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::^z Amerikos
mi; .
W priARDAVE MOTINOS 
r KAILINIUS
KAD TURĖTI GERUS LAI

KUS SU MYLIMU.

SUĖJO PO 45 METU
PERSISKYRĖ SU SAVO MY
LIMA; NETEKO AKIU EKS
PLOZIJOJ; SUSITIKO SU 

JA PRIEGLAUDOJE.

’AVEIKSLAS SZV
TERESES ANT

KARTINOS

Kansas 'City, Kans. — “Love 
is blind” — (meile yra akla), 
sako Angliszkas priežodis ir ta
sai priežodis iszsipilde ana die
na kada 18 metu Fay Ogden nu- 
nesze in ipanszape motinos kai
linius ir už aplaikytus pinigus 
iszvažiavo .su savo meilužiu in 
rodhauze ant geru laiku. In kė
lės dienas po tam motina norė
dama važiuoti in miestą o kad 
taja diena buvo gana szalta, nu
ėjo in kamaraite pasiimti kaili
nius bet ju tenais nerado. Dasi- 
prato kas juos paėmė, nuėjo su 
palicija in panszapi, rado ten 
kailinius ir dažinojo kas juos 
užstate. Po tam atidavė dukrele 
in rankas palicijos kuri dukre
le uždare “ant geru laiku ant 
trijų menesiu in pataisos na
mus.

ATVAŽIAVO ISZ TĖVYNĖS 
NUBAUST TĘVA UŽ APLEI-

Detroit, Mich. — Slapti val
džios agentai atvažiavo pasiim
ti Motiejų Lipka, 30 metu, ku
ris insigavo in Amerika slaptin
ga budri per Kanada isz Czeko- 
slovakijois, tiksle nužudymo sa
vo tėvo, kuris da priesz kare ap
leido savo paezia ir vaikus, už- 
mirszdamas apie juos ir susine- 
sze su kita motere su kuria gy
veno kaip vyras su paezia.

Ana diena sūnūs susitiko su 
tėvu ant ulyczios, (mat dažino-1 
jo nuo kitu žmonių kad tai jis), 
fczove in ji du kartus pažeisda
mas ji in krutinę. Vietine pali- 

?§ze apie tai immigra- ciips valdzi_v_... . . ,J . n prisiuntė savo agentus ir sun . v .° , . . i iszveze mNew Yorka isz kur t. ..._ 'uns ii adgal m tėvynė. Tėvas pa. .
nutarė važiuoti ndgal m ..'’vyne pas apleista paezia ir vaiki,"

Omaha, Nebr. — Daugeli me
tu adgal, jaunas ir patogus 
Lowell Cooper eidavo ant iszo- 
•kiu, kur susitiko su patogia De-1 
borah Colfelt, su kuria mylėjo 
daugiau szokt ne kaip su kokia 
kita mergaite. Sztai gandas pa
sklydo buk likos surastataukso 
Alaskoje ir su daugeliu kitu 
jeszkotoju iszkeliavo jis iu taji 
szalta kraszta jesZkoti giliuko.

Lowell daugiau nemato savo 
mylimos ir su ja nesusiraszine- : 
jo nes laike darbo neteko akiu 
laike nelaimes kasyklose, kna , 
diena Lowell, sėdėdamas ant j 
suolelio vargszu prieglaudoje, 
pajuto kad kokia tai motore • 
atėjo prie jo ir atsisėdo szrle ■ 
jo.. Abudu pradėjo kalbėtis . 
apie savo jaunas dienas, 45 me
tu adgal, motere jam kalbėjo 
kaip lankėsi ant szokiu su pui
kiu jaunikiu kokiu tai Lowell I 
Cooper ir kaip ji szirdingai my
lėjo bet iszkeliavo in Alaska, 
jeszkoti aukso ir nuo tos dienos 
dingo visos žinios apie ji ir ne
žino kur jis randasi sziadien.

džiugo suradę vienas kita. Da
bar tankei sueina ant tojo suo
lelio o norints vienas kito nema
to, nes ir ji apjako taipgi, vie
nas kito nemato žilu plauku ir 
riaukszletu veidu, bet mintyje 
jie persistato vienas kita kaipo 
jaunus ir patogius, koki jie bu
vo būdami jauni.

DAIGELIS ŽMONIŲ MATE 
TJT SZESZELI SZVENTO- 

JIOS ANT KARTINOS 
LANGE PAS NASZLE.

EKSPLOZIJA UŽMU
SZE? ANGLEKASIUS
10 SUŽEISTI IR APDEGINTI 
ST. CLAIS KASYKLOJE PER 

SMARKIA EKSPLOZIJA.

Iiiladelphia. — Būrelis žmo- 
niudovejo ulyczaiteje prie na
mo 1735 W. Seltzer, praeita Ne- 
delit ir akyvai prisižiurinejo in 
langu namo, kuriame gyvena1 
nriszle Mrs. Brigida Creed, ku- Į 
rie melde jos kad inleistu juos 
in vįduri paregėti nepaprasta 
paveiksią kuris pasirodė ant 
kartinos kuknioje.

Taja tai diena motere pakabi
no czystas kartinas ant langu ir 
pradėjo valgyti pusryczius. 
Dirstelėjus nuo stalo ant firan- 
ku, pamate du veidus ant ju. 
Veliauls! pasakė savo kaimy
nams buk tieji szeszelei iszrode 
kaip paveikslas Szv. Tereses o 
kitas kaip jos mirusis 7 metu 
anūkėlis, kuris mirė 16 diena 
Februariaus.

Anūkėlio tėvas tankei meldė
si prie Szv. Terėses kad iszpra- 
szytu Dievo kad jam sugražintu 
sveikata. Daugelis žmonių, ku
rie mate taji paveiksią, sako 
KclCl'"blaVK-*- i • j. f i ’ .\ ' '7fin;|k^ii-ankos .sz-tikruiu isžrczauRe o m., , ■ o Szv. Tereses pavidalas.

Kiti žmones dagirde apie taji 
paJsirodyma, būrelis atlankė 
naszles varginga gyvenimą.

Amerikoj Kitaip

DVYLIKOS METU MER
GAITE PABĖGO SU 
BURDINGIĖRIUM.

Chicago. — Virginia Hemp
hill, dvylikos metu mergaite, 
iszejus isz mokslaines, nesugry- 
žo namo net už trijų sanvaieziu. 
(Tuom paežiu laiku dingo ir bur- 
dingierius kuris radosi ant bur- 
do pas jos tėvus. Tėvai buvo la
bai susirupine apie dingima 
mergaites bet ju rūpestis pasi
baigė kada dukrele su burdin- 
gierium įsugryžo namo kaipo 
Vyras su motere.

Motina džiaugėsi kad dukre
le sugryžo namo nes dabar pa- 
gialbes jai naminiam darbe ir 
prižiuridnes mažesnius vaikus. 
Motina aiszkino palicijai kad 
Italijoj mergaites iszteka turė
damos 12 metu ir jaunesnes. 
Motina yra gimus Italijoj ir isz- 
Itekejo už Amerikono dvide- 
pzimts metu adgal.

GUBERNATORIUS PRASZA- 
LINO PROKURATORIŲ

MARGIOTTI, VON!
Harrisburg, Pa. — Už tai kad 

vaistinis prokuratorius Charles 
J. Margiotti už daug kerszino 
atidengti visokes suktybes per 
vaistinius virszininkus už ėmi
mą kysziu, sunaudojimą vaisti
niu pinigu ir kitokiu prasikalti
mu, gubernatorius Earle ji pra- 
szalino nuo dinsto ir paliepė 
jam eiti “von.”

Prokuratorius Margiotti ne
mano užtylėti visokiu apgavys- 
cziu auksztu virszininku Penn- 
sylvanijojj'kurie apgavo takso
nus ant daugelio tukstaneziu 
.. 'erių ir ketiną užvesti tyrine- 

'?im''.s kad iszrodyiti žmoni'ems'
- koki ... . ' . . . .. is turi isznnkia virszininkus.

MEILUS VYRAS ISZMUSZE 
PACZIULEI DANTIS.

Clairton, Pa. — Williamas 
Arent, 33 metu, kuris nesenci 
apsipaeziavo su nas.de, nubodo., 
jam tasai gyvenimas ir maitini
mas keturiu mažu vaiku nasz- 
les po pirmam vyrui, pradėjo 
paniekinet naszle ir jos.vaikus 
ir ana diena net iszmusze jai 
kelis dantis ir pamėlynavo pui- 
kei akutes. Nebage kerite kiek 
galėjo bet tas jai buvo per daug 
ir patraukė Williama pas skva- 
jeri.Williamas turėjo užsistatyt 
kaucija lyg teismui o kad nie
kas nenorėjo užstatyt už ji kau
cija 'todėl turėjo važiuoti in ka
lėjimą.

Pottsville, Pa. — Seredos ry
la, apie 7 :30 valanda, kilo smar
ki eksplozija 'St. Clair kasyklo
se artiezionais kurioje likos už- 
muszta septyni anglekasei ir 
desziints smarkei sužeidė ir ap- 
|clegino. l’žmusztieji anglekasei ■ 
|\ira isz aplinkines Port Carbon, | 
18chocnlown ir czionais. Eksplo
zija kilo 28 perskyroje, Mam
moth szlopoje ir davėsi girdėt 
ant virszunes žemes po visa ap- t 
linkine. i

Ant gando eksplozijos susi- < 
rinko ir atvažiavo keli tukstan- 
czei žmonių pažiūrėti kaip isz- 
iminejo užmusztuosius ir su
žeistuosius angįlekasius. Vaisti
ne palicija likos iszszaukta kad 
apmalszyti žmonis ir kad ne
prisiartintu per arti kasyklų.

Isz pradžių bu vo manoma kad 
daugiau anglėkasiu likos už- 
muszti ir ju nedali surasti bet 
tas pasirodė neteisingu nes vi
sus iszgavo isz ■ casyklu. Tosios 
kasyklos buvo i žinomos kaipo 
saugiausios kiiriosQ nelankei 
atsitikdavo nelaimes.

Buvo tai antja U ^džiausią an
gline nelaime nuo ida atsiliko

t- ^nįv.rto no Kasyklose 
21 Sausio, 1935 metė, 
užmuszta 13 anglekasiu ir daug 
sužeista. Kasyklų virszininkai 
ir valdžia tyrinės isz kokios 
priežasties kilo eksplozija ir ke- 
no buvo tame kalte.

Užmusztieji anglekasei yra: 
F. Montgomery, Vosilius Holo- 
vak, Povylas Sikra, Lukoszius 
Szukran ir Richard Barnes, vi
si isz St. Clair ir Jonas ir Alikas 
Tėrris, brolei, isz Port Carbon.

Isz Visu Szaliu
RANKA SZVENTO

STEPONO
NUPJAUTA NUO LAVONO 
SZVENTO STEPONO KURIS 

MIRĖ 900 METU ADGAL 
IR LIKOS STEBUKLIN

GAI UŽLAIKYTA LYG 
SZIAI DIENAI.

