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Isz Amerikos SURADO AUKSINI 
GRABA

Bolivijos Kalnuose Surasta 
Pecziureje Auksinis Grabas.

SU DVIEM MUMIJOMS IR 
DAUGELIU AUKSINIU

INDU.

Cochabamba, Bolivija, Piet. 
Amerika. — Du jeszkotojai se- 
noviszku užlieku, Carl M. 
Kauffman ir jo draugas, How
ard Neiss, su keleis tenaitiniaig 
gyventojais, kalnuose Illimani, 
dideleje pecziureje surado neti
kėtina radini nuo senoviszku 
laiku, apie ka pranesze valdisz- 
kam muzejui kėlės sanvaites 
adgal bet toji žinia buvo užlai
koma slaptybėje kad Bolivijos 
valdžia apie tai nedažinotu. 
Tieji jeszkotojai surado toje pe
cziureje puiku auksini gra'ba 
kurio viduris buvo iszdetas va
riu o viduryje gulėjo du sudžiu- 
vusieji lavonai (mumijos).

Kaip dasiprato isz paliktu 
ženklu tai tieji lavonai turėjo 
būti karaliaus Nezalmalcoyott 
ir jo sūnaus nuo 1420 meto, ku
ris tada valde sztama Maya In- 
dijonu.

Jeszkotojai rado kitoje vari
nėje dežeje daug auksiniu indu 
padirbtu puikiai isz aukso bet 
ju verte dp, neapskaityta įrda- 
jeszko visokiu brangenybių ko
kias ten tikisi surasti.

Sztam'as Maya Indijonu pri
gulėjo prie drūtos tautos Azia- 
tiku, kuri buvo turtinga ir ap- 
szviesta tauta, susidedanti isz 
kėliu milijonu, žmonių bet nuo 
kada Iszpanai pribuvo 16-tam 
sžimtmetyje ir vietoje juos mo
kyti savo civilizacijos tai juos 
kankino, degino ir žudė viso
kiais budais kad atiduotu savo 
turtus ir parodytu isz kur kasa 
auksa ir brangius akmenis. 
Aziatikai paslėpė daug aukso 
ir brangenybių tuose kalnuose 
kuriuos pasisekė surasti del 
jeszkotoju kurie žino ju istori
ja.

VIENAS BROLIS PASI
SKANDINO, KITAS 

NUSISZOVE.
Oklahoma City, Okla. — Ka

da kunigas laike pamaldas ant 
lavono brolio ant kapiniu ir gai- 
lininkai nuvažiavo namo, rado 
kita nelaime namie. Mirusio 
Ben Poyner brolis Winford ta
me laike kada visi važiavo ant 
kapiniu, nuėjo ant pastoges ir 
nusiszove ant smert. Vyresnis 
brolis Ben pasiskandino upeje 
kėlės dienas priesz tai. Tėvai 
negali suprasti del ko brolei isz- 
sirinko sau tokias mirtis nes 
nežinojo jokios priežasties del 
ko brolei atimtu sau gyvastis.

SUSIDRASKĖ SAVE 
DINAMITU.

Cressona, Pa. — Juozas Ku
bica, 58 metu, nuejas ant vieti
niu kapiniu atsigulė ant szmo- 
to dinamito ir ji uždege. Nelai
mingam žmogui eksplozija nu
traukė galva. Jo'lavona surado 
ant kapo jo paczios tėvu. Pali
ko jis paczia. Kubica nedirbo 
ilga laika ir manoma kad tas 
buvo priežastim savžudinstos,

MOTERE DAVE NUKIRPTI 
SAU PLAUKUS, VYRAS JA 
PASZOVE IR PATS ATĖ

MĖ SAU GYVASTĮ.
Bordentown, N. J. — Baisiai 

supykęs ant savo paczios kad 
davė sau nukirpti plaukus pa
gal naujausia mada “bob”, 
Juozas Cawley, 55 metu, palei
do tris szuvius in savo paczia 
Laura, 52 metu.

Motere gulėdama ligonbute- 
je apreiszke palicijai kad likos 
sužeista tris sykius in ranka 
kada stengėsi atimti revolveri 
nuo savo inirszusio vyro. Bet 
jai nepasiseke ir manydamas 
kad nuszove savo paczia ant 
smert, nubėgės in tvarta palei
do sau viena szuvi in szona ir 
atliko ant vietos. Tarp tos pore
les tankiai kildavo barniai ka
da motere apreikszdavo savo 
vyrui kad nori duoti “nuba- 
byt” sau plaukus bet vyras ta
me visados buvo prieszingas.

SMARKUS DREBĖJIMAS 
ŽEMES UŽMUSZE DAU

GIAU 20 ŽMONIŲ.
Meksiko Miestas, Meksika.— 

Mažiausia dvideszimts žmonių 
likos užmuszta laike drebejimo 
žemes kuris sukratė dideli ploti 
Meksikos, Nedelioje. Keliolika 
žmonių likos užmuszti kaimely
je Maltrata, Jalape, Serdane ir 
kituose miestuose. Komunika
cija likos pertraukta daugelio- 
se vietose. Szimtai likos sužeis
ti per griuvanezius murus. 
Daug bledes padaryta per drė
bė j ima.

7 METU VAIKAS SKELBIA 
EVANGELIJAS; JAUNIAU

SIAS DVASISZKASIS.
Peoria, Ill. — Septynių metu 

vaikas, Charles Jaynes, isz Ri
verside, Kalifornijos, kuris va
žinėja po miestus skelbdamas 
Evangelija, yra gal jauniausiu 
dvasiszkuoju ant svieto kuris 
likos inszventintas in dvasisz- 
kuosius ir turi laisnus ant skel
bimo pamokslu. Kada kalba sa
vo pamokslus del žmonių tai at
sistoja ant kėdės kad ji visi ga
lėtai matyt. Yra tai kitas “Billy 
Sunday ’ ’ kuris prisikimszes 
maszna pinigais, turėjo lengva 
gyvenimą.

2 LIETUVEI PALEISTI ANT 
LIUOSYBES UŽ ŽUDINSTA.

McLeansboro, Ill. — Emilija 
Rakauskiene ir jos pirmas vy
ras, Jonas Urmonas, likos pa
leisti ant liuosybes už nužudy
mą jos antrojo vyro, Juozo Ra
kausko. Džiure nusprendė kad 
Juozas Rakauskas, kuris likos 
surastas užmusztas netoli savo 
namu Macedonia miestelyje, li
kos užmusztas per nežinoma 
žmogų.

Urmonas likos paleistas isz 
kalėjimo bet Rakauskiene bus 
atiduota teismui už daug-vyry- 
ste nes ji prisipažino buk nega
vo divorso nuo savo pirmutinio 
vyro, Jono Urmano, angleka- 
sio, kada ji isztekejo už Juozo 
Rakausko. Rakauskiene sėdi 
kalėjime nes negalėjo lužsista- 
tyt $1,000 kaucijos. . -

MOTINA IR 3 DUKRELES 
SUDEGE ANT SMERT.

Fredonia, N. Y. — Mrs. Wil
liam Logan, 36 metu, ir jos trys 
mažos dukreles sudege ant 
smert liepsnoje kuri kilo isz ne
žinomos priežasties jos name. 
Kaimynai mate kaip nelaimin
ga motina stengėsi mergaites 
iszmcsti per įauga bet pati ap
imta dūmais sukrito adgal in 
liepsna. Jos vyras isztrauke tris 
kitus vaikus isz liepsnos. Palici
ja tyrinėja priežasfi liepsnos.

Jersey City, N. J. — Marga- 
rieta Kelley sudege ant smert, 
keturi kiti žmones likos sužeis
ti ir szeszios szėimynos buvo 
priverstos apleisti savo gyveni
mus kada ugnis kilo dvieju 
laipsniu name.

ISZ KARISZKO 
LAUKO

KINAI KOVOJA SU 
JAPONAIS.

Tientsin, Kinai. — Kiniszki 
kareiviai aplinkinėje czionais 
užklupo ant Japonu su kruvi
noms pasekmėms. Tukstancziai 
Kinu likos iszskersti arba su
žeisti. Muszis traukėsi ant 20 
myliu franto ir buvo vienas isz 
smarkiausiu. Aplinkinėje Pei- 
pingo laiko muszio likos sužeis
ta vienas Ameigkoniszkas kar
eivis artimoje Amerikoniszkos 
ambasados. Buvo tai Julius Fli- 
szas, 22 metu, isz Easton, Pa.

Japonai bombardavo miestą 
su eroplanais, u’žmuszdami dau
geli žmonių. Nuo bombų pradė
jo degti miestas. Geležinkeliai 
likos suardyti ir vietine rotuže.

Kinai nusiuntė in pagialba 
puse milijono kareiviu ant ka
res lauko. Taip-gi už keliu die
nu nusiuns 300 eroplanu. Japo
nai turi .ant Kiniszku lauku 
242,000 kareiviu su 15,000 afi- 
c i erių,

TĖVAS PALIEPĖ 
JAM PASIJESZ-

KOT DARBA
UŽ TAI LIKOS NUŽUDYTAS

Atlantic Heights, N. J. — 
William Null, 21 metu, atejas 
in palicijos stoti paszauke: 
“Asz ka tik nužudžiau savo tę
va, uždarykite mane kalėjime.” 
Prisipažino jis buk tėvas ji vi
sados bardavo kad jis pasijesz- 
cotu sau koki nors darba ir taip 
tas nuolatinis prispyrinejimas 
prie darbo atsiliepe jam ant 
nervu, kad nuszove tęva ant 
smert.

BROLIUKO SZPOSAS ISZ- 
EJO ANT TIKRŲJŲ.

Detroit, Mich. — Dvylikos 
metu Johnny Revolta, norėda
mas iszgazdinti savo jaunesni 
broliuką kad pasikars, suradęs 
szmota virves padare kilpa ir 
pasikorė ant duriu. Broliukas, 
manydamas kad tai tik juokas, 
žaidė aplinkui ant dviraezio. 
Kada jo motina užklausė kur 
randasi Jonukas, vaikas pasa
kė motinai kad jis kabo ant du
riu. Paszauktas daktaras ap
reiszke motinai kad vaikas jau 
yra mires daugiau kaip puse 
valandos. Motina taip tuom at
sitikimu persiėmė kad pavojin
gai apsirgo ir sziadien guli li- 
gonbuteje kovodama su mir- 
czia.

TĖVAS PRIVERTĖ DUKRE
LES ANT VEDIMO PALEIS-

TUVINGO GYVENIMO.
Miami, Fla. — Cuthbert Cog

bill, 37 metu barbens, likos 
aresztavotas už privertima sa
vo 16 ir 13 meta dukrelių ant 
vedimo paleistuvingo gyveni
mo, kurias pats pirma subjauri
no po tam priversdavo jas ant 
paleistuvystes su ,kitais vyrais.

Apie tai dagirdo palicija nuo 
nežinomos ypatos ir tuojaus 
iszgama tęva aresztavojo ir už
dare kalėjime ir kada žmones 
apie tai dagirdo, taip inirszo 
ant jo kad kerszino pakorimu 
ant pirmutinio stulpo. Mergai- 
cziu motina mirė kelis metus 
adgal bet tėvas mažai rūpinosi 
auginimu mergaieziu ir nuo 
mirties motinos jas subjaurino.

TRŪKIS TRENKE IN BOSĄ 
UŽMUSZDAMAS 12 

ŽMONIŲ.
Meksiko Miestas. — Dvylika 

Mėksikonu likos užmuszta ir 22 
sužeisti kada trūkis pataikė in 
dideli bosą artimoje Tampico, 
kada, bosas staigai pagedo ir su
stojo ant skerskelio. Tarp už- 
musztuju randasi septyni vy
rai, keturios moteres ir vaikas.

SUDEGINO PACZIA IR 
KŪDIKI.

