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Is z Amerikos
KIEK UŽDIRBO BELL TE

LEFONO KOMPANIJA 
PRAEITA META.

Philadelphia. — Bell telefono 
kompanija Pennsylvanijoj, pra
eita meta uždirbo 10,386,200 do
leriu arba 270,415 doleriu ma
žiau kaip užpraeita meta. Nau
ju telefonu indejo 72,030 arba 
viso Pennsylvanijoj turi indeja 
1,206,662 telefonus. Padalinus 
visus szaukimus per telefonus 
tai ant dienos pripuola po 6,- 
008,929.

3 MILIJONAI VAIKU YRA 
KURTI.

New York. — American So
ciety for the Hard Hearing ap- 
reiszke ana diena buk trys mi
lijonai vaiku, kurie lankosi in 
mokslaines yra kurti. Dabar to
ji drauguve pradės kovoti 
priesz kurtumą vaiku ir juos 
pradės gydint. Toji pat draugu- 
ve tvirtina buk Amerike randa
si keturiolika milijonai suaugu
siu žmonių kurie yra kurti visai 
ar tik truputi apkurteja.

JESZKO S SKARBO PASLĖP
TO PER SENA RAZ- 

BAININKA.
Weatherford, Oklahoma. — 

Vela atsinaujino jesz'kojimas 
skarbi užkasto per sena razbai- 
ninka Jessie James o tai isz 
priežasties kad kelios Indijon- 
kos atnesze in sztora auksinius 
penk-dolerius. Ant užklausymo 
kur juos rado tai moteres tylėjo 
ir tik kratė su galva sakydamos 
kad senoje apleistoje kasykloje 
netoli Cement Hill.

Menno Durksen, mekanikas, 
kuris nuo senei jeszkojo tokiu 
skarbu, iszsirenge in ta ja aplin- 

s kine su vilczia kad suras pa
slėpta razbaininko skarba. Ta
sai razbaininkas atkeliavo in 
Indian Territory po užmuszi- 
mui jo brolio, paslėpdamas tur
to vertes ant daugiau milijono 
doleriu. Mete 1921 keli badijo
nai surado daugeli auksiniu se- 
noviszku pinigu bet nesako ko
kioje vietoje surado tuos pini
gus. Praeita meta Durksen su
rado senas kasyklas kuriose gu
lėjo kaulai žmogaus kuris likos 
užmusztas per Indijonus apsau
godamas 200,000 doleriu aukse, 
isz Kalifornijos, bet ar Durksen 
rado pinigus tai apie tai užtylė
jo. Jau iszsirenge in kalnus 
jeszkoti razbaininko James už
kasto skarbo.

BĖGDAMA PIRKTI KEN- 
DŽIU UŽMUSZTA PER 

AUTOMOBILIU.
Philadelphia, Pa. — Janina 

Meehan, penkių metu mergaite, 
aplaikius centą nuo motinos, 
bego skersai kete in sztoruka 
kur ketino pirkti kendžiu (sal
dainiu). Bet nepasiek e savo 
tikslo nes automobilius ja pa
taikė ir užmusze ant vietos. Ka
da mergaite pakele nuo uly- 
czios, rankutėje turėjo sugniau
žus centą. Mergaite buvo viena 
isz penkių vaiku toje szeimyno-

;

111 METU SENUTE 
RUKO SAU PYPKUTE «
APIE NIEKĄ NESIRŪPINA.

Dallas,Tex. — Mrs. Sadie 
Cornett ana diena apvaiksztine- 
jo savo 111 metu sukaktuves gi
mimo dienos, pasikalbėdama su 
kitoms moterėlėms apie Nami
ne Kare. Senute aplaike nuo sa
vo pažystamu ratine kede ant 
kurios važinėja nes jau negali 
vaikszczioti. Taipgi aplaike 111 
nauju centu ir pyraga. Randasi 
ji prieglaudoje del senu žmonių. 
Du metus adgal laimėjo ji pir
ma dovana 25 doleriu už geriau
sia rūkymą pypkutes ir už tuos 
pinigus nusipirko sau tabako.

Kada jos užklausta apie gy
venimą tai senukė atsake: 
“Kam man rūpintis kas bus ry
toj. Geriausia rūpintis sziadien 
o apie rytoju užmirszti visai o 
taip darydami gyvensite il
ginus. Mano didžiausia rūpestis 
yra tada kada neteku tabako 
prikimszti sau pypkute ir rū
kyti smagei.”

SURADO UŽKASTA SKAR
BA; APLAIKE TIK $30.

ATLYGINIM®.
Bloomsburg, Pa. — Darbinin

kai kasdami pamala po senu 
namu, kuri pirko nesenei E. R. 
Beers, rado tikra skarba, tai 
yra 57 sztukus po 20 auksiniu 
doleriu, 16 coliu po žeme. Kada 
juos užtiko darbininkas John 
Johnson, mane kad tai misingi
nei cedelei bet prisižiurejas ge
riau, suprato kad tai auksinei 
dolerei.

Kiti darbininkai pamate ka 
ju draugas surado, pradėjo 
greitai kasti skiepą kad net isz- 
kase kėlės pėdas giliau ne kaip 
reikėjo bet daugiau skarbo ne
surado. Johnsonas buvo pri
spirtas per kontraktori kad su
gražintu pinigus locninir kui 
namo, ka tasai ir padare. Loc- 
nininkas jam padovanojo 30 
doleriu. Žmogelis labai perpy- 
ko tokia “gausia” dovana ir 
ketina užvesti skunda ant pasi
dalinimo lygiai surastais pini
gais.

Beers pirko taji narna už 10 
tukstaneziu doleriu nuo likusiu 
giminiu po mircziai senukes 
Mrs. Mortos Altmiller, kuri pa
liko turto vertes 80 tukstaneziu 
doleriu.

2,710 AUTOMOBILINIU NE
LAIMIU MENESYJE 

SAUSIO.
Chicago. — Mencsije Sausio, 

po visas Suv. Valstijas buvo 
visokiu automobiliniu nelaimiu 
2,710, arba beveik 30-tas pro
centas mažiau ne kaip praeita 
meta tam paežiam laike. Tame 
menesyje sužeista apie 5,000 
ypatų.

17,000 MYLIU KIAUSZINIU.
'Trenton, N. J. — Jeigu sudė

ti visus kiauszinius viena prie 
kito, kokius padėjo valstijos 
New Jerses viszteles, praeita 
meta, tai pasidarytu szniuras 
17 tukstaneziu myliu ilgio, ar
ba apjuostu svietą beveik tris 
sykius aplinkui. Viso toji vals
tija iszsiunte 45 milijonus kiau- 
gziniu in viena meta,

ANGLEKASIS PA- 
SZOVE 3 ŽMONES

PASISLĖPĖ; KASYKLOSE.

Wilkes-Barre, Pa. — Beveik 
visi žmones jteszko po kasyklas 
ir butlegerines skyles Juozo 
Rybotnickio, bedarbio, kuris 
pabėgo praeita Subata sužeidęs 
pavojingai du žmones ir savo 
paezia. Du menesius adgal Juo
zas buvo skundžiamas per savo 
paezia už ^umuszima. Norėda
mas atkerszinti liudintojams, 
kurie priesz ji liudijo, nubėgo 
pirmiausia pas skvajeri, Tho
mas Donahue, kuris bandė su
taikinti ji su paezia Genavaite, 
40 metu, paleido in ji szuvi, po 
tam' nubėgo namo, paleido dvi 
kulkas in savo paezia. Negana 
to, nubėgo pas savo kaimyną 
Aleksa Orlovski, 53 metu, in 
Scranton Patch, paleisdamas 
jam szuvi in koja ir kita in gal
va, po tam pabėgo ir manoma 
kad turėjo pasislėpti kur ka
syklose arba butlegerineje sky
lėje. Ori ovškis ir jo 15 metu sū
nūs Aleksas turėjo ant tiek pa- 
jiegu kad atėmė nuo pasiutėlio 
revolveri bet u > negalėjo sulai
kyti ir- pabėgo. .

I ------------ — ■ ■■

PAGIMDĖ KŪDIKI KURIS 
SVĖRĖ 16% SVARU.

TiėnAul, Pa. - Pati J0W 
Gottschall ana diena apdovano
jo savo Jonuką sveika ir drūta 
dukrele kuri svėrė pus-septy- 
niolika svaru — sunkiausia 
mergaite kokia kada gimė 
Schuylkill paviete. Gottschallai 
turi szeszis kitus vaikus bet ne 
vienas negime tokis sunkus 
kaip szita paskutine.

EROPLANAS DINGO O SU 
JUOM BADAI ŽUVO 

9 ŽMONES.
San Francisco, Calif. — Dide

lis pasažierinis eroplanas, ku
ris leke in Los Angeles su devy- 
neis žmonimis, dingo tarp kal
nu ir lyg sziai dienai jo nesu
rasta. Manoma kad kur trenke 
in kaina ir visi pražuvo. Ero
planas kasztavo 105 tukstan- 
czius doleriu. Szimtai žmonių jo 
jeszko po kalnus. Karisžki ero
planai aplaike paliepima kad 
jeszkotu dingusio eroplano.

DARBO ŽINUTES
Shamokin, Pa. — Cameron 

kasyklos, kurios buvo sustoja 
nuo 1 d. Februariaus, pradėjo 
vela dirbti. Daugiau kaip 800 
darbininku linksmai sugryžo 
prie darbu. Kaip ilgai kasyk
los dirbs tai kompanija to neap- 
reiszke.

Mount Carmel, Pa. — Buck 
Run kasyklos pradėjo dirbti 
nuo 1 dienos Kovo. Apie 500 
darbininku sugryžo prie savo 
užsiėmimu. Tosios kasyklos ne
dirbo nuo Septemberio mene
sio.

Detroit, Mich. — In laika vie
no menesio sugryžo prie darbu 
daugiau kaip 30,000 darbininku 
in 23 automobiliu fabrikus. To
se dirbtuvėse dirba sziadien 
apie 10 tukstaneziai žmonių, _

NAUJAS KARISZKAS LAIVAS NULEISTAS VANDENIN.
Szitas naujas laivas, prigulintis prie Amerikoniszkos flo- 

tos likos nuleistas in vandeni San Franciske. N ra tai 1500 tonu 
laivas “Maury” kuri apkriksztino pana Virginia Lee Maury 
Werth, pro-anuke Kapitono Maury.

DAUG ISZ JU APSIRGO.

Ici Vien Win 208 ZM0NES VAIGE 
ib£ I IdU kMailU MESĄ PASIUTUSIOS

KARVESINDUSAS )TURI 172 
METUS

ATNAUJINiMSENUS žmo

DU’; PATS JAU ATSINAU
JINO TRIS KARTUS.

Bombay, Indija. — Senukas 
Indusas. Yogi Tapsi Bislian 
Das Udasi, kuris sakosi kad tu
si jau 172 metus, sako jog su pa- 
gialba maldų ir Indisz'ku užža- 
du save atsinaujino tris kartus 
ir tikisi dagyvent nemažiau 
kaip 200 metu.

