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Isz Amerikos
IŽGAMA KURIS PASMAU

GĖ 3 MAŽAS MERGAITES
i. SUIMTAS.

Los Angeles, Calif., — Al
fredas Dyer, 32 metu, kuris li
kos suimtas už nužudinima 3 
mergaicziu, prisipažino įprie 
kaltes ir apsakė kaip nužudė 
jas po tam atsiklaupęs arti
moje sukalbėjo už kožna poteri 
ir melde Dievo, kad jam atleis
tu kalte. Melde jisai prokura
toriaus, kad ji nubaustu ant vi
so 'gyvasczio kalėjimu, bet ta
sai atsisakė ta padaryti, ir rei
kalaus, Ikad jisai butu baustas 
mirczia, už teip baisia žuldinsta.

PRIJAUTĖ KAD JA PATIKS 
NELAIME.

Williamsport, Pa. — Mrs. 
Robert Weston, 38 metu, iszva- 
žiavo automobilium in sveczius 
pas savo duktere in Baltimore 
lio ryta, dienoje 5-'ta Julajaus. 
Kada motina sugryžinejo ad- 
gal buvo labai nerami kalbėda
ma svo dukterei: “Nežinau kas 
su manim darosi, turiu koki tai 
nemalonu prijautimą ir bijau 
važiuoti namo. Jaucziu kad ma
ne patiks kokia tai baisi nelai
me.”

Kelionėje namo, pusiau kelio, 
jos x automobilius’ susidūrė' su 
kitu. Motere taip persigando 
kad szoko isz beganczio auto- 
mobiliaus ir mirtinai susižeidė 
galva. Nuvežta in ligonbute mi
re ant rytojaus.

DŽIULAJUS TURĖJO GERA 
RUGEPJUTE SZIMET; APIE 

700 YPATŲ ŽUVO.
Washington, D. C. — Badai 

■szimet Džiulajus buvo ne taip 
nelaimingas kaip praeita meta 
bet vistiek pasiėmė užtektinai 
auku po visa Amerika. Pagal 
surinktas žinias isz visu valsti
jų tai manoma kad skaitlis žu
vusiu nuo visokiu priežascziu 
daeis gal daugiau ’kaip 700 ypa
tų. Daugiau kaip szimtas ypa
tų likos sužeisti per fajerver- 
kus. Daugiau kaip 20 milijonai 
automobiliu keliavo plentais 
visose dalyse. Daug 'buvo žu- 
dinscziu, savžudinscziu ir kito
kiu nelaimiu. Pennsylvanijoje 
žuvo 28 ypatos nuo visokiu ne
laimiu o daugiausia nuo auto
mobiliu.
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LEKIOTOJA DA NESURAS
TA, KURI LEKE APLINK 

SVIETĄ.
Honolulu. — Nuo praeitos 

Petnyczios laivai ir eroplanai 
jeszko dingusios Emilijos Ear
hart kuri lėkdama aplink svie
tą, dingo artimoje czionais su 
savo pagialbininku ir da ju ne
surasta. Valdžia iszsiunte ka- 
riszkus laivus ir daugeli eropla- 
nu jeszkoti dingusiu ant Paci- 
ciko mariu. Jeigu ju nesuras 
lyg Utarninko tai paliaus toli
mesni jeszkojima. Emilija bu
vo viena isz geriausiu Ameriko- 
niszku moterių lekiotoja ir ne
karta atliko ilgas keliones be 
jokio pavojaus. Juk priežodis 
sako: “Su kokiu ginklu ka- 
jiaujų nuo tokio ir dingsi,”

Bandys Sutaikint Plie
no Darbininkus

Charles P. Taft, sūnūs miru
sio augszcziausio sudžiaus Su
preme Court, yra vienas isz tri
jų nariu kamisijos kuri steng
sis sutaikinti plieno darbinin
kus.

TAI TAU DŽIULAJUS
ATSITIKIMAS SPORTELIO 
SU KELNĖMS, VISZTA, GU- 
ZUTE IR BALT PLAUKE

MERGINA KURIOS NE
PAŽINOJO.

Baltimore, Md. — Musu skai
tytojas danesza mums apie juo
kinga atsitikima kokis paliko 
czionais gerai žinoma kriau- 
cziuka S. P. Buvo tai Panede- 
lio ryta, dienoje 4-ta Julajaus. 
Atsikėlė ryte, inkiszo kojas in 
naujai pasiutas kelnes o kad tą
ją diena nedirbo, nutarė pra
leisti puikia diena prie Curtis 
Bay. Insidejo in sutkeisa kepta 
visztele ir bonka guzutes ir in
sidejo in naujas kelnes 50 dole
riu ant praleidimo, manyda
mas turėti gerus laikus su 
‘ ‘ draugai sirdraugems. ’ ’

Bet giliukis kitaip atsitiko ne 
kaip sau manste. Važiuodamas 
bambilium sutiko einant pato
gia szvies-plauke mergaite su 
nekaltoms akutėms kuri paro
de su nykszcziu kad ir ja pasi
imtu su savim. O kad balandėlė 
neturėjo kur eiti, sutiko ant S. 
pakvietimo kad su juom pra
leisti diena ant ko greitai suti
ko. Sustojo puikioje vietoje, 
mergina pradėjo pjaustyt visz
tele o S. tankiai dirstelėdavo in 
bonka ir neužilgio dugnas bon- 
kos pasiliko sausas.

Kokia buvo pabaiga tojo pik- 
nikelio tai S. neatsimena nes 
saldžiai užmigo o kada pravėrė 
akis, net persigando. Szvies- 
plaukes nebuvo niekur matyt, 
gulėjo jis ant žoles be kelnių ir 
czeveryku — dingo viskas 
drauge su szvies-plauke ir auk
siniu ziegoreliu.

Ka ežia daryt? Insedo in sa
vo bambiliu ir nupiszkejo na
mo, duodamas žinia apie savo 
nelaime palicijai kuri lyg srtai 
dienai da nesurado szvies-plau- 
kes nei S. kelnių.

Tai taip užsibaigė “Džiula
jus” kriauezio S. su viszta, gu
zule, naujoms kelnėms ir szvies 
plauke “czikina.” Lai kiti 
sporteliai ima isz to pamokini
mą kad su nepažinstamoms 
“czikinutems” tegul neužsi- 
,duoda. -- ------ —•

SVAINE SARGAS
i DORYBES

JAUNIKIS ATLANKYDAVO 
MOTERELE KADA JOS VY
RO NEBUVO NAMIE; SVAI
NE UŽTIKO IR ISZKIRTO 

JAM PUIKU JUOKĄ.

Brooklyn, N. Y. — (Nuo mu
su korespondento). — Gerai ži
nomas biznierius, kurio pra-j 
varde pasilaikysime del saves, 
tankiai turėjo iszvažiuoti isz 
miesto su reikalais palikdamas 
paeziule po apgloba jo sesers 
kuri temino ant kožno žingsnio 
savo brolienes.

Palikta jauna paeziule bodė
jo paskui draugiszka gyvenimą 
ir tankiai iszeidavo in miestą ir 
susipažino su bartenderiu kuris 
dirbo tūlam Lietuviszkam ko
telyje, pradėjo ja atlankinet 
jos name paslapta kada vyro 
nesirado namie. Svainei tas la
bai nepatiko ir da labiaus pra
dėjo teminį ant brolienes pasi
elgimu.

Ana vakara svaine suuodus 
buk maiszytojas gerymu jau 
randasi miegkambaryje jaunos 
moterėles, staigai pabarsžkino 
in duris. Buvo tai netoli pusiau- 
nakezio. Bartenderis pasislėpė 
ant ugniniu kopeeziu (fire 
escape) ir moterėle inleido svai
ne in viduri. Kas ten atsitiko 
tai mums korespondentas ne- 
pranesze nes tenais nebuvo bet 
kariszka konferencija buvo la
bai karszta. Bartenderis pasto
vėjo ant kopecziu kėlės valan
das ir drebėjo kaip lapelis isz 
■baimes nes mate ji per langa 
kaimynas. Ant galo svaine su
simylėjo ir inprasze in vidų 
duodama jam gera pamokslą ir 
kad daugiau nedrystu atlankyt 
broliene. Bartenderis dūme na
mo rodos kad paskui ji bėga 
szimtas velniu.

— Nežine ar vyras apie taji 
atsitikima dažinojo ar ne nes 
nieko apie tai negirdėta tik tiek 
dažinojome jog kada ponas biz
nierius iszvažiuoja kur nors tai 
pasiima su savim savo jauna 
paeziule kuri nenori pasilikti 
namie viena po priežiūra savo 
svaines.

Nampa, Idaho. — Netikėtas 
Džiulajus buvo czionais kada 
mažas vaikas inmete deganti 
fajerkreki in langa kuriame ra
dosi daugelis visokiu fajerkre- 
kiu ant pardavimo. Akimirks
nyje kilo baisi ekpsolzija, fa- 
jerverkai pradėjo szaudyt, ra
kintai ’szaudyt in visas puses ir 
bombos trukti. Kilo didelis su- 
miszimas, žmones bego in visas 
szalis kad apsisaugoti nuo eks
plozijų bombų. Tame laike szto- 
re radosi daug moterių ir vai
ku — mažiausia 35 žmones. 
Penki žmones likos užmuszti o 
15 sužeista ir apdeginta. Keli 
isz sužeistųjų turės mirti.

DEGTUKAI KURIUOS GA
LIMA UŽDEGTI KELIS 

SYKIUS.
Cambridge, Mass. — Tūlas 

profesorius teknologiszko in
stituto Massachusetts universi
teto, apreiszke buk jam pasise
ko iszrasti naujo budo degtu
kus kuriuos galima uždegti, už- 
gesyt ir vela uždegti po kelis 
kartus be numetimo in szali. 
Badai degtuku kempanijos jam 
pasiūlė daugiau kaip milijoną 
doleriu bet savo iszradimo jis 
neparduoda.

2 EROPLANAI PASEKMIN
GAI PERLEKE PER 

MARES.
New York. — Amerikonisz- 

kas ii’ Angliszkas eroplanai pa
sekmingai perleke per Atlanti- 
ko mares Utarninko diena, pa
darydami 1,995 mylės in laika 
12 valandų. Buvo tai iszbandy- 
mas le'kiojimo pasažieriniu ero- 
planu bet toje kelionėje nesira
do jokiu pasažieriu tik valdyto
jai eroplanu ir darbininku. Po 
sziai dienai eroplanai gabens 
pasažierius isz Amerikos ir 
Anglijos ta paezia diena.

GERIAU GULĖTI TVARTE 
NE KAIP SU SZUNIMIS.
Freehold, N. J. — Vienuolika 

szunu 'buvo už daug del James 
McClean, 62 metu, kaip jis ap
reiszke apie tai sudžiui. Nega
lėdamas gauti jokio pasilsio lo
voje kurioje gulėjo su juom du 
szunes, turėjo kraustytis in 
tvarta. Negalėdamas ilgiaus 
paneszti paniekinimu savo pa- 
czios, kuri 'taipgi turi 61 metus, 
su kuria apsipaeziavo 1896 me
te, pamėtė ja. Motere apskundė 
ji už pametimą jos ir nedavimą 
paszialpos bet sudžia ji paliuo- 
savo nuo atsakomybes.

—• Roy Xavier Borden isz 
Colorado Spring, Colo., turi 
szuni “ buldogą” kuris turi dvi 
uodegas, dvi iporas ausu ir 
szeszes kojas. Sziaip szuo yra 
kaip paprastas szuo.

—' Lyg 1930 metui, isz Ki
nu būdavo pargabenta kas me
tas kone 1,310,000 paperosu. 
Amerikas uždėjo didesne akci- 
že ir pargabenimas paperosu 
ženklyvai sumažėjo.

—■ Clift Spough isz Inde-

MOTERE PAGIMDĖ 22-TRA 
KŪDIKI.

KITA PAGIMDĖ 18-TA 
KŪDIKI.

Pittston, Pa., — Pati Samuel 
Scianidra, 45 metu amžiaus isz 
Pittston’o Township, pati dar
bininko, kuris dirbo prie WPA 
projekto, ana diena pagimdė 
sūneli, ‘kuris yra ju 22-tras kū
dikis. Sziadien isz tojo skait- 
liaus yra penkiolika gyvi ir vi
sli sveiki.