Orangeville, Ont., Kanada.— 
Palicija aresztavojo Ephraima 
Lesuka, 32 metu už nužudymą 
savo paczios ir jos naujai gimu
si kūdiki. Po liepsnai 'žmones 
surado pelenuose apdegusius 
lavonus kurie buvo aplieti su 
karasinu po tam uždegti. Ba
dai Lesuka neapkentė savo mo
teres ir tokiu budu nuo jos at
sikratė.

Isz Visu Szaliu/

TRIUKSZMINGAS PRIĖMI
MAS KARALIAUS IR KARA

LIENES IRLANDIJOJ; UG
NYS, BOMBOS IR EKS

PLOZIJOS.
Belfast, Irlandija. — Kada 

tai Anglijos karalius su kara
liene, pagal sena paprotį, atlan
ko po savo karūnacijai Irlandi
ja ir važiavo in Belfasto Rotu
že, staigai kilo baisi eksplozija 
gazo po ulyczia. Vakare Tero
ristai pradėjo dinamituoti til
tus, akeyžes namus, deginti val- 
diszkus namus ir kitokias val
di szkas instaigas.

Vaisikas ir palicija apsaugi- 
nejo karaliszka pora nuo nelai
miu ir užklupimo. Daug žmo
nių sužeista ir aresztavota. Žo
džiu, karaliszka porele nesiti
kėjo tokio triukszmingo priėmi
mo.

Buvo tai iszreiszkimas savo 
neapykantos priesz karalių per 
prieszininkus valdžios per Ter- 
roristus kurie stengėsi pasiliuo- 
suot isz po Anglijos jungo.

TRYS SZIMTAI TUKSTAN- 
CZIU ŽMONIŲ ANT 

GUGLIELMO MARCONIO 
LAIDOTUVIŲ.

, Bologna, Italiga. — Lavonas 
■mi/tfcid didvyrio Maironio,Ii-- 
kos patalpytas szeiminiszkam 
kape, o valdžia parengė jam 
milžiniszkas laidotuves kokiu 
retai kas mate. 300,000 žmo
nių isz miesto, kuriame Marco
ni buvo gimęs, dalivavo tosia 
laidotuvesia. Kūnas Marco- 
nio pasiliks tam kape, pakol 
valdžia jam pastatys puiku 
mazdleum in kuri bus patalpy- 
ta jo kuna ir kaipo tautiszka 
atminti del iszradejaus bedra- 
tinio telegrafo ir reidio. Mar
coni paliko 25 milijonus doleriu 
turto.

ISZ ISZPANISZKOS 
REVOLIUCIJOS

Madridas. — Pasikeleliai tru
puti apsimalszino užklupime 
ant Madrido kad sudrutinti sa
vo spėkas. Vakliszkas kaman- 
dierius prisipažino kad paau
kavo ant skerdynes apie 30,000 
kareiviu kad užlaikyti savo po
zicijas. Pasikeleliai paleido 
daug bombų ant Madrido, ku
rios užmusze daugeli žmonių.

Pasikeleliai paliovė tuom- 
laik užklupima ant Villanueva, 
kur radosi mažas pulkelis val- 
diszku kareiviu.

Musziai ant visu lauku tru
puti apsimalszino ir ne su tokiu 
karszcziu vieni ant kitu užklu- 
pineja.

TIKRAS DAVADAS MEILES

—' Matai Vincuk, sakai kad 
asz tavęs ne myliu, o su krau
jais užrasziau savo knygelėje 
tavo varda ir pravarde.

—‘ Ar isztikruju su krau
jais? O tu mano brangus an- 
ioleli, mano mylimiausia! Nu
gi isz kur emei kraujo?

— U-gi musu mažo broliu
ko nosis prasimusze tai krau
ju buvo užtektinai.

JAUNIKIS PRISIUNTĖ SA
VO MYLIMAI KIRMĖLĖ.
Luzino, Lenk.—Viena isz pa

togiu merginu czionaitinio 
miesto, džiaugėsi kad ja visi 
myli ir paguodoje, bet kada at
sake savo szirdele del tūlo jau- 
nikaiezio Silvestro Lugovo, ta
sai jai prisiuntė dideli pakeli 
per paczta, kuriame radosi di
dele borika, o vidurije buvo 
kirmėlė. Ant bonkos buvo 
laiszkelis ant kurio buvo pa- 
raszyta: “Esi kirmėlė kuri už- 
trucini žmogaus szirdi, czion
ais randasi tavo sesute, pabu- 
cziuok ja!”

EGIPTAS APVAIKSZTINE- 
JA KARŪNACIJA JAUNO 

KARALIAUS.
Kairas, Egiptas. — Visas 

Egiptas sziadien apvaiksztine- 
ja karūnacija 18 metu amžiaus 
naujo karaliaus Farouk’o, ku
ris valdys 14 milijonu padonu. 
Jaunas karalius po karūnacijai 
aplaike puiku karda kurs prigu 
įėjo prie pirmutinio karaliaus 
Mohammedo Ali Didžiojo. Jau
nas karalius yra labai popula- 
riszkas ir mylimas per savo pa- 
donus kuris aplaike Europiszka 
iszauklejima ir mokslą.

s

PALIKIMAS
NEBASZNINKES

Nesitikėjo Vyras Kad Jo Pa 
cziule Surinko Toki Turteli.

TURTAS JAM LABAI PRISI- 
DAVE PO JOS MIRCZIAI.

Kopstat, Afrikas., — Buvo 
czionais atsitikimas kuris pa
rodo kaip motere gali būtie pa' 
czedi ir taupintoja su mažiau
siu skatikėliu ant juodos valan
dos, kaip tai buvo su mirusia 
Adelaida Burfitt. Szeimyna 
Burfett gyveno dideliam suti
kime ir meileje per 30 metu bet 
nelaba mirtis paėmė motere in 
amžina karalysta, per ka vyras 
buvo labai nuliūdęs ir nežinojo 
ka su savim daryti. Tankei ei
davo ant virszaus in kambari 
kur gulėdavo jo mylima mote
re ir peržiūrinėjo jos drapanas 
ir kitokius likuczius, ir tūla 
diena užtiko szeipoje maža de- 
žutia, kuri buvo užrakyta. Po 
ilgam jeszkojimui surado rak
tuką ir atidarė dežutia. Net 
nutirpo kada rado joje 450 
sterlingu bumaszkomis ir 500 
sidabriniuose piniguose, buvo 
teipgi laiszkelis paraszytas in 
savo vyra. Tame laiszkelije 
motere rasze kad nuo ilgo 
laiko, czedino mažiausia skati
kėli, nas-turejo priiąo/’ina kad,, 
ji mirs (pirmiau už savo vy
ra ir todėl czedino, kad jam pa- 
saldyt gailesti jos mirties ir kad 
turėtu sziek tiek pinigu ant se
natvės. Pinigus rinko nuo 
pirmutines dienas po isztekeji- 
mui. O kad Burfitt radosi ga
na dideliam varge tai dabar 
netikėtas turtelis jam labai pri- 
sidave ir yra labai dėkingas 
del savo paezedžios pacziules 
kuri pati kentėjo varga, kad 
jos vyras turėtu lengviau po 
jos mireziai.

PLESZIKAI SUKAPOJO 6 
YPATAS KIRVIU.

Luceviczia, Lenk.,—Czionais 
likos iszžudinta visa szeimyna 
Abrahomo Sokolovskio, susi
dedanti isz penkių ypatų ir 
20 metu mergina, kuri buvo at
važiavus pas juos in sveczius. 
Abrahomas buvo locnininku 
valgomojo kromo. Nežinomi- 
pleszikai insilauže in kroma 
nakties laike tikėdamiesi su
rasti daug pinigu pas žydeli. 
Visas kromas 'buvo apiplesz- 
tas. Aukos žudintoju buvo 
baisiai sukapotos kirviu ir bai
siai subjaurinti. Palicija už
ėjo ant pedsakio žudintoju ir 
juos aresztavos.

KETUR-KOJINIS ŽMOGUS 
RODOSI UŽ PINIGUS.

Johannesburg, Afrika. — 
Czionais rodosi už pinigus ne
paprastas žmogus, kuris turi 
kreivus peczius ir kada vaiksz- 
czioja, turi naudoti rankas, 
vaikszcziodamas kaip bež
džione. Rankos nelaimingo 
žmogaus yra teip iszsipleboja, 
kad iszrodo kaip beždžionkos 
kojos, rodos kad turi ketures 
kojas. Daug žmonių ji atlanko 
kas diena ir stebėsi isz jo sudė
jimo. ____ ___

1,500 MĖKSIKONU 
NENORĖJO APLEIST

BAŽNYCZIA
KADA JA NORĖJO UŽ- 

DARYT.

Nogales, Senora, Meksika. —• 
Penkiolika szimtu Kataliku už
ėmė bažnyczia kurioje meldėsi 
už tikejimiszka laisve ir 'buvo 
pasirengia už ja pralieti krauja. 
Valdžia buvo atsiuntus egze- 
kutininka kad uždarytu bažny
czia bet fikejimiszki straikie- 
riai nenorėjo apleisti bažny
czia. Tada paszaukta vietine 
palicija ir burmistras bet ir tie
ji nenorėjo iszpildyt valdžios 
paliepima. Ir ugnagesiai atsisa
kė lieti vandeni ant straikieriu. 
Kada kunigas iszeme Szv. Sak- 
ramenta, paliepė žmoniems isz- 
sisklaidyti ir nedaryti jokio su- 
miszimo ir praliejimo kraujo.

MAISZATIS KALININKU 
DIRBANCZIU DRUSKOS

KASYKLOSE; 12 UŽ- j 
MUSZTA.

Targul Okna, Rumunija. —• 
Dvylika kalininku, kurie buvo 
nubausti dirbti druskos kasyk
lose, 3,800 pėdu po žeme, už pa
pildytas žudinstas, likos už
muszti kada užklupo ant dažiu- 
retoju su špatais ir pikiais, su- 

devynrs-iez -kui-iu ’ke
turi badai mirs.

Kada ant virszines žemes da- 
žinota kas atsitiko kasyklose, 
nukirto jiems elektriką ir van
deni be kurio negalima ilgai 
būti druskos kasyklose nes 
žmogų apima didėlis troszku- 
mas todėl maisztininkai prane
sze in virszu kad pasiduoda ir 
kad juos isztrauktu in virszu- 
ne. Kada kalininkai iszlipdavo 
isz elevatorių, sargai juos tuo
jaus paimdavo ir nuveždavo in 
kalėjimą. Manoma kad kalinin
kai neaplaikinejo tinkamo; 
maisto ir todėl šukele maiszati. 
Viso dalyvavo tame maiszaty- 
je 300 kalininku. f

EROPLANAS UŽSIDEGĖ 
ORE; 15 ŽMONIŲ ŽUVO, i

Amsterdam, Belgija. — Pen
kiolika žmonių pražuvo degan- 
cziam eroplane kuris nukritoi 
artimoje Hal, Belgijoj. Trys isz 
žuvusiuju buvo Amerikonai. 
Pagal kompanijos virszininkus 
tai eroplanas turėjo 'būti patai
kintas per žaiba nuo ko užside
gė gazolinas. Eroplanas atliki- 
neo savo paprasta kelione isz 
Brukseles in Paryžių, pasiim
damas taja diena deszimts pa- 
sažieriu ir penkis darbininkus. 
Didesne dalis pasažieriu likosi 
sudraskytais per smarkia eks
plozija nes ju nebuvo galima, 
pažinti. Darbininkai dirbo per, 
keliolika valandų stengdamie
si iszgauti sumankiotus ir su
degusius lavonus.

ISZSIAISZKINO GERAI, j

Kunigas kalba in parapijonaį 
— Kaip tai kad tavęs nema- 
cziau Nedelioje bažnyczioj?

Parapijonas: — Nėra ko ste
bėtis jegamasteli nes taja die
na nebuvau bažnyczioje. ,
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Kas Girdei
Mussolinas, savo laikraszt 

“HPopolo D’Italia” apske 
kad Europines vieszpatys 
kurios yra kaltos Amerikai 
nigu, Lupiuos pasiskolino la 
kares, pinigu neatiduos. Musso
lini tvirtina buk Suv. Valstijos 

yje 
Ibe
es, 
pi- 
ike

nedalaike savo prižadėjimo lai
kytis Tautu Lygos, todėl nepri
guli joms nieko ir lai nesitiki 
aplaikyti sugrąžinimo skolos..

