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SURADO $15,000 UGNIS ANT LAIVO SKARBM DINGO |SZ LIETUVOS
INBEGO IN MOKSLAINE IR;Bobele Norėjo Būti Kaip 
, PERPJOVĖ ŠUNELIUI 
Į GERKLE.
‘ Spokane, Wash. — Artimam 
mažam miestelyje Arnold, in- 
begus Mrs. Clara Laird, in pub- 
likine mokslaine, kurioje sėdė
jo jo's szesziu metu sūnelis skai
tydamas knyga, laikydama ilga 
peili rankoje, staigai pribėgo 
prie jo ir patraukė su peiliu šu
neliui per gerkle, perpjaudama 
•gyslla ir vaikiukas mirė ant vie
tos. Motina po tam baisiam dar
bui iszbego isz mokslaines bet 
daraktorka su pagialba kitu 
žmonių pagavo motina ir atida
vė in rankas palicijos. Kada jos 
•užklausta del ko taip padare tai 
neatsakė nieko ir tik su galva 
kratė kad nieko nežino.

Metu Mergina.
20

GAVO DARBA IR $1,000 
DOVANU.

NORS JAI TAS KASZTUOTU 
TŪKSTANTI DOLERIU.

SZITA SZEIMYNA ISZTIK- 
RUJU YRA LAIMINGA.

Gary, Ind. — Visokiuose kon- 
testuose, in laika keturiu metu, 
poniute T. H. Adams iszlaimejo 
ant loterijos automobiliu, jos 
sūnūs Robertas laimėjo auksini 
laikrodėli o dukrele Alicija lai
mėjo puiku bronzolieta ant ran
kos. Sūnūs Alvinas iszlaimejo 
motorine valti o tėvas netikėtai 
laimėjo ant fero szilkine szlebe 
beFjam toji dovana neprieidavo 
ir turėjo atiduoti pacziulei.

Cleveland, Ohio. — Zofija Za- 
voda, kuri jau susilaukė apie 
52 vasarėlių staigai neteko pro
to ant ąenatves geisdama ka- 
necz iszrodyti kaip 20 metu 
mergina. Zofijele pirkinėjo vi
sokius pauderius, kvarbas, te
palus ir 1.1, bet ka gelbes visokį 
tepalai ant raukszleto veido se
nos bobeles? Pinigai iszplauki- 
nejo kaip vanduo, vyras rugojo 
bet viskas ant niek. Poniute Zo
fija vis pirkinėjo tepalus bet 
kasdiena jos veidelis iszrode 
bjauresnis.

Vyras nekarta jai kalbėdavo: 
“Nedarykie isz saves beždžion- 
ka nes negaliu tave nei pabu- 
cziuot nes savo burna subjauri
nai su visokiais tepalais ir pau- 
deriu. Geriau, nusiprausk su 
muilu o pauderi palik dukre
lėms.”

Bet poni Zofija net sudrėbėjo 
isz piktumo szaukdama: “Vai 
tu senas grybe, tu nori kad ir 
asz bucziau kaip tu. Nesulauksi 
tu to. Esmių da jauna flaperka 
Įr ka tu man padarysi?”

Philadelphia. — Aleksas Use- 
viez, maliorius, jeszkojo darbo 
per kelis menesius bet vietoje 
surasti darba, surado maisza su 
penkiolika tukstanoziu doleriu 
kuriuos pamėtė ’tūlas biznierius s 11. 
veždamas pinigus in banka. 
Teisingas žmogelis sugražino 
pinigus už ka aplaike tūkstanti 
doleriu dovanu ir darba su Uni- 

'ted Trucking kompanija ir da
bar yra visiszkai užganadytas.

KAIP SAPNAVO TAIP IR 
ISZSIPILDE.

Batavia, N. Y. — Mrs. Jane 
Hedley nakties laike pabudo su 
didele baime ir kliksmu nes 
sapnavo kad szale jos guli jos 
negyvas vyras. Truputi apsi- 
malszinus padėjo ranka ant vy
ro veido ir vela baisiai sukliko 
nes jos pirsztai dalypstejo szal- 
ta kaip ledas vyro veidą.

Vyras taja diena skundėsi 
ant skausmo szirdies bet mažai 
apie tai rūpinosi ir mane kad 
skausmas praeis bet nakties lai
ke mirė szirdes liga.

100 Pasažieriu Ant Pasilinks
minimo Laivo Kuris Pradėjo 

Degti.

Surastas Skarbas Vertes $3,- 
000,000 Dingo Nežine Kur.

KELI ŽMONES SUDEGE 
ANT SMERT.

VIENAS JESZKOTOJAS 
NUSIŽUDĖ.

Baltimore, Md. — Kada Che
sapeake Steamship kompanijos 
laivas “City of Baltimore” isz- 
plauke su daugiau kaip szimtu 
žmonių, ant pasilinksminimo, 

; i kilo ant jo ugnis kada laivas ra
dosi netolimoje Fort Small
wood, 14 myliu nuo Baltimores 
inlunkes. Laivai, matydami ne
laime, priplaukė prie deganezio 
laivo duoti jam pagialba ir ge-j valdžios. Ant vietos kur likos 
syti liepsna. Daugelis sužeistu 
ir apdegusiu pasažieriu likos 
iszgialbeta ir patalpinti in na
rna artimojo gyventojo, Augus-
o Klecko, Bay Side.

Laivas plauke in Norfolk su 
inksmais pasažieriais praleisti 

vakarėli bet ju linksmybe persi
mainė ant nuliudimo. Keturi 
žmones žuvo, penki sužeisti ir 
du nesurandami. Laivas sudege 
visiszkai. Isz kokios priežasties 
kilo ugnis tai da neisztyrineta.

DU ŽIAURUS ŽEMAITIJOS 
PLESZIKAI NUBAUSTI VI
SA AMŽIŲ IN KALĖJIMĄ.
Kretinga.,— Priesz kuri lai

ka pleszikai Kretingos aps., 
Salantu valscz., Selenių kaimo 
ūkininko A. Szimkaus griežtoj 
suriszo virvėmis visus szeimos 
narius ir reikalavo pinigu.

Panama City; Panama. — Kė
lės sanvaites adgal pasklydo po 
svietą žinia buk trys jeszkoto- 
jai aukso: Amerikonas, Pran
cūzas ir Vokietis surado gryno Į
aukso vertes už tris milijonus Szimkus 250 litu pleszikams 
doleriu, aplinkinėje Kostary- 
kos. Valdžia atlaikius tokia ži
nia, nusiuntė in ten kelis ero
planus kad atgabenti auksa ir 
padalinti tarp jeszkotoju ir

PASLĖPĖ SENAM PECZIU- 
JE PINIGUS; ŽENTELIS 

JUOS PAVOGĖ.
Nanticoke, Pa. — Franas La- 

zevnik, kuris per daugeli metu 
dirbo kasyklose ir czedino kož- 
na skatikėli, sutaupino apie 
1,500 doleriu o kad netikėjo in 
bankas kurie taip bankrutino 
nesenei, paslėpė juos senoj pan- 
cziakoj ir indejo in sena duon- 
kepini pecziu ant kiemo. Ma
tyt žentelis suseke savo uoszvi 
kaip_ tankiai atsilankydavo in 
pecziu ir dasiprato kad uoszvis 
turi tenais savo turtą. Ana nak
tį kada uoszvis dirbo ant nakti
nio szipto, žentas pasiėmė visus 
pinigus iriszdume po velniu, 
neatsisveikinęs nei su savo pa
cziule ir dviems vaikuczais. La- 
zevnik tuojaus davė žinia pali- 
cijai bet kur tu vagi sugausi su 
pinigais.

SALAMONISZKAS NU
SPRENDIMAS ISZMINTIN- 

GO SUDŽIAUS.
Scranton, Pa. — Veronika 

Kleko'tkiene apskundė groser- 
ninka Angelo Pucci buk jai par
davė pusantro tuzino prasmir
dusiu kiausziniu. Sumusze sze- 
szis isz ju ir kožnas buvo page
dęs o likusius nunesze in suda. 
Italas iszsikalbinejo buk kiau- 
sziniai buvo szvieži. “Jeigu 
taip tai iszgerk/likusius kiau- 
szinius o tuomi darodysi kad 
tieji kiausziniai yra geri ir 
szvieži” — atsiliepe sudžia in 
kaltininką. Italas iszsikalbine
jo kad tuzinas butu už daug bet 
atėjo jam in pagialba jo szvoge- 
ris. Kožnas isz ju iszgere po sze- 
szis kiauszinius po tam abudu 
nuėjo namo labai susiraukia.— 
Gal dabar ir jiems pasidarys re- 
yolįflcija viduriuose.

Ana diena Zofija sutiko savo 
draugia kuri nesenei lankėsi 
pas kokia tai moterele kuri 
“liftino feisus” del senu bobe
lių. Zofija nudžiugo taja žinia 
ir nutarė duoti “iszprosyt” sa
vo veidą nors jai kasztuotu ir 
tūkstanti doleriu. Gavus adresa 
tosios moterėles, tuoj nuvažia
vo pas ja o toji pirmiausia jai 
pasakė: '“Misis, duokie pir
miausia szirnta doleriu tai pra
dėsiu tavo veidą pertaisinet 
ant naujos. O gal neturi tiek pi
nigu?” Ant ko poniute Zofija 
atsiliepe su piktumu: “Ka tu 
sau mistini, asz turiu dvi “au- 
zas’ ’ ir galiu tau duoti tūkstan
ti doleriu kad tu padarytum isz 
manes flaperka.”

Suprato permainytoja bobisz- 
ku terlu kad bobele kvaila todėl 
jai pasakė: “Labai gerai, jeigu 
tu man duosi tūkstanti doleriu 
tai busi skaisti kaip lelijėle.”

Bobėle parvažiavus namo pa
reikalavo nuo vyro tūkstanti 
doleriu bet vyras staeziai pasa
kė bobelei kad ja nori apgaut ir 
nuėjo in palicija pasiskunst.

Gerai kad ant to ir užsibaigė, 
moterei iszgaravo isz galvos 
pasilikt flaperka ir dabar prau
sėsi praseziausiu muilu ir szia
dien jos veidelis yra skaistus ir 
vyras yra labai užgamadintas 
isz savo bobeles.

GINDAMA TĘVA NUO JAU
NIKIO PATI LIKOS

UŽMUSZTA.
Glendale, Wis. — Katre Ja- 

rosinski, 22 metu, likos užmusz- 
ta gindama savo sena tęva nuo 
girto jaunikio, Stasio Brusnic- 
kio, kuris atėjo taji vakara pas 
mergina. O kad Stasys buvo 
gerai užsigėręs, tėvas paliepė 
jam apleisti gyvenimą. Stasys 
užklupo ant Jarosinskio su pei
liu, supjaustydamas jam skau
džiai veidą. Tėvas gynėsi su ali
ne bonka o dukrele inszoko in j u 
tarpa, norėdama apsaugoti tęva 
nuo peilio. Stasys, norėdamas 
insmeigti peili in krutinę tėvo, 
pataikė savo mylimai in kruti
nę ir toji mirė ant vietos.

Kada paszaukta palicija atė
jo ji suimti, rado ji sėdinti prie 
lavono savo mylimos, apsvai
gintas tuom ka padare ir kalbė
jo kad jo mylima tiktai miega 
ir kad ji tuojau atsikels. Pasiu
tėli nuveže in kalėjimą.

GELEŽKELIO KOMPANI
JOS ISZDAVE DAUG PINI

GO ANT PAGERINIMU.
Chicago. — In paskutinius du 

metus Amcrikoniszki geležin
keliai iszdave daugiau kaip 50 
milijonu doleriu ant visokiu pa
gerinimu kad tokiu budu nepa
silikti užpakalyje bosu kompa
nijų kurios papigino kasztus 
kelionių ir 'buvo priežastim kad 
geležkelio kompanijos turėjo 
labai mažai pasažieriu.

Geležinkeliai papigino kasz
tus keliones ir intaise geresnius 
vagonus su visokiais smagu
mais ir patarnavimu ir žmones 
sziadien jau daugiau naudoja 
geležkelius kelionėms.

surasta auksas, atvažiavo pul
kininkas palicijos, Pino, kuris 
drauge su vienu jeszkotoju, ku
ris surado auksa, nuėjo prie tu
nelio kuriame nevos auksas ra
dosi. Pulkininkas palicijos su
stojo prie tunelio o jeszkotojas 
inėjo in vidų bet tunelyje nesu
rado aukso ir isz gailes'ties nu- 
siszove ant vietos.

