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PO TAM PASIDAVĖ 
!• P ALICIJAI.

Minersville, Pa. — Juozas 
Consugar, 17 metu vaikinas, 
studentas High School, nuszove 
savo mieganti tęva, 50 metu am
žiaus anglekasi, po tam nuejas 
in palicijos stoti apsakė ka pa
dare ir pridavė: “turėjau ji nu
žudyt nes jis bjaurei pasielgine- 
jo su mano motina. Bet motina 
laike tyrinėjimo užginczino tai 
sakydama kad jos vyras dirbo 
sunkei ant užlailkymo szeimy- 
nos ir vaikas neturėjo jokios 
priežasties ji nužudyt.

Kada ji ant palicijos iszkrete, 
rado revolveri ir ilga peili. Nu
žudytas paliko paezia ir penkis 
vaikus. Kokia buvo tikra prie
žastis nužudymo tėvo tai da tik
rai neisztyrineta. Žudintojas li
kos uždarytas Pottsvilles kalė
jime.

JESZKOS PASKANDYTU 
PUSES MILIJONO DOLE

RIU IR ŽEMCZIUGU.
Philadelphia. — Kur ten pa- 

kraszeziuose Virginia Capes, 
mariose randasi puikus rubinai 
kurie padabino karūna buvusio 
Meksilkoniszko ciesoriaus Mak
similijono. Toji karūna, drauge 
su daugeliu kitokio turto, likos 
paskandyta laive “Merida” 
ant kurio plauke daugelis tur
tingu pabėgėliu Meksikonu, 19- 
11 mete, ir jau nekarta daugelis 
kompanijų stengėsi taji turtą 
iszgauti isz gilumo mariu.

Atsirado dabar narsunas ypa- 
toje kapitono John McElheron, 
žymus nerikas, kuris su kitais 
stengsis isZgauti taji milžinisz- 
ka turtą kuris jau karta buvo 
toje vietoje kur nuskendo tasai 
laivas ir pats savo akimi mate 
daugeli sidabrinių ir variniu 
sztangu kuriū verte daeina ant 
puses milijono doleriu. Jau su
sitvėrė kompanija apt sujeszko- 
jimo tojo paskandyto turto ir 
tosios brangios karūnos kuri 
badai yra verta apie milijoną 
doleriu.

PAGIMDĖ SUNKU 
KŪDIKĖLI.

Philadelphia. — Mrs. Katre 
Stinger, 40 metu, ana diena pa
gimdė 18 svaru dukrele kuri 
yra sunkesne ne kaip buvo vi
sos penkios kvintukes kada gi
mė Kanadoje. Visos kvintukes, 
kada gimė, svėrė viso tik de- 
szimts svaru. Motina turi da 
dvylika kitu vaiku bet szi pas
kutine yra sunkiausia.

KARVE SU MEDINE KOJA.
Halifex, Kanada. — Karve 

ant farmos Mikolo Defaux in- 
puole in grabe ir iszsilauže sau 
koja. Farmeris, pasigailėdamas 
karvukes, kuri buvo jo vienati
ne, padare jai medine koja, pri
taisė prie įsilaužtos ir in koki 
laika vėliaus koja sugijo ir da
bar yra visiszkai sveika. Far
meris džiaugėsi kad ja nepa- 
skerde. _

PRIGAUDINEJO 
VYRUS

ŽADĖDAMA SU JAIS TE
KETI; PATEKO IN 

KALĖJIMĄ.

Wilmington, Del. — Poniute 
Rūta Thornley negales daugiau 
“mokyti” vyrus per paczta pri
žadėdama pasilikti ju pacziule 
nes valdžia ja uždare kalėjime 
ant trijų menesiu už apgavys
tes ir naudojima paczto ant ap- 
gavingu tikslo.

Toji moterele apsigarsino 
laikraszcziuose kad pajeszko 
vyro bet jeigu geidžia su ja pa- 
cziuoitis tai turi prisiunsti nors 
kelis dolerius ant pavedu. To
kiu kvailiu badai atsirado keli 
szimtai kurie prisiuntė jai dau
giau kaip 3,000 doleriu bet ant 
galo atsirado vienas iszmintin- 
gas kuris pranesze valdžiai apie 
laja apgavyste ir moterele ga
vosi in kalėjimą ir da turėjo už
mokėti 1,800 doleriu bausmes 
už naudojima paczto.

300,000 KATALIKU VAIKU 
LANKOSI IN PARAPIJŲ

MOKSLAINES PENN- 
SYLVANIJOJ.

Altoona,Pa. — Daugiau kaip 
trys szimtai tukstaneziu Kata- 
likiszku vaiku lankosi in 750 
parapijines pradines mokslai- 
nes, 135 augsztėsnes mokslaines 
ir in 17 kolegijas, Pennsylvani- 
joj, kurios priguli prie Katali- 
kiszku parapijų ir bažnycziu.

Taji skaitli iszdave ana diena 
sesuo J. Brenjan, isz Marywood 
koelgijos, iScranton, Pa., kuri 
tuom užsiiminėja.

TIK PO 83 METU PERSITIK
RINO KAD NE YRA UKESU.

Hastings, Mich. — Pergyve- 
nes Amerikoj 83 metus, tik szio- 
mis dienomis dagirdo Judson 
H. Chambers buk jisai ne yra 
czionaitinu ukesu o balsavo vi
suose politikiszkuose rinkimuo
se. Kada apie tai jam praneszta 
laike registracijos, nemažai se
nukas nusistebėjo manydamas 
buk kad jisai kalba Angliszkai 
ir yra pribuvęs isz Anglijos, 
buvo tosios nuomones kad jam 
nereikia iszsiimti ukesiszku po- 
pieru.

NESAKYK KAD TURI PINI
GU O JUOS TURĖSI.

Philadelphia. — Geriausias 
būdas užlaikymo pinigu tai yra: 
nesakyk niekam kad ju turi, — 
taip aiszkino visados Mrs. Bes
sie Gaskins, kuri mire kėlės 
sanvaites adgal palikdama apie 
deszimt tukstaneziu doleriu. 
Visi mane kad toji motere gy
veno dideliam varge nes visa
dos kalbėdavo kad neturi pini
gu. Jos gaspadine, pas kuria ji 
gyveno, taip jos pasigailėjo kad 
davė jai randa dykai. Kada po 
jos mireziai dažinojo buk ji pa
liko tiek turto, užvedė teismą 
sude kad jai užmokėtu už randa 
bet sūdąs iszaiszkino moterei 
kad pagal tiesas negali pareika
lauti pinigu. Pinigai padalinti 
tarp dvieju broliu, vienos se
sers ir 17 anuku. Gimines priža
dėjo užmokėti gaspadinei už

PALIKO $45,000 SE
NAM LAIVORIUI

UŽ ISZGIALEEJIMA JAM 
GYVASTIES.

Philadelphia. — James El
wood, 36 metu, kuris praleido 
beveik visa savo gyvenimą kai
po laivorius, ana diena aplaike 
žinia isz Tahiti, South Sea Sa
lose, buk jisai aplaike 45 tuks- 
tanezius doleriu už tai kad isz- 
gialbejo gyvastį milijonieriui 
1933 mete. Jisai jam tada pado
vanojo tūkstanti doleriu ir ma
ne kad tai užtektinai. Tuomi ge- 
radeju buvo milijonierius 
George William kuris mirda
mas paliko penkis milijonus do
leriu.

Williams tada keliavo aplin
kui svietą ir kada stovėjo ant 
laivo laike viesulos, staigai ve
jas ji pagavo ir inpute in mares. 
Elwood matydamas tai, inszo- 
ko in mares ir iszgialbejo jau 
skenstanti milijonierių kuris 
buvo jam dėkingas už tai ir ne- 
užmirszo lyg paskutinei dienai 
savo gyvenimo, apie laivoriaus 
geradejyste.

PARDAVĖ SAVO NEGEISTI
NA KŪDIKI UŽ VIENA 

DOLERI.
Chicago. — Palicija ana die

na isztyrinejo apie pardavima 
negeistino kūdikio kuri tūla 
mergina pardavė skudurninkui 
už viena doleri. Kūdiki rado 
pas Tamosziu Lizaka. Pirmiau
sia mergina pardavė savo kūdi
ki del kokios tai szeimynos 
Brzanku bet tieji vėliaus par
davė ji del Lizaku kuriu sūnelis 
mirė kėlės dienas adgal.

NUOTAKA GULĖJO ANT 
PADUSZKOS KURIOJE 

RADOSI $1690.
Somerville, Mass. — Gara- 

džiuje užpakalyje savo namo li
kos surasta motere Cecilija 
Burke, negyva, kuri buvo iszte- 
kejus tik tris sanvaites adgal. 
Motere gulėjo automobiliuje 
ant paduszkaites kurioje radosi 
1,690 doleriu. Motere mirė nuo 
monoksaid gazo bet ar tyczia 
pasidarė sau mirti tai da neisz
tyrineta.

NEGALI PATS ISZ- 
TARTI SAVO 
PRAVARDE

NORI JA PERMAINYT.

ISZDALINO MILIJO- Vien
ATTIC! nCTUDIIT 17 T lOU LjZiU.ilUNUS DOLERIU UZ 

GYVASTIES
ANT SENATVĖS MIRĖ 

VARGE.

KARISZKAS ERO-
PLANAS NUKRITO

Cambridge, Mass. — Liudvi- 
| kas Szczeszniczkiewicz, 23 me- 
į tu, automobilinis, mekanikas, 
i padavė praszyma ;in suda kad nis gyventojas Moses Cochrane, darbininkai likos užmuszti, o 
jam pavėlintu pėrmainyti jo kuris susilaukė puikaus am-1 dvylika maždaiugiau sužeisti, 
pravarde ant Edvardo Resnik žiaUs 105 metu. Daugeli metu kada kariszkas eroplanas nu

pieš jis pats ne jo draugai negali adgal turėjo jis milijonini tur-jkrito artimoje stoties prie ku
ša vo pravardes isztarti ne para-1 ta, turėdamas daugeli pjovyklu rįos dirbo darbininkai. Ero- 

1 szyti per ka turi daug ergelio, ir pardavinėjo medžius. Dasi-jp1----------- ,..i - - -

Sudas pripažino jam tiesa nes dirbdamas milžiniszko turto gf ’ ‘ ’ 
pats sudžia negalėjo tosios pra-1 pradėjo ji iszdalineti tarp varg-j įį • ...
vardes isztarti. j szu ir tai taip, kada daejo lyg darbininku. Varytojas ero-

Ir kaip su tokia pravarde i 70 metu, tai neturėjo ne skati- j plano ir j0 pagialbininkas li- 
kaip Szczeszniczkiewicz gali, ko. Po tam vela pradėjo dirbti 
jaunas žmogus žengti in svietą' su vilczia kad vela dasidirbs

Toronto, Kanada. — Kėlės 
sanvaites adgal mirė czionaiti-

8 UZMUSZTI; 12 SUŽEISTI.

Spezia, Italija., — Asztuoni 
darbininkai likos užmuszti, o

SOVIETAI VELA SUSZAU
DE 16 ŽMONIŲ.

Moskva, Rusija. — Szeszį 
augszti virszininkai likos su-< 
szaudyti Adjarian republikoj 
už visokius suokalbius priešą 
valdžia ir kitus prasikaltimus* 
Viso suszaudyta szesziolikal 
žmonių kurie taipgi dalyvavę 
suokalbyje sukėlimo tenais pa-> 
sikelimo. Į

Ero- 
planas tame laike loke labai 
žemai ir isz nežinomos priežas

ties staiga nukryto tiesiog ant 
j szu ir tai taip, kada daejo lyg' darbininku. Varytojas ero-

kaip Szczeszniczkiewicz gali, ko. Po tam vela pradėjo dirbti

ir turėti laime? Visi isz jo juok
tųsi.

SZONO IR 
ABUDU.

