., li
kos pataikinta per automobiliu 
Nedėlios vakara kada mergaite 
bego skersai ulyczia namo, per 
Arthura Shearer, kuris tuojaus 
pasiėmė mergaite in automobi
liu ir nuveže pas daktara Ma- 
haliga kuris sužeista mergaite 
apžiūrėjo ir nuvežta vėliaus na
mo. iŽaidulei nepavojingi. 
Varytojas automobiliu nega
lėjo sulaikyti in laika, nes nesi
tikėjo teip staigaus užbegimo 
mergaites priesz automobiliu.

—' Garnys pirma karta atsi
lankė pas ponstva Ludvikus 
Traskauckus ant 532 W. Centre 
uly., gerai žinoma musu Lietu- 
viszka graboriu, palikdamas 
patogią ir sveika dukrele kuria 
motina susilaukė Locust Moun
tain ligonbuteje, praeita Nede- 
lia. Poni Traskauckiene, kuri 
po tėvais vadinosi Petronėle 
Valincziute, yra sveika ir duk
rele kurios jau randasi namie. 
Kriksztas szventas atsibus Su
katoje kuriai bus duota vardai 
Rože—Mare.

— Eidami namo, artimoje 
Bowmano peczes, likos patai
kinti per automobiliu Mrs. 
Bernsteil ir Walteris Vahalot 
su. savo penkių metu dukrele 
-Onute per automobiliu kuri va
re Juozas Klavinskas, E. Mar
ket uly. Dreiveris sako kad tuo- 
iaikinai likos apjakintas nuo 
saules spinduliu ir turėjo pa
sukti in szali nematydamas ei- 
nancziu žmonių ant kelio. Nu- 
.veže jis sužeistuosius pas dak
tarą kuris juos apžiurėjo po 
tam pranesze palicijai apie ne
laime.

— Apie szimtas merginu, 
dirbancziu szlebiu dirbtuvėje 
Morris Janpwicz, ant kampo 
Main ir Market uly., sustojo 
dirbią Utarninko diena. Darbi
ninkes tvirtina kad unija neisz- 
pilde duoto prižadėjimo todėl 
norėjo atsimesti nuo unijos ir 
sutverti savo fabriko unija. 
Nekurtos merginos ant to už
manymo pasirasze o kitos ne ir 
tas buvo priežastim nesuprati
mo tarp darbininkių ir jos su
stojo dirbti bet kitos neapleido 
darbo todėl straikierkos pikie- 
tavo dirbtuve kad kitos nega
lėtu eiti in darba.

— High School studentai 
beveik visi sugryžo prie moks
lo po trumpam streikui nes da- 
siprato kad jeigu ilgiaus strei
kuos tai tėvai turės užmokėti 
bausme ir neaplaikys savo di
plomu prie užbaigimo mokslo. 
-Mokslainiu Direktoriai priža
dėjo sutaikint visa nesuprati
mą. :

— Cecilija Baukuviene, 333 ’ 
W. Pine uly., skundžia savo su-1 
nu Juozą ir Williama Babst, isz 
Filadelfijos ant keliu tuks- 
taneziu doleriu už sužeidimą 
motinos kada važiavo atlanky
ti .tęva ir sunaus automobilius 
susidūrė su automobiliam. Bab- 
sto. Teismas atsibuna Pottsvil- 
les sude.

— Lehigh Valles stripinsai 
East End dalyje miesto likos 
sulaikyta darbas per komitetą 
darbininku isz Bukmautes. 
Darbininkai užmetineja kom
panijai jog jeigu kasyklos ne
dirba tai ir stripinsai turi su
stoti dirbti taja diena. Tuosius 
stripinsus pradėjo kasti tik ke- 
■les sanvaites adgal.

—■ Šia Neidėlia, American 
Legion Benas, isz Mahanoy Ci
ty laikys Koncertą prie vietinio 
American Legiono namo, ant 
W. Oak ulyczios, 7:30 valanda 
vakare.