Dabar pulkininkas pradėjo 
jeszkoti kitu dvieju jeszkotoju 
kurie taipgi prigialbejo suras
ti auksa. Vienas isz ju dingo ne
žine kur o treczias iszsikalbine- 
ja b uk nieko nežino apie suradi
mą tojo aukso. Bet palicija ma
no buk tasai, kuris dingo, turėjo 
pąslsamdyt kelis mulus ant ku
riu sukrovė auksa ir prasiszali- 
no isz tosios aplinkines.

Valdžia buvo nusiuntus in 
ten penkis eroplanus kad nuga
benti surasta auksa bet nei val
džia nei jeszkotojai pasinaudo
jo isz jo ir vienas net žuvo.

davė, bet jie tuo nesitenkino ir 
pradėjo Szimkus kankinti: 
karszta geležimi deginti invai- 
rias kūno dalis, piaustyti pei
liais, 1.1. Szi žiauru apipleszi- 
ma aiszkindama, palicija pri
ėjo iszvada, kad tai yra dar- 
beniszkiu Stepo Miksztos ir 
Petro Gadeikio darbas, ir juo
du suėmė. Szimkus užpuolė 
trys pleszikai, bet trecziojo ne
pavyko iszai’szkinti.

ANTRAS DVYNUKAS UŽGI
MĖ IN LAIKA 74% 

VALANDŲ.
Marion, Ohio. — Mrs. Virgil 

Parcher, 18 metu moterėle, pa
gimdė Panedelio diena viena 
kūdiki o in 74% valandų vėliau 
pagimdė antra. Abudu kūdikiai 
randasi inkubatoryje ir badai 
gyvens. Motina pavojingai ser
ga nes vaikai gimė priesz laik.

DVI SENUTES SUSILAUKĖ 
PUIKAUS AMŽIAUS..

Norrisville, Pa. — Aha diena 
apvaiksztinejo savo gimimo 
diena “Teta Luci'ja” Hakk 
kuri susilaukė puikaus amžiaus 
103 metu ir sake jog tikisi su
silaukt daugiau savo gimimo 
dienu. Motere buvo vedus du 
kartus. Senuke yra sveika ir 
dirba savo namini darba kas 
diena.

El Paso, Tex. — Czionais mi
re gal seniausia motere Teksuo- 
se, po vardu Lina Morą, kuri 
turėjo 111 metu amžiaus. Gimė 
ji 15 Septemberio, 1826 mete, 
Zacatecoj, Meksikoj. In EI Pa
so atvažiavo ji 1913 mete.

PRYCZERIENE PAGIMDĖ 
KŪDIKI BE RANKU.

Palo Alto, Calif. — Baptistu 
pastorio motere, Mrs. Elma Le- 
vinthal pagimdė ligonbuteje 
kūdikėli kuris neturi ranku bet 
sziaipyra sveikas ir gyvens. 
Motere turi keturis kitus vai
kus kurie yra kaip ir kiti vai
kai.

NUBAUDĖ MERGINA UŽ 
SVECZIU APVOGIMĄ

Pernai rudeni Tauragėje du 
jauni piliecziai, grįždami isz 
koncerto ulyczioje sutiko 
mergina, kuri pilieczius pa
kvietė pas ja užeiti. Piliecziai 
pas ja užėjo, po kurio laiko už
migo, o pabudę vienaą pasige
do 2,800 litu. Kvotos keliu isz- 
aiszkinta kad sveczius apvogus 
O. Kajec'kaite ir vogtus pini
gus pasidalinus su M. Giedrai
tyte, Ignu Raibiu ir M. Valu- 
cziu. Apygardos teismas Ka
jeckaite nubaudė 2 metais sun
kiųjų darbu kalėjimo, bet kaip 
nepilnametei viena treczia-dali 
bausmes numusze, Giedraityte 
ir Raibi po 8 menesius o Valuti 
3 menesiais paprasto kalėjimo.

PAVOGĘS PINIGUS MAŽA
METIS MĖGINO KELIAU

TI APIE PASAULI.
Kaunas.,— Sziomis dienomis 

in viena Kauno vieszbuti atvy
ko 12—13 metu vaikas, kuris 
paprasze atskiro nakvynei 
kambario. Vieszbuczio savin
inkas nustebo ir del visa ka 
paprasze dokumentu. Vaikas 
dokumentu neturėjo ir už nak
vyne siūle net brangiau nei 
kambarys prekiuoja. Netrukus 
mažametis buvo palicijos su
laikytas. Isz pradžių melavo 
norėdamas paslėpti savo kelio
nes tikslą. Vėliau paaiszkejo 
kad tai yra Jazulenas, kilęs isz 
Panevėžio. Pas ji rastas sen
as Vokiecziu karinis durtuvas, 
žiūronai, apie TOO litu, žemėla
pis, geografijos vadovėlis ir 
kt. Po ilgesnio tardymo vai
kas prisipažino pavogęs isz tė
vu pinigus ir sumanęs keliauti 
apie pasauli. Jaunas keliau
ninkas apie pasauli bus nusius
tas tėvams in Paneveži.

ŽAIBAS NUTRENKĖ 
ŽMOGŲ.

Ylakiai.,—Kivylių kaime už
ėjus perkūnijai, ūkininkas Fel. 
Szakauskas, 35 metu amžiaus 
iiibego kambarį ir atsisėdo arti 
verdamosios plytos. Dūmtrau
kis buvęs neuždarytas. Staiga 
žaibas ’ per kamina pataikė 
Szakauskui nugaron, ir szis be 
sąmones krito vietoje. Greit 
subege kaimynai ir mokytojas 
pritrenktąjį apmėtė smėliu, bet 
atgaivinti nebepasiseke. Liko 
pati ir trys vaikai.

—< Gretimam kaime žaibas 
nutrenkė karve ir sudraskė se
na medi.

NEW YORKO MAJORAS UŽ
DRAUDĖ PARDAVINĖTI 
BUTLEGERIU ANGLIS.
New York. — Angliniai biz

nieriai privertė majora Laguar- 
dia kad uždraustu butlegerius 
isz Pennsylvanijos atvežinet 
butlegerinius anglis in miestą, 
kurie gadina angliniams biznie
riams bizni. Po 30 dienu nuo to
jo uždraudimo, jeigu kokis ang-

PRIE AUTOMOBILIU DIR
BA 522,000 ŽMONES.

Detroit, Mich. — Drauguve 
automobiliniu fabrikantu Suv. 
Valstijose apskaitė buk sziadie- 
niniuose laikuose automobiliu 
pramonysteje dirba daugiau
žmonių ne kaip dirbo 1929 me- linis butlegeris atvežtu anglis 
te. Tame tai mete dirbo prie au- in miestą tai bus baudžiamas 
tomobiliu 489,000 žmonių o ant 100 doleriu arba 30 dienu in 
sziadien dirba 522 tukstaneziai, kalėjimą.

KIEK YRA VERTAS NEW 
YORKO MIESTAS.

New York. — Mete 1626 Pet
ras Minuit nupirko nuo Indijo- 
nu Manhattan Sala, ant kurios 
stovi New Yorko miestas, užmo
kėdamas jiems visokiais žibu- 
cziais, drapanoms ir kitokiais 
niekniekiais, kuriu verte iszne- 
sze ne daugiau kaip 24 dolerius. 
Ana diena miesto administraci
ja apskaitė kad sziadien mies
tas su jo salutems, žeme ir bu- 
dinkais yra vertas devynių bi
lijonu, 268 milijonu doleriu. _

ŽMOGUS, KURIS TURĖJO 
640 OPERACIJŲ, MIRĖ.

Los Angeles, Calif. — Thomas 
B. Rider, 52 metu, kuris dirbo 
maszinas del X-spinduliu, mi
re — auka savo darbo. Laike 
isžbandymu ir rodymo tuju X- 
spinduliu maszinu ligonbutese 
ir kitokiose sveikatos instaigo- 
se, atlaike jis apdeginimus vi
duriu nervu ir gyslelių per ka 
ant viso jo kūno užaugo koki 
tai szaszai. Daktarai padare 
ant jo net 640 visokiu operaci
jų bet ant galo mirtis ant jo su
simylėjo kada ant smegenų už
augo kokia tai votis ir nuo to 
jis turėjo mirti.

KEBONAS ISZGIABEJO 
GYVYBE.

Szeszuoliai., — Klebonijos 
prude pradžios mokyklos vai
kai, besimaudydami ir besiva- 
žinedami ant sukaltu rastu, 
pradėjo taip iszdykauti, kad 
vienas isz ju, Stepakauskas, isz 
miestelio, nukrito vandeni ir 
pradėjo skėsti. Klebonas Kun. 
Mikuczionis szoko su drabu
žiais vandeni ir vaika isztrau- 
ke.

AUTOBUSO NELAIMĖJE 
SUŽEISTA 28 VAIKAI)

Utenai.,— Netoli nuo miesto 
invyko automobilio nelaime, 
kada buvo vežama 90 vaiku. 
Per nelaime sunkiai sužeista 
28 vaikai.

1

NUOSTOLINGA 
PERKŪNIJA.

Szeta.,— Szetos aplinkose 
kaip ir nebuvo per visa mene
si lietaus, todėl pasėliams ir 
daržams žmones jo labai lauke. 
Pereita menesi, viena diena, po 
pietų placziu ruožu perejo de
besys su smarkiu lietumi ir dar 
smarkesne perkūnija. Ilgi žai
bai- ir siautulinga perkūnija 
uže dar ir nakti 1% kilometru 
nuo miestelio, Pakszcziu kaime 
perkūnas trenke in mažažemio 
ūkininko batsiuvio Paksztai- 
czio gyvenamąjį narna ir ji už
degė. Namas visai sudege.

NORĖDAMAS GAUTI
ALAUS, PIRMA TURI 

ISZGERTI DEGTINES.
Kaunas.,— Alui atpigus, jo 

vartojimas visur labai pakilo 
j ir provincijoj daug kur truks- 

‘ Ypacz trūksta alaus tur-

ISZ ISZPANISZKOS
REVOLIUCIJOS i

GERA GYDUOLE.
— Kas tau kad esi taip susi

raukęs ?
— Baisiai skauda man danti. ta.
— Tas nieko. Kaip man danti gaus, dienomis ir szventadie- 

skauda tai mano pacziule mane niais. Sziauliu apskr., Jonisz- 
pabueziuoja, suspaudžia, paglo- kyje ir kt., smuklininkai inve
st© ir skausmas tuojaus dings-,de tokią tvarka: pilietis norė

damas gauti alaus, pirma turi 
bent viena degtine iszgerti, o 
be degtines alaus negausi. Taip 
smuklininkai daro dar ir todėl 
kad degtines pardavinėjimas 
esąs pelningesnis negu alaus.

sto ir skausmas tuojaus dings
ta.

— Susimildamas drauge, pa
sakyk man, ar tavo pacziule 
sziadien randasi namie?

Draugas pyksztelejo jam per 
veidą ir danti paliovė skaudėti.

St. Jean de Luz, Iszpanija. —< 
Nežinomas submarinas užklu
po ant trijų Iszpaniszku laivu ir 
suėmė viena Francuziszka lai
vu priesz ka pasiprieszino Ang
lija ir Francija. Dvylika karisz- 
ku laivu, prigulincziu prie 
Francijos ir Anglijos, yra pasi
rengia apsaugoti savo laivus 
nuo užklupimu ateityje. Visa 
Europa akyvai temina kas isz 
to gali iszeiti nes vieni ir kiti 
laukia tik pirmutinio szuvio ku
ris pradėtu kruvina szoki in ku
ri insimaiszytu vela visas svie
tas. 1



’‘SAULE’’ Mahanoy City, Pa. 

Kas Girdėt
Gyvenimas mums atnesza kas 

diena tiek nesmagumu ir trage
dijų kad silpnesni nervai nega
li to paneszt'i. Seattle, Wash., 
vienas isz žymiausiu daktaru 
tam mieste nuszove savo sunu 
manydamas kad jis turi neisz- 
gydoma liga po tam pats atėmė 
sau gyvasti.