— Kada buvu- 
William Haw-

kokio turtelio ir diPbo lyg 90 
metu bet paliego ant sveikatos 
ir turėjo ant galo nusiduot in 
prieglaudos narna kur mirė už- 
mirsztas nuo visu kuriuos su- 
szelpinejo.

DARBO ŽINUTES

kos ant vietas užmuszti.

RADO PRIELAIDINI PRIE 
PACZIULES

NUSZOVE
Detroit; Mich, 

sis paliciantas,
thorne sugryžo namo isz mies
to, užtiko Joną Barrett prie szo
no savo .pacziules nepadoram 
padėjime ir abudu nuszove. Po 
tam nuėjo in palicijos stoti ir 
pasakė kad abudu nuszove ant 
smert. , ...K

12 METU MERGAITE PRI- 
RAKYTA LENCIŪGAIS 

TAMSIAM SKLEPE.
Chicago. — Dvylikos metu 

mergaite likos surasta tamsiam 
skiepe prirakyta su lenciūgais. 
Kaimynai girdėjo tankėi verks
mą mergaites ir apie tai prane
sze palicijai kuri iszgialbejo 
mergaite isz tamsaus kalėjimo. 
Jos tėvas Henrikis Repple ir jos 
18 metu brolis prirakino ja už 
tai kad ji buvo kelis kartus pa
bėgus isz namu.

MOTERELE PASIGĖRĖ IR 
SZOKINEJO KAZOKA ORE.

Que'beck, Kanada. — Mariu
te Morin, 50 vasarėlių, nuėjus 
in karezema, paliepė sau paduo
ti kelis stiklelius Kanadiszkos 
guzutes. Kaip pati pripažino 
buk tik viena iszgere bet taip 
iszrode kad butu buvus iszge- 
rus visa kvorta. Būdama links
mam padėjime nežinomu budu 
gavosi ant penk-laipsninio na
mo ir ant atsikiszusio szono na
mo pradėjo szokinet kazoka. 
Žmones žemai stovėdami net 
nutirpo isz baimes manydami 
kad moterele nukris ir užsi- 
musz o net paszaukta ugnage- 
sius su tinklais laukdami kada 
motere inpuls in juos. Bet vel- 
nes neima girtos bobos. Mariu
te paszokus kėlės miliutas, nu
lipo žemyn ir gavosi in glebi ke- 

• ]iu palicijantu kurie Mariute 
I nuveže ant nakvynes in koza.

NUŽUDĖ SAVO MOTINA, 
BROLIUKĄ IR PATI SAVE.

Ann Arbor, Mich. — Žmones 
surado stovineziam automobi
liuje nužudyta Mrs. James G. 
McHenry, 55 metu motere czio- 
naitinio advokato ir jos septy
nių metu sūneli. Kada pradėjo 
daryti tyrinėjimą, daejo prie to, 
kad jos duktė Rūta, 22 metu, 
nužudo motina ir broliuką. Ka
da Rūta parvažiavo namo ir 
bandė iineiti jos kitas broliukas 
in stuba tai in ji taipgi paleido 
szuvi bet nepataike. Vaikutis 
pranesze apie tai palicijai kuri 
pribuvus in narna, rado Rūta 
su kulka galvoje. Priežasties 
tosios trigubines žudinstos da 
nedažinota.

Centralia, Pa. — Nuo Pane- 
delio czionaitinis Centraliszkas 
brokeris pradėjo dirbti ant 
dvieju sziftu isz priežasties jog 
pradėjimo imti anglis isz arti
mojo dortbankio. Apie 50 žmo
nių likos priimti prie darbo.

Pottsville, Pa. — Isz priežas
ties pradėjimo dirbti Reppelier 
kasyklų tai czionaitineje aplin
kinėje Heckshersville butlege- 
riu skaitlius daug susimažino. 
Buck Run Coal kompanija pa- 
randavojo žeme aplinkinėje 
Glendower ir pradėjo kasti aug
ti.

Detroit, Mich. — Sumiszimas 
kilo Detroit Gasket kompanijos 
dirbtuvėje kuriame eme daly
bas apie 300 darbininku. Keli 
straikieriai likos sužeisti ir keli 
uždaryti kalėjime.

Washington, D. C. — Frances 
Perkins, Darbo Sekretorka, ap
garsino buk sziame laike Suv. 
Valstijose randasi be darbo ne 
tiek kiek praeitam mete. Szia- 
dien visokiose pramonėse turi 
užsiėmimus daugiau kaip 35 
milijonai žmonių.

___________
BAŽNYTĖLĖ PASTATYTA 

IN LAIKA 12 VALANDŲ.
Blanchardville, 'N. Y. — Apie

du szimtai gyventoju szio mažo 
kaimelio ėmėsi prie darbo sta
tyti sau bažnytėlė kad nereikė
tų važiuoti net dvi mylės in baž- 
nyczia, laike žiemos, in kita
miesta Gloversville. Kaimelis 
pasamdė deszimts geru darbi
ninku ir pristatė 40 pagialbinin- 
ku ir in 12 valandų bažnytėlė 
jau buvo pastatyta. Bažnytėlė 
turi 28 pėdas ilgio ir 26 pėdas 
ploczio ir gali sutalpyti savyje 
apie szimta žmonių.

ISZ ISZPANISZKOS
REVOLIUCIJOS

ŽMOGAUS GYVASTIS MA
ŽAI VERTA RUSIJOJ.
Varszava, Lenk.,— Apylin

kėje kaimelio Puklaki, prie 
Rusiszko ru'bežiaus, dirbanti 
žmonis ant lauku, buvo liudin- 
tojais sekanezio atsitikimo: 
Sztai artimoje Sovietinio stul
po moteres su vaikais ganė gy
vulius. Tame laike atėjo karei
vis, paliedamas moterems nu
varyti gyvulius niuo tos vietos. 
Viena isz moterių pasiprieszi- 
no priesz toki paliepima, atsi
liepdama: “Del ko Lenkai ki
taip pasielgineje su savo žmo
nėmis, ” ir priek tam da pridė
jus kelis žodžius, kurie sargui 
nepatiko, motere pradėjo ginti 
karves namo. Kareivis rustai 
suszuko: “Stok, ba szausiu!” 
Motere neatsigryžo tik ėjo to
linus kalbėdama: “Jeigu nori, 
tai szauk!” Kareivis be kito
kio žodžio szove in einanezia 
motere. Ant szuvio subėgo keli 
kareivei ir pasiėmė motere su
žeista ar mirusia. Ta atsitiki
ma mate keliolika žmonių ir 
kareivei ant Lenkiszko rube- 
žiaus. i

DU ISZPANISZKI MIESTAI 
SUNAIKINTI PER PA- 

SIKELELIUS.
Barcelona, Iszpanija. — Du 

pasikeleliu laivai nakties laike 
bombardavo szi miestą, už- 
muszdami daug gyventoju ir

BADAI TUCHACZEVSKIO 
PATI ATĖMĖ SAU 

GYVASTĮ.
Moskva, Rusija.,— Telegra

mai pranesza, buk pati mar- 
szalko Tuchaczevskio, kuri So
vietai nesenei suszaude, atėmė 
sau gyvastį per nusitrucinima. 
Isz priežasties užgriebimo jos 
viso turto, po mireziai jos vy
ro, motere pasiliko dideliam 
varge ir tas buvo priežaste a- 
temimo sau gyvasties.

GIVALT! RABINAI SUVAL
GĖ TREFNAS DESZRAS!
Vilnius.,— Terfp czionaitiniu

daug sužeidė. Miestas Valenci- žydiszku rabinu kilo didelis gi
ja taipgi nuikente daug kada valt! Laike pataisymo vienos 
pasikeleliu eroplanai numėtė Į isz czionaitines žydiszkos szka- 
daugybe bombų ant miesto. ! los, Žydelei iszkele bankieta
Apie szimtas gyventoju už- ant kurio buvo padėta gar- 
muszta ir keli szimtai sužeisti, j džios deszros. Staiga atsikėlė 

Madrid. — Apie pusantro mi- rabinas Kabau apreikszdamas, 
lijono žmonių likos užmuszta buk deszros kurios buvo pa- 
nuo prasidėjimo Iszpaniszkos duotos ant stalo buvo padary-
revoliucijos ant abieju szaliu in 
laika 15 menesiu. Užmuszta mu- 
sziuose ant abieju szaliu 360,- 
000, užmuszta užpakalyje ka- 
riszku lauku per bombas, su- 
szaudyti ir t.t. 500,000; miesto 
gyventoju užmuszta per bom
bas ir kitu priežaseziu 60,000,

tos isz “trefnos mėsos!” Terp 
žydeliui kilo baisus gyvalt! 
Greitai užlbaige bankieta ir 
tuojaus pradėjo tyrinėti, kas 
tame buvo kaltas už teip baisia 
klaida, ir kas jiems pardavė 
mesa ant padarymo tuju desz- 
ru. ___ ....______ >-

PAVOGĖ MERGAITE IR j 
JA PARDAVĖ. d .

Quillon, Indija. — Vaistinėj 
palicija aresztavojo viena In-» 
dusą ir nubaudė ji ant keturiui 
metu prie sunkaus darbo už tai; 
kad jis pavogė dvylikos metiį . \
mergaite ir ja pardavė kokiam 
tai turtingam žmogui už 18 cen-« 
tu- . ■..i.-mL-ŪI

— JOSHES

TRUMPOS ŽINUTES
London, Anglija. — Geisdami! 

sulaikyti paroda JuodmarszkL 
niu, kilo czionais didelis sumi
szimas kuriame daug sužeista) 
ir daugelis gavosi in ligonbutes*

Paryžius, Francija. — Buvu- 
sis Angliszkas karalius, Dukei 
of Windsor, atvažiuos su savoj 
Amerikoniszka pacziule in, 
Amerika, Novemberio menesy-< 
je. Badai jie apsigyvens ant ko
kio laiko Virginijoj bet ar ant; 
visados tainežįne. . ...... ? - —

New York. — Kokis tai neži
nomas žudintojas nužudė Luią 
Weiss ir jo draugia Frane Ha- 
jakiute, 18 metu mergina. Abu
du surasti automobiline kriw 
muose. . : ’d

Huntsville, Tex. — Du kali
niai likos užmuszti ir keli sužei
sti kada bandė iszbegti isz ežio- 
naitinio kalėjimo.

Washington, D. C. — Sudžiai 
Black priėmė prisiega kaipoj 
Supreme Court sudžia norintsj 
jam visas sklypas pasiprieszinoi 
kad jis prigulėjo prie Kukluk- 
su. į

Chicago. — Penkių geležin
keliu 250,000 darbininku iszejqj 
ant straikos spirdamiesi 20 pro
cento daugiau mokesties.

Tamaqua, Pa. — Ugnis su
naikino dideli tvarta prigulinti 
prie farmerio Jono Perlo kaipo 
ir jo didelis hotelis užsidegė* 
Bledes padaryta ant 20,000 do
leriu.

New York. — Pati prezidentai 
Roosevelto Panedelio diena lai
ke prakalbas ant Tribune Fo
ram, kuriai prisiklausinejo dau
gybe žmonių.

West Hazleton, Pa. — Miko
las Kovalski, kuris buvo už
griautas Gowen kasyklose, li
kos iszgialbetas gyvu po dvie
ju valandų. Likos nuvežtas iii 
ligonbute.

Moskva, Rusija. — Fabrike 
“Sojuz” užsitrucino rugsztimii 
60 darbininku. Dalis isz tu likoą 
iszgialbeti o likusieji kovoja su- 
mirezia.

Chicago. — American Meat 
Packers drauguve apgarsinoį 
buk prie pabaigos szio meto vi
sa mesa bus papiginta isz prie
žasties kad farmeriai turi už
tektinai paszaro dd gyvuliu, J



‘‘SAULE’’ Mahanoy City, Pa.