■‘Toronto, Kanada.., — Mrs. 
Arthur Timleckiene, pagimdė 
18-ta 'kūdiki in laika devynio
lika metu. Toji szeimyna yra 
viena isz szesziu szeiimynu, ku
rios eina lenktynes laimėti pu
se mili jono doleriu paliktus per 
sena jauniki, kuris paliko tuos 
pinigus dell szeimynos, kuri su
silauks daugiaaše vaiku in pa
skirtą laiką. . _____ —

EKSPLOZIJA “FAJER VER
KU” SZTORE; 5 UŽMUSZ- 

TI IR 15 SUŽEISTI. Isz Visu Szaliu
25,000 FASZISTU ŠUKELE 

MAISZATI.
London, Anglija., — Myne 

žmonių susidedanti isz 25,000 
Faszistu, Komunistu ir Socia
listu, šukele milžiniszka mai- 
szati, kuris buvo vienas isz di
džiausiu1 kokis kada czionais 
kilo. Kelios moteres teip su- 
si'musze, kad reikėjo jalsias 
nuvežti in ligonbutes ant gy
dymo. Maiszatis kilo, kada 
Faszistu vadas Sir Oswald 
Mosley, pradėjo paroda per 
Žydiszka dali miesto, kas buvo 
jam uždrausta. Daugelis likos 
aresztavota.

TIKĖDAMAS KARSZTAI IN 
SAPNA ISZSIGIALBEJO 

NUO MIRTIES.
Lodz, Lenk., — Artimoje 

Lomicoz, prie Karpatų kalnu, 
randasi anglių kasyklos, ku
riose dirbo Mikolas Surinta, 
kuris yra dėkingas savo salpnui 
už gyvastį, kuri sapnavo diena 
priesz tai, ir ji apsaugojo nuo 
baisios mirties. Mikolas sap
navo buk likos užgriautas per 
anglis ir stengėsi save iszgial- 
bet. Ant rytojaus nusidavė in 
darba labai ^įsiminės su dide
le neramybe ir prijautimu pri- 
siartinaniczios nelaimes. Sztai 
kaip jisai apie ta nelaime pats 
apsakinėjo: Priesz insileidima 
in kasyklas, apsakiau savo 
draugui apie ®apna. Jisai ma
ne iszjuioke ir pavadino szeisz- 
ku. Laike darbo pradėjo viir- 
szus griūti, szmotas akmens 
kirto man in galva ir daugiau 
nieko nepamenu. Kada atsi- 
kvotejau, buvau užgriautas isz 
visu pusiu, turėjau prie saves 
tiktai viena degtuką ir nežino
jau ar uždegti ar ne, ant galo 
uždegiau ir artimoje radau 
szmoteli žvakes. Paregėjau 
kad didele balke gulėjo skersai 
manes ir tas mane apsaugojo 
nuo miitties, aplinkui gulėjo 
mano keturi draugai, visi ne
gyvi! — Sztai man atsimyne 
sapnas, pradėjau praszalinet 
griuvėsius ,su didžiausiu atsar
gumu. Dirbau ilgai, tame pa
jutau szviežia orą ir ant galo 
iszisigiialbejau isz gyvo grabo. 
Mano draugai atėjo už keliu va
landų ir mane iszgialbejo. Tai
gi sapnas, kuris mane penser- 
gejo, dąVe man proga kaip isz- 
sigialbet isz mano gyvo kapo. 
Surintas daugiau nesugryžo in 
kasyklas, nes gavo nerviszka. 
liga. Aplaike jis darba ant vir- 
szaus.

DEVYNI VIENUOLIAI NU
BAUSTI KALĖJIMU.

Berlinas, Vok.,—Valdžia nu
baudė devynis vienuolius nuo 6 
lyg 16 mensius už nemoralisz- 
ka gyvenimą vienuolyiiuosia. 
Prokuratorius apgarsino, buk 
53 ypatos bus teistos už paleis- 
tuvinga gyvenimą tuosia vie- 
uuolynuosia. Valdžia sako, kad

penidence, Mo., turi arkli kuris neužilgio iszduos visa raportą 
turi ant galvos dideli raga o kaip ten gyveno vienuoliai ir 
uodega visai panaszi in uode-1 koki vede paleistuvinga gyven- 
ga karves. _____ * ima.

ventojus kurie iszbegiojo isz 
namu in saugesnias vietas. 
Daug bledes padaryta ir keli 
gyventojai likos užmuszti.

SOVIETAI VELA SUSZAU- 
DE 70 YPATŲ.

Moskva., Rosija.,— Leonar
das Zakovski, vadas Leningra
do palicijOs, apreiszke buk val
džia vėla 'suszaude 70 negeisti
nu virszininku, už suokalbi 
prieszais valdžia. Vadas tuju 
suokalbiu, kuris buvo žinomas 
kaipo “K” likos nuszautas per 
pialicija, kada ji norėjo aresz- 
tavoti. Suszaudyti buvo keli 
Lenkai, Estonai ir Vokiecziai. 
Vienas isz ju buvo perdetinis le 
klojimo korpuso, kuris paliepi- 
nėjo savo darbininkams suar- 
dinet oroplanus ir teip juos in- 
taisyt kad lekiojime nukristu 
ir susidaužytu.

SOVIETAI SUSZAUDE
22 DARBININKUS.

Moskva, Rosija., — Sovietai 
czionais suszaulde 22 geležinke
lio darbininkus, kurie buvo šu
kele suokalbi prieszais valdžia 
ir arde geležinkėliuis ir degino 
stotis. Apie du szimtai da bus 
nuteisti už panaszu prasikal
timą. Teismas tuju žmonių at
sibuvo Vladivostoke. Valdžia 
tvirtina, buk visi prigulėjo 
prie slaptingos drauguves ir 
dirbo dlel naudos Japonijos.

VELA KRUVINAS SUSIRĖ
MIMAS TARP JAPONU IR
RUSU ANT RUBEŽIAUS.
Hsinking, Mancziuko.,— Ja

ponai pranesza bulk supliekė 
gana dideli skaitii Rusisžku 
kareiviu ant rubežiaus Man
cziuko ir Silberijos. Badai ke
turi Rusai likos užmuszti ir 
daugelis sužeista. Musziai at
sibuvo apie tūkstanti myliu 
nuo vietos kur buvo susirė
mimas artimoje upes Amur. 
Rusai staigiai užklupo ant Ja
ponu, kurie sugražino ugni. 
Musziai atsibuvo Panedelio 
diena artimoje miestelio Chien- 
sien. Japonai užprotestavo 
priesz tai bet Rusai ant to nie
ko neatsake. Manoma, kad to
limesni susirėmimai kils tarp 
tu dvieju sklypu ir gali kilti 
didesni musziai už keliu san- 
vaieziu nes neapykanta tarp Ja
ponu ir Rusu auga kas dien 
daulgiau.

TILTAS SUTRUKO, 22 DAR
BININKAI INKRITO 

IN UPE.
Lima, Peru. — Telegramai 

danesza isz Areąuipa buk 22 
darbininkai žuvo kada dratinis 
tiltas sutruko per upe Inamba- 
ri ir 22 darbininkai inkrito in 
upe 88 pėdu žemyn. Asztuones- 
deszimts anglekasiu nesze kož- 
nas apie 70 svaru plienines vir
ves su kurioms ketino sutaisyt 
tilta. Sunkenybe buvo per di
dele ir virve sutruko.

DREBĖJIMAS ŽEMES ANT 
AZOROS SALŲ.

Lizbona-s. Portugalija.,—Ant 
Azoros salų, aplinkinėje An- 
gra lyg Heroismo, davėsi jaust 
smarkus drebėjimas žemes, ku
ris laibai iszbaug'ino visus gy-

LAIKE SAVO UOSZVIA 
TVARTE SU GYVULIAIS 

PER METUS.
Olkusz, Lenk.,— Stanislovas 

Szczepan'ski, gyvenantis kaime 
Szklana, per visus metus laike 
tvarte savo 79 m. amžiaus uo- 
szvo Marie Derel drauge su gy
vuliais, per vasara ir žiema. 
Kaimynai įpranesze val'džei a- 
pie toki nelaba pasielgimą žen
to ir kada palicija atvažiavo 
pas ji, rado senute gulint ant 
sziaudu skarmaluose ir kone 
visiszkai akla. Buvo taip silp
na, kad negalėjo paeiti. Nu
vežė in pavieto prieglauda. 
Žentas likos aresztavotas ii* 
pastaltyltas po kaucija.

Paskutines Žinutes
Nancy, Francija. — Penki 

lekiotojai likos užmuszti per; 
nukritimą eroplano kuris vė
liaus sudege arti Essy Les Nan
cy. Visi prigulėjo prie lekioji- 
mo szvadrono. j

Valparaiso, Fla. — Per apsi
vertima žuvininkiszkos valties, 
penki žmones prigėrė o 37 isz- 
gialbeta. Tarp žuvusiuju dingo 
motina su keliais vaikais.

Marlow, N. H. — Earl Hurd, 
jo pati ir ju sūnelis sudege ant 
smert deganeziąm namelyje 
kuris užsidegė nuo inkaitusioį 
pecziaus.

Peipin, Kinai. — Daugiau: 
kaip 200 Kiniszku kareiviu li
kos užmuszta musziuose su Ja
ponais ir apie 500 sužeisti.

Hollywood, Calif. — Žymi ak- 
torka May West yra skundžia
ma per žmogų kuris vadinasi 
Wallace ir spiresi buk jis yra 
jos vyras. May prisipažino kad 
su juom eme szliuba bet negy
veno su juom nei vienos dienos.

Glen Lyon, Pa. — Kazimie
ras Zapolskis, 21 metu, likos už
griautas ant smert WanameS 
kasyklose. Jo tėvas dirbo drau
ge su juom bet negalėjo iszgial- 
bet savo sūnelio isz po griuvė
siu kurie iszspaude jam gyvas
tį.

Hamburg, Pa. — Didelis tro- 
kas pataikė in pasažierini bosą 
kuris ėjo isz New Yorko in 
Pittsburgha. Nelaimėje sužeis
ta deszimts pasažieriu. Keli pa- 
sažieriai likos pavojingai su
žeisti.

Harrisburg, Pa. — Pennsyl- 
vanijoj užėjo smarki sziluma, 
kuri daejo Ketverge lyg szimtą 
laipsniu karszczio. Keli žmones 
mirė ir daugelis serga nucį 
karszczio. i

AR ŽINOTE KAD I
—- Kada Bolszevikai apė

mė valdžia Rosijoj, tai iszdali- 
no 1,080,000,000 akeriu žemes 
del vyru, kurie kitados prigu
lėjo prie Bajoru ir Rusiszku po
nu. • I

— Valdžia naudoje tam 
tikra padirbta popiera del 
spaudimo pinigiszku bumaszku 
už kuria moka po 37 centus už 
švara. Szimet>‘Dede Samas” 
iszduos ant tosios popieros apie 
6 milijonus doleriu.



“SAULE” Mahanoy City, Pa.

Kas Girdėt
Praėjusieji keli metai buvo 

sunkiausi laikai del iszdavys- 
cziu laikraszcziu ir daugelis su- 
barikrutino arba susivienijo su 
kitais. Didelis laikrasztis “New 
York American” paliovė iszei- 
tineti, .sztai ana diena vienati
nis laikrasztis “Morning Led
ger”, iszeinantis 'Tacoma, 
Wash., sustojo iszeitinet isz 
daugeliskitu, ne tik Angliszku- 
daugelis itu, ne tik Angliszku 
bet ir svetimtautiszku laikrasz
cziu paliovė iszeitinet.
Lietuviszki laikraszcziai taip

gi vos kvėpuoja ir laikosi ant 
kojų ir galima tikėtis kad neuž- 
ilgio keli turės atsisveikint su 
aziuo pasauliu nes Lietuviai sa
vo laikraszcziu neremia kaip 
privalo. Pažiūrėkime in Lietu- 
viszkus laikraszczius, kiek jie 
turi apgarsinimu isz kuriu laik
rasztis daugiausia užsilaiko. 
Biznieriai talpina apgarsini
mus in Angliszkus laikrasz
czius bet Anglikai ne szelps 
“foreignerius” ir eina pas sa
vo tautos žmonis. Prenumerato
riai mažinasi kas diena — vie
ni mirszta, jaunuomene Lietu
viszku laikraszcziu neskaito ir 
nėra kam gaivinti Lietuviszkos 
kalbos o jeigu laikraszcziai isz- 
mirs tai ir tauta iszmirs, pana- 
sziai kaip Airisziai.

Liūdna ateitis Lietuviszku 
laikraszcziu czionais Amerikoj.

