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Isz Amerikos
NIEKAD NEPERVELU ISZ- 

MOKTI SKAITYT.
Cleveland, Ohio. — Dovydas 

pfhomas, 70 metu amžiaus, ku
ris randasiname Welsh Home, 
Įdel senu žmonių, artimoje czio- 
tnais, iszmoko skaityt in de- 
szimts metu. Dovydas buvo 
anglekasiu isz jaunesniu dienu 
ir neturėjo laiko mokytis skai
tyt bet kada paseno ir geide ži
noti kas yra paraszyta szven- 
Itarn raszte, pradėjo godžei mo
kytis ir sziadien skaito be jo
kios sunkenybes ir gana grei
tai nors da ne visus žodžius su
pranta. Senukas skaito tiktai 
Biblija.

NEGALĖJO NUKENSTI SA
VO PUSNUOGES 

PACZIULES.
Pittsburgh. — Edwardas H. 

Lynch, virszininkas Gulf Oil 
Corp., jeszkodamas persiskyri
mo nuo savo pacziules, iszaisz- 
kino sudžiai del ko geide per
siskirt su savo motere. Aiszki- 
no jis buk kada susirinko pas 
ji prietelei ir pažystami, tai jo 
pacziule užsispirdavo vaiksz- 
czioti, po kambarius tiktai. su 
trumpom kelnaitėm (shorts), 
kas labai ji erzino ir sveczei bu
vo labai isz to užsisarmatine ir 
parausdavo isz sarmatos. Kelis 
kartus būdama jau gerai ap
svaiginta, butu nusiėmus visas 
drapanas kad ja nebutu sulai
kęs nuo to vyras su keleis sve- 
cziais.

RADO MOTINA PASIKO
RUSIA ANT DURIU.

Bernville, Kans. — Dvylikos 
metu Charles Biddle atsikėlęs 
isz ryto pradėjo rengtis in mo
kykla ir kada inejo in kuknia 
pavalgyt pusrycziu, nerado 
kuknioje motinos. Nuejas in 
kambari kuriame motina mie
godavo, ir ten jos nerado. Isz- 
jeszkojo ir kitus kambarius 
bet ir ten jos nerado. Nuejas in 
maudyne rado motina pasiko
rusia ant duriu, jos kojos vos 
dalypstejo grindis.

Ant niek buvo sunaus sten- 
gimai adgaivint motina nes 
jau buvo sustingus. Moterei 
nuo kokio tai laiko pradėjo su- 
miszti protas ir manoma kad 
tas ja nustūmę prie atėmimo 
sau gyvasties.

SERGANTIS VYRAS NU- 
SZOVE PACZIA UŽ 

KŪDIKI.
New Brunswick, N. J.,— Al

bertas Goldstein, 28 metu, ku
ris buvo persiskyres su savo 
paczia, atvažiavęs pas ja ana 
diena, spyrėsi pamatyti savo 
dukrele bet sirgdamas džiova, 
motere ji neprileido prie kūdi
kio. Tėvas inirszes ant paczios, 
paleido in ja penkis szuvius už- 
muszdamas ja ant vietos. No
rėjo jis ir sau padaryti mirti 
bet nedryso szauti ir likos su
imtas per kaimynus kurie ji 
atidavė in rankas palicijos.

DARŽININKAS RA
DO ŽEMEJE $339

BET JU NEGALĖJO 
NAUDOTI.

Philadelphia. — Daržinin
kas Angelo Cassella ana diena 
iszkase isz savo darželio 339 
dolerius bet kas isz to kad ju 
negalėjo sunaudoti. Angelus 
turi 64 metus ir yra bedarbis 
todėl pasėjo darželyje visokiu 
daržovių ir kada baigė darba, 
staigai iszkase daug sidabri
niu doleriu. Nudžiugo žmogelis 
savo giliuku, atnesze visus in 
kukne kur juos motere nuplo
vė ir nuczystino. Sztai vienas 
isz tu doleriu nupuolė ant grin
dų bet jo balsas nebuvo pana- 
szus in sidabrinio dolerio ko
kius Dede Samas iszmusza. Nu
mėtė ir kitus bet ir tieji iszda- 
ve baisa szvino. Angelo nune- 
sze visus ant palicijos stoties 
kur jam pareikszta kad dolerei 
yra neteisingi ir turėjo juos te
na is užkasti koki nežinomi pi
nigu dirbėjai.

Angelo gyvena su savo szei- 
mynele prie Shawmont vande
nio pumpos stoties, netoli Um
bria ir Paoli nlycziu, turi pa
czia ir szeszis vaikus. Nebagui 
butu > prisėda ves tasai mažas 
skarbas.

ARESZTAVOJO NIGERI 
KURIS TURĖJO DVI 

BALTAS MOTERES.
New York. — Palicija užda

re kalėjime koki tai nigeri var
du William Stewart už daug- 
patysta. Turėjo jis didele silp
nybe ant baltųjų moterių nes 
gyveno net su dviem.

Palicija ji aresztavojo kada 
dagirdo buk jis apsipacziavo 
su Silvija Lazarus be persisky
rimo nuo pirmos moteres, Iza
belės Houlihan. Pirmutine pati 
yra nepilno proto todėl jos gi
mines ja uždare prieglaudoje. 
Nigeris pasiliks kalėjime pa
kol nepasirūpins 10,000 dole
riu kaucijos lyg teismo.

K. JURGELIONIS ISZRINK- 
TAS “TĖVYNĖS” RE

DAKTORIUM.
Scranton, Pa. —Sekantis Su

sivienijimo Lietuviu Ameriko
je seimas invyks Chicagoje.

Jurgelionis iszrinktas “Tė
vynės” redaktorium patogia 
balsu dauguma.

Tautiszkuju centu $4,835 isz- 
dalinti invairiems tikslams. Isz 
ju $750 paskirti Žiburėliui 
Kaune, $500 Ąžuolui, $450 de
mokratijos gynėjams Lietuvo
je.

KUNIGAS UŽSIMUSZE ISZ- 
PULDAMAS ISZ LANGO.
New York. — Katalikiszkas 

kunigas, William A. Merchant, 
15 metu amžiaus, iszpuole per 
langa czionaitiniam Commo
dore lietelyje sz penkto laips
nio augszczio, užsimuszdamas 
ant vietos. Pagal palicijos nuo
mone tai kunigas turėjo ap
globti kada atidarinėjo langa 
ir iszkrito.

NUŽUDĖ IR SUKA
POJO ANT SZMO-

TU PERLORIU
KURIS ANT JOS 

UŽKLUPO.

Roaring Springs, Ala. — Kat
re Warwick, pati kundukto- 
riaus, pasidavė in rankas pali
cijos prisipažindama buk ji nu
žudė pertariu George Beale, 
vienkoji, ir nežinodama kur ji 
paslėpti, sukapojo ir paslėpė 
dalis kūno in didele medine dė
žė ant pastoges.

Motere kalbėjo palicijai buk 
perdoris kelis kartus atėjo pas 
ja kada jos vyras radosi darbe 
ir taja diena pasiūlė jai 200 
doleriu kad su ja pabėgtu. Mo
tere gynėsi nuo jo užklupimo. 
Pagriebė kirvuką ir uždavė 
kelis ypus per galva užmuszda- 
ma ji po tam supjaustė lavona 
ir paslėpė.

SŪNŪS NORĖJO SUKAPO
TI KIRVIU SAVO TĘVA.
Ledgedale, Wis. — Ignotas 

Brodzik, 62 metu amžiaus, li
kos surastas per savo kaimyną 
baloje kraujo, kada atėjo ji at
lankyti ir su juom kaimynisz- 
kai paslikalbet. Szale senuko 
gulėjo sukruvintas kirvis. Ka
da jo motere sugryžo isz mies
to ir paregėjo vyra gulinti 
kraujuose tai apalpo isz bai
mes manydama kad jis yra ne
gyvas. Sužeistąjį senuką tuo- 
jaus nuveže in ligonbute. Pali
cija tuojaus pradėjo tyrinėti ir 
suėmė senuko sunu Adolfą, 28 
metu, už papildyma tojo nela
bo darbo.

Badai sūnūs yra nesveiko 
proto ir turėjo papildyt tai lai
ke vieno isz savo užpuolimo 
ant proto. Palicija uždare ji 
kalėjime lyg daktaru nuspren
dimo ar tikrai jis serga proto 
liga.

KALIFORNIJA BUVO AP
GYVENTA JAU 13,000 

METU ADGAL.
Los Angeles, Calif. — Gink

lai ir visoki innagei kurie pri
gulėjo prie prehistoriszku gy
ventoju da 13,000 metu priesz 
gimimą Kristaus, likos surasti 
ana diena Kalifornijoj, kas pa
rodo kad gyventojai jau rado
si Amerikoj nuo tada.

(Užvdizdetojas Kalifornijos 
muzejaus M. R. Harrison tvir
tina 'buk tieji dalykai gali isz- 
aiszkinti apie gyvenimą tuju 
žmonliu ir pradžia apsigyveni
mo Amerikoj žmonių.

BOBUTE PAGIMDĖ TRY
NUKUS; VISI GYVI.

Washington, Ore. — Mrs. 
Stephan Ruttan, kuri jau yra, 
bobute keturiu anuku, sziomis 
dienomis savo prisiegeli apdo
vanojo trimi vaikais — trynu
kais. Dabar Ruttan’u szeimy- 
įjoje randasi isz viso dvylika 
vaiku isz kuriu vyriauses turi 
35 metus. Motere isztekedama 
turėjo vos penkiolika metu am
žiaus. Visi vaikai yra gyvi ir 
auga sveiki. --

NELAIME 
KASYKLOSE

2 UŽMUSZTI, 6 UŽGRIAUTI,

Praco, Ala* — Du anglekasei 
likos užmuszti o szeszi užgriau
ti Praco Coal Co. kasyklose. 
Nelaime atsitiko 3,000 pėdu po 
žeme. Kiti darbininkai subėgo 
in pagialbaĮ savo nelaimin
giems draugams kuriuos atka
sė in pati laika. Badai eksplozi
ja gazo buv®,priežastim nelai
mes.

ISZ RUPEŠTIES NUŽUDĖ 
VISA SZEIMYNA.

GermaniajįN. Y. — Rūpinda
masis kad begales iszmaityt 
savo szeimynos, susidedan- 
czios isz keturiu vaiku ir pa
czios kuri lamo laike buvo 
neszczia o ’pats neturėdamas 
darbo apie meta laiko, Juozas 
Walles, 52 metu, sumanė sau 
atimti gyvasti ir užbaigti visus 
svietiszkus rupesczius. Atsikė
lęs taji ryta, iszgalando gerai 
britva ir su ja perpjovė sau 
gyslas rankose ir gerkleje. Po 
tam panasziai padare miegan- 
cziai moterei ir vaikams o ant 
galo pats sau pasidarė gala.

isz ryto užti- 
ir praneszemus

Kaiminka a? ėjus 
ko visu la 
apie tai palicijai.

DAUGELIS NELAIMIU 
LAIKE DŽIULAJAUS.