Kas Girdėt
Japoniszki eroplanai be palio

vos žudo Kiniszhus gyventojus 
be jokios mielaszirdystes. Net 
Anglikai negali nukensti tuju 
skerdynių. Parode jie savo ne
apykanta ana diena kada šuke
le milžiniszka protestą priesz 
Japoniszka ambasadorių Lon
done, nuo kurio spyrėsi kad 
‘•‘Praszalintu savo bombinius 
eroplanus ir praszalintu Japo- 
nisžkus žudintojus isz Kinu.”

Ar tai ka pagialbes ?
Gal Angliszka, Amerikonisz- 

ka ir Francuziszka flota, nu- 
siunsta in Kinus butu geresniu 
argumentu nekaip saldus žode
liai diplomatu.

ISZ WILKES-BARRE 
IR APLINKINES

mi nors sudrutint. Eime, prigertai nesakė. Buvo jau vėlus lai-1 laike sugriežė ratai maszinos o 
besiu kuom galiu, mano vietoje kas kada jis gryžo namo.

MIELASZIRDINGI tu gal ir taip padarytum!
-------  j Tai isztares paėmė ji už ran-

Puikiai pasirėdęs, su linksmu kos o vargszas atsiliepe:
veidu ėjo ponas Leopoldas va-j — Dabar turiu atszaukt ta,'tol

PALAIMINTI
„ „ . | trūkis sustojo su triukszmu ke-

| Ėjo sau po valiai nuo ulyczios lis žingsnius nuo nelaimingo; 
in ulyczia ir butu isz džiaugs-1 kunduktorius su pasažieriais 

! nio dainavęs bet nebutu buvęs szoko isz trūkio ir dažinojo apie 
( , kis linksmas jeigu butu apsi- szetoniszka darba žudintoju...

i kare ulyczia per miestą. Jau-ka priesz valandėlė buvau paša- dairės in užpakali ir patentines Bet nepažinstamas paklausė

Wilkes-Barre Pa., f Mirė 
czionais placz’iai žinomas Jur
gis Gilyis, 50 metu amžiaus, 362
So. Sherman uly., Nuliudimc >nas, gražaus pavidalo, turtin^ kės. Baladojau in visu duris | dvi ypatas slenkanczias paskui karsztai: 
paliko motere, diu sunu, Vytau- g ,
ta ir Algirdą, tris brolius, Po-Uis sziame gyvenime o kad los; matau jog klydau. Ponas kur jau namai recziau stovėjo,

gas, nežinojo kas tai yra rūpės- j net visur radau žmonis be jaus-! ji. Ko toliaus jis ėjo in užmiesti,
ta ii mgiiua, mo w i— ——— oa--------* 0 kad^los; matau jog klydau. Ponas kur jau namai recziau stovėjo, Ln u nuivivi Cio xncmxm
vila, Miką czionais ir Antana priek tam buvo doras ir tvirtas mane kitaip perkanojai ir kaip Uuoarcziau du szeszeliai artino-idant suimt žudintojus? Jie ran- 
t • , • • _ • .. rž:,-.._ i--- I i- • i , • > ■ •__  > > L ■ _ • • » . t , , t • • • . • ____ •

— Ar nesiranda policijanto 
I ant trūkio? Kas eis su manim

Sztai nepaprasta žinia skai
tome laikraszcziuose buk Airi- 
szines parapijos pradeda ban- 
krutyt ir negali užlaikyt savo 
parapijų.

Sztai Rochesterio, N. Y., die
cezijoj, likos parduoti visi pa
rapijos namai ir katedra Szv. 
Patriko, klebonija, seminarija 
Szv. Andriaus ir kiti parapijos 
namai, kuriuos nupirko ant li- 
citacijos Eastman Kodak kom
panija už 350 tukstancziu dole
riu. Taip apreiszke pralotas ku
nigas W. M. Hart, diecezijos ad
ministratorius.

Tankiai mums tekalbėta kad 
Rymas laiko visus svetim-sza- 
liszkus kunigus kaip Lenkus, 
Lietuvius, Slavokus ir kitus, už 
menkus biznierius ir jog jie ne
žino kaip vesti parapijas todėl 
Popiežius negali paskirti juos 
kaipo vyskupus.

Nesenei Rochesterio vysku
pas, Airiszis, likos perkeltas igz 
Rochesterio in Buffalo, nes 
laike savo buvimo ten padare 
daug skolų ant katedros bet tas 
jam nebuvo iszmetineta ir neap- 
iaike jokios bausmes.

Jeigu kas panasziai atsitinka 
tarp mus Lietuviu tai eina ten 
kur pipirai auga...

Sviete buvo ir sziadien da 
daugiau buna piktu žmonių. Ži
nome tai gana gerai ir tame ge
rai datiriame nuo savo artimu. 
Nuo žmonių turime nukensti la
bai daug o labai tankiai ir ne
kaltai kad nekarta užduodame 
sau klausymą: “isz kokios prie
žasties turime kensti ir už ka 
jie mus persekioja?” Ne karta 
puse musu gyvenimo pereina 
nuolatinėje kovoje su inprati- 
■mais ir budais žmonių kad ne
karta ir kantrybes pritrūksta— 
o bet turime savo didžiausius 
prieszus mylėti kaip mums Die
vas prisakė.

'Taip, mylėk savo artima kaip 
pats save. Bet jeigu tavo kai
mynas tau daeda lyg gyvam 
kaului ir tave visaip apjuodina 
nekaltai ir kartais padaro tau 

-daug bledes, tai kaipgi toki 
“velnią” gali mylėt ir jam do
vanoti kaltes? Nauja gadyne ir 
nauji prisakymai! i• •

Tik karta Dievas duoda mo: 
tina ir tik karta ja paima nuo 
mus, rodos ant pavyzdies kad 
silpnoje szirdyje žmogaus ran
dasi tik viena karta jausla mei
les del motinos ir tik karta turi
me paneszti taji skausmą nes 
jeigu pasianltrintu du kartus 
tai žmogiszka szirdis to neda- 
laikytu.

gilu inspudi ir jausmus kokius 
su savim atsivežėm in Amerika. 
Pripratome gėrėtis didumu 
sklypo o paniekinet musu verte. 
Kada gyvenom Rosijoj, ženklu 
valdžios buvo Maskolius, gu
bernatorius, naczelninkas ir! 
žandaras. Su taja minezia pri
buvome in Amerika kur padėji
mas del musu buvo da arszes- 
nis.

Pradedant nuo palicijanto
lyg augszcziausiam virszinin- kiene New Yorke, 
kui musu naujoj tevyneje buvo 
svetimtaueziai ir turėdami pa- 
pratima klūpoti priesz “virszi- 
ninkus” tevyneje, vietoje at
prasti nuo tojo paproezio taida 
labiau czion prie to pripratome. 
Naujos aplinkybes, kokiose 
randames, atėmė visai mums 
tvirtuma, dingo jausla ukesisz- 
kos paguodones. Smarkus poli- 
tikierei, supratę musu silpnybe, 
pradėjo mus nemielaszirdingai 
apgaudinėt ir naudotis isz mus. 
Priesz kožnus rinkimus, pigio
mis garbėmis, stikleliu guzutes, 
cigaru, pinigais arba prižadėji
mais kokio mažo darbelio, ap- 
laikydavo musu balsus o buvo 
ir tarpe mus tautiecziu Judo- 
sziu kurie parduodavo Lietu- 
viszkus balsus už kelis dolerius.

Tankiai atsitinka kad svetim- > 
tauezius szelpiame savo balsais 
o saviszkius paniekiname ir už 
juos nebalsuojam o jeigu katras 
isz kandidatu da paglostė mus 
peczius tai sakydavom: “Matai 
kokis tai geras žmogus, jis yra 
musu prietelis ir davė man ei 
gara ir net buvo ant musu susi
rinkimo ir bankieto!” Nebūda
vo tokio susirinkimo ant kurio 
politikierius nepributu o iszejas 
juokėsi isz musu kudikiszkumo.

Jau didelis laikas kad susi- 
prastumem musu kvailybes ir 
nustotumem būti bezdžionkoms 
del svetimtautiszku politikie
rių. Juk pastojom galybes szia- 
me sklype. Turime savo galybe 
pažinti o kada ja pažinsime ir 
suprasime — pradesime dau
giau manstyt apie save ir save 
daugiau guodoti po tam galėsi
me priverst ir svetimtauezius 
kad mus guodotu.

Negalime reikalauti paguodo
nes jeigu patys busime bloznais 
ir nusižeminę kitiems. Ant mu
su susirinkimu ir apvaikszczio- 
jimu gali ateiti ukesai kitu tau
tu, busime del ju mandagiais 
bet nenusižeminkime. Jeigu ko
kis politikierius norėtu mums 
ka pasakyt tai lai mums nekal
ba veidmainingus pagyrimus, 
lai nemokina mus Lietuviszkos 
istorijos nes mes patys apie tai 
žinome geriau ne kaip jis.

Neužmirszkime kalbėt visur 
drasei apie musu lygybe ir teisė 
prie visokiu urėdu ir garbes 
tame mieste, paviete ir valstijoj 
kurie pasiliko musu nauja tėvy
nė. Nepraszome kaipo loska bet 
kanecz reikalaujame to nes 
mums teisingai tas priguli kai
po ukesams Suv. Valstijų ir su 
kitoms tautoms neszame lygiai 
sunkenybes ir mokame taksas 
todėl turime lygias tiesas prie 
visokiu urėdu koki jie nebutu 
ar tai savo miesto ar paviete. 
Neužmirszkite apie tai laike 
rinkimu.

Lietuvoj ir seseri Ona Žilins- tikėjime, tai ir sanžine turėjo 
czysta. Sziadien jautėsi suvisai 
laimingu nes ketino praszyt 
rankeles del saves puikios pa
nos, dukters turtingo kupeziaus 
kuria mylėjo jau nuo senei o ku
ri jam bus prielanki o tėvai ne
buvo prieszingais ju susiporavi
mui nes ji paguodoje labai.

Sugryžo jis tame laike isz sa
vo kromo namo idant persire- 
dyt ir nusiduot pas tėvus savo 
mylimos. Neužmirszo jis savo 
laimėje, kam yra dėkingu už ja 
nes svietiszka laime, dangiszka 
per gerus darbus žmogus gali 
dasilaukt del to dekavojo Die
nini ir mistino sau: tiek yra ne
laimingu ir biednu — kaip tai 
butu gerai jeigu tureczia proga 
padaryt laimingu katra isz ar- 
tymo savo ir nuszluostyt jam 
aszaras.

Tai buvo puiki Krikszczio- 
niszka mislis o Dievas ja tuo
jaus ir iszklauso. Kada prisiar
tino' prie tamsios ulycziukes, 
iszgirdo laukinius riksmus ir 
juokus vaiku o tarp ju szauki- 
mas pagelbos. Tuojaus pasuko 
in ten isz kur riksmas paėjo ir 
pamate liūdna perstatymą.

Ant akmens priesz viena na
rna sėdėjo jaunas vyras; galva 
turėjo nuleista isz nuvargimo ir 
pailsumo o rankoms uždengė 
sau veidą nuo kumszcziu keliu 
vaiku kurie ji su kumszcziom 
musze ir lazdom bade. Greitai 
prisiartino Leopoldas, drūtas 
ir narsus vyrukas, stojo priesz 
goveda; akimirkio trys isz ber
nuku aplaike smarkius ypus 
per veidą, ketvirta suėmė už 
kalnieriaus ir paezestavojo per 
veidą keliolika kartu o vaiki
nas reke kiek galėdamas kad ji 
paleistu.

— Tu eisi su manim in poli
cija! — paszauke Leopoldas o 
atsikreipęs in vargsza prakal
bėjo:

— Kas tau kenkia? — už
klausė.

if Nesbitt Memorial ligon- 
butej, neilgai sirgęs, mirė jau
nuolis Edvardas Vaitulionis, 
20 metu amžiaus, 231 Vaughn 
uly., isz Luzerne. Velionis pa 
liko savo tėvus, gerai žinomus 
biznierius, seseri mokytoja Na
talija ir broli Viddie, kuris dir
ba prie Emergency Relief In- 
vestigatoriu.