Washington© politikiszki ži
aunai, kurie tyrinėja Europine 
politika, pradėjo tyrinėti Japo
nu—Bušu padėjimą tolimuose 
rytuose. Tieji kurie žino tenai- 
tini padėjimą sake,; * ‘Europinis 
padėjimas sziadien yra labai 
pavojingas kokio nebuvo in ke
lis metus bet tasai nesuprati
mas turi greieziau ar vėliau pa
sibaigt tarp Japonijos ir Bosi
jęs. Japonija sziadien pasinau
doja isz nesupratimo kada tai 
Bosija turi užtektinai ergelio 
ant savo kiemo ir Iszpaniszka 
revoliucija ir tas neduoda ra
mybes Bosijai. Kas isz to visko 
gali kilti tai galima dasiprast 
isz paskutinio susirėmimo ant 
Manczukiszko rubežiaus, praei
ta sanvaite bet Maskolei nevos 
perprasze Japonus už taji nesu
pratimą ir tuom laik truputi ta
sai ergelis apsimalszino. Bet 
jeigu ir kiltu susirėmimas su 
ginklais tarp Japonu ir Besijos 
tai galima eiti isz laižybu kad 
Suv. Valstijos te tai neinsimai- 
szys ir nuplaus rankas nuo Eu- 
ropiszko ergelio nes gavo gera 
pamokinimą paskutinėje Svie- 
tineje karėje. — Kaip vienas 
isz kongresmenu iszsitare: 
‘ ‘ Let’s mind our own business ’ ’

Kemikai sziadien beveik vis
ką iszrado kad moterėlės galė
tu pasidabint, ne tik ant veide
lio bet ir kitu daliu kūno. Sztai 
patogumo artistas, Quintin Fe- 
riozolo, kuris pribuvo ana die
na isz Italijos in New Yorka, 
sako kad Italiszkos moterėles 
turi patogiausius kelius už ki
tas moteresi (gal jis nemate 
Lietuviszku moterėliu kelius.) 
O tai del to kad meldžiasi dau
giausia klupsczios ne kaip kitu 
tautu moterėles.

Moterėles, jeigu norite turėti 
patogius kelius tai daugiau 

, melskitės ant keliu ne kaip se- 
dinezios. —- Pagal musu nuo
mone, kas peržiurines moterių 
kelius ar jie puikus ar ne? — 
What’s the difference?

Pirmininkas Ameriko- 
niszku Daktaru

Daktaras Irvin Abell, isz 
Louisville, Ky., ant susirinki
mo daktaru Atlantic 'City, N. 
J., likos iszrinktas pirmininku 
Amerikoniszku daktaru ant 
1938 meto. In taja draugu ve 
priguli 106,460 daktaru isz visu 
szaliu Suv. Valstijų.

Per Džiulaju New Yorke, pa- 
licija aresztavojo koki tai pa
siutėli už smarku varyma auto- 
mobiliaus, už ka sudžia nubau
dė ji ant 30 dienu kalėjimo.

Laike teismo pasirodė buk 
kaltininkas turi didele szeimy- 
na kurios iszmaitinimas puola 
ant jo pecziu o 30 dienu kalėji
me neatnesztu niekam jokios 
naudos tiktai didesne blede 
nes miestas turėtu taja szeimy- 
na suszelpti.

Ir ka daro tasai sudžia?
Nesumažino bausme tiktai ja 

permaine — kaltininkas turės 
atsedet kalėjime deszimts Ne- 
deldieniu. Palicija turės dažiu- 
reti kad kaltininkas kožna Su- 
batos vakar a ateitu in kalėjimą 
ir ji apleistu negreieziau kaip 
Nedėlios vakara kad Panedely- 
je galėtu eiti in darba.

Visi pagyre iszminti tojo su
džiaus o ir kaltininkas sutiko 
ant tokios bausmes su mielu no
ru ant ko ir jo paeziule sutiko ir 
padekavojo sudžiui už jo malo- 
nia- ■ ■ : (IMI'

Pottsville, Pa., vienoje High 
School mokslaineje, laike už
baigimo metinio mokslo, profe
sorius paliepė vienam studentui 
paraszyti kompozicija: “Kokis 
yra skirtumas tarp daktaro ir 
redaktoriaus?” Studentas Ha
rold Studdard parasze sekan- 
czia kompozicija:

“Jeigu redaktorius papildo 
klaida tai nori ji už tai pakart 
bet jeigu daktaras padaro klai
da tai ja užkasa ant kapiniu ir 
žmones nieko apie tai nesako 
nes daktaras moka Lotynisz- 
kai. Bet jeigu redaktorius pa
daro klaida tai buna daug riks
mo ir teismas sude o jeigu dak
taras padaro klaida tai turime 
laidotuves, daug žiedu ir kož- 
nas tyli. Daktaras gali naudoti 
ilgus ir nesuprantamus žodžius 
bet jeigu redaktorius naudoja 
ilgus ir nesuprantamus žodžius 
tai 'turi skaitytojams iszaisz- 
kint ir už tai aplaiko nuo skai
tytoju velniu kad raszo nesu
prantamai.

“Jeigu daktaras atlanko ki
to vyro motere tai turi da jam 
užmokėti bet jeigu redaktorius 
atlanko svetima motere tai gau
na szruotu in užpakali. Jeigu 
daktaras pasigeria — vadina 
tai “saules spinduliu apimtas” 
o jeigu isz tos priežasties mirtų 
tai sako kad mirė szirdies liga. 
Bet jeigu redaktorius turi taji 
gilinki kada sau iszmaukia ke
lis stiklelius tai visi tuojaus 
bubnina kad už daug inpyle sau 
įn gerkle munszaines o neduok

Dieve kad mirtų, tai isz to visi UŽ NAUDOJIMAS! JO MO-
džiaugiasi. Kožnas universite-j 
tas gali padaryti daktara bet 
redaktorius turi užgimti redak
torium.”

Ar gerai tasai studentas pa
rasze skirtumą tarp daktaro ir 
redaktoriaus tai atiduodame po 
sudu musu skaitytoju.

Filadelfijos augszcziausio su
do sudžia, Edward Pearson, nu
sprendė buk bueziavimas kito 
vyro moteres negali būti prie
žastį ant persiskyrimo. Savo 
nusprendime kalbėjo: “Szia- 
dienines moteres ir merginos 
geria, ruko ir bueziuojasi bet 
yra moraliszkos( ?) kaip buvo 
moteres ir merginos 1900 mete. 
Juk laikai ir paproeziai maino
si. Jeigu vyras bueziuoja kito 
motere tai ne yra nusidėjimu 
priesz moraliszkuma. ”

Bet kasžin ka ponas sudžia 
pasakytu jeigu užtiktu koki 
sporteli bueziuojant jo prisiege- 
le ? Koki iszduo'tu tada nuspren
dimą?

TERIA, ŪKININKAS REI
KALAVO ISZ KAIMYNO 

100 LITU.
Gadtilioniu kaime, Rumsziisz- 

j kės vals., Ant. Markeviczius 
I buvo 'patrauktas kaltinamuoju 
i už tai, kad pasatu pasiuntė 
kaimynui graisteariti laistaka, 
reikalaudamas nurodytoje vie- 

Į toje, po kryžium, padėti 100 li
tu, o jeigu kaimynas nepado

rias 100 litu, tai Markeviczius 
ji nuszausias ir trobesius sude
ginsiąs. Apygardos teismas 
Markevicziu už tai nubaudė 3 
metais isunkiluju darbu kalėji
mo. Maikeviczius padavė ape
liacijos skunda, kuris ir buvo 
dabar sprendžiamas. Teisia
masis Markeviczius savo ape
liacijos skunde nurodo, kad jo 
motere siu nukentėjusiu flirta
vus, tai jis ir paraszes grasin
anti laiszka, beit laiszka pa
siuntus kersztaujanti motere. 
Mankevi'eziui bausme sumaži
no iki pusantrų metu sunikta j u 
darbu kalėjimo.

Tūloje Lietuviszkoje apy
gardoje gyvena Lietuviszkas 
biznierius kuris laiko groser- 
sztori pas kuri gyvena burdin- 
gierius nuo kokio tai laiko ir 
kuris buvo labai susidrauga
vęs su savo miela gaspadinele. 
O kad tai buvo smarkus vyru
kas ir lipnus prie moterėliu, nu
tarė ji priimti prie biznio kaipo 
partneri (pusininką) ir nuo tos 
dienos pasiraszydavo kaipo 
‘“Peter Durnius & Co. ’ ’ — (tik
ros pravardes czionais nededa
me).

Kada paeziule biznieriaus 
apdovanojo ji šuneliu ir ponas 
Durnius nuėjo pas kunigą isz- 
imti metrikus kūdikiui, kuni
gas jo užklausė tėvo vardo ant 
ko jis atsake: “John Dumtas 
& kompani.”

Ka kunigas apie tai mane tai 
pasiliko del saves. O gal ir mie
li skaitytojai dasipras pana- 
sziai kaip ir kunigas...

ISZLIETUVOS
PO 30 METU PASIGAVO 

SESERĮ.
Mažeikiai., - Mažeikiu apskr. 

valdybos ligoninėje tarnautoja 
E. Pagojyte, būdama maža, 
buvo atiduota auginti pas ki
tus. Jos naszle motina iszva- 
žiavo toliau ir isztekejo už 'ki
to vyro ir susilaukė antros du
kreles. Bet po keliu metu pa
simirė. Likusi maža P'agojytes 
sesuo užaugo pas patėvi, o vė
liau .iszejo kitur. Seserys isz 
savo motinos buvo girdėjusias, 
kad jos yra dvi, tik viena ki
tos negailėjo surasti. Ir taip 
praslinko 30 mdtu. Neseniai 
jaunesnioji sesuo atsitiktinai 
buvo atvežta in ligonine, kur 
seserys susipažino ir Vėl suėjo 
in giminyste. Dabar labai 
džiaugsmingos., kad viena an
tra surado.

PADEGE NAMUS; 
PASIKORĖ.

Panevėžys,, — Panevėžio 
mieste, Stoties g., 43, vietos gy
ventojai pastebėjo gaisra. Na
mas dege isz vidaus. Subėgę 
kaimynai rado duris isz vidaus 
užkabintas. Atples'ze duris vi
duje surado su virve ant kaklo 
auksztielninlka gulinti nebegy
va namu savininką Daniszaus- 
ka. Žmogus buvo apie 80 me
tu amžiaus, silpnos sveikatos. 
Narna pats padege, o vėliau pa
sikorė. Gaisras tuoj buvo su
imtas.

VESTUVININKAI SZEIMI- 
NINKA PRIMUSZE, O SVE-

CZIA VISAI UŽMUSZE.
Ged vidų kaime, Betygalos 

vai., Raseinių apskr., buvo A. 
Babono vestuves ir jo sesers 
Adeles iszleistuves in Argenti
na. Ta proga suėjo daug isive- 
cziu, daug iszgerta degtines. 
Insigere svOcziai eme muisztis 
ir muszes taip narsiai, kad 
veik nebuvo to vestuvininko, 
kuris nebūta gavės istmugio. 
Smarkiai buvo apkultas ir pats 
jaunasis Babonas, o vestuvių 
dalyvis eiguli's Brazauskas isz 
vestuvių nuvežtas in Raseinių 
ligonine neatgavęs sąmones mi
re. Kaltinamaisiais partraukti 
broliai Pranas ir Vytautas Gri
mai. Kauno apygardos teis
mas Grimus pripažino kaltais 
ir nubaudė Prana 7 metais;Vy
tautą 2V2 meltu sunkiuju darbu 
kalėjimo, be to, iisz Grimu ati- 
teise velionies tėvui 165 litus 
laidoftuviu fezlaidu ir kasmet 
po 241 litą kol senis Brazaus
kas bus gyvais. )

KVIETE TRIS DIENAS 
MELSTIS PRIESZ “CI
VILINE METRIKACIJA.”
Mateliai., — Utenos apskr., 

ana diena Kutn. Baczinskas, sa
kydamas pamoksta, nepapras
tai puolė ‘Civiline Metrikacija’. 
Jis visaip del to gąsdino Male- 
tiszk-tas ir pasakė, kad kurie 
tuoksią ne bažnyczioje, bet ci
vilines metrikacijos instaigoje 
bus laikomi vieszais paleistu
viais. Po to isz sakyklos jis 
szauke visas tris dienas, Birže
lio 2, 3,ir 4 d., meflstis ir bažny
czioje tomis dienomis 'busią pa
maldos, kad ne'butu civilines 
metrikacijos, kad Dievas ap
saugotu nuo tokios ko rones.

KRUVINOS MUSZTYNES 
BUD VIE T Y.