Marie Walkup, 35 metu, isz 
Flagstaff, Arizonos, pasmaugė 
ar papjovė savo keturis mažus 
vaikus po tam nuvažiavo ant 
palicijos kad prisipažint prie 
tosios'žudinstos ir pakol jos isz- 
klause kodėl atvažiavo ant pali
cijos, vienu szuviu atome sau 
gyvasti.

Nelaimėje automobiliu Upper 
Marlboro, Md., žuvo keturi na
rei vienos szeimynos ir trys ki
ti, kada didelis trokas trenke in 
ju maszina.

Du žmones žuvo ugnyje Mon
tanoje, kurie gesino girrine ug- 
ni ir negalėjo po-tam išbėgti 
isz liepsininio rato.

James Shen, 12 metu, isz Ma- 
nitowac, Wis., Hi'kos užmusztas 
o jo broliukas Pranukas, de- 
szimts metu, buvo mirtinai su
žeistas kada automobilius tren
kė in kuopa vaiku einancziu in 
mokslaine.
. Ir taip traukiasi toji baisi, 
liūdna ir ilga litanija nelaimiu. 
Mintis mus užklausineja: 
‘ ‘ Kuom yra gyvenimas ? ’ ’

Jeigu insimynei in skolas .tai 
esi panaszus in taja musia sma
loje. Sunku iszsigauti — o pasi
likti joje labai nemalonu.

Daugeli kartu duodasi girdėt 
nuo Amerikonu iszSireiszkimai 
savo nuomonių apie f oreigneriu 
vaikius o ypatingai apie’mergai- 
tes ir moteres. Karta girdėjau 
tūlam susirinkime kaip tūlas 
Amerikietis kalbėjo in kitus: 
“Bai gali, tosios Lietuviszkos 
mergaites ir moterėles tai fain 
sutvertos ypatos.” Tas tiesa, 
musu mergaites ir moterėles 
yra skaisezios, proporcijona- 
liszkai subudavotos ir net mie
la ant ju žiūrėt, tik gaila kad 
nekurios draugauja su viso
kiais paszlemekais, politikie
riais ir virszininkais kurie ju 
skaistuma greitai iszcziulbia ir 
palieka jas ant meszlyno.

Kiek tai sziadien musu pato
giu ir mielu mergaieziu ir mo
terėliu pakliuvo in nagus tokiu 
isztvirkusiu politikierių kurie 
prižada joms koki džiaba (dar
beli), pasilieka tam darbe kelis 
menesius po tam numeta jas in 
szali jeszkodami nauju ir skais
tesniu auku!

kyti žmones iszrado kad žmo
gus yra tokiu, kokiu jis szirdy
je jaueziasi bet tankiai faktas 
parodo kad žmogus tankiai ne 
yra tokiu kaip sau mausto ir ne- 
iszsiduoda kas yra jo szirdyje.

Paprastas žmogus negalėtu 
jums pasakyti dėl ko apsipa- 
cziavo su motere kuri yra jo pa
ti, ar gyvena su ja vien tik del 
to, kad ja myli ar del kitos prie
žasties, kodėl užsiiminėja savo 
bizniu arba profesija, kodėl už
siiminėja mokslu arba'tepliory- 
sta, kodėl nepasiliko vagiu, ar
ba banditu ir ar kada geide ka 
nors apipleszt arba nužudyt.

Dar niekad taip nebuvo leng
va kaip dabar del vyra arba mo
terių vesti dvigubini gyvenimą, 
ar tai žinant ar paslaptai. Gy
vename laikuose kada vyrai, 
kurie yra gerais ir Dievo-bai- 
mingais akyse žmonių, visai 
prieszingai pasielgineja. Seno
vės laikuose vyras buvo tokiu 
kokiu ji mate žmones. Bet szia
dien, kada beveik trys-ezvertys 
dalies žmonių gyvena miestuo
se, padėjimas persimaino ki
taip.

Miestas užmėtė skraiste ne
permatoma ant žmogaus nusi
dėjimu. Žmogus sziadien gali 
nudavineti szventu ir pardavi
nėti malda-knyges ir ražanezius 
arit vieno kampo ulyczios o ant 
kito kampo laikyti keksziu ur
vą arba gembleriu ramus.

Gal nekarta skaitėt ar girdė
jote apie aresztavojima vyru 
kurie gyveno po dviem pravar- 
dem, užlaikinejo dvi szeimynas 
(turėdamas dvi moteres) ir tai 

viena netoli nuo kitos gyvenant.
Panaszias litanijas atsitiki

mu 'blogai gyvenaneziu žmonių, 
butu galima apraszyt labai 
daug. Bet augszcziau minėtu 
apraszymu užteks d ei pertikri- 
nimo manstanezio žmogaus kad 
gyvename sziadien nepapras
tuose laikuose.

KARALIUS GUSTOVAS PASIRASZO ANT AKMENS.
Kada miestas Gothenburgas apvaikštinėjo 150-motini 

apvaikszcziojima vietinio prūdo, karalius Gustovas, isz Szve- 
dijos, paženklino kampini akmeni su savo vardu ir pravarde.

Nereikia
Vaizdelis isz dabartinio darbi

ninku gyvenimo Amerikoje.

Antanai Bėdulis eina gatve, 
lėtai žingsniuodamas retais 
žingsniais ir vis apsidairo, ap-

szantis balsas.
— Nevaryk manes... Gal ry

toj, gal poryt gausiu darba... 
apmokėsiu.

— Ne! — ruseziai atkirto szei- 
mininke, — kambarį atidaviau 
kitam. Tavęs nereikia... eik, 
nereikia.

Tu žodžiu beklausydamas
žvelgia kiekviena apsmilkusi Bėdulis persimaino ir palieka I 
narna, pažiūri per apmusijusi, Į dar vargingesnių, liūdnesniu Į 
apdulkėjusi Įauga... Bet kiek- negu pirma buvo.Tik ant jo vei- 
viename jo pažvelgime galimai do pasirodo permatomas dva- 
pastebeti didžiu-didžiausia tro- sios keiksmas, kuri, nors slap- 
szkima kuriame atspindi jo vi- tai bet nuolat kartojo: “Pra

— Užmuszk mane!
Bet szis, szaltai nusiszypso- 

jas, uždarydamas duris, prata
rė:

— Nereikia užmušti, pats 
užsimuszi...

Didžiausiame piktume, di
džiausiame sumiszime Bėdulis 
bego, nežinodamas nei kur be

šus noras gyventi.
Jis ilgai, ilgai žiuri in tuos su

smilkusius, su tamsiais langais

keiktas, prakeiktas mano liki
mas ir jus prakeikti, kurie isz- 
naudoja, iszcziulpia mano pa-

ga, bet' staiga atsidūrė in upes 
krauta ir jau mane rasti joje ga
la. Jau pasikėsino szokti ir su
szuko:

— Priimkit jus, szaltosios 
bangos, mane...

Bet. ežia iszgirdo jo žodžius 
policistas ir pasiskubino sulai
kyti, tardamas:

Nekurie atvažiavo isz Lietu
vos nemokėdami fenais gyven
ti, in Amerika, kur taipgi nega
li iszmokti kaip turi gyvent.

Hazel Bolmann, isz Londono, 
Anglijos, kuri ana diena pabai
gė 104 metus, iszreiszke savo 
nuomone apie sziadienines 
“flaperkas ” sakydama kad jos 
nedagyvens tuju metu kokiu ji 
sulaukė. Senuke toliaus kalbė
jo kad visas ju iszauklejimo 
mokslas yra nieko nedirbti ir 
ti turėti gerus laikus. Sako ji 
kad sziadienine jaunuomene 
daro kas jiems patinka bet už 
tai ateityje sunkei turės atpa- 
kutaVoti.

Gal nekarta, mylimi skaity
tojai, davėsi jums girdėt kad 
žmogus yra tokiu kokiu savo 
szirdyje jaueziasi. Bet nors mo

Pragoję, Vengruose, kokis 
tai žmogus vare greitai automo
biliu. In kelia pastojo jam kokia 
tai motere kuri likos parmesta 
per sparna (fenderi). Szoferis 
labai persigando manydamas 
kad motere užmusze. Greitai su
laikė automobiliu bet nemažai 
jis nudžiugo kada motere grei
tai atsikėlė, priszoko prie szofe- 
rio, apkabino ji už kaklo ir pra
dėjo smagiai juoktis ir ji bu- 
cziuoti.

Dalykas tuojaus iszsiaiszkejo 
del ko motere buvo taip nudžiu
gus. Motere buvo nerege per 
asztuoniolika metu. Parpuolus 
po automobilio ratais, likos ner- 
viszkai sukrėsta ir tas jai su
gražino regėjimą. Tuom nepa
prastu atsitikimu užsiėmė vais
tinis universitetas.

nanti Filadelfijoj, nudavinejo 
labai Dievo-baiminga moterėle 
nes kas diena lankydavosi in 
bažnyczia bet kas isz to kad 
“meldėsi priesz figūra o turėjo 
velnią už skaros,” kaip tai se
novės priežodis skelbia.

Pasirodė buk toji Dievo-bai- 
minga moterele lankydavosi in 

I bažnyczias tik del to, kad apvo- 
gineti kitas moteres. Ji sėdėda
vo lankose in kurias sėsdavo 
moteres kurios turėdavo su sa-' 
vim krepsziukus o kada jos ei
davo prie Komunijos ir palik
davo krepsziukus lonkoje, mo
tere iszimdavo pinigus ir kitas 
brangenybes, palikdama krep- 
sziukusiisavo vietoje.

Moteres nieko pikto nedasi- 
prasdavo pakol pareidavo na
mo o vagilka malsziai sau eida
vo in kita bažnyczia jeszkoti 
nauju auku.

iSztai karta zakristijonas, sto
vėdamas ant koro, patemino 
kaip vagilka isztusztinejo vie
nos moteres krepsziuka, pasiti
ko ja bobineziuje ir atidavė in 
rankas palicijanto. Už tai likos 
nubausta ant trijų menesiu ka
lėjimo. — Taip tai dangstyda
masi po plosczium Dievo-bai- 
mingumo, apipleszinejo savo 
artimus.

Taisai daugiausia juokėsi — 
katras juokėsi paskutinis bet 
tegul sau ir ta atsimena kad po 
juom gali kas da daugiau isz jo 
pasijuokt.

TRUMPOS ŽINUTES

Menfredonijoj, Italijoj, kokis 
tai Marčia Lipari, perimtas ti- 
kojimiszka kvailybe, nutarė pa
aukauti Dievui savo deszimts 
metu dukrele, uždarydamas ja 
mažam kambarėlyje permainy
ta ant koplyczaites isz kurios 
mergaite niekados neiszeidavo.

Ant slapto daneszimo nežino
mos ypatos palicijai, ja surado 
tenais ir iszveže in kliosztoriu 
ant kokio tai laiko o tęva aresz- 
tavojo už nežmoniszka pasielgi
mą su dukrele. Daktarai apžiu
rėją mergaite persitikrino buk 
mergaite yra beprote nes užda
ryta koplyczai'teje, nematyda
ma žmonių ir su niekuom nekal
bėdama, neteko proto. Daktarai 
tikisi jai sugražinti minti.

Tula motere, kurios pravarde 
užlaikome slaptybėje kad vai
kams nedaryti sarmatos, gyve-

Aplinkinėje Rimnik, Rumu
nijoj, apsirgo 14 metu dukrele 
kaimieczio, Andre Verseczo, 
kuris stengėsi ja iszgydyt viso
kiais budins ir ketino vežti pas 
daktaru bet nuo to ji atkalbino 
kūmutes sakydamos tėvui kad 
geriau padarytu kad paszauktu 
užžadetoja ir burtininką. Pa- 
szauktas užžadėtojas, apžiurė
jas mergaite apreiszke kad 
“piktoji dvasia” ja apipainio
jo ir davė jam szitoki patari
mą: liepe mergaite isztepti 
avies taukais ir indeti in pecziu 
ant ‘ ‘ trijų Sveika Marija” (tai 
yra, tiek laiko laikyti mergaite 
pecziujo pakol atkalbės taji po
terėli tris kartus). Bet pirma 
reikėjo pririszti mergaite ant 
lentos ir apneszti ja tris kartus 
aplink pllytinyezia. Kada jau 
tamsus lengvatikiai ketino in
deti nelaiminga mergaite in pe
cziu, adbego kaimo daraktorius 
ir iszgialbejo mergaite isz ju 
ranku. Jeigu mergaite 'butu in- 
deja in pecziu tai tikrai butu su
degus ant smert.