Glen Lyon., f Mire Newport 
gydytojas Dr. Jonas Sarpalis, 
41 metu amžiaus, 22 E. Mate 
St. Velionis gimė Kovo 22-ra, 
1896 mete, Wanamie, Pa. Ve
lionis paliko savo motere, sū
neli ir dukrele, penkis brolius, 
kuriu vienas yra Dr. Karolis 
Sarpalis yra pagarsejas ristikas 
o kitas Petras yra muzikas 
kompozitorius.

Plains., f Savo namuose, 111 
River uly., mirė Vincas Tamu- 
lionis. Velionis Amerikon at
vyko 30 metu atgal. Paliko 
motere Ona, sunu Igną, Anta
ną, Juozą, Vinca ir Joną; duk
teris Tekle ir Mare; ir broli 
Juozą, gyvenanti Lietuvoj.

Scranton, Pa. —Stengdamosi 
sulaikyti pabėgusius arklius, 
Antanina Zimbloskiene buvo 
nutraukta puse bloko pakol 
arklei buvo sulaikyti. Motere 
baisei sužeista.

.Sugar Notch.,— Praeita Ke- 
tverga, Truesdale kasyklosia, 
Glen Alden Co., patiko nelaime 
kurjere 15i ^mgieka&iai likos* 
sužeisti, o vienas teip mirtinai 
kad mirė Nantiko ligonbuteje. 
Buvo tai Andrius Kukisz, 47 
metu amžiaus isz czionais. Vie
nas isz karu'ku būdamas leis
tas su paramais truko nuo vir
ves ir trenko iii du kitus karu- 
kus kur tesileidinejo darbinin
kai.

— Pacziule Juozo Jurgele- 
vieziaus, 42 meilu, ana diena 
pagimdė trynukus; du sunu ir 
dukrele, kurie svėrė po 41/J 
svaru kožnas. Gimdami na
mie. Yra tai gimimai kurie at
sitinka tiktai vienas atsitiki
mas ant 10 tukstancziu arba 
isz deszimts tukstancziu mote
liu tiktai viena pagimdo trynu
kus. Szeimynoje randasi da 
devyni kiti vaikai, isz kuriu 
vyriausia yra duktė turinti 21 
metu amžiaus, ir tik ji viena 
dirba, nes jos tėvas likos skau
džiai sužeistas 18 metu adgal, 
ir nuo tos dienos nedirba, bet 
garnys vis atsilankydavo po ju 
pastogia.

Nauja Veidrodi ar Zerkola 
Padaryti.

Jeigu kas mislina kad svietas 
yra pilnas geru žmonių ir bran
giu dovanu del žmogaus, yra 
daug turtingesnis ne kaip tas, 
kuris mausto kitaip.

Arba ir sena pataisyti gali
ma labai lengvai ir be dideliu 
prietaisu. Prisiuskite pasztine 
stempa o gausite informacija.

J. Sincavage Electric Co., 
55 Burnett St., Newark, N. J.

[3t.]

Kodėl turime būti nevalnin- 
kais kitiems?

Per ilgus metus politikiszkos 
nelaisvės, kada tai Lietuva ra
dosi po Rosiją2 įszyęre ant mus

aastabclo 
g3|l|l PERSZALIMA 
H H M k KARSZTI 

pirma diena 
Galvos Skausmą

Gyduole-Tablatai. in 30 minutu 
Mottii-Nosini latzai. Gauiit aptiekei* 
Bandykite “Rub-My-Tį»m” Hnjmenta

r

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas
Dentistas Mahanojuje

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

— Jisai girtas! — reke vaiki
nas, kuri laike už keteros ir 
stengėsi iszsisukt isz jo ranku 
ir tik pasiliko apykakle rankose 
Leopoldo. Vaikinas dingo tam
soje o vargszas atidengęs sau 
veidą nusistebėjo pažiurėjas 
ant Leopoldo.

— Pone, tikėk man, — atsakę 
jis vos girdimu balsu, ne esmių 
girtas, vaikai meluoja!

— Matau ta! — bet ko tu czio- 
tiais sėdi? Kodėl ne eini namon?

— Taip, eiezia, bet neturiu 
namu, jeigu turecziau nors ma
ža kampeli szitam dideliam 
mieste tai nesiraseziau sziadien 
ant ulyczios. Bet pirmueziausia 
turiu ponui padekavot ir tegul 
Dievas poną szimtaropai užtai 
isznagradina, jog mane apgy- 
niai priesz ta ulyczine gauja! — 
ir dideliu stengimu vos atsikėlė 
isz vietos.

— Ar sergi? — paklausė susi
graudinęs Leopoldas.

— Ar sergu ? Taip badas ir li
ga! — buvo atsakymas o Leo
poldas patemino jog vargszas 
kitados turėjo būti geresniame 
padėjime :

Mielaszirdystes apimtas vela 
užklausė:

— Ar galiu tau kuomi prigel- 
bet? Turi kraujo ant kaklo, rei
kia pirma tave apžiūrėt ir kuo-

galiu ponui būti dėkingu, dėka- si prie jo. Ant kart du valkatos dasi czionais ne toli ir nesitiki 
voju tau kaip broliui nes matau priszoko isz užpakalio ir suėmė jie jog likos atidengti ir pažinti.

broliszkai su manim apsi- ji už gerkles o in kėlės miliutas1 Galime juos mieganezius suimt. 
Tuojaus atsirado keliolika vy

ru isz kuriu keli turėjo revolve
rius.

— Kur tieji? — užklausė.
— Eikite su manim — atsake 

nepažinstamas ir visi nusidavė 
paskui ji o trūkis nuėjo ant ki
tos stacijos.

Neperejo nei czvertis adynos 
o abudu latrai, kuriuos užtiko 
gulinezius, likos suimti ir su- 
ri'szti. Atėmė jiems viską ka bu
vo paėmė o keliolika vyru pasi
liko prie plesziku pakol paėmė 
juos in ten kur prigulėjo — už 
geležiniu sztangu.

Leopoldas buvo taip persi
gandęs jog nei žodžio negalėjo 
isztart. Tik viena misle džiau
gėsi jog yra prie gyvasties ir 
liuosas. Kada žudintojus nuga
beno in kalėjimą, apsidairę in 
apstojanezius ir užklausė:

— Ir kas tekis buvo mano isz- 
gelbetojum?

— Ar ponas manes jau nepa
žysti? — Juk ponas kėlės ady- 
nas adgal iszgelbejai mane nuo 
vargo ir badines smerties!

Leopoldas pažino nusistebė
jas jame žmogų kuriam atėjo in 
pagialba kada ji gauja ulyczine 
buvo apsiaubus.

—■ Dieve mano, kaip tai galė
jo atsitikt? — paszauke.

— Labai prastai, arba kitaip 
tariant, pats Dievas taip sutei
kė. Kada mane ponas taip gau
siai apdovanojai, nuėjau pasi
drūtint ir pernakvot in ta neto
lima restauracija. Užmigau bet 
neužilgio pabudau. Naktis buvo 
tyki. Iszgirdau už sienos balsus. 
Kalbėjo jie Angliszkai o kad tą
ją kalba iszmokau Amerikoj, 
viską supratau gerai. Latrai da
linosi su pavogtais daigtais. 
Ant galo skaitė pravarde savo 
aukos ant bilieto kuri rado 
maszneleje ir pažinau jog tai 
ponas buvai apiplesztu. Paszo- 
kau isz lovos, iszcmiau savo il
ga peili kuri ne karta buvau 
naudojas ant savo prieszu Va
karuose. Begau ant'geležinkelio 
visom pajiegom idant sustab- 
dinti truki nes nežinojau kokioj 
vietoj ponas buvai pririsztas. Ir 
taip atradau poną ant sztangu 
ir iszgelbejau nuo tikros smer
ties! Ne dėka vok man, ponas, 
tik Dievui kuris mane tame at
sitikime nusiuntė idant savo 
geradeja iszgelbet už mielaszir- 
dinga apsiejima su manim.

jog 
ėjai.

Leopoldas klausė žodžiu varg- 
szo susigraudinęs ir pažino isz 
jo kalbos jog nepažinstamas tu
rėjo gera auginimą o kad pa
puolė in varga tai ne isz savo 
locnos kaltes.

— Kaip man rodosi tai esi be 
jokios vietos? — užklausė.

— Esmių suvisai apiplesztas 
nuo visko. Ne szirdies del ma
nes nei vilties jokios! Deszimts 
metu pergyvenau Amerikoj! 
Kiek užsidirbau Vakaruose tai 
vela beveik viską praleidau o 
likusius pinigus kuriuos turė
jau tai likausi apiplesztu New 
Yorke. Czionai neturiu jokiu 
pažinstamu. Stengiausi aplai- 
kyt czionais koki užsiėmimą bet 
niekas man neduoda. Da nesu
prantu kaip nepabaigiau ta var
ginga gyvenimą szokdamas nuo 
laivo kada in czionais plaukiau. 
Vien tik mano drūtas tikėjimas 
mane sulaikė nuo pat-žudins- 
tos. Užsiėmimą! Gal ponas turi 
koki del manes užsiėmimą? No- 
rints tai butu sunkiausias dar
bas!

— Tik ant kokio laiko gale- 
cziau tave priimt ant neszioji- 
mo visokio tavoro mano sklode 
o paskui gal kas geresnio atsi
rastu. Tuom kart paimk szita 
mano bilietą su adresu ir pini
gine pagelba, už kuria gali sau 
pasidrūtint ir pernakvot ko
kiam prastam hotelyje, rytoj 
lauksiu tavęs savo krome.

Tai . kalbėdamas inbruko 
vargszui bilietą ir masznele su 
pinigais ir greitai atsitolino.

Nelaimingas nutirpo isz nusi
stebėjimo ir stovėjo ant vietos 
nežinodamas ka pradėt. Nusi
ėmė kepure nuo galvos, dirste
lėjo in dangų ir drebaneziu bal
su isz t ar e:

— Vieszpats Dieve! Dabar 
Tau prižadu visa szirdžia jog 
niekados tave neapleisiu! Lai- 
minkie taji žmogų kuris nei ne
pažines mane, tiek man gero 
padare, dabar ir ant visados, 
Amen.

Nusidavė in miestą idant sau 
pasijeszkot kvatiera. Užtiko 
viena prie geležinkelio prie ku
rios diena ir nakti ėjo trukiai 
per ka nakvyne buvo nebrangi. 
Inejo in vidų, iszsieme keliolika 
smulkiu pinigu isz Leopoldo 
maszneles, suvalgė pigia vaka
riene ir tuojaus pasijuto jog 
nauja gyvastis inženge in ji. Pa-’ 
sidrutines nusidavė ant atsilsio. 
Buvo tai mažas kambarėlis per
skirtas tiktai su plonom lentu
kėm. Namas radosi netoli gele
žinkelio ir visas drebėjo kada 
trūkis praėjo. Pasimeldęs da 
karta už savo geradeju, užmigo.

Leopoldas negalėjo užmigt 
ta nakti ir džiaugėsi jog mieris 
jo geidimo iszsipilde. Parejas 
namon apsirenge, paėmė sunku 
auksini ziegoreli su lenciuge- 
liu, masznele su pinigais ir dei
mantini žiedą kuri ketino dova
not del savo mylimos ir taip isz- 
sirenge in narna savo busimos 
paezios. Tėvai priėmė ji links
mai ir ta vakara tarp keliu pa- 
žinstamu atsibuvo sugertuves. 
Žinoma jog niekam nieko apie

po tam jau gulėjo surisztas ant 
ulyczios. Mate Leopoldas kaip 
jam valkatos paėmė viską isz 
kiszeniu: ziegoreli, lenčiugeli, 
masznele ir puiku žiedą kuri ap- 
laike nuo savo mylimos. Sužeis
tas nebuvo, už tai su dideliu 
akyvumu prisižiūrėjo dviem 
valkatom kad veidus ju gerai 
insitemint.