Budapest, Vengrai.,— Dau
gelis Amerikoniszku keleiviu, 
kurie atlankys Europa, turės 
proga matyti nepaprasta szven 
ta ir stebuklinga ranka Szven- 
to Stepono, pirmutinio szvento 
karaliaus Vengru, kuris mirė 
900 metu adgal. Kožna meta

Japonijoje yra uždrausta 
traukti paveikslus žymiu vietų 
bet czionais Amerikoj jokio už
draudimo nėra, kaip parodo pa
veikslas szi'to Japono kuris 
traukia paveikslus žymiu vietų ■ dienoje Szv. Stepono, tai yra 
Honolulu ir Havajoj ir niekas Į 2 Rugsėjo, deszine ranka Ven- 
jam neuždraudžia. Ar jis trau
kia paveikslus del saves ar del 
savo valdžios tai nežine.

PRAKEIKIMAS P A C Z I O S 
NEISZEJO JAM ANT GERO.

Drummond, Ind. — Alesand- 
ro Periano, 40 metu, likos taip 
sužeistas per savo szvogeri kad 
in dvi valandas po atvežimui in 
ligonbute mirė o jo szvogeris 

I nusiszove ant įsmert.
Periano turėjo maža s^Mreli 

pas kuri szvogeris tankei atsi- 
! lankydavo ir ateidavo’kazyruo-
■ i:, m ana diena
paleido in/ j kelis szuvius po 
tam palts auslszove. Pagal pali
cijos tyrinėjimą tai tame prie-

■ žastis buvo sekanti: szvogeris 
Martelio nuszove savo szvogeri

: kad jisai apleido savo motere
■ tėvynėje kuri ji už tai “prakei- 
5 ke” ir neturėjo nuo tosios die-
■ nos jokios ramybes.

K!EK NUAUSTA PANCZIA. 
*71 PRAEITA META.

Phi. , . . . . ,, . adelphia. — Ant susinn-
„ Association Hosiery Mariutam „ , ., , n. mrers fabrikantu, kuris prasid’. . . ... . .* ,’jo czionais, likos apskai- 
a, .'ek praeita meta fabri- 

Kantai i. , . . ,r ? padirbo motenszku pan- 
. 1. Pirmininkas tosios or- 

° . acijos apreiszke susirm- 
vU®Aitns delegatams buk 1937 
mote •. J Amerikoniszkos audiny- 
ezi0‘z nuau'de net 75,750,000 po- 

Simcziaku kuriu verte buvo 
° . lSl37,000 doleriu. Audiny- 
,J fle turi užsiėmimus 144,669 aaijio. . n .^minkai.

TURĖJO MAITINTIS KAD 
IR SZUNIENA.

I

Bakersville, S. C. — Per koki 
tai laika isz miesto dingdavo 
daug iszunu ir negalima buvo 
susekt kur jie dingdavo. Locni- 
nirikai iszunu pranesze apie tai 
palicijai kad taja slaptybe isz- 
tyrinetu. Palicija pradėjo 
kansztai darbuotis ir ant galo 
pasisekė užeiti ant pedsakio. 
Kokis tai bedarbis, kareivis isz 
Svietines Kares, Brandt Bower
ton, kuris turi paezia ir szeszis 
vaikus, pagaudavo szunis, pa
pjaudavo ir maitino savo szei- 
mynele su iszuniena. Pirkinėjo 
jis nuo vaiku pavogtus szunis 
už kelis centus. Kada jo užklau
sta ant palicijos ar szuniena yra 
gera valgyt, tai jis atsake kad 
szuniena yra gardesne už ver- 
sziena. Palicija ji paleido ant 
liuosybes.

NEMIEGOJO PER 13 METU; 
TURĖJO MIRTI.

Columbia, N. C. — Sziomis 
dienomis mirė czionais kokife tai 
Jake Harrison, kuris kovojo 
Francijoj laike iSvietines Ka
res. Tasai nelaimingas žmogus 
laike vieno muszio, likos sužeis
tas ir gazuotas ir nuo tos dienos 
negalėjo miegoti paprastu bil
du. Turėjo visa savo protą bet 
miegoti negalėjo tiktai tada ka
da daktaras užduodavo jam 
mieganeziu vaistu. Norints vi
sokį daktarai ji tyrinėjo bet isz- 
gydyt isz tos ligos negalėjo.

Pa. Katre

RŪKYDAMA PYPKE SU
DEGĖ ANT SMERT.

Allentown,
Kress, 80 metu senuke, gulėda
ma lovoje rūke pypke ir spėja
ma kad ji turėjo užmigt. Nuo 
pypkes užsidegė lova ir nuo to 
užsidegė visas namas ir senuke 
pražuvo liepsnose. Jos marti 
baisei apdėge kaipo ir jos vyras 
kurie stengėsi iszgialbe't sena 
motina isz deganezio kambarė
lio. Abudu likos nuvežti in li
gonbute. Nelaime atsitiko ant 
sūnaus farmos dvylika myliu 
nuo czionais.

VAIKUTIS NURIJO MAŽA , 
ZIEGORELI.

Edinboro, Pa. — Penkių me- < 
tu Fredukas Jordan likos nu
vežtas in pavieto ligonbute ant 
pavojingos operacijos. Vaiku
tis pasiėmė isz stalcziaus savo 
motinos maža ziegoreli (wrist
watch), inside jo in burnele ir 
tasai insltrigo in gerkle.

Daktarai tuojaus padare ant 
vaikiuko operacija ir ziegoreli 
iszeme kuris nepaliove ėjas. 
Jeigu butu laukia-da puse va
landos tai vaikiukas butu, už-’ 
springes. ?

RIJA BALTAS PELIUKES, 
ŽUVYTES, ZIEGORELIUS

IR KITUS DALYKUS.
San Francisco, Calif. — Ana 

diena rodėsi su cirkusu nepa
prastas žmogus Jocquen Ros- 
ceues, kuris turi dubeltava pil
vą ir rijo gyvas baltas peliukes, 
gyvas auksines žuvytes, ziego
reli us ir kitokius dalykus ir vė
la juos atrija.

Laike savo perstatymo ana 
diena nurijo jis -balta peliuke 
bet matyt buvo jis ne savo upe 
nes peliuke insikando in pilvą 
ir nenorėjo iszeiti laukan. Jau
te jis dideli skausmą pilve ir 
ant galo reikėjo paszaukti dak- 

' tara kuris isztrauke peliuke su 
pagialba ilgu replių.

MIESTELIS KURIAME 
NIEKAS NEMIRSZTA.

L'ieramont, Francija.,— Szi- 
tas miestelis yra žinomas Įpla- 
czei po visa sklypą, kuri pra
mynė “Senuku Miestas,” ku
riame niekas nemirszta. Jau 
nuo daugelio metu bromai ka
piniu nebuvo atidaryti. Mies
telyje randasi senuku kliubas 
in kuri sziadien priguli sze- 
szios ypatos, kurie turi po 90 
mėtų; 21 ka turi po 80 metu; 57 
po 75 metu, arba isz viso 312 
gyventoju, isz kuriu randasi 
173 senukai. Burmistras tojo 
miestelio Duflot, kuris turi 92 
metus, iszrodo kaip žmogus tu
rintis 50 metu. Manoma, kad 
geras oras toje apylinkėje, už- 
laikineje žmonis prie ilgos se
natvės.

gru patrono pirmutinio krik- 
szczioniszko karaliaus, yra ne- 
szama per ulyczias miesto Bu
da. Yra tai viena isz žymiau
siu mėtiniu procesyju. Tuks- 
taneziai keleiviu isz visu daliu 
Europos prisižiuro tai procesi
jai. Apvaikszcziojimas to
sios idienos bus pertraukta lyg 
Birželio ir Rugsėjo menesius. 
Pirma karta nulo kada lavonas 
likos surasta 855 metu adgal, 
toji szventa ranka bus rodoma 
po visus didesnius miestus 
Vengruose. Didėlis skaitlis 
Kataliku isz visu daliu Euro
pos ir kitu daliu svieto atlan
kys Enkarisitiszka Kongresą, 
kuris atsibus Budapešte, nuo 
Gegužio 25 iki 30. Karalius 
Steponas po mircziai likos isz- 
keltas in szventuosius 1083 me
te. Kada jo grabas likos ati
darytas, tai jo kūnas visai ne 
buvo supuvęs (nes gulėjo ko
kiam tai skystume, kuris atsi
rado jojo kape stebuklingu bu- 
du. Vengriszkas karalius Vla
dislovas, kuris radosi prie ati
darymo Szv. Stepono kapo, pa
liepė atpjauti jojo deszinia ran
ka ir indelti in auksini indą-su 
paraszu: “Czionais randasi 
szentoji ranka gerbiamojo ka
raliaus Stepono apsztalo,” ir 
tasai rasztelis likos ihdeta in 
ta indą. Sziadien toji ranka'' 
yra užlaikyta gerai kaip ja su
rado, bet truputi pajuoduS, bet 
kūnas yra visai nesupuvias ne 
suakmenijas, kaip tai po dau
geliu metu atsitinka. Toji 
szventa ranka silsisi ant raudo
nos padu'szkaiteis, kuri talpina- 
si auksinėje stiklinėje dežuteje.

VIETOJE KRYŽIAUS— 
HITLERIO PAVEIKSLAS
Berlinas, Vok.,— Paskutin

iuose laikuose kaskart daugiau 
mokslainiu užkalbina Hitlerio 
paveiksluls ant sienų, vietoje 
kryžiaus, visosial tikejimisz 
koše mokslainese. Isz vi/ 
mokslainiu likos iszimta mU 
Kristaus, kuri kitados kai 
ant sienų mokslainiu.

SUDEGE 18

Janikov, Lenk.,— C/ionaiti- 
niam kaime nakties J^ike kilo 
ugnis pas tūla (gfispadoriu. 
Liepsna persi“,y žemint kitu ga- 
spadoryszczi > ir pakol likos 
apmalszyta, tai 18 - gaspado- 
ryszcziu sudege sul visais pada
rais ir daugeli gj’ vuliu. Kelio- 
' ika žmonių likos skaudžiai ap
deginti, kurie stengėsi iszgial- 
)et savo locnastis isz deganeziu . 

grineziu.

NAUJAS DREBĖJIMAS ŽE
MES UŽMUSZE 16 ŽMONIŲ.

Ankara, Turkija,. — Naujas 
drebėjimas žemes Kirshehr ap
linkinėje užmusze 16 žmonių ir 
daugeli sužeidė. Toje paezioje 
aplinkinėje praeita sanvaite ke
li drebėjimai žemes užmusze 
apie 800 žmonių. Dabar gyven
tojai tosios aplinkines meldžia 
valdžios kad perkeltu taji mies
teli in saugesne vieta.

100m SENUKAS APSIVEDĖ 
SU 80m HOTERE

Girardot, Columbia.,— Joa
quin Cuellar, 100 metu senukas 
kuris dirba kas diena, ana die
na likos surisztas mazgu mo
terystes su Senorita Maria Mo- 
lano, kuri jau susilaukė 80 
vasarėlių. “Nesijaucziau savo 
gyvenime geriau ir sveikiau 
kaip sziadien,” iszsitare jauni
kis žmoniems, kurie palidejo su 
nuotaka ant geležinkelio sto
ties iszkeliaudami ant savo sal
džiosios keliones, kaip daro visi 
jaunavedžei. _ ___

MIESTAS RYMAS TURI 
2,691 METUS.