Washington, D. C. — Laike 
ketvirtos dienos Džiulajaus tik 
paežiam mieste Filadelfijoj li
kos sužeista apie 300 ypatų nuo 
parako ir asztuoni mirė nuo 
tos paczios priežasties. Nuo vi
sokiu priežaseziu visam sklype 
žuvo apie 672 ypatos o dau
giausia nuo automobiliu nes 
žuvo net 394; prigėrė 78; nusi- 
szove 24 ir daug žuvo per kito- 
kes nelaimes.

MIELASZIRDINGAS 
BANDITAS.

St. Louis, Mo. — Kokis tai 
nežinomas žmogus iszejo isz au- 
tomobiliaus prie gazolino sto
ties, priėjo prie locnininko A. 
Ahler, paliepė jam iszkelti ran
kas in virszu ir atiduoti visus 
pinigus. Ant to nusistebėjas 
žmogelis atsake: “Asz esmių 
vargingu žmogum, nedarau di
delio biznio czionais ir turiu 
tik apie szeszis dolerius prie 
saves.”

“Ar tai viskas ka tu turi?” 
—užklausė banditas. O kada 
žmogelis jam užtikrino kad tai 
viskas, banditas liepe jam pa
silaikyti pinigus ir isztares la
ba dien, leidosi jeszkoti geres
nio giliuko.

KAS MENESI 1,000 ŽYDU 
PRIBUNA IN AMERIKA

ISZ VOKIETIJOS.
Washington, D. C. — Ame

rika sutiko priimti isztrem- 
tuosius Žydus isz Vokietijos, 
kuriuos persekioja Hitleris. 
Beveik po tūkstanti Žydu pri- 
buna in Amerika kas menesi. 
In paskutinius penkis metus in 
Amerika pribuvo daugiau kaip 
60 tukstaneziai Žydu.

Žasukes Jai Prigialbsti 
Ingyti Mokslą

Fay Jacques, isz Manchester, 
Maine, kuri turi vos dvylika 
metu amžiaus, bet augina dau
giau žąsių ne kaip visi kiti far- 
merei Naujoj Anglijoj. Pradė
jo juos augyti kada turėjo sze- 
sžis metus, su keleis tuzinais 
žąsuku, kuriuos jai padovano
jo jos tėvas ir nuo tojo laiko 
jau turi apie 500 žasu ir kas 
meta užaugina apie tiek žąsu
ku. Mergaite isz pelno ’ketina 
insigyti mokslą po tam pradės 
bizni ant dideles farmos.

SKUBINA ISZGIALBETI 
AUKSO UŽ 3 MILIJONUS 

DOLERIU.
Quebeck, Kanada. — Szim- 

tas žmonių skubina in pagial- 
ba skenstaneziam laivui “As- 
cania” 'kuris užėjo ant uolos ir 
pradėjo skensti. Visus pasažie- 
rius, skaitliuje 363 iszgialbeta. 
Laivas gabeno isz Montrea- 
liaus in Europa tris milijonus 
doleriu aukse.

NAUJAS KARABINAS KU
RIS ISZSZAUNA 60 KUL

KŲ IN MINUTA.
Washington, D. C. — Suvie

nytu Valstijų kariuomene ne- 
užilgio turės nauja karabina 
kuris iszszaus 60 kulku in vie
na minuta. Slaptingus karabi
nus valdžia da neiszdalino del 
kareiviu. Tokiu budu 175,000 
skaitlis kareiviu pasidaugins 
ant 875,000 nes kožnas isz tuju 
kareiviu gales szauti penkis sy
kius tiek, kiek vienas papras
tas karabinas iszszauna szu- 
viu. Platesniu žinių apie taji 
nauja karabina valdžia neisz- 
dave.

ŽMONES TURI TIESA
VAIKSZCZIOT PLENTU.

Philadelphia. — “Žmones 
turi tiesa vaikszczioti plentais 
kur nesiranda saidvoku pasza- 
limis ir neprivalo dairytis ant 
atvažiuojaneziu automobiliu ’ ’, 
toki tai nusprendimą iszdave 
Supreme Sudas isz Pennsylva- 
nijos.

Du metai adgal likos už
muszti du maži vaikai, Glaudo 
Neidlingeriu ir tada vietinis 
sūdąs nusprendė kad tai tėvu 
kalte kad leido vaikus vaiksz
czioti ant plentu bet kada teis
mas likos perkeltas in augsz- 
cziausia suda, tasai nusprendė 
kitaip ir dabar troko locninin- 
kas turi užmokėti tėvams už 
vaiku mirti. __

SUCZEDINO 35 CENTUS 
BET NETEKO $1,500.

Elkhart, Ind. — Szimas ir 
Max Silk suczedino 35 centus 
ant elektrikines lempukes del 
automobiliaus bet tas jiems 
kasztavo 1,500 doleriu. Palici- 
jantas užtemino tik viena 
szviesa, vietoje dvieju, ant au
tomobiliaus ir juos sulaikė. 
Padarydamas krata troke rado 
328 kvortas arielkos. Visa tro- 
ka konfiskavo nes Indijanos 
valstijoje uždrausta turetie 
daugiau kaip tik ketures kvor
tas arielkos. Abudu brolei už
simokėjo po 110 doleriu baus
mes, neteko troko vertes 700 
doleriu ir arielkos vertes už 
500 doleriu.

LIETUVYS LAIMĖJO MAR
KELIU LENKTYNES.

Scranton, Pa. — Czionaitine 
aplinkine apvaiksztinejo par- 
važiavima namo marbeliu ga- 
lincziaus, kurie dalyvavo tame 
konteste, Wildwood, N. J. Pir
mutinis laimėjo taji kontesta 
Franas Santo o antras yra Lie- 
tuvys, Juozas Baltruszaitis, 16 
metu, isz Throop. Priėmimas 
vaiku buvo iszkilmingas ku
riuos pasveikino tukstaneziai 
žmonių. Yra tai geriausi gra- 
jotai visoj Amerikoj.

KONE VISA SZEIMYNA 
UiŽMUSZTA NELAIMĖJE.
Freeland, Pa. — John J. 

Johnson, 46 metu daraktorius 
mokykloje, jo pati, duktė, sū
nūs ir dvi giminaites likos už
muszti per greitąjį strytkari, 
artimoje Quakertown, kada ju 
automobilius sustojo ant skers- 
kelio. Tik du vaikai iszliko gy
vi. Szeimyna važiavo in Phila
delphia atlankyti gimines lai
ke 4tos Džiulajaus.

Ž1NIOSVIETINES

Washington, D. C. — Prezi
dentas Rooseveltas vela paėmė 
vakacija iszplaukdamas in 
Westus žuvauti. Ne vienas ki
tas prezidentas tiek neeme va- 
kaciju kiek Rooseveltas.

Los Angeles, Calif. — Jack 
Crane, laukdamas persiskyri
mo nuo savo paczios, staigai 
isztrauke revolveri ir nuszove 
ja ant smert.

Westminster, Md. — Apie 
dvideszimts ugnagesiu likos 
sužeista kada gesino liepsna 
Reifsender Coal & Lumber Co. 
jarduose. Visa eile kitu namu 
artimoje taipgi sudege.

§ Mormonu apasztalas, Brig
ham Young, kuris gyveno pir
mutiniuose metuose 19-to am
žiaus, turėjo 27 paezias ir 86 
vaikus. Mormonai daugiausia 
yra apsigyvenę Utah ir kitados 
galėjo vesti daugiau kaip vie
na motere bet valdžia uždrau
dė daug,patystei.

§ Londono miesto nuvaly
mas, kuris yra daromas kas 
nakti per 8,800 darbininku, 
kasztuoja miesto valdžiai kas 
meta daugiau kaip milijoną 
doleriu.

Isz Visu Szaliu
VĖTROS IR VIEŠIU 

LOS SUNAIKINO I 
60,000 NAMU

UŽMUSZE 600 ŽMONIŲ. ,

Tokio, Japnoija'., — Vėlesni' 
daneszimai isz Japonijos pra-< 
nesza buk in dvi dienas viesu
lus ir vėtros padare milžinisz- 
kas bledes. Suardė apie 60 
tukstaneziu namu ir užmjusze 
gal daugiau kaip 600 žmonių. 
Da visos bledes ant tikrųjų ne
apskaityta, nes isz nekuriu a- 
pylinkiu negalima aplaikytr 
jokiu žinių, nes telegrafai su-, 
ardyt.

SOVIETAI SUSZAUDE ASZ- 
TUONIS KALTININKUS.
Moskva, Rusija. — Asztuoni; 

virszininkai likos įsuszaudytį 
ana diena už sukėlimą revoliu
cijos republikoje Uzbeko ir vi- 
sokes apgavystes priesz val
džia. Osetijoj ant Kaukazo* 
trylika virszininku likos nu
bausti ant suszaudymo už pasi
kėlimą priesz valdžia ir vagys
tes.

INKASTA PER ŽIURKE, 
MIRĖ PO 15 METU.

London, Anglija., — Mrs. 
Louis Pearson, isz Lincolnshi
re, mire nuo inkandimo žiur
kes po penkiolika metu. Mo
tere per visa taji laika balsei1 
kentėjo ant užtrucinimo krau
jo, bet buvo laikoma prie gy
vasties per inczirksztima krau
jo nuo kitu žmonių. Ant galo* 
ir tas neprigialbejo ir motere 
turėjo mirti.

TRUKEI PRADĖJO EITI ISZ< 
LIETUVOS IN LENKIJA.
Kaunas, Lietuva.,— Pirmu

tinis pasažierinis trūkis aplei
do czionais važiuodamas in! 
Varszava, Lenkija, su 600 pa- 
sažiereis, pirma karta po! 
20 metu laiko. Trukije radosi 
daugelis geležinkelio virszin
inku ir kitu žymiu ypatų. Da
bar trukei eis regulariszkai su 
pasažiereis ir tavoru.

PERKŪNAS UŽMUSZE MO
TINA IR DUKTERE.

Stryj, Lenk.,— Pro czionais 
perejo smarki vėtra su lietum. 
Kaimelyje Antanave perkū
nas pataikė in grinezia Jono 
Pasternako užmuszdamas jo 51 
metu amžiaus paczia Ona ir 23 
metu duktere Tekle . Kaime
lyje Jamie’lnica perkūnas su
degino keturias Ūkininku grin- 
czias. i

KOLERA UŽSMAUGĖ INDI
JOJ 18,635 ŽMONES.

Delhi, Indija. — Valdiszkas 
rapartas paduoda buk pietinė
se dalyse Indijos kolera pa
smaugė lyg sziol 18,635 ypatas 
o serga apie 50 tukstaneziai. 
Kolera staigai kilo ir po kitas 
provincijas. . _



SAULE’’ Mahanoy City, Pa.