O gal Italija ateityje gailėsis 
tojo iszsitarimo nes nežino ka
da ja patiks beda ir ji vėla pa
reikalaus pinigu nuo Dėdės Sa-_
m o.

Ir Lewisas turi ergelio su 
straikoms nes tasai iszganyto- 
jas ir prietelis darbininku nu
sipirko. sau paloceli istorisz- 
kam miestelyje Alexandria, 
Virginijoj. Užmokėjo jis už ji 
27,500 doleriu o kad palocelis 
radosi apleistam padėjime, nu
tarė ji pertaisyt ir iszmaliavot 
už 25 tukstanezius doleriu. Ma- 
lioriai pastate risztavones ir 
pradėjo maliavoti paloceli. Bet 
unija malioriu Washingtone 
dagirde apie tai, iszszauke uni
jos darbininkus ant istraikos. 
Supyko Lewisas ant tokio pasi
elgimo darbininku ir sako kad 
tai padare A. F. of L. unija jam 
ant kerszto. — Well, kaip tu 
man, taip asz tau!”

Mieste Chicagoj tūla motere, 
viduryje amžiaus, likos nubau
sta kalėjimu kada prisipažino 
buk ji prisisavino isz batikos 15 
tukstancziu doleriu, kurioje 
dirbo per vienuolika metu o .už
dirbdavo tiktai szimta doleriu 
ant menesio.

Sud'žia ja nubausdamas taip 
atsiliepe in susirinkusius sude: 
“Valdytojai banku, kurie moka 
mažas algas darbininkams, ku
rie vos gali isz to iszsimaityt ir 
turi po savo ranka dideles su
mas pinigu, toki virszininkai 
yra atsakomi už ju prasikalti
mus.”

Teisybe pasakė tasai sudžia 
nes atsimenam panaszu atsiti
kima kur tai jaunikaitis taipgi 
likos .aresztavotas už panaszu 
prasižengimą Madison, Wis., ir 
taipgi likos nubaustas kalėji
mu. Tasai jaunikaitis, isz geros 
szeimynos, dirbo bankoj aplan
kydamas maža mokesti, bet bu
vo priverstas aukauti ant viso
kiu mielaszirdingu tikslu ir už
manymu o kad neturėjo savo 
pinigu, imdavo isz bankas pa
kol viskas iszsidave ir buvo nu- 
siunstas in kalėjimą.

Jeigu darbdavei mokėtu tin
kamas pensijas savo darbinin
kams tai nėbutu tiek vagiu ir 
butu daugiau isztikimi del sa
vo darbdaviu.

Amerikoj buvo ir da randasi 
depresija. Milijonai taja depre
sija prijautė ant savo kailio ir 
daugelis da ir sziadiert nuo jos 
kenczia. Giliukningi tieji žmo
nes kurie jos nekente ir apie tai 
nežinojo.

Daugiausia tokiu laimingu 
ponuliu sėdėjo sau malsziai 
prie visokiu darbu kuriuos 
jiems inteike demokratiszki 
bjurokratai. Sztai atsirado kon- 
gresmonas vardu Harold Knut
son, isz Minnesotos, kuris pra
dėjo tyrinėti visokiose kance- 
larijose ir iszsznipinejo, ant ne
laimes politikierių, buk visoki 
valdiszki virszininkai ir kiti, in 
laika paskutiniu trijų metu, isz
dave daugiau kaip 250 milijonu 

doleriu vąldiszku pinigu ant' 
visokiu kelionių ne tik czionais 
Amerikoj bet ir Europoje.

Nesnori tikėti kad tokis ne
reikalingas mėtymas žmonių 
pinigu rastųsi Washingtone. 
Kongresmenas Knutson sudeda 
davadus buk daugiau kaip 200 
milijonu doleriu iszmetyta ant 
kelionių tuju ponuliu ir panai- 
cziu. Už du szimtus milijonu do
leriu galima daug apkeliauti. 
Knutsonas apskaitė buk kelio
nes A. E. F. (Amerikoniszka 
Ekspediciszka Armija), laike 
Kvietines Kares nekasztavo 
tiek, kiek Demokratiszki virszi
ninkai iszdave ant savo kelio
nių laike depresijos.

Matyt gerai tiems sekasi ku
rie pirmiausia pribėga prie val- 
diszko lopszelio ir buri paskui 
save gerus globėjus.

Iszpaniszku pasikeleliu gene
rolas Franko sapnuoja apie ka
ralių del Iszpanijos, norints 
sziadien da prezidentas sėdi 
Madride. Ant Iszpaniszko kara
liaus jis iszrinko sunu numesto 
nuo sosto Alfonso. Iszpaniszka 
karūna paskutiniuose metuose 
buvo labai erszketa todėl kan
didatai ant jos nelabai godisi.

KASYKLŲ STRAIKAI 
UŽBAIGTI

Suv. Valstijose daugeliose 
valstijose yra didelis stekas 
darbininku ant ukiu prie ruge- 
pjutes. Czionais turime daugeli 
ranku be darbo bet daugelis ne 
yra tinkami prie darbo ant ukiu 
o kiti per dideli tinginei. Dau
gelis nenori pamesti darbus 
ant visokiu projektu nes dar
bai prie rugepjųtes yra trumpi. 
Todėl farmeriai turės atlikti 
rugepjute su pagialba savo kai
mynu arba szeimynu.

6,800 SUGRYŽO PRIE 
DARBU.

Pittsburgh. — Youngstown 
Sheet & Tube Co., ir Bethlehem 
Steel korporacijos kasyklos ke
tina pradėti dirbti už keliu die
nu ir 6,800 darbininku ketina 
sugryžti prie darbu. Kompani
ja sutiko ant darbininku parei
kalavimu.

READINGO KOMPANIJA 
PARANDAVOJO DAUG 

KASYKLŲ.
ShamOldn, Pa. — Vifszihin- 

kai Readingo anglių kasyklų 
apreiszke buk visas savo ka
syklas, aplinkinėje Shamokin, 
parandavojo kitiems. Nuo kada 
Maloney apėmė valdžia ant 
Readingo kasyklų ir pastate du 
didelius centraliszkus broke
rius tai kasyklos Burnside, 
Sterling, Henry Clay ir Big 
Mountain buvo uždarytos. Apie 
3,000 anglekasiu, kurie kitados 
dirbo tose kasyklose po tam už
siėmė butlegeriavimu, gal su
grysz prie savo užsiėmimu ka
da nauji locnininkaiprades tai
sės kasyklas dirbti.

500 ANGLEKASIU SUGRYSZ 
PRIE DARBO PANEDELYJ.

Pottsville, Pa. — Penki szim- 
tai anglekasiu sugrysz Panede- 
lyje prie darbo, kurie nedirba 
nuo 30 d. Kovo, kada tai kasyk
los Buck Run Coal kompanijos 
sustojo. Didelis džiaugsmas ki
lo tarp gyventoju Heckersville 
klonyje kur anglekasiai gyve
na. Kasyklos buvo uždarytos 
de!l pataisymo — jokio darbi- 
nirikiszko ergelio ten nebuvo.

San Francisco, Calif. —Strei
kas 19 koteliuose, kuriuose isz
ejo keli tuks'tancziai darbinin
ku ant streiko, streikuodami 
per 89 dienas, užsibaigė pasek
mingai nes locnininkai sutiko 
ant ju pareikalavimo.

Buffalo, N. Y. — Maisto strei
kas jau užsibaigė ir visi darbi
ninkai, dirbanti sztoruose, drei- 
veriai ir kiti, pradėjo dirbti. Po 
8 dienu straikos straikieriai su- 
gryžo prie savo užsiėmimu.

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. _

Kanadiszki Prancūzai užsi- 
ąpyr& ka^ Kanadiszka valdžia 
turėtu ant bumaszku paraszus 
ne tik Angliszkoje bet ir Frap- 
euzisžkoje kalboje. Impedžiai 
Francuziszku ateiviu, kurie 
pribuvo in Kanada ir apsigyve
no ten, nuo daugelio metu, savo 
tautiszko prijautimo ir kalbos 
nepamete ir badai da daugiau 
platinasi ne kaip praeituose 
metuose. Naujos bumaszkos jau 
iszejo su dviem kalbom.

Senoviszki užraszai parodo 
buk 15 diena Juniaus, 1829 me
te, aplinkinėje Cazorla, Iszpa- 
nijoj, nukrito toki dideli ledai 
kad sulaužė namus ir užmusze 
daugeli žmonių. Nekurie szmo- 
tai ledu svėrė po keturis sva
rus. Mete 1788 'baisus ledai su
daužė viską ant lauku Franci- 
joj per ka užėjo didelis badas 
kuris buvo priežastim pasikėli
mo ir Francuziszkos revoliuci
jos.

Ana diena Lietuviszkas ku
nigas tūlam mieste nuėjo pas 
mirsztąnti parapijona. Motere 
su kūmutėms stovi prie lovos 
mirsztanczio graudžiai verkda
ma. Kunigas parengė mirsztan- 
ti ant amžinos keliones, priėjo 
prie verkenezios norėdamas ja 
suramini ir kalba: “Neverk 
Petriene, juk nebaszninkas jau. 
daugiau neatsikels. ’ ’

Petriene paliovė verkus kal
bėdama in stovinezias kūmu
tes : “ Vajei, asz nelaiminga, pa
dekite grabnyezia in stalcziu 
nes prisiduos del kito vyro.”

Szis atsitikimas yra tikras 
nes pasakojo pats kunigas.

o- ----------- ---
Dr. T. Tacielauskas

Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje 

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

Darbo Zinutės
1 STRAIKIERIS UŽ-

MUSZTAS; 40 
SUŽEISTI

10 NUVEŽTI IN LIGON- 
BUTES.
—

I

Cleveland, Ohio. — Kada pi-1 
kietai pradėjo sulaikinet darbi
ninkus einanczius dirbt in Re
public Steel fabriką, kilo musz- 
tynes tarp tukstancz'io straikie- 
riu ir darbininku kurie užsispy
rė eiti in darba. Tame maisza- 
tyje likos sužeista keli palici- 
jantai ir 30 straikieriai, de- 
szimts nuvežti in ligonbutes o 
vienas straikieris likos užmusz- 
tas per troba. Apie 3,000 ,strai- 
kieriu ir pagialbininku, susirin
ko prie fabrikiniu vartų ir lau
ke ant ateinancziu darbininku. 
Manoma kad didesne dalis tuju, 
kurie užklupo ant darbininku, 
buvo pasamdyti valkatos kad 
sukelti maiszati.

Valstijų Bedarbes 
Kompensacijos

Instatymai
Klausymas. -— Ar patys dar

bininkai aukauja pinigu kom
pensacijos fondams Pennsylva- 
nijos ir Ohio valstijose? Kiek 
valstijų reikalauja nuo darbi
ninku pinigu tam tikslui?

A. — Tik darbo darbdaviai 
aukauja pinigu bedarbes kom
pensacijos fondui Pennsylvani- 
jos ir Ohio valstijose. 1.8% al
gų suraszo (payroll) 1937 m., 
ir 2.7% 1938 m. ir po tam. Isz 
45 valstijų, kurios turi bedar
bes apsaugos instatymu tik 
Alabama, California, Ken
tucky, Louisiana, Massachu
setts, New Hampshire, New 
Jersey ir Rhode Island reika
lauja kad darbdaviai ir darbi
ninkai aukautu pinigu bedar
bes fondui.

Girininkystes Mokyklos.
Kl. — Ar man galite pranesz- 

ti apie Amerikos Girininkystes 
Mokyklas — kokius laipsnius 
jos iszduoda, kokius kursus jos 
siūlo ir 1.1.