Rymas, Italija.,— Praeita 
Subata, likos apvaiksztineta 
czionais 2,691 metine sukaktu
ves nuo uždėjimo miesto Rymo. 
Tasai miestas likos uždėtas 754 
mete priesz Užgimimą Kris
taus.

DARBO ŽINUTES
Ashland, Pa. — Apie 5,000 an- 

glekasiu vela sustraikavo Lo
cust Summit kasyklose — antra 
karta in laika vieno menesio. 
Visi anglekasei dirbanti Bear 
Valley, Alaska, Reliance, Lo
cust Gap ir Potts sustojo dirbti 
spirdamiesi kad kompanija pa
dalintu lygiai darbus o nedirb
tu vienojo kasykloje gerai o ki
tos turi s/toveti.

nas.de


Suvienytose Valstijose szia
dien randasi be darbu 12 mili
jonu žmonių o 18 milijonai ap-/ 
a-iko paszialpa nuo valdžios. 

Toki tai raparta iszdave sc-ua-j 
i as ant savo paskutinio posė
džio. . , ■

Valdžia iszleido ant visokiu 
paszialpu, in laika penčių metu, 
19,400,000,000 doleri ’bet skait
os bedarbiu, padidėjo ant trijų 
milijonu žaliom u nuo kada pra
dėjo iszdalinet paszialpa pra
dedant su “Nauju Dyliu.’ ’

Administratorius paszialpo-s, 
Hopkins, apreiszke senatui buk 
lyg pabaigai -szio meto valdžia 
paskyrė 1,250,000,000 doleriu, 
bet kaip matyt isz tebyrio be- 
dąrbinio padėjimo, tai valdžia 
prie tos sumos da turės pridėt 
daugiau kai]? bilijoną doleriu 
ant užlaikymo bedarbiu.

Įsztikruju padėjimas Ameri- 
ke yra apverktinas jeigu val
džia turi iszdavinet tiek bilijo
nu doleriu ant užlaikymo be
darbiu isz kuriu ne puse jos ne
reikalauja bet sako: “Jeigu 
mano kaimynas nesisarmatina 
isztiest delną del paszįalpos tai 
ir asz imsiu jeigu valdžia duo
da.”

Žmones skaito apie iszdavi- 
m'a bilijonu doleriu per valdžia 
vmerikoj ir lyg sziam laikui jau 

■’duota daugiau kaip 39 bilijo- 
kuriuos prezidentas Roose- 
\s paskyrė ant suszelpimo 

■.bin ir arit kitokiu tikslu.
1 .... . L .,. re visi zmo ir turi supra

tus 11- v , .. 'k toji suma ženklina ir 
taip le - gzta. du0_ 
dame ', . J f.

.-svarbi yra toji suma 
J jįiu__ _ ♦

Jeigu pradetumet iszdavinet 
po $39.29 kožna minuta, prade
dant nuo pirmo meto nuo Užgi
mimo Kristaus, tai reikėtų 1938 
metus, iki -sziam Mkui, kad vi
sus praleist. '

Bet jeigu turėtumėt tiek pini
gu kiek valdžia mano pankoly t 
biznieriams ant vedimo ju biz
nio, tai yra $4,512,000,000, tai 
turėtumėt iszdavinet kas -minu

ota po $4.43 per 1938 metus.
Minuta yra tai trumpas lai

kai o bet nuo Užgimimo Kris
taus lyg pabaigai szio meto per
eis tiktai 1,018,613,800 miliutu.

Kas užmokės tuos pinigus ku
riuos sziadien valdžia praleidi- 
neja? Ne musu įpro-anukai ne
gales tuos pinigus atmokėti.

Kitados jeigu valdžia iszda- 
vinejo milijonus doleriu ant už
laikymo valdžios tai žmones 
baisei stebėjosi kad tiek pinigu 
iszeina bet sziadien jau ne bili
jonai žmonis nenustebina.

Keli menesei adgal mirė Fi
ladelfijoj žymus žmogus ir ka 
apie ji laikraszcziai apraszine- 
jo tai galima butu sutalpinti in 
kėlės knygas. Nors daugelis 
alpie ji gerai manste ir mylėjo 
bet jeigu jis sziadien butu gy
vas tai ne nesapnuotu kad tiek 
žmonių jo gailėjosi ir taip gerai 
apie ji kalbės.

Kaip tai butu gražu jeigu 
žmones daugiau gero kalbėtu 
apie mus kada da esame gyvi ir 
galime iszgirsti savo ausimi 
tuos pagyrus; tas mus pralinks
mintu musu varguose, sunarni ri
tu mus musu nuliūdimuose ir 
sužeista mu's szirdi o ne tada 
kada jau esame po žeme ir jau 
nereikalaujame mekeno pagial- 
bos nė tuju pagyru.

Ar nebūtu geriau kad da už 
gyvasties paduotumem vieni

“SAULE’’ Mahanoy City, Pa.

Sėdėdamas ant apskunįtiiju 
suolo, Klaudijuszas Bardin, 
szyentadięniai apsitaisęs, klau
sosi abejingai prisiekusiu tildo 
tardymams.

Tai buvo senas kaimietis sn 
blizkancziom akimi ir riauksz- 
letu veidu. Jo fiziszka iszveizda

G Neiszaiszkintas Dalykas
—------ 1—o-----------

sene. Tiktai kada pajutau kad 
einu silpnyn, nuszliaužiau prie! 
lango. Norėjau Įauga atidaryti 
iicl neturėjau jau liek pajiegu. 
Iszlupau su dantimis isz vieno 
plyszio skarmalu ir kvėpavau) 
per ta plyszi, nežinodamas pats 
ka veikiu. Buvo lai instinktas,

buvo kieta ir kytra. Ant sūdo ponas, supranti? Kada aigara 
pirmininko klausymo atsakine- sanmone, iszmuszian Įauga b< 
jo balsu silpnu, bet tikru. Xie- jau buvo per vėlu. Ak, man 
kados jis su akimi nežiūrėjo

(Stacziai iii klausanti o pecziais 
buvo susikūprinęs ne tiek isz 
senatvės, kek todėl, idant ant

KIAULE ATVEDE NET 25 PARSZIUKUS ANT SYK. saves 'mažiau tu0 budu atkreip-
Mrs, Alberta Mariatt, isz Medway, Ohio, turi kiaule kuri 

atvede net 25 parsziukus ant syk, isz kuriu 20 pasiliko gyvi. 
Mbtina-kiaule negalėdama visus iszpenet, todėl locnininke 
kiaules turi penėti parsziukus su pagialba bonkutes nes kiaule 
gali peneti tiktai asztuonis parsziukus ant syk.

kitiems broliszka ranka, kada 
tas labiausia yra reikalaujama, 
kada kovojame su visokioms 
prieszinybems savo gyvenime 
nes visi pagyrimai po smert ant 
niek prisiduoda. Geriau turėti 
viena gera žodeli nuo gero prie- 
teliaus už gyvasties ne kaip po 
smert pilna automobiliu žiedu 
ir Misziu atminimus kurie už
dengtu musu kapa. Geriau ap
turėti viena szirdinga aszara 
gai'lesczio kada ja daugiausia 
reikalaujame ir esame nubudę 
ne kaip buszeli dūsavimu ir ce- 
beri aszaru kada jau musu kū
nas yra sustingęs!

Ir kas to negeistu už gyvas
ties?

Arsziausia su mumis yra tas, 
kad musu szirdyse tas viskas 
randasi bet ju nepanaudojamo 
tiktai tada kada numirszta, at- 
silliepia sanžine ir iszmetineji- 
mai, kada numprfigiajpusu my
limieji ir draugai. Kiek tai isz 
musu gailesį po laikui ir iszme- 
tinejame sau kad butumem ga
lėja daugiau padaryti del tuju 
pirm negu juos Dievas paszau- 
kia pas save. Tiktai ana diena 
tūla dukrele verke karcziomis 
aszaromis netekus savo motinė
lės iszmetinedama sau kaip ma
žai padare del savo senukes mo
tinėlės bet jau buvo per vėlai...

Taip, užmirsztame daryti ge
rai del gyvųjų, užmirsztame 
nusiunsti laiszkeli tiems kurie 
jo laukia per kelis metus, arba 
koki pasveikinimą ant Kalėdų 
ar Velykų. Vaikai užmirszta 
duoti žodeli meiles tėvams ku
rie to geidžia isz lupu savo vai
ku nors ant popieros.

Taip, taip, esame labai duos- 
nus su savo gailestingumu, žie
dais, Misziu atmintimis ir kal
bomis kada ju jau nesiranda 
ant szios Aszaru Pakalnes,

Jeigu tieji žmones sziadien 
butu gyvi tai neturetumem lai
ko ant ju dirstelėt ir isztart dė
kinga žodeli ju apgynime.

Mano nuomone gailesties yra 
tokia:

Kaip asz numirsiu, nenoriu 
pamokslu ne dūsavimu nes ju 
tada nereikalausiu bet sziadien, 
rytoj, po ryt, kožna diena, gei
džiu aplaikyti taji rožes žiede
li, suspaudimą prieteliszko del
no, žodeli suraminimo —- tada ' 
szirdis mano bus sustiprinta ir 
suszildyta o tada galėsiu szi 
svietą apleisti užganadintas ir ( 
suramintas žinodamas kad už ] 
gyvasties mane žmones mylėjo 
ir buvo man teisingi lyg smert. ( 
— Ar-gi ne teisybe, mieli skai
tytojai?

Trumpos ir Juokingos 
:: Pasakaites ::

Sztai kaip iszreiszkc savo 
meile tūlas darbininkas, isz Chi- 
cagos, del savo mylimos:

“Mieliausia mano szirdžiuk:
Nuo kada asz tave pažinau, 

negaliu naktimis miegoti ir 
kaip varau kiaules in skerdiny- 
ezia Swift & Co., tai tik tave, 
Onute, turiu ant mislies o kaip 
katra kiaule suknarkė tai man 
rodosi kad girdžiu tavo balseli.

Isz tosios priežasties labai 
sumenkau ir nupuoliau ant ke
liu svaru. Ka asz per tave nu- 
keneziu, mano deszrele!

Meldžiu man tuojaus atsaky
ti ar isz to kas bus ar ne, jei
gu ne, tai ne, o jeigu taip, tai 
taip, nes kitaip ilgiaus nedalai- 
kysiu.

Vakar buvau taip susįrupi- 
neskcul nežinojau ka darau: 
vietoje insidvfi paperosa iii bur
na tai inside jau kia/ales uodega, 
žmones isz į()kesį 
ko ka tai meile isz tojo 
Maiko. -

Laukiu atsakymo nuo tavęs, 
skusdamas szersti, su nekantru
mu nuo savo mylimos, pasilie
ku tavo visados,

Malkas Taukaitis.

t i atydos.
Jisai buvo teisiamas už pa

ezios nužudymą o tokiose isz- 
imtinose sanlygose, kad jo byla 
pagimdė visur didi žingeidumą. 
J o piktadaryste, jeigu jis buvo 
jos kaltas, liko atlikta labai 
szaltai ir žveriszkai bet nebuvo 
galima galutinai jam tos pikta
darystes primesti, kadangi vi
sokius faktus buvo galima vi
saip aiszkinti.