Kas Girdėt
Del ko moteres yra patoges

nes už vyrus?
Tūlas Angliszkas daktaras 

ilgus metus tyrinėjo apie ta ji 
klausymą ir ant galo daseke se- 
kancziai taji klausymą: Jis ap
žiūrinėjo apie penkis tukstan- 
czius moterių ant viso svieto. 
Arit pagalios persitikrino kad. 
motere del to yra patogesne 
kad užsiiminėja mažai galvos 
darbu nes smegeninis darbas 
atima moterei patogumą. Jisai 
priduria davada teisybes: In
dijoj gyvena sztamas vadina
mas “Žara”, 'kur moteres atli
kinėja visus vyriszkus ir val- 
diszkus reikalus, uždarbiauja 
ant saves, savo vaiku ir savo 
vyru o ir vyrus iszrenka del sa
ves ant apsivedimo. Tieji vyrai 
turi šluboje triūsti, vaikus pri
žiūrėti ir valgi pagamyt. In- 
te'kme ant tuju vyru yra, kad 
vyrai yra patogesni o moteres 
baisios kaip raganos?

Verte žmogaus rėmėsi ant jo 
puikios szirdies, per savo pui
kia szirdi pasirodo žmogus 
priesz Dieva ir priesz žmonis. 
Jeigu žmogus turi tobulytis 
mandagume viduryje saves, 
taip pat nevale jam ir isz vir- 
szaus apsileisti, taip kožnam 
puikiam žmogui pridera dary
ti. Tasai mandagumas dalinasi 
in dvi dalis: “tiražus ir taikus 
žodžiai be jokios vertes”, tai 
tik vidurinis mandagumas, ko
ki kožnas szpieukas iszmokes 
kelis tokius žodžius, kaip pa
pūga, na ir su tokeis žodeleis 
pasirodinėja priesz svietą.” 
Antrą dalis mąndagumo paei
na isz szirdies,” — o kada pa
eina isz szirdies tai mus smagi
na ir pralinksmina — tinka del 
Dievo ir žmonių. Tas tai vadi
nasi Krikszczioniszkas man
dagumas — ir be apmaudos. 
Tokis mandagumas neprivalo 
būti in bovelna suvyniotas tik
tai atviras isz prastumo du- 
fizios ir szirdies. Amerikoj tu
kime daug tokiu mandagiu 
skystimu kurie kada pirma 
jtarta pamato tikrai mandagu 
žmogų tai nežino kaip iszsižio- 
ti ir nežino nuo katro galo pra
dėti stumt žodžius. Mandagus 
žmogus nekanecz privalo būti 
mokytu žmogum. Juk žinome 
gana gerai kad randasi žmones 
su vidutiniu ir didesniu moks
lu o mandagumo savyje visai 
neturi o priek tam didžiausi 
yra stacziokai, sukczei, gir
tuoklei ir t.t.

Kiek mandagumo turi savy
je tokis Amerikoniszkas stu
dentas užbaigęs universitetą ar 
kolegija? .Neturi jisai paguo- 
dones del senesnio žmogaus ne 
del savo tėvu.

Tikras Krikszczionis, jeigu 
savo privalumus užlaiko, kaip 
Krikszczionybe mokina, bus 
doras, ne sukczius, ne vagis. 
Mandagumas rėmėsi ant to; 
dorybe, nekaltybe, nusižemini
mas, meile artymo, suvaldymo 
saves ir mielaszirdingumo. Ge
ras Krikszczionis (ežia kalba
si ne tiktai apie Katalikus bet 
apie Protestonus, Luteronus, 
Baptistus ir visi tieji kurie yra 
apkriksztyti) pas tokius visa
dos užsilaiko mandagumas. Ne- 
užmirszkiie, jeigu norite būti 
mandageis, turite prisakymus 
Krikszczionybes užlaikyti.

metuose nes daugeliuose mieš-l 
tuose buvo uždrausta naudoti 
fajerkrekius ir kitokius sprog- 
stanezius materijolus. Automo
biliniu nelaimiu buvo daugybe.

Trys dalykai žmogų laukia 
po smert: velnes, kuros godžiai 
laukia ant tavo duszios, nieko 
nesirūpindamas apie tavo ku
na ; kirmėlės kurios yra godžios 
ant tavo kūno ir kurios taipgi 
apie duszia visai nesirūpina ir 
vaikai kurie yra godus paskui 
palikta tavo turtą, kurie visai 
nepaiso apie tavo duszia ne ku
na, tik apie tavo pinigus.

Pacziules reikia klausytie 
jeigu jos rodą yra iszmintinga 
bet jeigu pati yra kvaila o vy
ras tokios kvailiukes klauso 
tai nevertas vadintis vyru. Yra 
ir tokiu kvailu vyru kuriuos in 
kur pati pastumia in ten jis ei
na: liepia jam sėdėt tai sėdi, 
liepia jam vaikus liūliuoti tai 
ir taip daro, liepia jam ant gal
vos stoti tai ir stoja. Tokius 
Jepszes laukia didelis vargas 
ant senatvės, arba nuo tokio 
mazgotes vyro, boba po kokiam 
laikui pabėgo su “tikru” vy
ru.

cziuose. Darbininkai, dirbanti Į 
visa savo gyvenimą kasyklose,; 
retai kuris sulaukia 60 metu 
amžiaus. Užsiėmimas anglių 
kasyklose, iszskiriant didelio 
pavojingumo yra da labai ken- 
keneziu sveikatai.

Musu Lietuvei, nors ne vie
nas galėtu gaut koki darba kur 
kitur, nenori atsižadėt tu ka
torgų, nepaiso ant to, kad žudo 
patys savo gyvastį ir sveikata, 
del ko? Del pinigiszko pelno! 
Mat, kitur buna ilgesnis sziftas 
0 mažiau galima uždirbti todėl 
dėl didesnio uždarbio galima 
paszvensti savo gyasti ir svei
kata ! Ar-gi tai ne godumas pi
nigo stumia žmones in pože
mi?..

ISZLIETUVOS

Na, tai jau po Džiulajui ir 
pyszkinimū. Szimet nebuvo 
tiek szaudymu kiek praeituose

Yra tai stebetnas daigias 
kad nekurie yra tosios nuomo
nes kad visi iaikraszcziai iszda- 
vineti ne per dvasiszkus, yra 
ne-Katalikisžki norints iszda- 
vejai tokio laikraszczio yra 
Katalikais ir pildo prisaky
mus Dievo ir bažnyczios. O gal 
ir maldos ne visu Kataliku turi 
pas Dieva vienokia verte? Sun
ku szia gadyne žmoniems to
kius dalykus inkalbeti o tuom 
laik tokeis posmavimais save 
tik ant juoko palaiko.

Kvailiu jeszkoti nereikia, 
patys kvadeis apsireiszkia.

Kas pasakė kad sviete nesi
randa milžinu? Sztai kelionėje 
isz Europos in Amerika randa
si Holanderis Bearson, kuris 
turi beveik asztuones pėdas 
augszczio, norints turi vos 28 
metus.

Beafsonas sėdo ant laivo 
Amsterdame ir atplaukė in 
New Yorka sziomis dienomis. 
Ant laivo nesirado jam tinka
mos lovos todėl turėjo sujung
ti dvi lovas in viena idant sma- 
gei atsigulti. Kas tokiam milži- 
nuo suras tinkama paezia?

Didžiausias turtas koki žmo
gus turi ant szio svieto yra jo 
szlove — geras vardas. Jeigu 
tu esi priežastim nužeminimo 
tojo vardo, tai esi arszesnis už 
vagi ir žadintojų. Žmogui ima 
jo visa gyvastį dastoti gero 
vardo o jeigu tu pavogį žmo
gui taja garbe kuria tavo arti
mas stengėsi per savo gyveni
mą ingyti, tai esi arszesnis už 
žalti kuris slenka ant szio svie
to.

Jeigu kas pavogė žmogaus 
turtą, tai gali ji surinkti vela 
jeigu neatims nuo jo szlove.

Užsiėmimas anglekasio po 
žeme yra pavojingu jo sveika
tai, kaip parodo nusprendimas 
daugelio daktaru, kurie tvirti
na buk 85-tas procentas visu 
darbininku' — anglekasiu turi 
anemija arba bekraujiai, ken- 
czia ant dusulio, rumatizmo, 
lumbago ir sajatikos.

Toliaus daktaru tyrinėjimas 
parode buk plaucziai angleka
sio yra visai kaip anglis pajuo
dę. Tieji, kurie pameta mainie- 
rysta ir iszvažiuoja in kur ki
tur tai per penkis ar deszimts 
metu da vis iszspjauna angli
nes dulkes apsiseduses plau-

Nelaimingi ir duosnus Ame
rikos Lietuvei! Kaip jus visi 
isznaudoja ir prisilaižo iszmui- 
lintais žodeleis, kad isz jus isz- 
gaut taji doleri ant kurio taip 
sunkei dirbate. Kaip jus visaip 
isznaudoja isz visu pusiu nau
dodami savo užmanymuose 
tėvynė, krikszczionybe, Dieva 
ir t.t. — idant isztraukti galin
ga doleri ant visokiu užmany
mu? O musu tasai darbininkė
lis, būdamas geru Krikszczio- 
niu, duoda ant visko nekarta ir 
paskutini doleri. Nukenczia 
per tai ne tik biedni darbinin
kai bet ir biznierei, kurie nega
lėdami atsisakyti, yra privers
tais aukauti du kart tiek kad 
neatsiliktu paskui kitus nes jis 
yra “ponas biznierius” ir turi 
pinigu užtektinai?!

Ateis laikas — ir tai neužil
go kada Amerikoniszki Lietu
vei susipras ir pravers akis; 
keiks visus agitatorius kaipo 
didžiausius savo nevidonus ku
rie dangstydamiesi “tėvynė” 
cziulbia paskutini centeli nuo 
žmonių ant užlaikymo dyka
duoniu kurie insiremia in 
miriksztas kėdės, aplaiko gera 
alga už “darba” del labo tė
vynės.

Vargingi jus Lietuvei! gera- 
szirdžiai darbininkelei ir biz
nierei duok, duok ir da duok, o 
ant ko, tai patys nežinote. Szel- 
piate visus institutus, kurie 
randasi ant menulio, szelpiate 
tabakinius fondus, gaivinate 
Lietuvyste, maitinate dyka
duonius ir kitus “fondus” o 
patys apie save ir jusu szeimy- 
heles neapsižiurejote kad atei
tyje jums butu geresnis gyve
nimas, tiktai kad kitiems butu 
lengviau gyventi ant svieto. — 
Vargingi Lietuvei!

Nereikės ilgai laukti o Ame- 
rikoj bus daug niekiau ne kaip 
Europoje. Po visa Amerika 
sziadien atsitinka pleszimai, 
isznaudojimai, apgavystes, vi- 
dur-dienyje užpuolimai ant ei- 
naneziu u’lyczia, apipleszimai 
kromu, banku ir visoki rakic- 
tai.

Amerika laisvas sklypas del 
vagiu kurie pastojo isz niekszu 
vaiku.

Taip, vaikai insimyleja in 
skaitymą klaidingu knygų ir 
prisižiūrėdami visokiems kru- 
tamiems paveikslams apie ban
ditus, raketierius ir kitokius 
nuodijanczius rasztus, paaugia 
seka pėdoms tuju piktadariu.