Atnaujino jis 77 metu senu
ką, Pandyt Mohan Malaviya, 
kuris sziadien iszrodo kaip 50 
metu žmogus, nereikalauja aku- 
loriu del skaitymo, riaukszles 
nuo veido dingo ir vaikszcziojaj ganezios karves mėsos aplaike 
ka p kokis jaunikaitis. Kokiu !inczirksztima gyduolių priesz 
budu jisai tai daro- tai savo 
slaptybes niekam neiszduoda.

Senukas sako kad ir kiti žino
jo apie atnaujinima žmogaus 
bet tieji mokslincziai nuėjo in 
Himalaiszkus kalnus kada juos 
pradėjo persekioti kiti kurie 
likos persemti Europiszka dva
sia. Dabar juos sunku surasti. 
Taji atnaujinima vadina “Ay- 
urdevic gyduoles,” bet isz ko 
jos susideda tai senukas neisz- 
rėisz'ke.

Kada užklausta senuko . ar 
tikrai jis turi 172 metus tai tik 
nusijuokė ir pasakė kad jis at
simena daug visokiu atsitikimu 
ant svieto apie kuriuos žmones 
visai nežino ir nematė. Nepa
mena jis isz kur jis paeina ir 
kuom buvo jo tėvai.

MERGAITE SUDEGE GYVA.
Half rein, Vok.,— Dvi dukre

les Henriko Schvein, siautė in- 
mesdamos szmotelius popieros 
in pecziu. Viena isz ju prisiar
tino prie pecziaus, užside
gė szlebutes ir tuojaus likos 
apimta liepsna. Jos sesute 
pradėjo rėkti ir tėvas atbėgo, 
bet jau buvo per vėlai. Mergai
tę buvo sudegus baisiai.

Kiszenievas, Lenk. — Boto- 
gąnu gminoje jpas viena gaspa- 
uOnh’' pašiūrės 1 szuo ’FAkr."’ 
karve. Norints daktaras stengė
si užbėgti pas karve pasiutima 
bet negalėjo. Gaspadoriui pa
gailo papjauti karve todėl ja 
pardavė mėsininkui už pigia 
preke ir tasai ja papjovė ir par
davė mesa žmoniems. Apie taji 
atsitikima dagirdo netikėtinai 
valdžia ir in Botosana suvažia
vo specialiszka valdisžka kami- 
sija daktaru kuri isztyrinejo 
buk mesa tos karves valgė 208 
žmones.

Kaimieti ir mėsininką aresz
tavojo o tieji kurie valgė ser- 

pasiutima ir yra po priežiūra 
daktaru lyg pavojus dings.

Neapgintu Ne Savo 
Motinos

Franas Littell, isz Mt. Vernon, 
Iowa, vienas isz “Geltonųjų 
Amerikonu” kuris yra nariu 
Metodistu jaunuomenes drau- 
guves, kurie netiki apgynimui 
savo tėvynės ir nesziojimo 
ginklu. Kaip jis iszsitare nese
nei tai laike pavojaus neapgin
tu ne savo motinos nuo nevido
no. Jeigu taip iszsitartu kokis 
“foreigneris” tai ji iszguitu isz 
miesto,______ ■ _

70 METU SENUKAS' 
TURĖJO 2 PACZIAS
VIENA APIE KITA NIEKO 

A NEŽINOJO.

Varszava, Lenk. — Valdžios, 
agentai pradėjo tyrinėti apie 
gyvenimą nepaprasto 70 metu 
žmogaus, Arnoldo Sukockio ir 
ji aresztavojo už daug-patyste. 
Tasai žmogus nuo 40 metu turė
jo dvi paezias: viena Varszavoj, 
su kuria susilaukė 3 vaikus o ki
ta Koine, netoli Lomžos, su ku
ria taipgi turėjo kelis vaikus. O 
kad jis buvo kėliau janeziu 
agentu todėl moteres nežinojo 
viena apie kita ir kad ju vyras 
veda dviguba gyvenimą.

Sukockis atlankydavo viena 
motore kas dvi sanvaites Var- 
szavoj o su kita praleidinejo
szventes. Viskas iszsidave neti
kėtinai, palicija in tai insimai- 
sze ir žmogelis likos aresztavo- 
tas. Moteres neužvede jokio 
skundo priesz Sukocki ir paliko 
visa dalyką palicijos rankose.

VAIKAI PAVOGĖ BACZKA 
SU PINIGAIS.

Lvavas, Lenk., — Czionais 
pasibaigė teismas dvieju vaiku 
kurie pavogė baczka su pini
gais kurioje buvo paslėpta 3,000 
zlotu aukse. Locnininkas tuiu■ . < °

, inkando yra Antaaa.- Mi-i<vka,
kuris czedino savo pinigus to
je baczkoje nuvyniodamas juos 
in skudurius. Vaikai pardavė 
kupeziui senus rakandus ku
riuos isznesze isz skiepo 
drauge su baežka kurioje rado
si pinigai, nežinodami kad su 
savim pasiėmė skarba. Kada 
rado pinigus, pasidalino ir tu
rėjo gerus laikus. Palicija da- 
siprato, kad vaikai turėjo ras
ti kur pinigus ir juos aresztavo
jo, kurie prispažino del palici
jos, kur taji skarba rado. Vai
kai nubausti ant szesziu mene
siu in ’kalėjimą.

Visokį

VISOKĮ VABALAI UŽ
MUSZE 1,500,000 YPATŲ, 

INDIJOJ.
Calcutta, Indija., 

vabalai Indijoj, buvo priežas
timi mirties daugiau 1,500,000 
ypatų pereita meta ir padare 
gyventojams bledes ant 750 
milijonu doleriu. Cukrines len
dres vabalai sukapojo lendrių 
ant 113 milijonu doleriu vertes 
, o gyvuliu žuvo nuo inkandy- 
mo vabalu vertes ant szesziu 
milijonu doleriu.

300 LAIVORIU MUSZESI UŽ 
VIENA MERGINA.

Shanghai, Kinai. — Czionais 
randasi viena ulyczaite, kuria 
užvardino “Kruvina Alėja,” 
ant kurios gyvena daug paleis
tuvi t ir visokiu urvu, in kurias 
atsilankydavo laivoriai isz vi
su daliu svieto, kada laivai su
stojo czionaitineje pristovoje. 
Alusztyne prasidėjo už viena 
szokyke, terp dvieju laivoriu, 
kurie norėjo su ja szokti. Isz 
to kilo tikra kruvina muszty- 
ne kurioje dalyvavo apie 300 
laivoriu. Vienam nupjovė au
sis ir nosi, daug sužeista ir ba
dai du isz ju mirs, nes likos bai
gei subadyti peilęįs., ,

ISZ KARISZKO ; 
LAUKO -J 

_____ ■■ 1
Shanghai, Kinai. — Daugiau 

kaip 200 tukstaneziu Kiniszku 
kareiviu likos apsiaubti aplin
kinėje Geltonosios upes. Japo
nai paėmė taipgi keturis mies
tus su sostapyle Linfen. Tuose 
musziuose užmuszta ir sužeista 
daug Kincziku. Manoma kad 
net dvideszimts divizijų Kinisz- 
ku kareiviu bandė atsispirti Ja
ponams bet likos sumuszti.

Paryžius. — Telegramai pri- 
siunsti iii czionais skelbia buk 
trys pasikelėliu eroplanai bom
bardavo isz oro miestus Blanes 
ir San Feliu, padarydami daug 
bledes ir užmusze daugeli gy
ventoju.

Moskva, Rusija. — Telegra
mas isz Czitos danėsza buk ant
rubežiaus Sibiro ir Manczuka 
kilo susirėmimas tarp Japonu 
ir Rusu. Pulkas Japoniszku ka
reiviu atjojo prie rubežiaus ir 
pradėjo szauti in Rusiszkus sar
gus užmuszdami 12 ir sužeidė 
apie 20 kareiviu. Du Sovietinei 
eroplanai pradėjo vytis paskui 
Japonus, paleisdami kėlės bom
bas bet kokia buvo ju pasekme 
tai nedažinota.

Paskutines Žinutes
White Plains, N. Y. — Adele 

Litctenthal ir jos du vaikai su
degė deganeziam name laiko 
nakties. Ugnis prasidėjo nuo 
inkaitusio pecziaus.

Jermyn, Pa. — Apie 30 namit' 
inslinko in kasyklas Hudson' 
Coal Co., ant deszimt coliu. 
Žmones neturi vandens nes pai- 
pos sutruko. Niekas nesužeista. 
Virszune žemes vis slenka gilyn 
in kasyklas.

Viednius, Austrija. — Daug 
žmonių likos aresztavota už su
kėlimą maiszacziu prieszais Na- 
zius. Tarp tuju yra keli žymus 
tautiszki veikėjai.

Miami Beach, Fla. — Alber
tas Warner, krutamuju paveik
slu direktorius, pranesze palici- 
jai buk kas tokis pavogė isz jo 
kambario žemeziugu vertes ant 
90,000 doleriu.

Pittston, Pa. — Antanas Sze- 
vonas, 43 metu, tėvas vienuoli
kos vaiku, likos užmusztas per 
propa Volpe Coal Co., kasyklo
se.

Tuscon, Ariz. — Generolas 
Pershingas netikėtai pradėjo 
pasveikt ir visas pavojus dingo 
ir neužilgio visiszkai pasveiks.

Lakehurst, N. J. — Valdžia 
paskyrė 3 milijonus doleriu ant 
pradėjimo dirbti milžiniszko 
orinio laivo kuris bus didžiau
sias už visus kitus kokius kada 
padirbo.

Los Angeles, Calif. — Dau
giau kaip 35 žmones žuvo tva
nuose koki kilo czionais. Apie 
2,000 szeimynu pasiliko be pa
stogių, bledes padaryta ant 8 
milijonu doleriu.

New York. — Ugnis prasidė
jo ant laivo Berengeria. Bledes 
padaryta ant deszimt tukstan
eziu doleriu. Ugnis kilo isz mįi 
Žinomos priežasties. *
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Gavene!
Laikas apsimalszinimo ir ap- padonu. Japonija todėl

Įmilijono hektaru girriu, 
Jžemiszki turtai yra apsk. 
[ant bilijonu doleriu.