—• Musu jaunąs muzikos 
kompozitorius Mikas Slavickas 
ana diena davė atspaudyt nau 
ja kompozicija po vardu“ Once 
in a While,” kuria grajys garsi 
orkestrą Tommy Dorsey, 
Pennsylvania hotelije, Nev 
Yorke. Keles sanvaites adgal 
Slavickais parasze teipgi puiku 
marsza “Progress Marsza,” 
kuri grajino kariuomenes kape- 
lije Washington, D. C. Profes
orių Slavickas da yra jaunas 
žmogui kuris parasze daugeli 
kompozicijų kurias sziadien 
grajina daugelis žymiu orkes
tru po visa Amerika.

Frackville, Pa., f Gerai žino
mas czionaitinis gyventojas 
Juozas Kavalauskas, mirė Ash
land ligonbuiteje. Velionis per
gyveno czion daugeli metu 
ir prigulėjo prie vietines para
pijos. Paliko paezia, tris duk
teris, isz kuriu viena, Ona, yra 
norse, kuri gyvena New Bri
tain, Conn., du sunu, du bro
lius, viena seserį ir tris aliukus. 
Laidotuves atsibus isz namo, 
po Nr. 110 E. Oak ulyczios.

St. Clair, Pa. — Keturesde- 
szimts valandų pamaldos atsi
buna czionaitineje Szv. Kazi
miero Lietuviszkoje parapijoj, 
kurios prasidės Petnyczioje ir 
užsibaigs Nedėliojo. Prabasz- 
czius Matulaitis meldžia visu 
parapijonu kad atliktu savo 

I priedermes ir eitu in spaviedi 
nes Velykine spaviedis baigėsi 
su szia Nedelia. Taipgi ant tu 
pamaldų yra kviecziami ir isz 
kitu parapijų Lietuviai nes bus 
daug svetimu kunigu.

Williamsport, Pa. — Poni A. 
Merkevicziene (Nork), 329 1st 
Avė., South Williamsport, ap- 
reiszke buk jos sūnūs J. J. Nork 
bus surisztas mazgu moterys
tes su pana Estella Stutzman, 
619 Washington B] /d., Juniaus 

| 5-ta diena, Szv. Laureato baž- 
nyezioje, South Williamsport. 
Ponas Nork yra nariu vaistines 
palicijos, Hąrrisburge, kur jau
navedžiai apsigyvens ir užsidės 
savo namine gaspadorysta. Vė
liname laimes del jaunavedžiu 
ir saldaus gyvenimo.

AMERIKONISZKAS DELE
GATAS ANT KARŪNACIJOS

Amerikoniszkas pasiuntinių 
ant Angliszko karaliaus karū
nacijos buvo James W. Gerard, 
kuris perstatė Suv. Valstijas.

(jet up with 
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ISZSIMAUDYKITE RYTE IR 
BUKITE LINKSMI VISA DIENA 
Pradekite diena prideraneziai—isz- 
simaudykite ryte. Pirmiause karsztam 
vandenije.....po tam szaltesniam van-
denije idant pradėt kraujo cirkulacija, 
tas pasmagins juso visa sistema ir 
smagiai jausitės visa diena prie darbo 
ar pasilinksminimu.

Intaisykite juso namuose Elektri- 
kos Karszto Vandens Hiteri ir turėsite 
visada užtektinai karszto vandens del 
visokiu pareikalavimu ir kada tik pa
norėsite ir ne brangia atsieina jo var
tojimas.

PENNSYLVANIA POWE R IR LIGHT KOMPANIJA 
arba PAS JUSO VI ETINI PARDAVĖJU

.........imi eniiinu.iwhwujhmmow

•—* Lyg sziai dienai mot eres 
Japonijoj nenaudoje jokiu 
spilku'Cziu ar guziku del užlai
kymo savo szlebiu ir apatiniu 
drapanų. Naudoja tiktai kaspi
nėlius ir szniurelius, kad už
laikyti jas paprastoje vietoje.