UŽ MERGINOS NUSZOVI- 
MA MOTERIS ŽADĖJO 

10 LITU.
Verbunu girininkas Žilaitis 

pranes’ze peticijai, kad jo dar
bininkas Juozas Gutauskas 15 
metu amžiaus, gyvenas Lupo- 
niu kaime, Sziauliu vals., kėsi
nęsis medžiokliniu szautuvu 
nuszauti jo tarnaite Zose Ja
kutyte. Palicijoj Gutauskas 
visai nesigynė, kad norėjo nu
szauti, ir pasipasakojo, kad ta 
darba atlikti ji pasamdė Nor- 
maneziu kaimo gyv. Pakuliene 
pažadėjusi jam už Jakutytes 
nužudymą užmokėti 10 litu 
grynais pinigais*- Pakuliene 
jam sakiusi, kad Jakutyte vi
liojanti jos vyra ir todėl ji no
rinti ja nusikratyti. Gutaus
kas padėtas kalejiman, o byla 
perduota tardytojui.

NEATSARGUS SZOFERIS 
UŽMUSZE 9 VAIKU TĘVA.

Vaiszvydavo plentu važia
vo in maluna ūkininkas Ger
ve. Kartu su juo važiavo 
Sznieszkiene ir JakuczionlS. 
Nuo Semeliszkiu atvažiavęs 
sunkvežimiu szoferis Szalomias 
Grinszteinas nesumažinęs grei- 
czio suko isz deszines puses, 
bet blogai veikiant stabdžiams 
užvažiavo ant ūkininko veži
mo. Arkliui nulaužė koja, veži
mą sulaužė o žmones isz veži
mo buvo iszmesti ir be sąmo
nes nugabenti in ligonine. 
Gerve mirė vietoje, o kiti du 
sugydyiti. Apygardos teismas 
Grinszteina pripažino nepilnai 
kaltu ir ji nubaudė tik 2 san- 
vaitemis kalėjimo, 'bet ir tai 
lygtinai. Bet isz jo atiteise 
Gerves 9 naszlaicTiams vai
kams po 7 litus kas menesi li
gi suaugs in pilnus metus. 
Sznieiszkienei atiteise 72 litu.

RADVILISZKY NUSISZO- 
VĖ KARININKAS.

Radviliszkio miestely, savo 
name nusiszove karininkas V. 
Milaszius.

KOJOMIS SPARDYDAMAS 
UŽMUSZE SAVO MOTINA.

Vaiguvos vals., Tolisziu kai
mo gyventojai pranesze palici
jai kad pil. Povilas Jakszevi- 
czius kojomis suspardes savo 
motina, kuri mirė. Del to žiau
raus invykio vedama kvota.

BALTRUVIENE

Darbo Zinutės

Ana diena aplaikiau labai graudinga laiszkeli isz Lietu
vos, kuriame manes meldžia kad sujeszkotau dingusio 
vyro vienos moterėles kuria jis apleido apie penkiolika 
metu adgal ir atsibogino in Amerika, apsigyvendamas kur 
ten Pennsylvanijoj. Sztai ka toji vargsze man raszo ir 
praszo:

Asz, vargdiene, su vaikeleis mažais bedavoju, 
Varga keneziu, bada velku ir nuolat dumoju, 
Apie vyra kuris paliko mane su vaikeleis, 
Be duonutes, be guszteles, apleistais paukszteleis. 
Iszeidams prižadėjo ir meilei bueziavo, 
Kad neužmirsz Dievo, paezios ir vaiku savo, 
Jau kelintas metas bėga, nesulaukiau nieko, 
Dirbdama ant vaikeliu, netekau ne vieko.
Nesenei dažinojau apie savo vyra,
Kad gyvena kaip galvijas, tai teisybe szczyra, 
Apie Dieva užmirszo, su paleistuvėms gyvena, 
Asz sierata su mažais vaikeleis,
Apleista per vyra su taiseis paukszteleis, 
Be drabužio, be duonos, mintu aszaromis, 
O tas vyras paleistuvauja su bobomis, 
Vaikai szaukia: “kur tėtulis musu pasidėjo.” 
Kodėl nesiunezia duonos kaip žadėjo?
Mamyte, tėvelio baisei iszsiilgom, 
Aszarelems duonos kąsni kasdien valgom. 
Cit, neverkit vaikeliai, turim kita Tęva, 
Kurs danguje gyvena, ta geriausia Dieva, 
Jis apžiūri pavargėlius, neapleidžia ne viena. 
Pas Ji praszykit duonos kas diena.
Jau tėtulis mus apleido, daugiau nematysim,
Juk matėt sierai elei, kaip atsisveikinę jo, 
Kada tai in Amerika ėjo.
Szirdeles, daug randasi tokiu ežia vyru Amerikoj, 
Kurie apie viską' užmirszo, ka namie paliko, 
Apie paezia ir vaikus jiems neužminkie, 
Ba ežia turi kitas, tai paezios nereikia, 
O ir bobos tokiais rakaleis nepasidalina, 
Vyra girdo kaip versziuka o tam tik to reikia, 
O jeigu kaimynas prąsergsti tai da plusta ir keikia, 
Jeigu vyras iszsiblaives, paežiai prikaiszioja, 
Prielaidinei su dinerke vėl alų neszioja, 
Sutikimas vėl sugryžta, pati vėl geriausia, 
Buda vyro žinodama, trinas da daugiausia.
Jus, ženoeziai, kurie paezias ir vaikus Lietuvoj palikot, 
Neužmirszkit tu sieratu kaip in ežia atvyko!, 
Kas menesi kelis dolerukus privalot nusiunstie, 
O ne girksznoti karezemose, su bobom siunstie, 
Czia yra Dievas, tas pats ir tie patys žmones, 
Ka tokiu darbu nekenezia visi pagonys, 
Kožnas pirsztais toki bado, kaip szuni keikia, 
Na ar gal kas mylėtu paleistuvi toki?

St. Louis, Mo. — Miesto in
žinierei sustojo dirbti reika
laudami daugiau mokesezio per 
ka ir kiti darbininkai skaitliu- 
je apie 2,000 turėjo pamesti 
savo darbus. Inžinierei reika
lavo 25 centus daugiau už va
landa darbo.

Centralia, Pa. — Apie 500 
anglekasiu sugryžo prie darbu 
in Raven Run kasyklas po 
trumpam straikui ir sutiko 
ant taikos kokia padarys uni
jos virszininkai.

Rochester, N. Y. — Daugiau 
kaip 3,000 darbininku sugryžo 
prie darbu in Bond Clothing 
dirbtuves po trumpam strai
kui. Darbininkai spiresi dau
giau mokesties.

Philadelphia. — Trys szim- 
tai dokiniu darbininku po 8 
sanvaieziu straiko sugryžo 
prie darbo aplankydami geres
nes darbininkiszkas sanlygas.

Washington, D. C. — Ka
syklų bjuras savo raparte pa
duoda buk nuo 1929 meto, dau
giau kaip 42,000 anglekasiu 
pasiliko be darbu kasyklose 
Pennsylvanijoj. Bjuras prana- 
szauja buk da daugiau angle
kasiu neteks darbu ateityje 
jeigu padėjimas kasyklose ne
pasigerins.

Meksiko Miestas. — Badai 
Septemberio menesyje darbi
ninku prezidentas Jonas Lewis 
važiuos in Meksika suorgani
zuoti tenaitinius darbininkus. 
Jam prigialbes prie to Meksi- 
koniszki darbininku organiza
torei. ;

Kairas, Egiptas. — Keli dar
bininkai likos sužeisti muszy- 
je su straikiereis pdoSaez ka
nalo, kur straikierei šukele sė
dinti straika, .spirdamiesi di
desnio mokesezio.

Philadelphia. — Cukraus 
darbininkai susitaikė su darb
davėms ir sugryžo prie darbo. 
Darbininkai norėjo 7 centus 
daugiau ant valandos bet susi
taikė ant mažiau.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kūnas numirėlius. Pasam
do automobilius del Laidotuvių, 
Kriksztiniu, Vesieliu, Pasivažinėji
mo ir t t. Bell Telefonas 78.
820 W. Centra St., Mahenoy City

BATSIUVIS NUŽUDĖ SAVO 
PACZIA.

Jurbarke gyvena batsiuvys 
Jonas Kamentauskas, per 40 
metu amžiaus su tokio pat am
žiaus paezia. Juodu nelabai 
tesugyveno, nes pati draugavo 
su pasienio gyventoju vyruku, 
veikėju. Ana diena Kamen
tauskas savo namo rado sve- 
czia su paezia, tai paemes ka- 
žiikoki inagi [greieziausia a- 
laus bonka] ir juo smoge pa- 
czei in galva. Pati po poros va
landų tvarte rasta negyva. In- 
vyki tiria Jurbarko teismo 
tardytojas. Kamentauskas a- 
resztuotas ir patrankas lieso n 
už paežius nužudymą. Indomu 
tai, kad Kamentauskas nors 
isz profesijos buvo batsiuvys 
ir atrodo, mažai neuždirbdavęs 
bet tardytojo insakymu, Ka- 
mentausko name darant krata 
rasta daug aukso: auksiniu 
Rusu rubliu ir aukso liedinio, 
keliolika tukstaneziu litu ver
tes. Rastas auksas, kaip laiky
tas be valiutu komisijos leidi
mo, bus konfiskuotas.

LAISVES ALĖJOJ
SUSIMUSZE MOTERYS.

Sziomis dienomis Laisves A- 
lejoj, Kaune, susimusze mote
rys. Muszesi taip vadinamos 
‘ulyczines paneles.’ Ir muszesi 
labai smarkiai. Viena musz- 
tyniu dalyve buvo taip pri- 
muszta, kad be sąmones nuga
benta in miesto ligonine. Antro
ji moteris prie paszto, iszgere 
acto esencijos ir taip pat be 
sąmones nugabenta in miesto 
ligonbute.

PERSZOVE ŪKININKĄ.
Sziomis dienomis važiuodami 

isz Biržų pardavė bekonus pi- 
liecziai M., ir G., matyti, gero
kai insilinksmine, bevažiuoda
mi kažiko susipyko. Pil. G., 
iszsitraukes brauninga pradėjo 
szaudyt ir perszove su juo va
žiavusi pil. M. Jam buvo su
teikta pirmoji pagialba ir nu
vežtas in Biržų apskrities li
gonine, o pil. G. patalpintas 
kalėjime.

§ Ceylone, Indijoj, galima 
knygynuose gauti Raszta 
Szventa 36 kalbose.

ELEKTRIKOS INDUSTRIJA 
UŽAUGO LAIKE 

DEPRESIJOS.

Užimanczia kalba pasakė C. 
W. Kellog, prezidentas Edison 
Electric Institute, Chicago, Ill., 
apie pasididinima pramones 
elektriko pajiegos, kurioje pa
žymėjo buk laike depresijos 
naudojimas elektrikiszkos pa
jiegos del visokio (pareikalavi
mo padidėjo ant 10 procento, o 
ypatingai prie pabaigos 1929 
meto. In laika asztuoniu metu 
valdžios ineiga susimažino nuo 
79 bilijonu doleriu, ant 68 bili
jonu doleriu 1937 mete arba 14 
procentas, bet pramones isz- 
dirbysta pabaigoje tojo laiko 
buvo kone tas pats kaip 1929 
mete. Tame paežiam© laike 
per depresija 2,850,000 nauju 
kostumeriu pareikalavo elek- 
trikiszka pajiega namuosia ir 
dirbtuvėse arba padidėjo 
ant 12 procento, o namuosia 
pasidaugino net 67 procentas.