Seinai.,—Isz Budvieczio, Sei
nų apskr., pranesza, kad ten 
per Szv. Antano atlaidus, ant 
ulyczios kilo smarkios muiszty- 
nes. Susijpesze dvieju kaimu 
jaunimas: Vingrcnu ir Strim- 
bagatves. Pavaitota szauna- 
mas ginklas. Penki žmones su
žeisti: Vasiukonis gavės szu- 
vi in koja; Žukas gavės peilio 
smūgi, pripuolamas pil. Valen- 
tukonis, kuris iszvežtas in 
Kauna; Szaudys, Karaliūnas, 
ir kalbama, karaibėllninko mer
gaite; be to, nuszautas Malin
ausko arklys. Invykis tiria
mas.

Karalius Krezas ir
Galvoczius Solonas

Senu senoveje, dar Kristui 
negimus, vieszpatavo vienoje 
szalyje karalius Krezas.

Jis turėjo daug aukso, sidab
ro ir brangiu akmenų, galybe 
kareiviu ir vergu. Krezui rodėsi 
kad nėra pasaulyje laiminges
nio už ji žmogaus. Sztai viena 
karta in ta szali, kur karaliavo 
Krezas, atėjo Graiku galvo
czius Solonas. Ėjo apie ji gar
sas kad tai didžiai iszmintingas 
ir teisingas žmogus. Buvo gir
dėjas apie Solona ir Krezas to
dėl pasikvietė ji pas save. Ap
sitaisęs puikiausiais rūbais ir 
atsisėdės ant brangaus sosto 
Krezas paklausė Solono ar jis 
yra matos ka nors gražesnio?

— Žinoma, esu mates, — at
sake Solonas: — povai, gai
džiai ir kalakutai kur kas isz- 
rodo gražiau ir niekas negali su 
jais susilyginti.

Nutilo Krezas ir taip sau gal
vojo: turbut to maža, reikia 
jam parodyti kas nors daugiau 
kad imtu stebėtis.

Parode jam visus savo tur
tus, paskui eme girtis' kiek ne
prieteliu inveikes, kiek žemiu 
užkariavęs o pagaliaus tarė:

— Sztai tu, Solonai, ilgai esi 
gyvenęs pasaulyje, daug invai- 
riu žemiu apejas, tai-gi pasa
kyk man ka tu skaitai laimin
giausiu žmogum?

— Visu-laimingiau'siu skai
tau viena žmogeli Atėnų mies
te, — atsake Solonas.

Nustebo karalius: jis tikėjo
si kad Solonas tikrai ji pava
dinsiąs laimingiausiu žmogum 
bet Solonas jo vietoje pavadino 
koki ten prasta žmogelis.

— Kodel-gi taip ? — paklau
sė Krezas.

— Del to, — atsake Solonas, 
kad tasai žmogelis visa savo 
gyvenimą dorai darbavosi, ten
kinosi ka turėdamas, gražiai 
užauklejo vaikus, isztikimai 
tarnavo tėvynei ir numiręs pa
liko apie save gražu atminima.

Iszklauses to, Krezas tarė So- 
lonui: - 'I'®

— Nejaugi tu mano laime lai
kai nieku ir mane, karalių nori 
lyginti su tuo prastu žmogeliu?

'Solonas atsake:
— Neturtingas dažnai buna 

laimingesnis už turtinga. Nei 
vienas žmogus, kol gyvas, gali 
vadintis esąs laimingas.

Krezas iszleido Solona bet 
nepatiko jam galvocziaus žo
džiai ir netikėjo jiems.

— Tuszczia jo! Asz gyvensiu 
kaip gyvenau laimingas, — ta
re sau.

Pamirszo jis Solona ir apie ji 
nei negalvojo. Netrukus po 
tam karaliaus sūnūs iszejo me
džioti, netycziomis susižeidė 
ranka ir isz to pasimirė.

Po kiek laiko Krezas sužino
jo kad pakeles priesz ji kare ga
lingas Persu karalius Kyras. 
Krezas su visa savo karei vija 
iszejo priesz Kyra bet nepriete
liai buvo stipresni, suku!e visa 
Krezo kareivija ir apėmė jo sos
tine. ;

Svetimi kareiviai iszplesze 
Krezo turtus, nužudė visus gy
ventojus ir sudegino miestą. 
Vienas kareivis sugriebė pati 
Krezą ir norėjo ji nudurti bet 
karaliaus sūnūs mėtėsi ginti tę
va ir suriko:

— Nelieskite ji, tai karalius 
Krezas..

Kareiviai suriszo Krezą ir 
nuvede pas savo karalių. Kyras 
iszkele dideli pokyli, nei žodžio 
nepratarė in Krezą ir liepe ji 
nužudyti. I

Miesto rinkoje kareiviai -su
krovė dideli lauža, uždėjo ant 
jo karalių Krezą, pririszo ji 
prie stulpo ir uždege lauža.

Pažvelgė Krezas in savo mie
stą, in savo rumus, atsiminė 
Graiku galvocziaus žodžius, ap
siverkė ir pradejavo:

— Solonai, Solonai!
Aplinkui lauža stovėjo karei

viai; buvo atejas ir karalius 
Kyras pažiūrėti kaip bus žudo
mas jo teveiktasis karalius. 
Iszgirdes Krezo žodžius negalė
jo suprasti ka jie reiszkia. To
dėl liepe nuvesti nuo laužo Kre
zą ir paklausė ka jis sakos. Kre
zas atsake Kyrui:

— Asz atsiminiau vieno gal
vocziaus varda. Jis buvo man 
pasakęs didžia tiesa kuri yra 
brangesne už visus turtus, už 
karaliszka musu garbe.

Papasakojo Krezas Kyrui sa
vo szneka su Solonu. Tas pasa
kojimas sugraudino karaliaus 
Kyro szirdi. Pagalvojo jis kad 
ir pats esąs žmogus, kad ir 
pats nežino kas jo laukia. To
dėl Kyras dovanojo Krezui gy
vybe ir tapo jo prietelis.

Nepriklausomybės 
Apskelbimas ir jos

Pasiraszytojai
“Mes laikome kad szitos tie

sos aiszkiai matomos; kad visi 
žmones yra sutverti lygiais, 
kad ju sutvertojas jiems sutei
kė tūlas neatimamas teises, tar
pe tu — gyvenimą, laisve ir pa
sistengimus prie laimes. Kad 
szitas teises atsiekti, tarpe 
žmonių tapo sutvertos valdžios, 
kurios gauna sau gale su valdo
mųjų pritarimu, bet jeigu tik 
valdžia pradeda szituos žmonių 
tikslus pagriauti tai žmones tu
ri teise ja pakeisti arba ir visai 
panaikinti o jos vieton testeig
ti nauja valdžia, padedami jai 
pamatus ant tokiu principu ir 
organizuodami jos gale tokioje 
formoj koki jiems atrodys bus 
geresne apsergėjimui ju paežiu 
ir ju laimes.”

Tie žodžiai isz musu Nepri
klausomybes Apskelbimo szia
dien skambėtu gana revoliuci- 
joniszki daugumoje pasaulio 
daliu. Juos priėmė Antras Kon
tinentinis Kongresas Philadel- 
phijoj kada absoliutiszkumas 
valde beveik visa pasauli ir ka
da mažai žmonių dryso pakelti 
klausymą apie teise karalių ir 
kunigaikszcziu juos valdyti.

Mažai Amerikos vadu kreipė 
atydos in nepriklausomybe 
pradžioje kovos su Anglija. 
Pirmas Kontinentinis Kongre
sas, susirinkęs 1774 m. pakele 
Amerikos kolioniju skundus 
bet apie nepriklausomybe anei 
žodis. Net ir Antras Kongresas 
visai nemane apie persiskyri
mą nuo Anglijos. Bet povaliai 
Amerikos kolionijos pradėjo 
steigti valstijų valdžias ir jos 
ragino Kongresą paskelbti ne
priklausomybe.

Birželio 7 d., 1776 m. Richard j 
Henry Lee, isz Virginijos, inne- 
sze rezoliucija paskelbti valsti
jas nepriklausomas nuo Angli
jos. Inneszima paantrino John 
Adams ir per dvi dienas klau
symas -svarstomas. Komitetas 
isz penkių vyru Thomas Jeffer
son isz Virginijos, John Adams, 
isz Massachusetts, Benjamin 
Franklin isz Pennsylvanijos, 
Roger Sherman isz Connecticut 
ir Robert R. Livingston isz New 
Yorko paskirti pagaminti tin
kama nepriklausomybes ap
skelbimą.

Dokumentą isztikro parasze

Thomas Jefferson. “Asz nevar
tojau nei jokios knygos nei kitu 
rasztu kuomet ji rasziau” sake 
Jeffersonas kiek metu vėliaus.

Bet Apskelbimo principai se
kė kiek nors liberaliszkas filo- 
zofijas Locke, Voltaire, Rous
seau ir Montesquieu, kurie, jau 
per ilga laika rome naturalisz- 
kas tiesas, populariszka valdy
mą ir sukylima priesz nepaken- 
cziama priespauda. Bet kuomet 
szitie ir kiti filozofai rasze vien 
tik saujelei ju sekeju ir skaity
toju Jeffersonas parasze jo gar
su raszta beveik po Anglijos 
kanuoliu pilnai suprasdamas 
kad karas iki baisaus galo seks 
galutina atsiskyrimą nuo Ang
lijos.

Komitetas raportavo Apskel
bimą Birželio 28 d. Kelios ma
žos permainos padarytos laike 
gineziu. Liepos 4 d. 1776 m. am
žinas Apskelbimas priimtas ir 
po juo 53 nariai pasirasze, trys 
nepribuve delegatai vėliaus pa
sirasze.

Nuo to laiko daug raszoma 
apie vyrus kurie sudarė Antra 
Kontinentini Kongresą. Isz 56 
delegatu isz trylika kolioniju 
net 2/3 dalys buvo advokatai, 
daugumas tu dienu radikalai. 
Daug isz ju buvo tik paprasti 
žmones, kuriu tėvai buvo pabė
gėliai isz Europos ir 8 gimė už
sienyje.

George "Walton isz Georgia 
šėke dailydyste ir Roger Sher
man isz Connecticut, turėjo 
dirbti prie kurpiaus iki sulau
kė 22 metu. Abraham Clark isz 
New Jersey, buvo vadintas 
“biednu žmonių advokatas,” 
Francis Hopkinson isz paezios 
valstijos buvo vadovaujantis 
kolionijaliszkas poetas ir Ben
jamin Rush, isz Pennsylvanijos 
buvo kolonijaliszkas moksli
ninkas ir garsus advokatas. To
ji valstija irgi davė Benjamin 
Franklin in delegatus ir John 
Morton kurio praboeziai—Skan
dinavai apsistojo Delawares 
valstijoje 17-tame szimt-mety- 
je.

Vienas isz Maryland delega
tu buvo William Paca, tai Cze- 
kas ar Italas.

Tarpe tu kurie atstovavo 
South Carolina buvo Thomas 
Lynch, ainis garsios Austrisz- 
k'os szeimynos “Lints”. George 
Clymen, George Read, Thomas 
Nelson, William Hoover, Wil
liam Ellery, Philip Livingston 
ir kiti buvo sūnūs immigrantu 
tėvu. 1 F.L.I.S.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

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.

Į

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



- ■* -- . 71 — . '.y . ■ . _■■■ j

Karalienes
Prižadas

Senis skaitė laiszkus kurio 
atėjo, jam dar esant mieste. 
Buvo ten visokiu apgarsinimu, 
užsakymu: visokios ruszies ge
ležies, plienu koksu ir anglių ir 
viso ka juodas ugnimi liepsno
jantis kalnas galėjo parduoti. 
Bet nebuvo ten nei vieno drau- 
giszko žodžio, nei vieno meiles 
pagarbos ar vilties žodžio iki 
jis paėmė viena adresuota “Pa-j 
nelei Katrytei Dilioniutci”, 
nuo Szv. Vienuolyno”.

Pažvelgęs in laiszka sukando 
dantis ir suraukė antakius. — 
“Isz Rymiszko vienuolyno, nuo 
Rymiszku vienuoliu!” — tylo
mis jis sau tarė. — Jis dar tebe
laiko ja po savo intekmc. Laiko 
ja su Jezui'tiszkomis gudrybė
mis apie ka jis daug esąs girdė
jas, laiko ja priesz jo norusymo- 
kina jo neklausyti, negerbti, 
nemylėti jo. Jis turėjo prirody
mu kada ji — jo brolio duktė, 
Jokūbo mažoji mergaite — nu
mėtė kauke, kuria vienuoles bu
vo iszmokinusios neszioti, nu
mėtė, supyko ant jo ir grūmojo 
apleisti ji ir eiti vela pas jas. 
Taip, tai vienuoliu darbas. A! 
gana jau to, gana, mane jis sau.