VT Neužmirszkite guodotini skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “Saule,” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyt 
laikraszczio. Paskubinkite I

Chicago, Ilk, — Asztuohid- 
lika žmonių likos sužeisti nelai
mėje kada susidūrė didelis bo
sas, strytkaris ir automobilius.

Edm on t on, Alta.,Canada.,— 
Badai Sovietai siuns treczia 
eroplana per Žiemini Poliu, in 
Amerika už keliu sanvaieziu.

Corry, Pa.,— Teofilius Kas- 
priezek mirė nuo žaiduliu, už
duotu jam per galva laike szei- 
miniszko (barnio. Jo pati isz- 
gere truciznos kada dagirdo 
kad vyras mirė.

Harlyn, Ky.,— Word Ayers, 
42 metu, nuszove savo 14 metu 
paezia su revolveriu kada ji 
sėdėjo ant kėdės. Senas vyras 
užmetinėjo paezei neteisingys- 
ta.

Chicago, UI.,— Į\ada burike 
insipejo Dainininkui Frangellui 
buk pati ji apgaudineje ir vie
toje isztyrineti teisybe tai pare- 
jas namo, szove in ja užmusz- 
damas ant vietos. Nužudyta 
motere turėjo, 47 metus am
žiaus,

Jeanette, Pa. — Gaisras vi- 
siszkai sudegino 22 namus ir 20 
szeimynu, likos be pastogių pra
eita Nedeldieni.

Sudbury, Kanadoje. — Asz- 
tuoni pasažieriai likos užmusz- 
ti kada pasažierinis trūkis nusi
rito nuo sztangu ir nupuolė že
myn nuo stataus kalno.

New York. — Pennsylvania os 
gubernatorius George II. Earle 
ir jo pati iszplauke in Europa 
ant menesio vakacįjos kur at
lankys žymiausias vietas Euro
poje. .

ATSAKIMAI
V. S. P., Hazleton, Pa. — Ku

nigas Petras Abromaitis mirė 
Minersville, Pa., Panedelio die
na, 27 Vasario, 1911 mete. At
vežtas in Mahanoy City ant pa
laidojimo, kurio laidotuves at
sibuvo Subatoje, 4 diena Kovo, 
1911 mete.

Juozas Kristapaviczius likos 
pakartas už žudinsta Pottsvil- 
les kalėjime 30 d. Kovo, 1911 m.

Ant kitu klausymu tamstai 
negalime atsakyti nes nerado
me užraszuose.

12 ISTORIJOS UŽ 25c
Nedarykia skirtumo terp vaiku 

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

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

senus namus ir klauso, kaip ten 
juose nemaloniai ūžia, trata, 
dunda geležiniai ratai. Jis taip
gi mato per tuos apsmilkusius 
langus, kaip ten viduje triūsia, 
bėgioja nuogomis krūtinėmis jo 
draugai- darbininkai. Insižiu- 
rejas jis mausto, mans'to savo 
paprastas mintis — apie darba 
kurio jis sziadien neturi. Jis jau 
nori eiti ir sakyti: ’“Susimylė
kite, duokite ir , man dirbti. 
Dirbsiu kuosunkiausia darba ir 
tik už maiSta.” Bet jam nepa
baigus prisiartino policistas ir 
mirdamas kieta lazda in paszo- 
ne, suszuko:

— Traukis nuo tako, tavęs 
ežia nereikia.

Bėdulis mandagiai nusilenkė 
priesz “tvarka-dari,” bet dva
sioje neiszinas daugybe keiksmu 
eina toliau, žengdamas suvar
gusiais, sunkiais’žingsniais, sle
giamas alkio bei szalczio, kol 
vėl prieina panaszu apsmilkusi 
narna. Pakelia akis augsztyn ir 
žiuri atsidėjęs. Jo veidą tuo tar
pu apszvieezia lyg kokis links
mybes žiburėlis. Priesz jo akis 
stovi iszkabą: “Reikalaujame 
darbininku...”

Jo kūnas permaino savo su
vargusia iszvaizda. Isz karto 
tampa jaunesniu, linksmesniu... 
Praveria nedrąsiai duris ir in- 
ejas vidun, žiuri nedrąsiai in 
akis priesz ji s'tovincziam pikto 
veido užveizdai, kuris nieko ne
laukęs, ruseziai-žiauriai pažiu
rėjas tarė:

— Nereikia, nereikia... Tu 
esi per silpnas ta darba atlikti. 
Mums reikia sveiko, drūto vy
ro. Isz tavęs maža naudos. Ne
reikia. ..,

— Buk toks geras, pone, pa
sigailėk. .. jau neturiu ka val
gyti. .. leisk man dirbti...

— Nesiskunsk... eik sau, ne
reikia!

Vėl jis eina prie kito pana- 
szaus susmilkusio namo ir kar
toja taip pat: “Susimylėkite, 
asz alkanas.” Bet ir vėl lieka 
pavarytas tuo paežiu žodžiu — 
“nereikia.”

Bėdulis nusiminęs sėdi “sa
vo” kambaryje, už kuri jau an
tras menuo buvo nemokėta ir 
pilnas liūdnumo mausto. Pro 
ausis bėga, lekia szvilpdami jo 
paties mineziu žodžiai: “ Tu ne
reikalingas, tau metas pabaigti 
gyvenimą, tau sziame placzia- 
me pasaulyje, pilname turtu, 
saldybių, nėra mažiausios vie-' 
teles.”

Tie szauksmai pranyksta ir 
gimsta kiti. Pastarieji papuo
šia jo veidą szviesesniais spin
duliais ir iszsiveržia isz jo bur
nos žodžiai:

— Malonus gyvenimas, bet 
kodėl asz nereikalingas?

Taip besvajojant prasiveria 
durys ir pasirodo tarpduryje 
szeimininke.

— Na, ka... dar negavai dar
bo?

Bėdulio veidas pasipuosze 
kudikiszkomis aszaromis ir isz
siveržia liūdnas, nedrąsus pra-

jiegas, iszstumete gatvėn, kai
po jums nereikalinga atmata ir 
nuolat kartojate — “dabar jau 
nereikia... ”— Ir taip dvasioje 
keikdamas, apleidžia ta narna.

— Nevaryk manes, asz su- 
szalsiui...

— Eik sau, nereikia.
Bėdulis apsisupa savo api- 

plyszusiais kailiniais ir eida
mas pro duris liūdnai sau mau
sto: — “Asz nereikalingas... 
niekam nereikalingas... Visi 
sako — nereikia...

Vėla jis eina nusiminęs pa- 
cziomis tamsiausiomis gatvė
mis. Prieina smukle ir pamato 
parasza: “Užkandis dykai.”

Jis nedrąsiai peržengia smuk
les slenksti, pažiūri bailiai in 
smuklininką ir priejas paima 
duonos szmoteli. Bet smukli
ninkas tuoj užrinka:

— Lauk, valkata! Tavęs ne
reikia ... Tu neturi pinigu... 
nereikia!

— Ar-gi tamsta manes nepa
žysti?

— Eik sau, nepažinstu. Nerei
kia man tokiu.

Bandė dar teisintis Bėdulis ir 
prirodineti kiek sykiu jis yra 
ežia buvęs ir kiek pinigu pra
leidęs bet smuklininkas, ne
klausydamas visu jo prirodine- 
jimu, sueziumpa ji už pecziu ir 

■iszmeta laukan...
Czia vela neapsakomas pik

tumas drasko Bėdulio krutinę. 
Jis, rodos, iszdaužy'tu visus 
smukles langus už toki pasiel
gimą to, pas kuri nemaža už
darbio yra praleidęs. Bet, ap- 
malszines savo piktumą, eina 
tolyn ir sutinka kadaisia buvu
siąją savo sužiedotine, priesz 
kuria nusiima kepure ir džiaug
smingai prataria:

— Maryte!
— Eik sau,, driskiau, asz ta

vęs nepažystu. Man tavęs ne
reikia. ..

Czia vėla suspaudė jam szir- 
di lyg koki kiecziausi geležiniai 
spaustuvai. Tiek prižadu, tiek 
meiles, tiek jausmu iszdeta, da
bar nepažysta ir sako — nerei
kia. Kol jis taip manste, jo su- 
žiedotine, susitikus kita vyrisz- 
ki, maloniai kalbėjosi ir gal vėl 
dare prižadus, kuriais kita syk 
buvo ji suriszusi ir inpainioju- 
si in meiles pinkles. Bet dabar 
jau jis netikėjo. Tiktai jam 
skaudėjo szirdi ir varste apsivi- 
limo jausmai.

Bėdulis ėjo tolyn gatvėmis, 
patsai nežinodamas kur, tary
tum jeszkojo vietos, kur galima 
butu sutikti szalta gyvenimo 
pabaiga... Bet atsiminęs kad 
miesto instaigoje galima gauti 
dovanai pavalgyti ir pernakvo
ti, Bėdulis skubiai ėjo linkui 
miesto instaigos. Vos tik jis pri
siartino prie dura ir tu namu 
užveizdetojo, kaip vėl iszgirdo 
tai'p pat:

— Pervelai atėjai, nėra vie
tos. .. nereikia:

— Bėdulis, vargo, nuoilsio ir 
neramumo suspaustas, sugrie
žė dantimis ir suszuko:

— Kvaily, nereikia skandy- 
tis.

Bėdulis iszsiverže isz policis- 
to ranku ir szoko upėn o szis 
spėjo nutverti už szvarko ir vėl 
iszvilko ant kranto bet jau visa 
perszlapusi.

Polieistas dar uždavė kelis 
skaudžius ypus ir pastūmėjas 
paleido bet jau nieko neatsake 
tiktai, nėtekes vieko, pargriuvo 
ant žemes o isz akiu ėjo visokį 
nuliudimo spinduliai isz kuriu 
susidarė vienas didelis ji apsu
pantis “nereikia.”

Policistas prisiartinęs dar pa
spyrė koja bet pamatęs kad jis 
nejuda, suszvilpe duodamas 
ženklą kad daugiau kas pribū
tu pagialbon. Tuo tarpu atbėgo 
kitas uždusęs policistas ir klau
sia:

— Gal daktaro reikia?,
— Eik sau, nieko o nieko ne

reikia. ... Tik reikia ji isz czia 
atimti nes negražu.. Czia žmo
nes vaikszczioja. Nereikia jo 
czia...

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje 

Persikėlė in nauja vieta po adreiu 
30 E. Mahanoy St. Mahanoy City ----------- ■ -i

PARSIDUODA LOTAS

Du lotai krūvoj, Park Crest, arti 
Lakewood ir Lakeside Parku prie 
State kelio. Loto didumas 80 per 100 
pėdu. Czia jau daugybe gražiu namu 
pastatyta ir kas-kart pribuna dau
ginus gyventoju. Parsiduoda pigiai 
todėl gera proga pirkti dabar o ne
laukt kolei preke pabrangs. Kreip
kitės in “Saules” ofisą. t.f.

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaut Isztikimiausia Graboriu* 

:: Gabiausiai Balsamuotojai t< 
Geriausia Ambulance 

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

Turiu pagialbininke 
moterems. Prieinamos 
prekes.

DU OFISAI:
MAHANOY CITY,-516 W. Spruce St.

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

Bell Telefonas 538-J

A. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Pirmos klasos patarnavimas 
Ofisai Dviejose Vietose ♦

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

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

- • •

NAUJOS MIKALDOS 
KARALIENES 

PRANASZYSTES
Yra tai stebėtina knvgute 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.