Reikalaudami elektrikiszkos 
pajiegos, nueikite in arti
miausia ofisą Pennsylvania 
Power & Light Kompanija.

ISZ WILKES-BARRE 
IR APLINKINES

Wilkes-Barre, Pa.,— f Ro
zalija Vaitkevicziute, 4 mene
siu amžiaus, nuo 279 Lehigh 
uly., mirė. Palaidota Szvencz. 
Trejybes parapijos kapuose, 
Bear Creek.

Plymouth., f Antanas Ve- 
liczkas, nuo 89 Ferry uly., mi
re. Palaidotas Szv. Kazimiero 
parapijos kapuose,

T Kazys Birsztaitis, 45 me
tu amžiaus nuo 318 Palmer uly. 
mirė. Paliko paezia, tris anū
kus, motina ir seseri.

Inkerman., f Leonardas Es- 
kola, mirė. Palaidotas Pit'ts- 
tono Szv. Kazimiero parapijos 
kapuose. Paliko broli ir dvi 
seseris.

Swpyersille. f Stasys Jugas 
126 Oliver uly., mirė. Palaido
tas Szv. Onos parapijos kapuo
se, Lehman.

Pittston, Pa. f Diena 5ta Lie
pos czionais mirė gerai žino
mas Aleksandras Cimukauc- 
kas, 42 Šeri ulyczios, palikda
mas savo szeimyna dideliam 
nuliudime. Velionis buvo skai
tytojam “Saules” per ilgus 
metus. Lai silsisi amžinam at- 
silsyj musu senas skaitytojas.
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VARPAS

norintis gelbėtis, 
gilyn ir po žeme

toje pakalnėje bu-

bar vela isz vandenio rusalkos’jai vaikinas.
— Tai ko nori nuo manes? 

juokdamosi isz seno pustelnin-{Jeigu nori ta deimantą kuri 
ko kalbėdamos:

— Gingala! szventas balsas 
— gingala! nuėjo ant girriu — 
gingala! pilni krepszei pinigu 
iszgelbejo mus — gingala!

Ir sziadien pažysta toje sza- 
lyje ta dainele nes nesziotes 
mažiems vaikams, kada juos 
supa, dainuoja.

Senas pustelninkas ėjo sykiu 
su žmoniems apie koplyczia 
giedodamas nobažnas giesmes 
del iszpraszymo mielaszirdys- 
tes Dievo kad sugražintu var
pui baisa — viskas buvo dova
nai, žodžiai maldų nebuvo isz-1 
klausyti.

Dienoje Szv. Onos sapnavosi nebutu norėjus pati iszeiti tai 
senam pustelninkui kad rodos 
Szv. Ona atėjo pas ji isz dan
gaus ir nutverus už rankos ve
da prie ežero ir invede ant dug
no ežero. Pustelninkas drebėjo 
isz baimes bet Szv. Ona sura
mino ji ir invede in nepažinsta- 
ma tamsybe. Vos Szv. Ona in- 
ženge, pasidarė szviesa ir visos 
vandenines dvasios bego priesz 
juos. Pustelninkas patemijo 
ant dugno vandenyje prapuo
lusi varpa, kuris dabar buvo 
szaknimis apaugės — o žalia- 
barzdis sėdėdamas szale auk
saplaukes mergaites taip-gi 
miegojo,

Szventa Ona tare in.pustel- 
ninka:

— Pakol isz ežia nebus isz- 
imtas varpas, niekados ne isz- 
girs aplinkine varpo balso.

Paleido ranka pustelninko, 
kuris bijojo kad jo nepaliktu ir 
tame pabudo.

Ant rytojaus, aukšti, nubėgo 
in kaima ir apsakė žmoniems 
apie savo sapnu. Ir tikrai atsi
rado daugelis drąsiu jaunikai- 
cziu kurie su noru leidosi in 
vendeni bet ne vienas negryžo. 
Nedoros rusalkos kožna pa
griebdavo ir užkutendavo. Jau 
ne vena jaunikaiti apverkė tė
vai, norėjo atkalbint savo sū
nūs bet nieko negelbėjo, ėjo ir 
ten prapuolė.

Tas ūkininkas, pas kuri bu
vo tas piemuo, paverstas in 
juoda buliu, turėjo tris sūnūs, 
du jau buvo dugne ežero o da
bar parėjo trecziam kaleina. 
Nuėjo jis pas juoda buliu ir su
jungė su juom da dvylika jau- 
cziu po tam pririszo prie ju 
virve, kitu galu pats apsijuosę 
ir glostydamas per kakla buliu 

. tarė:
— Geras tarne, ir asz einu 

pas rusalkas, iszviliosiu jas ant 
kraszto o kada paszauksiu:

, “hop, hop! vardan Dievo!” ta’ 
( syk jus visi, kaip tik inkabinat, 

traukite mane laukan; pažiure-
. eime ar nepagausime rusalka.

Menulis szviete, jis jau su 
jauezeis pakrasztyje stovėjo ir 
ant szvilpinukes grajino kad 
tame sžtai iszeina isz vandenio 
gražiausia rusalkaite. Ant gal
vos turėjo isz visokiu kvietku 
vainiku o akytes mėlynos, kaip 
vosilkaites, lapukes raudonos, 
kaip 
kyta 
mas, 
dai, 
szlebuke visokioms kvietkoms 
austa. Kaip tik jaunas vaiki
nas pamate, paliovė grajint ir 
drąsiai ja užsznekino:

— Mano graži rusalkaite, 
eiksz pas mane areziaus.

Gaila jai buvo jauno vaikino 
nes žinojo ant ko jis prisiren
gęs ir tarė meiliu balseliu:

— Mes ne del tavęs sutver
tos, gėriaus butu kad manes 
butum nematęs...

— Be tavęs neeisiu — atsake

purnejo.
Tas balsas buvo tai iszduo-1 prisiartindavo prie koplyczios į 

tas vandeninio paukszczio, ku
ris tyczia suvadžiodamas leke 
tolyn ir tolyn nuo krūmo ant 
krūmo, viliodami paskui save 
piemenuką. Tas vienok jo nesi- 
vijo, gryžo perpykęs ir baisiai 
keikdamas.

Kada pradėjo jeszkot savo 
apdangalo, prie ugnies palikto, 
pamate kad koksai senis, su 
žalia barzda apsivyniojas, sė
dėjo prie ugnies ir szildesi.

Pemuo kitados girdėjo pasa
kojant apie visokius žmonis ir 
džiaugėsi kad gales su tuom 
mažu žmogucziu pasikalbėt. 
Tuojaus paklausė seniuko ka 
jam atnesze?

— Puse maiszo aukso ir mai- 
sza sidabro — atsake jam se
nis, vandeni isz savo barzdos 
gręždamas.

— O ka tu nuo manes už tai 
nori? — užklausė piemenukas.

— Atneszk tu man isz Szv. 
Onos koplyczios varpa ir in- 
mesk in ežerą ten, kur tas ka- 
dugis auga. Niekas ten negali 
daeit, kaip tik tas, kuri asz ten 
nuvesiu.

Piemuo tiko ant to ir nuėjo 
abudu ant plynes o katruom 
daigtu ėjo senis ir kur jo pėda 
stojo, del ženklo piemeniui ta
po žole iszsvilus.

Ant rytojaus buvo oras bai
sus, vienok piemuo iszsirenge 
vogt isz Szv. Onos koplyczios 
varpa. Perkūnai in ežerą mu- 
sze o vienok piktadaris ėjo. 
Senas pustelninkas kietai mie
gojo ir nejautė kaip pavogė 
varpa. Varpas tris kartus su
skambėjo, kaip jį eme vagis, o 
taip buvo sunkus kad vos ga
lėjo pakelt kad ir nebuvo dide
lis.

Žalebarzdis lauke jo pa
krasztyje o kada pamate var
pa, pribėgo su džiaugsmu ir 
isztrauke szerdia ir prieszai sa
ve nesze. Paskui ji ėjo piemuo, 
isz baimes drebėdamas.

— Nebijok nieko — ramino 
ji žalebarzdis — tuojaus busi
me prie kadugio.

Jau ir oras apsimalszino, me
nulis isz po debesiu iszlindo 
kad tame dasiyre prie kadugio 
prie kurio ėjo o kuris ant van
dens užgulės buvo ir nuskan
dino varpa, kurio balsas net 
isz po vandeni0 atsiliepe. Žale
barzdis davė jam du skurinius 
krepszius pinigu, vienam buvo 
auksiniai o kitam sidabriniai. 
Piemuo užsimėtė krepszius ant 
pecziu, klausdamas per kur ga
li gryžt namon. Senis jam pa
sakė:

— Eikie kaip tos geltonos 
kvietkos auga tarp žolių o be 
baimes pareisi namon.

Insitemijo gerai piemuo ir 
ant kraszto iszejo nes auksas ir 
sidabras taip sunkino ir prie

i žemes spaude jog ant galo puo
lė ant žemes ir jau kada atsi-

; kele, buvo bulium.
. Ūkininkas nusistebėjo pa- 
. mates vienu galviju didesne 

savo kaipicne nes pribuvo juo
das bulius; dasiprato ūkinin
kas kad tai jo piemuo nes ant 
saves turėjo diržą ir du ant ra
gu krepszius pinigu o aszaros 
isz jo akiu kaip žirniai byrėjo.

Geras ūkininkas nežinojo 
kad per priežastis tos permai
nos; vienok dažinojo kad nak
ti tapo pavogtas isz koplyczios 
varpas; paskubino in miestą ir 
už tuos pinigus, kuriuos ant 
buliaus ragu rado, nupirko di
desni ir puikesni varpa. Paka
bino ji bokszte ir paszventino

Shraineriu Pirmininkas

j turiu prie saves tai atiduosiu,! 
tau savo perlinius karolius ati-j 
duosiu, tau aukso juosta ati
duosiu — ir padeda juosta, ka
rolius ir deimantą.

Jaunikaitis nesijudina isz 
vietos tik tarė:

— Nenoriu asz tavo dovanu 
tiktai 'tavęs reikalauju.

Rusalka nuliūdus priplaukė 
prie kraszto, padavė vaikine- 
liui rankele o tas pagriebęs ja 
per puse paszauke:

— Hop, hop, vardan Dievo!
Bet butu galėja traukt ir 

dvylika syk tiek jaueziu kiek 
dabar buvo, kad jeigu rusalka

Kaime Szekliu yra viena ty
ki pakalnaite kurioje jokio ne
girdėt balso, kaip tik cziulbe- 
siai paukszcziu ir vejai — nie
kados ten isz žmonių niekas ne- 
atlanke o nevat ne jokis medė
jas.

'Nuo neatmenamu laiku seni, 
supuvę medžiai gulėjo vienas 
ant kito, puvo, o ant ju vietos 
augo kiti; ir taip traukėsi per 
kelis szimtus metu.