A. — 26 kolegijos ir universi
tetai dabar siūlo kursus kurie 
veda prie laipsnio girininkyste- 
je. Paprastai, tos mokslo instai- 
gos reikalauja užbaigima betu
riu meta antraeilines mokyklos 
kurso. Girininkystes mokyklos 
siūlo 4 metu kursus bet 16 in- 
steigu turi “graduate” kursus 
su laipsniais M. F. (Master of 
Forestry), M. S. (Master of 
Science)' ir D. S. (Doctor of 
Science.)
Kolegijos kursai aprūpina rei

kalavimus studentu kurie no
ri užsiimti profesijonaliszka gi- 
rininkyste, teclwiikaliszkais gi
rininkystes reikalais, žemdir
byste ir mokinimu. Praktiszkas 
darbas giriose, isz nuo 2 iki 5 
menesiu laiko reikalaujama 
priesz užbaigima kurso.

Pasaulinio Karo Ateiviai 
Veteranai.

K. — Esu pasaulinio karo 
veteranas, turiu garbinga pa- 
liuosavima isz Amerikos armi
jos. Ka tik dabar asz nutariau 
tapti Jung. Vals. piliecziu, ai
man reik tik iszsiimti pašuti
nęs popieras?

A. — Instatymas, kuris pa
vėlino palengvinta pilietyste 
veteranams, be mokėjimo jo
kios mokesties jau iszsibaige 
Gegužio 25 d., 1937 m. Kongre
sas dar nepailgino ta instatyma 
ant kito meto. Ir kaip dalykai 
dabar stovi tai turėsi iszsiimti 
pirmas popieras ir laukti dvie- 
jus metus priesz padavima pra- 
szymo del paskutiniu popieru.

Sociales Apsaugos Instatymas.
Kl. — Kiek žmonių miuisu 

szalyje gauna paszalpos po So
ciales Apsaugos Instatymu? Ar 
yra žinoma, kiek senu gauna 
pensijas prie kuriu federate 
valdžia duoda savo dali?

A. — Sziuom laiku, 1,323,000 
biedni seni, 34,000 biedni akli, 
ir 360,000 vaikai gauna paszal
pos nuo valstijų, prie kuriu 
fondu federate valdžia ir-gi pri
deda savo dali.

Suvirsz 27,000,000 sociales 
apsaugos korteliu jau iszleista 
industrialiszkiems darbinin
kams po Social Security Act 
senatvės paszalpos plianu. Ga
lu gale 45 valstijos, District of 
Columbia ir Alaska priėmė be
darbes kompensacijos instaty- 
mus, kurios apdengia isz viso 
net 19,000,000 darbininku.

—F.L.I.S.

Pakarti Ji!
----- *-----

Tai atsitiko 1803 metais, — 
pradėjo pasakoti mano pažins- 
tamas: — neilgai priesz Auster- i 
lico muszi, pulkas, kuriame ašz^ 
tarnavau karininku, stovėjo 
Moravijoje.

Mums buvo griežtai insakyta 
nevaržyti ir neskriausti vietos 
gyventojus; jie ir be to žiurėjo, 
in mus sznairomis, nors mes ir 
skaitemes ju sąjungininkais.

Asz turėjau pasiuiitini, buvu
si savo motinos baiudžiauninka, 
vardu Jurgis. Jis buvo teisin
gas ir tykus žmogus; asz paži
nau ji isz mažens ir elgdavausi 
su juo kaip su draugu.

Sztai, karta namuose, kur 
asz gyvenau, kilo didžiausias 
riksmas ir dejavimai: szeimi- 
ninkei buvo pavogta dvi visz- 
tos ir ji toje vagystėje kaltino 
mano pasiiun'tini Jurgi. Jis tei
sinosi, szaukes mane in liudi
ninkus. .. — “Vogsiu asz, asz 
Jurgis!” Mėginau intikinti 
szeimininke apie Jurgio teisin
gumą, bet ji nieko nenorėjo 
klausyti.

Staiga gatvėje pasigirdo su
tartinas arkliu pasagu kauk- 
szejimas: tai jojo pats vyriau
sias vadas su savo palydovais.

Jis jojo iszleto, storas, sudri
bęs, nuleidęs galva ir niudribu- 
siais ant krutinės antpecziais.

Szeimininke ji pamate, — 
mėtėsi prieszais jo arkli, puolė 
ant keliu ir visa apsipecziojusi, 
vienplauke 'balsu pradėjo skus
ti ant mano pasiuntinio, rody
dama in ji ranka.

— Pone — generolai! — reke 
ji! — Jusu Szviesybe! Isznagri- 
neki'tę! Padekite! Iszgelbekite! 
Tasai kareivis mane apvogė!

Jurgis stovėjo ant namu 
slenksczio, tiesus ’ kaip styga, 
kepure laike rankoje, net kru
tinę atstatęs ir kopas suglau
dęs kaip sargyba eidamas, — 
ir nors žodi tartu. Gal jis drovė
josi tu visu sustojusiųjų vidury 
gatves karininku, ar suakmenė
jo jausdamas ųžgriuvanezia ne
laime, — tik stovi mano Jurgis 
ir akimis mirkezioja, iszbales, 
kaip drobe. '

Vadas pažvelgė in ji iszsi- 
blaszkiusiomis ir niūriomis 
akimis, sumykė piktai: “Na?” 

•—- Jurgis Stovi dantis atkiszes 
kaip stabas! Isz szalies žiūrint 
tarytum juoktųsi žmogus.

Tuomet vadas pro dantis isz- 
kosze: “Pakart ji!” — suspau
dė arkliui pentinais szonus ir 
nujojo toliau, isz pradžių žings
niu o paskui risezia. Visi paly
dovai pasileido paskui ji; tik 
vienas adjiutantas pasistojus 
balne, pažvelgė viena akim in 
Jurgi.

Nepaklausyti buvo negalima. 
Jurgi tuojau paėmė ir nuvede 
žudyti.

Czia jis visai neteko sąmones 
•— ir tik du sykiu sunkiai isz- 
tare: “Dievuliau! Dievuliau!” 
— o paskui pusbalsiu: “Dievas 
mato — ne asz!”

Gailiai, gailai jis pravirko, 
ątsisveikindamas su manim. 
Asz didžiai nusiminiau. — Jur
gi! Jurgi! — szaukiau: — ko- 
del-gi tu nieko nesakei genero
lui!”

— Dievas mato, ne asz, — 
kartojo kukeziodamas varg- 
szas. — iSzeimininke persigan
do. Ji nesitikėjo tokio baisaus 
sprendimo ir savu kart praplu- 
do aszaromis. Ji pradėjo visu 
ir kiekvieno maldauti pasigai
lėjimo, intikinęjo kad jos visz- 
los atsiradusios, kad ji pati su
tinka viską iszaiszkinti.

Žinoma, tas viskas nieko ne-

Ar žinote ka asz jums 
pasakysiu.

Ir mislinu kad nepameluosiu, 
Neužilgio czionais szpitole 

pastatys,
Ir Lietuviszkas mergicas 

patalpys.
Už deszimts metu atsiras 

invalidu, 
Tarpo musu Lietuviszku 

merginu,
Juk kur pasidės, 

Kaip sveikatos jau neturės? 
Isz jaunu dienu iszsizabzdys, 
Jokio darbo dirbti negales, 

O ir tėvai rūpestingi, 
Nesako nieko kad dukrele dirb

ti tingi.
Bambileis naktimi po urvas 

trankosi, 
Linksmybių visokiu jeszkosi, 

Nepasislėpsite, vyrai žino apie 
kožna,

Katra gera ir paeziuotis 
galima,

O paleistuves ir valkatos, 
Negaus vyro niekados.

Tai-gi dėl tokiu szpitole pa
statys, 

Kožna tokia isztrama in ten 
patalpys, 

O kur-gi tiks? — Niekur, 
Valkatos nenori visur, 

Bambiliniu paleistuviu niekas 
nelaikys,

Net isz darbo iszkikys.
* * *

Vienas kokioje tai urvoje 
pasigėrė,

Ėjo laukan ir jau duris pravėrė, 
Ir kaip ten po nogiu, 

Griuvo nuo trepu ant anglių.
Giliukis jo buvo, 

Kad paliemonams nepakliuvo, 
Parbėgės namo prie duriu 

suklupo, 
Džiaugėsi kad kailio niekas 

neiszlupo, 
'Szauke per langa:

“Gaspadinele, duokie dra
bužius, 

Ba su manim szlektai bus.
Nežinau kas toliaus pasidarė, 
Gal mano viduriai atsidarė.” 
Bet gaspadino tuo jaus ji su

barė :
“Ka tu latre padarei? 

Juk tu bjauriai apsidarei, 
Gulekie lauke, tegul tave 

kvaraba,
Nelaikysiu tokios kiaules ant 

burdo ir gana. ’ ’ 
Tai ka, jeigu vaikinui taip 

pasidarė,
Ne dyvai kad kiauliszkai 

padare,
Mat isz baimes jam taip 

atsitiko, 
Tiek to, bile liuosas pasiliko.

* * *
Skrantone pažinau kelis žilius, 
Viena paeziuota, du pavienius, 

Per naktis žvejoja,
Ant rytojaus per diena girk- 

sznoja,
Mat, kiek užpelni, 
Viską prapelni.

Neseniai du viena aptaise, 
Daktaras darbo turėjo kol 

sutaisė,
Ir butu in prova nueja, 

Kad tik butu pinigu tureja, 
Bet sziaip, viskas ant niek 

nuėjo.
ta- Neužmirszkite guodotini skai

tytojai, ątsilygint su prenumerata už 
laikraszti “Saule,” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyi 
laikraszczio. Paskubinkite J J

KELIONEI IN LIETUVA

Nuolatinis Susisekimas
NEW YORK — KLAIPEDA 

(Per Gothenburga, Szvedija) 
Laivu iszplaukimai isz New Yorko 

Kungsholm ................ 19 Rugpiuczio
Drottningholm .... 2G Rugpiuczio 
Gripsholm ......................... 4 Rugsėjo
Gripsholm........................ 14 Rugsėjo

’Sutaupysite pinigą pirkdami 
laivokorte ten ir atgal.

Reikalaukite musu bendros apie ke
lione brosziureles ir kainoraszczio. 
Gaunama nemokamai pas visus musu 
agentus arba tieesog nuo

SWEDISH AMERICAN LINE 
636 Fifth Ave. New York, N. Y.

padėjo. Karisz'ka, mat, tvarka! 
Drausme! — Szeimininke rau
dojo balsiau ir balsiau.

Jurgis, kuriam kunigas jau 
buvo suteikęs paskutini patar- 
navima, kreipėsi in mane:

— Pasakyk jai, tamsta, kad 
ji nesigriaudentu... Juk asz 
jai atleidžiu.

Mano pažinstamas, pakarto- 
jas tuos paskutinius savo tarno 
žodžius, prasznabždejo: “Jur
geli, balandėli, kankintini!” —• 
ir aszaros pabiro per jo pasenu
si veidą.

TIKRAS ROJUS.

—• Mano namas tai tikras 
Rojus.

—- Kodėl ?
— Ba mano vardas Ado

mas, o mano pati vadinasi Je- 
va, o mano uoszve yra tikru 
žalcziu.

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
kitės in “Saules” ofisą. t.f.

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojau* Isztikimiausis Graboriua 

:: Gabiausiai Balsamuotojai si 
i Geriausia Ambulance ~ 

patarnavimas ežioj 
apelžnkeje. Bile ko- 
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil- 
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio T 
Grabu. Laidoja nu
mirėlius pagal naujau
sia mada ir mokslą. Į

Turiu pagialbininke I
moterems. Prieinamos J .prekes.