— Asz padarysiu gala tam 
vienuoliu darbui ir tuojaus! — 
ruscziai tarė ir perpleszes Kat
rytės laiszka numėtė in gurbą. 
■— Prižiuresiu kad visi Katari
nos Popiszki laiszkai nueitu in 
ta paczia vieta. Kaipo jos glo
bėjas!, mano yra priederme pri
žiūrėti kad tokios intckmes bu
tu panaikintos.

Dede Jonas skaitė toliau 
— (laiszkus; apvertė Katrytės 

laiszka kitais laiszkais ir po- 
pieroms. Sztai malonus balselis 
pasigirdo prie jo ir pakeles 
akis pamate stovint szalia sa
ves Katryte.

— Asz tris kartus pabeldžiau 
in duris bet tamsta negirdėjai, 
Dede Jonai; tai asz ir inejau. 
Asz negalėjau eiti miegot tams
tai nepasakius kaip asz gai
liuos ka tamstai szi vakara pa
sakiau ...

Katrytės veidas buvo raudo
nas; ji nervingai tryne rankas. 
Žodžiai jai buvo sunku isztart 
nes tuos pat jausmus kuriuos 
Dede Jonas šukele jos narsaus 
tėvo szirdyje penkiolika metu 
adgal, inkvepe Katrytės krūti
nėn. Bet ji negali užsimirszti— 
ji neturi užsimirszti, ne, nei ta
da kada Dede Jonas atsuko in 
ja rustu savo'veidą. Ji pažvel
gė in jo szaltas ir kietas kaip 
plienas akis.

— A, tu gailiesi, taip ? Be rei
kalo; nieko negelbės. Tu man 
jau pasirodei kas esi, Katari
na. Ir man linksma, — linksma 
kad atsivėrė man akys; jau ne- 
beapgauliosi manes savo veid- 
mainiszku apsiejimu. Jos tavo 
gerai iszmoke, Katarina. Tu be
veik ir mane apgavai.

— Apgavau tamsta, Dede Jo
nai — nesuprasdama jo žodžiu 
tarė Katrytę. — Asz nežinau, 
nežinau ka tamsta sakai...

— O, gana! — jis pertrauke 
jos kalba: — gana Katarina! 
Asz nenoriu nei žodžio daugiau 
girdėt. Asz maniau... asz tikė
jau... bet, nepaisant ka asz 
maniau ar tikėjau, jau tiek to, 
viskas užbaigta. Tu czionai bu
si. Tai tavo vieta ir asz esu ta
vo globėjas ir kaipo globėjas 
asz nenoriu kad kas nors kisz- 
tu nosi in mano dalykus. Taigi, 
nebebus vienuolyno mokslo. 
Dabar mes suprantame vienas

nuolyno veidmainystes. Su
pranti! Eik miegoti, cik Neno
riu nei žodžio iszgirst isz tavo 
lupu.

Susigraudinusi, persigandu
si, aszaru pilnomis akimis, 
naszlaite Katryte nei pati nepa
juto kaip iszejo ifez Dėdės Jono 
kambario ir patamsėjo laiptais 
užlipo in savo Kambari, visai 
nežinodama jogjvienas asmuo 
girdėjo jos kalbą. Pasislepes 
tamsumoje kreivis Timotiejus, 
kuris buvo nuejas karidorin už
degti lempa, girdėjo kiekviena 
j u žodi.

— O! pamanė jis. — Kaip jis 
gali taip žiauriai kalbėti in ma
ža mergaite! Jeigu asz bueziau 
tiesus ir tvirtas kaip mano tė
velis buvo, jis taip nekalbėtu. 
Kada mergaite nuėjo persipra- 
szyti, jis dar labiau pradėjo rė
kauti! Asz visai neeieziau per- 
sipraszyti tokio senio nes... 
Bet katekizmo pasakaites sako 
jog turi dovanoti, — turi dova
noti ir tokiems žmoniems kaip 
Benzonui. Isztikruju, mažoji 
mano mokytoja elgiasi kaip 
Katekizmas sako.

Katryte nuėjo in savo kam
barį kur ant stalo silpnai dege 
lempa,. Kambarys buvo nykus. 
Atrodė pilnas dvasiu ir viso ko 
kito. Atsiklaupus prie atviro 
lango, pažvelgė liūdnomis aki
mis iii tamsa, uždengus veidą 
rankutėmis ir paplūdo naszlai- 
te kareziomis aszaromis>.

Czia bus jos vieta, Dede Jo
nas sake, — visados ji turi ežia 
būti: czia ji turi gyventi, czia 
bus jos namai. O, kas ja paguos, 
suramins? Nėra czia meiles ku
ri palinksminta ja, nėra na
muose tikėjimo, nėra draugu, 
paguodo's. Dede Jonas supykęs 
ant jos; Karalienes Prižadas 
audros iszrautas o ražaneziu, 
kuri taip brangino, atidavė ki
tai. Bet nubudime ir aszarose 
atsiminė vargszes Anitos kūdi
ki, maža kūdiki. O, tikrai, kur 
nors augsztame danguje, ma
žas jos apkriksztytas angelėlis 
szia nakti meldžiasi už ja.

Praėjus nemaloniai audrai 
sekanezios dienos iszrode daug 
ilgesnes ir liūdnesnes. Ant kal
no dabar buvo karszta vasara 
ir nors durnu debesys temde 
karszta Liepos menesio saule, 
vienok karsztis buvo nuo ju dar 
sunkesnis ir slegiantis. Trosz- 
kinanti durnai ir krosnių liejyk
lų ugnis susimaisze su saules 
tvankiu karszeziu, sudarė sta- 
cziai nepakeneziama orą. Mil- 
žiniszki inžinai uže,. trenkėsi 
krosnys paplukusios isztirpu- 
siu metalu, darbas eina, nėra 
atsilsio, nėra permainos. Vien- 
marszkiniai suodini darbinin
kai braukė nuo kaktų varvanti 
prakaita, dirbo, maisze ir pils
tė virytus metalus, maitino jeis 
krosnis bet ju szirdyse neapy
kanta labiau virė už nauges 
sukylimas kasdien kas valanda 
artinosi, augte augo.

Beveik visi Dėdės Jono dar
bininkai buvo ateiviai: Lenkai, 
Rusai, Italai, — atvažiavę in 
szia szali, tuojaus pristojo prie 

'darbu. Isz pradžių dirbo kan-
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kita, Katarina. iriai nes iszrode jog gauna ge-Įžus. Ant
— Ne, ne, ne, Dede Jonai, —į ras algas palyginus su ju senos

tarė Katryte. — Tamsta ma-1 tėvynės. Bet jie dagirdo geres
nes nesupranti. Asz labai gai- nes sanlygas; pramoko kalbos; 
liuos kad buvau užpykus, Dede apsipažino su gyvenimu, su- 
Jonai. Jeigu tamsta dovanosi ir prato savo liuosybe, savo galy- 
užmirszi... j be. Sukelta juose dvasia galėjo

— Ne! — sziurkszcziai sūri-'būti iszmintingai vedama ar
ko senis: Mėlynos iii ji žiūriu- paikiai patraukta in sukylima 
ežios akys, drebantis silpnas ir maiszta. Pilnas neapykantos 
balselis tai buvo jam rodosi jo ir pagiežos Benzonas stengėsi 
mažojo brolio akys ir balsas.—'sukelti juose maiszto dvasia.
Asz niekad nedovanoji!, niekad Susirinkimai buvo laikomi nak- 
neužmirsztu, mergele, tu ta tu-j timi kur nors kalnuose kur juo- 
ri žinoti. Nebebus daugiau vie- dos akys neapykanta žibėjo ir}

altoriaus buvo kry
žius, kaip tu man pasakojai; ir 
žvakes ir viskas buvo gražu. Ir 
pamokslininkas apsivilkės ilga 
suknia atrodė kaip karalius.

X.
Audroje.

Ta pati vaivorykszte kuri ap- 
skiaute linksmus piknikierius, 
szviete septyn-spalviu ratu ir 
gryžtaneziam Dedei Jonui na
mon. Bet jis nematė nei jos gro
žės nei jos žavetumo. Baisi su 
žaibais ir perkūnijomis kalnais 
slenkanti audra, tai buvo pra
ėjusiu dienos karszeziu pabai
ga.

Dilionas buvo nuvykęs mies
tan in szerininku susirinkimą. 
Ten buvo svarstoma kaip pa
tenkinti darbininku reikalus. 
Darbininkai, kaip dirbantieji 
kasyklose, prie krosnių, taip ir 
liejyklose buvo neužganėdinti 
savo padėtimi. Vienur girdėjo
si grūmojimai ir duslus murmė
jimai. Susirinkimas buvo gy
vas; daugelis patarė sutikti su 
darbininku reikalavimais, pa
kelti algas ir sutrumpinti dar
bo valandas.

Bet Dede Jonas kaip uola ne
pajudinamas.

— Nei cento daugiau, — jis 
tarė: — ir ne minutes mažiau! 
Jeigu karta mes pasiduosime 
tiems ateiviams tai niekados 
paskui neturėsime virszaus. Te- 
murma, tegrumoja Per trisde- 
szimts metu asz juos valdžiau 
ir dar galiu valdyti.

— Ar esi tikras? — paklausė 
vienas szerininkas.

— Tikras, — ruscziai atsako 
Dede Jonas: jis laimėjo nubal
suota atmesti darbininku reika
lavimus.

Susirinkimais buvo karsztas. 
Daug pritarta, kalbėta darbi
ninkams; be baimes pasakyta 
jog reikia atsižvelgti in darbi
ninkus. Vienas “bebarzdis vai
kas,” kaip Dede Jonas pavadi
no trisdeszimts metu kalbėto
ja, pasakė kad praėjo tos dienos 
kada kaip vaiku pasakose, ga
lingas ir turtingas milžinas ga
lėjo “ trinti žmonių kaulus pa
sidaryti sau duonos.” Dede Jo
nas paszoko priesz kalbėtoja ir 
abudu pasisakė — iszbere ne
mažai karsztu žodžiu. Tai buvo 
sunki diena. Ir nors “ Senas Tit
nagas,” kaip ji susirinkime, 
jam negirdint vadino, gryžo na
mon nugalėjęs, bet jo rustus 
veidas nereiszke džiaugsmo. 
Jis jautėsi labai pavargęs, pik
tas ir senas.

Juodu, smilkstaneziu kami
nu ir licpsnojancziu krosnių 
vaizdas nesuminksztino jo vei
do bruožu. Ar tiktai jis insi- 
vaizdino ar isztikruju prakai
tuoti pūslėtomis rankomis dar
bininkai žiurėjo in ji piktomis 
akimis? Ar kiti atėjusieji dirb
ti nakezia, žiurėjo in ji su pa
nieka? O tos, stovėdamos prie 
savo nameliu Juru moterys, ar 
ne keikia ji praeinant? Ar tas 
galingas juodas milžinas, dc- 
ganeziomis ugnies akimis kvė
puodamas dūmais, ar tikrai yra 
kaip anas vaiku pasakose mil
žinas kuris “tryne žmonių kau
lus?” Varginamas tokiu min- 
cziu Dede Jonas dar labiau su
siraukė eidamas juodu taku, 
sukeikė ant iszszokusiu jo pa
liktu szunu ir piktas inejo in 
liūdna grinezia.

Niekas jo nepasitiko. Katry
te, norėdama užlaikyti “Kara
lienes Prižada” duota motinai 
Paulai, dažnai dėvėdama balta 

;suknele belaukdama Dėdės par- 
gryžtant.

Ir visai nejucziomis pradėjo 
Jonas Dilionas. žiūrėti kitaip in

suodinos rankos nekantriai mo
savo. Savo kalbon vyrai keike 
“Seni Titnagą” ir jo geležines 
tiesas.

Vienok Benzono nenaudin
gas darbas galėjo palikti be pa
sekmių, jeigu Dede Jonas nebū
tu buvęs “Titnagas” savo nu
sistatymuose. Nes kunigas Pra
nas, kuris kaipo misijonorius, 
mokėjo visas kalbas ir suprato 
visu vargingųjų gyvenimą, at
važiavo szia vasara in sziuos 
kalnus. Szimet apsistojo jisai 
mažame kasyklų miestelyje 
Rayburne, septyni ar asztuoni 
verstai nuo Blackstono. Kadan
gi o laikas buvo paskirstytas 
kur kiek būti, jis iszsiuntinejo 
dirbtuvėms laiszkus, praszyda- 
mas darbdaviu praneszti Kata
likams darbininkams apie mi- 
sijonoriaus atsilankymu ir isz- 
leisti juos iszklausyti szventa- 
dieniais Szv. Misziu. Bet Dede 
Jonas tiktai susiraukė, sukeikė 
ant Rymo ir suplesze laiszka.