Toje pakalnaiteje tekejo 
upelis kuris ėjo isz po kalno. 
Yra prie tos pa'kalnaites kal
nas ant kurio augo geltonos 
gėlės ir augsztos žoles.

Katras tik užeidavo ant to 
kalno ir norėdavo paskint 
kvietku, tuojaus po juom žeme 
griuvo. Jokia pagelba nieko 
negelbėjo; 
smukdavo 
dingdavo.

Daugelis
vo prūdeliu, o ant kalno sto
vint, iszrode kaip akis, kurios 
szidijeneziai in ateigi žiuri.

Toliaus yra vėla ežerelis, va
dinamas Szv. Onos ežeru. Tas 
tai ežeras buvo be dugno, ap
siaubtas visokiais krūmais, va
dino taiposgi mariu akia.

Kitados buvo tai visokiu 
dvasiu butyne ir rusalku (ru
salkos yra tai vandenines mer
gos). Taipos-gi ten gyveno ka
ralius, su žalia barzda, kuris 
neretai duodavosi matyt kaip 
atprovinejo su dvasioms ir ru- ' 
salkoms balius.

Viena karta atrado žmones 
ta tykia vieta, kuri jiems labai 
patiko.

— Del garbes Dievo, — tarė 
vienas, — toje vietoje pastaty
sime koplycziuke po vardu 
ezvehfbs‘Onoš!

Taip ir padare o kada buvo 
koplyczele gatava, in bokszteli 
pakabino varpa ir nuo to laiko 
kas metas daugelis isz Szek- 
lerskos žeme pelegrimu atke
liaudavo. Senas pustelninkas 
buvo tos koplyczeles sargu ir 
tris kartus kasdien skambin
davo.

Žalebarzdis karalius labai 
nekente to varpo balso o rusal
kos baisiai bijojo, slėpėsi, bego 
ir nedryso pakrasztyje Szv. 
Onos ežero rodytis ir kada tik 
skambindavo tai jos neiszeida- 
vo ant kraszto priesz saule pa- 
siszildyt; nobažnas giedalas ir 
skambinimas jas nuo ten nu
baidė r— visos persikėlė in ki
ta prūdą, kuris su Szv. Onos 
ežeru po žeme draugavosi ir 
ten joms buvo gerai už tai kad 
virszus buvo samanoms ir vi
sokioms žolėms užželės. Buvo 
nekuriose vietose neužželia, 
per kur dienos szviesa ineida
vo. Graudus varpo balsas ir 
czia joms pakajaus nedave o 
senas karalius isz piktumo ro
ve savo žalia barzda o rusalkos 
kasdiena ir nakti gailiai verke 
taip kad piemens ganydami 
kaimene bijodavo in ta szali 
prisiartint girdėdami gailin
gus dejavimus.

Viena diena, arti gyvenantis 
ūkininkas, priėmė nauja pie
menį, vienok jam prisako kad 
jaueziu ant plynes neužgintu. 
Bet piemenukas norėjo dasiek- 
ti del ko — ir nugyne o kada 
artinosi vakaras, susikūrė ug- 
ni ir szildesi. Vos pradėjo 
snaust, pabudino ji balsas kaip 
jauezio — nuo prūdo; mislijo 
kad tai svetimas insimaisze 
tarp jo gyvuliu bulius. Nubėgo 
tuojaus su lazda bet nieko ne- bet kada pradėjo skambint, 
rado tik pats inklimpo in ply- balsas buvo kaip skurinis. 
nia iki keliu, jog vos iszsike- Nakties laike iszeidavo da-

karčiukai, ak! neiszpasa- 
,grožybe; veidelis links- 

raudonas, kaip rožes žie- 
smagi, kaip stirnaite o

jis butu nuejas ant dugno.
Kada karalius (žalebarzdis) 

pasijuto kad iszsiunsta duktė 
yra valdžioje jaunikaiezio, isz- 
siunte visa pulką vandeniniu 
baidyklu sykiu su dukterimis, 
kurios stengėsi jaunikaiti su ju 
sesere pavyt bet dovanai — ru
salkaite jau buvo locnaste jau
nikaiezio.

Ežeras per visa nakti uže, 
rodėsi kad verda.

Jaunikaitis, užsodinęs ant 
jauezio nugaros savo laima, 
skubino namon.

Kokis tai buvo tėvu džiaugs
mas kada pamate sunu su taip 
gražia gryžtant rusalkaite.

Seniuke tuojaus ja parėdė in 
tokius paežius rubus kaip kai
me nesziojo. Ir niekas nepa- 
mislijo kad tai butu vandenine 
mergaite.

Užgimė in metus jai vaike
lis; vos tas kūdikis pamate die
nos szviesa, pagriebė ji rusal- 
ka už mažu kojelių ir in kubilą 
vandenio panardino; mažiule- 
lis linksmai pliauszke, plaukio
damas, kaip žuvis. Niekas to 
nemate o kaip kas tik ineidavo 
tai tuojaus in lova pasiguldžius 
vystydavo. Bet kada iszeidavo 
tai ji vela paleisdavo kūdiki in 
vandeni, kurie greieziaus isz- 
moko plaukt ir narstyt, kaip 
vaikszczio't.

Kada jau buvo septynių me
tu, nueidavo in Szv. Onos eže
rą, panerdavo ir iszimdavo isz 
vandenio aukso kupka, tai vė
la taip koki brangu daigta ir 
kada tik panerdavo tai vis ne 
už dyka ir vis motinai parnesz- 
davo.

Žmones ji vadino eudaunu 
neriku.

Taip ėjo metai per metus, 
vaikelis iszaugo ant vyro; kas 
buvo jaunu, paseno, senas pus
telninkas jau senei numirė ir 
danguj sau butyne turi; apie 
■nuskendusi varpa senei jau už- 
mirszo o kada in koplycziuke 
szauke ant maldos tai su kuja- 
liu in lenta muszdavo. Tiktai 
rusalka nepersimainę — vis 
buvo jauna taip, kad jos sūnūs 
priesz ja iszrode kaip tėvas;

Vienas metas buvo taip sau
sas kad visose bažnycziose 
žmones meldėsi lietaus, vienok 
neiszprasze.

Ežeras Szv. Onos buvo pil
nas vandenio. Viena karta isz- 
vede rusalka savo sunu in pa- 
kraszti ežero ir pamokino ka 
turi daryt tardama:

— Czia dugne gyvena mano 
tėvas — vandeninis karalius 
krisztoliniam palociuje. Turiu 
asz dvi seseris —- visos isz ki
tokiu motinu. Pirmutines moti
na buvo būrys (debesys), ant
ros upe o mano motina buvo 
dangiszka rasa. Tėvas mus se
nas, rustus vandenų karalius 
laiko uždaręs mus motinas: de
besius, upes ir rasa; žiūrėk, 
kaip isz tos priežasties vanduo

Andrius A. D. Ralin, vyriau- 
ses pirmininkas Masoniszkos 
drauguves Mystic Shrine, likos 
vela iszrinktas pirmininku ant 
seimo laikyto San Francisco, 
Galif. Yra jisai nariu tosios 
drauguves per daugeli metu ir 
tvirtas Masonas.

ežere pakilęs. Žeme be lietaus 
džiūsta; kožnas ^altinis džiūs
ta. Eikie ten, sunau, in kriszto- 
lini palociu o sztai imkie ta 
lazdele ir ka patiksi tau užsto
jau! kelia, muszk visus, ue vie
no nebijok; vandenines bai
dykles begs nuo tavęs, kaip 
dvasiai eisi visus muszdamas.

Ten pamatysi krisztolo palo
ciu kuriame bus tūkstantis ma
žesniu paloceliu ant kuriu sie
nų žibės auksas ir deimantas. 
Prie kožnu duriu rasi vaktuo- 
jant smaka; nebijok ju, tik 
muszk su lazdele dvasiai o jie 
pavivs in akmenis. Kada pev- 
eisi szimta pakaju, ineisi in pa- 
kaju kuriame karalius ant sos
to sėdi o szale jo, mano dvi se- 
seres, nieko nebijok. Jie tave 
pažins ir nusigąs; jie tau duos 
aukso, sidabro, deimanto ir vi
sokiu daigtu — tu nieko ne
imk bet pamatysi ten kelis 
stiklinius puodelius, tai tu ju 
reikalauk. Ne yra jie tuszti, — 
juose yra vandenine dvasia o 
taipgi ir tavo dvieju dėdžių du- 
szios kurios mano įseseres už
siautė ir ju duszias ten sukiszo. 
Kada ta gausi, nuves tave in 
kita skarbeziu, kur pilna auk
siniu indu, stikleliu, bliudu ir 
uzbonu; regint ta viską, net 
akyse mainosi. Tu nieko isz to 
ueimkie nes paregėsi kampe ap- 
lijusi ir aprūdijusi varpa ir to 
reikalauk. Jeigu nenorės duot, 
pasakyk kad pradėsi su tuom 
varpu skambint o viską tau 
atiduos. Kada ji gausi, vaktuo- 
kis kad ne užskambintum pa
kol isz vandenio iszeisi o isz- 
ejas, vardan Dievo, tris kartus 
skambtelėk — tada bus tavo 
darbas atliktas.

in kojas ir prasze kad dovano
tu siulindamos jam ka jis tik 
nori, bile joms tik duotu paka
ju.

— Nieko nuo jus nenoriu, — 
tarė nerys — kaip tik kad ati- 
duotumet man mano dėdės ir 
tuos visus jaunikaiezius ku
riuos pas save laikot!

1 Atnesze tuojaus stiklinius 
puodelius; nerys atidarė o isz 
kožno iszplauke augsztyn ant 
vandenio kvietku vainikėlis.

Rusalkos eme ji už pažastų 
ir gerinosi prie jo sakydamos 
kad jam pripildys auksu ir dei
mantais kiszenius kad tik jis 
gryžtu pas savo motina.

— Nereikalauju asz nuo jus 
skarbu, asz tik reikalauju to, 
kas prie Dievo priguli — ati
duokite varpa kuri paėmėt.

Sudejavo visos rusalkos o 
žalebarzdis negalėjo ant vietos 
nusedet.

Nerys atradęs varpa, ji nu- 
szveite ir isz krisztolinio palo- 
ciaus isznesze.

Kaip tik iszplaukes ant vir- 
szaus ir iszejas su varpu ant 
kraszto skambtelėjo, krisztoli- 
nis palocius vandenije sugriu
vo ir tik likos gružai; antra 
karta kaip skambtelėjo, isz
plauke auksines žuvytes ir di
dele žalia varle, tai buvo rusal
kos ir žalebarzdis; o trecziu 
syk kaip suskambėjo, nuėjo 
vanduo skradžiais ir ant tos 
vietos pasidarė sausa.

Pasirodė ant galo dvylika 
balandėliu (karveliu), buvo 
tai tie jaunikaieziai kurie var
po jeszkodami nuskendo, pa
lenkė visi savo galvas priesz 
nery ir in padanges iszkilo.

Kada nerys parėjo namon, 
jau juodo buliaus nerado tik 
žmogų jo vietoj kuris buvo jau 
senas.