Ciesorius kas meta iszduoda' 
milijonus doleriu del suszelpi-Į 
mo senu ir badaujaneziu savoi 

1 nenu- 
! kente jokios depresijos nes vi- , ....... . „ >- , ”...‘ , i • • kol ji visiszkai pagerino Gug-keneziadidžiausias sielos kaušas turtas randasi ciesoriaus 1

odei politikierei ne-

AMŽIUJE

czioniszkos dvasios kuri stojo je gyventi nieko jos labui jau- 
priesz mumis in atvira kova o nysteje nenuveikes. Ispanija 
toje kovoje vartojo tris ginklus: yra mano Ievyne. Ten asz gi- 

* meile, teisybe ir lygybe. Ilgai miau, augau, ten iszvydau pir
kiai- asz nenorėjau pasiduoti bet ma karta szviesos saulutes spi il
su dideliu Įnirtimu kovojau, dūlins. Ten gavau pradžia tiky- 
Tecziaus pamaeziau kad teisy-'bos ir pasaulinio mokslo. Visi 

.be pradeda imti virszu. Sztai tie atminimai yra mano szir- 

.viena karta, turėdamas liuoso tižiai brangus ir slegianti siela, 
i laiko, mintimis perbėgau visa Žinodamas begalini Dievo ge- 

t įsavo gyvenimą. Sziurpas mane'ruma ir mielaszirdystc, turiu.
I pereme, atsiminus savo parei-j vilties kad atleis man nuode
gas, tai yra žmogaus pareigas,'mes bet iszdaviko dėme nenu- 
ikurias asz kojom mindžiojau o! dils ir tėvynė .niekuomet man 
gyvenimą vedžiau toki už kuri neatleis. Būdamas Socialistu 
ankseziau ar vėliau .atsakyti'negalėjau pripažinti ne tėvynės 
i c Ikes. Dabar man atsiminė lai-i ne tautybes; ne tik kad tėvynės 
mingos jaunystes dienos, atsi
minė sena motina, sesuo, gimi

nios, draugai, ievyne ir galutinai 
tikyba. Priesz viską jaueziausi 
didžiausiu prasižengėliu, mano 
nuodėmių skaiezius buvo be ga
lo, be kraszto. Juo tolyn, juo la
biau pradėjo atbudusi sanžine 
mane kankinti taip kad galu ga
le sanžines graužimo verezia- 
mas turėjau atsisakyti visai isz 
sąjungos. Pastebėja tai draugai 
mane vadino iszdaviku, pami- 
szeliu, bet tas man mažiausiai 
rūpėjo. Dabar mano buvo svar
biausias uždavinys važiuoti te- 
viszkea, surasti motina ir sese
rį.

— Neilgai trukus apleidau 
Argentina ir su dideliu szirdies 
skaudėjimu skubinausi in nu
mylėta gimtine, in Madrido 
apylinke. Bet sužinojas kad jau 
nėra ne matuszes, ne sesers, in- 
puoliau in desperacija. Reisz- 
kia, visa mano viltis, visa laime 
ir džiaugsmas jau buvo žuvę 
amžinai.

— Matusze sužinojusi apie 
mano gyvenimą svetimoje sza- 
lyje, sužinojusi, kad jos viena
tinis sūnūs yra .prieszas Dievo 
ir tėvynės isz didelio susikrim
timo ir rupesezio susirgo ir ne
ilgai sirgus pasimirė. Sesuo, no
rėdama iszlyginti mano kaltes, 
padarytas priesz tikyba ir baž- 
nyczia, nuėjo vienuolynam Da
bar asz likausi vienas, kas buvo 
szirdžiai brangiausio ir arti
miausio, netekau. Kito iszeji- 
mo asz nemaeziau kaip tiktai ei
ti prie atgailos.

— Nuosavybe, man priklau- 
sanezia, pavedžiau savo seserei 
—vienuolei o gryžes Argenti
non, pardaviau gražius namus, 
kuriuos beplatindamas Socia
lizmą buvau insigijas. Visus sa
vo turtus iszdalinau pavargė
liams kur tik buvo galimybes ir 
progos, stengiausi atitaisyti 
jaunystes klaidas. Bet gyveni
mas jau buvo (nemalonus, ra
mumo niekur negalėjau rasti ir 
sziadien jo nerandu. Pasiryžau 
tad važinei i po pasauli ir lanky
ti Kataliku bažnyczias o tas 
klintis, vargus ir nemalonumus 
kuriuos sutiksiu bevažinėda
mas, prisiekiau kantriai kęsti 
kaipo metavone už savo nuodė
mes, už jaunystes kaltes. Buvau 
Italijoje, aplankiau visas Rymo 
bažnyczias, lankiausi katakom-l 
bose norėdamas sustiprinti sa
vo szirdyje menka tikėjimą pri
simindamas pirmųjų Kriksz- 
ęzioniu darbus ir pasiaukoji
mus del szventos tikybos. Pas- 
kiaus buvau Francijoj, Angli
joj, Vokietijoj ir Belgijoj, Olan-1 
dijon atvykau priesz pat kara? 
Dabar jau ir jėgos susilpnėjo, 
nebepajiegiu dirbti — gyvenu 
isz smulkios iszmaldos ir imu 
tik mažas aukas. Jeigu kas duo
da daugiau — visuomet sten-1 
giuosiu atsisakyti nes rytojum 
nesirūpinu.

- Kodėl tamsta nevažiuoji Is
panijon? — paklausiau senelio.

— Kodėl? — tese jis toliau.
— Ar-gi galiu drysti teviszke-

Socializmu, lyg kokia limpan-, 
ežia liga užsikrėtė didelis skai
ezius gyventoju o labiausia 
moksleivija. Nors Argentinoje 
jau buvo insikurusi tarptautine' 
Socialistu sąjungą, bet tai ided 
jai pleeziantis labiau buvo rei-! 
kalingi vadai. Alan teko susi-j 
durti su Socijalistais ir nuo tos 

raufezleta veidą dienos praradau savo gyvenimo 
| laime.

Czia senelis nutilo. Ant rauk-

Gyvenimo nuoitikiai aiszkiai 
parodo kad tie, kurie praleidžia 
jaunyste nenaudingai, senatve- 

navo ir stengėsi pagerinti pa- je labai apgailestauja ir kartais
Reidio apie kuri žmones sap-

mislinimo apie savo praeita gy
venimą ir daryma pakulos už Į 
avo nusidėjimus nes gal rytoj Į rankose j,, -p -..................
jau bus per vėlu ir reikes stoti !ga]į iszdavinet ir prikimszt sa 
priesz veidą savo Sutvertojaus:vo ,kisz,eilius kaip tai daro poli- / 1
ir iszduotr jam rokunda savo tįkjereį Amerikoj ir kituose ! Eroplanas kuri iszrado bro.lei 

sklypuose.

lie'lmo Markoni, iszradejas be- 
i dratinio telegrafo ir kitu iszra- 
dimu.

gyvenimo.
Gerai yra paliauti savo pa- 

szeluma kartais ir duoti tam Italijos Faszistu valdžia isz--: 
silpnam kunuU-ruputi pasilsio. I dave ,paIiepiina kad mokslaine-1 
Gai'lekimes už savo nusideji-!se vjsį vaikai turi kalbėti sekau-' 
mus dabar nes vėliaus gali būti < czįa ma]de]e priesz ir užbaigda- 
per vėlai ir negalėsime isztarti]mimoksla,kagdiena.

“O musu geras Duče, deka- 
vojame'Tau už viską ka del mus! 
padarei, pavėlindamas kad 

Poniute Margarieta McDer-| aUgcžiau sveikas ir bueziau 
mott, isz Chicagos, persikėle in j drutag vyras> kada užauo-siu. į 
amžinasti, pergyvenus aut szios :Geras Dieve> apsaugok musu 
Aszaru Pakalnes 68 metus. Visa^ Į)uce (Mussolina) irapsaugok 
savo turteli, susidedanti isz 30^ ,del Faszistines Italijos.” 
tuks'tancziu doleriu užrasze del| ToyL maiddĮe yra padekavone 
savo numyletino szunyczio kuri; deĮ ]jUssolino kuris paliepė

per vėlai ii’ negalėsime isztarti 
žodžiu pasigailėjimo už savo! 
kaltes.

kelis metus adghl surado ant 
ulyczios.

Dabar gimines mirusios mo
terėles užvede teismą ant per- 
laužymo tojo kvailo testamen
to nes sako kad ji buvo nesvei
ko proto ir nežinojo ka daro.

Randasi tarp žmonių puiki 
meile, randasi ir meile sergan
ti. Yra žmonių kurie daugiau 
myli szuni už žmogų.

Skola Suv. Valstijų paszoko 
ant bilijono doleriu per viena 
meta. Sziadien musu sklypas 
inlindo in skdla ant 37,616,000,- 
000 doleriu bet pakol szitas me
telis pasibaigs tai galima tikė
tis kad vela skola užaugs ant 
kito bilijono doleriu.

Sukožau metu gkesai turi 
mokėti daugiau taksu kad už- 
laikyt milijonus bedarbiu. Yra 
tai malūno akmuo kabantis ant 
ju kaklu ir jeigu sziadienine ad
ministracija Washingtone ne
permainys savo budo tai gali
me tikėtis didelio subankrutini- 
mo valdžios.

Turtingiausiu žmogum ant 
svieto ne yra Fordas, Rocke- 
felleris ne kitas kokis Ameriko
nas. Juomi yra Hirohito, cieso
rius Japonijos. Niekas nežino 
ant tikrųjų kaip jisai yra tur
tingu. Niekad negali jis suban- 
krutyt nes visas sklypas ir gy
ventojai yra pasirengia jam 
tarnauti ir atiduoti jam visa ju 
turtą.

Už trijų maru ir trijų gra- 
biu stovi jo palocius Tokio. Nie
kad Japonijoj niekas neisztare 
jo varda kasdieniniam gyveni
me; del daugelio Japoniecziu 
jo vardas yra nežinomas, tiktai 
vadina ji daugiausia “Tenno” 
arba “Dangiszkas” ciesorius.

Japoniszkas ciesorius turi 
prikrauto turto nuo tukstanezio 
metu nuo savo impedžiu. Turi 
jisai daugiausia akcijų bankose 
Japonijoj, Yokohama ir kitose 
bankose ant viso svieto.

Priek tam Japoniszkas cieso
rius yra didžiausiu žemiszku 
locnininku. Iszskiriant cieso- 
riszko palociaus Tokio, turi jis 
23 palocius ir kitus namus po 
visas dalis Japonijos, taipgi yra 
jo locnas palocius kuriame at- 
sibuvineja karūnacijos cieso
rių, puikus daržas Skiniuku, 
kuriame atsibuvineja visoki ap- 
vaikszcziojimai rudenyje ir va
saroje. Taipgi didesne dalis 
miesto Tokio yra jo locnastis. 
Ineiga isz jo turtu yra milži- 
nisžka nes jis nemoka jokiu pa
dėtim. Turi jis taipgi pusantro

Wright, isz Dayton, Ohio, ku
rie buvo pirmutinei lekioti ore, 
1903 mete, ir sziadien su jais 
galima lėkti po visas dalis svie
to.

Kalbami kratantieji paveiks
lai. Tamoszius Edisonas mete 
1908 buvo pirmiauses kuris pa
dare krutamuosius paveikslus 
po tam kokis tai Carl Laemmle 
pagerino maszina kuri ne tik 
rode paveikslus bet ir kalbama 
apara'ta, kuris davė gyvybe ak
toriams kalbėjime.

kad vaikai vargingu tėvukas! 
diena aplaikytu pietus dykai 
mokslainese.

Juokinga. Lyg sziolei buvo 
papratę dekavoti ir melsti 
szmotelio duonos nuo Dievo bet ! 
Italijoj kitaip. Ar Popiežius už
protestavęs priesz tokia bal- 
vongarbyste ir paniekinimą 
Dievo?