Patsai be sunkenybes pripa
žino kad privertė paezia idant 
ji kartu su juom atimtu sau gy
vastis. Padirbo bendrai viso
kius prie to baisaus -darbo pasi
rengimus. Ji užkimszo skudu
rinis visus plyszi-us ir tuo tarpu

ėjo viduryje

Bet kol dar 
.. Klaudijuszas 
gi-szliiaužti prie 
o, kuris rado-

❖ ❖ ❖

Skaitykite “Saule”
* ❖ ❖

Senas skupuolius turėjo pa
pratimu klausti rodos daktaro 
kada ji sutikdavo ant ulyczios 
nes tokiu budu jam nieko ne
kainavo rodą. Ana -diena vėla 
sutiko daktara ant ulyczios ir 
paklausė rodos. Daktaras isz- 
klause jo apsakymo kantrei ant 
galo atsake:

— Parodyk man liežuvi... 
Da labiau iszkiszk... Szitaip, 
tai gerai, o dabar užmerk atkiš...

Skupuolius taip stovėjo va
landėlė, ant galo iszd'žiuvo jam 
gerkle ir atidarė akis bet labai 
nu-sistelbejo. Daktaro nebuvo 
prie jo, įtiktai didelis pulkas 
žmonių apstoja ji ir juokdamie
si prisižiurinejo ant žmogaus 
kuris laike liežuvi iszkiszta isz 
burnos. Daugiau neklausinėjo 
daktaro rodos ant ulyczios.

* * *
In redakcijos ofisą atėjo re

porteris ir meldžia redakto
riaus kad ji paleistu nuo -darbo 
antkeliu valandų, sakydamas:

— Ponas redaktoriau, nore- 
cziau eiti ant laidotuvių -savo 
uoszves...

— Kas-g‘i nenorėtu eiti ant 
tokiu laidotuvių?..

Moteres ant eroplanu. — Isz 
skaitliais 17,379 eroplanu pilo
tu (varytoju) .Suvienytose Val
stijose, yra 486 moteres ir mer
ginos.

jis prakure pecziukyje anglis. 
Pecziukas stov
kambario. Po tani abudu sugulė 
in lova, vienas szjalia kito, lauk
dami smerties..
neteko sanmone: 
Bardin pajiege j 
nematomo plysa
si prie lango iriten giliai atsi
kvėpė szviežio foro. Kada pa
smaukė pagelbės, iszmuszes 
stiklą kumszcziaj,. buvo jau per 
vėlu. Jo pati buvo uždusus.

Užėjo kfalisymas, ar vpike 
tai ,iJu nrotu r s- -Jimu 
isz a’nKšto, ar gal staiga po m- 
tekme užsilaikymo instinkto.

Liudininkai vienodai persta
tė sena kaimieti kaipo’ skupuo- 
li, kuris paežiai nenorėjo duoti 
nei kąsnio duonos. Biednioke 
neteko regėjimo ir negalėjo jau 
jam padėti darbe taip, kaip tai 
būdavo seniau. Mislyta kad jis 
yra lankus prie visa ko, bet nie
kas jo negalėjo tame dalyke 
aiszkiai apskunsti.

Susu pirmininkas (vedėjas) 
pradėjo bandymus:

— Inkalbejote savo paežiai 
todėl kad ji turėjo neiszgydo- 
maliga?

— Tas buvo tiesa. Kentėjo 
akimis. Daktaras sake ir tvirti
no kad isz to gali gauti proto 
sumiszima. Negalėjo jau dirbti 
o asz einu senyn...

— Patemijote kad tai didele 
sunkenybe maitinti neiszgydo- 
ma asaba?

— Kaip gali taip sakyti, po
nas pirmininke ! Visados asz jai 
buvau malonus ir mylintis. Pri- 
žiurinejau ja kiek tik asz galė
jau, pirkinejau jai vaistus. Bet 
pagalios gyvenimas pasidarė 
nepakeliamas ir tuo kart pa- 
mislijome apie smerti...

— Katras isz jusu pirmutinis 
apie tai pamislijo.

— Asz. Tankiai kalbėdavau: 
“Taip ilgiau negali būti, reikia 
nors karta užbaigti.” Tada vie
na diena pasakė ji man: ‘ ‘ Neap
leisk manės, užbaigsime viską 
drauge.

Pasakykite man, kas atsitiko 
po tam kada atsigulėte szale 
paezios apkamszytame kamba
ryje?

— Prislegiu kad norėjau gy
vastį užbaigti kartu su mano i

ijbiedna sene. Ir dabar norima 
; mane apkaltinti, tas netiesa 
; I ponas pirmininke, tas nelies: 

tai viskas ka asz galiu pasakj 
ti!

Nežiūrint visokiu klaūsym) 
kokiu jam nesigailėta, nenoreP 
su savo tuom apsakymu skirtp- 

, Veltui pirmininkas -stengesijij 
sunerplioti tuose iszpažinimjo- 
-se, jo atsakymai iki pat ga-ui 
paliko tei pats k-a ir pirm i-a i ir 
iszrode kad jis nieko nebijo, pa
sakodamas tikra tiesa.

Iszklausius liudininkus, vy- 
riauses prokuratorius atsistojo 
kad perskaityti apskundima. 
Atkartojo visus paklau-symus ir 
atsakymus, pataisė netikrumus 
ir apreiszke kad delei tos slap
tybes tamsumo ir tos bylos T.e- 
aiszkumo nusileidžia su reika
lavimu apsūdyti ir pasmerkti 
Klaudijusza Bardina. Bet atsi
sukęs in apskunstaji mete se- 
kanezius žodžius:

— Klaudijuszai Bardin, žmo
nių tiesos neturi galybes nu
bausti nekurias paslėptas pik
tadarystes. Bet tos piktadarys
tes nepasilieka be bausmes. Mi-ko szaltis. Bardin atidarė langi- 
rūsieji patys -atkerszina savo 
užmuszejams. Jeigu esi kaltas, 
neiszbegsi nuo pakutos ir baus
mes. Palieku r jus jusu locncs 
sucflaenes 
r „„„ • ■ ^z&J^site budeliLocnoj szird^tm f .

. _. i_.. n-educ/S nei ramybes 
nei džiaugsmo. Jusu miegas bus 
pertraukiamas gedulingomis 
baidyklėmis kol jus neiszgeibe-s 
smertis arba kaltes i-szpažini- 
mas.

Iszkilmingu tylėjimu priimta 
toji netikėta prokuratoriaus 
kalba.

Kad neapsilpninti gilaus in- 
spudžio, koki padare toji pra
kalba, Bardino ladvokatas atsi
sakė ji ginti ir visa reikalą pa
liko prisiekusiu -sudžiu -teisin
gumui.

Buvusis
Windsor, 1 
Porele gyv 
ne a

LANKOSI ANTIBE. 1
tsis karalius Anglijos, kuris dabar vadinasi Duke oi 
lankosi sziomis dienomis Cap d’Antibe, Francijoje. 
vena malszei Franci joj nuo kokio tai laiko. Porele ma- 
kyci in Amerika bot visi ju planai nuėjo ant niek.

Po trumpam pasirodavimui, .uomenes iszmetinejimo prie
su-džios Bardina 

Kada perskaityta 
i-sz-iariuc, iszsitiese, jo
akyse sužibo liepsna greitai pri- 
dusinta bet nei vienas jo veide 
musktdis nesusi judino.

»:•

Vafere iszsedo isz trūkio ant 
tos piczios stoties isz kurios 
iszvfžiavo su dviem žandarais.

Slnkdamas prie muru perejo 
permiesteli. Namai jo stovėjo 
už miestelio, laukuose, atokiai 
nu) kelio.

Kada atidarė duris papūtė 
a.it jo koks itai drėgnumas. Lan- 
gii buvo uždaryti per du mene- 
»ius. Tai buvo vidužiemis per 
lai viduryje neiszpasakytas bu-

iszteisiUO'

nyczias, užkure pecziuka, atsi- 
nesze vyno ir nusikabino kum- 
•piuka nuo balkio. Norėjo valgy
ti ir gerti idant paskiau butu

nakczia su szalcziu ir vien-atu- 
tnu.

Ant kiemo staugė viesulą, jos 
vilnys buszavo aplink namus o 
karūnėlės ant stogo griežimas 
baisiai persistatė.

Iszgeres antra buteli paėmė 
lempa ir nuėjo in savo 'kambari. 
Ant vidurio trepu staiga vejas 
smarkiau papūtė ir užgesino 
jam lempa. Persigando, bet 
greitai atgavo szalta kraują, už
degė vėla lempa ir ėjo toliau sau 
szvilpaudamas.

Pirmu kartu vėl pamate pik
tadarystes vieta. Nejautė jokio

Tūkstantis Naktų ir Viena
arabizskos istorijos

PUIKI DIDELE KNYGA. 27 ARABISZKOS ISTORIJOS 
704 Dideliu Puslapiu. 150 Paveikslu.

Drucziai Puikiai Apdaryta Audeklinais Iszmargintais Vyrszais

lakstantis Naldu
irViena ES

tos lovos ant kurios priesz du 
menesius atsigulė szale paezios 
idant ja prikalbinus mirti. Puo
lė ant lovos , apsirengęs dar už
putę lempa isz paezedumo ir 
tuojaus sunkiu miegu, karsztu 
miegu užmigo.

Staiga iszbudo. Jam pasirodė 
kad kokia tai ranka nutvėrė 
jam už rankos. Pasikėlė lovoje, 
isztempe girdėjimą o su baime 
apimtom akim norėjo permaty
ti. tamsybes. Koksai tai szaltas 
atsiduksejimas atsimusze jam 
iii veidą — sudrėbėjo.

— Mirusieji atmonija gy
viems — suszvapejo, atsiminda
mas sau prokuratoriaus žo
džius.

Norėtu uždegti -szviesa bet 
bijosi pasikrutinti. Ilgai taip 
prasėdėjo ant lovos... Toli kur 
laukuose staugė szuo o tarp vie
šnios atsiliepė koki tai baisus 

. triskar--
tus subarszkinima in lango stik
lus. •

— Dovanojimo! — suszuko, 
žegnod’amasis ir užmerkė akis 
laukdamas kokio tai baisaus 
pamatymo.

Kada jas vėla atvėrė pamate 
paezia sedinezia prie lovos ir 
žiurinezia in ji. Jos veidas buvo 
nar pamelyn'aves nuo uždusi
mo.

— Pradėjo maldauti:
— Susimylejimo! susimyleji- 

mo!

Sene nepasijudino ir nuolatos 
in ji stebėtinai žiurėjo. Tuo kart 
paszoko nuo lovos, isz^^-o 
kambario ir nubevo u'a'LP bepro
tis in darža. •

Ant rytoi/aus ausztant pirmu, 
tiniai praeiviai einanti isz mi-es, 
telio atrado seni Bardina, pasi- 
korir'ši ant gruszios priesz savo 
li;ipno duris.