J o motina akyse visu paseno 
ir pasakė kad dabar yra smer- 
telna, kaip kožnas žemes gy
ventojas.

Pakabino vela varpa in kop- 
lyczaites bokszteli o kada isz- 
girdo gyventojai varpo baisa, 
bego visi in koplyczaite kad 
padekavot Dievui už sugrąži
nimą varpo.

Ar tai teisybe ar ne, to ne
galima žinot, vienok Vengrai 
in ta tiki ir negalima nuo to 
juos atverst. Na, ir mes pasa
kysime kad teisybe, tegul taip 
ii* bus. (Galas.

Nelaimingi Atsitikimai 
Užmusze net 106,000 
Žmonių Amerikoje
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Cudaunas nerys paklausė 
motinos ir mętesi in vandeni. 
Tuojaus apspito ji baidyklos 
su keturkampėms galvoms vi
sokio pavidalo; ten buvo net 
su arklio galvoms velniuku, di
deli driežai ir visokį kirminai 
jog sunku ir apraszyt ka jis 
mate.

Cudaunas nerys nenusigan
do baidyklu, drąsiai in visas 
szalis plieke o tie isz skaudėji
mo in visokias skyles slėpėsi. 
Visas vandeninis svietas vai
tojo; atrado krisztolini palo
ciu, kuriamo vandeniu kara
lius, atsigulęs ant puikios lo
vos snaude; tuojaus pabudo 
kada cudaunas nerys pas ji 
atėjo.

— Kas tau pavelijo czia 
ateis? — paszauke pagriebęs 
aukso lazda; bet nerys iszmu- 
sze isz jo ranku lazda su savo 
lazdele ir tvėrė už gerkles; ža
lebarzdis taip riktelėjo garsiai 
kad net vandens sujudėjo, ru
salkos ir baidykles puolė jam ir auksine korta narystes Variety kliubo.

Statistikos netikėtu mireziu 
ir sužeidimu ka tik Tautiszkos 
Saugumo Tarybos iszleistos, 
parodo, kad nukreipimas neti
kėtu nelaimingu atsitikimu pa
silieka vienu isz svarbiausiu 
problemų Amerikos gyvenime.

Per 1937 metus netikėti ne
laimingi atsitikimai užmusze 
net 106,000 žmonių. Apart tu 
mireziu, 375,000 žmonių ant vi
sados apnegaledinti ir net 9,- 
400,000 buvo laikinai apnega
ledinti. ■ 1936 m. net 110,298 
žmones nuo nelaimingu atsiti
kimu mirė.

Motoriniai karai užmusze 
net 39,700 žmonių, tai padidėji
mas isz 4 nuoszimcziu virsz 
pereitu metu. Apart tu mir
eziu, trafiko nelaimingi atsi
tikimai ant visados apnegale- 
dino 110,000 ir laikinai 1,250,- 
000. Trafiko problema yra la
bai rimta problema nes mato
me jog mirties nata nuo moto
riniu karu nelaimingu atsitiki
mu del 100,000 gyventoju pa
siekė 30.7 Ta rata yra 62% 
augsztesne už 1925 m. ir 30% 
augsztesne už 1933 m. Bet dvi- 
deszimts valstijų numusze mir
ties rata invesdamos naujas 
apsaugos taisykles. Mississippi 
pirmoje vietoje su sumažėjimu 
isz 18%; Kansas, South Dako
ta, Washington, Maine ir Ne
vada, kiekviena, sumažino mo
torinius nelaimingus atsitiki
mus per 10%. Milwaukee ir 
New Yorkas turi mažiausias 
mirties ratas nuo motoriniu ne
laimingu atsitikimu.

Namuose hiuo nelaimingu at
sitikimu- mirė 32,000 tai 15% 
mažiaus už 1936 m. Net 140,000 
žmonių ant visados liks apne
galedinti nuo nupuolimu, apsi- 
deginimu, nusinuodijimu, ne
apsižiūrėjimu ir pan. Net 4,- 
500,000 žmonių sužeisti laiki
nai.

Užsiėmimuose mirė net 19,- 
000 ir 75,000 ant visados apne
galedinti ir 1,550,000 laikinai.

Didžiausias skaitlius indus- 
trialiszku nelaimingu atsitiki
mu invyko Californijoj, New 
Yorke, Pennsylvanijoj ir Ohio.

Aviacijos mireziu buvo ma
žai, tik 52.

Ant gelžkeliu net 4,580 žmo
nių užmuszti ir 32,000 sužeisti.

1937 m. nelaimingu atsitiki
mu mirties ra'tos buvo 82 del 
kiekvieno 100,000 gyventoju. 
Kasztas tos milžiniszkos mir
ties ratos — algose, priežiūroje 
rokuojama iki $2,550,000.

—F.L.LS.

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

AKTORKA BUCZIUOJA VALDISZKA DETEKTYVĄ.
J. Edgar Hoover, vyrauses slaptųjų tyrinėtoju prasižen

gimu ir pirmininkas visu G-men, laike bankieto duoto Will
ard kotelyje, Washingtone, D. C., ant kurio taipgi radosi žy
mi jaunutele aktorka, Shirley Temple, apdovanojo ji buczkiu



Žinios Vietines
—< Dziulajus perejo labai 

malszei mieste, bet keliolika 
vaiku nusidegino sau pirsztus.1 
Mieste buvo daug sveteliu ku
rie atlankė savo pažystamus ir 
gimines.

— Darbai apelinkinese ka
sikiuose sziame laike visai su
mažėjo. Pagal raporto isz, 
Washingtono parodo kad su-| 
virsz 42,000 anglekasiai buvo 
atstatyti nuo darbo ir vargiai 
kada vėl bus jiems suteikti 
darbai nes daug kasikiu buvo 
visis-zkai uždaryti kuriu jau 
daugiaus ne ketina atydaryti.

—1 Praeita Petnyczia gar
nys paliko sveika ir drūta sū
neli ponstvai Dentistui Jonui 
Banavicziams, 220 W. Maha- 
noy Avė. Dabar daktaro szei- 
myna susideda isz dukreles ir 
sūnelio. Daktaras ja'uczesi 
kaip milijonierius. Motina 
sveika kaipo ir sūnelis.

— Readingo angline kom
panija padavė apelacija in 
Pottsvilles suda ir reikalauja 
kad pavietas numažintu tos 
kompanijos pavietavus taksus 
ant milijono doleriu. Kompani
ja dabar moka 2% milijonus 
doleriu taksu per meta o kad 
iszdirbo ir uždare daug kasyk
lų todėl yra tosios nuomones 
kad taksai butu numažinti be
veik pusiau. Jeigu pavietas isz- 
pildytu ju praszyma tai bus 
priverstas pakelti taksas ant 
gyventoju ir ju prapercziu.

— Utarninko ryta ant kam
po Main ir Centre ulycziu, su
sidūrė du automobilei kuriuose 
likos sužeista Helefta Sakalauc- 
kiute, 20 metu, 217 Virginia 
Ave. ir Helena Dabinte, abidvi 
isz iShenandorio ir Adele Du- 
linskiute, 17 metu, 901 E. Pine 
ulyczios, szio miesto. Automo
biliu vare Vincas Rimaviczius, 
isz miesto. Antra automobiliu, 
vare Petras Volonsevicz, isz 
Patriotic Hill, arti miesto. Abu
du karukai likos gerai apdau
žyti o sužeistuosius apžiurėjo 
daktaras Seligmanas.

— Feliksas Baranauskas, 
Juozas Susanaviczia ir poni A- 
gota Grigiene, visi isz Cleve
land) Ohio, lankėsi musu apy
linkėje kėlės dienas pas pažys
tamus ir prie tos progos at
lankė ‘Saules’ redakcija. Acziu 
visiems už atsilankyma ir mel
džiame vela atsilankyti būda
mi Pennsylvanijoj.

. — Gerai žinomas visiems 
Juozas Budreviczius, kuris 
randasi kariuomeneje per dau
geli metu Quantico, Va., atlan
kė savo gimines, patinstamus, 
brolius ir sesutes ant E. Pine 
ulyczios. Seržantas Budrevi
czius yra mekaniku prie ero- 
planu. Po pasisvecziavimui ke
lkį dienu, sugryžo su pacziule 
namo.

. ■— Badai burmistras Foley 
susitaikė su palicija ir vela 
juos pristatė prie darbu. Po 
miestą eina visokį paskalai 
apie taji nesupratimą palicijos 
su burmistru. Gyventojai yra 
neužganadinti isz tokio pared- 
kd ir kad palicija atsisakė pil
dyt savo dinsta. Matyt kad vie
ni kitus kaltina už apsileidimą 
savo dinstuose ir geriau susi- 
taikint ne kaip “iszleisti kate 
isz maiszo” nes tada butu da 
didesnis skandalas ne kaip bu
vo bet gyventojai gana gerai 
suprato keno tame kalte ir kal
tina visa miesto administraci
ja ___ '

— Musu konsulmonas Juo
zas Ancereviczius apreiszke 
kad jau upelukas 400 skvere li
kos uždengtas ir darbas prasi
dės uždengti upeluka ant E. 
Market ulyczios.

— Ana diena užbaigė pa
sekmingai paliceiska mokslą 
Motor Police Training School 
gerai žinomas musu gyvento
jas Jonas E. Juodaitis ir neuž- 
ilgio pasiliks tikru steitiniu 
palicijantu.

— Lietuviu Moterių Drau
gove turėjo savo menesiui su
sirinkimą Frackvilleje ant ku
rio nutarta laikyti, szia Nede- 
lia, lOta Julajaus, savo metini 
pikniką ant Uncle Peters far- 
mos, Slabtown. Nuoszirdžiai 
visus užpraszo atsilankyti ir 
turėti smagu 'laika ant szviežio 
oro.

— Raudono Kryžiaus ofi
sas, kuris, randasi W. Mahanoy 
mokykloje, likos uždarytas lyg 
Augusto menesio ir vela bus 
atidarytas po Labor Day duo
ti paszialpa del tuju kurie jos 
reikalauja.

SHENANDOAH, PA.
t Antanas Matuleviczius, 

10 Bridge ulyczios, mirė vieti
nėje ligonbuteje po trumpai li
gai. Paliko paczia Ona, kelis 
vaikus, viena broli czionais ir 
seseri Lietuvoje.

—■ Poni Vailioniene isz 
William Penn, lankosi pas sa
vo duktere ponia Adele Be- 
kauskiene, Olyphante, netoli 
Skrantu. Ant nelaimes susir
go laiko pasisvecziavimo, bet 
ketina neužilgio sugryžti na
mo.

— Ana diena apvaiksztine- 
jo savo penkių metu sukaktu
ves vedusio gyvenimo ponstva 
Antanai Janulevicziai ant W. 
Coal ulyczios. Pažystami ir 
draugai sudėjo gerus velini- 
mus ir linkėjo ilgo vedusio pa
gyvenimo.

’‘SAULE” Mahanoy City, Fa?