— Kuomet asz pasilikau So-

Boulder Pradas. Augszcziau- 
sias prūdas ant svieto, turintis 

1727 pėdas augszczio, kuris pa
kele Colorado upe ant 584 pėdu 
isz ko pasidarė ežeras 115 my- 
!liu ilgio ir 8 myliu ploczio. 
Kasztavo jis valdžiai 70 milijo
nu doleriu. Kitas didžiauses 
prūdas ant svieto bus Grand' 
Coulee, valstijoj Washingtono 
kuris kasztuos 114 milijonu do
leriu. v

Sziuose laikuose randasi 
daug moterių kurios turi gerus 
politikiszkus dinstus o ju vyrai 
veda bizni ar turi gerus darbus, 
panasziai ir su vyrais, kurie tu
ri gerus ^džiabus” o ju mote
rėles taipgi turi užsiėmimus. 
Nekurie politikieriai norėjų 
tam užbėgti bet prietelei tokiu 
darbininku pasiprieszino ir dir
ba toliaus. Ar tai teisingysta? 
Tukstancziai žmonių randasi 
be darbo ir butu dėkingi kad 
nors vienas isz ju aplaikytu 
szioki toki darbeli kad galėtu 
užlaikyti savo kuna ir duszia.

Brooklyn’o “Vienybe” pas
kutiniam savo numarije raszo 
sekaneziai:

“Musu korespondentui pa
vyko sužinoti, kad buvusi SLA 
sekretore p-le Ptroinele Jurge- 
liute sziomis dienomis bus ap
dovanota Didžiojo Lietuvos 
Kumgaikszczio Gedimino ordi
nu už darbavimasi Lietuvos ir 
lietuviu naudai Amerikoje. 
Taip pat sužinota, kad szi me
nesi bus apdovanoti ir kiti New 
York o apylinkėje gyvenanti lie
tuviai veikėjai, bet iki sziol ju 
pavardžių nepavyko patirti. 
Iki sziol, kaip jau buvo pa
skelbta, apdovanoti szie vieti
niai lietuviai: p. Ambrazevicz- 
iūs isz Newark, N. J., p. Gu- 
dauskaite,New York, ir J. 01- 
szauskas, Amsterdam, N. Y.

Isz Chicagos pranesza, kad 
Gedimino ordinais apdovanoti 
vienybiecziai: p. J. J. Bacziu- 
nas isz Sodus, Mich., kuris ne
seniai rasze isz Floridos ir J. 
Smailis isz Detroit, Mich.

Chicagoje Gedimino ordinais 
apdovanoti szie: Dr. Zymontas, 
Dr. Biežis, Kun. Skrypka, Adv. 
M. Brendzaite, J. Hermanavi- 
czius, p. Dimsza ir Kun. Vai- 
cziunas.”

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas
Dentistas Mahanojuje

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

Golden Gate Tiltas kuris su
jungia miestą San Francisco su 
inlunke, turi jis 4200 pėdu ilgio 
ir yra vienas isz ilgiausiu tiltu 
ant svieto. Delaware tiltas turi 
1750 pėdu ilgio o George Wash
ington tiltas turi 3500 pėdu il
gio.

“ Empire §tate ^anu&T ' Ih- 
džiausias namas ant svieto, sto
vi ant 34-tos ulyczios New Yor
ke ir iszkyla in padanges 1248 
pėdas, turi 102 laipsnius ir gali 
jame sutilpt 30,000 žmonių. Li
kos užbaigtas statyt 1930 mete. 
Žibinte Alexandrijoj kuri kita
dos buvo didžiausia ant svieto 
turėjo 600 pėdu augszczio bet li
kos sugriauta laike drebejimo 
žemes.

Ir daugeli kitu stebėtinu da
lyku turime sziadien apie ku
riuos žmones ne nesapnavo kaip 
tai: X-spindulei, telegrafas, Ef- 
felio boksztas, Panamos kana
las, Holland tunnelis po upiaį 
New Yorke, Rockefeller Centre, 
200-colinis teleskopas kuris 
pritrauks menuli szimta kartu 
arežiau prie musu žemes, Lin
coln© paminklas Washingtone, 
automobilei ir daug kitu stebė
tinu iszradimu del naudos žmo
gaus.

Vela Laimėjo Dovana

Miss Patty Berg, 19 metu golfi- 
ninke isz Minneapolis, Minu., 
laimėjo vela dovana už geriau
sia loszima golfo West Palm 
Beach, pralenkdama savo prie- 
szininke Jane Jameson.

czias. Tokiu nuotikiu tikruma 
galiu patvirtinti pats savo žo
džiu in žodi taip, kaip kad man 

[pasakojo vienas senelis riedin- 
cziomis per 

į aszaromis.
Gryždamas isz Rietu Ameri

kos in ievyne Lietuva, turėjau szlęto jo veido pasirodė stam- 
progos aplankyti Olandu žeme, j bus aszaru laszai. Atsidusęs te- 
szali augsztai pakilusia preky- .se toliau.
boję ir civilizacijoje. Turėda
mas liuoso laiko vaikszcziojau cialistu, viskas man gerai seke- 
po placzias Amsterdamo gat
ves, gėrėjausi gražiais miesto 
mūrais ir puikia Olandu tvar
ka. Eidamas gatve pamaeziau 
dideli muro narna ir pasukau jo 
link. Buvo tai graži Kataliku 
bažnyczia, Gotiszko .styliaus.’ 
Kadangi buvo jau po pietų, tai 
pasigėrėti bažnyczios gražumu 
galėjau tik isz lauko. Sztai ei
nant man pro bažnyczia sutikau 
seneli kuris isztiese in mane 
ranka, praszydamas iszmaldos. 
Nieko nelaukdamas siekiau in 
kiszeniu ir radęs guldeną, norė
jau induoti, bet senelis pažiurę^ 

1 jo in mane ir kažin ka Olandu 
kalboje sake. Nors ir nemoku 
Olandu kalbos betgi supratau 
jog atsisakinėjo nuo manės gul
deną priimti, aiszkindamas kad 
tai perdaug. Neturėdamas kito 
iszejimo, paaišzkinau Ispanu 
kalba kad magnio neturiu ir 
inbrukau in ratika sidabrini pi
nigą. 1

Kuomet senelis iszgirdo Bue
nos Aires tarme, tai kruptelejo 
ir nustebo. Paskui gražiui Ma-

— Ar galiu paklausti uams- 
tos isz kur esi ir kaip czia pa
kliuvai ?

— Esu Lietuvis. Gimiau ir 
augau Lietuvoje bet gyvenimo 
audros nubloksžtas tolimon Ar
gentinon, ten gveaiau apie de- 
szimt metu. Dabar, didelio ilge
sio vereziamas gryžltu in Ievy
ne.

— Kaip laimingas esi tamsta, 
— palingavęs galva atsake se
nelis ir nuleido žemyn jau be
veik ge'stanczias akis.

[Stovėjau ir žiurėjau in seneli 
lyg užžavėtas. Spėjau, kad jo 
gyvenimo istorija yra suriszta 

j su Argentinos valstija ir kad 
' primindamas jam ta szali palie- 
cziau opiausia jo gyvenimo sty
ga. Kilo tuomet pas mane dide
lis žingeidumas, atsirado noras 
isztirti seneli nes proga buvo 
gera.

Buvo žiemos laikas bet diena 
graži ir neszalta. Czia pat buvo 
sodas ir sėdynės. Užpuoliau se
neli vadinti prie sėdynių ir pra
šalau papasakoti savo gyveni
mo istorija. Nors ir nelabai no
rėjo bet sutiko. Susėdome. Se
nelis pakele augsztyn akis, at
siduso giliai ir pradėjo pasako
ti:

— Kita syki, kuomet asz dar 
buvau kūdikiu, mes gyvenome 
Ispanijoj — Madrido apylinkė
je. Asz mokinausi musu sostinė
je Madride. Bet mirus mano tė
veliui užsigeidžiau važiuoti 
Amerikon. Nors matusze ir se
suo labai nenorėjo manos leisti, 
vienok asz nepaisydamas ju 
iszvažiavau in Argentina. Tuo
met Argentinoje siautė Socia
lizmo epidemija, apimdama vi
sa szali. Asz turėjau tada asz- 
tuoniolika melu. Turiu pažymė
ti kad tai buvo dideli suirutes 
laikai; priesztikybine agitacija 
•sklido vis labiau ir labiau

si. Mokslo didelio neturėjau bet 
gražios iszkalbos ir jautriu žo
džiu netruko. Socializmą skelb
ti tuomet buvo lengva nes nebu
vo kam prieszintis. Tikintieji 
žmones nebuvo tinkamai susi
organizavę o norint ir mate So
cializmo blogas pasekmes, jie 
tik aimanavo bet stoti ip atvira 
kova neiszdryso. Už tai Socia
listu triumfas pasiekė augsz
cziausi o laipsnio. Jiems taip pa
sisekė suklaidinti žmones kad 
dvasiszkija niekino net vieszose 
vietose. (Tas yra tikras faktas 
nes ir man yra žinoma kad ei
nant gatve kunigą ar vienuoli 
fanatikai vieszai koliodavo.) 
Prisipažinti turiu, dėjau visas 
pastangas, visas jaunystes je- 
gass Socializmui platinti, moks
lui kuris yra prieszingas ir Die
vui ir pagalios gamtos instaty- 
mams, prieszingas žmonijai ir 
kiekvieno sanžinei sveikam 
protui. Užtai dabar brangiai 
turiu mokėti už jaunystes kal
tes. Jaucziu kad Dievo rūstybe 
užsitraukiau ant saves, keneziu 
didžiausi. sanžines graužimą, 
ramios vietos niekur neafrasda- 
mas. Rodos visas pasaulis ma
nos neapkenezia. Rodos jaucziu 
ant saves iszspausta dome, 
niekszo, iszgamos ir iszdaviko.

— Taip, asz dirbau su atsida
vimu tai idėjai du metus. Per ta 
laika turėjau progos pagarsėti 
kaipo gabus ir talentuotas kal
bėtojas. Ne tik Argentinos sos
tinėje turėjau daug intekmes ir 
geros opinijos pilieczuose bet ir 
provincijoje buvau augsztai 
gerbiamas ir nuolat kvieczia- 
mas su prakalbomis. Sąjungą 
matydama mano gabumus, su
teikė man vado titulą, tuomet 
asz visai atsidaviau idėjos dar
bui. Nuo to laiko prasidėjo man 
nauja era. Gavus vado titulą, 
a tsirado pas mane nemažai am
bicijos: gyvenimą pradėjau 
smertikitokiomis svartyklemis. 
Mano gyvenimo sanlygos kaipo 
vado buvo persunkios; jas rei
kėjo pagerinti, žino žvilgsniu 
nereikejo daug galva sukti. Ga
na buvo pasakyti viena—kita 
karsztesnio turinio prakalba: 
iszkeikti kapitalistus, isznie- 
kinti bažnyczia ir dvasiszkija o 
tamsiai miniai pažadėti neisz- 
pildomu ir gyvenime neinvyk- 
domu dalyku ir gyvenimo san
lygos buvo žymei pagerintos. 
Nesusipratę darbo žmones dėjo 
savo sunkiai uždirbtus centus 
Socializmo palaikymui o asz, 
■kaipo vadas, naudojau tuos pi
nigus savo tikslams. Darbinin
ku .skurdas ir sunki padėtis 
man tuomet nerūpėjo, gyvenau 
kaij> man buvo tinkama o skel
biau kas buvo tinkama tam
siems ir nesusipratusiems žmo- 
niems.