IMTAI KA RASZO ISZ LIETUVOJ 
APIE SZiTA KNYGA /

Gerbemaelo TamiiUl:—
Sulaukiau nuo Jusu slnncrii 

m&no vardu knyga 
Naktų ir Viena" ui kuria 
szirdinga aczlu ir labai džlaufsltt®®) 
kad tokia knyga kaip "TuksJ1---" 
Naktų Ir Viena” apturėjau, nes 
labai yra ilngeidu ekaltyti vii 
litoMJaB, jas skaitydamas nei 
■ijunti kaip laikas szventai ir 
gial praeina. Abi Tįsiems linki 
kad nusipirktu tokia knygai 
“Tūkstantis Naktų ir Viena” Į 
skaitydamas žmogus apie viaM 
pamirsit! ir visokį rupescElaj 
aut valandėlės atsitraukia. I 

0u pagarba, A. fOKAM 
Dv. Palazduonys, 1
Czekiezkes vai.
Kauno apsk. .
LITHUANIA 1

"Tuksi
hrae.

įtari*

įtoatlg 
Ii mAZ 
Lokla; 
Inepa 
f ame. 
ISczlM 
! kaij 
iaes j« 

tad* 
11 ton

J.

Yra tai ketvirtas iszdavimas tos puikios knygos, tas p<> 
kad žmonėms labai patinka. Teipgi galima ja nusius; 
Lietuva. Preke Tiktai $2.00. In Lietuva su nusiuntimu b:
W. D. BOCZKAUSKAS - CO., MAHANOY CITY, PA.. Ur

— ' Ko tu taip nuliūdęs?
— Ko-gi nebusiu nulindęs, 

mano szuo, kuri asz taip mylė
jau, vakar pabėgo su mano pa- 
czia.

C. F. RĖKLAITIS
Mnhanojau* Isztikimiautis Graboriui 

:: Gabiausiai Balsamuotojai n 
I, Geriausia Ambulance 

patarnavimas a z i o j Jy 
apelinkeje. Bile ko- (uf 
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil- jr 
na pasirinkimą meta- , 
liszku ir kieto medžio 
Grabu. Laidoja nu- II 
mitelius pagal naujau* IĮ 
šia mada ir mokslą. IĮ

Turiu pagialbininke |Į 
moteremš. Prieinamo! Ju 
prekee.

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

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 
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auf Fritz.” Franciszkus vie-j davė arkliui. Nusižvengė žilu
mom ir antriem atsakinėjo, ga- kas ir gražiom akimi pažiurėjo 
Įima buvo suprast jog ji visi ant Franciszkaus. — Da karta 
mylėjo o ir -svetimtaueziai pa- paglostė ji ir su pirsztais per- 
guodojo. Kožnas isz anglėkasiuiszukavo karezus arklio.
turėjo lempuke žibanezia. Isz) —- Da jis tave nuolatos pa- 
visu szaliu susirinkinejo in vie-‘žysta, — tai Franciszkaus drau-; 
na vieta, per ka puikei iszrode 
daugybe gyvu žiburėliu.

Jau isz tolo buvo matyt riok- 
santi tamsu brekeri ir augsztas 
rasztavones stovintos ant sky
les (szaftoj kuria insileidinejo 
in požemi o tam szaftas vadino
si “Aurora.” Buvo tai dideles 
kasyklos kurios tęsęsi po žeme

Pirmininke Ameriko- 
niszku Dukterų 

Revoliucijos

Geriauses
----- v-----

(Apysaka isz anglėkasiu
- gyvenimo).

-----*-----
Rudenio laike, miglotam ry- 

I te, tekejo saule kurios spindu-
■ lei prasimuszinejo per tankes net po aplinkinius kaimus.
■ miglas, apszviesdama aplinkine
■ Westfalijos turtinga in angli 
■prie kurios tukstaneziam darbi- 
Bninku duoda užsiėmimą, isz ko
■ locnininkai kasyklų supylineja

skarbus.
Kaip akia užmest stovėjo ei

le vienokiu nameliu, kurios loc- 
nininkas kasyklos del savo dar
bininku liepe pastatytie; grin- 
czeles szvarios, prie kožnos ran
dasi mažas darželis, matomai, 
jog locnininkas rūpinasi apie 
vigada ir sveikata del savo 
žmonių.

‘Nekuriuose langeliuose bliz
gėjo raudona szviesa žiburio, 
pro kuri kas kartas szeszelis 
slankiojo skabei, rodos kad in 
kokia kelione rengėsi. Ir taip 
yra, mat anglekasei rengėsi kas
dien in darba ir kožnas skubina 
idant ant szesztos adynos stotu 
prie darbo nes taip yra prisaky
ta.

Grinczios kruta, tėvai ir sū
nūs skubinasi rengtis: vienas 
valgo pusryczius, kitas rėdosi, 
tai vela pila in lempuke aliejų. 
Visi ant veido iszrodo malszeis 
ir rodos nuliūdę nes tai darbas 
ne yra del žmogaus smagus.

Dirstelėkime in vieną isz tuju 
grineziu, kurios jžibn-žibarelis, 
kurioje jau gyventojai turėjo 
sukilt. Grinczia nedidele, bet 
szvari, rakandai ne puikus, bet 
szvarus, ant sienos kabo abro- 
zas Motinos Dievo taip brangus 
del kožno Kataliko: priesz ab- 
rozakabo nuolatos žibintaite su 
spingstaneziu 'žiburėliu.

— Ar-gi czia Lietuvei Kata
likai gyventu! ]<a ant abrozo 
gali suprast o ir ant sznektos. O 
del ko negali būti Lietuvei? 
Sziadien tuilstancziai musu 
broliu jes'zko kąsnelio duonos 
po visus užkaborius svieto, tai 
kodėl negaliJbuti gilume Vokie
tijos o ypatingai kasyklose 
Westfalijos.

Sztai tuojaus dasižinosime isz 
sznekos vyro, kuris eidamas per 
duris tarė: — Likie sveika mo
tinėlė! prakalbėjo Lietuvisz- 
kai, — jau didelis laikas turiu 
skubintis, idant nepasivelint!

— Su Diev, mano sūneli, te
gul tave Dievas sergsti nuo ne
laimes!— atsake motina, jau 
pabuvus senele, kuri paskui su- 
nu iszejo ir peržegnojo szventu 
kryžium einanti.

Buvo tai Lietuvei nuo Pane
vėžio, vadinosi Kudzmai, pri
buvo priesz daugeli metu in 
^e^szija, atsigabeno su savim 
yien&tini da maža sūneli Fran
ciszku in kelis metus Kudzma 
likosi pj žeme užmusztas ir li- 
kias sunis Franciszkus norint 
da paczioie jaunystėje, turėjo 
mokykla p\mest o griebtis už

. driliąus ir pikio idant mirusi te- 
yeli užvaduot motinėlė ir save 
iszmaitint.

J aunas Franciszkus buvo 
skabrus vyrukass,nuo visu my
lėtas ir kaip tiktai iszejo isz 
grinezios — tuojau? prisiskyrė 
prie kitu draugu emaneziu in pažinstamu gerai del Franeisz- 
darba. Vieni szauke . “Gutten kaus nes glostė ji, iszeme isz ki- 
piorgen, Fritz!” antri “Gliick szeni'aus papesztos žoles ir pa-

Po atėjimui ant vietos, nusi- 
davinejo visi anglekasei in at
skiru nameli, vadinama isz Vo- 
kiszko “cechhausen”, o Ame- 
rikoniszkai “ofisas.” Jau ran
da daugybe savo draugu isz ki
tu aplinkiniu. Viduryje tojo na
melio yra ruiminga stuba, vidu
ryje stovi ant iszkilmes stalelis 
ir kede.

Kaip tiktai szeszta adyna atė
jo, pasirodė prie tojo stalelio 
dažiuretojas darbininku vadi
namas “sztigar’as” arba ‘‘bo
sas” pravarde Sturm, vyras 
augsztas, pasibaigęs, su perve- 
rentem akimi. Vienu užmetimu 
akies peržiurėjo darbininkus.

Numeras pirmas! — paszau
ke nesmagum ir prikimusiu bal
su.

— Esmių! -— atsake vienas 
isz anglėkasiu.

— Numeras antras! — pa
szauke vėla Šturmas, — žiūrė
damas da ant pirmutinio.

— Esmių! — atsake vėla an
tras.

Ir taip visus perszauke.
Musu Franis turėjo trisde- 

szimts-septinta numera.
Kada Sturmas jo numera isz- 

szauke, buvo matyt jog susirau
kė ir da akys pikcziau pražibo,

Po peržiurejimui darbininku, 
iszbego visi po du — nes kožnas 
anglekasis turėjo daduota in. 
pagelba dranga. Visi skubino 
ant tuju rasztavoniu, apie ku
rias augszcziau buvo minėta. 
Czia lauke ant juju didele skry- 
ne, kabanti ant dratiniu virvių 
o kurios sueitinejo in viena sto
ra virve ir toji užsisakinėjo ant 
didelio rato. Ne minutos ne tru
ko o skryne prisipildė angleka- 
seis. Skryne ta buvo pritaisyta 
leisti darbininkus in požemi ant 
isziminejimo anglių. O buvo 
taip pritaisyta jog kada su žmo- 
nimis ėjo žemyn tai kita skryne 
kilo isz po žemes augsztyn su 
anglimi.

Ant balso elektrikinio varpe
lio, su kuriuom davė ženklą del 
nusileidimo, nusileidinejo 'že
myn kaip kulka o tiktai susilai- 
kinejo prie visokiu skylių, per 
kurias darbininkai ineitinejo in 
augsztesnes kasyklas.

Franas su savo draugu, jau 
gana senyvu'žmogum ir sukum
pusiu nuo sunkaus darbo, iszli- 
po jau prie galutines skyles. 
Iszlipia isz skrynes, paskubino 
abudu prie savo darbo.

JJlyczia po žeme kuria ėjo, bu
vo isz pradžios gana plati ir rui
minga ; kuo ineitinejo gilyn, tuo 
labinus siaurėjo tasai kanto
rius jog turėjo susilenkia eiti.

Eidami susitiko su tuszcziais 
vežimeleis o ir pridėtus angli
mis, kuriuos trauke, arklei, ku
rie niekados dienos szviesos ne
regėjo o per visa laika be atsil- 
sio turi sunkenybes tenst.

Franciszkus netemino ant ju 
nes jau buvo papratęs ant tu 
vargszu žiūrėti. Tame pasitiko 
su vienu arkliu žilu, matomai

gas, — žiūrėk kaip jis ant tavęs 
meilei žiuri.

— O taip, man labai gaila, 
kada tik su juom susitinku. Isz 
bėdos ji tiktai pardavėme ir ne- 
bagelis pateko in kasyklas.

— Ar ne pyksti ant manes ži- 
luk, —- tarė prispausdamas ark
lio galva prie savo krutinės — 
juk ne, busime vis gerais priete- 
leis ir tavęs niekad neužmir- 
sziu.

Glamonedamasis su žiluku 
net apsiverke o arklys rodos su
prasdamas su galva palingavo. 
Toje valandoje, kada jau norė
jo eiti tolyn, atsiliepe rustus 
balsas szale ju:

— Ka tai tinginei, vela stovi
te ir kitiem kenkete darbe ?! O 
tai vis tas Kudzma, netiktai 
pats mėgsta tinginiauti bet ir 
da kitus trukdo.