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

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

Bell Telefonas 538-J

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunus numirėlius. Pasam
do automobilius del Laidotuvių, 
Kriksztiniu, Vesieliu, Pasivažinėji
mo ir t. t. Bell Telefonas 78.
S20 W. Centre St., Mahanoy City

NAUJOS MIKALDOS 
KARALIENES 

PRANASZYSTES 1
Yra tai stebėtina knygute nea 
joje randasi daug teisybes it 
jau daug atspėta kas buvo 
pranaszauta, ir toliaus tos pra- 
naszystes pildosi. Prisiuskite 
25c. stempomis o gausite pet 
paczta. j

W. D. BOCZKAUSKO-CO., 
Maharoy City, P*. —_ŽL2j



’ r S A U L E ’ ’ Mahanoy City, Pa.

KRIKSZTO 
SUNUS

PABAIGAt
VII.

Iszejas pradėjo jis savo ke
lione. Eina ir mausto: “Kaip 
man pasaulyje piktumas isznai
kinti? Naikina piktumą 'tuomi 
kad blogius žmones is-ztremia in 
svetimas vietas, sodina in kalė
jimus ir bausmėmis baudžia. 
Kaip-gi man daryti kad pikta 
isznaikinti o ant saves svetimas 
nuodėmės pasiimti?” Maustė, 
manste krikszto sūnūs ir nega
lėjo sugalvoti.

Eidamas priėjo lauka kur pa
mate rugius iszaugusius — gra
žius, tankius, kurie jau kirsti 
laikas. Bežiūrint jam tuom lai
ku inbego in rugius verszelis, 
pamate tai žmones užsėdo raiti 
ant arkliu isz varyti. Vaikosi 
nuo vienos puses in kita, tiktai 
nori verszelis isz rugiu iszeiti, 
užjoja kitas, iszgasdina ir vela 
jis lenda in rugius kurie vėl joja 
paskui ji in rugius. Ant kelio 
stovi moteriszke 'kuri pro verk
smus kalba: “Užvaikys jie ma
no verszeli.

Įr eme krikszto sūnūs kalbė
ti, vyrams: Kodėl jus taip da
rote? Jus iszjokite isz rugiu 
lauk. Tegul moteriszke savo 
verszeli paszaukia. Paklausė 
vyrai. Priėjus moteriszke prie 
ingiu eme .szaukti: “Tpruk, 
tpruk, verszeli, tpruk, tpruk.” 
Pakeles verszelis ausis paklau
sė, atbėgo pas moteriszke su
duodamas snukucziu jai in si
ena — kad biski butu parmu- 
szes. Ir vyrai džiaugėsi ir mo
teriszke ir verszelis.

Eidamas -toliau mausto: 
“Matau dabar kad piktumas 
nuo, piktumo didėja (daugina
si). Ko daugiau žmones pyki
nusi, vaikosi piktumą, daugiau 
piktumo pridirba. Reiszkia ne
galima pykczio- pykcziu isznai
kinti. O kuom ji isznaikinti ne
žinau. Gerai kad verszelis pa
klausė moteres o jeigu nepa
klausytu tai kaip ji iszszaukti?

Galvoja krikszto suims bet 
nieko sugalvoti negali. Eina to
liaus.

vm.
Einant pakelyje priėjo kai

mą, pasiprasze pirmutinėje stu- 
boje nakvynėn, szeimininke 
priėmė. Siūboje nieko daugiau 
nebuvo tiktai minėta szeiminin
ke kuri plovė baldus ir grindis.

Pasilikęs krikszto'surous nak
voti, užlipo ant pecziaus temy- 
damas ka daro szeiminine: — 
Iszplovusi szeimininke grindis, 
pradėjo plauti stala, kuri nu
plovus eme szluostyti neszvariu 
rankszluoscziu. Pradėjus szluo
styti pirma pusę, stalas .nenusi- 
szluoste. Nuo neszvaraus rank- 
szluosezio dar neszvaresnis pa
silieka, liekasi tiktai neszvarios 
demes. Vienas nuszluosto, kitos 
liekasi. Taip pakartojo savo

nuplovė stala.
— Acziu — prielankiai atsa

ke szeimininke, — kad iszmo- 
kinai.

Ant rytojaus atsisveikinęs su 
szeimininke krikszto sūnūs nu
ėjo toliaus. Beeinant kiek laiko 
priėjo miszka. Pamate jis vy
rus lenkianczius laukus. Priejas 
arcziau mato kad sukasi vyrai 
o lankai nesusilenkia.

Prisižiurejas jiems arcziau 
pamate kad pas vyrus sukasi 
varstotas, nėra jo kam prilaiky
ti, t. y., nepririsztas. Nusistebė
jas krikszto sūnūs klausia:

— Ka jus sziczia broliai da
rote ?

— Lankus lenkiame, du kar
tu szutinome, nuvargomę visai 
— ir niekaip Sulenkti negalime.

— Tai kad jus broliai varsto
tą pririsztumete nes jus su juo 
kartu sukatės.

Paklausė vyrai; pririszo var
stotą ir tuomet darbas ju nenu
ėjo niekais.

Pernakvojus pas juos kriksz
to sūnūs nuėjo toliaus. Visa die
na ir nakti ėjo ir priesz diena 
priejas skerdžius atsigulė pas 
juos pasilsėti. Mato jis czionais 
kaip -skerdžiai suvarineja gyvu
lius pradėjo kurti ugni. Paėmė 
mažuma sausu szakucziu, užde
gė ir neduodami joms insidegti 
pridėjo žaliu szaku, kurios su- 
czirszke ir užgesino ugni. Pa
ėmė skerdžiai vela sausu szaku
cziu, uždegė pridedami žaliu 
szaku bet tas pats invyko kas 
ir pirmiau. Ilgai varginos! ne- 
sukurdami ugnies. Nusibodo 
žiūrėti krikszto sunui in j u ne- 
apmanstoma darba, — neisz- 
kentes pasakė: “Jus nesisku
binkite uždėti žaliu szaku bet 
pirmiaus duokite insikurti ug
niai, kada gerai insi-kiu-rs tuo
met uždėkite žalias.”

Paklausė rimto pasakymo 
skerdžiai: prisirinko gerai sau
su szakuczius, uždege davė in- 
sikurenti ir uždėjus jiems ža
lias -szakas, tik tuomet pradėjo 
smarkiai degti laužas. Prabu
vęs kiek laiko su jais nuėjo to
liaus, maustydamas delko jis 
szitu-os tris darbus negalėjo su
prasti.

IX.
Ėjo toliaus. Per visa diena 

keliavęs, pamate miszka kuria
me rado dvara, kaip buvo sakes 
jam krikszto tęva. Priejas prie 
duriu pabarszkino isz kur atsi
liepė balsas:

— Kas tenai ?
— Su didžiausioms nuodė

mėms žmogus einu svetimas 
nuodėmės iszpirkti.

Iszejas .senukas klausė “ko
kios svetimos nuodėmės pas ta
ve.”

Papasakojo jam krikszto su
ims apie krikszto tęva, meszka 
su meszkucziais, sostą su ant
spauduotomis durimis, apie ta 
ka jam krikszto tėvas liepe da
ryti, apie vyrus kurie laukuo
se rugius mindžiojo ir kaip mo
teriszke verszeli pati iszszauke.

Supratau asz — žiūrėdamas 
in akis pasakė krikszto siunus

Nuėjus senukui toliaus nuo 
užgyventos vietos, parode 
krikszto sunui medi.

— Kirsk, — paliepė senis.
Krikszto sūnūs nukirtęs me

di apsistojo.
— Kapok dabar in tris.
Iszpilde krikszto .sūnūs sene

lio valia, sukapojo in tris dalis. 
Inejo senis in dreve ir isznesze 
ugnies.

— Sudegink, —kalbėjo jis,— 
szituos tris pagalius.

Sukūrė krikszto sūnūs ugni, 
sudegino tris minėtus pagalius, 
nuo kuriu likosi nebaigusieji 
degti degėsiai.

Užkask dabar in žeme iki pu
šiai, ve, szitaip.

Krikszto sūnūs su didžiausiu 
paklusnumu pildo senio palie
pimą.

— Matai, dabar pakalnėj upe
lis, neszk isz tenai vandeni bur
noje ir laistyk. -Szita pagali 
laistyk taip kaip tu mokinai 
szeimininke. Szita laistyk taip 
kaip tu mokinai piemenis. O 
szita laistyk taip 'kaip tu moki
nai vyrus kurie lankus lenke. 
Kada iszaiugs isz sziu trijų de
gėsiu trys obelys, tada sužinosi 
kaip pas žmones piktumą isz
naikinti ir tuomet nuodėmės 
iszpirksi.

Pasakęs szita senelis nuėjo 
in savo buveine. Manste ilgai 
pasilikęs krikszto sūnūs ir nie
kaip negalėjo suprasti ka jam 
pasakė senelis. Bet pradėjo 
darba. kaip liepe.

X.
Nuėjo krikszto sūnūs pas 

upeli, paėmė pilna burna van
denio, atneszes iszpyle ant de
gėsio, nuėjo antru kart ir taip 
toliaus, laisto ir kitus du. Nu
vargęs krikszto sūnūs užsima
nė valgyti. Nuėjo pas seneli in 
dvara praszyti ko nors užkasti. 
Atidarius duris pamate kad se
nelis ant suolo guli numiręs. 
Apžiurėjas krikszto sumas .se
nelio padėlius, atrado sausai
niu, užvalgė, atrado ir kastu
vą ir pradėjo seneliui duobe 
kasti. Naktimi vandeni nesze, 
laistė pasodintus degėsius o 
diena buveine seniui kasė. Tik
tai iszkase duobe norėjo palai
doti, kaip tuomkart atėjo žmo
nes seneliui maistą neszdami.

Sužinoja žmones kad numirė 
senelis, laimino ant jo vietos 
krikszto sunu. Ir pasiliko krik
szto sūnūs ant senelio vietos gy
venti. Gyvena jis, maitinasi 
tuom ka jam žmones atnesza ir 
palieptąjį daiba atlieka — bur
noje isz upelio vandeni nesza, 
degėsius laisto.

Pragyvenus taip krikszto su
nui metus, pradėjo pas ji žmo
nes vaikszczioti. Prasiplėtė 
apie ji gandai kad miszke 
szventas žmogus gyvena, gelbs
tisi nuo nuodėmių burnoje isz 
pakalnes vandeni n-eszas, apde
gusius kelmus palaisto. Pradė
jo pas ji daug žmonių atsilan
kyti: pradėjo ir turtuoliai pirk
liai važinėti jam dovanas vežti. 
Bet neimdavo nieko krikszto 
sūnūs, tik sau del reikalingu-

te, girdi — kad koks tai žmo
gus pro ji joja ir dainas dai
nuoja. Iszejo krikszto sūnūs 
pažiūrėti kas per ypata. Žiuri 
žmogus dužas, jaunas, storas, 
drabužiai ant jo gražus, arklys 
ir balnas po juomi brangus. ,

Sustabdęs ji krikszto sūnūs 
paklausė kur jis joja ir kas jis 
per vienas. Sustojo žmogus.

— Asz esu žmogžudys — at
sako jis — jodau po kelius, 
žmones užmuszineju: kad dau
giau žmonių užmusziu tai links
miau dainas dainuoju.

Nusistebėjo 'krikszto sūnūs 
maustydamas: “Kaip isz tokio 
žmogaus piktumą isznaikinti? 
Gerai man tiems pasakot kurie 
pas mane vaikszczioja, patys 
melavo ja... O szis piktumu 
gėrisi. ’ ’ Nieko nepasakęs krik
szto sunius nuėjo in szali maus
tydamas: “Ka dabar padaryti? 
Pradės szis žmogžudys czionai 
jodinėti, iszgazdys žmones, nu
stos jie pas mane vaikszczioja 
ir jiems gero tuomet nebus bet 
man kaip tuomet gyventi reiks. 
Ir sustojas krikszto sūnūs eme 
žmogžudžiui pasakoti:

— ‘Czionai pas mane — pra
dėjo jis jam graudingu balsu — 
žmones vaikszczioja ne piktu
mu girtis bet metavoti iuž savo 
nuodėmės. Metavok ir tu jeigu 
bijai Dievo o jeigu nepuri me
tavoti tai jok isz ežia, daugiau 
nopasirodydamas, manes ne
graudindamas ir žmonių nuo 
manės negąsdink. O jeigu ne
paklausysi, nubaus tave Die
vas.