Tai]) asz gyvenau apie dvide- 
szimt metu bet per ta laika pa
sidarė dideles perversmes. 
Priesz Socialistu sąjungą atsi- 

gįlrado kita organizacija Kriksz-

labui nieko nenuveikiau bet dar 
priesz ėjau. Czia yra didelis ir 
baisus prasižengimas už kuri 
atleisti niekas negali. Kad gale- 
cziau numesti sunkia savo se
natvės naszta, kuri mane prislė
gus, kad galecziau sugryžli in 
jaunystes dienas, tuomet skai- 
tycziau sau už augszcziausi gy
venimo tikslą: Dievui ir Tėvy
nei !..

Nieko daugiau senelis nepa
sakojo, nors dar ilgai tyrinėjau. 
Tik verke jis graudžiomis asza- 
romis lyg kūdikis tėvo, už pra
sikaltimą, nubaustas.

Inspraudžiau dar viena gul
deną in drebanezias jo rankas ir 
atsisveikinęs žingsniavau sto
ties link.
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Federal Reserve System 

XR
Federal Deposit' Insurance 
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L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIU3

Laidoja kun u 3 numirėlius. Pasam
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Baisus Atsitikimas
--------- o----------

nas detektyvas net puolė ant 
žemes, prasižengėlis vienok 
perėjo karidorium in.kita sky
rių.

Juozas buvo apkvaitęs. Vi
IV.

Tamsioje naktyje.
Sūteme, žvaigždes pasirodė 

ant dangaus o. Harkyll’ius ne- 
iszejo isz vagono. Matomai bi
jojo susitikti su detektyve o 
ypacz lenkėsi idant vėl nepa
klaustu jo apie legitimacija val- 
diszka nes teisingai mane de
tektyve, erelis buvo padirbtas.

Auszriute ir Juozas buvo ant 
pozicijos. Jaunas detektyvas 
stovėjo karidoriuje, priesz mie
gamąjį vagona in kuri nuėjo 
Harkyll’ius Auszriute isz se- 
kanczio vagono, žiurėjo in Įau
ga palicisto, prijausdama idant 
tas nebandytu iszszokti per Įau
ga. Harkyll’ius tik apie devin
ta valanda nuėjo in restauraci
jos vagona idant nusipirkti 
kiek valgio. Daug pakelevingu 
jau miegojo, nekuriu žiurėjo in- 
domiai in valdiszkapalicista, 
kalbėdami pusbalsei visokius 
patemijimus.

Auszriute 'buvo tikra jog 
Harkyll’ius u'žmusze nepažins
tama, neturėdama vienok daro- 

’dymu, negalėjo aresztuoti.
Apart nužiūrėjimo detekty- 

ves, nepažinstama galėjo turėti 
kokius bagažius, sprendė vie
nok jog skryniose jos suras ko
kius laiszkus ar popieras, isz ko 
bus galima sužinoti apie pra
varde nelaimingos moteres. 
Taipmanydama norėjo pradėti 
pajeszkojima.

Kada Harkyll’ius gryžo in 
miegamąjį vagona, pamate sto
vinti Juozą prie lango.

•Matydamas Harkyll’ius jog 
juodu esą tik du vienu, sustojo 
priesz detektyvą. Juozas inkj- 
szo ranka in'kiszeniu ir paemes 
rankena revolverio lauke prisi- 
artinanczio Harkyll ’iaus.

Valdininkas insmeige akis in 
Juozą, pilnas neapykantos ir 
piktumo.

Užstojo valandėlė tylėjimo, 
tyla pertrauke jaunas detekty
vas tardamas:

—Kodėl tamsta taip žiūrai in 
mane, gal ka pasakyti nori?

— Taip, —'tikrino sziurksz- 
cziu balsu Harkyll’ius. — Ser
gėkis mane toliaus persekioti. 
Nevėlycziau tamstai mane už- 
pykdinti nes blogai tas gali isz- 
eiti!

Juokas pasitycziojimo iszsi- 
verže ant veido Juozo.

— Klysti tamsta, manydamas 
jog asz tave nužiurau, nėra tai 
mano mieris!

— Nemeluok man. Vistiek ne- 
inkalbesi manes, ne. del prabe- 
girno laiko žiurėjai per langa!

— Tas teisybe, neveikiau tai 
isz pasiilgimo. Ar nežinoma 
tamstai jog jeszkome užmusze- 
jo įiepažinstamos?

— Tai asz ji aresztavojau!
— O, tamsta manai apie pecz- 

kuri?! Galiu tamsta užtikrinti 
jogei Grusza yra nekaltas.

Harkyll’ius muszdamas su 
koja in grindis, suszuko su pa
siutimu.
. — Turiu darodymus jo kaltes 
jog radau anglyse krepszi ir 
žiedus nelaimingos moteres.

— Ne, maszinistas neturi 
ranku taip, labai iszsuodintu ir 
neiszrodo kad butu kriminalis
tu. Akyvas mano temijimas ne
užvylė manes niekad.

Isz teisybes ar ir tada tamsta 
neužvylė kada norėjai areszta- 
voti Zofija Auszriute ir mane 
ųž prasižengėlius?

. — Prisipažinstu jog tai buvo 
klaida, — atsake Harkyll’ius.

soms pajiegoms atsispirdiiiejo— Auszriute turi smarkesne
pažiūra už tamista,—tarė j.uok- apalpimui, po valandeliai nusi- 
damasis Juozas. — Ka tamsta'skubino paskui prasižengėli.: 
apie ta sakysi, jog detektyve ži-, * ’i'icj° prie duriu per kurias ga-; 
no kas užmusze nepažinstama ! buvo pereiti in kita sky-.

' riu: nors bandė duris atidaryti, 
’vienok negalėjo. Harkyllius su-j 
įmaningai uždėjo geležine 
“sztanga” kitoje pusėje duriu, 
taip jog negalima buvo nuo j

Harkyll’ius atszoko nežymiai, 
paskui paklausė drebaneziu 
balsu:

— Ka nužiūrėjote apie papil
dymą žmogžudystes?

— Neužilgo tamsta sužinosi 
apie ta! — atkirto Juozas.

— Pasakyk man tuojaus! — 
suszuko Harkyllius.

— Man nei nesisapnuoja! — 
Jeigu tamsta esi valdiszku pak
eistu, žinai turbut, jog kiekvie
nas detektyvas moka tylėti.

Harkyll’iaus piktumas augo. 
Staiga jis pagriebė Juoza už pe- 
cziu; kratė ji visa jiega, szauk- 
damas:

— Girdi, noriu žinoti ka turi
te nužiureja! Užmusziu tave 
jeigu man nepasakysi! Esmių 
persitikrinęs jog pienuojate 
priesz mane!

— Leisk! — suriko Juozas.
Bet Harkyll’ius suspaudęs ji 

kairia ranka o deszine norėjo 
iszsitraukti revolveri bet Juo
zas drueziai kumszczia užgavo 
jam pasmakrei. Musu valdisz- 
kas palicistas sudejavęs isz 
skausmo, atszoko kelis žings
nius ir be mažko nepargriuvo 
ant žemes.

Atsigavęs kiek, norėjo mestis 
ant jauno detektyvo, tas vienok 
atkiszo revolveri in Harkyll’iu 
ir tarė ramiai:

— Geriausia bus jeigu tams
ta nueisi in savo miegamaji va
goną. Taip-gi primenu jog bus 
tai didelis nesmagumas tamstai 
gauti kulka in makaule.

Harkyll’ius grieždamas dan
timis suszuko pasiutusiu balsu:

— Atsilyginsime, latre! Per
sitikrinsime, kuris isz musu at
sitrauks.

Po tu žodžiu atsitraukė. Juo- 
zas-gi pasiliko ir pasiryžo te- 
myti Harkyll’iu.

Apie pusiaunakti pasirodė 
Auszriute.

Pamojimu rankos paszauke 
Juozą ir pasznabždejo jam in 
ausi:

— Eisiu dabar iu bagažiu va
gona. Todėl nežiūrėsiu per lan
ga, tu turi stovėti pas duris 
miegamojo vagono Harkylliaus 
ir klausyti. Jeigu pasieks tavo 
ausis bildesis, isz kurio galėsi 
manyti jog Harkyllius artinasi 
prie lango, turi atidaryti ir in- 
eiti in viduri. Negaliu tikrai 
sakyti idant Harkyllius szoktu 
per langa, vienok sergėjimas 
nieko nekenks!

Juozas apsakė atsitikima ko
kis atsibuvo tarpe Harkylliaus 
ir jo.

Auszriute juokdamosi tarė:
— Rytoj Richmond’o kalėji

me jis mumis minavos!
Auszriute nuėjo. Juozas-gi 

pasiliko prie duriu vagono ir 
klausėsi isztempes ausis.

Mažiausias bildesis nebuvo 
girdėt. Po praplaukimui pusva
landžio laiko, užgirdo kaip kas 
langa nuleidineja. Iszsiemes 
revoveri, paspaude klemka 
duriu, norėdamas ineiti in vidu
rį vagono. Tuom paežiu laiku 
Harkyllius stūmė'duris taip jog 
Juozas atszoko kelis žingsnius 
atbulas ir szoko kaip 'tigras ant 
jo, Harkyllius kirsdamas ji ge
ležine lazda. Viskas atsibuvo 
žaibo greitumu jog Juozas va
landėlė laiko buvo be nuovokos. 
Paskui palicistas ji taip smar
kiai kirto po smilkinį jog jau-

puses miegamųjų vagonu per
eiti toliaus in kita skyrių.

Juozas nemanstydamas ilgai 
padare nusprendimą kurio isz- 
pildymui reikėjo daug energi
jos ir drąsumo.

Pakele langa, paskui iszlin- 
des pagavo virszutini rema va
gono ir lipo in virszu. Trauki
nys bego kas sykis smarkiau ir 
smarkiau, vienas pasijudinimas 
o Juozas butu nupuolęs po ra
tais vagonu, gyvastis jo kabojo 
kaip ant plauko. Drąsus vyras 
lipo pas sykis augszcziau iki 
užlipo ant virszaus vagono. Per 
stogus vagonu ėjo, neatkreip
damas atydos in pavoju kokis 
jam grėsė; jaute, jog Harkyl
lius grėsė gyvaseziai Zofijos 
Auszriutes, skubino vienok tei
singas padėjėjas idant apsau
goti savo pone ir atimti ja isz 
ranku nedorėlio.

V.
Aresztavimas Žmogžudžio.
Po pasikalbėjimui su Juozu, 

Auszriute nuėjo in vagona su
žeisto peczkurio. Nelaimingas 
gulėjo ant lovos su apraisziota 
galva. Prie jo buvo vienas isz 
valdininku geležkelio.