Vienas isz valkatų patemino 
tai ir atsiliepe Angliszkai in sa
vo dranga:

— Žiūrėk kaip toji lape ant 
mus prisižiūri! Tai man suvis 
nepatinka! Asz norecziau ji pa
tikt tarp numirusiu. Numirėliai 
moka tylėt. Isztrauk tik peili — 
pasielgsiu su juom reitai.

Antras valkata pažiurėjo ant 
gulinezio ir po tam tarė:

— Tai bus nereikalingas pra
liejimas kraujo ir da gali mums 
atneszt nelaime. Geriau pade- 
kim ji ant geležinkelio o reika
las bus trumpai atliktas.

Veltui Leopoldas stengėsi isz 
paneziu iszsivalnyt bet valka
tos nuriesze ji ant geležinkelio.

Negana to, dar pririszo prie 
sztangu ir pabėgo in tamsia uly- 
cziuke kad sztai iszmusze ant 
miestiszko' ziegoriaus pirma 
adyna.

Trūkis ketino ateiti antra 
adyna po pusiaunakt. Ar-gi lyg 
tam laikui neateitu kokia pa
gelba? —pamislino sau Leopol
das ir pradėjo melstis o viltis 
inženge in jo sz'irdi. Atsiminė 
jis ant savo mylimos, ant jos 
skausmo ir nuliūdimo kada da- 
žinos apie jo baisia smerti.

Laikas bego o jokis žingsnis 
žmogaus nepertrauke tykumą 
nakties. Vagys jau seniai nubė
go o pagelba jokia nesiartino. 
Ir vela iszmusze ant tolimo 
bokszto pusią po pirmai. Da tu
ri pusią adynos laiko o sunki 
maszina ketina neužilgio pereit 
per jo kana! Minutes bego pa- 
siutiszkai greitai. Dabar Leo
poldas ketino prisirenginet ant 
smerties, atsiminė savo visus 
nusidėjimus ir už juos gailėjosi
— buvo nelabai seniai in spa- 
viedi todėl smertelno grieko ne
turėjo. Tegul buna valia Dievo!

Jau davėsi girdėt paskutinis 
signolas nuo paskutines staci
jos jog trūkis jau ten apleido. 
Leopoldas klausė drebėdamas, 
nudavė jam jog pajuto drebėji
mą geležiniu sztangu ant kuriu 
gulėjo nes trūkis jau buvo begi- 
je-

Sztai adbego kokis tai žmo
gus. Užkimęs balsas davėsi gir
dėt isz jo lupu, nepažinstamas 
mėtėsi ant gulinezio o peilis’su- 
žibejo jo rankoje.

-— Kur ponas esi pririsztas?
— paszauke, — noriu perpjaut 
virves.

Sztangos jau drebėjo nuo ar- 
tinanezio trūkio. Su keliais 
smarkiais ypais nepažinstamas 
perpjovė virves įkuriomi nelai
mingas buvo pririsztas prie 
sztangu — jau trūkis mete savo 
szviesa ant dvieju szeszeliu ku
riu vienas kita stengėsi nurist 
nuo sztangu.

Maszinistas in pati laika pa
regėjo. Szvilpimas maszinosj 
davėsi girdėt ir tame pacziamej

Skaitykite “Saule”

Naujas LietuviszkasSAP N ORIUS
Naujas Didelis Sapnorius 

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

" ■ f
w. D. BOCZKATJSKAS - CO„ 

Mahanoy City> Pa.



Pasiszventinimas 
Del Savo Artimo 
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Visi sužiuro ant jo su dyvu ir 
netikumu. Nekurie mislino jog 
tai beprotis stovi priesz juos. 
Liepe jam paantrint savo žo
džius, paklausė kaip jis vadi
nasi. Kada pasakė pravarde, 
pastojo sznabždejimas visoje 
saleje o sudžios primine sau 
taip-gi jog buvo ant pradžios 
inmaiszytas in taja prova. Pra
dėjo tada tarp save susikiszia 
sudžios sznabždet nes perstatė 
taip'daigtus jog negalėjo būti 
abejones apie jo kalte. Taja 
nakti, — /taip kalbėjo — buvo 
nusidavęs in daržine malunin- 
ko, kad pernakvot: eidamas pa
sitiko Akulina ir mate kaip ėjo- 
link grinczios brolio Antano; 
nakti iszejo isz daržines, nuva
žiavo in Ivanuvka ir užkure 
dvara; jau nuo senei mislino 
apie tai, kaip piktai atkerszyt 
ponui isz Ivanuvkos, už tai jog 
tasai praeita meta davė in kaili 
jam. Tai kalbėjo lyg susimai- 
szes. Kada sudžiai pradėjo jam 
tai spreczyt, paklausė ju, ar ne
rado Ivanuvkoje molinio puodo 
su ženklu tokio ir tokio fabriko; 
tasai puodas prigulėjo prie jo 
tavoro, pirko ji priesz tai mies
te, jog gali visi1 pertikrint, pas 
ta kupcziu. Tas buvo tikrai; su
rado toki puodą kuris buvo del 
ingaivinimo ugnies.

Didelis dyvas sudžiu ir žmo
nių dabar persimainė ant persi
tikrinimo jog niekas kitas kaip 
tiktai Dedis Ambraziejus užku
re. Gali būti jog del to visi inti- 
kejo, jog visi gailėjosi Akuli- 
nos ir kožnas, jeigu galėtu, bu- 
tu.noringai pribuvęs ant pagel
iuos. Kožnas isz mus jaute jog 
Akulina buvo nekalta ir kaip 
dabar kitas kaltininkas atsira
do, niekas nesistebejo jog ant jo 
kalte suvarė. Ar-gi tai ant galo 
nebuvo Dievo duota, jog prikve- 
pe taji žmogų paskutinėje va
landoje ant prisipažinimo o 
tuom paežiu del iszliuosavimo 
nekaltos ? Visi jau buvo užgana- 
dinti ir linksmi ant veidu jog 
Akulina yra nekalta ir viskas 
susidavadijo.

Sudžei prasiszalino ir pasky
rė kambarėli idant nauja isz- 
duot viroka. Toji valanda bai
gei turėjo iszrodyt del dėdės 

‘Ambraziejaus. Isz visu szaliu 
buvo girdėt piktaravimai ir žo
džiai paniekinimo; stovėjo mal- 
szei, nuleidęs galva, rodos tais

žodžiais isz paszalieS prislogin- 
tas. Asz pats, kuris dede Am
braziejų mylėjau, dabar sznai- 
ravau ant jo; ant to, kuri gy
niau, kuris man iszrode kaipo, 
geras ir doras žmogus, buvo pa-Į 
degiku; piktadariu!

Už valandos sudžiai sugryžo 
in sale o pirmsedis perskaitė vi
roka jog dede Ambraziejus eis 
ant deszimts metu in Siberija 
ant sunkaus darbo. Buvo tai pa
gal nuomones sudžiu, lengva 
bausme o tai del to, jog gerva- 
lei prisipažino prie kaltes.

Tame inejo in sale žandarai 
ir paėmė tęva Ambraziejų. Ka
da ėjo pro žmonis, paėmė mane 
gailestis, siekiau skabei in ki- 
szenuka ir inbrukau jam in del
ną rubli.

— Bukie sveikas, dede Am
braziejau, — tariau jam pama- 
želi.

Jis dirstelėjo ant manes gra
žiom akimi ir tarė:

— Dėkui ponaiti. Tai nieko! 
Mano apsudinimas neapeis nei 
Vieno nes nieko neturiu ant 
svieto.

Lauke apstojo Akulina visi 
kaimuoeziai su džiaugsmu jog, 
nekaltybe iszsidave. Ji verkej 
nuo džiaugsmo ir nuolatos kai-1 
bėjo:

— Tegul bus Dievui garbe! 
Ak, tasai valkata nelabas norė
jo mane vargsze prapuldint.

Nusivedė ja procesija in kai
mą ; vakare parūpino muzikan
tus ir buvo didele zobova kar- 
cziamoje.

Pamaželi paliovė kalbėt Iva- 
nuvkoja apie ta atsitikima; o 
kada ant vietos sudegusiu pa
state triobas kitas, užmirszo ir 
apie dede Ambraziejų. Nuo to 
laiko geriau turėjo aki atversta 
ant kromininku ir priesz vaka- 
ra iszvarinejo juos isz kaimo.

Prabėgo menesiai, prabėgo 
metai. In szeszta meta po tam 
kada jau buvau vaiske ir buvau 
pargryžes ant urlopo namon, 
atbėgo viena ryta pas mus kuni
gas prabaszczius, labai nuilsės. 
Vos mus isz tolo sode pamate 
paszauke:

— Klausykite, klausykite!
— Jau žinome, — atsake tė

vas, — maluninkas užsimusze 
nupuldamas nuo kopecziu, bu
vo tai niekai žmogus.

— Bet nežinote apie tai, — 
kalbėjo toliau kunigas, — ka

“SAULE’’ Mahanoy City, Pa.

Kepaliuko Duoneles Jadadarbolygszio1

Vagis

Nepersenei su nepaprastu in- kalbu 
įtempimu atkreipė aki žmonių 
viena isztarme, arba virokas, 
palicijos pataisos * Chateau 
Thierry, kur sūdąs Francuzisz- 
kas paliuosavo biedna mergai
te nuo bausmes už pavogimą ke-

negali gau-

’ Sudžia Hawkinsas iszklauses 
j viso to tyrinėjimo ir liudininku 

, iszdave isztarme nuo 
bausmes paliuosuojant nebaga 
už pavogimą kepaluko duonos 
ir prie pabaigos ant atsisveiki
nimo tarė:

— Žmogeli, jog papildei va
gyste, yra gryni faktai. Isz

, paluko duonos isz duonkepio* punktualiszko tiesos matymo, 
Į skiepo.

JONAS ROOSEVELTAS IR JO MYLIMA.
Jonas A. Rooseveltas, sūnūs prezidento Roosevelto ir jo 

mylima pana Ona Lindsay Clark, duktė Mrs. E. Clark, isz Bos
tono, Mass., su kuria jis yra susižiedojas ir vinezevone ketina 
atsibūti už keliu menesiu.

iszpažino priesz smerti. Kada 
mane pas ji paszauke, tarė: — 
Teve, esmių dideliu nusidėjėliu. 
Tai asz anais metais uždegiau 
dvara Ivanuvkoje isz piktumo 
už tai jog ponas isz Ivanuvkos 
atidavė mano sunu in vaiska. 
Bet ka tu kalbi, — tariau ant to, 
— juk tai tas Ambraziejus už
degė.

— Ne, — atsake ant to, — ne 
jis, bet asz. Pas ji tai pirkau ta
ji puodą del inkurimo ugnies. 
Jis miegojo mano daržinėje. 
Mislinau jog mane mate ir turi 
mane nužiurejime. Dienoje, kat
roje buvo terminas pravažiavo 
pro maluna o atiduodamas man 
pasveikinimą, kada stovėjau 
lauke tarė: Sziadien stosis di
delis neteisingumas, sūdąs ap- 
sudins Akulina o ji nekalta. 
Asz paszaukiau: — kas man do 
to ir ėjau pas ji. Tai buvo pui
kus žmogus, jis pasiszvente 
idant naszle ir vaikus iszgelbet 
jis paėmė kalte ant saves... O, 
asz baisiai nusidėjau, asz... 
Teve, pasakyk kaip galeeziau 
neteisingyste pataisyt, kaip nu
sidėjimą iszleszuot, kuris mano 
duszia sunkina ? Ar man Dievas 
dovanos? — Jau pradėjo jo pa- 
jiegos mažt, vos spėjau iszklau- 
syt jo spaviedes ir iszriszt ir jis 
numirė.