* * *
Timotiejus kaipo netinkan

tis nei prie krisniu. nei kasyk
lose, vasaros metui surado pas 
kaimynus ūkininkus sau dar
bo. Viena Liepos vakara gryžta 
jis namon linksmas nes savo 
mokytojai turi daug ka pasa
kyti.

— Pirma karta taip-linksmai 
diena praleidau, — tarė jis sės
damas szale Katrytės ant suo
lo.

— Taip? Labai gerai, —- tarė 
Katryte. — Ka darei?

— Neinspetumei, — szypso- 
damasis 'tarė. — Isztikruju nie
kad neinspetumei Asz buvau 
susirinkime.

— Taip?
— Tavo susirinkime, — pri

dėjo berniukas.
— Mano susirinkime? — pa

klauso mažoji mergaite, — kaip 
tai, mes nelaikome susirinki
mu.

— Tas buvo jusu, — tese mo
kinys. — Altorius ir Kryžius ir 
žvakes ir viskas.

— Altorius ir kryžius ir žva
kes?! — suszuko Katryte: — 
Timotiejau, kur?

— Rayburne, — atsake ber
niukas: — Mikolas ir Petras ir 
Steponas ir visi ūkininkai su
sėdę in dideli vežimą važiavo 
ir mane nuvožė. O, buvo gražu! 
Daug gražiau ‘kaip Metodistu. 
Nebuvo ko valgyti, tas tiesa, — 
jis retai tese; — bet kaip Miko
las sako, Katalikai ne dėlto su
sirenka.

— Katalikai? — su nusiste
bėjimu paklausė Katryte. — 
Czionai nėra Kataliku bažny- 
czios per penkesdeszimts vers
tu.

— Ar asz ka sakiau apie baž- 
nyczia? — sziurkszcziai atsilie
pė. — Asz sakiau susirinkimas 
ir isztikruju tai buvo susirinki
mas. O 'žmonių kad prisirinko! 
Isz toli ir arti suėjo visi, — Ru- 
mauskai ir Dibauskai ir Purau- 
skai ir visi. Po medžiu buvo pa
darytas altorius, apkrautas 
raudonomis, baltomis ir viso
kiu spalvų, gėlėmis. Turbut 
daugelis pratusztino savo dar- 

puikia balta naszlaite kuri pa
likdavo “Dede Joną” ir pa
sveikindavo ji. Dede Jonas pa
sijusdavo linksmesnis beesąs.

— Kur Katarina, — paklau
so inženges Kripienes.

— Iszvažiavo in pikniką, — 
trumpai toji atsake.

— In ka? — szuktelejo Dede 
Jonas.

— In pikniką, — piktai atsa
ke Kripiene: — in viena isz tu 
kvailu iszvažiavimu kur nusi- 
ncszi valgiu in miszka o audrai 
užėjus suszlampi.

— Audroje! Ir tu sakai kad 
tokioj audroje kaip sziadien, tu' 
iszleidai mergaite isz namu?

— Ne mano dalykas kur ji 
eina, — atsako Kripiene. — 
Ar manai kad asz pririsziu ma
ža mergaite szioje lindynėje ka
da geri žmones kaip Markūnai 
atvažiuoja jos?

— Markūnai?! — balsiai su
riko Dede Jonas. — Ji iszejo su 
Markūnais? Sakai Markūnas 
iszdryso ateiti in mano namus 
ir kisztis in mano szeimyna? 
Kokia niekszyste!

— Asz nežinau, — piktai at
sake Kripiene, — Niekados ne
girdėjau kad tu ta mergaite pri- 
skaitytumei prie savo szeimy- 
nos. Bet girdi, ir ji pargryžta. 
Acziu Dievui, asz taip rūpinaus 
apie ja, — pusbalsiai tarė Kri
piene.

Laukia pasigirdo ratu bilde
sys ir Kripiene skubėjo atida
ryti duris. Pro pravertas duris 
Dede Jonas mate saldu jauna 
veideli.

— O, acziu, labai acziu, Po- 
vylai, kad mane parvežei! O 
sausus drabužius, kuriuos man 
tavo mama davė, asz gal rytoj 
ar poryt sugražinsiu. 0, asz 
taip linksmai diena praleidau,
— taip linksmai su jumis.

— Dažniau pas mus ateik. — 
(bon't Dede Jonas Povyluko 
baisa girdėjo). — Ateik pralei
sti bent savaite pas mus. Ir 
mums bus daug linksmiau. O, 
(ir Po vylus pažvelgė in liūdna 
trioba), — Asz nežinau kaip tu 
czionai gali gyventi!

— Tiesa, liūdna, — teisingai 
tarė Katryte.

— Liūdna! Asz vereziau bu
eziau kalėjime, — linksmai ta
re berniukas. — Asz užrakin- 
cziau Sena Titnagą, bet tu ne
gali; tai-gi asz vėl atvažiuosiu 
tavęs iszsivežti, — tarė Povy- 
lukas. Jis pakeles kepure ir 
linksmai pasakęs labanakt nu
važiavo, nežinodamas jog ma
žoji Katryte turės perkestį di
desne ir baisesne audra, negu 
kuri ja užklupo ant kalno.

Kiekviena jos sznekos žodi 
su Povyluku Dede Jonas girdė
jo. Jis jau ir taip buvo piktas 
bet dabar jo akys žėrėjo ir isz 
piktumo visas drebėjo. Jie nori 
atitraukti nuo jo maža mergai
te, ta spinduli, kuris ramino ir 
linksmino jo liūdna gyvenimą. 
Jie nori ja padaryti jo prieszu. 
O jis buvo jai geras, jis mane,
— geras pagal savo budo. Jis 
norėjo būti dar geresnis. Tiktai 
vakar, važiuodamas in miestą 
užsuko pas viena ūkininką ir 
iszrinko gražu arkliuką kuri 
jai buvo pažadėjus. Ir derėjosi 
kad arkliukas tikrai butu ra
mus, tvirtu kojų nors ir butu 
brangus. Taipgi ji turėtu turėti 
gera balna nes kalnu keliai 
liras ti.

Ir per dienu dienas tos min
tys ateidavo jam in galva o jos 
buvo jam malonios, taip malo
nios 'kaip Katrytės rankos už
dėjimas kada ji, tykiai inejus 
in jo kambari, bailiai paliesda
vo rankute jo peti ir tardavo: 
‘ ‘ labanakt ’ ’. —Toliaus bus

Tieji asilai kurie nemoka savo 
bobeles suvaldyti, 

Tai niekad negali būti isz- 
ganyti,

Jau jeigu boba vyrui žandus 
teszkina, 

Tai jau gana.
Elizabete žmogelis nuo bobeles i 

gerai aplaike, 
Badai su pokeriu ar peiliu, 
Bet asz to tikrai pasakyti 

negaliu,
Net dantys buvo matyt, 

Daktaras turėjo veidą sutaisyti 
Jeigu vyrai Lobu nesuvaldo, 
Tai už tai ir galvas skaldo,

Ir da užmuszti gali, 
Pagriebus koki pagali.

Del to gerai apsižiūrėkite, 
Bile raganos neimkite, 

Juk tai ne karve — neparduosi, 
Niekas tokios bestijos nepirks, 

Nei už dyka niekas neims.
* * *

Springfilde yra žmonele, 
Visai supuvusi bobele, 
Dantų jau senei neturi,

Bet vyra jauna turi.
Vyras nieko neiszmano,

Nes savo bobeles neiszgano,
O toji kaip kiaule kuri bulves 

knisa, 
Iszlenda szen ir ten už kampu 

visa.
Kur tik kokia kvortele 

atgabena, f
Tuojaus ir pąs ta nuguoglma, 
Atsigeria in vales pameluoja, 

Vakare su kliksmu kliviksz- 
tuoja.

* * *
Kur ten vienoje vietoje Ma- 

sacziuže,
Kokia tai moterėlė in ten at- 

slože,
O gal vclnes atjojo zovada,
Kad tarp porelių pradėjo da

ryti zvada.
Geros moterėles tuoj susitarė, 

Isz apygardos iszvare, 
Kad da butu ilgiaus pabuvus, 
Butu visas poreles supjudžius;

Moterėlės, visur taip pada
rykite,

Nickszeš bobas isz savo tarpo 
iszvarykite.

# * *
Szale Skrantu,

Yra daug bobelių nedoru,
Traukia guzule naprapal,

Kad vos paeiti gal.
Vyrai negali nieko padaryti, 

Ne priesz jas pasistatyti,
Tuojaus baisiai keikia,

O ir žandiniais juos apteikia.
In saliuna negali ne kojos in- 

kelti,
Jeigu nenori peklos pakelti,< 
Nubėgus tuoj namo varo, 
Ir da vyrui sarmata padaro.

Vai jus vargingi vyrai, 
Darote labai negerai,

Kad vadeles boboms palei
džiate,

Ir kaip asilai apsileidžiate, 
Ju-k sunkei dirbate per diena, 
Pareja namo džiaugsmo netu

rite nei adyna,
Turite priesz boba tupinet, 

Ir da szunc poterius girdėt.

PARSIDUODA LOTAS

Du lotai krūvoj, Park Crest, arti 
Lakewood ir Lakeside Parku prie 
State kelio. Loto didumas 80 per 100 
pėdu. Czia jau daugybe gražiu namu 
pastatyta ir kas-kart pribuna dau- 
giaus gyventoju. Parsiduoda pigiai 
todėl gera proga pirkti dabar o ne- 

| laukt kolei preke pabrangs. Kreip- 
; kites in “Saules” pfisa. t.f.

Isz Lietuvos.
NUSKENDO ARKLYS 

IR ŽMOGUS.
Mažeikiai., — Pil. Balandis 

atveže savo giminaiti in 
stoti važiuoti in Kauno miesto 
ligonbulte. Iszleideis ligoni, 
‘szirdies suraminimui’ gerokai 
iszmelte ir radęs (pažįstama, su 
ligonio arkliu grižo namo. At
važiavus prie Stulpino malūno 
prūdo rado kitoje puseje nuva
ryta kelta. Būdamas pilnoje 
drąsoje ir nelaukdamas atvar
ant kelta, įsudrože arkliui ir no
rėjo is'zvažiuoti >'be kelto. Bet 
invažiavus in apie 4 m. gylio 
prrjda arklys, ratai ir pate Ba
landis greilt nugrimzdo dug
nan. Kiek blaivesnis su Ba
landžiu važiavęs draugas slpejo 
pasitiesti patalus ant kuriu su
laukė pagialbos ir nenuskendo.

BAUDŽIA UŽ ABORTUS.
Baseinai. — Stebuklingoje 

Sziluvoje buvo pragarsėjusi 
stebuklingu abortu darymu Ol
ga Kelmickiene. Ji kelioms 
moterims keistu budu sunaiki
no vaisiu. Kelmickiene buvo 
patraukta kaltinamąja už a- 
bortu daryma, o Berta Tiipelie- 
ne už tai, kad daivesi daryti a- 
boikus. Apyg. teismas Kel- 
midkiene nubaudė 1% met. 
sunk, darbu kalėjimo, o Jad. 
Brynaite, Berta Tipeliene ir 
Zose Narbutaie po 6 men. san- 
lyginiai [Narbutaitės byla 
ankseziau yra iszspresta).

INSZVENTINTA 15 NAUJU 
KUNIGU.

Vilkaviszkis.,— Sziemet Vil- 
kaviszkio kunigu seminarija 
paruosžė' i f isžfeidčTpėnkiolika 
nauju kunigu. Per Antanines 
Vilkaviszkio katedroje buvo ju 
inszventinimas. Inszventinimo 
apeigas atliko vyskupas Anta
nas Karosas.

SZEDUVOJ SUDEGE , 
MOTERIS.

Szėduva., — Szetduvoje, Vy
tauto uly., kilo gaisras, kurio 
liepsnose žuvo Kazanauskiene, 
aipie 60 metu amžiaus moteris, 
pil. Brenerio gyvenamas na
mas ir daržine su tvartu, pil. 
Bėro gyvenamas namas ir linu 
supirkinėjimo punkto sandelis 
su linais. Be to, gerokai apde
gė Kazanauskienes sūnūs ir 
gretinąu pastatu sienos. Gais
ras prasidėjo isz pil. Brenerio 
daržines, kuris taip greit plito, 
kad (po 15—20 minueziu jau vi
si jo trobesiai buvo paskendę 
liepsnose. Netrukus in nelai
mes vieta a'tvyko miesto sava
noriu ugniagesiu ir daug žmo
nių, kurie dar spėjo pro langus 
iszncszti kaip kuriuos nelai
mingųjų szeimu narius, nes jie 
buvo ugnies užklupti tebemie- 
ganf. Ju judomas turtas irgi 
beveik visas sudegė. Kazan
auskienes rasta tik suanglej'e 
likueziai, kurie tuojaus buvo 
sudėti in karsta.