Ineidama užgirdo Auszriute 
žodžius pilnus be vilties nelai- 
mingo,peczkurio:

Nužiūrima buk asz papil
džiau žmogžudyste, baigia ma
ne. Nesidyviju, jog valdiszkas 
palicistas mano jog asz papil
džiau žmogžudyste, jog viskas 
rodo, lygiai juodi pletmai ant 
kūno nelaimingos aukos, yra 
suodžių, kaip tai radimas žiedu 
ir krepszelio anglyse. Kada ma
ne pavadino užmuszeju, buvau 
kaip pasiutęs; viena valandėlė 
o bueziau puolės po ratais gar
vežio.

Pcczkuris pažiurėjo ant jos 
su nuosteba.

— Ar tamsta esi Zofija Ausz
riute? — užklausė. Linktelėjo 
su galva, atsakydama:

— Taip asz esmių ja.
Atsisėdo o paemes jos ranka 

tarė su džiaugsmu:
— Kalbėjo man jog tamista 

važiuoji su mumis, nenorėjau 
vienok tikėti. Visogalis turbut 
prijauezia nekaltiems; neabejo
ju jog tamista galėsi sujeszkoti 
žmogžudį ir apginti mane nuo 
neužtarnautos bausmes, gėdos 
ir nemalones.

— Taip, man pasiseks. Žinau 
jau ir kas papilde žmogžudyste, 
dar szianakt užims jis szia vie
ta o tamsta busi liuosu be ma
žiausios bledes apie savo garbe.

Aszaros byrėjo isz akiu tei
singo peczkurio.

— Negaliu iszreikszti mano 
padekavojimo — susijudinęs 
tarė. — O! nelaimingas atsitiki
mas, jeigu ne tamsta butu ma
ne padeja in kalėjimą Richmon- 
dc o kasžin ar bueziau galėjas 
iszgelbeti savo nekaltybe!

Labai dekavojo Auszriutei, 
ji-gi atsisveikinusi su juom nu
ėjo in bagažiu vagona. Rado ten 
tania geležkelio, kuris sėdėda
mas kampe ant vienos isz skry- 

1 niu miegojo. Auszriute pabudi
no ji ir spausdama jam in ran
ka deszimts doleriu, paklausė:

MOTINISZKAS EROPLANAS SU SAVO “KŪDIKIU.”
Szitas dubeltavas eroplanas sztamo Nayo, atliko pasekmingus bandymus artimoje Ro

chester, Anglijoj. Didelis eroplanas užvardytas “motiniszkas eroplanas,” kuris nesza ant sa
vo pecziu mažiuleli eroplana. Tikslas tokio eroplano yra tas, kada didelis eroplanas iszleke 
ant mariu tai prikrauna mažiuleli su pacztu ir tasai tekę per Aflant'iko mares o didesnis su- 
gryžta namo.

— Ar nepažinstama pone, ku
ri vakar likos nužudyta, neturė
jo kokios skrynios ar gurbo szi- 
tam vagone ?

— O taip, — atsake tarnas. — 
Buvo czion vakar o inteikdama 
man penkis dolerius, prasze 
idant geriau atkreipeziau atyda 
ant jos skrynios. Sztai ji pati 
ant kurios sėdžiu.

— Tai meldžiu atsitraukti. 
Noriu peržiureti daigius miru
sios, gal yra koki popierai isz 
kuriu sužinosime apie pravarde 
nežinomos.

Tarnas geležkelio pasikelda
mas u'žkause:

— Ar turi tamsta r aidus ?
— Neturiu bet gausiu sau ro

dą, lengvai atidalysiu skryne.
Atsiklaupė ir po valandėlei 

atidaro su praktiszku raktu.

gus’apredalai o po jais drobines 
drapanos. Visus tuos daigius 
iszeme Auszriute.

Paskui rado detektyve maža 
geležine banką su raktu ūžra- 
kyta. Pakratė’ ja, niekas ne- 
barszkejo, matomai buvo popie- 
ros ir laiszkai. Mažiausiu pra'k- 
tiszku rakteliu, po ilgam ban
dymui, atidarė detektyve ban
ka. Gulėjo kelios popieros o ant 
dugno didelis baltas konventas 
su paraszu: “Inventorius mano 
visos asmenybes.” Visokį už- 
raszai ir eiles popieru apipre- 
kiavimo, taip-gi bankos rasztu. 
Visas popieras apiprekiavus 
vertes buvo apie in keturesde- 
szimtis tukstaneziu doleriu. 
Ant paties dugno gulėjo sanra- 
szas visokiu brangenybių: aus
karu, apyrankių, karteliu ir žie
du, taip-gi kaina kiekvieno 
daigto buvo paraszyta.

—: Toliaus bus :—

ANT LIETUVISZKO 
SUSIRINKIMO.

Gerai žinomas lietuviszkas 
politikierius kalba ant politi- 
kiszko susirinkimo. Tame lai
ke kas toks mete galva kopūs
to ant platformos. Kalbėtojas 
nusijuokė ir kalba toliaus: 
“Matu, kad vienas isz mano 
prieszininku neteko galvos!”

JONUKAS ŽINOJO GANA 
GERAI.

Daraktorka stengėsi vaikams 
iszaiszkinti apie vagysta ir kal
ba:

— Vaikai, jeigu asz indecziau 
ranka in kiszeniu kokio žmo
gaus ir norecziau isz jo iszimti 
pinigus tai kuom bueziau?

— Jau žinau, ponia daraktor
ka, — paszauke mažiukas Jo
nukas isz užpakalio kambario— 
būtumei jo motere.

Pilietystes Aplikantas 
Privalo Turėti Szvaru 
Asmeniszka Rekordą

Amerikos pilietystes kandi
datas privalo kalbėt Anglu kal
ba, turi būti apsipažinęs su Suv. 
Valstijų valdžios forma ir pri
valo remti szios szalies Konsti
tucija.

Kaikuriuose teismuose teis- 
dariai maloniai elgiasi su kan
didatais, kurie negali atsakyti 
visus klausymus ir atsakymus 
apie federale ir valstijos val
džias, bet visai kitaip su kandi
datais kurie buvo nubausti 
prasižengimu laike penkių me
tu priesz padavima natūraliza
cijos aplikacijos, tokiems pilie- 
tyste atsako. Bet tam, kuris jau 
'nūb’a'uštąs rimtu prasižengimu, 
pilietyste bus atsakyta nepai- 
siant kada tokis prasižengimas 
invyko. Žmoni ems su krimina
li sakais rekordais pilietyste at
sakyta ir tas pats su asmenims 
kurie niekad neperženge insta- 
tymu, bet kuriu asmeniszkas 
rekordas nerodo gero moralisz- 
ko charakteriaus.

Ta matome atsitikime ateivio 
ant Pacifiko Kranto kuriam ne- 
senei natūralizacija atsakyta. 
Szitas žmogus, pabėgėlis, atvy
ko in Suv. Valstijas 1920 m. pa
likdamas savo žmona ir vaika 
Europoje. Pagal jo pasakos, jo 
žmona ėjo gyventi su kitu vyru 
ir vėliaus už to vyro isztekejo, 
tai szitas žmogus Amerike skai
tosi savo pavieniu kad nors jis 
niekad negavo jokio persiskyri
mo. Kuomet immigracijos dar
bininku buvo užklaustas jis nie
ko neminėjo apie ženybos stovi. 
Už keliu metu jis vėl ežia Ame
rike, apsivedė. Jis dabar turi 
tris vaikus gimusius Suv. Vals
tijose. Per jo pilietystes egzami
ną, tas viskas paaiszkejo. Ir ne- 
paisiant paliudijimus liudinin
ku kad aplikantas turi puiku 
rekordą nuo jo atvykimo in szi- 
ta szali, teismas atsake jo pra- 
szyma, laikydamas kad jis ne
buvo gero moraliszko cliarakte- 
riaus, jis visai neminėjo jo pir
ma apsivedima kuomet atvyko, 
tas skaitoma apgavyste, ir to
liaus kuomet jis apsivedė antru 
kartu be persiskyrimo nuo pir
mos žmonos, jis papilde dvipa
tyste.

Szitas aplikantas pirmoje vie
toje negalėjo ta viską pasakyti. 
Jeigu jo pasaka apie žmona 
Europoje yra teisinga jai jis bu
tu galėjas gauti persiskyrimą 
czionais.

Kitame atsitikime immigran- 
tas gavo naturalizavima paslėp

damas fakta kad jis turėjo žmo
na Europoje nuo kurios negavo 
persiskv :mo. Kaip nors tikrie
ji faktai pasiekė natūralizacijos 
biurą ir jo Amerikos pilietyste 
buvo sunaikinta.

Reikia suprasti kad nepaise- 
jimas teisybes szitame reikale, 
tik veda prie bėdos. Ateiviai, 
kaip ir czion gimė papildo dvi
patyste kuomet jie antru kartu 
apsiveda be reikalingo persi
skyrimo. Nurodymai, kad žmo
na apleido vyra arba kad jis 
neturi jokiu informacijų apie 
žmona nedaro jokio skirtumo 
nes invairiu valstijų instatymai 
apsidirba su tokiais atsitiki
mais. Jeigu žmona gavo persi
skyrimą užsienyje ir vėl apsi
veda tai darodymas apie tai pa
lengvina gavima persiskyrimo 
szioje szalyje. Bet kaip/ten ne
būtu, ateivis turi duoti tikras 
informacijas apie save. Kitaip 
darydamas bus manyta kad jis 
apgavingai gavo inleidima in 
Suv. Valstijas už ka ji gali isz- 
deportuoti.

Ir teisdariai kreipia ypatin
ga dome in ženybos stovi atei
viu kurie palieka ju szeimynas 
užsienyje. Natūralizacijos teis
mai sprendžia sulaikyti pilie
tyste nuo ateiviu kurie aplei
džia szeimynas Europoje kad 
nors ju asmeniszkas rekordas 
szioje szalyje yra geras. Kuo
met nesupratimai pakyla tarpe 
apsivedusiu ir kuomet negali
ma kaltinti pilietystes kandida- 
ta vistiek jis turi prisilaikyti 
prie instatymo kuris daro skir
tumą tarpe legaliszko persisky
rimo ir paprasto apleidimo szei- 
mynos ir kuris instatymas ne
leidžia asmeni apsivesti be le
galiszko persiskyrimo.

—F.L.LS

Tikriauses Kabalas
Arba atidengimas paslapcziu 
ateities. Su pagelba kazirom. 
Pagal Chaldeiszku, Persiszku, 
Graikiszku Arabiszku ir Cigon- 
iszku Burtiniku. Iszguldineji- 
mas to kabalo yra labai lengvas 
ir kiekvienam gali būti suprasti.

Moraliszka Kabala
Prisiuskite mumis 25c., Gausite 
knygutes per paczta. Pinigus 
galite siusti stempomis. \' 
Katras iszdeda žmogaus ateiti. 
Su Salamono Nose.

Tikriausia Burykla
Sudėjo Cigonka isz Egipto, Ru
biną Sulva. Del vyru ir moterų.

25c VISOS TRYS- 25c
KNYGUTES

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

Skaitykite “Saule”

BALTRUVIENE

Gavėne — neturiu naujienų in 
vales,

Norėjau pasilsėti dienas kėlės, 
Lzžibejo aliejus isz mano 

galvos, .
Ir nežinau ka dainuoti ant 

pagalios.
Bet man pasilsio nėra, turiu 

savo daryti, 
Ir savo dainele toliaus varyti, 
Bamaitele, žmones pasakys,

Kad tasz esmių žiople, 
Ir niekam netikele.
Tiek to, klausykite: 

Vienoje musu apygardoje, 
Nedidelioje — mažoje, 
Kaip laukinei ėdėsi, 
Už plauku kabinosi.