W. D. BOCZKAUSKO-CO., 
Mahanoy City, P*. —



F1S A U L E ” Mahanoy City, Pa.

kokia maloni szi merge-Įaukso retežėlis. Ji prisiuntė de-Į “Ar nėra kartais szitame šita- pjrm;ninL-qo
le!” — suszuko Noriute—“Asz de, kuris labai, labai mylėjo ma- le kokios nors slaptos vietos?”^ Szv. Antanas ja labai, labai mylėsiu!” žyte mergaite. Visi svecziai ste-| Szeimininkas pažiurėjo in ja Amerikoniszko Senato

?  Ir nesusilaikydama, paėmė bejosi retežėlio dailumui. Net intariamai, atidarė szupleda ir
X « L .    L ~ In Ot n n n n v* "U 1 4- IT n ii tt r« n ri tt /-»I o n 4- .1 < J L.-. TT/1 n iilri. Zi »z-.'4- z-».X ’Ežero krantu ritosi patogus tuojaus angelėli arit ranku ir Baliutes tėvas buvo sužavėtas sztai... joje buvo aukso reteže- 

automobilius. Jame sėdėjo dvi pradėjo ja glamonėti. Mergaite- dovanos puikumu. Jis su dide- lis. j
moterys. Viena, au'tomobiliaus 
savininke, turtuolio žmoni. Ki
ta, jaunute mergina, Honorija 
vardu, naszlaite, veik visa sa
vo amžių gyvenusi prieglaudo
je ir tik dabar pirma karta isz- 
ejusi in platu pasauli.

Su nus'istėbejimu žiurėjo Ho
norija in augsztus murus, gra
žius palocius, kurie riogso szale 
kelio ant kalnuotu ežero kran-, 
tu. Jai atrodė ji esanti svajo
nių karalijoje ir mane, jai pabu
dus, vėl atsidursianti naszlai- 
cziu prieglaudoje kur lyg sziol 
gyveno.

Honorijos mintys skrido in 
praeiti. Ji pamena kai jos 
brangioji motute aplankydavo 
ja prieglaudoje. Kartais atnesz- 
davo jai saldainiu ir žaislu. Ma
ma buvo visuomet jai taip ge
do. Priglaudusi prie savo kruti
nės vis sakydavo kad Noriute 
butu gera mergaite, kad nie
kuomet nėinžeistu Jezulelio... 
Ir Nora po tokiu pamokinimu 
jausdavosi esanti kas kart ge
resne ir žadėdavo būti mamai 
paklusni ir laikytis jos patari
mu.
. Mama kai tik turėdavo liuo- ■ 

so laiko, ilgai pasakodavo jai 
apie jos kūdikyste. Tuomet bu
vo dar gyvas tėvelis. Viskas 
tuomet buvo kitaip. Ir turto 
buvo ir pati Noriute galėjo lan
kyti mokykla. Tik sžtai mirszta 
tėvelis ir skurdas aplanke ju 
szeimynele.

“Neturėjau kitokios iszei- 
ties” — sakydavo motina, — 
“kaip tik atiduoti tave, brangi 
dukrele, seserų globai in szita 
prieglauda.'Tai-.padariau tike- 
dai&osi kad ateis geresni laikai, 
kad užsidirbusi galėsiu nusi
pirkti namus ir patogiau su ta
vim insitaisyti. ”

Bet atsitiko kitaip. Dievas 
atsiėmė'brangia motute pas Sa
ve. Ir liko Noriute vienu vie
na, naszlaite. Karcziai apverkė 
ji savo motinos mirti bet nuo
lankiai pasidavė Dievo valiai.

Nuo to laiko Noriute stengė
si ‘būti vis geresne, maldingesne 
ir kitiems malonesne. Seserys, 
kuriu globoje ji buvusi, norėjo 
palikti ja pas save bet turėjo 
baimes kad kartais jaunute 
mergaite nepažinusi pasaulio, 
nepradėtų jo ilgėtis...,

Ir sztai atsitiko kad in prie
glauda atvažiavo turtinga mo
teris jeszkodama savo mažajai 
dukrelei aukles. Seserys paro
de jai visas paaugėjusias jau 
mergaites. Ir ponia pasirinko 
sau Honorija, 'kuria ir seserys 
labai rekomendavo.

Ir szltai, dabar Noriute va
žiuoja su ponia in nauja vieta. 
Buvo kalbama kad szi ponia 
yra labai turtinga, kad ji turin
ti milijonus, kad ji, nors pati 
ne Katalike, vis-gi žadėjusi se
serims netrukdyti Noriutes isz- 
pažinti savo tikėjimo ir atliki
nėti tikybines pareigas...

Ilgai keliavo jos dvi Michi
gan ežero krantu. Galu gale pri
važiavo gražia vila.

“Sztai esame jau namie!”— 
suszuko ponia, kai automobi
lius pasuko in kiemą ir sustojo 
ties puikiom palocium.

“Koks tai gražus namas.”— 
tarė Honorija. “Ar tai czia asz 
turėsiu gyventi?”

“Taip, mano brangioji, ir tu
rėsi globoti sztai szia mano 
dukryte” — atsake ponia, ro
dydama in maža mergaite isz- 
begusia isz namu ju pasitikti.

gi glostė Noriutes veidą ir liu dėmėsiu žiurėjo in ji prie 
glaudėsi prie jos. Ir apėmusi stalo namu knygyno kambaryje keliu dėkodama Szv. Antanui. I 

-\t„ n,.,. ....................................... Tuo'tarpu szeimininkas pažvel
gė in ja piktai tardamas:
“Tai tu žinai mano raszamo- 

jo Stalo slaptybes? Jeigu taip,j 
tai negaliu 'būti tikras savo na
muose turėdamas toki vagi.

ksiu policija!”
Honorija pažiurėjo in ji nu- 

norejo sudėti vakarykszczias! stebusi bet stengėsi būti rami ir

Honorija tuojaus puolė ant

savo mažomis rankutėmis No- kur buvo suneszta visos dova- 
riutes kakla, tarė:

“Tu esi taip graži! Baliute 
tave myli.”

“Labai džiaugiuosi kad at
vykau czia in szita taip gražia 
vieta” - 
gusi in kamlbari.
taip gražu ir malonu! ’ ’

Tuo tarpu namu tarnaite nu- dovanas in tinkama vieta, bet'pridėjo: 
sivede Noriute in jai parengta pastebėjo kad trūksta dailaus 

aukso retežėlio.
“Niėkas czia nebuvo tik Ho

norija” — tarė szeimininkas — 
“Tai-gi tik ji gali būti kaltiniu- : 
ke.”

“Nejau-gi tu manai, ji bus : 
dovana pavogusi?” — tarė jo 
žmona. :

“Kodel-gi ne? Ar asz nein- 
spedavau tave kad būtumei at
sargi su ja?”

Tuojaus pradėta klausinėti ' 
naszlaite. Bet szi tvirtino, nieko 
nežinanti apie reteželi, ir pra
dėjo su kitais jo jeszkoti.

Jeszkota visur bet veltui.
Praslinko diena o retežėlio i 

nesurasta. Tai buvo didelis 
smūgis gerajai Ilonorijaj. Visi 
namiszkiai, remdamosi szeimi- 
ninko žodžiais, pradėjo intari- 
nėtija, kad ji bus pavogusi 
brangia dovana.

Noriute, matydama visu vei
dus atkreipiąs priesz ja, nuėjo 
in savo kambari ir perkratė vi
sus daigius. Nieko neradusi, 
puolė ant keliu ir pradėjo su di
dele viltimi melstis in savo glo
bėja, Szv. Antana, praszydama 
kad pagelbėtu atrasti pames
tąjį reteželi.

Paskui iszemusi isz pundelio 
Szv. Antano paveiksią, Norinio 
pastate ji ant s'talo, uždege savo 
pirmos Szv. Komunijos žvakia 
ir pradėjo dar karszcziau mal
dauti Szv. Globoja, kad užtartu 
už ja pas Dievą.

Pasimeldusi nuėjo žemyn.
Czia iszgirdo kad szeiminin

kas užsikarszcziaves kažin ka 
kalba savo žmonai.

Noriute inženge in kambari 
ir nusilenkė su pagarba priesz 
ponus.

“Kaip tik atėjo man mintis’’
— tarė ramiai mergaite, — kad 
Szv. Antanas yra pamestųjų 
daugtu globėjas. Jeigu kas pra- 
szo ji, žadėdamas duobti iszmal- 
das vargdieniams, paprastai 
atranda dalyka kuri pamėtė.”

Supyko szeimininkas ant 
naszlaites ir tarė:

“Nekalbėk nieku! Tu pati 
pasiėmei reteželi o dabar nori 
iszsisukti.”

Honorija pažvelgė nustebusi 
ir liūdnai in szeimininka ir tarė 
tyliai:

“Jeigu taip, tai gali mane nu
bausti. Bet pabandyti visgi ap
simoka. Asz melsiuos o tu duok

■ iszmalda.”
i Truputi susigėdęs szeiminin

kas sutiko su Noriu'tes pasiuly-
I mu. Pažadėjo duoti iszmalda 
; vargszams. Ir vėl pradėta jesz- 

ko'ti bet ir szi karta veltui.
“Niekur nėra!” — szauke 

szeimininkas.
“Tamsta dar nejeszkojai sa

vo raszomam stale” — tarė No
riute.

‘ ‘Kaip-gi galėtu retežėlis pa
kliūti in mano stala? Bet gerai, 
jeszkokime!”

Bet ir czia nieko nerasta.
Visiką perkratęs, szeimininkas

nos.
Rytojaus diena Honorija nu

ėjo kaip paprastai in bažnytėle 
Szv. Misiziui iszklausyti. Gryžu- 
si namo pamate kad namiszkiu!X O , A j

— tarė naszlaite, inžen-|tarpe esąs didelis sujudimas. | Tuojaus paszaul 
kamlbari. “Czia viskas *Ma't, po pusrycziu namu ponia1 Ilonorija paži

kambari. :
Czia būdama ji netyczia isz- 

girdo kalbant namu savininką ] 
su savo žmona: ‘

“Ar szita mergaite neturi ] 
nieko savųjų? Ji neatrodo vi
sai kad butu naszlaite. <

“O vienok ji yra tikrai nasz- i 
laite” — atsake žmona. “Asz 
rūpinausi surasti gera, dievota : 
mergaite, nes ta, kuria lyg sziol i 
turėjome, nebuvo tikusi.”

“O asz nelabai pasitikiu tais ; 
dievotais” — atszove vyras. : 
“Kaip tik toki ir sugeba, ge- < 
riausiai pavogti ir pabėgti. O 
paskui jie eina iszpažinties ir 
gauna kaltes atleidima, užsimo- : 
k ėdami už tai ar panasziai... ir ; 
viskas tvarkoje.”
Tokius pasitycziojimo žodžius : 

iszgirdusi ponia nulindo. Jos j 

veidas reiszke dideli dvasios 
skausmą. Kiekvienas pasižiurė
jas areziau in ja, galėjo paste- ( 
beti kad kasžin kas sunkiai už- 
gavo jos szirdi.

Honorija jau isztbuvo pas po- 
nūs kelis menesius. Visa szei- 
myna pamylėjo ja. Visi stebėjo- . 
si jos pakantrumu, jos malonu
mu ir darbsztumu. Tik vienas 
.namu szeimininkas retai kada 
su ja susitikdavo* Visuomet jis 
rodo tokia neprieinama iszvaiz- 
da kad naszlaite pati vengė net 
areziau su juo susieiti.

Nors viskas Honorija! pas 
ponus patiko bet vienas daly
kas dare jai daug liūdnumo. 
Namuose niekas nesimeldė. Ji 
tik viena, turėdama laisves, ei
davo kasdien in artima esama 
bažnytėlė, klausydavo Szv. Mi- 
sziu ir priimdavo Szv. Komuni
ja.

Mažutėlė Baliu'te pradėjo net 
jos klausinėti, kodėl ji vaiksz- 
cziojanti kasdien in bažnyczia, 
kuomet namiszkiu niekas to 
nedaro? Noriute stengdavosi 
sziaip taip nukreipti kalba ir 
mergaites žingeidumą palikda
vo be tikro atsakymo.

Bet viena karta ji iszdryso 
paklausti ponios:

“Poniute, ar galiu kalbėti 
mažajai Balintai apie Jezu? Asz 
žinau kad tamsta nenorėtume! 
kad asz ja padarycziau Katali- 

. ke. Bet-gi juk ir tamsta tiki in 
■ Jezu Kristų. O asz taip geis- 
. cziau kad ir Baliute Ji pažin

tu!”
Ponia, iszgirdusi sziuos žo

džius, labai susimaisze. Bėt po 
valandėlei susivaldė ir tarė:

“Gerai, Noriute, kalbėk jai 
apie Jezu, tik buk atsargi. Asz 
nenorecziau kad tėvas apie tai 
žinotu.”