Nusijuokė žmogžudys.
— Nesibijau, — atsake jis 

kratydamas galva — asz Dievo 
ir tavęs nepaklausysiu, tu man 
ne virszininkas, tu savo mal
dingumu maitiniesi o asz žmog
žudyste maitinuosiu, visiems 
maitintis reikia. Tu moteres, 
kurios pas tave vaikszczioja, 
mokyk o mane mokyti nėra ka. 
O už tai kad tu man Dievą pri
minei asz rytoj virszaus du ne
reikalingus žmones užmusziu. 
Ir tave gal dabar užmuszcziau 
tik nenoriu rankas terszti. Bet 
toliaus nepasirodyk.

Pagrūmojus taip žmogžudys 
nujojo. Neatjojo daugiau žmog
žudys ir gyveno krikszto sūnūs 
kaip ir pirmiau, ramiai asztuo- 
nis metus.

XI.
Nuėjo karta nakezia kriksz

to sūnūs savo degėsiu laistyti, 
palaistęs parėjo in savo buvei
ne pasilsėti, sėdi ir žiuri ’in ke
lia ar greit žmones ateis. Bet 
neatėjo szia diena nei vienas 
žmogus. Prasėdėjus jam visa 
diena iki pat vakarui, pasida
ro jam neramu, liūdna, užsi- 
manste jis apie savo gyvenimą. 
Atsiminė jis kaip žmogžudys ji 
pelke, už tai kad jis savo mal
dingumu maitinasi. Sugryžo 
krikszto sūnūs in savo praėjusi 
gyvenimą.

— Ne taip asz gyvenau kaip 
man senelis liepe. Senelis man 
apitemija uždėjo o asz isz jos 
duona ir garbe žmonių pada-

dreves in kaina kad ramioj vie
toje žemeje gyvenimą sau insi-J 
kasti — nuo žmonių pasislėpti.

Eina krikszto sūnūs su mai- 
szeliu ir lopeta; pasiveja ji 
žmogžudys. Persigandęs jis no
rėjo bėgti bet szis raitas prisi
vijo.

— Kur eini ? — paklausė rus
eziai.

Apipasakojo jam krikszto sū
nūs kad nori nuo žmonių tokio
je vietoje pasislėpti kad niekas 
jo nerastu. Nusidyvijo žmogžu
dys.

— Kuom-gi dabar tu maitin- 
siesi kad pas tave žmones nesi-i 
lankys?

Ir nepamano apie szita krik
szto sūnūs o kaip paklausė jo 
žmogžudys atsiminė jis apie 
maista.

— Ka Dievas dinos tuomi 
maitinsiuos, — atsako szvelniu 
balsu krikszto sūnūs.

Nieko neatsakes žmogžudys 
nujojo toliaus.

— Kodėl, — mano krikszto 
sūnūs, — asz jam nieko apie jo 
gyvenimą nepasakiau? Gal jis 
dabar butu metavojas. Sziadien 
jis minksztesnis ir nesikėsina 
užmuszimu. — Ir paszauke jis

Patarėja Katalikiszku
Moterių

Mrs. Leonora Z. Medar, isz 
Chicagos, kuri yra geru advo
katu, likos isz naujo iszrinkta 
patarėju Katalikiszkos draugu- 
ves Catholic Daughters of Ame
rica ant metinio seimo, kuris 
atsibuvo Bretton Woods, N. IT. 
Ant tojo seimo suvažiavo mote
res ne tik isz Amerikos, bet ir 
isz Kanados, Puerto Rico, Ku
bos ir Panamos Kanalo aplin
kines, kurios atstovavo 2,000 
nariu tos draugystes.

Dieviszkas kvapas. Kankiniesi 
pats ir kitus kankini ir dar la
binus kankintis turėsi o Dievas 
tave kaip myli, kokia laime Jis 
tau pagaminęs. Nenaikink tu 
saves broliuk! Permainyk savo 
gyvenimą.

Žmogžudy^ nuleidęs galva 
sutraukdamas antakius užsi- 
gryžo.

— Atsitrauk nuo manes, — 
atsako jis.

.Apkabino dar tvireziau krik
szto sūnūs žmogžudį už keliu ir 
aszarodamas pravirko. Pakele 
akis žmogžudys ant krikszto 
sunaus. Pažiurėjas atydžiai, 
nusėdo nuo arklio ir puolė 
priesz ji ant keliu.

— Pergalėjai, — sako, — tu 
mane, seni. Dvideszimts metu 
asz su tavim kovojau. — Atver- 
tei tu mane. Nevaldau dabar 
asz savim. Daryk -su manim ka 
nori. Kada tu mane pirma kart 
prakalbinai, asz tik labiau už- 
pykau. Bet užsimanseziau asz 
ant tavo kalbu kada tu nuo 
žmonių pasiszalinai kad tau pa
ežiam nieko nuo žmonių nerei
kalinga. Ir pradėjau asz tau 
nuo to sykio sausainius neszt ir 
kabinti ant szakos.

darba kelis artus bet nei vienas 
mėginimas neatnesze naudos. 
Palaukes krikszto sūnūs prabi
lo:

— Kodel-gi szitaip szeimi- 
ninkele darai?

— Ar-gi nematai — ruseziai 
atsakydama pridėjo szeiminin
ke — priesz szvente viską isz- 
plauju bet niekaip stalo nu
plauti negaliu, vis neszvaru, 
nuvargau visai.

— Kad tu geriaus — pridėjo 
jisai —- rankszluosti iszplau- 
tum ir tuomet -szluostytum.

Paklausius paliepimo kriksz
to sunaus, szeimininke, tuojaus

seniui — kad pykezio pykcziu 
isznaikinti negalima o kaip ji 
isznaikinti pamokinkime mane.

Pažiurėjas senis in ji pasakė:
— O pasakyk man brangusis 

ka tu daugiaus kelionėje ma
tei?

Papasakojo jam krikszto sū
nūs apie szeimininke, kaip sta
la plave, apie vyrus, kaip jie 
lankus lenke, apie piemenis, 
kaip jie ugnies nemokėjo su
kurti.

Iszklauses senelis sugryžo in 
dvara, isznesze kirvua ir tarė:

— Eime, — pažvelgdamas 
pavadino krikszto sunu.

mo o kas jam buvo per daug tai 
kitiems neturtingiems iszda- 
lindavo. Ir pradėjo jis nauja 
gyvenimą: puse dienos vande
ni burnoje nesza, degėsius pa
laisto o kita puse dienos atilsi ir 
žmones priiminėja. Ir pradėjo 
manyti krikszto sūnūs kad jam 
taip liepta gyventi sziuom pik
tumą isznaikinti ir nuodėmės 
iszpirkti.

Pragyveno taip krikszto sū
nūs ir antrus metus, nei vienos 
dienos nepraleido kad nepalie- 
jųs degesu bet nei vienas isz jnil 

■dar nepradėjo sprogti.
Sėdi jis viena karta savo bū

riam Ir taip patiko man ji kad 
liūdna kad žmones pas mane 
nesilanko. O kaip žmones lan
kosi, tai asz tuomet džiaugiuo
si, kaip jie mano szventuma 
gerbdami platina. Ne taip gy
venti reikia. Paklydau asz gar
bėje žmonių. Pirmutiniu nuodė
mių neiszpirkau bet dar naujas 
užgyvenau. Eisiu asz in giria in 
nauja vieta kad žmones manes 
nerastu. Gyvensiu taip kad se
nas nuodėmės iszpirkti, pames
ti o nauju neužgyventi.”

Pamanstes szitaip krikszto 
sūnūs paėmė maiszeli sausai
niu, lopeta ir nuėjo toliaus nuo

jojanti žmogžudį.
— O tau vis-gi metavoti rei

kia, nuo Dievo nepabėgsi.
Pasuko žmogžudys arkli, isz- 

trauke peili isz po juostos, užsi
mojo ant krikszto sunaus kuris 
persigandęs nubėgo in miszka.

Nusivijo ji -žmogžudys tiktai 
pasakė:

— Du kartu tau, seni, dova
nojau, treczia kart nepasisuk 
man po akiu — užmusziu! Pa
sakęs szitaip nujojo. Nuėjus 
krikszto -sunui vakaro degėsiu 
laistyt, žiuri — kad vienas 
sprogti pradėjo. Obelele isz jo 
auga.

XII.
Pasislėpė nuo žmonių kriksz

to sūnūs, pradėjo gyventi vie
nas. Pasibaigė jo sausainiai.

— Na dabar, — mano jis, — 
szakneliu pajeszkosiu.— Tiktai 
nuėjo jeszkoti, žiuri ant szakos 
maistelis su sausainiais kabo. 
Paemes juos pradėjo maitintis.

Tiktai pasibaigus sausai
niams, žiuri vela kitas maiszelis 
ant szakos kabo. Ir gyveno taip 
krikszto sūnūs. Tik viena ne
laime jam buvo, žmogžudžio bi
jojo. Kaip užgins žmogžudį, -sle
piasi, manydamas: “Užmusz 
jis mane, tokiu budu nesuspė
siu savo nuodėmės iszpirkti.”

Pragyvenus -szitaip dar de- 
szimti metu, obelele viena augo 
o du kiti degėsiai kaip buvo 
taip ir pasiliko.

Atsikėlęs viena karta anksti 
ryte, nuėjo krikszto suims -savo 
darba atlikti,, suvilgęs žeme 
aplink degėsius, atsisėdo atsil
sėti. Sėdi, ilsėdamasis mausto:

— Nusidėjau asz, — mirties 
pasibijojau. Panorės Dievas tai 
ir mirtimi nuodėmės iszpirksiu.

Tiktai taip pamansezius, gir
di jis joja žmogžudys, piktžo
džiaudamas. Iszgirdes tai krik
szto sūnūs pamanė: “Apart 
Dievo nei blogo nei gero man 
nieko nebus,” ir nuėjo žmogžu
dį pasitikti. Žiuri — joja ne vie
nas žmogžudys bet neszasi už 
saves ant balno žmogų. O žmo
gaus rankos -surisztos ir burna 
užkimszta. Tyli žmogus o 
žmogžudys keikia. Priejas 
krikszto sūnūs prie žmogžudžio 
atsistojo priesz arkli.

— Kur-gi dabar — klausia 
krikszto sūnūs — -szita žmogų 
neszi.

— N-eszu in miszka, tai pirk
lio suims, nepasako jis kur tėvo 
pinigai paslėpti. Musziu asz ji 
iki tam laikui pakol pasakys.

Norėjo žmogžudys joti to
liaus bet neleido ji krikszto sū
nūs. Paemes arkli už pavadžiu 
ruseziai prabilo:

— Paleisk szita žmogų.
Užpykęs žmogžudys ant krik

szto sunaus, užsimojo ant jo su 
peiliu.

— Ar ir tau to norisi? — su
riko ruseziai. — Asz tau priža
dėjau kad užmusziu. Paleisk.

Bet krikszto sūnūs nei kiek 
nenjusigando.

— Nepaleisiu, — dre'bancziu 
balsu pasakė jis. — Nesibijau 
asz tavęs, vien tik Dievo bijau. 
O Dievas neliepia paleisti. Pa
leisk žmogų.

Sutraukęs antakius žmogžu
dys isztrauke peili, nupjovė 
virves ir paleido pirklio sunu.

— Szalinkites jus abudu niuo 
manės, — keikdamas atsako 
žmogžudys.

Paszokes pirklio sūnūs pabė
go. Norėjo žmogžudys joti bet 
krikszto sūnūs sulaikęs kalbėjo 
jam kad jis pamestu savo nedo
ra gyvenimą. Pastovėjus žmog
žudys iszklauses vis nieko ne
atsako ir nujojo.

Ant rytojaus ryte krikszto 
siunus nuėjo palaistyt likusiu 
degėsiu. Žiuri -kad vėl vienas 
degesys auga — taip pat obele
le.