O, Dievo galybe,
Toki skudurliai,

Tai tikrai rakaU-ai, 
Tokiems reikia plegu, 

Kad nesikabintu prie kitu, 
Juk czion ne Lietuva, 

Czion neskaldys! galva, 
Ne peiliu nepjaustysi, 

Už tai gala susigraibstysi.

* * *
Ohajaus gubernijoje, 

Gavėnios antroj dienoje, 
Susirinko vyrai urvoje, 
Gere, net viskas ruko, 

O ne vieno net ir kauszas truko, 
Susirupcziavo kaip kvailei, 

Arba pragert-smegeniai.
Tai mat vis ant Lietuviszkos 

dirvos,
Tai sau makaules skaldos, 

Taip, galvas daužykit,
Su boboms drauge juka 

laistyki!.

# * *
Kokia tai sportuka New Yorke 

gyvena,
Niekas jai galvoje, tik szposai 

'apeina,
Užsinorėjo jai baisikelis, 

Visi žiurėjo kaip ant pasiutėlės, 
Badai ir ženytis norėjo, 

Spykyze nupirkti reikėjo, 
Munszaine pardavinėjo, 
Ir forduka pirkti kliuvo, 
Tai parankiau jai buvo, 

Bet dabar žada forduka 
parduoti,

Ba kita žada ja užvaduoti.

* * * ;
Dideleje vietoje buvau, 
Bjaurybių ten užtikau, 

“Lietuviszki milijonieriai,”
Keli seni pasiutėlei, 

Du pamėtė savo paezias, 
Prisikabino prie kitu, 

Vienas randasi naszlys, 
Priek tam senas jau 'kvailys, 

Kuris savo vaikuczius apleido, 
Be micros visai pasileido.

Vaikai pas svetimus būna, 
Neturi kuom uždengti kuna, 
Nebagelei alkani per dienas, 

Jeszko sau visur vietos.
Neužilgo pravardes ju ap- 

garsysiu, u 
Gyvenimą ju apraszysiu,
Ne vienam nedovanosiu, 
Juk žinote mane gerai, 

Kad su manim ne szposai, 
Jeigu karta užpyksiu, 
Vela pas jus atvyksiu, 

Tada visi lukaut, 
Ai meik ju bliaut!



"SAULE” Mahanoy City, Fa.

ŽINIOS VIETINES
— Sziadien (Petnyczioje) 

Szv. Kazimiero.

Ugnis Szv. Jurgio Bažny- shenandoah. PA |ĮSZ LIETUVOS
• • 11 rr'jk — Nuo Ketvergo užėjo

— Utarninke buvo szal- 
cziausia diena szia žiema nes 
grodusas rode 4 žemiau zero.

—- Seredos nakti Hillso ka
sykloje likos skaudžiai sužeis
tas Albertas Rudis. Jisai dirbo 
ant naktinio szifto ir puolantis 
szmotas anglies pataikė jam 
per peczius.

i

— Tris kartus in laika vie
nos sanvaites, kas tokis apvogė 
Airisziu parapijine mokslaine, 
iszmetinejo popieras ir knygas. 
Aiszku, jog buvo tai darbas ko
kiu vaiku, kurie tai padare isz 
kerszto.

— Mahanojus likos apleis
tas per Lehigh Valles geležin
keli nes sulaikė ėjimą visu tru
kiu,’ypatingai Pittsburgo Fly
er. Kas norės važiuoti in Vaka
ru szali turės paimti bosą lyg 
Sunbury o isz ten paimti truki. 
Bus tai labai neparanku del ke
leiviu ir biznierių.

—■ Apie 10 valanda Ketver
go ryta, atėmė sau gyvastį per 
monoksaid automobilini gaza, 
sėdėdamas treke garadžiuje, 
James Buchanan, apie 65 metu 
amžiaus žmogus, vedes ir su 
szeimyna. Dirbo jis del Maha
noy .City vandens kompanijos. 
Paszauktas koroneris F. Bocz- 
kauskas su palicija ir daktaru 
padare tyrinėjimą priežasties 
mirties ir graborius Clifford 
paėmė kuna parengti ant palai
dojimo. Velionis gyveno ant 103 
W. Mahanoy Avė. Paipa nuo 
užpakalio troko buvo indeta 
prie sėdynės kur jis sėdėjo ir 
nuo varanezio automobiliaus 
gazas ji užtroszkino ant smert.

•— Ana diena apvaikszt i nė
jo sukaktuves savo vedusio gy
veninio ponas Juozas Ancerevi- 
czius su savo paeziule, gerai ži
nomas barberis ir konsulmonas 
isz pirmo vordo. Ir mes linkime 
Juozui kuogeriausios pasekmes 
vedusiam gyvenime.

— Ponios Mare Ambraziene 
ir Marcele Urboniene, isz Gil- 
bertono, būdamos mieste, atlan
kė ir redakcija “Saules” nes 
poni Ambraziene yra musu se
na skaitytoja per daugeli metu. 
Aeziu rūteles už atsilankyma ir 
užeikite vela kada busite mies
te.

— Raven Run kasyklos pra
dėjo dirbti ir apie 300 žmonių 
sugTyžo prie darbo. Daugelis 
isz tuju yra isz Shenandorio.

Ketvergo 
svarbi permaina kunigu Len-j 

Įkisžkoje parapijoj Szv. Kazi-I 
jmiero. Prabaszczius Jonas Mic-1 

SHENANDOAH LIETUVISZKA BAŽNYCZIA SZV. JUR-1 kūnas, likos perkeltas in Szv. į

ežioje, Shenandoah, Pa
--------- o----------

GIO SMARKEI APDEGE; BLEDES PADARYTA ANT 
35,000 DOLERIU. UGNIS PRASIDĖJO PO PASTOGE.

------- O-------
Shenandoah, Pa. — Utarnin- 

ko ryta, apie pirma valanda, ki
lo ugnis po pastogių Szv. Jur
gio Lietuviszkoje bažnyczioje, 
ant So. Jardin uly., kurios pra- 
baszczium yra Kunigas J. A. 
Karalius. Liepsna užtiko palici- 
jantas Korniak kada praeitinė
je pro taja vieta ir tuojaus davė 
signola ugnagesiams kurie visi 
pribuvo gesyt liepsna. Ugnage- 
siai turėjo smarkia kova gesin
dami liepsna nes ta ji ryta buvo 
smarkus szal'tis ir ne vienam at- 
szalo ausys ir rankos. Artimieji 
žmones ir Salaveisziu Armija 
dalino ugnagesiams sziltos ka
vos kad juos suszildyt.

Ant giliuko buvo da tiek lai
ko kad iszneszta stovylai ir kiti 
papuoszai o Szv. Sakramenta 
isznesze vikaras Kun. A. Degu
tis. Daugeliose vietose mūras 
bažnyczios sutruko ir puikus 
vargonai taipgi likos smarkei 
apdeginti. Apie 2:30 valanda 
liepsna likos, ąpmalszyta bet 
apie 4-ta valanda vela atsinau
jino bet greitai likos užgesinta.

Bažnyczia yra insziuryta ir 
gal uždengs blede papildyta per 
liepsna. Ugnagesiai turėjo ne
mažai darbo apsaugoti kleboni- tukstaneziu doleriu.

AKMENSKALDŽIO 
TRAGEDIJA.

Kražiai.,— Adomaicziu km., 
Marijos Lenkiszka parapija o Kražių vai., gyveno mažažemis 
isz ten perkeltas kunigas Juo- riavahdauskas, kuris uždar- 
zas Gazdzikas, in Szv. Kazimie- j biaudavo, akmenis snaldyda- 
ro parapija, in vieta kunigo m^s. Szia žiema žayandarus- 

; Mickuno. Kunigas Mickunas kui pritrukę darbo, o jo sžei- 
1 buvo toje parapijoje per 18 me-. myna didele, tai jis, negauda- 
tu ir priesz apemima tosios pa-imas darbo, labai nusiminęs ir 
rupijos buvo vikaru Lietuvisz-1 nutaręs nusižudyti. Tuo tiks- 
koje Szv. Juozapo bažnyczioje, lu jis ana diena užtaisęs viena 
Mahanojuj. Buvo inszventintas' akmeni ir ant jo atsisėdės. Se- 
ant kunigo 28 metai adgal. Ku-' dejes tol, kol knatas padegu 
nigas Gazdzikas kitados buvo] sprogstamaja medžiaga ir in- 
prabaszczium Lerikiszkoje pa-j vyko .sprogimas. Sprogdamas 
rapijoj Szv. Kazimiero Maha-'akmuo Žavandauska mirtinai 
nojuj. Visas Shenadoris stebisi 
t a ja permaina nes visi buvo to
sios nuomones kad kunigas 
Mickunas pasiliks toje parapi
joj lyg smert.

sužalojo, jis neužilgo ir mirė.

PER VESTUVES

Rekomenduoja 
‘‘Mother Hubbard” 

Miltus

Mrs. Viktorija Pangonis, 615 W. 
Mahanoy Street, Mahanoy City, Pa., 
sunaudoja du didelius maiszius “Mo
ther Hubbard” miltu kiekviena me
nesi ir tie miltai labai jai patinka 
ir esą pilnai užganėdinta. Priek tam 
ji surenka kuponus kuriuos gauna su 
tais miltais už kuriuos aplaiko nau
dingus kukninius daigius.

“Mother Hubbard” miltai parsi
duoda jusu grosernese.
LEON E. LEWIS, Distributor

ANT PARDAVIMO.

Namas po Nr. 533 W. Maha
noy St., 16 pėdu ploczio; tuo
jaus prie Lietuviszkos bažny
czios. Parsiduoda pigiai.
J^reipkities in “Saules” ofisą.

Duryea, Pa. f Deszimta die
na Vasario, po trumpai ligai 
mirė Juozas Cimakauskas ir li
kos palaidotas su bažnytinėms 
apeigoms, ant Lenkiszku Kata- 
likiszku kapiniu. Velionis pali-

Lietuviu Szv. Jurgio bažnyczia ! ko dideliam nubudime savo 
motere, viena duktere, penkis 
anukus, broli ir sesere. Gimė 
Lazdijų apskrityj, Kuciunu 
valscziuje, Vilkavo kaime. Pa
liko Lietuvoje motina, du bro
lius ir viena sesere. Pergyveno 
Amerikoje 35 metus.

Shenandoah, Pa.

ja nuo užsidegimo kuri stovi ar
ti bažnyczios.

Panedelio diena 'taipgi kilo 
ugnis Babtistu bažnytėlėje, 
skiepe, ir kita ugnis kilo name 
Martino Dewitt ant Jardin uly- 
czios, kuri padare bledes ant 10

VIDURYS BAŽNYCZIOS IR P UIKUS ALTOREI KURIUOS 
REIKES ATNAUJINT NES LIKOS APJUODINTI 

PER DŪMUS.