Porai dienu praslinkus, na
muose iszkilmingai buvo mini
ma Baliutes gimimo diena. Su
važiavo daug svecziu. Mažutei 
solenizantei suteikta invairiu 
brangiu dovanu. Visi linksmi
nosi o Baliute gražiai parėdyta 
bėginėjo su szypsena, kaip ko
kia peteliszke.

Tarp dovanu, kuriu ta diena

“Iszpildyk ka esi pažadėjus. 
Duok iszmalda vargdieniams.”

Tai tarusi iszejo in savo kam
barį nepas'tėbedama kad ponia 
seka paskui ja. Tik girdėjo kai 
szeimininkas kalbėjo savo žmo
nai :

“Eik paskui ta mergaite ir 
žiūrėk ka ji darys! ’ ’

Honorija inžengusi in savo 
kambari atsiklaupė priesz Szv. 
Antano paveiksią ir pradėjo 
verkti...

Szeimininke pamaeziusi ant 
stalo Szv. Antano paveiksiu ir 
dėganezia priesz ji žvake, su
drėbėjo. .. ir paėmusi paveiks
lu in savo rankas pažiurėjo in jo 
atvirkszczia puse ir pradėjo 
skaityt parasza:
“Brangiajai Elenai nuo drau

ges Honorijos Ehvood. Reko
lekcijoms Szv. Antano Akade
mijoje laikytoms atminti.”

“Isz kur turi szi paveiksią?” 
— paklausė nustebusi ponia.

“Mano mama davė ji man in- 
sakydama kad visuomet ji lai- 
kycziau pas save. Ji gavusi szi
ta paveiksią nuo vienos savo 
mylimos drauges kurios atmin- 
cziai asz turiu vardu — Hono
rija.” ?

Iszgirdusi tai, szeimininke 
suszuko: “O mano Dieve!..” 
ir puolusi ant keliu, suėmusi 
veidą rankomis pradėjo kar- 
cziai verkti.

Ta valandėlė atbėgo tarnaite 
szaukdama Noriute pas poną.

Honorija tuojaus nuvyko pas 
szeimininka, stengdamosi su
valdyti vidujini neramumą ir 
viską priimti ka tik Dievas at
sius.

Eidama tropais mane pama- 
tysianti 'policijanta kuris tuo
jaus ja aresztuosias. Bet apsiri
ko.

Szeimininkas priėjus prie No- 
riutes tarė maloniai:

Senatorius Albinas Barkley, 
isz Kentukes, likos iszrinktas 
pirmininku Amerikoniszko se
nato Washingtone in vieta mi
rusio senatoriaus Joseph T. Ro
binson, isz Arkansu. Barkley 
aplaike 38 Demokratiszkus bal
sus o jo prieszas Pat Harrison, 
isz Mississippi aplaike 37 bal
sus.

“Klausyk, Honorija! Turiu 
pasiaiszkinti. Tik dabar atsimi
niau kad vakar, man apžiūrint 
dovana, kasžin kas ūmai isz- 
szauke mane ir asz besiskubin
damas inmecziau reteželi in pa
slėpta szupleda ir uždariau sta
la. Vėliau kitais reikalais užsi
ėmęs, visai buvau pamirszes — 
Tuo budu asz nuskriaudžiau 
tave labai, intardamas tave buk 
esi pavogusi szi brangu daigia. 
Asz noriu dabar tau atlyginti. ’ ’

“O, 'tamsta, nemanstyk apie 
kokius ten atlyginimus” — ta
re linksmai Noriute. — “Asz 
jau atsiėmiau atlyginimą pa
kankamai, nes turėjau dideles 
laimes ir garbes būti neteisin
gai apskunsta kaip musu Iszga- 
nytojas Jėzus Kristus. Nėra di
desnes garbes kaip būti pana- 
sziam in Jezu Kristų.”

Szeimininkas pažvelgė in ja 
didžiai nustebės.. Tai buvo 
jam netikėta ir keista pažiūra 
in nemalonius in vykius.

“Gerai, apie tai pamanstysi- 
me vėliau” — tarė galu gale po
nas A. — “Bet dabar pasakyk 

Tarp dovanu, kuriu ta diena jau buvo benorįs uždaryti stala man, kaip tau atėjo in galva 
gavo Baliute, buvo labai dailus kai Honorija tarė: mintis apie slapta szupleda ma-

no raszomam stale? Ar tu apie 
tai žinojai?”

“Ne, visai nežinojau. Tik 
taip man atėjo in galva, gal to
kia szupleda ir esanti. Tai gtei- 
cziausiai Szv. Antanas pakiszo 
man tokia minti.”

Tuo tarpu inbego in kambari 
iszsigandusi tarnaite szaukda
ma:

“Musu poniai kasžin kas ne
gero pasidarė. Ji sėdi Honori
jos kambaryj ir verkia labai”!

Szeimininkas su Ilonorija pa
siskubino tuojau^ pas ponia. 
Radjo ja klupojanczia ir garsiai 
verkianezia. Rodos jos szirdis 
plyszte plyszo. Savo rankose 
laike ji Szv. Antano paveiksią.

■“Kas czia pasidaro, Honori
ja?” — paklausė nustebės szei
mininkas savo žmonos.

Bet szi nieko neatsake tik dar 
smarkiau raudojo.

Szeimininkas tuomet kreipė
si in Noriute:

“Ar nežinai kas czia atsitiko 
su ponia?”

“Žinau tik tiek.. ” — atsake 
mergaite —1 ‘kad ponia atėjo in 
mano kambari kur turėjau pasi- 
sltacziusi Szv. Antano paveikslą 
su uždegta žvakia. Tai padare 
jai didelio inspudžio. Tuomet 
kaip tik tamsta paszaukei mane 
pas save. Tai-gi nežinau kas 
czia galėtu būti.”

Tuo tarpu szeimininke trupu
ti nurimo ir tarp aszaru pradė
jo sakyti:

“Žinok, Edgardai, kad szita 
paveiksią asz dovanojau mano 
mylimajai draugei, Elenai W., 
dar būdama mokykloje. Tuo
met asz buvau kitokia. Kai pa- 
maeziau ji sziezia, stojo priesz 
mano akis visos mano paklai
dos del kuriu nupuoliau taip že
mai. . ”

‘ ‘ Tavo motina ir asz buvome 
labai artimos drauges. Tais lai
kais ir asz buvau gera Katali
ke. Iszejus isz mokyklos, Elena 
isztekejo už gero žmogaus bet 
neturtingo. Tuomet visi jos 
prieteliai nuo jos užsisuko ir 
asz taip-gi. — Netrukus ir asz 
isztėkejau. Bet drauge, sekda
ma mada ir pasaulio dvasia, isz- 
sižadejau szv. Tikėjimo jeszko- 
dama tik kad turecziau pasau
lio akyse garbes ir augszta vie
ta. Gavau ko troszkau bet pra
radau ramybe. Sanžine man vis 
iszmetinojo mano is'zdavyste. Ir j 
nors turėjau turto ir visokiu 
smagumu, nebuvau laiminga.— 

I Dar didesnis skausmas suspau- Į

de mano szirdi kai tu, Noriute, | 
papraszei kad leiscziau tau kai- i 
beti mano kūdikiui apie Jezu. 
Juk tai mano, kaipo motinos,! 
priederme'buvo mokyti dukrele 
tikėjimo tiesu. Mano kūdikis 
gyvena tik žemei, jis neturi tei
ses prie dangaus karalystes ir 
tai vis isz mano kaltes... isz 
motinos kaltes... Noriute, tu 
mano iszgelbejai! Tu esi mano 
drauges duktė ir nuo szio laiko 
busi ir mano dūkto.”

Tai tardama, pabueziavo szir- 
dingai Noriute.

Kai tik tuomet inbego in kam- 
, bari Baliute norėdama pamaty
ti kas atsitiko su mama.

“Vaikeli!” — tarė szeimi
ninke. — ‘ ‘ Nuo szio laiko Hono
rija bus tavo vyresne sesuo.”

Ponas A., žiūrėdamas in szita 
graudinga scena, užsigryžo ir 
iszejo. Nenorėjo parodyti kad 
jam susigraudinus pradėjo asz- 
aros riedėti per veidus...

“Turbūt Tikėjimas turi ko
kios nepaprastos jogos kad to
ki inspudi daro žmogui” — kal
bėjo jis pats Sau.

Namu szeimininke pasiszali- 
no in savo kambari ir pasimel
dusi valandėlė, atėjo pas savo 
vyra ir tarė jam drąsiai :

“Edgardai! Asz turiu gryžti 
in Kataliku Bažnyczia ir drau
ge paimti Baliute.”

Nustebo ponia kai vyras ne 
tik nesiprieszino bet rimtai ta
re:

“Manau kad ir mane turėtu
mei imti drauge, Honorija.”

Ta pati vakaru surengtu nu- 
me pokylis. Prie liudininku pa
žadėtu Noriutei globų ir meile 
už jos teisingumu ir dorumu. 
Visi džiaugėsi ir linksminosi.

Puotos metu namu szeiminin
ke linksmai užklausė:

“Ir ka-gi atrado sziadien szv. 
Antanas ? ’ ’

‘ ‘ Mano dailu reteželi! ” — su
szuko maža Baliute.

‘ ‘ O man atrado teviszkus na
mus kuriu lyg sziol neturėjau. ’ ’ 
—tarė džiaugsmingai naszlaite 
Noriute.

“O man” — tarė ponia — 
“gražino dukrele mano bran
gios drauges ir mane paežiu su
gražino in Kataliku Bažny
czia.”

“O man” — rimtai prabilo 
szeimininkas — Szv. Antanas 
sugražino ramybe ir laime szei- 
m ynoje, ko joje turtai negali 
duoti, ir davė pažinti tikraji 
Tikėjimą. ’ ’ —Galas.

Isz Skrantu in Plymenta nu-, 
keliavau,

Daug ten naujienų dažinojau,
Per miesteli ėjau, 

Giedala puiku iszgirdau.
Pamislinau, kas atsitiko czia, 
O gal kokios szermenys yra,
Ir asz paskui kitus ėjau, 

Daug akyvu dalyku paregėjau.
Grinczioje apsedia aplink 

giedojo,
Vieni stiklelius bueziavo, 

Munszaine ir raugala ragavo.
Vieni kitus bueziavo, 

Reke visi: “gerkit da po viena, 
Už gaspadoriaus sveikata, 
Už kiaules duszia ir savo 

žyvata,
Kad mus paguldytu in ta 

vieta.”
Isz akyvumo aplinkui apsi

dairiau, ’
Isztikruju lavona paregėjau, 
Bet ne žmogus tik kiaule 

paskersta,
Ir jau visa sukapota, 

Žvakes neži'bejo,
Ba j u neturėjo, 

Aplinkui stovėjo butelei,
O prie ju kvailei.

O jus senei, 
Besmegeniai,

Žilas galvas jau turit, 
O ant Dievo nežiurit.

Sarmata visiems darot,
Jeigu taip iszdarot, 

Tuom kart da nieko nesakysiu, 
Kitu kartu daugiau paporysiu.

Szi Banka yra Narys 
Federal Reserve System 

IR
Federal Deposit Insurance 

Corporation 
—s—

Union National Bcink
KAMPAS MAIN IR CENTRE ST.

MAHANOY CITY, PA.

Skaitykite “Saule”

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunus numirėlius. Pasam
do automobilius del Laidotuvių, 
Kriksztiniu, Vesieliu, Pasivažinėji
mo ir t.-1. Bell Telefonas 78.
S2O W. Centre St., Mahanoy City

❖ ❖ ❖

Badai Baltimoreje atsirado ka- 
raliszka gimine, 

Badai George vardu, vaikinę, 
Steliukia labai pamylėjo,

Po tam in svietą iszpiszkejo, 
Ba Steliuke paklydo,

Badai “ant ledo” paslydo, 
Dabar labai gailesi, 

Plaukus isz galvos raujasi. 
C* ’

Netoli Forest miesto atsirado 
kokis tai generolas,

Badai pus-smegenis urinolas, 
In žabangas velnio pakliuvo, 
Badai su tikra sesere suėjo, 
Ant doros nei ant žmonių ne

žiūrėjo,
Ana diena garnys sūneli paliko. 