Buvo tai vyriauises dažiureto
jas Sturmas, kuris kas karta la
biau klykavo ir prisiartinojo 
prie abieju anglėkasiu.

— Perpraszau poną, — tarė 
Franciszkus, norėdamas iszsi- 
teisint, — are viena minuta ne
stovėjome.

— Minuta prie minutos, tai 
buna dvi minutos — ir adyna, 
tai vis pas jus minuta. Kad man 
daugiau prie jokio vežimėlio 
nesusilaikinetumete.

— Pone, tasai arklys kitados 
prigulėjo prie manės; kada 
sziadien pamatau, tai gailestis 
mane apima.

— Gailekis pats saves o su 
arkliu pasiliauk!

— Kad poneli!..
— Prie darbo marsz— prie 

darbo! — paszauke Sturmas, ■— 
ir parode su ranka perskira ku
rioje reikėjo dirbt.

Norint kraujas Kudzme už
virė, nedryso daugiau atsiliept; 
žinojo, jog kaipo perdetinio rei
kėjo klausyt. Nubudęs patrau
kė savo dranga už rankoves ir 
nuėjo.

— Neužmirszk sau, — klykė 
paskui Šturmas — jog jeigu da 
karta paregėsiu tave prie žibiko 
tai danesziu direkcijai jog esi 
tinginys ir niekam netikės!

Skubei nusidavė in savo sky
le. Kas kartas buvo virszus že
mesnis, turėjo lenktis kad ne- 
pataikint su galva in koki atsi- 
kiszusi akmeni; oras kas kar
tas buvo dregnesnis ir sunkiau 
kvėpuot galėjo, net atėjo in vie
ta kurioje dirbo ir biskuti apsi- 
malszino.

Mrs. Henry Robert, isz-Anna
polis, Md., likos iszriukta pir
mininke tosios organizacijos 
ant savo susirinkimo Washing
ton, D. C. Delegates buvo suva
žiavę isz visu valstijų ant tojo 
seimo.

Nebuvo tai smagus darbas 
nes kone sėdint turėjo kirst an
glį maiszyta su akmeniu. Kur 
negalėjo ingalet su pikeis, turė
jo su paraku draskyt.

Ne daug galėjo prigelbet 
Franciszkui jo draugas, senas 
žmogus, nusidirbęs, kuris vos 
puse adynos padirbės pradėjo 
skunstis ant dieglio krutinėjo. 
Franis gailėdamasis jo, pats 
sunkesni darba Įminėjo o jam 
davinėjo lengva, — pats lodavo 
vežimus ir tiktai davinėjo se
niui stumdinet ant kelio nuo 
kur paiminejo ant didesniu ve
žimu ir veže prie skyles per ku
lia isztraukinejo laukan.

Isztosios priežasties turėjo 
Franas dirbtie už du nes nei vie
nas isz anglėkasiu nenorėjo pri
imti sena Dražaila, prus-paloki 
nuo Poznanės, taip vadinosi 
draugas Franiaus. Ka galėjo 
daryt? Ar-gi varis nuo saves 
dėl to kad jau senas ir ne tiko 
prie darbo ? Norint Franciszkus

buvo Lietuvys o Dražaila Len
kas, vienok mylėjosi abudu la
bai nes abiejuose vienokis krau- , 
jas gyvavo.

— Vercziau gyvasties ne
tekt — pamislino Kudzma ne
gu taji vargsza turetau nuo sa
ves nustumt!

Dievas už tai Kudzmai laimi- ■ 
no; darbas ėjo gerai ir isz savo1 
pleeiaus daugiau anglies iszda- 
vinejo negu kiti.

— Frani, — tarė senis in 
Kudzma, — žinai Frani, Dievas 
tau laimina ir tavo ranka vai- i 
do; da tu tiktai su pikiu suduo
di, lenais anglis verezesi, rodos 
kad -su paraku griauni. Lai tau 
Dievas padeda už mane, sena, 
jog ne atstumi nuo saves, ma
nes vargszo. Pas Dieva turi di
dele mylesta; mielaszirdingi, ' 
mielaszirdyste dastoja. Žemes
nis dažiuretojas pravarde Korn, 
labai mylėjo Franciszku ir del 
kitu darbininku state ji už pa- 
veizda.

Sziadien Komas vakare ap
skaitė kiek kas padare augliu, 
tai pas Franciszku rado dau
giausia.

— Darbszus isz tavęs vyras, 
— paszauke artindamasis in 
vieta kur Franis dirbo — tu ve
lei daugiausia sziadien anglies 
padarei. Jeigu taip visi dirbtu 
tai kasykla dvigubai tiek nau
dos atnesztu.

— Gal mano piečius yra ge- 
riauses už kitus piečius, —- tarė 
Franis lėtai.

— Geresnis ne geresnis bet 
tame yra sztuka, jog tu ne vie
no ypo ant tuszczio nepadarai, 
kur tiktai užsikeisi su pikiu tai 
kožna karta daugybe anglies 
nusiverezia, del to-gi rodos už 
du dirbi.

Dėkinga akia dirstelėjo Fra
nas ant Komo, dekavodamas 
jam szirdyje už prielankumą.

•— Kas ten užėjo tarp tavęs ir 
vyriausio užžiuretojaus Štur
mo, — paklausė Komas už va
landėlės, žiūrėdamas Franui in 
akis, rodos kad nori pats apie 
viską dasižinot.

— Asz nieko nežinau nes jam 
in kelia ne pareinu, — atsake 
Franas.

— Šturmas ant tavęs spen
džia, turėjai tu ji kada norint 
U'žpkint nes tai žmogus tuszty- 
biu pilnas, savmylis, labai pik
tas.

— Asz niekame nesijaueziu, 
kožna karta atidavineju jam 
garbe, niekame nepražengiau.

— Tai dy vai!..
— Jus Kudzmos nekenezia, 

■— insikiszo senas Dražaila.
— Ne keneze? O tai del ko?
Ba Kudzma yra Kataliku o

Sturma- 
pabažnu žmoB 
kas isz tokiosW 
gu plusta ant oB 
nigu, jog net bB 
Lietuvius tai už lau

— Na tai da vis Tegali būti 
priežastis rūstybes.

Bet senas Dražaila, mylintis 
savo dranga kaip Įmena sunu, 
kas kartas daugiau u-žsidcgiim- 
jo nes prijautė jog jaunikaitis 
niekame priesz taji virszininka 
neprasiženge.

— Taip ponas kalbi, ta pati 
pasakys ir kožnas doras žmo- 

;gus, bet ne Sturmas, kuria, jei-| 
gu tiktai galėtu, užsmaugtu 
kožna Katabka.

— 'Tegul ir taip buna. Tai dėl 
ko jis ne ant kito kokio tiktai 
ant Kudzmos užsipuobneja juk 
czion turime daugiau Kataliku 
o ir tu pone esi Kataliku.

— Na taip, bet ne vieno taip 
nekenezia kaip Kudzmo, gal del 
to, j°g’ yra drutu, jaunu ir ska- 
brum vyruku o asz senas, ir ma
ne darbe užvaduoja? O velei jog 
jo visi anglekasei klauso ir ant 
susirinkimu buna pirmutiniu, 
tas tai ponui Šturmai nepatin
ka.

— Ne posmuok seni, — lyg už
pykęs Kudzma paszauke, — tu 
mane iszmokinai dirbt; jeigu ne 
tu, tai abudu sziadien ir varga 
vilktame, tu mano tėvu ir mo
kytoju.

Komas pamislino valandėlė 
o paskui paklepojo Franciszkui 
per peti ir tarė linksmai:

Tegul būna vale Dievo ir te
gul buna kas nori o tu savo dar
ba vaktuok, o del obersztigerio 
(taip kaip supredentas) bnkie 
prielankus o sziaip Dievui atsi- 
duok; tiesus kėlės yra tikriau- 
■ses, veda jis visados in gera vie
ta; kas juom eina, nereikalauja 
bijot, idant paklystu.

— Dėkui už gera rodą ir žodi, 
tegul Dievas ponui užmoka.
Jeigu kadaprireiketu tai žino

siu ka sakyti apgynime tavo. 
Bukite sveiki!

— Keliauk ponas sveikas! — 
atsake abudu anglekasei, žiū
rėdami ant traukenezio.

O kad jau savo pabaigė, pa
state noezinas savo in paszali ir 
nusidavė in szali in kur nuėjo 
priesz valanda prižiūrėtojas -ar
ba sztigeris Komas. Kada da- 
ejo prie skyles kurioje iszkeli- 
neje augsztyn darbininkus, vie
noje valandoje buvo iszkelti 
auigsztyn ant szviežio oro, tokiu 
jau budu kaip isz ryto inleidine- 
jo in kasykla toje pacz'ioje skry- 
neje.

Virszuje žmonių garmėjo 
kaip ant jomarko. Szimtai mo
terių ir vaiku apSiaubinejo sa
vo tėvus ir brolius, del kuriu 
atnesze pietų, kalbėdami su jais 
linksmai. Tieji darbininkai, ka 
ant virszaus dirbo, valgė savo 
pietus, ant virszaus kur dirbo 
kiti, kurie dirbo po žeme ir sa
vo darba pabaigė, galėjo eiti na
mon ant p'iet.

Ir Franas su Dražaila savo 
darba pabaigė, tai iszsikele in 
virszu, ėjo n'amo.

Sztai kas tokis meilei užpaka
lyje jųdviejų prakalbėjo:

— Laba dien, Franciszkau ir 
geras Dražaila!

—: Toliaus bus :—

ve - •-* Nedoras
■M o
^is laiko.)

------- -o-
Musu žmones, Lietuvei, se-» 

niaus buvo labai geri ir miela- 
szirdingi bet ežiuose laikuose 
lokiu žmonių vis mažiaus ir ma
žiaus atsiranda o labiausia isz 
jaunesniuju, kurie užmirszta, 
nesakau jau, apie savo tėvynė 
Lietuva bet ir apie Vieszpati 
Dievą, kuris pasakė: Guodok : 
tavo tęva ir molina. Užmirszta . 
kiek tėvai prisidarbavo, pakol 
tos mažos kojeles pradėjo 
vaikszczioti ir tos nuogos ran- . 
kylės galėjo darbus dirbti. Mo- - 
tina ir tėvas su kruvinu prakai
tu darbavosi idant aprėdytu ir 
pavalgydytu savo vaikus; o tie ' 
užaugę ir apėmė ukes rėdymą, 
uzmirsata apie ta krpvma pra- 
kaita ir apie tuos tėvu vargus ir ! 
nekarta gailesi jiems duonos 1 
kąsnelio — žodžiu sakant tam
pa piktesniais už žverius.

Sztai paveikslas tokiu nedo
ru vaiku.

Viename kaime gyveno ūki- s 
ninkas, sūnūs >su savo motina, ; 
kuri labai sirgo. Jau smerties 
valanda artinosi o jos sūnūs 
mislijo važiuoti in kita sodžių ' 
ropueziu (bulbiu) pasiskolinti. 
Tam sodžiuje gyveno dailyde i 
kuris dirbo grabus ir ten pat 1 
laidodavo numirėlius.