PAVEIKSLAS PARODO DIDELIUS VARGONUS 
KURIE LIKOS SUNAIKINTI.

A. J. Sakalauskas
L1ETUVISZKAS GRABORIUS

Pirmos klasos patarnavimas
♦ Ofisai Dviejose Vietose ♦

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

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

•ustabdo
PERSZ ALIMA Į® | * f® 
ir KARSZTI O O O 

pirma diena qS-iar
Galvos Skausmą

Gyduole-Tabletai. in 30 minutu 
Mostis-N ošini laszai. Gausit aptiekosa 
Bandykite “Rub-My-Tism” liniments

—Musu spaustuvėje uždedame 
naujus apdorus ant senu knygų 
puikei, druezei ir pigei. Jeigu 
turite sena knyga, prisiunskite 
o bus apdaryta gerai ir druezei,

gyventojas Dainaras, būdamas kariuomene, 
girias, pradėjo szaudyti isz re
volverio ir viena kuiipka pa
taikė staeziai in krutinę Gucz- 
kampiu kaimo gyventojui Ka
ziui Szimkoniui ir mirtinai su
žeidė.

MISZKE UŽKASTI 
ŽMOGAUS KAULAI.

Kėdainių apskr., Olainiu 
miszke rasti inkasti in žeme 
žmogaus kaulai. Kriminaline 
palicija iszaiszkino, kad 1936 
metuose buvo nužudytas Albi
nas Jutelis, kilęs isz Panevėžio 
apskr., Naujamiesczio valscz., 
Vaiszkoniu kaimo. Jutelis bu
vęs miszko darbininkas, bet 
blaiviai ir taupiai 'gyvendamas 
buvęs susitaupęs kiek ir pini
gu, tai apipleszimo tikslais ji 
nužudęs Silvestras Vorobjovas

Kariuomenėje 
Milczius iszbuvo 25 metus. 
Milczius dar daug atsimena in- 
domybiu isz anų laiku gyveni

mo ir noriai įpraszantiems pa
pasakoja. Dabar Milczius yra. 
jau aklas ir nieko nemato. 
Gyvena pas savo sunu Antanu,, 
kuris seneli tęva senatvėj gerai 
užlaiko.

PERSZOVE ŽMOGŲ. taT Pa^ darbininkas kuris jau
suimtas.Czekiszke.,—Czia yra papro

tys grižtanezius isz bažnyczios 
po jungtuvių jaunavedžius ant 
kelio sustabdyti, užkuriant ug
ni arba skersai kelio užtveriant 
tvora. Tekejo Guczkampio kai
mo viena merginai. J amiave- 
džiam užstojo kelia užsikurda- 
mi ant kelio ugni -keli Gucz- 
kampiu kaimo gyventojai ir 
pareikalavo už iszvežama mer
gina “muito.” Bet jaunavedis 
Žebiszkio kaimo, Vilkijos vai. kaipo rekrutą pristatė in caro

103 M. AMŽIAUS SENELIS.
Czekisžke. — Auksztakaimio 

kaime gyvena 103 metu am
žiaus fcenelis Jonas Milczius, 
kuris 1863 metuose dalyvavo 
sukilimo ir ties Lauczytes ir 
Alfredavos dvarais sukilimo 
metu ėjo svarbias ir atsakin
gas pareigas. Po sukilimo ca
ro žandarai Milcziu sugavo ir

Frackville, Pa. f Po keliu die
nu ligos, mirė czionais Elzbieta 
Laurinavicziene, 65 metu, mirė 
ji namie ant 431 W. Pine uly. 
Velione gimė Lietuvoje, pergy
vendama Amerikoj apie 35 me
tus. Jos vyras mirė keturi me
tai adgal ir įdtados laike s aiga
ra. Paliko penkis vaikus, keli 
Lietuvoje. Palaidota Ketverge 
su apeigoms Lietu viszk oje baž
nyczioje.

ELEKTRIKOS PAJIEGA LI
KOS INVESTAIN 150,000 

FARMU.

Apie 27,000,000 kostumeriu 
sziadien pasinaudoja isz elek
triko nuo visokiu elektrikiniu 
kompanijų Suv. Valstijose. Tas 
parodo kad 1937 mete skaitlis 
naudotoju pasidaugino ant 
794,000.

Isz tu nauju kostumeriu apie 
150,000 buvo farmerei ir szia
dien tasai skaitlis padidėjo me
le 1937 ant 1,200,000 arba kone 
19-tas procentas visu farmu ku
rios davė investi elektriką in 
savo namus.

Prie tuja farmu prisiskaito 
da 280,000 farmu kurie da ne
pasinaudojo isz tos progos in- 
vedimo elektriko ant savo far
mu.

Geisdami investi elektriką 
ant savo farmos susineszkitc su 
Pennsylvania Power and Light 
kompanija bile kuriam mieste.

Ar Žinote Kad...
I

— Stebuklinga Muka Kristaus, 
kuri randasi Katalikiszkoje 
bažnycziojee EI Prado, Lima, 
Peru, kada tik valdžia pakele 
padotkus ant žmonių tai toji 
Muka pradeda prakaituoti. Ka
da tas atsitinka tai valdžia su
mažina padotkus nes kitaip kil
tu pasikėlimai tarp gyventoju.
— Japonijoj randasi vienas isz 

didžiausiu varpu ant svieto ku
ris turi 26 pėdas augszczio, 54 
pėdas aplinkui, 1 pėda ir 7 co
lius storio ir sveria 114 tonu. 
Randasi jis mald-namyje arti
moje Osaka, Japonijoj.

EVERY
WOMA?4 S

DREAM

SUDEGE KETURI VAIKAI,
Kėdainiai.,— Sziomis dieno

mis tautos atstovui J. Jakima- 
vieziui priklausancziame Jan
kūnu vieniu, Pernaravos vals., 

• kumeczio Martyno Daug vilos 
Į szeimoje atsitiko sziurpi nelai
me. Anksti ryta atsikėlus,, 
Daugviliene, užkure duonkepes 
krosui ir iszejo szerti gyvuliu. 
Pats Daugvila su 3 savo vai
kais ir savo sesers dukrele te
bemiegojo. Nuo iszsiveržusios 
isz krosnies ugnies užsidegė su
krauti ant ■ krosnies džiovinti! 
linai ir priesz krosui padėti eg- 
liszakiai. Daugvila, pajutęs 
ugni, szoko isz miego per duris 
kurias laike užspaudęs kad už- 
troszkintu ugni. Apie paliktus 
viduje vaikus isz susijaudini
mo buvo užmirszes. Tik isz 
tvartu atbėgus Daugvilienei, 
isz namo buvo vaikai iszneszti 
deganeziais drabužiais. Daug- 
vilos sesers trijų metu dukrele 
Gene apdege mirtinai. Daug- 
vilu vaikai: Mykolas 12 metu,, 
Algirdas 7 metu ir Zuzana 6 
men., buvo atgabenti in kedai- 
niu ligonbute, kur abudu sū
nūs tuojaus mirė. Nors ii’ duk
tė Zuzana ugnies gana sunkiai 
sužalota, bet yra vilties, kad 
pasveiks.

PERSZOVE UŽ PANOS ISZ 
VAKARUSZKOS ISZSIVE- 

DIMA.
Taukel i a i.,—Dangai iiu vals., 

Jaltaučziu km. V. Aponaviczius 
gryždamas isz Taukeliu km. 
buvusios vakaruszkos namo, 
buk tai paveržė tūlo Szapokos 
pana. Szapoka, pasivijęs juos 
lauke, atsiėmė pana o po to at
sigrįžęs iperszoves einanti Apo- 
navieziu. Aponaviczius pagul
dytas Utenos ligonbuten.

KOŽNA MOTERE NORĖTU 
TURĖT VISISZKA INTAI- 

SYTA ELKTRIKINE KUKNE

Nėra padyvo jog moterei patinka 
o ir norėtu turėt eiėktrikine intaisy- 
ta virtuve arba kukne kur visoki na
minei darbai galėtu but greieziau ir 
lengviau atliekami.

Dabar galima insigyti elektrikine 
virtuve dalimis, pagal jusu iszgale. 
Parodysiu jums kokiu lengvu budu 
ta galima padaryti ir kaip pigiai at
sieina operuoti elektrikine virtuve.

B

LIGHT COMPANYPENNSYLVANIA POWER IR
IR PAS JUSO VIETINI PARDAVĖJU

ŠIAIS METAIS 
AŠ VAŽIUOJU
I LIETUVĄ!

“GERAI! KODĖL NEPRISIDĖTI 
PRIE EKSKURSIJOS. KURIAI AŠ 

VADOVAUJU S.S. LANCASTRIA?

Plauk tiesiog i

KLAIPĖDĄ
laivu

S. S. LANCASTRIA per KIEL KANALĄ
Išplauks iš New York’o gegužes 21 d.

Štai yra Jums gera proga aplankyti Lietuvą 
vieninteliu laivu, kuris plauks tiesiog j Klai
pėdą per vaizdingą Kiel Kanalą. Pasitenkin
kite gera ir patogia kelione, kuriai asmenis.-, 
kai vadovauja PIJUS BUKŠNAITIS, Cunard 
White Star linijos lietuvių skyriaus vedėjas.

Patogus kambariai, gražus viešieji kam- 
bariai, plaukiojimo 1 
pramogos, mandagus bu.-.......----- - -
vaizdai plaukiant per pagarsėjusi K»«« Ka
nalą. Smulkesnių informacijų kreipkitės pas 
savo vietinį agentą arba

baseinai, geras valgis, 
patarnavimas ir. gražus

25 BROADWAY. NEW YORK, N. Y.

AUTOMOBILEI LIETUVOJE
Kaunas.,— Pagal paskutine 

statistika praėjusiu metu pa
baigoje Lietuvoje buvo 1,793 
automobiliai, 319 autobusu, 
32 kitokį autovežimiai ir 1,382 
motoreiklai. Užmiesczio kelei
viniu autobusu linijų' ilgis 1938 
metu pradžioje sieke 3,100 'ki
lometru.

SUKAPOJO SAVO PACZIA.
Kaunas.,— Viliampoleje, Pa

neriu ir Linkuvos uly., kampe, 
Elena Karalevicziene susigin- 
czijo su vyru del vaiku auklė
jimo. Vyras tiek supyko, kad 
nesusivaldydamas, griebe kir
vi ir kirto savo paežiai in gal
va. E. Karalevicziene sunkiai 
sužeista ir paguldyta miesto li- 
gonbuten.

BUVO LABAI MOKYTU.

Ponas Guzikelis su ponu Ada
tėlė sėdi ant gonkeliu karcze- 
mos. Tame smarkei sužaibavo.

— Esmių akyvas, ponas Gu- 
zikeli, kas tai yra žaibas?

— Tai vadinasi elektriką, po
nuli Adatėlė.

-— Elektriką! Bet žaibai buvo 
jau nuo pradžios svieto o tada 
elektriko nesirado. Tai isz ko 
pasidarytu tasai žaibas?

— Isz kur asz galiu žinoti ? O 
gal tada naudojo gaza arba ka- 
rasina ant dirbimo žaibu...
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