XIII.
Praėjo vėl deszimts metu.
Sėdi krikszto sūnūs, nieko

Ir atsiminė krikszto sūnūs 
kad tuomet tiktai moteriszke 
stala numazgojo kada rank- 
szluosti iszplove: nustojo jis 
apie save rūpintis, nuvalė szir- 
di ir pradėjo kitus valyti.

Ir pasakė žmogžudys.
— O atveriai mano szirdi tuo

met kada -mirties nepašibijojai.
Ir atsiminė krikszto sūnūs 

kad tuomet tiktai vyrai lankus 
pradėjo sulenkti kada varstotą 
pririszo, nustojo jis mirties bi
jotis, sustiprino -savo gyvenimą 
Dievystėje ir paklausė jo nepa
klusnioji szirdis.

Ir pasakė vėla žmogžudys.
— O susileido manyje szirdis 

tiktai tuomet kada tu pasigailė
jai manes ir pravirkai prie ma
nės.

Nusidžiaugė krikszto sūnūs, 
nusivedė su savim žmogžudį 
kur pasodinti degėsiai. Priėjo 
jie o ir paskutineji obele iszau- 
gusi. Ir atsiminė krikszto sū
nūs kad tik tuomet užsidegė 
szlapios szakos pas piemenis 
kada inkure dideli lau-ža: užsi
degė jame szirdis ir uždege ki
ta.

Ir apsidžiaugė krikszto sū
nūs tuomi kad jis dabar sveti
mas nuodėmės iszpirko.

Apipasakojas visa žmogžu
džiui, numirė.

Palaidojus ji žmogžudys pra
dėjo gyventi kaip liepe jam 
krikszto sūnūs ir taip žmones 
mokino. — Galas.

jam nesinori, nieko nesibijo ir 
džiaugiasi jame szirdis. Ir mau
sto savyje krikszto sūnūs: Ko
kis žmoniems nuo Dievo geru
mas ! O kankina jie save berei
kalingai. Gyvent ir gyvent 
jiems džiaugsme.” Ir prisiminė 
jam visas piktumas žmonių, 
kaip jie -save kankina. Ir gaila 
jam pasidarė žmonių. “Berei
kalingai — mausto krikszto su
nns — taip asz gyvenu, reiktu 
eiti ir pasakyti žmoniems ka 
asz žinau.”

Tiktai taip pamansezius jam, 
girdi, joja žmogžudys. Pralei
dęs jis ji mausto: “Su juom 
kad ir kalbėsi nesupras.”

Pamanstes pirmiau taip, o 
paskui permanstes iszejo ant 
kelio. Joja žmogžudys nuleidęs 
galva žemyn žiuri. Pažiurėjus 
ant jo krikszto sunui gaila pa
sidarė, pribėgės prie jo apkabi
no jo kelius.

— Broliuk mylimas, — ver
ki aneziu balsu pasako, — pa
gailėk savo duszios! Juk tavyje
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MaEanoy City, Fa.

ŽINIOS VIETINES
•— Nedelioje turime pirma 

diena Augusto.
— Vincas Szerksznys, 410 

W. Centre uly., iszsisaugojo 
baisios nelaimes Nedelioje ant 
užsukimo prie kapiniu Tamak- 
veje, pataikindamas in medeli. 
Automobilius apsivertė bet 
nieką nesužeidė. Palicija tyri
nėja atsitikima.

— Liliosa, duktė ponstvos 
Jonu Cisariku, 315 W. Mahanoy 
Avė., iszvažiavo in Eastono^li- 
goribule ant operacijos tonsili- 
tis. Daktaras Urbonas, kuris 
paeina isz Mahan o jaus, padare 
pasekminga operacija.

— Ant kampo C ir Centre 
uilycziu Seredoje užsidegė auto
mobilius, apie 12:30 po piet, ku
ris prigulėjo prie Charles Keh- 
lier, 613 W. Centre. Ugnagesiai 
greitai užgesino liepsna. Ble- 
des padaryta ant keliu szimtu 
doleriu.

— Nežinomi pleszikai insi- 
gavo Utarninko vakara in ver- 
auze Jono Smitho ant W. Rail
road uly., pasiimdami daug vi
sokiu mesininkiszku. tulsziu ir 
tavoro.
t Nikalojus Januleviczius, 

38 metu, gyvenantis Readinge, 
sūnūs Janulevicziu, 128 W. 
Market uly., mirė Readingo li- 
gonbuteje nuo sužeidimu ko
kius aplaike puldamas nuo frei- 
to ir likos mirtinai sužeistas, 
mirdamas ligonbuteje in kėlės 
valandas vėliaus. Nelaimingas 
žmogus paliko paczia, tėvus, 
penkis vaikus ir du brolius.

—■ Buvusis aptiek orius A. 
G. Timm, kuris buvo manadže- 
rium vaistinio arielkinio mono
poliam, Frackvilloje, likos per
keltas in Mahanoju in vieta 
George Moyer, kuris gavo dins- 
ta arielkinio inspektoriaus Fi
ladelfijoj.

— Jeigu kas žino dabartini 
adresa T. Pelaiczio, kuris 30 
metu adgal gyveno Mahanojuj, 
tai meldžiame praneszti in 
“Saules” ofisą. (2t.

— Aplaikeme nuo musu skai- 
ty,tojaus laiszkeli kuris gal bus 
prasergejimu kitiems mieste, 
kurie turi “flaperkas” pacziu- 
les o panasziu “verkencziu” 
vyru turime ir kituose miestuo
se. Sztai ka tasai vargszas ra- 
szo in musu redakcija: “Turiu 
gera darba ir keturis mažus vai
kus. Galecziau gyventi malsziai 
ir be skolų nes uždirbu gerai 
bet mano pacziule mano pini
gus praszvilpia kaip tik juos 
uždirbu, naminiu darbu nenori 
užsiimti o kada ir iszverda pie
tus tai “isz dinerkes.” Apsi
kirpo sau plaukus, o reikia ži
noti kad ji jau pere jo savo jau- 
nysta ir dabar nori beždžion- 
kauti kaip jauna 20 metu mer
gele ir tik mausto apie “gud 
taims.” Vakarais eina pas ki
tas panaszias moteres ir ant 
pikczeriu lyg vėlybai nakcziai 
ir tokiu budu perleidžia savo 
brangu laika o kelis kartus su 
kokiais tai szpicleis iszvažiavo 
bambiliais bet kur ji trankosi 
tai asz nežinau. Asz turiu pats 
iopyt savo drabužius ir vaiku. 
Skolos auga kasdien ir negaliu 
jau uždirbt kad iszlipt isz ba
los; vogt nenoriu ir vienatinis 
būdas man pasilieka pyksztelet 
isz revolverio mano paežiai ir 
sau. Meldžiu guodotino redak
toriaus patampyti taji mano 
graudinga laiszkeli apie teby- 
res pacziules ir praserget kitus 
vyrus kad laikytųsi ant sargy
bos.”

Graudingas laiszkelis bet tei
singas. Geriausia su tokia per
siskirt.

SHENANDOAH, PA,
—■ Laisnus ant apsipaezia- 

vimo iszeme sekanezios pore
les : Vladas Plopla, isz Detroito, 
su Zofija Stepanavicziute, 116 
Schuylkill Ave., isz miesto.1 
Taipgi iszsieme laisnus Juozas 
Makovski isz Kearney, N. Y., 
su Julija Rainiute, isz miesto.

—■ B. Vasiliauskas, likos 
sužeistas laike darbo Sheppto- 
ne ant projektinio darbo. Va-Į 
siliauskas paslydo ir nusirito > 
nuo kalno sužeisdamas sau ko
ja. Gydosi Locust Mountain li
gonbuteje.

—• Abieju Lenkiszku para
pijų parapijonai da vis “boi
kotuoja” parapijas už paskyri
mą per Kardinėla rubežiaus, 
Parapijonai ketina kovoti lyg 
paskutiniam ir nepasiduos.

— Girdėt, kaip žmones kal
ba, kad Lietuvisz'koje parapi
joj verda kaip puode. Žmonys 
yra neužganadyti isz priversti
no mokesezio už kapines ir pa
rapija. Nekurie kalba kad 
jeigu kas mirtų, tai jam kasz- 
tuotu keli szimtai doleriu ant 
apilaikymo pavelinimo laidoti 
ant kapiniu, jeigu mokėtu baž
nytine duokle tru'stisams. Žmo
nes visaip kalba ir sunku daži- 
noti teisybes. Bet tarp žmonių 
vieszpatauja didėlis neužgana- 
dymas.

Tamaqua, Pa. — Daktaras 
Tamoszius MalinaUckas likos 
surisztas mazgu moterystes su 
daktarka Mare Grinkevicziute, 
isz Brooklyn, N. Y. Vinczevone 
atsibuvo Brooklyn e o vestuves 
atsibuvo pas jaunikio tėvus. 
Jauna pora daktaru apsigyvens 
czion'ais.

St. Clair, Pa. — Lietuviu pa
rapija turės pikniką ateinan- 
czia Subata ir Nedelioj, parke 
prie bažnyczios. Rengėjai už- 
kvieczia visu atsilankyti.

Gilberton, Pa.,
Jf Mikolals Struckis, kuris 

pergyveno czionais daugiau 
kaip trisdeszimts metu, mirė 
Nedelioje, namie, po trumpai 
ligai. Velionis gimęs Lietuvo
je pribuvo in Amerika būda
mas jaunas vyrukas, apsi
gyvendamas czionais. Prigu
lėjo prie Szv. Ludviko para. 
Paliko paczia Margarieta, tris 
dukteris, tris sūnūs, keturis a- 
nukus ir seseri Jeva Miliaus
kiene, kuri gyvena Pittsburgh, 
Pa.

" ......... . ' į

Paskutines Žinutes
Coaldale, Pa. — Penki nariai 

szeimynos Jono Poliszczako pa
vojingai apsirgo nuo valgio ku
lis buvo nesveikas. Visi likos 
nuvežti in 'ligonbute.

Washington, D. C. — Sena
torius Lewis perstatė byla ku
ris duotu daktariszka pagialba 
del vargingu žmonių ligonbute- 
se už ka užmokėtu valdžia. 
Ko'žnas žmogus negalintis už
mokėti už gydymą gautu pa
gialba kožnoje ligonbuteje.

Knapp Creek, N. Y. — Nukri
to czionais keli colei sniego prie 
Allegheny kalnu per ka oras la
bai "atvėso. Mieste Kolorado 
Springs taipgi nukrito keturi 
colei sniego.

Quakertown, Pa. — Kokis tai 
vagis, suradęs slapta vieta kur 
A. Ę. Wright laike savi paeze- 
dumus, pasiėmė isz stiklines 
bonkos 2,000 doleriu. Jo mote- 
re per tai pavojingai apsirgo. 
Buvo tai ju viso gyvenimo pa- 
czedumas.

ISZLIETUVOSj
ATSIRADO MERGAITE PA

VOGTA PER ČIGONUS.
Lubartov, Lenk., — Laike 

kada palicija peržiūrinėjo či
gonu abaza, kuris sustojo už- 
miestije ir suraszinejo pravar
des čigonu ir ar visi turi pas- 
pprtus, palicija surado mergai
te buvus pavogta per čigonus. 
Tolimesni tyrinėjimai parode, 
buk mergaite buvo pavogta i 
kada turėjo vos tris metus ir 
peibuvo su čigonais szeszis me
tus. Mergaite likos sugrąžytą 
tėvams, kurie labai nudžiugo 
suradę savo mylima kūdiki po 
tiek metu.