MILŽINISZKAS KARISZKAS LAIVAS DEL DĖDĖS ŠAMO.
Philadelphia, laivu dirbtuvėje pradėjo statyti dideli kariszka laiva del Dėdės Šamo 

flotos kuris kasztuos valdžiai 65 milijonus doleriu ir vadinsis “Washington”. Kariuome
nes virszininkai dalyvavo tose apeigose.

t Praeita Petnyczia, likos 
balsei apdegintas Leonas Ju- 
reviezius, 30 metu amžiaus, ku
ris vėliaus mirė vietinėje li
gonbuteje. Jureviczius tame 
laike radosi 'tik vienas namie, 
sėdėjo ant kėdės ir užsnaude. 
Badai kedo užsidegė nuo rū
kymo ir liepsna apėmė jo dra
panas. Namas gerai apdege ir 
keli ugnagesei likos sužeisti 
laiko gesinimo liepsnos. Pati 
tame laike radosi prie darbo 
Mount Carmel Cigaru dirbtu
vėje. 1

t Pati Edvardo Valiuke- 
vieziaus, 32 metu, kuri sirgo 
tik trumpa laika mirė Ashlan- 
do ligonbuteje praeita Suba- 
ta. Velione paliko vyra, du sū
nūs, motina R. Kerdleskiene, 
isz Ringtono, 5 seseres ir vie
na broli. Laidotuves atsibuvo 
Seredos ryta su bažnytinėms 
apeigomis Szv. Jurgio bažny- 
czioje.

— Jr musu mieste buvo vi
sokiu nelaimiu per Džiulaju. 
Daugelis vaiku apsidegino, ke
liolika žmonių sužeista auto
mobiliu nelaimėse ir kitokiuo
se atsitikimuose.

t Juozas Stepanaviczius, 
kuris gyveno kitados czionais, 
mirė Centralijoj, Panedelyje, 
sirgdamas daugiau kaip du 
metus.

Shamokin, Pa., f Jonas Bal- 
cziunas, 31 metu amžiaus, likos 
mirtinai sužeistas per apvirtu
si karu'ka, laike darbo butlege- 
rineje skylėje. Nelaimingas 
žmogus mire ambulance kada 
ji veže in ligonbute. Velionis 
gimė czionais. Paliko motina, 
tris brolius ir dvi seseres mies
te.

Frackville, Pa. f Vincas Gu
daitis, kuris staigai mirė na
mie New Yorke, likos atvežtas 
in czionais ant palaidojimo. 
Laidotuves atsibuvo isz namo 
jo motinos F. Gudaitienės, N. 
Railroad ulyczios.

Isz Visu Szaliu
PRŪDAS TRUKO UŽLIEDA- 
MAS DIDELE APLINKINE;
KALNAS UŽGRIUVO KE

LIS KAIMELIUS.
Tokio, Japonija. — Aplinki

nėje Kobe truko didelis prū
das kuris užliejo aplinkinius 
miestus ir miestelius. Manoma 
kad 800 žmonių žuvo o gal ir 
daugiau.

Daugelis svetimszaliu taip
gi pražuvo. Nuo artimo kalno 
nuslydo tukstancziai tonu ak
mens ir žemes užgriaudamos 
kelis kaimelius su gyventojais, 
aplinkinėje Niekinome ja.

Kobe mieste sugriuvo mo
kykla kurioje žuvo 60 vaiku

HOME AT 6:00 
DINNER AT 6:15

Namie 6:00 valandai — Vakariene 6:15 valandai

PENNSYLVANIA

Nėra reikalo skubintis namon 
idant parengti pietus ar vaka
riene kaip tai senvoės laikuose. 
Turėdami elektrikini pecziu 
gaspadine gali dabar pagamyt 
visa valgi ant syk, tai yra mesa, 
daržoves, bulves ir t.t. ir ta 
viską indėli in elektrikini pe
cziu, atsukti temperatūros kon
trole ir teip palikti o trumpam 
laike viskas yra gatavai val
gyt. Elekt rikiais Rosteris at
lieka jumis visa darba.... ir
duoda jumis laiko del pasilso 
ar pasilinksminimo.

Matykite tuos Elektrikinus 
Rosterus dabar pas jusu vietini 
pardavėju. Galima juos visur 
naudoti kur tik randasi elektri- 
kos pajiega.

POWER IR LIGHT COMPANY
IR PAS JUSO VIETINI PARDAVĖJU

PARSIDUODA NAMAS SU 
SALUNU IR RESTAU

RANTS

Kas norėtu užsiimti su to
kiu bizniu tai ežia yra gera 
proga padaryt gera gyvenimą. 
Namas mūrinis, didelis salu- 
nas, 5 ruimai gyvenimui. Prie
žastis pardavimo: abudu esam 
seni žmones, po 63 metu am
žiaus. Jeigu kas norėtu atva
žiuot peržiūrėt bizni tai prą- 
szom pirma daneszti per laisz- 
ka tai asz lauksiu namie nes 
tas biznis yra kitoj vietoj. Pre
ke už viską $7,000 ir galima in- 
moket $2,000 ar daugiaus. Ad
resą vokite: JohnBublaw

56 Gay St., Brooklyn, N. Y.

Dr. T. Tacielauskas ■
Pirmutinis Lietuviszkas
Dentistas Mahanojuje

Persikėle in nauja vieta po adresą
30 E. Mahanoy Si. Mahanoy City /

Palikite teipgi 
Finansiszka Apsauga

Paliekant jusu turtą jus teipgi paliekate atsako
mybe tam kuris ta turtą aplaiko. Ar bus tasai 
turtas saugiai kur investytas ir apsaugoj amas? 
Teip vadinamas TRUST FOND po priežiūra 
eksperimentisizko valdymo yra tai iszmintingas 
atsargumas del apsaugoj ima principalo ir užti
krinimą aplaikima procento arba uždarbio.

Sziame svarbiam reikale praszom kreiptis 
in muso banka apie platesnes informacijas.

-----------$-----------Union National Bank
Mahanoy City, Pa.

Narys Federal Reserve System
Narys Federal Deposit Insurance Corporation

kurie nespėjo iszbegti laukan. 
Užlietuose miestuose nesiran
da vandens ir kaip rodos pra
siplatins ligos.

Pagal naujausius daneszi- 
mus tai badai žuvo apie 2,000 
žmonių. Mieste Kobe randasi 
net deszimts pėdu vandens. 
Nelaime atsitiko nakties laike 
todėl tiek žmonių pražuvo. 
Tukstancziai namu sunaikinta 
per vandeni. Visa transporta- 
cija ir telegrafai sunaikinti. 
Bledes daeis ant milijono dole
riu.

JAPONAI EINA ANT 
H0NK0W.

Shanghajus, Kinai. —* Japo
nai karsztai ėmėsi ant užklupi- 
mo Hankow. Tame darbe pa
naudos 100 kariszku laivu, 
400,000 kareiviu ir 350 karisz
ku eroplanu kad pasiekti savo 
tikslą. Kinczikai yra gerai pa
sirengia ant tojo užklupimo li
ne taip lengvai pasiduos Japo
nams kuriu kariszkas upas jau 
pradeda silpnėti.

Japonai sunaikino 51 Kinisz- 
kus eroplanus muszyje artimo
je Nanching ir sunaikino kitas 
c-roplano stotis. Daugelis žmo
nių likos užmuszta tame užklu- 
pime.

NAUJO BUDO PAPEROSAI 
BE POPIEROS.

Budapest, Vengrai.,—Žymus 
ra'sztininkas Steponas Tomas, 
iszrado nauja būda darymo pa- 
perosu. Jisai iszrado tam tik
ra audima, kuris-yra daug ge
resnis už poipiera [bibulka] ne 
kaip “paperosi popiera.” 
Tuom iszradimu labai užsiėmė 
Amerikoniszki fabrikantai pa- 
perosu ir viena kompanija pa
siūlė Tomas’ui net milijoną 
doleriu už jo iszradima ir da 
mokos jam penkta procentą 
pelno.

KELMAI PRIESZ SAULES INDEGIMA.
Szitos penkios merginos apsidenge kelmais kurie užbėga saules indegimui. Pasirodė 

jos ana diena Atlantic City pamaryje ir nustebino tukstanezius žmonių kurie da tokiu hel- 
mu nebuvo mate.

ARABAI VIS ŽUDO ŽYDUS 
— ŽYDAI ARABUS.

Jeruzalemas. — Devyni Ara
bai likos užmuszti ir daugelis 
sužeista maiszatyje su Žydais, 
už tai kad Arabai užmusze ke
lis Žydus. Žydai, geisdami at- 
kerszyt Arabams už tai, mete 
bomba ant boso, užmuszdami 
septynis Arabus ant vietos. 
Arabai važiavo ant jomarko in 
Jeruzalema. Artimoje Vokisz- 
kos geležies dirbtuves likos už
muszta 'keli Arabai. Jaffoje 
taipgi likos užmuszti keli Ara
bai maiszatyje su Žydais.

Panedelio diena vela kilo 
kruvinas sumiszimas tarp Ara
bu ir Žydu kuriame likos už
muszta 26 ir 80 sužeista. Mies
tai Jeruzalemas, Haifa ir Tel 
Aviv randasi po kariszkoms 
tiesoms.

PASIKELELEI VELA BOM
BARDAVO BARCELONA.
Badalona, Iszpanija. — Pa- 

sikeleliu 13 bombinei eroplanai 
bombardavo priemiesti Bada
lona, kėlės mylės nuo Barc’elo- 
nos, užmuszdami 63 žmones ir 
sužeidė kelis szimtus. Eropla
nai buvo padirbti .per Vokie- 
czius. ?

Valdiszkas vaiskas užemo 
pristovint miestą Burriana su 
didėlėms bledems ant abieju 
pusiu.

DESZIMTS ŽMONIŲ SUDE
GĖ DEGANCZIAM NAME.
Olkusz, Lenk.,— Kaime* 

Dzvonovicuosia, atsitiko baisi 
nelaime, kurioje sudege de
szimts ypatų denganeziam na
me. Liepsna kilo name Prano 
Kovolczyko, ir pakol žmonis 
galėjo iszgialbet nelaimingus 
isz deganezio namo, staigai 
stogas ingriuvo ir visi žmonis 
sudege ant smert. Po užgesini
mui liepsnos surado sudegusius 
žmonis. Buvo tai szeimyna: lo
vai su szeszeis vaikais ir dviem 
bernais. Manoma kad kas tokia 
padege grinezia nakezia ir ne
laimingi neturėjo progos isz- 
sigialbet isz liepsnos.

Pamario Karaliene

Estera Walker, 18 metu am
žiaus, patogi mergaite isz. 
Oceanside, Kalifornijos, likos 
iszrinkta ana diena kaipo “Pa- 
marine Karaliene” isz skait
liuos szimto kitu merginu ku
rios dalyvavo tame konteste. 
Matyt kad mergaite yra labai 
užganadinta isz savo dovanos.

C. F. RĖKLAITIS
Mabanojaui Isztikizniausia Graboriua 

t: Gabiausia* Balsamuotojaa u
Geriausia Ambulance 

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

Turiu pagialbininke 
moterems. Prieinamos 
prekes.

DU OFISAI: 
MAHANOY CITY;516 W. Spruce S*.

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Will in t Street 

.... Bell Telefonas 888-4 J__j
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