Garsiai stuboje sukliko,
. Neužilgio perkūnas trenks, 
Ant generolo sprando nulėks, 

Velniui duszia pateks,
Ir in giluma peklos su ja nulėks.

❖

Kur ten Masacziužeje, 
Dedasi bjauri sodomija, 
Bobeles pilnos velnevos, 

Pasileidia visai ant doros.
Ana diena pas viena susikuopi- 

no girtuokle,
Kur dideles orgijas pakele, 

O kaip susipesze,
Tai Męimute vienai kaili 

iszpesze.
Tame miestelyje yra daug 

merginu,
Patogiu, davadnu ir stragiu, 
Bet kad ir senyvi vyrai tai 

nesipaeziuoja, 
Pas girtuokles bobeles kva- 

teriuoja.
Ten .ir tarp vyru gero nėra, 

Retai rasi koki szczyra, 
Girtuokliai ir paleistuvei, 
Kazirninkai ir bedieviai.
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ŽINIOS VIETINES
— Rugpjiutis — August.
— Szi Ketverga pripuola 

apvaikszcziojimas Szv. P. Ma
rijos Sniegines.

— Petnyczioje pripuola Per- 
simainymas Vieszpaties Jėzaus.

— Nedelioje turėjome dau
geli pikni'keliu parkuose ir ant 
f armu. Ponai biznieriai parengė 
daugeli iszvažiavimu del savo 
kostumeriu kuriuos pavieszino 
ir palinksmino ant szviežio oro.

— Buvo ir kelios nelaimes 
su automobiliais, musu aplinki
nėje, -bet ant giliuko nieką nesu
žeidė tik bambilei daugiausia 
nukente.

— Musu palicija aplaike už- 
klausyma nuo palicijos isz 
Springdale, artimoje Pittsbur- 
go, kad prisiunstu kokias infor
macijas apie Joną Petrovski, 
kuris ten likos aresztavotas už 
žudinsta papildyta Mahanojuj 
1911 mete. Tame tai laike Jo
nas Scerva, fajermonas prie 
North Mahanoy kasyklų, eida
mas namo su pede, likos nužu
dytas per nežinoma žmogų, ku
ris savo auka apiplesze ir din
go. Kokiu budu tenaitine pali
cija aresztavojo Petrovski ir 
už ka — o gal pats kam iszsita- 
re kad užmusze žmogų — tai da 
visiszkai neisztyrineta.

—■ Nedelioje, Lakeside par
ke, Lenkai turėjo savo diena 
ant kurios buvo susirinkia ga
na didėle myne žmonių isz ke
liu pavietu.

—■ Nedelioje sugryžo namo 
sekanczios merginos: Katre 
Visockiute, Veronika Valenti
ne, Emilija Aleksandravicziute, 
Mare Grinevicziute, isz miesto 
ir Adele Demczis isz Shenando- 
,rio isz “Prižadėtos Žemes” Po- 
cono kalnuose, kur kempine per 
visa sanvai'te. Musu rūteles pui
kiai indege nuo saules spindu
liu bėtkugryžo sveikesnes ir už- 
ganadintos perbuvia visa san- 
vrtite ant szviežio oro.

SHENANDOAH, PA.
— Laisnus del apsivedimo 

iszeme Juozas Nanataviczius, 
su Beatricija Tabinius.

— Alvinas Czesanis, 13 me
tu, 328 E. Oak uly.,. likos su
žeistas, kada jo koja gavosi in 
bąi'sikelio rata kuris apsivertė. 
Gydosi vietinėje ligonbuteje.

Mount Carmel, Pa.,— Miko
las Carlin, isz Lost Creek, li
kos surisztas mazgu moterys
tes su pana Antanina Savko- 
niute isz Mount Carmel, per 
Kun. Klima. Jaunavedžei ap
sigyvens mieste.

ISZ WILKES-BARRE 
IR APLINKINES

Mountain Top. f Gerai žino
ma Marcele Vo'longevicziene 
mirė praeita Ketverga, staigai, 
pas savo duktere Jekeliene. Ve
liones vyras mirė apie meta lai
ko adgal. Paliko sunu advokatą 
Juozą, kuris gyvena Chicagoj, 
dukteres Mulliganiene ir Matil
da, gyvenanti New Yorke, Be- 
kiene, Binghampton ir broli 
Juozą Giliu, Wilkes-Barre. 
Taipgi paliko daugeli giminiu 
Mahanojaus aplinkinėje kaipo 
ir ponia Agota Traskauckiene, 
520 W. Centre uly., Mahanojuj. 
Laidotuvėms užsiėmė gra'bo- 
rius Traskąuckas isz Mahanoy 
City. Laidotuves atsibuvo Pa-

— Subatos nakti nežinomas 
pleszikas ar pleszikai insigavo 
in p. Norkeviczienes narna prie 
408 W. Mahanoy uly. Sakoma 
kad jiems pasisekė paimti kai- 
kuriuos daigius.

— Nedėlios nakti, apie 12:20 
valanda pasidarė ugnis gara- 
džiuje prie Airisziu 'kunigu kle
bonijos. Blędes neperdideles.

■—■ Daktaras Juozas Urbo
nas isz Easton, Pa., ana diena 
lankėsi pas savo tėvus ant W. 
Spruce uly.

—1 Paskalas pasklydo, buk 
apie 3,000 darbininku ant viso
kiu WPA projektu bus pra- 
szalinti nuo visokiu darbu, jei
gu valdžia nepaskirs daugiau 
pinigu ant tuju darbu. Potts- 
villes virszininkai tikisi, kad 
valdžia paskirs Ipinigu in laika 
ir kad žmonis galėtu dirbtii be 
pertraukos.

—• Palitikiszka maszina vė
la likos paleista in krutėjimą. 
Kandidatai bėginėja .su petici
joms, mcmlsdami žmonių kad 
ant ju pasiraszytu. Kaip pasi
rodo,, tai paprastai be kovos ir 
pasiprieszinimu neapsieis ir szi 
karta. Tenp tuju ponuliu ran
dasi toki, kurie del to geidžia 
būti iszrinktais, kad aplaikinet 
“pede” ir daugiau nieko gero 
nenuveike ne dėl valscziaus 
ne del žmonių, kurie juos isz- 
rinko, o kada nueina pas juos 
ant kokios rodos ar paszialpos 
tai neturi laiko iszklausytie 
žmogaus. Laikas gerai ap
svarstyti ka turime daryti a- 
teiteje ir kaip balsuoti musu 
paviete. Juk Skulkino paviete 
randasi tukstaneziai Lietuvisz- 
ku Balsu, kurie gali daug nu
veikti, jeigu tik laikytųsi dru- 
cziai Politikoje. Bet kur tau! 
Per užvidejima ne patys nieko 
neturi nei kitam neduoda proga 
daryti del savo tautiecziu ge
rai.

nedelio ryta su pamaldoms Szv. 
Katarinos bažnyczioje o kūnas 
palaidotas Szv. 'Traices kapinė
se, Nanticoke, Pa.

Nanticoke, f Adomas Link, 
50 m. mirė Liepos 26. Paliko 
penkis vaikus.

Duryea, f Viktorija Snapkau- 
skiene, mirė ir likos palaidota 
Liepos 22 d. isz Szv. Juozapo 
bažnyczios Holy Rosary kapuo
se- ■

— Liepos 22 d. Kun. Vikto
ras Kupstas Szv. Kazimiero 
bažnyczioj suriszo mazgu mote
rystes žinoma soliste p-le Pran- 
ciszka Klimavicziute su Juozu 
Puodžiunu isz Old Forge. Vedy-! 
binis bankietas buvo Hotel Jer
myn, Scranton. Jaunavedžiai 
apsigyvens Pittstone. Jiedu 
abu dirba prie Civil Service.

BOBUTES NETIKRI 
PLAUKAI.

•— Bobute, ar tavo vyras bu
vo Indijonas? — užklausė ma
žas Petrukas.

— Kas tau atėjo in galva 
klausti apie tai?

— Macziau ant tavo lovos ka
bojo žmogiszkas skalpas (plau- 
kai>* ■ !

Mat, bobute eidama gult pa
kabino savo poruką o Petrukas 
matydamas juos mane kad tai 
skalpas. _ -

Isz Visu Szaliu
DVI GELEŽINKELIO 

NELAIMES
80 ŽMONIŲ ŽUVO.

Paryžius, Francija., — Aipie 
50 žmonių likos užmuszta ir 
daugeli sužeista, kada du tru- 
kei susidaužė užmiestije, apie 
vienuolikta valanda vakare. 
Abudu trukiai buvo ekspresi
niai ir ju smarkus susidaužim- 
as buvo girdėt per visa aplin

ir už tai nutarė savo mylimai 
atkerszyt. Tula vakara iszve- 
de Valeria in laukus nevos pa- 
sivaikszczioti ir kada priėjo 
prie iszdžiuvusio szulinio, in
mete mergina, po tam sugryžo 
namo. Prasidėjo baisios kan- 
czios nelaimingos merginos ku
ri negalėjo tikėtis isz niekur 
pagialbois, nes apleistas szuli- 
nis radosi toli nuo kaimo ir bu
vo labai gilus, ir retai žmonis 
pro ji praeitinėje. Kaimuo- 
cziai patemino dingima mer
ginos ir pradėjo jos jeszkoti, o 
kada jos nesurado po kokiam 
tai laikui, žmonis pradėjo kal
bėti, kad gal ja pavogė kup- 
cziai gyvo tavoro ir iszveže in 
Argentina. Tik po ilgam laikui 
nelaiminga mergina likos su
rasta netikėtu budu. Keli pie
menukai sėdėdami artimoje 
szulinio iszgirdo silpna vaito
jimą szulinije. Vaikai isz bai
mes nubėgo in kaima ir apsakė 
kad girdėjo kokia tai ‘dvasia’ 
szulinije. Ant tos žinios tuo
jaus subėgo kone visas kaimas 
prie szulinio. Vienas isz kai- 
muocziu, insileido in szulini ir 
surado pusgyve mergina, kuri 
iszrode kaip kokia giltine, teip 
buvo sudžiugus, bet da gyva. 
Nuvežta in artyma ligonbute, 
kur daktarai sako kad pa
sveiks, bet savo baisio atsitiki
mo neužmirsz pakol gyva bus. 
Užvydusis jaunikis likos patal- 
pytas in kalėjimą.

kine. Manoma, kad priežastis 
nelaimes buvo tokia, kad ma- 
szinistai nesuprato gerai ant 
signolu. Darbininkai dirbo 
net per asztuones valandas, pa
kol iszgavo sumankiotus, už- 
musztus ir sužeistus pasažie- 
rius.

Tokio, Japonija.,— Trisde- 
szimts žmonių likos užmuszta 
ir sužeista, kada Fuji ekspre
sinis trūkis susidaužė su kitu, 
artimoje Okayama stoties. Ke
li vagonai užsidegė, todėl buvo 
sunku iszgialbeti sužeistųjų.

20 METU KALĖJIME 
NEKALTAI

Nepaprastas Atsitikimas Kuris 
Instume Nekalta Žmogų In

Kalėjimą.