Su kunigu nuvažiavom kuo- 
greieziausia pas gubernatorių. 
Iszsiunte laiszkus in Siberija. 
Menesei praėjo ant raszymo. 
Nežinojo gerai katroje dalyje 
Siberijos dede Ambraziejus 
randasi. Ant galo atėjo groma- 
ta nuo gubernatoriaus Sibiro
kurioje taip raszo:

— Ar jus tai mislinate jog-Si-

berija tai kaimas kur kožna ga
li greitai surast? Kaip galiu isz-. 
rast koki ten Ambraziejų mano 
apskrityje, ne vienas valkata 
neszioja taji varda! Priesz meta 
numirė ligonbuteje Tobolske du 
Ambraziejai o' trys ligonbuteje 
Tamske, nesakant apie kitus, 
kurie kasyklose numirė. Jeigu 
tenaitinem valdžiom apie tuo
sius piktadarius eina, tegul pri- 
buna in Siberija ir pasijeszko 
kasyklose reikalaujamo Am
braziejaus.

Kada ,isz miesto atėjo žinia 
jog negali surast Ambraziejaus, 
atėjo Akulina pas kunigą pra- 
baszcziu, užpirko Miszias už 
duszia dėdės Ambraziejaus. Vi
si nuėjome in bažnyczia. Retai 
kada taip karsztai meldžiausi 
kaip tada, isz cielos duszios. 
Akyse man stovėjo tasai bied- 
nas, susikumpinęs žmogus, su 
vilkine, su skranda, szandomas 
ir bailintas per žmonis ant sa
les sude. Isz tu katrie jam tada 
piktąravo daugelis buvo bažny- 
czioje ir verke dabar atsimin
dami sau ant to senelio kuris 
numirė Tomske ar Tobolske, ar 
kur ten kitur sviete.

GALAS.

NAUJOS MKALDOS 
KARALIENES

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

W. D. BOCZKAUSKO-CO., 
Vf ah aro v Citv. P»

bausmes esi vertas nes apeina'
Prie vedimo proves sudžia 'provoje tas, kad kepalukas duo- 

patyre kad mergaite gana dirb- lJ10S pavogti yra tas pat kaip pa
ti malonėjo bet darbo niekur ne- vogti auksini ziegoreli, tuo-gi 
gavo. Ji nebagele turėjo maitint laik, vienok asz tave sūdyti ne
savo motina su mažu kūdikiu noriu kaipo sudžia bet kaipo 
isz jos tik darbo pajiegu ir į žmogus Krikszczioniszkas.
priek tam jau per pora dienu 
pati buvo nevalgius todėl pasi
drąsino ir pavogė kepaluka 
duonos. Sudžia nuo bausmes ja 
paliuosavo.

Isztares sudžia tuos žodžius, 
paėmė to nebago skrybėlė, in- 
dejo in ja pats pirmiausia šva
ra, szterlinga, ir aplink per su
sirinkusius žmonis, sudžius,

Tūkstantis Naktų ir Viena
ARABIZSKOS ISTORIJOS

Szitokia isztarme primena 
prova sūdyta priesz keletą me
tu gana isz asztriausiu sudžiu 
per Angliszka sudžia Hawkins.

Hawkinso isztarme placziau 
tad perejo negu szioji isz Cha
teau-Thierry nes Hawkinsas ne 
tik kad kaltininką paliuosavo 
bet apskundika nubaudė .pasi
remdamas ant “statuto” sudul
kėjusiame raszte Angliszku ar
tikulu. Tie artikulai suteikė 
Hawkinsui teise inmesti skun
diką in kalini už tai kad jo 
duonkeptuveje pavogė biednas 
žmogelis duonos kepaliuka.

Reikalas buvo toks:
Žiemos laike, 1902 mete, vie

nas Londono duonkepis, susi
laukė in savo skiepą gana gera 
pažinstama dranga kuris ji pa- 
siprasze in artima kareziama 
ant stiklo alaus. Duonkepis ga
na greitai susitaikė ant papra- 
szymo draugo nes isz karezia- 
mos gana jam gerai buvo mato
ma skepas kur duona stovėjo ir 
jis prie pasikalbėjimo iszsige- 
riant, gana gerai galėjo vaktuo- 
ti idant kas isz nežinomu nein- 
eitu in skiepą. Geri prieteliai ra
miai kalbėjosi prie kauszo apie 
keliolika minutu ir tame užte- 
mijo duonkepis per duris inei- 
nant koki sudžiovusi ir apdris
kusi žmogų in jo duonini skiepą, 
kuris matydamas kad ten nieko 
nėra, pasiėmęs kepaliuka ke- 
tursvari duoneles, pasiglemžė 
po suplyszusiu skvernu ir jau 
cimpino per slenksti lauk.

Nenuėjus nebagui su laimi
kiu nei keletą žingsniu, duonke
pis iszbeges su draugu isz kar- 
cziamos, tuojaus szuktelejo pa- 
licijanta kuris suėmė nebaga 
vagi prie gana aiszkiai matan- 
cziu liudininku. Tuojaus kuda- 
sis nuplyszelis likos aresztavo- 
tas ir perduotas teisdarystei, 
tai yra, sudui, del suraszymo 
protokolo.

vožnus sūdo eidamas rinko pa- 
szelpa vargszui su szeimyna. 
Nebagas varguolis, matydamas 
tartum dangų atsivėrusi szirdy- 
je sudžio Hawkinso, pajuto asz- 
ara iszsiverženczia isz savo 
akiu, kad suteikiant jam su
rinktas aukas, negalėjo isz susi
judinimo nei žodžio padekavo- 
nes isztarti, apart linktelėjimo 
galvos ir iszejo.

— Atveskite dabar duonkepi 
•— tarė sudžia.

Kada duonkepis atėjo, tuojau 
liepe pasodint ji ant krėslo ap- 
skunstuju.

—■ Teisiamas esi, — tarė su
džia, — nesidriovejei inmesti in 
kalėjimą ta nelaiminga žmogų 
kuris tau paėmė ketursvari ke- 
paleli duonos už keliu pensu 
vertes. Juk tu isz pavirszutinio 
paredo to žmogaus galėjai pa
žinti kad tai ji paskutinybe pri
spyrė prie vagystes. Privedei 
prie to jog galėjo būti gudintas 
kaipo vagis ir huti iszskirtas isz 
žmogiszku tiesu. Viską ta pada
rei tu, žmogau, kuris esi soeziai 
pavalgęs, atsigėrės ir puikiai 
apsirėdęs^ Bet kas arsziausia, 
sztai priesz valanda, kada visi 
daveme aukas, in skrybėlė mes
dami pinigus del to biednioko, 
tu tiktai vienas nedavei nieko. 
Apsieisiu-gi asz su tavim kaipo 
sudžia.

Pasiremiant ant tiesu, iszduo- 
tu per karaliene Elzbieta, pa
skiria bausme duonkepiui vie 
nos dienos in kalėjimą už tai 
kad jis savo skiepą paliko pati 
viena ir tuomi pagundė iszalku- 
si vargo žmogų prie papildymo 
vagystes.

Valandoje kada nebagas var
guolis inženge in savo stuba su 
pagelba paaukauta del jo szei- 
mynos, inženge kietasis duon
kepis in kalėjimą Halloway.

Taip tai pasielgė sau Londo
ne sudžia Hawkinsas, 1902 me-
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PUIKI DIDELE KNYGA. 27 ARABISZKOS ISTORIJOS 
704 Dideliu Puslapiu. 150 Paveikslu.

Drucziai Puikiai Apdaryta Audeklinais Iszmargintais Vyrszais

SZUO ISZGIALBEJO JAI GYVASTĮ.
Mrs. Kristina Toth, 70 metu amžiaus, isz Lucaston, N. J., 

glosto savo szuniuka “Dickie” kuris buvo priežastim iszgial- 
bejimo jos gyvasties. Senuke užsitrucino valgydama szun-gry- 
bus ir negalėdama dasiszaukti pagialbos, pririszo ant kaklo 
szuniuko laiszkeli: “Mirsztu, gialbekit, kas szita aplaikys” ir 
iszleido szunuka laukan. Szuniukas pribėgo prie duriu prycze- 
rio Rev. Harry R. Stockton, prabaszcziaus MeMtodiszkos baž- 
nyczios, kuris patemino laiszkeli ir perskaitęs davė žinia dak
tarui kuris pribuvo in pati laika iszgialbet jai gyvasti.

BZTAI KA RASZO ISZ LIETUVO0 
APIE SZITA KNYGA

Gerbesiaala Tamlstal:-«

Sulaukiau nuo Jusu Rluacxiaaio# 
mano vardu knyga "Tūkstantis 
Nektu ir Viena’’ ui kuria tariu 
Hzirdinga aczlu ir labai džiaugiuos) 
kad tokia knyga kaip "Tūkstantis 
Naktų ir Viena” apturėjau, nes 
labai yra žlngeidu skaityti visokias 
istorijas, Jas skaitydamas nei nepu- 
Bljunti kaip laikas szventai ir sma
giai praeina. Ass visiems llnkėczlan 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 
“Tūkstantis Naktų Ir Viena” nes ja 
skaitydamas žmogus apie viską tada 
pamirszti ir visokį rūpesniai non 
ant valandėlės atsitraukia.

Su pagarba, A. KOKAS, 
Dv. Palazduonya,
Csekiszkes vai.
Kauno apsk.
LITHUANIA.

Yra tai ketvirtas iszdavimas tos puikios knygos, tas parodo 
kad žmonėms labai patinka. Teipgi galima ja nusiusti in 
Lietuva. Preke Tiktai $2.00. In Lietuva su nusiuntimu $2.50.
W. D. BOCZKAUSKAS - CO., MAHANOY CITY, PA„ U.S.A.

Teisybe, nebagas pats prisi
pažino prie papildymo vagys
tes. Jis buvo nevalgęs jau dvi 
dienas, alkis draskė jam jo vi
durius neperkeneziamai o skie
pe nebuvo nieko. Neiszlaikyda- 
mas nuo alkio pasiėmė ketur
svari kepalėli duonos manyda-j 

1 mas kaip nors iszsipainioti isz 
nagu alkio. Sudžia Hawkinsas 
tuojaus paszauke uredninka del 
iszvedimo viso patyrimo.

— Ka tamista žinai apie szi
ta kaltininką? — paklausė liu
dininko tyrinėtojas.

— Yra tai darbsztus žmogus, 
jis neturėjo niekad jokiu provu, 
darbavosi visados sanžiningai, 
nemaeziau niekad ji geriant, vis 
buvo paezedus. Jis isz savo ran
ku uždarbio maitina sena moti
na ir jauna seseri, trijų metu 
taipgi maža dukterį. Priesz tris 
menesius jo fabrikantas, pas 
kuri dirbo, subankrutijo ir nuo'

te, kaip kad dabar puikioje mis- 
lyje padare sudžia jauna suvar
gusia mergaite paliuosuodamas 
nuo bausmes Chateau-Tliierry.

PONAI BIZNIERIAI
"vvvyvvv^vvvvvvvvvv,.

Geisdami apteikt savo ge
rus kostumerius, privalo isz 
laiko duoti atspaudyti,

SIENINIUS
KALENDORIUS

ANT 1938 m.
ir iszsirinkt kokiu nori iszsi- 
rinkt.

DABAR LAIKAS!—užsi- 
kalbyt ir nelaukyt ilgai!— 
nes kas pirmesnis, tas gales 
iszsirinkti puikesnius!
W. D. BOCZKAUSKAS-Co.,

MAHANOY & A STS.,
MAHANOY CITY, PA.

Kokis tai uoszvis Hlinojuje, 
Norėjo iszpjaut szirdi savo 

ženteliui, 
Kad jam pasiveda gerai, 
O uoszviui labai blogai.

Mat senis yra labai pavydus, 
Kad žentelis uždirba pinigus, 

O paeziule narna prižiūri, 
Draugavimo su kūmutėms 

neturi.
Vai tu seni, privalai isz to 

džiaugtis,
Plauku isz galvos nerauti, 
Kad tavo dukrele gera vyra 

. gavo, 
Ir myli vaikelius savo.