MOTERE NUDURE ŽMOGŲ.
Mažeikiai. — Magde Rupai- 

te—Stupeliene peiliu nudure 
buvusi savo meiluži—sugyven
tąja Puoki. Jie kartu gyveno 
daug metu. Vėliau del nesan
taikos iszsiskyre ir pradeje vie
nas kitam invairiai kersztauti. 
Viena syki po iszsiskyrimo 
Puokis prisigėrės atėjo pas sa
vo buvusia meiluže tikslu ja 
nužudyti, bet ji paspruko. Ta
da jis iszdauže langus, .sumu- 
sze indus, supjaustė savo bu
vusios meilužes drapanas ir pa
talyne. Jam taip triukszmau- 
jant, koks tai pilietis, ji gero
kai apdaužė. Bet triukszma- 
dari pasisekė atgaivinti ir pa
gydyti. Jo buvusi meiluže 
Magde Stupeliene, einant jam 
szaliulyczia turgavieteje, Stai
ga pripuolė prie jo, peili suva
rė jam in szona, antra karta 
smeige in kakta ir pati pabėgo, 
palikdama ji su peiliu kakle. 
Puokis kelis žingsnius pažen
gęs, krito ant žemes. Abudu 
smūgiai buvo mirtini. Puokis 
priesz Didiji kara buvo baus
tas už pleszikavima 12 metu 
kalėjimo. Vėliau pleszikaujant 
žinomam pleszikui Reikauskui 
Žemaitijoje, Puokis taip pat 
buvo prie jo prisidejes. Už tai 
irgi buvo, baustas kalėjimu.

KIRVIU SUKAPOPO 
VYRUI GALVA.

Raseiniai.,— Mesininke, D- 
ne, keliais kirvio smūgiais sun
kiai sužalojo savo vyrui galva. 
Teipgi ji perkirto ranka sunui, 
kuris gelbėjo tęva. Mesininke 
jau kuri laika sirgo nervu liga. 
Dabar ji palicijos suimta. Vy
rui sužalota galva taip sunkiai, 
kad nėra vilties iszgyti.

PER 6 MENESIUS 900 NE
LAIMINGU ATSITIKIMU.
Kaunas.,— Isz draudimo nuo 

nelaimingu atsitikimu kasos 
sužinojome kad per isziu me
tu pirmuosius 6 menesius in- 
vyko 900 nelaimingu atsitiki
mu, isz ju 7 mirimai. Daugiau
sia nelaimingu atsitikimu in- 
vyko medžio apdirbimo ir me
talu pramonėse. Draudimo nuo 
nelaimingu atsitikimu kasa per 
ta pati laikotarpi yra iszmoke- 
jusi apie 90,000 litu paszialpu. 
In ta suma neineina pensijų 
mokėjimai.

LIETUVOJE SENBERNIU 
TURES MOKĖTI PADOT-

KUS;
Kaunas, Lietuva.,— Valdžia 

jau padare tiesas, kad visi sen- 
bernei turi mokėti padotkus už 
savo liuosybe, o ypatingai tie, 
kurie jau sulaukė 35 ar 50 va
sarėlių 'bet tie kurie yra ligo
ti ar neturi darba, bus nuo tu 
padotku paliuosuoti. Isz to pa- 
dotko bus szdlpiama naszles ir 
sieratelei. .

PAVEIKSLAI ISZ NAUJAUSIU ATSITIKIMU

1—Mirusis Guglielmo Marconi, kuri vadino “Tėvu Reidio,” aplaike valdiszkas laidotu
ves kuriam parengė jas Italija su didele garbe. 2—Iždo ministeris Henry Morgenthau, Ar- 
thuras DeSousa Costa ir sekretorius Cordell Hull turėjo posėdi kad Suv. Valstijos paskolintu, 
60 milijonu doleriu aukse del Brazilijos kad užlaikyti verte jos pinigu. 3—Kaip iszrodo szia- 
dieninei Kiniszki kareiviai kurie kovoja priesz Japonus kurie ana diena paėmė miestą Pei
ping, kurioje aplinkinėje tęsęsi kruvini musziai.

KAPUCINAI PINIGAUJASI 
ISZ LIGONIU.

Plunge.,— Sziomis dienomis 
vienuoliai Kapucinai Plunges 
“Liurde” surengė Ligoniu 
Kongresą, in kuri suplaukė ne
maža senu ir jaunu szlubu, pa- 
raližuotu ir serganeziu invai- 
riomis ligomis žmonių. Ligoniai 
atvyko sveikatos jeszkoti 
Plunges “Liurde” stebukluose 
nes taip ir buvo skelbiama, kad 
szi vieta szventa ir ligoniai pa- 
sveiksia, bet nežiūrint skelbi
mu, kad “Liurde” galima ste
buklais pasigydyti, keli kon
greso dalyviai kongreso laike 
mirė. Ta proga Kapucinai 
Plungėje inrenge tam tikra 
kūdra kuria ir paszventino. 
Kūdros viduryje pastatytas ak
muo o ant jo statysią Szv. An
tano statula. Toki ligoniu kon
gresai busią rengiami kas met.

rijentas J. Gražulis iszplauke 
luotu in ežero vidurį ir szoko 
in vandeni maudytis ir sutrau
kus sąnarius, nuskendo. Gra
žulis, kilęs nuo Gražiszkiu, bu
vo geras mokinys ir egzaminus 
laike ketveriukemis. Buvo Ii-
ke tik trys nežymus egzaminai.

PRIGĖRĖ DU ŽMONES.

ISZ WILKES-BARRE
IR APLINKINES

— Draivas prasidėjo ant pa
darymo miesto didesniu per pri
skyrimą visu Townshipu kaip: 
Plains, Wilkes-Barre ir Hano
ver. Gubernatorius jau paširdy 
sze ant bylos.

— Gerai žinomas sportinin
kas, Niek Kotys, isz Shickshin
ny High School, bus surisztas 
mazgu moterystes su Francisz- 
ka McGinnis, isz Filadelfijos, 
14-ta d. Augusto.

— Edwardas Hoffman, tė
vas devynių vaiku, sargas prie 
No. 1 drifto, No. 6 kasyklų, li
kos perszautas tris kartus per 
nežinomas ypatas kurie ant jo 
užklupo nakties laike. Hoffma- 
nas mire in trumpa laika ligon
buteje po at vežimui.

t Stasiukas Kriseviczius, 
17 menesiu vaikutis, isz Ed- 
wardsvilles, likos mirtinai su
žeistas per troka prie savo na
mo mirdamas in trumpa laika 
Kingston© ligonbuteje. Vaiku
tis iszvažiavo isz tarpo dvieju 
automobiliu ant “kiddie” ka-

TRUMPOS ŽINUTES 
ISZ KANADOS

Toronto. — Elzbieta Hunting, 
5 pėdu moterėle ir sverenti 97 
svarus, .sumusze ir padavė in

ruko ir dreiveris ji nepatemino 
in laika. Dreiveris likos paleis* 
tas. ■ j

— Juozas Jurgas, 80 metut 
gyvenantis Shickshinny, štai* 
gai netekes proto, pasiėmėt 
szake'bego per ulyczias noreda-

palicijos rankas 45 metu Japo
ną, kuris atėjo apipleszti jos na- 
jma. Sėtinas Yosugo netikėtai

Telsziai.,— Atszilus orui ir . likos užkluptas per moterele 
pradėjus žmonėms daugiau kuri jam apdaužė akis, inkando 
maudytis padaugėjo ir nelai- Į in nosi ir pradėjo rėkti pagial- 
miu kurios dažniausiai buna bos pakol adbego palicija ir ple-

mas ka nors su'badyt ant smert. 
Palicija ji apmalszino ir patal
pino in prieglauda del pamisze- 
liu.

NEBŪK ŽILAS

PIRMA MAUDYMOSI AUKA
Vilka viszkis.,— Vilka viszkio 

mieste nėra tinkamos maudy
muisi vietos, todėl daugumas 
maudytis vyksta in netoli esan
ti Paežerių ežerą. Ežere mau
dymuisi vietos nenurodytos ir 
kiekvienas maudosi kur nori. 
Kadangi ežere daugelis turi sa
vo nuosavus luotus arba baida
res, kiti maudosi paeziame e- 
žero viduryje. Pereita men., 
vietos valst., gimnazijos abitu-

del neatsargumo. Telsziu vai., 
Szakalu kaimo ūkininko Ur- 
bonavieziaus bernas, 22 metu 
amžiaus Kazys Berenis, parė
jės isz lauku darbo, szoko in 
ten pat kluone esanti prūdą, 
kuris turi kelius metrus gylio. 
Berenis nemokejes plaukti ir 
jis tuoj nuskendo.

Teipgi sziomis dienomis Tel
sziu vai., Eigirdžių bažnytkai
mio gyventoja Ona Valkiene 
su savo broliene Zose Vaikaite 
nuėjo in netoliese esanti Tau
salo upeli pasimaudyti, kur 
Valkiene ir prigėrė.

NUSINUODIJO TARNAITE.
Raseiniai., — Czionais nusi

nuodijo viena prekybininko 
tarnaite, Jasiulyte. Nusinuo
dijo todėl, kad vyras, kuris ja 
mylcjes ir iszviliojes isz jos ne
mažai pinigu, atsisakė vesti.

JAUNIAUSIA MOTINA SUSILAUKĖ ANTRA KŪDIKI.
Mrs. Daniel Gonzales, trylikos metu amžiaus, isz Port Ar

thur, Teksu, kuri likos pripažinta kaipo jauniausia motina ant 
svieto, 18 menesiu adgal, dabar pagimdė antra kūdiki. Szale 
jos stovi jos pirmutinis sūnelis, Robert Lee ir jo sesute, Alicija. 
Pirmutinis kūdikis gimė Sausio menesyje 1936 mete, kada tai 
motina da nebuvo sulaukus dvylikos metu. Antras gimė kada 
motina turėjo vos trylika metu. Tėvas turi 22 metus, dirba alie
jaus dirbtuvėje ir yra muzikantu. _ ______ _

szika uždare kalėjime.

Windsor. — Felicija Meloche 
mirė czionais turėdama 105 me
tus, kuri kalbėjo tik Francu- 
ziszkai. Buvo ji sužeista kelis 
kartus nelaimėse bet vis kalbė
davo jog tik tada mirs kada 
Dievas ja paszauks in savo ka
ralyste o ne per užmuszima. 
Mirė ji nuo senatvės.

Brampton. — Czionais pa
sklydo daugelis netikru Ameri- 
koniszku bumaszfku todėl biz
nieriai tuom laik atsisakė pri
iminėt dolerines bumaszkas pa
kol bankos užtvirtins kad yra 
teisingos. AmerikonisZki spor
tininkai badai jas praplatino 
ant lenktyniniu lauku. .

❖ ❖ ❖

Skaitykite “Saule”
❖ ❖ <♦

Stebuklingos gyduoles, kurios pa
naikina žilima, plauku slinkimą ir 
plaiskanas. Szias gyduoles privalėtu 
turėt kiekvienas, kuriam žyla, slenka 
arba pleiskanuoja plaukai. Jos atitai- 

'so žilus plaukus koki buvo, bet nėra; 
i dažai. Nėra nieko už jas geresnio iki 
sziol iszrasta. Specialiai supažindi
nimui pasiūlome dideli $2.00 pakeli 
už $1.00. Užsisakyk sziadien ir su
taupyk doleri. Jeigu nebusite pilnai 
patenkintas, jums pinigai bus sugra
žinti. Reikalaujame agentu. /

VALORTONE HERB CO., 
Dept. S, Box 305. Clinton, Indiana

“OLD IRON HUNT”
Czia stebėtina proga permainyti juso sena elektrikine 

prosą ant naujo proso. Szita kompanija ir daug pardavėju 
szioj apelinkėje, pavelys jumis $1.00 už juso sena prosą jeigu 
pirksite nauja moderniszka elektrikini prosą. Pasinaudokite 
isz szitos progos.

Priek tam, jeigu juso sennas prosas bus seniausias isz. 
sugražintu prosu tada gausite nauja 1937m. modelios prosai 
visiszkai dykai ir galėsite patįs iszsirnkti bile koki naujai 
elektrikini prosą. i • j

PENNSYLVANIA POWER IR LIGHT COMPANY -
IR PAS JUSO VIETINI PARDAVĖJU ~ 1
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