Tos moteriszkes sūnūs buvo 
neturtingas, neturėjo savo ark- , 
liu ir todėl nuėjo prie kaimyno 
praszyti arkliu idant vienu kar- ; 
tu nuvežtu ir jo mirsztanczia i 
motina ir ten ja palaidotu o 
paskui parsivežtu sau ropueziu. :

— Tai jau tavo motina numi
rė? — paklausė ūkininkas. .

' — Dar ne, —- įsake sžis, — 
bet kelionėje but\ai pasibaigs.

— O žmogau, bLirdi! — su- 
szuko kaimynas, < tai jau tu 
nebeduosi savo motinai pabaig
ti gyvenimą grinczioje kurioje 
tavo .pagimdė ir užaugino? 
tu pamislyjai, prakeiktas sū
nau, jog kiekvienas ratu apsisu
kimas padidins motinos kan- 
czias? Eik isz mano namu!

Žinomas daigtas, tas protin
gas kaimynas nedave arkliu 
tam be szirdies sūnui.

Labai liūdna ir baisu yra pa- 
mislyti jog žmones nustoja szir
dies ir jausmo, kas atskiria 
mus nuo,galviju ir kas už vis 
geresnio yra žmoguje. Tiesa jog 
tokiu atsitikimu yra nedaug bet 
prisižiurę ja gerai aplinkui, at
rasime daug panasziu in ta 'at
sitikima.

Kiek tai yra tokiu tėvu kurie 
senatvės sulaukė, neturi kuo 
apsivilkti ir bemaž nuogi 
vaikszczioja ir kremta užpecz- 
kyje kieta, kaip akmeni, duonos 
kąsneli o tuo tarpu ju vaikai 
vaikszczioja blizgancziuose ba
tuose, perskelt vuodegiuose ir 
valgo kaip koki ponai. Užmimz- 
ta jog yra Dievas kuris nubaus 
juos taipipat o rasit dar labiaus. 
Jusu vaikai, (kurie taip elgė
tės), matydami kaip neguodo- 
jate savcjtevu, jszauge nedarysi 
su jumis litaip ir tada pamaty
site visa lavo gyvenimo b jaafu- 
ma ir kalt juSte bet... jau pjalaik ■' 
ir veltu! PikraslpTtlniSrias 
garą, pripildo.

Vienoje

Kaip tik
Tai svecziu
Atsivelka

Namie sau sėdėt, 
ytyt,

Juk Lietuvei la«g
gi?

Ant visokio lat
Moka vogt ir buff^muot, 

Su paleis vajavot.

Illinojaus gubernijoje,

parnesza munszaines

. . . I
priek tam Lietuviu; o norint ir,
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miliekia visus ligai. Velniszkas 
kaziriavimas. Jeszkojo tarnaites 
o rado paczia. Stebuklinga kuczia. 
Krėslas. Nelaiminga karalių ir jio 
vienturte duktere. Nelabas vyras. 
Prakeikimas, Delegatai pas grafa. 
Užkeikta skripka. Del tu, ka keti
na antra karta apsipacziuot. Pikta 
Onuka. PREKE 25c.

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

apy
gardoje,

Nedidelėje — mažoje, 
Kelios szeimynos ten yra,
Bet gero mažai ne yra, 

Be to, apie dvylika vyrai, 
Kurie pasielgia labai negerai, 

Kaip laukinei ėdasi, 
pž plauku kabinasi,

Pas katra nužvelgia pinigus, 
Tai net atkisza nagus.

Yra ten tokiu nedorėliu, 
Kaip laukiniu žvėrių, 
Prisiege už neteisybe,

O Dievo galybe!
Vai jus žvėrys nedorėlei, 
Niekszai ir nuskurulei,

Da “bužius” neiszganubinde, 
O jau pribuvia dukote.

pirmiausia tokiam reikia 
plegu, 

Kad nesikabytu prie kitu, 
Ba czion ne Lietuva,

Czion neskaldysi galva, 
Ne peiliu nepjaustysi,

Už tai gala susigraibstysi.

* * #
In viena urvą Baltimoreje 

susirinko,
Keli munszaines parvilko, 

Gere kiek -tilpo,
Ne kojų ant galo nepavilko 
Galvas persiskriode, akis 

simusze.
Na ir užmigo kur 

Kada pabudo, vienas 
riu

Jau tas, vaikine, bus 
Geriausia in tokias

tuojaus. 
bilems ir

revolvereis,

netu’

nesi’

Ir su 
0 jeigu 
Tai

Nesenei

innageis,

Nesenei keli girtuokliai, 
Kaip beragei gyvuliai, 

Kada likos in grinczia j 
neinUBH 

Tai net armonika suBTai net

Ten kur apie Pittsburgh,

Mėgsta kendes
Ir tai konia

merginos.
visos.

Kad
Tai lyg butu

Ir begedes 
Ten yra kokis tai 

Iszlaižytas 
Labai 
Tankei

tu negražu,
js suvisu, 
tai sportukas, 
versziukas,

palicmonąs su paika 
jam užduoda.

L. TRASKAUSKAS
LIETUV1SZKA/3 GRABOR1US

■Patelius. Pasam- 
lua del Laidotuvin, 
esieliu, PasivažinSji- 
:ell Telefonas 78.
• St., Mahanoy City



™s ISZ LIETUVOS
turime pinna1 Nede_

diena Gegužioday. Tasai mė
tos yra pabengtas del gar
bes Motinos kevo.

— Panedei’j po piet, apie 4 
valanda staiga su'kryto negy
vas Tamoszins J- Quinney, 65 
metu amžiaus, szirdies liga, 
Itohey garadšiuje ant 27 E. 
Market uly. Velionis buvo ne- 
vėdias ir radosi ant burdo 1101 
E. Market uly. Prigulėjo prie 
Airisziu parapijos.

f Ona, pati Andriaus Ama- 
levicziaus, nuo 436 E. Mahanoy 
Avė., mirė Utaminke, popiet 
12:45 valanda, namie, nuo (pa
ralyžiaus, kuris ja apėmė apie 
penkes sanvaites adigal. Velio
nė buvo gimus Lietuvoje ,Su
valkų vedybos, Kalvarijos pa
vieto, Liudvinavo parapijos, 
Tūrpiul kaimo. Po tėvais vadi
nosi Montviliute. Pribuvo in 
Amerika jauna mergina, ir li
kos suriszta mazgu moterystes 
per Kunigą P. Abromaiti, She- 
nandorije. Paliko vyra ir se- 
kanezius vaikus: Mare, pati B. 
J. Sklario ir Joną mieste; Vin
ca kuris gyvena Tamakveje; 
Ona, pati Juozo Jancziulio isz 
Shenandorio, ir Jeromina isz 
Filadelfijos kaipo ir penkis a- 
nukus. Laidotuves atsibus 
Petnyczios ryta, 9 valanda, su 
apeigoms Szv. J.uiozapojbažny- 
czioje, o kūnas palaidoja Szv. 
Jurgio parapijos kapuA-e She- 
nanetorije. GraboriusĮr Saka- 
lauskajsisz Shenandoino laidos.

SZIANDIENINIS PA
DĖJIMAS LIETUVOJE
LIETUVEI ATLAIKYS SA- 
VO BAŽNYCZIA VILNIUJE.

Kaunas.,— Pagal daneszima 
lai'kraszczio ‘Lietoms Žinios,’ 
tai Lenkiszka valdžia duoda 
Lietuviams viena 'bažnyczia 
del (pamaldų mieste Vilniuje. 
Lietuviai paskyrė teipgi viena 
bažnyczia del Lenkiszku gy
ventoju Lietuvoje.

TOLIMESNI APSVARSTY
MAI TERP LIETUVIU— 

LENKU.
Varszava, Lenk.,—Laike Ve

lykiniu szvencziu likos per
traukti visi apsvarstymai, kas 
lytisi visokiu sultarcziu terp 
Lenku ir Lietuviu. Svarbiausi 
svarstymai yra:

1. Tekniszki dalykai kas 
kiszasi telegrafui ir telefonu 
terp tuju dvieju sklypu ir su- 
sineszimas geležinkeliu ir pasz- 
tu.

2. Kas kiszasi laikraszcziu 
ir mokslainiu bus svarstomi 
Kaune. Lenkijoj randasi 80,- 
000 Lietuviu, o Lietuvoje ran
dasi 200,000 Lenku.

3. Klaipėdoje bus svarsto
ma kas kiszasi vandenines 
komunikacijos ir leidimas Lie- 
tuviszkui medžiu trotvoms per 
upes.

“SAULE” Mahanoy City, Pg/

<$:<r

SLAI ISZ NAUJAUSIU ATSITIKIMU Greicziau ir Szvariau

y v/nia Katarina Kivariene 
■gyoįlyju N. Y., sziomis di e- 
Lp 'vecziuojasi pas gimines 
EjstWiskius amt AV. South

OAH, PA
■f Gz^l ”^a Arbuszaicziute, 

nuo 43^^ ; Wa shington uly., 
gerai kuoma jauna mergina, 
mirė Ashlando ligonhuiteje. Ve
lione gimė mieste ir buvo duk
tė Juozo Arbus'zaiczio, Užbai-! 
gę vietine aukszta mokslaine 
ir prigulėjo prie Szv. Jurgio' 
parapijos. Paliko dideliam 
nuliudimia savo tėvelius, viena 
seserį Sakalauskiene ir du bro
lius, Prana ir Juozą. Laidotu
ves, atsibuvo su apeigoms Szv. 
Jurgio bažnyczioje. Graborius 
Sakalauskas laidojo.

-^Tojaus 28ta bus suriszti 
^įerystes Szv. Jurgio 

^Pranas Gibas, isz 
pana Julija Mize- 

’. Coal uly. Vestuves at-

niJ

rinte, v\[.
sibus p:rt nuotakos motina.

—, Edwardas Sedlinskas, 18 
metu, likos pavojingai sužeistas 
in pilvą kada ji parmusze auto
mobilius kada vaikas važiavo 
antJbaisikelio. 'Sužeistaji nuve
žė in. vietine ligonbute.

VAGIS VAGI APVOGĖ.
Recidi vistas Juozas Szakys 

isz vieno vagies pavogė isz ka
žin kurio žmogaus pavogta 
szvarka, batus ir statutelele. 
Apvogtasis vagis dabar sėdi 
kalėjime. Pasodintas in kalė
jimą ir ji apvogęs Szakys. Bet 
priesz tai Szakys nunesze vog
tus daiktus in/žuvu turgaviete 
ir paliko neaiszkios praeities 
Kaziui Vitkauskui, kuris tur-- 

i gavieteje /pardavinėjo senus 
daikte. Szakys teprasze už 
visus sziuos daiktus tik 3 litu, 
girdi, num labai reikia 3 litu, o 
tu tuos daiktus parduok už 
kiek tik nori. Vitkauskas aisz- 
kinosi, kad jis tuos daiktus 
pardavės už 6 litus, bet nežino
jus kad jie vogti. Bet jau par
davimo preke sako, kad tris 
daiktus: batus, szvarka ir sta
tutelele, žinant, kad jie nevog- 

• t i, nors ir senu daiktu preky
bininkas už tokia žema preke 
neparduos. Del to Apygardos 
Teismas Vitkauska už žinomai 
vogtu daiktu pardavinejima 
nubaudė 6 men., kalėjimo, o 
Szaki už isziu daiktu isz vagies 
payosfma nubaudė trejais, me
tais .įjunk., darbu kalėjimo.