PARSIDUODA PIGIAI.

Namas ant E. Pine uly., Ma
hanoy City, Pa. Lotas 12% per 
80 pėdu. Noriu greitai parduoti 
todėl galima pigiai nupirkti. 
Kreipkitės in “(Saules” ofisą.

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 
pasts tyta ir kas-kart pribuna dau
ginus gyventoju. Parsiduoda pigiai 
todėl gera proga pirkti dabar o ne
laukt kolei preke pabrangs. Kreip
kitės in “Saules” ofisą. t.f

MAINIERIU ASTMA IR 
NOSINIS KATARAS 

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

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

“KAIP TU MAN, 
TAIP ASZ TAU!”
(Pasakojimas senelio isz

Griszkabudžio).

Baudžiavos laikuose mušu 
parapijoj klebonavo tūlas ku
nigas kuris, kaip žmones kalbė
davo, paėjo isz turtingos kil
mes. Jis vede palivarka su di
deliu žemes plotu. Kad taja že
me apdirbus, varydavo prie 
darbo parapijomis. Taipgi, kai
po baudžiauninkai, nuolankiai 
jo turėjo klausytį. Negana to, 
kad parapijonai jam baudžia
vos dienas atidirbdavo bet tan
kiai nekuriems užduodavo už 
griekus pakuta apdirbti ir ap
sėti platus jam priklausomos 
žemes. Prie tokiu aplinkybių, 
su vienu isz jo parapijonu sztai 
kaip atsitiko:

Buvo tai pavasario laikas. 
Minėtas klebonas sėdi klausyk
loj klausydamas savo parapijo
nu spaviednes. Prisiartino prie 
spaviednyczios, apdriskusia 
sermėga apsivilkės žmogelis ir 
tarp kitu grieku pasakė kad 
suvalgė isz silpnumo Petnyczio
je szutinta kiauszini.

— Kaip tu, parmazone, isz- 
drysai taip padaryti? Ar neži
nai, tu asile, kad isz kiauszinio 
iszeina gyvas visztukas. Su
prask tu kvaili, kiauszinis yra 
gyvas daigtas todėl yra pri- 
skaitomas prie mesiszku daig- 
tu. Už szi grieka bus tau szito- 
kia pakuta: rytoj ateisi man už
arti ir apsėti savo žirniu sėkla 
marga man priklausomos že-
mes. Tik tada bus tau atleista 
griekai.

Noroms nenoroms žmogeliui 
duota pakuta reikia pildyti, ki
taip griekas nebus atleistas. 
Bet ir žmogelis nebuvo kvai
las, eidamas namo sztai ka jis 
mislino: Nuejas pas kaimyną 
nupirko žirniu nes savo netu
rėjo, parsinesze namo, paliepė 
paežiai užkaisti puodą vandens 
ir tuomi vandeniu žirnius už
pilti. Kada tas buvo atlikta, su
krovė žirnius ant mažo vežimė
lio, arkla ir akeczias ir nuva
žiavo klebonui apdirbti žeme. 
Nuvažiavęs dirva iszare, isz- 
akejo ir pradėjo sėti. Pribuvo 
ir klebonas. Pamatęs tokius di
delius žirnius (mat gerokai bu
vo iszbrinkia) ir klausė žmoge
lio:

— Geras žmogeli, kur tokiu 
stambiu ir geru žirniu gavai?

— Nupirkau, dvasiszkas te-

Karaliszka karieta atveža nauja karalių ir karaliene po karū
nacijai atgal in karaliszka paloci. Paveikslas teipgi parodo 
dali parodos ir tukstanezius regėtojus kurie buvo atvažiavę 
isz visos pasaulės dalyvauti karūnacijoje.