NAUJOS MIKALDOS 
KARALIENES 

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

W. D. BOCZKAUSKO-CO.,
_ M»hMiez City, Ee, _____



r r S K U E E ” Mahanoy City, Pa.

ŽINIOS VIETINES
Tyrinėtoja Darbinin- 

kiszko Padėjimo

— Subatoje vikaras kuni
gas K. Rakauckas, Szv. Juoza
po bažnyczioje, suriszo mazgu 
moterystes pana Mare Kižiute, 
409 W. Market uly., su Emme'tu 
Oravicu, isz Shenandorio. Po 
vincziavonei jaunavedžiai su 
svecziais nuvažiavo pas jauni
kio tėvus kur atsibuvo vestu
ves.

— Ta paczia diena kunigas 
Czesna suriszo mazgu moterys
tes Margarieta Mokoliu'te, 31% 
W. South uly., su Jonu Braž- 
džiunu, 505 W. Maple uly. Ves
tuves atsibuvo pas nuotakos 
tėvus.

— Subatos vakara taipgi li
kos suriszti mazgu moterystes 
Szv. Juozapo bažnyczioje, per 
kunigą Czesna pana Adele 
S. White, 31 W. Spruce uly., su 
Tamosziu Hudock, isz Miners- 
villes. Po sugryžimui isz sal
džios keliones, jaunavedžiai ap
sigyvens Minersvilleje.

— Ana diena lankėsi mies
te Juozas Ferrenca ir Vincas 
Pellish, isz Minersvilles, kurie 
turi užsiėmimus Lyric Teatre 
tenais. Ponas Ferrencas yra 
skaitytojum “Saules” kuriai 
yra dėkingas kad per jos pa- 
'gialba iszmoko skaityt Lietu- 
viszkai ir toji kalba jam szia- 
dien prigialbsti daug jo gyve
nime. Pono Ferrenco tėvelis bu
vo senu skaitytojam “Saules” 
per daugeli metu ir sūnūs sako 
kad nepaliaus skaityt “Saule.” 
Acziu už atsilankyma.

—■ Utarninke atsibuvo lai
dotuves palicijanto Algirdo 
Szobrinsko isz namo jo sesers 
Wagnerienes, 505 W. Market 
uly. Daug žmonių dalyvavo lai
dotuvėse.

— Benediktas Tamoszunas, 
jo duktė ir du sūnūs, isz Wor
cester, Mass., lankėsi szioje ap
linkinėje pas gimines ir pažins- 
tamus. Taipgi atlankė “Sau
les” ofisą nes p. Tamoszunas 
yra “Saules” skaitytojas per 
daugeli metu.

— Locust Mountain ligon- 
buteje turėjo operacijas sekan
ti gyventojai isz miesto: Vincas 
Juodaitis ir Petras Szvadis.

— Ketvergo ryta likos su- 
Tiszti mazgu moterystes naszle 
Ona Leskeviczieno (Laskey), 
isz Mahanojaus su William 
Malloy, isz Filadelfijos, per ku
nigą Kazimiera Rakauska, pra- 
baszcziu Szv. Kazimiero bažny- 
czios, McAdoo, kur atsibuvo 
szliubas. Svotais buvo ponstva 
Jonai Augustai. Po vinczevonei 
svodbinis pulkas nuvažiavo in 
Hazletona kur atsibuvo puikus 
pietus Altamont kotelyje. Jau
navedžiai apsigyvens Filadelfi
joj-

— Mare Navakiute, duktė 
ponstvos Jono Navaku, 512 E. 
Pine uly., kuri mokinasi ant 
dažiuretojos ligoniu, Jefferson 
ligonbuteje, Filadelfijoj, užbai
gė pirma meta savo mokslo ap
lankydama balta kepuraite.

— Apie treczia vai. Nedė
lios na'kti, susidūrė karai Ste
po Sofranko, isz miesto, ir Mar- 
garietos Ryan, 227 N. Catha
rine uly., isz Shenandorio. Nie
ką nesužeista. Bledes automo
biliai aplaike ant keliu szimtu 
doleriu.

—« Sekanczios kasyklos mo
kes sziomis dienomis: Juniaus 
10, Maple Hill, Suffolk, Knick- ; 
erbocker ir St. Nicolas. Jula- 
jaus 15 mokes West Shenan
doah ir Shenandoah City.

— Szia Nedelia Skulkino 
pavieto Draugiszka Drauguve 
Lietuviszku Moterių laikys sa
vo pirmutini pikniką Dando’s 

. Grove, Llewellyn, arti Miners- 
i villes. Moterėles su savo prisie- 

geliais atvažiuos isz visu daliu 
pavieto o ir isz Luzernes pavie
to susipažint ir perleist dienele 
ant szviežio oro tarp savo pa- 
žinstamuju.

— Jonas Matuseviczius, 631 
W. South uly., susižeidė sau 
skaudžiai pirszta kada uždari
nėjo duris prie vieno stando 
parke. Daktaras apžiurėjo pir
szta ir ligonis gydosi namie.

— Ant konsulmonu susirin
kimo likos nutarta daug svar
biu nutarimu ir paskirta trys 
nauji palicijantai: Harvey Hin
kle, George Frank ir Lietuvys 
Juozas Lakeviczius.

— Ana diena likos paskelb
ta sužiedotuves Juzės Kurtz su 
Richardu Guinan, kurio tėvas 

laiko dideli srtora Mahanojuj ir 
Mount Carmel. Juze Kurtz yra 
duktė naszleą Onos Kurtz, 334 
W. Centre, kuri yra Slavoke.

Ashland, Pa.,— Žinia ipatal- 
pyta “Saulėje” apie nelaime 
su automobiliam apie užmuszi- 
ma Alberto Rutkausko ir su
žeidimą Juozą Zyki, kuris bu
vo pavojingai sužeistas artimo
je Mt. Carmell, Pa., buvo paduo
ta buk Zyki buvo pavogęs au
tomobiliu, kas yra netiesa, nes 
abudni važiavo ant pikninko. 
Karas prigulėjo prie Zykio. A- 
bu jaunikaiczei yla geru tėvu 
vaikai ir iszaukleti prigulin- 
cziai. Albertas turi dede An
taną Leskauska, Mahanoy City

(Raszytojas rugoja kad pir
ma žinia buvo paduota netei
singai ir melagingai, bet mes 
tosios melagystes nepriimam 
ant saves, nes kaip radome a,n- 
gliszkam laikrasztije, teip ja 
patalpinome, ir už tai neatsa
kome bet mielai pataisome. 
Jeigu atsitinka kokis atsitiki
mas, tai dtel ko skaitytojas tuo- 
jaus mums apie tai nedanesza 
ir lauke pakol žinia patalpina
me isz angliszko laikraszczio■“! 
Yra tai paežiu kalte, kad apie 
tai užtyli, po tam rugoje, ‘kad 
žinia yra melaginga ].

Reading, Pa. — Readingo 
Lietuviu Szv. Antano parapija 
kur dabar klebonauja ežia Ma
hanojuj buvusis vikaras Kun. 
Petras Laumakis, rengia milži- 
niszka iszvažiavima — taip va
dinama pikniką, kokio maino- 
se tiktai per Lietuviu Diena tu
rime. Szis piknikas in vyks Ne
dėlioję Liepos 11 d., ant Salty- 
sik Park, viena myle isz Rea
dingo ant So. 9th Street. Szis 
parkas yra tiktai szimet pirma 
karta naudojamas, naujai pri- 
reengtas delei pikniku. Randa
si ežia didele svetaine delei szo- 
kiu, aug stalu ir suolu. Griesz 
ant pikniko garsi Frank La 
Manna orkestrą kuri visaip mo
ka pagrajinti. Pelnas skiria
mas delei pataisymo Lietuviu 
bažnyczios. Reikia naujo stogo 
ir maliavojimo isz vidaus. Baž- 
nyczia randasi 243 So. 8th St.

Klebonas Kun. Petras Laur 
makis kvieczia Lietuvius isz ki
tu geriau apgyventu kolioniju 
atvažiuoti ir susipažinti su Rea
dingo Lietuviais, su ju gražiu 
miesteliu ir sykiu turėti kuo- 
puikiausi. “Good time.”

Mrs. Mare Norton, kongres
mene isz New Jersey, kuri buvo 
iszrinkta ant tojo urėdo 1924 
mete, likos iszrinkta pirminin
ke komiteto tyrinėjimo apie 
darbininkiszkus padėjimus. Ji 
taipgi buvo pirma kuri invede 
užmanymą ant praszalinimo 
prohibicijos.

SHENANDOAH, PA
•—■ Julijonas, 7 metu sūnelis 

Juliaus Lesczinsku, likos pavo
jingai sužeistas in aki per fa- 
jerkreki. Vaikuti nuveže in li- 
onbute Filadelfijoj kur dakta
rai stengsis iszgialbet aki.

— Penki czionaitinei gyven
tojai randasi Locust Mountain 
ligonbuteje, kurie likos sužeis
ti automobiliu susidūrime arti
moje Brandonvilles. Pati Jur
gio Tamkevicziaus yra pavojin
gai sužeista in galva ir liežuvi. 
Sužeisti taipgi liko Henry Post, 
Petras Romanov, Boley Hino ir 
Juozas McAndrew. Kaip žmo
nes pasakoja tai didelis trokas 
su WPA darbininkais važiavo 
namo ir pataikė in automobiliu. 
Palicija tyrinėja atsitikima.

— Bandydamas insilaužti 
in grosersztori Specter ant 
Cherry uly., palicija aresztavo- 
jo Vlada Juodesezka ir jis likos 
uždarytas Pottsvilles kalėjime.

-— Kada 'kuopa jaunu isz- 
tvirkeliu nedave jam pa'silsio 
per metimą pieno bonkucziu ir 
dinerkutes in jo duris, Antanas 
Gegužis, 217 E. Cherry uly., 
buvo prispirtas apmalszyti juos 
panaudodamas karabina. Nede- 
lioj apie pusiaunakti, užtiko jis 
Juozą Balkevicziu, 29 metu, 
109 S. Bowers uly., paleisdamas 
in ji szuvi, pažeisdamas jam 
abi kojas. Gegužis po tam nu
ėjo ant palicijos ir pasidavė. Li
kos pastatytas po $800 kaucijos 
lyg teismui.

— Lenkai taipgi turi nesu
pratimus su savo parapijoms 
kaip tai Szv. Stanislovo ir Szv. 
Kazimiero apie nustatyma ru- 
bežiaus'tarp tuju dvieju parapi
jų per kardinola Daugherty. 
Parapijonai nesutiko ant tokio 
paredko ir nutarė ne eiti in baž- 
nyczias pakol bažnytine val
džia padarys visiszka paredka 
kas kiszasi tuju rubežiu. Kami- 
tetas isz tuju parapijų buvo nu
važiavęs pas kardinola bet jo 
nerado namie.

— Williamas Svagler, 43 
metu, mirė ligonbuteje nuo su
žeidimu kokius aplaike barny
je pas savo szvogeri, Ellengo- 
wdn peczeje, Utarninko vakara. 
Williamas, sūnūs szvogerio 
Lafey, 25 metu, likos aresztavo- 
tas už kirtima savo dėdės per 
galva su kokiu tai pagaliu, per- 
skeldamas jam pakauszi.

— Argumentai kas kiszasi 
apėmimo Lietuviszkos parapi
jos reikalu, tęsęsi Pottsvilles 
sude ir likos perdėtas lyg Ok-' 
toberio menesio.

— Nedėlios vakare kunigas| 1 ■
Karalius suriszo mazgu mote- I / |T|llTpQ
rystes Ona Katiliūte, 233 N. *^! UV LlllllllVO 
Bower uly., su Nikalojum La-[ 
zoreziku, isz Mahanoy City. Po- 
vincziavonei vestuves atsibuvo! 
pas nuotakos tėvus. Nuotaka 
užbaigė 
džiausios Szirdies ligonbuteje, 
Allentown, o jaunikis laiko 
skust-barzde Mahanojuj ant W. 
Centre uly.

KETINA VELA UŽSTOTI 
BEDARBE.