Jeigu butum papjovęs ženteli,
Ka darytu dukrele su vaikais, 

teveli?
Bada kenstu, tave pakartu, 

Arba ant viso gyvasezio in ka- 
. Įėjima uždarytu.

iSzita gerai sau apsvarstyk, 
Prakeikta užvydejima isz saves 

iszvaryk,
Sutaikoje gyvenk su ženteliu,

O turėsi džiaugsma isz 
anūkėliu.

* * *

Filadelfijoj maeziau kaip dūk- ' 
rele su mamule už baro stovėjo, 

Ir barnius tarp saves turėjo, 
Už ka pradėjo bartis to nežinau, 

Tik ant kart pamaeziau, 
Kaip dukrele motina stūmė,

Ir badai su koja spyrė, 
Girtuoklei isz to juokėsi, 
Ir da užfundyti provijosi, 
Motina su dukrele bjaurei 

iszsipludo,
Viena kitai neapsileido.

Matot vyrueziai, tai suvis, 
Velniszkas biznis,

Tokia dukrele tik pakabyt, 
Arba abidvi paskandyt, 
Tai vis priguli nuo vyro, 

Žmogaus doro,
O jeigu niekam netikės, 
Tai ir paredkas atlikęs, 

Boba bizni daro,
Ka nori tai iszdaro, 

Vaikai ant niek iszeina, 
Ir ant latru nueina.

* * * ?

Kokis tai saliuninkas, 
Narsus vyrukas,

Per daugeli metu su guzute 
vajavojo, .

Na ir niekad neiszsipagiriojo. 
O kiek tai prisilakė tas nebagas, 

Na ir neparėjo jam galas, 
Bet kaip karta treczia, 
Tai vyrueziai aibeeze, 
Ilgai ant grindų gulėjo, 
Pakol daktaras atėjo, 

Atgaivino, verszio smegenų 
indėj o, 

Susiuvo ir lopą uždėjo.
Czia to da negana, 

Insipainiojo in tai ir mergina, 
Nori kad su ja apsipaeziuotu,
Ir jai gerai už ka toki už

mokėtu.

12 ISTORIJOS UŽ 25c
Nedarykįa skirtumo terp vaiku 

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

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



‘‘SAULE’’ Mahanoy City, Pa.

ŽINIOS VIETINES
—• Szi Ketverga bus oficia- 

liszkai atidarytas Frackvilles 
bromas su didele paroda ir ban- 
kietu kuriame dalyvaus žymios 
ypatos isz viso pavieto ir keli 
virszininkai isz Harrisburgo. 
Naujas bromas puikei iszrodo 
ir ne yra toks pavojingas kokis 
buvo senas.
t Senas gyventojas, Igno

tas Kuczinskas, kuris pergyve
no mieste apie 40 metu, mirė 
praeita Ketverga Schuylkill 
pavieto prieglaudoje po ilgai li
gai dvieju metu. Velionis isz 
jaunu dienu dirbo kasyklose bet 
nuo kokio tai laiko negalėjo 
dirbti isz priežasties silpnos 
sveikatos. Prigulėjo prie vietin
es kuop. Susivienijimo. Kitados 
buvo jis ant burdo pas Jokūbą 
Aponika ant 601 E. Pine uly., ir 
isz ten buvo laidotas. Velionis 
buvo nevedes ir mažai turėjo gi
miniu szioje aplinkinėje. Laido
tuves atsibuvo Subatoj po piet.
t Mare Strungiene, 1309 E. 

Mahanoy Avė., kuri pergyveno 
mieste apie 40 metu, mirė pra
eita Ketverga Ashlando ligon- 
buteje, sirgdama apie penkis 
menesius. Velione pribuvo isz 
Lietuvos isz jaunu dienu ir per
gyveno mieste apie 40 metu. 
Prigulėjo prie Szv. Juozapo pa
rapijos. Velione buvo vedus du 
sykius. Pirmutiniu jos vyru bu
vo Juozas Stuczkonis kuris mi
re daug metu adgal o jos antras 
vyras buvo Pijuszas Strungis 
kuris likos užmusztas apie du 
metai adgal Gilbertone. Paliko 
sekanczius vaikus: Juozą na
mie, Joną, Kiev olande; Ona Ta- 
maszauckiene, Detroite, Marga- 
rieta Gudiniene, Klevelande, 
Mare Virbickiene, Detroite; 
Kazimiera, namie; Vincą, Det
roite; Antana, Helena Lazerie- 
ne, Katre Stonikiene ir Fran- 
ciszka namie kaipo Fiorentina, 
Detroite, 12 anuku, broli Pet- 
laucka, Ladd, III., seseres Rože 
Ketruic, isz McAdoo ir Marga- 
rieta Andruszkevicziene, isz 
Frackvilles. Laidotuves atsibu
vo Panedelio ryta su bažnyti
nėms apeigoms.

— Apie 500 žmonių parei
kalavo paszialpos nuo Raudono 
Kryžiaus kuris malonei duoda 
visiems paszialpa kurie jos rei
kalauja. Dabar Raudonas Kry
žius už keliu sanvaicziu pradės 
rinkti naujus narius in kuria 
draugija privalo prisiraszyti 
kurie gali ir paaukauti kiek kas 
gali. •

—■ .Malonus svecziai atsilan
kė praeita sanvaite in redakci
ja “Saules” ypatoje pono R. 
Miliaus su pacziule isz Miners- 
villes. Ponas Milius yra žymus 
biznierius Minersvilleje ir ma
lonus žmogus kaipo ir jo pa
cziule yra svetinga moterele. 
Abudu yra szirdingi skaityto
jai “Saules.” Ponas Milius už
kalbino puikius kalendorius 
ant ateinanczio meto kuriuos 
iszdalins savo kostumeriams.

—• Anglekasiai szia sanvai
te rodavosis su gubernatorium 
Earle apie Lawrence ir Gilber- 
tono kasyklos ir mels kad tosios 
kasyklos butu atidarytos.

— Robertas Rutkauckas ana 
diena sugryžo namo isz Filadel
fijos kariszkos ligonbutes kur 
gydėsi nuo kokio tai laiko.

— Gerai žinomas czionais 
Dr. Fr. J. Noonan, mire Fila
delfijoj, savo ofise, ant 7126 
Forrest Lane. Velionis turėjo 
45 metus, gimė St. Nicolas ir 
buvo sunum Austin Noonan, isz 
miesto. Buvo jis vedes ir turėjo 
du vaikus.

— Gubernatorius paskyrė] 
szia sanvaite kaipo “Iszdavys-Į 
tęs Sanvaite”, kad žmones atsi
lankytu in spaustuves laikrasz- 
cziu ir matytu kaip laikrasz- 
cziai yra spaudžiami ir kaip jo
se darbininkai dirba ir kiek tai 
ima darbo pakol laikrasztis bu
na surėdytas.

— Ana diena lankėsi mieste 
poni R. Tragiene isz Shenan
doah su reikalais ir prie tos 
progos atlankė redakcija “Sau
les.” Poni Tragiene yra sena 
skaitytoja “Saules” kuria la
bai myli ir yra isz jos užgana- 
dinta. Į

— Antanas Stoczkus, isz 
Liberty Hill, randasi Ashlando 
ligonbuteje pavojingam padėji
me.

SHENANDOAH, PA.
t Praeita Ketverga Ashlan

do ligonbuteje mirė gerai žino
ma ir guodojama Cecilija Valu- 
kevicziene, 116 N. Grant uly- 
czios. Velione gydėsi ligonbute
je nuo 28 Septemberio. Velione 
prigulėjo prie Szv. Jurgio para
pijos. Paliko duktere Svetsevi-
cziene, keturis sūnūs ir szeszis 
anukus. Graborius Minkevi- 
czius užsiėmė laidotuvėms.

— Ponstva Vincai Szerakai, 
isz 202 Schuylkill Ave. Heights, 
praeita sanvaite apvaiksztinejo 
savo sidabrines sukaktuves ve
dusio gyvenimo. Ponstva Szera
kai per taji laika susilaukė du 
sūnūs, Motiejų ir Vincą.

— Gerai žinoma visiems, 
szioje aplinkinėje, perdetine da- 
žiuretoju ligoniu, Pottsvilles li
gonbuteje, pana Marijona Kur- 
czinskiute, kuri turėjo po savo 
valdžia visas dažiuretojas, ap
leido taja ligonbute ir iszike- 
liaus in Florida atgauti savo 
sveikata nes per tiek metu netu
rėjo pasilsio ir nupuolė ant svei
katos. Gaila kad Mariute aplei
do ligonbute po tiek metu nes 
stengėsi daug palengvinti sopu
lius del musu daugelio tautie- 
cziu kurie rado palengvinimą 
po jos globa Pottsvilles ligon
buteje.

— Franciszka Pikuniene, 
28 metu, isz Connertono, kuri li
kos sužeista in ranka laike au- 
tomoibiliaus nelaimėje, 24-ta d. 
Septemlberio, likos nuvežta in 
Ashlando ligonbute ant gydy
mo.

— Gerai žinomas skvajeris, 
Mathew Giblon, kuris buvo 
skvajeriu per 30 metu, mirė Su
katoje czionaitineje ligonbute
je. Paskutiniuose rinkimuose 
buvo jis isz naujo iszrinktas.

—- Isz nesupratimo apie pi
nigus ir nuo kokio tai laiko ne
gyvenęs su ja, Motiejus Czuplis, 
30 metu, isz Lost Creek, praeita 
Petnyczia paszove savo paczia 
Katre, 24 metu, ir manydamas 
kad ja nuszove ant smert, nuėjo 
in ku'knia ir pats sau paleido 
szuvi in galva. Motere likos nu
vežta in ligonbute ir badai isz- 
gis nuo žaiduliu bet Motiejus 
mirė ant vietos. Porele apsivedė 
penki metai adgal ir turi trijų 
metu sūneli.

ANT PARDAVIMO.

Namas po Nr. 533 W. Maha
noy St., 16 pėdu ploczio; tuo- 
jaus prie LietuViszkos bažny- 
czios. Parsiduoda pigiai.

Kreipkitės in “Soules” ofisą.
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.

KAIP DAKTARAI UŽBEGINEJA PRASIPLATINIMUI 
VAIKISZKO PARALYŽIAUS.

Preston Springs, Ontario. — Vienas isz pavojingiausiu 
prasiplatinimu vaikiszko paralyžiaus po Amerika užėjo szimet 
ne tik pas mus bet ir Kanadoje. Daktarai pradėjo naudoti zinc 
sulphate kuri inczirksztina in ligonio nosi kad užbėgti ligai. 
Kanadoje sziadien serga ant tosios ligos daugiau kaip 5,000 
vaiku o Amerikoje ir beveik tiek.

ISZ LIETUVOS
SAVIŽUDYBES;

NELAIMES.
Sziauliai.,— Gudaicziu km., 

Padubysio vai., pasikorė ūki
ninkas Juozas Balcziunas, 36 
metu amžiaus. Manoma, kad 
pasikorė iszsigandes 7 bylu už 
vagystes kurios jam sziomis 
dienomis bu'vo iszkeltos.

—- Kareivinėse nusiszove 
Itn. Alfonsas Cziuta. Tikroji 
nlusižudymo priežastis nežino
ma. A. Cziuta. jaunas žmogus 
dar tik 1930 metais baigė 
Sziauliuose gimnazija todėl tu
rėjo ežia daug pažinstamu 
mokslo draugu, kuriems jo sa
vižudybe padare slegianczio 
inspudžio. Laidoti iszvežtas 
teviszken in Joniszki.
Giliaicziu kaime, Sziauliu vai., 

nuo padegimo sudege Gvaizdi
ko vėjo malūnas. Nuostoliai 
5,000 litu.

Rukuižiu'kame, Žagarės vai. 
žaibas sudegino Juozo Szal- 
kausko daržine, nuostoliu 2,000 
litu.

Pasziau’szes km., Padubysio 
vai., bekuldamas javus, nuo 
kuliamosios maszinos nukrito 
Karolis Szileris ir vietoje už- 
simusze.

PERSZOVE, KAD NENORĖ
JO TEKETI.