NEKURIE PERSĖDĖJO VISA NAKTĮ KAD GAUT GERA VIETA ANT KARŪNACIJOS.
Trafalgar rinke buvo pastatyta tukstaneziai sėdynių kuriose žmones sėdėjo per visa 

nakti kad pamatyti gerai paroda karūnacijos karaliaus. Daugiau kaip szeszi milijonai mate 
taja iszkilminga paroda kada karalius su karaliene važiavo in katedra.
Virsz parodyti paveikslai buvo prisiųsti in Amerika per Radio-Photo tiesiog isz Londono, 
todėl ne yra teip aiszkus jaigujie butu padirbti isz tikru fotografijų. _ _

veli, — atsake žmogelis.
— Matau kad tu esi geras ir 

teisingas žmogus. Tavo griekai 
atleisti — tarė klebonas ir už- 
sigryžes nuėjo namo.

Nuo sėjos praeina kelios san
vaites laiko. Klebonas nuėjo 
pažiūrėti kaip tieji žirniai 
dygsta. Žiuri, da nei vienas ne- 
iszįdyges. Palaukes keles dienas 
veja nuėjo pažiūrėti — da ne
dygsta. Pasiszauke žmogeli ir 
klausia jo.

— Prieteliau, pats maeziau 
kaip sėjai žirnius ir stebėjausi 
gražumu sekios bet pasakyk 
man, kodėl jie nedygsta taip il
gai?

— Todėl nedygsta kad jie 
yra užszutyti — malsziai atsa
ke žmogelis.

— Kaip tu balvone galėjai 
sėti užszutytus žirnius? Juk tu 
gerai žinai kad jie neiszdygs. 
Man tik marga žemes užter- 
sziai!

— Sėjau todėl kad parodyti 
dvasiszkui tėveliui kad isz už- 
szutintū žirniu vaisiaus nėra ir 
būti negali ka dabar ir jus pa
tys matote o per spaviedni sa
kėte kad isz szutinto kiauszinio 
iszeitu gyvas visztukas. Kaip 
isz užszutintu žirniu nėra vai
siaus taip ir szutintas kiauszi
nis nėra gyvas daigtas. Tai rei- 
szkia jog tėvelis kalbėjo man 
neteisybe.

Isztares tuos žodžius žmoge
lis paliko kunigą stovinti ant 
lauko taip užsirustinusi kad ne
galėjo prakalbėt ne žodelio.

SZV. BERNADINO SZUO SU
DRASKĖ ANT SZMOTELIU 
MERGAITE; PIRMAS TO-

KIS ATSITIKIMAS.

TRUMPOS ŽINUTES
Hamburg, Vokietija. — Czio- 

nais likos atgabenta visos au
kos baisios nelaimes sudegusio! 
oralaivįo Hindenburgo kuris 
sudege Lakehurst, N. J. Vi
siems laikyta iszkilmingos 
apeigos laidotuvėse ant kuriu 
dalyvavo daugelis žmonių iii 
virszininku.

London, Anglija. — Charles 
Lindberghas, kuris 10 metu ad
gal perioke per Atlantiko mar
es su eroplanu pirma karta, ap- 
vaikszcziojo sukaktuves tos ke
liones malsziai, apie dvideszimt 

■ myliu nuo czionais.

Portsmouth, Anglija. — Nau
jas karalius su karaliene per
žiurėjo Angliszka flota kuri su
sideda isz 300 visokiu laivu ir 
daug laivu isz kitu sklypu. Bu- 
vo tai inspudingas regėjimas 
tiek kariszku laivu.

Philadelphia. — Stanislovas 
Kunceviczius, isz Bridgeport, 
pasidavė in rankas palicijos už 
apvogimą fabriko ant $7,500 
doleriu.

Antibes, Francija. — Trys 
žmones likos užmuszti ir du su
žeisti naujam eroplane kuris 
vos iszkilo in padanges bet su
krito ant žemes ir sudege; trys 
pasažieriai likos iszgialbeti isž 
liepsnos.