Camp Taminent, Pa..— John 
mokslą norses Sal- T. Flynn, ekonomistas, kuris 

tirineje padėjimą darbininku 
ezionais Amerike, ir laikrasz- 
tiniiikas, s'kelbe, buk 1940 me
te ketina užeiti da didesne be-, 
darbe ir depresija, ne kaip tu
rime ar turėjome.‘Gilberton, Pa. t Kazimieras 

Litvaitis, 51 metu, mirė Utar
ninke Ashland© ligonbuteje 
kur radosi nuo Julajaus 3. Ve- prisiunsta 500 milicijos 
lionis gimė Lietuvoje ir pergy
veno daugeli metu ezionais. Pa- kurie pradėjo dirbt Utarnin- 
liko paczia, sunu Kazimiera ii\ke, Goodrich Rubber Co. Del 
duktere Mare kaipo podukte 
Ona Abuguliene, Newark, N. J. 
ir viena seseri Adomiene Fila- 
toniene, Ashlande. Laidotuves 
atsibus Subatos ryta su apeigo
mis Szv. Ludviko bažnyczioje.

Akron, Ohio.,— In ezionais

del apsaugojimo darbininku,

ko likos nusiunsta in ezionais 
milicija tai niekas nežino, nes 
nėra streiko.

NEGYVĖLIO RANKA

New York. — Senas skaityto
jas “Saules”, Jurgis Scnys, 
kuris radosi senuku prieglau
doje City Home Welfare Island 
N. Y., mirė nepalikdamas jokiu 
giminiu. Velionis buvo skaity- 
tojum “Saules” daugeli metu. 
O gal kur randasi jo giminiu 
ezionais Amerikoj.

Cleveland, Ohio.—Ana diena 
likos prisiunsta in ezionais mi-r 
licija, kada keturios plieno 
komlpanijos pradėjo dirbti it: 
užlaikyti paredka, kad nekiltu 
jokiu maiszacziu.

Karaliene Galviju 
Parodos

S
Nelabai tai tinkamas vardas 

del taip patogios merginos bet 
pana, Darata Alcon likos isz- 
riiikta karaliene ant galviju pa
rodos kuri atsibuvo St. Paul, 
Minn. Prie tosios drauguves 
priguli galviju augintojai, kau- 
boisai, kupeziai ir kiti kurie da
ro bizni tame mieste.

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje 

Persikėle in nauja vieta po adreeu 
30 E. Mahanoy St. Mahanoy CAty

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graboriu, 

:: Gabiausias Baltatnuolojas tt
., Geriausia Ambulance 

patarnavimas s z i o j 
apeLnkeje. Bile ko-

YS kiam laike; diena ar
Y nakti. Visada turi pil- 

i na pasirinkimą meta-
TĮ ’ liszku ir kieto medžio 

Grabu. Laidoja nu
mirėlius pagal naujau
sia mada ir mokslą.

Turiu pagialbininke 
moterems. Prieinamo! 
prekes.

DU OFISAI:
MAHANOY CITY;516 W. Sprue. S»

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing StrMk

Bell Telefonas 538-J

New York. — Daugiau kaip 
50,000 drapanų siuvėju aplaike 
pakėlimą mokes'ties ant 10 cen
tu ant valandos o tieji, kurie 
dirba ant sanvaites, aplaike po 
5 dolerius daugiau. Isz tojo pa
kėlimo pasinaudojo viso 35,000 
darbininku ne tik mieste bet ir 
aplinkinėse dirbtuvėse.

Detroit, Mich. — Apie 800 
darbininku isz Dodge Truck 
dirbtuves, pamėtė arbus iszei- 
dami ant straikos isz priežas
ties kad kompanija priėmė in 
darbus darbininkus neprigulin- 
czius prie unijos. Paprastai to
je dirbtuvėje dirba apie 2,500 
darbininku.

New York. — Dokiniu darbi-, 
ninku streikas kuris tęsęsi nuo, 
kokio tai laiko, ketina pasibaig
ti nes daroma taika tarp strai- 
kieriu ir darbdaviu.

Alcoa, Tenn. — Kada Alumi
num Plant Co. atidarė fabriką 
ir darbininkai pradėjo eiti m 
darba, straikieriai ant ju užklu
po ir kilo smarkus musziai ku
riuose sužeista apie du szimtai. 
Paszaukti kareiviai apmalszino 
maiszati ir tieji, kurie norėjo 
dirbti, ėjo in darba.

Shamokin, Pa. — Cameron, 
kasyklos, kurios buvo sustoja 
10 sanvaieziu, pradėjo vela 
dirbti perka apie septyni szim-, 
tai anglekasiu sugryžo prie 
darbo.

Tamaqua, Pa. — Apie du 
tukstaneziai rakmonu ketina 
streikuoti jeigu kompanija ne- 
praszalins nuo darbo kontrak- 
toriu kuris badai nepasielgia 
gerai su darbininkais. Jeigu 
kompanija nesutiks ant ju pa-:, 
reikalavimu tai beveik visi: 
darbininkai dirbanti Lehigh 
Navigation kasyklose, aptinki-i 
neje Panther Creek streikuos. 
Ketverge.

Mano szeimyna iszvažiavo 
in kaima ir asz vienu-vienas li
kausi namie. Naktije da tyriau 
priepuoli kuri czion apsakysiu:

Asz, užrakinęs duris ir žemu
tinius langus rūpestingai ap
žiurėjas, skaieziau lyg miegas 
pradėjo mane apimti ir guliau 
in lova vienuolikta adyna, už
migdamas toje pat minutoje.

Galėjo praeiti dvi adynos ka
da asz pabudau. Naktis buvo 
labai tamsi ir tyki bet kaip tik 
mano akys atsidarė asz pajutau 
kad czion kas negero yra. Sun
kenybe gulėjo ant manės. Asz 
mėginau ja nuversti nuo sa1 ?s. 
Daigtas gulintis ant manes ’ta
vo tai žmogaus ranka!

— Kas galėjo atsitikt! Ar 
pleszi'kas in mano narna inlindo 
ir szale manes užmigo? Ar gal 
asz likausi užkloroformuotas, 
pavogtas ir iszgabentas in sve
tima vieta? Asz atsargiai ap- 
cziupinejau ir vela dasilytejau 
rankos. Ji nekrutėjo ir buvo 
szalta 'kaip ledas. Nusistebėjas 
ir iszsigandes asz paleidau ja ir 
ji nupuolė ant mano smarkiai 
plakanczios szirdies, kaip kokis 
szvino szmotas.

Durys buvo uždarytos. Asz 
atsimenu kaip užrakinau jas. 
Kaip galėjo szita žmogysta, szi- 
tas negyvėlis inlysti in narna? 
Ar ji atėjo apipleszti ir tapo 
nuszauta ar sužeista ir atrėplio
jus prie mano szono numirė. Al
gai žmogžudinsta tapo papildy
ta ir padarytojai jos, su pikta- 
dariszka drąsą atvilko savo au
kos k u na in mano narna ir pa
guldė szale manes? Jeigu taip, 
tai ar jie padare tai idant ant 
manes mesti nužiųrejima?

Juodas medžiu szeszelis szale 
namo derejo del tokio darbo ir 
jie galėjo kopecziomis per lan
gą inlysti bet kodel-gi szitas 
baisingas daigtas tapo atga
bentas pas mane? Asz neturė
jau neprieteliu, ant kiek man 
buvo žinoma. Po visam kam ar 
ne yra tai tik baisingas sapnas? 
Ne. Asz matau langa, asz ne 
miegu ir negyvėlis guli szale. 
manes.

szviesa užtekėjo arit manės: ne* 
buvo szale manes jokio negyvė* 
lio. Asz turėjau gulėti tokioje 
pozicijoje kad mano deszineji 
alkūne buvo po manim suspauą 
ta ir cirkuliacija kraujo sustab- 
dinta, padarant tuom-ląikini 
paralyžių kuri mes vadinam sa
kydami jog musu rankos ar ko
jos buvo “užmigia” arba nutir- 
pia. Suparalyžiuotoji ranka 
puolė skersai mano krutinės* 
atszalo nuo oro, einanezio per 
langa ir kada asz ja kilnojau 
ten nebuvo kam inteikti man ži
nios kad ji prie manes priguli. 
Taip tai vienok atsitiko. Toji 
negyva, atszalusi ranka buvo 
mano. Asz vela užmigau. J (

Suaresztavimas už 
Laužimą Gerymo 

Instatymu
Klausymas. — 1931 m. mane 

suaresztavo už laužymą gerymo 
instatymu ir asz dviejus mene
sius praleidau kalėjime. 1934m. 
asz gavau savo pirmas popieras 
ir dabar noriu praszyti pilnos 
pilietystes. Ar tas mano suar
esztavimas ir nubaudimas su* 
laikys pilietyste?

Atsakymas. — Yra labai sun* 
ku tamstai duoti užtikrinimą 
isz anksto. Yra galimas daigias 
kad teismas nekreips jokios 
atydos in tavo suaresztavima ir 
nubaudima nes tas nėr skaito
ma rimtu dalyku ir jeigu tams
tos rekordas yra geras nuo to 
laiko. Praszyk pilietystes. Bet 
aplikacijoje paduok teisingus 
faktus apie suaresztavima ir 
nubaudima.
Apsivedimas Priesz Arba Po 

Rugsėjo 22 d., 1922 m.
K. — Atvykau in Amerika 

su savo žmona suvirsz 25 metu 
atgal. Penkiolika metu adgal 
tapau Amerikos piliėčziu. Ar 
mano žmona tuomi ir-gi skaito
ma: piliete ? Labai svarbu mums 
ta sužinoti, sanryszyje su musu 
valstijos senatvės pensija.

A. —Ar žmona piliete ar ne- 
piliėte priguli nuo tamstos pi
lietystes dienos. Jeigu iszsiemei 
pilnas: popieras priesz Rugsėjo

Ima laika szita paraszytL 22 d 1922 m tai-t^t -° oha 
-x4. _ 4.:i_______i__ A_ri - 1

Į yra piliete. Kiton pusėn, jeigu 
’l“antros popieroš” iszimtos po 

Rugsėjo 22 d., 1922 m. tai tavo 
žmona vis ateive, ir ji pati turi 
praszyti antru popieru. Jai ne- 
reik pirmu popieru. . .

Szi Banka yra Narys 
Federal Reserve System 

IR 
Federal Deposit Insurance 

Corporation

A. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Pirmos klasos patarnavimas<•
331

Ofisai Dviejose Vietose ♦
W. Centre St., Shenandoah 
Telefonas, Dial, 2-1512

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

Union National Bank
KAMPAS MAIN IR CENTRE ST.

MAHANOY CITY, PA.

Bet reikia tik sekundos dell 
mislies ir kada asz misiijau, 
man kraujas pradėjo stengti iszį 
baimes ir plaukai pasisziausze. 
Ar galiu asz pasijudinti? Jeigu 
lavonas tapo atgabentas in ma
no narna tai be abejones buvo 
kokis beprotis. Szioje valando
je jis gali tykoti kur kampe su 
peiliu, pasirengęs atimti man 
gyvastį o mano vienintelis 
ginklas buvo kitam kambaryje.

Asz klausiausi. Visur buvo 
tyku, kaip grabe, iszskiriant 
plakimą mano szirdies. Daryk 
ka dares bet gulėti yra baisu. 
Asz sugniaužiau negyvąją ran
ka ir trenkiau ja in szali. Gir
dėjau kaip ji puolė ant lovos 
briaunos ir tada pasirengiau 
Szokti isz lovos. Bet kas tai? 
Kas atsitiko? Kur dingo mano 
deszineji ranka? Mėginau atsi
kelti ant savo deszines alkūnes 
bet negalėjau. Dedant negyvė
li czionai, ar jie nesužeidė tik 
man ranka? Czion tai buvo 
komplikacija isztikro: paslap
tis szale manes ir visi pragumai 
del iszriszimo jos sunaikinti. 
Asz padėjau savo kairiaja ran
ka ant deszinio peties ir paleng
va apeziupinejau ranka; asz 
pakėliau ja su kairiaja ir palei
džiant ji puolė kaip negyva. 
Pakeldamas ja antru kartu isz- 
radau kad ji buvo szalta ir be 
jausmo. Trindamas ir kratyda
mas ja asz sugražinau jai jaus
mą ir judėjimo galybe. Tada

Valdys Miesto Bizni
RI

Pulkininkas Clarence O. She- 
ill likos iszrinktas pirmininku

■ ant vedimo visokio biznio Cin
cinnati miesto. Užėmė jis ta ji 
dinsta po C. A. Dykstro, kuris 
apėmė dinsta profesoriaus Wis
consin© Universiteto.

r:

KVITU KNYGELE Draugystėms, 
del iszmokejimo pinigu ligoniams. 

Preke . . . 25c.

KVITU KNYGELE Draugystėms, 
del Kasieriaus, nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu. Preke . . . 25a,

W. D. BOCZKAUSKAS - CO.
MAHANOY CITY, PA. 4_J
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