Gdynia, Lenk.,—Czionais už-' 
sibaige nepaprastas teismas V. 
Pavlovskio isz kaimo Vyszyci- 
no, už nužudinima Benedikto 
Schann, Vokietys, 20 metu ad
gal, ir tik dabar iszsidave ne
kaltybe Pavlovskio kuris likos 
iszleistas isz kalėjimo, kuriame 
perbuvo per 20 metu. Dalykas 
buvo tokis: Pas Schann pribu
vo Pavlovskas su reikalais, ir 
kada Pavlovskis apleido ji 
szeimyna rado ji nuszauta ant 
smert, szuvis nuo revolverio 
pataikė jam in kakta, o revol
veris gulėjo ant stalelio. Nu
žiūrėjimas tuojaus puolė ant 
Pavlovskio, likos aresztavotas 
ir nubaustas ant viso gyvas- 
ezio in kalėjimą. Po karei pa
sirūpinta Pavlovskiui gera ad
vokatu kuris pradėjo tyrinėti 
kokiu budu Schann likos nužu
dytas, bet visas davadas rode, 
kad jisai yra kaltu žudinstes. 
Advokatai pradėjo tyrinėti at
sitikima pagal fisiszka būda ir 
daejo lyg slaptybes žudinstos, 
kad tai buvo saules spindulei. 
Pagal advokato tyrinėjimą, tai 
spindulei nuo saules puolė ant 
gulinczio senoviszlko revolve
rio o kuri taip inszilde kad re
volveris iszszove ir szuvis pa
taikė in kakta Schann’o. Idant 
davesti savo tyrinėjimą, advo
katas parengė balvona ir pa
guldė ji ant sofkos ant kurios 
likos surastas nužudytas Vo
kietis. Palicija ir liudintojai 
Jauke kėlės valandas pakol sau
les spinduliai puolė ant gulin- 
czio revolverio. Sztai iškai
tytas revolveris iszszove szuvi 
pataikydamas gulineziam bal- 
vonui tiesiog in kakta, kaip 
tai padare gyvam Schann. Vi
si tada persitikrino, kad tai, 
saules spindulei iszszove revol- ' 
veri. Teismas likos atnaujin
tas ir po 20 metu nekalto sėdė
jimo kalėjime, Pavlovskis likos 
paleistas isz kalėjimo kuriame

■u .

SZIMTAI ISZPANISZKU 
PASIKELELIU UŽMUSZTA.

Madrid, Iszpanija., — Itali- 
joniszki karabinierai likos nu- 
siunsti in Iszpanija, apmalszy- 
ti tenaitini pasikelima Moro- 
kiszku ir Italiszku pasikeleliu 
kurie buvo prieszingi generolo 
Franco valdžiai. Szimtai Moro- 
kiszku kareiviu likos iszsker- 
dyti. Maurai pasikėlė prie- 
szais Krikszczioniszkus karei
vius, kurie juos paniekinėjo. 
Maurai yra juodi kareivei isz 
Afriko, kurie prigialbinejo pa- 
sikeleliams kariauti su Iszpan- 
iszkais pasikeleliais.

KRUVINAS MAISZATIS 
LAIKE LAIDOTUVIŲ 

MIRUSIO POPO.
Belgradas, Jugoslavija., — 

Apie penki žmonis likos už- 
muszti ir daug sužeista, laike 
laidotuvių mirusio popo Var
liavo. Smarkus maisztis kilo 
aplinkinėje Slavia palociaus, 
bet palicija greitai apmalszino 
maisztininkus su kardais. Mai- 
sztininkai tokiu budu sukilo 
kad parodyti savo neapykanta 
prieszais valdžia, kuri padare 
taika su Popiežium, kad su
vienyti Graikiszka tikėjimą su 
Kataliku, 'bet ant to nesutiko 
didesne dalis gyentoju ir laike

sądejo nuo 1917 m., bet szia- 
dien tasai žmogus yra silpnas 
ant sveikatos,pražylias ir kone 
apjakes. Kas jam atlygins už 
ta skriauda?

pirmutinio maiszaczio, buvo 
laikyta didele procesija su 
dvasiszkais, kurie palydėjo 
mirusi patriarka, ir tame lai
ke likos mirtinai sužeisti.

INMESTA
IN SZULINI

Užvydus Mylimas Inmete Mer
gina in Szulini.

-------  i
KURIAME ISZBUVO PER1 

ILGA LAIKA.

Požnanius, Lenk., — Kaime 
Grruzy, gyveno Jokūbas Val- 
czak, kuris pasiutiszkai buvo 
insimylejas in Frano Harnerio 
duktere Valeria. Karta Jokū
bas užtemino Valerija kad ji- 
pradejo draugauti su kitu 
vaikinu, isz artimo kaimelio

SZVEDU KUNIGAIKSZTIS APSIPACZIAVO SU 
PRASTO GIMIMO MERGINA.

Kunigaiksztis Charles, broliunas karaliaus Gustavo, isz 
Szvedijos, su savo paezia Elsa von Rosen, tuojaus po ju vin- 
czevonei, Stokholme. Per apsip aeziavima su ja Charles neteko 
savo garbes kaipo kunigaikszt is bet jo szvogeris, karalius, 
Leopoldas, isz Belgijos, apteikė ji garbe Belgiszko kunigaiksz- 
czio ir vela jis pasiliko garbes žmogum kaipo ir jo pati.

POPAS NUŽUDYTAS
NABASZNINKAS PRISIKĖ
LĖ ISZ GRABO IR PA

SMAUGĖ POPA KLUPO- 
JANT PRIE JO 

GRABO.

Pustoselsk, Rosija., — Gana 
dideliam kaime Safonoja, atsi
tiko nepaprastas atsitikimas, 
kuris iszbaugino tenaitinius 
gyventojus. Prie mirusio tur
tingo kaimuoezio Konstano 
Cholmoroffo graibo, vietinis 
popas skaitė maldas su mažu 
klapcziuku. Kada atėjo pus
iaunaktis, vaikas pamate kaip 
nebaszninkas atsikėlė isz gra
bo, szoko prie klupojenczio po
po, kurisai permete ji ant grin
dų ir pasmaugė. Vaikas apsa
kė kas 'atsitiko, kada ji žmonis 
surado kamputije apalpusi. Vi
sa parapija tuom atsitikimu 
persieme ir ne vienas neperžen- 
ge bažnyczios slenksczio per- 
keles dienas. Po palaidojimui 
popo, pasklydo žine, buk miru- 
sis buvo pikta dvasia, kuri 
naktimis iszcziulbdavo krauja 
isz žmonių, vadinamas Vamp- 
piras. Valdžia ėmėsi prie slies- 
tvos, kad pėrtikryt žmonis, 
kad tai yra tik melagyste. Pa- 
licijej pasisekė isztyrinet, kad 
ta pati .vakara, kaime lankėsi 
kokis tai nepažystamas pikta- 

| daris, ir po tai nakeziai dingo 
isz kaimo. Po ilgu tyrinėjimu 

i ir jeszkojimu, likos suimtas ir 
i prisipažino, buk tai jisai pa- 
j smaugė popa, nes penki metai 
adgal, popas pavogė jo paezia 
su penkeis tukstaneziai rub
liu, todėl jisai nutarė popai už 
tai atsimoket. Dagirdes, kad 
ta nakti popas sėdės prie na- 
baszninko, atejas in bažnyczia 
iszeme nabaszninka isz grabo, 
in kuri pats atsigulė, o lavona 
paslėpė už altoriaus. Popas 
nepažinojo gulinezio lavona, 
nes szviesa nuo vienos žvakes 
nedave daug szviesos. Po už- 
smaugimui popo, atvilko vela 
negyva lavona ir paguldė vela 
in vieta, bet klapcziukas to ne
matė, ba isz dideles baimes 'bu
vo pasislėpęs tolimiausiam 
kamputije, isz baimes apalpo. 
Po tam darbui tasai vyras isz- 
bego in kita kaima, kur ji pa
licija surado.

KVITU KNYGELE Draugystėms, 
del iszmokejimo pinigu ligoniams.

Preke . . . 25c.

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

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

DIEVOBAIMINGAS 
ŽUDINTOJAS

Nužudė Savo Paezia ir Jos 
Tėvus.

PO TAM NUĖJO IN BAŽNY
CZIA PRIE ISZPAŽINTIES.

Jaroslav, Galicija.,— Kaime- 
lija Skurniko, gyveno Jokū
bas Kukarskis, pas kuri gy
veno jo uoszvei Tadas Lugovy 
ir ju asztuoniu metu sūnelis. 
Nedėlios ryta nuėjo Kukarskis 
iii tvarta apžiūrėti gyvulius ir 
padaryti paredka. Paskui at
ėjo jo pati, pareikalaudama 
nuo savo vyro pinigu, isz ko 
kilo smarkus barnis teip ju, ir 
laike barnio, motere dure vy
rui in ranka su szake. Vyras 
insiutes isz piktumo, pagriebė 
kuji užduodamas moterei smar
ku ypa per galva, kur, kryto 
ant žemes. Uoszve girdėdama 
riksmą, atbėgo pažiūrėti kas 
atsitiko, o kada pamate ka žen
tas padare, pradėjo bėgti ad
gal in grinezia. Insiutes vyras 
nubėgo paskui 68 metu am
žiaus uoszvia užduodamas ir 
jei su kuju per galva, užmusz- 
damas ja ant vietos.. Po tam 
sugryžo adgal in tvarta ir už
musze mirsztanczįa paezia. Ne
užteko to, pasiutėlis inbego in 
grinezia, sudaužė galva 74 me
tu amžiaus uoszviui, po tam 
aprodė savo asztuoniu metu >su- 
neil kuri nuvede pas kaimy> 
nūs, o pats nuejas in bažnyczia 
prie iszpažinties, iszklause mi- 
sziu, ir kada sugryžo namo, li
kos suimtas per kaimynus ir 
nuvestas in palicija.

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 
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. 5, Box 305. Clinton, Indiana '

ISZ KARISZKO 
LAUKO

KINU IR JAPONU KARE.

Tokio, Japonija.,— Isz Pei- 
pingo danesa buk mieste Tung- 
chow Kiniecziai nužudė apie 
300 Japoniszku pabėgėliu be 
jokios mielaszirdytes.

Tientsin.,— Japonai su visu 
smarkumu užklupo ant szito 
miesto, užmuszdami tukstan- 
czius Kiniecziu. Užklupimas 
buvo per orą ir ant vandenio. 
Keli Amerikonisžki institutai 
kaip tai Rockefeller institutas 
ir kiti likos bombarduoti.

Kiniszki kareiviai bėgdami 
isz Peipingo aplinkines, pavo
gė generolą Yin- Ju-Keng, gu
bernatorių Hopei provincijos, 
kad jisai buvo prilankus Japo
nams.

Nanking, Kinai. — Generolas 
Chiang, pirmininkas Kiuiszkps
centraliszkos valdžios, aprėisz- 
ke kad Kinai Kovos lyg pasku
tiniam žmogui ir nepasiduos 
Japonams kurie geidžia atimti 
nuo ju tėvynė. Kinai nepaliaus 
kovoti pakol atgaus visos žemes 
kuria Japonai prisisavino sau.

Anglija prasergejo Japonu 
kad daugiau nėdrystu už imine-* 
ti žemes Kinuose nes jeigu toj<į 
paliepimo nepaklausys tai Angt 
Ii ja bus priversta insimaiszyt irt 
kare.

Kinu kariuomene atėjo in lai
ka in deganti miestą Tientsin, 
kuriame randasi daugelis Ame
rikonu — 16 isz Filadelfijos ir 
11 isz kitu daliu Pennsylvani- 
jos. Smarkus musziai eina ap
linkinėje Peipingo kur 5,000 ka
reiviu užklupo ant Japoniszko. 
garnizono Tungchow. Visi 
Amerikonai toje aplinkirieje 
randasi dideliam pavojuje.

Francija gali but intrau-kta 
in Japonu—Kinu kare nes pra
eita Nedeldieni buvo mažas su
sirėmimas tarpe Francuzu ir 
Japonu kariuomenes kuriame 
kėli Francuziszki kareiviai li
kos paszauti ir paimti per Japo
nus. Nesupratimas kilo isz pfie^ 
žasties jog Prancūzai sergsti sa
vo nuosavybes Kinuose kas Ja
ponams labai nepatinka.

Aplaike Garbinga \

Pulkininkas William J. Tre- 
vorrow, kuris prigulėjo prie 
Amerikoniszkos flotos ir profe
sores Los Angeles augsztesnes 
mokslaines, iszplauke in Angli
ja kur aplaikys titulą “Bards 
of the Gorsedd of Cornwall,” 
vienatinis žmogus Amerikoj, 
kuris aplaike laja garbe. Bus 
jis žinomas po savo tikru vardu 
kuris yra “Lef Howlishdhad 
Pel” kas ženklina “Balsas isz
Rytu.” Narei tosios draugu- 
ves, kuriu randasi tik 133 narei, 
užsiima apszvietimu, žinysta, 
kultūra, poezija ir dailės dar
bais. ( ■ ,
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