Mariampole.,—Ant. Szikars- 
kas, gyvenantis Szusnyku kai
me Kalvarijos vai., Jono Ban- 
sevieziaus bute dviem pistoleto 
szuviais sunkiai sužalojo in 
krutinę ir vidurius Jeva 
Szliauryte, 21 metu amžiaus, 
gyv. Szusnyku kaimo, Kalvari
jos valscz. Szove del to, kad 
Szliauryte atsisakė už jo teke
ti. Szikarskas sulaikytas. 
Kvocziamas kaltu prisipažino 
ir uždarytas Mariampol es ka
lėjime. Szliauryte paguldyta 
Mariamp-oles apskr., ligonbu
teje.

DIDELIS GAISRAS 
SZAKIUOSE.

Kaunas.,— Isz Szakiu prane- 
sza, kad ten vakare isz Radino 
parduotuves kilęs gaisras, ku
ris labai iszsipletes ir apemes 
sesžeriiuis namus. Gaisro gesin
ti in talka buvo atvykę ir Vil- 
kaviszkio ugniagesiiai. Gaisro 
nuostoliai siekia iki 300 tuks- 
taincziu litu nes sudegusiuose 
trobesiuose buvę parduotuves 
ir kitokio turto. Daugumas 
sudegusio turto esą neapdraus
ta.

UŽNUODIJO SZULINI, KAD 
NEREIKTU MOKĖTI 

ALIMENTŲ.
Sziauliai.,— Vincas Krivic

kas, gyvenantis Paszvitinio 
.valscz., Vainiūnu km., pasi
skundė palicijai, kad in jo szu- 
lini ir in pieno indą laikyta 
szuliny esą pripilta nežinomu 
nuodu. Krivickas intaria tai 
padarius tūla Sziaulieti, kuris 
bylinėjasi su jos dukterim del 
alimentų. Inpildamas nuodu, 
Balcziunas norejes dukteri [o 
kartu ir visa szeima] nunuody
ti, kad netektu mokėti alimen
tų. Palicija veda kvota.

PADEGE GYVENAMĄJĮ 
NAMA.

Sziauliu apsk., iy valscziaus, 
Smilgių kaime sniege ūkinin
ko Stasio Savickio, gyvenamas 
namas ir daiktai. , Aiszkinant 
gaisro priežastis nustatyta, 
kad namus padelge Sziauliu 
miesto gyventojai Jonas Ma- 
czanskis ir Beinortus. Pas Sa
vicką tarnavo piemene Ona 
Vargonaite. Vargonaiites moti
nos 'sugyventojas Maczankis 
alėjas pas Savicką prasze pie
menes sanskaiton duoti jam 10 
litu. Kadangi Savickas 10 litu 
nedave, tai už tai kerszydami 
ir padege jo narna. Szliaidiu 
apygardos teismas abudu pa
degėjus nubaudė po 2 metu 
sunkiuju darbu kalėjimo. Nu
baustieji padavė apeliacijos 
skundus, rūmai svarstė, bet 'by
la atidėjo.

GIRTAS DVIRATININKAS 
INSZOVE VAIKUI AKI.
Rokiszkio apskr., Juodupės 

valscziuje, ėjo keliu keliatas 
jaunuoliu isz Armonu kaimo. 
Juos pasivijo du girti dvirati
ninkai ir susziiiko: “Duokit ke
lia!” Vaikams skjrstanties in 
szalis, vienais dviratininku nu- 
szoko nuo dviraezio ir szove 
isz revolverio, palaikydamas 
14 metu amžiaus Juozui Valei- 
kucziui in aki. Vaikas nuvež
tas Panevėžio Įigon'buten o dvi
ratininkas suimtas ir pasodin
tas kalėjime. Tai vis degtines 
pasekmes.

I L. TRASKAUSKAS į
LIETUVISZKAS GRABORIUS J

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

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU

Gilberton, Pa.,— Ana diena 
garnys lėkdamas pro Pranus 
Drazdž’ius, apreiszke, kad poni

ĮDrazdiene pagimdė patogia ir 
[sveika dukrele Ashlando ligon
buteje, ir abi yra sveikos.

Minersville, Pa. f Nelaba mir
tis pakirto jauna gyvastį Sesers 
M. Skolastikos (kuri priesz in- 

' stojimą in vienuolyną vadinosi 
Jeva Butrimavicziute), kuri 
mirė szirdies liga czionaitiniam 
vienuolyne. Sesuo Skolastika 
atvažiavo isz Chicagos in czio
nais pasilsėti ir pasitaisyti 
sveikatoje, atsilankydama pas 
sesutes Newt one, Pa., ir Wor
cester!, Mass., o isz czionais ma
ne atsilankyti pas savo sesute 
in Edwardsville, Pa., bet nelaba 
mirtis permaine jos keliones 
tikslą. Veliones kūnas likos nu
vežtas in Chicaga, in Szv. Kazi
miero vienuolyną ant palaidoji
mo.

Cicero, III., f Praeita Utar- 
ninka, mirė Antanina Poce- 
vieziene, 47 metu amžiaus. Ve
lione paliko vyra Juozą Poce- 
viezia ir tris sunu: Juozą, Lau- 
rina ir Hary. Laidotuves atsi
buvo Subatos ryta, su pamal
doms Szv. Antano bažnyczioje 
ir palaidota ant Szv. Kazimie
ro kapu.

Pottsville, Pa. — Po loszimui 
pokerio, kilo nesupratimas ku
riame likos supjaustyti Stasys 
Andruszkeviczius, 522 Miners- 
villes ulyczios, ir Jonas Saiko, 
kuriuos subadė peiliu Sam Lyle 
kuris likos aresztavotas.

MATTAinQ TD i pervargimu ir persidirbimu,MU i 11MU3 IK | įaip ikad „ negali savo mažy_
DUKTERYS ežiui duoti tinkamo maisto.

------- . Sveikata ir linksma motinyste
Francijoj ir nekuriose kitose priklauso labai daug ant sveiku 

pasaulio szalyse stovi stovyla moterų. Fizine sveikata kudi- 
narsios Francuzu moters, Joan- kysteje yra geriausis pamatas
nos isz Arko. Szi prasta mergai
te, susijudinus savo tautiecziu 
nelaimėmis, pagelbėjo iszliuo- 
suoti juos nuo svetimo jungo. 
Sziadien ji nėra skaitoma vien-, 
tik savo szalies iszgelbetoja. 
Sziadien Joanna reprezentuoja 
moteri turinezia regėjimą; mo
terį kuri jeszko atlikti savo dar
bą, kad pagerinus pasauli. Kur 
lik jos stovyla randasi, ji visuo
met žiuri pirmyn, isz jos akiu 
szvieczia tikslas ir jos veidas 
parodo didelio atsiekime norą. 
Nors ir duktė penkioliktojo am
žiaus karu apsunkintos Franci- 
jos, vientik ji sziadien simboli
zuoja dvideszimtojo amžiaus 
moteri, noriu ežia imti dalyvu- 
ma pasaulio darbuose.

Visos tos moterys, kurios no
ri būti naudingomis ir tegul ne
siranda nei viena kuri nenorėtu,

— Suvienytose Valstijose 
vienas anglekasis buna užmusz-' 
tas ant kožno 338,660 tonu isz- '

sveikoms moterims. Tai turtas, 
kuriuomi galima didžiuotis. Tu
rint sveikata galima drąsiai 
žengti prie dalyvumo pasaulio 
darbuose. Su sveikata motinys- ■ 
te yra pasitiketina ateities vii- ■ 
tis.

Tautos ateitis priklauso daug: 
ant vaiku. Szios dienos vyrai ir, 
moterys gali sprensti, koki bus: 
vyrai ir moterys, kurie sudarys 
rytojaus pasauli. Moteris gali, 
užsilaikydama sveika ir su
jungdama savo gyvenimą sii ■ 
vyru, kuris yra fiziniai sveikas, 
duoti savo vaikams pilna svei
kata.

Moteris sudaro namus. Ji ga
li sprensti, ar jos namai tiktai 
vieta, kur žmones valgo ir mie
ga, ar vieta, kur jos szeimyna 
ir draugai randa nuraminimą, 
inkvepima ir simpatija Tikra

turi pirmiausiai užsitikrinti sau'moteris dalinasi su vyro atsako
mybėmis, ir priduoda daug ge-gera sveikata. Be jos viskas ki

ta butu veltui. Sziadien, dar 
prie visu szeimyniniu pareigu, 
atdaros durys in dirbtuves ir 
afisus. Yra daug dirvų, kuriose 
moterys gali kompetuoti su vy
rais, ir tas tiktai galima, jeigu 
turi sveikata, tvirta kuna ir 
sveika protą. Nežiūrint kiek 
prityrimo nebūtu, tas prityri
mas teturi mažai vertes, jeigu 
jis nestovi ant geros- sveikatos 
pamato. ,

Gera sveikata yra daug svar
besne motinystes žvilgsniu. Ne
kurtose karu iszteriotose Euro
pos szalyse, daugiau neg puse 
vaiku, kurie gema, mirszta pir
muose amžiaus metuose. Tuks- 
taneziai kitu pradeda gyventi 
sunkiose aplinkybėse, vientik 
dėlto kad motinos sveikata sU-

ro savo vaikams ir visuomenei* 
Jos vyras ir vaikai ja myli iį 
prigelbsti jai su malonumu.

Amerikai vystantis, moterys! 
losze labai svarbia role. Tryg 
szimtai metu atgal, kuomet 
žmones pradėjo didesniais skai- 
cziais vykti Amerikon, moterys 
palaike ju viltis. Dalinosi su vy
rais, visais ju pavojais. Laike 
Naminio Karo, sziaures ir pie
tų namuose, ligonbuęziuose rir 
karo laukuose, moterys eme da
ly vuma rimtai ir drąsiai.

Sziadien proga moterims vys
tytis ir ju gabumais prigelbeti 
tverti geresnio pasaulio^ yra 
daug didesne negu kada buvo* 
Pirmu syk visi gyvenimo judė
jimai joms atdari. Jos dabar 
liuosos iszsirinkti role, kuria
losz pasauliniame darbe. Ne-kastu anglių. naikinta valgio neturėjimu,

TRYS VALDONAI SUĖJO IN VIENA VIETA.
Czionais parodo nepaprasta suėjima trijų buvusiu valdo

nu kurie neteko savo karunu. T ais yra: isz kaireses: buvusi ka
raliene Amerle, isz Portugalijos, buvusis karalius Ferdinandas, 
isz Bulgarijos ir buvusis karalius Alfonsas isz Iszpanijos. Visi 
buvo s-uvažiave in Lausanne, Sz vaicarija ant svodbos seserunes 
karaliaus Alfonso su kunigaikszcziu Augustu Czartorisku, ku
ris paeina isz grofiszkos Lenkiszkos szeimynos.

KARALISZKA PORA ATLANKĖ BAŽNYCZIA.
Karalius Anglijos, Jurgis. VI, su karaliene ir ju dviems 

karalaitėms, važiuoja in Cratliiebažnyczia ant pamaldų mieste 
Aberdennshire, Szkotlandij oj k ur neseniai -lankėsi.

žiūrint kokia role tai butu, svei
kata reikalinga. —F.L.I.S,

A. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Pirmos klasos patarnavimas 
<• Ofisai Dviejose Vietose ♦ I

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

111 E. Pine St., Mahanoy City Į

Telefonas, 501 |

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojau* Isztikiraiauaia Graborius 

:: Gabiausia* Baltamuoloja* ,ti 
Geriausis Ambulance 

patarnavimas s z i o j 
apeLnkeje. 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. Sprue. St.

Bell Telefonas 149 
TAMAQUA, PA., 439 Willing Sir*^ 

Roll Telefoną. 58R-J

Szi Banka yra Narys
| Federal Reserve System

I
IR

Federal Deposit Insurance 
Corporation

Union National B^nk
KAMPAS MAIN IR CENTRE ST.

MAHANOY CITY, PA. 
ji 

t........ pgaaai
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