Washington, D. C. — Likos 
atidarytas naujas telefonas 
tarp Amerikos ir Kinu, 10,000 
myliu tolumo. Prezidentas Roo- 
seveltas ir Kiniszkas ambasa
dorius atidarė nauja telefoną.

Wilkes-Barre, Pa. — Penu

Paryžius, Francija. — Pirma 
karta istorijoj atsitiko kad 
malszus Szv. Bernadino szuo 
sudraskytu žmogų, kaip tai at
sitiko artimoje Grenoble, Alpu 
kalnuose. Deszimts metu am
žiaus dukrele daktaro Jean 

į Bremond likos sudraskyta ant 
1 szmoteliu per dideli Bernadini 
szuni ir tai prie akiu jos tėvo.

Daktaras pasiėmė savo tris 
dukreles ant kalnu ir kada atė
jo ant Bernadino kalno kur ran- 

1 dasi viesznamis del keleiviu, 
[keliolika szunu sutiko keleivius 
ir siautė su jais kaip tai yra ju 
papratimu daryti su keleiviais. 

.Sztai vienas isz ju staigai szo- 
ko ant mergaites ir sudraskė ja 
ant szmotu. Vienas isz vienuo
liu iszsitare kad tai pirma kar
ta atsitiktu kad tieji szunes, ku- 

I rie nesza pagialba del paklydu- 
'siu keleiviu kalnuose, sudras
kytu žmogų.

Tobacco kompanija vela pakele 
mokesti savo darbininkams vy
rams ir moterims, ant 5 centu 
ant dolerio ir sutrumpino san- 
vaitini darba nuo 40 valandų 
ant 37% valandų. Darbinin- 
kiszkos sanlygos tesis per tris 
metus o skaitlis darbininku pa
didėjo dvigubai ir mokestis in 
meta laiko. Toji kompanija ne
turi jokiu darbininkiszku erge
liu ir darbininkai y’ra užgana- 
diiiti isz savo darbo ir mokes- 
ties.

Saginaw, Mich. — Apie 2,000 
darbininku kcrszina iszejimu 
ant štraikos Consumers Power 
Co., kuriems prigialbsti United. 
Automobile "Workers Union už 
geresne mokesti.

| Harrisburg, Pa. — Guberna- 
| toriaus angline kamisija nu
sprendė kad su ginklais negali
ma uždrausti butlegeriams kas
ti angli, kompanija turi papi
ginu preke ant augliu o tada tu-

AMERIKONISZKA BARO
NIENE ANT KARŪ

NACIJOS.
Lady Astor, kuri buvo vedus 

Amerikieti, Langhorne, isz 
Glenwood, Va., taipgi radosi 
ant karūnacijos karaliaus 
George VĮ. ___ _ ,__ __

res didesni bizni ir gales atida
ryti kasyklas. Jeigu tas nepa- 
gialbetu tai valstija paimtu ap
leistas kasyklas ir jas dirbtu su 

. 7,000 anglekasiu ir dalintųsi 
j pelnu.

Saginaw, Mich. — Elektriki- 
nis streikas jau užsibaigė dirb- 

! tuveje kuri pristatinėjo elektri
ką del 13 pavietu. Gubernato
rius prisidėjo prie padarymo 
sutaikos.

C. F. R E K L aTt IS
Mahanojaus Isztikiraiauais Graboriu* 

:: Gabiausia* BaUamuotoja* i:
Geriausia Ambulance 

patarnavimas s z i o J 
apeLnkeje. Bile ko
kiam laike; diena ir 
nakti. Visada turi pil
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio 
Grabu. Laidoja nu
mirėlius pagal naujau
sia mada ir mokslą.

Turiu pagialbininke 
moterems. Prieinamos 
prekes.

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

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street

I Bell Telefonu 6384
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