EZ WILKES-BARRE 
IR APLINKINES

t Nikodemas Matuseviczius 
isz Miners Mills, likos užmusz- 
tas kasyklose Mineral Springs 
per anglis. Velionis paliko szei- 
įhyna. Ta paczia diena likos su
žeistas pavojingai per eksplozi
ja dinamito Conlon kasyklose 
Povylas Marcziuk®nis, isz Hud
son©. 1 .

TRŪKSTA PASZARO.
Kartena.,— Kretingos apskr. 

Szi pavasari ūkininkai dejuoja 
kadįdaulgeliui trūksta paszaro. 
Pavasaris szaltas. Žole visai 
silpnai želia ir dar negreit ga
les iszleisti gyvulius, in lauka. 
Taip pat kai kuriems ūkinin
kams truks ir sekios, nes dide
le dali grudu suszere gyvu
liams del (paszaro ekonomijos.

Daugiausia moterį 
— Mieste BerlinoO 
randasi daugiS^B 
kaip vyru. Berline ’ 
procentas moterių d: 
(kaip vyru.

UŽGRIUVO DARBININKĄ.

Zarasai.,— Antazavės vai., 
Btkucziu km,, pas ūkininką J. 
Bzkaiti kasant szulini, nuo 
BtūjBudimo truko vamz-

MF žcmeinU i;žuriu.- 
■nka J. Siniauska. Si - 

Hfbuvo atkasta-, lie gy- 
■nin.

1—Dr. Franciszkus Townsend, kuris^tengesi kad valdžia padarytu tiesas kad kožnas 
žmogus, susilaukęs 60 metu, aplaikytu pensijos po 200 doleriu ant menesio. 2—Naujas karisz- 
kas laivas kuris likos nuleistas in vandeni ana diena. 3—Francuziszkas kareivis ant rube- 
žiaus, laiko kūdiki Iszpaniszkos pailsusios motinos, kuri iszbego isz savo tėvynės jeszkoti sau
gesnes vietos nuo pasikeleliu bombų. Kareivis susimylėjo ant tosios motinos ir liūliuoja jos kū
diki.

Geresni ir daug sveikesni val
giai už mažesnus kasztus.... 
didesnis parankumas, greites
nis iszkepimas ir suezedinimas 
laiko — tai yra tik keletą prie- 
žaseziu kadel elektrikiniai kuk- 
nini pecziai moterems teip labai 
patinka!

Matykite tuos elektrikinus 
kukninus peczius pas savo vie
tini pardavėju. Naudokite elek
triką kuris suteiks jumis ge
resni ir lengvesni gyvenimą.

BOTKOCZIU ISZMUSZE DU 
SZONKAULIUS.

Pakuonio valscz., Kudirkos 
kaimo gyventojas Jonas Sziup- 
kus pykosi su kaimynu Valiū
nu del žemes ribų. Viena kar
ta Valiūnas ėjo per jo žeme, 
Sziupkus, pagriebęs szakiakoti, 
Valiuta musze ir iszlauže du 
szonkaul'ius. Teisme aiszkino- 
si, kad jis kaimyną tik su bot- 
koeziu tevanojes, 'bet mažai ka 
intikino, nes dar negirdėta, kad 
su bo'tkocziu kas nors butu 
žmogui szonkaulius iszlaužes. 
Sziupku Apygardos Teismas 
nubaudė 6 men., kalėjimo.

NELAIMINGOS MEILES 
AUKA.

Utenos., — Leizeris Kromas 
27 metu amžiaus ilgai mylėjosi 
su viena žydelkaite, bet jo szei- 
ma trukdo Leizerio vedyboms, 
nes jaunoji neturėjusi pasogos. 
Isz didelio nuliudimo L. Kro
mas savo kambarįje pasikorė ir 
nors gimines pakaruokli greit 
pastebėjo, jis už keliu valandų 
mirė. Priesz 10 metu ir Leize
rio tėvas nusižudė panasziu 'bil
du.

MEDIS UŽMUSZE 
DARBININKĄ.

Rokiszkis.,— Obeliu girijos 
miszke “ ‘ Szilas ’ ’ griūdamas 
medis užmusze darbininką Ar- 
amina. Araminąis paliko žmo
na ir keturiu s mažameczius 
vaikus,.

ZEIMERIS NUKIRTO MA
LŪNO DARBININKUI 

RANKA.

“UZMIRSZAU
Kiek tasai trumpas žodis atne- 

sza bledes ir nesmagumu 
del žmonių.

Nekarta žmones sako “už- 
mirszau.” Yra tai trumpas žo
dis kuris žmoniems atnesza 
daug bledes ir nesmagumu ju 
gyvenime, kaip pasirodo isz se- 
kaneziu atsitikimu:

Chicago: — Motere, džiovin
dama savo plaukus po sauline 
elektrikine lempa, užmirszo isz- 
imti celuloidines szukas isz 
plauku. Szukos eksplodavojo, 
motere apdege ir mire in kėlės 
valandas vėliaus.

Los Angeles: —• Motina ir du 
vaikai kone užtroszko nuo ga
zo. Motina atsuko kranukus 
nuo gazinio pecziuko ir nuėjo 
pasi jeszkot degtuko kad uždeg
ti gaza. Užmirszo sugryžti in 
laika ir vaikai prikvepe gana 
daug gazo ir butu užtroszkia 
ant smert bet motina atėjo in 
laika ir iszgialbejo vaikus nuo 
mirties.

Cleveland: — Tula motina 
pastate elektrikini perkulatori 
kad iszsivirti kavos. Elektriki
ne virvute radosi ant grindų. 
Tame atvežliojo maža dukrele, 
nutrauko virvute su perkulato- 
riu (puodu), kava apliejo ma- 
žiulele ir taip ja apszutino kad 
in ke’les valandas vėliaus mirė.

Fort Worth, Tex. — Szeszi 
žmones pražuvo ugnyje kuri 
prasidėjo kada motere užmir-

Pakriksztino Nauja 
Laiva

Mrs. Louisa Smith Thayer, 
isz Newport, R. I., pro-anuke 
admirolo Sampson, pakrikszti
no ana diena nauja kariszka lai
vą “Sampson,” kuri užvardino 
ant garbes admirolo.Naujas lai
vas likos padirbtas 
Works, Bath, Maine. Laivo 

j paveiksią galima matyti virszu- 
tiniam paveiksle.

Rokiszkis.,- Obeliu malūne jszo aPie yarvepma gazo isz pe-
. _ . 'ny.iflna uvrlno’/l omo rlnrrf n Iro nnn

darbininkas A. Gudenais per 
neatsarguma pakiszo ranka, 
kuria žeimeris nuikrito ligi al
kūnes.

PASIKORĖ ŪKININKAS.
Sveksziia.,— Šziomis dieno

mis Jučąicziu kaime nusižudė 
ūkininkas Kinczius.

GREITAS ATSAKYMAS.

— Pyplaiti, pasakyk man, 
kas tai yra kanibalai — (žmog- 
edžia'i) l

— Nežinau, ponas profeso
riau.

— Kaip tai nežinai ? Tik atsi- 
myk sau. Ant pavyzdžio, jeigu 
tu suvalgytum savo tęva ir mo
tina — kuom tu būtumei?

— Siera ta, ponas profeso
riau.

cziaus, uždegdama degtuką nuo 
kurio kilo eksplozija.

Melrose Park, Ill. — Darbi
ninkas iszskalbes savo darbines 

' kelnes norėjo jas pakabint ant 
elektrikinio drato kuris buvo 
pertrauktas per kiemą. Mano
ma kad jis užmirszo kad drafa-s 
buvo “gyvas” ir likos ant vie
tos elektrikiuo'tas.

Chicago. — Motere iszejus 
pasikalbėti su savo kaiminka, 
paliko verdanezias bulves ant 
gazinio pecziuko užmirszdama 
apie jas visai. Vanduo užvirė, 
iszbego isz puodo, užgesino 
liepsna ir keturiu metu sūnelis 
užtroszko ant smert nuo gazo.

Knoxville, Ky. — Viena gas- 
padinele taip buvo užimta klau
symu reidio jog užmirszo visai 
apie pietus pecziuje pakol su
uodė durnus kuknioje. Kada in-

PENNSYLVANIA POWER IR LIGHT COMPANY 
IR PAS JUSO VIETINI PARDAVĖJU

Kovoja Priesz Daktaru 
Drauguve

A. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Pirmos klasos patarnavimas 
<■ Ofisai Dviejose Vietose ♦

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

4j I E. Pine St., Mahanoy City 
Telefonas, 501

^V<*y

Szi Banka yr> Naryi 
Federal Reserve System

IR

Federal Deposit Insurance
Corporation

Profesoris James 11. Means, 
isz Harvard Me J irai mokslai- 

’ ■ pirmininl^ts American 
College of Physicians, paskelbė 
savo neužganadinima priesz 
American Medical College kuri 
nesirūpina už daug kovoti 
priesz ligas ir palengvint sopu
lius žmoniems.

Bath nes ir

bego pažiūrėt kas atsitiko, kuk- 
ne buvo visa liepsnoje.

Newark, N. J. — Užmirszda- 
mas apie paskutini trepa skie
pe, tūlas žmogelis nukrito že
myn, nusilaužė sau koja ir iszsi- 
narino žanda.

Washington, D. C. — Žmo
gus uždegė gaza po kubilu ku
ris įsuszildinejo vandeni ir vė
liaus užmirszo apie tai. In kė
lės valandas vėliaus kubilas 
eksplodavojo, suardė kambari 
ir užmusze penkes ypatas.

Boston: — Motina czystino 
vone ir liejo vandeni su stiklu 
kad iszplaut. 'Tame suskambėjo 
telefonas, palikdama stiklą vo- 
neje. Vėliaus jos dukrele insi- 
leido vandenio in vone ir kada 
ženge in ji praustis, sukule stik-’ 
la kuris jai balsei perpjovė koja 
nuo ko vėliaus mirė.

Washington, D. C. — Motere 
prosino drapanas su elektriki- 
niu prosu, atsiminė kad turi nu- 
neszti kaiminkai paskolinta 
puodą, užmirszdama užsukti 
elektriką. Prosas inkaito, užde
gė lenta nuo ko prasidėjo lieps
na kurioje žu^o septyni žmones 
ir keturi kiti kaišei apdege.

Todėl atsiminkite ka darote 
ir niekad “neužmirszkite” ka 
pradėjote dirbti kad ir jums 
panasziai neatsitiktu nelaimes.

ANT PARDAVIMO.

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

GOV. GEORGE H. EARLE j 
For U. S. Senator 

i

DR. LEO C. MUNDY 
For Lieutenant-Governor

Union National Bank
KAMPAS MAIN IR CENTRE ST.

MAHANOY CITY, PA.

I Dr. T. Taciehuskas
Pirmutinis Lietuviszkas
Dentistas Mahanojuje

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

CHARLES ALVIN JONES 
For Governor

THOM.
For Secretai

; A. LOGUE 
of Inter/nal Affairi

Pennsylvanijos Demokratiszki Kandidatai 
Demokrtiszka Organizaciij

patvirtinti per
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